
 

 

 
 

 

 

 

 *در تفسیر سید رضیگرایی  عقل
 **پًر حمید قربان

 *** )وًیسىدٌ مسؤيل( مهدي جاللي

 ****محمدحسه رستمي
 

 چکیدٌ: 
 یقرى چْارم ّجر یٌکِاست. با تَجِ بِ ا یردر تفس ییگرا کْي عقل یریتفس یّا از رٍش یکی

 ،دٍرُ است یيدر ا یَُش یيا یشگاهاىپ ءجس یرض یذبَدُ ٍ از آًجا کِ س یاىجر یيًقطِ آغاز ا
ًشاى داد کِ  یبررس یيهذ ًظر قرار گرفت. ا یٍ یریتفس یآرا در ییگرا عقل یّا لفِؤه یٍاکاٍ

 یلٍأت یٌِعٌَاى قر بَدُ است. استفادُ از عقل بِ یذهَرد استفادُ س یاز عقل هٌبع یشترب ساریعقل اب
 یاتحول آ یٌِعٌَاى قر بِ یذاّت عقلاستفادُ از ب ی،ٍ هجاز یاستعار یبر هعاً یاتآ یرٍ تفس یاتآ

 بررسیًقذ ٍ  ٍ هَضَع سخي یعقل یلتحل ،یعقل یلبا تحل یادب ینهفاّ یلتحل ،یاستعار یبر هعاً
 یرض یذس یریدر رٍش تفس ییگرا عقل یّا لفِؤه یيتر هْن ،یعقل یّا اقَال با تَجِ بِ هالک

فاقذ شَاّذ تأٍیالت  ی،هعتسل یى خردگراهٌذ ّوسَ با هفسرا ابطِض یرٍ تفاستأٍیالت است. در کٌار 
 .بَدُ است یٍ یریرٍش تفس یّا از هشخصِ ،یيهعصَه یاتجولِ رٍااز ی،ٍ ادلِ کاف

 

 ها:  كلیدياژٌ
 ییگرا عقل /یعقل یرتفس /یعقل هصباح /یرض یذس

                                              
 . 24/11/1395، تبسيخ تأييذ: 19/5/1395تبسيخ دسيبفت: * 

 hghorbanpur@yahoo.com  داًـزَي دوتشي داًـگبُ فشدٍػي هـْذ* *

 a.jalaly@um.ac.ir  داًـيبس داًـگبُ فشدٍػي هـْذ* **

 rostami@um.ac.ir  داًـيبس داًـگبُ فشدٍػي هـْذ* ***

 فللٌبهِ ٓلوي ـ پظٍّـي 97-72 ، كفحبت1396، ثْبس 82پيبپي، 1 ؿوبسٍُدٍم،  ػبل ثيؼت
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 هقذهِ
اي ًَالًي ثشخَسداس اػت ٍ دس ايي تبسيخچِ ًَالًي ػيش  تفؼيش لشآى اص پيـيٌِ

اػت. رشيبى تفؼيش دس هيبى هؼلوبًبى  داؿتٍِفشٍدّبيي اصًذاؿتِ، ثلىِ فشيىٌَاختي 
ثِ دليل ًيبصّب ٍ ؿشايي گًَبگَى صهبًي ٍ ثؼتشّب ٍ التوبئبت هَرَد، اص سٍيىشدّب، 

 تفؼيش دس ،اي ّبي گًَبگًَي ثشخَسداس ثَدُ اػت. دس ثشِّ ّب ٍ سٍؽ گشايؾ
هٔلَهيي تجلَس داؿت؛ اهب گزس ُ اص ؿذ اي هحذٍد ٍ دس غبلت سٍايبت كبدس گؼتشُ

االت إآهذى ػ صهبى ٍ دٍسي اص ٓلش هٔلَهيي، گؼتشؽ ًيبصّبي هؼلوبًبى ٍ پذيذ
فوبي ثشخَسد  پيذاييثِ ٓبلن اػالم ٍ  لهلش يػبرذيذ، ساّيبثي ٓلَم هختلف اص 

 پيذايؾػبص  ذ تفؼيش سا دگشگَى ػبختِ ٍ صهيٌِهؼلوبًبى، فشآيٌ هيبىآساء دس 
 ؿشٍّ رذيرولِ سٍؽ تفؼيش ٓملي ؿذ. اص آًزب وِ اص ،ؼيشيّبي ديگش تف سٍؽ

لشى چْبسم ّزشي اػت ٍ ػيذ سهي يىي اص پيـگبهبى ايي رشيبى دس  1ايي رشيبى
 يسٍؽ تفؼيش يي دسگشا ٓمل ّبي لفِإٍاوبٍي هبّيت ٍ ه ،دٍسُ هَسد ثحج اػت

 هذ ًِش لشاس گشفت. ػيذ سهي
يي چَى اػتفبدُ ّب هإلفِضاسي ثب وِ اػتفبدُ اص ٓمل اث دس ايي تحميك سٍؿي ؿذ

آيبت ٍ يب حول آيبت ثش هٔبًي اػتٔبسي ٍ تأٍيل  ٌَٓاى لشيٌِ اص حىن لٌٔي ٓمل ثِ
شسػي ٍ ًمذ ث ٍ هزبصي، تحليل ٓملي هفبّين ادثي، تحليل ٓملي هَهَّ ػخي

ي خشدٍسصي دس سٍؽ ّب هإلفِيي تش هْن اص ،ّبي ٓملي الَال تفؼيشي ثب هالن
اين. دس ايي ثيي دس  ؿبّذ اػتفبدُ اص ٓمل هٌجٔي ثَدُ اػت ٍ ووتشتفؼيشي ػيذ ثَدُ 

ٍ تفبػيش رٍلي ٍ فبلذ ؿَاّذ تأٍيالت هٌذ ٍ ّوؼَ ثب هٔتضلِ،  سٍؽتأٍيالت وٌبس 
 خَسد.  سهي ثِ چـن هيػيذ آساء  يذات سٍايي ًيض دسإٍ ادلِ وبفي، اص رولِ ه

 

 سیذ رضی 
دس ثغذاد اػت؛ ؿْشي وِ هحل  وشيل 406ٍ هتَفبي  359ػبل ػيذ سهي هتَلذ 

هحلّ سؿذ ٍ ًوَ توذّى اػالهى ، ٓشكِ سٍيبسٍيى آساء ٍ افىبسگؼتشؽ ٍ ًـش ٓلَم، 
يي تش ايي دٍسُ يىي اص پشتٌؾ ثَد.ي هختلف ّب حَصُ ٍ كحٌِ تزوْ اًجَُ داًـوٌذاى
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وِ اي  گًَِ ثِوالهي ثَدُ اػت؛  ي ٓميذتي ٍّب ي تبسيخ آتمبدي اص ًِش ثحجّب دٍسُ
 (.218، هتضاًذ ) ّبي ٓميذتي ًبهيذٍُگَ گفت دٍساى سا ٓلش ٓلن والم ٍايي 

 ارتوبٓي ؿئِ تغييش وشد ٍػيبػي اٍهبّ  ،ثب تؼلي آل ثَيِ ثش هشوض خالفت
ثب هخبلفبى ثِ ثحج  ،تب دسثبسُ احجبت حمبًيت ثبٍسّبى خَد يبفتٌذٓلوبى ؿئِ فشكت 

لشآى ثَد، لشآى  ّب ّوِ فشلِ ػتٌبدتشيي هشرْ ا اكليٍ هٌبُشُ ثپشداصًذ. اص آًزب وِ 
ثخـي اص سػبلت سٍ  اصايي .لشاس گشفتآهيض  دس هٔشم تفؼيشّبى تىلّف وشين

دفبّ اص لشآى ٍ تجييي هٔبًي كحيح آيبت ثِ رْت سفْ تـبثِ اص آيبت  ،داًـوٌذاى
 حمبئك»سهي دس ًگبسؽ وتبة ػيذ ي ّب لشآى ثَدُ اػت. ايي هؼألِ يىي اص اًگيضُ

پيذايى  ،اػتبد هإلف ،اثي رٌّىصٓن  وتبثي وِ ثِ ؛ثَدُ اػت «التٌضيل هتـبثِ في التأٍيل
وِ فوبي ادثي حبون ثش ايي  ّوچٌبى (.4/416)اثي خلىبى،  هبًٌذ آى غيشهوىي اػت

 تلخيق» ًگبسؽ ػبص صهيٌِ ،ٌَٓاى يه احش ثشرؼتِ ادثي ٍ هٌشح ثَدى لشآى ثِدٍسُ 
 ٍ هزبصات تحليل ٍ تجييي پي دس وِ ياحش ثَدُ اػت؛ «المشآى هزبصات في الجيبى

ايي دٍ  تفؼيشي ػيذ دس يثب تَرِ ثِ ايٌىِ ٓوذُ آسا اػت. لشآى دس هَرَد اػتٔبسات
 2.ؿذًذ اًتخبة ٍي الَال ًمل هٌجْ ٌَٓاى ثِ ، ايي دٍ احشهٌٔىغ ؿذُ اػت وتبة

 

 هعاًی لغَی ٍ اصطالحی عقل
 هعٌای لغَی عقل   -۱

حجغ ٍ ًگْذاسي  ،(1/159رْل )فشاّيذي، ٓمل دس لغت ثِ هٔبًي چَى ًمين 
هبًْ ؿذى ٍ ًْي وشدى وِ هذ حوبلت اػت )اثي هٌَِس،  ،(4/69فبسع، )اثي
اي وِ آهبدُ پزيشؽ ٓلوي اػت ٍ ٓلَم هتٔلَّك ايي  لَُ ،(5/425ًشيحي،  ؛11/458

تـخيق كالح ٍ  ٍ (2/423لَاي دسن اهَس )فيَهي،  ،(577لَُ )ساغت اكفْبًي، 
 ،(8/196بن ٍ تذثش ٍ خَة فْويذى اص لَاصم آى اػت )هلٌفَي، فؼبد، وِ اهؼ

هبدُ اكلي ٓمل ئٌي هٌْ، ًْي، حجغ، رلَگيشي ٍ ايٌىِ  تٔشيف ؿذُ اػت. ًتيزِ
ٓمل  .اهؼبن، ثب تَرِ ثِ سيـِ لغَي آى، اص ٓمبل ئٌي اثضاس ثؼتي ٍ ثبصداؿتي اػت

ت ٍ هبًٔيت اص لجيح ثِ ّجِ ؿذُ ثِ اًؼبى ًيض وِ ثِ دليل داسا ثَدى ٍيظگي صارشي
اص دٍ ٍرِ ٓلوي ٍ ٓولي ثشخَسداس اػت. آًچِ وِ  ،اػت ايي ٌَٓاى هَػَم ؿذُ
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حبوي اص  ،اص ؿٌبخت حك اص ثبًل ٍ هفبػذ اص هلبلح ثيبى ؿذُ تٔجيش اّل لغتدس 
ًبُش ثِ ثٔذ ٓولي آى اػت  ،ٍ آًچِ وِ دس هَسد هٌْ ٍ صرش آهذُ ،ٔذ ًِشي ٓملثٔ

 3ٌبختي ٍ ثبصداؿتي ّوشاُ اػت.ٓمل ثب دٍ ٍيظگي ؿرْت ثذيي (. 23)ًْبًٍذي، 
 

 هعاًی اصطالحی عقل -۲
ٓمل دس اكٌالح ثِ هٔبًي چَى ٓمل غشيضي، ٓمل تىليفي، ٓمل ٓوَهي، ٓمل 

(، لَُ ٓبللِ يب ًيشٍي 23والهي، ٓمل فلؼفي، ٓمل دس اكٌالح ٓشفب )ٍحيذي، 
(، ٓمل هٔبؽ ٍ 42)هيبيي،  ثبؿذ هٔبًي ٍ اًاللبت ٓمل هي توبموٌٌذُ وِ ربهْ  دسن

