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 چکيده 
گبُثِتوبمهفبّینٍهٗبًیلطآىّؿتٌس؛ًمفولیدسیٍآثیت)ٔ(ثٌَِٖاىافطازیوِاّل

حمبیكلطآًیزاضًس.آیبتلطآىوطینٍضٍایدبتًیدعهَیدسایديهُلدتاؾبؾیزضتجییي
ثیت)ٔ(تٌْدبثدِتفؿدیطاّلّبیهَظُآزّسوِاؾت.هطارٍِٗزلتزضضٍایبتًكبىهی

قَزٍایكبىلَاٖسٍانَلیضاثطایفْننحیحٍتفؿیطآیبتیچٌساظلطآىهحسٍزًوی
اًدسٍّودَاضُقدبگطزاىذدَیفضاثدِازُیلطآىثِقبگطزاىذَیفآهَظـزقبیؿتِ
ضؾسزضََلتبضیدتفؿیطلدطآىثًِٓطهیًوَزًس.زضؾتتفؿیطتطغیتهیقیَُاًتربة

وطین،اؾلَةغبلتثطتفؿیط،تفؿیطتطتیجیثَزُاؾتٍهفؿطاىتبلطىچْدبضزّنالجدبل
ٖیهوىياؾتاظاًس،ایيزضحبلیاؾتوِتفؿیطهَيَووتطیثِتفؿیطهَيَٖیزاقتِ

انلٍضیكِآىاظظهبىًعٍللطآىٍّودطآًُطانُالحی،انُالحیرسیسثبقس،ٍلی
وِهٌكدب ٖلدنهٗهَهبىتفؿیطتطتیجیٍرَززاقتِاؾت.ایيهُلتاظضٍایبتپیبهجطٍ

تفؿیطّؿتٌسٍثیبًبتایكبىثٌَِٖاىهطرٗیتٖلویٍهحهزاٍضیهَضزتَرِاؾدت،
تَاًدسزلیلدیلدبَٕثدطؾتاظؾَییٌٖبیتاّلثیتثِتفؿیطهَيَٖیهیلبثلاحجبتا

تحلیلدیٍ-یيًَقتبضوِثبضٍـتَنیفیزضانحتٍاٖتجبضایيؾجهتفؿیطیثبقس.
نَضتگطفتدِهٌبثٕهَرَزٍٍثطضؾیؾیطتبضیریتفؿیطثیت)ٔ(ثطهجٌبیاحبزیجاّل

اّدلثیدت)ٔ(زضزٍٖطندِْْدَضٍتفؿیطهَيَٖیزضٖهطوِحبنلقسیيًتیزِا
گؿتطزُاّلثیتاظایديگیطیثْطُهطثٌَثًِوَزیىیاظزٍٖطنِوًِوَززاقتِاؾت

هَيَٖیاؾدتقیَُ)ٔ(ثِهٗهَهبىثیبىهٗبضفٍانَلٖمبیسٍاحىبمتَؾٍضٍـٍ
ِ)ٔ(هٗهَهبىتَؾٍقبگطزاىٍانحبةطثٌَثِآحبضیاؾتوِٖطنِزیگطًوَزهٍ ثد

ٍیبًعزیهثدِٖهدطٖهطاّلثیت)ٔ(هَيَٖیزضقیَُتفؿیطآیبتثٍِهٌَٓضثیبى
.قسُاؾتتألیفایكبى


ل:ها کليد واشه .،ضٍـتفؿیط،انَلٖمبیس)ٔ(ثیتلطآى،تفؿیطهَيَٖی،ّا
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  هقدهه

تطیيٍوبضآهستطیيهٌجٕقدٌبذتزیدي،ٍتفؿدیطلدطآىهجدیيٍؾٌتزضوٌبضلطآى،هْن

ثیت)ٔ(ثدٌِٖدَاىزٌٍٖهدطاضظقدوٌسزضؾدبحتیحاحىبماؾت.پیًَسلطآىٍاّلتكط

ّسایتزیٌی،پیًَسغضف،ٖویكًٍبگؿؿتٌیاؾت.لطآىوطینثدٌِٖدَاىآذدطیيوتدبة

ثیت)ٔ(ثِوكسٍاّلّبیثكطیتباًتْبیٖبلنضاثِزٍـهیآؾوبًی،ضؾبلتّسایتًؿل

ًوبیٌس.پیًَسٍاضتجدبٌضًسُلطآى،ًمفهىولضاایفبهیٌَٖاىهفؿط،هجیي،حبفًٍّگْسا

ایيزٍآىچٌبىتٌگبتٌگاؾتوِاگطیىیضّبقَز،زیگطیهؤحطًرَاّسثَز؛ظیطالطآى

گطیذَزضاثِزضؾتیایفبًوبیسوِزضؾتتفؿیطٍتجییيقَزتَاًسًمفّسایتظهبًیهی

اقتِقسُاؾت.قبّسایيازٖبّدن،فطهدبیفثیت)ٔ(گصاّلٍایياهطیاؾتوِثِْٖسُ

یٌٗیضؾَلاوطم)ل(زضحسیجحملیياؾتوِٖبلوبىفطیمیيثِندحتآى؛لطآىُآٍضًس

وٌس؛ظیدطاایديثیت)ٔ(يطٍضتپیساهیثطضؾیهیطاثتفؿیطیاّل،اٖتطافزاضًس.ثٌبثطایي

وٌدسٍثدِظًسگیفدطاّنهدیّبیگیطیاظلطآىضازضتوبمظهیٌِثْطُهیطاثگطاًجْبظهیٌِ

ّبینحیحتفؿدیطیضؾستوبمضٍـثركس.ثًِٓطهیّبیَبلتّسایت،ثیٌبییهیاًؿبى

ثیت)ٔ(ٍضٍایدبتآًْدبزاضًدس.ثطضؾدیضٍایدبتٍهَرَزثًِحَیضیكِزضتفبؾیطاّل

زّسوِتفؿیطهَيدَٖی،اگدطتبضیریتفؿیطهَيَٖیًكبىهیثیت)ٔ(ٍؾیطثیبًبتاّل

ّدبیتفؿدیطیاؾدتودِِثِقىلاهطٍظی،انُالحیرسیساؾت،ٍلییىیاظضٍـچ

ٍثدبایدياًدسپیبهجطاوطم)ل(ٍزیگطهٗهَهبى)ٔ(اظظهبىًعٍللطآىثِآىتَرِزاقتِ

ضٍـقبگطزاىٍهربَجبىذَیفضازضثطضؾیهَيَٖبتهرتلفثِآیبتلطآىاضردبٔ

گیطیاّلثیت)ٔ(اظتفؿیطهَيَٖیاظزٍرْدتْطُقبیبىشوطاؾتوِاحجبتثزازًس.هی

اّویتٍيطٍضتزاضز؛یىیاظایيرْتوِثباحجبتایيهُلتپیكدیٌٍِلدسهتتفؿدیط

هؿتسلٍٖویمیثطایاحجبتنحتگطزز؛زٍمپكتَاًِهَيَٖیثََِضزلیكهكرمهی
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َيدَٔزاهٌدٍِآیسٍّوچٌیيثطضؾیایديهٍزضؾتیضٍـتفؿیطهَيَٖیثِزؾتهی

