
 

  

 

 قرآنواژگان بیانگر نزول  معناشناسی نزول در قرآن با تاکید بر

 
 مربی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور؛ ناصر عابدینی  

 چکیده 

. این بحث در حوزه قرآن گویندواژه و معنا را معناشناسی می بررسی ارتباط میان، در علم زبانشناسی 

بردهای آن در قرآن رتوان از طریق آن به مفهوم دقیق کلمات و کاهایی است که میکریم یکی از دانش

 دست یافت. 

نگارنده ابتدا به  .موضوع این پژوهش استکید بر واژگان بیانگر نزول قرآن شناسی نزول در قرآن با تامعنا

، باران نزول: ن همچونآکاربردهای قرآنی  معنا شناسی واژه نزول پرداخته و در آن به معنای لغوی نزول و

انجیل و نزول قرآن اشاره  نزول تورات و، ارسال، قول، واردشدن، نزول آهن، نزول انعام ثمانیه، نزول لباس

 کاربردهای قرآنی را بیان نموده است.و و ارتباط بین معانی لغوی  کرده

انزال : چونواژگان هم ریشه با نزول قرآن هم. 1: سپس نگارنده به واژگان بیانگر نزول قرآن در دو قسمت

، مجییء و جاء، ترتیل، تالوت، قرائت، القاء و تلقی، وحی: همچون ،لواژگان هم حوزه با نزو. 2و تنزیل 

کاربردهای قرآنی و ارتباط آن دو با هم را  معانی لغوی و اشاره نموده و ؛فرض و تعلیم، قصّ، یتاءإتیان وإ

 شرح داده است.

 .واژگان حاکی نزول، کاربردهای قرآنی نزول، نزول قرآن، نزول :هاکلید واژه

 

 

 

 

  



 

 مقدمه

به ویژه مطالعه شرایط حقیقی ، برای اشاره به مطالعه معنای عناصر زباناست  اصطالحی معناشناسی

های همچون علم اصول که منطق و ضابطه استنباط، جمالت و عبارات زبانی است. معناشناسی

توان از خطا در و ضابطه علم زبان شناسی است که با آن می به مثابه منطق، دهدفقهی را ارائه می

 1.های یك متن برحذر بودها و ترکیبهای کالم و فهم معانی کلمهدرك مدلول

که در جهت کشف و تبیین معنای واژگان هایی است یکی از دانش ،در حوزه قرآن کریمشناسی معنا

قرآن پژوهان ، مفسران، توجه لغت شناسان در عصر حاضر موردسزایی دارد و لذا ه نقش ب قرآنی

خلیل بن  العین کتابلغت از جمله  الی کتابهایه در الب از قدیم االیام است. اگرچهقرار گرفته  و..

معجم ، ق.( 173ازهری )م  تهذیب اللغه، ق( 181سیبویه ) الکتاب، ق( 171احمد فراهیدی )

 اساس البالغهق.( و  711ابن منظور )م لسان العرب، ق.( 191ابن فارس )م  مقاییس اللغه

فراء  معانی القرآنهایی نیز مانند کتاب و... به شکل عام به بیان معانی مفردات و درزمخشری 

بیان خاص به  شکل به و... ق( 132راغب اصفهانی ) جامع التفاسیرو مقدمه  مفردات، ق( 237)

 پرداخته شده است.معانی مفردات قرآن 

: محوردو واژه نزول در قرآن با تاکید بر واژگان بیانگر نزول قرآن در  معناشناسیدر این نوشتار 

 .بررسی خواهد شد در قرآن معناشناسی واژگان بیانگر نزول قرآنو  در قرآن معناشناسی نزول

 معناشناسی نزول در قرآن .1

در بحث  این واژه. است« یَنزِلُ –نَزَلَ  یَفعِل؛ -َفعَلَ»مصدر ثالثی مجرد بروزن « نزول»واژه 

 : شودمیمعناشناسی از دو منظر بحث 

  معنای لغوی نزول .1-1

در نوع ولی بیشتر اهل لغت  ؛است« دن چیزی از باال به پایینفرود آم»معنای به  در لغت نزول هاژو

 :فرود آمدن اختالف کردنداز جمله

 : نویسدگرفته و می«پایین آمدن»ابن فارس آن را به معنای  .1

فعل صحیحی ، ل -ز -ن ؛«وقوعه م کلمه صحیحه تدل علی هبوط شیء والزاء و االالنون و »  

 2«.است که داللت بر فرود آمدن و قرار گرفتن چیزی دارد



دانسته و « انحطاط»آن را به معنای «راغب اصفهانی»و «زبیدی» گروهی دیگر از جمله .2

 : دنگویمی

آن)نزول(فرود آمدن از بلندی  معنای اصلی: نزول ؛«هو فی االصل انحطاط من علو: النزول» 

 1«.است

 : نویسدگرفته و می«وارد شدن ؛حلول»معنای نزول را  لسان العربابن منظور در  .1

به : نزول ؛«شاذبالکسر، نزوال و مَنزِال م ینزولقد نزلهم ونزل علیهم و نزل به، ولالحل: النزول» 

م و نزل قد نزلهم و نزل علیه»آید مانند شکلهای میفرود آمدن است که به  و یا معنای وارد شدن

منزال بسیار کم  این باب بر وزنولی مصدر  ؛نددو مورد آخر مصدر که«بهم ینزل نزوال و منزال

