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 _________________  2سیده وحبوبه کشفی_ 1نژاد دکتر زهرا قاسن  ___________________ 

 چکیده 
*.یک  از واژگاس تکام

در  ،  یااتیک« ضسیه » ۀ، واژدر اییۀ هفیک تیهرۀ ضاّریا ریراس  یریم 3
رت.  م تیر ات الق نظر اتک   ا نظر در منا ع دانش لغک و تفااین واژ  بیاس معنای دریق 

تییهاس  ییا تکیییا بییر معنییای اصییل  لغییک و نقییش عناصییر ز ییان  در تشیی یص معنییا و مهرعیییک  میی 
تحلیلی  و  یا تکییا بیر _  پیهوهش ضاضیر  یا روش تهصییف   تهلی. م ن  ا معنای  درییق رتیی.

ج ضاصی  پردازد  ن ایم  «ُضسه »ی ها و ت ی ن معنا  افک م ن  و فرام ن   ا بررت  دی.گا 
ب کا  ا معنای واژ  تهجا نمیهد   اشین. از تر ییده. مفسراس بیش از انها نشاس م از بررت 

گرف ا و بر این اتاس معنا نمهد  اع.ادی مهجهد در ایا و ایا  هم ان.؛ امیا  ایی. مهضهر تأثیر 
این مهم را تهجا داشک  ا هیر چنی. واژگیاس در جملیا در  نیار  افیک پ رامیهن  ههییک نهیای  

گیرف ن هسی یا ن.؛ هرگ  این ههیک نهای  نم  تهد را م  اصیل  معنیای  ۀتهان.  .وس در نظر 
 یین  ریشییا»تییهاس  واژ   اشیی.   ییا تحلییی  تاتیی آا  اتیی الق نظییر میییاس اهیی  لغییک و تفسیییر م 

 د   ران  اد « ضسه »را به رین تفسیر برای «  ردس
ضارا، ره  عیاد،  افیک م نی  و تهرۀ ایۀ هفک رراس، ضسه ، واژگاس تکام.  :هاهکلیدواژ

 فرام ن  
 ______________________  
گو   علآح قام    دثشو دینشگا  شیایه 1   Z-ghasemi62@yahoo.com  .. ییتادشای 

.)نزشسنث  مسهآل( . دینشجآ  دکتا  علآح قام    دثشو دینشگا  شیایه 2
 mahboobeh.kashfi@yahoo.com   و

کای یفت  ییت. کلم ی  ن یه بسامث/  / تک ممث  ی  تکامث * کاح یهلل ب   ک  شک بای دی   ی  
شافت:   (.77_ 57)   4/10/1399_ پبیاش: 4/9/1399در

 

 نوع وقاله: علهی _ تروخجی 
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 طرح وسجله
کیای یفتی  ک  تنها شک بای دی یاییا شک متم بی   ینیث. یه یییم  ی گا  تکامث  ی گان  هستنث 

ک  ر  ب   ی   کوشم ییت مال شیث  یییت  بای  شکی   کارباد مشت ا  م  دی نص قام     بث   
 هفیت ۀدی مشی« دسیآح»دی ییاختای یییم بیا شیک ماتبی  « دسم»  گزشنث. مادم « تکامث قامن »

کوشم ییت. خثی نث مت ال م   داق   یزی َره وَعَلوْیِهْنوفاماشیث: جر   ی گا  تکامث قام   َسوخةَ
و وَفَتَرىو ْلَقْنَموِفیه وَصْرع   وُحُدنو    م 

نةَ
َ
وَثه ِیَیَ وم وَو وووَسْبَعوَلی ل  َنو   وخ ِو وَیْخل  ْعج ُ 

َ
ُهْنوم یةَ

َ
 .(7/)داقی  َکأ

کیفیت عبیب قآح عاد یی دی باه فشوش ۀمش کنیث   همان  هفت شب   هشیت رره م افی  می    
ها  دیخییت نخییل تییآ خییاه   کیی  قییآح عییاد شییبی  تنیی فاماشییث    م شییث  م  عییبیب دی  صییف 
کی  یه  ۀدی مش« دسآح»یم م نا  یچ  دی ییم پژ ه   وری  دیید  تبگشتنث. من شوشف  ییت 

پییاپس »بی  « شاحی یبع هیال   ثمانیة»با « دسآح»   نشین   ی همیبب منرا باخ  مفسای  ب  
کیارباد شکبیای « دسیآح»ییت. هفش شث   م نا«   پشت یا هم م  تشیخیص م نیا یی بیای   بیا 

کاربادهیا   کی  تشیخیص م نیا بیث   همایهی   مفسای  ب  میرین  دشآیی یاخت  یییت؛ زییای 
کمتا دشآیی   دشگا  مفسیای  بیشیتا تحیت تیأثیا  دهیثشآد. بوییی  تفایییا نشیا  می  م قایئم 

گافت  ی    هغیآ  م  یی شابس نهایس  ی    م نیا  هسیت   دی هزشت تاکیب یعثید  دی مش  قایی 
گبیشت  ک  هزشت نهایس    ینثکنای  ها بی   نامی  ی   با ییاس م نا  خاح م  دی هغیتدی داه  

گافتم م  دی خانآید  شآد. متم ت ییم م    جمل    جها همای  مآق یت قایی 
کای یفت         ک  ییم  ی   دی بافت متن  عبیب قآح عاد ب   دربای  قآح عیاد بناباییم یه منجا 

تآی  بافت متنی    فایمتنی  یی ها  قام  هم یخم بیا  شث  ییت  م  دی دشگا مشا    یزی 
دی ت یییییم م نیییا   ی   هیییا  بسییییای خیییآب شکییی  یه شیییاخص  بیییا تآجییی  بییی  م یییان  خیییاح  ی  

نی  یییت. منریزی پژ ه  دا ا با ر   بافت متن    فایمت ۀیه ییم ر  تکی .ینستد «دسآح»
گیاه  موبیآ  بی  دیخیل زبیا  یه بافت  ف ا  شکل ش نی   ؛گیا  شک متم ییت. ییم بافیت 

گزشنیث   زبا هعناصا مآجآد دی   ک  ب  م  بافت زبان   شناییا  یه م  بیا  ای آب متم ییت 
گیاه  هیم ف یایس Borawn and Yoel,1983:4ینیث ) آد متم مجاری شاد نم متم شا همعنآی    .)

کی  بافیت بیو نی  شیا میآق یت   ک  متم دی م   یقع شیث  یییت موبیآ  بی  عآیمیل بیو نی  یییت 
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کنشییی ا  همیییان    مکیییان   ریژگ هییی شیییآد. قابلیتنامییییث  مییی  هیییا   گای    مآق یتهیییا  
کی    یجتماع   فاهنگ    دی نهاشت شایشط شناخت   عاطف   زیباشیناخت    دسی   یدیی

 (.72_ 61: 1394دهث )صفآ   بافت مآق یت  یی شکل م   کنش 
 :شآد مقاهب ذیل دی نآشتای دا ا بویی  م   با تآج  ب  هث    ر ش پژ ه 

 ؛«دسیییآح»ب. دشیییثگا  مفسیییای  دی بییییا  م نیییا  ؛ دی دینییی  هغیییت «دسیییآح»  یهیییف.  ی 
   غیوزبان .با تکی  با بافت زبان  « دسآح» ج. تبییم م نا   ی  

 تحقیق ۀپیشین
تکامیث دی قیام   »ۀ مآ یآح تکامیثها  قامنی  بی  طیزی خیا  باشیث بی  م اهیۀ پیشیین  دربای

کوشم کارباد دی  ا  تکبیها   تاک با  ی    تحلیل کوشمی ب  قلیم « قام   کیاد. مات ی   نییا یشیای  
کتییاب هیفییا  دی ییییم همینیی  میی أیششییا  دی بخیی  پیشییین  بیی  م افیی  ت کیی    اللفوو  وپییادیهد 

و عج  هووو و لنحیوو ة ها   نگاشیییت یه   قایییم یمییییم یهمجیلییی نآشیییتۀ   فووو و لقووورآ و لکوورننوووسووورة
نگییا  یخییا   ۀمسیت ل دی بییاب تکامیثها ییییت. بیا  جییآد ههیزی ییییم مآ یآح دی شییک شیا د  دهیی

شا غوشب یه یام  بی  طیزی عیاح  ها  م جم علما  مت ثح دی بحو بیآد  یییت  بیثیم نگای  ر
ینیث  بلکی  بیا  أهیفا  خیزش    ی گیا  تکامیث یی بی  طیزی خیا  مقیاح نکاد دی تمنا  ک   م نا

کلما  دی تأهیفا  م جم  خزش  بی   ی گیا  تک ینیث.  کیارباد نییر پادیخت  شمایش مشا    
کییوشم پژ هشیی  دربییای   ی گییا  تک»ی  بییا نییاح  ییییاه  شنییب  نیییر تآیییط بس« کییارباد دی قییام   بییس ز

