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 تفغیزی عالهۀ طباطبایی در رٍیکزد ًاظز بِ هفغز ۀًظزی بزرعی

 اعاط هعیارّای کارآهدی بز

 1خدیجۀ احودی بیغؼ
 چکیدُ

ـػ ػؿ ٕبإباایی  ٝالما  تفنارـ  نٚـیاا  که امت پـمو این به پامغگىیی ػؿٍؼػ صاّـ پژوهو  ؿویکا
ـاؿ تىره مىؿػ چگىنه مفنـ  به ناٙـ کاؿآمؼ ـفته ل  ػؿ ایياا  تفنرـ  نٚـیا  تىٍرفی و تضلرلی بـؿمی امتN گ

ـػ ـاػ فهم ؿا آ  که تفنرـ اف ٝالمه تٞـیف ورىػ با ػهؼ می نيا   مفنـ به ناٙـ ؿویک  مؤلف ٝنىا  به عؼاونؼ م
ـػ ػؿ ؿا عىػ تفنرـ  نٚـیا  ایيا  اما ػانؼN می  لـآ  ـاؿ مؼالاه و بـؿمای مىؿػ نرق مفنـ به ناٙـ ؿویک  ػاػه لا

  الماـآ  تفنارـ فای المراقا  تفنارـ ػؿ  لـآ  به لـآ  و ارتهاػ  ؿوه به تىره با ایيا  نٚـیا  بـؿمی امت.
  .ػاؿػ می آىکاؿ ؿا ممبىلرت و کاؿآمؼ  مٞراؿها  با تٖابك مرقا 

ـػ ناٙـ به مفنـ  ٝالم  ٕبإباییلـآ   نٚـی   :کلیدی ٍاصگاى  .تفنرـ  مٞراؿها  کاؿآمؼ   ؿویک

                                                           
C- ـکق آمىفىی کىحـ  تفنرـ تٖبرمی و اـ ػکت  kh.ahmadi3103@yahoo.com ٕلبه مٖش چهاؿ صىفه  مؼؿك م

 AA;89/98/9: تاؿیظ پؾیـه  AA;9/:8/@8: تاؿیظ ػؿیافت
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 هقدهِ

ـناماه مَاى  اف تضـیاف  ىاام  آمامانی لـآ   تنها کتاب ـا  هاؼایت ب ـاػ بياـ و ػؿ هما هماه با اَٝااؿ   افا
ـه. باىؼ می ـا  ٝلمی تاله و بىػهN آ  آیا  نرافمنؼ فهم ٍضرش و ػلرك هؼایت این کتاب اف منؼ  به  ٕاى  ػؿ مفن

 عىیو  نٚاا  تغََی و ٝلمی تىا  ؿامتا  بایؼ ػؿ مفنـ  ىؼه امت. هـ آ  مٖٞىف ػلرك تفنرـ و تاؿیظ به فهم
ه .مافػ امتىاؿ نٚـی  تفنرـ  لالب ػؿ ؿا ها تفنرـ  اى  کاؿهاا  و ماف اف ا  نٚـی  تفنرـ   مزمٝى باه مٞناا  ٍو

ف  نٚـی  تفنرـ   امـ  ننبی امت که یک کاؿآمؼ  امت. ـاؿ  نٚـیاه یاک ٕاىننی ننابتا   پىیاایی  مانااییٍو لا
ـػ می ـگؾاؿ  مىرب و گر  مفناـ باه نٚـیا  تفنارـ  یاک کاؿآماؼ  ػؿ والاٜ .عىاهاؼ ىاؼ کرفی آ  و کمی بهتـ اح

 منٖاك اٍاى  .کناؼ پراؼا نراق مٞارن فکاـ  و  نٚـی  تفنرـ  ميغٌ  منٚىم چاؿچىب ٝالوه بـ کنؼ می کمک
ـا  کنؼ می پژوهو ایزاب اعالق ّىابٔ و تضمرك  مياغٌ ؿا عاىػ تفنارـ  نٚـیا  تفنارـ  به الؼا  اف پرو مفن

ـامـ ػؿ و کننؼ ایت ؿا آ  تفنرـ م ـػهاا  نااٙـ باه  اؿای  .نماینؼ ٝؿ مٞراؿها  کاؿآمؼ ػؿ نٚـیا  تفنرـ   ػؿ ؿویک
ـػهاا  مىراب تبرارن  متن  ناٙـ به مؤلف  و ناٙـ به مفنـ لاب  اؿفیابی و بـؿمی امت. تبررن هـ یاک اف ایان ؿویک
بهتـ نٚا  فکـ  مفنـ  ػؿ نٚـیا  تفنرـ  و  عىاهؼ ىؼ. بـؿمی نٚـیا  تفنرـ  ٝالما  ٕبإباایی  باه ٝناىا  

ـػ نااٙـ باه مفناـ ؿا آىاکاؿ و صاّـٍاصب مبک و مٞاٍـ ىرٞی ػؿ َٝـ  مفنـ   مرقا  اهتما  ایيا  باه ؿویکا
 .مافػ مرقا  کاؿآمؼ  نٚـیا  تفنرـ  ایيا  ؿا ػؿ این فمرنه آىکاؿ می

 ادبیات ًظزی پضٍّؼ. 1

 پضٍّؼ یٌۀ. پیؾ1-1

ـا  و تفنرـ  لىاٝؼ و اٍى   ها رـیا   مکاتب فمرن  ػؿ گى  مفن ـػها  گىنا  بناراؿ آحااؿ  و کتب ؿویک
ـاوا   ممان   ىناعتی ؿوه فمرن  ػؿ یا و انؼN نىىته ىؼه تاىا  باه ماىاؿػ  می رملاه اف  امت آمؼه ػؿ نگاؿه بهف

 :ؽی  اىاؿه نمىػ
C .ـکت چاپغانه   ٝلمی( فلنفه) ٝلى  ها  ؿوه ىناعت کتاب ػؿ  ىاله فرلرنرن ـا   ى تـرم  مهؼو   ته

ـػاعته فلنفی ٝلى  ها  ؿوه بـؿمی به  CEDEکتاب    امت. پ
D .ـامـف ـاملکی ف اى     ػینای مٖالٞا  ىنامی ؿوه کتاب ػؿ ل   =@;9مياهؼ  ػانياگاه ٝلاى  اماالمی ّؿ
 امت.ؿا بـؿمی نمىػه  مغتلف ها  فمرنه ػؿ ػینی مٖالٞا  ها  ؿوه

ـاهرم. ; ـػ فَلنامه  نؼهیآ مٖالٞا   ها کرتکن یىناعت ؿوه یابیاؿف   اؿهارمٞ  ممال ػؿ صاررا  اب   ؿاهبا
9;A8 ىماؿۀ  =A ٌٍ  ??-98>  ـانه آینؼه مٖالٞا  ىناعتی ؿوه مٞراؿها  تضلر  به ـػافػ می نگ  .پ
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ـاص  و یمبان  ممال ػؿ ؿوػگـ رىاػ مضمؼ. > ـفان ـرتفن م ـ  لـآ  یٝ ـػیؿو  با) میک   رىاػ ٝالمه  آؿا به  ک
ـفاانی تفنارـ ىاناعتی ؿوه باه  >?-?>  ٌٍ ?=  ىماؿۀ A@;9  لبنا  فَلنامه  (یآمل ـػاعتاه لاـآ  اف ٝ  پ

 امت.
  Lالمفناـو  و ـرالتفناM کتااب ػؿ  ـرتفنا  ؿوىاها و یمبان نمؼ  ممال ػؿ اٍفهانی ؿّایی مضمؼٝلی. =

و  تفنارـال کتاب ىناعتی ؿوه  <:-:9  ٌٍ :9  ىماؿۀ ;@;9  یامالم فلنفه و صکمت پژوهينامه فَلنامه
کاو  می المفنـو   نمایؼ ؿا وا

ـا  که امت آ  ػؿٍؼػ پژوهو این اما  باه نااٙـ کاؿآمؼ مٞراؿها  اماك بـ ؿا  تفنرـ نٚـی  باؿ نغنترن ب
ـػ ٝنىا  به ؿا ٕبإبایی ٝالم   تفنرـ نٚـی  و به ػلت بـؿمی  مفنـ  کنؼ. اؿفیابی  ؿاهب

 پزعؼ ّای پضٍّؼ .1-2

C- ـگقیؼ  ؿا یؿاه  نمي تىا  یم چگىنه ـ  نیا تاب  ؟نؼىى  کاؿآمؼ ا ینٚ
D- ـػ نرارتٞ ؿاا   ىارىه تىا  می چگىنه ـ  تناىٛ تاا کا  نامرپلىؿال   ـرتفنا ترنناب اف ماـ  ـرتفنا ا یانٚ

  اوؿػ؟رن ػؿ  ـرتفن نمرآناؿى یصت و  ـرتفن
E- ؟ورىػ ػاؿػ مفنـ به ناٙـ کاؿآمؼ  مٞراؿها  ػؿ ییالگى  و مؼ  نرچن اؿایه امکا  ایآ 

 . فزضیِ ّای پضٍّؼ1-3

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

D-  ـػاعتن به  ىىػ. نمی تفنرـ  آناؿىرنم و تفنرـ  پلىؿالرنم به منزـ کاؿآمؼ  مٞراؿها پ
E- ـػ ػؿ مٞراؿ اؿایه ـػػ می  تفنرـ نٚـی  کاؿآمؼ  مىرب مفنـ به ناٙـ ؿویک  .گ

 . اّویت ٍ ضزٍرت پضٍّؼ 1-4

ـف  ػؿ تاـ برو  هاا هین  کيف مىرب  مفنـ به ناٙـ  اؿهارمٞ جرص اف   تفنرـ نٚـی  کی  کاؿآمؼ یمٞ
 کیا ییماناا و  ؼاؿیاپا به که ػاىتN عىاهؼ ػنبا  به ؿا یاله ا یآ فهم یفرک و یکم گنتـه و  ىؼه لـآ  فهم

ـ  ـیما ا رم اف  تفنرـ نٚـی   ىىػ. یم منزـ ا ینٚ

 . رٍػ پضٍّؼ1-5

 کاؿآماؼ  مٞراؿهاا  باـ امااك ٝالماه  تفنارـ نٚـیا  اؿفیاابی به  تىٍرفی و تضلرلی ؿوه با پژوهو این
ـػاعته  امت. پ
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 رٍیکزد عالهۀ طباطبایی در تفغیز قزآى. 2

 Mتفنارـ نگاؿه کاؿ به  عىػ صرا  پایا  تا ه=:;9 ما  اف (ه8<;9-9@:9) ٕبإبایی صنرن مضمؼ مرؼ
ـػاعت Lالمـآ  ـرتفن فی قا رالم  ىمنای هزاـ  8=;9 ما  ػؿ تاله ما  برنت به نقػیک اف پل ؿا آ  و  پ
ـان ینرصن) ؿمانؼ  انزا  به  باا هیاآ مٞناا  شرتىّا  اػبای  لغاى  مباصاج  آیا  تفنرـ ػؿ و  (.=:: <:>9  یٕه