 4.است

 : نویسددر این باره میکشاف قطب رازی در حواشی  .4

 1«.استدادن چیزی از بلندی به پستی  حرکتو به معنی « جا دادن: ایواء»نزول در لغت به معنی »

 : نویسدگرفته و می«انحدار»کلمه نزول را به معنای  التحقیقباالخره حسن مصطفوی در کتاب  .1

 مادیا او، العلیا طبعا هو فی المرتبه هو انحدار شیءمن علو الی سفل و: هان اصل الواحد فی الماد» 

در  و طبعا آن است بلندی به پستیدر معنای ماده نزول همان سرازیرشدن از  اصل واحد؛«معنویا

 6.«وچه معنوی باشد سرازیر شدن مادی از این چه منظور ؛مرتبه باال بوده

 کاربردهای قرآنی نزول.1-2

ارد وکه با بررسی و جمع بندی این م 7بار در قرآن به کار رفته 291این واژه با مشتقات آن مجموعا

 : توان معانی ذیل را استخراج کردمی

آبی به ، و از آسمان ؛(18:)مومنون ...ءِ مَاءً بِقَدَرٍوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَا در آیات :نزول باران.1-2-1

و از  ؛(11:)انفال ...وَیُنَزُِّل َعلَیْکُم مِّن السَّمَاء َماء لِّیُطَهِّرَکُمو آیه  اندازه معین فرود آوردیم...

 . آسمان بارانی فرو ریزانید تا شما را پاك گرداند...

 ...یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ در آیه :نزول لباس.1-2-2

ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شما را ، در حقیقت، ؛ای فرزندان آدم(26:)اعراف

 . دارد...پوشیده می



؛برای شما از (6:)زمر...وَأَنَزلَ لَکُم مِّنْ الْأَنَْعامِ ثَمَاِنیَةَ أَزْوَاجٍ...در آیه :زول انعام ثمانیهن .1-2-3

 . دامها هشت قسم پدید آورد...

در ؛...و آهن را که (21:)حدید ...وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ...در آیه  :نزول آهن.1-2-4

 . آن سختی شدید است نازل کردیم...

، انعام ثمانیه، لباس ،باران )این مخلوقات زمینی علت تعبیر به لفظ نزول و مشتقات آن در خلقت

به این اعتبار است که هر موجودی نزد خداوند در عالم  رحمه اهلل به بیان عالمه طباطبایی آهن(

گیری شده و در خور عالم شهادت شده به اندازهو آن موجود پس از آنکه  هایی داردغیب خزینه

وَإِن مِّن َشیْءٍ : همچنانکه خداوند متعال فرموده، این خود نوعی نزول است و ظهور پیوسته است

های آن و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه (21:)حجرإِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بَِقدَرٍ مَّعْلُومٍ 

 8.فرستیمای معین فرو نمیما آن را جز به اندازه، ماست نزد

به باور ابن عاشور نیز علت تعبیر به نزول و مشتقات آن در خلقت مخلوقات زمینی این است که 

در این ، به عبارت دیگر آیند.پدید می، همه آن نعمتها به نوعی از بارانی که از آسمان نازل شده

تعبیر به لفظ نزول و مشتقات آن  هاو لذا اگر از خلقت آن ت گرفتهآیات اطالق مسبّب بر سبب صور

با لفظ نزول و  وجود آمدن این نعمتها )باران(ه دلیلش این بوده که در قرآن از سبب بنموده 

 9.مشتقات آن گزارش شده است

؛پس هشدار (177:)صافاتسَاءَ صَبَاُح الْمُنذَرِینَ فَإِذَا نَزََل بِسَاحَتِهِمْ فَدر آیه : .وارد شدن1-2-5

 عذاب نزول منظور از گان آنگاه که عذاب به خانه آنان فرود آمد چه بد صبحگاهی است.داده شد

 احاطه را ایشان ،عذاب که طورى به، است طرف همه از آن نزول از کنایه، مشرکین ساحت به

 13.کند

خواست ؛...و اگر خدا می(24:)مومنون ...مَلَائِکَةًوَلَْو شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ ...در آیه  :ارسال .1-2-6

از ارسال با لفظ انزال تعبیر کرده و شاید به این دلیل باشد که ارسال  . فرستاد...قطعا فرشتگانی می

 11.کندمالئکه جز از طریق انزال ممکن نیست و ارسال با انزال تحقق خارجی پیدا می

-؛... و آن کسی که می(91:)انعام ...سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَمَن قَالَ...در آیه  :قول .1-2-7

در این آیه «من قال»مرا از .  کنم ...به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می: گوید

صلی اهلل  پیامبر، از کاتبان وحی بوده که به دلیل خیانتش در وحی« عبداهلل بن سعد»شخصی به نام 



به این دلیل است ، کار رفتهه و علت اینکه در مورد آن شخص لفظ انزال بآله او را ترد نمود  علیه و

لذا در مورد او نیز  و کنممن نیز نازل می، کندمانند قول و کالمی که خدا نازل می: گفتکه وی می

 12.کار رفته استه لفظ انزال ب، مثل کالم الهی

نَزَّلَ عَلَْیكَ الْکِتَاَب بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیَْن یَدَیْهِ وَأَنزَلَ در آیه  :نزول تورات و انجیل .1-2-8

؛...این کتاب را در حالی که موید (.4-1:)آل عمران...التَّوْرَاةَ وَاإِلنجِیل مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

