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 چکیده
جلیی. از اس  ییا چییا   هفیی. اثییری از محمی.عل  انصییاری اتییک  ییا تیا نهس  مشککةا تفسییر 

یعنییی   رتیییی.  اتیییک  رویکیییرد مملیییف،  شیییف معنیییای اییییا  در جهیییک ت یییی ن هییی.ق ریییراس؛
را  مفسیییران  هم:یییهس تییی  واری در  ۀاتیییک  مکتیییب تفسییییری او را  ایییی. ادامییی« هییی.ای آری»

الءو  الغ  در  الرحمنمواهب دانسک  یا رنیو و بیهی م اضیو لغیهی و واژگیان  بیر  الرحمنآ
شناتی ، ا  ی.ا  یا ها غل ا دارد  تیع  مملیف بیر اس اتیک تیا  یا تهجیا  یا ت صصیش در واژ اس

در تفسییییر اییییا از تمیییا  وی ی هیییر واژ   یییا او   الغیییک ریییراس اشیییار   نییی.   یییا معنیییاپیییردات ن 
گیرد تا مطالیب را های ادب ، عقل ، علم ، تربی  ، عرفان ، اج ماع  و    مک م  ظرفیک

جامع - ای. این تفسیر را از جملا تفاتیر اج هادیاز این رو برای م ا ب  ا عینیک دراورد؛ 
تیهرد  مملیف و فارت  نی  در ایین تفسییر، فیراواس  یا چشیم می نامی.  ات فاد  از اشعار عرب  

گسییی رد   یییا ، رواییییا  تفسییییری و غییییر تفسییییری  سییییاری را ذ یییر مییی  مشکککةا  نییی. و نآیییاه  
 نی  دارد  البالغهنهج

   تفسیری، عله  رران تفسیری، مکتب ، انصاری، روش مشةا : تفسیر هاکلیدواژه
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 ا  فاد ی  مشهث _ )نزشسنث  مسهآل(.دینشجآ  دکتای  علآح قام    دثشو دینشگ.  1

h.barati71@gmail.com 

 rostami@um.ac.ir دینشیای دینشگا  فاد ی  مشهث..  2
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 وقدوه .1
کوشم یه هما  تفسیا   تاش بای  فهم ق تا ب  یموره یدیم  دیشت  یییت    ییآل خثی؟ص؟ام  
کیی   شییآدجییا دینگ  قییام  یییبب میی  کتییاب دی هییا عصییا   همییان  یدیمیی  شابییث؛  ای تییا تفسیییا م  

ر نییث. تفاییییا قییام    یم منبییع بییای  فهییم دیییم بیی  شییمای میی نخسییتتییویم   مشییا  قییام   مهییم
گآنیی  ر ش کیی  تفصیییل م بنییث  شییث هییا  مختلفیی  دییییت هییا  تفسیییا م   بیی   هیییا دی ینییث 
ک   کتاب ها  تفسیا   مکاتب تفسیا    بویی  ررشکادها  مفسیای  بی  ر ش دربای هایس 

کییوشم نگاشییت  شییث  هییا  مبییان    قابییل مشییاهث  ییییت. شییناخت ررشکادهییا  ر ش  ینییثقییام  
کیی  بیی  م  نیاهمنییثشم؛  کیی زیییایمکاتییب مختلییف تفسیییا  یه نکییات  ییییت    نگییا  بیی  مسیییا  

کیاد تیا م مفسای  دشگا م  یی پیمآد  کمک شاشان  ب  مشنثگا  خآیهث  هیا بتآیننیث بهتیا بی  ینث  
ک  م  نثنگابقام   کننث. با نگا  ب  ر ش   ررشکاد مفسای  ییت  تآی  بی  ن یث     با م  ت امل 

شابس م  کایها  تکایی    غیایباهشناخت   نادییت یی یهها پادیخت   دییت یرز  یوری  ه 
کاد   یی  یی بای  دا ج گفت  شث  باههلآگیا   کمتا   . کاد ا  نگفت    شا 

کی  دی دیال تیأهیف یییت   دی ییال هیا  یخییا نگیایش شافتی  ییییت  یه جملی  تفایییا  
ک  تا همیا  نگیایش یییم میتم    وشک ةتفسیا  جلیث هفیث  یثا دکتا محمثعل  ینصای  ییت 

ی   جیآد نیثیید  نگاینیث  ا  مقلب   نگاشیت ییم تفسیدربای  ک  جا م  دی دیت ییت. یه من
مغییاه  باشییث بییای  تح ی ییا    ییییم بپییادیهد    وشووک ةتییا بیی  بویییی  ر ش تفسیییا  شییثبییا م  
ک   هح ییت ینج  نکت  گیاد. دربای  ها  دشگا    ییم تفسیا ینجاح 

 لفؤوروری بر زندگی و .2
دی مشییهث  1343یییال  بیی   ؟حر؟محمییثعل  ینصییای  فوهنییث دییاج شییی  محمییآد ینصییای 

گبیینییث   طیی   ۀعلمییی یی دی دییزه  م ییثس متآهییث شییث. ی  تحصیییا  دییزز   همیییم شییها 
بیست یال  علآح متثی ل دزز   یی یه مح ا عاهما  بزیگ  همچیآ  مشیت یهلل یییث دسیم 

کنیای م   دری    شیک ؟حر؟  مشیت یهلل یییثیبایهیم دجیاه ؟حر؟صاهح  کامیل خیایج یصیآل   دی 
یمیا یثاگیبییتویم شخصییت علمی   یییتفاد  نمیآد؛ ؟حر؟ا مشت یهلل فلسیف خایج ف   یی یه مح 
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بیآد. ی  طی  یییرد  ییال یه  ؟حر؟دی هنثگ     د ا  مشت یهلل شیی  محمثصیاد  یی یث 
کی  شیا  مح ا ییم عاهم ربان  علآح مختلف  یی بها  باد؛ ب  کیوشم  بیت  خصآ  تفسییا قیام  

کم گاد خآد یی بیا یجیاهت  میزید نریا عام  ی یث  بآد   دی نه غرل شخصیت  اشت یششا  شا
تف ییث قییایی دید. یششییا  تحصیییا  دینشییگاه  یی نیییر دی مشییهث م ییثس تییا م ییاطع عییاه  طیی  

یی دی  تییثرشس 1361یدبیییا  فایییی  فییایم یهتحصیییل شییث. ی  یه یییال     زبییا   ۀنمییآد   دی یشییت
گادی   کتییب متییثی ل دییزز   یی بایهییا تییثرشس ۀد   همییکییامشییهث مغییاه  ۀعلمییی دییزه    شییا

کنییآ  نیییر یی توبیییت نمییآد. همی   باجسییت  یمییاح دسییم  ۀعلمییی دی مشییهث م ییثس دی مثییییۀ ی
تفسیا قام    خایج ف ی  یشیتغال دیید. ی  تیثرشس دی دینشیگا   ها رره  ب  تثرشِس  ؟ع؟مجتب 

کییاد 1375مشییهث یی نیییر یه یییال  فاد ی   کنییآ  دی دری  مغییاه  دکتییا  مییثیوشت بیی  تییثرشس    ی
کنییای همییۀ یییال .    دی طیی  ییییممشییغآل ییییت   علمیی    یجتمییاع هییا   ف اهیت ها دی 

کامیل یی   کیاد   کوشم نمآد   تآفیق یی  دری  بیاهگآ  همت یصل  خآد یی مصو   تفسیا قام  
کنآ  یه ی  نردشک  کتیاب  یا  شیث  یییت   دیب  جر  قام  نصیب  شث. تا  شصت عنآی  

کورنن تفدویر) وشوک ةدال دا ا مشغآل نگایش  (    لبالغوهوشور ویهج) فورو وحکهوت  (قورآ و
کنآ  ( می سوج دنهوفۀشر وصحی) شکن ویی نش کی  تیا جلیث  پینج   وشوک ةجلیث  هفیث باشیث 
 1 ا  شث  ییت. فرو وحکهت

 نگر و پاسطگ تفسیری نیاز« وشواة» .3
کی  خثی نیث می  گبیی  ییم تفسیا باگافت  یه مشۀ ناح وَه َو  فاماشیث:نزی ییت  و لدةَ وُیوسُر َُ ِنو 

