واژگان اضداد در قرآن
هحوس حؿي ضثبًٖ
ثرف هْوٖ اظ فطٌّگ لغت ؾطة ضا لغبت هكتطن لفػٖ قىل هٖ زّس .اظ اٗي ضٍ ٍجَز هكتطن
لفػٖ زض لغت ؾطة لبثل اًىبض ً٘ؿت ،اهب اٌٗىِ هكتطن لفػٖ زض لطآى ً٘ع ٍجَز زاضز ٗب ًِ ،هَيَؾٖ
اؾت وِ هجبل ثحج ٍ ثطضؾٖ ث٘كتطٕ زاضز.
آذًَس ذطاؾبًٖ ٍ گطٍّٖ ثط اٗي ًىتِ انطاض زاضًس وِ هكتطن لفػٖ زض لطآى ٍجَز ًساضز 1.حبل
آى وِ ث٘كتط ؾبلوبى انَلٖ ٍجَز هكتطن لفػٖ زض لطآى ضا ضٍا ٍ تحمك ٗبفتِ هٖ زاًٌس؛ وِ آًچِ اظ
اٗي زؾت ٍجَز زاضز ّوبى لغبت ايساز ذَاّس ثَز.
«يسّ» زض انطالح هَضز ًػط ثِ هؿٌبٕ لغتٖ اؾت وِ زٍ هؿٌٖ زاضز ٍ ّط ٗه هربلف زٗگطٕ اؾت.
ثط ّو٘ي اؾبؼ پبضُ إ اظ اًسٗكوٌساى ثِ گطزآٍضٕ ٍ قطح ٍ ثؿط ٍاغگبى ايساز زؾت ظزُ اًس ٍ ضؾبلِ
ّبٖٗ زضاٗي ثبة ًگبقتِ اًس.
هحوس ثي لبؾن اًجبضٕ ضؾبلِ إ ثب ؾٌَاى «األيساز» زاضز وِ ثب تحم٘ك هحوس اثَالفًل اثطاّ٘ن زض
ٗه جلس ثِ چبح ضؾ٘سُ اؾت.
اثي ؾىّ٘ت ٍ اثَؾوطٍ ق٘جبًٖ ٍ أنؿوٖ وِ ّط ؾِ اظ هكبّ٘ط لغَٗبى ؾسُ ّبٕ ًرؿت٘ي اؾالهٖ
ّؿتٌس ّط ٗه ضؾبلِ إ زض همَلِ ايساز زاضًس ،اٗي ؾِ ضؾبلِ ثب تالـ ٗىٖ اظ هؿتكطلبى چبح قسُ
اؾت.
لططة ً٘ع وتبثٖ زض زٍ جلس زاضز ،وِ ثؿ٘بض اظ آى ًمل هٖ قَز ٍ اؾتبز هحوسحؿ٘ي آل ٗبؾ٘ي ً٘ع
وتبثٖ زض اٗي ظهٌِ٘ زاضز2.
آًچِ گصقت تأل٘فبتٖ اؾت وِ زضثبضُ أيساز زض لغت ؾطة ٍجَز زاضز ،تفتبظاًٖ ً٘ع زض قؿطٕ وَتبُ
ثِ پبضُ إ اظ اٗي لغبت اقبضُ وطزُ:
زُ لفع اظ ًـَازض الفـبظ ثطقوـطّط لفع ضا زٍ هؿٌٖ زض آى يس ٗىسگط…3
اٗي ًَقتِ ثط آى اؾت تب لغبت ٗبزقسُ ضا زض للوطٍ آٗبت لطآى هطبلؿِ وطزُ ٍ وبضثطز آًْب ضا زض
هؿبًٖ ًبّوؿبظ ضا هَضز ثطضؾٖ لطاض زّس .هْن تطٗي ٍاغُ ايساز زض لطآى اظ لطاض ظٗط ّؿتٌس:
 .1ث٘ي
زض هؿجن الفبظ المطآى هٖ ًَٗؿس« :ث٘ي» گبّٖ ثِ هؿٌبٕ فطق ٍ جساٖٗ ٍ گبُ ثِ هؿٌبٕ ٍنل ثِ
وبض هٖ ضٍز .ؾالهِ آلَؾٖ ثغسازٕ پؽ اظ تأهل ٍ پػٍّكٖ لغَٕ آى ضا اظ ايساز قوطزُ اؾت .هىٖ ثي
أثٖ طبلت هٖ افعاٗس :انل آى افتطاق اؾتٍ ،لٖ ثط ٍنل ً٘ع گبّٖ زاللت زاضز .اثي اًجبضٕ آى ضا
زضوتبة األيساز فْطؾت وطزُ اؾت4.
اوٌَى ؾري زض آِٗ قطٗفِ «لمس تمطّؽ ثٌ٘ىن»(اًؿبم )94/اؾتٍ .اغُ «ث٘ي» زض اٗي آِٗ اگط ثِ
هؿٌبٕ افتطاق ٍ جساٖٗ ثبقس ،غطف اؾت ٍ زض اٗي نَضت ثبٗس ثِ اؾن تخٌِ٘ ٗب جوؽ ايبفِ قَز ،چٌبى
وِ ٍاغُ «ث٘ي» زض اٗي آِٗ ثِ «ون» ايبفِ قسُ اؾت وِ يو٘ط جوؽ اؾت .الجتِ زض ٗه نَضت نح٘ح
اؾت وِ «ث٘ي» ثِ هؿٌبٕ افتطاق ثبقس ٍ ثِ اؾن هفطز ايبفِ قَز ٍ ،آى نَضتٖ اؾت وِ اؾن هفطز،

زاضإ هؿٌبٕ جوؽ ثبقس؛ هبًٌس «الًفطّق ث٘ي أحس» ٍ ٗب زٍ اؾن هفطز ثط ٗىسٗگط ؾطف قسُ ثبقٌس؛
هبًٌس «ثٌٖ٘ ٍ ثٌ٘ه».
هطحَم ه٘طظا حج٘ت اهلل ذَٖٗ زض قطح ؾري اه٘طهؤهٌبى ؾلِ٘ الؿالم «فطفمت أضتإٔ ث٘ي أى
أنَل ث٘س جصّاء أٍ أنجط ؾلٖ طر٘ٔ ؾو٘بء» فطهَزُ اؾت:
«أٍ» ثِ هؿٌبٕ ٍاٍ اؾت ،ظٗطا ٍاغُ «ث٘ي» هٖ ثبٗؿت ثِ تخٌِ٘ ٗب جوؽ ايبفِ قَز ٍ وال ٍ ولتب ً٘ع
ّو٘ي حىن ضا زاضز؛ «ث٘ي» زض توبم وبضثطزّبٕ لطآًٖ اٗي گًَِ اؾت5.
ٍاغُ «ث٘ي»  88ثبض زض وتبة آؾوبًٖ ثِ وبض ضفتِ وِ اظ آى ه٘بى آِٗ  94ؾَضُ اًؿبم هَضز ثحج لطاض
گطفتِ اؾت؛ هىٖ ثي أثٖ طبلت ٍ اثَالجطوبت اثي اًجبضٕ نبحت الج٘بى زض اٗي ثبضُ ًَقتِ اًس :ولوِ
ث٘ي ،زٍ لطاءت زاضز؛ ضفؽ ٍ فتح.
هىٖ ثي أثٖ طبلت هٖ گَٗس :وؿبًٖ وِ لطاءت ضفؽ ضا ثطگعٗسُ اًس ،آى ضا فبؾل ثطإ تمطّؽ زاًؿتِ
اًس ٍ ،ث٘ي ضا ثِ هؿٌبٕ ٍنل تفؿ٘ط ًوَزُ اًس« ،لمس تمطّؽ ٍنلىن؛ إٔ تفطّق جوؿىن» ٍ اثي اًجبضٕ
گفتِ اؾت :وؿبًٖ وِ آى ضا هفتَح لطاءت وطزُ اًس ،آى ضا غطف ٍ هجٌٖ ثط فتح زاًؿتِ اًس ٍ فبؾل
تمطّؽ ضا يو٘ط هؿتتط ثِ حؿبة آٍضزُ اًس ـ يو٘طٕ وِ ثِ ههسض تمطّؽ ثطهٖ گطزز ـ 6.
طجطؾٖ زض اٗي ثبضُ اغْبض زاقتِ اؾت وِ ثطذٖ هطجؽ يو٘ط ضا هؿٌَٕ ًوٖ زاًٌس ،ثلىِ آى ضا اظ
همبم اؾترطاد هٖ وٌٌس ٍ زض آِٗ يو٘ط ثِ ٍنل ثط هٖ گطزز وِ اظ همبم فْو٘سُ هٖ قَز7 .
