
 

 

«التنویر و التحریر» تفسیر در التفات بررسی  

 رسول محمدجعفری
 شاهد، تهران، ایران دانشگاهعلو  قرآن و حدی ،  استادیار

 مرضیه حیدری

 اندانشگاه شاهد، تهران، ایرعلو  قرآن و حدی ، آموخته کارشناسی ارشد دانش

 (1397ن05ن01؛ تاریخ پذیرش: 1394ن12ن19 تاریخ دریاات: 

 چکیده

 و قرآن بالغی اعجاز تر،یعم اهم به آن یاد یری که است بالغت علو  یهاصنعت از التفات
  و . شهناخت التفهات، اقسهاسهازدیم نایهل الههی آیهات صحیح درک و کال  خداوند ساختار

از  ابن عاشور،« ویرالتحریر و التن». تفسیر شودیم آیات از یاپاره در اهدا  آن سبب را  ابها 
نوبهت بها  28 مرتبه با نا  التفهات و 188جمله تفاسیری است که به این مهم پرداخته است. وی 

ه در پهی که -و شهیوه سهلبی -بات التفات بهوده اسهتکه در پی اث -نا  عدول، با شیوه ایجابی 
 ر ضمایر و عدد تبیین کرده اسهت. وی همچنهین درلتفات را دا -اثبات عد  التفات بوده است

 هبه غایهب غایهب، بهه مخاّهب ضهمایر: تفسیر خود کوشیده است به نکات تفسیری التفات در
 بهه میرضه و متکلم به ظاهر اسم متکلم، به غایب غایب، به متکلم مخاّب، به متکلم مخاّب،

 ههاآن و کهرده اشاره مفرد، به م ج از و جم  به مفرد از التفات: عدد در و التفات و ظاهر اسم
 تبیین کند. را

 ها، نکات، تعدادالتفات، التحریر و التنویر، روش واژگان کلیدی:

                                                           
* E-mail: rasulmohamadjafari@yahoo.com )نویسندة مسئول  
 E-mail: r.mjafari@shahed.ac.ir 
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 مقدمه

 و ،نشها جهادیا باعه  کهال  در خطهاب رییهتغ بها کهه است یادب  یصنا از یکی التفات
 یریاد یه بها. زدیانگیم بر مطلب یریارا  در را مخاّب زهیانگ و شودیم آن شدن متنو 

 بسهاچه ؛شهودیم درک آن از کهال  مقصود و شودیم مشخص کال  مخاّب صنعت، نیا
 کهال  رد مفههو  نیها و باشهد  راته صورت مخاّب خیتوب قصدبه کال  در مخاّب رییتغ
 .شود درک مفهو  نیا خطاب رییتغ از بلکه باشد امدهین

 مختله  یهاحوزه در دهپراکن صورتبه التفات صنعت متقدمان، یبالغ یهاکتاب در
 اسهت شده پرداخته قرآن و تیجاهل شعر در آن سهیمقا به و شده بح   یبد و انیب ،یمعان
 تههأخرانم انیههم در امهها ،انههدنداده صههورت قههرآن در التفههات حههوزه در یمسههتقل پهژوهش و

 ُّبَّهل جمله زا است، خورده رقم ریتفاس در و قرآن در التفات ةنیدرزم یمستقل یهاپژوهش
 التفهات یبررس به صلا سه یّ «ةِیالالقران بالغةِ یا االتفاتِ اسلوبُ» نا  به خود جام  اثر در
 را قهرآن در راته کاربه التفات و پردازدیم ینحو یبنا و ریضما ادوات، عدد، ،هاغهیص در

 نقهش» نها  هبه خهود نامه انیپا در کُهن دانش ز،ین ریتفاس حوزه در. شمارد یبرم مورد 800
. اسهت تههپرداخ یعیشه ریتفسه در التفهات یبررسه به «زانیالم در قرآن اتیآ اهم و تفاتال

 آن دیههااو و اقسهها  التفههات،  یههتعر بههه  راتههه انجهها  یهههاپژوهش و یبالغهه یهههاکتاب
 .اندهدیورز غفلت کند یاری التفات شناخت در که یقواعد انیب از و اندپرداخته

 داشهت بهران را مها قهرآن اعجهاز نیهیتب و التفات  اقسا انیب به هاپژوهش ماندن محدود
 یمهورد صهورتبه التفهات، یادبه صهنعت ةنهیدرزم التفات، شناخت قواعد از یآ اه یبرا
 آمهده انیهم بهه خنس التفات از اراوان آن در که را عاشور ابن اثر «ریالتنو و ریالتحر» ریتفس

 نکهات و کهرده انیب اتیآ التفات نییتب در را آن یهاروش و داده قرار مطالعه مورد است،
 کهاربهه یهها تالتفها تعداد یآمار صورتبه  اه آن  ردد، انیب التفات به مربو، یریتفس
 .شودیم  زارش آن در راته
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 آن انواع و التفات یاصطالح و یلغو یمعنا -1

 یسوبه رداندن  یرو یعنی «صَرَ َ» یمعنا به «لَفَتَ» شهیر از ااتعال باب مصدر التفات
 یرو از آن اصهل: سهدینویم لیهخل(. 511ن2: 1414منظهور، ابهن  هسهت یزیهچ ایه یکس

 سهو آن به بارکی و سو نیا به بارکی انسان و شده  راته چپ و راست از انسان  رداندن
 آن یحاصطال یمعنا رامونیپ یمتعدد  یتعار ونیبالغ(. 122ن8: 1410،یدیاراه  کند رو
 کی از انصرا  ای الانتق اصطال  در التفات که دارند اجما  عنام نیا در اما ،اندکرده انیب

 یالهذ عبُهدَاَ ا» :ماننهد مخاّهب، بهه متکلم از رییتغ: جمله از گراست،ید اسلوب به اسلوب
 (.66:1365االح، دیرش  (22:سی « تُرجَعُون هیوَاِل یاَطَرَن

 : فت توانیم جام  یبند میتقس کی در ،اندکرده انیب را یانواع التفات یبرا
 ،(  ه 210  هدیههابوعب: جملهه از ؛انهدکرده محهدود ریضههما در را التفهات انهوا  یاعهده .1

 ریماضه در را التفهات یبرخه  هروه نیها از ،(  ه 584  منقهذ ابهن و(   ه 538  یزمخشر
: ماننهد ؛(287: 1407 منقذ، ابن  بتیغ به خطاب از و خطاب به بتیغ از دادند، قرار خاص

 ونَنَّلَنَکُه ههذِهِ مِهنْ نْجَیْتَناأَ لَئِنْ... کِالْفُلْ اِی تُمْکُنْ إِذا حَتَّى الْبَحْرِ وَ الْبَرك اِی یُسَیكرُکُمْ لَّذِیا هُوَ»
 اسهت، «أَنْجَیْتَنها» خطهاب بهه «هُهوَ» بهتیغ از التفهات هیآ نیا در( 22:ونسی « الشَّاکِرِینَ مِنَ
 (.232 :1406 ،یبیّ  انددانسته متکلم و بیغا مخاّب، ریضما در را التفات یبرخ
 بهه را اعهالا در التفهات و کردند خارج ریضما به بودن محدود از را التفات انوا  یبرخ .2

 و مسهتقبل هبه یماضه از التفهات در محدود را ااعال التفات یبرخ انیم نیا در اازودند، آن
 تر سهترده ار ااعهال التفهات رگهید یبرخه اما ،(  ه 276  بهیقت ابن مانند ،دانندیم برعکس

 و بهرعکس و بلمسهتق بهه یماضه از را اعهل التفهات که(   ه 637  ریاث ابن مانند ،اندکرده
 الَّهذِی اللَّههُ وَ»: دماننه مسهتقبل؛ به یماض از ،داندیم امر به یماض و امر به مستقبل از التفات
« ورُالنُّشهُ  کَهذلِکَ مَوْتِهها دَبَعْ الْأَرْضَ بِهِ أَحْیَیْنااَ مَیكتٍ لَدٍبَ إِلى اَسُقْناهُ سَحاباً اَتُثِیرُ الركیا َ أَرْسَلَ

 اسهت،  راتهه ورتصه التفهات «تثِیرُ»ُ مستقبل اعل به «أَرْسَلَ» یماض اعل انتقال از( 9:ااّر 
هِدُ إِنكهی قهالَ»: مانند امر به یماض از التفات هَدُو وَ اللَّههَ أُشهْ  اعهل از تالتفها .(55:ههود « ااشهْ
 (.1420:13 السائر، المثل  باشدیم «اشْهَدُوا» امر به «قالَ» یماض
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(   ه 737  یحلب ریاث ابن جمله از کردند، جادیا التفات انوا  در ی سترد  ی روه. 3
 ااعهال و ریضهما به را رهیغ و بالعکس و مون  ریتذک و عدد در التفات(   ه 749  یعلو و

 وَ بُیُوتاً بِمِصْرَ مِکُمالِقَوْ تَبَوَّءا نْأَ أَخِیهِ وَ مُوسى إِلى أَوْحَیْنا وَ» :مانند عدد؛ در التفات. اازودند
الةَ أَقِیمُهوا وَ قِبْلَههةً بُیُهوتَکُمْ اجْعَلُهوا رِ وَ الصههَّ  تَبَههوَّءا» ه،یهآ نیهها در( 87:سونیه « ؤْمِنِینَالْمُهه بَشهك
رِ» هب سپس است، جم  که دباشیم «اجْعَلُوا وَ» به التفات و یمثن «لِقَوْمِکُما  اردد التفهات «بَشهك

 قالَ بازِغَة شَّمْسَال رَأَى اَلَمَّا» مانند مؤن ، ریتذک. است مفرد و( ص  خدا رسول منظور که
 را آن و آورده کرمهذ اعهل اسهت مؤنه  که «الشَّمْسَ» یبرا( 87:انعا  « أَکْبَر هذا رَبكی هذا

 وَ النَّهاسُ هُلَه مَجْمُهو ٌ یَهوْ ٌ ذلِهکَ»: مضار  یاجبه مفعول اسم است، کرده محسوب مذکر
 راتهه کهاربهه مضهار  یجابهه و بوده مفعول اسم «مَجْمُو ٌ» ،(103:هود  «مَشْهُودٌ یَوْ ٌ ذلِکَ
 .است
 تهداخل مجاز مباح  با التفات کردند، جادیا التفات در سو  دسته که یاتوسعه نیا با 

 إقامهة  گهرید غهیص یجابه یاغهیص آمدن را مجاز سا اق از یکی کهچنان است؛ کرده دایپ
 اّهال  ازمجه نیها اقسها  از یکی .(35 ن2: 1421 ،یوّیس  اندکرده ادی( أخرى مقا  صیغة
 هیهتثن «قالَتها» اعهل بتهداا کهه( 11: اصهلت  «ّهائِعِینَ أَتَیْنا قالَتا» هیآ مانند است، مثنى بر جم 
 تهذکیر» ور،مزبه مجهاز اقسها  گهرید از اسهت، شهده ذکر جم  «أَتَیْنا» اعل بالااصله و آمده

 ههذا رَبكهی ههذا قهالَ غَةبازِ الشَّمْسَ رَأَى اَلَمَّا» هیآ و( 38 ن2: 1421 ،یوّیس  است «المؤنال 
 و «رَأَى» اعهل سهتا مؤنه  که «الشَّمْسَ» یبرا هیآ نیا در است، آن مثال( 87:انعا  « أَکْبَر
 مثهال در مضار  یجابه مفعول اسم راتن کاربه نیهمچن. اندمدهآ مذکر «هذا» اشاره ریضم

 کهه اسهت  فتهه شیپه زمجها اقسا  از گرید یکی( 103:هود  «النَّاسُ لَهُ مَجْمُو ٌ یَوْ ٌ ذلِکَ»
: 1421 ،یوّیسه  شودیم بح  آن از «مفعول ای ااعل اسم با مستقبل از تعبیر» عنوان تحت

 و شهود بحه  خودش گاهیجا در یصنعت هر که است بهتر سدریم نظر به نیبنابرا ؛(37 ن2
 .ردی  قرار نظر مد التفات طیشرا مثال انیب در

 التفات از یریگ بهره در «ریالتنو و ریالتحر» یهاروش - 2
 را قواعهد آن زبان آن بانیاد که دارد وجود مقصود یمعنا اهم بر یقواعد یزبان هر در

 یقواعهد زیهن عهرب اتیهادب زبهان در ،رنهدی یم کاربه نظرشان مورد یمعنا اهماندن یبرا
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 آن نظرشهان مهورد مفههو  و معنها بهه توجهه بها و آ اهند آن بر ادب علماء که دارد وجود
 باشهدینم یمسهتثن قاعده نیا از تنها نه است یعرب که قرآن زبان ،رندی یم کاربه را قواعد
 یقواعهد از میمفهاه رسهاندن یرابه قهرآن در ،باشهدیم عهرب اتیادب سرچشمه قرآن بلکه

 و ریتفسه بهه بالغهت علهو  و اتیادب خاص یهاروش از استفاده با مفسران که شده استفاده
 اتیهادب قواعهد بهه توجهه بها عاشهور ابن. اندپرداخته یبالغ و یادب نکات از آمده بر یمعنا

 یری  بهره در یو پرداخته اتیآ در التفات نییتب به یریتفس قواعد و بالغت علو  و عرب
 :است نموده استفاده یسلب و یجابیا وهیش دو از «ریالتحر» ریتفس در التفات از

 التفات نییتب در یجابیا یهاروش -2-1
 نیهیتب را تایهآ در التفهات وجود که است ییهاروش از استفاده یجابیا وهیش از منظور

 :اشدبیم لیذ شر  به التفات نییتب در یو یجابیا یهاروش ،کندیم

 یسکاک یبالغ مکتب از یرویپ -2-1-1
 مههذهب یگههرید و جمهههور مههذهب یکههی دارد؛ وجههود مههذهب دو التفههات ریتفسهه در 

 در تبیغ و خطاب تکلم، ،یّر سه از یکی که است آن التفات: معتقدند جمهور. یسکاک
 ،یهرّ کهه نیها بهر مشهرو، کند، عدول یگرید ،یّر به آن از متکلم سپس و دیایب جمله
 کهه سهتا آن التفهات یسهکاک نظهر از اما باشد، شنونده انتظار و ظاهر یمقتض ال خ دو 
 ار آن خهال  مهتکلم و دیهنما را بهتیغ و خطهاب تکلهم، ،یهّر سه از یکی یاقتضا کال 

