سال پنجم ،شمارۀ چهارم ،پیاپی  ،20زمستان 1399

بزرعی ًظزیۀ تفغیزی عالهۀ طباطبایی در رٍیکزد ًاظز بِ هفغز
بز اعاط هعیارّای کارآهدی
خدیجۀ احودی بیغؼ

1

چکیدُ

پژوهو صاّـ ػؿٍؼػ پامغگىیی به این پـمو امت که نٚـیاا تفنارـ ٝالما ٕبإباایی ػؿ ؿویکاـػ

کاؿآمؼ ناٙـ به مفنـ چگىنه مىؿػ تىره لـاؿ گـفته امت Nبـؿمی تضلرلی و تىٍرفی نٚـیا تفنرـ ایياا ػؿ
ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ نيا می ػهؼ با ورىػ تٞـیف ٝالمه اف تفنرـ که آ ؿا فهم مـاػ عؼاونؼ به ٝنىا مؤلف

لـآ می ػانؼ Nاما ایيا نٚـیا تفنرـ عىػ ؿا ػؿ ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ نرق مىؿػ بـؿمای و مؼالاه لاـاؿ ػاػه

امت .بـؿمی نٚـیا ایيا با تىره به ؿوه ارتهاػ و لـآ به لـآ ػؿ تفنارـ المراقا فای تفنارـ الماـآ

مرقا تٖابك با مٞراؿها کاؿآمؼ و ممبىلرت ؿا آىکاؿ می ػاؿػ.
ٍاصگاى کلیدی :لـآ نٚـی تفنرـ مٞراؿها کاؿآمؼ

ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ ٝالم ٕبإبایی.

 -Cػکتـا تفنرـ تٖبرمی و ٕلبه مٖش چهاؿ صىفه مؼؿك مـکق آمىفىی کىحـ kh.ahmadi3103@yahoo.com
تاؿیظ ػؿیافت9;AA/8:/8@ :

تاؿیظ پؾیـه9;AA/98/89 :
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هقدهِ

لـآ تنها کتاب آمامانی مَاى اف تضـیاف ىاام بـناماه هاؼایت باـا هماه افاـاػ بياـ و ػؿ هما اَٝااؿ

میباىؼ .بهـه منؼ اف هؼایت این کتاب نرافمنؼ فهم ٍضرش و ػلرك آیا آ بىػه Nو تاله ٝلمی مفنـا ػؿ ٕاى

تاؿیظ به فهم و تفنرـ ػلرك آ مٖٞىف ىؼه امت .هـ مفنـ بایؼ ػؿ ؿامتا تىا ٝلمی و تغََی عىیو نٚاا

تفنرـ اه ؿا ػؿ لالب نٚـی تفنرـ امتىاؿ مافػ .نٚـی تفنرـ مزمىٝها اف ماف و کاؿهاا وٍاى باه مٞناا

امت .کاؿآمؼ یک نٚـی تفنرـ امـ ننبی امت که وٍف پىیاایی ماناایی ننابتا ٕاىننی یاک نٚـیاه لاـاؿ
میگرـػ و مىرب احـگؾاؿ بهتـ کمی و کرفی آ عىاهاؼ ىاؼ .ػؿ والا ٜکاؿآماؼ یاک نٚـیا تفنارـ باه مفناـ
کمک می کنؼ ٝالوه بـ چاؿچىب نٚـی تفنرـ ميغٌ منٚىم فکاـ و مٞارن نراق پراؼا کناؼ .اٍاى منٖاك

تضمرك و ّىابٔ اعالق پژوهو ایزاب می کنؼ مفنـا پرو اف الؼا به تفنارـ نٚـیا تفنارـ عاىػ ؿا مياغٌ
کننؼ و ػؿ مـامـ تفنرـ آ ؿا ؿٝایت نماینؼ .اؿای مٞراؿها کاؿآمؼ ػؿ نٚـیا تفنرـ ػؿ ؿویکـػهاا نااٙـ باه
متن ناٙـ به مؤلف و ناٙـ به مفنـ لاب اؿفیابی و بـؿمی امت .تبررن هـ یاک اف ایان ؿویکـػهاا مىراب تبرارن

بهتـ نٚا فکـ مفنـ ػؿ نٚـیا تفنرـ و عىاهؼ ىؼ .بـؿمی نٚـیا تفنرـ ٝالما ٕبإباایی باه ٝناىا

مفنـ ٍاصب مبک و مٞاٍـ ىرٞی ػؿ َٝـ صاّـ مرقا اهتما ایيا باه ؿویکاـػ نااٙـ باه مفناـ ؿا آىاکاؿ و
مرقا کاؿآمؼ نٚـیا تفنرـ ایيا ؿا ػؿ این فمرنه آىکاؿ میمافػ.
 .1ادبیات ًظزی پضٍّؼ
 .1-1پیؾیٌۀ پضٍّؼ

ػؿ فمرن مکاتب رـیا ها اٍى و لىاٝؼ تفنرـ و ؿویکـػها گىنا گى مفنـا کتب و آحااؿ بناراؿ

نىىته ىؼهانؼ Nو یا ػؿ فمرن ؿوه ىناعتی ممان فـاوا به نگاؿه ػؿ آمؼه امت اف رملاه میتاىا باه ماىاؿػ
ؽی اىاؿه نمىػ:

 .Cفرلرنرن ىاله ػؿ کتاب ىناعت ؿوه ها ٝلى (فلنفه ٝلمی) تـرم مهؼو

کتاب  CEDEبه بـؿمی ؿوه ها ٝلى فلنفی پـػاعته امت.

تهـا ىـکت چاپغانه

 .Dفـامـف لـاملکی ػؿ کتاب ؿوه ىنامی مٖالٞا ػینای مياهؼ ػانياگاه ٝلاى اماالمی ؿّاى =@;9

ؿوه ها مٖالٞا ػینی ػؿ فمرنه ها مغتلف ؿا بـؿمی نمىػه امت.

; .ابـاهرم صاررا ػؿ ممال مٞراؿها اؿف یابی ؿوه ىناعتی تکنرک ها مٖالٞا آینؼه فَلنامه ؿاهباـػ
 9;A8ىماؿۀ  98>-?? ٌٍ =Aبه تضلر مٞراؿها ؿوه ىناعتی مٖالٞا آینؼه نگـانه میپـػافػ.
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< .مضمؼ رىاػ ؿوػگـ ػؿ ممال مبانی و مـاص تفنرـ ٝـفانی لـآ کـ یم (با ؿویکـػ به آؿا ٝالمه رىاػ

آملی) فَلنامه لبنا

امت.

 9;@Aىماؿۀ ?= ٌٍ ?< ?<-باه ؿوه ىاناعتی تفنارـ ٝـفاانی اف لاـآ پـػاعتاه

= .مضمؼٝلی ؿّایی اٍفهانی ػؿ ممال نمؼ مبانی و ؿوىاها تفنارـ ػؿ کتااب Mالتفنارـ و المفناـو L

فَلنامه پژوهينامه صکمت و فلنفه امالمی ;@; 9ىماؿۀ  :>-9: ٌٍ 9:ؿوه ىناعتی کتاب التفنارـ و
المفنـو ؿا واکاو مینمایؼ

اما این پژوهو ػؿٍؼػ آ امت که بـا نغنترن باؿ نٚـی تفنرـ ؿا بـ اماك مٞراؿها کاؿآمؼ نااٙـ باه

مفنـ به ػلت بـؿمی و نٚـی تفنرـ ٝالم ٕبإبایی ؿا به ٝنىا ؿاهبـػ اؿفیابی کنؼ.
 .2-1پزعؼ ّای پضٍّؼ

 -Cچگىنه می تىا نمي ؿاهی ؿا بـگقیؼ تا این نٚـ یا کاؿآمؼ ىىنؼ؟

 -Dچگىنه می تىا ىارىها ؿا تٞرارن کاـػ تاا تناى ٛنٚـ یاا تفنارـ ماـ اف ننابرت تفنارـ پلىؿالرنام

تفنرـ و صتی آناؿىرنم تفنرـ ػؿ نراوؿػ؟

 -Eآیا امکا اؿایه چنرن مؼ و الگىیی ػؿ مٞراؿها کاؿآمؼ ناٙـ به مفنـ ورىػ ػاؿػ؟

 .3-1فزضیِ ّای پضٍّؼ

 -Cاؿایه مٞراؿها کاؿآمؼ به ٝنىا الگى و نمي ؿاهی می تىاناؼ مىراب تکخاـ و تٞاؼػ نٚـیاا تفنارـ
ىىػ.

 -Dپـػاعتن به مٞراؿها کاؿآمؼ منزـ به پلىؿالرنم تفنرـ و آناؿىرنم تفنرـ نمی ىىػ.
 -Eاؿایه مٞراؿ ػؿ ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ مىرب کاؿآمؼ نٚـی تفنرـ میگـػػ.

