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 ذ٥ٜچى

ل٘تَع اً  كـِ لـلآى   ت٘تٖ تلٗي هٌائل تل ـ ام هغَكٍٕ٘ آهَمٍ تَع ،للآى ٖه٤لفت ِي ككي ٌّـًٗتل ي ٍ هْنٗتلٖ ـ ٓا

لُ تلؿُ اً  كـِ هـ   تِ آى ام كٍٍ ٖات٘تـاى تَرِ كلؿُ ٍ تلٕا ؿًت ـا كا كِـف ٍ       ٖ ّاٖٗ ْت تـَاى تـا تلكًـٖ آٗـات، آًْ

ـا ك  فلٕ اًتؾلاد ًوَؿ. كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى، هثتٌٖ تل پَ٘ ي هقالِ ؿكٓـؿ اً  آًْ ا تـا تإك٘ــ   ّاٖٗ اً  كِ ٗا
ّإ هلتَٙ تِ كٍٍ آهـَمٍ تَع٘ــ ؿك    ّإ كالهٖ ٍ تفٌ٘لٕ ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ تث٘٘ي ًواٗـ تا ؿك پوٍَّ تل اًـِِٗ

ي تغق٘ق تَٓ٘فٖ لُ ـ تغل٘لٖ  للآى هـ٠ًل ٍال٢ َُؿ. كٍٍ ٗا ِ   گ٘لٕ ام هٌات٢ كتاتؾاًِ تا ْت ّـإ تغق٘ـق    ٕا اًـ . ٗافتـ

ي هثاًٖ ؿك ًاع  ًِاى هٖ ٖ   ُـٌاؽتٖ،  پٌزگاًـِ ه٤لفـ   ّـإ   ؿّـ ٗا ـاى   ُـٌاؽتٖ،  ٌّـت ٍ  اًٌ ُـٌاؽتٖ ٍ   ُـٌاؽتٖ، اكم
ٍ  ٌُاؽتٖ لاتل ٌُاؽ  ٍ هْن للآى ا ٣ثاكت اً  ام: هلاتة، ًٔاب ٍ الٌام تَؿى تَع٘ـ؛ ّوـاٌّگٖ كٍ آهـَمٍ    تلٗي آًْ

ـاى؛     ٌُاًاًِ؛ اكمٍ هلاتة تَع٘ـ؛ ّواٌّگٖ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى تَع٘ـ ؿك للآى تا لَاً٘ي ٌّتٖ تـا فٜـلت اًٌ

 تَع٘ـ ؿك للآى.  اهراى ٌُاؽ  تَع٘ـ؛ اًَا١ ٍ هلاتة ٌُاؽ  تَع٘ـ؛ ٍ كٍُوٌـٕ آهَمٍ

ٖ  ٖهثـاً   ُـٌاؽتٖ،  ه٤لفـ   ٖهثـاً آهـَمٍ تَع٘ــ،    كٍٍ ُـب:كليذّاژٍ ـاى  ٖهثـاً   تٖ،ُـٌاؽ  ٌّـت  ٖهثـاً  ُـٌاؽتٖ،  اًٌ

 .ٗنؿٕ هٔثاط ٣الهِ ٌُاؽتٖ، للآى ٖهثاً ٌُاؽتٖ، اكمٍ
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 ٔمذٔٝ

ـا ًٕا  كِ تلا ٖاتللآى كت ٌاى ٍ ؽلٍد ٍا ام ٟلوات تِ ًَٕ ًَك ًام  ُـُ ًا :ّٗ بِىَّ ّٓقَا الْقُـلْآىَ ِْٕٗــٕٙ   »   ًا

لاء:« لٙلَّتٖٙ ّٖٙٓ ؤَلَْٓمٔ ِـنٕ       »#؛ 9 $ًا َكِ تِـةِفْىِ كٓتِّْ ُـٌّ اىٓ هٙـيَ ال٠ُّلُوٓـاتٙ بِلَـى ال َـٌّ ّ « كٙتَابٗ ؤًَنَلٌَْأُ بِلَٕ٘كٓ لٙتُؾْلِدٓ ال #. 1 ن:٘$اتـلا

لَقَــٕ هٓـيَّ اللّـِٔ ٣ٓلَـى الْؤـاهٌٙٙ٘يَ بِفْ ت٤ٓٓـجَ فٙـِْ٘نٕ        »ٖ آى ًا : تي للآى كتاب ت٤ل٘ن ٍ تلت٘ ، ٍ پ٘اهثل ه٤لن ٍ هلّ٘وضٌ

ِْنٕ ٍٓ كًَٓٔالً هٙيْ ؤًَفٌُِْٙنٕ ٗٓتْلَُ ٣ٓلَِْٕ٘نٕ آٗٓاتِٙٙ ٍٓ  #.164 $هائـُ:« الْحِکْمٓةَ ٤ٔٗٓلِّؤْٔنٔ الْرٙتَابٓ ٍٓ ٗٔنَكِّ٘

تامگِـ  ؿاكؿ،   ـ٘ـ ه٤اك  تِ تَع گلٗي ككي ًا  ٍ ؿٗتل ي ٍ هْنٗتلٖ ـ آل٘للآى، تَع ٖه٤لفت ِؿك ٌّـً ىصَ

َاّـ   ـ٘آهَمٍ تَع ـاى تَرِ كـلؿُ ٍ   ًا  كِ للآى ٖتلٗي هٌائل ي ٍ هغَكٕٗتل ام هْنـ   ن گف ٘تِ ه٤ٌاٖٗ كِ ؽ ت

َاى تٖ ّاٖٗ تْلُ تلؿُ كِ ه تِ آى ام كٍٍ ٖات٘ٛث٤٘تاً تلإ ؿًت ـتؾلاد    ٍ ا تلكًٖ آٗات تِ رٌـ  ت رـَ ٍ كِـف ٍ ًا

ًـ ؿك للآى تلا ،ّا كا آًْا پلؿاؽ . اٗي كٍٍ ـٍا ٌاى  ٕٗا ؽ ًــ تـِ      ا ّٖاٗ تلؿُ، ٗا كٍٍ كاك تِآهَمٍ ًا ـٍا ًـ  كـِ ؽ

ث تِ، ٍ ٗا كًٍٍ٘ا ًَا ث ّٖٗا ا آهَؽتِ ٍ ارلإ آى كا ام اِٗاى ؽ ٍ ً٘ا  كِ ًا ِ ؽـَؿ   ّٕـا  ا ؿك آهـَم ــ ٍ   تـلؿُ كـاك   تـ ًا

ًـ تإ ـٍا  ـ ًوَؿُ ًا .ٗ٘ؽ

ٖ « هثاًٖ»ّاٖٗ ًا  كِ  فلٕ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى هثتٌٖ تل پَ٘ َ ُـَؿ؛   ًاه٘ـُ هـ ٕ  پـ٘  ّٖٗـا  فـل

ٍالـ٢     ؿك لالة گناكُ كِ غ٘لتـْٖٗ ٍ تـْٖٗ ِٜ، مٗلتٌإ اٗـي تغـج  ًٍا ّإ تَٓ٘فٖ ت٘اى ٍ تِ َٓكت هٌتق٘ن ٗا تا 

 ي كٍٍ آهَمُٖ للآى تٌ٘اك المم ًا .ًَُـ. تَرِ تِ اٗي هثاًٖ ؿك ٌُاؽ  ٍ تث٘٘ هٖ

ـاى ٍ ٓاعة ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ ـِٗوٌ ؿك اٗـي   ٕكٍ يٗتـ .ًا  ٕلٍ٘ تفٌ ٖتنكگ ؿك هٌائل كاله ٠ًلاى ام ًا

اىن كِ ٘كٌٖ لِ كا تلكًٖ هههقالِ اٗي هٌ ـ تلًا ـام  ـ ؿك لـلآى تـل   ٘ـ ، كٍٍ آهَمٍ تَعِاىٗا ّٕا ًِِٗا ٖ كـ  هثـاً

َاك ًا   ت  ًا

ـاكؿ ٍ تٌْا كتاب ٌٖٔ ؽآِ٘٘گًَِ پ ش٘ق ّ٘ي تغقٗا ـ ؿك ٘ـ هلتَٙ تـِ هَٗـ١َ تَع   ّٕا ًاهِ اىّٗا، هقاالت ٍ پا ً

 ًَُـ.ٖ ٣ام آى هغٌَب ه ٌِِ٘٘للآى، پ

 ٔفب٥ٞٓ ٣ثشسػ

آهْسش

ـاكٗاؿ ؿاؿى $ُلٗ ٖ:٤ٌٗ «آهَمٍ»ام ٠ًل تلؽٖ،  ِ  ّل ٖ:٤ٌٗ ،#18 ، 1366ّ، ٤ٕتو َ   ٖت٘ف٤ـال  گًَـ ك ٗـ  ٕكـِ ام ًـ

زام ه٘اؿگٗك ٗؿك  ٕل٘اؿگٗزاؿ ٗااؿؿٌّـُ تِ ه٠ٌَك ٗ ـ #. ٛثق ا24 ، 1380ّكاؿ، ٖ ؾَُٗؿ $هِاٖ لًـُ ًا ف، ٗـ ي ت٤لٗ

 ًا . «ٕل٘اؿگٗ»ّـ  آهَمٍ 

ـ: ف كلؿُٗگًَِ ت٤ل يٗ، آهَمٍ كا إل٘اؿگٗتِ « ًاؽتي  آًاى»ـ ٘گل تا افنٍؿى لٗؿ ٖتلؽ  ًا
ـ آٔٛصٌـبس   ٢اص ػٛ ٢ش٥بد٤ٌؿٛد وٝ ثب ٞذف آػبٖ ػبختٗ  ٣ٌفتٝ ٔ ٣٤ٞب ت٥ثٝ فٔبِ «آٔٛصؽ» ب ّٔٔـٓ  ٤

ـ ش٘ذٜ ثٝ كٛست وـٙؾ ٔتمبثـُ خش  ٥بد٤ٌب چٙذ ٤ه ٤ٗ آٔٛصٌبس ٚ ٥ؿٛد ٚ ث ٣ٔ ٢ض٤س ًشح ـ ٤ بثـذ  ٤ ٣بٖ ٔ

 (.30 ، ف1379ف، ٥)ػ
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َا١ ؿ ٖكالً ٕآهَمٍ كٍؿككٍ ُوٗف ٍٗي ت٤لٗا ٍٖل ف رـاه٢  ٗـ ؿك ت٤ل .لؿ٘ـ گٖ گل آهَمٍ كا ؿكتـل ًوـ  ًٗا  ٍ ًا

ـ:  گفتِ «آهَمٍ» ؿك  ٕل٘اؿگٗـ كـِ ّــ  آى آًـاى كـلؿى      ٕا ُــُ ٕ نٗـ ك َ ٛلط٘ل ام پ٘ا تـتٗ  ٘ف٤ال گًَِ ّل»ًا

 $ّواى#.« لًـگاى ًا ٘اؿگٗ

اى، ّلعا   تِ ـ  ام:   ٍ ّـ  آهَمٍ  ٖگفتِ، ككي آلَ ٘پ ّٕا فٗت٤ل تلًا ا ٗـ زـاؿ  ٗا ،«ٕل٘اؿگٗـ »٣ثـاكت ًا

 ف َُؿ.ٗن ت٤ل٘ي المم ًا  كِ آى ًًٗاؽتي آى. تٌاتلا  آًاى

يزيبدگي

 اى ُـُ ًا :٘گًَِ ت يٗا «ٕل٘اؿگٗ» ٕف تلاٗت٤لي ٗتل ه٤لٍ 

ٌفتـٝ   ،وٝ حبكُ تدشثـٝ اػـت   ٢ب تٛاٖ سفتبس٤ذاس دس سفتبس ٤ش ٘ؼجتبً پب٥٥دبد تغ٤ٙذ اا٤ثٝ فش ٢ش٥بدٌـ ٤

 ؿٛد )ٕٞبٖ(. ٣ٔ

ب٣٤ ا٤دبد ٣ٔ ٛ٘ا ٣ٓ ت ٖٛا سفتبس٢ حبو٣ اص آٖ اػت وٝ ٤بد٥ٌش٢ دس ٤بد٥ٌش٘ذٜ ٛ٘ وٙذ؛ ٣ٙٔ٤ تغ٥٥ش حبكـُ   ـ ت

ب٣٤دس ٤بدٌ ٛ٘ا ٚ. ٔـب ثـب ٔالحِـٝ تغ٥٥ـشات       ٥ش٘ذٜ تغ٥٥ش دس ت ـبٞش٢ ا ػت، ٝ٘ كشفبً تغ٥٥ش دس سفتـبسُ   ٞب٢ ٚا

ب٣٤ ٚا پ٣ ٣ٔ ٛ٘ا ٕبَٚ  سفتبس آؿىبس فشد، ٝث تغ٥٥شات ا٤دبدؿذٜ دس ت ٖ، ف  حبكُ دس ٓا  (.32ثش٤ٓ )ٕٞب

ٗ، ٤اػـت. ثٙـبثشا  ش٘ـذٜ  ٥بد٤ٌثش  ٣ٚ دسٚ٘ ٣ش٥٘ٚث ٢ٞب ش ٔحشن٥ف، تإث٤ٗ تٔش٤دس ا «تدشثٝ»ِٔٙٛس اص ـ 

ه ٌّٔـت،  ٤ ٜٗ خٛسدٖ وٛدن ٚ فىش وشدٖ دسثبس٥، ص٣ٔه ػخٙشا٤٘ه وتبة، ٌٛؽ دادٖ ثٝ ٤خٛا٘ذٖ 

 (.34 ٔٙدش ؿٛ٘ذ )ٕٞبٖ، ف ٢ش٥بد٤ٌٙذ وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٤آ ٣ٕٞٝ تدشثٝ ثٝ حؼبة ٔ

ِ     ً٘ ٌٖٗــّا اٗؿك اٗي تغق٘ق، هزو٣َـِ فل  «آهَمٍ تَع٘ـ»، ه٠ٌَك ام ّلعا  تِ ُـٌاؽ  ٍ   ٌـ  كـِ تٌْـا هٌزـل تـ

واى ٍ ا٣تقـاؿ تـِ   ٗتلرِ ٣الٍُ تل آى، ا ،َُؿٖ ه ـ ٘آًْا ًٌث  تِ تَع َٖ ٣لن ٍ آگاّٗٗاؿگ٘لٕ فٌّٖ هؾاٛثاى ٍ افنا

َاّــ  تَ ع٘ـ، ٣ول ٍ كفتاك تَع٘ـٕ، اتٔا  تِ ٓفات ٍ هلرات ًفٌاًٖ تَع٘ـٕ، ٍ َُْؿ ٣لفاًٖ تَع٘ـ كا تِ ؿًثا  ؽ

ـافٖ ًا  كِ ؿك آهَمٍ هلات  َُؿ. تَع٘ـ ؿك للآى ؿًثا  هٖگًَاگَى ة ؿُا . اٌْٗا اّ

هجبًي

تِ ه٤ٌإ ًـاؽتي ص٘ـنٕ تـا    « تٌٖ»# كِ ام كِِٗ 72، 1989ًّا  $هٜٔفٖ، « هثٌا»ام ٠ًل لغَٕ، رو٢ « هثاًٖ»

ـ  $اتـي    #. 371 ، 1385ّ؛ هٔـٜفَٕ،  302 ، ّا1410فـاكى،   ٗو٘وِ كلؿى ارنإ آى تِ ّن هِتق ُــُ ًا

اى ٍ كِِٗؿك ه٤اًٖ هغل تٌا، « هثٌا» ؿُ، تٌ٘اؿ، تٌ٘اى، ًا ـ  $ه٤ـ٘ي،     ص٘نٕ تِ  ُاَل ؛ 3777 ّ  ،1371  كـاك كفتـِ ًا

َاك 1748 ، ٣1362ّو٘ـ،  ت ِ « هثٌا»َُؿ  #. تلؽٖ تِ ّل ص٘نٕ كِ ص٘ن ؿٗگلٕ تل آى ًا ــ $آفكًـٍَ،    گفتـ ، 1379ًا

