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 دُ٘چى

ٕٞب٣٘ عذد٢ ثذٖ سا اص د٤ذٌبٜ ثشخ٣ ا٘ذ٤ـٕٙذاٖ اػال٣ٔ ثـب س٤ٚىـشد تح٥ّّـ٣ ـ ا٘تمـبد٢ دس دٚ       ا٤ٗ پظٚٞؾ ثش آٖ اػت وٝ ا٤ٗ

ٔمبْ ارضا٢ اك٥ّٝ ٚ ثذٖ ِغ٥  ٔٛسد ثشسػ٣ ٚ ٘مذ لشاس دٞذ. ثشخ٣ اص ا٘ذ٤ـٕٙذاٖ اػال٣ٔ ٔعتمذ٘ذ وـٝ حم٥مـت ا٘ؼـبٖ ٚ ٔـالن     

اٚػت وٝ دس عَٛ صٔبٖ حبثت ٚ ٤ىؼبٖ خٛاٞذ ثـٛد ٚ حتـ٣ دس ٍٞٙـبْ ٔـشي ٥٘ـض اص ثـ٥ٗ        ٕٞب٣٘ ا٘ؼبٖ ارضا٢ اك٣ّ ٚ ح٥بت٣ ا٤ٗ

. ا٤ٙـبٖ سٚح سا  دٞـذ  ٣ٔ. ثشخ٣ د٤ٍش ٔعتمذ٘ذ وٝ ا٘ؼبٖ دٚ ثذٖ ٔبد٢ ٚ ِغ٥  داسد، أب حم٥مت ا٘ؼبٖ سا ثذٖ ِغ٥  تـى٥ُ سٚد ٣ٕ٘

٢ ثـذٖ  ٞـب  ٣دٌشٌـٛ٘ د. ا٤ٗ رؼٓ ِغ٥  تغ٥٥ـشات ٚ  وٝ ٔب٘ٙذ آة دس ٌُ اػت ٚ ٘ٝ ٤ه أش ٔزش دا٘ٙذ ٣ٕٔٞبٖ رؼٓ ٚ ثذٖ ِغ٥  

، ِزا دس عَٛ صٔبٖ حبثت ٚ ٔؼتٕش اػت. ا٤ٙبٖ ثشا٢ احجبت ٔذعب٢ خٛد ثٝ دالئُ ٔتعـذد ٘مّـ٣، عمّـ٣ ٚ تزشثـ٣     شد٤پز ٣ٕ٘ٔبد٢ سا 

اػـتٕشاس ثـذٖ دس دٚ    . ا٤ٗ ٔالن ثٝ د٥ُِ ٍ٘ب٣ٞ ٔبد٢ اٍ٘بسا٘ٝ ثٝ ا٘ؼبٖ ٚ ٥٘ض ثٝ د٥ُِ ٘ـبتٛا٣٘ دس تج٥ـ٥ٗ چٍـ٣ٍ٘ٛ   ا٘ذ وشدٜاػتٙبد 

 صٔبٖ ٔختّ  ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ دسن ا٤ٗ اػتٕشاس دچبس اؿىبالت ٔتعذد٢ اػت.

 .ُؾٖٔ، ع٘ب  پي ام هلگ ّوبًٖ اٗي٣ـؿٕ، َّٗت ُؾٖٔ،  ّوبًٖ اٗيارنإ آلِ٘، ثـى لٜ٘ف،  ّب: ول٘دٍاشُ
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 همدهِ

الهٖ تج٘٘ي ع٘ب  پي ام هلگ كا هتَقف ثل تج٘٘ي ًِ  ـاى ًا ـِٗوٌ ًا

ٌتِهٌئلِ فلٌفٖ  ـ ؿًا ل: ًا ٌوبى   ». هٌئلِ ٍا ، «ٍرَؿ ث٤ٔوـ هزولؿ ؿك ًا

ٌبى )ثوـى( )هٌوئلِ   »هٌئلِ ؿٍم:  اكتجبٙ اٗي ث٤ـ هزلؿ ثب ث٤ـ هبؿٕ ًا

ت.« َّٗت ُؾٖٔ»ٍ هٌئلِ ًَم: « ًفي ٍ ثـى(  ًا

ٖ َاة ٍ ٣قبة اْل بٕ ٍ ك٘فلّوبٕ عقوَقٖ   ّوضٌ٘ي هٌبئل ح ، رنّا

ت.« َّٗت ُؾٖٔ»ٍ كفتبكّبٕ اؽالقٖ ّوِ هتَقف ثل هٌئِل   ًا

اهب اٗي پوٍَّ ؿك پٖ آى اًت كِ صِ ص٘نٕ ُؾْ كا ؿك ؿٍ 

؛ ّوبى ص٘ن هوالل َّٗوت   گلؿاًـٖ همهبى هؾتلف ٍاعـ ٍ ٗكٌبى 

ُؾٖٔ ؿك اًٌبى ؽَاّـ ثَؿ. ثِ ٣جبك  ؿٗگل، هلاؿ ام هالل َّٗت 

ُؾٖٔ اٗي اًت كِ صِ ص٘نٕ َّٗت ُؾٖٔ اًٌوبى كا تِوك٘ل   

. ثِ ٣جبك  ًوَم، هولاؿ ام هوالل َّٗوت ُؾٔوٖ، ٤ٌٗوٖ       ؿّـٖ ه

 َّٗت ُؾٖٔ اًٌبى ثِ صٌ٘ت؟

 ،ٖ ت ًِ ّوبً يٗاهلاؿ ام َّٗت ُؾٔ ٖ. ٖ كّوبً يٗاٖ ٣ـؿٕ ًا ٘ف

وت   ّبٖ وگٍٖٗ ؿك ّوبً يٗا٤ٌٖٗ هلاؿ  ي ًا ٌت. ثلكِ هلاؿ ٗا ٍ ك٘ف٘ب  ً٘

پوَ٘ ؿك   ّوب  ًبلكِ  ًبمؿٖ هكِ صِ ص٘نٕ هب كا اكٌَى ّوبى ُؾٖٔ 

 ،ِ ٌك ؿٗن؟ ؿٗگل ٗا ك٘ل ّوبً يٗامهبى كَؿكٖ َث ٖ ٣ـؿٕ ام صِ ص٘نٕ ِت

وـ     َُؿٖ ه َّا ٖ فلؿ ؽبٖٓ كِ ؿك ٣وبلن ؿٗگول ٍروَؿ ؽ ًب ؟ ٍ ثل صِ ًا

ت،  ت؟ؿُا ي رْبى ِث ًل ثلؿُ ًا ؿ كِ ؿك ٗا ـ َث َّا  ّوبى فلؿٕ ؽ

هٌوئلِ ٓولفًب اٗوي ًٌ٘وت كوِ هوي صگًَوِ         ،تَرِ ثِ اٗي ًكتِ

نٖ ه ًَا ثگَٗن كِ ُؾٖٔ ؿك مهبى ث٤ـٕ ّوبى ُؾْ مهبى قجلٖ  ت

ت نٖ هصلاكِ ثل پبِٗ ٟبّل ف٘نٗكٖ  ؛ًا ًَا ثگَٗن كِ ُؾْ هقبثول   ت

ت. اهب  ّفتٔهي ّوبى ُؾْ هخالً  ٟوبّلٕ   ّٕوب ٖ وگو ٍٗگقُتِ ًا

ـٖ ه ًَا ت كِ صِ ص٘نٕ ثلإ  ؛تغ٘٘ل كٌـ ت  ّٖووبً  يٗاپي هلاؿ آى ًا

ت؟  ٣ـؿٕ ُؾْ ؿك ٖٛ مهبى ٗلٍكٕ ًا

١ كٍٗكلؿ ٌّتٖ ًَ ٍ جت ِث هٌئِل ٌُبؽت ه٤لفتٌُبؽتٖ ٍ  لقا ؿ ًٌ ،ٖ

َاىٖ هَّٗت ُؾٖٔ  ٖ  ت ٗي ه٤ٌب كِ ؿك ثغج ٌّوت ت. ـث ُوٌبؽتٖ   ؿُا

ت كِ هالل ََّّٗت صٌ٘ت؛  ًؤال ي ًا ٤ٌٖٗ ِث صِ هالكوٖ هوخالً   ٗا

ت. ٍ ؿك ثغج « الف»اهلٍم ّوبى « الف» ٖ، ُوٌبؽت  ه٤لفوت ؿٗلٍمٕ ًا

ًَِ ؿكل  ت كِ هب صگ ي ًا اهولٍم  « الوف »كوِ ُوٖء    ن٘كٌٖ هًؤال ٗا

ي هلاؿ ام « الف»ّوبى ُٖء  بثلٗا ت. ٌث ٕ َّٗوت  ّوب  هوالل ؿٗلٍمٕ ًا

ي تغق٘ ، ٗبفتي  ٌُبؽتٖ ثولٕا عفوٞ    ٕ ٌّتّٖب هاللُؾٖٔ ؿك ٗا

ت ٍ ًِ اكاِئ  ٜٔ ِثٖٗ كِ افلاؿ ّب هاللٍ  ّب كٍٍَّٗت ُؾٖٔ ًا  ًٍا

ـ. ـً م ُؾٖٔ ؽَؿ ٍ ؿٗگلاى ؿك َٛل مهبى ه٤تق ـٍا  آى ثل ت

وت كوِ    ـاى تَرِ كلؿ اٗي ًا ًكتِ عبئن اّو٘ت ؿٗگلٕ كِ ثبٗـ ث

ٓغ٘ظ  ٌُبؽتٖ ٍَل ؿك ثغج هالل َّٗت ُؾٖٔ فقٚ هالل ٍرَؿ

ت، اهب اٗي  َاٌّوـ ثوَؿ   ّب هاللثـٗي ه٤ٌب ًٌ٘ت كِ ؿٗگل ًا  ؛هف٘ـ ًؾ

ٍاىثِ لغبٝ  ّب هاللثلكِ ؿٗگل  َاٌّوـ ثوَؿ. ثوِ      ٌُٖبؽت ك ٓوغ٘ظ ؽ

كبال  ثوِ تووبم   ٣جبك  ؿٗگل،  ل٘لٓوغ٘ظ، ام ه٠ٌول    ّٕوب  ـگبُٗو ؿُا

ٍلوٖ ام ه٠ٌول   (؛ 13، ّ 1398)قبٗوَٕ،   ثَؿ ٌُبؽتٖ ٍرَؿحجَتٖ ٍ 

َاىٖ هاحجبتٖ  وت.    ّوب  ـگبُٗؿثِ توبم آى  ت اّو٘وت هوالل   تَروِ ؿُا

ثِ ؿل٘ل هٌبئلٖ ّوضَى ع٘وب  پوي ام هولگ، رونا ٍ      ٌُبؽتٖ ٍرَؿ

ت.  ك٘فل عقَقٖ ٍ هٌئَل٘ت اؽالقٖ ًا

وي    الهٖ ٍ للٖث ثلٕا َّٗوت ُؾٔوٖ ٍ ٗا ـاى ًا وٌ ِٗ ّووبًٖ   اـً

ٍٖت اكاِئ ّب هالل٣ـؿٕ  . ثلؽٖ هالل َّٗوت ُؾٔوٖ   اـً ؿاؿُٕ هتفب

ـٖ هٕ هؾتلف لّبٗتقلكا ًفي ثب  وي . ثؿاًٌ ّووبًٖ   لؽٖ ؿٗگل ام هالل ٗا

َاى ِث٣ـؿٕ ف٘نٗكٖ  ِ هالل َّٗت ُؾٖٔ ًوؾي   ٣ٌ ـ  گفتو و وي  ًا . ٗا

ي ن تقلٗلّبٕ هؾتلفٖ ؿاكؿ. هالل ٗا ّوبًٖ ٣وـؿٕ عبف٠وِ ٍ    هالل ً٘

ن ٗكٖ ؿٗگل ام  ٍاًٖ ً٘ تولاك ك وت. اهوب    ّب هاللًا ٕ َّٗت ُؾٔوٖ ًا

ـاى پلؿاؽتِ  ي پوٍَّ ث ضِ كِ ؿك ٗا  ، ثلكًوٖ ٍ ًقوـ هوالل   َُؿٖ هًآ

ي ت. ٗا الهٖ ًا ـاى ًا وٌ ِٗ ى ام ؿٗـگُب اـً  ّوبًٖ ٣ـؿٕ ـث

َاّـ ُـ؛ مٗولا   ّوبًٖ اٗيهالل  ٣ـؿٕ ثـى ؿك ؿٍ هقبم ثلكًٖ ؽ

الهٖ ام ثـى ف٘نٗكٖ )ارنإ آلِ٘( ٍ ثلؽوٖ   ـاى ًا ـِٗوٌ ثلؽٖ ام ًا

ـ گفتِام ثـى لٜ٘ف ًؾي  ـام. ّوضٌ٘ي ًا ـاگبًوِ    ّلك ام ؿٍ ؿٗوـگبُ ر

 .لؿ٘گٖ ههَكؿ ًقـ ٍ اكمٗبثٖ قلاك 

تقوبؿٕ هوالل     ٖ  اٗوي ؿك اٗي تغق٘ ، ثب كٍٗكلؿ تغل٘لٖ و ًا  ّووبً

٣ـؿٕ ثـى ؿك ؿٍ هقبم، ثـى ف٘نٗكٖ )ارنإ آولِ٘( ٍ ثوـى لٜ٘وف    

 .َُؿٖ هثلكًٖ 

ثلإ ؿكل ثْتل ثـى ٍ رٌن لٜ٘ف ثِ تفبٍ  آى ثب رٌن كخ٘وف  

بكُ   .َُؿٖ ه)ثـى هبؿٕ( ُا

ت كِ هب٢ً ؿٗـُ ُـى آى ون  ًَٕ ؽو  رٌن كخ٘ف رٌوٖ ًا َؿ ٍ ً٘

ت.  ى هبؿٕ ًا ـ. هلاؿ ام رٌن كخ٘ف ّو٘ي ـث ك ؿك ؽَؿ ثُب هب٢ً ام ًفَف ًَ

ُ ُـى آى ِ هب٢ً ام ؿٗـ ت ك ٘ف آى ًا ن  ؿك هقبثل، رٌن ٜل ًَٕ ؽَؿ ٍ ً٘

 ،ٕ ك ِث ًَٕ ؿٗگل آى ثلًـ )ًزبؿ ـ ٍ ًَ ك ؿك ؽَؿ ًجُب  د، 1373ًفَف ًَ

1ّ ،241 ،ٖ  (.80 ، 1414ّ؛ هزو٢ الجغَث االًاله

١َ هوقكَك تغق٘و  ؽبٓوٖ    كًوـ ؿك اكتجوبٙ ثوب هَٗو     ثِ ٠ًل هٖ

ِ  ثبُـ، اهب هَٖٓك  ًگلفتِ  َاكؿ فٗل كا ثو َاى ه ٛوَككلٖ ام پِ٘وٌِ٘    ت
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ٌووت:  تغق٘وو  ــ٣ ؿًا ــبت تغج٥م ــذٖ دس ا٥ِٟ ــغ ٚ ث رو٤ووٖ ام ) ٘ف

گبكٕ هتكلوبى ؿكثوبكُ ًفوي )ام قولى     رٌن»(؛ 1393پوٍِّگلاى،  ًا

٘فـغ ٚ  (؛ 1393)قزبًٍوـ ٍ ٛوبّلٕ،   « ًَم تب قلى ّفتن ّزولٕ( 

؛ (1395)ه٤لووٖ، عٌوي،    سٚح دس فّؼفٝ اػال٣ٔ ٚ آ٤ـبت ٚ سٚا٤ـبت  

« ٖ واله ٍاٗب  ًا ٕ « ٍاكبٍٕ عق٘قت كٍط ؿك ك ر٤فولٕ،  ٍ  )ٗبكهغووـ

ٌبى ٍ تأح٘ل آى ؿك تج٘٘ي ع٘وب  پوي ام هولگ ام    »؛ (1397 عق٘قت ًا

 (.1391ٓغجت، ٍ ؽٍَ  ًَٗف٘بى) «ًگبُ ً٘ـ هلتٖ٘

َاى ًَآٍكٕ اٗي تغق٘  كا ثلكًٖ هال هٖ ّووبًٖ ٣وـؿٕ    ل اٗيت

ثـى ؿك ؿٍ هقبم، ثـى ف٘نٗكٖ )ارنإ آلِ٘( ٍ ثـى لٜ٘ف ثب كٍٗكولؿ  

ٌت. تقبؿٕ ؿًا  تغل٘لٖ و ًا

 (ِ٘اجسإ اصلثدى )ّوبًٖ ػددٕ  يٗا. 9
ـاى ُوو٤ٖ٘ و     ـِٗوووٌ ووالهٖ، هؾَٔٓووبً ًا ـاى ًا ـِٗوووٌ ؿك ه٘ووبى ًا