ًَٗؿٌسگبى هؿجن الفبظ المطآى يو٘ط ضا ثِ األهط ثطگطزاًسُ اًسً ،ػطِٗ چْبضهٖ ً٘ع اغْبض قسُ اؾت وِ
فبؾل آى «هب»ٕ هَنَلِ ثَزُ ٍ حصف قسُ اؾت« :لمس تمطؽ هب ثٌ٘ىن أٍ األهط ثٌ٘ىن».
اثي اًجبضٕ ٍجِ پٌجوٖ افعٍزُ وِ «هب» هَنَفِ هٖ ثبقس ،ظٗطا «هب»ٕ هَنَلِ حصف آى جبٗع
ً٘ؿتٍ ،لٖ هَنَفِ حصفف جبٗع اؾت8.
 .2حٓؿِت
لغَٗبى زض هجبحج لغَٕ ٍ ًحَٗبى زض ثحج افؿبل للَة ٗبز وطزُ اًس وِ «حٓؿِتٓ» اظ افؿبل ايساز
هٖ ثبقس ٍ ،زض هؿبًٖ ؾلن ،قهٗ ،م٘ي ٍ تطزٗس ثِ وبض هٖ ضٍز 9 .هبزُ «حٓؿِتٓ» زض توبم وبضثطزّبٕ
لطآًٖ ثِ هؿٌبٕ گوبى اؾت ،تٌْب هَضزٕ وِ ثِ هؿٌبٕ ٗم٘ي ثِ وبض ضفتِ زض اٗي آِٗ اؾت:
هبئسُ71/
«ٍ حؿجَا أالّ تىَى فتٌٔ»
اه٘ي اإلؾالم طجطؾٖ(مّ 548ـ.ق) هٖ ًَٗؿس :آِٗ قطٗفِ زٍ گًَِ لطاءت قسُ:
ٗه .ضفؽ «تىَى» .زض اٗي لطاءت «أى» هرففِ اظ هخمّلِ هٖ ثبقس ٍ ،يو٘ط قأى زض تمسٗط اؾت؛
زضاٗي ٍجِ «حؿت» ثِ هؿٌبٕ «ؾلن» اؾت ،چَى تأو٘س ثب ٗم٘ي ٍ ؾلن هٌبؾت اؾت ًِ ،قه ٍ تطزٗس.
زًٍ .هت «تىَى» وِ زض اٗي نَضت «أى» ًبنجِ ذَاّس ثَز ،زض اٗي فطو «حؿت» ثِ هؿٌبٕ
گوبى ذَاّس ثَز .طجطؾٖ ذَز تطج٘ح زازُ اؾت وِ «أى» ًبنجِ ٍ «حؿجَا» ثِ هؿٌبٕ غٌَّا ثبقس،
زضحبلٖ وِ زض جَاهؽ الجبهؽ اظ ظهركطٕ پ٘طٍٕ وطزُ ٍ ،أى ضا هرفّفِ اظ هخمّلِ زاًؿتِ اؾت10.
 .3أذفٖ

احوسثي ؾلٖ فَ٘هٖ (م ّ 770ـ.ق) ٍ حؿ٘ي ثي ضاغت انفْبًٖ (م ّ 505ـ.ق) تهطٗح وطزُ اًس وِ
«اذفبء» ثِ هؿٌبٕ غبّط ؾبذتي ٍ ،پٌْبى وطزى هٖ آٗس ،ثٌبثطاٗي ثبة افؿبل اٗي ٍاغُ اظ ايساز اؾت.
ضاغت زض تَي٘ح اٗي ٍاغُ ًَقتِ اؾت:
«ذفٖ ثِ هؿٌبٕ پٌْبى وطز ٍ غبّط وطز ثِ وبض هٖ ضٍز ،لغتٖ اؾت وِ زٍ هؿٌٖ زاضز؛ ثِ ٗه هؿٌٖ
الظم ٍ ثسٍى هفؿَل ٍ ،ثِ هؿٌبٖٗ هتؿسٕ ٍ ً٘بظهٌس هفؿَلٍ .اغُ ّبٕ أذفٖ ،أويّ ،وتن ،ؾتط ،أؾطّ ،جيّ
ٍ أذجت هؿبًٖ ًعزٗه ثِ ٗىسٗگط زاضًس ٍ ،زض همبثل اؾالى ،اثساء ٍ اغْبض ثِ وبض هٖ ضًٍس11».
آِٗ إ وِ هَضز ثحج ٍ هٌبلكِ لطاض گطفتِ آِٗ ظٗط اؾت:
«إىّ الؿبؾٔ آت٘ٔ أوبز اُذفْ٘ب» طِ15/
فرطالسٗي ططٗحٖ (م ّ 1086ـ.ق) زض هجوؽ الجحطٗي هٖ ًَٗؿس:
«زض آِٗ قطٗفِ زٍ احتوبل زازُ اًسٍ ،لٖ ث٘كتط هفؿطاى؛ اظ آى جولِ طجطؾٖ ٍ ظهركطٕ زض جَاهؽ
الجبهؽ ٍ وكبف آى ضا ثِ هؿٌبٕ پٌْبى وطزى گطفتِ اًس ٍ ،اظ ؾؿ٘س ثي جج٘ط ًمل وطزُ اًس وِ آى ضا
حالحٖ لطاءت وطزُ اؾت؛ اثَالجمبء ؾىجطٕ گفتِ زض اذفْ٘ب زٍ احتوبل ٍجَز زاضز :اُذفٖ اظ أيساز اؾت،
ٍ گفتِ قسُ وِ ّوعُ ثطإ ؾلت اؾتٗ( ،ؿٌٖ ذفبٕ آى ضا ثطططف وطزم)12».
 .4أؾطّ
«ؾطّ» ثِ هؿٌبٕ پٌْبى ٍ هرفٖ قس آهسُ ٍ «أؾطّ» هتؿسٕ آى هٖ ثبقس .طجطؾٖ زض جَاهؽ الجبهؽ
ٍ فَ٘هٖ زض الوهجبح الوٌ٘ط ٍ ،لططجٖ زض الجبهؽ ألحىبم المطآى ٍ ثً٘بٍٕ زض اًَاض التٌعٗل تهطٗح وطزُ
اًس وِ «أؾطّ» اظ لغبت أيساز اؾت ٍ ثِ هؿٌبٕ اغْبض وطزى ً٘ع هٖ آٗس 13 ،زض تفؿ٘ط آِٗ « ٍ أؾطٍّا
الٌساهٔ لوب ضأٍا الؿصاة»(ؾجأ .)33/طجطؾٖ زض هجوؽ الج٘بى ٍ جَاهؽ الجبهؽ ٍ ظهركطٕ زض وكبف ٍ
ضاغت انفْبًٖ زض الوفطزات ٍ ،ف٘ى وبقبًٖ زض نبفٖ ٍ ؾلٖ ثي اثطاّ٘ن لوٖ زض تفؿ٘ط ذَز ثِ
نطاحت گفتِ اًس «إٔ أذفَا» ٗؿٌٖ پٌْبى وطزًس ًساهت ذَز ضاٍ ،لٖ لططجٖ اظ هفؿطاى ثطجؿتِ
هبلىٖ هصّت هٖ گَٗس« :أؾطٍّا» ثِ هؿٌبٕ «أغْطٍا» اؾتٗ ،ؿٌٖ ًساهت ٍ پك٘وبًٖ ذَز ضا آقىبض
وطزًس ،چَى ٍاغُ اِؾطاض اظ أيساز اؾت ٍ ثِ زٍ هؿٌبٕ اغْبض ٍ اذفب هٖ آٗس ،اثي اًجبضٕ زض الج٘بىٍ ،
ف٘ى وبقبًٖ زض نبفٖ ٍ ،ثً٘بٍٕ ّط زٍ ٍجِ ضا آٍضزُ اًس ٍ ّ٘چ ٗه ضا ثط زٗگطٕ تطج٘حٖ ًسازُ اًس؛
ثً٘بٍٕ گفتِ اؾت :أؾطّ اظ ايساز اؾت ،ظٗطا ّوعُ ثبة افؿبل ثطإ اظالِ ً٘ع ثِ وبض هٖ ضٍز؛ هبًٌس:
«أقى٘تِ»؛ ٗؿٌٖ قىبٗت اٍ ضا ثطططف وطزم14.
ًت٘جِ آضإ هرتلف اٗي اؾت وِ ثِ ّط حبل لفع «أؾطّ» زض زٍ هؿٌبٕ هربلف ثِ وبض ضفتِ اؾت،
ٍلٖ ٍجِ آى زض زٗسگبُ ّب فطق هٖ وٌس.