َاى گف : ه٤ٌإ لغَٕ كلوِ هثٌا ؿك  #. پي ه50ٖ ّ ؿُ ٍ پاِٗ»ت  َُؿ. ؽالِٓ هٖ« ُاَل

ٌتِّا فلٕ پَ٘ك آٜالط، تلؽٖ، هثاًٖ ّل ٣لن كا ؿ ـ كِ ٗا ٖٗ ؿًا ٖ  تـْٖٗ ًا ـ ٗا ؿك ٣لَم ؿٗگل احثات هـ ُـًَـ   ًا

ٖ  ،ؿك تاٍك اِٗـاى . #65 ّ ،1390 ٌٌـگاى،ٗام ًَ ٖگلٍّ« $كًٍـ ُواك هٖ ؿٗگل تِ ّإ تٌ٘اى مٗلتٌإ»ٍ   ّوـاى  هثـاً

آـَ   »كِ ؿك آٜالط، تِ هثاؿٕ تٔـٗقٖ تـْٖٗ  ًا ـ   غ٘لتـْٖٗ ٍ تـْٖٗ ام ا٣نـ   ٣لن ٗك «تٔـٗقٖ هثاؿٕ»

ـ م ؛َُؿ $ّواى# گفتِ هٖ« آَ  ه٣ََِٗ»، ٍ تِ هثاؿٕ تٔـٗقٖ غ٘لتـْٖٗ «هت٤اكفِ ـاى   لا هٌٜـق ٗ ِ ؿًا ٖ  تـ  هقــهات
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روش آموزش توحید در قرآن. 5 قرآ ن. 4   

توحید. 3 آموزش.2   

روش. 1  

ٖ » ٍ «تَٔكٕ» لٌن ؿٍ تِ . اٗي هثاؿُٕـ آگاُ آًْا ام تاٗـ ٣لن ٗك فلاگ٘لٕ ام پَ٘ كِگٌَٗـ  «هثاؿٕ»  «تٔــٗق

ٍاكٕ،  َُؿ هٖ تقٌ٘ن  .#149 ، 1384ّ؛ هٔثاط ٗنؿٕ، 87 ، 1369ّ$ًثن

ـ كـِ ؿك رـإ ؽـَؿ     گفتِ« هثاًٖ»إ  ّإ ا٣تقاؿٕ ٍ آَ  ه٣ََِٗ تلؽٖ ؿٗگل، تِ تاٍكّإ پاِٗ، مٗلًاؽ  ًا

#. ُثِ٘ ّو٘ي ت٤لٗف تـا كوـٖ تفـاٍت، ام كـالم تلؽـٖ      390 ، 1383ّت٘٘ي ٗا هث٘٘ي ٍ هـلَّل ًا  $٤ً٘ـٕ كٍُي، 

ـٖ،   « هثاًٖ كالهـٖ ارتْـاؿ  »# ٍ 40 ، 1382ّ$ُاكل، « هثاًٖ تفٌ٘ل للآى»ؿٗگل ؿك ت٤لٗف  ، 1377$ّـاؿٍٕ تْلًا

 # لاتل تلؿُا  ًا .17 ّ

ّإ تٌإ ّل ٣لـن ٗـا هثـاًٖ آى كا     ًا  كِ مٗلًاؽ « ّا فلٕ پَ٘»ّواى   گفتِ، هِتلب ت٤اكٗف پَ٘  ًقِٜ

 ؿّـ. تِر٘ل هٖ

گٌَٗـ، تِ ت٤ـاكٗفٖ كـِ    هٖ« آَ  ه٣ََِٗ»تٔـٗقٖ غ٘لتـْٖٗ  تا تَرِ تِ اٌٗرِ ؿك ٣لن هٌٜق، تٌْا تِ هثاؿٕ

تفاؿُ كلؿُ« هثاًٖ»ام اٗي ٣ثاكت تلإ ت٤لٗف  ٍاكؿ ًا ؛ م ًا را   ـ ُا ّإ المم تلإ احثـات هٌـائل    فلٕ لا پًَ٘ٗا

ٓـَ   ا»ا٣ن ام تـْٖٗ ٍ غ٘لتـْٖٗ ًا ، هگل اٌٗرِ اٗي ٣ثاكت كا ام تاب هٌاهغِ ؿك ت٤ث٘ـل تلقـٖ كـلؿُ،      ٗك ٣لن،

٘ن ٍ ُاٗـ « ه٣ََِٗ ـًا گفتي تِ تؾِٖ ام آَ  هَٗـ٣َِ ؿك  « ت٘٘ي»كا ُاهل هثاؿٕ تٔـٗقٖ تـْٖٗ ٍ غ٘لتـْٖٗ ت

تـكاب تاُـ. للٌِٗ  ت٤لٗف ؿٍم  إ تل اٗي ًا

ّإ ٣لوـٖ تــْٖٗ $آـَ  هت٤اكفـِ# ٍ      فلٕ پَ٘»ؿك هزو١َ، ت٤لٗف ًْاٖٗ تلگنٗـُ تلإ هثاًٖ صٌ٘ي ًا : 

ٖ  # احثات ُـُ ؿك ٣لَم ؿٗگل كِ ؿك لالة گناكُغ٘لتـْٖٗ $آَ  ه٣ََِٗ ُـًَـ ٍ تـِ ٓـَكت     ّإ تَٓ٘فٖ تامگَ هـ

ِٜ مٗلتٌإ آى ٣لن للاك هٖ ًٍا اٗي ت٤لٗـف آى ًٌ٘ـ  كـِ هثـاًٖ ٗـك ٣لـن، تٌْـا          الثتِ المهِ«. گ٘لًـ هٌتق٘ن ٗا تا

 ً٘ن هثٌا هغٌَب َُؿ. اؽتٔاّ تِ آى ٣لن ؿاكؿ، تلرِ هوري ًا  ت٤ٖ٘ ام هثاًٖ آى ٣لن تلإ تلؽٖ ٣لَم ؿٗگل

اى ت٤لٗف تلگنٗـُ  ٖ  ّإ فلٕ پَ٘، هثاًٖ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى ٣ثاكت ًا  ام: «هثاًٖ»تلًا  ٍ تــْٗ

ـِٜ مٗلتٌـإ تغـج كٍٍ         ّإ تَٓ٘فٖ ت٘اى هٖ ؿك لالة گناكُ كِ   غ٘لتـْٖٗ ًٍا ًَُـ ٍ تـِ ٓـَكت هٌـتق٘ن ٗـا تا

 .گ٘لًـ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى للاك هٖ

ٓ٘فٖ گناكُ» هقَٔؿ ام ا گناكُ« ّإ َت ٖ، ٍ هقَٔؿ ام ٌت ٓ٘فٖ ٣قٖل ٍ ًقل ي تغـج، افـنٍى تـل ع٘ـج      ّإ َت ّإ ٗا

َاى پوٍَّ ٤ٌٖٗ  ع٘ـ ؿك للآى»تلك٘ثٖ ٣ٌ ر٘ل«كٍٍ آهَمٍ َت ـٖ#،   $كٍٍ« كٍٍ»ؿٌّـُ آى، ٤ٌٗـٖ   ، ٣ٌآل ِت ًٌُا

ع٘ـ»، «آهَمٍ» ي ٣ٌآل تـا ع٘ـج   « للآى»ٍ « َت ث  ٗا ِ   $فْن للآى# ًا ؛ مٗلا ًٌ َاى، تـ ِ  تلك٘ثـٖ ٣ٌـ ًَـ ـ    گ ٕا ًا

ؿ. پي هثاًٖ آى هغٌَب هٖٗ$ًوَؿاك ف ٌـ َت َّا ن احلگقاك ؽ ا ؿك ع٘ج تلك٘ثٖ ً٘ ـ. ل# كِ هثاًٖ آًْ ًَ ُ 
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ٍلٖ صَى تلؽٖ ام هثاًٖ ٣ٌآل تغق٘ق، ام رولِ هثاًٖ كٍٍ، آهَمٍ ٍ للآى ًٌـث  تـِ تغـج آـلٖ ام ًـ١َ      

َاٌّـ ُـ كِ ٗا ام هثاًٖ ؽاّ تـَؿُ  هغٌَب هٖ هثاًٖ ٣ام ــ ٗـا ام اكتثـاٙ ٍ تـإح٘ل      ًَُـ، آًْاٖٗ تلكًٖ ٍ تث٘٘ي ؽ ًا

ٖ تل هثاعج كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ تلؽَكؿاك تاٌُـ. ًٍا  فلا

 ثٙذ٢ ٔجب٣٘ سٚؽ آٔٛصؽ تٛح٥ذ تمؼ٥ٓ

        ِ ٖ   ؿك ٗك تقٌـ٘ن كاٗـذ ؿك ت٤لـ٘ن ٍ تلت٘ـ ، هثـاًٖ تـِ الٌـام صْاكگاًـ اكتٌــ ام: هثـاًٖ   ُـَؿ كـِ ٣ث   إ تؾـَ هـ

ٌاى ٌُاؽتٖ، هثاًٖ ٌّتٖ ه٤لف  گلٍّـٖ  ؛ 187، 1388ٌُّاؽتٖ $تِْتٖ،  ٌُاؽتٖ ٍ هثاًٖ اكمٍ ٌُاؽتٖ، هثاًٖ ًا

ـاى        29، ّ 1388الْـٕ،  ؛ ٣لن85 ، 1390ّام ًٌٌَٗـگاى،  تِ ت٤ـ#؛ ٍلٖ تا تَرـِ تـِ اٌٗرـِ اٗـي پـوٍَّ تلًا

ً٘ن ًاعتٖ ًا  كِ هثاًٖ آى تل فلاٌٗـ ٍ ًتـاٗذ تغق٘ـق   « تٌُٖاؽ للآى»ؽَكؿ، ًاع   ّإ للآى كلٗن كلن هٖ ؿاؿُ

ٌتِ هٖ فلٕ احلگقاك ًا . ؿك اٗي ًاع ، پَ٘  َُؿ كِ للآى صِ ًٌثتٖ تا   ّإ تفٌ٘لٕ هَكؿً٘ام تامگَ ٍ ؿًا

َاى اٗي كٍٍ كا ام للآى تلؿُا  كلؿ  آهَمٍ تَع٘ـ ٍ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿاكؿ ٍ صگًَِ هٖ  ت

َ ـ ؿك لـلآى، تـِ ًـاؽ     ٘ـ كٍٍ آهـَمٍ تَع  ٖهثـاً  ّٕـا  ٍ ًاع  ٖه٣ََٗ ّٕا تا ه٤لَم ُـى هقَلِ  ٕالگـ

 لٗـ ف رـٍ كا ؿك پٌذ ًاع  ٗاؿُـُ ٗلب كلؿُ،  ٖكِ پٌذ هقَلٔ ه٣ََٕٗ ا گًَِ  تِن؛ ٘اتٖٗ كُا ه ٖي هثاًٌُٗاًاٖٗ ا

 :َُؿٖ ًاؽتِ ه ٖؿًتِ ام هثاً 25ُاهل 
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 ٌُاؽتٖ ه٤لف 
$اهراى ٍ اهتٌا١ 
 ٌُاؽ  ٣ٌآل#

 ٌُاؽتٖ ٌّتٖ
$اهراى ٍ اهتٌا١ 
 ٍرَؿ ٣ٌآل#

ٌاى  ٌُاؽتٖ ًا
ٌاى  $ًٌث  ًا
 تا ٣ٌآل#

 ٌُاؽتٖ اكمٍ
 ّا تا ٣ٌآل# $ًٌث  اكمٍ

 ٌُاؽتٖ للآى
$ًٌث  للآى تا 

 ٣ٌآل#

كٍٍ 
 ٌُاًٖ# $كٍٍ

 ٌُاؽ  كٍٍ  اهراى
ًَوٌـٕ  لاً

 ّٕا ٌّتٖ پـٗـُ
ٌاى تِ  ً٘امهٌـٕ ًا

  كٍٍ
  اكمُوٌـٕ كٍٍ

ّإ  كٍُوٌـ آهَمٍ
 للآى

 اهراى آهَمٍ اهراى ٌُاؽ  آهَمٍ آهَمٍ
پقٗلٕ  آهَمٍ

ٌاى  ًا
 للآى، كتاب آهَمٍ اكمُوٌـٕ آهَمٍ

ع٘ـ ع٘ـ َت  اهراى ٌُاؽ  َت
اب ٍ  هلاتة، ًٔ
ع٘ـ  الٌام َت

ع٘ـٕ تَؿى  َت
ٌاى  فٜلت ًا

ع٘ـ  اكمٍ هلاتة َت
ع٘ـ، اًاى  َت

 ّٕا للآى آهَمُ

 پقٗلٕ للآى فْن اهراى فْن للآى للآى $فْن للآى#
ثِ  ًٌا ً٘امهٌـٕ ًا
 فْن للآى

 فْن للآى، ٣اهل ٤ًاؿت
تفٌ٘ل ارتْاؿٕ، 
 تْتلٗي كُا فْن للآى

كٍٍ آهَمٍ 
ع٘ـ ؿك للآى  َت

اهراى ٌُاؽ  كٍٍ 
ع٘ـ ؿك للآى  آهَمٍ َت

ّواٌّگٖ كٍٍ 
ع٘ـ ؿك  آهَمٍ َت
ي  للآى تا لَاً٘

ِ ٌّتٖ  ٌُاًًا

ّواٌّگٖ كٍٍ 
ع٘ـ ؿك  آهَمٍ َت
للآى تا فٜلت 

ٌاى  ًا

ع٘ـ  اكمُوٌـٕ كٍٍ آهَمٍ َت
 ؿك للآى

كٍُوٌـٕ آهَمٍ 
ع٘ـ ؿك للآى  َت
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ـ ا كـلؿُ  ٖٗتغج كا ٌُاًا ٖهثاً ّٕا ن كِ ّؤ ؿًتَُِٖٗ ، هٜوهي هرـٍ ي ٗتا ًاؽ  ا ـ ٗ گوـاى ؿك ّـل   ٖ ن. ت

 ؿكد ُـُ ًا . ٖآل ٖام هثاً ٖرٗؿك ًوَؿاك تاال ؿك ّل ؿًتِ، تٌْا  ٍٖلا صٌـ هثٌا ٍرَؿ ؿاكؿ؛ ٗك ٗ، ٖؿًتِ ام هثاً

تـل   ، تا ّـ  اكرا١ آًاىالگَي ٗؿك ا ًَُٖـ؛ ٍلٖ اى ه٘ت ٖف٘تَٓ ّٕا ؿك لالة گناكُ ٖن كِ هثاً٘ي گفتَٗ ام ا٘پ

ًَا ـا ٣ٌ َاّـ ُـ. تا تَرِ تِ ا٘هثٌا ت ٖف٘تَٓ ًُاٟل تِ هثٌا ٍ ًپي گناك ٖتِ آًْا، اتت  ٌُٖٗاًـا  ٖهثـاً  ِ ٌرِ ّوـ ٗاى ؽ

ـاكًـ، ؿك ٘٘ام تِ تثُ٘ـُ ً َاٌّـ ُـ٘٘ؽاّ تِ َٓكت هؾتٔل تث ٖهثاً ٖ، تٌْا تلؽلٗفي ً  .ي ؽ

ضٌبخحيهجبًيُسحي

ذيزاجت،ًصبةّالسبمجْحه

 ًا . ٖهلاتة، ًٔاب ٍ الٌاه ٕـ ؿاكا٘تَع

ـاى ٣لن كالم ٍ تفٌ ٖتِ ٠ًل تلؽ ِوٌ ـ   ٕـ ؿاكا٘ل، تَع٘ؿًا ـ : تَع ل ٗـ ف ِهلاتـة صْاكگاً ـ ًا ـ ٘ ـ ، تَعٖـ فات ـ ٘

ـ ٘ـ رزـا تـِ تَع  ٗكا  # ٘ـ ـ ؿك كتَت٘  ٍ تَع٘ـ ؿك ؽالق٘هاًٌـ تَع$ل هلاتة ًٗاٖ. ـ اف٤الٍ٘ تَع ٕـ ٣ثاؿ٘، تَعٖٓفات

ا٣ ٘هاًٌـ تَع$ام آًْا  ٖا تلؽٗ، ٖاف٤ال َاى تِ تَعٖ كا ه #ـ ؿك ٛا  ، 2ّ ، د1373، ٖتامگِـ  ؿاؿ $ًـثغاً   ٕـ ٣ثاؿ٘ت

