تزرسي ٍجَُ تطاتِ ٍ توايش
الويشاى ٍ الفزقاى

َبټطٺ ٲرتبضيپٹض
چكيذُ

نحيحتطيٵ ضٸـ زض ضٸـټبي تٟؿيطي ،تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اؾت ٦ٻ اظ ظٲبٴ ائٳٻ(ٔ) ٲٹضز تٹخٻ ثٹزٺ ٸ
ثٗس اظ ايكبٴ ٶيع َطٞساضاٴ ثؿيبضي زاقتٻ اؾت.
ايٷ٧ٻ ثًٗي اظ ٲٟؿطاٴ ايٵ ضٸـ ضا زٶجب٦ ٬طزٺاٶس ٸ تٟؿيطټبيكبٴ چٻ ٸيػ٪يټبيي زاقتٻ اؾت ٲٹضز ثطضؾي
٢طاض ٪طٞتٻ اٲب ٲ٣بيؿٻ ثيٵ زٸ تٟؿيط ثب ثطضؾي ٸخٻ تكبثٻ ٸ اذتال٦ ٜٳتط زيسٺ قسٺ اؾت .ثٷبثطايٵ ايٵ ؾٹا٬
ٲُطح ٲيقٹز ٦ٻ ثيٵ زٸ ضٸـ تٟؿيطي ٲكبثٻ ،اذتال ٜزيسٺ ٲيقٹز يب ٶٻ ٸ ا٪ط اذتالٞي ټؿت ضيكٻ آٴ
زض ٦دبؾت؟
زض ايٵ تح٣ي ١ثٻ ٲ٣بيؿٻ زٸ تٟؿيط «اٮٳيعاٴ» ٸ «اٮٟط٢بٴ» پطزاذتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ ټط زٸ اظ ضٸـ ٢طآٴ ثٻ
٢طآٴ اؾتٟبزٺ ٦طزٺاٶس ،اٲب زض آٶٽب اذتالٞبتي زيسٺ ٲيقٹز.
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب ٬زض ٲٹاضزي ٲث٭ ؾيب ٠ايٵ زٸ تٟؿيط ٦بٲال زض ٲ٣بث٭ ټٱ ٢طاض ٪طٞتٻاٶس .ثطاي ضٸقٵتط قسٴ
ٲُبٮت اظ ؾج ٥اٮٟط٢بٴ ثٻ ٶٓطات خسيس ٸ ٶبزض ٲٟؿط زض ظٲيٷٻ ٣ٞٻ االح٧بٰ پطزاذتٻ قسٺ ٸ زض ٲٹضز ؾج٥
اٮٳيعاٴ ثٻ ثطضؾي ٸيػ٪يټبي ٲٽٱ تٟؿيط ٸ اؾتٟبزٺ اظ ؾيب ٠ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاض ٦بض تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اقبضٺ
قسٺ اؾت.
ضٸـ تح٣ي ١ثطاؾبؼ خٳٕآٸضي اَالٖبت ،ضٸـ ٲُبٮٗٻاي اؾٷبزي ٸ ٦تبثربٶٻاي اؾت ٸ يٳٵ ٲطاخٗٻ ثٻ
زٸ ٦تبة تٟؿيط ثٻ ٦تبةټبي زي٫ط ٲطاخٗٻ قسٺ اؾت.
ي٧ي اظ زؾتبٸضزټبي تح٣ي ١ايٵ اؾت ٦ٻ ٶٹيؿٷسٺ اٮٟط٢بٴ ضٸايت ٢ٹي ٲربٮ ٝثب ْٹاټط ٢طآٴ ضا ٢جٹ ٬ٶساضز
ٸ َج ١ٲجٷبټبي ذٹز ح٧ٱ ټبي قبش ٸ ٶبزضي ضا اضائٻ ٦طزٺ ،اٲب ٖالٲٻ َجبَجبيي(ضٺ) ضٸايبت ٢ٹي ضا زض تٟؿيط
ٲيپصيطز ٸ ټط٪ع زض نسز ٶٟي اظ ضٸـ ٸ اٖتجبض ٢ٹ ٬ٲٗهٹٰ(ٔ) زض ظٲيٷٻ تٟؿيط ٶجٹزٺ اؾت.
هقذهِ

٢طآٴ ٦طيٱ ثب ٸاغٺټبيي چٹٴ ٶٹض ،تجيبٴ٦ ،تبة ٲجيٵ ذٹز ضا ٲٗطٞي ٲي٦ٷس ٸ ايٵ ٸيػ٪يټب حب٦ي اظ ضٸقٵ ثٹزٴ ٲٗبٶي ٸ
٢بث٭ ٞٽٱ ثٹزٴ ٲحتٹاي ايٵ ٦تبة آؾٳبٶي اؾت.
ثيتطزيس ٲت٣ٵ تطيٵ ٲٷجٕ ثطاي تجييٵ ٸ تٟؿيط ٢طآٴ ،ذٹز ٢طآٴ اؾت ،ظيطا ٢طآٶي ٦ٻ ذٹز تجيبٴ ټٳٻ چيع اؾت ثٻ َطي١
اٸٮي تجيبٴ ذٹزـ ٶيع ذٹاټس ثٹز .ثٻ ټٳيٵ خٽت اؾت ٦ٻ ثًٗي اظ ٲٟؿطاٴ ضٸـ تٟؿيط ٢طآٴ ضا پيف ٪طٞتٻاٶس.
اٮجتٻ ٶرؿتيٵ ٦ؿبٶي ٦ٻ ثٻ تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ پطزاذتٷس پيبٲجط ا٦طٰ(ل) ٸ ائٳٻ(ٔ) ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ آيبتي اظ ثطذي
آيبت زي٫ط ض ٕٞاثٽبٰ ٶٳٹزٶس.
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اظ اثٵ ٖجبؼ ٸ زي٫ط ٲٟؿطاٴ ٶيع ٲكبټسٺ ٲيقٹز ٦ٻ ٪بټي زض تٟؿيط آيٻاي اظ زي٫ط آيبت ٦ٳ ٥ٲي٪طٞتٷس .زض ٢طٴ
ټكتٱ اثٵ تيٳيٻ ايٵ ضٸـ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ثٽتطيٵ ضٸـ ٲيپصيطز ٸ ثٗس اظ آٴ تٟؿيط زٺ خٯسي «ح٣بئ ١اٮتأٸي٭» ؾيس
قطي ٝضيي ،تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ ثٹزٺ ٸ ثٗس اظ حسٸز چٽبضزٺ ٢طٴ ٖالٲٻ َجبَجبيي(ضٺ) ايٵ قيٹٺ ضا احيب ٲي٦ٷس.
ثٗس اظ ايكبٴ ٦ؿبٶي ايٵ ضٸـ ضا زض پيف ٪طٞتٷس ټٳچٹٴ آيتاهلل ز٦تط ٲحٳس نبز٢ي تٽطاٶي ٦ٻ زض تٟؿيط «اٮٟط٢بٴ» اظ
ضٸـ ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ٸ ثب ايٷ٧ٻ قجبټتټبيي ثب «اٮٳيعاٴ» زاضز ٸٮي تٟبٸتټبيي ټٱ زض آٴ ٲكبټسٺ ٲيقٹز.
ي٧ي اظ ايٵ تٟبٸتټب ايٵ اؾت ٦ٻ ٲٟؿط «اٮٟط٢بٴ» اظ ضٸايبتي اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ٦ٻ ثب ْٹاټط ٢طآٴ ؾبظ٪بض ثبقس ٸ حتي اظ
ضٸايبت ٢ٹي ٲربٮ ٝثب ْٹاټط ٢طآٴ پطټيع ٦طزٺ اظايٵضٸ زض ظٲيٷٻ ٣ٞٻ ،اح٧بٰ قبش ٸ ٶبزضي اظ ايكبٴ ٲكبټسٺ ٲيقٹز.
زض ايٵ تح٣ي ١ؾٗي قسٺ ثٻ تٟبٸتټبي ايٵ زٸ تٟؿيط اقبضٺ قٹز ٸ ثطاي ټٳيٵ زض چٷس ٲؿئٯٻ ٣ٞٽي ٲُبٮجي اضائٻ قسٺ
اؾت ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ زض ٲٹضز ٲؿئٯٻ ٶٳبظ ٲؿبٞط اظ ٶ٫طـ «اٮٟط٢بٴ» زض ٲٹضز ٖسٰ ٢هط ٶٳبظ ٲؿبٞط نحجت ثٻ ٲيبٴ
آٲسٺ ٸ اظ تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٶيع ٲُبٮجي زض آٴ اضائٻ قسٺ اؾت.
زض ٲٹضز قجبټت ايٵ زٸ تٟؿيط اظ ٪طايف ٖٯٳي ٸ پطټيع اظ اؾطائيٯيبت ٸ ٶ٫طـ ٲٷٟي زٸ ٲٟؿط ٶؿجت ثٻ آٴ ؾرٵ ثٻ
ٲيبٴ آٲسٺ اؾت.
رٍش تفسيز قزآى تِ قزآى

ايٵ قيٹٺ تٟؿيطي ٖجبضت اؾت اظ تٹييح ٸ ٦ك ٝآيٻاي ثٻ ٸؾيٯٻ آيبت ټٱٮ ّٟٸ ټٱٲحتٹا ،تٹييح ايٷ٧ٻ تب آٶدب ٦ٻ
آيبت ٲيتٹاٶس ضٸقٷ٫ط آيٻاي ثبقس ٶٹثت ثٻ زي٫ط ٲٷبثٕ ٶٳيضؾس.
آٚبظ ٸ چكٱاٶساظ تٟؿيط آيٻ ثبيس آيبت ٢طآٴ ثبقس ٶٻ ايٷ٧ٻ ظٲيٷٻ ٞٽٱ آيٻ ضا اظ آٚبظ ثب قأٴ ٶعٸ ٬آٲبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ پؽ اظ آٴ
ثٻ ؾطا٘ آيبت ثطٸيٱ .ثٯ٧ٻ ظٲيٷٻ ٞٽٱ آيبت ضا ثبيس اظ ذٹز آيبت ٞطاټٱ ٶٳٹز.
زاٶكٳٷساٴ ظيبزي َطٞساض ايٵ ضٸـ ټؿتٷس ٦ٻ اظ آٴ خٳٯٻ ٲيتٹاٴ اظ «اثٵ تيٳي»« ،اثٵ ٦ثيط»« ،ثسضاٮسيٵ ظض٦كي»،
«ٖالٲٻ َجبَجبيي»« ،ٲحٳسخٹاز ثالٚي نبحت تٟؿيط آالء اٮطحٳبٴ»« ،ز٦تط نبز٢ي نبحت اٮٟط٢بٴ»« ،ٲحٳساٲيٵ
ٲبٮ٧ي» ٸ  ...ٶبٰ ثطز.
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پيطيٌِ رٍش تفسيز قزآى تِ قزآى

