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 همذهِ

مـرٞیت ٝلمی ٩ـ ن اف م٦اهیم وىپؼیؼی امت که تٞـی٤ واصؼی اف  ن اؿائهه ويهؼه امهت. ػؿ ایهه 
ـاؾاؿی مٞىا»م٪اله، مـرٞیت ٝلمی به مٞىای  امت که بهـ مبهاوی مهمهی « ػاؿ ٩ـ ن کـیم بـ ٥لن٦ه اح

اى بىػن ٩ـ ن کـیم به ویافهای امامی اونهان و ... امهتىاؿ امهت.  وگی و پامظچىن رامٞیت، راوػا
ـاهؾاؿی مهی بغيهی،  های مغتل٦هی وٚیهـ مىبهٜ بهىػن، الها. تىاوهؼ بهه اىوههمـرٞیت ٝلمهی یها اح

ـػ و وگـه تَىیـ ىىػ و ىامل مباصج ػ کمال ٝلمهی  ی و بـونٝلم ؿونبغيی، ػاوؿی و ت٢ییـ ؿویک
ٝلمی به مٖالٞات و مضتىای ػؿون هـ یک اف ٝلى.، وٚیهـ م٦هاهیم،  ػؿونىىػ. مباصج هـ ػاوو می

ػمهته اف مباصهج طإهال٧  ٝلمهی بهه  ن منائل و اٍىل و ٩ىاٝؼ ههـ ٝلهم وٚهـ ػاؿػ و مباصهج بـون
ـاؿ ومی می ـػ و منؤله  ن ٝلم به ىىػ[ که ػؿ عىػ  ن ٝلم مىؿػ بـؿمی ٩  یؼ. ایه مباصج ىماؿ ومی ای
، «مبههاػی تَههىؿی و تَههؼی٪ی»هههـ ٝلههم و اف رملههه ٥لنهه٦ه ٝباؿتىههؼ اف: ٕىؿ کلههی ػؿ مههىؿػ  بههه

 «.ؿاهبـی و مؼیـیت ٝلم»و « ىىامی ؿوه»
ـػافیم کهه اف رملهه  ػؿ ایه م٪اله به بـؿمی مـرٞیت ٝلمی ٩هـ ن ػؿ ٝـٍهه ؿوه ٥لنه٦ه می په

ـتی  مه منؤله ؿا واکاوی عىاهیم  منائل مهم بـون ـای ایه مىٚىؿ به ت ـػ: ٝلمی ٥لن٦ه امت. ب  ک
  ن بهه و مغه ا٦تهه بنیاؿ ٝ٪ل اف کـیم ٩ـ ن و امت ٝ٪لی ؿوه ٥لن٦ه، وغنت اف وزاکه ؿوه

امهت و ایهه  ٥لن٦ی ؿوه ٝ٪لی همان ؿوه  یا ػهیم کهبه ایه پـمو پامظ می ػاؿػ، فیاػی اهتما.
 ؿوه اف ؿا  ن کهه امهت عاٍهی ههای ویژای ػاؿای ٥لنه٦ی ؿوه  وکه یا ػو ػؿ ص٪ی٪ت یک ؿوىىؼ

مهئال  باىىؼ، ػاىته ت٦اوت باهم چه و باىؼ واصؼ ٥لن٦ی و ٝ٪لی ؿوه کىؼ.  وگاه چهمی رؼا ٝ٪لی
   یا عیـ. کىؼمی ؿا تؤییؼ ٥لن٦ی ؿوه کـیم ٩ـ ن ىىػ که  یاػو. مٖـس می

وؿفی منلماوان مغه عىاهیم ا٦هت و بهه  های ٩ـ وی بـ ؿوه ٥لن٦ه ػؿ وهایت ویق اف تؤحیـ  مىفه
اوؼ و چگىوهه بهه اٍهالس و که تٞالیم ٩ـ وی چه تؤحیـی بـ ؿوه ٥لن٦ه ػاىته ػهیمایه مئال پامظ می
 کىیم. اوؼ. اف ایه ٕـی٨، مـرٞیت ٝلمی ٩ـ ن ؿا ػؿ ٝـٍه ؿوه ٥لن٦ه احبات میتکمیل  ن اوزامیؼه

چینهتی و »ىهىػ: به مىٚىؿ تبییه ػ٩ی٨ ایه منهؤله، مباصهج ػؿ مهه مضهىؿ اٍهلی تىٚهیم مهی



 

 

 

ع 
بیی
، پ
َم
ُ س
وبض
، ض
ْن
ل ً
سب

14
01

 
  

12 

ههای ٩ـ وهی بهـ  تهؤحیـ  مىفه»، «تؤییؼ یا ٝؼ. تؤییؼ ؿوه ٥لنه٦ی ػؿ ٩هـ ن ،«های ؿوه ٥لن٦ی ویژای
 «.وؿفی منلماوان ؿوه ٥لن٦ه

