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 اییین رویکییرد در  ازتییاد دارد و نییی  هییای تفسیییری مییهرد نظییر مجمهعییا مهضییهع  اتییک  ییا در
گییییر  یییا مهضیییهعا  ریییراس،  یییر   هیییای  هم:یییهس:ویهگییی  منیییا ع بررتییی  شییی.  از نآیییرش فرا

 ییر  مهضییهر،  ییر   نآییری درمنیی. مهضییهعا ، نآییرش  ییهل   ییا مهضییهعا ، جییامع نظییا 
  اش. م  رران  و تهجا  ا عله  انسان  برتهرداروسمهضهعا  بر

 مهضهع  معاصر  مهضهع ، تفاتیر عصری، تفسیر : تفسیرهاکلیدواژه
 

 لهطرح وسج
بی  میآیهی  یییم تحییّآ     .دگاگیآن  یییت دیال تحیّآل   همیآیی  دی هنیثگ  بشیا زشسیت  

کآشیییث  متنایییب بییا م ت یییا  هییا بشییا  نیییر ۀینثششیی خگآ  نیاههییا  همییا   پاییی همییآیی  
کی  مشیا  دا یا تیویم مسیائل عصیامهم ها  ینسان  باشث. شک  یهدغثغ    مسائل یییم یییت 
گسییتاد ییییم هافیییت باخییزیدیی دیییم یه کیی  پایییخگآ  نیاههییا    باشییثد دی یمییوره بشییا  ییییت 
زیییای منییا   ؛تییا  بییای  مسییلمانا  مقییاح ییییتیییق  مشییخص دا ییا  ییییم پاییی  دی عصییا

کتابس  ک  قام   ک  یه یآ  خثی نث مّن م ت ثنث  ممیث   یعصیای ۀا  ناهل شث    بیای  همیییت 
کتاب ناهل شث  با   شیآد یل مقیاح می ؤخاتم یهمایلیم ییت. یّما ییم یی یدمة هل اهمیم   

 ر ش د ک   گآن    با    بیا   

کییوشم بادسییب ییییاهت هییثیشتگا  خییآد  پایییخگآ   ۀییییاس ینثششیی بییا ییییام   قییام  
کی  دی  دزه دی یت.شمای بشا  یمسائل بس گافت   یصیقاح بی   تفسیا قام   ررشکاد  شکل 

کیی  خایییتگا  م  »شییآد. ت بیییا میی « تفسیاعصییا » تفسیاعصییا  ررشکییاد  تفسیییا  ییییت 
یییم  باشیث. دیبی  قیام  می  یییم نیاههیا ۀییاس عا ی ینسا  با پایخگزیس ب  نیاهها  م اصا

قییام   خییآد یی بییا شیبها  عصییا هییا  هییا  نیاههییا   ییاه کآشییث دغثغی میی  نیآح ررشکییاد  مفسییا
شافت شث  یهدیید   باییاس پیاحعا     پییام  متناییب بیا قیام   د ی تی  جثشیث   ها  در

 .(2/459: 1379)م افت   «خآد یییئ  دهث شایشط عصا م ت یا  هما   
هیا  مختلفی  پیگییا  شیث   هیا   قاهیبر ش م اصیا دی  دری عصیا  دی ررشکاد تفسییا

کایکادها   «تفسیا مآ آع » ها تویم م مهم ک  شک  یه مآ یآع    هیا  تفسییامزشیت ییت. 
 تییویم  مهیم نماشنیث. یهعصیا  یی پیگییا  میی  کی  ررشکیاد تفسیییا ییبب تآجی  مفسیاین  شییث 
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کایکادهییییا   یمتیاههییییا  تفسیییییا پایییییخگزیس بیییی  مسییییائل   » مآ ییییآع  م اصییییا بییییارهتویم 
یییتنقا   مآ آع  با مایج   ب  قام    اباشث؛ تفسیم « ها  جثشث   نآههزی بشا  پای 

کایممیییثتویم ر ش  ممیییث  دی جام یییۀشیییاح   دیییل مشیییکا  پیییی  م   بییی  منریییزی یه ینسیییان   
 گشایس یه مشیکا  جآیمیع بشیا  یییتگا  تفسیا  بای  پایخگزیس ب  نیاهها  عصا   

 .(345: 1378)دکیم  

  هیا   نراگیا  قیام  دربیایحهث  یه تفسیا مآ آع  یی ب  دیت مرید  پییا  عمآح ت ارشف
ی  طیاح مسیائل عصیا  یییم ر ش  بیا یه مفسیای  م اصیا بسیای  یهینث    شک مآ آح دینست 

قیییاهب   همیییان  شیییا دی  شیییک دری عصیییا  دی بوییییی  مختصیییا  تفسییییا ینیییث. یییییتفاد  نمیییآد 
تفسییا   شناخت جاشگیا    ن ی  یییم ررشکیاد دی دیزه تآینث دی همینۀم  یآ شک مشخص  یه

هیا  م  قاهیب تفسییا  هیا   ریژگی گیایش  شناخت بهتیا دی دزه یآ  دشگا   ثا باشث   یهمؤ
کن  مفیث باشث  ینث. آ  ب  شکل شاشست  ب  م  نپادیخت  ه  تا
نیییآع  تفسییییا   ید یی ۀنبیییآد    دی همییی م اصیییا تفسییییا مآ یییآع  موبیییآ  بییی  دری  ۀپیشیییین

    خییآد  جییآد دیشییت  ییییتعصییا  متنایییب بییا تحییآ   علمیی    فکییا    یجتمییاع  همییا
گسیتاش نهیاد   هیکم تفسیا مآ آع  عصا  ب  تاهگ    دی قا  م اصا ب   جآد ممث    رربی  

دی م   جییآد  هییایسیییتاریدها  فای ینی  دیشییت   یمیا خأییییم ررشکیاد تییا عصیا دا ییا د یییت.
ک  یشث    کشانث.کایممث  تفسیا عصا  یی ب   اه  م  دیید 
کی   شیآد بویی  م ییم پای  بنیادیم  مآ آع  م اصا یاها  تفایمجمآع  دیکا ش 

 ییتد    مختصات  باخزیدیی مآ آع  م اصا یه عصا  دی تفاییا تفسیا
کیی  بیی ییییم همینیی  منبییع   دی   صییزی  مسییت ل   جییامع ییییم پژ هشیی  دی دیییتاس نیسییت 
  دی عصیا ها  تفسییاباخ  تح ی ا    منابع  ریژگ  دی کاد  باشث. یهبت ل  یی بویی  مسه

کی  شیامل تفایییا تاتی)بی  مقیاح شیث  یییت م اصیا تفاییا بی    مآ یآع  صیزی  عمیآم  
کتیاب  م    هشیت ریژگی  بیای  عصوریوقورآ وووتفدویرشیآد(؛ یه جملی : محمیثعل  یشیاه  دی 

کیی  عبای  م اصییا  دری ررشکییاد تفسیییا عصییا  دی . ینت ییال   تآ ییی  1نییث یه: ی مقییاح نمییآد  
. پایی  5عاصی ؛  . طیای   دی4دشنی ؛  ۀ. ن ث ینثشش3نیاهها؛ . پای  ب  2نز ل؛  شایشط عصا



 6 ه یوتفدیروعصریودروچه روتفدیروونضنع ووع صروتبیینوویژگ 

کیث با6ب  شبها ؛  علمی   . تفسییا8م اشسی ؛  . ر ش تقبییق  7ب  ث هیثیشت    توبیتی ؛  . تأ
 .(194_ 182: 1378)یشاه   

هفییت ریژگیی  ررشکییاد  یه،ووفدوور  وووآشوون ییوبوو وتوو رنروتفدوویرکتییاب  دی مهییادسیییم علییآ 
کیی  عبای تفاییییا نیی عصییا  دی تفسیییا نیاههییا   . پایییخگزیس بیی  شییبها   1یه:  نییثی اح بییاد  

  ییث هییثیشت   تآجیی  بیی  ب   .3تفسیییا؛  گاییییس دی . تآجیی  بیی  ع ییل   ع ییل2  قییا  دا ییا؛ فکییا
کیث بیا6 . داکت جهاد ؛5 ث یجتماع ؛ . تآج  ب  ب  4توبیت ؛   دیث  مآ یآع  قیام   . تأ
کیث با7کوشم؛  کو  دث  مآ آع  یزی  . تأ  .(357: 1384مها  )علآ  شمها  قام  

ک  مادر  م  هما  کل   ها ریژگ  ییم  شآدگآن   عصیا   عمیآم  ررشکیاد تفسییا ها  
 ییت.  م اصا  دی دری
کنییی دی مآ یییآع    هیییا  تفسییییامجمآعییی  دیث کا  یییییم پیییژ ه  تیییاش خآیهیییث شیییث بیییا 

ک  یه خصآ  م  ب    دی عصیا هیا  تفسییاهسیتنث  ریژگی  جام یت نسیب  باخیزیدیی هایس 
 .شآدتفاییا مآ آع  م اصا بویی  

 گراخش وفسران وعاصر حه تفسیر و ض عی حا روخورد عصری
کی  بی  تیاهگ   ر ش مآ آع   یهجمل  تفسیا تفسییا   دیزه دی قیا  م اصیا دی هایس ییت 

گسیتاش نهیاد  یییت کیایگیا  م   بی  ییاعت ر قام  ب   جآد ممیث    بی  )مسیلم محمیث   بی  
گا    .(17: 1410   دکیاح  نایی   منسیآ   پژ ها   مآ آعات  نریا: مشیا  یأقام  باخ  یهی

ک  دی مآ یآع   دی شیمای تفسییا  ها  پیشیم مزید تآج  بآد  ییتیث  محکم   متشاب  یی 
هیا بیا ر ش  هیا  یبتیثییس م یمیا مآ یآعا    ر ش  (149_ 148/ 1: 1396)ذهبی    ینثمرید 
عنآی  ر شی  جثشیث  تیآی  تفسییا مآ یآع  یی بی  متفا   یییت   می مآ آع  م اصا تفسیا

کاد   تارشخچ ودینست. م اصا  م  یی موبآ  دری ۀم اف  
مآ ییآع  یی بهتییویم  تفسیییا پژ هییا  ییییتفاد  یهقییام  مفسییای    بسیییای  یه م اصییا  دری دی

مآ یآع  یی تنهیا  تفسییا ک  شیهیث صیثی ینث؛ همچنا ر ش بای  طاح مسائل عصا  دینست 
  دری مرید  ییییت: دی دینسییت    جییامع بییای  پایییخگزیس بیی  نیاههییا  عصییا  ر ش صییحی  
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شارریس بیا یییم مکاتیب می  مفسای    متفکای  مسلما  دی م اصا گآنی   باشسیت یییاح یی م رر
 ییاهنث  شناییایس   نسجم   شیک مکتیب هنیث   مۀ عنآی  شک نراح   مجمآعب   ک  هست

گا م اف  نماشنث. ک  دیم یی قایی ی ییاه دی بایبیا هنیثگ  عنآی  شک مکتب هنیث   اح یی ب باشث 
کی  ر ش تفسییا تاتیبی  بیا  گزیوشم یه یییم ر ش ییآد ببیوشم؛  یای  کنییم  نیا دشگا مکاتب عا ی  

کیاف  نیسیت   جآد ریژگ  شیک شیناخت جیامع  نیاتآی  یییت )صیثی   ۀیییئی یه ها  مثبت  
1399 :33.) 
کی  مفسیعآیمل   ینگییر   یییم ر ش  بیای  طیاح مسیائل  ای  یههیا  مختلفی  ییبب شیث  

کننث؛ شک  یه یجتمیاع  مختلیف  _ ها پیثیش  مکاتیب فکیا  تویم م مهم عصا  ییتفاد  
 .(19/ 1: 1393)مصباح   باشثم  عصادا ا دی

کایممییث  تفسیییا تاتیبیی  دی  دشگییا  ینگییر  نگییاش قییام  ییییت؛ تفسیییا ۀیییئیی محییث دشت   نا
همیا  بی  مشیا  میاتبط بیا عیثح یمکیا  نگیاش هیم شیا   عقف تآج  ب  مدیاد م خاطاتاتیب  ب 

)صییثی   مآ ییآح نییاتآی  ییییت  دربییای  نثیییآنگا ین کییاس نگییاش جییامع   یه  شییک مآ ییآح
1399 :34 _35  .) 