 #.44ـ20 ، 1380ّ؛ ه٤لف ، 261ـ260 ، 3ّ ، د1367، ٕ ٍ ّوراكاىلام٘؛ هراكم 27ُـ19

ـ ٘ـ ؿك ؿًتِ تَع ٕـ ٣ثاؿٍ٘ للاك ؿاؿى تَع «٣ٖول»ٍ  «٠ًٕل»ـ تِ ٘ي تَع٘ن ًؾٌت٘گل تا تقٌٗؿ ٖتلؽ ، ٖـ ٣ول

  ٍ ٘ـ ـ ؿك ؽالق٘ـ هاًٌــ تَع $ـ ٘ـ ل هلاتـة تَع ٗتؾَ كـلؿُ، ًـا   ٍٖ اف٤ال ٖ، ٓفاتٖفات ِكا تِ ًِ ؿًت ٕـ ٠ًل٘تَع

َاؿ تامگِ  ؿاؿُ ٖـ اف٤ال٘كا تِ تَع # ٘لرها ـ $ر  #.379ٍ516، 201، ّ 1383  ،ٖآهل ًٕا

ـ ، هلاتـة تَع ٍٖ اف٤ال ٖ، ٓفاتٖـ فات٘تَع ٕتلا« ـ٘الٌام تَع»ل ٘تا ت٤ث ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ ٍٖل ـاى ـ كا ٘  تلًا

  ٘ـ  ، كتَت٘ـ ٍرـَؿ، ؽالق  ـ ؿك ٍرـَب ٘هاًٌـ تَع$ ٕ: هلاتة ا٣تقاؿً ا  ن كلؿُ٘گل تقٌٗؿ ِهت٤لق آى، تِ صْاك ؿًت

ّ ٤ٖٗ  تِل٘، كتَتٌٖٗترَ ـت٤اً  ٘ـ ـ ؿك ٣ثاؿت ٍ تَع٘هاًٌـ تَع$ ٣ٖول هلاتة؛ # ٗا ٣ثَؿٗ  ٍ٘ اَل ؛ هلاتـة  #ـ ؿك ًا

ـتقالل ٘كِ ّواى تَع ٕ؛ ٍ هلاتة َُْؿ# ، كرا ٍ هغث ٘ـ ؿك تَكل، ؽَ  ٍ ؽِ٘هاًٌـ تَع$ ًٖفٌاً  ٖـ ؿك ٍرَؿ ًا

 #.285ـ267 ب، 1389ّ، ٕنؿٗـ ًا  $هٔثاط ٘تَع ِي هلتثٗتلٖ ٍ ٣ال

اى َاى ام هٔـاؿ ٖ كا ّن ه ٍٖ اف٤ال ٖ، ٓفاتٖـ فات٘ف ام هلاتة، تَعٗي ت٤لٗا تلًا ـ ٘ـ تَع ٕق هلاتـة ا٣تقـاؿ  ٗت

ٌ ؛ م ٌاى ًا .ٗـ ؿك ا٘لا هت٤لق تَعٗؿًا  ي ًِ لٌن، ا٣تقاؿ ًا

ـ    ٖهلاتة ٍ الٌـاه  ٕـ ؿاكا٘كِ تَع ي ًا ٟٗاّل گًَاگَى تاال ٍرَؿ ؿاكؿ ا تِ ّٕا ن٘تقٌ ٕكِ ٍكا ٖقت٘عق ًا

ي ًا  كِ هلاتـة  ٗا٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ ـگاُ ٗؿك للآى ٍرَؿ ؿاكؿ. اها ًرتِ هْن ام ؿ ٕات هت٤ـؿٗ، آّلٗك ٕكِ تلا

ّ٘تَع»ؿاكؿ كِ ّواى  ٖـ، عـ ًٔات٘تَع پلًـتَ   ٌِـت ٗرـن اهلل ُا  ٌٖرـِ كٌـ  ٗا٣تقاؿ تِ ا ٤ًٌٖٗا ؛ «  ٘ـ ؿك اَل

 ٖام ٣ـقاب الْـ   ٖٗهَعـ تـَؿى ٍ كّـا   ٕي ه٤ٌاً  كِ ا٣تقاؿ تِ آى تلاٗـ تِ ا٘هلتثِ ام تَعي ٌٗ . ًٔاب تَؿى اً٘

ٍارة ٍٖ ام ٠ًل للآى كٌ ،ٗلٍكت ؿاكؿ رَؿ، ؽالق، كب٘ ترَ هَعـ ًا  كِ افنٍى تل  ، الـِ ٍ ه٤ثـَؿ   ٤ٍٖٗ تِل ٌٖٗاَل
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ـ. اما« اهلل»كا ّن هٌغٔل تِ  ـًا ـ لـلاك ؿاؿُ ُــُ ٍ ا  « ال الـِ اال اهلل » ِ، كلوـ ٖهٌـلواً  ِـ ٍ ًِا٤ًُ٘اك تَع كٍ يٗت ي ٗ

ّ٘تَع ٖ:٤ٌٗ ـ  ٍ هلاتـة تـاالتل ام آى، هلاتـة كوـا  تَع      ٌِٖ٘ـ ٘ل هلاتة پٗ  هٌتلنم ؿاكا تَؿى ًا٘ـ ؿك اَل ـ ًا ـ ٘

 َُؿ $ّواى#.ٖ هغٌَب ه

ـام   ٘ـ آهَمٍ تَع  ّا، كٍٍ ي هثٌا آى ًا  كِ ؿك هثغج كًٍٍٗقَ ا ـًا هلاتـة ٍ الٌـام    ٕـ ؿك لـلآى كا تـا ر

امّٗلصٌـ ا ،نٗ٘ي ًواٍ٘٘ تث تلؿُا  ـًا ًَ  ٕلنٍهاً تِ ه٤ٌا ٕي ر ـ ؿك هلاتـة گًَـاگَى   ٘ـ كٍٍ آهـَمٍ تَع  ٖگًَـاگ

تفاؿ ٕتلرِ تلا ،ٌ ً٘  ذ آى ؿك هقام ٣ول ًا .ٗتْتل ام ًتا ُكٍُوٌـ كلؿى تغج ٍ ًا

اىّوضٌ٘ي تل تؾاب كٍٍ  ًا آهـَمٍ تَع٘ــ، تـِ ًٔـاب تَع٘ــ تَرـِ كٌـ٘ن ٍ كٍُـٖ كا          اٗي هثٌا، تاٗـ ؿك ًا

َاّـ تَؿ. َٖٓكت، كٍٍ هٌاًث  يٗل ا٘ؿك غ .ـ تاٍكهٌـ كٌـ٘تِ ًٔاب تَعـ  كن ؿً ـ ل كا ٘ن كِ فلاگٌ٘ٗتلگن  ًؾ

ضٌبسبًَييُسحيذدرلزآىثبلْاًيآهْسشجْحرّشيُوبٌُگ

ًَاـ ؿك لل٘آهَمٍ تَع  كٍٍ  ؿاكؿ. ٌُٖاًاًِ ّواٌّگٖ ي ٌّت٘آى تا ل

ـاَٗ ٍ تغ٘٘ل آى هاًٌـ ّل پـٗـ ًَا ،ؿٗگل ُا٣تقاؿ تِ تَع٘ـ ٗك پـٗـُ ًا  ٍ پ٘ َاً  ٖ ي ٌّت٘تات٢ ل ي ٌُ٘اًـاًِ $لـ

تلرـِ   ،كٍؿ آٗـ ٍ ًِ تٔاؿفٖ ام ه٘اى هٖ ًِ تٔاؿفٖ تِ ٍرَؿ هٖ ،٣لّٖ ٍ ه٤لَلٖ# عاكن تل رْاى ًا . اٗواى تِ تَع٘ـ

 ٌـ ًا .لاًًَو

ًـ هت٤ا  كِ ؽَؿ عر٘ن ًا ، ؿك آهَمٍ تَع٘ـ  ـٍا اىؽ ـ . ؿك     اٗي لاًًَوٌـٕ تلًا ام  ٖرـ ّٗا ٣وـل كـلؿُ ًا

ٌاى  صَىي هثٌا، ٗق اٗي هٔاؿٗتل هْن ِ     ٘ـ َ ام ّل ص٘ت ٕفٜل گًَِ  تًِا  ٕا ن، هٌـت٤ـ آهـَمٍ تَع٘ــ تـِ كٍٍ آٗـ

كٌــ ٍ  ٖ اؿ هـ ٗـ  ٤ٖ٘گًَاگَى ٛث ّٕا ـُٗ، ام پـٕاك٘ات تٌٍٗ ؿك آ  فِاكؿٖ ه ٕاك پاً٘ا ، للآى كلٗن تل اٗي كٍٍ تٌ

ٌاى كا تِ تإهل ٍ تفرل ؿك آًْا فلاه ـ: ٖ ًا ًَا ٍٓاتٙ ٍٓ»ؽ ٛوٓا ٕلِ ٍٓ األَكِٕٕ ٍٓ بِىَّ فٖٙ ؽَلْقِ اٌل إٍُٕلٖٙ    اؽْتاٙلَ ٙ اللَّ٘ ٓاكِ ٙٗٓـاتٚ لِـّ الٌَّْ

ّاى $كٍُـٌى# تـلاى    آهـ ٍ كف  ُة ٍ كٍم، ًِاًِ ّا ٍ مه٘ي، ٍ هٌلواً ؿك آفلٌَٗ آًواى#؛ 190 لاى:٣و آ $ «األلْثٓابِ

ـاى ًا   .ؽلؿهٌ

٤ام»ٓ ًَك 99ـ95ات ٗي كٍٍ آٗا ٕل٘گكاك تِام  ٕا ًوًَِ ـاؿ« ًا ًـ ت٤ ـٍا َ ٗام آ ًٕا  كِ ؽ ـ كا ٘ـ تَع ٌٖٗات ترـ

٤ام: «بِىَّ فٖٙ فَلٙرُنٕ ٙٗٓاتٚ لِّقََٕمٍ ٗٔاْهٌَُٙىَ»ـ: ٗفلها هٖ اىٗتلُولؿُ، ؿك پا ِ ل٤ٜاً #؛ 99 $ًا افـلاؿ   ٕتـلا  ّٖٗـا  ؿك آى، ًِـاً

 واى ًا .ٗتاا

ٌاًٖات الْٗتفرل ؿك آ ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕـگاُ ٗام ؿ ـُا ـ ًا  $هٔثاط  ٖ، كُا ًاؿُ ؽ  ّ، 4د ؿ، 1389، ٕنؿٗ

ـا كا ؿك ٛث ٖ ؿ  كا آهاؿُ ه ٌّٖت ّٕا ـُٗتإهل ؿك پـ»ي كٍٍ ؿك آى ًا  كِ ٗ  ا٘#. اّو73 ٤ـ   ٘كٌـ كِ ؿً  ؽـ

ؿك « فَلٙرُـنٔ اللّـِٔ  »ل ٘ـ ي ه٤ٌـا ت٤ث ٗـ ُاّـ ا ،ِاىٗ#. ام ٠ًل ا108 ب، 1389ّ، ٕنؿٗاتـ $هٔثاط ٘كا ت ٌـ ٍ عَ٘ك ٍا٘تث

٤ام:ٗي ١ًَ آٗام ا ٖتلؽ ات ٍ ٗـ ي آٗـ رـِ تـا تَرـِ تـِ ا    ٌٗتل اكٌـ ٖ # ًا  كِ ؿالل  ه64 ؛ غافل:95ٍ102 ات $هاًٌـ ًا

ـا كا تِ ًِاًِ  #.109 $ّواى، ّكٌ٘ـ  َٛك آُراك هِاّـُ هٖ ّا، گَٖٗ ؽَؿ ؽ
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ك آًْا لنٍهاً كوـا  ٍ  ٗ ٗكـ ٍ هاحل ًا ؛ ٍ ا٣تقاؿ تِ ٘ـى تِ عـ ًٔاب آى، ؿك كٌاك ّن هفَ٘ ام كً٘ـ پ٘هلاتة تَع

ـاكؿ. ٖكا ؿك پ ٤ًٖاؿت ً 

اى، ٌُٖاؽتٖ ٌّت ٖتا تَرِ تِ آًرِ ؿك هثاً ٕ ـگاُ ٗؿ تلًا ّ٘ـ تَع»، ام ًٔـاب  ٣الهِ هٔثاط ٗـنؿ «  ٘ـ ـ ؿك اَل

ـ ام هلاتـة تَع  ّلٗـك ا ٗـ ُـَؿ كـِ آ  ٖ ي پلًَ هٜـلط هـ  ٗاؿ ُـ، اٗـ ٘هلاتة تَع ٕتلا ـ ٘ ي ًٔـاب،  ٗـ َ ام ا٘ـ پ

ـ هلتثِٖ ه ٖٗتٌْا ٕ اكمٍ ًا  ٍ تِؽَؿ ؿاكإ ؽَؿ تِ ًَا ٌاى كا تإه ٕا ت ي هزو٣َـِ  ٗا اٗ  ي كٌـ٘ام كوا  ٍ ٤ًاؿت ًا

ـاكؿ  ًٖلًـ اكمُتا ّن اكمُوٌـ ٍ هاحل ًا  ٍ تا تِ عـ ًٔاب  ً 

اى  ،ٗنؿٕ ٣الهِ هٔثاطام ًگاُ  ـ      ٘ـ پ٘ك هلاتة تَعٗ كٗات للآى، ٗآ تلًا َ ام عــ ًٔـاب آى، هورـي ًا

تِ تاُـ ٖؿك پ ٖش كوا  ٍ ٤ًاؿتّ٘ ـُا هَرة ًـقَٙ هقـام ًٌـث  تـِ      ٖٗتٌْا ام آًْا تِ ٖتٌا ؿاكا تَؿى تلؽ  ٍ صِ ،ً

ـا ٍ تَعي كِ ّلصٌـ تِ آل ٍ٘فالـ آًْا َُؿ؛ هاًٌـ اتل َ ٘ـ   ٍ كتَت٘ـ ـ ؿك ؽالق٘ـ ـ ؿك فات ٍ تَع٘ـ رَؿ ؽ  ٌٖٗ  ترـ

ي ؿكرـات  ٗتـل  يٗ٘پـا  ٖن تَؿ، ٍل٘# 192ًتا، ؽٜثِ ٖ تالثالغِ،  : ًْذ٣ثاؿت َُ ّناك ًالِ $ك.ب ٕا٣تقاؿ ؿُا  ٍ ؿاكا

َاّـ تَؿ $ٍّ٘ا ٍ پ رٌْن ام آىِ َ ؽ ًٍا ـ  كـِ ٍا ًٔـاب تَع   ٗ#. ٣ل  ا85: ل ـ ٗ ،ـ٘ـ ي اهل ّواى ًا ؿك  ـ٘ـ تَع» ٤ٌٖ

ّ ا٣  تتِ كا ؿاكا ًثَؿ ٍ «  ٘اَل ـُا .  ٍ  صَىٖ لنٍم ٛا ًـ تاٍك ً ـٍا ـ ، تـا ا كٍ اماٗيصلا ام ؽ ي اؿ٣ـا كـِ ٍا تْتـل ام آؿم    ٗ

ًـ كا   ؿم ام ؽاب ًا  ٗلا ٍا ام آتَ ٍ آم  ًا  ـ ـٍا  .# $ّواى#12 لف  $ا٣لا :ٗآؿم ًپق ًِزـُ ت لت ٖهثٌـ ؿًتَك ؽ

َامم ٣ول ٕثٌـٗـ ٍ پا٘تَع  يٗ٘پاكِ تا آغام ام هلاتة  ٖگواى كٌٖ ت َاّـ تِ عــ ًٔـاب ٍ هلاتـة    ٖ آى ه ٖتِ ل ؽ

ـامُ ؽَؿ ّلٗكتاالتل ام آى تلًـ،   كٌـ.ٖ ك هٗـ ٍا كا تِ ٤ًاؿت ٍ كوا  ًنؿ ام هلاتة ـ تِ ًا

اى  تلاٗي ـ ؛   ـ تَرِ ؿُا  كِ اكمٍ كٍٍٗـ ؿك للآى تا٘، ؿك تلؿُا  كٍٍ آهَمٍ تَعًا  ٤ٌٖـ ّٗا هتفاٍت ًا

