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چکيده
اّلثیت(ٔ)ثٌَِٖاىافطازیوِآگبُثِتوبمهفبّینٍهٗبًیلطآىّؿتٌس؛ًمفولیدسیٍ
اؾبؾیزضتجییيحمبیكلطآًیزاضًس.آیبتلطآىوطینٍضٍایدبتًیدعهَیدسایديهُلدت
اؾت.هطارٍِٗزلتزضضٍایبتًكبىهیزّسوِآهَظُّبیاّلثیت(ٔ)تٌْدبثدِتفؿدیط
آیبتیچٌساظلطآىهحسٍزًویقَزٍایكبىلَاٖسٍانَلیضاثطایفْننحیحٍتفؿیط
قبیؿتِیلطآىثِقبگطزاىذَیفآهَظـزازُاًدسٍّودَاضُقدبگطزاىذدَیفضاثدِ
قیَُزضؾتتفؿیطتطغیتهیًوَزًس.ثًِٓطهیضؾسزضََلتبضیدتفؿیطلدطآى
اًتربة 
وطین،اؾلَةغبلتثطتفؿیط،تفؿیطتطتیجیثَزُاؾتٍهفؿطاىتبلطىچْدبضزّنالجدبل
ووتطیثِتفؿیطهَيَٖیزاقتِاًس،ایيزضحبلیاؾتوِتفؿیطهَيَٖیهوىياؾتاظ
ًٓطانُالحی،انُالحیرسیسثبقسٍ،لیانلٍضیكِآىاظظهبىًعٍللطآىٍّودطاُ
تفؿیطتطتیجیٍرَززاقتِاؾت.ایيهُلتاظضٍایبتپیبهجطٍهٗهَهبىوِهٌكدب ٖلدن
تفؿیطّؿتٌسٍثیبًبتایكبىثٌَِٖاىهطرٗیتٖلویٍهحهزاٍضیهَضزتَرِاؾدت،
لبثلاحجبتاؾتاظؾَییٌٖبیتاّلثیتثِتفؿیطهَيَٖیهیتَاًدسزلیلدیلدبَٕثدط
نحتٍاٖتجبضایيؾجهتفؿیطیثبقس.زضایيًَقتبضوِثبضٍـتَنیفی-تحلیلدیٍ
ثطهجٌبیاحبزیجاّلثیت(ٔ)ٍثطضؾیؾیطتبضیریتفؿیطٍهٌبثٕهَرَزنَضتگطفتدِ
ایيًتیزِحبنلقسوِتفؿیطهَيَٖیزضٖهطاّدلثیدت(ٔ)زضزٍٖطندِْْدَضٍ
ًوَززاقتِاؾتوِیىیاظزٍٖطنًِوَزهطثٌَثِثْطُگیطیگؿتطزُاّلثیتاظایدي
قیَُهَيَٖیاؾدت
ضٍـٍثیبىهٗبضفٍانَلٖمبیسٍاحىبمتَؾٍهٗهَهبى(ٔ)ثِ 
ٍٖطنِزیگطًوَزهطثٌَثِآحبضیاؾتوِتَؾٍقبگطزاىٍانحبةهٗهَهبى(ٔ)ثدِ
قیَُهَيَٖیزضٖهطاّلثیت(ٔ)ٍیبًعزیهثدِٖهدط
هٌَٓضثیبىٍتفؿیطآیبتثِ 
ایكبىتألیفقسُاؾت.

لطآى،تفؿیطهَيَٖی،اّلثیت(ٔ)،ضٍـتفؿیط،انَلٖمبیس.

کليد واشهها:
*تبضیدزضیبفت99/03/28:تبضیدپصیطـ99/12/25:
**زاًكیبضًٍَّٖیبتٖلویزاًكگبُٖلَملطآىتْطاى
***وبضقٌبؾیاضقسزاًكگبُٖلَمٍهٗبضفلطآىوطینلن(ًَیؿٌسُهؿئَل)

zo.akhavan@gmail.com
Eshaghi1441@gmail.com
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هقدهه
ؾٌتزضوٌبضلطآى،هْنتطیيٍوبضآهستطیيهٌجٕقدٌبذتزیديٍ،تفؿدیطلدطآىهجدیيٍ
یحاحىبماؾت.پیًَسلطآىٍاّلثیت(ٔ)ثدٌِٖدَاىزٌٍٖهدطاضظقدوٌسزضؾدبحت

تكط
ّسایتزیٌی،پیًَسغضفٖ،ویكًٍبگؿؿتٌیاؾت.لطآىوطینثدٌِٖدَاىآذدطیيوتدبة
وكسٍاّلثیت(ٔ)ثِ


ّبیثكطیتباًتْبیٖبلنضاثِزٍـهی

آؾوبًی،ضؾبلتّسایتًؿل
ٌَٖاىهفؿط،هجیي،حبفًٍّگْساضًسُلطآىً،مفهىولضاایفبهیًوبیٌس.پیًَسٍاضتجدبٌ
ایيزٍآىچٌبىتٌگبتٌگاؾتوِاگطیىیضّبقَز،زیگطیهؤحطًرَاّسثَز؛ظیطالطآى
ظهبًیهیتَاًسًمفّسایتگطیذَزضاثِزضؾتیایفبًوبیسوِزضؾتتفؿیطٍتجییيقَز
ٍایياهطیاؾتوِثِْٖسُاّلثیت(ٔ)گصاقتِقسُاؾت.قبّسایيازٖبّدن،فطهدبیف

آٍضًسُلطآى؛یٌٗیضؾَلاوطم(ل)زضحسیجحملیياؾتوِٖبلوبىفطیمیيثِندحتآى
ثیت(ٔ)يطٍضتپیساهیوٌس؛ظیدطاایدي


ثطضؾیهیطاثتفؿیطیاّل
اٖتطافزاضًس.ثٌبثطایي،
هیطاثگطاًجْبظهیٌِثْطُگیطیاظلطآىضازضتوبمظهیٌِّبیظًسگیفدطاّنهدیوٌدسٍثدِ

اًؿبىّبیَبلتّسایت،ثیٌبییهیثركس.ثًِٓطهیضؾستوبمضٍـّبینحیحتفؿدیطی
هَرَزثًِحَیضیكِزضتفبؾیطاّلثیت(ٔ)ٍضٍایدبتآًْدبزاضًدس.ثطضؾدیضٍایدبتٍ
تبضیریتفؿیطهَيَٖیًكبىهیزّسوِتفؿیطهَيدَٖی،اگدط

ثیبًبتاّلثیت(ٔ)ٍؾیط
چِثِقىلاهطٍظی،انُالحیرسیساؾتٍ،لییىیاظضٍـّدبیتفؿدیطیاؾدتودِ
پیبهجطاوطم(ل)ٍزیگطهٗهَهبى(ٔ)اظظهبىًعٍللطآىثِآىتَرِزاقتِاًدسٍثدبایدي
ضٍـقبگطزاىٍهربَجبىذَیفضازضثطضؾیهَيَٖبتهرتلفثِآیبتلطآىاضردبٔ
ْطُگیطیاّلثیت(ٔ)اظتفؿیطهَيَٖیاظزٍرْدت
هیزازًس.قبیبىشوطاؾتوِاحجبتث 
اّویتٍيطٍضتزاضز؛یىیاظایيرْتوِثباحجبتایيهُلتپیكدیٌٍِلدسهتتفؿدیط
هَيَٖیثََِضزلیكهكرمهیگطزز؛زٍمپكتَاًِهؿتسلٍٖویمیثطایاحجبتنحت
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ٍزضؾتیضٍـتفؿیطهَيَٖیثِزؾتهیآیسٍّوچٌیيثطضؾیایديهَيدَٔزاهٌدٍِ
گؿتطٍُهجٌبیثْطُگیطیاّلثیت(ٔ)ٍقبگطزاىایكبىاظتفؿدیطهَيدَٖیضاهكدرم
هیًوبیس.اظهیبىپػٍّفّبینَضتگطفتِزضثبةثطضؾیضٍیىطزٍهَيدٕاّدلثیدت
ًؿجتثِتفؿیطهَيَٖیٍثْطُگیطیایكبىاظایيضٍـ،زٍهمبلِثِرْتثطضؾیهؿتمل

