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چکیده:
آیٍ میثبق (اعشاف )271/ثیبنکىىذٌ عُذ خذايوذ ثب ثىذگبن خًیش است کٍ مًجت اثشاص وظشات مختلف
مفسشان ،اص جملٍ يجًد عبلم رس ثشگشفتٍ اص سيایبت ،فطشت ،تمثیل ،دي وشئٍ ملکًتی ي ملکی اوسبن ،عبلم
عقل ي يحی ي  ...شذٌ است .دس ایه پژيَش پس اص رکش َمٍ ایه وظشات ي ثیبن وقبط ضعف ي قًت َش
وظشیٍ ،ثشسسی سيایبت ریل آیٍ ثیبن خًاَذ شذ کٍ ثٍ ظبَش تًاتش معىًی داسوذ ،امب پس اص حزف مشتشکبت
دس طشق ي سيایبت مکشس اص یک فشد خبص ي ثیبن اضطشاة دس مته سيایبت ي ضعف سىذی آوُب ،وٍ تىُب
تًاتش معىًی ،ثلکٍ اعتجبس ایه احبدیث صیش سؤال میسيد .سپس ثٍ تجیه وظشیٍ مختبس ثش ایه مجىب کٍ شًُد
حضًسی ثشای اوسبن دس طًل عمش يی است ،میپشداصد؛ ثش ایه اسبس کٍ اگش اوسبن ثب دست خًیش
ثشای خًد حجبة ایجبد وکىذ ،قطعبً ایه عُذ ي شًُد سا دسک خًاَذ ومًد.
كلیدواژهها:
عبلم رس /الست /عُذ /میثبق /فطشت /علم حضًسی /شًُد
* تبضيد زضيبفت ،1394/10/8 :تبضيد تأييس.1395/3/26 :
** زاًكزَی زوتطی زاًكگبُ لن

soghraradan@yahoo.com

*** زاًكيبض زاًكگبُ لن

m_diari@yahoo.com

**** اؾتبزيبض زاًكگبُ لن

mhmofatteh@yahoo.com

هقدهه

َجك آيِ  172ؾَضُ اٖطاف ﴿ٍٓإِرْ أَخَزَ سٓبُّهٓ هِيْ بٌِٖٓ آدٓمٓ هِيْ ظَُْٔسِِّنٕ رُسِّٗتَْٔنٕ ٍٓأَضْْٓذّٓٔنٕ

ػٓلَٖ أًَْفُسِِْنٕ أَلَسٕتٔ بِشَبِّىُنٕ لَبلَُا بٓلَٖ ضَِْذًَٕب أَىْ تَمَُلَُا َٕٗمٓ الْمِ٘بهِٓٔ إًَِّب وٌَُّب ػٓيْ ّٓزَا غَبفِلِ٘يَ﴾ ،اظ شضيِ
ثٌيآزم ْٖسی گطفتِ قسُ اؾت وِ ثِذبَط ًويآٍضين وِ ايي ْٖس چِ ثَزُ ٍ زض چِ
ظهبًي ضخ زازُ ٍ زضثبضُ چِ هَيَٖي ثَزُ اؾتًٓ .طات ثؿيبضی ًيع گفتِ قسُ اؾت،
هزلؿي تهطيح هيوٌس وِ «ٖملّبی هطزهبى ثؿيبضی اظ حل ايي هؿألِ زضهبًسُ اؾت»
(هزلؿي ،هحوسثبلط.)37/ ،
آيت اهلل ؾجحبًي چْبض ًٓطيِ ضا ثِ ّوطاُ ايطازّبيي وِ ثِ ّط وسام ٍاضز اؾت ،شوط
وطزُ ٍ اهيسٍاض اؾت زض آيٌسُ ،فطزی تفؿيط لبًٕ وٌٌسُ ٍ ثيايطازی اظ ايي آيِ زاقتِ
ثبقس (ؾجحبًي .)82 ،ايكبى پؽ اظ شوط الَال ٍ اقىبالت هيگَيس:

«ًگبسًذُ تب اٗي لحظِ وِ للن سٍٕ وبغز جشٗبى داسد ،بِ وطف هؼٌبٕ ٍالؼٖ آِٗ
تَف٘ك ً٘بفتِ است ٍ اه٘ذٍاس است وِ بِ لَل ابي ػببس «المشآى ٗفسشُ الضهبى»،
آٌٗذگبى بِ وطف هفبد آى هَفك گشدًذّ( ».وبى)

چٌبىوِ اظ ثيبًبت ايي ثعضگبى هكرم قس ،ايي آيِ ٌَّظ تفؿيط ذبلي اظ اقىبلي
ًكسُ اؾت .ثط ايي اؾبؼ ثبيس هزؤَ ّوِ ًٓطات هَرَز ضا ًمس ٍ ثطضؾي هَقىبفبًِ
ًوَز ٍ پؽ اظ ثيبى اقىبالت ّط ًٓط ،زض پي تفؿيطی ثَز وِ ثتَاًس رَاة لبًٕ وٌٌسُای
ثِ ّوِ ؾإاالت هَرَز زضثبضُ آيِ ثسّس .زض ثبة ضٍايبت ًبْط ثِ آيِ وِ هَرت قسُ
ثطذي ًٓطيِ هجتٌي ثط آى زازُ ٍ ثط آى پبفكبضی ثَضظًس ،اقىبالت فطاٍاًي ٍاضز اؾت وِ
زض ضز ًٓطيِ هطثٌَ ثِ ضٍايبت ،ثيبى ذَاّس قس.
ثط اؾبؼ گفتِ هفؿطاى ،لُٗبً تالـ ثطای تفؿيط زضؾتي اظ آيِ شض ٍ ًمس ٖلوي ؾبيط
ًٓطات ،وبض ٖلوي هْوي ذَاّس ثَز .ؾإاالتي اظ ايي لجيل ضا ثبيس پبؾد زاز وِ :پيوبى
الؿت زض چِ ظهبى ٍ هىبًي ضخ زازُ ٍ اگط زض گصقتِ اؾت ،پؽ چطا ثِ يبز ًويآٍضين؟
چٌس زؾتِ ضٍايبت ٍ ثب چِ ؾٌس ٍ هًوَىّبيي زض شيل ايي آيِ هَرَز اؾت؟ ضٍايبت
شوط قسُ اگط ثطضؾي قسُ ٍ زضؾت ّؿتٌس ،چِ ايطازاتي ثط ًٓطيِ ضٍايبت ٍاضز اؾت ٍ
اگط زضؾت ًيؿتٌس ،زاليل آى چيؿت؟

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

اهب ّيچ وسام ذبلي اظ اقىبل ًيؿتٌس .حتي حسيجقٌبؼ ثعضگي چَى هحوسثبلط
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دیدگاههای هفسساى
ثب زض وٌبض ّن گصاقتي تفبؾيط هتمسم ٍ هتأذط هيتَاى ثِ ًٓطات هرتلفي ضؾيس وِ
ثب زؾتِثٌسی آً ْب ثب زٍ هٗيبض هََي هيخبق ٍ اقربل هَضز تْٗس ،هيتَاى ّط وسام ضا
هَضز ًمس ٍ ثطضؾي لطاض زاز.
 .1عالوی قبل اش عالن دنیا (قدم نفس)
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ثطذي ايي الطاض ضا هتٗلك ثِ ٖبلن اضٍاح قوطزُ ٍ ثط ايي ثبٍضًس وِ ذساًٍس ايي
پطؾف ضا اظ اضٍاح ّوِ اًؿبىّب لجل اظ پبًْبزى ثِ ٖطنِ زًيب ًوَزُ اؾت (َجطؾي،
 .)765/4ايي ًٓطيِ ثط هجٌبی زيسگبُ هكَْض فالؾفِ اؾتَاض اؾت وِ هيگَيس رْبى
هٌحهط ثِ ايي رْبى هبزی ًيؿت ،ثلىِ َٖالن زيگطی ًيع ٍرَز زاضز؛ ًٓيط رْبى
هزطزات هحى ـ وِ هَضز اتفبق توبم فالؾفِ ،اٖن اظ هكبئي ٍ اقطالي هيثبقس ـٖ ،بلن
هخبل يب هلىَت ثٌب ثط هصّت اقطاليييٖ ٍ ،بلن چْبضهي وِ قيد اقطاق ثِ آى لبئل ثَزُ
ٍ تٗجيط ثِ ٖبلن ًفؽ هيوٌس .ثِ ّط حبل حىوب هٗتمسًس وِ ّط چِ زض ايي ٖبلن هبزی
هَرَز هيثبقس ،هٗلَل ٖبلن ثبالؾت؛ يٌٗي انل ٍرَز ّوِ ايي هَرَزات اظ ٖبلن
ثبالؾت ٍ زض آًزب ٍرَز ثؿيٍ ٍ روٗي زاضًس.
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نقد نظسیه

ايٌىِ رْبى هٌحهط ثِ رْبى هبزی ًيؿت ،ؾري لبثل پصيطقي اؾت ،اهب ايٌىِ ثطای
ًفؽ اًؿبًيً ،كئِ هزطزی همسم ثط ايي ًكئِ هبزی ثبقس ،ؾرٌي ثسٍى زليل اؾت؛ ثلىِ
َجك ًٓطيِ نسضالوتألْييً ،فؽ ،رؿوبً٘ٔ الحسٍث اؾت ًِ ،ايٌىِ ًفؽ ٍرَز لجل اظ
ثسى زاقتِ ثبقس (هالنسضا ،االؾفبض .)367/8 ،اظاييضٍ ذلمت اضٍاح ٍ تٗلك گطفتي آًْب
ثِ شضات زض ٖبلن شض ًبهوىي هيًوبيس ٍ الظهة آى ،تٗسز قرهيت اًؿبى اؾت.
ّسف ٍ اًگيعُ ذساًٍس اظ چٌيي پيوبًي وِ توبهي اًؿبىّب آى ضا فطاهَـ وطزُاًس
چيؿت؟ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ذساًٍس حىين هُلك اؾت ،چِ ّسفي ضا اظ ايي هيخبق وِ ثِ
يبز ًويآٍضين ،زًجبل هيوٌس؟ ايي ًٓط ثب ْبّط آيِ وِ ثيبًگط قَْز اًؿبى اؾت ،هربلفت
زاضز ٍ اظ َطفي ثيبًگط تٌبؾد هي ثبقس وِ اظ ًٓط ٖلوب پصيطفتِ قسُ ًيؿت .قيد هفيس

اشٖبى ًوَزُ اذجبضی وِ هيگَيٌس زض ٖبلن شض ثب شضّيِّ آزم

ؾري گفتِ قس ٍ آًْب ّن

ؾري گفتٌس ٍ اظ آًْب ْٖس گطفتِ قس ٍ آًبى ًيع ثساى الطاض وطزًس ،اظ اذجبض تٌبؾريبى
اؾت وِ زض آى ترليٍ وطزُ ٍ حك ضا ثِ ثبَل زضآهيرتِاًس (هفيس.)37-40 ،
 .2خسوج ذزات زیص اش صلب آدم
نَضت هَرَزات ضيع زضآٍضز ٍ ثِ آًبى گفت« :أَلؿتٔ ثِطَثِّىُنٕ؟» آًبى گفتٌس« :ثلي»،
ؾپؽ ّوگي ضا ثِ نلت آزم ثبظ گطزاًيس (َجطؾي497/3 ،؛ ثحطاًي .)615-605/2 ،ايي
ًٓطيِ هجتٌي ثط زاللت ْبّطی ثطذي ضٍايبت اؾت وِ زض آيٌسُ هَضز ثطضؾي لطاض
ذَاّس گطفت.
نقد نظسیه

ايي زيسگبُ ذالف ْبّط آيِ هجبضوِ اؾت؛ چَى هطاز اظ ْبّط آيِ «ئِشْ أَذَصَ ضٓثُّهٓ»،
اذص هيخبق اظ اٍالزِ اٍالز آزم اؾت ًِ ،ذَز اٍالز آزم .تَييح ايٌىِ زض آيِ هجبضوِ ،تٗجيط
«هي َْْضّن» ٍرَز زاضز؛ يٌٗي اذص پيوبى اظ اٍالزی اؾت وِ اظ پكت اٍالز آزم ذبضد
قسًس ًِ ،اظ پكت ذَز آزم .اگط همهَز اٍالز اٍليِ آزم ثَز« ،هي ْْطُ» ثِ نيغِ هفطز
هيفطهَز ًِ ،روٕ .تهَض ايٌىِ گصقت ظهبى هبيِ ايي فطاهَقي قسُ اؾت ،نحيح ثِ
ًٓط ًويضؾس ،ظيطا ََل ايي هست ثِهطاتت ووتط اظ فبنلِ اًؿبى ثب ضؾتبذيع اؾت ٍ زض
ضٍظ ليبهت ،حَازث رْبى اظ ذبَط آًبى هحَ ًويقَز.
انَالً ّسف اظ اذص پيوبى اي ي اؾت وِ افطاز ثط َجك آى ٖول وٌٌس ٍ ٖول ثط آى،
فطٔ يبزآٍضی اؾت .اگط وؿي اظ ايي پيوبى ذبَطُای زض اًسيكِ ذَز ًساقتِ ثبقس،
چگًَِ ذسا هيتَاًس حزت ضا ثط هطزم فطاهَـوبض توبم وٌس .گصقتِ اظ ايي ،ؾري ثبال
ذالف ٖلن ٍ فلؿفِ اؾت؛ چطا وِ ٖلن حبثت وطزُ اؾت وِ توبهي اًٖب ٍ ؾلَلّبی
ثسى اًؿبًي زض ََل حساوخط ّكت ؾبل ،ثِ توبهي تغييط ٍ تحَل پيسا هيوٌس ٍ ثسًي
تبظُ ٍ زيگط هيقَز ٍ اظ َطفي ،زض فلؿفِ َجك انل حطوت رَّطی حبثت قسُ وِ ّط
لحِٓ رَّط ٍ شات ارؿبم تغييط هيوٌس .ثٌبثطايي ثِ زٍ ثچِای وِ حسالل ثب ّكت ؾبل
فبنلِ اظ ٍالسيي هكتطن هتَلس قسُاًسً ،ويتَاى گفت پسض ٍ هبزض ايي زٍ ثچِ يىي