اٮجتٻ ايٵ ضٸـ تٟؿيطي اظ ظٲبٴ ائٳٻ(ٔ) ثٹزٺ اؾت ٸ اظ ضٸايبت ثٻ زؾت ٲيآيس ٦ٻ اٲبٲبٴ ٲٗهٹٰ(ٔ) ثٻ ٸؾيٯٻ آيبت
٢طآٴ اظ ثطذي آيبت زي٫ط ض ٕٞاثٽبٰ ٲي٦طزٶس.
ٲثالً زض ٲٹضز ٶٳبظ ٲؿبٞط ٦ٻ ٸاخت اؾت ق٧ؿتٻ ثبقس ،اٲبٰ(ٔ) زٮي٭ ٲيآٸضٶس ثٻ آيٻ قطيٟٻ :وإذا ضسبتن في االزض

فليس عليكن جٌبح أى تقصسوا هي الصلىة.
ٸ آيٻ  158ؾٹضٺ ث٣طٺ ٦ٻ :إِىَ الصَفَب وَالْوَسْوَةَ هِيْ شَعَبئِسِ اللَهِ فَوَيْ حَّجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَوَسَ فَال جٌَُبحَ عَلَيْهِ  ...اؾتٟبزٺ ٲي٦ٷٷس
٦ٻ زض ايٵ آيٻ اظ ٦ٯٳٻ خٷبح ٲٗٷبي ٸخٹة اؾتٟبزٺ ٲيقٹز .پؽ ټٳبٴَٹض ٦ٻ اظ «ال جٌبح» ٸخٹة اؾتٟبزٺ ٲيقٹز
فليس عليكن جٌبح ٶيع زالٮت ثط ٸخٹة زاضز.
تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ زض نٹضتي نحيح اؾت ٦ٻ ٸ٢تي زض آيٻاي اثٽبٰ ٸخٹز زاضز ثب ثطضؾي آيبت زي٫ط ٦ٻ ٲتٷبؾت ثب آٴ
آيٻ اؾت چٻ تٷبؾت ٮٟٓي ثبقس چٻ ٲٗٷٹي اثٽبٰ ثطَط٪ ٜطزز.
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هعزفي چٌذ تفسيز قزآى تِ قزآى

 .1تٟؿيط «ايٹاء اٮجيبٴ ٞي ايًبح اٮ٣طآٴ ثبٮ٣طآٴ»
تأٮي ٝٲحٳساٲيٵ ثٵ ٲحٳس ٲرتبض ٲبٮ٧ي قٷ٣يُي ٦ٻ اظ زاٶكٳٷساٴ ؾٷيٲصټت ،ثب ت٧ٟط اقٗطي اؾت.
ٸ زضؾت اؾت ٦ٻ ضٸـ ضا ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ زاٶؿتٻ ٸٮي چٷساٴ اؾتٟبزٺاي اظ آٴ ٶ٧طزٺ اؾت.
 .2تٟؿيط «اٮ٣طآٶي ٮٯ٣طآٴ»
اثط ٖجساٮ٧طيٱ ذُيت اظ ٲٟؿطاٴ ؾٷي زض ٢طٴ .14
 .3تٟؿيط «اٮٳيعاٴ ٞي تٟؿيط اٮ٣طآٴ»
تأٮيٖ ٝالٲٻ َجبَجبيي (ضحمةاهلل) ٦ٻ ټٱ تٟؿيط تطتيجي اؾت ٸ ټٱ تٟؿيط ٲٹيٹٖي
 .4تٟؿيط «اٮٟط٢بٴ ٞي تٟؿيط اٮ٣طآٴ ثبٮ٣طآٴ ٸالسنة»
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تأٮي ٝز٦تط ٲحٳس نبز٢ي تٽطاٶي ٦ٻ قجبټتټبيي ثب تٟؿيط اٮٳيعاٴ زاضز ٸٮي تٟبٸتټبي ظيبزي ټٱ زض آٴ ٲكبټسٺ
ٲيقٹز .ٸ زض ايٵ تٟؿيط زض ٢ؿٳت اح٧بٰ ٶيع اظ آيبت ٢طآٴ اؾتٟبزٺ قسٺ ،ثطاي ټٳيٵ اظ ٶٓط ٣ٞٽي اح٧بٰ قبش ٸ ٶبزضي
زض آٴ زيسٺ ٲيقٹز ،ٲث٭ :حطٲت ٦بؾتٵ اظ ٶٳبظ ٸ تط ٤ضٸظٺ زض ؾٟط ٦ٻ اظ خبٶت ايكبٴ ٲُطح قسٺ اؾت.
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زض ايٵ تح٣ي ١زٸ تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٸ اٮٟط٢بٴ اظ ٶٓط ؾج ٥ٶ٫بضـ ثطضؾي ٲيقٹز ٸ ٲ٣ساضي ټٱ زض ٲٹضز اؾجبة اٮٷعٸ ٬زض
زٸ تٟؿيط ٸ اؾتٟبزٺ ايٵ زٸ ٲٟؿط اظ اؾجبة اٮٷعٸ ٬ٲُبٮجي اضائٻ ٲيقٹز ٦ٻ اٲيس اؾت ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطز.
هعزفي تفسيز «الفزقاى في تفسيز القزآى تالقزآى ٍالسٌة»

ٲؤٮٖ ٝبٮي٢سض آٴ آيتاهلل ز٦تط ٲحٳس نبز٢ي تٽطاٶي ي٧ي اظ اٖيبٴ ٣ٞٽي ،تح٣ي٣ي ٸ تٟؿيطي ٢طآٴ ٲديس زض ٢طٴ
چٽبضزټٱ ټدطي اؾت .ٲؤٮ ٝاظ اٖالٰ ٲجبضظ ضٸحبٶيت اؾت ٦ٻ ؾب٬ټب پيف ثب آٚبظ زضٸؼ حٹظٸي ،قطٸٔ ثٻ ٲُبٮٗٻ
٢طآٴ ٸ تٟؿيط آٴ ٦طزٺ ٸ حسٸز ٶيٱ ٢طٴ تالـ زض ايٵ ضاٺ زاقتٻ اؾت.
تٟؿيط اٸ ؾٯؿٯٻ زضؼټبيي اؾت ٦ٻ ثطاي َالة ٖٯٹٰ زيٷي زض حٹظٺ ٖٯٳيٻ ٶد ٝٸ ٢ٱ ٖطيٻ قسٺ .ايكبٴ ٢ج٭ اظ
اٶ٣الة اؾالٲي اظ قطّ ح٧ٹٲت َبٚٹت ثٻ ٶد ٝاقط ٜپٷبټٷسٺ ٪طزيس ٸ زض اثط تجبٶي ح٧ٹٲت ٖطا ٠ٸ ايطاٴ زض آٴ
ؾب٬ټب ٶبچبض ثٻ ٮجٷبٴ ٲٽبخطت ٦طز.
زض آٶدب  5ؾب ٬ٲكٛٹ ٬ثطضؾيټبي ٢طآٶي ثٹزٺ ،ؾپؽ زض ثحطاٴ خٷ ٩ٮجٷبٴ ٸ اؾطائي٭ ثٻ ٲ٧ٻ ٲٽبخطت ٶٳٹزٺ ٸ 10
ؾب ٬زض ٲ٧ٻ ثٻ اٮ٣بي زضٸؼ ٢طآٶي پطزاذتٻ ٸ ثٗس ظٶساٶي قسٺ اؾت ٸ پؽ اظ اؾترالل زٸثبضٺ ثٻ ٮجٷبٴ ٲطاخٗت ٸ زض
ٮحٓٻټبي پيطٸظي اٶ٣الة ثٻ ايطاٴ ثبظ٪كتٻ ٸ زض حٹظٺ ٖٯٳيٻ ٢ٱ ا٢بٲت خؿتٻ اؾت ٸ حسٸز ؾي ؾب ٬تٳبٰ زض ٢طآٴ ٦بض
٦طزٺ ٦ٻ ٲحهٹ ٬آٴ  30خٯس تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ثٻ ظثبٴ ٖطثي ٲيثبقس.
ايٵ تٟؿيط ٲدٳٹٖبً زض حسٸز  17000نٟحٻ ٸظيطي ٲيثبقس ٦ٻ ثٻ تسضيح زض ٮجٷبٴٖ ،طا ٠ٸ ايطاٴ ثٻ چبح ضؾيسٺ ٸ پبيبٴ
تأٮي ٝآٴ  1397ټـ ٠.اؾت.
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تأٮيٟبت ايكبٴ ٲتدبٸظ اظ  100اثط اؾت ٦ٻ  82تبي آٴ ٖطثي ٸ ث٣يٻ ٞبضؾي اؾت ٦ٻ اظ خٳٯٻ ٲيتٹاٴ ثٻ ايٵ ٦تبةټب
اقبضٺ ٦طز.