ـام  يٗ٘آهَمٍِ هلاتة پا  كٍٍ ـ ـ ؿك ٍرـَؿ  ٘ـ ّوـاى هلتثـِ اكمٍ ؿاكؿ ٍ اكمٍ كٍٍ آهـَمٍ تَع    ُتل ام ًٔاب، تِ ًا

تقالل  ِتل ًا .٘ـ ام ّوِ ت   ًـ ا٘تَع ِي هلتثٗتلٖ كِ ٣ال  ـ ًٖا

ضٌبخحيهجبًياًسبى

اًسبىيزيپذآهْسش

ٌاى هَرَؿ  لـكت ٌُاؽ # ًا . ٕل $ؿاكاٗپق آهَمٍ ًٕا

ٌا ٌاى تلا ًالْ ٍ كوا  ٕؿّـ كِ ٍا هَرَؿٖ ى ًِاى هٌُاؽ  ًا   ٘ـ  ، ٍ تلت٘ام تِ تلت٘تراهل ً ٕرَ ًا . ًا

 ٌ .٘آهَمٍ هوري ً   تـٍى ٘  ًا  ٍ تلت٘تلت ُٕلٙ المم تلا ˚ؿاكؿ. آهَمٍ ٖام تِ آهَمٍ ٍ كٌة آگاًّ٘

ٌاى ا ٖوگٍٗ ٗنؿٕ ٣الهِ هٔثاطـگاُ ٗام ؿ ـاى ٍ  ٕاك٘ي ًا  كِ اؽتٗتراهل ًا ًـ    تلًا تؾـاب ٍا ٍ ُـلٙ   ،ًا

ـ تِٗا ٕالمم تلا ًَا ٌاى تت تؾاب كٌـ كِ هٌ ٕا گًَِ ٌرِ ًا ـ  كـِ ؿاكا  ٗ  آى كا تپق٘لهًَا لــكت ُـٌاؽ     ٕلؿ، آى ًا
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تؾاب ؽَؿ تاُـ. ّوضًٌٌٖث  تِ ُ اىي ٘ء هَكؿ ًا ٌـاى آمهـا  ٗات، ّــ  ام آفـل  ٗآ ٖتلؽ تلًا  َٕ ٍ اتـتال ٌَٗ ًا

 ً ـٗا ٕتلا ٕكٍ يٗ. تـٍا ًَا ٌاى تت ٍالـ٢ ٍ ّــ  آفـل   ٗهَكؿ آمها ٌرِ ًا لــكت   ٕـ ؿاكاٗـ ٌَ ٍا هغقـق ُـَؿ تا  َٗ 

 #.123ـ121ّ ، 1390، ٕنؿٌُٗاؽ  تاُـ $هٔثاط 

ٌاى كا آفل ًـ ًا ـٍا ــ  ٖ ٍا ًٌـث  تـِ آًضـِ ًوـ     ُؿٌّـ # ٍ ؽَؿ كا آهَم78ٍ $ًغل: ٖتـٍى ٣لن ٍ آگاّ ٕا ـُٗؽ ؿًا

ٌـاى كا ن آهَمٍ كتاب ٍ عرو  ٍ آًضِ ٗي للآى كل٘# ٌُاًاًـُ ًا . ّوض164ٌ لاى:٣و آ $ ٌـتٌـ ام  ٖ ّـا ًوـ   ًا ؿًا

ـا  ت٤خ  پ  #.164 لاى:٣و آ ؛ 151 اهثلاى تلُولؿُ ًا  $تقلُ:٘اّ

ٌاى ًٖ ٌْا ّوِ ًِاى هٗا ًــ ٍ پ  يٍ٘ امّو ،ل ًا ٗپق ن آهَمٍ٘امهٌـ آهَمٍ ٍ ً٘ؿّـ كِ ًا ـٍا َ ؿك ٘ـ كٍ، ؽ اهثلًا

ـ گاُ آهَمٍ ٍا للاك گلفتِٗرا ٌاىن ًٌث  تِ ً٘كتاب ٍ  ّٕا ي آهَمُٗتلٖ ـ آل٘عتَ صَىٍ  ،ًا ٌـتٌـ  ٖ ّا ًو آًضِ ًا ؿًا

ـا ٍ پٖ ُولؿُ ه ٌاى ًٌث  تِ آى ًا . ٕلٗپق آهَمٍ ُؿٌّـ اهثلاى، ًِاىَُ٘ؿ، پي آهَمٍ آى ام ٛل  ؽ  ًا

ثْدىفطزتاًسبىيذيجْح

ٌاى ؿاكإ فٜلت تَع٘ـٕ ًا .  ًا

اى  ضِتلًا اى ًـ١َ  ؿً  هٖ ، ِتُـُ گفتِ «فٜلت» ٍاهُ لغَٕ ٕه٤ٌاتاكُ ؿك ًآ ، عالـ  ٍ ٍٗوگـٖ    آٗـ كِ فٜلت اًٌ

ً  $اتي ٖ،   56ــ 55، ّ 5تا، د  ه٠ٌَك، ٖت ؽلق  ٍا ًَ ٖ،  179، ّ 4، د 1374؛ ؽـَكٕ ُـلت ، ّ 3، د 1985؛ ٛلٗغـ

ٖ، 441ـ438 فْاً اى ه640ٖ، ّ 1384؛ كاغة ٓا ٙ ِت فٜلت ًِ ات هلَت ٍٗا ي عالـ  ٍ ٍٗوگـٖٕ   #. هفاؿ آٗات ٍ ك  ؿّـ ٗا

ع٘ اى هْنٗـ ٍ ه٤لف  اهلل ًا . ؿك فَت ات، تلكًٖ هٖ ل، ِت اروا  هفاؿ هقكَك تلًا ٍٗا  َُؿ: تلٗي آٗات ٍ ك

آيةفطزت

يِ عٌٓٙ٘فًا » يُ الْقَِّ٘نٔ ٍٓلَرٙـيَّ  فِطْرَةَفَإَلٙنٕ ٍٓرْٕٓكٓ لٙلـِّٗ ٙ فَلٙكٓ الـِّٗ ٙ الَّتٖٙ فََٜلَ الٌَّاىٓ ٣ٓلَْٕ٘ٓا لَا تَثٕـٙٗلَ لٙؾَلْقِ اللَِّ اىِ    اللَِّ ؤَكْخَـلَ الٌَـّ

ّـا كٍى تلتافتـِ    ام ّوِ كَ٘ كِ  ؿكعالىؿاك،  ي كٍى ؽََٗ كا تِ ًَى ؿٗي ٗرتاپلًتى فلاپ#؛ 30 $كٍم: «لَا٤ٕٓٗلَؤَىَ

ـاى قٍ ع ـا هلؿم كا تل آى آفلٗـُ ًا . آفلٌَٗ ؽ ـ  $ گلاى تاُى، تِ ّواى فٜلتى كِ ؽ كا ؿگلگـًَى   #فٜـلت تَع٘ـ

َاك، ٍلى تِ٘تل هلؿم ًوى .ًٌ٘  ت ٌـ اٗي ًا  ؿٗي كًا  ٍ ًا  .ؿًا

ٍاٗات ًقل ُـُ كـِ ؿك آًْـا     تلٗي آِٗ هلتَٙ تِ فٜلت ًا  كِ آلٖ  ؿك فٗل اٗي آِٗ ـ  ِٙ   فِطْ رَةَ »ـ صٌـٗي ك اللَـّ

ّ ـ   تـا ٖ ؛ ٓـٍا، ت36ـ34 ، 3ّ ا، د1430تفٌ٘ل ُـُ ًا  $كلٌٖ٘، « تَع٘ـ»تِ « الَّتٖٙ فََٜلَ الٌَّاىٓ ٣ٓلَْٕ٘ٓا  الـف، 

ــ328 ــٖ، 330ـ ــ241ٖ ، 1ّ ، د1370؛ تلل ــٖ، ت ــا، د ؛ لو ــَٗنٕ، 155 ، 2ّ ت  ، 5ّ ا، د1422؛ ٣لًٍــٖ ع

ٖ، 398ـ396 ٌـاى ؿاللـ       154ـ150 ، 6ّ ا، د1419؛ تغلًا #. پي آِٗ تِ ٓلاع  تل تَع٘ــٕ تـَؿى فٜـلت ًا

ـاكًـ $ك.بكٌـ، ّلصٌـ ؿكتاكُ آى، اعتواالت ؿٗگلٕ ً٘ن ٍرَؿ ؿاكؿ كِ هاٗـٕ ام آٗا هٖ ٍاٗات ً هٔـثاط ٗـنؿٕ،   : ت ٍ ك

 #.100ـ98 ب، 1389ّ

ٖ       اه٘لهاهٌاى ٣لٖ كَلِمٓ ةُ  »كٌٌــ:   ً٘ن عق٘ق  فٜلت كا كلوـِ اؽـالّ ؿك تَع٘ــ $ال بلـِ اال اهلل# ه٤لفـٖ هـ

ٓا   #.205 ، 1ّ ب، دـ تا  ؛ ٓـٍا، ت163ٖتا، ّ تٖالثالغِ،   ًْذ« $الْفِطْرَةُالْةِؽْلَاِّ فَةًَِّْ
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ا ٗـ  ِٖ تـِ ؿاللـ  ت٘ـوٌ   ٗـ ي آِٗ فٜلت ٍرَؿ ؿاكؿ، اٗكِ ؿك آ ٕل٘تل ؿٍ تفٌ ، تٌا٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕـگاُ ٗام ؿ

ٌاً ٕتل فٜل ٖؿالل  هٜاتق ـُا  #.102 ب، 1389ّ، ٕنؿٗكٌـ $هٔثاط ٖ ؿالل  ه ٕعَ٘ك ٖتَؿى ؽ

ثبقيهيَآ

ٛتَْٔنٕ ٍٓ ٍٓ» َاْ    ؤَُْ بِفْ ؤَؽَقَ كٓتٜكٓ هٙي تٌٖٓٙ آؿٓمٓ هٙي َُْٟٔكِّٙنٕ فُكِّٗ َاْ تٓلَـى َُـِْـًَٕا ؤَى تَقَُلُـ ْٓـّٓٔنٕ ٣ٓلَى ؤًَفٌُِْٙنٕ ؤَلٌَٕ ٓ تِلَتِّرُنٕ لَالُ

َاْ بًَِّوٓا ؤَُْلَبٓ آتٓائًَُا هٙـي لَثٕـلُ ٍٓ  الْقِيٓامٓةِ َٕٗٓمٓ  ا   بًَِّا كٌَُّا ٣ٓيْ ّٓقَا غَافٙلٙ٘يَ ؤٍَٕ تَقَُلُ ـ     رُرِّيَّ ة  كٌَُـّ ي ت٤ٕٓــّٙٙنٕ ؤَفَتُْٕلٙرٌَُـا تِوٓ ا ف٤َٓـلَ  هِـّ

ـاى آؿم، ام پِ  ٍ =ٗاؿ كي ؛#172ٍ173 $ا٣لا : «الْؤثٕٜٙلَُىَ ِـاى كا    > آًگاُ كِ پلٍكؿگاكت ام فلمً ـًا ّاى اِٗـاى، فلمً

َُا  َاّى  ٕآك=گف :> آٗا هي پلٍكؿگاك ُوا ًٌ٘تن  گفتٌـ:  ًاؽ گلف  ٍ آًاى كا تل ؽَؿُاى گ َُا ُـٗن =ٍ اٗي گـ ، گ

ؽثل تَؿٗن. ٗا ًگَٗ٘ــ كـِ پــكاى هـا ام پـَ٘ ُـلب آٍكؿًــ ٍ هـا          َٗ٘ـ كِ ها ام آى تى> تا كٍم كًتاؽ٘ن ًگ كا گلفت٘ن

ى ام پي آًاى تَؿٗن ـًا ٍاى ٍ تثْراكاى  ؛فلمً  كٌى ! كلؿًـ ّالب هى #كافلاى$آٗا ها كا تِ ًناى آًضِ كزل

ٍا ٖؿك تلؽ َ  ٖ؛ ٣ل330ًٍـ329 ب، ّـ   تاٖ ؛ ٓـٍا، ت34 ، 3ّ ، دا1430، ٌٖ٘ات $كلٗك ، ا1422، ٕنٗعـ

ـ # ام ا278 ، 3ّ ، د1363، ٖ؛ هزل236ٌ ، 3ّ ، دا1419، ٖ؛ تغلًا532 ، 2ّ د ًــ كـِ تـِ     ٗ ـٍا ي ٣ثـاكتٙ ؽ

ٌاى فلهَؿ:  اى، ا ي٘تلّو ًا . ُـُ« خاا٘اؽق ه»ل تِ ٘، ت٤ث«تِلَتِّرُنٕ ؤَلٌَٕ ٔ»ًا ـ آ»ِ تـِ  ٗـ ي آًٗا ه٤ـلٍ    «خـاا ٘ه ٔ ٗ

اىُـُ ًا .  ٍاٗا تلًا ًـ ٌّگام هٗي ك ـٍا ٌاى، ٍا كا تل تَعخاا ٘ات، ؽ  ـ هفَٜك كلؿُ ًا .٘گلفتي ام ًا

ّـا ؿك اٗـي ه٘خـاا،     آٗـ كِ ّوِ اًٌـاى  ؿً  هٖ كٌٍُٖ ام اٗي آِٗ تِ ، ت٣ِالهِ هٔثاط ٗنؿٕام ؿٗـگاُ 

اًـ كِ رن تا ٣لن عَ٘كٕ ٍ َُْؿ للثٖ ًثَؿُ اً . ّوضٌ٘ي ام  ٣ًَٖ ه٤لف  تَع٘ـٕ تِ ؽـاًٍـ پ٘ـا كلؿُ

َُؿ كِ اٗي ه٤لف ، ه٤لفتٖ ُؾٔـٖ اًـ  كـِ تٌْـا ام كاُ ٣لـن ع٘ـَكٕ ٍ        هٖكٍاٗات فٗل آِٗ اًتفاؿُ 

 آٗـ $هٔثاط ٗنؿٕ، ؿً   َُؿ، ًِ ٌُاؽتٖ كلٖ كِ ام كاُ هفاّ٘ن اًتنا٣ٖ ٍ ٣ٌاٍٗي ٣قلٖ تِ َُْؿٕ عآل هٖ

 #.105ـ104ب، ّ 1389

ّ٘ـ  ، تَع٘ـ ـ ؿك كتَت٘تَؿى تَع ٕخاا تل فٜلِ٘ هِٗاى، آٗي ام ٠ًل اّ٘وضٌ   ٍ ٘ـ ـ ؿك ؽالق٘ـ ٍ تَع  ٘ـ ـ ؿك اَل

الً لاٗمكٌـ؛ ٖ   ؿالل  ه٘كامل ـا هاًٌـ ٗؿ ٖي َُْؿ آؿهٗؿك ا ،ٍا ـ  تـِ    ٖك َٓكت فٌّٗـُ ًا  كِ ًٌثتَ تِ ؽ ًا

ً . حاًٖكِ ٍرَؿ آى َٓكت فٌّ ٕ ا گًَِ تِكٌـ، ٖ كِ ٍا كا تَٔك ه ٖفٌّ ٍاتٌتِ تِ ٍرَؿ ٍا ـ  ،اً٘،  ٌـاى ُـَْؿ    ٍٖلت ًا

ً كٌـ كِ تٌْا هَرَؿٕ كِ كب  هٖ ـًا ،  ٍا ـ . حالخـاً     پي ؿكب هٖ  ؽ ـًا ـن ؽ تِ پلًتَ ً٘ كٌـ كِ تٌْا هَرَؿ ُاٌٗ

ٍـً ِت» ـا ن ؿكتل ؿاكؿ ٌُاؽ  ُؾْ ؽ ع٘ـ ؿك ؽالق٘  ٍ كامل٘  كا ً٘ ِ، َت  #.116ـ 111$ّواى، ّ « هٌنٔل كب٘ ٗگاً

ثيفيحٌآية

ٙ غَٕ٘لَ هِْٔلِكٙ٘يَ تِِٙ» ـاى كا  كِ ؿكعالى #؛31 $عذ: «عٌَٔفَاء لٙلَِّ ٍ    ،ؿٌٗاى تا اؽالّ تاُ٘ـ كًا ؽ ثامگ٘لًــگاى تـِ ا «. ًـِ ًا

