ػٌَاى هقالًِ :گاّی ًَ بِ تحزیف ًاپذیزی قزآى
ًَیسٌذگاى :هحوذ حسي آٌّگز ،1دکتزهْزًاس گلی2
 1کارشٌاس ارشذ ػلَم قزآى ٍ حذیث داًشکذُ الْیات داًشگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى -ایزاى
آدرس الکتزًٍیکیm. ahangar1353@gmail.com :
 2استادیار داًشکذُ الْیات داًشگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى -ایزاى
آدرس الکتزًٍیکیdr.goli92@gmail.com:

چکیذُ
ٗىٖ بظ هؿةٗل جؿ٘ةض هْن ٍ بؾةؾٖ لطآى پػٍّٖ ،جحث تحطٗف ًةپصٗطٕ لطآى بؾت .وِ ،تمطٗحةً ه٘ةى توةم فطق هؿلوةى جِ جع حكَِٗ
ٍ ...بتفةق ًٓط بؾت وِ لطآى هَجَز ّوةى بؾت وِ زض َٖ هست ج٘ؿتٍ ؾِ ؾةل ٍ جِ تسضٗج جط للث پةن پ٘ةهحط (نلٖ بهلل ٖلِ٘ ٍآلِ
ٍ ؾلن) ًةظل گطزٗس ٍ آى حًطت جِ وةتحةى ٍحٖ زؾتَض زبز تة آٗةت ٍ ؾَض ًةظل قسُ ضب جٌَٗؿٌس ٍ جؿ٘ةضٕ بظ نحةجِ وِ جِ ََض لُٕ
بظ نسّة ًفط ّن تجةٍظ هٖوطزّ .وِ ٗة جرف بٖٓن لطآى ضب بظ حفّ زبقتٌس ضٍـ زضهمةلِ حةيط تَن٘فٖ وتةجرةًِ بٕ ه٘حةقس .ضّةٍضز
بٗي پػٍّف آى بؾت وِ زض لطآى ّ٘چ گًَِ تحطٗفٖ ضخ ًسبزُ بؾت ٍ بظ لطآى ٗه آِٗ ون ًكسُ ٍ ٗه آِٗ جِ آى بيةفِ ًگطزٗسُ
بؾت.
ول٘س ٍبغُ :تحطٗف ًةپصٗطٕ ،تحطٗف ،لطآى
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هقذهِ
هححث تحطٗفًةپذصٗطٕ لذطآى بظ جْذةت هرتلفذٖ هْذن ٍ تٗ٘ذ٘ي وٌٌذسُ بؾذت ٍ پذؽ بظ هؿذالِ بٖجذةظ ٗىذٖ بظ هحةحذث
ل
ظٗطجٌةٖٗ زض لطآىقٌةؾٖ هحؿذَت هذٖ قذَز ظٗذطب بگذط ههذًَ٘ت لذطآى بظ تحطٗذف (وةؾذتٖ ،بفذعبٗف ،تب٘٘ذط ٍ تحذسٗ ِ
هؤثط زض هٌٗةٕ آٗةت) جِ بثحةت ًطؾسّ ،طگًَذِ بؾذتٌةز جذِ ّوذِ ٗذة جركذٖ بظ آٗذةت لذطآى هذَضز تطزٗذس لذطبض هذٖگ٘ذطز
ظٗطب بحتوةل آًىِ آٗةت هَضز بؾتٌةز ،تحطٗذف قذسُ ٍ آً ذِ همهذَز ذسبًٍذس جذَزُ تب٘٘ذط ٗةفتذِ جةقذس ،هٌتفذٖ ً٘ؿذت ٍ
جة چٌذ٘ي بحتوذةلٖ ،بؾذتسبل جذِ آًْذة ًت٘جذِ جرذف ًرَبّذس جذَز .آً ذِ هؿذلّن بؾذت بضتحذةٌ هؿذتحىوٖ جذ٘ي «بٖجذةظ
لطآى» ٍ «ٖسم تحطٗف» لطآى ٍجَز زبضز ٍ ٗىٖ بظ زبٗل ٖسم تحطٗف لطآى ،بٖجةظ لطآى بؾت.
جذذة ًذذعٍل لذذطآىن آذذذطٗي زٗذذي بلْذذٖ زٗگذذط بضؾذذةل ضؾذذل ٍ بًذذعبل وتذذث آؾذذوةًٖ هتَلذذف قذذس جٌذذةجطبٗي جذذةٕ بٗذذي
پطؾف جةلٖ هٖ هةًس وِ آٗة لطآى ّن ّو َى زٗگط وتةت ّةٕ آؾوةًٖن زؾترَـ تحطٗف ٍبلٕ قسُ بؾت؟
بؾةؾ ًة تحطٗف وتةت آؾذوةًٖ ،جذسٗي هٌٗةؾذت وذِ بٗذي تب٘٘ذطبت جذِ گًَذِ بٕ بًجذةم پذصٗطز وذِ زٗگذط وذ م بلْذٖ ،جذِ
زضؾتٖ قٌةذتِ ًكَز ٍ بظ زؾذتطؼ جكذط ذذةضر گذطزز ٍ ٗذة چ٘ذعٕ جذِ ٌٖذَبى وذ م ذذسب قذٌةذتِ قذَز وذِ ؾذري بٍ
ً٘ؿت .ههًَ٘ت لذطآى بظ تحطٗذف ،جذِ هٌٗذةٕ هةًذسگةضٕ هذت ي بنذلٖ لذطآى ٍ آقذٌةٖٗ جذة آى زض ه٘ذةى هذطزم بؾذت جذِ
گًَِ بٕ وذِ ّذ٘چ گذةُ هؿذلوةًةى ٍ زٗگذط جَبهذٕ جكذطٕ بظ قذٌةذت ٍ زؾتطؾذٖ جذِ هذتي بنذلٖ آى هحذطٍم ًكذسُ ٍ
و م ذسب ضب بظ غ٘ط آى جة ٍيَح ٍ آقٌةٖٗ وةهل تو٘ع ذَبٌّس زبز.

هفَْم شٌاسی تحزیف
جَّطى زض تح٘ذ٘ي هٌٗذةى لبذَى «حذط » چٌذ٘ي گفتذِ بؾذت « :حذط
بلجحل ٍ َّ أٖ ُ بلوحسنز  ...حذط

وذل قذر َطفذِ ٍ قذف٘طُ ٍ حذسنُ ٍ هٌذِ حذط

ّذط چ٘ذع ،وٌذةضُ ،لحذِ ٍ هذطظ آى بؾذت ٍ بظ بٗذي ضٗكذِ بؾذت حذ نس بلجحذل وذِ جذِ

هٌٗةى لحِ ت٘ع آى بؾت ( » ...جَّطى4141،ق ،ر ،1ل 4411ضبغث بنفْةًى4421 ،ـ ،ر ،4ل)113
بجي هٌَٓض ً٘ع هٖ ًَٗؿذسوِ« حذط

وكذتٖ ٍ وذَُ ،گَقذِ آًْةؾذت ٍ ...حذط

قذٖهً ،ةح٘ذِ ٍ وٌذةضُ آى بؾذت ( .بجذي

هٌَٓض4141 ،ق ،ر ،4ل) 14
هفَْم تحطٗف تحطٗف ،بظ ضٗكِ «حط » جذِ هٌٗذةى گَقذِ ،وٌذةض ٍ َذط

بؾذت .تحطٗذف زض لبذت جذِ هٌٗذةٕ هةٗذل

وذذطزى  ،وذذج وذذطزى ٍ تب٘٘ذذط زبزى آهذذسُ بؾذذت .تحطٗذذف وذ م  ،جذذس هٌٗذذة وذذطزى  ،ؾذذَه تٗح٘ذذط ٍ ؾذذَه تفؿذذ٘ط بؾذذت ٍ
تحطٗف ولوِ  ،جةججة وطزى ولوِ هٖ جةقسَ (.حةَحةٖٗ 57<9،ـ ،ل )587
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جٌةجطبٗي زض وتةت ّةٕ لبت تحطٗف ّن جِ هٌٗةٕ جةججة وطزى لفّ ٍ ّن جِ هٌٗةٕ تهط

زض هٌٗةؾت.

تحزیف در قزآى
زض لطآى تحطٗف بنُ حٖ جِ ّط زٍ ٍجْف هُطح بؾت  ،لفٖٓ ٍ هٌَٕٗ.
بظ تحطٗف هٌَٕٗ زض لذطآى جذِ تفؿذ٘ط جذِ ضإٔ ٗذة تفؿذ٘ط غ٘ذط حم٘مذٖ تٗح٘ذط قذسُ بؾذت « هِذيَ بلذذصِٗيَ ّذةزٍٔب ٗٔحٓطوفُذَىَ
بلْىَلِ ذنٓ ٖٓ ذيْ هَٓبيِ ذِِِٗ ً(»...ؿذذةهَ )8: /حذذك ج٘ذذةى آٗذذِْٗ ،ذذَز پذذؽ بظ آى وذذِ هذذطبز بظ و ذ م ضب زبًؿذذتٌس آى ضب بظ هٌٗذذةٕ
نطٗح هٌحط

هٖ وطزًذس ،هذ

هذٖ گفتٌذس :هذطبز بظ بٗذي جولذِ :ذذةتن پ٘ذةهحطبى ً٘ؿذت جلىذِ جحطئ٘ذل بؾذتٍٗ ......ذة

ولوِ ّة ضب جةججة هٖ وطزًس (.لطقٖ 5796،ـ ،ر ،7ل )565
ٍبظ تحطٗذذف لفٓذذٖ زض لذذطآى  ،جةججذذة وذذطزى ولوذذةت  ،حذذص

ٗذذة بيذذةفِ وذذطزى جذذِ ولوذذةت لذذطآى تٗح٘ذذط قذذسُ بؾذت.

