;9

درآمدی بر هرمنوتیک از دیدگاه نهج البالغه

فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه
سال اول -شماره  -2تابستان 1392

درآهدی بر ّرهٌَتیک از هٌظر ًْجالبالغِ
3

حؿیٗضيب َبٞطیٔ ،*1حٕسرٛاز یساِٟیفط٘ ،2طٌؽ حٕعٜذب٘ی
تاریخ دریافت2331/3/5 :

تاریخ پذیزش2331/6/11 :

چكـیدُ
«ٞطٔٛٙتیه» یٗٙی «ٙٞط تأٚیُ»  ،زض انُ اضائٓ٘ ٝطی ٚ ٝضٚـ زضثبض ٜتأٚیُ وتبة ٔمسّؼ  ٚزیٍط ٔتٖٛ
زقٛاض ٔیثبقس .أطٚظ ٜایٗ ثحج ثٖٛٙٝاٖ یه زا٘ف ربیٍبٚ ٜیػٜای ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت؛ ثٚٝیػٜ
زض ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ٕٞچ ٖٛفّؿف ،ٝاِٟیبت٘ ،مس ازثی ّْٖٛ ،ارتٕبٖی  ٚفّؿف ،ّٖٓ ٝپطؾفٞب  ٚثحجٞبی
رسیسی ضا ثٚٝرٛز آٚضز ٜاؾتٔ .مبِ ٝحبيط ثط آٖ اؾت و ٝثحج ٞطٔٛٙتیه ضا اظ ٘ٓط ٔٗٙبٔ ،طاحُ تح... ٚ َٛ
ثطضؾی ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝضاثُٝی ٖبِٕبٖ اؾالٔی ثب ٞطٔٛٙتیه ،ثبظتبة  ٚتأحیطٞطٔٛٙتیه زض حٛظ ّْٖٛ ٜاؾالٔی ٚ
٘مس آٔٛظٜٞبی آٖ ثٚٝیػ ٜزض حیُٝی تفؿیط  ٚفٔ ٟٓتٗ ثپطزاظزٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ٔمبِ ٝآٔٛظٜٞبی ٞطٔٛٙتیه
 ٚتأحیط آٖ ثط تـفؿیط لـطآٖ  ٚاذتالف زض زیٗ اظ ٔٓٙط  ٚزیـسٌب ٜحًطت ٖـّی(ٔ) زض وتـبة ٌطاٖؾًٙ
ٟ٘ذاِجالغ ٝثطضؾی ٌطزیس ٜاؾت.
کلید ٍاژُّاٞ :طٔٛٙتیهٔ ،تٗ زیٙی ،تفؿیط ،تأٚیُٟ٘ ،ذاِجالغٝ

 .1اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض
 .2وبضقٙبؼاضقس فّؿف ٝتّٗیٓ  ٚتطثیت زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض
 .3وبضقٙبؼاضقس ّٖ ْٛلطآٖ  ٚحسیج
* ٛ٘ :یؿٙسٔ ٜؿئَٛ