 .5قطاء
ضاغت انفْبًٖ هٖ ًَٗؿس:
«قطاء ٍ ث٘ؽ هتالظم ٗىسٗگط ّؿتٌس ،هكتطٕ زٌّسُ حوي ٍ گ٘طًسُ هخوي اؾت ٍ ثبئؽ زٌّسُ هخوي
ٍ گ٘طًسُ حوي هٖ ثبقس ،اٗي زض فطيٖ اؾت وِ هجبٗؿِ ثط جٌؽ ٍ پَل اًجبم گ٘طز؛ اهب زض ث٘ؽ وبال ثِ
وبال ّط ٗه نح٘ح اؾت وِ ثبٗؽ ٗب هكتطٕ ثبقٌس؛ ٍ ثِ ّو٘ي جْت ثبٗؽ ٍ هكتطٕ ثِ جبٕ ٗىسٗگط
ثِ وبض هٖ ضًٍس15».

اثي اح٘ط جعضٕ (م 606ق) زض ًْبِٗ ٍ اؾوبؾ٘ل ثي حوبز جَّطٕ (مّ 395ـ.ق) زض نحبح اللغِ ٍ
ف٘طٍظآثبزٕ (مّ817ـ.ق) زض المبهَؼ الوح٘ط ٍ هؤلفبى هؿجن الفبظ المطآى ٍ طجطؾٖ شٗل آِٗ 207
ثمطُ آٍضزُ اًس وِ «قطٕ» ثِ هؿٌبٕ «ثبؼ»؛ ٗؿٌٖ فطٍذت ٍ ً٘ع «اقتطٕ» ثِ هؿٌبٕ ذطٗس اؾتؿوبل
هٖ قَز16 .
فَ٘هٖ (مّ 770ـ.ق) ٍ طجطؾٖ شٗل آِٗ «الث٘ؽ ٍ الذلّٔ» گفتِ اًس:ثبؼ زض هؿٌبٕ فطٍذت ٍ ،اثتبؼ زض
هؿٌبٕ ذطٗس ثِ وبض هٖ ضٍز .ثٌبثطاٗي لغت قطاء ٍ ث٘ؽ ّط زٍ اظ ايسازًسٍ ،لٖ قطٕ ٍ ثبؼ زض حالحٖ
هجطز ث٘كتط زض «فطٍذتي»« ٍ ،اقتطٕ» ٍ «اثتبؼ» زض هعٗس ،ث٘كط زض ذطٗسى ثِ وبض هٖ ضًٍس17 .
ظهركطٕ زض اؾبؼ الجالغٔ تهطٗح وطزُ اؾت :اقتطاء ٍ قطاء حم٘مت زض ذطٗس ٍ فطٍـ وبال اؾت،
ٍلٖ ثِ طَض هجبظٕ زض هؿٌبٕ اؾتجسال ثِ وبض هٖ ضٍز؛ هبًٌس آِٗ قطٗفِ «اٍلئه الصٗي اقتطٍا الًاللٔ
ثبلْسٕ»(ثمطُ18.)90/
اثي هٌػَض ٍ طجطؾٖ شٗل آِٗ  16ثمطُ هٖ گٌَٗس :زض اٗي گًَِ هَاضز ذطٗسى ٍ فطٍذتي ٍالؿٖ
ً٘ؿتّ ،ط وؿٖ وِ ضغجت زض ثِ زؾت آٍضزى چ٘عٕ زاضز ٍ زض پٖ آى ثبٗس چ٘ع زٗگطٕ ضا اظ زؾت
زّس ،هٖ گٌَٗس آى ضا ذطٗس19 .
لططجٖ زض تفؿ٘ط ذَز شٗل آِٗ  207ثمطُ ٍ ،20ق٘د طَؾٖ شٗل آِٗ «ٍ هي الٌبؼ هي ٗكطٕ
ًفؿِ اثتغبء هطيبت اهلل»(ثمطُ ٍ )207/ؾالهِ هجلؿٖ زض ثحبضاألًَاض ٍ ًَٗؿٌسگبى هؿجن الفبظ المطآى
تهطٗح وطزُ اًس :هبزُ «قطاء» زض ّط آِٗ لطآًٖ وِ ثِ وبض ضفتِ ثبقس ،ثِ هؿٌبٕ فطٍذتي اؾت؛ اظ آى
جولِ زض آِٗ  207ثمطًَُ 21.ؼ هفؿطاى ّوچَى ق٘د طَؾٖ ،طجطؾٖ ،لططجٖ ،ثً٘بٍٕ ،ثطٍؾَٕ،
ظهركطٕ ،طجطؾٖ ٍ اثَالفتَح ضاظٕ ٍ ً٘ع فطٗس ٍجسٕ زض الوهحف الكطٗف ٍ ّوچٌ٘ي اثي هٌػَض
تهطٗح وطزُ اًس وِ «ٗكطٕ» زض آِٗ  207ثمطُ ثِ هؿٌبٕ فطٍذتي هٖ ثبقس22 .
 .6نطٗد
زض هؿجن الفبظ المطآى آهسُ اؾت:
«نطاخ» نَت قسٗس هٖ ثبقس ٍ ،فؿل آى نٓطَخَ اؾت ،نطٗد نسإ نبضخ هٖ ثبقس ٍ ،نطٗد ثِ
هؿٌبٕ هٔغ٘ج (فطٗبزضؼ) ٗب اغبحِ (فطٗبزضؾٖ) هٖ آٗس ٍ ً٘ع ثِ هؿٌبٕ هؿتغ٘ج(فطٗبزذَاُ) ثِ وبض هٖ
ضٍز؛ ولوِ «نطٗد» اظ أيساز اؾت« ،اؾتهطخ» ٗؿٌٖ طلت ووه وطز« ٍ ،أنطذِ» ٗؿٌٖ اٍ ضا ووه
ًوَز« ،هٔهطِخ» اؾن فبؾل آى اؾت23 .
ظهركطٕ زض اؾبؼ الجالغِ گفتِ اؾت :نطاخ نسإ ووه جَ ٍ نسإ ووه وبض هٖ ثبقس ،ؾطة
هٖ گَٗس :جبء فالى نبضذبً ٍ نطٗربً ٍ هؿتهطذبً هؿتغ٘خبً ،آهس زض حبلٖ وِ طلت ووه هٖ وطز ٍ هٖ
گٌَٗس :ألجل نبضذبً ٍ نبضذٔ ٍ نطٗربً ٍ ههطذبً :ضٍٕ آٍضز زض حبلٖ وِ ووه وبض ٍ فطٗبزضؼ ثَز24 .
اثي هٌػَض هٖ گَٗس :نطٗد ثِ هؿٌبٕ هغ٘ج ٍ هؿتغ٘ج هٖ آٗس ٍ اظ ايساز اؾتٍ ،لٖ زض نبضخ
اذتالف اؾت ،ثؿًٖ آى ضا ثِ هؿٌبٕ هغ٘ج ٍ ثؿًٖ آى ضا ثِ هؿٌبٕ هؿتغ٘ج زاًؿتِ اًس ٍ ،نطٗد ً٘ع،
فؿ٘ل ثِ هؿٌبٕ هفؿَل اؾت ،هبًٌس ًصٗط ثِ هؿٌبٕ اًصاضقسُ25 .
فرطالسٗي ططٗحٖ (مّ 1086ـ.ق) ً٘ع تهطٗح وطزُ وِ نطٗد اظ ايساز اؾت26 .
اٌٗه ثِ هَاضز وبضثطز اٗي ٍاغگبى زض لطآى هٖ پطزاظٗن:
ٗؽ43/
ـ «إى ًكأ ًغطلْن فالنطٗد لْن ٍ الّن ٌٗمصٍى»

نطٗد زض آِٗ فَق ضا هؿجن الفبظ المطآى ثِ هؿٌبٕ فبؾل زاًؿتِ؛ ٗؿٌٖ هغ٘ج «ووه وبض ٍ
فطٗبزضؼ»ٍ ،لٖ ظهركطٕ آى ضا ثِ هؿٌبٕ ههسضٕ گطفتِ؛ ٗؿٌٖ «الإغبحٔ لْن» ،وِ اثَح٘بى اًسلؿٖ زض
تفؿ٘ط هرتهط ذَز الٌْط الوبز ثط اٍ ذطزُ گطفتِ اؾت 27 .اثَح٘بى تٌْب زاًكوٌسٕ اؾت وِ زض
ثحخْبٕ ازثٖ ثِ هٌبلكِ ثب ظهركطٕ پطزاذتِ ّط چٌس زض هجبحج ثالغٖ زٗسگبُ ّبٕ اٍ ضا پصٗطفتِ
اؾت .اثَح٘بى گفتِ زل٘لٖ ًساضز وِ نطٗد ههسض ثبقس ٍ ،قبّس ؾطة آى ضا تأٗ٘س ًوٖ وٌس وِ فؿ٘ل ثِ
هؿٌبٕ اِفؿبل ثبقس ،طجطؾٖ زض جَاهؽ ه٘بى ّط زٍ لَل جوؽ وطزُ؛ ٍ ّط زٍ ٍجِ ضا نح٘ح زاًؿتِ،
ٗه ٍجِ ضا زض جَاهؽ الجبهؽ آٍضزُ ٍ ٍجِ زٗگط ضا زض هجوؽ الج٘بى ًمل وطزُ اؾت28 .