کیی  بیی  1390دسییین  دی یییال  هییا   بویییی  تقییزی م نییایس  ی گییا  تکامییث دی زبا  دفییاح شییث  
هییا   بیی  طییزی خییا  دی پاشگا « دسییآح»یییام  نیییر پادیختیی  ییییت. دربییای   ی   تکامییث قامنیی  

ختلیف مجیا  علمی    ها  م   شیمای  www.sid.ir   www.irandoc.ac.irیطاعات  ماننیث 
دهییث میی  ی  شافییت نشییث؛ یمییا منچیی  منییابع یصییل  ییییم پییژ ه  یی شییکل میی پژ هشیی   م اهیی 

ک  می  هغت هیا   بیا تآجی  تیآی  بیا تکیی  بیا م پژ ها    مفسای  دی تبییم م نا  دسآح ییت 
 تا  یه م  دیت شافت. شنای  ب  م نا  دقیق ها  زبا ب  دشثگا 

http://www.sid.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
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 ای لغوی زحان عربیهدر فرهن « حس م. »1
کتاب  کی  رششیۀ یصیل  175  خلیل بم یدمیث فایهییث  ) لعینمؤهف  ح(  م ت یث یییت 

کاد »ب  م نا  « دسم» کاد   ییر  بی  دیث  »یی ب  « األمرحَسَمِتُ»ییت.    « منع  ققع 
کیاد  یییت   م نیا  « ک  دشگا یه م  ش    ییر  داصیل نشیآد یآح»ت بییا  س  « یهشیؤح»یی « یهح 

ک  م  گزیس خیا یه م  ققع   منع شث  یییت. فایهییث  بیا ذکیا مشیۀ هفیت ییزی  داقی    دینث 
و(.3/153: 1409گزشنث )فایهیث    م نا  شآم    نحآیت یی بام 

شث ) یْء  قق یاً »نزشسیث:  ( دی م نا  یییم میاد  می 321یبم در یه بییم »؛ «ییتهصیاه  یهّش 
کاد  ش   م  یی رشش د  ب  بیان  دشگا  م نا  ییم ما«. باد   یر  ب  طزی مقلق دینیث؛  کم 

کاد  ییت   بثیم تاتیب  دی مشۀ هفت داق  نیر م نیا  « دسآح»یما  ی    یی ب  تثی ح شا م نا 
شییث   یی د یح گافتیی  ییییت )یبییم در شییث  م نییا  534/ 1: 1987دی نرییا  (. بنییا بییا ت وشییف یبییم در

کاد    رشش  کاد   قابل ت مییم بی  م نیا  د یح یییت  یصل  ققع  کی     بی  نریا م کم  یییث 
ک  شک  یه ر ش ششی   ج  ییم تآیع م نایس یه م  ر یت  کیاد   تیثی ح شیا یییت   ها  ر کم 

کامیل رششی  ک  همان   ییر  بی  طیزی  کی  عمیل ز یل دی جهیت ققیع  کم می  بثیم بیا   شیآد 
وتثی ح دیشت  باشث.

کم     م نیا  رششی«دسیم» ( بیا بیاری بی  شیک یصیل م نیایس بیای  میاد  395یبم فیایس )
ْقیع یهّشیء»کاد  یی باگزشیث  یییت:  «.   عیم مخیا  یهحیا    یهسییم   یهمییم أصیٌل  یدیث    هیآ ق 

دینییث  بییای  مشییۀ هفییت یییزی  داقیی  یی دشییثگا  دشگییای  م « شییآح»  « متتاب یی »   م ییان  دشگییا 
یی بیای  « شیآح»  « متتاب ی »(  یما دی تأهیف دشگیا خیآد  د  م نیا  2/57: 1404)یبم فایس  

شییماد   دهیییل ینتخییاب م نییا  شییآح بییای  ییییم مییاد  یی یه م  ر  صییحی  ادشییث  بامیی مشییۀ ش
ک  شآح مآجب ققع خیا م  م   (.232: 1406شآد )یبم فایس   دینث 

شیث مآیفیق یییت   بیا ذکیا د  دیثشو « دسم» ( دی م نا  ماد  393جآها  ) بیا یبیم در
فؤّنی  محسیمة هل یا    مبهبیة  علییکم باهصیآح»  « أّن  أت  بسای  ف ال یقق آ  ثّم یدسیمآ »

کیی     تفسیییا م  م نییا یی تأییییث میی « هأشییا دی ذیییل مشییۀ « متتاب یی »کنییث. قابییل تآجیی  ییییت 
وُحُدنو    م 

نةَ
َ
 (.5/1899: 1407کنث )جآها  یی دشثگاه    یف تل   م  َوَثَه ِیَیَ وم
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دینیییث    م« یه بیییم بیییاد  یثییا  یییر » (  ییییم میییاد  یی بیی  م نییا  401ییغییب یصییفهان  )
کیاد   یدیمی    یثیا م نیا می « لهیهیة أثیا  بیاهکّء »یی ب  « یهثی   دْسم  »ک  همچنا  کی  بیا دیم  کنیث 

داقی  د  م نیا  یه بییم بانیث  مثیای   خبیا ییزی  ر د.    بیای  مشیۀ هفیت ریر  یه بیم م  خآ 
: 1412دینییث )ییغییب یصییفهان   کننییث  عماشییا  یی دی مفهییآح عییاح مشیی  دیخییل میی  هییا   ققییعم 

235.) 
ْسم  »نزشسث:  ( ذیل ییم ماد  م 711یبم منرزی ) یم  »  عبای  « : یه قع یهح  س  یی « یهیثی     د 

کی  بیمیای    دید بیا دیر  ققیع م  م « قق   باهث ی »ب  م نا   گیادد. یبیم  دینیث  بیثیم بییا  
ْب   علیکم باهصآح فِؤن »منرزی همچآ  جآها  با ذکا دثشو  مٌة هلِ یْا    م  ْحس  یاِ م  ش  یٌة هأ  ب  « ه 

کیاد  دهییل ر یییس ذکیا می  کنیث. یه دشیثگا  یبیم منریزی  م نیا  مشی  بای  ت زشت م نیا  ققیع 
و  م 
نةَ
َ
وَووَثه ِیَیَ وم َره وَعَلْیِهْنوَسْبَعوَلی ل 

شاح»ب   ُحُدنو  وووَسخةَ
 
سیآح    یأ « یهثیئمیة فیء یهشیا خاصیًة   یهح 
ک  باخ   ی   قآه  نام تبا ییت   ییم تفسیا   یف مآجب شث « متآیهیی »یی ب  « دسآما»  

کننث )یبم منرزی    (.135_ 134/ 12: 1414م نا 
کتییاب 817فیورهمبییاد  ) نرییا بییا دی م نییا  ییییم مییاد   هییم  لقوو ون و لهحووی ح( نیییر دی 

کاد  دینست  یییت. یهبتی  یششیا  دی  کاد    منع  هغزیآ  مت ثح ییت   م  یی ب  م نا  ققع 
کنیث )فیورهمبیاد   قی   د  م نیا  تتیابع   ممان یت یه خییا یی ذکیا می شاح مشۀ هفت ییزی  دا

ک  م نا  تتابع با تآ یحا  یبتثییس یششا  ناهمخآی  ییت   منایب بیآد 96/ 4تا:  بس   )
کاد  یی تبییم م   نمآد. ک   ج  ییتبا  م نا  تتابع با منع 

کیاد    م« پیسدر پس» ( مشیۀ میزید نریا یی 1087طوشح  )     دیم « »دسیم یهیثی »یی یه   م نیا 
کی     دی یدیمی   « پس بیای  شیفا شیافتمدر کاد  پس مشیتق دینسیت  یییت. شیاشا  ذکیا یییت 

کیاد »م ان  دشگیا  یه جملی   هیا یی  کنیث   م بییا  می « دسیم»یی بیای  میاد  « شیآح»  « ققیع 
کیاد»شنایانث  یما خآد نیر دی تآ ی  یدادشو  هما  م نیا   دشثگا  هغزیآ  م  یی «  ققیع 

 (.  6/41: 1375کنث )طوشح   ذکا م « دسم»بای  ماد  
کتاب  هیآ یه قیع یّهیب  » ( با بیاری بی  شیک یصیل م نیایس  م  یی 1426)  لتحقیقصادب 

کنث. دی  یقیع  یششیا  مییا  م نا م « شستأصل یهم قآح مم أصل    ماّدت     یه قع یهمقلق
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کادن  یطیا  می یی ب« دسم»گبیید   فا  م « ققع»  « دسم»ماد   ششی ا ققع  کی  یه ر    کنیث 
کییاد  خییآ  کییارباد ییییم مییاد  بییای  ققییع  ریییر  یی بییا  یصییل م قییآح شییآد. بییثیم تاتیییب  یششییا  

ودی « دسیآما»دهث.     ی   همیم  ج  تسمی  ییتبا  م  و م 
نةَ
َ
ش قیع »یی بی   ُحُدونو  وووَثه ِیَیوَ وم

ک« دیباهم   شستأصلهم   شفنء ماّد، دیاتهم ک  دیا    یصیل   ت بیا  اد  ییت  بثیم م نا 
ششیۀ م  پنییثیید هییا با یییث  شییث. مصییقفآ   تفاییییا دشگیا دی مییزید مشیی  یی یه د ی ییت دری میی ر

