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دس ایي ًَضتاس تشآًین تا گضاسش ًوَداسی اص ًمص ٍحضَس اسثاب ًضٍل دس تشخی اص تفاسیش هْمن سا اساهمِ   

 دّین.

تشسسی ایي ًىتِ وِ چِ تفاسیشی تیص اص ّوِ تِ ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل پشداختِ ٍ وذام هفسّش تذاى تْما  

تَجِ تَدُ است، ساّْا ٍ ضیَُ ّای هتؼذدی داسد، اهّا ضمایذ ػیٌمی تمشیي سٍش،    دادُ ٍ وذام هفسّش تِ آى تی 

تَاًین تِ دٍس اص ّش گًَِ رٌّیّت ٍ پیطذاٍسی،  تحلیل ٍ تشسسی آهاسی ٍ ًوَداسی تاضذ، صیشا دس ایي سٍش هی

اتین ٍ دّمذ دسیم   هیضاى اّتوام هفسّش تِ ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل ٍ سغح اّویّمت ٍ اسجمی سا ومِ تمذاًْا همی     

ّوچٌیي اص جایگاُ اسثاب ًضٍل دس تفاسیش هختلف آگاّی تاتین. دس ساستای ایي ّذف، گضاسش یاد ضذُ دس دٍ 

 گیشد : هحَس صَست هی

 .تؼذاد ٍحجن ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل دس تفاسیش .1

 ویفیت ٍ چگًَگی ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل. .2

تِ سٍایات اسثاب ًضٍل ٍهیضاى وماستشد ایمي   دس هحَس ًخست، ّذف تٌْا ضٌاخت تفاسیش اص تؼذ پشداختي 

سٍایات دسآًْاست، اهّا دس هحَس دٍم، ضٌاسایی دیذگاُ هفسّشاى دس تشخَسد تا سٍایات اسثاب ًمضٍل ٍ هیمضاى   

 هَسد ًظش است. ،تَجِ ٍ اّویتی وِ تا ًمّادی ٍ تحلیل آًْا، اص خَدًطاى دادُ اًذ

ح هختصشی دستماسٓ آًْما   این وِ ایٌه تِ تَضی ْشُ گشفتِتشای دستیاتی تِ ّذفْای فَق، اص ػٌاٍیٌی چٌذ ت

 .پشداصین هی

 

 منظور از نقل گسارشی و نقل تحلیلی   

تٌْا تِ ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل تسٌذُ وشدُ ٍتذٍى ّشگًَِ ًمذ ٍ وٌذٍواٍی ًسثت تِ آًْا اص  ،اگش هفسش

تمِ ًممادی    ،اگش ّوشاُ تا ًمل سٍایمات  . ٍآیذ تِ ضواس هی« گضاسضی»ضتِ تاضذ، ایي چٌیي ًملیوٌاس سٍایات گز

« تحلیلمی » ٍتجضیِ ٍ تحلیل هتي آى ٍ یا تشسسی سٌذ ٍ صحت ٍ سمن آى پشداختِ تاضذ، اص آى تا ػٌَاى ًمل 

 وٌین. تؼثیش هی

 

 

 منظور از نقل اجمالی و نقل تفصیلی  

ش تومام حادهمِ یما    تَاًذ تفصیلی صَست گیشد، صیشا اگم  تَاًذ اجوالی تاضذ ٍ هی گضاسش ًٍمل سٍایات هی

جشیاى سثة ًضٍل آیِ دس سٍایت هٌؼىس ضذُ تاضذ ٍ هفسش آى سا هثت وشدُ تاضذ، دس ایي صَست ًمل سثة 



داًین، اهّا اگش هفسّش دس صذد تیاى اصل سٍایت ًثاضذ ٍ فمظ تِ اضاسُ ای گزسا یا ضخصی وِ  هی« تفصیلی» سا 

 وٌین. تلمّی هی« اجوالی» گضاسش هزوَس سا  ،دس ًضٍل آیِ تأهیش داضتِ، تسٌذُ وٌذ، دس ایي صَست

هیضاى حضَس ٍ ًممص اسمثاب ًمضٍل دس تفاسمیش ٍ اصمَ   دس       ،سٍد تا تْشُ گیشی اص ایي ػٌاٍیي اًتظاس هی

