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 چکيدٌ 

ی چیذهبى ٍ ػبصهبًذّی اػت. ُیىی اص هَهَٓبت هْن ٍ اػبػی دس هجبًی تفؼیش، ًحَ

آل هجبًی تفؼیش ثش اػبع هٔبسف الْی ٍ هٔبسف ثـشی كَست ثٌذی ربهْ ٍ ایذًُجمِ

هجٌبی ٓمل. هجٌبی ًمل ؿبهل  -2هجٌبی ًمل: ٍ -1پزیشد وِ ثِ ًَس خالكِ ٓجبستٌذ اص:  هی

-تزشثی ٍ تبسیخی-لشآى ٍ ػٌت ٍ هجٌبی ٓمل ؿبهل گشایؾ اػتذاللی، رٍلی، ٓلوی

فمْی، والهی ٍ فلؼفی صیش هزوَِٓ گشایؾ اػتذاللی ٍ ٓشفبًی  -وبٓی اػت. اكَلیارت

-آیٌذ. ایي پظٍّؾ ثب سٍؽ تحلیلیٍ ادثی صیش هزوَِٓ گشایؾ رٍلی ثِ حؼبة هی

اًتمبدی ثِ اسصیبثی دیذگبّْبی رّجی، سٍهی، ٓویذ صًزبًی ٍ ثبثبیی سٍی آٍسدُ اػت. 

ّبی ٍ ّبی اسائِ ؿذُ ثب لغضؽثٌذیجمِ دّذ وِ ًٓوىلشد كبحجٌِشاى فَق ًـبى هی

ّبی آًبى هشثَى ثِ وبػتی دس تٔذاد هجبًی تفؼیش، ّبیی ّوشاُ اػت. هٔفًبوبسآهذی

تَرْی ثِ چیٌؾ كحیح، تذاخل هَهَٓبت گًَبگَى، خلي حَصُ هٌٔبیی هجبحج  ثی

یش، تفؼیشؿٌبػی، اػتفبدُ اص ؿٔجِ ّبی فشٓی دس ربیگبُ اكلی، تذاخل اًَاّ هجبًی تفؼ

ٍرَد ػبختبس هٌلَة، ثىبسگیشی اػتفبدُ اًحلبسی، ٓذم توبیض هیبى اًَاّ هجبًی تفؼیش ٍ 

 اًَاّ تفؼیش ٍ اسادُ ولی اص ٌَٓاى رضئی ٍ اسادُ رضئی اص ٌَٓاى ولی اػت.

 هجبًی تفؼیش ارتْبدی، ػبصهبًذّی هجبًی تفؼیش، ًمذ ٍ ثشسػی: َا کليذ ياشٌ

                                                 
 23/04/1400تبسیخ پزیشؽ:    07/07/99تبسیخ دسیبفت:   *

 b.alavi@stu.yazd.ac.ir )ًَیؼٌذُ هؼئَل( .ضدیداًـگبُ  ،یمیتٌج شیتفؼ یدوتش یداًـزَ **
 amirjoudavi@yazd.ac.ir .شاىیا ضد،ی ضد،یداًـگبُ   بتیداًـىذُ الْ جیگشٍُ ٓلَم لشآى ٍ حذ بسیداًـ ***
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 مسئلٍ -0

ّبی تفؼیش، ثٌذی هجبًی ٍ گشایؾ ثٌذی ٍ ًجمِ بی هَلفبى دس تمؼینّ پیؾ اص اسصیبثی دیذگبُ

ای اص همذهبت ّؼتین. اص ایي سٍ، ًخؼت ثِ روش همذهبت پشداختِ ًبگضیش اص ًشح پبسُ

 گشدد. ؿَد ٍ پغ اص آى هؼألِ هَسد ثحج هٌشح هی هی

 -1هفؼش، ثش دٍ گًَِ اػت:  بفتیی دس ثب تَرِ ثِ ًحَُ شیتفؼاكلی اًَاّ -1-1

 ٍالٔی )اوتؼبثی(. -2ٍ  حمیمی )لذًی(

تفؼیش لذًی یب حمیمی كشفب دس اختیبس هٔلَهیي ٓلیْن الؼالم لشاس داسد وِ ثِ كَست 

ّوشاُ ثب لشآى ثش للت هجبسن هٔلَم )ّ( ًبصل گشدیذُ اػت. تفؼیش  2، ٍحی ٍ سٍح1ًَس

ربت ٍ ػٌَح ثب تَرِ ثِ تفبٍت دس اوتؼبثی یب ٍالٔی هشثَى ثِ هفؼش غیش هٔلَم اػت ٍ

)رَدٍی، اهیش ٍ ثشهٌذ، هحوذ  اػت گًَِهفؼش ٍ ًَّ اػتفبدُ اص آى ثش دٍ  یفىش یلَا

 (ی)ارتْبد یٓبل-یاوتؼبث -2-2ٍ  ییاثتذا -یاوتؼبث-2-1: (11: 1390حؼیي، 

وٌیذ ٍ اص  اثتذایی، ثذیي هٌٔبػت وِ هفؼش تٌْب ثِ ًمل سٍایت اوتفبء هیی -تفؼیش اوتؼبثی

وٌذ. ثِ ٓجبست دیگش هفؼش كیشفب اص  شسػی دس سٍایبت خَدداسی هیاُْبس ًِش، لوبٍت ٍ ث

ٓبلی یٌٔی هفؼش اّل تالؽ ٍ وَؿیؾ فىیشی   -وٌذ. تفؼیش اوتؼبثی حبفِِ خَد اػتفبدُ هی

 پشداصد.  دس هشٍد آیبت اػت ٍ ثِ اُْبس ًِش پیشاهَى آى هی

. اص ػیٌخ هٌبلٔیبت تفؼیشؿٌبػیی اػیت    « ّبهجبًی ٍ گشایؾ»ی پظٍّؾ دسثبسُ-1-2

وٌیذ. پیغ اص ًگیبسؽ    ثذیي هٌٔب وِ اثتذا هفؼش فْن خَد سا اص آیِ )آیبت( لشآى اسائیِ هیی  

ای تحلیل ٍ ثشسػی خَد سا ثش هبّیت ٍ چیؼیتی تفؼییش، خبػیتگبُ ٍ پییذایؾ     تفؼیش، ٓذُ

ّبی هیَسد اػیتفبدُ دس تفؼییش، ثٌیب     تفؼیش، هجبًی تفؼیش، هشاحل تفؼیش ٍ هَلفِ ّب ٍ هالن

ػیلِ ثتَاًٌذ هحبػي ٍ هٔبییت ٓوىلیشد هفؼیشاى ٍ هحممیبى سا هـیخق      ًٌْذ تب ثذیي ٍ هی
                                                 

 15، هبئذُ: «لذ ربءون هي اهلل ًَس ٍ وتبة هجیي»....  -1

 194-193ؿٔشاء: « لَلْجِهَ لِتَىَُىَ هِيَ الْوٌُزِسِیي  َٓلىَ ي.ضَلَ ثِِِ الشٍُحُ الْأَهیًَ» -2
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اص  یىی گیشد. ثِ ثب تَرِ ثِ آًچیِ گفتیِ ؿیذ ی   ؿىل هی 1ًوبیٌذ. ثذیي تشتیت، تفؼیشؿٌبػی

اػت، ٓلوی وِ دس آى داًؾ تفؼیش هَهیَّ   یؿٌبػتفؼیش ارتْبدی، شیهَهَٓبت هْن تفؼ

ّیب ٍ هٔیبسّیبی تفؼییش،    شاحل، هیالن ّب، هپظٍّؾ اػت ٍ تٔشیف، تبسیخ، هجبًی ٍ گشایؾ

گیشد. یىی اص هجبحج هْن تفؼیشؿٌبػی، هجبًی تفؼیش اػت؛ صییشا پبییِ،   هَسد هذالِ لشاس هی

 دّذ ٍ ثش هَهَٓبت دیگش تفؼیشؿٌبػیی اػبع ٍ ثٌیبى ػبختوبى تفؼیشؿٌبػی سا تـىیل هی

ش حیبئض  گزاسد. ّوچٌیي، اص رْت چگًَگی وبسثؼیت ٓلیَم هختلیف دس تفؼیی    احشگزاس هی

تشیي هَهَّ دس هیبى هَهَٓبت هجیبًی تفؼییش ارتْیبدی لیشآى ثیِ      اّویت اػت. هحَسی

 ی ػبصهبًذّی ٍ چیذهبى آى تٔلك داسد.ًحَُ

ثیِ ویبس سفتیِ     3«هجٌیب »، اكیٌالح  2«سٍؽ»دس ایي پظٍّؾ، ثِ ربی اكٌالح  -1-3

ی ارتٌیبة  اػت؛ صیشا ثشسػی ٍ توییض ٍاطگبى هزوَس ٍ وبسثشد آًْب دس حَصُ تخللی، اهیش 

ثِ هٌٔبی ساُ، ًشیمِ ٍ حشویت ًویَدى اػیت )اثیي     « سٍؽ»ًبپزیش اػت. سیـِ لغَی ٍاطُ 

؛ دّخییذا، 3/393: 1409؛ فشاّیییذی، 1/346: 1407؛ رییَّشی، 2/383: 1426هٌِییَس، 

ّیبیی  ( ٍ دس اكٌالح هزویَّ ٍػیبیل ٍ ساُ  585: 1389؛ ٓویذ، 8/1094-1095: 1373

(. ّیش ٓلویی ییه    446: 1370ػبصد )ػیبسٍخبًی،  اػت وِ سػیذى ثِ غبیتی سا هوىي هی

سٍؿی داسد، پغ ثشای سػیذى ثِ ّذف ّش ٓلوی، ثبیذ هشاحلی سا ًی ًوَد وِ ایي هْین ثیب   

پیزیش اػیت. ٍسٍد سٍؽ ثیِ حیَصُ تفؼییش، ثیذیي        تفؼیش هَهَٓی ٍ تفؼیش تشتیجی اهىبى

َاى ثِ آى دػیت  تای داسد وِ ثب گزس اص هشاحلی هیهٌٔبػت وِ تفؼیش لشآى یه ّذف ٍیظُ

یبفت. وبسثشد ٌَٓاى سٍؽ ثشای هٔبسف الْی )ًمل( ٍ هٔبسف ثـشی )ٓمل( ًبدسػیت اػیت؛   

                                                 

ّبی گًَبگَى ثشای آى اًذ، اػوی وِ هؼویهتفىشاى ایي ٓلن اص تٔجیشّبی گًَبگًَی ثشای ایي هَهَّ ػَد رؼتِ -1

ؿٌبػی ثش آى گزاؿتِ ؿذُ )وتبة ی ًبم سٍؽثِ وبس سفتِ اػت. گبّی اص آى، ثب ًبم فلؼفِ ٓلن تفؼیش یبد ؿذُ، گبّ

ای اص هَاسد اص تٔجیش هٌٌك تفؼیش )ًه: هٌٌك تفؼیش سهبیی اكفْبًی( سٍؽ ؿٌبػی تفؼیش لشآى ٓویذ صًزبًی(، دس پبسُ

 اػتفبدُ ؿذُ ٍ گبّی ًیض ثب ٌَٓاى تفؼیش پظٍّی )هبًٌذ تفؼیش پظٍّی ػیذ ّذایت رلیلی( هٔشفی ؿذُ اػت. 