 (.221-220/ 2: 1368)مصقفآ   
دیئیم   »شیآد      م  یی بی  دی مشۀ مزید نرا ییؤیل می « دسآح»یه یبم عباس دربای  م نا  
گافتای  بیم  کیارباد م  دی شی ا یمییة ۀ کنث   ییم  ی   یی بی  قوشنیم ا م ن« شثشث  ختم شث  با 

ک  شاعا م شث  نرد عاب م  یما  شناخت  صلت  یبس   گزشث: دینث؛  نا  
کنا بها مم فیا  عیاح/   هیبی یهیثها م تبیل دسیآح» کم  (؛ 192/ 1)یبیم عبیاس  بیس تیا: «   

گبشت  نثیم یال دی منجا بآدشم   خصلت ییم ررهگای» کی  می  ما ب ث یه  مشیث   ییم یییت 
گرییش م « دسآح»  یشنک تقزی م نایس  ی  .«باد هم   یر یی یه بیم م   شآد؛ دی نمآدیی ذیل 

کاد   یر  یه یصیل(                 رشش  کاد  )ققع  کیاد    یه بییم بیاد  یثیا  ییر                کم  ققیع 
کاد   یر  یه رشش  پس             در پس کاد  )ققع   .یصل( کم 

با تآج  بی  نمیآدیی بیا   تغیییای  م نیایس یییم میاد  دی طی  تیارش  قابیل مشیاهث  یییت  
کیی  یه همییا  ییغییب یصییفهان   م نییا  ی هییی   ش نیی   گآنیی   ششیی »بییثیم  کییاد  ر یه بیییم »بیی  « کم 

کیاد  بیییانگا شکی  یه مثییای « بییم بییاد  یثیا یه»کنیث. دی  یقییع  م نیا   تغییییا م « بیاد  یثیا   ققییع 
کاد  ییت  ک رشش  کاد »م نا  مقلق  م  ششی  « ققع  کاد  یعم یه ققیع یه ر نیر هاگآن  ققع 

کی  د  م نیا  رششی شآد. یه یییم ر  می  شا غیا م  یی شامل م  گافیت  کیاد     تیآی  نتیجی   کم 
کاد  متاید  نیستنث  یمیا هغت شناییا  بی  تیثرشج  م نیا  یصیل  یی بی  یثیا م    شیا بی   ققع 

کل  جیر  م نیا  « پیس  د یح  دی پلییث   پس»ینث. یه طیا  دشگیا  م یان   دید تا ت میم  م نا  
ششیی  هییا تییآی  م  شییآد  بلکیی  م  یصییل  محسییآب نم  کییاد   یی جییر  عآیمییل تاثیاگییبیی دی ر کییم 

کییاح مفسییای  نییر جسییتجآ نمییآد   منگییا  بییا تکییی  بییا   ییر  باشییماد. دییال باشییث ییییم  ی   یی دی 
 یمتن   ب  تبییم دقیق  ی   پادیخت.م نا  خاح  ی     عناصا متن    فا
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 در تفاسیر« حس م. »2
وَووَثه ِیَیوَ وبا بویی  تفاییا مآجآد ذیل مشیۀ هفیت ییزی  داقی       َره وَعَلوْیِهْنوَسوْبَعوَلیو ل 

َسوخةَ
وَفَتَرىو ْلَقْنَموِفیه وَصْرع  وُحُدنو    م 

نةَ
َ
وووم نو   وخ ِو وَیْخل  ْعج ُ 

َ
ُهْنوم یةَ

َ
  تفسییا  ها تیآی  دشیثگا  م  َکأ

کیی  باخیی  مفسییای  بیی  تییاجی  شییک قییآل  کییاد. شییاشا  ذکییا ییییت  یی دی  هییای دیییتۀ ذیییل یییئیی  
 ها  تفسیا  ذیل تکایی شث  ییت؛  ینث   بثیم یبب ناح باخ  مفسای  دی دیت  نپادیخت 

پوووی و.وپی1جو2 درپیییس  پیآییییتگ  یه یبتیییثی تیییا مخیییا شییی     بیییث    منریییزی یه تتیییابع   پس در
کیی  ییییم نرییا یی بیی  مجاهییث  قتییاد     ییحات منسییآب 180/ 3: 1980  ین قییاح ییییت )فییای   )

/ 12: 1388هید  خایییان       یعیش144/ 5: 1420؛ بغیآ   27/ 10: 1422کننث )ث لب    م 
(. یییییم تفسییییا نیییرد بیشیییتا 2/287: 1423؛ یبیییم ییییلیما    2/833: 1415؛ نیشیییابزی   80

؛  703/ 1: 1423دمیییآش  یبیییم ؛ 2/833: 1415مفسیییای  مقیییاح شیییث  یییییت )نیشیییابزی   
(. همچنییم عامی  طباطبیایس  393/ 19: 1390؛ طباطبیایس  78_ 77/ 6تیا:  مارید   بیس
کاد  پشت ییا هیم»با ذکا م نا     «ییبع»  ن ی   صیف  م  بیای  « دسیم»بیای  میاد  « دیم 

(. تأثیوپییبیا  تفسیییا عامیی  393/ 19: 1390درپییس یی باگزشییث  ییییت )طباطبییایس   تفسیییا پس
کتییاب ط کیی  اییغییب یصییفهان  مشییهآد ییییت  یمییا باشییث خاط وفوورد نباطبییایس یه  کییاد  نشییا  

کاد  پس»ییغب یصفهان   ماد  دسم یی  کارباد  نم « پس  دی دیم  یی « یهیثی   دْسیم  »دینث  بلک  
کیاد « »لهیهة أثا  باهکّء »ب  عنآی  نمآن  مرید    م  یی ب   کنیث.  م نیا م « یه بیم باد  یثا با دیم 

کییاد  پس»تییآی  م نییا   باییم نم بنییا صییحی  دینسییت. بیی  نرییا « دسییآح»یی بییای  « درپییس دیم 
بییا عبییای  « دسییآح»نشییین   ی      بیی  یییبب هم«دسییآح»درپییس بییای   یییث یییئییۀ تفسیییا پس م 

و و م 
نةَ
َ
وَثه ِیَیَ وم وَو یییت؛ زییای تصیزی خآیننیث  یه  قیآح یتفیا  دی هفیت شیب   هشیت  َسْبَعوَلی ل 

 تأثیاگبیی بآد  ییت. « دسآح»بآد  یشاح ییت   ییم دی تفسیا  ی   درپس  رره  پس
گییرییش شییث  ییییت ) یدییث   « دیئییم»بیی  « دسییآح»تفسیییا  .ود ئوون 2جو2 کلبیی   یه م اتییل   
ک  تفیا ت  مییا   (. دی نگا  یجماه  ب  نرا م 249/ 2: 1411؛ صن ان   2/1127: 1415 ییث 

بیی  م نییا  یتصییال   پیآیییتگ  هسییتنث  یمییا  ییییم تفسیییا   تفسیییا قبییل  جییآد نییثیید   هییا د 
کیی  دی مفهییآح  « درپییسپییس»تفییا   میییا  ییییم د  دی میییری    بییاه  همییان  ییییت  بییثیم م نییا 
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شیآد. بیا  دی باه  همان  نامحث د ت وشیف م « دیئم»یتصال دی شک باه  همان  محث د ییت    
ک  م صآد یه  ییم دال  ب  نرا م  درپیس یییت. یه  فسییا پسدی ییم ن یل  همیا  ت« دیئم»ییث 

وَووییییم ر   بیی  نرییا نگاینییثگا   جیی  تییاجی  ییییم تفسیییا نیییر تأثیوپییبیا  یه عبییای   َسووْبَعوَلیوو ل 
و  م 
نةَ
َ
 ییت.  َثه ِیَیَ وم
کی  «دسیآح»تفسیا دشگا بای   ی    .وشنموووپلی ی 3ج2   یه عقیی   عکامی    یهوبییع یییت 

کی  هیی  مییاش « شیآح»یی بی  « دسآح» کادنیث  : 1422  خییا  دی م  نیسیت )ث لبی    تفسییا 
: 1425؛ خقیییییییب شییییییوبین    145/ 5: 1420؛ بغییییییآ   517/ 10: 1372؛ طباییییییی   27/ 10
کی  (. ب  نرا می 77/ 12: 1388هید  خاییان     یعش ؛4/406 جیر  « پلییث    شیآم »یییث 

کی  دی هنگیاح  قیآح عیبیب  هیی  خییا   میاش ها  ها عبیبس م  ریژگ  شی  تآینث باشث؛ زییای 
ک   گآن  ریژگ  شیآح   پلییث   بای  یهل عبیب نیست. یشنک جا  شک یؤیل باق  ییت 

ها  جآد دیید  یما ف ط دی مزید قآح عاد مقیاح شیث  یییت   خثی نیث بیا  ی    دی تمام  عبیب
 منایب نیست.« دسآح»ر   م نا  شادشث  بای   کنث. یه ییم   م  یی تثیع  م «دسآح»

أ  »نزشسییث:  طآییی  دی تبییییم م نییا  یصییل  ییییم مییاد  م  شییی  .وقطووعوووجوو  یی 4جو2
کییبی لذی قق یی   دسییم  قاط ییة ققییع عییبیب ی یتهصییال    أصییل  یه قییع. دسییم طم یی  مییم 

شی  طآی  با دفش م نیا  یصیل  هغیت «. شحسم دسمًا لذی ققع    ینحسم یهشا لذی ین قع
کارباد قامن   م  یی ب  ققع   جثییس تفسیا م  (. ر ش تحلییل 96/ 10تا:  کنث )طآی   بسدی 

عام  طباطبایس   شی  طآی   ییتناد ب  م نا  یصل   ی   ییت؛ یما با ییم دیال  نتیاشج 
کاد  ییا  نریا  ینیث. بثیم متفا ت  یییئ  شث  ییت؛ زیای منا  ب  منیابع هغیآ  متفیا ت  یییتناد 

شیث  یبیم فیایس   جیآها  یییت    تفسیا  شی  طآی  تابع دشثگا  هغزشان  همچیآ  یبیم در
 عام  طباطبایس یه نرا ییغب یصفهان  تأثیا پبیافت  ییت.

