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 چكيده 
اًسداى   ٌصیفدف بِ آى است، ٍ ّدؽ  آ  ؽىیـس ّایٍ ـاُ ضٌاغت کوال یاًساى، ّوَاـُ ؼـ پ

هدؿکَـ   یبدف اؼػدا   ْنیػلد  يیهؼػدَه  اتیٍ ـٍا یقفاً اتیبِ کوال است آ ؽىیـس یبفا كیً

کٌدؽ کدِ    ییٍ هَاًغ ـا ضٌاسدا  ظیضفا یستیبا بِ هقػؽ، ؽىیـس یبفا يیبٌابفا کٌٌؽ یؼاللت ه

سدفکص،   غاىیضد  ؛است غاىیهَاًغ، ٍ سفزطوِ اکثف گٌاّاى ٍ غفات ًاپسٌؽ، ض يیاق ا یکی

ـا  یٍ یکٌؽ؛ تا اسداا  گوفاّد  استفاؼُ اًطفا  اًساى،  یبفا یفؼُ کِ اق ّف ففغتک اؼیقسن 

ٍ  یبدا آقاؼ  غاىیتٌْا قؽـت بف ٍسَسِ ٍ ؼػَت بف گٌاُ ؼاـؼ ٍسَسِ ض غاى،یض ؽ؛یففاّن ًوا

ـا فدفاّن   غاىیّا، ـاُ ًفَؾ ٍ سلغِ ض ٍسَسِ فشیاًساى هٌافات ًؽاـؼ، ٍ اًساى با پؿ اـیاغت

کفف، ضدف،، ًفدا ، ففاهَضدی     لیقا اق یٍ اغالق یاػتقاؼ یاهؽّای، پغاىیکٌؽ ٍ تسلظ ض هی

ٍ  یساب ؼٍـ ٍ یـٍض لیـؾا ،تکاف ،ػدبقیاهت،   اهدت یغفلدت اق هطاسداِ ـٍق ق   اق غدؽا 

 .کٌؽ هی پیؽا تیٍالتسلّظ ٍ بف اًساى  صیّا ٍسَسِ فسیبؼؽ اق پؿ غاىیض گفؼؼ ٍیه
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 مقدمه -0

کٌؽ کِ اًساى ـا بفای هؽتی هؼیي ؼـ خْاى ّستی خای ؼّدؽ  لغف ٍ ـضوت الْی اقتضا هی

ی فیکداـگ  بٍِضی ٍ  هٌؽ ساقؼ تا ٍی، با تکیِ بف ػقل ٍّای الْی بْفٍُ اٍ ـا اق اًَاع ًؼوت

ٍ  السدالم  ْنیػلد اـاؼُ ٍ اغتیاـ، غفاط هستقیوی کِ کتب آسواًی ٍ اًایاء ٍ اهاهاى هؼػدَم  

اًؽ، تکالیف ٍ ٍظایف غَیص ـا ًسات بدِ غدال    قفآى هدیؽ آى ـا تفسین کفؼُ غػَظ بِ

ی استفاؼُ اق ًیفٍی ػقدل، تفکدف ٍ قدفاـ    خا بِاها گاّی اًساى  ؛ّستی، خاهِ ػول بپَضاًؽ

ؼّدؽ.  ِ کاـ غَیص قفاـ هیبفًاهی ٍی ـا ّا ٍسَسِگففتي ؼـ هسیف هستقین الْی، ضیغاى ٍ 

 کِ زفاتَاًؽ اق آى ـّایی یابؽ؛ ی هیسػت  بِگیفؼ، ي هسیف قفاـ هیاق ایي ـٍ، کسی کِ ؼـ ای

کٌدؽ کدِ ایدي    ضیغاى، اق ّف ـاُ هوکي بفای اغَای بطف استفاؼُ کدفؼُ ٍ اٍ ـا ٍسَسدِ هدی   

ّدف یدا اق    کِ گؿاـؼ یهّای ضیغاى، تأثیفاتی ؼـ اًؽیطِ ٍ اٍغا  ٍ ـفتاـ اًساى ٍسَسِ

ضاضدف پاسدع    . هقالِنیپفؼاق یهکِ ؼـ ایي هقالِ بؽاى یی گًَاگًَی ؼاـًؽ ّا فهدوَػِیقآًْا 

ِ  فیتدأث  سؤالاساسی بِ  ی پدؿیفش  ٍ اغالقد ی اػتقداؼی  اهدؽّا یٍ پ ی ضدیغاى ّدا  ٍسَسد

گفتٌی است ؼـ هَـؼ ضیغاى ٍ هااـقُ با اٍ، ـسایل ٍ کتب فدفٍاى   ّای ضیغاى است. ؼػَت

کتدا  قدن بقلدن    زدا  بَسدتاى   « پایاى با ضدیغاى  هػا  بی»تطفیف ضؽُ است هثل کتا  

ػادؽالؼلی  »بدا قلدن   « ٍسَسِ ضیغاى ٍ ـاّکاـّای هقابلدِ بدا آى  »ٍ هقالِ « ًداـقاؼگاى»

ِ  »ٍ هقالِ 18ًاهِ هؼاـ  ضواـُ  پژٍّص ؼـ هدلِ« ضکفی ّدای ضدیغاى ؼـ    تداثیف ٍسَسد

اًدؽ ٍ   بدِ زدا  ـسدیؽُ    17ؼـ هدلِ ػلَم ـفتاـی ضدواـُ  « بؽتفبیتی اًساى اق هٌظف قفآى

ـؼ ضیغاى ضٌاسی ؼـ تفاسیف ٍ کتب ـٍایی بیاى ضؽُ است. هقالِ ضاضف هااضث اغلی ؼـ هَ

با استٌاؼ بِ آیات قفآًی ٍ ـٍایات هؼػَهیي ػلیْن السالم تْیِ ضؽُ ٍ ّؽ  اغلی یاؼآٍـی 

 ّای ضیغاى بِ ًَیسٌؽُ است تا اق کوٌؽّایص ًدات ضاغل کٌؽ. ؼضوٌی

 پ٘بهذّبٕ اػتمبدٕ  -الف

ات ٍی است کِ ایي اػتقاؼات ًطأت گففتِ اق ػکس الؼول اػوال ّف اًساًی تابغ اػتقاؼ

ّای الْی ـا سفهط   ّای اًایاء ػلیْن السالم است. اگف اًساى ؼػَتهثات ٍ هٌفی بِ ؼػَت
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لُلٌَْب إّجِطَُا هٌْْٙب خٓو٘ؼبً فَئِهٛب ٗٓإْتٌَٙ٘ٓىُنٕ هٌِٖٙ »ـسؽ. هی قًؽگی غَؼ قفاـؼاؼ بِ سؼاؼت ابؽی

( ٍ ؼـ غَـتی 38(2)سَـُ بقفُ )« ّٔذإٓ فَال خََٕفٗ ػٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ ال ّٔنٕ ٗٓحٕضًََُىَ ّٔذىٖ فَوٓيْ تَجِغٓ

ٍٓ الَزٗيَ »کٌؽ.  کِ اق َّای ًفس ٍ ضیغاى پیفٍی کٌؽ غَؼ ـا بِ ّالکت ابؽی هاتالء هی

( ٍ )سَـُ 39 (2بقفُ ))« وَفَشٍُا ٍٓ وَزَثَٔا ثِأٗبتٌٙب ؤٍُلئٙهٓ ؤَصٕحبةٔ الٌَبسِ ّٔنٕ فْ٘ب خبلٙذٍٔىَ

ّای ضیغاى پیاهؽّای اػتقاؼی ٍ ػولی بِ ؼًاال ؼاـؼ  ( پیفٍی اق ٍسَس9ٍ10ِ( 17اسفاء)

 ضَؼ:  کِ بِ غَـت اخوالی بیاى هی

 فشاهَشٖ خذا -1

ی اًطفافات اًساى، ًاضی اق ففاهَش کفؼى غؽا ٍ ًطٌاغتي خایگاُ اٍ ٍ اؼا ًکفؼى ض  ّوِ

ٍٓ لَب تَىًََُُاْ وبَلَزٙٗيَ »: ففهایؽّطؽاـ ؼاؼُ ٍ هیبٌؽگی است. قفآى کفین بِ ایي لغكضگاُ 

ٍ زَى کساًى هااضیؽ کِ غؽا ـا ففاهَش ًَسَٔاْ اللَِٓ فَإًَسٓئْٔنٕ ؤًَفُسْٓٔنٕ ؤٍُٕلَئهٓ ّٔنٔ الْفَبسٙمَُى؛ 

)سَـُ ضطف «. آًاى ـا ؼزاـ غَؼ ففاهَضى کفؼ آًاى ّواى ًاففهاًاًٌؽ[ ًیك] کفؼًؽ ٍ اٍ

 (19( آی59ِ)

 گَیا است، قالى یآیِ هضوَى بفاى تاکیؽى یهٌكلِ بطث، بِ هَـؼ یضفیفِ یآیِ

 آى با ّایتاىخاى کِ ػولى بففستیؽ، پیص اق غالص ػول خكاء، ٍ ضسا  ـٍق بفاى ففهَؼُ

 ضَؼ، قًؽُ

َا اللَِٓ إِىَ اللَِٓ خَج٘شٌ ٗب ؤَْٜٗٓب الَزٗيَ آهٌَُٓا اتَمَُا اللَِٓ ٍٓ لْتٌَْظُشْ ًَفْسٗ هب لَذٛهٓتٕ لٙغَذٚ ٍٓ اتَمُ»

( با تقَا ؼـ ػول ٍ هطاساِ ًفس هستوف خاى 18( آیِ 59)سَـُ ضطف )« ثِوب تَؼٕوٓلَُىَ

غَؼ ـا اق تیفّای ٍسَسِ ضیغاى ؼـ اهاى ًگِ ؼاـین کِ ضیغاى اق غفلت اًساى بفای 

 کٌؽ.  ضوالتص استفاؼُ هی

ا غؽا اـتااط ؼاـؼ، زفا کِ اق یاؼ ضَؼ کِ اًساى ؼـ ّف غَـت باق آیِ فَ  هؼلَم هی

بفؼى غؽا، با اق یاؼ بفؼى غَؼ هالقم ؼاًستِ ضؽُ است. ػقَبت ففاهَضی یاؼ غؽا، باػث 

ی ؼیگفی ـا ًیك کطف کفؼ تَاى ـابغِ ٍ هالقهِخا هیضَؼ. اق ایيففاهَضی غَؼ ضػع هی
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، بِ غؽا ًیك کِ اگف کسی بِ غَؼ تَخِ ؼاضتِ باضؽ ٍ غَیص ـا ففاهَش ًکٌؽٍ آى ایي