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

ًٓطيِ هٗطٍف ايي اؾت وِ ذساًٍس ٌّگبم آفطيٌف آزم ،توبم فطظًساى آيٌسُ اٍ ضا ثِ
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اؾت؛ چَى ؾلَل ٍ رؿن ايي ٍالسيي زض ٖطو ّكت ؾبل ثِ ولي َٖو قسُ اؾت،
هگط ايٌىِ هٗتمس ثِ ثمبی قرهيت اًؿبًي ثكَين وِ اظ آى تٗجيط ثِ ضٍح هيقَز .ثب تَرِ
ثِ ايي هؿألًِ ،ويتَاى هلتعم قس وِ نلت هب اًؿبىّب زض نلت آزم يب اٍالز آزم ،ؾبلّب
ثلىِ لطىّبی هتوبزی ًْفتِ ثَزُ ٍ ذساًٍس اظ ايي نلتّب پيوبى اذص وطزُ اؾت.
اگط لجَل وٌيس اًؿبىّب زٍ حيبت َجيٗي ٍ هبزی زاضًس ،يىي حيبت زض ٖبلن شض ٍ
زيگطی زض ايي ٖبلن ،الظهِ چٌيي ًٓطيِای ،اٖتمبز ثِ تىطاض حَازث زض ََل اٖهبض
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اؾت وِ اظ آى تٗجيط ثِ ازٍاض ٍ اوَاض هيقَز ٍ ايي حطف ثبَلي اؾت؛ چَى ثب فطو
رْبى َجيٗت ٍ هبزی وِ زائن زض ؾيالى ٍ حطوت اؾت ،يه قيء هبزی ًويتَاًس زٍ
حيبت (ثٗيٌِ) زاقتِ ثبقس ٍ ايي ًٓطيِ زض زضٍى ذَز تٌبلى زاضز .حتي اگط زض تَريِ
ايي ًٓطيِ هَرَز فبلس ٖمل ٍ قَٗض ضا ثيبى وٌٌس ،ايي ؾإال پيف هيآيس وِ اگط
هربَجيي الْي فبلس لَُ هٗطفت ثَزًس ،الظهِ آى ،لغَيت چٌيي پيوبًي اؾت؛ چطا وِ
اذص پيوبى اظ آزم ثسٍى زضن ٍ قٌبذت ،وبضی ثيَْزُ ٍ اهطی لغَ اؾت.
گصقتِ اظ آى ،ايي ًَٔ تفؿيط يه ًَٔ تٌبؾدگطايي اؾت وِ ثُالى ٍ ثيپبيگي آى اظ
يطٍضيبت زيي اؾالم اؾت ،ظيطا ضٍی ايي اؾبؼ ،توبم اًؿبىّب يه ثبض ثِ ايي رْبى
گبم ًْبزُاًس ٍ پؽ اظ يه ظًسگي وَتبُ ،ضذت اظ ايي رْبى ثؿتِ ٍ ثبض زيگط ثِتسضيذ
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ثِ ايي رْبى ثبظگكتِاًس .ايي ّوبى تٌبؾد اؾت وِ هحمّمبى اؾالهي آى ضا هحىَم
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وطزُاًس .ثِ لَل قيد هفيس ،ايي اذجبض هطثٌَ ثِ اّل تٌبؾد اؾت ٍ حك ٍ ثبَل ضا ثب ّن
آهيرتِ اؾت (هفيس.)37-40 ،
ٍ اهب زض ثبة ضٍايبت ،پيكَايبى هٗهَم قيِٗ ثطای تكريم حسيج نحيح اظ غيط
آى ،هٗيبضی ثيبى زاقتِ ٍ ثِ هب زؾتَض زازُاًس وِ هُبثك ايي هٗيبض ،حسيج نحيح ضا اظ
غيطنحيح تكريم زّين ٍ آى ايي اؾت وِ ثِ حسيخي وِ هربلف لطآى ثبقسً ،جبيس
اٖتوبز وطز .ايي ثرف اظ احبزيج ثب ْبّط آيِ هربلف اؾت ٍ ايٌىِ زض تفؿيط آيِ شض،
ضٍايبت فطاٍاًي زض هٌبثٕ ٍ وتبةّبی قيِٗ ٍ اّل تؿٌي ًمل قسُ اؾت وِ زض ثسٍ ًٓط
ثِ نَضت ضٍايت هتَاتط تهَض هيقَز .ثطای هخبل ،زض تفؿيط الجطّبى  37ضٍايت
(ثحطاًي ٍ ،)51-46/2 ،زض تفؿيط ًَضالخمليي  30ضٍايت (ٖطٍؾي حَيعی)101 -93/2 ،
شيل آيِ شض ٍاضز قسُ اؾت وِ ثب تَرِ ثِ تفبٍت ٍ حصف هكتطوبت ضٍايي ،قبيس زض

هزؤَ اظ  40ضٍايت تزبٍظ ًىٌس .اهب ثِ تحليل نبحت تفؿيط ًوًَِ ،پؽ اظ
گطٍُثٌسی ،تزعيِ ٍ تحليل ضٍايبت ٍ ثطضؾي اؾٌبز ٍ هحتَای آًْبً ،ويتَاى آًْب ضا
ضٍايت هٗتجط زيس؛ تب چِ ضؾس ثِ ضٍايت هتَاتط .ثؿيبضی اظ ضٍايبت اظ ظضاضُ ،تٗسازی اظ
نبلح ثي ؾْل ،تٗسازی اظ اثَثهيط ،تٗسازی اظ ربثط ٍ تٗسازی اظ ٖجساهللثي ؾٌبى اؾت
ٍ ضٍقي اؾت ّطگبُ قرم ٍاحس ضٍايبت هتٗسزی ثِ يه هًوَى ًمل وٌس ،زض حىن
ضٍايت تزبٍظ ًويوٌس (ايي اظ ًٓط ؾٌس) .اهب اظ ًٓط هًوَى ٍ زاللت ،هفبّين آًْب وبهالً
ثب ّن هتفبٍت اؾت؛ ثسيي نَضت وِ ثطذي ثب تفبؾيط هطثٌَ ثِ ٖبلن شض ٍ ثطذي ثب
تفبؾيط هطثٌَ ثِ ٖبلن اضٍاح ٍ ثطذي ثِ ثًٗيِ ثَزى آيِ ،يٌٗي هكطوبى ٍ ثطذي
ضٍايبت ًيع ثب ّيچ وسام ثِ نَضت هكرم ٍ نطيح ؾبظگبضی ًساضز ٍ ،گبُ ضٍايبت
اثْبم ٍ وٌبيِ زاضز (هىبضم قيطاظی ،تفؿيط ًوًَِ.)9/7 ،
هحسحبى ًيع هًوَى ايي ضٍايبت ضا هرتلف زاًؿتِاًس .اظ ًگبُ ثطذي ،ضٍايبت زاللت
ثط زضن للجي ثٌسگبى زض ٖبلن شض زاضز ٍ ايٌىِ اگط چٌيي زضوي ًجَز ،وؿي ذبلك ٍ
ضاظلف ضا ًويقٌبذت (ٖيبقي39/2 ،؛ ثطلي241/1 ،؛ نفبض .)71/1 ،ثطذي زيگط ذطٍد
زض ٖبلن شض ضا ثيبى ٍ آًْب ضا ثِ شضُ تكجيِ هيوٌٌس (وليٌي،
شضية ثٌيآزم اظ پكت آزم
13/2؛ نفبض .)70/1 ،اظ ًٓط گطٍّي ،ضٍايبت ثط فطاهَقي هَلف هيخبق زاللت زاضًس ٍ
ايٌىِ ضٍظی ّوِ آى هَلف ضا ثِ يبز هيآٍضًس (نسٍق118/1 ،؛ لوي .)248/1 ،ثًٗي
قْبزت (قْسًب) ضا ثِ هالئىِ ًؿجت هيزٌّس (ًِ اًؿبىّب) (نسٍق .)118/1 ،قوبضی
هََي تؿوية حًطت ٖلي

ثِ اهيطالوإهٌيي ضا ٖبلن شض هٗطفي هيوٌٌس (وليٌي،

 ٍ )412/1ثطذي ًيع ثِ هيخبق حزطاالؾَز ٍ حول هيخبقًبهِ تَؾٍ اٍ تأويس هيٍضظًس
(ٖيبقي38/2 ،؛ نسٍق .)425/2 ،گطٍّي اظ ضٍايبت زال ثط اذص هيخبق اظ ّوة
هرلَلبتٌس (ًِ فمٍ اًؿبىّب) (ثطلي242/1 ،؛ وليٌي .)504/5 ،ضٍايبتي ًيع زال ثط يىي
ثَزى هيخبق ٍ فُطت ّؿت (نسٍق329 ،؛ وليٌي ،)12/2 ،چٌبىوِ ضٍايبتي ّن ثط يىي
ثَزى ٖبلن هيخبق ٍ َيٌت زاللت زاضًس وِ ايي ضٍايبت ثط ٍرَز تىليف زض ٖبلن شض ًيع
زاللت هيوٌٌس .هطحَم وليٌي فهلي ضا ثِ ّويي هًوَى ٌَٖاىگصاضی وطزُ اؾت« :تَابٌ
آخَرُ هٌُِِْ ٍَ فِِِ٘ زِٗادَُٓ ٍُلَُعِ التَّكْلِ٘فِ الْأٍََّل» (وليٌي6/2 ،؛ نفبضّ .)80 ٍ 70/1 ،وچٌيي

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

يه ضٍايت ثِقوبض هيضٍز .ثب تَرِ ثِ ايي هَئَ ،تٗساز ضٍايبت يبز قسُ اظ  10تب 20
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ثطذي ضٍايبت ،يىي ثَزى ٖبلن هيخبق ٍ ٖبلن ْالل ضا هيضؾبًٌس (نسٍق118 ٍ 84/1 ،؛
وليٌي236/1 ،؛ نفبض .)80 ٍ 70/1 ،ضٍايبتي ًيع ٖالٍُ ثط ضثَثيت ذسا ،ثط ضؾبلت
پيبهجط

ٍ ٍاليت اّل ثيت

زاللت هيوٌٌس (وليٌي412 ٍ 133/1 ،؛ لوي،

 .)246/1ثطذي اظ ايي هٌبثٕ ّوچَى وبفي ٍ ثهبئط ثط هيخبق پيبهجطاى اٍلَاالٗعم ثطای
يبضی وطزى حًطت هْسی
پيبهجط ٍ اّل ثيت

زاللت زاضًس ٍ ثطذي هٌبثٕ ّن ؾجمت زاقتي هيخبق

ضا هيضؾبًٌس (وليٌي12/2 ،؛ نسٍق129 ،؛ نفبض.)83/1 ،

ؾبل ثيؿتٍيىن /قوبضُ /1پيبپي  /78ثْبض 1395

اظاييضٍ چٌبىوِ اظ هٌٗبی ضٍايبت ثطهيآيس ٍ ثب ثطضؾي تبضيري ٍ لطى ثِ لطى
تفبؾيط ،ثِ ايي ًتيزِ هيتَاى ًبيل قس وِ ٖالٍُ ثط هرسٍـ ثَزى ثؿيبضی ضٍايبت زض
ًٓط ثؿيبضی اظ هفؿطاى هتمسم ،ايي ضٍايبت ثيكتط هطثٌَ ثِ ظهبى نبزليي ٍ اهبم
حؿيي