هطحَم َحطؾٖ شٗل آِٗ « ٗٔحٓطوفَُىَ بلْىَلِنٓ ٖٓذيْ هَٓبيِذِِِٗ  »...هذٖ ًَٗؿذس « :فوٌٗذةُ هذي بلْ٘ذَز فطٗذك ٗحطفذَى بلىلذن ٖذي
هَبيِٗ بٕ ٗحذسلَى ولوذةت بهلل ٍ بحىةهذِ ٖذي هَبيذْٗة ٍ لذةل هجةّذس ٌٗٗذٖ جذةلىلن بلتذَضبٓ ٍ شلذه أًْذن وتوذَب هذة
فٖ بلتَضبٓ هي نفٔ بلٌحٖ (نلٖ بهلل ٖلِ٘ ٍآلِ ٍؾلن)َ (.»...حطؾٖ 57;6،ـ ،ر،7ل )<9
بظ بٗي وذِ ْٗذَز زض تذَضبت ًذةم پ٘ذةهحط بؾذ م ضب تحطٗذف وطزًذس ،تب٘٘ذط زضهٌٗذة ٍ بظ بٗذي وذِ ولوذةت ذذسب ضب جةججذة
هذذٖ وطزًذذس ،تب٘٘ذذط زض لفذذّ بؾذذتفةزُ هذذٖ قذذَزٖ .ذذسُ بٕ هٗتمسًذذس زض لذذطآى تٌْذذة جذذِ تحطٗذذف هٌٗذذَٕ بقذذةضُ قذذسُ
بؾذذت (.هٗطفذذت57<: ،ـ ،ل  )5:بهذذة بظ بٗذذي آٗذذِ ٍ آٗذذةت زٗگذذط هذذٖ تذذَبى بؾذذتفةزُ وذذطز وذذِ ْٗذذَز ٖ ذ ٍُ جذذط
تحطٗف هٌَٕٗ تَضبت ،آى ضب تحطٗف لفٖٓ ّن وطزُ بًس.

اقسام تحزیف لفظی در قزآى
تحطٗف لفٖٓ نَضت ّةٕ هرتلفٖ زبضز بهة هَبضزٕ وِ جِ بنل لطآى لُوِ ٍبضز هٖ وٌسجِ قطح شٗل بؾت:
 .5وةؾتي ٗة بفعٍزى زض حطٍ

ٍ حطوةت لطآى  :ه ل بٗي وِ «حن ٖؿك» ضب «حن ؾك» جرَبً٘ن.

 .6وةؾتي ٗة بفعٍزى زض ولوةت لطآى :ه ل بٗي وِ « ٍٓ هة ذَلَكَ بلصذوَطَ ٍٓ بلْأًُْ ى »ضب « ٍ بلصوط ٍبألً ٖ »جرَبً٘ن.
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 .7وةؾتي ٗة بفعٍزى زضآٗةت ٍ ؾَض لطآى :ه ل بٗذي وذِ جگذَٗ٘ن فذ ى جولذِ بظ آٗذةت لذطآى جذَزُ ٍ حذص

قذسُ ٍ ٗذة

بٗي وِ ف ى آِٗ جذعه لذطآى ًوذٖ جةقذسٗ .ذة جگذَٗ٘ن جًٗذٖ بظ ؾذَضُ ّذة ٗذة لؿذوت ّذةٕ لطآًذٖ وذِ زض زؾذتطؼ هذة
بؾت حم٘متة جعه لطآى ًحذَزُ ٍ ٗذة جگذَٗ٘ن لطآًذٖ وذِ زض زؾذتطؼ هذة بؾذت توذةم لطآًذٖ وذِ جذط پ٘ذةهحط ًذةظل قذسُ ،
ً٘ؿت(.هٗطفت57<:،ـ  ،ل)55

بزرسی اقسام تحزیف
 -5تحزیف هؼٌَی :قذىٖ ً٘ؿذت زض بٗذي وذِ تحطٗذف جذِ بٗذي هٌٗذة زض لذطآى هحمذك قذسُ ظٗذطب َح٘ٗذٖ بؾذت ّذط
وؽ لطآى ضب تفؿ٘ط جذِ ضإٔ وٌذس  ،آى ضب تحطٗذف هٌٗذَٕ وذطزُ بؾذت .وذِ ضٍبٗذةت قذسٗس ًب بظ بٗذي ًذَٔ تحطٗذف هٌذٕ
وطزُ بًس (.بجي بجٖ جوَْض5849 ،ق ،ر ،8ل)548
 -6تحزیف لفظی :جذِ هٌٗذةٕ ًمذم ٗذة ظٗذةزتٖ زض حذطٍ
ًذذَٔ تحطٗذذف ّذذن وذذِ جذذِ هَيذذَٔ بذذذت

ٗذة حطوذةت لذطآى جذة حفذّ هحتذَبٕ بنذلٖ لذطآى  :بٗذي

لطبئذذت زض لذذطآى هذذطتحٍ بؾذذت  ،زض لذذطآى ٍبلذذٕ قذذسُ بؾذذت (.ذذذَٖٗ،

<;57ـ ،ل)6:8
هة هٗتمسٗن لطآًذٖ وذِ جذط پ٘ذةهحط (نذلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍآلذِ ٍ ؾذلن) ًذةظل قذسُ تٌْذة جذِ ٗذه لطبئذت ذذةل ٍ آى لطآئذت
حفم بظ ٖةنن جذَزُ ٍ تٌْذة بٗذي لطبئذت ضب هٗتحذط هذٖ زبًذ٘ن ظٗذطب چٌذ٘ي لطآئتذٖ جذة ضٍبٗذت نذح٘ح هَبفذك بؾذت ٍ
ٖةنذن بظ بؾذتةز ذذَز بجَٖحذسبلطحوي ؾذلوٖ ٍ بٍ ً٘ذع بظ حًذطت ٖلذٖ ٖل٘ذِ بلؿذ م گطفتذِ بؾذت ٍ آى حًذطت ً٘ذذع
جِ لطبئتٖ توؿه هٖ وذطزُ وذِ جذ٘ي هؿذلوةًةى ضٍبر زبقذتِ ٍ جذة ًذم بنذلٖ ٍحذٖ هَبفذك جذَزُ توؿذه هذٖ وطزًذس.
(هٗطفت57=5،ـ ر  ،6ل )676
 -7تحزیف لفظی :جذِ هٌٗذةٕ وةؾذتي ٗذة بفذعٍزى آٗذِ ٗذة ؾذَضُ بٕ وذِ بلحتذِ هَجذث تب٘٘ذطٕ زض لذطآى ًكذَز ،هةًٌذس
بذت فذذٖ وذذِ زض هذذَضز جعئ٘ذذت «جؿذذن بهلل بلذذطحوي بلذذطح٘ن» هُذذطح بؾذذتٖ .ذذسُ بٕ جؿذذن بهلل ضب زض غ٘ذذط ؾذذَضُ فةتحذذِ
جعه لطآى ًوٖ زبًٌس بهذة هذة هٗتمذسٗن « جؿذن بهلل» زض ؾطتةؾذط لذطآى آٗذِ بٕ هؿذتمل ٍ جذعه توذةم ؾذَضُ ّذةٕ لذطآى
بؾت .بؾت (.ذَٖٗ57;< ،ـ ،ل )6::
 -8تحزیف لفظی :جذِ هٌٗذةٕ بفذعٍزى جذِ لذطآى جذِ نذَضتٖ وذِ گفتذِ قذَز  :همذسبضٕ بظ لذطآى زض زؾذتطؼ  ،حم٘متذة
ّوةى لطآًٖ وِ جط پ٘ةهحط ًذةظل گكذتِ ًوذٖ جةقذس٘ ّ٘ :ذه بظ هؿذلوةًةى جذِ چٌذ٘ي ًذَٔ بظ تحطٗذف لةٗذل ًكذسُ بًذس(.
آلَؾٖ5849،ق ،ر; ،ل 5:ذَٖٗ57;< ،ـ ،ل;)6:
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 -9تحزیف لفظی :جذِ هٌٗذةٕ وةؾذتي بظ لذطآى جذِ گًَذِ بٕ وذِ گفتذِ قذَز لذطآى زض زؾذتطؼّ ،وذِ آً ذِ جذط پ٘ذةهحط
(نلٖ بهلل ٖلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلن) ًةظل گكذتِ ً ،وذٖ جةقذس جلىذِ جركذٖ بظ آٗذةت ٗذة ؾذَضُ ّذةٕ آى حذص

قذسُ بؾذت(.

ذذذَٖٗ ،57;< ،ل; )6:هذذطبز بظ تحطٗفذذٖ وذذِ همذذةبت ٍ وتذذةت ّذذةٕ فذذطبٍبى جذذط ضزن آى ًگذذةضـ ق ذسُ ّوذذ٘ي ًذذَٔ
بؾت ٍ هة ً٘ع زض بٗي همةلِ جط آً٘ن تة جط جُ ى بٗي پٌسبض زبٗلٖ ضب بضبئِ وٌ٘ن.

پیشیٌِی تاریخی بحث تحزیف ًاپذیزی قزآى
پ٘كٌِ٘ ٕ جحث تحطٗف ًةپصٗطٕ لطآى ضب جةٗذس ّذن ظهذةى جذة ًذعٍل لذطآى ٍ زض هذتي آٗذةت ٍحذٖ جؿذتٍجذَ وذطز .جذِ
ظٍزٕ زض بزبهِٕ ؾ هت لذطآى بظ تحطٗذف ذَبّ٘ذس زٗذس وذِ ًمُذِ ٕ آغذةظ ٍ ؾذٌب جٌذةٕ ذلذل ًةپذصٗطٕ بلفذةِ لذطآى
ضب ،ذَز لطآى پذٖ ًْذةزُ بؾذت .پذؽ بظ لذطآى ،وْذيتذطٗي ؾذٌس تذةضٗرى وذِ ّذنبوٌذَى زض زؾذتطؼ هةؾذت ٍ جذة ج٘ذةى
بٍنذذة

ٍ ٍٗػگذذىّذذةى لذذطآى جذذط ؾذذ هت بٗذذي وتذذةت گذذَبّى هذذىزّذذس ،فطبظّذذةٗى بظ زٖةّذذةى ظجذذَض آل هحوذذس،