 .4-1اّویت ٍ ضزٍرت پضٍّؼ

مٞـفی کاؿآمؼ یک نٚـی تفنرـ اف صرج مٞراؿها ناٙـ به مفنـ مىرب کيف نیه هاا بروتاـ ػؿ

فهم لـآ ىؼه و گنتـه کمی و کرفی فهم آیا الهی ؿا به ػنبا عىاهؼ ػاىت Nکه به پایاؼاؿ و ماناایی یاک

نٚـی تفنرـ اف مرا مایـ نٚـ یا منزـ می ىىػ.
 .5-1رٍػ پضٍّؼ

این پژوهو با ؿوه تضلرلی و تىٍرفی به اؿفیاابی نٚـیا تفنارـ ٝالماه باـ امااك مٞراؿهاا کاؿآماؼ

پـػاعته امت.
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 .2رٍیکزد عالهۀ طباطبایی در تفغیز قزآى

مرؼ مضمؼ صنرن ٕبإبایی (9;>8-9:@9ه) اف ما =9;:ه تا پایا صرا عىػ به کاؿ نگاؿه تفنارـM

المرقا فی تفنرـ المـآ  Lپـػاعت و آ ؿا پل اف نقػیک به برنت ما تاله ػؿ ما  9;=8هزاـ ىمنای

به انزا ؿمانؼ (صنرنی ٕهـانی > .):= :9<:و ػؿ تفنرـ آیا

مباصاج لغاى

اػبای تىّارش مٞناا آیاه باا

تىره به آیا نٚرـ و ميابه نم و نمؼ اصاػیج و اعباؿ اف مناب ٜگىنا گى صاؼیخی ىارٞه و مانی و ػیگاـ مناابٜ
مىػ رنته امت (ٕبإبایی  N:>8/9 N@?/; :9<9:عـمياهی  )??8 :9;@9ایيا ػؿ این تفنرـ اف صؼ تفنرـ

نملی متکی به ؿاهنماییها ماػه ػؿ متن لـآ فـاتـ ؿفته با تضلر ارتهاػ متن لاـآ و رناتورى اٍاى
کلی و آیا مضىؿ

و تٖبرك مٞاؿف بـ مایـ آیا تمنک مای رىیاؼ (راىاػ آملای  N>9/9 :9;A9و :9;@9

 .);A@ –;A=/9اف همرن ؿو این ؿوه اف یک مى ػؿ بـابـ تفنرـ مٖضی ؿوایی و اف مىیی ػیگـ ػؿ بـابـ تفنرـ
به ؿأ مؾمى لـاؿ میگرـػٕ( .بإبایی )@->/9 :9<9:

اگـ چه تفنرـ لـآ به لـآ به مٞنا امتفاػۀ صؼا کخـ اف آیا ػؿ فهم مٞنا و مـاػ آیاا لاـآ امات و

مٞانی آیا لـآ به کمک آیا ميابه ا که مىّى ٛو مضتىا آ ها یکنا یاا صاؼال نقػیاک باه هام باىاؼ
امتغـاد میىىػ اما ٝالمه برو اف مایـ مفنـا به ؿوایا تفنرـ

و مایـ مباصج ٝلمی ارتهاػ

فلنفی و

رق آ ها اهتما میوؿفػ و تفنرـ عىػ ؿا منبىق به مٖالٞه ؿوىامنؼ و ػلراك انباىه إالٝاا مای ػاؿػ( .هماا

ٕ N@?/; N9:/9بإبایی <?;);? :9

بـؿمی نٚـیا ایيا صا کی اف آ امت که و تفنرـ ؿا به مٞنا فهم مٞنا مـاػ عؼاونؼ به ٝنىا مؤلف

و گىینؼه لـآ ػاننته Nکه به رهت کيف این مٞنا نف امت عؼاونؼ ؿا همچى اننانی فـُ نمىػ تا بتىانرم باه
کيف و فهم مـاػ او ػمت یابرمٕ( .بإبایی  )?/9 :9<9:با وراىػ تٞـیاف ٝالماه اف تفنارـ ؿوه ارتهااػ و
رام ٜایيا ػؿ تفنرـ لـآ به لـآ مىرب گيت تا فـاتـ اف التقا به ؿویکـػ ناٙـ به مؤلاف ملاق باه ؿٝایات
مایـ ؿویکـػهایی ناٙـ به متن و ناٙـ به مفنـ ػؿ اؿایه نٚـیا تفنرـ عىیو نرق باىؼ.

بنابـاین می تىا کتاب Mالمیساو فی جفطیر القرآو Lؿا یکی اف مناب ٜاٍر فـهنگ و مٞاؿف امالمی و ػایـة

المٞاؿف و مىمىٝها رام ٜػاننات کاه مياتم باـ مباصاج ٝمراك لـآنای صاؼیخی فلنافی ٝـفاانی اػبای

اعاللی تاؿ یغی ارتماٝی و ػیگـ مىاؿػ با ىرىها ارتهاػ ٝملی و مضممانه به ؿىته تضـ یـ ػؿ آمؼه امت.

نٚـیا ٝالم ٕبإبایی ٝمرك ػلرك مغتلف و بْٞا متفاو با مایـ مفنـا همَٞـ عاىػ مای باىاؼ .باا

ورىػ آ که این ؿوه تفنرـ اف ٍؼؿ امال و تىمٔ پرامبـ امال

ىؼه اما ٝالمه با علك این احـ مانؼگاؿ ؿوه و مرـۀ مَٞىمرن
امتفاػه اف ػیگـ آیا امت اصرا کـػ.
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 .3هفَْم ًظزیۀ تفغیزی کارآهد

نٚـی تفنرـ مزمىٝه ا اف ػیؼگاه ها فـاهم آمؼه ػؿ مىؿػ ماهرت فهم متن صمرمت مٞنا و ماف و کااؿ

وٍى به آ امت که ٝىاملی نٚرـ مؤلف مفنـ و رق آ ها ػؿ ىاک گراـ مٞناا و فهام آ مضتاىا نٚـیا

تفنرـ ؿا ىک می ػهنؼ( .واٚٝی  N:A-9< :9;A8بهـامای  )<;-:? :9;?Aکاؿآماؼ نراق لابلرات و تىاناایی
ؿمرؼ به هؼف ها ميغٌ منزو ممؼاؿ کاؿآیی اف ٕـ یك مماین ممؼاؿ امتانؼاؿػ با هؼف یا مماؼاؿ کرفرتای

که ٝمال به ػمت آمؼه و به مٞنا مىفمرت ػؿ تضمك اهؼاف با تىره به امکاناا و مىانا ٜمای باىاؼ( .ؿوصاانی
 N99 :9;?Aافياؿ ؿاػ ٝ N<<> :9;@Aمرؼ فنزانی  N::? :9;?Aمٖهـ

@@; N;A :9فتضٞلای ?@;);? :9

هـ لؼؿ پؼیؼه ا با تىره به ميغَا مؾکىؿ ػؿ تضمك اهؼافو مىفك باىؼ به هما ممؼاؿ کاؿ آمؼ عىاهؼ باىػ.
(صيمت فاػه  )9> :9;?Aکاؿآمؼ ػؿ صىفۀ نٚـیا تفنرـ  Nیٞنی نٚـیا تفنارـ اف چاه مٞرااؿ پراـو
نماینؼ که ٍضرش باىؼ و بهتـین مٞنا ؿا تبررن کيف و منٞکل کنؼ و اصتما مٞانی بروتـ ؿا تىلراؼ نمایاؼ تاا

بتىا ما ؿا به مٞنا مىرىػ ػؿ الفاٗ نقػیک گـػانؼ.
 .4عالهۀ طباطبایی ٍ رٍیکزد ًاظز بِ هفغز

مفنـ و عىاننؼه ػؿ فـآینؼه فهم متن صْىؿ متفاو اف گىینؼه و مؤلف ماتن ػاؿػ ( Mueller, 1986:

 .) 22به گىنه ا که تٞام عىاننؼه با متن تضى ػؿ نگـه او به متن و تىلرؼ مفااهرمی متفااو باا ماتن ؿا باه

ػنبا ػاؿػ و ػؿ ممبىلرت و کاؿآمؼ تفنرـ و نٚـیا تفنرـ ػاؿا نميی مؤحـ می باىؼ .همرن امـ مىراب

تناى ٛو تکخاـ تفامارـ مغتلاف ػؿ ٕاى تااؿیظ ىاؼه امات ( .)Hirsch, 1967: 134-143رهات ىناماایی
مٞراؿها کاؿآمؼ نٚـیا تفنرـ نضىۀ تٞام ٝالم ٕبإبایی به ٝنىا مفنـ مٞاٍـ و ٍاصب مابک ىارٞی

با متن لـآ و تبررن ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ اف ػیؼگاه ٝالمه نرافمنؼ به اؿفیابی امت .نف به ؽکاـ امات ایياا

تفنرـ ؿا به مٞنا فهم مٞنا مـاػ عؼاونؼ Nیٞنی مؤلف لـآ می ػانؼ که عؼاوناؼ بایاؼ همچاى انناانی فاـُ

ىىػ تا بتىانرم به کيف و فهم مـاػ او ػمت یابرم Nبه ٝباؿتی ػیگـ ایيا تفنرـ ؿا فهم و کيف مـاػ عؼاوناؼ اف
ٕـیك تأ کرؼ بـ مـاػ مؤلف ػاننته اما ٍـفا به این ؿویکـػ اکتفا نکـػه و به ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ نراق اىااؿه

و نٚـیا تفنرـ عىیو ؿا بـ اماك آ ها نرق بنرا نهاػه امت .بـعی اف اهم این مٞراؿها ػؿ ؿویکـػ ناٙـ به

مفنـ اف این لـاؿ میباىؼ:

 .1-4دٍری اس اعوال پیؼ داًغتِ ّای علوی هفغز

افقایو إالٝا مفنـ اف رمله مىاؿػ امت که ػمترابی و به تفنرـ با ومٞت کرفی و گنتـه کمای

بهتـ ؿا فـاهم میآوؿػ .این امـ نرافمنؼ ػلت مفنـ ػؿ باه کااؿگرـ ٝلاى و ػاػههاا مغتلاف و البتاه ػلات ػؿ
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بـػاىت ها آفاػ و بؼو چاؿچىب عىاهؼ بىػ تا مىرب کاهو تيتت و آفاػ انؼیيی ػؿ تفنارـ لاـآ گاـػػ.
(مٞرؼ ؿوىن  )CJ :CEIHإال ٛاف مکا و فماا ناقو لاـآ ماؼ ناقو یاک ماىؿه ػؿ مضاؼوػۀ فناؼگی

منلمانا و رهاا عااؿد صاىاػحی چاى رناگ و ٍالش امنرات و نااامنی عيکناالی و فـاوانای پراـوف و

ىکنت غلب ؿوصر ایما یا کفـ یا نفاق ػؿ رامٞه صا کمرت یأك یا امرؼواؿ بـ منلمرن ىاػ و صق و و

ػیگـ مىاؿػ هـ یک به گىنها فْا ٝمىمی و پرو ػاننته ها ٝلمی مفنـ ؿا ػؿ لالب ٝلىمی چاى فْاا