اؾت .زض هٌٗب ًيع هًُطة ثَزُ ٍ ّط وسام هسٖبيي ضا هيضؾبًس .ثب ايي

اٍنبف ،چگًَِ هيتَاى ايي ضٍايبت ضا هتَاتط هٌَٗی زاًؿت؟ اظ َطفي حزيت قطٖي
زض ظهطُ اٖتجبضات ٖماليي اؾت ٍ زض هَضز اذجبض ،تبثٕ ٍرَز احط قطٖي اؾت وِ لبثل
رٗل ٍ اٖتجبض اؾت .اهب زض لًبيبی تبضيري ٍ اٖتمبزی وِ فبلس احط قطٖي اؾت ،حزت
لطاض زازى ايي ضٍايبت هٌٗب ًساضز (َجبَجبيي.)351/10 ،
ايي ضٍايبت ٖالٍُ ثط اذتالف هًوًَي ٍ چٌسگبًگي هٌٗبيي ،ثب آيبت لطآى ًيع ؾبظگبض
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ًيؿت؛ ظيطا ثب اؾتٌبز ثِ آيبتّ ،ط اًؿبى پيف اظ ظًسُ قسى رعء اهَات ثَزُ (ثمطٍُ )28/
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ٌّگبم ثِ زًيب آهسى ،چيعی ًويزاًؿتِ اؾت (ًحل ،)7/زض حبلي وِ ضٍايبت ثط آگبّي لجلي
اًؿبى تأويس هيوٌس .پؽ ًويتَاى ثِ ايي ضٍايبت تىيِ وطز .اقىبل زيگط ايٌىِ تفؿيط آيِ
ثِ ٖبلن شض ثب رولِ «اًّوب اقطن آثبؤًب» وِ ؾري شضيِ اؾت ،هٌبفبت زاضز؛ ظيطا ايي رولِ
زاللت زاضز وِ شضيِ پسضاى هكطوي زاقتٌس ٍ اظ آًْب تجٗيت وطزًس ،زض حبلي وِ زض آى ٖبلن
قطوي ًجَز تب ذساًٍس اظ آًْب تْٗس گيطز وِ زض ليبهت ًگَيٌس پسضاى هب هكطن ثَزًس.
 .3افساد هشسک
قطيف هطتًي زضثبضُ آيِ ثحج ربلجي وطزُ اؾت وِ ذالنِ آى ايي اؾت :اذص
اٖتطاف هطثٌَ ثِ ّوِ فطظًساى حًطت آزم ًيؿت ،ثلىِ اظ آى افطازی اؾت وِ پسضاى

وبفط ٍ هكطن زاقتِاًس .ثِ گَاُ ايٌىِ زض آيِ  173هيگَيس﴿ :إٍَٔ تَمَُلَُا إًَِّوٓب أَضْشَنٓ آبٓبؤًَُب

هِيْ لَبٕلُ ٍٓوٌَُّب رُسًَِّّٗٔ هِيْ بٓؼٕذِِّنٕ أَفَتُْٕلِىٌَُب بِوٓب فَؼٓلَ الْؤبٕؽِلَُىَ﴾ .زض ايي نَضت ثبيس گفت :آيِ
هطثٌَ ثِ گطٍّي اؾت وِ زض ايي رْبى ثبلغ ٍ وبهل قسُاًس ٍ ثِ آًچِ وِ پيبهجطاى ذسا
ثطای آًبى آٍضزُ ثَزًس ،آگبُ قسُ ٍ ثِ آى الطاض ًوَزُ ٍ ثِگًَِای ثط ذَيكتي گَاّي
زازًس .پؽ اذتهبل ثِ اٍالز وفبض زاضز؛ ظيطا آيِ هجبضوِ ّسف اظ اذص هيخبق ضا اتوبم
حزت زض ضٍظ ليبهت ثط اٍالز هكطويي زاًؿتِ اؾت ،تب آًبى احتزبد ًىٌٌس وِ قطن هب
اؾت ًِ ،ثب حًَض وليِ ثٌيآزم (ؾيس هطتًي.)28/1 ،
نقد نظسیه

الظهِ ايي ًٓطيِ آى اؾت وِ «هِيْ» زض ٖجبضت «هِيْ ثٌٓي آزٓم» ثطای تجٗيى ثبقسًِ ،
ثيبى .زضنَضتي وِ ْبّط ايي اؾت وِ «هِيْ» ثيبًيِ اؾت ًِ ،تجٗيًيِ ٍ ثيكتط هفؿطيي
ثيبًيِ زاًؿتِاًسٖ .الٍُ ثط ايي ،ثِ گَاُ آيِ ثٗسی ايي ًٓط چٌساى اؾتَاض ًيؿت؛ ظيطا آيِ
ثٗسی ثِهٌعلِ حىوت ايي گَاّيگيطی اؾتٖ ًِ ،لت؛ يٌٗي چَى احتوبل زاضز وِ
هكطن ثَزى پسض ٖصضی زض آذطت ثبقس ،هب ايي وبض ضا اًزبم زازين تب ثبة ٖصض ثؿتِ
قَزٍ ،لي الظم ًيؿت وِ ايي حىوت زض تهته افطاز هَرَز ثبقس (ؾجحبًي.)67-74 ،
اگط همهَز ايي اؾت وِ گطٍّي وِ پسضاى آًبى هكطن ثَزًسٍ ،لي زض ؾبيِ تٗبلين
پيبهجطاى ثِ آغَـ تَحيس ثبظگكتِ ٍ ثِ ٍحساًيت ذسا اٖتطاف ًوَزًس ،چطا ثبيس ايي
هُلت ثِ ًحَی ازا ًگطزز وِ زض ضؾبًسى همهَز ضٍقي ثبقس؟
تَييح ايٌىِ ذساًٍس ثب اذص هيخبق ٍ فطاّن آٍضزى ظهيٌِ اقْبز شضيِ آزم ،هيذَاّس
آًبى ثِ زضرِ ای اظ ووبل ٍ هٗطفت ضثَثي زض همبم قَْز ٍ حًَض ًبيل گطزًس ،اظاييضٍ
ثبيس توبم اًؿبىّب زض آى هطتجِ حبيط قًَس تب زض ايي زًيب ثِ همبم لطة الْي ًبيل گطزًس
ٍ ايي اذتهبل ثِ اًؿبىّبی هؿلوبى يب وبفط ًساضز .اهب هؿألِ اتوبم حزت زض ليبهت
وِ زض والم ؾيس هطتًي ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت ،اظ فطٍٔ ٍ تَاثٕ ايي غبيت انلي
ذساًٍس اؾت ٍ اتوبم حزت حىوت اؾتٖ ًِ ،لت ٍ اگط ثٌب ثط فطو ّن لجَل وٌيس
وِ اتوبم حزت ٖلت اؾت ًِ حىوت ،ثبظ هسٖبی ؾيس هطتًي حبثت ًويقَز ،هگط
ايٌىِ اًحهبضی ثَزى ٖلت ًيع حبثت ثكَز؛ زض حبلي وِ زض ازاهِ آيِ ثِ ٖلت زيگطی ًيع
اقبضُ قسُ اؾت ٍ آى ايي اؾت« :تب ايٌىِ ًگَييس هب اظ ايي پيوبى غبفل ثَزين» (ّوبى).

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

هٗلَل قطن پسضاًوبى ثَزُ اؾت .ليىي ايي تحليل اظ آيِ ثب حًَض اٍالز وفبض هتٌبؾت
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اقىبل ثٗسی ،هربلفت ايي ًٓطيِ ثب ْبّط لطآى ٍ ضٍايبت اؾت؛ چطا وِ ْبّط آيِ ٍ
ضٍايبت ،حًَض توبم اٍالز آزم زض ٖبلن شض هيثبقسْ .بّط آيِ زاللت زاضز وِ ثْبًِ تجٗيت
اظ قطن پسضاى ثطای ّوِ افطاز ثكط اؾت ،زض حبلي وِ ّوِ پسضاى ثٌيآزم هكطن ًجَزًس.
 .4دو بعدی بودى حقیقت انساى (عالن هلکوت)
زض زيسگبُ فالؾفِ ،رْبى هٌحهط ثِ ايي رْبى هبزی ًيؿت ،ثلىِ َٖالن زيگطی ًيع
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ٍرَز زاضز؛ ًٓيط رْبى هزطزات هحىٖ ،بلن هخبل يب هلىَت ٍ ٖبلن ًفؽ .ثِ ّط حبل
حىوب هٗتمسًس وِ ّط چِ زض ايي ٖبلن هبزی هَرَز هيثبقس ،هٗلَل ٖبلن ثبالؾت؛ يٌٗي
انل ٍرَز ّوِ ايي هَرَزات اظ ٖبلن ثبالؾت ٍ زض آى ٖبلن ٍرَز ثؿيٍ ٍ روٗي
زاضًس .ايي ًٓطيِ ضا ٖالهِ َجبَجبثي هُطح فطهَز وِ لجل اظ هََي ْبّطی هحؿَؼ،
هََي زيگطی ٍرَز زاقت وِ ّوگبى هيخبق ؾپطزًس وِ ذسای ؾجحبى ضةّ اؾت ٍ
اًؿبىّب ٖجسًس ٍ .نحٌِ اذص هيخبق همسم ثط ًكئِ حؽ ٍ َجيٗت اؾت؛ يٌٗي اًؿبى
زاضای زٍ رٌجِ اؾت :رٌجِ هلىَت ٍ رٌجِ هله وِ هميبؼ ّوسيگط ًيؿتٌس ٍ هََي
هلىَت ثط هََي هله همسم اؾت ٍ تمسم آى ًيع تمسم ظهبًي ًيؿت ٍ اًؿبى هََي
هلىَت وِ ههَى اظ حزبة اؾت ،ذسا ضا زض ربيگبُ ضة ٍ ذَز ضا زض همبم ٖجس
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هكبّسُ وطز .ايكبى ٍرَز ايي زٍ ًكئِ ضا اظ آيبتي اؾتفبزُ وطزُ ٍ هيگَيس :رولِ «وُيْ
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فَيىَُى» اقبضُ ثِ ايي زٍ ًكئِ روٗي ٍ تسضيزي زاضز .لفّ «وُي» اقبضُ ثِ ٍرَز روٗي
اؾت .ثبألذم اگط ايي آيِ ضا ثِ آيِ زيگط يويوِ وٌين وِ هيفطهبيسٍٓ﴿ :هب أَهٕشًُب إِالّ
ٍاحذٌٓ وَلَوٕح بِبلْبٓصٓشِ﴾ (لوط .)50/يىي ثَزى اهط رع ايي ًويتَاًس ثبقس وِ ثب فطهبى «وي»

ّوِ حَازث ،ثسٍى تفطق ٍ تسضيذ ،يهرب ٍرَز زاقتِ ثبقس ٍ ّوِ اقيبء ثب ذُبة
«وي» پسيس آيٌس ٍ رولِ «فيىَى» وِ حبوي اظ تسضيذ اؾت ،اقبضُ ثِ ضٍيِ زيگط ايي
رْبى اؾت وِ تسضيزي هيثبقس .اظ ايي ثيبى ًتيزِ هيگيطًس وِ آيًِ ،بْط ثِ ٍرَز
روٗي اًؿبىّب زض حًَض ذساؾت (َجبَجبيي.)334/8 ،
نقد نظسیه

ّسف آيِ ايي اؾت وِ ذساًٍس اظ اًؿبى ثِ ضثَثيت ذَز الطاض ٍ اٖتطاف گيطز ٍ
ثٌسگبى ثِ آى گَاّي زٌّسٍ ،لي ًتيزة حًَض پسيسُّبی رْبى ًعز ذسا ،احجبت ٖلن ذسا

