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 چکیذُ

 یٙری )د یذایؾٚ ٔٙـب د یخچٝٔخشّف ثذٖٚ دشداخشٗ ثٝ سبس یٞبآٔٛصٜ ثذاء دس حٛصٜ یشیثٝ وبسٌ

دس اثذاع آٔرٛصٜ ثرذا    یذٌبٜٔمبِٝ ثب سٛػٝ ثٝ ػٝ د یٗاػز. ا یٔٙغم یشغ ی(، وبسثؼشیٙید یشغ یبٚ

( یخدس عرَٛ سربس   یػٙز اِٟر  یه. ثذا ثٝ ػٙٛاٖ 8 یٝ. سٛػظ فشلٝ أب7ٔیؼب٘یٝسٛػظ فشلٝ و .6)

 یرذٌبٜ ػرذغ ادِرٝ د   وشدٜ ٚ یبٖسا ث یهٞش یُ، دالا٘ذُّٔ ٚ اِٙحُ ثٝ آٖ دشداخشٝٞبی  وٝ وشبة

دْٚ سا )ثرٝ خربعش    بٜیذٌٚ د، فمذاٖ ػٙذ ٌضاسؽ( یؼب٘یٝثذا ٘ضد و یففمذاٖ سؼش یُاَٚ سا )ثٝ دِ

دٞذ.  ٔی ٔٛسد ٘مذ لشاس (، ػذْ سٛػٝ ثٝ لشائٗ ػّٓ أبْیٝٔصغّح ثذا ٘ضد أبٔ یفٟٓ ٘بدسػز ٔؼٙب

ٝ لجُ اص و یخیسبسٞبی  ػذْ سٛػٝ ثٝ وبسثؼز ثذا دس ٌضاسؽ ٝ ٚ أبٔ یؼرب٘ی ، ثرٝ ػٙرٛاٖ اؿرىبَ    یر

دس  یاِٟ یػٙز ػبس یهآٔٛصٜ ثذا سا ثٝ ػٙٛاٖ  یزٌشدد ٚ دسٟ٘ب ٔی ٔغشح یذٌبٜٔـششن ٞشدٚ د

ٜ لرشاس دادٜ ٚ دس سٛػرٝ ثرٝ د    یشؽٔرٛسد درز   یٓ،لرشآٖ ورش   یبرثب اػشفبدٜ اصآ یزثـش یخسبس  یرذٌب

وٙذ. ٔی سا دس خصٛف آٖ ٌضاسؽ یٗٔٙبثغ فشل والٔی –یخی، ؿٛاٞذ سبسیٝأبٔ ٘ذیـٕٙذاٖا

 
  .یّیٝاػٕبػ ،یٝٔخشبس، أبٔ ،یؼب٘یٝثذاء، وّبیکلیسی:ٍاشُ

                                              
 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جاقیػ اوالم، ؾايٍگاه با٬كال١لىم. 

mohammadjavadpordel@gmail.com 
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 همذهِ

 یها گماقياها ايؿ  ؾاؾهؾق آیًؿه ؼبك  هىاقؾیال جع٭٫  و ایمه ا٘هاق ايبیا  الهی
 کًرؿ یهایى پكوً قا ؾق ـهى ایصراؾ  لفا ايؿ هىاقؾ بىؾهآو  ؾقبكؾاقيؿه جؽل٧ ،جاقیؽی

ؾاٌرحه باٌرؿ؟ ایرى  جىايرؿ یهچه ٠اهل و یا ٠ىاهلی  ؾاؾه قغکه ایى ج٥ییكات و جعىنت 
ایرى اهرىق هىربى٪ بره  گیكی ینجّرمه اوث یا ج٥ییكات ؾق ٠لن ؼؿاويؿ يیم وشىؾ ؾاٌح

 ؾاؾه پاورػجىوٗ هحکلماو ٌی١ه،  ٔبؿآ جبییى آهىلهبا  ها پكوً یىا شهل بىؾه اوث؟
 اوث. ٌؿه

يرمؾ ٌری١ه بره و  0000،000:0ٓل٥ث به ه١ًای ٜٔهرىقٓ ٔقا٤رب اِر٩هايی،ؾق بؿا 
ی; آیه یه١ًاهماو  ـِ ِه ها َلْن یکىُيیىا یْذَح  :01/ 01لهرك ورىقه ; :ُبىَو َو َبضا َلُهْن ِهَى اللَّ

 و هرىقؾ هًا٬ٍرات کالهری ٬كاقگك٨حرهآولی کاقبىث  0013:004ِٓؿو٪،ٔ باٌؿ، یه
 هىقؾجىشره ایرى بعرد اورث کرهقیٍه پیؿایً واکاوی  آهىله،ال ه٭ؿهات ایى  .اوث

 گیكؾ. یهپژوهٍگك جاقیؽی ٬كاق 

 ،ايؿیٍرهپیؿایً یا آ :بكقوی جاقیؽی پیؿایً ايؿیٍه بؿا پاوػ به ایى پكوً اوث
ی  ورًث  ٠ًىاو بهيکه آیا  ٓیكؾیًیاوث ٤ٔؾاٌحه  ویاوی ال وىی ظاکماو و٬ث هًٍؤ

 هًٍرؤؾیًیٓ ؾق بیى شىاهٟ بٍكی ؾق ظال شكیاو بىؾه اوث؟ ؾق ِىقت اذبات ٔ یاله
 جىايؿ یيمهحکلماو ؾیى  یها پاوػؾیگك ایى ج٩کك شایگاهی ؾق  ،ایى اِٙالض یكؾیًی٤

ؾق  .کًرؿ یهجركویس ، شبكگكایی قا ؾق پىوحیًی شؿیرؿ كؾکاقکهماو  چكاکه >ؾاٌحه باٌؿ
و شؿیؿی ه٭ابل  ٨ٕای هح٩اوت ،ِىقت ٘كض و ایصاؾ ایى ايؿیٍه جىوٗ قهبكاو ؾیًی

و  ها یىرحهبا، هرا ؾنلثاهمیرث،  جرا بره بكقوری ج١كیر٧، آیرؿ یهپژوهٍگكاو ٨ركاهن 
ايؿیٍره ال هیراو هحرىو  یىٓ ا، ا٬حّاؾی و...یؽیجاق کاقکكؾهای ٔکالهی، قوايًٍاوی،

 ؾیًی و وؽًاو قهبكاو ؾیى باكؾاليؿ.