نقو ىأ نقو ٝلم مٞنا ىنامی و رق آ ها تضت تأحرـ لـاؿ عىاهؼ ػاػ .نه تنها ىـایٔ ارتماٝی بلکاه ىاـایٔ
فـهنگی رامٞه نرق بایؼ ػؿ تـمرم فْا نقو مىؿه مىؿػ تىره مفنـ وال ٜىىػ( .رىاػ آملای NDEG/C :CEKB
مرىٕی ٝ )DB/9 :9<9:الم ٕبإبایی با تکره بـ بْٞی اف این پرو ػاننته هاا ٝلمای همچاى فْاا ناقو

مىؿ ػؿ عَىً اهؼاف مىؿه ها نٚـا تفنرـ اؿایه ػاػه امت بـا مخاا ػؿ ؽیا ماىؿۀ آ ٝماـا ػؿبااؿه

هؼف اٍلی این مىؿه می فـمایؼ :غـُ اٍلی اف این مىؿه ػٝى نمىػ مؤمنا به صمایت ػین الهی و تىصراؼ
کلمه امت .فما نقو این مىؿه هنگامی امت که هؼف ؿمالت ؿمى اکـ

تا انؼافها امتمـاؿ یافته ولی

به ٕىؿ کام پابـرا نيؼه بىػ .چى ػؿ آیا آ اف غقوۀ اصؼ و مباهله با نَاؿا نزاـا و نراق ػؿبااؿۀ بْٞای اف
امىؿ مـبىٓ به یهىػ و واػاؿ نمىػ منلمانا به لرا ػؿ بـابـ ميـکا و ػٝاى نماىػ آ هاا باه ٍابـ و حباا

تؾکـاتی ػاػه ىؼه که همه اینها مؤیؼ آ امت که فما نقو آ هنگامی بىػه که منلمانا با تما لاىا باه ػفااٛ
ػینی اىتغا ػاىتنؼ و ػؿ این ؿاه کىىو میکـػنؼٕ( .بإبایی )D/E :CEKE
همچنرن ایيا امباب نقو ؿا ػؿ فمرن تفنرـ و فهم مٞانی آیا

فالؼ تأحرـ ػاننته اٙهاؿ می ػاؿػM :اماما

مماٍؼ ٝالر لـآ نراف لاب تىره به ؿوایاا اماباب ناقو نؼاؿناؼٕ( L.بإباایی  )CDB :CEIKلکان بـؿمای

مزمى ٛػیؼگاهها ٝالمه و نرق تتب ٜػؿ ىرىۀ تفنرـ ایياا ػؿ تفنارـ المراقا ماا ؿا باه ایان صمرمات والاف
میگـػانؼ که و منکـ تأحرـ امباب نقو ػؿ فمرن تفنرـ لـآ نبىػه بلکه ػؿ را را تفنرـ المرقا اف این
امـ بهـه رنته امت .بنابـاین ؿوایا ػؿ مىؿػ فْا نقو آیا

اگـ منتنؼ و مٞتبـ باىنؼ -هاـ چناؼ ػؿ فهام

آیا کمک فـاوانی میکنؼ -مٞنا ؿا منضَـ ػؿ هما مَؼاق و عاً مىؿػ نقو نمی کنؼ Nفیـا مضتىا لاـآ

بـا هم ػوؿا امت .ایيا تَـیش مینمایؼ که بنراؿ اف مىؿ و آیا لـآنی اف رهت نقو با صىاػث ولایٞی
که ػؿ عال مؼ اتفاق افتاػه اؿتبآ ػاؿػ و البتاه ػانناتن آ هاا تاا اناؼافها

انناا ؿا ػؿ ماىؿػ ناقو آیاه ػؿ

عَىً آ مىؿػ نقو کمک میکنؼ .اف این ؿو گـوهی بنراؿ اف مضؼحا ٍضابه و تابٞرن ػؿ ٍؼؿ اماال باه
ّبٔ ؿوایا امباب نقو همت گماىته انؼ (هما  .)CICبنابـاین ٝالمه منکـ تأحرـ اماباب ناقو باـ فهام و

تفنرـ آیا نبىػه بلکه چى تنها مـر ٜو منب ٜػمتـمی به امباب نقو ؿوایا مىرىػ ػؿ این فمرنه امت کاه

نىٝا تضمك منؼ اصاػیج مقبىؿ ما ؿا به این صمرمت والف میگـػانؼ که بنراؿ اف آ ها غرـ مننؼ و ّاٞرف
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هنتنؼ .این ٝؼ اٝتماػ نه فمٔ به عإـ ّٞف منؼ صتی ػؿ ٍىؿ ٍضت منؼ-که اصتما کؾب ؿرا منؼ
ؿا اف مرا میبـػ یا تْٞرف میکنؼ -به ػلر ورىػ اصتما اٝما نٚـ پابـ را عىاهؼ مانؼ( .هما )CIH–CDE
ٝالمه ؿوایا امباب نقو ؿا با تىره به مٞراؿها فیـ لاب بـؿمی می ػانؼ:

ا جرى و انطباق :یٞنی آیاتی که ػؿباؿۀ اىغاً مٞرن ناف ىؼه ػؿ هماا ماىؿػ مضاؼوػ نگياته و باـ هاـ
َ َ
َ َ
فـػ که هما ٍفا و عَىٍرا ؿا ػاؿا باىؼ نرق تٖبرك و راؿ ىىػ .مخالَ M :ون ت َت َمنا ْىا َماا فْا اللاه L...
َ َ َ ْ
ْ
راه
(نناء )ED/ػؿ تفنرـ بـها اف ابن ىهـآىىب اف اما بالـ و اما ٍاػق ؽی آی M :ؽ ِلک فْ الل ِه یؤِت ِ
َ َ
َ
َ َ
َ
َم ْن َیياء ( L...رمٞه )F/و آی َ M :ون ت َت َمن ْىا َما فْ الله ِب ِه َب ْْٞک ْم َٝلی َب ْ( L... ِٞنناء )ED/نم ىؼه که ایان
ػو آیه ػؿباؿه ٝلی اف باب رـ و تٖبرك امت (ٕبإبایی  CDD/G EFI/F :CEKEو  EEHو رق آ ها)
ا آراى شخصى راویانٝ :المه ؽی آی َ M :ما َکا َ ل َب َيـ َأ ْ ی ْؤت َره الله ْالک َت َ
اب ( L...آ ٝمـا  )IK/می فـمایاؼ:
ِ
ِ
ِ
ػؿالمنخىؿ ابن امضاق ابن رـیـ ابن ابی صاتم و برهمی اف ابن ٝباك نم کـػه انؼ :هنگاامی کاه اصبااؿ یهاىػ و
نَاؿا اف اه نزـا نقػ پرامبـ

پـمتو کنرم! پرامبـ

ارتما ٛکـػه بىػنؼ ابى ؿاف ٜلـٙی گفت :ا مضمؼ! آیا می عىاهی تاى ؿا

ػؿ پامظ فـمىػ :پناه می بـ به عؼاونؼ اف این که غراـ او ؿا پـماتو کنراؼ و یاا مان

ػمتىؿ به پـمو غرـ او بؼهم .من بـا این کاؿ بـانگرغته نيؼه ا و عؼاونؼ این آیه ؿا ناف کـػٙ .ااهـا امخاا

این امباب نقو امتنبآ ىغَی ؿوایا امتٕ( .بإبایی  EFE/E IC/D EEB/E :CEKEو ػیگـ مىاؿػ)
ٝالمه ػؿ بـعی اف مىاؿػ یک مبب ناقو ؿا باا ناا باـػ اف ماال

هاایی باـ مابب هاا ػیگاـ تاـررش

میػهؼ:
َ
َ
َ
َ
ْ
الف .ترجیح روایت موافق با ظاهر قرآن :مخال ایيا ػؿ تفنرـ و تىّرش این آی M :لمؼ َم ِم َ ٜاللاه ل ْاى الا ِؾی َن
َ َْ
َ
َ
لالىا ِإ الل َه ف ِمرـ َون ْضن أغ ِن َراء ( L...آ ٝمـا  )CJC/می نگاؿػ :ػؿ ػؿالمنخىؿ آمؼه ابن رـیـ و ابن منؾؿ اف لتاػه
َ
ْ
َ
ؿوایت کـػه انؼ ولتی آی َ M :م ْن ؽا ال ِؾ یم ِـُ الل َه ل ْـّا َص َننا ( L...صؼیؼ )CC/ناف ىؼ صی بن اعٖب گفت:
کاؿ ما به کزا ؿمرؼه که پـوؿػگاؿما اف ما لـُ می عىاهؼ آ گىنه که یک فمرـ اف غنای لاـُ مای گراـػ .ػؿ

تفنرـ ٝراىی ػؿ ؽی همرن آیه اف اما ٍاػق

ؿوایت ىؼه که فـمىػ :به عؼا مىگنؼ یهىػیاا عاؼا ؿا نؼیاؼه

انؼ تا بؼاننؼ که فمرـ امت ولکن اف آ را که ػیؼنؼ اولرا عؼا فمرـ و تهی ػمت هنتنؼ گفتنؼ :اگـ عؼا غنی

بىػ اولرا او هم غنی بىػنؼ پل عؼا فمرـ امت و ما غنی .صاٍ آ که ؿوایت با آیه انٖباق ػاؿػٕ( L.بإباایی

)HE/K JF/F :CEKE
َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ
ْ
ب .ترجیح سبب نزول با تاریخ :بـا مخا ایيا ػؿ ؽی این آیه می فـمایؼM :وما کا ِلمؤ ِمن أ یمت مؤ ِمنا
ََ
ِإن عٖأ( L...نناء )KD/ػؿ ػؿالمنخىؿ آمؼه :ابن رـیـ اف ٝکـمه ؿوایت کـػه که صاؿث بن نبريه اف بنی ٝاامـبن
لى وابی ره همىاؿه ٝراه بن ابی ؿبرٞه ؿا آفاؿ و ىکنزه می کـػنؼ مپل همرن صاؿث اف مکه برـو آمؼ تا
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به مؼینه نقػ ؿمى عؼا