نذذح٘فِى ؾذذجةزِٗ بؾذذت (.هةًٌذذس زٖذذةى ّ ٍ )11و ٌذذ٘ي ذُحذذِى فسو٘ذذِى حًذذطت ظّذذطب(ؾ ذ م بهلل ٖلْ٘ذذة) وذذِ
جرف لةجل تَجْى بظ آى جِ ج٘ذةى ٍٗػگذىّذةى لذطآى پطزبذتذِ ٍ ؾذخؽ ذُحذِّذة ٍ ًةهذِّذةى بهذةم ٖلى(ٖل٘ذِ بلؿذ م)
زض ًْذذج بلح غذذِ وذذِ لذذطآى ضب جذذِ گًَذذِبى هٗطفذذى وذذطزُبًذذس وذذِ بهىذذةى زؾذذتجذذطز زض ؾذذةذتةض آى ضب هٌتفذذى هذذىؾذذةظز
تحطٗف ًةپذصٗطٕ لذطآى هذَضز بلحذةل جذسٕ زبًكذوٌسبى قذٖ٘ٗ تذة زٍضُٕ بذ٘ذط بؾذت .تٌْذة زض ٖهذط نذفَٕ ( =4:ذ
.ُ 5578ق) وِ تة حسٍزٕ فطنذت جذطبٕ جوذٕ آٍضٕ بذحذةض فذطبّن قذس ضٍبٗذةت تحطٗذف ًوذة ً٘ذع زض بجذِبٕ هٌذةجٕ
حسٗ ٖ ،تفؿذ٘ط جةلوذأثَض تفةؾذ٘ط ضٍبٗذٖ ٍ قذطح بذحذةض لذطبض گطفتٌذس ٍ تٌذٖ بظ چٌذس بظ بهةه٘ذِ ،هذذةًٌس ؾذ٘س ًٗوذت بهلل
جعبئذذطٕ (م.5556/ق) ٍ بجَبلحؿذذي فتذذًَٖ جذذِ بؾذذتٌةز جذذِ بٗذذي بذحذذةض جذذِ تحطٗذذف لذذطآى گذذطبٗف ٗةفتٌذذس .لذذ٘ىي بو ذذط
لطٗث جذِ بتفذةق بهةه٘ذِ ّذن چٌذةى جذِ ٖذ ر بحةزٗذث زض بٗذي ظهٌ٘ذِ پطزبذتٌذس ٍ جذِ تحطٗذف ًةپذصٗطٕ لذطآى گذَبّٖ
زبزًذذس وذذِ جذذِ ظٍزٕ جذذة بؾذذةهٖ جؿذذ٘ةضٕ بظ آًذذةى آقذذٌة ذَبّ٘ذذس قذذس ،تٌْذذة وتذذةت فهذذل بلرُذذةت هحذذس

ًذذَضٕ

(م.ُ 5764/ق) چةلكذذٖ زٗگذذط زض بٗذذي جؿذذتط تذذةضٗرٖ جذذِ قذذوةض هذذٖآٗذذس.پؽ بظ تذذأل٘ف وتذذةت فهذذل بلرُذذةت،
زبًكوٌسبى بهةهِ٘ جذِ بٗذي هؿذألِ تَجذِ بفذعٍى تذطٕ ًكذةى زبزًذس ٍ زُّذة وتذةت هؿذتمل زض ظهٌ٘ذِٕ ؾذ هت لذطآى بظ
تحطٗف جذِ ضقذتِ ٕ تحطٗذط زض آٍضزًذس.زض ًذعز زبًكذوٌسبى ً٘ذع جحذث تحطٗذف ًةپذصٗطٕ لذطآى ،پ٘كذٌِ٘بٕ جذؽ زٗطٌٗذِ
زبضز آًةى وِ وتةتّةٖٗ زض فًةٗل لذطآى ًگةقذتِبًذس ،هفؿذطبى زض همسهذِ ٕ تفؿذ٘ط ٗذة زض َذٖ قذطح آٗذةتٖ وذِ هطجذٌَ
جِ هَئَ ؾذ هت لذطآى بؾذت ،بنذَلَ٘ى زض جحذث ًةؾذد ٍ هٌؿذَخ ٍ حج٘ذت ْذَبّط آٗذةت ،فمْذة زض جحذث جذَبظ
لطبئذذت ؾذذحِٗ زض ًوةظّذذة ٍ گذذعٌٗف ٗذذه ؾذذَضُ جٗذذس بظ حوذذس ٍ ً٘ذذع زض پذذةضُبٕ بظ وتذذةتّذذةٕ هٗذذةض

زٌٗذذٖ جذذِ بٗذذي

هؿألِ پطزبذتِبًسً( .جةض ظبزگةى57<8 ،ـ  ،ل);6
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لطآى وِ هٗتحطتذطٗي هٌحذٕ هٗذةض

بؾذ م ٍ هٗجذعُ جذةٍزبى ضؾذَل گطبهذٖ بؾذت تٌْذة وتذةت آؾذوةًٖ وذِ بظ تحطٗذف

ههذذَى هةًذذسُ ٍ جكذذط بظ آٍضزى حتذذٖ ؾذذَضُ بٕ وَچذذه ّوةًٌذذس آى ٖذذةجع بؾت.هؿذذألِ ههذذًَ٘ت لذذطآى بظ تحطٗذذف بظ
جْذذةت هرتلذذف زبضبٕ بّو٘ذذت فذذَق بلٗذذةزُ بٕ بؾذذت ٍ بگذذط ههذذًَ٘ت لذذطآى بظ تحطٗذذف جذذِ بثحذذةت ًطؾذذس ّطگًَذذِ
بؾتسبل جِ آٗذةت لذطآى هذَضز تطزٗذس لطبضهذٖ گ٘ذطز .جذِ ذذةَط ّوذ٘ي بٗذي هؿذألِ ّوذَبضُ هذسًٓط زبًكذوٌسبى فذطٗم٘ي
جَزُ ٍ جطبٕ زفةٔ بظ ؾذةحت همذسؼ لذطآى ،جذِ بثحذةت ؾذ هت لذطآى بظ تحطٗذف ٍ زفذٕ قذحْةت ٍ تطزٗذس ّذة زض بٗذي
ظهٌ٘ذذِ پطزبذتذذِ بًذذس ٍ وتةجْذذةٖٗ زض بٗذذي ظهٌ٘ذذِ ًَقذذتِ بًذذس بظ جولذذِ وتذذةت بلح٘ذذةى فذذٖ تفؿذذ٘ط بلمذذطآى آلذذةٕ ذذذَئٖ،
ههًَ٘ت لطآى بظ تحطٗف بؾذتةز هحوذس ّذ ةزٕ هٗطفذت ٍ ّو ٌذ٘ي بفؿذةًِ تحطٗذف لذطآى آلذةٕ ضؾذَل جٗفطٗذةى وذِ
ّوگٖ زض ضز لَل جِ تحطٗف لطآى ًَقتِ قسُ بؾت.

ضزٍرت اثبات ًشاّت قزآى اس تحزیف
بثحذذةت پ٘طبؾذذتگٖ لذذطآى بظ تحطٗذذف بظ جْذذةت فطبٍبًذذٖ يذذطٍضٕ بؾذذت وذذِ هذذة زض بٌٗجذذة جذذِ چٌذذس جْذذت آى بقذذةضُ
هٖوٌ٘ن:
 /1دفاع اس اػتبار قزآى
بٖتحذذةض ضؾذذةلت ّذذط پ٘ذذةهحطٕ جذذِ هٗجذذعُٕ بٍ جؿذذتگٖ زبضز ٍ پ٘ذذةهحط بوذذطم (نذذلّٖ بهلل ٖل٘ذذِ ٍ بلذذِ ٍؾذذلن) هٗجذذعُٕ
ضؾةلت ذَز ٍ حمةً٘ت لطآى ضب لطآى جذط قذوطزُ بؾذت .بظ بٗذي ضٍ بٖتحذةض بؾذ م جذِ حمةً٘ذت لذطآى گذطُ ذذَضزُ بؾذت
ٍ ّوةى گًَذِ وذِ بضبئذِٕ ؾذَضُبٕ ّوؿذةى جذة ؾذَضُّذةٕ لذطآىّ ،وذةٍضز َلحذٖ ٍ زض ًت٘جذِ بٖجذةظ لذطآى ضب زض ّذن
قذذىٌس .بزٖذذة ٗذذة بحتوذذةل ضبّ٘ةفذذت تحطٗذذف ،حتذذٖ جذذِ وةؾذذتٖ ،بٖتحذذةض ٍ حج٘ذذت لذذطآى ضب ظٗذذط ؾذذؤبل هذذٖجذذطز ،جذذسٗي
جْت ،جًٖٗ بذحةضَٗى جط بثذط بحتوذةل قذحِْٕ تحطٗذفْ ،ذةّط لذطآى ضب فةلذس حج٘ذت زبًؿذتِبًذس ٍ بهىذةى بؾذتفةزُ بظ
آى ضب هٌتفٖ.
 /2پاسخ شبْات هغزضاى
جة پةفكةضٕ جط تحطٗذف لذطآى زٍ زؾذتِ بظ هبطيذةى ٍ جذسذَبّةى جْذطُ هذٖجطًذس ،زؾذتِٕ ًرؿذت ،هرةلفذةى ٍ هٗةًذسبى
بؾ مبًس ٍ .زؾتِ زٍم هرةلفةى قذِ٘ٗ بًذس وذِ جذة هذتْن ؾذةذتي قذِ٘ٗ جذِ پذصٗطـ تحطٗذف لذطآى زض نذسز جذسب وذطزى
آًةى بظ پ٘ىطُٕ بؾ م ٍ هؿلوةًةىبًذس ،بظ بٗذي ضٍ بثحذةت ٖذسم تحطٗذف لذطآى ،بفذعٍى جذط آًىذِ ضٗكذِٕ هٗةًذسبى بؾذ م
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ضب هٖ ذكىةًس ،پةؾرٖ زض ذَض جِ تْوتْةٕ ًذةضٍب جذِ قذِ٘ٗ ذَبّذس جذَز ،چٌذةى وذِ بظم بؾذت بظ هحممذةى بّذل ؾذٌت
ً٘ع حوةٗت قَز ٍ زبهي آًةى ضب ً٘ع بظ لَ

تحطٗف پةن زبًؿت.