 (84، ظ1383تَخِ غَاّؽ ؼاضت ٍ غؽا ـا ًیك اق یاؼ ًػَاّؽ بفؼ. )هػااش یكؼی، 

اًساى، با ففاهَش کفؼى یاؼ غؽا اق هسیف اًساًی غاـج ضؽُ ٍ غَیطتي غَیص ـا ّن 

ًْؽ. ؼـ ایي قهیٌِ، ـٍایتی ًیك آهؽُ کِ اهدام ػلدی   ففاهَش کفؼُ ٍ ؼـ هسیف ضیغاًی گام هی

«. ّف کس، ًفس غَؼ ـا بطٌاسؽ، غؽای غدَؼ ـا ضدٌاغتِ اسدت   »ففهایٌؽ: ػلیِ السالم هی

؛ هطوؽـضدا، هطودؽ ػلدی،    588، ظ1)تویودی آهدؽی، ج   (.َػَفَ َ ـَبَِ فقؽهَي ػَفَ َ ًَفسَِ )

؛ کلیٌدی،  324، ظ57ج1360؛ هدلسدی،  212، ظ1ضکیوی، اضوؽآـام، ّوداى کتدا ، ج  

 (313، ظ1388؛ ،ضفیف ضیفاقی، 292ظ1369، ذ اٍل، 1، ج1369

پس بفای ضیات هؼٌَی اًساى، ٍخَؼ ٍ اػتقاؼ بِ غؽا، اق ضفٍـیات است. ـٍی ّویي 

کٌؽ، زدفا کدِ   ی اًساى با غؽا تأکیؽ ؼاضتِ ٍ تکیِ هیٍاسغِضسا ، بف اـتااط هستقین ٍ بی

اق ایي ؼیؽ، اـقش اًساى بِ غؽاست. پس، اًساى با ففاهَضی یاؼ غؽا، غَؼ ـا ّن ففاهدَش  

ّدای ضدیغاًی ؼـ ٍخدَؼ    ی تأثیف ٍسَسِ( کِ ایي ؼـ سای84ِ، ظ1381ؽی، )هطو کٌؽ؛هی

ضدَؼ، زدفا کدِ ٍی، گوداى     کِ غَؼ اًساى هتَخِ ایي اهف ًویآیؽ ؼـ ضالیاًساى، پؽیؽ هی

ضَؼ ٍ کِ ایي ـاُ، بِ هأهٌی غتن ًوی ؼاـؼ، غافل اق ایيکٌؽ ٌَّق ؼـ هسیف الْی گام بفهی هی

 کٌؽ.ایي ؼًیا ٍ ّن ؼـ آغفت ففاّن هی اساا  بؽبػتی غَیص ـا ّن ؼـ

ّا هٌطف  ّا ٍ غَبیغَاّؽ تَخِ ففؼ ـا اق یاؼ الْی ٍ ًیکیضیغاى، اق ّف عفیقی هی

، 3ج 1389کٌؽ، )خَاؼی آهلدی،  ساب ػاقل ٍ هتفکف بَؼى ضیغاى، ٍی ـا غافل ًوَؼُ ٍ بِ

ساقؼ ٍ ضدیغاى بدا   ( ٍ ٍی ـا اق یاؼ الْی ؼٍـ کفؼُ ٍ بِ هفؼ غؽا ففاهَضی هاتال 395ظ

 گستفاًؽ. ؼّؽ ٍ ؼاهص ـا بف اٍ هیـا ففیب هی تكییي اهَـ قضت ؼـقالب قیاا، ففؼ غافل اق غؽا

ضدیغاى گفدت:   « لَإُصٌَِٓٗيَ لَْٔنٕ فٖٙ الْأإَسِِٕ ٍٓ لَأإُغٌََِْْٗٓٔنٕ ؤَخٕوٓؼأ٘يَ     لبلَ سٓةِ ثِوب ؤَغَْٕٓٗتٌَٖ»

ؽى هي ًیك ؼـ قهیي )ّف بداعلى ـا( ؼـ ًظدف   غؽایا، زٌاى کِ هفا بِ گوفاّى ٍ ّالکت کطاً

ّا ـا بدِ گوفاّدى ٍ ّالکدت    ؼّن )تا اق یاؼ تَ غافل ضًَؽ( ٍ ّوِ آى ففقًؽاى آؼم خلَُ هى
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ٍ هؼکَس ًطاى ؼاؼى قضدتی   ( ؼـ اثف ًفَؾ ؼـ اًؽیطِ ضػع39(15))ضدف  غَاّن کطاًؽ.

ؼّؽ پلیؽ غَؼ سَ  هیؼّؽ ٍ ؼـ بِ اّؽا   ؼـ قالب قیاای اٍ ـا تطت سیغفُ غَؼ قفاـ هی

وُتٙتٓ ػٓلَِٕ٘ٙ ؤًََِٔ هٓيْ تََٓالَُٔ فَإًََأِٔ ِٗٔٙألُِٔ ٍٓ   »ـساًؽ. تفیي سغص خٌْن هی ٍ پیفٍ غَؼ ـا بِ پاییي

)ؼـ لَش تقؽیف( بف آى ضیغاى زٌیي فدفؼ ٍ القم ضدؽُ کدِ ّدف     « ػٓزاةِ السٛؼ٘شِ  ْٕٗٓذِٗٙ إِلى

ا گوفاُ کٌؽ ٍ بِ ػدؿا  سدَقاى ؼٍقغدص    کس اٍ ـا ؼٍست ٍ پیطَاى غَؼ ساقؼ ٍى اٍ ـ

 (4(22)ضح ) ـّاف ضَؼ

 ًفبق -2

ّای ضیغاى پیؽایص ًفا  اػتقاؼی ٍ ػولی است ٍ ًفا  ساب  یکی اق آثاـ پؿیفش ٍسَسِ

بیطتف ضیغاى ٍ ٍالیت بف ضػع هٌاف  است کِ غؽاًٍؽ اق سیغفُ ضیغاى بف ضػع  تسلظ

 ي باضؽ.ؼّؽ تا ّطؽاـی ًیك بف بٌؽگاى هَه هؿکَـ غاف هی

ؤَلَب إِىَ حٙضْةٓ  اسٕتَحَٕٓرَ ػٓلَِْٕ٘نٔ الّشَٕ٘طَبىُ فَإًَسٓئْٔنٕ رٙوْشَ اللَِٙ ؤٍُٕلَئهٓ حٙضْةٔ الّشَٕ٘طَبىِ»

ضیغاى بف آًاى زیفُ ضؽُ ٍ غؽا ـا اق یاؼضاى بفؼُ است آًاى ضك  الّشَٕ٘طَبىِ ّٔنٔ الخْبسٙشٍُى؛ 

 (19( آی58ِسَـُ هداؼلِ )«. )ـاًٌؽآگاُ باش کِ ضك  ضیغاى ّواى قیاًکا. ضیغاًٌؽ

ّا ؼـ بفابف ضگفؼّای ضیغاًی، ساب ففاهَضی تسلظ ضیغاى بف هٌافقاى ٍ ًاتَاًی آى

ضًَؽ، کِ ؼـ ایي غَـت، خكء یاؼ غؽا ؼـ ؼل ایطاى ضؽُ ٍ باػث اًطفا  اق هسیف الْی هی

ّای ٍسَسِکِ ضًَؽ. ضاغل آىی قیاًکاـاى ٍاـؼ هیضك  ضیغاى قفاـ گففتِ ٍ ؼـ قهفُ

کٌٌؽ ؼـ ّای غغفًا، کِ ؼـ فضای تاـیا ٍ ًوٌا،، ـضؽ هیضیغاًی، ّواًٌؽ هیکفٍ 

تفیي تأثیف، یؼٌی ّایی کِ ًظام ؼفاػی ضؼیفی ؼاـًؽ بِ غَبی خَالى ؼاؼُ، ٍ بكـگخسن

 ففهایؽ: هیالسالم ؼـ ایي ـابغِ  آٍـًؽ. ػلی ػلیِففاهَضی یاؼ غؽا ـا ؼـ ٍخَؼ اًساى پؽیؽ هی

زٍا الّشّ٘طبى الهشّن هالوب، ٍ اتّخزّن لِ اششاوب، فجبِ ٍ فشّخ فى صذٍسّن، ٍ اتّخ»

دة٘ ٍ دسج فى حدَسّن، فٌظش ثبػٌْ٘ن، ٍ ًطك ثبلسٌتْن، فشوت ثْن الضّلل، ٍ صٗ٘ي لْن 

، )ایي قضت الخطل، فؼل هي لذ ششوِ الّشّ٘طبى فى سلطبًِ، ٍ ًطك ثبلجبطل ػلى لسبًِ
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ّاى  اًؽ، اٍ ًیك آًْا ـا بِ ػٌَاى ؼام کاـ غَؼ قفاـ ؼاؼُ سیفتاى( ضیغاى ـا هال، ٍ اساس

ّاى آًْا تػوگؿاـى کفؼ، سپس  غَیص )یا ضفیکاى غَؼ( بفگكیؽ ٍ بِ ؼًاال آى ؼـ سیٌِ

ّاى آًاى غاـج ضؽُ، ؼـ  ّاى ضیغاًى اق ؼـٍى سیٌِ آى ـا هاؽّل بِ خَخِ ًوَؼ. ایي خَخِ

کاـضاى بِ خایى ـسیؽ کِ( ضیغاى با ؼاهاًطاى ضفکت کفؼ ٍ پفٍـش یافت )ٍ سفاًدام 

ّا سَاـ کفؼ ٍ سػٌاى  زطن آًْا ًگاُ کفؼ ٍ با قباًطاى سػي گفت. آًْا ـا بف هفکب لغكش

ایي ؼلیل اػوال آًْا اػوال کسى   فاسؽ ٍ ّكل ٍ باعل ـا ؼـ ًظفضاى قیٌت بػطیؽ، ٍ بِ

اى اٍ ًْاؼُ است کِ ضیغاى اٍ ـا ؼـ سلغِ غَؼ ضفیا ساغتِ ٍ سػٌاى باعل ـا بف قب

 الاالغِ( تَاى آًْا ـا بِ غَبى ضٌاغت(. )غغاِ ّفتن ًْح )ٍ اق ایي عفی  هى« است

 وفش -3

وَوٓثَلِ الّشَٕ٘طَبىِ إِرْ »اًساى است:  ّای ٍالیت ضیغاى، ففاّن کفؼى اساا  کفف یکی اق ًطاًِ