ٍاِ٘ ًٗي آٗل اٗؿك ف ـ         ٕـ٘تِ تَع«  ٘ف٘عٌ»ل ً٘قل ُـُ كِ ؿك تفٌ ٖتٗن ك ـاكُ كـلؿُ ًا ٌـاى ُا تـَؿى فٜـلت ًا

 #.292 ، 5ّ ، دا1419، ٖ$تغلًا



  81 ٤ضد٢ ٔلجبح ٓالٔٝ ٞب٢ ا٘ذ٤ـٝ ثش تإو٥ذ ثب لشآٖ دس تٛح٥ذ آٔٛصؽ سٚؽ ٔجب٣٘

صخبلصاًسبىيدالثزگزابتيآ

ًـ كا ؿك ٌّگام گلٗكِ گلا اتٖٗآ ـٍا ٌاى تِ ؽ َا فٙـٖ الْفُلْـكٙ     »هاًٌـ  ؛كٌـٖ ٍ ؽٜل تامگَ ه ٕفتاكَ ؽالْ ًا فَـةِفَا كٓكٙثٔـ

يَ فَلَوٛا ًَزٛأّنٕ بِلَى الْثٓلِّ بِفَا ّٔنٕ ِْٗٔلِكَُىَ ٓ هٔؾْلٙٔٙ٘يَ لَِٔ الـِّٗ َٔا اللَِّ ـ ٍ صـَى   #؛65 $٣ٌرثـَت:  «ؿ٣ٓٓ َاك ُـًَـ    ت ل كِـتى ًـ

ـاى كا تا اؽالّ ٍ پاب ٌـ، ٍ صَى تِ ًَى ؽِـرى تلّاًـُـاى آًگـاُ ُـلب هـى      #ٗرتاگلاٗى $ ٖؿٌٗ ؽ ًَا ـ  تؾ  ٍكمًـ

٤ام:: ي ك.ب٘$ّوضٌ  #.53 ؛ ًغل:8 ؛ مهل:40ٍ41 ًا

ٌاى ٍ ٣لن عَ٘ك ٕـ٘ات تل فٜلت تَعٗي آٗا ًــ ؿاللـ  هـ    ًٕا ـٍا َاؿ  ٖ ٍا تِ ؽ  ، 1383ّ  ،ٖآهلـ  ٕكٌــ $رـ

َ   َ ٍاٗكِ ًلآغام گـلا  ٖ#؛ فٜلت118ـ117 ب، 1389ّ، ٕنؿٗ؛ هٔثاط 134ـ133 ـا هـ   ٕتـِ ًـ لا ٗـ ُـَؿ؛ م ٖ ؽـ

َاؿ  ٖ ٍ ؽٜل، غثاك ُـلكَ مؿٍؿُ هـ   ٕهِلب ؿك عال  گلفتاك # ٍ ُـَْؿ  134ــ 133 ، 1383ّ  ،ٖآهلـ  ُٕـَؿ $رـ

ً  كِ ه ٖق٘كٌـ كِ تٌْا هاحل عقٖ ه ـًا  ٍ تٌْا ٍا ــ ؿك آى لغ٠ـِ   ٖ ؿك ٣الن ؽ ًَا ـ ت َ ٗي گـلا ٗـ ٍ كٌــ. ا إ اكٗ

ـ ًاب ٍ ؽالْ ًا  كـِ ام فٜـلت پـاب ٍا ًلصِـوِ     ٘تلرِ تَع ،ٌ ً٘ ٕهزام ٍٖل ،ًا  ٖهِلب، ّلصٌـ هق٤ٜ

َاؿٕ آهلٖ، گلفتِ ًا  $  #.184 ، 1385ّر

َُؿ كِ اًاى فٜـلت اًٌـاى، ه٤لفـ  تَع٘ــٕ اًـ  كـِ تـالٜث٢         گفتِ ؿاًٌتِ هٖ ام آٗات ٍ كٍاٗات پَ٘

كِ ّل اًٌاًٖ ٗـلٍكتاً ٍ   إ گًَِ ا٣تقاؿ ٍ گلاَٗ تِ تَع٘ـ ٍال٢ َُؿ، ًِ ؽَؿ ا٣تقاؿ ٍ گلاَٗ، تِ« هٌِإ»تَاًـ  هٖ

اكاؿُ ٍ اؽت٘اك، تِ ؽـا ٣ق٘ـُ ٍ گلاَٗ ؿاُـتِ تاُــ، تلرـِ اٗـي ؿٍ هتـإؽل ام فٜـلت ٍ ه٤لفـ  فٜـلٕ اًـ           ٖ ت

 #.47، ّ 1374$تلًزراك، 

ذيبتدالثزجْحيگزآيد

ـٕ ؿك تلؽـٖ آ ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕام ؿٗـگُا  َّا َ٘ت ، ُ ع٘ـ ؿك ؽالق٘ ، كامل٘  ٍ كت ؿى َت ٗـات ؿٗگـل لـلآى    ، فٜلٕ َت

ي عق٘ق  ٗاؿ هٖ ن ؿاكؿ؛ آٗاٖت كِ ام ٗا واى ً٘ لـات ٍ    ّا ٍ مه٘ي، كٍمٕ كٌٌـ كِ اگل ام هِلكاى ؿكتاكُ ؽالق ًآ ؿٌّــُ هؾَل

ٖ، ٖت ا ًاا  كٌ ـت٘ل آًْ ـ:  تلؿٗـ هٖ كب ٍ ه ـ: «اهلل»گٌَٗ ٍٓاتٙ ٍٓ      ٍٓ»؛ هاًٌ ٛـوٓا  ًٓـؾَّلَ  الْـإَكٕٕٓ ٍٓ  لَـهٙي ًٓـإَلْتَْٔن هٛـيْ ؽَلَـقَ اٌل

َّوٕيٓ ٍٓ ٔ اِل َلُيَّ اللَِّ واى#؛ 61$٣ٌرثَت: « الْقَوٓلَ لَ٘ٓقُ اى تپلًى: صِ كٌى ًآ ُ، ٍ ؽَكُـ٘ـ ٍ    ٍ ّلگُا ام ًآ ّا ٍ مه٘ي كا آفلٗــ

ـ:  هُا كا هٌؾل كلؿُ ًا   هى ًَي: 87ـ86؛ هاهٌَى: 63ٍ65$ّوضٌ٘ي ك.ب: ٣ٌرثَت: « اهلل»گٌَٗ  #.8؛ مهل: 31؛ ٗ

ي ًلُ  ؿك َٛفـاى تـال ٍ   ٗصٌـ اُاى ًا ، ّلٕ ـً٘لُ  تَع ٕهِلكاى تِ الت٘اي ا٣تلا  ِٗاى، اٗام ٠ًل ا

ًٍاٗكٌـ ٍ ؿك ٌّگام آكاهَ، آًاٖ ه ٖٚ عٌاى تزلُٗلا ُـَؿ $هٔـثاط   ٖ ه ٤ًٖو ، ؿصاك غفل  ٍ فلاهَُ َٖ ٍ فلا

 #.117ـ116ب، ّ 1389، ٕنؿٗ

ذدرلزآىثبفطزتاًسبىيرّشآهْسشجْحيُوبٌُگ

ٌاى ّواٌّگـ ؿك ل٘كٍٍ آهَمٍ تَع  ؿاكؿ. ٖلآى تا فٜلت ًا

ٌاى تا تَع گقُ  كِ ًِ ٌـاى كا ه٤لفـ     ٍٖ ّواٌّگ ٕـ ًامگاك٘تٌْا فٜلت ًا اى فٜلت ًا ؿاكؿ، تلرِ للآى ًا
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ـ. تل اٖ ه ٕـ٘تَع ـ    ِ٘، تَعٗي پاٗؿًا ٍاتٌـتِ ًا ِ ـ ٍ ّلصِ تِ آى   #آهـَمٍ ٍ كٍٍ آهـَمٍ آى ؿك لـلآى    $ام رولـ

تِ، تا آىٗك ٌاى ؿُا  كاهل ؿاكؿ. ّٖواٌّگ ِِ ؿك فٜلت ًا

ٌاى، ٘كٍٍ آهَمٍ تَع ّٖواٌّگ ٌاى  ٖ:٤ٌٗـ ؿك للآى تا فٜلت ًا اىًا ـ ، إفٜل ّٕا ؿاؿُ تلًا ّـا كا   ي كٍٍٗ

ـ  ّٕا فْن آهَمٍ ٕكٌـ ٍ تلاٖ اتـ ٍ ؿكب هٖٗ ؿك ؿكٍى ؽَؿ ه ُـَؿ.  ٖ ًوـ  ٖعآل ام آى، ؿصاك تِتّ  ٍ ت٘اؿ ؿكًٍ

 ًا . ٕـ ؿك للآى ٗلٍك٘آهَمٍ تَعي هثٌا ؿك تلؿُا  كٍٍ ٗي، تَرِ تِ اٗتٌاتلا

يضٌبخحهعزفثيهجبً

ذياهکبىضٌبخثجْح

 ـ هوري ًا .ٌُ٘اؽ  تَع

الم ًا . ٗؿ ٕام آَ  ا٣تقاؿ ٖرٗـ ٘تَع ـ ام ًـ١َ ا٣تقـاؿ   ٗـ ٌرِ ٌُاؽ  آًْـا تا ٗا ٤ٌٖٗ «ٕآَ  ا٣تقاؿ»ي ًا

تـ٘تِ تَع ٖق٘. ا٣تقاؿ تغقٕـًِ٘ تقل ٖ،قّ٘ن ا٣تقاؿ تغق  آى ،تاُـ ـتـال   ٖ ال  ٍ تلّاى عآل هـ تا ًا َُؿ. اتناك ًا

ًـ ؿك اؽت ـٍا ٌاى للاك ؿاؿُ ًا . تٌاتلاٍ٘ تلّاى، ٣قل ًا  كِ ؽ ٌـاً ٗاك ًا ـ  تـا تْـلُ     ٖي، ّل ًا تـلؿى ام    هورـي ًا

ا ًَا ـاى   تـلاٗي ـا كٌـ. ٘تِ آى ؿً  پًٌث   ٖق٘ـ ٍ ا٣تقاؿ تغق٣٘قل، تِ ت٤قل ٍ تفرل تپلؿامؿ ٍ تِ ٌُاؽ  تَع ٖٗت ، ًا

اله٘هترلواى ٍ ف تـال  ِتا تالٍ ؿك اكائ ٖلٌَفاى ًا ـ كا ٘ـ ـ، هورـي تـَؿى ُـٌاؽ  تَع   ٘ـ تَع ُؿكتاك ٣ٖقل ّٕا ًا

ـ $علّ ًِاى ؿاؿُ ٖكٌٍُِ ت ؛ 52 ، 6ّ ، دالـف 1381ٓـكالوتإلْ٘ي، ؛ 56 ، 1376ٌّا، ً٘ اتي؛ 291 ، ّا1407، ًٖا

ــا92 ، 1ّ دب، 1381ٓـــكالوتإلْ٘ي،  ــٔــثاط ؛ ه277 ، ّا1416، ئٖ؛ ٛثاٛث ــ73ّ ب، 1389، ٕنؿٗ ؛ 149ـ

 #.107ـ11 ، 2ّ ، د1384، ًٖثغاً

 :لاٗـ ٍ ا٣تقاؿ تِ آى كاهالً هوري ًا ؛ م٘ن ٌُاؽ  تَع٘ام ٠ًل للآى ً

الً اى آهَمُ ـٕ٘، تَعٖؿك ًگاُ كل ،ٍا ِ ٗآ ٕللآى ٍ كٍط ه٤ٌا ّٕا  ًا ِ  ات آى ًا ، تـ ؿك  ٕاِ ٗـ كوتـل آ »كـِ  ٕ ا گًَـ

ـا ٕا ن، تِ ًرتِ٘هٌتق٘لا غٗن ٘هٌتقَُؿ كِ ؿك آى، ٖ اف  هٗللآى  ًثغاى، ٓفات ٍ اف٤ا  ٍ آحـاك   ٕؿكتاكٓ ٌُاؽ  ؽ

َاؿ َاى تَٔك كلؿ كِ ٌُاؽ  اٖ پي ًو .#24 ، 1383ّ  ،ٖآهل ٍٕا ًپلؿاؽتِ تاُـ $ر  ق  هوري ًثاُـ.٘ي عقٗت

ًَا٘ام للآى كِ ٌُاؽ  تَع ٖاتٗآ ،اً٘حاً َاى  ٗـ   ًا ؛ مق٘ي عقٗؽاّ هٌتلنم ا َٛك تِكٌـ، ٖ ه ٖـ كا فلاؽ لا فلاؽـ

 َُؿ.ٖ ـ هوري ه٘ـ تا اهراى ٌُاؽ  تَعٌُ٘اؽ  تَع

َاى ٣ثاكت ًا  ام:ٗات اٗام آ ٖتلؽ  ي فلاؽ

ٔ الَ بِل فَا٣ٕلَنٕ. »1 ـاى كِ  #؛19 $هغوـ: «ِٔاللَّ باِلَّ ِٓؤًََِّ ـاّ٘پي ت ـا ٖٗش ؽ  ٌ .٘رتا ًٗ ٕرن ؽ

َا. »2 ـًا #؛14 $َّؿ: «َّٔٓ باِلَّ ِٓؤَىْ الَ بِل.. .فَا٣ٕلَؤ ـا .. .ـ٘پي ت  ٌ .ً٘ ٖٗكِ رن ٍا ؽ

َا ٍٓ . »...3 ـا.#؛52 ن:٘$اتلاّ «ٍٓاعٙـٗ بِلِٗ َّٔٓ ؤًََّوٓا ل٤ٕٓ٘ٙلَؤ ٌـ كِ ٍا ؽ ـًا  گاًِ ًا .ٗ ٕ.. ٍ تا ت

ـ تل اهراى آهَمٍ تَع ٖـ هثتٌ٘كًٍ  كِ تغج ام كٍٍ آهَمٍ تَع لِ امآىهي هٌٗهثٌا تَؿى ا ي اهرـاى  ٗـ ـ ٍ ا٘
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ى،  ـ ٍ كٍٍ آ٘ـ ـ هوري ًثاُـ، تغـج ام آهـَمٍ تَع  ٘لا صٌاًضِ ٌُاؽ  تَعٗـ ًا ؛ م٘تل اهراى ٌُاؽ  تَع ٖهثتٌ

َاّـ تَؿ.ٖ ت  ه٤ٌا ؽ

ـ     ٕـ٘  تَعه٤لف»تا تَرِ تِ اٌٗرِ  َاؿ « فل١ احثات آل ٍرـَؿ هثــؤ ًا #، المم 25 ، 1383ّ  ،ٖآهلـ  ٕ$رـ

اكُ ٍٖرَؿ هثـؤ ٍ صگًَگـ، تِ اهراى ٌُاؽ  آل ً٘ا  ؿك تغج ام اهراى ٌُاؽ  تَع  تَِؿ. ٕا آى ّن ُا

ـ    ٍٖ فلٌف ٖگًَاگَى كاله ّٕا ، تل تلّاىٌُٖاؽ  ٍ احثات آل ٍرَؿ هثـؤ ام ٠ًل ٣قل ـ ؛ ٍل َاك ُــُ ًا ت  ًٖا

 ٌ .٘ظ آًْا ً٘تغج ٍ تَٗ ٕي پوٍَّ راٗا

ن $هاًٌــ  ٍ٘ هٌـتق   عاات تِ ٓلٗآ ٖؿك تلؽ ٍرَؿ ؿاكؿ؛آل ٍرَؿ هثـؤ  ُؿكتاك ٕات هت٤ـؿٗن آ٘ن ًٗؿك للآى كل

٤ام: ـ   ٖگاّ ؛#43ـ35 ن $هاًٌـ َٛك:٘لهٌتقٍ٘ غ ٖٗوٌ ،گلٗؿ ٖ# ٍ ؿك تلؽ62 ؛ غافل:16 ؛ ك٣ـ:102 ًا ُـٌاؽ    ِتـا اكائ