گى  منابٜ اف اعباؿ و جیاصاػ نمؼ و نم   ميابه و ـرنٚ ا یآ به تىره  ػیگاـ مناابٜ و  مانی و ٞهرىا خییصاؼ گىنا
 ـرتفن صؼ اف تفنرـ این ػؿ ایيا  (8??: 9@;9  یعـمياه N 9/:>8N?@/;: :9>9  ٕبإبایی) امت رنته مىػ

ـاتـ لـآ  متن ػؿ ماػه  ها ییؿاهنما به یمتک ینمل  اٍاى   ورى رنات و لاـآ  متن  ارتهاػ  رتضل اب  ؿفته ف
: 9@;9و  A9 :9/>9N;9  یآملا  راىاػ) رىیاؼ مای تمنک ا یآ ـیما ـب مٞاؿف كرتٖب و   مضىؿ ا یآ و یکل
9/;A=– ;A@.) ـابـ ػؿ مى کی اف ؿوه نیا  ؿو نرهم اف ـابـ ػؿ گـیػ ییمى  اف و ییؿوا یمٖض ـرتفن ب  ـرتفن ب
ـاؿ مؾمى   ؿأ به  (@-</9: :9>9  ٕبإبایی) .ـػرگ یم ل

گـ ـاػ و مٞنا فهم ػؿ ا یآ اف  خـکصؼا  ۀامتفاػ مٞنا  به  لـآ  به لـآ  تفنرـ چه ا  و  امات لاـآ  ا یاآ م
  باىاؼ هام باه کیانقػ صاؼال  ایا کنا ی ها آ   مضتىا و مىّىٛ که ا  ميابه ا یآ کمک به لـآ  ا یآ یمٞان

ـاد ـا  مایـ اف ورب ٝالمه اما  ىىػ یم امتغ  و فلنفی  ارتهاػ   ٝلمی مباصج مایـ و   ـرتفن ا یؿوا به مفن
  هماا ) .ػاؿػ مای إالٝاا  انباىه كراػل و ؿوىامنؼ مٖالٞه به منبىق ؿا عىػ ـرتفن و وؿفػ می اهتما ها  رق آ 

9/9:N ;/@?N 9  ییٕبإبا;?< :;?) 
کی ایيا  نٚـیا  بـؿمی ـاػ مٞنا  فهم مٞنا  به ؿا تفنرـ و  که امت آ  اف صا  مؤلف ٝنىا  به  عؼاونؼ م

 باه بتىانرم تا نمىػ فـُ اننانی چى  هم ؿا عؼاونؼ امت نف  مٞنا این کيف رهت به که ػاننتهN لـآ  گىینؼه و
ـاػ فهم و کيف  و ارتهااػ  ؿوه  تفنارـ افٝالماه  تٞـیاف وراىػ با (?/9: :9>9  ٕبإبایی) .یابرم ػمت او م
ـاتـتا  گيت مىرب  لـآ  به لـآ  تفنرـ ػؿ ایيا  رامٜ ـػ به التقا  اف ف ایات باه ملاق   مؤلاف به ناٙـ ؿویک  ٝؿ
ـػهایی مایـ  باىؼ. نرق عىیو تفنرـ  نٚـیا  اؿایه ػؿ مفنـ به ناٙـ و متن به ناٙـ ؿویک

ـاین ـة  و  امالمی مٞاؿف و فـهنگ  راٍ منابٜ اف ییک ؿا Lالمیساو فی جفطیر القرآوM کتاب تىا  می بناب ػای
ـفاانی  فلنافی  خییصاؼ  لـآنای كراٝم مباصاج باـ مياتم  کاه ػاننات رامٜ ا  مىمىٝه و المٞاؿف   اػبای  ٝ
ـ  ؿىته به مضممانه و ٝملی  ارتهاػ  ا  ىهرى با  و ػیگـ مىاؿػ ارتماٝی  غییتاؿ   اعاللی  امت. آمؼه ػؿ ـیتض

ـا  مایـ با متفاو  بْٞا   و مغتلف  ػلرك  ٝمرك ٕبإبایی ٝالم  نٚـیا   باا باىاؼ. مای عاىػ همَٞـ مفن
 گاؾاؿ  بنراا  ایياا  برت اه  و امال  پرامبـ تىمٔ و امال  ٍؼؿ اف تفنرـ  ؿوه این که آ  ورىػ
 باا ا یاآ ـرتفن هما  هک لـآ  ـرتفن ػؿ ؿا نرمَٞىم ـۀرم و ؿوه  مانؼگاؿ احـ نیا علك با ٝالمه اما  ىؼه

 .ـػک اراص  امت ا یآ گـیػ اف امتفاػه
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 کارآهدهفَْم ًظزیۀ تفغیزی . 3

ـاهم ها  ػیؼگاه اف ا  مزمىٝه   تفنرـ نٚـی   کااؿ و ماف و مٞنا صمرمت  متن فهم ماهرت مىؿػ ػؿ آمؼه ف
 نٚـیا  مضتاىا   آ  فهام و مٞناا گراـ  ىاک  ػؿ ها رق آ  و  مفنـ  مؤلف نٚرـ ٝىاملی که امت آ  به وٍى 
ـامای A8 :9<-:AN;9  واٝٚی) .ػهنؼ می ىک  ؿا  تفنرـ  ییتىاناا و ترالابل نراق  کاؿآماؼ (;>-?:: A?;9  به

ـ  اف ییکاؿآ ممؼاؿ منزو  ميغٌ  ها هؼف به ؼ رؿم  یتارفرک مماؼاؿ ای هؼف با امتانؼاؿػ ممؼاؿ  نیمما كیٕ
  ؿوصاانی) .باىاؼ مای مىاناٜ و امکاناا  به تىره با اهؼاف تضمك ػؿ مىفمرت مٞنا  به و  آمؼه ػمت به ٝمال   که

9;?A : 99N  9  ؿاػ افياؿ;@A :<<>N 9  فنزانی ٝمرؼ;?A :::?N  9  مٖهـ;@@ :;AN 9  فتضٞلای;@? :;?) 
 .باىػ عىاهؼ آمؼ کاؿ ممؼاؿ هما  به  باىؼ مىفك اهؼافو تضمك ػؿ مؾکىؿ ميغَا  به تىره با ا  پؼیؼه لؼؿ هـ

 پراـو  مٞرااؿ  چاه اف تفنارـ  نٚـیا  یٞنی Nتفنرـ  نٚـیا  ۀصىف  ػؿ کاؿآمؼ  (<A :9?;9  فاػه صيمت)
 تاا نمایاؼ تىلراؼ ؿا تـ برو مٞانی اصتما  و  کنؼ منٞکل و کيف  تبررن ؿا مٞنا بهتـین باىؼ و ٍضرش که نماینؼ
ـػانؼ نقػیک الفاٗ ػؿ مىرىػ مٞنا  به ؿا ما بتىا   .گ

 عالهۀ طباطبایی ٍ رٍیکزد ًاظز بِ هفغز. 4

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

 باه ؿا ماتن باا متفااو  (. به گىنه ا  که تٞام  عىاننؼه با متن  تضى  ػؿ نگـه او به متن  و تىلرؼ مفااهرمی22
 مىراب امـ همرن باىؼ. می مؤحـ ینمي ػاؿا   تفنرـ  نٚـیا  و تفنرـ کاؿآمؼ  و ممبىلرت ػؿ و  ػاؿػ ػنبا 
 ىناماایی رهات .(Hirsch, 1967: 134-143) امات ىاؼه تااؿیظ ٕاى  ػؿ  مغتلاف تفامارـ تکخاـ و تناىٛ

 ىارٞی مابک ٍاصب و مٞاٍـ مفنـ ٝنىا  به ٕبإبایی ٝالم  تٞام  نضىۀ  تفنرـ  نٚـیا  کاؿآمؼ مٞراؿها 
ـػ تبررن و  لـآ  متن با  ایياا  امات ؽکاـ به نف  امت. اؿفیابی به نرافمنؼ  المهٝ ػیؼگاه اف مفنـ به ناٙـ ؿویک

ـاػ مٞنا  فهم مٞنا  به ؿا تفنرـ  فاـُ انناانی چاى  هم بایاؼ عؼاوناؼ که ػانؼ می  لـآ  مؤلف یٞنی Nعؼاونؼ م
ـاػ فهم و کيف به بتىانرم تا  ىىػ ـاػ کيف و فهم ؿا تفنرـ ایيا  ػیگـ ٝباؿتی به یابرمN ػمت او م  اف عؼاوناؼ م

کرؼ ٕـیك ـاػ بـ تأ ـفا   اما  ػاننته مؤلف م ـػ این به ٍ کتفا ؿویک ـػه ا ـػ به و  نک   اىااؿه نراق مفنـ به ناٙـ ؿویک
ـػ ػؿ  مٞراؿها این اهم اف بـعی امت. نهاػه بنرا  نرق ها آ  اماك بـ ؿا عىیو تفنرـ  نٚـیا  و  به ناٙـ ؿویک

ـاؿ می اف مفنـ   :باىؼ این ل

 هفغز ّای علوی داًغتِ پیؼ اعوال اس . دٍری4-1

 کمای گنتـه و کرفی ومٞت با تفنرـ  به و  ػمترابی که امت مىاؿػ  رمله اف مفنـ ٝا الإ افقایو
ـاهم ؿا بهتـ  ػؿ ػلات البتاه و  مغتلافهاا   ػاػه و ٝلاى  کااؿگرـ ه با ػؿ مفنـ ػلت نرافمنؼ امـ این .آوؿػ می ف
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ـػاىت ـػػ لاـآ  تفنارـ ػؿ انؼیيی آفاػ و تيتت کاهو مىرب تا  بىػ عىاهؼ  چاؿچىب بؼو  و آفاػ ها  ب  .گا
 فناؼگی ۀمضاؼوػ ػؿ ماىؿه یاک ناقو  ماؼ   لاـآ  ناقو  فماا  و مکا  اف إالٛ (CEIH :CJ  ؿوىن  ؼرمٞ)

ـاوانای و عيکناالی  نااامنی و امنرات  ٍالش و رناگ چاى  صاىاػحی  عااؿد رهاا  و منلمانا   و پراـوف   ف
کمرت  رامٞه ػؿ نفاق یا کفـ یا ایما   ؿوصر  غلب  ىکنت  و و  صق  و ىاػ   منلمرن بـ امرؼواؿ  یا یأك صا