 از  ،(77: 1380،یتفتهازان ( 159:عمهران آل « اللَّهه عَلَهى اَتَوَکَّهلْ عَزَمْتَ اَإِذا» مثل اورد،یب
 ههر سپ شود، عدول ،یّر آن از سپس و شود آورده ابتدا تکلم ّر  از یکی حتما ستین

 نهزد ،یکاکسه نظهر مد التفات هر اما است، التفات زین یسکاک نزد جمهور، نظر مد یالتفات
 نییتب در عاشور ابن که میابییم در ریالتنو و ریالتحر ریتفس در تأمل با ست،ین شر، جمهور
 یقتضهم خهال  بهر هیآ آمدن موارد یبرخ در رایز است، نظر هم یسکاک با اتیآ التفات
 سهوبمح التفهات را بهتیغ و خطاب تکلم، ّر  از یکی از عدول موارد یبرخ در و ظاهر

 :هانمونه ؛کندیم
 اَقُهلْ رَبكهِ مِنْ آیَةٌ عَلَیْهِ أُنْزِلَ ا لَوْ یَقُولُونَ وَ» هیآ در: ظاهر یمقتض خال  یبرا نمونه -1
 هیهآ در التفهات بهر نظهرش( 20:ونسیه « الْمُنْتَظِهرِین مِهنَ مَعَکُمْ إِنكی اَانْتَظِرُوا لِلَّهِ بُالْغَیْ إِنَّمَا
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 نظر به(. 49-50 ن11: تایب عاشور، ابن  است «عَلَیْک أُنْزِلَ ا لَوْ»: ظاهر یمقتضا رایز است،
 و دیهایب جمله در تکلم  انهسه ّر  از یکی حتماً که ندارد یضرورت التفات در عاشور ابن

 .است التفات هم ظاهر یمقتض خال  بلکه شود، گرید ،یّر به عدول ّر  آن از سپس
: ّهور سهوره 30 هیهآ در: بهتیغ و خطاب تکلم، ّر  از یکی از عدول یبرا نمونه -2

 خطاب به هک است بتیغ صورتهب سخن اسلوب «الْمَنُونِ رَیْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شاعِرٌ یَقُولُونَ أَ ْ»
: تهایبه عاشهور، ابن  است ردهک عدول« الْبَنُونَ لَکُمُ وَ الْبَناتُ لَهُ أَ ْ»: سوره نیهم 39 هیآ در
 (.84 ن27

 ناگونگو یایزوا از التفات به توجه -2-1-2
 از ههاآن در موجهود التفهات بهه کهه برخوردارنهد یژ هیو نیها از قهرآن، اتیآ یبرخ

 در شهورعا ابهن.  ردد هیوا و مخاّب یبرا اهآن  یلطا و شود ستهینگر مختل  یایزوا
 تقرائها بهه توجهه بها ی هاه یو یروایهناز اسهت؛ داشهته توجهه مههم نیها بهه خود ریتفس

 روشهن ار کیه ههر نکته -است متفاوت هاآن از آمده وجود به التفات نو  که–  ونا ون
لُوا ینَالَّهذِ اَمَها زْ ِالرك یاِ بَعْضٍ عَلى بَعْضَکُمْ اَضَّلَ اللَّهُ وَ» هیآ مانند است، کرده  رَادكیبِه اُضهك
 قرائهت در( 71:نحهل « جْحَهدُونیَ اللَّههِ عْمَةِاَبِنِ أَ سَواءٌ اِیهِ اَهُمْ أَیْمانُهُمْ مَلَکَتْ ما عَلى رِزْقِهِمْ
 مشههور ریهغ قرائهت بنابر و است خیتوب یبرا بتیغ به خطاب از التفات «یَجْحَدُون» مشهور
 ن13: تها یبه عاشور، ابن  باشدیم نفوس در ترس جادیا یبرا و مخاّب به بیاغ از التفات
173.) 

 کهاتن ر،یضهم کیه محتمهل یههامرج  بهه توجهه بها ی اه التفات انیب در عاشور ابن
 وَ غَمها ِالْ نَمِ ظُلَلٍ اِی اللَّهُ أْتِیَهُمُیَ أَنْ إِاَّ یَنْظُرُونَ هَلْ» هیآ لیذ مثالً ،دینمایم انیب را یمتفاوت

 نیها در بهتیغ ریضهم: سدینویم( 210:بقره « الْأُمُورُ تُرْجَ ُ اللَّهِ إِلَى وَ الْأَمْرُ قُضِیَ وَ الْمَالئِکَةُ
لْمِ اِی ادْخُلُوا» هیآ در خطاب ریضما از التفات تواندیم هیآ  ایه و باشهد (208: بقهره « ...السهك

 یبهرا التفهات اول، وجه بنابر باشد،( 209: بقرة  «زَلَلْتُمْ اَإِنْ» هیآ در خطاب ریضم از التفات
 حهذر ربه حضهور عهد  از را مخاّبان که است نیا یبرا دو  وجه بنابر و است سام  نشا،
 (.265ن2: تایب عاشور، ابن  بدارد
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 و کهرده اکتفها آن مواضه  و التفات نو  به تنها قرآن اتیآ از یاپاره در عاشور ابن اما
 للَّههُا یُؤْتِیَههُ أَنْ رٍلِبَشهَ  کهانَ ما» هیآ لیذ مثال یبرا است؛ نپرداخته آن یریتفس نکات نییتب به

 ینَرَبَّهانِیك کُونُهوا لکِنْ وَ اللَّهِ دُونِ نْمِ لِی عِباداً کُونُوا لِلنَّاسِ یَقُولَ ثُمَّ النُّبُوَّةَ وَ الْحُکْمَ وَ الْکِتابَ
ونَ کُنْههتُمْ مههابِ وَ الْکِتههابَ تُعَلكمُههونَ کُنْههتُمْ بِمهها  ا وَ» در: سههدینویم ،(79:عمههران آل « تَدْرُسههُ

 لِهی عِباداً واکُونُ لِلنَّاسِ» به «یَأْمُرُکُمْ ا و» از زین و است مخاّب به بیغا از التفات «یَأْمُرَکُمْ
 اکهر کهه سهتا یکسهان متوجهه خطاب ؛باشدیم بیغا به مخاّب از التفات «اللَّهِ دُونِ مِنْ
 ن3: تهایب عاشور، ابن « هِاللَّ دُونِ مِنْ لِی عِباداً کُونُوا»: دی ویم شانیا به(    یسیع کنندیم

141-142.) 

 قرائات اختالف از یریگ بهره-2-1-3
 یروایهناز اسهت، داشهته یاراوانه توجهه قرائهات اختال  به التفات انیب در عاشور ابن
 است؛ کرده انیب مشهور ریغ قرائت با  اه و مشهور قرائت با  اه را هیآ در التفات

 سُبْحانَهُ هُتَسْتَعْجِلُو الاَ اللَّهِ أَمْرُ أَتى» هیآ لیذ عاشور ابن: مشهور قرائت یبرا نمونه( ال 
رِکُونَ» جمههور: سهدینویم( 1:نحهل  «یُشْرِکُونَ عَمَّا تَعالى وَ  هیهآ نیبنهابرا ،انهداندهخو« یُشهْ

 آنهان شهأن از یزاریهب خطهاب از عدول علت بود، واهدخ بتیغ به خطاب از التفات یدارا
 (.78ن13،تایب :عاشور ابن  است

 تُخْفُهونَ وَ تُبْدُونَها سَقَراِّی تَجْعَلُونَهُ» هیآ ریتفس در: مشهور ریغ قرائت یبرا نمونه( ال 
 ظهاهر یمقتضها بنهابر کهه اسهت «تجعلهون» مشههور قرائهت: اسهت آمهده( 91:انعا  « کَثِیرا
 ابهن  است التفات آن در ،اندخوانده «جعلونی» که مشهور ریغ قرائت اساس بر اما ،باشدمی

 (.212ن6: تایب عاشور،
 و مشههور قرائهت دو ههر اسهاس بهر هیآ کی در ی اه عاشور ابن که است ذکر انیشا

کُ اَضَّلَ اللَّهُ وَ» هیآ لیذ نمونه، یبرا است؛ نموده مشخص را هیآ التفات مشهور، ریغ  مْبَعْضهَ
واءٌ اِیههِ اَهُمْ أَیْمانُهُمْ مَلَکَتْ ما عَلى رِزْقِهِمْ بِرَادكی اُضكلُوا الَّذِینَ اَمَا الركزْ ِ اِی بَعْضٍ عَلى  أَ سهَ

 قرائهت بنهابر «یَجْحَهدُونَ اللَّههِ اَبِنِعْمَهةِ أَ» جملهه: سهدینویم( 71:نحهل « یَجْحَدُونَ اللَّهِ اَبِنِعْمَةِ
 امها است، بتیغ به «بَعْضَکُمْ» در خطاب از التفات -باشد «یَجْحَدُونَ» هک-( مشهور  جمهور
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 در بهتیغ از التفهات -باشهد «تَجْحَهدُونَ» کهه- عاصهم از بکر ابو مشهور ریغ قرائت با برابر
 (.173-174 ن13: تایب عاشور، ابن  است خطاب به «اَهُمْ» و «أَیْمانُهُمْ» ،«رِزْقِهِمْ»

 اقیس از یریگ بهره -2-1-4
 دور ا یسه و کیهنزد ا یس از و داشته توجه التفات نییتب در اتیآ ا یس به عاشور ابن

 .است  راته بهره اتیآ

 کیزدن اقیس به توجه 2-1-4-2
 از ادمهر اسهت، کرده مشخص را هیآ التفات کینزد ا یس به توجه با ی اه عاشور ابن

 انهدک صهلهبااا -بعهد و قبهل اتیآ ای هیآ خود در که است یقرائن به توجه ک،ینزد ا یس
 «مؤمنهون ا قَهوْ ٌ اءِههؤُ إِنَّ رَبك یها قِیلِههِ وَ»: زخر  سوره 88 هیآ لیذ مثال یبرا .باشدیم
 ونمضهم نههیقر بهه نیها و  رددیبهازم( ص  خهدا رسهول بهه ،«لِیهق» در ریضهم: سدینویم

 أَوَّلُ اَأَنَها لَهدٌوَ لهرَّحْمنِلِ کهانَ إِنْ قُهلْ»: سهوره نیها 81 هیهآ کهه اسهت یاحتجاج و استدال
 نهمها ادامهه در« ونیُؤْمِنُه ا قَوْ ٌ هؤُاءِ إِنَّ» و «رَبك یا» ریتعب دو نهیقر به زین و دارد «الْعابِدِینَ

ال  قُهلْ وَ عَهنْهُمْ اَاصْفَحْ»: بعد هیآ نهیقر به نیهمچن و 88 هیآ  ابهن اسهت،( 89:زخهر «  سهَ
 «لِههِقِی» در بهتیغ ریضهم کهه اسهت آن بهتهر: دیه ویم تمقهدما نیها دیتمه از پس عاشور
« ؤْاَکُهونیُ اَهأَنَّى لَّهُال لَیَقُولُنَّ مْخَلَقَهُ مَنْ سَأَلْتَهُمْ لَئِنْ وَ»: قبلش هیآ در خطاب ریضم از التفات

 (.302-303ن25،تایب :عاشور ابن  باشد( 87:زخر  

 دور اقیس به توجه -2-1-4-3
 باشهد؛ آمهده اراوان باااصله سوره کی اتیآ در که است یرائنق دور، ا یس از مقصود

 التفهات نیهیتب در مهثالً اسهت؛ جسهته بههره التفهات نیهیتب یبهرا وهیش نیا از  اه عاشور ابن
لْناکَ اَما أَعْرَضُوا اَإِنْ»: یشور سوره 48 هیآ در موجود  إِاَّ عَلَیْهکَ إِنْ حَفِیظهاً عَلَهیْهِمْ أَرْسهَ
 بهه سهخن غیتبل به ارمان از ،یشور سوره اوائل در که نیا به توجه با: است وردهآ« ...الْباَلغُ

« بِوَکِیهل عَلَهیْهِمْ أَنْهتَ ما وَ عَلَیْهِمْ حَفِیظٌ اللَّهُ أَوْلِیاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا الَّذِینَ وَ»: بود آمده انیم
 6 هیهآ در کهه یغهیتبل ماناربه مجدداً تا بود مناسب معار ، یبرخ انیب از پس ،(6:یشور 

 ارتبها، نیها و «حَفِیظهاً عَلَیْهِمْ أَرْسَلْناکَ اَما أَعْرَضُوا اَإِنْ»: ارمود لذا شود، اشاره بود، آمده
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تَجِیبُوا: »47 هیهآ در خطهاب از التفهات نکتهه همان  اَهإِنْ: »48 هیهآ در بهتیغ بهه «لِهرَبكکُم اسهْ
 (.188ن25 ،تایب: عاشور ابن  است «أَعْرَضُوا

 یعرب اعدقو از یریگ بهره -2-1-5
 وهیش نیترممه التفات، موارد نییتب به آن بر حاکم قواعد و عرب اتیادب از یری  بهره

 برده یاراوان هاستفاد ینحو قواعد از یو ریمس نیا در ،باشدیم التفات نییتب در عاشور ابن
 .است

 هیآ در عطف از یریگ بهره 2-1-5-1
 نیها هبه اسهت یالهه کال  از قسمت کدا  به معطو  هیآ که نیا به توجه با عاشور ابن
  راتهه نظهر در التفهات کیه و عطه  کی هیآ یبرا ی اه یو است، کرده اشاره صنعت
 أَنْهتُمْ أَ ْ مْدَعَوْتُمُهوهُ أَ عَلَهیْکُمْ واءٌسهَ  یَتَّبِعُهوکُمْ ا الْهُدى إِلَى تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ» هیآ مانند است؛