زَى ضکایت  ؤَخَبفٔ اللَِٓ سٓةٛ الْؼٓلَوٙ٘ي؛  إًِى٘ءٗ هٌِهٓ  ثٓشِى  لَبلَ لٙلْبًسٓبىِ اوْفُشْ فَلَوٛب وَفَشَ لَبلَ إًِى٘

هي اق تَ بیكاـم، قیفا هي اق : کاففضؽ، گفت[  ٍى] ٍ زَى کافف ضَ: ضیغاى کِ بِ اًساى گفت

 (16( آیِ 59سَـُ ضطف )«. ) تفسن غؽا، پفٍـؼگاـ خْاًیاى، هى

اهَش کفؼى یاؼ کِ ضیغاى، اًساى ـا بِ ففی هؿکَـ است ایيزِ بیاًگف هفَْم آیِآى

گَیی اًساى بِ ایي ؼػَت، ضیغاى ؼـ ـٍق قیاهت بِ غَاًؽ ٍ با لایاغؽا ٍ کفف ففا هی

خَیؽ کِ آى ػؿا  ؼـؼًا، ؼیگفی بف ی اًساى اق ٍی بیكاـی هیساب اقؽام خاّالًِ

 (22(14پیفٍاى ضیغاى است. )سَـُ ابفاّین )

 ششن -4

ا  ضف، غَیص ـا ففاّن کفؼُ ٍ اق یاؼ اًساى، با ؼل بستي بِ اهَـی غیف اق غؽا، اسا

ساب گستفؼگی ضف،، ّف ـٍق بِ زیكی ؼل بستِ ٍ ًِ تٌْا غؽای هتؼال غافل ضؽُ ٍ بِ

کٌؽ ٍ بِ باػث گوفاّی غَیص، بلکِ اساا  گوفاّی ٍ اًطفا  ؼیگفاى ـا ًیك ففاّن هی
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هتؼال،  ـساًؽ کِ ایي ضفـّا اق سَی غؽا ًیست، بلکِ پفٍـؼگاـغَؼ ٍ ؼیگفاى ضفـ هی

ّا، قًدیف ؼاـ ـا ی ًاؼـست اق ًؼوتّا ـا بفای ایطاى اـقاًی ؼاضتِ اها ایطاى با استفاؼًُؼوت

ٍٓ إِرَا هٓسٛ الْبًسٓبىَ »ففهایؽ: کٌٌؽ. غؽای هتؼال ؼـ ؾیل ایي هَـؼ هیبفای غَیص ففاّن هی

ٌِْٔ ًَسٙىٓ هٓب وبَىَ ٗٓذٕػَٔاْ إِلَِٕ٘ٙ هٙي لَجٕلُ ٍٓ خٓؼٓلَ لٙلَِٙ ؤًَذٓادٖا ضُشٌ دٓػٓب سٓثِٛٔ هٌٔٙ٘جٖب إِلَِٕ٘ٙ ثنٔ إِرَا خََٛلَِٔ ًٙؼٕوًٓٔ هِ

ٍ زَى بِ اًساى آسیاى ـسؽ،  لِِ٘ٔٙلَ ػٓي سٓجِ٘لِٙٙ لُلْ تَوٓتَغٕ ثِىُفْشِنٓ لَلٙ٘الً إًَِهٓ هٙيْ ؤَصحٕبةِ الٌَبس؛

ؽ سپس زَى اٍ ـا اق غَاً کٌٌؽُ است هى ؼـضالى کِ بِ سَى اٍ باقگطت پفٍـؼگاـش ـا

کفؼ،  ـا کِ ؼـ ـفغِ آى بیطتف بِ ؼـگاُ اٍ ؼػا هى[  هػیاتى] خاًب غَؼ ًؼوتى ػغا کٌؽ، آى

اق ـاُ اٍ گوفاُ [ غَؼ ٍ ؼیگفاى ـا] ؼّؽ تا ًوایؽ ٍ بفاى غؽا ّوتایاًى قفاـ هى ففاهَش هى

 (8( آی39ِ) سَـُ قهف) «.بِ کففت اًؽکى بفغَـؼاـ ضَ کِ تَ اق اّل آتطى: بگَ. گفؼاًؽ
 ـسؽ، هى اًساى بِ آى اهثال ٍ قطغى یا هفؼ یا ٍ ضؽت ٍقتى است: زٌیي آیِ هؼٌاى
 گفؼؼ، بفهى اٍ سَى بِ ٍ غَاًؽ، هى ؼاـؼ ـبَبیتص بِ اػتفا  کِ ضالى ؼـ ـا غَؼ پفٍـؼگاـ

 هؼٌاى ٍ .ساقؼ بفعف  ـا اش گففتاـى کِ غَاّؽ هى اٍ اق کٌؽ، هى اػفاؼ اٍ هاسَاى اق ٍ
 ساطاى غؽاى زَى کِ است ایي« إِرا خََٛلَِٔ ًٙؼٕوًٓٔ هٌِْٙٔ ًَسٖٙٓ هب وبىَ ٗٓذٕػَٔا إِلَِٕ٘ٙ هٙيْ لَجٕلُ ثُنٛ»

 آى ؼـ هستغف  ٍ سفگفم ؼاؼ، اٍ بِ غَؼ یًاضیِ اق ًؼوتى ٍ کفؼ بفعف  ـا گففتاـیص
 آى سَى بِ ـا غؽا کِ گففتاـیى بفؼ، هى یاؼ اق ـا اش گففتاـى آى ؼٍباـُ ضؽُ، ًؼوت
 (241، ظ17 ، ج1417)عااعاایی،  .کٌؽ بفعف  ـا آى تا غَاًؽ هى یؼٌى غَاًؽ، هى

اش ؼٍباـُ ًسات بِ غؽای هتؼال پس ایي اًساى خاّل با بفعف  ضؽى گففتاـی

 ضَؼ.هطف، هی

 (106( 12))سَـُ یَسف« ٍٓ هب ٗٔؤْهٙيُ ؤَوْثَشُّٔنٕ ثِبللَِٙ إِالَ ٍٓ ّٔنٕ هّٔشْشِوَُىَ»

 بىثٌذگٖ ش٘ط -5

کٌؽ ٍ  ضیغاى بؼؽ اق گوفاُ کفؼى ضػع ؼـ اثف پؿیفش ٍسَسِ، بف پیفٍ غَؼ تسلظ پیؽا هی

گفؼؼ تا ٍالیت غَؼ ـا اػوال کٌؽ، ٍ اًؽیطِ ٍ اػوال ـا ؼـ سپس ّوفاُ ٍ قفیي اٍ هی

 ًظفش هؼکَس خلَُ ؼّؽ.
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لَشِٗيٌ، ٍٓ إًِْٛنٕ لَ٘ٓصٔذًٍَْٜٔنٕ ػٓيِ  ٍٓ هٓي ٗٓؼٕشٔ ػٓي رٙوْشِ الشَحٕوٓبىِ ًُمَِ٘ضٕ لَِٔ شَٕ٘طَبًًب فََْٔٓ لَِٔ»

ـضواى ؼل بگفؼاًؽ، بف اٍ [  غؽاى] ٍ ّف کس اق یاؼ السٛجِ٘لِ ٍٓ ٗحٓسٓجَٔىَ ؤًَْ٘ن هْٜٕتَذٍٔى؛

 ؼاـًؽ ٍ ٍ هسلّواً آًْا ایطاى ـا اق ـاُ باق هى .گواـین تا بفاى ٍى ؼهساقى باضؽ ضیغاًى هى

 (37-36( آی43ِسَـُ قغف  )) «. ًٌؽپٌؽاـًؽ کِ ـاُ یافتگا هى[ ّاآى]

گام غَیص، اًساى ـا اق ـاُ ض ، باق ؼاضتِ ٍ ایي ّن ؼـ بِ  ضیغاى، با سیاست گام

آیؽ؛ زفا کِ ؼل، یا هکاًی بفای ػااؼت غؽای هتؼال ٍ ی ػول غَؼ اًساى بِ ٍخَؼ هیسایِ

سَی بٌؽگی  گفؼاًی اق ض ، بِیا خایگاّی بفای بٌؽگی ضیغاى است کِ اًساى، با ـٍی

 ضَؼ.آٍـؼ، کِ ؼـ ایي غَـت ضیغاى، بیص اق پیص ساب ففاهَضی غؽا هیضیغاى، ـٍی هی

ای کِ ـاُ ـا اق ی باعٌی اًساى پفؼُ افکٌؽُ، بِ گًَِّای ضیغاًی بف ؼیؽُگَیا ٍسَسِ

ؼّؽ؛ ٍلی یاؼ غؽا، زاُ، ؼٍست ـا اق ؼضوي، ًیا ـا اق بؽ، ٍ ض  ـا اق باعل، تطػیع ًوی

ای ؼّؽ، بِ گًَِّا ـا بِ اٍ هیبػطیؽُ ٍ قؽـت ضٌاغت ٍاقؼیّتاى، بیٌایی ٍ ـٍضٌایی بِ اًس

ٍٓ إِهٛب ٌٗٓضَغٌََهٓ هٙيَ » :ففهایؽیابؽ؛ بِ ّویي ػلت هیّا، ـّایی هیکِ اق زٌگال ایي ٍسَسِ

اى بِ تَـسؽ، بِ غؽا پٌاُ  سَسٍِ اگف اق ضیغاى ٍ الّشَٕ٘طَبىِ ًَضْؽٌ فَبسٕتَؼٙزْ ثِبللَِٙ إًَِِٔ سٓوٙ٘غٗ ػٓلٙ٘ن؛