2- Method 

3- Fundamental 
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ّب ٍ هشاحلی ٍرَد ًیذاسد ٍ سیـیِ لغیَی سٍؽ اییي ثیبس هٌٔیبیی سا       صیشا دس ثشاثش آى گبم

پزیشد. دس حبلی وِ وبسثشد ٍاطُ هجٌب ثشای ایي هَهَّ وبهال كحیح ٍ ثِ رب اػت؛ چَى  ًوی

ِ   هجٌب د اًیذ  س لغت، ثٌیبى، اػبع، پبیِ هٌٔب ؿذُ اػت ٍ پبیِ ٍ ثٌیبى ّش چییضی سا هجٌیب گفتی

(. دس 12/17758: 1373؛ دّخیذا،  8/382: 1409؛ فشاّیذی، 2/2286: 1407)رَّشی، 

تفؼیش اػت ٍ ثیبى هٔیبًی آییبت ثیب     حَصُ تفؼیشؿٌبػی ًمل ٍ ٓمل پبیِ، ثٌیبى ٍ صیش ثٌبی

دس ایي كَست اػیت ویِ هٌٔیبی لغیَی ثیب هٌٔیبی اكیٌالحی        گیشد. تىیِ ثش آى اًزبم هی

ؿَد. ثٌبثشایي، هجبًی تفؼیش ٍ سٍؽ هتٌبػت ٍ ػبصگبس اػت ٍ استجبى هیبى ایي دٍ حفَ هی

گیشًیذ.  تفؼیش، دٍ هَهَّ هؼتمل اص یىذیگشًذ ٍ صیش هزوَِٓ فلؼفِ ٓلن تفؼیش لیشاس هیی  

دٍ هَهَّ هجیبًی تفؼییش ٍ هشاحیل     اؿتجبُ هَلفبى دس اػتفبدُ اص ولوِ سٍؽ ًبؿی اص پیًَذ

 تفؼیش اػت.

ػبصهبًذّی دس ایي ًَؿتبس ثِ هٌٔبی پیًَیذ ساثٌیِ هیتمي ٍ هٌٌمیی ٍ هیٌِن اص       -1-4

هٔبسف الْی )ًمل( ٍ هٔبسف ثـشی )ٓمل( ثشای ثیبى هیشاد الْیی دس تفؼییش اػیت. اص هییبى      

تیشیي  ؿیبخق تیشیي ٍ  توبهی وتجی وِ دس صهیٌِ هجبًی تفؼیش ًَؿیتِ ؿیذُ، ٓولىیشد هْین    

هیَسد ثشسػیی ٍ تحلییل لیشاس     كبحجٌِشاى، ّوچَى رّجی، سٍهی، ٓویذ صًزبًی ٍ ثبثیبیی  

اًذ ًشحی هٌلَة دس اییي صهیٌیِ اسائیِ    ّش وذام اص هَلفبى فَق تالؽ ًوَدُگشفتِ؛ چشا وِ 

ّبی ٓشهِ ؿذُ اص ػَی آًْب دس ایي ثبسُ هتفبٍت ٍ هتوبیض اص ثٌذیثٌذی ٍ ًجمِدٌّذ. دػتِ

ّبی تٔذادی اص هَلفبى دس ایي صهیٌِ، لبثیل ػیشایت ثیِ     اسصیبثی وَؿؾثَدُ اػت. یىذیگش 

اًیذ، تمشیجیب   هَلفبًی ویِ ثیِ اییي هَهیَّ سٍی آٍسدُ    ػبیش ًِشاى ًیض ّؼت. ػبیش كبحت

اًذ وِ تملییذی اص  هٔیبس ٍ هالن چْبس هَل یبد ؿذُ ٓشهِ وشدُّب خَد سا ثش اػبع چیذهبى

ّوچٌیي اًگیضُ تفؼیش پظٍّبى فَق دس پی اًذ. آًبى ثیبى ًىشدُ وبس آًْبػت ٍ چیضی فشاتش اص

: 1387ّب )ٓوییذ،  ثٌذی سیضی ػبختبسی ًَ ٍ ایذُ آل، ثِ ٓذم هٔیبس دلیك ٍ هٌِن دس تمؼین

(، ریبهْ  11: 1386)ثبثیبیی،  ّیب  ثٌیذی  (، ٍرَد اؿىبل دس تمؼیین 8: 1386ٍ ثبثبیی،  182
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گیشدد )سٍهیی،   یش تَػي آحبس گزؿیتگبى، ثشهیی  ّب ٍ هجبًی تفؼًجَدى ٍ هـتجِ ًوَدى سٍؽ

1419 :23  .) 

ّبی تفؼیش پظٍّبى یبد ؿذُ دس صهیٌِ ػبصهبًذّی هجبًی تفؼیش خبلی اص وَؿؾ

اؿىبالتی ًجَدُ ٍ ٓوىلشد آًْب دس ایي هَهَّ، ًبوبسآهذ اػت. ثش اػبع آًچِ گفتِ ؿذ، 

اكلی ایي پظٍّؾ سا دس ًىبت هٌفی ٓوىلشد هَلفبى دس صهیٌِ چیذهبى هجبًی تفؼیش پشػؾ 

گیشد. همبلِ حبهش ثب ّذف ؿٌبػبیی ًمبى هٔف ٓولىشد چْبس هَلف هزوَس، ػبهبى ثشهی

 یبفتِ اػت.

اص ػیذ ّذایت رلیلی ثِ هٌبلِٔ ٍ ًمذ الگَّبی « پظٍّؾ دس تفؼیش پظٍّی»وتبة 

س صسلبًی، رّجی، ًجبًجبیی، هٔشفت، فْذ سٍهی ٍ ثبثبیی دس تفؼیشؿٌبػی پشداختِ اػت. د

ثٌذی ؿؾ كبحجٌِش سا  ساثٌِ ثب هَهَّ هَسد ًِش هب، ًَیؼٌذُ وَؿیذُ اػت ًحَُ ًجمِ

اص « ثٌذی تفبػیش ٍ اسائِ هذل هٌلَة تحلیل اًتمبدی ًجمِ»هَسد اسصیبثی لشاس دّذ. همبلِ 

ٓلی اػٔذی، هحوذ وبُن ؿبوش ٍ هحوذ اػٔذی اػت وِ دس گبم ًخؼت ثِ ؿٌبػبیی 

تٌِین ٍ چیذهبى هجبًی تفؼیش تٔذادی اص تفؼیش پظٍّبى ی  ّبی ًحَُّب ٍ چبلؾآػیت

ٍ دس گبم دٍم، پغ اص اسائِ هٔیبسّبی الصم، هذلی سا ثشای هجبًی تفؼیش ٓشهِ  پشداختِ

ًلجذ ٍ اص ًِش هحتَایی دس تشی سا هیّبی دلیكّبی اًزبم ؿذُ تحلیلاًذ. پظٍّؾوشددُ

ثب ؿیَُ ثشسػی ایي ًَؿتبس تفبٍت خَس ًمذی دیگش ّؼتٌذ. ّوچٌیي ؿیَُ پظٍّؾ آًْب 

اػبػی داسد. ثذیي تشتیت تحمیمبت هزوَس ّیچ یه اص اّذاف هَسد ًِش هب سا ٓولی ًىشدُ 

 ٍ ّوچٌبى ربی تحمیك سا دس ایي هیذاى ثبص گزاسدُ اػت. 

ّبی ًگبؿتِ ؿذُ ثِ دلیل ًیبص ثِ ًگبُ ًمبداًِ دس حَصُ هجبًی تفؼیش ٍ ثبصًگشی دس وتبة

ثٌذی اًَاّ هجبًی تفؼیش ٍ فمذاى ػبختبس ثٌذی ٍ ًجمِ ی تمؼیندس صهیٌِ ًحَُ سٍؿوٌذ ًجَدى

ؿَد. لزا هشٍست ایي پظٍّؾ ٍ هحتَایی هٌلَة دس ایي ثبسُ، ثیؾ اص پیؾ احؼبع هی

 دٍ چٌذاى ؿذُ تب ثب ثشسػی ٍ تحلیل آى، ثِ فشٍ ًْبدى ًىبت هٌفی ووه وٌذ.
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 ي تفسيرآل ترتيب مًضًعبت مببوتعييه حبلت ایدٌ -2

تَاى هٔیبسّبی ّبیی اػتَاس اػت وِ ثب ووه آى هیػٌزؾ ّش هَهَٓی ثش هَلفِ

وتت هجبًی تفؼیش اص دٍ ًشیك  اًذیـوٌذاى سا اسصیبثی ًوَد. ثذیي تشتیت، تحلیل ٍ آًبلیض

ثذٍى تَرِ ثِ ٓولىشدّبی  هحمك تفىش ؿخلی، ثذیي كَست وِ -1ؿَد:  اًزبم هی

ثِ تٔییي ٍ تـخیق هَهَّ هَسد ًِش  جبًی تفؼیش، ؿخلبًدس صهیٌِ هّب( )ًَؿتِهَرَد 

 سا ًمذ ٍ ثشسػی ًوبیذ. ولیِ آحبس هَرَد -2آیذ.  ثش

 ثٌذی هَهَٓبت اكلی ٍ فشٓی، هشاحلثٌذی ٍ ًجمِدس ًْبیت پغ اص اػتملبء، دػتِ

 ثذیي تشتیت تَػي كبحجٌِشاى ًی ؿذُ اػت:  صیش

كذد تجییي  كبحجٌِشاًی وِ دس ـتشثیتٔشیف لغَی ٍ اكٌالحی هجبًی تفؼیش:  (الف

اًذ. اص آًزب وِ تٔشیف لغَی ٍاطگبى  اًذ، ًخؼت ثِ تٔشیف آى پشداختِ هجبًی تفؼیش ثشآهذُ

اًذ ٍ ؿشایي هَسد ًِش خَد سا  هجٌب ٍ تفؼیش وبسگـب ًجَدُ، ثِ تٔشیف اكٌالحی سٍی آٍسدُ

 اًذ.  ثش آى حول ًوَدُ

ایي ثَدُ تب  ،بى سا ٍاداس ثِ تٔییي ؿشایي وشدُلفؤچیذهبى اًَاّ هجبًی تفؼیش: آًچِ ه (ة

ّب حَل اًَاّ هجبًی تفؼیش  ػبیش هَاسد هشثَى ثِ تفؼیشؿٌبػی اص دٍس خبسد ؿَد ٍ ثشسػی

ّبی هتفبٍتی  هتوشوض گشدد؛ چشا وِ اًَاّ هجبًی تفؼیش دس همبیؼِ ثب یىذیگش داسای اسصؽ

 ثٌذی ؿًَذ. ثٌذی ٍ ًجمِی تفؼیش دػتِدس ایي هشحلِ ثبیذ اًَاّ هجبً ،ّؼتٌذ. ثِ تٔجیش دیگش

ًَثت ثِ  ثبال،توبیض دس چگًَگی اػتفبدُ اص هجبًی تفؼیش: ثٔذ اص روش دٍ هشحلِ  (د

ثبیؼت فشق ثیي ایي دٍ حبلت سا  لفبى هیؤسػذ. ه تٔییي دسػت ٍ غلي اًَاّ هجبًی تفؼیش هی

دسػت اص غلي تفىیه اًذ هیبى ًحَُ اػتفبدُ  دسن ًوَدُ ثبؿٌذ. گشچِ دس ٓول ًتَاًؼتِ

 ایزبد وٌٌذ. 