 فْاا  چاى  ٝلىمی لالب ػؿ ؿا مفنـ ٝلمی ها  ػاننته پرو و ٝمىمی فْا  ا  گىنه به یک ـهػیگـ مىاؿػ  
ـاؿ تأحرـها تضت  رق آ  و  ىنامی مٞنا ٝلم  نقو  ىأ   نقو  ـایٔ تنها نه ػاػ. عىاهؼ ل ـایٔ بلکاه ارتماٝی ى  ىا

 CEKB :C/DEGN  یآملا  رىاػ) .ىىػ والٜ مفنـ تىره مىؿػ مىؿه نقو  فْا  تـمرم ػؿ بایؼ نرق رامٞه فـهنگی
 ناقو  فْاا  چاى  هم ٝلمای هاا  ػاننته پرو این اف بْٞی بـ تکره با ٕبإبایی ٝالم  (DB/9: :9>9  یىٕرم

ـا  ها مىؿه اهؼاف عَىً ػؿ  مىؿ ـا  مخاا  امت  ػاػه اؿایه تفنرـ  نٚ ـا  آ  ماىؿۀ ؽیا  ػؿ ب  ػؿبااؿه ٝما
 تىصراؼ و الهی ػین صمایت به منا ؤم نمىػ  ػٝى  مىؿه این اف اٍلی غـُ :فـمایؼ می مىؿه این اٍلی هؼف
ـ  ؿمى هؼف ؿمالت  که امت هنگامی مىؿه این نقو  فما  .امت کلمه ک ـاؿ ا  انؼافه تا ا  ولی یافته امتم

ـا  نَاؿا  با مباهله و اصؼ ۀغقو  اف آ  آیا  ػؿ چى  .بىػ نيؼه پابـرا کام  ٕىؿ به  اف بْٞای ۀػؿبااؿ نراق  و نزا
ـابـ ػؿ لرا  به منلمانا  نمىػ  واػاؿ و  یهىػ به مـبىٓ امىؿ ـک ب   حباا  و ٍابـ باه هاا آ  نماىػ  ػٝاى  و  امي

ـاتی  ػفااٛ باه لاىا تما  با منلمانا  که بىػههنگامی  آ  نقو  فما  که امت آ  مؤیؼ ها این همه که ىؼه ػاػه تؾک
ـػنؼ می کىىو ؿاه این ػؿ و نؼػاىت اىتغا  ػینی  (CEKE: E/D  ییٕبإبا) .ک

 اماما  M :ػاؿػ می اٙهاؿ  نتهػان  تأحرـ فالؼ  آیا  مٞانی فهم و تفنرـ  فمرن ػؿ ؿا نقو  امباب ایيا  چنرن هم
 بـؿمای کانل (CEIK :CDB  ییٕبإباا) Lنؼاؿناؼ. ناقو  اماباب ؿوایاا  به تىره لاب  نراف    لـآ  ٝالر مماٍؼ
 والاف صمرماتباه ایان  ؿا ماا  المراقا  تفنارـ ػؿ ایياا  تفنرـ  ۀىرى  ػؿ ٜتتب نرق و ٝالمه ها  ػیؼگاه مزمىٛ

ـػانؼ می  این اف المرقا  تفنرـ را  را  ػؿ بلکه  نبىػه لـآ  تفنرـ  فمرن ػؿ نقو  امباب تأحرـ منکـ  و  که گ
ـه  امـ ـاین امت. رنته به گـ  آیا  نقو  فْا  مىؿػ ػؿ ؿوایا  بناب  فهام ػؿ چناؼ هاـ -باىنؼ مٞتبـ و منتنؼ ا

ـاوانی کمک آیا  ـا  کنؼN مین نقو  مىؿػ عاً و مَؼاق هما  ػؿ منضَـ ؿا مٞنا -کنؼ می ف  لاـآ  مضتىا فی
ـا   ولایٞی صىاػث با نقو  رهت اف لـآنی آیا  و مىؿ اف بنراؿ  که ؼنمای می تَـیش ایيا  .امت ػوؿا   هم ب

 ػؿ آیاه ناقو  ماىؿػ ػؿ ؿا انناا   ا  اناؼافه تاا هاا آ  ػانناتن البتاه و  ػاؿػ اؿتبآ  افتاػه اتفاق مؼ  عال  ػؿ که
 باه  اماال  ٍؼؿ ػؿ تابٞرن و ٍضابه ا حمضؼ افبنراؿ  گـوهی  ؿو این اف .کنؼ می کمک  نقو  مىؿػ آ  عَىً

ـاین .(CIC  هما ) انؼ گماىته همت نقو  امباب ؿوایا  ّبٔ  و فهام باـ ناقو  اماباب تأحرـ منکـ ٝالمه  بناب
 کاه امت فمرنه این ػؿ مىرىػ ؿوایا   نقو  امباب به ػمتـمی منبٜ و مـرٜ تنها چى  بلکه  نبىػه آیا  تفنرـ

ـػانؼ می والف صمرمت به این ؿا ما  مقبىؿ اصاػیج منؼ  تضمك نىٝا    ّاٞرف و مننؼ غرـ ها آ  اف بنراؿ  که گ
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 منؼ ؿرا  کؾب اصتما  که-منؼ ٍضت ٍىؿ  ػؿ صتی  منؼ ّٞف عإـ به فمٔ نه  اٝتماػ ٝؼ  این .نؼهنت
ـػ می مرا  اف ؿا  (CDE–CIH  هما ). مانؼ عىاهؼ را پابـ  نٚـ اٝما  اصتما  ورىػ ػلر  به -کنؼ می تْٞرف یا ب

  :ػانؼ می بـؿمی لاب   فیـ مٞراؿها  به تىره با ؿا نقو  امباب ؿوایا  ٝالمه
 هاـ باـ و  نگياته مضاؼوػ ماىؿػ هماا  ػؿ  ىؼه ناف  نمٞر اىغاً ۀػؿباؿ  که آیاتی یٞنی: قانطبا و جرىا 
ـػ  ا َوَن M :مخال   .ىىػ راؿ  و تٖبرك  نرق باىؼ ػاؿا ؿا عَىٍرا  و ٍفا  هما  که ف ا َماا ْىاَتَتَمن   ْ ا َ  َف  ...L ه  الل 

ْْ    ِلَک ؽَ M : آی ؽی  ٍاػق اما  و بالـ اما  اف ىهـآىىب ابن اف بـها  تفنرـ ػؿ (ED)نناء/ ْؤِتراهِ  هِ الل   َف  ی 
ْ   َما ْىاَتَتَمن   َوَن M :آی  و  (F/رمٞه) ...L َیياء   َمْن  َْ  ِبهِ  ه  الل   َ  َف ْٞ َلی مْ کَب َٝ   ِ

ْٞ  ایان که ىؼه نم   (ED)نناء/ ...L َب
 ها( رق آ  و EEH و CEKE :F/EFI  G/CDD  ییٕبإبا) امت تٖبرك و رـ  باب اف ٝلی ػؿباؿه آیه ػو

ـ   اَ  کَ  َماMآی :  ؽی  ٝالمه :راویان شخصى آراىا  ْ   ِلَبَي
َ
ـا / ...L َتاَب ِک الْ  ه  الل   ه  رَ ْؤتِ ی   أ  :فـمایاؼ می (IK)آ  ٝم

ـػه نم  كٝبا ابن اف برهمی و صاتم ابی ابن  رـیـ ابن  امضاق ابن  ػؿالمنخىؿ  و یهاىػ اصبااؿ کاه هنگاامی :انؼ ک
ـا  اه  اف  نَاؿا ـػه ارتماٛ پرامبـ نقػ  نز  ؿا تاى عىاهی می آیا مضمؼ! ا  :گفت لـٙی ؿافٜ ابى  بىػنؼ ک

ـ  می پناه :فـمىػ پامظ ػؿ پرامبـ کنرم! پـمتو  مان یاا و  کنراؼ پـماتو ؿا او غراـ که این اف عؼاونؼ به ب
ـا  من بؼهم. او غرـ پـمو به ػمتىؿ ـانگرغته کاؿ این ب ـػ. ناف  ؿا آیه این عؼاونؼ و  ا  نيؼه ب ـا   ک  امخاا  ٙااه

 (ػیگـ مىاؿػ و CEKE :E/EEB  D/IC  E/EFE  ٕبإبایی) .امت ؿوایا  ىغَی امتنبآ نقو  امباب این
ـػ  ناا  باا  ؿا ناقو  مبب یک  مىاؿػ اف بـعی ػؿ ٝالمه  ررشتاـ ػیگاـ هاا  مابب باـ  هاایی ماال  اف با

   :ػهؼ می
َٜ  َلَمْؼ Mآی :  این تىّرش و تفنرـ ػؿ ایيا  مخال   :قرآن ظاهر با موافق روایت ترجیح الف. ا َمِم ا َلاْىَ   ه  الل   َن یؾِ ال 

ىا ْغنِ  َوَنْضن   ـ  رَفمِ  هَ الل   ِإ    َلال 
َ
ـا / ...L اء  رَ أ  لتاػه اف منؾؿ ابن و رـیـ ابن آمؼه ػؿالمنخىؿ ػؿ :نگاؿػ می (CJC)آ  ٝم

ـػه ؿوایت ُ  ی    ؾِ ال   َؽا َمْن Mآی :  ولتی انؼ ک
ـِ ا هَ الل   ْم  ّ ـْ ا َل  :گفت اعٖب بن صی    ىؼ ناف  (CC/ؼیصؼ) ...L َصَنن 

ـػ. مای لاـُ غنای اف فمرـ یک که گىنه آ   عىاهؼ می لـُ ما اف پـوؿػگاؿما  که ؿمرؼه کزا به ما کاؿ  ػؿ گرا
 نؼیاؼه ؿا عاؼا یهىػیاا   مىگنؼ عؼا به :فـمىػ که ؼهى ؿوایت ٍاػق اما  اف آیه همرن ؽی  ػؿ ٝراىی تفنرـ

گـ :گفتنؼ  نؼهنت ػمت تهی و فمرـ عؼا اولرا  ػیؼنؼ که را آ  اف ولکن  امت فمرـ که بؼاننؼ تا  انؼ  غنی عؼا ا
  ٕبإباایی) Lػاؿػ. انٖباق آیه با ؿوایت که آ  صاٍ  غنی. ما و امت فمرـ عؼا پل  بىػنؼ غنی هم   اواولرا بىػ

CEKE :F/JF  K/HE) 
ـا  :تاریخ با نزول سبب ترجیح ب. ْؤِمن   اَ  کَ  َوَماM :فـمایؼ می آیه این ؽی  ػؿ ایيا  مخا  ب ْ   ِلم 

َ
َ  یَ  أ ا ْمت  ْؤِمن   م 

... ِإن  
 
أ َٖ ـػه ؿوایت ٝکـمه اف رـیـ ابن :آمؼه ػؿالمنخىؿ ػؿ (KD)نناء/ Lَع  ٝاامـبن بنی اف نبريه بن صاؿث که ک