و وِفیَه وِوْصَب  خ َکِهْشَک ة  ْرِ وَوَثُلوُیسِرِ و
َ
 .(35)نزی/ ... َو ْ 

کی  بیا پیشیان  یییم یثیا « مشیکا،» کلمیۀ»نزشسث: تفسیاش م  ۀمفّسا محتاح خآد دی م ثم
ید یی تییارش   ۀتییویم تجّلی  نییزیین  د ییا  دییق دی همییدیخشییث  منرهگییا  عریییمتفسییا  میی 

 ______________________  
گافتی  شیث   «بییا  هیثیشت نیزی»مؤهف تفسیا ب  نیاح شث  دی ییم قسمت  یه یاشت ییم  شاد تآ یحا   .1

 ییت.
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کییی  دی د ی یییت  عینییییت   هل یییاهمیم   ییییینا  یدمیییة ۀتح ییق م  بیییا ییییین خل ییت یییییت 
 .(1/24: 1392)ینصای    «؟ص؟ ب  شهآد دیممث  ییتد ا  ختم  ماتبت

گایش ی  یه یفکیییای  دینسیییت هیییا یثیییا میینییی  صیییادب م    نمیییآد  یه   اهییی   هیییا  علمییی    
کم با م  عصا ییت. ییم تفسیا نیر با نگاه  دربای  ب  قام    با عناشت بی  ریژ گی  گفتما  دا

ک     جای  بآد  قام  دی ها هما    مکا  نگاشت  شث  ییت؛ هما  قیام  فامآدنیث: دربای  طزی 
دی عصییا    وشووک ةمؤهییف  .(1/44: 1374بحاینیی   « )یهشییمس   یه مییا  کمییا تجییا    شجییا»

تیویم ریژگیی  همیا  خیآد د یزی دیشیت   یه یییم ر  تفسییا  یه جینس همیا  خیآد مفوشیث    مهیم
کآشیی  د ُهوو ُىو: ش نیی  هییث  یصییل  نییز ل ییییت ؛ ییث هییثیشت  قییام ی تبییییم ب  ییییم تفسیییا  

 .(8/ 1: 2139)ینصای     ِ وِللنةَو
کشیف م نیا   ذکیا پیای  عبیایی  تفسییا  صیا  ی  یهفیا    مؤّهف دی ییم تفسیا ف ط ب  

کییاح خثی نییث قییاییدید بلکیی  م  کنییث بسیینث  نمیی    هییا یی دیممییث  بییای  تبییییم یب ییاد هییثیشت  
نشییییانث   تییییویم مشییییا   ر ح هییییثیشتگا  قییییام  یی دی جییییا  خآیننییییث  میییی چیییییث دتیییی  دی پی

کی  دی ییاهد ها دی ف یایس ملمیآس بیثل می شابس ممزه ها یی ب  میا دشآییفهم  م  تیا جیایس 
کییاد  ییییت بیی  جنبیی  بنگوشییث بیی : توبیتیی  بپییادیهد )_  هییا  هییثیشت مبادییو ف هیی  نیییر ییی   

 .(44_ 43   12/31: 1397هما   
کهنگیی  بییا م  نشییینثی  دی ینییز ی نیسییت تییا م   م تفسیییا هییی  مشیی دی یییی  بلکیی  بهجییت     هییا 

م  تفسیا  یه جنس هما    پایخگآ ب  نسل دا ا یییت.  ۀ  نتیجطای   م  مشکای ییت 
کیی  میی  گییاه  یه همییا    دیت نیاههییا  رره  ی  یی  یدیشییت  تییا یه تمییاح یبییریی   تآینییث بیی  ر شییم م

کمکشث  ب   گییاد. پیادیختم بی  مفیاهیم   مسیائل جیای  بشیا     کنث  ث هثیشت  قام   بهیا  
ا  فاد    یجتمیاع  دی مییا  تفسییا یششیا  نمیآد  فیای ی   یییئ  ییهکای بای  دیدها   م 

کنای تفسییا  گیآی  وشوک ةدیید. دی  گفتی   کی  بیا یییم    مثیای  دشگیا یه یششیا  ینتشیای شافتی  یییت 
کورنن  هسوج دنوشر وصحیفۀ   لبالغهشر ویهجییت؛  وگو م  َ و  وونظوروقورآ و هو یوونفقیوتودر

کرنن و سالمو  پرتنوقرآ و هیا  مفسیا یییت. دی شیک دغثغی  ۀنتیجی  ها یثا دشگا  د و یرنتودر
بییا نگییاه  ریییژ  بیی  تمییاح مشییا  قییام   ر ح هییثیشتگا  یی دی  کآشییث   م  وشووک ةکییاح  تفسیییا 
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کنث   عمیق ی   شث  بی  مسیائل یدبیس  یعت یاد   دی ییم تفسیا ر   یه ییمتویم م ان  باهگآ 
ث آشیکمی  وشک ةیخاق   عافان   یجتماع    جام   یه م ای  قام  پادیخت  شآد. تفسیا 

ک  ب  مسیائل جیای  دی بسیتا همیا  خیزش  نگیا   هما دی  شافیت کنیث  بی  مفهیآح  می دال  در
کنیث    مفیاهیم مشیا  یی شث  یه مشا  بپادیهد؛ ش ن  دی پس ییم ییت تا ماید یه مش  یی مشیخص 

مشیییا  ببینیییث     یییع خیییآدش   ۀبییی  دیییییت  بفهمانیییث   ییییپس مخاطیییب  خیییآد یی دی مشنییی
گیا میییب  هسیت نماشثیش یی دی پاتآ مشا  مادر  یش   جام   خانآید  ببینیث   دیمیا      ی

 م  مشا  بیابث.فو م یی دی 
تنییآح دی بیییا   یصییل»یصییل  مهییم یی بییای  تفسیییاش یه قییام  باگافتیی    م  یی   وشووک ةمفّسییا 
م  ب  پی  یفتی  یییت. دی جیایس  ۀب   ییل وشک ةجا  نامیث  ییت   دی جا « مشا  قام 

کآشیث »گزشث: م  ینیث ییتبیاط  بییم مقاهیب هیا مشی  بیا مبحیو قبیل   ب یثش باخ  مفّسای  
کننث؛ یّما نکت کی  ییبک قیام   ییبک رییژ  ۀیییئ     متنیآع  یییت    شاشا  تآّج  یییم یییت 

کی  مبادیو   مآ یآعا  م  بی  شیکل  شک  یه  جآ    زیبایس   دا   م  ییم نکتی  یییت 
گییا  ب ییث یه ممییث   نییث مشیی  دی شییک مآ ییآح  مشییات  بییا هنجیییا   یی   مسلسییل ذکییا نشییث   بلکیی  

کیی  مخاطییب قییام  یدسییاس ماهییت    مآ ییآح دشگییا بیییا  شییث    ییییم بیی  خییاطا ییییم ییییت 
 .(4/466: 1396)هما    «خستگ  نکنث

 تب تفسیریوو. 4
گای ۀمفّسا  خآد یی شیفت کبیا م اف  م  ییتاد   کنیث   بیا عبیاییت   ی  یه قثی   مفسا  

کاشیما  نیاح می  شی مشت یهلل محمثصاد  یی یث   ی  خیا  دی بیاد   یششیا  یی صیادب رر
ک  م  یی یه تفسیا م  ی    شی ون هوبو لورحهنمح یا مادیآح ییبز یی   صیادب تفسییا دینث 

الءو لوورحهنغییی   صیییادب تفسییییا محمییث جیییآید با کیییاد  یییییت. یییییتاد ینصیییای    آ کسیییب 
  شیییآ  دهنییثمکتییب تفسیییا  خییآد یی ییییتمایی مکتییب تفسیییا  ییییم مفسییای  بییزی،   یدیمیی 

 .(1/25: 1392دینث )هما   تفسیا  منا  م 
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 شناسی تفسیر وشواةروش .5
کی   پیادیهد.  ا می بی  تفسیی  بیا یییاس م مفّسیا ر ش تفسیا   مستنث شا مسیتنثیت  یییت 

کیی  مفّسییا بییای  تفسیییا مشییا  یه م  ییییتفاد   بنییاباییم ر ش هییم نییاها بیی  منبییع   یبییریی  ییییت 
کیی  مفّسیا بییای  یییییث  بی  مییاید مشییا  طی  میی  کنیث   هییم دربادیینییث  م  کنییث مایدلی  ییییت 

   .(22: 1385یصفهان   )ی ایس 
کیاد  تفسییاش صیادب یییم تفسییا هیی  پیی  هییا  بی  ر ش فا ی  یی نسییبت بی  م ّییث 