 )1اٮتٟؿيط اٮٳٹيٹٖي ثيٵ اٮ٧تبة ٸالسنة  22ٲدٯساً
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 )2اٮ٣ٟٻ اٮٳ٣بضٴ ثيٵ اٮ٧تبة ٸالسنة  8ٲدٯسات
 )3حٹاض ثيٵ االٮٽييٵ ٸاٮٳبزييٵ
 )4ٲ٣بضٶبت الفقهية
 )5ٶٳبظ ٲؿبٞط ثب ٸؾبي٭ اٲطٸظي
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ً٢ )6بٸت اظ زيس٪بٺ ٦تبة ٸ ؾٷت
 )7ثكبضات ٖٽسيٵ
هعزفي هؤلف تفسيز «الويشاى في تفسيز القزآى»

ٲؤٮ ٝآٴ ؾيس ٲحٳسحؿيٵ َجبَجبيي اظ ؾٯؿٯٻ ؾبزات ٢بيي ٲكٽٹض زض آشضثبيدبٴ ٸ ثٻ َجبَجبيي ٲكٽٹض قسٺاٶس.
ٖالٲٻ َجبَجبيي زض ٖٯٹٰ خبٲٕ ثيٵ ٖٯٱ ٸ ٖٳ٭ ثٹزٶس ٸ زض ٖٯٹٰ ضيبيي ،اٖساز ٸ حؿبة خُٳَ٭ ٸ خجط ٸ ٲ٣بثٯٻ ٸ ټٷسؾٻ
ـ زض ٖٯٹٰ ٚطيجٻ زض ضٲ٭ ٸ خٟط (٦ٻ اٮجتٻ ٖٳ٭ ٶ٧طزٶس) زض ازثيبت ٖطة ٸ ٲٗبٶي ٸ ثيبٴ ٸ ثسيٕ زض ٣ٞٻ ٸ انٹ ٬ٸ  ...اؾتبز
ثٹزٶس.
اٲب ٲٗبض ٜاٮٽيٻ ٸ اذال ٠ضا ٶعز ٲطحٹٰ ٢بيي (٢سؼ ؾطٺ) آٲٹذتٷس ٸ ثٻ ايكبٴ قيٟت٫ي ذبني زاقتٷس.
ايكبٴ زض ٦ٹز٦ي پسض ٸ ٲبزض ضا اظ زؾت زازٺ ٸ زض ٶد ٝثٻ تحهي٭ ٲكٛٹ ٬قسٶس .زٺ ؾب ٬زض ي٧ي اظ ضٸؾتبټبي تجطيع
ٲكٛٹ٦ ٬كبٸضظي ثٹزٺاٶس .ثٗساً ثٻ ٢ٱ ٲٽبخطت ٶٳٹزٺ ٸ  35ؾب ٬زض حٹظٺ ثٻ تسضيؽ ٸ تأٮي ٝٲكٛٹ ٬ثٹزٺاٶس ٸ زض ٶدٝ
ٸ ٢ٱ ،زض تٟؿيط ٸ ٞٯؿٟٻ ثٻ تحهي٭ ٸ تسضيؽ ٲكٛٹ ٬ثٹزٺاٶس.
زض ٲٹضز ضٸـ تٟؿيطي ايكبٴ زض اٮٳيعاٴ ٲيتٹاٴ اظ ؾرٷبٴ اؾتبز خٹازي آٲٯي ثٽطٺ ٪طٞت ٦ٻ ٲيٞطٲبيٷس:
ٲطحٹٰ ٖالٲٻ تٳبٰ ْبټط ٢طآٴ ضا ٲيزاٶؿتٷس ٸ ؾيطي َٹالٶي ٸ ٖٳي ١زض ؾٷت زاقتٷس.
زض ٖٯٹٰ ٶ٣ٯي ٲبٶٷس ٣ٞٻ ٸ انٹ ٬نبحتٶٓط ثٹزٶس ٸ ثٻ ټٳٻ ٲح٧ٳبت ٢طآٴ آقٷب ثٹزٶس.
آقٷب ثب ٲجبٶي ٖطٞبٴ ٸ ذُٹٌ ٦ٯي ٦ك ٝٸ ا٢ؿبٰ ٪ٹٶب٪ٹٴ قٽٹز ثٹزٶس.
زض تكريم ٲٟٽٹٰ اظ ٲهسا٦ ٠بضآظٲٹزٺ ثٹزٶس ٸ تٟؿيط ضا ثب تُجي ١ذٯٍ ٶٳي٦طزٶس.
تٷع٢ ٬طآٴ ضا ثٻ َٹض تدٯّي ٲيزاٶؿتٷس ٶٻ ثٻ تدبٞي ٮصا اذتالَ ٜٹٮي آٴ ضا ٲس ٶٓط زاقتٻ ٸ ټط ي ٥ضا زض ضتجٻ
ذبل ذٹيف ٢طاض ٲيزازٶس.
ٲٗبض ٜزيٷي ضا خعء ٲبٸضاي َجيٗت ٲي زاٶؿتٷس ٮصا آٶٽب ضا ٲٷعٺ اظ اح٧بٰ ٲبزٺ ٸ حط٦ت زاٶؿتٻ ،اٞعٸٶي ٸ ٦بټف ضا
زض حطيٱ آٶٽب ضٸا ٶٳيزيسٶس.
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ثب تٹخٻ ثٻ ؾرٷبٴ آيتاهلل خٹازي آٲٯي ٸ آيتاهلل ٲٗطٞت زض ٦تبة تٟؿيط ٸ ٲٟؿطاٴ ضٸقٵ ٲيقٹز ٦ٻ ٖالٲٻ ثب قٷبذت
ٖٳي٣ي ٦ٻ زاقتٷس ٸ ثب ُٞطت پب٦كبٴ زض ٸنٹ ٬ثٻ ح٣بي ١تبٮي تٯٹ ٲٗهٹٰ ثٹزٺاٶس.
اظ آثبض ٲيتٹاٴ ثٻ ٦تبةټبي قيٗٻ زض اؾالٰ ٦ٻ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯيؿي تطخٳٻ قسٺ اؾت ٸ انٹٞ ٬ٯؿٟٻ ٸ ضٸـ ضئبٮيؿٱ زض 5
خٯس ـ حبقيٻ ثط ٟ٦بية ـ ٶٽبية الحكمة ـ ثساية الحكمة ـ ضؾبٮٻټبيي زض اثجبت شات ـ نٟبت ـ اٗٞب ٬ـ ٸؾبئٍ ـ ٢ٹٺ ٸ ٗٞ٭
ـ ٲكت٣بت ـ ثطټبٴ ـ ٲٟبٮُٻ ـ ٲ٧بٮٳبت ثيٵ زٸ ٲ٧بتجبت ـ ٲٗٷٹيت تكيٕ ـ ٸحي يب قٗٹض ضٲٹظ ٸ  ...اقبضٺ ٦طز.
سثك تفسيز الفزقاى
4
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ٖٷٹاٴ تٟؿيط چٷيٵ ٲيٶٳبيس ي ٥ٲٟؿط اظ زٸ ؾج٢ ٥طآٴ ثٻ ٢طآٴ ٸ تٟؿيط ٢طآٴ ثب ؾٷت ؾٹز ثطزٺ اؾت .اٲب زض ٲ٣سٲٻ
اْٽبض ٲيزاضز ٦ٻ ثٽتطيٵ ضٸـ تٟؿيطي ،تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اؾت .ٸي ثط ايٵ ثبٸض اؾت ٦ٻ:
ټٳٻ قيٹٺ ټبي تٟؿيطي ٶبزضؾت اؾت ،خع قيٹٺ تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ ٸ ايٵ ټٳبٴ قيٹٺ تٟؿيط پيبٲجط(ل) ٸ اٲبٲبٴ(ٔ)
اؾت .ثط ٲٟؿطاٴ الظٰ اؾت ٦ٻ ايٵ ضٸـ تٟؿيطي ضا اظ ٲٗٯٳبٴ ٲٗهٹٰ ٞطا ٪يطٶس ٸ زض تٟؿيط آيبت ثٻ ٦بض ثٷسٶس.
ضاخصّاي ٍيضُ سثك الفزقاى ٍ هقايسِ آى تا تفسيز الويشاى
 )1ضيَُ ًگارش

ٶٹيؿٷسٺ ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ نٷبٖت تًٳيٵ ،ؾدٕ ٸ ثب اؾتٟبزٺ ٪ؿتطزٺ اظ ٲهسضټبي نٷبٖي ،قيٹٺ خسيسي ضا پيف ٪طٞتٻ
اؾت ٦ٻ زض تٟبؾيط ٲٹخٹز ٲبٶٷس آٴ زيسٺ ٶٳيقٹز.
 )2تْزُگيزي اس ظزفيت هفَْهي ٍاصُّا

پسيسٺ زي٫طي ٦ٻ زض ؾج ٥ٲٟؿط ثٻ نٹضت ٦بٲالً ثطخؿتٻ ضخ ٲيٶٳبيس ٲيتٹاٴ ٟ٪ت اظ ٸيػ٪يټبي ايٵ تٟؿيط ثٻ قٳبض
ٲيآيس ،ثٽطٺ٪يطي اظ ْطٞيت ٲٟٽٹٲي ٸاغٺټبؾت.
زض ايٵ ٲٹضز ٲٟؿط اٮٟط٢بٴ ؾٗي ٦طزٺ ٲٟبټيٱ ٸاغٺټب ضا ثسٸٴ ټط ٪ٹٶٻ ٲحسٸزيتي ٸ ثب ټٳبٴ ٪ؿتطز٪ي ٦ٻ زض ذٹز ٦ٯٳٻ
ٸخٹز زاضز ،ثٻ ٖٷٹاٴ پبيٻ ٸ ؾطآٚبظ تٟؿيط ذٹز ٢طاض زټس.
ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ثٻ ٶ٧تٻټبي تبظٺاي ٦ٻ زض ٲٹضز ثطذي آيبت اقبضٺ ٦طزٺاٶس ٲيپطزاظيٱ.
زض ٲٹضز آيٻ :إِىَ يَىْمَ الْفَصْلِ كَبىَ هِيقَبتًب (ٶجأ ،)17 /78 ،ٲيٶٹيؿس:
ايٵ خسايي ٸ اٶساذتٵ اذتالٞبتٞ ،بنٯٻ اٞتبزٴ ثيٵ اذتال٦ٜٷٷس٪بٴ ،خسا قسٴ زٸؾتبٴ ٸ ٶعزي٧بٴ ٸ ثطيسٴ اظ
آضظٸټب ٸ اٖٳب ٬خسا قسٴ ح ١اظ ثبَ٭ ٸ ح٪١طا اظ ثبَ٭٪طا ٸ ثبالذطٺ آق٧بض قسٴ ټط ٪ٹٶٻ اٲط ٲجٽٱ ٸ ٶبقٷبذتٻ
ضا قبٲ٭ ٲيقٹز.
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يب زض ٲٹضز تٟؿيط ٦ٯٳٻ ٶجأ زض آيٻ  :1عَنَ يَتَسَبءَلُىىَ عَيِ الٌَبَإِ الْعَظِينِ٦ ،ٻ ثيكتط ٲٟؿطاٴ ثٻ آٴ اقبضٺ ٲي٦ٷٷس ٸ آٴ ضا ثٻ
ٲٹضز ٲكرهي تٟؿيط ٲي٦ٷٷس .ايكبٴ ثطاؾبؼ ؾج ٥ٸيػٺ ذٹز ٲٟٽٹٰ آٴ ضا اظ خٷؽ ذجط ٲيزاٶس ٸ ٸاٗ٢يتټبيي چٹٴ
تٹحيس ،ٶجٹت ،ٲٗبز٢ ،طآٴ ٸ پيبٲجط ٸ ضٸايت اټ٭ ثيت(ٔ) ضا اظ ٶٳٹٶٻټبي آٴ ثٻ قٳبض ٲيآٸضز.
زض نٹضتي ٦ٻ «اٮٳيعاٴ» زض ايٵ ٲٹضز «ًبأ عظين» ضا زض ٲٹضز ذجط ٢يبٲت ٲيزاٶس ٸ ث٣يٻ ٲٹاضز ٲث٭ ٢طآٴ ٸ  ...ضا ضز
ٲي٦ٷس چٹٴ آٴ ضا ثب ؾيب ٠آيبت ٲتٷبؾت ٶٳيثيٷس.
 )3دقت در ٍاصُّا ٍ تعثيزّا

