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 دهيچک

ٌ  يلطآٖ وط  يك، ٔطاتات ٘اعَٚ ٚ ٔٗاب٘   ي، ٖاوٜٚ ثاط اماب   يٓ ثٝ ٖٙٛاٖ وتابة ظ٘اس

ٔرتّا  افاطاز    يٞاب تئتٙبؾت ثب ْطف يثب زضخبت َِٛ يٞطْب ياـ، زاضا يثبَٙ

ت، يٗ ٖٕك ٚ خبٔٗيزض ٖ يٗ ووْ اِٟيٖٙٛاٖ وبّٔتط اؾت وٝ ثٝ يٟيثبقس؛ ِصا ثسئ

ٞب ضا زض ٘ٓط ٌطفتاٝ   ٗ ٚ َطاٚت ٕٞٝ ظٔبٖئربَج ت ْٖٕٛيبة ثٛزٜ ٚ ْطفيآؾبٖ 

ٞاط  ٚ  واطزٜ ت زالِا  ئٗاب٘ َٛض ُٔبثمي ثاط آٖ  ٝ ث ،بتيِ آبِفاوٝ  ي٘حٛثٝ ثبقس؛

ٗ ٔمبِٝ، يثبقس. ٞسف ا ٔربَتاى اظ فٟٓ ٚ زضن ٔرهٛل ثٝ افك ٚ ٔطتجٝ ،يئٗٙب

 ي٘مّا ٗ پاػٚٞف،  يبت اؾت. ضٚـ وبض زض ايْبٞط آ ييٗ زضخبت ٔٗٙبيياضائٝ ٚ تج

ٔاطتجٍ ثاب ٔٛياٛٔ،     يٞب س ٚاغٜيوٝ ثب اؾتفبزٜ اظ وّ اؾت. ئفٟٛٔ ُيٕٞطاٜ ثب تحّ

بت ٚاضزٜ يا ٍط ٚ ضٚايىسيبت ثطيك آيپؽ ثب تُجقسٜ، ؾ يثطزاض فيبت ٔطثَٛٝ فيآ

اظ لاطآٖ زض زٜ   ئٙس ٔطااُ ثٟطٜضا زض لبِت پػٚٞف  ٗيا يٞب بفتٝيط آٟ٘ب، يزض تفؿ

ُ، تصوط، ّٖآ ٔاٗ اِىتابة ٚ    يُ، توٚت، تفىط، تٗمُ، تسثط، تبٚئطتجٝ: لطائت، تطت

 اؾت.ضلٓ ظزٜ ّٖٓ اِىتبة، 
 اِىتبة. ّٖٓ تصوط، سثط،ت تٗمُ، تفىط، لطآٖ، ٔطااُ ها: واشه ديکل
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 مقدمه

 فيسايٚخٛز، ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ، پ يثٙس ٔطتجٝ ٚ يَجمبت ٞؿت ٚ ٙفيثب تٛخٝ ثٝ ٖٕٓت آفط

 بتيآٖ زض ازث طي، ؾُح ٚ ٖٕك ٚ ٘ٓبمتيٚ پٟٙبٖ، ٔدبظ ٚ ام سائٗٙب، پ : ٔبزٜ ٚ يٞب ٚاغٜ

ٛ  يٚ ؾُٛح ٔرتّ  ازضان آزٔ ٞب تيَطف ٚ تفبٚت ْطف هياظ  يثكط  ط،ٍا يز ياظ ؾا

ؾاُح فٟآ ٚ    ت،يٖٕك ٚ خبٔٗ ٗيزض ٖ يووْ اِٟ ٗيتط لطآٖ ثٗٙٛاٖ وبُٔ وٝاؾت  يٟيثس

ٞب زض ٘ٓط ٌطفتٝ ثبقس؛ ِصا ثحث ْابٞط ٚ ثابَٗ،    ٕٞٝ ظٔبٖزض ضا  ٗيْٖٕٛ ٔربَج تيْطف

 طيقٛز، ٚ ثٝ تٗج يلطآٖ ُٔطح ٔ بتيك آيٖجبضات ٚ اقبضات، ُِبئ  ٚ امب ُ،يٚ تبٚ ُيتٙع

ضا  دٝي٘ت ٗيا ]ٞب ثب ؾُح فٟٓ ٓيتّٗ تٙبؾت[ ضٚـ ٗياِجتٝ ا» )ضٜ( ييٖؤٝ َجبَجب يضؾب

قٛز ٚ ْٛاٞط اِفبِ ُٔبِت  بٖيث يثب ظثبٖ ؾبزٜ ٖٕٛٔ ٝئٗٙٛ ٝيذٛاٞس زاز وٝ ٔٗبضف ٖبِ

زض پكات پاطزٜ ْاٛاٞط لاطاض      بتيٚ ٔٗٙٛ سياظ ؾٙد اؽ ٚ ٔحؿٛؼ اِمب ٕ٘ب يفيٚ ْٚب

ٟب ٘كبٖ زٞس ٚ ٞطوؽ ثٝ اؿت اابَ ٚ  ٌطفتٝ ٚ ذٛز ضا فطاذٛض ابَ افٟبْ ٔرتّفٝ ثٝ آ٘

: ثاٝ  سيا فطٔب ئا  ]زضآغبظ ؾٛضٜ ظذاطف [ٔتٗبَ  ئٙس قٛز. ذسا زضن ذٛز اظ آٟ٘ب ثٟطٜ

آٖ زض  يٚ ثاٝ زضؾات   سيقٕب تٗمُ وٙ سيٓ، تب قبيلطاض زاز يوٝ ٔب آٖ ضا لطآٖ ٖطث يزضؾت

ٝ  ي)زؾت افٟبْ ثكاط  ٚ ٔحىٓ اؾت اِىتبة اؾت، ثّٙس ٔب ٚ زضاْ فيوٝ زض پ يابِ آٖ  ثا

عاٖ پاؽ  يط إِي( ٚ زض تفؿ41ـ، 1388 ،يي)َجبَجب «وٙس.( يزض آٖ ضذٙٝ ٕ٘ ٚ ضؾس يٕ٘

ٙداب زٚ  يزض ا»فطٔاٛزٜ اؾات:    يتيؾٛضٜ آَ ٖٕطاٖ زض ثحث ضٚا9تب7 بتيطآيبٖ تفؿياظ ث

ٓ زاضاى ٔطاتجي اؾت وٝ ثطاؿات اذاتوف   يٙىٝ ٔٗب٘ي لطآٖ وطيىي اي٘ىتٝ ضٚقٗ قس؛ 

ٙىٝ ْبٞط ٚ ثابَٗ، زٚ  يقٛز...، زْٚ ا ٔي ٔرتّ  اـب٘ئطاتت ٚ ٔمبٔبت نباجبٖ آٖ، ٔٗ

ٗ ٔٗٙب وٝ ٞط ْبٞطى ٘ؿجت ثٝ ْبٞط ذاٛزـ ثابَٗ، ٚ ٘ؿاجت ثاٝ     يأط ٘ؿجي اؾت؛ ثٝ ا

ؾابظز. زض   ٗ ٔٗٙب ضا ذبَط ٘كبٖ ٔييع ايط ٘يت ظيثبَٗ ذٛز، ْبٞط اؾت؛ ٕٞچٙبٖ وٝ ضٚا
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 بتييا ط آي: اظ تفؿا ت قاسٜ واٝ ٚى ٌفات   يا بْ ثابلط )ٔ( ضٚا بقي اظ خبثط اظ أيط ٖيتفؿ

سْ، يپطؾا  بت ٔاي يا ط ٕٞبٖ آيزاز، ٚ ٚلتي زٚثبضٜ اظ تفؿ سْ، ٚ آ٘دٙبة پبؾد ٔييپطؾ ٔي

ٗ  اَ ؾؤ ٗيا اظ لجُ ضٚظٞبى زض قٕب قْٛ تيفسا:  زاقتٓ ٖطيٝ زاز، يٍط ٔيپبؾري ز  ٔا

چ ّٖٕاي اظ ّٖآ   يس، فطٔٛز: ٞيٍط خٛاة زازيس ٚ أطٚظ َٛضى زيزازٜ ثٛز ٍطيز خٛاثي

ٝ لطآٖ ٕٔىٗ اؾت اِٚف زضثابضٜ  يه آيؿت؛ چٖٛ ياظ ٖمَٛ ٔطزْ زٚضتط ٘ ط لطآٖ،يتفؿ

ه ووْ يٙىٝ يع ؾٛٔي ثبقس، ثب ايٍط، ٚ آذطـ زضثبضٜ چيع زيعى ٚ ٚؾُف زضثبضٜ چيچ

ٗ ابَ ثط چٙاس ٚخاٝ ٌطزا٘اسٜ    ياؾت، ٚ اَٚ ٚ ٚؾٍ ٚ آذطـ ٔتهُ ثٝ ٞٓ اؾت، زض ٖ

 ياظ چٝ ؾاٙر  ي٘ٔطاتت ٔٗب ٙىٝي( ٚ زض ا3/112ٚ113ـ، 1393 ،يي، )َجبَجب«قٛز ٔي

لطآٖ اظ ٘ٓط ٔٗٙب، ٔطاتت ٔرتّفي زاضز؛ ٔطاتجي َِٛي وٝ ٔتطتت ٚ » زاض٘س :  ئ بٖياؾت، ث

ٗ يس ايٍط اؾت، ٚ ٕٞٝ آٖ ٔٗب٘ي زض ٖطو ٚااس لطاض ٘ساض٘س تب وؿي ثٍٛيىسيٚاثؿتٝ ثط 

فاّ زض  ه ٔٗٙب اؾتٕٗبَ قسٜ ثبقس، ٚ اؾتٕٗبَ ِيكتط اظ يه ِفّ زض ثئؿتّعْ آ٘ؿت وٝ 

قٛز، ٚ  ط ْٖٕٛ، ٔدبظ ٔييٗ ٘ٓيس ايٍط ثٍٛيب وؿي زيؿت، ٚ يح ٘يه ٔٗٙب نحياظ  طكتيث

ب اظ ثبة ِٛاظْ ٔتٗسز ثطاى ّٔعْٚ ٚااس اؾت، ٘ٝ، ثّىٝ ٕٞٝ آٖ ٔٗاب٘ي، ٔٗاب٘ي ُٔابثمي    ي

