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 چکیذُ

اش زؤٝظ  ٧ٌر٦ سرب آٛؼرب ًر٠     آ٧د ١٦س ػٖٔ ث٠ حػبة ٗ ٥ٝ ًبزثسد ٨د٥ػٕٔٞ اش ٗػبئْ ًٔ ٥غٞدٜٗد

ٚ ا ٤اغز. غبثو ٥ٝ غٞدٜٗد ٧دٟػٖٔ )اصّٞ ١ؿشِب٠ٛ ػٖٔ( كب ٠٨ط٘بٛ  ٨بزثػر  ٧خثحرض دز ػٔرٖ سربز    ٧ر

 «٧خكٔػرل٠ سربز  »ٝ ٗشلبٝر ث٠ ٛبٕ  ٧دػد ٦٧ٝازد كضب ٧خػٖٔ سبز ٨الد٥ٗ =6اغز اٗب اش هسٙ  ٦طٞالٛ

ٙ ٗٞزخربٙ ٝ ك  ٨ٚچربٓؽ غرجت ؾرد سرب دز ثر      ٧ؼبدػٜٞاٙ ػالٟٝ ثس ا ٧ٚؾد. طسح ا ٛظرسار   ٨ٔػرٞكب

خٞد اش ػ٘ٔر٠   ٧ ٦سبز ٨ساصٗػٔ٘بٛبٙ ٛػجز ث٠ ٗ ٥زخداد غجت ثبش ِٛس ٧ٚ. ا٧دث٠ ٝػٞد آ ٦ٗ شٔل

اغربظ   ٧ٚدغز ؾد. ثرسا  ٧ٚٗػبئْ اش ا ٧ِسٝ د ٧ ٦سبز ٧ٚسدٝ ١٥ب ِٛبزؼ ٝ هبٓت ٨ٟٞؾ ٥،غٞدٜٗد

ش ا ٧ر٦ ٗؼسكرز اكصا  ٥ثسا ٧خداٛؽ سبز ١ب٥ ٥غٞدٜٗد ٦ؾٜبغ ٝ ٠ُٛٞ ٥ُسدآٝز زٝ، ٨ؽن د١٨دف سحو

ٚ ا ٨دٙث٠ ط٘س زغ ٥اغز ٠ً اش آٙ ثسا ٦زٝؾ ٦. ٠ُٛٞ ؾٜبغثبؾد ٦ِٛبٟ ٗٞزخبٙ ٗػٔ٘بٙ ٗ  ٧رز ؿب ٧ر

ثٞدٟ اغز. ٥ا اطالػبر ث٠ صٞزر ًشبث ب٠ٛ ٥اغش٘داد ؾدٟ اغز. دز ض٘ٚ ُسدآٝز

 
 .٠ُٛٞ٦ ؾٜبغ ٧خ،كٔػل٠ سبز ٧خ،سبز ٧دكٞا ٧خ،سبز ٥غٞدٜٗدّبٕکل٘ذٕ:ٍاطُ

                                                

  ـالٞلىم امالم، یظاؿىؼ ؿىته تاؿ یآهىعته کاؿىًامػايو  .ػاييگاه با٩
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 هقذهِ

يینثت اهثا ػؿ ػيیثای  ثـ اف  یو مىػهًؼی تاؿیظ اهثـ رؼیثؼ ٥ایؼهمغى گ٦تى اف 
ـک و ٥کـ به  ـػاعتى اٍى  ؽهًی  هی ؿاىىػ که ىایؼ آػ هیهنائل هغتل٦ی هٖـس  ،تض

ىثىيؼ.  هثیعىػ واػاؿ کًؼ. گاه هنائل به ىکل مىا  و گاه بثه ٍثىؿ  ىثبهه هٖثـس 
ـایى بـ رىی >ٕلبؼ هی می ؿا٥ْای ٝل ، ـػاعتى به هـ ػو ماصت گاو ص٪ی٪ت به ًؼبًاب

 امت. می الفمًٝىاو اٍل اولی، ص٦٘ صـین ٝل

کًثین. عثالء  هثیصا  آيچه که مبب  ژوهو  ثیو ؿو ىثؼ ؿا بثه اعتَثاؿ هثـوؿ 
بىػ  ای اولیى ايگیقهتاؿیظ  های و مىػهًؼی هؼای هؼوو و  یىمته ػؿ ؿابٖه با ٥ای هًٚىهه

ای اف هىؿعثاو  هزمىٝثهياگ٦ته  یؼامت که  مى٧ ػاػ. آوکه يىینًؼه ؿا به رمٜ آوؿی 
کثه ایثى  ها اهـی بىػ ّثـوؿی ای اف ایى تاله ايؼ اها یا٥تى هًٚىهه ػؿ ایى باؿه ٩لن فػه

ـای تض٪٨ بغيیؼو به ایى ههن امت.  امثظ گثىیی  گؾىته اف ایى اهـ، هنئله رنتاؿ ب
 ىىػ. هیهٖـس  میػؿ گىىه و کًاؿ هضا٥ل ٝلهـ چًؼ و٩ت یکباؿ به ىبهاتی امت که 

تاؿیظ ٝلن امت یا عیـ هباصج ه٦َلی امت که  ـػاعتى بثه آو هثا ؿا اف ػؿ ایًکه 
تثاؿیظ  ٥ایثؼهبثه هنثاله  هثا همثیى ي٦ثی و احبا  هکًؼ اها ػؿ اػاه هی١ـُ ٥ٞلی ػوؿ 

ػؿ  که با مثىػهًؼی تثاؿیظ فاویثه ػاؿػ :٥ـیؼؿیو يیچه;کًین. بـعی يٚیـ  هیبـعىؿػ 
ـای فيؼگ;کتاب  ػؿٍؼػ ي٦ی آو امثت. اف ٕثـ٣ : یمىػهًؼی و يامىػهًؼی تاؿیظ ب

: ٥ْل الله بثى ؿوفبهثاو;ػاؿيؼ اف رمله  اف وی يٚـی هت٦او  هتٞؼػیػیگـ هىؿعاو 
 يىینؼ: هی: تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی;ػؿ کتاب 

ؿ کبه هـ صا  ت; ٤ یٜ ٕىایظ امت، رمیٝلن تاؿ ۀحمـه کاو یإىاؿ ماب٪ ۀهياهؼـْ
صْؼ و  یباىؼ و اؿباب هماؿمت آو ؿا هًا٥ٜ باؿ یى ٝلن بنیؼ ایػهؼ.  ل ٥ىا یؼه هیؿا ٥ا

 یه ٝلمثاکثؼ امت یى ٝىایؼ و راللت ٩ؼؿ ایى ٥ىایٝٚن ىؤو ا ۀهالصٚىماؿ و بًا بـ 
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ظ هثؼْويا  مثاعته و یابـ عل٤ بـ صنثب اعثتال٣ ه٪اٍثؼ ػؿ ٝلثن تثاؿکمل٤ و ا
ـػاعتههَ ٦ا    ٦او ایى ٥ْى ه٪َؼی ؿا يَب الٞیى ماعته ًْ ًْ  1.:ايؼ و هـ ٕای٦ه اف هَ

ـتـیى يىىتهیکی  تثاؿیظ ;ها ػؿ ایى باؿه، بیاو ٝبؼالضنیى فؿیى کىب ػؿ کتاب اف ب
ـافو ـاػ و رىاهثٜ ;گىیؼ:  امت که هی: ػؿ ت آيچه ػؿ تاؿیظ اهمیت ػاؿػ آو يینت که ا٥

چگىيه هـػه ايؼ، ایى امت که آيها چگىيه فيؼگی کـػه ايؼ و فيؼگی آيها چگىيه اهتثؼاػ 
ـکت ػوؿايی و تضى  یا٥ته امت. چىو  هضَىؿ بمايؼ : بنته;تاؿیظ بی آيکه ػؿ یک ص

ـاف و ييثیبیا یک عٔ هنت٪ین یکًىاعت ؿا ٕی کًؼ،  یچ و عن ها کثه ػؿ  ها ػاؿػ و ٥ث
ـاؿ و تؼاوم امت يه تَثىؿ  ٝیى صا  تَىؿی که اف میـ آو صاٍل هی ىىػ تَىؿ امتم

 2:.تى٤٩ و اي٪ٖاٛ

وی  3ی٤ و ػ٩ی٪ی ؽکثـ ىثؼه امثت.آحاؿ یکی ػیگـ اف هىؿعاو هٞاٍـ تيبیه لٖػؿ 
کًؼ که هئیؼ و هبْیى عىبی بثـ گ٦تثاؿ  ای  یىمته و راؿی تيبیه هی تاؿیظ ؿا به ؿوػعايه

 فؿیى کىب امت.

٥لنث٦ه ;واؿػ ٥ْثایی هت٦ثاو  بًثام  هیالػی 52اف آيزا که ٝلن تاؿیظ  ل اف ٩ـو 
تا ٩بل اف ایثى  ىؼ، بضج و تباػ  يٚـ ػؿ ایى ؿابٖه بیو اف  یو ػؿ گـ٥ت. اگـ: تاؿیظ

گؾىتًؼ و به مهى یا ٝمثؼ  هیؼه تاؿیظ اف هىؿعاو اف کًاؿ هباصخی چىو ٥ایفهاو بـعی 
ـای هثـ  هیالػی 52آوؿػيؼ،  ل اف ٩ـو  میاف آو مغى به هیاو ي  ـػاعتى به ایى اهثـ بث

 تىاو به ماػگی اف کًاؿ چًیى هٖالبی گؾىت. میهىؿعی القام آوؿ ىؼه امت. ػیگـ ي

اعثتال٣ يٚثـ و ٝ٪یثؼه امثت. ػؿ هیثاو ایثى ا٥کثاؿ  می، هباصج ٝلاف ه٪تْیا  
کًؼ. عـمًؼین که تاؿیظ يیق اهثـوف واؿػ  هیهايؼ و ؿىؼ  هیهغتل٤ امت که ٝلن  ىیا 

                                                
ـکق  ژوهو .1 ـاو، ٥ْل الله بى ؿوفبهاو، تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی، ايتياؿا  ه  .5۳28های هکتىب، ته
ـکبیـ،  .2 ـاو، اهی ـافو، چا  ػوم، ته  .258ه، ً  1362ٝبؼالضنیى فؿیى کىب، تاؿیظ ػؿ ت
ـهًگی رهاػ ػاييگاهی ػاييگاه ٍثًٞتی  صنیى کـیمی .3 ـاو، گـوه ٥ ، ػمت آویقهای میامی ػؿ هنائل امالهی، چا  او ، ته

 ه. 1361ىـی٤، 
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يینتین اها تباػ  يٚـ  ت٦او  بی چًیى ٥ْایی ىؼه امت. اگـ چه ينبت به يتیزه بضج
 ىثهیؼػايثین. بثه تٞبیثـ  هثیؿک باؿه اٍى  کلی ػؿ ؿىته تاؿیظ ؿا اهـی هبا و ٝ٪یؼه ػؿ

ـػیؼ و ىک ؿا  ایه ی٪یى هیهٖهـی ػاينتًؼ، ها يیثق بثـ ایثى امثاك اف اػاهثه  ٕؿهٔ که ت
هباصج و رـس و تٞؼیل ػؿ ایى ؿابٖه تىمٔ مایـ اماتیؼ و ػايو  ژوهاو ؿىثته تثاؿیظ 

 کًین. امت٪با  هی

 آگاّی ٍ شٌاختبخش اٍل: 

ـای ايناو ػؿ همة اَٝاؿ يیاف گثؾؿػ  هیامی بىػه امت. هـ چه فهاو ام ىًاعت ب
 رملثه اف ػاؿػ یاػیث٥ـوٝا  ف ىًاعت. ىىػ هی يیاف ػاػه ىیٝمی٨ تـی به ا های  امظ

ـػهی ؿا ...و یعؼا ىًام ،یىًام یهنت ،یعىػ ىًام  .تىاو يام ب

 ىیثهاهىؿ به ا ظیکًؼ. اگـ چه ؽاتا تاؿ هی ايناو به یايیکمک ىا ًهیفه ىیػؿ ا ظیتاؿ
گاه ،ٝلن ىیههن ا ٥ىایؼييؼه امت اها اف  کاؿ   ثـ اف یکثی که یو امت. به ٕىؿػاػ یآ

ـاؿ  هٖلب امت. ىیهم هىؿعاو گ٦ته به ظیهٖـس ىؼه تاؿ ٥ىایؼ ىیتـ تک

ـا ـػ، اگثـ تثاؿیظ يبثىػ چثه ى ؿوى یب ىؼو هـ چه بهتـ ایى هنئله بایثؼ تَثىؿ کث
ـای ایثى ىؼ  آیا بىػ و يبىػ تاؿیظ یکناو امت  بـعی يٚیـ  هی بیه٪ی تٞابیـ بلًؼی بث

ـاؿ اِلهىؿ;گىیؼ:  ٝلن بکاؿ بـػه ايؼ. وی ػؿ ایى ؿابٖه هی ٕبیٞتثا  1:التىاؿیظ عقائى أم
ـاؿ، هٞاؿ٣ و آگاهی عىاهثؼ ػاػ.  های فیاػی به آػهی ػمت  یؼا کـػو به ایى عقیًه ام

 کًؼ: تاؿیظ بیه٨ يبىػ ٝلن تاؿیظ ؿا ایى گىيه بیاو هی

گاهی اف تاؿیظ; و آيچه ػؿ ٝالن گؾىته امت يياو اف صب امت. اگـ يبىػ ایثى  ها آ
ىثؼ.  ػومت ػاىتى ػؿ ١ـیقه بيـ، هیچگاه احـی اف گؾىتگاو ػؿ فهاو صا  یا٥ت يمی

                                                
مثىؿیه، ػاؿ  -ٝلی بى فیؼ بیه٪ی، تاؿیظ بیه٨ و ؽکـ الٞلماء و اِلئمة و اِل٥اّل الؾیى يب٢ىا ٥یها أو ايت٪لىا الیها، تٞـیب، ػهي٨ .1

ـأ،   .96ً  ٧، 1425ا٩
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ها اف رمله ایى آحاؿ هنتًؼ. يبىػ تاؿیظ عالئی ؿا ایزثاػ  ها و صکایت ها، ٥ْیلت مًت
ـاو ىؼو يینت... هی  1:.کًؼ که با هیچ چیق ٩ابل رب

يتیزثه يبثىػ ٝلثن تثاؿیظ ؿا ایثى گىيثه بیثاو : المغتَـ ٥ی ٝلن التاؿیظ; نًؼهیيى
...اگـ تاؿیظ يبىػ هیچ عبـ و احـی اف گؾىته ورىػ يؼاىت، تاؿیظ ٝالوه بثـ ;کًؼ:  هی

ـاػ بىػو، هٞؼيی اف کلیه اعباؿ ىغَیت ـػم امت... عىؿاک و اىغاً و ا٥  2:.ها و ه

 ب عىاهین  ـػاعت.ػؿ اػاهه به هَاػی٨ هتًىٝی اف ایى هٖل

ضٌبختاحَالگزضتگبى

ـػ. تىاو هیتاؿیظ  ٥ىایؼتـیى  ابتؼاییاف  تثاؿیظ  به ىًاعت اصىا  گؾىتگاو اىاؿه ک
 :گىیؼ هیتاؿیظ  ٥ىایؼبیه٨ ػؿ ىماؿه 

٥ایؼه ػیگـ تاؿیظ: همايا ٝ٪ل، صل، هياهؼا  و هنمىٝا  اف ومایل ىثًاعت ;
ـای ىًاعت اصىا  ٝالن  ػؿ يقػ آػهی تىاو اف ٝ٪ل امت٦اػه کـػ> به همثاو  يمیهنتًؼ. ب

ـای بيـ ه٪ؼوؿ يینت به ٍىؿ  ٕىاليی هؼ  فيؼه باىؼ و اعباؿ ؿا هٖلثٜ  ػلیلی که ب
ـایى ؿاه ىًاعت اصىا  و اعباؿ بيـ و همچًیى ؿاه ىًاعت گ٦تاؿ و آحاؿىثاو  ىىػ> بًاب

 3:.ىىػ وامٖه ىًیؼو حابت هیاف ٕـی٨ تاهل ػؿ تاؿیظ امت و ایى اهـ به

                                                
ـ٥ة تىاؿیظ و أعباؿ الٞالن تنتلقم هؾا الضب ، 99ٕهماو، ً  .1 ـکبثا ٥ثی  -صب االمتغباؿ و اإلعباؿ  -٥بو هٞ الؾی لى لن یکى ه

ـائق اآلػهییى، لما وٍل للمتؤعـیى ىیء هى مًى و ٥ْائل و أعباؿ و صکایا  المت٪ؼهیى و لبل٠ علل أصىا  الٞثالمیى صثؼا ال  ١
 یمکى تؼاؿکهٔ.

