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سٌجص اًتقازی اذثار تاریری تفاسیر قرآى
تا تْرُگیری از هالکّای علن تارید ٍ علن حسیث
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ههالئیپَض**

تبضید زضیبفت1395/01/19 :
تـبضید تـبییس1395/06/01 :

چکیسُ:
زض تفؿیطلطآىً ،یبظهٌس اؾتفبزُ اظ قبذِّبی هتؼسزی اظ ػلَم ػملی ٍ ًملی ّؿتین وِ زض هیبى آًْب ،تبضید
اظ اّویتی لبثل تَرِ ثطذَضزاض اؾت؛ ػلیضغن اّویت تبضید زض تفؿیطًگبضیً ،حَُ ثِوبضگیطی ایي ػلن زض
یتَاى ثِ اقبػِ زضٍؽ ٍ للت
یتّبیی گؿتطزُ اؾت وِ اظ ظهطُ آًْب ه 
تفبؾیط هتمسم ٍ هتبذط ،آهیرتِ ثب آؾ 
یتّب اهىبى اػتوبز وبهل ثِ گعاضُّبی تبضیری هَرَز زض
حمبیك تبضیری اقبضُ ًوَز .ثِؾجت ٍرَز ایي آؾ 
یتّبی آى ،ثِ
تفبؾیط ٍرَز ًساضز؛ فلصا الظم اؾت ایي اذجبض زض ؾٌزِ ًمس لطاض گیطًس تب ػالٍُ ثط ضفغ آؾ 
ثْجَز ٍ اضتمبء ایي ػلن زض تفؿیط لطآى ووه قَز .زض ایي ضاؾتب اٍلیي گبهی وِ اهىبى ؾٌزف ؾُح ٍؾیؼی
زازُّبی زضؾت اظ غلٍ
یآٍضز اضائِ هالنّبیی ػلوی ثطای تفىیه 
اظ زازُّبی تبضیری تفبؾیط ضا فطاّن ه 
اؾت .همبلِ پیف ضٍ ثب اضائِ هزوَػِای اظ هالنّب ثِزًجبل َطح زؾتگبّی اًتمبزی زض حَظُ ًمس گعاضُّبی
یتّبی ًمس ؾٌتی زض ػلَم حسیج ٍ ّنچٌیي
تبضیری تفبؾیط هیثبقس .ایي زؾتگبُ اًتمبزی ثب اؾتفبزُ اظ ظطف 
هالنّبی ػیٌیگطای ػلن تبضید ،ؾؼی زض آى زاضز تب لبثلیت ًمس گعاضُّبی تبضیری تفبؾیط ضا فطاّن آٍضز

تب ثسیي ًحَ اهىبى ؾٌزف گعاضُّبی نحیح تبضیری اظ ؾمین آًْب فطاّن آیس.
هالنّبی ؾٌزف.

کلیسٍاشُّا :آؾیتقٌبؾی تفبؾیط ،تحلیل تبضیری ،تحلیل حسیخی ،اذجبض تبضیری تفبؾیط،
* زاًكزَی زوتطی ػلَم لطآى ٍ حسیج پطزیؽ فبضاثی تْطاى (ًَیؿٌسُ هؿئَل) shojaeihosein030@gmail.com
** زاًكیبض ػلَم لطآى ٍ حسیج زاًكگبُ اهبم نبزق ػلیِالؿالم amusallai@gmail.com
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هقسهِ

ذَاًُبذَاُ زض تفؿیط لطآى ثب آًْب هَارِاین .لىي هیعاى

تفؿیط یه هتي یب پسیسُ ،زض شات ذَیفً ،یبظهٌس ثِ

تَرِ ثِ ّط زٍ هَيَع زض ًعز لطآىپػٍّبى یىؿبى

ثْطُگیطی اظ ػلَم پیطاهًَی اؾت .ثط ایي اؾبؼ ،تفؿیط

ًیؿت .زض ظهیٌِ اقتجبّبتی وِ زض یه تفؿیط -چِ اظ

ثب تَرِ ثِ ؾبزگی ٍ یب پیچیسگیّبی زضًٍی ،اظ

ثؼس ضٍـ ٍ چِ اظ ثؼس ًگطـ -هوىي اؾت ضخ زّس

ؾبزُتطیي ثٔؼس وِ اؾتفبزُ اظ لغتقٌبؾی اؾت قطٍع

هرهَنبً زض زِّّبی اذیط آحبض فطاٍاًی ثب ػٌَاى

هیقَز ٍ تب اؾتفبزُ اظ الگَّبی تحلیلی -تطویجی

آؾیتقٌبؾی تفبؾیط ًگبضـ یبفتِ اؾت (ثطای ًوًَِ:

پیچیسُ وِ گؿتطُ ٍؾیؼی اظ قبذِّبی هتؼسز ػلوی زض

ضؾتوی1380 ،؛ اؾؼسی1389 ،؛ ًزفی .)1385 ،ایي

آى زذیل ثبقس ازاهِ پیسا هیوٌس؛ ثِ ّویي ذبَط ًبظط

ًگطـٍ ،ظیفِ قبیبىتَرْی ضا زض ضیكِیبثی اقتجبّبت

ثِ ًَع ٍ لهس ًَیؿٌسُ زض اضائِ یه تفؿیط ،اهىبى

هَرَز زض تفبؾیط ایفب ًوَزُ اؾت؛ ظیطا ثِزًجبل

زذبلت قبذِّبی هرتلف ػلوی لبثل پیفثیٌی اؾت.

آگبّیثركی ثِ هفؿطاى ٍ ّنچٌیي هربَجبى تفؿیط

لطآى ًیع ًبگعیط ،ظهبًی وِ ًیبظهٌس ثِ تفؿیط قَز ثبیؿتی

هیثبقس تب ایيگًَِ ثب هؼطفی آؾیتّبیی وِ زض یه

چٌیي فطایٌسی ضا َی ًوبیس ٍ ػلَم هرتلف زؾت زض

تفؿیط ٍرَز زاضز ،اهىبى تفىیه نحیح ٍ ؾمین آى اظ

زؾت ّن زٌّس تب اهىبى فْن ثْتط آیبت فطاّن قَز

ّن هكرم قَز .اهب زض هَضز ثحجّبی ًظطی هطتجٍ

(ػویس ظًزبًی.)182 :1373 ،

ثب ثٔؼس تحَل ػلَم ٍ وبضوطزی وِ ایي تحَالت هیتَاًٌس

ذساًٍس هتؼبل آًچِ ضا وِ زض ّسایت ثكط ثب

زض تفؿیط زاقتِ ثبقٌس تَرِ ووتطی نَضت پصیطفتِ ٍ

اّویت تلمی هیقسُ زض الثِالی آیبت ذَیف ثِ پیبهجط

وتبة یب همبلِای وِ ثِنَضت نطیح اثؼبز ًظطی ایي

(نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن) ذَز ٍحی ًوَزُ ٍ اظ آًزب وِ

هَيَع ضا تحلیل ًوبیٌس ًگبضـ ًیبفتِ اؾت.

ٍحی ضیكِ زض ػلن الْی زاضز ،ثیبًبت لطآى وطین ًیع

تغییط ٍ تحَالت ػلَم زض تبضید ػلن اهطی

هتهل ثِ ػلن حبثت الْی هیثبقس؛ فلصا ػلن ًجی ثِ هؼبًی

ػبزی تلمی هیگطزز؛ ثِ ّویي ذبَط زض آى ثؼسی اظ

آیبت ضیكِ زض هٌكأ حبثت ٍ اؾتَاض آى زاضز .زض رْتی

تفؿیط وِ ػلَم ثكطی هَضز اؾتٌبز ٍ اؾتفبزُ لطاض

هتفبٍت ثب ًجی ،هفؿط لطآى ثِؾجت ػسم اتهبل ثب ػلن

هیگیطز ّنؾَیی ثب ایي پیكطفتّب اهطی يطٍضی

حبثت الْی ثِ ًبچبض ثبیس اظ ػلَهی اؾتفبزُ ًوبیس وِ

هیًوبیس؛ ظیطا ًویتَاى پبیجٌس ثِ تفؿیط ثكطی اظ لطآى

ػلَهی ثكطی تلمی هیگطزًس ٍ اثتٌبء آى ثط ػسم حجبت

ثَز ٍ اظ ؾَی زیگط العاهبت هَرَز زض پیكطفت ػلَم

اؾت .ثب همسهِای وِ شوط قس هیتَاى ًتیزِ گطفت وِ

ضا ًبزیسُ گطفت.

زض تفؿیط لطآى :اٍالً فطایٌسی وِ َی هیقَز فطایٌسی

ثب پصیطـ چٌیي فطيی اگط زض قطح لهم

اًؿبًی اؾت؛ حبًیبً لطآى ثِهخبثِ هتٌی ذُبًبپصیط ٍ حبثت،

لطآى ،زض زٍضاًی ،زض ضًٍس تحلیل زائطهساض اؾتفبزُ اظ

ظهبًی وِ تَؾٍ غیطهؼهَم تفؿیط هیگطزز ،ثب ًظطات ٍ

الَال هَرَز زض ػْسیي ٍ ضٍایبت ضؾیسُ زض آى

ایسُّبیی تفؿیط هیقَز وِ ههَى اظ اقتجبُ ٍ تحَل

هَيَع ثَز ،اهب اهطٍظُ ثِؾجت تحَالتی وِ زض ػلن

ًیؿتٌس .زٍ گعاضُ فَق هَيَػبتی پیچیسُاًس وِ

تبضید فطاّن آهسُ اؾت ثب اؾتفبزُ اظ ػلَهی چَى
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ثبؾتبىقٌبؾی ٍ یب اؾتفبزُ اظ گعاضـّبی تبضیری هلل

 .1راتطِ تفسیر قرآى تا تارید

زیگط ،لسضت تحلیل ٍ تفؿیط ٍ ّنچٌیي اضائِ اػوبق

هفؿط زض تفؿیط لطآى ثب هتي همسؾی ضٍثِضٍ اؾت وِ

ثیكتطی اظ زاؾتبىّبی لطآى فطاّن آٍضزُ هیقَز.

ایي هتي ٍ التًبئبتف زٍ ٍظیفِ ػوسُ ضا ثط ػْسُ ٍی

ثب ّوِ تَيیحبتی وِ تب ثسیٌزب اقبضُ قس

هیگصاضزٍ .ظیفِ اٍل ًبظط ثِ ضفغ اثْبم هَرَز زض آیبت

پیكطفتّبی ػلَم ثكطی زض ؾجه تفؿیطًگبضی

اؾت تب ثسیي ًحَ هربَجبى زضن زضؾتی اظ هؼبًی

هؿلوبًبى ًوَزی زضذَض ًساضز ٍ غبلجبً تفبؾیط ًگبقتِ

ثیبثٌس؛ ٍظیفِ زٍم ًیع گؿتطـ ثؼس ٍ ػوك هؼبضف لطآًی

قسُ تب ایي ػهط اظ الگَیی هكرم تجؼیت هیًوبیٌس وِ

زض لجبل هربَجبًی اؾت وِ ػاللوٌس ثِ هُبلؼِ تفؿیط

تغییط چٌساًی زض ایي الگَّبی تىطاضقًَسُ ثِ تٌبؾت

ّؿتٌسَ .جیؼی اؾت وِ ثطای تحمك ایي ٍظبیف ًیبظ ثِ

ؾجىی وِ پیطٍی هیوٌٌس هكبّسُ ًویقَز .ایي اهط

اؾتفبزُ اظ پبضُای اثعاضّب يطٍضی اؾت (ظضلبًی ،ثیتب:

حبوی اظ ٍرَز ؾٌتی تفؿیطی هیثبقس وِ لَاًیي

 .)522-519/1زض ایي هیبى ،تبضید اظ رولِ اثعاضّبی

ًبًَقتِای ضا زض ًَع اضائِ هجبحج ثِ هفؿط المبء هیوٌس

هْوی اؾت وِ ثسٍى آى اهىبى تفؿیط ثؿیبضی اظ آیبت

ٍ تب ظهبًی وِ ؾبذتبض ًمس ایي ضٍـّب فطاّن ًكَز

فطاّن ًویقَزَ .یف ٍؾیؼی اظ اَالػبتی وِ هفؿط زض

اهىبى ضقس ٍ پیكطفت تفؿیط ٍ ٍنَل آى ثِ ربیگبُ

ظهیٌِ تفؿیط لطآى ،ثبیس اضائِ ًوبیس هطثٌَ ثِ حَظُ

انلیاـ زض ػلَم اؾالهی فطاّن ًرَاّس قسٍ .یػگی

تبضید اؾت؛ نحجت اظ قأى ًعٍل آیبت ٍ ؾَض ،تجییي

ًگبُ اًتمبزی ثِ آحبض تفؿیطی هَرت ثبظذَاًی زٍثبضُ

لهم لطآًی ،تكریم آیبت هىی ٍ هسًی ،اضائِ

آحبض ٍ ظزٍزى اقىبالت آى اظ یهؾَ ٍ اظ َطف زیگط

اَالػبت زض ظهیٌِ اػالم هىبىّب ٍ اقربل ،ثركی

ًگبضـ آحبضی ثب ًگطـّبی ًَیي هیگطزز .ثِ ّویي

هرتهط اظ اًجَُ اَالػبتی تبضیری اؾت وِ یه هفؿط ثِ

رْت ایي همبلِ ثِزًجبل اضائِ ًگبّی اًتمبزی ثِ اثؼبز

قىل ؾٌتیً ،بگعیط اظ نحجت پیطاهَى آًْب هیثبقس

تبضیری اقبضُ یبفتِ زض تفبؾیط ٍ هالنّبیی تلفیمی

(َبّطیً .)273/2 :1377 ،ىتِ لبثلتأهل زض ایي هیبى

ثطای ؾٌزف آًْبؾتّ .طچٌس وِ آحبض هٌبؾت ٍ

آى اؾت وِ هفؿطّیچگبُ ثِػٌَاى یه هَضخ قٌبذتِ

هحسٍزی زض ظهیٌِ وبضثطز تبضید زض تفبؾیط لطآى

ًویقَز ٍ وبض ٍی ًیع ثِػٌَاى زذبلت زض ػلوی زیگط

ًگبقتِ قسُ اؾت (ثطای ًوًَِ :هْطاى1408 ،؛ هْطاى،

تلمی ًویقَز؛ ظیطا تبضید زض ؾٌت اؾالهی ضیكِ زض

1975؛ ثیآظاض قیطاظی )1380 ،اهب وتبةّبیی وِ ثب

حسیج زاضز (قىَضی ٍ )67 :1380 ،اظ آًزب وِ حسیج

ثیٌف اًتمبزی ثِزًجبل ؾٌزف هٌمَالت تبضیری تفبؾیط

هبزض ّوِ ػلَم اؾالهی اؾت ظهبًی وِ هفؿط ًیع اظ

ثبقس ،ثؿیبض ون ٍ ثؼًبً ثِنَضت هُبلؼِ هَضزی اؾت

ضٍایبت زض تجییي هؿبیل تبضیری ثْطُ هیثطز ،ذَیف ضا

(ثطای ًوًَِ :پبوتچی1390 ،؛ پبوتچی1386 ،؛ ؾتبضی،

ثیطٍى اظ گفتوبى ػلویاـ ًویزاًس؛ ثلىِ ثط ذالف ایي

)1376؛ فلصا آًچِ زض ایي همبلِ اضائِ هیگطزز اؾتفبزُ اظ

ًظط ،اؾتفبزُ اظ حسیج زض ًمل تبضیری ضا هٌُجك ثط

الگَّبی اًتمبزی هَرَز زض ػلَم حسیج ٍ تبضید،

ٍظیفِ ذَیف هیثیٌس.

رْت ثبظذَاًی زٍثبضُ تطاث تفؿیطی اؾت.

ثِ ََض ولی ًمُِ اضتجبٌ تفؿیط لطآى ثب تبضید ضا
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زض اؾتفبزُ هفؿطاى اظ حسیج ثبیس زاًؿت .ظیطا زض ؾٌت

ًوَز( .ؾیََی.)370/2 :1421 ،

اؾالهی ،تبضید ٍرِْای هٌمَل ٍ ضٍایتگًَِ زاقت ٍ
حطفِ تبضیدًگبضی ثب رؿتزَ ،گطزآٍضی ٍ ًمل اذجبض

 .2زالیل ًیاز تِ سٌجص اذثارتاریری هفسراى

احبزیج زضثبضُ ضٍیسازّبی ذبل ّوطاُ ثَز؛ فلصا

ػوسُتطیي هكىلی وِ تبضیدپػٍّی اؾالهی ثِ نَضت

هَضخ ّوَاضُ هیوَقیس تب نالحیت ضاٍیبى اذجبض ٍ

ػوَهی ٍ گعاضُّبی تبضیری تفبؾیط ثِ قىل اذتهبنی

احبزیج ضا هحمك وٌس ٍ زضثبضُ آًْب اَالػبتی ثِ زؾت

ثب آى زؾت ثِ گطیجبى هیثبقٌس ،ثیتَرْی ثِ ًمس

آٍضز .اثعاض انلی اٍ ثطای ایي وبض «ػلن الطربل» ٍ« في

تبضیری اؾتً .بظط ثِ اضتجبٌ ٍحیمی وِ تبضیدًگبضی

رطح ٍ تؼسیل» ثَز .اٍ زض آغبظ ّط ذجط ،ظًزیطُ هطارغ

ًملی زض اٍاى قىلگیطی ذَز ثب رطیبًبت حىَهتی پیسا

ًمل آى ضا شوط هیوطز ٍ زضنَضتی وِ یه ذجط اظ هٌبثغ

ًوَز اذجبضیّبی ًملگطا ثب الساهبت ذَز زض رْت

هتفبٍتی ثِ زؾت هیآهس ،ثِ تفىیه ّط هٌجغ ،ضٍایبت

تأییس اًسیكِّبیی وِ حبووبى ثساى گطایف زاقتٌس،

هتفبٍت ضا هیًگبقت ٍ زض وٌبض آى هٌجغّ ،طوسام ضا ًیع

تمسؼگطایی ضا ضٍاد زازُ ٍ پیطٍاى ذَز ضا ثِ هساحی

شوط هیوطز (هْسی .)171-170 :1352 ،ثِ ّویي

اظ آضاء ٍ افىبض ذَیف ٍازاقتٌس .اظ ایيضٍ هساحی ٍ

ذبَط زض آغبظ ٍ اظ ًظط ؾبذتبض اضائَِ ،جیؼت ػلن

تطؼ اظ ثیبى اقىبالت ثِػٌَاى قیَُای غبلت،

تبضید ثب َجیؼت ػلن حسیج فطلی ًساقت؛ رع ایٌىِ

ربیگعیي ًمبزی قس ٍ اهىبى تكریم ؾطُ اظ ًبؾطُ زض

پؽ اظ گصقت ظهبى ،زض ًَع ضٍایبت هَضز ًظط ثب ّن

وتبةّبی تبضیری زقَاض گطزیس .زض ایي ًظبم ٍ ًگطـ

تفبٍتّبیی پیسا وطزًس .هجتٌی ثط ایي تغییطات ،هحسحبى

تبضیری ،هطزم فمٍ ًملوٌٌسُ ّؿتٌس ٍ اظ ؾبظٍوبض تؼمل

ثِ ضٍایبتی هیپطزاذتٌس وِ هجبزی فمْی یب اذاللی ضا

پطّیع هیوٌٌس؛ ظیطا تؼمل ثِ ًبوبضآهسی هساحی ٍ

ثیبى هیوطز؛ زض حبلی وِ هَضذبى ثِ ثطضؾی ضٍایبتی

تمسؼگطایی ثیپبیِ رطیبًبتی وِ اذجبضیّب ثساى هتؼلك

ّوت هیگوبقتٌس وِ ثِ ثیبى حَازث ٍ ٍلبیغ ًظط زاقت

ثَزًس هٌزط هیقس ٍ ایي ّوبى چیعی ثَز وِ حبووبى اظ

(وبقف.)33-32 :1403 ،

آى گطیعاى ثَزًس .ضٍیىطز تمسؼگطایی ٍ زٍضی اظ ًمس

زض ایي هیبى تفبؾیط ًیع ػطنِ اذتالٌ ایي زٍ

ؾطاًزبم ثِ آهَظُّبی والهی ًیع ضؾَخ پیسا وطز ٍ

ًگطـ گكتٌس .اظ یهؾًَ ،گطـ اذاللی ٍ تطثیتی ضا

ًْبیتبً هٌزط ثِ ؾیُطُ ػلن والم ثط ضٍـّبی تبضیری

زض ثیبى تبضید پی هیگطفتٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ زًجبل

گكت (رَزوی .)8-7 :1388 ،الجتِ ثِ نطاحت هیتَاى

ثیبى ٍلبیؼی ثَزًس وِ زض گصقتِ ضخ زازُ ثَز .تلفیك ایي

اشػبى ًوَز وِ اًسیكِّبی والهی فِطَق هرتلف تٌْب ثط

زٍ اهط ثب ّن ثبػج ایزبز هكىالتی زض اثؼبز تبضیری

ػلن تبضید احط ًگصاقت؛ ثلىِ تفؿیط لطآى ًیع اظ ایي

تفبؾیط گطزیس تبربیی وِ هفؿط ،گبُ رْت پٌس ٍ اًسضظ

آؾیتّب زض اهبى ًوبًس ٍ ثب رْتزّی غلٍ ایي

هربَت ذَز ،اظ احبزیج ًبلل اظ تبضیری اؾتفبزُ

ایسئَلَغیّب رطیبًبت هٌحطفی چَى ذَاضد ثیطٍى

هیوطز وِ ضیكِ زض ٍالؼیت ًساقت؛ ًوًَِ چٌیي ضفتبضی

آهسًس.

ضا ثِ ذَثی زض احبزیج فًبئلالمطآى هیتَاى هكبّسُ

اثؼبز تبضیدهساض تفبؾیط لطآى ثِ تجؼیت اظ ػلن

سال چهارم ،شواره دٍم ،بهار ٍ تابستاى 4311
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تبضید زض ؾسُّبی ًرؿتیي فبلس ضٍقی ؾیؿتوبتیه ٍ

اَالػبت اقتجبُ هیثبقس (اثيحزط ػؿمالًی ،ثیتب:

ػلوی اؾت؛ ثِ ّویي ذبَطٍ ،لتی اهطٍظُ ثب گعاضُّبی

 .)334-333/8حبل ،هربَت ثِ تٌبؾت ایٌىِ زض ظهیٌِ

تبضیری تفبؾیط ضٍ ثِ ضٍ هیقَین ،ثیف اظ آًىِ ثب

ثبٍض ،ضز ٍ یب حبلتّبی ثیٌبثیٌی ایي گعاضُ زض چِ

ذیبل ضاحت زضگیط تحلیل اَالػبت قَین ،ثبیؿتی ثِ

هَلؼیتی لطاض ثگیطز ًظبم فىطی هتفبٍتی ضا زض حَظُ

زًجبل ؾٌزف نحت یب ثُالى هُبلت گفتِ قسُ ثطآیین.

اػتمبز ثِ ذُبًبپصیطی لطآى یب اهىبى تحطیف آى پیسا

تفؿیط لطآى ثِػٌَاى هٌجؼی رْتزٌّسُ زض ػمبیس زیٌی

هیوٌس .زض هخبل هصوَض ایي ثبٍضّب اظ ًمُِای رعئی

هحؿَة هیقَز؛ ثِ ّویي ذبَط ،هؼوَالً ّط فطلِ

هیتَاًس قطٍع قَز ٍ تب ثٔؼسی والى زض اًىبض ثِ انل

والهی ؾؼی زاضز لطآى ضا ثطاؾبؼ ػمبیس ذَیف تفؿیط

الَّی ثَزى لطآى ازاهِ پیسا ًوبیس .هكىلی وِ هُطح

ًوبیس (هؼطفت)12/2 :1379 ،؛ اظ ؾَی زیگط تبضید ًیع

گطزیس ،نطفبً هطثٌَ ثِ افؿبًِ غطاًیك ًیؿت ثلىِ زض

هٌجؼی هؼطفتی قٌبذتِ هیقَز (هُْطی ،ثیتب)374/2 :؛

ّط ربیی وِ گعاضُای تبضیری زض تفبؾیط ٍرَز زاضز ایي

زض ایي هیبى ،فبرؼِ ظهبًی قىل هیگیطز وِ اَالػبت

احتوبالت ًیع لبثل ٍلَعاًس .ثِ ّویي ذبَط ؾٌزف

غلٍ تبضیری هَرَز زض تفبؾیط ثِهخبثِ هٌجؼی هؼطفتی

اذجبض تبضیری هَرَز زض تفبؾیطٍ ،ظیفِای ػوسُ

ثطای هربَجبى ثِ حؿبة ثیبیس .زض ایي ثطِّ هربَجی

هحؿَة هیقَز وِ ثبیس هَضز تَرِ ػبلوبى لطاض

وِ ًِ اظ لغعـّبی تبضیدًگبضی ٍ ًِ زض تحلیل

ثگیطز .زض ایي ضاؾتب ثطذی اظ هالنّب هَرَزًس وِ

اَالػبت ٍ ؾٌزف نحت ٍ ؾمن آى ثْطُای ًساقتِ

اهىبى ؾٌزف ثسٍی ایي لجیل گعاضُّب ضا هیتَاًٌس

ثبقس ،هوىي اؾت آًچِ ضا وِ زض لبلجی تبضیری ٍ زض

هكرم ًوبیٌس .زض ازاهِ ثطذی اظ اّن ایي هالنّب اضائِ

پَقكی ضٍایی اضائِ گطزیسُ اؾت ضا نحیح پٌساقتِ ٍ

هیگطزز.

