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 چکیدٌ  

ؿوَلي آى ديي خْبى ثلىِ، ؛ًظاد خبكي ًيؼت ،لَم ،ديي اػالم هختق هىبى

 آيذ. دسهىبى ثِ حشوت دس ـشاتش اص صهبى ٍ اػت وِ ايي ٍيظگي سا داسد وِ

ًَيذ ٍ  ًبپزيشی اػالم تبويذ وشدُ ؿَين وِ ثش ؿىؼت هي سٍ ثب آيبتي سٍثِ ،لشآى

ػي اًدبم ؿذُ، هٌظَس اص ؼلجِ دس ايي دّذ. ًجك ثشس هيسا  ؼلجِ ثش ػبيش اديبى

ثش ّوِ اديبى  ،عولي اػالم هٌٌمي، ثلىِ ؼلجِ ّوِ خبًجِ ٍ ًِ تٌْب ؼلجِ ،آيبت

صهبًي ـشا خَاّذ سػيذ وِ اػالم ثِ عٌَاى ديي خْبًي خلَُ  ،اػت. اص ايي سٍ

آيب اػالم يگبًِ ديي خْبى آيٌذُ  ،وِ، ثعذ اص ايي ؼلجِخَاّذ وشد. دسثبسُ ايي

پشاوٌذُ دس آى ٍخَد  ذ ثَد يب اديبى آػوبًي ديگش، ّش چٌذ ثِ ًَس ون ٍخَاّ

هوىي اػت اديبًي ثب  ،آيبت لشآًي ثبيذ گفت: ًجك ثشخي اص ،خَاٌّذ داؿت

 ،تب سٍص ليبهت ثبلي ثبؿٌذ، ٍلي آًْب اديبى اختشاعي ّؼتٌذ ّبی چَى: يَْد ًبم

ديي الْي دس وٌبس اػالم تَاًٌذ ثِ عٌَاى  ًوي ؿًَذ ٍ هي وِ ثب ايي ًبم ؿٌبختِ

 هٌشح ؿًَذ.

 ؿوَل خْبىديي خْبى، خْبى آيٌذُ، لشآى، اػالم،  َا:کلیدياصٌ
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 مقدمٍ

ِ  تعبسيؿ هختلفي اسائِ ؿذُ اػت: ،ديي ٍُاطاص  ِ  ديي، هدوَعه عولهي   ّهبی  ای اص ثشًبهه

خَد، آى سا ٍهع  ػعبدت ثشای سػيذى ثِ اًؼبى اػت وِ ثيٌي خْبى ثب ًَعي ،ّوبٌّگ

 يي، عجبست اػت اص هدوهَ  د ؛(3-2 :1378 ،ًجبًجبيى)پزيشد يب اص ديگشاى هي وٌذ ٍ هي

ّهب   اًؼبى پشٍسؽ اًؼبًي ٍ خبهعِ اداسُ اهَس ثشای ،ٍ همشساتي وِ لَاًيي ،اخالق ،عمبيذ

ٍ صهبًي هخلًَي اص حهك   ثبًل ٍ گبّي ّوِ آى حك گبّي ّوِ ايي هدوَعِ ثبؿذ، هي

ٍ  ػٌي ٍ اكَل علوي ديي، عجبست اػت اص؛ (93 ؽ:1371،خَادی آهلي)ٍ ثبًل اػت

 حميمهي اًؼهبى اػهت    ػهعبدت  وٌٌهذُ وِ ثشگضيذى ٍ عول ثِ آًْب، تووييعولي  لَاًيي

 ديهي، عجهبست اػهت اص خؼهتدَی خوعهي ثهشای يهه       ؛ (193: 16ج :1417 ،ًجبًجبئي)

 .(19 :1382 ،ّيَم)سهبيتوٌذاًِ وبهالً صًذگي

ثِ تعشيؿ  ،خبكيّبی  ثب تىيِ ثِ خٌجِ ،ثشخي اص تعبسيؿ ـَق ،اػت وِ سٍؿيچٌبى

وهِ ـمهي ؿهبهل ديهي     اًذ  تعشيؿ وشدُای  ثِ گًَِ ،ٍ ثشخي ديگش  آى سااًذ  ديي پشداختِ

ويجهي اص  تَاًذ حك يب ثبًل يهب تش  هي ثبؿذ. دس حبلي وِ يه ديي هي دس هشتجِ ووبلؾ حك

 ،صيشا ديهي  ؛ثبؿذ تش وبهل ،تعشيؿ دٍم ،ؿ ـَقسػذ اص هيبى تعبسي هي آى دٍ ثبؿذ. ثِ ًظش

ـشدی اًؼبى سا تحت ؿهعب    ػش حيبت اختوبعي ٍصًذگي اػت وِ ػشا يه ثشًبهِ خبهع

تَاًذ صًذگي دًيَی يب اخشٍی خَد سا ػبهبى دّهذ.   هي اًؼبى ،دّذ ٍ دس ػبيِ آى هي لشاس

د سا ثِ ًهَس وبههل   ثشخي ًَالق ًتَاًذ ايي هَاس ثِ دليل ،ّش چٌذ ديي هَسد لجَل اًؼبى

 هيي وٌذ.  إت

ووتهش  ديي ثَدُ اػت.  ،ًَل تبسيخ دس هْن حيبت اختوبعي اًؼبىّبی  يىي اص هؤلفِ

ثب ًگبّي گزسا ثِ خْهبى   دس آى ون اّويت ثبؿذ. ،دييهؼإلِ سا ػشاغ داسين وِ ای  خبهعِ

ٍ اديهبى  ّب دس آى پيش ثشين وِ اًؼبى هي هتَخِ خَاّين ؿذ دس دًيبيي ثِ ػش ،پيشاهَى خَد

دس عهيي حهبل    ٍلهي  ،ثيي ثشخي اص آًْب اؿتشاوبتي يبـهت  تَاى هي چِّؼتٌذ. گش هختلفي

ٍ    اختالـبت صيبدی ًيض ثب عبههل   ،ّهب  پشاوٌهذگي  يىذيگش داسًذ. چِ ثؼهب ايهي اختالـهبت 

ِ  ،سٍ ؿذى ثهب ايهي حميمهت    دس سٍثِ دؿوٌي ثيي ثـش سا ـشاّن آٍسد. خذايي ٍ  ًبخَاػهت
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ٍ  پبيهبًي ثهشای ايهي آؿهفتگي    آيب  :وٌذ وِ هي ِ خَد هـؽَلػَاالتي رّي اًؼبى سا ث  ّهب 

تب ثـهش ّوهِ پيهشٍ     خْبًي ٍخَد داسد ٍ ؿوَل خْبىّب ٍخَد داسد؟ يه ديي  پشاوٌذگي

ثب حبون ؿهذى آى  آيب ؟ چِ ديٌي خَاّذ ثَد ،آى ديي ،اگش چٌيي اػت ٍاحذ ؿًَذ؟ ديي

ٍخهَد خَاٌّهذ    ،ديهي ؼبلهت   وٌهبس آى  ديي، اديبى ديگش ثِ ولي ًبثَد خَاٌّذ ؿذ يب دس

 داؿت؟

ثبسُ ديهي آيٌهذُ   ت وِ ػعي داسد ديذگبُ لشآى سا دسايي ًَؿتِ، پظٍّؾ هختلشی اػ

 ،ؿهوَل  خْهبى وذام ديي يب اديبى سا ثِ عٌَاى ديي  ،لشآى وشين خْبى ثشسػي وٌذ ٍ ثجيٌذ

 وٌذ؟ هي هعشـي

ِ دسثهبسُ  ثؼيبسی وه ّبی  وتبة ،ايي هَهَ  ػبثمِ ًَالًي دس پظٍّؾ داسد ،ؿه ثي

هْذٍيت ثِ ًگبسؽ دسآهذُ ٍ هٌبلت ـشاٍاًي وِ دس وتهت تفؼهيشی ٍ سٍايهي دس ههَسد     

 تشديهذ دس حهَصُ پظٍّـهي ايهي هَههَ  لهشاس       ثي ،هْذٍيت ٍ آيٌذُ خْبى ٍخَد داسد

اص  ،هتفهبٍت ّبی  ثِ ؿيَُ ،تَاًذ اص پيـيٌِ ايي هَهَ  ثبؿذ. ٍلي ايي همبلِ هي د ٍگيش هي

ثيـهتش ثهب تىيهِ ثهِ لهشآى ثهِ هَههَ          ،صيشا آى؛ گشـتِ اػتهَخَد اًدبم ّبی  پظٍّؾ

تٌْب ثِ سٍايبت تفؼيشی تَخِ وشدُ اػت. ههَسد ديگهش    ،اص هيبى سٍايبت پشداختِ اػت ٍ

آيبت لهشآى   هٌبلت ٍ چيٌؾ هتوبيض ،وٌذ هي ديگش هتوبيضّبی  پظٍّؾ وِ ايي همبلِ سا اص

 ديهذگبُ  بت ثهب دس ًظهش گهشـتي   آيه  تفؼيش ،آى ػعي ؿذُ تش اص ّوِ ايٌىِ دس اػت ٍ هْن

ٍ  اؼلت تفبػيش هْن هتفهبٍت اص ثميهِ    تمشثيهبً  ًتيدهِ ايهي همبلهِ ًيهض     ـشيميي اًدبم گيهشد 

  .ّب اػت پظٍّؾ

            ٍ  ـشهيِ هب دس ايي پظٍّؾ چٌيي اػت وهِ: ديهي اػهالم ديهي خْهبًي ٍ ثْتهشيي 

يشٍ آى خَاٌّهذ  خَاّذ وشد ٍ ّوِ پ ػشاًدبم ثش ػبيش اديبى ؼلجِ اػت ٍ تشيي ديي وبهل

 يگبًِ ديي خْبى آيٌذُ خَاّذ ثَد.  ٍ آى ثِ عٌَاى ؿذ

 ی دیه اسالمشمًل جُان

ي اػالهي ثِ ايي هعٌبػهت وهِ، ديهي اػهالم     ؿوَل خْبىديي خْبى ؿوَل اػت.  ،اػالم

ٍ      ،لَم ،هختق هىبى  ًظاد خبكي ًيؼت ثلىِ، ايهي ٍيظگهي سا داسد وهِ ـشاتهش اص صههبى 
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آسی اػالم ديٌي اػت وهِ اص ّوهبى    .ػش خْبى سا ـشا گيشدػشا هىبى ثِ حشوت دس آيذ ٍ

وِ دالئل هختلفي ثشای اثجبت ايي چٌبىلؾ ثشای ّوِ ثـشيت ًبصل ؿذُ اػت. اثتذای ًضٍ

 اِىَ ّٔهَٓ اِلّهب روهش ِللعهبلويي     خْبًي ثَدى پيبم لهشآى:  -1 هَهَ  ٍخَد داسد دالئلي چَى:

 لِلعهبلَويي  حمة   اػالم: ٍ هب اَسػٓلٌبنٓ الّب سخْبًي ثَدى سػبلت پيبهجش  -2 .. ( 27ٍتىَيش/)

/ )اعهشاؾ ...لُلْ يب ؤَيُْٓب الٌَبعٔ إًِِهي سٓػٔهَلُ اللَهِِ    ّبی عبم لشآى: خٌبة -3 ٍ.. (107/اًجيبء)

وهِ هتعهشم صًهذگي پيهبهجش اػهالم       -داليل تبسيخي: دس توبم وتت تهبسيخي   -4(. 158

ِ  ايي هٌلت ثِ چـن هي -اًذ ؿذُ ِ  ش اوهشم كهلي  پيهبهج  خَسد وه ّهبيي ثهِ ػهشاى     اهلل ًبهه

پزيشؽ اػهالم   ... ـشػتبد تب آًبى سا ثشای حجـِ ٍ سٍم ،وـَسّب اص خولِ پبدؿبّبى ايشاى