ـػنؼ می ىکنزه و آفاؿ ؿا ؿبرٞه ابی بن ٝراه همىاؿه  ره  وابی لى     تا آمؼ برـو  مکه اف صاؿث همرن مپل ک
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 ؿا فـٍات ٝرااه ىؼ. ؿو به ؿو ٝراه با  ؿاه برن ػؿ آوؿػ. امال  و کنؼ مهارـ  عؼا ؿمى  نقػ مؼینه به
ـػه غنرمت ـامت هنىف که این گما  به ؿا او و  ىؼ ػؿگرـ و  با  ىم  ؿماى  ناقػ ماپل و  ؿماانرؼ. لت  به  کاف

... اَ  کا َوَما Mآی :  که نگؾىت چرق  ؿمانرؼ. رناب آ  إالٛ به ؿا رـیا   آمؼه عؼا اْؤِمن   ىاؼ. نااف  Lِلم 
ـا  ؿا آیه عؼا ؿمى  ـائت ٝراه ب ـػ ل ـػه یاک و بـعراق :فـمىػ و  ک  باه ؿوایات ایان .کان آفاػ ماؤمن با
 (CEKE :G/FD  ٕبإبایی) .امت مافگاؿتـ نناء ۀمىؿ  نقو  تاؿیظ با و تـ نقػیک ٝملی اٝتباؿ

ـاین ـفتن نٚـ ػؿ با ایيا  بناب رق  و  تاؿیظ  نقو  مکا  و فما   نقو  امباب و ىأ  چى  هم امىؿ  به ٝلم گ
ـػاعته آیا  اف مغتلف ابٞاػ برا  به ها آ   امت. ماعته امتىاؿ ها آ  بـ ؿا عىػ  تفنرـ نٚـی  و پ

 ّای هطالعات ادبی، هعٌاؽٌاعی ٍ ؽٌاخت ٍاصگاى داًغتِ پیؼ .4-2

ـػهاا  مغتلفای چاى  متن  اػبی  تفاو  آىکاؿ  با مایـ متاى  ػاؿػ. ماتن لاـآ  ػاؿا  ٍاىؿ عراا   ؿویک
ـفی و نضى   ٝلم مٞانی و ـػهاا ػؿ ؿاماتا   ماعتاؿها  بالغی  ماعتاؿ ها  ٍ ... امت. هاـ یاک اف ایان ؿویک

ـػهاا  ک اؿآماؼ  ػؿ صاىفه گنتـه کمی و کرفی فهم و تفنرـ لـآ   ػؿ را  عىػ به کاؿ می ؿوناؼ. براا  ؿویک
ـا  کـیم  مٖالٞاا  اػبای چاى  مااعتاؿها  اػبای    لاـآ  شرٍض ـرتفنمت که ػؿ ا مٞنا به اینمٖالٞا  اػبی ل

ـفی  بالغی و ـف ... نضى   ٍ ـاب آ ا رمٞنا ب تربه لؼؿ کيو و ٙ  كراػؿ عىؿ فَاصت لاـآ  تضم ا یىىنؼ  اٝ
ـ  ا یو لىاٝؼ و اٍى  نضى بـ آ  و ػنبا  ىىػ ـػاعتن به اٍٖالصا  ٝلى   مغإب   رتضم فهیى نيىنؼ تا مباػا پ

ـفتن اف آ یؿا اف فهام و ػؿ  مٞاان  یمٖالٞاه و بـؿماا( CEIE :C/CI-CK.)ؿىارؼ ؿّاا  بااف ػاؿػ ا یاو ٝباـ  گا
ـا  فهم و تفنارـ لاـآ  ٝباؿا  و ر کی اف آ  امت که ب چاى  نضاى کماک  یاف ٝلاىم ؼیابامال  متن لـآ  صا

ـفتN اما نه مٖابك لىاٝؼ و مَٖلضا  ٝلم نضى مٞناا  نرارو تٞ ا راب  اف ابقاؿهاا یکایبه ٝنىا   ؼیبلکه نضى با .گ
ـ  یتلم ـائا  مغتلف ػؿ لـآ  انؼ یمٞان یآ  ػؿباؿه هماهنگ كیىىػ و اف ٕ ػؿ نگااه  نرچنا هام .ىاىػ  وؿف يهیل

ـک یبالغ بـ لـآ  باىاؼ  و بغىاهاؼ  یاٍٖالس ميغٌ بالغ کی كرتٖب یػؿ پ ؼیلـآ   مفنـ نبا یبربه ٝباؿا  ت
ؿا ػؿ امالىب  ا راامات کاه رماا  ب  هناـ  یبلکه ممَىػ نگـه اػبا. اف النا  بالغت بگنزانؼ یکیؿا ػؿ  هیآ

ـػ کاؿآمؼ  ػؿ نٚـیا  اػبی متن لـآ  کـیم  .مافػ یلـآ  مزنم م ـک  هاا یژگایو  باهمفناـ ػؿ ؿویک   هاا برت
ـػ  و یپ یٝـب ـک كرها ؿا به تأمال  ٝم آ  می ب ؿا که ػؿ  چه آ تا  کنؼ یم مهرلـآ  ّم برو امال ها برعىػ ػؿ ت

ـفات پ یلـآنا ا راو ننبت به فنى  مغتلف ب ىناعته تنها به لـآ  اعتَاً ػاؿػ  یآحاؿ ٝـب مرا   نمایاؼ. ؼارامٞ
ـا   ـا:?;/=: ;;9A )ىنتاو  و ػیگ ـاب رملاه  ـرتفن ( فی ـفا  به ص  ميکال  الفاٗ لاـآ  و اٝا ها و  که ٍ

ـػافػ  یم ی  بـ اماك لىاٝؼ این ماعتاؿهاٝباؿا  و اىاؿا  بالغ  و هنـ ینکا  فن ا رب عياک و   ـرتفنا پا
ـ  ینىٝ   وؿوس یب  کنؼ یػوؿ م یکه مغإب ؿا اف عؼا و کتاب اله  امت لى ٝ گـیو ػ یػؿ ٝلم نضى و مٞان نیتم

 .نترن ـرنا  تفن نتهیو ىا
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 اؿایا  ػؿ  مفناـ ػاننات  پارو ٝناىا  باه تىاناؼ می لـآ  تفنرـ ػؿا ػؿ ؽی  مٖالٞا  اػبی ا  که ػیگـ  ٝلم
 آیاا  کاه آ  رهات به امت. واژگا  ىناعت و مٞناىنامی ٝلم  باىؼ ػاىتهمؤحـ  ینمي  ایيا  تفنرـ  نٚـیا 

 ىاک  هاا واژه یاا کلماا  ناا  باه تاـ کىچاک یواصؼهای اف عىػ که امت رمالتی و ٝباؿا  اف ا  مزمىٝه  لـآ 
ـفته  ویاژه تىره نرق ٝباؿا  و واژگا  ىنامی مٞنا ٝلم به ٝالمه هنتنؼN عىػ عاً یمٞنای ػاؿا  کؼا  هـ انؼ و گ
 و واژگاا  براا  ػؿ نراق ٕبإباایی ٝالما  تفنارـ  نٚـیا  اؿفیابی (.?;:: =@;9  ؿوىن  ؼرمٞ) .امت ػاىته
 بْٞای امات مٞتماؼ و ػاىته برا  فیـ ها  ىرىه به ؿا واژگا  ىنامی مٞنا ایيا  کهمافػ  می آىکاؿها   آ  مٞانی

ـفته عىػ به رؼیؼ  مفاهرم نقو  فما  ػؿ  ىؼه ناف  مٞرن ؿوفگاؿ  ػؿ کـیم لـآ  متن کلما   چنارن هم .اناؼ گ
ـفتاه فاٍله  آمؼه لـآ  ػؿ که مٞنایی اف ػیگـ مٞنایی ػؿ ىؼ  ؿایذ ػلر  به  نقو  اف بٞؼ ـ  مهم اناؼ. گ  ػیاؼگاه ینتا

ـاؿ می اف  نقو  بٞؼ و نقو  َٝـ ػؿ واژگا  مٞانی برا  ػؿ ایيا  تفنرـ   باىؼ: این ل

 ًشٍل قزآى اس قبل -الف

 لاـآ  ناقو  اف پال اماا  ػاىاته عااً یمٞنای لـآ  نقو  اف لب  که ػاؿنؼ ورىػ واژگانی امت مٞتمؼ ایيا 
  بنؼ  نمىػ: تىا  تمنرم ها ؿا این گىنه می که آ  انؼ ىؼه مٞنایی تغررـ ػچاؿ

 غزابت. 1

ـابت  ػؿ که واژگانی رمله اف (.9AAA :9/><8منٚىؿ   ابنباىؼ ) نامفهى  و غامِ آ  فهم که کالمی و ٝباؿ  غ
ـابت لـآ  ـاه لبر  متٞؼػ   اف به مٞانی لـآ  ػؿ امت. فتنه فتنهۀ ػاؿنؼ  واژ  مٞنایی غ ـػ    ٝؾاب  گم  آفماایو  وک

 هاـ مٞناا  به ؿا م  ٕبإبایی فتنه(. ٝال?>9  =: 9?;9ی  لـىN ;:<: :9>9ی  اٍفهان ؿاغبآمؼه امت ) ها رق این
ـا   فتنه: Mػانؼ میىىنؼ   آفمایو آ  به نفىك که چرق  ـا  نفىك بـ که باىؼ بایؼ چرق  له  ػؿ تاـ برو کانولآیاؼ   گ

مْ لَ  َو M:  رمل .ىىػ  می امتٞما  ٍلش ها  پرما  ىکنتن نرق و ها رنگی  ناامنی پريامؼها  ىه  ی اِتل  ىَ   َن  َصت   ِفْتَنا    َتک 
...L مغاـوؿ عاىػ کفـ به ایؼ  ػیگـ ىؼه تْٞرف رنگ با که امت این اف کنایه ( ییٕبإباانياىنؼ  CEKE :K/IG .)