آى ضا هٌجغ قٌبذت ذَیف اظ اؾالم ٍ زیي لطاض زّس.
هكىل زیگطی وِ زض ایي ضاؾتب لبثل پیگیطی هیثبقس

 .3هالکّای سٌجص اذثار تاریری

تؼسز لطائبتی ذَاّس ثَز وِ ثِؾجت ّویي هؼطفت

ضز ٍ یب تأییس گعاضُّبی تبضیری زٍ ؾَی لبثل تفىیىی

تبضیری ثطای هربَجبى پسیس هیآیس .ایي آؾیتّبی

ّؿتٌس وِ زض ؾٌزف ػلوی تبضید ،لبثل اػتٌب هیثبقٌس؛

هؼطفتقٌبذتی زض زٍ ثؼس والى ٍ ذطز لبثل تمؿینثٌسی

لىي ّویكِ حس ٍؾٍّبیی ّن ٍرَز زاضًس وِ ثیطٍى اظ

ّؿتٌس .ثؿتِ ثِ ایٌىِ یه فطز وسام گعاضُ تبضیری ضا

ًگبُ هُلكاًگبضی ثِ لًبیب ،لبثل تأهلاًس .زض ایي هیبى

هیپؿٌسز ٍ آى گعاضُ تب چِ اًساظُ نحیح ٍ یب غلٍ

حبلتّبیی چَى تأییس حساوخطی ثب ٍرَز حساللی اظ

ثبقس تفبٍتّبی فىطی ٍ ػمیستی هرتلفی قىل

رٌجِّبی ضز ،ضز حساوخطی ثب ٍرَز حساللی اظ

هیگیطز .ثطای هخبل ،گبّی اٍلبت زض تفبؾیط ،گعاضُای

رٌجِّبی تأییس ٍ حبلت تؿبٍی زض ضز یب تأییس زض وٌبض

تبضیری ًمل هیگطزز وِ اظ اؾبؼ ثبَل اؾت؛ چٌبىوِ

نحت هحى ٍ یب ضز هحى لطاض زاضًس .ثِ ّویي ذبَط

افؿبًِ غطاًیك (ثطای اَالػبت ثیكتط زض هَضز افؿبًِ

ثطای زؾتطؾی ثِ ایٌىِ گعاضُ تبضیری شوط قسُ زض

غطاًیكَ :جطی )134-131/17 :1412 ،اظ ایي زؾت

تفبؾیط زض چِ حسی اظ ٍالؼیت ٍ یب زضٍؽ لطاض زاضز،

حسیي شجاعی ٍ هوکار :سٌجش اًتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآى با بهرهگیری از هالکهای علن تاریخ ٍ علن حذیث431 /

ثبیؿتی هزوَػِای اظ هالنّبی اًتمبزی هَرَز زض

ثطذَضزاض هیثبقس وِ زض هیبى ػلَم اؾالهی چٌیي

ػلَم حسیج ٍ تبضید ضا ثِ آى گعاضُ اضائِ ًوَز تب ًبظط

اثعاضّبیی ثطای ًمس زضًٍی یه ػلن ونًظیط اؾت.

ثِ هَلؼیتی وِ زض آى لطاض هیگیطز اضائِ حىوی ولی

ًگبضـ وتبةّبی هَيَػبت (ثطای ًوًَِ :اثيرَظی،

ثطایف فطاّن گطززّ .وَاضُ اهىبى ٍنَل ثِ نحت

1418؛ هؼطٍفالحؿٌی )2010 ،زض ضاؾتبی اضائِ

لُؼی یب ثُالى ربظم گعاضُّبی تبضیری ٍرَز ًساضز

الگَّبیی ثطای ثیبى ٍیػگیّبی حسیج يؼیف ٍ زضٍؽ

ظیطا چٌیي اهطی زض توبهی گعاضُّب غیطلبثل اهىبى

ٍ ّنچٌیي تحطیط وتجی ثب ػٌَاى ػللالحسیج (ثطای

اؾت؛ اهب تب ّویي حس ّن وِ لؿوتّبی ثبَل ٍ

ًوًَِ :اثَحبتن ضاظی1430 ،؛ ثْجَزی ٍ )1378 ،اظ

لؿوتّبی نحیح یه گعاضُ ضا ثتَاًین تكریم زّین

َطف زیگط هجبحج رطح ٍ تؼسیل ؾٌسی ٍ هتٌی

ثؿیبض هغتٌن اؾت .زض ازاهِ هالنّبیی وِ ػلن حسیج ٍ

حسیج تب هیعاى ظیبزی اثعاض ًمس هٌبؾجی ضا زض اذتیبض

ػلن تبضید زض ًمس گعاضُّبی تبضیری تفبؾیط اضائِ

هحسحبى لطاض زازُ اؾت .ایي اثعاض زض ّوِ ػلَهی وِ ثِ

ًوَزُاًس ثطضؾی هیگطزز.

ًَػی زضگیط اؾتفبزُ اظ حسیج هیثبقٌس لبثل اؾتفبزُ
اؾت؛ ثِ ّویي ذبَط تفؿیط ًیع وِ زض ثؼس تبضیدًگطی

هالکّای علن حسیث زرسٌجص اذثار تاریری تفاسیر

ازاهِزٌّسُ ّوبى ؾٌت آغبظیي تبضیدًگبضی هیثبقس،

ّوبىََض وِ پیف اظ ایي اقبضُ قس ،هجسأ تبضیدًگبضی

اهىبى اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی ًمس حسیج ضا زاضز .الجتِ

اؾالهی ثب ػلن حسیج ّنؾَ ثَزُ ٍ اؾبؾبً ًًذ ٍ

هفؿطاى ذَز هتفُي ثِ ایي ظطفیت ػظین ثَزُاًس ٍ زض

قىلگیطی تبضید ،زض اثتسا ثب الگَگیطی اظ حسیج

حس اهىبى ًیع اؾتفبزُ الظم ضا اظ آى ًوَزُاًس؛ لىي ثب

ضًٍسی ضٍایی ثِ ذَز گطفتِ ثَز .زض لطٍى ثؼس ٍ ثب

توبهی ایي زلتّب احبزیج هزؼَل ٍ زاضای آؾیت

رسایی ایي زٍ ػلن ّن ،احطپصیطی تبضید اظ حسیج پبیبى

فطاٍاًی زض حَظُ تبضید زض وتت تفؿیطی پیسا هیقًَس

ًیبفت چٌبىوِ تب اهطٍظ ًیع تبضید ،زض رْبى اؾالم ثیف

وِ ثِ ذبَط غفلت ٍ یب زالیل زیگط اظ چكن هفؿطاى

اظ آًىِ حبلتی تحلیلی زاقتِ ثبقس ؾبذتبضی هٌمَل

زٍض هبًسُاًس؛ فلصا ًمس ایي زازُّب اظ َطیك اؾتفبزُ اظ

زاضز.

اثعاضّبی اًتمبزی ػلن حسیج ثؿیبض يطٍضی ثِ ًظط
پؽ اظ رسایی ػلن تبضید اظ حسیج ،تحَالت

هیضؾس .ثِ ّویي ذبَط زض ازاهِ ثِ هْنتطیي هالنّبیی

قگطفی زض حَظُ ًمس حسیج ضخ زاز .تب ربیی وِ

وِ زض ؾٌزف اذجبض تبضیری تفبؾیط هیتَاًٌس وبضآیی

اهطٍظُ ًمس ؾٌس ،هتي ٍ هٌجغ زض ایي ػلن ،پیكطفتّبی

زاقتِ ثبقٌس اقبضُ هیگطزز.

قبیبى تَرْی وطزُ .پیكطفتّبیی وِ اهطٍظُ زض ػلَم
حسیج قبّس آى ّؿتینٍ ،امزاض چبلفّبیی اؾت وِ

ًجص اذثارتاریری تفاسیر تا استفازُ از ًقس سٌس

هحسحبى زض پیف ضٍی ذَیف هیزیسًس ٍ ّویي هؿألِ

ًمس حسیج ثطاؾبؼ ؾٌس اظ قٌبذتِقسُتطیي ًَع ًمسّب

ثبػج حل ایي چبلفّب ٍ ثِ تٌبؾت آى ،پیكطفت ایي

زض ػلَم اؾالهی اؾت .زض ایي ًَع اظ ًمس ،ثب ثْطُگیطی

ػلن گطزیس .اهطٍظُ ػلَم حسیج اظ ؾبذتبضی اًتمبزی

اظ زٍ ػلن «ضربل ٍ زضایِ» ٍيؼیت ًبلالى حسیج اظ
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حیج ٍحبلت یب فمساى آى ٍ ّنچٌیي ٍيؼیت ذَز

حسیج لبثلیت ثطَطف ًوَزى اثْبم هَرَز زض آیِ ضا

حسیج اظ حیج ربیگبُ چْبضگبًِاـ زض هیبى احبزیج

زاقتِ ثبقس ،پصیطفتِ ذَاّس قس ٍ اگط اثْبم ضا ثطَطف

نحیح ،هَحك ،حؿي ٍ يؼیف هكرم هیگطزز

ًىٌس ّطچٌس اظ ًظط ؾٌس نحیح ثبقس زلیلى ثط پصیطـ

(هؿؼَزیَ .)154-153 :1389 ،جیؼی اؾت ثِؾجت

تؼجّسى آى ًرَاّین زاقت (هؼطفت.)26-25/2 :1389 ،

آًىِ گعاضـّبی تبضیری هَرَز زض تفبؾیط ػوستبً ثب

ثطای ضفغ ایي تؼبضوّب ،تَرِ ثِ حمیمتی هْن زض ایي

لبلجی ضٍایبتگًَِ ّوطاُ ثب شوط ؾلؿلِ ؾٌس آٍضزُ

ظهیٌِ هیتَاًس پبضُای اظ اثْبمّبی پیف آهسُ ضا هطتفغ

هیقًَس ،یىی اظ هْنتطیي ضاُّبیی وِ هیتَاى ثب

وٌس .فبضؽ اظ هكىالتی وِ اذجبض ٍاحس زض ًَع ًمل ذَز

ثْطُگیطی اظ آى ،ازػبی تبضیری شوط قسُ زضتفبؾیط ضا

ثطذَضزاض هیثبقس ٍ ّنچٌیي نطفًظط اظ الَالی وِ ًمس

ؾٌزیس ،ثطضؾی ؾٌسی هیثبقس .زض ًگبُ ثسٍی ثِ ًظط

ؾٌسی ضا ثیَْزُ ثِ حؿبة هیآٍضز زض تفبؾیط لطآى-

هیضؾس وِ اؾتفبزُ اظ ظطفیت ثطضؾی ؾٌسی حسیج،

حتی آى زؾتِ اظ تفبؾیطی وِ تَؾٍ هربلفبى وبضایی

ثؿیبضی اظ هكىالت هَرَز زض هَارِْ ثب ؾٌزف

ذجط ٍاحس زض تبضید ٍ تفؿیط ًگبقتِ قسُ اؾت -قبّس

اذجبض تبضیری ضا ضفغ ذَاّس وطز ٍ حبل آًىِ ٍرَز

ثِوبضگیطی اًجَّی اظ ضٍایبت زض حَظُ هؿبیل تبضیری

فطاٍاًی اظ افطاز هزَْلالحبل یب يؼیف زض ؾلؿلِ اؾٌبز

هطتجٍ ثب آیبت هیثبقین .چٌیي ػولىطزی حبوی اظ آى

ضٍایبتٍ ،يؼیت اضؾبل ٍ تؼلیك ضٍایبت تفؿیطی ٍ زض

اؾت وِ حصف حسیج زض ًمل هؿبیل تبضیری اگطچِ زض

ثؿیبضی اظ هَاضز حصف ؾٌس احبزیج ،هَارِْ ثب ایي

حَظُ ًظط لبثل تأهل ثبقس اهب زض ػول گطیعًبپصیط

ؾٌد اظ ضٍایبت ضا ثؿیبض هكىل هیوٌس؛ چطاوِ ػوالً

اؾت؛ ثِ ّویي ذبَط ٍ ًبظط ،ثِ اؾتفبزُ والًی وِ اظ

چٌیي ضٍایبتی اظ ًظط ؾٌس فبلس اػتجبض الظم ًگطیؿتِ

ضٍایبت هیگطزز زض چٌیي ٍيؼیتی ًمس ؾٌسی ضاُگكبی

هیقًَس (زیبضیثیسگلیٍ .)46-44 :1390 ،يؼیت

هٌبؾجی زض ؾٌزف ثسٍی اذجبض تبضیری ٍ تكریم

ثْطُگیطی اظ ًمس ؾٌسی ظهبًی حبزتط هیقَز وِ ثطذی

ضٍایبت نحیح اظ ؾمین هیتَاًس ثِ حؿبة ثیبیس ٍ ثِ

اظ هكبید ٍ هفؿطاى ّوچَى قید هفیس (هفیس:1414 ،

ّیچ ٍرِ ًجبیس آى ضا حصف وطز .زض وٌبض آى ،اػتوبز

 ،)123قید ََؾی (ََؾی ،ثیتبٍ )7-6/1 :ػالهِ

وبهل ًیع ًویتَاى ثِ نطف نحت ؾٌس ضٍایبت زاقت

َجبَجبیی (َجبَجبیی ،)167/7 :1417 ،زض هیبى قیؼِ ٍ

ثلىِ زض وٌبض نحت ؾٌس ،اهبضات زیگطی اظ لجیل

ؾیس لُت (ؾیسلُت )2290/4 :1412 ،زض هیبى اّل

نحت هتي ٍ تُبثك ثب گعاضـّبی هؼتجط تبضیری ًیع

ؾٌت ،ثِ اؾتفبزُ اظ ذجط ٍاحس زض تفؿیط ضٍی ذَـ

ثبیس زاقت تب ثتَاًین هیعاى اػتوبز ثِ ایي ضٍایبت ضا

ًكبى ًویزٌّس ٍ ػبلوبًی چَى هطحَم هؼطفت زض

ثؿٌزین (زیبضیثیسگلی .)46-45 :1390 ،زض ازاهِ

اضظـ ذجط ٍاحس زض تفؿیط ٍ تبضید ،اػالم هیزاضًس وِ

رْت ًكبى زازى وبضثطز ؾٌزف اذجبض تبضیری اظ

ایي زؾت اظ اذجبض تٌْب ثب زض ًظط گطفتي هتٌی وِ اضائِ

َطیك ؾٌس ،ضٍایتی زض تفؿیط آیبت آغبظیي ؾَضُ ًزن

هیوٌٌس ثبیؿتی اضظـگصاضی گطزًس ٍ اؾبؾبً ؾٌس آًْب

ضا شوط هیوٌین وِ زض اٍلیي گبم ثطضؾی ٍ نطفبً ثب تَرِ

ربیگبُ هْوی زض پصیطـ ذجط ًساضز .ثسیي ًحَ اگط هتي

ثِ ؾٌس هیتَاى ثِ ًبزضؾت ثَزى آى پی ثطز .ؾٌس
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ضٍایت هصوَض زض وتبة الجطّبى فی تفؿیط المطآى ثسیي