 #.30 ؛ كٍم:173ـ172 $هاًٌـ ا٣لا : ٕتا اكائٔ ٌُاؽ  عَ٘ك ٖ$هاًٌـ ّواى# ٍ گاّ ٖعَٔل

ـ  ْٖٗا للآى آل ٍرَؿ هثـؤ كا تـٗكِ آ ُ تاك يٗا ؿك ـ ًٖ ٍ ت ٌـتِ    ٘ ـتـال  ؿًا ـ ام تـِ ًا ـ ٘ا غٗ امهٌــ تـِ   ٍ٘ ً ْٖٗلتـ

تـال ، ٍ ا ـ ا ًِ، ؿٗالاهِ كلؿُ ًا   ٖا تل آل ٍرَؿ هثـؤ، تلّاًٌٗرِ ؿك ّل َٓكت، آًٗا ٍرـَؿ   ٖهتفـاٍت  ّٕـا  ـگاُٗ

َاؿ 395 ، 1ّ تا، دٖ ، تئٖ؛ ٛثاٛثا14 ، 6ّ ، دالف1381ٓـكالوتإلْ٘ي، ؿاكؿ $ ؛ 32ــ 25 ، 1383ّ  ،ٖآهلـ  ٕ؛ رـ

، ٕ٘اٍ٘؛ ت197 ، 2ّ ، دا1423، ٕكامفؾل؛ 83ـ80 ب، 1389ّ؛ ّوَ، 353 ، 2ّ الف، د1389، ٕنؿٗهٔثاط 

ـ   ٗ#. آًضِ هٌلن ًا  ا158 ، 1ّ ، دا1410 ـ  ٌْٖٗرِ للآى آل ٍرـَؿ هثــؤ كا تـ ـ ًٖ ٍ ت ـتـال  $ك.ب  ٘ : ام تـِ ًا

# 10ـ 9مؽـل :   ؛61ٍ63 ؛ ٣ٌرثـَت: 18 ًَي:: ُٗـُ ام ٛل  هِلكاى مهاى ًنٍ  $ك.ب لفتِٗپق ٖ# ٍ عت10 ن:٘اتلاّ

ٌتِ ًا  تـال  تلً ٍ لِ ٛلط ًرلؿُهآى كا تِ ُرل هٌ ّلصٌـ ،ؿًا ـ ا ٖاهـُ ًا ؛ ٍل٘ؿكٓـؿ ًا ٌـ  كـِ   ٘گًَـِ ً  يٗ

اكُ ًرلؿُ تاُـ،  ٕكٍ شّ٘ تِ تفاؿُ ام آٗتِ آل ٍرَؿ هثـؤ ُا َاى تا ًا تـال  تل  ٕتلا ٖات، هقـهاتٗا ًت ِ  آىًا  ؿًـ   تـ

ن، آـل  ٘لهٌـتق ٘ا تِ َٓكت غٍٗ ؿك لالة تامگَكلؿى ٓفات ٍ اف٤ا   ٖتِ َٓكت ٗوٌ ٕات هت٤ـؿٗتلرِ ؿك آ ،آٍكؿ

 ٍرَؿ هثـؤ كا احثات كلؿُ ًا .
خـٛد خـذاٚ        تخبة وـشدٜ وـٝ دس اثجـبتٚ  شح ٔؼبئُ د٤ٍش، چٖٛ ؿٙبخت كفبت خذا، سٚؿ٣ ٘ا لشآٖ دسً 

٥ٕٙبٖ ٥ض ٝث وؼت آٌب٣ٞ سٚؿٗٚ  ًا  ٘ ٛاد٢ آ وبس ٣ٔ ثخؾ اص اكُ ٞؼت٣ ٚا  (.29، ف 1383  ٣ّٔ،آ٤ذ )خ

 انواع و مراتب شناخت توحيد

 ٍ ّلٗك ؿاكإ هلاتثٖ ًا . «عَ٘كٕ»ٍ  «عَٔلٖ»ٌُاؽ  تَع٘ـ ؿاكإ ؿٍ ١ًَ 

ـ  كـِ   « ٣لن عَٔلٖ»َُؿ.  تؾَ هٖ« عَ٘كٕ»ٍ « عَٔلٖ»َٛككلٖ، ٣لن ٍ ٌُاؽ  تِ ؿٍ ١ًَ  تِ ٣لوٖ ًا

 ٓـَكت  ًٍـاٛ   ىتـٍ« ٣لن عَ٘كٕ»ٗاتـ، ٍ  هٖ تغقق ٍّوٖ ٍ ٣قلٖ هفَْم ٗا ؽ٘الٖ ٍ عٌٖ َٓكت ًٍاٛ  تا

ٖ  عآل ٣الن تلإ ه٤لَم ٣ٌٖ٘ ٍ ٍال٤ٖ ٍرَؿ ٍ گ٘لؿ هٖ ت٤لق ه٤لَم فات تِ هفَْهٖ، ٍ ِ  ّـلكي  ُـَؿ. ٣لـن   هـ  تـ

َإ تِ نٍ٘ ً ؽَؿ ٍرَؿ ف ٍ اعٌاًات ٍ ًفٌاًٖ ل َٛا ٕ      عـاالت  ًـاٗل  ٍ ٣ ـٖ ؽـَؿ، ام ًـ١َ ٣لـن ع٘ـَك ًٍا ـ    ك ًا

 .#218 ، 2ّ ؛ د177 ّ، 1 الف، د1389، ٕنؿٗ$هٔثاط 
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ـا ٍ تَع َُؿ. ؿك ُـٌاؽ    هٖ تؾَ «٣قالًٖ اٗ عَٔلٖ» ٍ ،«َُْؿٕ اٗ عَ٘كٕ»لٌن  ؿٍ تِ ن٘ـ ًٌُ٘اؽ  ؽ

ث٘ا ت٤ال٘ن ًْاٖٗ علقِ»كِ  ٕ ـ  عَ٘ك ـاٗ  تلإ ًا ــ   #341 ، 1383ّ، ٕنؿٗـ $هٔـثاط  « ًا  ًاب تَع٘ـ تِ تِل ّ

ـا كا ؿك ؿكٍى ؽَؿ ه ٌاى ؽ ٌـاى ٖعٔـَل اتـ؛ ٍ ؿك ُـٌاؽ   ٖٗ ًا ٖ  ِتـِ ًٍـ٘ل   ، ًا ٖ  هفـاّ٘و ـ آفل لث٘ـل  ام$ كلـ ـگاك، ٗ

رَؿ ٍ ٍارة ـا تِ ًٌث  فٌّٖ ٌُاؽتٖ هاًٌـ آى# اَل ـا ؽ ٕ  صٌـ٘ي  كِ َُؿٖ ه ه٤تقـ تٌْا كلؿُ، پ٘ ؿاكؿ  ٍرـَؿ  هَرـَؿ

 .#44 ، 1384ّ، ٕنؿٗ$هٔثاط 

ـا تلا ٍٖ عَٔل ّٕل ؿٍ ١ًَ ٌُاؽ  عَ٘ك ٌاى هوري ًا  $هٔثاط  ٕؽ الثتِ ًـِ   ،#73 ب، 1389ّ، ٕنؿًٗا

ًـٕ ًاهغـٍؿ ًا  ٍ ٍرَؿ ًاهغـٍؿ ؿك ؿا لاٗمٌُاؽ  كاهل؛  ـٍا ـ ؽ لؿ ٘ـ گٖ ؿكب ٍ ُـَْؿ ٍرـَؿ هغــٍؿ لـلاك ًوـ      ُلٗ

َاؿ  #.33 ، 1383ّ  ،ٖآهل ٕ$ر

ـا ؿاكإ ٍٖ عَٔل ٕام ٌُاؽ  عَ٘كّل ُٖء  ي ؿٍ ٌُاؽ  تـِ ٓـَكت   ٗام ا ٕا هلتثِ ًا . هتفاٍتٖ هلاتة ؽ

ٌاى ِؿك ّو ٖلاكتٌاتٍ٘ غ ٕفٜل ـ ًا  $هٔثاط  ٖهلاتة تاالتل آى اكتٌات ّٖا ٍرَؿ ؿاكؿ؛ ٍل ًا  ب، 1389ّ، ٕنؿٗ

ـا هلتث ٌُٕاؽ  عَ٘ك ِي هلتثٗ#. تاالتل74 ل٘ا ِؽ ـًا  كِ ٌُٕاؽ  ٍا  صِـن  تـا  ص٘ـن  ّـل  ام پَ٘ ٍ تَ٘ كا ٍا ؽ

 تـل ؿكب  فّي كتلـ َُؿ، تات٢ هٖ عآل فٌّٖ هفاّ٘ن ِتِ ًٍ٘ل ٣قالًٖ كِ ٍ هلاتة ٌُاؽ  عَٔلٖ. تٌٌ٘ـ هٖ ؿ 

 #.398 ، 2ّ الف، د1389، ٕنؿًٗا  $هٔثاط  ل آىٍ٘ تغل ٣قلٖ ق٘ؿل هفاّ٘ن

ـا   ٍٖ عَٔل خاا#٘فٜلت ٍ ه ِٗ$هاًٌـ آ ٕن، ام ٌُاؽ  عَ٘كٗؿك للآى كل  ،اى آهــُ ٘ـ ًـؾي تـِ ه  ـ   ّل ؿٍـ ؽ

 .گل ًا ٗات ؿًتٔ ؿَٗ ام آ٘، تٖات ٌُاؽ  عَٔلٗآ ّلصٌـ

ٍ ُـٌاؽ    ٖن تِ ؿٍ لٌـن هلتـَٙ تـِ ُـٌاؽ  عٔـَل     ٘ـ ؿك للآى ً٘آهَمٍ تَع  ّٕا ي هثٌا، كٍٍٗتا تَرِ تِ ا

ّـا   ي تؾَٗتِ ا ،ّا ي كٍٍٗام ا ٕي ٍ الگَتلؿاك٘٘ـ ؿك ٌّگام تلؿُا ، تثٗي، تاَُٗؿ. تٌاتلاٖ ـ تؾَ ه٘تَع ٕعَ٘ك

 هتفاٍت ًا . ٖـٙ عَٔل٘تا كٍٍ آهَمٍ تَع ٕـٙ عَ٘ك٘گواى، كٍٍ آهَمٍ تَعٖ ت لاٗمتَرِ كلؿ؛ 

ُبيضٌبخثجْحيذراٍ

فٌٖ ٍ َُْؿٕ ًا . ٌُاؽ  تَع٘ـ ؿاكإ كُا  ّإ آفالٖ، ًا

فـي ً٘ـ »، «ل ؿك آفـاا ً٘ـ »ًا  ام:   كٌـ كِ ٣ثاكتٖ ـ اكائِ هٌُ٘اؽ  تَع ٕن ًِ كُا تلاٗللآى كل ، ٍ «ل ؿك ًا

ـاٗ ٖق  ٌّت٘ل ؿك عقً٘» ٜٔ ؽ ًٍا ـا تِ  َاؿ  $َُْؿ عق# «ا ٌُاؽ  ؽ ـ # ا49 ، 1383ّ  ،ٖآهلـ  ٕ$رـ ّـا ؿك   ُاي كٗ

ـ 4 ِ:٘؛ راح30 ؛ لقواى:20ٍ21 ات:ٗ؛ فاك3ٍ4 ؛ ك٣ـ:190 لاى:٣و آ $هاًٌـ ًا  اى ُـُ ٘ت ٕات هت٤ـؿٗآ تٌْـا ؿك   ٖ#، ٍل

ِٔ الْغٓـقُّ ؤَ    ًٌُٓلِِْٗنٕ آٗٓاتٌَٙا فٖٙ الْأفَااِ ٍٓ: »ًـا ِ ؿك كٌاك ّن رو٢ ُـُٗك آٗ ٗٓرْـفٙ  لَـنٕ   ٍٓ فٖٙ ؤًَفٌُِْٙنٕ عٓتَّى ٗٓتَثٓ٘ٛيَ لَْٔـنٕ ؤًََـّ

ٔ ٣ٓلَى كُلِّ َُٖٕءٚ َُِْ٘ـٗ ّـاى   ّـاى رْـاى ٍ ؿك رـاى    ؿك كٌـاكُ كا ّاى ؽََٗ  ًِاًِ ٕمٍؿ تِ #؛53 $فٔل :« تِلَتِّكٓ ؤًََِّ

عق ًا . آٗا اٗي تي ًٌ٘  كِ پلٍكؿگاكت تـل  ـ   ٗا آىـ   ٍال٤ٜاً تٌواٗ٘ن تا تلاِٗاى كٍُي َُؿ كِ تِ آًاى ؽَؿُاى 

َُا ًا    ّل ص٘نى گ
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لاك آى ًا . ٍ٘ل ؿك ٣الن ٛثً٘ «ال ؿك آفاً٘» تـَؿى   ، آًاى ٍ لاتل فْـن ٖكُا آفال ٖوگ٤ٗ  ٍ ؿل  ؿك ٠ًن ٍ ًا

ٌاىٕ ّوِ آى تلا تـال  ٕلا تِ هثاؿّٗاً ؛ م ًا ـاكؿ ٕامً٘ ٖق فلٌف٣٘و ّٕا ٍ ًا امهٌـ تفرـل ٍ ت٤قـل   ٘تلرِ تٌْا ً ،ً

َا ٍ َّى ًا . ه٠ٌَك ام  ٍٕ ؿٍك ٍ آفـاا   ٖتلرـِ آفـاا هلرـَت    ،ٌـ  ً٘ ٖآفاا هٔلرـ ل، لنٍهاً ٘ي ًٗؿك ا «آفاا»ام ّ

َاؿٖ ن ُاهل ه٘كا ً ٖرثلٍت  #.51ـ50 ، 1383ّ  ،ٖآهل َُٕؿ $ر

فيً٘» ـا ٍ تَع  ٖؿكًٍ ّٕاٖ وگٗؿل  ؿك ٍ ٖ:٤ٌٗ «ل ؿك ًا ٌاى ٍ ٌُاؽ  ؽـ ـ ًا . ه٠ٌـَك ام  ٖـ ام كُا ؽَؿٌُاًـ ٘

ٌاى ًٗؿك ا «ؽَؿ» ٍ ًفـي   ٖقـ  ٌّـت  ٘تلرِ ه٠ٌـَك عق  ،َؿُٖ ام آفاا هغٌَب ه ٖتـى رنئلا ٗمٌ ؛ ٌ٘زا، تـى ًا

ٌاى ٍ ٍ ً . ؿك ا ٕامّاّ٘ا ٍ ًٖ وگًٗا ٌاى آٖ ل، كٍُي ه٘ي ًٍٗا ـ ام آ ٕاِ َُٗؿ كِ ًا ّ  ٘ـ ات تَعٗ ـ  $ّوـاى،   ـ ًا

تفاؿُ ام ً ٣الهِ ٛثاٛثائٖكِ  ، آًضٌاىٖكلَٛك تِ#. 54ـ51 ـاكُ كـلؿُ   «هائــُ »ٓ ًـَك  105 ِٗاا آ٘تا ًا ، تإهـل ؿك   ُا

ـا ٕتلا ًٖفي كاّ ٌاى ًا .  ّٗ  ًا

ٌاى تِ ّل ؿٍ ُرل عٔـَل ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕام ٠ًل  ـ كُا ُـٌاؽ  تَع  ٍٕ ع٘ـَك  ٖ، ٌُاؽ  ًا ـ  ٘ كُا  .ـ ًا

ٌاى تِ ٌُاؽ  عٔـَل  ٌُٖاؽ  عَٔل ٌـاى تـِ ُـٌاؽ  ع٘ـَك     ٕـ، ٍ كُا ُـٌاؽ  ع٘ـَك  ٘ـ تَع ًٖا ـ ٘ـ تَع ًٕا

زاهـ $هٔثاط ٖ ه  #.27 ، 1390ّ، ٕنؿًٗا

ـا ٍ تَع ٕي كُا تلاٗتْتل «ٖق  ٌّت٘ل ؿك عقً٘» ً ؛ مٌُ٘اؽ  ؽ ًــ ٌّـت  ٗـ ٍا ـٍا ٍ هِـَْؿ هغـٖ    ٖلا ؽ