ٲٟؿط زض ٦ك ٝظٸايبي خسيس ٲٟٽٹٰ آيٻ ٸ ٶكبٴ زازٴ تهٹيط ٶٹ اظ ٲحتٹاي آٴ ثٽطٺ ظيبز ثطزٺ اؾت .ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ شي٭
آيٻ :وَإِذَا قِيلَ لَهُنْ آهٌُِىا كَوَب آهَيَ الٌَبسُ (ث٣طٺ )13 /2

ثب َطح ايٵ ؾؤا٦ ٬ٻ چطا ٞطٲٹز« :كوب آهي الٌبس» ٸ ٶٟطٲٹز٦« :ٳب آٲٵ اٮٳؤٲٷٹٴ» زض پبؾد ٲيٶٹيؿس:
قبيس ٖٯت ايٵ ثبقس ٦ٻ آٶچٻ ا٦ٷٹٴ اظ آٶٽب ذٹاؾتٻ ٲيقٹز٦ ،ٳتطيٵ زضخٻ ايٳبٴ اؾت .ثٻ اٶساظٺاي ٦ٻ آٶٽب ضا اظ
ٟ٦ط ٸ ٶٟب ٠ذبضج ٦ٷس .زض ضزي ٝؾبيط ٲطزٰ ٦ٻ زاضاي ٖ٣٭ ٸ زض ٤ټؿتٷس ٢طاض زټس.
 )4استفادُ گستزدُ اس رٍايات
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ٸيػ٪ي زي٫ط تٟؿيط ايٵ اؾت ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ؾج٢ ٥طآٴ ثب ٢طآٴ اظ ضٸايبت ثٻ نٹضت ٪ؿتطزٺ ثٽطٺ ثطزٺ اؾت ٸ ٲٽٱتطيٵ
ٲحٹضټبيي ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ ضٸايبت زض آٴ نٹضت ٪طٞتٻ ،تأييس تٟؿيط آيٻ ٸ ٪ؿتطـ اثٗبز آيٻ اؾت٪ ،طچٻ زض ٲٹاضز زي٫طي
ٲبٶٷس قأٴ ٶعٸ ٬ٶيع ثٻ ضٸايبت اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت.
 )5تحث فقْي استذاللي

ايٵ تٟؿيط ثٻ ٣ٞٻ االح٧بٰ ثٻ نٹضت ٲجؿٹٌ ٸ اؾتسالٮي پطزاذتٻ ٸ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ا٪ط آيبت االح٧بٰ ٲٹضز ثحث ٢طاض
ٶ٫يطز ،اظ آٶدب ٦ٻ زض ٣ٞٻ ٶيع ثٻ ٪ٹٶٻاي ثبيؿتٻ اظ آٴ ثحث ٶٳيقٹز ،زض ثحث آيبت االح٧بٰ ،ټٳيكٻ تٟؿيط ثب٢ي ٲيٲبٶس
ٸ ايٵ ٦بض ٶتبيح ظيبٶجبضي زض ٣ٞٻ ثٻٸخٹز ٲيآٸضز.
 )6گستزدگي هٌاتع

زض تٟؿيط اٮٟط٢بٴ تٗسز ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ثؿيبض اؾتَ .ج ١ثطضؾي زض خٯسټبي تٟؿيط ايٵ ٶتبيح ثٻ زؾت آٲسٺ اؾت:
ٲٷبثٕ ضٸايي :حسٸز  80ٲأذص ضٸايي
ٲٷبثٕ تٟؿيطي :ثيف اظ  25تٟؿيط
ٲٷبثٕ ٮٛٹي٦ :تبةټبي ٮٛٹي ثؿيبض ټٳچٹٴ ٮؿبٴ اٮٗطة٢ ،بٲٹؼ ،ٲهجبح
ٲٷبثٕ پطا٦ٷسٺ :ثبٮ ٙثط ٦ 60تبة ٸ ٲ٣بٮٻ زض ظٲيٷٻټبي ٲرتٯٝ
 )7استفادُ اس عْذيي تا ستاى عثزي

اؾتٟبزٺ اظ ٲتٹٴ ٖجطي ٖٽسيٵ زض تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ي٧ي زي٫ط اظ قبذهٻټبي ايٵ تٟؿيط اؾت.
ٶ٣٭ ايٵ ٲتٹٴ زض ضاؾتبي زٸ ټس٦ ٜٯي نٹضت ٪طٞتٻ :ي٧ي تأييس ٲٟبټيٱ ٸ ٪عاضـټبي ٢طآٶي ٸ زي٫ط ٶ٣٭ تحطيٝټبي
ٲٹخٹز زض ٖٽسيٵ.
٦ٻ اٮجتٻ زض ايٵ ٲٹضز «تٟؿيط اٮٳيعاٴ» ٶيع ثٻ ٶ٣٭ تحطيٝټبي ٲٹخٹز زض ٖٽسيٵ ٲيپطزاظز.
ً )8ظزات جذيذ يا ًادر در فقِ االحكام

ٲٟؿط زض ظٲيٷٻټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ثٻٸيػٺ ٣ٞٻ االح٧بٰ ثٻ ٶٓطيبت خسيس ٸ ٶبزضي ضؾيسٺ اؾت .ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ٲٟؿط تٳبٰ
آيبتي ضا ٦ٻ ٖٯٱ ضا زض ثؿتط ظٲبٴ ثٻ ذسا ٶؿجت ٲيزټس ٲبٶٷسٖ« :ٯٱ اهلل ـ يٗٯٱ اهلل» ثٻ ٲٗٷي آ٪بټي ٶٳيزاٶس ،ثٯ٧ٻ اظ
ضيكٻ ٖالٲت ٸ ثٻ ٲٗٷي ٖالٲت ظزٴ ٲي٪يطز ٸ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ا٪ط ثٻ ٲٗٷي ٖٯٱ ٸ آ٪بټي ثٹز ،ثبيس ثٻ زٸ ٲٟٗٹ ٬ٲتٗسي
ٲيقس ،زض حبٮي ٦ٻ زض تٳبٰ آيبتي ٦ٻ ايٵ ٸاغٺ ثٻ ٦بض ضٞتٻٗٞ ،٭ ثٻ ي ٥ٲٟٗٹ ٬ٲتٗسي قسٺ اؾت .ايٵ ٶكبٴ ٲيزټس ٦ٻ
ٸاغٺټبي يبز قسٺ اظ ٲهسض ٖٯٱ ٶيؿت ثٯ٧ٻ اظ ٲهسض ٖالٲت اؾت 10.ٸ زض ثحث ٖهٳت پيبٲجطاٴ ،ٶٓطيٻ ؾٹٲي ضا زض
٢جب ٬زٸ ٶٓطيٻ ٲٗهٹٰ ثٹزٴ ٸ ٲٗهٹٰ ٶجٹزٴ پيبٲجطاٴ اٶتربة ٦طزٺ ٦ٻ زضذٹض زضٶ ٩اؾت.
ٸي ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ٶجٹت ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٽس اٮٽي زض اٶجيبي اٸٮٹااٮٗعٰ ،ٲؿتٯعٰ ٖهٳت آٶبٴ اؾت .اٲب زي٫ط پيبٲجطاٴ ،ٲبٶٷس
آزٰ(ٔ) ٲؿتٯعٰ ٖهٳت ٶيؿت .ثٷبثطايٵ اٶدبٰ ٲٗهيت اظ آٶبٴ ،ذال ٜاٶتٓبض ٶٳيثبقس.
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زض ٲٹضز ٲٹيٹٔ ذٯ ١ٸ اٲط ٸ ٲبزٺ ٸ تدطز ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ٲٹخٹز ٲدطز تٷٽب ذساؾت ٸ ټيچ ٲٹخٹز زي٫طي خع اٸ حتي
ٲالئ٧ٻ ٲدطز ٶيؿتٷس ،ثٯ٧ٻ يب ٲبزٺاٶس يب ٶيطٸي ٲبزي.
٦ٻ اٮجتٻ «ٲٟؿط اٮٳيعاٴ» زض ايٵ ٲٹضز ،زض تٟؿيط «ضٸح» ضٸح ضا اظ «اٲط» ٸ «اٲط» ضا اظ ٲ٣ٹٮٻ «ذٹاؾتٵ ٸ قسٴ»
ٲيزاٶس.
6

زض ٲٹضز ٢هط يب ٖسٰ ٢هط ٶٳبظ ٲؿبٞط ٶيع ايكبٴ ٶٓط ٢بث٭ تٹخٽي زاضز ٦ٻ ثٻ تٟهي٭ ثٻ آٴ ٲيپطزاظيٱ.