هَئَلبثلتَرِاؾت؛یىیهمبلِ«اّلثیتٍتفؿیطهَيَٖیلطآى»تألیفهحوسضيب
زاٍٍزیاؾتوِزضؾبل1382زضًكطیِهٗطفتثِچبحضؾیسُاؾت.زضایيهمبلِهؤلف
اثتساثِثطضؾیتفبٍتتفؿیطهَيَٖیٍتفؿیطلطآىثِلطآىهیپطزاظزٍزضازاهِثبثیبى
چٌسضٍایتهحسٍزایيًىتِضاهتصوطهیقَزوِزضاحبزیجٍاضزُاظپیدبهجطاودطم(ل)ٍ
هٗهَهبى(ٔ)ضٍایبتیثِچكنهیذَضزهجٌیثطایيوِایكبىثِووهآیبتّدنهًدوَى
هُلتهْویضااضائِزازُاًسٍثِهَيَٖیاظهَيَٖبتلطآىپبؾدگفتِاًس.همبلِزیگطثب
ٌَٖاى«ضٍـقٌبؾیتفؿیطهَيَٖیزضضٍایبتاّلثیتٖلیْنالؿالم»اؾتوِزضؾدبل
1392زضًكطیِتفؿیطاّلثیتثِچبحضؾیسُاؾت.ضٍیىطزایيهمبلدِ،ضٍیىدطزضٍـ
قٌبذتیاؾتٍهؤلفزضایيهمبلِثبثطضؾیٍتحلیلضٍایدبتاّدلثیدت(ٔ)گًَدِّدبٍ
ضٍـّبیایكبىزضتفؿیطهَيَٖیضاتجییيهیًوبیسٍثِایيهَئَوِاّلثیت(ٔ)زض
تفؿیطهَيَٖیچِفطآیٌسیضاهسًٓطزاقتِاًس،هیپطزاظز.ثٌبثطایيثبتَرِثِهمبالتشوط
قسُثْطُگیطیاّلثیت(ٔ)اظقیَُتفؿیطهَيَٖیاهطیلُٗدیاؾدت،لدیىيگؿدتطٍُ
زاهٌِثْطُگیطیایكبىاظایيضٍـچِاًساظُاؾتٍاّلثیت(ٔ)ثبچِویفیتٍهجٌبییٍ
زضثیبىچِهَيَٖبتیاظایيضٍـاؾتفبزُوطزُاًساظرولِؾؤاالتیاؾدتودِثبیدسثدِ
آىّبپبؾدقبیؿتِزاز.زضٍالٕؾؤالاؾبؾیایياؾتوِتفؿیطهَيَٖیچِگًَِّدبی

تزلیٍَْْضیزضٖهطاّلثیت(ٔ)زاقتِاؾت؟اوٌَىزضایيًَقتبضثبضٍـتَنیفی-
پیكیٌِتفؿیطهَيَٖیذَاّسقدس؛ؾد ؽهحَضّدبی

تحلیلیً،رؿتاقبضُایثِؾیطٍ
تفؿیطهَيَٖیزضٖهطاّلثیت(ٔ)هَضزثطضؾیلطاضهیگیطز.

ًوَز
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 -3چيستي تفسير هوضوعي و جریاىشناسي آى
ضؾسزضاًسیكِاؾالهیاظزیطثبظتَرِثِزٍگدطایفاندلیزضتفؿدیطآیدبت

ثًِٓطهی
لطآىیىیگطایفثِتفؿیطتطتیجیٍگطایفهَيَٖیثِتفؿیطلطآىهُطحثدَزُاؾدت.
تفؿیطیاؾتوِزضچبضچَةآىهفؿطثِتفؿیطآیِثِآیِلطآىثط

هطازاظتفؿیطتطتیجی،
(ًه:یؿبلیظازُ،ؾیسهحودسٖلدی

اؾبؼتطتیتٍتؿلؿلیوِزضلطآىزاضًس،هیپطزاظز.
ایبظی)196،هطازاظتفؿیطهَيَٖیهزوَِٖثحجّبییاؾدتودِزضثدبضُهَيدَٖیاظ
هَيَٖبتهُطحقسُزضلطآىثبتسثطٍتٗوكزضوللطآىودطینندَضتهدیگیدطزٍزض
پطتَآىّوِآیِّبییوِثًَِٖیثِهَئَهدَضزًٓدطهدطتجٍاؾدتهدَضزثطضؾدیٍ
اؾتٌُبقٍالٕهیقَزً.وًَِّبییاظًگطـهَيَٖیثِآیبتلدطآىزضندسضاؾدالمثدِ
چكنهیذَضز.گطچِایيًگبُثؿتِثًِیبظآىظهبى،ثیكتطزضثبضُهَئَّبیفمْیٍیب
ّبیهطثٌَثِیههَئًٍَتیزِگیدطی

اٖتمبزیثَزُ،اهبًكبًگطلعٍمهطتجٍؾبذتيآیِ
اظآىّبؾت.هفؿطاىپیطٍهىتتاّلثیت(ٔ)ًیعّوَاضُثِيطٍضتًگطـهَيَٖیثدِ
لطآىآگبُثَزًسٍزضتجییيثطذیاظهَئَّبیهَضزًیبظاظآىثْطُثطزُاًس.ایديضٍـ
زضالثِالیتفؿیطّبیتطتیجیهفؿطاىقیِٗثِچكنهیذَضز.افعٍىثدطایٌىدِثطذدیاظ
پػٍّبىاؾبؼوبضذَزضاثطضؾیهَيَٖیٍزؾتِثٌسیقسُثردفّدبییاظلدطآى

لطآى
وطینلطاضزازُاًس.لیىيثبایيٍرَزتفؿیطهَيَٖیثدبگصقدتظهدبىًدِتٌْدبضقدسٍ
قىَفبییًیبفتثلىِقٗلِّبیّسایتآىضٍثِذبهَقیگطاییسٍٍردِغبلدتوبضّدبی
تفؿیطیهفؿطاىگطایفتطتیجیقس.اهبثبپیكطفتؾطیٕزاًدفّدبزضلدطىٍْْ14دَض
هىبتتهرتلففىطیزضوٌبضآىوِثبٍضّبٍگطایفّبیذدَزضازضهَيدَٖبتٖلدَم
اًؿبًیثِقىلهٌؿزنٖطيِهیوطزًس.لطآىپػٍّبىهؿلوبىاٖناظقیٍِٗؾٌیضاثدطآى
زاقتوِهٗبضفلطآًیضاثِقىلیًَثطضؾیوطزٍُثِتكٌگبىهٗبضفٍحیدبًیٖطيدِ
ًوبیٌساظایيضٍتفؿیطهَيَٖیزیگطثبضُهَضزتَرِٖبلوبىلطاضگطفدتٍضٍظثدِضٍظ
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اثٗبزرسیسیاظآىزضحَظُگؿدتطزُفطٌّدگاؾدالهی-لطآًدیآقدىبضگطزیدسً(.ده:
ٖعیعی)61،
 -2هحورهای نوود اهتوام اهل بيت(ع) به تفسير هوضوعي
زضولوبتگْطثبضپیبهجطگطاهی(ل)ٍائوِّاَْبض(ٔ)ًوًَِّبیفطاٍاًیٍردَززاضًدسودِ
یههَئٍَروٕثٌدسیٍزاٍضیزضلجدبلآىضاآهَذتدِاًدس؛

گطزآٍضیآیبتپیطاهَى
ّطچٌستفؿیطهَيَٖىزضلطىچْبضزُثِقىَفبیىضؾیسٍآٍاظُیبفدتٍ،لدىهدىتدَاى
ضیكِّبىآىضازضتفؿیطهٗهَهیي(ٔ)ضزیبثىوطز.پىرَیىضیكِّبىایيًگطـتفؿیطى،
هىتَاًسزضاٖتجبضآىثیفعایسٍثِآىپكتَاًِقطٖىٍحزیّتثجركس.زضثطذىاظضٍایدبت،
ًوًَِّبیىاظتفؿیطهَيَٖىاضائِقسًٍُٓطیِلطآىزضثبضُیههَيدَٔاظآیدبتهتٗدسز
اؾتفبزُقسُاؾت.تزلیاّتوبمهٗهَهبى(ٔ)ثِایيضٍـ،زضزٍقىلهحمدكقدسُاؾدت؛
قىلاٍل:زضلبلتضٍایبتیاؾتوِاّلثیت(ٔ)زضآىثِقدیَُهَيدَٖیلدطآىضاتفؿدیط
هیًوبیٌس؛قىلزٍم:زضلبلتآهَظـٍتَنیِایكبىثِزیگطافطاززضرْتثْدطُگیدطیاظ
ایيضٍـاؾتوًِتیزِآىتسٍیيآحبضیثدبندج ِتفؿدیطهَيدَٖیتَؾدٍقدبگطزاىٍ
انحبةهٗهَهبى(ٔ)اؾتوِغبلتایيآحبضزضٖهطهٗهَهبى(ٔ)یبزضزٍضُایًعزیهثدِ
فهیلهُلتزضازاهِهیآیس.

