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هثاًی اختصاصی تفسیز علوی اس قزآى کزین
ضبزی

٘فیسی*

تبضید زضیبفت1395/09/03 :
تـبضید تـبییس1395/12/01 :

چکیذُ:
تفسیط يّٕی یىی اظ ضٚشٞبی تفسیطی زضاظزأٙی است و ٝزض زٚضًٔ ٜبغط ث ٝیه جطیبٖ تفسیطی جسی
ثب ٍ٘بضتٞٝبی ٔتًسز تجسیُ ضس ٜاست .ایٗ جطیبٖ تفسیطیٕٛٞ ،اضٛٔ ٜافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ سطسرتی زاضتٝ
است و ٝاظ جٟبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط استٛاضی یب ٘باستٛاضی آٖ پبی فططزٜا٘س ،أب زض ایٗ ٘عاو ٞط یه اظ قطفیٗ
وٕتط ثٔ ٝجب٘ی تٛج ٝزاضتٝا٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝضص ٔجٙبی اذتػبغی ٔفسطاٖ يّٕی ضٙبسبیی ضس ٜاست.
ٔفسطاٖ يّٕی ث ٝاضتطان لّٕط ٚيّٓ  ٚلطآٖ حسالُ زض ثرطی اظ آیبتٓٞ ،سٛیی لطآٖ  ٚيّٓ زض ثیبٖ
اقاليبت ٞستیضٙبذتی ،پطزاذتٗ استكطازی لطآٖ ث ٝيّٓٚ ،الىٕ٘ب ثٛزٖ ظثبٖ لطآٖ زض ٌعاضٜٞبی
ٞستیضٙبذتی زض ٔمبثُ اٍ٘یعضی  ٚيطفی ثٛزٖ ظثبٖ آٖٚ ،الىٕ٘ب ثٛزٖ يّٓ ِ ٚصا ًٔتجط ثٛزٖ آٖ ثطای
تفسیط آیبت اِٟی  ٚزلیكتط ثٛزٖ فٕٟی يّٕی اظ آیبت لطآٖ و ٝؾطٚضت ایٗ ضٚش تفسیطی ضا ث ٝز٘جبَ
زاضز ،ثبٚض زاض٘س .ایٗ اِجتٍ٘ ٝبٞی حسالّی ث ٝتفسیط يّٕی است و ٝضٕبضی اظ ٔفسطاٖ يّٕی تّمیای ثس
فطاتط ث ٝآٖ زاض٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝثب تجییٗ ایٗ ٔجب٘ی ،ثبٚضٔٙسی ٔفسطاٖ يّٕی ث ٝآٖ ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست؛
ٓٞچٙبٖ و ٝثطذی اذتالف٘هطٞب زضذػٛظ آٖ ٘یع قطح ضس ٜاست.

کلیذٍاصُّا :تفسیط يّٕیٔ ،جب٘ی تفسیط يّٕی ،لّٕط ٚيّٓ  ٚلطآٖ ،ظثبٖ يّٓ  ٚلطآٖ.

* استبزیبض ٌط ٜٚيّ ْٛلطآٖ  ٚحسیج زا٘طٍب ٜتٟطاٖshadinafisi@ut.ac.ir .

سال پنجم ،شماره اول ،پاییس و زمستان 0284
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هقذهِ

ذٛز ز٘جبَ وطزٜا٘س ،یب اظ آٖ غطفب زض ثرصٞبیی ثٟطٜ

تفسیط يّٕی « ٚثٟطٌٜیطی اظ يّ ْٛتجطثی زض تجییٗ

ٌطفتٝا٘س ،يٕستب ث ٝتجییٗ ٔجب٘ی ذٛز ٘پطزاذتٝا٘س.

ًٔٙبٔ ،طاز ٔ ٚػبزیك آیبت» 1زض سٙت يّٕی -تفسیطی

تفسیطپژٞٚبٖ ٔٛافك ٔ ٚربِف ٘یع زض ثطضسیٞبی ذٛز

ٔسّٕب٘بٖ پیطیٝٙای قٛال٘ی زاضز2؛ أب غطفب زض زٚضٜ

اظ تفسیط يّٕی ث٘ٝسضت ث ٝتجییٗ ٔجب٘ی ایٗ زست

ًٔبغط ثب الجبَ ٌستطز ٜجبًٔ ٝث ٝآٖ  ٚتسٚیٗ تفبسیط

ٔفسطاٖ اٞتٕبْ زاضتٝا٘س؛ چٙبٖ و ٝثبثبیی زض ثحج اظ

ٔتًسزِ يٕستب ٔٛؾٛيی ،ایٗ ضٚیىطز تفسیطی اظ ا٘حػبض

تفسیط اجتٟبز يّٕی اغال ثٔ ٝجب٘ی ٘پطزاذت ٝاست

ًٔسٚز تفبسیط ٌصضتٍبٖ ث ٝجطیب٘ی جسی زض

(ثبثبیی .)350-313/3 :1391 ،ضسی زض تفسیط

تفسیطٍ٘بضی ثسَ ضس ٛٔ ٚافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ سطسرتی زض

إًِّیاِتجطثی ث ٝشوط ازِ ٝقطفساضاٖ اوتفب وطز ٜاست

ٔٛاج ٟٝثب آٖ ،غف آضاستٙس  ٚزض غحت ایٗ ضیٜٛ

(اِطسیٔ .)71-65 :2010 ،سحت اثطاٞیٓ ٘یع ٕٞیٗ

تفسیطی  ٚیب ٘بزضستی آٖ ث٘ ٝعاو پطزاذتٙس  ٚازِٝای زض

ضی ٜٛضا پیص ٌطفت ٝاست (ٔسحت-196 :1373 ،

زفبو یب ٔربِفت ثب آٖ البٔ ٝوطز٘س 3.ثس ٖٚضه ،اضظیبثی

 .)202اثٛحجط زض وتبة ٔفػّص زض ایٗ ٔٛؾٛو ثرص

زلیك ٞط ضٚیىطز تفسیطی ثیص اظ ٞط چیع ثب اضظیبثی

وٛچىی ضا ث ٝثیبٖ ازِ ٝاذتػبظ زاز ٜاست (اث ٛحجط،

ٔجب٘ی  ٚضٚشٞبی آٖ غٛضت ٔیٌیطز؛ أطی و ٝزض ایٗ

 .)110-103 :1421غٙیٓ زض احط ٔجسٛـ ذٛز زض

ٔٙبلط ٓٞ ،ٝاظ سٛی ٔٛافمبٖ ٔ ٓٞ ٚربِفبٖ ،وٕتط ٔٛضز

تفسیط يّٕی ثٝغِطف ازِٔ ٝ٘ ٚ ٝجب٘ی تٛج ٝوطز ٜاست؛

تٛج ٝلطاض ٌطفت ٝاست.

ٌ ٛایٙى ٝا ٚثحج زیٍطی ضا تحت يٛٙاٖ «ثٙیبٖٞبی

وسب٘ی و ٝثٝقٛض وبُٔ ایٗ ضی ٜٛضا زض تفسیط

اسالٔی زض ٔكبًِ ٝآیبت ٞستیضٙبذتی زض لطآٖ» آٚضزٜ
است وٛٔ ٝضز ا ٚ َٚز ْٚآٖ ث ٝتطتیت «پبیٞٝبی يّْٛ

 .1ثطای تًطیف تفسیط يّٕی :ثبثبیی321-315/3 :1391 ،؛
٘فیسی4-3 :1380 ،؛ اِطٔٚی.550/2 ،1407 ،
 .2ثطای ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اظ ایٗ ٘ٛو تفسیط زض ؾٕٗ تفبسیط ٌصضتٍبٖ:
فطاء ،ثیتب97/1 :؛ اِكٛسی ،ثیتب109،101/1 :؛ 498،447/7؛

اظ ٘هط اسالْ» « ٚآفبق ٞستی  ٚقجیًت اظ ٘هط اسالْ»
ٔتؿٕٗ ٔكبِجی است و ٝثٛ٘ ٝيی ٔیتٛا٘س ثب ثحج ٔجب٘ی
ٔطتجف ثبضس (غٙیٓٔ .)235 - 211 :1415 ،حتست

قجطسی8/9 :1406 ،؛ اثٛاِفتٛح99/1 :1408 ،؛ 317/11؛

ثحج ذٛز ضا زض لبِت ثیبٖ ٘هطات ٔٛافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ

ٔالغسضا289،20،30/2 :1336 ،؛ اِجت ٝثطجستٝتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛتفسیط

آٚضز ٜاست  ٚحتی زض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝجٕىثٙسی ازِٝ

يّٕی زض ثیٗ ٌصضتٍبٖ ضا ثبیس تفسیط ٔفبتیح اِغیت زا٘ست ،ثطای

٘پطزاذت ٝاست (إِحتست.)578 -260 :1393 ،

ٕ٘ :ٝ٘ٛاِطاظی336/2 :1420 ،؛ 274/14؛ 405/8؛ ٚ ...ٚ 131/7
يجساِحٕیس280-257 :1394 ،؛ زض يیٗ حبَ ایٗ ضی ٜٛتفسیطی ثٝ
وتبةٞبی تفسیط ٔحسٚز ٕ٘یضٛز  ٚيّٓضیفتٍب٘ی ٔب٘ٙس اذٛاٖاِػفب

افطازی ٔخُ ظغّ٘ َٛجبض و ٝآحبض ٔتًسزی زض ایٗ
ظٔیٍ٘ ٝٙبضتٝا٘س زض ٞیچیه اظ آحبض ذٛز ثٔ ٝجب٘ی تٛجٝ
4

 ٚحتی فطاتط اظ ایطبٖ فیّسٛفبٖ ٔسّٕبٖ ،ث ٝچٙیٗ تفسیطٞبیی

٘ىطزٜا٘س .ضؾبیی اغفٟب٘ی اظ ًٔسٚز ٔؤِفب٘ی است وٝ

زست ظزٜا٘س؛ ثطای ٕ٘٘ :ٝ٘ٛػط :1342 ،وُ وتبة.

ثٔ ٝجب٘ی تٛج ٝوطز ٜاست  ٚث ٝچٟبض ٔٛضز آٖ ثب يٙبٚیٗ

 .3ثطای آضٙبیی اجٕبِی ثب ایٗ جطیبٖ تفسیطی زض زٚضًٔ ٜبغط ٚ
٘عاوٞبی پیطأ ٖٛآٖ :اثٛحجط169-163 :1421 ،؛ إِحتست،

 .4ثطای ٕ٘ ٗٔ« :ٝ٘ٛآیبت االيجبظ إًِّی فی اِمطآٖ اِىطیٓ» ٚ

314-264 :1393؛ شٞجی495-485/2 :1396 ،؛ .520-497

«إِف ْٟٛإًِّی ِّججبَ فی اِمطآٖ اِىطیٓ» ...ٚ

شادی نفیسی 9مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم 040/

ظیط ث ٝاجٕبَ پطزاذت ٝاست :لكًی ٘جٛزٖ غبِت ٔكبِت

 .2زض غٛضت زاضتٗ لّٕطٔ ٚطتطن ،آیب آٔٛظٜٞبی

يّٓ تجطثی؛  ٕٝٞيّ ْٛاظ نٛاٞط آیبت لطآٖ لبثُ

لطآ٘ی ثب یبفتٞٝبی يّٕی ٓٞس ٛاست؟ (ٓٞسٛیی)

استفبز٘ ٜیست؛ ضاثك ٝسبظٌبضا٘ ٝثیٗ لطآٖ  ٚيّٓ؛ ٞسف

 .3ثب تٛج ٝث ٝزاضتٗ لّٕطٔ ٚطتطنٞ ،سف لطآٖ اظ

اغّی لطآٖ ٞسایت ٔطزْ ث ٝسٛی ذساست (ضؾبیی

قطح ایٌٗٔ ٝ٘ٛجبحج چیست؟ (ٞسف)

اغفٟب٘ی .)313 -309 :1388 ،ا ٚزض ٘ٛضتٞٝبی زیٍط

 .4آیب ظثبٖ لطآٖ زض قطح ایٗ ٔجبحج ،ثٔٝب٘ٙس ظثبٖ

ذٛز اظ ٔٛضز زیٍطی  ٓٞثب يٛٙاٖ «ٚجٛز اضبضات

يّٓ ،ثب ٚالًیت تكجیك ٔیوٙس یب ٔتٙبست ثب فًٔ ٟٓبغطاٖ

يّٕی زض لطآٖ ِ ٚع ْٚاستفبز ٜاظ يّ ْٛتجطثی زض فٚ ٟٓ

٘ع َٚاست؟ (ظثبٖ ٔطتطن)

تفسیط آٟ٘ب» یبز وطز ٜاست (ضؾبییاغفٟب٘ی:1381 ،

 .5آیب اغال يّٓ اظ ايتجبض الظْ ثطذٛضزاض است تب ٔٙجًی

561؛  )562-561 :1392 ،ٕٛٞو ٝاِجت ٝتٕبْ ٔجب٘ی

ثطای تجییٗ آیبت لطآٖ لطاض ٌیطز؟ (غالحیت يّٓ)

ٔفسطاٖ يّٕی 5ضا زض ثط ٕ٘یٌیطز .اظ ایٗض ٚثب تٛج ٝثٝ

 .6آیب اغال ؾطٚضتی ثطای تفسیط يّٕی ٚجٛز زاضز یب

فمساٖ پژٞٚصٞبی ٌستطز ٜزضذػٛظ ٔجب٘ی تفسیط

آ٘ىٔ ٝجبزضت  ٚيسْ ٔجبزضت ث ٝآٖ يّیاِسٛی ٝاست؟

يّٕی ،زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝاستهٟبض ٟٔٓتطیٗ ٔجب٘ی

(ؾطٚضت).

اذتػبغی ٔفسطاٖ يّٕی  ٚثحج  ٚثطضسی تفػیّی
زضثبض ٜآٟ٘ب ٔیپطزاظیٓ  ٚزض ٔٛاضزی ذبظ ثٟٓٔ ٝتطیٗ
٘مسٞبی ٔكطح زضذػٛظ آٟ٘ب پبسد ذٛاٞیٓ زاز.
هسائل ًاظز تِ هثاًی اختصاصی
وسب٘ی و ٝث ٝتفسیط يّٕی ٔجبزضت ٔیوٙٙس زض ٔمبْ
پطزاذتٗ ث ٝایٗ ضی ٜٛتفسیطی ،پیطبپیص الظْ است ثٝ
ٔ 6سئّ ٝزض لبِت ضص ٔجٙب پبسد زٙٞس .ثیضه ثسٖٚ
پبسرٍٛیی ث ٝایٗ ضص ٔسأِٔ ،ٝجبزضت ث ٝتفسیط يّٕی
أىبٖپصیط ٘یست ٔ ٚجب٘ی ضصٌب٘ ٝایٗ ٔفسطاٖ زض ٔمبْ
پبسد ث ٝایٗ ٔسبئُ است .ایٗ ضص ٔسأِ ٝث ٝضطح ظیط
ٞستٙس:
 .1آیب لطآٖ  ٚيّٓ زاضای لّٕطٔ ٚطتطن ٞستٙس؟ (لّٕطٚ
ٔطتطن)

هثاًی اختصاصی
ٔجب٘ی اذتػبغی ٔفسطاٖ يّٕی ضص ٔٛضز ث ٝضطح ظیط
است:
اضتزاک قلوزٍ علن ٍ قزآى در تزخی هثاحث
اِٚیٗ ٔجٙبیی و ٝزض تفسیط يّٕی ثبیس ث ٝآٖ ثبٚض زاضت،
اضتطان لّٕط ٚيّٓ  ٚلطآٖ است .الساْ ث ٝتفسیط يّٕی
تٟٙب زض جبیی ًٔٙبزاض است و ٝثیٗ لطآٖ  ٚيّٓ اضتطان
زض لّٕطٚ ٚجٛز زاضت ٝثبضس ٌٚط٘ ٝثحج اظ تفسیط يّٕی
ثیًٔٙب ذٛاٞس ثٛز (ثطای ثحج اظ ا٘ٛاو لّٕط:ٚ
يّیظٔب٘ی .)134-132 :1383 ،پصیطش اضتطان لّٕطٚ
حسالّی زض ثرطی اظ آیبتٔ ،جٙبی ٔ ٕٝٞفسطاٖ يّٕی
است  ٚاغُ آٖ ٔحُ اذتالف ثیٗ ٔٛافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ
٘یست.