ّبی هجبًی تفؼیش: پغ اص چگًَگی وبسثشد اًیَاّ   تالؽ ثشای سفْ تٔبسم هیبى دادُ (د

ؿیَد. دس هشحلیِ    ّبی هجبًی تفؼییش هٌیشح هیی    هجبًی تفؼیش، هؼألِ هْن تٔبسم هیبى دادُ
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ثل تَریِ  ؿَد. ًىتِ لب ّبی هجبًی تفؼیش تجییي هی چْبسم ساّىبسّبی حل تٔبسم هیبى دادُ

ًَس رذاگبًیِ هٌیشح    آى سا ثِ اًذ، غبلجبً ایي اػت وِ كبحجٌِشاًی وِ ثِ ایي هشحلِ پشداختِ

 اًذ.   ًَس خیلی هختلش ٍ هَرض ثیبى ًوَدُ اًذ ٍ آى سا دس هوي ػبیش هشاحل ٍ ثِ ًىشدُ

ػیش تغییشات هجبًی تفؼیش: دس هشحلِ پبیبًی ثبیذ دیذ دس ًَل صهبى چیِ تغییشاتیی    (ّی

 اػت.  ثَدُ هَحشگیشی آى  ٍرَد آهذُ ٍ چِ َٓاهلی دس ؿىل جبًی تفؼیش ثِثشای ه

 -1گیشدد:   ثیٌی هی  ، پٌذ هَهَّ اػبػی ثشای هجبًی تفؼیش پیؾثبالثب تَرِ ثِ هٌبلت 

 -4 ،ًحَُ اػیتفبدُ اص هجیبًی تفؼییش    -3 ،ػبصهبًذّی هجبًی تفؼیش -2 ،تٔشیف هجبًی تفؼیش

 ػیش تغییشات هجبًی تفؼیش.   -5 ،فؼیشّبی هجبًی ت سفْ تٔبسم هیبى دادُ

اص هیبى هَهَٓبت یبد ؿذُ، دس ایي پظٍّؾ ثِ ثشسػی هشحلِ دٍم اص ًگبُ تٔذادی اص 

 ؿَد.هتفىشاى ٍ كبحجٌِشاى تفؼیش پظٍّی پشداختِ هی

 تبييه سبزمبودَي مببوي تفسير -3

 ٌٓبكشی ی،چیض ّش ػبصهبًذّی دس. اػت وشدى هشتت ٍ تٌِین چیذى، هٌٔبی ثِ ػبصهبًذّی

 چیذى، ول، دس ارضاء ٍ دیگش رضء وٌبس رضء دادى لشاس ول، رضء، ؿبهل وِ داسد ٍرَد

 وٌبس دس ارضاء ّوِ وِ اػت هٌٔب ثذیي ػبصهبًذّی. اػت ًْبیی ّذف ٍ ّذف چیذى، ثْتشیي

 ػبصهبًذّی هٌٔبی ثب آؿٌبیی اص پغ .گیشًذ لشاس ًحَ ثْتشیي ثِ ّذف یه ساػتبی دس ٍ ّن

 ارضاء اػتفبدُ ثب تب سفتِ تفؼیش هجبًی اًَاّ ػشإ اوٌَى آى، ثب هشتجي ٌٓبكش ٍ ولی ًَس ثِ

 .وشد اسائِ سا چیذهبى ثْتشیي ثتَاى ول ٍ

  ٓمل. -2ًمل ٍ  -1اًَاّ هجبًی تفؼیش ثِ تشتیت ٓجبستٌذ اص: 

الؼالم ٍ ٓمل  ی هٔلَم ٓلیْنهجٌبی ًمل ثش هجٌبی ٓمل همذم اػت؛ چَى ًمل حوشُ

هٌَِس اص هجٌبی ًمل، یٌٔی ّش آًچِ دس تفؼیش اص هٔلَم »لَم اػت. ی غیشهٔحوشُ

ّبی خَد دس ٍحیبًی ثَدى الؼالم سػیذُ اػت. ایي هجٌب ثِ دلیل اؿتشان صیش هزوَِٓ ٓلیْن

ّب دس ّوِ ٓلشی ٍ ّوِ ًؼلی یب اختلبف داؿتي ثِ یه ٓلش ٍ ًؼل ثِ دٍ ٍ افتشاق آى
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)رَدٍی، اهیش ٍ ثشٍهٌذ، هحوذ « ػٌت. -ةلشآى ٍ  -ؿَد: الفصیش هزوَِٓ تمؼین هی

 (.33-32: 1390حؼیي، 

هٌَِس اص هجٌبی ٓمل، یٌٔی ّش آًچِ دس تفؼیش اص غیش هٔلَم سػیذُ اػت، ثِ تٔجیش »

« ؿَدّبی غیشهٔلَم دس تفؼیش لشآى، هجٌبی ٓمل ًبهیذُ هیدیگش اُْبس ًِشّب ٍ هغضػَصی

 ( 33)ّوبى: 

هغض ٍ اًذیـِ.  -للت ٍ ة -وٌذ: الفت پیذا هیغیش هٔلَم اص دٍ ساُ ثِ ؿٌبخت دػ

تَاى ٓلَم غیش هٔلَم سا ثِ دٍ دػتِ رٍلی ٍ غیش رٍلی تمؼین ًوَد. دس غیش ثذیي سٍی هی

پزیشد، لزا رٍلی ٓولىشد رّي دس ٍكَل ثِ ًتیزِ اص ًشیك لیبع ٍ اػتمشاء كَست هی

ٓلَم اػتذاللی ثش پبیِ  ٓلَم اػتذاللی همذم ثش ٓلَم تزشثی ٍ ٓلَم ارتوبٓی اػت، صیشا

گیشد ٍ ّذف آى ٓشهِ تفؼیش ٓبم اػت )ثشٍهٌذ، هحوذحؼیي ٍ رَدٍی، لیبع ؿىل هی

گیشد ٍ (، اهب ٓلَم تزشثی ٍ ٓلَم ارتوبٓی ثش پبیِ اػتمشاء ؿىل هی304: 1385اهیش، 

گیشد )ّوبى(. دس ػبیش ٓلَم ّن ٓلن لیبػی اص ٓلن اػتمشایی للوشٍی هحذٍدتشی سا دس ثشهی

 سػین ٍ دس اػتمشاء اص رضئی ثِ ولی.شتش اػت، چَى دس لیبع اص ولی ثِ رضئی هیث

ؿَد؛ چَى اص هجٌبی ًمل فمْی دس هشتجِ اٍل ٍالْ هی -دس ٓلَم اػتذاللی، اكَلی

وٌذ ٍ ٓلن والم ثِ ًَٓی ًؼجت ثِ ّبی والهی ٍ فلؼفی، ثیـتش اػتفبدُ هیًؼجت ثِ گشایؾ

تش اػت. ٓلَم ٓشفبًی، ادثی، ٓلوی ٍ ارتوبٓی دس يفلؼفِ ثِ هٔلَم ًضدیىتش ٍ هشتج

 1ی رٍلی، ٓشفبىهمبیؼِ ثب یىذیگش دس فبكلِ دٍستشی اص ٓلن هٔلَم لشاس داسًذ. دس رٌجِ

گیشد؛ صیشا ٓشفبى ّش چٌذ هجتٌی ثش دسیبفت للجی دس اثتذا ٍ ثٔذ اص ٓلَم اػتذاللی لشاس هی

ؿَد ٍ ثِ صثبى اػتذالل ٍ لت الفبٍ سیختِ هیّبی للجی ٌّگبم اًتمبل دس لباػت، اهب دسیبفت

 ؿَد. فلؼفِ ًضدیه هی

                                                 

 هٌَِس ٓشفبى ًِشی اػت. -1
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ادثیبت ثِ دلیل تَكیف حبالت ًفؼبًی ٍ َٓاًف ٍ خبًشات ٍ آسصٍّب ٍ توبیالت »

اػت ٍ دس آى اص ٓـك فشّبد ٍ ؿیذایی هزٌَى ی ثِ ًشص خبف ٍ ًِ اص ٓـك ثِ ًَس ٓبم 

 ( 305 )ّوبى:« ؿَد.ؿَد دس ربیگبُ دٍم ٍالْ هیكحجت هی

ٓلَم تزشثی ثِ دلیل ایٌىِ هجتٌی ثش هـبّذُ ٍ آصهبیؾ اػت ثش ٓلَم ارتوبٓی همذم 

ؿَد. اص آًزب وِ تبسیخ هجتٌی ثش ًمل اػت ٍ ثب اهَس رضئی ػش ٍ وبس داسد، ٓلن ثِ هی

تَاى لَاًیي گیشد، هٌتْب اص تبسیخ هیآیذ؛ چشا وِ ٓلن ثِ اهَس ولی تٔلك هیحؼبة ًوی

 گیشد.ّ سا ثیشٍى وـیذ ثِ ّویي دلیل ریل گشایؾ ارتوبٓی ربی هیهشتجي ثب ارتوب

-لشآى ٍ ة -ًمل: الف -1 :اػت كَست ثذیي تفؼیش هجبًی ػبصهبًذّی آل ایذُ حبلت

رٍلی:  -فمْی، والهی ٍ فلؼفی. ة -اػتذاللی: اكَلی -ّب: الفٓمل یب گشایؾ -2ػٌت؛ 

 ٓی. ارتوب-تبسیخی -تزشثی ٍ د -ٓلوی -ٓشفبًی ٍ ادثی. د

ؿَد ٍ همذم ٍ هَخش ثَدى ّش یه تٔییي ساثٌِ ٓلَم هختلف ثب یىذیگش ػٌزیذُ هی

گشدد. لزا ثحج هشتجِ ٍ تمذم ٍ تبخش هٌشح اػت. هفؼش هزجَس اػت اثتذا ثِ ًمل هشارِٔ هی

گیشد ٍ ػٌت دس دسرِ وٌذ ٍ دس ایي سرَّ، دس اػتفبدُ داخلی، لشآى دس دسرِ اٍل لشاس هی

داخلی اص هجٌبی ٓمل گشایؾ اػتذاللی دس دسرِ اٍل، ثٔذ گشایؾ رٍلی ٍ دٍم. دس اػتفبدُ 

 ؿَد. ارتوبٓی ًـبًذُ هی-تزشثی ٍ دس آخش گشایؾ تبسیخی-پغ اص آى گشایؾ ٓلوی

هجٌب ثَدى ًؼجی اػت ٍ ولوِ هجٌب ّن ثش پبیِ ٍ ثٌیبى ٍ ّن ثش »ثب تَرِ ثِ ایٌىِ 

: 1390اهیش ٍ ثشٍهٌذ، هحوذحؼیي، )رَدٍی، « ؿَدػبختوبى ٍ ٓوبست ٍ ًجمِ ًالق هی

تَاى ّن ٓمل سا وِ سٍ اػت ٍ ّن ًمل سا وِ صیش اػت هجٌب ًبهیذ، هٌتْی یىی سٍثٌب ( هی35

یب هجٌبی سٍییي اػت ٍ دیگشی صیش ثٌب یب هجٌبی صیشیي. ثِ ٓجبست دیگش آى ثخؾ وِ سٍ 

ت. دس هجٌبی ًمل، گیشد، هجٌبی ٓمل ٍ آى ثخـی وِ صیش لشاس داسد، هجٌبی ًمل اػلشاس هی

ی هٔلَم )ّ( ٍ ٓمل لشآى هجٌبی صیشیي اػت ٍ ػٌت هجٌبی سٍییي. اص آًزب وِ ًمل حوشُ

ّب ثش هجبًی ٓشهِ  ی غیش هٔلَم اػت، ٌّگبم همبیؼِ ٍ ػٌزؾ ٍ اسصیبثی، گشایؾحوشُ
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ّب ٍرَد داسد، اص ایي سٍ، اثتذا ثش ػٌت ٍ  ؿًَذ؛ صیشا احتوبل خٌب ٍ اؿتجبُ دس گشایؾهی

ّبی ٓلَم ثـشی آؿىبس گشدد. ؿًَذ تب دسػتی یب ًبدسػتی دیذگبُغ ثش لشآى ٓشهِ هیػپ

گیشد؛ چَى رٔل ٍ تحشیف دس لشآى دس هجٌبی ًمل ًیض، لشآى هٔیبس اسصیبثی ػٌت لشاس هی

 ساُ ًذاسد، ثشخالف ػٌت وِ رٔل ٍ تحشیف دس آى ًفَر وشدُ اػت. 