هتطٍنالحسیج ثِ حؿبة آٍضزُ اؾت (شّجی:1382 ،

َطیك شوط گطزیسُ اؾت« :اثي ػجساهلل لبل :حسحٌب الحؿي

.)427/1

َطیك

ثي هحوس ثي ؾؼیس الْبقوی الىَفی ،لبل :حسحٌب فطات

يحّبنثيهعاحن اظ اثيػجّبؼ زاضای ؾلؿلِ ؾٌس هٌمُغ

ثي ئثطاّین اثيفطات الىَفی ،لبل :حسحٌب هحوس ثي أحوس

اؾت؛ ظیطا يحّبن ثب ٍرَز آًىِ اثيػجّبؼ ضا ًسیسُ

ثي ػلی الْوساًی ،لبل :حسحٌی الحؿیي ثي ػلی ،لبل:

اؾت ،اظ اٍ حسیج ضٍایت وطزُ اؾت (شّجی:1413 ،

حسحٌی ػجس اهلل ثي ؾؼیس ،لبل :حسحٌب ػجس الَاحس ثي

)599-598/4؛ فلصا ػالٍُ ثط يؼف ضاٍی ؾٌس ،اتهبل

غیبث ،لبل :حسحٌب ػبنن ثي ؾلیوبى ،لبل :حسحٌب

ؾٌس ضٍایت ًیع هرسٍـ اؾت ٍ هزوَػبً ثب ثطضؾی ؾٌس

رَیجط ،ػي الًحبن ،ػي اثي ػجبؼ» .پؽ اظ شوط ؾٌس،

ًویتَاى ثِ آى اػتوبز وطز.

اظ

ؾَی

زیگط

ّنچٌیي،

هَلف ثِ حبزحِای تبضیری اقبضُ هیوٌس وِ گفتِ
هیقَز زض ظهبى پیبهجط نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن حًطت

سٌجص اذثار تاریری تفاسیر تا استفازُ از ًقس هتي

زض یىی اظ رلؿبت اػالم هیوٌٌسّ :ط وؿی وِ زض

ّوبىگًَِ وِ اقبضُ قسً ،مس ؾٌس ثِتٌْبیی لبثلیت احجبت

ٌّگبم فزط ؾتبضُای ثِ ذبًِاـ فطٍز آهس اهبم ثؼس اظ

نحت ضٍایبت تبضیری هَرَز زض تفبؾیط ضا ًساضز؛ ظیطا

هي ذَاّس ثَز .زض ضٍایت ،گفتِ قسُ وِ ػسُای اًتظبض

ثؿیبضی اظ ضٍایبت ػلیضغن ثْطُهٌسی اظ اؾٌبزی

فطٍزآهسى ؾتبضُ زض ذبًِ ذَز ضا زاقتٌس اهب زض ایي

ضٍقي ٍ هؿلّن ،نسٍضقبى اظ ًبحیِ هؼهَم ػلیِالؿالم

هیبى ؾتبضُ زض ذبًِ حًطت ػلی ػلیِالؿالم فطٍز آهس

هكىَن اؾت ٍ ًویتَاى ثِ آًْب اػتوبز ًوَز .ایي ػسم

ٍ ایيگًَِ ثط ّوِ هحطظ گطزیس وِ اهبهت اظ ایكبى ازاهِ

اػتوبز ًبقی اظ آى اؾت وِ توبم ٍ یب ثركی اظ هتي ایي

پیسا ذَاّس وطز (ثحطاًی .)187/15 :1416 ،ایي ضٍایت

ضٍایبت ثب هؿلوبت زیٌی ٍ ػملی ًبؾبظگبض اؾت .ایي

ثطاؾبؼ ظبّطـ ثِ هؿبلِای تبضیری زض ظهیٌِ اًتربة

ًبؾبظگبضیّب اظ زٍ َطیك لبثل وكف ّؿتٌس ٍ ثِ

ضؾَل

ٍاؾُِ آًْب هیتَاى ؾٌزیس وِ ضٍایبت تبضیری گفتِقسُ

نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن اقبضُ هیًوبیس؛ فلصا اظ حیج

تب چِ حسی زضؾت هیثبقٌس .ضاُ اٍل ،فْنِ هیعاى

هَيَع ،اّویت تبضیری لبثلتَرْی هیتَاًس زاقتِ

هُبثمت ٍ یب ًبؾبظگبضی ثب ًم لطآى ٍ ضٍایبت هتَاتط

ثبقس .اهب ثِوبضگیطی اثعاض ًمس حسیج ،هب ضا اظ پصیطـ

اؾت ٍ ضاُ زٍم ًیع ًبّنذَاًی ثب زالیل ػملی ٍ ػلوی

ایي ضٍایت ثبظ هیزاضز؛ ظیطا ثِ غیط اظ ػسم تُبثك ایي

اؾت وِ زض ازاهِ ثِ تفهیل هَضز ثحج لطاض ذَاٌّس

ٍالؼِ ثب هطاز آیبت ؾَضُ ًزن ٍ ّنچٌیي حمبیك نسض

گطفت.

اهبم

ٍ

ٍنی

ثؼس

اظ

حًطت

اؾالم ثب نٓطف تَرِ ثِ ؾٌس هیتَاى ًكبًِّبی يؼف
حسیج هصوَض ضا ثِ زؾت آٍضز؛ چطاوِ زض ؾلؿلِ ایي

الف) سٌجص از طریق کطف ًاسازگاری تا ًص قرآى

ضٍایت ،فطزی ثِ ًبم رَیجط اظ ضاٍیبى اّل ؾٌت لطاض

ٍ رٍایات هتَاتر

زاضزً .بم وبهل ایي قرم رَیجط ثي ؾؼیس اظزی اؾت

لطآى ٍ آى زؾت اظ ضٍایبتی وِ زاضای تَاتط هیثبقٌس

وِ شّجی زض هیعاىاالػتسال ٍی ضا يؼیف ٍ

ثِػٌَاى هؼیبضّبیی ثطای هیعاى ضاؾتیؾٌزی ضٍایبت

سال چهارم ،شواره دٍم ،بهار ٍ تابستاى 4311
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تبضیری هیتَاًٌس هَضز اؾتفبزُ لطاض ثگیطًس ظیطا زض

ٍیػگیّبی غبضانحبة وْف ًمل ًوَزُ اؾت ضا ثب

نحت نسٍض ٍ نحت هحتَای آًْب ّیچگًَِ قىی

ٍیػگیّبی غبض افؿَؼ غیطلبثل تُجیك هیزاًٌس .ثطای

ٍرَز ًساضز .زض ایي ثیي لطآى ،ذَز اؾبؾبً ثِػٌَاى

ًوًَِ ایكبى ثب اؾتٌبز ثِ آیِ  17ؾَضُ وْف وِ ثطذی اظ

ؾٌسی تبضیری هحؿَة هیقَز (ثیَهی:1408 ،

ٍیػگیّبی رغطافیبیی ٍ حتی غیطرغطافیبیی غبض ضا

 )38/1وِ زض آى اظ تبضید ٍ ٍلبیغ نسض اؾالم ؾري

ثیبى هیًوبیس ،هؼتمسًس وِ غبض فَقالصوط ثبیؿتی زاضای

ثِ هیبى آهسُ اؾت .الجتِ ضٍـ لطآى زض ثیبى تبضید،

ًكبًِّبیی چَى :ضٍ ثِ قوبل ثَزى زّبًِ ،ػسم تبثف

تفبٍتّبی ثؿیبضی ثب تبضیدًگبضی اهطٍظ زاضز (ثطای

ًَض هؿتمین ثِ زضٍى غبض ،تبثف وبفی ًَض غیطهؿتمین ثِ

آقٌبیی ثب هىتت تبضیدًگبضی لطآى وطینًَ :شضی،

غبضٍ ،ؾؼت غبض ٍ ّنچٌیي ثمبیبی ؾبذت یه هؿزس

ً .)27-25 :1383بم ًجطزى اظ اقربل تب حس هوىي ٍ

ثبقس ٍ حبل آًىِ غبض افؿَؼ حبٍی ّیچوسام اظ ایي

ّنچٌیي ثؿٌسُ وطزى ثِ اروبل زض ثیبى ،اظ رولِ

ٍیػگیّب ًیؿت (َجبَجبیی.)297-295/13 :1417 ،

ٍیػگیّبی ثبضظ تبضیدًگبضی لطآًی اؾت (َجبَجبیی،

پؽ اظ لطآى ،هربلفت یب هَافمت ثب ضٍایبت

)292-291/13 :1417؛ الجتِ ًجبیس زٍض اظ ًظط زاقت

هتَاتط -الجتِ ثب ًگبّی تَؾؼِیبفتِ ثِ هفَْم هتَاتط -اظ

وِ ثب ایي قطایٍ ًیع هتىی ثط ثیبًبت لطآى ،اهىبى ضنس

ػوسُ ضاُّبی ضز ٍ یب تبییس ازػبّبی تبضیری هیثبقس

ٍ ضز هٌمَالت ثبظ ّن فطاّن اؾت .الظهِ چٌیي

(احوسی .)155 :1393 ،حسیج هتَاتط ذَز ثِ زٍ زؾتِ

ثطذَضزی زلتّبی ضیعثیٌبًِای اؾت وِ زض ثطذَضز

هتَاتط لفظی ٍ هتَاتط هؼٌَی تمؿین هیقَز .احبزیخی وِ

ػبزی ثب لطآى ثِ زؾت ًویآیس .ثِ ّویي ذبَط زض

زض ظهطُ هتَاتطّبی لفظی ثبقٌس ثًِسضت پیسا هیقًَس؛

هَارِْ اًتمبزی ثب الَال تفؿیطی ،وَچهتطیي قَاّس

اهب ضٍایبت ظیبزی ضا زض ػساز تَاتط هؼٌَی هیتَاى

ًیع ثبیؿتی هس ًظط لطاض ثگیطز .ثطای هخبل زض زاؾتبى

ربی زاز؛ ظیطا زض تَاتط هؼٌَی اظ لبلتّبی لفظی

انحبة وْف هَايغ هرتلفی ثِػٌَاى هىبى انلی

فبنلِ گطفتِ هیقَز ٍ اتحبز هًوًَی ضٍایبت ،زض یه

انحبة وْف تَؾٍ هفؿطاى شوط گطزیسُ اؾت (ثطای

هَيَع ذبل هَضز تَرِ لطاض هیگیطز (ػتط:1432 ،

اَالػبت ثیكتط :ثیآظاض قیطاظی)116 :1380 ،؛ زض ایي

.)406

هیبى ثطذی اظ ضٍایبت هَرَز ،ایي غبض ضا ّوبى غبض

اظ رولِ ٍلبیغ تبضیری وِ احجبت آى زض ًعز قیؼِ

افؿَؼ هیزاًٌس (ثحطاًی )621/3 :1416 ،وِ زض یه

ٍ اّل ؾٌت ثِ تَاتط هؼٌَی ضؾیسُ اؾت ،لطاض گطفتي

ویلَهتطى یب زض فبنلِ ووتطى اظ قْط «افؿَؼ» زض

ذوؿِ َیجِ ػلیْنالؿالم زض قوبض افطازی اؾت وِ ضاّیِ

تطویِ ٍالغ قسُ اؾت (فَالزًٍس .)473 :1380 ،ػالهِ

هجبّلِ ثب هؿیحیبى ًزطاى گكتٌس (ثطای آگبّی اظ تَاتط

َجبَجبیی ثٌب ثط زالیلی وِ اظ ًم لطآى هیتَاى

ایي ضٍایت ًعز اّل ؾٌت :حبون ًیكبثَضی:1400 ،

ثطزاقت ًوَز ،ثِ قیَُای اًتمبزی ثب ایي ضٍایبت

162؛ قبفؼی49-48 :1419 ،؛ ) .لطاضگطفتي قرم

ثطذَضز ًوَزُ ٍ هجتٌی ثط آیبت لطآى ایي ازػب ضا ضز

ضؾَل ذسا نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن ٍ ػعیعاًف زض ایي

ًوَزُاًس .ایكبى اٍنبفى وِ لطآى وطین زض هَضز

هیبى ،ثبػج قس تب ثعضگبى ًزطاى اظ اًزبم هجبّلِ
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وٌبضُگیطی ًوبیٌس (ثطای اَالػبت ثیكتط :اثياحیط،

ب) سٌجص ازطریق ًاسازگاری تا زالیل عقلی ٍ علوی

 .)294-293/2 :1385لًیِ هجبّلِ هؼوَالً زض شیل

الظهِ ایي ًَع اظ ًمس ،ذطٍد اظ هتي ٍ ؾٌس ضٍایت ٍ

آیِ  61ؾَضُ هجبضوِ آلػوطاى زض تفبؾیط ثحج هیقَز.