ٲٟؿط اٮٟط٢بٴ

زض ٲٹضز آيٻ :إِذَا ضَسَبْتُنْ فِي األزْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُنْ جٌَُبحٌ أَىْ تَقْصُسُوا هِيَ الصَالةِ إِىْ خِفْتُنْ أَىْ يَفْتٌَِكُنُ

الَرِييَ كَفَسُوا (ٶؿبء )101 /4 ،ٲيٞطٲبيس:
زض ايٷدب ٲيثيٷيٱ ٦ٻ آيٻ «ضسبتن» اؾت ٶٻ «ؾبٞطتٱ» ٸ ايٵ ٶكبٴ ٲيزټس ٦ٻ ؾٟط ٮ ّٟٸيػٺاي ثطاي ذٹز زاضز
ٸٮي «يطثتٱ ٞي االضو»  ٍ٣ٞظزٶي زض ظٲيٵ ثب پيٳٹزٶي ؾرت ٸ زقٹاض اؾت چٻ زض خٷ ،٩چٷبٶ٧ٻ آيٻ ٲٹضز
ثحث ټٱ زض ٲٹضز خٷ ٩اؾت ٸ چٻ زض ٲٹضز ٦بض زقٹاض ٲث٭ تدبضت ،ثٷبثطايٵ «ضسبتن في االزض» زض اذتهبل
ؾٟط ٶيؿت ٸ ٲحٹض ح٧ٱ ٢هط زض ايٵ آيٻ ٦بضي ذُطزاض ٸ خبٶ٧بٺ اؾت.
اٲب «فليس عليكن جٌبح» پؽ ٪ٷبټي ثط قٳب ٶيؿت .پبؾر٫ٹي ٦ؿبٶي اؾت ٦ٻ ثط پبيٻ اټٳيت ٶٳبظ ٪ٳبٴ
ٲي ٦طزٶس حتي ثٻ ټٷ٫بٰ ذُط ټدٹٰ زقٳٵ ٸ ٲبٶٷس آٴ ٶيع ثبيؿتي ٶٳبظ ضا ثسٸٴ ٦ٱ ٸ ٦بؾتي اٶدبٰ زاز٪ .طچٻ
خبٶكبٴ ټٱ زض ذُط ثبقس .زض حبٮي ٦ٻ زض آيٻ ٞطٲبٴ زازٺ قس ٦ٻ ٶٳبظ ذٹ ٜثرٹاٶٷس .ٸ ثبالذطٺ «اى تقصسوا هي

الصالة» ضا ثب قطٌ «اى خفتن» آٸضزٺ ٦ٻ ٢ ٍ٣ٞهط اظ ٦يٟيت ٶٳبظ ضا زضثط زاضز .ٸ زض آذط آيٻ «فبذا اطوبًٌتن» ثٻ
پب زاقتٵ ٸاخجبت ٦يٟيتي ٶٳبظ ضا اظ ٢هط ثٻ اتٳبٰ ثط٪كت ٲيزټس ٸ زي٫ط ټيچ ٖٯت يب ح٧ٳتي ٦ٻ ٶٳبظ ضا ٦ٹتبٺ
٦ٷس ،ٶٳيآٸضز.
حب :٬ا٪ط «ضسبتن في االزض» ثٻ ٲٗٷبي ؾٟط ثبقس ٸ «الصالة» ټٱ ٶٳبظټبي پٷح٪بٶٻ ثٷبثطايٵ اذتهبل آٴ ثٻ
ؾٻ ٶٳبظ اظ پٷح ٶٳبظ ٸ اذتهبل ؾٟط ثٻ چٽبض ٞطؾٷ ٩يب ي ٥ضٸظ ضاٺ ،ثيٲٹضز اؾت ٸ زض نٹضت ذٹ ٜٶيع ټط٪ع
چبضٺاـ ٦بؾتي اظ ضٗ٦بت ٶٳبظ ٶيؿت چٹٴ احيبٶبً ٲ٣ساض ٦ٳّي تٹ ٝ٢ټٱ خبٴٞطؾبؾت.
آضي ٦بؾتي اظ ٖسز ضٗ٦بت ٶٳبظ ټيچ اثطي زض ذٹٜظزايي ٶساضز ٦ٻ ا٪ط چٷس ٮحٓٻ ټٱ زض خبيي تطؾٷب ٤تٹٝ٢
٦ٷي ،ذٹ ٜټٳچٷبٴ ٪طيجبٴ ٪يط قٳبؾت ،ٸٮي ا٪ط ٞٹضاً خبي٫بٺ ٶٳبظ ضا تط٦ ٤طزٺ ٸ اظ ٦يٟيت ايؿتبيي زض ٶٳبظ
ث٧بټي ،ذُط ثطَط ٜٲيقٹز .ا٪طچٻ ٶٳبظ٪عاض ٲيتٹاٶس زض حب ٬حط٦ت ٸ ٞطاض اظ ٲ٧بٴ ذٹٞٷب ٤حتي چٽ٭ ضٗ٦ت
ٶٳبظ ټٱ ثرٹاٶس ،ظيطا ذٹ ٜټيچ٪ٹٶٻ آؾيجي ثٻ تٗساز ضٗ٦بت ٶٳبظ ٸاضز ٶٳي٦ٷس.
ثب ايٵ حب ٬چ٫ٹٶٻ پصيطٞتٻ اؾت ٦ٻ ثب چٷس ٦يٯٹٲتط زٸض قسٴ اظ ٸَٵ ٶٳبظټبي چٽبض ضٗ٦تي ضا ثبيس ٶه٦ ٝطز .ٸ
ا٪ط ايٵ ٦بض ضا ٶ٧ٷي ٶٳبظ ثبَ٭ ٸ حطاٰ ٲيقٹز .ثب آٶ٧ٻ نط ٜؾٟط ٶٻ حطخي زاضز ٸ ٶٻ يطضي .ا٪ط ټٱ يطض ٸ
ذُطي ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ،خٯٹ٪يطي اظ ټيچ ذُطي ثب ٦بؾتٵ زٸ ضٗ٦ت ٶٳبظ تح ١٣ٶٳييبثس.
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اٲب زض خٹاة ايكبٴ ثبيس ٟ٪ت:
اٮجتٻ آيٻ زضؾت اؾت ٦ٻ زض ٲٹضز نٯٹة زض ؾٟط زض نٹضت ذٹ ٜاؾت ٸ زض ٲٹضز نٯٹة زض ؾٟط ؾب٦ت اؾت .اٲب ٢هط
نٯٹة زض ؾٟط ثٻ اٲط حًطت پيبٲجط(ل) ٸ اخٳبٔ ثيٵ ٲؿٯٳيٵ اظ ظٲبٴ حًطت پيبٲجط(ل) تب حبال ثٹزٺ اؾت ٸ احسي اظ
٣ٞٽبي ؾٷي ٸ قيٗٻ ح٧ٱ ٢هط ٶٳبظ ضا ٲرهٹل ذٹ ٜٶساٶؿتٻاٶس.
زض تٳبٰ احبزيث ٶٳبظ ٲؿبٞط ٦ٻ تٗساز آٶبٴ  229حسيث اؾت ٢يس ذٹ ٜٶكسٺ ٸ زض ټٳٻ آٶٽب ٲٹيٹٔ ح٧ٱ ؾٟط ثسٸٴ
ذٹ ٜاؾت.
پؽ ٲيتٹاٴ ٟ٪ت ٦ٻ َج ١ضٸايبت ٶٳبظ ٲؿبٞط ق٧ؿتٻ ٲيقٹز ٸ ذٹاٶسٴ ٶٳبظ ٦بٲ٭ زض ؾٟط حطاٰ اؾت.
اٮجتٻ زض ايٵ ٲٹضز ٖالٲٻ ٲٟؿط «اٮٳيعاٴ» ٶيع ٲيٞطٲبيٷس:
٢هط زض ٢طآٴ ثٻ ٲٗٷبي ق٧ؿتٵ اؾت ٸ ايٵ آيٻ زض ؾيب ٠ٸخٹة اؾت ٸ ٲ٣بٰ آيٻ ٲ٣بٰ تكطيٕ ح٧ٱ اؾت.
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اٲب زض ٲٹضز «فليس عليكن جٌبح» ثٻ ضٸايتي اظ اٲبٰ نبز )ٔ(٠اقبضٺ ٲيقٹز ٦ٻ اظ ايكبٴ ؾؤا٦ ٬طزٶس قٳب چُٹض
ٸخٹة ضا اظ ايٵ آيٻ اؾتٷبز ٲي٦ٷيس؟ آٴ حًطت ثب اؾتٷبز ثٻ آيٻ  101ٶؿبء ٲيٞطٲبيٷس:
إِىَ الصَفَب وَالْوَسْوَةَ هِيْ شَعَبئِسِ اللَهِ فَوَيْ حَّجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَوَسَ فَال جٌَُبحَ عَلَيْهِ أَىْ يَّطَىَفَ بِهِوَب ،زض ايٵ آيٻ اظ ٦ٯٳٻ خٷبح
اؾتٟبزٺ قس ٸٮي ٲطاز اظ آٴ ٸخٹة اؾت ٸ ٲيٞطٲبيٷس :ټٳبٴَٹض ٦ٻ اظ ال خٷبح ٸخٹة اؾتٟبزٺ ٲيقٹز

فليس

عليكن جٌبح ٶيع زالٮت ثط ٸخٹة زاضز.