  بؿا  یؿایًپ های یٍهؾقباقه ق یؽیجاق یشىحاق   ;8  

ؾق بریى ايؿیٍرمًؿاو ٨رك٪ و  گىيراگىيیيٝركات  ،ؾق جاقیػ پیؿایً ایرى اِرٙالض
 :گیكؾ یهؾ که ؾق وه گكوه کلی ٬كاق قوشىؾ ؾا و ظال ؾقگفٌحههفاهب 

 وپكؾاؼحه وراؼحهٌؽّری ؾاٌرحه و  هًٍرؤکه ایى ايؿیٍه  باوقيؿبك ایى  یگكوه -0
هى١ىؾ  یؿابى٠بشًاب هؽحاق ٔکیىاو بى  های گىیی یًپ٬ه کیىايیه، ؾق شهث جىشیه ٨ك

 اوث. ٬كاقگك٨حهو شم  ه١ح٭ؿات جماهی ٨ك٪ کیىايیه يیم  باٌؿ یه ٓذ٭٩ی

 ،که ؾق هىیك ايحؽاب اهاهث ايؿ ؾايىحه٨ك٬ه اهاهیه  ۀواؼحگكوهی ایى ايؿیٍه قا  -0
ؿ و ؾق لهراو اهرام ظىرى ٌر یرمیق ٘كض کراٜناهاهرث اهرام هىوری  یراوؾق شك

 .هصؿؾ ٬كاق گك٨ث هىقؾاوح٩اؾه ٠ىکكی

ايرؿ کره برؿا یر  و ظٕىق ؾاقيؿ بك ایى باوقآگكوه وىم که اکرك ايؿیٍمًؿاو ؾق  -0
ؾق  ٠لیره وآلره الله یِرلجا پیاهبك ؼراجن  ؾمآوًث الهی بىؾه که ال لهاو ظٕكت 

 و قیٍه ؾاٌحه اوث. ايؿیٍه جماهی اؾیاو هٙكض

ايحىاب ٘كض ايؿیٍه بؿا جىوٗ کیىرايیه و اهاهیره  یلؾنبه ه١ك٨ی و بیاو  ایى ه٭اله
ؾلیرل ؼرىؾ قا ؾق شهرث  و قا هىقؾي٭رؿ ٬ركاق ؾاؾه وآ، یرلؾنایى  كقویو با ب پكؾالؾ یه

 .ؾهؿ یه٬كاق  ،و ؾق پیٍگاه ٬ٕاوت ؼىايًؿگاو کًؿ یههىا٨٭ث با گكوه وىم هٙكض 

اوث ِىقت گك٨حه هؽحل٧ پژوهٍی  یها ظىلهؾق  پیكاهىو بعد بؿا ییها پژوهً
 هايًؿ:

، 0022ج١كی٧ بؿا: ٔبؿا ؾق کالم اوالهی و هالظٝاجی جاله ؾق ظرل آوٓ ٔلقیراب، 
0 :03-03ٓ. 

هًٝرك هالِرؿقا و  بؿا  اله١ًای هّٙلط بؿا ؾق بیى هحکلماو و ٨الو٩ه: ٔظ٭ی٭ث 
 ٓ.0013ٓ ٔقٔیی، ٨ؽك قالی

١بايی، ٌٔر ٓالم ا٠ح٭راؾ بره آهرىله برؿالرى و آذاق و لىالم ا٠ح٭اؾ به بؿا: ٔبكقوی آذراق
0010.ٓ 
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ٔاؼرىاو  هركجبٗ برا آوٓ یها هىٔرىٞٔهًبٟ ًٌاوی برؿا  و  هًبٟ ًٌاوی بعد بؿا:
 ٓ.040 -011-0014و يبىی، ه٭ؿم

ؼرالی  ،جراقیؽی ایرى ج٩کرك باركؾالؾ یابی یٍرهقپژوهٍی که به  ،ذاقآق بیى ایى ؾ -
 .باٌؿ یه

 پیذایص بذا تَسط کیساًیِ دیذگاُ اٍل:

: 0031کٍری،ٌرىيؿ ٔ یهرکیىايیه ياهیرؿه  ،او هؽحاق بى ابى٠بیؿ هى١ىؾ ذ٭٩یپیكو
ؾق ٓ م 200ٔ یهصكهؽحاق ؾق وال اول  1.هٍؽُ يیىث یگفاق يامؾلیل ایى و  002ٓ
ؾق هرىقؾ هرفهب وی  003ٓ: 0121،4٘بكی،. ٔهؿآ٬بیله هىالوٓ به ؾيیا ٘ای٧ ٔ ٌهك

ویاوی  های یث١٨الو  ها یًگكاولی ال  2>يٍؿه اوث گماقي ،وظؿت يٝكی ،ؾق هًابٟ
و اهعبر ال یٓ و002: 0031کٍری، (پیرؿا کركؾ جرىاو یهو اؼباقی که ال اهاهاو ٌی١ه 

 ٌی١ی ؾاٌحه اوث. بىؾه و گكایً ؼايؿاو ٠ّمث و ٘هاقت

بركاؾقاو  يٝاهی بكای اولیى باق بره همركاه پرؿق و -ؾق ٠كِه ویاوی  هؽحاقظٕىق 
ابررى ا٠رررن اوررث ٔبررىؾه  يگرراقاو یػجاقگررماقي  هررىقؾ :٬رره الًررا٧٘; ؾقيبرركؾؼررىؾ 
وقؾ و ؾق آبره ٠ملرث قوی  الله قورىلوی ؾق لهاو ب١ؿ ال  2:033ٓ، 0110کى٨ی،
و ابحؿای اهاهث  ؾق لهاو اهام ظىى 3.ٌكکث يکكؾ لهاو اهام ٠لی یها شًگ

اوث. ٠مؿه جمكکرم  ٌؿه گماقيویاوی ال وی  های یث١٨ال وبیً کن اهام ظىیى
 .باٌؿ یه یىظىشكیاو ٌهاؾت اهام  ب١ؿ الگی وی هًابٟ ؾق ليؿ

                                              
ايؿ، به وبب آيکه ل٭ب هؽحاق کیىاو بىؾ، گكوهی آو قا به ؼا٘ك قیریه پلریه هؽحراق کره ال  کیىاو ؾايىحه ای هؽحاق قا . ٠ؿه1

 ٓ.22-21: 1361ايؿ ٔا١ٌكی ٬می، ؾايىحه هىالی ایكايی به يام کیىاو ابى ٠مكه بىؾ و گكوهی يیم ل٭ب ٤الم اهام ٠لی
ايؿ و بكؼری هايًرؿ ٌهكورحايی هكاظرل  ٌری١ه ؾايىرحهٓ لبیكیاو، 157: 14، 1421. ایٍاو قا شم  ؼىاقز ٔه٭كیمی 2

 ٓ.171: 1، 1364ليؿگی ا٠ح٭اؾی او قا ابحؿا ؼاقشی و واه لبیكی و ؾق ايحها ٌی١ه ؾايىحه اوث. قک: ٌٔهكوحايی،
ظٕرىق يیا٨رث ولری وریؿ هعىرى  باٌؿ که ؾق شًگ شمل و يهكواو ؾق کًاق اهام ٠لی . آيچه هىقؾ اج٩ا٪ اوث ایى هی3

 ٓ.231: 7، 1983ؾايؿ ٔاهیى، به ي٭ل ال ٘بكايیٓ ؾق شًگ ٩ِیى او قا ٨كهايؿه ٘ای٩ه ٬یه و ٠بؿ ال٭یه هیشبل ٠اهلی ٔ



  بؿا  یؿایًپ های یٍهؾقباقه ق یؽیجاق یشىحاق   ;:  

و  410ٓ: 4 ،0121٘برركی، ٔ٪ٓ  ه 22م وی ب١ررؿ ال قهررایی ال ليررؿاو ابررى لیرراؾ ٔ
٬ؿقت ؾق کى٨ه و ياقٔرایحی هركؾم ال اهىیراو اورح٩اؾه  ؼأل یال ٨ٕا بالگٍث به کى٨ه،

 ،ویکره ال ورکىت  -ه ٪ٓ 30م ٔ یرهظ٩ًهعمؿ بى  -با ؾ٠ىت به بمقگ ٠لىیاو  و کكؾ
، 0034کكؾ. ٔابى انذیك ه١ك٨ی  هى٠ىؾ ههؿیهماو ایٍاو قا ، ٬یام ؼىؾ يمىؾه بىؾ ییؿجؤ
 420ٓ: 4 ،0121،٘بكیو  013: 0