شکیی    م ابییل یشییث تمییثن  غییاب مانییثگ  جآیمییع ییییام  دیینحقییا    ع ییب مشییاهث 
گییایش  مفسییای  م اصییادشگییا یه عآیمییل   همینیی   ییآع  بییا ررشکییاد عصییا  بیی  تفسیامآ هییا  

گسیتاش   ییث مغیاه دی. (30: 1387)جلیل    ییت  هیایدهم  پیشیافت علیآح   صین ت   
 ییییآ  دشگیییا  مفسیییای    گایییییس مسیییلمانا  یهینحقیییا     یپیییس شیییک ییییآ   تمیییث  غیییاب یه

م  بیییا  ۀم اشسییی جآیمیییع ییییام    ۀپیشییین ۀم  دیشیییت تییا بیییا مقاه ییی مصییلحا  یییییام  یی بییا
شابنیث  ع یب خزش   ییه عصا ۀمشفت گآ    یت تیا     پاییخ   مانیثگ  جآیمیع خیآد یی در

کننث. طب ًا یهارید ییم پیزش   باهگشیت بی  قیام  بیآد. یهبتی  بیس گمیا  بای  ییم م  ل پیثی 
  یی    ر ش دشگیا  دی تابییث یییا  پیشییم بانمی  قام  یی ب  ییبک    نیم باهگشت   تفسیا

 .(199: 1389  )شساق    یشاه  طلبیث تفسیا یی م 
تحییآ   مختلیییف فکییا    یجتمییاع   طییاح شیییبها      م اصییا  دری کیی  دینتیجیی  من

گآ  جثشث   نیاهها  ینسا  م اصیا  مفسیای  یی بیا گآنا پیی  بیا  م  دیشیت تیا بیی  یه مسائل 
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علآح   تجوبیا  بشیا   بیای  دیل  منث  یهر ش تفسیا مآ آع    ب  میری  بها  ییتفاد  یه
کننث.  مسائل مشکا     عصا خآد ب  قام  یجآح 

 سیر عصری در تفاسیر و ض عی وعاصرهای تف ویژگی
یدیمی  تیاش  کی  دیید یدهیا  خاصی  ریژگی   قاهب تفسییا  ها عصا  دی ررشکاد تفسیا

خآیهییث شییث مختصییا  ییییم ررشکییاد تفسیییا   شنایییایس شییآد. بییثیه  ییییت پییادیختم بیی  
 دا یا  شی  ریژگی  پیژ ه  دی یه یییم ر   ها دی قاهب شک م اهی  مشیکل یییت ریژگ ۀ هم

 شآد: بویی  م  باجست 

 حه و ض عات قرآن . نگرش فراگیر1
میزید نریا  مآ یآعا  قامنی  یی هیایس یهبخی  هیا  پیشییم تنهیاییث  مآ یآع  دی تفسیا
 ۀگسیتادگ  مآ یآعات  بی  بلنیثی  ینثششی   مآ یآع  م اصیا  تک یا دید  یمیا تفسییا قایی می 

میتم بی   ش نی  داکیت یه ؛محث د یی دی شک مثیی تاتیب   خآد ک  مفسا دی داه  بشا  ییت؛
گستادگ  یف ی   یییع مآ آع  دی محصزی یاخت  ییت  مفسا متم م یث   ک   تیا میثین  

 (.22: 1399دیید )صثی  گاح بام   ییت نهال  جآدش پوبایتا  
ر شیییم هیییا  م  مآ یییآعا  مقیییاح شیییث  دی   هیییا  تفسییییا  م اصیییامجمآعییی  ۀبیییا مقاه ییی

کآشیییث  میی  کیی  ییییم مفسییای    هییا  قییام  یی دی ممزه    مجمآعییۀمنییث نراح  ینییث بییا نگاشییشییآد 
گیا  ه  کننیث  ب  ای آب شک نراح فای کی  دت گآنی  جامع بویی     هیی  ممیزه ی مکیا  یه  ی  

: 1393)مصییباح یییرد    وعوو رقوقوورآ کتییاب عنییآی  نمآنیی   مؤهییف قامنیی  غفلییت نشییآد؛ بیی 
کآشیث  24_ 1/21 کل  بیا د  محیزی ها  قامن  یی دی ممزه  ۀییت مجمآع(  جیا    قاهب نراح 

گآ  ماتبط با م  یی بویی  نماشث:محزی  شاخ  ها دی  دهث  گآنا  ها   یب اد 
کیی  شییناخت خییثی  تآدیییث  صییفا    :ی ل محییزی کلیییا  یف ییال یههیی  یی  خثیشناییی   

 گیاد.  م دربا

ک  مفوشن  جها  کیها : د ح  ها  جیآ  ییتایگا (  پثشیث  ها   یما )همیم  م شنای   
شاهیا  ...( )کآ  ها  همینی  )یعث  با   بیاد  بیایی   ...(  پثشیث  مآ یآعات  همچیآ     هیا  در
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کای   شآد.   فاشتگا   جم   شیقا  یی شامل م عاش  
ک    شنای ینسا  :یآح کایمیت    مبادو مفیوشن  ینسیا   ریژگب     شیایفت  هیا  ر ح  

گیییاه   قییثی  عمیییل   شییایشط م  ینسییان   مسیییهآهیت   یختیییای(  یب یییاد مختلییف  جیییآد   )م
 نهیییایس بشیییا  ها  یههییی  دی تیییثبیای  فیییاد    یجتمیییاع   م یییاد   یانآشیییت ینسیییا   یییینت

 .پادیهد م 
کیی  شییامل مبادییو شییناخت یی  : هییایح   )ینییآیح علییم د ییزی    ها  عییاد  شناییی   

 ییوری   نبییآ    ۀم   مسییهل شییآد   دی  )یههییاح    دیی ( م دصییآه  مت ییای (   غیاعییاد 
عصیمت  )نبآ   یییاهت  یمامیت(  یعجیاه   م اما  یششا  هث  م     نیر    ب ثت ینبیا

   شآد. مقاح م )یمامت ب  م نا  خا (   جانشین  ینبیا یاینجاح  مسهل   
کیییی  شییییامل مبادییییو تییییارش  ینبیییییا ییهنما :پیییینجم  هییییا  هوشییییک      ریژگ  شناییییی   

کیی  بییا یششییا   کتاب کییاح هایییت   بیی  تییارش  پیغمبییا نییاهل شییث    محتزشییا  م هییایس     ؟ص؟ ی
ک  دی  تارش  یقیآیح   ملیل  م    دی ینجامث    هما  دیا  م  د ا  یتفا  یفتاد  م دآیدث  

 گادد. م ها  قام  مقاح  دییتا  دشگا
کل  دربای قام  :ششم ک  مبادو  کیفییت   قام  رریژگ  شنای    ها  م   هث  نیز ل  

  مآعریی   جییثل  )ییییتث ل ع لیی  اه  جهییان  بییآد   یبییث  بییآد   ییییلآب بیییا نییز ل  یعجیی
 شآد.   تأریل یی شامل م متشاب    مبادو محکم     تمثیل  قصص  ...(

کیی   یخییا  شیا ینسا  :هفیتم مبادییو خآدشناییی    خآدییاه   خیییا   شییا دی بی  یییاه   
کمیال م  ۀیف یال یختییای    ییبقیی قیام   ن یی   توبییت   ترکیییۀ  یی اد  نهییایس  ر ش  هیا بییا 

 تفاصیییل یخییا  فا ییل   بیی    یییاینجاح علییم     هییا بییا شکییثشگا م  ۀبیییا  ییبقیی عمییل   یشمییا   
 .  پادیهد  یذشل  م

کیی  شییامل مبادییو نمییاه  رره   دییج  قوبییان   دعییا   بانامیی  :هشییتم ذکییا  ها  عبییاد   
 شث  ییت.  م  منرزی دی شآد   مصاه  یجتماع  بسیای  نیر  م

کیی  شییامل دییال   دییایح دی :نهییم شنییت  تجمییل       نآشیییثن     خییزیدن یدکییاح فییاد    ز
 باشث.  م 
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کیییی  مبادییییو یجتمییییاع   د ییییآق   ییاییییی    :دهییییم یی یقتصییییاد   یدکییییاح یجتمییییاع  
 هیییا  فاعییی  یدکیییاح میییثن   یقتصیییاد   ق یییایس  جریییییس  ییایییی    بییی  بخ درباگافتییی   

 گادد. یهملل من سم م  بیم
کییی  شیییآد  یی شیییامل م هیییا  فاعییی    مبادیییو مت یییثد  بخییی  یه یهبتییی  م میییآً  هوشیییک

کنث.ها  م کآشث ز یشا  مختلف  م   یی مقاح 
یی  ینسییا  م اصییا  ییمم طییاح مآ ییآعا  باگافتیی  یه قییام   مآ ییآعا  مییزید نیییاه مفسییا
هفیتم تیا  قامنی     مآ یآعا  بیا ررشکیاد در   ۀنمآنی  محزیهیا  ی ل تیا ششیم کنث؛ بویی  م 

 صییزی  ممیختیی     طییاح ییییم مآ ییآعا  بیی قامنیی  ییییت.ا ررشکییاد بییو  دهییم مآ ییآعا  بیی
قامنیی  قامنی   مآ یآعا  بیو   مآ یآعا  در   تاکیبی  ینجیاح شیث    پیادیختم بی  هوشیک یه

 .  عکسب گیاد    دربام  ماتبط با م  مآ آح یی نیر
هیا  تفسییا  مجمآعی  دشگیا محزیهیا  مختلیف دی تآج  بی  طیاح مآ یآعا  قامنی  دی

کیی  تفسیییا هبییا طییاح ییییم مسیی پیوو موقوورآ  یهلل مکییایح شیییایه  دیجملیی  مشییت یه آد ییییت؛مشییه ل  
گیا  دی طاح مآ آعا  باخزیدیی نبآد   مرید  ییت:دری  مآ آع  دی  ها  پیشیم یه فای