ؾٌزف هُبلت آى اظ َطیك حمبیك ذبضری ٍ ثطاّیي

زض ایي هیبى ثطذی اظ هفؿطاى هتؼهت اّل ؾٌت ثب

ػملی اؾت .گؿتطُ ایي ًَع ًمس ثؿیبض گؿتطزُ اؾت تب

اؾتفبزُ اظ ثطذی ضٍایبت يؼیف ثِزًجبل ثیاػتجبض ًوَزى

ربیی وِ ًمس تبضیری ًیع ظیطهزوَػِای اظ آى قٌبذتِ

ایي هتَاتط تبضیری ثطآهسُاًس .ثطای هخبل ،ضقیسضيب زض

هیقَز .هزوَػِ ٍؾیؼی اظ ضٍایبت وِ اظ ایي َطیك

تفؿیط الوٌبض ثِ ضٍایتی ػزیت زض ایي ظهیٌِ هیپطزاظز

اهىبى قٌبذت ٍ ؾٌزف آًْب ٍرَز زاضز ،اذجبضی

وِ ثطضؾی آى اظ ًظط تبضیری ًیع ربلت ثِ ًظط هیضؾس.

هیثبقٌس وِ تحت ػٌَاى اؾطائیلیبت قٌبذتِ هیقًَس.

ٍی پؽ اظ شوط ذبًساى پیبهجط نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن

ایي ضٍایبت وِ زض زٍضاى تسٍیي تفؿیط ثِ هٌبثغ تفؿیطی

ثِػٌَاى ّوطاّبى پیبهجط نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن زض ایي

ضاُ یبفت ،هَرت ثطٍظ يطثبت رجطاىًبپصیطی چَى:

هجبّلِ زضنسز ًمس ایي ضٍایبت ثط هیآیس ٍ ضٍایتی اظ

آهیرتِ قسى تفؿیط ٍ حسیج نحیح اؾالهى ثب

اثيػؿبوط ثسیي ػٌَاى شوط هیوٌس وِ« :ؾوؼت

ذطافبت ،ظَْض اًحطافبت ػمسیتی ٍ هكَُّ وطزى چْطُ

رؼفطثيهحوس ػي أثیِ فی ّصُ اآلیِ» تؼبلَا ًسع أثٌبءًب

اؾالم گكت (اثَػعیع ،ثیتبً .)45 :بؾبظگبضی ثب هؿبیل

ٍأثٌبءون ًٍؿبءًبًٍؿبءون ٍأًفؿٌب ٍأًفؿىن لبل فَزٓبءٓ

ػلوی ٍ ػملیٍ ،رِ تریلگطٍی ٍ زضٍىهبیِّبی ٍيغ

ثِأَثِی ثٓىْطٍ ٍٍٓٓلَسُِِ ٍٓثِؼٔوٓطَ ٍٍٓٓلَسُِِ ٍٓثِؼٔخْوٓبىَ ٍٍٓٓلَسُِِ ٍٓثِؼٓلِیٍّ

ٍ تحطیفی وِ زض ایي ضٍایبت ٍرَز زاضز ،زض ثطذی اظ

ٍٍٓٓلَسُِِ» (ضقیسضيب265/3 :1990 ،؛ ثِ ًمل اظ:

هَاضز ثِ لسضی ًدًوبؾت وِ ثِ ضاحتی ،فطزی وِ آقٌب

اثيػؿبوط .)177/39 :1415 ،زض ضٍایت هصوَض اًحهبض

ثب هؼبضف زیٌی ثبقس هیتَاًس آى ضا تكریم زّس؛ لىي

ّوطاّی پیبهجط نلیاهللػلیٍِالٍِؾلن اظ اّل ثیت

ّوَاضُ قٌبذت اؾطائیلیبت ثِ ضاحتی اهىبىپصیط ًیؿت

ػلیْنالؿالم گطفتِ قسُ ٍ ػالٍُ ثط آًْب ایي فًیلت ثط

ثلىِ گبُ ثِ لسضی ٌّطهٌساًِ اضائِ گطزیسُ اؾت وِ ثطای

ذلفبی ؾِگبًِ هؿلوبًبى ٍ پؿطاًكبى ًیع اَالق گطزیسُ

ّط وؿی زضیبفت اقتجبّبت هَرَز زض آى فطاّن

اؾت .ػالٍُ ثط ایٌىِ ضٍایت قبش هصوَض لبثلیت همبثلِ ثب

ًویگطزز .پطّیع ػبلوبى هؿلوبى اظ ایي ؾٌد ضٍایبت ٍ

ضٍایبت هتَاتطی وِ اّل ثیت ػلیْنالؿالم ضا ثِػٌَاى

ّنچٌیي ضٍاد آًْب زض تفبؾیط لطآى ،هبیِ ثسگوبًی

ّوطاّبى پیبهجط شوط هیوٌس ضا ًساضز ،اظ ًظط تُبثك ثب

ثطذی اظ ػبلوبى زٍضُّبی ًرؿتیي تفؿیطًگبضی ثِ

ٍالغ ًیع اقىبالتی چٌس ثط آى هتحول اؾت ظیطا زض آى

انل تفؿیط گطزیسُ ثَز تب ربیی وِ اظ قرهی چَى

ظهبى ّیچیه اظ افطاز هصوَض ،ثِ غیط اظ حًطت ػلی

احوسثيحٌجل وِ ذَز ،زض ػساز اّل حسیج قٌبذتِ

ػلیِالؿالم ،فطظًس پؿط ًساقتِاًس (َجبَجبیی:1417 ،

هیقَز ًمل قسُ اؾت وِ ٍی تفؿیط ضا ثِؾجت پط ثَزى

 .)244-243/3ثِ ّویي زلیل هفؿطاى ثطاؾبؼ ضٍایت

اظ چٌیي ضٍایبتی ،غیطلبثل اػتٌب هیزاًؿت (ظضلبًی،

هتَاتط اؾتسالل ثِ اقتجبُ ثَزى ایي ضٍایت ًوَزُ ٍ آى ضا

ثیتب.)482/1 :

َطز وطزُاًس.

تبضید ثِؾجت ایٌىِ زض ظهبى حبل لبثل هكبّسُ
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ًیؿت فًبی هٌبؾجی ثطای ٍضٍز رؼلیبت فطاّن

ایي قرهیت تبضیری گفتِ قسُ اؾت وِ هبزضـ اظ

هیآٍضز؛ ظیطا ثطای هربَجبى ذَز اظ ظهبًی زٍض

ارٌِ ثَزُ اؾت ثِ ّویي ذبَط ثِ ربیِ پب ،زاضای ؾن

حىبیت هیوٌس وِ ّیچوؽ زض آًزب حًَض ًساقتِ

ثَزُ (ؾیََی ٍ )106-105/5 :1404 ،یب ایٌىِ زض

اؾت ٍ ثِ ّویي ؾجت ،ضاؾت ٍ یب زضٍؽ ثَزى ٍلبیؼی

للوطٍ وكَض اٍ چْبضنس پبزقبُ ؾلٌُت زاقتٌس ٍ ّط

وِ اظ آى زٍضاى گفتِ هیقَز ضا ًویتَاًس تهسیك یب ضز

پبزقبّى زاضای چْبضنس ّعاض ًظبهى ثَزُ ٍ ٍى ؾیهس

وطز (اؾتفَضزٍ .)233 :1384 ،لتی زض ایي هیبىٍ ،رِ

ٍظیط زاقتِ وِ هولىتف ضا ازاضُ هىوطزًس ٍ زٍاظزُ

ػجطتگطٍاًِ تبضید وِ زض آى زٍضاى غبیت انلی ایي

ّعاض ؾطلكىط زاقتِ وِ ّط ؾطلكىطى زٍاظزُ ّعاض

ػلن قٌبذتِ هیقس ثب حًَض ٍاػظبًِ لهبل ،وِ ثب

ؾطثبظ زاقتِ (آلَؾی .)192/10 :1415 ،گعاضـ اضائِ

زاؾتبىؾطاییّبی ذَیف ثِزًجبل ػجطتزّی هطزم

قسُ ثِ ّیچ ٍرِ اظ ًظط ػملی نحیح ثِ ًظط ًویضؾس؛

ثَزًس ،پیًَس ثرَضز ًتیزِای ؾبزُ ضا زض ظهیٌِ

ظیطا ػالٍُ ثط غیطهؼمَل ثَزى ،تؼساز افطازی وِ زض آى

اؾطائیلیذیع ثَزى تبضید هیتَاى اضائِ ًوَز؛ ّوبىگًَِ

اقبضُ گطزیسُ اؾت ثب ؾَالّبیی هْن ضٍثِضٍ ذَاّین

وِ ًوًَِ چٌیي ػولىطزی ثِذَثی زض تفبؾیط لبثل

ثَز اظ رولِ ایٌىِ :چگًَِ هوىي اؾت حًطت ؾلیوبى

هالحظِ اؾت .زض ثؿیبضی اظ هَاضز ،ضٍایبتی وِ زض

ثب توبهی ٍؾؼت للوطٍیی وِ زاقتِ اؾت اظ چٌیي

تفبؾیط اقبضُ ثِ هؿألِای تبضیری هیًوبیٌس ،ظاییسُ

حىَهت همتسضی ثیذجط ثَزُ ٍ پؽ اظ اَالعضؾبًی

تریل لهِگَیبًی اؾت وِ ثب ؾطّن وطزى زاًف ذَز

ّسّس ثِ آى آگبُ گكتِ ثبقس؟ ٍ اظ ؾَی زیگط ،چگًَِ

ثب هُبلت گفتِ قسُ زض ػْسیي هُلجی ضا ثطای

هوىي اؾت پبزقبّی ثب ایي همساض اظ التساض ثب حًطت

ذَاًٌسگبى ذَز اضائِ ًوَزُاًس .ثِ ّویي ذبَط زض ّط

ؾلیوبى ههبلحِ وٌس زض حبلی وِ تَاى ٍ ًیطٍی وبفی

تفؿیطی وِ ضزپبئی اظ اؾطائیلیبت ٍرَز زاقتِ ثبقس،

ثطای هجبضظُ ضا زاضا هیثبقس؟ ثِ ّط حبل ایي لجیل اظ

ثبیؿتی هُبلت ثب زیسُ تطزیس ًگطیؿتِ قَز ٍ هجبحخی

اؾتساللّبی ػملیّ ،وَاضُ یىی اظ ضاُّبی هْوی

وِ زض آًزب هُطح گطزیسُ اؾت زض ظهطُ الَال تبضیری

هحؿَة هیقَز وِ ثطاؾبؼ آى ،اهىبى ؾٌزف اذجبض

نحیح پٌساقتِ ًگطزز .ثطای هخبلّ ،طچٌس زض هَضز

تبضیری تفبؾیط ٍرَز ذَاّس زاقت ٍ ثب ثِوبضگیطی ٍ

هلىِ ؾجأ ٍ ربیگبُ تبضیری ٍی قَاّس تبضیری

اؾتفبزُ اظ ؾبیط ظطفیتّبی ػلَم ،اهىبى گؿتطـ آى

هتؼسزی ثِ زؾت آهسُ اؾت ٍ حتی هىبًی وِ ٍی زض

ًیع ٍرَز زاضز.