ـْوبًهذ وهِ اص    هٌلت ثِ ههب ههي   ،ثٌبثشاييوشاُ ثَد. ّب ثب اًذسص ّ ايي دعَت ؛دعَت وٌٌذ

اعتشاـهبت   -5ت آى خْبًي ثَدُ اػه  ،ثلىِ جَدّوبى اثتذا ديي اػالم هختق لَم عشة ً

اص چٌهبى خبهعيهت ٍ ووهبل     ،: اػهالم ى هؼلوبى ًؼهجت ثهِ ووهبل ديهي اػهالم     داًـوٌذا

 ،ارد شااد برن. اًذ هؼلوبًبى ًيض ثذاى اعتشاؾ وشدُؼيش اىثشخَسداس اػت وِ حتي داًـوٌذ

ّش گبُ ثهش دًيهبی    هحوذ ثضسگتشيي پيؽوجشاى اػت ٍگَيذ:  هي ،ـيلؼَؾ هـَْس ايشلٌذی

يگهشی ثهب   شد وليِ عمهذّب ٍ هـهىالت ثـهشيت سا يىهي پهغ اص د     و وًٌَي حىَهت هي

هي هعتمذم وِ ديي هحوذ يگبًِ ديٌي اػت وهِ ثهب    ،وشد ػشاًگـت حىوت خَد ثبص هي

ِ ثهِ خهَد   ّش ًؼلي سا وه  ،اػت ٍ لبثليت آى سا داسد وِ توبم ادٍاس صًذگي ثـش هتٌبػت

سا لجهَل خَاّهذ وهشد    يٌهذُ ديهي هحوهذ    دس آ ،وٌن وِ اسٍپب ثيٌي هي هي پيؾ .خلت وٌذ

آليي ثشٍدسيه  ٍ (]ثِ ًمل اص وتبة هـىالت هزّجي سٍص[ 38ٍ  37 :1382 ،صادُ هحمك)

َ  ،اػالم گَيذ: هي د ثهِ ههعؿ   دس هيبى اديبى الْي تٌْب ديٌي اػت وِ دس هحل ظَْس خه

ـتَحهبت  وٌَى ّشگض پيؾ ًيبهذُ وِ اػالم صهيٌي سا ثهِ  سػذ تب وـيذُ ًـذُ ٍ ثِ ًظش هي

دس تجهذيل دؿهوٌبى ثهِ     ،يذ ٍ ػپغ اص آى خبسج ؿهَد وهِ ثبيهذ تَاًهبيي اػهالم     خَد ثيفضا

گيشی اػهالم   ًشـذاساى خَد ٍ هعبسؾ ايي ديي دس خزة ايـبى سا ًيض ثذاى اـضٍد ٍ هَهع

 .داسد پهشدُ ثهش ههي   دس ًْبيت ؿگفتي ٍ تعدت اص ايهي حميمهت تهبسيخي     ،دس ثشاثش تبتبسّب

 تَاًٌذ دليل ايي ادعب ثبؿٌذ. هي ...ؼيشُ  ٍ (253ٍ  254 ،1371 ،خٌذی)
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 غلبٍ دیه اسالم در قزآن

 ،ثـهبست دادُ  وِ ؼلجِ ديي اػالم سا ثهش ػهبيش اديهبى    ،ؿَين هي سٍ دس لشآى ثب آيبتي سٍثِ

ای  اص آى خب وِ ايي ًَيهذ، ٍعهذُ   ،وٌذ هي ثيٌي پيؾ ،خْبى  خْبًي ؿذى آى سا ثشای آيٌذُ

صيهشا خذاًٍهذ ّشگهض     ،وشده ٍ تشديذی دس آى ؿ ىتَا ًوي ،اػت اص ػَی خذاًٍذ لبدس

 (9آل عوشاى/) إِىَ اللَِٓ ال ئخْلِؿٔ الْوِيعبدٓ وٌذ.. ًوي خلؿ ٍعذُ

 عبةة ر  تنةةازذ اس: ،ايةةح ايةة   ؛در سةةس سةةار  اس لةةزار اسةة  ر اسةة  ،ايةةح حمتمةة 

( 23اِ َ نُةارَ ُ وَ لَةاِ رَةزِ َ الْ ة وِزُورَ      يُزِيذُورَ أَرْ يُطْفِؤُا نُارَ الّلَةسِ ِِةفَوْااتِمِ ِ وَ يَةفَِْل الّلَةسُ  ََِ أَرْ يُة     

ََةكل لِتُهِْمةزَ ُ عََّلةل الةذكيحِ رُّللةسِ وَ َلةاِ َرةزِ َ الْمُْ ةزِرُارَ           تُاَ الَذِي أَرِسَلَ رَسُالَسُ ِِ لْمُةذ    وَ دِيةحِ اْل

اِ ُ نُةةارِ ِ وَ لَةةاِ رَةةزِ َ  يُزِيةةذُورَ لِتُطْفِةةؤُا نُةةارَ الّلَةةسِ ِِةةفَوْااتِمِ ِ وَ الّلَةةسُ  ُةة    (23 و 22تاِةةس   

وَ دِيةحِ الََْةكل لِتُهْمِةزَ ُ عَّلَةل الةذكيحِ رُّللةسِ وَ         ( تُاَ الَذِي أَرِسَةلَ رَسُةالَسُ ِِ لْمُةذ    8الْ  وِزُورَ  

 وَ دِيةحِ الََْةكل لِتُهْمِةزَ ُ     تُةاَ الَةذِي أَرِسَةلَ رَسُةالَسُ ِِ لْمُةذ       (8و9صة/    لَاِ رَزِ َ الْمُ ْزِرُارَ 

 ( 88واح   ِِ لّلَسِ سَمِتذا   عَّلَل الذكيحِ رُّللسِ وَ رَفل

الفبٍ ظبّشی ٍ ًيض هَهَعبتي وهِ دس آيهبت لجهل اص آًْهب ثهذاى       خْت ايي آيبت اص

كهؿ   تَثِ ٍّبی  چِ آيبت هشثَى ثِ ػَسُتفبٍت صيبدی ثب ّن ًذاسًذ. چٌبى ،اؿبسُ ؿذ

لجل اص آًْهب دس ثهبسُ    ،عيي ّن ثَدُ، 8ٍ  32خض اًذن تفبٍت، دس آيبت اٍل، يعٌي آيبت 

ٍ  33ظبّش آيبت  ٍ ،اعوبل ًبؿبيؼت يَْد ٍ ًلبسی ػخي ثِ هيبى آهذُ كهؿ ٍ   9تَثهِ 

 ثِبللَِِ ؿَِْيذاً  وَفى، لََٕ وَشُِٓ الْؤـْشِوَُىَـمي دس ػَسُ ـتح ثِ خبی  ،ـتح ًيض هثل ّن ثَدُ 28

اص  ،ػهخي اص يْهَد ٍ ًلهبسی    ثِ وبس ثشدُ ؿذُ اػت ٍ دس آيبت لجل اص آى ًيض ثِ خهبی 

 هـشوبى ٍ وفبس ػخي ثِ هيبى آهذُ اػت.  

 واپذیزاسالم دیه شکست

ای ثِ ايي هٌلت داؿتِ ثبؿذ وهِ تهالؽ ٍ تىهزيت    تَاًذ اؿبسُ هي ،ّش يه اص آيبت ـَق

ثىـٌذ ٍ اص ّش ساّي ای  آًبى ّش ًشح ٍ ًمـِ ،ًتيدِ خَاّذ ثَدثي ،عليِ اػالم ،دؿوٌبى

ای ثهذاى ٍاسد   لبدس ًخَاٌّذ ثَد وَچىتشيي هشثِ ّشگض ،ٍاسد ؿًَذ ثشای ؿىؼت اػالم
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وِ هؼلوبًبى دس تالؽ خهَد خْهت گؼهتشؽ اػهالم ٍ      وٌٌذ. الجتِ ايي ثذاى هعٌب ًيؼت

ًَسوهِ عالههِ   ّوهبى  ،ثلىهِ ثهش عىهغ    ،آًبى ّيچ هؼئَليتي ًذاسًهذ ی  ّب ؿىؼت ًمـِ

  ِ ٍ    ،وٌهذ  ههي  ًجبًجبيي ثهذاى تَكهي ب اّهل وتهبة اؿهبسُ    خهَة لتهبل ثه   ايهي آيهبت ثهش 

 ( 248 :9ج  ،1417 ،)ًجبًجبئيداسد

يعٌي تهالؽ دؿهوٌبى ثهشای ًهبثَدی اػهالم ٍ ؿىؼهت        ؛آى خب وِ چٌيي حميمتي اص

اص ايي سٍ دس ايي لؼوت ثِ  ،كؿ ًوبيبى تش اػت 8تَثِ ٍ  32ًبپزيشی اػالم، دس آيبت 

 .پشداصين هي ثشسػي آًبى

فِؤُا نُارَ الّلَسِ ِِفَوْااتِمِ ِ وَ يَفَِْل الّلَسُ  ََِ أَرْ يُةاِ َ نُةارَ ُ وَ   يُزِيذُورَ أَرْ يُطْ» دس ػَسُ تَثِ آهذُ:

خَاٌّذ ًَس خذا سا ثب ػخٌبى خَيؾ خبهَؽ وٌٌهذ، ٍلهى خذاًٍهذ     هى «لَاِ رَزِ َ الْ  وِزُورَ

 .ّشچٌذ وبـشاى سا خَؽ ًيبيذ گزاسد، تب ًَس خَد سا وبهل وٌذ، ًوى

ٍ   عمبيهذ ؿهشن   ٍ ّب آيبت لجل پيشاهَى ثذعت ِ    آهيهض يْهَد   ًلهبسی هٌهبلجي سا اسائه

 ّب هعشـي خَد سا هٌضُ اص ايي ًؼجت وِ دٌّذ. خذاًٍذ آًبى سا ثِ ايي دليل ًفشيي وشدُ هي

آًْب ٍ ثهِ  ی  ّب ػشاًدبم تالؽ ؿَد ٍ هي حبل اّل وتبة تَكيؿ ،دس ايي آيِ ٍ ذ.ٌوٌ هي

 گشدد.  هي ًَس ولي هخبلفبى اػالم ثيبى

 ثِ ـْن آيِ چٌذ ًىتِ ثبيذ سٍؿي ؿَد: ثشای سػيذى

 نوراهلل مقصود از -1

دليل ٍ ثشّبى، ثيهبى كهفت    پٌح هعبًي هختلؿ هبًٌذ: هفؼشاى ايي ولوِ سا ثِ ثيؾ اص

اهب ثهب تَخهِ    اًذ. .. تفؼيش وشدُ تَحيذ ٍ ٍاليت علي )عليِ الؼالم( يب ًجَت پيبهجش پيبهجش،

 ،تهب  ثهي  ،ػهوشلٌذى  ٍ 119: 4ج ،ؽ1371 ،سؿيذالذيي هيجذى) ،اؼلت هفؼشاى ثِ ديذگبُ

ِ ٍ  207: 5ج ،تب ثي ،ًَػى ٍ 54 :2ج  3ج، ق1418 ،ثيوهبٍى  ٍ  34: 4ج، ق1424 ،هؽٌيه

 ،ًجهشى  ٍ 119: 4ج، ق1419،اثي وثيش دهـهمى ٍ  417: 3ج، تب ثى ،حمى ثشٍػَىٍ   79:

نارر  ( تفؼهيش  17 :3ج ،ق 1418،ثعبلجي 340ٍ: 2ج، ق1420 ،ثؽَىٍ  82: 10ج ،ق 1412
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خبهع  چٌيي تفؼيشی ،عالٍُِ تش خَاّذ ثَد. ث كحيح ثِ لشآى يب اػالم ٍ يب ّش دٍ آى اهلل