(، ٓمل ػٌَحي ٍ دفبئٌي، ٓمل 44)ًْبًٍذي، هٔبد، ًِشي ٍ ٓولي ٍ هٌجَّ ٍ هؼوَّ 
( تٔشيف ؿذُ اػت. ثشخي ثب ثيبى پشاوٌذگي هَاسد 25/196ٓبم ٍ خبف )حىيوي، 

اًذ وِ گَيب ٍرِ ربهٔي ثشاي آى لبثل تلَس ًيؼت ٍ  آى سا ًَسي داًؼتِ ،اًالق ٓمل
ي آى چِ دس اداهِ ٍرِ ربهٔي سا ثشااگش ؛اًذ داًؼتِاؿتشان لفِي آى سا اص ػٌخ 

گيشي اص  ثشخي ثب ًمل ٍ ثشسػي الَال هختلف دس ًتيزِ(. 30)رَادي آهلي، اًذ  ؿوشدُثش
( ٍ ٓمل ًِشي ايي الَال، ػِ هٌٔبي ًفغ ًبًمِ، ٓمل ٓولي )لذست اًتخبة خيش ٍ ؿشّ

 (.504ًذ )ًليشي، ا ( سا ثشاي ٓمل ثشؿوشدُ)لذست دسن خيش ٍ ؿشّ
 اي وِ دس تَاى گفت ٓمل دٍ هٌٔبي اكٌالحي داسد: لَُ هي دس هزوَّ

شؽ اػتٔذاد پزي ّب ، اًؼبىٍ ثِ هَرت آى ّبػت ٍ آهبدُ لجَل داًؾ اػت اًؼبى
پبيبى تىليف ٍ ٍرِ هويضُ اًؼبى اص چْبسٍ هالن  اًذ ذا وشدُيٓلَم ٍ فٌَى سا پ

ؿَد، وِ گبُ ؿىل ٍ لبلت خبكي  وؼت هيٍػيلِ ايي لَُ  دٍم ٓلَهي وِ ثِ اػت.
ٍ  ،ؿًَذ داسد ٍ دس لبلت ٓلَهي خبف هخل فلؼفِ، هٌٌك، سيبهي ٍ... هتجلَس هي

ثٌيبد ٓملي ي خَدّب ٍ اػتٌجبى ّب هبًٌذ اػتذالل ؛گبّي ؿىل ٍ لبلت خبكي ًذاسًذ
 اًذ.  وِ ثذٍى اػتوذاد اص ٓلَم آوبدهيه ٍ هذسػي ؿىل گشفتِ

 

 عقلی تفسیز یّا گًَِ هیاى سٌجی ثترٍش تفسیز عقلی ٍ ًس
ثب تَرِ ثِ هٔبًي اكٌالحي ٓمل، سٍؽ تفؼيش ٓملي حذالل دٍ تٔشيف خَاّذ 
داؿت: سٍؿي وِ دس آى ٓمل هٌجْ وـف هٔبًي آيبت لشآى لشاس ًگشفتِ، ثلىِ 
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ٌَٓاى اثضاسي دس رْت تٌِين، چيٌؾ هَاد ٍ هٌبثْ ديگش رْت وـف هٌٔبي آيبت  ثِ
ِ ثِ ثب تَر ؛ؿَد ٌَٓاى لشيٌِ دس تفؼيش اػتفبدُ هي اص احىبم آى ثِ وبس سفتِ ٍ لشآى ثِ

اًالق  ،ؿَد وبت ٍ ٓلَهي ّن وِ تَػي لَُ ٓمل وؼت هيايٌىِ ٍاطُ ٓمل ثِ هذس
، آن اص ٓلَم ٓملي هبًٌذ ّب هٌلك آگبّي ٍ داًؼتٌي ،ٍ هٌَِس اص ٓلَم ،گشدد هي

ديگشي  آگبّي يب ّش ،... غي ٍثال يب ًملي هبًٌذ ٓلَم ادثي ٍ .،.. فلؼفِ ٍ والم ٍ
سٍؿي خَاّذ ثَد وِ دس آى ثِ  ،لؼن دٍم تفؼيش ٓملي .ؿَد اػت وِ ٓبيذ اًؼبى هي

تجييي ٓملي هَهَّ ػخي دس آيبت، تحليل ٓملي اص هفبد آيِ ٍ تجييي ثشّبًي 
  .ؿَد ي هٌذسد دس آيبت پشداختِ هيّب اػتذالل

تَاى گفت  هي ،ٓملي گفتِ ؿذ ي تفؼيشّب ثب تَرِّ ثِ آًچِ وِ دس تجييي گًَِ
ٌَٓاى  هٌٔبي ٓبم ٍ ثِ تفؼيش ٓملي ًَّ ًخؼت، تفؼيشي اػت وِ ٓمل دس آى ثِ

سٍد، ٍلي ًَّ دٍم آى تفؼيشي اػت وِ ٓمل  وبس هي اثضاس، لَُ، ًيشٍ ٍ يب هلجبح ثِ
ًَّ دٍم آى  سٍد. تفؼيش ٓملي ًَّ اٍل ٌَٓاًي ٓبم ٍ وبس هي ٌَٓاى هٌجْ ثِ دس آى ثِ

 ي وِ دس تفؼيش ٓمليلشايٌ چِ هوىي اػت يىي اص هٌبثْ ٍخبف اػت. اگش ٌَٓاًي
ٍلي ثذيْي اػت وِ ٓمل ايٌزب  ،ًيشٍي ٓمل ثبؿذ ،ؿَد اٍل اص آى اػتفبدُ هي ًَّ

گًَِ وِ اص اًالٓبت  ٌَٓاى هخبل اگش ّوبى ثِ 4.ًِ هٌجٔي ،وبسثشدي هلجبحي داسد
ي ٓملي دس تجييي هَهَّ ّب ادُؿَد، اص د لغَي دس تجييي هٔبًي لغبت اػتفبدُ هي

ؿَد، اص ٓمل هٌجٔي  ي هٌذسد دس آيبت يب هفبد آى اػتفبدُّب ػخي يب اػتذالل
 ٓمل چَى هبدُ ٍ رؼن ًجَدى خذاًٍذاهب اگش اص حىن لٌٔي  .اين اػتفبدُ وشدُ

، اص ٓمل ٌَٓاى لشيٌِ حول آيِ ثش هٌٔبيي خالف هٌٔبي ُبّش اػتفبدُ ؿَد ثِ
ذٔ اللَِِّ فََٕقَ يٓ﴿ ػَسُ فتح 10صيشا دس هَسدي چَى آيِ  ؛اين هلجبحي اػتفبدُ وشدُ

دػت هبدي ٍ فيضيىي ًيؼت؛ اهب  ،ٓمل ووه وشدُ تب ثگَيين هٌٔبي آيِ، ﴾أَيٕذِيِْن
ثلىِ هٌٔبي كحيح  ،اي دس اختيبس ًگزاؿتِ اػت چيؼت، ٓمل دادُ« يذ»ايٌىِ هٌٔبي 
آيذ. اهب  دػت هي ... ثِ ثي، سٍايي ٍي ادّب ًملي چَى دادُ ٍػيلِ هٌبثْ آيِ ٓوذتبً ثِ

ثبؿذ ٍ اص ٓمل دس  اٍكبف خذا ٍ يب اًجيب ؼتمالًهاگش دس آيبتي هَهَّ ثحج، راتبً ٍ 
 تجييي، تحليل ٍ احجبت آى اٍكبف اػتفبدُ وٌين، ٓمل وبسثشدي هٌجٔي داؿتِ اػت.
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 ۵یی در تفسیزگزا عقلسیذ رضی ٍ 

لىِ ثب تَرِ ثِ ؿشايي رذلي ى ًٌگبؿت، ثآػيذ سهي تفؼيش وبهلي ثشاي لش
ٍ ًيض ثِ دليل ثِ للذ دفبّ اص لشآى ٍ سفْ تـبثِ اص َُاّش ثشخي اص آيبت،  ،صهبًِ

ّذف اٍل ٍي دس  سٍ اصاييدػت يبصيذُ اػت؛ تفؼيش آيبت ثِ ٍرَد فوبي ادثي، 
ًِ اسائِ  ،ثَدُ اػت لشآى ٍ تجييي كٌبيْ ادثي هَرَد دس آىسفْ تـبثِ اص  ،تفؼيش

وِ  ٍوبسّبيي اػتفبدُ وشدُ اػتاهب دس ايي سّگزس، اص ػبص .يِ اص لشآىتفؼيشي اٍل
 سٍؽ تفؼيشي ٍي للوذاد وشد دس 6ييگشا ٓملّبي  ٌَٓاى ؿبخلِ ْب سا ثِتَاى آً هي
 اص: اًذ  ٓجبست وِ

 

 قزیٌِ حول آیِ تزخالف ظاّزعٌَاى  استفادُ اس عقل تِ .۱
ٌَٓاى لشيٌِ دس تفؼيش  ص ٓمل ثِاػتفبدُ ا ،يي دس تفؼيشگشا ٓملي ّب يىي اص رلَُ

ٓمل دس تفؼيش آيبتي  ٍ يب ثذيْي آيبت اػت؛ ثِ ايي هٌٔب وِ ثشاّيي ٍ احىبم لٌٔي
وبس  ثِ ٌَٓاى لشيٌِ ٓملي ٍ كبسفِ اًذ، ثِ وِ هتووي هٔبًي هغبيش ثب احىبم لٌٔي ٓمل

سهبيي  ؛273)سرجي،  ّبي ٓمل دس تفؼيش اػت سًٍذ؛ ٍ ايي يىي اص ًمؾ هي
ي تفؼيشي لشآى، ّب ٍ گشايؾ ّب ، دسػٌبهِ سٍؽَّو ؛2/69تفؼيش، هٌٌك ، اكفْبًي

اص (. 141سرجي، ) لشيٌِ ثَدى دس ربي خَد حبثت ؿذُ اػتايي ٍ ( 41ايبصي،  ؛205
 ٍي. اػت ّويي ؿيَُ ٓماليي، ّبي ػيذ سهي دس تفؼيش كحيح آيبت رولِ سٍؽ

يِ ٍ اسائِ تفؼيش كحيح اكالح هٌٔبي غلي هتخز اص آ بدس رْت همبثلِ ثب ؿجْبت، ث
ثِ لضٍم حول  ،)آن اص احىبم لٌٔي ٍ يب ثذيْي( ثب لشيٌِ لشاس دادى احىبم ٓملي، آيِ

ٍ ثب اػتفبدُ اص لَآذ كحيح تفؼيشي، ثِ اسائِ  آيِ ثش خالف هٌٔبي ُبّش حىن وشدُ
هَاسدي وِ ػيذ سهي اص احىبم ٓملي ثِ هٌٔبي كحيح آيبت هجبدست وشدُ اػت. 