گآنی  کی  بلکی  م   کنیثمتیثی ل مقیاح نمی  گیبیی  شیث هیا  دشگیا نیاحع ل  شا ن ل  شا  طیزی 
گفت  ییت  یی   دیید تیا بیا بهیا  هیا  یدبیس  ع لی   گییا  یه هافییتخآد دی م ثم  تفسیا 

 نیییییت دیمریدعلمیییی   توبیتیییی   عافییییان   یجتمییییاع   ... مقاهییییب یی بییییای  مخاطییییب بیییی  عی
کم بیا یییم تفسییا  ر ش جیامع یدبیس    .(1/23 :1392)ینصای    بناباییم  ر ش تفسییا  دیا
یییییم تفسییییا یه ینیییآیح   یخاقییی    نییییر م  یییآل   من یییآل یییییت. بییی  بییییان  دشگیییا _ یجتمیییاع 

گفتیی ر د؛  نییا  فسیییاها  یجتهییاد  جییامع بیی  شییمای میی ت ینییث: کیی  دیمییزید ییییم نییآح تفاییییا 
کیی کمییک هییا بییای  تآ یی   مؤهفییا  م تفسیییاهایس ییییت  ی  م نییا  مشییا  یه یمییزی مختلییف 

ینث. هم یه هغیت   یدبییا  عیاب  هیم یه خیآد مشیا  قیام   هیم یه ر یشیا    هیم یه قیاییم  گافت 
کیاد  دین  گاه  خیآد یه م  یییتفاد   یمیا یی   مؤهیف بیا م    (1/26: 1381ینیث )بابیایس     م

کنییث؛  نیی گزشییث: کیی  خییآد میی ا بییآد  تییا بییای  تفسیییا قییام   بییی  یه همیی  بیی  خییآد قییام  یجییآح 
کوشمییۀبهتیی» کییوشم  ییییتفاد  یه مشییا   کیی ویم ر ش تفسیییا قییام   اح  دیی    هینییزهد  دی مح ییا 

: 1392بیا    تبییم قام  یی باشیث یه قیام  ممآخیت )ینصیای    یهه  ییت. ب  بیا  دشگا  شیآ 
ْ ه1/75 ل   ب  ْ      ع  ث  ب  ْشه  ْ ه     ش  ْ      ِبب  ْنِقق  ب  ک : ش   .(113ۀ   خقب لبالغهجیه« ) ( 

پیادیختم بی  »  « وشوک ةشنای  تفسییا ر ش»ش ن   ؛دی یدیم  ب  بویی  د  محزی ییای 
شم؛ زیای ییم د  محیزی  دی بسییای  یه تفایییا قیام   دی ییم تفسیا م « مسائل علآح قامن  پادیز

هییا     قابییل یدشییابس ییییت   دی  یقییع  بهتییویم مسیییا بییای  شییناخت تفاییییا   ر ش تفسیییا  م
 شآد.محسآب م 
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 . پردا تن حه لغ  1_ 5
هییا  ییییم تفسیییا  پییادیختم بیی  م ییان   ی گییا    فهییم مفییادی  قییام  یه تییویم ریژگیی یه مهییم

کتب هغت ییت. صادب ییم تفسیا با تخصص ریژ  ک  دی هغتمسیا  شنای  دیید بی  ی  
کنییای هییا هغتیی  نمیی  مفّسییا دی  ادیهد. شیییآ پییگییبید   دی دییث نیییاه بیی  بویییی   ی   میی یییادگ  یه 

کاهبثتفسیییا م کیییث دقیییق   عمیییق بییا  کهییم ییییت. شییکاف   ی  شییا   تأ هییا بییا ییییاس متییآ  
کتیب  وعجونووقو ییُوجیآها     لصوح  ییغیب یصیفهان    وفورد نبیشتویم یییتفاد  یی یه 

ۀ یییم میآیید   هی  دی همی  یبیم منریزی بیاد  یییت  لعوربلدو     خلیل  لعینیبم فایس   ه للغ
گیر کیاماً   کننییث    یی   نیسیت ییشف یط    بیی  مشیینا بیا ف یی  یهلغی  بلکیی  خیآد بیی  عنیآی  فییاد  

گافتی  یییت. _  ینس   بآ  یدبس  وشک ةپادیهد   یه ییم ر  تفسیا یههای نرا م  هغآ  ب  خآد 
کی  نادیییت  هیا  شنای  دقیق   عمیق  یبب شث  ییت تیا بسییای  یه بادیشیتییم  ی  

کنای  یه باخ  مشا  شث  ییت  ر نث   تفسیا صحیح  یه مشا  ب  دیت دهث. ب  
کلمی  »نزشسث: مؤهف  خآد دی یهمیت ییم ق ی  م  کی   ب  دهییل یهمییت ینکایناپیبیا  

کیییث  بییا شییناخت  کییاح بیی  عنییآی  قاهییب باگزشییث  بییای  ینت ییال د ییایق دیید  دی یبتییثی تأ   
گیادد   تسیهیل  دی شیآد تیا ییتبیا  بهتیا  بییم یذهیا  مخاطبیا    مقاهیب  ی گا  م  یشجیاد 

کاح ر   دهثدیت  .(1/23: 1392)ینصای   « شافتم ب  محتآی  نهایس 
کلمییا     ی   عنییآی  م ناشناییی  ذکییا بییا هییا دی یبتییثی  هییا مشیی  بیی  طییزی مفّصییل تآ ییی  

ک  م نایس نردشک ب  هم دیینث دی ییم تفسیا ب  خیزبس بییا  شیث   شآد. تفا    ی   م  هایس 
گافتیی  ییییت. بیی  عنییآی  نمآنیی یییبب قی یی  یه مشییا  بیی  همیییم هییا  د  بادیشییت دی   ینجییاح 

پادیختیی     نییثیم صییفح  م  یی  «مییثح»   «دمییث»دمییث بیی  تفییا    نخسییتیم مشیی  یه یییزی 
کایگافتی   کاد  تا نشا  دهیث خثی نیث بی  بهتیویم  جی   یییم  ی   یی دی جیا  خیآدش بی   بحو 

ک  دی .(187_ 1/184ییت )هما      ینیثهیا  فاییی    عوبیس مشیتاتزبیا  گاه  ب  هغات  
کییا    ی  کنییث؛ بیی  عنییآی  نمآنیی  یشییای  میی    فایییی    ایییمییییم  ی   یی مشییتات « دیییم»   دی  ی
کنیر  ؛کنث   ب  هغا  مشتات دشگا  یشای  م  دینثعوبس م  مثل خمیا  دیهم  دشنای  همیا   

 .(1/216  تنزی )هما   
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 رواخات تفسیری شناسی. استفاد  از رواخات و گ نه2_5
گآن    ر یشا  دی ییم تفسیا  جاشگاه گآنیا ریژ  دیینث   دی مآیید مختلف    بای  یهیثی  

کی  بی  ذکیا ر یشتی  ذکا م  باشیث   نییاه شآنث. قابل تآ ی  یییت؛ مفسیا محتیاح دی هیا همیان  
گا بتآی  ب  گشآد ییل  ر یشت    شآد.متآّیل ب  ر یشت م   ی  یی 

ک  ب  صزی  کل  ت سیم م  ر یشات   گو     شآنث: مست یم با قام  ییتبا  دیینث  ب  د  
پادیهنث   مبیادث  یه قبییل: جاشگیا  قیام   قآیعیث باخ  یه ییم ر یشا   ب  م اف  قام  م 

گییو   ف ییایل یییزی یی دی خییآد جییا  دید   فهییم قییام   علییآح قامنیی   کیی  یه ییییم  بییا عنییآی   ینییث 
گآنی م شاد « ر یشا  ۀشنای  با پاش قام » کی  بی   گیو   د ح  ر یشیات  هسیتنث  ی  بی  بییا  شیآد. 

