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 ا از منظر قرآنيت انبيافضل

 
 َالماسن يس بٕ /  يخ ضثاًيض يکاظوذات ٕ ٗؤػؼ٠ آٗٞصؿيٝ  پظ١ٝـي ٗا ـجٞي دًتشي ًال   ikazemi219@gmail.comيٜيخ٘دٛا

ٗبٕ /  ابيفار ييهحوذحس ٕ ٗؤػؼ٠ آٗٞصؿي ٝ پظ١ٝـي ا    m.faryab@gmail.comيٜيخ٘اػتبديبس ُشٟٝ ًال

 17/06/1396ـ پذيزش: 19/1/1396دريافت: 

 دهيچک
بٕ دس ًتت ياكؤ ٗؼئ٠ُٔشچ٠  جياكؤ ث٠ ٗٞهٞعٟ، ؿذ يٚ ٝ ثشسػييػٜت ث٠ ًٞس ٗللْ تج ؼ٠ ٝ ا١ْيؿ يًالٗت ٗا ب ي  ت ٛا

ٓ ضٕٝ   ٗؼ ئ٠ٔ  ي،ٔ  يتحٔ – اػ تٜبدي بت ه شآٙ ث ٠ سٝؽ   يثب ٗشاجؼ٠ ث٠ آتب  ثش آٛيٖن حبهش يتحودس اػت.  ُـت٠ً٘تش تٞج٠ 

جياكؤ بٗجشٙا ث ش اك شاد صٗ بٙ    ي  پ يهشٝست ثشتشبت، ٓضٕٝ ٝ يب اص آيٖ آيبثيتب دس ًٜيٖ يٚ ٝ ثشسػييب ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن سا تجيت ٛا
ت خٞد( ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ٝ دس ٠٘١ اثؼبد اػتلبدٟ  ٝٛذ يب خي ؿٞد يٗخٞد )ٗا  يت اص ثشخ  يبت هشآٙ تجؼيآ يدس ثشخ ػجحبٙش؟ خذا

ج ذ يٗب سا ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ٝاجت يٛا الصٗ دٛا بت ٗ ١ٖٞ  ي  ِ ش اص آ يد يٝ ثشخ   ثبؿٜذ يٗض يت ٌٗٔن آٛبٙ ٛيْ ثش اكؤيدٓ ٠ً٠ ثب٘ٓ
ج يا ػذٟدس  يليٝجٞد ٛوب ٢ يبياص ٛا ت آٛ بٙ ث ٠ ٛح ٞ ٌٗٔ ن     يثش ػذٕ اكؤ ،ِش ث٠ كٞست سٝؿٚيبت ديآ ياػت ٝ ثشخ يٓا
جياكؤ ٗؼئ٠ٔ سػذ يٗداسٛذ ٝ ث٠ ٛظش دالٓت   سٝٚ ي  اصا .ساثٌ ٠ تِٜبتٜ َ داسد  ، ب ٝ هٔ٘شٝ آٙ ثب ١ ذف ٝ ه شٝست ثؼ  ت   يت ٛا

ج يثشتش ،بت هشآٙيٌٗبثن آ شي١ذا٠ٌ ٝ هٔ٘شٝ يب دس حيٛا ٝٓيثب يت، ٗا ِش اثؼ بد ٝ جٞٛا ت   يدس د يٛؼجت ث٠ ثشتش يؼت٠ اػت، 
 .ثبؿٜذ يٗض يٛ ٢بْ ثش خالف آٛيث٠ٌٔ دٓ ،ٛذاسٛذ يدالٓت ت٢ٜب ٠ٛ

 .ت، هشآٙي، سػّٞ، ١ذايت، ٛجي: اكو١ٔبٟ ذٝاطئً
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 هقدهو

( يب ديثش اٗت خٞد  يػبٕ )اػٖ اص ثشتش ًٞس ث٠ب يت اٛجيٗٞهٞع اكؤ بٗجشٙا ي  ث٠ هذٗت ثؼ ت ٝ اسػ بّ پ  يا ٠ٜيـيپِشٙا

٢ ٛذ ثب اػتشاكيِش آكشيد يشيب ث٠ تؼجي يٓا ٝ ػٖٔ آٛ بٙ ث ٠    ي٠ً اص كشؿتِبٙ ٛؼجت ث٠ ػذٕ آُب١ يٜؾ اٛؼبٙ داسد، خذٝا

 :ذيكشٗب يٗآٛجب ٠ً  ؛داسد يٗآدٕ ثش آ٢ٛب سا اػالٕ  ي، ثشتششديُ يٗ« اػ٘بء»
ا تؼذ. آهَخت آدم تِ يّوگ را ءاسوا ػلن سپس  راسـت  اگز: فزهَد ٍ داضت ػزضِ فزضتگاى تِ را آًْ

 ها تِ آًچِ جش يشيچ ها! تَ يهٌشّ: زدًذک ػزؼ فزضتگاى !ذيدّ خثز هي تِ را ٌْايا ياساه ،ذييگَ يه

ـ ا( اسزار ٍ) ياساه اس را آًاى! آدم يا: فزهَد .يوکيح ٍ داًا تَ ؛نيداً يًو ،يا دادُ نيتؼل  هَجـَدا   يي

 .(33-31ي )تمزُ: ک آگاُ

٢    ) آدٕحو شت   يػٔ٘   يثشتش ًٖ دػتٖ ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ٝ دس ٠٘١ اثؼبد، ييبت اُش ِٛٞيآٚ يا سا  ي(ث ش كشؿ تِبٙ ٓا

ت ب   اٛ ذ؛  ٗؼتو ذ ث ٞدٟ  آ٢ٛب  يث٠ ثشتشثؼيبسي اص آٙ،  پغب يبتـبٙ يب دس صٗبٙ حيِش اٛجيٚ دسثبسٟ دي١٘چٜ ًٜٜذ. يٗاثجبت 

ٚ يض ايٚ اػالٕ ٛيٚ دس دي(. ١٘چ130ٜ)تٞث٠:  اٛذ داٛؼت٠ «پؼش خذا»ٝ ؿشاكت،  يبٗجش خٞد سا دس ثشتشيپ ي٠ً ثشخ ييجب

ٝا ًت ت   ي( ٝ دس ثشخ  216، ف1 ، جم1395، ك ذٝم ٝاسد ؿذٟ اػ ت )  ثبسٟٚ ياض دس يٛ يبتيثحث ٗٞسد تٞج٠ ثٞدٟ ٝ س

ٝا ٚ ساػ تب ػٔ٘ ب ٝ   ي. دس ١٘  اٛ ذ  دادٟه شاس   تيث ٝ ا١ْ بٗجش اػالٕيپ يثشتش دسثبسٟ يثبث تحاراالًَار١٘چٞٙ  ييس

ٙ  يٗ  اص ج٘ٔ ٠   ؛اٛ ذ  پشداخت ٠ آٙ  دسثبسٟسا دس ًتت خٞد آٝسدٟ ٝ ث٠ ثحث  يٗجبح  يـٜ٘ذٙا اػالٗياٛذ ٞا ث ٠ ًت بة    ت 

ٝايب ثش ٗالئ٠ٌ پشداخت٠ ٝ آياٛج ياص آٙ ث٠ ٗٞهٞع ثشتش ياؿبسٟ ًشد ٠ً دس ثخـ خ كذٝميؿ االػتمادا  سا  يبتي  بت ٝ س

 حيتلش يُٞٛبُٞٛ ١بي ٜٗبػجت ث٠ ٝ خٞد ٗجبحث ه٘ٚ دس ضيٛ ـٜ٘ذٙايِش اص اٛذيد يدٟ اػت. ثشخًشٚ ثبة رًش يدس ا

 اص ،(436، فم1411 ،يٗشتو   قيؿ ش ) خٞد اٗت بي( 111، ف1301 ،يآٓٞػ) ِشيد ٗخٔٞهبت ٠٘١ اص بياٛج ٠ً داسٛذ

ٞاة ج٢ت  .ثشتشٛذ خذا ث٠ هشة ٝ ث

ثشت شي پي بٗجشاٙ ث ش اٗ ت خ ٞد اص ٜٗظ ش       ٗؼ ئ٠ٔ  ادػب ًشد ٠ً  تٞاٙ يٗخبف ايٚ ٗٞهٞع ٠ٜ يـيپدسثبسٟ 

اص آٛبٙ  ثبسٟٚ ياػ٠ٜ ثٞدٟ ٝ ث٠ ١٘يٚ ػجت، ٌٗبٓت دسخٞسي دس  ي ٗؼٖٔ ٝ ٗلشٝؽٌا ٠ُٛٞ  ث٠اٛذيـٜ٘ذاٙ ٗؼٔ٘بٙ 

 تٞاٙ يٗ. ثشاي ٠ٛٞ٘ٛ اٛذ دٟي ٛ٘بٛذٟ اػت؛ ُشچ٠ ثشخي اص آٛبٙ ث٠ كٞست اج٘بٓي ث٠ ايٚ ٗجحث اؿبسٟ ًشجب  ث٠

ٗذػي اػت ٠ً پيبٗجش پغ اص ثؼ ت ثش ١٘ ٠ ثشت شي داسد ٝ    ثبسٟٚ ياٛبٕ ثشد. ٝي دس  ضٓيٗؼت هبهي ػجذآججبساص 

)س.ى: هبه ي   سػ ذ  يٛ٘اد٠ٓ دالٓت داسٛذ ثش اي٠ٌٜ ًؼي ٠ً پيبٗجش ٛجبؿذ، دس كوئت ٝ ثشتشي ث٠ ٗشتج٠ پيبٗجش 

ٗ    246ٝ280، ف15 ٕ، ج1965-1962ػجذآججبس،    ث ٠ ؼ ئ٠ٔ  (. ١٘چٜيٚ ثشخي اٛذيـ ٜ٘ذاٙ ٗؼبك ش ٛي ض ث ذيٚ 

كلبت، اص ٗشدٗي ٠ً ث ٠ ػ ٞي آ٢ٛ ب ٗجؼ ٞ      ٠٘١ اٛذ ٠ً پيبٗجشاٙ ثبيذ دس  اٛذ ٝ ٗذػي پشداخت٠اج٘بٓي  كٞست

 (.44، ف2 م، ج1417اٛذ )اٗت( ثشتش ثبؿٜذ )خشاصي،  ؿذٟ

٢ي اٛجيبي جبيِبٟ تش نيده ١شچ٠ ك٢ٖ اصآٛجب٠ً ُِٞيشي دس ٓا  ثشپ بيي  ٛح ٞي  ث٠ ٝ ثٞدٟٗؤثش  آٛبٙ اص جبٗؼ٠ ث٢تش ٓا

ٞاس آٛبٙ جبيِبٟٝ  ٗوبٕ ك٢ٖ ثش ديٜي صٛذُي  دسثبسٟ ؿذٟ اٛجب١ٕبي  پظ١ٝؾ ٝ ًالٗي ًتت دس ديِش ػٞيي اص ٝ اػت، اػت

 تٞج٠ ثب تب ؿذيٖ آٙ ثش اػت، ِٛشكت٠ كٞست خٞد اٗت ثش پيبٗجشٙا ثشتشيدسثبسٟ  ؿلبف ٝ جذاُب٠ٛ تحٔئي ٛجٞت،ٗؼئ٠ٔ 



  27افضليت اًثيا اس هٌظز لزآى  

اكٔي ٗب دس ايٚ ٛٞؿتبس، ثشسػي ٓضٕٝ يب ػذٕ دؿذؿ٠ ث٠ ١٘يٚ ػجت  .اسائ٠ ًٜيٖ ثبسٟٚ يا دس تحٔئي هشآٙ،ل٠ يؿش آيبت ث٠

ٕ ثشتشي  اكؤيت پيبٗجشٙا اػت. اصآٛجب٠ً ُؼتشٟ پيبٗجشٙا ثش ٗشدٕ صٗبٙ خٞد اػت. ث٠ تؼجيش ديِش ٗؼئ٠ٔ، جبٛج٠  ٠٘١ٓضٝ

ًٜ يٖ.   ، ايٚ ٗؼئ٠ٔ سا كشكبً اص ٜٗظش هشآٙ ثشسػي ٗئًجذ يٗي ايٚ ٗؼئ٠ٔ دس ٠٘١ ٜٗبثغ اػالٗي ٗجبٓي ٝػيغ شيِيپ

ٝايبت كوي تب آٛجب ٠ً ٗب سا دس ك٢ٖ آي٠ ً٘ي سػبٜٛذ ٝ ك٢ٖ آي٠ ثش آ٢ٛب ٗتٞهق ثبؿذ ث٢شٟ   .ٖيشيُ يٗاكضٝٙ ثش آٙ، اص س

 يشناس هفيٌم

اص ٗـبٌٓ ٠   يشيجُٔٞن سٝؿٚ ؿٞد تب ػالٟٝ ثش يسكت٠ دس تحوًبس ُبٙ ث٠ٝاطاص ٝسٝد ث٠ ثحث الصٕ اػت ٗولٞد اص  پيؾ