 اص: اًذ  ، ٓجبستدس تفؼيش اػتفبدُ وشدُ اػت ٌَٓاى لشيٌِ
 

 تا استٌاد تِ قزیٌِ تذاّت عقلی آیات داًستي استعاری الف(
لشيٌِ تحليل ٍ تجييي كٌبيْ ادثي هَرَد  ٌَٓاى ثِ اػتفبدُ اص احىبم ثذيْي ٓمل

تفؼيش اػت. ايي هٔبسف ثذيْي دس فْن ّش  دس ٓمل وبسوشدّبي اص يىي ،دس آيِ
(. ّوبى)ثبيذ لشيٌِ فْن والم لشاس گيشًذ  ،اص اكَل ٓماليي هحبٍسُوالهي ثِ پيشٍي 
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ي لغَي آن اص ّب ي ثذيْي ٓمل دس هزبصّب ي هٔشفتّب يي وبسوشدتش هْن يىي اص
هشػل يب اػتٔبسي اػت. ايي هٌٔب اص ٓمل وِ ثشخي آى سا دسن ثذيْيبت ٍ يب 

ي هٌفلل فْن آيبت ٍ ّب (، اص لشي132ٌِاًذ )ًزبسصادگبى،  ي ثذيْي ًبهيذُّب هٔشفت
 ٌَٓاى ثِ ٓملي تثذيْيب اص هَاسدي دس سهي ًيضػيذ ثبؿذ.  هَسد اتفبق فشيميي هي

ٍي دس تفؼيش آيبت اٍل ٍ دٍم  ،ًوًَِ ٌَٓاى ثِ اػت. رؼتِ ػَد تفؼيش دس لشيٌِ
، ثب تزوش ثِ ايي ًىتِ «ػىَى»ثِ « ػزي»ػَسُ هحي، پغ اص ًمل هٌٔبي ٍاطُ 

ي آًبى دس ؿت ػبوي ّب فٔبليت ؿَد، ثلىِ هشدم ٍ ثذيْي وِ ؿت ػبوي ًوي
الجيبى ٓي  سهي، تلخيقػيذ ثِ تجييي هزبص هَرَد دس آيِ پشداختِ اػت ) ،ؿَد هي

 (.367هزبصات المشآى، 
ٍ الوشاد تْا صفة »ىِ: ػَسُ ثمشُ ثب ثيبى ايٌ 93بد آيِ ٍي دس تجييي هزبص ثَدى هف

تت حثِّ فواصجْا هواصجة الوطشٍب ٍ قلَتْن تالوثالغة فى حة العجل، فكأًْا تطشّ
خبًش  ثِ« حت الٔزل»ٍ روش ايي تَهيح وِ ٓجبست « ء الولزٍر خالطْا هخالطة الطی

ألى القلَب ال یصح ٍصفْا تتطشّب العجل »داللت والم ثش آى حزف ؿذُ، گفتِ اػت: 
ثِ  ْبي ديگش هزبصات هشػل وِ دس تجييي آًّب (. ًو117ًَِ)ّوبى، « على الحقیقة

ػَسُ ثمشُ، ثب  3اص: اػتٔبسي داًؼتي هفبد آيِ اًذ  ٓجبست ،اّت ٓملي اػتٌبد ؿذُثذ
ػَسُ ثمشُ 102تحليل هفَْم آيِ )ّوبى(، هزبص داًؼتي تٔجيش فشٍختي ًفَع دس آيِ 
سهي دس ػيذ ٍ ًبدسػتي حميمي داًؼتي ٓول هزوَس ثب تحليل هفَْم آيِ )ّوبى( )

اهشي  ؛اػتفبدُ وشدُ اػت« ٍاهلل آلن» اص تٔجيش ،اخيش هَسد همبم تجييي هفبد آيِ دس دٍ
وِ احتوبلي ثَدى ٍ ًِ لٌٔي ثَدى تفؼيش ٍي سا، آى ّن ثِ دليل اػتفبدُ ًىشدى اص 

سػبًذ(، هزبصي داًؼتي تٔجيش حوَس هَت ثش  هؼتٌذات لٌٔي چَى سٍايبت، هي
( )تفؼيش 118ئمَة ثِ دليل كحيح ًجَدى حوَس حميمي هَت ثش وؼي )ّوبى، 

يت هشي ثِ ؤائِ ؿذُ اص ربًت ٍي فبلذ ؿبّذ ٍ دليل اػت(، اػتٔبسي داًؼتي ساس
 (.125)ّوبى، يت حميمي آى ثب روش ؿَاّذ ادثي ؤدليل ٓذم اهىبى س
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 تا استٌاد تِ حکن قطعی عقل آیات تفسیز صحیح ب(
لشيٌِ دس تفؼيش، اػتفبدُ اص احىبم لٌٔي ٓمل  ٌَٓاى ثِ رٌجِ ديگش اػتفبدُ اص ٓمل

سٍيىشدّبيي وِ ثِ ٓمل، ثب تَرِ  لٌٔي ؿيَُ ػيذ سهي دس اػتفبدُ اص حىناػت. 
 اص: اًذ  ٓجبست ،دس رٌجِ ايزبثي اص آى اػتفبدُ وشدُ

 آیات تا استٌاد تِ حکن عقلی عصوت داًستي . استعاری۱
سهي دس تفؼيش آيبت اٍل تب ػَم ػَسُ اًـشاح، هوي اػتٔبسي داًؼتي ػيذ 

ألى » ىِ، ثب ثيبى ايٌي اػتٔوبل حميمي آى دسثبسُ پيبهجشتٔجيش هزوَس ٍ ربيض ًذاًؼت
، دس تَهيح آى «ّزا القَل ال یكَى إال كٌایة عي الزًَب العظیوة ٍ األفعال القثیحة

 گفتِ اػت:
ٍ رله غیش رائض ػلى األًثیاء ػلیْن السالم فى لَل هي ال يزیض ػلیْن الػغائش »

ئش دٍى الىثائش. ألى اللِّ سثحاًِ لذ ٍ ال الىثائش ٍ فى لَل هي يزیض ػلیْن الػغا
ًضّّْن ػي هَتمات اآلحام ٍ هسحمات األفؼال إر واًَا أهٌاء ٍحیِ ٍ ألسٌة أهشُ ٍ 

 (363ّواى، « ).ًْیِ ٍ سفشاءُ إلى خلمِ
 . استعاری داًستي آیات، تا استٌاد تِ حکن عقلی ًشاّت خذاًٍذ اس اٍصاف هادی ۲

تفؼيش آًْب اص احىبم لٌٔي ٓمل اػتفبدُ سهي دس ػيذ لؼوي ديگش اص آيبتي وِ 
اي رْت حول آيبت ثش  وشدُ ٍ ًضاّت رات ثبسي اص اٍكبف هزوَس سا لشيٌِ

ثش اًتؼبة كفبت ًملي ثِ خذاًٍذ اػت. ٍي دس  اػتٔبسُ ٍ وٌبيِ داًؼتِ، آيبت دالّ
ثب اػتٌبد ثِ  ،﴾يؼٕوَْٓٔى نٕطُغْیاًِِْ فِي يؤذُّّٔنٕ ٍٓ تِِْنٕ يسٕتَْٕضِئُ اللَِّٔ﴿ ػَسُ ثمشُ 15تفؼيش آيِ 

ؿذُ  ، حول ثش اػتْضادّذ هيآًْب  كٌٔت هحبرات ٍ ايٌىِ اص ػضايي وِ خذا ثِ
 ثِ خذا گفتِ اػت: اػت، دس تحليل چشايي ًبدسػتي اًتؼبة هفَْم حميمي اػتْضا

ٍالَغف تحمیمة االستْضاء غیش رائض ػلیِ تؼالى ألًِ ػىس أٍغاف الحلین ٍ »
 (113)ّواى، « . ؾذ طشيك الحىین

ثش  «ءاػتَا»اص: داللت هٌٔبي حميمي اًذ  ٓجبستي ديگش اص ايي دػت ّب ًوًَِ
هحذٍديت پشٍسدگبس ٍ تٌبفي ايي هٌٔب ثب تٔبلي رات الْي ٍ هشٍست اػتٔبسي 

(، ٓذم سٍايي اًتؼبة حميمت هٌٔبي هىش ثِ خذا ٍ لضٍم 115)ّوبى، داًؼتي 
(، اػتٔبسي داًؼتي فٔل 123)ّوبى، ثلِ اػتٔبسي داًؼتي آى ثب اػتٌبد ثِ كٌٔت همب
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هٌتؼت ثِ خذا، ثِ دليل داللت هٌٔبي حميمي آى ثش رؼوبًيت ٍ تٌبفي ايي « ًِش»
)ّوبى، هفَْم ثب تٔبلي رات ثبسي ٍ تجييي آيِ ثب اػتٌبد ثِ ؿَاّذ گفتبسي ٓشة 

(، 120)ّوبى، ( )رْت هـبّذُ هَاسد ثيـتش ًه: تجييي هفَْم اػتمشام الْي 124
(، اػتٔبسي داًؼتي 147ّوبى، ػَسُ تَثِ ) 64ػَسُ ثشاي هٌبفمبى دس آيِ  ًضٍل

(، اػتٔبسي داًؼتي هفَْم ليَهيت 133)ّوبى، هفَْم حت هٌتؼت ثِ خذاًٍذ 
اػتٔبسي داًؼتي اًتؼبة كفت اهش ٍ  ،(178)ّوبى، پشٍسدگبس ثب اػتٌبد ثِ ػيبق 

ػَسُ ثمشُ ثب اػتٌبد  23آيِ  اػتٔبسي داًؼتي اًتؼبة هفبد ،(166)ّوبى، ًْي ثِ ًوبص 
  (.249)ّوبى، ثِ ؿَاّذ ؿٔشي 

 لشايي اص فمي همبم ػلجي دس سهيػيذ ؿذ،  هـبّذُ ثبال هَاسد دس وِ ًَس ّوبى
ئٌي ثب اػتٌبد ثِ حىن ٓمل )آن اص ثذاّت ٓملي ٍ يب  اػت؛ وشدُ اػتفبدُ ٓملي

 ػلجي همبم دس وِ بليح تَاًذ هشاد ثبؿذ. دس حىن لٌٔي ٓمل( گفتِ وِ ُبّش آيِ ًوي
ّوچَى  گشا ٓملهفؼشاى  ػيشُ دس وِ اهشي ؛وشد اػتفبدُ لفِي ًيض لشايي اص تَاى هي

 (.167، اثَصيذ) ؿَد هي هـبّذُ ٍفَس ثِ ،هٔتضلِ
ٍي اص دٍ سٍيىشد اػتفبدُ وشدُ اػت:  ،آيبت تفؼيش همبم ايزبثي ٍ دس ّوچٌيي

آًْب پشداختِ اػت. دس تأٍيل  ىِ ثِيب ايٌ ،يب آيبت سا حول ثش هزبص ٍ اػتٔبسُ وشدُ
ادثي ّوچَى كٌٔت  ٍ ؿٔشي ٍ لَآذ لشآًي اص ؿَاّذ ،ايي سٍيىشد دس هَاسدي

 همبثل دس .يذ ثِ دليل وشدُ اػتإٍ تفؼيش خَد سا ه وشدُ اػتفبدُ همبثلِ ٍ هحبرات
 ئٌي اگش ؛اػت وشدُ اسائِ دليلي ٍ ؿبّذ گًَِ ّش فبلذ تفبػيشي ًيض هَاسدي دس

 سهي، تلخيق آيبت ًخؼتيي ػَسُ اًـشاح سا حول ثش اػتٔبسُ وشدُ )ػيذ هخالً
چشا ثبيذ ثش آى هٌٔب حول حبًيبً  ًگفتِ وِ آيِ اػتٔبسُ اص چيؼت، اٍالً ،(367الجيبى، 

 داًؼتِ« للذ وشدى»ػَسُ ثمشُ سا اػتٔبسُ اص  29دس آيِ « اػتَاي الْي»ؿَد. يب اگش 
حول ثش للذ وشدى ؿَد ٍ ًِ هٌٔبي ديگش.  ًگفتِ وِ چشا آيِ ثبيذ (،115)ّوبى، 

گَيي ٍ ايٌىِ آيِ هفَْهي  ئٌي يب اكل هٌٔبي اػتٔبسُ سا روش ًىشدُ ٍ ثب ولي
ٍ يب ايٌىِ اگش گفتِ وِ آيِ اػتٔبسُ اص چِ هٌٔبيي  ،اػتٔبسي داسد اص آى ٓجَس وشدُ

 اػت، ًگفتِ وِ چشا فالى هٌٔب هشاد اػت ٍ هٔبًي ديگش ًِ.
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  تا استٌاد تِ شیَُ تیاًی آیات تفسیز صحیح .۳
 ثشخالف آيِ حول دس هَاسد لجلي ػيذ سهي ثب اػتٌبد ثِ ٓمل، ثِ هشٍست

ثِ تفؼيش آيبت پشداختِ  ،وبسّبي ادثياص ػبصٍ ٍ ثب اػتفبدُ هٌٔبي ُبّش حىن وشدُ
اص ػبصٍوبسّبي غيش  ،دس همبم ايزبثيايـبى اهب هَاسدي ًيض ٍرَد داسًذ وِ  .اػت