 /3اثبات حجیت ظَاّز قزآى ٍ اهکاى استفادُ اس هذالیل آیات
بظ ْذذةّط ٖحةضتْذذةٕ گطٍّذذٖ بظ بذحذذةض جذذ٘ي بؾذذتفةزُ هذذٖقذذَز وذذِ آًذذةى زبلتْذذةٕ جذذط گطفتذذِ بظ ْذذَبّط لذذطآى ضب حجذذت
ًوٖ زبًٌس ٍ جة بًحهةض فْن ٍ تفؿذ٘ط آٗذةت جذِ بهةهذةى هٗهذَم (ٖلذْ٘ن بلؿذ م) هٗتمسًذس تٌْذة آى زؾذتِ بظ زبٗذل آٗذةت
حجت بؾذت وذِ بظ َطٗذك بئوذِ (ٖلذْ٘ن بلؿذ م) ٍ زض لةلذث ضٍبٗذةت نذح٘ح جذِ زؾذت هذة ضؾذ٘سُ جةقذس .جذة چٌذ٘ي
ًگطقٖ ٖو ً ّذ٘چ هفؿذط ٗذة فمْ٘ذٖ حذك هطبجٗذِ ٕ هؿذتم٘ن جذة آٗذةت لذطآى ًرَبّذس زبقذت ٍ تٌْذة بظ هٌٓذط ضٍبٗذةت
نح٘ح تفؿ٘طٕ هٖتَبًس جِ زبلت آٗةت بؾتٌةزوٌس.
بظ ًوًَِ زبٗلٖ وِ بٗي زؾتِ بذحةضٗ٘ي جطبٕ بثحذةت هذسٖةٕ ذذَز جذِ آًْذة بؾذتٌةز وذطزُبًذس ،بحتوذةل ٍلذَٔ تحطٗذف زض
لطآى بؾذت ،ظٗذطب جذة بحتوذةل وةؾذتٖ جركذٖ بظ آٗذةت ،حج٘ذت ْذَبّط آٗذةت ظٗذط ؾذؤبل هذٖضٍز ،چذِ هوىذي بؾذت
جركٖ بظ لطبئي ذذ

ْذَبّط آً ذِ هَجذَز بؾذت ،زض آٗذةت حذص

قذسُ هذٌٗىؽ قذسُ جةقذس .بظ بٗذي ضٍ فم٘ذِ ٗذة

هفؿط حك ًسبضز جِ زبلتْةٕ ْذةّط آ ٗذةت توؿذه وٌذس .بٗذي بحتوذةل جذة هطبجٗذِ جذِ ضٍبٗذةت بئوذِ (ٖلذْ٘ن بلؿذ م) جذِ
جْت آگةّٖ ٍ بحةَِٕ آًةى جذِ لطبئذت هٌتْذٖ هذٖ قذَز .بثحذةت پ٘طبؾذتگٖ لذطآى بظ ّذط گًَذِ تحطٗذف ،بٗذي زؾذتةٍٗع
ؾؿت بذحةضَٗى ضب هرسٍـ هذٖ ؾذةظز ٍ ضبُ ضب جذطبٕ بؾذتفةزُ بظ ْذَبّط آٗذةت لذطآى ّوذَبض هذٖوٌذس( .جذَبزٕ آهلذٖ،
57<6ـ ،ل)68
 /4اػتبار رٍایات پیشَایاى هؼصَم (ػلیْن السالم)
بٖتحةض ضٍبٗذةت ،جذِ ٍٗذػُ زض همذةم تٗذةضو ضٍبٗذةت جذة ٗىذسٗگط ،جذِ بٖتحذةض لذطآى ٍبجؿذتِ بؾذت .پذصٗطـ تحطٗذف زض
لطآى ،جِ بٖتحةض ضٍبٗذةت ذسقذِ ٍبضز هذٖ ؾذةظزٍ .بجؿذتگٖ بٖتحذةض ضٍبٗذةت جذِ بٖتحذةض لذطآى زض جؿذ٘ةضٕ بظ ضٍبٗذةت ً٘ذع
جةظتةت ٗةفتِ وِ زض بٗي هجةل جِ ًمس زٍ ضٍبٗت جؿٌسُ هٖوٌ٘ن.
بلف /پ٘ذةهحط بوذطم (نذلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍ بلذِ) زض ذُةجذِ ذذَز زض هٌذٖ فطهذَز« :أَُّْٗٓذة بلٌذذةؼٔ هٓذة جٓذةهٓوُنٕ ٌٖٓوذٖ َٗٔٓبفِذكُ
وِتَةتٓ بهلل فَأًََة لُلْتُِٔ ٍٓ هٓة جٓذةهٓوُنٕ ٗٔرَذةلِفٔ وِتَذةتٓ بهلل َفلَذ ٕن َأ ُللْذ ِٔ بٕ هذطزم ،آً ذِ بظ هذي هَبفذك جذة لذطآى جذطبٕ قذوة
ًمذذذذل قذذذذس ،هذذذذي آى ضب گفتذذذذِ بم ٍ آً ذذذذِ ضب هرذذذذةلف جذذذذة آى ًمذذذذل قذذذذسُ بؾذذذذتً ،گفتذذذذِ بم.
(ولٌٖ٘584;،ق،ر،5ل=):
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ت /بهةم نةزق (ٖل٘ذِ بلؿذ م) هذٖ فطهةٗذسّ :ذط گذةُ گفتذةضٕ بظ هذة جذِ قذوة جطؾذس وذِ جذة وتذةت بلْذٖ ًةؾذةظگةض
جةقس هحىَم جذِ جُذ ى بؾذت.فمْ٘ةى بظ هجوَٖذِ ٕ بٗذي ضٍبٗذةت ،جطزبقذت ولذٖ ذذَز ضب جذة بٗذي جولذِ ٌٖذَبى
وطزُ بًسّ :ط حسٗ ٖ وِ جذة وتذةت بلْذٖ ًةؾذةظگةض جةقذس آى ضب جذط زٗذَبض جعً٘ذس .جذسْٖٗ بؾذت بگذط لذطآى جذة ًفذَش
تحطٗذذذف زض آى ،بٖتحذذذةض ذذذذَز ضب بظ زؾذذذت جسّذذذسً ،وذذذٖتذذذَبى هٗ٘ذذذةض بٖتحذذذةض ضٍبٗذذذةت لذذذطبض جگ٘ذذذطز.
(بًَبضٕ57=4،ـ ،ل)5:

أدلِ ػذم تحزیف
 -1ػقلى
* ضزٍرت اتوام حجّت
«ٖمذذل هذذىپذذصٗطز وذذِ بظ ه٘ذذةى آفطٗذذسُّذذةى ذسبًٍذذس ،بًؿذذةى جذذِ جْذذت زبقذذتي بذت٘ذذةض ٍ آگذذةّى ،بظ بهت٘ذذةظ ذةنذذى
جطذذَضزبض بؾذذت ٍ جذذِ ّوذذ٘ي زل٘ذذل ،بٍ هَجذذَزى هىلذذف بؾذذت ٍ جذِ ؾذذحث ّوذذ٘ي تىل٘ذذف ً٘ذذع ًٓذذةم پذذةزبـ ٍ و٘فذذط
جطبى ٍى زض ًٓط گطفتِ قسُ بؾت.
جطبؾةؼ ّو٘ي هحةًى ٖملى ،تىل٘ف ظهةًى جذط بًؿذةى هٌجنذع هذىقذَز وذِ وٌذةض لذسضت ٍ بضبزُٖ ،لذن جذِ تىل٘ذف ٍجذَز
زبقتِ جةقس ٌٗٗى بٍبهط ٍ ًَبّى بلْذى جذِ بٍ ضؾذ٘سُ جةقذس ٍ زض نذَضتى وذِ زض بجذ ٘ بٗذي تىل٘ذف ذللذى بٗجذةز قذَز،
تىل٘ف بظ بٍ ؾةلٍ بؾت » ( .جَبزٕ آهلٖ4431 ،ـ ،ل)11
* بزّاى حکوت
ذسبًٍس آذطٗي وتةت آؾوةًٖ ذَز ضب جذِ ًذةم لذطآى ،جذطبٕ ّذسبٗت جكذط فطؾذتةزُ بؾذت .ذسبًٍذس زٗگذط ًذِ وتذةجٖ هذٖ
فطؾتس ًذِ پ٘ذةهحطٕ جٌذةجطبٗي بٍلذ٘ي ٍ آذذطٗي هٌحذٕ ّذسبٗت جكذط تلمذٖ هذٖ قذَز .تحطٗذف چٌذ٘ي وتذةجٖ ،هؿذةٍٕ جذة
گوطبّذذٖ ٍ ٗذذة حذذسبلل ؾذذطگطزبًٖ جكذذط بؾذذت ٍ بٗذذي جذذة حو٘ذذس ٍ حىذذ٘ن جذذَزى ذسبًٍذذس ؾذذةظگةض ً٘ؿذذت .جٌذذةجطبٗي
ذسبًٍس ذَز جِ همتًةٕ حى٘ن جَزًف بٗي وتةت ضب حفّ هٖ وٌس.
* بزّاى اػجاس
«بظ جولِ چ٘عّةٗى وِ جذة تحطٗذف لذطبى هٌةفذةت زبضز ،هؿذألِ بٖجذةظ بؾذتٖ ٍ .لوذة بٗذي ضب جعضگتذطٗي زل٘ذل جذط ٖذسم
تحطٗف زبًؿذتِبًذس(.هٗطفت ،4431 ،ل )44چذَى بگذط بهىذةى تحطٗذف زض لذطبى جةقذسً ،وذىتَبًذس جذٌِٖذَبى هٗجذعُ
جةقس جِجْت بٌٗىِ هٗجعُ چ٘عى بؾت وِ زٗگطبى بظ آٍضزى ه ل آى ٖةجع جةقٌس.
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بٗي زل٘ل جذِ تٗح٘ذط ٖ هذِ َحةَحذةٖٗ جْتذطٗي ٍ بؾذتَبضتطٗي زل٘ذل جذطبٕ نذ٘ةًت لذطآى زض ظهذةى وٌذًَٖ جذِ قذوةض هذٖ
ضٍز .توةم ٍجَُ بٖجةظٕ وذِ جذطبٕ لذطآى ،ظهذةى ضؾذَل بهلل ٍجذَز زبقذت ه ذل تحذسٕ ،فهذةحت ٍ ج غذت ٍ ظٗحذةٖٗ
بلفذذةِ آىّ ،ذذسبٗت بًؿذذةى جذذِ ؾذذَٕ حذذك ،نذذسق هُلذذث ٍ  ...جذذط ّوذذ٘ي لذذطآى وٌ ذًَٖ ٍ هٌُحذذك ٗةفذذت هذذٖ قذذَز.
جذذذٖ تطزٗذذذس زض نذذذَضتٖ وذذذِ جذذذ٘ي بٗذذذي فةنذذذلِ ظهذذذةًٖ ،ووتذذذطٗي ًمهذذذةى ٍ ٗذذذة بيذذذةفِ بٕ زض آى جذذذِ ٍلذذذَٔ
هٖ پَ٘ؾت ،جِ َذَض ٗمذ٘ي زٗگذط بظ آى بٍنذة

بٖجذةظٕ ،ذحذطٕ ًوذٖ هةًذس ٍ حذةل آًىذِ ّوذِ آًْذة زض لذطآى وٌذًَٖ

جةظ ّن ٗةفت هٖ قَز.
* بزّاى خاتویت
لطآى بظ َطفٖ ،ت هطٗح هٖ وٌس وِ وذ م ذسبًٍذس ٍ ؾذٌس ًحذَت بؾذت ٍ وتذةت بؾذ م جذِ قذوةض هذٖ آٗذس (َذَض)43 /
ٍ بظ َط

