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 چندگانه يا متحد بودن آنهافؤاد و صدر در قرآن و بررسي ، قلب، نفس، تحليل واژگاني روح

 يآمل ياهلل جواد تيو آ يزدياهلل مصباح  تيآ، طباطباييعالمه  يها دگاهيد بر ديكبا تأ

 ُٙب٣ً ٔإ١ًٌ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ بكُٙب٣ً اكُـ ؿ٤ٗو/ يكسيذهحوذ حاجتي شَس Hajati65@chmail.ir 

 ٣ِٞ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕاًتبؿ٤بك ٌلٜٚ اؿ٤بٖ ٔإ١ًٌ آٔٛم٣ُ ٚ پوٚ/ حسيي ًمَي
 09/06/1395: پزيششـ  25/01/1395: دسيافت

 چكيذُ

ٌبٖ ؿْٚ ًبعت ثٝ للآٖ ؿك ٓـك ٚ فإاؿ، لّت، ٘في، كٚط ٞب٢ ٚاهٜ ـ  اُابكٜ  ٘ا ٝ  عبٗال  ُ٘ٛاتبك . ؿاك٘ا  كٍٚ ثا

ب ٥ِٝٔبكٌِا ثٛؿٖ ٣ى٤ ب٤ صٙـٌب٘ٝ ثلك٣ً ثٝ، ٥ّ٣تغّ ا ٣ف٥تٛٓ ٖ  ٠٘الا   ٣ثلكًا  ثاب  ٚ پالؿامؿ  ٣ٔا  آٟ٘  ٔفٌالا

اب  ٥ِٝٔابكٌاِ  ن٥٥ا تٕ ثلا٢ ٘ٛ ٢بك٤ٔ٥، ٣آّٔ ٢رٛاؿ اهلل ت٤آ ٚ ٢نؿ٤ ٔٔجبط اهلل ت٤آ، ٣٤ٛجبٛجب ٣الٔٝ و٤ٜٚ ثٝ  آٟ٘

ل ٝى٤ٙا عبُٓ. ؿٞـ ٣ٔ اكائٝ ٗ  ٥ٔبٖ. ُٛؿ ٣ٔ ـ٥ٜ٘بٔ ٘في آٖ ام پي ٚ كٚط، ثـٖ ثٝ ت٤ّك ام ٥َپ، ٔزلؿ ٔا  ا٤ا

 ٤اب  ٘في ٤ٔٙب٢ ٕٞبٖ، ّٜٔك بكثلؿو كؿ ًٝ ا٤ٗ. ُٛؿ ٣ٔ اعٌبى تٕب٤ن٢ ٥٘ن ٓـك ٚ فإاؿ، لّت ٚاهٜ ًٝ ٚ ؿٚ
ٓبف ثب ٤ٗلل ٣ِٚ كًب٘ٙـ؛ ٣ٔ كا كٚط ٌب٣٘ ٘في ٤ب كٚط ٔلاتت ام ا٢ ٔلتجٝ ثٝ، ٚا  ٚ كٚط ٝىا ا٤ٙ ٤اب  ؿاك٘ـ؛ اُبكٜ ٘ا

ٌبٖ عم٥مت تٕبْ ثٝ ٝو ٌٞتٙـ ٣اًبٔ ٕٞب٘ٙـ ٘في ـ  ٓاـك  ٚ فاإاؿ  ٚ لّت ٣ِٚ، ؿاك٘ـ اُبكٜ ٘ا ٓابف٣  ٕٞب٘ٙا  ٚا

ـ٘ـك ٚ ٘في ثب ٞلصٙـ ٝو ٌٞتٙـ ٌبٖ عم٥مت تٕبْ ثٝ، ٚط ٔتغ ـ.و ٣ٕ٘ اُبكٜ ٘ا ٙٙ 

ٌبٖ :ّاُ  ليذٍاطك  ٓـك ٚ ٚعـ  لٛا٢ ٘في.، فإاؿ، لّت، ٘في، كٚط، اث٤بؿ ٘ا
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 همذهِ

٣اللاٝ  ، ام ٔلؿْ ثب ٔقاٞت ٚ اؿ٤بٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ُٙبًب٣٤ عم٥مت كٚط ٚ كٚاٖ ؽٛؿ ٢بك٥ثٌ، ؿك َٛٛ تبك٤ؼ ثِل

ٖ ؿاؿٜ ـ ٚ ٞل مٔب٣٘ ا٤ٗ عم٥مت ك ِ٘ب ٝ ٌٛ٘ٝا٘ ٖ ٚ  لؿٜوا٢ تف٥ٌل  ا ث ٣ ام ى٢ ٚرٛؿ٢ اٚ ٤ٞب ًبعتا٘ـ. ُٙبؽت اٌ٘ب

ٝ ثِل٢ اًت ٚ  ُ اًب٣ً ا٘ـ٤ِ َ ام ًبعتٌٔبئ ا٢ ؿ٤ل٤ٙٝ ؿاكؿ. ؿك َٛٛ تبك٤ؼ  ٥ِ٥ٙٝپ، ٢ اٌ٘بٖٚرٛؿ ٢ٞب پلً

ت ٝ اٌ٘بٖ كا ؿاكا٢ ؿٚ ًبعوٗ اُؾب٣ٓ ؿاٌ٘ت ٥ق.ْ( كا ام ٘ؾٌت399تٛاٖ ًملاٙ )ْ ٣ٔ، تٛة ثِلىا٘ـ٤ِٝ ٔ

ٝ اٌ٘بٖ ٥ٕٞٗ و ا٘ـ ثٛؿٌٜب٣٘ ٤ٔتمـ و، (؛ ؿك ٔمبث491ُّ، 1د، تب ث٣، ؿاٌ٘تٝ اًت. )افالٖٛٛ ٣ٔرٌٓ ٚ كٚط 

٘ـ ٤ب كٚط كا ٔٛراٛؿ٢  ـُ ٣ل ٔىؿاٌ٘تٙـ ٚ ٚرٛؿ كٚط كا ٔٙ ٣ًٔبعت٣  هثـٖ ٔبؿ٢ اًت؛ ثٝ ٣جبكت٣ اٌ٘بٖ كا ت

ـ رٌٕب٣٘ اٌ٘بٖ ثٝ ٝ رٌٓ ٚ ام آحبك ٚ ؽ٥ٓٛٔب  ث٤ُ ٝ ث ؿاك ؿ٤ـٌبٜ  . اؿ٤بٖ ا٣ِٟ ٛلفآٚكؿ٘ـ ُٕبك ٣ٔ ٔبؿ٢ ٚاثٌت

لؿٜ وا ث٤ـ٢ غ٥لٔبؿ٢ ِغبٝ ، ل٤ٓ ثلا٢ اٌ٘بٖ افنٖٚ ثل تٗ ٔبؿ٢و. للآٖ ا٘ـ ثٛؿٜاَٚ )ؿًٚبعت٣ ثٛؿٖ اٌ٘بٖ( 

ٜ اًت. ُ٘ٛتبك عبٗل ثل آٖ اًت  ٝ ثب ٘بْواًت  اٌ٘بٖ ام ؿ٤ـٌبٜ  ٢لٔبؿ٥ٝ ثٝ ث٤ـ غوٞب٢ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ام آٖ ٤بؿ ُـ

 : ٞب پبًؼ ؿٞـ ٗ پل٤ًَثـ للآٖ ثپلؿامؿ ٚ

ٚاهٌبٖ ث1ٝ  ا٘ـ؟ ـْاو٣ اٌ٘بٖ ؿك للآٖ رٌٕب٘كفتٝ ؿكثبكٜ ًبعت غ٥ل بكو . 

ٚاهٌبٖ ث٤ٝ. آ2 ٝ ٤ا ثٝ عبِات  ـْا وب ٞل ٤٘ـ ا ٔتلاؿف بٔالًو، اٌ٘بٖ ٣لرٌٕب٥ً٘بعت غ ثبك٠كفتٝ ؿك بكو ب  ام  ٢ا ب ٔلتجا

 ؿاك٘ـ؟ اٌ٘بٖ اُبكٜ ٣لرٌٕب٥ً٘بؽت غ

ٝ ثٝ ٓاٛك   و -٘بٔٝ ٔمبِٝ ٚ ٤ب پب٤بٖ، تبةوؿك لبِت  -ُ٘ٛتبك٢، لؿٜ اًتوٚ ثلك٣ً  ٝ ٍ٘بك٘ـٜ فغْوتب رب٣٤ 

ٚا ٣ث٤٘ا آحبك ثٝ  ٣ثلؽأب  ٌت؛٥ٔٛرٛؿ ٌ٘ٔتمُ ثٝ اكائٝ ١ٛٗٛٔ ُ٘ٛتبك عبٗل ثپلؿامؿ  ُ٘ٛاتبك عبٗال اكتجابٙ     ٢ب٤ا م

 :  للاك٘ـٗ ٤ثـٗ آٟ٘ب ٤تل ٝ ٟٔٓو ا٘ـ ؿاُتٝ

ف( ٛا١    ٢ا تبة ؿك پبكٜوٗ ٤ا: 1387، ٓـكا ٣ٕت اًالٔىؿ عب٥ثٙ، كٚط ٚ ٘في، ٢ا ٔغٕـ ؽبٔٙٝـ٥ً ِا ٛاكؿ ثاٝ ا٘ا ٔ

ـاكؿ. ٣پوَٚٞ عبٗل ًؾٙ ٌٔئّٝؿك للآٖ پلؿاؽتٝ اًت؛ أب ؿكثبكٜ  كٚط ٘في ٚ ٢بكثلؿٞبو ٘ 

، ٤ٔبكف ٣ٔـكً ٢تلوكًبِٝ ؿ، م٥مت لّت ٚ عبال  آٖ ام ؿ٤ـٌبٜ للآٖ ٚ ٣لفبٖ اًال٣ٔع، ٔغٌٗ پبكًب٘واؿ (ة

ٕٙب، ًالْا ٠٘٢ل ٣َ ٔجب٤ٌ٘لا ٕ  ٣ٚ پوِٚٞا  ٣ٔإًٌٝ آٔٛمُا ، ٣عٌٗ كٔ٘ب٘: اًتبؿ كٞا ٗ ٤ا ا: 1391، ٣ٙا ٥أابْ ؽ

ٚ  فاإاؿ  ٚ ثٝ كاثٜٝ لّت ثب ٓاـك ، ام فَٔٛ ٣ث٤٘ـٌبٜ للآٖ ٣ٚلفبٖ پلؿاؽتٝ ٚ ؿك ٤لّت ام ؿ ٣م٥تٜج ٣كًبِٝ ثٝ ثلكً

 ؛بٖ ُـٜ اًت٥ث ٣ِتل ثل اًبى ٔجبعج ٣لفب٥٘ٝ ثو٘في ٚ كٚط پلؿاؽتٝ 

ْ   ٣ب ؿٌٚب٤ٍ٘ٚعـ  »، بكون٥غالٔلٗب پلٞ (د  ٣ٙا ٤٘فاي ٚ ثاـٖ ؿك ٔتاٖٛ ؿ   : ؿك، «٘في ٚ كٚط ام ٠ٙٔال اًاال

 ؛1392، ٣غب  اًال٥ٔؿفتل تجّ، لٓ، ٣الْ اًالٔوـٜ فٌّفٝ ٚ ىٝ پو٥ِٞٚتٟ، (ٔز٣ٕٛٝ ٔمبال )

)ٔز٣ٕٛاٝ   ٤ٙ٣٘في ٚ ثـٖ ؿك ٔتٖٛ ؿ: ؿك، «٤ٓلو٘في ٚ كٚط ؿك للآٖ  ٢ٞب ٣و٤ٌمت ٚ ٥ٚعم»، ٣عٌٗ ٤ّٕٔ (ؿ

، ٥ِ٥ٗپٔمبِٝ ن ٥ٔمبِٝ ٚ ٘ٗ ٤ؿك ا: 1392، ٣غب  اًال٥ٔؿفتل تجّ، لٓ، ٣الْ اًالٔوـٜ فٌّفٝ ٚ ىٝ پو٥ِٞٚتٟ، ال (ٔمب

ٚاهٜ ؿي پلؿاؽتٝ ُـٜىب ثب٤٤ِك كٚط ثل ٘في ٥٘في ٚ كٚط ٚ تٜج ٢ٞب ٣و٤ٌثٝ ٚ ٛاؿ ٚ   ٤ٙ٤٣، ٍل٤؛ أب ثٝ ًٝ  لّت ٚ فا

   ِ٘ـٜ اًت. ٢اُبكٜ ا ٓـك ٚ كاثٜٝ آٟ٘ب ثب كٚط ٚ ٘في
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)ٔز٣ٕٛاٝ   ُٙبًا٣  ٤ٔلفات  ٚ للآٖ: ؿك، «ـٌبٜ للآ٤ٖلّت ام ؿ ٣ٍبٜ ٤ٔلفت ُٙب٤ًرب ٣ثلكً»، ٢عٌٗ ٣جـ (ٞ 

ت ٚ ٥ا ٗ ٔمبِٝ تٟٙب ثٝ ٔب٤ٞا: 1392، ٣ِٝ اًال٤ٔپوٍِٚٞبٜ فلًٞٙ ٚ ا٘ـ، تٟلٖا، ٣لبئٕ ٥ّ٣لٗب َُٛو ثٝ، ٔمبال (

الق لّت ثل ٘ف ٣ٛتبٞوُ ٥لؿ لّت ؿك للآٖ پلؿاؽتٝ ٚ تغّوبكو  آٚكؿٜ اًت.   ٣٤ي ام ٣الٔٝ ٛجبٛجبام ٛا

ٝ ثب ثغخِبٖ ٝ ٤أب مٚا، ٗ ٚ اكمُٕٙـ٘ـ٥تغٌؿكؽٛك ؽٛؿ  ٢ٗ آحبك ؿك رب٤ٞلصٙـ ا پاوَٚٞ عبٗال ٔتفابٚ      ٌٔائّ

ٕ بك٢ ٘ٛ ثٝ ُٕبك ٣ٔوكٚ پوَٚٞ عبٗل  اًت؛ اما٤ٗ الًوا آٖ اًات  ٗ پاوَٚٞ  ٤ت ٚ ٗلٚك  ا٥آ٤ـ. ٞا ٔ  ٝ ٚا ؿك  ٣ٌاب

ٚا ٍبٜٝ ام ٘واًت  ٣رٟت ُٙبؽت ٘في اٌ٘ب٘ ـاُٙبً ٢ثلا ٢ا ب  ٔمـ٤ٝٔللآٖ ٚ ك ثل  ٣ٔجتٙ ب٥ًـ؛ حب٤٘آ ٣ُٕٔبك ثٝ  ٣ؽ

فبٝ ثٝ ٟبٞل ٔتلاؿف لالآٖ  ٤ٝ آواًت  ٌٔئّٝٗ ٤ام ا ٣٤ٌِب ٓ ٚ ؿكٓـؿ ٌل٤ٜلوٚاهٌبٖ للآٖ  ك ؿكثبك٥ٜتتج٢ ٚ تغم ب ِا

ٔتفبٚ  ام ًابعت   ٢ا ب ٔلتج٤ٝبِت ثٝ ع ه٤ٝ ٞل ى٤ٙب ا٤٘ـ ا ٔتلاؿف بٔالًوؿك ٤ٔٙب ، كٚط ٚ ٘في، فإاؿ، ٓ ٔب٘ٙـ لّت٤لو

ـامَٜ كٚ ٥ٔمب١ِ پٝ ٤ام مٚا ٥ِ٥ٗٝ ؿك آحبك پو ٢ا ٌٔئّٝاٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاك٘ـ؛  ٢لٔبؿ٥غ ٚ  ٣پوَٚٞ عبٗال ثلكًا    ٚ ؿك ا٘

 ُ ِ٘ـٜ اًت.٥تغّ

ا٤ٗ ٔمبِاٝ   .پوَٚٞ عبٗل لبثُ اًتؾلاد اًت ٌٔئّٝٙٝ ٥ؿك مٔ ٣ٔتفبٚت ٢ٞب ـٌب٤ٜؿ، ًؾٙبٖ ٔفٌلٖا ٢الٝ ام الث

ٛاؿ٢ آّٔا٣ ٚ    اهلل آ٤ات ، ٣ٙ٤٤ ٣الٔٝ ٛجبٛجب٣٤، ـ ثل ؿ٤ـٌبٜ ًٝ ٔفٌل ثلرٌتٝ اًال٥٣ٔوٍ ؿاكؿ ثب تأتال  اهلل آ٤ات را

ٛاكؿ ام ٠٘لا   پبكٜ صٙـ ؿك؛ ٞلثپلؿامؿ ٌٔئّٝ ٣ُ ٚ ثلك٥ًٔٔجبط ٤نؿ٢ ثٝ تغّ ٔفٌلٖا اًال٣ٔ ٥٘ن اًتفبؿٜ ٍل ٤ؿا٢ ٔ

الً ٝو ثٛؿٜ ٤ٗا ٣للآ٘ ٔفٌل ًٝ ٤ٗا ٢آكا ثل ـ٥وتأ ٚرٝ لؿٜ اًت.و ٛاكٖا ٤ٗا ٚا  ٣ًاٙ  ٚ ٥ٝ٤ُ ٔتمـٔبٖ ل٥تفبًام  ثنكٌ

ال١ ثب ٚ ا٘ـ ؿاُتٝ ٣آٌبٞ ٝ ٤ ؿًت ٘ٛ ٢ٞب ـ٤ٜا ثٝ ُـٜ اكائٝ ٖٙٛوتب ٝو ٣بت٠٘٤ل ام ٛا ـ  بفتا ٝ  ٤ٗا ا ب٥ًا حب٘ ؛ا٘ا ـ  ًا  ؿاِ٘إٙ