ٔ .5طاز اظ ٔفسط يّٕیٞ ،ط ٔفسطی است و ٝثٛ٘ ٝيی  -وٓ یب

ٔكبثك ثب ایٗ زیسٌب ٜحسالّی ،لطآٖ زض ز ٚزستٝ

ظیبز -اظ اقاليبت يّٓ تجطثی زض تجییٗ آیبت لطآٖ استفبزٔ ٜیوٙس

اظ آیبت ث ٝقجیًت تٛج ٝوطز ٜاست .زست ٝا َٚآیبتی

(ثبثبیی.)315/3 :1391 ،

ٞستٙس و ٝاٌطچ ٝزض آٟ٘ب ث ٝپسیسٜٞبی ذبظ اضبضٜ
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14؛ إِٛغّی41 :1422 ،؛ ٌّطٙی.125 :1384 ،

زيٛت وطزٜا٘س .زست ٝز ْٚآیبتی ٞستٙس و ٝثٝقٛض جعئی

زض وٙبض ایٗ زیسٌب ٜحسالّی ،زیسٌب ٜحساوخطیای

ث ٝتٛغیف پسیسٜٞبی ٔرتّف ٞستی پطزاذتٝا٘س .زضثبضٜ

٘یع اظ سٛی ضٕبضی اظ ٔفسطاٖ تفسیط يّٕی ضٟطت

ظ٘جٛض يسُ (٘حُ68/؛ ،)69پط٘سٌبٖ (ّٔه)19/

یبفت ٝاستٔ ،جٙی ثط ایٙى ٝلطآٖ ٔتؿٕٗ تٕبٔی زا٘صٞب،

زضذتبٖ ٌ ٚیبٞبٖ (ق ،53/ٝاً٘بْ )99/چٟبضپبیبٖ

اظجّٕ ٝتٕبٔی زا٘صٞبی يّٕی -تجطثی است .ایطبٖ

(٘حُ5-8/؛  )66اضبض ٜوطز ٜاست  ٚاظ آفطیٙص

زض ایٗ ل َٛذٛز ث ٝسرٙب٘ی اظ ٌصضتٍبٖ ٔب٘ٙس غعاِی،

آسٕبٖٞب (ضيسِ ،2/مٕبٖ ،1/شاضیبت )47/ظٔیٗ

ظضوطی  ٚسیٛقی ،استٙبز ٔیوٙٙس  ٚازِٝای لطآ٘ی ٚ

(٘بظيبت ،31-30/فػّت ،109/ضيس ،)41/وٜٞٛب

ضٚایی ضا و ٝایطبٖ آٚضزٜا٘س ٛٔ ٚاضزی افع ٖٚثط آٖ ضا

(٘جأٔ ،7-6/طسالت )28-27/ثبز  ٚثبضاٖ (٘ٛض،43/

ثٔٝخبثٔ ٝؤیسی ثط ایٗ ٘هط اضائٔ ٝیزٙٞس .اٌطچ ٝث٘ ٝهط

حجط ،23/فبقط )9/سرٗ ٌفتٝا٘س .زست ٝا َٚاظ ایٗ

ٕ٘یضسس پیطیٙیبٖ ثٌ ٝفتٕبٖ تفسیط يّٕی ٔػكّح ٚاضز

آیبت ثٝزِیُ يسْ ٚضٚز ث ٝجعئیبت ،زض وّیت ٔٛؾٛو

ضس ٜثبضٙس 6،أب ثٞٝطضٚی ،ازِ ٝایطبٖٔ ،ستٙس قطفساضاٖ

ثب يّٓ اضتطان زاض٘س .زض ایٗ ٔٛاضز اقاليبت يّٕی

تفسیط يّٕی ٚالى ضس ٜاست (ثطای ٕ٘ :ٝ٘ٛاسىٙسضا٘ی،

ٔػبزیك آٖ ضا ًٔطفی ٔیوٙس ،زضٔمبثُ ،زست ٝز ْٚاظ

ثیتب4/1 :؛ لطؾبٚی375 -374 :1421 ،؛ اِصٞجی،

آیبت ثب ٚضٚز ث ٝجعئیبت پسیسٜٞبی ٞستی زض تٛغیف

 ٚ )...ٚ 478–474/2 :1396حتی ٔربِفبٖ  ٓٞآٖ ضا

 ٚذٛاظ  ٚوبضوطز آٟ٘بٔ ،طرػب ث ٝحیكٛٔ ٝؾٛيی

ٔسّٓ زا٘ستٝا٘س .غعاِی زض احیبء اًِّ ٚ ْٛجٛاٞطاِمطآٖ،

يّٓ تجطثی ٚاضز ضسٜا٘س .غطاحت آیبت زض ایٗ ٔٛاضز،

لطآٖ ضا ٔطتُٕ ثط تٕبٔی ئّ ْٛیزا٘س (اِغعاِی ،ثیتب:

جبیی ثطای ا٘ىبض ٔربِفبٖ تفسیط يّٕی ثبظ ٍ٘صاضزٜ

405 ،404/1؛  ٚ )27 :1978 ،ٕٛٞث٘ ٝمُ اظ زیٍطاٖ،

است ِ ٚصا ایٗ ٔجٙب زضٚالى ٔٛضز ٔٙبلط ٝقطفیٗ ٘یست.

ضٕبض ایٗ زا٘صٞب ضا  77200يّٓ ث ٝتًساز وّٕبت لطآٖ

ایٗ زض حبِی است و ٝزض تًییٗ ضٕبض آیبت يّٕی

ث ٝحسبة ٔیآٚضز (اِغعاِی ،ثیتبٔ ٚ 289/1 :طبث ٝآٖ:

زیسٌبٚ ٜاحسی ٚجٛز ٘ساضزٔ .ربِفبٖ تفسیط يّٕی ثٝ

اِسیٛقی 265/2 :1421 ،اظ لبؾی اثٗ يطثی) .ظضوطی

تًییٗ ضٕبض ایٗ آیبت ٔجبزضت ٘ىطزٜا٘س ،أب ٔٛافمبٖ زض

 ٚسیٛقی ٘یع لطآٖ ضا ثطایٗ ٚیژٌی ستٛزٜا٘س (اِعضوطی،

ضٕبضش آٖ ثط یىسیٍط سجمت جستٝا٘س؛ چٙبٖ وٝ

291-290/2 :1410؛ اِسیٛقی-266/2 :1421 ،

أطٚظ ٜيسز  750ثطای آیبت يّٕی و ٝاظ سٛی

 .)267ایٗ تّمی وّی ضا غطف٘هط اظ ٔٛضز ذبظ تفسیط

قٙكبٚی ٔكطح ضس ٜثٛز (ٔسحت6 :1373 ،؛ اِحجبَ،

يّٕیٔ ،یتٛاٖ زض والْ ٔفسطاٖ  ٚيبِٕبٖ زیٍطی ٘یع

 )36 :1418تب ثیطتط ثٛزٖ ٌستط ٜآیبت يّٕی ضا زض

ثبظ یبفت (ثٝيٛٙاٖ ٕ٘ :ٝ٘ٛفیؽ.)59-57 :1415 ،

ٔمبیس ٝثب ضٕبض ٔطٟٛض  500آی ٝفمٟی ث ٝضخ وطس،
زضٔمبثُ ايساز ٞعاض ٞ ٚعاض  ٚغس و ٝثطذی زیٍط ٔكطح

 .6سیٛقی لكًب ثِٛ ٝاظْ ایٗ ازيب زضذػٛظ تفسیط يّٕی تٛجٝ

ٔیوٙٙس ،ضً٘ ثبذت ٝاست (قٙكبٚی 3/1 :1412 ،یب

٘ساضت ٝاست ،چ ٝآ٘ى ٝذٛز فرطضاظی ضا اظ ٕٞیٗ جٟت ٘مس ٔیوٙس:

)13؛ ازيبی ا ٚضا زیٍطاٖ تىطاض وطزٜا٘س :اِغٙیٓ:1415 ،

(اِسیٛقی٘ ٚ 475/2 :1421 ،یع ثبثبیی.)326/3 :1391 ،

شادی نفیسی 9مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم 042/

غطیحتطیٗ ٟٓٔ ٚتطیٗ ازِ ٝلطآ٘ی ایٗ زیسٌبٜ

أٛض ضا ثٝقٛض ٔكّك زض ثط ٕ٘یٌیطز  ٚغطفب ٔحسٚز ثٝ

آیبت ٔجبضن  98سٛض٘ ٜحَُ٘ َٚ ...« :عَِّْٙب يَّیْه اِْىِتبةَ

ٔسبئّی ٔطتجف ثب ٞسایت  ٚزیٗ ٔیضٛز (اِكجطی،

تِجْیب٘ب ِِىُُِّ ضَیْء 38 ٚ 7»...سٛض ٜاً٘بْٔ ...« :ب فَطَّقْٙب فِی

586/6 :1406؛ ظٔرططی628/2 :1407 ،؛ اِطاظی،

اِْىِتبةِ ِْٔٗ ضیْء 8»...است (ثطای ٕ٘ :ٝ٘ٛاثٛحجط،

258/20 :1420؛ آِٛسی452/7 :1415 ،؛ اِكجبقجبیی،

109–106 :1421؛ ثبثبیی334-333/3 :1391 ،؛

ثیتب325 ،324/2 :؛ ٔىبضْ٘ ٚ 361/11 :1353 ،یع

اِطسی .)71-67 :2010 ،چٙبٖ و ٝضٚایبت ٔطفٛو ٚ

ثبثبیی.)... 335-333/3 :1391 ،

ٔٛلٛفی ٘یع زض ٔٙبثى ضیً ٚ ٝا ُٞسٙت ثٝقٛض غطیح یب
غیطغطیح ثط ایٗ ازيب ضبٞس آٚضز ٜضسٜا٘س؛ اظجّٕٝ
ضٚایتی ٘جٛی و ٝزض آٖ اظ زضآٔسٖ فتٞٝٙب ذجط زاز ٜضسٜ
است و ٝضا٘ ٜجبت اظ آٖٔ ،طاجً ٝث ٝوتبة ذسا زا٘ستٝ
ضس ٜو« ٝوتبة اهلل فی٘ ٝجأ ٔب لجّىٓ  ٚذجط ٔب ثًسوٓ ٚ
حىٓ ٔب ثیٙىٓ» (اِسیٛقی.)258/2 :1421 ،
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زض ایٗ تئٛضی اظجّٕ ٝثب ٘مس زالِت آیبت ٚ
ضٚایبت ٔصوٛض اظ سٛی ٔربِفبٖ تفسیط يّٕی  ٚثطذی
ٔٛافمبٖٙٔ ،بلط ٝضس ٜاست .چٙبٖ و ٝزض ل َٛث ٝزالِت
«وتبة» ثط لطآٖ زض آی 38 ٝسٛض ٜاً٘بْ ضأی ٚاحسی
ٚجٛز ٘ساضز  ٚایٗ ضأی تٟٙب یىی اظ احتٕبالت تفسیطی
قطح ضس ٜاست (ظٔرططی628/2 :1407 ،؛ آِٛسی،
452/7 :1415؛ اِكجبقجبیی ،ثیتب324/12 :؛ ٔىبضْ،
)223 ،222/5 :1353؛ ٟٔٓتط آ٘ىٌ ٝستط ٜضٚضٍٙطی
لطآٖ زض آیبت  ٚضٚایبت ثب تٛج ٝثٚ ٝنیف ٝلطآٖ زض
ٞسایت ثرطی ،اظ ٘هط ئٕ ْٛفسطاٖ لسیٓ  ٚجسیس ٕٝٞ

ّنسَیی هثاحث قزآى ٍ آهَسُّای علن تجزتی در
هطتزکات قزآى ٍ علن
ثب پصیطش اضتطان لّٕط ٚلطآٖ  ٚيّٓ زض ثطذی ٔجبحج،
الظْ است ٘ٛو اضتجبـ ایٗ ز ٚحٛظ ٜثب یىسیٍط ٔطرع
ضٛز .ضاثك ٝلطآٖ  ٚيّٓ ثٝقٛض وّی ٔیتٛا٘س یىی اظ سٝ
حبِت ظیط ضا زاضت ٝثبضس:
 .1اظ ٘ٛو تجبیٗ ثبضس و ٝثب پصیطش اضتطان لّٕطٔ ٚیبٖ
آٟ٘ب ،زض ایٙجب لبثُقطح ٘یست.
 .2اظ ٘ٛو تًبضؼ ثبضس و ٝثب پصیطش چٙیٗ ٔجٙبیی
اسبسب جبیی ثطای تفسیط يّٕی ثبلی ٕ٘یٔب٘س.
 .3اظ ٘ٛو ٔٛافمت ٓٞ ٚسٛیی ثبضس و ٝایٗ تّمی ٔجٙبی
ٔ ٕٝٞفسطاٖ يّٕی است.
زض ایٗ ٔٛؾٛو ٘یع ز ٚزیسٌب ٜحسالّی ٚ
حساوخطی ٚجٛز زاضز .اظ زیسٌب ٜحسالّی ؤ ٝجٙبی
ؾطٚضی تفسیط يّٕی است ،ثًؿب ثب يٛٙاٖ «ٚحست
وتبة تىٛیٗ  ٚتططیى» یبز ضس ٜاستًٔ .سٚز ٔفسطا٘ی

 .7تطجٕ ٚ... :ٝایٗ وتبة ضا ثط ت٘ ٛبظَ وطزیٓ و ٝثیبٍ٘ط ٞط چیع

ضا و ٝفطاتط اظ آفطیٙٙسٞ ٜط ز ٚوتبة ،ث ٝیىسب٘ی اضىبَ

است...

 ٚا٘ٛاو زض ٞط ز ٚوتبة ٘یع ًٔتمس ضسٜا٘س ،ثبیس لبئُ ثٝ

 .8تطجٕٔ... :ٝب چیعی ضا زض وتبة فطٌٚصاض ٘ىطزٜایٓ...
 .9تطجٕ ٝوتبة ذساست و ٝذجط آ٘چ ٝپیص اظ ضٕب ثٛز ٚ ٜآ٘چٝ

زیسٌب ٜحساوخطی زض ایٗ ٔٛؾٛو زا٘ست.
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ثًس اظ ضٕب ذٛاٞس ثٛز ٚ ٜحىٓ آ٘چ ٝزض ٔیبٖ ضٕبست ،زض آٖ آٔسٜ
است .ثطای ضٚایبت زیٍطی اظ اثٗٔسًٛز  ٚاثٞٛطیط ٜزض ایٗ

 .10قٙكبٚی اظ جّٕ ٝایٗ ًٔسٚز ٔفسطاٖ است ،ثطای ٔٛاضزی اظ

ٔٛؾٛو :اِسیٛقی258/2 :1421 ،؛ يه ٚ 221 :1406 ،ثطای

ایٗ تكجیكٞب :قٙكبٚی35-34/17 :1412 ،؛ 112-110/1؛ ثطای

ضٚایبت ضیًی :اِىّیٙی61/1 :1407 ،؛ .175/7

ٔٛاضز فطاتط٘ :فیسی.153- 151 :1379 ،
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ثیتطزیس ٞط ٔفسطی و ٝاظ یبفتٞٝبی يّٕی زض

(ثبضثٛض .)36 :1362 ،زض يیٗ حبَ ٍ٘طش اغِٛیبٖ زض

تفسیط آیبت لطآٖ استفبزٔ ٜیوٙس ،ثط ایٗ ثبٚض است وٝ

ٓٞسٛیی حىٓ ضطو ثب يمُ «وُ ٔب حىٓ ث ٝاِططو

تًبضؾی ٔیبٖ حمبیك ٔٛجٛز زض ٞستی  ٚقجیًت ٚ

حىٓ ث ٝاًِمُ» (ثطای ٕ٘ٔ :ٝ٘ٛهفط)208/1 :1375 ،

آٔٛظٜٞبی زیٙی ٚجٛز ٘ساضز .اظ ٘هط ایٗ ٔفسطاٖ،

تجّی زیٍطی اظ ٕٞیٗ تّمی است و ٝزض يطغٝای

اظآ٘جب و ٝآفطیٙٙسٞ ٜستی  ٚپسیسآٚض٘س ٜلطآٖ ،ذسا٘ٚس

ٔتفبٚت ،یًٙی حمٛق جٌّٜٛط ضس ٜاست.