 گيشد. هي ثَدُ، ّوِ هَاسدی روش ؿذُ سا دس ثش

 خامرش كردن به وسيله دهان هٌظَس اص -2

تفؼهيش   ،تىهزيت اّهل وتهبة    اؼلت هفؼشاى آى سا ثِ ؿشن ٍ ايي ثبسُ ثبيذ گفت:دس

 ٍ 417 :3ج ،تهب  ثهى  ،حمهى ثشٍػهَى   ٍ 119 :4ج، 1371 ،ىسؿهيذالذيي هيجهذ  ) اًذ وشدُ

 ٍ 34: 4ج ،ق1424 ،هؽٌيههِ ٍ 54: 2ج ،تههب ثههي ،ػههوشلٌذى ٍ 240 :2ج ،ق1420 ،ثؽههَى

 ،ق 1412 ،ًجهشى  ٍ  119: 4ج ،ق1419 ،وثيهش دهـهمى   اثي ٍ 79: 3ج ،ق1418 ،ثيوبٍى

 ٍ...(442: 5، ج1368 ،لوى هـْذى 35ٍ: 15ج،ق 1422 ،ثعلجى ًيـبثَسى ٍ 82: 10ج

ثهشای ثيهبى ًهبتَاًي ٍ     ،خبهَؽ وشدى ثِ ٍػهيلِ دّهبى سا   ،عالهِ ًجشػي دس ايي آيِ

ًَسّبی ههعيؿ سا ثهب    هعوَالً ،صيشا ؛داًذ هي آٍس تتعجيشی ؿگف ،ؿىؼت ؿخليت آًبى

اثهش   ـبيهذُ ٍ ثهي   ًَسّبی لَی ثهي  وشدىوٌٌذ ٍ ـَت دّبى ثشای خبهَؽ هي دّبى خبهَؽ

ـبيهذگي   تَاًذ ًـبى دٌّذُ پَچي ٍ ثي هي ،پغ ايي تعجيش( 38 :5ج ، 1372،اػت. )ًجشػي

خَاٌّذ ثب تىزيت ٍ دؿوٌي ًؼجت ثِ اػالم ٍ لهشآى آى سا   هي وبسّبی اّل وتبة ثبؿذ وِ

 ثؼبى ـَت وشدى دس ًَس عظين اػت. ،خبهَؽ ٍ هحَ ًوبيٌذ دس كَستي وِ ايي وبس آًْب

وهِ ؿهشن ٍ تهالؽ آًهبى عليهِ       ثب ايي ،ثب تَخِ ثِ اداهِ آيِ ،ًىتِ لبثل تَخِ ايي وِ

ىِ ثبص لشآى ثذاى اوتفب ًىشدُ، ثل ،تإثيش هبًٌذ ـَتي اػت دس ًَس عظين ٍ ثي ،لشآى ٍ اػالم

ًبپزيشی اػالم ٍ ثشای ايي وِ وبسّبی آًبى سا دس خهبهَؽ   ويذ ثش ؿىؼتإاحتوبالً ثشای ت

 ،ـهبى دّهذ  سا ً وشدى ٍ ًبثَدی اػالم عجث خلَُ دّذ ٍ ؼلجِ ٍ پشتَاـىٌي ديهي اػهالم  

آيهِ  هوهوَى   دس ػَسُ كؿ ًيض .وَ يَفَِْل الّلَسُ  ََِ أَرْ يُاِ َ نُارَ ُ وَ لَاِ رَزِ َ الْ  وِزُورَ: ـشهبيذ هي

آههذُ  ئشِيذٍٔىَ لِئٌْفِؤُا عجبست  ،ئشِيذٍٔىَ ؤَىْ ئٌْفِؤُاثِ خبی ثب ايي تفبٍت وِ  ،روش ؿذُـَق 

 اػت.

آيِ ًخؼهت اؿهبسُ ثهِ خهبهَؽ      گَيذ: ت هىدس تَهيح ايي تفبٍ هفشدات دس ،ساؼت

 ٍلى دٍهى اؿبسُ ثِ خبهَؽ وشدى ثب تَػل ثِ همذهبت اػهت.  وشدى ثذٍى همذهِ اػت،

 (305: ف 1362 ،)ساؼت اكفْبًي
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ّهبی آًْهب    ًيض ػخي اص اّهل وتهبة ٍوبسؿهىٌي    خبلت ايٌىِ دس آيبت لجل اص ايي آيِ

آى ٌّگهبم   .اػشائيل اػهت  يحوشت عيؼي ٍ تىزيت ثٌ پيشاهَى سػبلت ،ػت. ايي آيبت

ٍلهي آًْهب دس    ،دّهذ  ههي  وِ حوشت عيؼي ًَيذ ظَْس سػَل اوشم سا ثهِ ثٌهي اػهشائيل   

ًؼجت ػهحش ثهِ اٍ دادًهذ. اص     ،آى حوشت سا تىزيت وشدُ ،سٍ ؿذى ثب ايي حميمت سٍثِ

)سخَ  ؿَد ثهِ  داًذ. هي اص ّذايت خَد دٍس ظبلن لوذاد ًوَدُ ٍ ايي سٍ خذاًٍذ آًبى سا

 كؿ( 6ٍ7آيبت 

چهَى   ،وبسّبی اّل وتبة ٍ اّل ؿشن دس ًبثَدی اػالم ،ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ ايي وِ

    ِ  ؛ـَتي دس ًَس عظين اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ايي وِ خذاًٍذ هبًع خَاػهت آًهبى اػهت ثلىه

ِ  .اسادُ اٍ آى اػت وِ ّش سٍص ًَسؽ سا ثيـتش وٌذ، تهب ثهِ ًْبيهت ووهبل ثشػهذ       چگًَه

   ًبپزيش اػت. ؿىؼت ،وٌذ. هؼلوبً چٌيي ديٌي تَاًذ ؿىؼت دس آى ساُ پيذا هي

 اسالم دیه جُاوی

ثهش خْهبًي ؿهذى آى ًيهض      ًبپزيشی اػهالم  ىؼتتَاًذ عالٍُ ثش ؿ هي آيبت هَسد ثشسػي

 داللت وٌذ. 

آيٌذُ سٍؿهٌي   ايي آيبت ظبّشاً، .ثش ايي هٌلت ظَْس ثيـتشی داسًذ ،اهب آيبتي اص لشآى

ِ    ای آيٌذُ ،دّذ هي ثشای خْبًيبى ًَيذ  ،وِ دس آى ّوِ اديبى ثبًل ٍ هٌحهشؾ اص ثهيي سـته

ثهِ دسػهتي ثهِ     ،گؼتشؽ خَاّذ يبـت ٍاحىهبم ٍ دػهتَساتؾ   ،اػالم دس ػشتبػش خْبى

آهذ. اص آى خب وِ ايي آيبت تفبٍت چٌذاًي ثب ّن ًذاسًذ ثهِ ثشسػهي آيهِ     اخشا دسخَاّذ

 .وٌين هي تَثِ اوتفب 33

ٍٓ دِييِ الْحٓكِ لِئظِْْشَُٔ عٓلَى الهذيييِ    سٕػٓلَ سٓػَٔلَِٔ ثِبلْْٔذىَّٔٓ الَزِی ؤَ " خَاًين: هي دس ايي آيِ

ـشػتبد تهب   ،اٍ وؼي اػت وِ پيبهجشؽ سا ثب ّذايت ٍ ديي دسػت "ىوُلِِِ ٍٓ لََٕ وَشُِٓ الْؤـْشِوَُ

 .ّش چٌذ هـشوبى خَؽ ًذاؿتِ ثبؿٌذ ،آى سا ثش ّش چِ ديي اػت، پيشٍص گشداًذ

لهشآى وهبس    .تىزيت اّل وتهبة ثهَد   ّب ٍ هَسد ثذعت دس ،جلچٌبًىِ گزؿت آيبت ل

 وٌهذ.  ههي  ًبپزيشی اػالم تبويذ ثش ؿىؼت آًبى سا هبًٌذ ـَتي دس ًَس عظين هعشـي وشدُ ٍ

ؿَد ثلىهِ؛ ثهِ    اّل ؿشن ثذيي خب ختن ًوي آخش وبس ًيؼت ٍ وبس اّل وتبة ٍ ،اهب ايي
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َ  هي گيش ؿذى اػالم دادُ دًجبل ايي هٌلت ًَيذ عبلن ػهخٌبى لجهل    ،د. ثهذيي كهَست  ؿه

 گشدد.  هي تش ثيبى سٍؿي ،ًْبيت وبس هخبلفبى اػالم ٍ ديي حك ،تىويل ؿذُ

 ثشای ـْن آيِ ثبيذ چٌذ ًىتِ سٍؿي گشدد. 

 :"ديي حك "هفَْم -1

 ،گٌبثهبدی ) اًهذ.   ( تفؼهيش وهشدُ  )ثهِ ٍاليهت علهي     ديي حهك سا "ثشخي اص هفؼشاى 

ايهي   ،( ايهي دػهتِ اص هفؼهشاى   249 :2ج  ق: 1418 ،ٍ ـين وبؿبًي 254 :2ج  ق:1408

 ثيهبى  ،تفؼيش سا ثش اػبع سٍايتي وِ اص اهبم وهبظن )عليهِ الؼهالم(، دس وهبـي ًمهل ؿهذُ      

اٍػت وِ سػَلؾ سا اههش   "ـشهبيٌذ: هي دس ريل ايي آيِ (وٌٌذ. اهبم وبظن )عليِ الؼالم هي

الّهزى اههش   ّهَ  )"ٍكي خَد ًوَد ٍ ٍاليت عجبست اص ديي حك اػهت..  ،ثِ ٍاليت وشدُ

( 254 :2ق:ج 1408 ،ّوهبى ٍ گٌبثهبدی   "..ّي ديي الحكّية لَكيِّ ٍ الَال يةسػَلِ ثبلَال

سا  "ديهي حهك  "هملهَد اص   ،اؼلهت هفؼهشاى   ؿَد هي اهب ثب هشاخعِ ثِ اوثش تفبػيش سٍؿي

حؼهيٌي ؿهبُ    ،9:247ج :1417 ،ًجبًجهبئي  ٍ  209 :5ج تهب:  ثهي  ،ًَػهى ) داًٌذ. هي اػالم

 :ؽ1371 ،سؿهيذالذيي هيجهذى  ٍ  5:38ج :1372 ،ٍ ًجشػي 227 :5ج  :1363 ،العظيويعجذ

 ،ثؽههَىٍ ،10:82ج :ق1412 ،ًجههشى ٍ 417 :3ج :تههب ىثهه ،حمههى ثشٍػههَى ٍ  4:119ج

ٍ   9:226:ج ق 1408 ،ساصى اثَالفتهههَحٍ  5:278:جق1415 ،آلَػهههى 2:340ٍق:ج1420

 ٍ...( 168 :3ق :ج  1423،ٍ ثلخي  4:ج 1336 ،ٍ وبؿبًي 224:ف 2:ج 1377 ،لشؿي

 ثَد تش خَاّذ تفؼيش آى ثِ اػالم هٌبػت ،اص ايي سٍثب تَخِ ثِ ديذگبُ اؼلت هفؼشاى

 :"ليظْشُ"هشخع هويش دس -2

ًجهك   ثيي هفؼشاى اختالؾ ٍخَد داسد. چيؼت؟ "ليظْشُ"دسثبسُ ايٌىِ هشخع هويش 

 ،ئيٍ ًجبًجهب  5:209تب:ج ثي ًَػى) گشدد. هي ثش "ديي حك" ايي هويش ثِ ،ديذگبُ ثشخي

 "سػههَل" هشخههع آى سا ،ٍ..( اهههب ثعوههي 5:278:جق 1415 ،آلَػههى ٍ 9:247:ج1417

حمهى  ٍ  4:119:جؽ1371 ،سؿهيذالذيي هيجهذى  ٍ  79 :3:ج  ق1418 ،)ثيوبٍی داًٌذ. هي

ٍ..(  10:82:جق 1412 ،ًجهشى ٍ 417 :5:جق 1415 ،آلَػهى ٍ 3:340: جتهب  ثى ،ثشٍػَى

وٌٌذ، تفهبٍت صيهبدی    هي ثشای آيِ روش ،ُدس حبل ًتيدِ ٍ تفؼيشی سا وِ ّش دٍگشٍ ،ٍلي
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روش ؿذُ  ،ثب يىذيگش ًذاسد، ّش چٌذ ًجك سٍايتي وِ اص اثي عجبع، دس ثبسُ تفؼيش ايي آيِ