زٗگط ،زٗي بؾ م ضب زٗي ذةتن هٗطفٖ هٖ وٌس( .آل ٖوطبى ٍ 48 /بحعبت )34/

ضٍقذذي بؾذذت وذذِ هٌٗذذةٕ ذةتو٘ذذت ،ههذذًَ٘ت بظ تحطٗذذف بؾذذت .بهذذة ؾذذري بٗذذي بؾذذت وذذِ چذذِ چ٘ذذعٕ بظ زٗذذي جةٗذذس
ههَى بظ تحطٗف جةقس؟ ٗمٌ٘ ًة آً ِ جِ ًذةم زٗذي ٍ هجوَٖذِ ّذسبٗت بلْذٖ جذطبٕ ٗذه پ٘ذةهحط ًذةظل گكذتِ بؾذت ٌٗٗذٖ،
وتةت بٍ جةٗس ههَى بظ تحطٗف جةقس ٍ بٗي قطٌ بظم ههًَ٘ت زٗي بظ تحطٗف بؾت.
* بزّاى جاهؼیت
لطآى زض ضبؾذتةٕ ّذسبٗت ٍ ضبٌّوذةٖٗ جكذط ،بظ ج٘ذةى چ٘ذعٕ وذِ بظهذِ جكذط زض بهذط ؾذٗةزت جةقذس ،فطٍگذصبضٕ ًىذطزُ
بؾت .لذطآى حةيذط ّوةًٌذس لذطآى هَجذَز زض گصقذتِ ّذة زبضبٕ بٗذي نذفت بؾذت .حذةل بگذط لذطآى زض ظهذةى حةيذط،
زبضبٕ چٌ٘ي نفتٖ بؾذت ،چگًَذِ هذٖ تذَبى بحتوذةل زبز وذِ زض آى ًمهذةى ٗذة ظٗذةزتٖ ضخ زبزُ جةقذس؟ جٌذةجطبٗي لذطآى
وًٌَٖ بظ ّط گًَِ تب٘٘طٕ ههَى بؾت.
* بزّاى تَاتز
جطّةى تَبتط ٗة يطٍضت تَبتط لطآى ٗىذٖ بظ زبٗذل هْذن زفذٕ قذحِْ تحطٗذف هذٖ جةقذس .قذطٌ پذصٗطفتي لذطآى ،چذِ زض
ول ٍ چِ زض جٗى ،هتَبتط جَزى آى بؾت.
لذذطآى زض ّذذط حذذط

ٍ ّذذط ولوذذِ ٍ حتذذٖ زض حطوذذةت ٍ ؾذذىٌةت ً٘ذذع جةٗذذس هتذذَبتط جةقذذسٌٗٗ ،ذذٖ ّوگذذةى (جوْذذَض

هؿذذلو٘ي) آى ضب زؾذذت جذذِ زؾذذت ٍ ؾذذٌِ٘ جذذِ ؾذذٌِ٘ ،جذذِ َذذَض ّوگذذةًٖ ًمذذل وذذطزُ جةقذذٌس .بظ بٗذذي ضٍ آً ذذِ زض ظهٌ٘ذذِ
تحطٗف گفتِ بًس وِ ف ى ولوِ ٗة فذ ى جولذِ ،بظ لذطآى جذَزُ ،چذَى جذة ًمذل آحذةز ضٍبٗذت قذسُ لةجذل لحذَل ً٘ؿذت ٍ
َحك بنل « لعٍم تذَبتط لذطآى» هذطزٍز قذوطزُ هذٖ قذَز ٍ بٗذي بنذل ٗىذٖ بظ هؿذةئل يذطٍضٕ بؾذ م ٍ هذَضز بتفذةق
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ٖلوةؾذذت ٍ بؾةؾ ذةً ذحذذط ٍبحذذس زض هؿذذةئل بنذذَلٖ ٍ و هذذٖ فةلذذس بٖتحذذةض بؾذذت ٍ نذذطفةً زض هؿذذةئل فطٖذذٖ ٍ ٖولذذٖ
بٖتحةض زبضز» (هٗطفت4443 ،ـ ،ل )485

* ضواًت الْی
ٗىٖ بظ ضٍقي تطٗي زبٗل جذط ؾذ هت لذطآى ٍ ض نز قذحِْ تحطٗذف ،يذوةًتٖ بؾذت وذِ ذسبًٍذس ْٖذسُ زبض قذسُ بؾذت
وِ لطآى ضب پَ٘ؾتِ هَضز ٌٖةٗت ذَز لطبض زبزُ ٍ بظ گعًس آفةت ههَى جسبضز.
« إًِذة ًَحٕيُ ًَعذلٌَْة بلصووْطَ ٍٓإًِذذة لَذِٔ لَحٓذةفَُِٓىَ جذٖ تطزٗذس ،هذة بٗذي لذطآى ضب جذِ تذسضٗج ًذةظل وذطزُ بٗذن ٍ ،لُٗذ ًة ًگْحذةى آى
ذذذَبّ٘ن جذذَز»(.حجذذط )5/بٗذذي آٗذذِ وذذةه ً ؾذ هت لذذطآى ضب تًذذو٘ي هذذٖ وٌذذس( .هٗطفذذت4443 ،ـ ،ل  )26زض بٗذذي
آِٗ وَتةُ زُ ًَٔ تةو٘س جىةض ضفتِ بؾذت پذٌج تةو٘ذس جذطبٕ ًذعٍل لذطآى وذِ زض ولوذةت « إًذةً ،حذيً ،علٌذة ،بلذصوط» ًْفتذِ
قسُ ٍ پٌج تةو٘س جطبٕ حفّ لذطآى بظ ّذط ًذَٔ تب٘٘ذط ٍ تحذَلٖ وذِ زض ولوذةت «بىً ،ذة ،لذِ ،ل ،حذةفَٓى» بؾذت وذِ زض
بنذذُ ح بزج٘ذذةت ٖذذطت جذذطبٕ بّذذل فذذي ضٍقذذي بؾذذت( .لطبئتذذٖ4456 ،ـ ،ر ،2ل  )443ذسبًٍذذس َحذذك بٗذذي آٗذذِ،
ٍٖسُ زبزُ آى ضب بظ ّذط ًٓذط حفذّ ٍ پةؾذسبضٕ وٌذس هحةفٓذت بظ ّذط گًَذِ تحطٗذف ٍ هحةفٓذت بظ فٌذة ٍ ًذةجَزٕ ٍ
هحةفٓت بظ ؾفؿُِ ّةٕ زقوٌةى ٍؾَؾِ گط.
* شیَُ ٍحیاًی قزآى
بٗذذي جطّذذةى هحتٌذذٖ جذذط ًگذذطـ هؿذذلوةًةى جذذط هؿذذالِ ٍحذذٖ ٍ توذذةٗع هؿذذ٘ح٘ةى بظ آى بؾذذت .هؿذذلوةًةى هٗتمسًذذس ٍحذذٖ
زضٍبلٕ تىلن ٍ گفتةض لفٖٓ ذسبًٍس بؾذت وذِ جذِ ٍؾذ٘لِ جحطئ٘ذل جذِ پ٘ةهحط(نذلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍؾذلن) هذٖ ضؾذ٘س ٍ
بٗكةى هَْف جَز ٖ٘ي ّوةى بلفذةِ ضب جذط هذطزم جطؾذةًس .بهذة هؿذ٘ح٘ةى جذط بٗذي جةٍضًذس وذِ ٍحذٖ زضحم٘مذت بًىكذة
ذسب ٍ تجطجِ بًؿةى بؾت وِ زض جكط تجلذٖ هذٖ وٌذس ٍ بٗذي ٖةهذل بًؿذةًٖ بؾذت وذِ آى ضب زض همذةم جذةظگَ ،تٗح٘ذط هذٖ
وٌس ٍ لصب هوىذي بؾذت زض تٗح٘ذط آى ،هطتىذث بقذتحةُ ّذن جكذَز .ضٍقذي بؾذت وذِ َحذك ًگذطـ بٍل جذِ ٗمذ٘ي بلفذةِ
لذذطآى ًوذذٖ تَبًذذس بظ ًمذذف ٖةهذذل بًؿذذةًٖ هتذذأثط قذذَز .بظ بٗذذي ضٍ چذذةضُ بٕ جذذع پذذصٗطفتي تحطٗذذف ًةپذذصٗطٕ لذذطآى جذذط
بؾةؼ زٗسگةُ هؿلوةًةى زض ج٘ي ًوٖ هةًس(.هٗطفت4443 ،ـ ،ل )423
* شیَُ بیاًی
لطآى زض جْت تٗةضو جة هٌةفٕ ظٍضهٌذسبى ٍ ؾذلُِ جَٗذةى ،جذ٘ف بظ آًىذِ جذِ ًذةم بقذرةل جخذطزبظز جذِ ج٘ذةى قذةذم
تَجِ وطزُ بؾت ٍ جِ بؾذت ٌةٕ تهذطٗح ًذةم جطذذٖ بفذطبز ،جذِ هذَبضز جعئذٖ ًخطزبذتذِ بؾذت ٍ .بٗذي ٗىذٖ بظ توْ٘ذسبت
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بلْٖ زض ههًَ٘ت لطآى بؾت وِ جِ ًَجِ ذذَز جةٖذث گطزٗذسُ ،جذطبٕ وؿذٖ بًگ٘ذعُ وتوذةى ٗذة تحذط