ؾپؽ ٖالٲٻ اؾتسال ٬ٲي٦ٷٷس ٦ٻ ٢هط ٶٳبظ ٲؿبٞط َج ١ضٸايبت نحيح اؾت.
پؽ زض ايٷدب اذتال ٜٲٽٱ تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٸ اٮٟط٢بٴ ٲكبټسٺ ٲيقٹز ظيطا زض تٟؿيط اٮٟط٢بٴ زض ٲٹضز آيبت االح٧بٰ ٪ٹيي
اظ ضٸايبت اؾتٟبزٺ ٶٳيقٹز ٸ يب قبيس ٢طآٴ ضا ٦بٞي ٲيزاٶٷس.
ٸ ٪ٹيي ضٸايبت ضا زض ثطاثط ٶم ٢طآٴ ٢بث٭ ٶ٣ف ٶٳيزاٶٷس ٸ ثٻ ضٸايبت تٟؿيط ائٳٻ(ٔ) زض تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اشٖبٴ
زاضٶس ،ٸ ايٵ ي٧ي اظ ٲٽٱتطيٵ ٸخٹٺ تٳبيع تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ٸ اٮٳيعاٴ اؾت.
13

 )9سياق ٍ تٌاسة

ٲٟؿط اٮٟط٢بٴ ثٻ ؾيب ٠آيبت تٹخٻ چٷساٶي ٶساضز ٸ زض ټط آيٻ يب ٲدٳٹٖٻاي اظ آيبت ٲٹضز ثطضؾي ،اظ ؾيب٢ ٠ج٭ ٸ ثٗس اظ
آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢طيٷٻ يب ٖٷهط زذي٭ ،زض ٞٽٱ آيٻ اؾتٟبزٺ ٶٳي٦ٷس ٸ اظ ايٵ خٽت تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ٦بٲالً زض ثطاثط تٟؿيط
اٮٳيعاٴ ٢طاض زاضز ٦ٻ ثٻ نٹضت ٪ؿتطزٺ اظ ؾيب ،٠ثطاي تٟؿيط ٸ ٞٽٱ آيبت اؾتٟبزٺ ٦طزٺ اؾت ٸ ايٵ ي٧ي زي٫ط اظ
اذتالٞبت ثعض ٨تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٸ اٮٟط٢بٴ اؾت.
 )11گزايص علوي

٪طايف ٖٯٳي ثٻ ٲٗٷي ان٭ ٢طاض زازٴ ٞطييٻټب ٸ ٶٓطيٻټبي ٖٯٳي زض تٟؿيط ثطاؾبؼ آٶٽب ،چيعي اؾت ٦ٻ زض تٟؿيط
ٲٹضز اختٷبة ثٹزٺ ٸ ثٻ ضٸقٷي زض ٲ٣سٲٻ «اٮٟط٢بٴ» تٟؿيط ثٻ ضأي قٳطزٺ قسٺ ٦ٻ ثبيس اظ آٴ اختٷبة ٦طز .ٲٟؿط ثط ايٵ
ثبٸض اؾت ٦ٻ ٢طآٴ ثطذال ٜٶٓبٰ َجيٗت ؾرٵ ٶٳي٪ٹيس اٲب ثيبٶبت ٢طآٴ زض چٷيٵ ٞطييٻټبيي ثٻ نٹضت اقبضٺ اؾت ٸ
ٶٻ تٟطيح .ظيطا قطايٍ ظٲبٴ ٶعٸ ٬اخبظٺ ٶٳيزازٺ اؾت ٦ٻ ثٻ ٸاٗ٢يتټبي ٖٯٳي تهطيٕ قٹز.
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ايٵ چٷيٵ ثطذٹضزي ثب ٶٓطيٻټبي ٖٯٳي تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ضا زض ٪طٸٺ تٟؿيطټبي ٖٯٳي اٖتساٮي ٢طاض زازٺ اؾت .ثب ٸخٹز ايٵ
«اٮٟط٢بٴ» ټٱ اظ ٖٯٱ ؾٹز ثطزٺ ٸ ټٱ ٲحٹضيت آٴ ضا زض ٲ٣بث٭ ٢طآٴ ضز ٦طزٺ اؾت.
زض ٲٹضز ٪طايف ٖٯٳي تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٶيع ټٳچٹٴ تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ٲحٹضيت ٖٯٱ ضا زض ٲ٣بث٭ ٢طآٴ ضز ٦طزٺ اؾت.
 )11تاريخ داستاىّاي پياهثزاى ٍ اسزائيليات

زض ظٲيٷٻ تبضيد ٸ ٢هم پيبٲجطاٴ؛ ٲٟؿط ثط ايٵ ثبٸض اؾت ٦ٻ ٶجبيس پب ضا ٞطاتط اظ آٶچٻ آيبت َطح ٦طزٺ اؾت٪ ،صاقت .ثط
ايٵ اؾبؼ اظ اٲٹضي چٹٴ ٲ٧بٴ اح٣ب ،ٜٶبٰټبي اقربل ٸ ٶبٰ قدطٺ ٲٳٷٹٔ ثب ثيتٹخٽي ٲي٪صضز ٸ ٶؿجت ثٻ
اؾطائيٯيبت ٶٓط ٲٷٟي زاضز٦ .ٻ اٮجتٻ زض ايٵ ٲٹضز ٶيع ثب تٟؿيط اٮٳيعاٴ قجبټت ثؿيبضي زاضز ٸ ټط زٸ ٲٟؿط ٶؿجت ثٻ
اؾطائيٯيبت ٪طايف ٲٷٟي زاضٶس ٦ٻ زض ٢ؿٳتټبي ثٗسي ټٳيٵ ٲ٣بٮٻ ثٻ آٴ اقبضٺ ٲيقٹز.
 )12گزايص ضيعي

تٟؿيط اٮٟط٢بٴ تٟؿيط قيٗي اؾت ٸٮي اظ ٲٷبثٕ اټ٭ ؾٷت ټٱ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ اؾت ٸ زض ايٵ ٲٹضز ٶيع ثب تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٦ٻ
٪طايف قيٗي زاضز ټٳبٶٷس اؾت.
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حب٦ ٬ٻ ثب ٸيػ٪يټب ٸ ؾج ٥اٮٟط٢بٴ آقٷب قسيٱ ٸ زض ثًٗي ٲؿبئ٭ آٴ ضا ثب تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٲ٣بيؿٻ ٦طزيٱ ،ثٽتط اؾت ثب
ٸيػ٪يټبي تٟؿيط اٮٳيعاٴ ٶيع آقٷب قٹيٱ تب ثٻ تٟبٸت ايٵ زٸ تٟؿيط آ٪بټي ثيكتطي پيسا ٦ٷيٱ .چٹٴ زض تٟؿيط ٲٳ٧ٵ
اؾت زض ضٸـ ٲث٭ ټٱ ثبقٷس ٸٮي تٟبٸتټبي ثؿيبضي ٶيع زض آٶٽب ٲكبټسٺ ٲيقٹز.
ٍيضگيّاي تفسيز الويشاى
 .1تكيِ تز غٌاي قزآى در تفسيز آيات

اظ ٸيػ٪يټبي تٟؿيط اٮٳيعاٴ ،اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اؾتٖ .الٲٻ َجبَجبيي ايٵ ضٸـ ضا زض تٟؿيط ذٹز
ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ اؾت .ٸي ثطاي تٟؿيط ٢طآٴ ؾٻ ضاٺ ضا يبزآٸض ٲيقٹز ٸ ثٽتطيٵ ضاٺ ضا تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ ٸ تسثط زض آيبت
آٴ ٲيزاٶس.
اظ زالي٭ تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ ،ذُبثبت ٢طآٴ ٦طيٱ اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ آيبت ضٸقٷ٫ط ٲُطح اؾتٖ .الٲٻ زض ايٵثبضٺ
ٲيٶٹيؿس:
٢طآٴ ٲديس٦ ،تبثي اؾت ټٳ٫بٶي ٸ ټٳيك٫ي ټٳٻ ضا ٲٹضز ذُبة ٢طاض زازٺ ،ثٻ ٲ٣بنس ذٹز اضقبز ٸ ټسايت
ٲي٦ٷس ٸ ٶيع ثب ټٳٻ ثٻ ٲ٣بٰ تحسّي ٸ احتدبج ٲيآيس ٸ ذٹز ضا ٶٹض ضٸقٵ٦ٷٷسٺ ٸ ثيبٴ٦ٷٷسٺ ټٳٻ چيع ٲٗطٞي
ٲي٦ٷس ٸ اٮجتٻ چٷيٵ چيعي زض ضٸقٵ قسٴ ذٹز ٶجبيس ٶيبظٲٷس زي٫طاٴ ثبقس...
ٸ ا٪ط چٷيٵ ٦الٲي زض ضٸقٵ قسٴ ٲ٣بنس ذٹز ،حبخت ثٻ چيعي زي٫ط يب ٦ؽ زي٫ط زاقت ،ايٵ حدت تٳبٰ
ٶجٹز.
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زض ضاؾتبي ٶ٧تٻ يبز قسٺٖ ،الٲٻ َجبَجبيي ثٻ ايٵ ٶتيدٻ ضؾيسٺ اؾت ٦ٻ ٢طآٴ ،ذٹز ثبيس ثيبٶ٫ط ذٹيف ٸ ضٸقٷ٫ط ح١
ثبقس .ٸ ايٵ ضٸـ ضا تٟؿيط ٸاٗ٢ي ٢طآٴ زاٶؿتٻ اؾت ٸ ٲيٶٹيؿس:
تٟؿيط ٸاٗ٢ي ٢طآٴ ،تٟؿيطي اؾت ٦ٻ اظ تسثّط آيبت ٸ اؾتٗساز زض آيٻ ثٻ آيبت ٲطثٹَٻ زي٫ط ثٻ زؾت آيس .ثٻ ٖجبضت
زي٫ط ،زض تٟؿيط آيبت ٢طآٶي ي٧ي اظ ؾٻ ضاٺ ضا زض پيف زاضيٱ:
 )1تٟؿيط آيٻ ثٻ تٷٽبيي ثب ٲ٣سٲبت ٖٯٳي ٸ ٚيطٖٯٳي ٦ٻ زض ٶعز ذٹز زاضيٱ.
 )2تٟؿيط آيٻ ثٻ ٦ٳ ٥ضٸايتي ٦ٻ زض شي٭ آيٻ اظ ٲٗهٹٰ(ٔ) ضؾيسٺ.
 ) 3تٟؿيط آيٻ ثب اؾتٳساز اظ تسثّط ٸ اؾتٷُب ٠ٲٗٷي آيٻ اظ ٲدٳٹٔ آيبت ٲطثٹٌ ٸ اؾتٟبزٺ اظ ضٸايت زض ٲٹضز اٲ٧بٴ.
َطي ١ؾٹٰ ،ټٳبٴ ضٸقي اؾت ٦ٻ پيٛٳجط ا٦طٰ(ل) ٸ اټ٭ ثيت(ٔ) زض تٗٯيٳبت ذٹز ثٻ آٴ اقبضٺ ٞطٲٹزٶس.
َطي ١اٸ٢ .٬بث٭ اٖتٳبز ٶيؿت ٸ زض ح٣ي٣ت اظ ٢جي٭ تٟؿيط ثٻ ضأي ٲيثبقس .ٲ٫ط زض خبيي ٦ٻ ثبيس ثب َطي ١ؾٹٰ
تٹا٦ ١ٞٷس.
َطي ١زٸٰ .ضٸقي اؾت ٦ٻ ٖٯٳبء تٟؿيط زض نسض اؾالٰ زاقتٻ ٸ ٢طٴټب ضايح ٸ ٲٹضز ٖٳ٭ ثٹز ٸ تب٦ٷٹٴ زض ٲيبٴ
اذجبضييٵ اټ٭ ؾٷت ٸ قيٗٻ ،ٲٗٳٹ ٬ٲيثبقسَ ،طي٣ٻاي اؾت ٲحسٸز ،زض ثطاثط ٶيبظ ٶبٲحسٸز...
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ً .2گزضي ًاب تِ قزآى تِ دٍر اس پيصداٍريّاي علوي ،فلسفي ٍ ...