ايهي هعٌهي    وٌذ ٍ هي ثِ ولي ـشق ،تفؼيش ٍ هعٌي آيِ ،داًؼتِ "سػَل"ٍ هشخع هويش سا 

وِ ّيچ چيضی اص اديهبى  ثذاًؼبى  ،دّذ : خذا ّوِ اديبى سا ثِ سػَل تعلينسػبًذ وِ هي سا

 ٍ 209/ ف 5تهب:ج   ثهي  ،ًَػهي  ٍ 261 :4ج  :1336 ،خْبى ثش اٍ هخفي ًوبًذ. )وبؿبًي

ثهِ   (1787 :6ق:ج  1419 ،ٍ اثي اثي حهبتن  119/ ف 4ج  ؽ:1371 ،الذيي هيجذیسؿيذ

عالٍُ ثهش   : اٍالًصيشا .اػت "ديي حك"ثِ احتوبل لَی هشخع هويش ّش حبل دس ايي خب، 

: دس كهَست ثشگـهت ههويش ثهِ     وٌٌذ. ثبًيهبً  هي آى سا تبييذ ،سٍايبت ،شاىًظش اؼلت هفؼ

 ثبيذ هوبـي سا دس تمذيش گشـتِ ؿَد. "سػَل"

ِ  ،ثهبال سـهتي   ،ثِ هعٌبی هختلفي چَى ثشٍص "ظْش "ولوِ دس وتت لؽت ... آههذُ  .ؼلجه

 ،ٍ لشؿههي 3:39ؽ:ج 1375 ،ٍ ًشيحههي 541 :1ق:ج  1412 ،)ساؼههت اكههفْبًي .اػههت

( ثب تَخِ ثِ تفؼيشّبيي وِ اص ايي آيِ، دس وتت سٍايي ٍ وتت تفؼهيشی  277 :8:ج 1371

 .هٌبػت خَاّذ ثَد هعٌي ؼلجِ ٍ پيشٍصی ثشای ايي لؽت دس ايٌدب ،ؿذُ

 ،ٍلتهى دس ههَسد چيهضى    "اظْهبس  "ولوِـشهبيٌذ:  هي دس ثبسُ ايي آيِ ،عالهِ ًجبًجبيي

ديهي  خذاًٍهذ   گهَيين  ٍلتى هىدّذ،  ؿَد، هعٌبى ؼلجِ سا هى عليِ چيض ديگش اػتعوبل هى

ِ    ،اػالم سا ِ     ،ثش ػبيش اديبى اظْبس داد، هعٌبيؾ ايهي اػهت وه  آى سا ثهش ػهبيش اديهبى ؼلجه

ّبى ؼيش خذايى اػت وِ دس ثيي ثـش ػهلَن   . ٍ هٌظَس اص ّوِ اديبى، ّوِ سٍؽدّذ هي

 (19:225:ج 1417،. )ًجبًجبئيؿَد هى

اػهت وهِ هٌظهَس اص ايهي ؼلجهِ،      ؿَد ايهي   هي اهب ػؤال ديگشی وِ دس ايي خب هٌشح

چگًَِ ؼلجِ ٍ پيشٍصی اػت؟ آيب ايي پيشٍصی دس خبسج تحمك يبـتِ اػت يب ٌَّص هحمك 

 ًـذُ اػت؟

 آساء هفؼشاى دس ثبسُ هلذاق ؼلجِ ٍ پيشٍصی اػالم ثش ػبيش اديبى: –3

اًهذن   ،تَاى گفهت  هي .دٌّذ هي اسائِ ،هختلفي سا دس ثبسُ ايي آيِّبی  هفؼشاى ديذگبُ

ثلىِ اوثشيت آًبى دٍ يب چٌذ ًظهش   ،تفؼيش وبهال سٍؿٌي اص آى سا ثيبى وٌذ ،ؼشی اػت وِهف

 ؿَد: هي دس صيش ثِ ايي هَاسد اؿبسُ وٌٌذ. هي ثيبى ،هختلؿ سا ثِ عٌَاى تفؼيش احتوبلي
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اػهالم دس همهبم    ،ؼلجِ ثب حدهت ٍ ثشّهبى اػهت صيهشا     ،هٌظَس اص ظَْس ٍ ؼلجِ :الؿ

توبهي اديبى خْبى اػت چٌبًچِ احتدبخبت پيبهجش اػهالم ٍ   ؼبلت ثش هدبدلِ ٍ هعبسهِ،

 ق:1407 ،صهخـهشى ٍ 38 : 5:ج 1372 ،ائوِ هعلَهيي ؿبّذ ثش ايي هذعبػت. )ًجشػي

ٍ  36 : 5:ج 1418 ،ٍ ثعلجي ًيـهبثَسی 229:ف 9:ج ق 1408،اثَالفتَح ساصی 2:265ٍج

 ٍ..( 73/ ف 5:ج 1363،حؼيٌي ؿبُ عجذالعظيوي

خلَكهبً   ،ّب هؼلويي ثشًمبى هختلؿ ػبيش ػشصهييّبيي وِ  شٍصیثش پي ،ايي ؼلجِ :ة

ٍ هىهبسم   73/ ف 5ج  ،)ّوهبى  تٌجيهك اػهت.   دس صهبى خلفبء اًدهبم دادُ ثَدًهذ لبثهل   

 ٍ...( 33 :16ق:ج  1420،ٍ ـخشالذيي ساصی 372 :7ج  ؽ:1373 ،ؿيشاصی

اص ؿههشن ٍ  -ؼلجههِ ثههش اديههبًي اػههت وههِ پيشاهههَى سػههَل خههذا  ،: هٌظههَس اص آىج

 ..(.ٍ 227 :9:ج  ق 1408 ،)اثَالفتَح ساصی ثَد. -پشػتي ثت

ِ هملَد اص آى، ؼلجِ عولي ٍ ظبّشی اػالم ثش ّ -د ای وهِ   وِ اديبى خْبى اػت، ؼلجه

ِ  ،توبم اديبى ٍ هلل خْبى ،دسآى وهِ ّهيچ   ای  تحت ػيٌشُ اػالم دسخَاّذ آهذ؛ ثِ گًَه

 تؼلين اػالم ؿَد. هبًذ هگش ايي وِ ًوي آييٌي ديي ٍ

هْوتهشيي   آى سا ثهِ عٌهَاى يىهي اص    ،تفؼيشی اػت وِ اؼلهت هفؼهشاى   ،ذگبُ اخيشدي

 ،سؿهيذالذيي هيجههذى ٍ 38 :5:ج 1372 ،)ًجشػهي  اًههذ. احتوههبلي ثيهبى وهشدُ  ّهبی   تفؼهيش 

 ،آلَػهى ٍ 3:417: جتب ثى ،حمى ثشٍػَىٍ  3:79ق:ج 1423،ثيوبٍىٍ 35: 5ج :ؽ1371

 1412 ،ًجهههشى ٍ 72 : 5:ج 1363 ،ٍحؼهههيٌي ؿهههبُ عجهههذالعظيوي    5:277:جق1415

اًهذ   سٍايبتي سا وِ ريل آيِ آٍسدُ ٍ..( ٍ 15:35ج ق:1418 ،ثعلجى ًيـبثَسى ٍ 10:82:جق

ٌَّص تحمك ًيبـتِ اػت ثلىِ آى دس صهبى ًضٍل حوشت  ،ايي ٍعذُ ،اؿبسُ ثِ ايي داسد وِ

 :ؽ1364 ،لشًجهى ) خَاّهذ ثهَد.   يب ٌّگبم خشٍج حوشت هْهذی } {  ٍ عيؼي } {

 ،كهههبدلى تْشاًهههى ٍ 5:38:ج 1372 ،ًجشػهههي ٍ 5:277:جق1415 ،آلَػهههىٍ 8:121ج

 گَيهذ:  ههي  دس تفؼهيشؽ  اثَالفتَح ساصى ٍ.. 2:جق 1413 ،عبهلى ٍ 13:45: ج ؽ1365

هحّبن گفتٌذ: هعٌى آى اػت وِ، تب ديي حك سا اظْبس وٌذ ثش ّوهِ ديٌْهب ٍ ايهي عٌهذ     "

وهِ   -عليِ الؼّهالم  -ًضٍل عيؼى ثبؿذ اص آػوبى، ٍ ػذّى گفت: عٌذ خشٍج هْذى ثبؿذ
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ثهِ   ثهِ وهشُ، يهب   يب ثِ ًَ  ٍ يب اػالم آيذ هگشّوِ ديٌْب يىى ؿَد ٍ ّيچ وغ ًوبًذ وِ 

ٍ ايي دٍ سٍايت هتمبسة اػت ثشاى آى وِ ًهضٍل عيؼهى اص آػهوبى ثهب      گشدى ًْذ خضيِ

چٌبى وِ دس اخجبس هخبلؿ ٍ هؤالهؿ آههذُ اػهت، ٍ    اـتٌذ.  هي ثب ّن اتفبقخشٍج هْذى 

عليْن الؼّالم. اثَالفتَح  -ت وشدُ اػت اص ثبلش ٍ كبدق ٍ خولِ اّل الجيتايي لَل سٍاي

خْهبى  ّبی  ّبيي اص ػشصهيي تتٌْب ثب تلشؾ لؼو ،ثب ايي ثيبى (9:227:ج ق 1408 ،ساصى

ؿًَذ ٍ ثب ٍخهَد آصاس ٍ   هي هختلؿی  ّب وِ ّش سٍص گشـتبس هىتتّبی  ٍ ثب ٍخَد اًؼبى

چهَى يَْديهبى كْيًَيؼهت ٍ..، ًؼهجت ثهِ       ،ديگهش  ـشاٍاًي وِ پيشٍاى اديهبى ّبی  اريت

 .دس خبسج تحمهك يبـتهِ اػهت    ،ؿبيذ ًتَاى گفت ايي آيِ وبهال ،دٌّذ هي هؼلوبًبى اًدبم

 ) ( اًدهبم ثهب ظْهَس حوهشت هْهذى    تحمك ايي آيِ هشحلِ ًْبيى  ،ثلىِ ثِ احتوبل لَی

دس  ،ديگش ؿذُثش اديبى  ،گيشد. ظَْسی وِ، هَخت ثشتشی ٍ پيشٍصی ّوِ خبًجِ اػالم هي

دس ػشتبػهش   (، احىهبم سٍح ثخهؾ اػهالم،   عليِ الؼالم) ػبيِ حىَهت عذل اهبم هْذی

 ،تفؼيشی اػت وِ اؼلت هفؼشاى ؿيعِ ٍ ػهٌي  ،خْبى ثِ اخشا دسخَاّذ آهذ. ايي ديذگبُ

 وٌهذ.  هي تبييذ ،ٍ سٍايبت صيبدی ًيض آى سااًذ  ثش آى تبويذُ وشدُ ،ثِ عٌَاى يه تفؼيش هْن

 ؿَد: هي اؿبسُ ايي سٍايبت ِ ثشخي اصث دس ايي خب

ُ دس حهك لهبئن آل   پهغ ايهي آيهت ًهبصل ؿهذ     " :دس تفؼيش لوي دسثبسُ ايي آيِ آهذُ 

 (289/ ف 1ؽ:ج  1367 ،لوي "ـبًْب ًضلت ـي المبئن هي آل هحوذ") "هحوذ

ِ  ًوي آى ٌّگبم خشٍج هْذی خَاّذ ثَد وِ وؼي ثبلي" ػذی گَيذ:  هبًذ هگش ايٌىه

ٍ رله عٌذ خهشٍج الوْهذی ال يجمهى ؤحهذ إال دخهل ـهي       ") "ضيِ دّذاػالم آٍسد يب خ

 (36: 5ق:ج1418 ،ثعلجى ًيـبثَسى" اإلػالم ؤٍ ؤدّى الخشاج

ديٌى ٍ آئيٌى دس دًيب ثبلى ًخَاّذ هبًذ خض آًىِ اػهالم  "ولجي دس ثبسُ ايي آيِ گَيذ: 

َػهتِ ٍلهى   پيً ثش آى پيشٍص خَاّذ ؿذ ٍ ايي خشيبى حتوى اػت اگش چِ تب وٌَى ثَلَ 

اليجمي ديي االظْش عليهِ الؼهالم ٍ ػهيىَى    ") ليبهت ثشپب ًـَد تب ايي خشيبى ٍلَ  يبثذ.