ت و هتكلو  ًٖ ٍرَؿ بثلؽالف آًضِ كاٗذ ٍ ّوٌَ ثب ؿٗـگبُ فالًفِ ًا

ـ  ّوبًٖ اٗيؿاكًـ كِ ثِ  قزبًٍوـ ٍ ٛوبّلٕ،   ) ٣ـؿٕ ثـى قبئل ٌّوتٌ

الهٖ صِ ُو٤ٖ٘ ٍ صوِ   بلؽٖ ام هتكلو(. ث146و125ّ ، 1393 ى ًا

ٌوبى، هزو٣َو     ٤لٕ، ه٤تقـ ٌّوتٌـ كوِ ًا ّوو٘ي ثوـى    ٔه٤تنلٖ ٍ ُا

ووت )٠ًلٗووِ اروونإ آوولِ٘(. ام ه٘ووبى  لٗپووق هِووبّـُهغٌووَى ٍ  ًا

وو٤لٕ، بهتكلووو َاى ه٤تنلووٖ ٍ ُا وو٤لٕ، لْووقٗل اث  (،329 ّ، 1929)ُا

َالغٌ٘ي ؽ٘بٙ(، 325ّ )ّوبى،  أٓن َاكمهٖ،   اث ، 1387)هالعوٖ ؽو

َاكمهٖ،) هالعوووٖ(، 158 ّ قبٗووٖ (، 225 ّ، 1386 هالعوووٖ ؽوو

ـالزجبك ـالزجبك،  ٣ج ٕ (، 241 ّ، 2 د، 1981)قبٖٗ ٣ج و٤ل َالغٌي ُا  اث

، 1974)قبٗوٖ الفولاء،    قبٗوٖ الفولاء  ( ٍ 146 ّ، 1987فَكل،  )اثي

 ( ه٤تقـ ثِ صٌ٘ي ؿٗـگبّٖ ٌّتٌـ.101 ّ

ل٘ي كٌوٖ كوِ اٗوي ؿٗوـگبُ كا اؽت٘وبك      بؿك ه٘بى هتكلو ى ٤ُٖ٘ ٍا

وتبؿ ه٤تنلوٖ ؽوَؿ     ً٘ـ هلتٖ٘ كلؿ،  قبٗوٖ  ثَؿ. ٍٕ ثِ تج٤٘وت ام ًا

ـالزجبك تبؿ ٤ُٖ٘ ؽَؿ  ٣ج ـ  ٍ ثلؽالف ًا ، ثوِ اٗوي ؿٗوـگبُ    ُو٘ؼ هف٘و

ؿٗوـگبُ   ى ٤ُٖ٘ ؿٗگلٕ ً٘ن ثوِ اٗوي  به٤تقـ ُـ. پي ام اِٗبى هتكلو

ٖ  قبئل ُـًـ. امرولِ:  (، 169وو 164 ّ، 1362)ًَٛوٖ،   ُو٘ؼ ًَٛو

 مّولُ  اثي( ٍ 181 ّ، 7 د،  1415)ٛجلًٖ،  ثي عٌي ٛجلًٖ ف٘ل

ى قلٍى ث٤وـٕ ً٘ون ثلؽوٖ ثوِ اٗوي ؿٗوـگبُ       ب)ّوبى(. ؿك ه٘بى هتكلو

  ِ وتٌـ. امرولو ٖ   اف٣بى ؿُا ّ ،  1414علوٖ،  هغقو   ) هغقو  علو

، 1382ّوووَ، ؛ 124 ّ،  1436)علووٖ،  ٣الهووِ علووٖ(، 109ووو106

ـاؿ( ٍ 406 ّ ـاؿ،  فبٗل هق  (.386ّ ،  1405)فبٗل هق

زبكِ ؿك ه٘بى  وبى، ؿٗوـگُب    ّب ـگُبٗؿامًآ ذ ؿك ثبة عق٘قوت اًٌ ٕ كٗا

َ ام ؿٗگل  ت ٍ هغول ثغوج ٍ ًقوـ ثوَؿ،      ّب ـگُبٗؿفالًفِ ٘ث ٍاد ؿُا ك

ؿ. ؿٗـگُب هتكلوبى كن ٍاق٢ ُـُ َث ُ ؿاؿُ ُـُ ٍ هَكؿ لفلت  و٘ت، رَل  ّا

ـ. ٣الهِ عٖل ًٍ٘ـ هلتٖ٘ اهِ ِث ؿٗـگُب ؿك اؿ ـ ُ َّا  پلؿاؽتِ ؽ

 د هرتضٖ٘دگبُ ظٗػددٕ ثدى از د ّوبًٖ  . اٗي2
تً٘ـ هلتٖ٘  ؿٗـگبُ ٌوبى كا ّون     ؛ؿك اٗي هٌئلِ هتفبٍ  ًا مٗولا ًا

ـٖ هپقٗل ٍ هغٌَى  ثـى هِبّـُ  ٍ ّن ٓلفبً ثلؽٖ ام ارونإ آى  ؿًا

كِ ثِ ارنإ آولٖ ٍ ع٘وبتٖ ُوْل  ؿاكؿ. ٍٕ ؿك هقوبم تَٗو٘ظ      كا  

 كٌـٖ هقجل ام هلگ ٍ ث٤ـ ام هلگ، هالل كل ثـى كا ًفٖ  ّوبًٖ اٗي

 .َُؿٖ هٍ ثِ هالل ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ ه٤تقـ 

 مت اًعبى٘حم. 2ـ9
بى كا  ُ( « عٖ٘»ٍٕ عق٘قت اًٌ ـ ٖ هو )مـً و وبى كا ؿك كٌوبك ؿٗگول    ؿًا . اًٌ

وب ، ٗكوٖ ام هَروَؿا  مًوـُ      هَرَؿا  ا٣ن ام فلُوتگ  ًَا بى، روي، ع٘

ووـٖ هوو ٖ،  ؿًا (. ٍٕ ؿك اؿاهووِ 114ووو113 ، ّ 1250)ُوولٗف هلت٘وو

ؿى، ّوو٘ي هزو٣َوِ هلكجوٖ     ُ َث رِ ِث عٖ٘ ٍ مـً بى كا ثب َت عق٘قت اًٌ

ن  كِ هِبّـُ ؿاـًٖ ه ت. تٔلٗظ ً٘ كوِ هولاؿ    كٌـٖ هپقٗل ٍ هغٌَى ًا

ت ٌت، ثلكِ كل آى ًا ي ارناء ً٘ ٖ، ّوو٘ي ثوـى   ام عٖ٘ ثلؽٖ ام ٗا ؛ ٤ٌٗ

وجت   ـاى ًٌ ٖ ث ت كِ ّوِ اعكبم ا٣ن ام هـط، فم، اهل ٍ ًْ هغٌَى ًا

ٖ،  َُؿٖ هؿاؿُ   (.33 ّ ، 1387)ّوبى؛ ُلٗف هلت٘

ٌوبى   ً٘ـ هلتٖ٘كِ  ـٗآٖ هؿًت ِ ثب تَرِ ثِ آًضِ ث٘بى ُـ، ث ًا

ـ ٖ هو ًبعتٖ ٍ ّو٘ي ثـى هبؿٕ ٍ رٌوبًٖ  كا تك و . اهوب ام ًوَٕ   ؿًا

وت   ت. ثٌبثلاٗي المم ًا ٌبى ً٘ن ًؾي گفتِ ًا ؿٗگل، ام كٍط ٍ ًفي ًا

 كا ام اٗي ؿٍ آٜالط كٍُي كٌ٘ن. ً٘ـ هلتٖ٘كِ هلاؿ 

 د هرتضٖ در ثبة ًفط٘دگبُ ظٗد. 2ـ2
بى كا ّوبًٖ  ـ، ام   ؿاـًٖ هٍٕ ًفي اًٌ ّو بى آى كا ام ؿًت ـث كِ اگل اًٌ

ؿى ؽبكد  ُ َث ت كِ هَروت  . ِث ٣جبك  ؿٗگَُؿٖ همـً ل، ًفي ص٘نٕ ًا

بى  بى فولا   َُؿٖ هع٘ب  اًٌ ـ ٖ هو ٍ ثب كفتي آى هلگ اًٌ )ُولٗف   كًو

 ،ٖ َ، 324 ّ، 1 د، 1998هلت٘ (. ٍٕ ؿك 103وو 102 ، ّ 1250؛ ّو

ىالْ زخ٥شٜ ف٣ عّٓ ِا ٜالط  ِا كؿٖ هكا « عٖ٘ ف٤بل»ٓا كِ فالًفِ آى  ٍآ

ٍٖل ٍٕ آى كا ِث ه٤ٌوبٕ ّوو٘ي هز  كٌٌـٖ هه٤ٌب « ًفي»كا ِث  و٣َوِ  ، 

ى ٍ ارنٕا آى(  هِبّـُ ٖ،    ُووبكؿ ٖ هپقٗل )ـث  ، 1411)ُولٗف هلت٘و
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ؿٗـگُب فالًفِ ؿك ثبة ًفي كا ًپقٗلفتوِ ٍ ًقوـ    ً٘ـ هلتٖ٘ (.114 ّ

ٖ،  كٌـٖ ه َ، 39 ّ ، 1374)ُلٗف هلت٘  (.395 ّ، 2 د، 1998؛ ّو

 ِ ِ ك ض َاىٖ هًآ ِ  ت ـ هلتٖ٘ث بى  ً٘ ت كِ ٍٕ اًٌ ي ًا جت ؿاؿ ٗا ًٌ

وت كوِ هَروت      ؿاـًٖ هًبعتٖ )هبؿٕ(  كا تك بٗتبً ًفي ٣لٗوٖ ًا ًْ ٍ

بى   (.30 ّ، 1391ٓغجت،  )ًَٗف٘بى ٍ ؽٍَ َُؿٖ هع٘ب  اًٌ

 د هرتضٖ در ثبة رٍح٘دگبُ ظٗد. 2ـ7
ـ ًفي، ص٘نٕ « كٍط»ٍٕ  ن ّوبًٌ ـاى     ؿاـًٖ هكا ً٘ وبى ثو كِ ع٘وب  اًٌ

و   ت. ٍٕ ه٤تقوـ ًا تِ ًا وت كوِ ؿك      ٍاٌث ٖ ًا َٗا ت كوِ كٍط ّووبى ّو

ُ هٌَٙ  ؿى هَرَؿ مـً ُ َث ُ ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ مـً ى ّل هَرَؿ مـً هٌفقّبٕ ـث

 ،ٖ ت )ُلٗف هلت٘  (.30 ، 4ّ د؛ 130 ، 1ّ د ، 1415ِث آى ًا

ًفي ٍ كٍط ثوِ ٗوك    ً٘ـ هلتٖ٘، ٛج  ؿٗـگبُ كًـٖ هثِ ٠ًل 

 (.30ٍ31ّ ، 1391ٓغجت،  ًَٗف٘بى ٍ ؽٍَ) ه٤ٌب ٍ هبؿٕ ثبٌُـ

ٌبى كا تك ً٘ـ هلتٖ٘ثٌبثلاٗي  پوقٗل(   ًبعتٖ )هبؿٕ هِوبّـُ  ًا

ـٖ ه ٍ ثلكِ آًْوب كا   لؿٗپقٖ ًوٍ ٍرَؿ ًبعتٖ ثِ ًبم ًفي ٗب كٍط كا  ؿًا

ـاؿ  ّو٘ي ثـى هبؿٕ هِبّـُ  .كٌـٖ هپقٗل قلو

ـ ٖ هو إ توٌك ِ ثلإ احجب  هـ٣بٕ ؽَؿ ثِ اؿل ً٘ـ هلتٖ٘  كٌو

ٌبى ٍ تأح٘ل آى ثل  تج٘٘ي ع٘ب  پي ام هولگ؛ ام  كِ ؿك هقبلِ عق٘قت ًا

تً٘ـ هلتٖ٘ ًگبُ   (.48و25ّ ّوبى، ) ثِ تفٔ٘ل فكل ُـُ ًا

بى ؿك هٌئِل ع٘ب  اؽلٍٕ ٍ ك٘ف٘ت ه٤بؿ، ٣جبكاٖت ؿاكؿ كِ  ِ، اِٗ الجت

ى هبؿٕ هِبّـُ بى كا ّو٘ي ـث ، ُووبكؿ ٖ ًوو پوقٗل   ٛج  آى، عق٘قت اًٌ

َاى عق٘قت ٍٕ  بى كا ِث ٣ٌ ِ اًٌ ٖٓل ٍ ع٘بٖت  .لؿٗپقٖ هثلكِ ارنٕا ا

وت كوِ   ٓ ٍٕ ؿك ثغج ع٘ب  پي ام هلگ ٍ ا٣بؿ ٌبى ه٤تقـ ًا ًا

ٌبى ام ثو٘ي   ٓا٣بؿ ت كِ اگل آًْب آً٘ت ثجٌٌ٘ـ، ع٘ب  ًا ارنائٖ المم ًا

. امآًزبكِ ثب ام ث٘ي كفتي ارنائٖ ّوضوَى ؿًوت، پوب ٍ صِون     كٍؿٖ ه

ٌبى پبثلربًت، كٍُي  ثلإ مًـُ هبًـى ٍ ا٣بؿُ كول   َُؿٖ هع٘ب  ًا

اٗوي ارونإ    (.152 ّ،  1411ُولٗف هلت٘وٖ،   ) ثـى المم ًٌ٘ت

ؿاكإ ٍٗوگوووٖ حجوووب  ٍ  .1آووولٖ ٍ ع٘وووبتٖ ؿٍ ٍٗوگوووٖ ؿاكًوووـ: 

ـٕ لًٗبپقتغ٘٘ل ٌبى ٌّتٌـ ٍ صٌ٘ي ًٌ٘وت   .2. ًا تٌْب هؾتْ ثِ ٗك ًا

 .ّوبى() كِ ؿك ٗك مهبى ارنإ ع٘بتٖ ثلإ صٌـ ًفل ثبٌُـ

 ّوبًٖ ػددٕ ثدى يٗا. 7
كوِ ٍٕ   ـٗآٖ هؿًت ِ گقُت، ث ًٖ٘ـ هلت٘ام آًضِ ؿك ُلط ؿٗـگبُ 

ـاٖٗ     ثب اكائِ هالل ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ، آالعِ٘ إ ثول ؿٗوـگبُ اثتو

ت. ثـٗي َٓك  كِ ٍٕ ث٘ي ارنإ آلٖ ٍ ع٘وبتٖ   ؽَؿ اكائِ ؿاؿُ ًا

ٌبى ٍ هالل  ت ٍ عق٘قت ًا تِ ًا ٖ  اٗيٍ ل٘لع٘بتٖ تفبٍ  گقُا  ّووبً

ت. ٌتِ ًا ٌبى كا ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ آى ؿًا  ًا

ٍ َّٗت ُؾٖٔ، ثوِ ٛوَك ٣وبم     ّوبًٖ اٗيٗـگبُ ٍٕ هالل ام ؿ

. آًضوِ ًوجت   ثبُـٖ هثـى ٍ ثِ َٛك ؽبّ ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ آى 

وت، ٍروَؿ ارونإ آولٖ ٍ      ّوبًٖ اٗي ٌبى ؿك ؿٍ مهبى هتفبٍ  ًا ًا

ت. لقا ٛج  ؿٗـگبُ اِٗوبى   ٌبى ًا َاى ٖ هو ع٘بتٖ ؿك ًا ٖ  اٗوي  تو  ّووبً

 ٣ـؿٕ ثـى كا ثـٗي َٓك  تقلٗل كلؿ:

ت 1ّوبى ُؾْ الف ؿك مهبى  2ْ الف ؿك مهبى ُؾ اگول   ؛ًا

 ٍ تٌْب اگل، ؿاكإ ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ ٗكٌبًٖ ؿك ّل ؿٍ مهبى ثبُـ.