مهارـ کنؼ و امال آوؿػ .ػؿ برن ؿاه با ٝراه ؿو به ؿو ىؼٝ .رااه فـٍات ؿا

غنرمت ىمـػه با و ػؿگرـ ىؼ و او ؿا به گما این که هنىف کافـامت به لت ؿماانرؼ .و ماپل ناقػ ؿماى
آمؼه رـیا ؿا به إال ٛآ رناب ؿمانرؼ .چرق نگؾىت که آی َ M :و َما کاا َ ِلم ْاؤ ِمن L...نااف ىاؼ.
عؼا
آیه ؿا بـا ٝراه لـائت کـػ و فـمىػ :بـعراق و یاک باـػه ماؤمن آفاػ کان .ایان ؿوایات باه
ؿمى عؼا

اٝتباؿ ٝملی نقػیک تـ و با تاؿیظ نقو مىؿۀ نناء مافگاؿتـ امتٕ( .بإبایی )FD/G :CEKE

بنابـاین ایيا با ػؿ نٚـ گـفتن ٝلم به امىؿ همچى ىأ و امباب نقو فما و مکا نقو تاؿیظ و رق

آ ها به برا ابٞاػ مغتلف اف آیا پـػاعته و نٚـی تفنرـ عىػ ؿا بـ آ ها امتىاؿ ماعته امت.
 .2-4پیؼداًغتِّای هطالعات ادبی ،هعٌاؽٌاعی ٍ ؽٌاخت ٍاصگاى

متن اػبی تفاو آىکاؿ با مایـ متاى ػاؿػ .ماتن لاـآ ػاؿا ٍاىؿ عراا ؿویکـػهاا مغتلفای چاى

ماعتاؿها بالغی ماعتاؿ ها ٍـفی و نضى

ٝلم مٞانی و  ...امت .هاـ یاک اف ایان ؿویکـػهاا ػؿ ؿاماتا

گنتـه کمی و کرفی فهم و تفنرـ لـآ ػؿ را عىػ به کاؿ می ؿوناؼ .براا ؿویکـػهاا کاؿآماؼ ػؿ صاىفه

مٖالٞا اػبی لـا کـیم به این مٞنا امت که ػؿ تفنرـ ٍضرش لاـآ مٖالٞاا اػبای چاى مااعتاؿها اػبای

نضى

ٍـفی بالغی و  ...به لؼؿ کيو و ٙـفرت مٞنا برا ىىنؼ اٝـاب آیا ػؿ عىؿ فَاصت لاـآ تضمراك

و ػنبا ىىػ و لىاٝؼ و اٍى نضى بـ آیا ىـ یفه تضمر نيىنؼ تا مباػا پـػاعتن به اٍٖالصا ٝلى مغإب
ؿا اف فهام و ػؿ مٞاانی و ٝباـ گاـفتن اف آیاا بااف ػاؿػ(.ؿىارؼ ؿّاا  )CK-CI/C :CEIEمٖالٞاه و بـؿمای

ٝباؿا و رمال متن لـآ صا کی اف آ امت که بـا فهم و تفنارـ لاـآ بایاؼ اف ٝلاىمی چاى نضاى کماک
گـفت Nاما نه مٖابك لىاٝؼ و مَٖلضا ٝلم نضى .بلکه نضى بایؼ به ٝنىا یکای اف ابقاؿهاا براا و تٞرارن مٞناا

تلمی ىىػ و اف ٕـ یك آ ػؿباؿه هماهنگی مٞانی لـائا مغتلف ػؿ لـآ انؼیيهوؿف ىاىػ .هامچنارن ػؿ نگااه
بالغی به ٝباؿا تـکربی لـآ مفنـ نبایؼ ػؿ پی تٖبرك یک اٍٖالس ميغٌ بالغی بـ لـآ باىاؼ و بغىاهاؼ
آیه ؿا ػؿ یکی اف النا بالغت بگنزانؼ .بلکه ممَىػ نگـه اػبای هناـ امات کاه رماا براا ؿا ػؿ امالىب
لـآ مزنم میمافػ .ػؿ ؿویکـػ کاؿآمؼ ػؿ نٚـیا اػبی متن لـآ کـیم مفناـ باه ویژگایهاا تـکربهاا

ٝـبی پی می بـػ و آ ها ؿا به تأمال ٝمرك عىػ ػؿ تـکربها و امالرب لـآ ّمرمه میکنؼ تا آ چه ؿا که ػؿ

مرا آحاؿ ٝـبی تنها به لـآ اعتَاً ػاؿػ ىناعته و ننبت به فنى مغتلف براا لـآنای مٞـفات پراؼا نمایاؼ.

(ىنتاو و ػیگـا ;; );?:/= :9Aفیـا تفنرـ که ٍـفا به ص ميکال الفاٗ لاـآ و اٝاـاب رملاهها و
برا نکا فنی و هنـ ٝباؿا و اىاؿا بالغی بـ اماك لىاٝؼ این ماعتاؿها میپاـػافػ تفنارـ عياک و
بی ؿوس و نىٝی تمـ ین ػؿ ٝلم نضى و مٞانی و ػیگـ ٝلى امت که مغإب ؿا اف عؼا و کتاب الهی ػوؿ میکنؼ
و ىاینته نا تفنرـ نرنت.
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ٝلم ػیگـ که ا ػؿ ؽی مٖالٞا اػبی ا ػؿ تفنرـ لـآ می تىاناؼ باه ٝناىا پارو ػاننات مفناـ ػؿ اؿایا

نٚـیا تفنرـ ایيا نميی مؤحـ ػاىته باىؼ ٝلم مٞناىنامی و ىناعت واژگا امت .به رهات آ کاه آیاا

لـآ مزمىٝها اف ٝباؿا و رمالتی امت که عىػ اف واصؼهایی کىچاکتاـ باه ناا کلماا یاا واژههاا ىاک

گـفتهانؼ و هـ کؼا ػاؿا مٞنایی عاً عىػ هنتنؼٝ Nالمه به ٝلم مٞنا ىنامی واژگا و ٝباؿا نرق تىره ویاژه

ػاىته امت( .مٞرؼ ؿوىن =@; .):;? :9اؿفیابی نٚـیا تفنارـ ٝالما ٕبإباایی نراق ػؿ براا واژگاا و

مٞانی آ ها آىکاؿ میمافػ که ایيا مٞنا ىنامی واژگا ؿا به ىرىه ها فیـ برا ػاىته و مٞتماؼ امات بْٞای
کلما متن لـآ کـیم ػؿ ؿوفگاؿ مٞرن ناف ىؼه ػؿ فما نقو مفاهرم رؼیؼ به عىػ گـفته اناؼ .همچنارن

بٞؼ اف نقو به ػلر ؿایذ ىؼ ػؿ مٞنایی ػیگـ اف مٞنایی که ػؿ لـآ آمؼه فاٍله گـفتاه اناؼ .مهمتاـ ین ػیاؼگاه
تفنرـ ایيا ػؿ برا مٞانی واژگا ػؿ َٝـ نقو و بٞؼ نقو اف این لـاؿ میباىؼ:
الف -قبل اس ًشٍل قزآى

ایيا مٞتمؼ امت واژگانی ورىػ ػاؿنؼ که لب اف نقو لـآ مٞنایی عااً ػاىاته اماا پال اف ناقو لاـآ

ػچاؿ تغررـ مٞنایی ىؼهانؼ که آ ها ؿا این گىنه میتىا تمنرمبنؼ نمىػ:
 .1غزابت

غـابت ٝباؿ و کالمی که فهم آ غامِ و نامفهى باىؼ (ابن منٚىؿ  .)><8/9 :9AAAاف رمله واژگانی که ػؿ

لـآ غـابت مٞنایی ػاؿنؼ واژۀ فتنه امت .فتنه ػؿ لـآ به مٞانی متٞؼػ اف لبر ٝؾاب گمـاه کـػ آفماایو و
رق اینها آمؼه امت (ؿاغب اٍفهانی  N>:; :9<9:لـىی ٝ .)9<? = :9;?9الم ٕبإبایی فتنه ؿا به مٞناا هاـ

چرق که نفىك به آ آفمایو ىىنؼ میػانؼM :فتنه لهـا چرق بایؼ باىؼ که بـ نفىك گـا آیاؼ ولکان بروتاـ ػؿ
َ
َ َ
پريامؼها رنگی ناامنیها و نرق ىکنتن پرما ها ٍلش امتٞما میىىػ .رمل َ M :و ل ِاتلىه ْم َصتی ن تکى َ ِف ْت َنا
 L...کنایه اف این امت که با رنگ تْٞرف ىؼه ایؼ ػیگـ به کفـ عاىػ مغاـوؿ نياىنؼ (ٕبإباایی .)IG/K :CEKE
فتنه غـابت مٞنایی ػاؿػ Nیٞنی مٞنا واژه بنته به فما و مض کاؿبـػ آ فـق می کنؼ.
 .2قبض هفَْهی

لبِ مفهىمی به مٞنا آ که یک واژه ػؿ یک ػوؿه ػؿ مٞنایی ومر ٜبه کاؿ ؿفته اما ػؿ احـ گؾىت فما و

ؿعؼاػهایی ػؿ ٝالم مٞنا آ ها ػچاؿ ّرك مفهاىمی ىاؼه امات (فـاهراؼ  N@:/= :9<98ابنفااؿك بای تاا:
< .)=8:/به ٝنىا نمىنه ػؿ مىؿػ کلم "فامك" اٍ فنك عاؿد ىؼ اف رایگاه اٍلی عىػ امت اما ػؿ لـآ

به مٞنا عـود اف فـما و إاٝت اف عؼاونؼ به کاؿ ؿفته امت (ؿاغب اٍافهانی ٝ .)>;? :9<9:الماه ػؿ ؽیا
َ
آی َ M :أ َل ْم َی ْأ للؾ َین َآمنىا َأ ْ َت ْغ َي َ ٜللىبه ْم لؾ ْکـ الله َو َما َن َق َ م َن ْال َضك َوَن َیکىنىا َکالؾ َین أوتاىا ْالک َت َ
ااب ِم ْان ل ْبا
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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ََ َ َ
َ
َ
ْ َ ََ ْ
فٖا َٝل ْر ِهم اْل َمؼ فم َنت للىبه ْم َوک ِخرـ م ْنه ْم ف ِاممى َ ( Lصؼیؼ )9>/فامك ؿا به مٞنا نؼاىاتن عياى ٛػؿ ممابا

صك و لـآ و نرق عـود اف ٝبىػیت صك تبررن مای کنناؼ (ٕبإباایی ; ;<@/= ?@/: 9>8/A :9;Aو ماىاؿػ

ػیگـ) .به ٕىؿ کلی این واژه ػؿ فبا ٝـب لب اف نقو مٞنایی ومر ٜػاىت اماا ػؿ لاـآ ػایاـۀ مٞناایی ایان
واژه مضؼوػ و ػچاؿ لبِ مفهىمی ىؼه امت.