 اص ثحث اسائ٠ ؿٞد. يوي، چبسچٞة دهياؿتشاى ٓلظ

(، 43، ف7 م، ج1409، يذي  )كشا١ يضي  چ ٗبٛ ذٟ  يث به  ٝ يبديص ث٠ ٗؼٜبيْ اص كوْ يـ٠ تلوياكوْ ك ،دس ٓـت

ٞاس ٝ ؼت٠يؿب سا اٛؼبٙ آٛچ٠ ( 524ٝ، ف11 م، ج1414ٜٗظٞس،  ًبػتي )اثٚ ٝ يً٘ هذ ، ي)ثؼتبٛ اػت  آٗذٟٜذ، ً ثضسُ

 ٚ ٗؼٜبػت.ي١٘ ،ٚ ٛٞؿت٠يثشتش اػت ٝ ٗولٞد ٗب دس ا يپغ اكوْ ث٠ ٗؼٜب .(107، فتب يث

ٝاطٟ يدس اكٌالح ػٖٔ ًالٕ ث٠ ًٞس ػ٘ذٟ دٝ ٗؼٜب ثشا    اػت: ُلت٠ ؿذٟ ايٚ 

ٛذ ٠ً ثش اثش ص ٞاة ٝ توشة ث٠ خذٝا ق( ً شت ث ق ي)ؿ ش  ؿ ٞد  يٗـتش دس ًبػت حبكْ يب خٔٞف ثيًبػت  يبديٓا

ججبس،  يهبه ؛148-147، ف3 م، ج1405، يٗشتو  ؛(519م، ف1422ػجذٓا

ت، ؿجبػتيدس كلبت ً٘بّ اٛؼبٛ ية( ثشتش  .(188، ف1387، يِبٛئُپب ي)سثبٛ ييپبسػب ٝ ؛ ٗبٜٛذ ػٖٔ، ػذٓا

جت٠ دس ا .دٕٝ ػبصُبس اػت يـتش ثب ٗؼٜبيٚ پظ١ٝؾ، ثيت دس ايٗشاد ٗب اص اكؤ ّ الصٗ ٠ آٙ   يٚ كٞست ٗؼٜ ب يٓا ٝا

ٛذ ١ٖ اص د ،ِشٙا ثبؿذيٗوذٕ ثش د يدس ً٘بالت اٛؼبٛ ٠ً آٙ ١ش يؼٜي ؛ذيآ يٗ ؿ٘بس ث٠  ت ش  ٗو شة ِ شٙا  يهٌؼبً ٛضد خذٝا

ٞا١ يٗٝ  ٖيا ًشدٟت هلذ ياص اكؤ يؿٜبخت . دس اكْ ايٜجب ٗب يي ٗؼٜبي اسصؽاػت ب دس ي  ب الصٕ اػت اٛجيٖ آيثذاٛ ٖيخ

 ؼت؟يالصٕ ٛ يدس ٠٘١ كلبت ً٘بّ اٛؼبٛ ي٠ٌٜ ثشتشيب ايثش اٗت خٞد ثشتش ثبؿٜذ  ي٠٘١ اثؼبد ٝ ً٘بالت اٛؼبٛ

ٛ ذ خج ش     اػ ت   يًؼ يث٠ ٗؼٜب« ٛجأ»ـ٠ يسكلت ٗـج٠٢ اص « يٛج»ٝاطٟ   (آٝس بٕي  پ) آٝسد يٗ  ً ٠ اص جبٛ ت خذٝا

ً ٠ ث ش   اػ ت   يًؼ   يث٠ ٗؼٜب« ٛجٞ»ـ٠ يسب اص ي (163، ف1 م، ج1414 ٜٗظٞس، اثٚ ؛382، 8 م، ج1409 ،يذي)كشا١

 .(15، ف12 ، ج1368، يٗلٌلٞ ؛384، ف5 م، ج1404 كبسع، داسد )اثٚ يِش ٗشدٕ اص ج٢ت ٜٗضٓت ثشتشيد

يبد ؿذٟ ٝ ثشداؿت ٗب اص ايٚ ٝاطٟ دس ك٢ٖ « سػّٞ»اصآٛجب٠ً دس ثشخي آيبت هشآٙ اص پيبٗجشاٙ ا٢ٓي ثب ػٜٞاٙ 

. ثشخ ي ًت ت   ذي  ٛ٘ب يٗالصٕ « ٛجي»ٝ تجييٚ ٗؼئٔة ٗٞسد ٛظش ٗؤثش اػت، ثيبٙ ٗؼٜبي ايٚ ٝاطٟ ٝ ٛؼجت آٙ ثب 

(؛ ثشخي ديِش آٙ سا ٗتو ٘ٚ  241، ف7 م، ج1409)كشا١يذي،  اٛذ داٛؼت٠)پيبٕ(  لةٓـت سػّٞ سا ث٠ ٗؼٜبي سػب

ّ  :اٛذ ُلت٠ ضيٛ( ٝ ثشخي 132-131، ف4 ، ج1368)ٗلٌلٞي،  داٜٛذ يٗي( آٝس بٕيپٗؼٜبي حْ٘ آشػب٠ٓ )  سػ ٞ

، 3 ، ج1371اػت )هشؿ ي،   آٝس پيبٕ ٝ كشػتبدٟ ث٠ ٗؼٜبي هشآٙ اًالم دس ٝ ٗلذس )ث٠ ٗؼٜبي كشػتبدٙ( اكْ دس

ُب١ي ثشاي پيبٕ ٝ ػخِٚ كشػتبدٟ ؿذٟ ٝ ُب١ي ثشاي حبْٗ هّٞ ٝ پيبٕ ث ٠ ً بس ث شدٟ    « سػّٞ»(. پغ 91ف

 (.353-352م، ف1412)ساؿت اكل٢بٛي،  ؿٞد يٗ
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 يرسٌل ً نب تفاًت

 ث بسٟ ٚ ي  اُبٙ، الصٕ اػت ث٠ تلبٝت ٗيبٙ ٛجي ٝ سػّٞ پشداخت ٠ ؿ ٞد. دس   ٝاطپغ اص سٝؿٚ ؿذٙ ٗؼٜبي ٓـٞي 

اهٞاّ ٝ آساي ٗختٔلي ٝجٞد داسد ٠ً پشداختٚ ث٠ ٠٘١ آ٢ٛب ٜٗبػت ايٚ ٗوبّ ٛيؼت؛ ث٠ ١٘ يٚ ػ جت دس ايٜج ب    

ث ٠ ٜٗ بثغ ٗشث ٞى ٗشاجؼ ٠ ًٜ ذ       تٞاٛ ذ  يٗ  ٝ خٞاٜٛذٟ ٗحتشٕ  ؿٞد يٗث٠ كٞست ٗختلش ث٠ يي ديذُبٟ اؿبسٟ 

، 6 ، ج1374؛ ١٘   ٞ، 468، ف9 م، ج1421؛ ٌٗ   بسٕ ؿ   يشاصي،  140-139، ف2 م، ج1417بئي، )ًجبًج   

ٙ  آي بت  اص آٛچ ٠  ٢ٛبيت ػال٠ٗ ًجبًجبئي، (. ثٜب ثش ديذُب132ٟ-131، ف4 ، ج1368؛ ٗلٌلٞي، 396ف  ه شآ

 ٝػ بًت  ؿ شاكت  سػّٞ ، ١٘بٙ تلبٝت ٗل٢ٞٗي اػت؛ يؼٜي اي٠ٌٜؿٞد يٗ ك٢٘يذٟ ٛجي ٝ سػّٞ ثيٚ تلبٝت دس

م، 1417داساػ ت )س.ى: ًجبًج بئي،    سا ا٢ٓ ي  اخج بس  ٝ خذا ث٠ ػٖٔ ؿشاكت ٛجي ٝ داسد سا ثٜذُبٙ ٝ خذاٝٛذ يٚث

 سػ ذ  يٗ  (. ثب تٞج٠ ث٠ اي٠ٌٜ دس آيبت ث٠ ثيبٙ تلبٝت ايٚ دٝ ٝاطٟ پشداخت٠ ٛـ ذٟ اػ ت، ث ٠ ٛظ ش     140، ف2 ج

آٝسي ٖ؛ ُشچ ٠ دس    دػ ت   ث ٠ اص تحٔيْ ٗل٢ٕٞ ايٚ دٝ ٝاطٟ  ٖيتٞاٛ ي٢ٛٗبيت چيضي اػت ٠ً ٗب ػال٠ٗ  ثشداؿت

سٝايبت ث٠ ايٚ ٗٞهٞع پشداخت٠ ؿذٟ، تب جبيي ٠ً ٗحذثبٙ دس ًتت سٝاي ي ث بة ٗؼ تؤي سا ث ٠ آٙ اختل بف      

، 11 م، ج1403؛ ٗجٔؼ ي،  374-368، ف1 م، ج1404؛ ك لبس،  177-175، ف1 م، ج1407)ًٔيٜ ي،   اٛذ دادٟ

ٛيض ثؼوي اص آ٢ٛ ب سا  ػال٠ٗ  (.170ٝ  166، ف58 ؛ ج80-72، ف26 ؛ ج270، 266، ف18 ؛ ج54، 43-41ف

(. ث شاي سٝؿ ٚ   279-276، ف1 م، ج1417اص ػٞسٟ ثوشٟ آٝسدٟ اػت )ًجبًج بئي،   124دس تلؼيشخٞد ريْ آي٠ 

 :ٖيآٝس يٗؿذٙ ٗولٞد، ثشخي اص آٙ سٝايبت سا دس ادا٠ٗ 

اص آ٠ٌٛ ث٠ اٗبٗت ثشُضيٜذ، ث٠ ٗوبٕ خّٔ ت ٝ هج ْ   خذاٝٛذ ٗتؼبٓي اثشا١يٖ سا هجْ : »ذيكشٗب يٗ كبدماٗبٕ 

، 1 م، ج1407)ًٔيٜ ي،  « اص آٙ ث٠ سػبٓت ٝ هجْ اص سػ بٓت ث ٠ ٛج ٞت ٝ هج ْ اص ٛج ٞت ث ٠ ػجٞدي ت ثشُضي ذ        

سا ث ش اػ بع ستج ٠ ثي بٙ كشٗ ٞدٟ ٝ ٗو بٕ        ٖياثشا١دس ايٚ سٝايت، ٗوبٗبت حوشت  (. آٙ حوشت175ف

ك شم اي ٚ دٝ    ثبهشٞت داٛؼت٠ اػت. ١٘چٜيٚ دس سٝايت ديِشي اص اٗبٕ سػبٓت سا ثبالتش اص ٗوبٕ ػجٞديت ٝ ٛج

ٝٓ ي دس   ،ؿ ٜٞد  يٗٝ كذايؾ سا  ٜذيث يٗٛجي ًؼي اػت ٠ً كشؿت٠ سا دس خٞاة  :٠ُٛٞ ثيبٙ ؿذٟ اػت ٝاطٟ ايٚ

ٝ  ٜ ذ يث يٗ  ، اٝ سا دس خ ٞاة  ؿ ٜٞد  يٗ  ٝ سػّٞ ًؼي اػت ٠ً كذاي كشؿت٠ سا  ًٜذ يٛ٘ثيذاسي اٝ سا ٗـب١ذٟ 

 (.176)١٘بٙ، ف ًٜذ ي١ٗ٘چٜيٚ اٝ سا ٗـب١ذٟ ٛيض 

ّ »ٝ « يٛج»ٚ يث يكشاحت تلبٝت ُشچ٠ دس آيبت هشآٙ ث٠ ٠ٌٜيا ج٠يٛت ٝا  ،رً ش ٛـ ذٟ اػ ت   « سػ ٞ بت دس ي  اٗ ب س

ً ٠   ذي  آ يٗ   دػ ت   ث ٠ ٚ يٝ ١٘چٜ ؿٞد يٗٗوبٕ سػبٓت ثش ٗوبٕ ٛجٞت اػتلبدٟ  يٝ اص ٠٘١ آ٢ٛب ثشتش ٛذٗتؼذد ثبسٟٚ يا

ذ اص ٗو بٕ ٛج ٞت   ي  ذٙ ث٠ ٗوبٕ سػبٓت ثبيسػ يٚ ٗؼٜب ٠ً ثشايث٠ ا ؛ٝ سػّٞ، ػبٕ ٝ خبف ٌٗٔن اػت يٚ ٛجيٛؼجت ث

ٝٓ ٜٗذ ث٢شٟ ٞا١ ذ   ي  ث ٠ ٗو بٕ سػ بٓت ٛ    ،ذي٠ً ث٠ ٗوبٕ ٛج ٞت سػ    آٙ ؼت ٠ً ١شيٛ ٠ُٛٞ ايٚ يثٞد؛   ؛بك ت يض دػ ت خ

ٞٓي سٝؿٚ ُشد» :ًٜذ يٗح يٚ ٌٗٔت تلشيض ث٠ ايٛػال٠ٗ  ٠ً ٠ُٛٞ ١٘بٙ « ػٌغ، ٛج ي اػ ت ٝ ٛ ٠ ث ش    يذ ٠ً ١ش سػ 