، 0121٘بركی، ٔالعىریىٓ ٔیا لراقات اهام ظىیى با ١ٌاق ؼىيؽىاهی هؽحاق
آوقؾ و ٠لیره ٨كهايرؿاق  وااه بمقگری قا پؿیرؿ 2:031ٓ، 0110ابى ا٠رن کى٨ی، و 03: 2

 ه ٪ 22ورال  انول یٟقب -کى٨ه قا  و ٬یاهی قا جؿاقک ؾیؿ 10ٓم ٔ یٟهٙبى  ٠بؿاللهکى٨ه 
هٙاب٫ آيچره کره ؾق  .2:031ٓ، 0110ابى ا٠رن کى٨ی،گك٨ث ٔ جعث ظاکمیث ؼىؾ -

ب٥رؿاؾی،  و 010: 0020،0ٌهكورحايی،اورث ٔ ٌرؿه گماقيکحب هلل و يعل  1بكؼی
 وركوؾ یههحىالو کره  یها وصٟهؽحاق به ؼا٘ك  ،014ٓ: 0010هٍکىق  و 01: 0110

ؾاٌرحى کحراب  ،اؾ٠ای ههرؿویث و وراه يبرىت ،شًگی یها و قٌاؾت یآوق شًگو 
 2.اوث ها٠ح٭اؾی و هفهبی شؿیؿ يمىؾ اِىل یصاؾا >ومايیآ

٨کكی هؽحاق و پیركوايً ٠راهلی ٌرؿ کره اولریى ايٍر١اب ؾق  های یًا٠ح٭اؾات و گكا
کره ؾق اؾواق ب١رؿی ٓ 00 – 0: 0010ایرمؾی، ٔ یرؿهفهب ٌی١ه اهاهیه بايام کیىايیه پؿیؿ آ

ظكبیره،  ،یرهکكب یه،ؼلرُ، هاٌرم ٔکیىرايیه یها يام قا ال ؼىؾ به ییها ٨ك٬ه ،جاقیػ اوالم
ٓ 01: 0110ٔب٥رؿاؾی،  ٓیرهکًايیره، قلاه ،یايیه، ظیهبیايیه، اوعا٬ ظكیايیه، ظاقذیه، ،یهاٌم

 هحىلؿ يمىؾ.

                                              
ای جٍرکیل ٨ك٬ره  برا ـکرك اؾلره030ٓ: 03، 1413الله ؼرىیی ٔؼرىیی، ٓ و آیث215: 3. هكظىم هاه٭ايی ٔهاه٭ايی، 1

 .ؾايًؿ وپكؾاؼحه ٠لما  اهل وًث هی او قا واؼحهايؿ و جٍکیل ایى ٨ك٬ه به ؾوث  کیىايیه قا ب١ؿ ال هكگ هؽحاق ؾايىحه
جىشه پژوهٍگكاو ٬كاق گیكؾ> ٬ؿقت گك٨حى وااه هؽحاق با پیكولی او ٠لیه ولًٙث اهىی ؾق شًرگ  ای بایؿ ٬ابل . يکحه2

ٌرؿه و ش١لیرات و  های جبلی٥اجی ٠لیه وی ١٨ال ه ٪ٓ و ا٠الو ؾٌمًی با لبیكیاو، وبب ٌؿ که ؾوحگاه 66ؼالق ٔوال 
ؼىايؿيرؿ. شهرث ا٘رالٞ بیٍرحك ق.ک ٔابرى  هایی به وی يىبث ؾهًؿ، به همیى ٠لث وی قا کفاب و وراظك هی ؾقو٢

 ٓ.278: 4، 1385انذیك،
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 و 010 :0، 0020ٌهكورحايی،ال ٔا٠ح٭اؾ هٍحكک همه ٨ك٪ کیىرايیه ٠براقت اورث 
 >03ٓ: 0110ب٥ؿاؾی، 

 اهاهث هعمؿ بى ظ٩ًیه ا٠ح٭اؾ به -0

 بؿا آهىلها٠ح٭اؾ به  -0

 010 :0، 0020ٌهكوحايی،هح٭ؿم ٔبكؼی ال ايؿیٍمًؿاو  وبب ٌؿ،ا٠ح٭اؾ کیىايیه 
ال ایرى جراقیػ و قا پیرؿایً آهرىله برؿا  1كهحؤؼو پژوهً گكاو  0110:03ٓب٥ؿاؾی، و 

کره ب١رؿها ال  ییهرا و گماقي بؿايًرؿ ٌی١ی –اوالهی  ۀیٍجىوٗ ایى ٨ك٬ه ؾق پیکكه ايؿ
 گكؾیرؿ، هٙركض ٓبؿا للهٔ... با ٠ًىاو اهاهث و یها بكؼی ایمه ٌی١ه ؾق شكیاو ايحىاب

 003ٓ: 0012باٌؿ. ٔهؿقوی ٘با٘بایی،  هوپكؾاؼحه ایى گكو واؼحه

ال کاقبىرث آهرىله برؿا جىورٗ  جرىاو یهجًها ؾلیلی که ؾق بیى هًابٟ جاقیؽی و هلل 
هؽحاق به ٨كهايؿهی اظمرؿ ٔاظمركٓ  یاوهؽحاق پیؿا کكؾ، هكبىٖ به گماقي شًگ وااه

٪ٓ  ه 21ورال ٔ یكلببا ه١ّب بى  0:01ٓ، 0020ٌٔهكوحايی، ٪ٓ ه 21م ٔ یٌٗمبى 
و٠رؿه  ورااهیاو ؼرىؾوظری، بره ؾقیا٨رث . هؽحاق ٬بل ال ا٠مام يیكو با اؾ٠ای اٌؿب یه

. هؽحراق ؾق ه٭ابرل ق٬ن ؼرىقؾهؽال٧ ایى پیٍگىیی  ،پیكولی ؾاؾ ولی وكايصام شًگ
کراق  ؾق ؼؿا و٠ؿه پیكولی به هى ؾاؾ ولی پاوػ ؾاؾ: ،وااهیاو ؼىؾ یها هالهثایكاؾ و 

و آيچره قا کره  کًرؿ یهؼؿاويؿ آيچه قا که بؽىاهؿ هعى ;اوث  ٌؿه ظاِلبؿا   ،ؼؿا
ایرى  جمى  بهلفا  :01/ 00ق٠ؿ ; :اوث الکحاب امو يمؾي  گفاقؾ یهبؽىاهؿ پابكشا 

ٔابرى ا٠ررن  .ايؿ ؾايىرحه جىوٗ ویٜهىق ؾق ابؿاٞ ايؿیٍه بؿا  آیه ٬كآو بك لباو هؽحاق قا
 02ٓ: 0033ب٥ؿاؾی، و 010: 0034،0ابى اذیك، و 0110،2:031کى٨ی،

                                              
وویله کیىايیه هح٭ؿم ابؿا  ٌرؿه برىؾ و ؾق ِرىقت اولیره  جكها به . بكؼی بكای ق٨ٟ ایى هٍکل، ه٩هىم بؿا  قا که پی1ً

 ٓ.121: 1396یًٍهاؾ کكؾيؿ ٔهؿقوی ٘با٘بایی، ؼىؾ به ه١ًی ج٥ییك ؾق جّمین الهی بىؾ، پ
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ًقسزلیلاًتسبةثساثِکیسبًیِ