ـابت فتنه ـػ و فما  به بنته واژه یٞنی مٞنا  Nػاؿػ مٞنایی غ  کنؼ. می فـق آ  مض  کاؿب

 هفَْهی قبض. 2

 و فما  گؾىت احـ ػؿ اما  ؿفته کاؿ به ومرٜ یمٞنای ػؿ  ػوؿه یک ػؿ واژه یک که آ  مٞنا  به مفهىمی لبِ
ـاه) امات ىاؼه مفهاىمی ّرك ػچاؿ ها آ  مٞنا   ٝالم ػؿ ؿعؼاػهایی  :تاا بای  فااؿك ابن N:@/=: 98>9   ؼراف

  لـآ  ػؿ اما  امت عىػ اٍلی رایگاه اف ىؼ  عاؿد  فنك اٍ   "فامك"  کلم مىؿػ ػؿ نمىنه ٝنىا  به (.:8=/>
 ؽیا  ػؿ ٝالماه .(?;<: :9>9  یاٍافهان ؿاغب) امت ؿفته کاؿ به عؼاونؼ اف إاٝت و فـما  اف عـود  امٞن به

َلمْ Mآی : 
َ
ِ   أ

ْ
ِؾیَن  َیأ ىا ِلل  ْ   آَمن 

َ
َٜ  أ مْ  َتْغَي ه  ىب  ل  ـِ  ل  هِ  ِلِؾْک ىا َوَن  اْلَضك   ِمَن  َنَقَ   َوَما الل  ىن  ِؾیَن  َیک  اىا َکال  وت 

 
 َلْبا    ِماْن  اْلِکَتااَب  أ
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اَ   َٖ َلْرِهم   َف َمؼ   َٝ
َ
مْ  َفَمَنْت  اْْل ه  ىب  ل  ـ   ل  مْ  َوَکِخر ْنه  ىَ   م   ممابا  ػؿ عياىٛ نؼاىاتن مٞنا  به ؿا فامك (<9/ؼیصؼ) Lَفاِمم 

ماىاؿػ  و @>;/=  @?/:  A; :A/9>8;9  ییٕبإباا) کنناؼ مای تبررن صك ٝبىػیت اف عـود نرق و  لـآ  و صك
ـۀ  لاـآ  ػؿ اماا  ػاىت ومرٜ یمٞنای  نقو  اف لب   ٝـب فبا  ػؿ واژه این  کلی ٕىؿ به (.ػیگـ  ایان مٞناایی ػایا
  امت. ىؼه مفهىمی لبِ ػچاؿ و  مضؼوػ واژه

 هفَْهی بغط. 3

ـ  یا بنٔ مفهىمی  تٞمرم ـػ صىفۀ کهامت لف٘  به گىنه ا   مٞنایی یکۀ گنتـه ػای  تـ ومارٜ گؾىته اف آ  کاؿب
امات آ   ىاؼ  تماا  چراق  باا ؿفاتن بارن اف و گؾىاتن مٞنای به LنفكM ۀ(. مخال واژ =A: 9A:>9مغتاؿ   اصمؼىىػ )

َت  َفِئِ  M...  ٝالم  ٕبإبایی ػؿ برا  مٞنا  واژه"نفك" ػؿ آی .(:>=: :9>9  یاٍفهان ؿاغب) ْٞ َٖ ْ   اْمَت
َ
ا َتْبَتِغَی  أ  ِفای َنَفم 

 
َ
ُِ اْْل  ؿاغابػیگاـ ) ػؿ اف آ  اف عاـود و ػؿ  اف ػیان ػؿ ػعاى  یٞنای Nنفااق  (  می فـمایؼ: کلما=;/انٞا .L )..ْؿ

َناِفِمرَن  ِإ   9A) :M@: :9>9  یاٍفهان ْؿِ   ِفی اْلم    الؼ 
َ
اؿِ  ِمَن  ْمَفِ  اْْل امْ  َتِزاَؼ  َوَلن الن  ا َله  ـ  ار َِ  ػؿ ( مناافمرن=>9/انٞاا L )َن

 افپارو ػؿ والٜ ایان لبرا  واژگاا    (;A; :9A/9=:  9:/=?  </<8;9یی  ٕبإبا) Lنؼ.هنت  ػوفط ػؿره تـین پنت
ـ  نقو  اف بىػه انؼ  اما پل   ػاؿا  ػنلت مضؼوػلـآ  نقو   ػاؿا  یافتاه و گناتـه واژگاا  ایان مٞنااییۀ لـآ   ػایا
ـػه چنرن ٝالمه این لاٝؼه ؿا ػؿ فهم ٍفا  عؼاونؼ نرق ب همنؼ.  ا ىؼه مفهىمی بنٔ ـا باـ امااك ایان  Nکااؿ مای با فیا

عؼاونؼ متٞا  به کاؿ ؿفته به هما  مٞنا  مٞهىػ و متٞااؿف ػؿ ناقػ مغإباا  اماتN باا ایان ۀ لاٝؼه ٍفاتی که ػؿباؿ 
ـا عؼاونؼ متٞا  اف هـ نمٌ و ٝراب  ٝااؿ   ىىػNتفاو  که مَؼاق آ  ػؿ مىؿػ عؼاونؼ ػاؿا  بنٔ مفهىمی می  فی

ـا  مخا که  (. یا آ A; :9/:9;9  ییٕبإباامت ) ـ  عؼا به کاؿ میۀ ٝلم ؿا ػؿباؿ ۀ ٝالمه ولتی واژ  ب ػ  صمرمتا  هماا  ب
ؿمانؼ که ػؿ غرـ او به کااؿ ؿفتاه  اماا باا بنأ مفهاىمی  عؼاوناؼ باه ایان رهات کاه اف ؽا  کاما  و  مفهىمی ؿا می

ـفته می ىى  مخالو انتقاٛ می بی ـا ػؿ نٚـ گ  (.::هما   ػ )ىىػ  اف مضؼوػیت و ٝىاؿُ ماػ  مب
 ٝلامو  ىىػ می مـبىٓ لـآ  نقو  اف لب  ػؿ مٞنایی تضى  به که بىػ امىؿ  اف بـعی  ىؼ گفته که مٞانی این

 ایان امااك بـ ؿا تفنرـ  و ػاىته او ها  ػاننته پرو گرـ  ىک  ػؿ ىگـف  تأحرـ ها آ  اف یک هـ به مفنـ
ـا  ٝلى  ـاهم و  ب  آوؿػ. می ف

 ًشٍل اس پظ -ب

 عزف هتؾزعِ با قزآى ٍاصگاى تفاٍت. 1

ـػ  لـآ  ٝـف ػؿ ـػ باا هاا واژه بـعی کاؿب ـ  ناقػ آ  ؿایاذ کااؿب ـا اماتN متفااو  ٝهمتيا  ػمتٞاؼ ٝىاما  فیا
ـػها  ػؿ فبانی و فـهنگی ـ  ٝـف کاؿب  ؿا واژه  عىػ نٚـ مىؿػ اهؼاف به بنته لـآ  اما Nامت ػاىته تأحرـ ٝهمتي

ـفته کاؿ به عاً مَؼالی ػؿ َـ  یاْبَتلَ  ِإؽِ  َو Mآی :  ػؿ "امامت" واژه ػؿ ٝالمه ػیؼگاه اف ا ه نمىن .امت گ ه   اِهرمَ ِإْب بُّ  َؿ



 تفسیری عالمۀ طباطبایی در رویکرد ناظر به مفسر بر اساس معیارهای کارآمدی نظریۀبررسی 

 
   

111 

 

َن  ا   ِبَکِلمَ  ه  َتم 
َ
ی اَ  لَ  َفأ َک َر  ِإن  ل  ِٝ اِك  ا   باىػ  مٖااٛ  پرياىایی باه ؿا "امامات" ایيا  امت. (>:9)بمـه/ Lاما  ِإمَ  ِللن 

 مٞناا  کاه امات ایان آ  ماننؼ و تفامرـ این منيأ :کنؼ می تفنرـ ػنرا یا ػین امىؿ ػؿ ؿیامت یا وٍایت  عالفت
ـػ ۀ تىػ انٚاؿ ػؿ  امتٞما  کخـ  ػلر  به و  فما  مـوؿ به  لـآ  الفاٗ  تناق  عاىػ اٍالی منقلات و مماا  اف  ما
 بلکاه  نرنات مضَاىؿ لفٚی مفاهرم به  -ىـیفه  آی ػؿ مؾکىؿ امامت -الهی مىاهب این که صالی ػؿ Nامت یافته

  :?/=  >A; :9/:?:-:?;  A/<8;9  ییٕبإبااا) .ػاؿػ عااىػ ػؿ ؿا مٞاااؿف اف ٙاااهـ  صمااایك وؿا  صمااایمی
ـاین ( 9?;-8?;/< ـػها  بناب ـػهاا  ػؿ ػلات ماانٜ نبایؼ مٞنا یک ػؿ  ٝـف مرا  ػؿ واژه این مکـؿ کاؿب  کاؿب

ـػػ واژه آ  لـآنی عاً ـا  بلکه  گ ـای به بایؼ تـرمه و تفنرـ ب  ىىػ. تىره نرق واژه هـ عاً نل

 کاربزدّای هتعارف آى با قزآى ٍاصگاى تفاٍت. 2

ـای کمک با -لـآنی واژگا  بـعی مٞنا   احاـ باـ ولای  بىػ ؿوىن کامال   نقو  َٝـ ػؿ -منفَ  یا متَ  نل
ـفا قرن و  کلما  كرػل  مٞنا ػؿ منامضه  گـیػ  ها فـهنگ با یغتگرآم چى  ٝىاملی   هاا و راق آ   ىاؼ  یٝ

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

ـػها  اف امال  ػین  اىااؿه ا امات باىػه اماال  ػٝاى  انتيااؿ و  لاـآ  ناقو  اف پال مناتضؼث و نىٙهىؿ کاؿب
 ػین مٞنا  به امت  امال  ػٝى  انتياؿ و لـآ  ىؼ  ناف  اف بٞؼ اما  امت Lلى M مٞنا  به LامتM  کلم :کنؼ می

 (CEKE :C/DKI  ییٕبإبا) .ىؼ ىایٜ امال 

 . داٍری عادالًۀ هفغز4-2

  ٝـٍا باه ػاػ  تناىٛ  پـمياگـ  تىا   متن برـو  فکـ  ها  صىفه با مفنـ آىنایی و ؽهنی ها  ػغؼغه
ـػه و  ػاوؿ  ـػاؿ  پ ـا  ؿا لـآ  مغتلف ها  نیه اف ب ـاهم و  ب  مراا  اف (.=A;-A: :?;9  ینارعم) کنؼ می ف

 تفنارـ  ٝلمای و اىااؿ  و ارتهااػ  و ٝملای و ؿوایای و لاـآ  باه لاـآ  تفنارـ ماننؼ  مٞتبـ تفنرـ ها  ىرىه
 ؿا تاـ برو یٝاؼالت و انَااف ؿٝایت البته که امت گيىػه ػاوؿ  رهت مفنـ ؿو  به ؿا تـ برو یباب  ارتهاػ 

ـه  ارتهاػ  تفنرـ ػؿ مهم ها  پایه اف یکی ٕلبؼ. می ـاػ اماتنبآ مما  ػؿ ٝم  اف منؼ  به  ػؿ متٞاا  عاؼا  ما
 امت. کـیم لـآ  آیا 

ـػ باا ٕبإباایی ٝالم   تفنارـ ػؿ عاىػ تفنارـ  نٚـیاا  اف متناىٛ و مغتلاف مىاّاٜ ػؿ  ارتهااػ  ؿویکا
ـه با  المرقا   ؿا یکاؼیگـ با آیا  اؿتبآ اف ٝملی گرـ  نترزه  لـآ  آیا  ارتهاػ  فهم مما  ػؿ ٝم  اف منؼ  به