قبگطزاىایكبىاظتفؿدیطهَيدَٖیضاهكدرمثیت)ٔ(ٍگیطیاّلٍهجٌبیثْطُگؿتطُ

ّبینَضتگطفتِزضثبةثطضؾیضٍیىطزٍهَيدٕاّدلثیدتاظهیبىپػٍّفًوبیس.هی

گیطیایكبىاظایيضٍـ،زٍهمبلِثِرْتثطضؾیهؿتملًؿجتثِتفؿیطهَيَٖیٍثْطُ

ضيبتألیفهحوس«اّلثیتٍتفؿیطهَيَٖیلطآى»ِاؾت؛یىیهمبلِهَئَلبثلتَر

هؤلفزضًكطیِهٗطفتثِچبحضؾیسُاؾت.زضایيهمبل1382ِزاٍٍزیاؾتوِزضؾبل

ٍزضازاهِثبثیبىپطزاظزاثتساثِثطضؾیتفبٍتتفؿیطهَيَٖیٍتفؿیطلطآىثِلطآىهی

قَزوِزضاحبزیجٍاضزُاظپیدبهجطاودطم)ل(ٍطهیچٌسضٍایتهحسٍزایيًىتِضاهتصو

ذَضزهجٌیثطایيوِایكبىثِووهآیبتّدنهًدوَى)ٔ(ضٍایبتیثِچكنهیهٗهَهبى

اًس.همبلِزیگطثباًسٍثِهَيَٖیاظهَيَٖبتلطآىپبؾدگفتِهُلتهْویضااضائِزازُ

اؾتوِزضؾدبل«الؿالمٖلیْنقٌبؾیتفؿیطهَيَٖیزضضٍایبتاّلثیتضٍـ»ٌَٖاى

زضًكطیِتفؿیطاّلثیتثِچبحضؾیسُاؾت.ضٍیىطزایيهمبلدِ،ضٍیىدطزضٍـ1392

ِثبثطضؾیٍتحلیلضٍایدبتاّدلثیدتزضایيهمبلِهؤلفقٌبذتیاؾتٍ ّدبٍ)ٔ(گًَد

زضًوبیسٍثِایيهَئَوِاّلثیت)ٔ(ّبیایكبىزضتفؿیطهَيَٖیضاتجییيهیضٍـ

پطزاظز.ثٌبثطایيثبتَرِثِهمبالتشوطاًس،هیًٓطزاقتِچِفطآیٌسیضاهستفؿیطهَيَٖی

تفؿیطهَيَٖیاهطیلُٗدیاؾدت،لدیىيگؿدتطٍُگیطیاّلثیت)ٔ(اظقیَُقسُثْطُ

گیطیایكبىاظایيضٍـچِاًساظُاؾتٍاّلثیت)ٔ(ثبچِویفیتٍهجٌبییٍزاهٌِثْطُ

تیاؾدتودِثبیدسثدِؾؤاالاًساظرولِچِهَيَٖبتیاظایيضٍـاؾتفبزُوطزُزضثیبى

ّدبیاؾبؾیایياؾتوِتفؿیطهَيَٖیچِگًَِؾؤالّبپبؾدقبیؿتِزاز.زضٍالٕآى

-زضایيًَقتبضثبضٍـتَنیفیتزلیٍَْْضیزضٖهطاّلثیت)ٔ(زاقتِاؾت؟اوٌَى

تفؿیطهَيَٖیذَاّسقدس؛ؾد ؽهحَضّدبیپیكیٌِایثِؾیطٍتحلیلی،ًرؿتاقبضُ

 .گیطزتفؿیطهَيَٖیزضٖهطاّلثیت)ٔ(هَضزثطضؾیلطاضهیًوَز
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 شناسي آى چيستي تفسير هوضوعي و جریاى -3

اؾالهیاظزیطثبظتَرِثِزٍگدطایفاندلیزضتفؿدیطآیدبتضؾسزضاًسیكِهیثًِٓط

طایفهَيَٖیثِتفؿیطلطآىهُطحثدَزُاؾدت.لطآىیىیگطایفثِتفؿیطتطتیجیٍگ

لطآىثطتفؿیطیاؾتوِزضچبضچَةآىهفؿطثِتفؿیطآیِثِآیِ،هطازاظتفؿیطتطتیجی

ظازُ،ؾیسهحودسٖلدی)ًه:یؿبلیپطزاظز.یوِزضلطآىزاضًس،هیلاؾبؼتطتیتٍتؿلؿ

هَيدَٖیاظودِزضثدبضُّبییاؾدت(هطازاظتفؿیطهَيَٖیهزوَِٖثحج196ایبظی،

گیدطزٍزضقسُزضلطآىثبتسثطٍتٗوكزضوللطآىودطینندَضتهدیهَيَٖبتهُطح

ّبییوِثًَِٖیثِهَئَهدَضزًٓدطهدطتجٍاؾدتهدَضزثطضؾدیٍآیِپطتَآىّوِ

ّبییاظًگطـهَيَٖیثِآیبتلدطآىزضندسضاؾدالمثدِقَز.ًوًَِاؾتٌُبقٍالٕهی

ّبیفمْیٍیبهَئَز.گطچِایيًگبُثؿتِثًِیبظآىظهبى،ثیكتطزضثبضُذَضچكنهی

گیدطیّبیهطثٌَثِیههَئًٍَتیزِؾبذتيآیِاهبًكبًگطلعٍمهطتجٍ،اٖتمبزیثَزُ

ّبؾت.هفؿطاىپیطٍهىتتاّلثیت)ٔ(ًیعّوَاضُثِيطٍضتًگطـهَيَٖیثدِاظآى

اًس.ایديضٍـّبیهَضزًیبظاظآىثْطُثطزُثطذیاظهَئَلطآىآگبُثَزًسٍزضتجییي

ذَضز.افعٍىثدطایٌىدِثطذدیاظالیتفؿیطّبیتطتیجیهفؿطاىقیِٗثِچكنهیِزضالث

ّدبییاظلدطآىثردفثٌسیقسُپػٍّبىاؾبؼوبضذَزضاثطضؾیهَيَٖیٍزؾتِلطآى

يَٖیثدبگصقدتظهدبىًدِتٌْدبضقدسٍاًس.لیىيثبایيٍرَزتفؿیطهَوطینلطاضزازُ

ّبیّسایتآىضٍثِذبهَقیگطاییسٍٍردِغبلدتوبضّدبیقىَفبییًیبفتثلىِقٗلِ

ٍْْدَض14ّدبزضلدطىتفؿیطیهفؿطاىگطایفتطتیجیقس.اهبثبپیكطفتؾطیٕزاًدف

ّبیذدَزضازضهَيدَٖبتٖلدَمهىبتتهرتلففىطیزضوٌبضآىوِثبٍضّبٍگطایف

پػٍّبىهؿلوبىاٖناظقیٍِٗؾٌیضاثدطآىوطزًس.لطآىًؿبًیثِقىلهٌؿزنٖطيِهیا

زاقتوِهٗبضفلطآًیضاثِقىلیًَثطضؾیوطزٍُثِتكٌگبىهٗبضفٍحیدبًیٖطيدِ

ًوبیٌساظایيضٍتفؿیطهَيَٖیزیگطثبضُهَضزتَرِٖبلوبىلطاضگطفدتٍضٍظثدِضٍظ
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لطآًدیآقدىبضگطزیدس.)ًده:-فطٌّدگاؾدالهیگؿدتطزَُظُاثٗبزرسیسیاظآىزضح

(61ٖعیعی،

 اهتوام اهل بيت)ع( به تفسير هوضوعي هحورهای نوود -2

ّبیفطاٍاًیٍردَززاضًدسودِگطاهی)ل(ٍائوِّاَْبض)ٔ(ًوًَِزضولوبتگْطثبضپیبهجط

ِثٌدسیٍزاٍضیزضلجدبلآىضاآیههَئٍَروٕپیطاهَىگطزآٍضیآیبت اًدس؛هَذتد

تدَاىٍلدىهدىیبفدت،ّطچٌستفؿیطهَيَٖىزضلطىچْبضزُثِقىَفبیىضؾیسٍآٍاظُ

ّبىایيًگطـتفؿیطى،رَیىضیكِّبىآىضازضتفؿیطهٗهَهیي)ٔ(ضزیبثىوطز.پىضیكِ

تَاًسزضاٖتجبضآىثیفعایسٍثِآىپكتَاًِقطٖىٍحزیّتثجركس.زضثطذىاظضٍایدبت،هى

ّبیىاظتفؿیطهَيَٖىاضائِقسًٍُٓطیِلطآىزضثبضُیههَيدَٔاظآیدبتهتٗدسزًِوًَ

اؾدت؛ثِایيضٍـ،زضزٍقىلهحمدكقدسُ)ٔ(اّتوبمهٗهَهبىتزلیاؾتفبزُقسُاؾت.