 (200( آیِ 7سَـُ اػفا  )«. )بَف، قیفا کِ اٍ ضٌَاى ؼاًاست

ّای ضیغاى است؛ زفا تفیي ػاهل ـّایی اق ٍسَسِکِ یاؼ غؽا، هْنضاغل سػي ایي

کٌؽ تا با القای ضاْات ٍ اًَاع تففٌؽّا، بػیفت ٍ بیٌص ـا اق اًساى کِ ضیغاى تالش هی

تف اق آى سَ  ؼّؽ. پس ایي ی پستسَی ػالن ضیَاًیت، بلکِ بِ ٍـعِ گففتِ ٍ اٍ ـا بِ

ّای ضیغاى ـا ضٌاسایی کفؼُ ٍ ؼـ بفابف ی اًساى است کِ با َّضیاـی کاهل، ٍسَسٍِظیفِ

 ّا بایستؽ.آى

 ل٘بهت حسبة فشاهَشٖ -6

، ّواى تفیي ػاهل ٍ پطتَاًِ، بفای ػول بِ قَاًیي الْیی هفؼم، هْنؼـ سغص خاهؼِ ٍ ػاهِ

اػتقاؼ بِ قیاهت ٍ پاؼاش اػوال ًیا ٍ بؽ است؛ هٌظَـ اق قیاهت، ـٍق هؼیي ًكؼ پفٍـؼگاـ 
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تا غالی ، ضًَؽ ٍ غؽای هٌّاى بِ ضسا  ٍ اػوال تاهتؼال است کِ ّوِ ؼـ آى خوغ هی

: ففهایؽی قفآى کِ هیی ضفیفِـسیؽگی غَاّؽ کفؼ. ضال، آى ـٍقی است کِ عا  آیِ

غؽا  َٕٗٓمِ الْمٙ٘ٓبهِٓٔ لَبسٕٓٗتٓ فِٙ٘ٙ  ٍٓ هٓيْ ؤَصٕذٓقُ هٙيَ اللَِٙ حٓذٙٗثًب؛  لَبُٓ إِلَب َّٔٓ لَ٘ٓدٕوٓؼٌَٓىُنٕ إِلىٓاللَِٔ لَب إِ»

کِ ّیر ضکى ؼـ آى  -بِ یقیي، ؼـ ـٍق ـستاغیك . است کِ ّیر هؼاَؼى خك اٍ ًیستکسى 

( 4سَـُ ًساء )) «.یست؟ضوا ـا گفؼ غَاّؽ آٍـؼ، ٍ ـاستگَتف اق غؽا ؼـ سػي ک -ًیست

 (87آیِ

قیاهت آهؽًی است ٍ ضکی ؼـ آى ًیست؛ ٍ یاؼ قیاهت ؼـ باقؼاـًؽگی اًساى، اق 

ی غَیص ّا ٍ سالهت اغالقی ٍ ـفتاـی ٍی بسیاـ هؤثف است، اها ضیغاى، با ٍسَسِقضتی

ّا ٍ ضَؼ. ایي ؼضوي غغفًا،، پیَستِ با ٍسَسِباػث ففاهَضی ایي ـٍق با ػظوت هی

ّا بف قلب اًساى، کِ ضفم اهي الْی است، ـ ؼـًٍی، هطغَل فؼالیت بَؼُ، با ایي ؼسیسِافکا

اهاى  ّای بیؼـ پی ٍ ضولِآٍـؼ، تا ـٍش ٍ ـٍاًص ـا تسػیف ًوَؼُ، با ًافؼّای پی فطاـ هی

ی کَـ کفؼى ـاُ ّؽایت اق ؼـٍى، ؼیي ٍ ؼًیا ٍ آغفت اٍ ـا تااُ ٍسیلِغَؼ، اق بیفٍى ٍ بِ

حٓشْفٚ فَئِىْ ؤَصٓبثِٓٔ   ٍٓ هٙيَ الٌَبسِ هٓي ٗٓؼٕجٔذٔ اللَِٓ ػٓلىٓ»غؽای هتؼال ؼـ ایي قهیٌِ ففهَؼُ: کٌؽ. کِ 

ٍٓخِِْٕٙ خَسٙشَ الذًْٜ٘ٓب ٍٓ االَخٙشََٓ  رَلٙهٓ َّٔٓ الخْسٕشَاىُ   خَ٘شْ اطْوٓإَىَ ثِِٙ ٍٓ إِىْ ؤَصٓبثٓتِْٔ فٙتٌٌَْٔ اًمَلَتٓ ػٓلىٓ

پس . پفستؽ هى[  ٍ بؽٍى ػول] هفؼم کسى است کِ غؽا ـا فقظ بف یا ضالٍ اق هیاى  الْؤجِ٘ي؛

ؼـ ؼًیا ٍ . اگف غیفى بِ اٍ بفسؽ بؽاى اعویٌاى یابؽ، ٍ زَى بالیى بؽٍ ـسؽ ـٍى بفتابؽ

 (11( آی22ِسَـُ ضح )«. ) ایي است ّواى قیاىِ آضکاـ. آغفت قیاى ؼیؽُ است

ضَؼ ؼـ گیف اًساى هیَضی قیاهت گفیااىی ففاهزِ ؼـ سایِتَاى گفت: آىبٌابفایي هی

 گفؼؼ.اهَـ قیف غالغِ هی

 سٍٕ آٍسدى اًسبى ثِ وفش -1

لٙمَبءٓ َٕٗٓهِْٙنٕ الَزٙٗيَ اتَخَزٍُاْ دٌَْٙٗٔنٕ لََْٕٖا ٍٓ لَؼٙجٖب ٍٓ غَشَتْْٔنٔ الْحَُٓ٘ٓٓ الذًْٜ٘ٓب فَبلَْٕ٘ٓمٓ ًٌَسٓئْٔنٕ وَوٓب ًَسَٔاْ »

 قًؽگى ٍ پٌؽاضتٌؽ، باقى ٍ سفگفهى ـا غَؼ ؼیي کِ ّواًاى بٗٓبتٌَٙب ٗدٓحٓذٍٔى؛ّٓزَا ٍٓ هٓب وَبًَُاْ ثٓ
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 ـا ها آیات ٍ بفؼًؽ، یاؼ اق ـا غَؼ اهفٍق ؼیؽاـ آًاى کِ گًَِ ّواى پس. کفؼ هغفٍـضاى ؼًیا

 (51( آی7ِ)سَـُ اػفا  ) «.بفین هى یاؼ اق ـا آًاى اهفٍق[  ّن] ها کفؼًؽ، هى اًکاـ

ففاهَضی قیاهت است کِ ؼـ آى، بِ تفسیف ضال کفاـ پفؼاغتِ ٍ ، بیاًگف ایي آیِ

باضؽ ٍ ّویي  ففهایؽ: ـٍش قًؽگی آًاى ؼـ اثف ففیفتِ ضؽى بِ ضیات ؼًیا، لؼب ٍ لَْ هی هی

ساب ففاهَضی ٍ اًکاـ قیاهت ٍ هطاساِ اػوال گفؼیؽُ است ٍ کیفف هغفٍـ ضؽى بِ ضیات 

 ِ ػؿا  ػؽم اػتٌایی غؽاست.ؼًیا ٍ ففاهَضی هطاساِ اػوال هاتالء ضؽى ب

 ػزاة خٌْن -2

ّای ضتوی الْی است، بٌابفایي کن تَخْی ٍ اػفاؼ اق آى، اق آًدایی کِ قیاهت اق ٍػؽُ

ی ایي ضَؼ. پس ؼـ سایِضَؼ ضػع گففتاـ بِ ایي غفت، هفتکب ػؿا  خٌّْن باػث هی

یاًگف آى است ٍ ی قیف بکٌؽ. کِ آیِففاهَضی، غؽای هتؼال ّن، کاففاى ـا ففاهَش هی

الٌَبسٔ ٍٓ هٓب لَىنٔ هِي   ّٓزَا ٍٓ هٓإٍْٓئىنٔ  وَوٓب ًَسٙ٘تُنٕ لٙمَبءٓ َٕٗٓهٙىنٔ  ٍٓ لٙ٘لَ الَْٕ٘ٓمٓ ًٌَسٓئىنٔ»: ففهایؽ هی

 ـا ضوا اهفٍق کفؼیؽ، ففاهَش ـا اهفٍقتاى ؼیؽاـ کِ گًَِ ّواى: ضَؼ گفتِ ًٍَبصٙشِٗي؛ 

«. بَؼ ًػَاّؽ یاٍـاًى ضوا بفاى ٍ است آتص ؼـ خایگاّتاى ٍ کفؼ، غَاّین ففاهَش

 (34( آیِ 45سَـُ خاثیِ ))

 پ٘شٍٕ اص َّا ٍ َّس -3

ِ   اًساى با پیفٍی اق َّا ٍ َّس، اق ـاُ ض  هٌطف  هی ّدای  ضَؼ؛ زدفا کدِ آى اق ٍسَسد

کٌدؽ؛ ؼـ  السالم سدفاـش هدی   ضیغاى است کِ ؼـ ایي هَـؼ، ؾات الْی بِ ضضفت ؼاٍؼ ػلیِ

ِ    قضاٍت ٍ ؼاٍـی پی ّدای  فٍ َّا ٍ َّس ًااش، قیفا پیدفٍی اق ّدَا ٍ ّدَس اق ٍسَسد

ضدَؼ کدِ غدؽای هتؼدال ؼـ ایدي قهیٌدِ       ضیغاًی است ٍ باػث ففاهَضی ـٍق قیاهدت هدی  

  ٗب دأٍدٔ إًَِب خٓؼٓلٌْبنٓ خَل٘فًَٔ فٖٙ الْإَسِِٕ فَبحٕىُنٕ ثٕٓ٘يَ الٌَبسِ ثِبلْحٓكِ ٍٓ ال تَتَجِغِ الَْْٓى»ففهایٌؽ:  هی

ِٙلَهٓ ػٓيْ سٓج٘لِ اللَِٙ إِىَ الَزٗيَ ِٗٓٙلَُىَ ػٓيْ سٓج٘لِ اللَِٙ لَْٔأنٕ ػٓأزاةٗ شَأذٗذٗ ثِوأب ًَسٔأَا ٗٓإَٔمٓ       فَ٘ٔ
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گفؼاًیؽین پس هیاى هفؼم بِ ضد ّ  [  ٍ خاًطیي] یا ؼاٍٍؼ، ها تَ ـا ؼـ قهیي غلیفِ «الْحٙسبةِ

ؼـ ضقیقت کسداًى  . ِ ؼـ کٌؽؼاٍـى کي، ٍ قًْاـ اق َّس پیفٍى هکي کِ تَ ـا اق ـاُ غؽا ب

اًدؽ ػدؿابى    کِ ـٍق ضسدا  ـا ففاهدَش کدفؼُ   آى[  سكاى] ـًٍؽ، بِ کِ اق ـاُ غؽا بِ ؼـ هى