قوایرث  یر اورحًاؾ بره  و ِرك٠٦ؿم واکاوی ج١كی٧ بؿا ال شايب ٨رك٪ کیىرايیه 
٠رىاهلی اورث کره  ،ايحىاب ؾق کًاق ٠ؿم بكقوی وًؿی ایى گماقي ایى جاقیؽی بكای

 ايؿیٍه بؿا قا به ایى ٨ك٬ه هًحىب ؾايىث. جىاو یيم ها آو جىشه به بؿوو
یف بضا  يؼص فغله کیـايیه فمضاو جعغ

ٓ ؾق جىٔیط ا٠ح٭راؾ ایرى ٨ك٬ره 403ٔم  یٌهكوحايؾق بیى هًابٟ جاقیؽی و هلل جًها 
 :0:010ٓ، 0020ٌٔهكوحايی، کًؿ یهوه ه١ًا ال بؿا قا بیاو 

بؿا ؾق ٠لن ؼؿاويؿ: ٜهىق ٠لن شؿیؿ بكای ؼؿاويؿ که هؽال٧ ٠لن پیٍریى  ٓال٧
 .او باٌؿ

بؿا ؾق اقاؾه ؼؿاويؿ: ٜهىق اهكی بكای ؼؿاويؿ که هؽال٧ اقاؾه و ظکن پیٍیى  ٓب
 .او باٌؿ

 ؼؿاويرؿ کرهشايرب  ال ؾق اواهك و يىاهی ؼؿاويؿ: ِرؿوق جکلیر٧ شؿیرؿ بؿا ٓز
 .هؽال٧ جکلی٧ پیٍیى باٌؿ

شىال ايحىاب بؿا به ؼؿاويؿ و ٠ؿم ٨ك٪ بیى  ،یکی ال ا٠ح٭اؾات هؽحاق قاٌهكوحايی 
ولی ایٍاو بیراو  0:010ٓ، 0020> ٌٔهكوحايی،ق ایى ايحىاب ؾايىحه اوثيىػ و بؿا ؾ

هؽحراق ؾق ایرى گرماقي برىؾه  هؿيٝك ها آویا همه  وه ه١ًاال ایى  ی کؿام که  کًؿ یيم
هًابٟ جاقیؽی و هلل جًهرا  قو یىالا. اوث يمؾ ایى ٨ك٬ه ؾچاق ابهاملفا ج١كی٧ آو  ،اوث

 .ايؿ کكؾه بؿا ی آو قا ظمل بك ه١ًای ل٥ىیو ه١ًا ايؿ پكؾاؼحهبه ـکك ایى ا٠ح٭اؾ 
 فمضاو ؿًض گؼاعف

جمراهی  ، ؾقاقل٥ىی یا اِٙالظی ل٩ٛ بؿا جىورٗ هؽحر کاقبىثؾق ٠الوه بك ابهام 
ظحری ؾق  ؟ايرؿ ٬كاقگك٨حههىحًؿ آو  ییها کحابیا  ٌؽاَهٍؽُ يٍؿه که چه ا ها ي٭ل

 ٠بؿاللههؽحاق،  یشا بهقا  لگىیًؿه ایى ٬ى ،041ٓم هؽ٧ً ٔبكؼی ال هًابٟ ال ٬ىل ابی 
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اوحًاؾ به ؼبك واظؿ ؾق آيکه  ؼّىَ به 034ٓ :2 ،0121٘بكی، ٔ .ايؿ ؾايىحهبى يى٦ 
و قٔرایی و  01- 03: 0000ٔه٩یرؿ، .باٌرؿ یهاهىق ا٠ح٭اؾی ؾق يٝرك بكؼری هركؾوؾ 

 11ٓ-34:41، 0010گىهكی بؽٍایً، 

 اهاهیِدیذگاُ دٍم: پیذایص بذا تَسط 

. به کىايی کره ا٠ح٭راؾ بره باٌؿ یهه ١یهحكاؾ٦ با هفهب ٌ ،اهاهیه ؾق کاقبكؾ ل٥ىی
٠ًىاو ؼلی٩ه بال٨ّرل  به اکكميُ پیاهبك  یلهوو به ٘الب یابايحىاب ٠لی بى 

 0:010ٓ، 0020ٌٔهكوحايی، .ٌىؾ یهگ٩حه  ی١هٌ ؾاقيؿ، پیاهبكب١ؿ ال 

ٓ ٨44ؽرك قالی: برىؾه ٨ٔك٬ه هفهب ٌی١ه  یىجك بمقگاهاهیه ؾق ه١ًای اِٙالظی، 
ٌری١ه  یهرا بايام کره باٌرًؿ یهه١ح٭رؿ  ایمره اذًری ٠ٍرك که به اهاهث هًّرىَ

هؽحلر٧ ؾقوو پیکركه  یها ٨ك٬رهپیرؿایً  .ٌىؾ یهيیم ًٌاؼحه  یا ش٩١كیه یاهاه ؾوالؾه
ال ه١ًرای اِرٙالظی آو  ٓوبب شؿا ٌؿو ه١ًای ل٩ٝی اهاهیه ٌٔری١ه ،هفهب ٌی١ه

کحرب یر  ه ِرىقت بهٓ 003ٔم  ش٩١كیهٓ ؾق لهاو اهام ِراؾ٪ ٔ یهاهاه 1گكؾیؿ.
ی  هکحب قومیث  ٠ًىاو بهو  اِىل و ٨كوٞ ؼىؾ کكؾ كوینا٠ح٭اؾی و ٨٭هی ٌكوٞ به ج

 041ٓ: 03 ،0031پاکحچی، اظمؿ،ٔ .یا٨ث

٪ٓ  13الله ايّاقی ٔم ها قا شابك بى ٠بؿ ام که اواهی آوا٠ح٭اؾ به اهاهث ؾوالؾه اه
ي٭رل  043ٓ: 0، 0014ِٔؿو٪>ؾق ظؿید ه١كو٦ به ظؿید لىض  اکكمال پیاهبك 

جّرعیط  یبركا ه ؾوث اهاهاو ٌری١همؾ گكوهی وبب ٘كض بؿا بؾق ي ،کكؾه اوث
هًرابٟ  يمىؾاق گٍحى ایى ايعركا٦ ؾق ؾو وا١٬ره ؾق. ايعكا٦ ال ایى ؼٗ ویك بىؾه اوث

 .13ٓو  000: 0023 ی٬ما١ٌكی اوث ٔ ٌؿه گماقيهلل و يعل 

                                              
قو ؾق ایى کحاب ٔآًٌایی با ٨ك٪ و هفاهب اورالهیٓ، همچرىو ورایك  يىیىًؿ: الایى . قٔا بكيصکاق ؾق ایى قابٙه هی1

اهاهی، اِررٙالض ٔاهاهیرهٓ  های ایى قٌرحه، هًٝىق ال ٌری١ه همیى اِرٙالض ٠ام اوث و ؾق هىقؾ ٌری١ه ؾوالؾه کحاب
 ٓ.1395،2:66و ؼمیًی، 55: 1385کاق، قوؾ ٔبكيس یبه کاق ه
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شكیاو ؾق  یىجك ههن ٠ًىاو به شكیاو بؿا ؾق هىقؾ اوما٠یل بى ش٩١كالّاؾ٪ -0
 003ٓ: 0023 ی٬ما١ٌكی  و 0013:002. ِٔؿو٪،ایى ايحىاب