 تِ ضىلی هلوَس ضٌاختِ ضَد. ،تفسیش ٍفْن لشآى

ِ تیطتش هَسد فمظ دس تشگیشًذُ تفاسیش چٌذی است و ،دس پایاى ضایاى یاد است وِ حَصُ واس دسایي تحمیك

هجال دیگش  ،استٌاد ٍ استفادُ هحمماى ٍ داًص پژٍّاى لشاس داسد، چِ ایي وِ آهاس گیشی ًسثت تِ ّوِ تفاسیش

 علثذ. ٍ فشصت افضًٍتشی سا هی

ووتمشیي ومن ٍصیمادی دسآى ساُ     ،ها هذػی ًیستن وِ آهاس اساهِ ضذُ ،اهّا دس تاسٓ اصل ایي تحمیك ٍ داٍسی

ًوایماًگش ٍالمغ    ،اضىال است، ٍلمی اعویٌماى داسیمن ومِ ایمي آهماس، دسصمذد تسمیاسی        ًیافتِ ٍ فالذ ّشگًَِ 

 ًٍطاًذٌّذُ هیضاى حضَس اسثاب ًضٍل دس تفاسیش هَسد تحمیك است.

 ،آى ّن تا سٍش دستی) غیش وماهییَتشی  هؼومَ   خمالی اص واسمتی ًیسمت      ،واس ضواسش ایي هَضَػات

تِ ػالٍُ وِ واس گضیٌص ایي هَضَػْا تما   .زّتی ًذاسدتخصَظ ًسثت تِ تشخی تفاسیش وِ چاج هغلَب ٍهْ

حذّی هتأهش اص سلیمِ ٍسغح ضٌاخت ٍ تلمی افشاد تَدُ است ٍایي ٍالؼیتی است ومِ دسّمش وماس اًسماًی س      

تَاًمذ هؼیماس    دسصمذ همی   80تَاى گفت ایي است وِ آهاس اساهِ ضذُ، دست ون دس حمذّ   ًوایذ، اهّا آًچِ هی هی

 س گیشد.اسصیاتی ٍ داٍسی لشا

اص ًظش حجن سٍایاتی وِ دس تشداسًذ، دس یه سغح ًیستٌذ، تشخی دس ًمل سٍایات اسمثاب   ،تفاسیش هختلف

ًضٍل ساُ افشاط پیوَدُ اًذ ٍتؼضی دیگش ساُ تفشیظ سا. تشای تَضیح تیطتش ف تِ اسلام تِ دست آهمذُ دس ایمي   

 افىٌین : صهیٌِ ًظش هی

 

 

  273الویضاى )                        103فی ظالل المشآى )       

  274                       تفسیش اتي وثیش)166تفسیش فخض ساصی )            

  283                                     وطاف )177الوٌاس )

  288                                    الفشلاى)259ًوًَِ )

  323اتَالفتَح ساصی)                              259هجوغ الثیاى)

  673تفسیش عثشی                                   سٍح الوؼاًی )

 

ٍ تیطمتشیي آى   ،دّذ، ووتشیي گضاسش اسثاب ًضٍل سا تفسیش فی ظمالل  ّواى گًَِ وِ اسلام فَق ًطاى هی 

همَسد، تما اًمذن     300ٍ  200داسد. سایش تفاسیش دس سغح ًضدیه تمِ ّمن، دس حمذٍد تمیي      روح المعانیسا، 

 اختالفی دسدٍ عشف لشا داسًذ. ایي تماسى سغَح دس تیطتش تفاسیش، ًطاًگش دٍ ًىتِ است:



تاحذّ صیادی اص یىمذیگش هتمأهش تمَدُ ٍدس پمشداختي تمِ       ،ایي وِ تفاسیش دس ًمل سٍایات اسثاب ًضٍل .1

دس گمضاسش اسمثاب    ،اسیخی ٍسٍاییاسثاب ًضٍل، ًین ًگاّی تِ ّن داضتِ اًذ ٍهشاجؼِ هستمین آًاى تِ هٌاتغ ت

 ًضٍل تسیاس هحذٍد تَدُ است.