 .(144، ف2 م، ج1417، ًجبًجبئي)
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 اهبران در قرآنيت پيافضل

ٞٙا يٗسا  ٗؼئ٠ٔٚ يٗشثٞى ث٠ ا يبت هشآٛيآ ٙ   ث٠ سا بٗجشٙايپ بت،يآ اص يا دػت٠: ٖ ًشديث٠ ػ٠ دػت٠ توؼ ت ٞا ٞ  ػٜ   ِ  يٓا

بػت ث٠ اٗش ،ًشدٟ يٗؼشك ًبْٗ ٘   يٝ ثبٓ٘الص٠ٗ ثشت ش  ذًٜٜ يٗ آ٢ٛب اص ٌٗٔن ًا دػ ت٠   ؛ؿ ٞد  يٗ  ذٟ ي  ٌٗٔ ن آ٢ٛ ب ك٢

٢ي بٗجشٙايپ يثشخ تياكؤ بِٛش ػذٕيٝ دػت٠ ػٕٞ ث ٛذبٗجشيت پيبت ١ٖٞٗ ػذٕ اكؤياص آ يِشيد  .اٛذ ٓا

 بو نحٌ هطلق ينب تيافضل لزًم بر دال اتيآ :دستو اًل

 :ؿٞٛذ يٗبٗجشٙا دالٓت داسٛذ، آٝسدٟ يٌٗٔن پ ي٠ً دس ِٛبٟ ٛخؼت ثش ثشتش يبتيٚ ثخؾ آيدس ا

 ضيسػتبخ سٝص ٝ خذا سح٘ت ث٠ ذياٗ ٠ً آ٢ٛب يثشا ثٞد، ييٞيٌٛ ػشٗـن خذا سػّٞ يصٛذُ دس ؿ٘ب يثشا ٗؼٔ٘بً». 1

 ؛(21: احضاة)« ًٜٜذ يٗ بدي بسيثؼ سا خذا ٝ داسٛذ

شٕ بٗجشيپ ٠يآايٚ دس  ِٞ ٌٗٔن ٛحٞ ث٠ ًا ٞٙا ٓا ِٞ ٝ ؿذٟ يٗؼشك ث٠ ػٜ  ثؼ ذ  ٝ جٜج ٠  ث٠ ذيٗو ٝ ٜٗحلش ،ثٞدٙ ٓا

ٝ  ٝ ٗلوّٞ اص يشٝيٝ اٗش ث٠ پ يشٝيپ هجح)ػوْ  ْيدٓ يٗوتوب ث٠ پغ ؛اػت ـذٟٛ يخبك  ٠ داّ ث ش ي  آ ٚي  ا( يٗؼ ب

 .اػتبٗجش يپ تياكؤ ٓضٕٝ

ِٞ يشٝيذ اص ٝا پيِشٙا ثبي٠ً د ييـشٝ ٝ ٗوتذايح: پيتٞه خٞد هشاس د١ٜ ذ، اص چٜ ذ    يًٜٜذ ٝ ٝا سا ث٠ ًٞس ٌٗٔن ٓا

   :ؼتيكشم خبسج ٛ

ق( ٗؼبٝ  ِش اكشاد جبٗؼ٠ ثبؿذ؛ يٝ ٗبٜٛذ د يٓا

 ة( اص ٠٘١ اكشاد ثشتش ثبؿذ؛ 

 ثبؿذ.  تش ٛبصّ( يب ثشخي٠٘١ ) ِشيدج( اص اكشاد 

ق ٝ ج ػوالً هج ق تشج ؛ح اػتيكشم ٓا ٝج ٞد   يْ ٝ ٗشجح  ي  شا دٓي؛ صذيآ يٗالصٕ  ثالٗشجحح يچٞٙ دس كشم ٓا

ِٞيپ يٛذ ؿخق خبكا يِش ٗؼبٝيٌذي٠ً ثب  يٚ اكشاديٛذاسد تب اص ث اص  يشٝي  ِشٙا ٗٔضٕ ث ٠ پ يشد ٝ ديهشاس ثِ ـشٝ ٝ ٓا

 -ثبؿ ذ  تش ٛبصّاكشاد  يكوي اص ثشخ ي٠ً ٛج ياكشاد، ثش كشه يؼ٠ ثب ثشخيدس ٗوب ًٖ دػت –ٝا ثبؿٜذ. ٝ دس كشم ج ١ٖ 

ح يبص اص تٞه  ي  ٛ ايٚ هؼٖ ١ٖ اص ٛظش ػوْ سٝؿ ٚ ٝ ث ي  ٝ ثٌالٙ  ذيآ يٖٗ ٗلوّٞ الصٕ يب ١٘بٙ توذيح ٗشجٞح يتشج

ِٞ ٝ اػٟٞ داي٠ٌٜ  يؼٜي ؛اػت« ة»كشم  ،ٗبٛذ يٗ ي٠ً ثبه يت٢ٜب كشهج٠ يدسٛت .اػت ذ اص ١٘ ٠ آ٢ٛ ب   ي  ِ شٙا ثب يٓا

جت٠ ٞٙا يٗ ١ٖ سا يِشيد يكشه اكوْ ثبؿذ. ٓا ّ  اص ١ ذف  ث٠ تٞج٠ ثب ٠ٌٜيا آٙ ٝ ًشد ٌٗشح ت ٙ  ً ٠  بي  اٛج اسػ ب  ١٘ ب

 ثب ٠ً يكلبت ديِش دس اٗب ي اػت،هشٝس اػت ثـش تي١ذا ث٠ ٗشثٞى ٠ً ياٗٞس دس بٗجشيپ يثشتش ١بػت، اٛؼبٙ تي١ذا

ٞاٜٛذ يٗ ِشٙايد ث٠ٌٔ ؼت؛يٛ ـبٙيا ثٞدٙ اكوْ يثشا يهشٝست ،ٛذاسٛذ استجبى تي١ذا ثحث ٙ  ٚي  ا. ثبؿ ٜذ  ثشتش ت  ١٘ ب

ٞا١ ثذٙا ادا٠ٗ دس ٠ً اػت يي٢ٛب ْيتحٔ  ؛پشداخت ٖيخ

بػت! ذيا آٝسدٟ ٘بٙيا ٠ً يؼبًٛ يا». 2 بػت ٝ! سا خذا ذيًٜ ًا ٞامٗش  ٝ خ ذا  بٗجشيپ ذيًٜ ًا  ٓٝ ك  ] ا [ بٗجشي  پ يبيٝا

 ؛(59: ٛؼبء) «!سا
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بػت بٗجشيپ اص ٠ً يؼً». 3 بػت سا خذا ٜذ،ً ًا  ؛(80: ٛؼبء)...« ًشدٟ ًا

بػت». 4 بػت ٝ سا، خذا ذيًٜ ًا  ؛(12 :تـبثٚ) «سا... بٗجشيپ ذيًٜ ًا

بػت ٌٗٔن اص پيٚ آيا شٕيبت ثش ٓضٕٝ ًا ّ ا يحيدالٓت داسٛذ ٝ ثب تٞه بٗجش ًا ٠ ي  آْ ي  ٚ ثخ ؾ دس ر ي٠ً دس ٝا

بػت ٌٗٔن اص پ 21  ؛ـبٙ اػتيت ٌٗٔن ايبٗجش، ٗالصٕ ثب ٓضٕٝ اكؤيػٞسٟ احضاة دادٟ ؿذ، سٝؿٚ اػت ٠ً ٓضٕٝ ًا

بػت يٝ اص خذا، كشٗبٙ ث٠اي٠ٌٜ  يثشا ِٗش ٖيٛلشػتبد سا يبٗجشيپ چي١ ٗب». 5  .(64: ٛؼبء)« ؿٞد... ًا

بػت اص پيل٠ ٛي٠ ؿشيآايٚ  دس بٙ ؿ ذٟ اػ ت ٝ   يث يؿشً ٝ ذيه چي١ذف اسػبّ ٝ ثؼ ت آ٢ٛب ٝ ثذٝٙ ١ بٗجشٙايض ًا

بػت اص ٗؼبٝيثبص ث٠ ٗالص٠ٗ ػؤ  .ؿٞد يٗب سٝؿٚ يت اٛجيٝ ٗلوّٞ(، ٓضٕٝ اكؤ ي٠ )هجح اٗش ث٠ ًا

ٛذ دس ا٠ً ٚ اػت ٠ً اص آٙ ج٢ت يا ؿٞد يٗاػتلبدٟ  ُلت٠ ؾيپبت يآٛچ٠ اص ٗج٘ٞع آ بت ث ٠ ك ٞست   ي  ٚ آي  خذٝا

، 10 م، ج1420، ي)س.ى: كخ شساص  اٗ ش كشٗ ٞدٟ  ـ بٙ  يسكت بس ٝ ُلت بس ا  ١٘ ٠  بٗجشٙا ٝ اهتذا ث ٠  ياص پ يشٝيث٠ پ ،ٌٗٔن

ِٞ يذ ٝ ؿشًيچ هيب آ٢ٛب سا ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ٝ ثذٝٙ ١ي( 117ٝ149ف پغ ث٠ حٌ ٖ ػو ْ    ،ِشٙ هشاس دادٟ اػتيد يٓا

 ذ اص ٠٘١ اكشاد ثشتش ثبؿٜذ.يب ثبياٛج

 ًلات دستو اياستدالل بو آ يبررس

ب اص چٜ ذ ج٢ ت ٗ ٞسد اؿ ٌبّ     يت اٛجيٛؼبء ثش ٓضٕٝ اكؤ 80تـبثٚ ٝ  12ٛؼبء،  59احضاة،  ػٞسٟ 21بت ياػتذالّ ث٠ آ

 اػت:

ق( ٗٞهٞع ٝ ٗحْ ثحث ٓضٕٝ اكؤ ٝٓ (بٗجشٙاي٠٘١ پ)بٗجشٙا يت پيٓا شٕيبت دسثبسٟ پيٚ آيا يثٞد؛  ٛ بصّ   بٗجش ًا

ٝاطٟ يٚ اختلبف ٛيذ ايٗؤ .اٛذ ؿذٟ شّػّٞ»ض  ٝاسددس « ٓا ٝايبت   اػ ت بت ي  ٚ آي  ْ ايؿذٟ دس رآيبت ؿشيل٠ ٝ ١٘چٜيٚ س

ٖ دس يتؼ٘   يث شا  ئ  يظب١شاً دٓ ٝداسد ٛيبص ْ يبٗجشٙا ث٠ دٓيِش پيٖ آٙ ث٠ ديذ ٝ تؼ٘ٛداساؿبسٟ ٠ً ث٠ ؿخق آٙ حوشت 

جت٠ ايدػت ٛ ٝاسد ٛػٞسٟ  64 ٠يآٚ اؿٌبّ ث٠ يؼت. ٓا ٝ ث ٠   ٛيؼ ت بٗجش اػ الٕ  ي  ٠ ٗخ تق پ ي  آاي ٚ  شا يص ؛ؼتيٛؼبء 

بػت يٝ اص خذا كشٗبٙ ث٠اي٠ٌٜ  يثشا ِٗش ،ٖيٛلشػتبد سا يبٗجشيپ چي١ ٗب»: ذيكشٗب يٗكٞست ٌٗٔن   ؛«ؿٞد ًا

شػّٞ»ب ي« سػّٞ»ٝاطٟ  ُلت٠ ؾيپبت يٚ اػت ٠ً دس ٠٘١ آيِش اية( اؿٌبّ د  ٠ُٛٞ ١٘بٙث٠ ًبس ثشدٟ ؿذٟ ٝ « ٓا

ػ٘ ٕٞ ٝ خل ٞف ٌٗٔ ن اػ ت؛ دس      ي،اػت ٝ ساث٠ٌ آٙ ثب ٛج يٝاطٟ سػّٞ اخق اص ٛج ،٠ً دس كذس ثحث اؿبسٟ ؿذ

ٞٙا يٛ٘اػت ٝ  ي، ٜٗتلاٛذ ٛشػيذ٠ًٟ ث٠ ٗوبٕ سػبٓت  ييبيبت ٛؼجت ث٠ آٙ دػت٠ اص اٛجيج٠ ؿّ٘ٞ آيٛت ت ياكو ٔ  يثشا ت

 ب ث٠ آ٢ٛب ت٘ؼي ًشد.ياٛج

بٗجشٙا ي  ٠٘١ پ ثٜبثشايٚ ٝ سا داسد يچٞٙ ٛوؾ ٗشث ؛بٗجش اػت، اػٟٞ اػتيبٗجش اص آٙ ج٢ت ٠ً پيپ» :اُش ُلت٠ ؿٞد

ِٞ ٞ  يٗ  ، دس پبػ خ  «ذ ث٠ ًٞس ٌٗٔن اص ٠٘١ ٗشدٗبٛـبٙ ثشتش ثبؿٜذيج٠ ثبيدس ٛت ٝ ٗشدٗبٛـبٙ ١ؼتٜذ يٓا اُ ش   :ٖييُ 