ًؿجت ثِ حَازث ٍ رطيبىّبؾت ًِ ،آگبّي هَرَزات اظ ذسا .هوىي اؾت تهَض قَز
ّوبى گًَِ وِ حًَض اقيبء ًعز ذسا ؾجت ٖلن ذسا ثِ آًْب هيقَزّ ،وچٌيي هَرت
هيقَز وِ اقيبء ًيع ثِ ذسا ٖلن زاقتِ ثبقٌسٍ ،لي ايي هُلت تهَضی ثيف ًيؿت؛ ظيطا
حًَض پسيسُّب ٍ حبزحِّب ًعز ذساًٍس زليل ثط ٖلن ذسا ثط توبم حَازث اؾت ًِ ،ؾجت
ٖلن هَرَزات ثِ ذسا (ؾجحبًيٖ .)78/2 ،لن ذساًٍس ثِ هَرَزات ثسٍى ٍاؾُِ ٍ
زليل ثط ٖلن ثٌسُ اؾت وِ اًؿبى همسهبتي ضا هْيب وٌس ٍ اظ َطف زيگط ،ذَز شات ذسا ّن
ايي اربظُ ضا ثِ ثٌسُ ثسّس ،آى ًيع ٖلن ّوِربًجِ ٍ احبَِ وبهل ًرَاّس ثَز.
ثب تَرِ ثِ تفبٍت هلىَت ٍ هله اظ ًٓط لَاًييّ ،طگع آگبّي هََي هلىَت ثطای
هََي هله حزت ًرَاّس ثَز؛ چِ ايٌىِ ٖبلن هلىَت هََي ثيساضیٖ ٍ ،بلن هله
هََي ذَاة ٍ غفلت اؾت ٍ چگًَِ هيخبق هََي ثيساضی زض هََي ذَاة حزت لطاض
گيطز؟ چْطُ هلىَتي ٖبلن ٍ آزم ثِگًَِ ای اؾت وِ ّطگع وفط ٍ ًفبق ثِ آى ضاُ ًساضز؛ چِ
ايٌىِ رْت هلىَتي اقيبء ٖيي ضثٍ ثِ «اهلل» اؾت ٍ اگط ًكئِ هلىَت هحل اذص هيخبق ٍ
قَْز ٍ اقْبز ثبقسّ ،طگع وفط ٍ ًفبق زض آى ضاُ ًوييبثس؛ زض حبلي وِ اظ ضٍايبت شيل آيِ
شض اؾتفبزُ هيقَز ٖسُای زض آى هََي ثِ ْبّط «ثلي» گفتٌسٍ ،لي زض ثبَي وبفط ثَزًس ٍ
هٌبفمبى ،وفط ذَيف ضا پٌْبى ٍ وتوبى وطزًس (رَازی آهلي.)131 ٍ 107/31 ،
چْطُ هلىَتي ٍ هلىي زاقتي اًؿبى ثط هحَض آيبت  21حزط 50 ،لوط ٍ 83 ٍ 82
يؽ ثِ اًؿبى اذتهبل ًساضز ،ثلىِ قبهل ّوِ هَرَزات هيقَز ٍ ّطگًَِ هيخبق
ٖجَزيت ٍ هبًٌس آى وِ ثِ لحبِ چْطُ هلىَت َطح قَز ،نجغة تىَيي زاضز ًِ ،تكطيٕ،
ٍ ايي رْت ًيع هرهَل اًؿبى ًيؿت.
ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ّسف اظ اذص هيخبق ،حزت ثبلغِ الْي اؾت ،رع ايي آيِ وِ هَضز
تأهل اؾتّ ،يچ آيِ ای زض لطآى ٍرَز ًساضز وِ زاللت وٌس هََي هلىَت ،هََي اذص
هيخبق اؾت ،ثلىِ اظ توبم آيبت اؾتفبزُ هي قَز وِ ذساًٍس زض زًيب ٍ آذطت ثب ٍحي ٍ
ضؾبلت ،هحجت ذَز ضا ثط اًؿبى توبم وطز؛ چٌبىوِ زض آيِ  44 ٍ 15اؾطاءً 165 ،ؿبء،
 130 ،َِ 134اًٗبم ٍ  8هله ،يٌٗي زض لطآى ،ثِ هيخبق زض ٖبلن هلىَت اقبضُ ًكسُ
اؾت ٍ حزتّبی الْي فمٍ ٖمل ٍ ٍحي ذَاٌّس ثَز ًِ ،هيخبق زض ٖبلن هلىَت .الجتِ
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حًَضی ٍ ٖلن هَرَزات ثِ ذساًٍس ثب ٍاؾُِ ٍرَز اؾت ٍ ،ايي پيوبى زض نَضتي
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ايي اقىبلي هجٌبيي اؾت ٍ والهي تبم ًيؿت ،چطا وِ ثب يه زليل ،چيعی احجبت يب ًفي
هيقَز (ّوبى.)135-128/12 ،
رٗفط ؾجحبًي ًيع پؽ اظ تجييي ًٓطيِ ٖالهِ ،آى ضا ثِ تأٍيل ًعزيهتط زاًؿتِ تب
تفؿيطًْ ٍ ،بيت چيعی وِ هُطح وطزُ ،ايي اؾت وِ ايي ًٓط ثٗسی اظ اثٗبز هٌٗبی آيِ
اؾت ًِ ،ثٔٗس هٌحهط (ؾجحبًي .)78-73/2 ،قْيس ثْكتي ًيع پؽ اظ َطح «ذَزآگبّي»
ثط هحَض ٖلن حًَضی ،هٗتمس اؾت وِ تُجيك آيِ ثط چٌيي هُلجي ثيكتط آٌّگ تفؿيط يب
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تأٍيل زاضز (ثْكتي.)55 ،
ٖالٍُ ثط آًچِ گفتِ قس ،وخطت تطتيجي ثطزاقت قسُ اظ آيِ زض ايي ًٓطيِ تأهيي
ًويقَز .ظيطا ْبّط «هِيْ ثٌٓي آزٓمٓ هِيْ َُْْٔضِِّنٕ شُضِّيتَْٔن» ايي اؾت وِ ثِتسضيذ ٍ ثب تَالس
ٍ تٌبؾل ايي هيخبق گطفتِ هيقَز ،زض حبلي وِ ًكئة هلىَت چٌيي ًيؿت (رَازی
آهلي .)107/31 ،لبثل شوط اؾت وِ حتي اگط وخطت تطتيجي ضا ثپصيطين ،زض ًٓطيِ هرتبض
چٌيي اؾت وِ هٗلوي پؽ اظ ثيؿتؾبل ذسهت ثگَيس :هي اظ ّوِ اهتحبى هيگيطم؛
يٌٗي قيَُ هي ايي گًَِ اؾت؛ ًِ ايٌىِ حتوبً توبم اًؿبىّب يهرب روٕ قسُاًس ٍ يب ثِ
تطتيت ظهبى اؾتّ .ط زٍ هَضز لبثل اًُجبق ثط آيِ اؾت .اگط ْطف ايي پيوبى ٖبلن
هلىَت ثبقس ،هٗلَم اؾت وِ زض آى ٖبلن ،هؿألِ پسض ٍ فطظًسی هُطح ًجَزُ ،پؽ چطا

138

ذساًٍس زض آيِ ؾري اظ شضيِ ثِ هيبى هيآٍضز؟ قبيس گفتِ قَز وِ پيوبى هلىَتي ثٗس اظ
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ذلمت آزم ٍ ؾزسُ هالئىِ ضخ زازُ اؾت .اهب زض ايي نَضت ،ثِ ّط حبل ٖبلن هلىَت
ًجَزُ ٍ ٖبلن زًيب ٍ ذلمت اؾت ٍ قبهل لَاًيي ّويي زًيب ذَاّس ثَز.
ثطذي ٖلوب ًيع ٍرَز زٍ ًكئِ ثطای اًؿبى ضا اظ هجٌب ًپصيطفتِ ٍ چٌيي شوط ًوَزُاًس:
«بشإ جْبى دٍ ًطئِ ٍجَد ًذاسدً ،طئِإ بِ ًبم ببؼي ٍ دسٍى جْبى ٍ ًطئِ دٗگشٕ
بِ ًبم ظبّش ٍ بشٍى ػبلن .بِ ػببست دٗگش ،بشإ جْبى ٍ پذٗذُّب دٍ هشحلِ اص ٍجَد
ً٘ستٍ ،جَد جوؼٖ ٍ ٍجَد تذسٗجٖ ،بلىِ بشإ پذٗذُّب ٗه تحمك ٍ ٗب ٗه ٍجَد
ب٘ص ً٘ست وِ گبُ بِصَست هجتوغ ٍ گبُ اح٘بًبً بِصَست هتفشق دٗذُ هٖضًَذ.
اگش اختالف ٍجَد داسد ،هشبَغ بِ پشتَ آى ٍ ونتَاًٖ بٌٌ٘ذُ است ًِ ،خَد حَادث ٍ
پذٗذُّب( ».سبحبًٖ)77/2 ،

تَرِ قَز وِ ًٓطيِ هالنسضا ٍ ٖالهِ ثب تفبٍتّبيي ًْبيتبً ثِ يه هُلت هيضؾٌس
ٍ ًمسّب ثِ ّط زٍ ًٓط ٍاضز اؾتٖ ،الٍُ ثط ايٌىِ هالنسضا ثِ ٖبلن ٍحست زض ٖبلن
هزطزات ضؾيسُ وِ ثبيس گفتِ قَز ّيىل ٍ رخِ ،قطٌ حهَل حيبت ٍ ٖمل اؾت
(لسضزاى لطاهلىي.)85 ،

اظ ثطذي تفبؾيط ثطهيآيس وِ همهَز اظ شضيِ آزم ،شضيِای اظ لَم ثٌياؾطائيل اؾت.
ايي تفؿيط گطچِ ًٓطيِ هؿتملي ًيؿت ،اهب ثطذي تفبؾيط ثحج ٖبم ثٗس اظ ذبل ضا شوط
ًوَزُاًس .قبيس ايي ًٓطيِ اظ تفبؾيطی چَى أًَاض التٌعيل ٍ وكبف ثطزاقت قَز
(ثيًبٍی41/3 ،؛ ظهركطی.)176 ،
نقد نظسیه

هْنتطيي اقىبل ثط ايي زيسگبُ آى اؾت وِ چطا ْبّط آيِ هبًٌس آيبت لجل ًگفتِ «هي
ثٌي اؾطائيل» ٍ اظ لفّ ثٌيآزم ثْطُ ثطزُ اؾت؟ اؾتفبزُ اظ ؾيبق زض فْن آيبت ثبيس اظ
يَاثٍ هٗيٌي پيطٍی وٌس ٍ ّط وؿي شٍق ٍ ؾليمِ ذَز ضا ثط آيِ لطآى تحويل ًىٌس ٍ
ايي وبض ثب احتيبٌ وبهل ٍ ثب اًسيكيسى ثؿيبض نَضت گيطز .ثطذي اظ يَاثٍ اؾتفبزُ اظ
ؾيبق زض فْن آيبت ثسيي لطاض اؾت:
زاللت ؾيبق ثبيس ثِنَضت قفبف ثبقس .زاللت ؾيبق اظ ثبة هالظهبت ٖمليِ لفّ
اؾت .الظم اؾت ايي التعام يه الظم لطيت ثبقس؛ ظيطا اؾتفبزُ اظ الظم ثٗيس هوىي اؾت
اًؿبى ضا ثِ ثيطاِّ ثىكبًس .ؾيبق ثب ازلِ زيگط تٗبضو ًساقتِ ثبقس .گبّي هوىي اؾت
ؾيبق التًبيي زاقتِ ثبقس وِ ثب ازلِ زيگط زض تٗبضو ثبقس .زض چٌيي قطايُي ثسٍى
قه ،ازلِ زيگط همسم ثط ؾيبق اؾت .اؾتٌبز ثِ ؾيبق آيبت لجل ٍ ثٗس زض نَضتي حزت
اؾت وِ هزؤَ آيبت ثب ّن ٍ يهرب ًبظل قسُ ثبقٌس .الجتِ اگط زليل ضٍقٌي زض زؾت
ًجبقس وِ آيبت هَضز ًٓط يهرب ًبظل ًكسُاًسّ ،ويي همساض وبفي اؾت ،چَى انل ثط
پيَؾتگي آيبت اؾت ،هگط آًىِ زليلي ثط يس آى البهِ قَز .زض هزؤَ اضتجبٌ نسٍضی
زض ًعٍل ،اضتجبٌ هَيَٖي ٍ ٖسم تٗبضو ؾيبق ثب لطيٌِای لَیتط ضا زض ثْطُ ثطزى اظ
ؾيبق ثبيس زض ًٓط گطفت .ثبيس شوط قَز زض ّيچ هٌجٗي ،هُلجي وِ اشٖبى وٌس آيِ  172ثب
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آيبت لجل ًبظل قسُ ٍ يب تفؿيط هطتجٍ ثب آيبت لجل هيثبقس (ثِرع ثحج ٖبم ٍ ذبل)،
شوط ًكسُ اؾت ٍ وبهالً ثطٖىؽ ،توبهي هٌبثٕ تفؿيطی ثب آيبت ثٗس زض ًٓط گطفتِاًس،
ثٍِيػُ تفبؾيطی وِ ثِ ؾيبق اّويت ٍيػُای هيزازُاًس .تٌْب تفؿيطی وِ ثََِض هؿتمين
اظ ثحج ؾيبق ث ْطُ ثطزُ ٍ آى ّن ثب آيبت ثٗس ّنؾيبق زاًؿتِ اؾت ًِ هبلجل ،تفؿيط
احؿي الحسيج اؾت (لطقي.)39/39 ،
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 .6توثیل و استعازه
َطفساضاى ايي ًٓطيِ هٗتمسًس وِ زض حميمت ذساًٍس ؾجحبى اظ اًؿبىّب پيوبًي اذص
ًىطزُ ٍ ّيچ گفتٍگَيي ثيي ذساًٍس ٍ اًؿبىّب زض ٖبلوي ثِ ًبم شض نَضت ًگطفتِ
اؾت ٍ اؾبؾبً ٖبلوي ثِ ًبم شض يب الؿت ًساضين ٍ ّوِ ضٍايبت ٍ آيِ قطيفِ اظ ثبة
حىبيت ٍ توخيل ٍ هزبظ اؾت .ثلىِ هٌَٓض آيِ آى اؾت وِ ذساًٍس ثب اُٖبی
ًٗوتّبی ثيقوبض ٍ ّوچٌيي اُٖبی ٖمل ثِ اًؿبى ،گَيب تَلٕ ٍ اًتٓبض زاضز اًؿبى زض
همبثل ايي ّوِ ًٗوت ،هٌٗن ٍ ٍليًٗوت ذَز ضا ثكٌبؾس ٍ زض همبثلف تٗٓين ٍ وطًف
وٌس ٍ ،ايي اًؿبى ّن َجك شات ٍ فُطت ذَز ثِ ايي ذُبة هزبظی ذساًٍس ،لجيه
گفتِ اؾت؛ چِ ايٌىِ هؿألِ ضثَثيت اهلل ٍ ٖجَزيت اًؿبى آىلسض ضٍقي اؾت وِ گَيب
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ّوِ اًؿبىّب گفتٌس «ثلي» ٍ لَل ٍ اهط ٍ ًْي لفٓي زض وبض ًجَزُ ،ثلىِ زض حميمت
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توخيل اؾت (ظهركطی176/2 ،؛ َجطؾي)482/1 ،
َطفساضاى ايي ًٓطيِ ثطای تَييح هُلت ،چٌس هخبل ٍ قبّس اظ آيبت الْي آٍضزُاًس.
هخالً ثِ لَل ذساًٍس زض ذُبة ثِ ظهيي ٍ آؾوبىّب توؿه هيوٌٌس ،آًزب وِ هيفطهبيس:
﴿لَبلَ لَْٓب ٍٓ لِلْأَسٕضِ ائْتِ٘ب ؼََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً لَبلَتَب أَتٌََ٘ب ؼَبئِؼِ٘يَ﴾ (فهلت .)11/ضٍقي اؾت وِ
ذساًٍس زض حميمت ؾرٌي ثب آؾوبى ٍ ظهيي ًگفتِ اؾت ٍ ّويي ََض ظهيي ٍ آؾوبى
ًيع ؾرٌي ًگفتِاًس ،ثلىِ ذساًٍس ايي گًَِ اظ آؾوبى ٍ ظهيي ذَاؾتِ اؾت ٍ آى زٍ ّن
ٖول ذَاؾتِ قسُ ضا اًزبم زازُاًس.
نقد نظسیه