 .040ٓٔم  بؿا  ؾقباقه هعمؿ بى ٠لی الهاؾی شكیاو -0

ؾق پی  –اولیى باق ،ٔشكیكیهٓ ال ٨ك٪ لیؿیه یمايیهولیماو بى شكیك لیؿی قهبك ٨ك٬ه ول
پكؾاؼحره  و قا وراؼحهبعرد برؿا   –0:22ٓ، 0014ٔؼمیًی، هؽال٩ث با اهام ِاؾ٪

ٔاٌر١كی  اهاهاو ٌی١ه بكای جىشیره هؽال٩رث قویرؿاؾ ؼراقشی برا ٠لرن اهرام ؾايىرث.
ؾق شكیاو اهاهث اوما٠یل به ايؿیٍره ورلیماو برى شكیرك  یلیهاوما٠ 13ٓ: ٬0023می،

 11ٓ: 0023ا١ٌكی ٬می،ٔ .و ايؿیٍه بؿا  قا هىقؾ ايکاق ٬كاق ؾاؾيؿ ها٬حؿا کكؾ
به وبٟ ؾشیل یرا ٔه١كو٦  شًاب هعمؿ ٨كليؿ اهام هاؾیقباقه ؾق اؾواق ب١ؿ، ؾ

اهاهرث ال هىریك يرُ  چركؼًباق ؾیگرك  031ٓ: 0023ٔا١ٌكی ٬می، هعمؿٓ یؿو
 – 003: 0، 0001 یًریکلٔ ؼىؾي، وبب ٌؿ جا اِٙالض بؿا جىوٗ اهرام هراؾی

ایرى ؾو شكیراو ؾق کًراق اظاؾیرد  030ٓ: 0023ٔاٌر١كی ٬مری، هٙكض ٌرىؾ. 001ٓ
ايحىراب پیرؿایً  ىاهل٠ ،ِاؾقٌؿه اوث عد بؿا ال ایمه ا٘هاقبىیاقی که ؾق ب

 باٌؿ. یهجىوٗ اهاهیه ايؿیٍه بؿا 
ًقسزلیلاًتسبةثساثِاهبهیِ

 و ٌرىاهؿ٨هن ياؾقوث ال ج١كی٧ اِٙالظی بؿا  و همچًیى ٠ؿم جىشه بره ٬ركایى 
 :، ٌؿه اوثپًؿاقایى ٠لن اهام ؾق ایى ؾو شكیاو جاقیؽی با٠د پیؿایً 

 عؿث اػ هعًای ادطالد  بضافهن ياص

آٌرکاق ٌرؿو اهركی ال ياظیره ;بؿا  يمؾ اهاهیه ٠براقت اورث ال:  ه١ًای هّٙلط
 و ا١ٌكی 004 :0013ِٔؿو٪، :باٌؿ یبًؿگاو ه 1بكؼال٦ آيچه هىقؾ ايحٝاق ؼؿاويؿ

 000ٓ: ٬0023می،

                                              
که ؾق ج١كی٧ آهؿه اوث، هًٝىق : ايحٝاق هكؾم;. با ؾنیلی که ؾق ایًصا هصال ٘كض آو يیىث، هكاؾ ال هؽال٩ث اهك با 1

 باٌؿ که قیٍه الهی ؾاٌحه باٌؿ هايًؿ ی  ؼبكی که ال آیًؿه گماقي ٌىؾ و یا ی  ورًث ، هىاقؾی هی:ايحٝاق هكؾم;ال 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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اهل وًث  یو ظحهىقؾ اج٩ا٪ همه ٨ك٪ و ايؿیٍمًؿاو اوالهی  ،هّٙلط بؿاه١ًای 
ورىقه ٘ره  00/01و ورىقه ق٠رؿ  01/ 01ورىقه لهرك،; ٬ركآو کره قیٍره ؾق 1باٌؿ یه

ٓ ؾاقؾ. آيچه که با٠د ٌؿه 002 0/ 010: 0، 0000بؽاقی، ٔ یو وًث يبى :03/001
هرا  به ؼؿاويؿ هح١ال و به ؾيبال آو کا٨ك ؾايىرحى آوکه اهاهیه هحهن به يىبث ؾاؾو شهل 

گكؾؾ ٔاٌر١كی  یؾیگك ه یها ٓ و بكؼی ال گكوه40، 0033ب٥ؿاؾی،جىوٗ اهل وًث ٔ
، 0000ٔقا٤ب ا٩ِهايی،  ٜٔهىقٓ ی، ظمل ایى ل٩ٛ بك ه١ًای ل٥ى031ٓ: ٬0023می،

 بؿوو جىشه به ه١ًای هّٙلط آو اوث. ،000ٓ: 0
و آو قا يرى٠ی  کًرؿ یهجّركیط  يىبث ؾاؾو شهل به ؼرؿای به ياؾقوح جًها يهاهاهیه 

لط، ٙبلکره ه١ح٭رؿ اورث برؿا ؾق ه١ًرای هّر> 0:13ٓ، 0041ِؿو٪، ؾايؿ ٔ یهک٩ك 
و ا٠ح٭اؾ  000ٓ – 000: 4، 0001ؼىیی،ؾاقؾ ٔؾق بك يى٠ی جصلیل و ج١ٝین ؼؿاويؿ قا 

 041ٓ: 0، 0001. ٔکلیًی،کًؿ یه٬لمؿاؾ به بؿا قا هن وًگ ا٠ح٭اؾ به جىظیؿ 
 علن اهام و كىاهضعضم جىجه به لغائى 

کره بركای  2ٌرؿه ؾاؾهشایگاه ٠لن ٤یب ؾق ايؿیٍه بؿا يمؾ اهاهیه به ایى يعرى جىٔریط 
ؾو يٞى ٠لن اوث ی  يرٞى ٠لمری  ؼؿاويؿ هح١ال ؾق اقجباٖ با هالیکه و ايبیا  و ایمه

                                                                                                          
ؾیگك بایؿ ؾو ٘ك٦ هًٍؤ الهی ؾاٌحه باٌرؿ  ٠باقت یا و٠ؿه که ٬كاق باٌؿ هع٭٫ ٌىؾ و ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ آو ج٥ییك کًؿ به

 .ٌىؾ ها هىحًؿ که ها ايحٝاق آو قا ؾاقین ولی هع٭٫ يمی که بحىاو به ؼؿاويؿ يىبث ؾاؾ. بىیاقی ال اج٩ا٪
ْو  ِإَو  ؾق کحاب بؽاقی ٔ 3464. شًاب ابى ظصك ؾق ٌكض ظؿید 1

َ
یِه أ ْعَم  َبَضا ِلَل 

َ
ْلَغَع َو أ

َ
ْبَغَم َو أ

َ
ًِ  ِإْؿَغاِئیَل أ َذاَلَذًه ِف  َب

ای ؿبك ف  علن الله فؤعاص إظهاعه و لیؾ المغاص أيه   لىله بضا لله )بحشفیف الضال المهمله بغیغ همؼء(يىیىؿ:  ٓ هییْبَحِلیُهْن 
 (430: 2، 1379. ق.ک ٔابى ظصك،جعال ألو طلک هذال ف  دك الله > ظهغ له بعض أو کاو سافیاً 

یه بلی  2 یفة ايه ها عبیض الل  ض دح  وعص ف  اسباع هن اللغ ء  اها البضاءالظی جمىل به اللیعة و الظی هى هى اؿغاع آل هذم 
ه جل  كايه اهغا یغؿن ف  الىاح المذیى و االذبیات و عبمیا یطلیع علییه بعیط  هرل المىل بالبضاء، فهى عباعة عى اظهاع الل 