هَيدَٖیلدطآىضاتفؿدیطثیت)ٔ(زضآىثِقدیَُوِاّلاؾتزضلبلتضٍایبتیقىلاٍل:

گیدطیاظآهَظـٍتَنیِایكبىثِزیگطافطاززضرْتثْدطُلتزضلب:زٍمقىل؛ًوبیٌسهی

ِ تفؿدیطهَيدَٖیتَؾدٍقدبگطزاىٍایيضٍـاؾتوًِتیزِآىتسٍیيآحبضیثدبندج 

ایًعزیهثدِ)ٔ(یبزضزٍضُهٗهَهبى)ٔ(اؾتوِغبلتایيآحبضزضٖهطهٗهَهبىانحبة

آیس.فهیلهُلتزضازاهِهیتِثطضؾیایيزٍلبلتثقسُاؾت.تألیفٖهطایكبى

 های مختلف به شیوه موضوعیر حوزهکننذه تفسیر قرآن دروایات ارائه 4-2

تفؿیطهَيدَٖیثدطایّبیهتٌَٔاظقیَُاهبهبىهٗهَم)ٔ(زضهمبَٕهرتلفٍزضلبلت

ثیدت)ٔ(قدبگطزاىٍپیدطٍاىًٍوَزًسٍثدسیيتطتیدتاّدلثیبىهٗبضفلطآىاؾتفبزُهی

ّبیگًَدبگَىهبًٌدس؛ٖمبیدسٍهٗدبضف،هؿدبئلحمدَلیٍذَیفضازضظهیٌِهربَجبى

وٌٌسُتفؿیطزازًس.ضٍایبتاضائِارتوبٖی،اذاللیٍاحىبمفمْیٍغیطُثِلطآىاضربٔهی

ّبییاظتفؿیطهَيَٖیاضائِهَيَٖیگَیبیایيهُلتاؾت.زضثطذیاظضٍایبت،ًوًَِ
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ضثبضُیههؿبلِثباؾتفبزُاظآیبتهتٗسزثیدبىگكدتِاؾدت.ّبًٓطلطآىزقسُوِزضآى

؛گیطزّبییاظایيضٍایبتًملٍهَضزثطضؾیلطاضهیایٌهزضازاهًِوًَِ

 هَضَعی  شیَُتبییي هعٌای ٍحی بِ  1-1-2

قس.اهبم)ٔ(ثباؾتكْبزثِآیدبتؾؤالزضلطآى«ٍحی»اظحًطتٖلی)ٔ(زضثبضُهٌٗبی

ٍحیضؾبلی)ٍحیٍیدػُ-1حیزضلطآىثِهٗبًیگًَبگَىآهسُاؾت:لطآىفطهَزًس؛ٍ

»پیبهجطاى(وِآیِ

ّدسایت-2ٌبیٍحدیاقدبضُزاضز.(ثطایيه163ٌٗؿب :ال)؛«

»:غطیعیهٌٗبیزیگطیاظٍحیاؾتوِایيآیِزالثطآىاؾت

ِ-3(68ٌحدل:ال؛)« اقدبضُپٌْدبًیودِآید

(ثدطآىاقدبض11ُ؛)هدطین:«»

»ٍ(12؛)فهدلت:«»بتگیطیوِآیتمسیطٍاًساظُ-4زاضز.

حیثِهٌٗدبیزؾدتَضودٍِ-5س.ً(ثطایيهٌٗبیٍحیزاللتزاض10)فهلت:«

(.111وبئسُ:ال؛)«»فطهبیس:لطآىزضایيثبضُهی

(ثط112ًٗبم:اال)«»وِآیِقیبَیيٍحی-6

»آیِوٍِحیآگبّی-7زاضز.ایيهٌٗباقبضُ

(زالثطایديهٌٗدیاؾدت.73ًجیب :ال)ا؛«

ثبضٍـهَيَٖی،هٗدبًیٍوبضثطزّدبی(اهیطالوؤهٌیي)ٔ(255-18/254هزلؿی،)ًه:

ًوبیسٍزضایيثبضُآیبتیزاضزٍهٌٗبیزلیكآىٍاغُضاوكفهیگًَبگَىٍحیضاثیبىهی

ضفتِاؾتضاهدَضزاؾدتٌبزٍتحلیدللدطاضّبوٍِاغٍُحیٍهكتمبتآىثِوبضضازضآى

بیپیبمهرفدیذساًٍدسثدِزّسوِزضلطآى،ٍحیتٌْبثِهٌٗزّس.ایيضٍایتًكبىهیهی

پیبهجطاىًیؿت،ثلىِزضهٗبًیزیگطیًیعاظایيٍاغُاؾتفبزُقسُاؾت.
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 هَضَعی  بِ شیَُ «ارتکاب اًبیاء بِ گٌاُ»دفع شبِْ  2-1-2
)ٔ(ًیدعزضضیىیاظهزبلؽذَیفوِاهبمضيدبزهأهَىضٍایتیچٌیيآهسُاؾتوِزض

ًوبیسلطآىقجْبتیضازضهَضزٖهوتاًجیب هُطحهیآىحًَضزاقتٌس،ثباقبضُثِآیبت

ضؾدسودًِوبیس.چٌدیيثدًِٓدطهدیاظاهبمضيب)ٔ(زضهَضزآىآیبتَلتتَيیحهیٍ

ثباؾتكْبزثِآیبتلطآى،ّدناظآیدبتیودِزضْدبّطثدبهأهَىاهبم)ٔ(زضایيگفتگَثب

نثًَِٖیٖهوتاًجیدب ثٗدساظًوبیسٍّٖهوتاًجیب هربلفاؾتزفٕقجٍِْاثْبمهی

زضآٍضزٍُاظضؾبًس.گَیباهبم)ٔ(زضایيضٍایتلطآىضاثًُِدكًجَتكبىضاثِاحجبتهی

هدأهَى،ًوبیس.ثٌَِٖاىهخبلهطتجٍٖهوتاًجیب ضااحجبتٍاؾتٌجبٌهیآیبتثِْبّطغیط

ًوبیدسٍزضٍالدٕهدیؾؤالاظاهبم)ٔ((121؛)َِ:«»زضهَضزایيآیِ

زّسایديثباقبضُثِایيآیِٖهوتحًطتآزم)ٔ(ضاهَضزقهٍتطزیسلطاضهیهأهَى

زضحبلیاؾتوِاهبم)ٔ(ثباؾتكْبزثِآیبتلطآىثًِیىَییایيقجٍِْتطزیسضاثطَطف

فطهبیسوِقیُبى(چٌیيهی22)االٖطاف:؛«»اهبم)ٔ(ثبتَرِثِآیًِوبیس.هی

ذَاُقوبّؿتن،آزمٍحَّا تبلجدلّبضافطیتزازٍثطاىآًبىلؿنذَضزوِهيذیطآى

اظآىوؿىضاًسیسُثَزًسوِثِزضٍ٘ثِذسالؿنیبزوٌدسٍثدباَویٌدبىثدِلؿدناٍاظ

ٍایيگٌبُّنگٌبُوجیطًُجدَزودِزضذتذَضزًس،ایيلًیِّ،لجلاظًجَّتآزماتّفبقافتبز

ثركساىثَزوِذساآًْبضاهىآزمهؿتحكّٖصاةرٌّْنقَز،ثلىِاظرولِگٌبّبىن یطُ

ربئعاؾت،ٍلىٍلتىذساًٍدساٍ-لجلاظظهبىًجَّتكبى-ٍایيلجیلگٌبّبى،ثطاًجیب ًیع

ٍچِوجیدطُ،هطتىدتًكدس،ضاثطگعیسٍپی وجطًوَز،هٗهَمقسٍّیچگٌبّى،چِن یط

-122؛)َدِ:«»فطهبیس:ظیطاوِذساًٍسهى

آل؛)«»فطهبیس:(ًٍیعهى121

اظهأهَىایيگفتگَ(ٍایيگًَِذساًٍسآزم)ٔ(ضاثطگعیس.زضثرفزیگطیاظ33ٖوطاى:

؛«»ذَاّسوِزضهَضزایيآیِاهبمضيب)ٔ(هی
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ِزضایيربثبشوطایيآیِهأهَى(تَيیحزّس.زضٍال76ٕ)االًٗبم: ایزضنسزثیدبىقدجْ