ٔتًبَ استٔ ،طاز ٚحی ٚ ٚالًیت ٞستی ٕ٘یتٛا٘س
یهسٓٞ ٚ ٛجٟت ٘جبضٙس .حستاِٙجی زض زیجبچٝ

پزداختي استطزادی قزآى تِ علن

وتبثص اِى ٚ ٖٛااليجبظ إًِّی اِمطآٖ ثط ٕٞیٗ ٘ىتٝ

ٔجٙبی سٔ ْٛفسطاٖ يّٕی ٘بنط ثٔ ٝسأِٞ ٝسف لطآٖ اظ

تأویس ٔیوٙس ٞ ٚستی ضا وتبثی ٌطٛز ٚ ٜلطآٖ ضا وتبثی

قطح ٔجبحج ٞستیضٙبذتی  ٚيّٕی استٔ .فسطاٖ

ذٛا٘س٘ی ٔی٘بٔس (حستاِٙجیٛ٘ .)9 :1416 ،فُ ٘یع زض

يّٕی زض ایٗ ٔجٙب ٘یع ٘هطات ٔتفبٚتی زاض٘س ؤ ٝیتٛاٖ

ثحج اظ ضاثك ٝيّٓ  ٚزیٗ اظ جٟبت ٔرتّفی ثط ٚحست

آٟ٘ب ضا زض س ٝزیسٌب ٜجٕىثٙسی وطز :ثطذی ٞسف لطآٖ

آٖ ز ٚاستسالَ ٔیوٙس و ٝیىی اظ آٖ ٔٛاضز ٚحست

ضا اظ قطح ایٗ ٔٛؾٛيبت ،اٍ٘یعش ثطط زض تأُٔ زض

ٔػسض آٖ است (اثٛشیبة 253 ،252 :1420 ،ث٘ ٝمُ اظ

قجیًت ٔیزا٘ٙس ،يسٜای ٚضٚز ثٔ ٝجبحج يّٕی ضا ٘ٝ

٘ٛفُ)؛ چٙبٖ ؤ ٝحٕس جٕبَاِسیٗ اِفٙسی ٘یع ٞستی ضا

ٞسف لطآٖ ،ثّى ٝأطی استكطازی ٔیذٛا٘ٙس  ٚضٕبضی

يُٕ ذسا٘ٚس ٔیزا٘س و ٝيّٓ ٔب ضا ث ٝاسطاض آٖ اٌبٜ

٘یع پطزاذتٗ ث ٝيّٓ ضا زض ضٕبض ضسبِت لطآٖ  ٚزاضای

ٔیسبظز  ٚلطآٖ ضا والْ ذسا٘ٚس وٕٞ ٝیٗ ٔ ٟٓضا ثٝ

ٔٛؾٛيیت ٔیزا٘ٙس .زیسٌب ٜاِ َٚعٔٚب ث ٝتفسیط يّٕی

ا٘جبْ ٔیضسب٘س  ٚزض٘تیج ٝالظْ است والْ ذسا٘ٚس ثب

ٕ٘یا٘جبٔس ،أب الظٔ ٝتفسیط يّٕی پصیطش زیسٌب ٜزْٚ

آ٘چ ٝآفطیس ٜاست ،سبظٌبض ثبضس (اثٛشیبة40 :1420 ،

است .زضيیٗحبَ تًییٗ ٞسف لطآٖ ،زض ثحج اظ ظثبٖ

ث٘ ٝمُ اظ اِفٙسی)ٔ .فسط إِٙبض ثطای ذسا٘ٚس ز ٚوتبة

لطآٖ زض ایٗ ٘ٛو ٔٛؾٛيبت إٞیت ثسعایی زاضز .قجك

شوط ٔیوٙس :یىی قجیًت ،وتبثی آفطیس ٜضس ٚ ٜزیٍطی

زیسٌب ٜس ْٛو ٝپطزاذتٗ ث ٝيّٓ ضا ٘یع زض ضٕبض

لطآٖ ،وتبثی فطستبز ٜضس( ٜضضیسضؾب ،ثیتب.)64/2 :

ضسبِتٞبی لطآٖ ٔیزا٘سٔ ،كبِت يّٕی لطآٖ ثبیس زض

قٙكبٚی قجیًت ضا فًُ ذسا٘ٚس  ٚلطآٖ ضا ٚحی

ایٗ ٔحٛضٞب وبضٌطب  ٚثطقطفوٙٙس٘ ٜیبظٞبی يّٕی ثطط

ذسا٘ٚس ٔیزا٘س و ٝاظ ٔػسضی ٚاحس سطچطٌٕ ٝطفتٝا٘س

ثبضس  ٚچٝثسب ثب زیسٌب ٜاضتٕبَ لطآٖ ثط تٕبْ يّْٛ

(قٙكبٚیٕٞ .)51/2 :1412 ،یٗ تًبثیط اظ سیساحٕسذبٖ

سبظٌبضتط ثبضس؛ أب قجك زیسٌب ٜز ْٚؤ ٝجبحج يّٕی

ٌ ٓٞعاضش ضس ٜاست (اذتط .)68 ،56 ،55 :1370 ،ایٗ

لطآٖ ضا استكطازی ٔیزا٘س ،الظْ ٘یست زض جستجٛی

تًجیط زضذػٛظ اضتجبـ وتبة اِٟی  ٚقجیًت ،پیص اظ

ٔجٕٛيٝای ٔٙسجٓ اظ اقاليبت يّٕی زض لطآٖ ثبضیٓ

ایٗ ،زض يطغ٘ ٝعاوِ يّٓ  ٚزیٗ زض ٔسیحیت پسیساض

ثّى ٝایٗ اقاليبت ٔیتٛا٘ٙس وبٔال پطاوٙس ٚ ٜثٝتٙبست

ٌطت ٝثٛز ٌ ٚبِیّ ٝزض لطٖ ٞفس« ٓٞآیبت وتبة ٔمسس»

ثحجٞبی زیٍط ،قطح ضس ٜثبضٙس.

« ٚآیبت قجیًت» ٞط ز ٚضا وّٕ ٝاِٟی ًٔطفی وطز ٜثٛز

ئٕ ْٛفسطا٘ی و ٝث ٝتفسیط يّٕی ٔجبزضت

شادی نفیسی 9مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم 044/

وطزٜا٘س ،لطآٖ ضا وتبة يّٓ ٕ٘یزا٘ٙس  ٚپطزاذتٗ لطآٖ

آذطت  ٚتٟٙب ث ٝيجبزت  ٚايٕبَ فطزی ٔٙحػط ٘ىطزٜ

ضا ثٔ ٝجبحج ٞستیضٙبذتیٔ ،مسٔبتی الظْ ثطای

است ،ث ٝز٘یبی ثطط  ٓٞتٛج ٝوطز ٜاست  ٚالتػبز ٚ

استسالَ ثط أٛضی ٘هیط تٛحیسًٔ ،بز  ٚغیط آٖ تّمی

سیبست  ٚاجتٕبو  ٚثٟساضت  ٕٝٞ ٚ ...ٚآ٘چ ٝو ٝثطط

ٔیوٙٙس .زض ایٗ ٍ٘طش زضٚالى ایٗ اقاليبت ،ذٛز ٞیچ

ثساٖ ٘یبظ زاضتٛٔ ،ٝضز تٛج ٝلطاض زاز ٜاست ،ث ٝيّٓ ٓٞ

ٔٛؾٛيیتی ٘ساضتٝا٘س  ٚاستكطازا ثٝيٛٙاٖ ٔمسٔبتی ثطای

تٛج ٝوطز ٜاست .چطا و ٝيّٓ ٕٛٞاض ٜیىی اظ ٘یبظٞبی

ٔجبحج يمیستی ث ٝآٟ٘ب پطزاذت ٝضس ٜاست .اِجتٝ

ٔ ٟٓثطط ثٛز ٜاست.

ذسا٘ٚسی و ٝآفطیٙٙسٞ ٜستی است ،زض ثیبٖ ایٗ

اث ٛحجط ،لطآٖ ضا ٞسایتوٙٙس ٜث ٝاستٛاضتطیٗ

ٔمسٔبت ،ثٌٝ٘ٛٝای سرٗ ٌفت ٝاست و ٝثب ٚالًیت ٞستی

أٛض ز٘یب  ٚآذطتٞ ،ط زٔ ٚیزا٘س و ٝضاٛٔ ٜفمیت ضا

٘یع زض تًبضؼ ٘یفتس .پصیطش ایٗ ٔجٙب پیصفطؼ

تطسیٓ وطز ٜاست  ٚجٛا٘ت ٔرتّف ظ٘سٌی ضا ث ٝثٟتطیٗ

حسالّیای است وٞ ٝط ٔفسط يّٕی ثساٖ ثبٚض زاضز.

٘ح ٛسبٔبٖ ثرطیس ٜاست .اظ٘هط اٞ ٚسفی و ٝلطآٖ ز٘جبَ

چٙبٖ و ٝيجساًِعیع اسٕبيیُٔ ،ؤِف وتبثی ٔستمُ زض

ٔیوٙس ،اظ اثًبز ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛمبغس ٔتًسزی ثطذٛضزاض

پی٘ٛس اسالْ  ٚقت جسیس ،تػطیح ٔیوٙس و« ٝفبِمطآٖ

است و ٝثٝضغٓ  ٕٝٞآ٘چٛ٘ ٝیسٙسٌبٖ ٍ٘بضتٝا٘س،

ِیس ثىتبة قت اٙٞ ٚسس ٝا ٚفّه( »...اِطٔٚی:1407 ،

ٓٞچٙبٖ اثًبز جسیسی اظ آٖ آضىبض ٔیضٛز (اثٛحجط،

571/2؛ زیبةٞ ،11 :1408 ،ط ز ٚث٘ ٝمُ اظ اٚ )ٚ

ٔ :5 :1421مسٔ .)ٝحٙفیاحٕس ٘یع سرٗ ٌفتٗ لطآٖ ضا

ثبظضٌبٖ ٘یع زض وتبة ثبز  ٚثبضأٖ ،طبثٕٞ ٝیٗ سرٗ ضا

اظ وبئٙبتٔ ،تؿٕٗ زا٘صٞبی ٔرتّف  ٚاحىبْ ٌ٘ٛبٌٖٛ

آٚضز ٜاست ...« :لطآٖ وتبة ٛٞاضٙبسی ٘یست  ٚثطای

ٔیزا٘س و ٝتٕبْ ٘یبظٞبی ا٘سبٖ ضا ثِٝحبل ضٚحی ٚ

تسضیس يّ ٚ ْٛف ٖٛٙظ٘سٌی و ٝيمُضس ٚ ٚنیف ٝثطط

ٔبزی ثطقطف ٔیسبظز (حٙفی احٕس .)11 :1421 ،غٙیٓ

است ٘یبٔس ،ٜذسا٘ٚس پیغٕجط ضا ٔجًٛث ٘ىطز ٜاست وٝ

٘یع ثط ٕٞیٗ ًٔٙب تأویس ٔیوٙس  ٚاظآ٘جب و ٝلطآٖ ضا

ثٔ ٝب قجیًیبت ثیبٔٛظز ،تًّیٓ ذیبقی ،قطح ِجبس

وتبثی جبٚزا٘ ٚ ٝآذطیٗ ا٘سٚذت ٝثطط تب ضٚظ لیبٔت

ذبظ ثطای ٔسّٕب٘بٖ ثسٞس  ٚیب سجه ًٕٔبضی ٚ

ٔیزا٘س ،پطزاذتٗ آٖ ضا ثٞ ٝط آ٘چ ٝثطای آثبزی ز٘یب ٚ

ٔسبجس ضا تًییٗ وٙس( »...ثبظضٌبٖ .)91 :1353 ،اظ ٘هط

آذطت ثطط ٘یبظ است ،ضبیستٔ ٝیزا٘س (غٙیٓ:1415 ،

ایٗ افطاز پطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔٛؾٛيبت زض تٛاٖ يمُ ثطط

60–59؛ ٔطبث ٝآٖ اِجٕبَ ،ثیتبٞ .)726/2 :طج َٛثب

است و ٝث ٝيٟسٕٞ ٜبٖ ٚاٌصاضت ٝضس ٜاست.

غطاحت ثیطتطی ثط ایٗ ثًس اظ آٔٛظٜٞبی يّٕی لطآٖ

چٙبٖ وٌ ٝفتیٓ ،ضٕبضی اظ ٔفسطاٖ يّٕی،

تأویس ٔیوٙس .ا ٚاٞساف يبْ ایٗ آٔٛظٜٞب ضا ٓٞس ٛثب

پطزاذتٗ لطآٖ ثٔ ٝكبِت يّٕی ٘ ٝاستكطازی ثّى ٝيیٙب

اٞساف تػطیحضس ٜزض لطآٖ ،تٛحیس ًٔ ٚبز ٔیزا٘س ٚ

ٔس٘هط ثٛز ٜاست  ٚلطآٖ ٔطرػب ثط ضضس يّٕی

ٞسف ذبظ آٖ ضا «زيٛت ٔسّٕب٘بٖ ث ٝپطزاذتٗ ث ٝایٗ

ٔربقجبٖ ،ثًٙٔ ٝبی ذبظِ آٖ ٘ ٓٞهط زاضت ٝاست.