رِکُونَیُ أَ» به معطو  هیآ نیا که است زیجا: سدینویم که( 193:عرا ا « صامِتُون  ا مها شهْ
 ابهن  باشهد خطهاب بهه بهتیغ از التفهات آن در و( 191:اعرا  « یُخْلَقُونَ هُمْ وَ شَیْئاً یَخْلُ،ُ
 (.391ن8 ،تایب :عاشور
  نهو کیه عطه ، دو ههر به توجه با که دینمایم مشخص هیآ بر را عط  دو ی اه و

 نَهُمُلَعَه بَهلْ غُلْه ٌ بُنهاقُلُو قالُوا وَ» هیآ لیذ عاشور ابن نمونه یبرا دارد؛ وجود هیآ در التفات
ولٌ جهاءَکُمْ اَکُلَّما أَ» بر ای هیآ: دی ویم( 88:بقره « یُؤْمِنُون ما اَقَلِیالً بِکُفْرِهِمْ اللَّهُ  ا بِمها رَسهُ

تَکْبَرْتُم أَنْفُسُکُمُ تَهْوى ( 87:هبقهر « تَقْتُلُهون اَرِیقهاً وَ بْتُمْکَهذَّ اَفَرِیقهاً» بهر ایه و( 87:بقهره « اسهْ
 یبه :عاشهور ابهن  اسهت بهتیغ بهه خطهاب از التفهات صهورت دو ههر در اسهت، معطو 

 (.581ن1تا،

 التفات وجود و کالم فرع انیب -2-1-5-1-1
 در ورعاشه ابهن. اسهت کهال  در  یهتفر «ااء» به توجه عط ، با مرتبط مباح  جمله از

 ذکهر بهه اسهت، جملهه قسهمت کهدا  از متفهر  کهال  که نیا به توجه با اتیآ التفات انیب
 ذکهر را التفهات نو  کی و کرده انیب را ار  کی هیآ در ی اه یو است، پرداخته التفات

( 2:توبه « اللَّه جِزِیمُعْ غَیْرُ أَنَّکُمْ اعْلَمُوا وَ أَشْهُر أَرْبَعَةَ الْأَرْضِ اِی اَسِیحُوا» هیآ مانند ؛کندیم
ولِهِ وَ اللَّههِ مِنَ بَراءَةٌ» هیآ در برائت یمعنا بر  یتفر یبرا «ااء»: سدینویم که  الَّهذینَ إِلَهى رَسهُ
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 اسهت مشهخص «اَسِیحُوا» اعل در خطاب ریضم از و است( 1:توبه « الْمُشْرِکین مِنَ عاهَدْتُمْ
 هیهآ در خطهاب بهه اول هیهآ در بتیغ از تالتفا نیبنابرا باشد،یم مشرکان متوجه کال  که
 (.14ن10 ،تایب :عاشور ابن  است دو 

 اهرو  مههه در کهه اسهت معتقد و کرده انیب هیآ یبرا یمختلف یهاار   اه عاشور ابن
 لَهیْهِمُعَ قُهرِئَ إِذا وَ*یُؤْمِنُهونَ ا لَهُمْ اَما» اتیآ لیذ مثال یبرا دارد؛ وجود التفات نو  کی

 یها» هیآ بر متفر  اتیآ نیا که است زیجا: سدینویم( 21-20:انشقا  « یَسْجُدُون ا الْقُرْآنُ
 اسهت زیجها نیچنه هم ،باشد( 6:انشقا «  اَماُلقِیه کَدْحاً رَبكکَ إِلى کادِ ٌ إِنَّکَ الْإِنْسانُ أَیُّهَا

 ریضهم از التفهات مهوارد نیا در که باشد( 19:انشقا  « َّبَ، عَنْ َّبَقاً لَتَرْکَبُنَّ» هیآ بر متفر 
 (.205ن30 تا، یب :عاشور ابن  است بیغا به مخاّب

 جمله در مهکل نقش به توجه 2-1-5-2
 بهه توجهه بها و نمهوده توجه زین اتیآ ینحو بیترک به اتیآ التفات انیب در عاشور ابن

 قهالَ وَ» هیآ لیذ نمونه یبرا. است پرداخته التفات نییتب به دارند جمله در کلمات که ینقش
 قَهدْ الْحَه،َّ إِاَّ اللَّههِ عَلَى لَأَقُو ا أَنْ لىعَ حَقِی،ٌ. الْعالَمِینَ رَبك مِنْ رَسُولٌ إِنكی اِرْعَوْنُ یا مُوسى
لْ رَبكکُهمْ مِنْ بِبَیكنَةٍ جِئْتُکُمْ رائِ بَنِهی مَعِهیَ اَأَرْسهِ  ا هر: سهدینویم( 105 -104: اعهرا  « یلَإِسهْ

 و بهوده بیهغا ریضهم آوردن ظاهر، یمقتضا صورت نیا در باشد، «سُولٌرَ» صفت «حَقِی،ٌ»
 تکلهم ریضهم هب بتیغ ریضم از التفات اساس نیا بر و «هیعل حَقِی،ٌ»: شدیم نیچن آن ریتقد
 (.225ن8:تایب عاشور، ابن  بود خواهد «أَقُولَ ا أَنْ» در

طَ ینَالْمَههوازِ نَضههَ ُ وَ» هیههآ لیههذ عاشههور ابههن ،یگههرید نمونههه در « ... ةِالْقِیامَهه یَههوْ ِلِ الْقِسههْ
 وَ»: قبهل هیآ در «رَبكکَ» از حال «الْمَوازِینَ نَضَ ُ وَ» در «واو» است زیجا: دی ویم( 47:اءیانب 

 نیها در باشهد،( 46:اءیهنبا « ظهالِمِینَ اکُنَّ إِنَّا ناوَیْلَ یا لَیَقُولُنَّ رَبكکَ عَذابِ مِنْ نَفْحَةٌ مَسَّتْهُمْ لَئِنْ
 (.59ن17:تایب عاشور، ابن  است «نَضَ ُ» در تکلم ریضم به «رَبكکَ» اسم از التفات صورت
 
 

 التفات نییتب در یسلب یهاروش 2-2
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 عهد  ههاآن لهیوسهبه عاشهور ابهن که است ییهاروش از استفاده ،یسلب وهیش از منظور
 دارد، تفهاتال مفسهران نظهر از کهه را اتیآ از یبرخ یو ،کندیم نییتب اتیآ در را التفات
 بها ،یسهلب یههاروش تمها  نیهیتب است، کرده مخالفت هاآن در التفات وجود به و برنتااته
 :است یادب قواعد از یری  بهره

 یادب قواعد از یریگ بهره 2-2-1
 از کهه داختههپر یاتیهآ در التفهات عد  نییتب به یادب قواعد از یری  بهره با عاشور ابن

 در اخهتال  ر،یضهم مرجه  بهه توجهه بها یو اسهت، التفهات ههاآن در رانمفسه یبرخ نظر
 هیهآ از یاهیهآ تفهر  نمهودن مشخص ه،یآ بودن معترضه ه،یآ در نا یاست وجود مخاّب،

 ییهانمونهه مههادا در است، پرداخته هیآ در التفات عد  انیب به هیآ در ریتقد وجود و گرید
 :دیآیم موارد نیا یبرا

 ریضم مرجع از یریگ بهره 2-2-1-1
 مخاّهب رییهتغ در ریضهم مرجه  بهودن کسهانی کال  در التفات وجود طیشرا از یکی
 ارد؛نهد وجهود التفهات کهال  در نباشد کسانی مخاّب رییتغ در ریضم مرج  ا ر که است
 رییهتغ در ریضم مرج  نبودن کسانی به توجه با و داشته توجه ریضم مرج  به زین عاشور ابن

 اَهوْ َ لْقهاهِرُا هُهوَ وَ» اتیهآ لیذ مثال یبرا است، کرده آشکار را هیآ تفاتال عد  مخاّب،
 مَّثُه. یُفَركُّهونَ ا هُمْ وَ رُسُلُنا تْهُتَوَاَّ لْمَوْتُا أَحَدَکُمُ جاءَ إِذا حَتَّى حَفَظَةً عَلَیْکُمْ یُرْسِلُ وَ عِبادِهِ
بِ سْرَ ُأَ هُوَ وَ الْحُکْمُ لَهُ أَا الْحَ،ك مَوْاهُمُ اللَّهِ إِلَى رُدُّوا : سهدینویم( 61-62:انعها  « ینَالْحاسهِ
 یسهک هر مورد در بودن، نکره اعتبار به «أحد» واژه ، رددیم بر «أحد» به «رُدُّوا» در ریضم

 سهتانده جانشهان هکه آنان  «اللاله إلى المتواالون یردال ثمال»: است نیا مراد نیبنابرا است، صاد 
(. 143ن6: تایب عاشور، ابن  ستین التفات ریضم در لذا ،( ردند یبرم خداوند یسوبه شده

 از فهاتالت «رُدُّوا» در بهتیغ ریضهم کهه باشهد مطهر  تصور نیا ات،یآ نیا در است ممکن
 که -«أحد» ار ریضم مرج  احتمال، نیا رد در عاشور ابن است، «عَلَیْکُمْ» در خطاب ریضم
 .کندیم ینف را التفات لذا و است نستهدا -دارد جم  یمعنا ریتنک لیدل به

 هیآ بودن هیفنایاست به توجه 2-2-1-2
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 یپه در را یدیهجد غرض و هد  و باشدیم مستأنفه هیآ که نیا به توجه با عاشور ابن
 أَیُّهَها یها» هیهآ نیهیتب هنگها  بهه مثهال یبهرا است؛ کرده اشاره هیآ در التفات عد  به  راته،
فاءٌ وَ رَبكکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ دُورِا اِهی لِمها شهِ « لْمُهؤْمِنِینَلِ رَحْمَهةٌ وَ ىًهُهد وَ لصهُّ

 و جهدال هبه قرآن اعجاز و یتحد با  ذشته اتیآ در کهنیا از پس: سدینویم( 57:ونسی 
  انکننهد بیتکهذ دامهن کهه ییهاعهذاب تحق، یدرست از و پرداخت مشرکان با احتجاج

 آغاز را یدیجد غرض و مطلب 57 هیآ آوردن مستأنفه با  فت، سخن  رات، ار امبرانیپ
 مههه ه،یهآ نیها. است قرآن گاهیجا ساختن روشن با مرد  همه به خطاب غرض، آن کرد،
 از یبهردار هبههر در شانیهاتفاوت و آنان یبرا قرآن مناا  تا ساخت خود مخاّب را مرد 
 ایه ریمض هیآ در و است مرد  همه شامل جا نیا رد خطاب یروایناز کند،  وشزد را، آن

 در کهه یخطهاب لهذا نهدارد، وجهود آنان از یاوصاا ای و  ردد باز مشرکان به که یموصول
: تهایب عاشهور، ابهن  باشهدینم خطهاب بهه بهتیغ از التفهات آمهده، «النَّهاسُ أَیُّهَا یا» یمنادا
 (.108 -109ن11

 هیآ بودن معترضه از یریگ بهره 2-2-1-3
 نمونهه، یبرا ،داندیم آن التفات عد  یهانشانه از یکی را هیآ بودن معترضه عاشور ابن

حا ٍ عَلَهیْهِمْ طها ُیُ. تُحْبَهرُونَ أَزْواجُکُهمْ وَ أَنْتُمْ الْجَنَّةَ ادْخُلُوا» اتیآ لیذ  وَ ذَهَهبٍ مِهنْ بِصهِ
تَهِیهِ ما اِیها وَ أَکْوابٍ  الَّتِهی الْجَنَّهةُ لْهکَتِ وَ. الِهدُونَخ اِیهها أَنْهتُمْ وَ عْیُنُالْهأَ تَلَهذُّ وَ الْهأَنْفُسُ تَشهْ

: دیه و( 73-70:زخهر  « کُلُونَتَهأْ مِنْها ةٌکَثِیرَ ااکِهَةٌ اِیها لَکُمْ. تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما أُورِثْتُمُوها
 رد لهذا اسهت، بعهد و قبهل اتیآ انیم در معترضه «خالِدُونَ... بِصِحا ٍ عَلَیْهِمْ یُطا ُ» جمله
 ابهن  اسهت بهتیغ ریضهم یبهرا مناسب مقا ، نیا رایز ندارد، وجود یالتفات «عَلَیْهِمْ» ریضم

حا ٍ مْعَلَهیْهِ یُطها ُ» جمله که است حیتوض به از (. 290–289 ن25 :تا یب عاشور، ... بِصهِ
 جُکُهمْأَزْوا وَ أَنْتُمْ ةَنَّالْجَ ادْخُلُوا» عبارت دو نیب راته، کاربه بتیغ ریضم آن در که «خالِدُونَ
 ورعاشه ابهن نظهر بهه ت،اسه آمهده دارند، خطاب ریضما که «خالِدُونَ اِیها أَنْتُمْ» و «تُحْبَرُونَ
 .ستا -التفات نه و -معترضه جمله باب از  فته شیپ جمله در بتیغ ریضم آمدن

 عیفرت از یریگ بهره 2-2-1-4
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 بههره  کهال بودن متفر  از التفات، نییتب یجابیا روش در عاشور ابن  ذشت که چنان
 را التفهات  عهد لهیوس نیبد و داشته توجه مسئله نیا به زین یسلب وهیش در یو است،  راته

 واحِهدٌ هٌإِله هُهوَ نَّمهاإِ اثْنَیْنِ لهَیْنِإِ تَتَّخِذُوا ا اللَّهُ قالَ وَ» هیآ لیذ مثالً است، داشته انیب هیآ در
 ا» بهر متفهر  اسهت زیجها «ونِاَهارْهَبُ اَإِیَّهایَ» جملهه: سهدینویم( 51:نحل « اَارْهَبُونِ اَإِیَّایَ

 «بُوناَهارْهَ» در مهتکلم ریضهم صهورت نیها در باشد، قول مقول و بوده «اثْنَیْنِ إِلهَیْنِ تَتَّخِذُوا
 نیها در اشهد،ب «اللَّههُ قهالَ وَ» اعهل بهر متفهر  اسهت زیجا و است خطاب به بتیغ از التفات
 نیبنهابرا «یغیهر ترهبهوا اهال إلههین تتخهذوا ا اللاله قال» یعنی ،باشدینم قول ولمق صورت
 عاشهور ابن سخن رسدیم نظر به(. 140ن13 :تایب عاشور، ابن  ستین التفات کال  در وجه،