یبثین وِ لشآى الیِ صیشیي ذاختِ ؿَد، دس هیاگش ثبس دیگش ثِ اًَاّ هجبًی تفؼیش ًگبّی اً

وٌذ. ػٌت ٍ ّب ًِبست ٍ داٍسی هی یب هجٌبی صیشیي ثش دسػت یب غلي ثَدى ػٌت ٍ گشایؾ

داسد وِ یه  یبثٌذ، هبًٌذ ػبختوبًی وِ چٌذیي ًجمِّب ثب تىیِ ثش لشآى اػتحىبم هی گشایؾ

وِ سٍ ّؼتٌذ ثِ ًجمِ صیشیي تىیِ ّبیی ّب سٍ لشاس داسًذ، ًجمًِجمِ دس صیش ٍ ػبیش ًجمِ

 وٌٌذ، اهب ًجمِ صیشیي هتىی ثِ ػبیش ًجمبت ًیؼت.هی

 تشریح عملکرد مًلفبن  -4

ثٌذی رّجی، ٓویذ صًزبًی، سٍهی ٍ ثبثبیی ثِ تشتیت ثٌذی ٍ ًجمِ دس ایي هجحج تمؼین

 گشدد.تبسیخی ثیبى هی

: 1396ذ اص )رّجی، ثٌذی خَد ثِ حؼبة آٍسدُ، ٓجبستٌ آًچِ رّجی دس ؿوبس تمؼین

تفؼیش هأحَس: لشآى، سٍایبت پیبهجش اوشم )ف(، هٌمَالت  -1(: 364ٍ 112ٍ  9-10، 1/2

تفؼیش  -5تفؼیش فالػفِ،  -4تفؼیش كَفیِ،  -3، 1تفؼیش ثِ سأی -2كحبثِ ٍ تبثٔیي، 

 ارتوبٓی.-گشایؾ ادثی -8گشایؾ الحبدی ٍ  -7تفؼیش ٓلوی،  -6فمْبء، 

 ٍ تبسیخى رٌجِ وِ ثٌذى تمؼین گًَِ ایي»گَیذ: ثٌذی كغیش هی نٓویذ اثتذا دس ًمذ تمؼی

 ثیبًگش ٓلوى ّبىگشایؾ اػبع ثش ثٌذى تمؼین هبًٌذ وٌذ هى سٍؿي سا تفؼیش هؼألِ فمْى

 .ثبؿذ هى تفبػیش اًَاّ ٓشهى كفبت ًـبًگش راتى كفت ثیبى ربى ثِ ٍ ًیؼت تفؼیش هجٌبى

                                                 

وٌذ. ثِ گوبى اٍ تفؼیش ثِ سأی هوذٍح ثِ اّل تؼٌي اٍ تفؼیش ثِ سأی سا ثِ دٍ ًَّ هوذٍح ٍ هزهَم تمؼین هی -1

)ؿبخِ اّل حذیج ٍ اؿبٓشُ( اختلبف داسد ٍ تفبػیش هٔتضلِ، اهبهیِ احٌب ٓـشیِ، اػوبٓیلیِ )ثبًٌیِ(، ثبثیت ٍ ثْبئیت، 

 اسد دس صهشُ تفؼیش ثِ سأی هزهَم لشاس داسًذ. صیذیِ ٍ خَ
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 گشدد هى ّبیىسٍؽ ػلؼلِ یه ؿبهل خَد ًَٓى ّش ؿَد هى هـبّذُ وِ ًَس ّوبى ثِ ٓالٍُ،

 (207-206: 1387)ٓویذ، « .اًذ ؿذُ ًبهگزاسى رٍلى ٍ ٓلوى ّبىگشایؾ اػبع ثش وِ

ثٌذی گلذصیْش ٍ رَیٌی ٍ دلیك ًجَدى ًحَُ چیذهبى آًْب، ثب تَرِ ثِ  ثٔذ اص ثیبى تمؼین

 ٍ ٓملى ثٌذى مؼینت یه تَاى هٔتمذ اػت ًوى اسائِ دادُ، تفؼیشى هجبًى وِ اص تٔشیفى

ثٌذی خَد سا اػتمشایی لحبٍ وشدُ وِ  تمؼین  ًَّ ٍ ًبگضیش  ٓشهِ وشد صهیٌِ ایي دس حلشى

لبثل افضایؾ دس ًَل صهبى اػت. ًحَُ تٌِین ٍ آسایؾ هجبًی تفؼیش اص دیذ ٍی ثذیي لشاس 

ٍ (: ًملی یب هأحَس، تفؼیش ثِ سأی، تفؼیش ّشهٌَتیه، سهضی اؿبسی 216-215اػت )ّوبى: 

 ؿَْدی، ارتْبدی یب ٓملی، لشآى، تفؼیش ثش اػبع وتبة، ػٌت، ٓتشت ٍ ٓمل.

ّبی اكَلی ٍ والهی  تزشثی، دس فلل ػَم گشایؾ-دس همذهِ وتبة خَد گشایؾ ٓلوی

ّبی ارتوبٓی ٍ  وٌذ ٍ دس فلل آخش وتبة ثِ ًَس خیلی خالكِ اص گشایؾسا روش هی

ٍ گشایؾ ٓلوی ٍ ارتوبٓی سأی خَد سا گَیذ. الجتِ دس هَسد ایي دتزشثی ػخي هی-ٓلوی

تَاى دس سدیف هجبًی دیگش هَسد ّبی تفؼیشی سا ًوی چٌیي گشایؾ»وٌذ: ایي چٌیي ثیبى هی

ای ثشای ثحج ٍ ثشسػی دس ّبی تفؼیشی اًگیضُ ثحج لشاس داد. اگش ٍسای هجبًی ٍ سٍؽ

لل ایي صهیٌِ ٓلل گشایؾ ٍ سٍیىشدّبی تفؼیشی ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ٍ ثشای تحمیك ٓ

ّبی  تَاى ایي دٍ سٍیىشد سا دس سدیف گشایؾسٍیىشدّب ًتبیذ ػَدهٌذی هتلَس ثبؿذ هی

دیگشی چَى گشایؾ فمْی، ٓشفبًی، والهی، ربهِٔ ؿٌبختی، اخاللی ٍ تشثیتی هَسد ثشسػی 

 (419)ّوبى: « لشاس داد.

ًالق ثِ ًِش ٍی اًَاّ هختلفی وِ لبثل روْ دس هؼتٌذات تفؼیش ثبؿذ، هجٌبی تفؼیش ا

هوىي اػت دس ؿیَُ تفؼیش فمْی، والهی، فلؼفی، ٓلوی ٍ (: »216-215ؿَد )ّوبى: ًوی

تفؼیش كَفیبًِ اص یه هجٌب اػتفبدُ ؿذُ ثبؿذ. دس ایي كَست ّیچىذام اص ایي ؿیَُ ّب هجٌب 

 «گشدد.ٍ سٍؽ تفؼیشی تلمی ًوی

تبویذ فشاٍاى دس ثِ سغن »وٌذ: ّوَ دس پیـگفتبس وتبة ایي هجحج سا ایٌگًَِ تـشیح هی

ّبی تفؼیشی  ّب ٍ سٍیىشدّبی تفؼیشی ثب هجبًی ٍ سٍؽهمذهِ وتبة ثش تفبٍت آؿىبس ؿیَُ
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وٌٌیذ.  ؿَد وِ حتی ثشخی اص ًَیؼٌذگبى ًیض ایي دٍ سا یىؼبى تلمی هیٌَّص ّن هـبّذُ هی

ِ    هخبل ػبدُ ثشای تجییي ایي تفبٍت ؿیَُ ّیبی   ّب ٍ سٍیىشدّیبی هختلیف هفؼیشاى دس صهیٌی

ّبػیت. اییي    لف تفبػیش فمْی، والهی، فلؼفی، تبسیخی، ارتویبٓی، ٓلویی ٍ ًِیبیش آى   هخت

تفبػیش دس ٓیي هـخق ثَدى سٍیىشد هفؼشاًـبى ثِ لحبٍ هجٌبی تفؼیشی ّش ویذام اص اییي   

تَاًذ ثش اػبع یىی اص هجبًی هَسد ثحج دس وتیبة ثبؿیذ )فشهیب ثیش هجٌیبی       سٍیىشدّب هی

 (6)ّوبى: « ی(تفؼیش ثِ هأحَس یب تفؼیش ارتْبد

ّب ریل یىیی اص اًیَاّ تفؼییش     دس ایٌزب ثبیذ تبویذ ًوَد وِ هٌَِس ٍی ایي اػت گشایؾ

دّذ ٍ حتیی  گیشد؛ چَى دس غیش ایٌلَست هٌٔب ًوییٌٔی تفؼیش تملیذی ٍ ارتْبدی لشاس هی

گَییذ )ّویبى:   كحیح ًیؼت وِ هخال گشایؾ ٓشفبًی سا ریل هجٌبی لشآى لشاس داد. ّوچٌبى وِ هی

اكَال گشایؾ هفؼش ثِ هجبحج فمْی یب والهیی لیشآى دس سٍؽ تفؼییش ٍ هتَلیَطی آى     (: »6-7

احشگزاس ًیؼت ثِ ًَسی وِ گشایؾ فمْی دس تفؼیش هوىي اػت ثش هجٌبی تفؼیش ٓملی ٍ گیشایؾ  

ّبی تفؼیشی دس  والهی ٍ فلؼفی ثش اػبع تفؼیش ثِ هأحَس ثبؿذ. اگش تزویْ هجبًی دس سٍؽ

لبثل لجَل ثبؿذ ثبیذ ارٓبى ًوَد وِ ٓویال هفؼیشاى ًملیی ًیبگضیش اص      دٍ سٍؽ ًملی ٍ ٓملی