 ،227 :9: ج ق1408 ،اثَالفتهَح  "رله ٍ لن يىي ثعذ ٍ ال تمَم الؼبعِ حتي يىَى رله

 (36 :5ق:ج 1418،ٍ ثعلجي
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َاى ايي ثِ خذا ػَگٌذ ٌَّص هحت"  اص اهبم كبدق   دس تفؼيش ايي آيِ چٌيي ًمل ؿذُ

خشٍج وٌهذ ٍ ثهِ ٌّگهبهى    "لبئن "پزيشد وِ آيِ تحمك ًيبـتِ اػت ٍ تٌْب صهبًى تحمك هى

ٍ اللَِ هب ) "..ًخَاّذ هبًذ وِ اٍ ليبم وٌذ وؼى وِ خذا سا اًىبس ًوبيذ دس توبم خْبى ثبلى

ِ ًضل تبٍيلْب ثعذ ٍ ال يٌضل تبٍيلْب حتى يخشج المبئن ـبرا خشج المبئن لن يجهك وهبـش ثبللَه   

   (2:211ج :ق1415 ،عشٍػى حَيضى ،نالعظي

ـشههَد:   ههي  وِ -كلى اللَِ عليِ ٍ آلِ -ؿٌيذم اص سػَل خذا " :همذاد ثي اػَد گَيذ

ّيچ خبًِ گلى ٍ هَيى دس سٍى صهيي ثدبى ًوبًذ خض آًىهِ ولوهِ اػهالم دس آى داخهل     

ذا آًهبى سا اّهل   گشدد، يب ثب عضت ٍ يب ثخَاسى، يب ايٌىِ اػالم آًبى سا عضيض گشداًذ ٍ خه 

ايي ديي گشداًذ ٍ دس ًتيدِ ثَػيلِ آى عضيض گشدًذ، ٍ يب خَاسؿهبى گشداًهذ ٍ ثخهَاسى    

لبل ػوعت الومذاد ثي االػَد يمَل ػوعت سػَل اهلل ") "تحت اًبعت اػالم دس آيٌذ..

ال يجمي علي ٍخِ االسم ثيت هذس ٍ ال اثش االدخلتِ ولوهِ االػهالم يعهض عضيهض      "يمَل: 

 ،اثهي وثيهش  " اهبيعضّن اهلل ـيدعلْن ههي اّلْهبء ٍ اههب يهزلْن ـيهذيٌَى لْهب       اٍيزل رليالً

 ،ثؽهَى  10:185ٍق:ج  1418 ،ٍ صحيلهي  38 : 5: ج 1372 ،ًٍجشػي 120 :4ق:ج 1419

 (341/ ف2ج :1420

اگش اص عوش دًيب ـمهي يهه    "ـشهبيٌذ: هي )كلي اهلل عليِ ٍالِ( دس ايي ثبسُ سػَل خذا

... .وٌذ تب خبسج ؿَد ـشصًذم هْهذی  هي آى سٍص سا چٌبى ًَالًيسٍص ثبلي ثوبًذ خذاًٍذ 

لََٕ لَنٕ يٓجٕهكَ هِهيَ الهذًُْيٓب إِلَهب     ") "گيشد. هي ػلٌٌت ٍ ـشهبًشٍائيؾ ؿشق ٍ ؼشة عبلن سا ـشا

ػٔهلٌَْبًُِٔ الْوٓـْهشِقَ    ٍٓ يٓجٕلُػَ...يَٕٓمٌ ٍٓاحِذٌ لَإًََبلَ اللَِٔ رَلِهٓ الْيَٕٓمٓ حٓتَى يٓخْشُجٓ ـِيِِ ٍٓلَذِی الْوْٕٓذِیُ

 (71:  52ج  :ق1403 ،دلؼيه "ٍٓ الْوٓؽْشِةٓ 

.. خذاًٍذ هتعبل ؿشق ٍ ؼشة خْبى سا ثِ دػت هْهذی  "ٍ ًيض دس سٍايتي ديگش آهذُ

المبئن الزی يفتح اهلل تجبسن ٍ تعبلى روشُ على يذيهِ هـهبسق اضسم ٍ   .. ") "وٌذ هي ـتح

 (65ق:ف  1378 ،ؿيخ كذٍق "هؽبسثْب

 ديث ديگشى ًيض ثِ ّويي هووَى اص پيـَايبى اػالم ًمل ؿذُ اػت.احب
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ِ  خْبى سٍصی سا دس پيؾ ،ثب تَخِ ثِ هوبهيي ايي سٍايبت دس آى اػهالم   ،سٍ داسد وه

ِ ثِ عٌَاى ديي خْبًي ظبّش خَاّذ ؿهذ ٍآى صههبًي اػهت     ،ثش ػبيش اديبى ؼلجِ وشدُ  وه

 سا ثِ اتوبم سػبًذ.هْذى ) ( ظَْس وٌذ ٍ ثشًبهِ خْبًى ؿذى اػالم حوشت 

 وظز بزگشیدٌ

ِ  هي ّش يه اص ًظشيبت اسائِ ؿذُ ثهِ حؼهبة آههذُ ٍ هلهذالي اص آى      ،تَاًٌذ تفؼيش آيه

ؼهيش اػهت صيهشا؛ اٍال:    تهشيي تف  ديذگبُ اخيش لهَی  ،سػذ  هي ثبؿٌذ ٍلي ثبيذ گفت ثِ ًظش

ِ  ،ّب ػبيش ديذگبُ دهت ٍ  ثهِ ح  ،اص ًَاللي ثشخَسداس ّؼتٌذ هثالً دس ًظش اٍل حول ؼلجه

دٍس ی  دّذ وِ دس آيٌهذُ  هي ثـبستي سا ،آيِ هزوَس ،ثشّبى، ثِ ايي دليل هٌبػت ًيؼت وِ

اص لحهبٍ حدهت ٍ ثشّهبى اص     ،دس كَستي وِ ؼلجِ اػالم .يب ًضديه تحمك خَاّذ يبـت

اثهي وثيهش    ٍ 54 :2ج  تب: ثي ،ػوشلٌذی) ّوبى اثتذای ظَْسؽ هعلَم ٍ همشس ثَدُ اػت.

( عهالٍُ ثهش آى ثشسػهي    463 :1:ج  1418 ،ٍ ـين وبؿبًي 120 :4ق :ج 1419 ،دهـمي

ًـبى دٌّذُ ايي هٌلت اػهت   ،تَثِ 8وْؿ  20دس آيبت ديگش، هبًٌذ آيبت  "اظْبس"هبدُ 

ثلىِ ثيـتش ثهِ هعٌهي ؼلجهِ خؼهوبًي      ،ًِ تٌْب ثِ هعٌي ؼلجِ هٌٌمي ًيؼت ،ايي ولوِ ،وِ

ديگهش اص ايهي   ّبی  ؼيشٍتف (37 2 :7ؽ:ج 1373،)هىبسم ؿيشاصی ٍلذست ظبّشی اػت.

ثِ وهبس سـتهِ اػهت ٍ روهش آى ثيهبًگش       "ولِ"كحيح ًيؼتٌذ وِ، دس ايي آيِ ولوِ  خْت

عوهَم اديهبى ٍ   ی  ای يب هحهذٍد ًهذاسد ثلىهِ دس ثشداسًهذُ     خٌجِ هٌٌمِ ،اػت وِای  ؼلجِ

 (1250ف  :1384 ،)هىبسم ؿيشاصی هزاّت خْبى اػت.

ثبلثهب:   اًهذ.   تفؼيشّب دس ًظش گشـتِ تشيي هْن صآى سا ثِ عٌَاى يىي ا ،ثبًيب: اؼلت تفبػيش

دس  ،آيِ ثِ ايي هٌلت اؿبسُ داسد وِ ديي اػالم ثش ّوِ اديهبى ؼبلهت خَاّهذ ؿهذ     ظبّش

 كَستي وِ ايي اهش ٌَّص هحمك ًـذُ اػت ٍ اص ًشؾ ديگش سٍايبت ظَْس هْهذی } { 

يل ايي آيِ كبدس ؿذُ ـشاٍاًي رّبی  سٍايت ؼلجِ آى ثش ػبيش اديبى هتَاتش ّؼتٌذ. ساثعب: ٍ

 وٌذ. هي اػت وِ ايي هٌلت سا تبييذ
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تَاًذ تٌْب ثب ظَْس اههبم لهبئن } {    هي ،ثٌبثشيي ثِ احتوبل لَی تحمك ًْبيي ايي ؼلجِ

 اًدبم گيشد.

ًيهض آههذُ    "كهؿ  "ػهَسُ  9آيِ عيٌب ثب ّويي الفبٍ دس ،تَثِ 33الصم ثِ روش اػت آيِ

ػهَسُ   27گشديذُ اػهت. دس آيهِ   تىشاس  ضًي "ـتح "ػَسُ اػت ٍ ثب تفبٍت هختلشى دس

ههذتي لجهل اص كهلح     وهِ آى حوهشت   ،ثحث ثش ػش كبدلبًِ ثَدى سٍيب پيبهجشاػت ،ـتح

ثشخهي اص هؼهلوبًبى دچهبس تشديهذ      ،حذثييِ ديذُ ثَد. ٍلي چَى دس آى ػبل تعجيهش ًـهذ  

ثهِ   ثهِ ايٌىهِ آًهبى    ،خذاًٍذ دس ايي آيِ هوي تبويذ ثش كبدلبًِ ثَدى سٍيب پيهبهجش  .ؿذًذ

 ًيهض ثهِ آًهبى    سا "ـتح لشيت" ثـبست ،ؿًَذ هي ٍاسد هؼدذالحشام صٍدی ثب ووبل اهٌيت

ّٔهَٓ الَهزِی ؤَسٕػٓهلَ سٓػٔهَلَِٔ     : خَاًين هي ايي ػَسُ 28دس آيِ  ،. ثِ دًجبل ايي ٍعذّبدّذ هى

يعٌهي ايهي ًْبيهت وهبس      "ِْيذاثِبللَِِ ؿَ  ٍٓ دِييِ الْحٓكِ لِئظِْْشَُٔ عٓلَى الذيييِ وُلِِِ ٍٓ وَفى  ثِبلْْٔذى

صهبًي ـشا خَاّذ سػيذ وهِ اػهالم ثهش     ،چشا وِ ،گبم اٍل اػت ،ثلىِ ايي پيشٍصی ،ًيؼت

 توبهي اديبى ؼلجِ خَاّذ وشد ٍ ّوِ سا تؼلين خَد خَاّذ ًوَد.