 و ػاوؿ  ػؿ ٝما  نماو باه اٝتناا باـ آىاکاؿا  لاـآ  باه لـآ  تفنرـ  ؿوه اتغاؽ با و ؿمانؼ می ٙهىؿ  َمن به
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ـػافػ می یکؼیگـ با لـآ  آیا  اؿتبآ اف گرـ  نترزه و امتنبآ ـایای ٝما  (.:98 :=8>9  یاوما) پا  تفنارـ ػؿ گ
ـػه پرؼا ٝملی مَؼاق ػو فن اه  لنا  ػؿ که باىؼ می اٍٖالصی  لـآ    :امت ک

ـهمَؼاق او : ا    لنام ایان باـ امات. لـآ  تفنرـ مما  ػؿ بيـ  تزـبی و ٝملی ػمتاوؿػها  اف منؼ  به
ـػػ می إالق منبٞی ٝم   (A8 :9/9?8;9  یآمل  رىاػ) .گ

 ٝما  لنام ایان باـ که  امت لـآ  آیا  تفنرـ و فهم ػؿ بيـ تٞم  لىۀ اف وامٖه بیامتفاػۀ  مَؼاق ػو :ا 
 (9?9  هما ) .ىىػ می إالق ؿوىنگـ ٝم  یا  مَباصی

ـػ  پا  ٝما  باه مباصاج تفنارـ  ػؿ  ـاػ ٝالم  ٕبإبایی اف ػمتـمی فهم ٝاػ  بيـ به مٞنا  لـآ  و باف ک م
ـا که ػؿ  متNتفنرـ  عىػ ػؿ تفنرـ المرقا   مٞنا  ػو  ا نٚـیا  تفنرـ المرقا  با رؼیت تما  ػؿ مماب   ممؼم چ

ـفای مای کناؼ ) ـه منؼ  اف ٝم  ػؿ تفنرـ لـآ  اینتاػه  و آ  ؿا تضمرا  باه لاـآ  مٞ : CEKEیی  ٕبإباانىٛ او  به
C/I-Jکه به ؿوایا  ملف التَاؿ مای اعىػ بـ تفنرـ المرقا   ػؿ مما  نمؼ ؿوه تفنرـ مضؼح  (. ایيا  ػؿ ممؼم   

کننؼ  اف صزرت ٝم  ػؿ تفنرـ لـآ  کـیم مغن گفته امت. به نٚـ ٝالم  ٕبإبایی عؼاونؼ هرچ گاه صزات ٝما  
ـػه  و ػٝى  لـآ  به تؼبـ ؿا ػلر  بـ لبى  صزرت ٝم  ػؿ مماا  ػ اوؿ   اماتنٖاق  و فهام ؿا ػؿ کتاب عىػ نفی نک

ـػه امت )ها امتناػ  لـآ  ػاننته و به آ  المرقا  بـ لـآ  مضىؿ  ػؿ تفنارـ  و   (. برا  ٝالمه ػؿ ممؼم</9هما   ک
ـاػ آیاا  لاـآ   و اماتنٖاق و ػاوؿ  اف آیاا   باا اماتفاػه اف ػیگاـ آیاا    ـا  براا  ما تاله ایيا  ػؿ این تفنرـ با

ـػ لـآ  به لـآ  ایيا  ػؿ تفنرـ ػاؿػ ) (. ایياا  مزاهاؼ  ػؿ ؿاه تياغرٌ  @::: ;@;9امتاػ   صکایت اف ؿویک
ـ  اؼػانؼ مییك لـآ  ؿا ؿاهگيا  ص  اعتالف ػؿ تفنرـ فهم و تفنرـ آیا  اف ٕ آیا : عاؼا ػؿ  ۀ  و بـ این باوؿ  باه ٝو

M ِؾیَن وا َوال  مْ َلَنْهِؼیَ  ِفرَنا َراَهؼ  ه  َلَنا ن  ب  (. اف نٚاـ و   لاـآ  A; :9/99;9یی  ٕبإباا( امتناػ می کنؼ )A</ٝنکبى L )م 
 .ـب آىنا باىؼ  لؼؿ  فهم و امتنٖاق آ  ؿا عىاهؼ ػاىاتبه ٝـبی مبرن ناف  ىؼه و هـ کل که به امالرب فبا  ٝ

  و برناؼ می( ایيا  این اعتالفا  ػؿ تفامرـ ؿا ناىی اف اعتالف ػؿ کيف مَؼاق کاال  عؼاوناؼ متٞاا  A/9هما   )
ٜ الفاٗ برا   نترز این منئله ؿا  اٜ الفااٗ  نٚـی   و کنؼ میتَىؿ غلٔ ػؿ منيأ ّو ؿوس مٞنا ؿا رایگقین نٚاـ باه ّو

ـا  صمایك عاؿری می ػانؼN به گىنه ا  که ػؿ نٚـ ٝالمه ٝاؼ  تىراه باه ؿوس مٞناا  مابب اعاتالف ػؿ مَااػیك و  ب
ـها  ناب (. ػؿ براا  اماتنٖاق و ػاوؿ  ػؿ نٚـیاا  9/98هماا   را و تضمر  مٞانی ػیگـ بـ لـآ  عىاهؼ ىؼ ) هتفنر

یی بایؼ گفت  ایيا  مْٞ  کيف مَؼاق الفاٗ ؿا ٝام  کيانؼه ىؼ  پا  مناابٜ برـونای  ػؿ تفنرـ  ٝالم  ٕبإبا
  و مٞتمؼ امت این ميک  مبب می ىىػ مفنـ به پرو ػاننته هاا  و مٞناا  ماأنىك ػانؼ میفهم صمایك کال  وصی 

کتفا  ـا  کيف مَؼاق آ  ػمت به ػاماا  مناابٜ ػیگاـ  ىاىػ  اف نکنؼعىػ اف واژگا  ا پاا  مباصاج   ایان ؿو  و ب
 (9/99هما   )کنؼ  ػؿ فهم مماٍؼ ٝالره لـآ  باف می رق آ  ؿا ٝلمی  و
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 یٞنای ػو  ؿاهکااؿ و  مٖاـس تَاىؿ  ؿاهکااؿ ػو  مياک  ایان اف ؿفات بـو  ٍضرش ؿاهکاؿ برا  ػؿ ٝالمه
 (;9/9 هما  ) .ػانؼ می منٖبك لـآ  مى  اف ىؼه ػٝى  تؼبـ با ؿا آ  و ٍضرش ؿا لـآ  به لـآ  تفنرـ

گـ  ماایـ رایگااه و نماو نفای یٞنای -بنانؼگی لاـآ   ؿا آیا  تفنرـ ػؿ ٕبإبایی  ٝالم  ۀىرى  بـعی چه ا
ـ  مهم ایياا  امات مٞتماؼ و  ػاؿناؼ مای اٝال   -تفنرـ  ؿوایا  رمله اف  تفنرـ  مننؼا   ؿوه ػؿ منباٜ ینتا

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

ـا  کاه باىؼ ا  ٝؼه ماننؼ و  ىىػ نفی  ناؼا  و  ىاماؿنؼ بنانؼه می ؿا لاـآ  فمأ  اصکاا  و مٞااؿف ىاناعت با
M نَ َصْن ـاین انؼ. ػاػه مـ Lهِ الل   اَب ِکتَ  اب  ـا  منتنؼ تـین ٝمؼه و منبٜ تـین مٖمئن بناب  لاـآ  عاىػ  تفنارـآیا  با

  یلؼما) ىاىػ مای تفنارـ ػیگـ آیا  اف امتمؼاػ و  آیا  عىػ ػؿ تؼبـ با آیا  امت ممکن که را آ  تا و  امت
9;?: :;9>N 9  پىؿ بهزت;A9 ::A9-;<9). ـا  تفنارـ ػؿ ؿوایاا  نماو نمىنه ٝنىا  به  ٝالما  ػیاؼگاه اف ؿا لا

ـاؿ اىاؿه مىؿػ ٕبإبایی ـػ می ل   :گر
  هماىاؿه  ػاوؿ  و اماتنٖاق  تفنارـ  مماا  ػؿ  کىىارؼ می   مغتلاف منابٜ ػؿ   ٕىننی و  ٝمرك  مرـ  با  ٝالمه

ـاین ـفات مای کاؿ  به تفنرـ  مما  ػؿ ؿا آیا   ا  گىنه  به نمایؼ و  ؿٝایت ؿا مغتلف ل   ممتْاا  باا  تفنارـه  کاه گ
  مراقا   چه تا  ؿوایا   به  ننبت  تٞهؼ   چنرن ورىػ  البته (.>=:/:  بی تا: یآمل  رىاػ) نباىؼ  تٞاؿُ ػؿ  ؿوایا 

ـا   ؿوىنی  مٞنا  امتٚهاؿ و امتنٖاق  امکا  انؼافه چه تا و ػاؿػ  مافگاؿ   لـآ   به  لـآ   ؿوه  مؼلى  با  اف  آیاه  با
ـاN (9<9-8<9/9  بای تاا: یآمل  رىاػ) بىػ عىاهؼ بـؿمی نرافمنؼ  ػاؿػ ورىػ   آیا  مایـ  به  اؿراٛ  ٕـیك  کاه چا
 ػو اف  یکایM  ناه  امات  امال   مغن Lحملرن  مزمىMٛ  صمرمت ػؿ و  بىػه  اؿفه  بی  ؿوایا   به  ؿرىٛ  بؼو  تفنرـ

ْنَقْلَنا ...Mآی :  ؽی  ایيا  (:A; :9/9;9  ییٕبإبا) تنهایی!  به Lحم 
َ
َبا ـَ کْ الؾ   َک رْ ِإلَ  َوأ ا َن ر  ِلت  اق   َماا اِك ِللن   ِهمْ رْ ِإَلا َ  ن 

ل   َٞ مْ َوَل وَ  ک  َتَف یَ  ه  ـ  ؿمى  نمو (>>/نض ) Lـ  ک  صزرات باـ ػا   آیا کنؼ. می تَـیش لـآ  مبرن ٝنىا  به ا
 باه منضَاـ ؿا تفنارـ  ؿوایاا  نمو که ا  ٝؼه مغن صتی و  ىماؿػ می لـآ  آیا  برا  ػؿ پرامبـ لى 

 باه تىراه باا ٝالماه (.9<:/:9  هماا ) کنؼ می نفی ىؼیؼ  تٞابرـ با  انؼ ػاننته نَىً غرـ و متيابها  تبررن
گاهی و ها ػانو   ماىاؿػ  تفنارـه نٚـیا  ػؿ  بىػ آوؿػه ػمته ب  تفنرـ ػؿ ػعر  منابٜ اف که مغتلف ها  آ
ـاؿ امتنٖاق و ػاوؿ  مىؿػ ؿا متٞؼػ  و نىپؼیاؼ هاا  اماتنٖاق باه پاماغگى و کاؿآمؼ  تفنرـ نٚـی  و  ػهؼ می ل
ـاهم ؿا رؼیؼ  ؿا انَااف و ٝاؼالت او تفنارـ  نٚـیاا  اف مغإاب هام و  باىؼ منَفانه و ٝاػننه هم تا آوؿػ ف