ٖهطایكبىتألیفقسُاؾت.ثطضؾیایيزٍلبلتثِت
 2-4روایات ارائهکننذه تفسیر قرآن در حوزههای مختلف به شیوه موضوعی
ّبیهتٌَٔاظقیَُتفؿیطهَيدَٖیثدطای

اهبهبىهٗهَم(ٔ)زضهمبَٕهرتلفٍزضلبلت
ثیبىهٗبضفلطآىاؾتفبزُهیًوَزًسٍثدسیيتطتیدتاّدلثیدت(ٔ)قدبگطزاىٍپیدطٍاىٍ
هربَجبىذَیفضازضظهیٌِّبیگًَدبگَىهبًٌدس؛ٖمبیدسٍهٗدبضف،هؿدبئلحمدَلیٍ
ارتوبٖی،اذاللیٍاحىبمفمْیٍغیطُثِلطآىاضربٔهیزازًس.ضٍایبتاضائِوٌٌسُتفؿیط
هَيَٖیگَیبیایيهُلتاؾت.زضثطذیاظضٍایبتً،وًَِّبییاظتفؿیطهَيَٖیاضائِ
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قسُوِزضآىّبًٓطلطآىزضثبضُیههؿبلِثباؾتفبزُاظآیبتهتٗسزثیدبىگكدتِاؾدت.
ّبییاظایيضٍایبتًملٍهَضزثطضؾیلطاضهیگیطز؛


ایٌهزضازاهًِوًَِ
 2-1-1تبییي هعٌای ٍحی بِ شیَُ هَضَعی
اظحًطتٖلی(ٔ)زضثبضُهٌٗبی«ٍحی»زضلطآىؾؤالقس.اهبم(ٔ)ثباؾتكْبزثِآیدبت
لطآىفطهَزًس؛ٍحیزضلطآىثِهٗبًیگًَبگَىآهسُاؾتٍ-1:حیضؾبلی(ٍحیٍیدػُ
پیبهجطاى)وِآیِ«

»؛(الٌؿب )163:ثطایيهٌٗبیٍحدیاقدبضُزاضزّ-2.دسایت
غطیعیهٌٗبیزیگطیاظٍحیاؾتوِایيآیِزالثطآىاؾت«:
»؛(الٌحدل-3)68:اقدبضُپٌْدبًیودِآیدِ
»؛(هدطین)11:ثدطآىاقدبضُ

«
تمسیطٍاًساظُگیطیوِآیبت«

زاضز-4.

»؛(فهدلت«ٍ)12:

»(فهلت)10:ثطایيهٌٗبیٍحیزاللتزاضًسٍ-5.حیثِهٌٗدبیزؾدتَضودِ
لطآىزضایيثبضُهیفطهبیس«:
ٍ-6حیقیبَیيوِآیِ«

»؛(الوبئسُ.)111:
»(االًٗبم)112:ثط

ایيهٌٗباقبضُزاضزٍ-7.حیآگبّیوِآیِ«
»؛(االًجیب )73:زالثطایديهٌٗدیاؾدت.
(ًه:هزلؿی)255-254/18،اهیطالوؤهٌیي(ٔ)ثبضٍـهَيَٖی،هٗدبًیٍوبضثطزّدبی
زاضزٍهٌٗبیزلیكآىٍاغُضاوكفهیًوبیسٍزضایيثبضُآیبتی


گًَبگَىٍحیضاثیبىهی
ضازضآىّبوٍِاغٍُحیٍهكتمبتآىثِوبضضفتِاؾتضاهدَضزاؾدتٌبزٍتحلیدللدطاض
هیزّس.ایيضٍایتًكبىهیزّسوِزضلطآىٍ،حیتٌْبثِهٌٗبیپیبمهرفدیذساًٍدسثدِ
پیبهجطاىًیؿت،ثلىِزضهٗبًیزیگطیًیعاظایيٍاغُاؾتفبزُقسُاؾت.

گونههای تجلی تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) 41

 2-1-2دفع شبِْ «ارتکاب اًبیاء بِ گٌاُ» بِ شیَُ هَضَعی
زضضٍایتیچٌیيآهسُاؾتوِهأهَىزضیىیاظهزبلؽذَیفوِاهبمضيدب(ٔ)ًیدعزض
آىحًَضزاقتٌس،ثباقبضُثِآیبتلطآىقجْبتیضازضهَضزٖهوتاًجیب هُطحهیًوبیس
ٍاظاهبمضيب(ٔ)زضهَضزآىآیبتَلتتَيیحهیًوبیس.چٌدیيثدًِٓدطهدیضؾدسودِ
اهبم(ٔ)زضایيگفتگَثبهأهَىثباؾتكْبزثِآیبتلطآىّ،دناظآیدبتیودِزضْدبّطثدب
ٖهوتاًجیب هربلفاؾتزفٕقجٍِْاثْبمهیًوبیسٍّنثًَِٖیٖهوتاًجیدب ثٗدساظ
ًجَتكبىضاثِاحجبتهیضؾبًس.گَیباهبم(ٔ)زضایيضٍایتلطآىضاثًُِدكزضآٍضزٍُاظ
آیبتثِْبّطغیطهطتجٍٖهوتاًجیب ضااحجبتٍاؾتٌجبٌهیًوبیس.ثٌَِٖاىهخبل،هدأهَى
زضهَضزایيآیِ«

»؛(َِ)121:اظاهبم(ٔ)ؾؤالهدیًوبیدسٍزضٍالدٕ

هأهَىثباقبضُثِایيآیِٖهوتحًطتآزم(ٔ)ضاهَضزقهٍتطزیسلطاضهیزّسایدي
زضحبلیاؾتوِاهبم(ٔ)ثباؾتكْبزثِآیبتلطآىثًِیىَییایيقجٍِْتطزیسضاثطَطف
اهبم(ٔ)ثبتَرِثِآیِ«

هیًوبیس.


»؛ (االٖطاف)22:چٌیيهیفطهبیسوِقیُبى

آىّبضافطیتزازٍثطاىآًبىلؿنذَضزوِهيذیطذَاُقوبّؿتن،آزمٍحَّا تبلجدل
اظآىوؿىضاًسیسُثَزًسوِثِزضٍ٘ثِذسالؿنیبزوٌدسٍثدباَویٌدبىثدِلؿدناٍاظ
زضذتذَضزًس،ایيلًیِّ،لجلاظًجَّتآزماتّفبقافتبزٍایيگٌبُّنگٌبُوجیطًُجدَزودِ
اىثَزوِذساآًْبضاهىثركس

آزمهؿتحكّٖصاةرٌّْنقَز،ثلىِاظرولِگٌبّبىن یطُ
ٍایيلجیلگٌبّبى،ثطاًجیب ًیع-لجلاظظهبىًجَّتكبى-ربئعاؾتٍ،لىٍلتىذساًٍدساٍ
ضاثطگعیسٍپی وجطًوَز،هٗهَمقسٍّیچگٌبّى،چِن یطٍچِوجیدطُ،هطتىدتًكدس،
ظیطاوِذساًٍسهىفطهبیس«:

)ًٍیعهىفطهبیس«:

121

»؛(َدِ-122:
»؛(آل

ٖوطاىٍ)33:ایيگًَِذساًٍسآزم(ٔ)ضاثطگعیس.زضثرفزیگطیاظایيگفتگَهأهَىاظ
اهبمضيب(ٔ)هیذَاّسوِزضهَضزایيآیِ«

»؛
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(االًٗبم)76:تَيیحزّس.زضٍالٕهأهَىزضایيربثبشوطایيآیِزضنسزثیدبىقدجِْای
اؾتوِثبآىایوبىحًطتاثطاّین(ٔ)ضاظیطؾؤالهدیثدطزٍهٌٓدَضاٍایدياؾدتودِ
حًطتاثطاّین(ٔ)زچبضهٗهیتؾتبضُپطؾتیٍهبًٌسآىقسُوِاهبم(ٔ)ثبتَيدیحآیدِ

ایيقجِْضاثًِیىَییپبؾدهیزّس.حًطتفطهَزًس:اثطاّین(ٔ)زضهیبىؾِگطٍٍُالدٕ
سُثَز،گطٍّىوِ(ؾتبضُ)ظّطُضاهىپطؾتیسًس،گطٍّىوِهبُضاؾتبیفهدیوطزًدسٍ