ي يعى وٝ ٞؿت ٞط ٔٗٙاب يبت ثُٛض زالِت ُٔبثمي ثط آٖ زالِت زاضز؛ چياؾت، وٝ ِفّ آ

( ٚ زض 3/98ـ، 1393 ،يي)َجبَجاب « ٚ زضن اؾت. ٟٓاى اظ ف جٝٔرهٛل ثٝ افك ٚ ٔطت

لطآٖ ٔثاُ  » :ؿٙسي٘ٛ ئ ئُٟط سياؾتبز قٟ ع،يآٖ ٘ تيپطزاذتٗ ثٝ لطآٖ ٚ خبٔٗ تيإٞ

ؾّؿّٝ ٔؿبئُ ضٔعآؾب زض ٔٛضز ذسا ٚ ذّمات ٚ   هيوٝ  ؿتي٘ ئصٞج يٞب وتبة يثًٗ

وطزٜ  ٕٝييٕ ٓٞ يذولؾبزٜ ا يؾّؿّٝ ا٘سضظٞب هئُطح وطزٜ ثبقس ٚ اساوثط  ٗيتىٛ

اذص  ٍطيٞب ضا اظ ٔٙبثٕ ز كٝي٘بچبض ثبقٙس زؾتٛضٞب ٚ ا٘س ٗيوٝ ٔؤٔٙ يثبقس ٚ ثؽ؛ ثٝ َٛض

 هيا ا٘ؿبٖ ثٝ ٖٙاٛاٖ   هي يضا وٝ ثطا ييٞب كٝيوٙٙس. لطآٖ انَٛ ٔٗتمَسات ٚ افىبض ٚ ا٘س

ٚ  تيا اناَٛ تطث  ٗياؾات ٚ ٕٞچٙا   يالظْ ٚ يطٚض سٜيٚ نبات ٖم "ٕبٖيثبا"ٔٛخٛز 
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ٚ  حيٚ تكاط  طيٚ تفؿ حيوطزٜ ٚ تٟٙب تٛي بٖيضا ث يٚ ذب٘ٛازٌ ياختٕبٖ بت٘ٓبٔ اذوق ٚ

 ٗيا ثط ٖٟسٜ اختٟابز ٌصاقاتٝ اؾات. ا    بيانَٛ ثط فطٚٔ ضا ثط ٖٟسٜ ؾٙت ٚ  كيتُج ب٘بًياا

ٚ  بؼيا لطآٖ اؾت. لاطآٖ ٔم  ئٛلٛف ثٝ قٙبذت لجّ ٍطياؾت وٝ اؾتفبزٜ اظ ٞط ٔٙجٕ ز

 (.10ـ: 1376 ،ي)ُٟٔط« اؾت. ٍطيٕٞٝ ٔٙبثٕ ز بضئٗ

 لهأان مسيب

ٚخاٜٛ ٚ زضخابت    يزاضا ،يثابَٙ  ي، ٖاوٜٚ ثاط ٔٗاب٘   يثٝ ٖٙٛاٖ وتبة ظ٘سٌ ٓيلطآٖ وط

ت اؾت. ٚ زض يٚ وتبة ٞسا يلطآٖ ووْ اِٟثبقس.  ئرتّ  افطاز ٔ يٞب تئتٙبؾت ثب ْطف

ثط ؾرٙبٖ  يخع ذسا ثطتط اؾت. فًُ ووْ اِٟ يعياظ ٞطچ»ذسا)ل(،  يبٖ ضؾَٛ ٌطأيث

ط ٕ٘بظ اظ شوط ذسا ثطتط يسٌبٖ اؾت ٚ لطائت لطآٖ زض غيذسا ثط آفط يٕٞچٖٛ ثطتطٍط يز

اؾات واٝ    يؿٕب٘ي(. وتبة ذسا ثٕب٘ٙس ض2/227 ـ،1385ٚ ٕٞىبضاٖ،  يٕي)اى« اؾت.

ٗ يوٝ ث يٍطـ ٔتهُ ثٝ ثٙسٌب٘ف ٞؿت؛ ٕٞبُ٘ٛضيه َطفف ٔتهُ ثٝ ذسا ٚ َطف زي

ٚ  يؿات ثاب ثٙاسٌ   يثب ئ ثبقس،  ينّٝ ٔع فبيٗ ٔب ٚ ووْ ذسا ٘ئب ٚ ذسا فبنّٝ ٞؿت، ث

ذسا آغبظ وطز:  يثٝ لطآٖ ٔتهُ قسٜ ٚ ٍٕٞبْ ثب لطآٖ، ٔساضج وٕبَ ضا ثؿٛ ييضً٘ ذسا

ت آٖ ثٝ يٍ٘طزز، غطا يت آٖ ؾپطيساؾت، ٖدبيجبؾت، ثبَٗ آٖ غضف ٘بپيْبٞط لطآٖ ظ»

ا )لاطآٖ(  وتبة ذس»ت قسٜ: يضٚا اظ أبْ نبزق)ٔ( (.18خ  اِجوغٝ، )ٟ٘ح« بٖ ٘طؾس...يپب

ك. پؽ ٖجابضت  ي  ٚ امبيع لطاض ٌطفتٝ اؾت: ثط ٖجبضت ٚ اقبضت ٚ ُِبيثط چٟبض چ

بء ذاسا ٚ  يػٜ اِٚي  آٖ ٚيذٛال ٚ ُِب يآٖ ثطا يٞب ْٖٕٛ ٔطزْ ٚ اقبضٜ يلطآٖ ثطا

 تيا ضٚابٔجط اؾوْ)ل( ي(. ٚ اظ پ303ق: 1408 ،يّٕيز« )بء اؾتيا٘ج يك لطآٖ ثطايامب

 يبٔات ثاٝ لابض   يبت لطآٖ اؾات، ٚ ضٚظ ل يت ثٝ ا٘ساظٜ آزضخبت ثٟك»وٝ فطٔٛز٘س: قسٜ 

« ضٚز. يه زضخٝ ثبال ٔيذٛا٘س  يٝ وٝ ٔيقٛز وٝ ثرٛاٖ ٚ ثبال ثطٚ ٚ اٚ ٞط آ يلطآٖ ٌفتٝ ٔ
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 يبفات آٖ ٚ ّٖٕا  ياؾت وٝ زضن ٚ زض يا ٝ ثٕب٘ٙس پّٝيٞط آ (.6/406ـ، 1387، يٙي)وّ

 قٛز.  يا٘ؿبٖ ٔ يٚ تطل ي، ٔٛخت تٗبِيقسٖ آٖ زض ظ٘سٌ

ٙٛ زض وتابة  يب ٔابو يٙيقا  يقاٙبذت  يٗ پػٚٞف، ثٕب٘ٙاس ضٚـ ٔٗٙا  يٚـ وبض زض اض

س يا ٗ ناٛضت واٝ ثاب اؾاتفبزٜ اظ وّ    يا اؾت؛ ثٝ ا يه ضٚـ تسثطيع، يٙف ٚ ضؾتبذيآفط

ٗ ٚ يقسٜ، ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ لطا يف ثطزاضيبت ٔطثَٛٝ فئطتجٍ ثب ٔٛيٛٔ، آ يٞب ٚاغٜ

اظ لاطآٖ زض زٜ   ئٙس ط آٟ٘ب، ٔطااُ ثٟطٜيبت ٚاضزٜ زض تفؿيٍط ٚ ضٚايىسيبت ثطيك آيتُج

ُ، ّٖٓ ٔاٗ اِىتابة، ٚ ّٖآ    يتبٚتصوط، ُ، توٚت، تفىط، تٗمُ، تسثط، ئطتجٝ : لطائت، تطت

ثٕٗاُ   يٞاب  يزاز، ثب ثطضؾ يك اخبظٜ ٔيُ قسٜ اؾت. تب آ٘دب وٝ ٚؾٗت تحمياِىتبة، تحّ

زض اضتجابٌ ثاب    ي، آثبض ذاٛة ٚ اضظقإٙس  يٚ ٔمبالت لطآ٘ يطيتفؿ يٞب آٔسٜ زض وتبة

، آٖ ٔطاتات  ي٘ٛقتٝ قسٜ اؾت؛ أب تٕبٔ «ُيتبٚ»ٚ  «تفىط»اظ ٔطااُ، ثرهٛل  يثطذ

َّجس؛ أب زض  ئ ياؾت وٝ ٞط ٔطاّٝ، ثحث ٔؿتٛف يٟئٛضز پػٚٞف ٚالٕ ٘كسٜ اؾت. ثس

 ٌطزز.ئرتبض شوط ٔ يٗ ٘ىبت ٔطااُ، ٕٞطاٜ ثب ٔٗٙبيٗ ٔمبِٝ، ٟٕٔتطيا

 يبحث و بررس

زض ٔٛاخٟٝ ٔطزْ ٚ ٔٛٔٙابٖ ٘ؿاجت ثاٝ     ٓيوٝ زض لطآٖ وط ييطٞبيٚ تٗج ٞب ثب زلت زض ٚاغٜ

ٝ يٚ ٔمب يطيتفؿا  بتيا ّٖٓ اِّغاٝ ٚ ضٚا  يٞب وتبة يٚ ثب ثطضؾثٝ وبض ضفتٝ  يوتبة اِٟ  ؿا

 ياِٟا  بتياؾتفبزٜ اظ ٔحًط آفٟٓ ٚ  زض ييوبضثطز ٚ ٔفْٟٛ آٟ٘ب، ثٝ تفبٚت ٚ زضخبت ٔٗٙب

 قٛز. ئ يت ثطضؾيوٝ ثٝ تطت ٓيضؾ ئ

 (يزائت قزآن )قزآن خًاوق -1

ِٚي ٞط چاٝ اظ لاطآٖ    س: يفطٔبيفٝ ٔعُٔ ٔيزض ؾٛضٜ قط

زض  -ثٝ خع ٚاغٜ لطآٖ ٚ لطٚء -،«لطء»(. ٔبزٜ 20)ٔعُٔ/« سيثطاى قٕب آؾبٖ اؾت ثرٛا٘

5 
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ـ      يوبضثطزٞب  ٔرتّفف، ٞفسٜ ثبضزض لطآٖ آٔسٜ اؾت. لطائات ضا ذساٚ٘اس ٞآ ثاٝ ذاٛز

لاطء: خٕإ   »٘ؿجت زازٜ ٚ ٞٓ اظ ثٙسٌب٘ف ذٛاؾتٝ اؾت.زض لبٔٛؼ اِمطآٖ آٚضزٜ اؾت: 

(. 5/260ـ، 1387، ي)لطقا « ثٗاى  يلطاٌ ٚ لطآ٘ب: خٕٗٝ ٚ يٓ ثًٗٝ اِ يوطز، لطءاِك

لطائت، خٕإ   يا٘س وٝ انُ ٔٗٙ ح وطزٜياُٞ ِغت تهط»س: يٌٛ يع ٔي)ضٜ( ٘ييٖؤٝ َجبَجب

ٍط يىاس يٕٝ وطزٖ اطٚف ٚ وّٕبت ثاٝ  ييٕ يثٝ ٔٗٙب س: وّٕٝ لطائتيٌٛ ياؾت. ضاغت ٔ

ٌفتاٝ   يٙاس. ثاٝ ٞطاابَ ٚلتا    يٌٛ يٕ٘ا  يٕٝ وطز٘يٗ وّٕٝ ضا ثٝ ٞطيٕيزض ظثبٖ اؾت، ٚ ا