 ؿك أال  ٤ٗا ا ٝو ا٘ـٜ ثٛؿ ٠٘ل ٓبعت ؽٛؿ ٣ثلٞب٘ ٚ ٣٣مّ ٔجبعج ؿك، ٣اًالٔ ٣٘مّ ٔجبعج ثل تٌّٚ ثل ٣الٜٚ ٣اًالٔ

 .ؿاكؿ ثٌنا ٣٘مِ تبمٜ ٚ ٤٢ثـ ٞبٝ ٠٘٤ل اكائٝ

 ش تِ تُعذ غيشهادي اًساىيٍاطگاى لشآًي هش. 1

ٚاهٌابٖ ٔؾتّفا٣ ام آٖ ٤ابؿ    وؿاكا٢ ًبعت غ٥لرٌٕب٣٘ اًت ، ل٤ٓ اٌ٘بٖ ٣الٜٚ ثل رٌٓ ٤ب تٗ ٔبؿ٢وؿك للآٖ  ٝ ثب 

ٚاهٌبٖ كٚط ٚا٣٘ ام للآٖ  ٙٙاـ. ؿك  و ٣ًٔبعت ثب٣ٙٛ اٌ٘بٖ ؿالِت  لاؿ ٚ ٓـك ثفإ، لّت، ٘في، ُـٜ اًت. ؿك آ٤ب  فلا

ـا ثٝ ت٥ٗٛظ ٔؾتٔل ٞل ثؾَ ا٤ٗ  ٚاهٜ واثت ـال٣ ا٤اٗ    ٓ ٤پلؿام ٣ٔـْا ام ا٤ٗ پٙذ  ٚ ًپي ؿكثبكٜ ت٤ـؿ ٤ب ٚعاـ  ٔٔا

 ٓ٥ ٛٞا  :  لؿوٚاهٌبٖ ثغج ؽ

 روح. 1ـ1

ٚاهٜ  ، 2001ْ، ٌاب٣٘ اًات )ف٥ا٣ٔٛ   ٘فاي ا٘ ، ام رّٕٝ آٖ ٤ٔب٣٘ٝ وا٘ـ  ٤ٔب٣٘ ٔت٤ـؿ٢ ثلُٕلؿٜ« كٚط»ِغ٤ٖٛٛ ثلا٢ 

لٚط ؛(361ّ، 5د، ق1300، ٠ٙٔٛك ؛ اث380ّٗ ، ق1408، ؛ ا٥٘ي245ّ، 2-1د جاـٖ.  : ِا ت٣ ٤غ٣٥ ثٟب ِا ٙفي ِا ِا

٥ـ٢ ٘فٌٝ: ٤مبَ ؽلرت كٚعٝ ا٢ بك كفتٝ ٚ ام رٟت ؤلتجٝ ثٝ  21، ٚاهٜ كٚط ؿك للآٖ .(725ّ، 1د، ق1414، )فلٞا

ٛاكؿ  ، 20د؛ 195ّ، 13د ؛205ّ  ،12د، ق1417، ؛ ٛجبٛجاب٣٤ 131ّ، 3 د، 1371، )للُا٣  ؿاكؿبكثلؿ تفبٚ  ؤ
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ٛاكؿ اًت٤ٕبَ ٌٛ٘بٌٖٛ كٚط ؿك للآٖ ف٥ٕٟـٜ ٣ٔو( 173ّ ٝ ام وٝ كٚط ثٝ ٔؾّٛلب  ٤ُٛكٔٙـ٢ وُٛؿ  ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔ

الق ٣ٔ ٖ ثابكٜ  . ؿك1: اًات٤ٕبَ عم٥ما٣ ؿاكؿ  ، ُٛؿ ٚ ؿك للآٖ ؿك ؿٚ ٔٛكؿ ًٙؼ ٔبؿ٤ب  ٥ٌ٘تٙـ ٛا  ثابكٜ . ؿك2 ؛كٚط اٌ٘اب

  .(356-354ّ، 1376، ٝ ام ًٙؼ فلُتٍبٖ اًت )ٔٔجبط ٤نؿ٢ؤٛرٛؿ٢ 

 :  كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت، ؿك ثلؽ٣ آ٤ب  ٔلاؿ ام كٚط، بكثلؿ كٚط ؿكآ٤ب  للآٖوثب ٍ٘ب٣ٞ ثٝ 

ٕتٍُٔ يٓوَفَخْتٔ فٍِٕ مِهْ سٔيحٓ»: . آ٤ب  ٘فؼ كٚط1 ؛ 72: ؛ 9ّ: ؛ ٚ ٥٘ان ًازـٜ  29: )عزال « فَقَعًٔا لٍَٔ سابِِذٔهَ   فَئِرا سًَّٓٔ

 ؛(12: تغل٤ٓ

ًوَلٓ»: .آ٤ٝ ًإاَ ام كٚط2 ٔلاؿ  ٝوؿكثبكٜ ا٤ٗ آ٤ٝ اؽتالف اًت  .(85: )اًلاء« قُلِ الشُّيحٔ مِهْ أَمٕشِ سٓثِّٓ  الشُّيحِ  عٓهِ  ٔٓسٕئَلُ

 .(393ّ، 21د، ق1420، ؛ فؾل كام674٢ّ، 6د، 1372، ٛجل٣ً: نك.، ام ا٤ٗ كٚط ص٥ٌت )ؿكثبكٜ آكا٢ ٌٛ٘بٌٖٛ

ٜٛا ٔالاؿ    ؛(172ّ، 20د ؛199ّ، 13د، ق1417، ؿا٘ـ )ٛجبٛجب٣٤ بٛجب٣٤ ٔلاؿ ام كٚط كا ّٜٔك كٚط ٣٣ٔالٔٝ ٛج ؽا

٣ٟ ٚ... ثبُـ. ثلؽ٣ ٔفٌلٖا ٞل ؿٚ اعتٕبَ كا ؿاؿٜ كٚط اٌ٘ب٣٘ ٤ب فلُتٝ ٝ وا كا اعتٕابَ  ٗ ٤ا اأاب  ، ا٘ـ ا٢ ام فلُتٍبٖ ِا

٣ٟ ثبُـ فلُتٝ، ٠ٙٔٛك ام كٚط أاب ُإبك٢ ام    ؛(354ّ، 1376، ا٘ـ )ٔٔجبط ٤انؿ٢ ٝ ٟبٞلتل ؿاٌ٘ت، ا٢ ام فلُتٍبٖ ِا

ُ ًٙت ، 8د، ق1415، ؛ آ515٣ًِّٛ، 6د، تب ث٣، ا٘ـ )٣ًٛٛ لؿٜوآٖ كا ثل كٚط اٌ٘ب٣٘ عُٕ ، ٔفٌلٖا ام ٤٥ُٝ ٚ ٞا

ٛاؿ٢ آ265٣ّّٔ ،3د، ق1418، ؛ ث٥٘ب144٢ّٚ  .تف٥ٌل ًٛكٜ اًلاء( 117 تٛة ٓٛت٣ رٌّٝىٔ، ؛ ر

ٚاهٜ كٚط ٥٘ ٝ ٔلاعاُ ؽّمات اٌ٘ابٖ كا    و ا٢ ؛ ٥٠٘ل آ٤ُٝـٜ اًتأب ثٝ كٚط اٌ٘ب٣٘ اُبكٜ ، بٔـٜؿك ثلؽ٣ آ٤ب  ٥٘ن 

ٌٔ وُطْفًَّ فٓ»: ٙـو ث٥بٖ ٣ٔ ًٕوَ  ثُمَّ ِٓعٓلْىب ب الْعِظب َٓ قَشاسٍ مٓنٕهٍ ثُمَّ خَلَقْىَب الىُّطْفََّ عٓلَقًَّ فَخَلَقْىَب الْعٓلَقََّ مٔضْغًَّ فَخَلَقْىَب الْمٔضْغََّ عِظبمبً فَنَسٓ

ٔ أَحٕسٓهُ الْخبلِقٕهَ   .(14-12: ٖٔٙٛإ)ٔ« لَحٕمبً ثُمَّ أَوْشَؤْوبٌٔ خَلْقبً آخَشَ فَتَجبسٓكٓ اللٍَّ

، ؛ ٛجلًا٣ 21ّ ، 15 د، ق1417، كٚط اٌ٘بٖ اًت )ٛجبٛجاب٣٤  «آؽل ؽّمبً»ثل ٠٘ل ث٥ِتل ٔفٌلٖا ٠ٙٔٛك ام  ثٙب

ٛاؿ٢ آّٔاا٣ 265ّ ، 23 د، ق1420، ؛ كام161٢ّ ، 7 د، 1372 ، 1376، ٔٔااجبط ٤اانؿ٢ ، 139 ّ، 1392، ؛ راا

٘ـ ؿك ا٤ٗ آ٤ٝ ثب ٣جبك   .(121ّ، 1380، ٕٞٛ؛ 358 ٚ 349ّ ـٚا ثاٝ آفال٤َٙ كٚط اٌ٘اب٣٘     «آؽل ؽّمبً٘بٜ أاِ٘»ؽ

خَلَقٍَٔ مِهْ »: ثٝ ٘غٜٛ آفل٤َٙ كٚط پلؿاؽتٝ اًت« ٖٛىٗ ف٥و»ٝ ؿك رب٢ ؿ٤ٍل ثب ٣جبك  و ٕٞضٙبٖ ؛لؿٜواُبكٜ 

؛ 25ّ، 1389، ؛ رٛاؿ٢ آ154٣ّّٔ، 12د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤ (59: ٣ٕلاٖ )آَ« ٕٓنًُنُتُشاةٍ ثُمَّ قبلَ لٍَٔ مُهْ فَ

 .(169ّ، 4د، 1380، ٕٞٛ

ًت ٚ ؿك ؿ٤ٗ اًالْ، كٚط اٌ٘بٖ ٝ ؿك ٚا ؿ٥ٔـٜ ُاـٜ اًات ٚ ا٤اٗ    واٌ٘ب٥٘ت اٌ٘بٖ ثٝ كٚط اًت ، ٕٞبٖ ٘في ٚا

ٛاؿ٢ آّٔا٣  (70: )اًلاء «آد َٓٓ...  ب ثٓىٓيٓلَقَذٕ مَشَّمٕى»: لأت للاك ٌلفتٝ اًتوٝ ٔٛكؿ وكٚط اٌ٘ب٣٘ اًت  ، 14د، 1381، )ر

ٝ كٚط وا ُاٛ٘ـ   آؿْ ٔا٣ ثلاثل ل٤ٓ فلُتٍبٖ ٍٞٙب٣ٔ ٔأٔٛك ثٝ ًزـٜ ؿك وام ٠٘ل للآٖ  .(26ّ، 1389، ؛ 79ّٕٛٞ

٣ٟ ؿك ٚا ؿ٥ٔـٜ ُـٜ ثبُـ ٚ آ٤ب  تٛف٣  ٝ وؿ٥ُِ آٖ اًت  «٥ٙٓو ٕبَ ؿك٤بفت ٣ٔوُٕب كا ثٝ تٕبْ ٚ »فلٔب٤ـ  ٝ ٣ٔوِا

ٚال٣٤ ٚا كا تِ، ٚط اٌ٘بٖك  ؿٞـ.  ٥ُ ٣ٔى٤ٛٞت 

ٝ ُالط ٚ ثٌاٚ   وا ٚراٛؿ ؿاكؿ   ٣ٔؾتّف ٢ٞب مٔب٣٘ آفل٤َٙ كٚط ٚ رٌٓ اٌ٘بٖ ؿ٤ـٌبٜ ؿكثبكٜ تمـْ ٤ب تأؽل ٤ب ٞٓ
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ٛاؿ٢ آّٔا٣    ٣ٗ ٔمابَ ٕ٘ا  ٤آٟ٘ب ؿك إٞٝ  ٛ 48ّ، 15د، 1390، ٌٙزاـ )را : نك.، ن٥ا ؛ 424ّ٘، 14د، 1386، ؛ ٕٞا

َٙ كٚط اٌ٘ابٖ  ٤ٝ تمـْ آفل٠٘٤ل، ٥ٝٙٗ م٤ُٔـٜ ؿك ا ٜٔلط ٢ٞب ـٌب٤ٜام ؿ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٢ثلا .(1393، ٢ل٥؛ 1392ٔ، ماؿٜ ٣٘م

ًت  ٢ثل تٗ ٔبؿ ـٖا  ٣ٝ ثلؽوٚا ٚا ٣ثٝ اؿِٝ ٔت٤ـؿ للآ٘ هثب تٌٌّٕٕٔبٖ ا٘ـ٤ِٕٙ ـ  ؿٜلوا  ٢ثال آٖ پبفِابك   ٣٤ٚ ك  ا٘ا

ٚاهٌابٖ كٚط ٚ ٘فاي ام   ٥تغّثؾَ ن ؿك ٥ٌٙـٜ ٤٘( ٚ 423ٛ٘-373ّ، 1389، ف٥ب٣ٗ: ن)ك.  هٕا وـٌبٜ ٤ا ٗ ؿ٤ا اُ 

 ؿاؿٜ اًت.اكائٝ  ٥ّ٣ٌلفتٝ ٚ تغّ

 نفس. 1ـ2

اًت ٚ ٘في ًًٙ  ؽٛؿ اٌ٘بٖ٘في اٌ٘بٖ ٤ٔٙب٤َ  ٔخالًثٝ ٤ٔٙب٢ فا  ُئ اًت. ، آُ ٤ٔٙب٢ ٘في ؿك ِغت

« وَفْسِاٍِ الشَّحٕمٓاَّ    مَتَتٓ عٓلى»: ؽٛؿ ًًٙ اًت. ٘في ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب ؿك آ٤ب  للآٖ ثل ؽـاٚ٘ـ ٥٘ن اٛالق ُـٜ اًت

(. 116: )ٔبئاـٜ « تَعٕلَمٔ مب فِٓ وَفْسِٓ يآل أَعٕلَمٔ مب فِٓ وَفْسِلٓ»(؛ 28: )آَ ٣ٕلاٖ« يٓٔٔحٓزِّسٔمُمٔ اللٍَّٔ وَفْسٍٓٔ»(؛ 12: بْ)ا٤٘

 ؛642ّ، 13د، 1386، ؛ رٛاؿ٢ آ818٣ّّٔ، ق1416، ؛ كاغت آفٟب285٣ّ٘، 14د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤

ٝ ٘في ؿك ٤ٔب٣٘ ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن  .(282ّ، 24د ، كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت )اثٗ ٠ٙٔٛك، ٝ ام آٖ رّٕٝوبك كفتٝ اًت و ثٝاِجت

الشيح الزْ ثٍ حٕبٌ : الىفس»: (940ّ، ق1408، ؛ ا٥٘ي1290ّ، ق1430، ؛ ٛل٤غ233٣ّ ،14د، ق1300

بك كفتٝ وثبك ثٝ ٓٛك  ٔفلؿ ٚ ر٢ٕ ثٝ  295، ٝ ؿك للآٖو(. ا٤ٗ ٚاهٜ 1822ّ، 3د، ق1414، )فلا٥ٞـ٢« الجسذ

، 14د، ق1417، ؛ ٛجبٛجاب٣٤ 818ّ، ق1416، كاغات آافٟب٣٘  : نؿ٤ك ٔت٤ـؿ٢ ؿاكؿ )ك.٤ٔب٣٘ ٚ ٔٔب، اًت

ٌب٣ٞ ٔٔـاق ٘في ؿك ، بك كفتٝوٝ ٚاهٜ ٘في ؿكثبكٜ اٌ٘بٖ ثٝ و(. ؿك آ٤بت٣ 94ّ، 7 د، 1371، ؛ لل285٣ُّ

، ٔٔاٜف٢ٛ : نك.، ٌبٜ كٚط اٌ٘ب٣٘ ٚ ٌب٣ٞ ٔز١ٕٛ كٚط ٚ ثـٖ اًت )ثلا٢ ِٔابٞـٜ آ٤اب   ، آ٤ب  ثـٖ اٌ٘بٖ

، (8-7: ٘في ُّٟٕٔٝ )ُٕي، (96: ٛٝ ؛18: ٝ ٘في ٌِّٔٛٝ )٤ًٛفوٌٛ٘ٝ  (. ٕٞب220ٖ-219ّ ،12د، ق1430

( ٥٘ن ٔٔبؿ٤ك ٚ ُئٖٛ ٘في ٚاعاـ  27: ( ٚ ٘في ٜٕٔئٙٝ )فزل2: ٘في ِٛأٝ )ل٥بٔت، (53: ٘في أبكٜ )٤ًٛف

ٝ ٣جبكت٣ 123ّٔ، 24د، 1386، ؛ رٛاؿ٢ آ34٣ّّٔ، 1382، اٌ٘ب٣٘ )ٔٔجبط ٤نؿ٢ لاعُ ٤ب ٓفب  ٔؾتّف ( ٤ب ث

 (. 134ّ، 1د، 1389، ٘في ٚاعـ اٌ٘ب٣٘ ٌٞتٙـ )ٔٔجبط ٤نؿ٢

 :  ٥ٓٙو ٣ٔاُبكٜ ، تٟٙب ٕٞبٖ كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت، ٠ٙٔٛك ام ٘فيؿك آٟ٘ب ٝ وؿك ا٤ٙزب ثٝ ثلؽ٣ آ٤ب  للآٖ 