 دگبُ ػالهِ حلّٖٗوبًٖ ػددٕ ثدى از د يٗا. 4
ٖ  اٗيًٖ كِ ه٤تقـ ثِ بٗكٖ ؿٗگل ام هتكلو وت،     ّووبً ٣وـؿٕ ثوـى ًا

ٌبى كا كول ثوـى ٍٕ    ٣الهِ علٖ ت. اِٗبى عق٘قت ًا ـ ٖ ًوو ًا و  ؛ؿًا

ٌبى ثِ عٌبة   .آٍكؿٖ هثلكِ ارنإ آلٖ ثـى كا عق٘قت ًفي ٍ ًا

 مت اًعبى٘حم. 4ـ9
، آكاء ٍ افكوبك  وـ  اِفٛائذ ف٣ ؿـشح لٛائـذ اِعمبئـذ   ؿك  ٣الهِ علٖ

الهٖ كا ؿكثبك ـاى ًا ـِٗوٌ ٌوبى ثوِ ًوِ ؿًوتِ تقٌو٘ن        ًٓا هبّ٘وت ًا

 (.327 ّ ، 1413)علٖ،  كٌـٖ ه

ٌبى  وت كوِ    لؿٗپقٖ هآًضِ ٍٕ ؿك ثبة عق٘قت ًا ، اٗي هٌوئلِ ًا

ٌبى ّوبى ارنإ آلٖ ت كِ ؿك اٗي ثوـى ٍروَؿ ؿاكؿ. اٗوي     ًا إ ًا

تْبٕ آى ٍرَؿ ؿاكًوـ ٍ   گًَِ ارنإ ثِ ـإ ٣ول تب ًا إ ٌّتٌـ كِ ام اثت

 (.ّوبى) بثٌـٖٗ ًوّ٘ش مٗبؿُ ٍ ًقٔبًٖ 

تـالل ً٘ن ؿك اؿاهِ ثل هـ٣بٕ ؽَ ٣الهِ علٖ اِٗوبى   ؛آٍكؿٖ هؿ ًا

ٌوبى ؿكل  ـٗگَٖ ه َاى ًا ثبٗوـ حبثوت ٍ    ن٘كٌو ٖ هو : آًضِ كِ هب ثِ ٣ٌ

ًبپقٗل ثبُـ. رنئ٘ب  ثـى ؿائوبً ؿك عبل تغ٘٘ل ٌّتٌـ. اهول هزولؿ    تجـٗل

وت. ّ٘كول هغٌوَى ٍ     ام هبؿُ ً٘ن ؿل٘لٖ ثل ٍرَؿ آى اقبهِ ًِـُ ًا

پقٗل )كل ثـى( ً٘ن ؿك َٛل مهوبى ثوِ ٓوَك  كبهول تغ٘٘ول       هِبّـُ

ـ ٖ هو . ثٌبثلاٗي، تٌْب ص٘نٕ كِ ثبقٖ كٌٌـٖ ه ارونإ آولٖ ثوـى     هبًو

ت تْبٕ ٣ول ثبقٖ ًا ـا تب ًا ت كِ ام اثت  (.ّوبى) ًا

ٍٕ ؿك احل ؿٗگلٕ ام ؽَؿ ثل ّوو٘ي هوـ٣بٕ تأك٘وـ ؿاكؿ. اِٗوبى     

ٌبى ّو٘ي ارنإ آلٖ ؿك ثـى اـٗگَٖ ه ًت كِ عتٖ ؿك : ًفي ٍ ًا

 (.573 ّ، 1379)علٖ،  كًٍـٖ ًوٌّگبم هلگ ام ث٘ي 
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، ًفي هزولؿ كا ٣والٍُ ثول ارونإ     وـ  إِشادگلصِ اِٗبى ؿك 

ٌبى ؿؽ٘ل  ٌـٖ هآلِ٘ ؿك عق٘قت ًا  (.259 ّ، 1382)علٖ،  ؿًا

 ّوبًٖ ػددٕ ثدى ي. ا4ٗـ2
ضِ  بى هٜلط كلؿ، ِث ؿًت ٣الهِ عٖل ام ًآ  ـٗو آٖ هؿك هقبم عق٘قت اًٌ

ي وٖل ثوـى      كِ هالل ٗا بى ثوِ ارونٕا ٓا ّوبًٖ ٍ َّٗت ُؾٖٔ اًٌ

ضِ ؿك َٛل مهبى ثبقٖ  ًت. ًآ وٖل  كٌـٖ ًوٍ تغ٘٘ل  هبـًٖ هٍا ، ارنٕا ٓا

بى ؿٗگل  ت. اِٗ عمبئذ كا ؿك ّوب  هاللًا ٛاعذ ِا ٛائذ ف٣ ؿشح ل ف  وـ  ِا

ٕ ّوضَى  ٍ ٕ ـ كلؿ. لقا هـ٣ب ٍ ًق بى  ٗي َٓك  تقلٗل ً٘ـ هلتٖ٘ ٘ث ـث

ْ اَُؿٖ ه ْ الف ؿك مهبى  2لف ؿك مهبى : ُؾ ت؛ اگل  1ّوبى ُؾ ًا

ـ. ٖٓل ٍ ع٘بٖت ٗكٌبًٖ ؿك ّل ؿٍ مهبى ثُب  ٍ تٌْب اگل، ؿاكٕا ارنٕا ا

 ِ٘اجسإ اصل. 5
ت هلاؿ ام ارنإ آلِ٘ ام ؿٗـگبُ هتكلوبى قبئل ثوِ آى، هوَكؿ    المم ًا

 تَرِ قلاك گ٘لؿ.

 ُوَؿ ٖ هارنإ آلِ٘ ٍ ل٘لآلِ٘ تقٌ٘ن ٔ ارنإ ثـى ثِ ؿٍ ؿًت

 ؽالف ٗكـٗگل ؿاكًـ. ّٖٗبٖ وگٍٗكِ ّلٗك 

ت: ّٕبٖ وگٍٗ  ارنإ آلِ٘ صٌ٘ي ًا

ل مًوـگٖ حبثوت   1 ـ ٖ هو . اٗي ارناء ؿك ًلًا ِ  هبًٌو كٍٕ  ّو٘ش  ٍ ثو

َاكُ حبثوت       ًـَُٖ ًوؿگلگَى  ـاؿ اٗوي اروناء ّوو )ثِ ٣جبك  ؿٗگل ت٤و

ت ٍ افناَٗ ٍ كبَّ   (.لؿٗپقٖ ًوًا

ي 2 لگن ام ٘ث  ٍّ ـ  ٌٌت  ّٖ ي ارناء ثبق ٍـًٖ ًو. ٗا ٖ پي ام هلگ.ك  ، عت

ّ٘ش3 ؿٍُ   ؾْ َث كُ  ي ارناء هٌغٔلاً ام آىِٗ  ْ    . ٗا وؾ گُب ثوُِ 

ّ٘ش لـً٘گٖ ًوؿٗگلٕ ت٤ل   ي ارناء  ِ  )ِث ٣جبك  ؿٗگل ٗا ٓ٘ل ٍ ارناء ا ُ رن گب

 ٕ ْ ؿٗگل ـ(.گلؿـًٖ ًوُؾ ًَ  ُٕ ى فلؿ ؿٗگل ٍاكؿ ـث ٖ اگل   ، عت

وب،     . عق٘قت ًا4 ٍ ثقوبء آًْ ل حجوب   ِ ؽوٛب ٍ ث ت  و٘ي ارناء ًا  ّ ٌبى ِث

ـ  ٍاع  ٕ ُ فلؿ َاك و ٌبى ؽَؿ كاّ  ٖ،  بـثٖٗ هًا  (.138 ّ ، 1414)هغق  عل

ي هتكلوبى ع  گُب ٗا ٜل (  ام ؿـٗ ت )٣بلن ه ًًب ِ اهَك ؿا و  ِّ ِ ث ٖ ك ت٤بل

ِ پي  ي ارناء ك ٍ  صَى ٗا ٜل ( ام صـٌ ت )قبؿك ه ًًب َا ل كبك هوكٌٖ ت ٍ ثلّ 

ى ْبى ام هلگ ـث ٍُ  ؿك ؿل ؽبلً  ـٗگل پلاكـٌ ك ٍ  اـً ُـُ، امٗ  وت  ، آگُب ًا

ـ  ًَ ن ٘پ  ِّ ْب ث ٘بهت ثب قـك  ؽَؿ ًآ ِ ق ٌّگبه ُ ثول    ؿّـٖ هِث  ٕ توبم كل ٍ ٘پ

ــٗ  ٕ فلؿ پ ًَ٘ ى ؿ كؿٖ هٍماى ـث وب ام كٍط ؽوَؿ    ٍآ ٍ ثلٕا ؿٍه٘ي ثبك ؿك آًْ

ٖ  ؿهـٖ ه گ ْب مـً ِ ًآ وبى،  ؿّـٖ هٍ ث (ّّ 136.) 

ت٤بلٖ ام صٌـ ٍ صَى ارناء آلِ٘ ٓلفبً ؿك اٗوي ؿً٘وب    ثٌبثلاٗي، ع 

وت ٍ ٍروَؿ ّوو٘ي اروناء ًوجت       ٖ  اٗوي ً٘ن ثب ٣لن ؽَؿ آگبُ ًا  ّووبً

 .َُؿٖ هُؾٖٔ ؿك ؿٍ مهبى هؾتلف 

 (ِ٘اجسإ اصل)ّوبًٖ ػددٕ ثدى  يٗبثٖ اٗارز. 6
 اؼىبل اٍل. 6ـ9

ٍ َّٗوت ُؾٔوٖ    ّوبًٖ اٗياٗي ؿٗـگبُ ً٘ن ٗك اهل هبؿٕ كا هالل 

وت.     پقٗلف ت. اهب اهل هبؿٕ ّوِِ٘ ؿك عبل تغ٘٘ول ٍ ًوَ ُوـى ًا تِ ًا

ٍ ؿٍثبكُ ٗك اهل  كٍؿٖ هثـٗي ه٤ٌب كِ اهل هبؿٕ ؿك َٛل مهبى ام ث٘ي 

وتِ ثبُوـ، روبٗگنٗي        هبؿٕ ؿٗگل كِ ّووبى ؽبٓو٘ت گقُوتِ كا ؿُا

ـام ًؤال. ؿك اٗي ٤ٍٗ٘ت، اٗي َُؿٖ ه ت كِ ك ٗوك ام اٗوي    هٜلط ًا

ؿٕ ٌّوتٌـ؟ ثوب كووٖ ؿقوت كٍُوي      ٣ـ ّوبًٖ اٗياهَك هبؿٕ هالل 

ـاكؿ. كِ ّ٘ش َُؿٖ ه ـام ثل ؿٗگلٕ تلر٘ظ ً  ك

ت ًؤالٖ هٜلط َُؿ كوِ ٛجو  اٗوي هوالل، ارونإ       هوكي ًا

ت ٍ ّ٘ش . لقا تغ٘٘ل ٍ ًَ ُـى ُوبهل  كٌـٖ ًوگبُ تغ٘٘ل  آلِ٘، حبثت ًا

َاّـ ثَؿ.َُؿٖ ًوارنإ آلِ٘  ٍاكؿ ًؾ كبل هقكَك   . پي ُا

ٓلِ٘ كا حبثوت   ٍَل ارنٕا ا ي هالل  َؿ كِ ٗا ؼ ثبـٗ تقكل ؿاؿُُ  ؿك پًب

ٍ  ؿاـًٖ ه ٌتـٌ ٓلِ٘ هبؿُّ  ل عبل ارنٕا ا َاىٖ ًو، اهب ؿكّ  ٖ  ت ٓ٘ت فات ؽب

ل ٘٘لٍ  تـج ٓ٘ت فاٖت هبؿُ تغ ٕ    هبؿُ كا ام آى گلفت. ؽب وت. اؿ٣وب پقٗلٕ ًا

وتي      ت. ثوِ ٣جوبك  ؿٗگول، حبثوت ؿاًٌ ٓ٘ت فاٖت هبؿُ ًا ًبى ثلؽالف ؽب  آ

ؿٗت،  ت )٣َج ُ ًا ِ، ؽالف فا  هبؿ ٓ٘ل ٕ ا  (.86 ّ، 3 د، 1391ارنا

 اؼىبل دٍم. 6ـ2
ى ثِ اٗي ؿٗـگبُ ه٤تقـ ٌّتٌـ كِ اهل هزلؿ قبثل احجب  ًٌ٘ت توب  قبئال

ٌت. ؿكعبلٖ ٌبى كا ٗك اهل هزلؿ ؿًا َاى عق٘قت ًا كِ ؿك كاثٜوِ ثوب    ثت

 اٗي هٌئلِ، ف٘لٌَفبى ثٌ٘بك ًؾي گفتوِ ٍ ثولإ اهول هزولؿ ؿالئول     

ـ كلؿُهت٤ـؿ فكل   (.287 ّ، 1981لْ٘ي، )ٓـكالوتأ ًا

 اؼىبل ظَم. 6ـ7
وت   ل ًا وكبل ٍا كبل هجتٌٖ ثل ُا ٌوبى كا     ؛ اٗي ُا مٗولا اگول َّٗوت ًا

َاى تِوؾْ٘ ؿاؿ كوِ    ؿٌّـٖ هارنإ آلٖ ٍا تِك٘ل  ٍ ام ٛلفٖ ًت

ـام ٌوبى   ٓٗك ام هبؿ ك تغ٘٘لپقٗلِ ارنإ آلٖ ؿك َٛل مهبى، َّٗت ًا

ت ٌبى ؿك ؽَؿٌُبًٖ ٍ ٣لن ثِ ؽَؿ، ؿصبك تغ٘ول ٍ   ؿك اٗي عبلت ؛ًا ًا

ٖ ٍ ً٘ن ؽَؿفلاهَُٖ  ٌوبى كا     ؛َُؿٖ هًلگلؿًا صلاكِ آًضوِ َّٗوت ًا

ت.ؿّـٖ هتِك٘ل  ـام ؿك عبل تغ٘٘ل ًا  ، ؿك َٛل مهبى ه
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 اؼىبل چْبرم. 6ـ4
ًَوِ هوكوي     ـ، اؿكال ٍا صگ و ٖٓل ٍ هبؿٕ ثُب بى ّوبى ارنٕا ا اگل اًٌ

ي ؿٗـگُب ه ت؟ قبئالى ِث ٗا ون ٗوك اهول       ًا وبى ً٘ ـًوـ كوِ اؿكال اًٌ ٤تق

ت. ؿكعبٖل ـًوـ كوِ    هبؿٕ ًا الهٖ ثب ؿالئل هغكن ه٤تق َفبى ًا ٌ٘ل كِ ف

٘ي،   ت )ٓوـكالوتأْل ؛ ًَٗوف٘بى  287 ّ، 1981اؿكال ٗك اهل هزلؿ ًا

 ُوَؿ ٖ هو ؿٗگلٕ هٜولط   ًؤال(. 37و35، ّ 1391ٓغجت،  ٍ ؽٍَ

وت؟ ثوِ ٣جوبك        ًَوِ ًا بى هوبؿٕ صگ ي اًٌ كِ ًغَٓ اؿكال ام ًَٕ ٗا

ًَوِ   بى هبؿٕ صگ ـ ٖ هو ؿٗگل، اًٌ و ًَا وـ؟       ت هغولّ ثولٕا اهول هزولؿ ثُب

ٖ، ٖث جبئ جٛب وي  223وو 219، ّ 2 د، 1390؛ هٔوجبط،  237 ّتب،  ٛ) (. ٗا

ت كِ بى  قبئالى ِث هبؿٕ ًؤاٖل ًا گبكٕ اًٌ ـ ٖ ًوو ًا و َاًٌ وؼ    ت ـاى پًب ثو

ٌكِ ه٤تقـ ـ، رن ٗا ـ. گٌَٗ ًَ بى ُ  ِث تزلؿ عق٘قت اًٌ

 اؼىبل پٌجن. 6ـ5
ت كِ ِث  كبالٖت ًا ن ٗكٖ ؿٗگل ام ُا جب١ كج٘ل ؿك ٓغ٘ل ً٘ ؿى اًٜ هغبل َث