ئّ ٚ ْٛترػع ضسٖ» زض آٖ ثطٔیضٕبضز (ٞطج،َٛ

اظ٘هط ایطبٖ ،زیٗ آٔس ٜاست و ٝتٕبْ ٞستی ثطط ضا

 .)534/2 :2004ضحبت ٝایٗ ٞسف ذبظ ضا زيٛت ثٝ

ايتال ثرطس ٕٞ ٚبٖقٛض و ٝاسالْ تًبِیٓ ذٛز ضا تٟٙب ثٝ

تالش ثطای زض ٍ٘طیستٗ يٕیك زض يّ ْٛز٘یٛی ٔیزا٘س
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تب اظ ایٗ ضا ٜزا٘ص  ٚتٛإ٘ٙسی الظْ ثطای تسّف ثط

ٍاقع ًوا تَدى ستاى قزآى

قجیًت ،اِجت ٝثب جٟتٌیطی اِٟی ،ث ٝزست آٚضز (غٙیٓ،

ٔفسطاٖ يّٕی ثٚ ٝالىٕ٘بیی ظثبٖ لطآٖ ثبٚض زاض٘س؛ ثسیٗ

 242 :1415ث٘ ٝمُ اظ ضحبت )ٝاظ ٘هط ایٗ يس ٜضًبض

ًٔٙب ؤً ٝتمس٘س ٌعاضٜٞبی لطآ٘ی ثط ٚالًیبت يیٙی

«لطآٖ وتبة ٞسایت  ٝ٘ ٚوتبة يّٓ  ٚتبضید» ،ضًبضی

ذبضجی زالِت زاض٘س .ایٗ زیسٌب ٜاظ ز ٚظاٚی ٝلبثُثحج

ٌٕطاٜوٙٙس ٜاست و ٝثب ٞسفٌصاضی ذٛز لطآٖ سبظٌبضی

است :ا َٚاظایٗجٟت و ٝظثبٖ لطآٖ ،ظثبٖ ًٔطفتثرص

٘ساضز .غبزلی زيٛت ث ٝتفىط زض آسٕبٖ ٛٔ ٚجٛزات ٚ

زا٘ست ٝضس ٜاست ،زض ٔمبثُ وسب٘ی و ٝثب تحّیّی

وطات آسٕب٘ی ضا ث ٝاستٙبز آیبت لطآ٘ی 11زض اغُ یىی

وبضوطزٌطایب٘ ٝآٖ ضا ٔٙحػطا اٍ٘یعضی ٔیزا٘ٙس؛ زْٚ

اظ ضسبِتٞبی پیبٔجط اوطْ (غّی اهلليّیٚٝاِٚٝسّٓ)

اظایٗجٟت و ٝظثبٖ لطآٖ ،ظثب٘ی فطا يطفی زا٘ست ٝضسٜ

ٔیزا٘س (غبزلی ٚ )3 :1356 ،ثط ٕٞیٗ اسبس لطآٖ ٓٞ

است ،زض ٔمبثُ وسب٘ی و ٝآٖ ضا يطفی تّمی ٔیوٙٙس.

وتبة تطثیت  ٓٞ ٚوتبة يّٓ است (غبزلی:1356 ،
ٛ٘ ٚ )146فُ لطآٖ ضا «تجیبٖ»  ٕٝٞأٛض زیٗ  ٚز٘یب

هعزفتتخص تَدى ستاى قزآى

ٔیذٛا٘س (٘ٛفُ ٚ )142 :1410 ،حتی فطاتط اظ آٖ،

یىی اظ زیسٌبٜٞبی ٔكطح زض زٚضًٔ ٜبغط زض ثحج اظ

لطآٖ ضا «وتبة يّٓ» ٔیزا٘س و ٝتٕبْ زا٘صٞب ٚ

ظثبٖ زیٗ ،تٛج ٝث ٝوبضوطز آٖ است .قجك ایٗ زیسٌبٜ

حىٕتٞب ضا زض ذٛضز زاضز (٘ٛفُ .)23 :1410 ،اٌطچٝ

ٌعاضٜٞبی زیٙی  -ثٝقٛضوّی  -زض قطح ٔجبحج

زض ایٙىٞ ٝسف اظ ٞسایت ٔٙحػط زض آذطت ٔسّٕب٘بٖ

ٞستیضٙبذتی غطفب اٍ٘یعضی  ٚتأُٔ ثطاٍ٘یع٘س  ٚثط

٘یست  ٚز٘یبی آٟ٘ب ٔ ٓٞس٘هط لطآٖ ثٛز ٜاست ،أب

ٚالًیت يیٙی زالِت ٘ساض٘س ،ثّى ٝپیبْ ذبغی ضا

احجبت ایٙى ٝضی ٜٛثیبٖ لطآٖ زض ٔجبحج ٘بنط ثٞ ٝستی،

ٔیضسب٘ٙس؛ ٔب٘ٙس آ٘ىٔ ٝطزْ ضا ث ٝظ٘سٌیای اذاللی
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سًیسیضٚضٗ زض ٘مس زیسٌبٜ

فطاتط اظ یه اٍ٘یعش وّی ٔ ٚطرػب ثب ٞسف آٔٛظش

زيٛت ٔیوٙٙس.

ٔكبِت يّٕی ثٛز ٜاست أطی ثسیبض زضٛاض است وٝ

وبضوطزٌطایی ظثبٖ زیٗ ،تأویس ٔیوٙس و« ٝثبیس ٌعاضٜٞب

ِعٔٚب ثب ثطضسی ضی ٜٛثیبٖ لطآٖ  ٓٞسبظٌبضی ٘ساضز.

 ٚتٛغیفبت لطآٖ اظ پسیسٜٞبی يبِٓ ٚجٛز ضا ٘بنط ثٝ

اٌط ٞسف لطآٖ آٔٛظش يّٕی ثٛز ،الظْ ثٛز ثب غطاحت

ٚالًیتزاضتٗ آٟ٘ب زا٘ست» (سًیسیضٚضٗ:1389 ،

ثیطتط ث ٝقطح ٔجبحج ٘ ٚمس ٘هطات غّف ٌصضتٍبٖ

 ،)197اٌطچ ٝاظ وبضوطز اٍ٘یعضی ٌعاضٜٞبی لطآ٘ی ٘یع

ثپطزاظز ٝ٘ ،ایٙى ٝثب اضبض ٚ ٜثب ظثب٘ی غیطغطیح اظ وٙبض

غبفُ ٘یست (سًیسیضٚضٗ ،)208-203 :1389 ،أب

ٔكبِت ثٍصضز.

آٖ ضا ٔستّعْ ثٝوبضثطزٖ اقاليبت غیطٚالًی ٘یع
ٕ٘یزا٘س .ضٚضٗ است و ٝزض ٘هطی ٝوبضوطزی ثط وبضوطز

 .11ی٘ٛس« 101/لُُِ اْ٘هُطُٚا ٔب شا فِی اِسَّٕبٚاتِ  َٚاأْلْضْؼِ ٔ َٚب

 ٚپیبْ زیٗ تأویس ٔیضٛز و ٝنبٞطا زض ایٗ ٘هطی ٝزیٗ

تُغِْٙی اْلْیبتُ  َٚاُِّٙصُضُ يَْٗ ل ْْٛال یُؤِْٔ ،»ُٖٛٙتطجٕ :ٝثٍ :ٛثب تأُٔ
ثٍٙطیس و ٝزض آسٕبٖٞب  ٚظٔیٗ [اظ ضٍفتىٞبى آفطیٙص  ٚيجبیت

 .12ثطای آضٙبیی ثب زیسٌبٜٞبی ٔرتّف زضذػٛظ ظثبٖ زیٗ:

ذّمت] چ ٝچیعٞب ٞست؟ ِٚى ٘طب٘ٞٝب ٞ ٚطساضٞب ث ٝحبَ ٌطٞٚى

سًیسیضٚضٗ 79-63 :1389 ،فػُ چٟبضْ ثب يٛٙاٖ تحّیُ ظثب٘ی

و ٝایٕبٖ ٕ٘ىآٚض٘س ،سٛزى ٕ٘ىزٞس).

 ٚوبضوطزٌطایی ظثبٖ زیٙی؛ ٘ ٚیع يّیظٔب٘ی.143-141 :1383 ،
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ث ٝزستٛضات اذاللیِ غطف تمّیُ یبفت ٝاست

ثب تٛج ٝثٔ ٝػبِحی (ؤ ٝیتٛا٘س ث ٝلبثّیت ظثبٖ یب

(سًیسیضٚضٗ .)191 :1389 ،زض ثیٗ ا٘سیطٕٙساٖ

لبثّیت ٔربقت یب ٔطىالت ا٘تمبَ پیبْ ثطٌطزز)

ٔسّٕبٖ  ٓٞاِٚیٗ وسب٘ی و ٝثٔ ٝربِفت ثب تفسیط يّٕی

آٔٛظٜٞبی ذٛز ضا زض لطآٖ زض حس فٔ ٟٓربقجبٖ يػط

ٔجبزضت وطز٘س ،یًٙی أیٗذِٛی  ٚضبٌطزا٘ص ،ث٘ ٝهط

٘ع َٚفط ٚفطستبز ٜاست .زض ایٗ ٔٛاضز حتی اٌط فٟٓ

ٔیضسس اظ ایٗ ٘هطی ٝوبضوطزٌطایی تأحیط پصیطفت ٝثبضٙس.

ٔربقجبٖ يػط ٘ع َٚاظ ٞستی ٘بزضست یب ٘بتٕبْ ثبضس،

آٟ٘ب ثب تأویس ثط ٘مص ٞسایتثرطی لطآٖ ،ثب ٘فی «وتبة

ثبظ ٕٞ ٓٞیٗ ف ٟٓضيبیت ضس ٜاست  ٚاظ ایٗض ٚتكجیك

يّٓ ثٛزِٖ لطآٖ» ،تفسیط يّٕی ضا ٘مس وطزٜا٘س .زضٚالى

ایٗ آیبت ثب اقاليبت يّٓ تجطثی ،زض وُ ذكبست.

اظ٘هط ایطبٖ چ ٖٛلطآٖ وتبة يّٓ ٘یست  ٚزضغسز ثیبٖ

٘ى٘ٛبْ اظ ایٗ زیسٌب ٜث« ٝيطفی ثٛزٖ» ظثبٖ لطآٖ زض

اقاليبت يّٕی ٘یست ٞ ٚسف آٖ غطفب ٞسایت ثطط

ٔمبثُ زیسٌب« ٜفطا يطفی» ثٛزٖ یبز وطز ٜاست (٘ى٘ٛبْ،

استٌ ،عاضٜٞبی ٞستیضٙبذتی آٖ ،وٚ ٝجٛزش

 ٚ )61-59 :1390سًیسیضٚضٗ آٖ ضا «يطف يبْ» زض

لبثُا٘ىبض ٘یست ٝ٘ ،ث ٝلػس ثیبٖ ٚالًیت ثّى ٝثب ٞسف

ٔمبثُ «يطفِ ذبظ ٚیژٌیٔحٛض» ٘بٔیس ٜاست

ٔتٙج ٝسبذتٗ ثطط ث٘ ٝهٓ زاضتٗ ٞستی  ٚغیط آٖ ثیبٖ

(سًیسیضٚضٗ.)181 -174 :1389 ،

ضس ٜاست و ٝاِجتٔ ٝجتٙی ثط آٌبٞیٞبی ًٔبغطاٖ ٘عَٚ

ب) قجك زیسٌبٛٔ ٜافمبٖ تفسیط يّٕی ،ایٗ آفطیٙٙسٜ

است (أیٗ ذِٛی .)295 ،294 :1961 ،زض ایٗ تحّیُ

حىیٓ ،آٔٛظٜٞبی ذٛز ضا زض لطآٖ ،ثب ِحبل

تٛج ٝث ٝپیبْ زض ضاستبی ضىُزٞی ث ٝظثبٖ ٘مص ٕٟٔی

ٔحسٚزیتٞبی پیصٌفت( ٝوٕٞ ٝبٖ ٔػبِح زض ٔٛضز لجُ

ٔییبثس .ذّفاهلل اظ ضبٌطزاٖ أیٗذِٛی ثب ٕٞیٗ ٍ٘بٜ

است) ثٌٝ٘ٛٝای ثیبٖ وطز ٜاست و ٝثب ٚالًیت ٞستی

ث ٝتحّیُ زاستبٖٞبی لطآٖ ٔیپطزاظز ٚ ٚالًی ثٛزٖ آٟ٘ب

تكبثك زاضز ِ ٚصا پیططفت يّ ٚ ْٛزضن ٞطچ ٝثیطتط ٚ

ضا ثب تٛج ٝث٘ ٝمص ٞسایتثرطی لطآٖ غیطؾطٚضی

ثٟتط ٞستی ،ث ٝف ٟٓضٚضٗتطی اظ ایٗ آیبت ٔیا٘جبٔس.

ٔیزا٘س( .ذّف اهلل.)29 :1999 ،

اٌطچ ٝایٗ ٔجٙب پیصفطؼ ؾطٚضی ٔ ٕٝٞفسطاٖ يّٕی
است ،ثٛ٘ٝيی ،ثسیٟی ثٛزٖ ایٗ ٔسأِ ٝثطای آٟ٘ب ٔٛجت

فطا عزفی تَدى ستاى قزآى

ضس ٜثٝغطاحت ث ٝآٖ ٘پطزاظ٘س  ٚزض٘تیج ٝتػطیح ث ٝآٖ

اظ ٔیبٖ ٔجب٘ی ٔطتطن ٔفسطاٖ يّٕیٔ ،جٙبی حبؾط،

ضا ٔیتٛاٖ زض سرٙبٖ ٔٛافمبٖ تٟٙب زض ٔمبْ پبسرٍٛیی

ٟٔٓتطیٗ ٔجٙبی ٔٛضز اذتالف است .اضتطان لّٕط ٚيّٓ

ث٘ ٝمس ٔربِفبٖ یب زض والْ ٔربِفبٖ ثبظ جست.

 ٚلطآٖ ٚ ٚحست ٔػسض ثطای وتبة تططیى  ٚوتبة

ثبثبیی اضىبَ ٔربِفبٖ ضا و ٝپصیطش تفسیط

تىٛیٗ ٔٛضز لجٔ َٛربِفبٖ تفسیط يّٕی ٘یع ٞست .آ٘چٝ

يّٕی ضا ٔرُِ ثالغت لطآٖ ٔیزا٘ٙس ،ث ٝایٗ ايتجبض وٝ

ٔ ٟٓاست ایٙى ٝآفطیٙٙس ٜحىیٓ ثب ِحبل ف ٟٓچ ٝوسب٘ی

لطآٖ زض ذكبة ثٔ ٝطزْ آٖ ظٔبًٖٔ ،ب٘یای ضا اضازٜ

زض ایٗ وتبة سرٗ ٌفت ٝاست .زض ایٗ ذػٛظ حسالُ

وطز ٜاست و ٝآٟ٘ب ٕ٘یزا٘ستٝا٘س٘ ،بٚاضز ٔیزا٘س ًٔ ٚتمس

ز ٚزیسٌبٚ ٜجٛز زاضز.