ثدطزٍهٌٓدَضاٍایدياؾدتودِهدیؾؤالاؾتوِثبآىایوبىحًطتاثطاّین)ٔ(ضاظیط

پطؾتیٍهبًٌسآىقسُوِاهبم)ٔ(ثبتَيدیحآیدِحًطتاثطاّین)ٔ(زچبضهٗهیتؾتبضُ

زّس.حًطتفطهَزًس:اثطاّین)ٔ(زضهیبىؾِگطٍٍُالدٕایيقجِْضاثًِیىَییپبؾدهی

وطزًدسٍپطؾتیسًس،گطٍّىوِهبُضاؾتبیفهدیسُثَز،گطٍّىوِ)ؾتبضُ(ظّطُضاهىق

پطؾتیسًسٍحًطتاثطاّین)ٔ(ثطاىآىوِثُالىزیيآًدبىضاهیگطٍّىًیعذَضقیسضا

ضٍقيوٌسٍثطایكبىحبثتوٌسوِٖجبزتوطزىچیعّبیىوِهخلظّطٍُهدبٍُذَضقدیس

ِٖجبزتقبیؿتِذبلكآًْبٍذبلكآؾوبىٍظهیياؾدتاظایديّؿتٌسنحیحًیؿت،ثلى

ّبٍؾ ؽغطٍةٍافَلذسایهَضزپطؾتفایيًىتدِضاثیدبىضٍثبازٖبیپطؾتفآى

ّباؾتًِاظنفبتهَرَزلسینٍاظلدىثٌدبثطایيًوَزوِافَلٍغطٍةاظنفبتپسیسُ

ثبقدٌس.ٍلدصاحًدطتاثدطاّین)ٔ(تَاًٌسقبیؿتِپطؾدتفًویذَضقیسٍهبٍُؾتبضگبى

»ذُبةثِهطزمفطهدَز:

ّدبیىودِثدطاىلدَمذدَز(ٍآىزلیل78-79؛)االًٗبم:«

ٍَ تِلْكََ حّجَتُنٌكا   »فطهبیس:ّبىاٍثَز،ّوبىََضوِذساًٍسهىآٍضزالْبمذساٍاظزازُهى

اظاهبم)ٔ(زضهَضزهأهَى(زضثركیزیگطاظضٍایت83؛)اًٗبم:«قََْهِِِ  آتَیٌْاّا إِبْراِّینَ عَلى

» ًوَزؾؤالتَيیحایيآیِ

ثباقبضُیدِایديهأهَى(زضٍال87ٕ؛)االًجیب :«

آیٍِهُطحوطزىایيوِیًَؽ)ٔ(لَمذَزضاتطنودطززضحدبلیودِذكدوگیيثدَز

ًَؽ)ٔ(ضازچبضقجًِْوبیسوِاهبم)ٔ(ثبتَيیحایيآیِقجِْضاثِذَاؾتٖهوتیهی

ًیىَییثطَطفًوَزًسوِایيهبرطاهٌبفبتیثبٖهوتیًَؽ)ٔ(ًساضزٍفطهَزًس:اٍثدط

تدبضیىیٍلَمذَزغًتوطزٍاظثیيآًبىضفتٍزضقىنهبّیگطفتبضقدسٍلدیزض

ؾرٌبىضاگفتوِهٗجَزىرعتًَیؿدت،تدَْلوبتقىنهبّیذساًٍسضاذَاًسٍایي
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هٌعّّىٍهيثِذبَطتطنوطزىچٌیيٖجبزتىوِزضقىنهبّىاهىبًفضاثطاینفدطاّن

»ؾبذتى،ْبلنٍؾتوىبضّؿتن،ذساًٍسًیعزٖبىاٍضاهؿتزبةوطزٍفطهدَز:

(زضازاهِایيپطؾدف143-144؛)الهبفبت:«

پطؾسٍاهبمضيب)ٔ(هیؾؤالزضهَضزتَيیحآیبتزیگطیًیعاظاهبم)ٔ(هأهَىٍپبؾد

(.195-1/205ًوبیس.)ًه:نسٍق،ایاضائِهیتٍیپبؾدقبیؿتِؾؤاالثِ

 هَضَعی  از عقل بِ شیَُ گیری اسُدالل بر ضرٍرت بْرُ 3-1-2
تَؾدٍآیدبتلدطآىایزلیكٍلُیدفثدِتَندیفٖمدلاهبمهَؾیوبْن)ٔ(زضهَِٖٓ

»پطزاظز.ثٌَِٖاىًوًَِاهبم)ٔ(ثباؾتكْبزثِآیبتهی

؛)الجمطُ:«

164-163ٍ)«

»ٍ(12؛)الٌحل:«

(هربَتذَیفضاثِایي24)الطٍُم:؛«

ِزّسوِزضآفطیٌفالْدیٍتدسثیطحىیوًىتِاقبضتهی ِبًد ّدبییثدطایذساًٍدسًكدبً

گیدطیاظًیدطٍیتٗمدلٍاًسیكدِضاذطزهٌساىٍرَززاضزٍثِایيتطتیتيطٍضتثْدطُ

ِیبزآٍضهی »قَز.زضثركیزیگطاهبم)ٔ(ثطایتجییيّوطاّیٖملٍٖلنثدِآید

اهدبم)ٔ(ثدبًوبیدس.(اؾدتٌبزهدی43؛)الٌٗىجَت:«

»اؾتكْبزثِآیبت

»(17ٍجمدطُ:ال؛)«

گیطًسضاهَضزًىَّفلطاض(وؿبًیضاوِاظًیطٍیتٗملٍفىطثْطًُوی22؛)االًفبل:«

 (.383)ًه:اثيقٗجِحطاًی،زّس.هی

 هَضَعی  ی اهام صادق)ع( بِ شیَُ دعَت بِ صبر در ًاهِ 4-1-2
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اـضاثِاللَِثيحؿيٍذبًَازُثًِبمٖجسگبهىوِیىیاظذَیكبًٍساىاهبمنبزق)ٔ(ٌّ

ًبهِ حًطتنبزق)ٔ( تٗعیتىثطاىٍییٌَٖاىاؾبضتثِؾَىهٌهَضحطوتزازًس،

فطؾتبز.زضایيًبهِاهبم)ٔ(پؽتٗعیتٍتؿلیتثِرْتههیجتٍاضزُ،ایكبىضاثِنجط

زٍُزضایيثبضُثِرْتتجییياضظـنجطٍارطنبثطاىآیبتٍاؾتمبهتؾفبضـًوَ

فطهبیسنجطويچٌبىوِذساًٍسزضلطآىثِزّس.اهبم)ٔ(هیهیلطآىهَضزاؾتكْبزلطاض

(ٍثِپی وجطهبًیع48؛)الَُُض:«»فطهبیس:پی وجطذَزًَحهى

فطهی )الملن:«»هبیس: زض48؛ ضا پی وجط ًیع ٍ )

چٌیيذُبةهی ههیجتٖوَیفحوعُ »ًوبیس:

»گَیس:ٍثِزاٍٍز)ٔ(هى(126؛)الٌحل:«

»:َِ( هى132؛ ًیع ٍ ) »فطهبیس:

156ٍ)الجمطُ:؛ « » فطهبیس:هى (

»فطهبیس:(ًٍیعلموبىثِپؿطـهى10؛)العُهط:«

»فطهبیس:(ًٍیعزضزاؾتبىهَؾىهى17؛)لموبى:«

»فطهبیس:(ٍهى128؛)االٖطاف:«

»( 3ًٗهط:ال؛ ٍ هى( یع »فطهبیس:

؛«

» فطهبیس:ًٍیعهى (35)االحعاة:؛ «»فطهبیس:(ٍهى155جمطُ:ال)

لطآىوطینثؿیبض109)یًَؽ:؛ « ایيآیبتزض ًٓیط ٍ )

)ًه: قْیساؾت. اهبمنبزق)ٔ(زضایيًبهِثباؾتٌبزثِآیبتیوِزض115-116حبًی، .)

ذسآى حَاةنبثطاىًعز ارطٍ اظ ٍّوچٌیيآیبتیوِ اهطنجطؾفبضـقسُ ثِ اًٍسّب

زضٍالٕاظهربَتؾريهی ثًَِٖیًبْطثِهفَْمنجطاؾت، گَیسٍزیگطآیبتیوِ

ذبًَازُذَیفهی ٍ اٍ ثِ ههیجتیوِ ثطاثط ثسیيذَاّسزض ًوبیسٍ نجط قسُ اـٍاضز
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زّس،ّنآیبتهطثٌَثِنجطضاثِویسلطاضهیأتطتیتّننجطزضثطاثطههبیتضاهَضزت

ًوبیس.ّطچٌسزضایيضٍایتهَيَٖیثطلطآىٖطيًِكسُتبثِائِهیهَيَٖیاضقیَُ

ربوِزضایيٍلیاظآى،ٍؾیلِآیبتلطآىًٓطلطآىزضهَضزآىهَئَاؾتٌجبٌقَز

اظههبزیكتفؿیطضٍایتآیبتهطثٌَثِنجطزضوٌبضّنگطزآهسُاؾتهی تَاىآىضا

 هَيَٖیثِقوبضآٍضز.