دس پي بٗجش  الصٕ اػ ت   ،خ ٞد سا داؿ ت٠ ثبؿ ٜذ   جبٗؼ ٠  ٠٘١ اكشاد  يثشا يِشيٗشثٝ  يتيبٗجشٙا ٛوؾ تشثيٖ ٠٘١ پيشيثپز

 ؛٠ٛ دس ٠٘١ ج٢بت ٝ ث٠ كٞست ٌٗٔن ،بج ٗشدٗبٛؾ ثشتش ثبؿذيٗٞسد احت يتي٢بت تشث١٘بٙ ج
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بػت ٝ كشٗبٛجشداسيبٗجشٙا ١ذاي١ذف اص ثؼ ت پ ٠ًآٛجبج( اص ٝ  يٞيض دس اٗٞس دٛيـبٙ ٛياص ا يت ٗشدٕ اػت، پغ ًا

ٝاجت اػت، ٠ٛ دس  ياخشٝ ثب ػ ؼبدت ٝ ً٘ بّ    ي٠ً استجبً يي١ب جٜج٠ ي)حت يصٛذُ ي١ب ٠٘١ جٜج٠ٗشثٞى ث٠ ػؼبدت 

بػت ٌٗٔن، ُشچ٠ ثب ػل٘ت تالصٕ داسديثٜبثشا .اٛؼبٙ ٛذاسٛذ( ٌٗ بع ٛؼ جت ث ٠    جبٛج ٠   ثب ثشتشي ١٘ ٠  ،ٚ دػتٞس ث٠ ًا

 ٛذاسد.تالصٗي غ يٌٗ

 تيات هٌىن عدم افضليآ :دًم دستو

٠ٛٞ٘ٛ ث ٠   ي. ثشاٜذًٜ يٗذ ييت سا تأيػذٕ ٓضٕٝ اكؤـ٠ ياٛذ ،اػت ٠ً دس ِٛبٟ ٛخؼت يبتيػخٚ دسثبسٟ آ ،ٚ هؼٖيدس ا

 :ٖيًٜ يٗ ثؼٜذ٠ٟ يرًش چٜذ آ

ّ: آٙ دػت٠ آ  ، اص ج٠ٔ٘:ًٜٜذ يٗق يتٞك« ياّٗ»سا ثب ٝكق  بٗجش اػالٕي٠ً پ يبتيٝا

 ٠ً ئياٛج ٝ تٞسات دس سا، كلبتؾ ٠ً يبٗجشيپ ؛ًٜٜذ يٗ يشٝيپ «ياّٗ» بٗجشيپ ،(خذا) كشػتبدٟ اص ٠ً ١ب ١٘بٙ». 1

 ؛(157: اػشاف)« بثٜذي يٗ اػت، ٛضدؿبٙ

ٞاٛذٟ دسع بٗجشيپ آٙ ،اؽ كشػتبدٟ ٝ خذا ث٠ ذيبٝسيث ٘بٙيا پغ». 2 ٙ يا ٔ٘بتؾً ٝ خذا ث٠ ٠ً يا ٛخ  ٝا اص ٝ داسد؛ ٘ ب

 ؛(158: اػشاف) «!ذيبثي تي١ذا تب ذيًٜ يشٝيپ

ػبٓ٘بٙ ٓـت ٝ ٗلؼشٙا ٛؼجت  ٚيدس ث ،«(اٖٗ»ٝاطٟ ْ يثٞدٟ )ًتت ٓـت ر« ا٠ّٗ»ب ي« إّٔ»، ٜٗؼٞة ث٠ «يأُّٗ»ٝاطٟ 

ٞاّ ٝ احت٘بالت ُٞٛبُٞٛ يث٠ ٗؼٜب  ث بسٟ   ٚي  ادس  يحت   .(749، ف4 ، ج1372، يٌٗشح ثٞدٟ ٝ ١ؼت )ًجشػ   يآٙ، اه

 در اکـزم  پياهثز تَدى اهّي ،( 1392ي )ثشٝجشد ًبٝٛذ ؛اهّي پياهثز( 1369) ،ي)٢ٌٗشاػت ِٛبؿت٠ ؿذٟ  ي١بي ًتبة

 :ٖيًٜ يٗٚ احت٘بالت اؿبسٟ يث٠ ٗـ٢ٞستشٜجب يدس ا .(خاٍرضٌاساى ديذگاُ ًمذ ٍ حذيثي ٍ تفسيزي هٌاتغ
َاًذُ درس ايهؼٌ تِ [يِ ]اهّکٌيا ]احتوال[ ًخست ـ ک ايهؼٌ تِ ِکٌيا دٍم ؛است ًخ ـ  اسـت  يس  در ِک

ُ  ٍ اهـت  اىيه اس ِک است يسک ايهؼٌ تِ سَم ؛است تزخاستِ ِکه اس ٍ افتِي تَلذ ِکه ييسزسه  تـَد

َارد تا ِک است اٍل زيتفس ّوِ، اس تز هؼزٍف يٍل ؛است زدُک اميل هزدم ـ ا اسـتؼوال  ه ِ ک يي ـ ً لوـ  شي

ـ  سِ ّز است يکهو ٍ تاضذ يه ساسگارتز ـ    هـزاد  ّـن  تـا  اهؼٌ ، 6 ، ج1374، يزاسيتاضـذ )هکـارم ض

 .(400ظ

شٕ بٗجشيپ ،ُلت٠ ؾيپ ٠يآ دٝ دس ٙ  دس ٠ً يكٞست دساػت؛  ذٟؿ قيتٞك «ياّٗ» كلت ث٠ ًا  - ياك شاد  صٗ بٙ،  ١٘ ب

ؼشة ٝ دةشيدس جض - اٛذى ُشچ٠ ٞاٛب ٠ً اٛذ ثٞدِٟش ٜٗبًن يٓا ٞاٛذٙ ييت  .اٛذ داؿت٠ ٛٞؿتٚ ٝ خ

ٌٔيػ١٘چٞٙ  يظب١شاً ثشخ بت ٛؼجت ث ٠  يٚ آي٠ً دس ا يٛول ٚ ت١ِٖٞي١٘ ػجتث٠  ،١ٜذ آثبد ذسيح ا١ْ قيذػجذٓا

ٌٜ ٠  ي٠ ث ش ا ي  آ اٛ ذ ً ٠   ؿذٟ يٝ ٗذػ  ح ٓلظ ثشداؿت٠يٝ ث٠ٌٔ كش يظب١ش يدػت اص ٗؼٜب ،ٝجٞد داسد بٗجش اػالٕيپ

ٞاٛذٟ يٛ٘بٗجش يپ د ٝ دسك ذ  ًٜ ذ  يٗ  ٗت٢ٖ بت يدس آ ي٠٘١ ٗلؼشٙا سا ث٠ ثذك٢٘ . ٝيدالٓت ٛذاسداػت  ٛٞؿت٠ يٛ٘ٝ  خ

ٝايبت ٝ ٞاٛذٟ ي١ٖٗ  بٗجشي... اثجبت ًٜذ ٠ً پاػت ٠ً ثب آيبت هشآٙ، س ـبٙ ث ش  ياص اد٠ٓ ا يٌي اػت. ٛٞؿت٠ يٗٝ ١ٖ  خ

ٞاٛذٙ ٝ ٛٞؿتٚ پ ٞاٛ ذٙ ٝ    ياػت پ چ٠ِٛٞ ٌٗ٘ٚ»ٚ اػت: يا بٗجش اػالٕيخ ٞاد ٝ خ شٕ ٗشدٕ سا ث٠ ػٔ ٖ ٝ ػ  ـ٘جش ًا
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ٞاٛذٙ ٝ ٛٞؿتٚ اػتٜبيٛٞؿتٚ تـٞ ٕ  ؾيپ  ـ ٠ دس ًبس١ ب   ي٠ً ١٘ يكٞست ٛذاؿت٠ ثبؿذ، دس يين ًٜذ ٝ خٞدؽ ث٠ خ  ه ذ

دس پبػخ ث ٠   يذ ٢ٌٗشيؿ٢ .(1344، ٢ٗش ٗبٟ 8، ؽ سٝؿٜلٌش؛ ث٠ ٛوْ اص ٗج٠ٔ 52، ف1369 ،ي)٢ٌٗش« ثٞدٟ اػت

 :ُٞيذ ٗيٚ اػتذالّ يا
ضتي دارًذ يکِ د ياسيغوثز اکزم ّواى ًين پيٌيذ تثيتا َاًذى ٍ ًَ ـ کـِ تاػـ    –گزاى تِ خ دارا  ضـَد  يه

دى ا دى آى ًمع تاضذ يي غٌؼت تزايَت ا کوال، ٍ فالذ َت َ   -آًْ ص را تـِ کـار   يداضت ٍ دسـتَر خـ

َ يفذاکارغوثز در ػثاد ، يًذارد. پ ياسيي ًيدارد کِ چٌ يغوثز ٍضغ خاغيا پيًثست ٍ  ، ي، راسـت ا، تمـ

َاضغ ٍ ساي، حسي خلك، دهَکزاسيدرست د لذم صيپز اخالق ٍ آداب حسٌِ ي، ت ـ س ؛َت ـا   ي زا ّوـِ آًْ

د ٍ ًذ يتزا د؛ اها هَضَع تِاٍ کوال َت ا ًمع َت َاد داضـتي اس ا  اضتي آًْ ـ اغطالح س ـ ي لثي سـت  يل ًي

 .)ّواى(

ٞاٛ دسعاص ج٢ت  بٗجش اػالٕيپ يٚ ت١ٖٞ ٛوق ثشايثٜبثشا ث ش   ي٠ دالٓت  ي  ٝ اػبع اػت ٝ آ ٠يپب يث يت١ٞ٘ ي،ذُٛبخ

الً خٞد يػالٟٝ ثش ا ؛آٙ ٛذاسد ٞاٛذُ دسع٠ٌٜ ٝا ٞاٛذٙ ٛ يٛبخ ث ٞدٙ   ياّٗ   ثبٛيبًؼت ٝ يٗالصٕ ثب ػذٕ هذست ثش ٛٞؿتٚ ٝ خ

٢ثشٛب٠ٗ ش ٝ يي توذيخٞد  بٗجشيپ ٢ يٓا ٞاٜٛذ ًتبة ٓا  يػ بد  ي١ب داٛؼت٠ذ سا ث٠ يٚ ٗؼجضٟ جبٝي، ايثٞدٟ تب ٗخبٓلبٙ ٛت

 ؛بٗجش ٛؼجت د١ٜذيپ يٝ ثـش

ٝاسد ؿذٟ ٝ تٞه   ٘بٙيػٔداػتبٙ حوشت  دسثبس٠ًٟ  يبتيدٕٝ: دس ِٛبٟ ٛخؼت، آ ً ٠ ٗلؼ شٙا    يحبتيٝ ١ذ١ذ 

ٕ  ؛551، ف24 م، ج1420 ،يكخ شساص  ؛158، ف4 م، ج1418 ،يوبٝيث) اٛذ دٟدابت اسائ٠ يٚ آيْ اير  ،يشاصيؿ   ٌٗ بس

   :اػتخبف( ٝاهؼ٠ ١ذ١ذ )دس آٙ  يػٔ٘ ي١ٖٞٗ ثشتش (486، ف15 ، ج1374

 .(27: ْٛ٘) «؟ي١ؼت بٙيُٞ دسٝؽ اص بي يُلت ساػت ٖيٜيثج ٖيًٜ يٗ نيتحو ٗب: »ُلت( ٘بٙيػٔ)»

 -داٛؼت يٗ سا پشٛذُبٙ ٝ ٞاٛبتيح صثبٙ ٝ داؿت ِب٠ٛي يحٌٞٗت ٠ٌٜيا ثب - ٘بٙيػٔ حوشت ،٠يآ ٚياثش اػبع 

الػ ثٞدٛذ، آُبٟ آ٢ٛب ث٠ ٛؼجت ِشٙايد ٠ً( ػجب هٕٞ) اٗٞس يثشخ اص  دس ١ذ١ ذ  داٛؼ ت  يٛ٘   ٚيا ثش ػالٟٝ ٝ ٛذاؿت يًا

ْ  تٞ خجش دسثبسٟ ذيُٞ يٗ ٝ ؛٠ٛ بي ُٞػت ساػت ،د١ذ يٗ ػجب ٠ٌٔٗ ٝ هٕٞ اص ٠ً يخجش ٖ  يٗ   تأٗ   ساػ ت  ٜٖي  ثج ت ب  ً ٜ

 ػٖٔ شايص بػت؛ياٛج تياكؤ ٓضٕٝ ػذٕ ٝ بياٛج ث٠ ٛؼجت ِشٙايد يثشتش ١ٖٞٗ ٠يآ ٚيا ي.١ؼت بٙيُٞ دسٝؽ اص بي ييُٞ يٗ

 ٔتيٚ كو  ي  كبه ذ ا  ٘بٙيػٔ حوشت( ػجب هٕٞ) خبف ٗٞسد ٚيا دس ٝ آيذ ؿ٘بس ٗي ث٠ ً٘بّ ٝ ٔتيكو يي يآُب١ ٝ