ٕٝ وطزٖ چٙس ااطف اظ آٖ، وّٕاٝ زض آٚضزٜ، اظ   ياظ يٕ يٗٙي، «لطاًت اِىتبة» قٛز:  ئ

ْ   يزض آٚضزٜ، ُٔابِج  ييٞاب  ٍط خّٕٝيىسييٓ وّٕبت آٖ ثب  ، ييَجبَجاب « )اؾاتفبزٜ واطز

ٗ اؾت واٝ ٔٙٓاٛض اظ   يس، ايآ ي(. آ٘چٝ وٝ اظ ٔدٕٛٔ ُٔبِت وتت ِغت ثط20ٔـ، 1393

 ٗياؾبؼ، اِٚ ٗيثط اب ٘ٝ. يٍط نسق ثىٙس يٙىٝ ٔطااُ زيثبقس، آٖ اظ ا يلطائت، ذٛا٘سٖ ٔ

 .ثبقس ياظ لطآٖ، لطائت ٔ ئٙس ٗ ٔطتجٝ اظ ٔطااُ ثٟطٜيتط يٚ ٖٕٛٔ

» س: يفطٔبيلطائت ٍٔبٜ ئتٗبَ زض ثبضٜ خب يذسا

ُبِٖ يٞبى ق وٙي اظ ذسا ثرٛاٜ وٝ تٛ ضا اظ اغٛاٌطى پؽ ٞطٌبٜ لطآٖ توٚت ٔي: 

» س: يفطٔبيٗ ٔي( ٚ ٕٞچ98ٙ)٘حُ/ .« ضا٘سٜ قسٜ پٙبٜ زٞس

ٞبى  ٞب ٚ اغٛاٌطى ٚ ثٍٛ: پطٚضزٌبضا، اظ ٚؾٛؾٝ 

«  ثطْ ٗ وٝ ٘عز ٔٗ ابيط قٛ٘س ثٝ تٛ پٙبٜ ٔييپطٚضزٌبضا، ٚ اظ ا ثطْ. ٗ ثٝ تٛ پٙبٜ ٔييبَيق

 يا ٘بٔٝ ٕبٖيٖ پلطآ»س: يفطٔبيت قسٜ اؾت وٝ ٔي(. اظ أبْ نبزق)ٔ( ضٚا97ٚ98)ٔؤٖٔٙٛ/

ٕبٖ ٘بٔٝ ذٛز ثٍٙطز ٚ يفٝ ٔؿّٕبٖ اؾت وٝ زض پيسٌبٖ اٚ، پؽ ْٚيآفط ياؾت اظ ذسا ثطا

فٝ يٗ ْٚيٗ وٕتطي(. ثٙبثطا6/414ـ، 1387، يٙي)وّ« ٝ اظ آٖ ثرٛا٘س.يزض ٞط ضٚظ پٙدبٜ آ

ؿتٝ ٞؿت يثبقس؛ وٝ قب ي، اًٛض زض ٔحًط لطآٖ ٚ لطائت آٖ ٔيبت اِٟيه ٔٛٔٗ ثٝ آي

 طز.يب٘ٝ ضٚظ ا٘دبْ ثٍزض ٞط قج
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 (يل قزآن )قزآن داويتزت -2

...ٚ لاطآٖ ضا پاي زض پاي ٚ قإطزٜ زض ٕ٘ابظت      فٝ يٝ قاط يزض آ

 ٝيا زض لطآٖ چٟبض ثابض زض زٚ آ  ُيتطت أط قسٜ اؾت.لطآٖ  ُيتطتثٝ  (40)ٔعُّٔ/ « ثرٛاٖ

ذٛا٘ٙاسٜ   بيا اؾوْ)ل( ٚ  بٔجطيپ ياثط يٍطي( ٚ ز32ذسا )فطلبٖ/ يثطا يىيآٔسٜ اؾت؛ 

 يٙف ٚ ٕٞبٍٞٙيچ ييجبيظ يثٝ ٔٗٙب ،"ضتُ" ي كٝيُ اظ ضيتطتانُ » (.4)ٔعُٔ/ لطآٖ

ثب ْطافت ٚ  يٗٙيُ لطآٖ، يوٙس...ٚ تطت يك، فطق ٔيثٝ اذتوف ٔهبز يٗ ٔٗٙيت، ٚ ااؾ

ٗ ٔفٟاْٛ  ياي )ضٜ( زض تجيي(. ٖؤٝ َجبَجب4/51ـ، 1385، ٔهُفٛى« )زلت ذٛا٘سٖ.

واٝ ااطٚف پكات ؾاط      يآٞؿتٝ ٚ ضٚقٗ ذٛا٘سٖ لطآٖ، ثٝ ٘حٛ»ؿٙس: ي٘ٛ يُ ٔيتطت

(. اظ 20، 1393، ييَجبَجااب)«اظ ٞاآ ثااٝ ٌااٛـ قااٙٛ٘سٜ ضؾااس.  يٍط، خااسايىااسي

زض ذٛا٘اسٖ آٖ   يٗٙي»ٝ، فطٔٛز٘س: يٗ آيا ي ت قسٜ اؾت وٝ زضثبضٜينبزق)ٔ( ضٚا أبْ

ـ، 1385ٕىابضاٖ،  ٚ ٞ يٕي)اى« .يىٛؾبظيت ضا ٘ي( ٚ نساي)ٖدّٝ ٘ىٙ يزضً٘ وٙ

ٔاطاز، آقاىبض ذٛا٘اسٖ لاطآٖ     »: وٝ  ٘مُ قسٜ اؾتع ي)ٔ( ٘ ياظ اًطت ّٖ(. 2/238

ٚ اظ پطاوٙسٜ ذٛا٘سٖ ٔفطٌ ا ٔب٘ٙس پطاوٙسٖ   ،ع اظ ذٛا٘سٖ آٖ ٕٞب٘ٙس قٗطياؾت ٚ پطٞ

 .«بٖ ضؾب٘سٖ ؾٛضٜ ثبقسي، ٔتٛخٝ ثٝ پب يس ٕٞت لبضيع وطز ٚ ٘جبيس پطٞيً ا ٞٓ ثب يض

  (.6/428ـ، 1387، يٙي)وّ

ُ ٖوٜٚ ثط لطائت اؾت، ٚ زض ضتجٝ ثٗاس اظ  يقٛز وٝ تطت يب٘بت اؾتفبزٜ ٔيٗ ثياظ ا

 ِاصا آٖ اؾات.   يآٖ لطاض زاضز؛ چطا وٝ قٕطزٜ ذٛا٘سٖ، ٔتطتت ثط ذٛا٘سٖ ٚ فٟٓ ٔٗٙب

ٔطاّاٝ   ٗيزٚٔوٝ ٕٞطاٜ ثب زلت زض ٔٗٙب ثبقس،  سيثبٚ ٘جٛزٜ  يوبف ييذٛا٘سٖ لطآٖ ثٝ تٟٙب

  قٛز. ئحؿٛة ٖٔ اظ لطآ ئٙس ثٟطٜ
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 (يزيتاليت قزآن )قزآن پذ -3

بت ذسا تٛخٝ زازٜ قاسٜ اؾات.   يوتبة ٚ آتوٚت س؛ ثٝ ياظ لطآٖ ٔد يبزيبت ظيزض آ

)ل( ٚ بٔجطيا ثب ٔكتمبتف زض لطآٖ، ٞفتبز ٚ ؾٝ ثبض آٔاسٜ ٚ ثاٝ ذاسا ٚ پ    «تّٛ»ٚاغٜ 

؛ اظ تّٛ ثٝ توٚت»س: يفطٔب ي)ضٜ( ٔييٖؤٝ َجبَجب٘ؿجت زازٜ قسٜ اؾت.  عي٘ ٍطاٖيز

اظ ذجط  يزا٘س، لؿٕت يضا ٔ يوٝ ذجط يطا قرم ٚلتيز٘جبَ ٌطفتٝ قسٜ اؾت؛ ظ ئٗٙب

(. ضاغات  18/194ـ، 1393 ،ييَجبَجاب « )وٙاس.  يٍاط شواط ٔا   يضا ثٝ ز٘جبَ ذجاط ز 

 يعيا ِٗ تابثٕ ٚ ٔتجاٛٔ، چ  يوٝ ٔابث  يثٝ ٘حٛ ؛اؾتت يتجٗ يثٝ ٔٗٙ "يتَّ"»ؿس: ي٘ٛ ئ

 "تُُّّٛ ِٚ تِّْٛ"ثبقس، ٔهسضـ،  ٓزض اىَ يطٚيب پي ٚ يخؿٕ، "ٔتبثٗت"اٌط  ؛ پؽ٘جبقس

 "تِوْٜٚٓ"ٔهسضـ  ،ثبقس يب تسثط زض ٔٗٙيلطائت  ثٝ ٚاؾُٝ "تيتجٗ"ذٛاٞس ثٛز ٚ اٌط 

طـ أاط  يب پصيثب لطائت ٚ  ياظ وتت آؾٕب٘فطٔبٖ ثطزٖ توٚت ٔرتم  ذٛاٞس ثٛز، ٚ

)ضاغت « ؿت.يٚت ٘تبال ي، لطائت اؾت؛ أب ٞط لطائتيآٖ اؾت. پؽ ٞط توٚت يٚ ٟ٘

ب وّٕابت آٖ ضا زض ٔمابْ   يا بت يا وٙٙسٜ لطآٖ، آ توٚت»(. پؽ 75ق، 1404، يانفٟب٘

ف ضٚ لاطاض  يت ٚ اَبٖت، پيب زض ٔمبْ تجٗيٓ ٚ يب زض ٔمبْ اثو٘، تىطياْٟبض ٚ اٖوٖ، 

سٜ ٚ ثاس٘جبَ لاطآٖ   يٓ آ٘طا ثدبٖ ذطي( ٚ ٔفب1/425ٞـ، 1385، ٔهُفٛى« )زٞس.ئ

ثاٝ وتابة، ثاب     يٕبٖ ٚالٗا يقٛز وٝ ا يبت لطآٖ اؾتفبزٜ ٔيآ يًاظ ثٗ وٙس. ياطوت ٔ

 »ٓ: يذاٛا٘ ياظ لطآٖ ٔ ياٝيقٛز. زض آ ي)اك توٚت(، ابنُ ٔ يتوٚت ٚالٗ

وؿب٘ي واٝ   

وٙٙس، ثاٝ   ؿتٝ اؾت توٚت ٔييٓ ابِي وٝ آٖ ضا چٙب٘ىٝ ثبيا وتبة آؾٕب٘ي ثٝ آ٘بٖ زازٜ

 )ثماطٜ، « ب٘ىبض ذٛاٞٙس ثاٛز يآٚض٘س ٚ وؿب٘ي وٝ ثساٖ وفط ٚضظ٘س ذٛز ظ ٕبٖ ٔييلطآٖ ا

ُ ضا زض ثط زاقتٝ ٚ تاوـ  يفطاتط اظ لطائت ٚ تطت يٙىٝ توٚت، ٔفٟٛٔي(. ٘ٓط ثٝ ا121
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ضا ٘ساضز ٚ فمٍ تٛخٝ تاوٚت وٙٙاسٜ ضا الظْ زاضز،    ئطااُ ثٗس يٚ تٕطوع لّج يفىط