Email: Taheri_ h32@yahoo.com
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هقدهِ
لطائتپصیطی زیٗ اظ رّٕٔ ٝجبحج ٔ ٟٓزیٗقٙبؾی ٔٗبنط اؾت .ایٗ ٔٛي ٔٛضا ٔیتٛاٖ اظ ٘تبیذ آٔٛظٜٞبی
ٞطٔٛٙتیه  ٚثطٌطفت ٝاظ ٞطٔٛٙتیه فّؿفی زا٘ؿت .اظ رّٕ ٝپیبٔسٞبیی و ٝثط ایٗ ٘ٓطیٔ ٝتطتت اؾت،
ٖسْزؾتیبثی ث٘ ٝیت ٔؤِف٘ ،ؿجیٌطاییٖ ،سْ تٗییٗ ٔٗٙبی زضؾت  ٚیىؿبٖ ثٛزٖ  ٚپبیبٖ٘بپصیط ثٛزٖ
فٟٞٓب ،زذبِت پیففطوٞبی ٔفؿط زض تفؿیط ٔ ... ٚیثبقس .ثب ٔطارٗ ٝثٟ٘ ٝذاِجالغ ٚ ٝتٛنیفبت حًطت
اظ لـطآٖ  ٚتفؿیط آٖ ٔیتٛاٖ پبؾد ایٗ پطؾفٞـب ضا ثٝزؾت آٚضز؛ و ٝآیـب حًطت ّٖی(ٔ) زض فطٔبیكبت-
قبٖ ثط ٞطٔٛٙتیه نحٌ ٝصاضزٜا٘س؟ آیب ف ٟٓحمیمی  ٚنحیح لطآٖ لبثُ زضیبفت اؾت؟ آیب ف ٟٓلطآٖ
٘ؿجی ثٛز ٚ ٜثسٞ ٖٚیچ يبثُ ٚ ٝانّی ٔیتٛاٖ ٞط ثطزاقتی اظ آٖ زاقت؟ حًطت تىخطٌطایی  ٚلطائت-
پصیطی زض زیٗ ضا تأییس وطزٜا٘س یب ضز ٕ٘ٛزٜا٘س؟ ... ٚ
ّرهٌَتیک
وّٕٞ ٝطٔٛٙتیه اظ ٍٙٞبْ ْٟٛضـ زض لطٖ ٞفس ٓٞث ّٖٓ ٝفٗ تأٚیُ اقبض ٜزاقت ٝاؾت .ایٗ ّٖٓ تب لطٖ
٘ٛظزٕٛٗٔ ٓٞالً قىُ ٘ٓطی ٝضا ث ٝذٛز ٌطفت وٖٚ ٝس ٜتٓٙیٓ لٛاٖس حبوٓ ثط ضقت ٝتأٚیُ ضا ٔیزاز .لهس
ایٗ ضقت ٝثَٛٝض غبِت ٙٞزبضی  ٚحتی فّٙی ثٛزٞ ّٖٓ .طٔٛٙتیه ذٛز ضا ث ٝزازٖ رٟتٞبیی ضٚـ قٙبذتی
ثّٖٔٛ ٝی ٔحسٚز وطز و ٝثَٛٝض اذم تأٚیّی ثٛز ثب ایٗ غبیت و ٝتب آ٘زب ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ ذٛزضأیی یب
تفؿیط ث ٝضأی زض تأٚیُ  ٚتفؿیط ارتٙبة وٙسٞ ّٖٓ .طٔٛٙتیه و ٝتمطیجبً ثط ثیٍبٍ٘بٖ ثب ایٗ ّٖٓ ٘بقٙبذتٝ
ثٛز ،تب ٔستٞب «ضقتٝای وٕىی» ضا زض زض ٖٚضقتٞٝبی تخجیتقسٜای حفّ وطز و ٝث ٝتأٚیُ  ٚتفؿیط
ٔت ٖٛیب ٘كب٘ٞٝب اٞتٕبْ ٔیوطز٘س (غاٖ ٌط٘ٚسٖ .)13 :1391،
زض احٙبی ٖهط ثبؾتبٖ  ٚزٚضٜی پسضاٖ وّیؿب ،اثتسا لٛاٖس ّٖٓ ٞطٔٛٙتیه ثٝنٛضت ٘بلم ٚرٛز زاقت.
ؾپؽ ِٛتط  ٚذساقٙبؾبٖ رٙجف انالحَّجی ّٖٓ ٞطٔٛٙتیه ٘ٓبْٔٙس ضا ٔتسا َٚوطز٘س  ٚؾپؽ ّٖٓ
ٞطٔٛٙتیه ث ٝزؾت قالذط ٔبذط ث٘ ٝرؿتیٗ ٘ٓطیٝی رٟبٖضٚا زض ذهٛل ف ٟٓتجسیُ قس .زیّتبی ایٗ
ّٖٓ ٞطٔٛٙتیه ضا ث ٝضٚـقٙبؾی رٟبٖضٚا زض ذهٛل ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ٌؿتطـ زاز ٚ ،ؾطا٘زبْ ّٖٓ
ٞطٔٛٙتیه رٟبٖضٚا ث ٝحٛظٜٞبیی اظ لجیُ ٘مس ایسٚئِٛٛغی  ٚذساقٙبؼ ٓ٘ ٚطیٝی ازثی ٓ٘ ٚطی ٝزضثبضٜ
ّٖٓ  ٚفّؿفٝی ّٖٕی ٌؿتطـ یبفت (ٕٞبٖ.)16 :
ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝانُالح ٞطٔٛٙتیه ثٖٛٙٝاٖ قبذٝای اظ زا٘ف تب ٖهط ض٘ؿب٘ؽ یٗٙی لطٖ
قب٘عزٔ ٓٞیالزی ٛٙٞظ تحمك ذبضری ٘یبفت ٝثٛز .تب لطٖ ٞفسٔ ٓٞیالزی ٔجبحخی ٔٔ ٚ ٓٓٙطتجٍ و ٝقبذٝ
ذبنی اظ زا٘ف ضا تكىیُ زٞس ٘ ٚبْ ٞطٔٛٙتیه ثط آٖ ٟ٘بز ٜقس ٜثبقس ،ؾطا٘ ٘ساضیٕٓٛٗٔ .الً «زاٖ ٞبٚض»
ضا ٘رؿتیٗ وؿی ٔیزا٘ٙس و ٝایٗ ٚاغ ٜثٖٛٙٝاٖ ٔٗطّف قبذٝای اظ زا٘ف اؾتفبز ٜوطزٚ .ی زض ؾبَ 1654
ٔیالزی اظ ایٗ وّٕ ٝزض ٖٛٙاٖ وتبثف ٔسز ٌطفت .ثٙبثطایٗ ٔفٞ ْٟٛطٔٛٙتیه ثٖٛٙٝاٖ قبذٝای اظ زا٘ف،
ذبل پسیسٜای ْٟ٘ٛٛض ٔ ٚطث ٌٛث ٝزٚضاٖ ٔسض٘یت ٝاؾتٌ .طچ ٝوّٕ ٝی٘ٛب٘ی ( )Hermeneutikeاظ ظٔبٖ
افالَ ٖٛث ٝوبض ٔیضفت ٝاؾتٗٔ ،بزَ التیٙی آٖ یٗٙی ( )Hemeneuticaتٟٙب اظ لطٖ ٞفسٔ ٓٞیالزی ثٝ
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ثٗس ثٖٛٙٝاٖ انُالحی ذبل و ٝثیبٍ٘ط قبذٝای ذبل اظ ٔٗطفت ثكطی اؾت ،تسا ٚ َٚاؾتٕٗبَ یبفت .ثٝ
ٕٞیٗ زِیُ اؾت و ٝثطضؾی تبضیرچٝی ٞطٔٛٙتیه ضا اظ لطٖ ٞفس ٓٞآغبظ ٔیوٙٙس  ٚزٚضاٖ پیف اظ آٖ ضا
(ٞ )Pre historyطٔٛٙتیه ٔی٘بٔٙس (احٕس ٚآٖی.)116 :1379 ،
انُالح ( )Hermemeuticeاظ فُٗ ی٘ٛب٘ی ( )Hermeneuinثٙٗٔ ٝبی «تفؿیط وطزٖ» ٌطفت ٝقسٜ
اؾت ٙٗٔ ٚبی اؾٕی آٖ ( )Hermeneiaیٗٙی «تفؿیط» اؾتٞ .طٔٛٙتیه ثٙٗٔ ٝبی ثیبٖ وطزٖ ،تٛيیح
زازٖ ،تطرٕ ٝوطزٖ یب تأٚیُ ٕ٘ٛزٖ اؾت (ؾیس٘هیط احٕسحؿیٙی.)75 :1383 ،
«ٞـطٔٛٙتیه» ٚاغٜای ی٘ٛب٘ی اؾت  ٚثٙٗٔ ٝی «ٙٞط تفؿیط» یب «تفؿیط ٔتٗ» ٔیثبقسٌ .بٞی ٌفتٝ
ٔیقٛز ایٗ ٚاغ ٜاظ ٘ٓط ضیكِ ٝغٛی ثب «ٞطٔؽ» پیبٔجطِ ذسایبٖ ،ثی اضتجبٌ ٘یؿت .زض حمیمت «ٔفؿط» وبض
«ٞطٔؽ» ضا ا٘زبْ ٔیزٞس ٔ ٚیوٛقس تب ٞطٔؽ ٌٙٗٔ ٝ٘ٛبی ؾرٗ ضا وكف وٙسٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛوٞ ٝطٔؽ
پیبْ آٚض ٔ ٚفؿط پیبْ ذسایبٖ ثٛز (رٗفط ؾجحب٘ی.)11 :1387 ،
ثٙبثطایٗ اقىبَ ٔرتّف ایٗ ؤّٕ ٝتًٕٗ ث ٝف ٟٓزضآٚضزٖ چیع یب ٔٛلٗیتی ٔج ٟٓاؾت .ایٗ ٚاغ ٜث ٝایٗ
ّٖت ٔطتجٍ ثب «ٞطٔؽ» ذسای پیبْضؾبٖ ی٘ٛب٘یبٖ ٔیزا٘ٙس وٚ ٝاؾُٝای ثٗٛٙاٖ ٔفؿط  ٚقبضح ثٛز  ٚپیبْ
ذسایبٖ ضا ؤ ٝحتٛای آٖ فطاتط اظ ف ٟٓآزٔیبٖ ثٛز ثطای آٟ٘ب ث ٝنٛضت لبثُ زضن زض ٔیآٚضز (ثطٌطفت ٝاظ؛
ثبثه احٕسی.)500-501 :1388 ،
ٚاغٜی ی٘ٛب٘ی ٞطٔٛٙتیه اظ ظٔبٖ افالَٛٔ ٖٛضز اؾتفبز ٜثٛز ٜاؾت  ٚاضؾُ ٓٞ ٛاظ ایٗ ِفّ ثطای
٘بٍٔصاضی ثركی اظ وتبة «اضغ »ٖٛٙذٛز ؤ ٝطث ٌٛثٔ ٝجحج ُٔٙك لًبیبؾت اؾتفبز ٜوطز  ٚزض آٖ ثٝ
ثطضؾی ؾبذتبض زؾتٛضی ٌفتبض آزٔی پطزاذت (احٕس ٚآٖی.)25 :1382 ،
تؼریف ّرهٌَتیک
اظ آ٘زب و ٝزا٘ف ٞطٔٛٙتیه زض ٔغطة ظٔیٗ زچبض تغییط  ٚتحَٞٛبی ثؿیبض اؾبؾی قس ٜاؾتِ ،صا تٗبضیف
ٔتٗسزی ثطای آٖ اضائ ٝقـس ٜاؾت و ٝثب رٕٕثٙـسی آٟ٘ب ٔیتٛاٖ ث ٝایـٗ ٘تیز ٝزؾت یبفت وٕٖ ٝالً
ٕ٘یتٛاٖ تٗطیفی ربٕٔ اظ آٖ اضائ ٝزاز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٕٝٞ ٝحّٞٝب ٌ ٚطایفٞبی ٞطٔٛٙتیىی ضا ثتٛا٘س
پٛقف زٞسٔ .خأل؛
 .1قالیط ٔبذط ( :)1768-1834ثٞ ٝطٔٛٙتیه ثٔ ٝخبثٙٞ« ٝط فٕٟیسٖ» ٔیٍ٘طیؿت ٗٔ ٚتمس ثٛز وٝ
تفؿیط ٔتٗ زائٕبً زض ٔٗطو ذُط اثتالء ث ٝؾٛء ف ٟٓلطاض زاضزِ ،صا ٞطٔٛٙتیه ثبیس ثٙٔٝعِٔ ٝزٕٖٝٛ
لٛاٖسی ضٚقٕٙس ثطای ضفٕ ایٗ ذُط ث ٝاؾترساْ زضآیس .ثس ٖٚچٙیٗ ٙٞطی ضاٞی ثطای حه َٛفٚ ٟٓرٛز
٘رٛاٞس زاقت.
ٚ .2یّ ّٟٓزیّتبی (ٞ :)ْ 1833-1911طٔٛٙتیه ضا زا٘كی ٔیزا٘س وٟٖ ٝسٜزاض اضائ ٝضٚـقٙبؾی ّْٖٛ
ا٘ؿب٘ی اؾت ٞسف انّی تالـ ٞطٔٛٙتیىی زیّتبی اضتمبی اٖتجبض  ٚاضظـ ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی َٓٞ ٚطاظ وطزٖ
آٖ ثب ّٖ ْٛتزطثی اؾت.
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 .3ثبثٙط :یىی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔٗبنط إِٓب٘ی ٞطٔٛٙتیه ضا «آٔٛظ ٜفٗٔ »ٟٓطفی ٔیوٙس .ایٗ تٗطیف ثب
ٞطٔٛٙتیه فّؿفی ٞبیسٌط ٌ ٚبزأط تٙبؾت زاضز ،چطا وٞ ٝسف اظ ٞطٔٛٙتیه فّؿفی ٚنف وطزٖ ٔبٞیت
ف ٟٓاؾت ٞ ٚطٔٛٙتیه فّؿفی ثطذالف ٞطٔٛٙتیهٞبی ٌصقت ٝ٘ ٝثٔ ٝم ِٝٛفٔ ٟٓتٗ ٔٙحهط ٔیقٛز ٚ
٘ ٝذٛز ضا زض چٟبضچٛة ف ّْٖٛ ٟٓا٘ؿب٘ی ٔحسٚز ٔیوٙس ،ثّى ٝثُّٔ ٝك فٓ٘ ٟٓط زاضز  ٚزضنسز تحّیُ
ٚالٗ ٝف ٚ ٟٓتجییٗ قطایٍ ٚرٛزی حه َٛآٖ اؾت (ایطا٘سٚؾت.)1390،
اٌط اظ اضائ ٝتٗطیف زلیك  ٚربٕٔ نطف٘ٓط وٙیٓ ایٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز و ٝثطای ضٚقٗ ؾبذتٗ اشٞبٖ ٚ
تٗییٗ ارٕبِی ایٗ ٘ىت ٝوٞ ٝطٔٛٙتیه ث ٝچ ٝؾٙد ٔجبحخی اقتغبَ زاضز ،تٗبضیفی تؿبٔحی اضائ ٝزٞیٓ .ثٝ
ٖٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپُ ضیىٛض زض اثتسای ٔمبِ« ٝضؾبِت ٞطٔٛٙتیه» آٖ ضا چٙیٗ تٗطیف ٔیوٙسٞ« :طٔٛٙتیه
٘ٓطی ُٕٖ ٝف ٟٓاؾت زض رطیبٖ ضٚاثُف ثب تفؿیط ٔت.»ٖٛ
ضیچبضز پبِٕط ٘یع ثب ٕٞیٗ ٞسفٞ ،طٔٛٙتیه ضا چٙیٗ تٗطیف ٔیوٙسٞ« :طٔٛٙتیه ،أطٚظٖ ٜطيٝوٙٙسٜی
ؾٙت تأُٔ فّؿفی إِٓبٖ  ٚاذیطاً فطا٘ؿ ٝزض ثبة ٔبٞیت ف )Undetstanding( ٟٓاؾت و ٝاظ َطیك
قالیط ٔبذط  ٚزیّتبی ٞ ٚیسٌط ٌؿتطؼ یبفت ٝاؾت  ٚأطٚظ تٛؾٍ ٌبزأط  ٚضیىٛض اضائٔ ٝیقٛز (احٕس
ٚآٖی.)121 :1379 ،
زض ٚالٕ ثحج انّی ٞطٔٛٙتیه ایٗ اؾت و ٝفطآیٙس فٕٟیسٖ چٍ ٝ٘ٛنٛضت ٔیٌیطز ٙٗٔ ٚب چٍ ٝ٘ٛاظ
قرهی ث ٝقرم زیٍط ا٘تمبَ ٔییبثس .پؽ ٞطٔٛٙتیه ضا ٔیتٛاٖ زا٘ف تفؿیطقٙبؾی یب ٔٗٙبقٙبؾی
لّٕساز وطز.
ٔجبحج ٞطٔٛٙتیىی ث ٝؾؤاالتی اظ ایٗ لجیُ پبؾد ٔیزٞس وٝ؛ آیب ٔیتٛاٖ ثس ٖٚزذبِت پیف زاٚضی ٚ
پیف فطو ثٙٗٔ ٝبی والْ یب ٔتٗ زؾت یبفت؟ زِیُ اذتالف ثیٗ ٔفؿطاٖ یه ٔتٗ چیؿت؟ آیب ٘یت
ٔؤِف لبثُ زؾتیبثی اؾت یب ٘ٝ؟ آیب ٔالن ٗٔ ٚیبضی ثطای تٕییع ف ٟٓنحیح ٘ ٚبنحیح ٚرٛز زاضز؟ آیب
ٞط ٔتٙی ٘یبظ ث ٝتفؿیط زاضز؟ حمیمت ف ٚ ٟٓتفٟیٓ چیؿت؟
ٞطٔٛٙتیه زض غطة ؾ ٝزٚضٜی انّی ضا پكت ؾط ٌصاقت ٝاؾت وٖ ٝجبضتٙس اظ :والؾیه ،ضٔب٘تیه ٚ
ٞطٔٛٙتیه فّؿفی .زض یه رٕٕثٙسی اظ ٔطاحُ ؾیط  ٚتىبُٔ ٞطٔٛٙتیه ٔیتٛاٖ ٌفت وٞ ٝطٔٛٙتیه زض
آغبظ ضا ٜثٝز٘جبَ یبفتٗ ضٚقی ثطای حه َٛف ٟٓنحیح اظ ٔت ٖٛزیٙی  ٚوتبة ٔمسؼ ثٛز ٜاؾت  ٚؾپؽ
تفؿیط ُّٔك ٔت ٖٛضا ز٘جبَ ٕ٘ٛز ٚ ٜپؽ اظ آٖ ز٘جبَ لبٖسٜؾبظی  ٚضٚـقٙبؾی لبٖسٜٙٔس فٔ ٟٓت ٖٛثٛزٜ
اؾت .اظ ظٔبٖ زیّتبی ٞسف انّی ٞطٔٛٙتیه تسٚیٗ ضٚقی ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ٔٗتجط قسٜ
اؾت .زض تٕبْ ایٗ ٔطاحُ وكف ٔطاز ٔتىّٓ یب ِٔٛف ٔ ٟٓتّمی ٔیقسِٚ ،ی اظ ظٔبٖ ٞبیسٌطٌ ،بزأط ،ضیىٛض
 ٚزضیسا ٞطٔٛٙتیه فّؿفی تأ ؾیؽ ٌطزیس  ٚثس ٖٚتٛر ٝث ٝنحت  ٚؾمٓ ف ،ٟٓزضنسز اضائٍ٘ ٝطـ
تٛنیفی  ٚپسیساضقٙبذتی ٘ؿجت ثٔ ٝبٞیت ف ٚ ٟٓقطایٍ حه َٛآٖ ثطآٔس٘س٘ .تیز ٝآ٘ىٞ ٝطٔٛٙتیه زٚ
ٔطحّٞ ٝطٔٛٙتیه ضٚـقٙبذتی ٞ ٚطٔٛٙتیه فّؿفی ضا ؾپطی وطز ٜاؾت (ٖجساِحؿیٗ ذؿطٚپٙب:1379 ،ٜ
.)102
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قلورٍ ّرهٌَتیک