دی تفسیییا مییزیدنرا یه هییا د   .کننییثهییا  فهییم مشیی  یی فییایهم میی مییاید شییک مشیی  پادیختیی    همینیی 
گآنی  دیت  یه ر یشا   ییتفاد  شث  ییت. باخ  ع یث  دیینث ها ر یشت  ی  بی  تبیییم  ک  ب  

گا دی م   هی  یشای مفاد مشا  قام  بینجامث  ر یشت تفسیا ی  ب  مش  نشیث    ییت  دّت  ی
گییریی  ی  یه یمییزی   باشییث. دییثشو تفسیییا  عبییای  ییییت یه قییآل شییا ف ییل شییا ت ویییا م صییآح شییا 

کیی  دی پاتییآ م هشیی گییادد  ییییم   آ  موبییآ  بیی  م صییآح  جهتیی  یه جهییا  م نییایس قییام  مفهییآح 
دییثشو تفسیییا  گییادد.  دییثشث  مصییقل    غیییا مصییقل  میی  هییا ت وشییف شییامل دیییت 

ک  نرا ب  مش  شیا مشیات  مصقل    شامل یدادشث  م  دیشیت  باشینث    شیا نیاها بی   خیا  شآد 
کّل  یه قآیعث فهم قام  باشنث )مهویر   قاعث   .(15/1: 1389ی  

عنیآی  بحیو با   ب  بحث  ریژ  1مفّسا دی بیا  ها قسمت یه مشا   همچآ  باخ  تفاییا
گییا ر یشییت مییزیدنرا  باشییث یه م  ییییتفاد    هییا شییک یه مشییا  پییادیهد   دی بیییا ر ییییس نمیی  ی

کییاد   کنییث میی  عنییآی  بییا بیی  طییزی مسییت ل بحثیی  یی    هیی  دی مییآیید  نیییر یه ییییم شیییآ  عییث ل 
ْوونَوَوَووْنونَو ۀکنیث؛ بی  عنیآی  نمآنی  دی تفسییا مشیمقیاح می « تفسیا ر یییس مشی »

َ
ْظِلوْنوْعَهوْلوُسونُء وم

ونَو ونَووْدَتْغِفرِوَیْفَدُهوُثنةَ ََ وَغُفسُر وَرِحیُه   ََ پس یه تآ یی  مشی   مقلبی  مسیت ل   (110)نسا /  ِجِ و 
 ______________________  
مآییآ  ییبز یی   یییث عبیثی عل    ؛الهیمان فی تفسکیر القکرآنمثدسیم  طباطبایس  ییثمحوشث ب : بنگ .1

 .و اهب الرحهن
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)ینصییای        بیی  ذکییا د  ر یشییت پادیختیی  ییییتکییادشییاد « شییوشف  تفسیییا ر ییییس مشییۀ»بییا عنییآی  
؟ع؟ یی ذییییل عنیییآی  دی میییزید  دشگیییا ر یشتییی  تفسییییا  یه یمیییاح صیییاد  .(100_ 11/99: 1396

کاح یماح صاد  مشۀتفسیا »مست ل   .(11/245کنث )هما   بیا  م « ؟ع؟شوشف  دی 
کیی   بییای  تفسیییا مییزیدنرا شییث  ر یشییا  تفسیییا  دی ییییم تفسیییا دربییای  بییا تتبییع   بویییی  

گآن  ییییتفاد  شییث  گآنییا گآنیی  کیی  مهییم نییثی یهییثی   نییث یه: ییییتفاد  یه ی هییا  م  عبای تییویم 
گسیتاش مصیادیق مشی  یییتفاد  یه ر یشیت تفسییا    (2/76: 1392همیا   ) ر یشت ب  عنآی  

کامیییل دی م نیییا  مشییی  ۀیییئییی  (7/549: 1394دی دیییل یخیییتا  مفسیییای  )همیییا     مصیییثی  
: 1392هیا )همیا   گیبیی  م هیا   نیاحر یشا  دی جاشگا    ف یلت ییزی   (7/404)هما   

: 1392)همییا    ت ییییم مکیی    مییثن  بییآد  یییزی   (286   284/ 13: 1397؛ همییا   2/19
ینتخیییاب   (2/100)همیییا    تیییا یه مشییی  نسیییبت بییی  میییزید نیییز ل مشییی یییئییی  مفهیییآم  عیییاح  (19/ 2

/ 10: 1396؛ همیییا   7/263: 1394مصیییثیق  یه مصیییادیق بییی  عنیییآی  م نیییا  مشییی  )همیییا   
عیثح ت یییث مشی    (5/82: 1393ییتفاد  یه ر یشت ب  عنآی  مصثی  باره مشی  )همیا     (124

ذکیا ر یشیت بی  عنیآی    (10/637: 1396ب  ر یشیت ذییل م  )همیا    ب  مزید  خا  با تآج 
ی  بیا تآجی  بی  ت ییث مشی   (10/106تأییث   تآ ی  بیشتا م نا  بادیشت شث  یه مش  )هما   

  یشییتتفسیییا مشیی  تآیییط ر  (13/10: 1397دشگییا   ذکییا همییا  ت ییییث دی ر یشییت )همییا    ۀمشیی
شییث  شییک یییزی ؛ بیی  رشج  شییا دف یی  نییاهلتییث  (7/184: 1394؛ همییا   13/296)همییا   

گیییاد بهییا  میی  ؟ع؟ین ییاح یه ر یشتیی  یه یمییاح ی ییا نمآنیی  دیمییزید دف یی  نییاهل شییث  یییزی  عنییآی 
گفتی  شیث  دی تفسییا مشی  بی   یییل  (13/285: 1397)هما    ر یشیت  ۀتاجی  قآه  یه یقیآیل 
  (12/479: 1397 )همییا   گییبیی  مشیی  بییا تآجیی  بیی  ر یشییا    نییاح  (468_ 13/469)همییا   

ی  دی ر یشیت تفسییا  بی  عنیآی  متیاید    شیا عمآمییت م  نسیبت بی  میزید مشی  ذکاشث   ی  
نیر شک  یه مآیید ییتفاد  یه ر یشا  دی ییم تفسییا  بیای  فهیم بهتیا  .(11/595: 1396)هما   

 ی     تأییییث  بییای  م نییا  ینتخییاب شییث  تآیییط مفسییا ییییت؛ بیی  عنییآی  نمآنیی   بیی  بویییی  
ششیی دینییث   پییادیهد   م  یی بیی  پیییو   یه دشگییا هغزشییا  بیی  م نییا  خییو ج میی میی « نفییق» ۀهغییآ  ر

کنیث  گیاد؛ یپس ب  ر یشتی  ییتشیهاد می م نایس م ابل یمسات یی بای   ی   ینفا  دی نرا م 
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ییّم  »  (2/93: 1392کیی  همیییم م نییا دی م  ممییث  ییییت )همییا    ه  ییّل    یهّل  ک  ْعییِط 
 
ْنِفییق    أ فییاً   م  ل      خ 

فاً  ل  ْمِس   ت  ّل  م  ک  ْعِط 
 
 .(4/68: 1407)کلین   « أ

گآنیی   کیی    لبالغووهیهووجهییا  ییییتفاد  یه ر یشییا  دی ییییم تفسیییا  ییییتفاد  یه شکیی  یه  ییییت 
بی  عنییآی  تأیییث   تآ یی  مقاهییب  بی  ییییم فای ینیی  ی  دیید. دی میآیید مفّسیا بی  م  تآجیی  رییژ 

   10/183: 1396؛ همییا   167   2/89: 1392کنییث )ینصییای   کتییاب شییوشف ییییتناد میی 
( 10/379: 1396ب  عنآی  تأییث  با شأ  نیز ل مشی  )همیا     لبالغهیهجدی مآیید  یه  (486

)همیییا    گییییادمییی پیییس  لبالغوووهیهوووجمآ یییآع  یی دی   عنیییآین  خیییا بیییا   دی باخییی  مآیقیییع 
10/359). 

 . طرح و نقد آرای تفسیری3_ 5
هیا  مفّسییای   دشیثگا  دهنییث  شیا ر یجهییا  خیآد  دشیثگا  نیث تنهیا یییئیی  ده  وشوک ةمؤهیف 

دشگا مفّسیای  نییر پادیختی    پیس یه  فای ین   ب  ن ث   بویی  میی بلک  دی مآیید   دشگا نیست
کاد  ییتنرا خزش    بویی   شآد:ک  ب   نث مزید یشای  م  یی تبییم 

ییییتینا  شییا عقییف بییآد  عمییای   یخییتا  مفّسییای  یی دیمییزید  یییزی  ملهفییتم  ۀذیییل مشیی
کاد    قائا« یهلل»ب  « یهاییخآ  ف  یه لم» کنیث   دی م یاح ن یث   ب  یییتینا  یی ذکیا می باهگآ 

پیبیاد    می « یهلل»بی  « یهاییخآ  ف  یه لم»مشث   قآل مختای یی مبن  با عقف بآد   ها بام  م 
کنیث؛ بخشی  یه مشیا  یی  نرا فهیم بی  یی  ییق  ت سییم می  ب  همیم منایبت مشا  قام  یی یه

