
 دس شيؼِ هتمي ٍ جبهغ تفبسيش اص يىى القرآن تفسير في الرحمه مواهب

ِ اى اص صيشا است؛ اخيش دٍسُ ّبى  فمْى، ثالغى، لغَى، ادثى، هختلف اثؼبد ثِ ػلوى صاٍي

ِ تٌبست لسوت ّش دس ٍ پشداختِ ػشفبًى ٍ فلسفى اجتوبػى، والهى،  ثحج ٍاسد ث

.  است شذُ

 ّوِ شبهل. است هٌمَل ٍ هؼمَل ثيي جوغ دسػيي حبل ٍ اجتْبدى تفسيش، سٍش

 سا هطبلت ػجبسات دس تفٌي ٍ پيچيذگى ثذٍى ٍ سٍاى ًخشى ثب ٍ هى شَد لشآى آيبت

. است وشدُ اسائِ

ِ اى دس تفسيش، ثِ ٍسٍد اص لجل هؤلف  چٌيي ايي سا خَد شيَُ ٍ اًگيضُ وَتبُ، همذه

: هى داسد ثيبى

 وشدُ اًذ؛ تفسيش هأًَسٌذ، آى ثب وِ ػلوى ثَى ٍ سًگ ثِ سا لشآى هفسشيي، اوخش»

 ايي تالشن. ديگشاى ٍ حذيج اّل لغت، اّل طَفيِ، ػشفب، فمْب، هتىلويي، فالسفِ،

( ع)ائوِ اص آًچِ ثب ٍ دّن اسائِ لشآى ثِ سا لشآى تفسيش ٍ ًىٌن سأى ثِ تفسيش وِ است

 ششيؼت اّل جويغ اتفبق ٍ پزيشش هَسد سا آًچِ ٍ دسآهيضم آهذُ، آيبت تجييي دس

 آيبت اص هؼتجش لشائي ثب هى تَاى وِ سا آًچِ ًْبيت، دس ٍ ًوبين اػبفِ آى ثِ است،

. ًوبين روش آى وٌبس وشد، استظْبس

 هجبحج آى اص ثؼذ ٍ هفشدات سپس وٌن، ثيبى سا آيِ هؼوَى وِ ثَدُ ايي هي سٍش

 داللت ّبى ثب آيِ وِ سا ػبهى هؼٌبى داللى، هجحج دس ٍ وٌن هطشح سا آيِ ثِ هشثَؽ

. وشدُ ام ثيبى داسد، اشبسُ آى، ثِ ػلوى دلبئك يب ظبّشى
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 ٍ ّذايت آًْب لشيت جبهغ هؼتمذم، صيشا ًشذم؛ آًْب استجبؽ ٍ آيبت ًظن ثيبى هتؼشع