است و ٝلطآٖ زض ایٗ ٔٛاضز ٔكبثك ٚالى أب ثٌٝ٘ٛٝای

الف) قجك زیسٌبٔ ٜربِفبٖ تفسیط يّٕی ،آفطیٙٙس ٜحىیٓ

سرٗ ٌفت ٝاست ؤ« ٝربقجبٖ ٚیٞ ،ط یه ثٔ ٝیعاٖ

سال پنجم ،شماره اول ،پاییس و زمستان 0284

 /047دوفصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

سكح يّٓ  ٚازضان ذٛیص ث٘ٝحٛی ٔ ٚطتجٝای اظ

تًبضؼ ٔییبثس( .ذِٛی .)294 ،293 :1961 ،زیٍطاٖ

ٔمػٛز ٚی و ٝلػس تفٟیٓ آٖ ضا زاضت ،ٝثتٛا٘ٙس پی

٘یع ثب تأویس ثط ٘ع َٚلطآٖ «ثِ ٝسبٖ ل ،»ْٛثط ٕٞیٗ

ثجط٘س» (ثبثبیی .)345/3 :1391 ،سًیسیضٚضٗ زض يیٗ

ٕٞبٍٙٞی تأویس وطزٜا٘س (٘ى٘ٛبْ75 ،74 :1390 ،؛

آ٘ى ٝثٔ ٝبٞیت چٙسٚجٟی  ٚچٙسثًسی لطآٖ اضبض ٜزاضز

ذطٔطبٞی95 :1374 ،؛ جّیّی42 :1373 ،؛ شوبٚتی،

(سًیسیضٚضٗ ،)304-299 :1389 ،ظثبٖ لطآٖ ضا

.)77 :1374

فطايػطی ٔیزا٘س و ٝزض چٙجط ٜتبضیریتٔ ،حسٚز ٘طسٜ

حبَ آ٘ى ٝازِٞ ٝط ز ٚتمطیط اظ جٟبت ٔرتّف

است (سًیسیضٚضٗ ٚ )321-320 :1389 ،اظ نطفیت

لبثُ ٘مس  ٚضز است :ا َٚآ٘ى ،ٝزِیُ ًٔتجطی ثط ًٔیبض

ًٔٙبیی پبیبٖ٘بپصیطی ثطذٛضزاض است و ٝلبثّیت تكجیك

زا٘ستٗ ف ٟٓغحبثٚ ٝجٛز ٘ساضز .اِجت ٝث ٝاجٕبو ٕٝٞ

ثب ظٔبٖ ضا زاضاست (سًیسیضٚضٗ.)312 :1389 ،

ٔسّٕب٘بٖ ،پیبٔجط اوطْ غّیاهلليّیٚٝاِٚٝسّٓ ٚ ،ثٙبثط ٘هط

ثیطتطیٗ ا٘تمبزات ٔربِفبٖ تفسیط يّٕی ٘بنط ثٝ

ضیً ٚ ٝقجك آیبت  ٚضٚایبت ٔرتّف (ثطای ٕ٘:ٝ٘ٛ

ظثبٖ لطآٖ زض ثیبٖ ٔكبِت يّٕی استٔ .ربِفبٖ تفسیط

احعاة33/؛ ٔبئس٘ ٚ 67،55/ٜیع ضٚایبتی ٔب٘ٙس حمّیٗ زض

يّٕی اظ زٙٔ ٚهط والٔی  ٚظثبٖضٙبذتی ث ٝثحج

ٔٙبثى فطیمیٗ٘ :فیسی )101-100 :1384 ،زض ٔٙبثى

پطزاذتًٔ ٚ ٝتمس٘س ؤ ٝكبِت يّٕی لطآٖ زض حس فٟٓ

اُٞثیت يّیٟٓاِسالْ ایطبٖ اظ چٙیٗ ٔمبٔی ثطذٛضزاض٘س

ٔربقجبٖ ظٔبٖ ٘ع َٚاست .ضبقجی اظ پیطٍبٔبٖ

 ٚزضغٛضتیوٕٞ ٝیٗ ٔجٙب ث ٝف ٟٓاُٞثیت يّیٟٓاِسالْ اظ

ٔربِفت ثب ایٗ ضٚش تفسیطی ،ثب ٍ٘بٞی والٔی ثٝ

لطآٖ تًٕیٓ زاز ٜضٛز ث ٝایٗ ًٔٙب وٌ ٝفت ٝضٛز فٟٓ

تحّیُ فًٔ ٟٓیبض اظ لطآٖ ٔیپطزاظز  ٚفًٔ ٟٓبغطاٖ

ایطبٖ فًٔ ٟٓیبض است  ٚزض سرٗ ایطبٖ ٔكّجی زاَ ثط

٘ع َٚضا وبُٔتطیٗ ف ٟٓاظ لطآٖ ًٔطفی ٔیوٙس و ٝثب

ٔكبِت یبزضسٚ ٜجٛز ٘ساضز ِ ٚصا تفسیط يّٕی فبلس

تٛج ٝث ٝيسْ شوط ٔكبِجی اظ سٙد تفسیط يّٕی زض سرٗ

ايتجبض استٓٞ ،چٙبٖ ایٗ ٘مس ٚاضز ٘یست ٕ٘ ٚیتٛاٖ ثٝ

ایطبٖٔ ،طرع است و ٝآٟ٘ب چٙیٗ فٕٟی اظ لطآٖ

آٖ پبیجٙس ضس ،ثب ایٗ تٛؾیح و ٝاُٞثیت يّیٟٓاِسالْ

٘ساضتٝا٘س  ٚزض٘تیج ٝچٙیٗ ثطزاضتٞبیی اظ آیبت ضا

لطآٖ ضا ث ٝوٕبَ زضٔییبفتٝا٘س ،أب ایٙى ٝایطبٖ تٕبْ

٘بزضست ايالْ ٔیوٙس  ٚفًٔ ٟٓیبض ضا ٕٞبٖ فٟٓ

آ٘چ ٝضا زضیبفتٝا٘س ثٔ ٝربقجبٖ ٔٙتمُ وطز ٜثبضٙس،

غحبثیبٖ ثطٔیضٕبضز (اِطبقجی-339/2 :1415 ،

ثٚٝیژ ٜثب تٛج ٝث ٝلبيس« ٜتىّٓ اِٙبس يّی لسض

٘ .)340هطی و ٝزض والْ پسیٙیبٖ تىطاض ٔیضٛز

يم( »ِٟٓٛوّیٙی268/8 :1407 ،؛ ٔجّسی:1403 ،

(اِطٔٚی 588/2 :1407 ،ث٘ ٝمُ اظ وبُٔحسیٗ؛ زضٚظ،ٜ

ٔ ،)280/16كّجی ٘یست و ٝثتٛاٖ ثط آٖ ثٝزضستی

)7/2 :1421؛ اظ ٔٙهط ظثبٖضٙبذتی ٘یع ایٗ زیسٌب ٜثب

استسالَ وطز؛ افع ٖٚثط ایٙى ٝزض سرٙبٖ ایطبٖ ٔكبِت

تمطیطٞبی ٔرتّف قطح ضس ٜاست .أیٗذِٛی اضازٜ

يّٕی ٔتًسزی ٚجٛز زاضز و ٝذالف ایٗ ازيب ضا ٘طبٖ

وطزٖ ٔكبِجی ٔكبثك یبفتٞٝبی أطٚظی اظ آیبت لطآٖ ضا

ٔیزٞس (ثطای ٕ٘ٔ :ٝ٘ٛجّسیٔ 63-54 :1403 ،جبحج

و ٝفطاتط اظ فٔ ٟٓربقجبٖ ٘ع َٚاست ،ثب ثالغت لطآٖ وٝ

يّٕی ٔتًسز).

ٕٞبٍٙٞی سرٗ ثب ٔمتؿبی فٔ ٟٓربقجبٖ است ،زض

ز ْٚآ٘ى ،ٝاٌطچ ٝالتؿبی ثالغت ضيبیت فٟٓ
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ٔربقجبٖ است ،اٌط وسی ثٌٝ٘ٛٝای سرٗ ٌٛیس وٝ

است و ٝاقاليبت يّٕی غالحیت زاضت ٝثبضس وٛٔ ٝضز

ٔربقجبٖ ٞطیه ث ٝتٙبست يّٓ  ٚآٌبٞی ،ث ٝاجٕبَ یب

استٙبز ٔفسط ثطای تفسیط آیبت لطآٖ ٚالى ضٛزٔ .فسطاٖ

تفػیُ ٔمػٛز اظ سرٗ ضا زضیبثٙس ،ایٗ سرٗ ٘ ٝتٟٙب

يّٕی و ٝث ٝتكجیك یبفتٞٝبی يّٕی ثط آٔٛظٜٞبی لطآٖ

غیطثّیغ ٘یست ،ثّى ٝاظ زضج ٝثبالیی اظ ثالغت

زستظزٜا٘س ،یبفتٞٝبی يّٓ ضا – حسالُ زض ثرطی اظ

ثطذٛضزاض است (ثبثبییٔ ٚ 345/3 :1391 ،طبث ٝآٖ:

آٖ -ثطذٛضزاض اظ ٚالىٕ٘بیی ٔیزا٘ستٙس و ٝآ٘چ ٝثساٖ

سًیسیضٚضٗ .)178-177 :1389

ٔیضسس ٝ٘ ،پٙساضی است و ٝثًؿب ٕٔىٗ است ثٟطٜای اظ

زض يٕ ْٛآیبت ٞستیضٙبذتی ٔیتٛاٖ ایٗ

حمیمت زاضت ٝثبضس ،ثّى ٝآییٝٙای است حمیمتٕ٘ب  ٚثٝ

سكٛح ٔرتّف ًٔٙب ضا و ٝاظ یهجٟت ثطای ٔربقجبٖ

ٕٞیٗ جٟت ٔ ٓٞیتٛا٘س ٓٞتطاظ وتبة تططیى لطاض ٌیطز

يػط ٘عًٙٔ َٚبزاض است  ٚاظ قطفی ثطای ًٔبغطاٖ،

 ٚزض تفسیط آیبت يّٕی لطآٖ ٔٛضز استفبزٚ ٜالى ضٛز.

ضبٞس ثٛز .آی 38 ٝسٛض ٜیس زض ضٕبض ایٗ ٔٛاضز است

ٚالىٕ٘بیی يّٓ یىی اظ ٔٛؾٛيبتی است و ٝزض

(ثطای تفبسیط ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ ایٗ آیٔ :ٝىبضْ ضیطاظی،

چٙس لطٖ اذیط ثب فطاظ  ٚفطٚزی و ٝزأٌٗیط ثسیبضی اظ

.)381/18 :1353

تئٛضیٞبی يّٕی ضس ،ثٝضست ٔٛضز چبِص لطاض ٌطفت.

س ْٛآ٘ى ٝغحبث ٝذٛز ،آٌبٞی ث ٝتٕبْ ٔفبٞیٓ

فیّسٛفبٖ زض ایٗ ٚالًیت تبضیری ث ٝتأُٔ ایستبز٘س  ٚزض

لطآ٘ی ضا ازيب ٘ىطزٜا٘س  ٚزلیمب ثطذالف ایٗ ازيب ثب

اضظش ٚالىٕ٘بیی زا٘ص ثططی ٔجبزِ ٝوطز٘س٘ .هطات

تٛج ٝث ٝثرص پبیب٘ی آی 7 ٝسٛض ٜآَيٕطاٖ «ٚ...

فّسفی زضذػٛظ يّٓ ٚ ٚالًیت زض چٟبض زیسٌب ٜوّی

اِطسر ٖٛفی آًِّ یم ِٖٛٛآٔٙب ث ٝوُ ٔٗ يٙس ضثٙب،»...

قجمٝثٙسی ضس ٜاست .زض پٛظیتیٛیسٓ٘ ،هطیّٔ ٝرع

ٍ٘بٔ ٜؤٔٙب٘ ٝث ٝلطآٖ ضا پصیطش ثطذی ٔكبِجی

زازٜٞبست  ٚزض ٚسیّٝاٍ٘بضی ،یه ٚسیّٔ ٝفیس ،زض

ٔیزا٘ستٝا٘س ؤ ٝطاز آٖ ثطایطبٖ آضىبض ٘جٛز ٜاست .اظ

ایسٜآِیسٓ ،غٛضت شٙٞی  ٚزض اغبِت ٚالى ،ثبظٕ٘ٛز

ذّیف ٝا ٚ َٚزٛٔ ْٚاضزی ٌعاضش ضس ٜاست و ٝاظ

جٟبٖ ذبضد استٞ .طیه اظ ایٗ چٟبض زیسٌب،ٜ

پطسص زضذػٛظ آیبت ٟ٘ی ٔیوطز٘س  ٚثًؿب

تمطیطٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زاضز (ثطای تفػیُ آٖ :ثبضثٛض،

پطسطٍط ضا ث ٝيُٕ فطأیذٛا٘س٘س (إِتمیاِٟٙسی،

 .)207–196 :1362ثبضثٛض ،تّمی يٕ ْٛزا٘طٕٙساٖ ضا

335-333 ،328/2 :1409؛ اثٗوخیط.)325/8 :1419 ،

اظ يّٓٚ ،الىٌطایی ا٘تمبزی ٔیزا٘س  ٚضٛاٞسی ثط ایٗ

ٍ٘طضی و ٝزض ٔیبٖ ٘سُ ثًسی ازأ ٝیبفت ٛٔ ٚجت ضس

زیسٌب٘ ٚ ٜمسٞبیی ثط ٘هطات زیٍط اضائٔ ٝیزٞس (ثبضثٛض،

تب ٔسی ٝٙاِٙجی ،ث ٝاحتیبـ ظیبز  ٚپطٞیع اظ تفسیط ٌفتٗ

 .)210-207 :1362ا ٚپس اظ تٛغیف چٍٍ٘ٛی

ضٙبذت ٝضٛز (پبوتچیٔ ،692/15 :1387 ،طٚتی،

ضىٌُیطی ٘هطیٞٝبی يّٕی ،سرٗ ضا ایٌٗ ٝ٘ٛث ٝپبیبٖ

 ،223-222 :1381اِكجطی.)29/1 :1412 ،

ٔیثطز:

ٍاقعًوا تَدى علن

حبغُ ٔیضٛزٞ ،یچ تؿٕیٙی ٘ساضز و ٝآذطیٗ والْ ٚ

ثس ٖٚضه ثحج اظ تفسیط يّٕی زض جبیی لبثُقطح

حمیمتٕ٘ب ثبضٙسٞ .طیه اظ آٟ٘ب ٕٔىٗ است زض آیٙسٜ

٘هطیٞٝبیی و ٝث ٝایٗ تطتیت  ٚثب ایٗ تفػیُ

 /051دوفصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

سال پنجم ،شماره اول ،پاییس و زمستان 0284

تػحیح یب تًسیُ ،یب زض ٔٛاضز ٘بزض زض یه «ا٘مالة

و ٝزض تفبسیط يّٕی لجّی ٚجٛز زاضت ٝاست ،ئٕٛب زض

يّٕی» ثعضي ٔٙسٛخ ضٛز .ثب ایٗ حبَ ٘هطیٞٝبی

ايتجبضسٙجی ٚ ٚالىٕ٘بیی اقاليبت يّٕی ث ٝتفػیُ

يّٕی ٘ٛيی اقٕیٙبٖثرطی زاض٘س  ٚثبِٙتیج ٝيطف اُٞ

ٌطاییسٜا٘س .قجمٝثٙسی ٔكبِت يّٕی ث٘ ٝهطی ٚ ٝحمیمت،

يّٓ ث ٝاجٕبيی زست ٔییبثس و ٝث٘ٝسضت زض سبیط ا٘ٛاو

زستٝثٙسی غبِجی است و ٝثسیبضی اظ ٔفسطاٖ تفسیط

پژٞٚص ٘هیط زاضزٞ ،طچٙس ثًؿی اظ جٙجٞٝبی ًٔطفت

يّٕی اظ آٖ ثٟطٌ ٜطفتٝا٘س .ایٗ يس ٜثب تفىیه حمبیك اظ

يّٕی تح ٚ َٛتغییط ٔییبثس ،ثسیبضی اظ جٙجٞٝب ٔ ٚجب٘ی

٘هطیبت ،زست ٝا َٚضا لكًی ٔ ٚسّٓ زا٘ستٝا٘س،

آٖ ٔحفٛل ٔیٔب٘س( ...ثبضثٛض 210 :1362 ،تأویسٞب اظ

زضحبِیؤ ٝكبِت ٘ٛو ز ْٚضا ٓٞچٙبٖ ٔحُ ثحج ٚ

اغُ وتبة ٘یست).