فٌ ٖآفال ّٕا تِ ًِاًِ ٕامً٘ا  ٍ ٌُاؽ  ٍا ً ـاكؿ. ؿك ا ٍٖ ًا ـ   ًٗ ـا كا پ ٌـاى ؽـ ، ًا ٌــ.  ٘تٖ ن هـ ٘ـ َ ام ّـل ص ٘ي كُا

ـا كا ه ٌاى ؿك كٌاك ؿكٗگل كا؛ هاًٌـ اٗؿ ٕنّاً٘پي ص ،ٌـ٘تٖ ًؾٌ  ؽ ـ احثات ٍرـَؿ آب، تـِ هـتي ؿك    ٕا تلاٌٗرِ ًا ا ٗ

َُا تگٗاّاى تِ ٍرَؿ آهـُ ام آب ؿك ًاعل ؿكٍ٘ گ ٌٕرِ ًثنًِٗ ا ،تَرِ كٌـ هورـي   ٖكٌـاً  ٕي كُا تـلا ٗلؿ. ا٘ا كا گ

ٌـ تا ؿٍك ًَا ؿگ گًَِ ام ّل ًٕا  كِ تت َاؿ    ٖقـ  ٌّـت  ٘، صِن ؿ  كا پـاب ٍ عق ٖآَل   ،ٖآهلـ  ٕكا هِـاّـُ كٌٌــ $رـ

 #.57ـ55 ، 1383ّ

ياًفسهْاًعراٍ

فٌٗتا تَرِ تِ ا للـة ُـَؿ،    ٌُِٗ٘ـى ًفي ٍ كـك ُـى آ  فً٘في ٍ للة ًا ، ّلصِ هَرة ٤ٗ ٌٖرِ هغَك كُا ًا

 .ـٗآٖ ه كاُو تِي ١ًَ ٌُاؽ  ٗها٢ً ا

اى ٢ آل ٖرٗات للآى، ٗآ تلًا ًَا ًـ  ٌُٕاؽ  َُْؿ ٖام ه ـٍا ٌـاى   ٖ ًا  كِ هَرـة هـ   «گٌاُ»ؽ ُـَؿ ؿ  ًا

ًـ٘مًگاك تگ ـٍا َا     »تام تواًـ:  لؿ ٍ ام ٌُاؽ  ؽ بِفَا تُتْلَى ٣ٓلَِٕ٘ٙ آٗٓاتٌَُا لَا َ ؤًَٓاٛٙ٘لُ الْإٍَٛلٙ٘يَ كَلَّا تٓلْ كٓاىَ ٣ٓلَـى لُلُـَتِِْن هٓـا كَـاًُ

ـُ َُؿ، گَٗـ: افٌاًِ#؛ 13ٍ14 ي:٘$هٜفف «ٗٓرٌْٙثَٔىَ ًَا ًِ صٌاى ًا  =كـِ  . ّاى پٌِ٘٘٘اى ًا  ّلگاُ آٗات ها تل ٍا ؽ

 ًا . #ٗا مًگاك تٌتِ$ّاُاى ص٘لُ ُـُ ٍ آًْا كا پَُاًـُ  تل ؿ # گٌاّاًِاى$ كلؿًـ تلرِ آًضِ هى ،گٌَٗـ> هى

اى، ٣الهِ ٛثاٛثائٖتِ ا٣تقاؿ  لٗي آٗا تلًا ٌاى تِ عٌة ؽلق  ٍا ، عـق كا آًضٌـاى  ِ ِ٘، ًفي ًا  ،كـِ ٌّـ    ٍا

 ٖؽآـ  ًٖقَ ٍ ٓـَكت تـاٌٛ   ٕكِ ؿاكا ٖ ت٤ـ ام اكتراب گٌاّاى ـ  ؿّـ؛ ٍلٖ ن ه٘ي آى ٍ تاٛل تو٘كٌـ ٍ تٖ ؿكب ه
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ل٘ـ عق ٌّتٌـ ُـًَـ كـِ   ٖ لًـ ٍ هـا٢ً هـ  ٘گٖ اى ًفي ٍ عق للاك هّ٘ا ه ّا ٍ َٓكت ل كلؿُ، آى ًقٍَ٘٘ا تغِ ٘ق  ٍا

 #.234 ، 20ّ تا، دٖ ، تئٖكِ ٌّ  اؿكاب كٌـ $ٛثاٛثا عق كا آًضٌاى

ـا هَرةام  ٖگلؿًاٗي كٍّ٘وضٌ ـا  ٕكَك ٗاؿ ؽ هٓـيْ ؤ٣َٕـلَٕٓ    ٍٓ»َُؿ: ٖ هصِن ؿ  ٍ هغلٍم ُـى ام ٌُاؽ  ؽ

 كَـقَلٙكٓ  لَا َ لَـٕ كٌُ ٔ تٓٔٙ٘لًا ؤ٣َٕوٓى لَا َ كٓبِّ لٙنٓ عَِٓلْتٌَٖٙ ؤ٣َٕوٓى ٍٓ الْقِيٓامٓةًَِغُِٕلُُٔ َٕٗٓمٓ  ٌَٗرًا ٍٓ مٓعِيشَة ٣ٓي فٙكْلِٕ فَةِىَّ لَِٔ 

ـ پي مٌٗتٌى تٌـگ ؿاكؿ  #؛ 126ـ124 $ِٛ: «تٌٌُٓى الَْٕ٘ٓمٓ كَقَلٙكٓ ٍٓ فٌٌََٙ٘تَْٓا آٗٓاتٌَُا ؤَتَتْكٓ ٍ ّل كِ ام ٗاؿ هي كٍى تگلؿًا

گ٘ؾتى گ٘نٗن. گَٗـ: پلٍكؿگاكا، صلا هلا ًاتٌ٘ا تلًا ِ  ٍ عا  آًرِ تٌ٘ا تَؿم ! گَٗـ: تـٗي ،ٍ كٍم كًتاؽ٘ن ٍا كا ًاتٌ٘ا تلًا  گًَـ

ٍ # آًْـا تغافـل كـلؿى   ام $مٗلا> آٗات ها تِ تَ كًـ٘ـ ٍ تـَ آًْـا كا تـِ فلاهَُـى ًـپلؿى        ؛=اهلٍم كَك هغَِك ُـى

 .َُى ّوضٌاى اهلٍم فلاهٍَ هى

اى ٌاًٗي آٗا تلًا ـا كٍٗا ام ٘كِ ؿك ؿً ٖات، ًا ـ ٍ آ ٕاؿ ؽ ـ كا فلاهـٍَ كٌــ،    ٖات الْـ ٗـ گلؿًا ؿك ٟـاّل   ّلصٌـ

ٍال٢ٖ ـ  ٌاً ، ٍل٘ت ـ   ٗكا ًاؿ ٖات الْٗصِن ؿ  ؽَؿ كا تٌتِ ٍ آ لاٗمكَك ًا ؛ ـ   ؿك  ٍٖال٤ـ  ٍٕ كـَك  ،ـُ گلفتـِ ًا

ٌاً٘ي، صٌٗصِن ٟاّل. تٌاتلا ًِٕ كَك ،صِن ؿ  ًا  ّٕواى كَك ًــ هغـلٍم ٍ ؿك    ٘ـ ؿك ؿً ٖي ًا ـٍا ا ام ُـٌاؽ  ؽ

َاؿ٘آؽلت ً َاّـ ُـ $ر ـا هغلٍم ؽ  #.171، 1383ّ  ،ٖآهل ٕن كَكٕ هغَِك ٍ ام لٜف ؽ

ضٌبخحيهجبًيلزآى

لزآى؛کحبةآهْسش

ٌاى ٗرٖ ام كًال   تِ آًْاً .ّا ٍ اكائِ تٌَ٘ ٍ آگاّٖ  ّإ للآى آهَمٍ ًا

ٓا  ٍ ٣ٌـاٍٗي ؽـَؿ، كًـال     ـ ،      تا تلكًٖ آٗاتٖ ام للآى كلٗن كِ ؿك لالة ت٘اى ٍا ّـإ ؽـَؿ كا تلُـولؿُ ًا

َاى گف : للآى كتاب آهَمٍ، تٌَ٘ ٍ آگاّٖ ًا . هٖ  ت

 :$ك.ب «تلّـاى »#؛ 61 ٣وـلاى:  ؛ آ 120ٍ145 تقـلُ:  $ك.ب. «٣لـن »ؿك اٗي آٗات، للآى ؽَؿ كا تا ٣ٌاٌٍٖٗ هاًٌــ  

ِ »#؛ ٍ 89 ؛ ًغـل: ٣138ولاى:  آ : $ك.ب «تث٘٘ي»ٍ  «ت٘اى»#؛ 174 ًٌاء: ٤ـام: : $ك.ب «تٌ٘ـات »ٍ  «تٌ٘ـ  ؛ تقـلُ: 157 ًا

ٓا  ـ  185 تا اٗي للٌِٗ كٍُي كـِ لـلآى   « تث٘٘ي»ٍ « ت٘اى»ٍٗوُ ام ٣ٌاٍٗي  تِ # ٍٓف ًوَؿُ ًا . ام هزو١َ اٗي ٍا

ـاٗ  ه٤لفٖ كلؿُ ًا  $هاًٌـ  اىِ ٍٓ ّٓقَا تٓ٘ٓاىٌ »ؽَؿ كا كتاب ّ # ٍ 138 ٣وـلاى:  $آ « لٙلْؤتَّقٙـ٘يَ  مٓوْعِظَ ةٌ  ٍٓ ّٔــٖى  لٙلٌَـّ

٤ام:« رٓحْمٓةٌ ّٔـٖى ٍٓ هٙي كٓتِّرُنٕ ٍٓ بٓيِّنَةٌفَقَـٕ رٓاءكُن »  ٍٓ رٓحْمٓ ة   ّٔــٖى ٍٓ  ًَنَّلٌَْا ٣ٓلَٕ٘كٓ الْرٙتَابٓ تٙثٕ٘ٓاًًا لٙرُلِّ َُٖٕءٚ ٍٓ»# ٍ 157 $ًا

ٖ   ؿً  هٖ ـ تِ  ه٤وَالً ؿك كٌاك آى ٣ٌاٍٗي آهـُ ًا كِ اٗي للٌِٗ ٍ # 89 $ًغل:« تِْٔلَى لٙلْؤٌٕلٙوٙ٘يَ َاى   آٗـ كـِ هـ تـ

ٖ تِ ًَٕ ًـَك ٍ   ـاٗ  ٍ كاٌّواٖٗ تلإ ؽلٍد ام ٟلن ٍ ًاؿًا ٌ ؛ مٗلا تثٌٖ٘٘ كِ تِ لٔـ ّ للآى كا كتاب آهَمٍ ؿًا

 :ٌـًَٗ تاكُ هٖ اٗي ؿك ٣الهِ هٔثاط ٗنؿ٣ٕلن تاُـ، ص٘نٕ رن آهَمٍ ًٌ٘ . 
حمب٤م٣ سا وٝ ثـش ثب٤ـذ اص آٟ٘ـب    ِٝحبٍ اػت وٝ ا٤ٗ وتبة ٕٞ  ثش لشآٖ ثذ٤ٗ «تج٥٥ٗ»ٚ  «ث٥بٖ»اًالق 

ـ  وٙـذ )ٔلـجبح   تٛا٘ذ ساٜ ػـٔبدت سا ثپ٥ٕب٤ـذ، سٚؿـٗ ٔـ٣     آٌبٜ ثبؿذ ٚ ثذٖٚ آٌب٣ٞ اص آٟ٘ب ٣ٕ٘ ، ٢ضد٤

 (.65 ج، ف1389



  87 ٤ضد٢ ٔلجبح ٓالٔٝ ٞب٢ ا٘ذ٤ـٝ ثش تإو٥ذ ثب لشآٖ دس تٛح٥ذ آٔٛصؽ سٚؽ ٔجب٣٘

    ٍ ًــ آهـَم ـٍا ؛ 282 ؛ تقـلُ: 239 تقـلُ: : ًـ  $ك.ب ؿٌّــُ ه٤لفـٖ ُــُ ا    افنٍى تل اٌْٗا، ؿك آٗـات تٌـ٘اكٕ، ؽ

َاكؿ هلتـَٙ تـِ پ٘ـاهثلاى ٍ اهـ     4 ؛ كعوي:110 ؛ هائـُ:4 ؛ هائـُ:113 ؛ ًٌاء:48 ٣ولاى: آ  ّـإ   #. ؿك اٗي آٗات، ام ه

َاكؿ هلتَٙ تِ پ٘اهثل اكلم ، للآى ًٍ٘لِ آى تَؿُ ًا . گقُتِ كِ تگقكٗن، ؿك ه  ٍ اه  ٍا

ـاؿٕ ام آٗات، پ٘اهثل ـ  $ك.ب  ُؿٌّـ آهَمٍ ماكل ّوضٌ٘ي ؿك ت٤ ؛ 129 تقـلُ:  :كتاب ٍ عرو  ه٤لفٖ ُـُ ًا

 كٌـ. ّإ آى ؿالل  هٖ تل آهَمُٖ تَؿى للآى ٍ عرو   عآل  #. اٗي ٣ثاكت ت2ِ ؛ رو٤ِ:164 ٣ولاى: آ 

جْحيذدرلزآىرّضوٌذيآهْسش

 ًا .  ـ ؿك للآى كٍُوٌـ٘تَع  آهَمٍ

ـ،  كِ گفتِگًَِ  آى ِ  كًـ٘ـى  تلإ كِ ًا  ٛللٖ ٍ ًٍاٗل ،ّا ف٤ال٘  ،كاّراكّاّا،  تلًاهِ ِهزو٣َ «كٍٍ»ًا  تـ

تٌاتلاٗي، صَى آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى، هاًٌـ ّوـِ   .#296 ّ ،1 د، 1377هْل،   كٍؿ $ُاٗاى كاك هٖ تِ ٍ ّـفٖ َٔؿهق

ـافٖ كا ؿًثا  هٖ آهَمٍ ـ ؛ م   ّإ للآى اّ ٖ ٗـ كٌـ، پي آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى ل٤ٜاً كٍُـوٌـ ًا تـِ آى   لا ؿًـت٘ات

ـا  ـ  كـِ تـِ ّوـاى       ـ   كن ؿً ـ   اّ زـام ُــُ ًا ، تلًاهِ، كاّراك، ف٤ال٘ ، ًٍ٘لِ، ٍ ٛلٗق ًا تفاؿُ ام ٗك كُا تا ًا

 َُؿ. گفتِ هٖ« كٍٍ»

تلإ ت٠ٌ٘ن ٍ آهَمٍ ه٤اك  للآى ؿك لالة ٗك ٠ًـام فرـلٕ، ٛـلط ٍ كٍُـٖ كا تـِ ًـام        ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ

ٖ  ّا، هٌٌزن ام ؿٗگل ٛلط ًا : قـه٤ت ٍؿّـ  تِ للآى ًٌث  هٖ« هغَكٕ اهلل» ّـإ   تـل ٍ تـا كٍط آهـَمُ    تل ٍ هٌٜقـ

اًٖ ٍ     للآًٖ ًامگاكتل ًا . اِٗاى ًؾٌت٘ي ٍ ًا ؿاؿُ ُــُ    تلٗي ه٤اك  للآى كا كِ تـِ اٗـي كٍٍ ؿك لـلآى آهـَم

ٌاًٖ  ـُا ـ $هٔثاط ٗنؿٕ،  هٖ #تَع٘ـ$ًا ، ؽ  #.38ـ37 ب، 1389ّؿًا

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

َاك ًا ، ؿك اٗـي تغق٘ـق تـِ ًتـاٗذ ف    « كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى»تِ ؿًثا  اٗي هٌهلِ كِ  ت ـام هثاًٖ ًا ـ تل ك ل ٗ

 ؿً  ٗافت٘ن:

َ ». هثاًٖ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى ٣ثاكت ًا  ام: 1 ٕ  پـ٘ ٕ  فـل ٖ  ّـا ٖ  ٍ تــْٗ ِ    غ٘لتــْٗ ؿك لالـة   كـ

ِٜ مٗلتٌإ تغج كٍٍ آ ّإ تَٓ٘فٖ ت٘اى هٖ گناكُ ًٍا هَمٍ تَع٘ـ ؿك لـلآى لـلاك   ًَُـ ٍ تِ َٓكت هٌتق٘ن ٗا تا 