و تورات و انجیل را  به حق]وبه تدریج[بر تو نازل کرد، استآنچه]از کتابهای آسمانی[پیش از خود 

 . از آن برای رهنمود مردم فرستاد... پیش

ماه رمضان  ؛(181:)بقره ...شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ در آیات :نزول قرآن .1-2-9

وَُقرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عََلى قرآن فرو فرستاده شده است... و، است که در آن ]همان ماه[

؛و قرآنی ]با عظمت را[بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به (136:)اسراءمُکْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِیالً

 و.... و آن را به تدریج نازل کردیم آرامی بر مردم بخوانی

هیچ یك از معنای لغوی نزول ، قرآن به کار رفته در آیات فوق و آیات دیگر که لفظ نزول در مورد

و  11زیرا الزمه این امر جسم بودن و جای گرفتن در مکانی است؛ کنددرباره نزول قرآن صدق نمی

مبدا نزول  بلکه، قرآن جسم نیست که در مکانی جای گیرد و یا از باال به پایین فرو فرستاده شود

نَزَلَ ِبهِ  به مفاد آیه -است و محل نزول آن مقام قدس ربوبی است که منزه از مکان و جسم ،آن

؛روح االمین (191-191:)شعراءبِلِسَانٍ عَرَِبیٍّ مُّبِینٍ الرُّوحُ الْأَمِینُ عََلى قَلِْبكَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ

صلی  قلب پیامبر به زبان عربی روشن شی؛آن را بر دلت نازل کرد؛تا از ]جمله[هشدار دهندگان با

 است.اهلل علیه و آله 

صلی اهلل علیه و  یعنی ظهور وحی بر پیامبر بنابراین مراد از نزول در مورد قرآن معنای مجازی آن

از خداوند سبحان دریافت  وحی الهی را در عالم معنا از جهت باالآن حضرت چون بوده و  آله

 14.قرآن بر او نازل شده است ؛شودگفته میمطابق عرف اهل زبان ، کردمی

البته بعضی از مفسرین از این مطلب)صدق معنای مجازی نزول در مورد قرآن(به نزول مقامی تعبیر 

 همچنانکه عالمه طباطبایی اند.اند و منظور از آن را علو مقامی و معنوی پروردگار دانستهنموده

 : نویسداین مطلب میدر تایید رحمه اهلل 



سوی ه قرانی و اوامر و نواهی از آن مقام ب وقتی مقام خدای تعالی باالترین مقام باشد و آیات»

تر خواهد بود که به دستورات الهی در آن مقام مستقر مقام بندگان پایین اشود قهرصادر می بندگان

إِنَّهُ َعِلیٌّ : فرموده، خواندهرفیع  را و خدای تعالی مقام خود را بلند و درجات خود شودمی

وَلَمَّا جَاءهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ : کریم را نازل از ناحیه خود خوانده و فرموده قرآن و نیز حَکِیمٌ 

صحیح ، پستی مقام عبودیتو ، یعنی بلندی مقام خدا، دو اعتباربه این  پس ....مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

 11«.از آن مقام به این مقام را نزول خواند است که آمدن قرآن

 . جمع بندی مطالب1-3

 .نزول انعام ثمانیه1 .نزول لباس2 .نزول باران1: در نه معنای توانکاربردهای قرآنی نزول را می

، .نزول قرآن خالصه کرد9 و .نزول تورات وانجیل8 قول .7 ارسال .6 .وارد شدن1 .نزول حدید4

به نوعی با معنای لغوی نزول یعنی  چهار معنای اول: ازجمله آن معانیبعضی از  که در این میان

بعضی از قرآن پژوهان از آن تعبیر به نزول  در تعبیر رتباط دارد.فرود آمدن از باال به پایین ا

با نزول باران انعام ثمانیه و حدید به نوعی ، نزول لباس در این صورت 16.شده است )حسی(مادی

از نزول از مفسرین  برخی، اگرچه. مسبَّب بر سبب صورت گرفته است است و در آن اطالقمرتبط 

که نعمتی از شخص بزرگی به به این معنا  17؛اندتعبیر به نزول مقامی کرده، نعمتهای خداوندی

 .سدرمیزیردستان 

 مطابقت دارد. وارد شدن(: حلول) یکی دیگر از معانی لغوی نزولنیز با  )وارد شدن( معنای پنجم

از باب تشبیه معقول به محسوس  یعنی، معنای مجازی آن، هار معنای اخیر نیز مراد از نزولدر چ

 یا نزول مقامی تعبیر کرد. )غیر حسی(توان از آن به نزول معنوی میو  بوده

  واژگان بیانگر نزول قرآنمعناشناسی . 2

در بعضی از این  شده است. بحث نزول قرآندر قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که در آن از 

آیات از مشتقات کلمه نزول برای بیان این مطلب استفاده شده و در بعضی دیگر واژگانی استعمال 

 کنند.ولی به نوعی از نزول قرآن گزارش می ؛ل نبودهاز مشتقات کلمه نزواگرچه شده که 

 واژگان هم ریشه با نزولمعناشناسی .2-1

 : عبارتند از، اندهم ریشهبا نزول مهمترین واژگانی که در مورد نزول قرآن به کار رفته و  

 تنزیلانزال و .2-1-1



 معنای لغوی .2-1-1-1

در معنای  است وکار رفته دو واژه انزال و تنزیل ه از مهمترین واژگانی که در مورد نزول قرآن ب

  لغوی آن دو اختالف نظر وجود دارد.