ٗي ه٤ٌب كوِ اؿكال كا   ت. ـث ٍاكؿ ًا ي ؿٗـگُب  َاى ٖ ًوو قبئالى ٗا اهولٕ   تو

ـاؿٕ   ٚ ا٣و َاى ُلٗا ف٤بال  هبؿٕ تٌْب ِث ٣ٌ ت؛ ثلكِ ف٤ل ٍ ًا هبؿٕ ؿاًٌ

َـًٖ هپقٗلفتِ  ٕ ثنكگٖ كوِ صٌوـٗي ثلاثول كول     ّب َٓك كِ هب ؛ صلاُ

ـ كا اؿكال  ـًوبى ٌّتٌ جب  ثل  ن٘كٌٖ هث ٍى اًٜ جب١ هبؿٕ ـث زبكِ اًٜ ٍ امًآ

وي    ٌكوِ ٗا رِ ِث ٗا ـاكؿ ٍ ثب َت ٕ اؿكاكوٖ كا ؿك  ّوب  ٓوَك  هغل اهكبى ً

ٕ اؿكاكوٖ ل٘لهوبؿٕ ٍ   ّوب  َٓك ، ِث ًبصبك ثبٗـ هغل ن٘بثٖٗ هؽَؿهبى 

وي ٓوَك  ّون تزولؿ     ٕا ام ًفي )هلتجِ هخبل هلتجِ ـ. ؿك ٗا ٖ ًفي( ثُب

 (.262 ٍّ ّن تزلؿ ًفي )ّوبى،  َُؿٖ هٕ اؿكاكٖ احجب  ّب َٓك 

 اؼىبل ؼؽن. 6ـ6
اگل اؿكال عٌٖ ام قج٘ل ف٤ل ٍ اًف٤بال  هبؿٕ ثبُـ، ثبٗـ ّل مهوبى  

  ٖ كوِ ؿك   كِ ُلاٗٚ هبؿٕ فلاّن اًت، اؿكال َٓك  گ٘ولؿ. ؿكعوبل

ثٌ٘بكٕ ام هَاكؿ ثب اٗي عبل كِ ُلاٗٚ هوبؿٕ فولاّن اًوت، ٍلوٖ     

. پي ًت٘زِ گلفتِ َُؿٖ ًواؿكال ثِ ؿل٘ل ٣ـم تولكن ًفي هغق  

ِ تغقو  ُولاٗٚ هوبؿٕ ًٌ٘وت،     كِ عَٔل اؿكال هٌَٙ ث َُؿٖ ه

 (.263 ّثلكِ هٌَٙ ثِ تَرِ ًفي اًت )ّوبى، 

 فّ٘وبًٖ ػددٕ ثدى لط يٗا. 7
ي وت كوِ     تج٘٘ي ٗا ي اهول ًا ٘ف هتَقف ثل احجب  ٗا ى ٜل ّوبًٖ ٣ـؿٕ ـث

وت.      ٘وف ًا ٌت؛ ثلكِ كٍط ّووبى ثوـى ٜل بى كٍط هزلؿ ً٘ عق٘قت اًٌ

ٖ، ٣قٖل ٍ تزلٖث  ي ؿٗـگُب ِث ؿالئل ًقل ـ  كلؿُتوٌك قبئالى ِث ٗا و ٍ  ًا

ؼ  ٖ ثل تزلؿ كٍط كا پًب ٍ ٣قل  ٖ ن ؿالئل ًقل كِ عق٘قت اـً ؿاؿًُ٘ . پي ام ًآ

ي ـ، ِث تج٘٘ي ٗا بى كٍُي ُ ٘ف  اًٌ ى ٜل  .نٗپلؿامٖ هّوبًٖ ٣ـؿٕ ـث

ٍاد   هووبؿٕ ّٕووبِ ٗوو٠ًلؿك ه٘ووبى هتكلوووبى،   ووِ ًفووي ك گبكًا ًا

و٤لٕ،  ) صِوگ٘لٕ ؿاكؿ ثلؽوٖ ًفوي كا ّوو٘ي     (.329 ّ، 1929ُا

ٌـٖ هثـى هبؿٕ  َاى ًفي ٍ عق٘قوت   ؿًا ٍ ثلؽٖ ارنإ آلِ٘ كا ثِ ٣ٌ

ـاؿ  ٌبى قلو . ؿك اٗي ه٘بى ثلؽٖ ؿٗگل ام هتكلوبى، ام ٠ًلٗوِ  كٌٌـٖ هًا

ـاكٕ « رٌن لٜ٘ف»  .كٌٌـٖ هربًج

 ف٘ى ثِ ثدى لطدگبُ لبئالٗمت اًعبى از د٘حم. 8

وت ٍ ثوب    ٘ف ًا ٘ف ه٤تقـ ٌّتٌـ كِ ًفي، رٌوٖ ٜل ى ٜل قبئالى ِث ـث

ى هبؿٕ َاىٖ هتفٍب  ؿاكؿ.  ـث ٖ  هتكلوبًٖ ّوضَى  ت ـثي ٗغ٘و ثوي   اعوو

 ٕ ٍـً ـالزجبك، كا ٖ، 311 ّ، 1 د، 1965)قبٖٗ ٣ج ؛ 217 ّ، 1363؛ عل

 ،ٖ ٖ، 379  ، 1405ًَّٛووو (، 114  ، 1411ّ؛ ُووولٗف هلت٘ووو

٘ن ٠ًّبم ٕ،  اثلّا ٤ل ـاؿ،   333و331، ّ 1929)ُا  ، 1405؛ فبٗول هقو

ّ 388 ،ٕ ٕ،538  ، 1420ّ؛ فؾووووولكام ، 1386 ؛ عؤوووووٖ كام

َثكل ثووبقالًٖ(، 133 ّ (، 391 ، 1393ّ)رو٤ووٖ ام پوٍِّووگلاى،  اثوو

ٕ،  ر٤فوولثي هجِّوول وو٤ل )ّوووبى، اثوو٣َٖل رجووبٖئ ( ٍ 337 ، 1929ّ)ُا

ـٖح صَى 334 ّ ٖ ( ٍ هغ ـثبقل هزٌل ٖ،  هغو و ، 61  ، د1403)هزٌل

٘ف»( كا ام قبئالى ِث ٠ًلِٗ 104 ّ  ُولؿ.« رٌن ٜل

مبكذ ؿشحؿك  تفتبماًٖ وجت       إِ ولو٘ي ًٌ َك ٌه ـگُب كا ثِو روْو و ي ٗؿ ٗا

ٓقٙالَّو  ٌونِ لزِلٙ ةِیَّبهِبلمٓبِ فٗبلٙؾَهٔ ٌنٗب رًَِّْٓى أَلَن ٣َّٓٔكٔؤْرٍٔ ٓ: »ؿّـ ٖه ـ ٔلَّو َٓتَٕٗ 

ٔهٙ َٙكًُٓ بء٣َ٘ٓٓاألَ ٌِ ٣ِٖٙ ًٗا َِٙاتٙقَلٖٙ ٌّعٓ ٘فٗفٙؽَٕ َٗل َٙٓي رٓهٙ قٌبفٙ،ً  ٓبء٣َٙ٘األَ لِّا ٓفٙ بكٓ،ً  ب ْ٘

ٓ بءٙهٓ بىُٗٓلًَٓ ٓفٙ كؿٙاَل ٓكؿٖٙ اَل  ٍ، َّ ٓ، لَغنِٖ الفَفٙ بكٔاٌل ِو إِ  ُلََّٜتَٗب ، بلٌلَو ًغٙب اٙلَو ٍ ٓ لَـٛجٓو تَِ ٙ٘ل

ُقَثٓ ٓبةٌیٓحٓ بء٣َٖٙ٘ األَفُٙ ُٔب ٓو ٣ُِٓ بلُو قًَتٙاٙ ،ٍ  ٓاألَ نِبل٣ٙٓو   ىلَو ب إٌِْ ٖ،    « َ ٗهٓو   اطٍِك )تفتوبمًا

ت 305 ،ّ 3 د ، 1409 ٖ ًا ـً ٘ل ام ث ٍ ل ٜ٘ف  وبى رٌن ل  ّٖ ًٌب (. ًفي ًا

ـُ  ِّب ٌَى ه ًـٌ آَت ؿك فلبلٍ  آة ؿك . »ن٘كٌ ٖهكِ اك ى هب ل آى ؿك ـث عَل

 ِ ٍ تزنٗو ـٗل  ت. تج ى ًا َٗت لي ؿك م ٍ ٍك وجت      گل   ًٍ ؿ رَو وت.ٍ  ٗل ًٌ٘ پوق

ت. وبى هلگ ًا ٕ آؽل ّ  ًلا  ِ ٘ب ث ي ًؿ ًتقبل آى ام ٗا ٍ ا ت  ٘ب  ًا  ع

ن   ٘يَوٌٙولٙ الؤ َكِؤْو رٔ ٌوـٓ ٣ٙ ٚ، ٍٓقَٖ فَبًٍٙعٓكٔ بءٙوٓكَالغٔ ٌـ٣ٓٙ ًَِّٔب أَلَّإِ»ٍ ً٘

، 5 د)ّوووبى، « ٘ووفٜٗٙلَ ٌوونٗرِ ٍطٓالوولُّ ىَّى أَلَوو٣ٓ بءٌَٖووٚ ثِقَووٖ فَبًٌٙوووٓرِ

٘ي  (.88 ّ ن ؿك  ٓـكالوتأْل ٌلو٘ي ٍ  اػفبسً٘ ي ؿٗـگُب كا ِث روَْك ه ٗا

جت  ي ًٌ ـ٘ح َفبى ٍ هتـٌٗبى هغقو  ثول   . »ؿّـٖ ه٣وَم فقْب ٍ هغ ٌ٘ل ف

ؿى ه٤بؿ ٍ حجَ  ًلٕا ثبقٖ اتفب   ـ  كولؿُ ع  َث و ، اهوب ؿك ك٘ف٘وت آى   ًا
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غبة عـٗج ه٤بؿ كا  اؽتالف ٌلوبًبى ٍ ٣وَم فقْب ٍ ٓا ِتل ه ـ. ٘ث ٠ًل ؿاكً

ـٖ هٓلفبً رٌوبًٖ  ت كوِ ؿك ثوـى   ؿاًٌ بى كٍط رٌوٖ ًا ؛ مٗلا ؿك ًنؿ ًآ

ِ آَت ؿكٍى فلب ًلٗبى ؿاكؿ، آى ِ ك ًَ ل ٍ آة ؿكٍى گل ٍ كٍلي ؿكٍى گ

ت ٘ي، « مٗتَى ًبكٕ ًا  (.165 ، 9ّ د، 1981)ٓـكالوتأْل
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ٍاٗوبتٖ      قبئال ى ثِ ؿٗـگبُ ثـى لٜ٘ف ثلإ احجوب  هوـ٣بٕ ؽوَؿ ثوِ ك

ـ  كلؿُتوٌك  و كوِ ؿك آًْوب ثوِ ٓولاعت ٍ ثوب ٣جوبكا  هؾتلوف ام         ًا

ت.  رٌوبًٖ ثَؿى ًفي ًؾي گفتِ ُـُ ًا

طٔ »...  بِمٓیشِلَکةِ  فٖٙ الـِّهٓب٥ِ ٍٓ ٤ُُٓب٣ْٔٓب هٌٔجٓجُّ فٖٙ الزٌٓٓوـٙ   ْبٌُكٌَهٓاَللٍُّ

ٛوووٓبءٙ ٍٓ ُُوو٤ٓب٣ْٔٓب هٌٔجٌٓٙووٌٚ ٣ٓلَووٖ االَكِٕ...  َّووويِ: ؿٓاكٓتْٓووب فٙووٖ اٌل « اِل

طٓ هٔتَغٓلَلٗ كَوبللَٗظِ ٍٓ  (. »... 251 ، 58ّ د ، 1403)هزلٌٖ،  إِىَّ اللٍُّ

ٔ اًَّٙ ٓ كٍٔعبً لٙبًََِّ (. »... 12 ، 4ّ د)ّووبى،  « اُٙتَ َّ اًٙؤِٔ هٙيَ اللَٗظِوٓب ًٔوِّٖ

طٔ رٌِنٗ كٓقٙ٘ ٌ قَـ اَلجٓيٓ قَبلٙجبً كَخٙ٘فوبً  إِىَّ (. »216 ، 6ّ د)ّووبى،  « اَللٍُّ

ٍٓاطٓ فٖٙ ٓٙفَِٙ االَرٌٓبؿٙ   (.50 ، 58ّ د)ّوبى، ...« االَك

ٍاٗب  ثل رٌوبًٖ ثَؿى كٍط تٔلٗظ ؿاكًوـ. ثلؽوٖ ؿٗگول ام     اٗي ك

ٍاٗ ٍاه  ك ٍ « ؤظلکة »ام ت٤ج٘لّوبٕ  « كٍط» ٓب  ٍرَؿ ؿاكؿ كِ ثوِ روبٕ 

تفبؿُ « أُجبط» ـ كلؿًُا ت:ًا ٍاٗب  ام اٗي قلاك ًا  . ُوبكٕ ام اٗي ك

ٔن »  ٍّٓ ٘خَب َ ال٤ٙجٓبؿٙ  ٖ أَؽَقَ هٙ ٍٓ ت٤َٓبلَ ٘لَوبؿٙ   ؤَظِلَّةٌاٙىَّ اهللَ تَجٓبكٓلٓ  ، فَوٓوب  قَجولَ الوٙ

ْٓب اٙؽتَلَوفٓ  ٌَبكَلَ هٌٙ ٓ هٓب تَ ٍٓاطِ اٙئتَلَفٓ،ٍ  ّ « ت٤َٓبكٓفٓ هٙيَ االَك ووبى،  اٙىَّ (. »139 ّ)

ٔن   ّٓ ٘خَبقَْٔنٍ  ٓرٓلَّ أَؽَقَ هٙيَ ال٤ٙجٓبؿٙ هٙ ٘لَبؿٙ... اَظِلَّةٌاهللَ ٣ٓنٍَّ وبى(.ٍ  « قَجلَ الوٙ (ّ ...«

 ٖٓٙ  ّٓ ِٙ  ، فَاَظِلَّةٌاٙىَّ اهللَ ؽَلَ َ الؾَل ٍَ  ٓ آلٙو  ٍٙ ٓٓلَّٖ اهللُ ٣ٓلَِ٘ ـاً  َلُِٔ هٔغٓوٛ ٓلَ كًٓٔ أًَك

...ِٔ ٔن هٓي كَقَّثٓ ٍٓ هٌْٙ  ِٙ ٔن هٓي آهٓيَ ثِ ًٓلَّنٓ، فَوٌْٙ وبى، « ٍٓ  (.259 ،ّ 5 دّ)

ٍاط ّوبًٌوـ   قبئال ٍ ؤظلکة  ى ثِ ؿٗـگبُ رٌن لٜ٘ف ه٤تقـًـ كوِ اك

ٍ أُجبط ًوِ ٓوَك  هغوٖ ٍ    ؤظلة َٛك كِ  أُجبط ل٘لهزلؿًـ. ّوبى

ٍاط ً٘ن َٓك  هغٖ ًجوَؿُ   ؛ثلكِ هبؿُ لٜ٘ف ٌّتٌـ ،ؽبلٖ ام هبؿُ اك

 ٍ ثلكِ رٌن كق٘  ٍ لٜ٘ف ٌّتٌـ.
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 ف٘دگبُ جعن لطٗثِ د

ام ًَٕ ؿٗگل اٗي هتكلوبى ؿالئل ًقلِٖ ثل تزلؿ ًفوي كا ً٘ون هولؿٍؿ    

ٌـٖ ه ٖ . ؿك اؿاهِ ثِ ثلؽٖ ام ؿالئل ًقؿًا ى ثوِ تزولؿ   إ كوِ قوبئال   لو

ـاى وبكُ ُوـُ ٍ ؿالئول ثٜوالى آًْوب ام       ،كٌٌـٖ هّب توٌك  ًفي ث ُا

َاّـ ُـ.ًَٕ قبئال  ى ثِ ؿٗـگبُ رٌن لٜ٘ف ً٘ن ث٘بى ؽ

َاى ٖ هكا  كٌـٖ هث٘بى  ٓـكالوتألْ٘يإ كِ  ؿالئل ًقلٖ ؿك ًوِ   تو

 (:303ّ ، 8 د، 1981لْ٘ي، أؿًتِ ثلكًٖ كلؿ )ٓـكالوت

ٗب   ل: آ ِ ٍا ًت ؾي ٖهو ؿ ٓفب  آىً   ٍ  ٖ ط آؿه ِ ام ٍك ٗبٖت ك ٍا ـ. ٍ ك ٌٗ  َگ

 (.171)ًٌبء: « ٍٓ كَلٙوٓتُِٔ أَلقَبّٓب إِلَٖ هٓلٗٓنٓ ٍٓ كٍٔطٗ هٌِٙٔ»و 

 (.29)عزل: « ٍٓ ًَفَؾتٔ فِٙ٘ٙ هٙي كٍٔعٖٙ»

ٍٓا ٙ ٍٓ االَكٕٓ ٍٓ لٙ٘ٓكُوَىَ هٙويَ   » ٛوٓب كَقَلٙكٓ ًَلَٕ اٙثلَاّٙ٘نٓ هٓلَكَُ ٓ اٌل