 اػالم ديي ٍاحذ يب ديي ؼبلت:

َُ خله  ،ثهِ عٌهَاى ديهي خْهبًي     خْبًي اػت وِ دس آى اػهالم  ،ثيبى ؿذ خْبى آيٌذُ

اديهبى   ،سػذ وِ آيهب دس وٌهبس ايهي ديهي خْهبًي      هي حبل ايي ػَال ثِ رّي .خَاّذ وشد

آػوبًي ديگش چَى يَْد ٍ ًلبسی ٍ... ٍخَد خَاٌّذ داؿت؟ يب ثِ ًهَس وبههل اص ثهيي    

 خَاٌّذ سـت؟

ٍلهي ظهبّشاً پبػهخ ايهي      ،تَاًذ تب حذی حميمت سا سٍؿي وٌذ هي اگش چِ آيبت ـَق

ؼلجهِ ٍ ػهيٌشُ اػهالم     دسايي آيبت يبـت. صيشا؛ دس آًْهب تٌْهب اص   تَاى وبهال ًوي ػَال سا

ػيٌشُ ٍ ؼلجهِ ّويـهِ ثهِ هعٌهبی اص      ،ػخي ثِ هيبى آهذُ اػت. چٌبى وِ هـخق اػت

اص ايي سٍ، ثشای ـْن ايي هَهَ  ثهِ ثشسػهي آيهبت     .ثيي ثشدى وبهل ٍ يىتب ؿذى ًيؼت

 پشداصين.   هي ديگش دس ايي صهيٌِ

   م ديي ٍاحذ ؼبلت: اػالاحتوبل اٍل -الؿ



 06      روایات شمولی آییه اسالم از منظر قرآن وجهان

 ثشداؿهت  چٌهيي  ،دس وٌبس ثشخي ديگش اص آيهبت  ،ثب دس ًظش گشـتي آيبت هَسد ثشسػي

اػهالم   ديٌي خض اػالم ثبلي ًوبًذ ٍ ،ٍ توبم ؿذى حدت ثب ظَْس لبئن)عح( ،ؿَد وِ هي

 ثِ عٌَاى ديي ٍاحذ ٍ يگبًِ خَاّذ ثَد.

دس حميمت، ديي ًضد خهذا ّوهبى    (19عوشاى / لآ) "...إِىَ الذيييَ عٌِْذٓ اللَِِ الْئِػٕالمٔ" -1

ثِ هعٌي ديي پيهبهجش   ،دس ايي آيِ "اػالم"ولوِ  ،ثٌب ثِ ًظش ثشخي اص هفؼشاى". اػالم اػت

ـهين   1:235ٍ: ج1363 ،حؼهيٌى ؿهبُ عجهذالعظيوى   ) كلي اهلل عليِ ٍ آلِ( اػت.) اوشم

تؼهلين حهك    عٌي:ٍ..( ٍگشٍّي ديگش آى سا ثِ هعٌي لؽَی ي 1:322ق: ج 1418 ،وبؿبًى

 ،ًجهشى ٍ   2:418ج تهب:  ثهي  ،ًَػى ٍ 3:120ج :1417 ،)ًجبًجبئي اًذ. ًظش گشـتِ ؿذى دس

 ٍ..(2:39:ج1317 ،لشؿىٍ  2:22ق:ج1418 ،ثعبلجىٍ  3:141ج :ق1412

اػهالم اػهت ٍ    ،دس كَست اٍل هعلَم اػت وِ ديي حك ٍ هَسد لجَل ًضد خذاًٍهذ 

ظش دٍم گشچِ اػهالم ثهِ هعٌهي ديهي اػهالم      ٍ ًجك ً .ديي حمي ٍخَد ًذاسد ،ؼيش اص آى

صيشا ثب تَخِ ثهِ اداههِ    .ؿَد ًوي چٌذاى تفبٍتي ايدبد ،ٍلي دس ًتيدِ ٍ تفؼيش آيِ ،ًيؼت

تؼلين ٍاًبعهت  »اختالؾ راتي ٍخَد ًذاسد. ّوِ آًبى دس هعٌي  ،ثيي ؿشايع هختلؿ ،آيِ

ٍ  تٌْب اص حيهث ًمهق ٍو   ،لبثل خوع ّؼتٌذ. تفبٍت آًْب« اص ـشهبى الْي ثهِ  وهبل اػهت. 

اص ايهي سٍ؛ ثهب دس    ،اًهذ  چٌيي ظَْس يبـتِّبى هختلؿ  اهتّبی  ظشـيتحؼت دسخبت ٍ 

تَاًذ تؼلين ٍالعي  هي اًؼبى ،ـمي ثب لجَل ديي اػالم اػت وِ ،ًظش گشـتي تىبهل ثـشی

 (120 – 121 : 3: ج 1417 ،ًجبًجبئي) حك ؿَد.

تٌْهب ديهي    ،تىبههل ثـهشی  ثٌبثشايي اػالم ًبة هحوذی دس حبل حبهش ثب تَخهِ ثهِ   

 .خذاػت ٍ اديبى ديگش ثِ عٌَاى همذهِ ايي ديي وبهل ّؼتٌذ

 ،سٍثِ سٍ ّؼهتين وهِ دس آى   ،دس ايي خب روش ايي هٌلت هشٍسيؼت وِ هب ثب سٍايبتي

ديهي ٍػهٌت    ،ايـهبى  هْهذی)عح(  ٌّگبم ظَْس اههبم  ،هٌلت اؿبسُ ؿذُ اػت وِ ثِ ايي

يٓمَُمٔ الْمَبئِنٔ ثِإَهٕشٍ خٓذِيذٍ » ـشهَد:ًمل ؿذُ وِ  ثبلشاهبم آًچِ اص خذيذی خَاّذ آٍسد. هبًٌذ 

اهبم لبئن ليبم وٌذ اهشی ًَ ٍ وتبثي ًَ ٍ لوهبٍتي  ٍلتي  ؛«ٍٓ وِتَبةٍ خٓذِيذٍ ٍٓ لَوَبءٍ خٓذِيذٍ..

الْمَبئِنٔ خٓبءٓ ثِهإَهٕشٍ    إِرَا لَبمٓ"ٍسٍايتي ديگش ايٌىِ  (233ق: 1397 ،ًعوبًي) ت.ًَ خَاّذ داؿ



 07      روایات شمولی آییه اسالم از منظر قرآن وجهان

ظَْس وهشد ثهب   لبئن  ٌّگبهي وِ «ؤَهٕشٍ خٓذِيذٍ  وَوٓب دٓعٓب سٓػَٔلُ اللَِِ ـِي ثٔذٍٔي الْئِػٕلَبمِ إِلَي خٓذِيذٍ

ٍآلِ ه دس آؼهبص اػهالم ههشدم سا      عليِ اهلل كلي -اوِ سػَل خذ اهش خذيذ خَاّذ آهذ، چٌبى

   (384: 2ج ق:1413 ،ؿيخ هفيذ) وشد ثِ اهش خذيذ دعَت هي

ديي خذيهذی   ،ايي ًيؼت وِ اهبم) ( دس ٌّگبم ظَْسؽ ،َس آًْبهٌظ ،اهب ثِ ًَس حتن

پيبهجشؽ خبتن الٌجييي اػت. ثلىِ هملهَد اص   تشيي ديي ٍ اػال م وبهل ،خَاّذ آٍسد صيشا

ثبؿهذ. پهغ ثهِ ًهَس لٌهع آى       ّب ٍ.. ثذعت تَاًذ احيبء ديي ٍ صٍدى اًحشاـبت ٍ هي ،آى

ههشدم سا   ٍ م عول خَاّذ وشد.ثِ ػٌت ٍ سٍؽ پيبهجش اػال ،صهبى ظَْسؽ دس ،حوشت

 وٌٌهذ.  ههي  ثِ پيشٍی اص لشآى ـشا خَاّذ خَاًذ. چٌبًىِ سٍايبت صيبدی ايي هٌلهت تبييهذ  

يمين  ؛ٍ ػٌّتِ ػٌتى ؛اػوِ اػوى ٍ وٌيتِ وٌيتى ٍ ؿوبئلِ ؿوبئلى ؛المبئن هي ٍلذى» هبًٌذ:

ًبم  ؛هي اػت لبئن اص ـشصًذاى"الٌّبع على ًبعتى ٍ ؿشيعتى ٍ يذعَ ّن الى الىتبة سثّى

دم سا ثهِ  اؽ ليبـِ هي. سٍؿهؾ سٍؽ ههي اػهت. ههش     ليبـِ .اؽ وٌيِ هي وٌيِ .اٍ ًبم هي

ؿهيخ  )« وٌهذ.  ّب سا ثِ وتهبة پشٍسدگهبسم دعهَت ههى     داسد ٍ آى پيشٍى هي ٍ آئيٌن ٍا هى

   (411ف  /2 ج  :ق1395 كذٍق،

جيتهي ٍ  يخهشج سخهل ههي اّل   " ـشهبيهذ:  ٍآلِ دس ػخٌبًي ههي  عليِ اهلل سػَل خذا كلي

 ٌهذ. و وٌذ ٍ ثِ ػٌت ٍ سٍؽ ههي عوهل ههي    يىي اص اّل ثيت هي ليبم هي "يعول ثؼٌتي

 (82ف  /51 ج  :ق1403 دلؼي،)ه

ؤَ ـَؽَيٕشَ دِييِ اللَِِ يٓجٕؽَُىَ ٍٓ لَِٔ ؤَػٕلَنٓ هٓيْ ـِي الؼَوبٍاتِ ٍٓ الْهإَسٕمِ ًََٕعهبً ٍٓ وَشّْهبً ٍٓ    " -2

خَيٌهذ؟ ثهب آى وهِ ّهش آًچهِ دس       هي آيب خض ديي خذا سا( 83عوشاى/  آل) "ىإِلَيِِٕ ئشْخٓعَٔ

ٍ ثهِ ػهَی اٍ ثهبص     ،ّب ٍ صهيي اػت خَاُ ٍ ًبخَاُ ػش ثِ ـشهبى اٍ ًْهبدُ اػهت   آػوبى

 ؿًَذ. هي گشداًيذُ

تب يىهذيگش   ،اػت وِ خذاًٍذ اص ّوِ پيبهجشاًؾ گشـتِ ٍ پيوبًي ثبسُ عْذدس ،آيِ لجل

ـشهبيٌذ: ايي آيِ  هي الهِ ًجبًجبيي ريل ايي آيِّوذيگش سا يبسی وٌٌذ. ع ،سا تلذيك وشدُ

ٍلتي ديي خذا يىي اػت؛ ثش آى اص توبم اًجيهب  "ؿَد:  هي چٌيي هعٌب ،هتفش  ثشآيِ ػبثمؾ

ّب پيوبى گشـتِ ؿذُ ٍ اًجيبء پيـيي ثبيذ ثـبست ثِ سػَل هتبخش اص خَد سا ثذٌّهذ   اهت ٍ
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ِ ٍ اٍ سا تلذيك وٌٌذ؛ پغ ايي خوبعت اّل وتبة وِ ظبّش  ا ًبلت ديي حك ّؼتٌذ؛ چه

خَيٌذ؟ آًهبى   هي ديي ديگشی سا -وِ ديي خذايي اػت  -آيب ؼيش ديي اػالم  ؟گَيٌذ هي

 ،ًجبًجهبئي )ثبيذ ثِ اػالم چٌگ صًٌذ صيشا؛ ديٌي اػت وِ ثهش پبيهِ ـٌهشت ًْهبدُ ؿهذُ...     