زض پبؾد ایٗ پطؾف وٞ ٝـطٔٛٙتیه زضثبضٜی چیؿت؟ ثطذی ایـٗ پبؾد ؾبز ٜضا ثطٔیٌعیٙٙس وٝ
ٞـطٔٛٙتیه ،یه ؾـٙت تفـىط  ٚتــأُٔ فـّؿفی اؾت و ٝزض پـی آٖ اؾـت ٔـفٟـ ْٛفٕٟـیسٖ;
 )Verstehen) Understandingضا ضٚقٗ وٙس  ٚث ٝایٗ پطؾف پبؾد زٞس و ٝچ ٝچیعی ؾبظ٘سٙٗٔ ٜبی
ٞط چیع ٔٗٙبزاض اؾت؟ ایٗ «ٞطچیع» ٔیتٛا٘س یه قٗط یب یه ٔتٗ حمٛلی  ٚیب یه فُٗ ا٘ؿب٘ی ،یه
ظثبٖ ،یه فط ًٙٞثیٍب٘ ٚ ٝیب یه فطز ثبقسٗٔ .طفی ٔؿأِ ٝف ٟٓثٖٛٙٝاٖ ٔٛي ٚ ٔٛلّٕطٞ ٚطٔٛٙتیه ،ثب زٚ
ٔكىُ انّی ضٚثٝضٚؾت٘ :رؿت آ٘ى ٝپطؾف اظ ف ٚ ٟٓزضن زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّفی ُٔطح اؾت  ٚزض
ثؿیبضی اظ قبذٞٝبی ٘ٓطی ،وبضثطز زاضز.
ٔٗطفتقٙبؾی ( )Theory of Knowledgeفّؿف ٝتحّیّی ،فّؿف ٝؾٙتی  ٚوالؾیه (ٔتبفیعیه) ،زض
ظٔطٜی ایٗ قبذٞٝبی ٘ٓطی ٞؿتٙس وٞ ٝط یه ثٌٝ٘ٛ ٝای  ٚاظ ظاٚیٝای ثب ٔؿأِ ٝف ٟٓزضٌیط٘س .پؽ ثبیس
ث ٝزضؾتی ّٔٗ ْٛوطز وٞ ٝطٔٛٙتیه اظ چ ٝظاٚیٝای ثٔ ٝؿأِ ٝفٔ ٟٓیٍ٘طز و ٝا ٚضا زض ایٗ رٟت اظ ؾبیط
قبذٞٝبی ٘ٓطی ٔتٕبیع ٔیوٙس.
ٔكىُ ز ْٚآ٘ىٌ ٝطچ٘ ٝحّٞٝبی ٔرتّف ٞطٔٛٙتیىی ثٌٝ٘ٛٝای ثب ٔؿأِ ٝف ٚ ٟٓزضن زضٌیط ثٛزٜا٘س ،أّب
ایٗ ٔمساض اظ اقتطان ٘ٓطی ٝثٞ ٝیچ ضٕ٘ ٚیتٛا٘س ٔجیّٗ لّٕطٔ ٚ ٚحسٚزٞ ٜطٔٛٙتیه ثبقس؛ ظیطا ٞط یه اظ
ایٗ ٘حّٞٝب ثٝز٘جبَ اٞساف ذبل ذٛیف ثٛزٜا٘س  ٚثَٛٝض َجیٗی ایٗ اذتالف ٞسفٛٔ ،رت ٔرتّف قسٖ
ظٔی ٚ ٝٙلّٕطٔ ٚجبحج آٖ قس ٜاؾت (احٕس ٚآٖی.)121-122 :1379 ،
زض ظثبٖ أطٚظی ٞطٔٛٙتیه اظ زایطٜی تفؿیط یه ٔتٗ پب فطاتط ٟ٘بز ٚ ٜزض حٛظٜی ٕٝٞی ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی
ُٔطح ٔیٌطزز.
پؽ ٞطٔٛٙتیه زض تٕبْ قبذٞٝبی ّٖٗٔ ٚ ْٛبضف ثكطی ُٔطح اؾت ٞ ٚط قــبذٝی ٔٗطفتی
ٔزٕٖٝٛی لٛاٖس  ٚانٗٔ َٛطفتی  ٚتفؿیطی ٔرهٛل ذٛز الظْ زاضز .ایٗ ٔ ٕٝٞطث ٌٛاؾت ثٝ
«ٞطٔٛٙتیه ضٚـقٙبؾی» و ٝضٚـ ف ٚ ٟٓتفؿیط ضا اضائٔ ٝیزٞس زض ٔمبثُ ٞطٔٛٙتیه فّؿفی.
ٞطٔٛٙتیه فّؿفیٞ :طٔٛٙتیه فّؿفی ٖجبضت اؾت اظ ثیبٖ ایٗ و ٝفٕٟیسٖ چیؿت  ٚزض چ ٝقطایُی ثٝ
ٚرٛز ٔیآیسٞ .طٔٛٙتیه فّؿفی ثط ذالف ٞطٔٛٙتیه ضٚـقٙبؾی ٘ ٝثٔ ٝمِٝٛی فٔ ٟٓتــٗ ٔٙحهـط
ٔیقٛز  ٝ٘ ٚزض چٟبضچٛة ف ّْٖٛ ٟٓا٘ؿب٘ی ٔحسٚز ٔیٌطزز ،ثّى ٝثُّٔ ٝك فٓ٘ ٟٓط زاضز  ٚزض نسز
تحّیُ ٚالٗٝی ف ٚ ٟٓتجییٗ قطایٍ ٚرٛزی حه َٛآٖ اؾت.
٘تیزٞ :ٝطٔٛٙتیه ز ٚثرف اؾت :یىی ضٚـقٙبؾی  ٚآٖ ٖجبضت اؾت اظ زا٘ف ضٚـ زؾتیبثی ثٝ
ٔفٙٗٔ ٚ ْٟٛبی ٚالٗی ٔؿأِٛٔ ٝضز ُٔبِٗٛٔ ٚ ٝضز تفؿیط و ٝقبُٔ ٕٝٞی ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ٔیقٛز.
زیٍطی ٞطٔٛٙتیه فّؿفی  ٚآٖ ٖجبضت اؾت اظ :زا٘ف وكف ٚالٗیت  ٚحمیمت ٔؿأِ« ٝفٕٟیسٖ»،
«ُٖٕ فٕٟیسٖ»  ٚقطایٍ ثٚ ٝرٛز آٔسٖ فٕٟیسٖ  ٚزضن وطزٖ.
ثب ایٗ تٛيیحبت ٔیتـٛاٖ ٌفت ٞـطٔٛٙتیه ضا چ ٝثٗٔ ٝـٙبی ُّٔك فٟـٓ ثـسا٘یٓ  ٚچـٍ٘ ٝبٞی
ضٚـ قٙبؾب٘ ٝث ٝآٖ زاقت ٝثبقیٓ  ٚیب لبئُ ثٞ ٝطٔٛٙتیه ذبل ثطای ٞط قبذ ٝاظ زا٘ف ثبقیٓ .ثَٛٝضوّی
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ٞط ّٖٕی و ٝانِٛی  ٚیب ضٚقی ضا ثطای ف ٟٓثٙب وٙس ٔیتٛاٖ آٖ ضا ٞطٔٛٙتیه زا٘ؿت٘ .حّٞٝبی
ٞطٔٛٙتیه ثب تٛر ٝث ٝاٞساف آٖ ثب  ٓٞتفبٚتٞبی رسی زاقتٌ ٚ ٝب ٜثب  ٓٞتًبز زاض٘س ِٚی ٍٕٞی زضٖٚ
ٔبیٞ ٝطٔٛٙتیىی زاض٘س .یىی اظ اؾبؾیتطیٗ پطؾفٞب و ٝثبٖج پسیس آٔسٖ زیسٌبٜٞبی ٔتٗسزی زض
ٞطٔٛٙتیه ٌطزیس ٜؾؤاَ اظ ٔف ْٟٛفٔ ٟٓیثبقس.
ّرهٌَتیک ٍ ػالواى ػلَم اسالهی
ٚاغٞ ٠ـطٔٛٙتیهٕٞ ،ب٘ٙـس ٖٙبٚیٗ ْٟ٘ٛ ٛضی چـ ٖٛفّؿفٝی تحّـیّی ،ظثبٖقٙبؾی ،فّؿفٝی ظثبٖ ٚ
٘كب٘ٝقٙبؾی زض قبذٞٝبی ٔرتّف ٔٗبضف اؾالٔی ربیی ٘ساضز ٖ ٚبِٕبٖ اؾالٔی ،آٖ اظ ٔتىّٕبٖ ٚ
فالؾف ٚ ٝانِٛییٗ ٔ ٚفؿطاٖ ،ثَٛٝض ضؾٕی  ٚتحت ایٗ ٖٛٙاٖ ثحخی اضائ٘ ٝىطزٜا٘س .أب ایٗ أىبٖ ٚرٛز
زاضز و ٝپبضٜای اظ ُٔبِت ٔطتجٍ ثب ٔجبحج ضایذ ٞطٔٛٙتیىی زض حٛظٜی تفىط زیٙی ٔب ضا ٜیبفت ٝثبقس.
ٞطٔٛٙتیه لجُ اظ ٞبیسٌط ث ٝقسّت ُٔٗٛف ث ٝتفؿیط ٔتٗ  ٚثیكتط زض پی ٘ٓطیٝپطزاظی زض ثبة ویفیت
تفؿیط آٖ  ٚتهحیح  ٚتٙمیح ضٚـ زضؾت ف ٟٓاؾتٞ .طٔٛٙتیه فّؿفی ٘یع اِجتٞ ٝسف انّیاـ پطزاذتٗ
ثٔ ٝمِٝٛی فٔ ٟٓتٗ ٘یؿت ،أب ث ٝآٖ تٛرٟی ذبل زاضز .اظ َطف زیٍط ّٖ ْٛاؾالٔی زض قبذٞٝبی
ٔرتّف آٖ ،ثٚ ٝیػ ٜفم ،ٝوالْ  ٚتفؿیط ،اضتجبٌ ٚؾیٗی ثب ف ٚ ٟٓتفؿیط ٔت ٖٛزیٙی زاضز .اظ ایٗ ضٖ ٚبِٕبٖ
اؾالٔی زض ٔطارٗٝی ذٛیف ثٔ ٝت ٖٛزیٙی ،اظ ٘ٓطیٝی تفؿیطی ذبنّی پیطٚی ٔیوٙٙسٔ .جبحج
پػٞٚكٍطاٖ زیٙی ٔب زض ظٚایبی ٔرتّف ،اظ ٞطٔٛٙتیه زض ظٔیٝٙی تفؿیط ٔكبثٓ٘ ٝطیبت ٞطٔٛٙتیىی اؾت؛
ٌطچ٘ ٝبْ ٞطٔٛٙتیه ثط آٖ ٟ٘ٙبز ٜثبقٙس.
ؾ ٝقبذٝی ذبل اظ ّٖ ْٛاؾالٔی ،یٗٙی والْ ،فم ٚ ٝتفؿیط ثبیس زض پبالیف  ٚتٙمیح ایٗ آٔٛظٜی
تفؿیطی زض ثبة فٔ ٟٓت ٖٛزیٙی ثىٛقٙس ٔ ٚیثبیؿت زض ٔمسٔبت ایٗ ّٖٔ ،ْٛجبحخی ضا ث ٝآٖ اذتهبل
زٙٞس؛ أب ثَٛٝض ؾٙتی ایٗ زؾت ٔجبحج زض ز ٚرب ُٔطح ٔیقٛز٘ :رؿت  ٚثیف اظ  ٕٝٞزض ّٖٓ ان،َٛ
ایٗ ّٖٓ ٖٟسٜزاض تٙمیح ان ٚ َٛلٛاٖسی اؾت و ٝث ٝوبض اؾتٙجبٌ حىٓ قطٖی ٔیآیس  ٚتٕبْ ٔجبحج آٖ
ث ٝتطؾیٓ لٛاٖس فٔ ٟٓتٗ اذتهبل ٘ساضز؛ ظیطا ازِٝی فمٟی ٙٔ ٚبثٕ اؾتٙجبٌ حىٓ قطٖی ،ث ٝزِیُ ٘مّی ٚ
وتبثی  ٚؾٙت ٔحسٚز ٕ٘یقٛز .ثب ٚرٛز ایٗ ثركی اظ ّٖٓ ان َٛثٔ ٝؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝفٔ ٟٓتٗ لٛاٖس
حبوٓ ثط فٔ ٟٓت ٖٛزیٙی اذتهبل زاضز و ٝثٔ« ٝجبحج اِفبِ» ٔطؾ ْٛاؾت.
افع ٖٚثط ّٖٓ ان ،َٛزض ٔمسٔبت تفؿیط ٘یع ثٝنٛضت پطاوٙسٔ ،ٜفؿطاٖ ث ٝپبضٜای ٔجبحج ٔطث ٌٛثٝ
ویفیت ف ٚ ٟٓتفؿیط لطآٖ ٔزیس ٔیپطزاظ٘س و ٝایٗ ُٔبِت ٘یع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٞطٔٛٙتیىی اؾت .ثطای ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔیتٛاٖ ث ٝقیٜٛی ٔطحٖ ْٛالَٔ ٝجبَجبیی زض إِیعاٖ اقبض ٜوطزٚ .ی ثب اضائٝی آٔٛظٜی «تفؿیط لطآٖ ثٝ
لطآٖ» ایسٜی تفؿیطی ٔتفبٚتی اضائ ٝوطز (ٔطتًی اال٘هبضی.)140-142 :1377 ،
ایٗ ٌٓ٘ ٝ٘ٛطیٝپطزاظی و ٝاؾبؼ ت ٔٛٙقیٜٞٛبی تفؿیط لطآٖ ضا پیضیعی ٔیوٙسٌٝ٘ٛ ،ای ثحج
ٞطٔٛٙتیىی اؾت .تٕبیُ ثطذی ٖبضفبٖ  ٚنٛفی ٔؿّىبٖ ث ٝتفؿیط ا٘فؿی لطآٖٖ ،سْ اوتفب ثْٛ ٝاٞط ِفٓی
ٌ ٚطایف ث ٝضٔعی زا٘ؿتٗ آیبت ٘یع ٖ٘ٛی ٌطایف ٞطٔٛٙتیىی اؾت و ٝزض ٔیبٖ ثطذی ٔحممبٖ ٔؿیحی
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٘یع ؾبثم ٝزاضز ،تفؿیط ضٔعی  ٚتٕخیّی ٔت ،ٖٛثط ایٗ پیف فطو اؾتٛاض اؾت و ٝظثبٖ ٔتٗ اظ ظثبٖ َجیٗی
ٔ ٚحبٚضٜی ٖطفی فبنٌّ ٝطفت ٚ ٝؾطاؾط ضٔعی  ٚوٙبیی اؾت  ٚثبیس ثٗٔ ٝب٘ی حمیمی پٟٙبٖ زض پی ایٗ
تٕخیالت  ٚوٙبیبت ضاٞی رؿت ٗٔ ٚب٘ی ْبٞطی اِفبِ ٘ ٝتٟٙب وٕىی ث ٝزضن آٖ ٔٗب٘ی پٟٙبٖ ٕ٘یوٙٙس،
ثّى ٝحفّ  ٚاثمبی ایٗ ٔٗب٘ی زض ضا ٜضؾیسٖ ثٔ ٝمهٛز ٚالٗی اظ آیبت ضٞعٖ اؾت.
ٍ٘ـبٞ ٜطٔٛٙتیه فّؿفی ثٔ ٝمِٝٛی ف ٟٓثَ ٝـٛض ٖبْ ٚ ،ف ٚ ٟٓتفؿیـط ٔتٗ ثَٝـٛض ذبل ،ثسیٕ ٚ
ثی ؾبثم ٝاؾت ٔ ٚجبحخی ؤُ ٝطح وطز ٜاؾت ،زض ٔیبٖ ٔتفىطاٖ اؾالٔی پیكی٘ ٝٙساضز .پؽ زض ٔیبٖ
ٔجبحج اؾالٔی ،زیسٌبٜٞبیی و ٝثب ٞطٔٛٙتیه فّؿفی اضتجبٌ زاقت ٝثبقٙس ،یبفت ٕ٘یق٘ٛس ،ثّىٓ٘ ٝطیٝی
تفؿیطی ضایذ زض ٔیبٖ آ٘بٖ زض تمبثُ ٌؿتطز ٜثب ٔجبحج ٞطٔٛٙتیه فّؿفی زض ظٔیٝٙی فٔ ٟٓتٗ اؾت  ٚزض
ٖیٗ تٙبؾت ٚؾیٕ ثب ٔجبحج ٞطٔٛٙتیه ٔب لجُ فّؿفیٚ ،رٔ ٜٛكبثٟت ٘ٓطیٝی تفؿیطی زا٘فپػٞٚبٖ
ٔؿّٕبٖ ثب ٞطٔٛٙتیه ٖهط ضٚقٍٙطی ٞ ٚطٔٛٙتیه ٔسضٖ قالیط ٔبذط  ٚتبثٗبٖ ا ٚزض لطٖ ثیؿتٓ ،فطاٚاٖ
اؾت؛ ٌطچ ٝثب ٞط یه اظ آٟ٘ب زض ثطذی رٟبت اذتالف زاضز (احٕس ٚآٖی.)140-141 :1379 ،
بازتاب ّرهٌَتیک در حَزُی تفكر دیٌی
تفىط زیٙی ٔٗبنط قبٞس َطح ٔجبحج  ٚپطؾفٞبی رسیسی اؾت و ٝثطذی اظ آٟ٘ب ضیك ٝزض ٞطٔٛٙتیه
زاضز .أىبٖ اضائ ٝلطائتٞبی ٔرتّف ٘ ٚبٔحسٚز اظ ٔتٗ زیٙی ،تبضیرٕٙسی  ٚظٔبٕ٘ٙسی ف ٚ ٟٓؾیبؾت ٚ
تغییط ٔؿتٕط آٖٔ ،كطٖٚیت ثركیسٖ ث ٝشٙٞیت ٔفؿّط  ٚتزٛیع زذبِت آٖ زض تفؿیط ٔتٗ ،تأحیطپصیطی فٟٓ
زیٙی اظ زا٘ؿتٞٝب  ٚپیفزاٚضیٞب  ٚا٘تٓبضات ٔفؿّطٌٛ ،قٝای اظ ٔجبحج ٘ٛیٙی اؾت و ٝزض حٛظٜی تفىط
زیٙی ُٔطح قس ٚ ٜضیك ٝزض تفىطات ٞطٔٛٙتیىی زاضز.
ٞطٔٛٙتیه ٔٗبنط اظ ز ٚرٟت ،تفىط زیٙی ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس ٔ ٚؿبئُ  ٚپطؾفٞبی رسیسی ضا
پیف ضٚی أ ٚیٟ٘س٘ .رؿت آٖ و ٝپبضٜای اظ ٔجبحج ٞطٔٛٙتیه ٔٗبنط ُٔٗٛف ث ٝتفىط فّؿفی زض ثبة
ف ٟٓثَٛٝض ُّٔك  ٚنطفٓٙط اظ ف ٟٓزض ظٔی ٝٙذبل اؾت .زض ایٌٗ ٝ٘ٛتأٔالت زضثبة ٔبٞیت فٚ ٟٓ
قطایٍ ٚرٛزی حهٚ ٚ َٛیػٌیٞبی انّی آٖ ،لًبٚتٞب  ٚاحىبْ ٖبٔی زضثبضُّٔ ٜك ف ٟٓنبزض ٔیقٛز
و ٝزأ ٝٙآٖ قبُٔ ٔٗطفت زیٙی  ٚف ٚ ٟٓتفؿیط ٔت ٖٛزیٙی ٘یع ٔیٌطزز  ٚزض ٘تیزٔ ٝیبٖ ٔجبحج
ٞطٔٛٙتیه ٗٔ ٚطفت زیٙی پی٘ٛس ایزبز ٔیوٙس.
رٙجٝی ز ْٚزضٌیط قسٖ ایٗ ز ٚؾبحت ٔٗطفتی آٖ اؾت و ٝازیبٖ اثطاٞیٕی (اؾالْٔ ،ؿیحیت ٚ
یٟٛزیت) ٔجتٙی ثط ٚحی  ٚوالْ اِٟیا٘س  ٚایٗ أط ؾجت آٖ اؾت و ٝایٗ ازیبٖ حًٛض  ٚثطٚظ زاض٘س  ٚزض
اثٗبز ٔرتّف اظ ٔت ٖٛزیٙی  ٚتفؿیط  ٚف ٟٓآٟ٘ب ،تأحیطپصیط اؾت .ایٗ پی٘ٛس ٖٕیك ٔیبٖ فط ًٙٞزیٙی ٚ
ٔم ِٝٛتفؿیط ٔت ٖٛزیٙیٛٔ ،رت آٖ اؾت و ٝاضائٓ٘ ٝطیبت ٘ٛیٗ زض ثبة تفؿیط  ٚفٔ ٟٓت ،ٖٛقیٜٛی ضایذ
ٔ ٚمج َٛتفؿیط ٔتٗ ضا زچبض چبِف وٙس ٖ ٚبِٕبٖ زیٙی ضا ثب پطؾفٞبی رسیس ضٚثٝض ٚؾبظز  ٚثط ٔمِٝٛ
ٔٗطفت زیٙی تأحیطٌصاض ثبقس.