مالئکة الممغبیى ف  ادض األيبیاء و المغؿلیى فیشبغ الملک به الًب  و الًب  یشبغ به اهحه ذن یمع بعض طلیک سالفیه اليیه ال
ه دك العلن و لکى ف  علمه المشؼوو المصیىو الیظی لین یطلیع  هذاه و اوجض ف  الشاعز غیغه و کل طلک کاو یعلن الل 

یْمُذیىا »کمىله جعیال  « بام الکحاب»هى العلن هى المعبغ عًه ف  المغآو  علیه ال هلک همغب و ال يب  هغؿل و هظا الممام
ما اْلکحیاِب 

ُ
یَضهُ أ ًْ ُه ها یلاُء َو یْرِبیُث َو ِع یع« اللَّ . ق.ک: ٔاٌر١كی فالبیضاء فی  عیالن الحکیىیى، کالًـیز فی  عیالن الحلیغ

 ٓ.211، ٬1361می،
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يرمؾ ٨٭رٗ که  كؾیگکًؿ ٠ٔلن ٠امٓ و ی  يىٞ ٠لن  یگاه هآایٍاو قا ال آو ٠لن ؼؿاويؿ که 
هىاقؾی با ؾقؼىاوث ؼرىؾ  و ؾق 0:031ٓ، ٩ِٔ0030اق، باٌؿ ٠ٔلن ؼآَ یؼؿاويؿ ه

هّراؾی٫ ٓ 0:000، ٩ِٔ0030اق، .ٌىيؿ یه باؼبكال آو  203ٓ: 0، 0001کلیًی ٔ یٍاوا
هٍرؽُ  000ٓ: 0023ٔا١ٌكی ٬مری،  ٠لن ؼاَ ؾق قوایات اهاهیه و يمؾ ايؿیٍمًؿاو
 0:031ٓ، ٩ِ0030اق،ٔ .باٌؿ یگكؾیؿه اوث که ال هىاقؾ آو ٠لن به لهاو هكگ ه

با ٘ركض  جاویك ؼٙی اهاهث يبىؾه به ؾلیل جىشیه کاقبىث بؿا ؾق ؾو شكیاو  یى قوا ال
ِرىقت گك٨حره  یهرا برا جىشره بره پژوهًبلکره  >هىله هرىقؾ جّرعیط ٬ركاق گیركؾآایى 

 و ؼىؾ ؾاٌحهال اهام ٠لن به شايٍیى ب١ؿ ، ٭امؾق هك ؾو ه 041ٓ: 01، 0010هعمىؾی، ٔ
ال اهاهرث اهرام  ،٬بل ال هكگ شًاب اوما٠یل و ویؿ هعمؿ يمؾ بكؼی ؼىاَ اِرعاب

 0/ 20: 0، 0001. ٔکلیًی، ايؿ بكؾه يام ٠ًىاو شايٍیى ؼىؾ به کاٜن و اهام ٠ىکكی
ؾیرد اظا ٓ و043: 0، 0014ِرؿو٪، ظؿید لىض ٔ ؾیگك ٠لن اهام، ٌاهؿ 00ٓ/  003و 
کره  باٌرؿ یهوریك اهاهرث اورث،  ؾقبكؾاقيرؿهٓ که 2/ 010: 0، 0014ِؿو٪، ٔ یگكؾ

 ًٌاؼحًؿ. یهظؿا٬ل قاویاو ایى اظاؾید، اهام ب١ؿی قا به اون 

اورما٠یل و وریؿهعمؿ اورث شًاب لهاو هكگ  ،هىقؾ بؿا ٬كاقگك٨حهؾق کالم اهام يچه آ
کركؾه  آٌرکاق بكای اهرام هكگ یلهوو و قا بهآلهاو  هح١ال و ؼؿاويؿ بىؾهکه شم  ٠لن ؼاَ 

٠رىاهلی ال ٘ك٨ری بره ؼرا٘ك  003ٓ: 0023ا١ٌكی ٬مری،  و 031: 0000ه٩یؿ،ٔ 1.اوث
ها، اؼال٪ و  آوو اقجباٖ ٠ا٩٘ی اهام با ، جىشه اوما٠یل و ویؿهعمؿچىو اکبك الىى بىؾو 

هؽ٩ری  و اهرام ظىرى ٠ىرکكی٠رؿم یرا٨حى ٨كليرؿ بركای  ،هعمؿیؿورق شًاب ق٨حا
جّرىق  ،ؾق ـهرى ٠مرىم هركؾم و ٌری١یاوو...،  ٍیى اهاهث بكای ظ٩ٛ شاوؾاٌحى شاي يگه

، ِراظب اهرك اهاهرث هرا آوکه با هكگ  یصاؾٌؿه بىؾهعمؿ ایؿاهاهث بكای اوما٠یل و و
 041ٓ: 01، 0010هعمىؾی، ٔ یؿ.آٌکاق گكؾبكای هكؾم ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ 

                                              
الم اي  . 1 ـ  ه علیه ال جیى اي ما هعًاها ها عوی عى اب  عبض الل  ه عؼ و جل کحی  المحیل علی  ابًی  اؿیماعیل هیغ  ه لال: او الل 

ظی هکحىبا فـؤلحه فیه فغلا فما بضا له ف  ك   .ء کما بضا له ف  اؿماعیل، یعً  به ها طکغه هى المحل ال 
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زٍزیسگبُزراًتسبةثساهطترکًقس

به ٠لث ٠ؿم  ها آو یهكؾوؾاٌث> ؾنیل ؾو ؾیؿگاه اول و ؾوم ؾق کًاق اٌکانجی که 
و  ٠لیه وآلرهٓ الله یاکكم ِٔلو کكین و قوایات پیاهبك آهىله بؿا ؾق ٬كآجىشه به کاقبىث 

> هرىقؾ اٌرکال ٬ركاق ايرؿ ٬كاقگك٨حهجاقیؽی ٬بل ال کیىايیه و اهاهیره  اللعاٚکه  ِعابه
 :گیكؾ یه

ورىقه ;ايىراو آهىله بؿا قا ؾق هىاقؾی يٝیك شكیراو برؿا ؾق لهراو هركگ  و کكینآ٬ك
 بكاذرك، ج٥ییك ؾق وكيىٌرث :01/01 ،وىقه لهك;، :01/00وىقه لهك، ;، :2/0 ،اي١ام

 ،ورىقه ق٠رؿ; ،:3/00ورىقه اي٩رال، ; ،:1/12 ،وىقه ا٠ركا٦;ا١٨ال اؼحیاقی ايىاو 
، :03/13،ورىقه یرىيه;ه جاقیؽی برؿا ؾق ا٬رىام گفٌرح –شكیايات ٬كآيی  و :00/00

، هایرؿهورىقه ;، :23/01وىقه ٬لن، ;، :031-030و  000-01/000، وىقه ِا٨ات;
 ، هٙكض يمىؾه اوث.:1/000، ا٠كا٦ وىقه;و : ٨،01/01حط وىقه; ،:02 و 00/ 4

بیراو گكؾیرؿه اورث>  اکركمآهىله بؿا ؾق قوایات ٌی١ه و اهل ورًث ال پیراهبك 
ؾق هیراو ; :٨كهىؾ پیاهبك ؼؿا; :يىیىؿ یهبؽاقی با ي٭ل ال ابىهكیكه  يمىيه ٠ًىاو به