 .ثٞد آٙ ٝاجذ ١ذ١ذ ٠ً دسحبٓي ؛ثٞد

 :ٖيي٘بيپ يٗش سا يدٝ ٗؼ ،بيت اٛجي٠ ثش ػذٕ ٓضٕٝ اكؤيٚ آيسد اػتذالّ ث٠ ا يثشا

ش اص اٛؼبٙ يؿ يصٗبٙ خٞدؿبٙ ثٞد ٝ ١ش ٗٞجٞد ديِشِ ١ٖ ١بي اٛؼبٙب ثش ياٛج يٜجب ٓضٕٝ ثشتشيٗٞهٞع ثحث ٗب دس ا

٠ ٗ ٞسد اػ تذالّ اص ٗٞه ٞع ثح ث     ي  ٚ آيثٜبثشا اػت.٠ٌ ٝ هٔ٘شٝ ثحث خبسج يٞاٛبت اص حيبٙ ٝ حياػٖ اص ٗالئ٠ٌ، جٜ

 ٠ٛ اٛؼبٙ. ،اػت پشٛذٟي يچٞٙ ١ذ١ذ  ؛خبسج اػت

 ياٗ ش  ،هٕٞ ػجب يبي١ذ١ذ ث٠ هوب ثشدٙ  يپ ؿٞد يٗٗؼٕٔٞ  ،ؿذٟبٙ يداػتبٙ ١ذ١ذ ث يبت ثشاي٠ً دس آ يبتياص جضئ

ٓٞ ٞاٜٛذ ث٠ آٙ يٞاٛبت ديٝ ٗتؼبسف ٛجٞدٟ ٠ً ٠٘١ پشٛذُبٙ ٝ ح يٗؼ٘ اص ٗـ ب١ذٟ آٙ   پغشا ١ذ١ذ ي؛ صثجشٛذ ي پِش ١ٖ ثت
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ٝا حبك ْ   يٗتؼ بسف ث شا  ي ؿيشا ٟٞيؿ٢ٜب ث٠ ي٠ً ٠٘١ ا ثشد يٗپي ذ ٝ... يآ٢ٛب ثش خٞسؿ يػجبدػجذٟ هٕٞ، ث٠ ؿشى ٝ 

ٞاػت٠ جٜبة ػٔاػت ؿذٟ  ٛذ خ ٞاّ   ٠ٔيٝػٚ يثذ٘بٙ سا يٝ دس اكْ خذٝا ٙ اص اح  ت سا ي١ ذا ٜ ٠  يصٗث بخجش ًٜ ذ ت ب     ايـ ب

ٛذ يِش هشاس ٛيش ديكشا١ٖ آٝسد. ث٠ تؼج يـبٙثشا ث ٠   ،بص داسدي  ت ثـ ش ٛ ي١ ذا  يبٗجش ثشايي پسا ٠ً ي ػٔ٘ي٠٘١ ؼت خذٝا

ٞا ي؛ ث٠ٌٔ دس ثشخاػٌبء ٛ٘بيذ ٝاػ٠ٌ يثٛحٞ  ٛذ اػجبثٗ ٝاػ٠ٌ ؼت سا يًج يٞاٛبت ٝ حتي١٘چٞٙ كشؿتِبٙ، ح يسد خذٝا

ِ ش اص ٌٗ٘ٔ ت آٙ   يد يك شد  ،٘بٙيش ١ذ١ ذ ٝ ػ ٔ  ي  ؼ ت ؿ يٗؼٕٔٞ ٛ ٚيا ثشػالٟٝ  .د١ذ يٗهشاس  يٝ ػٖٔ ٛج يآُب١

 ـبٙ ؿٞد.يت ايػجت ػذٕ اكؤايٚ ٗؼئ٠ٔ تب  اػت يب ٠،٠ٛ ػٖٔ داؿت٠ يٚ هويحوشت ث٠ ا

ٞٙا يٗب يت اٛجيػذٕ ٓضٕٝ اكؤبت ١ٖٞٗ يِش آيػٕٞ: اص د  بت اؿبسٟ ًشد:يٚ دػت٠ اص آيث٠ ا ت

 ؛(43: ٛحْ) «ٖيٛلشػتبد ،ٖيًشد يٗ يٝح آ٢ٛب ث٠ ٠ً يٗشداٛ جض تٞ، اص ؾيپ ٝ». 1

ٞٙا  يبيل٠ اٛجيؿش٠ يآٚ يدس ا ٢   يبياٛج يؼٜي ؿٞٛذ؛ يٗ يٗؼشك« ؿذ يٗ ي٠ً ث٠ آ٢ٛب ٝح يٗشداٛ»ُزؿت٠ ث٠ ػٜ  يٓا

 ٠ً   يٗشداٛ   جض تٞ، اص ؾيپ ٗب»: آٗذٟ اػتحبً يب كشيِش اكشاد ١ؼتٜذ ٝ دس ػٞسٟ اٛجيٗبٜٛذ د يٝ ظب١ش ياص ج٢ت ٗبد

ٖ  ذٙاي  جبٝ ػ٘ ش ! ٖيٛذاد هشاس ٛخٞسٛذ ؿزا ٠ً ييش١بيٌپ سا آٛبٙ ...! ٖيٛلشػتبد ،ٖيًشد يٗ يٝح آٛبٙ ث٠ !« ٛذاؿ تٜذ  ١ 

ٝ  يٗؼ بٝ  يٝ ٗ بد  يثـ ش  ي١ب يظُيٝبٗجشٙا اص ج٢ت يٝجٞد ٛذاسد ٠ً پ يٗبٛؼ سػذ يٗٚ ث٠ ٛظش يثٜبثشا .(8-7: بياٛج)

 ؛ثبؿٜذ٠ اكشاد ياص ثو تش قيهؼ يحت

 ؛(110)٢ًق: « ؿٞد يٗ يٝح ٗٚ ث٠( ٠ً اػت ٚيا بصٕياٗت) ؿ٘ب؛ ٗ ْ ١ؼتٖ يثـش كوي ثِٞ ٗٚ». 2

ٛذ ث٠ ٛجي٠ ؿشيٚ آيدس ا اص اك شاد   يض ٗبٜٛذ ؿ٘ب كشديث٠ ٗشدٕ ثِٞ ٗٚ ٛ كشٗبيذ ٠ً يٗاٗش  ٌٗشٕ اػالٕ يل٠ خذٝا

جت٠ ١٘ؿٞد يٛ٘ٝ ثش ؿ٘ب  ؿٞد يٗ يٚ تلبٝت ٠ً ثش ٗٚ ٝحيثب ا ،اٛؼبٙ ١ؼتٖ ثغ  يِب١يجب د١ٜذٟ ٛـبٙ يظُيٚ ٝي. ٓا

ٝاال ثشا ـ بٙ  يثبص اص آٙ ج٢ت ٠ً ا يٝٓ ؛ؼتيٛ يذيچ تشدي١ يٚ ٗوبٕ جبيـبٙ ثٞدٟ ٝ دس ػظ٘ت ٝ سكؼت ايا يثبال ٝ 

ٞاػ ذ ػ بٖٓ ٗ بدٟ اػ ت ٝ ُشكت بس       ثٜبثشايٚ  ،اكشادِش يٗبٜٛذ د يٗبد يجؼ٘ ياٛؼبٙ اػت ٝ داسا ٗحٌٕٞ ث٠ احٌ بٕ ٝ ه

ب اص ي  ت اٛجيج٠ اكو ٔ يـبٙ ثبؿٜذ. دس ٛتيث٠ٌٔ ثشتش اص ا يٚ ج٢ت ٗؼبٝياص ا يٝ احت٘بّ داسد اكشاد ؿٞد يٗتضاح٘بت آٙ 

 يؼت؛٠٘١ٛ ج٢بت ٝ ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن الصٕ 

ّ ( ً بئق  ٝ ٠ٌ  ٗ) ؿ ٢ش  دٝ ٚيا اص( يثشٝتٜ٘ذ ٝ) ثضسٍ ٗشد ثش هشآٙ ٚيا چشا: ُلتٜذ ٝ». 3  «!اػ ت؟  ٛـ ذٟ  ٛ بص

 ؛(31)صخشف: 

 يِشاٛيٛذاؿت٠ اػت ٝ د ي٠٘١ ثشتش ي، ثشٝ ظب١ش يبٗجش اص ٛظش ث٢شٟ ٝ ثشٝت ٗبديپ٠ً  ؿٞد ي٠ٗ سٝؿٚ يٚ آياص ا

 بٗجش ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن هشٝست ٛذاسد.يپ يٚ ثشتشيثٜبثشا .اٛذ داؿت٠ يـبٙ ثشتشيٚ جٜج٠ ثش اي٠ً دس ا اٛذ ثٞدٟ

ٙ ب، يت اٛجيْ ثش ػذٕ اكؤيٚ هجياص ا يبتيبت ٝ آيٚ آيت١ٖٞ: دس پبػخ اػتذالّ ث٠ اسكغ   يً ٠ دس اثت ذا   ُٞٛ ٠  ١٘ ب

ب الصٕ اػت يآ ٝ پشػؾ ٗب ايٚ اػت ٠ً اػت يؿٜبخت اسصؽ ييت، ٗؼٜبيذ ُلت ٗشاد ٗب اص اكؤيٖ، ثبيؿذ يبدآٝسثحث 

 ياسصؿي ؿيش١ب يظُيٝ، ُلت٠ ؾيپبت يحبّ آ٠ٌٛ ٗٞهٞع آ ش؟يب خيِش اكشاد ثشتش ثبؿٜذ ياص د يب دس ٠٘١ كلبت ً٘بٓياٛج

ٞاسدي اػت ٝ  ً ٠ اص   آي ذ  ؿ٘بس ٗي ث٠ ياسصؿ يح ٠ً كؼٔيٚ تٞهيثب ا اٛذ؛ ٗٞهٞػبً اص ٗحْ ثحث خبسجثٜبثشايٚ چٜيٚ ٗ
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ب ػ ذٕ  ي يٜٗذ ث٢شٟ ػجت ُيشد. ث٠ ١٘يٚب ؿوبٝت كشد هشاس يػؼبدت  يٝ دس ساػتبثبؿذ ت ُشكت٠ ئبس كشد ٛـياسادٟ ٝ اخت

ؿ ٘بس   ث ٠  يب ٜٗل  ياسصؽ ٗ جت  ،اٛذٕا ييجبيصٝ  سَٛ پٞػت يذيهبٗت، ػل ي١٘چٞٙ ثٜٔذ يي١ب يظُيٝاص  يٜٗذ ث٢شٟ

 .ذًٜٜ يٛ٘ب ثبثت ياٛج١يچ كوئتي سا ثشاي ؿيشب ٝ ياٛج يسا ثشا ي٠ُٛٞ ٛول يبدؿذٟ ١يچبت ي. پغ آآيٜذ ٛ٘ي

 اهبرانيپ يبرخ تيافضل عدم ات دال بريآ دستو سٌم:

ٙ  يٗ   سا بتي  آ ٚيا . خٞدٖيپشداص يٗب دالٓت داسٛذ، ياص اٛج يت ثشخي٠ً ثش ػذٕ اكؤ يبتيثخؾ ث٠ آ ٚيدس ا ٞا  دٝ ث ٠  ت 

 :ًشد ٖيتوؼ دػت٠

 ايگران بر انبيد يات دال بر برتريالف( آ

 :ٔت ثٞدٟ اػتيبٗجش كبهذ آٙ كوي٠ً پ ؿٞد رًش ٗي يٛجي اكشاد ؿيشثشا ئتيكو ،بتيآدس ايٚ 

( يكشٗبٛ ذ١  ٝ) صٗبٗ ذاس : »ُلتٜ ذ  خٞد بٗجشيپ ث٠ ٠ً ،يٗٞػ اص ثؼذ سا ْياػشائ يثٜ اص يج٘ؼ يشدٌٛ ٗـب١ذٟ بي. »1

ٛ ذ : ُلت آ٢ٛب ث٠ بٗجشؿبٙيپ ٝ ٖ...يًٜ بسيٌپ خذا سٟا دس تب! ًٚ اٛتخبة ٗب يثشا  ؿ ٘ب  يصٗبٗ ذاس  يث شا  سا ً بٓٞت  خذٝا

-246: ثو شٟ ) «اػت ذٟيثخـ ٝػؼت جؼٖ،( هذست) ٝ ػٖٔ دس سا ٝا ٝ ذٟ،يثشُض ؿ٘ب ثش سا ٝا ... خذا«اػت شدًٟ ٗجؼٞ 

ٛذ ث٠ ؿخل يحٌٞٗت ٝ ػٌٜٔت. (247 آٙ ؿ خق   يث شا  يخبك يظُئت ٝ ٝيٗؼٔ٘بً ٛـب٠ٛ كو ،ػٌب ًٜذ ي٠ً خذٝا

ٛ ذ  ً شف  اص هذست اداسٟ جبٗؼ ٠  ٝ حٌٞٗت ،يبٗجشيپ بتيح صٗبٙ دس ٠ٌٜيا اػت ٝ ٙ  خذٝا ِ ش  يد يؿخل   ث ٠  ػ جحب