ٓ    اللٍَّٔ ٔٓتًَٓفَّى الْؤَوْفُسٓ حٕهَ مًٕٓتُِب يٓالَّتٓ. »1 ٓ  مٓىبمُِاب فَٕٔمٕ   لَمٕ تَمٔاتٕ فا عٓلَُٕٕٓاب الْمٓإً ٓ يٓٔٔشْسِالُ      قَضاى   سِالٔ الَّتا

اال٘فاي ٤٤ٙا٣ ٤تاٛف٣     ٣تاٛف ٤ٙزاب  ٤(. ؿك ا42: )مٔل« رلِلٓ لَآٔب ٍ لِقًَٕ ٍَ ٔٓتَفَنَّشُينَ  أَِٓلٍ مٔسٓمِّى إِنَّ فٓ  إِلى  الْؤُخْشى

 ،9د، بتا  ث٣، ؛ 781٣ًّٛٛ ،8د، 1372، ؛ ٛجل118٣ًّ، 10د ؛269ّ ،17د، 1417، االكٚاط )ٛجبٛجب٣٤

(. ؿك ثلؽ٣ آ٤اب  ٥٘ان   33ّ، 1382، ؛ 451ّٕٛٞ، 1376، ؛ ٔٔجبط ٤نؿ94٢ّ ،7د، 1371، ؛ لل33٣ُّ

ٝ ٔلاؿ ام آٖ ٕٞبٖ كٚط ٤ب ٘في اٌ٘اب٣٘ اًات   و( 11: ٌ٘جت ؿاؿٜ ُـٜ اًت )ًزـٜ« ٓو»ثٝ ٥ٕٗل « تٛف٣»

ـ و ٣ٝ ؽـاٚ٘ـ ٢ٚ كا ؿك ٍٞٙبْ ٔلي لجٖ ٚ اؽاق ٔا  و ، 1388، ٛجاب٣٤ ٝ ٘فاؼ كٚط ٕ٘اٛؿ )ٛجب  ىا پاي ام آ٘ ، ٙا

 (؛451ّ، 1376، ؛ ٔٔجبط ٤نؿ118٢ّ، 10د، ق1417، ؛ 29ّٕٛٞ
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ِ غَٕٕشَ الْحٓقِّ يٓمُىْا ». 2 ًلًُنَ عٓلَى اللٍَّ « تُمٕ عٓاهْ آٔبتِاٍِ تَسٕاتَنْجِشُينَ   ...أَخْشًِِٔا أَوْفُسٓنُمٔ الًْٕٓ َٕٓ تُجٕضَيٕنَ عٓزاةٓ الًُْٔنِ ثِمب مُىْتُمٕ تَقُ

ٛاؿ٢  284ّ، 7د ؛285ّ، 14د، ق1417، كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت )ٛجبٛجب٣٤، آ٤ٝٗ ٤آ ؿك ىٔلاؿ ام ا٘فٌ .(93: )ا٤٘بْ ؛ را

ٝ ٔالاؿ ام ؽالٚد   وا ا٤ٗ ٌٔئّٝ ؿك رب٢ ؽٛؿ احجب  ُـٜ  .(33ّ، 1382، ؛ ٔٔجبط ٤نؿ350٢ّ، 26د، 1386، آ٣ّٔ

 ؛(285ّ، 7د، ق1417، ٛجبٛجب٣٤: نٝ ل٢ٜ ٣اللٝ ٘في ام ثـٖ اًت )ك.ىثّ، ؽلٚر٣ ٔبؿ٢٘ٝ ، كٚط ام ثـٖ

ٞبًت ٘ٝ ؽّٔٛ كٚط ع٘ال  آؿْ   ٕٞٝ اٌ٘بٖ ٔلاؿ ام ٘في ؿك ا٤ٗ آ٤ٝ كٚط .(7: )ُٕي« يٓوَفْسٍ يٓمب سًَّٓاَب». 3

ٛاؿ٢ آّٔاا297٣ّ، 20د، ق1417، )ٛجبٛجااب٣٤  .(149ّ، 1د، 1389، ٔٔااجبط ٤اانؿ٢ ؛173ّ، 2د، 1383، ؛ راا

ـْا ٣ ت٤ٌٛٝ كٚط آؿ٣ٔ ثٝ ٣ّٓ ٚ آٌاب٣ٞ  ِٚ، ٞب٣٤ ٔٙبًت صٖٛ صِٓ ٚ ٌٍٛ ٚ ؿٞبٖ ًبِٓ اًت ت٤ٌٛٝ ثـٖ ؿاُتٗ ا٘

ٛاؿ٢ آّٔا٣  8: )ُإي « فَؤَلُْٓمُٓاب فُجًٔسَٓاب يٓتَقًْاَاب   »: آٔـٜ اًت ٢ٝ ث٤ـ٤ٝ ؿك آوٞبًت  ٞب ٚ م٤جب٣٤ ٚا ثٝ مُت٣ ، ( )را

 .(324ّ، 16د، 1387

ًت ، عم٥مت ٚ ٤ٛٞت اٌ٘بٖ ٣ ؿك ثـٖ اٌ٘بٖو٘في ٚ كٚط ٚا ِٛا ـ ، ٝ ثٝ كغٓ تغ٥٥لا  ٔت اك ا٤ٗ عم٥مت حبثت ٚ پب٤ا

(. 288ّ، 2د، 1389، ؛ ٔٔاجبط ٤انؿ٢  119ّ، 10د، ق1417، آ٤اـ )ٛجبٛجاب٣٤   ٔا٣ ُٕبك اًت ٚ ثـٖ اثناك آٖ ثٝ 

ٝ ثاـٖ كا ؿك ٞال ًاٝ ٣ابِٓ     وثـٖ اًت ٚ آ٘ضٝ  ٢ثلمػ ٚ آؽل  ٔتٙبًت ثب آٖ ِ٘ئٝ ؿاكا، ب٥اٌ٘بٖ ؿك ٞل ًٝ ِ٘ئٝ ؿ٘

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ اًت ٣٘في اٌ٘ب٘، ٙـو ٣ل ٥ٔتـث  ٣ثاٝ ٠٘ال ثلؽا    .(397ّ، 8د، 1386، ٛ؛ 214ٚ220ّٕٞ، 1381، )ر

ٖ ، ٔغممبٖ الق ٘في ثٝ كٚط ثٝ ا٣تجبك ت٤ّك كٚط ثٝ ثـٖ ٚ ُأ٥٘ت ٔـثل ثٛؿٖ آٖ ثلا٢ ثاـ ٛاؿ٢ آّٔا٣    ٛا ، اًات )را

 .(120ٚ126ّ، 1391، ؛ ٔٔجبط ٤نؿ48٢ّ، 15د، 1390

 : ٌـ٤٘ٛ ٣ٗ ثبكٜ ٤ٔؿكا ٢نؿ٤ٔٔجبط  اهلل ت٤آ

فس ِت  يوـاتت كش ِت يي تذتياب ٍاص سّگزس ايش آى اشتغال يٌذ ٍ ِت تذتكِ دس تذى تصشف كآى است  ًفس تَدىً 

فسً  شي اهيٍ ا ؛ذيل آيًا ـ  يِ اص راتكتل، ستياص عَاسض تحك تش راتً  حَُ ٍجـَد تعلم فس است ٍ اصً  آى  ياتً 

 . (379ص، جضء دٍم، 8ج، ب 1393، يضدي)هصثاح  ضديخ يتشه

 قلب. 1ـ3

٥اـ٢   ئُ هؿٌل٣ٌ٘ٛ ٚ تغَٛ ٤، آُ ؿك ٤ٔٙب٢ لّت ؛ 1514ّ، 3د، ق1414، ام ٚر٣ٟ ثٝ ٚرٝ ؿ٤ٍل اًات )فلٞا

ٛاكؿ ه٤ ٝ ؿك ٥ٞشو بك كفتٝ اًتوثٝ ثبك 132 لّت ٚ ر٢ٕ آٖ لّٛة ؿك للآٖ .(336ّ، 9د، ق1430، ٜٔٔف٢ٛ ، ام ٔ

ٛاؿ٢ آّٔا٣  86ّ، 2د، 1379، بك ٘لفتٝ اًت )ٔٔجبط ٤نؿ٢وثٝ ٤ٔٙب٢ رٌٕب٣٘ آٖ )لّت ٓٙٛثل٢( ثٝ  ، 1378، ؛ را

 .(56ّ، 1د

ٚا٣٘  ـ ا ٝ ام رٟت ٔب٥ٞات ثاب ٞآ ٔتفابٚ     وُـٜ ٓفب  ٚ عبال  ٔت٣٣ٛٙ ثٝ لّت ٌ٘جت ؿاؿٜ ن ٥٘ؿك آ٤ب  فلا  ؛٘ا

ٖٛا لّت كا لٜٛ ؽب٣ٓ ثاٝ عٌابة آٚكؿ )ٔٔاجبط ٤انؿ٢     ثـ٤ٗ رٟت ٣ٕ٘ ( ٚ كام ٌ٘اجت ؿاؿٖ  290ّ، 2د، 1389، ت

لالا٤ٗ ِف٠ا٣ ٚ    هٕا وٝ ثاٝ  وا كؿ بكثلؿٞب٢ ٔت٤ـؿ٢ ؿاوٝ لّت ٤ٔب٣٘ ٚ وا٤ٗ اًت ، ٓفب  ٔت٘بؿ ثٝ لّت ؿك للآٖ

ٖٛا ٤ٔٙب٢ ٔٛكؿ ٠٘ل كا تِؾ٥ْ ؿاؿ )ٔٔاجبط ٤انؿ٢   ٔمب٣ٔ ؿك آ٤ٝ ٣ٔ ٖ   .(39ّ، 1385، ت لّات ؿٚ  ، ام ؿ٤اـٌبٜ لالآ
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ُ    .2، (نٚ فٟآ )٣ّآ ٚ اؿكا   نؿك .1: بكثلؿ ٤ب ع٥خ٥ات ٔتفابٚ  ٚ ِٔاؾْ ؿاكؿ   و اف )٥ٔا ٛٛا ٞاب ٚ   اعٌبًاب  ٚ ٣

ف1393، ٞب( )ٔٔجبط ٤نؿ٢ ٌلا٤َ  .(47-44ّ ،1د، 1379، ٛ؛ 144ّٕٞ، ِا

تغم٥كتبة وٓبعت  لّت كٚعب٣٘ ثب٣ٙٛ ، ثب اُبكٜ ثٝ لّت ٔبؿ٢ ٟبٞل٢ )لّت ٓٙٛثل٢( ٚ لّت كٚعب٣٘ ثب٣ٙٛ ِا

اثناك كٚط ٔزلؿ٘اـ  ، ٝ لّت ٚ ٔغن ٔبؿ٢و( 338ّ ،9د، ق1430،كا ٕٞبٖ كٚط ٔزلؿ اٌ٘ب٣٘ ؿاٌ٘تٝ اًت )ٜٔٔف٢ٛ

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ ٝ وا ا٘اـ   لؿٜو٣٤ ٚ ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ام ٔفٌلٖا ٥٘ن ثٝ ا٤ٗ أل تٔل٤ظ ٣الٔٝ ٛجبٛجب .(675ّ، 13د، 1386، )ر

، 2د، ق1417، ؛ ٛجبٛجاب٣٤ 221ّ، 6د، 1366، ثٝ كٚط ٤ب ٕٞبٖ ٘في اٌ٘اب٣٘ اُابكٜ ؿاكؿ )ُا٥لام٢   ، لّت ؿك للآٖ

ٛاؿ٢ آ274٣ّّٔ، 16د ؛317ّ ، 15د ؛389ّ، 14د ؛223ّ ، 27د ؛252ّ، 1د ؛654ّ، 12د، 1386، ؛ ر

ٛا ٚ        »: ٤ٌٛ٘ـ جبٛجب٣٤ ؿكثبكٜ لّت ٣٣ٔالٔٝ ٛ .(117-118ّ ؿك عم٥مت لّت ٕٞابٖ ٘فاي آؿٔاس اًات واٝ ثاب لا

ف ثب٥ٙٛٝ ٛٛا  .(46ّ، 9د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤ «پلؿامؿ اى وٝ ٔزٟن اًت ثٝ وبكٞبى ع٥بتس ؽٛؿ ٔس ٣

 : ثٝ ٠٘ل اًتبؿ ٔٔجبط ٤نؿ٢

فس ٍ سٍح...»ًفس )دس جاي ديگش آهذُ  اص ستا عثاست، للة ساى «(ّواىً  ِ  ًظـش  آى اص ًا  ٍ ادساكـات  داساي كـ

سـثت دادُ اسـت... تـا    عَاطف ٍ احساسات يض دس لشآى ِت للةً  تخاب ٍ اختياسً  ـ  است. حتي ًا ِ  ِتَج  هـَاسد  تـ

چِ تا است هتشادف للة، لشآى استعوال ، 1376، شَد )هصـثاح يـضدي   هي ًاهيذُ ًفس يا سٍح ًام ِت فلسفِ دس ًآ

و264َص، 1ج، 1387، ّوَ: ًيض ؛401ص   (.177ص، 1ج، 1389، ؛ّ 
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ٚاهٜ ؛ 271ّ ،11د ، ق1300، ا٘اـ )اثاٗ ٠ٙٔاٛك    لؿٜوا فإاؿ كا ٕٞبٖ لّت تلرٕاٝ  ، ُٙبًبٖ للآٖ ث٥ٌبك٢ ام ِغ٤ٖٛٛ ٚ 

٤ب٣ّ٤ ٝ لّت ثٝ ِغبٝ ٤ٔٙب٢ علاك  ؿك آٖ فإاؿ ٘ب٥ٔـٜ ُاـٜ  و( 142ّ ،5د، 1371، ؛ لل332٣ُّ ،2د، 1974ْ، ِا

: فاؤد »: فإاؿ ِٔتك ام ٔبؿٜ فأؿ اًات  .(166ّ، 10د، ق1300، ثٗ ٠ٙٔٛكا ؛646ّ، ق1416، اًت )كاغت آفٟب٣٘

، ق1411، )اثٗ فبكى «لحشاستٍ لٓ ثزلسمّ: الفؤادشد َ آن سا(. مجبة م) شًٔتٍ: حشاس . فؤد  اللحم ِٔذل علٓ حمٓ يشذ

  .(469 ّ ،4د 

وابسٔ اللَّاٍِ الْمًٔقَاذُِٓ الَّتِآ     »ف٤ُ آ٤ٝ  بك كفتٝ اًت. ٣الٔٝ ٛجبٛجب٣٤ ؿكوثبك ؿك للآٖ ثٝ ُب٘نؿٜ ، فإاؿ ٚ ر٢ٕ آٖ افئـٜ

ل ٚ ىا ٕٞبٖ لّت اٌ٘بٖ ٚ لّت ؿك للآٖ ثاٝ ؽبًاتٍبٜ ف  ، افئـٜ ر٢ٕ فإاؿ»: ٤ٌٛ٘ـ ( 7٣ٔ-6: )ٕٞنٜ« ِتَطَّلِعٔ عٓلَى الْؤَفْئِذِٓ

الق ٣ٔوا٘ـ٤ِٝ اٌ٘بٖ  ٛ : ن٥٘ان ك.  ؛360ّ، 20د، ق1417، )ٛجبٛجاب٣٤  «ُاٛؿ  ٝ ٕٞبٖ ٘في اٌ٘ب٣٘ اًت ٛا ، ٕٞا

ممب مشّ غٕش  -الفؤاد القلت يالمشاد ثٍ»: ٙـو ٣ٔفللبٖ ٥٘ن ثٝ ا٤ٗ ّٜٔت تٔل٤ظ  32 ٝ ؿك ف٤ُ آ٤ٝو صٙبٖ ؛(210ّ ،15د

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ ٥٘ن فإاؿ كا ؿك  .(210ٚ54ّ ،15د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤« األمش المذسك مه اإلوسبن يًَ وفسٍ -مشِ اًتبؿ ر

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ ٣ٔ( ٘بٟل ثٝ لّت ٚ كٚط اٌ٘ب٣٘ 7: ًٛكٜ ٕٞنٜ )ٕٞنٜ تف٥ٌل ًٛكٜ عٕاـ؛   30تٛة ٓٛت٣ رٌّٝىٔ، ؿا٘ـ )ر

ٟبك  .(181ّ، 5د، 1380، ٕٞٛ ٛاكؿ ٔت٤ـؿ ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن ٥ٕٞٗ ٠٘ل كا ٟا ٝ فاإاؿ ثاٝ ٕٞابٖ عم٥مات     وٙـ و ٢ٚٔ٣ ؿك ٔ

ٛاؿ٢ آ٣ّٔواٌ٘بٖ  الق ُـٜ اًت. )ر ، ؛ 164ّٕٛٞ، 2د، 1383، ؛ 304ٕٛٞٚ 217ّ، 13د، 1379، ٝ كٚط ثبُـ ٛا
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ٔ آثِمٌ»ثملٜ  ٢ٚ283 ؿك ؿك تف٥ٌل آ٤ٝ  .(252ّ، 16د، 1387 م٤الا   ؛ٙـو ٥ٞش ٢ٛ٘٣ ٌٙبٜ ٣ٕ٘»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ«  قَلْجٍٔٔ  فَئِوٍَّ

ُاٛؿ ٤ٔٔا٥ت    ٝ ٌب٣ٞ ام آٖ ثٝ ٘في ٚ مٔب٣٘ ثٝ لّت ٚ فإاؿ ٤ابؿ ٔا٣  وا٘ـ ٚ فمٚ كٚط ثِل  ُ ٚ آال  كٚط٤ا٣٘ب ًٚب