آٗذةت پذ٘ف ً٘ةٗذس

ٍ جْةًِ بٕ جطبٕ زؾ٘ؿِ حةووةى جِ ََض آقىةض ًحةقس.
* شیَُ ًشٍل قزآى
ٗىٖ بظ توْ٘سبت بلْذٖ جذطبٕ ههذَى هةًذسى لذطآىً ،ذعٍل تذسضٗجٖ آى ،آى ّذن جذة ؾذحه ٍ جطًةهذِ بٕ ٍٗذػُ بؾذت .زض
هست تمطٗحةً  64ؾذةل ،آٗذةت جذِ زٍ قذىل ًذةظل قذسُ بؾذت .آٗذةتٖ وذِ زض آغذةظ جٗ ذت زض هىذِ ًذةظل گطزٗذسُ بؾذت،
آٗذذةتف وَتذذةُ ٍ هذذَظٍى بؾذذت هةًٌذذسٍٓ « :بلًُّ ذحٓى * ٍٓبللذٕ٘ ذلِ إِشَب ؾٓ ذجٓى * هٓذذة ٍٓزَٖٓ ذهٓ ضٓجُّ ذهٓ ٍٓهٓذذة لَلَذذى * ٗ ٍ »...ذذة «
بلطذحٕوٓيُ * ٖٓلذنٓ بلْمُطْآىَ * ذَلَكَ بلْئًِؿٓةىَ »
بٗي همذةَٕ وَتذةُ ٍ هذَظٍى زض حفذّ آٗذةت ،تذأث٘ط جذٖ قذةئحِ بٕ زبقذتٌس ،آى ّذن زض ه٘ذةى هذطزم ضٍظگذةضٕ وذِ بهذٖ
جَزُ بًس .بهة زض ؾةل ّةٕ جٗس آٗذةت ٍ ؾذَضُ ّذةٕ جعضگتذطٕ زض هسٌٗذِ ًذةظل قذسُ بؾذت ،ظٗذطب زض هسٌٗذِّ ،ذن آضبهذف
ج٘كذذتطٕ جذذطبٕ هؿذذلوةًةى جذذَزُ ٍ ّذذن بهىةًذذةت ًَقذذتي ٍ ثحذذت آٗذذةت ٍجذذَز زبقذذتِ بؾذذت .جذذةبذطًُ ،ذذعٍل تذذسضٗجٖ
لطآى ،بٗذي ًت٘جذِ ضب زبقذت وذِ ٍلتذٖ چٌذس آٗذِ ًذةظل هذٖ قذس ،پ٘ذةهحط آى ضب جذطبٕ هؿذلوةًةى هذٖ ذَبًذس ٍ آًذةى ً٘ذع
حفّ هٖ وطزًس ٍ جٗس آِٗ بٕ زٗگط ًةظل هٖ گكت( .هٗطفت4443 ،ـ ،ل )428
* تکاهل خط ٍ کتابت
جطبٕ حفّ ٗه هتي جذِ نذَضت بنذلٖ ،جةٗذس قذطبٍٗ َح٘ٗذٖ چٌذ٘ي بهذطٕ فذطبّن جةقذس .زض ٖهذطّةٕ گصقذتِ تىةهذل
ذٍ ٍ پ٘كطفت وتةجت جِ آى ه٘عبى ًحذَزُ بؾذت وذِ جتَبًذس هتٌذٖ ضب زض جؿذتط ذذَٗف ٍ جذِ نذَضت وةهذل حفذّ وٌذس.
بلحتِ جة ضقس توذسى جكذطٕ ،ظهٌ٘ذِ ّذةٕ بظم جذطبٕ چٌذ٘ي بهذطٕ پسٗذسبض هذٖ قذس چٌذةى وذِ جذِ ًٓذط جطذذٖ زض ظهذةى
ضؾَل بهلل (نلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍؾذلن ) قذطبٍٗ ٍ هَلٗ٘ذت چٌذ٘ي وذةضٕ هْ٘ذة قذس ٍ ظهٌ٘ذِ ضب جذطبٕ حفذّ ٍ نذ٘ةًت
لطآى فطبّن آٍضزّ( .وةى ،ل )422

ً -2قلى
الف :قزآى
*آیِ حفظ:
« إًِذة ًَحٕيُ ًَعذلٌَْة بلصووْطَ ٍٓإًِذة لَِٔ لَحٓةفَُِٓىَ هة لطآى ضب فطٍ فطؾتةزٗن ٍ آًطب حفّ ذَبّ٘ن ًوَز» (حجط)4/
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«زض فمطُ إًِذة لَِٔ لَحةفَُِٓىَ ،بٗي ؾذِ بؾذلَت جذطبى تأو٘ذس جذِ وذةض ضفتذِ بؾذت« :إىّ» ،يذو٘ط «لذِ» ٍ «بم» «لحذةفَٓى» وذِ
ّوگى ًكةى حتو٘نت بٗذي هحةفٓذت بؾذت .شوذط ٍ حفذّ جذِ نذَضت هُلذك ج٘ذةى قذسُ ٍ جذِ ظهذةى ٗذة حذةلتى ذذةل
هم٘نس ًكسُ بؾت ٌٗٗى لطآى زض ّوِ ظهةًْة بظ ّطگًَذِ تحطٗذف جذِ فعًٍذى ٗذة وةؾذتى ٗذة تب٘٘ذط زض لفذّ ٗذة تطت٘حذى وذِ
آى ضب بظ شوذذط ذسبًٍذذس جذذَزى جٌ٘ذذسبظز ،ههذذَى ٍ هحفذذَِ بؾذذت» (جذذَبزى آهلذذى4431 ،ـ ،ل )01هطحذذَم فذذ٘ى
وةقذذةًى بْْذذةض ه ذىزبضز ٍ« :بًذذة لذذِ لحذذةفَٓىٌٗٗ ،ذذى :هذذة لذذطآى ضب بظ تحطٗذذف ٍ تب٘٘ذذط ٍ فعًٍذذى ٍ وةؾذذتى ،هحةفٓذذت
هىوٌ٘ن» (.ف٘ى وةقةًى4140 ،ق ،ر ،4ل)343
فرط ضبظى زض تفؿ٘ط وح٘طـ پ٘طبهَى بٗذي آٗذِ هذىگَٗذس ٍ ...« :هذة لذطآى ضب بظ ّذط گًَذِ تحطٗذف ٍ ظٗذةز ٍ وذن قذسى،
ًگْسبضى هىوٌ٘ن» (فرط ضبظٕ4114 ،ق ،ر  ،44ل)414 -411
*آیِ ًفى باطل:
ل هِذيْ حٓىِذ٘نٍ حٓوِ٘ذس زض حم٘مذت بٗذي وتذةجى
ذ ْلفِْذن َت ٌْعِٗذ ٌ
ي َ
ي ٓٗ ٓسٕٗذ ِِ ٍٓ ب هِذ ْ
ي جٓذ ٕ٘ ِ
ل هِذ ْ
ت ٖٓعِٗ ٌع ب ٓٗ ْأتِ٘ذ ِِ بلْحةَِذ ُ
« ٍٓ ِإ ذً ِٔ َلىِتة ٌ
بؾت ،قىؿت ًةپصٗط وذِ ّ٘ گًَذِ جذةَلى ًذِ پذ٘ف ضٍ ٍ ًذِ بظ پكذت ؾذط جذِ ؾذطب٘ آىً ،وذىآٗذس چذطب وذِ بظ ؾذَى
ذسبًٍس حى٘ن ٍ قةٗؿتِ ؾتةٗفً ،ةظل قسُ بؾت »( .فهلت) 11-14/
بٗذذي آٗذذِ قذذطٗفِ ،زبلذذت زبضز جذذط بٌٗىذذِ جةَذذل جذذِ حذذطٗن لذذطآى ،ضبُ پ٘ذذسب ًوذذىوٌذذس ٍ .بهىذذةى ًذذسبضز آٗذذةت هحةضوذذِ آى
تحسٗل ٍ تب٘ ٘ط ًوةٗس .جٌذةجط بٗذي ،تحطٗذف وذِ بظ ههذةزٗك جذةضظ ٍ آقذىةض جةَذل بؾذت ّطگذع جذِ حذطٗن آى ضبُ ًرَبّذس
ٗةفت.
هطحَم ٖ هِ َحةَحةئى هىفطهةٗس« :آهسى جةَذل جؿذَى لذطآى ،جذِ بٗذي هٌٗذى بؾذت وذِ جةَذل زض آى ،ضبُ پ٘ذسب وٌذسٗ .ذة
جًٗى بظ بجعبه آى بظ ج٘ي جطٍز ٍ جةَل قذَز ٗذة ّوذِبـ ،جُذَضٕ وذِ جًٗذى بظ حمذةئك ٍ هٗذةض
قَزٗ ٍ .ة جًٗذى بظ بحىذةم ٍ قذطبٕٗ ٍ ً٘ذع تَبجذٕ آى بحىذةم بظ هٗذةض

حمذِ آى ،غ٘ذط حمذِ

بذ ل٘ذِ ٍ ٗذة ّوذِ آً ذِ وذِ گفتذِ قذس لبذَ

گطزز جَُضٗىِ زٗگط لةجل ٖول ًحةقس»َ( .حةَحةٗى4142 ،ق  ،ر ، 42ل ) 443
ب :سٌت
*حذیث ػزضِ بز قزآى:
ت بللّذ ِِ
ك وتذة ٓ
ت بهلل فوذة ٍبفَذ َ
ث فأ ٕٖطِيذَُ ٖلذى وتذة ِ
ى لىذن ٌّٖذى حذسٗ ُ
پ٘ةهحط فطهَزْ «:و طلَى ٕن بلْأحةزٗذث جٓٗذسى ،فذئشب ض ٍِ ٓ
فةلْحٓلَُ ٍ هة ذةلفٓ فَطزنٍُ) جٗس بظ هذي ضٍبٗذةت ظٗذةزى جذطبى قذوة ًمذل هذى وٌٌذس .لذصب ٍلتذى ضٍبٗتذى بظ هذي ًمذل قذس،
آًذذطب جذذط لذذطآى ٖطيذذِ وٌ٘ذذس بگذذط هَبفذذك وتذذةت ذذذسب (لذذطآى) جذذَز جخصٗطٗذذس ٍ بگذذط هرذذةلف جذذَز بظ آى نذذطفٌٓط
ًوةئ٘س(.بهٌٖ٘4141 ،ق ،ر ،3ل)11
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ّو ٌذذ٘ي زض حذذسٗ ٖ زٗگذذط فطهَزًذذس « :إِشَب جٓذذةهٓوُنٕ ٌٖٓذذذة حٓ ذسِٗثٌ فَةٖٕطِيُذذَُٔ ٖٓلَذذى وِتَذذةتِ بللذ ذِِ -فَوٓذذة ٍٓبفَ ذكَ وِتَذذةتٓ بللذ ذِِ
فَرُصٍُُٔ ٍٓ هٓة ذةلفٓ فَطزنٍُ ّطگةُ بظ هة حذسٗ ٖ ضؾذ٘س آى ضب جذط لذطآى ٖطيذِ وٌ٘ذس ،بگذط هَبفذك جذة آى بؾذت جگ٘طٗذس ٍ
بگط هرةلف بؾت وٌةض جگصبضٗس »( .حط ٖةهلٖ4114 ،ق ،ر،11ل )111