 بهه بهتیغ از تالتفها «اَهارْهَبُون» در که نیا نخست باشد، داشته اشکال چند گاهیجا نیا در
 اهال إلههین واتتخهذ ا اللالهه قهال» عبهارت در گرید دو است؛ -خطاب به بتیغ نه و -متکلم
 در نیها ود،به خواههد «إلههین تتخهذوا ا» بهر متفر  «غیری ترهبوا اال» است، «غیری ترهبوا

 .است دانسته «اللَّهُ قالَ وَ» بر متفر  عاشور ابن که است یحال

 هیآ ریتقد به توجه 2-2-1-5
 اسهت، ردهک اشاره التفات وجود عد  به ات،یآ در موجود ریتقد به توجه با عاشور ابن

بْح. لْعابِهدِینَا أَوَّلُ اَأَنَها وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ کانَ إِنْ قُلْ» اتیآ در مثال یبرا  وَ ماواتِالسهَّ  رَبك انَسهُ
 را آن در التفهات عهد  و هیهآ در ریقدت( 82-81:زخر  « یَصِفُونَ عَمَّا الْعَرْشِ رَبك الْأَرْضِ

ماواتِ رَبك سُبْحانَ» هیآ است زیجا: دهدیم حیتوض نیچن  عَمَّها الْعَهرْشِ رَبك ضِالْهأَرْ وَ السهَّ
 ریضهم در لهذا بهود، ههاآن ابهالغ بهه موظه ( ص  امبریهپ که باشد یاوامر تکمله «یَصِفُونَ

 نإ لههم قل» :است نینچ ،«وَلَد لِلرحمنِ کانَ إن قُل» ریتقد رایز ،باشدینم التفات «یَصِفُونَ»
  فهت دیهبا عاشهور ابهن سخن حیتوض در(. 298 ن25: تایب عاشور، ابن « ولد للرحمن کان
 ریضهم ،«هُونَکهارِ لِلْحَه،ك کُمْأَکْثَهرَ لکِهنَّ وَ بِهالْحَ،ك جِئْنهاکُمْ لَقَهدْ»: سهوره نیا 87 هیآ در که

بْحانَ: »82 هیآ به التفات هیآ آن از که دارد وجود احتمال نیا و است راته کاربه خطاب  سهُ
 ،81 هیهآ در «لهم»  راتن ریتقد با احتمال نیا برخال  عاشور ابن باشد،« ...السَّماواتِ رَبك

 .کندیم یفن را 87 هیآ از التفات احتمال و کرده یتلق قبلش هیآ ا یس ادامه را 82 هیآ

 «ریالتنو و ریالتحر» در التفات یریتفس نکات -3
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 روش پهردازد،یم قهرآن ریتفسه بهه یریتفس مختل  یهاروش از استفاده با یمفسر هر
 دهیهد ریسهتفا در رهیهغ و عقهل بها قهرآن ریتفسه سنت، به قرآن ریتفس قرآن، به قرآن ریتفس
 ازیهن مورد یارهاابز تما  از استفاده با مفسر و بوده جام  زین ریتفاس یبرخ کردیرو. شودیم
 و ریهالتحر» ریتفسه اسهت، پرداختهه مقصهود یمعنها کشه  و اتیهآ ریتفسه به از  مناب  و

 متنهو  یههاروش از خهود ریتفسه در کهه اسهت جهام  ریتفاسه از یکهی عاشور ابن «ریالتنو
 در ،یهّر نیا از و داشته ژهیو توجه یادب مباح  به نیب نیا در سندهینو است، شده استفاده

 التفهات نعتص ،یعرب ادب مهم یهادانش جمله از. است بوده قرآن یانیب اعجاز اثبات یپ
 تهالش ودخ توان حد در مفسر است، راته اشاره بدان اراوان عاشور ابن ریتفس در که است
 و یررسهب بها کنهد، نیهیتب را اتیهآ در راتهه کهاربهه یههاالتفات یریتفسه نکات که داشته
: ریضهما در التفهات بهه یو کهه دیه رد مشهخص عاشهور، ابهن ریتفسه یهاالتفات یاحصا

 سهما تکلهم، بهه بهتیغ بهت،یغ به تکلم خطاب، به تکلم خطاب، به بتیغ ت،بیغ به خطاب
 بهه جمه  از و جمه  بهه مفرد از: عدد در التفات به زین و ظاهر اسم به ریضم و تکلم به ظاهر
 ههاآن از یبرخه بهه اجمااً که داشته انیب را هاآن یریتفس نکات اناًیاح و کرده اشاره مفرد،
 :شودیم اشاره

 بتیغ به خطاب 3-1
 از یخهبر بهه اسهت، اراوان عاشور ابن ریتفس در بتیغ به خطاب التفات یریتفس نکات

 آل  نآنها راتهار از تعجهب و کتهاب اههل دادن قرار مخاّب از اعراض: شودیم اشاره آن
 ؛4-3: انعها   شهرکانم دادن قهرار مخاّب از اعراض ،(145ن3: عاشور ابن ؛83-82:عمران

 ؛91:انعها    یشهن اعهل دادن انجها  خاّر به دان قرار مخاّب از یردو ،(16ن6: عاشور ابن
: عاشور ابن ؛26:اعرا   شوندینم متذکر که یکسان به ضیتعر ،(212-215ن6: عاشور ابن
 ابهن ؛19:نحهل  دیهدته ،(54ن9: عاشهور ابهن ؛19-18:انفهال  مشهرکان بهه اعتراض ،(59ن8

 ؛35:و ر  شهرک اههل از تعجب ،(141 ن18: عاشور ابن ؛12:نور  خیتوب ،(100ن13: عاشور
 از تعجهب ،(389-390ن25: عاشهور ابهن ؛35:هیهجاث  ریتحق و إعراض ،(55ن21: عاشور ابن

 (.205ن30: عاشور ابن ؛20-10:انشقا   شانیا موعظه و مشرکان
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 خطاب به بتیغ 3-2
 ههاآن از یاپهاره اسهت، کهرده انیهب واوربهه را بتیغ التفات یریتفس نکات عاشور ابن
: نسهاء  مخاّهب بها مهدارا ،(196 ن114،3-115:عمهران آل  امتنان به خطاب: از اندعبارت
 ؛2:توبهه  میمسهتق ّورهبه انهذار ابالغ ،(13ن6 ،1-2:انعا   خیتوب ،(293ن4: عاشور ابن ؛147
 ودنبه کیهنزد بهه اشهاره ،(146ن13 :عاشهور ابهن ؛56:نحهل  دیهتهد ،(14ن10: عاشهور ابن
: عاشور ابن ؛62:نور  مخاّب در نشا، جادیا ،(228ن17: عاشور ابن ؛62-57:ح   یروزیپ

 بها کهردن مجهاب ،(323ن19: رعاشهو ابهن ؛90:نحهل  اعمال اساس بر جزا ،(426-427ن18
 ابهن ؛18-20:غهاار  نمشهرکا کهردن متنبهه ،(124ن21: عاشور ابن ؛25-28:لقمان  استدال
 تعجهب إااده ،(84ن27: عاشور ابن ؛30-29:ّور  باّل دهیعق کردن رد ،(176ن24: عاشور

 (.79ن29: عاشور ابن ؛23-26:قلم 

 تکلم به خطاب 3-3
 اسهت دهش اشاره تکلم به خطاب التفات یریتفس نکته کی به تنها عاشور ابن ریتفس در

 (.25ن23 :عاشور ابن ؛30-31:صااات  است عذاب دنیچش بر حیتصر آن و

 خطاب به تکلم 3-4
 تیهاهم انیب آن و است شده اشاره نکته کی به زین خطاب به تکلم التفات خصوص در
 (.229ن13: عاشور ابن ؛102-101:نحل  است مشرکان باّل یادعا نقض از پس قرآن

 بتیغ به تکلم 3-5
 کهرده انیب را لیذ موارد بت،یغ به تکلم التفات به مربو، یریتفس نکات در عاشور ابن
 صهفت وسهتنیپ تحق، هب إعالن ،(31ن8: عاشور ابن ؛12-11:اعرا   سیابل خیتوب از: است
 راظهها و( 321ن8: عاشهور ابهن ؛158:اعهرا   اسهت آمده تورات در که( ص  خدا رسول
 اسهت الملهک مالهک خداونهد دسهت بهه عمهل جهزاء که شود مشخص تا «اهلل» جالله اسم

 (.132ن 20: عاشور ابن ؛3:عنکبوت 

 تکلم به بتیغ 3-6



 رسول محمدجعفری و مرضیه حیدری/...  التحریر» تفسیر در فاتالت بررسی                                            116

 

 ههاآن زا یبرخه هسهتند، اراوان ریالتحر ریتفس در تکلم هب بتیغ التفات یریتفس نکات
 انیب اسلوب در تفنن ،(140ن13: عاشور ابن ؛51:نحل  مخاّب اهم به کمک: از اندعبارت

 ابهن ؛53:ّهه  اّاعهت تجه خال، یستگیشا انیب ،(255ن13: عاشور ابن ؛122-121:نحل 
 امتنههان ،(59ن17: عاشههور ابههن ؛46-47:اءیههانب  اعمههال یجههزا انیههب ،(133ن16: عاشههور

: عاشهور ابهن ؛60:نمهل  ریضهم مرجه  شدن مشخص ،(65ن19: عاشور ابن ؛45-46:ارقان 
 سهتا خداونهد یبهرا نیهد و هسهتند خداونهد جانهب از اتیهآ کهه نیا به اشاره ،(286ن19
 استدال ،(93ن21: عاشور ابن ؛10:لقمان  نعمت به توجه ،(85ن20: عاشور ابن ؛59:قصص 
: عاشههور ابههن ؛12-9:اصههلت  نشهها، دیههتجد ،(155ن22: عاشههور ابههن ؛27:اههاّر  امتنههان و

 بهه مهانیا رغبهت جهادیا ،(106ن25: عاشور ابن ؛7-6:یشور  هانید یکسانی انیب ،(24ن25
: اشههورع ابههن ؛9: تغههابن  وعههده مقهها  بهها تناسههب ،(245ن28: عاشههور ابههن ؛8:تغههابن  قههرآن

 رتبشهها بهها مناسههبت ،(252ن28: عاشههور نابهه ؛12:تغههابن(  ص  امبریههپ شههراات ،(249ن28
 (.248ن30: عاشور ابن ؛6-5:یاعل 

 :جمع به مفرد 3-7
 ظههموع: از اسهت عبهارت کهه نکتهه کیه بهه جمه ، بهه مفرد التفات درباره عاشور ابن

 .است کرده رهنمود ،(171ن18: عاشور ابن ؛31:نور 

 :مفرد به جمع 3-8
( ص  امبریپ آرامش و یداردل: است آمده هم مشابه نکته دو مفرد، به جم  التفات در

 به یبخش آرامش و (194ن13: عاشور ابن ؛82-81:نحل  شانیا دعوت اجابت عد  سبب به
 (.215-216ن25: عاشور ابن ؛9-3:زخر   صبر به شانیا دعوت و( ص  امبریپ

 تنویرالتحریر و ال تفسیر در التفات انواع فراوانی -4
اشهاره نمهوده  هابهدانکه ابن عاشهور در تفسهیر خهود  ییهاالتفاتدر جدول ذیل تما  

 ردد. در ستون اول، واژه محور آمده اسهت؛ محهور در لغهت بهه معنهای است منعکس می
خداپرستی، ذیل واژه محور(، با عنایت بهه معنهای لغهوی آن در   استمرکز  مدار و قطب،

به دو دسته  -آن چه  ذشتبرابر با -محور، انوا  کلی التفات است که  این تحقی، مراد از
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 شهود. در سهتون دو ، ّبقهه قهرار دارد،ضمایر و التفات در عدد تقسهیم می در کلی التفات
دهخدا، ذیل واژه ّبقات(، اما مقصهود از ّبقهه در ایهن   استّبقه در لغت،  روه و دسته 

ز هر یک از دو قسم پیش  فته التفات است که در ضهمایر: ا تریجزئپژوهش، دسته بندی 
مفهرد تقسهیم  بهه جمه  و جمه  به خطاب و ... و در عدد به مفرد به غیبت، غیبت به خطاب

بهه  یاغهیصهشود. در ستون سو ، کد آمده که نشان دهنده این است که التفهات از چهه می
صورت پذیراته است و در ستون چهار ،  زاره آمده که اقهط بهه آن قسهمت  یاغهیصچه 

داده اشاره شده و در سهتون پهنجم، آدرس آیهات و در سهتون  از آیه که در آن التفات رخ
با این قسهم از التفهات یهک بهار در قهرآن  ششم، اراوانی نشان دهنده این است که این آیه

آمده و در ستون هفتم، اراوانی نشان دهنده تعداد نو  التفاتی است کهه در ّبقهه مشهخص 
سا  التفاتی است که در قسمت محهور شده و در ستون هشتم، اراوانی نشان دهنده تعداد اق

مشخص شده و در ستون آخر درصد اقسا  التفاتی که در محور آمده مشخص شده آمهده 
 است.
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

التفات 

در 

 ضمایر

خطاب 

به 

 غیبت

9 

به 

3 

 یقاًاَرِ وَ کَذَّبْتُمْ اَفَرِیقاً

  ٌ غُلْ ناوبُقُلُ  واقالُ  وَ  ...تَقْتُلُونَ

-88بقرهن 

87 

 %98ن493 196 54 1

7 

به 

1 

. .ِمینَالظَّالِ لَمِنَ إِذاً کَإِنَّ

 بَالْکِتا آتَیْناهُمُ الَّذِینَ

 هیَعْرِاُونَ

-146بقرهن

145 

1 

9 

به 

3 

 خُُطواتِ َتتَّبِعُوا ا وَ

 مُ هُلَ قِیلَ إِذا وَ ...الشَّیْطانِ

 للَّهُ ا َأنْزَلَ ما اتَّبِعُوا

بقرهن 

170-167 

1 

9 

به 

3 

 َهلْ ...ةًکَااَّ  السكلْمِ اِی ادْخُلُوا

 لَّهُ ال مَُیهَُیأْتِ أَنْ إِاَّ نْظُرُونَیَ

-210بقرهن

208 

1 

 1آل  ِائَتَْینِ اِی آیَةٌ َلکُمْ کانَ قَدْ 9
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به 