 (26( آیِ 38)سَـُ ظ ) «.سػت غَاٌّؽ ؼاضت

کدِ ایدي هدَـؼ، ؼـ اهدف قضداٍت       ّای ضیغاى، پیفٍی اق َّا ٍ َّس بَؼُیکی اق ؼام

آٍـؼى اًساى، بِ ایي غفت قضت، اساا  ففاهَضدی  ضَؼ ٍ با ـٍی)؟؟؟؟( بیطتف هطاّؽُ هی

ـٍؼ. ؼـ ضؽیثی اق اهام ػلی ػلیدِ  یاؼ غؽا ففاّن ضؽُ ٍ ایواى ٍ اػتقاؼ بِ قیاهت اق بیي هی

 ففهایٌؽ:هؿهَم بَؼى ایي غفت ًاپسٌؽ بیاى ضؽُ کِ هی السالم

 :تفسدن ؼٍ زیدك اسدت    ی آى بف ضوا هىتفیي زیكى کِ اق ًاضیٍِضطتٌا، !اى هفؼم»

ؼاـؼ،  پیفٍى اق َّا ٍ آـقٍّاى ؼٍـ ٍ ؼـاق است، اها پیفٍى اق َّا، ضوا ـا اق ض ، باق هدى 

ؤْٜٗٓب الٌَأبسٔ، إىَ ؤخأَٓفٓ هٓأب    سپاـؼ؛  ٍ آـقٍّاى ؼٍـ ٍ ؼـاق قیاهت ـا بِ ؼست ففاهَضى هى

الَْٓٓى فَ٘ٓصٔأذٜ ػٓأيِ الحٓأكِ، ٍٓ اَهٛأب      اَخَبفٔ ػٓلَ٘ىُنٔ اثٌَبىِ اتِجٓبعٔ، الَْٓٓى، ٍٓ طَُلُ االَهٓلِ، فَبَهٛب اتِجٓبعٔ

 (42ی غغاِ الجالغِ، ًْح)«. طَُلُ االَهٓلَ فٌَ٘ٔسٙى اٙخٙشََٓ

 ففهایؽ:ؼاؼُ ٍ هیًیك ؼـ هَـؼ ایي ؼضوي غغفًا، ّطؽاـ  السالم اهام ػلی ػلیِ

فا ؼّؽ، زد یابؽ پفّیك هیّا ـاُ هیغؽا اًساى ـا اق ؼضوٌی ضیغاًی کِ پٌْاى ؼـ سیٌِ»

ّدا  ضَؼ اًساى، گففتاـ یا ػؽُ اففاؼ هٌطف  ضَؼ ٍ غَؼ ـا هفیدؽ آى کِ ضیغاى، باػث هی

 ّا سؼی ٍ تالش ٍ ػول ًوَؼى بِ ؼستَـات، هفاؼ غدَیص، بؽاًؽ؛ ٍ ایي اًساى، پس اق سال

ـسدؽ ٍ اق غدؽای هتؼدال ؼٍـ ضدؽُ ٍ فاغدلِ      کِ بِ غؽا بفسؽ، بِ ضدیغاى هدی  بِ خای ایي

کٌؽ کِ بِ ـاضتی غؽا ٍ قیاهت ـا ـّا ؽـ ؼـ گَش ایي اففاؼ ًدَا هیگیفؼ ٍ ضیغاى آى ق هی

ٍٓ حٓزَّسٓوُن ػٓذٍٔ٘اً ًَفَزَ فٖٙ الصٜذٍٔسِ خَفٙ٘٘بً ٍٓ ًَفَأََ فٙأٖ   افتؽ؛ ّای اًطفافی هیکفؼُ ٍ ؼـ ؼام گفٍُ

نِ، ٍٓ ّٓأَّٓىَ هَٔثِمَأبتٙ الؼٓظَأبئٙنِ،    اٙراىِ ًَدِ٘٘بً، فَإضَلَ ٍٓ ؤسدٕٓ ٍٓ ٍٓػٓذٓ فَوٌَٖٓ، ٍٓ صٓٗٛيَ سّٓ٘ئبتٙ الدٓشَائٙ

«. هٛيَحٓتَٖ اٙرَا استَذسٓجٓ، لَشٌَِٗتَِٔ، ٍٓ استَغلَكَ سٌَّٓ٘تَِٔ، اًَىَشَ هٓب صٓٗٛيَ، ٍٓ استَؼظَنٓ هٓب َّٓٛىَ ٍٓ حٓزَسٓ هٓب اَ

 (83غغاِ ، الاالغِ ًْح )
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فای ضدیغاى اسدت،   ی لؿت ٍ آـاهص ببٌابفایي ّفکاـی کِ با ّؽ  الْی ًااضؽ، ٍسیلِ

ّدا ٍ آـقٍّدای   قیفا ضیغاى، با قیٌت ؼاؼى اػوال قضت، باػث ـٍی آٍـؼى اًسداى بدِ آى  

کٌؽ؛ زَى هفگ ـا پایداى قًدؽگی   عَالًی ضؽُ ٍ ّوِ زیك ـا ؼـ قًؽگی ؼًیایی غالغِ هی

کٌؽ ٍ کاـّای خكیی ـا ًَػی اعاػت غؽا ؼاًستِ ٍ قیاهت ـا ؼاًٌؽ، ّفگك بِ آى فکف ًویهی

ِ ٍق قًؽُ ضؽى هفؼگاى ٍ ضاضف ضؽى اًساىکِ ـ ی ی ػدؽل الْدی ٍ هطداّؽُ   ّا ؼـ هطکود

ّا با توام کاـّای غَ  ٍ بدؽ بدؽٍى کدن ٍ کاسدتی اسدت      ی ػول ّف یا اق اًساىپفًٍؽُ

کِ، ؼـ آى ـٍق، تودام هدفؼم اق   ( ؼـ ضالی117-115، ظ1388)ؼستغیب،  کٌؽ.ففاهَش هی

، هؤهي ٍ کافف، ؼٍباـُ قًؽُ ضؽُ ٍ بفای ـسیؽگی غَ  ٍ بؽ، ظالن ٍ هظلَم، هغیغ ٍ ػاغی

ـساًؽ؛ تا غَباى، بِ پداؼاش  ّن هی بِ اػوالطاى ؼـ هَقف ضسا  ٍ ؼاؼگاُ الْی، ضضَـ بِ

( ؼـ ایدي غدَـت   25، ظ1389ّای غَؼ بفسٌؽ. )غالطی ، ّا ٍ بؽاى، بِ کیفف قضتیًیکی

 ای ؼـ هَـؼ آى ٍخَؼ ًػَاّؽ ؼاضت.ؼیگف ّیر خای ضا ٍ ضاِْ

ِ  ضاغل آى ی ففاهَضدی غدؽا ٍ اًکداـ ـٍق    کِ تواهی اساا  گوفاّی اًسداى ؼـ سدای

قیاهت است؛ قیفا اگف کاففاى، ـٍق قیاهت ـا ؼـ ایي ؼًیا ففاهَش کٌٌؽ، غؽای هتؼال ّدن ؼـ  

ّا ـا ففاهَش غَاّؽ کفؼ؛ الاتِ ففاهَضی غؽا، بِ هؼٌدای اق یداؼ بدفؼى ایطداى     آى ـٍق، آى

 کٌؽ.ّا ـا ؼـ آتص ؼٍقظ ـاٌّوایی هیـا اق کاففاى گففتِ ٍ آى ًیست بلکِ اساا  ـاضتی

 پ٘بهذّبٕ اخاللٖ ٍ سفتبسٕ -ة

القائات ضیغاًی عَـی ًیست کِ اًساى، آى ـا اضساس ًوَؼُ ٍ هیاى آى القائات ٍ افکاـش 

ی ٍی فف  بگؿاـؼ. قیفا ضیغاى، بِ غَـت هػفی ؼـ ًفس آؼهی ًفَؾ کفؼُ ٍ ساب ٍسَسِ

ی غَیص است. قیفا کٌؽ کِ آى فکف ٍ اًؽیطِکِ غَؼ اًساى، گواى هیالیضَؼ؛ ؼـ ضهی

ٗٓب ثٌٓىِ ءٓادٓمٓ لَب » ففهایؽ:ّای غَیطتي سَء ظي ًؽاـؼ؛ غؽای هتؼال هیّیر کس بِ اًؽیطِ

ْٔوٓب سَٕٓءٓاتِْٙوٓب إًَِِٔ ٗلٙ٘شُٗٓفْتٌٌََٙىُنٔ الّشَٕ٘طَبىُ وَوٓب ؤَخْشَجٓ ؤَثَٕٓٓٗىُن هِيَ الْدٌَِٓٔ ٌٗٓضِعٔ ػٌْٓٔوٓب لٙجٓبسْٓٔوٓب 
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اى ؛ «ٗٓشَئىُنٕ َّٔٓ ٍٓ لَجِ٘لُِٔ هٙيْ حَُٕٓ٘ لَب تَشًٍََْٕٔنٕ  إًَِب خٓؼٓلٌَْب الّشَ٘ٓبطٙ٘يَ ؤٍَٕلٙ٘ٓبءٓ لٙلَزٙٗيَ لَبٗٔؤْهٌَُٙى

ففقًؽاى آؼم، قًْاـ تا ضیغاى ضوا ـا بِ فتٌِ ًیٌؽاقؼ زٌاى کِ پؽـ ٍ هاؼـ ضوا ـا اق بْطت 

ؼـ . ّایطاى ـا بف آًاى ًوایاى کٌؽـاًؽ، ٍ لااسطاى ـا اق ایطاى بفکٌَؽ، تا ػَـت بیفٍى

ها ضیاعیي ـا ؼٍستاى . بیٌٌؽ بیٌیؽ، هى ّا ـا ًوىخا کِ آىاش، ضوا ـا اق آى ضقیقت، اٍ ٍ قایلِ

 (27( آی7ِ)سَـُ اػفا  ) «. آٍـًؽ کساًى قفاـؼاؼین کِ ایواى ًوى

بفؼ ٍ اق ٍسَسِ گفؼؼ ٍ بِ غؽا پٌاُ هیـ ضیغاى باغاف هیتٌْا اففاؼ پفّیكکاـ اق ضضَ

إِىَ الَزٗيَ اتَمََٕا إِرا هٓسْٛٔنٕ طبئٙفٗ هٙيَ الّشَٕ٘طبىِ تَزَوَشٍُا فَئِرا ّٔنٕ »یابؽ ٍ ؼام ضیغاى ـّایی هی