* احادیث ثقلیي:
« بٗي بحةزٗثً ،عز فطٗم٘ي هتَبتطًذس ،توؿذه جذِ لذطآى ٍ ٖتذطت ضب ٍبجذث هذىزبًٌذس .بگذط لذطآى تحطٗذف قذسُ جةقذس،
ّسبٗت وٌٌسُ ً٘ؿت ٍ ًحةٗس جِ آى توؿه جؿذت ،لذ٘ىي بٗذي بحةزٗذث توؿذه جذِ لذطآى ضب تذة بجذس ٍبجذث ٍ يذطٍضى
هىزبًٌس ،پؽ پٌسبض تحطٗف لطآى جةَل بؾت»ً ( .جةضظبزگةى4431 ،ـ ،ل)14
الف :رٍایت اٍل
زض ًةهِ بٕ وِ بهذةم جذةلط (ٖل٘ذِ بلؿذ م) جذِ ؾذٗس بلر٘ذط ًگةقذتِ ،چٌذ٘ي آهذسُ بؾذت ٍ « :وذةى هذي ًحذصّن بلىتذةت أى
ألةهَب حطٍفذِ ٍ حطفذَب حذسٍزُ  ٍ »...پكذت ؾذط بًذسبذتي وتذةت ٗىذٖ جذةٗي بؾذت وذِ حذطٍ

ٍ ولوذةت آى ضب جطپذة

زبضًذذس (ٍ جرَبًٌذذس) ٍلذذٖ حذذسٍز ٍ بحىذذةم آى (ٍ همذذطضبتف) ضب تحطٗذذف وٌٌذذس (ٍ تب٘٘ذذط زٌّذذس) (.ولٌ٘ذذٖ4343 ،ق،
ر،4ل 84هجلؿٖ4343،ق ،ر،68ل)448
زض بٗي ضٍبٗت قطٗف ،بظ زؾتحطز جِ هٗذةًٖ ٍ تفةؾذ٘ط هٌحذط

جذِ ه٘ذةى آهذسُ بؾذتٍ ،لذٖ بلفذةِ ٍ ٖحذةضبت لذطآى ّذن

چٌةى زؾت ًرَضزُ بؾت.
ب :رٍایت دٍم
بجَ جه٘ط ،بظ بهةم نةزق (ٖلِ٘ بلؿ م) هٖ پطؾس ،هطزم هٖ گٌَٗس چطب ذسبًٍس فطهَزُ بؾت:
« ...أَََِ٘ٗٔبْ بللّذِٓ ٍٓأََِ٘ٗٔذَبْ بلطذؾٔذَلَ ٍٓإٍُٔلِذٖ بألَهٕذطِ ٍ »...لذٖ ًذةهٖ بظ ٖلذٖ ٍ ذةًذسبى بٍ ًحذطزُ بؾذت؟ حًذطت فطهذَز :زض
لطآى فطًِٗ ًوذةظ ًذةظل گطزٗذسٍ ،لذٖ بظ ضوٗذةت ٍ قذطبٍٗ آى ًذةهٖ جذطزُ ًكذس تذة آًىذِ پ٘ذةهحط (نذلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍآلذِ
ٍؾلن) ذَز ج٘ةى ًوَزٖ٘ ( .ةقٖ4444 ،ق،ر،4ل)684
زض بٗي ضٍبٗت قطٗف ،بٗي بنل ت ح٘ت قذسُ بؾذت وذِ لذطآى ،جذةٕ ج٘ذةى بنذَل ٍ ول٘ذةت فذطبئى ٍ بحىذةم بؾذت ٍ
ج٘ةى فطٍٔ ٍ جعئ٘ةت جط ْٖسُ پ٘بوحذط بؾذت .زض ًت٘جذِ بهذةم ( ٖل٘ذِ بلؿذ م) تمطٗذط فطهذَز وذِ زض لذطآى ّطگذع ًذةهٖ بظ
ٖلٖ ٍ ذةًسبى بٍ جذطزُ ًكذسُ بؾذت ظٗذطب بٗذي ٍْ٘فذِ پ٘بوحذط جذَزُ تذة هةًٌذس ج٘ذةى ضوٗذةت ٍ قذطبٍٗ ًوذةظ ،آى ضب ً٘ذع
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ج٘ةى وٌس لصب ّط گًَذِ ضٍبٗذت يذٗ٘ف بلؿذٌس وذِ حذةوٖ بظ جذَزى بؾذن ٖلذٖ (ٖل٘ذِ بلؿذ م) ٍ ذةًذسبى بٍ زض لذطآى ٍ
ؾخؽ ؾةلٍ قسى آًْة بظ لطآى بؾتَ ،حك بٗي ضٍبٗت هطزٍز قٌةذتِ قسُ بؾت.
ج :رٍایت سَم
قذ٘د هف٘ذس بظ جذةجط بٍ ّذذن بظ بهذةم جذةلط (ٖل٘ذذِ بلؿذ م) ضٍبٗذت هذٖ وٌذذس وذِ فطهذَزٌّ :گذذةم ْْذَض ،حًذطت هْذذسٕ
(ٖجل بهلل تٗةلٖ فطجِ بلكطٗف ) جذِ هذطزم لذطآى هذٖ آهذَظز .آًگذةُ هكذىل تذطٗي وذةض زض بٗذي هؿذةلِ تطت٘ذث ههذحف
قذذطٗف بؾذذت ظٗذذطب زض تطت٘ذذث ،ههذذحف حًذذطت جذذة تطت٘ذذث ههذذحف فٗلذذٖ تفذذةٍت زبضز( .هف٘ذذس4344 ،ق ،ر،6
ل )442
بٗذذي حذذسٗث ،جذذط آى زبلذذت زبضز ،لطآًذذٖ وذذِ حًذذطت بضبئذذِ هذذٖ زٌّذذس ججذذع زض تطت٘ذذث ٍ ًحذذَُ تذذأل٘ف آٗذذةت ٍ
ؾَضُ ّةّ٘ ،چ گًَِ تفةٍتٖ جة ههحف هَجَز ًسبضز.

شَاّذ تاریخی
*بّتوةم پ٘ةهحط بوطم (نلى بللِّ ٖلِ٘ ٍ آلِ ٍ ؾلن ) ٍ نحةجِ
بّتوةم پ٘ةهحط بوطم (نذلى بللّذِ ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍ ؾذلن ) جذِ حفذّ ٍ يذحٍ لذطآى بظ هؿذلّوةت تذةضٗرى بؾذت .آى حًذطت
(نلى بللِّ ٖلِ٘ ٍ آلِ) ٌّگةم زضٗةفت ٍحى جِ لحةِ بقت٘ةق ٍبفط جِ فطبگ٘طى آًْة جِ تىطبض آٗةت هىپطزبذت.
*بّتوةم هؿلوةًةى
جذذٖ قذذه بظ بّتوذذةم پ٘ذذةهحط (نذذلٖ بهلل ٖل٘ذذِ ٍ آلذذِ ٍ ؾذذلن) جذذط لطبئذذت لذذطآى ٍ تحفذذّ٘ آى ،هؿذذلوةًةى جةهٗذذِ آى
ضٍظ ،فً٘لت جعضگٖ جذطبٕ حفذّ لذطآى لةئذل جَزًذس .هذَهي ٍ هٌذةفك زض بٗذي جْذت جذط ٗىذسٗگط ؾذحمت هذٖ گطفتٌذس.
هٗةقذذطت ٍ بًذذؽ جذذة لذذطآى ،جذذعه آزبت ٍ ضؾذذَم هذذطزم زضآهذذسُ جذذَز ٍ زض هؿذذةئل ٍ هكذذى ت ذذذَز جذذِ آى هطبجٗذذِ
هٖ وطزًس .تمسؼ ٍ فً٘لت ٗةفتي لطآى ًذعز هؿذلوةًةى ،بٗذي ًت٘جذِ ضب جذِ زًحذةل زبقذت وذِ وؿذٖ ًوذٖ تَبًؿذت بٗذسُ
تب٘٘ط لطآى ضب زض ؾط جخطٍضبًس.
گصقتِ بظ بّتوةم نذحةجِ زض ظهذةى ح٘ذةت پ٘ذةهحط (نذلى بللّذِ ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍؾذلن) ًؿذحت جذِ حفذّ ٍ حطبؾذت لذطآى،
بٗي بّتوذةم پذؽ بظ ضحلذت پ٘ذةهحط (نذلى بللّذِ ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍؾذلن) تَؾذٍ آًذةى ٍ تةجٗذةى ٍ ؾذةٗط هؿذلوةًةى بؾذتوطبض
ٗةفت»(.جَبزى آهلى4431 ،ـ  ،ل)411-444
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*هوةًٗت بظ بفعٍزى حىن ضجن:
«ذل٘فذذِ زٍم هٗتمذذس جذذَز آٗذِ ضجذذن جذذعه لذذطآى جذذَزُ ٍ زض ظهذذةى پ٘ذذةهحط (نذذلى بللّذذِ ٖل٘ذذِ ٍ آلذذِ ٍؾذذلن) تذ ٍت
هى قسُ ،بهة ٌّگذةم تذسٍٗي لذطآى زض آى ثحذت ًكذسُ بؾذت بظبٗذيضٍ زٍضبى ذ فذت ذذَز ؾذرت وَقذ٘س تذة آٗذِ
هسٖةٗى ذَٗف ضب زض ههحف جٌگةضز ،بهة نحةجِ ٍ هؿلوةًةى ظٗط جةض آى ًطفتٌس»ّ(.وةى ،ل)414
*جلَگ٘طى بظ حص

ٍبٍ بظ لطآى:

ؾََ٘ى ًمل وطزُ بؾذتٖ :وذط بٖتمذةز زبقذت وذِ زض آٗذِ «بلؿَذةجِمَُىَ بلْذأٍََلَُىَ هِذيَ بلْؤْذةجِطِٗيَ ٍٓ بلْأًَْهذةضِ ٍٓ بلذذصِٗيَ
بتذحٓٗٔذذَّٔنٕ جِئِحٕؿذذةىٍ» (تَجذذٍِ« )411/بٍ» ًحةٗذذس زض «ٍٓ بلذذذصِٗيَ» جةقذذس .ظٗذذس گفذذت :ذذذَت قذذوة جذذة فكذذةض ٍ ظٍض
ى آهذس،
ى جذي وٗذث ضب حةيذط وٌ٘ذس تذة ًٓذط بٍ ضب جذسبً٘نٍ .لتذى بجذ ن
هى گَٗ٘س ،حةل هة چِ جگذَٗ٘ن ٖوذط گفذت :بجذ ن
ٖوط هَئَ ضب بظ بٍ پطؾف وذطز ٍ بجذىن جذي وٗذث گفذت ٍٓ« :بلذذصِٗيَ» زضؾذت بؾذت ًذِ «بلذصٗي» .جذة بٗذي ؾذري،
زٗگط ٖوط هرةلفتى ًىطز(ّوةى ،ل)411
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ًتیجِ گیزی
لذذطآى هٗتحطتذذطٗي هٌحذذٕ هٗذذةض

