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 چکیده

اجتماعي دوران صفويه، موجب شکوفايي علم و دانش و ظهوور دانمومانان رگر وي در     –فضاي سياسي         

هاي حوني،، ففيوير، فليوفه... فو شيف شون و      هاي مختلفي در زمياههاي مختلف شن. در اين دوره کتابعرصه

 ررخي از علما ره نوشتن ففيير روايي روي آوردنن.

ت ،سينهاشم رحراني)ره(است.راز شااسي روش هواي  يکي ازدانمماناني که ره نوشتن ففييرروايي پرداخ

ففييري شيعه، ضرورفي است که در صورت فحقق، افگون رر آشاايي را فالش هاي مفيران پيمين و رهره ماني 

از فجارب آنان، مي فوانن ره ارائه ففاسير فازه فر را ساختارهاي علمي روز و متااسب را نياز جامعه معاصر کمک 

شبرهان ،رااشاره اي ره شرح حال مؤشف آغاز موي شوود.معرفي ففيويراشبرهان رننوه ي اصولي      کان.رح، ازففييرا

پووهوهش رافمووکي  مووي دهنکووه درضوومن آن ازروش شااسووي ففيوويراشبرهان،محتواي آن،ان يووگه ي ن ووارش   

ففييروروش سينهاشم رحراني)ره(در گارش روايات رح، شنه است.پيمياه ففييرم ثوررراي روشا ري درراره 

ي که درآن ففييراشبرهان ره وجودآمنه است،ره اجمال ذکرشنه است.  اين ففييرهرچان ره ففيوير هموه ي   ريتر

آيات قرآن نپرداخته است؛ وشي  همه ي سوره هاي قرآن را در ررمي  يرد. روايات ماقول از ائموه اههوار رونون    

خاب شنه است. در واقو  سينهاشوم   اظهارنظري از مؤشف و ره  ونه اي هنفمان ومتااسب رانياز زمان ومکان انت

رحراني)ره( در  گياش و چياش روايات ره نوعي ره  اجتهاد دست زده است. ان يگه ي مؤشف ، نمان دادن ش ن 

واالي اه  ريت و عليهم اشيالم و روده و شذا ماب  مهمي رراي استفاده از علوم اه  ريت و عليهم اشيالم و ره شمار 

شبرهان ،عالوه ررکتب علماي شيعي ،ازررخي کتوب اهو  فيوان نيگاسوتفاده کورده      وي درفنوين ففييرا مي رود.

 است. اين پهوهش ران اهي ره محتواونقنروايات ونيگاسرائيليات درففييراشبرهان،ره سرانجام رسينه است.
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