:8

درآمدی بر هرمنوتیک از دیدگاه نهج البالغه

ٞطٔٛٙتیه ٕٛٞاض ٜثب ٔؿأِ ٝتفؿیط ٔتٗ زضٌیط ثٛز ٜاؾت ّٖ ٚیضغٓ چطذفٞبی فطاٚا٘ی و ٝزض لّٕطٚ ٚ
اٞساف آٖ حبنُ قس ،ٜاٞتٕبْ ذبنی ثٔ ٝم ِٝٛفٔ ٟٓتٗ زاقت ٝاؾت .اظ ایٗ ض ٚاضائٝی ٘ٓطیبت ْٟ٘ٛٛض زض
ظٔیٞ ٝٙطٔٛٙتیه ٔتٗ ثط حٛظٜی تفىط زیٙی احط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز (حؿیٗظاز.)129 :1379 ،ٜ
زض پبیبٖ شوط ایٗ ٘ىت ٝالظْ اؾت و ٝتأحیط ٞطٔٛٙتیه فّؿفی زض حٛظ ٜتفىط زیٙی ٘ٔ ٝؿتمیٓ اؾت ٝ٘ ٚ
زض لبِت اضائ ٝضٚقی ٘ٛیٗ زض ثبة فٔ ٟٓتٗٞ .طٔٛٙتیه فّؿفی یه ضٚیىطز زیٙی ثب آٔٛظٜٞبی ذبل زیٙی
٘یؿت  ٚتأحیطی و ٝزض لّٕط ٚتفىط زیٙی ث ٝرب ٔیٌصاضز ،اظ َطیك چبِفٞبیی اؾت و ٝثط ضٚـ ٔمجَٛ
فٔ ٟٓتٗ ٚاضز ٔیآٚضز.
٘ىت ٝای و ٝزض ایٙزب ثبیس ثط آٖ تأویس قٛز آٖ اؾت وٙٔ ٝبلك ٚ ٝذسقٞ ٝطٔٛٙتیه فّؿفی ثط ضٚـ
ضایذ فٔ ٟٓتٗ زض لبِت اضائ ٝضٚقی ثسیُ  ٚرب٘كیٗ ٘یؿتٞ .طٔٛٙتیه فّؿفی ٔسّٖی آٖ ٘یؿت و ٝضٚـ
٘ٛیٙی ثطای فٔ ٟٓت ٚ ٖٛاظ آٖ رّٕٔ ٝت ٖٛزیٙی ٖطي ٝوطز ٜاؾت ،ثّى ٝتحّیّی اظ ٔبٞیت فٔ ٟٓتٗ ٚ
قطایٍ حه َٛآٖ  ٚاٞساف تفؿیط ٖطئ ٝیوٙس و ٝثب تحّیُ لطائت ؾٙتی اظ ٔتٗ زض تمبثُ رسّی اؾت ٚ
ایٗ ضٚـ ٔمج ٚ َٛضایذ ضا ثب ٞزٞ ْٛب ٘ ٚمسٞبی رسیسی ضٚثٝضٔ ٚیؾبظز .زفبٔ اظ ضٚـ ٔمج َٛفٔ ٟٓتٗ
 ٚزض ٘تیز ٝزفبٔ اظ لطائت ٔطؾ ٚ ْٛضایذ اظ زیٗ ٌٛٙٔ ،ث ٝپبؾد ٌٛیی ث ٝایٗ حٕالت ْٟ٘ٛٛض اؾت (ٕٞبٖ:
.)130
زض ایٗ لؿٕت اظ ٔمبِ ٝث ٝقطح ٔفؿط ٔحٛضی  ٚتأحیط پیف فطو زض فٔ ٟٓتٗ ،و ٝیىی اظآٔٛظٜٞبی
انّی ٞطٔٛٙتیه زض ظٔی ٝٙتفؿیط اؾتٔ ،یپطزاظیٓ.
هفسر ٍ تفسیر هتي
اظ قرهیتٞبی ٔؤحط ٞطٔٛٙتیه فّؿفی «ٌبزأط» ا٘سیكٕٙس ِٟؿتب٘ی  ٚقبٌطز ٞیسٌط اؾت ،اٞ ٚط چٙس اظ
قرهیتٞبیی ٔب٘ٙس «زیّتبی» ٔتأحط قس ٜثٛز أب آضاء  ٚا٘سیكٞٝبی ٞیسٌط تأحیط فىطی رسی ثطایكبٖ
زاقت ِ ٚصا زض تجییٗ  ٚتخجیت ٞطٔٛٙتیه فّؿفی وٛقفٞبی رسی زاقت ثٌٝ٘ٛٝای و ٝقرهیت
ثطرؿت ٝایٗ ٘حّ ٝفىطی ٔحؿٛة ٔیقٛز.
ٞیسٌط ٔٗتمس اؾت ثطای ٞط تفؿیطی ،پیف فطو یب پیففطوٞبیی الظْ اؾت  ٚحتی تفؿیطٞبی
ٔطث ٌٛثَ ّْٖٛ ٝجیٗی  ٓٞپیف فطو ٔیَّجس .ا ٚزض ثبة تفؿیط یه ٔتٗ ث٘ ٝح ٛلُٗی ،حطف نطیحی
٘ساضز فمٍ لبئُ ث ٝتأحیط  ٚزذبِت پیف فطوٞبی ٔفؿط زض تفؿیط ٔتٗ اؾت  ٚثٙبثطایٗ ٕٔىٗ اؾت ایٗ
تفؿیط ،زض ظٔبٖٞبی ٔرتّف زؾترٛـ تغییط  ٚتجسَ  ٓٞثٍطززٌ .بزأط ٘یع ٕٞیٗ ضٚیىطز؛ یٗٙی زذبِت
ؾالیك  ٚپیف شٞٗٞبی ٔفؿط ضا زض تفؿیط  ٚفٔ ٟٓتٗ زذیُ ٔیزا٘ؿت .ثٖٝجبضتی افك ٔٗٙبیی ٔفؿط وٝ
ٕٞبٖ ا٘تٓبضات ،پطؾفٞبٖ ،مبیس  ٚؾالیك اٚؾت ،ثب افك ٔٗٙبیی ٔتٗ ازغبْ ٔیقٛز ثسیٗ ٔٗٙب و ٝقٙبؾٙسٜ
(ٔفؿط) ثب پیففطوٞبی اظ پیف تٗییٗ قس ٜث ٝؾطا٘ ٔتٗ ٔیضٚز ٞ ٚیچ ٔتٙی فبض٘ اظ افك ٔٗٙبیی ٔفؿط،
لبثُ ف٘ ٟٓیؿت.
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ثسیٟی اؾت ٘تیز ،ٝایٗ ذٛاٞس قس وٕٞ ٝیك ٝفٔ ٟٓب اظ یه ٔتٗ ،فٕٟی ٖهطی ٚ ٚاثؿت ٝث ٝفًبی
شٙٞی ذبل ٔفؿط ثبقس .اظ ایٗ ضٞ ٚیچٌب ٜرعْ  ٚإَیٙبٖ ثٙٗٔ ٝبی یه ٔتٗ ثطای ٔب ٚرٛز ٘ساضز ٚ
ثٙبثطایٗٞ ،یچ تفؿیطی ضا ٕ٘یتٛاٖ زائٕبً لُٗی  ٚنحیح زا٘ؿت .ایٗٞب یه ؾطی اظ پیفظٔیٞٝٙبیی اؾت
و ٝزض ثحج ٞطٔٛٙتیه فّؿفی زاقتٙس .ذبؾتٍب ٜایٗ ضٚیىطز ضا ٔیتٛاٖ زض اٖتجبض  ٕٝٞفٟٞٓب حتی زض
ٔٛيٚ ٔٛاحس زا٘ؿت ،زض ٚالٕ ف ٟٓنحیح  ٚغیطنحیح ٚرٛز ٘ساضز (حؿٗ ضيبییٟٔط.)61-62 :1383 ،
زض تفؿیط ٔتٗ ثطذی ٔٗتمس٘س ؤ ٝب زض فطآیٙس تفؿیط  ٚف ،ٟٓثٝز٘جبَ ایٗ ٞؿتیٓ و ٝآ٘چ ٝضا ٔؤِف
ذٛاؾت ٝثٍٛیس ،زضیبثیٓ .اظایٗ ضٔ ٚفؿط ،تٕبْ ٕٞت ذٛز ضا ث ٝوبض ٔیثطز تب ثب وٕه لطائٗ  ٚقٛاٞس ٔٗتجط
ثٔ ٝطاز ٔؤِف زؾت پیسا وٙس  ٚایٗ أط زض ذهٛل ٔت ٖٛزیٙی ثؿیبض رسی اؾت؛ ظیطا ثٙسٌی ذسا زض
أتخبَ اٚأط  ٚتطن ٘ٛاٞی اٚؾت  ٚایٗ أط و ٝاؾبؼ ٖجٛزیت  ٚثٙسٌی ظٔب٘ی ٔحمك ٔیقٛز ؤ ٝطاز
ٔؤِف اظ ٔتٗ وكف قٛز .پؽ ثبیس زض فطآیٙس تفؿیط ،ز٘جبَ ٔطاز ُّٛٔ ٚة ذسا٘ٚس ثٛز تب ثتٛاٖ ضؾٓ
ٖجٛزیت ضا ث ٝرب آٚضز.
ٌطٞٚی  ٓٞزض تفؿیط ٔتٗ لبئُ ثٔ ٝحٛضیت ٔفؿط ثٛزٜ؛ یٗٙی ٔفؿط ٔحٛض٘س یٗٙی آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت
ثطزاقت ٔفؿط اظ ٔتٗ اؾت  ٚتفؿیط ضا تطویجی اظ افك ٔٗٙبیی ٔفؿط ثب افك ٔٗٙبیی ٔتٗ تّمی ٔیوٙٙس .زض
ایٗ زیسٌب ،ٜوكف ٔطاز ٔؤِف٘ ٟٓٔ ،یؿت  ٚچٙبٖ وٌ ٝفتیٓ افطازی ٔب٘ٙس ٞیسٌط ٌ ٚبزأط حمیمت ف ٟٓضا
ٔتٛلف ثط پیفزا٘ؿتٞٝب  ٚؾالیك  ٚا٘تٓبضات ٔفؿط ٔیزا٘ؿتٙس .اظ ایٗ ض ٚزض ٘ٓطٌبٔ ٜفؿط ٔحٛضاٖٞ ،یچ
تفؿیطی ثس ٖٚزذبِت ضأی  ٚپیفشٞٗٞبی ٔفؿط زض ٔتٗ ،انالً ثٚٝرٛز ٕ٘یآیس ّْٛٗٔ ٚ ،اؾت زض ایٗ
ضٚیىطزٞ ،سف تفؿیط ،زؾتیبثی ثٔ ٝطاز ٔؤِف ٘یؿت .چٞ ٖٛطٔٛٙتیه فّؿفیٔ ،جتٙی ثط ٔفؿطٔحٛضی
اؾت  ٚضأی ٔفؿط ضا ثط ٔطاز ٔ ٚمهٛز ٔؤِف تطریح ٔیزٞس ،لٟطاً ث٘ ٝؿـجیت ٔـٗطفتقٙبذتی ٔـٙتٟی
ٔیقٛز؛ ظیطا ثط فطو تفؿیطٞب  ٚفٟٞٓبی ٔرتّف ٔ ٚتٙبلى ٘ؿجت ث ٝیه احط ،چٕٝٞ ٖٛی آٟ٘ب ثب پیف
شٞٗٞبی ٔفؿطیٗ نٛضت ٌطفت ٝاؾت ،تفؿیطی نحیح ذٛاٞس ثٛز ( ٚثسیٟی اؾت) تهحیح ز ٚتفؿیط
ٔتٙبلى ،غیطٔٗم َٛاؾت ؾٛای آٖ وٞ ٝط تفؿیطی ثبِٙؿج ٝثٔ ٝفؿط ذٛزـ نحیح ذٛاٞس ثٛز؛ ظیطا زض
ایٗ زیسٌب ٜنحیح ٘ ٚبنحیح ٚرٛز ٘ساضز  ٚزض ٘تیز ٝالظٔٝی چٙیٗ أطی چیعی رع قىبویت زض ثبة
ٔٗطفتقٙبؾی ٘یؿت ٚ .چ ٖٛچٙیٗ ٘ٓبْ ٞـطٔٛٙتیىیٔ ،ب ضا ثٔ ٝـطاز ٔ ٚمهٛز ٔؤِف  ٚنـبحت ٔتٗ
ٕ٘یضؾب٘سٕ٘ ،یتٛا٘س انالً ٔهساق تفؿیط  ٚف ٟٓلطاض ٌیطز (ٕٞبٖ.)63-64 :
زض ٞطٔٛٙتیه فّؿفی ٔٗبنط ٘یع حمیمت ثٙٗٔٝبی ضایذ  ٚؾٙتی آٖ ضذت ثط ٔیثٙسز؛ ظیطا تأویس
ٞطٔٛٙتیه فّؿفی ثط آٖ اؾت ؤ ٝفؿّط  ٚف ٟٓوٙٙس ٜزض ُٖٕ ف٘ ٟٓبْط ثیَطف ٘یؿت .زض تفؿیط یه
ٔتٗ یب تفؿیط یه احط ٙٞطی یب تحّیُ یه حبزح ٝتبضیری ،افك ٔٗٙبیی ٔفؿّط  ٚشٙٞیت  ٚپیفزاٚضیٞبی
ا ٚزذبِت ٔیوٙٙس  ٚا٘تٓبض ایٙى ٝافك ٔٗٙبیی حبزح ٝیب ٔتٗ ثس ٖٚزذبِت  ٚضً٘پصیطی اظ شٙٞیّت ٔفؿّط ،فطا
چ ًٙآیس ،ا٘تٓبض ثیرب ٘ ٚبٕٔىٙی اؾت.
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ًقدی بر دیگر آهَزُّای ّرهٌَتیک
ٔحممبٖ اقىبالت فطاٚا٘ی ثط ٞطٔٛٙتیه ٓ٘ ٚطیٝپطزاظاٖ آٖ ٚاضز ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝزض ایٗ ٔزبَ ث ٝثطذی اظ
آٖٞب اقبضٔ ٜیوٙیٓ .ثطاؾبؼ زیسٌبٞ ٜطٔٛٙتیىی ٞبیسٌط ٌ ٚبزأط ثبیس ثٍٛییٓ و ٝثتپطؾتبٖ ثب افك شٙٞی
ذٛز چٙیٗ ثطزاقتی اظ ذساپطؾتی زاقتٙس  ٚپیبٔجط ٘یع لطائتی زیٍط ٞ ٚیچ ٔٗیبضی ثطای ضرحبٖ تفؿیط
پیبٔجط ثط ثتپطؾتبٖ ٘ساضیٓ .اظ ایٗ ضٕ٘ ٚیتٛاٖ چٙیٗ ٍ٘طقی ضا زض ٔٛضز تفؿیط زیٗ ثطٌعیس.
ایٗ و ٝتفؿیط ٔؿتّعْ پیففطو اؾت ،ثٙٗٔ ٝبیی ؾرٗ زضؾتی اؾتٔ ٕٝٞ .فؿطاٖ ثطای تفؿیط لطآٖ
٘یبظٔٙس آقٙبیی ثب ظثبٖ ٖطثیٗٔ ،ب٘ی ثیبُٖٙٔ ،ك ،تبضید اؾالْ ،قأٖ ٘ع َٚآیبت ٔ ،... ٚیثبقٙس ؤ ٝیتٛاٖ
ث ٝایٗٞب پیف زا٘ؿت٘ ٝیع ٌفت .أب تفؿیط لطآٖ ٘یبظٔٙس پیففطوٞبیی اؾت و ٝثًٗی اظ آٖٞب ٔطث ٌٛثٝ
ذسا ،ثًٗی ٔطث ٌٛثٔ ٝتٗ  ٚثًٗی زیٍط ٔطث ٌٛث ٝا٘ؿبٖ ٔیثبقٙس .چٙیٗ پیففطوٞبیی ضا ٔیتٛاٖ
پیففطوٞبی اثعاضی ٘بٔیس ٘ٙٗٔ ٝبؾبظ؛ یٗٙی ایٗ پیففطوٞب افك شٙٞی ٔفؿط ضا قىُ ٔیزٙٞس  ٚتغییط
 ٚتٗسیُ آٟ٘ب ربیع ٘یؿت .زض ٘تیز ٝتفؿیط ٘یع ثبیس ثب ایٗ پیففطوٞب ٕٞب ًٙٞثبقس  ٚاٌط تفؿیطی ثب ایٗ
پیففطوٞب ٘بؾبظٌبض ثٛز ،اظ ِحبِ زیٙی اٖتجبض ٘ساضز (ٔحٕس ٔحٕسضيبئی.)8 :1379 ،
ثط اؾبؼ آ٘چٌ ٝصقت٘ ،مس زیٍط آٖ اؾت وٞ ٝطٔٛٙتیه فّؿفی ضا ٜضا ثط ٞطٌ٘ ٝ٘ٛمس  ٚاضظیبثی فٟٞٓب
زض قبذٞٝبی ٌ٘ٛبٌٗٔ ٖٛبضف ا٘ؿب٘ی  ٚتبضیری ٔیثٙسز؛ ظیطا رطیبٖ فٔ ٟٓتٗ یب ف ٟٓتبضید ثب ا٘ؿبٖ
فطآیٙسی ثس ٖٚپبیبٖ اؾت .پؽفٟٞٓب ٘یع ثیپبیبٖا٘س .ایٗ ٘ؿجیٌطایی ،وٞ ٝیچ ٔٗیبضی ثطای ؾٙزف ٚ
٘مس ؾرٗ اضائٕ٘ ٝیزٞس ،اضظـ فٗٔ ٚ ٟٓطفت ضا ث ٝقست تٙعَّ ٔیزٞس.
اظ زیٍط ٘مسٞبی اؾبؾی ثط ایٗ ٘ٓط زض ثبة ویفیت ٔتٗ ،أىبٖ لطائتٞبی ٔرتّف ٘ ٚبزیسٌ ٜطفتٗ ٔطاز
ٔ ٚمهٛز ٔؤِّف اؾتٓٞ .چٙیٗ یىؿبٖ ا٘سیكیسٖ فٍٕٞ ٟٓبٖ ٖ٘ٛی ؾبزٜا٘سیكی اؾت تفبٚت ٔیبٖ فٟٓ
ٔترهم  ٚغیطٔترهم ٖ ٚبٔی ثؿیبض ضٚقٗ اؾت.
اظ زیٍط پیبٔسٞبی ثبَّی و ٝپصیطـ لطائتٞبی ٔرتّف زاضزِ ،غ ٛثٛزٖ والْ ذسا  ٚپیبٔجطـ ذٛاٞس
ثٛز؛ ظیطا زض ایٗ نٛضت (تٗسز لطائتٞب ٘ ٚساقتٗ ٔٗیبض) ،ثتپطؾتی ٘یع ذٛز ٖ٘ٛی لطائت اظ ذساپطؾتی
اؾت؛ ظیطا ثتپطؾتبٖ ٘یع ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝثتٞب آٖٞب ضا ث ٝذسا ٘عزیه ٔیوٙٙس.
ثٙبثطایٗ ،اضؾبَ ضؾُ  ٚا٘عاَ وتت ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٕ٘ ٝیتٛاٖ لطائتٞبی ٔرتّف ضا پصیطفت  ٚلطائت
ثطتط  ٚزاضای ٔٗیبض ٕٞبٖ لطائتی اؾت و ٝذسا  ٚضؾٌ َٛطأیاـ زاض٘س (ٔطتًی ضؾتٍبض-102 :1381 ،
.)101
فْن قرآى ٍ هؼاًی ذٍ ٍجَُ بَدى آى از هٌظر ًْجالبالغِ
أبْ ّٖی (ٔ) زض ٘بٔٝای ث ٝاثٖٗجبؼٍٙٞ -بٔی و ٝا ٚضا ثطای ٌفت ٌٛٚثب ذٛاضد فطؾتبز ،فطٔٛز« :ال
تُخاصِوْن تِالقشآى ،فَاِىَّ القشآىَ حٓوّالٌ رٍ ٍٔجَُ :تَقَل ٍ ٗقَلَى؛ ٍلکي حاجِجْٕن تاالسٌّٔٔ فَاًّْن لَي ٗجذٍا عٌْا