 فلسفی رٍش ّای ضاخصِ ٍ . چیستی1

امهتىاؿ امهت، امهـی  ی٪یىهی و ٝ٪لهی مبهاػی پایه بـ ٥لن٦ه اىیا ایه امـ که امالمی ٥الم٦ه میان ػؿ
ـػاعته ـئیل که ىیظ اوؼ. چىان منلم بىػه و چىؼان به چىؼوچىن ایه بضج وپ پهل اف  مهیىا ابى ٝلهی ال

 ااوه مهه ا٩نها. کىهؼ کهه مبهاػیااوه ٕبیٞی، ؿیاّی و اولی، تَـیش می ت٪نیم صکمت به ا٩نا. مه
ق 0۲11ظننً، تبنىٕىهىػ  مهی ػلیل صاٍهل و و اف ٕـی٨ ا٩امه صزت ٝا٩له ٩ىه ومیله به وٚـی ٥لن٦ه

 .۱0ٔص
ـافی ٍؼؿالمتؤلهیه بـ ٝىَـ مضىؿی ت٦کـ ٝ٪لی تؤکیؼ ػاؿػ. اف ػیهؼااه  ٥لن٦هتٞـی٤  ػؿ ویق ىی

 ورهىػ بهه ویهق صکهم ٩ٖٞهی و مىرىػات ص٪ای٨ ىىاعت اف ٕـی٨ اوناوی و٦ل امتکمال او، ٥لن٦ه
ـاهیه ومیله به مىرىػات  ٕطدزتلدیىشننستش اونان امت  تىان اوؼافه به  ت٪لیؼٓ، و ٙه ؿوی ػوباله ٔوه ب

 اهةا اللمةا»کىؼ: ػهؼ و تؤکیؼ میو٪ل و ٝ٪ل، اٍالت ؿا به ٝ٪ل می. او اف میان ۰1ٔص 0م ج0۷۶0
ٕطندزتلدیى« هلةا الًمةا ه اللمةا فةي المذح  متضى الًما، یصذيخ ألعا اللما، في فالمذح الًما،

ؿو ااـ به مىٚىؿ تَضیش و٪ل، به ٝ٪ل  . افایه۱۵۴ٔ ص0 ج0۱۴۴همنى ؛۱۰۳ص ۱ج 0۱۶۱شنستش  
ـ٥ت ٝ٪لی عؼىه  ایم.ؿػ مافیم، ػؿ ص٪ی٪ت به ٝ٪ل و و٪ل هٔهـ ػوٓ عؼىه واؿػ ماعتهای وا و مٞ

ـػه  به ٕبإبایی اف ٥الم٦ه َٝـ صاّـ ویق ٝالمه عىبی رایگاه ت٦کـ ٝ٪لی ؿا ػؿ ٥لن٦ه تـمیم که
ـههان اوهی امت. اف ػیؼااه ایيان، ٥لن٦ه ٝلمی ٝ٪لی و ـهاوی، و  ن هم ب متالفمهیه  متکی بـ ؿوه ب

ـاهیه امت و م٪ؼمات ٕؿب،ؿبن،ی، امت  ٥لن٦ی ىؼه احبات ٩ْایای یا ٝ٪لی بؼیهی ٩ْایای لن٦ی٥ ب
 .۴ٔ-۲ ص0۱۴۰

 الهؼیهىههاب البته واا٦ته وماوؼ که پهل اف صمهالت مههمگیه ١قالهی بهه ؿوه ٝ٪لهی، ىهیظ
ـا٧ و ىهىػ ؿوه بـ مهـوؿػی ـاهق  وؿفیؼ. تؤکیؼ هنتی کلی ص٪ای٨ اػؿاک ػؿ بإىی اى ولی ایهه ه

ـا٧ های ٥لنه٦ی وینهت. ػؿ ص٪ی٪هت، ٥لنه٦ه ونته ؿوه ٝ٪لی ػؿ پژوهوبه مٞىای واکاؿ مؼ ػا  اىه
ـا٧ ػؿ ٝهیه تؤکیهؼ بهـ ؿوه  بإىی و ویق ٩یهاك ٍهضیش کي٤ و ىهىػ ػائـمؼاؿ امهت و ىهیظ اىه

ـهان ٝ٪لی ػمت ٩ىاٝؼ ىهىػی، اف ـوؼاىته امت  مىٖ٪ی و ب  .0۴ٔص 0۱۵۰شهسشوز  ٕب
ـایه بی ـػیؼی ؿوه ٥لن٦ه، ؿوه ٝ٪لی  بىاب تىان ؿوه ٝ٪لی ؿا مىضَهـ ػؿ  امت. اما ومیهید ت