ابن همچنانکه  ،دانندانزال را دال بر نزول دفعی و تنزیل را دال بر نزول تدریجی میعده ای 

 : نویسدمی فروق اللغاتجزائری در 

و بر این سخن : گویم]ابن جزائری[ تدریجی.انزال دفعی است و تنزیل : اندگفتهبعضی از مفسرین »

الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ نَزَّلَ عَلَیْكَ : دکند که فرموداللت می عالیخدای ت

نزول دفعی  آورده و تورات که«تنزیل»با لفظ ، به تدریج نازل شده زیرا قرآن را که» وَاإلِنجِیل

 18«.اند با لفظ انزال آورده استداشته

یجی معنا کرده است و بعضی دیگر از رنزول تدولی تنزیل را به راغب اصفهانی انزال را عام گرفته 

 19.اندفیروزآبادی و فیومی و ابن منظور انزال و تنزیل را به یك معنا گرفته لغویون از جمله

 : نویسددر فرق بین انزال و تنزیل می التحقیقباالخره حسن مصطفوی در کتاب 

نزیل به فعل نزول از آن جهت که به در ت اما؛ شودتوجه می در مفهوم انزال به صدور فعل از فعل» 

 23«.توجه دارد، و ملحق شده است مفعول تعلق دارد

کار رفته که ه قرآن بدر آیات زیادی در باره نزول انزال و تنزل  :کاربردهای قرآنی.2-1-1-2

 : بعضی از این موارد عبارتنداز

ُشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآن... قرآن فرو ، ؛ماه رمضان]همان ماه[است که در آن(181:)بقره

 . فرستاده شده است...

ًأَفَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغِی حَکَمًا وَهُوَ الَّذِی أَنَزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّال... آیا داوری جز ، ؛پس(114:)انعام

 . زل کرده است...خدا جویم؟با اینکه اوست که این کتاب را به تفصیل به سوی شما نا

ٍوَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَات... قطعا به سوی شما آیاتی روشنگر فرستادیم... و ؛(14:)نور . 

ِوَیَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّه... ای از جانب پروردگارش بر او چرا معجزه ؛(23:)یونس

 . شود؟...نازل نازل نمی

ِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذما قرآن را فرو فرستادیم و قطعا نگهبان آن  ؛(9:)حجر

 .خواهیم بود



ِوَقَالُواْ لَوْالَ نُزِّلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّه... چرا معجزه ای از جانب پروردگارشان »: وگفتند ؛(17:)انعام

 . «...شود؟نازل نمیبر او 

 َوَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَإِنَّ وَلِیِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابسرور من آن ، ؛بی تردید(196:)اعراف

 .و همو دوستدار شایستگان است خدایی است که قرآن را فرو فرستاده

 ْکِتَابًا مِّنَ السَّمَاءیَسْأَلُكَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیْهِم... خواهند ؛اهل کتاب از تو می(111:)نساء

 .بر آنان فرود آوری که کتابی از آسمان ]یکباره[

توان می، این آیات و مقایسه آن با معانی لغوی که برای انزال و تنزیل ذکر شده است با دقت در

 : داددست ه ا بر نتایج زیر

صحیح به ؛انزال بر نزول دفعی و تنزیل بر نزول تدریجینظر ابن جزائری مبنی بر داللت  .1

و نزول دفعی با  زیرا در قرآن مواردی است که نزول تدریجی با لفظ انزال ؛درسنظر نمی

 : لفظ تنزیل گزارش شده است از جمله

ٍوَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَات...روشنگر فرستادیم...؛وقطعا به سوی شما آیاتی (14:)نور . 

َإِنَّ وَلِیِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِین سرور من آن ، ؛بی تردید(196:)اعراف

 و همو دوستدار شایستگان است. خدایی است که قرآن را فرو فرستاده

 ؛نزول تدریجی است، زولنور از دهد که منظنشان می، «آیات مبینات»ه اول با اینکه لفظ در آی

، آمدهو در آیه دوم با وجود آنکه لفظ کتاب بیانگر نزول دفعی  ولی از آن به لفظ انزال تعبیر نموده

 ولی آن را به لفظ انزال گزارش کرده است.

-نمی، دیدگاه راغب اصفهانی که انزال را عام گرفته و تنزیل را به معنای نزول تدریجی .2

یَسْأَلُكَ أَهْلُ از جمله آیه  -تواند درست باشد به دلیل اینکه لفظ تنزیل در بعضی آیات

خواهند که ؛اهل کتاب از تو می(111:)نساء ...الْکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتَابًا مَِّن السَّمَاء

 استعمال شده است.در معنای نزول دفعی  -بر آنان فرود آوری. کتابی از آسمان ]یکباره[

در بعضی از آیات قرآن به یك موضوع واحد با هر دو لفظ انزال و تنزیل اشاره شده  .1

ای چرا معجزه ؛(23:)یونس ...ولون لوال انزل علیه آیه من ربّهو یق: دو آیهمانند  است؛

وَقَالُوْا لَوْالَ نُزِّلَ عَلَیْهِ آیٌَة مِّن و شود؟...از جانب پروردگارش بر او نازل نازل نمی