ًایی و ياًٌىایی گك٨حاق ٌرؿيؿ و یوه ي٩ك به وه بیماقی هٍؽُ پیىی و ياب اوكاییل بًی
: 0، 0000. ٔبؽراقی،:ؾهرؿ ٬ركاقبكای ؼؿا بؿا ظاِل ٌؿ که ایٍاو قا هىقؾ اهحعاو 

010 /0020ٓ 

برى يىرٙاٖ ي٭رل  ٠برؿالكظمىال  حط ؼیبركٓ ؾق شكیاو 331٨م ٔ یرمیه همچًیى
 :کًؿ یه

ِرلعی هیراو  ،ؼاقز ٌرىيؿ الآيصابىؾ جماهی یهىؾ ؼیبك  ه٭كقٌؿه که آو ال ب١ؿ;
با بیاو ایًکه بكای ؼؿا و قورىلً برؿا  اکكم یاهبكپهىلماياو و یهىؾ اج٩ا٪ ا٨حاؾ که 

 000: 0، 0000ٔهیرمری، :.قغ ؾاؾ، به یهىؾ اشاله ؾاؾ که به کٍاوقلی ؾق ؼیبك باكؾالؾ
 3ٓ: 3 و 2230/ 
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عابه قوىل ٠ًىاو یکری ال  ، بعرد برؿا برهٌرؿه ي٭ل الله همچًیى ؾق بیاياجی که الِ 
ؿق اوالم ها آهىله عاب  هىقؾاوح٩اؾهیِ  ٠ًىاو يمىيه ابرى ابری العراجن  اوث> به ٬كاقگك٨حهِا

يىیىرؿ:  یهورىقه لهرك  00با وًؿ ؼرىؾ ال ابرى ٠بران ؾقبراقه ج٩ىریك آیره  001ٓم الكالی ٔ
قوض قا بگیكؾ، آو قا گك٨حره و  ٌؿ کههیكايؿ، اگك بكای ؼؿا بؿا ظاِل  یهؼؿاويؿ ابحؿا هكؾم قا ;

 003ٓ: 1، 0030 یى٘یوو  0040: 03، 0001ٔقالی، :. هیكؾ یهٌؽُ 

 دیذگاُ سَم: بذا یک سٌت الْی در تاریخ

که ؾق  :اهاهیهبه کیىايیه و بؿا آهىله ىاب حاي پیؿایً و; جاقیؽچه لاٌکا با پفیكي
ال وىی  که ايؿیٍه بؿا ی یابینؾقه> هىقؾاٌاقه ٬كاق گك٨ثو يعلل یؽی و هلل هًابٟ جاق

ؾاقای  کره 1هًرؿ يٝامیر  ٠لرن  ٠ًىاو بهایٍاو ایى آهىله ؾیًی قا  بلکهاهاهیه ابؿاٞ يٍؿ 
 ،ظىله و٬ىٞ برؿا شایگاه آو با ؾیگك ه٩اهین ؾیًی،، جاقیؽچه هىایل، ،هىٔىٞ ،ج١كی٧

 .ؾاؾيؿوالهاو  ...و 2بیاو ٨ایؿه

هرىاقؾ هح١رؿؾی ؾق جراقیػ بٍرك ال  ،جاقیؽی –هٙاب٫ ایى ايؿیٍه با يگاه به هًابٟ قوایی 
جکكاق برؿا ؾق  گك یاوو ب١ؿالآو وشىؾ ؾاقؾ که ب ؼاجنظٕكت  جا ؾمآلهاو ظٕكت 

 ىری،ٔهصل و قا به ی  وًث الهی جبؿیل يمرىؾه اورث.آاؾواق هؽحل٧ ليؿگی بٍك بىؾه که 

                                              
 ايؿ کره بره قیرىن ذمايیره یرا هعىقهرای هعىق قا هٙكض يمىؾه 8. ظکما و ٨الو٩ه بكای ٔابٙه ٠لن بىؾو ی  آهىله، 1

. 4هؤلر٧ ٠لرن . ٨0ایرؿه ٠لرن . 0هىٔىٞ ٠لن . 0ج١كی٧ ٠لن . 0ٌىؾ که ٠باقت اوث ال:  هٍحگايه ٠لن ًٌاؼحه هی
هرای ج١لرین ٠لرن ٔق.ک  قوي. ٤3ركْ و ه٭ّرىؾ ٠لرن . 1شایگاه ٠لن ؾق هیاو ؾیگك ٠لىم . 2ابىاب و هباظد ٠لن 

 ٓ.6: 0020،1ؼىايىاقی، 
باٌرؿ> چیىرحی َبرؿا  و جبیریى  و پژوهٍگكاو ٬كاقگك٨حه اوث ال ٬بیل ـیل هی . بكؼی ال هىایل ایى آهىله که هؿيٝك ٠لما 2

ا٠ح٭اؾ به آو> جاقیؽچه بعد بؿا > وشىه هؽحل٧ َبؿا  َٔبؿا  ؾق ٠لن، َبؿا  ؾق اقاؾه، َبؿا  ؾق اهك، ٌكایٗ َبرؿا ، هًٍرؤ َبرؿا ، 
> ؾنیرل ٠٭لری َبرؿا > َبرؿا  و اهرل و و ایمرهظىله و٬ىٞ َبؿا ٓ> و٬ىٞ َبؿا  ؾق اهىق هٍكوٖ> و٬ىٞ َبؿا  ؾق ٠لن پیراهبكا

ث> َبؿا  ؾق يٝك ه١حمله> َبؿا  ؾق يٝك اٌا٠كه> اقجباٖ َبؿا  با ٠لن الهی> جبییى اقاؾه الهی> ٨ك٪ بؿا با يىرػ، ٨رك٪ برؿا برا  ًّ و
ؼؿا، قابٙره برؿا برا ؾ٠را،  های الهی، قابٙه بؿا با ٠لن الهی، قابٙه بؿا بااقاؾه ٬ٕا و ٬ؿق، قابٙه بؿا با شبك، قابٙه بؿا با وًث

ث ًّ  ... .های ج٥ییكياپفیك الهی و َبؿا ، ٨ایؿه بؿا، بؿا و قوايًٍاوی و ي٭ً بؿا ؾق ليؿگی و کاق و جالي و و
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هررای ایررى  یلال ؾلیکرری  0-03-04-00-00-00-00-43-23ٓ/ 000- 0:10، 0030
ی جراقیؽی ٬ركآو کركین يىربث بره ها گماقيؾیؿگاه ٠الوه بك قؾ ؾو يٝكیه گفٌحه، جىشه به 

 باٌؿ، هىاقؾی هايًؿ: یه اکكم یاهبك٠ّك پبؿا ؾق ا٬ىام گفٌحه و  جع٭٫

 هرا آويىبث به ٠فاب ٬ىم ایٍاو که بره  یىيهو٬ىٞ بؿا ؾق شكیاو ظٕكت  -0
و بؿا يىبث به هصالات ٌؽُ ایٍراو بره  :03/13 ،وىقه یىيه; >بىؾ ٌؿه ؾاؾهو٠ؿه 

 .:23/01وىقه ٬لن ;و  :000-01/000 ،وىقه ِا٨ات;وبب جكک قوالث ٬ىم ؼىؾ. 