 .3بغط هفَْهی

بنٔ مفهىمی تٞمرم یا گنتـه ػایـۀ مٞنایی یک لف٘ به گىنه ا امت که صىفۀ کاؿبـػ آ اف گؾىته ومارٜتـ

ىىػ (اصمؼ مغتاؿ  .)9A= :9<:Aمخال واژۀ Mنفك Lبه مٞنای گؾىاتن و اف بارن ؿفاتن چراق باا تماا ىاؼ آ امات
َ
ََ
َ َ َ َ
(ؿاغب اٍفهانی ٝ .)=<: :9<9:الم ٕبإبایی ػؿ برا مٞنا واژه"نفك" ػؿ آی ...Mف ِئ ِ ْام َتٖ ْٞت أ ْ ت ْب َت ِغ َی نفما ِفای
ْ َ
اْل ْ
ُ( L...انٞا  );=/می فـمایؼ :کلما نفااق Nیٞنای ػعاى ػؿ ػیان اف ػؿ و عاـود اف آ اف ػؿ ػیگاـ (ؿاغاب
ؿ
ِ
ْ
ْ ْ َْ َ
ََ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
اٍفهانی ِ M :)@9A :9<9:إ المن ِاف ِمرن ِفی الؼؿ ِ اْلمف ِمن الن ِاؿ ولن ت ِزاؼ لهام ن َِارـا( Lانٞاا  )9<=/مناافمرن ػؿ
ِ
پنتتـین ػؿره ػوفط هنتنؼٕ( L.بإبایی ; )<8;/< =?/9: 9=:/9A :9;Aػؿ وال ٜایان لبرا واژگاا پارو اف
نقو لـآ ػاؿا ػنلت مضؼوػ بىػه انؼ اما پل اف نقو لـآ ػایاـۀ مٞناایی ایان واژگاا گناتـه یافتاه و ػاؿا

بنٔ مفهىمی ىؼهانؼ .همچنرن ٝالمه این لاٝؼه ؿا ػؿ فهم ٍفا عؼاونؼ نرق به کااؿ مای باـػ Nفیاـا باـ امااك ایان
لاٝؼه ٍفاتی که ػؿباؿۀ عؼاونؼ متٞا به کاؿ ؿفته به هما مٞنا مٞهىػ و متٞااؿف ػؿ ناقػ مغإباا امات Nباا ایان
تفاو که مَؼاق آ ػؿ مىؿػ عؼاونؼ ػاؿا بنٔ مفهىمی می ىىػ Nفیـا عؼاونؼ متٞا اف هـ نمٌ و ٝراب ٝااؿ

امت (ٕبإبایی ; .):9/9 :9;Aیا آ که بـا مخا ٝالمه ولتی واژۀ ٝلم ؿا ػؿباؿۀ عؼا به کاؿ میبـػ صمرمتا هماا

مفهىمی ؿا میؿمانؼ که ػؿ غرـ او به کااؿ ؿفتاه اماا باا بنأ مفهاىمی عؼاوناؼ باه ایان رهات کاه اف ؽا کاما و

بیمخالو انتقا ٛمیىىػ اف مضؼوػیت و ٝىاؿُ ماػ مبـا ػؿ نٚـ گـفته می ىىػ (هما .)::

این مٞانی که گفته ىؼ بـعی اف امىؿ بىػ که به تضى مٞنایی ػؿ لب اف نقو لـآ مـبىٓ می ىىػ و ٝلام

مفنـ به هـ یک اف آ ها تأحرـ ىگـف ػؿ ىک گرـ پرو ػاننته ها او ػاىته و تفنرـ ؿا بـ امااك ایان

ٝلى بـا و فـاهم می آوؿػ.
ب -پظ اس ًشٍل

 .1تفاٍت ٍاصگاى قزآى با عزف هتؾزعِ

ػؿ ٝـف لـآ کاؿبـػ بـعی واژههاا باا کااؿبـػ ؿایاذ آ ناقػ متياـٝه متفااو امات Nفیاـا ٝىاما متٞاؼػ

فـهنگی و فبانی ػؿ کاؿبـػها ٝـف متيـٝه تأحرـ ػاىته امت Nاما لـآ بنته به اهؼاف مىؿػ نٚـ عىػ واژه ؿا
َ
ػؿ مَؼالی عاً به کاؿ گـفته امت .نمىنه ا اف ػیؼگاه ٝالمه ػؿ واژه "امامت" ػؿ آی َ M :و ِإ ِؽ ْاب َتلی ِإ ْب َـ ِاه َرم َؿ ُّبه
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ب َکل َما َف َأ َتمه َن َلا َ إنی َراٝل َ
اك ِإ َماما( Lبمـه )9:</امت .ایيا "امامات" ؿا باه پرياىایی مٖاا ٛباىػ
لن
ل
ک
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

عالفت وٍایت یا ؿیامت ػؿ امىؿ ػین یا ػنرا تفنرـ میکنؼ :منيأ این تفامرـ و ماننؼ آ ایان امات کاه مٞناا

الفاٗ لـآ به مـوؿ فما و به ػلر کخـ امتٞما ػؿ انٚاؿ تىػۀ ماـػ اف مماا و منقلات اٍالی عاىػ تناق

یافته امت Nػؿ صالی که این مىاهب الهی -امامت مؾکىؿ ػؿ آی ىـیفه -به مفاهرم لفٚی مضَاىؿ نرنات بلکاه
صمااایمی وؿا صمااایك ٙاااهـ اف مٞاااؿف ؿا ػؿ عااىػ ػاؿػٕ( .بإبااایی ;?:/= <8</A :?;-:?:/9 :9;A

> );?9-;?8/بنابـاین کاؿبـػها مکـؿ این واژه ػؿ مرا ٝـف ػؿ یک مٞنا نبایؼ ماان ٜػلات ػؿ کاؿبـػهاا
عاً لـآنی آ واژه گـػػ بلکه بـا تفنرـ و تـرمه بایؼ به لـاین عاً هـ واژه نرق تىره ىىػ.
 .2تفاٍت ٍاصگاى قزآى با کاربزدّای هتعارف آى

مٞنا بـعی واژگا لـآنی -با کمک لـاین متَ یا منفَ  -ػؿ َٝـ نقو کامال ؿوىن بىػ ولای باـ احاـ

ٝىاملی چى آمرغتگی با فـهنگها ػیگـ منامضه ػؿ مٞنا ػلرك کلما

و نرق ٝـفای ىاؼ و راق آ هاا

ػمتغىه تضى ىؼه اف مٞنا َٝـ نقو فاٍله گـفتنؼ .اما لـآ کـیم با تىره به اهؼاف مىؿػ نٚـ عاىػ واژه
ؿا ػؿ مَؼالی عاً به کاؿ گـفته امتٝ .المه به ٝنىا نمىنه به واژۀ "امت" ا که إالق آ بـ هم مٞتمؼا باه

ػین امال اف کاؿبـػها نىٙهىؿ و مناتضؼث پال اف ناقو لاـآ و انتيااؿ ػٝاى اماال باىػه امات ا اىااؿه
میکنؼ :کلم Mامت Lبه مٞنا Mلى  Lامت اما بٞؼ اف ناف ىؼ لـآ و انتياؿ ػٝى امال امت به مٞنا ػین
امال ىای ٜىؼٕ( .بإبایی )DKI/C :CEKE
 .2-4داٍری عادالًۀ هفغز

ػاوؿ

ػغؼغه ها ؽهنی و آىنایی مفنـ با صىفه ها فکـ برـو متن تىا پـمياگـ تناى ٛػاػ باه ٝـٍا
و پـػه بـػاؿ اف نیه ها مغتلف لـآ ؿا بـا و فـاهم می کنؼ (عمرنای  .)A=-A; :9;?:اف مراا

ىرىه ها تفنرـ مٞتبـ ماننؼ تفنارـ لاـآ باه لاـآ و ؿوایای و ٝملای و ارتهااػ و اىااؿ و ٝلمای تفنارـ
ارتهاػ بابی بروتـ ؿا به ؿو مفنـ رهت ػاوؿ گيىػه امت که البته ؿٝایت انَااف و ٝاؼالتی بروتاـ ؿا

می ٕلبؼ .یکی اف پایه ها مهم ػؿ تفنرـ ارتهاػ بهـه منؼ اف ٝم ػؿ مما اماتنبآ ماـاػ عاؼا متٞاا ػؿ
آیا لـآ کـیم امت.