کلمییا   مآ ییآعا  خییا  دی صییزی  م ق یی    بامحییزی  تفسیییا مآ ییآع  ها نییث بیی
گبشت  بسیای کی  هی ث یعتیشآد   ه  باشیدشث  م  علما   کیاد  جیا کم تیا من کیثیح دییت ای  

شییم مثییای پیشیییم  مقییاح نکییاد  ییییت. تمییاح محزیهییا مآ ییآع  یی دی تفسیییا  کیی  مییا یییایم دیر
گییامحث د ب  شیک مآ یآح خیا  بیآد    مآ یآعا  قیام  یی بی  گسیتاد    فای مقیاح  صیزی  

یییم  یییت. هوشیک یهگافتی   مثیای تفسییا  یخییا میزید تآجی  قیایی ل  دیهینث   هی  یییم مسینکاد 
کلی     م یییت  نی  شیک تفسییامحیث د م یّی  شیک شیاخۀ مآ یآع  دی ب  تفسیا ها ناهاکتاب

هییا  قابییل تییآجه  بییای  تییاش  ییییم ی یخییا جییامع پیایمییآ  تمییاح مآ ییآعا  قییام . هیییکم دی
کی  شییاشا  هاگآنی  ت ییثیا یییت )مکییایح  طییزیتفسییا مآ یآع  قییام  بی  گافتی   گسیتاد  صییزی  

 .(31_ 29/ 1: 1392شیایه   
کیییی   پیوووو موقوووورآ   جزیس  مبادییییو علییییم   م افییییت  خییییثیدی د  جلییییث نگاشییییت  شییییث  

هیا   شناخت خثی  صیفا  جمیال  جیال  م یاد  منرهگیا  ها  م افت   خثیشنای   یی 
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گییاد    یی دربیا م دکآمیت یییام   قیامت  نبیآ  عامی   نبیآ  خاصی   یمامیت     شیت  
گیا یششا  ب  مآ   آعا  قام  دیید.نشا  یه نگاش فای

گییا یییاس نگیاش جیامع   یهلل جیآید  مملی  نییر بیامشیت کآشییث   فای بی  مآ یآعا  قامنی  
کوورننوتفدوویرییییت دی  متنییآح بویییی   محزیهییا  مختلییف   مآ ییآعا  یی دی ونضوونع وقوورآ و

کیوشم بی  یی  مسیهلبا تآجی  بی  منکنث؛ یششا   دشگیا  تآدییث  م یاد   یییاهت بیی  یه ۀکی  قیام  
گسیتاد    جیامع پادیختی    ب  ییم ی  مآ یآح بی ییم تفسیا پادیهد  دیا  م مآ آع صیزی  
 (.25_ 24/ 2: 1390)جآید  ممل    ییت

شیک شیا  یی دی محیزی هیا کلی  مشیخص نمیآد    هشیت محیزی یششا  مآ یآعا  قامنی  یی دی
کیییاد  بنیییث   هیییا  جرئییی  ت سییییمصیییزی  بخییی    نیییث مجلیییث بییی ینیییث؛ محزیهیییا  بوییییی  

کرننوتفدیر ۀانگ هشت  :ییتشامل مآیید ذیل  ونضنع وقرآ و
 ثأ   م یاد؛مبی  ییآح ؛خثیشنای    تآدیث  د ح ؛شنای  شنای     د   قام ی ل محزی
شناییییییی    ت  م افییییییششییییییم ؛یخییییییا   پییییینجم  ؛ینبیییییییا  ییییییییا نبییییییّآ  عامیییییی      هیییییایح

ث  شییجام یی  مقییاح   بویییی    هشییتم محییزیدی شناییی    ینسییا   هفییتم شناییی ؛ شییناخت
 ییت.

گیا بیا نگیاش  .   مسائل قامن  یییتدی مفسا  مآ آعا  مقاح شث  داصل نگاش فای
گییاهی  ها  قام  یی دی ممزه  منث مجمآعۀ نراح  بنیث    گسیتاد  دییت    ای آب شیک نریم فای

 مقاح نمآد  ییت.
کیییث بییا ج ونوو وتفدوویروونشووسر دی یهلل یییبحان  نیییرمشییت کیی   یهمیییت یییئییۀ  ییمم تأ تفسیییا  

گیابتآی کی  شکی  یه جامع  مفاهیم قام  یی تفسیا   نث با نگاش  فای کیاد   یهیثی   کنث  تصیوش  
 تفسیا   پایخگزیس ب  همیم هث  بآد    مرید  ییت:ۀ تثریم ییم مجمآع نگایش  

ک  تفسیا ک  بتآینیث غاهیب مفیاهیم قیام  یی تفسییا شک  نیست  کنیث  بی   مآ آع  جامع 
کی  هوشیک  علم    تح ی ی  نییاه دهاگو   یییم میزید بی  عهیث   مسیهآهیت خاصی  یی دی یید 

کی  باشث دیت  تابگیاد. پی  ک  مشنایس با قام  دیشیت  باشینث  مشیا  یی طبیق مآ یآعات   ی  
کننیییث.دی قیییام  مقیییاح شیییث    جمیییع   ت سییییم یختییییای  خیییآد یی دی کیییای ۀییییپس نتیجییی بنیییث  
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یی بیی  ر ش خاصیی  تفسیییا ی  یه ییییم مآ ییآعا  گآشیی  کمح  ییا  ییییام  بگبیینییث   هییا شیی
کیای  کنث   نرا قام  یی دی م  ب  ر شین  بی  دییت مرید بیزی،  نگاینیث    هی  تیا ییییث  بی  یییم 

منییثی  قییایی  مآ ییآع  نگاشییت    دی یختیییای عییا قیی  صییزی  تفسیییا  مآ ییآعا  یی بیی ی  یهپییای 
 .(21_ 19/ 1: 1383)یبحان    دهث م 

کی  غاهیب مفیاهیکیث بیا هیز ح نگیایش تفسییا  أیششا   مم ت م قیام  یی درباگییاد  جیامع 
کیای ییتا، تفسیی یذعا  دیشت  ک  تا ینجاح ییم  ی  یه  ا نگاشیت  شیث  تآییط یششیا  دی پیای ینث 

گیانگاینث  یدعا   گشا خآیهث بآد   مآ آعا  یی   .ب  مآ آعا  یی نثیید نگاش فای
تفسییوپژ ها     هیا  مفسیای    دشیثگا  هیا  تفسییا  م اصیادیشتم مجمآعی  نرا با دی

گییا نییم بامی  کیا    فای کی  تآجی  بیی  طیاح  کی  مهیم مآ یآعا  قییام   بی  مشیث  تییویم شیکل  
هییا  ررشکییاد تییویم ریژگیی مهییم یی پاییی  دهییث  یه نیاههییا  ینسییا  م اصییا مسییائل باخایییت  یه

 باشث. م  مآ آع  م اصا عصا  دی تفاییا تفسیا

 نگری در طرح و ضوع . جاوع2
 تفاییییا مآ ییآع  م اصییا  یییئییۀ عصییا  دی تفسیییا هییا  باجسییتۀیژگیی ر یه شکیی  دشگییا
تاتیبی    مآ یآع  نسیبت بی  تفسییا یمتییاهی  تفسییا شک  یه مآ آح ییت. نگاش  جامع یه
گستادگ  یفق بحو م طاح مآ آح ب  تاتیبی   بیا تآجی  بی   باشث. دی تفسیا صزی  جامع   

گیادد  دیی  مقاح م  و متنآح   دیمن مباد  مآ آعا   یب اد مختلف  ییع مشا     گستا
کیی  دربییای  بییاخا  تفسیییا ت ّمییق نمییآد. تییآی   نییثی  دینییس   نمیی    شییا  نییث  کشیی مآ ییآع  

بی  ینتهیا   خآیهیث ها ی  ز دتیا نم  شتاب نثیید   نشینث   مآ آح ماتبط با هم ب  بحو م 
ک  شایشط فیایهم بیآد ر د. بنیاباییم     می پیی  قام  بایث؛ زیای  نیم ت ّهث  نثیید   تا هاجا 

گییاد؛ یمیا  یقح  مزید بحیو قیایی می گا  م ای  قامن  ب  یجمال    تاتیب   علآح   تفسیا دی
)م افیت   ینثششی  دکمفاماییت عمیق نگا   تفصیل مبادو  مآ آع   جامع تفسیا دی

تاتیبیی   مآ ییآع   ییییع  هیی  تییا   مآ ییآح تفسیییا بیی  شیییآ  بنییاباییم .(528_ 2/527: 1379
 یما عمیق ییت.  مآ آع  محث د ی  یقح  ییت   دی تفسیا ینثیه 
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ک  مخاطب بهتا یقناح شآد  داهیت ینتریای شیا یؤی   یبب م  ۀجانب بویی  هم  شآد 
میزید مآ یآح ر شیم  دشیثگا  نهیایس قیام  یی دی کنیث   بث   جآیب یشجیاد نمی  شبهاِ   یبهاح  

 .(291: 1381)یدمث    یاهدم 
هییا   تییویم ی هزشییتمهییم ل  بیی  عنییآی  شکیی  یههمسیی ۀجانبیی  همیی  ر   بویییی  جییامعهییییمی

 .(37_ 33: 1399)صثی   م اف  شث  ییت تفسیا مآ آع  م اصا یهثی  دی
ک  م  یه تفدویروونضونع وقورآ ونگیا م افی  نمیآد  تآی  ب  عنآی  تفسییا جیامعجمل  مثای  
شییک یه مآ ییآعا  یی گییاش جییامع  هودی شییک ن یهلل جییآید  مملیی  ییییت. ییییم یثییامشییت کوورنن

گییادد.  هیا   ز یشیا  مختلیف م ی مکیا  تمیاح جنبی کی  دتی کیاد  ی  بوییی  گآنی  بی  تبیییم 
اهیب ق دی  با عنیآی  هیثیشت دی قیام  جلث شانردهم ییم یثا عنآی  نمآن   مآ آح هثیشت دی ب 
 فصل تثریم شث  ییت:27بخ    5

یی  فصییل: هییثیشت دی کلیییات  دربییای  بخیی  شکییم: هییا  یی  یجمییاه  بییا هییثیشت؛مشیینایس  ن 
 گسییتا  ییکییا  هییثیشت؛  ییوری  هییثیشت؛ د ی ییت هییثیشت؛ شییناخت د ی ییت هییثیشت؛

 شثگا .گم شافتگا   فاجاح ی  هثیشت یهه ؛ باکا  پیو   یه ینآیح هثیشت؛ هثیشت؛
هیثیشت  مریاها منشیأ هیثیشت خثی نیث؛ فصیل: د  هثیشت خثی نث دی مراها منشأ   د ح:
 خثی نث.
ینیآیح  هیا  قیام ؛ینیآیح یییاهت هفیت فصیل: هیا  قیام  دیهثیشت   هاح ییاهتینآی یآح:
شییایشط  هییثیشت ینسییا ؛ تییا   قییام  دی مثییای هییا  هییثیشت قییام ؛ریژگیی  هییا  قییام ؛هییثیشت