ي سٍؽ تفؼيشي ػيذ ّب وشدُ اػت وِ رْت پي ثشدى ثِ ٍيظگي ادثي اػتفبدُ
 هفؼشاى اهشي هشٍسي اػت.ديگش سهي، همبيؼِ سٍؽ اٍ ثب 

ثِ دٍ ؿىل ثشخَسد  ،لشيٌِ دس تفؼيش ٌَٓاى ثِ هفؼشاى هتمذم دس اػتفبدُ اص ٓمل
)آن اص احىبم لٌٔي ٓمل يب  ثشخي ثذٍى تَرِ ثِ ًمؾ لشيٌِ ثَدى ٓمل .اًذ وشدُ

ثب  سهي ثِ دليل هغبيشت آى الَال اًذ وِ ػيذ دُوشالَالي سا ًمل  ملي(،ثذاّت ٓ
وِ  آًزبًوًَِ  ٌَٓاى ثِ .حىن ًوَدُ اػت ْبٓمل ٍ ثشاّيي ٓملي، ثِ ثٌالى آً

ؼجت ثِ تَاًبيي ، آزبة صوشيب ًػَسُ آل ٓوشاى 40 پشػـگش ثب اػتٌبد ثِ ُبّش آيِ
ػيذ سهي، ) وشيب للوذاد وشدُ اػتايشادي ثش ص ٌَٓاى ثِ اؽ سا خذا دس تحمك ٍٓذُ

ايٌىِ پغ اص ثـبست  ثب ثيبىٓىشهِ ٍ ػذي  ثشخي چَى ،(194، التأٍيلحمبئك 
هالئىِ ثِ صوشيب، ؿيٌبى اهش سا ثش اٍ هـتجِ ػبختِ ٍ اٍ ثِ رْت تـخيق الْي 

 ثِ ،(اػت )ّوبىچٌيي ػخٌبًي سا ثش صثبى ساًذُ ثَدى يب ؿيٌبًي ثَدى آى ثـبست، 
ثِ ًمذ ػخٌبى آًْب  ،اًذ وِ سهي ثب اػتٌبد ثِ اٍكبف ٓملي اًجيب داختِتفؼيش آيِ پش

 . (197، التأٍيل)ػيذ سهي، حمبئك پشداختِ اػت 
 آيِ تفؼيش ثِ ،تفؼيشي ايي لبٓذُ اص اػتفبدُ ثب هفؼشاى اي اص دس همبثل دػتِ

  .ؿًَذ ِ خَد ثِ چٌذ گشٍُ تمؼين هيو اًذ پشداختِ هزوَس
ىِ صوشيب ٓلن ثِ لذست خذاًٍذ داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ ثـبست گشٍّي ثب اؿبسُ ثِ ايٌ

وِ ٓجبستي وِ  ٌذّؼت ثشآىالْي ؿه ًذاؿتِ ٍ اص ثـبست هزوَس تٔزت ًىشدُ ثَد، 
 ؛الي اػتفْبهي ثَدُ اػت، ًِ تٔزجيإػ ،گفتِصوشيب پغ اص ؿٌيذى ثـبست الْي 

شاى ٍي خَاػت ثذاًذ فشصًذ ثـبست دادُ ؿذُ اص وذام يه اص ّوؼ صوشيب هي ئٌي
اثَالفتَح  ؛3/176ًجشي،  ؛2/744ًجشػي،  ؛3/66حٔلجي،  ؛195)ّوبى،  خَاّذ ثَد

 (.4/79لشًجي،  ؛2/144آلَػي،  ؛4/313ساصي، 
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دس تفؼيش فَق ثِ لشيٌِ ثَدى ٓمل تَرِ ؿذُ، اهب تفؼيش اسائِ ؿذُ فبلذ دليل 
دي لشيٌِ، رْت تٌضيِ ػبحت ٍرَ ٌَٓاى ثِ اص ايي رْت وِ اص ٓمل ئٌياػت؛ 

يي گشا ٓمل، دس هؼيش ؿذُاػتفبدُ  7ّبي ػلجي پيبهجشاى اص اٍكبف ًملي ٍ رٌجِ
اص وزب  اٍالًثذاى هٌٔب وِ  ؛فبلذ دليل اػت 8حشوت ًوَدُ اػت، اهب اص رْت ايزبثي
سا ايي  تفؼيش آيِ ،ثِ چِ دليليحبًيبً  اػت؟ حبثت ؿذُ وِ صوشيب چٌذ ّوؼش داؿتِ

وِ فشصًذ هزوَس اص وذام يه اص ّوؼشاى ٍي  خَاػتِ ثذاًذ صوشيب هي داًؼتِ وِ
چِ دس رٌجِ ايزبثي ؿبّذ ًَٓي تحليل ّؼتين، ثبيذ گفت اگش سٍ اصاييخَاّذ ثَد؟ 

 وِ تحليل هزوَس فبلذ هجٌب، دليل ٍ يب هؼتٌذ اػت.
خَاػت ثذاًذ وِ ّوؼش اٍ دس حبل پيشي  صوشيب هي اػت وِ آىلَل ديگش 

، التأٍيلحمبئك ػيذ سهي، ) اى خَاّذ ؿذكبحت فشصًذ خَاّذ ؿذ ٍ يب ايٌىِ رَ
حٔبلجي،  ؛2/453ًَػي،  ؛3/136اثَحيبى اًذلؼي،  ؛3/66حٔلجي،  ؛4/79لشًجي،  ؛196

وِ  اًذ وِ ّش دٍ ًبفي ايي ًىتِ دس وٌبس ٍرِ اؿتشان ايي لَل ثب لَل لجلي(. 2/41
ارِ اؿىبل هَ ايي ثبًيض ايي لَل  ،صوشيب ًؼجت ثِ ثـبست الْي تٔزت وشدُ ثبؿذ

ال دس ايٌزب ايي اػت وِ ثِ چِ إتحليل هٌذسد دس آى فبلذ دليل اػت؛ ٍ ػوِ  اػت
دليلي ػخي صوشيب ثش ايي ٍرِ حول ؿذُ اػت؟ آيب غيش اص ايي اػت وِ تفؼيش 

  ؟ًذاسدهؼتٌذ ديگشي  ،هزوَس، رض حذع ٍ يب تخويي
 آيِ ثب ًفي كفت هَسد هٌبلـِ دس آيِ، ئٌي كحيح دس دٍ لَل لجلي تفؼيش

ؿذُ اػت، دس همبثل ثشخي ديگش  هحمكتٔزت وشدى صوشيب ًؼجت ثِ ثـبست الْي 
پؼٌذ َي خشدثِ تَريِ ٍ تجييي آى ثِ ًح ،اص هفؼشاى ثب پزيشؽ كفت هزوَس

ٓلي رجبيي ثب ًفي ايي هؼألِ وِ صوشيب خَاػتِ ثبؿذ لذست الْي اثَ هخالً اًذ. پشداختِ
ٍ ايزبد ًـذُ تب ثخَاّذ آى سا صايل وٌذ، اي ثشاي ا ؿجِْ ٍ ايٌىِ اكالً وٌذسا اًىبس 

 : دس تفؼيش آيِ گفتِ اػت
ی ّا سخي صوشيا تِ خاطش الشاس تِ دسستي ٍ اػتشاف تِ لضٍم تضسگذاضت ًؼوت»

 (193، التأٍيل)سیذ سؾي، حمائك « الْي تِ اٍ تَدُ است
تٔزت صوشيب ثِ هبًٌذ تٔزت وؼي اػت وِ »ٍ دس اداهِ ثب روش ايي تَهيح وِ 

ٔذ جيَع ثَدُ ٍ دس ٓيي حبل اص ًشيمي وِ هؼتأخَاػتِ وِ اص آى ه سا هيچيضي 
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ػيذ ثِ تجييي ًَّ تٔزت صوشيب پشداختِ اػت ) ،«اػت، ثِ آى دػت يبفتِ اػت
  9.(2/144آلَػي،  ؛2/453ًَػي،  ؛197سهي، حمبئك التأٍيل، 

ؼي ثي ثحش ثب پزيشؽ ايي تٔزت ثشاي صوشيب، حبل صوشيب سا هبًٌذ آى و اثَهؼلن
اص فشى خَؿحبلي خَاّبى ؿٌيذى دٍثبسُ هٌلت  ،داًؼتِ اػت وِ ثب ؿٌيذى ثـبست

ٍ چَى ثِ ٓمل خَيؾ هشارِٔ  ٍ اسائِ تَهيحبتي ثيـتش اص ربًت گَيٌذُ اػت
)ػيذ  هَسد اػت ٍ خذا ثش ّش چيضي لبدس اػت هل اٍ ثيأثيٌذ وِ ت هي ،ًوبيذ هي

 (.3/135اثَحيبى اًذلؼي،  ؛197، التأٍيلسهي، حمبئك 
ثب تَرِ ثِ اٍكبف الضاهي يه ًجي ٍ ايٌىِ ٍي ٓلن ثِ لذست ًيض  ػيذ سهي

ي ثِ خذا داسد، هـشف ثِ ٍحي ٍ سػبلت اػت، كذاي هالئىِ سا ؿٌيذُ اػت، ٍ يمي
تٔزت اص تحمك ٍٓذُ  ، ئٌيوٌٌذُ هَرَد دس آيِلذست خذا داسد، هٌٔبي هٌضرش
( ٍ اص رٌجِ ايزبثي، 195، لتأٍيلا)ػيذ سهي، حمبئك الْي سا اص ٍي هجشا وشدُ اػت 

ثب اؿبسُ ثِ ايٌىِ ثـبست هزوَس اهتيبص ٍ ًٔوتي خبف ثَدُ وِ خذاًٍذ صوشيب سا 
ّبي  دُ اػت، ثب ارٓبى ثِ ايٌىِ ػخي صوشيب دس همبم آتشاف ثِ ًٔوتوشثذاى هوتبص 

گًَِ تفؼيش  خذاًٍذ اػت ٍ ًِ تٔزت اص تحمك ٍٓذُ خذاًٍذ، ػخٌبى صوشيب سا ايي
هي وزب ٍ فشصًذ  ،اگش هشا ثب ديگشاى ثشاثش ػبختِ ثَدي !پشٍسدگبسا»ُ اػت وِ: ًوَد
اهب ايي تَ ّؼتي وِ هشا ثِ اهتيبص ايي ًٔوت اص ديگشاى ثشتش ػبختي ٍ هشا ثِ  !وزب

 (.ّوبى« )سػبًذي ،وشدم چيضي وِ فىشؽ سا ًوي
فؼيش ش رجبيي ٍ سهي ًؼجت ثِ تثبيذ گفت تفؼيفَق دس همبم همبيؼِ ػِ تفؼيش 

اص تٔزت صوشيب اسائِ وشدُ، اثْبم اثَهؼلن  تجييٌي وِ صيشا ؛هؼلن داساي هضيت اػتاثَ
 كفت تٔزت سا اص ٍي ًفي وشدُ، اص ػَي اص يه ػَ، ؛آيِ سا ثشًشف ًىشدُ اػت

سا ثِ ٍي ًؼجت دادُ « هَسد ٍ ؿه دس لذست خذاًٍذ هل ثيأت» ديگش، اٍكبفي چَى
ايزبثي فبلذ دليل اػت ٍ حول وشدى ػخي هوي ايٌىِ تحليل ٍي دس رٌجِ  .اػت

اي  ي هٔوَليّب اًؼبى حبل صوشيب سا ثِ ًيضصوشيب ثش آى ٍرِ، اهشي ثذٍى دليل اػت. 
 ي سثبًي ّؼتٌذ، هبًٌذ وشدُ اػت.ّب ي الْي ٍ ّذايتّب وِ فبلذ رٌجِ

ايي دٍ دس رٌجِ الَال ٓلي ثبيذ گفت اگش چِ اثَ ػيذ سهي ٍ ػخٌبى دسثبسُاهب 
ّب ثيـتش ثِ تحليل صثبًي ٍ ؿيَُ ثيبًي  ٍ ايي تحليل ػتساي ًَٓي تحليل اايزبثي دا
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تفبٍت خبكي ثيي ايي دٍ لَل ايٌىِ  هبًذ تب تحليل ٓملي هحن، هوي ارٓبى ثِ هي
ثِ ًِش ػخي ػيذ سهي ًؼجت ثِ ػخٌبى رجبيي داساي  ثبيذ گفت ،ؿَد ديذُ ًوي