٤ٙـو ٣ٔ ٛاؿ٢ آّٔا٣   «ٙـ ٚ ا٣٘ب فمٚ اثناك ٚا ٛ 654ّ ،12د، 1386، )را اًاتبؿ   .(116-115ّ، 12د، 1376، ؛ ٕٞا

ـاق لّت ٚ فإاؿ ؿك للآٖ ٤ؤٔجبط ٤نؿ٢ ٥٘ن ٤ٔتمـ اًت  االق   و٣ اًت ٚ ثٝ ٕٞبٖ ع٥خ٥ت٣ ىٝ ٔٔ ٝ لّت ثال كٚط ٛا

الق ٣ٔ، ُـٜ بكثلؿ وا تٟٙب تفبٚ  لّت ٚ فاإاؿ ؿك   .(290-289ّ، 2د، 1389، ُٛؿ )ٔٔجبط ٤نؿ٢ فإاؿ ٥٘ن ثل كٚط ٛا

أب فإاؿ تٟٙاب ؿك لّات غ٥لرٌإب٣٘    ، ُٛؿ ٣ٔلّت رٌٕب٣٘ ٚ ٞٓ لّت غ٥لرٌٕب٣٘ كا ُبُٔ  ٝ لّت ٞٓو٣لف٣ اًت 

ٛاَ ٚ ٓفب ، ٔؾتّف آ٤ب  تفبٚت٣ ٥ٔبٖ لّت ٚ فإاؿ ٥ٌ٘ت ٚ ؿك، بكثلؿ للآ٣٘وأب ؿك  ؛كٚؿ ٣ٔبك وثٝ   ثٝ ٞل ِٔبث٣ٟ اع

  .(265ّ، 1د، 1387، ٔٔجبط ٤نؿ٢: ناًت )ك. ُـٜ ؿاؿٜ ٌ٘جت ؿٚ

 صدر. 1ـ5

، ق1300، ؛ اثاٗ ٠ٙٔاٛك  974ّ، 2د، ق1414، لٌٕت ثلرٌتٝ ٚ ر٢ّٛ آٖ اًت )فلا٥ٞاـ٢ ، ل ص٥ن٢ٓـك ٞ

ُاٛؿ. ٓاـك ٥٘ان     ٓـك ٘ب٥ٔاـٜ ٔا٣  ، (. ٥ًٙٝ اٌ٘بٖ ٥٘ن صٖٛ ؿك ٥ٔبٖ ا٣٘ب ًلآٔـ ٚ ثلرٌتٝ اًت299ّ، 7د

ٝ وا   بىٓٙـٚل٣ ثلا٢ لّت كٚعب٣٘ اًت؛ ٔب٘ٙـ ِٔا ، ا٣ٓ ام ٔبؿ٢ ٚ كٚعب٣٘ اًت. ٓـك كٚعب٣٘، ٔب٘ٙـ لّت

ٖ   251ّ، 6د، ق1430،ٔغف٠ٝ ٔٔجبط اًت )ٜٔٔف٢ٛ پوٚٞابٖ اف٤ابَ ٚ    (. ام ا٤ٗ ِغبٝ ثٝ ٠٘ال ثلؽا٣ لالآ

٥ٙٝ ٚ ُفب( ؿك ٚال٢ ثالا٢ لّات   و، ًًٚٛٝ، ٝ ؿك للآٖ ثٝ ٓـك ٌ٘جت ؿاؿٜ ُـٜ )ام لج٥ُ ٥ٗك ٚ ُلطوٓفبت٣ 

ٖ  115ّ، 4د، 1371، ا٘ـ )لل٣ُ لّت كا ٓـك ؽٛا٘ـٜ، ٌٞتٙـ ٚ ثٝ ا٣تجبك عبَ ٚ ٔغُ  43(. ٚاهٜ ٓاـك ؿك لالآ

٘اٝ  ، «ٓاـك »ٝ ٔالاؿ ام  وا ُٛؿ ا٤ٗ اًت  بكثلؿ ٓـك ؿك آ٤ب  للآٖ ف٥ٕٟـٜ ٣ٔولاك ُـٜ اًت ٚ آ٘ضٝ ام ىثبك ت

(. ام 674ّ ، 13د، 1386، ٝ ُائٖٛ ٌٛ٘اب٣ٌ٘ٛ كا ؿكثالؿاكؿ )راٛاؿ٢    وا ٝ أل٢ ٔزلؿ اًت ىثّ، ٥ًٙٝ ٔبؿ٢

ٝ ا٤ِابٖ لّات ٚ ٓاـك ٚ    وا ُاٛؿ   ْ ص٥ٙٗ ف٥ٕٟـٜ ٣ًٔٛكٜ ا٤٘ب 125ًؾٙبٖ اًتبؿ رٛاؿ٢ آ٣ّٔ ؿك تف٥ٌل آ٤ٝ 

ٛ  118-108ّ، 27د، 1386، ؿا٘ٙـ )راٛاؿ٢ آّٔا٣   ٣ ٣ٔىكٚط كا ٤  15تاٛة ٓاٛت٣ رٌّاٝ    ىٔ، ؛ ٚ ٥٘ان ٕٞا

ٖ كا ٕٞابٖ ٘فاي اٌ٘اب٣٘    ؿ ٔت٤ـؿ٢ ٔلاؿ ام ٓـك ؿك آ٤ب  لالآ تف٥ٌلًٛكٜ ثملٜ(. ٣الٔٝ ٛجبٛجب٣٤ ٥٘ن ؿك ٔٛاك

ٕ٘ٛ٘اٝ ؿك   ٢( ٚ ثالا 397ّ، 20د ؛155ّ، 3د ؛320ّ، 17د ؛354ّ، 11د، ق1417، ؿا٘ـ )ٛجبٛجب٣٤ ٣ٔ

ئّ٘اه ٣ّا٥ٓ ثاقا  أِاـٚك ل٢ اِمّاٛة      »: ٤ٌٛ٘ـ ( 119٣ٔ: ٣ٕلاٖ )آَ« إِنَّ اللٍَّٓ عٓلِٕمٌ ثِزا ِ الصُّذٔيسِ»تف٥ٌل آ٤ٝ 

ٝ ىا (. اٚ ٤ٔتماـ اًات ا٤ٙ  93ّ، 9د ؛232ّ، 5د: ن؛ ٚ ٥٘ن ك.3ّ، 4د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤« ل٢ اِٙفٛى

، ق1417، ام ثبة ٔزابم ؿك ٌ٘اجت اًات )ٛجبٛجاب٣٤    ، ٟلف ثلا٢ لّت ٌلفتٝ ُـٜ اًت، آ٤ب  ٓـك ؿك ثلؽ٣

ٖ ٝ ام عٛٓاّٝ ا٤اٗ ُ٘ٛاتبك ؽابكد اًات )     وا ( ٚ ت٥ٗٛغبت٣ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ ؿاؿٜ اًت 389ّ، 14د ، 10د، ٕٞاب

، 1376، ا٢ ام كٚط اُابكٜ ؿاكؿ )ٔٔاجبط ٤انؿ٢    ٓـك ٤ب ثٝ ٔلتجٝ، (. ثٝ ٠٘ل اًتبؿ ٔٔجبط397ّ، 20؛ د80ّ

ٝ كٚط اعٌبى تٍٙا٣ ٤اب ا٘جٌابٙ    و(. ٤ب ؽٛؿ كٚط اٌ٘بٖ اًت ٚ ٥ٗك ٚ ُلط ٓـك ثٝ ًجت ا٤ٗ اًت 398ّ

 (.266ّ، 1د، 1387، ٙـ )ٔٔجبط ٤نؿ٢و ٣ٔ
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. ٌقُت ـاْو ٞلل٤ٓ ثب پٙذ ٚاهٜ ثٝ ًبعت غ٥لٔبؿ٢ اٌ٘بٖ پلؿاؽتٝ اًت ٚ ت٥ٗٛظ وللآٖ ، ثٙبثل آ٘ضٝ ٌقُت

ٖ ٘ٛثت ا٤ٗ ثغج فلا ك٥ًـٜ اًت وا ا٘ـ ٚ اُبكٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٚ  بٔالً ٔتلاؿفوٗ اِفبٝ ٤ٓ آ٤ب ٕٞٝ ا٥ٙو ٣ٝ ثلكًوٙٛ

 ٢لٔابؿ ٥ٔتفبٚ  ام ٔلاتت ًابعت غ  ٢ا ب ٔلتج٤ٝثٝ عبِت  ه٤ب٘بً ٞل ٥ٝ اعى٤ٙب ا٤ًبٖ ؿاك٘ـ  ه٤بٔالً و ٣ٔٔـال

 اٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاك٘ـ؟

ٓ اًات.  ٤لوب ٣ـْ تلاؿف ؿك للآٖ ١ٛٗٛٔ٤ تلاؿف ، ٜلط ؿكثبكٜ ِغب  للآٖام ٔجبعج ٔ ٣ى٤ٝ وـ ٌفت ٤ثب ٔمـٔتبً

ـٖا اًالٔ ٢ُٕبك ن ؽٛؿ ثٝ صٙاـ  ٥لٖا تلاؿف ٘ى. ٔٙا٘ـٝ لفت٤آٖ كا پق ٣ٚ ثلؽٌٞتٙـ ل تلاؿف ؿك للآٖ ىٔٙ ٣ام ؿإِ٘ٙ

ٝ ٥ٗ م٤ٔا ِٔابٞـٜ آكا ؿك ا  ٢)ثلا ُٛ٘ـ ٣ٓ ٥ٔؿًتٝ تمٌ ، 1392، ٣لِاٛع ٥؛ 130ٔ-109ّ، 1997ْ، ٤ّٔاٛف : نك.، ٙا

فبٝ ث٥ٝٝ ٔو٤ٔتمـ٘ـ ٔؾبِفبٖ تلاؿف  .(170ّ -135ّ  ٣ىا ٤ٗ ٤ا ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ا ٣٤ٞب فلق، ٟبٞل ٔتلاؿف للآٖ بٖ ِا

ٟوبٖ ٥ام ٚرٜٛ ا٣زبم ث ٗ ثلؿاُات  ٥صٙا ام آٖ ٝ وا ؿاكؿ  ٣٣جبكت ٔفلؿا تبة وؿك ٔمـٔٝ  ٣اًت. كاغت آفٟب٘ ٣الْ ِا

 : ـ٤ٌ٘ٛ ٣ٔٚا ٔؾبِف تلاؿف ؿك للآٖ اًت.  ٢ٚٝ وُٛؿ  ٣ٔ

ذ ٍ اجل سا ِت ت -(هفشدات) تابكي يِت دًثال ا ًٍذ تخَّا ـ آٍسم تـا ا  يسٍ يتاتكي يِت تذٍ -ٌذاصديش تيخأاگش خذا ي ي

ظُ يگاُ ٍيِ جاكست ّا ي فشقياى اي. تا تنها من الفروق الغامضهيوما ب، الواحد يالمعن يااللفاظ المترادفة عل: عٌَاى

ش خثشيّش لفع اص الفاظ هتشادف دس س ستِ هيشكِ دس لشآى ك ياقّ   يِ دس طكٌيشَد؛ هاًٌذ ا ين ٍاسد شذُ است دًا

وچٌ.سا آٍسدُ است ٍ« صذس»لفع  ياى خثش سَهيٍ دس ت« فَاد»لفع  يگشياق خثش ديٍ دسس« للة»لفع  يخثش ي ي..ّ 

اآگاّاى اص فشق هكن يشكاستشد هتشادفات دس لشآى كگش اص هَاسد يهَاسد د گـاُ  يٌٌذ جاك ياى الفاظ هتشادف گواى هيًِ 

  .(55ص، ق1416، ي)ساغة اصفْاً ساى استكيهختلف  يّا اقيي هتشادفات دس سيا

ّٕاٝ ام ٕٞاٝ   وٝ ؿٚ وا ٘ٝ تلاؿف ٘بلْ. تلاؿف تبْ آٖ اًت ، ل تلاؿف تبْ ٌٞتٙـىٔٙ، لٖا تلاؿفىٝ ٔٙى٤ٙأٟٓ تٝ ى٘

ٔتالاؿف   ٞاب  بق٥ًا  ٣ؿك ثلؽا  ِٚبٖ ٤بكثلؿٞبو ٣ّٕٝ ؿك ثلؽوٝ ؿٚ وأب تلاؿف ٘بلْ آٖ اًت ، رٟب  ٔتلاؿف ثبُٙـ

ٚاهٜ  ه٤ٞل، ٗ عب٤َثب ا ٚ ثبُٙـ ٍال فبلاـ آٖ اًات. ثاٝ ٌفتاٝ      ٤ّٕاٝ ؿ وٝ وؿاُتٝ ثبُـ  ٣ؽبٓ ٢بكثلؿٞبوام آٖ ؿٚ 

أب ؿك ، ؿاك٘ـ ٣٤تفبٚ  ٤ٔٙب ٞلصٙـّٕٝ وبٖ ؿاكؿ ؿٚ ىٗ ا٤ٔبك ٘بؿك اًت. ثٙبثلا٥مثبٖ ثٌ ه٤تلاؿف تبْ ؿك ، ُٙبًبٖ مثبٖ

ٛا٘ٙـ  ٣ث٤٘ ـ وٍل ثٝ ٤ـى٤ ٢ثٝ ربًبؽتبكٞب ثت ٛ     ؛بك كٚ٘ـ ٚ ٔتلاؿف ثبُاٙ ٚاهٜ لّات ٚ فاإاؿ ؿك لالآٖ ) ت ٥ا ٔب٘ٙاـ ؿٚ 

ٚ غبِت  ٣ٝ ٛجك ٠٘ل ًٝ ٔفٌل للآ٘وٓ ٤پلؿام ٣ٗ ّٜٔت ٤ٔثٝ ا، ٗ ٔمـ٤ٝٔثب عفٞ ا .(126ٚ 122ّ، 1390، ٥ٙ٣عٌ

 اٌ٘بٖ( اُبكٜ ؿاك٘ـ.   ٣ت ا٤ّٓٚاعـ )ٞٛ ٣مت٥ٛك ثٝ عموٚاهٌبٖ ٔق، ٔفٌلٖا

ـا المْ اًت ثٝ ٜٔبِج٣ ؿكثبكٜ ٞل، ُـٖ ا٤ٗ ّٜٔتثلا٢ كُٚٗ  ٚاهٜ ٚ كاثٜٝ آٟ٘ب ثاب ٤ واثت ـ٤ٍل ىا ـْا ام ا٤ٗ پٙذ 

ٚاهٜ ٘في ٚ كٚط ثل : ُٛؿبٖ ٥ث الق ٤ـى٤ؿٚ  ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ٣ٕاْٛ ٚ ؽٔاّٛ ٔاٗ ٚراٝ اًات      كاثٜٝ ٚ  ـُ٘ٛ ٣ٍٔل ٛا

٥ٓ ا٤ٗ كاثٜاٝ ٜٔٙما٣ كا ثال    اٌل ث .ٚ ؿٚ ٚرٝ افتلاق ؿاك٘ـ نٚرٝ اُتلا ه٣ٙ٤٤ ٤ ؛(171ّ، ق1408، )رنائل٢ ٛٞا ؾ

ثاٝ ٤ٔٙاب٢    ٟاب ٝ كٚط ٚ ٘فاي ؿك آ٘ وا ؿك آ٤بت٣ اًت  ٟبآ٘ نٚرٝ اُتلا: ثٝ ا٤ٗ ٓٛك  اًت، آ٤ب  للآٖ تٜج٥ك ؿ٥ٞٓ

 :  اًتٗ ُلط ٤ثـل آٖ ٌقُت. أب ؿٚ ٚرٝ افتلاق آٟ٘ب وٝ فو ا٘ـ بك كفتٝوـ٤ٍل ثٝ ى٤
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ٛاكؿ٢ 1 تَىَاضَّلُ الْمٓئِِنَاُّ   »ٔلاؿ ام آٖ كٚط اٌ٘ب٣٘ ٥ٌ٘ات؛ ٔب٘ٙاـ   أب ، بك كفتٝوؿك للآٖ ثٝ « كٚط»ّٕٝ وٝ و. ؿك ٔ

ِمٕ مِهْ مُلِّ أَمٕشٍ : نكٚط اٌ٘اب٣٘ ٥ٌ٘ات )ك.  ، ٝ ٔالاؿ ام كٚط و( ٚ آ٤ب  ؿ٤ٍل٢ ام ا٤ٗ لج٥ُ 4: )لـك «يٓالشُّيحٔ فُٕب ثِئِرْنِ سٓثُِّ

 ؛(356-350ّ، 1376، ٔٔجبط ٤نؿ٢

ٚاهٜ . 2 « وَفْسِاٍِ الشَّحٕمٓاَّ    مَتَتٓ عٓلى»ٔب٘ٙـ : ب ٤ٔٙب٣٤ غ٥ل ام كٚط اٌ٘ب٣٘ ؿاكؿأ، بك كفتٝوثٝ « ٘في»ؿك ثلؽ٣ آ٤ب  

( 38: )ٔـحل« مُلُّ وَفْسٍ ثِمب مَسٓجٓتٕ سَٕٓىٌَّ»: فلٔب٤ـ ٝ ٘في ؿك آ٤ٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ فا  اًت ٚ ٤ب ؿك آ٤ٝ ؿ٤ٍل ٣ٔو( 12: )ا٤٘بْ