کیی  دشگییا هییی   .وقطووعویدوول 5جو2 ییییم تفسیییا منسییآب بیی  خلیییل بییآد    بییثیم م نایییت 
: 1418؛ بی یا    27/ 10: 1422ها ققع شث )ث لبی    فاد  یه قآح عاد هنث  نمانث   نسل م 

: 1368؛ قمیییی  مشییییهث   393/ 9تییییا:  کاشییییان   بییییس؛ 255/ 10: 1420؛ یبآدیییییا   239/ 5
 (. 208/ 10: 1371؛ میبث   86/ 29: 1406؛ صادق  تهاین   13/403
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ششی »با م اشسۀ م نیا   کیاد  ر تیآی  ییبقیۀ مییا  یییم د  مفهیآح یی  م « ققیع نسیل»  « کم 
ک   گفت  کاد  رشش » نتیجۀ« ققع نسل» نیم  گا  ی  هیا د  مفهیآح « کم  ششی »ییت. ی کم  ر

گییرییش قییام  یه ییییم د  صییزی  بییا د  « نسییلققییع »  « کییاد  بییای  قییآح عییاد  یقییع شییث  ییییت  
ییزی   72  دی مشیۀ « دسیآح»ک  دی مشۀ هفیت ییزی  داقی  یه  ی    عبای  متفا   ییت؛  نا 

کی   ر  بی  نریا م  بای  غا  مزید نرا یییتفاد  شیث  یییت. یه یییم« ققع دیبا»یعای  یه  یییث 
کیاد   صیحی  یییت  یمیا یه جهیت م نیا  یه جهت تبییم مت« ققع نسل»تفسیا   لِق ققع 

 هغآ   صحی    دقیق نیست. 
کی  د  تفسییا  با بویی  تفاییا مقیاح م  گافیت  « درپیس پس»  « دیئیم»تیآی   نییم نتیجی  

ونشیم  تأثیاگافت  یه عبای  هم  م 
نةَ
َ
وَووَثه ِیَیَ وم ک  باخ  مفسای  با تآجی   َسْبَعوَلی ل  بآد  ییت 

کادنث. تفسیا ب  یهمیت ییا   ی  تأثیاگافتی   گآنی  نییر ب « ققع نسل»مش   م  د  تفسیا یی یییئ  
/ 72مآ ییآح ییییت   مفسییا بییا مایج یی  بیی  مشییا  مییاتبط بییا یاگبشییت قییآح عییاد ) یه مشییا  هم

کییاد  ییییت. همچنیییم تفسیییا  گییرییش قییام  یی بیی  شییک صییزی  تفسیییا  « شییآح»یعیای ( ییییم د  
کی  بی  نریا م ها  د جر  ریژگ  مشتات تمیام  عیبیب یییث دی یییم مشی   جهی   نییآ  یییت 

گیا  ی  ر ش هیا  مفسیای  دی تشیخیص قیایئم   تفسییا  بای  ذکیا م  بی  طیزی خیا  نیسیت. ی
دییت بآد  ییت  دقت دی م نا  یصل   ی     ییا  مش   تفسیا دشگیا  یی بی  ذهیم متبیادی 

ششی »کنث   م  تفسیا  م  کیاد  ر کی  د  مشیۀ« کم  هفیت ییزی  داقی     یییت. باشیث متیبکا شیث 
گرییش م  72 کننث؛ مشۀ هفیت ییزی   یزی  یعای   د  هما  متفا   یه یاگبشت قآح عاد یی 

ک  با ماد   ششی »  مفهیآح « دسیآح»داق  ماتبط با همان  ینثت پس یه  قآح عبیب ییت  کم  ر
کی  دشگیا 72ییت   مشۀ « کاد   یزی  یعای  ماتبط با تأثیا عیبیب بیا مشنیثگا  قیآح عیاد یییت 

گشت. فاد  یه ییم قآح متآهث نشث   نسل م   ها من ا  

 حا تویه بر حاف  وتنی و فراوتنی« حس م»خابی کاوا وااۀ . هوخ 3    

 . حاف  وتنی3-1
گییا قییام  شییک  دی مشیی « دسییآح» ی    کیی  مییاتبط بییا عییبیب قییآح عییاد ییییت. ی کییای یفتیی   ی  بیی  
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کیی  یه قییآح عییاد جهییا  گزشییث بیی  عنییآی  بافییت یییخم میی  متم تصییزی شییآد   هح ییییت بیی  مشییات  
ها  ش ای    هیآد بی   تآج  شآد. دییتا  قآح عاد   د ا  هآد دی یزی « دسآح»متن   ی   

ها  دشگا همچآ  یعای   تزب   مؤمنآ   شی ای   داقی   قمیا   فجیا   تفصیل ممث    دی یزی 
کییاح  بیی  ییییم قییآح هجییآج یشییای    خثی نییث هایس شییث  ییییت. دی شییک مشیی بییا تآجیی  بیی  یقت ییا  

خآیهث ف ل خثی نث دی مزید قآح عاد یی مزید تآجی    تأمیل قیایی دهنیث: مت ال یه مخاطبا  م 
و َكوِبَع د  بةُ َکْیَفوَفَعَلوَر َلْنوَتَرو

َ
ک  خثی نث دی ییم جهیا  (. یه م 6)فجا/  م متم تنهیا دی میزید  ر  

ک  ب  ف ل یهه  تآج  شآد  می  یصحاب فیل   قآح عاد م  ییاینجاح یییم قیآح یی  تیآی خآیهث 
گآنی  مسهل  کی  یییم قیآح یی یه  ی  ریژ  دینست. مآق یت قیآح عیاد   عیبیب یههی  بی   ی  یییت 

کاد  یییت. بنیاباییم قبیل یه پیادیختم بی  عیبیب یههی  دی میزید یییم قیآح باشیث  دشگای  متمایر 
کی  بی  قیثی  خیخآد قیآح یی شیناخت. خثی نیث مت یال قیآح عیاد یی یفیاید  م افی  می  آد کنیث 

وباهیثنییث: می  ة  وو وُقونةَ وِونةَ َشو ةُ
َ
وَووقو ُلن وَوووْنوم ِ وِبَ ْیوِرو ْلَحووقة َِ ْر

َ ِْ وَف ْسوَتْکَبُرو وِفوو و  و وعوو دخ وةَ
َ
)فصییلت/  َفأ

پایت بآدنث؛ بزیگا  م  قآح ب  د یا   (  یما یه نرا یعت اد  دییی  مفایث یخاق    بت15
وووق َلو ْلَهَلُودیدنث: گآ م  هآد نسبت یفاهت   در م َکَفُرو وِوْنوَقْنِوِهوِإیةَ وَلَنر َكوِف وَسوف َه   ِذیَنو

 لةَ
ووَكوِوووَنو ْلکوو ِذِبیَنو وو وَلَنُظنةُ وِإیةَ (   مادمییا  ییییم قییآح نیییر ییییآل   مشییات  یی ینکییای 66)یعییای /  َو

ُکوکادنث:  م  ْوَرو
َ
َبُعن وم وَعَصْن وُرُسَلُهوَوو تةَ ِهْنوَو ِ بة وَجَحُ و وِبآن ِنوَر وِتْلَكوع دخ وَعِنیو َو و ر  وَجبةَ ِ

)هیآد/  لة
کیی  یه خثیشانشییا  باهییا خقییاب بیی  د ییا  هییآد مشییکایی  (   م 59 کادنییث  نخآیهنییث یعییاح 

ِوِنینگشت:  َْ وَووو وَیْحوُنوِبتو ِرِک وآِلَهِتنو وَعوْنوَقْنِلوَكوَوووو وَیْحوُنوَلوَكوِبُهو َن    ق ُلن ون وُهنُدوو وِجْئَتن وِبَبیةِ
هییا  منییا  همچنییا  بییا شکتاپایییت  خییآد  م  مخاهفت(  یمییا د ییا  هییآد بییا تمییا53)هییآد/ 