ئٌي  ؛ًفي ًوَدُ اػتصيشا سهي اص اػبع كفت تٔزت سا اص صوشيب  ؛هضيت اػت
چِ رجبيي سيـِ تٔزت صيشا اگش ؛تٌضيْي لَل سهي ثيـتش اص لَل رجبيي اػت رٌجِ

 صوشيب سا اًىبس ٍ ؿه دس لذست الْي ًذاًؼتِ، اهب دس همبم تجييي، صوشيب سا هبًٌذ
 ،آيِ هزوَستأٍيل  ًىتِ هْن ايي اػت وِ سهي دسي هٔوَلي پٌذاؿتِ اػت. ّب اًؼبى

ي سٍؽ تفؼيشي ّب اهشي وِ اص هـخلِ ؛لي اػتفبدُ وشدُ اػتي ٓمّب اص تحليل
ؿئي، دس وٌبس اػتٌبد ثِ ؿَاّذ تأٍيالت دس حبلي وِ ٍيظگي اكلي  ،هٔتضلِ اػت

 (.252ش آيبت اػت )سثبًي، يؿٔشي ٍ ادثي، اػتٌبد ثِ سٍايبت ٍ ػب
 

 . تحلیل هفاّین ادتی تا تحلیل عقلی۲
گش يب لَُ تجييي ٍ تَهيح ٓمل اػت. حليلاػتفبدُ اص ًيشٍي ت ،ديگش ٓمل وبسثشد

ثش اگشچِ وِ ايي ٌَٓاى هٌٔبيي ٓبم داؿتِ ٍ توبهي هلبديك تفؼيش ارتْبدي سا دس
گش ٓمل دس تَهيح ٍ تجييي كٌبيْ  گيشد، اهب ايٌزب هٌَِس اػتفبدُ اص ًيشٍي تحليل هي

وِ رٌجِ يي ّب ٍ هزبصّبي هَرَد دس آيبت اػت وِ ثِ ًوًَِ ّب ئٌي اػتٔبسُ ،ادثي
 ؿَد. ، اؿبسُ هيهـَْد اػت ْبآً تحليلي ثيـتشي دس

« اول ًبس» ثب اػتٔبسي داًؼتي تٔجيش ،ػَسُ ثمشُ 174سهي دس تَهيح آيِ ػيذ 
 دس تَهيح آى گفتِ اػت:

وأًْن إرا أولَا ها يَرة الؼماب تالٌاس واى رله الوأوَل هطثْا تاألول هي »
 (119سیذ سؾي، حمائك التأٍيل، )« .الٌاس

اٍلي االيذي ٍ »اص: تحليل اػتٔبسُ ثَدى هفَْم اًذ  ٓجبست ديگش يّب ًوًَِ
)ّوبى، دس هفَْم ُبّشي آيِ  ّب اًؼبى ثِ دليل هـبسوت ػبيش« االثلبس ثَدى اًجيب

ثشي دًيَي  ايشاث فشدٍع ٍ تفبٍت آى ثب هيشاث(، اػتٔبسي داًؼتي تٔجيش 281
يي اص ُلوت ثِ ػوت ًَس ٍ ٌهإه (، اػتٔبسي داًؼتي تٔجيش اخشاد146)ّوبى، 

 وبفي ؿَاّذ فبلذ هزوَستأٍيل  ّش ػِ)( 121)ّوبى، تحليل هفبد آيبت ًِيش 
  (.اػت
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 صهبًي اػتٔبسُ ثش آيِ حول ٍ ُبّش اص خشٍد گفت ثبيذ سهي سٍؽ دسثبسُ
وشد، اهب اگش ثـَد آيِ سا ثش هٌٔبي ُبّشي  ُبّش ثش حول سا آيِ ًتَاى وِ اػت

 هٌٔبي ؿَد هَسد اٍل سا ثش هخبل هي ٌَٓاى ثِ بّش سٍا ًيؼت.ٓذٍل اص ُ ،تفؼيش وشد
صهخـشي، ) حميمي هٌٔبي ثش تـجيِ ثِ اػتٌبد ثب يب ٍ( 1/426ًجبًجبيي، )حميمي 

ش يدس ػب (.2/88ًَػي، ) وشد حول آى هٌٔبي هزبصي ثش دس ًْبيت ٍ( 1/215
 ُ اػت.وبفي تىشاس ؿذ ؿَاّذ فبلذتأٍيالت ئٌي  ،ّوبى اؿىبل لجليتأٍيالت 

 

 . تحلیل عقلی هَضَع سخي ۳
تزضيِ ٍ  ،آىّبي  تشيي فٔبليت هْن اصٓمل يىي اص هٌبثْ ؿٌبخت آدهي اػت وِ 

ّبيي چَى تزشيذ، تشويت، تزضيِ هفبّين  وبسوشد وِ اصتحليل اهَس اػت. اگشچِ 
( ٍ يب اص هفبّيوي چَى ػبخت هفبّين ولي، دسن هفبّين 201ؿْشي،  سيحؼي )

ولي، تمؼين، تحليل ٍ تشويت، تٔشيف، اًتضاّ، ػٌزؾ ٍ همبيؼِ دس حَصُ هفبّين ٍ 
ّبي  يي وبسوشدتش ٌَٓاى هْن ثِ حىن وشدى ٍ اػتذالل ٍ اػتٌتبد دس حَصُ لوبيب،

گضيٌِ  ،ًَؿتِ هٌَِس ايي (،251 صادُ، حؼيي) يبد ؿذُ اػتؿٌبػبًِ ٓمل  هٔشفت
 ئٌي اػتذالل ٍ اػتٌتبد اػت. ،آخش

اػتذالل ًَٓي صايؾ فىشي يب تَليذ رٌّي اػت وِ ثب چيذى چٌذيي لويِ 
ئٌي ٓمل لذست  ؛(274)ّوبى، آيذ  هٔلَم ٍ هشتجي دس وٌبس يىذيگش ثِ دػت هي

تزضيِ ٍ تحليل هفبّين ٍ همذهبت والم، چيذى هفبّين دس وٌبس يىذيگش ٍ اػتٌتبد 
يىي اص  :گَيين ثب تَرِ ثِ ايي همذهِ هي زِ اص اػتذالل اًزبم ؿذُ سا داسد.ًتي

ٍػيلِ تحليل َُاّش  فؼيش، سفْ اثْبم اص ُبّش آيبت ثِّبي هْن ٓمل دس ت وبسوشد
، هتـبثِ رلَُ ًوَدى ثشخي آيبت ٓبهلثذيي هٌٔب وِ  ؛آيبت ٍ هَهَّ ػخي اػت

 اييدس آيبت اػت؛ ٍ  گٍَ گفتهحَس ئٌي  ،ثشداؿت ًبكَاة اص هَهَّ ػخي
اص رولِ ػيذ سهي ٍسصي دس تفؼيش اص ػَي هفؼشاى هتمذم، ّبي خشد يىي اص صهيٌِ

 اص: اًذ  ٓجبست ػخي هَهَّ تحليل سهي دس وبسّبيػبصٍ .ثَدُ اػت
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 تِ شیعِتاٍر هٌتسة ًفی  الف(
تٔبسم ُبّش آيبت ثب ٓمبيذ  ،ال پيشاهَى آيبت لشآىإل ايزبد ػييىي اص دال

فشاصي داللت ُبّش  اػتٌبد ثِهخبل پشػـگشي ثب  ٌَٓاى ثِ ؿذُ ؿئيبى اػت. پزيشفتِ
 الْمَتْلُ ػٓلَیِْنٔ وُتِةٓ الَّزِييَ لَثٓشَصٓ تٔیَتِىُنٕ فِي وٌُْتُنٕ لََٕ لُلْ﴿آل ٓوشاى وِ فشهَدُ:  154آيِ اص 
 ِذ ث، ثش رجش ٍ هغبيشت آى ثب ٓميذُ ؿئِ وِ هٔتم(154/)آل ٓوشاى ﴾هٓؿارِؼِِْن  إِلى

ثِ  (،373، التأٍيل)ػيذ سهي، حمبئك  همذسات الْي اػتآصادي اًؼبى دس تخلف اص 
 سا« الْمَتْلُ ٓٓلَيِْنٔ وُتِتٓ الَّزِييَ» ًشح ؿجِْ پشداختِ اػت. دس ايي ثيي ثشخي ٓجبست

دس ايي  ئٌي اًذ؛ داًؼتِ« آًْب وِ وـتي وبفشاى ثش آًْب ٍارت گشديذُ اػت» هٌٔبي ثِ
سهي ثب ثيبى ايٌىِ وِ  ؛ؿًَذ خَد وـتِ هيآًْب  ًِ ايٌىًِذ، ٓل وـتبسآًْب فبتفؼيش 

اص ًِش ادثي ربيض اػت هلذس ثِ دٍ فبٓل ٍ يب ثِ دٍ هفَٔل اػتٌبد دادُ ؿَد، ٍ 
 تخليق هلذس ثِ دٍ فبٓل يب هفَٔل دس آيِ هزوَس هَرَد اػت، ثِ لشايي ايٌىِ
رْت سفْ  ثِلَل تفؼيشي دس ايي  (.375، ّوبىلَل هزوَس پشداختِ اػت )تأييذ 

ػبص تـبثِ ثَدُ،  آى هٌٔبيي اص آيِ وِ صهيٌِ ،تٔبسم ثيي ُبّش آيِ ٍ ٓميذُ ؿئيبى
 .ًمذ ؿذُ اػت، ًِ ٓميذُ هٌؼَة ثِ ؿئِ

صيشا  ؛، ثِ ًِش ايي ػخي ًبدسػت اػتتَػي سهيتفؼيش هزوَس تأييذ  ثب ٍرَد
َسد لجَل اػت، اهب داليلي دس ايي تفؼيش، هتمي ٍ ههَسد اػتفبدُ  چِ لبٓذُ ادثياگش

ٓذٍل اص حبًيبً  .دس آيِ ًيض ربسي اػت، روش ًـذُ اػت وِ ًـبى دّذ لبٓذُ هزوَس
دليل اػت؛ ّوچٌبى  پشػـگش هفشٍم ثَدُ اػت، ثيػإال  هٌٔبي هـَْس آيِ وِ دس

وِ سهي خَد ثب پزيشفتي ّوبى هٌٔبي هـَْس، ثِ ًمذ ٍ ًفي ؿجِْ هزوَس پشداختِ 
پبػخ گزاؿتِ اػت؛ صيشا هـىل  پشػـگش سا ثيػإال  لَل تفؼيشي ايي اػت. حبلخبً

رجش ثب آيِ هَسد  ٓذم ٍ اختيبس ثش هجٌيؿئِ  هغبيشت هيبى ٓميذُ ،هزوَسدس آيِ 
اهب ايي لَل تفؼيشي فمي ربي هفَٔل ٍ فبٓل  ،رجش داسد ثش ثحج اػت وِ داللت

ػإال  دس .ُ اػتگوبًِ رجش هَرَد دس آيِ سا سفْ ًىشدٍ دس آيِ سا َٓم وشدُ 
وؼبًى وِ وـتِ ؿذى ثش آًبى ًَؿتِ ؿذُ، لٌٔبً ]ثب »پشػـگش هٌٔبي آيِ ايي ثَدُ وِ 

، اهب دس تفؼيش هَسد اؿبسُ هٌٔب ايي «سفتٌذ ّبى خَيؾ هى پبى خَد[ ثِ ػَى لتلگبُ
ّبي  ثب پبّبي خَد ثِ لتلگبُ ،آًْب ًَؿتِ ؿذُ وؼبًي وِ وـتي ديگشاى ثش»ؿذُ: 
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وٌٌذگي آيِ ثش رجش ثبلي هبًذُ اػت؛ صيشا ثش لمبا خبكيت سٍ اصايي ،«سفتٌذ خَيؾ هي
اػبع ّش دٍ هٌٔب، چِ آًبًي وِ ثبيذ ثىـٌذ ٍ چِ آًبًي وِ ثبيذ وـتِ ؿًَذ، ثِ 