 شافتگا  ب  هثیشت قام .یی  بیا  قام ؛ ها  هثیشت دیشیآ  هثیشت قام ؛ ری  یه بها 
  گیآنگ  هیثیشت ینسیا  دی قیام ؛ یی  فصیل: م  دیییهیابس ینسا  ب  هیثیشت قیا  هایح:

 ییهکایها  هثیشت ینسا . هثیشت ینسا ؛ مسیا
گوییر  یاهت   مراها   مبثأ پنجم:  ی یال؛ ماهییت  یاهت   شی  فصیل: م  دی یه یی  

 یهرنیی  ی ؛ شیییقا     گییآنگ  ی ییال شیییقا ؛ پیامییثها   ییاهت؛ هییا   ییاهت؛همینیی 
 ها. ا م یی  مباره  ب نیو ها  مریدم  

کیی  تحلیییل   تفسیییافصییل هییا  تمییاح ییییم بخیی  یب ییاد مختلییف مآ ییآح یی دربادیینییث   هییا 
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گیاد   بیا    تبییم شاشست  تاش شث  بویی    بآد    داصل نگا  جامع مفسا جامع صزی  
یفتیای  مقیاح  یی  ب  یث بینشی   عیاطف    مبادو دی  یآنگاب  ث    شک طاح تک یه پاهیر

آح پاییییخگزشا   یب یییاد میییاد    م نیییآ  پاییییخگزشا   نیییآح پایییی   مچنییییم ییییقه شیییآنث.
ها  پاییی  کنییث. منرییزی یب ییاد پاییی  یی ۀهمیی ر ش پاییی     نیییر گزیس  یصییآل  کیفیییت پایییخ
کنیث. یییم  ب  شک ب  یث یه بای  یفع تکلیف بآد    مزید    نباشث م ق     یب یاد مسیهل  تآجی  

پاییی  مخاطبییا  یه شیییآ  کیی  در  پایشییگا ها  مختلییف پاییی    بیی جن مشییا  یههیی  ییییت 
گستا  غفلت نکنث    ها  مختلف تآج  نماشث. پایشگای  با یقآح مختلف   نگاش ب  

یهجملیی   مییزید یهتمییاح مفسییای  مآ یآع  م اصییا ییییت؛  نگاینی تیاش بییای  طییاح جییامع 
کیی  شکیی  یه علییل پیییثیش  مکتییب ج ونوو وونشووسریهلل یییبحان  دی مشییت هییا  م ت ییث ییییت 

گادشیث   نگا  دیمیا  مسلمانا   جر  دی مختلف ع یثت  کی  ییبب  مآ آعا  قام  بیآد  
 هیا  دشگیایشیت  یه مآ یآعا  قیام  م قیآ  دیشیت    جیر  یه گو ه  تآج  خآد یی بی  شیک ها

گیییو  یهییییم غفلییت شییث  یییییت؛ هیییا  اصییث یههیی  ماتکیییب یشییتبا م  تفسییییا هییا دیر   ییییم 
گییاه  یه  بییا تآجیی  بیی  ییییم مییییب .(1/19: 1383)یییبحان    ینییثناپییبیا  شییث  جبییای   نرییا م
 م اف  شث  ییت. عنآی  شک  یه یهثی  ییم یثاهامآ آح ب   طای  قام  درباییأجامع

 دشیثگا  ع یل   جیامع یه دقییق   عصمت یماح یی ب  طیزی ۀلهمسبای  نمآن  دی جلث  هایح 
ششی  قام  بویی  م  دهییل عصیمت  عصیمت یمیاح  هیا  یخیتا  دی کنیث   میآیید  ماننیث ر

یدادشییو یی یه قییام  ییییتنقا  نمییآد     قییام   مفهییآح یمییاح دی یمییاح  مییآیید ییییت مال یمییاح دی
 .(237_ 4/409  )هما  دهث شا  مختلف یی مزید بویی  قایی م نرو

نگیا بیای  نگاش جامع   هم  با هز ح یییئۀ وع رقوقرآ  یهلل مصباح یرد  دیهمچنیم مشت
ک یمورهۀ جام  مخاطب   کیاد تأ یییت نگیاش    م ت یث (1/17: 1393)مصیباح ییرد    ییث 

بیی  د ییایق قییام    ییییاح نردشییک  ب  ییث  بیی  مآ ییآعا  قییام   نیی  تنهییا جام یی  ییتییک جرئیی   
کاد؛ هایس یی ب  م اصث شیقا  باهکنث  بلک  یی  نم  گیو    یای خآیهث  هیایس  جیآد دیینیث کی  

گمیییا  خیییآد  نییییم شیییایشق    دی کننیییث.ثبیییا  مییی یفکیییای باطیییل یی بیییا مشیییا  قیییام  ی  کییی  بییی  
گا   دییی  فآیشث   مثای مثبتی  یییت ب  مآ آعا  قام  نگایآنگا    پادیختم جر  شک   ]ی



 و1399پ ییزوو/148شوویهن/وس لوس و       05

یییق  عمییآح جام یی  مییؤثا باشییث   یی  یی بییای   تآینییث بییای  شییناخت م ییای  قییام  دییمییان نمیی 
کییی  دشیییمم یییییاح   دکآمیییت یییییام  هسیییتنث کیییاد تیییا م اصییی بیییاه  منحافیییان    ث  خآیهیییث 

کننث  م  ییتفاد ها  مختلف یهیفکایشا  یی با قام  تقبیق دهنث شا با ر ش   )همیا  یبریی  
17 _18). 

گییایش  ینسییا  مبحییو ینسییا  یششییا  دی بیی    کنییث  م کامییل بویییی   طییزی ها یی بیی  شناییی   
اکییییب یمییییال  ت یییای  یمییییال  میییآیید   یییآ  غایییییر  عآیطیییف  ینف یییا    یدساییییا   ت

 (420_ 412  )همیا  کنیث ینتخیاب یشیای  می  م ییای طلبی    سیت  شخصییتها  پ   خآییت 
 ی  یه نگاش جامع ب  مآ آعا  قام  ییت. ک  نمآن 
کی  شکی  یه پیو موقورآ  یهلل مکایح شییایه  دیمشت کیاد  یییت  یهیثی  تیثریم یییم  تصیوش  
ماننییییث تآدیییییث     مآ ییییآعا  مختلفیییی  دیییییت مرید  شییییک تفسیییییا جییییامع دربییییای یثییییا  بیییی 
 ای   م اد  عباد   جهاد  دکآمیت یییام    مآ یآعا  مهیم دشگیا بیآد  یییتخثیشن

 مآ ییآح دکآمییت ییییام  یی دیدهییم   بییای  مثییال دی جلییث. (1/24: 1392)مکییایح شیییایه   
جیزیس  مری  ماهیا   صاف  جمع جنس  مدیب ییام  دی ۀلهمس ییاح  د  بخ   شامل: 

میادح  تکیی   شف ت ییام  دی   یف ت   یال    یر  بزیگ  دی ف یلت ییت ن  یمهم دی
کم بائها  مادح  یییرن  دی با تآد  گاها   فاهنس دا دیتگا  ق ایس  ییتبا  مسیت یم  م با م

ک  نشا  یه مادح   با  طیاح مآ یآح یییت نگاش جامع دی تآج  دقیق ب  دال محو ما  مرید  
 .(138_ 10/123  )هما 

کتشییافا  علمیی  دی شییانرد   آح رره  علیی بیی  یعجییاه قییام    هشییتم  همچنیییم دی جلییث ی
یهبت  ینتریای پیادیختم بی  تمیاح علیآح  .(204_ 8/151  )هما  مآ آح پادیخت  شث  ییتریر

 ک  بای  ییم م صآد ناهل نشث  ییت.؛  اییه قام  نادییت ییت  طبی     خآی  یشیا
عنیآی  شکی  طاح مآ آح یی بی  نگا  دیتآی  جامعشث   م ها  مقاحبا تآج  ب  دشثگا 

 مآ آع  م اصا م اف  نمآد. یصآل تفسیا یه
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 وند و ض عات.  طرح نظام3
کیی  دی شکیی  یه مآ ییآع  دینراگافتیی  شییث   طییاح مآ ییآعا  بییا  تفاییییابیشییتا  مسییائل  

 م اصییا  تفاییییا مآ ییآع  دی دری  محزیهییا  مهییم تفاییییا شکیی  یه» نرمیی  خییا  ییییت؛
کیی  بییا یدعییا  یییئییۀ گسییتاد     م ییای  قییام  یی بیی نث یییاختای ر شییم مآ ییآع  ییییت   صییزی  

کنکاش قایی دید  گیا مزید  کیارباد  دی .(87: 1384)نصیا   « ینثفای مفسیِا مآ یآع  دی »ییم 
گیییا  قتیی  بیی  مجمآعیی کلیی    فای دی پییس دیییتیابس بیی   هییاهانگییاد  بیی قییام  میی  ۀشییک نگییاش 

کیی  می  یطاعیا  یه در   قییام  ییییت  یمییا یه هییا  طاعییا   نروشیی در   ییییم ی کآشییث یهمنجییا 
دییت مرید  دی یف ی   یییع   بیا تا  مسائل مختلف بی  ییای  قام  یی پیایمآ  مآ آعا   

ک  خثی نث بی  بهانی منث   متسق م ی  نراحقام  یی مجمآع  هیا  مختلیف شابث؛ باییم مبنا 
ک  یخم دی م  مآ آح پادیخت  ییت  یما نرا با ب  طاح یخم دی یشیباح م  همینی   ییم بآد  

 ییگی    ییتبیا  نیآع  نریاح  نگا  مفسِا مآ آع  ر   دیییم یه .(186: 1387)جلیل    «شآد
کنییث  مآیجیی  صییزی  مفسیی غیییا ییییم شییآد. دیدی مشییا  قییام  مشییاهث  میی  ا یی بییا م ییایف  پای

ک  ت ای ا    م  : 1399)صیثی   ی  یی درپیس خآیهیث دیشیتفاقی  هیا  میبهب   نیریح یاهد 
10 _11).   

کی  یه تفسیا مثای خ  یهم  ب هیا   تنرییم بخ  جام ییت نسیب  باخزیدیینیث دی مآ آع  
عاح فایتا یفتی    بیای  طیاح مآ یآعا  یه شیک نریاح   طیاح  بنث  صزی    مختلف یه دیت 

کلی    بیا یییم طیاح م میآً  عیا   ینیث. دیکیا  پییو   نمیآد  نریم هیوبخ  ذییل شیک عنیآی  
کل  نیر دییی  پیآنیث م  کی  ییتبیا     یآه  هسیتنث   نریاح جیام   یی شیکل معناریم  دهنیث 

نریام  یی  هیا ت یییم شیث    دی  یقیع هوشیک خاد  منق   شیا طبی ی  هیوبخ   بیا دشگیا بخ 
کی  دی در   م  نریاح جیامع  دییی  ییتباطیا  دقییق   منق ی    شیا طبی ی  بیا دشگیا   م یاهد 

 نث: نزشسم  وع رقوقرآ یهلل مصباح یرد  دی هایت. مشت بخ 

کنیییم؛ بیی مییا باشییث م ییای  قییام  یی بیی  کیی  صییزی  ییسییتماتیک   میینرم عا یی   صییزیت  
نهاشیت بی  منچی   هم ربیط بثهیث   دیها  م ای  ییام  یی ب دل    ییپژ هشگا بتآینث هنجیا

شم م یای  قامنی  یی دییت  هث  قام    کنییم   بی  ییاح یییت  نائیل شیآد. پیس نا یار بنیث  
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قابییل عا یی   هیا  فکییا  دشگیاهییا میییا    دی م ابیل نرییاح ممیآختم م  هیا شییکل  بیثهیم تییا م 
 باشث.