٤بم: « )الؤَقٌٙٙ٘يَ  (.75ًا

ٌٙ٘فبً» ٕٓ عٓ ٍٓ االَك ٍٓا ٙ  ٛوٓب ٕ فََٜلَ اٌل ٖٓ لٙلَّقٙ ٓرِْ ٓرْٛتٍٔ   ٍٖ ٤بم: « إًَِ  (.79)ًا

 (.260)ثقلُ: « ٍٓ إِف قَبلَ اٙثلَاّٙ٘نٓ كٓةِّ أَكًِٖٙ كَ٘فٓ تُغِٖ٘ الوَٓتَٖ»

طٔ هٓلٙكٗ هٙي » )ًوَٖ٘ٛ،  « دٓرٓجٓکةً اهللِ، لَِٔ ًٓوج٤َٔىَ اَلوفٓ    مٓلَبئِوَةِاَللٍُّ

 (.200 ، 4ّ د ، 1404

 (.235 ، 58ّ د ، 1403)هزلٌٖ، « هٓي كٓآًٖٙ فَقَـ كٓإَٔ الغٓ َّ»

ٖ األَُ٘ٓبءٓ كَوٓب ّٖٙٓ» ٖ، ٖث« كٓةِّ أَكًِٙ  (.228، ط 132 ، 4ّ دتب،  )اعٌبئ

ٖ، « قَلتٔ الؤؤهٙيِ ٣ٓلٍٔ اللَّعؤيِ»  (.39 ، 55ّ د ، 1403)هزٌل

ٍاٗب  ثِ َٛك هٌتق٘ن ثول هبّ٘وت كٍط ًوؾي     توبم اٗي آٗب  ٍ ك

آًْب تزلؿ  ٔكِ المه ؿٌّـٖ هثلكِ اهَكٕ كا ثِ كٍط ًٌجت  ؛ٌـٗگَٖ ًو

ت وبٖٗ ثلؽوَكؿاكٕ ام       ؛ كٍط ًا ًَا َإ رٌووبًٖ ت صلاكوِ رٌون ٍ قو

ت كٍط هزولؿ   ـاكًـ، پي المم ًا ٓفبتٖ صَى كُٗت ٣بلن هلكَ  كا ً

ٍاٗوب  ؿ    ال ثول ُولافت ًفوي ٍ تقولة ٍا ثوِ      ثبُـ. ثلؽوٖ ام اٗوي ك

ت. ُلافت ٍ ٠٣وت ًفي ثِ رٌن ٗب قَُ رٌووبًٖ ٍ ا٣٘وبٕ    ـًا ؽ

ت كِ اٗوي ُولافت ٍ    ؛رٌوبًٖ ًٌ٘ت تٌْب ؿك َٓك  تزلؿ ًفي ًا

 (.304ّ ، 8 د، 1981ٓـكالوتألْ٘ي، ) بثـٖٗ ه٠٣وت ه٤ٌب 

ٍاٗبتٖ كِ ثِ ؽلقت ؽبو  ٍ هتفبٍ  آؿهوٖ   ّ ؿًتِ ؿٍم: آٗب  ٍ ك

بكُ   (.: )ّوبىـكٌٖ هُا

ُٔ ؽَلقبً آؽلَ فَتَجٓبكٓلٓ اهللُ أَعٌٓيَ الؾَبلٙقٙ٘يَ» ًَب َِب ى: ّ« حُنٛ اًَ  (.14 )هؤهٌَ

 (.4)ت٘ي: « لَقَـ ؽَلَقٌَب اإلًٌِٓبىَ فٖٙ أَعٌٓيِ تَقَِٗنٍ»

 (.29)عزل: « فَئِفَا ًَٓٛٗتُِٔ ٍٓ ًَفَؾتٔ فِٙ٘ٙ هٙي كٍٔعٖٙ»

 ، 1403)هزلٌوٖ،  « ثِوبَلفَٖ ٣ٓوبمٍ  ؽَلَ َ االَكٍٓاطٓ قَجلَ االَرٌٓبمِ »

 (.41 ، 40ّ د

ـ ٖ هإ توٌك  ثلإ احجب  تزلؿ ًفي ثِ آِٗ ُ٘ؼ هف٘ـ كوِ   كٌو

َاىٖ ه تفبؿُ كلؿ. ت تـالل ثِ اٗي آٗب  ًا ٗٓوب اَْٗٛٓوب   » ام آى ثلإ ٍرِ ًا

    ٖ َٛالٓ ف٤َٓوـٓلَكٓ؛ فٙو  االًٌٙٓبىُ هٓب لَلَّلٓ ثِلَثِّكٓ الكَلِٗنِ، اَلَّقٕٙ ؽَلَقَوكٓ فٌَٓو

فٜبك« إَِّٔ َٓٔكٍٓٓ هٓب َُبءٓ كٓكَّجٓكٓ  (.8و6: )ًا

ٌٗكِ آِٗ  َ كا تلك٘ت كلؿ» ـٗفلهب ٖهام ا ت، ت ًَا ِ ؽ ٖ ك َكت ّلٓ  ِ « ِث  ث
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ت  ُ      ـٗآ ٖهًؿ َك  ؿكآهـو و ِ آىٓ  ٍ ثو ؿ ِ ؽَو ت ك َكٖت ًٌ٘ ٌبىٓ  كِ ًا

ـ،  ت )ه٘ف ًٌ٘  ٕ ٍ هبؿ  ٕ ّل ٟب َك   و٘يٓ   ّٖ ٤ٌٗ ت.  ّ 1413ًا  ، 60.) 

( 14: هٌوَى ؤ)ه «حُنٛ اًََِبًَبُٔ ؽَلقوبً آؽَولَ  »ً٘ن ؿك هَكؿ  ُ٘ؼ ٓـٍ 

ت كِ ام رٌي ثـى ًٌ٘وت ٍ  : »ـٗفلهبٖ ه ا٣تقبؿ هب ؿك ثبة كٍط آى ًا

ت  (.50 ، ّ 1414)ٓـٍ ، « ؽلقتٖ ؿٗگل ًا

ؿًتِ ًَم: آٗبتٖ كِ ثل هٌئلِ ه٤بؿ ؿاللت ؿاكًـ: )ٓوـكالوتألْ٘ي،  

 (.304ّ ، 8 د، 1981

َّفئ » ْٓب اٌل ٗٛتُ ٖ كٓثِّكٓ  یَةُالمٔطمٓئِٗٓب اَ ٖ إِلَ  (.27)فزل: « رٓاضِیٓةً مٓزضِیَّةًإِكر٤ِٙ

تٓ»  (.10: )فبٛل «إِلَِ٘ٙ ٤ٔٓٗٓـٔ الكَلٙنٓ الَّٜ٘

ـ، ثب ام  ى ثُب ٢ ؿك ـث ٌٜج ت كِ اگل ًفي ه َك  ًا ـٗيٓ  الل ث ًـت ٍرِ ا

ي  ٘ن ام ٘ث  ًٖ ًٌب ًف  ٕ َا ٍ ق ى، ًفي  ي كفتي ـث ؿ ٖه٘ث ـٍم  ٍك ُ ه٤و ِ ا٣بؿ . امًآزبك

ًف ت،  ؿ.    هغبل ًا ـ ثَو و َّا ؾ ن هوكويً  ٍ لقا ه٤بؿّ  ت  ت ًٌ٘ ي قبثل ثبمِگ

ت.  ى ؿاًٌ ٌتقل ام ـث ٕ  ٍا المِهپي ثبـٗ ًفي كا ه ت كِ ًفي هبؿ ي ًا ٗا

ْ٘ي،  ـكالوتأل ـ ٓ) ِ هزلؿ ثُب ٍ ثلك  ُ ؿ  (.305 ،ّ 8 د، 1981ًَج

اٗوي ؿالئول كا كوبفٖ     ،ى ه٤تقـ ثِ ؿٗوـگبُ رٌون لٜ٘وف   بهتكلو

ٌتِ ٍ ثبٛل  ـًا ٌـٖ هً  (:407ّ ، 1393)رو٤ٖ ام پوٍِّگلاى،  ؿًا

ـاكًـ  .ٗك: اٗي اؿلِ ّ٘ش ؿاللت ٓلٗغٖ ثل تزلؿ ًفي ً

ت.  لٗظ ثل هبؿٗت كٍط ه٤بكٕ ًا  ٓ قٖل  ً ٍ: اؿِل هقكَك ثب اؿِل ِ ؿ ٣اله

ٖ في كا ثلٕا هب حبثوت  : »ـٗگَٖ ه هزٌل ـ ٖ ًوو اؽجبك، تزلؿً  ِ ام  كٌو ، ثلكو

في ثل ْب هبؿٗتً  ل ًآ ٖ، « ـٗآٖ هّٟب  (.103 ،ّ 1 د  ،1403)هزٌل

ٌوبًٖ ؿك       ٍاٗبتٖ كِ ثل ُولافت، ٠٣ووت ٍ قوـك  ًفوي ًا ًِ: ك

٘بء، كُٗت هلكوَ  ٣وبلن ٍ كًو٘ـى ثوِ هقوبم ٣ولٍ        هِبّـُ كٌِ ُا

تٌـ، هٌوتلنم قجوَل تزولؿ ًفوي ًٌ٘وت      بكُ ؿُا ثلكوِ ثوب    ؛اللعوي ُا

َاك الْٖ كِ ؽبك ـ ٗپقٖ هو ام فا  ًفي ٌّتٌـ، َٓك   دًٍبٛت ًا . لًو

َاك ـٖ هالْٖ  ًفي ثِ ؿل٘ل ٍرَؿ ًا ًَا ٓبعت كوبال  ُوَؿ ٍ الجتوِ    ت

 اٗي اهل ثِ ه٤ٌبٕ ؿؽَل آًْب ؿك فا  ًفي ًٌ٘ت.

بٖت كِ ِث هٌئِل ه٤بؿ  ٍٗا كِ ه٤بؿ پلؿامؿٖ هصْبك: آٗب  ٍ ك ل ًآ ، ِث ؿ٘ل

ـ. ٌتٌ ٌت، هٌتلنم تزلؿ ًفي ً٘ ً٘ ٖ كبل ؿك فا  اْل  ِث ه٤ٌبٕ فٌب ٍ اـً

َاىٖ ه ٌوت كوِ ثولإ       ت اٗي ه٤بؿ ٍ ثبمگِت كا ُوجِ٘ ص٘ونٕ ؿًا

ج٘بٕ الْٖ ؿك هقبم ٍعٖ ٍ هكبتجِ كٍٕ   .ؿاؿٖ هًا
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ِ       ّب ٠ًِٗل ول ثو وي عوبل تًَ وت، ثوب ٗا ٖ ًا ًقل  ِ ٔ اؿل ِتل ثل پٗب ٕ هتكلوبى ٘ث

الل ًـت ٖ ّب ا َاـً ٖهٕ ٣قل ٓ  ت لرَل ِ تل ه٤َق ـ.ّب ٠ًِٗلٕ ث  ٕ هتكلوبى ثجؾِ

ٗك: ّوِ هب فا  ٍ َّٗت ؽَؿ كا ؿك ٗوك هَق٤٘وت هكوبًٖ ؿكل    

ـ ٍ ؿك  ن٘بثٖٗ ه، ؽَؿهبى كا ؿك ّوبى هكبًٖ ن٘كٌٖ ه زب ثُب ـًوبى ًآ كِ ث

ـ، ّلگن ؿك آى هكبى ؽَؿهوبى كا   زب ًجُب ـًوبى ًآ ؛ ن٘بثٗو ٖ ًوو ربٖٗ كِ ث

ي  بثلٗا ـا   « هي»ٌث هكبًٖ ٌّتن )٤ٌٖٗ ٍرَؿٕ كِ ام هكبى ؿاك ثوَؿى رو

ٌت(، ٍ اهل ٌت. لقا  ً٘ ٌتن.« هي»هكبًٖ ّن هزلؿ ً٘  هزلؿ ً٘

ل هتَقف ثل هفَْم  ي ؿ٘ل ٍ: ٗا (  »ؿ وت.  « علكت )علكوت هكوبًٖ ًا

ٗي َٓك  كِ هب ؿك هكبى علكت  َامم  ن٘كٌٖ هـث ٍ علكت ؿك هكبى ام ل

ت.  وت. علكوت    « ؽَؿ»ٗب « هي»هبؿُ ًا ام علكت هكبًٖ ثلؽوَكؿاك ًا

ت، پي  َامم هبؿُ ًا َاـًٖ وً« ؽَؿ»ٗب « هي»هكبًٖ ام ل ـ. ت  هزلؿ ثُب

وت. ٍ ام ًوَٕ      ٍى اكرب١ ِث هكوبى، ل٘ولهوكي ًا تَٔك علكت ـث

ن  َفبى ً٘ ٌ٘ل ت كا ف َامم هبؿُ ًا ٌكِ علكت هكبًٖ ام ل  .اـً لفتِٗپقؿٗگل، ٗا

ت« علكت»ًِ: اٗي ؿل٘ل ً٘ن هتَقف ثل هفَْم  اهوب علكوت    ؛ًا

ـاؿٕ ًفي ام ًقْ ثِ كوبل ٍ ٗب ثل٣كي. ًفي ثب تغٔ٘ل ٣لون،   ت ُا

ـاؿٕ ام    َُؿٖ هٍ ثب رْل ؿصبك ًقٔبى  تل كبهل وت . تغ٘٘ول ٍ علكوت ُا

ت ؿكعبلٖ َامم هبؿُ ًا  علكت ٌّتٌـ. كِ هزلؿا  حبثت ٍ ثٖ ل

٘بٕ ؿٗگل ثنكگتل ٗب  ِ ثب ُا  تول  كَصوك صْبك: هب ؽَؿهبى كا ؿك هقبٌٗ

وت. ٤ٌٗوٖ      ن٘بثٖٗ ه ي ِث ه٤ٌبٕ كوٖ ثوَؿى ؿكل هوب ام ؽَؿهوبى ًا . ٗا

ـ. كعبٖلهغـٍؿ ِث اهَك كوٖ ٌّت٘ن. ؿ ٌتٌ  كِ اهَك هزلؿ كوٖ٘ ً٘

ٕ، عنى، تلى، اهٌ٘ت، كلجوت،   ـ: ُبؿ بى ؿصبك عبالٖت هبًٌ ذ: اًٌ ٌپ

 ...ٍ ـ. پوي     . ؿكعبٖلَُؿٖ هًفل   ي اهَك ٣وبكٕ ٌّوتٌ كِ هزلؿا  ام ٗا

َاـًٖ ًوًفي  ـ،  ت ٍاكٗ ـ )ك.ل: هل  (.38 ّ ، 1418اهلٕ هزلؿ ثُب
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 ف٘دگبُ جعن لطٗثِ د
ى ثِ ؿٗـگبُ رٌن لٜ٘وف ثولإ اثٜوبل ؿٗوـگبُ كق٘وت، ؿالئول       قبئال

ـ  آٍكؿُى ثِ تزولؿ ًفوي   إ كِ قبئال ٣قلٖ و كا فكول ٍ ًوپي ًقوـ     ًا

ـ كلؿُ  (.415 ، 1393ّ)رو٤ٖ ام پوٍِّگلاى،  ًا

ـ. ام ًوَٕ ؿٗگول،    ٗك: هغتَٗب  ٍ اف٤بل ًفٌبًٖ ّوِ هزلؿ ٌّتٌ

ي عبلّ ٍ هغل ّوٌ ـ. پي اگل عوبلّ هزولؿ   ثبٗـ ٘ث تِ ثُب بًٖ ٍرَؿ ؿُا

ـ. بى ثبٗـ هزلؿ ثُب ـ. ٤ٌٖٗ ًفي اًٌ ن ثبٗـ هزلؿ ثُب ت، هغل ً٘  ًا

ل هقكَك ام ًَٕ ًمد: ١ اكتجٙب ًفوي ٍ ثوـى هجتٌوٖ     ؿ٘ل َفبى ثل ًَ ٌ٘ل ف

وبثل ٠ًول        وت )ٌث َٖل ًا َفبى اكتجٙب ًفوي ٍ ثوـى علو ٌ٘ل ت. ام ًگُب ف ًا

ي ٘ف( ٍ ٛج  ٗا بى ؿكًوت   قبئالى ِث ؿٗـگُب رٌن ٜل ل ًآ ١ اكتجٙب ؿ٘ل ًَ

ت. ؿكعبٖل كِ اكتجٙب ٓغ٘ظ ه٘وبى ًفوي ٍ ثوـى، اكتجوٙب ٓوـٍكٕ       ًا
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ت. اؿكال ٍ ف٤ل ًفٌبًٖ ام كوبال  ٖث ٌوت.     ًا ِٜ ًفوي آؿهوٖ ً٘ ًٍا