اى، هقَٔؿ ام  تلاٗي«. گ٘لًـ هٖ ّـإ اٗـي    ّإ تَٓ٘فٖ ٣قلٖ ٍ ًقلٖ، ٍ هقَٔؿ ام تٌا گناكُ« ّإ تَٓ٘فٖ گناكُ» ًا

َاى پوٍَّ، ٤ٌٖٗ  ؿٌّـُ آى، ٤ٌٗـٖ   ٣ٌآل تِر٘ل« كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى»تغج، افنٍى تل ع٘ج تلك٘ثٖ ٣ٌ

$فْن للآى# ًا ؛ مٗلا ًٌث  اٗي ٣ٌآل تا ع٘ـج تلك٘ثـٖ   « للآى»ٍ « ع٘ـتَ»، «آهَمٍ»ٌُاًٖ#،  $كٍٍ« كٍٍ»

َاى تِ َاٌّـ تَؿ. پي هثاًٖ آى هغٌَب هٖ گًَِ ٣ٌ  .ًَُـ إ ًا  كِ هثاًٖ آًْا ؿك ع٘ج تلك٘ثٖ ً٘ن احلگقاك ؽ
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اى ؿاؿُ. 2 اى هثاعج كاٗذ ؿك ت٤ل٘ن ٍ تلت٘  ٍ تا تَرِ تِ اٌٗرِ اٗي پوٍَّ تلًا كلـن   ّـإ لـلآى كـلٗن    تلًا

ُـٌاؽتٖ، هثـاًٖ    ٌُاؽتٖ، هثاًٖ ٌّتٖ ؽَكؿ، هثاًٖ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى تِ الٌام پٌزگاًِ هثاًٖ ه٤لف  هٖ

ٌاى  َُؿ. ٌُاؽتٖ تقٌ٘ن هٖ ٍ هثاًٖ للآى ٌُاؽتٖ ٌُاؽتٖ، هثاًٖ اكمٍ ًا

ك، تلؽ3 زگاًِ هنَت رْٖ ؿك كٍٍ ٖ. ؿك ّلٗك ام الٌام ٌپ ع٘ــ ؿك لـلآى ؿاكًــ      هثاًٖ ًقَ لاتل َت ّإ آهـَمٍ َت

ٗي هْن رِ ًوَؿ. ٣ٌٍا ا َت اى تقٌ٘ن كِ تاٗـ ؿك آى هثغج ِت آًْ ك ٣ثاكت ًا  ام: تلٗي هثاًٖ تغج تل ًا ـٕ هنَت  ٌت

َاً   ٘ـ آهـَمٍ تَع   كٍٍ ٖواٌّگّ؛ ـ٘تة، ًٔاب ٍ الٌام تَعهلا: ٌُاؽتٖ الف# هثاًٖ ٌّتٖ ي ٘ـ ؿك لـلآى تـا لـ

 ٌُاًاًِ.ٖ ٌّت

 ـ.ٍ٘ هلاتة تَعٌُاؽتٖ: اكم ب# هثاًٖ اكمٍ

ٌاى ٌاى ٌُاؽتٖ: آهَمٍ د# هثاًٖ ًا ٌاى؛ ّواٌّگٖ كٍٍ آهـَمٍ تَع٘ــ ؿك   ؛ پقٗلٕ ًا تَع٘ـٕ تَؿى فٜلت ًا

ٌاى  .للآى تا فٜلت ًا

َا١ ٍ هلاتة ٌُاؽ  تَع٘ـ؛ كُا؛ ٌُاؽتٖ: اهراى ٌُاؽ  تَع٘ـ ؿ# هثاًٖ ه٤لف   ّإ ٌُاؽ  تَع٘ـ. ًا

 ٌُاؽتٖ: للآى، كتاب آهَمٍ؛ كٍُوٌـٕ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى. # هثاًٖ للآى ّـ

َاك ًا ، ؿك ٌُاؽ  ٍ تث٘٘ي ٣لوٖ ك4ٍٍ ت ّإ آهَمٍ تَع٘ـ ؿك للآى ً٘ن تاٗــ   . صَى ّل تٌاٖٗ تل هثاًٖ آى ًا

َا١ ٍ افلاؿ هثاًٖ هقكَك ـ كا تل آًْـا هثتٌـٖ   تَرِ ؿُا  ٍ تغج پلاّو٘  ٍ پلؿاهٌِ كٍٍ آهَمٍ تَع٘ تِ ّلٗك ام ًا

َاّـ ُـ. ًاؽ . ؿك غ٘ل اٗي  َٓكت تٌإ اٗي تغج، ًٌ  ٍ للماى ؽ
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 ٔٙبثْ
 ، لن، ّزلت.ٓالظ ٖن ٓثغ٘تا، ت٠ٌٖ ، تاِجالغٝ ٟ٘ح
 ٖ.غات اًاله٘لن، ؿفتل تثلٖ، ماؿُ آهل ق عٌي عٌي٘، تغقاال٥ِٟبت ٔٗ وتبة اِـفب ،1376، تي ٣ثـاهلل يٌ٘ا، عًٌ٘ اتي
اك االًاله٘، تهعجن هقاييس اللغة، ا1410فاكى، اعوـ،  اتي  .ِ٘لٍت، اـل
 لٍت، ؿاك الفرل.٘، تِؼبٖ أِشة تا،ٖ ، تتي هرلمه٠ٌَك، هغوـ اتي

ل ًفشًٞٙ ٔٔبكش ٓشث٣ ـ فبسػ٣ ،1379آفكًٍَ، آفكتاٍ،   ٖ.، تْلاى، ًِ
 للوٜث٣َات. ٖاال٣لو مؤسسةلٍت، ٘، تاِجشٞبٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ ،ا1419ـّاُن، ٘، ًٖتغلًا
ِ.، تْلاى، ؿاك الرتة االًالهٌٖ٘ي عٌٗاـل ـرال ٘ق ً٘ظ ٍ ت٤ل٘، تٔغإِحبػٗ ،1370، اعوـتي هغوـ، ٖتلل ٘ 

 ، تْلاى، ًثإ.ٔٔشفت فٌش٢ خذا ،1374تلًزراك، كٗا، 
ِت  .اه٘لكث٘ل، تْلاى، تإٔالت فّؼف٣ دس ت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت ،1389ـ، ٤ً٘  ،ْٖت
ِت ـ  ،شآٖٔجب٣٘ تشث٥ت اص د٤ذٌبٜ ل  ،1387، هغوـ، ْٖت  ٖ.ِِ اًالهٗتْلاى، پوٍِّگاُ فلٌّگ ٍ ًا

ـٕٙذاٖ ٔؼّٕبٖ دس ت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت ٚ ٔجب٣٘ آٖ  ،1388 ـــــ ، گاُ ٍآسا٢ د٘ا  ًو . ، لن ٍ تْلاى، پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ؿاًِ
 للوٜث٣َات. ٖاال٣لو مؤسسةلٍت، ٘، تتفؼ٥ش اِج٥وب٢ٚ، ا1410، ٣ثـاهلل، ٕ٘اٍ٘ت

 ، لن، اًلاء.تٛح٥ذ دس لشآٖ، 1383رَاؿٕ آهلٖ، ٣ثـاهلل، 
ؼبٖ، 1385، ـــــ  ؼبٖ ثٝ ٘ا  ، لن، اًلاء.تفؼ٥ش ٘ا
ِل االًاله مؤسسة  لن،ٖ، ماؿُ آهل ق عٌي عٌي٘، تغقوـف إِشاد ف٣ ؿشح تدش٤ذ االٓتمبد، ا1407ًَٗف،  تي  ٖ، عٌيعلّ  ٖ.اٌل
ُ.، ، تْلاىاقرب الووارد في فصَح العربية و الشوارد ،1374ـ، ٘، ٤ًُٖلتًَ ٕؽَك  اًَ

ٍؿ٘، تغقٔفشدات اِفبٍ اِمشآٖ اِىش٤ٓ ،1384ي، ٘عٌتي ، هغوـٖكاغة آفْاً  ٖ.القلت ٕلن، فٍٕ، ق ٓفَاى ٣ـًاى ؿٍا
، ر٤فل،   .، لن، هأًٌ اهام ٓاؿأٙـٛس خب٤ٚذ لشآٖ، 1373ًثغاًٖ

اؿا موسسةلن، ٖ، ال٤اهل ٖؼ عٌي هغوـ هرُ٘تِ للن ، االلهيات علي هدي الکتاب و السنة و العقل ،1384، ـــــ   .االهام أل
 . ، لن، ٣الهِؿشح إِِٙٛٔٝ  ،1369، ٕاؿهالّ، ًٕثنٍاك
ـ  ؿٙبػ٣ فٟٓ آٖ تح٥ُّ صثبٖ لشآٖ ٚ سٚؽ، 1383كٍُي، هغوـتالل،  ٕ ـ٤ً٘ ٍ  ِٖـِ اًـاله  ٗ، تْلاى ٍ لن، پوٍِّـگاُ فلٌّـگ ٍ ًا

.ُ گا  پوٍِّرـٓ عَمُ ٍ ؿاًِ
ـٙبػ٣ پشٚسؿ٣ )سٚ، 1379اكثل، ٖ ف، ٣لً٘ ـٙبػ٣ ٤بد٥ٌش٢ ٚ آسٚ٘ا ُ.ٔٛصؽ( ٘ا  ، تْلاى، آگا

 ٖ.٣لَم اًاله ٖ، لن، هلكن رْاًٞب٢ تفؼ٥ش٢ ٔجب٣٘ ٚ سٚؽ ،1382ُاكل، هغوـكاٟن، 
 ْاى.٘، تْلاى، كالوعارف تطبيقي علوم اجتواعي دائر   ،1377لٗا، ٘هْل، ٣ل   ىاُٗا
 .ل٘لكث٘، تْلاى، اهت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت اػال٣ٔ ،1366، ٖ، ٣ل٤ٕتوـاكُٗل

اكثـل كُـاؿ، تْـلاى، تٌ٘ـاؿ      ، تٔغ٘ظ ٍ تغق٘ق ٣لٖالحکوة الوتعالية في االسفار االربعة العقليةالف، 1381ٓـكالوتإلْ٘ي، 
 عرو  اًالهٖ ٓـكا.

 ٠ًلٕ، تْلاى، تٌ٘اؿ عرو  اًالهٖ ٓـكا. ، تٔغ٘ظ ٍ تغق٘ق هغوـ فت٘غٖ ٍ ر٤فل ُاُإِجذؤ ٚ إِٔبدب، 1381، ـــــ 
ِل االًاله مؤسسة، لن، ْٖٛلًا ٌٖ٘ـّاُن عٌ٘ق ً٘ظ ٍ ت٤ل٘، تٔغاِتٛح٥ذ الف،ـ  تاٖ ، تٖٓـٍا، هغوـتي ٣ل  ٖ.اٌل

ِل االًاله مؤسسة، لن، ٕاكثل غفاكٖ ق ٣ل٘ظ ٍ ت٤ل٘، تٔغٔٗ ال ٤حوشٜ اِفم٥ٝتا ـ ب،  ـــــ ، ٖت  ٖ.اٌل
، ً٘ـهغوـعٌ٘ي،  ِل االًاله مؤسسة ، لن، نهاية الحکوةا، 1416ٛثاٛثاٖئ  ٖ.اٌل

 ي.٘هـكًٔ ، لن، راه٤ا٥ِٕضاٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ تا،ٖ ، تـــــ 
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ال . مکتبةلٍت، ؿاك ٘، تٔدْٕ اِجحش٤ٗ ،1985ي، ٗ، فؾلاـلٖغٗٛل  اْل
 ٖ.ؼ ال٤لتٗالتاك مؤسسةلٍت، ٘، تتفؼ٥ش ٘ٛس اِثم٥ّٗ ،ا1422تي رو٤ِ، ٖ ، ٣لٕنٗعَ ٣ٖلًٍ
ـ ٣لن گاُ اهام ٓـاؿا ، تْلاى، ِ٘ش١٤ اػال٣ٔ ت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت ،1388لِ، ٘، روٕاْل ِ    ؿاًِ ـ ك   ٍ ًـامهاى پـوٍَّ ٍ تلًاهـ  ٖؿكًـ  ٕنٗ

.ٍ  ٍماكت آهَمٍ ٍ پلٍك
 ل.٘لكث٘، تْلاى، اهفشًٞٙ فبسػ٣ ٥ٕٓذ ،1362ـ، عٌي، ٣٘و
 لٍت، ؿاك الفرل.٘، تاِتفؼ٥ش اِىج٥ش ،ا1423هغوـتي ٣ول، ، ٕكامفؾل

ِل.، لن، هأًٌ ؿاك الرتاب للٜثتفؼ٥ش اِم٣ٕ تا،ٖ ن، ت٘تي اتلّاٖ ، ٣لٖلو  ا٣ٔ ٍ اٌل
 ٗج.، لن، ؿاك الغـاِىبف٣ ،ا٤1430قَب، ٗ، هغوـتي ٌٖ٘كل

ـ ك ، تْلاى، ًامهاى پوٍَّ ٍ تلًاهِٕنؿٗهٔثاط  ٖل٠ًل هغوـتقٗم ،فّؼف١ ت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت اػال٣ٔ ،1390گلٍّٖ ام ًٌٌَٗـگاى،   ٕنٗ
 ٖ.آهَمُ

ِ.تْلاى، ؿاك الرتة االًاله، ثحبس اال٘ٛاس، 1363، هغوـتالل، ٖهزلٌ ٘ 

گاُ)ت٥ّٔٓ ٚ تشث٥ت د٣ٙ٤ )ٔدٕٛٓٝ ٔمبالت، 1380ي، ٗاـل كاؿ، ُْابٖ ؾٗهِا  .، لن، پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ؿاًِ

 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖ، لن، هأًٌ آهَمُٖن ًثغاًٗي ٍ ًگاكٍ كلٗ، تـٍثٝ ػ٢ٛ تٛ ،1383هٔثاط ٗنؿٕ، هغوـتقٖ، 
 ٖ.غات اًالهً٘امهاى تثللن، ، آٔٛصؽ ٓمب٤ذ ،1384ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖ، لن، هأًٌ آهَمُؿشح ثشٞبٖ ؿفب، 1384ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ًٌٖٔ آهَمُها، لن، آٔٛصؽ فّؼفٝ الف،1389ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖ، لن، هأًٌ آهَمُٖلكٗا اُلف٘ق ٍ ًگاكٍ اه٘، تغقؿٙبػ٣ خذاب، 1389ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖاى، لن، هأًٌ آهَمُٗـ آك٘ق ٍ ًگاكٍ عو٘، تغقؿٙبػ٣ لشآٖد، 1389ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖ، لن، هأًٌ آهَمُ)آٔٛصؽ ٓمب٤ذ( 1/4ـ4ٔـىبت، ج ؿ، 1389ـــــ ، 
ؼبٖ ،1390ـــــ ،   .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖ، لن، هأًٌ آهَمُٖي هغوَؿ فتغ٤لٗن ٍ تـٍ٘، ت٠ٌؿٙبػ٣ دس لشآٖ ٘ا
ل آحاك ٣الهِ هٜٔفَ  ،اِتحم٥ك ف٣ وّٕبت اِمشآٖ اِىش٤ٓ ،1385، عٌي، ٕهٜٔفَ  ٕ.تْلاى، هلكن ًِ
ػ٥ي ،1989ن، ٘، اتلّاٖهٜٔف ٣َ  ،إِٔدٓ اِٛ  ُ.اًتاًثَ ، ؿاك اـل

 .، لن، ائؤِٔبسف٣ اص لشآٖ، 1380، ٕه٤لف ، ّاؿ
 ل.٘لكث٘اه ، تْلاى،فشًٞٙ فبسػ٣، 1371هغوـ،   ي،٘ه٤

 .ي٘لالواهٌ٘االهام اه مذرسة، لن، پ٥بْ لشآٖ، 1367ًآل ٍ ّوراكاى، ٕ، لام٘هراكم ُ
 ؽأً ؽلؿ. ٖ، لن، هًٌَٔ فلٌّگٔجب٣٘ وال٣ٔ اختٟبد دس ثشداؿت اص لشآٖ وش٤ٓ، 1377، ٕ، هْـٖتْلًا ّٕاؿٍ

 