ق
هیپطؾتیسًسٍحًطتاثطاّین(ٔ)ثطاىآىوِثُالىزیيآًدبىضا
گطٍّىًیعذَضقیسضا 
ضٍقيوٌسٍثطایكبىحبثتوٌسوِٖجبزتوطزىچیعّبیىوِهخلظّطٍُهدبٍُذَضقدیس
ّؿتٌسنحیحًیؿت،ثلىِٖجبزتقبیؿتِذبلكآًْبٍذبلكآؾوبىٍظهیياؾدتاظایدي
ضٍثبازٖبیپطؾتفآىّبٍؾ ؽغطٍةٍافَلذسایهَضزپطؾتفایيًىتدِضاثیدبى
ًوَزوِافَلٍغطٍةاظنفبتپسیسُّباؾتًِاظنفبتهَرَزلسینٍاظلدىثٌدبثطایي

ًویتَاًٌسقبیؿتِپطؾدتفثبقدٌسٍ.لدصاحًدطتاثدطاّین(ٔ)
ذَضقیسٍهبٍُؾتبضگبى 
ذُبةثِهطزمفطهدَز«:
)ٍآىزلیلّدبیىودِثدطاىلدَمذدَز

»؛(االًٗبم78-79:
ّبىاٍثَزّ،وبىََضوِذساًٍسهىفطهبیس ٍَ«:تِلْكََ حّجَتُنٌكا


آٍضزالْبمذساٍاظزازُ

هى
آتَیٌْاّا إِبْراِّینَ عَلى قََْهِِِ»؛(اًٗبم)83:زضثركیزیگطاظضٍایتهأهَىاظاهبم(ٔ)زضهَضز
تَيیحایيآیِؾؤالًوَز «
»؛(االًجیب )87:زضٍالٕهأهَىثباقبضُیدِایدي
آیٍِهُطحوطزىایيوِیًَؽ(ٔ)لَمذَزضاتطنودطززضحدبلیودِذكدوگیيثدَز
هیذَاؾتٖهوتیًَؽ(ٔ)ضازچبضقجًِْوبیسوِاهبم(ٔ)ثبتَيیحایيآیِقجِْضاثِ
ًیىَییثطَطفًوَزًسوِایيهبرطاهٌبفبتیثبٖهوتیًَؽ(ٔ)ًساضزٍفطهَزًس:اٍثدط
لَمذَزغًتوطزٍاظثیيآًبىضفتٍزضقىنهبّیگطفتبضقدسٍلدیزضتدبضیىیٍ
ْلوبتقىنهبّیذساًٍسضاذَاًسٍایيؾرٌبىضاگفتوِهٗجَزىرعتًَیؿدت،تدَ
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هٌعّّىٍهيثِذبَطتطنوطزىچٌیيٖجبزتىوِزضقىنهبّىاهىبًفضاثطاینفدطاّن
ؾبذتىْ،بلنٍؾتوىبضّؿتن،ذساًٍسًیعزٖبىاٍضاهؿتزبةوطزٍفطهدَز«:
»؛(الهبفبت)143-144:زضازاهِایيپطؾدف
ٍپبؾدهأهَىزضهَضزتَيیحآیبتزیگطیًیعاظاهبم(ٔ)ؾؤالهیپطؾسٍاهبمضيب(ٔ)
ایاضائِهیًوبیسً(.ه:نسٍق.)195-205/1،


تٍیپبؾدقبیؿتِ
ثِؾؤاال
 2-1-3اسُدالل بر ضرٍرت بْرُگیری از عقل بِ شیَُ هَضَعی
اهبمهَؾیوبْن(ٔ)زضهَِٖٓایزلیكٍلُیدفثدِتَندیفٖمدلتَؾدٍآیدبتلدطآى
هیپطزاظز.ثٌَِٖاىًوًَِاهبم(ٔ)ثباؾتكْبزثِآیبت«
»؛(الجمطُ:
«ٍ)163-164
»؛(الٌحل«ٍ)12:
»؛(الطٍُم)24:هربَتذَیفضاثِایي
ًىتِاقبضتهیزّسوِزضآفطیٌفالْدیٍتدسثیطحىیوبًدِذساًٍدسًكدبًِّدبییثدطای
ذطزهٌساىٍرَززاضزٍثِایيتطتیتيطٍضتثْدطُگیدطیاظًیدطٍیتٗمدلٍاًسیكدِضا
یبزآٍضهیقَز.زضثركیزیگطاهبم(ٔ)ثطایتجییيّوطاّیٖملٍٖلنثدِآیدِ«
»؛(الٌٗىجَت)43:اؾدتٌبزهدیًوبیدس.اهدبم(ٔ)ثدب
اؾتكْبزثِآیبت«
»؛(الجمدطُ«ٍ)17:
»؛(االًفبل)22:وؿبًیضاوِاظًیطٍیتٗملٍفىطثْطًُویگیطًسضاهَضزًىَّفلطاض
هیزّسً(.ه:اثيقٗجِحطاًی.)383،
 2-1-4دعَت بِ صبر در ًاهِی اهام صادق(ع) بِ شیَُ هَضَعی
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ٌّگبهىوِیىیاظذَیكبًٍساىاهبمنبزق(ٔ)ثًِبمٖجساللَِثيحؿيٍذبًَازُاـضاثِ
ی تٗعیتىثطاى ٍی
ٌَٖاى اؾبضتثِ ؾَىهٌهَض حطوتزازًس،حًطتنبزق(ٔ)ًبهِ 
فطؾتبز.زضایيًبهِاهبم(ٔ)پؽتٗعیتٍتؿلیتثِرْتههیجتٍاضزُ،ایكبىضاثِنجط
ٍاؾتمبهتؾفبضـًوَزٍُزضایيثبضُثِرْتتجییياضظـنجطٍارطنبثطاىآیبت
زّس.اهبم(ٔ)هیفطهبیسنجطويچٌبىوِذساًٍسزضلطآىثِ

لطآىهَضزاؾتكْبزلطاض  
هی
»؛(الَُُضٍ)48:ثِپی وجطهبًیع

پی وجطذَزًَحهىفطهبیس«:

»؛ (الملنً ٍ )48 :یع پی وجط ضا زض

هیفطهبیس« :
ههیجت ٖوَیف حوعُ چٌیي ذُبة هیًوبیس« :

ٍثِزاٍٍز(ٔ)هىگَیس«:

»؛(الٌحل)126:
»؛ (ًَِ ٍ )132:یع هىفطهبیس« :
هىفطهبیس« :
»؛ (الجمطُ ٍ)156:
)ًٍیعلموبىثِپؿطـهىفطهبیس«:

»؛(العُهط10:
)ًٍیعزضزاؾتبىهَؾىهىفطهبیس«:

»؛(لموبى17:
)ٍهىفطهبیس«:

»؛(االٖطاف128:
»؛ (الٗهطً ٍ )3:یع هىفطهبیس« :
»؛
)ٍهىفطهبیس«:

(الجمطُ155 :

ًٍیعهىفطهبیس« :

»؛ (االحعاة)35:
»؛ (یًَؽًٓ ٍ )109:یطایي آیبت زض لطآى وطین ثؿیبض

اؾتً(.ه :قْیسحبًی.)115-116،اهبمنبزق(ٔ)زضایيًبهِثباؾتٌبزثِآیبتیوِزض
آىّب ثِ اهط نجط ؾفبضـقسُ ٍّوچٌیي آیبتیوِاظ ارطٍ حَاةنبثطاىًعز ذساًٍس

ؾريهیگَیسٍزیگطآیبتیوِثًَِٖیًبْطثِهفَْمنجطاؾت،زضٍالٕاظهربَت

ذَیف هیذَاّس زض ثطاثط ههیجتی وِ ثِ اٍ ٍ ذبًَازُاـ ٍاضز قسُ نجط ًوبیس ٍ ثسیي
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ویسلطاضهیزّسّ،نآیبتهطثٌَثِنجطضاثِ

تطتیتّننجطزضثطاثطههبیتضاهَضزتأ
ائِهیًوبیسّ.طچٌسزضایيضٍایتهَيَٖیثطلطآىٖطيًِكسُتبثِ

قیَُ هَيَٖیاض

ٍلیاظآىربوِزضایي

ٍؾیلِآیبتلطآىًٓطلطآىزضهَضزآىهَئَاؾتٌجبٌقَز ،
ضٍایتآیبتهطثٌَثِنجطزضوٌبضّنگطزآهسُاؾتهیتَاىآىضااظههبزیكتفؿیط