-ای از جانب پروردگارشان بر او نازل نمیچرا معجزه»: ؛وگفتند(17:)انعام ...رَّبِّهِ

 . «...شود؟

رسد و مصطفوی تر به نظر میتر و صحیحآنچه در فرق بین دو کلمه انزال و تنزیل روشن .4

 ؛بدون استثناء بر کلیه آیات مورد بحث تطبیق دادتوان آن را نیز به آن اشاره کرده و می

انزال فقط بر اصل نازل کردن)تعدیه نزول( داللت دارد و در مفهوم آن دفعی : این است که

و  ...وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍیا تدریجی بودن سازگار است. مانند دو آیه بودن 

ِلَیْكَ الْکِتَابَوَکَذَلِكَ أَنزَلْنَا إ... با ، کندلفظ انزال به اصل نزول اشاره می، که در هر دو

و اما در  و در دومی با نزول دفعی سازگار است، این تفاوت که در اولی با نزول تدریجی

این و نه تدریج( لحاظ شده است. معنای کثرت )« تفعیل»مناسبت ساختلفظ تنزیل به 

نوعی کثرت ، به لحاظ تعداد مراتب نزولو کثرت در مفعول ، آیات کثرت به لحاظ تعداد

إِنَّ  و ...هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِِه آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ مثال در آیات .به همراه دارددر فعل 

دلیل کثرت تعداد در آیه اوّلی به که  وَلِیِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ

)نزول دفعی و در آیه دوّم به دلیل کثرت در نزول قرآن  ت در مفعولرکث، آیات قرآن

 21در تظر گرفته شده است.کثرت در فعل ، وتدریجی(

که اگرچه هم ریشه الفاظی است  این واژگان؛ مراد از :واژگان هم حوزه با نزولمعناشناسی  .2-2

ولی از نظر حوزه معنایی با لفظ نزول در یك حوزه بوده و از نزول قرآن  با کلمه نزول نیستند

 : کنندگزاش می

 .وحی2-2-1

 .معنای لغوی 2-2-1-1

که  استترین واژگان حاکی از نزول قرآن یکی از مهم، حی بعد از دو واژه انزال و تنزیلکلمه و

 : شودمیمعانی مختلفی از جانب لغویون برای این کلمه ذکر 

 : گویدمی لسان العربابن منظور در 

الهام و کالم پنهانی و هر چیزی است که به دیگری ، نوشتن و رساله، وحی به معنای اشاره کردن»

 القاء شود.

 22«.داشتاز دیگران پنهان میای سخن گفت که ی با او به گونهیعن«وحی الیه و اوحی»عبارت



 : نویسدراغب اصفهانی می

به همین خاطر هر کاری که به سرعت انجام گیرد  یع است ورمعنای اشاره تند و سریشه وحی به »

وازی باشد مجرد از و این ممکن است در کالمی رمزی و کنایه باشد و یا آ گویندآن را وحی می

 21«اشاره به بعضی از اعضا و یا به نوشتن یا به صورت، الفاظ و کلمات

 : ابن فارس نیز گوید

ای است که بر القای علم و آگاهی به صورت آشکار یا مخفیانه به ریشه، عله یاء وحرف حاء، واو»

گونه هر ؛به دیگری القاء شود تا بفهمدچه اشاره و کتابت و نامه و هر : کند مانندداللت می دیگری

گردد؛ وحی به معنای باز می هاصل و ریشاست و همه استعماالت وحی با این  «وحی»، باشدکه 

 24«.خدا دانا است و صورت نیز به معنایسریع و 

ولی ؛ وحی نامیده شده است، به هر کیفیتی که باشد، ابن فارس هر نوع القایی در بیان ابن منظور و

این معانی در دو چیز اشتراك ، با وجود این، کلمه وحی اگرچه در معانی مختلفی استعمال شده

 .استاز دیگران پنهان  و ودهع و پنهان که متوجه شخص خاصی بریآگاهی س: دارند

 .کابردهای قرآنی 2-2-1-2

 : زیر به کار رفته است هفت معنایوحی در قرآن در  

إِنَّا َأوْحَیْنَا إِلَیْكَ کَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى وحی به انبیاء در آیه .1

َوإْسْحَقَ وََیعُْقوبَ وَاألَسْبَاطِ وَعِیسَى وََأیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَاَن إِبْرَاهِیمَ وَإِْسمَاعِیلَ 

، وحی کردیم، ؛ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او(161:)نساءوَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

عیسی و و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و  وحی کردیمبه تو]نیز[

 .به داوود زبور بخشیدیم، ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[وحی نمودیم

وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُواْ بِی در آیه الهام روحانی به انسانهای متدین  .2

ه به کن هنگامی را ک؛و یاد (111)مائده:اشْهَدْ بِأَنََّنا مُسْلِمُونَ وَبِرَسُولِی قَالَُواْ آمَنَّا وَ

ایمان آوردیم و گواه »: ام ایمان آرید.گفتندحواریون وحی کردیم که به من و فرستاده

 «باش که مسلمانیم.

وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوَسى أَْن درآیه الهام روحانی به منتسبین وحی  .1

 «.ده...او را شیر »: مادر موسی وحی کردیم که ؛وبه(7:)قصص...أَرْضِعِیهِ



 ؛(12:)انفالکُمْإِذْ یُوحِی َربُّكَ إِلَى الْمَآلئِکَةِ أَنِّی َمعَالهام روحانی به مالئکه در آیه .4

 که من با شما هستم. کردهنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می

پروردگار و  ؛(68:)نحل ...وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِآیه  در الهام غریزی به زنبور عسل .1

 . کرد... تو به زنبور عسل وحی]الهام غریزی[

 ...وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَآئِهِمْ لِیُجَادِلُوکُمْ ... وسوسه شیطانی در آیه .6

کنند تا با شما ستیزه ؛...و در حقیقت شیطانها به دوستان خود وسوسه می(121:)انعام

 . کنند...

 فَخَرَجَ عَلَى قَوِْمهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیًّااشاره در آیه .7

از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب ، ؛پس(11:)مریم

 .بپردازیدبه نیایش 

توان وحی را یکی از واژگان حاکی نزول می است؛ چون قرآن در قالب وحی نازل شده ؛بنابراین

وحی در معنای الهام آمده و الهام اندیشه ، ی از این معانی قرآنی وحیالبته در بعض. قرآن دانست

 وت که منشاء وحیابا این تف. . به عبارت دیگر وحی عام بوده و الهام از معانی آن استاستوحی 

 ولی الهام منبع و منشاء خاصی ندارد. مشخص است

 .القاء و تلقّی2-2-2

 .معنای لغوی2-2-2-1

به و تلقّی  21شودرا شامل میالقاء در لغت معنای انداختن هر چیزی اعم از مادی و یا معنوی  

 26است.معنای تفهیم واخذ 

 .کاربردهای قرآنی2-2-2-2

رفته که کار ه مورد درباره نزول قرآن ب از مجموع کاربردهای این دو واژه در قرآن بیش از پنج

 : بعضی عبارتند از

ُلْقِی عَلَْیكَ قَوْلًا ثَقِیلًاإِنَّا سَنکنیم؛در حقیقت ما به زودی بر تو گفتار گرانبار القاء می(1:)مزّمل. 

ْآنَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُر؛و حقّا تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت (6:)نمل

 .داریمی



این است که این دو  شود؛کاربردهای قرآنی دو واژه القاء و تلقّی برداشت می آنچه از معنای لغوی و

 دارند. حکایت )نزول بی واسطه(نیزاز کیفیت نزول قرآن  را قرآن واژه عالوه بر گزارش از نزول

  .قرائت2-2-3

 .معنای لغوی2-2-3-1

قرائت عبارت است از پیوستن و . جمع است در اصل به معنای« قرء»و  27«قرء»قرائت از ریشه 

بنابراین به هر جمع و تالیفی  متصل نمودن بعضی از حروف کلمات به بعضی دیگر در خواندن.

 28.شودنمی گفته قرائت

 .کابردهای قرآنی2-2-3-2

 : عبارت است از هاکار رفته که بعضی از آنه های قرائت چهار بار در قرآن بمشتقات واژه

سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَىزودی ]آیات خود را به وسیله سروش غیبی[بر تو خواهیم ه ؛وما ب(6:)اعلی

 .تا فراموش نکنی، خواند

ست که چون قرآن در قالب الفاظ و کلمات نازل ا معنای قرائت در بیان نزول قرآن این، بنابراین

 29است.و قرائت از اقسام خواندن  الزمه عمل به این کتاب خواندن آنپس ، شده

 تالوت.2-2-4

 .معنای لغوی2-2-4-1

الوت قرآن نیز از همین و ت در اصل به معنای اتباع و پیروی است« تلو»و « تلو»تالوت از ریشه 

ای ای به دنبال آیهآیه، اند که هنگام تالوتبه این دلیل خواندن قرآن را تالوت گفته ریشه است.

 13.شوددیگر آورده می

 .کاربردهای قرآنی2-2-4-2

 : کار رفته که بعضی از آن عبارت است ازه شش بار در قرآن ب، مشتقات واژه تالوت

ِنَتْلُوهَا َعلَیْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آیَاتُ اللّه ؛این]ها[آیات خداست که آن را بر حق بر تو (212:)بقره

  .خوانیممی

 ْآیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ الَ َیرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ وَإِذَا تُتْلَى َعلَیْهِم

کسانی که امید و ایمان به ، شود؛وهنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می(11:)یونس...هَذَا

 . ده...یا آن را تغییر ، بیاور قرآنی غیر از این»: گویندلقای ما)و روز رستاخیز(ندارند می



نیز بر آن تاکید و همچنین معانی لغوی آن دو  «قرائت»همچنانچه آیات فوق وآیات مربوط به واژه 

و معنای هر دو در بیان  استاقسام خواندن  از «تلو»ریشه و تالوت از« قرء»از ریشه؛ قرائت دارد

عمل به این پس الزمه ، ست که چون قرآن در قالب الفاظ و کلمات نازل شدها نزول قرآن این

ست که قرائت عام و شامل تالوت نیز ا با قرائت اینتفاوت تالوت  البته 11.کتاب خواندن آن است

اگرچه در غیر  12کاربرد دارد.ولی تالوت خاص است و بیشتر در مورد کتابهای آسمانی  ؛شودمی

 .اطِینُ عَلَى ُملْكِ سُلَیَْمانَ تَتُْلواْ الشَّیَوَاتََّبعُواْ مَا ؛ مانند آیه است کتابهای آسمانی نیز استعمال شده