 زض ٔطاّٝ ؾْٛ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 (يشيتفكز در قزآن )قزآن اود -4

بت يذٛا٘س وٝ اظ آٖ خّٕٝ اؾت تفىط زض آياظ لطآٖ، ٔٛٔٙبٖ ضا ثٝ تفىط فطا ٔ يبتيآ

ٓ: يذٛا٘يبت، ٔيٗ آياظ ا يىيلطآٖ. زض 

ٓ تب آ٘چٝ ضا ثطاى ٔطزْ ٘بظَ قسٜ اؾت يع لطآٖ ضا ٘بظَ وطزيٚ ثط تٛ ٘ 

ٍط، آٔسٜ اؾت: يٝ زي(. ٚ زض آ44)٘حُ/.« كٙسيٙسيبٖ وٙي ٚ ثبقس وٝ ثيكبٖ ثيثطا

وٙس،  بٖ ٔييٗ ثطاى قٕب ثيٙچٙيبت ضا ايذسا آ؛ 

 (.219)ثمطٜ، .« سيكيٙسيب ٚ آذطت ثيثبقس وٝ زض وبض ز٘

ٗ »اؾت.  «فىط»س اظ ٔبزٜ ئع ئهسض ثوث «تفىط»  يبٖ ٔٗٙاب يا ٔٙٓاٛض زض ث  اثا

)اثاٗ  «. اؾت يٙيب فِىط، ثٝ وبض ٌطفتٗ شٞٗ زض ٔٛيٛٔ ٔٗيفَىط » س: يٌٛ يآٖ ٔ يِغٛ

، ي، تفىط ضا ثاٝ تمٔاُ ٔٗٙاب واطزٜ اؾات. )خاٛٞط      ي( خٛٞط5/65ْ، 2003ٔٙٓٛض، 

اؾت وٝ  يا فىط لٜٛ»س: يٌٛ يفىط ٔ يبٖ ٔٗٙبيزض ث ي( ضاغت انفٟب1/633٘ق 1418

ٗ لٜٛ ثط اؾبؼ يقٛز ٚ تفىط، ثٝ اطوت زضآٚضزٖ ا ئّْٗٛ ضٕٖٞٙٛ ٔ يّٖٓ ضا ثٝ ؾٛ

 يعيا ٛاٖ. تفىط فمٍ زض چيت؛ ٘ٝ اط اؾيپص ا٘ؿبٖ، أىبٖ ي٘ٓط ٖمُ اؾت وٝ فمٍ ثطا

ق: 1404، ي)ضاغات انافٟب٘  « ط وطزٖ آٖ زض لّت، ٕٔىٗ ثبقسيضٚز وٝ تهٛ يوبض ٔ ثٝ

 يتٛاٖ ٌفت، تفىاط توقا   ئ« تفىط»قٙبؾبٖ زضثبضٜ  ٌفتبض ِغت يثٙس (. زض خ384ٕٕ

اظ  يُ ثٝ قاٙبذت يثٝ ٔٙٓٛض ٘ يٙيكٝ زض ٔٛيٛٔ ٔٗيضٚقٕٙس زض ثٝ وبض ٌطفتٗ لٜٛ ا٘س

ٛ   آٖ ٔٛي ٖ   يطپطزاظيٛٔ اؾات واٝ تها ، يط ثبقاس. )وو٘تاط  يپاص  آٖ زض شٞاٗ، أىاب

 (28ٚ29ـ: 1386
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ٝ يا ٗ آيا زض ا»ٙاس:  يفطٔبيثمطٜ ٔ 219ٝ يط آي)ضٜ( زض تفؿيئطاْٛ ٖؤٝ َجبَجب

ٛ ياَٚ ا ؛زٚ ٘ىتٝ ٞؿت ،فٝيقط ٗ واٝ  يا وٙاس ثاٝ ا   ه ٔاي يا ك ٚ تحطيٙىٝ ٔطزْ ضا تكا

ٗت يٗت ثحث وٙٙس ٚ زض َجياؾطاض َج ك ٚخٛز، ٚ ٔٗبضف ٔجساء ٚ ٔٗبز ٚيطأٖٛ امبيپ

زْٚ ...، ٚ كاٙس يٙسيٗ ظ٘اسٌي فاطزى ٚ اختٕابٖي ث   يؽ اذوق، ٚ لٛا٘ياختٕبٔ ٚ ٘ٛأ

چاٖٛ ٚ چاطاى ذاسا ٚ     ٓ ٞط چٙس وٝ ثكط ضا ثٝ اَبٖت ُّٔماٝ ٚ ثاي  يٙىٝ لطآٖ وطيا

زٞس وٝ ٔطزْ ااىبْ ٚ ٔٗابضف   ت ٕ٘ييٗ ٞٓ ضيبيٙىٝ ثٝ ايوٙس، اال ا ضؾَٛ زٖٛت ٔي

ٚ  ...ط٘اس يچ تفىط ٚ تٗمّي ثپصيس وٛضوٛضا٘ٝ، ٚ ثسٖٚ ٞيا ثب خٕٛز ٔحى ٚ تمّلطآ٘ي ض

ٗ، ٚ ضٚقاٍٙطى  يثطزاضى اظ ُّٖ ااىبْ ٚ لٛا٘ ٕٞبٖ وك  ٚ پطزٜ ،ٗييب ٔطاز اظ تجيٌٛ

لسضت تفىط، ثراف  » (.2/295ـ، 1393، يي)َجبَجب« انَٛ ٔٗبضف ٚ ّْٖٛ ثبقس.

بت يا اظ آ يٗيزض ادآ ٚؾا   يٕب٘آؾ يا٘ؿبٖ اؾت؛ أب ٚا يٙياظ ؾبذتبض تىٛ ئٟٕ

 يت ٕ٘ٛزٜ اؾت. فطاٚا٘ياظ آٖ تطغ يطيٌ ٗ لسضت، آٌبٜ ٚ ثٝ ثٟطٜيذٛز، ٍٕٞبٖ ضا ثط ا

ٛ  يبت ٔابز يا ت فاطاٚاٖ آٖ زض ا يا ت اظ إٞيبت زض زٖٛت ثٝ تفىط، اىبيآ  يٚٔٗٙا

اؾت وٝ ٔطاّٝ تفىط ثبالتط اظ تاوٚت   يٟي(. ثس74ـ: 1386،ي)وو٘تط« ا٘ؿبٖ زاضز.

وٙس؛ أب يٕٞطاٜ ٔ ذٛزبت، زَ ا٘ؿبٖ ضا ثب يآ يطا زض توٚت، ْبٞط ٚ ٔٗٙبيثبقس؛ ظ ئ

 ،تاوٚت اؾت. ٌطچٝ ٕٔىٗ اؾت اثاط   يٕٞطاٜ ثب توـ فىط يبضيه وبض اذتيتفىط، 

 ٞٓ ثبقس. تفىط كتط اظيث يٌبٞ

 (يفُم)قزآن تعقل در قزآن  -5

آٔسٜ اؾت واٝ   فمٍ ثهٛضت فُٗ ٚ ثٝ تٗساز چُٟ ٚ ٘ٝ ثبض« ٖمُ»ٓ ٔبزٜ يزض لطآٖ وط

ثبقس. اظ آٖ خّٕٝ اؾت  ئ يبت ٚ وتت اِٟياسٚز زٚاظزٜ ثبض آٖ ٔطثٌٛ ثٝ تٗمُ زض آ

اى وٝ ذٛا٘سٜ قاٛز ٚ ثاٝ ظثابٖ     ٔب آٖ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٝ: يآ

ٛؾا ،  ي.« )سيا ك آٖ ضا زضن وٙيس ٚ امبيكيٙسيٓ، ثبقس وٝ زض آٖ ثيتبظى فطٚ فطؾتبز
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ثٝ ضاؾاتي، ٔاب   س: يفطٔبيٍط ٔيٝ زيٚ زض آ (.2

ٗ ااىبْ يساضتطيٗ ٔٗبضف ٚ پبيٓ وٝ زض آٖ اضخٕٙستطيوتبثي ثٝ ؾٛى قٕب فطٚ فطؾتبز

 (  10بء/ي)ا٘ج «س؟يبثيب زضٕ٘ي يبزآٚضى قسٜ اؾت. آيثطاى قٕب 

اظ (. 2/1320ق: 1418 ،يخٛٞطأؿبن ٚ ٕٔٙ اؾت. ) يض ِغت ثٝ ٔٗٙبٖمُ، ز»

فٟآ، ٔٗطفات، لاّٜٛ ٚ     يٖمُ ثاٝ ٔٗاب٘  وٝ قٛز  يٗ اؾتفبزٜ ٔييِغٛ يٞب ٔدٕٛٔ وتبة

آٔاسٜ  ط اظ قاط،  يا م اك اظ ثبَاُ ٚ ذ يتكر يطٚيطـ ّٖٓ، ّٖٓ، تسثّط، ٘يپص يطٚي٘

 ياناّ  ئٗٙاب »ؿاس  ي٘ٛ ي)ضٜ( ٔئطاْٛ ٔهُفٛ (.28ـ: 1382 عازٜ،ئٟس«. )اؾت

ٌ  يٚ ٔٗٙٛ ئبزٚ فؿبز م نوح يتكر يطٚي٘: ٖمُ ب ٚ افاّ ٚ ياجٍ   يا ز٘ يظ٘اس

 ئدبظ يطٜ اظ ٔٗب٘يان، ا٘عخبض ٚ غٍط ٔب٘ٙس: أؿبن، ازضيز يٚٔٗب٘ ٘فؽ ثطآٖ اؾت،

ُ يتحها  يّٝ ثاطا يٗ ٚؾا يتاط  يلٛ ،ٖمُس... پؽ يآيثحؿبة ٔ يانّ يب الظٔٝ ٔٗٙبي

ٖ  يثُٛض اؾت؛ سٖ ثٝ وٕبَيؾٗبزت ٚ ضؾ بيات ٚ  يچ ٖجابزت ٚ ض يٞا  ،وٝ ثب ٘جاٛز آ

 ئٗٙااب پااؽ (.9/238ـ،  1385، ي)ٔهااُفٛ.« سٜ ٘رٛاٞااس زاقااتياافب يظٞااس

ٕٔٙ ٚ ثبظزاقتٗ ذابل ٚ ٔتٙبؾات ثاب ؾاٗبزت ٚ     » يٖمُ زض ٔتٖٛ اؾؤ يانُوا

« اؾاتٕٗبَ قاسٜ اؾات    ،ت ا٘ؿبٖ وٝ ثابظ زاقاتٗ اظ ياوِت ٚ ا٘حاطاف اؾات     يٞسا

ثٝ لّت ٘ؿاجت زازٜ   «ٗمّٖٛي»ؾٛضٜ اح، فُٗ  46ٝ ي(. زض آ32ـ: 1382 عازٜ،ئٟس)