ٝالم ٕبإباایی باا ؿویکاـػ ارتهااػ ػؿ مىاّا ٜمغتلاف و متناى ٛاف نٚـیاا تفنارـ عاىػ ػؿ تفنارـ

المرقا با بهـه منؼ اف ٝم ػؿ مما فهم ارتهاػ آیا لـآ نترزه گرـ ٝملی اف اؿتبآ آیا با یکاؼیگـ ؿا

به منَ ٙهىؿ میؿمانؼ و با اتغاؽ ؿوه تفنرـ لـآ باه لاـآ آىاکاؿا باـ اٝتناا باه نماو ٝما ػؿ ػاوؿ و
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امتنبآ و نترزه گرـ اف اؿتبآ آیا لـآ با یکؼیگـ می پاـػافػ (اومای =ٝ .)98: :9<8ما گـایای ػؿ تفنارـ

لـآ اٍٖالصی میباىؼ که ػؿ لنا اه فن ػو مَؼاق ٝملی پرؼا کـػه امت:

ا مَؼاق او  :بهـه منؼ اف ػمتاوؿػها ٝملی و تزـبی بيـ ػؿ مما تفنرـ لـآ امات .باـ ایان لنام

ٝم منبٞی إالق می گـػػ( .رىاػ آملی )9?8/9 :9;A8

ا مَؼاق ػو  :امتفاػۀ بی وامٖه اف لىۀ تٞم بيـ ػؿ فهم و تفنرـ آیا لـآ امت که باـ ایان لنام ٝما

مَباصی یا ٝم ؿوىنگـ إالق می ىىػ( .هما )9?9

مـاػ ٝالم ٕبإبایی اف ػمتـمی فهم ٝاػ بيـ به مٞنا لـآ و باف کـػ پا ٝما باه مباصاج تفنارـ ػؿ

نٚـیا تفنرـ عىػ ػؿ تفنرـ المرقا مٞنا ػو امت Nچـا که ػؿ ممؼم تفنرـ المرقا با رؼیت تما ػؿ مماب

نى ٛاو بهـه منؼ اف ٝم ػؿ تفنرـ لـآ اینتاػه و آ ؿا تضمرا باه لاـآ مٞـفای مای کناؼ (ٕبإباایی :CEKE

 .)J-I/Cایيا ػؿ ممؼم عىػ بـ تفنرـ المرقا ػؿ مما نمؼ ؿوه تفنرـ مضؼحا که به ؿوایا ملف التَاؿ مای
کننؼ اف صزرت ٝم ػؿ تفنرـ لـآ کـیم مغن گفته امت .به نٚـ ٝالم ٕبإبایی عؼاونؼ هرچ گاه صزات ٝما

ؿا ػؿ کتاب عىػ نفی نکـػه و ػٝى لـآ به تؼبـ ؿا ػلر بـ لبى صزرت ٝم ػؿ مماا ػاوؿ اماتنٖاق و فهام

لـآ ػاننته و به آ ها امتناػ کـػه امت (هما  .)>/9برا ٝالمه ػؿ ممؼم المرقا بـ لـآ مضىؿ ػؿ تفنارـ و
تاله ایيا ػؿ این تفنرـ باـا براا ماـاػ آیاا لاـآ و اماتنٖاق و ػاوؿ اف آیاا

باا اماتفاػه اف ػیگاـ آیاا

صکایت اف ؿویکـػ لـآ به لـآ ایيا ػؿ تفنرـ ػاؿػ (امتاػ ;@; .)::@ :9ایياا مزاهاؼ ػؿ ؿاه تياغرٌ

فهم و تفنرـ آیا اف ٕـ یك لـآ ؿا ؿاهگيا ص اعتالف ػؿ تفنرـ میػانؼ و بـ این باوؿ باه وٝاؼۀ عاؼا ػؿ آیا :
َ
َ
َ
َ Mوال ِؾ َین َراهؼوا ِف َرنا ل َن ْه ِؼ َینه ْم مبل َناٝ( Lنکبى  )>A/امتناػ می کنؼ (ٕبإباایی ; .)99/9 :9;Aاف نٚاـ و لاـآ
به ٝـبی مبرن ناف ىؼه و هـ کل که به امالرب فبا ٝـب آىنا باىؼ لؼؿ فهم و امتنٖاق آ ؿا عىاهؼ ػاىات.
(هما  )A/9ایيا این اعتالفا ػؿ تفامرـ ؿا ناىی اف اعتالف ػؿ کيف مَؼاق کاال عؼاوناؼ متٞاا میبرناؼ و

این منئله ؿا نترز تَىؿ غلٔ ػؿ منيأ وّ ٜالفاٗ برا میکنؼ و نٚـی ؿوس مٞنا ؿا رایگقین نٚاـ باه وّا ٜالفااٗ
بـا صمایك عاؿری می ػانؼ Nبه گىنه ا که ػؿ نٚـ ٝالمه ٝاؼ تىراه باه ؿوس مٞناا مابب اعاتالف ػؿ مَااػیك و

تفنرـها نابهرا و تضمر مٞانی ػیگـ بـ لـآ عىاهؼ ىؼ (هماا  .)98/9ػؿ براا اماتنٖاق و ػاوؿ ػؿ نٚـیاا

تفنرـ ٝالم ٕبإبایی بایؼ گفت ایيا م ْٞکيف مَؼاق الفاٗ ؿا ٝام کيانؼه ىؼ پا منااب ٜبرـونای ػؿ
فهم صمایك کال وصی میػانؼ و مٞتمؼ امت این ميک مبب می ىىػ مفنـ به پرو ػاننته هاا و مٞناا ماأنىك
عىػ اف واژگا اکتفا نکنؼ و بـا کيف مَؼاق آ ػمت به ػاماا منااب ٜػیگاـ ىاىػ اف ایان ؿو پاا مباصاج

ٝلمی و رق آ ؿا ػؿ فهم مماٍؼ ٝالره لـآ باف میکنؼ (هما )99/9
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ٝالمه ػؿ برا ؿاهکاؿ ٍضرش بـو ؿفات اف ایان مياک ػو ؿاهکااؿ تَاىؿ مٖاـس و ؿاهکااؿ ػو یٞنای

تفنرـ لـآ به لـآ ؿا ٍضرش و آ ؿا با تؼبـ ػٝى ىؼه اف مى لـآ منٖبك می ػانؼ( .هما )9;/9

اگـ چه بـعی ىرىۀ ٝالم ٕبإبایی ػؿ تفنرـ آیا ؿا لاـآ بنانؼگی -یٞنای نفای نماو و رایگااه ماایـ

مننؼا تفنرـ اف رمله ؿوایا تفنرـ  -اٝال مای ػاؿناؼ و مٞتماؼ امات ایياا مهمتاـ ین منبا ٜػؿ ؿوه

تفنرـ لـآ ؿا تنها عىػ لـآ برا می کنؼ .اما با تىره به ىرىۀ ٝالمه ػؿ براا نٚـیاا تفنارـ عاىیو بایاؼ
گفت این به آ مٞنا نرنت که اف ػیؼ ایيا نراف به غرـ لـآ ػؿ تفنرـ بـعی آیا

و ػؿ فهام مـاتبای اف آیاا

نفی ىىػ و ماننؼ ٝؼه ا باىؼ کاه باـا ىاناعت مٞااؿف و اصکاا فمأ لاـآ ؿا بنانؼه میىاماؿنؼ و ناؼا
َ Mص ْنب َنا ک َت َ
اب الل ِه Lمـ ػاػه انؼ .بنابـاین مٖمئن تـین منب ٜو ٝمؼه تـین منتنؼ باـا تفنارـآیا عاىػ لاـآ
ِ
امت و تا آ را که ممکن امت آیا با تؼبـ ػؿ عىػ آیا و امتمؼاػ اف آیا ػیگـ تفنارـ مای ىاىػ (لؼمای
 N;9> :9;?:بهزت پىؿ  .);<9-:A9 :9;A9به ٝنىا نمىنه نماو ؿوایاا ػؿ تفنارـ لاـا ؿا اف ػیاؼگاه ٝالما
ٕبإبایی مىؿػ اىاؿه لـاؿ می گرـػ:

ٝالمه با مرـ ٝمرك و ٕىننی ػؿ مناب ٜمغتلاف میکىىارؼ ػؿ مماا تفنارـ اماتنٖاق و ػاوؿ هماىاؿه

لـاین مغتلف ؿا ؿٝایت نمایؼ و به گىنها آیا ؿا ػؿ مما تفنرـ به کاؿ مای گـفات کاه تفنارـه باا ممتْاا
ؿوایا ػؿ تٞاؿُ نباىؼ (رىاػ آملی بی تا .):=</: :البته ورىػ چنرن تٞهؼ ننبت به ؿوایا

تا چه مراقا

با مؼلى ؿوه لـآ به لـآ مافگاؿ ػاؿػ و تا چه انؼافه امکا امتنٖاق و امتٚهاؿ مٞنا ؿوىنی باـا آیاه اف
ٕـیك اؿرا ٛبه مایـ آیا

ورىػ ػاؿػ نرافمنؼ بـؿمی عىاهؼ بىػ (رىاػ آملی بای تاا N)9>9-9>8/9 :چاـا کاه

تفنرـ بؼو ؿرى ٛبه ؿوایا بی اؿفه بىػه و ػؿ صمرمت Mمزمى ٛحملرن Lمغن امال امات ناه Mیکای اف ػو
َ َ
حم  Lبه تنهایی! (ٕبإبایی ; )9:/9 :9;Aایيا ؽی آی َ ...M :و َأ ْن َقْل َنا إ َل ْر َ
ک الؾ ْک َـ لت َبار َ
اك َماا ناق ِإلا ْر ِه ْم
ا
لن
ل
ن
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
به ٝنىا مبرن لـآ تَـیش می کنؼ .آیا ػا باـ صزرات
َول َٞله ْم َی َتفکـو َ ( Lنض  )<</نمو ؿمى اکـ
لى پرامبـ

ػؿ برا آیا لـآ میىماؿػ و صتی مغن ٝؼه ا که نمو ؿوایاا تفنارـ ؿا منضَاـ باه

تبررن متيابها و غرـ نَىً ػاننته انؼ با تٞابرـ ىؼیؼ نفی می کنؼ (هماا ٝ .):>9/9:الماه باا تىراه باه
ػانوها و آ گاهی ها مغتلف که اف مناب ٜػعر ػؿ تفنرـ به ػمت آوؿػه بىػ ػؿ نٚـیا تفنارـه ماىاؿػ

متٞؼػ ؿا مىؿػ ػاوؿ و امتنٖاق لـاؿ می ػهؼ و نٚـی تفنرـ کاؿآمؼ و پاماغگى باه اماتنٖاق هاا نىپؼیاؼ و
رؼیؼ ؿا فـاهم آوؿػ تا هم ٝاػننه و منَفانه باىؼ و هام مغإاب اف نٚـیاا تفنارـ او ٝاؼالت و انَااف ؿا