ینثششییا  ییییت   خادمنییثی    فی  باخیی  نیییر مخصییآ   دیننییثبشییا  میی  ۀعمییآح جام یی
کییی  ف ییط ییییییخا  دی علییم هیییا یی  ؟مهع؟ د ی یییت م   یهیییل بیییت ؟ص؟ش نییی  پیییامبا ؛قسییمت  

 .(83_ 7/81: 1394فهمنث )هما    م 
تآینیث  مباهلی  نمی  ۀدی مشی« نسیا »یی مبن  با یشنکی    لهن ردی مزید  دشگا  دشثگا  صادب 
ْبَنووو َءُکْنوُنووو ۀ  دی پایییی  بییی  م  یه مشیییکنیییث  م بییی  م نیییا  دختیییای  باشیییث  تخقهییی  

َ
ُحسَ وم ِ َذبة

نَو ک  ماشن( ییتفاد  م 49/ )ب ا ْدَتْحیسَ وِیَد َءُکْنوَو کیای  «نسا »ث  یفتی  ب  م نا  دختای  ب  
مفسییای    ییآ  فخییا ییه    ی  دشگییا  نرییا باخیی دی نمآنیی  .(7/600: 1394ییییت )ینصییای   
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گزشنییث شییی  طآییی  یی   طبییا   ْیَث عبییای   دربییای  
ُ
َکوو ْ  َکُرو

و لووذةَ َُ ( 36عمییای / )مل َوَلووی
 .(7/357: 1394کنث )ینصای     م  یی ید م مرید  م 

نسا  ب  بیا  یخیتا  مفّسیای  شیی     یین  یزی   59 ۀدی مش« ی ه  ی ما»دی مزید تفسیا 
ه ذکا یقآیل مفّساین   آ  طبا   فخا ییه   یبآدیا  ینثهسی   یییث ققیب پادیهد   ب ث ی م 

ا   نریا هی  یشیث ی ا ب  خایتگا  تفّکا یهل یّنت دیمیزید یمامیت پادیختی    یشیتباها  م 
کییاد   ییییت ؟مهع؟کیی  مییاید یه ی هیی  ی مییا  یهییل بیییتمفسییای  شییی   مبنیی  بییا یشن  ۀبییا یییئیی  ذکییا 

دی مییآیید  دشگییا بییای  تفسیییا  .(256_ 246/ 10: 1396ا   )همیی کنییثد یییل یه م  دفییاح میی 
  پییس یه م  دی م ییاح تییاجی  قییآل شییک مفّسییا بییا  نماشییث م ی   یقییآیل مقییاح شییث  یی ذکییا  مشیی 

نرییا خییآد بیی  ن ییل  ۀدی باخیی  مییآیید ب ییث یه یییئیی .(245/ 13: 1397)همییا    مشییثدشگییا  بامیی 
دی  .(492/ 7: 1394کنییث )همییا    ی  نمیی  هییی  تخقهیی  هدپییادی میی دشییثگا  مفسییا  دشگییا 
کنیث   بیا تآجی  بی  مشیا    ییاح   قام  یشای  می دربای  ها  مستشاقا  مآیید  نیر ب  دشثگا 

دی میآیید  بی  ن یث تفکیای   .(10/464: 1396کشیث )همیا   ها یی ب  ن یث می د یل دشگا  م 
  .(10/277)هما    کنث ید م یی ها پادیهد   با تآج  ب  د یل ع ل    ن ل  م  هابیت م 

 . پردا تن حه وباحث حالغی4_ 5
ک  دی ییم تفسیا خآدنمایس م  کنث پادیختم ب  مبادیو علیآح باغیت یه نکا  دشگا  

گیاح مفّسیا محتیاح بیا تخصیص رییژ   ک  یشای  شث  نا  .ییت کی  دی یییم همینی  دیید دی  ی  
کا   هغا   ب  نکا  باغ  مآجآد دینخست  کمک یه علیم باغیت  یشیای   ب ث یه  ی مش  با 

 کنث.م 
نیر ب   جی  « تشبی »نگا  هثیشت  مفّسا یبب شث  تا دی باخ  یه مسائل باغ  همچآ   

و وِشوْئُتْنودی تفسییا  .هثیشت  قام  پادیخت  شآد یةَ
َ
ُتن وَحوْرَثُکْنوم

ْ
وَلُکوْنوَفوأ ُکْنوَحوْر خ ُُ )ب یا /  ِیَدو 

کشتریی مقاح( 223 توبیت    عمییق  همچیآ   یجیب  ۀکاد     نثیم نکت تشبی  هنا  یی ب  
کفایس بآد  یهد یج  هز ح دقیت دی ینتخیاب همسیا  هیز ح تیاش میاد مسیلما  بیای  خیانآید   
کییاد   کیییث بییا دفییش خییانآید    هییز ح دفاهییت یه شییادیبس   طییای   همسییا یی یه م  بادیشییت  تأ
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 .(564_ 5/556: 1393  ینصای ییت )
یةُوث   ی هیم مش  یییم ییزی ؛ مائ فسیا یزی دی مغاه ت

َ
وْتونو وم ِحلةَ

ُ
ْوُفون وِبو ْلُعُقنِدوم

َ
وِذیَنوآَوُنون وم

َهو و لةَ
وَو ونُو

ْیَع ِموِإالةَ
َ
ونَووْتَل وَعَلیُکْنوَغیَروُوِحلةِ َلُکْنوَبِهیَهُ و ْ  ََ و  وِإ ةَ ْیُتْنوُحوُرمخ

َ
یِ وَوم یی دی  ِرنوُ وْحُکوُنوَوو وُیو لصةَ

دینث   دی پاریق  ب  ت وشیف یییم صین ت مبایک  م   ماح یزیبای  ت« بایعت ییتهال»دکم 
کی  همییم مقلیب یی ذییل مشیۀ مغیازیم   نا   (11/588: 1396)همیا    کنثباغ  یشای  م 

دی میآیید  بی  بحیو دصییا    .(13/287: 1397کنیییم )همیا   ین یاح نییر مشیاهث  می  ییزی 
 جیییآد  ۀفلسیییف  نسیییا   ییییزی 116 ۀذییییل مشییی .(12/479: 1397پیییادیهد )همیییا   ینیییآیح م  مییی 

)همییا    کنییث یی بیییا  م صیین ت تکییایی دی قییام     اییییس تکییایی دی باخیی  م ییامیم قامنیی  
هیا هفری  کیارباد علیت  دیشیآد تیا مفّسیا   ییم مسهل  ییبب می یهتماح ب  . (11/146: 1396

کنییث؛ دی مشیی وِفوو َوو ۀدقییت  وو   ونَووَووو وِوووْنوَد بةَ وَعوو ِئر  ْرِ وَوواَل
َ
ْوَثوو ُلُکْن...ِطیووُروبِو ْ 

َ
وم َووونخ

ُ
وم
 َجَن َحیووِهوِإالةَ

یِ  »( قیث 38ن اح/ی) اد  ن  کی  هیا پانیث هاهاًی ی اف  ب  نرا م « ِبج  ی  ییث؛ زیای بثیه  ییت 
یییِ  »هییز ح ممییث  یه ییییم ر   کنییث؛ بییا د  بییال پییو یه میی  اد  ن  کیییث دینسییت  « ِبج  م  یی  یی یه بییاب تأ

 (.13/287: 1397دینث )ینصای   م « بأنامل  کتبت  »شا « یأشت  ب ین »همچآ  عبای  

 . استفاد  از شعر5_ 5
کی  دی یدبییا  فاییی    عوبیس دیید  فیای ی  بی  مفّسا محتیاح بی  ییبب تخصیص رییژ  ی  

گیییاد. بیی  پییادیهد   مخصآصییًا دی فهییم  ی گییا  یه یشیی ای فایییی  بسیییای بهییا  میی ذکییا یشیی ای میی 
  صییث بییای یه یشیی ای فایییی    پییانرد  بییای یه یشیی ای نردشییک بیی وشووک ةعنییآی  نمآنیی ؛ دی جلییث د ح 

کیایگیا  شی ا دی تفسییا  ک  ییم نشیا  یه ررشکیاد رییژ  مفّسیا دی بی   عوبس ییتفاد  شث  ییت 
گمیا  شیآد  کارباد ش ا دی ییم تفسیا  ب  منرزی نیاهمنث  تفسیا قام  ب  ش ا نیست تیا  دیید. 