ٕو لثىال  552-٧557، ً  5451هضمؼ بى ملیماو کا٥یزی، المغتَـ ٥ی ٝلن التاؿیظ، چا  او ، بیثـو ، ٝثالن الکتثب،  .2
 التاؿیظ لن یَل الیًا ال عبـ و ال أحـ و هى ١ؾاء االؿواس و اليباس و هى عقیًه اعباؿ الًاك و الـرا ٔ.

مثىؿیه، ػاؿ  -اِل٥اّل الؾیى يب٢ىا ٥یها أو ايت٪لىا الیها، تٞـیب، ػهي٨ ٝلی بى فیؼ بیه٪ی، تاؿیظ بیه٨ و ؽکـ الٞلماء و اِلئمة و .3
ـأ،  ـ٥ة لؼی اإليناو هی الٞ٪ل و الضل و الميثاهؼة و المنثمىٝا  هثی هثى . ٧02ٕ، ً  5481ا٩ ٥ائؼة أعـی: او ومائل المٞ

ـ٥ة أصىا  الٞالن ٝى ٕـی٨ الٞ٪ل کما ال یمکى إليناو ها  أو یب٪ی صیا هؼی الؼهـ لیٖلٜ ٝلثی أبىاب المضنىما  و ال یمکى هٞ
ـ٥ة اِل٩ىا  و اِلعباؿ و اآلحاؿ هى ٕـی٨ التؤهل ٥ی  ـ٥ة أصىا  و أعباؿ البيـ و الٖـی٨ لمٞ أصىا  و أعباؿ الٞالمیى، اؽو ٥الٖـی٨ لمٞ

 التىاؿیظ و ٥ىائؼه هنتًبٖة باالمتماٛٔ.
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ـاوايی ورىػ ػاؿػ که مثٞی هثیاو هم کًین  ٕىؿ که بیاو ىؼ ػؿ ایى ؿابٖه هَاػی٨ ٥
تىاو بثه تثاؿیظ ٕبـمثتاو و  ای اف آيچه بیاو ىؼه امت ؿا بافگى کًین. اف رمله هی گىىه

ـػ. يىینًؼه آو هی امثت هيثتمل بثـ  بؼاو که ٝلن تاؿیظ ٝلمی;گىیؼ:  ؿویاو اىاؿه ک
 1:.ىًاعتى صاال  گؾىتگاو ایى رهاو...

ـاصت ایى هىّىٛ ؿا بیاو هیاف  : تثاؿیظ صبیثب النثیـ;کًثؼ  رمله کتبی که به ٍ
هماؿمت ٝلن تاؿیظ و اعباؿ و ابىاب إالٛ بـ بؼایٜ ;يىینؼ:  هی: عىايؼ هیـ;امت. 

 2:.و٩ایٜ و اصىا  بـ ؿوی ؿوفگاؿ ٍاٝؼاو هَاٝؼ ٝق  و رال  بگيایؼ

ػؿ ٥ایثؼه چهثاؿم ایثى گىيثه ػؿ ىماؿه تٞؼاػی اف ٥ىایثؼ تثاؿیظ، : ؿوّه ال٦َا;
آيکه چىو هماؿمت ایى ٥ى کنی ؿا ػمت ػهؼ و بـ ا٩ىا  هغتل٦ه إثالٛ ;يىینؼ:  هی

یابؼ ػايؼ که آيچه هىا٨٥ ؿوایا  ح٪ا  باىؼ هغتثاؿ و ٍثاػ٧ و هـچثه هغثال٤ بثىػ، 
وی ٝثالوه بثـ ىثًاعت اصثىا  و ا٩ثىا  گؾىثتگاو،  3:.هـػوػ و کاؽب عىاهؼ بىػ...

گاهی بـ اعتال ـأ کنب آ ها ػؿ تاؿیظ که اهـی ٕبیٞی و ارتًاب يا ؾیـ امثت ؿا  ٣ ٩
 کًؼ. يیق هٖـس هی

ـتْثی بثا ایثى اف يگاه  هىؿعاو هٞاٍـ يیق ایى ههن ػوؿ يمايؼه امت. میؼ ر٦ٞـ ه
وٙی٦ه تثاؿیظ، ايٞکثاك ػ٩یث٨ و ٍثاػ٩ايه فيثؼگی ; کًؼ: ٝباؿ  ه٪َىػ ها ؿا بیاو هی

ـایٖی ک ها ػؿ گؾىته و هى٩ٞیت اهت ها و  ه گؾؿايؼه ايؼ و همچًثیى بیثاو تيثًذها و ى
 4:.باىؼ ، هیايؼ کـػهصىاػث مغت ٥کـی و ا٩تَاػی و ارتماٝی که تزـبه 

                                                
 ه٪ؼهه. 515ه، ً  5۳۶5چا  ػوم، ىـ٧، هیـمیؼ ٙهیـ الؼیى هـٝيی، تاؿیظ ٕبـمتاو و ؿویاو و هافيؼؿاو،  .1
ـاػ بيـ، عیام،  الؼیى بى همام ١یاث .2  .8، ً 5ه، رلؼ  5۳21الؼیى عىايؼ هیـ، تاؿیظ صبیب النیـ ٥ی اعباؿ ا٥
ـه االيبیاء و الملىک و الغل٦ا، چا  او ، امثإیـ،  .3 ه،  1384هضمؼ بى عاويؼ ىاه بى هضمىػ هیـعىايؼ، ؿوّه ال٦َا ٥ی می

 .12رلؼ او ، ً 
ـتْی الٞاه .4 ـة الًبی االٝٚنمیؼ ر٦ٞـ ه ـه، رلثؼ لی، الَضیش هى می . ٕاهثا 51، ً 5، ٕبٜ چهثاؿم، بیثـو ، ػاؿ النثی

ـْ  به هى اوّاٛ و اصثىا  و هثا تٞـّثت لثه هثى هثقا  ههمة التاؿیظ ٥هی او یٞکل ب ؼ٩ه و اهاية صیاة االهة ٥ی الماّی و ها ه
ـهأ.  ٥کـیة و ها افها  ا٩تَاػیه و ارتماٝیة و ١ی
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ـاه رهت رمٜ آوؿی إالٝا    ل هی تىاو يتیزه گـ٥ت که تاؿیظ بقؿ  تـیى ىاه
 هغتل٤ و گىياگىو اف گؾىتگاو و  یيیًیاو امت.

گزضتِاسصٗبثٍٖقضبٍتصح٘ح

ـای اؿفیثابی و ٩ْثاو  ٍثضیش امثت. تثا ىثًاعتی يباىثؼ  ای ه٪ؼههىًاعت  بث
ـاػی  کًؼ. می٩ْاو  و اؿفیابی هًٞا  یؼا ي ػؿ هىؿػ تاؿیظ يیق ایى اهـ ٍاػ٧ امثت. ا٥ث

کًًؼ که ىًاعت بیيتـ و بهتـی ينبت به و٩ایٜ گؾىته ػاىته  تاؿیظ ؿا بهتـ اؿفیابی هی
ـایى هٖالٞه ػ٩ی٨ گقاؿه باىًؼ> هثای  و کًاؿ هن گؾاىثتى  اف های هغتل٤ تاؿیغی  بًاب

ػهثؼ کثه ت٦ثاو  ایثى  صىاػث گؾىته، ٩ؼؿ  تضلیل هًامبی به هىؿط و ١یـ هىؿط هی
ـاػ با راهالو به ایى اهـ بل واّش تـ اف آو امت که بیاو ىىػ.  ا٥

 گؾؿايین: ػؿ ایى ؿابٖه يٚـ رال  الؼیى هؼيی ؿا اف يٚـ هی

گاهی هیظ یتاؿ; ـایٔ فهثاو ؿا بهتثـ ػؿک کًثین،  و بـؿمی گؾىته به ها آ ػهؼ تا ىث
گؾىتگاو به ػؿمتی ٩ْثاو  کًثین، هيثکال ،  ۀػؿباؿگؾىته ؿا به آیًؼه  یىيؼ ػهین، 

ـها، ياتىايیها ػؿگیـی ها و اعتال٥ا  ؿا  ، تىٕئهها ياؿماییها، ، هىايٜ، اىتباها ، ت٪َی
ـاؿ بؼهین و حمـ تثاؿیظ بثه هثا ٥ـٍثت  ا  آو ؿا اؿفیثابی کًثین.هـیک ػؿ رای عىػ ٩

 1:.گؾىته ؿا باف هن اؿفیابی کًین های اؿفهػهؼ که  هی

همايٖىؿ که بیاو ىؼ رنتزى ػؿ گًزیًه ١ًی تاؿیظ، اهـی ّـوؿی و الفم امت تا 
ـػ.  بتىاو تضلیل هًامبی اؿائه ک

ـاؿ بنیاؿی اف عٖاها و هيکال ، ٝؼم ىًاعت و اؿفیابی ١لٔ و يثا ٩ٌ ٝلت تک
ـام به هنثائل و گقاؿه هثای گؾىثته و عىايثؼو و  گؾىته امت. ػؿ ٍىؿ  اهتمام و اصت

 تىايین اف يتایذ ٥ارٞه باؿ ػؿ فهاو صا  و آیًؼه رلى گیـی کًین. هٖالٞه ػ٩ی٨ آيها هی

                                                
ـاو، ٩ن، ػ٥تـ ايتياؿا  امالهی .1  5۳27وابنته به راهٞه هؼؿمیى صىفه ٝلمیثه ٩ثن،  رال  الؼیى هؼيی، تاؿیظ میامی هٞاٍـ ای

 .81ً ، 5ه، رلؼ: 
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دسکهسبئل

يثىؽؿی ػؿ  ػؿک هنائل يیق اف رمله ٥ىایؼ ؽکـ ىؼه تاؿیظ اف فباو هىؿعثاو امثت.
 گىیؼ: عىػ هی: ًامی و تاؿیغًگاؿیؿوه ى-٥لن٦ه تاؿیظ;

ـػم ػؿ ػولت تاؿیظ هیهٖالٞة ; هثا و رىاهثٜ ػیگثـ چگىيثه  تىايؼ به ها بگىیؼ که ه
کًؼ تا هْٞال  هٞاٍثـ  ی ایى هىاؿػ به ها کمک هیفینتًؼ و لؾا اف ٕـی٨ ه٪اینه هی

 1:.عىػ ؿا ػؿک کًین

ـاػی اف ػؿک هنائل هـصله تثاؿیظ و و٩ثایٜ  ای باالتـ اف ىًاعت امت. چه بنثا ا٥ث
گؾىته إالٛ ػاؿيؼ اها به ػؿک آيها يائثل ييثؼه باىثًؼ. ػؿک هنثائل یًٞثی هثن ؽا  
ـػهاو گؾىته به چه ٝلت ایى کاؿ ؿا کـػيثؼ و کثاؿ  ـاو. ایًکه ها ب٦همین ه  ًؼاؿی با ػیگ

ـػيؼ. ٝلن تاؿیظ ػؿ کي٤ ایى ٝلثل هثا ؿا کمثک هی کًثؼ و ایثى هنثئله اف  ػیگـ ؿا يک
 آیؼ. صناب هیبه عىاً ویژه تاؿیظ

ضٌبختخ٘شٍضش

 تاؿیظ  ـ امت اف صىاػث تلظ و ىیـیى، عىب و بؼ و ایى یک وا٩ٞیثت آىثکاؿ امثت>
ـ٥تین و اػاهثه ػهًثؼه ای اها ٍـ٣ ػاينتى ایى هنائل ٥ایؼه ـا  الگى گ يؼاؿػ. اگـ اف ایى عی

ـػین آو و٩ثت  ـ٥تین و ػوؿی ک امثت کثه آيها بىػین و اف ىـ و هيکال  گؾىتگاو ػؿك گ
ـػی تـیى ٥ىایؼ تاؿیظ به صناب هیایى ىًاعت به  آیؼ. ًٝىاو یکی اف کاؿب

ػؿ کتاب ؿىیؼ الؼیى ٥ْل الله ؿمؼ.  صا  يىبت به کالم هىؿعاو ػؿ ایى ؿابٖه هی
ـاو و امالم-رىاهٜ التاؿیظ;  :يىینؼ هی: تاؿیظ ای

ی آو تىاؿیظ و ٩ٌَ و صکایثا  و اعبثاؿ و آحثاؿ  اػىثاهاو هاّث هٖالٞه ٥ایؼه;
ـْ گؾىتگاو هٞلىم ىىػ و به مثیـ  يیکثاو ا٩تثؼا و  ـْ و ي٦ٜ و ّ امت که ]تا[ عیـ و ى

 1...:.اهتؼا يمایًؼ و اف گ٦تاؿ و کـػاؿ ایياو اٝتباؿ و ايقراؿ یابًؼ

                                                
 .70ه، ً  5۳70ؿوه ىًامی و تاؿیغًگاؿی، ييـ ٕـس يى،  -صنیى يىؽؿی، ٥لن٦ه تاؿیظ .1
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ـاؿ  صا٥٘ ابـو ٝیى ـا٥یای تاؿیظ عىػ تک  :کًؼ هیرمله ؿىیؼ الؼیى ؿا ػؿ کتاب ر٢

ـْ و ي٦ٜ و ّـؿ گؾىتگاو هٞلىم ىىػ و به ٥ایؼه ٝلن تاؿیظٔ آو امت که عیـ و ٕ; ى
 2:.میـ  يیکاو ا٩تؼا و اهتؼا يمایًؼ و اف گ٦تاؿ و کـػاؿ ایياو اٝتباؿ و ايقراؿ یابًؼ