و وَبووِریبیاق  مانییث:  ِ یة
َ
ْشووِهُ و َموَوو ْشووَهُ و وم

ُ
و وم ِ وو وُتْشوِرُکس وقوو َلوِإیة وِوهةَ (   بییا خثی نییث 54)هییآد/  ءخ

ُکْنولِ  کنث: مت ال تآکل م  ِ بة وَر یوَو بةِ ْلُتوَعَل و ِموَر قیام    (. بناباییم یه نگیا 56)هآد/  َیة وَتَنکةَ
ک  یی  هثیشت یی بیا خیآد بسیت  ینیث   دی ینکیای   تکیبشب ینبییا  یههی  قآح عاد یفاید  هستنث 

کآشنث. با طبق ینت یهه   عبیب دی ینترای  نیم قآم  یییت   دی یییم شیایشط یییت م 
شیآد   د یا  گزشنیث. بنیاباییم عیبیب نیاهل می ک  مشا  دشگا یه عبیب قآح عاد یخم می 

ِذیَنوآَوُنون وَوَعوُهوشابنث: نا با فاما  یهه  نجا  م هآد   مؤمنا  ب
وَوو لةَ ْین وُهند   ْوُری وَیجةَ

َ
َوَلهةَ وج َءوم
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وَغِلووی  ْینوو ُهْنوِوووْنوَعووذ ب  وو وَووَیجةَ وِونةَ گافتییای بیی  عییبیب غلیییش   58)هییآد/  ِبَرْحَهوو   (. ییییم قییآح 
وُبْعو   وشآنث:  ه نت یهه  م  اَل

َ
ُهونوم بةَ َکَفُرو وَر وَع د  و وِإ ةَ اَل

َ
َیْنَمو لِقی َوِ وم وَو ْیَی وَلْعَن   ْتِبُعن وِف وهِذِ و ل ةُ

ُ
َوم

و وَقووْنِموُهووند  کیی  دی  (. ییییم عییبیب   ه نییت یههیی  همییا  نییابآد  قییآح عییاد60)هییآد/  ِلَعوو د  ییییت 
کیت بییا  شیث  یییت:  ویزی  ش ای  بیا عنیآی  ها وفو وذ  ْهَلْکَنو ُهْنوِإ ةَ

َ
ُبنُ وَفأ

وَوَوو ووَكوِلوَفَکوذةَ ََلَنو  
و َْ ْکَرُرُهْنوُو

َ
کتی  139)ش ای /  ِوِنیَنوَک َ وم کیت یییت؛ ها کلیث ی   یصل  دی یشنجیا  ی   ها  .)

ْیَجْیَنوو ُ وَووبیییا  شییث  ییییت: « قق نییا»کیی  دی یییزی  یعییای  بییا عنییآی  
َ
وو وَفأ وِونةَ ووِذیَنوَوَعووُهوِبَرْحَهوو  

 لةَ
ِوِنیَنو َْ َک ُین وُو ُبن وِبآَن ِتَن وَوَو و

َکذةَ ِذیَنو
کیث مش  با عاقبیت قیآح عیاد 72)یعای /  َوَقَطْعَن وَد ِبَرو لةَ (. تأ

 بیا  شث  ییت. « قق نا دیبا یهبیم»با  ی   
کیت م  کی  بی  ها نجامییث  یمیا دی میزید هیا یبناباییم  نتیجۀ یعمیال قیآح عیاد عیبیبس بیآد 

 گآنگ  ییم عیبیب دی باخی  یه مشیا  ییخم بی  مییا  ممیث  یییت. خثی نیث مت یال دربیای  
ْوِدَنوِتِهْنوقو ُلن وباد: ناح م « رش »ها  یبتثی یه  عبیب ناهل شث  با م 

َ
وُوْدوَتْقِبَلوم ْوُ وع ِرضو  

َ
و وَرم َفَلهةَ

و وُوْهِطُری وَبْلوُهَنوَو و ْسَتْعَجْلتُوه  َخ ِلوینذ وع ِر
َ
وم وِفیهو وَعوذ بخ نو خ کی  24)ید یا /  ْنوِبوِهوِر (. بیاد  

وَشوودی م  عییبیب یههیی  ییییت   نتیجییۀ ییییم عییبیب نییابآد  ییییت:  ُکوولةَ ُرو َهوو وْ وُتووَ وةِ ِ بة ْوِروَر
َ
وِبووأ ء 

َکَذِلَكو ِکُنُهْنو وَوَد 
وُیَرىوِإالةَ ْصَبُحن واَل

َ
ثّما تی»(. عبیای  25)ید یا /   ْلَقْنَمو ْلُهْجوِرِویَنووَیْجِزیَفأ

شیا  بییا صییفت « کیّل شیی   کلییث ی گا  یصییل  عاقبیت قییآح هیآد ییییت. منگیا  دی یییزی  ذیر یه 
نَ و ْلَعِقویَنودهیث: یه م  خبیا می « ع یم» ِ ْرَسوْلن وَعَلوْیِهُنو لورة

َ
وِإْذوم شیا /  َوِفو وعو د  بیاد (. »41)ذیر

ک  یه مرید  فاشث « ع یم ک  دی بادهیا مقلیآب یییت  ماننیث داکیت م  باد  ییت  دید    ی  
هیآی یمتنیاح دیید   یه م   ۀها  پوریش دیآینا    تصیفی یباها  تل ی  دیختا   باد دید  خامم

(. باخی  18/380: 1390کاد  مادح ییت )طباطبایس   ع یم ییت   یثا  نیم باد  هات
شی  ع ییم»مفسای  دی تبیییم  شی »نزشسینث: می « ر نامییث  شیث  یییت؛ زییای مب   « ع  ییم»  «ِر

شیث  مثیل مادییهیایس  کاد   بیا ها ی  م  کاد  ما،   خایبس یی دمل م  دمل نم هنثگ  یی  رز
دهیث: (. دی یزی  داقی  یه نیآح بیاد خبیا می 6/3384: 1972)ییث ققب  « کاد م  یی تات م 

وع ِتَیو  وَصْرَصور  ْهِلُکن وِبِرن  
ُ
وَفأ وةَ وع دخ

َ
د  نریا بییا  « صاصیا»(. دی تبیییم م نیا  6)داقی /  َوم

کیی  باخیی  م  یی بیی  م نییا  شییث  یییی ؛ 226/ 6: 1368ینث )مصییقفآ    دینسییت « شییث »ت 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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کاد م نیی« یییاد »(   باخیی  م  یی بیی  481: 1412ییغییب یصییفهان    کیی  بییا هییا  یییر  یثییا  ا  ینییث 
کیّل شیء»گبیید:  م  : یهباد یهیب  ش یاب  ّا  هفیش  (.82/ 7: 1409)فایهییث   «      شحسی  یهّصِ

نییا  طغیییا    یییوپیچ  یه یطاعییت   نایییاهگای  ییییت. دی بیی  م « عتییآ»یه مصییثی « عاِتیییة»
یشنجیا  صیف ییاک  دربیای  بیاد  بی  م نیا  ییاک  یه فامیا  خیثی نیسیت  بلکی  ییاک  دی 

(. دی یییم ییزی  19/443: 1388ها   بادهیا  م میآه  یییت )مکیایح شییایه    م یای نسیم
کی  شکی  یه م هیا  ییخت   هیآل ها   منرا  صحن  هیا همییم مشی  یییت    باینگیر  جیآد دیید 

ک  نسیم تاهگ    دیا  م  یا»بخشث  با دیشتم د  صیفت  باد   اص  بی  بیاد  « عاتییة»  « ص 
خثی نییث دی (. 4/113: 1426کننییث  تبییثیل شییث  ییییت )همخشییا    دهنییث    ریای  عبیب

َره ونماشییث: شییث   مییث  همییا  نییز ل عییبیب یی نیییر مقییاح میی  تبییییم بیشییتا عییبیب نییاهل َسووخةَ
وُحُدونو  وَعَلْیِهو  م 

نةَ
َ
وَووَثه ِیَیَ وم شیث  دی مشی   گمیا  میث  همیا  مقیاح (. بس7)داقی /  ْنوَسْبَعوَلی ل 

کنییث. بنییاباییم بافاصییل   بییا هفییش  م  « دسییآح»خآیهییث ذهییم یی بیی  نییابآد  قییآح عییاد نردشییک 
کیی  مقییاح شییث  دی دشگییا مشییا  هییم یه   گییآنگ    شییث  نییابآد  یی بیییا  م  نماشییث.  نییا  

کت   قق کی  ینیثیه  دق ع قآح هآد یخم ب  میا  ممث  ییت  یما تنهیا مشی ها ییق عیبیب یی ی  
کی  عیبیب یی هفیت شیب   هشیت رره م  ۀنماشث ییم مشبیا  م  شناییانث   بیا  شوشف  یییت 

کیفیت عبیب یی تبییم م « دسآح» ی     کنث.  گآنگ    
کیی  بیی  د  مسییهلۀ جیینس عییبیب   مییث  همییا  م  پا ینییث  دی  دیخت عییا   بییا مشییا  مییبکزی 