ك هزلؿ، ؽبكد ام ًفوي قولاك    جت ثب ًَ هب  امروِل كل٘ب ، ؿك ًٌ ثلكِ ه٤َل

وت. ًفوي      َام ٓوـٍكٕ ًا ١ قو َاهِبى ِث ًفي ام ًَ تٌْوب ثوِ   ؿاكـً ٍ ق

َاك هزلؿ ؿاكؿ  ٖ كِ ثب ًا ِٜ اكتجٛب ـ ٖ هًٍا و ًَا ـ. ؿك    ت كل٘وب  كا ؿكل كٌو

ت. َاك هزلؿ ؽبكد ام فاَت ًا ن قـك  ًفي ِث ًا  هَكؿ اف٤بل ًفٌبًٖ ً٘

وت ثوب گقُوت مهوبى ٍ ثوب كخول         ؿٍ:  تفكل كِ كوبل ًفوي ًا

كِ رٌن ثب گقُت مهبى ٍ كخول    ؿكعبلٖ ،كًـٖ هاؿكاكب  ثِ تكبهل 

ف٤بال  ًبقْ ٍ ٤ٗ٘ف ٍ ًغ٘ف  . ثٌبثلاٗي ًفي ل٘ول  َُؿٖ هف٤ل ٍ ًا

ت.  ام رٌن ٍ هزلؿ ًا

ٌبؿ اؿكال ثوِ ًوَك هزولؿ     ًمد: ن ثب هجٌبٕ هتكلوبى كِ ًا تـالل ً٘ ي ًا ٗا

ت، ؽـُِ ول تٌْوب      َُؿٖ هؿاك  ؽبكد ام فا  ًا وي ؿ٘ل . ام ًوَٕ ؿٗگول، ٗا

َاـًٖ ه ٍٖل ؿٍگبًگٖ ًفي ٍ ـث ت بى ؿّـ  َاـًٖ ًوى كا ًِ تزلؿ ًفي كا  ت

ـ.  احجب  كٌ

ت، ؿكعبٖل ِ: ًفي هزو٢ َٓك هتقبثل ًا كِ اگل ًفي رٌووبًٖ   ً

ـ،  َاـًٖ ًوثُب ت. ت ـ. پي ًفي هزلؿ ًا  هغل اهَك هت٘بؿ ثُب

هغل َٓك فٌّٖ فا  ًفي ًٌ٘ت تب ام روو٢ ه٘وبى هتقوبثال ،     ًمد:

َاك هزل ،تزلؿ ًفي احجب  َُؿ ؿ ؽبكد ام فا  ًفوي  ثلكِ هغل آى ًا

وت  ٍاكٗووـ، ) ًا ام ًوَٕ ؿٗگوول، ارٌووبم   (.246ووو244ّ ،  1418هل

ٌـٖ ه ًَا تِ ثبٌُـ. لقا ًفوي   ّٕبٖ وگٍٗ ت هؾتلف ٍ هٌغٔل ثِ فلؿ ؿُا

ـٖ هً٘ن  ًَا َ    ت اتٔوبف ثوِ ٓوفب  هتقبثول     ٓ رٌووبًٖ ثبُوـ ٍ ؿك ًغو

 هتفبٍ  ام ؿٗگل ارٌبم ثبُـ.
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ٖ رجبٖئ ٣ل ط     اَث ؿى ٍك ٜ٘وف ثَو ِ رٌون ل ـ ث ِ ه٤تق ت ك ٖ ًا ِ هتكلوًب ام رول

 ِ ٕ اكائ  ٍِ ٖ ك ٘ل ت. ؿل ٌبى ًا ـ ؿّـ ٖهًا ِبى ه٤تق ت. ٗا ٖ ًا ل تزلث ك ؿ٘ل  ٗ،

ت  ٌبىًا ٌّگبم هلگ، ٖه ّب ًا ـ:  ؿك  ٌٗ ٌٓبىِ»َگ ُ  «. ؽَلَرٓت كٍٔطٔ االًٙ ـگب و ام ٗؿ

ـ.   و ٖ ثُب ـ رٌوًب ط ثٗب ت. لقا ٍك ٜلط ًا ٌبم ه ٚ ؿك ثبة ار ٕ ؽلٍد فق وي  ٍ ٗا

ي  ٤ٜبً ام ٘ث ى ق ؿ ٖهـث ـ ٖ ًو، پي ٍك و ًَا ـ.      ت و ـ ثُب ٓ وّب ّ٘كول ِه ي  و٘و طّ  ٍك

 ،ٕ ٤ُل ت )ا ُ ًا ـ ـُ  ٜ٘ف ه٤تق ِ رٌن ل ٕ ث يٍ  ٌبثلٗا  (.334،ّ 1929ث

رِ ِث هٜبلت هقكَك  َاىٖ هثب َت بى كا ام ؿٗـگُب رٌون   ت عق٘قت اًٌ

بى كلؿ:  ٘ف صٌ٘ي ٘ث ٘وف     ٜل ـًٖ ٜل وبى ّووبى كٍط ٍ كٍط ثو عق٘قت اًٌ

٘وف ثولؽالف ثوـى هخوبٖل )ك.ل: ٣جَؿٗوت،       ى ٜل ت. ـث ، 3 د، 1391ًا

ـ آة ؿك گل ٍ آَت ؿك  ( ّ٘ش98 ّ ٘ف ّوبًٌ ى ٜل ـاكؿ. ـث ً ٕ ِ تزلؿ ًَ گ

ـ. ى هِبّٓ ـ ـث ٘ف ؿاكؿ، ًِ رٌوٖ حق٘ل ٍ ًؾت هبًٌ  فلبل رٌوٖ ٜل

 ٘فّوبًٖ ػددٕ ثدى لط ي. ا94ٗ
ٌوبى      ِآًضِ گقُت ث ام ؿًت آهـ كِ هٜبث  اٗوي ؿٗوـگبُ عق٘قوت ًا

ت. قبئال ٌوبى ؿٍ    ثـًٖ لٜ٘ف ًا ى ثِ اٗي ؿٗـگبُ ثل اٗي ثبٍكًوـ كوِ ًا

ٌوبى كا ثوـى لٜ٘وف تِوك٘ل       ثـى هبؿٕ ٍ لٜ٘ف ؿاكؿ. اهب عق٘قوت ًا

ٌـٖ ه. اٌٗبى كٍط كا ّوبى رٌن ٍ ثـى لٜ٘ف ؿّـٖ ه ًِ ٗوك اهول    ،ؿًا

ٌبى ثـى هوبؿٕ ام ثوـى لٜ٘وف     هزلؿ. هٜبث  اٗي ؿٗـگبُ، ثب هلگ ًا

ـا ُـُ ٍ ام ث٘ي  ـ ٖ هو ٍ ثـى لٜ٘وف ثوبقٖ    كٍؿٖ هر . اٗوي رٌون   هبًو

لوقا ؿك ٛوَل    ؛لؿٗپقٖ ًوثـى هبؿٕ كا  ّٕبٖ ؿگلگًَلٜ٘ف تغ٘٘لا  ٍ 

ت.  مهبى حبثت ٍ هٌتول ًا

ٌوبى كا رٌون ٍ ثوـى       بى اٗي ؿٗـگبُ، امآًزبكوِ عق٘قوت ًا ثلًا

تي رٌون   ٍ َّٗت ُؾٖٔ ّوبًٖ اٗي، ؿّـٖ هلٜ٘ف تِك٘ل  ثِ ؿُا

ت ثـٗي ه٤ٌب كِ، ُؾْ ؿك مهبى ة ّوبى ُؾْ  ؛ٍ ثـى لٜ٘ف ًا

ٍاعـ ثبُـ. ت، اگل ٍ تٌْب اگل، ؿاكإ ثـى لٜ٘فٙ   ؿك مهبى الف ًا

ٖ  اٗوي ؿك تج٘و٘ي   ًؤالاٗي ؿٗـگبُ ثبٗـ ثِ ؿٍ  ٣وـؿٕ ثوـى    ّووبً

وتولاك ٗك:  ؛لٜ٘ف پبًؼ ؿّـ ت ٍ ًا ؿٍ:  صٌ٘وت؟  ؿاكؿ، آًضِ حبثت ًا

 ؟َُؿٖ ه، صگًَِ ؿكل ٍ تج٘٘ي اٗي اهلًغَُ ٍ صگًَگٖ 

ت. هوالل   ٜ٘ف ًا ى ل ًتولاك ؿاكؿ، ـث ٍ ا ت  ِ حبثت ًا ُ، ًآض ـگب ي ٗؿ ٜبث  ٗا ه

ي ٖ ؿك  ٗا ؾٔ  ُ َؿ.ّب مهبىّوبًٖ ـ ث َّا ٜ٘ف ؽ ى ل ي ـث ّ٘و ٍ الف   ٕ ة 
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ي ـگُب ٗا ٘٘ي ٗؿ ٖ ثل تج ٜ٘ف هجٌت ى ل ؾٖٔ ٣ـؿٕ ـث  ُ وبى   ّوبًٖ ٘قت اًٌ عق

وت،   ٜ٘ف ًا ى ل وبى ـث  ِّ ط ك ٌبى كا ٍك ٘قت ًا ٌبى عق ت. ٗا ـ ٖ هو ًا ًٌو . ثوب  ؿا

 ،ِ كت يً  ِ ٗا ِ ث ر َاى ٖهَت ي ت ٜ٘وف كا تقلٗول     ٗا ى ل ٕ ثـو ٖ ٣ـؿ ؾٔ  ُٖ ّوًب

َك    ٓ ـگُب ؿك ٍؿ هلعِل ي ٗؿ ٗبٖث ٗا وك لؿ٘و گ ٖهكلؿ. اكم ٘قوت    . اٗم َ، عق ًو

ٖ ا  وكبالت ُ ؿصبك ُا ـ  ُِ ٌت ٜ٘ف ؿًا ى ل وبى ـث ٌبى كِّ  َكؿ    ًا ٍ لوقا هو ًوت 

ٗبٖث قلاك  يلؿ٘گ ٖهاكم ي عبلت، ٗا ً٘ون ؿصوبك     . ؿك ٗا ٜ٘وف  ى ل ّوبًٖ ٣ـؿٕ ـث

ي گل، ٗا ٖ ٗؿ َٗ ـ. امً  ـُ  َّا كبل ؽ ٜ٘وف فوبك٥ ام       ُا ى ل ٕ ثـو ؿ ٖ ٣ـو ّووًب

وي  ٘٘ي ٗا ت، ؿك تج ٍاكؿ ًا ٜ٘ف(  ى ل ٌبى )ـث ٘قت ًا ِ عق كبالٖت كِ ث ٖ   ُا ّووًب

ٖ قلا َكؿ ثلًك ٘ن ه  ًِ ٌئل ي ه ت. ٗا َاى ًا ًبت  ٖ  .لؿ٘گ ٖهك ُؾٔ

 ف(٘مت اًعبى )ثدى لطً٘مد حم. 96
ى ثِ ؿٗـگبُ ثـى لٜ٘ف ثوِ ًوِ ؿل٘ول ًقلوٖ، ٣قلوٖ ٍ تزلثوٖ       قبئال

ـ كلؿُتوٌك  ـاىًا ت كِ ث كبالتٖ ًا ـام ام ؿالئل ؿصبك ُا ّب ثوِ   . ّلك

 :َُؿٖ هاؽتٔبك پلؿاؽتِ 
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ؿالئل ًقلٖ ؿك اٗي ؿٗـگبُ ثل ؿٍ ثؾَ اًوت: ٗوك ؿًوتِ ؿالئلوٖ     