3 

 کااَِرةٌ أُخْرى وَ ...الْتَقَتا

 عَْینالْ رَأْیَ مِثْلَیْهِمْ  هُمْیَرَوْنَ

 13عمرانن

7 

 به

1 

 تْالَق اوَضَعَْتها ن وضعُته اَلَمَّا

 لَّهُال وَ ىأُنْث وََضعْتُها إِنكی رَبك

 َوضَعَتْ  بِما أَعْلَمُ

آل 

 36عمرانن

1 

9 

به 

3 

بر   ُغونَیَبْ اللَّهِ دِینِ اَغَیْرَ أَ

اساس اختال  قرائت: 

 ونَرْجَعُیُ إِلَیْهِ  وَ  ...(تبغون

آل 

 83عمرانن

1 

9 

 به

3 

 ما وَ ...تَکْسُِبونَ ما یَعْلَمُ وَ

 یاتِآ مِنْ آیَةٍ مِنْ هِمْتَأْتِی

 رَبكهِمْ 

 1 3-4انعا ن

9 

 به

3 

... راأَجْ عَلَْیهِ کُمْأَسْئَلُ  ا قُلْ

س سابر ا  قَراِّیسَ  تَجْعَُلونَهُ 

 نه(یجعلواختال  قرائت: 

-91انعا ن

90 

1 

9 

 به

3 

 ذاإِ أَنَّها کُمْیُشْعِرُ ما وَ

 یُؤْمِنُون ا جاءَتْ

 1 109انعا  ن

9 

 به

3 

 نْمِ کُمْإَِلیْ ُأنْزِلَ ما اتَّبِعُوا

 نَوکَّرُتَذَ ما قَِلیالً ... رَبكکُمْ

بر اساس اختال  قرائت:  

 (یتذکرون

 1 3اعرا ن

9 

به 

3 

 ...باساًلِ عََلیْکُمْ َأنْزَلْنا قَدْ

 مْهُلَّ لَعَ اللَّهِ آیاتِ نْمِ ذلِکَ

 یَذَّکَّرُونَ

 1 26اعرا ن

 
 
 

 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور
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ادامه  

التفات 

از 

خطاب 

به 

 غیبت

9 

به 

3 

 فْسٍنَ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی هُوَ

 امَّعَ اللَّهُ  اَتَعالَى ...واحِدَة

 یُشْرِکُونَ 

-190اعرا ن

189 

1    

9 

 به

3 

 ْیدِکَ نُمُوهِ اللَّهَ أَنَّ وَ ذلِکُمْ

  َمَ اللَّهَ  أَنَّ  الْکااِرِینَ. وَ

 الْمُؤْمِنِینَ 

 1 18-19انفالن

7 

به 

1 

 ةٌآیَ یْهِ عَلَ أُنْزِلَ  ا َلوْ یَقُولُونَ وَ

 ظاهر آمدن مقتضای  رَبكهِ مِنْ

 «عَلَْیهِ»به  اما بود،« علیک»

 عدول کرد(

 1 20یونسن

9 

به 

3 

 وَ كبَرالْ اِی یُسَیكرُکُمْ الَّذِی هُوَ

 یحٍ رِبِ مْبِهِ جَرَیْنَ وَ   ِ...الْبَحْر

 َّیكَبة

 1 22یونسن 

9 

 به

3 

 وهُ لُ ْعجِتَسْتَ َاال اللَّهِ  أَمْرُ أَتى

 نکُویُشْرِ عَمَّا تَعالى وَ سُبْحانَهُ 

 1 1نحلن 

9 

 به

3 

 کُمْ لَعَلَّ سُُبالً وَ أَنْهاراً وَ

 هُمْ  بِالنَّجْمِ وَ  ... تَهَْتدُونَ

 یَهْتَدُون

 1 15-16نحلن

9 

 به

3 

 لَمُعْیَ هُاللَّ  وَ ...َتذَکَّرُونَ َاال أَ

 بر  تُعْلُِنونَ ما وَ تُسِرُّونَ ما

اساس اختال  قرائت: 

 یُسِرُّونَن یُعْلِنُونَ(

 1 17-19نحلن 

9 

 به

3 

 ام وَ ونَتُسِرُّ ما یَعْلَمُ  اللَّهُ وَ

 انَیَّأَ ونَیَشْعُرُ ما وَ ...تُعْلُِنونَ 

 یُبْعَثُونَ 

 1 19-21نحلن

7 

به 

1 

ال   بر اساس اخت یَرَوْا لَمْ اوَ

 لَّهُال خَلَ،َ ما قرائت: تروا( إِلى

 داخِرُونَ  هُمْ وَ ...

 1 48نحلن 
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7 

به 

1 

 نَاَمِ  نِْعمَةٍ مِنْ بِکُمْ ما وَ

 ا لِما یَجَْعلُونَ  وَ...اللَّهِ

 نَِصیباً  یَعْلَمُونَ

 1 53-56نحلن

7 

 به

3 

 لىعَ بَعْضَکُمْ اَضَّلَ  اللَّهُ وَ

 هِاللَّ َابِنِْعمَةِ أَ ...بَعْضٍ 

 یَجْحَُدونَ

 1 71نحلن 

9 

به 

3 

 کُمْسِنْفُأَ مِنْ  لَکُمْ جََعلَ اللَّهُ وَ

 نُونَ مِیُؤْ اَبِالْباِّلِ  أَ...  أَزْواجاً

 1 72نحلن

9 

 به

3 

 ُطونِبُ مِنْ أَخْرَجَکُمْ اللَّهُ وَ

 یْرِالطَّ  لَىإِ ایَرَوْ لَمْ  أَ أُمَّهاتِکُمْ..

 السَّماء جَوك  اِی مُسَخَّراتٍ

 1 78-79نحلن

9 

 به

3 

 وَ ...نَیبَنِبِالْ  رَبُّکُمْ اََأصْفاکُمْ أَ

 رْآنِالْقُ هذَا ِای صَرَّْانا لَقَدْ

 کَّرُوالِیَذَّ

 1 40-41اسراءن

9 

 به

3 

 ینَرِخْسَبِاْلأَ نُنَبكئُکُمْ هَلْ  قُلْ

 مْ هُعْیُسَ َضلَّ الَّذِینَ ... أَعْمااً

 الدُّنْیا اْلحَیاةِ اِی

-104که ن 

103 

1 

9 

 به

3 

 ...ُفونَتَصِ مِمَّا الْوَْیلُ لَکُمُ وَ

 ضِ لْأَرْا مِنَ آلِهَةً  اتَّخَذُوا أَ ِ

 نْشِرُونَیُ هُمْ

 1 18-21انبیاءن

9 

 به

3 

 ..ةً.حِدَ وا أُمَّةً أُمَّتُکُمْ هِذهِ إِنَّ

 مْ نَهُبَیْ  أَمْرَهُمْ تَقَطَّعُوا وَ

 1 93انبیاءن

9 

 به

3 

 نِدُو مِنْ َتدْعُونَ الَّذِینَ إِنَّ

 هِ دْرِ قَ حَ،َّ اللَّهَ  قَدَرُوا ما...  اللَّهِ

 1 73-74ح ن 

9 

 به

 أَ النَّهارِ  وَ  اللَّْیلِ اخْتاِل ُ  هُلَ

 ما مِْثلَ قاُلوا ... بَلْ  تَعْقِلُونَ ااَل

-81مومنونن 

80 

1 
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 الْأَوَُّلونَ  قالَ  3

9 

 به

3 

 لْبَ  ... تُْسحَرُونَ اََأنَّى قُلْ

 مْهُإِنَّ وَ  بِاْلحَ،ك أَتَیْناهُمْ

 لَکاذِبُونَ 

-90مومنونن

89 

1 

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی سآدر  زاره کد ّبقه محور

  9 

به 

1 

 ظَنَّ َسمِعْتُُموهُ إِذْ ا لَوْ

 هِمْفُسَِأنْبِ اْلمُؤْمِناتُ  وَ الْمُؤْمُِنونَ

 خَیْراً

    1 12نورن

7 

به 

1 

ِّی وَ  اللَّهَ َأِّیُعوا قُلْ  عُواأَ

 ما ْیهِعَلَ امإِنَّ اَ تَوَلَّوْا اَإِنْ الرَّسُولَ

 حُمكلَ 

 1 54نورن

9 

 به

3 

 لهٌإِ أَ  ضِاْلأَرْ خُلَفاءَ یَجْعَلُکُمْ وَ

بر   رُونَتذَکَّ ما قَلِیالً اللَّهِ مَ َ

اساس اختال  قرائت: 

 یذکرون(

 1 62نملن 

9 

به 

3 

 اََمتا ُ ءٍشَیْ مِنْ أُوتِیتُمْ ما وَ

بر   ونَعْقِلُتَ َاال أَ ... الدُّنْیا الْحَیاةِ

اساس اختال  قرائت: 

 قلون(یع

 1 60قصصن

9 

 به

3 

 مٌمَأُ بَکَذَّ اَقَدْ  تَُکذكبُوا إِنْ وَ

 یْ َکَ ارَوْیَ لَمْ وَ  أَ ...قَبِْلکُمْ مِنْ

 الَْخلْ،َ  اللَّهُ یُبْدِئُ

-19عنکبوتن

18 

1 

9 

 به

3 

 أَ ْ  ...ونَتَعَْلمُ اَسَوْ َ  اَتََمتَّعُوا

 کَلَّمُ یَتَ ُهوَاَ سُلْطاناً عَلَْیهِمْ أَنْزَلْنا

 1 34-35رو ن

9 

 به

 اِی لِیَرُْبوَا رِباً  مِنْ آتَیْتُمْ ما وَ

 تَعالى وَ سُْبحانَهُ  ...النَّاس أَمْوالِ

 1 39-40رو ن
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 یُشْرِکُونَ عَمَّا 3

9 

 به

3 

 کُْنتُمْ الَّتِی جَهَنَّمُ  هِذهِ

 لىعَ َنخْتِمُ  اْلیَْو َ ...تُوعَدُون

 مهِدِیأَیْ مُناتَُکلك وَ  أَاْواهِهِمْ

 1 63-65یسن 

9 

 به

3 

 نْأَ بْلِ قَ  مِنْ لِرَبكکُمْ اسْتَجِیُبوا

 َاما واضُ أَعْرَ َاإِنْ ...یَْو ٌ یَأْتِیَ

 حَفِیظا َعلَیْهِمْ أَرْسَلْناکَ

-48شورین 

47 

1 

9 

 به

3 

 لَّکُمْ لَعَ ابِیًّعَرَ قُرْآناً جَعَلْناهُ  إِنَّا

 هُمْنْمِ أَشَدَّ  نااََأهْلَکْ تَعْقِلُونَ.

 بَطْشاً

 1 3-8زخر ن

9 

 به

3 

 وَ  ناتٍبَ  یَْخلُ،ُ مِمَّا اتَّخَذَ  أَ ِ

 شكرَبُ ذاإِ بِالْبَنِینَ ... وَ  أَصْفاکُمْ

 أَحَدُهُمْ 

 1 16زخر ن

9 

به 

3 

 وَ  ... مْقَهُخَلَ مَنْ َسأَلْتَهُمْ  لَئِنْ وَ

 ا ْو ٌقَ هؤُاءِ إِنَّ رَبك یا قِیِلهِ

 یُؤْمِنُونَ 

-87زخر ن 

88 

1 

9 

 به

3 

 هِاللَّ  یاتِآ اتََّخذْتُمْ بِأَنَّکُمُ  ذلِکُمْ

 هامِنْ  نَجُویُخْرَ ا اَاْلیَْو َ ...هُزُوا

 یُسْتَعْتَبُونَ  هُمْ  ا وَ

 1 35جاثیهن 

9 

 به

3 

 ابٍأَوَّ لِکُلك  ُتوعَدُونَ  ما هذا

 هااِی یَشاؤُنَ ما لَهُمْ حَفِیظٍ.

 1 32-35 ن 

9 

 به

3 

 هاویُْتمُسَمَّ  أَسْماءٌ إِاَّ هِیَ إِنْ

 نظَّ ال اَّإِ  یَتَّبِعُونَ إِنْ  ٍ……أَنْتُم

 1 23نجمن 

9 

 به

3 

بر اساس اختال    سَیَعْلَُمونَ

 مَنِ غَداً قرائت: ستعلمون(

 لُواسِرْمُ انَّا ...اْلأَشِر الْکَذَّابُ

 لَهُمْ  ِاتْنَةً  النَّاقَةِ 

 1 26-27رن قم
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9 

 به

3 

 إِذا وَ ...اللَّهِ ذِکْرِ إِلى ِِ اَاسْعَوْا

 لَیْهاإِ وانْفَضُّ ا لَْهواً َأوْ تِجاَرةً رَأَوْا

 1 9-11جمعهن 

9 

 به

3 

 ا ما وَ تُبْصِرُونَ. ِبما أُقْسِمُ ااَل

ر ب  نَومِنُُتؤْ ما َقلِیالً ...تُبْصِرُونَ

اساس اختال  قرائت: 

 یؤمنون(

 1 38-42حاقهن

9 

 به

3 

 هِبِ  کُنْتُمْ ما إِلى انْطَلِقُوا

. ونَ.قُنْطِیَ ا یَْو ُ تُکَذكُبونَ... هذا

 رُونَایَعَْتذِ َلهُمْ یُؤْذَنُ ا وَ

 1 29مرسالتن

9 

 به

3 

 لَقِی إِذا ..وَ.قَلِیلًا  تَمَتَُّعوا وَ کُلُوا

 یَرْکَعُونَ ا ارْکَعُوا لَهُمُ

-48مرسالتن

46 

1 

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  7 
به 
3 

 شاءَ  ما صُورَةٍ أَیك  اِی
 ونَبُ تَُکذك َبلْ کاَلَّ ...رَکَّبَک

بر اساس اختال  قرائت:  
 یکذبون( بِالدكین

    1 8 - 9انفطارن

9 
 به
3 

 .بَ،ٍَّ عَنْ عَنْ َّبَقاً لَتَرْکَبُنَّ
 ُیؤْمِنُونَ  ا َلهُمْ اَما

-20انشقا ن
19 

1 

غیبت 
به 

 خطاب

1 
به 
7 

 ... نَ مِیالْعالَ  رَبك لِلَّهِ الْحَْمدُ
 ینُ عِسْتَنَ إِیَّاکَ وَ نَعْبُدُ  إِیَّاکَ

 75 1 2-5ااتحه ن 

3 
به 
9 

 ما وَ سَهُمْأَنْفُ إِاَّ  یُضِلُّونَ ما وَ
 مَلِ تابِالْکِ  أَهْلَ یا ... یَشْعُرُونَ

 فُرُونَتَکْ

آل 
-70عمرانن

69 

1 

3 
به 

 ِلی عِباداً کُوُنوا لِلنَّاسِ یَقُولَ
 َتتَِّخذُوا أَنْ یَأْمُرَکُمْ ا وَ... 