 «گیشی ٓمل ٍ هفؼشاى ٓملی ثِ ًَٓی تفؼیشؿبى آهیختِ ثب ًمل اػت.ثْشُ

تفبػیش لشى چْبسدّن سا دس « إتزبّبت التفؼیش فی المشى الشاثْ ٓـش»سٍهی دس وتبة 

-3ٓلوی،  -2ٓمیذتی،  -1(: 1238-1233: 1418وٌذ )سٍهی، ثٌذی هی پٌذ إتزبُ ًجمِ

 اًحشاف دس تفؼیش -5ادثی،  -4ارتوبٓی، -ٓملی

دّیذ: اّیل تؼیٌي، تـییْ، اثبهییِ ٍ      ٍی ریل اتزبُ ٓمیذتی خَد چْبس هٌْذ لشاس هی

ًـبًذ: فمْی، احیشی، ٓلویی. اٍ لیشآى، ػیٌت، الیَال      كَفیِ. ریل اتزبُ ٓلوی ػِ هٌْذ هی

وٌذ. اتزیبُ ادثیی سا ثیِ دٍ هیٌْذ ثییبًی ٍ      یّبی احش ثیبى هكحبثِ ٍ تبثٔیي سا صیش هزوَِٓ

دّذ: وٌذ )ّوبى(. اتزبّبت اًحشافی دس تفؼیش سا دس ػِ دػتِ ربی هیتزٍق ادثی تمؼین هی

 هٌْزی )ّوبى(. الحبدی، لبكشیي ٍ ثی
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اص ًِش اٍ دلیل ایٌىِ اتزبُ ٓمیذتی سا رذاگبًِ ٍ ثِ ًَس هؼتمل اص اتزبُ ٓلویی آٍسدُ،  

گیشدد ٍ ؿیٔجِ ویَچىی ثیِ     لی اػت وِ ٓلَم دیگش اص آى ػبًْ هیایي اػت وِ ٓمیذُ اك

پشداصد: تفؼیش اّیل تؼیٌي ویِ هٌْزیی اص اتزیبُ      آیذ ٍ ثب هخبلی ثِ تجییي آى هیحؼبة ًوی

تزشثیی  -ثشد ٍ گبّی كجغِ ٓلویآیذ، گبّی اص تفؼیش هأحَس ػَد هیٓمیذتی ثِ حؼبة هی

بالت اص هیزاّت ؿییِٔ ٍ اثبهییِ تیبحیش     گیشد. دس ّیچ یه اص ایي حی ٍ یب فمْی ثِ خَد هی

ًپزیشفتِ؛ چشا وِ فبكلِ هیبى آًْب ثؼیبس اػت. ّوچٌیي هزّت ؿییِٔ ویِ ریضء اتزیبُ اٍل     

گییشد،  وٌذ ٍ گبّی كجغِ فمْی یب ٓلوی ثِ خَد هیؿَد، گبّی ثِ ًمل تىیِ هیهحؼَة هی

ح ؿیذُ اػیت؛   ارتوبٓی ّن هؼتمل هٌش-سٍد. اتزبُ ٓملیاهب رضء اّل تؼٌي ثِ ؿوبس ًوی

اًیذ ٍ ثیِ اكیَل    صیشا هَافمبى ایي گشایؾ ثِ ًَس وبهل اص هىتت ٓملی هٔتضلِ تبحیش ًگشفتِ

ی آًْب تبحیشپزیشی اص حىن ٓمل اػت، دس غیش اییي  پٌچگبًِ هٔتضلِ پبیجٌذ ًیؼتٌذ ٍ تٌْب ثْشُ

 گشدییذ. آهذ ٍ دس اتزبُ ٓمیذتی ادغیبم هیی  كَست اداهِ دٌّذُ هىتت آتضال ثِ حؼبة هی

الجتِ ایي اتزبُ ریل اتزبُ ًخؼت آٍسدُ ًـذُ؛ چَى آًْیب ٓمبییذی هؼیتمل اص اّیل تؼیٌي      

ِ -داسًذ. ٓالٍُ ثش ایي، اتزبُ ٓملی ٍ تٌجییك   ارتوبٓی هٌَٔف ثِ هؼبئل ارتوبٓی ٍ ربهٔی

آیبت ثش آى هؼبئل اػت ٍ ثِ ػجت ایزبد آگبّی دس هیبى ًجمبت هختلف ثْتش اػت ویِ ثیِ   

 (.  47-46ى: كَست هؼتمل ثیبیذ )ّوب

وٌذ. دس اثتذا تفؼیش هأحَس سا ثِ ٌَٓاى ًخؼتیي ًَّ هٔشفی هی 1سٍهی دس وتبة دیگشؽ

دّذ. اص ًِش اٍ لشآى ٍ تفؼیش هأحَس، لشآى، ػٌت ًجَی، گفتبس كحبثِ ٍ تبثٔیي سا ربی هی

(. ػپغ اًَاّ 78ٍ  77ٍ  75ٍ  73: 1419ؿًَذ )سٍهی، تشیي هجبًی هحؼَة هیػٌت هْن

(: تفؼیش فمْی، تفؼیش ٓلوی، تفؼیش ٓملی، تفؼیش 110-86ؿوشد )ّوبى: دیگش سا ثشهی

 ارتوبٓی، تفؼیش ثیبًی، تفؼیش تزٍق ادثی. 

« ثحَث فی اكیَل التفؼییش ٍ لَآیذُ   »ؿَد سٍهی دس وتبة ّوبًگًَِ وِ هـبّذُ هی

بًی سا روش ًىشدُ، ٍلی دس وتبة ًخؼت خَد ایي ووجَد سا رجیشاى  ّبی والهی ٍ ٓشف گشایؾ

 ًوَدُ اػت.
                                                 

 ثحَث فی اكَل التفؼیش ٍ هٌبّزِ -1
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ثٌیذی ػیجحبًی،    ّبی پیـییي هبًٌیذ تمؼیین   ثٌذی ثبثبیی هوي گضاسؽ اروبلی اص تمؼین

ّیب، ٍریَد   ثٌیذی  ٓویذ، رّجی، هٔشفت ٍ گلذصیْش هٔبیجی اص لجیل ٍرَد اؿیىبل دس تمؼیین  

جتب ربهْ سا هتَرِ آًْیب ػیبختِ اػیت )ثبثیبیی،     خلي، ًجَد هٔیبس ٍاحذ ٍ ًِن هٌٌمی ٍ ًؼ

ّبی گًَبگًَی اص هجبًی تفؼییش  ثٌذیتَاى دػتِ(. آتمبد اٍ ثش ایي اػت وِ هی8-11: 1386

ّبیی چَى تفبػیش ؿیِٔ، هٔتضلِ، اؿیبٓشُ ٍ صیذییِ ٍ اهخیبل آى    ثش اػبع هزّت هفؼش دػتِ

ٌیذ تفبػییش فمْیی، والهیی،     اسائِ داد. ثش اػبع تخلق ٍ گشایؾ ٓلوی هفؼش الؼیبهی هبً 

« هؼتٌذ تفؼییش »تَاى ربی داد ٍ یب اص رْت هؼتٌذ تفؼیش. اٍ ارتوبٓی، ٓلوی ٍ رض آى هی

وٌذ وِ لبثل تملیل، گضیٌذ ٍ آى سا اػتمشایی لحبٍ هیسا ثب تَرِ ثِ هَهَّ وتبة خَد ثشهی

، ثیبًٌی  وٌذ: سٍاییی هحین  افضایؾ یب ادغبم اػت ٍ ػبصهبًذّی خَد سا ایي چٌیي روش هی

 هحن ٍ ارتْبدی.

سٍایی هحن سا آى دػتِ اص وتت تفؼیش داًؼتِ وِ ًَیؼٌذگبى آًْب كشفب سٍایبتی سا وِ 

اًذ ٍ خَد دس فْن ٍ تجییي ای ثب آیبت لشآى استجبى داؿتِ ثبؿذ ریل آیبت روش وشدُثِ گًَِ

ی للوذاد اًذ. هملَد اص ثبًٌی هحن سا تفبػیشهٌٔبی آیبت سأی ٍ ارتْبدی اثشاص ًىشدُ

اًذ ٍ ثشای آیبت لشآى هٔبًی ثبًٌی ٍ سهضی وٌذ وِ تٌْب ثِ تفؼیش ثبًي لشآى پشداختِهی

اًذ. دس ارتْبدی هٔتمذ اػت هفؼش ثشای آؿىبس ؿذى هٔبًی آیبت، ًَٓی ارتْبد هٌشح وشدُ

دّذ. اًَاّ ارتْبدی سا ؿبهل لشآى ثِ لشآى، سٍایی، ادثی، ٍ تالؽ ٓلوی هٌبػت اًزبم هی

 (.26-24ی، ٓلوی، ًؼجتب ربهْ ٍ ثبًٌی تلمی ًوَدُ اػت )ّوبى: فلؼف

 ارزیببي آراء مًلفبن -5

 کاستی در تعذاد مثاوی تفسير-5-1

ْ  ٍ وبهیل  ًَس ّب سا ثِ ّبی هجبًی ٍ گشایؾصیش هزوَِٓ یبد ؿذُ هَلفبى توبم ِ  ریبه  ٓشهی

ّ  آًیبى  شدیگ تٔجیش ثِ. اًذگزاؿتِ ًوبیؾ ثِ سا آى اص ًبللی كَست ٍ اًذًىشدُ  هجیبًی  اًیَا

 ؿیذُ  تفؼییش  هجبًی وویت ثَدى ًبلق ػجت ّویي ٍ ًىشدُ اػتملبء وبهل ًَس ثِ سا تفؼیش
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ِ  اص سٍهیی . اػیت  ثِ گشایؾ تبسیخی تَرْی ًٌوَدُ ّبگشایؾ اص هیبى اػت. رّجی  ٍ فلؼیف

ثحیَث  »ایي ًىتِ سا ثبیذ گَؿضد ًوَد وِ اٍ دس وتیبة  . اػت ًیبٍسدُ هیبى ثِ تبسیخ ػخٌی

ّبی والهی ٍ ٓشفبًی سا رویش ًىیشدُ، ٍلیی دس وتیبة     گشایؾ« ی اكَل التفؼیش ٍ لَآذُف

ًَس وبهل رویش   اًَاّ هجبًی تفؼیش سا ثِ دیگش خَیؾ ایي ووجَد سا رجشاى ًوَدُ اػت. ٓویذ

ثٌذی اٍ ثیِ چـین    ّبی فلؼفی، ادثی ٍ تبسیخی دس تمؼین ٌَٓاى هخبل گشایؾ ًىشدُ اػت؛ ثِ

 ،ساًیذ  ّبی اكَلی، والهی، ٓلوی ٍ ارتویبٓی ػیخي هیی    اص گشایؾ اٍ اص ًشفی،خَسد.  ًوی

س.ن: ٓویذ، وٌذ آًْب سا اص ػبصهبًذّی هذ ًِش خَد خبسد وٌذ ) ػٔی هیاص ًشف دیگش، ٍلی 

1387 :192 ،196 ،204  ٍ417.) 