ها، بؼ  تـبیت، صل٪ه ه٦٪ىػه ایى ؿوفهای راهٞه هامت. ورىػ بـعی اف بؼ اعال٩ی
ب رىاهثٜ های هغتل٤، يياو اف ٝؼم تـبیت هًامث ها ػؿ صیخیت ها و عىيـیقی ٝهؼی

ًٝثىاو بيـی امت. ػؿ فهیًه تـبیت، ٝلىم بنیاؿی ي٪و هنت٪ین ػاؿيؼ اها تاؿیظ يیق به
تىايؼ ي٪و هىحـی ای٦ا کًؼ. هماو ٕىؿ که هىؿعاو بثه ایثى  کمک کاؿ ػؿ ایى صیٖه هی

اصثىا   هٖالٞثهه اف کثباىثؼ ;يىینثؼ:  هنئله اىاؿه کـػه ايؼ. بکـی ػؿ کتاب عىػ هی
لىافم عیـ و ىـ و هىاػ ي٦ثٜ و هايناو ب ،او و گؾىتگاو بًی يىٛت یا٥تگاو ههؼ اهکیتـب

ـْ و٩ى٣ و إالٛ صاٍل يمىػه ّ.:...3 

ـای ماعت يگاه به  گؾىته ٝاهلی تـبیت کًًؼه امت. اگـچه ٍـ٣ هٖالٞه تاؿیظ ب
ـارٞه  ی ػؿ  ی به صىاػث ها ٩بل، مبب  راهٞه ای هتغل٨ کا٥ی يینت اها بـؿمی و ه

کل که ػاؿای ايؼک  کینت آو;ػاػه ىىػ.  به ػمت و ؽهى آػهیىىػ تا يکا  ياب  هی
هن آىثًا هتاؿیظ امت که گؾىته و صا  و آیًؼه ؿا ب ،اػؿاک باىؼ و ٥ىایؼ تاؿیظ ؿا يؼايؼ

ایثى رملثه  4:ىثىػ.ىـ ایى ٝثالن ىثمـػه هثی و عیـ ۀعقايتاؿیظ امت که  مافػ.هی
کًؼ. صثا  هغیثـین  ا بیاو هیهغتَـ اف ػولت آباػی يیق به ٍىؿ  ٝـیاو ه٪َىػ ها ؿ

ـه هثا ببثـین یثا آو ؿا بثه هضثؼوػی ٥ثـػی و عَىٍثی  که اف ایى گًزیًثة بثا اؿفه به
 هضَىؿ کًین.

                                                                                                               
ـاث هکتىب، ؿىیؼ .1 ـکق  ژوهيی هی ـاو و امالمٔ، ه  .32، ً 1ه، رلؼ  1392الؼیى ٥ْل الله، راهٜ التىاؿیظ ٕتاؿیظ ای
ـهًگ و اؿىثاػ امثالهی، مثافهاو چثا  و ايتيثاؿا ،  ٝبؼالله بى ل٤ٖ .2 ـاو، وفاؿ  ٥  5۳21الله صا٥٘ ابـو، فبؼة التىاؿیظ، ته

 .۳8، ً 5ه، رلؼ: 
ـاو،  .3 هضمؼ هَٞىم بکـی، تاؿیظ مًؼ هٞـو٣ به تاؿیظ هَٞثىهی، بثه ايْثمام ه٪ؼهثه و صىاىثی و تٞلی٪ثا  و ٥هثاؿك، تهث

 .3ه، ً  1382امإیـ، 
ـاو، ٖٝاؿ،  یی ػولتیض .4  .0، ً 5ه، رلؼ:  5۳75آباػی، صیا  یضیی، ته
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آضٌبٖٗثبفؼبالىٍکٌطگشاى

هماو ٕىؿ که هٞلىم امت هاهیت تاؿیظ بـؿمی گؾىته امت. اف رمله هنائلی که 
ـا ػؿ تاؿیظ به بـؿمی آو  ـػاعته هی ابثى و هـ ػوؿه و فهثاو امثت. ىىػ، بقؿگاو و هىح

 :يىینؼ هیعلؼوو 

کًؼ که چگىيه اوّاٛ و اصىا  آيها هً٪لب  تاؿیظٔ ها ؿا به صا  آ٥ـیؼگاو آىًا هیٕ;
ـػػ، ػولت هی یابًثؼ و بثه آبثاػايی فهثیى  آیًؼ و ٥ـٍثت رهثاو گيثایی هی هایی هی گ
ـػافيؼ تا يؼای کثىش کثـػو و مثپـی ىثؼو آيثاو ؿا ػؿ هی هی فوا  و  ػهًثؼ و هًگثام  

ـا هی ـاُ ایياو ٥  1:.ؿمؼاي٪

ـاو و ٥ٞثاالو ػؿ تثاؿیظ مثبب ٩ثى  ؿوس و  عىايو ػ٩ی٨ اف و٩ایٜ هـبىٓ به کًيگ
ـکت هخبت ػؿويی هی ـایى اف ٥ىایؼ هنت٪ین تاؿیظ به صناب هی ىىػ> ص  آیؼ. بًاب

تضٍٗشٍثْتبىتطخ٘ص

تيثغیٌ تقویثـ و بهتثاو امثت. ػؿ  ،تثاؿیظ و هٞـ٥تثی ػؿ ىًاعتی ٥ىایؼاف ػیگـ 
ـای  ها تاؿیظ ػامتاو ـاوايی ورىػ ػاؿػ که عىػ مًگ هضکثی بث  ثیو  هثىؿاو ٩ٌَ ٥

اف رمله هىؿعايی که به ایى هٖلب اىاؿه کـػه امت، يىینًؼه تاؿیظ  امت. ؿوی آػهی
 يىینؼ:بیه٨ امت. وی هی

اعبثاؿ، صکایثا  ٥ىایؼ ػیگـ تاؿیظ: ايناو بىامٖه تاؿیظ ػؿ کىتاه تـیى هثؼ  اف ;
ـه هی ـػ. ؿاه ػؿک ایى ٥ىایؼ بثه گؾىتگاو، آباػايی رهاو و هلل هغتل٤ به وامثٖه ٩ثىه ب

ـای ايناو هایی که ٝمـ ٕىاليی ػاؿيثؼ. هٖالٞثه تثاؿیظ  بیًایی هینـ يغىاهؼ ىؼ هگـ ب
بیًؼ و هيثام او ٖٝثـ و بثىی  ؿمايؼ که صىاػث و و٩ایٜ ؿا ٝیًا هی ايناو ؿا به رایی هی

                                                
ـکق ايتياؿا  ٝلمی .1 ـهًگی ٕوابنته بثه وفاؿ   ٝبؼ الـصمى ابى علؼوو، ه٪ؼهه ابى علؼوو، تـرمه هضمؼ  ـویى گًاباػی، ه و ٥

ـهًگ و آهىفه ٝالیٔ،   .3-2ه، رلؼ او ، ً  ٥1362



  هىؿعاو هنلماو یؼگاهاف ػ ییهٞـ٥ت ا٥قا ػؿ یظػايو تاؿ  یمىػهًؼ یىًام گىيه   65>  

تىايؼ بیى رٞثل و بإثل، ت٪لثب و  کًؼ و ػؿ يهایت هی ٩ایٜ ؿا امتيمام هیصىاػث و و
 1:.ا٥نايه ؿا ٥ـ٧ بگؾاؿػ

ـػافػ. او هٞت٪ثؼ امثت  هت٦او  تـ به ایثى ه٪ىلثه هی ػؿ کتاب عىػ کمیمغاوی   ث
بغو فیاػی اف هکاتب گىياگىو صىاػث عىػ ؿا آ١يته به تقویـ بیاو کـػه ايؼ. بـعثی 

یثابین  ايؼ که با بـؿمی تاؿیظ ػؿ هی عىػ هٖالبی ؿا ينبت ػاػه اف ایى هکاتب به بقؿگاو
ـاؿ يینثت> ـاؿ باىثؼ بثه  که بیى ينبت و هًتنب الیه ؿابٖه فهايی بـ٩ث ـایى اگثـ ٩ث بًثاب

ـاٟ ٝلمی يٚیثـ  ص٪ی٪ت ػمت  یؼا کًین و ٍىاب ؿا اف ياٍىاب ت٦کیک کًین بایؼ به م
 2تاؿیظ بـوین.

تىاو ػؿوٟ ػؿو١گىیاو و ؿامتی ؿامتگىیاو  یوامٖه تاؿیظ هبه;يىینؼ:  هیمیىٕی 
وامٖه تاؿیظ اهکثاو وی يیق هٞت٪ؼ امت تيغیٌ ػؿوٟ و ؿامت به 3:ؿا تيغیٌ ػاػ

ـػ. ـه ب ـػی به   ؾیـ امت و بایؼ اف ایى ٥ایؼه کاؿب

ضٌبختٍف٘بت

ها، فهاو تىلثؼ و ؿصلثت آيهامثت. ٝمثؼه  یکی اف هٞاؿ٣ ههن ػؿ ؿابٖه با ىغَیت
ـػافػ، ٝلن ؿرا  امت> ئله هیکه به ایى هن ٝلمی فاویثه يگاهمثاو بثه ایثى  اها اگـ کمی  

                                                
مثىؿیه، ػاؿ  -الٞلماء و اِلئمة و اِل٥اّل الؾیى يب٢ىا ٥یها أو ايت٪لىا الیها، تٞـیب، ػهي٨ٝلی بى فیؼ بیه٪ی، تاؿیظ بیه٨ و ؽکـ  .1

ـأ،  ـاو الٞثالن . ٧511ٕ، ً  5481ا٩ ـة هى أعباؿ و صکایا  الماّیى و أصىا  و ٝم ٥ائؼة أعـی: او اإليناو ینت٦یؼ ٥ی هؼة ٩َی
و هثى یتؤهثل التثىاؿیظ و  -اال باِلٝمثاؿ الٖىیلثة، صتثی لیکثاػ  و الملىک و الممالک، امت٦اػة ال تتینـ له ٝى ٕـیث٨ الميثاهؼة

أو یـی ٝیايا تلک الى٩ائٜ و الضىاػث و تنتًي٨ ؿوصه ٝبیـ ؿیاصیى تلک ال٪َثٌ و اِلعبثاؿ، ٥ی٦ثـ٧ بثیى التقویثـ و  -ال٪ٌَ 
ـاصا ٔ.البهتاو و ال٢و و اِلمٖىؿة، ٥تؼ٥ٜ ًٝه کؼوؿة الىصية هى هًابٜ الىصؼة و تقیل ٙلمة اي٪نام الغا  ٕـ ٝى ماصا  ال

هضمؼ بى ٝبؼالـصمى النغاوی ىمل الؼیى، االٝثالو بثالتىبیظ لمثى ؽم اهثل التثاؿیظ، الٖبٞثه اِلولثی، بیثـو ، هئمنثه  .2
ـ٥ه االهىؿ ٝلی ورهها...و ٕالما کاو ٕـی٪ا لالٕالٛ ٝلی التقویثـ ٥ثی المکاتیثب و  ٧27، ً  1447الـماله،  ٕو اها ٥ائؼته ٥مٞ

ـهما هى امبابه او يضى ؽلک ها  ٩بثل تثاؿیظ المکتثىب... ٩ثؼ يضىها باو یٞلن  او الضاکن الؾی ينب الیه الخبى  او الياهؼ او ١ی
 یکىو ٕـی٪ا للتىٍل به لما المتاهل ینتض٪هٔ.

 الزال  الؼیى النیىٕی، اليماؿیظ ٥ی ٝلن التاؿیظ، کتابغايه ػیزیتا  ػ٥تـ تبلی٢ا  امالهی، ٩ابل ػمتـمی ػؿ: .3
http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/fulltext/454215/12428570 
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ـاػ ىثاعٌ ػؿ بـعثی اف  هنئله ؿا ت٢ییـ ػهین، ػؿ هی یابین کثه ىثـوٛ و  ایثاو ٝمثـ ا٥ث
هثای  های تاؿیغی اف اهمیت به مقایی بـعىؿػاؿ امت. اگـچه ػؿ ایى ؿابٖه، گقاؿه بقيگاه

ـائى و ىىاهؼ هغتل٤ هیاىتباهی يیق ػؿ تاؿیظ ورىػ ػاؿػ اها با ک ـاؿ ػاػو ٩ تىاو  ًاؿ هن ٩
ـػه و هٞت٪ثؼ امثت  ـػ. میىٕی يیثق ایثى هنثاله ؿا هٖثـس کث ایى هنئله ؿا صل و ٥َل ک

 1آیؼ. صناب هیىًاعت و ٝلن به فهاو ػؿگؾىت و تىلؼ هيایظ اف ٥ىایؼ تاؿیظ به

ضٌبختاخجبسهٌسَخ

اف ٥ىایؼه ٝلن تاؿیظ امثت آىًایی به اهىؿ هغتل٤ ;گىیؼ:  ایى باؿه هیمغاوی ػؿ 
و اف همیى ؿو یکی اف ایى ٥ىایؼ ؿا تيثغیٌ عبثـ هًنثىط اف بثیى ػو عبثـ هتٞثاؿُ 

ایى هًـ هًضَـ به تاؿیظ يینت و ٝلىم ػیگثـی يیثق ػؿ ایثى هنثیـ  2:.بـىمـػه ايؼ...
 تؼویى ىؼه امت.