اثطاّ٘ن22/
ـ «فالتلَهًَٖ ٍ لَهَا أًفؿىن هب أًب ثوهطذىن ٍ هب أًتن ثوهطذٖ»
اثي هٌػَض زض لؿبى الؿطة ٍ ططٗحٖ زض هجوؽ الج٘بى ٍ ف٘ى وبقبًٖ زض نبفٖ ٍ اثٖ الؿؿَز
تهطٗح وطزُ اًس وِ ههطخ ثِ هؿٌبٕ هغ٘ج اؾت29 .
لهم18/
ـ «فئشا الصٕ اؾتٌهطُ ثبألهؽ ٗؿتهطذِ»
ـ «ٍ ّن ٗهططذَى فْ٘ب» فبطط37/
ؾالهِ ؾ٘س ؾجساهلل قجّط (ّ1242ـ.ق) ّط زٍ ضا ثِ هؿٌبٕ طلت زاًؿتِ اؾت30 .
 .7غ ّ
ي
اثي اًجبضٕ ٍ فَ٘هٖ ٍ اثي اح٘ط ٍ اثي فبضؼ ٍ أظّطٕ گفتِ اًس غيّ اظ أيساز اؾت ،اثي اًجبضٕ هؿتمس
اؾت وِ «غي» ّن ثِ هؿٌبٕ «قه» ٍ ّن ثِ هؿٌبٕ ٗمٌٖ٘ وِ قه زض آى ٍجَز ًساضز آهسُ اؾت.
31
احوس ثي فبضؼ هٖ گَٗس« :غيّ» زٍ انل ٍ ضٗكِ زاضز؛ ٗم٘ي؛ هبًٌس آِٗ «لبل الصٗي ٗػٌَّى أًّْن
هاللَا اهلل»  ٍ ،زٗگط قه32 .
ظضوكٖ زض الجطّبى ٍ هؤلفبى هؿجن الفبظ المطآى ٍ ثً٘بٍٕ ٍ اثٖ الؿؿَز ٍ ضاغت انفْبًٖ ٍ
طجطؾٖ تهطٗح وطزُ اًس وِ ّطگبُ ثؿس اظ هبزُ غيّ ٍ هكتمبت آى «أى» هرففِ ٍ «أىّ» هخملِ ثِ وبض
ضٍز زاًؿتِ هٖ قَز وِ غي ثِ هؿٌبٕ ٗم٘ي اؾت ،ظٗطا اٗي لفع ثطإ تأو٘س ٍيؽ قسُ ثط تأو٘س زاللت
هٖ وٌس .ضاغت انفْبًٖ هٖ گَٗس زض آِٗ «ٍ غٌَّا أًّْن إلٌ٘ب الٗطجؿَى» غيّ ثِ هؿٌبٕ ؾلن اؾت ،ظٗطا
زض ؾ٘بق آى «أىّ» اؾتؿوبل قسُ اؾت33 .
ثً٘بٍٕ ٍ أثٖ الؿؿَز شٗل آِٗ  230ثمطُ گفتِ اًس :زض اؾتؿوبالت ؾطف گفتِ ًوٖ قَز «ؾلوت أى
ٗمَم ظٗس» ،چَى أى ًبنجِ ثطإ تَلؽ اؾت ٍ ثب ؾلن هٌبفبت زاضز ٍ اٗي ّوبى اؾتسالل ظهركطٕ زض
وكّبف اؾت34 .
ظضوكٖ هٖ گَٗس اگط ثؿس اظ غيّ أى ًبنجِ ثبقس ،غيّ لطؿبً ثِ هؿٌبٕ گوبى ذَاّس ثَز ،هبًٌس اٗي
آِٗ« :إىّ غٌب أى ٗم٘وب حسٍز اهلل»(ثمطُ.)230/
ظضوكٖ افعٍزُ اؾت وِ ّطگبُ غي ثِ اهطٕ ؾتَزًٖ ٍ زض ذَض پبزاـ تؿلك گ٘طز ثِ هؿٌبٕ ؾلن
ذَاّس ثَز ٍ ،اگط ثِ چ٘عٕ ًبپؿٌس ٍ ًىَّ٘سُ تؿلك گ٘طز ،ثِ هؿٌبٕ قه ذَاّس ثَز35 .
وبضثطز ٍاغُ «غيّ» زض لطآى فطاٍاى اؾت ٍ هفؿطاى ٍ هتطجوبى لطآى زض تطجوِ ٍ تفؿ٘ط اٗي آِٗ ثِ
قست گطفتبض ًبّوؿبًٖ ٍ ثٖ حجبتٖ ّؿتٌس ،ثِ طَضٕ وِ ثطذٖ هتطجوبى چٌسٗي هَضز ضا «گوبى»
هؿٌٖ وطزُ ٍ ثؿ٘بضٕ اظ هَاضز زٗگط ّوبًٌس آى ضا ثِ ؾلن ٍ ٗم٘ي تطجوِ ًوَزُ اًس! هخالً زض آٗبت ظٗط:

وْف35/
ـ «لبل هب أغيّ أى تج٘س ّصُ أثساً»
وْف36/
ـ «هب أغيّ الؿبؾٔ لبئؤ»
اثَالفتَح ٍاغُ غيّ ضا ثِ پٌساض ،تطجوِ وطزُ اؾتٍ ،لٖ ثطذٖ اظ هتطجوبى ٍ هفؿطاى هؿبنط ،آٗبت
ؾَضُ وْف ضا ثِ «ثبٍض ًوٖ وٌن»ٍ ،لٖ ؾَضُ فهلت ضا ثِ «گوبى ًوٖ وٌن» تطجوِ وطزُ اًس36 .
ـ «ٍ إًّٖ ألغٌّه ٗب هَؾٖ هؿحَضاً» اؾطاء101/
اؾطاء102/
ـ «ٍ إًّٖ ألغٌّه ٗب فطؾَى هخجَضاً»
لططجٖ ٍ طجطؾٖ ّط زٍ فؿل «أغيّ» ضا هٖ زاًن هؿٌٖ وطزُ اًسٍ ،لٖ گطٍّٖ آى ضا ثِ گوبى
تطجوِ وطزُ اًس37 .
لهم38/
ـ «هب ؾلوت لىن هي إلِ غ٘طٕ… ٍ إًّٖ ألغٌِّ هي الىبشث٘ي»
ظهركطٕ زض وكبف هٖ ًَٗؿس:
«اگط «هب ؾلوت» وٌبِٗ اظ ؾسم ٍجَز ثبقس ،أغيّ هٖ تَاًس ثِ هؿٌبٕ ٗم٘ي ثبقس ٍ ،هٖ تَاى «هب
ؾلوت» ضا ثط غبّط آى ثبلٖ گصاقت ٍ ،زض اٗي نَضت «أغيّ» ثِ هؿٌبٕ گوبى ذَاّس ثَز38 ».
هبًٌس اٗي آِٗ ،آِٗ «ٍ إًّب لٌػٌّه هي الىبشث٘ي» اؾت وِ تفؿ٘طًوًَِ زض تطجوِ آى آٍضزُ اؾت :هب
هؿلوبً تَ ضا اظ زضٍـ گَٗبى هٖ زاً٘ن؛ ٍلٖ ق٘د طَؾٖ زض تَي٘ح آِٗ «إى ًػٌّه لوي الىبشث٘ي»
(قؿطاء )186/گفتِ اؾت« :إًب ًحؿجه وبشثبً هي جولٔ الىبشث٘ي» ٍ زض تفؿ٘ط ًوًَِ ّو٘ي هَضز ،گوبى
تطجوِ قسُ اؾت39 .
ـ «أالٗػيّ أٍلئه أًّْن هجؿَحَى لَ٘م ؾػ٘ن» هطفف٘ي4/
ق٘د طَؾٖ ٍ ف٘ى وبقبًٖ چٌبى وِ اظ اه٘طالوؤهٌ٘ي ؾلِ٘ الؿالم ً٘ع ًمل قسُ ٗػيّ ضا ثِ هؿٌبٕ
ٗؿلن تفؿ٘ط وطزُ اًسٍ ،لٖ تفؿ٘ط ًوًَِ آى ضا ثِ گوبى تطجوِ وطزُ اؾت40 .