هٓح٘صاًٟ٘( .ذاِجالغ٘ ،ٝبٔ)77 ٝ؛ ثب اؾتسالَ ث ٝلطآٖ ثب آ٘بٖ ث ٝرساَ ٘پطزاظ؛ ظیطا لطآٖ تبة لطائتٞبی
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ٌ٘ٛبٌ ٖٛزاضز؛ ت ٛچیعی (اظ آیٝای) ٔیٌٛیی ٚ ،ذهٓ ت ٛچیعی (اظ آی ٝزیٍط) ثّى ٝثب ؾٙت (پیبٔجط) ثب آ٘بٖ
ٌفت ٌٛٚوٗ ،و ٝایكبٖ ضا ضاٞی رع پصیطفتٗ ٘جبقس».
اظ ایٗ فطٔبیف ث ٝذٛثی ثطٔیآیس و ٝلطآٖ ٔیتٛا٘س زاضای ٔٗب٘ی  ٚتفبؾیط ٔرتّف ثبقس  ٚاظ پصیطـ
چٙیٗ حمیمتی ٌطیعی ٘یؿت .ظیطا لطآٖ زاضای ْبٞط  ٚثبَٙی اؾت و ٝزض ٔٙبثٕ قیٗ ٚ ٝا ُٞؾٙت اظ پیبٔجط
اوطْ(ل)  ٚائٕٗٔ ٝهٔٛیٗ(ٔ) ٘مُ قس ٜاؾت ٍ :ها فٖ القشآى اال ٍ لْاظْش ٍ تطي ،لبثّیت لطآٖ ثطای
فٟٞٓبی ٔتٗسز ٘بقی اظ اثٟبْ ٔتٗ ٘یؿت ثّى ٝثِ ٝحبِ غٙبی ٔحتٛاؾت .یٗٙی قبضٔ ٔمسؼ یه آی ٝضا ثب
چٙس ٔٗٙی لهس وطز ٚ ٜاظ اثتسا ٔٛضز٘ٓط زاقت ٝاؾت .قٟیس ُٟٔطی زض ظٔیٝٙی ارتٟبز ُّٔجی ضا ثیبٖ
ٔیوٙس ؤ ٝؤیس ایٗ ٘ٛقتبض ٔیثبقس :ارتٟبز یه ٔف٘ ْٟٛؿجی ٔ ٚتىبُٔ اؾت ٞ ٚط ٖهطی  ٚظٔب٘ی ثیٙف
 ٚزضن ٔرهٛنی ضا ایزبة ٔیوٙس .ایٗ ٘ؿجیت اظ ز ٚچیع ٘بقی ٔیقٛز .1 :لبثّیت  ٚاؾتٗساز پبیبٖ٘بپصیط
ٔٙبثٕ اؾالٔی ثطای وكف  ٚتحمیك؛  .2تىبُٔ ّٖ ٚ ْٛافىبض ثكطی (ٔطتًی ُٟٔطی ،1368 ،د .)202 :3
ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝثس ٖٚؾجت اظ ْبٞط لطآٖ ٘جبیس اٖطاو وطز .وكف  ٚقٟٛز ٔٗٛٙیٖ ،مّی  ٚیب
لّجی اِٟی ٔؿّٕبً ٔٗتجط اؾت أب ٚلتی لبثُ إَیٙبٖ اؾت ؤ ٝىُٕ ٔٗٙبی ْبٞطی لطآٖ ثبقس .ثٖٛٙٝاٖ
ٔخبَ آیبت قطیفٗ :ٝذاللِّ فَق اٗذْٗن (فتح )10/48 ،علٖ العشش استَٕ(َ )5/20 ،ٝیه ٔٗٙبی ْبٞطی
زاضز و ٝثب ؾیبق آیبت زیٍط ٕٞبٍٙٞی ٘ساضز  ٚلبئُ ث ٝرؿٕب٘یت ذسا٘ٚس قس ٜاؾت .زض ایٙزب ٘جبیس ثٝ
ٔٗٙبی ْبٞطی اوتفب وطز  ٚثبیس ثب حفّ انبِت ِفّ ث ٝتأٚیُ آٖ پطزاذت.
ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝفؿطاٖ لطآ٘ی لبئُ ث ٝتأٚیُ  ٚتفؿیط آٖ ٔیثبقٙس  ٚثطای ٞط وساْ ربیٍبٚ ٜیػٜای
لبئُ ٔیثبقٙسٔ ،یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝآ٘بٖ ٔٗتمس٘س و ٝاظ یه آیٔ ٝیتٛاٖ چٙس ثطزاقت وطز  ٚثیٗ
فٟٞٓبی آٖ تفىیه لبئُ قس:فَِٛ ٟٓی  ٚفٖ ٟٓطيی.
آ٘چ ٝزض ٞطٔٛٙتیه اؾالٔی  ٚزیٙی ُٔطح اؾت فٟٞٓبی َِٛی اؾت ٘ ٝفٟٞٓبی ٖطيی .زض فٟٓ
َِٛی اٌط چ ٝچٙس ٌ ٝ٘ٛف ٚ ٟٓثطزاقت نٛضت ٔیٌیطز ِٚی اظ ٘ٓط ُٔٙمی زض َ َٛیىسیٍط٘س ٞ ٚیچ
٘بؾبظٌبضی ثیٗ آٟ٘ب ٕ٘ی ثبقس .ایٗ تىخط زض َ َٛتبضید تفؿیط ُٔطح ثٛزٛٔ ٚ ٜضزلجٔ ٕٝٞ َٛفؿطاٖ
ٔیثبقس .زض حمیمت ف ٟٓضا أطی شٔٚطاتت ٔ ٚكىه زا٘ؿتٝا٘س ٕٝٞ .ا٘ؿبٖٞب اظ ؾُح ف ٟٓیىؿب٘ی
ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ،أب ایٗ ٔؿئّ٘ ٝبفی فٔ ٟٓكتطن ا٘ؿبٟ٘ب ٘یع ٕ٘یثبقس :آیبت لطآٖ اؾبؾبً ایٗ َٛض ٘بظَ
قس ٜوٌ ٝبٞی یه ٔٗٙی ،زٙٗٔ ٚی ،ؾٙٗٔ ٝبی زضؾت زض آٖ ٚاحس اظ آٖ اؾتٙجبٌ ٔیقٛز (ٔطتًی،
ُٟٔطی  ،1374،د .)51 :4
ثٙبثطایٗ ٔمهٛز اظ ثبَٗٗٔ ،ب٘ی ت ٛزض ت ٛث ٝانُالح «ؾّؿّٝزاض» آی ٝاؾت ؤ ٝیتٛاٖ اظ ٔٗٙی ٘رؿت
ثٙٗٔ ٝی ز ْٚوٕٖ ٝیكتط  ٚغضفتط اؾت پی ثطزِٚ ،ی زض ٖیٗ حبَ  ٕٝٞایٗ ٔٗب٘ی ت ٛزض ت ٛو ٝثٝنٛضت
الظْ ّٔ ٚع ْٚث ٓٞ ٝپیٛؾتٝا٘س ٍٕٞ ٚی زض ْبٞط آی ٝضیك ٝزاض٘س ِ ٚفٓی  ٚیب رّٕٝای اظ آی ٝثط آٖ ٌٛاٞی
ٔیزٞـسٔ ،ؿّٕبً ایٗ ٘ ٔٛتفؿیـط ث ٝثبَٗ٘ ٕٔٛٙٔ ،جٛز ٜثّىٔ ٝزبظ  ٚث ٝیه ٔٗٙب ٌٛا ٜثط ٖٕٓت لطآٖ
ٔیثبقس (رٗفطؾجحب٘ی.)21 :1387 ،
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اٌط چ ٝاؾتفبز ٜاظ ِفّ تأٚیُ زض لطآٖ ثبٖج قس ٜتب ٖسٜای ثطای  ٍٖٕٛٞؾبذتٗ ایٗ ثحج ثب ٔجبحج
ُٔطح زض ٞطٔٛٙتیه غطثی تالـ ٕ٘بیٙس أب ایٗ ٍٖٕٛٞؾبظی ٔؿّٕبً فطربٔی رع تفؿیط ث ٝضأی ٘رٛاٞس
زاقت .زض تٗطیف ٔكٟٛض تأٚیُ ثٙٗٔ ٝی ثیبٖ ٔمبنس حب٘ٛی آی ٝث ٝاؾتٙبز زِیّی اظ زالِت ِفٓی تفؿیط قسٜ
اؾت .ایٗ تأٚیُ نطفبً ث ٝزِیُ لطیٞٝٙبی ِفٓی  ٚیب قٛاٞس ٖمّی  ٚغیطٖمّی ا٘زبْ ٔیٌیطز ٔ ٚجب٘ی ٚ
انٞ َٛطٔٛٙتیه ٘ؿجی ٌطا زض آٖ ٘مكی ٘ساضز.
أبْ(ٔ) زض فطاظ زیٍطی ٔیفطٔبیسّ« :زا القشآىُ اًِّوا َّٔٓ خط هسطَس تٓ٘ي الذٓفت٘ي ،ال ٌَٗطقُ تِلساى ٍٓ التٔذَ

لَِ هِي تَشجٔواى ٍ اًّوا ٌٗطق عٌِٓ الّشجالُ؛( ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج )125 ٝایٗ لطآٖ ذُی اؾت ٔیبٖ ز ٚرّس ٟ٘فت،ٝ
ثب ظثبٖ ؾرٗ ٕ٘یٌٛیس  ٚث٘ ٝبچبض آٖ ضا تطرٕب٘ی ثبیس؛ ٔ ٚطزاٖ ث ٝربی ا ٚؾرٗ ٔیٌٛیٙس».
ثٙبثطایٗ ،تطرٕبٖ اؾطاض لطآٖ  ٚتبٚیُ آیبت فطلبٖ ثطٖٟس ٜلطآٖ قٙبؾب٘ی فطٞیرت ٝاؾت و ٝضاؾربٖ زض
ّٖٓ ثبقٙس  ٚزض پی فتٝٙرٛیی ثط٘یبیٙس؛ ظیطا ٙٞط ثبظٌطزا٘سٖ ٔتكبثٟبت لطآٖ ثٔ ٝحىٕبت آٖ ،زض اذتیبض ٞط
وؿی ٘یؿت .زض ایٙزب یه ؾؤاَ پیف ٔیآیس؛ و ٝضاؾربٖ زض ّٖٓ چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس؟
ذسا٘ٚس ؾجحبٖ زض لطآٖ وطیٓ ٔیفطٔبیسٍٓ« :هٓا ٗٓعٕلَنٔ تَأٍِْٗلَِٔ إِال اللَِٔ ٍٓالشَاسِخَُىَ فِٖ الْعِلْنِ؛(آَٖٕطاٖٚ )7/
تبٚیُ لطآٖ ضا رع ذسا  ٚضاؾربٖ زض ّٖٓ ٕ٘یزا٘ٙس».
ثیتطزیس آیبت ٔحىٕبت ٘ ٚهٛل ْٛ ٚاٞط لطآٖ ثطای ثؿیبضی اظ ٔطزٔبٖ لبثُ قٙبذت اؾت  ٚزض
ٔٛاضز ٔتكبثٟبت و ٝزاضای ٚر ٚ ٜٛلطائتٞبی ٔرتّف ٝاؾت٘ ،یبظٔٙس ثیبٖ ضاؾربٖ ٞؿتیٓ.
ذسا٘ٚس پیبٔجط(ل) ضا تجییٗ وٙٙس ّٓٗٔ ٚ ٜلطآٖ ٔٗطفی ٔیٕ٘بیس « ،سٓسَٔالً هٌِْْٔنٕ ٗٓتْلَُا عٓلَِْٕ٘نٕ آٗاتِكٓ ٍٓ

ٗٔعٓلِؤْٔنٔ الْکِتابٓ ٍٓ الْحِکْوَٓٔ ( »...اِجمط )129 /ٜثٙبثطایٗ پیبٔجط(ل) یىی اظ ضاؾرٔ ٖٛیثبقس و ٝضؾبِتف ثیبٖ
لطآٖ ٔ ٚحسٚز وطزٖ ٔٗب٘ی آیبت ثط اؾبؼ ٖمُ  ٚلٛاٖس  ٚاِفبِ ٖطثی ٔ ... ٚیثبقس .ایٗ ثیبٖ آیبت تٛؾٍ
پیبٔجط(ل) ٔ ٚكرم وطزٖ ٔحسٚزٙٗٔ ٜبیی آیبت ثٔ ٝفؿطاٖ اربظٕ٘ ٜیزٞس و ٝآیبت لطآٖ ضا َجك
ذٛاؾتٝی ذٛز تفؿیط ٕ٘بیٙس.
«ٔتىّٓ زض والْ ذٛز تزّی ٔیوٙس أب آٖ وؽ ؤ ٝتىّٓ ضا ثٟتط ٔیقٙبؾـس ،آٖ تزّی ضا ثٟتط زض
ٔی یبثس ٕٞ ٚیٗ اؾت ٔٗٙبی آٖ و ٝقطیٗت نبٔت اؾت  ٚتب رٟبٖ نبحت قطیٗت ث ٝزضؾتی ّٔٗ٘ ْٛكٛز
وساْ اؾت ،لفُ اظ ِت قطیٗت ٌكٛزٕ٘ ٜیقٛز ٚ .ایٗ اظ اضظقٕٙستطیٗ وبٚـٞبی ٖبِٕبٖ زیٗ اؾت وٝ
ّٔٗ ْٛوٙٙس ظثبٖ زیٗ ٔتّٗك ث ٝوساْ رٟبٖ اؾت» (ٖجساِىطیٓ ؾطٚـ.)412 :1386 ،
آیت اهلل نبزلی زض پبؾد ٔیٌٛیس :تّٗك ظثبٖ قطیٗت ث ٝوساْ رٟبٖ ضا ٘یع ثبیس اظ ذٛز قطیٗت  ٚاظ
ذٛز لطآٖ پطؾیـس ٘ ٝاظ ؾرٙبٖ ایٗ  ٚآٖ .آیب قٕب تب ثٝحـبَ زض ایٗ آی ٝقطیفّ( ٝزا ت٘اىٌ للٌّاس) تسثط
وطزٜایس؟ و ٝلطآٖ ذٛز ثیبٍ٘ط اؾت ثطای ٔ ٕٝٞطزْ .چٙب٘چ ٝؾؤاِتبٖ ضا ایٗ ٌُٔ ٝ٘ٛطح ٔیوطزیس و ٝآیب
ظثبٖ زیٗ ث ٝز٘یبی ٖبٔیبٖ تّٗك زاضز یب ث ٝز٘یبی ٖبِٕبٖ  ٚحىیٕبٖ؟ رٛاة قٕب ایٗ ثٛز و ٝثبیس ٌفت ٞط
ز ٚنحیح اؾت ،ظیطا ٖ ٓٞبٔیبٖ ٖ ٓٞ ٚبِٕبٖ ٞط ز ٚاظ ٘بؼا٘س  ٚلطآٖ  ٓٞثطای ٘بؼ اؾت ٍٔ ٚط ٘ ٝایٗ
اؾت وٍٕٞ ٝبٖ زض ثطاثط ذسای ٔتٗبَ ٔىّّف ٔ ٚؿئَٛا٘س؟ پؽ ذسای ٔتٗبَ ثبیس ثٌٝ٘ٛ ٝای ؾرٗ ٌفتٝ
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ثبقس وٍٕٞ ٝبٖ ذٛز ضا ثفٕٟٙس و ٝاٌط چٙیٗ ٘جبقسٔ ،طزٔبٖ ٞیچ تىّیفی ٘ساض٘س  ٚزض ثطاثط ذسای ٔتٗبَ
ٔؿؤَ ٘رٛاٙٞس ثٛز (نبزلی تٟطا٘ی.)137 :1386 ،
حًطت ّٖی(ٔ) زضثبضٜی ٔفؿطاٖ ٖبِٓ ٕ٘ب و ٝتفؿیط ث ٝضأی ٔیوٙٙسٔ ،یفطٔبیس ٍ« :آخش قَذتُسٓوّٖ
عالِواً ٍ لَ٘سٓ تِِ :فَاقَتَثس جْٓائلَ هي جّْٔال ٍاَضال٘ل هي ضُالّل ...قَذ حٓولَ الکتابٓ علٖ آسائِِ ٍٓ عٓطَفٓ الحٓقَ

عٓلٖ أَّائِِٟ٘( ...ذاِجالغ ،ٝذُج ٚ )87 ٝزیٍطی و ٝزا٘كٕٙسـ زا٘ٙس  ٚثٟطٜای اظ زا٘ف ٘جطزٜ؛ تطّٞبتی چٙس
اظ ٘بزا٘بٖ ث ٝزؾت آٚضز ،ٜوتبة ذسا ضا ث ٝضأی ذٛیف تفؿیط وٙس ٚ ،حك ضا چٙبٖ و ٝزِرٛا ٜاٚؾت ،تٗجیط
ٕ٘بیس»
أبْ(ٔ) پؽ اظ آٖ وٌٕ ٝطاٞی ٖبِٓ ٕ٘بٞب ضاٌٛقعز فطٔٛز ٘ ٚبقبیؿتٍی آ٘بٖ ضا زض تفؿیط لطآٖ ثیبٖ
زاقت ،زض ازأ ٝفطٔٛز« :پؽ ث ٝوزب ٔیضٚیس؟  ٚوی ثبظ ٔیٌطزیس؟ و٘ ٝكب٘ٞٝب ثطپبؾت ٚ ،زالیُ ضٚقٗ ٚ
ٖالٔت ٞب ثطربؾتٌٕ ،طاٞی تب ث ٝوزب؟ ثّى ٝؾطٌكتٍی تب چٝ؟  ٚحبَ آٖ و ٝذب٘ساٖ پیبٔجطتبٖ زض ٔیبٖ
قٕبؾت  ٚآ٘بٖ ظٔبٔساضاٖ حك  ٚپطچٓٞبی زیٗ  ٚضاؾت ٌفتبض٘س .پؽ آ٘بٖ ضا زض ثٟتطیٗ ربیٍب ٜلطآ٘ی وٝ
زاض٘س ثٙكب٘یس؛  ٚثؿبٖ قتطاٖ تك ٝٙو ٝث ٝآثكرٛض ض٘ٚس ث ٝآ٘بٖ ضٚی آضیس» (ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج.)87 ٝ
أیطٔؤٔٙبٖ(ٔ) زض فطاظٞبی زیٍطی اظ ایٗ ذُج ،ٝاؾتطاتػی  ٓٞآغٛقی ٕٞ ٚپبیٍی لطآٖ  ٚا ُٞثیت(ٔ) ضا
یبزآٚض قس٘س .ضٕٛٙٞزی و٘ ٝبزیسٌ ٜطفتٙف رع ٌٕطاٞی  ٚؾطٌكتٍی حبنُ زیٍطی ٘رٛاٞس زاقت.
أیط ٔؤٔٙبٖ(ٔ) زضوالْ زیٍطی ٔیفطٔبیس « :تٌَِا اّتَذٓٗتُن فٖ الّظَلواء ٍ تَسٌََٓوتن رسٍٓ العٓل٘اء ٍ تٌِا اَفجٓشتن عٓي

السِّشاس؛ ث ٝضإٙٞبیی ٔب اظ تبضیه زضآٔسیس ٚ ،ث ٝثّٙستطیٗ ٘مُ ٝثطتطی ضؾیسیس ٚ ،اظ تبضیىیٞبی ر ُٟثٝ
ؾپیس ٜزٔبٖ ٔٗطفت ٞ ٚسایت ٌبْ ٟ٘بزیس» (ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج.)4 ٝ
أبْ ثبلط(ٔ) فطٔٛزٔ« :ب ضاؾربٖ زض ّٖٓ ٞؿتیٓ ٔ ٚب تأٚیُ لطآٖ ضا ٔیزا٘یٓ»(وبفی ،د .)186 :1
حسیج حمّیٗ ٘یع زِیُ ٔحىٓ زیٍطی اؾت زض  ٓٞآغٛقی لطآٖ ٖٚتطت؛  ٚایٗ وٞ ٝط لطائتی اظ زیٗ ٚ
ٞط تفؿیطی اظ لطآٖ ،ثس ٖٚثٟطٜٙٔسی اظ آثكرٛض آَٔحٕس(ل) ٌٕطاٞی اؾت.
ثٙبثطایٗ ،تٟٙب لطائتی اظ لطآٖ پصیطفتٙی اؾت و ٝاظ چكٕٝؾبضاٖ ظالَ ٖتطت ؾیطاة قس ٜثبقس  ٚیب ثب
آیبت زیٍط لطآ٘ی تجییٗ ٌكت ٝثبقس؛  ٚتٟٙب لطائتی اظ زیٗ پصیطفتٙی اؾت و ٝاظ زٙٔ ٚجٕ رسایی٘بپصیط لطآٖ
ٖ ٚتطت اظ ؾٛیی  ٚزِیُ ٖمّی ُٔٙمی اظ ؾٛی زیٍط ثٟطٜٙٔس ثبقس؛ ظیطا ثطٞبٖ ٖمّی فیى ضثّب٘ی اؾت.
َُطیحی اظ أبْ ّٖی(ٔ) ٘مُ ٔیوٙس؛ و ٝفطٔٛز« :اَلَعٓقلُ شَشعٌ هِي داخِل ٍ الّشَشعٔ عقلٌ هِي خاسج؛ (ٟٔٙبد
اِٛالی ،ٝد  )69 :1ذطز قطیٗتی اظ زض ٚ ،ٖٚقطیٗت ٖمّی اؾت اظ ثط.»ٖٚ
ثٙبثطایٗ ٔٗٙبی نحیح ٟ٘ ٚبیی آیبت لبثُ زؾتیبثی  ٚفٔ ٟٓیثبقٙس .لؿٕتی اظ آیبت لطآٖ ضا ٔیتٛاٖ ثب
تٛر ٝث ٝلٛاٖس اِفبِ  ٚلطاضزازٞبی ظثبٖ ٖطثی ٔٗٙب وطز  ٚزض ٔتكبثٟبت  ٚأٛض غیجی ٘یع ثطای ضؾیسٖ ثٝ
ٔٗٙب  ٚتفؿیط نحیح ثبیس ث ٝضاؾر ٖٛزض ّٖٓ ٔطارٕٗٛ٘ ٝز.
ٕٞبَٖٛض و ٝلجالً اقبض ٜوطزیٓ اٌط ٔطاز اِٟی ٙٗٔ ٚبی لُٗی لطآٖ لبثُ زضیبفت ٘جٛز٘ ،ع َٚلطآٖ ٚ
ضؾبِت پیبٔجط(ل) أطی ثیٟٛزٖ ٚ ٜجج ٔیثٛز.