ؿیظ ت٦او  تاؿیظ و مایـ ٝلىم ػؿ ایى فهیًه يضىه وؿوػ آيهامت. به ایى هًٞا کثه تثا
يٚیـ اٍثى  کثه هبضخثی  کًؼ اها ٝلىهی به ٍىؿ  ١یـ هنت٪ین به ایى هىّىٛ وؿوػ هی

ـاریش ػؿ ایى ؿابٖه ػاؿيؼ به ٍىؿ  هنثت٪ین و تغََثی بثه ایثى  هزقا بًام تٞاػ  و ت
 کًًؼ. هباصج وؿوػ هی

های تاؿیغی ؽاتا ػؿٍؼػ ي٦ی و احبا   هًٚىؿ اف وؿوػ ١یـ هنت٪ین آو امت که گقاؿه
تًؼ بلکه به ٍىؿ  ٕبیٞی اف فباو و ٩لن هىؿط ٍاػؿ و به گثىه و چيثن یکؼیگـ يین

ؿمؼ. صا  ایى هغإب و  ژوهيگـ تثاؿیظ امثت کثه بثه تٞاؿّثا  ػؿ  هغإب هی
 کًؼ. ها تىره ػاؿػ و به وامٖه ابقاؿهایی آيها ؿا تٞؼیل و ؿتبه بًؼی هی گقاؿه

                                                
 الزال  الؼیى النیىٕی، اليماؿیظ ٥ی ٝلن التاؿیظ، کتابغايه ػیزیتا  ػ٥تـ تبلی٢ا  امالهی، ٩ابل ػمتـمی ػؿ: .1

http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/fulltext/454215/12428570 
ـ٥ة االریا  و صلىلها و اي٪ْاء الٞؼػ و او٩ا  التٞالی٨ و و٥یا  اليیىط و هىالیؼهن و الـواة ًٝهنٔ.  ٕهٞ

بیثـو ، هئمنثه النغاوی ىمل الؼیى، هضمؼ بى ٝبؼالـصمى، االٝالو بثالتىبیظ لمثى ؽم اهثل التثاؿیظ، الٖبٞثه اِلولثی،  .2
ـ٥ه االهىؿ ٝلی ورهها و هى أرل ٥ىائؼه ايه اصؼ الٖـ٧ آلتی یٞلثن بهثا الًنثظ ٥ثی  ٧87، ٦ٍضه  5417الـماله،  ٕاها ٥ائؼته ٥مٞ

 اصؼ الغبـیى المتٞاؿّیى المتٞؾؿ الزمٜ بیًهما.ٔ
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آضٌبٖٗثبهصبئتدًَٕ٘

و هیثقاو ایثى  يضثىهيا ؾیـ امت. اگـ چه  مغتی و هيکال  ػؿ ػيیا اهـی ارتًاب
به ؿ٥ثٜ و عالٍثی  ها مغتیهيکال  هت٦او  امت اها إالٛ و ىًامایی هـ یک اف 

 امثت.بنیاؿ عىبی عىاهؼ ىؼ. ٝلن تاؿیظ ػؿ ایى فهیًه کمک کاؿ  هًزـفوػ تـ اف آو 
 راهٜ التىاؿیظ به ایى ٥ىایؼه تَـیش ػاؿػ:

گؾىثتگاو و اٝتبثاؿ اف اصثىا   اهىؿ٦کـ ػؿ ٥ىایؼ ٝلن تاؿیظ ياهضَىؿ امت، اف ت;
ای و مثبب يکبثت  ایياو و تزاؿب ػؿ ههْما  و هَالش هلک و آحاؿ ػولت هـ ٕای٦ثه

 1...:.ػيیىی اف ٩ـوو هاّیه و اهن مال٦ه و ١یـ ؽلک هَائبهـ ٩ىهی و تًبیه ي٦ل بـ 

ـايی ىاٝـ  هى آيچه ىـٓ بال١نثت ;گىیؼ:  ػؿ مـوػه عىػ هی -مٞؼی بقؿ   -ای
تثاؿیظ هثـ آيچثه کثه ىثـٓ  2:.تى عىاه اف مغًن  ًؼ گیـ عثىاه هثال  -گىین تى هی با

تىايؼ اف ایى  ًؼها ػؿك گیثـػ و  گىیؼ، صا  اومت که هی بال١نت با عىايًؼه عىػ هی
ـاهىىی بنپاؿػ.  یا آيکه به ػمت ٥

ػؿ فبؼه التىاؿیظ عىػ ٝباؿتی يقػیثک بثه ؿىثیؼالؼیى ٥ْثل اللثه ػاؿػ: صا٥٘ ابـو 
کبت هـ ٩ىهی و تًبیه ي٦ل بـ هَائب ػيیىی و اف ٩ـوو هاّیه و اهن مثال٦ه و مبب ي;

ـه ؽلک هماال یضَی ـایى ورىػ هيکال  ػؿ اهت 3:.١ی های گؾىته اهـی امثت  بًاب
ـای فهاو صا  آػهی  بنیاؿ هىحـ و هىؿػ يیاف امت. ٩ٖٞی و هـوؿ ایى هَائب ب

ّبآضٌبٖٗثبصحوبتٍهطقت

ـکت  ىثىػ.  هثیبیيتـ  هیکًؼ ومایل آمایو و ؿ٥اه آػ هیهـ چه فهاو ؿو به رلى ص
ؿوین آمثایو و ؿ٥ثاه  و گؾىثته هثیٝکل ایى هنئله يیق حابت امت، هـ چثه بثه فهثا

                                                
ـاث هکتى .1 ـکق  ژوهيی هی ـاو و امالمٔ، ه  22، ٦ٍضه: 1ه، رلؼ  1392ب، ؿىیؼ الؼیى ٥ْل الله، راهٜ التىاؿیظ ٕتاؿیظ ای
 .36ابى هضمؼ هيـ٣ الؼیى ٕهلغٌ به مٞؼیٔ، بىمتاو مٞؼی، هىاٝ٘، ٩َایؼ، ٩َیؼه  .2
ـهًگ و اؿىثاػ امثالهی ٝبؼالله بى ل٤ٖ .3 ـاو، وفاؿ  ٥  5۳21مثافهاو چثا  و ايتيثاؿا ، -الله صا٥٘ ابـو، فبؼة التىاؿیظ، ته

 .۳۶، ً 5ه، رلؼ: 
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ـکثت ؿو بثه رلثى ػؿ اينثاو آىثًایی بثا کًین ی ؿا هياهؼه هیتـکم . یکی اف ػالئثل ص
 >ت و  ًچثه يثـم کثـػه امثتامت که ػؿ گؾىثته بثا آو ػمث هایی هي٪تو  ها مغتی

ـهىو ػايو او اف گؾىته امت. ـایى  یيـ٥ت ؿوف ا٥قوو بيـ ه ایى ػايو به ٍىؿ   بًاب
 آیؼ. تغََی اف ٝلن تاؿیظ بؼمت هی

ًؼ، بؼايثؼ کى تؤهل یکو گؾىتگاو ي که ػؿ اعباؿ هلىکى یو مالٕ کل اف هلىکهـ;
اؿ رهثاو ؿا بثه کىؿػه تا ها عايؼ و چه ؿيذ ـػهکها ى، تضمل چه هي٪تیيیه بقؿگاو  ک

اؿ او اف چثه کثه علل کبغىايًؼ  یبت بقؿگکچىو اصىا  ي و >ـ ؿامت ػاىتهیصنى تؼب
ـػػ  یا مبب ػولت  اػىاهیبىػه   یىاینثتهاو به چه وره بىػه تثا  یه فيؼگايکهٞلىم گ

الم کثؼ، ال یثى ا٩ثؼام يمایثى هٖالٜ اف آو ارتًاب وارب ػايؼ و بثـ ایملًٖت ىؼه و ا
 1:.یابؼه ؼی٥ا

کًؼ و  ىاو هی یيیى ًٝ های ای صنى تؼبیـ رهاو ؿا يتیزه ىًاعت هي٪تىبايکاؿه
ـاهی ؿا اف هٖالٞه اصىا  گؾىتگاو و کما   همچًیى هنیـ تٞالی، ػوؿی اف يکبت و گم

 ػايؼ. هیآيها  های و ٥هن هي٪ت

اخجبساًج٘بءٔهطبلؼ

ايبیثاء بثه صنثاب  اف هًابٜ اٍثلی تثاؿیظای بغو ٝمؼه هیتاؿیظ ٝمى های کتاب
ـه ايبیثاء الهثی اىثاؿه ىثؼه  های آیًؼ. ػؿ ایى هًابٜ به بغو هی هغتل٦ی اف فيؼگی و می

ـگقیؼگاو الهی تاحیـ ىگـ٣ ػؿ فيؼگی هاػی  ـاو و ب امت. بـؿمی و واکاوی اعباؿ  یاهب
کًؼ. صثا  اىثاؿه  یل هیکه ٝلن تاؿیظ آو ؿا تنه امت ١ـّی بيـ ػاؿػ و ایىو هًٞىی 
گثؾؿايین. ػؿ  ؼه ؿا که تىمٔ بـعی اف هىؿعاو هٖـس ىثؼه امثت اف ػیثؼه هیبه ایى ٥ای

 تاؿیظ گیالو و ػیلمنتاو آهؼه امت:

                                                
ـکبیـ، ا هضمؼ بى ٝلی ىبايکاؿه .1 ـاو، اهی  .51، ً 5ه، رلؼ:  5۳25ی، هزمٜ اِليناب، ته
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و ػاينتى تىاؿیظ ایياو، هىرثب افػیثاػ ٝلثىم  اءیاء و اولیو٩ى٣ بـ اصىا  ايب;
ايثام هىرثب افػیثاػ ی کا٥ثهابؼاو و اػیاو امت و همچًیى و٩ى٣ بـ ا٥ٞا  ]و[ إثىاؿ 

ـامت و ؽهى و ؽکای اؿباب ٝ٪ى  هی٥ٖايت و  ـػػ ٥  1:.گ

ـاػ بيـیت هضنىب هیاف آيزا  ىثىيؼ، ١ثىؿ کثـػو و هٖالٞثه  که ايبیا اف بهتـیى ا٥
ـه ٝملی و ٝلمی ـگقیثؼه  آيها هنیـ کما  ؿا همىاؿتـ هی می ـاػ ب کًؼ. عىايؼو فيؼگايی ا٥

ػؿ ایى ػيیا و  کًؼ و مبب فيؼگی تىأم با آؿاهو بـعی اف ص٪ای٨ ایى رهاو ؿا ى٦ا٣ هی
ـای آعـ  هی ػاينتى صا  ايبیا و صىاػحی که بؼیياو ؿمثیؼه و ;ىىػ.  ؿمتگاؿی ػؿ م

ـػو ایياو صىاػث و و٩ایٜ ؿا بثه ؿّثا و ٍثبـ و يزثا  یثا٥تى اف بالهثا  2...:.تلْ٪ی ک
ـامـ ػؿك امت.  همايٖىؿ که ؿىیؼ الؼیى ٥ْل الله يیق تَـیش هی کًؼ فيؼگی ايبیا م

ـه ايبیثا ؿّایت، ٍبىؿی و گـ یق اف بالها يتایذ عىب و ه٦یؼی امت که عىايًؼگاو می
 کًًؼ. کنب هی

ضٌبختفؼبل٘يػشصًِجشدٍقلن

ـاػ و میامتمؼاؿاو فیاػی فینثته ايثؼ. بـعثی ىميثیـ ؿا هٞیثاؿ و  ػؿ ٕى  تاؿیظ ا٥
ـاؿ ػاػيؼ و ٝؼه بـؿمی تثاؿیظ يؼ. اه یيه ؿاه عىػ ماعتؿا ػیگـ ٝ٪ل و ػؿایت  ایهبًی ٩

ؿا  اها اف رمله کنايی که بایؼ ایى ص٪ی٪ت >ایى ص٪ی٪ت ايکاؿ يا ؾیـ امت و ػهًؼهييا
ـاؿ ػهًؼ و بیو اف همه آو ؿا تزقیه و تضلیل کًًؼ وفؿا و فهاه  ؼاؿاو ايؼ.هىؿػ بـؿمی ٩

عىػ هٞت٪ؼ امثت ٥ىایثؼ ٝلثن تثاؿیظ : المغتَـ ٥ی ٝلن التاؿیظ;کا٥یزی که ػؿ 
 يىینؼ: یى ٝلن هی٩ابل ىماؿه يینت، ػؿ بیاو ٥ىایؼ ا

                                                
ـالؼیى هـٝيی، تاؿیظ گیالو و ػیلمنتاو، ايتياؿا  إالٝا ،  .1 ـالؼیى بى يَی  .7-4ه، ً  5۳۶4ٙهی
ـاث هکتىب،  .2 ـکق  ژوهيی هی ـاو، ه ـاو و امالمٔ، ته تاؿیظ ای  .24، ً 1ه، رلؼ  1392ؿىیؼالؼیى ٥ْل الله، راهٜ التىاؿیظٕ 
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ـاو و ٥ٞاالو گؾىته هی ...; ـه وفیـ اف هىح ها  آهىفػ، صا  بـعی اف آيها اف ىميیـ به
وامٖه تاؿیظ اف کیثؼهای يبثـػ بـػيؼ و بـعی ػیگـ اف ٝلن و ٩لن. ٥ـهايؼهاو رًگی به

 1:.ىىيؼ گؾىتگاو و هضل تال٩ی آيها با یکؼیگـ هٖلٜ هی

ـای وفیـ و وکیل و اهیـ بیاو هی ـایى تاؿیظ ػو ؿوی مکه ؿا ب کًؼ. آيها هنتًؼ که  بًاب
ـيؼ به چه ٍىؿ  ٝمل کًًؼ.  تَمین هی ـػیؿوگی اهثت و ٩ثىم ػؿ ىثٞاٛ  کیبقؿگاو  ک
ـػ صک ییبنقا ـیي٦ىؽىاو تاح ـػهايو به نیػاؿػ. ٥ هىفػ و اهیثـ رًگزثى آ هی صکمت ه

ـػهايو ؿا ملضيىؿ  ـيىىثت ػولثت و هلثت عثىػ ؿا چه کًؼ.  هیه ـايی کثه م بنا وفی
 ثل اف  اها ىنتًؼ هیکه عىو ؿا با عىو امت ٦ه ه٢ى  یهخا  ؿوىى آو ٕا ت٢ییـ ػاػيؼ.

 ـىاویمبب ىؼ تا هن ،ػؿ کًاؿ عىو آىاهاو ه٢ى  نیصک یو هياوؿ ـیوف ورىػ یهؼت
مىيثه کامته ىىػ. عىارثه يٚثام الملثک ي آياو ىؼ  عين و متناف کًؼ و  ـییت٢ میک

ـای م ـاو ٩ابل تاهل و ت٦کـ امت.بنیاؿ آىکاؿی امت که ب وی بیو اف بینثت  ایـ وفی
ـایی کًؼ. های ما  تىاينت میامت  ٝمی٨ عىػ ؿا ػؿ ػولت ملزى٩ی ار

ضٌبختاهشاضگزضتًٍِحَُػالج

تاؿیظ ارتماٝی هىؿػ ٦١لت هىؿعیى هت٪ؼم بىػه امت. آيها بیو اف آيکه به فيؼگی 
ـػم تىره الی همثیى ايؼ. ػؿ البهها ؿا به تَىیـ کيیؼه ها و رًگ کًًؼ، صمامه ٝمىم ه

هایی یا٥ت که يياو ػهًؼه يکا  ٙـی٦ثی  تىاو گقاؿه های  ـ تًو و  ـ آىىب هی تاؿیظ
ـاُ هغتل٤ و چگىيگی ٝالد آيها   ی بنیاؿ ههن امت.ا هنئلهامت. بـوف اه

٥تثی تثاؿیظ، ىثًاعت هٖـس ىثؼه ػؿ صثىفه هٞـ ٥ىایؼبـ ایى اماك یکی ػیگـ اف 
ـاُ و کی٦یت ٝالد آو ػؿ گؾىته امت. اف هَاػی٨ ههن ایى اهـ عىػ ػؿهايی ی های اه

 ،امت که ينل به ينل و میًه به میًه به یکؼیگـ هًت٪ل ىؼه امت. ػؿ ایى يىٛ ػؿهثاو

                                                
ٕاهثا الثىفیـ، ٥یٞتبثـ 552-٧557، ً  5451هضمؼ بى ملیماو کا٥یزی، المغتَـ ٥ی ٝلن التاؿیظ، چا  او ، بیـو ، ٝثالن الکتثب،  .1

 ی٤ و ال٪لن> و اها ٩ائؼ الزیىه ٥یٖلٜ هًه ٝلی هکائؼ الضـب و هىا٤٩ الٖٞى و الْـبٔ.ب٦ٞا  هى ت٪ؼم همى صاف ٥ْلی الن
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ـه  ـاػ اف تزـبة گؾىتگاو عىػ به رمثٜ  ت،رنتًؼ. چه بنا ٕبیبايی که بثا ػؿیا٥ث هیا٥
ـػم ؿا ؿت٨ و ٥ت٨  صىائذ عىػ و ،تزـبه گؾىتهؼی و ػمته بًآوؿی  ـػيؼ. هیه  ک