ـػاىت ـػ. ٍىؿ  ؿأ  تضمر  و نمایؼ ب   نگر
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 ق هفغز در فْن هتيعالی. دٍری اس 4-3

ـا  ها  ػاننته پرو ػعالت گاهی  ٝلم به منضَـ  مفن  بلکاه Nباىػ نغىاهاؼ مفناـ اماتنٖاق و ػاؿو  یا و آ
ـػ. مای باـ ػؿ نرق امت او انتٚاؿا  و ٝالیك ها آ  مـچيمه که ؿا مفنـ فکـ  مغتلف ها  ميـب  ٝالما  گرا

ـا  انتٚاؿا  و ٝالیك ػعالت ٕبإبایی ـفاانی چاى  هاایی ؿوه با مغتلف مفن  یاا و  تزـبای ٝلاى   کالمای  ٝ
ـا کنؼN می ؿػ و تغٖئه ؿا ٍـف مضؼحرن   فـمایاؼ مای آیاا  اف عؼاونؼ چه آ  اف غرـ ػعالت مبب امىؿ این که چ

ـػ مىؿػ ػؿ ایيا  نمىنه ٝنىا  به  ىؼ عىاهؼ تفنرـ  نٚـیا  و تفنرـ ػؿ  :گىیاؼ می هاا اعباؿ  تفنارـ  ؿویکا
M کتفااا تااابٞرن و ٍااضابه الااىا  چناارن هم و ؿوایااا  نماا  بااه تنهااا  عااىػ تفناارـها  ػؿ هااا اعباؿ ـػنااؼ می ا  .Lک
 هفات آیا  باه امتناػ با  نؼاىتنؼ آ  بـ ؿوایا  اف ػلرلی که ا  آیه هـ تفنرـ ػؿ والٜ ػؿ (>/A; :9;9  ییٕبإبا)

ـا  آ  مىؿۀ ـػنؼ می تىلف آ  ػؿ  ٝم ـػها رهت به ها اعباؿ  که امت مٞتمؼ ٝالمه .ک  انتٚاؿا  و  كمالی  ؿویک
ـنؼ نمی آیا  تفنرـ ػؿ ؿا ٝم  صزرت  عىػ  اف ىاؼهN احباا  آ   ومارل  باه لاـآ  صمانرات کاه ٝملای هم آ   پؾی

ـفی ـػ  مرا  اعتالف تا ػهؼ می تفکـ و ـتؼب به ػمتىؿ  لـآ  ٕ  آیاا  ػاؿنؼ مٞی متکلمرن که آ  یا .ؿوػ افبرن م
 انتٚااؿا  و ماؾهب باا کاه هـچه یٞنی هماهنگ باىؼN ىا  فکـ  ٝالیك و مؾهب با تا کننؼ تفنرـ ا  گىنه به ؿا

ـفتنؼ  می  بىػ مىافك ها آ  ـػنؼ می تأوی  ؿا بمره و پؾی ـػاعتن لاـآ  باه گىنه این  ٝالمه ػیؼ اف .ک   نرنات تفنارـ پا
ـا  تٖبرك این کهبـ این باوؿ امت  بلکه ـاٟ به ولتی هم فالمفه .امت لـآ  با عىػ ٝالیك و نٚ  لاـآ  تفنارـ ما

ـاػ و مٞناا کياف را  باه هاا آ  .افتاػناؼ LتٖبراكM  وؿٕا ػؿ متکلما  ماننؼ  آمؼنؼ   ٝالیاك  آیاا  اف عؼاوناؼ ما
ـا  و منلما  ـایيا که  ٝملی ها  امتؼن  با عىػ عرا  به که ؿا فلنفی نٚ  باىػ ىاؼه پاؾیـه ماىؿػ و منالم ب

ـا  و ٝالیاك باا آ  مٞناا  یا و ٙاهـ لـآنی آیا  هـرا ؿا. لـآ  آیا  ػیگـ ٕـف ػؿ و نؼگؾاىت ٕـف یک  نٚا
 اهمرات ٝملای امتؼنن  به چى  فالمفه ٝباؿتی به .نؼػف  می آیا  تأوی  به ػمت  ػاىت مغالفت فلنفی آنا 

ـفت مین  یابنؼ ػمت آ  به تىاننتنؼ نمی امتؼنن  این ٕـیك اف که ؿا چه آ  هـ  ػاػنؼ می  ؼکىىارؼن مای و  ناؼپؾی
ـاتيا  بـ که  ا  گىنه به ؿا آیا  آ   تغٖئه به ٝالمه چنرن هم .(?:/A; :9;9  هما ) نماینؼ تأوی   ىىػ تٖبرك نٚ

ـػ ـػاعته تزـبی ٝلى  ػانيمنؼا  و متَىفه ؿویک ـناا  وؿٕاه ػؿ نراق هاا ایان امت مٞتمؼ  پ    افتااػه تٖبراك عٖ
ـاػ  ـفتنؼ می گؾىتگا  تفنرـ  ىرىه اف عىػ که ؿا ای  ممؼماه ػؿ ٝالمه مغنا  اف امت. واؿػ نرق ها آ  عىػ بـ گ

ـا  و ها ػاننته پرو و ٝالیك ػاػ  ػعالت  نفم که آیؼ بـمی چنرن المرقا   :باىؼ تىانؼ می چرق ػو تفنرـ ػؿ مفن
ـا  ػهؼ می تٖبرك به ؿا عىػ را  تفنرـ  تفنرـ ػؿ مفنـ ٝالیك ػاػ  ػعالت با. 9  مفنـ و مضمك ىغٌ فی

ـػاعتن اف لب  لـآنی مفاهرم ػؿ  لاـآ  :بپـماؼ عاىػ اف ابتؼا  کنؼ بـعىؿػ آیا  با تىانؼ میىرىه  ػوبا   تفنرـ به پ
ـػ صما  بایاؼ چراق چه بـ ؿا آیا  این که این یا  گىیؼ می چه  .ػاؿػ وراىػ بناراؿ تفااو  رملاه ػو ایان مراا  ؟کا

گاـ .کنؼ می ؿوىن ؿا تفنرـ یک بىػ  تٖبرك یا تفنرـ  باىؼ ػاىته تىانؼ می مؤا  هـ لبا  ػؿ مفنـ که مىّٞی  ا
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 مناای  اف کناؼ می مٞی و بؼانؼ ؿا لـآ  نٚـ عىاهؼ می چرق هـ اف لب   گىیؼ می چه لـآ  که بپـمؼ افعىػ مفنـ
 نٚاـ تضمرا  لَاؼ مفنـ را این ػؿ .یابؼ ػمت آیه فهم به و نمایؼ ىـوٛ  نؼاؿػ ػلت و امتؼن  به نراف که بؼیهی

گـ اما  نؼاؿػ ؿا آیه بـ عىػ ىغَی  و ٝالیاك ملناله یاک ػاؿا  چاى   باىؼ ػاىته ؽهن ػؿ ؿا ػو  مؤا  مفنـ ا
 اف کاه الگاىیی با و باىؼN ها ػاننته پرو و ٝالیك آ  بـٕبك تفنرـه که آیؼ بـمی ػؿٍؼػ  امت هایی ػاننته پرو
 .کنؼ  تفنرـ ؿا لـآ  آ  ٕبك  ػاؿػ عىػ ؽهن ػؿ لب 

ـا  تاله ػؿ مفنـین غالبا    تفنرـ  مغتلف ها  ؿوه ػؿ که امت مٞتمؼ ٝالمه  ػو  ماؤا  باه ػماترابی با
 تفنرـ  ها  ؿوه این که به همرن رهت کنؼ. می الما ؿا عاً فکـ  رهت یک نرق تفنرـهایيا  لؾا  هنتنؼ

ـػ  تفنرـ گىنه این و آوؿنؼ می ػؿ LتٖبركM اف مـ  تفنرـ را  به  لـآنای صماایك اف بناراؿ  کاه ىاىػ می باٝج ک
ـػه مزاف  .(A; :9/99;9  هما ) ػهؼ تأویال  به ؿا رایيا  آیا  تنقی  و ىىنؼ ىم

ـفای تبراا  و ناىؿ ؿا عاىػ کاه لـآنای :امات ایان  تفنرـ ػؿ مفنـ ٝالیك ػاػ  ػعالت  نفم. :   کناؼ می مٞ
 باه نراف  ػانؼ می LنىؿM ؿا عىػ که لـآ  یٞنی Nنمایؼ هؼایت لـآ  به ؿا ما تا باىؼ ػیگـ  چرق به نراف  نبىػه آىکاؿ
ـاٟ  ممؼم  تفنارـ ػؿ ٝالمه نٚـ ٕبك .(== :8<;9  یفياؿک یلنان) بافىناعت و ػیؼ ؿا آ  بتىا  تا باىؼ ػاىته چ

ـا  ٕبما   المرقا  ـانزا  و مضاؼحا   متَاىفه  فالمافه و متکلماا   تابٞا   ٍضابه افرمله مفن  ػانيامنؼا  ما
 تفنارـ  هاا  بضج امااك و پایاه ٝنىا  باه ؿا عاىیو عاً ها  فـُ پرو و ٝالیك تزـبیN ٝلى  به منؼ ٝالله

ـاؿ  ایياا  تٞبراـ  باه یاا تفنارـ ؿا لاـآ  هاا فـُ پرو آ   پایا باـ ٝباؿتی  به و  ٝالیك آ  به امتناػ با و انؼN ػاػه ل
MتٖبركL ـػه  .انؼ ک

ـاین ـگىنه ورىػ ٕبإبایی ٝالم  بناب ـا  ه  و ٝاللاه هاـ باالٞکل یا  کننؼ نمی ؿػ ؿا فـُ پرو و ٝالیك  نٚ
ـػوػؿا  فـّی پرو  ػؿ مفناـ  هاـ و باىانؼ باؼیهرا  و ّـوؿیا  رقء که هایی فـُ پرو بنا چه ػاننؼ. نمی م