ٌفت ٚ ٌٛٚاحجبت٘طس ٜتّمی وطزٜا٘س .ایٗ سرٗ حتی زض

وسب٘ی و ٝث ٝتفسیط يّٕی ٔجبزضت وطزٜا٘س ِعٔٚب

والْ اِٚیٗ پیطٍبٔبٖ تفسیط يّٕی ثٔٝب٘ٙس يجساِطظاق

ثٔ ٝجبحج فّسفی زض ایٗ ذػٛظ تٛجٟی ٘ىطزٜا٘س ٚ

٘ٛفُ  ٚيجساًِعیع اسٕبيیُ  ٓٞزیسٔ ٜیضٛز (ثطای

ِصا ٕ٘یتٛاٖ ٘هطات آ٘بٖ ضا تبثًی اظ ٘هطات فیّسٛفبٖ

ٕ٘ :ٝ٘ٛقٙكبٚی169-168/13 ،84/1 :1412 ،؛

زا٘ستٔ 13.فسطاٖ يّٕی ضا زضذػٛظ ٚالىٕ٘بیی يّٓ

حستاِٙجی)12 :1416 ،؛ اٌطچٛ٘ ٝفُ ثب ٍ٘بٞی ثسیبض

ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚزست ٝتمسیٓ وطز:

ذٛشثیٙب٘ ،ٝيّٓ ضا ثٝقٛض وّی «ل َٛفػُ» ٔیذٛا٘س

زست ٝا َٚاغال ث ٝقجمٝثٙسی اقاليبت يّٕی

و ٝلبثُ ٔجبزِ ٚ ٝتطىیه ٘یست (٘ٛفُ.)26 :1404 ،

ٔجبزضت ٘ىطزٜا٘س  ٚثٚ ٝالىٕ٘بیی ٔكّك يّٓ ًٔتمس

ثٙبثط زیسٌب ٜایٗ يسٚ ،ٜالىٕ٘بیی يّٓ زض حٛظ ٜحمبیك

ضسٜا٘س (ثطای ٕ٘ :ٝ٘ٛقٙكبٚی،84/1 :1412 ،

است و ٝغفت لكًیت ضا ثطای آٖ ثٕٞٝطا ٜآٚضز ٜاست،

169-168/13؛ حستاِٙجی .)12 :1416

زضحبِیو٘ ٝهطیٞٝب اظ آٖ ثیثٟطٜا٘س .لطؾبٚی تأویس

زست ٝز ْٚلبئُ ث ٝتفػیُ ضسٜا٘س  ٚتٟٙب ثرطی

ٔیوٙس و ٝزض ٔمبْ استفبز ٜاظ اقاليبت يّٕی زض تفسیط

اظ اقاليبت يّٕی ضا ٚالىٕ٘ب زا٘ستٝا٘س .ایٗ ثبٚض

لطآٖ سعأٙس است اظ ٔكبِجی استفبز ٜضٛز و ٝجبیٍبٜ

حسالّی ث ٝيّٓ ،ث ٝایٗ ًٔٙب ؤ ٝكبِت يّٕی ،حسالُ زض

آٖ ٘عز زا٘طٕٙساٖ تخجیت ضس ٚ ٜث ٝحمیمتی يّٕی تجسیُ

ثرطی اظ آٖٚ ،الىٕ٘بست ،ثبٚض ٔطتطن تٕبْ ٔفسطاٖ

ضس ٜاست؛ ٘ ٝایٙى ٝث« ٝفطؾیبت ٘ ٚهطیبت» تىی ٝضٛز

يّٕی است.

و ٝپبیٞٝبیص استٛاض ٍ٘طزیس ٜو ٝزض٘تیج ٝآٖ فٔ ٟٓب اظ

ئٕ ْٛفسطاٖ تفسیط يّٕی ثٚٝیژ ٜوسب٘ی و ٝزض

لطآٖ ٕٞطا ٜثب زٌطٌ٘ٛی ایٗ ٘هطیبتٔ ،تح َٛضٛز

زٚضٜٞبی ثًستط آٔسٜا٘س ،ثب تٛج ٝث٘ ٝمسٞب  ٚوبستیٞبیی

(لطؾبٚی .)283 :1421 ،يالٔ ٝقجبقجبیی ٘یع يٕال زض
ٔمبِْ تفسیط ،اقاليبت يّٕی ضا ث ٝز ٚزست ،ٝحمبیك ٚ

 .13وبِیٗ ٔٛاجٔ ٟٝسّٕب٘بٖ ضا ثب يّٓ ثٝقٛض وّی زض س ٝزستٝ
قجمٝثٙسی ٔیوٙسٍ٘ :ب ٜاذاللیٍ٘ ،بًٔ ٜطفتضٙبذتی ٍ٘ ٚبٜ
ٚجٛزضٙبذتی یب ٔتبفیعیىی .تحّیُ ا ٚثسیبض وّیتط اظ ٔٛؾٛو

٘هطیبت تمسیٓ ٔیوٙس  ٚزٛٔ ٚاجٔ ٟٝتفبٚت ثب آٟ٘ب پیص
ٔیٌیطز .ا ٚآ٘چ ٝضا حمیمت ٔیزا٘س ،لكًی ٔ ٚسّٓ

ٔحُ ثحج است ِ ٚعٔٚب ایٗ قجمٝثٙسی لبثُ ا٘كجبق ثط ٔفسطاٖ

ٔیضٕبضز  ٚثطاسبس آٖ اظ نبٞط آیبت زست ٔیوطس.

يّٕی ٘یست .ضجٛو وٙیس ثthreemiws of science ،Kalin :ٝ

تفسیط ا ٚاظ ضٟبةٞبی آسٕب٘ی ثط ٕٞیٗ اسبس است

شادی نفیسی 9مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم 050/

(اِكجبقجبیی ،ثیتب)124/17 :؛ أب اظ ٘هط ا٘ ٚهطیٞٝبی

ضا تأییس ٔیوٙسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝاثٛحجط ثب تػطیح ثٝ

يّٕی اظ ایٗ ٔمبْ ثیثٟطٜا٘س  ٚچ ٖٛلكًی ٘یستٙس ،زض

ایٙى« ٝيّٓ غحیح ٕٛٞاض ٜثب لطآٖ ٔٛافمت زاضز ،زض

ٔمبْ تفسیط آیبت زض غٛضت تًبضؼ نبٞط آی ٝثب آٟ٘ب

تًبضؼ ثب آٖ ٘یست» (اثٛحجط )10 :1421 ،يٕال ٕٞیٗ

٘جبیس اظ نبٞط آی ٝزست ثطزاضت .ثط ٕٞیٗ اسبس  ٓٞثب

٘هط ضا ز٘جبَ ٔیوٙسٔ .ػكفیٔسّٓ ٘یع تأویس ٔیوٙس وٝ

٘هطی٘ ٝبٔیسٖ «تئٛضی تىبُٔ زاضٚیٗ»  ٚلػٛض ازِ ٝآٖ

أىبٖ تًبضؼ ثیٗ حمبیك لطآٖ  ٚحمبیك يّٓ ٔحبَ

زض احجبت ٔسيی ،اظ تفسیط آیبت آفطیٙص اِٚی ٝا٘سبٖ ثط

است  ٚزض ایٗ غٛضت ثبیس ثب زیس ٜضه ث ٝيّٓ

اسبس ٘هطی ٝتىبُٔ ثٝضغٓ آ٘ى ٝتأٚیُپصیط٘س،

ٍ٘طیست؛ چطا و ٝایٗ يّٓ ا٘سبٖ است و ٝزض ًٔطؼ

ٔیپطٞیعز (اِكجبقجبیی ،ثیتب.)256 -258/16 :

تغییط  ٚتح َٛلطاض زاضز (غٙیٓ.)283 :1415 ،

لطآٖپژٞٚبٖ زیٍط ٘یع اظجّٕ ٝيجسإِجیس ظ٘سا٘ی

زض وٙبض ایٗ زیسٌب ،ٜسرٙی اظ سیسلكت ضٟطت

و ٝاِٚیٗ زثیط ٕٞبیص ايجبظ يّٕی لطآٖ ثٛز ٜاست ،ثط

یبفت ٝو ٝثٝقٛض وّی ايتجبض يّٓ ضا ظیط سٛاَ ثطز ٜاست.

ٕٞیٗ تمسیٓ تأویس وطزٜا٘س .ا٘ ٚیع اظ حمبیك يّٕی لكًی

ا ٚاظ یهسٔ ٛكبِت لطآ٘ى ضا حمبیمى لكًى ٟ٘ ٚبیى

٘ ٚهطیبت يّٕی نٙی  ٚضاثك ٝآٟ٘ب ثب آیبت لطآٖ سرٗ

ٔىزا٘س  ٚاظ سٛى زیٍط الیٞٝبى ًٔطفت يّٕى ضا ـ چٝ

ٌفت ٝاست (غی 277 :1415 ،ٓٙث٘ ٝمُ إًِجع إًِّی ٝفی

آٖ ثرص و( ٝحمبیك يّٕى) ٘بٔیسٔ ٜیضٛز  ٚچ ٝآ٘چٝ

اِمطآٖ  ٚاِس ٝٙيجسإِجیس ظ٘سا٘ی؛ ٔ ٚطبث ٝآٖ :اثٛشیبة،

و( ٝفطؾی٘ )ٝبْ ٔیٌیطز ـ ٔحسٚز ث ٝتجطث ٚ ٝاثعاض ٚ

 54 :1420اظ غٕطاٚی  ٚزیٍطاٖ).

ضطایف ثططى ٔىزا٘س  ٚغیطلكًى ٔىذٛا٘س ِ ٚصا

زض ٔمبثُ ایٗ يس ،ٜا٘سوی اظ لطآٖپژٞٚبٖ

ٞطٌ ٝ٘ٛوٛضطی ثطاى ثطلطاضى اضتجبـ ثیٗ ایٗ ز ٚسكح

قجمٝثٙسی زیٍطی اظ يّٓ اضائ ٝزازٜا٘س  ٚآٖ ضا ث ٝلكًی

اظ ًٔطفت ضا ذكبیى ضٚشضٙبذتى ٔیزا٘س (لكت،

 ٚغیطلكًی تمسیٓ وطزٜا٘س ،أب ٔالوطبٖ زض ایٗ

 14.)182/1 :1979اِجت ٝتٟٙب یه غٛضت اظ ثٟطٌٜیطى

تمسیٓثٙسی ٓٞسٛیی آٖ اقاليبت ثب آیبت لطآ٘ی است.

اظ ًّٔٔٛبت يّٕى ضا جبیع ٔىضٕبضز  ٚآٖ  ٓٞزض

ایٗ يس ٜثب ٔحه لطاض زازٖ لطآٖ ،ايتجبض اقاليبت

(تٛسیى  ٚتًٕیك) ٔسِ َٛآی ٝاست ( .)183 :ٕٛٞسرٗ اٚ

يّٕی ضا ثٝقٛض ٔستمُ ظیط سؤاَ ثطزٜا٘س .ضًطاٚی

زضثبض ٜلكًى ٟ٘ ٚبیى ثٛزٖ لطآٖ٘ ،تیج ٝثیتٛجٟی ثٝ

ٔالن اضظیبثی يّٓ ضا لطآٖ ٔیزا٘س  ٚآ٘چ ٝضا ثب لطآٖ

تفىیه ٔمبْ لطآٖ اظ ٔمبْ ف ٟٓثططی ٔب اظ آٖ ،یًٙی

٘بسبظٌبض ٘جبضس ،غحیح ٕ٘یزا٘س (جٕبَ ،ثیتب 743 :ثٝ

تفسیط است ظیطا لكًی ثٛزٖ ٚغف ذٛز لطآٖ ٝ٘ ،فٟٓ

٘مُ اظ ضًطاٚی) .غٕطاٚی ٘یع و ٝث ٝتفىیه يّٓ ثٝ

آٖ است ٕ٘ ٚیتٛاٖ حىٓ لطآٖ ضا ث ٝتفسیط تًٕیٓ زاز;

حمیمت ٘ ٚهطیًٔ ٝتمس است (اثٛشیبة )238 :1420 ،زض

چٙبٖ و ٝتح ٚ َٛتغییط زض تفسیط و ٝتبضید تفسیط آٖ ضا

يیٗ حبَ ثب ثیبٖ ایٙى ٝزضغٛضت ٚلٛو تًبضؼ ثیٗ

ٌعاضش ٔى وٙس ،ثٝضٚضٙی ثط ایٗ غیطلكًى ثٛزٖ فٟٓ

آیٝای اظ لطآٖ  ٚيّٓ ،ایٗ أط ضا ٘٘ ٝتیج ٝسٛءثطزاضت

لطآٖ زالِت زاضز .يال ٜٚثط ایٙى ٝتفبٚت لبئُ ٘طسٖ ثیٗ

ٔفسطاٖ اظ آیبت ،ثّى٘ ٝتیج٘ ٝمع یب سٛء ف ٟٓيّٓ
ٔیزا٘س (اثٛشیبة ٚ )237 :1420 ،ثٛ٘ ٝيی ایٗ زیسٌبٜ

 .14ثطای تحّیُ زیٍطی اظ سرٗ ا :ٚاِطسی.72-55 :2010 ،
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حمبیك  ٚفطؾیٞٝبى يّٕى ،لؿبٚتى اظ سط ثىايتٕبزى

ثس ٖٚضه ٞط ٔفسط يّٕی تٟٙب زض غٛضتی ثٝ

 ٚسٛءنٗ ث ٝيّٓ است و ٝث٘« ٝسجىٌطایى» زض تٕبْ

ایٗ ضٚش تفسیطی ٔجبزضت ٔیوٙس ؤً ٝتمس ثبضس زض

يّ ْٛثطط ٔىا٘جبٔس.

ف ٟٓآیبت يّٕی لطآٖ ،اقاليبت يّٕی ٔیتٛا٘س چ ٝثب
اضائ ٝتٛؾیحبتی زلیكتط  ٚچ ٝثب اضائٔ ٝػبزیك ،تجییٙی

دقیقتز تَدى فْن علوی اس تزخی آیات

ثٟتط ٘سجت ث ٝتفسیطی و ٝاظ ایٗ اقاليبت يّٕی استفبزٜ

زضغٛضتیؤ ٝفسط يّٕی ث ٝتٕبْ ٔجب٘ی پیصٌفت ٝثبٚض

ٕ٘یوٙس اضائ ٝزٞس .ثط ٕٞیٗ اسبس  ٓٞثبثبیی زض ثحج اظ

زاضت ٝثبضسٓٞ ،چٙبٖ ؾطٚضتی ثطای ا٘جبْ تفسیط يّٕی

ازِ ٝقطفساضاٖ تفسیط يّٕی ثٛٔ ٝاضز ٔرتّفی استٙبز

زض ٔیبٖ ٘رٛاٞس ثٛز  ٚث ٝآٖ ٔجبزضت ٘رٛاٞس وطز ٍٔط
آ٘ى ٝث ٝؾطٚضتی ثطای آٖ لبئُ ثبضس .زض والْ ٔفسطاٖ
يّٕی ،سٔ ٝجٙبی ٘هطی ِع ْٚآٖ ضا تٛجیٔ ٝیوٙس .ایٗ

ٔیوٙس ٞ ٚیچیه اظ آٟ٘ب ضا تأییسی ثط غحت یب جٛاظ
تفسیط يّٕی ٕ٘یزا٘س .اظ ٘هط ا ٝ٘ ٚاضتٕبَ لطآٖ ثط ٕٝٞ
يّ ٝ٘ ٚ ْٛثیبٖ يّ ْٛث ٝظثبٖ لبثُ تفسیط ٝ٘ ،احجبت
ايجبظ يّٕی ٝ٘ ،شوط حمیمت يّٕی زض لطآٖ ٘ٝ

سٔ ٝجٙب يجبضتٙس اظ :زلیكتط ثٛزٖ ف ٟٓيّٕی اظ آیبت زض

تجییٗٞبی يّٕی ثًؿی اظ ٔفسطاٖٞ ،یچوساْ زِیّی ثط

ٔمبیس ٝثب غیط آٖ ،ؾطٚضت ايجبظ يّٕی زض احجبت

غحت  ٚجٛاظ تفسیط يّٕی ٘یست (ثبثبیی/3 :1391 ،

حمب٘یت لطآٖ زض يػط حبؾطٔ ،یسط ٘جٛزٖ زستیبثی ثٝ

 .)342–341اٌطچ ٝا ٚغطیحب زِیُ حُسٗ یب ؾطٚضت

ایٕبٖ جع اظ ضا ٜيّٓ .ث٘ ٝهط ٔیضسس ٔجٙبی اٛٔ َٚضز

تفسیط يّٕی ضا ثیبٖ ٘ىطز ،ٜسرٙبٖ ا٘ ٚطبٖ ٔیزٞس وٝ

اتفبق ٔ ٕٝٞفسطاٖ يّٕی است؛ أب اتفبق ٘هطی
زضذػٛظ زٛٔ ٚضز زیٍط ٚجٛز ٘ساضز .ثب تٛج ٝثٝ
ایٙى ٝايجبظ يّٕی جع ثب ٚضٚز تفسیط يّٕی ٔحمك

آ٘چٔ ٝكّٛثیت تفسیط يّٕی ضا احجبت ٔیوٙس ایٗ است
و ٝث« ٝوٕه آٖ ظٚایبی ثیطتطی اظ ًٔٙب ٔ ٚفبز آیبت
آضىبض ٌطزز» و ٝزض٘تیج ٝآٖ «حمیمت لطآ٘ی ٔجبظ ٚ
تٙعیُ آٖ تأٚیُ ٕ٘یضٛز ثّىًٔ ٝب٘ی حمیمی لطآ٘ی

ٕ٘یضٛز ،وسب٘ی و ٝثٔ ٝجٙبی ز ْٚثبٚض زاض٘س ،زض٘تیجٝ

ثٚٝسیّ ٝآٖ آضىبضتط ٔیضٛز ٕٞ ٚبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ٔخبَ

ایٗ ٔالظٔ ٝؾطٚضت ایٗ تفسیط ضا  ٓٞاحجبت ٔیوٙٙس.