هْنتطيي اقىبل ايي زيسگبُ ،هربلفت ثب ْبّط والم الْي اؾت؛ ظيطا آيِ ثب ولوِ «اش»
قطٍٔ قسُ اؾت ٍ ْبّط آى گعاضُای اظ ظهبى گصقتِ هيثبقسّ .وچٌيي ْبّط «اذص

ضثه» ٍ «اقْسّن» ٍ «لبل الؿت ثطثىن» ٍ «لبلَا ثلي» ايي اؾت وِ ٍالٗبً اذص هيخبق
تحمك يبفتِ اؾت ٍ شضيِ ثٌيآزم ثط آى گَاّي زازُاًس .اهىبى ًساضز لطآى وِ يه وتبة
آؾوبًي هحىن اؾت ٍ اظ ّط گًَِ ّعل ٍ قٗط ٍ ذيبلپطزاظی ثِ زٍض هيثبقس ،ثِ
وبضّبی ذيبلي ٍ قبٖطاًِ ثپطزاظز .حول الفبِ آيبت لطآى ثط توخيل ًيبظهٌس لطيٌِ اؾت ٍ
زض ايٌزب لطيٌِای ٍرَز ًساضز .يوي ايٌىِ اهىبى حول ثط توخيل ،هزَظ آى ًويقَز وِ
حميمت حول وٌين .ثٌبثطايي َْاّط الفبِ آيِ حزت اؾت ٍ حول ثط حميمت هيقَز.
 .7فطسی بودى پیواى توحید
گطٍّي اظ هفؿطاى آيِ ضا ثط تَحيس فُطی حول ًوَزُ ٍ آى ضا اظ ايي َطيك تفؿيط
وطزُاًس .آًبى هيگَيٌس :اًؿبى ثب غطايع ٍ اؾتٗسازّب ٍ زضذَاؾتّبی َجيٗي ٍ فُطی ثِ
ايي رْبى گبم هي ًْس ٍ ٌّگبم تَلس ٍ ذطٍد اظ نلت پسض ٍ زذَل ثِ ضحن هبزض ٍ
ٌّگبم اًٗمبز ًُفِ ،شضُای ثيف ًيؿتٍ ،لي زض ايي شضُ ،اؾتٗسازّبی فطاٍاى ٍ
ليبلتّبی لبثل تَرْي اؾت .اظ آى رولِ اؾتٗساز ذساقٌبؾي اؾت وِ ثب تىبهل ايي
شضُ زض ثيطٍى ضحن ،توبم اؾتٗسازّبی اٍ قىفتِ قسُ ٍ ثِ هطحلِ ووبل ٍ فٗليت
هيضؾس (َجطؾي497/3 ،؛ هىبضم قيطاظی ،تفؿيط ًوًَِ .)4/7 ،ايي گطٍُ هسٖياًس وِ
ًٓطقبى قَاّس ضٍايي ٍ لطآًي ثؿيبضی زاضز .قبّس لطآًي آى ّوبى آيِ «فُطت اللِّ»
اؾت وِ هيتَاًس ثيبًگط ايي آيِ ثبقس ٍ اظ ثؿيبضی زيگط اظ آيبت هطثٌَ ثِ فُطت ثْطُ
گطفتِاًس.
نقد نظسیه

ْبّط آيِ حبوي اؾت وِ ايي رطيبى زض گصقتِ اًزبم گطفتِ اؾت ،ثِ گَاُ ايٌىِ
هيگَيس «ٍٓئِشْ أَذَصَ ضٓثُّهٓ» ٍ لفّ «ئش» زض هبيي ثِ وبض هيضٍز .ثِ ٖجبضت زيگط ،ذُبة
لطآى ثِ پيبهجط يب ثِ ّوِ هطزم زض ْطف ًعٍل لطآى اؾتٍ ،لي ْطف ْٖس ٍ ٌّگبم
پيوبىگيطی زض گصقتِ هيثبقسّ .طگبُ ايي آيِ ًبْط ثِ آفطيٌف تسضيزي اًؿبى ثب
اؾتٗسازّبی قبيؿتِ وِ اٍ ضا ثِؾَی ذسا ضّجطی هيوٌس ثبقس ،زض ايي نَضت ْطف
پيوبىگيطی ًؿجت ثِ هطزهي وِ زض ظهبى پيبهجط هيظيؿتٌس ،ثب ٍلت ذُبة يىي ذَاّس

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

چٌيي حولي نَضت گيطز ،هگط ايٌىِ هبًٗي ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ ًتَاًين الفبِ ضا ثط
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ثَز ٍ ايي ؾري ثط ذالف ْبّط آيِ اؾتّ .طگبُ ّسف آيِ ايي ثبقس وِ اًؿبى ثب
اؾتٗسازّبی فُطی ٍ ٖمالًي آفطيسُ قسُ اؾت وِ اٍ ضا ثِؾَی ذسا ضّجطی هيوٌس ،زض
ايي نَضت چطا ذسا هيگَيس «ٍٓأَقْٓسّٓٔنٕ ٖٓلي أًَْفُؿِِْنٕ»؟ زض نَضتي وِ قبيؿتِ ثَز
ثگَيس «فٗطف ًفؿِ ٖليْن» .ثبظ زض آذط آيِ هيگَيس «ثٓلي قَِْسًٕب» ،زض نَضتي وِ
قبيؿتِ ثَز ثگَيس «ثلي ٖطفٌبن» .گصقتِ اظ ايي ،تفؿيط رولِ «أَلَؿٕتٔ ثِطَثِّىُنٕ لبلَُا ثٓلي»
ّطچٌس اظ َطيك ذُبة تىَيٌي نحيح اؾتٍ ،لي لُٗبً ذالف ْبّط اؾت ٍ تب زليل
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ضٍقي ثط آى زاللت ًىٌسً ،ويتَاى ثط آى اٖتوبز ًوَز.
ايي ًٓطيِ (اًؿبى ثب اؾتٗسازّبی فُطی ٍ ٖمالًي آفطيسُ قسُ اؾت وِ اٍ ضا ثِ ؾَی
ذسا ضّجطی هيوٌس) فكطزُای اظ تَحيس فُطی اؾت ٍ اگط ّسف آيِ ضؾبًسى چٌيي
هُلجي ثَز ،ثبيس آى ضا ثب ضٍقيتطيي ٖجبضت ثيبى هيوطز .چطا ايي آيِ ثب زيگط آيبت هطثٌَ
ثِ فُطت هتفبٍت اؾت؟ آيبت ثؿيبضی زض ثبة فُطت ٍرَز زاضزٍ ،لي ايي آيِ هتفبٍت
شوط قسُ اؾت؛ پؽ لُٗبً ذساًٍس حىين ،هٌٗبی زيگطی ضا اضازُ وطزُ اؾت.
 .8عالن عقل و وحی
آيت اهلل رَازی آهلي هََي اذص هيخبق ضا هََي ٖمل ٍ ٍحي ٍ همسم ثط تىليف
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زاًؿتِ ٍ هؿألِ اذص هيخبق ضا ثيبى ٍالٕ زاًؿتِ اؾت؛ ظيطا ٖمل ٍ ٍحي ههحّح تىليف
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هرهَل اًؿبى اؾت ًِ ،غيط اًؿبىً .كئِ تفىط ٖملي ٍ اضؾبل پيبهجطاىّ ،ويي ًكئِ
حؿي ٍ زًيبيي اؾت .ثطای ٖمل ٍ ٍحيً ،حَُای تمسم ثط هطحلِ تىليف ٍرَز زاضز،
ثسيي ؾجتْ ،بّط ولوِ «اش» هحفَِ هيهبًس ٍ ثِ اًؿبى اذتهبل زاضز ٍ ًكئِ زًيب وِ
ًكئِ اًسيكِ ٍ ضؾبلت اؾتً ،كئِ اثَّت ٍ ًجَّت ٍ ًيع هََي غفلت ٍ وفط ٍ غطٍض ًيع
ذَاّس ثَز ٍ ثِ ّويي زليل ،نسض ٍ شيل آيِ ثب ّن ؾبظگبضی زاضًس (رَازی آهلي،
 .)135/12ثطذي اظ هفؿطاى زيگط ًيع پطؾف ٍ پبؾد زض آيِ ضا ثِ «ظثبى لبل» زاًؿتِاًس؛
ثِ ايي هٌٗب وِ ثطذي اظ اًؿبىّب پؽ اظ تَلس ٍ ووبل ٖمل ،ازلِّ تَحيس ضا ثٍِؾيلِ
پيبهجطاى قٌيسُ ٍ ثِ آى پبؾد هخجت زازُاًس (اثَالفتَح ضاظی.)5/9 ،
زض تَييح والم رَازی آهلي هيتَاى چٌيي گفت وِ پيوبى ٖبلن شض ثٍِؾيلِ ٖمل
(وِ حزت زضًٍي اؾت) ٍ ٍحي (وِ حزت ثيطًٍي اؾت) گطفتِ قسُ اؾت .ثِ ثيبى

زيگط ،الطاض ٖمل ثِ ضثَثيت ذساًٍس اظ يه ؾَ ٍ ثيبًبت ٍحي زض هَضز ضثَثيت ذساًٍس
اظ ؾَی زيگطّ ،وبى هيخبق الْي ٍ رْبى شض ثِقوبض هيآيس .زض ٍالٕ هََي ٍحي ٍ
ضؾبلتّ ،وبى هََي اذص هيخبق اؾت؛ يٌٗي زض ثطاثط زضن ٖملي وِ حزت ثبٌَي اًؿبى
اؾت ،ذسا اظ هطزم پيوبى گطفتِ اؾت وِ هٗبضف زيي ضا ثپصيطًس؛ چٌبىوِ زض آيِ 60
ؾَضُ يؽ آهسُ اؾت ﴿ :أَلَنٕ أَػْٕٓذٕ إِلَٕ٘ىُنٕ ٗٓب بٌِٖٓ آدٓمٓ أَىْ ال تَؼٕبٔذٍٔا الطَّٕ٘ؽَبىَ﴾ .زض ليبهت ّن
تجييي وطزم.
نقد نظسیه

ايي ًٓطيِ زض ٍالٕ فمٍ هََي قَْز ضا تٗييي وطزُ اؾت ،ثٌبثطايي اگط چگًَگي ايي
قَْز ضا وِ پبؾد ثِ ٍحي اؾت زض ًٓط ثگيطين ،پبؾد ثِ ظثبى حبل ذَاّس ثَز وِ
ّوبى ًٓطيِ پيكيي اؾت ٍ ًمسّبی آى ثِ ايي ًٓطيِ ًيع ٍاضز اؾت .هربلفت ًٓطيِ ثب
ْبّط آيِ ثسيي نَضت اؾت وِ آيِ اظ گفتٍگَيي ثيي ثٌسُ ٍ ذسا ثِنَضت قَْز
ذجط زازُ اؾت ٍ اظ ٍاؾُِ ای چَى پيبهجط ٍ ٍحي ذجطی ًيؿت؛ ّوچٌيي آيِ ثيبى
حميمت اؾت ًِ هزبظ ،زض حبلي وِ ؾري اؾتبز رَازی آهلي هزبظ اؾت وِ ًويتَاى
ثسٍى لطيٌِ پصيطفت .گصقتِ اظ ايٌىِ ايي ؾري ،حطف تبظُای ًيؿت ٍ زض والم
ثعضگبًي چَى فرط ضاظی ٍ ًهطت اهيي ،شيل آيِ ثيبى قسُ اؾت .چٌبىوِ ٖالهِ زض ًمس
آى ثيبى زاقتِ وِ ايي ًٓطيِ ثِ تأٍيل ًعزيهتط اؾت تب تفؿيط؛ ظيطا اظ اشّبى ّوگبى زٍض
اؾت .افعٍى ثط آىَ ،جك ايي تفؿيط ثبيس ذُبةّبی آيِ ضا ثط هزبظ حول وطزًِ ،
حميمتّ .وچٌيي اگط همهَز ٍحي ثَزُ اؾت ،چطا زض آيِ ًگفتِ اؾت «اٍحيٌب» تب
همهَز ضا ٍايحتط ثيبى وٌس .چٌبًچِ ايكبى هيًَيؿٌس:
«اگش هٌظَس اص اخز ه٘خبق ّوبى صببى ٍحٖ ببضذ ،هبًٌذ سبٗش احىبم هٖفشهَد« :بِ
هشدم چٌ٘ي ابالؽ وي» ًِ ،اٌٗىِ بگَٗذ« :ضوب بِ ٗبد ب٘بٍسٗذ»( ».ؼببؼببٖٗ) 334/8 ،