 »ٝ آٔسٜ اؾت: يٗ آيقسٜ اؾت. زض ا

ب وؿاب٘ي واٝ   يپؽ آ

ٝ يٗ ٚيا سٜ ٖجاطت ثاٝ ا  يا ٗ ٌطزـ ٘ىطزٜ ٚ ثاب ز يوٙٙس زض ظٔ ت ٔييتٛ ضا تىص ٞاب   طا٘ا

كاٙس  يٙسيس وٝ ثب آٟ٘ب زض فطخبْ وفط ٚ قطن ثيس آيي پسيٞب بٖ زَكيا٘س تب ثطا ؿتٝيٍ٘ٙط

ٙاب  يٞاب ٘بث  سٜيا ٗ زيما يبٚض٘س؟ ثاٝ  يٕبٖ ثيك ضا ثكٙٛ٘س ٚ ايي وٝ ثب آٟ٘ب امبيٞب ب ٌٛـي

تٛاٖ ثطزاقت  ئ فٝيقط ٝيآ ٗياظ ا«. ٞبؾت وٛض اؾت ٙٝيي وٝ زض ؾيٞب ِٚي زَ ؛ؿتي٘

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/101892/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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 بتيا آ يوبض لّت اؾت؛ ٚ ٔحُ اناّ  عيٕ٘ٛز وٝ لطآٖ خٟت تٗمُ ٘بظَ قسٜ ٚ تٗمُ ٘

ثبالتط اظ  «ٗمّٖٛي» قٛز وٝ يٝ اؾتفبزٜ ٔيٗ آيا زضاظ زلت  ثبقس. ئ يلّٛة ثكط ياِٟ

 يس نبات لّت قس؛ لّجيسٖ ثٝ ٔطاّٝ تٗمُ، ثبيضؾ يثبقس؛ چطاوٝ ثطا ئ «تفىطٖٚي»

 فٝ اكاط يؿت. زض ؾاٛضٜ قاط  يپطاوٙسٜ؛ أب زض تفىط، الظْ ٘ يىپبضچٝ؛ ٘ٝ لّجيؾبِٓ ٚ 

(: ... 12)اكاط،  زاضز:  يبٖ ٔيث

كبٖ پطاوٙسٜ اؾت ٚ اُِفتي يٞب ا٘س، زض ابِي وٝ زَ ىپبضچٝيپٙساضى ٌطٚٞي ٔتحس ٚ  ٔي

«. وٙٙاس  ضظى ٕ٘يٗ ثساٖ ؾجت اؾت وٝ آ٘بٖ ٔطزٔي ٞؿتٙس وٝ ذطزٚيؿت. ايب٘كبٖ ٘ئ

طـ ّٖآ ضا  يٙٝ پصيقٛز وٝ ظٔ يٌفتٝ ٔ يّا ٖمُ ثٝ لٜٛ»س: يٌٛيع وٝ ٔياظ ؾرٗ ضاغت ٘

ٝ يٗ ٚؾا يع وٝ ا٘ؿبٖ ثسي٘ يوٙس ٚ ثٝ ّٖٕ يآٔبزٜ ٔ ع ٖماُ ٌفتاٝ   يا آٚضز ٘ يزؾات ٔا   ّٝ ثا

س؛ چٖٛ فىط، ثؿاتط  يآ يثٝ زؾت ٔ يٗ ٔٗٙي( ا341ق: 1404، ي)ضاغت انفٟب٘« قٛز. ئ

»س: يا فطٔب يٓ ٔيثبقس. لطآٖ وطيٙٝ تٗمُ ٔي، ظّٖٔٓ ثٛزٜ ٚ ّٖٓ

مات آٟ٘اب ضا خاع    يٓ، ِٚي اميوٙ بٖ ٔييٞب ضا ثطاى ٕٞٝ ٔطزْ ث ٗ ٔثَُئب ا :

اظ ثٗاس   «تٗمُ»ِصا  (43)ٖٙىجٛت/.« بثٙسي كٙس، زضٕ٘ييا٘س ك أٛض ٔييٖبِٕب٘ي وٝ زض امب

  ثبقس. ياظ آٖ ٔثطتط  ٚ «تفىط»

 ات(يآ يزَايافت تدبيتدبّز در قزآن )در -6

٘ؿبء،  82)بت: يزض آ، «زض لطآٖ تسثط»ٔٛيٛٔ  ضؾس؛يثٗس اظ تٗمُ، ٘ٛثت ثٝ تسثط ٔ

ذٛا٘س وٝ يبت، ٔطزْ ضا ثٝ تسثطزض لطآٖ فط ٔيٗ آيوٝ زض أحٕس)ل((  24ل، ٚ 29

ب زض لطآٖ تسثّط يآ:  » ٝياظ آٖ خّٕٝ اؾت آ

ٞب لطاض  ٞبى ٔرهٛل زَ ٞبى آ٘بٖ ٚ ٞٓ ٔؿّىب٘كبٖ لفُ وٙٙس؟ ثّىٝ ثط زَ ٕ٘ي

 .(24، ٔحٕس) .«ٌطفتٝ اؾت
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ٔب٘ٙاس   يكاٝ ٚاغٌاب٘  يٗ ضيا پكت اؾات ٚ اظ ا  يثٝ ٔٗٙ» ،«زثط»تسثط زض ِغت اظ 

ٗ ثاٝ زؾات   يوّٕاٝ تاسثط چٙا    يقٛز. اظ ثطضؾ ئكتك ٔ "تسثط"ٚ  "طيتسث"، "ازثبض"

« ٙاس. يٌٛ ئ "تسثط"ضا زض ِغت ٖطة  يح ٚ ُّٖ، أطيبت، ٘تبيس وٝ تٛخٝ ثٝ غبيآ ئ

ٛ 49ٚ 46ـ: 1389 )اذٛت ٚ ٕٞىبضاٖ، تاسثط،  »س: يا ٌٛ ي)ضٜ( ٔا ي( ٔطاْٛ ٔهاُف

« تحمّاك آٖ اؾات  ط ٚ يآٖ، اهاَٛ ٔفٟاْٛ تاسث    يُ ثاٛزٜ ٚ ٔٗٙاب  ئُبٖٚٝ ثبة تفٗ

ٝ  يع زض ٔٗٙبي)ضٜ( ٘يي( ٖؤٝ َجبَجب3/194، 1385، ي)ٔهُفٛ ثاب  »ا٘اس:   تسثط ٘ٛقات

ٝ يا ٝ پاؽ اظ آ يا تبٔاُ زض آ  يبت لطآٖ ثٝ ٔٗٙبيضفتٗ، زض ٔٛضز آ يوبض يكٝ اظ پيا٘س

 (.  29ـ: 1393، ييَجبَجب« )ب تبُٔ ثٗس اظ تبُٔ اؾت.يٍط ٚ يز

زض  ييطٞبئتٗبَ، تسث يُ اؾت ٚ ذسايٗ، ُٔبٖٚٝ ثبة تف«تسثط»ٙىٝ يثب تٛخٝ ثط ا

بفت يذسا ضا زض يطٞبيذٛاٞس وٝ تسث يلطآٖ اضائٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت، ِصا اظ ٔطزْ ٔ يٞب ؾٛضٜ

ٚ ي، قبئّٓٛٔ  ٔطاْٛ يضؾس تٗط يٗ ثٙٓط ٔيطا ثبقٙس؛ ثٙب ثط ايوطزٜ ٚ پص  ؿتٝ زلات 

ٞب  ُّٔ زض آٖبت، ثب تميآ يطيٍيتسثّط ٖجبضت اؾت اظ پ»ٙس: يٌٛ يتٛخٝ ثبقس؛ آ٘دب وٝ ٔ

ٌ       يسا وطزٖ ضاٜ ٚ پيپ يثطا ٚ ضفتابض   يبزٜ ٕ٘اٛزٖ َاطح اىآ ذاسا ثاط خابٖ ٚ ظ٘اس

 (.  22ـ: 1361، ي)ّٔٓٛٔ« .فيذٛ

تٛا٘ٙس زض لطآٖ تاسثط   يثؿتٝ ٕ٘ يٞب قٛز وٝ لّت ئحٕس)ل( ّْٔٗٛ ٔ 24ٝ ياظ آ

ع يا ٗ، تسثط ٘يس نبات لّت ثبظ ثٛز؛ ثٙبثطايثب «تسثط»سٖ ثٝ ٔطاّٝ يضؾ يثىٙٙس، ٚ ثطا

 بْياظ پ يا اؾبؾب ٔربَت ثرف ٖٕسٜ »س: ي  اؾتبز قٟيط ُِيوبض لّت اؾت، ٚ ثٝ تٗج

ـ يسٖ آٖ اؾت ٚ ٞيوٝ تٟٙب ٌٛـ زَ لبزض ثٝ قٙ يبٔيپ .لطآٖ، زَ ا٘ؿبٖ اؾت  چ ٌاٛ

ثابالتط اظ   «تاسثط »( پاؽ  62ـ: 1376،ي)ُٟٔاط .« ؿتيسٖ آٖ ٘يقٙ يبضايضا  يٍطيز

ٖ يتفؿ»ت، حبيٗ تٛييذٛاٞس ثٛز. ثب ا «تفىط»ٔطاّٝ  ط لاطآٖ ثاب   يتفؿا »ٚ  «يط ٔٛياٛ

 ٙٝ تسثط ٔحؿٛة وطز.يب ٔمسٔٝ ٚ ظٔياظ تسثّط زض لطآٖ  يتٛاٖ خعٚ ٔطاتج يع ٔيضا ٘ « لطآٖ
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 ات(يق آياس حقا يافتي)در يتذكز قزآو -7

ٗ أط پطزاذتٝ قاسٜ.  ياظ لطآٖ ثٝ ا يبتيطز؛ وٝ زضآيٌ يثٗس اظ تسثّط، ٔطاّٝ تصوّط لطاض ٔ

ٛ  يوتابث  :»ٝ ياظ خّٕٝ زض آ  يضا ثؿا

بت آٖ تسثّط وٙٙس ٚ ٞٓ نباجبٖ ٖماُ  يٙىٝ زض آيٓ وٝ ثب ثطوت اؾت، تب ايتٛ ٘بظَ وطز

ٝ يا اؾت. زض آ ٝ تصوط ثٗس اظ تسثط لطاض ٌطفتٝيٗ آي(. زض ا29)ل، .« پبن ٔتصوط قٛ٘س

 »ٓ: يذٛا٘يٍط ٔيز

)ضٜ( زض ييٖؤاٝ َجبَجاب   (43)٘حاُ،  .« سيا س اظ اُٞ شوط ؾاوٛاَ وٙ يزا٘ يپؽ اٌط ٕ٘