 (201 (7))سَـُ اػفا  « هٔجٕصٙشٍُىَ

 اػتوبد ثِ ًفس سشوش -1

ی ی اًساًیت غاـج کفؼُ ٍ بِ هفتاِآى، اًساى ـا اق هفتاِی ٍسیلِاٍلیي غفتی کِ ضیغاى بِ

زدِ ؼـ ػلدن   کطاًؽ، اػتواؼ بدِ ًفدس سدفکص اسدت. آى    ی ضیَاًیت هیًاقلِ، ّواى هفتاِ

ضَؼ، زگًَگی ًگفش ٍ قضداٍت اًسداى   ـٍاًطٌاسی اق آى بِ ػٌَاى اػتواؼ بِ ًفس یاؼ هی

ٍ باقغَـؼّای اًسداى ـا تَغدیف    ّا، اػتقاؼاتی غَؼش است کِ ایي ػااـت، اـقشؼـباـُ

کٌؽ. قهاًی اًساى اق اػتواؼ بدِ  کٌؽ. اػتواؼ بِ ًفس، اـقش اًساى، ًسات بِ غَؼ ـا بیاى هیهی

گًَِ کِ ّست بپؿیفؼ. اػتواؼ بدِ ًفدس   ًفس قابل قاَلی بفغَـؼاـ غَاّؽ بَؼ کِ غَؼ ـا آى 

 (6، ظ1، ج1377ضؼیف، ّواى اضساسی کِ ففؼ، بػَاّؽ ضػع ؼیگفی باضؽ. )خَاؼی، 

آیؽ زدفا  ٍخَؼ هیی اػتواؼ بِ ًفس ضؼیف، گٌاُ ٍ سفکطی ؼـ اًساى بِ ٍسیلِپس بِ

یابی بِ زیكی غاـج اق تَاًص است؛ پس اػتواؼ بِ ًفدس سدفکص   کِ اًساى ؼـ غؽؼ ؼست

اهاـُ، ّواى ًفس سفکطی کِ اًساى ـا بِ گٌاُ ؼػدَت  آیؽ. ًفس ی آى پؽیؽ هیّن ؼـ سایِ

کطداًؽ. ؼـ  ی ػقل، اًساى ـا بِ سقَط ٍ تااّی هدی ٍسیلِغَـت ػؽم هْاـ بِ  کٌؽ ٍ ؼـهی

ایي هفضلِ ٌَّق ػقل ٍ ایواى، آى قؽـت ـا ًیافتِ کِ ًفس سفکص ـا هْداـ قؼُ ٍ آى ـا ـام  

کٌؽ، بلکِ ؼـ بسیاـی اق هَاـؼ ؼـ بفابف اٍ تسلین ضؽُ ٍ یا بفای گالٍیك ضؽى ًفس سفکص، 

 (286، ظ5، ج 1389ؼّؽ. )ضسیٌی، ٍ ضکست هیکَبیؽُ اٍ ـا بف قهیي 
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بفضسب ؼستَـّای هْلا، اًساى ـا ٍاؼاـ بِ کاـّای قضت ًوَؼُ ٍ ایي ًفس، هیل بِ 

عایؼت بؽًی ٍ اهف بِ لؿت ٍ ضَْات ضسی ًوَؼُ تا قلب ـا بِ خْت سدفلی بکطداًؽ ٍ آى   

 (86-85، ظ1387ّا ٍ هٌاغ اغال  ؾهیوِ است. )اهیفی، هاٍـای بؽی

ی پایاى کاـ غَیص، بِ اى زیكی است کِ ّوسف َّسااق ػكیك هػف، با هطاّؽُایي ّو

ٍ هدي ًفدس غدَؼ ـا     ٍ َهب ؤُثٓشِاُ ًَفْسٖٙ إِىَ الٌَفْسٓ لَإَهٛبسٌٓٓ ثِبلسَٜءٙ...؛»آى اضاـُ ًوَؼ ٍ گفت: 

ا کٌؽ، هگف کسى ـا  کِ غؽا ـضن کٌدؽ، قیدف   کٌن، زفا کِ ًفس قغؼاً بِ بؽى اهف هى تافئِ ًوى

 (53( آی12ِ)سَـُ یَسف ) «.پفٍـؼگاـ هي آهفقًؽُ هْفباى است

ِ  ًفس اهاـُ؛ ًفسى است کِ ضؼلِ ّداى اًسداًى ٍ هؼٌدَى ـا     ی اـقشی فسداؼش ّود

. ضیغاًی کدِ تأثیفگدؿاـ ًفدس اهداـُ ؼـ     کٌؽ سَقاًؽُ ٍ خك بِ پستى ٍ ـؾالت ـاٌّوایى ًوى 

ٍی ضدؽُ ٍ اق ـاُ ضد  غداـج     ٍخَؼ اًساى است، با ؼػَت اًساى بِ بؽی ساب گففتاـی

گفؼؼ؛ الاتِ ؼـ ؼػَت ضیغاى، اخااـی ؼـ کاـ ًیست زفا کِ اًسداى، هػتداـ بدَؼُ ٍ بدا     هی

پؿیفؼ. بٌابفایي اگف اًسداى ؼاـای ػقدل سدلین    اغتیاـ غَیص، ؼػَت الْی یا ضیغاًی ـا هی

ّدا  ؽُ بِ بؽیکٌٌباضؽ، غَؼ ـا اق افتاؼى ؼـ هْلکِ، ًدات ؼاؼُ ٍ ّفگك هیؽاى ـا بفای ؼػَت

گؿاـؼ. ٍ اًساى، با ؼاضتي اػتواؼ بِ ًفس، هطت هطکوی بف بیٌی ضیغاى غَاّدؽ قؼ.  باق ًوی

ؼـ غَـت اففاط بَؼى اػتواؼ بِ ًفس، آى غفتی هؿهَم ٍ ًاپسٌؽ غَاّؽ بَؼ؛ قیفا اگدف ؼـ  

 اهاـُ ًااضؽ، ؼیگف غَبی ّن هؼٌا ٍخَؼ اًساى ٍ یا غاـج اق ٍخَؼ ٍی، الْام بػص بِ ًفس

پیؽا ًػَاّؽ کفؼ؛ زفا کِ غَبی، آى ٍقت غَ  است کِ اًسداى ّدن اهکداى غدَبی ٍ ّدن      

اهکاى بؽی ـا ؼاضتِ باضؽ، ٍ اق هیاى غَبی ٍ بؽی، غَبی ـا اًتػا  ًوایؽ. )ضد  ضدٌاس،   

 (181، ظ1379( )ضسیٌی تْفاًی، 470ظ 1383، 1ذ  1383

 ػدت -2

دب ٍ غَؼپسٌؽی است؛ بؽیي هؼٌا ضَؼ، ػبیٌی ففؼ هییکی اق اهَـی کِ باػث غَؼ بكـگ

ضواـؼ، غَاُ ؼاـای بیٌؽ، غَیطتي ـا بكـگ هیکِ ضػع، بِ ساب کوالی کِ ؼـ غَؼ هی
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بالؽ، ؼـ ٍاقغ کِ آى غفتی ـا کِ ؼاـاست بِ آى هیآى کوال باضؽ، غَاُ ًااضؽ اػن اق ایي

فایي بِ ساب ( بٌاب57، ظ6، ج 1377؛ ًفاقی، 390، ظ1381کوال باضؽ یا ًااضؽ. )ًفاقی، 

ایي کوال، ضػع، اق هٌؼن آى غافل ضؽُ، اق غَؼ ٍ اػوال غَیص ـاضی ٍ هسفٍـ است. 

ای کِ غَؼ ـا هقػف ًؽاًستِ بلکِ بِ ساب اػوال ًیکَیص بفای غؽای هتؼال ًیك گًَِبِ 

 (138گؿاـؼ. )ػااس، اسواػیای یكؼی، ففٌّگ اغال ، قن، هسدؽ خوکفاى، ظهٌّت هی

کِ، کاف اق ًتایح ٍ ثوفات ػدب بَؼُ ٍ ففقص کاف ٍ ػدب است ایيتفاٍتی کِ بیاًگف 

ی ًفس با کسی یا زیكی ؼـ اًساى بِ ٍخَؼ با ػدب ایي کِ غفت ػدب، بؽٍى هقایسِ

آیؽ یؼٌی هقایسِ، ضفط ًیست ٍلی کاف بف غال  ػدب، غفتی است کِ ّویطِ ؼـ هی

خَؼی کاف است. بٌابفایي آیؽ یؼٌی هقایسِ، ضفط ٍی ًفس با ؼیگفی بَخَؼ هیهقایسِ

کِ غَؼ ـا ی اًساى بف ایيتَاى گفت کاف، ػااـتست اق اضساس ـاضتی ٍ اػتواؼ ٍ تکیِّهی

 (284، ظ 1378ؼاًؽ. )ضاف، اق ؼیگفاى بفتف هی

، با اثفگؿاـی ؼـ ٍخَؼ اًساى، باػث غَؼپسٌؽی ضػع ضؽُ ٍ اق ایي ـٍ ضیغاى

ّای سقَط ـا بِ ـٍی اٍ باق ِ ٍ ـاُّای ـضؽ ٍ تکاهل ٍی گطتساب بستِ ضؽى ـاُ

سف بفؼ ؼـ ٍاقغ گاهی ای کِ ؼـ ػدب ٍ غَؼپسٌؽی بًِوایؽ. پس اًساى، ّف لطظِ هی

اغغف، الْاهی ًیا، اغال  ًظاهی، ؼاـؼ؛ )اقتااس اق: ػلیسَی ًیستی غَیص بف هی بِ

ست؛ غَؼپسٌؽی ّالکت ا»ففهایٌؽ: زِ اهیفهؤهٌاى ػلی ػلیِ السالم هی( زٌاى144ظ

   (506، ظ2، ج1362)ابي بابَیِ، « الؼدب ّال،

تَاى گفت: اًساى با ففاّن کفؼى قهیٌِ ؼـ غَؼ، تسلظ ضیغاى ـا بفای بٌابفایي هی

ّای ضیغاى ؼـ خسن کٌؽ ٍ با هسلظ ضؽى ٍی ؼـ ٍخَؼش، ًتایح ٍسَسِغَیص آهاؼُ هی

ـؼًص بِ ایي غفت گفؼؼ پس با ـٍی آٍٍ ـٍش ٍی ًْاؼیٌِ ضؽُ ٍ باػث غَؼپسٌؽی اٍ هی

 ضَؼ.قضت، باػث ففاهَضی یاؼ غؽا ضؽُ ٍ ؼـ گفؼا  ّالکت گففتاـ هی
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 تىجش -3