ظٚجیت ٌیبٞبٖ ثیبٖ ضسٌ ،بٞی زض احط آٖ ٔجبظ ثٝ

ٔجٙبی س ،ْٛغٛضت تطسیسیبفت ٝثبٚض ث ٝسبظٌبضی يّٓ

حمیمت تجسیُ ٔیضٛز» (ثبثبیی .)347/3 :1391 ،اِجتٝ

 ٚزیٗ است  ٚوسب٘ی و ٝث ٝایٗ ٔجٙب ثبٚض زاض٘س احجبت

ا ٚایٗ تجییٗ ضا ثٚ« ٝیژٌیٞب ٔ ٚطرػبت ذبضدِ

سبظٌبضی يّٓ  ٚلطآٖ ِ ٝ٘ ٚعٔٚب ايجبظ آٖ ضا ،أط
ٕٟٔی ٔیزا٘ٙس و ٝزض جٛأى يّٓظزٔ ٜسّٕب٘بٖ زض
ًٔطفی ایٗ پیبْ ،اظ إٞیتی زضذٛض ٍ٘طش ثطذٛضزاض

ٔٛؾٛوِ آیبت» ٔحسٚز ٔیوٙس( .ثبثبیی:1391 ،
.)349/3
قطفساضاٖ تفسیط يّٕی زض ٔٛاضز ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط ایٗ
٘ىت ٝپبی فططزٜا٘س و ٝثٟطٌٜیطی اظ تفسیط يّٕی ،فٟٓ

است .زض ایٗ اضتجبـ ٓٞچٙیٗ ثبیس تٛج ٝزاضت و ٝایٗ

ثٟتطی ضا اظ ثطذی آیبت زض پی زاضز؛ چٙبٖ وٌّ ٝطٙی

سٔ ٝجٙب ثب یىسیٍط لبثُ جٕى ٘یع ٞستٙس.

اثطاظ ٔیوٙس ؤ ٝب ًٔتمسیٓ پیططفت يّٓ ،ف ٟٓثًؿی اظ

شادی نفیسی 9مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم 052/

آیبت لطآ٘ی ضا آسبٖ ٔیسبظز؛ ٔخال ضتك  ٚفتك زض آیٝ

يجساِطحٕٗ يه  ٓٞلطآٖ ضا ٔتؿٕٗ آیبت زضٛاض

 30سٛض ٜا٘جیبء 15یب ٔسئّ ٝظٚجیت ئٕٛی زض آی49 ٝ

ثسیبضی ٔیزا٘س و ٝزض لطٌ ٖٚصضتًٙٔ ٝبیطبٖ ٔج ٟٓثٛزٜ

ثب زا٘ص أطٚظ ثٟتط فٕٟیسٔ ٜیضٛز

است .غحبث ٝتٟٙب زض حس ًٔٙبی نبٞطیضبٖ آٟ٘ب ضا

(ٌّطٙی .)118 :1384 ،يجساًِعیع اسٕبيیُ تػطیح

زضٔییبفتٙس ِٚی أطٚظ ٜاثٟبْ آٟ٘ب ثطقطف ضس ٚ ٜزض

ٔیوٙس و ٝچیعی اظ ًٔٙبی حمیمی ثسیبضی اظ آیبت

پطت ٛيّ ْٛجسیس حمیمت آٟ٘ب آضىبض ٌطت ٝاست؛

لطآٖ فٕٟیسٕ٘ ٜیضٛز جع ثطای وسب٘ی و ٝيّ ْٛجسیس ضا

ثٔٝب٘ٙس آیبت ٘بنط ث ٝتكٛض جٙیٗ( 19يه221 :1406 ،

آٔٛذت ٝثبضٙس (شٞجی .)502/2 :1396 ،اثٛحجط ٘یع فٟٓ

ٔ ٚطبث ٝآٖ اثٛشیبة.)154 ،143-142 :1420 ،

سٛض ٜشاضیبت
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ثسیبضی اظ آیبت ٞستیضٙبسب٘ ٝلطآٖ ضا ٔتٛلف ثط

ٔفسطاٖ يّٕی زض ٔٛاضزی اظ ایٗ  ٓٞفطاتط ضفتٝ

زا٘ستٗ حمبئك يّٕی ٔیزا٘س (اثٛحجطٚ )107 :1421 ،

 ٚثٛٔ ٝاضزی اضبض ٜوطزٜا٘س و ٝفٌ ٟٓصضتٍبٖ اظ ثطذی

لطؾبٚی یىی اظ وبضوطزٞبی تفسیط يّٕی ضا «تًٕیك

آیبت ،ث ٝزِیُ زا٘ص ٘بزضست يػط ذٛزضبٖ ،اضتجبٜ

ٔسِ٘ َٛع» ث ٝضٕبض ٔیآٚضز  ٚث ٝآیبت ٔطثٛـ ثٝ

ثٛز ٚ ٜاقاليبت يّٕی أطٚظ ثس ٖٚآ٘ى ٝزض فٔ ٟٓتٗ ثٝ

ثبظآفطیٙی ٘ٛن اٍ٘طتبٖ زض لیبٔت یب اٚتبز زا٘ستٗ

ٔجبظ ٌطاییس ٜضٛز یب وّٕٝای زض تمسیط ٌطفت ٝضٛز یب

وٜٞٛب ٚ 17غیط آٖ ٔخبَ ٔیظ٘س (لطؾبٚی،386 :1421 ،

آیٝای تأٚیُ ضٛز ،تجییٗ ثٟتط ٛٔ ٚافمتتطی ضا ثب نبٞط

387ـ .)389غبزلی ثب تحّیّی زیٍط اظ ضاثك ٝيّٓ ٚ

آی ٝاضائٔ ٝیزٞس .اثٛشیبة ًٔتمس است (اثٛشیبة:1420 ،

آیبت ،ثط إٞیت يّٓ زض ف ٟٓآیبت تأویس ٔیوٙس .اظ ٘هط

 )150و ٝثطضسی آیبت ٔرتّف ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝفٟٓ

ا ٚتًسازی اظ آیبت يّٕی لطآٖ اظ ٘ٛو ٔتطبثٟبتٙس وٝ

ٔفسطاٖ يّٕی جسیس ،ضيبیت زلیكتط لٛايس ِغت ضا ثٝ

تفسیط آٟ٘ب ث ٝلٛا٘یٗ ٔحىٓ  ٚپبثطجبی يّٕی است؛

ٕٞطا ٜزاضز  ٚث ٝحك ٘عزیهتط است 20.ا ٚفػّی ضا ثٝ

(غبزلی.)147 :1356 ،

ٌعاضش چٙیٗ ٔٛاضزی اذتػبظ زاز ٜاست (اثٛشیبة،

ٔب٘ٙس ثطذی آیبت آفطیٙص
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 :1420وُ فػُ  5اظ ظ  295ث ٝثًس) .غٕطاٚی ٘یع ثٝ
« .15أَ ََِْٓٚیطَ اَِّصیَٗ وَفَطُٚا أََّٖ اِسَّٕبٚاتِ  َٚاأْلْضْؼ وبَ٘تب ضَتْمب

ٔمبیس ٝآضاء ٔتمسٔبٖ ًٔ ٚبغطاٖ ٔیپطزاظز تب ٘طبٖ زٞس

فَفَتَمْٙبُٕٞب ،»...تطجٕ :ٝآیب وبفطاٖ ٘سا٘ستٝا٘س و ٝآسٕبٖٞب  ٚظٔیٗ ثٝ

و ٝچٍ ٝ٘ٛپیططفت يّٓ ث ٝف ٟٓثٟتط اظ لطآٖ وٕه وطزٜ

 ٓٞثست ٚ ٝپیٛست ٝثٛز٘س ٔ ٚب آٖ ز ٚضا ضىبفت ٚ ٝاظ  ٓٞثبظ
وطزیٓ...
 ِْٗٔ َٚ« .16وُُِّ ضَیْءٍ ذَ َّمْٙب ظْٚجیِْٗ ًَََِّّ ُىْٓ تصَوَّطُ ،»ٖٚتطجٕ ٚ :ٝاظ
ٞط چیعى جفت آفطیسیٓ ثبضس ؤ ٝتصوّط [ایٗ حمبیك و٘ ٝطب٘ٞٝبیى

است.

21

لطؾبٚی  ٓٞث ٝآیبتی اضبضٔ ٜیوٙس و ٝفٟٓ

ٌصضتٍبٖ اظ آٟ٘ب اضتجب ٜثٛز ٚ ٜایٗ اضتجب ٜزض تفسیط
يّٕی تػحیح ضس ٜاست .آی 29 ٝسٛض ٜضٛضی «ِْٗٔ َٚ

ثط لسضت ،حىٕت  ٚضثٛثیت ذساست] ضٛیس.
٘ .17جبء َٚ« 7/اِْجِجبََ أَْٚتبزا» ،تطجٕ ٚ :ٝوٜٞٛب ضا ٔیدٞبیى [ثطاى

 .19آیبت  14-12سٛض.ٖٛٙٔٛٔ ٜ

استٛاضى آٖ لطاض زازیٓ].

 .20اثٛشیبةٔ 150 :1420 ،طبث ٝآٖ ٘مُ اظ اِكت ٔحطاة اِالیٕبٖ

 .18ا ٚایٗ «ثًؽ» اظ آیبت آفطیٙص ضا ٔطرع ٕ٘یوٙس ِٚی ایٗ

 ٚاثٛشیبة ظ  232اظ ٔٗ ضٚائى.

ثحج ضا شیُ تفسیطش اظ وفبت ثٛزٖ ظٔیٗ (ٔطسالت)25/

 .21اثٛشیبة 242-241 :1420 ،ثٝيٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض تفسیط آی29 ٝ

ٔیآٚضز.

سٛض٘ ٜبظيبت  ٚزضثبض ٜثٙبٖ.
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آیبتِ ِٝذَّْكُ اِسَّٕبٚاتِ  َٚاأْلْضْؼِ ٔ َٚب ثَجَّ فیِٕٟب ِْٔٗ

غطفب اٍ٘یعضی ٘یست ٔ ٚب٘ٙس ظثبٖ يًّٓٔ ،طفتثرص

زاثَّ 22»...ٝاظ جّٕ ٝایٗ ٔٛاضز است وٌ ٝصضتٍبٖ ٚجٛز

٘یع ٞست؛ ِصا ٔحسٚز ث ٝفًٔ ٟٓبغطاٖ ٘ع٘ َٚجٛزٚ ٜ

زاث ٝزض آسٕبٖٞب  ٚظٔیٗ ضا و ٝثب تًجیط «فیٕٟب» اظ آٖ
یبز ضس ،ٜتٛجی ٝوطزٜا٘س  ٚزضٚالى ثبظٌطت ؾٕیط ٔخٙی
ضا فمف ث ٝظٔیٗ زا٘ستٝا٘س.

23

ثب ٕٞیٗ تّمی ،لطؾبٚی

فطا يطفی است .اظ ٘هط ایطبٖ يّٓ ٘یع ثب تٛج ٝثٝ
آ٘ى ٝحسالُ زض ثرطی اظ اقاليبتص ٚالىٕ٘بست ،اظ

تػحیح ًّٔٔٛبت پبضٜای اظ ٔفسطاٖ ٌصضت ٝضا وبضوطز

غالحیت الظْ ثطذٛضزاض است تب ثٝيٛٙاٖ ٔٙجًی

زیٍط يّٓ جسیس ٔیزا٘س  ٚثٛٔ ٝاضزی اظ ایٗ اضتجبٞبت

ًٔتجط زض تفسیط آیبتی اظ لطآٖ ٔٛضز استٙبز لطاض ٌیطز.

اضبضٔ ٜیوٙس (لطؾبٚی389 :1421 ،ـ.)391

ٟ٘بیت آ٘ى ،ٝاظآ٘جب و ٝتفسیط يّٕی زض ثرطی اظ

تحث ٍ ًتیجِ گیزی
ٔفسطاٖ تفسیط يّٕی زض پبسد ث ٝضص سؤاَ ثٙیبزی
زض تفسیط يّٕی ،حسالُ ث ٝضص ٔجٙب ثبٚض زاض٘س وٝ
ٔجب٘ی اذتػبغی تفسیط يّٕی تّمی ٔیضٛز .آٟ٘ب ثب
ايتمبز ث ٝاضتطان لطآٖ  ٚيّٓ حسالُ زض ثطذی
ٔٛؾٛيبت ،اضتطان لّٕط ٚایٗ ز ٚزا٘ص ضا
ٔیپصیط٘سٓٞ ،چٙبٖ و ٝآٔٛظٜٞبی لطآ٘ی ضا ثب
یبفتٞٝبی يّٕی ٓٞسٔ ٛیزا٘ٙس .ایطبٖ زض ثحج اظ
ٞسف لطآٖ اظ قطح ایٌٗٔ ٝ٘ٛجبحج ،اٌطچ ٝلطآٖ ضا
وتبة يّٓ ٔ ٚتىفُ ثیبٖ  ٕٝٞأٛض يّٕی ٕ٘یزا٘ٙس ،أب
ًٔتمس٘س و ٝاستكطازا ثٔ ٝجبحج يّٕی پطزاذت ٝاست.
اظ ٘هط ایطبٖ لطآٖ اظ ظثب٘ی ٔطتطن ثب يّٓ ثطذٛضزاض
است؛ ثسیٗ ًٔٙب و ٝظثبٖ آٖ زض آیبت ٞستیضٙبذتی
 ٚ .22اظ ٘طب٘ٞٝبى [ضثٛثیت  ٚلسضت] ا ٚآفطیٙص آسٕبٖٞب ٚ
ظٔیٗ است ٘[ ٚیع] آ٘چ ٝاظ جٙجٙسٔ ٜیبٖ آٖ ز ٚپطاوٙس ٜاست
 .23لطؾبٚی 389 :1421 ،ث٘ ٝمُ اظ آِٛسی ٔ ٚطبث ٝآٖ زض تفسیط
تساذُ ا٘ٛاو آةٞب زض آیبت  19تب  22اِطحٕٗ  ٚظٚجیت ئٕٛی
زض آی 49 ٝشاضیبت :لطؾبٚی.391-390 :1421 ،

آیبت ٞستیضٙبذتی فٕٟی زلیكتط ضا اضائٔ ٝیزٞس،
پطزاذتٗ ث ٝآٖ ثطای ٘یُ ث ٝفٕٟی ثٟتط  ٚاستٛاضتط اظ
لطآٖ ؾطٚضت زاضز.

هٌاتع

 قزآى کزین اثٗوخیط ،اسٕبيیُ ثٗ يٕط1419( ٚق) .تفسیزالقزآى العظین .ثیطٚت :زاض اِىتت إًِّیٝ
ٙٔ/طٛضات ٔحٕس يّی ثیؿ.ٖٛ

 اثٛاِفتٛح ،حسیٗثٗيّی (1408ق) .رٍضالجٌاى ٍرٍحالجٌاىٔ .طٟس :آستبٖ ضؾٛی.