کنیث  یی شکی  یهمقاهب بی  یششا  یییئۀ مآ یآع   هیا  تفسییامیییب صیزی  نیامنرم   پای
م افی  نمیآد     وعو رقوقورآ  یهیثی  خیآد دی عنآی  شکی  یهدینست    طاح مآ آح منرم یی ب 

 نزشسنث:م 
دیال  قیام  جیا  هیی  شیک  نثیشیت    دیعییمیییتنادش بی  کنییم باشیث منچ  عا ی  می 

کنییم کنیث  عا ی   گیا مقیاهب  یی پای کنث    بث   ییتبا    نرم هم نباشث؛ زیای ی شیادگیا    پای
هیا  فکیا  غلیط م ابیل نریاح شیک نریاح فکیا  صیحی  دی کی  یهیی ی  مشکل ییت   فاشیث 

کآشیها  منحامکتب نخآیهث دیشت. همۀ  ینترای دیرشم هیا   ینث ب  یفکای   ینثشش ث   
کننث   بیا ییتبیا    پیآنیث ش ن  بای  مقاهبشا  رشش  ؛خآد شکل   نرام  بثهنث ی  م اف  

کیل مینرم   هم کی  دی جهیت صیحی  هسیتیم  دی  .هنیس بی   جیآد مرینیثامنسجم  شک  میا 
کای یی بکنیم. م ابل م   ها عینًا باشث همیم 

 ینث:ید مر یششا  دی ییم خصآ  با ذکا نمآن 
کل  بای  مفهآح شک شا  نث مش  کاد  عنآین   ک  دربای مثًا   پیثی  نماه شا جهیاد شیا   مشات  

کییای مشییکل  نیسییت گنجانیییث    یمییا بیی  م ییو     نهیی  یه منکییا ییییت    هیی  شییکل دید    
عنیآی   دمیث خثیییت  پیس ی هییم  ی ل قیام  ۀمشی میثًا  عناریم دی شک نریاح مشیکل یییت.

کسیان   ا  ی ل ییزی دمث خثییت   مشی کی  هیثیشت شیامل دیال منیا  یییت ب یا  ییجیع بی  
مشییا بیی  همیییم تاتیییب  عنییاریم.دشگییا  طییزی همیم هییثیشت خآیهییث بییآد   گییادد  عنییآی  دشگییا  م

کنییم شیا م عناریم یی دییت  کیادد یییم عنیاریم یی  هیا نییر نریام  باقیایی تیآی  دربییم یییم  بنث  
کل  م کا  تآی  تحت عناریم  مثًا نماه  رره   خمس   هکا  یی تحیت عنیآی   د؛تا  منثیج 
خیآد یییم عنیاریم منگا  قایی دید.  «م اما »  بیع  یجای    قا  یی تحت عنآی   «عبادی »

کنیم      ییبق  گیوشم  مسهل  کل  یی  گآن  تنریم  کی  باشیث بیا ی  بیم منها دی نرا  ی  یییت 
 .(21_ 1/19: 1393)مصباح یرد    دقت ب  م  پادیخت  شآد

تفسیییا ییتبییاط  شییا »پییادیختم بیی  قییام  یی گآنیی     ییمپیوو موقوورآ یهلل مکییایح شیییایه  دی مشییت
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کشیییف د یییایق تیییاه  یه« ی هنجییییا   گیییآنگ  ر یبیییط  نیییاح نهیییاد    م  یی ر شییی  یرهنیییث  بیییای  
کاد    نآشت  ییت:  مآ آعا   م اف  

کی    نیاح نهیاد یییتبیاط  شیا هنجییا  کی  میا م  یی تفسییا تفسییا یه نآع  دشگیا یشیم  م  یییت 
عمیل  کی  مآ یآح یشمیا   ت یآی  من ییتبا  با شکثشگا ببینییم؛ میثًا ب یث یه مآ آعا  قام  یی دی

گانیی  دیصییاه  بیی  گافییت  ییییم ییی  دی تفسیییا طییزی جثی ییتبییا  بییا  مآ ییآع  مییزید بویییی  قییایی 
کی  دی شکثشگا ی  یه د یایق تیاه    شیآدمی  تفسییا  م  یییت با تآّج  ب  مشیا  قیام    یشیاییت  

کشیف می  یییم ۀ گآنگ  ییبق کی  بسییایگیادهیا بیا شکیثشگوبای  میا   یرهنیث    ییهگشاییت. د 
ییتبیا  بیا هیم  عیاهم هسیت   دی هم پیآییت ب    مآ آعا  یی هماننث مجمآعۀییم نآح تفسیا

 ییت.  کنث   ر ش  صحی  بای  مقاه  بویی  م 
    دی ییم مزید مرید  ییت:

ک  طوهدینم  کی  م  صحی  مقاه ۀ یم  هیا یی  عاهم مفوشن    مآجآدی  هسیت  م  یییت 
د ی ییت  جآیمییع ینسییان   دی ببینیییم؛ خزیشیییث  مییا   همیییم  میییما    بییا شکییثشگا ۀدی ییبقیی

کی  همی  دی صیحی  م  ۀمقاه  مآ آعات  جثی یه هم نیستنث   طوه ییتبیا  بیا  هیا یییم یییت 
ک گیانث. دی  گآن  یییت  ]ش ن  قام  مجیثن نیر مقلب همیم تاب تثریمهم مزید بویی  قایی 

هیا یی دی ییتبیا  بیا  میا  تماح مآ آعا  قامنی   جیآد دیید   باشیث م  دقیق   هوشف  دی ۀ  ییبق
 .(19_ 1/18: 1392شکثشگا  مزید بویی  قایی دید )مکایح شیایه   

دی خصیآ    دهیث  امیت پادیختی   یبتیثی م  یی شیاح می ب  مآ آح یم نهم جلث دییششا  
ۀ کنیث. ییپس بی  فلسیف   بحیو می یشنک  یمامیت یه  ی  همیا  مغیاه شیث  فو ح بآد    یصآل  

کییاد   منییابع یمامیی صییزی  هنجییو یی  پیادیهد   بیی  جیآد یمییاح میی  ت یی دی مشییا    ر یشیا  دنبییال 
کنیث    شیت تکیزشن    یمامیت خیا  یشیای  م دی یدیم  بی     دهث؛ علم  یماح یی تآ ی  م 

  ی     شبها  یی با ییتناد ب  مشا  میاتبط پایی  دید ؤیتمام  منث  همیم تاتیب نراح ب 
  ییم مبحیو یی ینترای ۀهز ح دکآمت صاهحا    فلسف   نهاشت با طاح مآ آح یماح عصا دی

 .(421_ 9/19  )هما  دهث کنث   خاتم  م  بنث  م  جمع
کیث با هز ح تآج  مفسا ب  طیمشت منیث مآ یآعا  قیام   م ت یث اح نریاحیهلل یبحان  با تأ
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گا   دی کیامل  باخیزیدیی هیا  قیام  یههاها  مآ آعا  ییزی  ییت ی  نیسیت   دی پیآییتگ  
کنییای هییم مقییاح شییث  هییا  دّقییت بیشییتا یّمییا پییس یه ینییث؛یییزی  شییک یشییت  مقاهییب مختلییف دی 

ک  میا  مقاهیب ییزیر شم م  فیاد دّقیت دی م ییتبیا    پیآییتگ  خاصی   جیآد دیید. شآد 
کشیف ر یبیط مییا  مآ یآعا  شیث    همینیقوشنی  مشا    شیناخت  ۀهیا  مختلیف  ییبب 

 .(21_ 1/17: 1383)یبحان    یاهدم  مفاهیم بلنث ع ل  قام  یی میسا
ریم یمکییا  هییایس بییا عنییا فصییل زیییا دیمنیث  نراحصییزی    مآ ییآح ب ثییت بیی جلیث یییآح  دی

دشییثگا   سییاح م   عصییمت ییییآ   یهیق هییا  قامنیی  نبییآ    دیی    ب ثییت  هییز ح ب ثییت   ی  
هنثگ  پیامبای  بییا  شیث   ها  یهه  دی ینت ها  یثبا  م    یی    متکلما    قام   یعجاه

   .(3/523  )هما  ییت
مییا    نیث محیزی  ییبقیۀ بیا طیاح مآ یآعا  دی ونضونع وقورآ وتفدیریهلل جآید  دی مشت

 همینیییۀ بادیییو م یییثمات  دیجلیییث نخسیییت  یییمم طیییاح م دی هیییا یی تبیییییم نمیییآد  یییییت؛ م 
کلۀ مآ ییآعا  قییام  یی م افیی  میی  _ 1/25: 1390)جییآید  مملیی    نماشییث شییناخت قییام   شییا

 مبیثأ   م یاد  نبیّآ  عامی    یییا  یپس دی قاهب محزیها  تآدیث   خثیشنایی   .(458
 ییتبییا  هییا  یخییا  شناییی   شناییی    شییناختشناییی   جام یی   م افییت  ینسییا  ینبیییا

د ح  محیزی عنیآی  نمآنی  دی؛ بی کنیث م مآ آعا )محزیها( یی تبیییم دشگا ( با )محزی مآ آح
با طاح مآ آح خثیشنای    تآدیث دی قاهب ی  بخ  خثیشنای   مایتب تآدییث   نفی  

کاد    مبادو مختلف پیایمآ  م   شات یپس ییتبیا  مآ یآح خثیشنایی     ها یی بویی  
 .(713_2/22   شنای  یی نیر تبییم نمآد  ییت )هماقام 

 ث  ییت.شب  همیم یبک مقاح  ییم یثا دی مآ آعا    محزیها نیردشگا 
 هیا  ررشکیاد تفسیییاریژگیی  منیث یهمآ یآح بییا ییاختای نریاح ۀبویییی    یییئی  بیا یییم یییاس

هیا  ممیزه  کآشیث م یای   مآ یآع  می  مفسیا یییت   مآ یآع  م اصیا تفایییا عصا  دی
 .کنثبویی  منث  نراح ب شک نراح جامع  قاه صزی  منرم   دیقام  یی ب 



 10 ه یوتفدیروعصریودروچه روتفدیروونضنع ووع صروتبیینوویژگ 

 . نگرش ط لی حه و ض عات4
 یییت.ها ییتبییا  طییآه  م  طییاح مآ ییآعا  باییییاس نرییم    عصییا  تفسیییا ریژگیی  دشگییا
کیایکادم اصیا  بیای  نشیا  مفسای  دی دری   فهیم مشیا    نگیاش ینسیجاح متنی  دی میؤثا دید  

کیییث بییا کشییف پیآنییث میییا  م  کیی ییییم مسیی هییا  بییا تأ منسییجم    یدییث  دیید   قییام   هییا  هل  
کشف م اصث  ر ش کیاد  ها  مت ثد  بای   کی  شکی  یهیهثی  یزی   مشا  یییئی   یییم  ینیث 
_ 103: 1388؛ ی یادید  79_ 73: 1393)مهادید   ها نگاش طآه  ب  مآ آعا  ییتر ش
116.) 