;8

درآمدی بر هرمنوتیک از دیدگاه نهج البالغه

أیطإِؤٔٙیٗ ّٖی(ٔ) زض ٟ٘ذاِجالغ ٝزض ضاثُ ٝثب لطآٖ ٔیفطٔبیٙس« :رلك القشآى فاستٌطقَُ ٍ لي ٌٗطق»
(ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج )158 ٝأّب ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ایٗ والْ ٞیچ ضثُی ث ٝزیسٌبٌ ٜبزأط ٘ ٚؿجیٌطایبٖ زیٍط
٘ساضز.
ثُ٘ ٝك زضآٚضزٖ لطآٖ ٕٞبٖ ْبٞط ٕ٘ٛزٖ ٔٗب٘ی ٔؿتٛض زض لبِت اِفبِ لطآٖ اؾت و ٝاظآٖ ث ٝتفؿیط
تٗجیط ٔیقٛز  ٚرّٕ« ٝلي ٌٗطق» ٘یع ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝتب زض لطآٖ تٕٗك  ٚتٗمُ ٘ىٙیس ٔٗب٘ی آٖ ذٛز ثٝ
ذٛز آقىبض ٕ٘ی قٛز ،ف ٟٓلطآٖ ٘یبظ ث ٝتسثط زاضز (ٔجب٘ی  ٚضٚـٞبی تفؿیط لطآٖ.)285 :1379 ،
اهام ػلی (ع)

تذلِ هي تشجواى ٍ اًوا ٌٗطق عٌِ الشجالٔ .ؿأِ ٝف ٚ ٟٓتفؿیط لطآٖ ؾبثمٝای َٛال٘ی زض تبضید تفىط
ٔؿّٕب٘بٖ زاضز .تفؿیط لطآٖ اظ ٕٞبٖ ظٔبٖ پیبٔجط ٌطأی اؾالْ(ل) ٘ ٚع َٚلطآٖ ُٔطح ثٛز ٚ ٜتالـٞبی
فطاٚا٘ی زض َی ایٗ ٞعاض  ٚچٟبضنس ؾبَ نٛضت ٌطفت ٝاؾتٞ .طیه اظ ٔفؿطاٖ ثب ضٚـ ذبل ذٛز ثٝ
ف ٟٓلطآٖ ٘كؿتٝا٘س أب ٍٕٞی زض ایٙى ٝلطآٖ غیط اظ رٙجٞٝبی ٚحیب٘ی آٖ ٔتٙی ظثب٘ی اؾت  ٚاظ ٔمِٞٝٛبی
ذُبةٞبی ِفٓی ٔیثبقس اذتالفی ٘ساض٘س .رلك الکتاب السٗة فِ٘ ّذٕ للوتق٘ي (ثمط ٍ )2 /2 ،ٜالطَس ٍ
كتاب هسطَس (َٛض )1 /52 ،ثٕٞ ٝیٗ رٟت وّیس لٛاٖس ظثبٖ  ٚيٛاثٍ زالِت ِفٓی ضا زضثبضٜی آٖ نبزق
زا٘ؿتٝا٘س.
ِصا ٌٞٛط زیٗ ثبیس ٔٗطفتپصیط ثبقس؛ ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝثبیس ثب٘یبٖ ازیبٖ آٖ ضا ثٔ ٝطزْ ٘كبٖ زاز ٜثبقٙس،
چٙبٖ وٞ ٝسف اظ ٞسایت ٘یع ٕٞیٗ اؾت و ٝث ٝآٖ ٌٞٛط زیٗ ضا ٘كبٖ زٙٞس .زض ٔمبثُ ٔربَجبٖ ثطای
ایٙى ٝحزت ثط آٟ٘ب تٕبْ قٛز ،ثبیس ٌٞٛط زیٗ ضا ثكٙبؾٙس .اٌط ٌٞٛط زیٗ تٛنیف٘بپصیط ٔیثٛز ،چٍٝ٘ٛ
ٔطزْ ث ٝآٖ ٔٗـطفت ٔییبفتٙس؛ ازیبٖ ٌٞٛـط ذٛز ضا ثطای ٔطزْ ثیـبٖ وطزٔ ٚ ٜطزْ ٘یع ث ٝآٖ ّٖـٓ پیسا
ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ،تٛنیف٘بپصیطی ٌٞٛط زیٗ ثب ٔٗطفت٘بپصیطی آٖ ٘بؾبظٌبض اؾت.
ٞیچیه اظ پیبٔجطاٖ اِٟی ازٖبی تٛنیف ٘بپصیطی تزبضثكبٖ ضا ٘ساقت ،ٝآٖ ضا زض ٟ٘بیت ٚيٛح  ٚضٚقٙی
ٔیزا٘ؿتٙس  ٚثب زلت تٕبْ ثطای ٔطزْ تٛنیف ٔی وطز٘س  ٚزض ٔتٔ ٖٛمسؼ ٌعاضـٞبیی اظ تزبضة
پیبٔجطاٖ آٔس ٜاؾتٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،تٗبِیٓ زیٙی ذٛز ضا ثط ایٗ تزبضة ٔجتٙی ؾبذتٝا٘س (تزطث ٝزیٗ ٌٞٛ ٚط
زیٗ.)179 :
ًفی آراء ّرهٌَتیک در ًْجالبالغِ
حًطت ّٖی(ٔ) زض تٛنیف والْ اِٟی رٕالتی ضا ثیبٖ فطٔٛزٜا٘س؛ و ٝثب ٘فی آٔٛظٜٞبی ٞطٔٛٙتیه اضتجبٌ
تٍٙبتٍٙی زاضز؛ ث ٝتٗسازی اظ ایٗ وّٕبت اقبضٔ ٜیٕ٘بییٓ« :كتاب اللِّ تثصشٍى تِ ٍ ،تٌطقَى تِ ٍ ،تسوعَى

تٌِٗ ٍ ،طق تعضِ تثعضّٗ ٍ ،شْذ تعضِ على تعض ٍ ،ال ٗختلف فٖ اللِّ ٍ ،ال ٗخالف تصاحثِ عي اللِّ» .ایٗ
وتبة ذسا اؾت و ٝثب آٖ ٔىتٛا٘یس حمبیك ضا ثجیٙیس  ٚثب آٖ ؾرٗ ٌٛییس  ٚثٚٝؾیّ ٝآٖ ثكٛٙیس ،ثًٗى اظ آٖ
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اظ ثًٗى زیٍط ؾرٗ ٔىٌٛیس  ٚثطذى ٌٛا ٜثطذى زیٍط اؾت .زضثبضٜی ذسا ؾرٙى ث ٝذالف ٍ٘فت ٚ ٝوؿى
و ٝثب آٖ ٔهبحجت وٙس ٚى ضا اظ ذسا رسا ٕ٘ىؾبظز (ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج.)134 ٝ
اظ فًبئُ لطآٖ آٌب ٜثبقیس ایٗ لطآٖ پٙس زٙٞسٜاى اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ٕ٘ىفطیجسٞ ،سایت وٙٙسٜاى اؾت
وٌٕ ٝطإ٘ ٜىؾبظز  ٚؾرٍٛٙیى اؾت وٞ ٝطٌع زضٕ٘ ٘ٚىٌٛیسٞ .ط وؽ ثب لطآٖ ٔزبِؿت وٙس اظ وٙبض آٖ
ثب «ظیبزى» یب «٘مهب٘ى» ثط ٔىذیعز :ظیبزى زض ٞسایت ،یب ٘مهبٖ اظ وٛضزِى  ٚر، ُٟآٌب ٜثبقیس ٞیچوؽ
پؽ اظ زاقتٗ لطآٖ فمط  ٚثیچبضٌى ٘ساضزٞ ،یچوؽ پیف اظ آٖ غٙب  ٚثى٘یبظى ٘رٛاٞس زاقت؛ ثٙبثطایٗ اظ
لطآٖ ثطاى ثیٕبضى ٞبى ذٛز قفب  ٚثٟجٛزى ثُّجیس ،ثطاى پیطٚظى ثط قسائس ٔ ٚكىالت اظ آٖ اؾتٗب٘ت
رٛییس ،ظیطا زض لطآٖ قفبى ثعضيتطیٗ ثیٕبضیٞب یٗٙى وفط ٘ ٚفبق ٌٕ ٚطاٞى  ٚيالِت اؾت ،پؽ آ٘چٝ
ٔىذٛاٞیس ثٚٝؾیّ ٝلطآٖ اظ ذسا ثرٛاٞیس  ٚثب زٚؾتى لطآٖ ث ٝؾٛى ذسا٘ٚس تٛر ٝوٙیس (ٕٞبٖ ،ذُجٝ
.)176
«پیبٔجط  ٚلطآٖ ٚى ضا زض آٖ ٍٙٞبْ و ٝاظ ظٔبٖ پیبٔجطاٖ فبنٌّ ٝطفت ٝثٛزّٔ ،تٞبى رٟبٖ ث ٝذٛاة
فط ٚضفت ٝثٛز٘س  ٚتبض  ٚپٛز حمبیك اظ ٌ ٓٞؿؿت ٝثٛز( ،ثطاى ٞسایت ا٘ؿبٖٞب) فطؾتبز (ٔحتٛى ضؾبِت اٚ
ثطاى ایٗ ٔطزْ) تهسیك وتبةٞبى آؾٕب٘ى پیكیٗ ثٛز ٛ٘ ٚضى و ٝثبیس ث ٝآٖ التسا وٙٙس ،ایٗ ٘ٛض ٕٞبٖ
لطآٖ اؾت آٖ ضا ث ٝؾرٗ آضیس اٌط چٞ ٝطٌع (ثب ظثبٖ ٖبزى) ؾرٗ ٕ٘ىٌٛیس .أب ٔٗ اظ رب٘ت ا ٚقٕب ضا
آٌبٞى ٔى ز :ٓٞثسا٘یس زض لطآٖ ّٖ ْٛآیٙس ٚ ،ٜاذجبض ٌصقت ،ٝزاضٚى ثیٕبضیٞب  ٓٓ٘ ٚحیبت ارتٕبٖى قٕب
اؾت» (ٕٞبٖ ،ذُج.)158 ٝ
«ذسا٘ٚس «ٔحٕس» نّّىاِّّّٖٝیٚٝآِٚٝؾّّٓ ضا ث ٝحك ٔجٗٛث ؾبذت تب ثٙسٌب٘ف ضا اظ پطؾتف ثتٞب ذبضد،
 ٚثٖ ٝجبزت ذٛز زٖٛت وٙس ٚ ،آٟ٘ب ضا اظ ظیط ثبض َبٖت قیُبٖ آظاز ؾبذت ٝث ٝاَبٖت ذٛز ؾٛق زٞس( .ایٗ
زٖٛت ضا) ثٚ ٝؾیّ ٝى لطآ٘ى و ٝآٖ ضا ثیبٖ ضٚقٗ  ٚاؾتٛاض ٌطزا٘یس ،آغبظ ٕ٘ٛز ،تب ثٙسٌب٘ى و ٝذساى ضا
ٕ٘ىقٙبذتٙس پطٚضزٌبض ذٛیف ضا ثكٙبؾٙسٕٞ ٚ ،بٖٞب وٚ ٝى ضا ا٘ىبض ٔىوطز٘س الطاض ث ٝإ٘ ٚبیٙس  ٚتب ٚرٛز
ا ٚضا پؽ اظ ا٘ىبض احجبت وٙٙس» (ٕٞبٖ ،ذُج.)147 ٝ
آیب ثب لجٞ َٛطٔٛٙتیه  ٚتىخطٌطایی ٘ ٚؿجی ثٛزٖ فٟٞٓب ،زٖٛت حًطت ث ٝضر ٔٛلطآٖ ثطای حُ
اذتالفبت  ٚقفب ثٛزٖ لطآٖ ،زٖٛت ث ٝأط ٔحبَ  ٚثبَُ ٘رٛاٞس ثٛز؟!
حًطت لطآٖ ضا ٔبیٝی ٞسایت  ٚثیبٖ آٖ ضا ضٚقٗ  ٚاؾتٛاض ٔیزا٘س ،ثٙبثطایٗ آیبت لطآٖ زاضای یه
ٔٗٙبی لُٗی  ٚنحیح ذٛاٞس ثٛز ،چٙب٘چ ٝاِفبِ ٔج ٚ ٟٓیب زاضای ٔٗب٘ی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبقس ،چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ آٖ
ضا ٞسایت وٙٙس ٜثكطیت زا٘ؿت؟!
اٌط ٔٗٙبی ٔتٗ زیٙی ٘بٔتٗیٗ اؾت ٔ ٚفؿط  ٚذٛا٘ٙسٜی ٔتٗ ثب ٔٗب٘ی  ٚثطزاقتٞبی ثیٟ٘بیت اظ ٔتٖٛ
زیٙی ٔٛار ٝاؾت ،چ ٝتًٕیٙی ٚرٛز زاضز ؤ ٝفؿط ثتٛا٘س اظ ٔٗٙبی نحیح ٔتٗ ؾرٗ ثٍٛیس؟ ثط اؾبؼ
٘ٓطی ٝی ٖسْ تٗیٗ ٔٗٙبٔ ،فؿط ٞیچ ٚلت تٛا٘بیی ٚن َٛثٙٗٔ ٝبی نبزق اظ ٔتٗ ضا ٘ساضز ٕ٘ ٚیتٛا٘س ثیٗ
ٔٗٙبی زضؾت ٘ ٚبزضؾت اظ ٔتٗ ،تفىیه  ٚتٕبیع لبئُ قٛز.
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ٞط وؽ ثب ٔطارٗ ٝثٚ ٝرساٖ ذٛز زضٔییبثس وٞ ٝطٌع زض ش ٗٞذٛیف یه ٔٗٙبی ٘بٔتٗیّٗ ضا زض ٘ٓط
ٕ٘یٌیطز  ٚزض ٞط ٔفب ٕٝٞای ،لهس اثطاظ ٔٗٙبیی ٔٗیٗ ٛٔ ٚرٛز زض ش ٗٞضا زاضز .حتی وؿب٘ی وٙٗٔ ٝبی
٘بٔتٗیّٙی ثطای یه ٔتٗ لبئُ ٞؿتٙس  ٚآٖ ضا أطی تغییطپصیط لّٕساز ٔیوٙٙس ،ذٛز ثٍٙٞ ٝبْ ٘ٛقتٗ یه
ٔتٗ ،آٖ ضا ث ٝؾیط ظٔبٖ  ٚتح َٛؾٙتٞب ٕ٘یؾپبض٘س؛ ثّى ٝلهس زاض٘س ٔربَجبٖ ذٛز ضا ثب ا٘سیكٞٝبی
ٔٗیٗ ٔ ٚكرم ذٛز آقٙب وٙٙس .ثٙبثطایٗ ،ثب ّٖٓ حًٛضی ذٛز زض ٔییبثیٓ وٗٔ ٝب٘ی زض شٔ ، ٗٞحسٚزٜی
ٔكرهی زاض٘س  ٚچ ٖٛزیٍطاٖ ٘یع ٕٞب٘ٙس ٔب ،ش ،ٗٞا٘سیك ،ٝلهس اثطاظ ٔفبٞیٓ  ٚزض ٟ٘بیت تفٟیٓ ؾرٗ ثٝ
ٔربَجبٖ ذٛز ضا زاض٘س ،پؽ آ٘بٖ ٘یع ٔٗب٘ی ٔتٗیّٙی زض ش ٗٞذٛز زاض٘س ؤ ٝیذٛاٙٞس ثبظ تِٛیس قٛز  ٚزض
شٔ ٗٞربَجبٖ ربی ٌیطز.
ٕٞچٙیٗ پصیطفتٗ ٖسْتٗیّٗ ٔٗٙبٔ ،ربِف ؾیطٜی ٖمالؾت و ٝثب اٖتٕبز ثٌٛ ٝیبیی ٙٗٔ ٚبزٞی ٔتٚ ٖٛ
ٔحبٚضات ثٔ ٝطاٚز ،ٜتفٟیٓ  ٚتفٚ ،ٟٓيٕ  ٚاثال٘ لب٘ ٖٛث٘ ٝعأ  ٚزفبٔ ٔیپطزاظ٘س ٌٚط٘٘ ٝعأ آٖٞب
ٞیچٌٙٗٔ ٝ٘ٛبیی ٘ساقت (ِٚیاهلل ٖجبؾی.)335-336 :1383 ،
ثب تٛر ٝث ٝایٗ فطاظ حًطت«..وؿى و ٝثب آٖ ٔهبحجت وٙس ٚى ضا اظ ذسا رسا ٕ٘ىؾبظز»..
٘یع ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ٔحٛض تفؿیط ثط ذالف آضاء اٞ ُٞطٔٛٙتیه ثبیس ٔؤِف ٔ ٚتٗ ثبقس ٘ٔ ٝفؿط.
تفؿیط لطآٖ ثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔؤِف ثبٖج اذتالف زض تفبؾیط ذٛاٞس ثٛز ،زض تفؿیط لطآٖ ٟٔٓتطیٗ
أطی و ٝثبیس ث ٝآٖ تٛر ٝزاقت ٘ع َٚآی ٝاظ َطف ذسا٘ٚس  ٚاِٟی ثٛزٖ آیبت ٔیثبقس.
زض تفؿیط یه ٔتٗ ؾٓ٘ ٝطیٚ ٝرٛز زاضزٔ .1 :ؤِفٔحٛض؛ ٔ .2تٗٔحٛض ٔ .3 ٚفؿطٔحٛض.
ٔفؿطاٖ ٔب زض تفؿیط ٔحٛضیت ضا ثٔ ٝؤِف ٔ ٚتٗ ٔیزا٘ٙس ٚتفؿیط ضا ّٖٕی ثـطای وكف ٔطاز ٔؤِف
ٔیزا٘ؿتٙس .أب ٘ٓطیٝپطزاظاٖ ٞطٔٛٙتیه فٔ ٟٓتٗ ٔحه َٛتطویت  ٚأتعاد افك ٔٗٙبیی ٔفؿط ثب افك
ٔٗٙبیی ٔتٗ ٔیزا٘ٙس ٔ ٚؤِف ضا ٔب٘ٙس یىی اظ ٔفؿطاٖ ٔ ٚربَجبٖ ٔتٗ تّمی ٔیوٙٙس .ثب تٛر ٝث ٝوالْ
حًطت ّٖی(ٔ) ،وؿی و ٝثب آٖ ٔهبحجت وٙس ٚی ضا اظ ذسا رسا ٕ٘یؾبظز ،ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ،زض ف ٟٓیه
ٔتٗ ٔؤِفٔحٛضی انُ ثٛز٘ ٚ ٜجبیس زض تفؿیط ٘بزیس ٜاٍ٘بقت ٝقٛز.
تالـ ثطای وكف ٔطاز ٔ ٚمهٛز نبحت ؾرٗ زض ٔٛضز لطآٖ وطیٓ و ٝیه ٔتٗ زیٙی اِٟی اؾت،
٘ؿجت ثٔ ٝت ٖٛزیٍط ،إٞیت ثیكتطی زاضز؛ ظیطا ضٚح زیٗزاضی  ٚاِتعاْ ّٖٕی ّٕٖ ٚی ا٘ؿبِٖ زیٗثبٚض زض
ٌط ٚآٖ اؾت و ٝاٖتمبز  ٚضفتبضـ ٔٛضزپؿٙس اِٟی ثبقس .فمٍ اظ َطیك ٔتٗ ٚحیب٘ی ٔیتٛاٖ ضفتبض  ٚوطزاض
ٔٛضزپؿٙس ذسا ضا قٙبذت .ثٙبثطایٗ ،ضٚیىطز ٖبِٕب٘ٔ ٚ ٝؤٔٙب٘ ٝثٔ ٝت ٖٛزیٙی ایٗ اؾت و ٝتٕبْ ؾٗی ٚ
تالـ زض ٔؿیط وكف  ٚفٟـٓ ٔـطاز اِٟی نطف قٛز؛ ثـسیٗ زِیُ ،ثـطضؾی ّٖمٙٗٔ ٝبی ٔتٗ ثٔ ٝؤِّف،
ثٖٛٙٝاٖ یىی اظ ٔجب٘ی ف٘ ٚ ،ٟٓمف آٖ زض ف ٟٓلطآٖ وطیٓ ،اظ ٔؿبئُ انّی ُٖٕ تفؿیط ث ٝحؿبة ٔیآیس
(ٔهُفی وطیٕی.)49-50 :1383 ،
ایٗ  ٕٝٞاذتالف چطا؟ حًطت ّٖی(ٔ) زضثبضٜی حىٓٞبی ٔرتّف زض أط ٚاحس فطٔٛز:
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« تشد على احذّن القضّ٘ٔ فٖ حکن هي االحکام ف٘حکن فْ٘ا تشأِٗ ،ثنّ تشد تلك القضّ٘ٔ تعٌْ٘ا على غ٘شُ
ف٘حکن فْ٘ا تخالف قَلِ ،ثنّ ٗجتوع القضآ تزلك عٌذ االهام الّزٕ استقضاّن ف٘صَّب آساءّن جو٘عاٍ -