 اثٛحجط ،احٕس يَُٕط (1421ق) .التفسیزالعلویللقزآى فیالویشاى .ثیطٚت :زاضإِساض االسالٔی.

 اثٛشیبة ،ذّیُ اثطاٞیٓ (1420ق) .ظاّزُ التفسیزالعلوی للقزآى الکزین .يٕبٖ :زاض يٕبض.
 -اذتطٚ ،حیس (1370ش)« .سطسیس احٕس ذبٖ ٚ

ا٘سیط ٝزیٙی» .تطجٕ ٝضس َٛجًفطیبٖ .هجلِ تاریخ
ٍ فزٌّک هعاصز .زٚض ٜا .َٚضٕبض ٜأٟ .َٚط
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ظٔب٘ ٝزض لطآٖ وـطیٓ» ،تیٌات .5 .غع .97-90

 .1370غع .79-53

 -اسىٙسضا٘یٔ ،حٕسثٗاحٕس (ثیتب) .کطف االسزار

 -ذّف اهللٔ ،حٕس احٕس ( .)ْ1999الفي القصصی فی

الٌَراًیِ القزآًیِ .لبٞط :ٜضوبثی ِّٙطط.

القزآى الکزین .ثیطٚت :اال٘تطبض اًِطثی.

 -آِٛسی ،سیس ٔحٕٛز (1415ق) .رٍح الوعاًی فی

 -ذّیُ ،يٕبزاِسیٗ (1405ق) .هذخل الی هَقف

تفسیز القزآى العظین .ثیطٚت :زاض اِىتت إًِّی.ٝ

القزآىالکزین هي العلن .چبح ز .ْٚيطاق :ضطوٝ

 ثبثبیی ،يّی اوجط (1391ش) .هکاتة تفسیزی ،لٓ:پژٞٚطٍب ٜحٛظ ٚ ٜزا٘طٍب.ٜ

ًُٕٔ ٔ ٚكجً ٝاِعٞطاء اِحسیخ ٝإِحسٚز.ٜ

 -ذِٛی ،أیٗ ( .)ْ1961هٌاّج تجذیذ فیالٌحَ ٍ

 -ثبضثٛض ،ایبٖ (1362ش) .علن ٍ دیي ،تطجٕٝ

الثالغِ ٍ التفسیزٍ االدب .قجً ٝا .َٚثیطٚت:

ثٟبءاِسیٗ ذطٔطبٞی .تٟطأٖ :طوع ٘طط زا٘طٍبٞی.

 -ثبظضٌبٖٟٔ ،سی (1353ش) .تاد ٍ تاراى در قزآى.

زاضإًِطف.ٝ

 -زضٚظ ،ٜيع1421( ٜق) .التفسیز الحذیث تزتیة

تٟطاٖ :ضطوت سٟبٔی ا٘تطبض.

 -پبوتچی ،احٕس (1387ش) .تفسیز ،دائزُ الوعارف

السَء حسة الٌشٍل .ثیطٚت :زاضاِغطةاالسالٔی.

 -زیبةٔ ،حٕٛز (1408ق) .االعجاس الطثی فی

تشرگ اسالهی جلذ  .15غع  680تب .738
 -جّیّی ،سیسٞسایت (ٚ« .)1373حی زض ٓٞظثب٘ی

القزآى الکزین .لبٞطٔ :ٜكجٛيبت زاض اِطًت.
 -شوبٚتی لطاٌعِ ،ٛيّیطؾب (« .)1374ظثبٖ لطآٖ».

ثب ثطط ِٓٞ ٚسب٘ی ثب ل .»ْٛکیاى.44-37 .23 .

 -اِجٕبَٔ ،حٕس يجسإِ( ًٓٙثیتب) .التفسیزالفزیذ

تیٌات .ضٕبض .5 ٜغع .79-74

 -اِصٞجیٔ ،حٕسحسیٗ (1396ق) .التفسیز ٍ

للقزآىالجویذ .ثیجب :يٛد ،زاضاِىتبةاِجسیس.
 -اِحجبَٔ ،حٕسجٕیُ ٔ ٚمساز ٔطيی اِجٛاضی

الوفسزٍى ،جّس ،2قجً ،2ٝثیجب :زاضاِىتتاِحسیخ.ٝ
 -اِطاظی ،فرطاِسیٗ (1420ق) .هفاتیحالغیة .ثیطٚت:

(1418ق) .العلَم فی القزآى .ثیطٚت :زاض اِٙفبئس.

 -حستاِٙجیٙٔ ،ػٛضٔحٕس (1416ق) .الکَى

زاضاحیبءاِتطاثاًِطثی.

 -ضضیسضؾبٔ ،حٕس (ثیتب) .تفسیزالوٌار :التفسیز

االعجاس العلوی فی القزآى .قجً .3 ٝاِمبٞط :ٜزاض
اِفىط اًِطثی.

للقزآىالحکین .قجً ،1 ٝثیطٚت :زاضإًِطف.ٝ

 -ضؾبیی اغفٟب٘یٔ ،حٕسيّی (1381ش) .پضٍّطی

 حٙفی احٕس (ثیتب) .التفسیز العلوی لآلیات الکًَیِفی القزآى ،قجً .3 ٝلبٞط :ٜزاضإًِبضف.
 -ذطٔطبٞی ،ثٟبء اِسیٗ (« )1374ثبظتبة فطًٙٞ

در اعجاس علوی قزآى .چبح  .3ضضت :وتبة ٔجیٗ.
-

( .)1388رٍش تفسیز علوی قزآى:
رٍشضٌاسی تفسیز علوی قزآى کزین( :هثاًی ٍ
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اصَل) .تٟطأٖ :ؤسس٘ ٝطط ضٟط.
-

(1392ش)٘« .هطیٝپطزاظیٞبی يّٕی

لطآٖ»ٌ ،فتبض ا َٚاظ فػُ  5وتبة :قزآى ٍ
هعزفتضٌاسی ث ٝوٛضص يّیطؾب لبئٕی ٘یب ،تٟطاٖ:
سبظٔبٖ ا٘تطبضات پژٞٚطٍب ٜفط ٚ ًٙٞا٘سیطٝ
اسالٔی.
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 اِكجبقجبییٔ ،حٕس حسیٗ (ثیتب) .الویشاى فی تفسیزالقزآى ،لٓ :جبًٔٝإِسضسیٗ فی اِحٛظ ٜإًِّی.ٝ

 اِكجطسی ،فؿُ ثٗ حسٗ (1406ق) .هجوعالثیاىفی تفسیزالقزآى .ثیطٚت :زاضإًِطف.ٝ

 اِكجطی ،اثٛجًفط ٔحٕس ثٗ جطیط (1412ق) .جاهعالثیاى فی تفسیز القزآى .ثیطٚت :زاض إًِطف.ٝ

 -اِطٔٚی ،فٟس ثٗ يجساِطحٕٗ (1407ق) .اتجاّات

 -اِكٙكبٚی ،جٞٛطی (1412ق) .الجَاّز فی التفسیز

التفسیز فی القزآى الزاتع عطز؛  3جّس .قجً ٝا،َٚ

القزآى الکزین .قجً ،4 ٝثیطٚت :زاض احیبء اِتطاث

ثیجب :اِسكٛضی.ٝ

اًِطثی.

 اِعضوطیٔ ،حٕس ثٗ يجساهلل (1410ق) .الثزّاى فیعلَم القزآى .ثیطٚت :زاض إًِطف.ٝ

 ظٔرططیٔ ،حٕٛز (1407ق) .الکطاف غي حقائقغَاهط التٌشیل .ثیطٚت :زاض اِىتت اًِطثی.

 سًیسیضٚضٗٔ ،حٕسثبلط (1389ش) .ستاى قزآى ٍهسائل آى .تٟطاٖ :سٕت.

 اِسیٛقی ،جالَ اِسیٗ (1421ق) .االتقاى فی علَمالقزآى .قجً ٝز .ْٚثیطٚت :زاضاِىتتاًِطثی.

 اِطبقجی ،اثطاٞیٓ ثٗ ٔٛسی (1415ق) .الوَافقاتفی اصَلالطزیعِ .قجً ٝا ،َٚثیطٚت :زاضإًِطف.ٝ

 اِطسی ،يبزَ ثٗ يّی ( .)ْ2010التفسیز العلویالتجزتی للقزآى الکزین :جذٍرُ ٍ تطثیقاتِ ٍ
الوَقف هٌِ .اِطیبؼٔ :ساض اِٛقٗ ِّٙطط.

 غبزلیٔ ،حٕس (1356ش) .سهیي ٍ آسواى ٍستارگاى اس ًظز قزآى .چبح  .2تٟطاٖ:
وتبةفطٚضی ٔػكفٛی.

 اِكٛسیٔ ،حٕس ثٗ حسٗ (ثیتب) .التثیاى فی تفسیزالقزآى .ثیطٚت :زاضاحیبء اِتطاثاًِطثی.

 يجساِحٕیسٔ ،حسٗ (1394ق) .الزاسی هفسزاً.ثغساز :زاضاِحطیِّ ٝكجبي.ٝ

 اًِه ،ذبِس يجساِطحٕٗ (1406ق) .اصَلالتفسیز ٍقَاعذُ قجً ٝز .ْٚثیطٚت :زاضاِتفبئُ.

 يّی ظٔب٘ی ،أیطيجبس (1383ش) .يّٓ ،عقالًیتٍ دیي (دراهذی تزکالم جذیذ) .لٓ :زا٘طٍب ٜلٓ.
 اِغعاِی ،احیاء علَم الذیي (ثیتب) .ثیطٚت :زاضاِىتبة اًِطثی.
 اِغعاِی ،اثٛحبٔس ( .)ْ1978جَاّزالقزآى .قجً،3 ٝثیطٚت :زاضاْلفبق اِجسیس.ٜ

 غٙیٓ ،وبضْاِسیس (1415ق) .االضارات العلویِ فیالقزآى الکزین تیي الذارسِ ٍ التطثیق .قجً ٝا،َٚ
اِمبٞط :ٜزاضاِفىطاًِطثی.

 -فطاء ،اثٛظوطیب یحیی ثٗ ظیبز (ثیتب) .هعاًی القزآى.
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تاریخ تفسیز قزآى .تٟطاٖ٘ :طط ضٔع.

ٔػط :زاض إِػطیِّ ٝتبِیف  ٚاِتطجٕ.ٝ

 -فیؽ وبضب٘یٔ ،الٔحسٗ (1415ق) .تفسیز

ٔ -هفطٔ ،حٕسضؾب (1375ش) .اصَل الفقِ .لٓ:

الصافی .تٟطاٖ :ا٘تطبضات اِػسض.

 -لطؾبٚی ،یٛسف (1421ق) .کیف ًتعاهل هع

اسٕبيیّیبٖ 1375ش.
 ٔىبضْ ضیطاظی٘ ،بغط ٕٞ ٚىبضاٖ (1353ش).تفسیز ًوًَِ .چبح ا .َٚتٟطاٖ :زاضاِىتتاالسالٔی.ٝ

القزآى العظین .قجً .3 ٝلبٞط :ٜزاضاِططٚق.
 -لكت ،سیس ( .)ْ1979فی ظالل القزآى .قجًٝ

 ٔالغسضأ ،حٕس ثٗ اثطاٞیٓ (1336ش) .تفسیزهالصذرا .لٓ :ا٘تطبضات ثیساض.

زٚاظز .ٓٞثیطٚت :زاضاِططٚق.
 -وّیٙیٔ ،حٕس ثٗ یًمٛة (1407ق) .الکافی .حمم:ٝ

 إِٛغّی ،سبٔی احٕس (1422ق) .االعجاس العلویفی القزآى .ثیطٚت :زاض اِٙفبئس.

يّی اوجط غفبضی؛ ٔحٕس آذ٘ٛسی .تٟطاٖ :زاض
اِىتت االسالٔی.ٝ

٘ -ػط ،حسیٗ (1342ش)ً .ظز هتفکزاى اسالهی

 ٌّطٙیٟٔ ،سی (1384ش) .قزآى ٍ علَم طثیعت.ٚیطاست جسیس .تٟطاٖ :پژٞٚطٍب ٜيّ ْٛا٘سب٘ی ٚ

درتارُ طثیعت .تٟطاٖ :ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜتٟطاٖ.
 ٘فیسی ،ضبزی (1380ش)« .تفسیط يّٕی ثبیسٞب ٚ٘جبیسٞب» ،هجلِ آییٌِ پضٍّص .ضٕبض،72 ٚ 71 ٜ

ٔكبًِبت فطٍٙٞی.

 إِتمی اِٟٙسی ،يّیثٗحسبْاِسیٗ (1409ق) .کٌشالعوال فی سٌي االقَال ٍ االعوال .غحح :ٝثىطی

آشض -اسفٙس .1380
-

جْاى اسالم سیز ًظز غالهعلی حذاد عادل .تٟطاٖ:

حیب٘ی  ٚغف ٜٛاِسمب .ثیطٚتٔ :ؤسس ٝاِطسبِ.ٝ

 ٔجّسیٔ ،حٕس ثبلط (1403ق) .تحار االًَارالجاهعِ لذرر اخثار االئوِ االطْار .ثیطٚت :زاض
احیبء اِتطاث اًِطثی.
 إِحتست ،يجسإِجیس يجساِسالْ (1393ق).اتجاّات التفسیز فی العصزالحذیث .قجً ٝا.َٚ
ثیطٚت :زاضاِفىط.

 ٔسحت حبفم اثطاٞیٓ (1373ق) .االضارات العلویِفی القزآى الکزین .اِمبٞطٔ :ٜىتج ٝغطیت.

ٔ -طٚتی ،سٟطاة (1381ش) .پضٍّطی پیزاهَى

(1384ش)« .حمّیٗ ،حسیج» .داًطٌاهِ

ثٙیبز زائط ٜإًِبضف اسالٔی .ضٕبض.106-100 .9 ٜ
-

(1379ش) .عقلگزایی در تفاسیز قزى
چْاردّـن .لٓ :ا٘تطـبضات زفتط تجّیغبت حٛظٜ
يّٕی ٝلٓ.

 ٘ى٘ٛبْ ،جًفط (1390ش) .درآهذی تز هعٌاضٌاسیقزآى .لٓ :ا٘تطبضات زا٘طىس ٜاغ َٛاِسیٗ.

 ٘ٛفُ ،يجساِطظاق (1404ق) .القزآى ٍ العلنالحذیثِ .جٙبٖ :زاضاِىتبةاًِطثی.

ٛ٘ -فُ ،يجساِطظاق (1410ق) .اهلل ٍ العلن الحذیث.
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ِجٙبٖ :زاضاِططٚق.
 ٞطج َٛاِطٟطی ،يجساِطحٕٗ ٔحٕٛز (.)ْ2004«اِجٟٛز إِجص ِٝٚفی تفسیطاِمطآٖ اِىطیٓ تفسیطا

يّٕیب فی اِمطٖ اِطاثى اِٟجطی» .کتاب الَقایع
جلذ :2اِمطآٖ اِىطیٓ  ٚاِجٟٛز إِجص ِٝٚفی ذسٔتٝ
ٔٗ ثسای ٝاِمطٖ اِطاثى يطط اِٟجطی اِی اِی.ْٛ
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اِطبضل .ٝاالٔبضات اًِطثی ٝإِتحس :ٜاِٙطط إًِّی
جبًٔ ٝاِطبضل.ٝ
- Kalin, Ibrahim (2002). “Three views
to science in islamic world”. in the
book: God, life and cosmos:
Christian and Islamic perspectives,
Ashgate, pp. 43-75.