 مآ ییآعا  دشگییا مشکاییییاه  ییتبییا  م  بییا  مآ ییآح   هییث  شییناخت بهتییا مفسییا بییا
کیی   ییمم مشکاییییاه  یب ییاد   ز یشییا  مختلییف هییا ی  مقییاح میی گآنیی  ب  مقاهییب یی  کنییث 

بنییاباییم   دفییش شییآد.  ییصییزی  یلسییل مآ ییآعا  بیی دشگییا مآ ییآح  ییتبییا    پیآنییث م  بییا 
 فهیم بهتیا مقاهیب   ها  مآجیب ییامانثه  مآ آعا  باییاس ییتبا  طآه  م  ۀطاح   یییئ

 .شآد ها م  ییتبا  میا  م 
کییث بیامشیت هییا    بیا ن یث طاحهیز ح پیادیختم بی  یییم ررشکیاد   یهلل مصیباح ییرد   یمم تأ

 عنیآی  ر ش مناییب بیای  یییئیۀیی بی مآ آح  طاح مآ آح ب  ر ش طآه   مختلف بای  یییئۀ
کیی  ییییم ر ش منقبییق بیییا بییین    زبییا  قییام  دی بییییا   مآ ییآعا  باگزشییث    م ت ییث یییییت 

اختای  دیید؛ ینسییجاح ییی ییییام  ییییت   منرییا عینیی  جهییا  یه هییا   دیییان    نرییاح ممزه 
کی  مادلیۀ گآن  ب  پیشییم  ۀمادلی ب یث  فاعی  یه ب یث    مادلیۀ ۀمادلی ییاه قبلی  همین  ی  

 ییت.
 مرید  ییت:بای  ییم     دی  جمل  یه
ینجیاح دید؛ ش نی  م یای   طیآل شکیثشگا عیا  هیم  بلکی  دی تآی  ت سیما  یی نی  دی م »
کیی  یه جییای    ۀیی مثییل شییک ر دخانییقییام    ییییت   بیی  هییا منبییع فیییه یههیی  یییایزیا مبشییای  

ک  م بخش    مادل  ببینییم... باشیث م یای  قیام  یی مثیل   کنث  ییث  منجا یی ییایب م   ی  
کی  یه ۀشیک  شیم کی  یییم   ی  دشگیا م گیبید    یید مادلی   ی  م مادلی  جیای  ببینییم  شیآد 

کی  یهم ّی  ییت. ی ل ن قۀل  ت سیماتشا  طآه  ماید منجیا  شیآد   یه  منجیا شیو ح م ن  دیید 
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ی ل یییت؛ نی  یشنکی   ۀمادل د ح فاع  یه ۀکنث.   مادل  د ح فی ا  م ۀک  هبویر شث ب  مادل
گا   ت سیما  طآه  ب  جایس م کی  پخی  م  قسیم م  باشث. ی هایس  شیاخ  شیآد    یییث 

کیی  م کنییث  یمییا ییییاس بییا  پیییثی م  نرییا دسییب مایتییب طییآه  دی  ییای  قامنیی  یی بییاییییم ییییت 
گافت  آعا  یی ب نراح طآه  مآ  وع رقوقرآ  همچنیم دی بگیوشم.  ینث: صزی  ذیل دی نرا 

کیهیا 2. خثیشنای ؛ 1 . ییهنماشنایی ؛ 5شنایی ؛ . یی 4شنایی ؛  . ینسا 3شنایی ؛ . 
. یدکییاح 9 ؛د  قییام ها  عبییا . بانامیی 8 ؛یییاه  قییام ینسییا  شییا . یخییا 7 ؛شناییی قییام  .6

 .(24_ 1/13: 1393. یدکاح یجتماع  قام  )مصباح یرد   10 ؛فاد  قام 
کآشیییث  ییییت بییا ییییم ر ش طییاح مآ ییآح  خثیشناییی  یی محییزی دشگییا  قییاییدید    یششییا  

ر   جلیث ی ل یییم همیم یه ها  مآ آع  خثیشنای  مقاح نماشث؛قاهب شاخ  مایدل یی دی
  یههییییی  یختصیییییا  دیید  جلیییییث د ح   ییییییآح بییییی  مجمآعییییی  بییییی  خثیشنایییییی    صیییییفا

هییم  )میییما   همیییم   ینسییا ( کیی  مخلآقییا  ییییم منرییا یه  شناییی  پادیختیی  ییییت مخلییآ 
 ییییپس یی    طییآل مآ یییآح خثیشناییی  قابییل فییا  هسییتنث. عنییآی  نرییام  پیآیییت  دی بیی 

ک  دی کاد   ها   می بانا مآ آح هیثیشتگا  خثی نیث قیایی دیینیث. ۀیدیم ییهنماشنای  یی مقاح 
پیادیهد   هیا  ینسیا  دی بایبیا خثی نیث می مسیهآهیت یدکاح فاد  نیر بی  تبیییم  هیاشف   عباد   

 باشث. م یقتصاد  دی یدیمۀ داکمیت   قانآنگبیی  خثی نث  ییایت   دی نهاشت  د آ   

کی  دییت  مآ یآع  هیا تفسییا یییم یییاس دی بیا هییا   بنث  م  مآ یآح ریرمآ یآعات  دیید 
بنث  نهیییایس مشیییا   مشیییا  یییییت   بییی  نحیییآ  بییی  دییییت  نهیییایس یه یییییتفاد  ای یی  بییی ۀن شییی

 مفسیا ییم مادل    نانچی   نیث دییت  ریرمآ یآعا   جیآد دیشیت  باشیث شیا دی ینجامث.  م
کل مشا  قام  یی دی نرادیشت  باشث  عا   بنث  مقاهب  باشثتاتیب منق ی   دیت  با تفسیا 

کلی  تفسییا مآ یآع  جیامع قیام ( یی نییر )ع ها  مختلیف ریرمآ یآعا  میا  دیت  نیاریم 
کا  مبادو یی تهی  نماشث.  مشخص   فهایت محتآییس 

بییادفش نریم طییآه  مآ ییآعا  مبتنی   ۀیییئی بیا ج ونوو وونشوسرتفسیییا  یهلل ییبحان  دیمشیت
کاد    کیث   نزشسث: م مبادو تأ

 ییی  قیاییدید   بو بحیو   نخست مشا  موبآ  ب  ع اشیث یی محیزی  ییم یثا تاش شث  دی»
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گنجین  قایی تآدیث دی کلیث ییم  گستاد  یی  م   مشیا  موبیآ  بی  یییما     دهیم   پیس یه یب اد 
کنیم    دی کی  بیا نبیّآ  عامی    صفا  یهه  یی مقاح  م یاد  خاصی    خاتم  همگیاح بیا مشیات  

گیییا تیییآین  بیییاق  مانیییث  مسیییائل یخاقییی    پیییی  ر د     نیییثی ییتبا  ینسیییا  دی  یی یه یجتمیییاع  ی
 .(21: 1383)یبحان    «مآ آع  مزید بویی  قایی دهیم دشثگا  تفسیا

 ییمم یشییای  بیی  محییث د بییآد  مآ ییآعا  دی مثییای تفسیییا   پیوو موقوورآ یهلل مکییایح دی مشییت
گسیتادگ  مآ یآعا  دیدری  کاد  با تآج  ب  تنیآح    کی  شیامل  ها  پیشیم تصوش   یییم یثیا 
و ح یییاح  مسیائل یجتمیاع   یقتصیاد   ییایی    یصیآل   فی ۀهمین ها  مختلف  دیدزه 

کآشی  بیایخاق  م  کی  دی  یین    شآد   طیاح مآ یآعا   ییتبیا  طیآه   م  بیآد  یییت 
کلییی   بییی مسیییائل میییاتبط بیییا هیییا هیییا بیییا شکیییثشگا دشیییث  شیییآد   م   صیییزی  شیییک یشیییت   مآ یییآح 

شیییایه    )مکییایح مقییاح   بویییی  شییآنث شکییثشگا ۀیدیمیی مآ ییآعا  دییی  ییتبییا  طییآه   دی
1392 :1 /18 _20). 

کوورنن هییا  دی ییییاس نرییم طییآه  م   ییین  طییاح مآ ییآعا  بییا نیییر  تفدوویروونضوونع وقوورآ و
مشییهآد  مآ ییآح نیییر هیا هییا  زیامجمآعیی ییییم نریم دی  ییین  مسییائل   بخی  بییآد    نرامیث

قییام   یبتییثی مآینییع نرییا   طییاح مآ ییآح مایدییل یخییا  دی دی عنییآی  نمآنیی   مفسییاییییت؛ بیی 
کییاد   یییپس مآینییع عملیی  یی مرید     دیییو ییی  هدییییس یهمییانع  مخییا لآت یخاقیی  یی مقییاح 

کاد  ییت دیشتم  یین   نرا دی .(220_ 22/ 11: 1390)جآید  ممل    ییو یلآت یی تبییم 
 بییی  طیییاح مسیییائل   تآجییی  مفسیییا یهتمیییاح   دهنیییث هیییا  نشیییا مجمآعییی زیا   هیییا یییییم بخییی 

 باشث.م  ها مآ آعا  باییاس ییتبا  طآه  م 
هییا ییتبییا  محتییآییس  م  عناصییا میییا  مآ ییآعا    مآ ییآع  م اصییا تفسیییا بنییاباییم دی

یییت  باخیزیدیی  یینریم یلسیل  شیک نگیاش جیامع  یه مآ یآعا  دی ۀیییئی طاح    جآد دیید  
دشگیا مآ یآعا  یی فیایهم ییتبیا  م  بیا  پیآنیث   مآ آح   شناخت بهتا ۀک  ییم ییستم همین

مقاهیب  بی   ۀیییئی رر د بی  تفسییا   پیی  یه یییم ر ش   هح یییت مفسیا ر   دیییم یه یاهد. م 
کم با طیآه      یییلسیل  تیا بتآینیث بیا یییئیۀ هیا دییت شابیث پیآنیث مییا  م  مآ آعا    ر ح دا
 مآ آعا  ماتبط یی تح ق بخشث.دشگا  مآ آح   شناخت مخاطب یه ۀمقاهب  همین
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 قرآنی. طرح و ض عات برون5
گستاش علآح   عصا ید ذهیم  نیاههیا  مختلیف ینسیان   مسیائل مت یثد  یی دی دا ا  

کییی  ر ش تفسییییاپثشیییث مییی  متنییی   بیییای  پاییییخگزیس مآ یییآع  در   تفسییییا تاتیبییی    مرید 
کفاشت نم  مقلآب ب  م  ک  دی کنث ؛ یهییمها  گیای  متنی    بیو  مآ آع  بیو   تفسیا جهت 