ٖالٲٻ ثب ت٧يٻ ثط ضٸـ تٟؿيطي يبز قسٺ زض ٲدب ٬تٟؿيط ؾٹض ٸ آيبت ثب تٹخٻ ثٻ ٲٹيٹٔ ،ټس ٜٸ ؾيب ٠ٲكتط ٤آيبت،
آٶٽب ضا ثٻ ثحثټبيي ت٣ؿيٱ ٦طزٺ ٸ زض پي آٴ ،ثركي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ «ثيبٴ آيبت» ش٦ط ٦طزٺ اؾت ٸ زض ايٵ ظٲيٷٻ اظ
ټط٪ٹٶٻ اؾتسالٞ ٬ٯؿٟي ٸ ٞطييٻ ٖٯٳي يب ٲ٧بقٟبت ٖطٞبٶي زٸضي خؿتٻ ٸ تٷٽب ثٻ ثطذي ٶ٧تٻټبي ازثي ثؿٷسٺ ٦طزٺ ٸ
9

ټٳت ذٹيف ضا ثٻ ٞٽٱ آيٻ زض پطتٹ زي٫ط آيبت ٲُٗٹ ٜؾبذتٻ اؾت ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب ٬زض آيٻ ټٟتٱ ؾٹضٺ ٞبتحٻ صساط
الريي اًعوت عليهن  ...آٲسٺ ٸ اثٽبٰ ايٵ آيٻ ضا ثب آيٻاي زي٫ط پبؾد زازٺاٶس ٦ٻ :فَأُولَئِكَ هَعَ الَرِييَ أًَْعَنَ اللَهُ عَلَيْهِنْ هِيَ

الٌَبِيِّييَ وَالصِّدِّيقِييَ وَالّشُهَدَاءِ وَالصَبلِحِييَ (ٶؿبء)69 /4 ،
 .3تَجِ تِ ارتثاط هفَْهي هياى آيات يك سَرُ

ٖالٲٻ زض آٚبظ تٟؿيط ټط ؾٹضٺ ،تالـ ٲي٦ٷس تب ټس ٜثٷيبزيٵ ؾٹضٺ ٸ آيبت آٴ ضا ثيبٴ ٦ٷس ٸ ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ذٹز زض
آٚبظ تٟؿيط ؾٹضٺ حٳس ثيبٴ زاقتٻ اؾت:
ټط ي ٥اظ ٢ؿٳتټبي ٢طآٴ ٦ٻ ثٻ نٹضت ُٗ٢ٻاي ٲؿت٣٭ ٸ خسا٪بٶٻ ثيبٴ قسٺ ٸ ٶبٰ ؾٹضٺ ضا ثط ذٹز زاضز ،زاضاي
ٶٹٖي اضتجبٌ ٸ ثٻټٱ پيٹؾت٫ي اؾت ٦ٻ زض ٲيبٴ زٸ ؾٹضٺ ٲرتٯ ٝٸ يب اخعاء آٶٽب ٸخٹز ٶساضز ٸ اظ آٶدبيي ٦ٻ
ٸحست ٸ ي٫بٶ٫ي ي ٥ؾرٵ ،ثؿتٻ ثٻ ي٫بٶ٫ي ټس ٜٸ ٲٷٓٹضي اؾت ٦ٻ اظ آٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ،ثٷبثطايٵ
ټط ي ٥اظ ؾٹضٺټب ټس ٜٸ ٲٷٓٹض ٸيػٺ ضا زٶجب ٬ٲي٦ٷس.
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ً .4گزش هَضَعي تِ تفسيز آيات در سهيٌِّاي السم

ٲطحٹٰ ٖالٲٻ ثطاؾبؼ ضٸـ ذٹز اظ ضٸـ ٲٹيٹٖي ٶيع ثٽطٺ ٞطاٸاٴ ثطزٺ اؾت ٸ ثسيٵ ٮحبِ ٲيتٹاٴ تٟؿيط ايكبٴ ضا
تٟؿيطي تطثيتي ٸ ٲٹيٹٖي زاٶؿت .يٗٷي ټط خب ٦ٻ ثٻ ثحث زض ظٲيٷٻ آيٻاي ثٻ تٷٽبيي پطزاذتٻ ،ح ١ٲُبٮت ضا ازا ٦طزٺ
ٸ ا١ٞټبي تبظٺاي اٶسيكٻ ثٻ ضٸي شټٵ ٲي٪كبيس ٸ ټٳطاٺ ثب ايٵ تالـ ،ٲدٳٹٖٻاي اظ آيبت ضا ٲطتت ٶٳٹزٺ ٸ ثطاؾبؼ
آٴ ضاثُٻټبي ٲحتٹايي ٸ پيٹٶس ٲٟٽٹٲي ٲيبٴ آٴ آيٻټب ،زض اَطا ٜٲٹيٹٔ ٸ غضٞبي ٲٗٷبيي آٴ ٦بضـ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٶتبيدي
زضذٹض زضٶ ٩زؾت ٲييبثس.
 .5حذف هثاحث سايذ ٍ تيتأثيز در تفسيز ٍ فْن آيات

ٶٹيؿٷسٺ اٮٳيعاٴ ثٻ ٲجبحث ازثي ،اٖطاة ،ق٧٭ټب ٸ حبٮتټبي ثالٚت ،تب ثساٴ اٶساظٺ ٦ٻ ثٻ ٞٽٱ آيٻ ٸ ثطَط ٜؾبذتٵ
پيچيس٪ي ٲٗٷبيي آٴ ٦ٳ ٥ٲي٦ٷس ،ٲي پطزاظز ٸ چٷساٴ اٶت٣بزي ثٻ ٶ٣ف ايٵ اٲٹض زض تٟؿيط ٶساضز .اٸ زض حس ٶيبظ اظ ٲٷبثٕ

ٮٛت ٸ تٟؿيط اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ٸ اظ ٲدٳٕ اٮجيبٴ َجطؾي ٸ ٲٟطزات اؾتٟبزٺ ٦طزٺ اؾت .زض ظٲيٷٻ ازة ٸ ثالٚت اظ ٦كبٜ
ظٲركطي ٶ٣٭ ؾرٵ ثؿيبض ٦طزٺ اؾت.
 .6اّتوام تِ سياق آيات در فزآيٌذ تفسيز آًْا

ؾيب ٠ثٻ ٖٷٹاٴ ٶكبٶٻټبي ٮٟٓي ٸ ٲٗٷٹي تأثيط٪صاض ثط ٲٗبٶي ٸ ٸاغٺټب ٸ ٦ٯيت آيبت ،زض اٮٳيعاٴ خبي٫بټي ٸيػٺ زاضز ٸ
ٲؤٮ ٝاظ ايٵ اٲط زض ظٲيٷٻټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ تٟؿيطي ثٽطٺ ثطزٺ اؾت.
زض ٲٹاضزي ثطاي ٦ك ٝٲٗبٶي آيبت ٸ ضٸقٵ قسٴ ٲٗٷبي ٸاغٺټب ٸ پصيطـ يب ضزّ ضٸايبت ٸ ٶ٣س ٸ ثطضؾي ٟ٪تٻټب ٸ
ٶٓطيٻټبي ٲٟؿطاٴ ،اظ ؾيب ٠اؾتٟبزٺ ٲي٦ٷس.
زض ثبظقٷبؾي آيبت ٲ٧ي ٸ ٲسٶي ثط ؾيب ٠ت٧يٻ ٲي٦ٷس ٸ ثط پبيٻ ؾيب ٠ٸ ٶيع تٷبؾت ٲٟٽٹٲي آيبت ثب ضذسازټبي ٲ٧ٻ يب
ٲسيٷٻ ،ح٧ٱ ثٻ ٲسٶي يب ٲ٧ي ثٹزٴ ٲي٦ٷس.
 .7ارسشگذاري تزاي عقل در فْن هعارف قزآى

اظ ٸيػ٪يټبي آق٧بض اٮٳيعاٴ ،ت٧يٻ ثط ٖ٣٭ زض تٟؿيط اؾتٖ .الٲٻ ثب يبزآٸضي ايٷ٧ٻ ٢طآٴ ثٻ تٗ٣٭ ٸ اٶسيكٻ ٸ ٦بضثطز
ضٸـټبي ٖ٣ٯي ثبيؿتٻ ٞطا ٲيذٹاٶس ،ٮعٸٰ اٶسيكيسٴ زضثبضٺ ح٣ي٣ت ضا ٶتيدٻ ٪طٞتٻ اؾت .ٸي ٲٹيٗي ؾطؾرتبٶٻ ٸ ثٻ
قست اٶت٣بزي زض ثطاثط اؾطائيٯيبت ٸ ذطاٞٻټبي اټ٭ ٦تبة ٦ٻ زض ٲتٹٴ تٟؿيطي ،اٶت٣بزي ٸ تبضيري ،خؿتٻ اؾت ،زاضز.
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 .8تْزٍُري اس رٍايات تِ دٍر اس افزاط ٍ تفزيط