 اُ ش  شاي  ص اػ ت؛  يٛج   ت ٌٗٔ ن ياكو ٔ  ٓضٕٝ ػذٕ ثش ْيدٓ ثبؿذ، يظُيٝ ٚيا اص يػبس يٛج آٙ ٝ ؿٞد ٝاُزاس( ًبٓٞت)

ٕ  ػذٕ ثش ْيدٓ ،حٌٞٗت ػذٕ ٝ ثٞد يٗحبًٖ  خٞدؽ يذثب ،ثٞد يٗ الصٕ ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن يٛج تياكؤ  يٛج   تياكو ٔ  ٓ ضٝ

 ؛اػت ٙئٞٝ ؿ ث٠ ًٞس ٌٗٔن ٝ دس ٠٘١ اثؼبد

 ػٖٔ ٝ دادٟ، اٝ ث٠ خٞد ػٞي اص( ػظي٘ي ١ٞٗجت ٝ) سح٘ت ٠ً يبكتٜذ سا ٗب ثٜذُبٙ اص يا ( ثٜذٟآٛجب دس»). 2

 ؿذٟ دادٟ تؼٔيٖ تٞ ث٠ آٛچ٠ اص تب ًٜٖ پيشٝي تٞ اص آيب: ُلت اٝ ث٠ ٗٞػي. ثٞديٖ آٗٞخت٠ اٝ ث٠ خٞد ٛضد اص كشاٝاٛي

 يت ٞاٛ  يٗ چ٠ِٛٞ ٝ! ًٜي ؿٌيجبيي ٗٚ ثب يتٞاٛ يٛ٘ ١شُض تٞ: ثيبٗٞصي ُلت ٗٚ ث٠ اػت، كالح ٝ سؿذ ٗبي٠ ٝ

پيبٗجش  . دس اي٠ٌٜ آيب حوشت خوش(68 -65: ٢ًق)« ثبؿي؟ ؿٌيجب ٛيؼتي آُبٟ سٗٞصؽ اص ٠ً چيضي ثشاثش دس

اص ج٘ٔ ٠:   ؛ًٜٜ ذ  يٗ   يٗؼشك  « خوش»سا  - ػجذاً ٗٚ ػجبدٛب  -ؿخق  ٚيٛبٕ ا يٗتؼذد بتي)دس ٝسا اػت يب خيش

( ث يٚ  354، ف13 ج، م1417، ؛ ًجبًجبئي654، ف3 ، جم1416 ،ي؛ ثحشا60ٛ-59، ف1 ، جم1385، كذٝم

دس تلؼيش خٞد دس ريْ آيبت رًشؿذٟ، اد٠ٓ ًؼ بٛي سا ً ٠ هبئ ْ ث ٠      كخشساصيٛظش ٝجٞد داسد.  ٗلؼشاٙ اختالف

٠ً ٝي ث٠ ٛجٞت آٙ  ؿٞد يٗايٚ  اؽ ج٠يٛت. پغ داٛذ يٗٝ ٠٘١ آ٢ٛب سا هؼيق  ًٜذ يٗٛجٞت ايـبٙ ١ؼتٜذ، رًش 

اػت ٠ً آي ٠   هبئْ ػال٠ٗ ًجبًجبئي س ٗوبثْ،(. د482-481، ف21 م، ج1420يؼت )كخشساصي،ٛ هبئْؿخق 

 «ػجبدٛب ٗٚ ػجذاً»ديِش  ثيبٛي ( ٝ دس342-341، ف13 م، ج1417دس ٛجٞت ايـبٙ ظ٢ٞس داسد )س.ى: ًجبًجبئي، 

ٛـ ذٟ ٝ خذاٝٛ ذ كو ي تٞكيلـ بٙ ً شدٟ اػ ت        رًش هشآٙ دس ٛبٗـبٙ كشيحبً ٠ً داٛذ يٗ پيبٗجشاٛي ج٠ٔ٘ اص سا



  35افضليت اًثيا اس هٌظز لزآى  

(. اػتذالّ ث٠ ايٚ آي٠، ت٢ٜب ٌٗبثن احت٘بّ اّٝ دسػت اػ ت ٝ اُ ش ًؼ ي احت٘ بّ دٕٝ     141، ف2 )١٘بٙ، ج

؛ صيشا ٗٞهٞع ثحث دس ايٚ ٛٞؿتبس ثشتشي پي بٗجشاٙ  ُشدد يٗ( سا ثپزيشد، آي٠ اص ٗحْ ثحث خبسج ػال٠ٗ)ديذُبٟ 

چٜيٚ اػتلبدٟ ًشد ٠ً اص آيبت يبدؿذٟ  تٞاٙ يٗثش ديِش ٗشدٕ صٗبٙ خٞد اػت ٠ٛ ثشتشي پيبٗجشي ثش پيبٗجش ديِش. 

ث ٠ ٛح ٞ    خوشٗلوّٞ اػت ٝ خوش ثش اٝ ثشتشي داسد. حبّ آيب  خوشٛؼجت ث٠ حوشت  يٗٞػحوشت 

ثشتشي داسد يب ايٚ ثشتشي اص ج٢ت ٝ ثُؼذ خبكي ثٞدٟ اػت؟ آٛچ٠ اص آي بت ٗشث ٞى،    يٗٞػٌٗٔن ثش حوشت 

اص ج٢ت ػٖٔ ث٠ تأٝيْ  ًٖ دػت خوشوشت ، ايٚ اػت ٠ً حؿٞد يٗآي٠ پبيبٛي دسثبسٟ داػتبٙ اػتلبدٟ  ظٟيٝ ث٠

ثشتش ثٞدٟ ٝ دس ثشخي سٝايبت ٗشثٞى ٛيض ث٠ ايٚ ٌٗٔ ت تل شيح ؿ ذٟ اػ ت.      يٗٞػٝ ثبًٚ اٗٞس ثش حوشت 

(. 357، ف13ج ؛342، ف13 ، جم1417ًجبًج بئي،  ) اٛ ذ  ذٟي  ثشُض١٘چٜيٚ ثشخي ٗلؼشاٙ ٛيض ١٘يٚ ٛظش سا 

 آٙ كبه ذ  ٠ً سؿذي ٝ ً٘بّ ث٠ دػتيبثي ػجت ث٠ يٗٞػ حوشت ؿشيل٠، آي٠ دس ؿب١ذ ايٚ ٗذػب آٙ اػت ٠ً

اػ ت ٝ كو ئت ث ٠     يٗٞػ   سؿذ ٗٞجت ٠ً حبّ ايٚ ثب ػٖٔ ايٚ يؼٜي داسد؛ تؼٔيٖ توبهبي ايـبٙ اص اػت،

داساػت؛ پغ اكؤيت ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ثشاي ٛجي  سا آٙ ديِش ؿخلي ٝ آٙ اػت كبهذ ٝٓي ايـبٙ ،ذيآ يٗحؼبة 

ٙ ٛ ذاسد،   يٗٞػالصٕ ٛيؼت. آجت٠ ايٚ ١يچ ٜٗبكبتي ثب پيبٗجش يب پيبٗجش تـشيؼي ثٞدٙ حوشت  ً ٠   ُٞٛ ٠  ١٘ ب

اٗت خ ٞد دس  ٠٘١ ػضاٝاس اػت پيبٗجش اص : »ؼذيٛٞ يٗػٜت دس ريْ ايٚ آي٠ ؿشيل٠  اص ٗلؼشاِٙ ثٜبٕ ا١ْ ثيوبٝي

 )ثيو بٝي، « ٌٗٔ ن  ٛحٞ  ث٠اكّٞ ٝ كشٝع ديٚ ث٠ ػ٘ت آ٢ٛب ٗجؼٞ  ؿذٟ ثشتش ثبؿذ ٠ٛ آٙ[ اص  خبًش  ث٠آٛچ٠ ]

 .ؿٞد يٗتلليْ پشداخت٠  ي آيبت ث٠ ايٚ ٝج٠ ث٠ثٜذ ج٘غ(. دس 287، ف3 م، ج1418

 ايات دال بر ًجٌد نقص در انبيب( آ

ق»بت ُشٟٝ يآ  يبتي  آ ،ٚ دػ ت٠ ي  داؿ تٜذ ٝ ا  بٗجشٙا دالٓتيٛؼجت ث٠ پ ياكشاد يثش ثشتش يثٞدٛذ ٠ً ث٠ ٛحٞ يبتيآ« ٓا

  :ؿٞد يٗ اص آ٢ٛب ثؼٜذٟذ ٠ً ث٠ رًش دٝ ٠ٛٞ٘ٛ ٛداسدالٓت ب ياٛج ثؼوي دس ٛولبٙ ٝ هؼق يٛٞػ ٝجٞد ثش ١ؼتٜذ ٠ً

 صثبٖٛ اص ُشٟ ٝ»ػجبست  ،ٗٞسد ثحث ٗب . ثخؾ(28-27)٠ً: « !ثل٢ٜ٘ذ ٗشا ػخٜبٙ تب ؛يثِـب صثبٖٛ اص ُشٟ ٝ». 1

ٞاّ ٝ آسا «يثِـب ٞٙا يْٗ آٙ سا يٙ دس راٗلؼش ياػت ٠ً اه ْ  ًؼ بٛي ٖ ًشد: يث٠ دٝ دػت٠ توؼ ت ً ٠   اٛ ذ  ؿ ذٟ  هبئ 

ً  يثٞدٟ ٝ ث٠ ػجت ت٠ٌ آتـ يظب١ش اي ػبسه٠ يٗٞػحوشت  يصثبُٛشٟ ٛولبٙ ٝ  ث ٠ د١ بٙ    ي٠ً دس دٝسٙا ً ٞد

ٞاٛؼت ي٠ً٘ٛ  يث٠ ٛحٞؿذٟ ثٞد؛  خٞد ُزاؿت٠ ثٞد حبكْ ؿذٟ ٝ اثش آٙ دس ػخٚ ُلتٜؾ ظب١ش ًٔ٘بت ٝ حشٝف سا  ت

ٝٙا تٔلظ ًٜذ  ٛذ  سٝ ٝ اصايٚس ٞاػتاص خذٝا ، 7 ، جت ب  يث ،يًٞػ ؛15، ف7 ، ج1372 ،ي)ًجشػ ػبصد٠ً آٙ سا ثشًشف  خ

 ؛(305، ف3 م، ج1415 ،يًبؿ بٛ  نيك   ؛295، ف4 م، ج1404 ،يًٞيػ ؛26، ف4 م، ج1418 ،يوبٝيث ؛170ف

 اػت ػخٚ ي١ب ُشٟ ٜٗظٞس ٠ٌثٔ» ي،٠ٛ ػبسه٠ ظب١ش ي،صثبٛ ح ًشدٟ ٠ً ٗشاد اص ُشٟيٙ تلشاِش اص ٗلؼشيد يثشخ اٗب

ٚ  بيُٞ ٝ سػب ٝ ؾيثٔ ٝ حيكل چٜبٙ آٙ يؼٜي ،ُشدد يٗ ؿٜٞٛذٟ ك٢ٖ ٝ ىدس ٗبٛغ ٠ً ٞ  ػ خ  يا ؿ ٜٞٛذٟ  ١ ش  ٠ً   ٖيثِ 

اص  ٠34 ي  ذُبٟ خ ٞد سا آ ي  ذ ٝ ؿ ب١ذ د ي  ( ٝ ٗؤ187، ف13 ، ج1374، يشاصيؿ )ٌٗبسٕ« ٜذً ىدسخٞثي  ث٠ ٗشا ٜٗظٞس

 بيض ٗؼٜ  ي  ٛ يًجبًج بئ ػالٗ ٠   .«اػت تش حيكل ٗٚ اص صثبٛؾ ١بسٝٙ ثشادسٕ ٝ: »ذيكشٗب ي٠ًٗ  داٜٛذ يٗػٞسٟ هلق 



36    ،1396دٍم، پاييش ٍ سهستاى  ضوارُّطتن،  سال 

ٚ يـ بٙ دس ١٘   ي( ٝ ه ّٞ ا 141، ف14 م، ج1417، ًجبًج بئي ) داٛ ذ  ي٠ًٗ ٗبٛغ ك٢ٖ ػخٜؾ ثبؿذ  يُش١ػوذٟ سا 

ٞاّ جب  .شديُ يٗ يدػت٠ اص اه

اُش ٗشاد اص ُشٟ صثبٛي، ػبسه٠ ظب١شي ثبؿذ، اص ٗحْ ثحث خبسج اػت ٝ ٝجٞد آٙ دٓئي ثش ػذٕ اكو ٔيت  

ث٠ حذي ثشػذ  ؛ ُشچ٠ ٛجبيذ ٝجٞد ايٚ اٗٞس دس ٛجي،ذيآ يٛ٘ؿ٘بس  ٛيؼت؛ صيشا اص اٗٞس اسصؿي ث٠ يٗٞػحوشت 