دّذ؛ صيشا آيِ اص  سًٍذ، وِ ثب تَرِ ثِ ػيبق آيِ، ثَي رجش هي ػَي لتلگبُ خَد هي
ٍ  (،154آل ٓوشاى/) ﴾ّأٌّا لُتِلٌْا ها ءٌ ضَي هٕشِالْأَ هِيَ لٌَا واىَ لََٕ﴿گفتِ اػت: آًْب  لَل

)رْت  ثب اؿبسُ ثِ لوبي حتوي الْي دس پبػخ ثِ ايي ؿىَُ آًبىخذاي هتٔبل 
 لََٕ لُلْ﴿گفتِ: ( 4/49ًه: ًجبًجبيي، آؿٌبيي ثب تفبػيش پيشاهَى لٌٔيت ايي تمذيش 

ئٌي وـتِ ؿذى )هٌٔبي  ؛﴾هٓؿارِؼِِْن  إِلى الْمَتْلُ ػٓلَیِْنٔ وُتِةٓ الَّزِييَ لَثٓشَصٓ تٔیَتِىُنٕ فِي وٌُْتُنٕ
ثيي  ؿت حتوي آًبى اػت. چگًَگي ساثٌِاٍل( يب وـتي ديگشاى )هٌٔبي دٍم( ػشًَ

ػإال  دس آيِ ثب آتمبد ثِ اختيبس وِ ٓميذُ ؿئِ اػت،هزوَس ػشًَؿت حتوي 
 پبػخ هبًذُ اػت. ثي ،وِ ثب ايي تفؼيش ثَدپشػـگش 

ق آيِ ًيض هغبيشت داسد؛ صيشا گاليِ آى افشاد، ثٌب ثِ تلشيح تفؼيش هزوَس ثب ػيب
 ؛وـتِ ؿذى خَدؿبى ثَد، ًِ لبتل ثَدى خَدؿبى ِآتشام ث ،«ّبٌّٔب لُتِلٌْب هب» فشاص

، اهب «ؿذين ، هب وـتِ ًوي...اگش ٍٓذُ پيبهجش دسػت ثَد ٍ» :ثَدئٌي ػخي آًبى ايي 
وـتٌذ،  ثَديذ، آًبًي وِ ثبيذ هي ًيض هي تبىّبي اگش ؿوب دس خبًِگَيذ  تفؼيش هزوَس هي

ايي تفؼيش ثِ آيِ  سفتٌذ؛ ٍ ايي تٌبلن اػت ٍ هَهَٓبً خَد ثِ لتلگبُ خَد هي
 استجبًي ًذاسد.

اگش ؿوب : وِ اًذ گفتِگًَِ  ، ايياًذ هخبًت دس آيِ هٌبفمبىايٌىِ  ثشخي ثب ثيبى
وشد، ثب ايي تَهيح وِ  بى اٍ سا يبسي خَاٌّذهإهٌ هٌبفميي ثِ يبسي پيبهجش ًـتبثيذ،

ثش چٌيي ػشًَؿتي ٓلن ٍ آگبّي داسد ٍ يب ايٌىِ ايي خجش دس لَح هحفٍَ حجت  خذا
 ايي ًىتِ وِ هخبًت آيِ هٌبفميي (.374، التأٍيلسهي، حمبئك  ػيذؿذُ اػت )

ثب ػيبق آيبت ًبػبصگبس ؿذُ اػت  ،اص ًِش ثشخي ، هحل اؿىبل ثَدُ ٍثبؿٌذ
 10.(4/50ًجبًجبيي، )

ّبيي ٍاسد وشدُ  سهي ثِ ثشخي اص ؿَاّذ لشآًي ايي لَل ًمذايٌىِ  صرذاي ا
گوبًِ تٔبسم ثيي هٌٔبي  ّن ئٌي دس ايي لَل ؛ٌَّص پبثشربػت اؿىبلاػت، اكل 

 ايي ثَدُ وِ ثب تَرِ ثِ ػيبق آيِ، ايي هٌٔب وِػإال  ربػت.ٓميذُ ؿئِ پبثش آيِ ٍ
چٌذ وِ ّش ؛رجش اػتوٌٌذُ مبثِ لتلگبُ خَد خَاٌّذ سفت، ال يي ثب پبي خَدهإهٌ
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اي اص تَهيحبت دس كذد سفْ گوبًِ رجش ثَدُ، اهب دس ايي اهش  هفؼش ثب ايشاد پبسُ
صيشا ًحَُ ساثٌِ ثيي ٓلن ٍ لوبي الْي ثب اختيبس اًؼبى سا تجييي  اػت؛ جَدًُهَفك 

ػبص  فشم صهيٌِ ًمذ پيؾ ،هزوَسوبس سهي دس رْت سفْ تٔبسم ًٍىشدُ اػت. ػبص
دس تجييي كحيح ٓميذُ سٍ  اصايياػت، ػخي شيك تحليل ٓملي هَهَّ ؿجِْ اص ً

ٓتمبد هٌتؼت ثِ ؿئِ سا وِ ا اٍالًآيِ(  هٌتؼت ثِ ؿئِ )يب هَهَّ ػخي دس
ثب ثيبى دسػت آتمبد حبًيبً  اػت. ػبص ايزبد تٔبسم ثَدُ، دسٍٕ ٍ اتْبم داًؼتِ صهيٌِ

اص آًچِ وِ ٓلن الْي سا لف اًؼبى لذست تخ ، ثِ ايٌىِؿئِ ٍ تحليل والهي هَهَّ
ًذاسد ٍ ٓلن خذا ثش اًزبم فٔلي وِ اسادُ اًؼبى ّن دس آى  ،ثش آى تٔلك گشفتِ اػت

ٍلَّ فٔل اص ًبحيِ اًؼبى وِ » گيشد، ٍ ثيبى ايي ًىتِ وِ تٔلك هي ،هذخليت داسد
ٍ  ،«ثشاي پشٍسدگبس هٔلَم اػت، دليل ثش هوٌش ثَدى ٍ ٓذم اختيبس فبٓل آى ًيؼت

ٍلتي ٓلن خذاي ػجحبى ثش چيضي »ِ اتفبق ٓبهِ هؼلوبًبى ثش ايي هٌلت وِ اؿبسُ ث
تٔلك گيشد، ًبگضيش آى فٔل اص ًبحيِ خذا كبدس خَاّذ ؿذ ٍ ايي ٓلن الْي ثش كذٍس 

 ،«گشدد تب هؼتلضم اهٌشاس ٍ رجش 11حتوي فٔل اص فبٓل، ٓلت آى فٔل ًخَاّذ ثَد
اسائِ تفؼيش كحيح اص آيِ هَسد  ثِ ،ٍ دس پشتَ ّويي تَهيحهشتفْ ؿجِْ هزوَس سا 

 12.(373، التأٍيلسهي، حمبئك  ػيذثحج پشداختِ اػت )
تجييي هَهَّ ػخي ّوشاُ ثب تحليل ٓملي ثَدُ  ،سٍؽ سهي دس سفْ ؿجِْ هزوَس

اًذ، وِ رذاي اص  اػت، ثش خالف ديگش هفؼشاى وِ ثِ هٌٔبؿٌبػي آيِ هزوَس پشداختِ
 اثْبم پشػـگش ًيض هشتفْ ًـذُ اػت. ٍػإال  اؿىبالت ٍاسدُ ثِ تفؼيش آًبى،

 

 اصالح هعاًی ًاصَاب ب(
ايي اػت دس پبػخ ثِ تٔبسم َُاّش آيبت ثب ٓمبيذ ؿئِ،  13سٍيىشد ديگش سهي

ّبي  آى ّن ثب تحليل ٓملي فشاص ؛داًذ ٍي هٌٔبي ُبّش آيِ سا ًيبصهٌذ اكالح هي وِ
هَسد توؼه، ثب اػتٌبد ثِ ًفي هٌٔبي ُبّش . اص آًزب وِ آيِ، ًِ ٓميذُ هٌتؼت ثِ ؿئِ

لشيٌِ تفؼيش ٍ اسائِ تفؼيش كحيح اص آيِ هتـبثِ ثب تحليل  ٌَٓاى ثِ حىوت خذا،
هحمك ؿذُ ٍ دس هَاسد لجلي ثِ ايي ؿيَُ اؿبسُ ؿذ، اص اسوبى آيِ ٍ هَهَّ ػخي 

  14.وٌين رذيذ خَدداسي هي يّب تىشاس ًوًَِ
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 ی عقالًیّا سٌجی ًکتِ ج(
هي ريل آيبت، دس رْت پبػخ ثِ ؿجِْ وال 15ي ٓمالًيبّ ػٌزي ٍ ًىتِ ّب تحليل

يىي اص ايي  .گَيي ثِ ؿجْبت اػتيىي ديگش اص ػبصٍوبسّبي سهي دس پبػخ
ػَسُ آل  26، هَسدي اػت وِ ٍي پغ اص اسائِ تفؼيشي كحيح اص آيِ ّب ًوًَِ

ٔنَّ لُلِ﴿ ٓوشاى  هٓيْ تُؼِضُّ ٍٓ تَطاءٔ هِوَّيْ الْؤلْهٓ ضِعٔتٌَْ ٍٓ تَطاءٔ هٓيْ الْؤلْهٓ تُؤْتِي الْؤلْهِ هالِهٓ اللَّْ
الي والهي إثِ ًشح ػ ،﴾لَذِيش ءٍ ضَي وُلِّ ػٓلى إًَِّهٓ الْخَیشُ تِیذِنٓ تَطاءٔ هٓيْ تُزِلُّ ٍٓ تَطاءٔ

لجيح  ،آيب ػتبًذى هلىي وِ اص ربًت خذاًٍذ ٌٓب ؿذُايٌىِ  هجبدست ًوَدُ؛ هجٌي ثش
داس ثَدى ٌٓبي خذاًٍذ اص  خي ٍ ثيبى هذتخ ثب تحليل هَهَّ ػًيؼت؟ وِ دس پبػ

وِ دس اداهِ ثب  بل لجيح خبسد داًؼتِ اػت؛ ّوچٌبىاثتذا، ػتبًذى آى سا اص دايشُ آو
ػتبًذى خذاًٍذ ثِ »تحليل ٓملي ٍرِ ػتبًذى خذاًٍذ ٍ اهبفِ ًوَدى ليَدي چَى 

مبي آى ، ٍ اؿبسُ ثِ ٓلن خذاًٍذ ثِ ايٌىِ اداهِ ث«رْت آٌبي افبهبت ثبالتش اػت
اص دايشُ ؿجِْ خبسد  ٌٓب هفؼذُ خَاّذ داؿت؛ ايي ػتبًذى خذاًٍذ سا هَهَٓبً

 (.176)ّوبى، وشدُ اػت 
پغ اص سد ًِش هشرئِ ٍ ي هتٔذدي اػت وِ ٍي ّب ٍ رَاةػإال  هَسد ديگش

ٍي پغ اص اسائِ  .كَاثـبى اص آيبت لشآى ثِ ًمل آى هجبدست وشدُ اػتاػتٌجبى ًب
 هٓيْ ٍٓ يطاءٔ لِوٓيْ رلِهٓ دٍٔىَ ها يغْفِشُ ٍٓ تِِِ طْشَنٓئ أَىْ يغْفِشُ ال اللَِّٓ ىَّإِ﴿ ًؼبء 48تفؼيش آيِ 

االت والهي پيشاهَى تجٔبت تفؼيش إ، ثِ ًشح ػ﴾ػٓظِیوا إِحْواً  افْتَشى فَمَذِ تِاللَِِّ طْشِنٕئ
ي ٓمالًي ّب ػٌزي إاالت ثب تحليل َُاّش آيبت ٍ ًىتِفَق ٍ پبػخگَيي ثِ ايي ػ