ـ «الصٗي ٗػٌَّى أًّْن هاللَا ضثّْن ٍ أًْن إلِ٘ ضاجؿَى» ثمطُ46/
ق٘د طَؾٖ زض تج٘بى ٍ طجطؾٖ زض هجوؽ الج٘بى ٍ ف٘ى وبقبًٖ زض نبفٖ آى ضا ثِ هؿٌبٕ
«ٗؿلوَى ٍ ٗؿت٘مٌَى» تفؿ٘ط وطزُ اًسٍ ،لٖ ثطذٖ زٗگط آى ضا ثِ هؿٌبٕ گوبى گطفتِ اًس41 .
ـ زض آِٗ «لبل الصٗي ٗػٌَّى أًّْن هاللَا اهلل» (ثمطُ )249/تفؿ٘ط جالل٘ي ٍ ظهركطٕ ٍ ف٘ى
وبقبًٖ «غيّ» ضا ثِ هؿٌبٕ گوبى زاًؿتِ اًسٍ ،لٖ ق٘د طَؾٖ زض تج٘بى ٍ پ٘طٍ اٍ طجطؾٖ زض هجوؽ
الج٘بى زض «ٗػٌَّى» ؾِ ٍجِ ضا هحتول زاًؿتِ اًس .1 :ثِ هؿٌبٕ «ٗؿت٘مٌَى»  .2ثِ هؿٌبٕ «ٗحسحَى
ًفَؾْن»  .3ثِ هؿٌبٕ «ٗػٌَّى أًْن هاللَا اهلل ثبلمتل»؛ گَٖٗ طجطؾٖ ّط زٍ ٍجِ غيّ ٍ ؾلن ضا جبٗع
هٖ قوبضز42.
ثِ ًػط هٖ آٗس غيّ (ههسض) وِ زض آٗبت آل ؾوطاىً ،154/ؿبء ،157/اًؿبم  116ـ ًَٗ ،148ؽ 36/ـ
 66ـ  ،60ل ،27/فتح ،6 ٍ 12/حجطاتً ، 28 ٍ12 /جن ،36/جبحِ٘ ،32/نبفبت ،87/فهلتٍ،22/
ؾجأ 20/آهسُ ،زض ّوِ اٗي هَاضز ثِ هؿٌبٕ گوبى ثبقس ٍ ،اؾن فبؾل آى وِ ٗه ثبض زض آِٗ قف ؾَضُ
فتح ثِ وبض ضفتِ اؾت ثِ هؿٌبٕ گوبى ثبقس.
 .8لُطء
اثي اًجبضٕ ،طجطؾٖ ،فَ٘هٖ ،اثي هٌػَض ،لططجٖ ،أنوؿٖ ،اثي اح٘ط ،قبفؿٖ ،آلَؾٖ ،فبيل همساز،
قَوبًٖ ٍ ظث٘سٕ تهطٗح وطزُ اًس وِ لطء اظ أيساز اؾت .فَ٘هٖ گفتِ اؾت :پ٘كَاٗبى زاًف لغت

هسؾٖ قسُ اًس «لطء» اظ ايساز هٖ ثبقس ،اثي هٌػَض اظ اثَؾج٘سُ ٍ لح٘بًٖ ً٘ع ًمل وطزُ وِ فؿل آى ً٘ع
زض زٍ هؿٌٖ ثِ وبض ضفتِ اؾت ٍ ،لطء ثِ فتح ٍ ين لبف ثط طْط ٍ ح٘ى اطالق هٖ قَز43 .
اثي اح٘ط گفتِ اؾت انل ٍيؽ اٗي لغت ثِ هؿٌبٕ ٍلت اؾت ٍ ،ثسٗي ضٍ ثط ٍلت طْط ٍ ح٘ىٗ ،ؿٌٖ
ضٍظّبٕ پبوٖ ٍ ضٍظّبٕ ؾبزت ظًبًِ اطالق هٖ گطزز44 .
ط٘ف لغَٗبى ٍ هفؿطاى ٗبزآٍض قسُ اًس وِ لطء ثط ّط زٍ هؿٌٖ اطالق هٖ قَز .ألطءت الوطأٓ؛ ٗؿٌٖ
پبن قسً٘ ٍ ،ع ٗؿٌٖ ح٘ى قسً .ت٘جِ اٗي هؿبًٖ زٍگبًِ زض فْن آِٗ  227ؾَضُ ثمطُ آقىبض هٖ گطزز:
«ٍالوطلّمبت ٗتطثّهي ثأًفؿْيّ حالحٔ لطٍء»
ظًبى هطلمِ ثبٗس ؾِ لطء ًگِ زاضًس ٍ اظ اظزٍاد ثبظهبًٌس ،تب ًىبح آًْب آظاز ٍ ضٍا قَز.
ولوِ لطء وِ ثطإ زٍ هؿٌبٕ هتًبز ٍيؽ قسُ ٍ هكتطن لفػٖ اؾت ٍ ،اّل انَل وبضثطز آى ضا زض
آٗبت لطآى زل٘ل ثط ٍجَز هكتطن لفػٖ زض لطآى زاًؿتِ اًس ،زض حبلٖ وِ آذًَس ذطاؾبًٖ ٍ جوؿٖ
زٗگط ثط اٗي ًىتِ انطاض زاضًس وِ هكتطن لفػٖ زض ولوبت لطآًٖ ٍجَز ًساضز45 .
آلَؾٖ گفتِ اؾت لطٍء جوؽ لَطء ٍ لُطء اؾتٍ ،لٖ فتح فه٘ح تط اؾت 46 .طجطؾٖ گفتِ اؾت:
جوؽ للِّ آى ألطء ٍ جوؽ وخطت آى لطٍء اؾت ٍ ،زض ث٘كتط ظهبًْب ثِ نَضت جوؽ وخطت هٖ آٗس47 .
اثي هٌػَض اظ اثَؾج٘سُ ًمل هٖ وٌس ،وِ جوؽ لطء ،لطٍء ٍ ألطاء هٖ ثبقس ٍ ،لح٘بًٖ ألطء ضا ً٘ع ايبفِ
وطزُ اؾت .ؾ٘جَِٗ هسؾٖ قسُ وِ لفع الطاء ٍ ألطء زض لغت ؾطة قٌبذتِ قسُ ٍ ،ثبلفع فؿَل اظ افؿبل
ٍ أفؿل ثٖ ً٘بظ قسُ اًسٍ ،لٖ اؾتؿوبل ألطاء زض حسٗج پ٘بهجط نلٖ اهلل ؾلِ٘ ٍ آلِ« :زؾٖ الهالٓ أٗبم
ألطائه» ؾري ؾ٘جَِٗ ضا ًفٖ هٖ وٌس .الجتِ ؾ٘جَِٗ زض هجبحج ًحَٕ ههون ثَزُ اؾت تب اظ قؿط ٍ
هحبٍضات ؾطة ووه گ٘طز ًِ ٍ ،اظ ضٍاٗبت48 .
هطاز اظ لُطء
زض آِٗ قطٗفِ ًوٖ تَاى ّط زٍ هؿٌٖ ضا اظ ولوِ «لطء» اؾتفبزُ وطز؛ ّط چٌس ط٘ف انَل٘بى وبضثطز
هكتطن لفػٖ زض ه٘بى ولوبت لطآًٖ ضا پصٗطفتِ اًس ٍ هؿتمسًس وِ ٍاغُ ّبٕ هكتطن زض لطآى ثِ
ٍؾ٘لِ لطٌِٗ إ زض هؿٌبٕ هكرهٖ ثِ وبض ضفتِ اؾت.
ثلٖ! طجطؾٖ زض هجوؽ الج٘بى انل ٍجَز هكتطن لفػٖ زض لطآى ضا پصٗطفتِ اؾت ٍ ثب اٗي حبل
هكتطن ثَزى ولوِ لطء ٍ اضازُ ّط زٍ هؿٌٖ ضا زض اٗي آِٗ هَضز اقبضُ ٍ پصٗطـ لطاض ًسازُ؛ ظٗطا ضٍاٗبت
اّل ث٘ت هؿٌٖ ٍ هطاز آى ضا هكرم وطزُ اؾت 49 .اثَحٌ٘فِ ٍ اّل ؾطاق گفتِ اًس هطاز ح٘ى اؾت
ٍ قبفؿٖ ٍ اّل حجبظ گفتِ اًس هطاز طْط اؾت .فمْب ٍ هفؿطاى ً٘ع زٍ گطٍُ قسُ اًس؛ اظ آًجب وِ
اثَحٌ٘فِ هؿٌبٕ ح٘ى ضا زض ولوِ لطء ثطگعٗسُ ،هفؿطاى حٌفٖ هصّت ّوچَى ظهركطٕ ،اثٖ الؿؿَز،
آلَؾٖ ثغسازٕ ٍ اثَثىط جهبل ثِ اٗي ًػطِٗ توبٗل ٗبفتِ اًس50 .