ـاُ هلکثی ػؿ هٞالزثه ػ٥ثٜ ;يىینثؼ:  الله هیؿىیؼالؼیى ٥ْل  تثؼاوی ػ٥ثٜ اهث
ـػػ ايؼ ؿوىى هی هایی که  یيیًیاو کـػههـُ  1:.گ

ث٘بىاًسبةٍک٘ف٘تاخذاد

ٝلثن هٞـ٥ت  یؼا کـػو به ارؼاػ و ا٩ىام گؾىثته اهثـی لؾیثؾ و عىىثایًؼ امثت. 
ـابت ػاؿػ به ایى يیاف ايناو  امظ هی ػهؼ. هـٝيی ػؿ کتثاب  ايناب که با ٝلن تاؿیظ ٩

 کًؼ: ایى هٖلب ؿا کاهل تبییى هی: فبىؿ آ  ػاوػ;

ػاينت که کی٦یت ايناب و هزملی اف اصىا  ارؼاػ و مثىاػ و٦٩ًاهزثا  و الفم ;
ـگاه بٞؼ اف ـه يمایؼ که ه ایى اصؼی اف اوالػ  يىىتزا  اهالک و هنت٢ال  و٦٩ی ؿا تؾک

هٖلبی عىاهًؼ هٞلىم يمایًؼ تىايًؼ و اف کی٦یت اصىا  ارؼاػ عىػ امتضْثاؿ یابًثؼ و 
ـگاه اهالک و هنت٢ال  هؾکىؿه هؼاعلی ػاىثته باىثؼ و  ينبت با یکؼیگـ ؿا ػايًؼ و ه

٣ هى٩ى٣ ٝلیهن باىؼ ػايًؼ که به چًؼ يضى ٩نمت هی ـْ  2:.ىىػ ػؿ تَ

کًؼ اف رمله ههن تـیى هنائلی امت که بایؼ  اىاؿه هیهى٩ى٥ا  که هـٝيی به آيها 
ـایٔ و ّثىابٔ عثاً ػاؿػ  ػؿ باؿه آو ػ٩ی٨ إالٝا  کنب ىىػ. اف آيزا که و٤٩ ىث

تاؿیظ به ىث٦ا٥یت : فبىؿ آ  ػاوػ;همیيه هىؿػ اهتمام ویژه بىػه امت. به اؽٝاو کتاب 
 کًؼ. ػؿ ایى هىّىٛ کمک هی

                                                
ـاث هکتىب،  .1 ـکق  ژوهيی هی ـاو، ه ـاو و امالمٔ، ته تاؿیظ ای  .21، ً 1ه، رلؼ  1392ؿىیؼالؼیى ٥ْل الله، راهٜ التىاؿیظٕ 
ـاث  .2 ـکثق  ژوهيثی هیث هضمؼهاىن بى هضمؼ هـٝيی، فبىؿ آ  ػاوػ ٕىـس اؿتبآ مثاػا  هـٝيثی بثا مثالٕیى ٍث٦ىیهٔ، ه

 .81ه، ً  5۳70هکتىب، 
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 تشزیح سیزُ گذشتگاىبخش دٍم: 

ـه گؾىتگاو امت. اگـ چه  ،کلی هٞـ٥ت ا٥قایی تاؿیظ ٥ىایؼ٩نن اف  ػوهیى تبییى می
گاهی و ىًاعت; بغوتىاينت فیـ هزمىٝه  هیایى هىؿػ يیق  ـػ اهثا بثه : آ ـاؿ بگیث ٩ث

ـػ فیاػ اف تضت ًٝىاو  گثاهی و ىثًاعت;ػلیل اهمیت و کاؿب ـػیثؼه و بثه  :آ عثاؿد گ
 ٩نمتی هزقا تبؼیل ىؼ.

ـه ػؿ ل٢ثت و ٩بل اف وؿوػ به بضج،  ـه ّثـوؿی امثت. مثی ـاهىو می بیاو هٖلبی  ی
ـه کثن ل٦ٖثی  اٍٖالس هًٞایی ػاؿػ. هتام٦ايه هىؿعیى ٍؼؿ امالم ينبت به بیثاو مثی
ـه با میـ ٥ـ٧ ػاؿػ و کتب تاؿیغی هت٪ؼم بیيتـ بثه مثیـ تثاؿیغی  ـا که می کـػه ايؼ> چ

ـه. هَؼا٧ واّش ایى هٖلب ػ ؿ کتبی کثه بثه يثام ػوؿاو هؼ يٚـىاو  ـػاعته ايؼ يه می
ـه اهـی ٝمی٨ تـ اف میـ امثت. ػؿ  ـه تؤلی٤ ىؼه، ٩ابل هياهؼه و بـؿمی امت. می می

ـه تٞمؼ و تاهل ورىػ ػاؿػ، بـ عال٣ میـ که گؾؿ ٕبیٞی اف هنائل امت.  می

ـػافین. صا  با ػؿ يٚـ گـ٥تى يکته ٥ى٧ به هَاػی٨ هىؿػ يٚـ هی   

اختوبػٖگزضتگبىٓس٘ش

ـابت فیاػی با ىؼ هماو ٕىؿ که بیاو  گثاهی;ایى ًٝىاو ٩ ػاؿػ اهثا بثا : ىًاعت و آ
ـه تکیه ىؼه امت. ػؿ وا٩ٜ تثاؿیظ ٝثالوه بثـ  ایى ت٦او  که ػؿ ایى بغو به هًٞای می

ـها، تک  اف هیىًاعت ٝمى رىاهثٜ گؾىثته، ػؿ و صىاػث هًضَـ بثه ٥ثـػ  ها گقاؿهمی
ـاؿ آيها ـاؿ  مىمة ٝو هٖالٞ يمایوػؿ هٞـُ  ؿا يیق ؿ٥تاؿهای  ـ تک ػؿ ابتؼا به ػهؼ.  هی٩

ـه ارتماٝی اىاؿه هی  کًین. می

ـه ارتماٝیٝالن آؿای اهیًی ػؿ   يىینؼ: هی ؿابٖه با می

ه بثـ کثاو باىثًؼ یيثىایياو ؿا امال٣ و  یه اک ينبت با اهل هـ ٕب٪هحالخه:  ٥ایؼه;
اء  ٜ گؾىته و إىاؿ ػاىتهیياو و٩ایا ـْ ـاو و ٩ ٜ آيهثا یو٩ثا چه ٝلن به...]...ايؼ، هخل ه٦ْن

ًؼ و بؼايًثؼ یياو[ ا٩تؼا يمایـ و اعال٧ ایه به مکىىػ  یهىرب آو ه ها ػوؿاوػؿ مىاب٨ 
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ـاتب ى٢ل عىػ بـ ٥قوػه و اف چه رها   ا٩تؼا يمىػه هىؿاه امال٣ به چه ک] ايؼ[ تا ػؿ ه
ـاف وارب ىمـػه ثالٛ بثـ مث ی٪ت ٥ى عثىػ  ثیايؼ تا به ص٪ اصت ْٕ ـػه و ػؿ ا ٜ یـ و٩ثایبث

ـػػ و ا یمه صاٍل هیه و هًا٥ٜ ٝٚیلْ کؼ ی٤ اعال٣ ؿا ٥ىایٕىا امال٣، ]و[ ؼه یثى ٥ایگ
هينبت با ايىاٛ  ٍْ  1:.تىاؿیظ امت يه ينبت با هٖل٨ ٝلن تاؿیظ عا

ـه هـبىٓ بثه یيیى  های بیاو آػاب و ؿمىم ػؿ ػولت ـهًگثی -ارتمثاٝی های مثی ٥
 .ی يکـػه ايثؼتب تاؿیظ ينبت به بیاو آيها چين  ىىامت که عىىبغتايه هىؿعاو و ک

 :يىینؼ هیػؿ ایى فهیًه تاؿیظ گیتی گيا 

اؿباب بَایـ و عىإـ هآحـ هغ٦ثی و هنثتىؿ يغىاهثؼ بثىػ کثه ػؿ هثـ ـ یبـ ّما;
َٝـی اف اَٝاؿ ّبٔ و٩ایٜ و تؼویى اصثىاال  بثؼایٜ ؿوفگثاؿ و بیثاو ؿمثىم ػولثت 

ـاػ ٩ىاٝؼ ملًٖت عىا٩یى ياهؼاؿ و حبت هضامى ٍث٦ا  آو کمالٕیى کاه  ٥ـ٩ثهاؿ و ای
اؿ بـ ٦ٍضا  لیل و يهاؿ وارثب و ػؿ هثـ ککاه ٕب٪هواال ه٪ؼاؿ و ييـ هکاؿم ؽا  آو 

ـایل مثغى و يثام آوؿاو ٍثاصب  یيثه و ٥ثى و  فهايی اف فهثى یکثی اف کاؿبًثؼاو ٝث
ـافه ـگقیؼگاو واهب ؽو المًى باهـ یکی اههای يى و کهى ببًؼاو اوؿا٧ ػامتاو ىی ایى هف ب

ـاهثی  اهـ عٖیـ  ـػاعته و بؼایٜ و٩ایٜ آو ٝهؼ ؿا هؼوو مثاعته، يثام يثاهی و ال٪ثاب گ
 2:.ايؼ آوؿاو ؿا ػؿ ماصت ؿوفگاؿ بالنًه و ا٥ىاه ايؼاعته يام

ـه آيها اؿفه بیيتـی  ـاػ بقؿ  تـ باىًؼ ىًاعت می بایؼ ػاينت که هـچه هلت و ا٥
هٞايی هغتل٦ی ػاؿػ، بقؿگی ایماو و ٝ٪یؼه، بقؿگی ٝ٪ل و اؿاػه و ؿوس ػاؿػ. ایى بقؿگی 

ـه ايبیا و هَٞثىهیى إثالٛ  که هَؼا٧ تاهو ػؿ ايبیا و ٍالضیى امت. صا  اگـ به می
ـػ چه بنثا   یؼا ىىػ و بتىاو آيها ؿا اف ال به الی گقاؿه ـاد ک ها و اوؿا٧ کتب تاؿیظ امتغ
ـه هـبىٓ بثه اينثاو >ػ٥ىایؼ بی يٚیـی يَیب راهٞه بيـی ىى ـایى هـچه می های  بًاب
 بقؿ  تـی باىؼ، اؿفىمًؼ تـ عىاهؼ بىػ.

                                                
ـاث هکتىب،  ٥ْل .1 ـکق  ژوهيی هی ـاو، ه  .21ه، ً  1382الله بى ؿوفبهاو، تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی، ته
 .8ه، ً  5۳۶۳ا٦ٍهايی، تاؿیظ گیتی گيا، ايتياؿا  ا٩با ،  هضمؼ ٍاػ٧ ياهی .2
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س٘شُس٘بسٖحبکوبى

ـه ارتماٝی گؾىتگاو، ـ  ـه میامی صاکماو ؿيگ تـ اف می باىؼ که تاؿیظ به  هی می
ـا آو ىثىػ. بثا بـؿمثی  ؿوىى تـ هی رٞه به هًابٜ تاؿیغی ایى هؼٝا ـػاعته امت. با ه

ـه بـ ًٝىاو اٍلی آيها ي٪ثو بنثته امثتػؿ بـع ػ٩ی٨ هٞلثىم  ،ی هًابٜ که صتی يام می
ـه میامثی صاکمثاو  ٥٪ٔىىػ ایى ػمت هًابٜ  هی ـه بًثابـ ايثؼ>  ـػاعتهبثه مثی ایى مثی

به ًٝىاو  اف عؼهت تاؿیظ به ينل آیًؼه عىػ امت. میمیامی و إالٛ اف آو بغو هه
ـه ابى هيام اف ٩ؼها و کتا يمىيه هی ـتْی ٝاهلی اف تىاو کتاب می ـه ىیظ ر٦ٞـ ه ب می

 هتاعـیى ؿا هخا  فػ.

ـه صاکماو و ٕـی٪ه کيىؿ ػاؿی تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی   :يىینؼ هیػؿ تبییى می

ه ػؿ ؿوفگثاؿ ػمثت کاؿ کاهک ه  اػىاهکام، آيکى و صیؿابٞه: ينبت با مالٕ ؼهی٥ا;
لثٜ یاو مالٕیو هٖل٨ امت، چىو بـ اصىا  ماب٪ یا٩تؼاؿ او ٩ى ْٖ ـػػ و بثه يٚثـ ى ه گث
 کؼه همگثى هالثیثچ آ٥ـیه هثکثؼ و بؼايؼ یياو ؿا هالصٚه يمایا هىؿاٜ و یهٖالٞه، و٩ا

ؼ ىثمـػ یمت بایل ؿا هنْلن يه. ؿوفگاؿ ا٩تؼاؿ ؿا ١ًک چیب٪ا ه کنت و هلیٝالن ي کهل
ـػیؼاو ٝمـ بایػولت اف ه یو گى ـه کها ت٪ْؼم هخل ا که هلىکؼ یق هياهؼه يمایي و >ؼ ب ام

ـه یو ٩ ـ  هضمىػه ػاىت بـ یه مکى، اف آيها هـ یى و عل٦ا و مالٕیو تبابٞه و عىا٩اٍ
ه عَثا  هؾهىهثه کثاػگاؿ گؾاىته و هـ یى یکاف هقؿٛ ٝالن بـػاىته و يام ي یبـعىؿػاؿ

 1:.عىػ ػؿ ا٥ىاه ٝالن ايؼاعته ]امت[ ه ماعته، ي٪ؼ ػولت ػؿ باعته و يام بؼيی 

ـه گيثای مثالٕیى و  اػىثاهاو  ـه میامی ٝمؼتا گ هماو ٕىؿ که هالصٚه ىؼ، می
امت. آياو که ٩ؼؿ  ػاؿيؼ و هنیـ فيؼگی هقاؿاو اينثاو بثه تَثمیما  آيهثا بنثتگی 
ـايو به مثاػگی باىثؼ. تَمیماتيثاو بثا  ػاؿػ. عٖای آيها عٖای ٥ـػی يینت که رب

                                                
ـاث هکتىب،  ٥ْل .1 ـکق  ژوهيی هی ـاو، ه  .81-21ه، ً  1382الله بى ؿوفبهاو، تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی، ته
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ـایى بایثؼ تماهی ـتبٔ امثت و بًثاب ـػم هث ب ػؿ يٚثـ گـ٥تثه ىثىػ. ایثى رىايث فيؼگی ه
 ػهؼ. راهٞیت ؿا تاؿیظ هی

بخش سَم: رٍشٌگزی

ـای ؿوىثى  اگـ تاؿیظ يباىؼ گؾىته همايًؼ بیابايی تاؿیک و  ـ اف ٙلما  امت. بث
های هىرثىػ و هً٪ثى  ػؿ  کـػو ایى بیاباو ٕىیل و ٝـیِ يیاف به ؿوىًایی ػاؿین. گقاؿه