کاف ضالتی است کِ ؼـ آى ففؼ، غَؼ ـا با ؼیگفاى هقایسِ کفؼُ ٍ غَیطتي ـا بفتف ٍ باالتف 

اق ؼیگفی ؼاًستِ ٍ اق آًاى اًتظاـ بكـگؽاضت ٍ غؽهت ـا ؼاـؼ ٍ گاّی اق هػاضات ٍ 

، 1381ًوایؽ کِ ایي اًتظاـ ٍ اػوال، تکاف ًام ؼاـؼ؛ )ًفاقی، ًاى پفّیك هیّوفاّی با آ

 ّای ضیغاًی ؼـ افکاـ ضػع است.( ایي غفت، ًطأت گففتِ اق ٍسَس263ِظ

ی تکاف ٍ غَی استکااـی، ضیغاى است کِ ٍقتی اق عف  غؽا ؼسدتَـ  باـقتفیي ًوًَِ

اهتٌداع ًودَؼ ٍ ػلدت ًاففهداًیص     السدالم ؼاؼُ ضدؽُ، سدفپیسی کدفؼ، ٍ     سدؽُ بف آؼم ػلیِ

ٍٓإِر ْلُلٌَْأب  »ففهایدؽ:  عَـی کِ غؽای هتؼدال هدی  بیٌی اٍ بَؼ ّواىغَؼبفتفبیٌی ٍ غَؼبكـگ

ٍ زدَى   ٍٓاسٕأتَىْجشَ ٍٓ وأبَىَ هٙأيَ الْىَأبفٙشِٗيَ؛      لٙلْوٓلَئىَِٔ اسٕدٔذٍٔاْ الَدٓمٓ فَسٓدٓذٍٔاْ إِلَأب إِثٕلٙأ٘سٓ ؤَثأىٓ   

کِ سفباق قؼ ٍ کاف ٍـقیدؽ   -خك ابلیس ؼم سدؽُ کٌیؽ، پس بِبفای آ :ففضتگاى ـا ففهَؼین

 (34( آی2ِ)سَـُ بقفُ )«. بِ سدؽُ ؼـ افتاؼًؽ[  ّوِ] -ٍ اق کاففاى ضؽ

 : ففهایؽهی استکااـ ٍ تکاّف فف  یؼـباـُ عااعاایی ػالهِ

 کسدی  ٍ اسدت  ًؽاضدتي  کدفؼى،  علدب  یٍ القهِ است بكـگی علب هؼٌی بِ استکااـ

 هدؿهَم  ایدي  ٍ بؽاًدؽ  تفبكـگ ؼیگفاى اق ـا غَؼ اؼػا، غف  بِ بػَاّؽ کِ ٌؽکهی استکااـ

 باضدؽ،  آى ؼاـای ًفسِ فی هتکاّف کِ ایي زِ است، کافیای با ظَْـ هؼٌی بِ تکاّف ٍلی است،

 غففاً ٍ باضؽ ًؽاضتِ زِ ٍ است ض  تکاف تکافش، غَـت ایي ؼـ کِ ساطاى غؽای: هاًٌؽ

ِ  ضَؼ آى هؽػی غفٍـ ـاُ اق  .غدؽا  غیدف  تکادف  هاًٌدؽ  اسدت  هدؿهَم  ٍ باعدل  تکادفش  کد

 (266، ظ12  ج 1417)عااعاایی،  

هفاسؽی کِ باػث غَاـی ابلیس ضؽ، تکاف است کِ اق ـاُ  تَاى گفت؛ اق خولِپس هی

 اش ضؽ.ّای زٌؽیي ّكاـ سالِغفٍـ ؼـ ٍی بَخَؼ آهؽ کِ ساب اق بیي ـفتي ػااؼت

ی ابلیس، پٌؽ گیفیؽ پس اق کاـ غؽا ؼـباـُ»ؽ: السالم ففهَؼً زِ اهام ػلی ػلیِزٌاى

ای کِ کفؼاـ ؼـاق هؽت اٍ ـا تااُ، ٍ کَضص ففاٍاًص ـا بف باؼ ؼاؼ ٍ ایي بِ ساب لطظِ

 (192الاالغِ، غغاِ )ًْح«. تکاف ٍ سفکطی بَؼ
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ی غَؼپسٌؽی ٍ تکاف، ًِ تٌْا اًساى ـا اق پؿیففتي ض ، باق ؼاضتِ بِ ّف ضال غفیكُ

ؼست ففاهَضی یفش ض  ـا اق ؼست ؼاؼُ ٍ سؼاؼت ؼًیا ٍ آغفت غَؼ ـا بِبلکِ اساا  پؿ

 ضَؼ. سپفؼُ؛ زفا کِ تکاف ٍ غَی ًاپسٌؽ، هاًغ اق خؽال ٍ اًکاـ ًطؽُ ٍ هاًغ پؿیفش ض  هی

 خّشن  -4

بداـ ؼیگدف، اثدف    ی اًسداى، اسدتفاؼُ کدفؼُ    ضیغاى سفکص اق ّف عفی  هوکي بفای ٍسَسِ

ًوایاًؽ. غطدن، کیفیتدی   طن ٍ غضب ؼـ اًساى پؽیؽاـ هیی غَیص ـا بِ غَـت غٍسَسِ

ی آتص غؽای هتؼال اففٍقش یافتِ، ٍ ضدالتی کدِ اق بفغدَـؼ بدا     ًفساًی است کِ اق ضؼلِ

 (116، ظ1361آیؽ. )ؼستغیب، ًاهالیوات، بفای اًساى پیص هی

ضدَؼ. ؼـ  غضب کِ عف  اففاط آى بَؼُ اق پیؽایص ضالت ًفساًیِ ؼـ ـٍش، پؽیؽاـ هی

گفی ؼـ اػوال آى ًاپسٌؽ ٍ قضت است. قیقت اغل غفت غضب ًاپسٌؽ ًاَؼُ، بلکِ ّفقُض

 (102، ظ6، 1391)اکافی، 

بٌابفایي ضػع هَـؼ ٍسَسِ، ؼـ غَـت ضؽت غضب، ضفکت ٍی ّن ضؽت یافتدِ ٍ  

پَضاًؽُ ٍ کاـ ای، ًَـ ػقل ـا ضَؼ کِ هاًٌؽ ؼٍؼ تیفُضفاـتی ؼـ هغك ٍ اػػابص پؽیؽاـ هی

ـا ضؼیف کفؼُ، باػث ؼیَاًگی ٍی ضؽُ، کٌتفلص اق ؼست ـفتِ ٍ اق غدَؼ غافدل    ٍ اثف آى

ضَؼ. ٍ ضیغاًی کِ باػث پؽیؽ آهؽى ایي غفت قضت ؼـ اًساى ضؽُ باـ ؼیگف، ففغت ـا هی

ّدا  تْوت آففیٌؽ؛ّا هیغاف سَء استفاؼُ کفؼُ ٍ فاخؼِهغتٌن ضوفؼُ، اق ایي اًساى اق غؽا بی

زَى تیفی، قلب ٍی ـا ًطاًِ ـفتِ ٍ ضَؼ ٍ ّف کؽام ّن.. ًوایاى هیّا ٍ.ٍ ًاسكاّا ٍ ؼـٍؽ

 آٍـؼ. آؼهی ـا اق پای ؼـ هی

پس اًساى با ففٍ غَـؼى غطن غَیص ٍ ػفَ ٍ گؿضت عف  هقابل ٍ با اهیؽ بِ ػفَ 

تَاًؽ ایي غفت قضت ـا اق غَیص بفعف  ساغتِ ٍ بف ضیغاى پطت کٌؽ ٍ ـضوت الْی هی

 ًوایؽ.ٍ غَؼ ـا اق ٍی ؼٍـ 
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 گيری نتيجه

ضیغاى سدفکص ٍ ػػدیاًگف بدِ سداب تودفؼ اق ففهداى غدؽا اق ـضودت الْدی ٍسدؼاؼت           

 ِ ِ ابددؽی، ؼٍـ ضددؽُ ٍ ایددي ؼٍـی بدد ی ٍی گطددتِ اسددت؛ ٍی سدداب لؼٌددت غددؽا القهدد

پیَستِ ؼـ غدؽؼ اسدت؛ تدا بدا ؼام گدؿاـؼى بدف سدف ـاُ اًسداى، بدِ ّدف عفید  هوکدي،             

ًوایدؽ ٍ کداـی کٌدؽ کدِ بدیي اٍ ٍ بٌدؽگاًص       آؼهی ـا هاًٌؽ غدَیص اق ؼـگداُ الْدی ؼٍـ    

  ِ السدالم کدِ اسداا  ـاًدؽُ ضدؽًص ـا اق       فاغلِ اًؽاقؼ تا اق ایي عفی  بتَاًدؽ اق آؼم ػلید

ِ   ؼـگاُ الْی هْیدا کدفؼُ بدَؼ، اًتقدام گیدفؼ. ٍی بدا هْداـت        ی عدفؼ  ّدای هتفداٍتی قهیٌد

ؼاؼى اهدَـ  ٌدت ّدا، بدا آـایدص ٍ قی   آؼهی ـا اق ؼـگاُ الْی ففاّن کدفؼُ؛ کدِ ایدي هْداـت    

ی ٍػدؽُ ٍ ٍػیدؽّای ففیاٌدؽُ اسدت. ضدیغاى ؼام غدَؼ ـا ؼـ هطدل        ٍسیلِؼًیَی ٍ یا بِ

کٌددؽ ٍ ًسددات بددِ پفّیكکدداـاى ٍ بٌددؽ هػلددع تسددلغی  هؼیددَ  ٍ هطددکل ؼاـ پْددي هددی

       ِ ّدا تدأثیفاتی ؼـ   ًؽاـؼ. بٌابفایي اگف اًساى بدِ ؼػدَت ضدیغاى لایدا گَیدؽ ایدي ٍسَسد

اثدف آى ففاهَضدی یداؼ غدؽا اسدت کدِ ایدي هغلدب،          تدفیي گؿاـؼ کدِ هْدن  ٍخَؼ ٍی هی