 ًضٍل شأى. ًوى ثيٌن آيبت ًظن روش ثشاى ٍجْى ٍطف، ايي ثب است؛ اًسبًى تىبهل

 خَد، هظبديك ثش وِ است وليبتى لشآى، آيبت هؼتمذم، چَى ًىشدم؛ روش غبلجب سا آيبت

 ثِ يب ًضٍل صهبى ثِ آى تخظيض ثشاى ٍجْى پس هى وٌذ؛ تطجيك صهبى ّب ّوِ دس

. ًيست خبطى، فشد

 آيِ هؼٌبى تخظيض ثبة اص ّستٌذ، هظبديك ثيبى طذد دس وِ ًيض( ع)ائوِ اص سٍايبتى

 اص. هى ثبشذ خَد افشاد ثش ولى تطجيك هظذاق ثلىِ ثَد، ًخَاّذ هظذاق، آى ثِ

. «جستن احتشاص صائذ تفظيل ٍ سخت الفبظ ٍ هغلك ػجبست ّبى

 احيبًب ٍ آيبت تؼذاد آى، ثَدى هذًى يب هىى روش ثِ سَسُ، ّش ثحج اثتذاى ايشبى

 ثِ اشبسُ اى اثتذا هى شَد، آيبت ثحج ٍاسد آى اص پس. هى پشداصد آى تسويِ ٍجِ

 ثِ آى اص ثؼذ. هى پشداصد آى فمشُ ثِ فمشُ تفسيش ثِ سپس ًوَدُ، آيبت، ولى هؼوَى

.  هى وٌذ ثيبى سا آًْب تفسيش ٍ هفبّين لغَى، هؼبًى پشداختِ، هفشدات

: جولِ آى اص هى پشداصد؛ هتفبٍتى ثحج ّبى ثِ ،«الومبم ثحَث »ػٌَاى تحت ايشبى

 ٍ اخاللى ػلوى، ػشفبًى، والهى، فلسفى، سٍايى، فمْى، داللى، ثحج ادثى، ثحج

. اجتوبػى

 ثيبى سا آى هختلف ٍجَُ ٍ هى پشداصد لشائت ٍ تشويت ٍ تجضيِ ثِ ادثى، ثحج دس

 ،336 طفحِ ،1 جلذ هبًٌذ هى ًوبيذ؛ اسائِ ادثى تخظظى ثحخى ًيض گبُ ٍ هى ًوبيذ

 هطبلجى «داللى ثحج »اص ايشبى هشاد. «لَ »ثِ ساجغ ثحخى ثمشُ، سَسُ 96 آيِ ريل

. هى شَد فْويذُ آى هبًٌذ ٍ ػلوى لشائي آيبت، ظبّش ووه ثِ وِ است
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 آى ثش استذالل ثِ حذٍدى تب ٍ هى شَد آيبت فمْى هسبئل هتؼشع ،«فمْى ثحج »دس

 وتبة يب ًبم روش ثذٍى فمْى وتت ثِ سا آى تفظيل اهب هى پشداصد؛ اهبهيِ، هزّت طجك

(. ثمشُ سَسُ 79 آيِ ريل ،307ص ،1د هبًٌذ )هى دّذ اسجبع خَد «األحىبم هْزة»

 تفسيش دس تفسيشى، ٍ سٍائى وتت اص سا اػتوبد لبثل سٍايبت ايشبى، ،«سٍايى ثحج »دس

 سجبل يب سٌذ داللت، هؼوَى، دسثبسُ ًظش اظْبس ثب ّوشاُ هؼوَال ٍ هى وٌذ روش آيبت

. هى ثبشذ آى،

 102 آيبت هخالًريل هى پشداصد؛ آيِ ثب هٌبست هَػَع دس ػلوى ثحج ّبى ثِ ًيض گبّى

 ثب آى فشق ٍ تأحيش هَػَع، اًَاع، حميمت، سحش، دسثبسُ ػلوى ثحخى ثمشُ، 103 ٍ

[ ۱]لشآى تٌضيل ٍ ًضٍل ويفيت دسثبسُ ػلوى ثحج يب هى ًوبيذ هطشح اًجيب ػول

ِ ػٌَاى هى دّذ؛ اسائِ فلسفى، ثحج ّبى گبّى، ًيض آيبت تٌبست ثِ  آيبت ريل ًوًَِ ث

 «هختبس فبػل دس هؼلَل ٍ ػلت ثيي سٌخيت ًفى »ثِ ساجغ ثحخى حوذ، سَسُ 5-7

 الْى افبػبت »ايٌىِ دسثبسُ ثحخى ثمشُ، سَسُ 54-51 آيبت ريل دس يب هى وٌذ هطشح

 هيمبت اص اطلى غشع ايٌىِ ٍ هى ثبشذ لبثل ويفيت ٍ استؼذاد حذٍد ثِ هحذٍد

 ًسبء سَسُ 28-26 آيبت ريل ،8د ،85ص دس سا اسادُ ثحج يب ٍ «است افبػبت ّويي

. هى ًوبيذ هطشح

ِ تٌبست ًيض ثبطٌى، استظْبسّبى ٍ ػشفبًى ًىبت ٍ لطبئف ثيبى ِ الى آيبت، ث  تفسيش الث