گثاه هایی ػؿ ػ  ایى  کتب تاؿیظ همايًؼ ٥ايىك ٙلما  هنتًؼ. هىؿط همايًؼ یک کاؿآ
ها ؿا رمٜ کًؼ و آيها ؿا کًثاؿ یکثؼیگـ بگثؾاؿػ و ػؿ يهایثت اف آيهثا يتیزثه  بایؼ مـ يظ
ـای ينل آیًؼه ػاؿػ. گیـی کًؼ> ـایى ٝلن تاؿیظ فصمت فیاػی ػؿ ایى ؿوىًایی ب  بًاب

ثص٘شت

ـاهىو ٥ىایؼ تاؿیظ بثه فبثاو و ٩لثن هثىؿعیى  هنثلماو آهثؼه اف ػیگـ کؼهایی که  ی
ٝزائثب الم٪ثؼوؿ ٥ثی ;ابى ٝـب ىثاه ػؿ کتثاب  تاؿیظ امت.امت، بَیـ  ا٥قایی 

 يىینؼ: هی: يىائب تیمىؿ

گاهی امثت  ها ٝبـ  تاؿیظػؿ ; ـيؼ، تًبه و آ ـای کنايی که ٝبـ  بگی هایی امت ب
ـای ايؼیيثه وؿفاو،  گثاهی امثت بث ـای کنايی که ت٦کـ کًًؼ...  ل تاؿیظ ٝبـ  و آ ب

 1:.ـای بیًایاوبیًيی امت ب

تىاو به ایى  و بیًو ػؿ کالم ابى ٝـب ىاه تَـیش ىؼه امت. اف رمله هیبَیـ  
ـػ چىو احبا  صىاػث ؿوفگاؿ ػؿ ػ٥اتـ اعباؿ و آحاؿ اهـینت هـ١ىب ; هىؿػ يیق اىاؿه ک

ـای آو ـای هٖالٞثه يمایًثؼگاو  ب ـتی بث ـتی اف گؾىته ػؿ آیًؼه صاٍل آیثؼ و بَثی که ٝب
 2:.٥قایًؼ

                                                
٥لمثا کثاو ٕ 2، ً م 8112مىؿیه، ياىـ التکثىیى، -اصمؼ بى هضمؼ بى ٝـب ىاه، ٝزائب الم٪ؼوؿ ٥ی يىائب تیمىؿ، ػهي٨ .1

ـة لمى امتبَـٔ. ـة لمى اػکـ و تبَ ـة لمى اٝتبـ و تؾک ـة لمى اٝتبـ و تًبیه لمى ا٥تکـ و ... او ٥ی ؽلک لٞب  ٥ی التىاؿیظ ٝب
 .57ه، ً  ٩5۳24مـی، ييـ ٝلن،  58۶7تا  5841رهايگیـ هیـفا، تاؿیظ يى ٕىاهل صىاػث ػوؿه ٩اراؿیهٔ اف ما   .2
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ـاصت ػاؿػ:: ٥هـك التىاؿیظ;همه کالم يىینًؼه بیو اف   ػؿ ایى ؿابٖه ٍ

ؼ و یثـ ال٦ىایخکامت  یظ ٝلمیه ٝلن تاؿکؼامت یـ و اٍضاب عبـ  یبـ اؿباب م;
ـيا و  یو تؼب یـ  و ؿأیه بـ بَکهامت متکػؿ آو ص  - یؼ و هثـ آػهثیثيٚـ آ ـ بثهیـ ب

ـاء و وفؿاء یعاٍه مالٕ  1.:ؼیاؿ آک ؿا به -ى و اه

يکا  ٩ابل تىره بکاؿ گیـی بَیـ  و ٝبـ  ػؿ کًاؿ یکؼیگـ امت. ىایؼ ورثه اف 
ـاؿ تـیى و هٞـو٣ تـیى ٥ایؼه تثاؿیظ کثه همثاو  ـای ػؿک کـػو  ـ تک آو ایى باىؼ که ب

وامٖه تاؿیظ چيمايماو ؿا باف کًین. تا و٩ایٜ و صىاػث تلثظ ٝبـ  گیـی امت بایؼ به
 يین ٝبـ  بگیـین.تىا و ىیـیى ؿا با چين ػ  يبیًین، يمی

ضفبف٘ت

ـػ. ي٪ثل  رثای هی: ىثًگـیؿو;امت که تضت ًٝثىاو ای ى٦ا٥یت ػیگـ گقاؿه گیث
کًثؼ  ها اف گؾىته ػؿ بـعی اف ات٦ا٩ا  هت٦او  امت. هـ گـوه و ٕی٦ثی مثٞی هی ٩ى 

ـایى ورىػ تًا٩ْا  ػؿ تاؿیظ ١یـ ٩ابثل ايکثاؿ  هنائل ؿا اف هًٚـ عىػ هٖـس کًؼ> بًاب
ـای ؿمیؼ و به ى٦ا٥یت و ص٪ی٪ت ؿاهی رق بـؿمی و تٖبی٨ هنائل گىياگىو امت اها ب

ـائى بیـويی و ػؿويی يؼاؿین. ى٦ا٥یت ػؿ تثاؿیظ بثه ػمثت  تاؿیغی و مًزو آيها با ٩
ـػاؿ يیک ٦ٍضهتاؿیظ هايًؼ ;ػهؼ.  عىػ تاؿیظ ؿط هی ـابـ ک ـکلو  ٝکل ػؿ ب  ،بؼ هث

با تىرثه  2:.يؼاؿػ ػاؿػ و با کنی عَىٍیت و یا عَىهتٍىؿ  ص٪ی٪ی آو ؿا بـهی
تىاو هؼٝی ىؼ کثه هنثائل بًیثاػی و  به تىٍی٤ ػولت آباػی اف ى٦ا٥یت ػؿ تاؿیظ هی

ـایو و صثؾ٣ و اّثا٥ه  کالو اف يگاه تاؿیظ  ًهاو يمی هايؼ. اگـ چه بـعی مٞی ػؿ وی
ػؿ ایى ٝلن ػاىته و ػاؿيؼ اها تا ابؼ ایى ؿاهکاؿ رىاب يغىاهؼ ػاػ و ؿوفی ص٪ثای٨ بثـ 

ـای عىايًؼگاو عىػ به اؿه٢او هیىىػ و تاؿیغًگ هال هی  آوؿيؼ. اؿاو ى٦ا٥یت ؿا ب

                                                
ـهًگی، ؿّا ٩لی بى هضمؼهاػی  .1  .57ه، ً 5۳7۳هؼایت، ٥هـك التىاؿیظ، ايتياؿا   ژوهيگاه ٝلىم اينايی و هٖالٞا  ٥

ً57. 
ـاو، ٖٝاؿ،  یضیی ػولت .2  .0، ً 5ه، رلؼ  5۳75آباػی، صیا  یضیی، ته
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ثشطشفضذىضجْبت

ًثؼ و ک یـکثه٪ثاال  ت٦ ػؿیثىٔ اگـ;ٕآهؼه امت: : تاؿیظ رهايگيای;ػؿ کتاب 
بثت و یو ؿ کؼ ١ٖثاء ىثیثيما یتثؼْبـ ،ؿوػ یا٩الم اٝالم ه وامٖهبهه کى ه٪اها  یػؿ

ـت٦ٜ ىىػ و بـ عإی١ياء ْٙى و ىبهت اف بَ و هنثتىؿ  یـ او هغ٦ثیـ و ّثمـ  او ه
هماو ٕىؿ که ػؿ کالم ٖٝا هلک رىیًی هياهؼ ىؼ، بـٕـ٣ ىثؼو ىثبهه و  1.:يمايؼ

 ىک اف ػیگـ هىاؿػ و هَاػی٨ تًىیـ بغيیؼو تاؿیظ امت.

ـػین، هىؿعثاو  ٙى و گماو ابقاؿ کاؿ هىؿط امت. هماو ٕىؿ که ػؿ گؾىته هٖـس ک
گاهاو بایؼ ػؿ البه ـائى به را هايؼه اف گؾىته، تزنل کًًؼ ه الی گقاؿههمايًؼ کاؿآ ا و ٩

 و ىبها  و ابهاها  هىرىػ ؿا تا صؼ همکى بـٕـ٣ کًًؼ.

ـتبٔ با عىػ گقاؿهبـعی او٩ا   هامت که به يضثى تثـریش و تٞثؼیل صثل و  ىبهه ه
ىثىػ. ػؿ  ثاوؿ٩ی  ىىػ و گاهی ىبهه تاؿیظ امت که به کمک تاؿیظ صثل هی ٥َل هی

 2کًین. س هیو ػ٩ی٪ی ؿا هٖـ هخالی ٝلمی

 فْن هٌابع ٍ علَم دیٌیبخش چْارم: 

ـای ٥هن و ػؿک بهتـ ـيؼ.یکؼیيیافهًؼ  ،١البا ٝلىم ب ـْتثب  گ البتثه ایثى وابنثتگی و ت
بلکه ػؿ ؿامتای تکمیل و تکاهثل آيهامثت.  آوؿػ ورىػ يمیعللی ػؿ امت٪ال  ٝلىم به

ـای عثىػ تاؿیغچثه ٝلىم وره همکاؿی ٝلن تاؿیظ با ػیگـ ٝلىم آو امت که همة ای ب
ـایى تاؿیظ بثا   هثای ػايوػاؿيؼ يٚیـ تاؿیظ اػبیا ، تاؿیظ ٥لن٦ه، تاؿیظ کالم و ... بًاب

                                                
 .7، ً 5ه، رلؼ  5۳21ٖٝا هلک بى هضمؼ رىیًی، تاؿیظ رهايگيای، ايتياؿا  ػيیای کتاب،  .1
کًًؼ. ایثى ىثبهه هثیچ اؿتبثإی بثا تثاؿیظ  ورىػ آهؼو اىیاء هٖـس هیهخا  بغو ػوم: هاػیىو اىکاالتی ؿا ػؿ ؿابٖه با يضىه به .2

ـمتىايؼ ایى ىبهه ؿا صل و ٥َل کًؼ. با بـؿم يؼاؿػ اها تاؿیظ هی ٥إمثه  -ػعتثـ ایيثاو  ی صىاػث بٞؼ اف ؿصلثت  یثاهبـ اکث
ـا ـاػ هٞت٪ؼيثؼ رهثاو یثا بایثؼ  ػؿ آو عٖبه ىبهه هاػیىو ؿا رىاب هیعىايًؼ که  ؿا هیای عٖبه - فه : هثى ىثی;ػهًؼ. ایى ا٥

ـا کثه اف ٝثؼم چیثق : هى ال ىی;باىؼ  ل چیقی اف ٩بل بىػه و اگـ : هى ىی;اگـ :. هى ال ىی;باىؼ یا  باىؼ که اهکاو يؼاؿػ> چ
ىػ ػاىثته کثه عؼاويثؼ تىاينثته اف آو رهثاو ؿا علث٨ ىىػ. اؿت٦اٛ ي٪یْیى هن که هضا  امت  ل بایؼ بگىیین چیق ور هض٪٨ يمی

ـػ. : ال هى ىی;گىیًؼ و آو ایى که عؼاويؼ رهاو هنتی ؿا اف  کًؼ. صْـ  ػؿ ال به الی عٖبه عىػ ایى ىبهه ؿا  امظ هی عل٨ ک
 تىاو با هـوؿ گؾىته و تاؿیظ  امظ ػاػ. عىاهؼ اها ١ـُ آيکه ىبها  ؿا هی ٥هن ایى هٖلب هزا  ه٦َلی هی
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، هثا و امامثی تثـیى ٝلثىم و ػايوفیاػی تٞاهل و هياؿکت ػاؿػ. اف رمله ههن تثـیى 
٥لنث٦ه و اعثال٧ همگثی بثا تثاؿیظ  ت٦نثیـ، ػیًی امت. ٥٪ثه، کثالم،اينايی و ٝلىم 

ػؿ ؿأك هًبثٜ ػیًثی، اف تثاؿیظ هنثت٢ًی  صثؼیجياؿکت ػاؿيؼ. ٩ـآو و ههٞاّؼ  و 
ـه ـػو ت٦اهن عىػ با هغإبايياو اف تاؿیظ به ـای باال ب  .ىىيؼ هًؼ هی يینتًؼ و ب

سشچطوِػلَم

کًؼ و آو ؿا  که تاؿیغچه مایـ ٝلىم ؿا بـؿمی هی آ١اف ػاؿيؼ. ٝلمی ي٪ٖة ٝلىم هیتما
ٝلىم  ًؼ، تاؿیظ امت. اف ایى ؿوی تاؿیظ ػؿ تماهیک ت٪ؼین هی عالَايه به راهٞه ٝلمی

ي٪و صیاتی ػاؿػ. هنٞىػی ػؿ کتاب اؿفىمًؼ عىػ اهمیثت ایثى هنثئله ؿا ایثى گىيثه 
های عىػ ؿا هتىره ؿوفگاؿ ٕتثاؿیظٔ يکًًثؼ هثـ  اگـ ايؼیيمًؼاو ايؼیيه;کًؼ:  تبییى هی

ـا که تماهی ـاد ٝلىم ا آییًه او  و آعـ ٝلن ّایٜ و بإل عىاهؼ ىؼ> چ ف تاؿیظ امثتغ
 1:.ىىيؼ هی

ػايثؼ. بثی تثىرهی بثه آو ؿا  هثیٝلثىم  هیهنٞىػی تاؿیظ ؿا مـچيمه و ؿیيه تمثا
ـایى رایگاه تثاؿیظ ػؿ يگثاه وی اؿفه  .ػايؼ هیهناوی با تْییٜ ٝلن و ػايو   ل بًاب

 بنیاؿ باالیی ػاؿػ.

فْنحق٘قت/ٍاقؼ٘ت

گثاهی  و بیثًو. چثه بنثا ٝلن هناوی امت با هٞـ٥ت و هٞـ٥ثت یًٞثی إثالٛ، آ
گاهی کثه چيثن  میکن يینثتًؼ هٞثالّ هایی که با ص٪ی٪ت ٥اٍله ػاؿيؼ اها  إالٝا  و آ

ـه ٝلثىهی کًؼ. هیؿا بـ ص٪ائ٨ و وا٩ٞیا  باف  هیآػ تىايثؼ  امثت کثه هی تثاؿیظ ػؿ فهث
باؿه کی٦یا  و٩ایٜ و هىربا  و ٝلل ص٪ی٪ی  امت ػؿ میتاؿیظٔ ٝل;ٕکي٤ وا٩ٜ کًؼ. 