الْْن ٍاحذ ٍ ًثّْ٘ن ٍاحذ ٍ كتاتْن ٍاحذ» (ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج.)18 ٝ
«ٌب ٜیه زٖٛا زض حىٕى اظ احىبْ ُٔطح ٔىقٛز « ٚلبيى» ث ٝضأى ذٛز زض آٖ رب حىٓ ٔىوٙس،
ؾپؽ قجیٕٞ ٝبٖ زٖٛى ٘عز «لبيى زیٍطى» ٖٛٙاٖ ٔىٌطزز ،ا ٚزضؾت ثط ذالف اِّٚى حىٓ ٔىزٞس.
ؾپؽ  ٕٝٞایٗ لًّبت (ثب آٖ آضاى يسّ ٘ ٚمیًى و ٝزض ٔؿأِٚ ٝاحسى زازٜا٘س) ٘عز پیكٛایكبٖ و ٝآ٘بٖ ضا
ث ٝلًبٚت ٔٙهٛة وطزٌ ،ٜطز ٔىآیٙس ٚ ،ا ٚضأى  ٕٝٞآٟ٘ب ضا تهسیك  ٚتهٛیت ٔىوٙس ( ٚفتٛاى ٍٕٞبٖ ضا
زضؾت ُٔ ٚبثك ٚالٕ ٔىقٕطز) ،زض حبِى و ٝذساى آٟ٘ب یىى ،پیبٔجطقبٖ یىى  ٚوتبةقبٖ (٘یع) یىى
اؾت»
ٌط چ ٝایٗ ٔؿأِ ٝثطاى ثؿیبضى ٖزیت ثٓ٘ ٝط ٔىضؾس  ٚقبیس ثبٚض وطز٘ف ثطاى آٟ٘ب ٔكىُ ثبقس وٝ
وؿب٘ى  ٕٝٞلًبٚتٞب یب آضاى يسّ ٘ ٚمیى ضا نٛاة  ٚزضؾت ثكٕط٘س  ٕٝٞ ٚضا حىٓ اِٟى ثسا٘ٙسِٚ ،ى
ایٗ یه ٚالٗیّت اؾت وٌ ٝطٞٚى اظ ٔؿّٕب٘بٖ ا ُٞؾّٙت زاضاى چٙیٗ ٖمیسٜاى ٞؿتٙس (ثب رسایی لطآٖ ٚ
1
ٖتطت) آٟ٘ب زض تٍٙٙبٞبیى لطاض ٌطفت ٝثٛز٘س و ٝثطاى ضٞبیى اظ آٖ چبضٜاى رع ٌطایف ثٖ ٝمیس ٜتهٛیت
ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت.
ِٚى أبْ(ٔ) زض رّٕ ٝآذط٘ ،رؿتیٗ يطث ٝضا ثط پبی ٝایٗ تفىّط ٘بزضؾت ٚاضز ٔىؾبظز ٔ ٚىفطٔبیس :ایٗ
 ٕٝٞزض حبِى اؾت و ٝذساى آٟ٘ب ٚاحس  ٚپیبٔجطقبٖ ٚاحس  ٚوتبثكبٖ ٚاحس اؾت ثىقه اظ ذساى ٚاحس
ثطاى ٔؿأِٚ ٝاحس حىٓ ٚاحسى نبزض ٔىقٛز ،چطا و ٝاٖ ٚبِٓ ث ٕٝٞ ٝحمبیك اؾت  ٕٝٞ ٚچیع ضا ثىوٓ ٚ
وبؾت ٔى زا٘س َ ٚجك ٔهبِح یب ٔفبؾسى و ٝزض آٖ ٔؿأِ ٝثٛز ٜحىٓ ٚاحسى زض آٖ تٗییٗ ٕ٘ٛز ٜاؾتٝ٘ .
اقتجبٔ ٜىوٙس ٝ٘ ،فطأٛقى زض شات ٔمسّؾف ضا ٜزاضز ٝ٘ ،پكیٕبٖ ٔىٌطزز  ٝ٘ ٚثب ٌصقت ظٔبٖ چیع
ٔزِٟٛى ثطاى ا ٚآقىبض ٔىقٛز .پؽ اذتالف اظ ٘بحی ٝإ٘ ٚىتٛا٘س ثبقس ثب تٛرّ ٝث ٝایٗ و ٝپیبٔجطقبٖ ٘یع
یىى اؾت  ٚا ٚزض  ٕٝٞچیع ،ثٚٝیػ ٜاِمبى احىبْٗٔ ،ه ْٛاؾت ،حىٓ اِٟى ضا ثىوٓ  ٚوبؾت  ٚثسٖٚ
ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط ثیبٖ ٔىوٙس .پؽ ا٘ ٚیع ٔٙكأ اذتالف ٘یؿت لب٘ ٚ ٖٛثط٘بٔ ٚ ٝآییٗ٘بٔ ٝآٟ٘ب ٘یع یىى اؾت،
وتبثى وٞ ٝیچ ٌ ٝ٘ٛتغییط  ٚتحطیفى زض آٖ ضا٘ ٜیبفت ٚ ٝاظ ؾطچكٕ ٝظالَ ٚحى ٘كأت ٌطفت ٚ ٝزض زؾتطؼ
 ٕٝٞآٟ٘بؾت ٛٔ ٚضز لجٞ ٚ ،ٕٝٞ َٛیچ اذتالف  ٚتًبزّى زض ٔحتٛاى آٖ ٚرٛز ٘ساضز ،چطا و ٝاظ ؾٛى
ذساؾت ٍٓ«.لََٕ كاىَ هِيْ عٌِْذِ غَٕ٘شِ اللَِِ لََٓجٓذٍٔا فِِِ٘ اخْتِالفاً كَثِ٘شاً ،اٌط اظ ؾٛى غیطذسا ثٛز اذتالف  ٚتًبز
ظیبزى زض آٖ زیسٔ ٜىقس .پؽ اذتالف اظ ٘بحی ٝوتبة آؾٕب٘ى آٟ٘ب ٘یؿت».
 .1ایٗ ٔؿأِ ٝیىى اظ ٟٔٓتطیٗ ٔؿبئُ اؾالٔى اؾت و ٝاضتجبٌ ٘عزیىى ثب ٔؿأِ« ٝارتٟبز» « ٚضأى» « ٚلیبؼ» « ٚاؾتحؿبٖ» ٚ
ٔب٘ٙس آٖ زاضز ٘ ٚیع زاضاى پی٘ٛس زاضز .ث ٝتٗجیط ضٚقٗتطٌ ،طٞٚى ثب نطاحت ٌفتٙس« :آ٘چ٘ ٝهّى زض ثبض ٜآٖ ٚاضز ٘كس ،ٜزض ٚالٕ لبٖ٘ٛ
ذبنّى زض اؾالْ ٘ساضز  ٚایٗ ْٚیف ٝفمٟبؾت و ٝزضثبض ٜآٖ لبٌ٘ ٖٛصاضى وٙٙس  ٚثب ّْٗ ٌٕ ٚبٖ  ٚؾجه ؾٍٙیٗ وطزٖ ٔهبِح ٚ
ٔفبؾس ،آ٘چ ٝضا ثٔ ٝهّحت ٘عزیىتط ٔىثیٙٙس ثٖٛٙ ٝاٖ حىٓ اِٟى ٔٗطفى وٙٙس»
(پیبْ أبْ قطح تبظ ٚ ٜربٔٗى ثط ٟ٘ذاِجالغ ،ٝد ) 611 ٚ 614 :1
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و ٝاذتالفبت اظ افىبض ٘بزضؾت ذٛزقبٖ ثطذبؾت٘ ٚ ٝبضؾبییٞبى ا٘سیكٞٝبیكبٖ ؾجت ثطٚظ چٙیٗ
اذتالفبتى قس ٚ ٜث ٝتٗجیط زیٍط ایٗ ؾرٗ یه رٛاة ارٕبِى  ٚؾطثؿت ٝثطاى ٔؿأِ ٝتهٛیت اؾت.
زض ٚالٕ اٖتمبز ث ٝتهٛیت  ٚنحیح ثٛزٖ آضاى يسّ ٘ ٚمیى ،ا٘حطاف اظ انُ تٛحیس ٌ ٚطایف ثٖٛ٘ ٝى
قطن اؾت .تٛحیس اِٞٛیّت ،ذسا ضا یٍب٘ٗٔ ٝطّفى ٔىوٙس  ٚتٛحیس ٘جٛت ،پیبٔجط اِٛٚاِٗعْ ضا زض ٞط ٖهط یىى
ٔىقٕطز  ٚتٛحیس قطیٗت ،وتبة آؾٕب٘ى ضا یىى ٔىزا٘س .پؽ ٌطایف ث ٝتٗسز احىبْ ٚالٗى ،و ٝچیعى رع
قطن ٘یؿت ،تًبز ضٚقٙى ثب انُ تٛحیس زاضز (٘بنط ٔىبضْ قیطاظی1417 ،ق ،د .)609-611 :1
زض َ َٛتبضید ثكط ٔت ٖٛازثی  ٚتبضیری فطاٚا٘ی زاضیٓ وٕٝٞ ٝی افطاز آٟ٘ب ضا ث ٝیه ٘ح ٛتفؿیط
ٔیوٙٙس ٞ ٚطٌع لبِتٞبی شٙٞی افطاز ثب اذتالفبتی و ٝزاض٘س ؾجت تٗسز تفؿیط ٘كس ٜاؾتٔ ،خالً :قٗط
فطزٚؾی ؤ ٝیٌٛیس:
ث ٝزا٘ف زَ پیط ثط٘ب ثٛز
تٛا٘ب ثٛز ٞط و ٝزا٘ب ثٛز
تبو ٖٛٙز٘ ٚح ٛتفؿیط ٘ساقتٍٕٞ ٚ ٝبٖ آٖ ضا ث ٝیه قی ٜٛتفؿیط ٔیٕ٘بیٙس .زض ّٖ ْٛضیبيی َ ٚجیٗی
ان َٛحبثتی اؾت ٍٕٞ ٚی اظ تفؿیط ٚاحسی ثطذٛضزاض٘س ٔ ٚؿأِ 7×7 ;49 ٝیه ٘ ٔٛتفؿیط ثیف ٘ساضز
(رٗفط ؾجحب٘ی.)17 :1380 ،
ثٚٝرٛز آٔسٖ ایٗ اذتالف زض ف ٟٓضا ٔیتٛاٖ زض ٖٛأُ ظیط رؿت:
ـ ٖسْ ضٖبیت لٛا٘یٗ ظثبٖقٙبذتی؛ ـ غفّت اظ ٘بؾد ٙٔ ٚؿٛخ؛ ـ رعء ٍ٘طی زض ضٚـ تفؿیطی؛ ـ ثٝ
وبضٌیطی ٖمُ زض لّٕطٞٚبیی و ٝضا ٜث ٝآٖ ٘ساضز؛ ـ اذتالف زض اٖتجبض ؾٙس؛ ـ اذتالف زض ٔهساق آیٚ ٝ
حسیج؛ ـ ٔؿّٕبً ٛٞی ٛٞ ٚؼ زض تٗسز لطائت ثؿیبض ٔؤحط اؾت تب آ٘زب وٗٔ ٝبٚیّٖ ٝی(ٔ) ضا لبتُ ٖٕبض
ٔیزا٘س چ ٖٛزض ؾپب ٜا ٚثٛز ٚ ٜاٚ ٚی ضا ثٔ ٝیساٖ فطؾتبز ٜاؾت (ٕٞبٖ.)18 :
ثبیس تٛر ٝزاقت و٘ ٝؿجیت فٔ ،ٟٓؿتّعْ قىبویت ؾبذتبضی زض ٔٗطفت ،ا٘ؿساز ثبة ّٖٓ  ٚآٌبٞی اظ
حمیمت اقیبء  ٚظٚاَ تٗییٗ اظّٖٓ اؾت .قىبویت ؾبذتبضی ٘ٓطیٝای اؾت و ٝزض پبیبٖ رؿتبضٞب  ٚحطوبت
ّٖٕیٖ ،زع  ٚزضٔب٘سٌی اظ ٚن َٛث ٝحمیمت  ٚیب ٚالٗیت ضا اٖالٖ ٔیزاضز  ٚثب حًٛض ٘ؿجیت  ٚث ٝز٘جبَ
آٖ قىبویت ؾبذتبضی ٚ ّٖٓ ،آٌبٞی ،اٖتجبض رٟبٖقٙبؾی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜثٝنٛضت اثعاض ظ٘سٌی
رٟت تؿٍّ  ٚالتساض ثط َجیٗت زض ٔیآیس (ضاؾُ ،ثطتطاٖ.)208 :1377 ،
اٌـط ف ٟٓثكطی ٘ؿجی ثبقسٞ ،ط وؽ اظ ظاٚیـ ٝش ٚ ٗٞازضان ذٛز ث ٝتفؿیط  ٚلـطائت ٔت ٖٛزیـٙی
ٔیپطزاظز ٞ ٚیچ وؽ ٕ٘یتٛا٘س ٔسٖی ثبقس و ٝف ٟٓا ٚفٕٟی ذبِم ٘ ٚبة اؾت ٞ ٚط ا٘ؿبٖ یب ٌطٞٚی ثٝ
تٙبؾت ٔٛلٗیت فطٍٙٞی  ٚظٔی ٝٙتبضیری ذٛز ثب حمیمت ٔٛار ٚ ٝیب ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت اظ حمیمت زٚضاؾت ٚ
ٞیچ زیٙی ٕ٘یتٛا٘س ثب حك زا٘ؿتٗ ذٛز ،زیٍطاٖ ضا ٌٕطا ٜثرٛا٘س  ٚاظ آٖ پؽٌ ،طفتبض ٔكىُ زضثبضٜی
ؾٗبزت یب ٘زبت آٟ٘ب ثبقس .ایٗ قی ٜٛظٔی ٝٙؾتیع ٚ ٜرساَٞبیی ضا و ٝالٛاْ ٔرتّف ث ٝضاؾت یب زض ٘ٚثط ؾط
حمیمت ا٘زبْ ٔیزٙٞس ٔیذكىب٘س  ٚثسیٗتطتیت ٍٕٞبٖ ضا ث ٝتحُٕ ٕٙٞ ٚكیٙی ثب یىسیٍط اِعاْ ٔیٕ٘بیس.
ٔ ٕٝٞت ٖٛاظ رّٕ ٝزیٙیٔ ،یتٛا٘س ضٚقٗ ٔ ٚحىٓ ثبقٙس اٌط چٌ ٝبٞی ٔجٔ ٚ ٟٓتكبث٘ ٝیع ٔیثبقٙس.
ضٚقٙی ٔتٗ ربیی ثطای تفؿیط ثبلی ٕ٘یٌصاضز  ٚاٌط  ٓٞربیی ثطای تفؿیط ثبقس تٟٙب یه تفؿیط اظ ٔتٗ
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ضٚقٗ ٕٔىٗ اؾتٔ .تٗ ٔیتٛا٘س وبٔالً نطیح  ٚپٛؾتوٙس ٜثبقس؛ ثٙبثطایٗ ،ایٗ تٗجیط و« ٝوتبة اِٟی ٚ
ؾرٗ پیبٔجط(ل) ٕٛٞاض ٜتفؿیطٞبی ٔتٗسز ثط ٔیزاضز» زاضای ْبٞط ضٚقٗ  ٚلبثُ فٕٖٔٛ ٟٓی ثٛز ٜاظ
آغبظ ْٟٛض اؾالْ تبوٕٝٞ ٖٛٙی ّٖٕبی اؾالْ ف ٟٓیىؿب٘ی ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب زاقتٝا٘س  ٚپبضٜای اظ آٟ٘ب ٘یع
ٔحُ ثطزاقتٞبی ٔرتّفی ٞؿتٙسِ ،صا لبثُ تفؿیطٞبی ٔتٗسز٘س (وبٔطاٖ.)66-65 :1380،
آیتاهلل رٛازیآّٔی زض تٛيیح ف ٟٓزیٗ ،ثب تٕبیع زیٗ فٕٟی  ٚزیٙساضی« ،زیٗ فٕٟی» ضا ث ٝزیٗ ٚ
ّٖٓ ثٗٔ ٝطفت اِٟی لّٕساز ٔیوٙس  ٚزیٙساضی ضا ثس ٖٚزیٗ فٕٟی ٘بٕٔىٗ ٔیزا٘س .ثسیٗنٛضت و ٝایٕبٖ،
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض انُ ثٛز ذٛز٘ ،یبظٔٙس ث ّٖٓ ٝاؾت زض قسّت  ٚيٗف ٘یع تبثٕ آٖ اؾت  ٚاظ ایٗ
پـیٛؾتٍی ثیٗ ایٕبٖ  ّٖٓ ٚز٘ ٚىت ٝضا زضیبفت ٔیوٙس :یىی ایٗو ٝاظ پیٛؾتـٍی ایٕبٖ ث ّٖٓ ٝزا٘ؿتٝ
ٔیقٛز و ٝقه زض زیٗ ثب زیٙساضی رٕٕ ٕ٘یقٛزٚ .ی ثب اثُبَ ٞطٌ٘ ٝ٘ٛؿجیت زض ف ٚ ٟٓقىبویت ٔٗتمس
اؾت زض ٔؿبئّی و ٝثبیس ث ٝآٟ٘ب اٖتمبز زاقت ،قه زاقتٗ نحیح ٘یؿت .اِجت ٝاظ ٔٛيٕ ایكبٖ زیٙساضی
ؤ ٝیذٛاٞس زیٙف ضا ا ظ نٛضت ارٕبِی ث ٝتحمیك تفهیّی ٔٙتمُ ٕ٘بیس قىی نحیح اؾت چ ٖٛتهٛضی
اؾت ٘ ٝتهسیمی .قه تهٛضی و ٝثب ایٕبٖ لبثُ رٕٕ اؾت ٔهساق ٚالٗی قه ٘یؿت ثّى ٝفمٍ تهٛض
قه اؾت ،ثٖٝجبضت ثٟتط ،قه تهٛضی ث ٝحُٕ اِٚی قه اؾت  ٚث ٝحُٕ قبیٕ ،قه ٘یؿتٔ .ب٘ٙس
تهٛض ارتٕبٔ ٘میهیٗ (رٛازیآّٔی.)151 :1378 ،
حًطت ّٖی(ٔ) زض والٔی ٞكساض ٔی زٙٞس وٝ؛ ٞط و ٝثب حك ث ٝر ًٙثطذیعز حك ا ٚضا ث ٝذبن افىٙس
(ٟ٘ذاِجالغ ،ٝحىٕت ٕٞ .)400چٙیٗ ایكبٖ تفطل ٝزض زیٗ  ٚان َٛحم ٝضا ٖبّٔی ثطای ٔطي لّٛة ٚ
ثطاٍ٘یرتٗ ٔ ْٕٛٞیزا٘ٙس ،حًطت زض والٔی زض ایٗ ضاثُ ٝفطٔٛز٘س :ث ٝذسا ؾٌٙٛس ارٕبٔ  ٚاتحبز اُٞ
ثبَُ ثط ثبَّكبٖ  ٚرسایی  ٚاذتالف قٕب زض وبض حمّتبٖ زَ ا٘ؿبٖ ضا ٔیٔیطا٘س  ٚا٘س ٚ ٜٚغٓ ضا ٔیآفطیٙس.
(ٟ٘ذاِجالغ ،ٝذُج.)27 ٝ
ًتیجِگیری
ُٔبِجی و ٝزضثبضٜی ٞطٔٛٙتیه پیبٔسٞب  ٚآحبض آٖ ثیبٖ قسٔ ،ب ضا ٔتٛر ٝإٞیت ٞطٔٛٙتیه  ٚتأحیط آٖ زض
فٔ ٟٓت ٚ ٖٛثَٛٝض ذبل تفؿیط لطآٖ ٔیٕ٘بیس .ثب تٛر ٝثُٔ ٝبِت ٔرتهطی و ٝزضثبضٜی ٞطٔٛٙتیه،
لّٕط ،ٚآضاء  ٚآٔٛظٜٞبی آٖ ثیبٖ قس؛ ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ُٖٕ  ٚاٖتمبز ث ٝآٔٛظٜٞبی ٞطٔٛٙتیه ٘تبیزی رع
قىبویت٘ ،ؿجیتٌٕ ،طاٞی  ٚيالِت زض ثط ٘رٛاٞس زاقت.
اٌـط ف ٟٓثكطی ٘ؿجی ثبقسٞ ،ط وؽ اظ ظاٚی ٝش ٚ ٗٞازضان ذٛز ثـ ٝتفؿیط  ٚلـطائت ٔتـ ٖٛزیٙی
ٔیپطزاظز ٞ ٚیچ وؽ ٕ٘یتٛا٘س ٔسٖی ثبقس و ٝف ٟٓا ٚفٕٟی ذبِم ٘ ٚبة اؾت .ایٗ قی ٜٛظٔیٝٙی ؾتیعٜ
 ٚرساَٞبیی ضا و ٝالـٛاْ ٔرتّف ث ٝضاؾت یـب زض ٘ٚثط ؾـط حـمیـمت ا٘زـبْ ٔیزٙٞسٔ ،یذكىـب٘س ٚ
ثسیٗتطتیت ٍٕٞبٖ ضا ث ٝتحُٕ ٕٙٞ ٚكیٙی ثب یىسیٍط اِعاْ ٔیٕ٘بیس .حًطت ّٖی(ٔ) زض تٛنیف لطآٖ
ایٗ وتبة ضا ٘ٛض ٞ ٚسایتٌط  ٚقفبی زضز ٚ ٚؾیّ ٝحُ اذتالفٞب ٔٗطفی وطزٜا٘س .وتبثی ثب ایٗ اٚنبف
زاضای ٔٗٙبیی لُٗی  ٚنطیحی رٟت ٞسایت  ٚضإٙٞبیی ثكط ٔیثبقس ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛاثٟبْ  ٚتكبثٟی و ٝزض آٖ
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ٚرٛز زاضز اظ َطیك ضاؾربٖ زض ّٖٓ پطزٜثطزاضی  ٚوكف قس ٚ ٜزض اذتیبض َبِجبٖ حك لطاض ٌطفت ٝاؾت.
حًطت اذتالف زض زیٗ ضا ٖبُٔ ٘بثٛزی آٖ زیٗ ٔیزا٘ٙس ٞ ٚكساض ٔیزٙٞس و ٝثب ٚرٛز یىی ثٛزٖ ذسا،
پیبٔجط(ل)  ٚوتبة ٚاحس چطا ثبیس اذتالف زاقت ٝثبقیس .ثٙبثطایٗ لطائتٞبی ٔرتّف ضا ضز ٔ ٚطزْ ضا ثٝ
اتحبز  ٚضأی ٚاحس زٖٛت ٔیٕ٘بیٙس.