 -بٛي ٛوق دس كلبحت ثبؿ ذ  (؛ ٝٓي اُش ٗشاد اص ُشٟ صث157-156، ف٠ً1382 ٗٞجت تٜلش ًجغ ُشدد )حٔي، 

اي ثب ٓضٕٝ اكؤيت ٛجي ث٠ ٛح ٞ   چٜيٚ ٗؼئ٠ٔ -سػذ يٗهلق ١٘يٚ احت٘بّ دسػت ث٠ ٛظش  34ثب تٞج٠ ث٠ آي٠ 

 ٌٗٔن ػبصُبس ٛيؼت؛

ْ  ث٠ تب داسٕ يثشٛ٘ ٝجٞ جؼت اص دػت: ُلت خٞد دٝػت ث٠ يٗٞػ ٠ً سا ي١ِٜبٗ بٝسيث خبًش ث٠». 2  يتاله   ٗح 

 يٗ ب١  ذٛذ،يسػ   بي  دس دٝ آٙ يتاله ٗحْ ث٠ ٠ً ي١ِٜبٗ !د١ٖ ادا٠ٗ خٞد سٟا ث٠ يًٞالٛ ٗذت١شچٜذ  ثشػٖ؛ بيدس دٝ

: ُل ت  ١٘ؼلشؽ بسي ث٠ ُزؿتٜذ، آٛجب اص ٠ً ي١ِٜبٗ ُشكت ؾيپ بيدس دس سا خٞد سٟا يٗب١ ٝ شدٛذ؛ً كشاٗٞؽ سا خٞد

 پٜ بٟ  ك خشٟ  آٙ ٜ بس ً ث٠ ٗب ٠ً ي١ِٜبٗ يداس خبًش ث٠: ! ُلتٖيا ؿذٟ خؼت٠ ػلش ٚيا اص ػخت ٠ً بٝس،يث سا ٗب يؿزا

 ً شص ٠ ث يٗب١ ٝ -ثشد ٗٚ خبًش اص سا آٙ ٠ً ثٞد ٌبٙيؿ كوي ٝ -ًٜٖ ثبصُٞ سا يٗب١ بٙيجش شدًٕ كشاٗٞؽ ٗٚ ٖ،يثشد

 ٝ يٗٞػ   حوشت ٚ اػت ٠ًيبت دس ايٚ آيظ٢ٞس ا. (63 -60: ٢ًق) «ُشكت ؾيپ بيدس دس سا خٞد سٟا يآٝس ؿِلت

ٙ يا .ًشدٛذ كشاٗٞؽ ٝ ُزاؿتٜذ جب سا خٞد يٗب١( دٝ ١ش)١٘شا١ؾ  ٖ  ٝا ً ٠  اػ ت  آٙ د١ٜ ذٟ  ٚ ٛـ ب  ِ ش يد ٗبٜٛ ذ  ١ 

ِ شٙا ثشت ش   يؼت دس ٠٘١ ج٢ بت اص د يثٞدٟ ٝ الصٕ ٛ يثـش ي١ب تيٗحذٝد يداسا ،اػت ثـش ٠ً ج٢ت آٙ اص ١ب اٛؼبٙ

 ٝ بٙيٛؼ   ُشكت بس  اػ ت  ٌٚ  ٗ٘ يٗٞػ   ١٘چٞٙ يبٗجشيپ ِٗش»ٚ پشػؾ ٠ً يٗلؼشٙا دس پبػخ ث٠ ا يثبؿذ. ثشخ

٢ بٌٕاح ث٠ ياستجبً چي١ ٠ً يٗؼبئٔ دس بٗجش[يٛذاسد ]پ يٗبٛؼ» ُٞيٜذ: ٗي« ؿٞد؟ يكشاٗٞؿ  ٛذاؿ ت٠  يـ  يتجٔ اٗٞس ٝ يٓا

 داؿ ت٠  ؾيآصٗ ب  جٜج ٠  ٠ً   يٗ ٞسد  دس ٗخلٞكبً ؛ؿٞد بٙيٛؼ ُشكتبس سٝصٗشٟ يصٛذُ دس يػبد ٗؼبئْ دس يؼٜي ثبؿذ

 .(484، ف12 ، ج1374، يشاصي)ٌٗبسٕ ؿ« ثبؿذ

 اػت: ثبيؼت٠تٞج٠ ث٠ چٜذ ٌٛت٠  ،بتيٚ دػت٠ اص آيا يثٜذ ج٘غدس 

اٛؼبٙ ٛبؿي ؿ ذٟ  اسادٟ ٠ً اص اختيبس ٝ  ؿٞٛذ يٗٗتلق ( هجيح ٝ حؼٚ)ثذ  ٝ خٞة اكؼبّ ٝ كلبتي ث٠ (آق

« . اُش اختيبس ٛجبؿذ، اسصؽ اخالهي ١ ٖ ٝج ٞد ٛ ذاسد   بثذي يٗاختيبس ٗؼٜب ٠ يػباكٞالً اسصؽ اخالهي دس »ثبؿٜذ. 

 (؛92، ف1388)ٗلجبح، 

ِ ش ػ جت   يد يشي  ب ث ٠ تؼج يب ٗٞجت ٛون ؿشم اص ثؼ ت آ٢ٛب ٝ يكلبت دس اٛج يب ػذٕ ٝجٞد ثشخيذ آيذ ديثب( ة

ث٠ حٌ ٖ ػو ْ ٝ    ،سا داؿت٠ ثبؿذ يا الص٠ٗٚ يچٜ يب كوذٙا ً٘بٓيب ٠ٛ؟ اُش ٝجٞد ٛوق ي ُشدد يٗاكشاد جبٗؼ٠  يُ٘شا١

٢ يبيٛوْ، اٛج ٝٓ يٓا ٝاسد     يا ٌٓ٘ ٠  ،ٚ ح ذ ٛشػ ٜذ  يث٠ ا يق ٝجٞدياُش ٛوب ياص آٙ ٜٗضٟ ١ؼتٜذ؛  ث ٠ ١ ذف اص ثؼ  ت 

 ث شاي  .ْ ثش خالف آٙ ٗٞجٞد اػتي٠ٌٜ دٓيػالٟٝ ثش ا ؛ؼتيدس دػت ٛ آ٢ٛب يثش اٛتلب يٝ هشآٛ يْ ػؤيٝ دٓ ًٜٜذ يٛ٘

٢يٗوذاس اص كلبحت ٠ً دس اثالؽ پ آٙ: ٖيًٜ يٗاؿبسٟ  يٗٞػت حوشت ي٠ٛٞ٘ٛ ث٠ ػذٕ اكلح ث ٠ ٗ شدٕ الصٕ    يبٕ ٓا
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٢يٚ اػت ٠ً پيا ،ثبؿذ يٗ ٞاٜٛذ ٌٗبثن آٙ پ يق ًٝبػتيثذٝٙ تحش يبٕ ٓا  ثشػٜذت يبٕ، ث٠ ١ذايث٠ ٗشدٕ ثشػذ ٝ آ٢ٛب ثت

، حو شت  (34: هل ق ) «اػ ت  ت ش  حيكل   ٗٚ اص صثبٛؾ ١بسٝٙ ثشادسٕ ٝ: »ذيكشٗب يٗل٠ ٠ً ي٠ ؿشيٚ آيا ثش اػبعٝ 

خ ٞد   يؼٜ  ي ؛اص ٗ ٚ اػ ت   ت ش  حيكل  ٠ً ١بسٝٙ ٠ آٗذٟ يشا دس آي؛ صاػت  ثٞدٟٚ ٗوذاس كلبحت ثشخٞسداس ياص ا يٗٞػ

ٝاسد  ؾث٠ ٛجٞت يا ٠ٌ٘ٓ ،دس كلبحت ٗلوّٞ ثٞدٟ ٗٞػي٠ٌٜ يثب ا . ثٜبثشايٚتش حيكلح ثٞدٟ ٝ ١بسٝٙ يكل يٗٞػ

 ؛ؿٞد يٛ٘

 اٛ ذ  يًؼ بٛ ت ثٜب ؿذٟ اػت ٝ اكوْ ٗشدٕ يٓئٞ٘بٙ، ػْ٘ كبٓح ٝ احؼبع ٗؼيثش اػبع ا اػالٕ يج( ٛظبٕ اسصؿ

ٝ اكالً اػ الٕ آٗ ذ ت ب ٛظ بٕ     ( 350-349م، ف1425، يشاصيؿٜبخت٠ ؿٞٛذ )ٌٗبسٕ ؿ ياخاله ي١ب يظُيٝٚ ي٠ً ثب ا

ٙ ٛظبٗي ٠ً اسصؽ سا ث٠ ثشخٞسداسي ثيـتش اص ٗبّ ٝ كشصٛذ ٝ  . ث٠ داٛؼت يٗي دٛيب ١ب ث٢شٟاسصؿي جب١ٔيت سا تـييش د١ذ؛ آ

ٞٙا ٛولي ث١٠٘يٚ ػجت، ث٢شٟ ثيـتش اص دٛيب، ث٠ خٞدي خٞد، ً٘بٓي ٛيؼت تب ػذٕ آٙ ث  ؿ٘بس آيذ. شاي پيبٗجشٙا ث٠ ػٜ

 گيري جوينت

 ٗؼ ئ٠ٔ ٚ ي  ؼ٠ اص هذٗب ت ب ٗؼبك شٙا ث ٠ ا   يـٜ٘ذٙا ؿي١٘بسٟ ٗٞسد تٞج٠ ثٞدٟ اػت ٝ اٛذ ائ٠٘ يُشچ٠ ثحث اص ثشتش

212ٓٝ–187، ف1387، يِبٛئُپب ي؛ سثب436ٛم، ف1411، يق ٗشتوي)ؿش اٛذ پشداخت٠ بٗجشٙا ي  پ يثشتشٗؼئ٠ٔ  ي(، 

٢ ٢ يػجي صٛذُ يشيُ ؿٌْت جبٗؼ٠ ٝ يت ٝ ١ذايدس تشث سؿٖ ا١٘يتؾ ث٠ثش اٗت خٞد  يٓا ، چٜذٙا ٗ ٞسد ثح ث ٝ   يٓا

 .هشاس ِٛشكت٠ اػت يثشسػ

٢ يبياٛج ي، ثشتشآيبت هشآٙب ٌٗبثن يٚ پشػؾ ٠ً آيٚ حبّ دس پبػخ ث٠ ايثب ا اثؼ بد  ٠٘١ دس  خٞد صٗبٙ اص اكشاد يٓا

 اػت: ثبيؼت٠تٞج٠ ث٠ چٜذ ٌٛت٠  ،شيب خياػت  يهشٝس

ٗلبٓح ٝ ٗلبػ ذ ٝ  ٠٘١ ق يدس تـخ يداٛؾ ثـش ييت ٝ ٛبسػبيب، ٗحذٝدياد٠ٓ هشٝست ثؼ ت اٛج ٚيتش ٢ٖٗاص . 1

ب ي  اٛج يٝج ٞد كٔؼ ل٠  ِش يث٠ ػجبست د .(103، ف1393، بّ ٝ ػؼبدت اثذي اػت )س.ى: ٗلجبحح ً٘يٚ سٟا كحييتؼ

 ؛ت اػتيبٛذٙ سٟا ً٘بّ ٝ ػؼبدت ث٠ ثـشيٛ٘ب

ٞاػت٠ اص اسادٟ ٝ كؼْ اخت ذيآ يٗٔت ث٠ حؼبة يٛؼبٙ كوا يثشا يضيچ. 2  اؽ ييثب ً٘بّ ٢ٛ ب  ،ٝا ثٞدٟ يبسي٠ً ثشخ

ب ي  ٛلؼ٠ ٛؼجت ث٠ ػ ؼبدت   ٜٗـأ اسادي ٛذاؿت٠ ثبؿٜذ، يب كي ٠ً يي١ب يظُيٝكلبت ٝ  ػجتٚ يث٠ ١٘ .دس استجبى ثبؿذ

 آيٜذ؛ ؿ٘بس ٛ٘ي ث٠« ياسصؿ»ثبؿٜذ،  بؿوبٝت اٛؼبٙ خٜ 

ٝ  يٗبٜٛ ذ ًٞت ب١   يجؼ ٘بٛ  ي١ب يظُيْٝ ٛظاد، صادُبٟ، كوش ٝ ثشٝت، ياص هج ياٗٞس ُلت٠ ؾيپثش اػبع دٝ ٌٛت٠ . 3

ِش تخللبً اص يد يٝ ث٠ ػجبست ٜذيآ يٛ٘ ؿ٘بس ث٠ يب ٢ًتشي يٝ ؿبخق ٢ٗتش يؼتٜذٛ ياٛؼبٙ ثٞدٙ، اسصؿ يٝ حت يثٜٔذ

 ؛اٛذ خبسجثحث ٗٞسدٛظش 

ث٠ ٛح ٞ   يب دس ٠٘١ كلبت اسصؿياٛج ي٠ً ثشتش سػبٛذج٠ يٚ ٛتيبت ٗب سا ث٠ ايآ ي، ثشسػيكلبت اسصؿدسثبسٟ اٗب . 4