 (.481 ،شداختِ اػت )ّوبىپ
اص: چگًَگي هلذق ثَدى اػالم ًؼجت ثِ اديبى لجلي، اًذ  ٓجبستي ديگش ّب ًوًَِ

ثب ٍرَد اختالف فشاٍاى دس ؿشايْ آًْب، ثب اسائِ تحليلي ٓملي هجٌي ثش اختالف 
ًذاؿتي دس اكَل ٓملي ٍ ثيبى ٓلت َُْس اختالف ثِ حؼت هلبلح هختلف ٍ 

ثش هجبح ثَدى اسادُ « َاثٍٔ اؿشَ اَلُوُ»اص داللت فشاص إال ػ (،250)ّوبى، تحليل آى 
ٍ هغبيشت ايي اهش ثب آتمبد ؿئيبى ٍ اسائِ  16ثْـتيبى ٍ دس ًتيزِ ٓجج ثَدى آى

وٌذ  پبػخ ثب ايي ثيبى وِ هؼشت ًبؿي اص اول ٍ ؿشة، آى سا اص ٓجج ثَدى خبسد هي
تي وِ ٌَّص خلك ًـذُ اص چشايي تشغيت ثٌذگبى ًؼجت ثِ ثْـػإال  ،(372)ّوبى، 
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فَق ثب تَرِ ثِ اٍكبف خذا ٍ تحليل آى، ثب ايي ثيبى ػإال  اػت ٍ اسائِ پبػخ ثِ
ٍٓذُ  سٍ اصايي ،ًبپزيش اػت وِ لذست ثش خلك آًْب هَرَد اػت ٍ ايي ٍٓذُ تخلف

اص لجيح ًجَدى ػإال  (،354)ّوبى، الَلَّ ثال اؿىبل اػت  دادى ثِ اهش لٌٔي
 (. 159)ّوبى، خذا ثَدى ٍ ثيبى پبػخ آى ؿَْات ثِ دليل هخلَق 

 

 ی عقلیّا . ًقذ ٍ تزرسی اقَال تا تَجِ تِ هالک۴
 ۱7تزجیح اقَال تِ دالیل عقلی الف(

ٍ تشريح الَال تأييذ  ،يىي اص سٍيىشدّبي سهي دس هَارِْ ثب الَال تفؼيشي
كَست پزيشفتِ اػت. دس ايي هَسد  18اػت وِ خَد ثِ دٍ ؿىل اروبلي ٍ تفليلي

تَاى ثِ ًپزيشفتي الَال ثِ دليل هغبيشت ثب ًضاّت خذا اص كفبت هبدي ٍ  هي
، دس پبػخ ﴾ًَفْسِٓ اللَِّٔ حٓزِّسٔوُنٔئ ٍٓ﴿ آل ٓوشاى 28رؼوبًي اؿبسُ وشد. سهي ريل آيِ 

ي هجٌي ثش ايٌىِ آيب خذاًٍذ داساي ًفغ اػت، پغ اص ًمل الَالي چٌذ، دس ػإال ثِ
َل ًؼجت ثِ ، دس تشريح يه لْبوش ؿَاّذ آًٍ ر 19ثيبى ٍرَُ هٌٔبيي ولوِ ًفغ

 ػبيش الَال گفتِ اػت:
صيشا اگش  ؛داسد پس هؼٌای آيِ ايي ضذ وِ خذاًٍذ خَدش ضوا سا تشحزس هي»

ي اص رات ئوٌٌذُ، رضي هؼٌا تاضذ، ًاگضيش تايذ تشحزسهشاد اص ًفس چیضی غیش اص اي
ٍ هحتاد تِ  ،تَدى ءيؼٌي داسای رض ْااٍ ٍ يا خاسد اص رات اٍ تاضذ ٍ ّوِ ايٌ

ی حادث است ٍ خذاًٍذ اص آى ّا ی چیضّا غیش تَدى اص غفات رسن ٍ اص ػالهت
 20(184)ّواى، « .هٌضُ است

 

 ًقذ اقَال  ب(
تشيي سٍيىشد ػيذ سهي دس هَارِْ ثب الَال هفؼشاى، ثشسػي ٍ ًمذ  هْن
ٍي  يي ؿبخلِ ٓملي ارتْبدي تفؼيشتش هْن تَاى آى سا الَال اػت وِ هي 21تفليلي

ؿوبس آٍسد؛ صيشا ٍي دس ايي سٍيىشد ثب اػتفبدُ اص  ديگشاى ثِ يدس هَارِْ ثب آسا
ًيشٍي ٓمل ٍ لذست تزضيِ ٍ تحليل آى، ثِ ثشسػي ٍ ًمذ الَال هفؼشيي پشداختِ 

ي ّب اص ػَيي يىي اص هالن .آيذ ؿوبس هي اػت، وِ خَد ًَٓي ارتْبد دس تفؼيش ثِ
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ثب ثشاّيي ٍ احىبم لٌٔي ٓمل اػت وِ ايي ًيض هغبيشت آى الَال  ،ٍي دس ًمذ الَال
 آيذ.  ؿوبس هي يي ٍي دس ًمذ ٍ ثشسػي الَال ثِگشا ٓملرٌجِ ديگشي اص 

اًذ  ٓجبستسهي ػيذ دس آساء  22ي ٓمليّب الَال تفؼيشي ثب اػتٌبد ثِ هالن ًمذ
 اص: 

 

 اًثیاًقذ اقَال تِ دلیل هغایزت تا اٍصاف عقلی  یکن.
اػتٌبد ثِ حىن لٌٔي ٓمل اػت.  ،ًمذ الَال تفؼيشي ي سهي دسّب يىي اص هالن

يىي اص دٍ حزت خذاًٍذ هٔشفي ؿذُ اػت )وليٌي،  ٌَٓاى ثِ ٓمل دس هٌبثْ ديٌي
ديي ًخَاّذ داؿت  ،ؿَد ٍ وؼي وِ ٓمل ًذاسد ( وِ ّش خيشي ثب آى دسن هي1/16

مل (. 1/10ٓ بداؽ الْي ّويي ٓمل اػت )وليٌي،اخزُ ٍ پإٍ هالن ه ،(54)حشاًي، 
تَاًذ هالن ٍ هٔيبس ػٌزؾ كحت ٍ ػمن اهَس ٍ تـخيق دسػت اص ًبدسػت  هي

هالن ػٌزؾ سٍايبت هٔلَهيي يبد ؿذُ اػت،  ٌَٓاى ثِ صيشا ٍلتي اص ٓمل ؛ثبؿذ
ػيذ سهي سٍ  اصايي اي خَاٌّذ ثَد، الَال هفؼشاى ثِ ًشيك اٍلي هـوَل چٌيي لبٓذُ

، ًوًَِ ٌَٓاى ثِ دُ ًوَدُ اػت.هفؼشاى اػتفب هحه ػٌزؾ الَال ٌَٓاى ثِ اص ٓمل
، پغ اص ًمل لَلي سٍايي ريل آيِ، آل ٓوشاىػَسُ  40  ٍي دس ًمل الَال پيشاهَى آيِ

ثِ دليل هغبيشت آى لَل ثب ٓلوت ٍ ػبيش اٍكبف ًجي وِ حىوي ٓملي اػت ٍ ًيض 
 (. 212ٍ 197، التأٍيل)ػيذ سهي، حمبئك ثِ ًفي ٍ سد آى پشداختِ اػت  ،ػيبق آيبت

 

 . ًقذ اقَال تِ دلیل هغایزت تا ًشاّت هقام الْی ٍ تیاى عزفیدٍم
وِ ػإال  دس پبػخ ثِ ايي ،آل ٓوشاى 81سهي پغ اص ًمل تفؼيشي اص آيِ 

آيٌذُ سا وِ ٌَّص  يگزؿتِ پيوبى گشفتِ ؿَد تب اًجيب يچگًَِ هوىي اػت اص اًجيب
ٍ ًمل پبػخي وِ  ،(241)ّوبى، اًذ، يبسي وٌٌذ  هجَٔث ًـذُ ٍ ثِ ٓبلن ٍرَد ًيبهذُ

هخل اًالق ًبم آًْب  ثش «ييًجيّ»ػت ٍ اًالق ْبي آًّب اهت« ييًجيّ»هشاد اص »گفتِ اػت: 
آى؛ دس ًمذ اػتـْبد تأييذ  يًَغ دس 83ثِ آيِ ٍ اػتـْبد  ،«لجيلِ اػت ثش افشاد لجيلِ

ى خذاًٍذ داًؼتِ ٍ ًضاّت رات اٍ أثِ آيِ هزوَس، هحتَاي لَل هزوَس سا دٍس اص ؿ
، ثِ ًحَي وِ اص فشَٓى ثب راللت ٍ اػت جشا اص ػخي گفتي آًچٌبًي داًؼتِسا ه

گًَِ  هوي ايٌىِ هغبيشت ثب ؿيَُ گفتبس ٓشثي سا اؿىبل ديگش آى .ِٓوت يبد وٌذ
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ٍ  ّب ثذاى هٌٔب وِ لفَ روْ سا ػالًيي دس ًبهِ ؛ػخي گفتي خذاًٍذ داًؼتِ اػت
ي ثخَاّذ ثگَيذ فالى ػلٌبى فالى ا ثشًذ، اهب اگش گَيٌذُ وبس هي گفتبسّبي خَد ثِ

گًَِ ًخَاّذ گفت وِ فالى ػلٌبى ايي وبسّب سا  وبس سا وشد، ثِ ّيچ ٌَٓاى ايي
  (.249)ّوبى، وشدًذ 

 

 ًقذ سٌذی ٍ هتٌی رٍایات هثٌای شثِْ سَم.
هلذالي ديگش اص خشدگشايي دس ػيشُ  ،هَارِْ غيش هٌفٔالًِ سهي ثب سٍايت

، يىي ديگش اص تٌي سٍايتي وِ هجٌبي ؿجِْ ثَدُتفؼيشي ٍي اػت. ًمذ ػٌذي ٍ ه
چِ وِ هالن ِ ؿجْبت والهي ريل آيبت اػت. اگشوبسّبي سهي دس پبػخ ثػبصٍ

ثٌبي ًمذ هزوَس سا تَاى صيش ، اهب هيسهي دس ًمذ هتٌي سٍايت هزوَس ؿأى اهبم اػت
ثب ؿبسة خوش، ثِ دليل هغبيشت  چٌبًي اهبم ٓلي غيش ٓمالًي ثَدى هَارِْ آى

ػَسُ ًؼبء،  43ؽ هزوَس ثب ػيشُ اهبم داًؼت. ٍي پغ اص اسائِ تفؼيش آيِ سٍ
سٍايتي سا وِ هخبلفيي ريل آيِ هزوَس ًمل ٍ هجٌبي ؿجِْ والهي ثِ آتمبدات ؿئِ 

اًذ، هٌشح ٍ ثِ ًمذ ٍ ثشسػي آى پشداختِ اػت. سهي دس ًمذ سٍايت هَسد  لشاس دادُ
هوي  ،ثب ؿبسة خوش داسد ّي ٓلياػتٌبد هخبلفبى وِ داللت ثش تمشيش ٍ ّوشا
دس  ،وٌٌذ االيوبى ثِ چٌيي سٍايتي اػتٌبد هي هزَٔل خَاًذى آى ٍ ايٌىِ افشاد هٔيف

ًمذ ػٌذي آى، ثشخي اص ساٍيبى ػٌذ حذيج سا هٌحشف اص ٍاليت ائوِ داًؼتِ ٍ دس 
اص ػَيي دس ًمذ هحتَايي سٍايت، آى سا هغبيش ثب  اػت. ٓذالت آًْب خذؿِ ًوَدُ

ًيض وخشت  .هٌمَل اص ػَي هحذحبى داًؼتِ اػت ٓلي ٍ اّل ثيت اٍكبف
ى أسا دٍى ؿ خَدي ؿبسة خوش دس هحوش ٓلي خَاسي ٍ اص خَد ثي ؿشاة