وِووْنوَشوْ وکنث: مشا  دشگا نیر یه یاینجاح   شث  یثا عبیب دکاشت م  َتوْتوَعَلْیوِهوووو وَتوَذُر
َ
وم ء 

ِویِنو َکوو لرةَ وَجَعَلْتوُهو
شیا /   ِإالةَ و(   42)ذیر وووَفَتووَرىو ْلَقوْنَموِفیهوو وَصوْرع   َنوو   وخ ِو وَیْخوول  ْعجو ُ 

َ
ُهْنوم یةَ

َ
َکووأ

کی  پیکاهیا  یییم  (. بنا با تصوش  قام 7)داق /  کوشم ییم عیبیب  نیا  شیثشث بیآد  یییت 
گزشیییا همچییآ  دیختیییا  نخیییل ها  پآییییث  مییی  قییآح قثیتمنیییث یی همچییآ  یییییتخآی  کنییث   

گشییت  کیی  م تآخییاه   هییا بیی  یییبب قییثی  جسییمان  بیی  خییآد مغییوری  ینییث. شییاشا  تآجیی  ییییت 
ودینسیتنث: بآدنث   خیآد یی قثیتمنیثتویم می  وِونةَ َشو ةُ

َ
وقو ُلن وَووْنوم ة    بیثیم ییبب خثی نیث   وُقونةَ

کی  شیک ماتبی  بی  ها شاد م  مت ال نتیج    یثا عبیب یی با پیکاها  قآ  م    بیای « یمییم»کنث 
وخ ِوَن دشگا ب   وَیْخل  ْعج ُ 

َ
کنث. ب  عبای  دشگا  خثی نث مت ال یثا   شیث  تآصیف م  م
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ک  یه منرا م با هما  مسهل  عبیب یی کنث. دی یزی  مؤمنیآ  هیم هیا ا  م ها مهم بآد  بی ی  
کی  پیس یه دیییتا  د یا  نیآح   نث نام  یه قآح عاد   د ا  هیآد نیسیت؛ یییا  مشیات  

کیی  دی مخییویم مشییا  ییییم   یقییع شییث   بیی  خییزبس نشییا  م  کیی  یییخم یه قییآح عییاد ییییت  دهییث 
ودینییث: دییییتا   پاشییا  قییآح هییآد یی خاشییات میی  وَفَجَعْلَنوو ُهْنوُغَثوو ء  ووْیَحُ وِبوو ْلَحِقة َخووَذْتُهُنو لصةَ

َ
َفأ

کی  شیث  یثیا عیبیب دی م  (. بنیابا41)مؤمنیآ /  َفُبْع   وِلْلَقْنِمو لظةَ ِلِهیَنو هیا مقیاح  یییم مشیا  
ششی « دسآح»شث    ی    کی  همیا  م نیا  هسیت  ب  م نیا  نیابآد    ر ی     کم شیث  یییت 

 یصل   ی     یاهگای با مشا  ییت.
کی  دیییتا  قیآح عیاد دی م  مقیاح شیث  یییت  می  تیآی  بیا دال بیا تآجی  بی  بافیت زبیان  

کلیث ی گا  ها مش  ب  مفهآح دقیق  دییت شافیت. شکی  یه قیایئم بافیت متنی  « دسآح»تکی  با 
کی  می  ۀی ت یییم م نییا   ی   میؤثا ییییت  مشیکی  د وفاماشییث: شی  یییزی  داقی  ییییت  و وعوو دخ وةَ

َ
َوم

و وع ِتَی   وَصْرَصر  ْهِلُکن وِبِرن  
ُ
کیت قیآح عیاد بی   یییلۀ بیاد  ییاد   َفأ . خثی نیث دی یییم مشی  یه ها

یآی»دهیث. ف ییل ییاک  خبیا می  ْهِلک  کیفییت م  بیاد   عییبیب  بی « ی  خزبس ذهیم خآیننییث  یی بی  
کیی  بیی  نییابآد  م آ  میی ییی ی  بییا تییاجی  مفهییآح  هییا ینجامیییث  ییییت   ییییم خییآد  قوشنیی  دهییث 
ییزی  یعیای   72باشث. همچنیم یه طیا  دشگیا  خثی نیث دی مشیۀ م « دسآح»بای  « نابآد »

بُوفاماشییث: میی 
َکووذةَ ووِذیَنو

وو وَووَقَطْعنوو ود ِبووَرو لةَ وِونةَ ووِذیَنوَوَعووُهوِبَرْحَهوو  
و لةَ ْیَجْینوو ُ وَو

َ
کوو ُین وَفأ ن وِبآن ِتنوو وَووووو و

ِوِنیَنو َْ کنییث.  ی   بیییا  میی « ققییع دیبییا»خثی نییث دی ییییم مشیی  عاقبییت مکییببیم یی بییا عبییای   .ُووو
یه منرا هغزشا  ب  م نا  ب ث   مخا ها  یر  ییت.  ی   ققیع نییر بی  م نیا  ین  یا    « دیبا»

؛ یبیییم 175_ 174/ 3: 1368؛ مصیییقفآ   8/31:  1409ین قیییاح مخیییا م  یییییت )فایهییییث   
کیییت   ققیییع نسیییل « ققیییع دیبیییا»(   مفسیییای  عبیییای  324/ 2: 1404فیییایس   کناشییی  یه ها یی 
  عاقبیت     تآصییف  یه مشنیث «ققیع دیبیا»(. یه یییم ر  180/ 8: 1390ینث )طباطبیایس   دینست 
شی  ع ییم»تآینث باشیث.  ی    م « دسآح»کم شث   رشش  کی  « ر نییر شکی  یه قیایئم متنی  یییت 

ِ ییم»نماشیث. بیا تآجی  بی  یشنکی  شکی  یه م یان  شادشیث  یی تأیییث می نتیجۀ  دی هغیت بیث   « ع 
گییزشن  شییث  ییییت. هییث  یه  نسیل   یبتییا ییییت  ییییم  ی   دی  صیف بییاد بییا هایفییت خاصی  

کلمۀ  کیاد  قیآح عیاد بیا یعمیال   یفکایشیا  بیآد  یییت تیا هیی  قیآح    رشش «ع یم»ممث   کم 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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کی  ییمدشگا  شبی  منیا  بی   جیآد نیاشی گآنی  بیاد  یآ  عیبیب بیا  ث؛ پیس بی  یییم دهییل یییت 
کایکاد ییم باد  نسل   رششۀ ییم تفکیای  جاهانی  ع ییم   بس م  ثمیا  ها ناهل شث  ییت   با 

صیزی  زیبیا   هوشیف   بیای  بیاد بی  « ع یم»شث   رششۀ عادشا  خشکیث   نابآد شث. صفت 
نا  خیا   نف   نثیشیتنث  بیا بیاد  عیبیب کشث: ب  دهیل یشنک  م م مآ  زیا یی ب  تصزیا م 

ک  مثل خآد منیا    تصیزیا   باهتیابس یه شخصییت بس فاشیث  منیا  بیآد؛ بنیاباییم  مییا   شثنث 
خیا بآد  قآح عاد  پیآنث    دیث  باقیایی یییت. دی  یقیع یه  م مآ    م نا   ی   ع یم   بس

 .نتاشج ییم باد  نابآد  نسل قآح عاد بآد
کیای یفتی  یییت بی  عنیآی   16یزی  قما    19ک  دی مشا  نیر « نحس» ی    یزی  فصلت بی  

ن   دیشت  باشیث. عیاب بی  بیاد ییاد  « دسآح»تآینث دی ت ییم م نا   شک بافت متن  م 
کی  قیآح هیآد بیا بیاد 185/ 4تیا:  ث )یهها   بیسگزشم « نحس»ک  نابآدکننث  ییت   (. یه منجیا 

هث ییم باد  باد یاِد نابآدکننث  بآد  ییت؛ پیس دنشا  م « نحس»عبیب شث  ییت   ی   
 تآینث ب  نآع  د هت با نابآد  دیشت  باشث.نیر م « دسآح»

ک  یه عاقبت   عبیب قآح عیاد خبیا می  بثیم گافتم مشات   تیآی   دهنیث  م یا  با دی نرا 
ششیی  کیی  م  عییبیب ر هییا  کم  مآجییب نییابآد    عییثح تییثی ح نسییل م   نیییم بادیشییت نمییآد 

َره وَعَلوْیِهْنوَسوْبَعوهفت یزی  داق  با عبای   ۀگیا  عبیب دی مش .  گآنگ  شکلگادشث َسخةَ
وُحُدنو  و  م 

نةَ
َ
وَثه ِیَیَ وم وَو وَووَثه ِیَیوَ وبیا  شث  ییت  یما بیشیتا مفسیای  بی  قوشنیۀ  َلی ل  َسوْبَعوَلیو ل 

و  م 
نةَ
َ
کاد « دسیآح»یی بیای  « پشیت ییاهم»  م نا  م کی  دی خیآد عبیای   ینیث  دی دیاه  بییا  

و و م 
نةَ
َ
وَووَثه ِیَیووَ وم م نییا  تیثی ح   پشییت ییا هییم بیآد   جییآد دیید. یه یییم ر   ی ییاف   َسوْبَعوَلیو ل 