مُلُّ »٥٘ن ؿك آ٤ٝ ُل٤فٝ  .(33ّ، 1382، نؿ٢بككفتٝ ؿك ا٤ٗ آ٤ٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ ُؾْ اٌ٘ب٣٘ اًت )ٔٔجبط ٤و ٝ ٘في ثٝو

ِقَُّ الْمًٕٓ ِ  .(286ّ، 14د، ق1417، )ٛجبٛجب٣٤ُؾْ اٌ٘بٖ اًت ، «٘في»ٔمٔٛؿ ام  (35: )ا٘ج٥بء« وَفْسٍ رِا

ٖ  ثٝٝ اٌل وثٝ ا٤ٗ ٓٛك   ؛ا٘ـ ٝ ؿك فٌّفٝ ث٥ٗ كٚط ٚ ٘في فلق ٌقاُتٝوثب٤ـ ؿلت ُٛؿ  ٛا ٔٛراٛؿ ٔزالؿ ام    ٣ٙا

ٖٛا ثٝأب اٌل ، ُٛؿ كٚط ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ، ٛؿٔبؿٜ ؿك ٠٘ل ِغبٝ ُ ٘في ، ٔٛرٛؿ ٔزلؿ ٚ ٔت٤ّك ثٝ ثـٖ ؿك ٠٘ل ٌلفتٝ ُٛؿ ٣ٙ

ٝ وا ٔالٓـكا ثال آٖ اًات    تف٥ٌل للآٖ(. ٔال٣ّ٣ ٘ٛك٢ ٥٘ن ؿك ت٥ّ٤مٝ ؽٛؿ ثل 33ّ، 1391، ُٛؿ. )غفبك٢ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ

ٛا فلق ث٥ٗ ٣بْ ٚ ؽبّ اًت؛ م٤لا كٚط ثٕب ٞٛ كٚط ٣ٔ، فلق ث٥ٗ كٚط ٚ ٘في ـ و٘ـ ام ثاـٖ ٔفبكلات   ت أاب ٘فاي   ، ٙا

ٝ تـث٥ل ثاـٖ ؿك كٚط ثاٛؿٖ كٚط   و ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ٘في ٔـثل ثـٖ اًت ٚ ثـٖ ؿك ٘ف٥ٌت ٘في ا٣تجبك ؿاكؿ؛ ؿكعب٣ِٗ ٥صٙ

 . (3ت٥ّ٤مٝ ، 304-303ّ، 3د، 1366، )٥ُلام٢ ٤ٔتجل ٥ٌ٘ت

٤ب  لالآٖ ٥٘ان   ؿك آٝ وآ٤ـ  ك٣ُٙٚ ثٝ ؿًت ٣ٔ ثٝ، بك كفتٝو ٝ ٚاهٜ ٘في ٚ كٚط ؿك آٟ٘ب ثٝوثب ثلك٣ً آ٤بت٣ 

ٝ ىا ثّ، ٘في ثٝ آٖ اٛالق ِ٘ـٜ اًت، ٝ آٖ أل غ٥لٔبؿ٢ ثٝ رٌٓ ت٤ّك ٥ٌلؿىَ ام ا٥ٙ٤تب پ بك وا  ٝ ٚاهٜ كٚط ثا

 ٓ ٘فاي ثال آٖ اٛاالق ُاـٜ اًات؛      ، كفتٝ اًت؛ ٔب٘ٙـ آ٤ب  ٘فؼ كٚط؛ ٣ِٚ پي ام ت٤ّك آٖ أل ٔزلؿ ثٝ رٌا

ٝ ثب ٚاهٜ ٘في ٚ ا٘في آٔـٜ اًات. ٕٞضٙا٥ٗ ؿك اعبؿ٤اج    وب٤ت ام لجٖ كٚط ٚ تٛف٣ ؿاك٘ـ ىٝ عؤب٘ٙـ آ٤بت٣ 

بك ٘جٛؿٜ اًت ثٝ ٚاهٜ كٚط تٔل٤ظ ُاـٜ اًات   وٝ ٞٙٛم رٌٓ اٌ٘بٖ ؿك وٞب٢ ٔؾتّف( مٔب٣٘  فلاٚا٣٘ )ؿك ثبة

ٝ ؿكثابكٜ ؽّمات كٚط   وٕ٘ٛ٘ٝ اعبؿ٤خ٣  ٢(. ثلا423-413ّ، 1389، ف٥ب٣ٗ: نك.، )ثلا٢ ِٔبٞـٜ ا٤ٗ اعبؿ٤ج

، )ٓافبك  ...« الْؤَثٕاذٓانِ   قَجٕالَ   إِنَّ اللَّآٍ خَلَاقَ الْاؤَسٕيٓاحٓ   »...: ٜ كٚط اًتفبؿٜ ُـٜ اًت ٘ٝ ٘فاي ام ٚاه، لجُ ام ثـٖ اًت

ٝ ٤ا (. ثال پب 229ّ، 1410، ٛف٣و؛ 429ّ ،2د ؛438ّ ،1د، ق1407، ٣ٙ٥ّو؛ 357ٚ  89ّ، 1د، ق1404

ٝ ثاٝ ثاـٖ ت٤ّاك    وا كٚؿ  ٣بك ٔا وا  ٝ ٚاهٜ ٘في مٔب٣٘ ثٝوتٛاٖ ٟٔل تأ٥٤ـ٢ ثل ا٤ٗ ٔـ٣ب مؿ  ا٤ٗ اعبؿ٤ج ٥٘ن ٣ٔ

ٝ ؿك لالآٖ ثالا٢ ٘فاي اٌ٘اب٣٘ عابال       وا ا٤ٗ اًت ، ٝ ٔإ٤ـ ٥ٕٞٗ ّٜٔت اًتوتٝ ؿ٤ٍل٢ ىٌلفتٝ ثبُـ. ٘

ّٕاٝ  وٝ ٔالاؿ ام  وا ؿك آ٤بت٣ -ٝ ا٤ٗ أٛك ثلا٢ كٚط اٌ٘ب٣٘ ؤتفبٚت٣ ٕٞضٖٛ ِٛأٝ ٚ ٜٕٔئٙٝ ث٥بٖ ُـٜ اًت 

ٝ ام ٢ًٛ ؽـاٚ٘ـ اًت( ٤بؿ ُاـٜ اًات؛   ولاْ ٚ ارالَ )واٝ ام آٖ ثب ىثّ، ٥٘بٔـٜ اًت -كٚط اٌ٘ب٣٘ ثبُـ، كٚط

ثاٝ آٖ ٘فاي   ، ُٛؿ ٚ پي ام ت٤ّك ثٝ ثـٖ كٚط ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ، ٝ آٖ أل ٔزلؿ تب ثٝ ثـٖ ت٤ّك ٍ٘لفتٝوثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب 

ُاٛؿ. ٕٞضٙا٥ٗ اٌال ثاٝ      ٤ب ٜٕٔئٙٝ ٚ ٤ب أابكٜ ٔا٣  ، َ اثتال٢ ؿ٢ٛ٥٘ ٤ب ِٛأٝوِبوٙـ ٚ ا٤ٗ ٘في ؿك ٤ٌٛ ٣ٔ

بك ثالؿٜ  وا ٝ ؿك آ٘زب ٥٘ن ٚاهٜ ٘في ثٝ وُٛؿ  ِٔبٞـٜ ٣ٔ، ا٘ـ ٔلار٤ٝ ُٛؿ ٟبٖ آؽل  ٥٘ن پلؿاؽتٝٝ ثٝ روآ٤بت٣ 
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ا٣تمابؿ ثاٝ   ، ّٕبٖ ٚ ٔغممابٖ اًاال٣ٔ  ىٔت، ٝ ِٟٔٛك ٥ٔبٖ فالًفٝىظ ّٜٔت ا٥ٙ٤٘ٝ ٚاهٜ كٚط. تٛٗ، ُـٜ اًت

٤ٔابؿ  ، ـاٖ( ٚ ثاٝ ٣م٥اـٜ ثلؽا٣ ؿاِ٘إٙ    145ّ، 1393، ٣ىا لاـكؿاٖ للأّ اًات ) ٤ٔبؿ رٌٕب٣٘ ٚ كٚعاب٣٘  

( ٚ ؿك للآٖ تٟٙب ٤ٔابؿ رٌإب٣٘ ٣لٗاٝ ُاـٜ     564ّ، 1351، رٌٕب٣٘ ام ٗلٚك٤ب  ؿ٤ٗ اًالْ اًت. )ع٣ّ

، 1374، ٢لام٥بكْ ُا ىا . )ٔـٌ٘لؿ ٣ثبمٔثٝ آٖ رٟبٖ  ٞٓ ثبرٌٓ ٚ كٚط ، اًت؛ ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ٍٞٙبْ كًتبؽ٥ن

  ٚ آالْ رٌإب٣٘ ٚ كٚعاب٣٘ تٔال٤ظ    ٥فل ٚ پبؿاٍ ٥٘ن آ٤ب  للآ٣٘ ثٝ ٞل ؿٚ ؿًتٝ ِقاو(. ؿكثبكٜ 307ّ، 2د

٥فال ٚ پابؿاٍ   وٝ ًاؾٗ ام كًاتبؽ٥ن ٤اب    وا ٝ ؿك ٕٞٝ آ٤بت٣ وـ ٤آ ٣ثٝ ؿًت ٔ، ؿاك٘ـ. ثب ٔلٚك٢ ثل آ٤ب  للآٖ

ٝ ٔالاؿ ام آٖ كٚط اٌ٘اب٣٘   وا ٚاهٜ كٚط )، ٌفتٝ ُـٜ ٚ ثٝ ٣جبك  ؿ٤ٍل ؿكثبكٜ رٟبٖ آؽال  ثغاج ُاـٜ اًات    

ا٘ـ. ا٤ٗ آ٤ب  للآ٣٘ ٥٘ن ُبٞـ ثال ا٤اٗ    بك كفتٝو ٘في ٚ ِٔتمب  آٖ ثٝٝ تٕبْ آٟ٘ب ثب ٚاهٜ ىثّ، ثبُـ( ٚرٛؿ ٘ـاكؿ

٘اٝ رٙجاٝ   ، ٝ ٞل ؿٚ رٙجٝ رٌٕب٣٘ ٚ كٚعب٣٘ اٌ٘ابٖ ٚراٛؿ ؿاكؿ  وٝ ؿك رٟبٖ ؿ٤ٍل ٥٘ن ام آٖ رٟت وأل اًت 

٘فٌاب٥٘ت ٘فاي عتا٣    »ٕت ٔت٤ب٥ِٝ ٥٘ن ىبك كفتٝ اًت. ام ٠٘ل عوٚاهٜ ٘في ٚ ِٔتمب  آٖ ثٝ ، كٚعب٣٘ ٓلف

ٝ ثاب ثاـٖ اكتجابٙ    وا كٚ ٘في اًات   آٖ ؛ م٤لا ٘في ام«ي ٚ ل٢ٜ اكتجبٙ ثب ثـٖ ٛج٣٤٥ ٔغفٛٝ اًتپي ام ٔل

ٝ پي ام ٔلي ٥٘ان اكتجابٙ ٘فاي    وؿاكؿ؛ ؽٛاٜ ثـٖ ٛج٣٤٥)ؿك ؿ٥٘ب ٚ پ٥َ ام ٔلي( ٚ ؽٛاٜ ثـٖ ٔخب٣ِ؛ ٚ امآ٘زب

 (.442ّ، 1392، ِقا ٘فٌب٥٘ت ٘في ٔغفٛٝ اًت )٣جٛؿ٤ت، ثب ثـٖ ٔخب٣ِ ثلللاك اًت

ُ ِغت ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿٚ فلل٣ « فإاؿ»ٚ « لّت»ٚاهٜ بكٜ ؿكث ـ  لؿٜوكا ثٝ ؿ٤ٍل٢ ت٤ل٤ف  ـْاوٞلٚ  ا٘ـ ٍ٘قاُت٥٘ٝن ٞا  ا٘ا

ٖٛا ٣ّٔ٣ و٢ ثٙـٓ ٥تمٌ هٝ ؿك ٤ىت٥ٗٛظ ث٥ِتل ا٤ٙ .(191ّ، ق1408، )رنائل٢ ٝ ثٝ كٚط ٌ٘اجت ؿاؿٜ  وكا أٛك٢  ت

. ثاٝ  ٞاب َ ٤ٌلاٚ  ٞب ٥َٙث، (ؿٞـ ٣ٔط ؿك ثـٖ ا٘زبْ ٝ كٚوبكٞب٣٤ وٞب )٣ٙ٤٤  َٙو: لؿوثٝ ًٝ ؿًتٝ تم٥ٌٓ  ـُ٘ٛ ٣ٔ

ِٛٝ ؿ٤ٍل ثٝ لّت ٌ٘جت ؿاؿٜ ، ٞب َٙورن  الق لّت ٚ فإاؿ44ّ، 1د، 1379، . )ٔٔجبط ٤نؿ٢ـُ٘ٛ ٣ٔؿٚ ٔم ثل  ( ٚ ٛا

ٛاكؿ ث اف ٚ  ، ب وا ٝ ؿاكا٢ اؿكاوا  ُاٛؿ  ٣ٔا آٖ ع٥خ٥ت٣ ام ٘في ٤اب كٚط اٌ٘اب٣٘ ٌفتاٝ     ٝكٚط اٌ٘ب٣٘ ؿك ثلؽ٣ ٔ ٛٛا ٣

ٌبٜ لّت ٚ فإاؿ ثٝ ٘في اٌ٘ب٣٘ ٚ ٌابٜ ثاٝ   ، ٚ ؿك ثلؽ٣ آ٤ب  ٔلاؿ ٕٞبٖ كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت. ثٝ ٣جبكت٣ اعٌبًب  اًت

ٚاهٜ اُبكٜ ٢ ام ٘في ٤ب كٚط اٌ٘ب٣٘ ا ٔلتجٝ ـاكؿ ٚ فإاؿ٥٘ن ٔب٘ٙـ لّت « ٓـك»ؿاكؿ.  ٝ ٔالاؿ  ىا ثّ، ثٝ أل رٌٕب٣٘ اُبكٜ ٘

  .اًت٣ ٢ ام كٚط اٌ٘ب٘ا ٔلتجٝكٚط اٌ٘بٖ ٤ب ، ام آٖ ؿك آ٤ب  للآٖ

ٖٛا ٣ٔؿكٔز١ٕٛ  ث٤ُاـ   هٕٞبٖ رٌٓ ٔبؿ٢ اٌ٘ابٖ اًات ٚ ٤ا    ٝوث٤ُـ ٔبؿ٢  ه٤: ٝ اٌ٘بٖ ؿٚ ث٤ُـ ؿاكؿوٌفت  ت

ٚاعـ اُبكٜ ؿاكو٢ٛٙ٤ٔ  فبٝ ٔؾتّف ٌبٜ ثٝ ٕٞبٖ عم٥مت  ٚ ٓـك  فإاؿ، لّت، كٚط، ٣ٙ٤٤ ٘في ؛ـ٘ٝ كٚط اٌ٘بٖ اًت. ِا

ٚاعـ )ٔٗ اٌ٘ب٢٣٘ ام آٖ عا ٔلتجٝا٘ـ ٚ ٌبٜ ثٝ  ٚال٥٤ت هصٙـ ت٤ج٥ل ام ٤ م٤لا كٚط ؽاٛؿ ؿاكا٢   ؛ـ٘كٚط( اُبكٜ ؿاك ;م٥مت 

 : ُٛؿ تٝ ثب تٛرٝ ثٝ آ٤ٝ ف٤ُ كُٚٗ ٣ٔىٔلاتت ٚ ُئ٣٘ٛ اًت. ا٤ٗ ٘

ب ال تَعٕمٓى الْ» يٓلنِهْ تَعٕمٓاى الْقُلُاًةٔ   ؤَثٕصبسٔ أَفَلَمٕ ٔٓسٕشُيا فِٓ الْؤَسٕضِ فَتَنًُنَ لَُٔمٕ قُلًُةٌ ٔٓعٕقِلًُنَ ثُِب أَيٕ آرانٌ ٔٓسٕمٓعًٔنَ ثُِب فَئِوَُّ

ٚاهٜ ٗ ٤اؿك  .(46: )عذ« فِٓ الصُّذٔيسِ  الَّتٓ ثبك ؿك ٓـك آ٤ٝ ٚ ثبك ؿ٤ٍال   هبك كفتٝ اًت؛ ٤وثٝ « لّٛة»آ٤ٝ ُل٤فٝ ؿٚ ثبك 

ٝ ام ُئٖٛ ٤اب ثاٝ ٣جابكت٣ ام    و نؿٞـ؛ ت٤مُ ٚ اؿاك كا ثٝ لّت ٌ٘جت ٣ٔ نؿك ف٤ُ آ٤ٝ. ؿك ٓـك آ٤ٝ ٌ٘جت ت٤مُ ٚ اؿكا
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اـٚك »: ؿٞـ ٛك٢ كا ثٝ لّٛة ٌ٘جت ٣ٔو٘في اٌ٘ب٣٘ اًت ٚ ؿك ف٤ُ آ٤ٝ  لؿٞب٢وبكو ت٣ ف٣ أِ مّٛة ِا ثاب  «. ت٣ٕ٤ ِا

٣ ٚ ٤ٔلفت٣ كٚط اٌ٘ابٖ اًات   وؿك ف٤ُ آ٤ٝ ٥٘ن ٕٞبٖ ع٥ج اؿكا« لّٛة»ٔلاؿ ام  ٝوُٛؿ  تٛرٝ ثٝ ٓـك آ٤ٝ كُٚٗ ٣ٔ