هَيَٖیثِقوبضآٍضز.
 2-1-5بیاى اّویت اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر در خطبِ اهام حسیي(ع) بِ شیَُ هَضَعی
اهبمحؿیي(ٔ)زضهَئَاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطذُجِایثطاىروٗىاظزاًكوٌساى
ایطازفطهَزُوًِكبىهیزّس،اهبم(ٔ)لهسزاقتِزضآذطیيزیساضـاظهىدِاظهَلٗیدت
وٌگطُحذاؾتفبزُوٌسٍقرهیتّبىٖلوىضاوِزضآىؾطظهیيگطزآهسُثَزًسفدطاّن
ؾبذتِ،تبهؿئَلیتآًبىضازضزفبٍٔهجبضظُثبثبَلگَقعزفطهبیس،تىلیدفآىّدبضازض
ثطاثطزؾتگبُیعیسىضٍقيؾبظزٍاظٍيٕشلتثبضىوِثِآىزچبضقسُاًس،ایكبىضاثدط

حصضزاضز،تبثلىِثتَاًسثٍِؾیلِآًبىزیگطاىضاًیعثیساضوٌس.ثًِٓطهیضؾساهبم(ٔ)زض
ایيذُجِرْتاتوبمحزتثطهربَجبىذَیف،ثباؾدتٌبزثدِآیدبتلدطآىٍثدًِدَٖی
هَئَاّویتاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطٍَٖالتتطنآىضااظزیدسگبُلدطآىهدَضز
ثطضؾیلطاضهیزّس.اهبم(ٔ)زضثركیاظایيذُجِثباؾتكْبزثِآیِ«
»؛(الوبئسٍُ)63:آیدِ«
»؛
(الوبئسٍُ)78:آیِ«

»؛(الوبئسُ)79:ایيًىتدِضاثدِهربَدتذدَیف

گَقعزهیًوبیسوِزضلطآىاظآىرْتلَمیَْزًٍهبضاًىَّفقسًسوِاهطثِهٗطٍف
ًٍْیاظهٌىطضاتطنوطزًس،پؽقوبهبًٌسآًبىًجبقیس.ثسیيرْتذساثدطآًدبىٖیدت
گطفتوِاظؾتوگطاًىوِزضثطاثطقبىثَزًس،اٖوبلًبضٍاٍتجْىبضیّبهدىزیسًدسٍهٌدٕ
وطزًس،چَىریطُذَاضٍَوٗىبضثَزًس،اظَٖالتاٖتطاوّبثینزاقتٌسّسایبٍهعایب

ًوى
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فطٍهىثؿدتٌسایديزضحدبلی

هىگطفتٌسٍثِاؾنتمیٍِپطّیع،حفّربىٍههلحت،لت

اؾتذساًٍسفطهَزُ«:

»؛(الوبئدسُ)44:ؾد ؽاهدبم(ٔ)ثدِثیدبى

اّویتٍيطٍضتاهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطثباؾتكْبزثِآیدِ«
اهطثِهٗطٍفًٍْیاظهٌىطثٌَِٖاىفطیًِٖجدبزیٍ

لِ
»؛(التَّثِ)71:اظهؿأ 
ٍارتیبزهیوٌسّوبىگًَِوًِوبظٍظوبتٍاَبٖتذساٍضؾدَلفضاٍاردتًودَزُ
اؾتً(.ه:اثيقٗجِحطاًی)237،
 -2-1-6اثبات افضلیت پیاهبر خاتن(ص) بِ شیَُ هَضَعی
اهبمنبزق(ٔ)َیهٌبْطُایثبگطٍّیاظهؿیحیبىثباؾتٌبزثِآیبتلطآىافًلیتپیبهجط

ذبتن(ل)ضاثِاحجبتهیضؾبًسٍثسیيتطتیتثِهؿیحیبًیوِهربَتایكبىزضهٌبْطُ

ثَزًسپبؾریقبیؿتِاضائِهیًوبیس.زضآغبظایيضٍایتاظظثبىاثَذٌیؽوَفیچٌیي

آهسُاؾت:زضهزلؽاهبمنبزق(ٔ)حًَضزاقتنٖ.سُایاظهؿیحیبىّنزضآًزبثَزًس.

آًبى هسٖی ثَزًس وِ هَؾی ٍ ٖیؿی(ٔ) ٍ هحوس(ل) زض فًیلت ثطاثطًس ،چَى ّط ؾِ
زاضای قطیٗت ٍ وتبة آؾوبًی ثَزُاًس .اهبم نبزق(ٔ) فطهَز :حًطت هحوس(ل) ثب
تطٍزاًبتطاؾتٍذساًٍسآىلسضوِثِاٍٖلنٍزاًفزازُ،ثِزیگطاىًسازُاؾت.


فًیلت
هؿیحیبى پطؾیسًس :آیب زض ایي هَضز آیِای اظ لطآى هیتَاًیس اضائِ زّیس؟ اهبم(ٔ) :ثلی،
زضهَضزهَؾی(ٔ)هیفطهبیس«:

ذساًٍس 
ٖیؿی(ٔ)هیفطهبیس«:

)ٍزضثبضُ
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»؛(االٖطاف:
»؛(العُذطفٍ)63:زض

حكحًطتهحوسههُفی(ل)فطهَز«:
»؛(الٌحلٍّ)89:وچٌیيفطهَز«:
تتط
»؛(الزي.)28:ثِذساًٍسؾَگٌس،اٍاظهَؾیٍٖیؿیزاًبتطٍثبفًیل 
وطزًسپبؾدهیزازم؛اهبهي


تیاظهيهی
ثَزٍُاگطآًبىزضایٌزبحبيطهیثَزًسٍؾؤاال
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وطزموِآًبىًویتَاًؿتٌسپبؾرگَثبقٌس.زضٍالٕاهبم(ٔ)زضایيهٌبْطُ


تیهی
ّنؾؤاال
ٖالٍُثطایيوِثباؾتٌبزثِآیبتلطآىیىیاظهؿبئلٖمیستی؛ یٌٗیافًلیتپیبهجط(ل)
ًوبیسزضپبیبىّنایيچٌیياؾتساللهیًوبیسوِپیبهجطاؾالم(ل)افًلٍ


ضااحجبتهی
اٖلناظهَؾیٍٖیؿیٍّوِپیبهجطاىپیكیيثَزٍُچَىهبًیعٍاضثٖلَمٍزاًفّبی

اٍّؿتینپؽهبًیعاظآىاًجیبٍضؾَالىاٖلنٍافًلینً(.ه:هٓفط)286-287،ثٌبثطایي
اهبم(ٔ)زضایيهٌبْطُٖالٍُثطاحجبتافًلیتپیبهجط(ل)،افًلیتربًكیٌبىٍیضاًیعثِ
احجبتهیضؾبًس.

 -2-1-7اثبات سَدهٌدی هعاهلِ با خدا بِ شیَُ هَضَعی
اهبمؾزبز(ٔ)زضفطاظّبییاظزٖبیچْلٍپٌزننحیفِؾزبزیِودِهٗدطٍفثدِزٖدبی
ٍزأثبهبُضهًبىاؾتثباؾتكْبزثِآیدِ«
»؛ (االًٗبمًٍ)160:یعآیدِ«
»؛(الجمطٍُ)261:آیِ«
»؛(الجمطًٍُ)245:یعآیِ«
اضاهٗبهلِپطؾَزهٗطفیهیًوبیسٍزضایديثدبضُثدِهؿدألِ

»؛(الٌَولٖ)89:جبزتذس
اًفبقزضضاُذساًیعاقبضُهیًوبیس.آیبتیوِاهبم(ٔ)ثِآىّباؾتٌبزهیًوبیدس،هدیتَاًدس
ثیبًگطایيًىبتثبقسوِهٗبهلِثبذساًِتٌْبّطگعظیبىٍپكیوبًیزضپیًدساضز،ثلىدِ