 ٍ 38 آيبت ٍ «ّجَؽ »ثحج ريل ،1د ،179 ٍ 184ص هبًٌذ است؛ چشن ًَاص ايشبى،

 ثحخى يب ًسبء سَسُ 31 آيِ ريل ،144ص ،8د ًفس، تْزيت ثحج يب ثمشُ سَسُ 35

. ًسبء سَسُ 28-26 آيِ ريل ،8د ،102ص هشاد، ٍ اسادُ دس

 ٍ آًْب خشٍد ٍ صًذگى ٍ هظش ثِ اسشائيل ثٌى دخَل تبسيخ هبًٌذ تبسيخى، ثحج ّبى

. هى شَد ديذُ آيبت، ريل گبّى اص ّش ثمشُ، لظِ ويفيت
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 هبًٌذ است، ايشبى هجبحج تىويل وٌٌذُ ون، همذاس ثِ ًيض ًحل ٍ هلل ػمبيذ تبسيخ

. 1د ،271ص ثمشُ، سَسُ 62 آيِ ريل ،«طبثئيي »ػمبيذ تبسيخ ثحج

 گٌبّبى ثحج هبًٌذ هى ًوبيذ، هطشح هظٌف، وِ است هَاسدى اص ًيض اخاللى هطبلت

 ،8د ،352ص ًفبق، ثحج يب ًسبء سَسُ 31 آيِ ريل ،8د ،135ص طغيشُ، ٍ وجيشُ

. ًسبء سَسُ 63-60 آيبت ريل

ِ تٌبست ٍ ًشذُ ٍالغ هظٌف غفلت هَسد ًيض اجتوبػى ثحج ّبى  است، وشدُ هطشح ث

 جبيگبُ يب ثمشُ سَسُ 188 آيِ ريل هلىيت، حميمت دس ثحخى ،107ص ،3د هبًٌذ

. ثمشُ سَسُ 223 ٍ 222 آيبت ريل ،380ص ،3د صى،

 هبًٌذ هى وٌذ، جلت خَد ثِ سا خَاًٌذُ تَجِ هظٌف، والهى هجبحج هيبى، ايي دس

 ٍ ججش ثحج سحش، ٍ هؼجضُ فشق ثِ ساجغ 103 ٍ 102 آيبت ريل ،361ص ،1د

 ثحج يب 140ص تب 132ص ،1د ثمشُ، سَسُ 27 ٍ 24 ٍ 23 آيبت ريل تفَيغ

. ًسبء سَسُ 59 آيِ ريل ،340ص ،8د اهبهت،

 ثش دس سا هطبلجى ًيض اًذن، هَاسدى دس «لشآًى ثحج »ػٌَاى ثبال، ػٌبٍيي ثش ػالٍُ

-275 آيبت ريل 456ص ،4د يب ًسبء سَسُ 48 آيِ ريل ،283ص ،8د هبًٌذ داسد،

. سثب دسثبسُ ثمشُ، سَسُ 281

 شىل ثِ اهب ًٌوَد، لشآًى ػلَم دسثبسُ ثحخى خَد، وَتبُ همذهِ دس گشچِ هؤلف

 ًسخ دس هفظلى ثحج هبًٌذ است، ًوَدُ هطشح سا ػلن ايي هطبلت ثشخى هَػَػى

 ،115ص ،1د )لشآى اػجبص ثحج يب( ثمشُ سَسُ 108-106 آيبت ريل ،377ص ،1د)

 سَسُ 185 آيِ ريل ،39ص ،3د )لشآى ًضٍل ثحج ٍ( ثمشُ سَسُ 24-23 آيبت ريل

 (.ثمشُ

 . سَسُ اًؼبم پشداختِ شذُ است73 تب 1دس جلذ سيضدّن ثِ تفسيش آيبت 
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