يىربث بره ٬كبرايی کركؾو و  ؿا ؾق شكیاو اهحعاو ظٕركت ابركاهینو٬ىٞ ب -0
 .:031-01/030وىقه ِا٨ات ; ٠یلظٕكت اوما یؿووكبك

: 1/000وىقه ا٠ركا٦ /; چهل قول هی٭ات ظٕكت هىوی بؿا ؾق شكیاو و٬ٞى -0
 .:02 و 00/ 4/هایؿه وىقه ;ه٭ؿن اوكاییل ال وقوؾ به ٌهك  و چهل وال همًى٠یث بًی

و٬ىٞ بؿا ؾق شكیاو ِلط ظؿیبیه ؾق جع٭ر٫ ٨رحط هکره ؾق برؿو ظكکرث لٍرکك  -0
 .:٨/01/01حط وىقه ;هىلماياو  و بالگٍثاوالم و ؼحن آو به ِلط 

هؽررال٧ ايحٝرراق و  آيچرره کرره برره و٬ررىٞ پیىوررث، هررا گماقيهٙرراب٫ همرره ایررى 
 نجاقیؽی ٬كآو کركی یها گماقيبىؾ که به هكؾم ؾاؾه ٌؿ> بك ایى اوان  هایی یٍگىییپ
 .باٌؿ یهبكای شكیاو وًث بؿا ؾق جاقیػ  یا يمىيه یايگكب

جمراهی  ؾق کاقبىث ه٩هرىهی برؿا، بك گىحكههحکلماو هکحب اهاهیه ايؿیٍمًؿاو و 
 ِراؾ٪ی به وًؿ ِعیط ؼىؾ ال اهام ًیکلؾاقيؿ.  يٝك اج٩ا٪ اؾواق جاقیػ ايبیا 

 َيِب  َلطا َدحَّ  یِمغَّ ;: کًؿ یهي٭ل 
َ
ؤ بَّ ًَ ُجىِص َها َج ـا ِه ِبَشْمِؾ ِسَصاٍل ِباْلَبَضاِء َو اْلَمِلیَئِة َو ال ِللَّ
اَعِة  ی ؼرىؾ، بره هرا کحابهحکلماو اهاهیه ؾق ٓ 00/  003: 0کلیًی، ٔ: َو اْلُعُبىِصیِة َو الطَّ

. بكؼری ايؿ ؾايىحهجىٔیط آهىله بؿا  پكؾاؼحه و ا٬كاق به آو قا ٌكٖ قوالث جماهی ايبیا  
ی بؿا قا هىقؾ ا ٍهیايؿی ایى گىحكه ا هح٩ك٬هاظاؾید  با ـکكیى ظؿید، ا بك ـکكيیم ٠الوه 

 0:10ٓ، 0030. ٔهصلىی،ايؿ ؾاؾه٬كاق  ؿیجؤک
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کالهی که ٨ركی٭یى هرىقؾ –اولیى کاقبىث ایى ايؿیٍه ؾق جىشه به اظاؾید جاقیؽی 
يىبث به ه٭رؿاق ٠مرك ایٍراو و  ، ؾق لهاو ظیات ظٕكت آؾمايؿ ؾاؾهگماقي ٬كاق 

ؾق  0:000ٓ، ٠0033یاٌری، و 0002،0:003. ٔابى ظًبل،باٌؿ یه ظٕكت ؾاوؾ
یهىؾ، ج٩کكی هبًی بك ٠ؿم ٬ؿقت ؼؿاويؿ بك ایصاؾ ج٥ییركات یًی ٬ىم ب بكجك ؼىؾشكیاو 

 :4/20وىقه هایرؿه ; ٌکل گك٨ث که هٙاب٫ آیات ٬كآو کكین ها آوؾق ٠الن هىحی يمؾ 
هبراقله برا ایرى  ،ؾق جاقیػ یهىؾ اِلی ایى آهىله یها قوالثاهاهیه یکی ال  یها آهىلهو 

ؾق لهراو پیراهبك  003ٓ: 0، ٠0033یاٌری، ٔ هٍابه آو بىؾه اوث. های یٍهايؿج٩کك و 
٨كليرؿ  ٓه ٪ 03٭یى ؾق پی ه٭اقيث کىى٦ با و٨ات ابكاهین ٔیيیم ؾق هًابٟ ٨ك اکكم

ایٍاو ٨لى٩ه بؿا قا بكای هكؾم بیراو کركؾه و ایٍراو قا اهرك بره يمرال آیرات  ،پیاهبك
 010ٓ: جا یب، كهىؾيؿ. ٔيىایی٨

جراقیؽی  یهرا گماقي٬كآو کكین و  یها آهىلهویك جاقیؽی کاقبىث بؿا ؾق جىشه به 
، ال لهراو ظٕركت ٠ًىاو ورًث جراقیؽی ايؿیٍره برهظٕىق ایى  ؾهًؿه يٍاو ،٭یىی٨ك

و ظحی هٙاب٫ بكؼی اظاؾیرد اهرل ورًث، ایرى  باٌؿ یه جا پیاهبك ؼاجن آؾم
. ٌرىؾ یهيیم شاقی  الآو په ٓ و0000:011اظمؿ بى ظًبل،ٔ یاهث٬وًث ؾق هًگاهه 

 0003،044:00/00210ٓٔ٘بكی، 
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 یزیگ جِیًت

و  هرا آوؾیؿگاه ايحىاب بؿا به کیىايیه به ؼا٘ك ٨٭ؿاو ج١كی٧ هّٙلط ایى آهىله يرمؾ 
٧١ٔ وًؿ گماقي که ظحی ؾق بكؼی ال هىاقؾ، ٨كؾ ؾیگكی ٤یك ال هؽحاق گىیًؿه آو بىؾ، 

باٌؿ. همچًیى ايحىراب ٘ركض برؿا بره ٨ك٬ره اهاهیره ؾق پری شكیراو  هىقؾ٬بىلجىايؿ  یيم
 ٌرؿه ؾاؾهبه اهاهیه يىبث  لهاؾیو هعمؿ بى ٠لی ا ؾ٪اوما٠یل بى ش٩١ك الّا

 ٬بىل ٬ابرلو جىشره يکركؾو بره ٠لرن اهرام،  اوث يیم به ؾلیل اٌرحباه ؾق ٨هرن ه١ًرای برؿا
ؾیؿگاه ٌؿ، اٌکال هٍحكکی هبًی بك ٠ؿم باٌؿ. ٠الوه بك اٌکانجی که به اؾله ایى ؾو  یيم

و  الله قورىل ی ٬كآيی آو و واب٭ه کاقبىث ایى آهرىله ؾق اظاؾیردها ؾنلثجىشه به 
٠ًىاو یر   وؽًاو ِعابه آو ظٕكت، وبب قؾ و ٠ؿم پفیكي ؾو ؾیؿگاه گكؾیؿ. بؿا بره
ؾاؾ کره  یهروًث الهی شاقی ؾق اؾواق هؽحل٧ جراقیػ بٍركیث، ؾیرؿگاه ورىم قا ٌرکل 

٬ركاق  هىقؾاٌراقهجاقیؽی بىؾ که چهراق يمىيره آو  –ی ٬كآيی ها گماقي، ها آواؾله  شملهال
گفٌرث و برا  اليٝركگك٨ث. ؾق ايحها يیم يٝك بكؼی ال ايؿیٍمًؿاو ؾق هىقؾ جاقیؽچه برؿا 

یرؿ جؤکپكؾاؼث به اظاؾید ٨كی٭یى ؾق وه هكظله جاقیؽی وًث، جاقیؽی برىؾو آو هرىقؾ 
 ٬كاق گك٨ث.
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