ٍپبزاـزُثطاثطٍیبثیكتطضازضپیزاضز.ذساًٍسهتٗبلثباضائِ

پیَؾتِلطیيهٌفٗتثَزُ
پبزاـظیبز،ضغجتثٌسگبىضاثِؾَیتٗبلیٍضقسرلتهیوٌسٍثِّطوؽوِزضّسایت

ٍتىبهلرسیتطثبقس،پبزاـثیكتطیهیزّسٍزضهٗبهلِذَزثبثٌسگبىّنهتبٔآًبىضا
ثِآًبىثطهیگطزاًسٍّنپبزاـفطاٍاىوِثؿیبضپطؾَزاؾتثِآًبىُٖدبهدیوٌدسٍاظ
اٖوبلثٌسگبىّیچؾَزیٖبیساًٍویقَز؛ظیطااٍونتطیيًمهبًیًساضز،تدبچیدعیضااظ
زیگطاىزضیبفتوٌسً(.ه:هوسٍحیوطهبًكبّی)459/3،اًفبقیىیاظایديٖجدبزاتپدط
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ضٍز.ثلىِثِنَضتشذیطُایٖٓینزضًعز

ؾَزاؾت.اًفبقّبیاًؿبىّیچگبُاظثیيً 
وی
ذساهحفَِاؾتً.عزذساییوِثِیهوبضًیهچٌسیيثطاثط،ثلىِّفتهسثطاثدطپدبزاـ
هیزّس.ثٌبثطایيایيشٌّیتوِاًفبقزضضاُحكًَٖیظیبىهدیثبقدس،ثؿدیبضًبضٍاؾدت.
ذساًٍسهتٗبلاًفبقضالطوثِذَزللوسازًوَزُ،ثِذَثیضٍقياؾتوِثدبظپطزاذدت
لطولُٗیٍحتویاؾت.اظؾَییقطٌپبزاـزٍچٌساىآىاؾتوِهطزموبضذَزضا
فمٍثطایذسااًزبمزٌّسٍّطًیتزیگط،هبًٌسضیب،وؿتقْطتٍاٍّبمزیگطضااظشّي
ذَززٍضوٌٌس.ثِٖالٍُهمهَزاظلطوزازىثِذسا،هٌحهطزضٖجبزتهبلیًیؿت،ثلىِ
توبهیاٖوبلًیهزضًعزذساهحفَِاؾتٍّوگیؾطهبیِایاؾتوًِدعزآىهحجدَة
تَاًوٌسثِؾَزهًبٖفهیپیًَسزً(.هّ:وبى)462،ایيّبًىبتیاؾتوِاظاؾدتٌبزثدِ
ایيچٌسآیِثِزؾتهیآیس.

 2-2تألیفات موضوعی شاگردان و اصحاب اهل بیت(ع)
وتبةّبٍآحدبضی
ٖی،زضٖهطاّلثیت(ٔ)هطثٌَثِتألیف 

هحَضزٍموبضثطزتفؿیطهَيَ
قیَُهَيَٖیثِتفؿیطآیبتپطزاذتِاًسوِالجتِایيآحبضودِذدَزثدِچٌدس
اؾتوِثِ 
زؾتِلبثلتمؿیناؾتزضٖهطاّلثیت(ٔ)ٍیبًعزیهثِٖهطایكبىتَؾدٍاندحبةٍ
َضزثطضؾیلطاضهیگیطز.

قبگطزاًكبىتسٍیيقسُاؾت.زضایيثرفایيهُلته
 2-2-1تألیف کُابّای آیات االحکام با شیَُ هَضَعی
آیبتىاظلطآىهزیسوِزضثبضُاحىبمقطٖىثَزٍُهىلفضازضظًسگىارتوبٖىٍفطزى
زضچبضچَةاحىبهىذبللطاضهىزّس،ثِآیبتاالحىبمقْطتیبفتدِاؾدتٍپیدبهجط

فبزایيآیبتضاتجییيهىفطهَزًس.زضهیدبىًرؿدتیي

اوطم(ل)چگًَگىثِربىآٍضزىه
ّبىآیبتاالحىبمضاهىتدَاى

وتبةّبیىوِزضتفؿیطلطآىثِضقتِتحطیطزضآهس،وتبة
ربگطزآهسٍُپؽاظزؾتِثٌدسىثدطاؾدبؼ

یبفت.زضایيآحبض،هزؤَآیبتفمْى،یه
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وتتفمْى،هَضزثحجٍگفتگَلطاضهىگیطز.ؾبثمِتبضیرىایيآحبضثِلدطىزٍّمّزدطی

.ایيًكبىهىزّسوِلسهتایيضٍـتفؿیطى-هَيَٖى-لسهتىثِؾدبىضٍـ

هی 
ضؾس
زیگط-تطتیجى-زاضز.ثِٖالٍُثطاؾبؼهٌبثٕثًِٓطهیضؾسًرؿتیيٍثیكتطیيآحدبضزض
هَضزآیبتاالحىبمتَؾٍقبگطزاىٍانحبةاّلثیت(ٔ)ٍزضٖهطهٗهَهبى(ٔ)تألیف
ٍتسٍیيقسُاؾت.زضایيظهیٌِهیتَاىثِافطازظیطاقبضًُوَز:

–اثًَهطهحوسثيؾدبئتولجدى(م.ّ146ق)ودِاظاندحبةاهدبمثدبلط(ٔ)ٍاهدبم
نبزق(ٔ)ٍزٍُنبحتوتبةزضتفؿیط(آیبتاالحىبم)اؾت؛
اثَالحؿيهمبتلثيؾلیوبىثيثكطیِثيظیسازضنثيثْويذطاؾبًىثلردىضاظى(م.ّ150ق)،نبحتوتبةتفؿیط(الروؽهبئِآیِفىاالحىبم)؛
اثَهٌصضّكبمثيهحوسثيؾبئتولجدىودَفى(م.ّ204/206ق)ٍ،ىاظاندحبةاهبمثبلط(ٔ)ٍاهبمنبزق(ٔ)ثَزٍُنبحتوتبةتفؿیطاالحىبمهىثبقدسً(.ده:یدسا 

پَض.)64-65،
 2-2-2تألیف کُابّای هرتبط با آیات ًازلِ در شأى اّلبیت(ع) با شیَُ هَضَعی
ّبئىثطاىتفؿیطهَيَٖىهىتَاىیبفدت


ّبىپیكیيً،وًَِ
ثِرعآیبتاالحىبم،زضلطى
وِاظآىهیبىثِوتجىوِزضذهَل«آیبتالَالیِ»ًگبقتِقسُاؾت،هدىتدَاىاقدبضُ
ًوَز.ایيوِآیبتثؿیبضىاظلطآىثِقأىاّلثیت(ٔ)اذتهبلزاضز،ثطقیِٗهؿلنثَزُ
ًٍمُِاثْبهىزضایيظهیٌٍِرَزًساضزًٍیعثٌبثِاْْبضٖلوبىغیطهتٗهتاّلؾٌتوِ
ّبیىثطربىگصاقتٌس،ثطهبهٗلَمهىگطززوِٖٓوت،لدسضٍهٌعلدت


زضایيظهیًٌَِقتِ
ظایيًَقتِّدبٍآحدبض

ٖتطتَبّطُ(ٔ)ثطّوگبىضٍقياؾتً.ىتِزیگطآىوِثؿیبضىا
زضظهبىحیبتهٗهَهبى(ٔ)ثَزُاؾت.زضایيذهَلهیتَاىثِافطازظیطاقبضًُوَز:

-هبًعلهيالمطآىفىٖلى(ٔ)تألیفٖجسالٗعیعثيیحیدىثدياحودسثديٖیؿدى
.ق)وِاظانحبةاهبمرَاز(ٔ)هیثبقسً(.هّ:وبى)69:

رلَزىاظزى(مّ332
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هبًعلهيالمطآىفیاّلالجیت(ٔ)تألیفاثَحبهسثيالٗجّبؼثيٖلدیاثديهدطٍاى؛(م.ّ350ق)ٍیهٗبنطثبهطحَمولیٌیثَزُاؾتً(.ه:ؾجحبًی)176،
 2-2-3تألیف آثار تفسیری ًاظر بر تقسین بٌدی هَضَعی آیات
ثًِٓطهیضؾستألیفتفبؾیطیّنچَىتفؿیطًٗوبًیزضزٍضُایًعزیهثِٖهدطحًدَض
اّلثیت(ٔ)ًیعهیتَاًسثیبًگطٍرَزٍؾبثمِچٌیيضٍقیزضٖهطاّلثیدت(ٔ)ٍثٗدساظ
آىثبقس.وتبةتفؿیطلطآىًٗوبًی،اظتفبؾیطلطىچْبضمّزطیلوطیاؾت.ایيتفؿیطثِ
ظثبىٖطثیزضیهرلسٍثِقیَُ«ضٍائیٍوالهی»اؾت.ایيتفؿیطوِثِتفؿیطًٗودبًی
هكَْضقسُ،تفؿیطثِهٌٗبیضایذولوًِیؿتوِثِتفؿیطتوبمآیبتلطآىث دطزاظز،ثلىدِ
ًَٖیتمؿینثٌسیهَيَٖیلطآىاؾت.اثَٖجسا هحوسثياثطاّینوبتتًٗوبًیهٗطٍفثدِ
«اثي»یب«اثیظیٌت»،هفؿطٍهحسثقیِٗزضلطىچْبضمّزدطیلودطیٍاظقدبگطزاى
هحوسثيیٗمَةولیٌیاؾت.ثِٖبلنضثبًیهَنَفٍثًِٗوبًیهكَْضثَز.ایديتفؿدیط،
حسیخیاظاهبمنبزق(ٔ)ضازضثبضُلطآىٍاًَأٍالؿبمآیبتآىشودطهدیوٌدسودِاهدبم
نبزق(ٔ)فطهَزًس:قیٗیبىاظاهبمٖلی(ٔ)زضثبضُلطآىؾؤالوطزًسٍحًطتثِارودبل،
لطآىٍاًَأٍالؿبمآیبتآىضاٍنفهیوٌٌس.اظرولِایديؾدؤالّدب،ثحدجًبؾددٍ
قبًعزُهَضزًؿدآیبتضاتَيیحزازُاًس.اٍلیيآیًِبظل

هٌؿَخاؾتوِحًطتٖلی(ٔ)
قسُ،هحىنٍهتكبثٍِ،حیٍالؿبمآى،هٗبًیهرتلفذلمت،هَئَلًبٍلسض،وفدطٍ
قطنًٍَضزضلطآى،تحطیفٍهطازاظآىٍؾؤاالتیزیگطوِاظحًطتٖلدی(ٔ)قدسُ
اؾتٍحًطتثٗساظّطؾؤال،آیبتّطهَئَضاثیبىًوَزُاًس.آیبتضزثطهلحساىٍ
ظًبزلٍِزّطیٍِپیطٍاىهصاّتٍهىتتّب،آیبتهجیيغعٍاتپی وجطاؾالم(ل)ٍهجدبحخی
هطثٌَثِاهبهتً،یعزضپبؾدّبیحًطتٖلی(ٔ)ثِؾؤالوٌٌدسگبىآهدسُاؾدت.زضایدي
تفؿیط،حسٍزقهتهَئَلطآًیثِنَضتگفتگَهیبىاهبم(ٔ)ٍضاٍی،هُطحٍثیكتطاظ
500آیِتَيیحزازُقسُاؾتً(.ه:قْیسینبلحی98،؛ٖلَیهْط)185-186،
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 4-2-2تألیف آثار کالهی با رٍش هَضَعی
ثًِٓطهیضؾسوتبةتٌعیِاالًجیب اظرولِوتبةّبییاؾتودِثدٍِيدَح،ثدطلدسهتٍ
پیكیٌِوْيتفؿیطهَيَٖیزاللتزاضزٍثِلحبِهمبمثلٌدسهؤلّدفآى،هؤیّدساٖتجدبضایدي
ضٍـتفؿیطیًیعهیثبقس.ایيوتبةتألیفهطحدَمؾدیسهطتًدی(م.ّ436ق)هدیثبقدس.
همسّهِایيوتبةگَیبیآىاؾتوِقرهیاظهطحَمؾیسهطتًیتمبيدبودطزُثدَززض
ظهیٌِ(تٌعیِاالًجیب ٍائوِّ)وتبثیتألیفوٌس.ؾیسهطتًیزضایيوتبة،پؽاظثیبىزلیدل
ٖملیثطتٌعیِپیبهجطاىاظگٌبّبىوجیطٍُن یطُ،ثِتطتیتظهبىحیبتاًجیب،ثدِثطضؾدیٍ
تجییيآیبتیوِْبّطاثبٖهوتاًجیبه بیطتزاضًس،پطزاذتِاؾتً(.ه:ظاضٖی.)12،
 -3آهوزش روش تفسير در تفسير هوضوعي قرآى از سوی اهلبيت(ع)
ثبتَرِثِلعٍمتجییيآیبتالْیتَؾٍاّلثیت(ٔ)ٍٖسماضائدِتفؿدیطودبهلیاظؾدَی
ایكبىًٍ،یعٖسماٖتجبضگطٍّیاظضٍایبتتفؿیطیهَرَز،آىثعضگَاضاىٖالٍُثطتفؿدیط
آیبتیاظلطآىثطایقبگطزاىذَز،انَلٍقیَُولیتفؿیطضاثیبىوطزُاًسثبایيتفدبٍت
وِگبُتهطیحثِ«لبًَىثَزىآىهُلت»ًوَزٍُ،گبًُوًٍَِههساقاضائدِفطهدَزُاًدس.
ایكبىّطگعانحبةٍقیٗیبىذَزضاهملساًینطف،وِذَزلبزضثِوكفهٗبضفلطآًی
ًجبقٌسً،ویذَاؾتٌس.ثطایياؾبؼثبتَرِثِپطؾفّدبیهَردَززضّدطٖهدطٍٖدسم
زؾتطؾیآؾبىثِاهبهبى(ٔ)ًٍیعٍرَزهربلفیيقجِْافىيزضّطٖهطًٍیعپدیفثیٌدی
ٖهطغیجتٍلعٍمگصاضنحیحاظآىثطِّ،آهَظُّبیلطآًیایكبىثباندَلٍلدَاًیيٍ
لَاٖساؾبؾیّوطاُثَزُاؾتً(.ه:اذَاىهمسمٍ)47-48،زضيويتفؿدیطآیدبتثدِ
هربَجبىذَیفضٍـتفؿیطضاًیعآهَظـزازُاًس.یىدیاظهؿدبئلیودِالظماؾدتاظ
ضٍایبتاّلثیت(ٔ)اؾترطادٍاؾتٌجبٌگطزز،ضٍـتفؿیطهَيَٖیاؾت.ثطایياؾبؼ
هزوَِٖایاظضٍایبتتفؿیطیائوِهٗهَهبى(ٔ)زضثبةتفؿیطهَيدَٖیًدبْطثدِثیدبى
ًوًَِّبٍههبزیكوبضثطزتفؿیطهَيَٖیاؾتٍاّلثیت(ٔ)زضآىاظتفؿدیطهَيدَٖی

22

دو فصلنامه تفسیر پژوهی

ثْطُگطفتِاًسٍهزوَِٖایاظآحبضٍوتبةّبییوِزضٖهطایكبىٍیبًعزیدهثدِٖهدط
ایكبىتألیفقسُاؾتًیعًبْطثِزؾدتِثٌدسیهَيدَٖیآثدبتٍثْدطُگیدطیاظقدیَُ
هَيَٖیزضتفؿیطآیبتاؾت.ثٌبثطایيّسفاّلثیت(ٔ)زضایيثیدبىٍتهدسیكایديزٍ
هحَضگطچِتهطیحًىطزُاًسایياؾتوًِوًَِّبییثطایتفؿیطهَيَٖیاضائًِوبیٌدسٍ
هربَجبىضٍـتفؿیطهَيَٖیضافطاثگیطًسثًِحَیودِاظتفؿدیطهَيدَٖیثدِٖودل
يطةالمطآىوِزضضٍایبتاّلثیت(ٔ)اظآىًْیقسُزچبضًكًَس.زضؾطقتّطزٍودبض
یٌٗیتفؿیطهَيَٖیٍٖوليطةالمطآىًَٖیهمبضًِآیبتًْفتِاؾدتٍاگدطچٌبًچدِ
ضٍقيقَزّطزٍهمبضًِاظیهؾٌدًٍَٔثبقٌسَ،جٗبًتفؿیطهَيَٖى،ههساق«ضكرب

ذَاّسثَز.ؾٌریتًٍَٖیتهمبضًتثِهجٌبٍهجبزىآىثطهىگدطززٍ

القرآى بعضِ ببعض»
ثؿتِثِایياؾتوِهبچًِؿجتىثیيآیبتلبئلثبقین.هجٌبیىوِلطآىوطینزضایيثدبضُ
اضائِهىوٌسؾبظگبضىٍ ٖسمهٗبضيتثیيآیدبتاؾدت.چٌدبىودِزضایديآیدِقدطیفِ

هیذَاًین«:


»؛(الٌؿدب )82:ذساًٍدسزضآیدِ

گًَِاذتالفىثیيآیبتزیسًُویقَزٍهحتَاىّوِآیبتثدبّدن


قطیفِهسٖىاؾتّیچ
ّوبٌّگّ،وؿٍَؾبظگبضًس.زضوالماهیطالوؤهٌیيٖلى(ٔ)ًیعچٌیيهًوًَىضاقبّسین.
؛(ًْذالجالغِ:ذُجدِ)133

ایكبىهىفطهبیٌسٍ«:یٌُكثًِٗثًٗب،یكْسثًِٖٗلىثٗى»

پبضُّبیلطآىیىسیگطضاثِؾريٍاهیزاضًسٍگَاُنسقیىسیگطًسّطگبُوؿىثبایدي
هجٌبزضوبضهمبضًتٍآهیرتيآیبتثطآیس،اظآیبترعّوردَاًىّ،وؿدَیىٍّوؿدرٌى
تَلٍٕاًتٓبضزیگطىًرَاّسزاقت.اهّباگطهجٌبزگطگَىقَزٍهٌٓطت ییطًوبیسٍوؿدى
وِثِگطزآٍضیٍهمبضًِآیبتهیپطزاظز،زضرؿتزَیاحجبتتٗبضوٍتٌبلىفیوبثدیي
آیبتثبقسثِیمیيثِضاُوذضفتٍِزچبضيطةالمطآىقسُاؾتّ،وچٌبىوِاظضٍایدبت
ًىَّفٖوليطةالمطآىثطهىآیسوِهجٌبى«يطةالمطآىثًِٗثجٗى»ٖسمؾبظگبضى

هٌٗبیىٍهٗبضيتآیبتثبیىسیگطاؾت.ثِزلیلایيوِ،پیبهجطاوطم(ل)هىفطهبیٌدسٍ«:
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ى»(ؾدیََی6-8/2،؛
اًوّبًعلوتبةاللِّیهدسّقثًٗدِثًٗدبفدالتىدصثَاثًٗدِثدجٗ 
ًبظلقستبپبضُّبىآىیىدسیگطضاتهدسیكوٌدس

َجبَجبیی)83/3،وتبةذساثِگًَِای
ّبىآىضاثِتىصیتیىسیگطفطاهرَاًیسهكبّسُهىوٌینپیبهجطاوطم(ل)ثدطاى


پؽپبضُ
ضزّایيٖول،اقبضُثِهجٌبىًبنحیحآىهىوٌسلصاآًچِوِزضایيضٍایبتاظآىًْىقسُ
اؾتٍٖولثساىهَرتوفطتلمىقسُاؾتتفؿیطهَيَٖىًیؿتثلىدِازٖدبىًؿدجت
تىصیتثیيآیبتلطآىٍاٖتمبزثِٖسمؾبظگبضىثیيپبضُّدبىآىٍگدطزآٍضىٍآهیردتي

آیبتثطاىاحجبتچٌیياٖتمبزىاؾت.الظمثِشوطاؾتوِثطذیاظهربلفدبىضٍـتفؿدیط
هَيَٖی،اْْبضزاقتِاًسوِایيضٍـربیعًیؿت،ظیطاثدبؾدبذتبضٌّسؾدیًدعٍللدطآى،

هربلفتزاضزٍذساًٍسوالهفضاثِندَضتهَيدَٖیاضائدًِىدطزُاؾدت.ایديقدجٍِْ
پبؾدّبیآىزضًَقتبضّبیهتٗسزیآهسُ(ًه:رلیلیٍ،)61-80،لیٖالٍُثطآًْبضٍایدبت
پیفگفتِاظاّلثیت(ٔ)ًكبىهیزّسایكبىذَزالدسامثدِزؾدتِثٌدسیهَيدَٖیآیدبت
هیًوَزًس.ایيهَئَگَاُآىاؾتوِهتبثٗتاظؾبذتبضتطتیجیلطآىيطٍضتًساضز.

نتيجه
آًچِوِزضایيهمبلِثِٖطنِاحجبتضؾیس،ثْطُگیطیگؿتطزٍُهجؿٌَاّلثیت(ٔ)زضثیبى
هَيَٖبتهرتلفاظقیَُهَيَٖیاؾت،ایيزضحبلیاؾتوِزضپدػٍّفّدبیپیكدیي
تٌْبثطاؾتفبزُاّلثیت(ٔ)اظایيضٍـاقبضُقسُاؾدتٍزضهدَضزویفیدتًودَزتفؿدیط
هَيَٖیزضٖهطاّلثیت(ٔ)ٍتٗییيهجٌدبیندحیحزضتفؿدیطهَيدَٖیتَؾدٍاّدل
ثیت(ٔ)ؾرٌیثِهیبىًیبهسُاؾت.ثََِضولیاظایيًَقتبضًتبیذظیطثِزؾتهیآیس:
-1زضٖهطهٗهَهبى(ٔ)تفؿیطهَيَٖیزضزٍهحَضًوبیبىقسُاؾت؛هحَضاٍل
وبضثطز تفؿیط هَيَٖی زض ضٍایبت ٍ ثیبًبت هٗهَهبى(ٔ) اؾت .هحَض زٍم هطثٌَ ثِ
قیَُ هَيَٖی زض زٍضُی ایكبى ٍ یب ًعزیه ثِ ٖهط ایكبى تَؾٍ
آحبضی اؾت وِ ثب  
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قبگطزاى ٍ انحبة ایكبى تألیف ٍ تسٍیي قسُ اؾت وِ ًتیزِ آهَظـ ٍ ؾفبضـ اّل
ثیت(ٔ)زضرْتثْطُگیطیاظایيضٍـاؾت.

-2هٗهَهبى(ٔ)زضهَيٕپبؾرگَییثِؾؤاالتٍقجْبتٍزضلبلدتّدبیهتٌدَٔ
زٖب،ذُجِ،هٌبْطًُ،بهٍِهَِٖٓاظایيضٍـاؾتفبزًُوَزُاًس.
-3اّلثیت(ٔ)ٖالٍُثطایيوِذَزاظایيضٍـزضتفؿیطآیبتثْدطُهدیگطفتٌدس
قبگطزاىٍهربَجبىذَیفضاًیعثِاؾتفبزُاظایيضٍـتكَیكٍتطغیدتهدیًوَزًدس.
ّبیهطثٌَثِآیبتاالحىبم؛روٕآٍضیآیدبتًبظلدِزضقدبىاّدلثیدت(ٔ)ٍیدب

وتبة
وتبةّبییّوچَىتفؿیطًٗوبًیٍتٌعیِاالًجیب اظرولدِآحدبضیاؾدتودِثدِقدیَُی
هَيَٖیتألیفقسُاؾت.
-4تَرٌٍِٖبیتائوِهٗهَهبى(ٔ)ثِتفؿیطهَيَٖیهیتَاًسزلیلیثدطندحتٍ
اٖتجبضایيضٍـتفؿیطیثبقس.
-5اّلثیت(ٔ)تٌْبثِتفؿیطثطذیآیبتلطآىً طزاذتِاًسٍانَلٍلَاٖستفؿیطضا
ًیعآهَظـزازُاًسٍاًگیعُیایكبىاظَطحلَاًیيثٌیبزیيتفؿدیط،ایديثدَزُاؾدتودِ
قیٗیبىٍپیطٍاىذَیفضاهملسٍههطفوٌٌسُنطفً ؿٌسیسُاًس؛ٍثبایديآهدَظـّدب،
ثْطٍُضیٍاؾتٌُبقاظلطآىضازضّوِیٖهطّبهیؿطؾبذتٍِربٍزاًگیوتبةذدساضا
تًویيًوَزُاًس.
 -6اهبهبىهٗهَم(ٔ)ٖالٍُثطثیبىًوًٍَِههبزیكوبضثطزتفؿیطهَيَٖی ثََِض
يوٌیهجٌبٍضٍـنحیحتفؿیطهَيَٖیضاًیعآهَظـهیزٌّسٍهربَجبىذَیفضا
ثِ ایي ًىتِ تَرِ هیزٌّس وِ هجٌبی نحیح زض تفؿیط هَيَٖی گطزآٍضی آیبت ثطای
گطفتي پبؾد هؿبلِ ٍ احجبت ّوؿَیی ٍ تهسیك آیبت لطآى ًؿجت ثِ یىسیگط اؾت ًِ
تىصیتآیبتًؿجتثِیىسیگط،ثٌبثطایيتفؿیطهَيَٖیٖ،وليطةالمطآىًیؿتظیطاوِ
ّسفزضيطةالمطآىاحجبتتٗبضوٍتٌبلىثیيآیبتاؾت.
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