آًزب حىَهت زاقتِ ثِ نَضت تمطیجی زض ؾطظهیيّبى
رٌَثى قجِرعیطُ ػطثؿتبى زاًؿتِ قسُ (ثیَهی:1408 ،

هالکّای علن تارید زر سٌجص اذثار تاریری تفاسیر

 ،)134/3اهب زض ضٍایبت تبضیری تفبؾیط پیطاهَى ایي

ًمس ،قوكیطی زٍ لجِ اؾت وِ اظ یهؾَ هتَرِ

قرهیت تبضیری ضٍایبتی ًمل گطزیسُ اؾت وِ ثب

آؾیتّبؾت ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ ًىبت لَت تَرِ زاضز.

ثِوبضگیطی ػمل ٍقؼَض اًؿبًی هیتَاى ثِ ًمس آى زؾت

آًچِ ثِػٌَاى لَل تبضیری زض تفبؾیط هُطح هیگطزز،

ظز ٍ اظ پصیطـ آى اؾتٌىبف ًوَز .ثطای ًوًَِ زض هَضز

ّوَاضُ هحىَم ثِ ضز ًیؿت ثلىِ چِ ثؿب ثب تأهل

حسیي شجاعی ٍ هوکار :سٌجش اًتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآى با بهرهگیری از هالکهای علن تاریخ ٍ علن حذیث411 /

هیتَاى پبضُای اظ ازػبّبی تفبؾیط زض ثؼس تبضیری ضا

ثبقٌس وِ اهىبى وبٍـ تبضیری هَضذبى ضا فطاّن

نحیح ثِ قوبض آٍضز ٍ حتی ثب لَاػس اهطٍظیي آًْب ضا

هیآٍضز .ثِ ّویي ذبَط تأییس الَال تبضیری هفؿطاى زض

احجبت ًوَز .زض ایي هیبى لَاػس ػلن تبضید هیتَاًٌس

ایي ثرف ثِ هؼٌبی تأییس ولی ًیؿت؛ ثلىِ ثِ هؼٌبی

ووه قبیبى تَرْی زض هیعاى نحت ٍ ؾمن زازُّبی

ایزبز اَویٌبًی ًؿجی اظ حمیمی ثَزى آى ازػبّبؾت؛

تبضیری ًوبیٌس .زض ازاهِ ثطذی اظ هالنّبیی وِ ووه

ظیطا ثِؾجت گصض ظهبى ،رٌگّب ،حَازث َجیؼی ٍ

هیوٌس ثِ نحت یب ؾمن یه گفتبض تبضیری زض تفبؾیط

ّنچٌیي تؼوس یه ػسُ زض ًبثَزی هٌبثغ یب تحطیف

پی ثطزُ قَز اضائِ هیگطزز.

تبضید ثب ووجَز هٌبثغ ضٍثِ ضٍ ّؿتین؛ زض ایي هیبى،
ثؿیبضی اظ هٌبثؼی وِ زض گصقتِ ٍرَز زاقتِ اهطٍظُ ثِ

سٌجص گسارُّای تاریری از طریق تطاتق تا ضَاّس

زؾت هب ًطؾیسُ ،لىي احتوبل ایٌىِ ایي هٌبثغ تَؾٍ

عیٌی

ًَیؿٌسگبًی ّوچَى هفؿطاًی وِ آحبضقبى اهطٍظُ زض

زض تبضید ،ظهبًی نسق یه گَاّی یب قْبزت 1حبثت

زؾتطؼ هبؾت ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ثبقس ثؿیبض

هیقَز وِ ًبظط ثِ قبّسی2تأییسوٌٌسُ ثبقس (اؾتٌفَضز،

ظیبز اؾت ثِ ّویي ذبَط اؾبؾبً هیتَاى الَال تبضیری

ٍ .)233 :1384رَز چٌیي فًبیی حبوی اظ غلجِ

یه هفؿط ضا فبضؽ اظ نحیح یب غلٍ زاًؿتي اظ ایي

ػیٌیتگطایی زض ػلن تبضید اؾت .الجتِ ثبیس تَيیح زاز

حیج وِ ثِػٌَاى ؾطًدّبیی تبضیری ّؿتٌس ثطضؾی

وِ اهطٍظُ زض هؼطفتقٌبؾی تبضیریّ ًِ ،وچَى زًیبی

ًوَز ٍ آًْب ضا ثِػٌَاى همسهِای ثطای تتجؼبت تبضیری

لسین ،شّي ،هجٌبی هؼطفت اؾت ٍ ًِ ّوچَى لطٍى

هَضز ًظط لطاض زاز؛ لىي نطفبً پؽ اظ تتجغ وبهل

هیبًی هؿیحیت ٍ پبیبى لطٍى ٍؾُی ،ػیي ،ثط نسض

تبضیری اؾت وِ هیتَاى زؾت ثِ اضائِ ًظطیِای لُؼی

گعاضُّبی هؼطفتی اؾت (اؾوبػیل)18 :1388 ،؛ ثلىِ

ظز ٍ یب ازػبیی تبضیری ضا پصیطفتً .وًَِ ثبضظ چٌیي

ثب ؾٌگیٌی وفِ ػیٌیگطایی ثط شٌّیگطاییً ،ؿجتی هتؼبزل

ًگطقی زض ًَع هَارِْ لطآىپػٍّبى ثب آحبض ثبؾتبًی

هیبى ایي زٍ ضا زض تبضید ًظبضُگط ّؿتین .ثِ ّویي

یبفت قسُ زض وَُ آضاضات لبثل هكبّسُ اؾت.

ذبَط زض نَضتی وِ یه هفؿط ازػبیی تبضیری ضا

ثبؾتبىقٌبؾی ضٍؼ ثِ ًبم ایَاًَفؿىى زض آحبض ثِ

هُطح ًوبیس ٍ ایي ازػب ّوطاُ ثب قَاّس ٍ آحبضی

ربهبًسُ زض ایي وَُ ،ثمبیبیی اظ یه وكتی ضا یبفت ٍ

تبضیری ثبقس وِ ثطای هربَجبى اهطٍظ لبثل ضؤیت ثبقس،

ّویي اهط ثبػج قسُ تب ػسُای اظ لطآىپػٍّبى هؼبنط

تب حسی هیتَاى گفتبضـ ضا تأییس ًوَز .ایي ػسملُؼیت

وِ ثطاؾبؼ ضٍایبت ،وَُ رَزی ضا ّوبى وَُ آضاضات

زض پصیطـ لَل هفؿط ثِؾجت آى اؾت وِ فؼبلیت

زاًؿتِاًس ،ایي وَُ ضا هحل لٌگطاًساظی وكتی حًطت

تفؿیطی ،اهطی هزعا اظ پػٍّف تبضیری اؾت ٍ چِ

ًَح تلمی وٌٌس ٍ قبّس ازػبی ذَز ضا تُبثك زازُّبی

ثؿب الَال تفؿیطی زض حَظُ تبضید ،ثِهخبثِ ؾطًدّبیی

ضٍایی ثب ثمبیبی ثِ ربهبًسُ اظ ایي وكتی ثساًٌس (ثطای

1. testifying
2. witnessing

ًوًَِ :ثیآظاضقیطاظیّ .)45-44 :1380 ،طچٌس وِ تب
ثسیٌزب هإیسّبی یبفتِ قسُ لبثلیت پصیطـ لَل ضٍایی
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تفبؾیط هجٌی ثط لٌگطاًساظی وكتی ًَح ثط آضاضات ضا

پصیطـ ٍلَع آى ،ثیبى ویفیت ٍ ّنچٌیي رعئیبت

هیتَاًس زاقتِ ثبقس ،اهب ٌَّظ اظْبضًظط لُؼی زض هَضز

ٍلَع ،ثیكتط هَضز تأهل ٍ تكىیه لطاض زاضًس .آًچِ زض

ایي زازُّبی ثبؾتبىقٌبؾی ًویتَاى زاز؛ ظیطا ػالٍُ ثط

ایي هیبى ووه هیوٌس تب انل یه ضذساز ٍ ّنچٌیي

ایٌىِ ٍاغُ رَزی ثِ زضؾتی ضٍقي ًكسُ ،نطف ٍرَز

ویفیت ٍلَع آى زض یه تفؿیط اظ حیج تبضیری تأییس

وكتی زض زاهٌِ یه وَُ ًیع زلیلی وبفی ثطای احجبت ایي

قَزّ ،نؾَیی آى ثب هؿلوبت تبضیری اؾت .زض تبضید

ازػب ًویتَاًس ثبقس ٍ تٌْب پؽ اظ روغآٍضی تؼساز

ّوبىََض وِ اثْبهبت ظیبزی ٍرَز زاضز ،هَاضز ثیاثْبم

هؼتٌبثْی اظ قَاّس ٍ ثحجّبی ترههی تفؿیط اؾت وِ

ًیع فطاٍاى یبفت هیقَز ٍ ّویي هَيَع هیتَاًس هَضز

هیتَاى اهخبل چٌیي الَالی ضا پصیطفت.

اتىبی هب زض تحمیك پیطاهَى ؾَض لطآى گطزز .زاؾتبى
اثطِّ ٍ انحبة فیل (فیل ،)5-1/زاؾتبى انحبة

سٌجص گسارُّای تاریری از طریق ّنسَیی تا

اذسٍز (ثطٍدّ ٍ )8-4/نچٌیي آیبت آغبظیي ؾَضُ

هسلوات تاریری

ضٍم (ضٍم )6-2/زض ایي هَضز هخبلّبی هٌبؾجی ّؿتٌس

تكىیه زض یه ضذساز تبضیری هؼوَالً زض زٍ هَلؼیت

وِ اهىبى ثطضؾی اظ ّط زٍ حیج ضا ثطای هب فطاّن

ثطٍظ هیوٌس .ایي تكىیه یب هطثٌَ ثِ انل ٍلَع یه

هیآٍضز .انل ایي ٍلبیغ ّطچٌس زض لطآى شوط قسُ اؾت

ضذساز اؾت ٍ یب ایٌىِ هطثٌَ ثِ ویفیت ٍلَع آى

اهب اظ حیج تبضیری ًیع لبثل تأییس ّؿتٌس؛ ظیطا هؼوَالً

هیثبقس؛ زض هَضز اٍل ،ثطٍظ یه ضذساز ثِ زیسُ تطزیس

الَاهی غیطػطة زض آًْب زذیل ثَزُاًس وِ زض وتت

ًگطیؿتِ هیقَز اهب زض هَضز زٍم ثب انل پصیطـ ٍلَع

تبضیری ًگبقتِ قسُ زض زٍضاى ذَز ثِ ایي ٍلبیغ اقبضُ

یه اتفبق ،زض رعئیبت آى تكىیه ایزبز هیقَز.

ًوَزُاًس .ایي هٌبثغ انیل ثِػٌَاى هؼیبضی هیثبقٌس وِ

هؼوَالً زازُّبی تبضیری هفؿطاى ٍلتی اظ ایي حیج

ثب ثطضؾیّبی زلیك ٍ تُجیك آى ثب الَال تفؿیطی اهىبى

هَضز تأهل لطاض ثگیطًس ،زض ّط زٍ حَظُ ثحجثطاًگیع

تأییس ًَع ضٍایتگطی احبزیج ضا هیتَاًس ًتیزِ زّس.

ذَاٌّس ثَز .ظیطا گبّی اٍلبت ،زض انلِ ٍلَع یه
ضذساز تبضیری هیبى هفؿط ٍ هَضخ هٌبلكِ ٍرَز زاضز

سٌجص گسارُّای تاریری از طریق هیساى ترٍز

اهب زض پبضُای اظ هَالغ ایي اذتالف زض حَظُ ویفیت ٍ

ایسئَلَشی هفسر زر هتي

رعئیبت ٍلَع اؾت .زض ایي هیبى ،آًچِ ثیف اظ ّوِ زض

تبضید ،اضتجبٌ ٍحیمی ثب گَیٌسُ ذَیف زاضز؛ ظیطا اظ

تفبؾیط ،شیل زؾتِ اٍل لطاض هیگیطز اؾجبة ًعٍلّب ٍ

هٌظط اٍؾت وِ ٍلبیغ ٍ حَازث ،هُبلؼِ ٍ اهىبى اتهبل

قأى ًعٍلّب هیثبقٌس؛ ظیطا ایي زؾت اظ زازُّبی

ثب گصقتِ فطاّن هیگطزز (چبیلسً .)23 :1354 ،بظط ثِ

تفؿیطی ثیكتط هتىی ثط قٌبؾبیی هبثِاظاء ذبضری آیبت

ایٌىِ گَیٌسُ زض چِ َیف هَافك یب هربلفی لطاض زاضز ٍ

ّؿتٌس ثِ ّویي ذبَط اقبضُ ثِ ٍلبیؼی هیًوبیٌس وِ ثِ

یب ایٌىِ زض ثیبى تبضید چِ هُبلجی ثطایف اٍلَیت زاضز،

زلیل آى ،آیبتی اظ لطآى ًعٍل یبفتِ اؾت .اظ ؾَی زیگط

تفبٍتّبیی زض ؾجه تبضیدًگبضی پسیس هیآیس.