کیای ر دتآینث بی  عنیآی  منب ی  بیای  تفسییا قیامش ا هم م  کی  شی ا ر ییت بلکی  یه م      بی  
کی  خیآد تآینث یبریی خزبس بای  ت بیت م نا  ب  دیت ممث  یه مش  باشث. متبکا م  م  شیزشم 

گآن  هیا  خیآد بحیو  ش ا دی ییم تفسیا    اییس    گیآنگ  م یه ها  ییتفاد  ییم بحو   
 طلبث. مست ل  یی م 
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بیاد   م  یی بی  یه شی ا بهیا  می   دینث  م  ب  فایی   باگا« نفا» دی مزید  بای  م نا   ی  
 ک  فاد ی  یو د  ییت:دینث؛  نا م « بسیجیث »م نا  

کا                 جا بسیجیث بیژ  ب  یی یه من  کما بست   بنهاد با یا 
(10/353: 1396)هما     

گاه  با تآج  بی  مشیا    م نیا  صیحی  م  ۀنکت ک   ث یشی ای هیا بی  ن ی جاهب ییم ییت 
گییاه  شیی ا  یه شییاعا  بیی  عنییآی  تأییییث  .(7/265: 1394پییادیهد )همییا   فایییی  نیییر میی 
ِلّ   » شث  شایب   پیس یه ذکیا ر یشیت شآد؛ ب  عنآی  مثال دیمزید فلسف  دایحر یشت  ذکا م 

ّلِ ِلْثم  
ک  س  

ْ
أ ْما  ی   کنث: ت ش ا یی یه ینایس ن ل م ( ییم بی6/403: 1407)کلین   « یْهخ 

  یست داصل ییآ  شیایب شیث 
 

 مب شییییییییث  یّ هیییییییی  شییییییییّا   مخییییییییا
کی  مفّسیا همی  هیا یی دی میتم م  ۀگاه  ذکا یش ای ب   نثیم بیت طآ ن  نییر می  ینجامیث 

کی  شی ا دی ت بییت م نیا  کنث   ییم نشا  یه یهمیت   جاشگا  ریژ کتاب ذکا م  ی  ییت 
 .(184 _11/183: 1396مش  ب  مخاطب دیید )ینصای   

کی   ییا یدببیا تفاد  یه یش ای عوبس نیر  نشا  یه تسلط   یشیای  مؤهیف م  یی عوبیس دیید 
کیی   وشوک ةتفسیییا بیا م  متاتییب یییت. یه نکییا  باجسیت  دی بسیییای  هیا  فاشیث  ییییم یییت 

گآ  ذکیا می  گآنیا  ؟مهع؟شیآد. دی میآیید  یه یشی ای منسیآب بی  یئمی یش ای عوبس بیای  یهیثی  
کنییث  ییییتناد می   ی  نحیآ  بیی  شی اشییا بیای  نکتیی   (2/538: 1392)همیا   گیییاد  بهیا  م 
(   دی 2/539شیآد )همیا    فای ین  ب  یشی ای عافیان  یییتناد می دی مآیید   (421/ 2)هما   

 (.11/194: 1396)هما    شآدها  عوبس نیر ییتفاد  م یهمثلباخ  مآیید یه  اب

 . استفاد  گسترد  از ونابع6_ 5
کی  دی پاشیا  هیا جلیث یه م  لف  بها مؤهف یه منابع مخت بیاد. یییم ا نیاح می هی گافت  یییت 

کی  یششیا  دی تفسییا دیشیت   گستادگ  منابع  نشا  یه همت  ی   مفّسیا  گیآی  بیا یییم یییت 
هیا نییر بهیا  بلک  یه منابع   مایجع دشگا یدشیا    فاقی   مشا  ف ط ب  منابع شی   یجآح نکاد 

کی  بی   یه یزی  157   158ب  تفسیا مشا   تآی  م ؛ ب  عنآی  نمآن  باد  ییت کاد  نسا  یشای  
پادیختی    مفّسیا  بی  تفصییل یعت یادی   ؟ع؟یعت ادی  مسیحیت دی باب د ا  عیسی 
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گرییشم  کتیاب  اه ها    هیا یی ن یث     م مرید  هیا  مسییحیت یی یناجییل مختلیف   دشگیا 
 .(443_ 11/436: 1396)هما    کاد  ییتبویی  

  حه وباحث عل م قرآنی پردا تن _6
گزیا ییت ک   ها مفسا  نا قام  مقاح ییت   دی یصقاح بی  دربای  ب  باخ  یه مبادث  

نییر بی  باخی  یه یییم مسیائل پادیختی     وشوک ةبپیادیهد. صیادب   گیزییمم   ها علآح قامن م 
کیی  بیی   م دربییای  دشییثگا  خییزش  یی  دییث نیییاه یشییای  دی هییا  باخیی  یه م هییا تبییییم نمییآد  ییییت 

 کنیم:  م 

 . ووی و ودنی1_ 6
کنییث   مییات مفّسییا محتییاح دی یبتییثی  هییا یییزی  بیی  مکیی  شییا مییثن  بییآد  یییزی  یشییای  میی 

گیا مشی  شیا »نزشسیث: هایت. دی همیم همینی  می  یششا  دی ت ییم مک    مثن   هما  نز ل م  ی
کاحیزی  گیا پیس یه یه مک  ب  مثشن  ناهل شث ؟ص؟ی  پی  یه هجا  پیامبا ی   باشث  مک    ی

گافت  ییت. بناباییم مشیا    ییزی  هیایس  هجا  یششا  ب  مثشن  فو د ممث  باشث  مثن  ناح 
« شییآدکیی  پییس یه فییت  مکیی  دی ییییم شییها مبییایت   نییزیین  نییاهل شییث   مییثن  محسییآب میی 

کنآ  تفسیییا شییث  ییییتیه بویییی  یییزی  .(587/ 11: 1396)همییا    کیی  تییا بادیشییت   هییایس 
گا یزی ش م  ک  ی دینث  منرزی تمیاح مشیا  م  یییت   مشی  شیا مشیات   ی  یی مک    شا مثن  م آد 

 کنث.یی ییت نا نم 

 . اعجاز قرآن2_ 6
کی  دی یییم تفسییا بیا  یه جمل  مبادو مقاح شث  دی علیآح قامنی   مبحیو یعجیاه یییت 

شیآد      بحو م ب ا یزی  23ۀ تآج  ب  تخّصص ریژ  مفّسا دی علآح یدبس ب  تفصیل ذیل مش
 جآ  یعجاه قام  دی د   ج  یاختای  )هفر   هاها   قیاهب (    جی  محتیآییس )م نیآ   

د. دی یعجاه هفر  ب  یبک بیان  منحصا بی  فیاد  فصیادت داگباطن   ماهآ ( بویی  م 
کلمییا   ریژگیی  ناپییبیا   هییا  م ی م نییایس  جییاشگزیم  باغییت   یییثما  میینرم دییو     
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پییادیهد. دی یعجییاه م نییآ  نیییر بیی  بیییا  یعت ییادی    فهییم همگییان  قییام  میی   ی گییا    قابلیییت
گبیی   بیا  ف ایل   یذییل یخاقی   بییا  یخبیای غیبی   بییا  م ای  ناب  تشوشع   قانآ 

_ 2/260: 1392شیآد )همیا   د ایق علم   جام یت قام    نثیشتم تناقه پادیختی  می 
290). 

 . ا تالف قرامات3_6
ک  دی تفسیاش دیثیقل نییاه  بی  م  یدسیاس مفّسا محتا ح ی   با م  دیید تا مقاهب  یی 

کنیث. شکی  یه یییم مسیائل  یخیتا  شآد  فو گبیی نکنث   ب  فایخزی بحو م م  هیا یی مقیاح 
گسیتاد  بحیو می  ک  دی باخ  یه تفاییا بی  صیزی   شیآد   دی تفایییا دشگیا  قایئا  ییت 

گافتی    نی  یی  وشوک ةی تفسیا شآد. دها نم ی  ب  م هی  یشای    مفّسیا نی  یی  یفیای  یی پیی  
کییی  یخیییتا  قایئیییا  بییی  نیییآع  دی م  هیییا مشیییهآدتا یییییت  تفیییوشط یی؛ بلکییی  دی باخییی  مشیییا  

کننیث  نباشییث   تفییا   یی  همیا  جییا نیییر یی   دیید تییا ف یط ن ییلکنییث   دی یخیتا  یی ذکییا می 
کا   م  م  کنث م مقاح  دیمیزید یخیتا    ب  عنآی  نمآنی  ؛ادیهدپ  یپس ب  تفصیل ب   ی