تَاى حذس صد وِ اسثاب ًضٍلْای هؼشٍف، ّواى حذّ هتَسمظ   ایي وِ اص هالحظِ حجن گضاسضْا هی .2

هَسد، تا تفاٍتْای جضهمی   300تا  250اسلاهی است وِ دس تیطتش تفاسیش ًطاى دادُ ضذُ است؛ یؼٌی دس حذٍد 

 ٍل ٍجَد داسد. وِ دس اًتخاب اسثاب ًض

  1) سن: ًوَداس ضواسُ                                                              

 

تَاى اص فضًٍی یا واستی تیص اص اًذاصُ گضاسضْا دس تشخی تفاسیش، دیذگاُ هفسّش سا ًسثت تِ  : ًوییاد آوری

اسیش ّش چٌذ حجن اًذوی اص تفاسیش خَد سا صیشا تشخی تف ،اػتثاس ٍ تی اػتثاسی سٍایات اسثاب ًضٍل دسیافت

دسصذ اص آًْما تلّممی داضمتِ ٍ آًْما سا پزیشفتمِ       90اهّاهفسّش ًسثت تِ  ،تِ ًمل اسثاب ًضٍل اختصاظ دادُ اًذ

ّشچٌذ تؼذاد  ،تیٌین ٍ تشػىس تشخی دیگش اص هفسشاى است، چٌاى وِ ایي هَضَع سا دس تفسیش فخش ساصی هی

وشدُ اًذ، ٍلی ًسثت تِ تیطتش  سٍایات آى، تا دیذ ًفی ٍ اًىاس ًگشیستِ اًذ، هاًٌمذ  صیادی اسثاب ًضٍل سا ًمل 

 تفسیش الوٌاس.

ًمل اسثاب ًضٍل تِ گًَِ اجوال یا تفصیل تشاساس هحاسثِ تِ ػول آهذُ ًسثت گضاسضْای اجوالی تِ ومل  

 گضاسضْای اًجام گشفتِ دس تفاسیش هَسد تشسسی اص ایي لشاس است:

 تؼذاد هَاسد تفصیل             تؼذاد هَاسد اجوال        ًسثت هَاسد اجوال تِ ول        ًام تفسیش 

 %8/4                           14                                 288       الفشلاى             

 %5/6                           17                                  259      ًوًَِ               

 %8/6                           18                                  262      عثشی              

 %8/8                           23                                  259  هجوغ الثیاى           

 %9                            25                                 273    الویضاى               

 %12                            84                                 673   سٍح الوؼاًی         

 %17                           56                                  323   اتَالفتَح             

 %2/24                            43                                 177           الوٌاس         

 %25                            69                                 274  اتي وثیش               

 %27                            28                                 103فی ظالل المشآى       

 %8/66                           111                                 166فخش ساصی             

 %6                            18                                  283وطاف                 

   2)س ن : ًوَداس ضواسُ 



 

سش اسثاب ًضٍل، تیطتش تفاسمیش تمِ ًممل تفصمیلی ٍ هثسمَط      ضَد دس ویفیت گضا چٌاى وِ هطاّذُ هی

 30ای وِ جض تفسیش وثیش، سمایش تفاسمیش اص ًظمش اجومال دس گمضاسش، صیمش        ، تِ گًَِاًذ گشایص ًطاى دادُ

دسصذ گضاسضْا تَجِ ضَد، ًسثت ًملْای اجوالی دس تفاسمیش ضمیؼی    70دسصذ لشاس داسًذ؛ یؼٌی تیص اص 

ي تحمیك  پاییي تش اص تفاسیش ػاهِ است. تِ تؼثیش دیگش گشایص هفسّشاى ضمیؼی  تشسسی دس ایتفاسیش هَسد  )

 تیطتش تِ جاًة ًمل تفصیلی اسثاب ًضٍل تَدُ است.

تَاى گفت ایي است وِ دس هجوَػِ تفاسیش هَسد تحمیمك، چمِ تسما     ًىتِ دیگشی وِ دس ایي صهیٌِ هی

ًمَػی   اسثاب ًضٍلگضاسش اػی، دس ویفیت تفاسیشی تا گشایطْای هتفاٍت اص ًظش فلسفی، تاسیخی، اجتو

اًذ؛ هاًٌذ تفسیش الفشلاى یا الویضاى تا تفسیش عثشی ٍ یا تفسمیش   ّواٌّگی داضتِ ٍ دس یه سدیف لشاس گشفتِ

 الوٌاس ٍ فی ظالل تا تفسیش اتي وثیش.