ٚاهٜ  ٖٛا ف٤ُ آ ٣ٔاًبى  ٝ ثلا٤ٗوثٝ كٚط اٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاكؿ « ٓـٚك»ٚ  رٙجاٝ ٤ٔلفتا٣ ٚ   : لؿوا ٤اٝ كا صٙا٥ٗ تلرٕاٝ    ت

ٚاهٌابٖ  وا ٛك و. ثب ا٤ٗ ث٥بٖ ؿك آ٤ٝ ٔقٙـ٥ث ٣ِٕ٘قا عمب٤ك كا  ؛ٛك اًتوٝ ؿك كٚط اٌ٘بٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ و٣ واؿكا ٚاهٜ ام  ٝ ؿٚ 

ٚاهٌبٖ )لّٛة( ثٝ ٔلتجٝى٤، ٌب٘ٝ ؿك آٖ ٤بؿ ُـٜ اًت پٙذ ٝ   ا٢ ام ُئٖٛ كٚط ٤ب ٕٞبٖ عم٥مت اٌ٘بٖ اُابكٜ  ٣ ام  ، ؿاُات

 ٣ ام كٚط اٌ٘ب٣٘ اًت. وهٜ ؿ٤ٍل )ٓـٚك( عبٚا

ٚاهٌبٖ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ )كٚط، ب  للآ٤ٖؿك آٝ ى٘ت٥زٝ آ٘ ٔٛكؿ اُابكٜ  ٚ ٓـك(  فإاؿ، لّت، ٘في، عم٥مت ٚ ربٖ اٌ٘ب٣٘ ثب 

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ ؿك ف٤ُ آ٤ٝ للاك ٌلفتٝ  -193: ء)ُا٤لا « سٔهَقَلْجِلٓ لِتَنًُنَ مِهَ الْمٔىْزِ  وَضَلَ ثٍِِ الشُّيحٔ الْؤَمٕهُ عٓلى»اًت. اًتبؿ ر

 : ( آٚكؿٜ اًت194

جا ساًي است ٍ اصًآ واى سٍح هجشد ًا يضّ  ًَـاگَى     كهمصَد اص للة دس ايي آيًِ  ِ ايي اهـش هجـشد داساي شـ َى گ

وگي ، سٍح، فؤاد، للة، ًفس، ي هتفاٍتي داسد؛ صذسّا اسن، ِت اعتثاسات هختلف، است يي تـشاي آى  ّـا  ًامٍ لةّّ 

ساًي ِ دس فاسكلطيفِ الْي است   .(56ص، 1ج، 1378، . )جَادي آهليٌذيگَ يهسي ِت آى جاى ًا

ٚاط  ٚا٣٤ ٚ اعبؿ٤ج اًال٣ٔ ام اك سٔيحٓ الْقُاذِِٔ يٓسٔيحٓ الْئِٔمٓابنِ يٓسٔيحٓ   »: ًؾٗ ثٝ ٥ٔبٖ آٔـٜ اًات  ٌب٘ٝ پٙذاٌل ؿك تفب٥ًل ك

ًِِٕٓ ِ يٓسٔيحٓ الشَُّ ؛ 448ّ ، 1 د، ق1404، )ٓافبك  (٢ ٔت٤ـؿ ٚراٛؿ ؿاكؿ ٞب ٌ٘ؾٝٝ ؿك و٣٤ ٞب تفبٚ ثب )« الْحٕٓٓبِِ يٓسٔيحٓ الْقًَُِّ

، ق1404، ؛ علا٘اا465٣ّ، ق1410، ٛف٣واا؛ 270ّ، 5د، ق1415، ؛ عاا٤ٛن272٢ّ ، 1 د، ق1407، ٥ّٙاا٣و

ٚاط ٔت٤ـؿ ثبُـؤل ٝ اٌ٘بٖؤلاؿ ا٤ٗ ٥ٌ٘ت ، (189ّ ـاكؿ ٚ ٞلصاٝ ؿك    هٝ اٌ٘ابٖ ثا٥َ ام ٤ا   ىا ثّ، ت ام اك كٚط ٘ا

ٛا ٚ ؿكرب  ٌٛ ًت ثٝ ٔٙنِٝ ل ٚاط ؽٌٕٝ»: ٘بٌٖٛ آٖ عم٥مت اًتٚا ٚا٤ب  اك ـا ام ٞآ ٥ٌ٘ات تاب     ٞب كٚط، ٔفبؿ ك ٢ را

ٖ  وٝ ٔلاؿ ا٤ٗ اًت ىثّ، اٌ٘بٖ ؿاكا٢ صٙـ عم٥مت ثبُـ ٚاعـٜ ٘فاي اٌ٘اب ٣ِٛ ٔت٤اـؿ٢ ؿاكؿ   ، ٝ عم٥مت  « ؿكراب  ٛا

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ ـٜ فغْ ٚ ٝ ٍ٘بك٘ىتٝ پب٤ب٣٘ ا٤ٙى٘ .(35ّ، 1388، ٛجبٛجب٣٤: ن؛ ٚ ٥٘ن ك.477-475ّ، 5د، 1386، )ر

ٚا٘تالٍ  ٛا٘ـ ٔالو ٣فلا ٛاكؿ٢ لّتٙـ وت٥٥٤ٗ تب ٣ ثٝ ؿًت آٚكؿ ولؿ تب ثت فإاؿ ٚ ٓـك اُبكٜ ثٝ كٚط اٌ٘ب٣٘ ، ؿك صٝ ٔ

ٛاكؿ٢ اُبكٜ ثٝ ٔلتجٝ ٤ب ُأ٣٘ ام كٚط ؿاك٘ـ ـا٣٘ ٕٞٝ  ٗ ٤ثب ا ؛ٚ ؿك صٝ ٔ ٝ ًؾٗ آ٘بٖ ثاٝ ٥ٔابٖ   وام ٔفٌلٖا ٚ ا٘ـ٤ِٕٙ

ٚاهٌبٖ ثو٘ـ ا . ٣ٍٕٞ ا٤ِبٖ ثل ا٤ٗ أل ٔتفك٤بفت ِ٘ـٙٝ ٥ٗ م٤ٔؿك ا ٣ّٜٔج، آٔـ ـ    ه٤ ٝٝ ا٤ٗ   ؛عم٥مات اُابكٜ ؿاك٘ا

ٛاؿ٢ آ٣ّٔ  ب٥ٖث ٣ِٚ ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٣ِٛ ٔت٤اـؿ٢ اًات  واًتبؿ ر ٛا٘اـ ٔاال   ٔا٣ ، ٝ ٘في اٌ٘ب٣٘ ؿاكا٢ ؿكرب  ٛ  نت

 : تِؾ٥ِْ ا٤ٗ أل ثٝ للاك م٤ل ثبُـ

بك وا ثاٝ   -ل ٓفت ٤ب عبِت٣ ثلا٢ آٟ٘اب وثـٖٚ ف ٣ٙ٤٤، تٟٙب٣٤ فإاؿ ٚ ٓـك ثٝ، ٝ ًٝ ٚاهٜ لّتوؿك ٔٛاكؿ٢ 

ٖ ٔق، ا٘ـ كفتٝ ٝ ٣جبكت٣ ٚاهٌب ٜ ؿاك٘ـ. ث ْ عم٥مت ٘في اٌ٘ب٣٘ اُبك ٝ تٕب ٛك ٔتلاؿف ثب ٘في اٌ٘ب٣٘ وؿك ا٤ٗ ٓٛك  ث

ا٢ ام ٔلاتت كٚط ٤اب   ثٝ ٔلتجٝ، بك كفتٝ اًتوٝ ثلا٢ ا٤ٗ ًٝ ٚاهٜ ٓفب  ٚ عبالت٣ ثٝ وأب ؿك ٔٛاكؿ٢ ، ٌٞتٙـ

ـ ٚ ُبٞـ ا٤ٗ ّٜٔت ا٤ٗ اًت ٘في اٌ٘ب٣٘  ٜ ؿاك٘ـ. ٔإ٤ ٝ ثلا٢ ٓـك ؿك للآٖ اعٛاَ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ صٖٛ ٥ٗك واُبك
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ؽفب ، (14: ُفب )تٛثٝ، (125: ا٤٘بْ ؛2: علد )ا٣لاف، (25: ٛٝ ؛22: مٔل ؛125: ُلط )ا٤٘بْ، (13: ٤ُلاء ؛125: )ا٤٘بْ

ٝ )٘بى19: )غبفل ٜ ٥( ث5: ( ٚ ًًٚٛ ٖ ُـ ْ ام ا٤ٗ عبال  ثو ش٥ٝ ٞوب ٜ اًت؛ ٕٞبٖولا٢ لّت ٚ فإاؿ فـا ٌٛ٘ٝ  ل ِ٘ـ

 ٣ن ٌلصٝ ؿك ثلؽ٥ٝ ثلا٢ ٓـك ٥٘بٔـٜ اًت. لّت ٚ فإاؿ ٘وٝ ٓفب  ٚ اعٛاَ فلاٚا٣٘ ثلا٢ لّت ؿك للآٖ آٔـٜ و

ت ام رب٘ت ٥تخج، (11: ت )٘ز٤ٓل كؤ٥ل ُـٜ اًت؛ ٠٘وفإاؿ ف ٢ن تٟٙب ثلا٥ٞب ٘ ٚٓف ٣أب ثلؽ، ا٘ـ ناٚٓبف ِٔتل

ا٤ِٕزآ  ، ٔغٕاـ فاإاؿ ٣جاـاِجبل٣   : نك.، ٗ اٚٓابف ٤ا ِتل ام ا٥ث ٣آٌبٞ ٢( )ثلا32: للبٖ؛ ف120: ؽـاٚ٘ـ )ٞٛؿ

ـاْ ثاٝ ٔلتجاٝ   وٝ ٞل ولّت ٚ فإاؿ(. اؽتالف ٓفب  ٚ عبال  ِ٘بٖ ام ا٤ٗ ؿاكؿ ، ٞب٢ ٓـك ف٤ُ ٚاهٜ، إِفٟلى

ٜ ؿاك٘ـ؛ ٣ٙ٤٤ ٓـك ثٝ ٔلتجٝ ٤ب ُأ٣٘ ام ربٖ اٌ٘ب٣٘ ا ٝ ؿك آٖ وُبكٜ ؿاكؿ ؽب٣ٓ ام آٖ عم٥مت اٌ٘ب٣٘ )كٚط( اُبك

ٝ كٚط عبالت٣ ٥٠٘ل ٥ٗك ٝ لّت ٚ فإاؿ ؿاكا٢ ٤ٚو٣ٌ، ٔلتج ٜ اًت؛ أب كٚط ؿك ٔلتج ٜ ُـ ٞب٣٤  ُلط ثٝ آٖ اًتٙبؿ ؿاؿ

ٝ ٓـك ٌ٘جت ؿاؿٜ ِ٘ـٜ ٝ ا٤ٗ ٤ٚو٣ٌوؿ٤ٍل اًت  ٝ ٌلصٝ ٕٞٝ ا٤ٗ ٓفب  ٚ اعٛاَ وُٛؿ  ا٘ـ. پي كُٚٗ ٣ٔ ٞب ث

ٖ أل ٔزلؿ اًت ؿك ٚال٢ ثلا٢ كٚط ٚ ربٖ اٌ٘ب٣٘ اًت ٚ تٕ ٝ ٕٞب ٖ ث ْ عم٥مت اٌ٘ب آٖ ٤بؿ   ام« ٔٗ»ٝ ثب ت٤ج٥ل وب

ٓفب  ٚ ، ٝ للاك ٥ٌلؿوا٢  ؿك ٞل ٔلتجٝ، ٝ ؿاكا٢ ُئٖٛ ٚ ٔلاتت ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ اًتوُٛؿ؛ أب كٚط ام آٖ رٟت  ٣ٔ

 عبال  ؽب٣ٓ كا پق٤لاًت. 

ٚاهوٝ ؿك ُ٘ٛتبك عبٗل ث٥بٖ ُـ ٚ كُٚٗ ُـ وؿك پب٤بٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٜٔبِج٣  كٚط ٚ ٘في ثاٝ تٕابْ عم٥مات     بٌٖٝ 

ٚاهٜ ؿ٤ٍل ٣ٙ٤٤ لّت  ًٝ ٣ِٚ ـ ، اٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاك٘ـ  ٖٛا صٙا٥ٗ ٌفات     ، فإاؿ ٚ ٓـك تٕب٤ن٢ ثب آٖ ؿٚ ؿاك٘ا ٝ وا ُاب٤ـ ثتا

ـ  بك ٔا٣ وا ٕٞب٘ٙـ آً ثلا٢ ث٤ُـ ؿْٚ اٌ٘بٖ ثاٝ  ، ٝ ثٝ تٕبْ عم٥مت اٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاك٘ـوكٚط ٚ ٘في  ٌبٖٚاه ِٚا٣  ، كٚ٘ا

ٓبف٣ ٌٞتٙـ  لّت ٚ فإاؿ ٚ ٓـك ٌبٖٚاه ـ ٝ ى٤ٙثب اٝ وٕٞب٘ٙـ ٚا ِٚا٣ ثاٝ تٕابْ عم٥مات     ، ثب ٘في ٚ كٚط ٔتغـ ٌٞاتٙ

ـاك٘ـ ـا   ؛اٌ٘بٖ ٚ تٕبْ عم٥مت ث٤ُـ ؿْٚ اٌ٘بٖ اُبكٜ ٘ ٕابال   وٝ ٌٔاتز٢ٕ ر٥ٕا٢   وا ٥٠٘ل آً اهلل ٚ كعٕبٖ ثلا٢ ؽا

٥ل ٚ، ٌٞتٙـ ٓبف ٢٥ًٕ ٚ ٔث ٘ـ.٣ِٚ ٚا ـٚا   ٥ٌ٘اتٙـ ٚ ثاٝ ٓافب     ٕابال ؤٌتز٢ٕ ر٢٥ٕ ، .. ثب ٚرٛؿ اتغبؿ ثب فا  ؽ

٣ٟ اُبكٜ ؿاك٘ـ.   ِا

ٚاهو٣لفب ٥٘ن ثلا٢ ٞل ٝ و٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘ـ  ا٘اـ   ٌب٘ٝ للآ٣٘ ثٝ ث٥بٖ ت٤بك٤ف ٚ ِٜب٤ف ٣لفب٣٘ پلؿاؽتٝ پٙذ ٌبٖـْا ام ا٤ٗ 

 1379، ًزبؿ٢: نك.: ّٛجـ )ثلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٝ ثغج ام آٟ٘ب ؽبكد ام ؿأٙٝ ُ٘ٛتبك عبٗل اًت ٚ ؽٛؿ ُ٘ٛتبك ٌٔتم٣ّ ٣ٔو

ٚاهٜولف٤ُ ٞ ٚا٤ب  اًت٠ٟبك و٣ِٚ امآ٘زب ؛ٌب٘ٝ( ٞب٢ پٙذ ـْا ام  ٝ ٣بكفبٖ اًال٣ٔ ٥٘ن ٤ٔبكف ٣لفب٣٘ ؽٛؿ كا ام آ٤ب  ٚ ك

ٚاهٌبٖ، ا٘ـ لؿٜو ٛا٘ـ ُبٞـ ٚ ٔإ٤ـ ا٤ٗ ّٜٔت ثبُـ  ٣ٔ، ٜٔبِت آ٘بٖ ؿكثبكٜ ا٤ٗ  ٚاهٌابٖ ٚراٛؿ    وت ٝ تٕب٤ن٢ ٥ٔبٖ ا٤اٗ 

ٚاهٜ وؿاكؿ. ٍٞٙب٣ٔ  ، ُاٛؿ  ٔلار٤اٝ ٔا٣   فلًٞٙ آٜالعب  ٚ ت٤ج٥لا  ٣لفب٣٘تبة وؿك ٝ ثٝ ٤ٔب٣٘ ٣لفب٣٘ ا٤ٗ پٙذ 

ٚاهٜ فإاؿ ؿك ٠٘ال  ٔلاتجا٣ ثالا٢ كٚط ٚ ٘فاي    كا ٝ ٤ٌٛب آٟ٘ب وا٘ـ  لؿٜوا٢ ٤ٔٙب  ٓـك ٚ لّت كا ثٝ ٌٛ٘ٝ، ٣بكفبٖ ٥٘ن ًٝ 

جـٖ»اٌ٘بٖ ثٝ ا٣تجبك ٚرٝ  ٔخبَ ٓـك كا كٚط ٢ثلا. ا٘ـ ٌلفتٝ ٛاك اًتوٚ ام آٖ رٟت « ٣ّ٤ ِا ا٘اـ   لؿٜوا  ب٤ٔٙ ٝ ٔٔـك ا٘

ٛاك ام آٖ ثل ثـٖ ٓبؿك ٣ٔ ٛاك ؿَ ٚ ٔٙٛك ثاٝ ٘اٛك   ى٤ب فإاؿ كا ٤ ؛ُٛؿ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ٞٓ ثٝ آٖ ٓـك ٤ٌٛٙـ ٚ ا٘ ٣ ام ٛا

غك»ٝ ٥ٔبٖ ؿٚ ٚرٝ ىا٘ـ ٚ لّت كا كٚط اٌ٘بٖ ثٝ ا٣تجبك آ٘ لؿٜوعك ت٤ل٤ف  اٙفي »ٚ « ٣ّ٤ ِا لّات  ، لالاك ؿاكؿ « ٣ّ٤ ِا
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ٚاهٜ كٚط ٚ ٘في ؿك ٥ٕٞٗ ٚ ؛٤ٌٛٙـ ٚ ٜٔبِج٣ ام ا٤ٗ ؿًت ا٤اٗ ؿٚ ثاٝ تٕابْ    ، ُاٛؿ  تبة ٔلار٤ٝ ٔا٣ و٣ِ ٚلت٣ ثٝ ؿٚ 