کیی  باخیی   یییزی  4ۀ قایئییت مشیی ین»دمییث  « َوِلوو ویوونمو لوو ین»  باخیی  دشگییا « و ِلووِ ویوونمو لوو ة
خا  خیآد  تفیا   هیا د   ا ییاس هما  شیآ شآد   بینث  ب  تفصیل  یید بحو م خآینث 

 ۀکنث   ب ث یه عا ی مفهآح ماهکیت   ملکیت یی بویی  م  یی یه منرا علم هغت شادمری شث 
ک  تفیا ت  بی  هحیا  م نیا   نتیج  م یئا  با مشا  دشگا   ر یشا  یئم ؟مهع؟ها شک یه قا گیاد 

لک ی  عیم ِملک ی ییت ایم  مفهآح  لک ی    م    قایئا  مآجآد نیست؛ زیای ِملک ی  عیم م 
ک  یه یآ  باخ  نسبت ب  قایئت    یییت   بیا شیث« ماهیک»  یهبت  دی یدیم  با طاح یشکاه  

ِلییک»ینفقییای  قایئییت یییزی   19   18 ها   تآجیی  بیی  مشیی : 1392دهییث )همییا   یی تییاجی  میی « م 
کنیث    ا می دی مآیید  دشگا ف ط یختا  مآجآد دی قایئت مش  شا بخشی  یه مشی  یی ذکی .(1/230

یةَو ۀدهیث؛ میثًا دی میزید مشی نسبت ب  ید شا قبآل ها شیک نمی نرا  
َ
ُهَهو و ْسوَتَحقةَ وَفوِؤْ وُعِثوَروَعَلو وم

ْوَلی ِ وَفیُوِإْثُه وَفآَخَر ِ ونَو
َ
وَعَلیِهُنو ْ  ِذیَنو ْسَتَحقةَ

...ُقنَو ِ وَوَق َوُهَه وِوَنو لةَ َِ ( 107/ )مائثوْقِدَه ِ وِب 
یاِ  »  ی  نزشسث: م  ْ ه 

 
مجاهیث ن یل ییپس یه یبیم  ب  م نیا  ییری یی یییت  « أ ه » ۀت نی« یْأ
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ک  ییم  م  )ینصیای      صیفت بیای  یّهیبیم یییتی   ب  صزی  جمع نییر قایئیت شیث  کنث 
 .(4/48: 1396؛ هما   235_ 234/ 13: 1397

 . سبب و ش ن نئو 4_ 6
شیخص   دربیایمیاجاییس   شأ    یبب نز ل تفا    جآد دیید؛ هاگیا  بی  مناییبت ایم

گشا دادث    ح  مش  شا مشیات  نیاهل شیآدفا  یدکا بشت  شا دال شا مشنث    شا دربای ی   خآی  دی 
کی   ؛گزشنث یم مآیید یی شأ  نز ل م  مشا  م هم  ی یّما یبب نز ل  دادث  شا پیشامث  ییت 

شیآد   بی  عبیای  دشگیا  م  پیشیامث باعیو   مآجیب نیز ل مت اقب م   مش  شا مشات  نیاهل می 
 .(66: 1382شآد )م افت  م 

ک  عاهما»ممث  ییت:  وشک ةدی تفسیا  پژ   دی تقبییق مصیثی  باخی  یه ِ  قام هنگام  
کایممث  ب  ناح قام  د ای تادشث م  ۀمشا  شوشف کی  « شأ  نز ل»شآنث  یبریی  دی یختیای دیینث 

کنییث. دینشییمنثی  علییآح قامنیی  یعییم یه شییی     یییّن  دی بسیییای  هییا میی  کمییک شییاشان  بیی  م 
مصیثی  مشیا  بّینیا  قیام  بی   تآیننیث بیا یییتفاد  یه شیأ  نیز ل  دی ت وشیف   بییا ی قا  م 

 .(12/494: 1397)ینصای   « یجماع  پبیافت  باینث
کیی  مفّسییا محتییاح بییای  شییأ  نییز لیه ییییم بیییا   بادیشییت میی  جاشگییا  یبییریی  قائییل   شییآد 

گا    مسائل دشگا  نیاه  ب  ذکا م  باشث؛ ش ن  فهیم مشی  منیآ  بی  ذکیا م  باشیثماننث ییت   ی
گفت  ۀب  بویی  هممیا   دی ییم مرید   م  یی م  کی  دی شیأ  نیز ل باخی  مشیا  هاییقآیل    س 

 .بینث م نممث   نیاه  
ک   جآد شأ  نز ل دی مشا   مصیثی  »نزشسث: دی جایس دشگا م یششا   کنیم  باشث تآّج  

: 1397)همییا   « دهییث؛ نیی  یشنکیی  تمییاح م نییا دی م  منحصییا باشییثبییاره م  مشیی  یی نشییا  میی 
کیای می    قاعث هماش ن   ؛(12/55 ک  مفّسای  نیر م  یی ب   أّ  یه بیا، ب میآح »گیانیث: یصآه  

کی  ییم مقلیب همیا  نکتی  .(1/241: 1415)م افت   «یهلفش   بخصآ  یهمزید ی  یییت 
کی  هیا رره یه نیآ یشنک  دینث   یعصای م  ۀقام  یی جای    یای  دی هم  نا  خزیشییث یییت 

ْام» :کنثطلآح م  ا ِمم  یْه   ْقیٌم م  ْهیٌا    ب  ا ه  ه      ه 
 

ٌة ِلّ  یال    ِ  مش  ی    :ق  شل  ْنِز ْهیا    ت  ی      ِمْنی     ه  شل  ِر
ْ
أ ی   ت  ْقن     ب 
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ییْم  ک  ییْم ش  ییا ه  یی     ِمْنیی   م  ییْث م    ییا ق  ییا .م  م  ییْمس     یْه   ْجییِا  یهّش  ییا ت  م  ک  ْجییِا   / 27: 1409)عییامل    «ش 
ک  بای  فهم مش  نیاه  بی  ذکیا شیأ  نیز ل   مؤهف دی تفسیا  یششا  تا همان . بنابا شیآ (196   

گآی  بیا ق یی   کنثییباب نز ل نباشث م  یی ذکا نم  گا خآد مش   کی  م  ق یی   ه  ی ی  یییت 
وِفو  ۀذیل مش کنث؛ مثاً م  یی ذکا م شادشآد  باشث  َکو َ وَلُکوْنوآنو خ وُتَق ِتوُلوِفو وِفَئَتویِنووَقْ و و ْلَتَقَتو وِفَئو خ

و َِ وَیوَسِبیِلو  َک ِفَرةخ ْخَرىو
ُ
یَوم

ْ
وُیووَرْوَیُهْنوِوْثَلویِهْنوَرم َُ و ْلَعویِنوَو  وِفو وَذِلوَكوَلِعْبوَرُةوُ وِبَنْصوِرِ وَووْنونَوَؤَنة َشو ُءوِإ ةَ

وِل 
ُ
ْبَص رِووِ 

َ
گیو   یییت   فهیم بهتیا مشی  منیآ  بی  ذکیا 13)مل عمیای /  ْ  کی  صیحبت یه د    )

گو   ییت  ب  شأ  نز ل یشای  م   ۀنییر دی تفسییا مشی .(7/115: 1394کنیث )ینصیای   ییم د  
یةُو
َ
ون وم

َ
وِووْنُکْنوم َحَ ُکُنو ْلَهْنُنوِحیَنو ْلَنِصیِ و ْثَن ِ وَذَو وَعوْ ل 

َ
ِذیَنوآَوُنن وَشَه َدُةوَبیِنُکْنوِإَذ وَحَضَروم

ْووَه و لةَ
ْیووُتْنوَضووَرْبُتْنوِفوو آَخووَر ِ وِوووْنوَغیووِرکُو

َ
َصوو َبتْووْنوِإْ وم

َ
ْرِ وَفأ

َ
ُکْنوُوِصوویَبُ و ْلَهووْنِنوَتْحِبُدوونَیُهَه وِوووْنوَبْعووِ و ْ 

ِةوَفیُو واَل و لصةَ َِ وَیْشوَتِریوْقِدوَه ِ وِبو  وو وِإُذ ووِإِ و ْرَتْبوُتْنواَل وِإیةَ َِ َکو َ وَذ وُقْرَبویوَواَلوَیْکوُتُنوَشوَه َدَةو  ِبوِهوَثَهُنوو وَوَلوْنو
ک  م نا  م(« 106/ )مائثوَلِهَنو َْلِثِهیَنو ش  منیآ  بی  فهیم شیأ  نیز ل یییت  م  یی ذکیا یه منجا 