ظهركطٕ ثِ يس ثَزى ولوِ لطء ّ٘چ اقبضُ إ ًىطزُ ٍ هؿٌبٕ آى ضا ح٘ى زاًؿتِ اؾت.
اثَالؿؿَز ثب اٌٗىِ توبم تفؿ٘ط اٍ ّوبى تفؿ٘ط ثً٘بٍٕ اؾتٍ ،لٖ زضاٗي هَضز ثط ذالف ثً٘بٍٕ
تفؿ٘ط وطزُ اؾت ،چَى ثً٘بٍٕ قبفؿٖ ٍ ،اثَالؿؿَز حٌفٖ ثَزُ اؾت .اظ هفؿطاى ق٘ؿِ هؤلف تفؿ٘ط
«الفطلبى» انطاض زاضز وِ «لطء» زض آِٗ ثِ هؿٌبٕ ح٘ى اؾت 51 .زض ًمطِ همبثل اٗي ًػطِٗ فمْ٘بى
قبفؿٖ ،هبلىٖ ٍ حٌجلٖ ٍ هفؿطاى ّط ؾِ طبٗفِ انطاض زاضًس وِ هطاز طْط اؾت ٍ ،ؾِسُّ ثب توبم قسى
ؾِ طْط توبم هٖ قَز؛ ًِ ؾِ ح٘ى ـ وِ ظهبى ووتطٕ ضا هٖ طلجس 52ـ .

همساز ثي ؾجساهلل ؾَ٘ضٕ (مّ 825ـ.ق) زض وٌعالؿطفبى وِ ثْتطٗي وتبة زض آٗبت االحىبم ق٘ؿِ هٖ
ثبقس ،ثِ چْبض زل٘ل اؾتسالل وطزُ اؾت وِ هطاز «طْط» اؾتٗ .ىٖ اظ ازلِ اٍ آى اؾت وِ ؾبلوبى
ًحَٕ گفتِ اًس :تو٘ع ؾِ تب زُ اظ ًػط هؤًج ٍ هصوط ثَزى ثط ؾىؽ ذَز ؾسز اؾت ٍ اظ آًجب وِ
«حالحٔ» هؤًج آهسُ ،فْو٘سُ هٖ قَز وِ هطاز اظ لطٍء ّوبى طْط اؾت ،ظٗطا لفع ح٘ى هؤًج هجبظٕ
اؾت53 .
 .9هٔمَْٗي
ٍاغُ «همَٗي» تٌْب ٗه هطتجِ زض لطآى ثِ وبض ضفتِ اؾت؛ زض آِٗ  73ؾَضُ ٍالؿًِ« :حي جؿلٌبّب
تصوطٓ ٍ هتبؾبً للومَٗي»
طجطؾٖ زض هجوؽ الج٘بى تهطٗح وطزُ وِ «همَٗي» اظ ايساز اؾت« ،همَٕ» ّن ثِ وؿٖ گفتِ هٖ
قَز وِ نبحت هبل ٍ اهىبًبت ثبقس ٍ ّن ثِ فطزٕ اطالق هٖ قَز وِ هبل ٍ اهىبًبتف اظ ث٘ي ضفتِ
ثبقس 54 .اثَالفتَح ضاظٕ ثِ ًمل اظ «لططة» ٍ ً٘ع اثي هٌػَض زض لؿبى الؿطة ٍ ،قطتًَٖ زض الطة
الوَاضز تهطٗح وطزُ اًس وِ «همَٗي» زاضإ زٍ هؿٌبٕ هتًبز اؾت55 .
ضاغت گفتِ اؾت« :ألَٕ فالىٌ»؛ ٗؿٌٖ فم٘ط قس؛ هبًٌس :ألطة ٍ أضجل 56 .ظهركطٕ هٖ گَٗس:
«همَٗي» وؿبًٖ ّؿتٌس وِ زض ث٘بثبى فطٍز هٖ آٌٗسٗ ،ب وؿبًٖ وِ قىن آًْب ٗب ؾفطُ آًْب اظ طؿبم
ذبلٖ اؾتً٘ ،ع هٖ گٌَٗس« :ألَٗت هي أٗبم»؛ ٗؿٌٖ هستٖ اؾت چ٘عٕ ًرَضزُ ام 57 .اثَالفتَح ضاظٕ
ثب آى وِ ثطإ «همَٗي» زٍ هؿٌٖ لبئل قسُ ،هؿتمس اؾت وِ اٗي ٍاغُ اظ ايساز ً٘ؿت ،ظٗطا ّط ٗه اظ
زٍ هؿٌبٕ آى زض ًت٘جِ ًَؼ اقتمبق حبنل آهسُ اؾت؛ ًِ اٌٗىِ ّط زٍ هؿٌٖ زض انل هبزُ ًْفتِ ثبقس.
58
ؾجبضت وكبف ٍ طجطؾٖ ٍ الطة الوَاضز ٍ لؿبى الؿطة ًبغط ثِ ّو٘ي هؿٌٖ اؾت59.
 .2ألَٕ الطجل :ظاز ٍ تَقِ اٍ توبم قسّ ،وبى گًَِ وِ زض هجوؽ ٍ وكبف ٍ هفطزات ٍ الطة
الوَاضز ً٘ع تهطٗح قسُ ٍ ،اثي هٌػَض اظ اثي اؾطاثٖ ٍ اثَؾج٘س ًمل وطزُ اؾت 60 .ثِ ّط حبل زض ولوِ
«همَٗي» زض آِٗ قطٗفِ چٌس ًػطِٗ ٍجَز زاضز:
ٗه .فطاء گفتِ اؾت هطاز اظ «همَٗي» هؿبفطاًٖ ّؿتٌس وِ زض ث٘بثبى فطٍز آٌٗس( .لؿبى الؿطة).
زٍ .هطاز اظ «همَٗي» فم٘طاى ّؿتٌس (هفطزات ضاغت).
ؾِ .طجطؾٖ هؿتمس اؾت «همَٗي» اظ ايساز هٖ ثبقس ،ثٌبثطاٗي هطاز اظ «همَٗي» اغٌ٘ب ٍ فمطا
ّؿتٌس ٍ ،اٗي هؿٌٖ ثط ّوبى هجٌبٕ طجطؾٖ اؾت وِ زض ؾلن انَل وبضثطز ٗه لفع زض ث٘كتط اظ ٗه
هؿٌٖ ضا هوىي هٖ زاًس61 .
 .10تؿعٗط
اؾطاف175/
«ٍالصٗي آهٌَا ثِ ٍ ؾعّضٍُ ٍ ًهطٍُ»
تؿعٗط ثساى گًَِ وِ ظهركطٕ ٍ طجطؾٖ زض وكبف ٍ جَاهؽ تهطٗح وطزُ اًس ،انل آى ثِ هؿٌبٕ
هٌؽ اؾت ٍ 62 ،ثِ ّو٘ي جْت فمْب ثِ تؿساز يطثبت تٌجْٖ٘ وِ ووتط اظ همساض حسّ ثَزُ ٍ هَضز ًم
لطاض ًگطفتِ ثبقس تؿعٗط هٖ گٌَٗس ،ظٗطا اًجبم آى ،هبًؽ فطز ذطبوبض اظ ثبظگكت ثِ ذطب هٖ قَز ٍ ٗب
هبًؽ گطاٗف زٗگطاى ثِ گٌبُ ٍ ذطب هٖ گطزز؛ چِ اٌٗىِ ٍاغُ «حسّ» ً٘ع زض انل ثِ هؿٌبٕ هٌؽ اؾت.

ف٘طٍظآثبزٕ زض المبهَؼ الوح٘ط تهطٗح وطزُ وِ حالحٖ هعٗس ٍ حالحٖ هجطز آى ثِ ٗه هؿٌٖ اؾتٍ ،
هعٗس ،هجبلغِ ّوبى هؿٌبٕ حالحٖ هجطز اؾت 63.زض آِٗ قطٗفِ هفؿطاى ٍ هتطجوبى آى ضا هتطازف
ًهطٍُ زاًؿتِ اًس ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل زض تطجوِ ٗه هؿٌٖ ضا آٍضزُ اًس.
 .11تْجّس
«ٍ هي الل٘ل فتْجّس ثِ ًبفلٔ له…» اؾطاء79/
احوس ثي ؾلٖ فَ٘هٖ هٖ گَٗسّ« :جس» ثط ٍظى لؿس اؾتّ ،جَز ذَاث٘سى زض قت ضا گٌَٗس ،اؾن
فبؾل آى ّبجس ٍ ،جوؽ آى ً٘ع ّجَز اؾت ،هخل ضالس ٍ ضلَز ٍ ؾبجس ٍ ؾجَز ٍ ،جوؽ آى «ّٔجّس»
هخل «ضٔوّؽ» ً٘ع آهسُ اؾت64 .