                                                
 5410ابىالضنى ٝلی بى الضنیى بى ٝلی المنٞىػی، هـود الؾهب و هٞاػو الزىهـ، تض٪ی٨ امثٞؼ ػا١ثـ، چثا  ػوم، ٩ثن، هزثـ ،  .1

ـه، اؽ کاو کل ٝلن هى اِلعباؿ ینتغـدٔ.41، ً ٧8، رلؼ اٛ آع ـهن ٝلی الؼهـ لبٖل أو  الٞلن وّ  و لى ال ت٪ییؼ الٞلماء عىإ  ٕ. 
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ـػ و مقامت کثه اف ػايو هیآيها و به همیى مبب تاؿیظ اف صکمت مـچيمه  هثای  گی
ـای گ٦تاؿ اعیـ امت. 1:.ىمـػه ىىػآو   ایى تٞبیـ و تمخیل ابى علؼوو هىیؼ عىبی ب

کًثؼ. وی  ه بى ؿوفبهاو به يضىی ػیگـ ایثى عَیَثه تثاؿیظ ؿا تبیثیى هی٥ْل اللْ 
 يگاؿػ:  هی

ا اىثاؿ  امثت بثه یث تمل امثت بثـ ٩َثٌکه هيا  یه بِٞ آکيمايؼ  یهغ٦;
ه َْ ظ امثت، ٥هثن ی٨ آو صىاله به ٝلن تاؿینت و تض٪یىؿ يکتاب هؾکه ػؿ اٍل ک یا ٩

ظ هى٩ى٣ عىاهؼ بثىػ.  ثل ػؿ ٥هثن بٞثِ یت به ػاينتى ٝلن تاؿیآو آ ی٪ت هًٞیص٪
 2.:یه باىؼظ و ٩ٌَ هضتاد الیا  ٩ـآو، ٝلن تاؿیآ

آي٪ثؼؿ هنثتٞؼ و تىايامثت کثه صتثی ٥هثن با تىره به گ٦تاؿ ایى هىؿط، ٝلن تاؿیظ 
تثىاو بثه  ص٪ی٪ت بـعی اف هٖالب ٩ـآيی بـ ؽْهه و ٝهؼه او گؾاىته ىؼه امت. صا  هی

 صناب آوؿػ.مىػهًؼی تاؿیظ اؽٝاو کـػ و ایى ٝلن ؿا ػؿ رمٜ ٝلىم يا٥ٜ به

ٍقشآىٗيفْنػلند

امت. ٥هن ػیثى هماو ٕىؿ که ؽکـ ىؼ ٩ـآو به ًٝىاو اٍلی تـیى ؿکى اف اؿکاو ػیى 
ـای تٞم٨ ػؿ ٩ثـآو بثه ورثىػ هتى٤٩ بـ ٥هن ٩ـآو امت. به همیى هًٚـ ٝلىم هتًىٝی ب

يٚیـ بیاو، بؼیٜ، ت٦نثیـ، ل٢ثت و... اف رملثه ایثى هثىاؿػ هنثتًؼ.  آهؼه امت. ٝلىهی
عثىؿػ.  الی آیا  کـیمه به چين هیػؿ ٥هن ٩ـآو ػاؿػ. ایى ههن ػؿ البه تاؿیظ يیق مهن 

ـػم ؿا بثه هثـوؿ عؼاويؼ ػؿ بـعی  ـای تبییى بهتـ هناله  یاهبـ عىػ یثا ٝمثىم هث آیا  ب
 ػهؼ. گؾىته و تاؿیظ اؿراٛ هی

                                                
ـکق ايتياؿا  ٝلمی .1 ـهًگی ٕوابنته بثه وفاؿ   ٝبؼ الـصمى ابى علؼوو، ه٪ؼهه ابى علؼوو، تـرمه هضمؼ  ـویى گًاباػی، ه و ٥

ـهًگ و آهىفه ٝالیٔ،   .3-2ه، رلؼ او ، ً  ٥1362
ـاو ٥ْل .2 ـاث هکتىب،  :الله بى ؿوفبهاو، تاؿیظ ٝالن آؿای اهیًی، ته ـکق  ژوهيی هی  .78ه، ً  1382ه
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ياگ٦ته  یؼامت که ٩َؼهاو اف بیاو ایثى هٖلثب تثـریش تثاؿیظ بثـ کتثاب ٩ٖٞثی 
الَؼوؿ و النًؼ یًٞی ٩ـآو يینت بلکه ١ـُ يياو ػاػو هٞثیى و هنثاٝؼ بثىػو ایثى 

ـای ٥هن بهتـ و بیيتـ امت . به ایى هًٞا که يبىػ تاؿیظ و مایـ ٝلىم هٞثیى ٩ثـآو، ٝلن ب
ـای ػؿک بهتـ  ورىػ يمیهیچ عللی ػؿ تبییى هنائل آو به آوؿػ اها امت٦اػه اف ایى ابقاؿ ب

 و تً٪یش هـ چه بیيتـ هٖالب هىحـ امت.

ـػافین. ىثبايکاؿه صا  به چًؼ هٖلب اف فباو هىؿعاو ػؿ ایى ؿابٖه هی   ػؿ ایثى ای
 یؼ:گى ؿابٖه هی

ه کثـا یثىثىػ، ف یػاينثته ه تاؿیظٕٔ آوؼ اف یالم هزکـ یى و ت٦نیه ٝلن ػکآي یکی;
ل به ین تًقکه ػؿ رهاو صاػث ىؼه، ػؿ هضک]ؿا[  یـ اصىالیما یو تٞال کؼگاؿ تباؿیآ٥ـ
لىة و الْنالم  -يبیا و مـوؿ ا٦ٍیا هضْمؼ ه٦َٖی ایؼم َْ  1:.٥ـو ٥ـمتاػه -ٝلیه ال

ـتبه ای  اییى تـ اف ٩ـآو اها هاهیت ػیًی ػاؿػ. ٥٪ه ػؿ ٍثؼػ بیثاو اصکثام و  ٥٪ه ػؿ ه
ـای ٝلن ػیى بؼايین تثاؿیظ امت. با ایى يگاه  وٙای٤ ىـٝی آػهی اگـ ٥٪ه ؿا هَؼا٩ی ب

ـای ٥هن آو يیثق  همثه ;گىیثؼ:  ياٍثـ و کمثک ػهًثؼه امثت. چًايکثه هنثٞىػی هیب
ـػ ٪ه اف او تاحیـ هیىىػ و ٥ ها اف تاؿیظ امتًبآ هی صکمت  2.: ؾی

هحذثٗبٍسٕ

ـارٞه بثه کتثب اهثل یکی اف هتؼاو  تـیى ؿاه های ؿمیؼو به هًابٜ هکتىّب هت٪ؼم ه
ـه تثاؿیظ و  صؼیج هی باىؼ. صا  آيکه اهالی صؼیج هن اف تاؿیظ بی يیاف يینثتًؼ. حمث

اؿی های آو ػؿ ٝلن صؼیج يیق رـیاو ػاؿػ. ػؿ کالم بـعی اف هىؿعیى به همک گقاؿه
التاؿیظٔ عقیًه اعباؿ الًثاك ٕ هى;گىیؼ:  ایى ػو ٝلن اىاؿاتی ىؼه امت. کا٥یزی هی

                                                
ـکبیـ،  بى ٝلی ىبايکاؿه هضمؼ .1 ـاو، اهی  .15، ً 5ه، رلؼ  1381ای، هزمٜ اِليناب، ته
ابىالضنى ٝلی بى الضنیى بى ٝلی المنٞىػی، هـود الؾهب و هٞاػو الزىهـ، تض٪ی٨ امٞؼ ػا١ـ، چا  ػوم، ٩ن، هزثـ ،  .2

 خاؿٔ.. ٕکل صکمة هًها ٕالتاؿیظٔ تنتًبٔ و ال٦٪ه هًها ٕالتاؿیظٔ ینت41، ً ٧8، رلؼ 5410
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ـػم و  1.:االؿیب و الـرا ... و ٝىو المضؼث و ؽعـ یًٞی تاؿیظ گًزیًه اعباؿ ٝمىم ه
ـػهًؼ امت.  بقؿگاو گؾىته امت ... و تاؿیظ یاوؿ هضؼث و فیًت بغو ع

دٗيٕخذهتگزاس

ـای ٝلىم ه ـاؿ بثؼهین بهتثـیى تٞبیثـ اگـ بغىاهین ب ٞیى ػؿ ٥هن ػیى اٍٖالصی ؿا ٩
عؼهتگؾاؿ امت. تاؿیظ به هًٞای وا٩ٞی کلمه عؼهتگؾاؿ امثت. ٝبؼالضنثیى فؿیثى 

ـافو;کىب ػؿ کتاب  ػؿ وا٩ثٜ تثاؿیظ يثقػ ; کًثؼ اف ایى تٞبیثـ امثت٦اػه هی: تاؿیظ ػؿ ت
یؼ صیثا  ػیًثی ٝبـ  ايگیقی آو هن ٝا واٝٚاو عؼهتگؾاؿ ػیى بىػ و ٥ائؼة فاهؼاو و

ـایى تاؿیظ يه ٍـ٥ا ػؿ صیٖة ٝـ٣ بلکثه صثىفه ومثیٜ تثـی ؿا عثؼهت  2.:ىؼ هی بًاب
 کًؼ. چه بنا که يتیزه عؼهت به ػیى هماو عؼهت بثه ٝثـ٣ تل٪ثی ىثىػ> ؿمايی هی

ـایى عؼهت به ػیى ١یـ اف عؼهت به عل٨ يینت و ایى ػو ه٪ىله رؼای اف یکؼیگـ  بًاب
ـػم يثىٝی  هغتل٤ّ ػیًی هیيینتًؼ. ػؿ تٞابیـ گىياگىو و  بیًین که عؼهت به علث٨ و هث

ٝباػ  امت و اف ٕـ٣ ػیگـ ٝباػ  و ٝبىػیت ي٪ٖة هضىؿی ػؿ ػیثى و ىثـٛ امثت. 
  ل عؼها  و ٥ىایؼ تاؿیظ ٝمىها هىؿػ تاییؼ و اهْاء ىـٛ امت.

 کشف قَاًیي حاکنبخش پٌجن: 

 ػؿمثت. ٩ثىايیًی کثه هٞـ٥ت ا٥قا ػؿ ٝلن تاؿیظ یا٥تى ٩ىايیى صاکن ا ٥ىایؼاف ػیگـ 
ـاؿ هیبه ايضاء و اىثکا  هغتل٦ثی  های هغتل٤ ها و فهاو ػوؿه ایثى . اگـچثه ىثىػ تکث

ـه آيهثا یکثی امثت. ٩ىايیى  ػؿ ایثى ٍىؿ  و ٙاهـی هت٦او  ػاؿيؼ اها هاهیت و رىه
ـاؿ هی ىىػ یا يه  و اف  ٩نمت مىاالتی يه چًؼاو تافه ورىػ ػاؿػ اف رمله آيکه تاؿیظ تک

   که ٩َؼ  ـػاعتى هنت٪ین به آو ؿا يؼاؿین.ایى ػمت مىاال

                                                
 .552-٧557، ً  5451هضمؼ بى ملیماو کا٥یزی، المغتَـ ٥ی ٝلن التاؿیظ، چا  او ، بیـو ، ٝالن الکتب،  .1
ـکبیـ،  .2 ـاو، اهی ـافو، چا  ػوم، ته  .55ه، ً  5۳۶8ٝبؼالضنیى فؿیى کىب، تاؿیظ ػؿ ت
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اًتضاعقَاً٘يثبثت

ـاو و ٝالماو هٞت٪ؼيؼ که رهاو ػاؿای يٚثن امثت. اف لثىافم يٚثن، ورثىػ  همه ياٙ
بثه ٝبثاؿ  ػیگثـ بثی  ؿا هتَىؿ ىؼ که ٩ايىيمًثؼ يباىثؼ> تىاو يٚمی ٩ايىو امت. يمی

يٚثن عل٪ثت و ؿوفگثاؿ  يغىاهؼ ػاىت و چىو ٩ائثل بثه رق بی يٚمیای ٩ايىيی يتیزه
هنتین،  ؾیـ٥تى ٩ىايیى حابت اهـی ارتًثاب يا ثؾیـ امثت. ایثى هٖلثب ػوؿ اف يگثاه 

ـالؼیى هـٝيی ورىػ ایى ٩ىايیى حابثت ؿا تاییثؼ هی کًثؼ. وی  هىؿعاو يبىػه امت. ٙهی
 يىینؼ: هی: تاؿیظ ٕبـمتاو و ؿویاو و هافيؼؿاو هـٝيی;ػؿ کتاب 

مل بـ ىًاعتى صاال  گؾىتگاو ایثى رهثاو امت هيت میبؼاو که ٝلن تاؿیظ ٝل;
يگاه کًًؼ به : ٥اٝتبـوا یا اولی االبَاؿ; هَؼا٧که چىو اهل بَیـ  به يٚـ اٝتباؿ بـ 

 1.:هآ  کاؿ بـ هماو هًىا  عىاهؼ بىػػالیل ٝ٪لی... بؼايًؼ که اصىا  هـػم صا  ؿا 

حابثت هیالػی که ٥لن٦ه تاؿیظ ىکل گـ٥ت، بضثج ايتثقاٛ ٩ثىايیى  52 ل اف ٩ـو 
ـاتی ورىػ ػاؿػ. به ػلیل هضؼوػیت هایی کثه ػؿ يىىثته  هٖـس بىػه امت و صى  آو يٚ

ـا  هغتلث٤ اهکثاو  ثؾیـ يینثت. ػؿ ایثى   یو ؿو ػاؿین،  ـػاعتى ه٦َل و بیاو يٚ
بثا کمثک ;ٕکًین. هضمؼ تىملی هٞت٪ؼ امت که  ؿابٖه ٍـ٥ا به بیاو یک يٚـ اکت٦ا هی

٩ىايیى و اٍىلی کن و بیو حابت و ٕبیٞی اف تثاؿیظ  تًهأ يه بایؼ تاؿیظ و ٥لن٦ه تاؿیظ
ـاد  ها ؿا يیق  یو  کًین، بلکه بتىايین بـ اماك ایى اٍى  ؿويؼ تکاهل آیًؼه راهٞهامتغ
تثىاو  وی ٝالوه بـ ورىػ ٩ىايیى حابت ػؿ يٚام هنتی هٞت٪ؼ امت کثه هی 2.:بیًی کًین

کًثؼ  ت. وی ػؿ اػاهثه اّثا٥ه هیبه وامٖه ایى ٩ىايیى آیًؼه ؿا يیق  یو بیًی کـػ و ماع
ـػتاؿیظ، ى یابی ٝلتتىاو با  هیایى هنیـ ؿا ; ـاد ک  3.:ًاعت و اف آو ٩ىايیى امتغ

                                                
 ه٪ؼهه. 515ه، ً  5۳۶5، ىـ٧، هیـمیؼٙهیـ الؼیى هـٝيی، تاؿیظ ٕبـمتاو و ؿویاو و هافيؼؿاو هـٝيی، چا  ػوم .1
ـاو، ايتيثاؿا  يثىؿ،  .2 ـاؤ تکخیثـ ػوم، تهث ـايی ػؿ ػاييکؼه ٥ًثی تهث هضمؼ تىملی، ٥لن٦ه تاؿیظ اف ػیؼگاه راهٞه ىًامی ٕمغً

 ه. 5۳10
 هماو. .3
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ٍخذاىٍحذتٍاستوشاس

ـاؿه هتى٤٩ يمی های تاؿیظ تزـبه ػؿ کتاب; ىىػ و ايتٚثاؿ  هایی ورىػ ػاؿػ که تک
: تزثاؿب االهثن;که اف کتاب  ػؿ ایى ٝباؿ  1.:ؿوػ هن ىکل و هيابه هی و٩ىٛ هىاؿػ

ـاؿ  تىاو عىبی هیابىٝلی هنکىیه اعؾ ىؼه امت، به ػؿ تثاؿیظ هنئله وصؼ  و امتم
ـػ ـاؿيثؼ و  .ؿا اف يگاه ایى هىؿط احبا  ک به فٝن ابىٝلی هنائل و اهىؿ ػائما ػؿ صثا  تک

تىاو اف ایثى وصثؼ   ىىػ. با ٥ـُ ٩بى  ایى مغى هی هیچ گاه ایى چـعه هتى٤٩ يمی
ـکت هٖالٞه و بـؿمثی تثاؿیظ ػؿ ه ـهىو و به ب ـػ که ایى اهـ ه ـاد ک نائل ٩ىايیًی امتغ

 بؼمت آهؼه امت.