آل 
-80عمرانن

1 
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 79 الْماَلِئکَةَ  9
3 
به 
9 

 ...رِلْآخِا وْ ِالْیَ  وَ  بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ
بر اساس   یَفْعَلُوا ما وَ

 مِنْاختال  قرائت: تفعلوا( 
 خَیْرٍ

آل 
-115عمرانن

114 

1 

3 
به 
9 

 ...یانْلدُّ ا الْحَیاةَ یَشْرُونَ الَّذِینَ
 یلِسَبِ یاِ تُقاتِلُونَ  ا لَکُمْ ما وَ

 اللَّهِ 

 1 74-75نساءن

3 
به 
9 

 نَرِیالْکااِ یَتَِّخذُونَ الَّذِینَ
 یاِ مْکُلَیْعَ نَزَّلَ  قَدْ  وَ ...أَوْلِیاء

 الْکِتاب

-140نساءن 
139 

1 

3 
به 
9 

 اَّإِنَِصیرا  لَهُمْ َتجِدَ  لَنْ وَ
 ما ... َأصَْلحُوا وَ تاُبوا الَّذِینَ
 مْرْتُکَشَ  نْإِبَِعذابِکُم  اللَّهُ یَفْعَلُ

 آمَنْتُم وَ

-147نساءن 
145 

1 

3 
به 
9 

 دُرِییُ انَّمأَ اَاْعلَمْ َتوَلَّوْا اَإِنْ
 بُْغونَیَ ةِِلیَّهِالْجا اَُحکْمَ اَ... اللَّهُ
بر اساس اختال  قرائت:  

 تبغون(

-50مائدهن
49 

1 

3 
به 
9 

 مْهِبِرَبك کَفَرُوا الَّذِینَ ثُمَّ
 مْکُلَقَخَ الَّذِی ُهوَ... یَعْدِلُونَ

 ِّینٍ  مِنْ

 1 1-2انعا ن

3 
به 
9 

 لَمْ ما ... َقبْلِهِمْ  مِنْ أَهْلَکْنا کَمْ
 َلکُمْ نُمَکكنْ

 1 6انعا ن

3 
به 
9 

 نَیلَّذِلِ خَیْرٌ الْآخِرَةُ  لَلدَّارُ
 تَعْقُِلونَ  َاال أَ یَتَّقُونَ

 1 32انعا ن

7 
به 
1 

 ینَذِلَّ لِ خَیْرٌ الْآخِرَةُ  الدَّارُ وَ
 تَعْقُِلون َاال أَ یَتَّقُونَ

 1 169اعرا ن 

 1 48انفالن الشَّْیطانُ لَهُمُ زَیَّنَ إِذْ وَ 3
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به 
9 

 مِنْکُمْ ءٌبَرِی إِنكی ...أَعْمالَهُمْ
 تَرَوْنَ  ا ما أَرى إِنكی

3 
به 
9 

 ىلَ إِ لِهِرَُسو وَ اللَّهِ مِنَ بَراءَةٌ
 .ینَکِشْرِالْمُ مِنَ عاهَْدتُمْ الَّذِینَ

 اْلأَرْضِ  اِی اَسِیُحوا

 1 1-2توبهن

3 
به 
9 

 ... هُ للَّا لَعَنَهُمُ  وَ  حَسْبُهُمْ هِیَ
 َشدَّأَ ُنواکا قَْبلِکُمْ مِنْ لَّذِینَکَا

 مِنْکُمْ

 1 67-68توبهن

3 
به 
9 

 مُبَّکُرَ نَّعَجَباً... إِ لِلنَّاسِ  کانَ أَ
 واتِ السَّما خَلَ،َ  الَّذِی اللَّهُ

 1 2-3یونسن 

 
 درصد فراوانی فراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  3 
به 
9 

 وَ ...ضِالْأَرْ  ِای یَسِیرُوا ااَلَمْ
 نَذِیِللَّ خَیْرٌ الْآخِرَةِ لَدارُ
 تَعْقِلُون ااَل أَ اتَّقَوْا

یوس ن 
109 

1    

3 
به 
9 

 اإِلَّ رَُسولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ
 لَمْ أَ  مْ..هُلَ لُِیبَیكنَ َقوْمِهِ بِلِسانِ
 نْمِ الَّذِینَ نََبؤُا یَأْتِکُمْ
 قَبْلِکُمْ 

-9ابراهیمن 
4 

1 

3 
به 
9 

 وَ  ...یُشْرِکُونَ  عَمَّا تَعالى
 لَکُمْ  خَلَقَها الْأَنْعا َ 

 1 3-4نحلن 

3 
به 
9 

 ُمونَیَعْلَ ا لِما یَجْعَُلونَ وَ
 هِللَّتَا رَزَقْناهُمْ مِمَّا نَصِیباً

 ونتَرُفْتَ کُنْتُمْ عَمَّا لَتُسْئَلُنَّ

 1 56نحلن

3 
به 
9 

  ٍقَوْ لِ لَآیَةً  ذلِکَ اِی إِنَّ
 یاِ لَکُمْ إِنَّ ...یَسْمَعُونَ
 مْ یکُنُسْقِ لَعِبْرَةً  الْأَنْعا ِ 

-66 ننحل
65 

1 

3 
به 
9 

 یادكبِرَ اُضكلُوا الَّذِینَ اَمَا
 هِلَّال َابِنِْعمَةِ أَ...  رِزْقِهِمْ

بر اساس   یَجْحَُدونَ
اختال  قرائت: 

 تجحدون(

 1 71 ننحل

 1-43اسراءن  َکما آلِهَةٌ مَعَهُ  کانَ َلوْ قُلْ 3
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به 
9 

 تَعالى وَ سُْبحانَهُ ... یَقُولُونَ 
بر اساس   یَقُولُونَ عَمَّا

 اختال  قرائت: تقولون(

42 

3 
به 
9 

 َاأْوُوا. .. اعْتَزَلْتُُموهُمْ إِذِ وَ
 مْلَکُ یَنْشُرْ الْکَهْ ِ  إِلَى

 رَحْمَِتهِ  مِنْ رَبُّکُمْ

 1 16که ن 

3 
به 
9 

ِّ  وَ  لَنَحْشُرَنَّهُمْ  وَ ... ینَالشَّیا
 وارِدُها إِاَّ مِنْکُمْ إِنْ

-71مریمن 
68 

1 

3 
به 
9 

اً دوَلَ  الرَّحْمنُ اتَّخَذَ  قاُلوا وَ
 ادًّإِ َشیْئاً جِئْتُمْ لَقَدْ ...

-89مریمن 
88 

1 

3 
به 
9 

 اوئَلُ اسْ...َ یُؤْمِنُونَ  اَهُمْ  أَ
 ا کُنْتُمْ إِنْ الذكکْرِ أَهْلَ

 تَعْلَُمونَ 

 1 6-7انبیاءن 

3 
به 
9 

.. . لَهُمْ مَنااِ َ لِیَشْهَدُوا
 َأّْعُِموا وَ مِنْها اَکُُلوا
 الْفَقِیر الْبائِسَ

 1 28ح ن 

3 
به 
9 

 ُبواکَذَّ وَ کَفَرُوا الَّذِینَ وَ
ر ب  نَیَدُْعو ما أَنَّ... بِآیاتِنا

اساس اختال  قرائت: 
 هُوَ دُوِنهِ تدعون( مِنْ

 الْباِّل

 1 57-62ح ن

1 
به 
9 

 ثُمَّ ...نَالِْإنْسا خَلَقْنَا لَقَدْ وَ
 نَ ثُوعَ بْتُ الْقِیامَةِ یَوْ َ  إِنَّکُمْ

-16مومنونن
12 

1 

3 
به 
9 

 هُوَ  وَ ...مُبْلُِسون ِایهِ هُمْ إِذا
 مْ السَّ لَکُمُ أَنْشَأَ  الَّذِی

-78مومنونن
77 

1 

1 
به 
7 

 وهُنُأْذِیَسْتَ  حَتَّى یَذْهَُبوا لَمْ
 ونَکَ یَسْتَأْذِنُ الَّذِینَ إِنَّ

 1 62نورن 

3 
به 
9 

... وهُنُأْذِیَسْتَ  حَتَّى یَذْهَُبوا لَمْ
 لِ الرَّسُو دُعاءَ تَجَْعلُوا ا

 بَعْضِکُمْ َکدُعاءِ بَیْنَکُمْ
 بَعْضاً

 1 62-63نورن

 1-19ارقانن ...آباءَهُمْ وَ  مَتَّعَْتهُمْ لکِنْ وَ 3
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به 
9 

 18 تَقُوُلون ِبما کَذَُّبوکُمْ اَقَدْ

3 
به 
9 

 دُونَیَسْجُ  َقوْمَها وَ وَجَدْتُها
 نَفُوُتخْ ما یَعْلَمُ... لِلشَّمْسِ

 تُعْلُِنونَ  ما وَ

-25نملن 
24 

1 

3 
به 
9 

 لْ هَ ...بِالسَّیكئَةِ جاءَ مَنْ
 نَ ُلومَتَعْ  کُنْتُمْ ما إِاَّ  تُجْزَوْنَ

-90نملن 
89 

1 

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  3 
به 
9 

 ..َلوْ. تُلََبیْ اْلبُُیوتِ أَوْهَنَ إِنَّ
 ما لَمُعْیَ هَاللَّ  إِنَّ... یَعْلَُمون کانُوا

بر اساس اختال    یَدْعُون
 (تدعون قرائت:

-42عنکبوتن
41 

1    

3 
به 
9 

 هِإِلَیْ  ثُمَّ ...یَسْتَهْزِؤُنَ ِبها انُواک وَ
 تُرْجَعُونَ

 1 10-11رو ن

3 
به 
9 

 ...مْهِنْفُسِأَ اِی یَتَفَکَّرُوا لَمْ وَ أَ
 وَ  ونَُتمْسُ حِینَ اللَّهِ  اَسُبْحانَ 

 تُصِْبحُونَ  حِینَ

 1 8-17رو ن

3 
به 
9 

 ما ... یَعْلَُمونَ ا أَکْثَرُهُمْ  بَلْ
 فْسٍ نَکَ إِاَّ بَْعثُکُمْ ا وَ خَلْقُکُمْ
 واحِدَةٍ 

-28لقمانن 
25 

1 

3 
به 
9 

 مِنْ مَْلکُ ام...  ااْتَراهُ یَقُولُونَ  أَ ْ
 وَلِیٍّ  مِنْ دُونِهِ

 1 2-3سجدهن

1 
به 
9 

 هِ وَ وحِرُ نْ مِ ِایهِ نََفخَ وَ سَوَّاهُ  ثُمَّ
 رَ بْصااْلأَ وَ السَّمْ َ  لَکُمُ جَعَلَ

 1 9سجدهن 

 1 
به 
7 

ر ب  رَذُِینْلِ ...الشكعْر عَلَّمْناهُ ما وَ
 اساس اختال  قرائت: لتنذر(

 حَیًّا کانَ مَنْ

 1 69-70یسن

3 
به 
9 

 الطَّرْ ِ  قاصِراتُ عِنْدَهُمْ  وَ
 ْو ِِلیَ ُتوعَدُونَ ما أَتْرابٌ. هذا

 الْحِسابِ 

 1 52-53صن 

3 
به 
9 

اَء وْلِیأَ ونِهِ دُ نْمِ اتَّخَُذوا الَّذِینَ وَ
 َدةٍ واحِ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ ...

 1 3-6زمرن 

1 
به 

 وَ هُ عَْبدَ بِکا ٍ اللَّهُ لَیْسَ أَ
 هِ ونِدُ مِنْ بِالَّذِینَ یُخَوكُاونَکَ 

 1 36زمرن 
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7 
3 
به 
9 

 وَ.. . ةِالْآِزاَ یَْو َ أَنْذِْرهُمْ وَ
بر اساس   یَدْعُونَ الَّذِینَ
 مِنْ (تدعون ال  قرائت:اخت

 ءبِشَیْ یَقْضُونَ ا دُونِهِ

 1 20غاارن

3 
به 
9 

 اانُوک الَّذِینَ عاقَِبةُ کانَ کَیْ َ
 هُمْنْ مِ دَّأَشَ هُمْ کاُنوا قَبِْلهِمْ مِنْ
بر اساس اختال  قرائت:  

 منکم( قُوَّةً 

 1 21غاارن 

3 
به 
9 

 ونَمُ عْلَیَ ا النَّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ
 َتتَذَکَّرُونَ  ما قَلِیالً... 

 1 58غاارن

3 
به 
9 

 ... اءَ وْلِیأَ دُونِهِ  مِنْ اتَّخَذُوا أَ ِ
 جاً واأَزْ أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ

 1 9-11شورین 

3 
به 
9 

 ما لَمُیَعْ وَ... ااْتَرى یَقُولُونَ  أَ ْ
 تَفْعَلُون

 1 25شورین 

3 
به 
9 

 وَ ... زْءاًجُ عِباِدهِ مِنْ َلهُ عَلُواجَ وَ
 بِالْبَنِینَ  أَصْفاکُمْ

-16زخر ن 
15 

1 

3 
به 
9 

 ذِیالَّ  یَوْمَهُمُ یاُلُقوا حَتَّى
 ونَ عُتُرْجَ إَِلیْهِ وَ ...یُوعَدُونَ

-85زخر ن 
83 

1 

14 
به 
9 

 ااشِفُوک اإِنَّ أَنَّى لَهُمُ الذكکْرى...
 ونَ ئِدُعا نَّکُمْإِ َقلِیالً الْعَذابِ

-15دخانن 
13 

1 

3 
به 
9 

 مْلَهُ اًیْرخَ لَکانَ  اللَّهَ َصدَُقوا اَلَوْ 
 نْ مْ أَتُلَّیْتَوَ إِنْ  عَسَیْتُمْ اََهلْ... 