 ؛آٙ ثبثت اػتػذٕ  ، ث٠ٌٔذيآ يٛ٘ دػت  ث٠بت يٛذاسد ٝ اص آ يهشٝست ت٢ٜب ٠ٌٛٗٔن 
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٢ يبياٛج يثشتش. 5  ؛اػ ت  يهشٝس ،آ٢ٛب ٗشثٞى ثبؿذ يُش تي١ذا٠ً ث٠ ثؼ ت ٝ  يكلبت٠٘١ ثش اٗت خٞد، دس  يٓا

ٞ  ث ٠  ؿ٘ب، يٗؼجٞد١ب اص يي چي١ بيآ: ثِٞ» ٞٛغ ثش آٙ دالٓت داسد:ياص ػٞسٟ  35ل٠ يؿش ٠يآ٠ً  ٠ُٛٞ ١٘بٙ  ح ن  يػ 

ٞ  ث ٠  تي١ذا ٠ً يؼً بيآ! ًٜذ يٗ تي١ذا حن ث٠ خذا ت٢ٜب: ثِٞ! ؟ًٜذ يٗ تي١ذا  يشٝي  پ يث شا  ًٜ ذ  يٗ   ح ن  يػ 

س چِٞٛ ٠  ،ؿ ٞد  يٗ   چ ٠  سا ؿ ٘ب  ٜٜ ذ؟ ً تؾي١ ذا  ِٗ ش  ؿٞد يٛ٘ تي١ذا خٞد ٠ً غً آٙ بي اػت، تش ؼت٠يؿب  يدٝا

 ؛(35: ٞٛغي)« !؟ذيًٜ يٗ

ي ث٠ ػٞي حن، اص ً٘بالت ٝ كوبيْ اسصٛذٟ اٛؼبٛي اػت ٝ ث٠ كلتي اسصؿي ثشاي بكتِي تي١ذا. اص ًشكي 6

ا١ذاف اٛجيبػت. ثٜبثشايٚ اص اي ٚ آي ٠    ٚيتش ياكٔٝ اص ًشكي ديِش ١ذايت ث٠ حن اص ج٠ٔ٘  ذيآ يٗؿ٘بس  اٛؼبٙ ث٠

ي بكتِي تي١ذا، ثبيذ ٛؼجت ث٠ آ٢ٛب اص ج٢ت شديُ يًٗؼي ٠ً ١بدي ٝ ٗشثي كشد يب ج٘ؼي هشاس  ؿٞد يٗاػتلبدٟ 

، ثبيذ ساٟ پي٘ٞدٟ ثبؿذ ٝ ٛبپي٘ٞدٟ ساٟ ًي تٞاٛذ سا١ٜ٘بي ذيٛ٘ب يٗثشتشي داؿت٠ ثبؿذ. ث٠ تؼجيش ديِش ًؼي ٠ً ساٟ 

ي تِشي١ ذا ٕ ثشت شي اٛجي ب دس اٗ ش    ، ٓ ضٝ ؿٞد ي٠ُٛٞٗ آيبت اػتلبدٟ  ديِشاٙ ثبؿذ؟ پغ ٢ٛبيت چيضي ٠ً اص ايٚ

ٝ آي٠ ٛؼجت ث٠ آٙ ػبًت اػت. ػالٟٝ ث ش   ؿٞد يٛ٘اػت؛ اٗب اكؤيت آ٢ٛب ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن اص آي٠ ؿشيل٠ اػتلبدٟ 

١٘شا١ي ايـبٙ ثب  ،يٗٞػايٚ اُش ايٚ آي٠ سا دس ًٜبس آيبت ديِشي ١٘چٞٙ آيبت ٗشثٞى ث٠ كشاٗٞؿي حوشت 

ت٢ٜ ب ه شٝستي    ٠ً ثشتشي اٛجيب ث٠ ٛحٞ ٌٗٔن ٠ٛ ؿٞد يٖٗ، سٝؿٚ ٝ پبدؿب١ي ًبٓٞت هشاس د١ي حوشت خوش

 ٛذاسد، ث٠ٌٔ دس ػبٖٓ خبسج، خالف آٙ ٗحون ؿذٟ اػت؛

ٙ  يٗ   يثب ١ذف ثؼ ت آ٢ٛب داسد. ث٠ ً ٞس ًٔ    ي٘يب ساث٠ٌ ٗؼتويت اٛجيهٔ٘شٝ اكؤ سػذ يٗٚ ث٠ ٛظش يثٜبثشا. 7 ٞا  ت 

خ ٞد  صٗبٛ ٠  ٚ ج٢بت اص ٠٘١ ٗشدٕ يذ دس ايداٛؼت ٠ً هٌؼبً ثبب يح سا ١ذف ثؼ ت اٛجيبٛذٙ سٟا كحيحن ٝ ٛ٘ب ١ذايت ث٠

دػ ت  ٠ ٘ ٠ ث   يبت ًشي  اص آ ،٠ً ٗشتجي ثب ١ ذف ثؼ تـ بٙ ٛجبؿ ذ    يث٠ ًٞس ٌٗٔن ٝ دس اٗٞس يثشتش يٝٓ ؛ثشتش ثبؿٜذ

 .ؿٞد يٗث٠ٌٔ ػٌغ آٙ اػتلبدٟ  ؛ذيآ يٛ٘
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 هنابع
س يكشٝؿ تبةً، هٖ، الطزائغ ػْٔ، 1385، ي، ٗح٘ذثٚ ػٔكذٝم  .يدٝا

ؼوِ ييالذ ً٘بّ، م1395،       ،  ، چ دٕٝ،ٍ توام اٌل  .٠ياػالٗت٢شٙا

 .يتت االػالٕ االػالٌٗػجذآؼالٕ ٗح٘ذ ١بسٝٙ، هٖ، ٗ ني، تحواللغة سييهما هؼجن، م1404ح٘ذ ثٚ كبسع، اكبسع،  اثٚ

ٝ آٜـ ش ٝ   عةة ش ٌٓٔج ب ٌ  آل شٝت، داسي  ، چ ػ ٕٞ، ث يشداٗ بد يٗ ٚيآ ذ  ج٘بّ ني، تحوالؼزبلساى م، 1414، ٌٗشٕ ٗح٘ذثٜٚٗظٞس،  اثٚ

 .كبدسداس  -غيآتٞص

 ٠ ٝ ٌٗجؼت٢ب.يآؼٔل المکتبة ،، هب١شِٟيػطز يهختػز التحفِ االثٌ، 1301، ي، ٗح٘ٞد ؿٌشيآٓٞػ

 .ثؼ ت بديثٜ ،ت٢شٙا ،البعثة موسسة ميةاالػال آذساػبت هؼٖ نيتحو، المزآى زيتفس يف الثزّاى، م1416٘بٙ، يػٔ ثٚ ١بؿٖ ،يثحشاٛ

، ث كؤاد ،يثؼتبٛ  .ياػالٗ ،بس، چ دٕٝ، ت٢شٙاي٢ٗسهب  تشج٘ة، ياتجذ كش١َٜتب،  ياكشٕا

َار التٌش ،م1418، ػجذاهلل ثٚ ػ٘ش، يوبٝيث  .يآؼشثحيبء آتشا  ا داس ،شٝتي، ثيآ٘شػـٔن ٗح٘ذ ػجذآشح٘ٚ ي، تحوليالتأٍل ٍ أسزار يًأ

ٖ يػجحبٛ جؼلشن ي، تؼٔا يااللْ لسن االػتماد ذيتجز ضزح يف الوزاد طفک، 1382ٞػق، ي ثٚ ، حؼٚيحٔ ٕ  ٗؤػؼ ٠  ،، چ دٕٝ، ه   اٗ ب

 .كبدم

 .يػالٗاال آٜـش سسةٗؤ ،هٖ چ٢بسٕ، چ ،اإلمامية عقائد شرح في اإللهية المعارف بداية م،1417 ،ذٗحؼٚيػ ،يخشاص

ٞٙاي، تحوالمزآى ألفاظ هفزدا م، 1412ٗح٘ذ،  ثٚٚ يحؼ ،ياكل٢بٛ ساؿت ٝد ػذٛبٙ ن كل  .آؤٖ داس ،شٝتي، ثيدٝا

 ثٞػتبٙ ًتبة. ،، چ دٕٝ، هٖيٌص اسالهياهاهت در ت، 1387، ي، ػٔيِبٛئُپب يسثبٛ

 .يٛجل يٗشػـ ياهلل آؼظ٘ تيتبثخب٠ٛ آً ،، هٖثَرأز تالويالتفس يالذر الوٌثَر ف ،م1404، ثٌش ياثثٚ  ، ػجذآشح٘ٚيًٞيػ

 ٖ.يشٌآ آوشآٙ داس ،هٖ ،يسجبئ ي٢ٗذػيذ ني، تحويالوزتض فيالطز رسائل، م1405، يٗشتو قيؿش

 .يػالٗاال آٜـش سسةٗؤ ،، هٖيٜيحؼ ذاح٘ذيػ ني، تحوالکالم ػلن يف ةزيالذخم، 1411،      

ٖ دٕٝ،  ، چيثبؿ ٞچ٠ي ًػجبػؼٔ ثٚ ن ٗحؼٚي، تحوهحوّذ آل فضائل يف الذرجا  تػائز، م1404، حؼٚ ٗح٘ذثٚ كلبس، مکتبةة   ،ه 

 .يآٜجل يآ٘شػـ اهلل آية

 .هٖ ٚيٗذسػ ةجبٗؼ ،هٖ ،پٜجٖ چ ،زالمزآىيتفس يشاى فيالوم، 1417ٚ، يٗح٘ذحؼػيذ، ًجبًجبئي

ٞادي، تحوالمزآى زيتفس يف اىيالث ٗج٘غ، 1372حؼٚ،  ثٚ كوْ ،يًجشػ  خؼشٝ. ٛبكش ،ت٢شٙا ػٕٞ، چ، يثالؿ ن ٗح٘ذج

 .يآؼشث آتشا  بءيداساح ،شٝتي، ثالمزآى زيتفس يف بٙيآتجتب،  يحؼٚ، ث ٗح٘ذثٚ ،يًٞػ

 .يآؼشثبء آتشا  يحاداس  ،شٝتي، چ ػٕٞ، ثة(يح الغيهفات) زيالکثز يالتفس، م1420ػ٘ش،  ٗح٘ذثٚ، يكخشساص

 .١جشت ،، چ دٕٝ، هٖييالؼتاب کم، 1409ح٘ذ، اثٚ ْ ي، خٔيذيكشا١

 آلذس. ،ت٢شٙا دٕٝ، چ، ياػٔ٘ ٚين حؼي، تحويالػاف زيتفسم، 1415ٗالٗحؼٚ،  ،يبؿبًٛ نيك

ٞآحؼٚ،  ،ػجذآججبس يهبه ٘ يتل ح  ١بؿ ٖ،  ياث   ٚ ثٚيحؼ ن اح٘ذثٚي، تؼٔالخمسة األغَل ضزحم، 1422اث  سث بة، ي ٗل ٌل  شيح ػ 

 .يآؼشث آتشا  بءياح داس ،شٝتيث

ٞات جٞسج نيتحو ،الؼذل ٍ ذيالتَح اتَاب يف يالوغٌٕ، 1962-1965 ،       ٠.يآ٘لش آذاس هب١شٟ، ،... ٝ يهٜ

 .ميةػالاال تتٌآ داس ،، ت٢شٙاؿـٖ ، چلزآى لاهَس، 1371جش، ًا يػٔػيذ ،يهشؿ

مذ د يثيٍ حذ يزيدر هٌاتغ تفس اهثز اکزميتَدى پ ياه، 1392شهب، ي، ػٔيًبٝٛذ ثشٝجشد ـ ًٍ  ٙ ذگاُ خاٍرضٌاسـاى ي داٛـ ٌذٟ   ،، ت٢ شا

 ت٢شٙا اص داٛـِٟب ػٕٔٞ ٝ ٗؼبسف هشآٙ. يػٕٔٞ هشآٛ
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جش ػٔي نيم، تحو 1407، يالکافؼوٞة، ي ٗح٘ذثٚ ،يٜئً  .ميةػالاال تتٌآ داس، ت٢شٙاچ٢بسٕ،  چ ،يآخٞٛذٗح٘ذ  ٝ يؿلبس ًا

 .يآؼشث آتشا  بءيإح داس ،شٝتيث چ دٕٝ، ،تحار االًَار، م1403، يٗح٘ذتو، يٗجٔؼ

ساى، 1388 ،يٗح٘ذتو ،يضدي ٗلجبح  .يٜيخ٘ اٗبٕ يپظ١ٝـ ٝ يآٗٞصؿ ةػؼؤٗ ،هٖ ،يكتحؼٔ ٗح٘ٞد ٚيتذٝ ،لزآى در يضٌاس ًا
ٌواضٌاس راُ ٍ، 1393 ،       .يٜيخ٘ اٗبٕ يپظ١ٝـ ٝ يآٗٞصؿ ةػؼؤٗ ،، هٖي٘يًش يح ٗلٌليتلح ،يرّا
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