 (.460 ،)ّوبى !اٍكبف اهبم الوتميي داًؼتِ، چِ ثشػذ ثِ ّوشاّي حوشت ثب اٍ
 

 گیزی ًتیجِ
دس  لشيٌِ ٌَٓاى ثِ ٓمل اص تفؼيشي ػيذ سهي ًـبى داد وِ اػتفبدُ يثشسػي آسا

 آيبت ٍ يب اػتٔبسي ٍ هزبص داًؼتي آًْب، تحليلتأٍيل  آيبت ٍ هشٍست تفؼيش
 ،ي ٓمالًيّب ػٌزي ، ًىتِتحليل ٓملي هَهَّ ػخي ،ٓملي تحليل ثب ادثي كٌبيْ

ي ٓملي آن اص تشريح الَال ثِ داليل ٓملي، ّب ًمذ ٍ ثشسػي الَال ثب تَرِ ثِ هالن



 

 

93 

مل
ٓ

 
ي 

شاي
گ

ي 
ه

ذ س
ػي

يش
فؼ

س ت
د

 

ثب ًضاّت همبم الْي ٍ ثيبى ٓشفي، هغبيشت ثب اٍكبف ًمذ الَال ثِ دليل هغبيشت 
يي دس سٍؽ گشا ٓملي ّب هإلفِيي تش هْن ،ًمذ ػٌذي ٍ هتٌي سٍايبت ٍ ٓملي اًجيب
 ًؼجت ثِ لشآى آيبت ٍ هٔلَهيي سٍايبت ييذاأتثب ٍرَد ثَدُ اػت.  ٍيتفؼيشي 

 ؿبّذ ووتش ٓمل، دس ػيشُ تفؼيشي سهي هؼتمل يّب يبفتِتأييذ  ٍ ،ٓمل ربيگبُ
 ٓمل اثضاسي وبسوشد ؿبّذ ثيـتش ٍ ثَدُ آيبت فْن دس ٓمل هؼتمل ًمؾ اص اػتفبدُ

 هزبصّبي دس ٍ ،ٓملي احىبم اص ثيـتش ػلجي سٍيىشد دس الجتِ. ّؼتين تفؼيش دس
 اػت ؿذُ اػتفبدُ آيبت ُبّش هٌٔبي ًفي دس ٓملي ثذيْيبت اػتٔبسات، اص ٍ هشػل

 ٍ ايزبثي سٍيىشد دس. اين ثَدُ آيبتتأٍيل  سد لفِي لشايي اص اػتفبدُ ؿبّذ ووتش ٍ
ادثي ٍ  يّب اص ُشفيت اػتفبدُ ؿبّذدس ثشخي هَاسد  ،آيبت كحيحتأٍيل  اسائِ

 ًملي يذاتإه فبلذ وِ ييّب تحليل ؛ّؼتين كشف ٓملي يّب تحليل ؿبّذ ًيض گبّي
 تفؼيشي ػيشُ هـتشن ٍرِ تَاى آى سا هي وِ اهشي ؛ّؼتٌذ آيبت ٍ سٍايبت اص آن

 اسائِ آيبت ثِ اػتٌبد ثب ٍيالتيأت ّن هَاسدي دس. داًؼت ّب هٔتضلي ٍ ؿئِ فؼشاىه
هحن؛  گشاي تأٍيل ًِ ٍ ثَدُ هحن ُبّشگشاي ًِ ػيذ سهي اػت. ثٌبثشايي ؿذُ

اص  ٍ ادثي ٍ ووتش ٓملي يّب ثيـتش اص تحليل ًيضتأٍيالت  ٓشكِ دس وِ ّوچٌبى
 وشدُ اػت. ػتفبدُا آيبت ٍ سٍايبت هٔلَهيي ثِ يذإه يّب تحليل

 

 ّا ًَشت پی
 

تفؼيشي ثشخي اص  يكَست پشاوٌذُ دس آسا شايي دس سٍايبت تفؼيشي ائوِ ٍ ثِگ ٓمل -1
 پذيذُ ايي وِ ّوچٌبى اػت، داؿتِ اكحبة ايـبى ٍ هفؼشاى پيؾ اص لشى چْبسم ًيض ٍرَد

 دليل ثِ اهب .اػت داؿتِ ثشٍص ٍ َُْس ًيض چْبسم لشى اص تش پيؾ ػٌت اّل هفؼشاى تَػي
 خشدگشايي فشاگيش َُْس ،اص ايي ٌَٓاى شيي ٍ ايٌىِ هٌَِسيائوِ ٍ ػب ٓلن هٌـأ ٍتتفب

 كحيح آى ثش رشيبى ٌَٓاى اًالق وِ ًحَي ثِ ـ اػت هفؼشاى غيشهٔلَم ؿئي تَػي
 ًمٌِ آغبص ايي اهش لشى چْبسم داًؼتِ ؿذُ اػت. ،ـ ثبؿذ

 ،ٍيىشدّبي تفؼيشيس ًِش ش آحبس ٍي اصيسهي هٌذسد دس ػبػيذ  تفؼيشي يچَى آسا -2
تفليل ايي آساء . ؿذ خَدداسي آًْب روش ًذاؿت، اص احش هَسد ثحج هب دٍ ثش اهبفِ هٌلجي
 .93-102 هذًٍِ ٍ الجالغِ ًْذ حَل اثحبث ٍ ًلَف؛ پبوتچي، احوذ: سا ًه

 .33-26هيبيي،  ؛21-23رْت آؿٌبيي ثب ديگش هٔبًي لغَي ٓمل ًه: ٍحيذي،  -3
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ٍ هلجبحي اكٌالحبتي هتأخشًذ، اهب هحتَا ٍ هؼوبي ايي  چِ ٌَٓاى ٓمل هٌجٔياگش -4
 ٌٓبٍيي دس آحبس هتمذّم ٍرَد داؿتِ اػت.

سهي دس هَاهٔي اص آحبس خَد ثِ احجبت ثشخي اص ثبٍسّبي آتمبدي ؿئِ پشداختِ، اهب  -5
 .اص روش آى خَدداسي ؿذ ،ثِ تفؼيش آيبت هشتجي ًجَد ًَس هؼتمين ثِچَى ايي هجبحج 

 ت وِ هٌَِس گًَِ ًخؼت تمؼيش ٓملي اػت.ثذيْي اػ -6

ثب تَرِ ثِ حىن آيِ اػت وِ  ًبن ؿجِْ اٍكبف ًبهَرِ هتخز اص ُبّش رٌجِ ػلجي -7
 .ٓلوت اًجيب، ًفي ؿذُ اػت ّوچَىلٌٔي ٓمل 

اسائِ  آيِ هتخز اصهٌٔبي ًبهَرِ  اػت وِ پغ اص ًفي كحيحي تفؼيشسٍيىشد ايزبثي  -8
 ؿَد. هي

 اًذ. ًبم ثشدى اص اثَٓلي رجبيي، ثِ ًمل ػخي ٍي پشداختِ ًَػي ٍ آلَػي ثذٍى -9

اگشچِ ٓالهِ ًجبًجبيي دس اداهِ ثب پزيشؽ هٌٔبي خبكي ثشاي ًفبق، خذؿِ هزوَس سا  -10
 (.4/50ًجبًجبيي، هٌتفي داًؼتِ اػت )

 .ًِ ٓلت هٔلَم ،ايي ثيبى تمشيشي ديگش اص ايي ًىتِ اػت وِ ٓلن تبثْ هٔلَم اػت -11

ختيبس اص هـخلبت ٓذليِ اػت ٍ ًِ فمي ؿئِ، اهب چَى پشػـگش تٔبسم ثبٍس ثِ ا -12
ٌَٓاى اؿىبل هٌشح وشدُ، سٍؽ سهي ثِ ٌَٓاى هفؼشي  هفبد آيِ ثب آتمبدات ؿئِ سا ثِ

 ؿئِ ثشرؼتِ گشديذُ اػت.

ّبي آيِ اػت، اهب اص آًزب  ؿَد، تحليل ٓملي فشاص آًچِ وِ دس ايي سٍيىشد هحمك هي -13
دس ًْبيت هٌزش ثِ تجييي كحيح هَهَّ ػخي دس آيِ، ئٌي هَهَّ وِ ايي تحليل 

 آى سا ريل ايي ٌَٓاى لشاس دادين. ،ؿَد وجبئش هي ثخـيذُ ًـذى هشتىجيي هلشّ

 .476حمبئك التأٍيل، سهي،  ثشاي هـبّذُ لَل سهي دس ايي صهيٌِ ًه: ػيذ -14

ووبلي خذاًٍذ سا ًىتِ هْن ايي اػت وِ تحليل هزوَس دس دل خَد تَرِ ثِ اٍكبف  -15
 ثِ ّوشاُ داسد.

آيِ دال ثش اسادُ هجبح ثْـتيبى اػت،  ،اكل ؿجِْ ايي اػت وِ ثٌب ثِ آتمبد پشػـگش -16
سٍ اهش  اييداًٌذ، اص ثيَْدُ هي ،دس حبلي وِ ؿئيبى ٓولي سا وِ دس پي آى حَاثي ًجبؿذ

 هَرَد دس آيِ اهش ٓجخي خَاّذ ثَد.

ايي اػت وِ لَلي ثِ دليل هغبيشت داؿتي الَال دس حميمت هٌَِس اص ٌَٓاى فَق  -17
 سليت ثب ادلِ ٓملي، ًؼجت ثِ آًْب سرحبى داؿتِ اػت. 
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سهي،  ػيذ: ًه) تشريح ايي هالن روش ثذٍى لَلي پزيشؽ ،اروبليتأييذ  اص هٌَِس -18
 .اػت الَال تشريح ليدال ٍ ؿَاّذ تفليلي، روشتأييذ  اص هٌَِس ٍ( 139، حمبئك التأٍيل

، «خذاػت ًبحيِ اص وِ ٓمبثي»: اًذ اص ٓجبست« ًفغ» ولوِ ٍرَُ هٌمَل دسثبسُ شيػب -19
 (.184)ػيذ سهي، حمبئك التأٍيل،  «پشٍسدگبس ٓول ٍ ػٌَت» پشٍسدگبس ٍ« رات»

 ٓوَم ( ٍ هَافمت ثب لَل418)ػيذ سهي، حمبئك التأٍيل، « لذهب سٍؽ ثِ ًضديىي» -20
وِ چَى ريل ٌَٓاى  الَال اػت تشريح سد ديگش سهي يّب هالن ،(416 )ّوبى،( اوخشيت)

 گشفتٌذ، اص ًشح آًْب خَدداسي ؿذ. ٓمل ٍ فشٍٓبت آى لشاس ًوي

وبسّبي اًتمبدي سهي ًؼجت ثل ًمذ اروبلي اػت. يىي اص ػبصًٍمٌِ همب ًمذ تفليلي -21
خذؿِ دس الَال ثذٍى روش تفليلي  ،ثِ الَال ػبيشيي، ًمذ اروبلي اػت ٍ هٌَِس اص آى

سٍي ٍ  ثيبى ايي ًىتِ وِ دس ايي لَل وذ مذّبػت. هخالً پغ اص ًمل لَلي ثبهجبًي ايي ً
(. رْت آؿٌبيي 324ثِ ًمذ آى پشداختِ اػت )ػيذ سهي، حمبئك التأٍيل،  ،ًبپؼٌذي اػت

 .273، 129، 395، 239، 304، 163، 113ثب ػبيش هَاسد ًه: ّوبى، 

ٓشثي، فؼبد هٌٔبيي، هغبيشت ّبي ثيبًي صثبى  ّبي ادثي، كشفي ٍ ًحَي، ؿيَُ هالن -22
ريل  اًذ وِ چَى هَهَٓبً تفؼيشي الَال ًمذ دس سهي ديگش هٔيبسّبي ،ثب ػيبق ٍ اروبّ

 ْب خَدداسي ؿذ.گٌزيذًذ، اص پشداختي ثِ آً ي ًويگشاي ٌَٓاى ٓمل
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