هٌابغ


























لطآٖ وطیٓ.
ٟ٘ذاِجالغ.ٝ
احٕسی ،ثبثه ( ،)1388ؾبذتبض  ٚتأٚیُ ٔتٗ ،تٟطاٖ٘ ،كط ٔطوع ،چبح ز.ٓٞ
اال٘هبضیٔ ،طتًی ( ،)1377فٛائساالن ،َٛاِزعء االٔ ،َّٚزٕٕ اِفىط االؾالٔی.
رٛازیآّٔی ( ،)1378قطیٗت زض آییٗٔ ٝٙطفتٔ ،طوع ٘كط فطٍٙٞی اؾطاء.
حؿیٗ ظازٔ ،ٜحٕس (ٔ ،)1379جب٘ی ٔٗطفت زیٙیٔ ،ؤؾؿ ٝآٔٛظقی  ٚپػٞٚكی أبْ ذٕیٙی(ض ،)ٜلٓ ،چبح ا.َٚ
ذؿطٚپٙبٖ ،ٜجساِحؿیٗ ( ،)1379والْ رسیسٔ ،طوع ُٔبِٗبت حٛظ ،ٜلٓ.
ضاؾُ ،ثطتطاٖ (ٔ ،)1377ؿبئُ فّؿف ،ٝا٘تكبضات ذٛاضظٔی.
ؾجحب٘ی ،رٗفط (ٔ ،)1387ؿبئُ رسیس والٔیٔ ،ؤؾؿ ٝأبْ نبزق(ٔ) ،لٓ ،چبح ا.َٚ
ؾطٚـٖ ،جساِىطیٓ ( ،)1386لجى  ٚثؿٍ تئٛضیه قطیٗت ،تٟطاٖ٘ ،كط فطٍٙٞی نطاٌ.
نبزلی تٟطا٘ی ( ،)1386زیٗ  ٚتزطثٔ ،ٝزّ٘ ٝمس ٓ٘ ٚط ،زفتط تجّیغبت اؾالٔی ،ـ .4ٚ3
نٛفی تجطیعی ،إِِٛی ٖجساِجبلی ( 1420ق)ٟٙٔ ،بد اِٛالی ٝفی قطح ٟ٘ذ اِجالغ ،ٝد ٘ ،1كطآییٔ ٝٙیطاث ٚاثؿت ٝثٔ ٝطوع
٘كط ٔیطاث ٔىتٛة ،تٟطاٖ.
ٖٕیسظ٘زب٘یٖ ،جبؾّٗی (ٔ ،)1379جب٘ی  ٚضٚـٞبی تفؿیط لطآٖٚ ،ظاضت فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی ،تٟطاٖ.
لبئٕی٘یبّٖ ،یطيب ( ،)1381تزطث ٝزیٗ ٌٞٛ ٚط زیٗٔ ،طوع ُٔبِٗـبت  ٚتحمیمـبت اؾـالٔی پػٞٚكـىس ٜفّؿـف ٚ ٝوـالْ
اؾالٔی ،ثٛؾتبٖ وتبة ،لٓ.
وبٔطاٖ ( ،)1380تىخط ازیبٖ زض ثٛت٘ ٝمس ،پػٞٚكىس ٜفطٗٔ ٚ ًٙٞبضف.
ٌط٘ٚسی ،غاٖ ( ،)1391زضآٔسی ثٞ ّٖٓ ٝطٔٛٙتیه فّؿفی ،تطرٕٔ ٝحٕس ؾٗیس حٙبیی وبقب٘ی ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات ٔیٙـٛی
ذطز.
قید وّیٙی ( ،)1362اِىبفی ،ا٘تكبضات اؾالٔی ،ٝتٟطاٖ ،د ،1چبح ز.ْٚ
ُٟٔطیٔ ،طتًی (ٔ ،)1368زٕ ٖٝٛآحبض ،د  ،3نسضا ،لٓ.
ُٟٔطیٔ ،طتًی(ٔ ،)1374زٕ ٖٝٛآقٙبیی ثب لطآٖ ،د  ،4نسضا ،لٓ.
ٔىبضْ قیطاظی٘ ،بنط ( 1417ق) ،پیبْ أبْ قطح تبظ ٚ ٜربٔٗی ثط ٟ٘ذ اِجالغ ،ٝد  ،1زاضاِىتت االؾالٔی ،ٝتٟـطاٖ ،چـبح
ا.َٚ
ٚآٖی ،احٕس ( ،)1382زضآٔسی ثطٞطٔٛٙتیهٛٔ ،ؾؿ ٝفطٍٙٞی زا٘ف  ٚا٘سیكٗٔ ٝبنط ،تٟطاٖ.
ایطا٘سٚؾت ،حؿیٗ ،چیؿتی ٞطٔٛٙتیهwww.aftab.ir ،
ایٚٛٙزٔ ،بیىُ ( ،)1383زضآٔسی ثط ٞطٔٛٙتیهٗٔ ،طفت ،ـ ٔ ،78تطرٓ احٕسحؿیٙی ،ؾیس٘هیط.
ضؾتٍبضٔ ،طتًی (ٍ٘« ،)1381بٞی ثٞ ٝطٔٛٙتیه  ٚپیبٔسٞبی آٖ»ٗٔ ،طفت ،ـ .63
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ضيبییٟٔط ،حؿٗ (ٞ« ،)1383طٔٛٙتیه اظ ٔجٙب تب ٔٗٙب» ،ثبظتبة ا٘سیك ،ٝـ .58-57
ضيبییٟٔط ،حؿٗ (ٞ« ،)1380طٔٛٙتیه فّؿفی  ٚتٗسز لطائت ٞب» ،والْ اؾالٔی ،ـ .37
ٖجبؾیِٚ ،یاهلل (٘« ،)1383مسی ثط لطائتپصیطی زیٗ» ،وتبة ظ٘بٖ ،ـ .25
وطیٕیٔ ،هُفی (ّٖ« ،)1383مٙٗٔ ٝبی ٔتٗ ثٔ ٝؤِف»ٔ ،زّ ٝحٛظ ٚ ٜزا٘كٍب ،ٜـ .39
ٔحٕسضيبییٔ ،حٕس (ٍ٘« ،)1379بٞی ثٞ ٝطٔٛٙتیه» ،لجؿبت ،ـ .17
ٔحٕسضيبییٔ ،حٕس (« ،)1386چیؿتی ٞطٔٛٙتیه»٘ ،كطی ٝش ،ٗٞـ .3

;;