 اْلأَرْض اِی تُفْسِدُوا

-21محمدن
20 

1 

3 
به 
9 

 بَناتُلْ ا هُلَ أَ ْ ... شاعِرٌ یَقُولُونَ  أَ ْ
 الَْبنُونَ  لَکُمُ وَ

 1 30-39ورن ّ

 
 
 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور
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  1 

به 

7 

 أَنَّ وَ اى.الَْأوْ اْلجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ

 الُْمنْتَهى رَبكکَ إِلى

-42نجمن 

41 

1    

1 

به 

7 

 بِأَْصحا مِنْ کانَ إِنْ أَمَّا وَ

 نْمِ َلکَ اََسال ٌ ... الْیَمِینِ 

 الْیَِمین أَصْحابِ 

-91واقعهن

90 

1 

3 

به 

9 

 ا وَ ...قُُلوُبهُمْ  تَخْشَ َ أَنْ

یَکُونُوا  بر اساس اختال  

 واأُوتُ  کَالَّذِینَ  قرائت: تکونوا(

 الْکِتابَ 

 1 16حدیدن 

3 

به 

9 

 ُتواأُو کَالَّذِینَ یَکُونُوا ا وَ

 یِیُحْ هَ لَّال أَنَّ  اعْلَُموا ...الْکِتابَ

 الْأَرْضَ 

-17حدیدن 

16 

1 

1 

به 

7 

 دىْلهُبِا رَسُوَلهُ أَرَْسلَ الَّذِی هُوَ

 الُْمؤْمِنِینَ  بَشكرِ وَ... 

-13ص ن 

9 

1 

3 

به 

9 

 ا نْأَ .ونَیََتخاَاتُ هُمْ وَ اَانَْطلَقُوا

 ینٌ سْکِمِ کُمْعَلَیْ  اْلیَْو َ یَدْخُلَنَّهَا

 1 23-24 نقلم

3 

به 

9 

 وَ...  ُقُوتَ أَنَّکَ  یَعْلَمُ رَبَّکَ إِنَّ

 عَلِمَ ..مَعَکَ. الَّذِینَ مِنَ  ّائِفَةٌ

 یْکُمْ عَلَ اَتابَ  ُتحْصُوهُ لَنْ أَنْ

 1 20مزملن 

3 

به 

9 

 مْوِبهِقُلُ  اِی الَّذِینَ  لِیَقُولَ وَ

 أَنْ مِْنکُمْ شاءَ لِمَنْ ...مَرَضٌ 

 یََتأَخَّرَ أَوْ یَتَقَدَّ َ

-37مدثرن 

31 

1 

3 

به 

9 

 وَ ... هُمْ مِنْ امْرِئٍ کُلُّ یُرِیدُ بَلْ

بر اساس   یَذْکُرُونَ ما

 ( إِاَّتذکرون اختال  قرائت:

 اللَّه یَشاءَ أَنْ

-56مدثرن

52 

1 
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1 

به 

9 

 ...ةیرَبَصِ  نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ

 وَ ةَ.الْعاجِلَ تُِحبُّونَ  بَلْ  کاَلَّ

 الْآخِرَة تَذَرُونَ

-21قیامهن

20-14 

1 

1 

به 

7 

 ى.َمطَّیَتَ أَهِْلهِ إِلى ذَهَبَ ثُمَّ

 اَأَوْلى لَکَ أَوْلى

-34قیامهن

33 

1 

1 

به 

7 

 رَبكهِ  إِلى شاءَ اتَّخَذَ اَمَن

 نْأَ إِاَّ  تَشاؤُنَ ما وَ  ...سَبِیال

 اللَّه یَشاءَ

-30انسانن 

29 

1 

3 

به 

9 

 وَ ...ونَسَیَْعلَمُ  کاَلَّ ثُمَّ

 أَزْواجاً خَلَقْناکُمْ

 1 5-8نبان 

3 

به 

9 

 یاِ ونَلَمَرْدُودُ إِنَّا أَ یَقُولُونَ

  ِأَ  اًلْقخَ أََشدُّ أَْنتُمْ اَ الْحااَِرةِ.

 بَناها السَّماءُ

نازعاتن 

27-10 

1 

1 

به 

7 

 جاءَهُ َتوَلَّى. أَنْ وَ عَبَسَ

 هُ لَّلَعَ ُیدْرِیکَ ما وَ .الْأَعْمى

 یَزَّکَّى

 1 1-3عبس ن 

3 

به 

9 

ونَ ثِرُؤْتُ  لْبَ  اْلأَشْقَى. یَتَجَنَّبُهَا وَ

 الدُّنْیا الْحَیاةَ

-16اعلین 

11 

1 

1 

به 

7 

 ...بُّهرَ هُبْتَالا مَا إِذا الْإِنْسانُ اَأَمَّا

 ِتیمالْیَ تُکْرُِمونَ ا بَلْ  کاَلَّ

-17اجرن 

15 

1 

1 

به 

7 

 مااَ .ینَسااِلِ  أَسْفَلَ  ناهُرَدَدْ ثُمَّ

 بِالدكینِ بَْعدُ یُکَذكبُکَ

 1 5-7تینن 

3 

به 

 وَ ...سَیَْعلَُمونَ کاَلَّ ثُمَّ

 أَزْواجاً خَلَقْناکُمْ

 1 5-8نبأ ن 
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9 

خطاب 

 به

 تکلم

9 

به 

14 

 اََح،َّ.. . ّاغِینَ َقوْماً کُنْتُمْ  بَلْ

 ونَ قُ ئِذالَ  إِنَّا رَبكنا قَْولُ عَلَیْنا

-31صاااتن

30 

1 2 

 

 محور

 

 ّبقه

 

 کد

 

  زاره

 

 آدرس

 

 اراوانی

 

 اراوانی

 

 اراوانی

 

 درصد

  9 

به 

13 

 ءٍشَیْ مِنْ  ِایهِ اخْتَلَفْتُمْ مَا وَ

 هُلَّال ذلِکُمُ اللَّهِ إِلَى اَحُْکمُهُ 

 رَبكی

    1 10شورین

تکلم 

به 

 خطاب

13 

به 

7 

 نْمِ الْقُدُسِ رُو ُ  نَزَّلَهُ قُلْ

من »رَبكکَ  مقتضای ظاهر، 

« رَبكکَ  مِنْ»بوده ولی « ربی

 آمد(

 1 1 102نحلن 

تکلم 

به 

 غیبت

 

13 

به 

1 

 ابُ وَّلتَّا ُهوَ إِنَّهُ عََلیْکُمْ اَتابَ

« ااتبن» مقتضای ظاهر،  الرَّحِیمُ

 آمد(« اَتابَ »بوده ولی 

 16 1 54بقرهن

13 

به 

1 

 وَ  ...مبُهُعَذك اَأُ کَفَرُوا الَّذِینَ اَأَمَّا

 مَْایَُواكیهِ ... وَ  آمَنُوا الَّذِینَ أَمَّا

 أُجُورَهُم

آل 

-57عمرانن

56 

1 

13 

به 

1 

 مُسْتَقِیماً صِراِّی هذا أَنَّ

 نْعَ کُمْبِ اَتَفَرَّ َ ... اَاتَّبُِعوهُ 

 سَبِیلِهِ 

 1 153 نانعا 

13 

به 

1 

 اوُجدُاسْ لِْلمَالئِکَةِ  قُْلنا ثُمَّ

 أَاَّ مَنَعَکَ  ما قالَ ...لِآدَ َ

 تَسْجُدَ 

اعرا ن 

12-11 

1 

13 

به 

1 

 ... کُمْیْإِلَ اللَّهِ  رَُسولُ  إِنكی النَّاسُ

 بِیكنَّال رَُسولِهِ وَ بِاللَّهِ  اَآمِنُوا

 الْأُمكیك

اعرا ن 

158 

1 
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13 

به 

1 

 قالَ ...نَاأَ إِاَّ إِلهَ  ا اللَّهُ  أَنَا إِنَّنِی

 مُوسى یا أَلْقِها

 1 14-19ّهن

14 

به 

1 

اختال    یَحْشُرُهُمْ  وَیَوْ َ

 ما وَ( نحشرهم قرائت:

 لُویَقُاَاللَّهِ  دُونِ مِنْ یَعْبُدُونَ

 عِبادِی أَْضلَلْتُمْ  أَأَنْتُمْ

 1 17ارقانن 

14 

به 

1 

 وَ ...یراسِیَ اً قَبْض إِلَیْنا قَبَْضناهُ  ثُمَّ

 باسالِ یْلَ اللَّ لَکُمُ جََعلَ الَّذِی هُوَ

-47ارقانن 

46 

1 

14 

به 

1 

 ... مَّةٍأُ کُلك  مِنْ نَحْشُرُ یَوْ َ وَ

 بِآیاتِی کَذَّْبتُمْ أَ قالَ 

-84نملن 

83 

1 

14 

به 

1 

 هِمْبْلِ قَ نْمِ الَّذِینَ َاتَنَّا لَقَدْ وَ

 اُقودَصَ  نَالَّذِی اللَّهُ اَلَیَْعلَمَنَّ

 1 3عنکبوتن

14 

به 

1 

 یْکَعَلَ نانْزَلْأَ أَنَّا یَکْفِهِمْ لَمْ وَ أَ

 ام ذُوقُوا یَقُولُ وَ ...الْکِتاب

 تَعَْملُونَ  کُنْتُمْ

عنکبوتن 

55-51 

1 

14 

به 

1 

 ..اًِلیظغَ مِیثاقاً مِْنهُمْ أَخَذْنا وَ

 مهِدْقِ صِ  عَنْ  الصَّاِدقِینَ لِیَسْئَلَ

-8احزابن 

7 

1 

14 

به 

1 

 أَوْ ضَ أَرْالْ َنخْسِ ْ بِهِمُ  نَشَأْ إِنْ

بر اساس اختال    نُسْقِطْ

 کِسَفا عَلَیْهِمْ قرائت: یسقط(

 1 9سبان

14 

به 

1 

 ِبحُورٍ  زَوَّجْناهُمْ وَ کَذلِکَ

 َعذابَ َوقاهُمْ وَ ...عِین

 الْجَِحیم

-56دخانن 

54 

1 

 1 25-26اتحن  إِذْ ...هُمْمِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ لَعَذَّبْنَا 14
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به 

1 

 ُقلُوِبهِمُ اِی کَفَرُوا الَّذِینَ جَعَلَ

 الْحَمِیَّةَ 

13 

به 

1 

.. .نباُتکَذك رَبكُکما آاءِ اَبَِأیك

بر اساس اختال    سَنَفْرُغُ

 أَیُّهَ  قرائت: سیفرغ( لَکُمْ

رحمانن 

31-30 

1 

غیبت 

به 

 تکلم

1 

به 

14 

. .. هِ اللَّبِ آمَنَ کُلٌّ  الْمُؤْمُِنونَ وَ

 هلِ رُسُ مِنْ أََحدٍ بَیْنَ نُفَرك ُ ا

 47 1 285بقرهن 

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  1 
به 
14 

 وَ .. .ونُیَکُ اَ نْکُ َلهُ یَقُولُ اَإِنَّما أَمْراً
ئت:  بر اساس اختال  قرا یُعَلكمُهُ

 َمةَ اْلحِکْ وَ نعلمه( اْلکِتابَ

آل 
-48عمرانن

46 

1    

1 
به 
14 

 اتِمَرْض ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ
 ماِظیعَ اًأَجْر ُنؤِْتیهِ اَسَوْ َ اللَّهِ

 1 114نساءن

1 
به 
14 

 یلَسْرائِإِ بَِنی مِیثا َ اللَّهُ  أَخَذَ  لَقَدْ وَ
 مِنْهُمُ  بَعَثْنا وَ

 1 12مائدهن 

1 
به 
14 

 اءًم سَّماءِال مِنَ أَنْزَلَ  ذِیالَّ هُوَ  وَ
 ءیْشَ  کُلك نَباتَ ِبهِ اَأَخْرَجْنا

 1 99انعا ن 

1 
به 
14 

 وَ نَ.وعْمَلُ یَ کانُوا بِما وَلِیُّهُمْ هُوَ  وَ
 تال یَحْشُرُهُمْ  بر اساس اخ یَوْ َ

 جَمِیعاً  قرائت: نحشرهم(

-128انعا ن
127 

1 

1 
به 
13 

 .ینَعاَلمِالْ رَبك نْمِ رَُسولٌ لکِنكی وَ
 رَبكی رِسااتِ  أُبَلكغُکُمْ

اعرا ن 
62-61 

1 

13 
به 
1 

 .مِینَالْعالَ رَبك مِنْ رَسُولٌ إِنكی
 هِاللَّ ىأَُقولَ عَلَ ا أَنْ عَلى حَقِی،ٌ

د ن بوالْحَ،َّ  مقتضای ظاهر ای إِاَّ
 -«علیه»-که به صورت غایب 

 نْأَ»بیاید ولی به صورت متکلم 
 آمد(« أَُقولَ  ا

اعرا ن 
105-104 

1 

 1اعرا ن  وَ لَهُ  هادِیَ َاال اللَّهُ  یُضْلِلِ مَنْ 1
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به 
14 

بر اساس اختال    یَذَرُهُمْ
 ُّغْیاِنهِمْ قرائت: نذرهم( اِی

 یَعْمَهُونَ 

186 

1 
به 
14 

 اْلحَ،ك بِ إِاَّ ذلِکَ اللَّهُ  خَلَ،َ ما
   قرائت:بر اساس اختال  یُفَصكلُ
 ونَ یَعْلَمُ لِقَوْ ٍ  الْآیاتِ نفصل(