 بىػ. نغىاهؼ منتخنی امـ این اف نرق ٝالمه مرا  این ػؿ وباىؼ  ػاىته نراف ها به آ  تفنرـ امـ
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ـا  ناقػ مـماى  ها  تملی رؼ  تماب   مٞراؿهاایی  اؿایا نرافمناؼ  تفنارـ  نٚـیاا  اؿایاه ػؿ  منالما  مفنا
ـػ مه با  فمرنه این ػؿ کاؿآمؼ  ؿا لـآ  آیا  اف کرفی و کمی بهتـ تبررن تا بىػه مفنـ و مؤلف  متن به ناٙـ ؿویک
ـػ به ٕبإبایی ٝالم  ػیؼگاه ػؿ پژوهو نتایذ ىىػ. می ىام  ـاؿ می اف مفنـ به ناٙـ ؿویک   باىنؼ: این ل
 ؿوه باه التاقا  و  لاـآ  باه لاـآ  تفنارـ مبنا  بـ  ىرٞی مٞاٍـ بقؿگ مفنـ ٝنىا  به ٕبإبایی ٝالم . 9

ـاػ فهم و مٞنا کيف به ارتهاػ  ـػاعته کـیم لـآ  آیا  ػؿ عؼاونؼ م  امتN پ
D .ـػ ػؿ ایيا  تفنرـ  نٚـیا  اؿفیابی کی  مفنـ به ناٙـ ؿویک  مٞناا  باه ؿا تفنرـ و  که امت آ  اف صا

ـاػ مٞنا  فهم  نماىػ فاـُ انناانی چى  هم ؿا عؼاونؼ امت نف  ؿو این اف .ػانؼ می  لـآ  مؤلف یٞنی  عؼاونؼ م
ـاػ فهم و کيف به بتىانرم تا   یابرمN ػمت او م

E . ـاػ کيف و فهم ؿا تفنرـ ایيا کراؼ ٕـیك اف عؼاونؼ م ـاػ باـ تأ ـػ می مؤلاف ما ـفا   اماا  ىام  ایان باه ٍا
ـػ کتفا ؿویک ـػه ا ـاتـ ؿا پا و نک  نراق مفنـ به ناٙـ و متن به ناٙـ مٞراؿها  به تفنرـ این را  را  ػؿ و نهاػه ف

 امتN نهاػه بنرا  نرق ها آ  اماك بـ ؿا عىیو تفنرـ  نٚـیا  و اىاؿه
ـفته نيأ   ٝالمه ۀىرى  به تفنرـ برا . > ـػ اف گ ـاػ کيف ػؿ ایيا  ارتهاػ  ؿویک  لاـآ  آیاا  ػؿ الهای ما

 باىؼN می
ـة  ٍىؿ  به تفنرـ  اؿای  ىؼه ایيا  تفنرـ  آؿاء مانؼگاؿ  مىرب آنچه. = ـا  اف المٞاؿفیػای  ارتهاػ  نٚ
Nـاتـ چرق  امـ این امت  بىػN عىاهؼ مؤلف به ناٙـ کاؿآمؼ مٞراؿها  به ىؼ  ملق  اف ف
ـػاعتن. < ـا  کاؿآماؼ مٞراؿها  به پ  تفنارـ  نٚـیاا  صاىفه ػؿ -مٞاٍاـ و مالف اف اٝام -مغتلاف مفنا

ـاػ کيف ػؿ ؿا مفنـ که امت ؿاهی  نمي چى  هم  مضمماا  ویژه تىره مىؿػ بایؼ امـ این ؿمانؼ. می یاؿ  الهی م
ـاؿ پژوها  لـآ  و ـفته ل ـاػ فهم تىانؼ می که هایی آمرب اف تا گ  ىىػ. رلىگرـ   مافػ ػاؿ عؼىه ؿا الهی م
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 ٍ هآخذ هٌابع

 .قرآو کرین
 .انمالمی انٝال  مکتب لم:، ةهعجن هقاییص اللغ  تا( بی) اصمؼ  فاؿك ابن .9
ـ  بن مضمؼ  منٚىؿ ابن .:  .ػاؿالفکـ برـو :لطاو العرب،   (CKKK) مک
 .ػاؿالفکـ برـو :البحر المحیظ فی الحفطیر،   (ق:9>9) مضمؼ  انؼلنی ابىصرا  .;
ـة:، ةالمعاصر  العربیة ةهعجن اللغ  (قA:>9) ٝمـ  مغتاؿ اصمؼ .>  .الکتب ٝالم لاه
ـا :جفاضیر،  با آغًایی  (CEJE) ؿّا  امتاػ  .=  .لؼك نيـ ته
کبـ ٝلی  مرنى  ؿاػ افياؿ  .< ـا :ضیاضی،  علىم فرهًگ  (A@;9) آلابغيی ا  .چاپاؿ ته
ـا :المیساو،  جفطیر فی هًهجه و الغباعبائی  (ق=8>9) ٝلی  ومیا .?  .امالمی تبلرغا  مافما  انتياؿا  ته
 .نىؿ ٝلی نىؿ لم:جفطیر المحیظ االعظن و البحر الضخن،   (ق::>9) صرؼؿ مرؼ  آملی .@
A.  عنـو  بالـ (CEJD)   ،ـا :هىیث علن دیًی  .امالمی اؿىاػ و فـهنگ وفاؿ انتياؿا   ته

 .نفرل آحاؿ لم:جفطیر فریقیى )جاریخ، هبايی، اصىل، هًابع(،   (CEKC) ٝبؼالکـیم  پىؿ بهزت .98
ـامی .99  و 9: ىاماؿۀ  قرآيۀی هۀا  پۀووهع هجلۀ ، «جفطیر دايع و «هرظ» هرهًىجیکM  (CEIK) مضمؼ  به
::  ٌٍ:<-<@. 
هٝبؼ  آملی رىاػ  .:9  .ان بی لم:  عاله  عباعبایی ياهه غًاخث عاله  عباعبایی؛ جفطیر  ضیره  (تا بی) الل 
ـاء لم:  جفطیر جطًین  (CEKB) اااااااااااااااااااااااااااا  .;9  .ام
ـاهرم  صاررا  .>9 ماؿۀ ىا  راهبرد، «ًذهیهغالعات آ  ها کیجکً یروظ غًاخح یابیارز   ارهایهعM  (A8;9) اب
=A  ٌٍ?? – 98>. 
ه ؿوس  عمرنی .=9  آحاؿ اما  عمرنی. نيـ و تنٚرم مىمنه لم:جفطیر ضىره حمذ،   (:?;9) الل 
کبـ ٝلی  ػهغؼا .<9 ـا :لغث ياهه دهخذا،   (:?;9) ا ـا  ػانيگاهانتياؿا   ته  .ته
 .ػاؿاليامر  برـو :  القرآو غریب فی المفردات  (ق:9>9) مضمؼ  بن  صنرن   نی اٍفها  ؿاغب .?9
ـة: ػاؿ المناؿ.جفطیر المًارق(  :?;9ؿىرؼ ؿّا  مضمؼ ) .@9    لاه
9A. صنن  ؿوصانی (9;?A)  M 9;-:9ٌٍ  @9 ىماؿۀ  راهبرد  «کارآهذ  و هػروعیث بر درآهذ. 
، ««و المفطروو ریالحفط»در کحاب   ریجفط  و روغها یيقذ هبايM  (;@;9) ٝلی مضمؼ  اٍفهانی ؿّایی .8:

 .<:-:9ٌٍ  :9 ماؿۀى  یفلطفه اضالهپووهػًاهه حکمث و 
  عالهه جىاد  به آرا  کردی)با رو  نیقرآو کر  یعرفاي ریو هراحل جفط یهباي  (A@;9) مضمؼرىاػ  ؿوػگـ .9:
 .>? -?>ٌٍ  ?= ماؿۀى  لبنا ، (یآهل
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 الٞلمر . لکتباػاؿ  برـو :القرآو،  علىم فی العرفاو هًاهل  (ق<9>9) ٝبؼالٞٚرم مضمؼ  فؿلانی .::
 .هؼایت فمق  لم:قرآو،  آیات يسول ها  زهیًه یا اضباب  (<?;9) بالـ مضمؼ  ؿوىن مٞرؼ  .;:
ن لم:  آو فهن غًاضی روظ و قرآو زباو جحلیل  (=@;9) بالـ مضمؼ  ؿوىن مٞرؼ  .>:  و صىفه پژوهيی  مؤم 

 .ػانيگاه
 .ػاؿالفکـ برـو :، القرآو علىم فی االجقاو  (ق:9>9) الؼین رال   مرىٕی .=:
ـا :بیاو،   (<@;9) مرـوك  نارىم .<: ـا ته  .مرت
ـا :  مهؼو  یضریغًاخث روظ ها  علىم )فلطفه علمی(،   (CEDE) فرلرنرن  ىاله .?: ـکت ته  چاپغاناه ىا

 .تابا 
ـا  .@: ـف .دایرة المعارف االضالهیة  (CKEE) ىنتاو  و ػیگ    برـو : ػاؿ المٞ
:A.  کىؿوه  ٍفى (CEJI)   ـا :غًاضی،  هعًی بر درآهذ  .مهـۀ مىؿ  ته
 للمٖبىٝا . یانٝلممؤمن   برـو :  القرآو ریجفط یف ساویالم  (;A;9) نرصن مضمؼ ؼرم  ییٕبإبا .8;
 .امالمی لم:غیعه،  دیذگاه از اضالم در قرآو  (>?;9) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .9;
ـا :وبیاو،  هعايی  (CEKB) فاػه اىـف ؿّا  مضمؼ  ممؼ  ٝلى  .:;  .ممت ته
ـا :اضالم،  در ضیاضی ايذیػه هبايی  (;@;9) ٝبامٞلی  فنزانی ٝمرؼ .;;  و فـهناگ پژوهيگاه انتياؿا  ته

 .امالمی انؼیيه
 مؤمنا  لام:  اضۀالم ضیاضۀی و ارزغۀی يظۀام بر درآهذ : اضالهی ايذیػه هبايی  (?@;9) مضمىػ  فتضٞلی .>;

 .عمرنی اما  پژوهيی و آمىفىی
ـاهرؼ  .=;  .هزـ  :لم العیى،  (ق98>9) اصمؼ بن عرلی  ف
ـامـف .<; ـاملکی ف  اماالمی ٝلاى  ػانياگاهانتيااؿا   :مياهؼروظ غًاضی هغالعات دیًۀی،   (=@;9) اصؼ  ل

ى   .ّؿ
کبـ ٝلی مرؼ  لـىی .?; ـا :   قرآو قاهىش  (CEIC) ا  . راإلمالم تبکال ػاؿ ته
 اماا آمىفىای و پژوهيای   مناؤ م لام:هبايی و قىاعذ اضحًباط از قرآو و حۀذی،،   (CEID) مؼاص  یلؼم .@;

 .عمرنی
;A. ـا :غرح فػرده ا  بر المیساو،   (8<;9) ٝلی مضمؼ  یفياؿک یلنان  .منلما  فنا  نهْت ته
ـا :فرهًگ هعیى،   (9?;9) مضمؼ  مٞرن .8> ـکبرـ ته  .انتياؿا  امر
 برـو : ػاؿالکتب الٞلمر .القرآو،  الًسول اضباب(  ق99>9اصمؼ )واصؼ   ٝلی بن  .9>
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