کی  مآ یآعا  فیای ی  دی متن   مآ آعا  در  تا دث یمکا  یه پادیختم ب   مفسا  گسیتاد  
 تیا کنیث   بی  جیا  م   ررشکیاد تحثشیث دقییقمی  شیآد  پاهییر ها  خادتیا  یی شیامل می  دزه 
متنی   مآ یآح دی ررشکیاد بیو  »بنیاباییم   گییاد.فاینگیا  یی درپیی  می  یجتناب یه ل   همس

کیی  دی مییزید بحییو  عنییاریم    ینسییانیت دی گافتیی    د تآّجیی  قییاییخییایج مییزی محزیهییایس ییییت 
گویبا  ییت   یجتماع  با م  هنثگ  فاد    ها دییم  ی  ییم همین  دینث دینم  ها دیت ب  

یهملیل  ماننث ر یبط بیم کنث؛   مآ    با م  باخزید م  یه تل     تفسیا   یهنمآد  دیید  
شسییت  یییامت م نییآ   یهگییآ  مصییا   تآهیییث   شییع   محیییط ز کیی   دشگییا ۀلها مسییهیید  تزز

گا ها پای  ریهنمآد  دیید شا ن    ییم دزه  خآیهث بثینث قام  دی م  مآ یع  دشیثگا     دیید ی
 قام   یستد

کیی  ررشکییاد ییییم مجمآعیی باتآجی  بیی  مآ ییآعا  مقییاح شییث   نیییم بامیی   هییا  تفسیییامشییث 
هییییا  مختلییییف مییییآیید  مسییییائل عصییییا  دیدییییزه  یمییییا دی  قامنیییی  ییییییتمآ ییییآعا  در  

یهلل جملیی  مشییت یه مییزید تآجی  قاییگافتیی ؛  یاد   یجتمییاع  شییا مسیائل موبییآ  بیی  هسیت  نیییریعت
کورننوتفدیر جآید  ممل  دی  قیاییدید    میتم دییا  یی میّثنرا نیاههیا   یقیع دی ونضنع وقورآ و
 جملی  یهملیل یهر یبیط بییم د یآ  بشیا   قیام  جسیتجآ نمیآد  یییت. هیا یی دی یپس پای  م 

کیی  ی کتییاب ر یبییط  هییا  مختلییف م  دیپییادیختم بیی  جنبیی  بییا ششییا  عییا  مسییائل  ییییت 
کوورننوتفدوویردی جلییث هفییثهم یهملییل  بیییم   ز یشییا  قوورآ  ج وعووهودرعنییآی   بییا ونضوونع وقوورآ و

 ینث. مختلف م  یی بویی  نمآد 
همچنییییم مسیییائل  همچیییآ  قانآنگیییبیی  دی جام ییی   نسیییبت یییییاح بیییا دنییییا  مبیییان  

مهید   یییام   مهید  ع ییث    بییا    ۀجام ی ایی   مهید  دینراح دمآک دکآمت ییام   
کیی  شییث  ( م قییآ  بیی  همیییم ررشکییاد بویییی  493_ 16/ 17: 1390)جییآید  مملیی    ییاییی 
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هیا  تاش بیای  پاییخگزیس بی  م  ها  عصا    یق یت تآج  مفسا ب  مسائل    دهنثنشا 
 یت.مآ آع  ی تفسیا قامن  دیررشکاد بو   با ییتفاد  یه

کم بییا مییزید تآجیی  بییآد  ییییت؛ نیییر پیوو موقوورآ ییییم ررشکییاد دی  دکآمییت  نرییاح فاهنگیی  دییا
دییم  ۀییبقیمیبیهب دشگیا   همزشست  بیا دکآمت ییام    ها  مبهب  دیییام   یقلیت

 دشثگا  ییاح  ن ی  مقبآعیا  دی ینتخاب نماشنثگا  یه دکآمت  جاشگا  مجلس شزیی    
: 1392هیییا  یطاعات )مکیییایح شییییایه   ییییاهما     دکآمیییت یییییام دکآمیییت یییییام   

کی   دا ا باینگیر عصاقامن    مسائل مناقش یهجمل  مآ آعا  بو    (401_ 10/88 یییت 
 تبییم نمآد  ییت. ییم تفسیا  بویی    دی مفسا

یهلل مصییباح یییرد  مشییت وعوو رقوقوورآ  دی م اصییا باینگیییربحییو قامنیی   مآ ییآعا  بییو  
طییاح مآ ییآعات  همچییآ   باشییث؛پیگیییا  ییییم ررشکییاد میی  بییا مفسییا یهتمییاح دهنییث نشییا 

یجتماع   تیاینس فیزشکی    میاریی   جبا تارشخ    فلسف   جبا پایخگزیس ب  شبها  جبا
ییتبا  م  با یدکیاح  شناخت ینسا    ییتبا  م  با مسائل یخاق    شنای    طبی    ینسا 

قامنی  مقیاح مآ یآعا  بیو   ی  یهآنی نم  (411_ 319/ 3: 1393یجتماع )مصباح ییرد   
 باشنث.م  ییم یثا شث  دی

 قامنی  دیمآ یآعا  بیو   بسیای  یه پیگیا  شث   وج ون وونشسروتفدیر همیم صبغ  دی
کیاف   مآ آعات  همچآ  ن ث دشثگا  مکتیب ماشیینیرح مبنی  بیا م  پای  دید  شث  ییت؛
کم با کشف ر یبط دا )ییبحان    هیا( بیای  پیشیافت ینسیا )ر یبیط پثشیث  جها  میاد  بآد  

(  54_ 52  )همیییا  قاهیییب میییبهب هیییا  مایکسیسیییم دی(  ن یییث دشیییثگا 31_ 29/ 1: 1383
کنیت (  119_ 117/ 13  )هما  یییل ۀنروش غاب   یخا  جنس  دی گآییت   ن یث نروشیا  ی

کیی  دی قامنیی  م اصییا ( یهجملیی  مبادییو بییو  123_119/ 14  )همییا  مقییاح  ییییم یثییا هسییتنث 
 ینث. شث

ک  بویی  م  مجمآح   نیم با دی شکی   م اصیا قامنی  دری   تبییم مآ یآعا  بیو  مشث 
هیا  عنیآی  شکی  یه ریژگی تیآی  یییم ررشکیاد یی بی  دها  مزید تآج  مفسای  بآد    م ررشکا یه

 مآ آع  م اصا باشماد. تفاییا عصا  دی مهم تفسیا
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 ت جه حه عل م انسانی .6
کل    عاحشک م علآح ینسان  دی ک  ناها دین  مجمآع    نا   بی  دیا     هایس ییت 

کایکادهییا   شکیی  یه فییاد  شییا یجتمییاع . یعییم یه باشییث؛آ   یف ییال   یفتایهییا  ینسییا  میی هشیی
کن  یصل  علآح ینسان   فهم    .(126: 1388)دشلتیا    ها  ینسیان  یییت کشف م نا  

گیییییایش جیییییثی   شنایییییی   د  جام ییییی مچیییییآ  یقتصیییییاهیییییایس همکاتیییییب  دینییییی  هیییییا  یه 
ش   ت لییییییم   توبییییییت  ییاییییییت  شنایییییی   تیییییارشنایییییی   زبیییییا  شنایییییی   قآح ینسیییییا 
بیی  عنییآی    شناییی ییییقزی   شناییی  شناییی   ف یی  یهلغیی   شییناخت فنییآ   جنییس بایییتا 
 شآنث.بنث  م ها  علآح ینسان  دیت شاخ 

گا ییعلییآح ینسییان  شییناخت  شییث    بیی    بیی  هحییا  عبییایت  علییآح ینسییان  ییییم  یمییوره  ی
 شیمای علیآح تجوبیس بی  متثهز     خایتگا  فلسف   همچآ  علآح طبی ی   خیآد بخشی  یه

 تآینیث  جی  یفتیای   ها می  م  غاشا  متاتب با یهثی    ها  ییم علآح  یما یادت  مشنثم 
یییت  یمیا مآ یآح  یختییای مآ آح علآح طبی    طبی یت بیث   ییید    ها باشث. جثییس م 

هیث  ییایی  علیآح  ب  هحیا  هیث  نییر ییت. ش زی     ینسا  با ییید   یختیایعلآح ینسان 
کیی  قابییل پییی کشییف ر یبییط بیییم پثشییث  شییناخت طبی ییت    طبی یی  بینیی  هییا  م  ییییت 

کی  بیا تآجی  بی  ییید   ر یبط ینسا  شناخت یفتایها    ییت  یما هث  علآح ینسان   هاییت 
کمتا قابل پی  م  یختیای   .(5/377: 1392 ایس یصفهان   )ی بین  ییتها 

ک  باشیث میزید تآجی  قیاییدید یق یت شک  یه کی  علیآح ینسیان  بی  عنیآی    هایس  یییم یییت 
کی  دی ییم علآح هنزه شکل نگافت  ییت؛ خا  هنزه ۀشک مجمآع  نرام  بنیا نکیاد  یییت 

نسیجاح ی تجوب   تاتییب     م  د ایق منفاد بتآینث طبق نسبت  یبستگیشا  ب  د ایق دشگا
کی  ناشی  یه شیناخت ینسیا   هسیت   یهیثی   علآح ینسان  دی نریاح شابنث.   ییگی  خاصی  

کنآ  شییکل نگافتیی    گییریی    یهیی  جزیییا بییا مجمآعیی  غاشییا  م  باشییث تییا هییا  یدکییاح   
ک  شاشث تشتت  متشتت ررب  م ح باممیث  یه هیا  ینیج بشیا    ۀها  جام ها   پاشان ر یت 

باشیییث. ییییم ن یییص   تشییتت دی مییییا  ییییم ن ییص  م خصیصیی    بامشنیییث  یهم   نییاها بیی  ییییی
علیآح ینسیان    یق ییت  خا  یه ۀشاخ ها  جآد دیید   ها  مختلف علآح ینسان  نیر شاخ 
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گاه  یه تارشخ  یی ب  نحآ یجتماع     شناییث دشگا علآح ینسیان  می پیآنثخآد با  نسب   با م
 .(139: 1388)دشلتا   

کی  یه یین  یمیزیدشگا   نسبت ب  م جری  ؟ص؟نب  خاتم  جر قام  ب  عنآی  م  پیامبای  
علیآح ینسیان  قابیل تبیییم  نآعیًا دی ییم یمزی ع ل  ییت   نآح یمزی ینث  یه)دس ( بآد  طبی  

کیی  هییم ینثششیی    باخیی  یفکییایۀ یییئیی  کیی  ییییاهت قییام  ییییت. همچنییا  هییا بیی  نییآح بشییا بییآد  
ک  نآعًا یه م  ب  ۀجام دی  خایتگا  یهه    قثی  دیید   هم عنیآی  علیآح ینسیان  شیاد بشا  

کنییث  بییای  مشییکا  دییل  یی  ۀیییئیی متکفییل پایییخگزیس    شییآدمیی     ییآ  بیی  قییام  مایج یی  
شافت م پای  گزیس هما   هایس یی در ک   هیا  بشیا  یی دینزیدشیث  محیث دشت مکا    دیید 