 1 5یونسن 

1 
به 
13 

 لهَْینِإِ تَتَّخِذُوا ا اللَّهُ قالَ وَ
 ونِ اَارَْهبُ اَإِیَّایَ ...اثْنَیْنِ

 1 51نحلن 

1 
به 
14 

 با ٍ هِاللَّ  دَعِنْ  ما وَ یَنْفَدُ عِنْدَکُمْ ما
 واَصبَرُ الَّذِینَ لَنَجْزِیَنَّ وَ

 1 96نحلن 

1 
به 
14 

 وَ  .اهُهَد وَ اجْتَباهُ لِأَنْعُِمهِ شاکِراً
 حَسَنَةً  الدُّنْیا اِی آتَیْناهُ

نحلن 
122-121 

1 

1 
به 
14 

 ... بَِعبِْدهِ أَسْرى الَّذِی سُبْحانَ
 آیاتِنا مِنْ لِنُرِیَهُ

 1 1إسراءن

1 
به 
14 

 تُمْنْ مِاَأَ کَفُورا... أَ الْإِنْسانُ وکانَ
 بر اساس اختال   یَخْسِ َ أَنْ

 رالْبَ جانِبَ قرائت: نخس ( بِکُمْ 

-69إسران
67 

1 

1 
به 
14 

 1 90إسراءن لَکَ  نُؤْمِنَ لَنْ قاُلوا وَ

1 
به 
13 

 لَیَّعَ هُوَ  رَبُّکَ قالَ  کَذلِکَ قالَ 
 هَیكنٌ 

 1 9مریمن

1 
به 
14 

 لَیَّعَ هُوَ  رَبُّکِ قالَ  کَذلِکِ قالَ 
 لنَّاسِ لِ آیَةً لَِنجْعَلَهُ  وَ  هَیكنٌ

 1 21مریمن 

1 
به 
14 

 ...مَهْداً الْأَْرضَ لَکُمُ جَعَلَ
 تَّىشَ  تٍَنبا مِنْ أَزْواجاً ِبهِ اَأَخْرَجْنا

 1 53ّه ن 

1 
به 
14 

 ذابِعَ نْمِ نَفْحَةٌ  مَسَّتْهُمْ  لَئِنْ وَ
 نَوازِیمَ لْا  ُنَضَ وَ ... لَیَقُولُنَّ  رَبكکَ
 الْقِسْطَ

-47انبیاء ن 
46 

1 

 1 45ارقان ن  مَدَّ کَیْ َ  َربكکَ إِلى تَرَ لَمْ أَ 1
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به 
14 

 عَلَْیهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَا ثُمَّ ...الظكلَّ
 دَلِیالً 

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  1 
به 
14 

.. نانْزَلْأَ ...وَ أَرْسَلَ الَّذِی هُوَ  وَ
 وَ. .. یَهُ سْقِنُ وَ...  بَْلدَةً  بِهِ  لِنُحْیِیَ 

 صَرَّْاناهُ  لَقَدْ

    1 5048ارقانن

1 
به 
14 

 ْتناَأنْبَاَ ماءً السَّماءِ مِنَ لَکُمْ أَنْزَلَ وَ
 حَدائِ،َ  بِهِ

 1 60نمل ن 

1 
به 
14 

 رىالْقُ مُهْلِکَ  رَبُّکَ کانَ ما وَ
 لُواتْ یَ واًرَسُ  أُمكها ِای  َیَبْعَ حَتَّى
 آیاتِنا عَلَیْهِمْ

 1 90قصصن

1 
به 
14 

 اَنهرَوْتَ دٍعَمَ  بِغَیْرِ السَّماواتِ خَلَ،َ
 ْتنانْبَأَاَ  اءًم السَّماءِ  مِنَ أَنْزَلْنا ...وَ
 اِیها

 1 10لقمان ن 

1 
به 
14 

 دُجْحَ یَ  ام ...لَهُ ُمخْلِصِینَ  اللَّهَ دَعَوُا
 اتِنابِآی

لقمان ن 
32-31 

1 

9 
 به
14 

 ما وَ ...الركزْ َ یَبْسُطُ رَبكی إِنَّ
 یتِ بِالَّ أَوْادُکُمْ ا وَ أَمْوالُکُمْ
 زُلْفى عِنْدَنا تُقَركبُکُمْ

 1 36-37سبأن 

1 
به 
14 

 اءِلسَّما نَ مِ لََأنْزَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ
 تٍ ثَمَرا ِبهِ اَأَخْرَجْنا ماءً

 1 27ااّر ن 

1 
به 
14 

 وَ هِاللَّ کِتابَ یَتُْلونَ الَّذِینَ إِنَّ
 نَِیةً عاَل وَ  ارًّسِ رَزَْقناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا

 1 29ااّرن 

1 
به 
14 

  ْ أَ نَ.نُوالْبَ  َلهُمُ وَ الْبَناتُ لِرَبكکَ أَ
 إِناثاً  الْمَالئِکَةَ  خَلَقْنَا

صاااتن 
150-149 

1 

 1اصلتن  وَ ... اْلأَرْضَ خَلَ،َ بِالَّذِی لَتَکْفُرُونَ 1



 رسول محمدجعفری و مرضیه حیدری/...  التحریر» تفسیر در فاتالت بررسی                                            136

 

به 
14 

 زَیَّنَّا وَ أَمْرَها سَماءٍ ُکلك اِی أَوْحى
 الدُّنْیا السَّماءَ

12-9 

3 
به 
14 

 ءَ لِیاوْأَ نِهِ دُو مِنْ اتَّخَُذوا الَّذِینَ وَ
 اًرْآنقُ کَإَِلیْ َأوْحَیْنا کَذلِکَ وَ... 

 عَرَبِیًّا

-7 شورین
6 

1 

1 
به 
14 

 هِبِ  صَّىوَ  ما الدكینِ مِنَ لَکُمْ شَرَ َ
 یْکَ إِلَ  أَوَْحیْنا الَّذِی وَ نُوحاً

 1 13شورین 

1 
به 
14 

 قَدَرٍبِ ماءً السَّماءِ مِنَ نَزَّلَ الَّذِی وَ
 اً مَیْت َبلَْدةً ِبهِ اَأَنْشَرْنا

 1 11زخر ن 

1 
به 
14 

 للَّهِا ا َیَّأَ نَیَرْجُو ا لِلَّذِینَ یَغْفِرُوا
بر اساس اختال    لِیَجْزِیَ

 اکاُنو بِما قرائت: لنجزی( قَوْماً
 یَکْسِبُونَ

 1 14جاثیه ن

1 
به 
14 

  ََاوْ هِ اللَّ یَدُ  اللَّهَ یُبایِعُونَ إِنَّما
 اسبر اس  اَسَُیؤْتِیهِ أَیْدِیهِمْ

 اختال  قرائت: اسنوتیه( أَجْراً
 عَظِیما

 1 10اتحن

1 
به 
14 

بر   ْلهُ...یُدْخِ اللَّهَ یُطِ ِ مَنْ وَ
اساس اختال  قرائت: ندخله( 

 ... جَنَّاتٍ

 1 17اتحن

1 
به 
14 

 شاءُیَ نْمَ رَْحمَتِهِ  اِی اللَّهُ لِیُدْخِلَ
 رُواکَفَ ینَذِالَّ  لَعَذَّْبنَا تَزَیَّلُوا لَوْ

 1 25اتحن

1 
به 
14 

 یَوْ َ  ...لَدَیَّ  مُواَتخْتَصِ  ا قالَ 
 أْتِ امْتَلَ  َهلِ ِلجََهنَّمَ نَقُولُ

 1 28-30 ن

1 
به 
14 

 ورِلنُّ ا وَ  رَُسولِهِ وَ بِاللَّهِ  اَآمِنُوا
 أَنْزَلْنا الَّذِی

 1 8تغابنن 

 1 9تغابنن وَ...  اْلجَمْ ِ لَِیْو ِ یَْجمَعُکُمْ یَوْ َ 1
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به 
14 

 صاِلحاً یَعَْملْ وَ بِاللَّهِ  یُؤْمِنْ مَنْ
بر اساس اختال  قرائت:   یُکَفكرْ
 سَیكئاتِه عَنْهُ نکفر(

 
 درصد اراوانی اراوانی اراوانی آدرس  زاره کد ّبقه محور

  1 
به 
14 

 لىعَ مااَإِنَّ  ...اللَّهَ أَِّیُعوا وَ
 الُْمبِینُ  الَْبالغُ رَسُولِنَا

    1 12تغابنن 

1 
به 
14 

 لْ مَیَعْ وَ بِاللَّهِ مِنْیُؤْ مَنْ ِِ وَ
بر اساس   ُیدْخِلْهُ صالِحاً

اختال  قرائت: ندخله( 
 جَنَّات...

 1 11ّال ن

3 
به 
14 

 1 26قلمن نَ لُّوضَالَ اإِنَّ قاُلوا رَأَوْها اَلَمَّا

1 
به 
14 

 ... أَحْوى غُثاءً  اَجََعلَهُ
 تَنْسى َاال سَنُقْرِئُکَ

 1 6-7اعلین

1 
به 
14 

...  رَکْبَْلأَا الَْعذابَ اللَّهُ اَیُعَذكبُهُ
 إِیابَهُم إِلَیْنا إِنَّ

-25غاشیهن
24 

1 

1 
به 
13 

 یخُلِرَبكکِ...اَادْ إِلى ارْجِعِی
 ِتیجَنَّ ادْخُلِی وَ  عِبادِی. اِی

-30اجرن
29-28 

1 

تکلم 
وحده 
به م  
 الغیر

13 
به 
14 

 وَ  ...زْ َالرك یَبْسُطُ رَبكی إِنَّ  قُلْ
 کُمْأَوْادُ ا وَ أَمْوالُکُمْ ما

 فىلْزُ ناعِْندَ تُقَركبُکُمْ بِالَّتِی

 1 1 36-37سبأن 

اسم 
ظاهر 

به 
 تکلم

1 
به 
13 

 وَ هِللَّ ا بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذِینَ وَ
 مِنْ یَئِسُوا أُولِئکَ لِقائِهِ

 رَحْمَتِی

عنکبوت 
 23ن

1 1 

ضمیر 
به 

اسم 
 ظاهر

14 
به 
1 

 إِنَّ  ... رِزْ ٍ مِنْ مِنْهُمْ أُرِیدُ ما
ای مقتض  الرَّزَّا ُ ُهوَ اللَّهَ

« انی انا الرزا »ظاهر آمدن: 
 بود(

-58ذاریاتن
57 

1 1 
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التفات 
در 
 عدد

مفرد 
به 

 جم 

7 
به 
3 

 نْمِ یَغُضُّوا ِللُْمؤْمِنِینَ قُلْ
 أَبْصارِهِمْ 

 %1ن507 3 2 1 30 ننور

4 
به 
9 

 تُقُرَّ اِرْعَوْنَ أَتُامْرَ قالَتِ وَ
 وهُ تَقْتُلُ ا َلکَ وَ لِی عَیْنٍ

 1 9-4نقصص

جم  
به 

 مفرد

9 
به 
7 

 مْیْکَُعلَ نِعَْمتَهُ یُتِمُّ کَذلِکَ
 الَّوْوَتَ اَإِنْ تُسْلُِمونَ. لَعَلَّکُمْ
 ینُ بِ لْمُا الْباَلغُ  عَلَیْکَ  اَإِنَّما

-82نحلن 
81 

1 1 

 گیری:نتیجه
ات قرآنهی کوشهیده اسهت بهه بیهان التفهات آیه« التحریر و التنویر»تفسیر  ابن عاشور در

. تفات استال مسئلهبپردازد، چنان که یکی از موضوعات قابل تحقی، در این تفسیر بررسی 
تعهداد. او  -3نکهات،  -2، هاوشر -1التفات در این تفسیر از سه جنبه قابل پژوهش است: 

کهه در  -شهیوه سهلبی و -ه در پی اثبات التفات بوده ک -در تفسیر خود از دو شیوه ایجابی
ر ضهمایر و عهدد تبیهین کهرده اسهت. وی نکهات التفهات را د -پی اثبات عد  التفات بوده 

لم بهه التفات را در ضمایر: مخاّب به غایب، غایب به مخاّب، مهتکلم بهه مخاّهب، مهتک
ر عهدد: و د و التفهات غایب، غایب به متکلم، اسم ظاهر به مهتکلم و ضهمیر بهه اسهم ظهاهر

. ابهن اشته استدالتفات از مفرد به جم  و از جم  به مفرد، اشاره کرده و نکات آن را بیان 
یر خهود از نوبهت بها نها  عهدول، در تفسه 28مرتبه با نها  التفهات و  188نوبت:  216عاشور 

 التفات سخن به میان آورده است.

 منابع و مآخذ
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 بیروت: دار المعراه.

 بی جا: بی نا. .التحریر و التنویر. (بی تا  ابن عاشور، محمد بن ّاهر.



 139                                                                               1397بهار ، 30، شمارة 9سال نیر؛ سراج م

 

عجاز االبرهان الکاشف عن  (.ش 1394  ، کمال الدین عبد الواحد.ابن عبد الکریم

 بغداد: احیاء التراث ااسالمی. .1 چ. القرآن
شارات ااهرا  . قاهره: انت1 چ. تاویل مشکل القرآن (.  1410  محمد بن مسلم. ابن قتیبه،

 لترجمة النشر.

ب الثقااه. شر  موسسه الکت . بیروت: انتشارات1 چ. البدیع (.  1422ابن معتز، عبداهلل.  
 مطرجی.

: دار به کوشش یوس  خیا،. قم .لسان العرب (.  1414ابن منظور، محمد بن مکر .  
 الصادر.

نتشارات ابیروت:  .البدیع فی البدیع فی نقد الشعر (.  1407  ابن منقذ، مرشد بن علی.
 دار الکتب العلمیه.

 لفکر.ا. قم: انتشارات دار 7 چ .نیمختصر المعاش(.  1380تفتازانی، سعد الدین.  
تشارات دار . بیروت: ان1 چ .نهایۀ االیجاز فی درایۀ االعجاز (.  1985رازی، اخر الدین  

 الملالیین.
ن فنوشریه ن .بالغیت لتفاامعنایی ی نگرزباو یخی رند تاش(. رو 1392هما.  رحمانی، 

 .8 شبی. اد
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