 ترتیل .2-2-5

 .معنای لغوی2-2-5-1

و به مردی  استبه معنای آراستگی چیزی براساس نظم و استحکام «رتل»ترتیل در لغت از ریشه 

وترتیل ادای کلمات از دهان به آسانی و  شودگفته می«رتل االسنان» که دندانهای منظم دارد؛

 11است.استحکام 

 .کابردهای قرآنی2-2-5-2

 : کار رفته استه بار در قرآن ب دوترتیل  مشتقات واژه

وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا ؛و آن را به آرامی ]بر تو[خواندیم.(12:)فرقان 

أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَْرتِیلًاو قرآن را با تامل و دقت بخوان.، یا بر نصف آن بیفزا؛(4:)مزمل 

ست که خداوند قرآن را برحسب ا در بیان نزول قرآن این «ترتیل»مراد از ، با توجه به آیات فوق

تدریجا فرستاده است و در عین حال دارای نظم و ترتیب ، وقایع و حوادث و مقتضیات وشرایط

چون در مورد همه  ؛تر از ترتیل استکه تالوت عامقش با تالوت در این است و فر 14است

 رود.کار میه ن بآفقط در مورد قر، ولی ترتیل ؛رودکار میه کتابهای آسمانی ب

  و جاء ء.مجیی2-2-6

 .معنای لغوی2-2-6-1

و  11شودشامل می را نزول مادی و هم بر نزول معنوی یعنی هم .استگستره معنایی این واژه عام 

 و ابالغ کردن، رسیدن، حاضر شدن، فرود آمدن: مانند، معانی مختلفی آمده است مشتقات آن در

 16.ترك کردن بلد و قوم

 .کاربردهای قرآنی مجییء و جاء2-2-6-2



در کابردهای قرآنی، مشتقات این واژه بیشتر با کلمات حق، هدی و بصائر به کار رفته است، 

اند؛ قرآن باشد؛ در قرآنی جاء ومشتقات آن آمده امااینکه منظور از این کلمات که در کاربردهای

بین مفسرین اختالف نظر وجود دارد. از این میان مواردی که بیشتر مفسرین استعمال آن را در 

 : عبارت است از دانند؛مورد قرآن صحیح می

 سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا؛و چون حقیقت قرآن به سویشان (29:)زخرف

 این افسون است و ما منکر آنیم. : گفتند، آمد

ْقَدْ جَاءکُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّکُم... ؛به راستی رهنمودهایی]قرآن[از جانب پروردگارتان (134:)انعام

 .برای شما آمده است

... ٌحَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوٌل مُّبِین... ای آشکار به ؛...تا حقیقت]قرآن[و فرستاده(13:)زخرف

 سویشان آمد.

در آیه دوّم به از ، در آیه اول به اصل نزول قرآن: در این آیات با لفظ جاء و مشتقات آن به ترتیب

 بودن نزول قرآن؛ علیه و آله صلی اهللسوی خدا بودن نزول قرآن و در آیه سوّم به از سوی پیامبر

: اوال است که نایعمال کلمه جاء و مشتقات آن در مورد نزول قرآن و علت است اشاره شده است

مدن قرآن )نزول آن( پرده از تاریکیهای آبا : . ثانیااستنزول ، یکی از معانی لفظ جاء و مشتقان آن

 شود.دو دلی و شك برداشته می

 إتیان وإیتا.2-2-7

 .معنای لغوی2-2-7-1

و إیتاء مصدر ثالثی مزید از 17به معنای به آسانی آمدن« یأتی -أتی»إتیان مصدر ثالثی مجرد از 

 18است.، یوتی(به معنای بخشیدن-باب افعال)آتی

 .کاربردهای قرآنی2-2-7-2

که بعضی از آن عبارت بار در آیات ذیل در مورد نزول قرآن استعمال شده ه این دو کلمه مجموعا د

 : است از

...ْعَن ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ  بَلْ َأتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُم بلکه یاد نامه شان]قرآن[را  ![؛...]نه(.71:)مومنون

 .یادنامه خود رویگردانند ولی آنها از ]پیروی[ ؛ایمبرای آنان داده



 َوَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیم؛و به راستی به تو سبع المثانی]سوره (87:)حجر

 و قرآن بزرگ را عطا کردیم. فاتحه[

استعمال شود  «با»استعمال شده و هرگاه این کلمه با حرف  «با»فعل أتیناهم در آیه اوّل با حرف 

و فعل است ارسال ، با لفظ إتیانبه معنی ارسال خواهد بود و در اینجا منظور از تعبیر به لفظ نزول 

-دلیل در مورد نزول قرآن به کار رفته که خداوند میآتیناك از مصدرإیتاء در آیه دّوم به این 

و لذا از لفظ إیتاء که معنای ظهور در  خواسته با نزول سبع المثانی )سوره حمد(برمردم منت بگذارد

 19.تعبیر به نزول قرآن شده است، بخشش و منت دارد

 قصّ .2-2-8

 .معنای لغوی2-2-8-1

آمده  پی جوئی اثر چیزى و پیروى کردن از آن و گیرىپى، کردن بیانبه معنای  لغت این واژه در

 43.است

 .کاربردهای قرآنی2-2-8-2

کار ه ب، مشتقات آن در موارد متعددی در بیان نزول آیات قرآن مشتمل بر داستانهای قرآنی و قص

 : رفته است از جمله

َإِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَیْنَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَْیكَ أَحَْسنَ اْلقَصَصِ ِبمَا َأوْح؛ما نیکوترین (1:)یوسف