کیوشم  ینسا  ییت. تنایب عصا  یعجاهر     تاه    با طای   فایم قع هما    ها دی   قیام  
 مکانیرح یییتخایج  یییتنبا    یما یاز کای    همیم یقت ا  یی دیید علآح ینسان  نیر قلمو  دی
_ 285: 1396نیییا  )عباییی  کنآ  نآعییًا مغفییآل مانییث  ییییتییییم دیییتاریدها  قامنیی  تییاۀ یییئیی

288). 
گییا  یی  ت میییق پییژ ه  مآ ییآعا  قامنیی  بییا ت میییق تح  دینیی  بشییا   ۀعاصیی ی ییا  دیی

پژ هی  قیام  باشسیت  دی جاشگیاه  مهیم   هیا  مختلیف علیآح تجوبیس یهخصآ  دیشیاخ   ب
کی  یییاهت قیام    دری یما دی  (91: 1384)نصیا    ییت باخزیدیی م اصا  تآج  ب  ییم مبنا 

  تبشیا  ییی ۀپایخگزیس ب  مسیائل جام ی   ها  قثی  متنایب با بشاینثشش  یییئۀکوشم 
 عنآی  شک  یه وررشا  بازپژ ه  قام    تح ی ا  قامن  مفو   ییت.ب 

بینییی   هیییا  مختلیییف جهیییا دیییزه  مکاتیییب بشیییا  دی بیییوره   شیییاهث ههیییزی قیییا  دا یییا
کی  همیۀی بشیا   ... ۀمیثیوشت جام ی شنایی   یقتصیاد  شنایی   جام ی  ینسا  یییم  ییت 

کیاد  جهیا   ینسیا    اطویق بای  بهتی ۀدل مسائل بشا    یییئ ۀمکاتب دیعی دییا   یدیی  
 بانیث. ها  ع ل بشیا  ینیج می محث دشت دال ییم مکاتب یه هما  ینسان  یی دیینث  یما دی

کییی  بییی  عنیییآی   دش یییۀ  نییییم شیییایشق  دی کییی  یییییاهت هیییثیشت   یییییم قیییام  یییییت   مییییمان  
کنییث  ث باشیمیی   یی باعهیث  دیید ییهنمیایس بشییا کیی  باشیث م  ن یی  یشفیا   حن  بیاشییث.بیی  صی  گآنی  

 ۀ یوری  ررشکیاد  جثشیث یی بیای  عا ی  ییادت قیام  هجآح شبها  ب  دوشم  همچنیم 
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شافت پایی  قیام  دی قام    هنثگ  با ها  مآجآد دیگا  ها  فکا   پای  قاهیب نروشی     در
)ماکر فاهنس   م ای  قام    کنثی  منسجم یشجاب م صزی  مجمآع  مکتب  ب  نراح  
1382 :365). 

کی  دی صثی ث محمثباقاشهی  مسیلمانا  نیاهمنیث یییتخایج   دا یا عصیا م ت یث یییت 
 مآیجهی  بیا هیا  م افیت ینسیان  هسیتنث تیا دیشیاخ  هیا  یشیت  ۀهم  ییاح دربای تنریم نرا

کی  دینشیمنثی  مغیابدشثگا   یه کننیث هیا  مختلیف عا ی  می همینی  همییم دیها  فای ینی  
کننث؛م بآد   یه خبا دشثگا  ییاح با کی  دشیثگا    دکیم همچنیم نیاهمنث م  هستن   دفاح  ث 
ک  بشا دی هنثگ  ب  م  ییاح یی دربای   هیا ییییث  یییت   مآ آعا  جثشث   تجاربس بثیننث 

کیی  ینسییا  م اصییا تفسیییا مآ ییآعا   بایبییا یییاهد دیمیی  یی قییادی مآ ییآع  تنهییا ییهیی  ییییت 
گآ  هنییثگ  بشییا متفکییای   مفسییای    شابییث. قییام  دیییت هییا  ییاییی  ییییاح  بیی  نروشیی  گآنییا

شییارریس بییا مکاتییب غوبییس میی  مسییلما  دی کیی  هسییتییییاح یی م باشییث رر عنییآی  شییک بیی   گآنیی  
ر   یییم یه م افی  نماشنیث. ییاهنث  شناییایس   شک مکتب هنیث    منسجم   ۀنراح   مجمآع

کی  تفسییا ییم نکتی  یصیایی تأییث م  با مآیف ا  تفسیا مآ آع  دی آ یآع  تنهیا ر ش م دیینیث 
کی   صحی    جامع بای  پایخگزیس ب  نیاهها  عصا گیا قایرباشیث  ییت   مثع  هسیتنث ی

شییم   دشگییا بایبییا یییاه دیهنییثگ  دیییم ییییاح یی بیی  عنییآی  شییک مکتییب هنییث    مکاتییب عا یی  دیر
گزیوشم یه کنیم؛ نا هیا  مثبیت   جیآد ریژگی  تاتیبی  بیا ک  ر ش تفسییا ای ییم ر ش ییتفاد  

 (.33: 1399)صثی   شک شناخت جامع  ناتآی  ییت ۀست   یه یییئکاف  نی
یهلل جملیی  مشییت یه گافتیی  ییییت؛ قییایی نیییر مفسییای  م اصییا ادشگییییییم ررشکییاد مییزید تآجیی  

کیث  مآ آع  بای  پاییخگزیس بی  مسیائل فیاد   تفسیا یه هز ح ییتفاد با مصباح یرد  با تأ
م ابلی  بیا مکاتیب مخیاهف  س بی  شیبها   م ای  قام  بای  پایخگزی ۀیجتماع    عا   

 نزشسث:ییاح  م 
گستاد  گیاه  یه قشاها  تحصییل ییت بال  ها   همینی  ها  قیام  دی دشیثگا  کاد  بیای  م

 م یای  قیام    ن یاب یییام   هیز ح عا یۀی یجتماع  ب  خصیآ  پیس یه مختلف فاد   
یفکن  دشییمنا   شیبه  هیا   وشفم ابلی  بیا تح مکاتیب یقییب   بایبیا قاهیب نروشی  دی یییاح دی
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مشییکای  دا ییا عصییا مآ ییآع  یی دی کیی   ییوری  تفسیییا کایممییث  قییام   همچنییا  ییییاح دی
 مآ یییآع  شیییث  یییییت بییی  تفسییییا ییییاهد  ییییبب تآجییی  بیییی  یه پیییی  مفسیییای   م اصیییا  م

 .(19/ 1: 1393)مصباح یرد   
کی  بشیا پایی   شبهات  یییت ها  مسائل  پای   ها  بشا تویم دغثغ  مهم یموره  یه

کی  مکاتیب   کنیث   یهعلآح ینسان  جسیتجآ می  عاج م  یی دی   باممیث  یه  علیآح ینسیانِ   منجیا 
گسست م  غاشیت  مآ یآح   عثح تنایب متثهز   با مبان    ۀهمین هایس جث  دیها د ای 

کییوشم یی بیی ییییت  مفسییا  علییآح ینسییان  شافتیی  عنییآی  ماج یییت علمیی   هح دیدییزه  کیی  قییام  
کتییاب هییثیشتگا  دییل م  ییا    هییا   دکمییتپاتییآ پیییاح دیکآشییث  م   ییییت هییا  ییییم 

گزشیث. مسائل جام   گسسیت یهبتی  بشا  یی جستجآ نماشیث   پایی   هیا  هیا   خأبیا  جیآد 
یبرییهیا  مهیم    هح  تفسیا  ب  عنیآی  شکی  یه ییم علآح دی یه علآح ینسان   ییتفاد  جث  دی

مزید تآج    ها  قام گریی  م ای      فهم بهتا ح یق  تن ی ت شنای   یمکا بای  م افت
گافت  ییت؛ همچنیا  گیایش  مفسای  قایی  توبیتی    هیا  نیزشن  همچیآ  تفسییاکی  پییثیش  

 یه دا ییا عصییا دی د ییآق   ... مییثیوشت   تفسیییا ییاییی   تفسیییا یقتصییاد   تفسیییا تفسیییا
 ییت.  تفسیا  ح دیدزهییم علآ گیا  یهنتاشج تآج  ب  علآح ینسان    بها 

 گیرینتیجه
ث  یییت شیهیا  مختلفی  ییبب ینگییر  عآیمیل   م اصا  دری دیشاد شث  باییاس منچ  

کننییث. قاهییب تفسیییا ر ش   کیی  مفسییای   یه پیییثیش   مآ ییآع   بییای  طییاح مسییائل ییییتفاد  
 هییا  جثشییث دیطییاح پاییی  یجتمییاع    هییا  فاهنگیی   ییاییی   گییایش  مکاتییب فکییا   

یییادت قییام    مسییائل مختلییف  هجییآح شییبها  بیی  دییوشم     هنییثگ  ینسییا  م اصییا ۀعاصیی
کایممیث  تفسییا هیا  یجتمیاع   محیث دشت  دیزه  ییام  ب  ریژ  دی  مشیاهث  تاتیبی    نا

گسییتاد  م ابییل یشییث تمییثن  غییاب    مانییثگ  جآیمییع ییییام  دیع ییب ینحقییا     ییییت بال 
گاه  یه  تحصیل قشا یجتمیاع   ها  مختلف فیاد    همین  ها  قام  دی دشثگا  کاد  بای  م
کیی  تییویم ییییم عآیمییل   ینگیییر مهییم جملیی  یه  ین ییاب ییییام  خصییآ  پییس یه بیی  هایییت 
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کننیث  ر ش تفسیا پی  با ییتفاد  یه م  دیشت تا بی  یه مفسای  یی با مآ یآع  بی  قیام  نریا 
مسیائل عصیا خیآد بی  ا    علآح   تجوبیا  بشا   بای  دل مشک منث  یه  ب  میری  بها 

کاد   کننث. پای  مسائل خآد یی یه قام  یجآح  شافت   م  در

  ونشووسروج ونوو مآ ییآع   تفسیییا خصییآ   هییایمآ ییآع  م اصییا  بیی  یه بویییی  تفاییییا
کوورننوتفدوویر   پیوو موقوورآ   وعوو رقوقوورآ  کیی  تفسیییا  ونضوونع وقوورآ و گادشییث    یه عصییا  ر شییم 

کیی  د مهییم کآشیییث  یتییویم ررشکادهییا  تفسیییا  ییییت   ینییث بییا ییییتفاد  یهم  مفسییای  م اصییا 
کایکادهیییا  تفسییییا مآ یییآع   دهافییییت مآ یییآعا    مسیییائل  شیییثگا  قیییام  یی دربیییای هیییا   

 دیت مرینث.مختلف مزید نیاه بشا یموره ب 
گیییا بیی  هییریژگیی  یه  ییییم مثییای عصییا  دی همچنیییم ررشکییاد تفسیییا ایس همچییآ  نگییاش فای

نگییا  دی طییاح مآ ییآح  طییاح مآ ییآعا  ا   جییامعمنییث مآ ییآع مآ ییآعا   طییاح نرییاح
 ییت. قامن    تآج  ب  علآح ینسان  باخزیدییبو  
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