 تًجُی تٍ چيىص صحيح تی -5-2

ییبى چییذهبى خیَد    ًِشاى فَق اػت، ایي اػت وِ فمي ثِ ث اؿىبلی وِ هتَرِ توبم كبحت

اًذ. ثِ ٓجبست دیگش، اًذ ٍ اص تفبٍت ٍ توبیض ٍ ٓلل تمذم ٍ تبخش آًْب ػخي ًگفتِثؼٌذُ وشدُ

ّیچ یه اص هتفىشاى هَسد ًِش، ًِن ٍ تشتیت خبكی هیبى اًَاّ گًَبگَى هجبًی تفؼیش اسائیِ  

ذ، ثیِ ٌٓیَاى   اًاًذ ٍ اص حیج افولیت ٍ تمذم ٓلَم ًؼجت ثِ یىذیگش ثِ آى ًگبُ ًىشدًُذادُ

دادُ، ّوچٌییي  فمْی سا پغ اص گشایؾ ٓشفبًی ٍ فلؼفی لیشاس  -هخبل رّجی، گشایؾ اكَلی

گشایؾ ٓشفبًی سا دس ربیگبُ ػَم ٍ پیؾ اص گشایؾ فلؼفی لشاس دادُ دس حبلی وِ گیشایؾ  

ثٌذی خَد رویش   اػتذاللی ثبیذ لجل اص ٓشفبى لشاس داد. سٍهی گشایؾ ادثی سا دس پبیبى تمؼین

دّذ. ایي اهش ًـبى دٌّیذُ  ارتوبٓی سا پیؾ اص ایي گشایؾ لشاس هی-ٍ گشایؾ ٓملی وٌذهی

ثٌذی ٍ هٔیبس ٍاحذ ٍ هٌٌمی دس ًِش گشفتِ اػت ٍ ّویي اهش هَرت  ایي اػت وِ ٍی تمؼین

دس  ،هجٌبی لشآى سا دس هشتجیِ ؿـین ریبی دادُ    ّب ؿذُ اػت. ٓویذًمق دس تشتیت اٍلَیت

 ،گیشد. گشایؾ ٓشفبًی سا لجل اص هجٌبی لشآى لیشاس دادُ  س هیكَستی وِ دس هشتجِ ًخؼت لشا

ثبثبیی ّین ادثییبت سا دس    ؿَد. دس حبلی وِ ثٔذ اص هجٌبی ًمل ٍ گشایؾ اػتذاللی ًـبًذُ هی

 ربیگبُ ػَم ٍ ٓشفبى دس ربیگبُ آخش ثیبى وشدُ اػت.



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه      610

ض ٓلیَم  ّوبًگًَِ وِ پیـتش ثیبى ًوَدین آسایؾ ٍ چیذهبى هجبًی تفؼیش ثش اػیبع تویبی  

گیشد ٍ ٓلَم ثـشی ثش اػبع دٍ ًَّ ًحیَُ دسیبفیت ٍ ػیِ    الْی ٍ ٓلَم ثـشی كَست هی

گیشد. توبم هَلفبى دس ًحَُ تٌِین ٍ آسایؾ هجیبًی تفؼییش اص اییي    لؼن ساُ ٍكَل ؿىل هی

ّب تشتیت هٌٌمیی ًیذاسد،   ثٌذی آًْب ثِ ٍیظُ دس ٓشهِ گشایؾ اًذ ٍ تمؼینًشیك تجٔیت ًىشدُ

 اًذ لشآى ٍ ػٌت سا ثِ تشتیت دس ٍّلِ اٍل ٍ دٍم ثیبى ًوبیٌذ.  ْب ػٔی ًوَدُگشچِ ثیـتش آً

گیشد؛ ثِ دلیل ایٌىِ اكل سٍهی هذٓی اػت وِ اتزبُ ٓمیذتی دس هشتجِ ًخؼت لشاس هی

آیذ وِ ٓمیذُ چگًَِ ػجت ثِ ای ثشای ایزبد ػبیش ٓلَم اػت. ایي پشػؾ ثِ رّي هیٍ پبیِ

ّب ٍ ؿذُ اػت؟ هؼلوب آًچِ وِ هذ ًِش سٍهی ثَدُ، ثِ فشلِّب ٍرَد آهذى سٍایت ٍ گشایؾ

ّب دس استجبى ثب اكَل دیي ؿبهل ؿیِٔ، گشدد. تٔذاد ایي فشلِاًَاّ هزاّت هؼلوبًبى ثشهی

اّل حذیج، اؿبٓشُ، هٔتضلِ، هشرئِ، خَاسد ٍ ... ثَدُ اػت. ّش فشلِ ًیض فبسٕ اص داؿتي 

ّب ػَد سُ، ثِ ًَس حتن اص ػٌت ٍ گشایؾفشهْب ٍ اكَل ٍ لَآذ خَد دس ایي ثبپیؾ

ثشد. ثِ ثیبى دیگش، توبم هفؼشاى ؿیِٔ ٍ غیش ؿیِٔ لٌٔب دس ًحَُ ًگشؽ ٍ ؿٌبخت ٍ  هی

وٌٌذ ٍ اص هٌِش ٍاحذی ثِ آى ؿبى ًؼجت ثِ لشآى هتفبٍت اص یىذیگش ٓول هیدیذگبُ

س اثٔبد ػِ گبًِ ّب ًؼجت ثِ تحشیف لشآى دًگشًذ، ثِ ٌَٓاى هخبل ًِشات هفؼشاى فشلِ ًوی

ای ثِ اًىبس ای هٔتمذ ثِ تحشیف ثَدُ ٍ ٓذًُملبى، ربثزبیی ٍ صیبدت یىؼبى ًیؼت. ٓذُ

اًذ. ّوچٌیي گشٍّی هٔتمذ ثِ صثبى كشیح لشآى ّؼتٌذ ٍ گشٍّی دیگش ٓالٍُ ثش آى پشداختِ

توبم  ّب،فشمصثبى كشیح، آتمبد ثِ صثبى لفبفِ ٍ اػتتبس ػخي ًیض ّؼتٌذ. ثب ٍرَد ایي پیؾ

 ّب دس تفؼیش آیبت ّؼتٌذ. هفؼشاى ًبگضیش ثِ اػتفبدُ اص هجبًی ٍ گشایؾ

اٍ ٓلت هؼتمل آٍسدى ٓلَم ارتوبٓی سا پشداختي ثِ هؼبئل ارتوبٓی ٍ ٓذم پبیجٌیذی  

وٌذ دس كَستی وِ ّش ٓلوی هجبحج تخللی هشتجي ثِ خیَد  آًْب ثِ ٓمبیذ هٔتضلِ تلمی هی

ای اص لوبیب هٌٔبداس ٍ هٔشفت ثخؾ اػت شفتی ٍ ػلؼِسا داساػت؛ چشا وِ ٓلن یه ًِبم هٔ

ٍ ایٌگًَِ ًیؼت وِ تٌْب ٓلَم ارتوبٓی یه ٓلن اختلبكی ٍ هٌحلش ثِ فشد ثبؿذ ٍ ػیبیش  

 ٓلَم ایي ٍیظگی سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ. پغ ثبص ّن هالن هـخلی دس ًِش گشفتِ ًـذُ اػت.  
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تٌذ ٍ دس ٓیشم ّین لیشاس    اتزبّبتی وِ ٍی اص آى ًبم ثشدُ اص ًِش هٌٌمی هتجیبیي ًیؼی  

وٌیذ ویِ رییل آى ٓلیَم     ییبد هیی  « ٓلوی»گیشًذ، ثِ ٌَٓاى هخبل اص اتزبُ دٍم ثب ٌَٓاى  ًوی

تزشثی، لشآى ٍ ػٌت ٍ فمِ لشاس گشفتِ اػت دس حبلی وِ ایي اتزبُ ایي لبثلییت سا داسد ویِ   

ّبی ادثی ٍ ارتوبٓی ّن ریل آى گٌزبًذُ ؿَد؛ چَى ثحیج ثیش ػیش ٓلین اػیت ٍ      گشایؾ

آییذ، پیغ   كَل ٓمبیذ، ادثیبت ٍ هؼبئل ارتوبٓی ّش یه داًـی هؼتمل ثیِ حؼیبة هیی   ا

 هَلف توبیضی هیبى ٓلَم الْی ٍ ٓلَم ثـشی لبئل ًـذُ اػت.  

ٓویذ چیذهبى خَد سا ثش اػبع اػیتفبدُ دسػیت ٍ غلیي پییؾ ثیشدُ، دس حیبلی ویِ        

ًحیَُ اػیتفبدُ دس    اػتفبدُ ًیذاسد ٍ دخبلیت دادى   ػبصهبًذّی هجبًی تفؼیش ثؼتگی ثِ ًحَُ

ثٌذی، خلي ًوَدى ایي دٍ هشحلِ دس یىذیگش اػت. ثِ ٌَٓاى ًوًَِ، اٍ اص یه ًیشف   تمؼین

وٌذ ٍ اص ًشف دیگش ایي گشایؾ ٓلوی ٍ گشایؾ ارتوبٓی سا دس ػبصهبًذّی خَد ٍاسد ًوی

( ثیِ ًیَسی ویِ هالحِیِ     417: 1387داًذ )ٓویذ، ّبی تفؼیشی هیدٍ سا هشتجي ثب گشایؾ

هَلف آًچٌبى غشق دس هشحلِ ػَم ؿذُ اػت وِ ًتَاًؼتِ هیبى هشاحل دٍم ٍ ػیَم   ؿَدهی

 ّب سا اص ػبصهبًذّی خبسد ًوَدُ اػت.  توییضی لبئل ؿَد؛ ثِ ّویي دلیل ثٔوی اص گشایؾ

ثِ تٔجیش دیگش، دس هَهَّ ػبصهبًذّی ًخؼت ثِ گشدآٍسی، اػتملبء ٍ ؿوبسؽ اًیَاّ  

اص آى ثِ حزف ٍ ادغبم اًَاّ هجبًی تفؼییش سٍی آٍسدُ  ؿَد ٍ پغ هجبًی تفؼیش پشداختِ هی

ی اًَاّ هجبًی خیبسد ثبؿیذ ٍ ییب لبثیل     ؿَد؛ صیشا هوىي اػت ثٔوی اص هَاسد اص حیٌِهی

ثٌذی اًزبم ؿذ، ساثٌِ اًیَاّ ثیب یىیذیگش     ادغبم دس یىذیگش ثبؿٌذ. پغ اص ایي وِ وبس دػتِ

گشدد. ثِ ٌَٓاى هخبل هوىیي اػیت   ؿَد ٍ همذم ٍ هَخش ثَدى ّش یه تٔییي هیػٌزیذُ هی

ؿیَد، دس اییي   ّیب احؼیبع    ای فمي ًیبص ثِ لشآى یب سٍایت یب یىی اص گشایؾدس تفؼیش آیِ

ای اػتفبدُ اص هجٌبی ًمل ٍ ؿَد، اهب اگش دس تفؼیش آیِكَست تٌْب اص ّوبى هجٌب ػَد ثشدُ هی

شد؟ هجٌیبی ًمیل سا دس   یه یب دٍ گشایؾ هشٍست پیذا وٌذ، دس ایي ثبسُ ثبیذ چگًَِ ٓول و