ثاٝ   "شواط "وّٕاٝ  »ٗ اؾات:  ياذتهبض چٙ يض٘س وٝ ثب ا٘سوزا يب٘ي٘حُ ث 43ٝ يط آيتفؿ

ضاغت زض ٔفطزات ٌفتٝ اؾت: شوط،  .ب اؾتحًبض آٖ اؾتيعى ٚ ئٗٙبى افّ ٔٗٙبى چ

ف ضا افّ وٙس، يٞب ّٝ آٖ، ُٔبِت ٚ آٔٛذتٝيوٝ ا٘ؿبٖ ثٛؾ اؾتوت ٚ ٚيٕ زضٚ٘ي يٞ

قاٛز ٚ   ٔاي  ه ٔطتجٝ ٞٓ شوط ٌفتٝياؾت،  "افّ"ٗ ٔٗٙي ٔطازف ثب وّٕٝ يٚ شوط ثٝ ا

ٗ وّٕاٝ،  يانُ زض ا قٛز، ٚ ْبٞطاً ب زض ظثبٖ اضازٜ ٔيياظ آٖ اًٛض ُّٔت زض لّت ٚ 

ٗ اؾت وٝ ِفّ ٔٗٙاب ضا ثاط   يا٘س، ثٝ اٖتجبض ا شوط لّجي اؾت، ٚ اٌط ِفّ ضا ٞٓ شوط ٌفتٝ

عى واٝ  يا چاؾات؛   ٓ ٞٓ اؾتٕٗبَ قسٜيٗ اٖتجبض زض لطآٖ وطيوٙس ٚ ثٝ ٕٞ زَ اِمبء ٔي

ٝ  ،بز ذساؾات يا ف ئٗٙب ،سى ٘كسيس ثٝ ليٗ وّٕٝ ٔمياٌط ا زض ٖطف لطآٖ ،ٞؿت  ٚ ثا

بء ضا يا ٞبى فطؾتبزٜ قسٜ ثط ا٘ج ٓ، ٚاي ٘جٛت ٚ وتبةيت اؾت وٝ لطآٖ وطيٗ ٖٙبيٕٞ

 (12/374ـ، 1393، يي)َجبَجب .«شوط ذٛا٘سٜ اؾت

»ٝ: يوبض ضفتٝ اؾت؛ ٔثُ آٝ ث «بٖي٘ؿ»زض ثطاثط  «شوط» يٓ ٌبٞيزض لطآٖ وط

»ٝ: يا ٔب٘ٙس آ «غفّت»زض ٔمبثُ  ي، وٟ ( ٌٚب24ٞ« )

ع، ي)ضٜ( ٘ يٚ اظ ٘ٓط ٔطاْٛ ٔهُفٛ(:« 22)وٟ ، 

 ربنا فضل من هذا

 محمد آل و محمد بز صلوات
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» ؛ ٔثُ : ياؾت؛ آٖ اظ تصوط لّج يتصوط زض ٔمبثُ غفّت ٚ فطأٛق

« » ؛ ٔب٘ٙاس:  يب ظثب٘ي( 152)ثمطٜ، « 

اؾات، ٌفتاٝ    يبزآٚضيا اظ ثبة ٔجبِغٝ ثط آ٘چٝ وٝ ؾجت  «شوط» ي( ٚ ٌب138ٞ)ا٘ٗبْ، 

 "تاصوط "»وٙٙاس:   ي( ٚ ايبفٝ 69ٔؽ، ي)  »ٝ: يقٛز؛ ٔب٘ٙس آ ئ

»قٛز:  يُ اؾت؛ ٌفتٝ ٔيٝ ثبة تفُٗٔبٖٚ

 » ٛ واٝ   يبتيا (. اظ خّٕاٝ آ 3/344ـ، 1385، ي)ٔهاُف

فٝ نابز  يؾاٛضٜ قاط   29ٝ يا زاضز، ٕٞابٖ آ  «تسثط»ثط  «تصوط»ٔطاّٝ يزالِت ثط ثطتط

ٖؤاٝ   ػٜ اِٚٛاالِجبة زا٘ؿتٝ اؾات. يثبقس وٝ تصوط ضا ثٗس اظ تسثط آٚضزٜ ٚ آٖ ضا ٚ ئ

بزآٚضزٖ آٖ يا ٔطاز ثٝ تصوط، ضخاٛٔ ٚ ثاٝ   »ؿٙس: ي٘ٛ يتصوط ٔ ي)ضٜ( زض ٔٗٙبييَجبَجب

ٝ اؾت وٝ زض فُطت ا٘ؿبٖ ٟ٘فتٝ ثٛزٜ ٚ آٖ ٖجبضت اؾات اظ   يميامب واٝ ٕٞاٝ    يا ازِا

، يي)َجبَجاب « وٙاس.  يع ثط نفبت ٚ اؾإبء ااك ٔتٗابَ ٔا    يس ضة ٚ ٘يزالِت ثط تٛا

بٖ ٚ ٘مس ٔىتت يط ؾٛضٜ ٔبئسٜ پؽ اظ ثي(.آٖ ٔتفىط ثعضي زض تفؿ15/340ـ، 1393

ٚ اٖتمبز ثٝ ٔؿوّٝ تصوط وٝ »ٙس: يٌٛ ئ[ ثٛزٖ ٕٞٝ ّْٖٛ اؾت يوٝ لبئُ ثٝ فُط] تصوط

ضا ثبَُ  يٚ ٖمّ يوٝ ضخٛٔ ثٝ انُ ُٔٙم يٓ زض نٛضتيطزآٖ ٘مُ و يٝ ثطايچٙس تٛخ

« ؿات. ياظ ٚخاٝ ناحت ٘   ياِدّٕاٝ ٚ ؾطثؿاتٝ ذابِ    ياؾات واٝ فا    ي٘سا٘س، اٖتمبز

س: يا فطٔب يع ٔا يا ٝ ؾْٛ ؾٛضٜ َٝ ٘يط آي( آٍ٘بٜ زض تفؿ5/426ـ، 1393، يي)َجبَجب

عى ضا يا زض قرهاي اؾات واٝ چ    "بزآٚضىيا "دبز شواط  يثٝ ٔٗٙبى ا "تصوطٜ"وّٕٝ »

بثاس، ٔاثو   ي ٗ ضا ثٝ فُطت ذٛز زض ٔييك زيبت امبيـ وطزٜ، ٚ چٖٛ ا٘ؿبٖ وّفطأٛ

ٞ   ىي اؾات، ٚ ٔاي  يي ٞؿت، ٚ آٖ ٞٓ يفٟٕس وٝ ذسا ٔي ت يا ت ٚ ضثٛثيا زا٘اس واٝ اِٛ

وٙاس،   ط آٖ ضا ثٝ ٚخساٖ ذٛز زضن ٔيئٙحهط زض اٚ اؾت ٚ ٔؿمِٝ ٘جٛت ٚ ٔٗبز ٚ غ

عى واٝ ٞؿات   يطزٜ قسٜ، چبت ٚزائٗي اؾت وٝ زض فُطت ٞط ا٘ؿب٘ي ؾپيٗ وّيپؽ ا
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ٝ   ٙي ٔييٙىٝ ثٝ ظ٘سٌي ظٔيا٘ؿبٖ ثٝ ذبَط ا ٞابى   چؿجس ٚ ثٝ ز٘جبَ اقتغبَ ثاٝ ذٛاؾات

ي ذابِي ثاطاى   يٍط زض زَ ذاٛز خاب  يقٛز، ز ٘فؽ اظ ِصائص ٚ ظذبضف آٖ ؾطٌطْ ٔي

ٝ  يآ٘چٝ ضا ذاسا زض فُاطت اٚ ٚز   ،دٝيزض ٘ت ؛ٌصاضز غطائع فُطى ذٛز ٕ٘ي  ،ٗاٝ ٌصاقات

قاٛز، ثاطاى    ك ذابَط ٘كابٖ ٔاي   يٗ اماب يا ط زٚثبضٜ زض لطآٖ اوٙس، ٚ اٌ فطأٛـ ٔي

ـ، 1393، يي)َجبَجب« سيبزـ آيزٚثبضٜ ثٝ  ،بزآٚضى ٘فؽ اؾت تب ثٗس اظ فطأٛقيي

14/164.) 

بت، يٓ، ٚ ثب زلت زض وبضثطز آيثب تٛخٝ ثٝ وثطت اؾتٕٗبَ شوط ٚ تصوط زض لطآٖ وط

ئ ضا يبز قا يا ٚ  ي، اًٛض ٖٔٗٙبْ ذٛز يشوط زض ٔٗٙب »دٝ ٌطفت وٝ: يٗ ٘تيتٛاٖ چٙ ئ

ٞٓ زاضز ٚ آٖ ٖجبضت اؾت اظ: پٙاس   يذبن ياٗ ٚاغٜ زض لطآٖ ٔٗٙبيا يِٚ ؛وٙس ياِمبء ٔ

بت لطآٖ ٚ ثّىاٝ  يكتط آيت، تسثط وطزٖ وٝ ثيٌطفتٗ، ثٝ ذٛز آٔسٖ، ٔتصوط قسٖ، ٚ زضٟ٘ب

« ٗ خٟت اؾت وٝ لطآٖ تصوطٜ اؾات يٗ ٔٗٙب آٔسٜ اؾت ٚ ثٝ ٕٞيتحمك ٕٞ يوُ آٖ ثطا

 طز.يٌ يثبالتط اظ تسثط لطاض ٔ يِصا تصوط زض ٔمبٔ (.62ـ: 1387 ٔمسْ، يئٕ)لب

 ات(يآ يابيل قزآن )مزجع يتأي -8

ٚ  يبت لطآٖ ثٝ زٚ زؾتٝ ٔحىٓ ٚ ٔتكبثٝ تمؿيٖٕطاٖ، آ آَ 7ٝ يزض آ ُ يا ٓ قاسٜ واٝ تب

زا٘ٙاس.  ئتكبثٟبت ضا خع ذسا ٚ ضاؾربٖ زض ّٖٓ ٕ٘

ُ ثاٝ  يا أّب آٟ٘ب وٝ زض زِكبٖ ٔ 

وٙٙاس، زض   طٚى ٔاي يا ُ اظ ٔتكابثٟبت پ يا ُ ثٝ تمٚيي ٚ ٔيخٛ ثبَُ اؾت، ثٝ ؾجت فتٙٝ