هؿٌبٕ زٗگط «ّجس»ً ،وبظ ذَاًسى زض قت اؾت ،پؽ «ّجس» ً٘ع اظ ايساز اؾت.
ضاغت انفْبًٖ «تْجّس» ضا هطبٍؾِ «ّجّس» زاًؿتِ ٍ اغْبض زاقتِ اؾت وِ هؿٌبٕ ظاٗل وطزى زض
آى ًْفتِ اؾت ،اٍ ضا ث٘ساض وطزم ٍ ،اٍ ً٘ع ث٘ساض قس ،هبًٌس «هطّو» وِ ثِ هؿٌبٕ ثطططف وطزى هطو
هٖ ثبقس65 .
اثي اح٘ط جعضٕ ً٘ع گفتِ« :تْجّست» ٗؿٌٖ ث٘ساض قسًٕ٘ ٍ ،ع ٗؿٌٖ ذَاث٘سٕ .پؽ «تْجّس» اظ ايساز
اؾت ،جَّطٕ (مّ 395ـ.ق) ً٘ع «ّٓجٓسٓ» ٍ «تْجّس» ضا اظايساز زاًؿتِ اؾت66 .
اٗي ًىتِ هَضز ثحج اؾت وِ تْجّس زٍ هؿٌبٕ هَيَؼ لِ زاضزٗ ،ب «تْجّس» ثِ هؿٌبٕ ذَاث٘سى ٍ
اظالِ آى هٖ ثبقس ،ضاغت انفْبًٖ ٍ طجطؾٖ ثط ٍجِ زٍم انطاض زاضًس ،طجطؾٖ زض جَاهؽ الجبهؽ ٗبزآٍض
قسُ اؾت وِ «تْجّس» تطن ذَاة اؾت ثطإ ؾجبزت ،هبًٌس تأحّن ٍ تحطّد ،وِ زاللت ثط تطن گٌبُ زاضز،
ضاغت ً٘ع ّوبًٌس طجطؾٖ اغْبض ًػط وطزُ اؾت 67 .وكبف ظهركطٕ وِ اٍ ً٘ع هؿبنط آى زٍ ثَزُ
ّوبًٌس اٗكبى ًػط زازُ اؾت68 .
هؤلفبى هؿجن الفبظ المطآى ً٘ع ثط هؿٌبٕ ؾلت زض «تْجّس» تىِ٘ زاضًس ،اظ اٗي ضٍ لفع تْجّس زٍ
هؿٌبٕ ضٍٗبضٍ ذَاّس زاقت .زض ًت٘جِ «تْجّس» ثٌبثط تهطٗح اثي اح٘ط ،جَّطٕ ،فَ٘هٖ ،فرطضاظٕ،
اثَؾج٘سُ ،اثي اؾطاثٖ ٍ اظّطٕ اظ ايساز اؾت ٍ ،ثسٗي ضٍ لفع تْجس ضا هٖ تَاى ثِ ث٘ساضثبـ تطجوِ
وطز69 .
ٍلٖ ثٌبثط ضإٔ ٍ ًػط طجطؾٖ زض جَاهؽ الجبهؽ ٍ ظهركطٕ زض وكبف ٍ ضاغت زض هفطزات ٍ
ًَٗؿٌسگبى هؿجن الفبظ المطآى ،تْجّس اظالِ ٍ ؾلت هؿٌبٕ ّجَز اؾت ٍ ،زض لفع تْجس هؿٌبٕ ؾلت
ذَاث٘سُ اؾت ،هتْجّس ثِ وؿٖ گفتِ هٖ قَز وِ ذَاث٘سُ هخل ّبجس ٍ ،هتْجّس ثِ وؿٖ گفتِ هٖ
قَز وِ ّجَز ضا ضّب وطزُٗ،ؿٌٖ وؿٖ وِ ذَاة ضا ضّب وطزُ ٍ ث٘ساض هٖ قَز 70 .ؾالهِ قجّّط ً٘ع
فطهَز« :زؼ الْجَز للهالٓ ثبلمطآى»71؛ ذَاث٘سى ضا ضّبوي ثطإ البهِ ًوبظ ثب لطآى.
ٍ .12ضاء
ضاغت انفْبًٖ ،هؤلفبى هؿجن الفبظ المطآى ،فَ٘هٖ ،قطتًَٖ ،اثَح٘بى  ،ظجبد ،ظث٘سٕ ٍ طجطؾٖ
تهطٗح وطزُ اًس وِ ٍضاء اظ ايساز اؾت؛ وِ ّن ثِ هؿٌبٕ پكت ؾط ٍ ّن ثِ هؿٌبٕ پ٘ف ضٍ آهسُ اؾت.
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طجطؾٖ زض هجوؽ الج٘بى گفتِ اؾتٍ :ضاء ٍ ذلف ٗىٖ اؾتٍ ٍ ،ضاء ًم٘ى لُسّام اؾت ٍ ،ثِ هؿٌبٕ
لسّام ً٘ع هٖ آٗس؛ ٍ 73لٖ ثً٘بٍٕ شٗل آِٗ  91ؾَضُ ثمطُ هٖ گَٗسٍ ،ضاء زض انل ههسضٕ اؾت ،وِ ثِ
گًَِ غطف ثِ وبض هٖ ضٍز؛ گبُ ثِ فبؾل ايبفِ هٖ قَز وِ هطاز اظ آى چ٘عٕ اؾت وِ هٖ پَقبًس ٍ گبُ
ثِ هفؿَل ايبفِ هٖ قَز وِ هٌػَض اظ آى ،چ٘عٕ اؾت وِ پَقبًسُ هٖ قَز ،اظ اٗي ضٍ گبُ ؾبتط اؾت
ٍگبُ هؿتَض ٍ ،ثسٗي ؾبى اظ ايساز اؾت74 .
ٗىٖ اظ هَاضز وبضثطز لطآًٖ ٍاغُ «ٍضاء» زض آِٗ  79ؾَضُ وْف اؾت:
«ٍ وبى ٍضائْن هله ٗأذص ول ؾفٌ٘ٔ غهجبً»
ضاغت انفْبًٖ زض الوفطزات ٍ ،فَ٘هٖ زض الوهجبح الوٌ٘ط ٍ اثَح٘بى زض الٌْط الوبز ٍ طجطؾٖ زض
جَاهؽ گفتِ اًس «ٍضاء» زض آِٗ قطٗفِ ثِ هؿٌبٕ لسّام (پ٘ف ضٍٕ) هٖ ثبقس75.
ق٘د طَؾٖ آى ضا اظ لتبزُ هفؿط تبثؿٖ ًمل وطزُ ٍ ،فطهَزُ اٗي آِٗ ًػ٘ط «هي ٍضائْن جٌّْن» ٍ «ٍ
هي ٍضاءّن ثطظخ» اؾت،وِ هٖ تَاًس ثِ هؿٌبٕ لسّام ً٘ع ثبقس ـ ثٌبثط اتؿبؼ زض لغت ٍ غطف ـ 76.
ف٘ى وبقبًٖ اٗي هؿٌٖ ضا اظ اهبم نبزق (ؾلِ٘ الؿالم) ًمل وطزُ اؾتٍ ،لٖ زض همبثل ق٘د طَؾٖ اظ
ظجبد ازؾب وطزُ وِ ٍضاء ثِ ّوبى هؿٌبٕ هؿطٍف ٗؿٌٖ ذلف هٖ ثبقس 77 .پبضُ إ اظ هفؿطاى ّط زٍ ضا
احتوبل زازُ ٍ ّ٘چ ٍجْٖ ضا تطج٘ح ًسازُ اًس؛ اظ جولِ اثَالؿؿَز اظ ؾبلوبى حٌفٖ ٍ ؾالهِ قجّط اظ
زاًكوٌساى ق٘ؿٖ78 .
اثَالؿؿَز ،شٗل آِٗ «ٍ هي ٍضائْن ثطظخ إلٖ َٗم ٗجؿخَى»(هؤهٌَى )100/ثِ طَض لبطؽ «ٍضاء» ضا ثِ
هؿٌبٕ اَهبم ٍ پ٘ف ضٍ زاًؿتِ اؾتٍ ،لٖ شٗل آِٗ  79ؾَضُ ثمطُ زٍ ٍجِ احتوبل زازُ ٍ ،شٗل آِٗ ٍ 17
 18ؾَضُ اثطاّ٘ن ،اَهبم ضا ثطگعٗسُ اؾت79 .