 کنیم.بر تو حکایت می، سرگذشت را به موجب این قران به تو وحی کردیم

بر کیفیت نزول نیزاشاره دارد.یعنی حوادثی که بر سر قومها ، قَصّ در این آیه عالوه بر نزول قرآن

، پی جوئی: به معنایمصدر  صّقَ، نانکه اشاره شدهمچکند و بیان می وپیامبران قبل آمده را

کاربرد دو  ص( در، )بفتح ق قَصَص و 41کردن است گیرى اثر چیزى و پیروى کردن از آن و بیانپى

و  به احسن البیاندر معنای مصدری  آن را ای در این آیهعده لذا. ی و اسمی آمده استمصدر

به  همچنین قَِصص جمع قصه 42.اندو قصه معنا کرده گروهی آن را درمعنای اسمی به سرگذشت

 41.است هامعنای داستان

 فرض.2-2-9

 .معانی لغوی 2-2-9-1



فرض در لغت در اصل به معنای قطع کردن و تعیین کردن به کار رفته و همچنین در معنای ایجاب 

اما فرض به اعتبار  ؛که وجوب به اعتبار واقع شدن است و واجب بودن نیزآمده است. با این تفاوت

 .شوداساس است که به عمل واجب فریضه گفته می و لذا بر این 44شودقطعی بودن حکم گفته می

 .کاربردهای قرآنی3-2-9-2

 این واژه در مورد نزول قرآن به کار رفته است.  ،در موارد متعددی در قرآن

همان کسی که این ، ؛در حقیقت(81:)قصصرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مََعادٍإِنَّ الَّذِی فَرَضَ َعلَیْكَ اْلقُ: مانند

 .گرداندکرده یقینا تو را به سوی وعده گاه باز می قرآن را بر تو فرض

به باور گروهی واجب ، فرض به معنای واجب کردن است و مقصود از فرض قرآن، در آیه فوق

گروه دیگری در مقابل 41.استصلی اهلل علیه و آله  تبلیغ و عمل به قرآن بر پیامبر، کردن تالوت

 46.اندتفسیر کرده، ام وجوبی که در قرآن آمدهکعمل به اح منظور از آن را

 تعلیم.2-2-11

 .معنای لغوی2-2-11-1

راغب اصفهانی در مفردات در بیان معنای  .استه تعلیم ژوا، یکی دیگر از واژگان بیانگر نزول قرآن

 : نویسدآن می

و دیگری حکم کردن بر وجود چیزی با  شیء ذاتیکی ادراك : علم ادراك حقیقت بر دوگونه»

 47«دیگر وجود چیز

 .کابردهای قرآنی2-2-11-2

 : ازجمله کار رفته است.ه در قرآن کریم در چهار مورد مشتقات واژه تعلیم در باب نزول قرآن ب

َالرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآن:قرآن را یاد داد، ؛]خدای[رحمان(2-1)الرحمن. 

 ُشَدِیدُ الْقُوَىعَلَّمَهآن را]فرشته[شدید القوی به او فرا آموخت؛(1:)نجم. 

... َُوعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکُنْ تَْعلَم...دانستی به تو آموخت...؛...آنچه را نمی(111:)نساء . 

مانند  کند.بیان مینیز به غیر از نزول قرآن؛ کیفیت نزول قرآن را ، مشتقات کلمه تعلیم در این آیات؛

و آیه سّوم که به علم لدنی و صلی اهلل علیه و آله  آیه دوم که به نزول قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر

 کند.شهودی اشاره می

 نتیجه



در بیان لغویون از  است.« فرود آمدن چیزی از باال به پایین»واژه نزول در لغت در اصل به معنای 

: ردهای قرآنی در معنایشده است. در کارب تعبیر ایواء و انحدار، حلول، انحطاط، هبوط: آن به

نزول تورات و انجیل و نزول قرآن ، ارسال، قول، وارد شدن، انعام ثمانیه وآهن، لباس، ل باراننزو

با نزول قرآن ارتباطی نداشته یك از معانی لغوی نزول  هیچ، در مورد نزول قرآن کار رفته است.ه ب

طور مجازی بوده و از باب تشبیه معقول به محسوس ه قرآن بو بلکه کاربرد نزول در مورد نزول 

از خداوند سبحان  وحی الهی را در عالم معنا از جهت باالصلی اهلل علیه و آله  و چون پیامبر است

 شود که قرآن بر او نازل شده است.مطابق عرف و عادت اهل زبان گفته می، کرددریافت می

که در معنای لغوی  -یعنی دو واژه انزال ،مشتقات کلمه نزولهمچنین در قرآن کریم به غیر از 

وحی و : ؛واژگانی همچون-هستنددر لغت در معنای کثرت –اشاره به اصل نزول دارد و تنزیل

تعلیم نیز از  فرض و، قص، اتیان وایتاء، مجیی و جاء، قرائت و تالوت و ترتیل، القاء و تلقی، ایحاء

ولی به نوعی از نزول قرآن گزارش  ؛اندم ریشه با لفظ نزول نبودهکه اگرچه ه هستندجمله واژگان 

بر ، عالوه بر بیان نزول قرآن -همچنانکه به بیان آن پرداختم –بعضی از این واژگان  د.نکنمی

 کند.کیفیت نزول قرآن نیز اشاره می
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