 هَضَعی  بِ اهام حسیي)ع( بِ شیَُویت اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر در خطبیاى اّ 5-1-2

ایثطاىروٗىاظزاًكوٌساىاهبمحؿیي)ٔ(زضهَئَاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطذُجِ

زّس،اهبم)ٔ(لهسزاقتِزضآذطیيزیساضـاظهىدِاظهَلٗیدتایطازفطهَزُوًِكبىهی

ّبىٖلوىضاوِزضآىؾطظهیيگطزآهسُثَزًسفدطاّنوٌگطُحذاؾتفبزُوٌسٍقرهیت

ّدبضازضؾبذتِ،تبهؿئَلیتآًبىضازضزفبٍٔهجبضظُثبثبَلگَقعزفطهبیس،تىلیدفآى

اًس،ایكبىضاثدطثطاثطزؾتگبُیعیسىضٍقيؾبظزٍاظٍيٕشلتثبضىوِثِآىزچبضقسُ

ضؾساهبم)ٔ(زضگطاىضاًیعثیساضوٌس.ثًِٓطهیحصضزاضز،تبثلىِثتَاًسثٍِؾیلِآًبىزی

ایيذُجِرْتاتوبمحزتثطهربَجبىذَیف،ثباؾدتٌبزثدِآیدبتلدطآىٍثدًِدَٖی

آىهدَضزثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطٍَٖالتتطنآىضااظزیدسگبُلدطهَئَاّویتاهط

»ثِآیِ)ٔ(زضثركیاظایيذُجِثباؾتكْبززّس.اهبمثطضؾیلطاضهی

63ِ؛)الوبئسُ:« »(ٍآید

؛«

(ایيًىتدِضاثدِهربَدتذدَیف79؛)الوبئسُ:«»(ٍآی78ِ)الوبئسُ:

ثِهٗطٍفًوبیسوِزضلطآىاظآىرْتلَمیَْزًٍهبضاًىَّفقسًسوِاهطگَقعزهی

ىًجبقیس.ثسیيرْتذساثدطآًدبىٖیدتًٍْیاظهٌىطضاتطنوطزًس،پؽقوبهبًٌسآًب

زیسًدسٍهٌدّٕبهدىگطفتوِاظؾتوگطاًىوِزضثطاثطقبىثَزًس،اٖوبلًبضٍاٍتجْىبضی

ّبثینزاقتٌسّسایبٍهعایبذَاضٍَوٗىبضثَزًس،اظَٖالتاٖتطاووطزًس،چَىریطًُوى
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ثؿدتٌسایديزضحدبلیفطٍهىگطفتٌسٍثِاؾنتمیٍِپطّیع،حفّربىٍههلحت،لتهى

(ؾد ؽاهدبم)ٔ(ثدِثیدبى44؛)الوبئدسُ:«»اؾتذساًٍسفطهَزُ:

ِ »اّویتٍيطٍضتاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطثباؾتكْبزثِآید

ٖجدبزیٍاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطثٌَِٖاىفطیًِلِأ(اظهؿ71؛)التَّثِ:«

ؾدَلفضاٍاردتًودَزُوٌسّوبىگًَِوًِوبظٍظوبتٍاَبٖتذساٍضٍارتیبزهی

 (237اؾت.)ًه:اثيقٗجِحطاًی،

 هَضَعی    شیَُاثبات افضلیت پیاهبر خاتن)ص( بِ  -6-1-2

ایثبگطٍّیاظهؿیحیبىثباؾتٌبزثِآیبتلطآىافًلیتپیبهجطاهبمنبزق)ٔ(َیهٌبْطُ

ضهٌبْطُضؾبًسٍثسیيتطتیتثِهؿیحیبًیوِهربَتایكبىزذبتن)ل(ضاثِاحجبتهی

زضآغبظایيضٍایتاظظثبىاثَذٌیؽوَفیچٌیيثَزًسپبؾریقبیؿتِاضائِهی ًوبیس.

ایاظهؿیحیبىّنزضآًزبثَزًس.آهسُاؾت:زضهزلؽاهبمنبزق)ٔ(حًَضزاقتن.ٖسُ

ؾِ چَىّط فًیلتثطاثطًس، زض هحوس)ل( ٍ ٖیؿی)ٔ( هَؾیٍ وِ هسٖیثَزًس آًبى

وت ٍ قطیٗت ثَزُزاضای آؾوبًی فطهَز:بة نبزق)ٔ( اهبم ثباًس. هحوس)ل( حًطت

لسضوِثِاٍٖلنٍزاًفزازُ،ثِزیگطاىًسازُاؾت.تطٍزاًبتطاؾتٍذساًٍسآىفًیلت

آیِ هَضز ایي زض آیب پطؾیسًس: هیهؿیحیبى لطآى اظ ثلی،ای اهبم)ٔ(: زّیس؟ اضائِ تَاًیس

)االٖطاف:؛«»س:فطهبیزضهَضزهَؾی)ٔ(هیذساًٍس

(ٍزض63؛)العُذطف:«»فطهبیس:ٖیؿی)ٔ(هی(ٍزضثبض145ُ

»حكحًطتهحوسههُفی)ل(فطهَز:

»(ٍّوچٌیيفطهَز:89؛)الٌحل:«

تطتفًیلٖیؿیزاًبتطٍثب(.ثِذساًٍسؾَگٌس،اٍاظهَؾی28ٍ؛)الزي:«

زازم؛اهبهيوطزًسپبؾدهیتیاظهيهیؾؤاالثَزًسٍثَزٍُاگطآًبىزضایٌزبحبيطهی
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تَاًؿتٌسپبؾرگَثبقٌس.زضٍالٕاهبم)ٔ(زضایيهٌبْطُوطزموِآًبىًویتیهیؾؤاالّن

یٌٗیافًلیتپیبهجط)ل(؛ٖالٍُثطایيوِثباؾتٌبزثِآیبتلطآىیىیاظهؿبئلٖمیستی

احجبتهی افًلًٍوبیسزضپبیبىّنایيچٌیياؾتساللهیضا ًوبیسوِپیبهجطاؾالم)ل(

ّبیاٖلناظهَؾیٍٖیؿیٍّوِپیبهجطاىپیكیيثَزٍُچَىهبًیعٍاضثٖلَمٍزاًف

ثٌبثطایي(286-287اٍّؿتینپؽهبًیعاظآىاًجیبٍضؾَالىاٖلنٍافًلین.)ًه:هٓفط،

ضایيهٌبْطُٖالٍُثطاحجبتافًلیتپیبهجط)ل(،افًلیتربًكیٌبىٍیضاًیعثِاهبم)ٔ(ز

 ضؾبًس.احجبتهی

 هعاهلِ با خدا بِ شیَُ هَضَعی اثبات سَدهٌدی -7-1-2

اهبمؾزبز)ٔ(زضفطاظّبییاظزٖبیچْلٍپٌزننحیفِؾزبزیِودِهٗدطٍفثدِزٖدبی

ِ »ٍزأثبهبُضهًبىاؾتثباؾتكْبزثِآید

»ِیدعآیًٍ(160االًٗبم:؛ )«

»آیِ(261ٍ؛)الجمطُ:«

»آیِ(ًٍیع245جمطُ:ال؛)«

ًِوبیسٍزضایديثدبضُثدِؾَزهٗطفیهیپطاضاهٗبهلِ(ٖجبزتذس89؛)الٌَول:« هؿدأل

تَاًدسًوبیدس،هدیّباؾتٌبزهیًوبیس.آیبتیوِاهبم)ٔ(ثِآىاًفبقزضضاُذساًیعاقبضُهی

ثبذساًِتٌْبّطگعظیبىٍپكیوبًیزضپیًدساضز،ثلىدِثیبًگطایيًىبتثبقسوِهٗبهلِ

ٍپبزاـزُثطاثطٍیبثیكتطضازضپیزاضز.ذساًٍسهتٗبلثباضائِپیَؾتِلطیيهٌفٗتثَزُ

وٌسٍثِّطوؽوِزضّسایتپبزاـظیبز،ضغجتثٌسگبىضاثِؾَیتٗبلیٍضقسرلتهی

زّسٍزضهٗبهلِذَزثبثٌسگبىّنهتبٔآًبىضاتطثبقس،پبزاـثیكتطیهیٍتىبهلرسی

وٌدسٍاظزاـفطاٍاىوِثؿیبضپطؾَزاؾتثِآًبىُٖدبهدیگطزاًسٍّنپبثِآًبىثطهی

تطیيًمهبًیًساضز،تدبچیدعیضااظونقَز؛ظیطااٍاٖوبلثٌسگبىّیچؾَزیٖبیساًٍوی

(اًفبقیىیاظایديٖجدبزاتپدط3/459وطهبًكبّی،زیگطاىزضیبفتوٌس.)ًه:هوسٍحی
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ایٖٓینزضًعزضٍز.ثلىِثِنَضتشذیطُویّبیاًؿبىّیچگبُاظثیيًؾَزاؾت.اًفبق