ا٘اس   زا٘س. ٚ آ٘بٖ وٝ لسْ زض زا٘ف اؾاتٛاض واطزٜ   خع ذساى ٕ٘يُ آٖ ضا يابِي وٝ تمٚ

ٓ، ٕٞٝ اظ خب٘ت پطٚضزٌبض ٔبؾت. ٚ خع ذطزٔٙساٖ پٙس يٕبٖ آٚضزيٙس: ٔب ثساٖ ايٌٛ ٔي

 .(7، ٖٕطاٖ آَ.« )ط٘سيٌ ٕ٘ي
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ك: ٖبلجات  يٚ ٔهبز يثبض آٔسٜ اؾت وٝ ثٝ ٔٗب٘ 17ٓ يزض لطآٖ وط «ُيتبٚ»وّٕٝ 

بت يا ٗ ٔمهاٛز اظ آ ياي (، ت53ٗبت )اٖاطاف،  يا مات آ يام(، 59ٚ ؾطا٘دبْ وبض )٘ؿبء، 

مات  ي(، ؾطّ ٚ ام100ٛؾ ، يمت آٖ )يط ذٛاة ٚ امي(، ّٖٓ تٗج7ٖٕطاٖ،  ٔتكبثٝ )آَ

آَ  7ٝ)يا (، آٔسٜ اؾت؛ أب پٙح ثابض آٖ زض ؾاٝ آ  37ٚ36ٛؾ ، يٚ 78اتفبلبت )وٟ ، 

ٝ   يبت لاطآٖ ٔا  يا ُ آيا ٛ٘ؽ(، ٔطثٌٛ ثٝ تبٚي 39اٖطاف ٚ  53ٖٕطاٖ،   ثبقاس. ٖؤا

اؾت ٚ  "اَٚ"ُ اظ ٔبزٜ يوّٕٝ تبٚ»ؿٙس: ي٘ٛ يعاٖ ٔيإِ  ي)ضٜ(زض وتبة قط ييَجبَجب

ٔٗٙبى ثطٌطزا٘سٖ ضا  ٚ ضٚز ُ ٔييٗ ٔبزٜ ثٝ ٔٗٙبى ضخٛٔ اؾت، وٝ ٚلتي ثٝ ثبة تفٗيا

ه ٔطخإ ٚ ٔبذاص اؾات، ٚ    يُ ٔتكبثٝ ثٝ ٔٗٙبى ثطٌطزا٘سٖ آٖ ثٝ يٚپؽ تب ؛زٞس ٔي

«  قاٛز. وٝ ٔٗابضف لاطآٖ اظ آ٘داب ٌطفتاٝ ٔاي      ُ لطآٖ ثٝ ٔٗٙبى ٔبذصى اؾتيتبءٚ

ٚ يبٖ ايپؽ اظ ث لطآٖ زض اؾوْ،( ٚ زض وتبة 3/35 ـ،1393، يي)َجبَجب ُ يا ٙىاٝ، تب

ب يا مات  يع اميا ُ لاطآٖ ٘ يطز ٚ تبٚيٌ ياؾت وٝ اظ آٖ ؾطچكٕٝ ٔ يمتي، اميعيٞطچ

ح ٚ يثبقاس، خٟات تٛيا    يت ٔياؾت وٝ زض اْ اِىتبة ثٛزٜ ٚ اظ ٔرتهبت غ يميامب

بت يا ك ٚ ٔٗٙٛيه ضقاتٝ اماب  يا ٗ وتابة ٔماسؼ اظ   يا»... ؿٙس: ي٘ٛ ئُّت ُٔ يتّٗ

ت آظاز ٚ اظ ٔطاّاٝ ااؽ ٚ ٔحؿاٛؼ    يس ٔبزٜ ٚ خؿٕب٘يطز وٝ اظ ليٌ يؾطچكٕٝ ٔ

ٗتط يٚؾا  يثؿا  -ٔبؾت ئبز يوٝ ٔحهَٛ ظ٘سٌ -ثبالتط ٚ اظ لبِت اِفبِ ٚ ٖجبضات

ٖ  يز ي( ٚ زض خب61ٚ62ـ: 1388 ،يي)َجبَجب«. ثبقٙس ئ بٖ يا وتابة ث  ٍاط اظ ٕٞاب

ؿت وٝ ِفّ ثط آٖ زالِت وٙس؛ ثّىٝ ي٘ يِفٓ يٓ ٚ ٔٗب٘يُ ٔفبٞيُ اظ لجيتبٚ»زاض٘س:  ئ

« س اِفابِ زضآٚضزٜ اؾات  يا اؾات واٝ... ذساٚ٘اس آٖ ضا ثاٝ ل     ئتٗابِ  يٙا ياظ أٛض ٖ

ٗ ٔطخٕ ٚ ييُ، تٗيتبٚ» ؿٙس: ي٘ٛ يٞٓ ٔ ي( ٔطاْٛ ٔهُف49ٛـ: 1388، يي)َجبَجب

« وٙاس. ئب٘سٜ ٚ ْابٞط ِفاّ ثاط آٖ زالِات ٕ٘ا      ئرف ٔطاز اظ ِفّ اؾت وٝ ثط ٔطزْ

 (4/191ـ، 1385، ي)ٔهُفٛ
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ػٜ يثؽ اضخٕٙس اؾت وٝ ٚ يُ لطآٖ، ٔمبٔيقٛز وٝ تبٚ يب٘بت ضٚقٗ ٔيٗ ثياظ ا

اؾت. اِجتٝ چٙب٘ىٝ  يُ لطآٖ ثبالتط اظ ٔطااُ لجّيٗ، تبٚيضاؾربٖ زض ّٖٓ اؾت؛ ثٙبثطا

 قٛ٘س. يُ ٔيبٔت تبٚيٖ زض ضٚظ لك لطآيس، ٕٞٝ امبيآ يٛ٘ؽ ثسؾت ٔي39ٝ ياظ آ

 ات(يآ يعلمٌ مِهَ الكِتاب )داوش باطى -9

: سيفطٔب يُٕ٘ ٔ 40 ٝيزض آ

ٕبٖ ٌفت: ٔٗ يٚ آٖ وؽ وٝ زا٘كي فطاٚاٖ اظ وتبة اِٟي ٘عز ذٛز زاقت ثٝ ؾّ

. ٌطچٝ (40 /)ُٕ٘« آٚضْ. تٛ ٔي اىف اظ آٖ وٝ ٍ٘بٞت ثٝ تٛ ثبظٌطزز ثطيآٖ ضا پ

ثبقس. ثّىٝ؛  ئفؿطاٖ، ْبٞط لطآٖ ٕ٘ يٝ، ثٝ اتفبق تٕبٔيٗ آيزض ا ،ىتبةأِمهٛز اظ 

آ٘دب  وٝ اظ ثٛزٜ -ٓياظ خّٕٝ لطآٖ وط -آؾٕب٘ي  يٞب وتبة متيام بيِٛح ٔحفِٛ ٚ 

)ٔ( ٘بظَ بءيآؾٕب٘ي اؾت وٝ ثط ا٘ج يٞب ٕٞٝ وتبة كٝيض «اِىتبة»ٚ  ؛اؾت بفتٝيتٙعَ 

ٚ ّٖٓ ثٝ لطآٖ، ّٖٓ ثٝ آٖ  ثٛزٜآٖ وتبة  ٗينٛضت فطٚز سيلطآٖ ٔد أب چٖٛقسٜ، 

لطآٖ  ي، ِصا اِىتبة، ٚخٝ ثبَٙ(43 ـ:1395 ،يٞؿت. )ضن: فتح عيوتبة ٘

ٗ ٔطاّٝ يا ثبقس؛ ٚ يفٟٓ ٚ زضن لطآٖ ٔ ك اظيٖٕ يا ثٕحؿٛة قسٜ ٚ قبُٔ ٔطاّٝ

 طز.يٌ يُ لطآٖ، لطاض ٔيتبٚ ي ثٗس اظ ضتجٝ

 ،ثب خّٕٝ لجُ ثٝ وبض ضفتٝ وٝاى  ٔمبثّٝ ٝ، ثربَطيٗ آي)ضٜ(، ا ييثٙٓط ٖؤٝ َجبَجب

 .ثّىاٝ اظ ا٘اؽ ثاٛزٜ اؾات     ؛ٙىٝ نبات ّٖٓ وتبة، اظ خٗ ٘جٛزٜيوٙس ثط ا زالِت ٔي

وٙس ٚ ٘بْ اٚ ضا  س ٔيييضا تم آٖ ،سٜيٗ ثبضٜ ضؾيزض ا )ٔ(تيبتي ٞٓ وٝ اظ ائٕٝ اُٞ ثيضٚا

ٓ »ٕبٖ ٚ ٚني اٚ ٔٗطفي وطزٜ اؾت، ٚ وّٕٝ يط ؾّيب ٚظيآن  ثٗ ثطذ ضا ٘ىاطٜ   «ّٖا

ٗ لاسضت  يٚ ٔطاز اظ وتبثي وٝ ا ،ف وطزيتٛاٖ ٔٗطف ٗٙي ّٖٕي وٝ ثب اِفبِ ٕ٘ييآٚضزٜ، 

ب ِٛح ٔحفاِٛ ٚ  يٞبى آؾٕب٘ي اؾت ٚ  ب خٙؽ وتبةياى اظ آٖ ثٛز،  اِٗبزٜ پبضٜ ذبضق
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ٗ ٞاسف  يا سٖ اٚ ضا ثٝ ايّٖٕي ثٛزٜ وٝ ضاٜ ضؾ ،ٗ ٖبِٓ اظ آٖ وتبة ٌطفتٝيي وٝ اّٖٕ

ؿاٙس:  ي٘ٛ ئك ي( نبات اِتحم517 /15ـ، 1393، يي. )َجبَجبؾبذتٝ اؾت آؾبٖ ٔي

 يعيا قٛز ٚ ثط ٞط چ يع اَوق ٔيوتبة، ٔهسض اؾت ٚ ثٝ خٟت ٔجبِغٝ، ثط ٔىتٛة ٘»

ٛ  يقٛز؛ اٖآ اظ ٔابز   يوٝ زض آٖ، أٛض، يجٍ، خٕٕ ٚ افّ قٛز، ٌفتٝ ٔ .« يٚ ٔٗٙا

اظ  يّٖٕا »طيا فٝ، تٗجيٝ قطيٗ آيٗ، ٌطچٝ زض اي(. ثٙبثط ا10/22ـ، 1385، ي)ٔهُفٛ

ىاٖٛ  يكٍط لسضت واٗ ف ياؾت وٝ ٕ٘ب يؿت؛ ثّىٝ ّٖٕي٘ يآٔسٜ، أب ّٖٓ ٖبز «وتبة

ٓ، أب ثب زض ٘ٓاط  يُ ٘ساضيٗ ٔطاّٝ ثط تبٚيا يثط ثطتط يُ ٔحىٕياؾت، اٌطچٝ زِ ياِٟ

ٗ نافت ضا ثاٝ   يا ٓ، ايزا٘ٙس ٚ لطآٖ واط  يُ ضا ضاؾربٖ زض ّٖٓ ٞٓ ٔيٙىٝ تبٚيٌطفتٗ ا