بیای  تبیییم بیشیتا م  عیبیب یییت. بی  بییان  دشگیا  خثی نیث دی یییم مشی  « دسآح»کاد   ی   
کمیت عبیب با عبای  ویبتثی یه  و م 

نةَ
َ
وَثه ِیَیوَ وم وَو کیفییت عیبیب بیا  ی    َسوْبَعوَلیو ل    منگیا  یه 

ک  ب  قوشنۀ مشۀ خبا م « دسآح» کم  رششی »یزی  یعای   منیابع هغیآ    تفسییا  بی   72دهث 
کاد « شث   ینث. تاجم    ت بیا 
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 . حاف  و قعیتی3-2
ن ی  دیید. صیحنۀ دیییتا   مخاطبیا   « دسیآح»بافت میآق یت  نییر دی ت یییم م نیا  

کنشگای    ر ها  بافت یجتماع   بافت فاهنگی    بافیت یعت یاد    یبط م یهثی  متکلم  
کی  مقیاح شیث  یییت  نشیا   دهث   بویی  دییتا  قآح عاد دی همۀ ییزی یی شکل م  هایس 

دهث هث  خثی نث یه طاح ییم دییتا   بیا  عاقبت قآح عاد یییت. نیابآد  قیآح عیاد یه م 
ک  میتکلم قصیث ینت یال م  یی بی  مخاطیب دی کی  ییخم یه  ید   دی هیا ییزی مبادث  ییت  ی  

شآد. دی یزی  داقی  هیم پیایمیآ  قیآح ها یشای  م  مشث دتمًا ب  عاقبت م  قآح عاد ب  میا  م 
وخآینیم: عاد م  وَع ِتَی   وَصْرَصر  ْهِلُکن وِبِرن  

ُ
وَفأ وةَ وَع دخ

َ
وو*َوم و م 

نةَ
َ
وَوَثَه ِیَیوَ وم َرَه وَعَلوْیِهْنوَسوْبَعوَلَیو ل 

َسخةَ
ووُحُدوونو   ووَفَتووَرىو ْلَقووْنَموِفیَهوو وَصووْرَع   َنوو   وَخ ِو وَیْخوول  ْعَجوو ُ 

َ
ُهْنوم یةَ

َ
(. دی ییییم یییزی  7_ 6)داقیی /  َکووأ

کیفیییت  کیی   هییث  تبییییم عاقبییت مکییّببا  م ییاد  بییا ییییاس بیییا  عاقبییت قییآح هییآد ییییت 
کیی  م هییا مقییاح می  عیبیب م  کییاد  ییییت؛  شییآد. عییبیب بیا بییاد  یتفییا  یفتیاد   هییا یی هیات 
ک  هفت شیب   هشیت رره بیا م  کم  باد  رشش هیا مسیلط شیث  یییت. دی یییم مشیا   کننث  

ک  م « دسآما» ی    کمیت عبیب  یقع شث   کیفییت عیبیب د هیت دیشیت  پس یه  تآینث بیا 
گآنیی  کیی  پیکاهییا  ییییم قییآح یی  ییآ  تنییۀ  باشییث   بییاییم ییییاس  شییث  عییبیب بیی   ی  بییآد  

مقییاح نمییآد  دییییتا  قییآح عییاد  شکیی  یه دیخییت نخییل تآخییاه  قییایی دید  ییییت. بنییاباییم 
کی  بی  خیزبس نشیا  می  بافت دهیث هیث  خثی نیث  ینت یال نیابآد  قیآح ها  پیایمآن  یییت 

کی  بیشیتا  کفاشیا  بی  مخاطیب یییت؛ زییای دی ف یا  جام یۀ مکی   عاد بی  دهییل تکیبشب   
کیی  یصییآل دیییم یی تکییبشب میی  ؟ص؟مخاطبییا  پیییامبا  نمآدنییث  خثی نییث بییای یفییاید  بآدنییث 

 نماشث تا مخاطبا  بیثیی شآنث.ها عاقبت قآح عاد یی مقاح م  متنب  شث  م 
ک  دییتا  قآح عاد دی م  یما با تآج  ب  مکا  نز ل یزی  تیآی  بی  ها ممث  ییت  م  هایس 

ها  مک  مقیاح شیث  یییت   دی  بافت یجتماع  نیر پس باد. دییتا  قآح عاد دی تماح یزی 
کیی  تآدیییث  نبییآ    م ییاد  یقییع هشییثیی بیی  مشییاکا  مکیی کننییث. بافییت  یی ینکییای میی   ییییت 

کیی  م  یی مادمییی  هجییآج  منکیییا    یجتمییاع  ییییم مشیییا  یه ف ییا  میییادح مکیی  دکاشیییت دیید 
کیاد  بآدنیث   کننث  شکل می  تکبشب گایمی  یییاح؟ص؟ پشیت  کی  بی  یییآل  دیدنیث؛ مادمی  
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کفییای مکیی    دهییثیی  بیی     مؤمنییا  بیی   ؟ص؟پیییامباخثی نییث مت ییال بییای  هشییثیی بیی  مشییاکا    
گبشیت  یشیای  می  نماشیث. بافیت یجتمیاع  خیا  میادح مکی  ییبب دییتا  یقیآیح   ینبییا  

شییث  دییییتا  قییآح عییاد   پیامباشییا  تنهییا بیی  صییزی  مختصییا   بییا تکییی  بییا عاقبییت ینکییای   
کیی  قییآح عییاد دی قییام  مقیییاح  تکییبشب م  هییا بیییا  شییآد. بیی  همیییم علییت دی تمییاح مییآیید  

کیث شث  ییت.  ا عبیب م ینث  ب شث   ها تأ
کی  مشا  قام  مآق یت یجتماع  قآح عاد یی هم بی  تصیزیا می  کشیث؛ یشنیا  مادمی  بآدنیث 

یمکانیییا  خاصییی  دی یختییییای دیشیییتنث   همییییم مآق ییییت   بافیییت فیزشکییی  منیییا  مآق ییییت 
شیای   هیا ها ب   جآد مرید  بآد. خثی نث قآح عاد یی ب  ینآیح ن مت یجتماع  خاص  یی بای  م 

ُکْنوِبَه وَتْعَلُهسَ وکاد  بآد:  َو ةَ
َ
ِذیوم

ُقن و لةَ وَوَبِنیَنوو*وَو تةَ ْیَع م 
َ
ُکْنوِبأ َو ةَ

َ
وو*وم وَوُعُیوس   و ن  )شی ای / َوَجنةَ

وهییا  یههیی    قییثی   منییا  یی یییاک  نمییآد  بییآد:  همیییم ن مت(  یمییا 134_ 132 وو وَعوو دخ وةَ
َ
َفأ

و وِونةَ َشو ةُ
َ
وَوَقو ُلن وَووْنوم وِبَ ْیوِرو ْلَحوِقة َِ ْر

َ ِْ وَف ْسَتْکَبُرو وِفو و  َشو ةُ
َ
وِذیوَخَلَقُهوْنوُهوَنوم

و لةَ و َمَ  ةَ
َ
َوَلوْنوَیوَرْو وم

َ
وم ة   وُقونةَ

وَوَکو ُین وِبآَن ِتَنو وَنْجَحوُ وَ و ة  گآنی 15)فصیلت/  ِوْنُهْنوُقنةَ کی  یییتکبای یه دیق  منیا  یی یه  (  بی   ی  
َنوَلُکوْنوِووْنوَودونگا  دری یاخت  بآد:   یقع وَقوْ وَتَبویةَ وَووَثُهونَدوَو وْیط ُ وَووع د   وَنوَلُهوُنو لشةَ یةَ وَز ِکِنِهْنوَو  

ک ُین وُوْدَتْبِصریَنو بیِلوَوو ُهْنوَعِنو لدةَ ْعه َلُهْنوَفَص ةَ
َ
(. یهبت  یییم مشی  هیم نشیا  38)عنکبآ /  م

کیی  باتییویم منییاهل   جاشگییا   یه بافییت ذهنیی  قییآح عییاد   هییم قییثی  ذهنیی    بییثن  م  هییا دیید 
کیی  دی یجتمییاع  یی م  َلووْنوَتووَروگآنیی  بیییا  شییث  ییییت:  دشگییا مشییا  ییم یییاختنث؛ جاشگییاه  

َ
م

بةُو ووَكوَکْیَفوَفَعَلوَر ِت وَلْنوُنْخَلْقوِوْثُلَه وِف و ْلِبالِدوو*ِإَرَموَذ ِنو ْلِعَه دوو*ِبَع د 
(. دیال 8_ 6)فجیا/   لةَ

مادم  با  نیم مآق یت یجتماع    ذهنیت خا  نسبت ب  قیثی  جسیمان   بی  ییبب 
ییییث. عییبیب نیییر بییا ییییاس بافییت مییآق یت     هییا فییای م  عییبیب م   حینکییای خثی نییث یییاینجا

همسییآ بییا ینثششیی    عمییل منییا  نییاهل شییث؛ منییا  خییآد یی بیی  دهیییل مآق یییت یجتمییاع  جا دینیی  
هیا بیاق  نمانیث. بنیاباییم     عبیبشا  نیر عبیبس نابآدکننث  بآد تا یثا  یه م  نمآدنث تصزی م 

تآینث یشیای  دیشیت  باشیث. عیا   بیا کم شث  م  نیر ب  همیم م نا  نابآد    رشش « دسآح»
ییییم  مآق یییت یجتمییاع  قییآح عییاد مآق یییت فاهنگیی  منییا  یی نیییر تحییت تییأثیا قییایی دید  بییآد. 