لهم لطآى شیل زؾتِ زٍم لطاض هیگیطًس ظیطا ثب انل

تبضیدً ،تیزِ تساذل زٍ افك حبل ٍ گصقتِ

حسیي شجاعی ٍ هوکار :سٌجش اًتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآى با بهرهگیری از هالکهای علن تاریخ ٍ علن حذیث411 /

اؾت ،پؽ ّوبىگًَِ وِ ذَاًٌسُ اهطٍظ اظ هٌظط اًسیكِ

ػوالً شّي ذَاًٌسُ اظ ٍالؼیبت هٌحطف ٍ ثِ ّوبى ؾَیی

ذَیف تبضید ضا هُبلؼِ ٍ فْن هیوٌس ،هَضخ ًیع زض

حطوت هیًوبیس وِ شٌّیت ٍ ایسئَلَغی ًبلل ثِزًجبل

ثیبى تبضید ،گطفتبض چٌیي زضگیطیّبیی اؾت .ثِ ػجبضتی

پَقف آى ثَزُ اؾت .زض ایٌزبؾت وِ اگط هربَجی ،ثی

زلیكتط ّوبىگًَِ وِ تحلیل تبضیری زض رْبى اهطٍظ

ػیبض ًمس ٍ ثب زؾتی ثؿتِ ،زل ثِ هٌمَالت ظًس ،ثِ ذُب ٍ

هحولی ثطای ًوَز رْبىثیٌیّب زض هٌمَالت تبضیری

اًحطاف وكیسُ هیقَزً .وًَِ ضٍقي ثطذَضزّبی

هحؿَة هیقَزً ،مل ثسٍى تحلیل تبضید تَؾٍ

ایسئَلَغیه هفؿطاى هؿلوبى ضا زض ظهیٌِّبی

گصقتگبى ًیع ثؿتطی ثطای ظَْض ایسئَلَغی گَیٌسُ آى

چبلفثطاًگیع ػمیستی ّوچَى آیِ اووبل زیي ،آیِ

هحؿَة هیقسً .بلل تبضید ،ثؿتِ ثِ ایٌىِ لًبیب ضا اظ

هجبّلِ ٍ ّنچٌیي آیِ ٍالیت هیتَاى هكبّسُ ًوَز .ایي

چِ ظاٍیِای ًمل هیوطز ٍ یب ثِ چِ ًحَی زؾت ثِ

چبلفّب تب ثِ حسی اؾت وِ ثؿتِ ثِ هصّت هفؿط،

گعیٌف ،پطضًگ وطزى ٍ یب ونضًگ ًوَزى ثؼًی اظ

تبضید ًیع هتفبٍت اضائِ هیگطزز.

حَازث هیًوَز زذبلتی آقىبض اظ ثطٍظ اًگبضُ فىطی
ذَیف زض ًمل تبضید ضا ًكبى هیزاز.

ضؾَة ًگطـّبی ایسئَلَغیه هفؿط زض ًمل
تبضیری ،ظهیٌِای زیطیٌِ زاضز ثِ ّویي ذبَط ،انُالح

تبضید ثیػیت ،اهطٍظُ زض ًعز زاًكوٌساى آى

«تفؿیط ثِ ضأی» زض حمیمت ،هؼیبضی ثطای تفىیه الَال

ًَػی اظ تبضید قٌبذتِ هیقَز وِ هَضخ زض آى ثسٍى

ًبنَاة هفؿطاى اظ ثیبًبت ضنیي ایكبى ثَزُ اؾت.

ّیچگًَِ پیفزاٍضی ٍ یب زذبلت اًگبضُّبی فىطی

زٍضی هَضخ اظ ًگبُّبی رْتزاض ٍ پطّیع هفؿط اظ

ذَیف زؾت ثِ ثیبى تبضید ثعًس (تَیيثی)25 :1370 ،؛

تفؿیط ثِ ضای ،حبوی اظ ٍرَز زغسغِای هكتطن هیبى

ایي ذَاؾتِ اظ یه هَضخ ،تَلؼی ایسُآل ٍ تب حسی

ایي زٍ هیثبقس ٍ ًكبى هیزّس وِ تالـ زض رْت

ًكسًی اؾت؛ ظیطا ّط اًؿبًی زض للوطٍ ایسئَلَغیه

قٌبؾبیی چٌیي آؾیتّبییٍ ،رِ ّوت ّط زٍی ایكبى

ذَیف زؾت ثِ ًگبضـ هیظًس ٍ َجیؼی اؾت وِ ًَع

ثطای رلَگیطی اظ ثِ ذُب ضفتي هربَجبى ذَیف

ًگبُ ٍ اًسیكِ ٍی زض ثیبًبتف ًیع ضؾَخ هیوٌس

هیثبقس.

(اؾوبػیلی .)107-101 :1391 ،ثِ ّویي ذبَط ثطٍظ
ایسئَلَغی هَضخ زض ًگبقتِاـ اهطی ثسیْی اؾت ٍ

سٌجص گسارُّای تاریری از طریق ارزیاتی هٌاتع

حتی آى ضا ثِػٌَاى یه ػیت ًیع ًویتَاى ثِ حؿبة

اضائِ هٌجغ ثِؾجت غلجِ ػیٌیتگطایی زض هُبلؼبت

آٍضز .لىي اقىبل زض ربیی ایزبز هیقَز وِ هَضخ

تبضیری اظ اّویت قبیبى تَرْی ثطذَضزاض هیثبقس؛

ثِؾجت زفبع اظ ثیٌف ذَیف ٍ یب ّنؾَیی ثب آى،

ظیطا قٌبذت هب اظ گصقتِ ،ثطاؾبؼ آحبضی وِ ثطایوبى

زؾت ثِ تحطیف ،گعیٌف هؼٌبزاض هٌمَالت ،تَریِ

ثبلی هبًسُ اؾت هیؿط هیقَز (اؾتٌفَضز:1384 ،

ّوطاُ ثب تغییط ظاٍیِ زیس ٍلبیغ ،اغطاق ٍ پطضًگ ًوَزى

)221؛ ثِ ّویي ذبَطّ ،یچگبُ ًویتَاى زض تبضید ،یه

ػٌبنط هطتجٍ ثب ػمبیس ٍ ونضًگ ًوَزى ػٌبنط احطگصاض

ازػبی نطف ٍ ثسٍى هٌجغ ضا پصیطفت .یه ازػبی

ٍ هربلف ثب ػمیسُ ذَیف ثعًس .ثب چٌیي ػولىطزی

تبضیری زض نَضتی لبثل احجبت اؾت وِ قَاّس ٍ ازلِ
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الظم ثط تأییس آى ًیع اضائِ گطزز .چٌیي ضٍیىطزی اّویت

وِ لطآى ثِ آًْب اقبضُ هیًوبیس زض فًبیی اتفبق افتبزُاًس

هٌجغقٌبؾی زض تبضید ضا ثِذَثی ًكبى هیزّس.

وِ تؼسازی اظ نحبثِ آى ضا هكبّسُ ًوَزُ ٍ زؾت ثِ

پیچیسگیّبی هَرَز زض ػلن تبضید ثبػج گطزیسُ وِ

ًمل آى ظزُاًس؛ اهب زضنَضتی ایي اػتوبز هیتَاًس ٍحیك

هٌبثغ آى اظ تٌَع لبثل هالحظِای ثطذَضزاض ثبقٌس؛ لىي

گطزز وِ ػٌبنط هتٌی ،ؾٌسی ٍ ّوچٌیي فمِالحسیخی آى

زضنَضتی وِ ثرَاّین تمؿین ثٌسی ؾبزُای اظ ایي هٌبثغ

تأییس گطزز .لىي آًچِ زض ایي ثرف ثیكتط هحل تَرِ

اضائِ ًوبیین ،هیتَاًین آًْب ضا ثِ زٍ زؾتِ یبزهبىّب ٍ

اؾت آى زؾت اظ ضٍایبت رؼلی ٍ ّنچٌیي ازػبّبیی

گعاضـّبی تبضیری تمؿین وٌین (پبوتچی.)43 :1392 ،

هیثبقس وِ هفؿطاى زض اضائِ هؿبیل تبضیری ثِ آى اقبضُ

یبزهبىّبی تبضیری ثِ آى زؾت اظ هٌبثؼی اَالق

ًوَزُاًس زض حبلی وِ ّیچ هٌجؼی آى ضا تأییس ًویوٌس.

هیگطزز وِ ثسٍى ایٌىِ لهس اًتمبل پیبهی تبضیری ضا

ثطای هخبل زض ثطذی اظ تفبؾیط تأؾیؽ انُرط فبضؼ ثِ

زاقتِ ثبقٌس ،پیبهی ضا ثِ هب هٌتمل هیًوبیٌس ٍ ٍیػگی

حًطت ؾلویبى ًؿجت زازُ قسُ اؾت (ؾَضآثبزی،

ثبضظ آًْب زض ایي اؾت وِ فبلس ّطًَع تؼوس ٍ ذَز

2014/3 :1380؛ حمی ثطٍؾَی ،ثیتب .)269/7 :ایي

آگبّیاًس .یبزهبىّب ذَز ثِ زٍ زؾتِ یبزهبىّبی

ازػب زض حبلی اؾت وِ ایطاًیبى زض حَالى ؾبل 520ق.م

فیعیىی ٍ یبزهبىّبی فطٌّگی تمؿین هیقًَس .زض ایي

زض ضٍظگبض زاضیَـ اٍّل ( 486-522ق.م) قطٍع ثِ

هیبى یبزهبىّبی فیعیىی زض ثطگیطًسُ آحبض ،اقیبء ٍ اثٌیِ

ؾبذت انُرط ًوَزًس ٍ وبض آى تب ظهبى «اضزقیط

تبضیری ّؿتٌس ٍ یبزهبىّبی فطٌّگی قبهل اؾبَیط،

اٍّل» ،حَالى ؾبل  460ق.م ،یؼٌى زض حسٍز چْبض لطى

زاؾتبىّب ،لغبت ،يطةالوخلّب ،آزاة ٍ ضؾَم ٍ ثِ ََض

پؽ اظ ٍفبت حًطت ؾلیوبى پبیبى ًپصیطفتِ ثَز (ثطای

ولی ّط آى چیعی وِ زاضای رٌجِ فطٌّگی ٍ نجغِ

اَالػبت ثیكتط زض هَضز تبضیرچِ انُرطً :بتبًیل

تبضیری اؾت ،هیثبقس .اظ ؾَی زیگط گعاضـّبی

وطظى  .)168-162 :1380قبیس زلیل ایي اًتؿبة ثِ

تبضیری ثِ اَالػبتی اَالق هیگطزز وِ تَؾٍ

حًطت ؾلویبى ضا ثتَاى ثِ ذبَط آحبض توسًی قگطف

گعاضقگطی ثِ ًبم هَضخ ثِ زؾت هب ضؾیسُ اؾت ٍ

ایي هٌُمِ ثِ حؿبة آٍضز؛ اهب ثیقه ثٌبثط قَاّس

ٍیػگی ثبضظ آى ،ذَزآگبّی ٍ تؼوس گعاضقگط زض اضائِ

لُؼی تبضیری ،تأؾیؽ آى ثِ پٌذ لطى لجل اظ هیالز

گعاضـ هیثبقس .گعاضـّب قبهل ّوِ هٌبثغ هىتَثی وِ

ثطهیگطزز؛ ثِ ّویي ذبَط ًویتَاى چٌیي ازػبیی ضا

اظ گصقتِ ثِ زؾت هب ضؾیسُ اؾت هیقَز.

پصیطفت.

ثطایي اؾبؼ ،آًچِ وِ هجتٌی ثط یىی اظ ایي هٌبثغ
ًجبقس غیط لبثل اػتٌبؾت ٍ زض نَضتی وِ زض تفبؾیط ًیع

تحث ٍ ًتیجِگیری

هٌجغ یه ٍالؼِ ثِ زضؾتی شوط ًگطزز اهىبى اػتوبز یبثی

ٍلتی اظ هٌظطی تبضیریً ،گبّی گصضا ثِ تفبؾیط ًگبقتِ

ثِ آى ًیع هیؿطًرَاّس قس .الجتِ ًجبیس زٍض اظ ًظط زاقت

قسُ اًساذتِ قَز ثِ ذَثی هیتَاى هزوَػِ فطاٍاًی اظ

وِ زض تفبؾیط اهىبى اؾتفبزُ اظ حسیج ثِهخبثِ یه

آؾیتّبیی رسی ضا پیسا ًوَز وِ ػالٍُ ثط ٍالؼی

گعاضـ تبضیری اقىبلی ًساضز ظیطا ثؿیبضی اظ حَازحی

ًجَزى ،چْطُ اؾالم ٍ اػتمبزات زیٌی هطزم ضا ًیع هكَُ
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هیوٌٌس .ثِ ّویي ذبَط ًبگعیطین تب ضٍـّبیی ضا ثطای

ًوَز ٍ ثطػىؽ.