اّها ویفیت ًمل اسثاب ًضٍل اص ًظش تحلیلمی ٍ گضاسضمی، تمش اسماس تحمیمك تمِ ػومل آهمذُ ًسمثت          

 ضْای تحلیلی تِ ول گضاسضْا اص ایي لشاس است:گضاس

 

  ًام تفسیش            تؼذاد هَاسد گضاسضی         تؼذاد هَاسد تحلیلی         ًسثت هَاسد تحلیلی تِ ول

 %48                                    85                           177الوٌاس                        

 %7/41                                  114                           273                   الویضاى   

 %4/15                                  104                           673سٍح الوؼاًی               

 %5/13                                   39                           288الفشلاى                      

 %5/13                                   35                           259ًوًَِ                       

 %6/12                                  13                           103فی ظالل المشآى           

 %4/8                                    14                           166    فخش ساصی             

 %4/6                                    17                           262عثشی                      

 %5                                   13                             259هجوغ الثیاى              

 %4                                    11                           274اتي وثیش                   

 %7/3                                  12                           323اتَالفتَح ساصی           

 0                                     1                            283وطاف                    

تیٌین الوٌاس، دس تا تشیي سغح اص تحلیل ٍ ًمّادی سٍایات اسثاب ًضٍل لشاس داسد  چٌاًىِ هیدس ایي هحاسثِ، 

                 تمیِ تفاسیش دس هیاى ایي دٍ ًَساى داسًذ. ٍ وطاف دس پاییي تشیي آًْا، 

  3)س ن: ًوَداس ضواسُ  

 تَاى دسیافت: اص اسلام تِ دست آهذُ، دٍ ًىتِ سا هی



ًَع ًگشش هفسّشاى تِ سٍایات اسثاب ًضٍل اص ًظش هیضاى اّویتی وِ تِ آًْما دادُ اسمت، صیمشا حجمن      .الف

دّذ وِ هفسّش دس چِ حذّی تِ سٍایات پشداختِ ٍ آًْا سا هَسد اسصیاتی ٍ  گضاسضْای تحلیلی تَضَح ًطاى هی

 شاس دادُ است.تجضیِ ٍ تحلیل ل

دیگش آى وِ تا گزضت صهاى سٍایات اسثاب ًضٍل تیص اص پیص، هَسد ًَجِّ ٍ اّتوام لشاس گشفتِ است،  .ب

الفشلاى ٍ ًوًَِ تیص اص دیگشاى تِ تحلیل ٍ ًمّادی سٍایمات اسمثاب    ،صیشا اص تفاسیش ضیؼی، سِ تفسیش: الویضاى

یاد ضذُ، تیص اص یه سَم سٍایات سا تِ ًمذ گشفتِ است. اص  اًذ، تَیژُ الویضاى وِ تش اساس اسلام پشداختًِضٍل 

، تیطتشیي ًمذ ٍ تشسسمی سا ًسمثت تمِ آًْما     تفاسیش اّل سٌّت ًیض سِ تفسیش: الوٌاس، سٍح الوؼاًی ٍ فی ظالل

اًمذ ٍ جمضت تفاسمیش     اًذ. ٍیژگی هطتشن ایي تفاسیش ایي است وِ ّوِ آًْا دس صذ سال اخیش پذیذ آهمذُ  داضتِ

ّمای جذیمذ تمشی اص     تَاى ًتیجِ گشفت وِ گزضت صهاى ٍ پذیذ آهذى ضیَُ . پس هیآیٌذ حساب هیجذیذ تِ 

تفسیش، چَى تفسیش لشآى تا لشآى، یا دس پشتَ دسیافتْای ػلوی، هجال افضًٍتشی تشای ًمّادی ٍ تحلیمل صمحیح   

سثاب ًضٍل سا تیص اص سٍایات تاسیخی فشاّن وشدُ است ٍ ّویي اهش تِ هفسّشاى اهىاى دادُ است وِ سٍایات ا

  ٍ اسصیاتی تگیشًذ.گزضتِ تِ ًمذ 
 