بـػاىت نمایؼ و تضمر ؿأ ٍىؿ نگرـػ.
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 .3-4دٍری اس عالیق هفغز در فْن هتي

ػعالت پروػاننتهها مفنـا منضَـ به ٝلم آ گاهی و یا ػاؿو و اماتنٖاق مفناـ نغىاهاؼ باىػ Nبلکاه

ميـبها مغتلف فکـ مفنـ ؿا که مـچيمه آ ها ٝالیك و انتٚاؿا او امت نرق ػؿ باـ مای گراـػٝ .الما

ٕبإبایی ػعالت ٝالیك و انتٚاؿا مفنـا مغتلف با ؿوه هاایی چاى ٝـفاانی کالمای ٝلاى تزـبای و یاا

مضؼحرن ٍـف ؿا تغٖئه و ؿػ میکنؼ Nچـا که این امىؿ مبب ػعالت غرـ اف آ چه عؼاونؼ اف آیاا مای فـمایاؼ

ػؿ تفنرـ و نٚـیا تفنرـ عىاهؼ ىؼ به ٝنىا نمىنه ایيا ػؿ مىؿػ ؿویکاـػ تفنارـ اعباؿ هاا میگىیاؼ:

Mاعباؿ هااا ػؿ تفناارـها عااىػ تنهااا بااه نما ؿوایااا و همچناارن الاىا ٍااضابه و تااابٞرن اکتفااا میکـػنااؼL.
(ٕبإبایی ; )</9 :9;Aػؿ وال ٜػؿ تفنرـ هـ آیها که ػلرلی اف ؿوایا بـ آ نؼاىتنؼ با امتناػ باه آیا هفات

مىؿۀ آ ٝمـا ػؿ آ تىلف میکـػنؼٝ .المه مٞتمؼ امت که اعباؿ ها به رهت ؿویکـػها مالیك و انتٚاؿا
عىػ صزرت ٝم ؿا ػؿ تفنرـ آیا نمیپؾیـنؼ آ هم ٝملای کاه صمانرات لاـآ باه ومارل آ احباا ىاؼه Nاف
ٕـفی لـآ ػمتىؿ به تؼبـ و تفکـ می ػهؼ تا اعتالف مرا مـػ افبرن ؿوػ .یا آ که متکلمرن مٞی ػاؿنؼ آیاا

ؿا بهگىنها تفنرـ کننؼ تا با مؾهب و ٝالیك فکـ ىا هماهنگ باىؼ Nیٞنی هـچه کاه باا ماؾهب و انتٚااؿا

آ ها مىافك بىػ میپؾیـفتنؼ و بمره ؿا تأوی میکـػنؼ .اف ػیؼ ٝالمه اینگىنه باه لاـآ پاـػاعتن تفنارـ نرنات

بلکه بـ این باوؿ امت که این تٖبرك نٚـا و ٝالیك عىػ با لـآ امت .فالمفه هم ولتی به ماـا ٟتفنارـ لاـآ
آمؼنؼ ماننؼ متکلما ػؿ وؿٕا Mتٖبراك Lافتاػناؼ .آ هاا باهرا کياف مٞناا و ماـاػ عؼاوناؼ اف آیاا

ٝالیاك

منلما و نٚـا فلنفی ؿا که به عرا عىػ با امتؼن ها ٝملی که بـایيا منالم و ماىؿػ پاؾیـه ىاؼه باىػ
یک ٕـف گؾاىتنؼ و ػؿ ٕـف ػیگـ آیا لـآ ؿا .هـرا آیا لـآنی ٙاهـ و یا مٞناا آ باا ٝالیاك و نٚاـا
فلنفی آنا مغالفت ػاىت ػمت به تأوی آیا می فػنؼ .بهٝباؿتی فالمفه چى به امتؼنن ٝملای اهمرات

میػاػنؼ هـ آ چه ؿا که اف ٕـیك این امتؼنن نمیتىاننتنؼ به آ ػمت یابنؼ نمیپؾیـفتناؼ و مای کىىارؼنؼ
آ آیا ؿا بهگىنها که بـ نٚـاتيا تٖبرك ىىػ تأوی نماینؼ (هما ; .):?/9 :9;Aهمچنرن ٝالمه به تغٖئه
ؿویکـػ متَىفه و ػانيمنؼا ٝلى تزـبی پـػاعته مٞتمؼ امت ایانهاا نراق ػؿ وؿٕاه عٖـناا

تٖبراك افتااػه

ایـاػ ؿا که عىػ اف ىرىه تفنرـ گؾىتگا میگـفتنؼ بـ عىػ آ ها نرق واؿػ امت .اف مغنا ٝالمه ػؿ ممؼماه

المرقا چنرن بـمیآیؼ که نفم ػعالت ػاػ ٝالیك و پروػاننتهها و مفنـا ػؿ تفنرـ ػو چرق میتىانؼ باىؼ:
 .9با ػعالت ػاػ ٝالیك مفنـ ػؿ تفنرـ تفنرـ را عىػ ؿا به تٖبرك میػهؼ فیـا ىغٌ مضمك و مفنـ

ػؿ مفاهرم لـآنی لب اف پـػاعتن به تفنرـ با ػو ىرىه میتىانؼ با آیا بـعىؿػ کنؼ ابتؼا اف عاىػ بپـماؼ :لاـآ

چه میگىیؼ یا اینکه این آیا ؿا بـ چه چراق بایاؼ صما کاـػ؟ مراا ایان ػو رملاه تفااو بناراؿ وراىػ ػاؿػ.

مىّٞی که مفنـ ػؿ لبا هـ مؤا میتىانؼ ػاىته باىؼ تفنرـ یا تٖبرك بىػ یک تفنرـ ؿا ؿوىن میکنؼ .اگاـ
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مفنـ افعىػ بپـمؼ که لـآ چه میگىیؼ لب اف هـ چرق میعىاهؼ نٚـ لـآ ؿا بؼانؼ و مٞی میکناؼ اف مناای

بؼیهی که نراف به امتؼن و ػلت نؼاؿػ ىـو ٛنمایؼ و به فهم آیه ػمت یابؼ .ػؿ اینرا مفنـ لَاؼ تضمرا نٚاـ
ىغَی عىػ بـ آیه ؿا نؼاؿػ اما اگـ مفنـ مؤا ػو ؿا ػؿ ؽهن ػاىته باىؼ چاى ػاؿا یاک ملناله ٝالیاك و

پروػاننتههایی امت ػؿٍؼػ بـمیآیؼ که تفنرـه بـٕبك آ ٝالیك و پروػاننتهها باىؼ Nو با الگاىیی کاه اف
لب ػؿ ؽهن عىػ ػاؿػ ٕبك آ لـآ ؿا تفنرـ کنؼ.

ٝالمه مٞتمؼ امت که ػؿ ؿوهها مغتلف تفنرـ

غالبا مفنـین ػؿ تاله باـا ػماترابی باه ماؤا ػو

هنتنؼ لؾا تفنرـهایيا نرق یک رهت فکـ عاً ؿا الما میکنؼ .به همرن رهت که این ؿوهها تفنرـ

بهرا تفنرـ مـ اف Mتٖبرك Lػؿ میآوؿنؼ و اینگىنه تفنرـ کـػ باٝج میىاىػ کاه بناراؿ اف صماایك لـآنای
مزاف ىمـػه ىىنؼ و تنقی آیا رایيا ؿا به تأویال ػهؼ (هما ;.)99/9 :9;A

 .:نفم ػعالت ػاػ ٝالیك مفنـ ػؿ تفنرـ ایان امات :لـآنای کاه عاىػ ؿا ناىؿ و تبراا مٞـفای میکناؼ

آىکاؿ نبىػه نراف به چرق ػیگـ باىؼ تا ما ؿا به لـآ هؼایت نمایؼ Nیٞنی لـآ که عىػ ؿا Mنىؿ Lمیػانؼ نراف باه

چـا ٟػاىته باىؼ تا بتىا آ ؿا ػیؼ و بافىناعت (لنانی فياؿکی ٕ .)== :9;>8بك نٚـ ٝالمه ػؿ ممؼم تفنارـ

المرقا ٕبما مفنـا افرمله ٍضابه تابٞا متکلماا و فالمافه متَاىفه مضاؼحا و ماـانزا ػانيامنؼا

ٝاللهمنؼ به ٝلى تزـبیٝ Nالیك و پروفـُها عاً عاىیو ؿا باهٝنىا پایاه و امااك بضجهاا تفنارـ
لـاؿ ػاػهانؼ Nو با امتناػ به آ ٝالیك و به ٝباؿتی باـ پایا آ پروفـُهاا لاـآ ؿا تفنارـ یاا باه تٞبراـ ایياا
Mتٖبرك Lکـػهانؼ.