 کنث.م 
ُسسِلوَق ُلن وَحْدُبَن وَو وَوَجْ َی وَعَلیوِهوآَب َءَیو ۀذیل مش ِإَل و لرةَ وَو َُ ْیَوَلو 

َ
ِإَذ وِقیَلوَلُهْنوَتَع َلْن وِإَل وَو وم  وَو

ونَو ُهْنواَل ُُ َکو َ وآَبو  َوَلْنو
َ
کی  104/ ث)مائی ْهَتوُ وَ وْعَلُهوسَ وَشویُئ وَواَلوَیوم دربیای  ( پیس یه ذکیا شیأ  نیز ل 

یفییز   بییا ییییم شییأ  »نزشسییث: میی   یه مسییلمانا  دی جنییس یدییث ییییت ؟ص؟دیخآییییت پیییامبا
کیی  مییا یی دی فهییم نیکییآتا  یه مشیی کلیی  شییوشف  هییثیشت میی  ۀنییز ل  کنییث  ییییم مشیی  بیی  صییزی  

« خآینییثفایمیی هییا مسییلمانا  یی بیی  پاشییثیی    ییییت امت دی بایبییا دشییمنا  ییییاح   ت  یییب م 
   .(11/67: 1396)ینصای   

 . نسخ5_ 6
ک  دی مبادو علآح قامن  یه دیوباه مزید تآج  قام  پژ ها  بیآد  مسی  ۀلهیه جمل  مسائل  

نس  ییت. نس  ش ن  ماتفع شث  یما ثابت  دی شوش ت م ّثس ب  هحا  ییاممث  میث    
ک  بی  خیثی  ییبحا   هما  م   خآی  یه یدکاح تکلیف  باشث شا یه یدکاح      شا یه یمزی  

ک  شایح ییتیه م   .(276تا: باهگادد )خزیس  بس  ر  
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ْووِوْثِلَهو  ۀذیل مش وشک ةدی تفسیا  
َ
وِوْنَهو وم ِنوِبَخیر 

ْ
ْووُیْنِدَه وَیأ

َ
وم ( 106)ب یا / َو وَیْنَدْروِوْنوآن  

    یییّن  یه بحییو نسییبتًا مفّصییل  دی ییییم بییای  ممییث  ییییت   یقییآیل بسیییای  یه علمییا  شییی 
بوییی  « مشی »بیای   ی   . مفّسیا محتیاح د  م نیا یی شث  یییتکتب مختلف یدصا    بویی  

ک  م نا   م  یی دی یییم مشی   ی  بیثینیم. ممکیم یییت   کلمم  کنث   م  بستگ  ب  ییم دیید 
گا ب  م نا  مش  شا قام  باشث ۀب  م نا  مش  طیزی قیام  باشیث  همیا  ۀب  م نا  شایشع پیشیم. ی

پیس یه  وشوک ةشآد. صادب  مشهزی نیر همیم ییت  بحو نس  قامن  مقاح م دشثگا  ک  
ذکا ینآیح نسی   قیآل بی  نسی  یهیتا ، یی همچیآ  باخی  دشگیا یه علمیا  شیی   همیا  قیآل بی  

: 1396مشیث )ینصیای   (   دی پس ن ث م  بامی 129تا: دینث )خزیس  بستحوشف مشا  یهه  م 
کی  مشیا   ۀ قام   پثشث تفسیا  ف ط دی ی  مش  . یه نرا نگاینث(4/38  12نس  ی  دید  ییت 

 .(39_ 43/ 4ب ا  هستنث )هما   یزی   240  نسا  یزی   15مجاده   یزی  

 گیرینتیجه
گرییش  بآد یه ر ش ینصیای   یثا ییتاد محمثعل   وشک ةشنای  تفسیا نآشتای دا ا  

کیای نشیا م  شیو ح شیث   ک  دی یال جلیث یه م  دی دییت هفیث  دی دیال دا یا   هیا  یخییا 
ک  یه مغاه قام  تا ی شیآد. بیا جسیتجآ   تتبیع دی یییم  نیث یی شیامل می   ییزی  تزبی 22مشیۀ یت 

ک  قابل ذکانث:   جلث ب  نکات  باخزیدشم 
شیآد  تفسییا    نگیا  یششیا  بی  مشیا   بادیشیت می  ک  یه تصوش  مفّسا  شییآ   نا  -

 کوشم ییت.  ث هثیشت  قام ب  هث  یه ییم تفسیا  تآج  ب  

مسییا  ۀتآی  دی یدیمیی  با تآج  ب  تصوش  مؤهف  م وشک ةومکتب تفسیا  صادب  -
کاشما  دینست.  یفاید  همچآ  باغ   یبز یی    ی یث  

دی ییییم تفسیییا ییی   شییث  تییا نگییا  عمیییق   دقیییق یه مشییا  قییام   بیی  مخاطییب منت ییل  -
کیاد  شآد؛ بناباییم مفّسا  کشیف تیا م نیتاش  ا  مشی    مفهیآح بادیشیت شیث  یه م  یی 

ی  بگیبیید تیا خیآد یی دی م  ببینیث   یی  خیآد یی مخاطیب خیآد یی دی م ابیل میینی  کیاد  
کنث.  پیثی 

ها  عمیق تفسیا  دی ییم تفسییا بحویه  ث هثیشت  قام   یبب نشث  تا تآج  ب  ب   -
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آینییب مختلییف م  ی  نیسییت مگییا یشنکیی  تییا دییث یمکییا   بیی  جغفلییت شییآد؛ بلکیی  مشیی 
ها  یختاف  دی نگا  مفّسای  نیر دل   ها  تفسیا    بحو پادیخت  شث   هایفت

هیا  مفّسیا  د یزی دیشیت    یههیاینرا   ن یث   بوییی  فصل شث  ییت   دی عمیآح م 
شاد  ب  نآمری م  کی  شیاشث دی تفسییا دشگیا   جیآد کنث   دی مآیقع ز هیایس پادیختی  

   م  پادیخت  نشث  ییت.نثیید   شا بثی  صزی  ب

گافتی  شیآد؛ ی   شث  تا یه تماح هافییت ةوشک دی تفسیا  - کمیک  هیا بیای  تفسییا مشی  
ی  دیید.   شییکافتم  ی گییا  قامنیی   جاشگییا  ریییژ  یهلغیی کیی  دی ییییم میییا   نگییا  بیی  ف یی 

گآن  لبالغهیهجتفسیا    ر یشا ؛ یعم یه ر یشا  تفسیا    غیا ها  مختلف  بی    ب  
کیی  تییا دییث یمکییا   م  کییای گآنیی گافتیی  شییث  ییییت  کییادشم   شیییآ هییا یی  بیی   شناییی  

 ها یی نشا  دیدشم.کایگیا  م 

کاد  تفسییاش بی  ر ش صادب ییم تفسیا هی  پی  - هیا  فا   یی نسبت ب  م ّیث 
گآن  طیزی بلکی  م   کنیثمتثی ل مقاح نم  گبیی  شث ها  دشگا ناحع ل  شا ن ل  شا 

گفت  ییت  ی   دیید تا با بها  ۀک  خآد دی م ثم ها  یدبیس  گیا  یه هافیتتفسیا 
ع ل   علم   توبیت   عافان   یجتماع   ... مقاهب یی بیای  مخاطیب بی  عینییت 

کم با یییم تفسییا  ر ش جیامع یدبیس   یجتمیاع ر    یه ییمدیمرید.   _ ر ش تفسیا  دا
تفسییییا یه تفسییییاها   یییییم  یخاقییی    نییییر م  یییآل   من یییآل یییییت. بییی  بییییان  دشگیییا

 ر د.یجتهاد  جامع ب  شمای م 

کییاح خثی نییث   ییینت قق یی  م صییآما  ۀنکتیی - بییث    ؟مهع؟مخییا یشنکیی  هییی  یثییا  جییر 
یشییکال   ن ییص نیسییت   ییییم تفسیییا نیییر باشییث بایهییا   یه طییا  یفییاید مختلییف  ن ییث   

شابس  گافت  م  دی بآتۀ ها تا یشکا     ن صشآد یرز بسییای   همچآ   دیری  قایی 
کنیه تف نآشیتای دا یا نییر دی  .ث   بهتیا بی  ثمیا بنشیینثاییا دشگا  جاشگا  خآد یی پیثی 

 یییتا  مغاه  بای  ییم هث   تثریم شث  ییت.
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