ّوهضُ دس ايهي آيهِ،    "ثيهبى ؿهذُ:   ،( دس تفؼيش اًيهت الجيهبى  335-336/ ف 3: ج 1417

 اًىبسی اػت ٍ هعٌي آى ايي اػت وِ ًجبيذ ؼيش ديي خذا ديٌهي سا ًلهت ًوهَد.    اػتفْبم

: ؽ 1378 ،ًيهت ) "اػهت.  هٌحلش ِث ديي اػالم آل عوشاى ديي خذا، 19صيشا؛ ثب تَخِ ِث آيِ 

چَى خذاًٍذ ثٌالى يْهَد ٍ  "ـشهبيٌذ:  هي ( عالهِ ًجشػي ًيض دس ثيبى ايي آي271ِ :3ج 

ى ًوَد، ـشهَد وِ ّش وهغ ؼيهش اص اػهالم سا ًلهت وٌهذ ٍ      ؼيش اص اػالم سا ثيبّبی  هلت

 (787 :2: ج 1372 ،ًجشػي)"ثپزيشد ٍ ثذاى گشدى ًْذ گوشاُ اػت. 

آل )"يٍٓ هٓيْ يٓجٕتَػِ ؼَيٕشَ الْئِػٕالمِ دِيٌبً ـَلَيْ ئمْجٓلَ هٌِِْٔ ٍٓ َّٔٓ ـِي الْهأخِشَِٓ هِهيَ الْخبػِهشِي   " -3

 (85عوشاى/ 

ّشگهض اص ٍی پزيشـتهِ ًـهَد ٍ ٍی دس     ،خَيهذ  ]ديگهش   [ديٌي  ،ٍ ّش وِ خض اػالم

  آخشت اص صيبًىبساى اػت.

وٌذ ٍ هعتمهذيي ثهِ    ًوي تَاى گفت:ٍلتي خذاًٍذ خض اػالم سا اص وؼي لجَل هي پغ

ؿَد ثب ظَْس حدت خذا ثهش صههيي ٍ سؿهذ     ًوي تلَس ،آيٌذ هي ؼيشآى گوشاُ ثِ حؼبة

ثهب ظْهَس اههبم     ،هووَم ثشخهي اص سٍايهبت   عمَل، ديٌي خض اػالم ثبلي ثوبًذ. صيشا ًجك

وٌهذ چٌبًىهِ دس ثحهبساالًَاس     ههي  هْذی )عح( عمَل ثـش تىبهل يبـتِ ٍصهيي سا هٌٌك پش

 پهش اص علهن ٍ سٍؿهٌبيي    ،خذا ثِ ٍػيلِ هْذی) ( صهيي سا ثعذ اص خْل ٍ ًهبداًي " آهذُ:

ذٓ ظُلْوٓتِْٓب ٍٓ عٓذٕلًب ثٓعٕذٓ خَٕٓسِّٓب ٍٓ عِلْوبً ثٓعٕهذٓ  يٓوٕلَإُ اللَِٔ عٓضَ ٍٓ خٓلَ ثِِِ الْإَسٕمٓ ًَُساً ثٓعٕ"وٌذ. ) هي

( اص ايهي سٍ،  260: 1ق: ج 1359 ،ٍ ؿيخ كذٍق 253:  36: خلذ ق1403 ،هدلؼي "بخْٕٓلِْٓ

ِ    ،حتي ثب ـشم ايي وِ تحشيفي دس اديبى ديگش ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ آًْهب   ،ثب تَخهِ ثهِ ايٌىه

 ،تهشيي ديهي   ثْتشيي ٍ وبههل  ،وٌذ وِ هي مل حىنهتٌبػت ثب تىبهل خَاهع ثـشی ًيؼتٌذ، ع

 تَػي اًؼبى اًتخبة ؿَد. ايي هٌلجي اػت وِ اص ثشخي سٍايبت ّن لبثل اػتٌجبى اػت.
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هشٍسی اػت، ايي اػت وِ هب دس ثشخهَسد ثهب سٍايهبت،     ايٌدب ای وِ روش آى دس ًىتِ

، يهه دػهتِ اص   ؿهَين  ههي  هَاخِ وِ دس توبد ثب يىذيگشًذ، ،عوالً ثب دٍ دػتِ اص سٍايبت

دس صهبى ظَْس ٍلي علش) ( ـمي اػالم خَاّذ  ،آًبى ثش ايي هٌلت داللت داسًذ وِ ديي

 تَثهِ ثيهبى ؿهذُ اػهت. ايـهبى      33ثَد، هبًٌذ سٍايتي وِ اص اهبم هحوذ ثبلش) ( ريل آيهِ  

: ايي خشيبى، هشثَى ثِ صهبى ظَْس هْذی اص آل هحوذ اػت وهِ احهذی سٍی   ـشهبيٌذ هي

إى رلهه  ") هبًذ، هگش ايي وِ ثِ ًجهَت هحوذ)كهلي اهلل( اعتهشاؾ وٌهذ.     ًوي صهيي ثبلي

: 1372 ،ًجشػهي  "يىَى عٌذ خشٍج الوْذی هي آل هحوذ ـال يجمى ؤحذ إال ؤلش ثوحوهذ 

( ٍ سٍايبتي ديگش اص ايي لجيل... ٍلي دػتِ ديگش داللت ثش ٍخَد اديبى ديگهش دس  5:38ج 

 تَثِ آهذُ وِ دس آى سٍص اّهل ديٌهي ثهبلي    33صهبى ظَْس داسد. هبًٌذ سٍايتي وِ ريل آيِ 

ٍ ال يجمهي اّهل ديهي     ..") هبًذ، هگش ايي وِ ثِ اػالم ٍاسد ؿهَد يهب خضيهِ ثپهشداصد     ًوي

ٍ  36 :5ق: ج 1418 ،ثعلجي ًيـبثَسی "االدخل ـي االػالم اٍ ادی الدضيِ الي الوؼلويي

ثبؿٌذ وهِ خضيهِ    اهب ؿبيذ آًْب چٌيي لبثل خوع (417ف ،2ج  تب: ثي ،حمي ثشٍػَی ًيض

صههبًي وهِ ثهب ٍخهَد      ،اهبم علش كَست خَاّذ گشـهت  اٍليِ حىَهت دادى دس هشحلِ

ای اص اّهل وتهبة ثهِ ديهي اػهالم       ُ اػالم ثش ػشتبػهش خْهبى ٌّهَص عهذُ    ػيٌش ؼلجِ ٍ

ثب ديهذى حىَههت عهذل اههبم      ،اًذ، ٍلي ثِ هشٍس ٍ ساهي ثِ خضيِ دادى ؿذُاًذ  ًپيَػتِ

آٍسًذ، ثِ ايي تشتيت خض اػالم ديٌي  هي ثِ ديي اػالم سٍی ،ّبی آًبى ًشم ؿذُ دل ،علش

 .هبًذ ًوي دس خْبى ثبلي

 : اػالم ديي ؼبلت، ثب ٍخَد اديبى ديگش:احتوبل دٍم -ة

ظبّشا حىبيت اص ٍخَد اديهبى ديگهش چهَى يْهَد ٍ      ،آيبتي ٍخَد داسد وِ ،دس لشآى

 .هبئذُ اػت 64 ٍ 14آيبت  ،وٌٌذ، اص خولِ ايي آيبت هي ًلبسی تب سٍص ليبهت

 ،)اهيٌهي  دّذ وِ ًلبسی ٍ يَْد تب ليبهت ثبلي خَاٌّذ هبًذ هي ظبّش ايي آيبت ًـبى

ؤَخَهزًْب    ٍٓ هِهيَ الَهزِييَ لهبلَُا إًَِهب ًَلهبسى     "هبئذُ آهذُ اػت  14(. دس آيِ 306: ف 1377

. ٍ اص "...يَىوِِِ الِِْيامَىةِ    عَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى  مِيثاقَهُمِ فَنَسُوا حَّظًا مِّمَا ذُّكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيِنا بَيِنَهُمُ الْ

ثخـي اص آى  ]لي[ٍ  ،پيوبى گشـتين ]ًيض[{ اص ايـبى وؼبًي وِ گفتٌذ }هب ًلشاًي ّؼتين
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تهب سٍص ليبههت هيبًـهبى     ]ّهن [چِ سا ثذاى اًذسص دادُ ؿذُ ثَدًذ ـشاهَؽ وشدًهذ ٍ ههب   

 دؿوٌي ٍ ويٌِ اـىٌذين...

وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الّلَهِ مَغّْلُولَةٌ غُّلَتِ أَيِدِيهِمِ وَ لُعِنُوا بِّما قالُوا بَلْ  " :ُ آهذُهبئذ 64ٍ دس آيِ 

ّكُفْىراً وَ  يَداهُ مَبِسُوطَتانِ يُنْفِقُ ّكَيِفَ يَشاءُ وَ لَيَزِيدَنَ ّكَثِيراً مِنْهُمِ ما أُنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبِكَ طُغْياناً وَ 

{ . )ٍ يَْد گفتٌذ }دػت خهذا ثؼهتِ اػهت   "يَوِِِ الِِْيامَةِ  نَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِل أَلَِْيِنا بَيِ

ثلىِ  ،آى چِ گفتٌذ اص سحوت خذا دٍس ؿًَذ ]ػضای[ّبی خَدؿبى ثؼتِ ثبد ٍ ثِ  دػت

ثخـهذ ٍ لٌعهبً آى چهِ اص خبًهت      ههي  ّش دٍ دػت اٍ گـبدُ اػت ّهش گًَهِ ثخَاّهذ   

ـشٍد آهذُ ثش ًؽيبى ٍ وفش ثؼيبسی اص ايـبى خَاّذ اـضٍد ٍ تهب   پشٍسدگبست ثِ ػَی تَ

 ...سٍص ليبهت هيبًـبى دؿوٌي ٍ ويٌِ اـىٌذين

وٌهذ. اههب چٌهبى وهِ      ههي  ايي دٍ آيِ، ظبّشاً ٍخَد يَْد ٍ ًلبسی سا تب ليبهت اثجهبت 

خذاًٍذ اص آًْهب ثهِ ثهذی يهبد وهشدُ، ٍ اص ٍخهَد دؿهوٌي ٍ         ،سٍؿي اػت دس ايي آيبت

تَاًٌهذ پيهشٍاى ٍالعهي     ًوهي  پهغ آًْهب  .ب سٍص ليبهت هيبى آًْب خجش دادُ اػهت ت ،عذاٍت

دس  ،حوشت عيؼي ٍ حوشت هَػي ثبؿٌذ. ثلىِ ّوبًٌَس وِ دس تفؼهيش هدوهع الجيهبى   

آيِ اؿبسُ ثِ ايي هٌلت داسد وِ ايٌْب هؼيحي ٍ ًلهشاًي ٍالعهي    هبئذُ آهذُ، 14ثيبى آيِ 

عي ثَدُ، ايهي ًهبم سا خَدؿهبى ثهش خهَيؾ      ثش هؼيحيت ٍ ًلشاًيت اختشا ،ًيؼتٌذ ثلىِ

 ؿهًَذ.  هي ثشد وِ ثب ايي ًبم ؿٌبختِ هي ٍ خذاًٍذ اص ايي سٍ، آًْب سا ثِ ايي ًبماًذ  گزاؿتِ

 (268 :3ج  :1372 ،ًجشػي)

احتوبال اـشادی ثب ايي ًبم تب سٍص ليبهت، ثبلي خَاٌّهذ هبًهذ.    ،ثٌبثشايي ًجك ايي آيبت

؛ صيهشا  .تَاًهذ داللهت وٌهذ    ًوي ػوبًي ديگش دسخْبى آيٌذُثش ٍخَد اديبى آ ،ايي آيبت اهب

ًيؼهتٌذ ثلىهِ اديهبى     ،اًهذ  ًبصل ؿذُ وِ ثش پيبهجشاًـبى آًْب ديي هؼيحي ٍ يَْدی حميمي

ّؼتٌذ وِ لبدس ًيؼتٌذ، ثِ عٌَاى يهه ديهي آػهوبًي، دس وٌهبس     ای  تحشيؿ ؿذُ اثذاعي ٍ

تَاًهذ ثهِ    هي ،آيبت هٌشح ًجبؿذاهب اگش تفؼيش ديگشی ثشای ايي  ديي اػالم هٌشح ؿًَذ.