بنابـاین ٝالم ٕبإبایی ورىػ هـگىنه نٚـا

ٝالیك و پروفـُ ؿا ؿػ نمیکننؼ یا باالٞکل هاـ ٝاللاه و

پروفـّی ؿا مـػوػ نمی ػاننؼ .چهبنا پروفـُهایی که رقء ّـوؿیا و باؼیهرا باىانؼ و هاـ مفناـ ػؿ
امـ تفنرـ به آ ها نراف ػاىته باىؼ و ػؿ این مرا ٝالمه نرق اف این امـ منتخنی نغىاهؼ بىػ.
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ًتیجِگیزی

تماب رؼ تملی ها مـماى ناقػ مفناـا منالما ػؿ اؿایاه نٚـیاا تفنارـ نرافمناؼ اؿایا مٞراؿهاایی

کاؿآمؼ ػؿ این فمرنه با مه ؿویکـػ ناٙـ به متن مؤلف و مفنـ بىػه تا تبررن بهتـ کمی و کرفی اف آیا لـآ ؿا

ىام می ىىػ .نتایذ پژوهو ػؿ ػیؼگاه ٝالم ٕبإبایی به ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ اف این لـاؿ میباىنؼ:

ٝ .9الم ٕبإبایی به ٝنىا مفنـ بقؿگ مٞاٍـ ىرٞی بـ مبنا تفنارـ لاـآ باه لاـآ و التاقا باه ؿوه

ارتهاػ به کيف مٞنا و فهم مـاػ عؼاونؼ ػؿ آیا لـآ کـیم پـػاعته امتN

 .Dاؿفیابی نٚـیا تفنرـ ایيا ػؿ ؿویکـػ ناٙـ به مفنـ صا کی اف آ امت که و تفنرـ ؿا باه مٞناا

فهم مٞنا مـاػ عؼاونؼ یٞنی مؤلف لـآ میػانؼ .اف این ؿو نف امت عؼاونؼ ؿا همچى انناانی فاـُ نماىػ
تا بتىانرم به کيف و فهم مـاػ او ػمت یابرمN
 .Eایيا تفنرـ ؿا فهم و کيف مـاػ عؼاونؼ اف ٕـیك تأ کراؼ باـ ماـاػ مؤلاف میىامـػ اماا ٍاـفا باه ایان

ؿویکـػ اکتفا نکـػه و پا ؿا فـاتـ نهاػه و ػؿ را را این تفنرـ به مٞراؿها ناٙـ به متن و ناٙـ به مفنـ نراق

اىاؿه و نٚـیا تفنرـ عىیو ؿا بـ اماك آ ها نرق بنرا نهاػه امتN

< .برا تفنرـ به ىرىۀ ٝالمه نيأ گـفته اف ؿویکـػ ارتهاػ ایيا ػؿ کيف ماـاػ الهای ػؿ آیاا لاـآ

میباىؼN

= .آنچه مىرب مانؼگاؿ آؿاء تفنرـ ایيا ىؼه اؿای تفنرـ به ٍىؿ ػایـة المٞاؿفی اف نٚـا ارتهاػ

امت Nاین امـ چرق فـاتـ اف ملق ىؼ به مٞراؿها کاؿآمؼ ناٙـ به مؤلف عىاهؼ بىػN

> .پـػاعتن به مٞراؿها کاؿآماؼ مفناـا مغتلاف -اٝام اف مالف و مٞاٍاـ -ػؿ صاىفه نٚـیاا تفنارـ
همچى نمي ؿاهی امت که مفنـ ؿا ػؿ کيف مـاػ الهی یاؿ می ؿمانؼ .این امـ بایؼ مىؿػ تىره ویژه مضمماا
و لـآ پژوها لـاؿ گـفته تا اف آمرب هایی که می تىانؼ فهم مـاػ الهی ؿا عؼىه ػاؿ مافػ رلىگرـ ىىػ.
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هٌابع ٍ هآخذ

قرآو کرین.

 .9ابن فاؿك اصمؼ (بی تا) هعجن هقاییص اللغة ،لم :مکتب انٝال انمالمی.
 .:ابن منٚىؿ مضمؼ بن مکـ ( )CKKKلطاو العرب ،برـو  :ػاؿالفکـ.

; .ابىصرا انؼلنی مضمؼ (9<9:ق) البحر المحیظ فی الحفطیر ،برـو  :ػاؿالفکـ.
< .اصمؼ مغتاؿ ٝمـ (9<:Aق) هعجن اللغة العربیة المعاصرة ،لاهـةٝ :الم الکتب.
ؿّا ( )CEJEآغًایی با جفاضیر ،تهـا  :نيـ لؼك.

= .امتاػ

> .افياؿ ؿاػ مرنى ٝلی اکبـ آلابغيی ( )9;@Aفرهًگ علىم ضیاضی ،تهـا  :چاپاؿ.

? .اومی ٝلی (=9<8ق) الغباعبائی و هًهجه فی جفطیر المیساو ،تهـا  :انتياؿا مافما تبلرغا امالمی.
@ .آملی مرؼ صرؼؿ (9<::ق) جفطیر المحیظ االعظن و البحر الضخن ،لم :نىؿ ٝلی نىؿ.

 .Aبالـ

عنـو ( )CEJDهىیث علن دیًی ،تهـا  :انتياؿا وفاؿ فـهنگ و اؿىاػ امالمی.

 .98بهزت پىؿ ٝبؼالکـیم ( )CEKCجفطیر فریقیى (جاریخ ،هبايی ،اصىل ،هًابع) ،لم :آحاؿ نفرل.

 .99بهـامی مضمؼ (M )CEIKهرهًىجیک «هرظ» و دايع جفطیر» ،هجلۀ پۀووهع هۀا قرآيۀی ىاماؿۀ  :9و

.<@-:<ٌٍ ::

 .9:رىاػ آملی ٝبؼالله (بی تا) ضیره جفطیر عاله عباعبایی؛ غًاخث ياهه عاله عباعبایی لم :بی نا.
; .9اااااااااااااااااااااااااااا ( )CEKBجفطیر جطًین لم :امـاء.

< .9صاررا ابـاهرم (M )9;A8هعیارها ارز یابی روظ غًاخحی جکًیک ها هغالعات آیًذه» ،راهبرد ىاماؿۀ
.98> – ??ٌٍ =A

= .9عمرنی ؿوس الله ( )9;?:جفطیر ضىره حمذ ،لم :مىمنه تنٚرم و نيـ آحاؿ اما عمرنی.
> .9ػهغؼا ٝلی اکبـ ( )9;?:لغث ياهه دهخذا ،تهـا  :انتياؿا ػانيگاه تهـا .

? .9ؿاغب اٍفهانی صنرن بن مضمؼ (9<9:ق) المفردات فی غریب القرآو برـو  :ػاؿاليامر .
@ .9ؿىرؼ ؿّا مضمؼ (9;?:ق) جفطیر المًار لاهـة :ػاؿ المناؿ.

 .9Aؿوصانی صنن (M )9;?Aدرآهذ بر هػروعیث و کارآهذ » راهبرد ىماؿۀ @.;9-9:ٌٍ 9

 .:8ؿّایی اٍفهانی مضمؼ ٝلی (;@;M )9يقذ هبايی و روغها جفطیر در کحاب «الحفطیر و المفطروو»»،
پووهػًاهه حکمث و فلطفه اضالهی ىماؿۀ .:>-9:ٌٍ 9:

 .:9ؿوػگـ مضمؼرىاػ ( )9;@Aهبايی و هراحل جفطیر عرفايی قرآو کر ین (با رویکرد به آرا عالهه جىاد
آهلی) ،لبنا

ىماؿۀ ?= ٌٍ?<.?< -
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 .::فؿلانی مضمؼ ٝبؼالٚٞرم (>9<9ق) هًاهل العرفاو فی علىم القرآو ،برـو  :ػاؿالکتب الٞلمر .

; .:مٞرؼ ؿوىن مضمؼ بالـ (>?; )9اضباب یا زهیًه ها يسول آیات قرآو ،لم :فمق هؼایت.

< .:مٞرؼ ؿوىن مضمؼ بالـ (=@; )9جحلیل زباو قرآو و روظغًاضی فهن آو لم :مؤمن پژوهيی صىفه و

ػانيگاه.

= .:مرىٕی رال الؼین (9<9:ق) االجقاو فی علىم القرآو ،برـو  :ػاؿالفکـ.
> .:ىمرنا مرـوك (>@; )9بیاو ،تهـا  :مرتـا.

? .:ىاله فرلرنرن ( )CEDEغًاخث روظ ها علىم (فلطفه علمی) ،یضری مهؼو تهـا  :ىاـکت چاپغاناه
تابا .

@ .:ىنتاو و ػیگـا ( )CKEEدایرة المعارف االضالهیة برـو  :ػاؿ المٞـف .

ٍ .:Aفى کىؿوه ( )CEJIدرآهذ بر هعًیغًاضی ،تهـا  :مىؿۀ مهـ.

ٕ .;8بإبایی مرؼ مضمؼ صنرن (; )9;Aالمیساو فی جفطیر القرآو برـو  :مؤمن انٝلمی للمٖبىٝا .
 .;9ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (<?; )9قرآو در اضالم از دیذگاه غیعه ،لم :امالمی.

ٝ .;:لى ممؼ مضمؼ ؿّا اىـففاػه ( )CEKBهعايی وبیاو ،تهـا  :ممت.

;;ٝ .مرؼ فنزانی ٝبامٞلی (;@; )9هبايی ايذیػه ضیاضی در اضالم ،تهـا  :انتياؿا پژوهيگاه فـهناگ و
انؼیيه امالمی.

<; .فتضٞلی مضمىػ (?@; )9هبايی ايذیػه اضالهی :درآهذ بر يظۀام ارزغۀی و ضیاضۀی اضۀالم لام :مؤمنا
آمىفىی و پژوهيی اما عمرنی.

=; .فـاهرؼ

عرلی بن اصمؼ (9<98ق) العیى ،لم :هزـ .

>; .فـامـف لـاملکی اصؼ (=@; )9روظ غًاضی هغالعات دیًۀی ،مياهؼ :انتيااؿا ػانياگاه ٝلاى اماالمی
ؿّى .

?; .لـىی مرؼ ٝلی اکبـ ( )CEICقاهىش قرآو تهـا  :ػاؿ الکتب اإلمالمر .
@; .لؼمی اصمؼ ( )CEIDهبايی و قىاعذ اضحًباط از قرآو و حۀذی ،،لام :مؤمنا آمىفىای و پژوهيای اماا

عمرنی.

 .;Aلنانی فياؿکی مضمؼ ٝلی ( )9;>8غرح فػرده ا بر المیساو ،تهـا  :نهْت فنا منلما .
 .<8مٞرن مضمؼ ( )9;?9فرهًگ هعیى ،تهـا  :انتياؿا امرـکبرـ.

 .<9واصؼ ٝلی بن اصمؼ (9<99ق) اضباب الًسول القرآو ،برـو  :ػاؿالکتب الٞلمر .
42. Hirsch, Eric D (1967), validity in Interpretation, Yale University Press.
43. Mueller, Vollmer Kurt (1986), The Hermeneutics Reader, Basil Blackwell.
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