کیی  منییا  یه هحییا  فاهنگیی  دییی  شاخصیی قییثی    یمکانییا  مییاد   ها   مآجییب شییث  بییآد 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_132_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_133_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_134_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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وَووقو ُلن وفاد باشنث؛ ماننث خآد باتوبین :  منحصوب  ِ وِبَ ْیوِرو ْلَحوقة َِ ْر
َ ِْ وَف ْسوَتْکَبُرو وِفو و  و وعو دخ وةَ

َ
َفأ

و ة  وِونةَ وُقنةَ َش ةُ
َ
ِذیَنو(  تح یا   ییتهری  دشگای : 15)فصلت/  َوْنوم

وو لةَ َکَفُرو وِووْنوَقْنِووِهوق َلو ْلَهَلُ
َكوِوَنو ْلک ِذِبیَنو وِإیةَ وَلَنُظنةُ وَو َنو(  تآهم: 66)یعای /  ِإیةَ وَلَنر َكوِف وَسف َه   وَووَثُهنَدوَووَقْ وَتَبویةَ َووع د  

کوو ُین و ووبیِلوَوو ُهْنوَعووِنو لدةَ ْعهوو َلُهْنوَفَصوو ةَ
َ
ووْیط ُ وم ووَنوَلُهووُنو لشةَ یةَ وَز ِکِنِهْنوَو  ُوْدَتْبِصووریَنوَلُکووْنوِوووْنوَودوو 

ْموَلوْنوَتُکوْنوِووَنو ْلوَن ِعِظیَنو(   هجاجت: 38)عنکبآ / 
َ
َوَعْظوَتوم

َ
وَعَلْیَن وم )شی ای /  َق ُلن وَسَن ءخ

ُکووْنوِإذ  وَلَخ ِسووُروَ وکن : یف (   شییبه 136 َعْعووُتْنوَبَشوور  وِوووْثَلُکْنوِإیةَ
َ
ْنوو*وَوَلووِئْنوم ُکووْنوِإَذ وِوووتةُ یةَ

َ
َنِعووُ ُکْنوم

َ
م

ُکْنوُوْخَرُجسَ و یةَ
َ
تیأثیا  ها  فاهنگی  بس (. ییم شیاخص35_ 34)مؤمنآ /  َوُکْنُتْنوُتَر ب  وَوِعَظ و  وم

کفیا  یه بافت یعت اد  قآح عاد نیست. بنا با مشیا  قیام    بافیت یعت یاد  قیآح عیاد بیا عنصیا 
کفیا  تکبشب نبآ    م اد ییتآیی ییت   پیامباِ  خآد  د ا  هآد  یی منکانیث   بی  خثی نیث 

 ررهنث.م 
کاد  عاقبیت قیآح عیاد بیا م  مآق ییت  خثی نث دی ف ا  یزی  ها  مک  با هث  مقاح 

کنشیی گای  یی بی  تصییزیا یجتمیاع    متنبی  شییث  میادح مکیی   بیا هایفییت خاصی  ر یبییط مییا  
کیبییس  م  کنشگای  خثی نث با عباییت  تح یا ممییر   تیزبیخ   یعتبیای  کشث. دی ر یبط میا  

وشییکنث: مآق یییت یجتمییاع    قییثی  مییاد  منییا  یی دی هییم میی  ووْیَحُ وِبوو ْلَحِقة فأَخووَذْتُهُنو لصةَ
وو ِلِهیَنو وَفُبْعوو   وِلْلَقووْنِمو لظةَ ممییزه  (   منییا  یی عییا   بییا عییبیب عبا 41)مؤمنییآ /  َفَجَعْلَنوو ُهْنوُغَثوو ء 

ْتِبُعون وفو نماشیث: دنیآ  ب  عبیب یخو   هم تهثشیث می 
ُ
وم وووَو وَیوْنَموه  وَو ْیی وَلْعَنو   ووِذِ و لو ةُ ال

َ
 ْلِقی َووِ وم

و وَقْنِموُهند  وِلع د  وُبْع    ال
َ
ُهْنوم بةَ َکَفُرو وَر و وع د   (. بنیاباییم خثی نیث بیا طیاح دیییتا  قیآح 60)هیآد/  ِإ ةَ

کن  عاد   میری  قثی  م  هیا   ها  با تکی  با قثی   شتناه  خآد دی خقاب خزش    دی 
کییاح ییییتفاد  میی  بیی  شییکل  شییمگیا  میییری   کنییث  مخاطبییا  خییآد یه ییهبییاد صییایدت 

دهث تیا ییهی  بیای  مخاطبیا  دی پیبیاش شیات  عبیب   نتیجۀ یعماهشا  یی بزی، نشا  م 
 کفا   تکبشب باق  نمانث. 

کیی  بیی  نرییا میی  ییییث دی تشییخیص نادییییت م نییا  ییییم تکامییث قامنیی  تأثیاگییبیی عییآیمل  
وَسوووْبَعولَوگیییبیی  م نییا  عبیییای  ثیاکییارباد  بیییآد   ی    تأ تیییک بییآد   ووو م 

نةَ
َ
وَووَثه ِیَیوووَ وم دی  یوو ل 

کنییای بافییت متنیی    فایمتنیی  « دسییآح»م نییا   ی      تآجیی  نکییاد  بیی  یصییل م نییایس  ی   دی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_136_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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وییییت. عبییای   وو م 
نةَ
َ
وَووَثه ِیَیووَ وم دربادیینییث  « هفییت شییب   هشییت رره»بیی  م نییا   َسووْبَعوَلیوو ل 

ا غفلت یه یصیل م نیایس   ی   درپس ییت   شاشث مفسای  با ییم قوشن    ب م نا  تآیه    پس
کیییاد « درپیییس  پشیییت ییییا هیییم   پییییاپس پس»یی بییی  « دسیییآح» ینیییث   شیییا دتییی  تاجمییی    تفسییییا 

کیی  میییا  م نییا  ی کآشیییث  ییتبییا  باقییایی « پییسدر پشییت یییاهم  پس»صییل هغییت   مفهییآح ینث 
گافییت همییا  کیی  بافییت بهتییویم قوشنیی  بییای   کننییث. یه ییییم ر  شییاشث بتییآی   نیییم نتیجیی   طزی 

کاربادهیییا  عیییثد  دی یییییا  تشییی گیییا   نییییم ییییاختایها    خیص م نیییا   ی   یییییت  یمیییا 
گآنیی  م  ی  میییا   تآینییث متییاجم   مفسییا یی بیی  تغییییا دی م نییا  یصییل  هغییت یییآ  دهییث   بیی  

 م نا  یصل  هغت   م نا  خل     ذهن  مفسا شا متاجم ییتبا  باقایی یاهد. 

 گیری نتیجه
کار   ی  کیی  مخاطبییا    بادهییا  قامنیی  دشگییا  مآجییب میی تکامییث بیی  دهیییل ف ییثی   شییآد 

گییا  م نییایس  کمتییا  دی تشییخیص دییییت م نییا مآیجیی  باشیینث    خآیننییثگا  قییام  بییا قییایئم 
کی  بسییای  یه هغزشیا    نامنایب یی باگزشننث. نگا  ب  منابع هغآ    تفسیا  نشا  می  دهیث 

سیآح»مفسای  دی تحلییل م نیا  تکامیث قامنی   ینیث. مفسیای  دی تبیییم شیت یتفیا  نریا نثی« د 
« ققیع نسیل»  «شآح   پلیث »  «تآیه    پشت یاهم»تفاییا  یه جمل    م نا   ی   شادشث

کاد « د یح»   ک  قوشنۀ بافت متن    فایمتن  بهینث؛ یما ب  نرا م  یییئ   تیویم قوشنی  بیای  ییث 
گیافتم بافیت میآق یت  یه ج« دسآح»  تحلیل م نا   ی  هیت مکی  بیآد    یییت. بیا دی نریا 

ک  یه عاقبیت   عیبیب قیآح  ریژگ  ها  فاهنگ  قآح عاد   همچنیم بافت متنی  )مشیا  دیا
ششی عیاد( می  کی  م  عیبیب  مآجیب ر کم شیث    تیثی ح نییافتم  تیآی   نییم بادیشیت نمیآد 
گادشییث. بنییاباییم بییا تآجیی  بیی  م نییا  یصییل   ی    تفسیییا  نسییل م  نییابآد    »بیی  « دسییآح»هییا 

کاد  رشش  گزشن «کم   ی  منایب بای  ییم تکامث قامن  ییت.   
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