ٖالٍُ ثط ايي ،زض ؾرٌبى ايي ثعضگَاض زضثبضُ وخطت تطتيجي تٌبلًبتي ٍرَز زاضز؛
ثسيي هٌَال وِ يه رب وخطت تطتيجي ضا پصيطفتِ ٍ زض ربی زيگط ضز ًوَزُ اؾت
(رَازی آهلي.)107 ٍ 92 ،41/3 ،

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

ذساًٍس ثِ اًؿبى هيفطهبيس :هي ثب زٍحزت ٖمل ٍ ًمل ،ضثَثيت ذَز ٍ ٖجَزيت تَ ضا

143

نظسیه بسگصیده :شهود دز طول عوس انساى
اظ ًىبتي وِ اظ ْبّط آيِ لبَٗبًِ لبثل ثطزاقت اؾت ،ايي اؾت وِ لفّ «شضيِ» زض
لطآى ًَظزُ ثبض ٍاضز قسُ اؾت ٍ همهَز اظ آى زض توبم هَاضزً ،ؿل اًؿبى اؾت ،اهب زض
ضيكِ ٍ هٌٗبی آى اذتالف اؾت .لفّ شضيِ غبلجبً زض هَضز اًؿبىّبی ونؾي ثِوبض
هيضٍز؛ هبًٌس ﴿ٍٓ...لَِٔ رُسٌِّٗٔ ظُؼٓفبءٌ﴾ (ثمطُ.)266/
هٗطٍف زض هٌٗبی آيِ ايي اؾت وِ ذساًٍس فطظًساى آزم ضا اظ نلت حًطت آزم
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ثيطٍى وكيس ٍ آًبى ضا ثط يگبًگي ذَز گَاُ گطفت .زض نَضتي وِ ّطگع هٌٗبی ْبّطی
آيِ ايي ًيؿت ،ثلىِ هفبز آيِ اي ي اؾت وِ اظ پكت فطظًساى آزم (ًِ ذَز آزم) شضيِ ٍ
ًؿلّبی آًبى ضا ثطگطفت .ضٍی ايي اؾبؼ ،هفبز آيِ غيط آى ذَاّس ثَز وِ زض هيبى
هفؿطاى هٗطٍف اؾت .نطيح آيِ اي ي اؾت وِ ذسا هب ضا ثط ًفؽ ذَز گَاُ گطفت ٍ
ّوگي اٖتطاف وطزين وِ اٍ پطٍضزگبض هبؾت .زض ٖيي حبل ،ايي قْبزت ٍ اذص اٖتطاف،
زضّبی ٖصض ضا زض ضٍظ ضؾتبذيع ثِ ضٍی ثبَلگطايبى ٍ قطنٍضظاى هيثٌسز ٍ ثِ گَاّي
آيِ ثٗسی (اٖطاف ،)173/حك ًساضًس ثگَيٌس هب اظ ايي اٖتطاف ثيذجط ثَزين .چٌبًچِ
لفّ «ئش» زض آغبظ آيِ آهسُ اؾت ٍ چٌيي رولِای ثب ايي آغبظ زض هَضزی ثِوبض هيضٍز
وِ ْطف حبزحِ زض گصقتِ ثَزُ ٍ لُٗيالَلَٔ ثبقس (ؾجحبًي.)67 ،
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ثب ايي ًىبتي وِ شوط قس ،ثبيس زض تفؿيط ثِ ًٓطيِای ضؾيس وِ هَافك ايي ًىبت
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ثطزاقت قسُ اظ ْبّط آيِ هجبضوِ ثبقس ،هگط ايٌىِ لطيٌِ لَی پيسا وطز وِ ثتَاى ثِ اؾتٌبز
آى ،اظ ْبّط آيِ لطآى گصقت.
آيِ هجبضوِ اظ قَْزی نحجت وطزُ وِ حزت ضا ثط آزهي توبم ًوَزُ اؾت؛ اهب ايٌىِ
چِ ًَٔ قَْزی ،ؾبوت اؾت .آًچِ هكرم اؾت ،ثحج اظ قَْز اؾتٖ ًِ ،لن ٍ
فُطت ٍ ؾبيط ضاُّبی قٌبذت .ايي هفَْم زض فلؿفِ ربيگبّي ضفيٕ زاقتِ ٍ زض تمؿيوبت
اٍليِ ٍرَز ،هجبحج ٖلن ٍ ٖبلن ٍ هٗلَم ،قٌبذتقٌبؾي ٍ ّؿتيقٌبؾي تَؾٍ فالؾفِ
هَضز ثحج اؾتّ .وچٌيي زض ٖطفبى ٍ تهَف ،هجبحج اضظقوٌسی زض ذهَل «قَْز»
ٍ «حًَض» هُطح قسُ اؾت .زض هجبحج اذاللي ٍ فلؿفِ اذالق ّن ثطذي نبحتًٓطاى
ثِ ايي ٍاغُ تَرِ وطزُ ٍ هىتت قَْزگطايي زض اذالق ،زض اٍاذط لطى ًَظزّن ضًٍك
ذبني يبفتِ اؾتّ .ويي ََض هتىلوبى ثِ هٌبؾجتّبيي ،هفَْم قَْز ٍ پيبهسّبی حبنل

اظ آى ضا هَضز هسالِ لطاض زازُ ٍ زض اٖتالی ًٓط ذَز ،ثِ قَْز هُلك وِ هرتم ذسای
هتٗبل اؾتً ،بيل قسُاًس .زض ثؿيبضی هَاضزٍ ،اغُ «قَْز» ثب ٍاغُ «حًَض» ثِ يه هٌٗب
ثِوبض هيضٍز ٍ زض ثطذي هَاضز ،ثِربی يىسيگط اؾتٗوبل هيقًَس.
قَْز اظ ضيكِ «قْس» هكتك قسُ وِ ثِهٌٗبی حًَض هيثبقس ٍ حًَض اظ ضيكِ
«حًط» زض همبثل غيجت ثِوبض هيضٍزّ .طگبُ قَْز ٍ حًَض ثِ يه هٌٗب گطفتِ قًَس،
هٌَٗی) ،حًَض ٍ يب قَْزی نَضت ًويگيطز ٍ اگط غيجت ثطَطف قس ٍ زٍ قيء
ثسٍى هبًٕ زض وٌبض يىسيگط لطاض گطفتٌس ،زض ايي نَضت آى زٍ قيء ثطای يىسيگط
حًَض زاضًس.
ثب ايي تٗبضيف ٍ پصيطـ گًَِّبی قَْز ،ايي پػٍّف ثط ايي ًٓطيِ تأويس زاضز وِ
ٖبلن قَْز زض ََل زٍضاى ظًسگي ّط فطزی ضخ هيزّس ٍ ثؿتِ ثِ آهبزگي فطز ،هوىي
اؾت زض ّط ؾٌي ٍ زض ّط هىبى ٍ ظهبى ذبني ثطايف اتفبق ثيفتس ٍ آى ضا فطاهَـ ّن
ًويوٌس .ز ض ًتيزِ زض ّط ظهبى اظ ظًسگي اًؿبى ٍالِٗ اذص پيوبى ضخ زّس ،اتوبم حزت
توبم قسُ ٍ احطگصاض ذَاّس ثَز.
تىيِ ثط تفبؾيط ٍ ثعضگبى هتأذط ًيع ايي ًٓطيِ ضا هسلل هيؾبظز؛ چٌبىوِ تفؿيط
هرعى الٗطفبى چٌيي ٌَٖاى هيوٌس:
«ٍلتٖ اًسبى دس لَس ًضٍل بِ آخشٗي هشتبِ َّ٘لٖ وِ فمػ لَُّ صشف است سس٘ذ،
اگش هَفّك گشدٗ ذ ٍ دس لَس صؼَد دسجِ بِ دسجِ ببال سفت ٍ دس ػبلن ؼب٘ؼت
ػىَف ًٌوَد ،هشتبػ هٖگشدد بِ اصل اٍّلٖ خَد؛ ٗؼٌٖ ػمل آى ٍلت بِ گَش جبًص
ٍ بِ فؽشت تَح٘ذش ًذإ پشٍسدگبس خَد سا هٖضٌَد ٍ بِ صببى دلص لبّ٘هگَٗبى
هٖگشدد( ».اه٘ي)323/5 ،

الجتِ ثبًَ اهيي ظثبى زل ضا ثيبى هيزاضزٍ ،لي زض ًٓطيِ هرتبض ايي ثبٍض پطٍضزُ هيقَز
وِ ّوبى ََض وِ آيِ هجبضوِ اظ لُٗيت اهط قَْز پطزُ ثطزاقتِ اؾت ،زض ايي هطحلِ اظ
ظًسگي فطز ،قَْز ضخ زازُ ٍ اظ ٍی پيوبى اذص قسُ ٍ حميمتبً ثلي ضا زض پبؾد هيگَيس.
هَالًب ٍ ؾٗسی قَْز ضا لحِٓثِلحِٓ ٍ آىثِآى هيزاًٌس ،ثِگًَِای وِ فطز تب هطحلِای
پيف هيضٍز وِ ذُبة الؿت ضا پيزضپي ثكٌَز .ؾٗسی زض ٍنف نَفيبى هيگَيس:
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هٌٗبی همبثل ايي زٍ ،غيجت اؾت .اگط قيئي اظ قيء زيگط غبيت ثَز (غيجت فيعيىي يب
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الؿت اظ اظل ّوچٌبًكبى ثِ گَـ

ثِ فطيبز لبلَا ثلي زض ذطٍـ
(ؾٗسی ،ثَؾتبى)101 ،

هَالًب ًيع زض ٍنف ؾوبٔ ثِ ايي هُلت اقبضُ هيوٌس:
زمثِزم ثحط زل ٍ اهت اٍ زض ذَـ ٍ ًَـ

زض ذُبثبت ٍ هزبثبت ثلياًس ٍ الؿت
(هَلَی)238/1 ،

ٍ يب هيگَيس:
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ثسيي لطاض اؾت.
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ٍنبل آهس ٍنبل آهس ٍنبل پبيساض آهس
(ّوبى)26/2 ،

ٍنبل پبيساض اظ َطفي ثِ ٍحي ثالاًمُبٔ وِ زض توبم هست ؾوبٔ ثط هَالًب ًبظل
هيقس ٍ اظ َطفي ثِ قٌيسى هساٍم ذُبة حك اقبضُ زاضز .ثٌبثطايي الؿت ذُبثي ًيؿت
وِ يهثبض قٌيسُ قَز ،ثلىِ ذساًٍس پيزضپي زض حبل ذُبة وطزى اؾت ٍ ٖطفب ّوطاُ
ثب قٌيسى آى ،زض ضلم ٍ ذطٍقٌسٖ .طفب ثطای هٗطفت ٍ قَْز ثبٌَيٍ ،يػگيّب ٍ
ًكبًِّبيي شوط هيوٌٌس وِ آى ضا اظ ؾبيط ضاُّبی قٌبذت رسا هيوٌس .ثطذي اظ آًْب

ثيبى ًبپصيطی هٗطفت حبنل اظ ؾلَن ٍ ًگٌزيسى هحتَيبت آى زض لبلت الفبِ،
ٍيػگي انلي توبهي حبالت ٍ تزطثِّبی ٖطفبًي اؾتٍ .رَز ايي هكىل زض هيبى
احَال ٖطفبًي ًِتٌْب هَضز تأويس ٍ لجَل ٖطفبی هؿلوبى اؾت ،ثلىِ اًسيكوٌساى غطثي
ًيع ثيبىًبپصيطی ضا يىي اظ ٍيػگيّبی هكتطن ٖطفبى زض ّط هىتت ٍ فطٌّگي
قوطزُاًسٖ .ييالمًبت ذبنيت ثيبى ًبپصيطی ٍ غيطلبثل اًتمبل ثَزى ضا اؾبؼ توبيع
هٗبضف ٖطفبًي اظ ٖلَم ضؾوي هيزاًس ٍ ُٖبض ّن اظ قجلي ًمل هيوٌس وِ ٖجبضت ،ظثبى
ٖلن اؾت ٍ اقبضت ،ظثبى هٗطفت (ٖيي المًبت.)76 ،
ايي هسٖيبى زض َلجف ثيذجطاًٌس