دسرِ اٍل اػتفبدُ ًوبیذ یب هجٌبی ٓمل سا؟ اص هیبى هجٌبی ًمل، اٍلَییت ثیب لیشآى اػیت ییب      
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گیشد، هیخال  ػٌت؟ دس ًحَُ اػتفبدُ گؼتشُ ٍ دایشُ وبسثشد هجبًی تفؼیش هَسد ثشسػی لشاس هی

هفؼیش   ای ّن ًیبصهٌذ لشآى اػت ٍ ّن گشایؾ والهی. اگیش ثش فشم وـف ٍ فْن هٌٔبی آیِ

ّبػیت. اهیب اگیش     ّش دٍ سا دس تفؼیش ثِ وبس ثشد، ایي ّوبى اػتفبدُ وبهل اص هجبًی ٍ گشایؾ

وٌذ ٍ پب سا اص دایشُ آى فشاتیش ًگیزاسد اییي    دیذگبُ هفؼش ثش ایي ثَد وِ تٌْب لشآى وفبیت هی

 ؿَد.ّوبى اػتفبدُ غلي هی

 تذاخل مًضًعات گًواگًن -5-3

ی هجبًی تفؼییش اػیت.   اًذ وِ خبسد اص حیٌِبتی پشداختِثیـتش هَلفبى ثِ هٌبلت ٍ هَهَٓ

تَاًیذ دس ٓیشم اًیَاّ    یىی اص ایي هَهَٓبت، تفؼیش ثیِ سأی اػیت. اییي هَهیَّ ًویی     

تفؼیش ثِ سأی دس هَسد تـیخیق دسػیت ٍ غلیي     گًَبگَى هجبًی تفؼیش ًـبًذُ ؿَد؛ صیشا

ِ یش دیگش، تفؼیش اػت وِ دس توبم هَهَٓبت تفؼیشؿٌبػی وبسثشد داسد. ثِ تٔج سأی  تفؼیش ثی

ٌَٓاى هالن ٍ هٔیبس تـخیق تفؼیش دسػیت اص    دس ٍالْ ّوبى اسصیبثی تفبػیش ٍ ًمؾ آى ثِ

، گییشد ، لذست توییض دسػت اص غلي اػت ٍ ٓولىشد هفؼش صیش رسُ ثیي لشاس هیی غلي اػت

ثحیج اص   ریٌغ هٌشح وشدى آى دس اًَاّ هجبًی تفؼیش كحیح ًیؼت؛ چیشا ویِ    ثذیي رْت

ثِ ٌٓیَاى  تفؼیشؿٌبػی اػت. دیگشی اػت ٍ هشثَى ثِ یىی اص هَهَٓبت داخلی  یهمَلِ

ّب، آساء ٍ ًِیشات  هخبل، پغ اص اػتفبدُ هفؼش یه هجٌب یب یه گشایؾ ٍ یب هجبًی یب گشایؾ

 گشدد.ؿَد ٍ دسػتی یب ًبدسػتی آى ثشسػی هیاٍ دس هَسد هٔبًی آیبت ثِ هحه گزاؿتِ هی

ن ؿٌبػی یب فلؼفِ فْن لشآى اػت ٍ استجبًی ثِ حَصُ ّشهٌَتیه هتٔلك ثِ حَصُ فْ

تفؼیشؿٌبػی ًذاسد. ثذیي تشتیت لضٍهی ًذاسد ّوبًٌذ ٓویذ آى سا دس ػبصهبًذّی هجبًی 

 گیشد.تفؼیش ربی دّین؛ چشا وِ اكال ػٌخ ثحج دس حَصُ تفؼیشؿٌبػی ربی ًوی



 611 ...  ی سازماندهی مبانی تفاسیر اجتهادی در الگوهای ذهبی، عمید زنجانی، نقد بر نحوه

 خلط حًزٌ معىایی مثاحج تفسيرضىاسی -5-4

ٍ هزضا اػت ٍ ّیچ یه سا  هٌٔبیی هؼتمل ّش یه داسای حَصُ هجبًی تفؼیش ٍ سٍؽ تفؼیش

تَاى ثِ ربی دیگشی ثىبس ثشد. دخبلت دادى ّش یه اص ایي هَهَٓبت ثیِ سٍؿیٌی دس   ًوی

ای اص كیبحجٌِشاى چٌیذیي   خَسد. ثِ تٔجییش دیگیش، ٓیذُ   ثیبى ثشخی اص هَلفبى ثِ چـن هی

هجبًی ٍ سٍؽ خلٌیی كیَست گشفتیِ     اًذ. گبّی هیبىاكٌالح سا ثشای یه هٌٔب ثىبس ثشدُ

ًبهذ حتی هجٌبی ًمیل، دس  هی« اتزبُ»ثٌذی هذ ًِش خَد سا اػت، هبًٌذ سٍهی وِ توبم تمؼین

وٌذ ٍ هجٌبی ًمل ثیب ٓلیَم الْیی.    ثب ٓلَم ثـشی استجبى پیذا هی كَستی وِ اتزبُ یب گشایؾ

ثشد. اهب دس پیؾ هی)سٍؽ( « هٌْذ»ّبی فشٓی اتزبّبت خَد سا ثب ٌَٓاى ّوچٌیي اٍ ؿٔجِ

(، هیخال  49: 1391گیشد )ًه: رلیلیی،  ای اص هَاسد اتزبُ ٍ هٌْذ سا هتشادف دس ًِش هیپبسُ

ثیِ ریبی ٍاطُ اتزیبُ اص    « ارتوبٓی رذیذ دس تفؼیش-هذسػِ ٓملی»دس ثبة ػَم دس هَسد 

ٍاطُ هٌْذ اػتفبدُ وشدُ اػت ایي دس حبلی اػت وِ دس هجحج تٔشیف هیبى ایي دٍ اكیٌالح  

 تفبٍت لبئل ؿذُ ثَد، اهب دس همبم ٓول اص اكٌالحبتی وِ خَد ثٌب ًْبدُ، دٍسی گضیذُ اػت.  

ّبی هٌٔبیی هجٌب ٍ سٍؽ سا ثـٌبػٌذ ٍ ّوِ سا تفبٍت هیبى حَصُ اًذایي هَلفبى ًتَاًؼتِ

 اًذ. تحت حىوی ٍاحذ دس وٌبس یىذیگش لشاس دادُ

 َای فرعی در جایگاٌ اصلیاستفادٌ از ضعثٍ -5-5

ّب دس همبثل یىذیگش ثبؿٌذ دس حبلی وِ آتجبس یه ػبصهبًذّی دس ایي اػت وِ توبهی لؼین

اًذ،  لبثل دسد ٍ آًچِ هَلفبى دس ثشخی اص هَاسد ثِ ٌَٓاى گشایؾ تفؼیشی ثِ حؼبة آٍسدُ

ادغبم دس یىی اص اًَاّ اكلی آى اػت. پغ اثتذا دس كذد روش ول گشدیذ ویِ ارضاییی سا دس   

ػپغ ٌّگبم ثشسػی ٍ تحلیل یه لؼین خبف )ول(، ؿٔجِ ّبی آى )ریضء( سا  گیشد، ثش هی

ریل آى هٌشح ًوَد. ثٌبثش ایي، لضٍهی ًذاسد، هخل سٍهیی دٍ گیشایؾ ثییبًی ٍ تیزٍق ادثیی سا      

تَاى آًْب سا ریل گشایؾ ادثی ریبی داد ٍ ییب هبًٌیذ ٓوییذ ًییبصی      رذاگبًِ هٌشح ؿَد ٍ هی
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ی ایي هَاسد دی سا رذا اص یىذیگش هٌشح ؿَد ٍ ّوِّبی سهضی، اؿبسی ٍ ؿًَْیؼت گشایؾ

 گیشًذ.ّبیی داسد، ربی هی ی ولی وِ صیش هزوَِٓتحت ٌَٓاى گشایؾ ٓشفبًی ثِ هٌضلِ

 تذاخل اوًاع مثاوی تفسير -5-6

تالؽ ثشای ًـبى دادى تٔذاد هجبًی تفؼیش ًجبیذ هٌزش ؿَد وِ اًَاّ هتفبٍت ٍ هتجبیي آى دس 

ًـبًذ دس حبلی ، هخال سٍهی تفؼیش كَفیِ سا ریل اتزبُ ٓمیذتی هیّوذیگش ّوپَؿبًی ؿَد

وِ آى ثِ گشایؾ ٓشفبًی اختلبف داسد ٍ سثٌی ثِ حَصُ والهی ٍ اكَل دیي ًذاسد. اگش ثِ 

ّبی والهی هبًٌذ اّل حذیج، كَفیِ ثِ لحبٍ اكَل دیي ًگشیؼتِ ؿَد رضء یىی اص ؿبخِ

ّبی ٓشفبًی ٍ ٓلوی سا آیذ. خبلذ ٓه گشایؾاؿبٓشُ، هٔتضلِ، هشرئِ ٍ ... ثِ حؼبة هی

تحت یه ٌَٓاى هٌشح وشدُ دس حبلی وِ ٓشفبى ٍ ٓلَم تزشثی دٍ داًؾ هؼتمل اص 

ًوبیذ. ّوچٌیي تَاى ثب ّن روش ًوَد، پغ تفىیه ایي دٍ ٓلن هشٍسی هییىذیگشًذ ٍ ًوی

ْبس ًِش دس ّش دٍ ارتوبٓی ًیؼت؛ صیشا ارتْبد ٍ اُ ثشای گشایؾ« ٓمل»الصم ثِ روش ٌَٓاى 

هجٌبی ًمل ٍ ٓمل ربسی اػت. ایي اؿتجبُ ًبؿی اص ٓذم ؿٌبخت ربیگبُ ٍ هشتجِ اًَاّ هجبًی 

 تفؼیش اػت.