بؾ ذ م ٍ هٗجذذعٓ جذذةٍزبى ضؾذذَل گطبهذذٖ بؾذذت .تٌْذذة وتذذةت آؾذذوةًٖ وذذِ بظ تحطٗذذف

ههذذَى هةًذذسُ ٍ جكذذط بظ آٍضزى حتذذٖ ؾذذَضُ بٕ وَچذذه ّوةًٌذذس آى ٖذذةجع بؾذذت .بؾذذ م جذذِ ٌٖذذَبى آذذذطٗي ٍ
وةهل تذطٗي ٍ جطتذطٗي زٗذي بلْذٖ زض جطگ٘طًذسٓ لذَبًٌٖ٘ بؾذت وذِ تٗذةلٖ ٍ تىةهذل هذةزٕ ٍ هٌٗذَٕ بًؿذةى ضب تًذو٘ي
وذذطزُ بؾذذت ٍ بنذذ٘ل تذذطٗي هٌحذذٕ جةٍزبًذذٔ آى لذذطآى وذذطٗن بؾذذت .تب٘٘ذذط ٍ تحطٗذذف زض وتذذةت ّذذةٕ آؾذذوةًٖ پ٘كذذ٘ي،
گطچِ ضبُ ضب جط ذسقِ زض بنَل ٍ بضوذةى بزٗذةى بلْذٖ گكذَزُ ،بهذة جذِ لحذةِ ؾذ٘ط تذسضٗجٖ لذَبً٘ي بلْذٖ ٍ جذةٗگعٗي
قطبٕٗ آؾوةًٖ ٗىٖ پؽ بظزٗگطٕ ،ذؿذةضت ًةقذٖ بظ تحطٗذف جذِ ًذَٖٖ تذسبضن ٍ جحذطبى قذسُ بؾذت .بهذة آٗذة لذطآى
وطٗن زض تةضٗد پطفطبظ ٍ ًك٘ث ذَز جة چٌذ٘ي بهذطٕ هَبجذِ گكذتِ ٍ زؾذت تب٘٘ذط ٍ تحطٗذف جذسبى ضبُ ٗةفتذِ ٗذة آى وذِ
جذذٖ ّذذ٘چ ًمهذذةى ٗذذة بفعبٗكذذٖ جؿذذتط ظهذذةى ضب جذذِ ؾذ هت ظٗذذط پذذة ًْذذةزُ ٍ زضبٗذذي جْذذت ً٘ذذع بفترذذةضٕ جذذط بفترذذةضبت
ذَٗف بفعٍزُ بؾت.
پ٘ةهحط بوذطم (نذلٖ بهلل ٖل٘ذِ ٍ آلذِ ٍ ؾذلن ) آذذطٗي پ٘ذةهحط ٍ ذذتن ًحذَت ّؿذتٌس پذؽ جةٗذس هٗجذعُ بٗكذةى وذِ لذطآى
بؾذذت ً٘ذذع وذذةه ً ٖذذةضٕ بظ ّذذط گًَذذِ ًمذذم ٍ ذلذذل جةقذذس ٍ جذذطبٕ ٖوذذَم هذذطزم ٍ زض ّوذذِ بٖهذذةض ٍ هىةًْذذة هذذَضز
بؾتفةزُ ٍ جْطُ گ٘ذطٕ جةقذس ،چذطب وذِ بگذط زض هٗجذعُ پ٘ذةهحطذتن ًحذَتً ،مهذٖ ٍجذَز هذٖ زبقذت ٍ ٗذة تحطٗفذٖ ضخ
هٖ زبز آى ضب بظ حةلت هٗجذعُ جذَزى ذذةضر هذٖ ؾذةذت ٍ ً٘ةظهٌذس بٗذي جذَز وذِ پ٘ذةهحطٕ جٗذس بظ پ٘ذةهحط بوذطم (نذلٖ
بهلل ٖلِ٘ ٍ آلِ ٍؾلن) ج ٘ةٗس تة هٗجذعُ وذةهلتطٕ بضبئذِ زّذس .زض نذَضتٖ وذِ جذط ّوگذةى هؿذلن ٍ ضٍقذي بؾذت وذِ جٗذس
بظ بٗكةى ّذ٘چ پ٘ذةهحطٕ ً٘ةهذسُ ٍ ًرَبّذس آهذس ٍ جٌذة جذط تفؿذ٘ط آٗذِ  5ؾذَضُ هحذةضن حجذط ٍ ؾذةٗط آٗذةت ٍ ضٍبٗذةت
ثةجت هٖ گطزز وذِ لذطآى جذةهٗتطٗي ٍ وذةهلتطٗي هٗجذعُ توذةم زٍضبى ٍ ٖهذطّة جذَزُ ٍ ّؿذت ٍ ذَبّذس جذَز ٍ ّذ٘چ
ٍلت تحطٗفٖ زض آى ضخ ًسبزُ ٍ ًرَبّس زبز « .إًِذة ًَحٕيُ ًَعذلٌَْة بلصووْطَ ٍٓإًِذة لَِٔ لَحٓةفَُِٓىَ »(حجط)5/
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هٌابغ ٍ هاخذ
 -4لطآى وطٗن
 -6بجي هٌَٓض ،هحوس جي هىطم4343،ق  ،لؿةى بلٗطت ،ج٘طٍت،زبض بلفىط.
 -4بجيبجٖجوَْض ،هحوس جي ظٗيبلسٗي4348 ،ق َٖ،بلٖ بللاةلٖ ،هحمكٖ :طبلٖ ،هجتحٖ ،ؾ٘س بلكْسبه ،لن.
 -3آلَؾٖ ،ؾ٘س هحوَز4110،ق ،ضٍح بلوٗةًٖ فٖ تفؿ٘ط بلمطآى ٍ بلؿحٕ بلو ةًٖ ،ج٘طٍت ،زبض بح٘ةه بلتطب

بلٗطجٖ .

 -8بهٌ٘ى ،هحوس حؿ٘ي4141،ق ،بلبسٗط ،هطوعبلبسٗط ،لن.
 -2بًَبضٕ  ،جٗفط4454 ،ـ ،بًگةضُ تحطٗف لطآى ،تْطبى ،هَؾؿِ آهَظقٖ پػٍّكٖ بهةم ذوٌٖ٘(ضُ).
 -3جَّطى ،بؾوةٖ٘ل جي حوةز4141،ق ،بلهحةح ،ج٘طٍت ،زبضبلٗلن للو ٗ٘ي.
 -4جَبزٕ آهلٖٖ ،حسبهلل4446،ـً ،عبّت لطآى بظ تحطٗف ،لن ،بؾطبه.
 -5حط ٖةهلٖ ،هحوس جي حؿي4345،قٍ ،ؾةئل بلكِ٘ٗ ،لن ،هَؾؿِ بل بلح٘ت.
 -54ذَٖٗ  ،بجَبلمةؾن57;<،ـ ،بلح٘ةى فى تفؿ٘ط بلمطآى  ،تْطبى ،زبضبل مل٘ي.
 -44ضبغث بنفْةًٖ ،حؿ٘ي جي هحوس4421،ـ ،هفطزبت بلفةِ لطآى ،تْطبى ،هطتًَٕ.
 -41ف٘ى وةقةًى ،ه هحؿي4140،ق ،تفؿ٘طبلهةفى ،تْطبى ،نسض.
َ -44حطؾى فًل جي حؿي  4421،ـ  ،هجوٕ بلح٘ةى فى تفؿ٘ط بلمطآى ،تْطبى  ،بًتكةضبت ًةنط ذؿطٍ.
َ -41حةَحةٗى ،ؾ٘س هحوس حؿ٘ي4142،ق ،بلو٘عبى فى تفؿ٘طبلمطآى ،لن ،جةهِٗ هسضؾ٘ي حَظُ ٖلوِ٘ لن.
َ -48حةَحةٖٗ ،ؾ٘س ههُفٖ1358،ـ ،فطٌّب ًَٗي ٖطجٖ – فةضؾٖ ،تْطبى ،بؾ هِ٘.
ٖ٘ -41ةقٖ ،هحوس جي هؿَٗز4444،ق ،تفؿ٘ط ٖ٘ةقٖ ،هحمكّ :ةقن ضؾَلٖ هح تٖ ،تْطبى ،هُحِٗ بلٗلوِ٘.
 -42فرطبلسٗي ضبظٕ ،هحوسجيٖوط بلتو٘وٖ4114،ق ،بلتفؿ٘ط بلىح٘ط ،ج٘طٍت ،زبضبلىتث بلٗلو٘ٔ.
 -43لطبئتٖ ،هحؿي4456،ـ ،تفؿ٘ط ًَض ،لن ،هطوع فطٌّگٖ زضؾْةٖٗ بظ لطآى.
 -45لطقٖ ٖ ،لٖ بوحط4486 ،ـ  ،لةهَؼ لطآى ،تْطبى ،زبضبلىتةت بؾ هٖ.
 -11ولٌٖ٘ ،هحوس جي ٗٗمَت جي بؾحةق4343 ،ق ،بنَل وةفٖ ،هحمكٖ :لٖ بوحط غفةضٕ ،تْطبى ،زبض بلىتث ببؾ هِ٘.
 -64هف٘س ،هحوس جي هحوس4344،ق ،بإلضقةز فٖ هٗطفٔ حجج بهلل ٖلى بلٗحةز ،لن ،وٌگطُ ق٘د هف٘س.
 -11هجلؿٖ ،هحوس جةلط4343 ،ق ،هطآُ بلٗمَل فٖ قطح بذحةض بلطؾَل ،تْطبى ،زبضبلىتث ببؾ هِ٘.
 -67هٗطفت ،هحوس ّةزٕ4431،ـ ،ن٘ةًٔ بلمطآى هي بلتحطٗف ،زبضبلمطآى ،لن.
 -68هٗطفت ،هحوس ّةزٕ4443،ـ ،تةضٗد لطآى ،زبضبلمطبى لن.
 -69هٗطفت ،هحوس ّةزٕ 57=5،ـ بلتوْ٘س فٖ ٖلَم بلمطآى،لن.
ً -6:جةض ظبزگةى ،فتح بهلل4431،ـ ،تحطٗف ًةپصٗطٕ لطآى ،تْطبىً ،كطهكٗط.
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