هزـػتثـیى و ;يىینثؼ:  رًاب فؿیى کىب هن هىیؼ ایى ٥ایؼه تاؿیظ امت. وی هی
ـ٥ثايی امثت> ورثؼاو ىىػ یک يىٛ تزـبه ٝ هیعالَتـیى لؾتی که اف تاؿیظ صاٍل 

ـاؿ ىیىا و ؿما به تيثـیش ایثى ای ٍل ایى هٖلب بگىيهبٞؼ اف بیاو ا 2:.وصؼ  و امتم
ـػافػ و ایى گىيه هی هٖلب هی    يگاؿػ:  

ـاؿ يینثت. ػؿ هتاؿیظ اينايیت ىایؼ ب; ص٪ی٪ت چیقی رق همیى وصثؼ  و امثتم
ـاػ راهٞثه و ٩ثىم هثا اؿتبثآ  هیوا٩ٜ تاؿیظ به ها  آهىفػ که فيؼگی ها به فيؼگی تمام ا٥ث

یق به فيؼگی رىاهٜ و ا٩ىام ػیگثـ  یىمثته امثت چًايکثه ػاؿػ. فيؼگی راهٞه و ٩ىم ها ي
 3.:نته ايؼی به همؼیگـ وابایی ياهـی ؿىتهفيؼگی تمام ا٩ىام و رىاهٜ اينايی با 
  

                                                
. ٕکتثب التثىاؿیظ، ورثؼ  ٥یهثا هثا 40-42، ً 5اصمؼ بى هضمؼ ابى هنکىیه، تزاؿب اِلهن، بی يا، بی را، بی تا، رلثؼ  .1

ؿ هخلها و یًتٚـ صؼوث ىبهها و ىکلهأ. ـْ  تنت٦اػ هًه تزـبة ال تقا  یتک
ـکبیـ،  .2 ـاو، اهی ـافو، چا  ػوم، ته  .8۶ه، ً  5۳۶8ٝبؼالضنیى فؿیى کىب، تاؿیظ ػؿ ت
 هماو. .3
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 گیزیًتیجِ

ـا  و ػیثؼگاه  آيچه اف ه٪ابل ػیؼگاو ـػآوؿی يٚ هغإبیى هضتـم گؾىت صاٍل گ
ـای  هىؿعاو هنلماو ػؿباؿه مىػهًؼی هٞـ٥ت ا٥قایی و ػمته بًثؼی های ػايو تاؿیظ ب

 و ٕب٪ه بًؼی آيها بىػ.

هماو ٕىؿ که ػؿ ه٪ؼهه یثاػآوؿی ىثؼ هثؼ٣ و ١ایثت ایثى  ثژوهو ایزثاػ یثک 
ای ػؿ ؿابٖه با ٥ىایؼ تاؿیظ بىػ که ایى ههن با ابقاؿ و ؿوه گىيه ىًامی هض٪ث٨  هًٚىهه

ـػیؼ. اگـچه هزمىٝه َثل و ای هت هایی ػؿ ایى ؿابٖه ورىػ ػاىثت اهثا بثه هًٚىهثه گ
ـػیؼه بىػ. تاله يگاؿيؼه بـ آو بىػ که ٩ؼهی هـچًثؼ يثاچیق ػؿ ایثى  فيزیـواؿ تبؼیل يگ

های هىؿعاو ١یـ هنثلماو بثىیژه  ؿمؼ که بـؿمی ايگاؿه هنیـ بـػاىته ىىػ. به يٚـ هی
 ٕلبؼ. ١ـبی و همچًیى ٥یلنى٥او ١ـب و ىـ٧ ػؿ ایى ؿابٖه تالىی هْا٤ٝ هی

امت، بـ عال٣ فٝثن و گمثاو بـعثی اف هض٪٪ثیى،  ًٝىاو يتیزه ٩ابل اؿائهآيچه به
ـاؿ ایى گقاؿه ػؿ ه٪ؼهه کتب هىؿعاو بثقؿ  و  تاؿیظ ٝلمی مىػهًؼ و  ـ٥ایؼه امت. تک

ـػیؼ ٝالوه  ىهیـ يياو اف اٍالت بضج ػاؿػ> ـایى هماو گىيه که ػؿ ٥ـّیه هٖـس گ بًاب
ایثى ٝلثن يیثق بـ مىػهًؼ بىػو ٝلن تاؿیظ، ٩ابلیت ػمته بًؼی و گىيثه ىًامثی ٥ىایثؼ 

ػٝثى  بثه : ٥لنث٦ه تثاؿیظ;ورىػ ػاؿػ. ػؿ  ایاو ٝارقايه اف ٝال٩ه هًؼاو بثه هىّثىٛ 
 .ىىػ های بیيتـ ػؿ ایى فهیًه هی يگاؿه ه٪اال  و  ژوهو
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 ٍ هآخذ فْزست هٌابع

ٚ  ٕر٣ تشرٕٝ ٔحٕذ پش٤ٚٗ ٌٙاتاد٢، ٔشورض ا٘تـراسات لّ   رّذ اَٚ، -اتٗ خّذٖٚ، لثذ اِشحٕٗ، ٔمذٔٝ اتٗ خّذٖٚ .1
 .ؽ 1362، (لا٣ِ ٚاتؼتٝ تٝ ٚصاست فشًٞٙ ٚ آٔٛصؽ)فش٣ٍٙٞ 

 .ْ 2008ػٛس٤ٝ، ٘اؿش اِتى٤ٛٗ، -ت٥ٕٛس، دٔـك ٘ٛائة ف٣ إِمذٚس ٔحٕذ، لزائة تٗ احٕذ ؿاٜ، لشب اتٗ .2
 .اتت٣  ،٘ا، ت٣ را ت٣ ،1 رّذاتٗ ٔؼى٤ٛٝ، احٕذ تٗ ٔحٕذ، تزاسب األٔٓ،  .3

، ٔمص٣ٔٛ، تٝ ا٘عٕاْ ٔمذٔٝ ٚ حٛاؿ٣ ٚ تم٥ّمرات ٚ فٟراسع  تاس٤خ ػٙذ ٔمشٚف تٝ تاس٤خ ، تىش٢، ٔحٕذ ٔمصْٛ .4
 .ؽ 1382ا٤شاٖ،  -اػاؼ٥ش، تٟشاٖ  ا٘تـاسات

 تمش٤رة، / ت٥ٟم٣، ل٣ّ تٗ ص٤ذ، تاس٤خ ت٥ٟك ٚ روش اِمّٕاء ٚ األئ١ٕ ٚ األفاظُ اِز٤ٗ ٘ثغرٛا ف٥ٟرا أٚ إ٘تمّرٛا إ٥ِٟرا      .5
 .ق 1425ػٛس٤ٝ، داس إلشأ،  -دٔـك

ٖ  ) ٔحٕذ، فّؼفٝ تاس٤خ اص د٤ذٌاٜ رأمٝ ؿٙاػ٣ ،تٛػ٣ّ .6 تىخ٥رش دْٚ، تٟرشاٖ،   ( ػخٙشا٣٘ دس دا٘ـىذٜ فٙر٣ تٟرشا
 .ؽ 1359ا٘تـاسات ٘ٛس، 

 .ؽ 1385، وتابد٥٘ا٢ ، ا٘تـاسات تاس٤خ رٟاٍ٘ـا٢، ر٣ٙ٤ٛ، لؽا ّٔه تٗ ٔحٕذ .7

 .ؽ 1384 لّٓ، ٘ـش لٕش٢، 1267 تا 1240 ػاَ اص( لاراس٤ٝ دٚسٜ حٛادث ؿأُ) ٘ٛ ٥ٔشصا، تاس٤خ رٟا٥ٍ٘ش .8

ػاصٔاٖ چاج ٚ ا٘تـاسات، تٟرشاٖ  . اهلل، صتذ٠ اِتٛاس٤خ، ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػال٣ٔ حافؿ اتشٚ، لثذاهلل تٗ ِؽف .9
 .ؽ 1380

 ؽ 1380 تـش، ا٘تـاسات خ٥اْ، افشاد اخثاس ف٣ اِؼ٥ش حث٥ة اِذ٤ٗ، تاس٤خ ٕٞاْ تٗ اِذ٤ٗ غ٥اث خٛا٘ذ٥ٔش، .10
 .ؽ 1371ا٤شاٖ،  -لؽاس، تٟشاٖ ا٘تـاسات  ٤ح٣٥، ٤ح٣٥، ح٥ات آتاد٢، دِٚت .11

 .1382ٞا٢ ٔىتٛب، تٟشاٖ، ا٘تـاسات ٔشوض پظٚٞؾ-فعُ اهلل تٗ سٚصتٟاٖ، تاس٤خ لآِ آسا٢ ا٣ٙ٥ٔ ،سٚصتٟاٖ .12

 .ؽ 1362صس٤ٗ وٛب، لثذاِحؼ٥ٗ، تاس٤خ دس تشاصٚ، ا٘تـاسات ا٥ٔشوث٥ش، چاج دْٚ،  .13

ٛت٥خ ِٕٗ رْ اُٞ اِتاس٤خ، ٘اؿرش ٔؤػؼرٝ اِشػراِٝ،    ؿٕغ اِذ٤ٗ ٔحٕذ تٗ لثذاِشحٕٗ، االلالٖ تاِت ،اِؼخا٢ٚ .14
 .ق 1407ت٥شٚت، اِؽثمٝ األ٣ِٚ، 

 .ؽ 1381 ش،٥وث ش٥أ األ٘ؼاب، ا٘تـاسات ل٣ّ، ٔزٕك تٗ ٔحٕذ ا٢، ؿثا٘ىاسٜ .15
 .، ا٘تـاسات داس اِؼ٥شٜ، ت٥شٚت، ؼثك چٟاسْػ٥ذرمفش ٔشتع٣، اِصح٥ح ٔٗ ػ٥ش٠ اِٙث٣ االلفٓ  ،اِما٣ّٔ .16

 .ؽ 1392 ٔىتٛب، ٥ٔشاث پظٚٞـ٣ ، ٘ـش ٔشوض(اػالْ ٚ ا٤شاٖ تاس٤خ) اِتٛاس٤خ اِذ٤ٗ، رأك سؿ٥ذ ،اهلل فعُ .17

 .ق 1410 ،ت٥شٚت، چاج اَٚ واف٥ز٣، ٔحٕذ تٗ ػ٥ّٕاٖ، إِختصش ف٣ لّٓ اِتاس٤خ، ا٘تـاسات لآِ اِىتة، .18

حؼ٥ٗ، دػت آ٤ٚضٞا٢ ػ٥اػ٣ دس ٔؼائُ اػال٣ٔ، چاج اَٚ، تٟشاٖ، ٌشٜٚ فش٣ٍٙٞ رٟاد دا٘ـرٍا٣ٞ   ، وش٣ٕ٤ .19
 .ؽ 1361دا٘ـٍاٜ صٙمت٣ ؿش٤ف، 

رأمرٝ ٔذسػر٥ٗ حرٛصٜ    ٝ تٝ ٚاتؼت ، ٘اؿش دفتش ا٘تـاسات اػال٣ٔتاس٤خ ػ٥اػ٣ ٔماصش ا٤شاٖ، رالَ اِذ٤ٗ ،ٔذ٣٘ .20
 .1387ل٥ّٕٝ لٓ، 

 .ؽ 1364اؼاللات، ، ا٘تـاست تاس٤خ ٥ٌالٖ ٚ د٤ّٕؼتاٖ، ٔشلـ٣، ـ٥ٟشاِذ٤ٗ تٗ ٘ص٥شاِذ٤ٗ .21

 ، ا٘تـاسات ٔشوض(صف٤ٛٝ ػالؼ٥ٗ تا ٔشلـ٣ ػادات استثاغ ؿشح) داٚد آَ ٔحٕذ، صتٛس تٗ ٔحٕذٞاؿٓ ٔشلـ٣، .22
 .ؽ 1379 ٔىتٛب، ٥ٔشاث پظٚٞـ٣
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 .ؽ 1361، تاس٤خ ؼثشػتاٖ ٚ س٤ٚاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ ٔشلـ٣، ٘ـش ؿشق، چاج دْٚ،٣، ٥ٔشػ٥ذـ٥ٟشاِذ٤ٗٔشلـ .23

اتٛاِحؼٗ ل٣ّ تٗ اِحؼ٥ٗ تٗ ل٣ّ، ٔشٚد اِزٞة ٚ ٔمرادٖ اِزرٛٞش، تحم٥رك اػرمذ داغرش، ٘ـرش        ،إِؼمٛد٢ .24
 .ق 1409ٞزشت، لٓ، چاج دْٚ، 

 .، تٛػتاٖ ػمذ٢(ّٔخص تٝ ػمذ٢) ، اتٛٔحٕذٔـشف اِذ٤ٗ .25

خّفا، ـ٘ .26 ّٛن ٚ ِا صفا ف٣ ػ٥ش٠ اال٘ث٥اء ٚ إِ ذ، ٔحٕذ تٗ خاٚ٘ذ ؿاٜ تٗ ٔحٕٛد، سٚظ١ ِا  .ؽ 1380ش اػاؼ٥ش،٥ٔشخٛ٘ا

 .ؽ 1363 الثاَ، ٌـا، ا٘تـاسات ٥ٌت٣ ٔحٕذصادق، تاس٤خ اصفٟا٣٘، ٘ا٣ٔ .27

 .ؽ 1379سٚؽ ؿٙاػ٣ ٚ تاس٤خٍٙاس٢، ٘ـش ؼشح ٘ٛ،  -٘ٛرس٢، حؼ٥ٗ، فّؼفٝ تاس٤خ .28

، فشٍٞٙر٣ پظٚٞـرٍاٜ لّرْٛ ا٘ؼرا٣٘ ٚ ٔؽاِمرات     ، ا٘تـاسات فٟشع اِتٛاس٤خٔحٕذٞاد٢، ٞذا٤ت، سظا ل٣ّ تٗ  .29
 .ؽ 1373

سبٗت

 :اِزالَ اِذ٤ٗ، اِـٕاس٤خ ف٣ لّٓ اِتاس٤خ، وتاتخا٘ٝ د٤ز٥تاَ دفتش تث٥ّغات اػال٣ٔ، لاتُ دػتشػ٣ دس ،اِؼ٥ٛؼ٣ .30
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