اًت كِ ثل احجب  ثـى لٜ٘ف آٍكؿُ ُـُ اًت ٍ ؿًتٔ ؿٗگل ؿالئلوٖ  

، اهب قبئالى ثوِ ؿٗوـگبُ ثوـى    اًـ آٍكؿُاًت كِ قبئالى ثِ تزلؿ كٍط 

 .اًـ ؿاؿُلٜ٘ف آى كا هَكؿ ًقـ قلاك 

بٖت كِ ؿاللت ثل تزلؿ كٍط ٍ ُلافت آى ٍٗا ى هوبؿٕ   آٗب  ٍ ك ثل ـث

ـ. ؿك كتوبة   ٘فغ ٚ سٚح دس فّؼفٝ اػـال٣ٔ ٚ آ٤ـبت ٚ   ؿاكـً مٗبؿ ٌّتٌ

ٚا٤بت ٖ،  س وب      156و59، ّ 1395)ه٤لو ٍٗا وي ؿًوتِ ام آٗوب  ٍ ك (، ٗا

و٘بك گفتوِ ُوـُ      رو٢ كٕ ٍ ؿك هَكؿ تزلؿ كٍط ٍ ربٗگُب آى ًوؾي ٌث ٍآ

تٌبؿ ٍ ًقوـ قوبئالى ثوِ ؿٗوـگُب رٌون       بٖت كِ هَكؿ ًا ٍٗا ت. آٗبٖت ٍ ك ًا

ت.ٜل ٕ قلاك گلفتِ ًا ٍاكٍب ي كتبة هَكؿ ثلكًٖ ٍ  ُ، ؿك ٗا ٍاق٢ ُـ  ٘ف 

وٌـُ   ل اؽتٔبك تٌْب ِث ًكبٖت ٌث وال    ُوَؿ ٖ هو ِث ؿ٘ل : ؿك هوَكؿ ٛا

ٌكوِ     وت. امرولوِ ٗا رْ٘بٖت فكل ُـُ ًا هلعوَم فوٖ٘   رٌن ثل كٍط َت

بًٖ  وت كوِ   : »ـٗگَٖ هكُب ي ًا ل ٗا ال  رٌن ثل كٍط پي ِث ؽٛب اهب ٛا

وت، ّلصٌوـ ام ٠ًول ه٤ٌوب      ن ام لغٝب َٓك  رٌوبًٖ ًا ٣بلن هلكَ  ً٘

ٌوت   َاى قبثول اؿكال ً٘ ي ع ت ٍ( ثب ٗا ٖ،   « )كٍعبًٖ ًا وبً )فوٖ٘ كُب

ت٤وبل رٌن كق٘  ؿك هوَكؿ كٍط  109 ، 3ّ د ، 1406 ي ت٤ج٘ل ًا (. ثب ٗا

ؿ )ك.ل: ٗبكهغوـٕ ٍ ر ـ َث َّا ٕ، ٓغ٘ظ ؽ  (.60 ، ٤1397ّفل

وت، ثبٗوـ تَروِ     ٍاٗتٖ كِ كٍط كا ثِ كٗظ تِجِ٘ كلؿُ ًا ؿك هَكؿ ك

ت كِ كٍط ٍ كٗظ ّوبى ـاى تٔلٗظ ُـُ، فقٚ  ؿُا ٍاٗت ث َٛك كِ ؿك ك

كٍ ٍروِ   ؿك ٍرِ ُجِ، ُجبّت ؿاكًوـ ًوِ ؿك تووبم اهوَك ؿٗگول. اماٗوي      

ت ٍ اتفبقوبً ّوو٘ي ٍروِ     ُجبّت كٍط ثب كٗظ فقٚ ؿك تغلل آى ؿٍ ًا

ٍاهُ كٗظ ُـُ ُجِ ٍاهُ كٍط ام  تقب   ٍاٗوت   ّوبى ؛ًجت ُا َٛك كِ ؿك ك

ت. ثب اٗي تَٓ٘ف كٍط ٍ كٗظ ؿك هتغلل ثوَؿى   ـاى تٔلٗظ ُـُ ًا ث

ُجبّت ؿاكًـ. ام ًَٕ ؿٗگل، ؿك هجبعوج ؿق٘و  فلٌوفٖ ثبٗوـ تَروِ      

تقب  ٍ ّن ت كِ ُا تلال ؿك عق٘قوت   ؿُا َاؿگٖ ؿك لفٞ ؿل٘ل ثل ُا ؽبً

ِ     اٌٗكو ٍرَؿ ًٌ٘ت، ٣والٍُ ثول    إ ام  ِ ًجبٗوـ ام ؽوبٛل ثولؿ كوِ ؿًوت

ت  (.ّوبى) تِجْ٘ب  ام ثبة تِجِ٘ ه٤قَل ثِ هغٌَى ًا

ون هَروَؿٕ ّوولُا ثوب       » ـأ ُو٤َك ٍ اكاؿُ ٍ ً٘ كٍط هبِٗ ع٘ب  ٍ هجو

وٖ ٍ        اهلل مالئوة ج٘وبٕ اْل وب ٍ هَروَؿٕ ّوولُا ثوب ًا ٍ عتٖ ثبالتل ام آًْ

ت ٍ ّ٘ش ي٘هؤهٌ َاى ه     ًا َروَؿٕ  گُب ِث كٍط ؿك آٗوب  ُولٗفِ ثوِ ٣ٌو

وت ٍ       ت ٍ ّوِِ٘ ثوب ٠٣ووت ام آى ٗوبؿ ُوـُ ًا ـُ ًا َٖل ًگُب ًِ ه٤و

ت  جت ؿاؿُ ًا ٍـً آى كا ِث ؽَؿ ًٌ ـا ن ؽ بى ً٘ ًَفَؾوتٔ  »عتٖ ؿك هَكؿ اًٌ

َاكؿ هؤٗوـ ٍ  « كٍٔعٌَٔب»ٍ ت٤ج٘لّبٕ ؿٗگل هخل « فِٙ٘ٙ هٙي كٍٔعٖٙ ي ه ّوِ ٗا

ٖ، فَ  هبؿٕ ٍ هزول  ٖ، اْل َت ت كِ كٍط هَرَؿٕ هلك ي ًا ل ثل ٗا ؿ ؿ٘ل

ت  (.83 )ّوبى، ّ« ٍ ًٌؼ ؿٗگلٕ ل٘ل ام هَرَؿا  ٣بلن رٌوبًٖ ًا

ٍاٗت كِ كٍط ّوبًٌـ كٗظ ٍ  لقا رٌووبًٖ ٍ ً٘ون   ؿك اكتجبٙ ثب اٗي ك

ٍاٗب  ّن وت كوِ     ؿٗگل ك َاؿُ، گفتِ ُوـُ ًا الً، اٗوي كٍط =كٍط  »ؽبً ٍا

ٍاط ثلتلٕ ؿاكؿ. حبً٘وبً، هوَكؿ ٣ٌبٗوت ع٘ول  عو        ٌبى> ثل ّوِ اك ًا

ت؛ لقا آى كا ث وت. حبلخوبً، ام هلكوَ  ٍ قوـك      ًا ِ ؽَؿ اٗبفِ كلؿُ ًا

ٌوبى كا     وت ًا ًـ فلهوَؿُ ًا ـٍا ت. كاث٤بً، ثِ ؿل٘ل ّو٘ي كٍط، ؽ الْٖ ًا

ٍاٗب  ً٘ون هٜبلوت قولآى     ثِ َٓك  ؽَؿم آفلٗـم؛ پي اٗي ؿًتِ ام ك

ٍاٗب  كا تأٗ٘ـ  ّٕب ؿًتِهز٘ـ ٍ  ـ  كولؿُ ؿٗگل ك و بًوبً    ًا « كٍط»كوِ ًا

ت ٍ ثلتل  ام هبؿُ ٍ هبؿٗب  ٍ ٣قَل ٍ فلُتگبى ٗك عق٘قت هت٤بلٖ ًا

ت ت ٍ هلكَتٖ ٍ ٣لَٕ ًا  (.103ّ )ّوبى، « ًا

ٖ َٛك كِ  ، ّوبىكًـٖ هثِ ٠ًل   ٌـٛٞش ٔـشاد  ؿك  هغق  الّ٘زو

ت )الّ٘زٖ،  (، ثبٗوـ  600وو 171ٍ596و144ّ ، 1383ه٤تقـ ُـُ ًا

ٍاٗبتٖ كِ ثلؽالف تزلؿ ًفي ٌّتٌـ كا تأٍٗل ثلؿ.  ك

 ًمد دالئل ػملٖ. 98
ـ  آٍكؿُى ثِ ؿٗـگبُ ثوـى لٜ٘وف   كِ قبئال ؿالئل ٣قلٖ و ، ؿك هزوو١َ  ًا

ـاى ت كِ ث كبال  هت٤ـؿٕ ًا بكُ  ؿصبك ُا  .َُؿٖ هّب ُا

 اؼىبل اٍل. 98ـ9
بى ؽَؿٍ كا ؿك ٗك هَق٤٘ت هكبًٖ ٗب ؿاكٕا علكوت هكوبًٖ    ٌكِ اًٌ ٗا

وت؛ ثلكوِ      كٌـٖ هؿكل  ٌت كِ ٍا ٗك هَروَؿ هوبؿٕ ًا ل ً٘ ٗي ؿ٘ل ـث

َاـًٖ ه وت.  ٗك هَرَؿ هزلؿٕ ثب ت ُـ كِ ثب ٗك اهل هبؿٕ ؿك اكتجٙب ًا

ٕ، ًوجت هغوـٍؿٗت    تگٖ هَرَؿ هزلؿ ثب هَرَؿ هبؿ ٍاٌث ي اكتجٙب ٍ  ٗا

ي  بثلٗا ت. ٌث ٗوك  « ؽوَؿ »ٗوب  « هوي »هكبًٖ ٍ ٗب علكت هكبًٖ ُـُ ًا

ت ٍ ؿك احل اكتجٙب ثوب هَروَؿ هوبؿٕ ؿاكٕا هغوـٍؿٗتٙ      هَرَؿ هزلؿ ًا

ي هغـَُؿٖ ههَق٤٘ت ٍ علكت هكبًٖ  ٍاق٢، ٗا ٍؿٗت ٓفت رٌون  . ؿك 

جت ؿاؿُ  ت ٍ ثبل٤لٕ ِث كٍط ًٌ  .َُؿٖ هًا

 اؼىبل دٍم. 98ـ2
ى ثِ ؿٗـگبُ ثـى لٜ٘ف ؿك ًَه٘ي ؿل٘ل ٣قلٖ ؽَؿ ثل رٌووبًٖ  قبئال

ـ ُـُثَؿى ًفي ه٤تقـ  كِ علكت تٌْب ثلإ هبؿٗب  اتفب  هٖ افتوـ   ًا

ـاؿٕ ٍ تكبهلٖ ؿاكؿ كِ عبلٖؿك ت ، ٣1391جَؿٗت، ) ًفي ً٘ن علكت ُا

ّ 300.) 
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 اؼىبل ظَم. 98ـ7
و٘بٕ ؿٗگول ثنكگتول ٗوب      ِ ثب ُا ٌكِ هب ؽَؿهبى كا ؿك هقبٌٗ  تول  كَصوك ٗا

ىِ ؽَؿهبى كا ٗب ًويَ ؽَؿهوبى   ن٘بثٖٗ ه ت كِ هب ـث ٗي ه٤ًٌب ٍاق٢ ـث ، ؿك 

ت.ن٘بثٖٗ ه تل كَصككا ثنكگتل ٗب  ى ٍ ًيّ ل٘ل ام كٍط ٍ ًفي ًا  . ـث

 اؼىبل چْبرم. 98ـ4
 ٌّتٌـ ٍ ً٘بمهٌوـ هغولّ هزولؿ   عبال  ٍ اف٤بل ًفٌبًٖ اهَكٕ هزلؿ 

ٖ ئٛجبٛجوب ) ٖ ؛ توب، هلعلوِ ٗوبمؿّن    ٖ، ثو ثوـى   (.41ّ ، 1397كاؿ،  الْو

ت ٍ  ـٖ ًولٜ٘ف، هبؿٕ ًا ًَا لقا ثبٗوـ اهول هزولؿٕ ثوِ      ؛هغلّ ثبُـ ت

تِ ثبُـ. ام ًَٕ ؿٗگل، فب٣ل عوبال  ًفٌوبًٖ    َاى هغلّ ٍرَؿ ؿُا ٌ٣

لٕ كوِ  رن اهل هزلؿ ص٘ن ؿٗگلٕ ًٌ٘ت ٍ ثـى ثِ ؿل٘ول توأح٘ل ٍ توأح   

. ثٌوبثلاٗي  لؿٗپوق ٖ هو ًٌجت ثِ كٍط ؿاكؿ تٌْب احل ٤ٍٖٗ آى عوبال  كا  

 پقٗلفتِ ًٌ٘ت كِ ثـى هبؿٕ هغلّ ثلإ عبال  ًفٌبًٖ ثبٌُـ.

 اؼىبل پٌجن. 98ـ5
ى اكتجبٙ ًفي ٍ ثـى كا ام ؿٗـگبُ فالًفِ علوَلٖ  باٗي ؿًتِ ام هتكلو

ٌـٖ ه ٖ ؿك ؛ٍ ًِ ٓـٍكٕ ؿًا ِ  عوبل اكتجوبٙ ًفوي ٍ ثوـى ام ؿٗوـگبُ      كو

ت. ًفوي   ،فالًفِ ًِ علَلٖ ٍ ًِ ٓـٍكٕ ثلكِ ثِ َٓك  تـث٘لٕ ًا

ـا     ثـى كا تغت تـث٘ل ٍ ًلِٜ ؽَؿ ؿاكؿ. ًفي صَى ثِ ثوـى ت٤لو  پ٘و

ت ٍ ّون ام   گقاكؿٖ هّن ثل آى تأح٘ل  ؛َُؿٖ ههغـٍؿ ثِ آى  ،كلؿُ ًا

 (.ٔل صْبكؿّنتب، هلعلِ ٗبمؿّن، فٖ ٖ، ثئٛجبٛجب) لؿ٘گٖ هآى تأح٘ل 

 ل تجرثًٖ٘مد دل. 99
ل تزلٖث كِ  جت ِث ؿ٘ل ٣ٖل رجبٖئًٌ ت، ثبٗـ توقكل ؿاؿ كوِ    اَث كؿُ ًا ٍآ

ل تزلٖث  َثت ِث ؿ٘ل ل ًقٖل ٍ ٣قٖل ٍرَؿ ؿاكؿ، ً ـ ٖ ًوو تب ٍقتٖ ؿ٘ل . كًو

ل ل ِث تزلٖث ام ًَٕ ؿٗگل، ؿ٘ل ؿى تغ٘٘ل ؿ٘ل ٕ  ٍ پقٗلَث وتقلا ْ  ًا  ًوبق

َاـًٖ ًو َاى ِث ت ل ٣ٌ ِ  ًَم، ًَٕ ام. كٍؿ كبك ِث ؿ٘ل ٌكو وبى  ٗا ِ ّوب   اًٌ  صو

لٕ ـ،  كٍط ّٕبٖ وگٍٗ هَكؿ ؿك ت٤ب٘ث ِ  ؿاكًو ِ  امرولو  ٍ كٍط؛ ؽولٍد  هٌوئل

ٌكِ ًَِ كا كٍط ٍاهُ ٗا ت٤وبل صگ َاـًٖ ًو ،كٌٌـٖ ه ًا ِ  ت َاى  ثو ٖ  ٣ٌو ٘لو  ؿل

ٖٓل هٌئٔل. َُؿ هٜلط هٌٜقٖ كُ ا ٕ  گفوت  ٍ هغٍب وبى  ٍگوَ  ؿكّوب   اًٌ

ٌت، كٍط ٍاهُ ثبة ت. كٍط ٌُبًٖ ٌّتٖ هْن ثلكِ ً٘  ًا

 فّ٘وبًٖ ػددٕ ثدى لط يًٗمد ا. 21
كبال  هت٤ـؿ  ٌبى ؿصبك ُا َاى عق٘قت ًا پي ام آًكِ ثـى لٜ٘ف ثِ ٣ٌ

َاّـ ُـ. اهب ثولإ   ّوبًٖ اٗيُـ، ؿٗگل  ٣ـؿٕ ثـى لٜ٘ف پقٗلفتِ ًؾ

ٖ  اٗياٌٗكِ ثٜالى اٗي ؿٗـگبُ ثِ٘تل كٍُي َُؿ،  ٣وـؿٕ ثوـى    ّووبً

كبال  گقُتِ  .َُؿٖ هاكمٗبثٖ  ،لٜ٘ف فبك٥ ام ُا

وتولاك    وت ٍ ًا ضِ ؿك ؿٍ مهبىِ هؾتلف، حبثت ًا ُ، ًآ ي ؿٗـگب ب ثل ٗا ٌث

ي ٖ ؿٗگل ؿك ٗا ًب ٔ ًا ت. اهب هٌئل ٘ف ًا ى ٜل ي  ؿاكؿ، ـث ّوبًٖ ُؾٖٔ ٗا

ًَِ ؿكل  تولاك كا صگ ي حجَ  ٍ ًا ت كِ ٗا ًَگٖ ن٘كٌٖ هًا ؟ ًغَُ ٍ صگ

ي تولاك ٍ ٗا ي ًا كبكٕ ثلٕا قوبئالى ثوِ    ؿكل ٗا ّوبًٖ صٌ٘ت؟ ّ٘ش كّا

ـ،  ـاًٌ ٌـ ٍ كٍط كا هبؿٕ ث گبك ثُب ٕ ًا ٖ هبؿ ـاكؿ؛ مٗلا ٍقت ُ ٍرَؿ ً ي ؿٗـگب ٗا

. رٌون ٍ اهوَك رٌووبًٖ    ُوَؿ ٖ هؿٗگل ؿًتِبى ام ٣لن عَ٘كٕ ؽبٖل 

ؿُ ٍ ّ٘ش جت ِث ّن لبئت َث ـ. لوقا كٍطِ هوبؿٕ      ًٌ ـاكًو ًَِ ع٘وَكٕ ً گ

َاـًٖ ًو ي ت ـ. ٍعـ  ٍ ٗا بى كا ؿك َٛل مهبى ؿكٗبث  ّوبًٖ ُؾٖٔ اًٌ

 گ٘رٕ جًِ٘ت
كِ ثلؽٖ ث٘ي ارنإ آلٖ ٍ ع٘وبتٖ   ـٗآٖ هؿًت ِ ام آًضِ گقُت، ث

ٌوبى ٍ هوالل      وتِ ٍ عق٘قوت ًا ٖ  اٗوي ٍ ل٘لع٘بتٖ تفبٍ  گقُا  ّووبً

ٌبى كا ارنإ آلٖ ٍ ع٘بتٖ آى  ٌتًِا ـ ؿًا  .ًا

ي بى هالل ٗا ٖ، ِث ٛوَك ٣وبم    ام ؿٗـگُب اِٗ ّوبًٖ ٍ َّٗت ُؾٔ

ٖٓل ٍ ع٘بٖت آى ى ٍ ِث َٛك ؽبّ ارنٕا ا ـ ٖ هو  ـث و ضوِ ًوجت   ثُب . ًآ

ي وٖل ٍ        ٗا وت، ٍروَؿ ارونٕا ٓا بى ؿك ؿٍ مهوبى هتفوٍب  ًا ّوبًٖ اًٌ

وبى كا ّوو٘ي        وي ؿٗوـگُب ًفوي ٍ اًٌ ٍاى ٗا ول ت. ٘پ بى ًا ع٘بٖت ؿك اًٌ

ٖٓل  ـٖ هارنٕا ا ي  ؿاًٌ ن ام ٘ث ـ ٖ ًوكِ عتٖ ؿك ٌّگبم هلگ ً٘ ًٍو . لوقا  ك

ي َاى هالل ٗا ٓلِ٘ ِث ٣ٌ وبى ؿك ؿٍ مهوبى هؾتلو     ارنٕا ا ف ّووبًٖ اًٌ

وت ام رولوِ    َُؿٖ ههٜلط  كبال  هت٤وـؿٕ ًا ي ؿٗـگُب هجتال ِث ُا . ٗا

بى ًفٖ  َاى عق٘قت اًٌ ٌكِ اهل هزلؿ كا ِث ٣ٌ ٌكِ اهول  كٌٌـٖ هٗا ن ٗا ً٘ ٍ ،

ٌوت؛ لوقا     ت ٍ ؿك َٛل مهبى حبثوت ً٘ هبؿٕ ؿك عبل تغ٘٘ل ٍ ًَ ُـى ًا

ٓلِ٘  َاـًٖ ًوارنٕا ا ي ت بى ٍ هالل ٗا ّووبًٖ ٣وـؿٕ قولاك     عق٘قت اًٌ

وبى ٍ هوالل      َاى عق٘قوت اًٌ ٓلِ٘ ِث ٣ٌو رِ ِث ًقـ ارنٕا ا ثگ٘لؿ. ثب َت

ي ي ؿٗـگُب ؿك علّ هٌبئٖل صَى ع٘ب  پي ام هلگ، رونٕا   ٗا ٖ، ٗا ّوبً

َلٍ ك٘فلّبٕ عقَقٖ ٍ  ت.ّب ت٘هٌئ َاى ًا  ٕ اؽالقٖ ًبت

ٌوبى ؿٍ ثوـى   ى ثِ ؿٗـگبُ ثـى لٜ٘ف، ّوضٌ٘ي ام ؿٗـگبُ قبئال ًا

ٌبى كا ثـى لٜ٘ف تِك٘ل  ؛هبؿٕ ٍ لٜ٘ف ؿاكؿ ـ ٖ هاهب عق٘قت ًا . ؿّو

ٌـٖ هاٌٗبى كٍط كا ّوبى رٌن ٍ ثـى لٜ٘ف  كِ هبًٌوـ آة ؿك گول    ؿًا

ٌوبى ثوـى      ت ٍ ًِ ٗك اهل هزلؿ. هٜبث  اٗي ؿٗـگبُ، ثوب هولگ ًا ًا

ـا ُـُ ٍ ام ثو٘ي   ٍ ثوـى لٜ٘وف ثوبقٖ     كٍؿٖ هو هبؿٕ ام ثـى لٜ٘ف ر
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ًَ اٗي رٌن لٜ٘ف تغ٘٘ولا  ٍ  . هبًـٖ ه ثوـى هوبؿٕ كا    ّٕوب ٖ ؿگلگو