ذساهحفَِاؾت.ًعزذساییوِثِیهوبضًیهچٌسیيثطاثط،ثلىِّفتهسثطاثدطپدبزاـ

ثبقدس،ثؿدیبضًبضٍاؾدت.زّس.ثٌبثطایيایيشٌّیتوِاًفبقزضضاُحكًَٖیظیبىهدیهی

ٍقياؾتوِثدبظپطزاذدتذساًٍسهتٗبلاًفبقضالطوثِذَزللوسازًوَزُ،ثِذَثیض

لطولُٗیٍحتویاؾت.اظؾَییقطٌپبزاـزٍچٌساىآىاؾتوِهطزموبضذَزضا

فمٍثطایذسااًزبمزٌّسٍّطًیتزیگط،هبًٌسضیب،وؿتقْطتٍاٍّبمزیگطضااظشّي

ِزازىثِذسا،هٌحهطزضٖجبزتهبلیًیؿت،ثلىذَززٍضوٌٌس.ثِٖالٍُهمهَزاظلطو

ایاؾتوًِدعزآىهحجدَةتوبهیاٖوبلًیهزضًعزذساهحفَِاؾتٍّوگیؾطهبیِ

ّبًىبتیاؾتوِاظاؾدتٌبزثدِ(ایي462پیًَسز.)ًه:ّوبى،تَاًوٌسثِؾَزهًبٖفهی

آیس.ایيچٌسآیِثِزؾتهی

 ات موضوعی شاگردان و اصحاب اهل بیت)ع(تألیف 2-2

ّبٍآحدبضیوتبةتألیفثیت)ٔ(هطثٌَثِٖی،زضٖهطاّلهحَضزٍموبضثطزتفؿیطهَيَ

اًسوِالجتِایيآحبضودِذدَزثدِچٌدسهَيَٖیثِتفؿیطآیبتپطزاذتِقیَُاؾتوِثِ

ثیت)ٔ(ٍیبًعزیهثِٖهطایكبىتَؾدٍاندحبةٍزؾتِلبثلتمؿیناؾتزضٖهطاّل

 گیطز.َضزثطضؾیلطاضهیقبگطزاًكبىتسٍیيقسُاؾت.زضایيثرفایيهُلته

 هَضَعی  شیَُیات االحکام با ّای آ کُاب تألیف 1-2-2

آیبتىاظلطآىهزیسوِزضثبضُاحىبمقطٖىثَزٍُهىلفضازضظًسگىارتوبٖىٍفطزى

زّس،ثِآیبتاالحىبمقْطتیبفتدِاؾدتٍپیدبهجطزضچبضچَةاحىبهىذبللطاضهى

فطهَزًس.زضهیدبىًرؿدتیيفبزایيآیبتضاتجییيهىاوطم)ل(چگًَگىثِربىآٍضزىه

تدَاىّبىآیبتاالحىبمضاهىّبیىوِزضتفؿیطلطآىثِضقتِتحطیطزضآهس،وتبةوتبة

ثٌدسىثدطاؾدبؼربگطزآهسٍُپؽاظزؾتِیبفت.زضایيآحبض،هزؤَآیبتفمْى،یه
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بضیرىایيآحبضثِلدطىزٍّمّزدطیگیطز.ؾبثمِتوتتفمْى،هَضزثحجٍگفتگَلطاضهى

لسهتىثِؾدبىضٍـ-هَيَٖى-زّسوِلسهتایيضٍـتفؿیطى.ایيًكبىهىضؾسهی

ضؾسًرؿتیيٍثیكتطیيآحدبضزضزاضز.ثِٖالٍُثطاؾبؼهٌبثٕثًِٓطهی-تطتیجى-زیگط

تألیف()ٔهٗهَهبىثیت)ٔ(ٍزضٖهطهَضزآیبتاالحىبمتَؾٍقبگطزاىٍانحبةاّل

تَاىثِافطازظیطاقبضًُوَز:ٍتسٍیيقسُاؾت.زضایيظهیٌِهی

ِ(ق.146ّم)ولجدىؾدبئتثيهحوساثًَهط– اهدبمثدبلط)ٔ(ٍاهدبماندحبةاظود

نبزق)ٔ(ٍزٍُنبحتوتبةزضتفؿیط)آیبتاالحىبم(اؾت؛

ىثلردىضاظىالحؿيهمبتلثيؾلیوبىثيثكطیِثيظیسازضنثيثْويذطاؾبًاثَ-

.ق(،نبحتوتبةتفؿیط)الروؽهبئِآیِفىاالحىبم(؛150ّ)م

.ق(،ٍىاظاندحبة206/204ّهٌصضّكبمثيهحوسثيؾبئتولجدىودَفى)ماثَ-

ثبقدس.)ًده:یدسا اهبمثبلط)ٔ(ٍاهبمنبزق)ٔ(ثَزٍُنبحتوتبةتفؿیطاالحىبمهى

(.64-65پَض،

 هَضَعی  شیَُبیت)ع( با  ط با آیات ًازلِ در شأى اّلّای هرتب کُاب تألیف 2-2-2

تَاىیبفدتّبئىثطاىتفؿیطهَيَٖىهىّبىپیكیي،ًوًَِثِرعآیبتاالحىبم،زضلطى

تدَاىاقدبضًُگبقتِقسُاؾت،هدى«آیبتالَالیِ»وِاظآىهیبىثِوتجىوِزضذهَل

ٔ(اذتهبلزاضز،ثطقیِٗهؿلنثَزُثیت)ًوَز.ایيوِآیبتثؿیبضىاظلطآىثِقأىاّل

ًٍمُِاثْبهىزضایيظهیٌٍِرَزًساضزًٍیعثٌبثِاْْبضٖلوبىغیطهتٗهتاّلؾٌتوِ

گطززوِٖٓوت،لدسضٍهٌعلدتّبیىثطربىگصاقتٌس،ثطهبهٗلَمهىزضایيظهیًٌَِقتِ

ّدبٍآحدبضظایيًَقتِٖتطتَبّطُ)ٔ(ثطّوگبىضٍقياؾت.ًىتِزیگطآىوِثؿیبضىا

تَاىثِافطازظیطاقبضًُوَز:زضظهبىحیبتهٗهَهبى)ٔ(ثَزُاؾت.زضایيذهَلهی

هبًعلهيالمطآىفىٖلى)ٔ(تألیفٖجسالٗعیعثيیحیدىثدياحودسثديٖیؿدى-

(69ّوبى:ثبقس.)ًه:.ق(وِاظانحبةاهبمرَاز)ٔ(هی332ّرلَزىاظزى)م
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الجیت)ٔ(تألیفاثَحبهسثيالٗجّبؼثيٖلدیاثديهدطٍاى؛المطآىفیاّلهبًعلهي-

(176.ق(ٍیهٗبنطثبهطحَمولیٌیثَزُاؾت.)ًه:ؾجحبًی،350ّ)م

 ًاظر بر تقسین بٌدی هَضَعی آیات آثار تفسیری تألیف 3-2-2

حًدَضایًعزیهثِٖهدطچَىتفؿیطًٗوبًیزضزٍضُتفبؾیطیّنتألیفضؾسثًِٓطهی

ثیدت)ٔ(ٍثٗدساظتَاًسثیبًگطٍرَزٍؾبثمِچٌیيضٍقیزضٖهطاّلثیت)ٔ(ًیعهیاّل

آىثبقس.وتبةتفؿیطلطآىًٗوبًی،اظتفبؾیطلطىچْبضمّزطیلوطیاؾت.ایيتفؿیطثِ

ًٗودبًیتفؿیطِثِوتفؿیطاؾت.ایي«ضٍائیٍوالهی»زضیهرلسٍثِقیَُظثبىٖطثی

ِهٌٗبیضایذولوًِیؿتوِثِتفؿیطتوبمآیبتلطآىث دطزاظز،ثلىدِهكَْضقسُ،تفؿیطث

ثٌسیهَيَٖیلطآىاؾت.اثَٖجسا هحوسثياثطاّینوبتتًٗوبًیهٗطٍفثدًَِٖیتمؿین

زضلطىچْبضمّزدطیلودطیٍاظقدبگطزاىقیِٗهحسثٍهفؿط،«اثیظیٌت»یب«اثي»