 .1ذطاؾبًٖ ،هحوسوبغن ،وفبٗٔ االنَل ،ثحج اقتطان لفػٖ.
 .2ض.ن :االؾالم ظضولٖ ،ث٘طٍت ،زاضالؿلن للوالٗ٘ي ٍ 95/7 ،الصضٗؿٔ ٍ زٗگط هٌبثؽ وتبثكٌبؾٖ.
ّ .3وبى.
 .4اثي اًجبضٕ ،األيساز ،تحم٘ك هحوساثَالفًل اثطاّ٘ن ،1986 ،وَٗت 75 ،ـ .76
 .5ذَٖٗ ،ه٘طظا حج٘ت اهلل ،هٌْبد الجطاؾٔ.37/3 ،
 .6اثي اًجبضٕ ،األيساز 75 ،ـ .76
 .7طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.519/4 ،
 .8هؿجن الفبظ المطآى ،تْطاىً ،بنط ذؿطٍ ،هبزُ لطؽ؛ اثي اًجبضٕ ،األيساز 75 ،ـ .76
 .9اثي هٌػَض ،لؿبى الؿطة ،هبزُ حؿت؛ ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.232 ،
 .10طجطؾٖ ،جَاهؽ الجبهؽ ،شٗل آِٗ  71هبئسُ.
 .11ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات ،تحم٘ك نفَاى ؾسًبى زاٍٍزٕ.289 ،
 .12ططٗحٖ ،فرطالسٗي ،هجوؽ الجحطٗي ،شٗل هبزُ ذفٖ.
 .14 ٍ 13ثٌگطٗس ثِ تفؿ٘ط آِٗ  32ؾَضُ ؾجأ زض تفبؾ٘ط ٗبز قسُ.
 .15ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.453 ،

 .16طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.535/2 ،
 .17فَ٘هٖ ،الوهجبح الوٌ٘ط312 ،؛ طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.535/2 ،
 .18ظهركطٕ ،اؾبؼ الجالغٔ ،هبزُ قطٕ.
 .19طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.142/1 ،
 .20لططجٖ ،الجبهؽ ألحىبم المطآى.20/3 ،
 .21طجطؾٖ ،هحوس ثي حؿي ،التج٘بى.183/2 ،
 .22ض.ن :تفبؾ٘ط ٗبز قسُ شٗل آِٗ  207ؾَضُ ثمطُ.
 .23هؿجن الفبظ المطآى الىطٗن ،هبزُ نطخ.
 .24ظهركطٕ ،اؾبؼ الجالغٔ ،هبزُ نطخ.
 .25اثي هٌػَض ،لؿبى الؿطة ،هبزُ نطخ.
 .26ططٗحٖ ،فرطالسٗي هجوؽ الجحطٗي ،هبزُ نطخ.
 .27اًسلؽ ،اثٖ ح٘بى ،الٌْط الوبز ،شٗل آِٗ  43ؾَضُ ٗؽ.
 .28طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى665/8 ،؛ ّوَ ،جَاهؽ الجبهؽ ،شٗل آِٗ  43ؾَضُ ٗؽ.
 .29ض.ن :تفبؾ٘ط ٗبز قسُ ،شٗل آِٗ  43ؾَضُ ٗؽ.
 .30ؾ٘س قجّط ،ؾجساهلل ،تفؿ٘ط المطآى الؿػ٘ن ،شٗل آِٗ  18ؾَضُ لهم ٍ آِٗ  37ؾَضُ فبطط.
 .31ض.ن  :األيساز ،الوهجبح الوٌ٘ط ،الٌْبٗٔ ،هؿجن همبٗ٘ؽ اللغٔ ٍ تْصٗت اللغٔ ،شٗل هبزُ غيّ.
 .32اثي فبضؼ ،هؿجن همبٗ٘ؽ اللغٔ.462/3 ،
 .33ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.539 ،
 .34ظهركطٕ ،الىكبف273/1 ،؛ ثً٘بٍٕ ،اًَاضالتٌعٗل24/1 ،؛ اًَاض التٌعٗل.411/1 ،
 .35ظضوكٖ ،ثسضالسٗي هحوس ،الجطّبى فٖ ؾلَم المطآى ،زاضالوؿطفٔ ،ث٘طٍت.138/4 ،
 .36ضاظٕ ،اثَالفتَح ،ضٍو الجٌبى.335/7 ،
 .،37ض.ن :تفؿ٘ط لططجٖ335/10 ،؛ هجوؽ الج٘بى.684/6 ،
 .38ظهركطٕ ،الىكبف.413/3 ،
 .39طَؾٖ ،هحوس ثي حؿي ،التج٘بى.59/8 ،
ّ .40وبى296/10 ،؛ هىبضم ق٘طاظًٕ ،بنط ،تفؿ٘ط ًوًَِ.247/26 ،
 .41تفؿ٘ط تج٘بى205/1 ،؛ هجوؽ الج٘بى218/1 ،؛ الهبفٖ.262/1 ،
ّ .42وبى.
 .43ض.ن :تفبؾ٘ط ٗبزقسُ شٗل آِٗ  227ثمطُ ٍ ،وتت لغت شٗل هبزُ لطء.
 .44اثي اح٘ط ،الٌْبٗٔ ،شٗل هبزُ لطء.
 .45ذطاؾبًٖ ،هحوسوبغن ،وفبٗٔ االنَل ،ثحج اقتطان لفػٖ.
 .46آلَؾٖ ،هحوَز ،ضٍح ا لوؿبًٖ.129/2 ،
 .47طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.569/2 ،
 .48اثي هٌػَض ،لؿبى الؿطة ،هبزُ لطء.
 .49طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.569/2 ،
 .50ض.ن :تفؿ٘ط ٗبزقسُ شٗل آِٗ  227ثمطُ.

 .51نبزلٖ تْطاًٖ ،هحوس.13/4 ،
 .52لططجٖ ،الجبهؽ ألحىبم المطآى.110/3 ،
 .53ؾَ٘ضٕ ،فبيل همساز ،وٌعالؿطفبى ،شٗل آِٗ  227ثمطُ.
 .54طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.335/9 ،
 .55اثي هٌػَض ،لؿبى الؿطة ،هبزُ لطٕ؛ قطتًَٖ ،الطة الوَاضز ،هبزُ لطٕ.
 .56ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.694 ،
 .57ظهركطٕ ،وكبف.467/4 ،
 .58ضاظٕ ،اثَالفتَح ،ضٍو الجٌبى ،اؾالهِ٘ ،تْطاى.22/11 ،
 .59ظهركطٕ ،الىكبف.467/4 ،
 .60اثي هٌػَض ،لؿبى الؿطة ،هبزُ لطٕ.
 .61طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.335/9 ،
 .62ظهركطٕ ،الىكبف178/2 ،؛ طجطؾٖ ،جَاهؽ الجبهؽ.483/1 ،
 .63ف٘طٍظآثبزٕ ،المبهَؼ الوح٘ط ،ث٘طٍت ،زاضاح٘بء التطاث الؿطثٖ ،هبزُ ؾعض.125/2 ،
 .64فَ٘هٖ ،الوهجبح الوٌ٘ط ،لن ،زاضالْجطٓ ،634 ،هبزُ ّجس.
 .65ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.832 ،
 .66اثي اح٘ط ،الٌْبٗٔ ،هبزُ ّجس.
 .67طجطؾٖ ،جَاهؽ الجبهؽ.341/2 ،
 .68ظهركطٕ ،الىكبف.686/2 ،
 .69هؿجن الفبظ المطآى الىطٗن ،هبزُ ّجس.
ّ .70وبى.
 .71قجّط ،ؾ٘س ؾجساهلل ،تفؿ٘ط المطآى الؿػ٘ن ،شٗل آِٗ  79اؾطاء.
 .72ض.ن :هٌبثؽ ٗبزقسُ شٗل هبزُ ٍضٕ ٗب شٗل تفؿ٘ط آِٗ  79ؾَضُ وْف.
 .73طجطؾٖ ،هجوؽ الج٘بى.748/6 ،
 .74ثً٘بٍٕ ،اًَاض التٌعٗل ٍ اؾطاض التأٍٗل.233/3 ،
 .75هٌبثؽ فَق ٍ ،ضاغت انفْبًٖ ،الوفطزات.866 ،
 .76طَؾٖ ،هحوس ثي حؿي ،التج٘بى.394 ٍ 80/7 ،
 .77ف٘ى وبقبًٖ ،الهبفٖ.255/3 ،
 .78اثَالؿؿَز ،تفؿ٘ط اثٖ الؿؿَز.237/5 ،
ّ .79وبى.39/5 ٍ 120/1 ،