ت. ؛لؿٗپقٖ ًو  لقا ؿك َٛل مهبى حبثت ٍ هٌتول ًا

ٌوبى كا رٌون ٍ ثوـى       بى اٗي ؿٗـگبُ، امآًزبكوِ عق٘قوت ًا ثلًا

تي رٌون   ّوبًٖ اٗي، ؿّـٖ هلٜ٘ف تِك٘ل  ٍ َّٗت ُؾٖٔ ثِ ؿُا

ت. ثـٗي ه٤ٌب كِ ُؾْ ؿك مهبى  ة ّوبى ُوؾْ  ٍ ثـى لٜ٘ف ًا

ٍاعوـ ثبُوـ.       بى الف ؿك مه ت، اگل ٍ تٌْوب اگول، ؿاكإ ثوـى لٜ٘وفٙ  ًا

ت. تولاك ؿاكؿ، ثـى لٜ٘ف ًا ت ٍ ًا  هٜبث  اٗي ؿٗـگبُ، آًضِ حبثت ًا

وكبال        إ كِ قبئال اؿلِ ى ثِ اٗوي ؿٗوـگبُ فكول كلؿًوـ ؿصوبك ُا

ـاى ت كِ ث ٖ  اٗوي ّب پلؿاؽتِ ُـ. اهب هالل  هت٤ـؿٕ ًا ٣وـؿٕ   ّووبً

بًٖ ؿٗگلٕ كبل ًا ً٘ن ؿاكؿ. ثٌبثل اٗي ؿٗـگبُ، آًضوِ ؿك   ثـى لٜ٘ف ُا

ت. اهب اٗوي   تولاك ؿاكؿ، ثـى لٜ٘ف ًا ت ٍ ًا ؿٍ مهبىِ هؾتلف، حبثت ًا

تولاك كا صگًَِ ؿكل  ؟ ًغَُ ٍ صگًَگٖ ؿكل اٗوي  ن٘كٌٖ هحجَ  ٍ ًا

تولاك ٍ  ى ثوِ اٗوي   صٌ٘ت؟ ّ٘ش كاّكوبكٕ ثولإ قوبئال    ّوبًٖ اٗيًا

ـاكؿ ٌوـ،   مٗلا ٍقتٖ هبؿٕ ؛ؿٗـگبُ ٍرَؿ ً ـًا گبك ثبٌُـ ٍ كٍط كا هبؿٕ ث ًا

. رٌن ٍ اهوَك رٌووبًٖ   َُؿٖ هؿٗگل ؿًتِبى ام ٣لن عَ٘كٕ ؽبلٖ 

ـاكًوـ. لوقا كٍطِ هوبؿٕ     ًٌجت ثِ ّن لبئت ثَؿُ ٍ ّ٘ش گًَِ عَ٘كٕ ً

ـٖ ًو ًَا ٌبى كا ؿك َٛل مهبى ؿكٗبثـ. ّوبًٖ اٗيٍعـ  ٍ  ت  ُؾٖٔ ًا

ي ٘ف ؿك تج٘ قبئالى ِث هالل ٗا ى ٜل ٘ي هٌئِل هْن ّوبًٖ ٣ـؿٕ ـث

 ٍ ٖ ٕ عقَق ٍ ك٘فلّب َلع٘ب  پي ام هلگ، رنا  ٕ اؽالقٖ ّن ّب ت٘هٌئ

ت. َاى ًا بى ٍ تغ٘٘لپقٗلٕ هبؿُ ًبت تي عق٘قت اًٌ ل هبؿٕ ؿاًٌ  ِث ؿ٘ل

َّٗت  ٌُبؽتٖ ثٌبثلاٗي، ثبٗـ ؿك پٖ ٗبفتي هالل ٓغ٘ظ ٍ ٌّتٖ

وتولاك ٍ      ّوبًٖ اٗيُؾٖٔ ٍ  وـ ًا ًَا ٖ  اٗوي ٣ـؿٕ ثوَؿ كوِ ثت  ّووبً

 ٖٔ كا ؿٍ مهبى هؾتلف تج٘٘ي كٌـ.٣ـؿٕ ٍ ُؾ

 هٌبثغ .......................................................................................... 
 ،ٔزشد ٔمبالت اِـ٥خ اث٣ اِحؼٗ االؿـعش٢ ، م1987 فَكل، اعوـثي ٗغٖ٘، اثي

 .ث٘لٍ ، ؿاكالوِل 
، اثي اٖث ْـاً ،قن ،ٛا٣ِ اِّئب٣ِع، تب روَْك، ٖث اعٌبٖئ  .ء٘ـاِل

ٗ م، 1929، ا٤ُلٕ، اثَالغٌي  ،اًوتبًجَل  ،ٔمبالت االػال٥٥ٔٗ ٚ اختالف إِلـ٥ّ
 .الذولة ةمطبع
ى ٗي ،تفتبمًا ٖ. ،ؿشح إِمبكذ،  1409 ،٤ًـاـل  قن، ُلٗف اللٗ

هزو٣َِ هقبال    ،٘فغ ٚ ثذٖ دس ا٥ِٟبت تغج٥م٣ ،1393 رو٤ٖ ام پوٍِّگلاى،
ؿٌٖٗ ٍ هٌئلِ ًفي ٍ ثـى، قون، پوٍِّوگبُ    ّٕب آهَمُالوللٖ  ّوبَٗ ث٘ي

 .٣لَم ٍ فلٌّگ اًالهٖ
ٛاس  ،1363 ثي ًَٗوف،  علٖ، عٌي ، هقـهوِ هغووـ   إِّىٛت ف٣ ؿشح ا٥ِبلٛت٘ا

، قن، ٖ. ًزوٖ مًزبًٖ  ُلٗف اللٗ

 .قن، عَمُ ٣لوِ٘ ،االػشاس اِخف٥ٝ، 1379ووووو ، 
،   إِشاد ف٣ ؿشح تزش٤ذاالعتمبد وـ ، 1382ووووو ،   س، تغق٘  ر٤فل ًوجغبًٖ
 .ٔ اهبم ٓبؿ هؤًٌ ،قن،  ؿٍم
فَُ، وـ  اِفٛائذ ف٣ ؿشح لٛاعذ اِعمبئذ ، 1413ووووو ،   .ث٘لٍ ، ؿاكأل
ٖ  اِمذع حضیزةتؼ٥ّه اِٙفغ ا٣ِ  ، 1436ووووو ،   ،، تغق٘  فبٛووِ كه٘وبً
 .اهبم ٓبؿ ٔ هؤًٌقن، 

، وـ  إِعبلذ ف٣ ؿشح لٛاعـذ اِعمبئـذ   ،1386، ٣لٖ عؤٖ كامٕ، هغوَؿثي 
لاىٔ هؤًٌ ،تغق٘  ماثٌِ٘ اُو٘تكِ، تْلاى  .پوٍِّٖ عكوت ٍ فلٌفِ ٗا

ِوگبُ   س ًوَم،  ، فشًٞٙ ٔعبسف اػال٣ٔ، 1373 ًزبؿٕ، ً٘ـر٤فل، تْولاى، ؿًا
 ى.تْلا

ٗي، ًَٖ٘ٛ، رالل كتبثؾبًوِ  قون،  ، اِذسإِٙخٛس ف٣ اِتفؼ٥ش ثبِٕـأحٛس  ، 1404 اـل
 .اهلل هل٣ِٖ ًزفٖ آٗت

ـٕ،  ُلٗف هلتٖ٘، ٣لن  .قن، ُلٗف اللٖٗ ،تٙض٤ٝ اال٘ج٥بء ، 1250اْل
ِ مؤسسةقن،  ،الذخیزة فی علن الکالم،  1411 ،ووووو   ِ.ل االًاله٘اٌل
 .٣ٌٖ٘ الغلجٖ طبعةهٔل،  ،ع٥  اِخ٥بَ ، 1374ووووو ، 
 .اٙؿاة مطبعةًزف،  ،رُٕ اِعّٓ ٚ اِعُٕ ، 1387ووووو ، 
 .قن، ؿاكالقلآى الكلٗن ،سػبئُ اِـش٤  إِشتض٣ ، 1415ووووو ، 
 .قبّلُ، ؿاكالفكل ال٤لٖث ،أٔب٣ِ إِشتض٣م، 1998ووووو ، 

٘ي ،  ًوَم  ، سالحکوة الوتعالیة فى االسفار العقلیفة االربعفة ، م1981 ، ٓـكالوتأْل
 .ؿاك اع٘بء التلاث ، ث٘لٍ 
الوؤتول ال٤بلوٖ للِ٘ؼ  ، قن، ؿٍم س،  االعتمبدات ، 1414هغوـثي ٣لٖ،  ٓـٍ ،

 .الوف٘ـ
، ً٘ـهغوـعٌ٘ي، ٖث ربه٤ؤ  ، قون ، ؿٍامؿّون  س، نهایفة الحکوفةتوب،   ٛجبٛجبٖئ

 هـكً٘ي.

ٖ   ،  1415 ثي عٌي، ٛجلًٖ، ف٘ل ث٘ولٍ ،  ، ٔزٕع اِج٥بٖ فـ٣ تفؼـ٥ش اِمـشآ
 .اال٣لوٖ للوٜج٣َب  ةمؤسس

ِوگبُ   ،ت٥ٟٕذ االكَٛ ف٣ عّٓ اِىالْ ،1362 ًَٖٛ، هغوـثي عٌي، تْلاى، ؿًا
 .تْلاى
ٗي، ،ًَٖٛ ٘لاـل  .، ث٘لٍ ، ؿاكاالَٗاء٘مذ إِحلُ ، 1405 ًٔ

 تْلاى، ًوت.، دسآٔذ٢ ثٝ ٘ظبْ حىٕت كذسا٣٤ ،٣1391جَؿٗت، ٣جـاللًَل، 
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ٗ  اسؿبد اِغبِج٥ٗ ا٣ِ ٟ٘ذ،  1405 فبٗل هقـاؿ، هقـاؿثي ٣جـاهلل،  ،إِؼتشؿـذ٤
ٖ.اهلل  كتبثؾبًِ آٗت قن،  هل٣ِٖ ًزف

ـثي ٣ول،  ٕ، هغو حلُ  ،1420فؾلكام ٕ، قن، إِ ٌ٘ي آتب ٖ.، تغ٘ق  ع  ُلٗف اللٗ

، اف٣ ، 1406هالهغٌ٘ي،   فٖ٘ كبُبًٖ  .الوؤهٌ٘ي، آفْبى، كتبثؾبًِ اه٘لاِٛ
٢ ٤ٛٞت ؿخل٣ اص ٔٙظـش  ٞب ٔالنثشسػ٣ تغج٥م٣ ، 1398قبَٕٗ، ً٘ـهغوـ، 

ذ٤ـٕٙذاٖ اػال٣ٔ ٚ غشثـ٣  آهَمُوٖ ٍ پوٍِّوٖ اهوبم    هؤًٌؤ  ، قون،  ٘ا
 .ؽوٌٖ٘

 ، َ  ، م1965قبٖٗ ٣جـالزجبك الو٤تنٖل قوبّلُ،  ، إِغ٣ٙ ف٣ اثٛاة اِتٛح٥ـذ ٚ اِعـذ
 .الؤلِٗ ةالمؤسس
 .ث٘لٍ ، ؿاكالوِل  ، إِزٕٛ  ف٣ إِح٥ظ ثبِتى٥ّم، 1981ووووو ، 
، تغق٘و   إِعتٕذ ف٣ اكَٛ اِذ٤ٗ، م1974 الفلاء، اث٣َلٖ هغوـثي عٌ٘ي، قبٖٗ

 .ث٘لٍ ، ؿاكالوِل  ،ٍؿ٢ٗ مٗـاى عـاؿ
ٗي ٍ  قزبًٍـ، هْـٕ گبكٕ هتكلوبى ؿكثبكُ  رٌن»، 1393ٛبّلٕ، ً٘ـٓـكاـل ًا

ٖ ، «ًفي )ام قلى ًَم تب قلى ّفتن ّزولٕ(  ؼـب ، ًوبل  پظٚٞـ٣ د٤ٙـ٣   ٘ا
 .146و125ّ ، 31 ٗبمؿّن، ٍ

ـِٗوِ  «تٌبًؼ ٍ ُوجْب  ؿٌٗوٖ آى  »، 1389 قـكؿاى قلاهلكٖ، هغوـعٌي، ، ًا
 .59و  80ْ ، 21ٓ، ُوبكُ 6ًَٗي ؿٌٖٗ، ًبل 
ِ. ،تْلاى، ٌٛٞش ٔشاد، 1383 الّ٘زٖ، ف٘بٕ،   ًبٗ

 . ع٘بء التلاث ال٤لٖثاؿاك ، ث٘لٍ ،  س٘ٛاثحبساال ، 1403، هزلٌى، هغوـثبقل
، هِْـ، هزو٢ ؿشح إِلغّحبت اِفّؼف٥ٝ،  1414 االًالهٖ،هزو٢ الجغَث 

 .الجغَث االًالهٖ
و الزسفالة  الوسفل  ففی الفال الفدی ،  1414 ،ر٤فلثي عٌيعلٖ، هغق  

 .هِْـ، آًتبى قـى كَٕٗ ،، تغق٘  كٗب اًتبؿٕالواتعیة
آًوتبى   ، هِْـ،  ؿٍم س، تٙج٥ٟبت حَٛ إِجذأ ٚ إِعبد ،  1418، ع٤ٌٌلى، هلٍاكٗـ

 .قـى كَٗى
آهَمُوٖ ٍ پوٍِّوٖ   هؤًٌؤ  قن،  ،آٔٛصؽ فّؼفٝ ،1390 هٔجبط، هغوـتقٖ،
 .اهبم ؽوٌٖ٘
، تْولاى،  ٘فغ ٚ سٚح دس فّؼفٝ اػال٣ٔ ٚ آ٤بت ٚ سٚا٤بت ،1395ه٤لوٖ، عٌي، 

ـِِٗ اًالهٖ  .پوٍِّگبُ فلٌّگ ٍ ًا
الووؤتول  ، قون ، الوسفال  السفزویة ، 1413هغووـثي ٤ًووبى،    هف٘ـ، هغوـثي
 .لِ٘ؼ الوف٘ـال٤بلوٖ ل

َ ، 1386هالعوٖ ؽَاكمهٖ، هغوَؿثي هغوـ،  ٗ  اِفبئك ف٣ اكـٛ ، ، تْولاى اِـذ٤
لاىپوٍِّٖ  ٔهؤًٌ  .عكوت ٍ فلٌفِ ٗا
ٔ هؤًٌو تْولاى،  ، تحفة الوتکلوفی  ففی الفزد علفی الفالسففة ،1387 ،وووووو  

لاى  .پوٍِّٖ عكوت ٍ فلٌفِ ٗا
ٖ ؼبٖ، 1397كاؿ، ٓفـك،  اْل پوٍِّوٖ اهوبم   آهَمُوٖ ٍ  قن، هؤًٌٔ ، ؿٙبػ٣ ٘ا

 .ؽوٌٖ٘
وب    »، 1397هغوـ ر٤فلٕ، ٗبكهغوـٕ، هْـٕ ٍ  ٍاكبٍٕ عق٘قوت كٍط ؿك كٍٗا

 .67و59، ّ 248ٍ ، ٔعشفت، «اًالهٖ
بى ٍ تأح٘ل آى ؿك » ،1391ٓغجت،  ؽٍَهلتٖ٘ عٌي ٍ  ،ًَٗف٘بى عق٘قت اًٌ

 ٖ ، ًوبل  ٔعشفـت والٔـ٣  ، «تج٘٘ي ع٘ب  پي ام هلگ ام ًگبُ ً٘ـ هلت٘و
 .48و25، ّ 2 ًَم، ٍ