ثَز.ایديتفؿدیط،هحوسثيیٗمَةولیٌیاؾت.ثِٖبلنضثبًیهَنَفٍثًِٗوبًیهكَْض

وٌدسودِاهدبماظاهبمنبزق)ٔ(ضازضثبضُلطآىٍاًَأٍالؿبمآیبتآىشودطهدیحسیخی

وطزًسٍحًطتثِارودبل،ؾؤالنبزق)ٔ(فطهَزًس:قیٗیبىاظاهبمٖلی)ٔ(زضثبضُلطآى

ّدب،ثحدجًبؾددٍؾدؤالوٌٌس.اظرولِایديلطآىٍاًَأٍالؿبمآیبتآىضاٍنفهی

اًس.اٍلیيآیًِبظلقبًعزُهَضزًؿدآیبتضاتَيیحزازُهٌؿَخاؾتوِحًطتٖلی)ٔ(

قسُ،هحىنٍهتكبثِ،ٍحیٍالؿبمآى،هٗبًیهرتلفذلمت،هَئَلًبٍلسض،وفدطٍ

تیزیگطوِاظحًطتٖلدی)ٔ(قدسُؾؤاالقطنًٍَضزضلطآى،تحطیفٍهطازاظآىٍ

اًس.آیبتضزثطهلحساىًٍوَزُ،آیبتّطهَئَضاثیبىؾؤالاؾتٍحًطتثٗساظّط

ّب،آیبتهجیيغعٍاتپی وجطاؾالم)ل(ٍهجدبحخیظًبزلٍِزّطیٍِپیطٍاىهصاّتٍهىتت

وٌٌدسگبىآهدسُاؾدت.زضایديؾؤالّبیحًطتٖلی)ٔ(ثِهطثٌَثِاهبهت،ًیعزضپبؾد

حٍثیكتطاظتفؿیط،حسٍزقهتهَئَلطآًیثِنَضتگفتگَهیبىاهبم)ٔ(ٍضاٍی،هُط

(185-186؛ٖلَیهْط،98آیِتَيیحزازُقسُاؾت.)ًه:قْیسینبلحی،500

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 آثار کالهی با رٍش هَضَعی تألیف 2-2-4

ٍّبییاؾتودِثدٍِيدَح،ثدطلدسهتضؾسوتبةتٌعیِاالًجیب اظرولِوتبةثًِٓطهی

فآى،هؤیّدساٖتجدبضایديپیكیٌِوْيتفؿیطهَيَٖیزاللتزاضزٍثِلحبِهمبمثلٌدسهؤلّد

ثبقدس..ق(هدی436ّهطحدَمؾدیسهطتًدی)متألیفثبقس.ایيوتبةضٍـتفؿیطیًیعهی

همسّهِایيوتبةگَیبیآىاؾتوِقرهیاظهطحَمؾیسهطتًیتمبيدبودطزُثدَززض

لیدلوٌس.ؾیسهطتًیزضایيوتبة،پؽاظثیبىزتألیفوتبثی(تٌعیِاالًجیب ٍائوِّ)ظهیٌِ

ٖملیثطتٌعیِپیبهجطاىاظگٌبّبىوجیطٍُن یطُ،ثِتطتیتظهبىحیبتاًجیب،ثدِثطضؾدیٍ

(.12تجییيآیبتیوِْبّطاثبٖهوتاًجیبه بیطتزاضًس،پطزاذتِاؾت.)ًه:ظاضٖی،

 بيت)ع(آهوزش روش تفسير در تفسير هوضوعي قرآى از سوی اهل -3

ثیت)ٔ(ٍٖسماضائدِتفؿدیطودبهلیاظؾدَییتَؾٍاّلثبتَرِثِلعٍمتجییيآیبتالْ

ایكبى،ًٍیعٖسماٖتجبضگطٍّیاظضٍایبتتفؿیطیهَرَز،آىثعضگَاضاىٖالٍُثطتفؿدیط

اًسثبایيتفدبٍتولیتفؿیطضاثیبىوطزُآیبتیاظلطآىثطایقبگطزاىذَز،انَلٍقیَُ

اًدس.َزُ،ٍگبًُوًٍَِههساقاضائدِفطهدَزًُو«لبًَىثَزىآىهُلت»وِگبُتهطیحثِ

ایكبىّطگعانحبةٍقیٗیبىذَزضاهملساًینطف،وِذَزلبزضثِوكفهٗبضفلطآًی

ّدبیهَردَززضّدطٖهدطٍٖدسمذَاؾتٌس.ثطایياؾبؼثبتَرِثِپطؾفًجبقٌس،ًوی

ًٍیعپدیفثیٌدیزؾتطؾیآؾبىثِاهبهبى)ٔ(ًٍیعٍرَزهربلفیيقجِْافىيزضّطٖهط

ّبیلطآًیایكبىثباندَلٍلدَاًیيٍآهَظُ،ٖهطغیجتٍلعٍمگصاضنحیحاظآىثطِّ

آیدبتثدِيويتفؿدیط(ٍزض47-48لَاٖساؾبؾیّوطاُثَزُاؾت.)ًه:اذَاىهمسم،

اًس.یىدیاظهؿدبئلیودِالظماؾدتاظهربَجبىذَیفضٍـتفؿیطضاًیعآهَظـزازُ

ثیت)ٔ(اؾترطادٍاؾتٌجبٌگطزز،ضٍـتفؿیطهَيَٖیاؾت.ثطایياؾبؼضٍایبتاّل

)ٔ(زضثبةتفؿیطهَيدَٖیًدبْطثدِثیدبىهٗهَهبىاظضٍایبتتفؿیطیائوِایهزوَِٖ

ثیت)ٔ(زضآىاظتفؿدیطهَيدَٖیّبٍههبزیكوبضثطزتفؿیطهَيَٖیاؾتٍاّلًوًَِ
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ّبییوِزضٖهطایكبىٍیبًعزیدهثدِٖهدطوتبةایاظآحبضٍاًسٍهزوَِٖثْطُگطفتِ