، ٢للٖ صٟبكْ ٞزل ٢ام ٣لفب، ٢ٓ تلٔق٥ىع .(ٕٞبٖا٘ـ ) ٝ غ٥ل لبثُ ُٙبؽت ٌٞتٙـ ت٤ل٤ف ُـٜىعم٥مت اٌ٘بٖ ٚ ا٤ٙ

فلق ث٥ثتبة وؿك  ّت٥بٖ ِا ِٚا فإاؿ  ِٚا مّت  ِٚا ـك  ـ  ٣بْ لّات ٔا  ثٝ ٘ ٣مت ثب٥ٙٛعم ه٤ ٢اٌ٘بٖ كا ؿاكا ٗ أِ اًآ  »: ؿا٘ا

مّت آً رب٢ٔ  جبٛٗ  ٣مت٤ِ٘ا ، لّت، ٓـك ت صٟبك ٔلتج٥ٝتلت رب٢ٔ آٖ( ثٝ ٢)ثٝ ٤ٔٙب ٗ لّت٤ا ٢ٚ ثلا« ّٟبؤمبٔب  ِا

ٔلتجاٝ لّات اًات ٚ    ٗ ٥٘ؾٌتٝ ٓـك لّت ٚ وـٜ ُـٜ ٥ٓـك ٘بًٔجت ٗ ٤ٓـك ثـ ٢فإاؿ ٚ ِت لبئُ اًت. ثٝ ٌفتٝ ٚ

ِٛ ٞب ٚ ؿَ ٝ ًًٚٛٝىٍل آ٤٘رٟت ؿ ٍابٜ  ٤ٓاـك كا رب ، ب  للآ٤ٖآ هٕوثٝ  ٢ُٛؿ. ٚ ٣ام آٖ ٓبؿك ٔ ٢لىف ٢ٞب ٣ِٔغ

ُ  ؛7: عزلا  ؛22: )ٔزبؿِٝ ٕب٢ٗٛٔ٤ٖ اكا لّت ، (22: )مٔل اًالْ ٓ  بٖ ٤ٔلفات ىا ( ٚ فاإاؿ كا ٔ 106: ٘غا ( 11: )٘زا

  .(80ٚ 38-33ّ، 1998ْ، ٢ٓ تلٔق٥ى)ع ؿاٌ٘تٝ اًت

 : لبثُ ثلؿاُت اًت ٢ٓ تلٔق٥ىتٝ ام ًؾٙبٖ عىصٙـ ٘

ٝ وا اًات   ٢ن٥ا ٕٞابٖ ص ، اًات  ٣ٔلاتجا  ٢ٝ ؿاكاوؿا٘ـ  ٣آٖ كا لّت ٔ ٢ٝ تلٔقو ٣ُ اٌ٘ب٥٘مت ا٥ٓآٖ عم الًٚا

 ثلُٕلؿ؛ ٣ب ٔلاتج٤آٖ ُئٖٛ  ٢لؿٜ اًت ٚ ثلاوب كٚط ٤ل ثٝ ٘في ٥ٌٙـٜ ام آٖ ت٤ج٤٘ٛ

ٚاهُب٘نؿٜ ٝ ىثّ، بٔـ٥ٜٚاهٜ ِت ؿك للآٖ ٘ ب٥ًحب٘ ٛاالِجبة  ٠ثبك  ِٚ ٤ِٚا كٚ ؿك   ٤ٗاما .اًتل ُـٜ وفاالِجبة ؿك للآٖ  ٣ب ا

ٚاهٜ إًوٌٛ٘ٝ  ٕٞبٖ، بٔـٜ اًت٥بٖ ٥٘ام آٖ ثٝ ٔ ٣ٗ ُ٘ٛتبك ًؾ٤ٙا  ٣عبِت ف٤ّا  ٣ِٚ، بك ٘لفتٝو٣مُ ؿك للآٖ ثٝ  ٣ٝ 

ٚا٤٘آٖ ؿك آ  بؿ ُـٜ اًت؛٤ام آٖ  ٣ب  فلا

ن ٥ا ٓاـك ٘  ٢ِغٛ ٢ٝ ٤ٔٙبواًت  ٣٤ٛى٥اعتٕبَ ٘، بٖ ُـٜ اًت٥ٓـك ث ٢ٌقاك ٚرٝ ٘بْ ٢ثلا ٢آ٘ضٝ ام تلٔق حبِخبً

لّات ؿك   ٢ٓ آُ ٤ٔٙاب ٥٤ٝ ثٍٛوـٜ اًت ٤ٗ اعتٕبَ پٌٙـ٤ن ا٥لّت ٘ ٢ٌقاك ٝ ؿك ٚرٝ ٘بْوٌٛ٘ٝ  ـ آٖ اًت. ٕٞب٤ٖإٔ

اف ٚ     ٥ا ٝ كٚط ٚ رابٖ اٌ٘ابٖ ٘  وا ٚ امآ٘زب (لٍ ٌقُتوٝ فو) اًت ٣ِغت تغَٛ ٚ ؿٌلٌٛ٘ ٛٛا ن ثال احال ٣الٕٚ ٣

لّت ، ٣ثٝ آٖ ٔلتجٝ كٚط اٌ٘ب٘، ٍل اًت٤ثٝ ٔمبْ ؿ ٣ٔب ام ٔمب٤ٍل ٤ثٝ عبَ ؿ ٣ل ٚ تغَٛ ام عب٥٥ِاعٌبًب  ؿك عبَ تغ

 ؛ُـٜ اًتٌفتٝ 

 ٢ن ًابمٌبك ٥ا ب  للآٖ ٤٘ثب آ، ٍبٜ ٤ٔلفت اًت٤ٕبٖ ٚ فإاؿ رب٢ٗٛٔ٤ ا لّت، ٍبٜ اًال٤ْٝ ٓـك ربوٗ ٚرٝ ٤ا كاث٤بً

ٛاكؿ ٔت٤ـؿو ٣بت٤ؿاكؿ. آ بٔاـٜ  ٥ب ٤ٔلفات ٘ ٤ا ام اًاالْ   ٣أب ًؾٙ، ٕبٖ كا ثٝ آٖ ؿاؿ٤ٌٜ٘جت ا ٢ٝ ؿكثبكٜ لّت آٔـٜ ؿك ٔ

ل ِ٘اـٜ اًات.   وٕبٖ ٚ اًالْ ف٤ٚٓف ا ب ثٝ فإاؿ ؿ٤ٕٚبٖ ٤ب ا٤ٔ٤لفت  ٣و٤ٌن ؿٚ ٥ٚٝ ؿكثبكٜ ٓـك ٘وٌٛ٘ٝ  ٕٞبٖ، اًت

قبلَتِ الْؤَعٕشاةٔ آمٓىَّب قُلْ لَمٕ تُؤْمِىًُا يٓلنِهْ » ٤ٝثٝ ُٟبؿ  آ ؛ؿاكؿ ٢ٕبٖ ثل اًالْ ثلتل٤ا، ٕبٖ ٚ ٤ٔلفت(٤ا، )اًالْ ٗ ٤ًٝام ا

ًلًُا ًثِنُم  أَسٕلَمٕىب يٓلَمَّب ٔٓذٕخُلِ الْئٔمبنُ فٓ قُ ٕابٖ  ٤أب ٞٙاٛم ا ، ا٘ـ اًالْ آٚكؿٜ ٣اُؾبٓ ٤ٝٗ آ٤. ثلاًبى ا(14: )عزلا  « قُلُ

َٙ راٗ ٚ  ٤ٝ ٞـف ؽّمت آفلواًت  ٢ن٤ٔ٥لفت ٕٞبٖ ص .ٕبٖ ثلتل اًت٤اًالْ ٚ ا ٢ٚ ٤ٔلفت ام ٞل ؿٚ ؛ا٘ـ بٚكؿ٥ٜ٘

ٚا ٣ؿك ثلؽ. (56: ب ٤)فاك« هَّ يٓالْئِوْسٓ إاِلَّ لِٕٓعٕجٔذٔينِيٓمب خَلَقْتٔ الْجِ»: ا٘ي ثٛؿٜ اًت ل ٥تفٌ« ٤لف٥ِٜٛ»ثٝ « ٤جـ٥ِٖٚ»ب  ٤ك

ٖٛا ثلؿاُت  ٣ٗ ٜٔبِت ٤ٔام ا .(132ّ، 5د، ق1415، ٢ن٤)عٛ ُـٜ اًت فاإاؿ ؿك  ، ٣ٝ ؿك ٔلاتت ربٖ اٌ٘ب٘ولؿ وت

 ٗ للاك ؿاكؿ.٥٤ٚ ٓـك ؿك ٔلتجٝ پب ٢لّت ؿك ٔلتجٝ ث٤ـ، ٔلتجٝ ثبال
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ٚاهٜ كٚط ٢لٔبؿ٥ٓ ام ث٤ُـ غ٤لوؿك للآٖ  ٚاهٌابٖ  ٤ـْا ام او بؿ ُـٜ اًت. ٞل٤ فإاؿ ٚ ٓـك، لّت، ٘في، اٌ٘بٖ ثب پٙذ   ٗ

ٛاَ ٔؾتّفىب  للآٖ ت٤ٗ ثبك ؿك آ٤صٙـ ٚ  ٤ٔ٣اب٘ ، ثٝ آٟ٘ب ٌ٘جت ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٘فاي ٚ كٚط  ٣لاك ُـٜ ٚ ٓفب  ٚ اع

ٛاكؿ ثل ٞٓ ٜٔٙجك ٣ثلؽؿك  ٝوب  للآٖ ؿاُتٝ ٤ؿك آ ٢ك ٔت٤ـؿ٤ٔٔبؿ مات  ٥ٕٞابٖ عم ، ب كٚط٤ا ٚ ٔالاؿ ام ٘فاي    ا٘ـ ٔ

ـاك٘اـ ٚ   ٣تفابٚت ، ٗ ُ٘ٛتبك٤ٔفٌلٖا ا ٢ثل آكا ن ٞٓ ؿك ِغت ٚ ٞٓ ثٙب٥اٌ٘بٖ اًت. لّت ٚ فإاؿ ٘ ٣لرٌٕب٥٘ٔزلؿ ٚ غ ٘

ٛاؿ اهلل ت٤آٚ  ٢نؿ٤ٔٔجبط  اهلل ت٤آظ ٤ثل تٔل ثٙب ٛاكؿ اًت٤ٕبَ لّت ام  ه٤ش ٥ؿك ٞ، ٣آّٔ ٢ر ٖ ٤ا ؿك آٔ لّات  ، ب  لالآ

ٛاكؿ ثٝ ًبعت غىثّ، اًتاكاؿٜ ِ٘ـٜ  ٢ٓٙٛثل  ٢ٙٝ ٔابؿ ٥ن ٔب٘ٙـ لّت ثٝ ٥ًاٌ٘بٖ اُبكٜ ؿاك٘ـ. ٓـك ٘ ٢لٔبؿ٥ٝ تٕبْ ٔ

ـاكؿ ٚ  ٢نؿ٤ا ٔٔاجبط   اهلل ت٤آ، ٣٤ـٌبٜ ٣الٔٝ ٛجبٛجب٤اًبى ؿ اًت. ثل ٣مت ٔزلؿ اٌ٘ب٥٘ٝ ٔلاؿ ام آٖ عمىثّ، اُبكٜ ٘

ٛاؿ اهلل ت٤آ ٚاعـ )ٔٗ اٌ٘ب٣٘ هٛك ثٝ ٤ؤقٚاهٌبٖ ، ٣آّٔ ٢ر فبٝ ٔؾتّف ٌبٜ ثٝ ٕٞابٖ  = عم٥مت  كٚط( اُبكٜ ؿاك٘ـ. ِا

ٚاعـ اُبكٜ ؿاك ٝ ا٘اـ ٚ ٌابٜ ثاٝ     ٚال٥٤ت هٚ ٓـك صٙـ ت٤ج٥ل ام ٤ فإاؿ، لّت، كٚط، ٣ٙ٤٤ ٘في ٘ـ؛عم٥مت  ٢ ام آٖ ا ٔلتجا

ٚاعـ )ٔٗ اٌ٘ب٣٘ ٔلاتت ٚ ُائ٣٘ٛ اًات. ؿكثابكٜ     ا٢ؽٛؿ ؿاك، مت ٔزلؿ اٌ٘ب٥ٖم٤لا آٖ عم ؛ـ٘كٚط( اُبكٜ ؿاك=عم٥مت 

ٛاكؿ٢ لّتىت٥٥٤ٗ ا٤ٙ ٛاكؿ٢ ثٝ ٔلتجٝ ٤ب ُاأ٣٘ ام كٚط اُابكٜ ؿاك٘اـ     ٓـكفإاؿ ٚ ، ٝ ؿك صٝ ٔ ثٝ كٚط اٌ٘ب٣٘ ٚ ؿك صٝ ٔ

ـا٣٘  ٣ؤال ٝ وا ٘ـ ا ٝ ًؾٗ آ٘بٖ ثٝ ٥ٔبٖ آٔـ ٤بفت ِ٘ـ. ٣ٍٕٞ ا٤ِبٖ ثل ا٤ٗ أل ٔتفكوام رب٘ت ٔفٌلٖا ٚ ا٘ـ٤ِٕٙ

ٚاهٌبٖ ث ـ للآ٣ِٚ٤٘ ثٝ ٠٘ل ٘ٛ ؛م٥مت اُبكٜ ؿاك٘ـع ه٤ ٝا٤ٗ  ٛٞا ٛاكؿ٢   ٣ٔ، ٣ٌٙـٜ ثب تٛرٝ ثٝ ُ ٖٛا ٌفت ؿك ٔا ٝ وا ت

ٚاهٜ لّت ـ  بك كفتٝوثٝ  (ل ٓفت ٤ب عبِت٣ ثلا٢ آٟ٘بوثـٖٚ ف)فإاؿ ٚ ٓـك ثٝ تٟٙب٣٤ ، ًٝ  ثاٝ تٕابْ عم٥مات ٘فاي     ، ا٘ا

ٚاهٌبٖ ٔق .اٌ٘ب٣٘ اُبكٜ ؿاك٘ـ ٛاكؿ٢  ؛ٙـٛك ٔتلاؿف ثب ٘في اٌ٘ب٣٘ ٌٞتوثٝ ٣جبكت٣  ٚاهٜ    وا أب ؿك ٔ ٝ ثالا٢ ا٤اٗ ًاٝ 

ٖٛا  ٣ٝ ٔو ٢ٍل٤ُ ؿ٥ا٢ ام ٔلاتت كٚط ٤ب ٘في اٌ٘ب٣٘ اُبكٜ ؿاك٘ـ. تغّ ثٝ ٔلتجٝ، بك كفتٝ اًتوٓفب  ٚ عبالت٣ ثٝ  ت

فبٝ پٙذ٤ام ا ٚاهوٗ اًت ٤ٌب٘ٝ اكائٝ ؿاؿ ا ٗ ِا ـ  وكٚط ٚ ٘في  ٌبٖٝ  ٕٞب٘ٙاـ اًآ   ، ٝ ثٝ تٕبْ عم٥مت اٌ٘بٖ اُابكٜ ؿاك٘ا

ٚاه، كٚ٘ـ بك ٣ٔوث٤ُـ ؿْٚ اٌ٘بٖ ثٝ ثلا٢  ٓبف٣ ٌب٣ِٖٚ  ٝ ثاب ٘فاي ٚ كٚط   ىا آ٘ٝ ثاب  و ا٘ـ لّت ٚ فإاؿ ٚ ٓـك ٕٞب٘ٙـ ٚا

ـاك٘ـ، ٔتغـ ٌٞتٙـ ل اًآ اهلل ٚ كعٕابٖ ثالا٢    ٠٘٥ ؛٣ِٚ ثٝ تٕبْ عم٥مت اٌ٘بٖ ٚ تٕبْ عم٥مت ث٤ُـ ؿْٚ اٌ٘بٖ اُبكٜ ٘

ـا  ٓبف ٢٥ًٕ ٚ ، ٕبال  ٌٞتٙـوٝ ٌٔتز٢ٕ ر٢٥ٕ وؽ ٥ل ٣ِٚٚ ٚا ٘ـ.ٔث ـٚا ٌٔتز٢ٕ ر٥ٕا٢  ، .. ثب ٚرٛؿ اتغبؿ ثب فا  ؽ

٣ٟ اُبكٜ ؿاك٘ـ.و  ٕبال  ٥ٌ٘تٙـ ٚ ثٝ ٓفب  ِا
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 هٌاتع
ـ ٔغٕٛؿ، آًِٛس    .اِىتت ا٥ّٕ٤ِٝ ؿاك، ٥لٚ ث، عجذالجبسى عطّٕ ٥كتغم، يٍ السجع الوثبً  رٍح الوعبًى فى تفسير المرآى العظين، ق1415، ٥ً

 رب٤ٔٝ ٔـك٥ًٗ.، لٓ، جل غفبك٢وا ٔٔغظ ٣ّ٣،  تحف العمَل، ق1404، عٌٗ ثٗ ٣ّ٣، اثٗ ٤ُجٝ علا٣٘