        ِ ی ّواى پاسع سؤالی است کدِ بفاسداس تطقیقدات اًددام ضدؽُ بدِ آى ـسدیؽُ ٍ ففضدی

ففاهَضدی باػدث غدَؼ ففاهَضدی ضدؽُ ٍ ػدالٍُ بدف ایدي         بیاى ضؽُ ثابت گفؼیؽ کِ غدؽا 

کفدف، ضدف،، ًفدا ، ففاهَضدی یداؼ قیاهدت، غَؼپسدٌؽی ٍ         اثف، تدأثیفات ؼیگدفی زدَى   

 ضَؼ.هی بیٌی ٍ یأس ٍ ًا اهیؽی اق ـضوت الْی ٍ ...كـگ غَؼ ب

 

 کتابنامه
 

 نٗلشآى وش .1

 ی.فاقیاهلل هکاـم ض تیالسالم آ ِیػل يیالوَهٌ فیاهام اه امیپ الجالغِ ًْح .2

 .3، ج اللغِ سٗ٘هؼدن همب (،  395)م  ي،یابَالطس ا،یفاـس اضوؽ بي قکف ابي .3



 036    ینقرآ اتیبر انسان از منظر آ طانیتسلّط ش یامدهایها و پ راه

اٍل، قن،  ، ذ2ج  ،یغفاـ اکاف،ی ، هطق : ػلالخصبل(، 1362) ،یػل بي هطوؽ ،یقو ِیبابَ ابي .4

 .يیهؽـس ی خاهؼِ

 .ؼاـغاؼـ فٍت،یسَم، بذ ، 13، ج الؼشة لسبى(،   1414)هکفم،  ابي هطوؽ هٌظَـ، ابي .5

 اؼی، هطْؽ، ب1ٌ-13ج  ،الدٌبى سٍِ ش٘تفس(،   1408) ،یػل بي يیضس ،یـاق ابَالفتَش .6

 .یـضَ آستاى قؽس یاساله یّا پژٍّص

 .، قن، هسدؽ خوکفاىفشٌّگ اخالق(، تا یب)ػااس،  ،یكؼی یلسواػا .7

 .سواء یففٌّگ ی ذ ضطن، تْفاى، هؤسسِ ،طبى٘ش ّٕب ّب ٍ گبم دام(، 1391)هطوَؼ،  ،یاکاف .8

 .زا یب ،ٖاخالق ًظبه(، تا یب) اغغف،ی ػل ا،یً یالْاه .9

 یاهام ػل بِ ففهاى یتیفیهؽ لیتطل ،ٖاساله تٗشٗهذ (،1387بْاـ ) ،یًقی ػل ،یفیاه .01

  .تیالسالم بِ هالا اضتف، ذ اٍل، تْفاى، فدفٍالِ یػل

 نی، هتفخن: هٌػَـ، ضکاػتوبد ثِ ًفس شٗافضا ّٕب ساُ(، 1377) ر،یپ یٌؽیس ر،یپ اًؽـٍ .00

 .کاًَشیذ اٍل، تْفاى،  ،یخَاؼ

ؼٍم، قن،  ، ذ1، ج الىلن دسس ٍ غشسالحىن(، 1410)هطوؽ،  بي ػاؽالَاضؽ ،یآهؽی ویتو .02

 .یسالهؼاـالکتب ا

 .، ذ پٌدن، قن، ًطف اسفاء3ج  ،ن٘تسٌ ش٘تفس(، 1389تابستاى )ػاؽاهلل،  ،یآهل یخَاؼ .03

، ذ اٍل، 5ج  ،ِ٘الصحبح تبج اللغِ ٍ صحبح الؼشث (،  393بي ضواؼ، )م  لیاسواػ ،یخَّف .04

 .  1433 ي،یالؽ ضوس نیلاٌاى، ًطف ابفاّ فٍت،یب

ضضفت  ی ، قن، هؤسسِلشآى ذگبُٗاص د ٖاخالق اساله(، 1379قهستاى )اغغف،  ،یتْفاً یٌی .05

 .فیففخِ الطف یغاضب الكهاى ػدل اهلل تؼال

، تبج الؼشٍس هي خَاّش المبهَس (،  1205)م  ،یضٌف ،یاؽیق ،یٍاسغ ي،یالؽ هطب ،یٌیضس .06

 .10ج 

، ذ اٍل، قن، 2، ج ّبى هثٌَى( )ششحى ثش حىبٗت ثّشٌَ اص ًى(، 1383)ضسیي،  ضٌاس، ض  .07

 .ى ضاکفهَسسِ ففٌّگى اًتطاـات



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه      037

، ذ 1هتفخن: اضوؽآـام، ج  ،بُ٘الح(، 1380)آـام، اضوؽ،  ،یهطوؽـضا، هطوؽػل ،یویضک .08

 ی.زْاـم، تْفاى، ؼفتف ًطف ففٌّگ اساله

، ذ اٍل، تْفاى، ًطف 10ج  ،غ٘دائشُ الوؼبسف تّش(، 1375) گفاى،یٍ ؼ يیالؽ بْاء ،یغفهطاّ .09

 ی.هدلس ؽیسؼ ؽیضْ

 .یًدف ی، قن، هفػطالشة الوَسد (،  1403) ؽ،یسؼ ،یلاٌاً یضفتًَ یغَـ .21

 .فاقیض تیتْفاى، کاًَى تفب ،ٖاخالق اساله(، 1361) ي،یػاؽالطس ب،یؼستغ .20

 .ی، قن، اًتطاـات اسالههؼبد(، 1388بْاـ ) ي،یػاؽالطس ب،یؼستغ .22

اٍل،  ، ذ1ج  ،نٗوش لشآى الفبظ هفشدات (،   1412) هطوؽ، بي يیضس ،اغفْاًی ـاغب .23

 .ؽاسالمیًَ فٍت،یب-ؼهط 

 .، هتفخن: هطوؽـضا، خااـاى، قن، ذ زْاـم، ّدفتاخالق(، 1378)ػاؽاهلل،  ف،ضا .24

ششح اصَل  ٖف٘وّشف الَاف(، 1388)هطوؽ،  يیالؽ يیبي هؼ یهطوؽ ّاؼ ،یفاقیض فیضف .25

 .ثیذ اٍل، قن، ؼاـالطؽ ،ٖوبف

، قن، ؼفتف اًتطاـات 19، ج المشآى ش٘تفس ٖف ضاى٘الو(،   1417) ي،یهطوؽضس ،ییعااعاا .26

 .قن یِ یػلو ی ضَقُ يیهؽـس ی خاهؼِ یاساله

 .هغاَػات یػلوی  سَم، تْفاى، هَسسِ ، ذ6ج  ،يٗهدوغ الجحش(، 1375) ي،یفػفالؽ ،یطیعف .27

ٍ پژٍّص: هطوؽـضا،   ی(، تطقیًَ بِ ًثف عَب ی)ًگاّ نٗلشآى وش ٕ لغت ًبهِ ،یضؼفاً ػالهِ .28

 .فیففخِ الطف یاهلل تؼال دلهَػَؼ ػ یضضفت هْؽ یففٌّگ اؼیذ ؼٍم، تْفاى، بٌ ،یکفهاً یاثیغ

 .تا ی، ب7-6ج  ،ي٘الؼ (،  175بي اضوؽ، )م  لیغل ،یؽیففاّ .29

 .2ج  ،ٖللشافؼ ش٘الّششح الىج تٗغش ٖف ش٘الوصجبح الوٌ (،  770)م  ،یاضوؽ بي هطوؽ هقف ،یَهیف .31

 .اؼیبٌ خا، ی، ذ اٍل، بفشٌّگ لغبت لشآى(، 1366)هطوؽ،  ب،یقف .30

 ی.، ذ ضطن، تْفاى، ؼاـالکتب اساله4، ج س لشآىلبهَ(، 1371)اکاف،  یػل ،یطیقف .32

 .ی، قن، زاپػاًِ سلواى فاـسهؼشاج السؼبُ ٕ خالصِ(، 1377تابستاى )ػااس،  ،یقو .33

 .ِیاساله یِ یػلو ی، ذ اٍل، تْفاى، کتابففٍض1ج  ،ٖاصَل وبف(، 1369) ؼقَ ،یهطوؽبي  ،یٌیکل .34

ی  تفخوِ ،مِ٘الحم هفتبح ٍ ؼِالّششٗ هصجبح(، 1360) ،یهطوؽ باقف بي هطوؽ تق ،یهدلس .35

 .فاىیضکوت ٍ فلسفِ ا ِی، ذ اٍل، تْفاى، اًدوي اساله57ج  ،یهػغفَ



 038    ینقرآ اتیبر انسان از منظر آ طانیتسلّط ش یامدهایها و پ راه

 .ؼاـالؿکف یففٌّگ ی ، ذ ضطن، قن، هؤسسِهفشدات لشآى(، 1384بْاـ ) ؽ،یضو ،یهطوؽ .36

تْفاى، ساقهاى زا  ٍ  ،ٍٖح ٕ ٌِٗآ روش دس ٖتدل بدخذاٗ(، 1381بْاـ )کاظن،  ،یهطوؽ .37

 .یٌّگ ٍ اـضاؼ اسالهاًتطاـات ٍقاـت فف

 ٍ یآهَقض ی ، ذ سَم، قن، هؤسسِاٍ ٕثِ سَ(، 1383تابستاى ) ،یهطوؽتق ،یكؼی هػااش .38

 ی.ٌیاهام غو یپژٍّط

 يیضس ؽیس يیتؽٍ ،َٗدس لشآى ٍ حذ ٖهَضَع اخالل ىصذٗ(، 1389)ًاغف،  ،یفاقیض هکاـم .39

 .ِیذ پٌدن، تْفاى، ؼاـالکتب االساله ،یٌیضس

(، ج یاغغفغفٍ ی، تفخوِ )ػللشآى آدم اص ًظش(، 1384قهستاى ) هطوّؽخَاؼ، ،یغفٍ یهَسَ .41

 .، ذ ؼٍم، تْفاى، ذ هْاـت2

 .، تْفاى، ضکوت1، ج خبهغ السؼبدت(، 1381) ،یهطوؽهْؽ ،یًفاق .40

 .، ذ ضطنهؼشاج السؼبدُ(، تا یب)هال اضوؽ،  ،یًفاق .42
 



 
 