ِتألیفایكبى قدیَُگیدطیاظثٌدسیهَيدَٖیآثدبتٍثْدطُقسُاؾتًیعًبْطثِزؾدت

ایيثیدبىٍتهدسیكایديزٍ)ٔ(زضثیتهَيَٖیزضتفؿیطآیبتاؾت.ثٌبثطایيّسفاّل

هَيَٖیاضائًِوبیٌدسٍّبییثطایتفؿیطاًسایياؾتوًِوًَِهحَضگطچِتهطیحًىطزُ

هربَجبىضٍـتفؿیطهَيَٖیضافطاثگیطًسثًِحَیودِاظتفؿدیطهَيدَٖیثدِٖودل

زٍودبضثیت)ٔ(اظآىًْیقسُزچبضًكًَس.زضؾطقتّطالمطآىوِزضضٍایبتاّليطة

یٌٗیتفؿیطهَيَٖیٍٖوليطةالمطآىًَٖیهمبضًِآیبتًْفتِاؾدتٍاگدطچٌبًچدِ

ضكرب  »تفؿیطهَيَٖى،ههساقّطزٍهمبضًِاظیهؾٌدًٍَٔثبقٌس،َجٗبًضٍقيقَز

گدطززٍذَاّسثَز.ؾٌریتًٍَٖیتهمبضًتثِهجٌبٍهجبزىآىثطهى«القرآى بعضِ ببعض

ثؿتِثِایياؾتوِهبچًِؿجتىثیيآیبتلبئلثبقین.هجٌبیىوِلطآىوطینزضایيثدبضُ

ٖسمهٗبضيتثیيآیدبتاؾدت.چٌدبىودِزضایديآیدِقدطیفِوٌسؾبظگبضىٍاضائِهى

(ذساًٍدسزضآید82ٌِؿدب :ال؛)«»ذَاًین:هی

ٍهحتَاىّوِآیبتثدبّدنقَزًویگًَِاذتالفىثیيآیبتزیسُقطیفِهسٖىاؾتّیچ

الوؤهٌیيٖلى)ٔ(ًیعچٌیيهًوًَىضاقبّسین.ؿٍَؾبظگبضًس.زضوالماهیطّوبٌّگ،ّو

(133ذُجدِالجالغِ:؛)ًْذ«ٍیٌُكثًِٗثًٗب،یكْسثًِٖٗلىثٗى»فطهبیٌس:ایكبىهى

زاضًسٍگَاُنسقیىسیگطًسّطگبُوؿىثبایديّبیلطآىیىسیگطضاثِؾريٍاهیپبضُ

رتيآیبتثطآیس،اظآیبترعّوردَاًى،ّوؿدَیىٍّوؿدرٌىهجٌبزضوبضهمبضًتٍآهی

تَلٍٕاًتٓبضزیگطىًرَاّسزاقت.اهّباگطهجٌبزگطگَىقَزٍهٌٓطت ییطًوبیسٍوؿدى

پطزاظز،زضرؿتزَیاحجبتتٗبضوٍتٌبلىفیوبثدیيوِثِگطزآٍضیٍهمبضًِآیبتهی

ةالمطآىقسُاؾت،ّوچٌبىوِاظضٍایدبتآیبتثبقسثِیمیيثِضاُوذضفتٍِزچبضيط

ٖسمؾبظگبضى«يطةالمطآىثًِٗثجٗى»آیسوِهجٌبىًىَّفٖوليطةالمطآىثطهى

ٍ»فطهبیٌدس:هٌٗبیىٍهٗبضيتآیبتثبیىسیگطاؾت.ثِزلیلایيوِ،پیبهجطاوطم)ل(هى
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؛6-2/8ََی،)ؾدی«اًوّبًعلوتبةاللِّیهدسّقثًٗدِثًٗدبفدالتىدصثَاثًٗدِثدجٗى

ّبىآىیىدسیگطضاتهدسیكوٌدسًبظلقستبپبضُای(وتبةذساثِگ3/83ًََِجبَجبیی،

وٌینپیبهجطاوطم)ل(ثدطاىّبىآىضاثِتىصیتیىسیگطفطاهرَاًیسهكبّسُهىپؽپبضُ

وٌسلصاآًچِوِزضایيضٍایبتاظآىًْىقسُضزّایيٖول،اقبضُثِهجٌبىًبنحیحآىهى

اؾتٍٖولثساىهَرتوفطتلمىقسُاؾتتفؿیطهَيَٖىًیؿتثلىدِازٖدبىًؿدجت

ّدبىآىٍگدطزآٍضىٍآهیردتيتىصیتثیيآیبتلطآىٍاٖتمبزثِٖسمؾبظگبضىثیيپبضُ

آیبتثطاىاحجبتچٌیياٖتمبزىاؾت.الظمثِشوطاؾتوِثطذیاظهربلفدبىضٍـتفؿدیط

ایيضٍـربیعًیؿت،ظیطاثدبؾدبذتبضٌّسؾدیًدعٍللدطآى،اًسوِهَيَٖی،اْْبضزاقتِ

هربلفتزاضزٍذساًٍسوالهفضاثِندَضتهَيدَٖیاضائدًِىدطزُاؾدت.ایديقدجٍِْ

(،ٍلیٖالٍُثطآًْبضٍایدبت61-80ّبیآىزضًَقتبضّبیهتٗسزیآهسُ)ًه:رلیلی،پبؾد

ِزّسایكبىذَزالدسامثیت)ٔ(ًكبىهیپیفگفتِاظاّل ثٌدسیهَيدَٖیآیدبتثدِزؾدت

ؾتوِهتبثٗتاظؾبذتبضتطتیجیلطآىيطٍضتًساضز.اًوَزًس.ایيهَئَگَاُآىهی

 نتيجه 

گیطیگؿتطزٍُهجؿٌَاّلثیت)ٔ(زضثیبىآًچِوِزضایيهمبلِثِٖطنِاحجبتضؾیس،ثْطُ

ٍهَيَٖبتهرتلفاظقیَُ ّدبیپیكدیيّفهَيَٖیاؾت،ایيزضحبلیاؾتوِزضپدػ

تٌْبثطاؾتفبزُاّلثیت)ٔ(اظایيضٍـاقبضُقسُاؾدتٍزضهدَضزویفیدتًودَزتفؿدیط

هَيَٖیزضٖهطاّلثیت)ٔ(ٍتٗییيهجٌدبیندحیحزضتفؿدیطهَيدَٖیتَؾدٍاّدل

آیس:ثیت)ٔ(ؾرٌیثِهیبىًیبهسُاؾت.ثََِضولیاظایيًَقتبضًتبیذظیطثِزؾتهی

)ٔ(تفؿیطهَيَٖیزضزٍهحَضًوبیبىقسُاؾت؛هحَضاٍلهَهبىهٗزضٖهط-1

 ثیبًبت ٍ ضٍایبت زض هَيَٖی تفؿیط ثِ)ٔ(هٗهَهبىوبضثطز هطثٌَ زٍم هحَض اؾت.

 ثب زٍضُقیَُآحبضیاؾتوِ تَؾٍهَيَٖیزض ایكبى ٖهط ًعزیهثِ یب ٍ یایكبى
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 انحبةایكبى ٍ ًتیزتألیفقبگطزاى اؾتوِ تسٍیيقسُ ؾفبضـاّلٍ آهَظـٍ ِ

گیطیاظایيضٍـاؾت.ثیت)ٔ(زضرْتثْطُ

ّدبیهتٌدَٔتٍقجْبتٍزضلبلدتؾؤاال)ٔ(زضهَيٕپبؾرگَییثِهٗهَهبى-2

اًس.زٖب،ذُجِ،هٌبْطُ،ًبهٍِهَِٖٓاظایيضٍـاؾتفبزًُوَزُ

گطفتٌدسُهدیثیت)ٔ(ٖالٍُثطایيوِذَزاظایيضٍـزضتفؿیطآیبتثْدطاّل-3

ًوَزًدس.تطغیدتهدیقبگطزاىٍهربَجبىذَیفضاًیعثِاؾتفبزُاظایيضٍـتكَیكٍ

ثیدت)ٔ(ٍیدبآٍضیآیدبتًبظلدِزضقدبىاّدلّبیهطثٌَثِآیبتاالحىبم؛روٕوتبة

یّبییّوچَىتفؿیطًٗوبًیٍتٌعیِاالًجیب اظرولدِآحدبضیاؾدتودِثدِقدیَُوتبة

ُاؾت.قستألیفهَيَٖی

تَاًسزلیلیثدطندحتٍ)ٔ(ثِتفؿیطهَيَٖیهیهٗهَهبىتَرٌٍِٖبیتائوِ-4

اٖتجبضایيضٍـتفؿیطیثبقس.

اًسٍانَلٍلَاٖستفؿیطضاثیت)ٔ(تٌْبثِتفؿیطثطذیآیبتلطآىً طزاذتِاّل-5

ثدَزُاؾدتودِیایكبىاظَطحلَاًیيثٌیبزیيتفؿدیط،ایدياًسٍاًگیعًُیعآهَظـزازُ

ـقیٗیبىٍپیطٍاىذَیفضاهملسٍههطفوٌٌسُنطفً ؿٌسیسُ ّدب،اًس؛ٍثبایديآهدَظ

یٖهطّبهیؿطؾبذتٍِربٍزاًگیوتبةذدساضاٍضیٍاؾتٌُبقاظلطآىضازضّوِثْطُ

اًس.تًویيًوَزُ

ثََِضاهبهبىهٗهَم)ٔ(ٖالٍُثطثیبىًوًٍَِههبزیكوبضثطزتفؿیطهَيَٖی-6

زٌّسٍهربَجبىذَیفضايوٌیهجٌبٍضٍـنحیحتفؿیطهَيَٖیضاًیعآهَظـهی

هی تَرِ ًىتِ ایي آیبتثطایثِ گطزآٍضی هَيَٖی تفؿیط زض هجٌبینحیح وِ زٌّس

اؾتًِ یىسیگط ًؿجتثِ آیبتلطآى تهسیك ٍ احجبتّوؿَیی ٍ پبؾدهؿبلِ گطفتي

ثطایيتفؿیطهَيَٖی،ٖوليطةالمطآىًیؿتظیطاوِتىصیتآیبتًؿجتثِیىسیگط،ثٌب

 ّسفزضيطةالمطآىاحجبتتٗبضوٍتٌبلىثیيآیبتاؾت.
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