تكریم ٍ تفىیه اذجبض تبضیری نحیح اظ ؾمین
هُطح ًوبیین .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ زض ایي ظهیٌٍِ ،ضٍز

هٌاتع

تبضید يطٍضی اؾت اهب اظ آى حیج وِ هٌجغ هُبلؼِ ًیع

 -قرآى کرین

هٌجؼی اؾالهی اؾت الظم هیآیس تب ضٍـّبی ًمس

 -آلَؾی ،ؾیسهحوَز (1415ق) .رٍح الوعاًی فی

هَرَز زض هُبلؼبت اؾالهی ًیع هَضز تَرِ لطاض ثگیطز.
حوطُ چٌیي ًگطقی تَلیس ضٍـّبیی تلفیمی اؾت وِ
هزوَػبً هیتَاًس تب حس لبثل تَلؼی ،پبالیف زازُّبی
تبضیری تفبؾیط ضا ثط ػْسُ ثگیطز .زض ایي هیبى اؾتفبزُ
نطف اظ ضٍـّبی تبضیری ٍ یب ّنچٌیي ثْطُهٌسی
نطف اظ ضٍـّبی اؾالهی ّوچَى ًمس حسیج
ضاّگكبییِ چٌساًی ًرَاّس زاقت .چطا وِ اظ هٌظط
تبضید ،حىنوطزى زض هَضز یه هَيَع ثب تَرِ ثِ
هٌبثغ هَرَز نَضت هیپصیطز ٍحبل آًىِ هٌبثغ ٍ
ضٍـّبی زؾتیبثی ثِ آىّ ،وَاضُ زض گصض ظهبى زض
حبل تىبهل یبفتي اؾت .ثِ ّویي ذبَط ایي اهىبى

تفسیر القرآى العظین ،ثیطٍت :زاضالىتت الؼلویِ.
 اثياحیط ،ػلیثيهحوس (1385ق) .الکاهل فی التارید،ثیطٍت :زاض نبزض.

 اثيرَظی ،اثیالفطد (1418ق) .الوَضَعات هياالحازیث الورفَعات ،ثیطٍت :زاض اثيحعم.
 اثيحزطػؿمالًی ،احوسثيػلی (ثیتب) .فتح الثاری،ثیطٍت :زاضالوؼطفِ للُجبػِ ٍ الٌكط.

 اثي ػؿبوط ،ػلیثيحؿي (1415ق) .تبرید هسیٌِزهطق ،ثیطٍت :زاضالفىطللُجبػِ ٍالٌكط ٍ التَظیغ.

 اثَحبتن ضاظی ،ػجسالطحوي ثي هحوس (1430ق) .عللالحسیث ،لبّطُ :هىتجِ الربًزی.

ّؿت وِ ثِؾجت فمساى هٌجغ ،چیعی وِ زض زٍضاى هب

 -اثَػعیع ،ؾؼسیَؾفهحوَز (ثیتب) .االسرائیلیات ٍ

غیطلبثل تأییس اؾت زض آیٌسُ ٍ ثب پیسایف قَاّس الظم

الوَضَعات فی کتةالتفاسیر ،لبّطُ :هىتجِ التَفیمیِ.

تأییس گطززٍ .رَز چٌیي هَلؼیتی ًیبظ ثِ یه هىول ضا

 -احوسی ،هحوسحؿي ( .)1393رٍشضٌاسی تاریری

زض ضٍـقٌبؾی تبضیری يطٍضی هیًوبیس ٍ آًچِ زض

زر علَم قرآى ٍ حسیث ،لن :اًتكبضات زاًكگبُ لن.

ایي هیبى هیتَاًس تب حس ظیبزی ذال هَرَز ضا حل

 -اؾتٌفَضز ،هبیىل ( .)1384زرآهسی تر تاریدپصٍّی،

ًوبیس اؾتفبزُ اظ الگَّبی ًمس حسیج زض تحلیل زازُّبی

تطروِ هؿؼَز نبزلی ،تْطاى :زاًكگبُ اهبم نبزق.

تبضیری تفبؾیط اؾت .اؾتفبزُ اظ ایي الگَّب اظ آى حیج

 -اؾؼسی ،هحوس ٍ ّوىبضاى ( .)1389آسیةضٌاسی

ثطای هب هْن تلمی هیگطزًس وِ ػالٍُ ثط اهىبى

جریاىّای تفسیری ،لن :پػٍّكگبُ حَظُ ٍ زاًكگبُ.

رْتزّی ضٍـّبی تبضیری ،هیتَاًس هَلؼیت هب زض

 -اؾوبػیل ،هحوَز (ً .)1388قس تاریدپصٍّی اسالهی،

پصیطـ ٍ یب ضز گعاضُّبی تبضیری هَرَز زض تفبؾیط ضا

تطروِ حزتاهلل رَزوی ،تْطاى :پػٍّكىسُ تبضید

هكرم ًوبیس .ثِ ایي َطیك زض ربیی وِ تبضید اهىبى

اؾالم.

اظْبضًظط نطیح زض ظهیٌِ یه هؿألِ ضا ًساقتِ ثبقس زض
تأییس ٍ یب ضز آى هیتَاى اظ الگَّبی ًمس حسیج اؾتفبزُ

 اؾوبػیلی ،حویسضيب ( .)1391رسالِای زر ضٌاذتایسئَلَشی ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ اهبم نبزق.

 /411دٍفصلٌاهه علوی -پژٍهشی پژٍهشٌاهه تفسیر ٍ زباى قرآى

 ثحطاًیّ ،بقنثيؾلیوبى (1416ق) .الثرّاى فی تفسیرالقرآى ،لن :ثٌیبز ثؼخت.
 ثْجَزی ،هحوسثبلط ( .)1378علل الحسیث ،تْطاى:ؾٌب،

 ثیآظاض قیطاظی ،ػجسالىطین ( .)1380تاستاىضٌاسی ٍجغرافیای تاریری قصص قرآى ،تْطاى :زفتط ًكط
فطٌّگ اؾالهی.
 پبوتچی ،احوس (« .)1390آظهًَی ثط ذَاًف تبضیریضٍایبت لهم :هُبلؼِ هَضزی زاؾتبى انحبة
وْف» ،صحیفِ هثیي ،قوبضُ ،49نم ،11-8ثْبض ٍ
تبثؿتبى .90
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رٍایات تفسیری ،تْطاى :ؾوت.
 شّجی ،قوؽالسیي (1382ق) .هیساى االعتسال ،تحمیكػلی هحوس الجزبٍی ،ثیطٍت :زاضالوؼطفِ للُجبػِ ٍ
الٌكط.
 شّجی ،قوؽ السیي (1413ق) .سیر اعالم الٌثالء،تحمیك هبهَى الهبغطری ،ثیطٍت :هَؾؿِ الطؾبلِ

 ضؾتوی ،ػلیاوجط ( .)1380آسیةضٌاسی ٍرٍشضٌاسی تفسیر هعصَهاى ،تْطاى :وتبة هجیي.
 ضقیسضيب ،هحوس ( .).1990تفسیر الوٌار ،ههط :الْیئِالوهطیِ الؼبهِ للىتبة.

 -ضٍحاهللً ،زفی ( .)1385زرآهسی تر آسیةضٌاسی

 -پبوتچی ،احوس ( .)1386احمبفً« ،وًَِای اظ افعایف

تفسیر فقْی زر تاب احکام ذاًَازُ ،لن :ػمل ؾطخ.

ٍيَح زض ضًٍس تبضیری تفؿیط» ،صحیفِ هثیي،

 -ظضلبًی ،هحوس ػجسالؼظین (ثیتب) .هٌاّل العرفاى فی

قوبضُ ،40ل ،8تبثؿتبى ٍ پبییع .86

 پبوتچی ،احوس ( .)1392هجوَعِ زرض گفتارّاییزرتارُ رٍشضٌاسی تارید ،تْطاى :زاًكگبُ اهبم
نبزق ػلیِالؿالم.
 تَیيثی ،آضًَلس ( .)1370هَرخ ٍ تارید ،تْطاى:ذَاضظهی.

 روؼی اظ ًَیؿٌسگبى ( .)1393گفتارّایی زر تابتاریدًگاری ٍ رٍشضٌاسی تاریری ،تْطاى:
پػٍّكىسُ تبضید اؾالم.
 چبیلس ،گَضزى ( .)1354تارید ،تطروِ هحوستمیفطاهطظی ،تْطاى :هبظیبض.

 حبون ًیكبثَضی ،هحوس (1400ق) .هعرفِ علَمالحسیث ،ثیطٍت :هٌكَضات زاضاآلفبق الحسیج.
 حمی ثطٍؾَی (ثیتب) .اؾوبػیل ،تفسیر رٍح الثیاى،ثیطٍت :زاضالفىط.

 -زیبضی ثیسگلی ،هحوستمی ( .)1390آسیةضٌاسی

علَم القرآى ،ثیرب :زاض احیبء التطاث الؼطثی.

 ؾتبضی ،رالل ( .)1376پصٍّطی زر قصِ اصحابکْف ،تْطاىً :كطهطوع.

 ؾَضآثبزی ،اثَثىط ػتیكثيهحوس ( .)1380تفسیرسَرآتازی ،تْطاى :فطٌّگ ًكط ًَ.
 ؾیسلُت (1412ق) .فی ظالل القرآى ،ثیطٍت:زاضالكطٍق.

 ؾیََی ،ػجسالطحوي (1404ق) .السرالوٌثَر فیتفسیر الواثَر ،لن :وتبثربًِ آیتاهلل هطػكی ًزفی.

 ؾیََی ،ػجسالطحوي (1421ق) .االتقاى فی علَمالقرآى ،ثیطٍت :زاضالىتت الؼطثی.

 قبفؼی ،هحوسثيَلحِ (1419ق) .هطالة السؤٍل فیهٌاقة آل الرسَل ،ثیطٍت :الجالؽ.

 قىَضی ،اثَالفًل ( .)1380زرآهسی تر تاریدًگریٍ تاریدًگاری هسلواًاى ،لن :هطوع اًتكبضات حَظُ
ػلویِ لن.
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 َبّطی ،حجیتاهلل ( .)1377زرسْایی از علَم قرآًی،لن :اؾَُ.

 َجبَجبیی ،ؾیسهحوسحؿیي (1417ق) .الویساى فیتفسیر القرآى ،لن :زفتطاًتكبضات اؾالهی ربهؼِ
هسضؾیي حَظُ ػلویِ لن.

 َجطی ،هحوسثيرطیط (1412ق) .جاهع الثیاى فیتفسیر القرآى ،ثیطٍت :زاضالوؼطفِ.

 ََؾی ،هحوس ثي حؿي (ثیتب) .التثیاى فی تفسیرالقرآى ،ثیطٍت :زاضاحیبء التطاث الؼطثی.

 ػتطًَ ،ضالسیي (1432ق) .هٌْج الٌقسفی علَمالحسیث ،ثیطٍت :زاضالفىط الوؼبنط.

 ػویس ظًزبًی ،ػجبؾؼلی ( .)1373هثاًی ٍ رٍضْایتفسیر قرآى ،تْطاىٍ :ظاضت فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی.
 فَالزًٍس ،هحوسهْسی ( .)1380قرآىضٌاسی ،تْطاى:الؿت فطزا.

 وبقف ،اؾوبػیل (1403ق) .هصازر التارید االسالهیٍ هٌاّج الثحث فیِ ،ثیطٍت :زاضالطائس الؼطثی.
 هؿؼَزی ،ػجسالْبزی ( .)1389آسیة ضٌاذت حسیث،لن :اًتكبضات ظائط.
 -هُْطی ،هطتًی (ثیتب) .هجوَعِ آثار ضْیس هطْری،

تْطاى :نسضا.

 هؼطفت ،هحوسّبزی ٍ ّوىبضاى ( .)1379تفسیر ٍهفسراى ،لن :هَؾؿِ فطٌّگی التوْیس.

 هؼطفت ،هحوسّبزی ( .)1389هسذل «اسرائیلیات»زایرُالوعارف قرآى کرین ،لن :ثَؾتبى وتبة.

 هؼطٍفالحؿٌی ،ؾیسّبقن (2010م) .الوَضَعاتهي اآلثار ٍ االذثار ،ثیطٍت :زاضالوله.

 هفیس ،هحوسثيهحوس (1414ق) .تصحیح االعتقازاتاالهاهیِ ،لن :وٌگطُ قید هفیس.

 هْسی ،هحؿي ( .)1352فلسفِ تارید اتيذلسٍى،تطروِ هزیس هؿؼَزی ،تْطاى :ثٌگبُ تطروِ ٍ ًكط
وتبة.

 هْطاى ،هحوس ثیَهی (1408ق) .زراسات تاریریِ هيالقرآى الکرین ،ثیطٍت :زاضالًٌِْ الؼطثیِ.

 هْطاى ،هحوسثیَهی ( .)1975قصِ الطَفاى تیي اآلثارٍ الکتة الوقسسِ ،ضیبو :ربهؼِ االهبم هحوسثي
ؾؼَز االؾالهیِ.
 ًبتبًیل وطظى ،رَضد ( .)1380ایراى ٍ قضیِ ایراى،تطروِ غالمػلی ٍحیس هبظًسضاًی ،تْطاى :اًتكبضات
ػلوی ٍ فطٌّگی.