وبى ضا وِ ذجط قس ذجطی ثبظ ًيبهس
(ؾٗسی ،وليبت)20 ،

يه زّبى ذَاّن ثِ پٌْبی فله

تب ثگَين ٍنف آى ضقه هله

گط زّبى يبثن چٌيي ٍ نس چٌيي

تٌـگ آيـس زض فغـبى ايي حٌيـي
(هَلَی)792/2 ،

اؾتيؽ هيگَيس:
«ًبهوىي بَدى اًتمبل ٗب ابالؽ تجشبِ ػشفبًٖ بِ وسٖ وِ چٌ٘ي حبلٖ سا ً٘بصهَدُ
ًببٌ٘بست؛ ٍ بِ ّو٘ي دل٘ل است وِ ػبسف وِ بٌ٘بدل استً ،وٖتَاًذ چگًَگٖ احَال
خَٗص سا بِ ًبػبسف تفْ٘ن وٌذ( ».است٘س)295 ،

اهب ؾطّ ثيبى ًبپصيطی هىبقفبت ٍ هكبّسات ٖطفب زض ايي اؾت وِ ايي تزبضة زض
ربيگبّي ٍضای للوطٍ ٖمل ٍ اًسيكِ هٗوَلي هب تحمك هيپصيطًس ،زض حبلي وِ هحَض
انلي ثْطُگطفتي اًؿبى اظ ظثبى ،اًسيكِ اؾت ٍ ظثبى تٌْب اظ حَظُ ٖمل ٍ اًسيكِ فطهبى
هيگيطز .پؽ ظثبىِ ثطذبؾتِ اظ ًيبظّبی حَظُ ٖمل ٍ اًسيكِ زض قطح ٍ تفؿيط تزبضة
ٖطفبًي ًبتَاى ذَاّس ثَز .ثبيس تَرِ ًوَز وِ ايي غيط لبثل ثيبى ثَزى ثب ًٓطيِ ٖبلن شض
وِ هيگَيس اًؿبىّب پيوبى ضا ثِ يبز ًويآٍضًس ،ثؿيبض هتفبٍت اؾت .زض آى ًٓطيِ
اًؿبىّب ثِ يبز ًويآٍضًسٍ ،لي ايٌزب غيط لبثل ٍنف اؾت؛ ًِ ايٌىِ ثِ يبز ًويآٍضًس
(ذؿطٍپٌبُ.)310 ،
 -2ذوهساتب بودى

قَْز ٍرِ حك زض هزبلي ٍ هٓبّط ًَضيِ ،ثِ لحبِ ايٌىِ ذَز ايي هزبلي اظ ًٓط ضتجِ
ٍرَزی زض ََل يىسيگط لطاض گطفتِ ٍ ثًٗي ثبالتط اظ ثًٗي اؾت ،زاضای هطاتت
هيثبقس ٍ ؾبلىبى َطيك ثِ تٌبؾت هٌعلّبی ذَيف ،اظ هطاتت هرتلف آى ثب ٌٖبيبت
ضثَثي ثطذَضزاض هيگطزًس .قَْز ٍرِاهلل زض هٓبّط اؾوبء ثب قَْز ٍرِ حك زض هزبلي
هرلَلبت ثبالتط ٍ ،ثب هزصٍة قسى ثِؾَی ٍرِ حك ،اقتيبق ؾبله ثِ قَْز وبهلتط ٍ
ثْتطّ ،وِ ٍرَز اٍ ضا هيگيطز ٍ ٖكك ثِ لمبء وبهلتط ّوِ للت ضا گطفتِ ٍ آى ضا
ؾطگكتِتط هيوٌس .اٍ ثب ّسايت همبم ضثَثي ثِ ايي حميمت پي هيثطز وِ ايي هرلَلبت
ثبالتط ٍ هَرَزات ًَضی زض ٖيي ايٌىِ هزبلي ٍ هٓبّط ٍرِاهلل ّؿتٌس ٍ ٍرِ اٍ ضا ًكبى
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است ،هبًٌذ اهتٌبع ضٌبسبًذى سًگ بِ وَس هبدسصاد است؛ ٗؼٌٖ ًبػبسف وِ ببؼٌبً
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هيزٌّس ،حزبةّبی ٍرِاهلل ًيع ّؿتٌس ٍ ،زض ٖيي ايٌىِ ثِلحبِ قست ًَضيت ٍ َْبضت
ٍرَزی ،ذَز زض ٍرِ حك فبًي ثَزُ ٍ رع حىبيت روبل ٍ رالل ٍرِ اٍ حىبيت
زيگطی ًساضًس ،ثب ايي ًىتِ ثبضيه ّن ّسايت هيقَز وِ وٌبض ظزى ايي حزبةّب ٍ گصض
ًوَزى اظ آًْب ٍ ثِ ٖجبضتي ،ذطق ايي حزبةّب رع ثب ٌٖبيبت ذبنِ الْي اهىبىپصيط
ًيؿت (ذويٌي171 ،؛ ٖجسالطظاق وبقبًي.)510 ،
قَْز يٌٗي ازضان حمبيك ّؿتي ٍ اًتؿبة آًْب ثِ شات پطٍضزگبض ٍ ايي هَئَ زض
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ّط ٖبلوي ثِ تٌبؾت ّوبى ٖبلن ثطای اًؿبى حبنل ذَاّس قس؛ زض ٖبلن هبزُ ثطای افطاز
ٖبزی ٍ زض ٖبلن هخبل ثِنَضت ضؤيبّبی نبزلِ ٍ هىبقفبت ثطای ثطذي زيگط ٍ ّويي
ََض تب ثِ ثبالتطّب .اهب اگط اًؿبًي اظ فُطت ذَز فبنلِ ثگيطز ،زيگط ثِ ايي همبم ًبيل
ًويقَز .زض هٌٗب وطزى ثبيس ٖطف لطآى ضا ًيع زض ًٓط گطفت .اظاييضٍ الظم ًيؿت زًجبل
هٌٗبّبی لغَی ٍ ٖزيت ولوِ ضفت ٍ ّوبى ًؿل ثكط زض ايي آيِ ّوچَى ؾبيط آيبت
لطآى ثْتطيي هٌٗبؾت .زضثبضُ ظهبى آيِ ًيع وِ هبيي شوط قسُ ،ايي ََض هيتَاى گفت
وِ ذساًٍس وِ فطاظهبًي اؾت ٍ ثط ّوِ ظهبىّب هحيٍ اؾت ،اگط ٖولي يهؾبل پيف
ضخ زّس يب ّعاضؾبل ،آى ضا گصقتِ زاًؿتِ ٍ اگط زٍ ٖول ثب فبنلِ ظهبًي ضخ زّس ،ثبظ
ّن هيتَاًس ّط زٍ ضا گصقتِ ٌَٖاى وٌس .ثسيي رْت ْبّط آيِ حفّ قسُ ٍ اظ اًؿبى
تْٗس گطفتِ هي قَز ٍ اگط چكن ذَز ضا اظ حمبيك وَض ًىطزُ ٍ فُطت پبن ذَز ضا
ثيبثس ،ثِ قَْز ذَاّس ضؾيس.
اظ ًىبت زيگط هس ًٓط آيِ هجبضوِ ،وخطت تطتيجي ثطزاقت قسُ اظ آيِ اؾت .يه هخبل
رْت تمطيت ثِ شّي زض رْت پصيطـ ًٓطيِ هرتبض ثيبى هيقَز .ثسيي ٍؾيلِ وِ
اؾتبزی ثِ زاًكزَيبى ذَز هيگَيس« :قيَُ هي اهتحبى گطفتي اظ ّوِ زاًكزَيبًن
اؾت ».هٌَٓض اؾتبز ايي ًيؿت وِ اظ ّوِ زاًكزَيبى َي چٌس ؾبل ذسهتف يهرب
اهتحبى هيگيطز ،ثلىِ هٌَٓض ايي اؾت وِ ّويكِ ٍ ثب ّط زٍض اظ زاًكزَيبًف ايي گًَِ
ٖول وطزُ اؾت .اظاييضٍ الظم ًيؿت ّوِ اًؿبىّب يهرب روٕ قًَس تب تْٗسی اظ ّوِ
ٍ زض يه ظهبى گطفتِ قَز.

نتیجهگیسی

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

ثطآيٌس ًْبيي ايي تتجٕ ٍ تحميك ٖجبضتٌس اظ:
 -1اظ وٌبض ّن گصاقتي ٍالٗيبت ٍ زضؾتيّبی ثطذي ًٓطات ـ وِ ّوبٌّگتط ثب
ْبّط آيِ اؾت ٍ اقىبلي ضا ثِ زًجبل ًساقتِ ثبقس ـ ٍ وٌبض گصاقتي وبؾتيّبی آًْب ،ثِ
ايي ثبٍض هيضؾين وِ اگط گطزٍ غجبض غفلت اظ فُطت پبن ٍ ذساقٌبؾبًِ ّط وؽ پبن
قَز ،زض لحٓبتي اظ ٖوط ذَز قَْز ذساًٍس ضا زضن ذَاّس ًوَز ٍ ايي زضن ثطای ايي
اًؿبى اتوبم حزت ذَاّس ثَز .ايي اهط هؿلن اؾت ،هگط ايٌىِ فطزی ذَز ثب اٖوبلف
فُطت پبن ذَز ضا ؾيبُ ٍ آلَزُ ًوبيس ٍ ليبلت قَْز ضا اظ ذَز ثگيطز.
 -2ثب ايي ًٓطيِ ،توبهي اضوبى هَرَز زض آيِ  172اٖطاف (ئش ،لبلَا ،قَْز ،هي ثٌي
آزم ،ثلي) ًيع تأهيي ذَاّس قس .آفطيسگبض ٖبلن وِ هحيٍ ثط ظهبى ٍ هىبى اؾت ،ذجط اظ
حبزحِ حتويالَلَٖي زازُ اؾت وِ زض ظًسگي اًؿبى ضخ هيزّس .چَى ذساًٍس هحيٍ
اؾت ،پؽ لفّ «ئش» ٍ «لبلَا» زض آيِ هحفَِ اؾت؛ ظيطا ٍالِٗ اگط زض يه ظهبى ٍ يب ثب
فبنلِ ضخ زّس ،ثطای ذجط زازى گصقتِ اؾت ٍ اظ َطفي لعٍهي ًساضز زض يه ظهبى،
ذُبة ٍ پبؾد ضخ زّس.
 -3اظ آًزبيي وِ قَْز زض ايي زًيب ضخ هيزّس ،هؿجَق ثَزى ثِ اًىبض پبؾد «ثلي»
ّن هكىلي زض تفؿيط ايزبز ًويوٌس؛ ظيطا زًيب زاض ذُب ٍ غفلت ّن ّؿتٍ .اًگْي،
ًٓطيِ هرتبض ثب ثيبًيِ ٍ تجٗيًيِ ثَزى «هِي» ّن ؾبظگبضی زاضز.
 -4اگط چِ ايي ًٓطيِ ثِْبّط شٍلي ثًِٓط آيس ،قَاّس ًكبى هيزّس وِ ثِ ٍالٗيت
ًعزيهتط اؾت .ثب تَرِ ثِ ًوًَِّبی يبزقسُ زض هتي ـ ٍ ًيع پصيطـ ًٓطيِ هجتٌي ثط
ضٍايبت ثِضغنِ اقىبالت ثؿيبضی اظ هفؿطاى ثط آى ـًٓ ،ط هرتبض ضا ًيع ثٌَِٖاى يىي اظ
هحتوالت هيتَاى پصيطفت ،ثب ايي تفبٍت وِ ّن قَاّس ثيكتطی ثط آى هَرَز اؾتٍ ،
ّن اظ َطفي ثب ْبّط ٍ هفبز آيبت ًيع هٌُجكتط ٍ اظ ايي رْت ،اقىبل ووتطی ثط آى
ٍاضز اؾت.
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هنابع و هآخر
 .1آخًَذ خراساًٖ ،هحوذ کاظن؛ وفبٗٔ االصَل ،تْراى ،تًٖا1231 ،ق.
 .3است٘س.ٍ ،ت؛ ػشفبى ٍ فلسفِ ،ترجوِ تْاءالذّٗي خرهطاّٖ ،تْراى ،سرٍش1231 ،ش.
 .2اکثرٕ ،هحوذرضا؛ ػبلن رس :آغبص ضگفتاًگ٘ض صًذگٖ اًسبى ،لن ،اًتطارات هسجذ همذس
جوكراى1233 ،ش.
 .1اه٘يً ،صرت؛ هخضى الؼشفبى دس تفس٘ش لشآى ،تْراىًْ ،ضت زًاى هسلواى1231 ،ش.
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 .5اًصارٕ لرطثٖ ،اتٖعثذاهلل هحوذ؛ الجبهغ الحىبم المشآى ،ت٘رٍت ،دار اح٘اء التراث العرتٖ،
1635م.
 .3اًصارٕ ،هحوذرضا؛ «جاٗگاُ «تلٖ» ٍ هعٌإ آى در لرآى کرٗن» ،فصلٌبهِ تشجوبى ٍحٖ،
ضوارُ 1233 ،11ش ،ظ.11-32
 .7اٍرًگ ،زّرا؛ بشسسٖ ببصتبة آِٗ الست دس آحبس ضبخص تفس٘شٕ ٍ ػشفبًٖ تب پبٗبى لشى ّطتن
(پبٗبىًبهِ وبسضٌبسٖ اسضذ) ،استاد راٌّوا :اتراّ٘ن ضفك ،داًطگاُ تَعلٖ سٌ٘ا1237 ،ش.
 .3تحراًٖ ،س٘ذ ّاضن؛ البشّبى فٖ تفس٘ش المشآى ،تْراى ،تٌ٘اد تعخت1113 ،ق.
 .6تخارٕ ،هحوذ تي اسواع٘ل؛ صح٘ح البخبسٕ ،ت٘رٍت ،دارالملن1117 ،ق.
 .11ترلٖ ،احوذ تي هحوذ؛ ؼبمبت الشجبل ،تْراى ،داًطگاُ تْراى1232 ،ش.
 .11تْطتٖ ،س٘ذ هحوذحس٘ي؛ خذا اص دٗذگبُ لشآى ،تْراى ،دفتر ًطر فرٌّگ اسالهٖ1233 ،ش.
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 .13ت٘ضإٍ ،عثذاهلل تي عور؛ أًَاس التٌضٗل ٍ أسشاس التأٍٗل ،ت٘رٍت ،دار اح٘اء التراث العرتٖ،
1113ق.
 .12حعلثٖ ً٘طاتَرٕ ،اتَاسحاق احوذ تي اتراّ٘ن؛ الىطف ٍ الب٘بى ػي تفس٘ش المشآى ،ت٘رٍت ،دار
إح٘اء التراث العرتٖ1133 ،ق.
 .11جَادٕ آهلٖ ،عثذاهلل؛ تفس٘ش هَظَػٖ لشآى ،سلسلِ هماالت ،هجلِ پاسذار اسالم ،ضوارُ ،35
1233ش ،ظ ،16-31ضوارُ 1233 ،33ش ،ظ.11-51
 .15حسكاًٖ ،عث٘ذاهلل تي احوذ؛ ضَاّذ التٌضٗل لمَاػذ التفع٘ل ،تْراى ،سازهاى چاج ٍ اًتطارات
ٍزارت ارضاد اسالهٖ1111 ،ق.