اـشادی ثب ّويي عٌبٍيي تب سٍص ليبهت، ٍخَد خَاٌّذ داؿهت   ،ايي اؿبسُ وٌذ وِ احتوبال
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تَاى ادعب وشد وِ اـشادی ثهب ايهي ًهبم دس     هي احتوبال ثب تَخِ ثِ ايي آيبت ،پغ دس ًتيدِ

 خْبى آيٌذُ خَاٌّذ ثَد.

 وتیجٍ  

خْبًي ؿذى سا داسد اص ايهي سٍ   ْبى ؿوَلي ٍيگبًِ ديٌي اػت وِ ظشـيت خ ،ديي اػالم

ٍ  ،دًيبی اػت وِ دسآى ثب ظَْس لبئن )عح( ،خْبى آيٌذُ  اػالم ثش ػبيش اديبى ؼلجِ وهشدُ 

چَى ديي اػالم ثب تَخهِ   ،ّب صيش ػبيِ تعبلين سٍح ثخـؾ خوع خَاٌّذ ؿذ ّوِ اًؼبى

چٌذ ثب تَخهِ ثهِ   ّش  .تٌْب ديي حمي اػت وِ هَسد لجَل خذاًٍذ اػت ،ثِ تىبهل ثـشی

ّبی  هٌضٍی ثب ًبم ثشخي آيبت، هوىي اػت ثشخي اديبى ديگش ثِ كَست ثؼيبس پشاوٌذُ ٍ

ٍلي ًجك ًظشعالهِ ًجشػهي آًْهب اديهبى     تب سٍص ليبهت ثبلي ثوبًٌذ، هؼيحيت چَى يَْد ٍ

تَاًذ ثهِ عٌهَاى ديهي الْهي دس وٌهبس       ًوي ؿًَذ ٍ هي اختشاعي ّؼتٌذ وِ ثب ايي ًبم ؿٌبختِ

هٌهضٍی تحهت حىَههت همتهذس      يه الليت هعيؿ ٍ ،ثلىِ ثِ عٌَاى .هٌشح گشدًذ اػالم

تفبٍتي  ،اديبى اػالهي صًذگي خَاٌّذ وشد. ثٌبثشيي ثب ؼلجِ ايي ديي وبهل، ثَد يب ًجَد ديگش

خَاٌّهذ ؿهذ ٍ    ،وٌذ. ثلىِ آًبى ًيض هحَ ًَساًيت ايي ديي وبههل  ًوي دس اكل هٌلت ايدبد

 .عضيض خَاّذ ثَد، اػالم ًبة هحوذی اػت همتذس ٍ ،آًچِ اكل ٍ خْبًي

 

 کتابىامٍ
 

 تزجمس: واَدونذ.قرآن كريم ،  

 دارال اب العّلمتس ،ِتزو  ،روح المع نل ول تفنتز المزار العهت  ،ق 8181 ،ستذ  َماد ،الاسل. 

  ابس  ،عزِنا ر سعادي ،تفنتز المزار العهت  ،ق 8189،عبذالزحمح ِح  َمذ ،اِح اِي ح ت  

 شار  صطفي الب ر. و

  داراراب العّلمتس  ،ِتزو  ،تفنتز المزار العهت  ،ق8189 ،اسم عتل ِح عمزو ،اِح رثتز د  مي

  ز ارا   َمذ عّلي ِتعار. 
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 ت ي اسةم ي   ِزت د پضوتش ،ِتزو  ،روض الجز ر ،8133 ،حنتح ِح عّلي ،اِاالفااح راسي

 رظاي دارال ا ب العزِي 

 81چ پ ،انا  را  سفك ،ل  ،زي جم ردادگنا ،8211 اِزاتت ، ،ا تزي. 

  داراحت ء الازاث العزِل ،ِتزو  ، ع ل  الازشيل ول تفنتز المزار  ،ق8131 ،حنتح ِح  نعاد ،ِغا . 

 داراحت ء الازاث.  :ِتزو  ،تفنتز  م ِل ِح سّلتم ر ، م ِل ِح سّلتم ر ،ِّلخي 

 داراحت ء الازاث العزِي   ،ِتزو  ،اناار الازشيل و اسزار ا تفويل ،ق8188 ،ِتع وي عبذاهلل ِح عمز 

 داراحتة ء   ،ِتزو  ،جااتز الَن ر وي تفنتزالمزار ،ق 8188 ،عبذالزحمح ِح  َمذ ،ثع لبي

 الازاث العزِي. 

 داراحت   ،ِت ر، ِتزو  تفنتز ر / و ،ق8188 ،اِااسَ ق احمذِح اِزاتت  ،ثعّلبي نت  ِاري

 الازاث العزِي. 

 تة ي   ِزتة د پةضوتش   ،  ةمذ  ،رظ  اصيةز حمتذ ، ع صزجم ر  اسمم و ،8218 ،جزذي انار

 چ پ اول  ،اسم ي لذط رظاي

 زرش ن ز وزتزگي رج ء.  ،تمزار ،سزيع  در ايتزس  عزو  ،ش8218 ،عبذاهلل ،جاادي ا ّلي  

  دارالف ز.  ،ِتزو  ،تفنتز روح البت ر ،ت  ِي ،اسم عتل ،حمي ِزوساي 

 تمةزار  ،حم ئك الازشيل ز دل يك الا ويل وتفنت ،8288 ،حنزي اِا الم  رم  َماد ِح  َمذ، 

 ن ز  تزاث   ااب. 

 تمةزار  ،تفنتزاثز  ع ةز  ،8232 ،حنتح ِح احمذ وعل ِح احمذ ،حنتزي س   عبذالعهتمي، 

 ان  را   تم  . 

 دارال ا ب العزِي. ،ِتزو  ،تفنتز ال   ف عح حم ئك غاا ط الازشيل ،ق8111 ، َمذ ،س خ زي 

 الافنتز المزتز وي العمتذ  و ال زيعس و المةزم،، ِتةزو     ،ق 8188 ،سحتّلي وتب  ِح  صطفي

 دارالف ز المع  ز  ،د  ك

 نتح ِح  َمذ ،راغب اصفم ني  را ِفزوسي  زتعاي.   ،المفزدا  وي غزيب المزار ،8233 ،الم س  اَل

 د  ةك ِتةزو    ،المفزدا  وي غزيةب المةزار   ،ق 8183 ،راغب اصفم ني حنتح ِح  َمذ، 

 ل   تس. دارالعّل  الذارا
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 انا  را   ،وعذ  البزار، تمزار ر / اَسزار ،ش8218 ،احمذ ِح سعاد ،رستذ الذيح  تبذي

 ا تز ربتز. 

 ج .  تفنتز َِز العّلام، ِي ،ت  ِي ،سمزلزذي نصز ِح  َمذ ِح احمذ 

 انا  را  وزتزگ اسم ل ل  ول تفنتز المزار ِ لمزار الفزل ر ،8231 ، َمذ ،ص دلل تمزانل. 

 انا  را  جم ر.  ،عتار اَخب ر الزظ  ،ق 8218 ،ستخ صذوق 

  ،دار ال اةب   ،اربةز، تمةزار   الذيح و تم م الزعمة ، غفة ري، عّلةي    رم ل ،ق8291ستخ صذوق

 .اَسم ت ، چ پ دوم

 دواةز انا ة را  ج  عةس     ،لة   ،المتشار وي تفنتز المةزار  ،ق 8181 ،حنتح َمذ ،طب طب ئي

  ذرستح حاس  عّلمتس. 

 دواز انا  را  اسم ل ،ستعس در اسمم ، 8218 ،ذ حنتحستذ  َم ،طب طب يل.  

 انا  را  ن صز خنز.  ، جمع البت ر وي تفنتز لزار، تمزار ،8213، َمذ حنتح ،بزسيط 

  دار المعزوس ،ِتزو  ،ج  ع البت ر ول تفنتز المزار ،ق 8183 ،جعفز  َمذ ِح جزيزاِا ،طبز.   

 ا ِفزوسي  زتعاي. ر ،تمزار ، جمع البَزيح ،ش 8211 ،طزيَي وخزالذيح 

 داراحت الازاث العزِي. ،ِتزو  ،تفنتز الابت ر ،ت  ِي ، َمذ ِح حنح ،طاسي 

 انا  را  اسمم.  ،وي تفنتز المزار تمزار تفنتز اطتب البت ر ،ش 8218 ،طتب ستذ عبذالَنتح 

  انا  را  اسم عتّلت ر  ،تفنتز نار الثمّلتح ل  ،ق 8181 ،عبذ عّلل ِح جمعس ،عزوسل حايش. 

 اعبذاهلل  َمذ ِح عمز ،زالذيح راسيوخ ت ء الازاث العزِي.   ،ِتزو  ، ف تح الغتب ،ق 8131،ِا  داراَل

 انا  را  الصذور. ،تفنتز الص وي تمزار ،ق 8181 ، َنحوتط ر س ني  م 

  زرةش انا ة را     ،لة   ،تفنتز اَصفي وي تفنتزالمزار، ق 8188 ، َنحوتط ر س ني  م 

 دواز تبّلتغ   اسم ي.

  را ِفزوسةي   ،تمةزار  ،تفنتز  زم، الص دلتح وي الشام المخة لفتح  ،8223 ،اهلل  م واح ،نير س

  َمذ حنح عّلمي.

  انا  را  ن صز خنزو ،تمزار ،الج  ع ألح  م المزار ،8231 ،ذ َمذ ِح احم ،لزطبل. 

  ِزت د ِعث . ،تفنتز احنح الَذيث تمزار ،8211عّلي اربز،  ،لزسي 

 دارال اب اَسم تس.  ،تمزار ،  اط لزارل ،8218 ،عّلي اربز ،لزسي 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot5
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot5
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot5
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 دارال ا ب.  ،ل  ،تفنتز لمي ،عّلي ِح اِزاتت  ،ش 8231 ،لمي 

  تفنتز رزش الذل ئك و َِةز الغزائةب تمةزار    ،ش 8238 ،  َمذ ِح  َمذرظ  ،لمل   مذ ، 

  .انا  را  وسار  ارس د اسم ل س س  ر چ پ و

 اسنةس   ،ِتةزو   ،ع د  وي  م     العبة د  تفنتز ِت ر الن ،ق8118 ،گز ِ دي سّلط ر  َمذ 

 اَعّلمي لّلمطباع  . 

  دار  حت ء الازاث العزِي، چ پ دوم ،األناار، ِتزو  َِ ر ،ق8112ِ لز،  جّلني،  َمذ.  

 چ پ اول : دواز انا  را  اسم ياسمم و ايزذ  جم ر، ل  ،8283 ، صطفي ،ساد   َمك  

 دار ال اب اإلسم ت  ، تمزار ،تفنتز ال  س/ ، ق 8131 ، َمذ جااد ، غزتس.  

 انا  را  دارال ا ب اَسم تس.  ،تفنتز نمانس ،ش8212 ،ن صز ،   رم ستزاسي 

 چ پ سام. ،جاار ،ل  ،ح ا   جم ني  مذي ،8281 ،   رم ستزاسي ن صز 

 چ پ اول.  ،ن ز صذوق ،تمزار ،اربز عّلي ،غف ري ،الغتبس ،ق 8291 ، َمذ ِح اِزاتت  ،نعم ني 

 چ پ اول. ،رزگز  ستخ  فتذ ،ل  ،الزس د ،ق8182 ،ذستخ  فت 

 دواز ن ز وزتزگ اسم ي عبذالزحت  گااتي، تمزار ،ادي ر سنذ  جم ر ،8283،راِز  ،تتام.  
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