 يجًد ساختار مطلًب  -5-7

ؿذ؛ صییشا ٍریَد   اسائِ ؿذُ، ًجبیذ روش هی ثٌذیثٌذی ٍ ُجمِ اكَال ایي هَسد ثب ٍرَد تمؼین

هبى ٓشهِ ؿذُ، ًبلق اػت ٍ ًیبصهٌذ دس اًذاختي وٌذ وِ چیذػبختبس ثش ایي اهش داللت هی

چیذهبًی دیگش اػت. ثِ ٓجبستی ثشّن صًٌذُ چیذهبى هزوَس اػت ٍ اػبػب فلؼفِ پی سییضی  

ؿیَد ثشخیی اص هَلفیبى هتَریِ اییي اهیش       ؿىٌذ، ثِ ًَسی وِ هالحِِ هیآى سا دس ّن هی

تیبة، ػیٌت، ٓتیشت ٍ    تفؼیش ثیش اػیبع و  »اًذ. هتَػل ؿذى ٓویذ ٍ ثبثبیی ثِ ٌَٓاى  ًـذُ

دس كَستی كحیح اػت وِ آى دٍ هٔتمذ ثبؿٌذ توبم اًیَآی سا ویِ   « ًؼجتب ربهْ»یب « ٓمل

سٍد؛ ثِ تٔجیش دیگیش ؿیشى   اًذ، ثِ كَست هؼتمل ٍ هٌحلشا ثِ وبس هیپیؾ اص ایي ثشؿوشدُ

ًؼیجتب  »الصم ٍ وبفی دس تفؼیش تلمی ؿَد. گشچِ ثبثبیی دس ػبختبس ًیشح خیَد اص ٌٓیَاى    
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ًبم ثشدُ اػت، اهب دس همبم ٓول آى سا تـشیح ًىشدُ ٍ ٌّگبم ثشسػی هؼتمل یىبیه « ربهْ

 اػت. اًَاّ هجبًی تفؼیش، ثش اػتفبدُ كحیح ٍ ثیـتش یب غبلت آًْب تأویذ ٍسصیذُ

 تکارگيری استفادٌ اوحصاری -5-8

ػتذاللی ّوبًگًَِ وِ ثیبى ؿذ اگش ّش یه اص اًَاّ هجبًی تفؼیش هبًٌذ لشآى، ػٌت، گشایؾ ا

ؿَد ٍ داسای ٍ ... ثِ كَست هؼتمل ٍ هٌحلشا ثِ وبس سٍد، ّوبى اػتفبدُ غلي هحؼَة هی

حبالت ٍ ؿمَق گًَبگًَی اػت، هبًٌذ ایٌىِ هفؼشی دس تفؼیش فمي اص ًمل ییب ٓمیل ییب اص    

ای اص آًْب ثْشُ ثجیشد، گشچیِ ثشخیی اص اییي     ّبی ًمل ٍ ٓمل یب اص پبسُیىبیه صیش هزوَِٓ

َى ثِ هٌلِ َُْس ًشػیذُ ثبؿذ. اػتفبدُ غلي هخل تفؼیش الحبدی رّجی، هجحیج  ؿمَق تب وٌ

اًحشاف دس تفؼیش سٍهی، تفؼیش سهضی ٍ ؿَْدی ٍ تفؼیش لشآى ثِ لیشآى ٓوییذ ٍ گیشایؾ    

 ثبًٌی هحن ثبثبیی وِ دس آسایؾ ٍ چیذهبى هجبًی تفؼیش ربیی ًذاسد.

  عذم تمایس ميان اوًاع مثاوی تفسير ي اوًاع تفسير-5-9

اًذ هشص دلیك هیبى اًَاّ هجبًی تفؼیش ٍ اًَاّ تفؼیش یٌٔیی تفؼییش تملییذی ٍ    هَلفبى ًتَاًؼتِ

اًذ، ثِ ٌَٓاى هخبل رّجی تفؼیش تفؼیش ارتْبدی سا تفىیه وٌٌذ ٍ اص ایي اؿتجبُ هلَى ًوبًذُ

ًبهذ ٍ دالیل هخبلفیبى ٍ هَافمیبى سا دس اییي ساثٌیِ ثشسػیی      ثِ سأی سا تفؼیش ارتْبدی هی

: 1396ًوبییذ )رّجیی،   وٌذ. آًگبُ تفؼیش ثِ سأی سا ثِ دٍ ًَّ هوذٍح ٍ هزهَم تمؼین هی هی

(. سٍهی ٓولىشدی هـبثِ رّجی داسًیذ، هیخال سٍهیی دس آغیبص هجحیج      1/183-189ٍ205

ّیبی دیگیش   سا اص ًیبم « تفؼیش دساییی »، «تفؼیش ثِ سأی»، «تفؼیش ارتْبدی»ٓملی، ٌٓبٍیي 

ای هختلش ثِ تبسیخ آى، دالییل هخبلفیبى ٍ هَافمیبى    اؿبسُ تفؼیش ٓملی روش وشدُ ٍ پغ اص

وٌذ وِ لؼوتی اص تفؼیش ثیِ  ؿوشد. آًگبُ ًِش هختبس خَد سا ثیبى هیتفؼیش ارتْبدی سا ثشهی

ؿَد ٍ لؼوت دیگش هوٌَّ اػت ٍ تفؼیش سأی ربیض اػت ٍ تفؼیش ثِ سأی هوذٍح ًبهیذُ هی

 .(102-100ؿَد )ّوبى:ثِ سأی هزهَم ًبهیذُ هی
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 سٍ  اص اییي یٌٔی تملیذی ٍ ارتْبدی هٌٔیَف اػیت،    ،ثِ ػوت اًَاّ تفؼیش ٓویذتَرِ 

ًتَاًؼتِ هیبى اًَاّ تفؼیش ٍ اًَاّ هجبًی تفؼیش تفبٍتی لبئل ؿَد ٍ ایي دٍ هَهَّ سا دسّن 

دس هَسد  هخالً .آهیختِ ٍ ٌّگبم چیذهبى اًَاّ هجبًی تفؼیش ًیض ثِ ایي اؿتجبُ دچبس ؿذُ اػت

ای ثش آى ؿذًذ تب دس فْن ٍ ثیبى هٔیبًی ٍ همبكیذ لیشآى، سٍؽ     ٓذُ»گَیذ:  ی هیتفؼیش ًمل

سا اتخبر ًوَدُ، آوبل فىش ٍ سأی ٍ ارتْبد ؿخلی سا دس اػیتخشاد هفیبّین   « تفؼیش ًملی»

هوٌَّ تلمی وٌٌذ ٍ ػشاًزبم، وبس ایي احتیبى افشاًی ثِ « سأی تفؼیش ثِ»لشآًی، تحت ٌَٓاى 

هفؼشاى ثِ پیشٍی اص ایي سٍؽ، لیشآى سا وتیبثی ػشثؼیتِ ٍ هیجْن     ربیی سػیذ وِ رؤی اص 

ٓویذ، « )ؿوشدًذ ٍ تٌْب ولیذ فْن آى سا ػوبّ ٍ اخجبس ٍاسد ؿذُ اص ػشچـوِ ٍحی داًؼتٌذ

اًیذ تفؼییش ًملیی ٍ غییش     ؿیوشد ویِ هیذٓی    ّب سا ثشهی (. ػپغ دالیل اخجبسی220 :1387

(. گشچیِ اٍ دس هیَسد   235-221 :ارتْبدی ؿشى الصم ٍ وبفی ثشای تفؼییش اػیت )ّویبى   

سٍؽ تفؼیش ارتْبدی، آتوبد ثِ تذثش ٍ ٓمل سا تَأم ثب تمیذ »داسد:  تفؼیش ارتْبدی اُْبس هی

، اهب دس ٓویل دالیلیی سا ویِ ثیشای احجیبت      «دّذ ثِ سٍایبت تفؼیشی، هَسد اػتفبدُ لشاس هی

ٍ ثٌبی ٓمیال  كحت ٍ حزیت تفؼیش ارتْبدی چَى لشآى، سٍایت، ٓمل، ػیشُ ٓمال ٍ سٍؽ 

 (.  354-331 :ثشد، دس ٍالْ ّوبى دالیل ارتْبد دس تفؼیش لشآى اػت )ّوبى ثِ وبس هی

ساًٌذ ٍ دالیل چٌبًىِ پیذاػت ٌّگبهی وِ هَلفبى سارْ ثِ تفؼیش ارتْبدی ػخي هی

گشدد، اهب ٌّگبهی وِ اص هوذٍح ٍ ؿوشًذ ثِ حَصُ اًَاّ تفؼیش ثشهیهخبلف ٍ هَافك سا ثشهی

دّذ ًِ تٌْب دس هجبًی تفؼیش ثلىِ دس ػبیش هَهَٓبت تفؼیشؿٌبػی ى آى خجش هیهزهَم ثَد

 سٍد. ًیض ثىبس هی

 ارادٌ کلی از عىًان جسئی ي ارادٌ جسئی از عىًان کلی -5-11

هَهَٓبت تَاى آى چٌبى گؼتشدُ دس ًِش گشفت وِ ػبیش ٓلَم ٍ دیگش داهٌِ یه ٓلن سا ًوی

گشدد، سٍهی آؿىبس هی« اتزبُ ٓمیذتی»ي تشتیت هٔف تفؼیشؿٌبػی سا ّن دس ثشگیشد. ثذی
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ٍ ًِشات كَفیِ )گشایؾ ٓشفبًی( سا دس آى ثیبى ًوبیذ. چشا وِ اٍ دس كذد ثشآهذُ دیذگبُ

ّب، اكَل ٍ لَآذ تفؼیشی اّل تؼٌي ٍ تـیْ ًیض تَرِ ًوَدُ فشمٓالٍُ ثش ایي، ثِ پیؾ

اًذ،  ذ، اهب ثِ ًَس رضئی هٌشح ؿذُای اص ٌٓبٍیي گشچِ رٌجِ ولی داسًاػت. ّوچٌیي پبسُ

توبم هجبحج ثِ فشلِ هٔتضلِ اختلبف داسد ٍ دس « تفؼیش ٓمیذتی»ثِ ٌَٓاى هخبل دس 

توبم هجبحج هٌَٔف ثِ ؿیِٔ اػت دس حبلی وِ ایي ٌٓبٍیي هلبدیك « ایتفؼیش فشلِ»

 (.80: 1391گیشد ٍ تٌْب ثِ یه ٌَٓاى خبف تٔلك ًذاسد )ًه: رلیلی، فشاٍاًی سا دس ثش هی

 گيری وتيجٍ -6

ثٌذی هجبًی تفؼییش رّجیی، فْیذ سٍهیی،      ثٌذی ٍ ًجمِدّذ تمؼینّب ًـبى هیهزوَّ ثشسػی

اًذ ثش اػیبع  ّبیی اػت ٍ ّیچ یه ًتَاًؼتِّب ٍ لغضؽٓویذ صًزبًی ٍ ثبثبیی داسای وبػتی

ٌّیذ ٍ  آل اسائیِ د ّب ٍ هذٓبی خَیؾ، ػبختبسی هٌٌمی ٓشهِ ًوبیٌذ ٍ الگَیی ایذُاًگیضُ

اًذ. ٓولىشد هَلفبى هزوَس ًـبًگش ایي اػیت ویِ   ًمؾ افولیت ٍ تمذم ٓلَم سا ًبدیذُ گشفتِ

اًذ ٍ دچبس ًملبى ییب افیضایؾ دس اییي صهیٌیِ     آًْب تٔذاد اًَاّ هجبًی تفؼیش سا سٓبیت ًىشدُ

. اًذ ثِ توبهی ٓلَهی وِ ثشای ثیبى هشاد الْی الصم اػیت، دػیت یبثٌیذ   اًذ. آًبى ًتَاًؼتِؿذُ

افضٍى ثش ایي، اهبفبتی دس ػبختبس وبسؿبى هـبّذُ گشدیذ وِ ایي اهبفبت یب ثب ػبصهبًذّی 

ؿٌبػیی، اًیَاّ تفؼییش،     هجبًی تفؼیش ّیچگًَِ استجبًی ًذاسد ٍ ثب هَهَٓبتی ّوچَى فْین 

ِ ثٌذیاًذ. یب افضایؾ دػتِاكَل ٍ لَآذ تفؼیش خلي ؿذُ ّیبی   ّب ًبؿی اص لشاس دادى ؿیبخ

ِ اكلی اػت. ّوچٌیي ثشخی اص داًؾ فشٓی ثب هجحج ثٌیذی هجیبًی تفؼییش     ّبیی وِ دس ًجمی

 اًذ.اًذ ٍ ّوِ سا تحت حىن ٍاحذی لشاس دادُ دخیل اػت اص یىذیگش توییض ًذادُ
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