ـاٌِالْ ٔغٕـ ٞبكٖٚ، هعجن همبييس اللغِ، ق1411، اعٕـ، اثٗ فبكى  .٥ُاِز ؿاك، ث٥لٚ ، تغم٥ك ٚ ٗجٚ ٣ج
 .ؿاك ٓبؿك، ث٥لٚ ، لسبى العرة، ق1300، لْىاث٣ اِفُ٘ رٕبَ اِـ٤ٗ ٔغٕـ ثٗ ٔ، اثٗ ٠ٙٔٛك
ف، س ًْٛ، آثبر افالطَىدٍرُ ، تب ٣ث، افالٖٛٛ ٛاكمٔ، تٟلٖا، ٤ب٣٘بٚوكٗب  ٣ ٚتلرٕٝ ٔغٕـعٌٗ ِٜ  ٣.ؽ

 .ؿفتل ِ٘ل فلًٞٙ اًال٣ٔ، تٟلٖا، الوعجن الَسيط، ق1408، ٤ٍلٖاٚ ؿ ٥ٓاثلٞا، ا٥٘ي
ـاهلل ثٗ ٣ٕل، ث٥٘بٚى َار التٌسيل ٍ أسرار التأٍيل، ق1418، ٣ج  .    ؿاك اع٥بء اِتلاث ا٤ِلثس، ٥لٚ ث،  ًأ

 پوِٚٞا٣  ٚ آٔٛم٣ُ ًٌٝإٔ، لٓ، ٢تلوكًبِٝ ؿ، اسالهي ٍ عرفبى لرآى ديدگبُ از آى حبالت ٍ للت حميمت، 1391، ٔغٌٗ، پبكًب٘واؿ
 ؽ٣ٙ٥ٕ. أبْ

فس ٍ ثدى در هتَى ديٌي ،«٘في ٚ كٚط ام ٠ٙٔل اًالْ ٣ب ؿٌٚب٤ٍ٘ٚعـ  »، 1392، غالٔلٗب، نٌبك٥پلٞ ؿفتال  ، لٓ، هجوَعِ همبالتً 
 .253-219ّ، ٣غب  اًال٥ٔتجّ
   اًال٣ٔ. فلًٞٙ ِ٘ل ؿفتل، تٟلٖا، ؿْٚ س، هفبد الكلوبت ييس ثييالتو يفرٍق اللغبت ف، ق1408، ٔغٕـ ثٗ ٤ٕ٘ٝ اهلل ٤ٗ٘ٛكاِـ، رنائل٢
ٛاؿ٢ ـاهلل، ٣ّٔآ ر   .اًلاء، لٓ، پٛك ٣ٔغٕـكٗب ٜٔٔف ٥ٓٚ ت٠ٙ ٥كتغم، فطرت در لرآى: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1376، ٣ج

 .  اًلاء، لٓ، ٣ٔغٕـ ٔغلاث ٤لا٤َٚ ٚ ٥ٓت٠ٙ، ٤بمؿٞٓ س، لرآى در لرآى: ينلرآى كر يعهَضَ يرتفس، 1378، ااااا 
 . اًلاء، لٓ، ٥بپبكًب٘ ٥ـعٕ ٤لا٤َٚ ٚ ٥ٓت٠ٙ، در لرآى يشٌبس هعرفت: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1379، ااااا 

 .  اًلاء، لٓ، ٢ا لِٕٝ ٣مٔب٘ ٣٣ّ ٥ٓت٠ٙ، هعبد در لرآى: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1380، ااااا 

سبى در لرآى يرتصَرت ٍ س: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1381، ااااا   اًلاء.  ، لٓ، ٤ٗؿ ٥ٗأ ٣غال٤ّٔ ٤لا٤َٚ ٚ ٥ٓت٠ٙ، س ؿْٚ، ًا
 . اًلاء، لٓ، ٣٤اثٛ ٥ـك٣ّ٣ع ٥ٓت٠ٙ، در لرآى يدتَح: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1383، ااااا 

 .اًلاء، لٓ، ماؿٜ ٣اِٟ ٥ٗٔغٕـعٌ ٥ٓٚ ت٠ٙ ٥كتغم، ينتسٌ، 1386، ااااا 
 اًلاء.، لٓ، ٥ب٣ٖجبً ٣٣ّ ٥ٓٚ ت٠ٙ ٥كتغم، ًْٛ س، در لرآى يتّدا: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1387، ااااا 
جبم، 1389، ااااا  سبى از آغبز تب ًا  .  اًلاء، لٓ، تجبك ٢ًٔٛٛ ٣ٜٔٔف٥ـً ٥ٓٚ ت٠ٙ ٥كتغم، س ًْٛ، ًا

سبى در لرآى يميحم تيبح: ينلرآى كر يهَضَع يرتفس، 1390، ااااا   اًلاء  ، لٓ، ٤ٗؿ ٥ٗأ ٣غال٤ّٔ ٥ٓٚ ت٠ٙ ٥كتغم، س ُِٓ، ًا
سبى، 1392، ااااا  سبى ِث ًا  .اًلاء، لٓ، ماؿٜ تغم٥ك ٚ ت٥٠ٙٓ ٔغٕـع٥ٌٗ ا٣ِٟ، س ٞفتٓ، تفسير ًا
 ٣portal.esra.irٝث ِ٘ب٘، ينتسٌ يرتفس يجلسبت هكتَة صَت، ااااا 
 تبة ِِّٙل.ىن اِؤل، لبٞلٜ، يبى الفرق ثيي الصدر ٍ الملت ٍ الفؤاد ٍ الصدرث، 1998ْ، ٣ٔغٕـ ثٗ ٣ّ، ٢ٓ تلٔقى٥ع

ٛاِغٌٗ ٤ُلا٣٘، شرح تجريد االعتمبد: كشف الوراد، 1351، اِـ٤ٗ رٕبَ، ع٣ّ  .اًال٣ٔ، تٟلٖا، تلرٕٝ ٚ ُلط فبك٣ً اث
َر الثمليي،  ق1415، ٣ٝجـ ٣ّس ثٗ ر٤ٕ، ع٤ٛن٢  ٥ّ٥بٖ.  إًب٣، لٓ، ٣ٔغالت ٣كًِٛ ٥ـٞبُٓٔٔغظ ً، س صٟبكْ،  تفسيرً 

فس، 1387، ٔغٕـ٥ًـ، ٢ا ؽبٔٙٝ  ٓـكا. ٣ٕت اًالٔىبؿ ع٥ثٙ، تٟلٖا، رٍح ًٍ 
ٚؿ٢، هفردات الفبظ المرآى، ق1416، عٌٗ ثٗ ٔغٕـ، ٣ٓفٟب٘كاغت ا ٖٛا ٣ـ٘بٖ ؿٚا  .  ؿاك اِِب٥ٔٝ، ث٥لٚ ، تغم٥ك ٓف
 ٟٛٛك٢.، تٟلٖا، س پٙزٓ، فرٌّگ اصطالحبت ٍ تعجيرات عرفبًي، 1379، ٥ًـر٤فل، ًزبؿ٢
٥ٓ، ٥ُلامى ٓـكاِـ٤ٗ ٛارٛ ٥كتغم، س ؿْٚ،  تفسير المرآى الكرين، 1366، ٔغٕـ ثٗ اثلٞا ـاك، لٓ، ٢ٔغٕـ ؽ  .ث٥

    .اهلل إِل٣ِ٣ اِٙزف٣ منتجّ آّٔ، لٓ،  ثصبئر الدرجبت في فضبئل آل هحود، ق1404،  ٔغٕـ ثٗ عٌٗ، ٓفبك
   .ا٣ّٕ٣، ث٥لٚ ، المرآى سيرالويساى في تف، ق1417، ٥ٗٔغٕـعٌ ٥ـً، ٛجبٛجب٣٤
جبم، 1388، ااااا  سبى از آغبز تب ًا    تبة.و ثًٛتبٖ، لٓ، ٤زب٣٘ٓبؿق الك ٥كتلرٕٝ ٚ ت٤ّ، ؿْٚ س، ًا
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ٛاؿ ثالغ٣، س ًْٛ، هجوع الجيبى في تفسير المرآى، 1372، فُ٘ ثٗ عٌٗ، ٛجل٣ً   ٘بٓلؽٌلٚ.، تٟلٖا، تغم٥ك ٔغٕـر
 . ِّٕٜج٣ٛب  ٣ًٌٝ اال٣ّٕإٔ، ٥لٚ ث، ييهجوع الجحر هعجن، 1430، ثٗ ٔغٕـ ٤ٗفؾلاِـ، ٛل٤غ٣
 . ؿاك اع٥بء اِتلاث ا٤ِلثس، ٥لٚ ث، التجيبى فى تفسير المرآى، تب ٣ث،  ٔغٕـ ثٗ عٌٗ، ًٛٛس

ش هفردات لرآى، 1390، ٔغٕٛؿ٥ًـ، ٥ٙ٣ت ع٥ٌٛ .، لٓ، درآهدي ثر دًا  پوٍِٜٚٞب عٛمٜ ٚ ؿاٍِٜ٘ب
ـاهلل، ا٤ِب٣ّ٤    ٥ٝ.اِغ٘بكٜ ا٤ِلث ؿاك، ٥لٚ ث، ِ ٍ العلَماللغ يالصحبح ف، 1974ْ، ٣ج

ـاِجبل٣  اًال٣ٔ.، تٟلٖا، س ؿْٚ، الوعجن الوفْرس اللفبظ المرآى الكرين ،1374 ،ٔغٕـفإاؿ، ٣ج

ٝ ، شٌبستي  هعرفتت  ٍ هجوَعِ همبالت لرآى، «ـٌٜب للآ٤ٖلّت ام ؿ ٣ُٙبً ٍٜب ٤ٔلفت٤رب ٣ثلكً»، 1392، عٌٗ، ٣٢جـ َ و ثا  ُٛا
 .364-335ّ، ٣ِٝ اًال٤ٍِٜٔٚٞب فلًٞٙ ٚ ا٘ـپو، تٟلٖا، ٣لبئٕ ٥ّ٣لٗب
ـاِلًَٛ، ٣جٛؿ٤ت ظبم حكوت صدرايي، 1392، ٣ج  ًٌٝ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ.ٔإ، لٓ، (ُٙب٣ً اٌ٘بٖ) درآهدي ثرً 
ٛاِغٌٗ، غفبك٢ فس، 1391، اث  پوٍِٜٚٞب فلًٞٙ ٚ ا٘ـ٤ِٝ اًال٣ٔ.، تٟلٖا، حدٍث جسوبًيً 

  .ؿاك اع٥بء اِتلاث ا٤ِلث٣، ٥لٚ ث، س ًْٛ،  بتيح الغيتهف، ق1420، ٔغٕـ ثٗ ٣ٕل، كامى فؾل
٥ـ٢ ٥ٓ ًبٔلا ٚ تغم٥ك ٟٔـ٢ ٔغن٣ٔٚ، العيي، ق1414، ثٗ اعٕـ ٥ُؽّ، فلٞا ٥ت، ٤٣اثلٞا   .اًٜٛ، لٓ، تٔغ٥ظ =ٚ تـ٤ٚٗ> ا٤ًـ اِٜ
فس فلسف، 1389، غالٔلٗب، ف٥ب٣ٗ  ٣ٙ٥. أبْ ؽٕ ٣ِٞٚ پوٚ ٣ًٌٝ آٔٛمُإٔ، لٓ، ٤ًٛف٣ ٣ٔغٕـتم ٤ٗٚ تـٚ ٥كتغم، يعلن اٌل
 .  تجٝ ِجٙبٖ ٘بُلٖٚىٔ، ٥لٚ ث، يرالوصجبح الوٌ، 2001ْ، ٣اعٕـ ثٗ ٔغٕـ ثٗ ٣ّ، ف٣ٔٛ٥

ٖ ، س ؿْٚ، هعتبد : پبسخ ِث شجْبت كالهي؛ دفتتر پتٌجن  ، 1393، ٔغٕـعٌٗ، ٣ّىلـكؿٖا للأّ پوِٚٞاٍٜب فلٞٙاً ٚ ا٘ـ٤ِاٝ    ، تٟالا
 اًال٣ٔ.

 ٥ٝ.  تت االًالٔىؿاك اِ، تٟلٖا ،س ُِٓ،  لبهَس لرآى، 1371، جلوا ٥ًـ٣ّ٣، لل٣ُ
 .  اإلسئمّٕؿاك اِىتت ، تٟلٖا، جل غفبكى ٚ ٔغٕـ آؽٛ٘ـىوا ٣ٔٔغظ ٣ّ، يالكبف، ق1407،  ٔغٕـ ثٗ ٤٤مٛة، و٥ّٙس
ـ ،  تفسير فرات الكَفي، ق1410، ٥ٓفلا  ثٗ اثلٞا، ٛف٣و ٖ ، بٟٓوا  ٔٔغظ ٔغٕا مؤسساّ الطجاع ي الىشاش فآ يصاسِ اإلسشابد      ، تٟالا

  .اإلسئمٓ
فس، 1391، ٤ٍلٖاٚ ؿ ٣ٔغٕـتم، ٤نؿ٢ بطٔٔج  ٞبرل.  ، لٓ، ٤ٚلاًتٝ ٞبؿ٢ ٓبؿل٣، جٌسيت ًٍ 
سبى، يشٌبس جْبى، يخداشٌبس: هعبرف لرآى، 1376، ٣ٔغٕـتم، ٤نؿ٢ ٔٔجبط ٓ ، يشٌبس ًا أابْ   ٣ٚ پوِٚٞا  ٣ًٌاٝ آٔٛمُا  إٔ، لا
 ٣ٙ٥. ؽٕ
ًٌٝ آٔٛمُا٣ ٚ پوِٚٞا٣   إٔ، لٓ، ٍ٘بكٍ ٣ّ٣ م٤ٙت٣ ،شرح ٍصيت اهيرالوؤهٌيي ِث اهبم حسي هجتجي: پٌد جبٍيد، 1379، ااااا 

  .أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ
  .آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ ٔإًٌٝ، لٓ، ل٤ٓ ًجغب٣٘وٍ٘بكٍ ، خَدسبزي يِث سَ، 1380، ااااا 
 . آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ ٔإًٌٝ، تغم٥ك ٔغٕـٟٔـ٢ ٘بؿك٢. لٓ، سَي ٍا ِث، 1382، ااااا 
 .آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ ٔإًٌٝ، لٓ، ل٤ٓ ًجغب٣٘وٍ٘بكٍ ، يپٌدّبي االّ، 1385، ااااا 
  ٣ٙ٥.أبْ ؽٕ ٣ٚ پوِٚٞ ٣ًٌٝ آٔٛمُإٔ، لٓ، اخالق در لرآى، 1387، ااااا 
ب، 1389، ااااا   ٣ٙ٥. أبْ ؽٕ ٣ٚ پوِٚٞ ٣آٔٛمُ ٔإًٌٝ، لٓ، ٣ًجغب٘ ٤ٓلوٚ ٍ٘بكٍ  ٤ٗتـٚ، سلَن يسجبدُّ 
 .ًٌٝ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕإٔ، لٓ، بٖوٍ٘بكٍ ٔغٕـ٣ّ٣ ٔغ٣ٜ٥ اكؿ، ريبي رازاي از د جرعِ، )اِف( 1393، ااااا 
  آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ. ٔإًٌٝ، لٓ، ٟٔل تغم٥ك ٔغٕـ ٥٤ًـ٢، شرح اسفبر، )ة(1393، ااااا 

 .العلمّٕ داس النتت، ث٥لٚ ، س ًْٛ، التحميك في كلوبت المرآى الكرين، ق1430، عٌٗ، ٜٔٔف٢ٛ
فس ٍ ثدى در هتتَى ديٌتي  ، «٤ٓلوكٚط ؿك للآٖ  ٘في ٚ ٢ٞب ٣و٤ٌمت ٚ ٥ٚعم»، 1392، عٌٗ ،٤ٔ٣ّٕ ٓ ، هجوَعِ همبالتً  ؿفتال  ، لا

 .218-189ّ، ٣غب  اًال٥ٔتجّ



40    9811، پاييس و زهستاى 91، سال دهن، شواره دوم، پياپي 

ًَِ، 1374، ٘بٓل، ٔىبكْ ٥ُلامى و  ٝ.٥تت االًالٔىاِ ؿاك، تٟلٖا، تفسيرً 

ظريِ ٍ التطجيكالترادف في المرآى الكرين ثيي ، 1997ْ، ٤ٗٔغٕـ ٘ٛكاِـ، إِٙزّـ  ل.ىاِف ؿاك، ؿِٔك، اٌل

 .٣پوٍِٜٚٞب ٣ّْٛ ٚ فلًٞٙ اًالٔ، لٓ، ترادف در لرآى كرين، 1392، ٣ـ٥ّ٣ً، ٣لِٛع٥ٔ
فتس ٍ ثتدى   ، «ثبة عـٚث ٚ لـْ ٘في ٤ت ؿك٤ـٌٜب ٔالٓـكا ثب ٢ٗٛٔ ُل٤تٜبثك ؿ ٣ثلكً»، 1393، ٔغٕـ، ٢ل٥ٔ هجوَعِ همبالتً 

 .368-331ّ، ٚ فلًٞٙ اًال٣ٔپوٍِٜٚٞب ٣ّْٛ ، لٓ، پيش ٍ پس از هرگ
فس ٍ ثدى، «ج٤اعبؿ ٙٝ للآٖ ٥٤ٚعـٚث ٚ لـْ ٘في ؿك آ»، 1392، عٌٗ، ماؿٜ ٣٘م   ً  پوِٚٞاٍبٜ ، لٓ، هجوَعِ همبالت اسالم ٍ هسئِل

 .129-107ّ، اًال٣ٔ فلًٞٙ ٚ ٣ّْٛ