 »ع اَوق ٕ٘ٛزٜ اؾت: ياظ زا٘كٕٙساٖ اُٞ وتبة ٘ يثطذ

ّٖآ  "ٙاٝ ٔمابْ   يٚ ثاٝ لط ، (162)٘ؿبء،  

 زض ٔطاّٝ ٟ٘ٓ لطاض زازٜ قس. "اِىتبة

 قزآن( ييالكتاب )داوش وُا علمُ -11

س: يا فطٔب ئضٖس ثٝ آٖ پطزاذتٝ ٚ  43ٝ يسٖ ثٝ ّٖٓ اِىتبة اؾت؛ وٝ آئطاّٝ زٞٓ، ضؾ

بٔجط، يپاى   ؛

ؿتي. ثٍاٛ:  يٙس: تٛ فطؾتبزٜ ذسا ٘يٌٛ ا٘س ٔي وؿب٘ي وٝ لطآٖ ضا ا٘ىبض وطزٜ ٚ وبفط قسٜ

بٖ ٔاٗ ٚ قإب ٌاٛاٜ ثبقاس، ٚ اٚ ثاٝ      يمت وبفي اؾت وٝ ذسا ٔيثطاى ضٚقٗ قسٖ ام

ٗ وتابة )لاطآٖ(   ي٘ف اع وبفي اؾت آٖ وؿي وٝ زايضؾبِت ٔٗ ٌٛاٞي زازٜ اؾت، ٚ ٘

  (.43)ضٖس،  «٘عز اٚؾت ثٝ ضؾبِت ٔٗ ٌٛاٞي زٞس

آ٘چاٝ ضا واٝ   ) ٝ اؾات يتمز قٟبزت فٝ،يٝ قطيٗ آيزض ا ذساٚ٘سٔمهٛز اظ قٟبزت 

(؛ ّٖٓ ثٝ ٔٛضز قاٟبزت )٘ٝ قٟبزت تحُّٕ  (،سيزا٘س؛ ثب ٌفتبض ٚ وطزاض ازا ٕ٘ب يقبٞس ٔ

  س.يا آ يآٖ ثطٕ٘ا  يمبْ اْٟابض ٚ ازا أّب زض ٔ » ّٖٓ زاضزقبٞس  ،قٟبزت تحُّٕطا زض يظ
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؛ ٓيٝ وفابض ثاسا٘  يّٖٓ ذسا ضا ادت ثط ّٖ ،ٔٛضز ثحث يٝ چٖٛ ٔٗٙب ٘ساضز وٝ زض ٔؿوّ

 ،ذٛز يزض ازٖب )ل(ب ضؾَٛ ذسا يثٝ ّٖٓ ذساٚ٘س ٘ساض٘س تب ثفٟٕٙس آ يچٖٛ آٟ٘ب ضاٞ

ِٛ    يٗ ٔمهٛز اظ ازايب ٘ٝ؟ ٚ ٕٞچٙينبزق اؾت  طا يا ظ ؛اؾات  يقاٟبزت، قاٟبزت لا

ب لاطآٖ اؾات واٝ    يا س يٕ٘ب ئ )ل(بٔجط اؾوْ يت ضؾبِت پيامب٘ وٝ زالِت ثط يا ازِٝ

بت يا آ يط ٔٗداعات. اظ َطفا  يط لطآٖ ٔب٘ٙس ؾبيب غيثبقس ٚ  يس ٔيخبٚ يا ذٛز ٔٗدعٜ

ط اظ لاطآٖ ٕ٘اٛزٜ ثٛز٘اس، ضز    يا ثٝ غ يا ٔٗدعٜ يكٟٙبز وفبض ضا وٝ تمبيبيؾٛض٠ ضٖس پ

بٔجط يا ٕ٘ٛزٜ، ثٝ ضؾبِت پ يوٝ ٘ف يٖ ضاٞپؽ ٔٗٙب ٘ساضز وٝ ذساٚ٘س اظ ٕٞب ؛وطزٜ اؾت

ٗ لُٗبً ٔمهٛز اظ قٟبزت ذساٚ٘س، اؾتكاٟبز ثاٝ لاطآٖ اؾات ٚ     يثٙبثطا  ؛قٟبزت ثسٞس

.« ت ثاٝ ناسق ضؾابِت اؾات    يا ٗ خٟت اؾت وٝ ٔٗدعٜ ٚ آيع اظ اياؾتٙبز ثٝ لطآٖ ٘

 (.222ـ: 1384، ي)وٟؿبض

 تٛا٘س ثبقس؛ يُ ٕ٘يدا٘ بيتٛضات  ،ٔٙٓٛض اظ وتبة)ضٜ(، ييسٌبٜ ٖؤٝ َجبَجبياظ ز

ٗ ؾٛضٜ زض ٔىاٝ  يٍط، ايٚ اظ ؾٛى ز ،٘ٝ نطف ّٖٓ ؛فٝ قٟبزت آٔسٜيٝ قطيطا زض آيظ

پؽ اٌط خّٕٝ  ؛بٚضزٜ ثٛزيٕبٖ ٘يااسى اظ ّٖٕبى اُٞ وتبة ا ،بْي٘بظَ قسٜ ٚ زض آٖ ا

( ُٔٙجاك ٌاطزز،   لثٝ وؿي اظ ٌطٚ٘سٌبٖ ثٝ ضؾَٛ ذسا ) «ٚ ٔٗ ٖٙسٜ ّٖٓ اِىتبة»

ح ٚ يبت ناح يا چٖٛ اٚ ثٛز وٝ ثاٝ قاٟبزت ضٚا   ؛ُٔٙجك ذٛاٞس قس( ٔلُٗب ثٝ ّٖي )

 ،بتيآٖ ضٚااظ ه يچ يٚ اٌط ٞ ،بض، اظ تٕبٔي أّت ٔؿّٕبٖ زا٘بتط ثٝ وتبة ذسا ثٛزيثؿ

زض اثجابت   ،سٜيٗٝ ٚ ٞٓ اظ َطق ؾٙي ثٕب ضؾيٗ وٝ ٞٓ اظ َطق قيت ثمّي٘جٛز خع ضٚا

 (.11/526ـ، 1393، يي. )َجبَجبٗ ٔسٖب وبفي ثٛزيا

ٌط ا٘ؿبٖ ثتٛا٘س ثب لطآٖ ٔم٘ٛؼ قٛز ٚ لفُ زَ ضا قىؿتٝ ٚ زضِ لطآٖ ضا ثٝ پؽ ا

«  يُِاب »ٚ« اقبضات»قٛز؛ ٚ ثب زضن  يّْٖٛ لطآٖ ٚاضز ٔ يبيف ثبظ وٙس، ثٝ زضيضٚ

بفتاٝ ثاٝ   يثكط ٞجٌٛ  يٞب يىيٗ نٛضت تبضيضؾس. زض ا ئلطآٖ « كيامب»، ثٝ يلطآ٘
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ٗ يا تاٛاٖ ثاط ا   يبت ؾاٛضٜ ٚالٗاٝ ضا ٔا   يضؾس، آ ئ« اِىتبة ّٖٓ»وٙبض ضفتٝ ٚ ثٝ ٘ٛض 

ٚ زض ِاٛاي واٝ    ٝ ٚ اضخٕٙس اؾتيٗ وتبة، لطآ٘ي ٌطإ٘بيوٝ ا»٘بْط زا٘ؿت.  متيام

چ يطاؾاتٍبٖ اظ ٌٙابٜ ٞا   يٚ خع پ .ط ٚ زٌطٌٛ٘ي ٔهٖٛ اؾت لطاض زاضزيياظ ٞطٌٛ٘ٝ تغ

 (.79-77)ٚالٗٝ، .« وؽ ثٝ ّٖٓ آٖ زؾتطؾي ٘رٛاٞس زاقت

 يريگ جهينت

زضخبت  ي، زاضايثبَٙ يٚ ٔٗب٘ ي، ٖوٜٚ ثط ٔطاتت ٘عِٚيٖ وتبة ظ٘سٌٓ ثٝ ٖٙٛايلطآٖ وط

، لاطآٖ  يٞب ٚ ؾُٛح ٔرتّ  ازضان آزٔتيثبقس. ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ تفبٚت ْطف ئ يَِٛ

ٗ ٚ َاطاٚت  يْٖٕٛ ٔربَج يت، ؾبزٌيٗ ٖٕك ٚ خبٔٗي، زض ٖيٗ ووْ اِٟيتط ثٗٙٛاٖ وبُٔ

ٖجابضات ٚ   ُ،يا ُ ٚ تبٚيٞط ٚ ثبَٗ، تٙعٞب ضا زض ٘ٓط ٌطفتٝ اؾت؛ ِصا ثحث ْب ٕٞٝ ظٔبٖ

 يثكاط  يٞاب  لطآٖ ٔب٘ٙاس وتابة  . قٛز ئُطح ٔ بت لطآٖيآك ياقبضات، ُِبئ  ٚ امب

ٚ زض ٞاط   ياؾات واٝ ٞطوؿا    يغضفا  يبيا ثبقس؛ ثّىٝ زض يؿت وٝ ٔحسٚز ثٝ اثٗبزي٘

قٛز؛ ِصا لطآٖ  ئٙس ٔ اـ اظ آٖ ثٟطٜ يٙف، ثٝ ا٘ساظٜ ْطف آٔبزٌياظ زا٘ف ٚ ث يؾُح

اظ ٕٞاٝ   يا (، ؾفطٜ ٌؿتطز185ٜ)ثمطٜ، « »ت ٕٞٝ آٔسٜ اؾتيٞساوٝ خٟت 

ِٛ  يع اظ خّٕٝ ٔٗب٘ياظ لطآٖ ٘ ئٙس ٔطااُ ثٟطٜ اؾت. يثكط يبظٞبي٘ اؾات واٝ اظ    يَا

، ، تاصوط ُ، توٚت، تفىط، تٗمُ، تسثطيبت ثطٌطفتٝ قسٜ ٚ زض زٜ ٔطتجٝ: لطائت، تطتيْبٞط آ

 اضائٝ قسٜ اؾت. ُ، ّٖٓ ٔٗ اِىتبة ٚ ّٖٓ اِىتبة،يتبٚ
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 ، لٓ، ثٛؾتبٖ وتبة.يذؿطٚ قبٞ
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 وٛوت.

 ٝي، ٘كاط «يٙيط زيٖمُ زض تٗج يثط ٔٗٙبقٙبؾ يزضآٔس» ،ـ(1382، )ٗيظازٜ، اؿ ئٟس .23
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