 .13خسرٍپٌاُ ،عثذالحس٘ي؛ والم جذٗذ ،لن ،هرکس هطالعات ٍ پژٍّصّإ فرٌّگٖ حَزُ علوِ٘،
1276ش.
 .17خوٌٖ٘ ،س٘ذ رٍحاهلل؛ ضشح حذٗج جٌَد ػمل ٍ جْل ،تْراى ،هؤسسِ تٌظ٘ن ٍ ًطر آحار اهام
خوٌٖ٘1277 ،ش.
 .13دستغ٘ة ،س٘ذ عثذالحس٘ي؛ ػبَدٗت ،تْراىٍ ،زارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ1231 ،ش.
پژٍّصّإ اسالهٖ آستاى لذس رضَٕ1113 ،ق.
 .31رض٘ذ رضا ،هحوذ؛ الوٌبس ،هصر ،هطثعٔ الوٌار1222 ،ق.
 .31رٍدگر ،هحوذجَاد؛ « ٗادکردٕ از عْذ اٍل (تازضٌاسٖ عالن رر [فطرت] تا رٍٗكردٕ
تفس٘رٕ)» ،هجلِ لبسبت ،سال ًْن ،ضوارُ 1231 ،23ش ،ظ.116-173
 .33زهخطرٕ ،هحوَد؛ الىطبف ػي حمبئك غَاهط التٌضٗل ،ت٘رٍت ،دار الكتاب العرتٖ1117 ،ق.
 .32ساجذٕ ،علٖهحوذ؛ سل٘واًٖ ،هرٗن؛ «هفَْم ٍ هصذاق عالن رر از دٗذگاُ صذر الوتألْ٘ي
ض٘رازٕ ٍ عالهِ طثاطثاٖٗ» ،هجلِ فلسفِ ٍ والم اسالهٖ ،ضوارُ ٗكن ،سال  ،15تْار ٍ تاتستاى
1261ش ،ظ.57-35
 .31سثحاًٖ ،جعفر؛ هٌطَس جبٍٗذ ،لن ،هؤسسِ اهام صادق

1272 ،ش.

 .35سعذٕ ،اتَالماسن هصلح تي عثذاهلل؛ بَستبى ،گردآٍرًذُ :سپ٘ذُ خل٘لٖ ،تْراى ،ضرکت اًتطارات
سَرُ هْر1261 ،ش.
 .33سعذٕ ،اتَالماسن هصلح تي عثذاهلل؛ ول٘بت ،تِ اّتوام هحوّذعلٖ فرٍغٖ ،تْراى ،اًتطارات
اه٘رکث٘ر1235 ،ش.
 .37س٘فٖ ،هحوذ حس٘ي؛ بشسسٖ ٍ ًمذ ػبلن رس اص دٗذگبُ هتىلوبى اٍلِ٘ ض٘ؼِ (پبٗبىًبهِ
وبسضٌبسٖ اسضذ) ،استاد راٌّوا :احوذ رضا ضاّرخٖ ،داًطگاُ لن -داًطكذُ الْ٘ات1263 ،ش.
 .33صوذٗاى ،ارغَاى؛ «آل٘س در سرزه٘ي عجاٗة ٍ آى سَٕ آٌِٗ در دٗگر عرصِّإ ٌّرٕ»،
ًطشِٗ تخصصٖ سٍضٌبى ،دفتر ّفتن ،تْار 1237ش ،ظ.133-111
 .36طثاطثاٖٗ ،س٘ذ هحوذحس٘ي؛ الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى ،ت٘رٍت ،هؤسسٔ االعلوٖ1261 ،ق.
 .21طثرسٖ ،فضل تي علٖ؛ هجوغ الب٘بى ،تْراىً ،اصر خسرٍ1273 ،ش.

پيوبى الؿت ٍ ًمس زيسگبُّبی هفؿطاى زضثبضُ آيِ هيخبق

 .16رازٕ ،اتَالفتَح حس٘ي تي علٖ؛ سٍض الجٌبى ٍ سٍح الجٌبى فٖ تفس٘ش المشآى ،هطْذ ،تٌ٘اد
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 .21عاهلٖ ،ضرفالذٗي؛ سؤٗٔ اهلل ٍ فلسفٔ الو٘خبق ٍ الَالِٗ ،تْراى ،لَح هحفَظ1231 ،ش.
 .23عرٍسٖ حَٗسٕ؛ عثذ علٖ تي جوعِ؛ تفس٘ش ًَس الخمل٘ي ،لن ،اًتطارات اسواع٘ل٘اى1115 ،ق.
 .22علنالْذٕ ،علٖ تي الحس٘ي؛ غشس الفَائذ (اهبلٖ الوشتعٖ) ،لاّرُ ،دار الفكر العرتٖ1235 ،ق.
 .21علٖپَر ،احساى؛ تحل٘ل ٍ بشسسٖ سٍاٗبت هشبَغ بِ ػبلن رس (پبٗبى ًبهِ وبسضٌبسٖ اسضذ)،
استاد راٌّوا :علٖاکثر کالًترٕ ،داًطگاُ ض٘راز -داًطكذُ علَم اًساًٖ1261 ،ش.
 .25ع٘اضٖ ،هحوذ تي هسعَد؛ وتبة التفس٘ش ،تْراى ،چاپخاًِ علوِ٘1231 ،ق.
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 .23فاساًٖ ،عثذالرزاق؛ ضشح هٌبصل السبئشٗي ،تْراى ،سازهاى تثل٘غات اسالهٖ1236 ،ش.
 .27فاکر ه٘ثذٕ ،هحوذ؛ «تث٘٘ي ٍ تررسٖ دٗذگاُ عالهِ طثاطثاٖٗ درتارُ عالن رر در تفس٘ر آِٗ
ه٘خاق» ،هؼشفت والهٖ ،سال پٌجن ،ضوارُ اٍل ،پ٘اپٖ  ،13تْار ٍ تاتستاى 1262ش ،ظ.57-31
 .23لذرداى لراهلكٖ ،هحوذ حسي؛ «ًگاّٖ تِ عالن رر» ،وْ٘بى اًذٗطِ ،ضوارُ 1272 ،53ش،
ظ.15-57
 .26لرضٖ ،س٘ذ علٖاکثر؛ تفس٘ش احسي الحذٗج ،تْراى ،تٌ٘اد تعخت1277 ،ش.
 .11کلٌٖ٘ ،هحوذتي ٗعمَب؛ الىبفٖ ،تْراى ،دارالكتة االساله٘ٔ1251 ،ش.
 .11کرٗوٖ ،عثذالْادٕ؛ ػبلن رس (پبٗبىًبهِ سؽح چْبس حَصُ) ،استاد راٌّوا :احوذ عاتذٕ ،هذرسِ
ف٘ضِ٘ لن1233 ،ش.
 .13گَدرزٕ ،فرًاز؛ بشسسٖ تفس٘ش آِٗ الست اص دٗذگبُ ػبلوبى اّل سٌت (پبٗبىًبهِ وبسضٌبسٖ
اسضذ) ،استاد راٌّوا :علٖ افضلٖ ،داًطكذُ علَم حذٗج لن1237 ،ش.
 .12هجلسٖ ،هحوذ تالر؛ بحبساالًَاس ،ت٘رٍت ،هؤسسِ الَفاء1111 ،ق.
 .11هجلسٖ ،هحوذتمٖ؛ هشآٓ الؼمَل فٖ ضشح اخببس آل الشسَل ،تْراى ،دارالكتة االسالهِ٘،
1232ش.
 .15هحوذٕ آس٘اآتادٕ ،علٖ؛ اسواع٘لزادُ هثارکِ ،هرٗن؛ «الست در غسل٘ات ضوس ٍ ضثكِ
رٍاتط هعٌاٖٗ آى تا آفرٌٗص ،رکر ٍ سواع» ،هؽبلؼبت ػشفبًٖ ،ضوارُ  ،12تْار ٍ تاتستاى
1261ش ،ظ.135-311
 .13هرکس فرٌّگ ٍ هعارف لرآى؛ داٗشٓ الوؼبسف لشآى وشٗن ،لن ،تَستاى کتاب1236 ،ش.

 .17هسعَدفر ،آسِ٘؛ بشسسٖ ػبلن رس اص هٌظش حمل٘ي (پبٗبىًبهِ وبسضٌبسٖ اسضذ) ،استاد راٌّوا:
حس٘ي خاکپَر ،داًطگاُ س٘ستاى ٍ تلَچستاى -داًطكذُ الْ٘ات ٍ هعارف اسالهٖ1261 ،ش.
 .13هف٘ذ ،هحوذ تي هحوذ؛ اجَبٔ الوسبئل السشٍسِٗ ،لن ،الوؤتر العالوٖ اللف٘ٔ الط٘خ الوف٘ذ ،تٖتا.
 .16هكارم ض٘رازًٕ ،اصر؛ األهخل فٖ تفس٘ش وتبة اهلل الوٌضل ،لن ،هذرسِ اهام علٖ تي اتٖ
طالة

1131 ،ق.

 .51هَلَٕ ،جاللالذٗي هحوذ تي هحوذ؛ ول٘بت ضوس ،تْراىً ،طر جاٍٗذاى1233 ،ش.
 .53ه٘ثذٕ ،رض٘ذالذٗي احوذ تي اتٖ سعذ؛ وطف األسشاس ٍ ػذٓ األبشاس ،تْراى ،اًتطارات اه٘ر
کث٘ر1271 ،ش.
ً٘ .52طاتَرٕ ،هسلن تي حجاد؛ صح٘ح هسلن ،ت٘رٍت ،دار اح٘اء التراث العرتٖ1111 ،ق.
ّ .51اضوٖ ،جو٘لِ؛ بشسسٖ آساء پ٘شاهَى آِٗ «الست» (پبٗبىًبهِ وبسضٌبسٖ اسضذ) ،استاد
راٌّوا :هحوذ هْذٕ گرج٘اى ،داًطگاُ آزاد اسالهٖ اران1273 ،ش.
ّ .55رٍٕ ،ام الثٌ٘ي؛ ػبلن رس دس آٗبت ٍ سٍاٗبت (پبٗبىًبهِ وبسضٌبسٖ اسضذ) ،استاد راٌّوا:
هج٘ذ هعارف ،داًطكذُ اصَل دٗي لن1233 ،ش.
ّ .53وذاًٖ ،ع٘ي المضاُ؛ توْ٘ذات ،تِ تصح٘ح عف٘ف عس٘راى ،تْراى ،کتاتخاًِ هٌَچْرٕ،
1271ش.
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 .51ــــــــــــــــــ ؛ تفس٘ش ًوًَِ ،تْراى ،دارالكتة االسالهِ٘1232 ،ش.
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