ٖالٲٻ ٢طآٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗيبضي زض قٷبؾبيي ٸ ثيبٴ ٲٗبض ٜٲيزاٶس ٸ ثط آٴ اؾت ٦ٻ حدت ثٹزٴ ؾرٵ پيبٲجط(ل) ٸ
اٲبٲبٴ(ٔ) ثبيس اظ ٢طآٴ ٞٽٳيسٺ قٹز .ثٷبثطايٵ ټٷ٫بٲي ثٻ ؾٷت اؾتٟبزٺ ٲيخٹيس ٦ٻ ي٣يٵ آٸضزٺ ثبقس ٸ آٴ زؾتٻ اظ ذجط
ٸاحسټبيي ٦ٻ ثٻ نسٸض آٶٽب اَٳيٷبٴ ټؿت ،ٸٮي ٶكبٶٻټبي ي٣يٷي ثٻ ټٳطاٺ ٶساضٶس ،اظ ٶٓط ٸي تٷٽب زض اح٧بٰ ٖٳٯي
حدت ټؿتٷس ٸ زض ٚيط اح٧بٰ ٖٳٯي تٷٽب ٲيتٹاٶٷس ،ثٻ ٖٷٹاٴ تأ٦يس٦ٷٷسٺ ٪عاضٺټبي آيٻ ،ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطٶس .ايٵ
ټٳٻ زض نٹضتي اؾت ٦ٻ ضٸايتټبي يبز قسٺ ،ټٳؿبظ ثب ٲٗبٶي آيٻ ثبقٷس ،ٸ٪طٶٻ ثٻ ٦ٷبضي ٶٽبزٺ ٲيقٹٶس.
 .9اّتوام تِ يادكزد ديگز هفسزاى ٍ ًقذ آًْا

ٶٹيؿٷسٺ اٮٳيعاٴ ثٻ آضاء ٸ ا٢ٹا ٬ٲٟؿطاٴ تٹخٻ ٸيػٺ زاضز .ٸي زض ٲيبٴ ٲٟؿطاٴ اظ آٲٹظٺټبي تٟؿيطي ٖبٮٳبٶي چٹٴ
َجطي ،زيبقيٞ ،طات ٦ٹٞيٖ ،ٯي ثٵ اثطاټيٱ ٢ٳي ،ٶٗٳبٶيٞ ،يى ،ثحطاٶي ،حٹيعي ،اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ٸ اظ ظٲطٺ ٖبٮٳبٴ ؾٷي
زيس٪بٺټبي ٲٟؿطاٶي چٹٴ ظٲركطي ،ضاظيَ ،جطي ،ثيًبٸي ،ؾيٹَي ،قٹ٦بٶي ،آٮٹؾيٖ ،جسٺ ،ضقيسضيبَ ،ٷُبٸي ٸ
٢طَجي ضا ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زازٺ ٸ ثب ٶ٫طقي ٶ٣بزاٶٻ ثٻ زيس٪بٺټبي ايكبٴ پطزاذتٻ اؾت .ايكبٴ ثب ټٳٻ اضج ٶٽبزٴ ثٻ
تالـ ټبي تٟؿيطي نحبثٻ ٸ تبثٗيٵ ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٶعزي ٥ثٹزٴ ثٻ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ٸ قطايٍ ٶعٸ ٬ٸحي اظ آضاء زيس٪بٺټبي
قٟبٜتطي ٶؿجت ثٻ زي٫ط ٲٟؿطاٴ ثطذٹضزاض ټؿتٷس ،ثب ٲُٯ ١اٶ٫بقتٵ ٸ چكٱ ٞطٸ ثؿتٵ ثط ضٸي ٶبټٳؿبظيټبي ٶٓطي
آٶبٴ ثب تٟؿيط آيبت ،ٲٹا ١ٞٶيؿت.
 .11طزح هثاحث اجتواعي ،تاريخي ،فلسفي ...

زي٫ط ٸيػ٪ي اٮٳيعاٴ ،ٸضٸز زض ثحثټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ اختٳبٖي ،تبضيريٞ ،ٯؿٟي ٸ ٖٯٳي اؾت ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻاي ٲؿت٣٭ َطح
٪طزيسٺ اؾت ٸ زض آٴ ٲجبحث خسي ٸ ٲُطح ظٲبٴ ،ٲٹضز ثحث ٸ ثطضؾي ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ثب اٶسيكٻټبي اؾالٲي ؾٷديسٺ
قسٺ اؾت.
ثب ايٵ ټٳٻ ٖالٲٻ زض ؾطاثي ٦ٻ اٶسيكٻټبي ثؿيبضي ضا ٲؿحٹض ذٹيف ؾبذتٻ٪ ،طٞتبض ٶيبٲسٺ اؾت ٸ ذٹاٶٷسٺ اٮٳيعاٴ ،اظ
حب٦ٳيت انُالحبت ٖٯٳي ٸ تُجي٢ ١طآٴ ثب پيكطٞتټبي ٖٯٹٰ ٸ ٶٓطيٻپطزاظيټبي تدطثي ،زض ايٵ اثط ،ٶكبٶي ٶٳيثيٷس،
ثطذال ٜتٟبؾيط ٦ٻ ؾٗي ٞطاٸاٶي زض تُجي ١ٸ تٹييح ٶٓطيٻټبي تبظٺ ٖٯٳي ثب آيٻټبي ٢طآٶي زاقتٻاٶس.
ٖالٲٻ ثط ايٵ ثبٸض اؾت ٦ٻ:
٢طآٴ ثطاي ټٳٻ َج٣ٻټب ٸ ٪طٸٺټب ٲٗدعٺ اؾت ،ثطاي ؾرٵؾٷدبٴ اظ ٶٓط ثالٚت ،ثطاي ح٧ٳب اظ ٶٓط ح٧ٳت،
ثطاي زاٶكٳٷساٴ اظ ٶٓط خٷجٻټبي ٖٯٳي ،ثطاي خبٲٗٻقٷبؾبٴ اظ ٶٓط خٽبت اختٳبٖي ،ثطاي ٢بٶٹٴ٪صاضاٴ اظ ٶٓط
٢ٹاٶيٵ ٖٯيٱ ،ثطاي ؾيبؾتٳساضاٴ اظ ٶٓط ح٣ٹ ٠ؾيبؾي ،ثطاي ټيئتټبي حب٦ٳٻ ،اظ ٶٓط قيٹٺ ح٧ٹٲت ٸ ؾطاٶدبٰ
ثطاي ټٳٻ خٽبٶيبٴ ،اظ ٶٓط اٲٹضي ٦ٻ ثٻ آٴ زؾتطؾي ٶساضٶس ٲبٶٷس ٖٯٹٰ ٚيجي ٸ پطټيع اظ ٶبټٳ٫ٹٶي زض ؾرٵټب ٸ
٢بٶٹٴټب.
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ثب ايٵ حب ،٬آٴ٪ٹٶٻ ٦ٻ اظ اٮٳيعاٴ ثطٲيآيسٖ ،الٲٻ تٹخٻ چٷساٶي ثٻ ٶٓطيٻټبي ٖٯٳي ٶساقتٻ اؾت ٸ اظ ٲٟؿطاٶي ٶيع ٦ٻ
ضٸـ ٖٯٳي ضا ٪طايف تٟؿيطي ذٹيف ؾبذتٻاٶس ،زٞبٔ ٶٳي٦ٷس .ټطچٷس ٦ٻ زض ٲٹاضزي اقبضٺټبيي ثٻ ٲجبحث ٖٯٳي ضا اظ
ايٵ خٽت ٦ٻ ٲيتٹاٶٷس ثٻ تٹييح ٲٗٷبي آيٻ ؾٹز ثطؾبٶٷس ،زاضز.
 . 1حؿيٵ ٖٯٹي ٲٽط ،ضٸـټب ٸ ٪طايفټبي تٟؿيطي ،اٶتكبضات اؾٹٺ.1381 ،
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 . 2ض :٤.ٶ٫طقي خسيس ثط ٶٳبظ ٸ ضٸظٺ ٲؿبٞطاٴ ،آيتاهلل ٲحٳس نبز٢ي تٽطاٶي ،اٶتكبضات اٲيس ٞطزا.
 . 3ض :٤.ضٸـټب ٸ ٪طايفټبي تٟؿيطي.
٣ٖ . 4ي٣ي ثركبيكيَ ،ج٣بت ٲٟؿطاٴ قيٗٻ ،865 /زٞتط ٶكط ٶٹيس اؾالٰ ،تبثؿتبٴ .1382
 . 5ٲحٳس نبز٢ي تٽطاٶي ،ٶ٫طقي خسيس ثط ٶٳبظ ٸ ضٸظٺ ٲؿبٞطاٴ ،48 /اٶتكبضات اٲيس ٞطزا.1382 ،
ٖ . 6ٯي تبخسيٷي ،يبز ٸ يبز٪بضټب ،15 /اٶتكبضات پيبٰ ٶٹض.1369 ،
َ . 7ج٣بت ٲٟؿطيٵ 913 /ـ .919
 . 8تٟؿيط اٮٟط٢بٴ.32 /3 ،
 . 9ټٳبٴ.300 /1 ،
 . 10ټٳبٴ.129 /27 ،
 . 11ټٳبٴ.324 /1 ،
 . 12ٶ٫طقي خسيس ثط ٶٳبظ ٸ ضٸظٺ ٲؿبٞطاٴ 12 /تب .15
 . 13ؾيبٖ ٠جبضت اؾت اظ ٶكبٶٻټبيي ٦ٻ ٲٗٷبي ٮ ّٟٲٹضز ٶٓط ضا ٦ك٦ ٝٷس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاض ٦بض ضٸـ تٟؿيط ٢طآٴ ثٻ ٢طآٴ اؾت.
 . 14تٟؿيط اٮٟط٢بٴ.17 /11 ،
 . 15ٲحٳسضيب اٲيٵ ،انٹ ٬ٸ ٲجبٶي تٟؿيط اٮٟط٢بٴ ،پػٸټفټبي ٢طآٶي ،ظٲؿتبٴ .1375
ٖ . 16الٲٻ َجبَجبيي٢ ،طآٴ زض اؾالٰ ،74 /ٲكٽس ،اٶتكبضات َٯٹٔ ،ثيتب.
 . 17ټٳبٴ.77 /
 . 18اٮٳيعاٴ.41 /1 ،
 . 19ټٳبٴ 57 /1 ،تب .60
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