ـػوؿفی ؿا ٥لن٦ی به ىماؿ  وؿػ. ىاهؼ ایه مهغه،  ؿوه ٥لن٦ی ػاونت و هـ اىوه تؤمل ٝ٪الوی و ع
امهت کهه بـعهی ػاويهمىؼان  منلماوان «٥لن٦ی صیات»و «تٞ٪لی صیات» میان فماوی ٥اٍله وىٝی

ـػه ـاه و همقاػ منلماوان تٞ٪لی اوؼ. صیاتمٞاٍـ ٔهمچىن امتاػ مٖهـیٓ بؼان اىاؿه ک  وصهی با هم
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 ؿوایهات و کهـیم ٩ـ ن چیق، هـ اف ٩بل امت. کيیؼه ػؿافا به ٩ـن ػو صؼوػ ٥لن٦ی ولی صیات امت،
ـػوؿفی بـ مَٞىمیه ـػه کاؿ به ؿا مىٖ٪ی و ٩یامی های امتؼالل افای  پاؿه و ػاؿوؼ ویژه تؤکیؼی ع -به

ـایه اوؼ.  ٩هـن چههاؿػه اف بهیو کهه ػاونهت امال. ٙهىؿ با مقاػه ؿا منلماوان تٞ٪لی صیات بایؼ بىاب
 امها. اصاػیهج ػؿ ویژه بهه ،ائمهه إههاؿ و اعهؼ ؿمهىل اف اصهاػیخی همچىهیه ػؿ .ػاؿػ ماب٪ه
و  تـرمهه وهْهت اف ٩بهل ویهق امالمی متکلمان و ػاؿػ ورىػ ژؿ٥ی و ػ٩ی٨ ٝ٪لی هایبضج ٝلی

ـػاعته اللیامهتؼ و ٝ٪لی های بضج مـی یک پیؼایو صیات ٥لن٦ی، به  ۱ج 0۱۵۰ٕهـهنس  اوهؼ  پ
 .۰0ٔ ص۳؛ج0۱ص

تىاویم اف ػو وىٛ ت٦کـ ٝ٪لهی ااـ صیات تٞ٪لی منلماوان اف صیات ٥لن٦ی  وان رؼامت، پل می
ـػافیم مغه بگىییم: ٥لن٦ی و ١یـ ٥لن٦ی. ػؿایه ؿوه ٥لنه٦ی چهه  کهه ٍىؿت بایؼ به ایه مههم بپه

 .  ىىػ هایی اف ؿوه ٝ٪لی ١یـ ٥لن٦ی متمایق می ها و ویژای ػاؿػ و با چه ىاعَه هایی مئل٦ه

فلسفیّایسٍششاخصِ

تهىان ؿوه ٝ٪لهی ٥لنه٦ی ؿا اف ؿوه ٝ٪لهی ١یهـ هایی که با  وهها مهیها و ویژای تـیه ىاعَهمهم
ـػ، ٝباؿتىؼ اف:   ٥لن٦ی رؼا ک

ػؿ  ؿوه ٥لن٦ی بـ مى٨ٖ ٥ٖـی امتىاؿ امت. یٞىی  ن مىٖ٪ی کهه یک( هبتًی بىدو بز هًطق فطزی:
مهىزؼ. ٍىؿت عؼاػاػی مىرىػ امت و اونان ػؿمتی یا واػؿمتی ا٥کاؿ عىػ ؿا با  ن می وهاػ بيـ به

ـای مخهال، ههـ  اونان با تٖبی٨ وٚـیات عىػ بـ بؼیهیات، مزهىل عىػ ؿا به مٞلى. تبؼیل می ومایؼ. به
ػؿ ٝهؼػ ؿو و٩تهی  امهت. افایهه« فود»ػاوؼ ٝؼػی که به ػو رقء متناوی ٩نهمت ىهىػ  اوناوی می

کىؼ که ٝؼػ بینت فود امت. همچىیه همه مها اف ؿاه تزـبهه  یابؼ، صکم می بینت ایه ویژای ؿا می
ـػی اف اونان ؿا می ؿو همیه ػاویم که اونان ٩ل  و ؿیه ػاؿػ. افایه تؼؿیزی می بیىیم، ػؿباؿه او ایه که ٥

 .00۴ٔ ص0۱۵۶ٕؿب،ؿب،ی، کىیم صکم ؿا ٍاػؿ می

تـیه ىاعَه ؿوه ٥لن٦ی، ی٪یه مىٖ٪ی امت. ی٪هیه مىٖ٪هی ػؿ م٪ابهل ی٪هیه مهم دو( یقیًی بىدو:
ـ٥ت ىىاعتی به مٞىای اٝت٪اػ رقمی مٖاب٨ با وا٩ٜ به ٩ْیه ـاه تَؼی٨ به ٝهؼ. امکهان  ای امت بهمٞ هم

ها و اؿکان ی٪یه مىٖ٪ی یا ؿیاّهی ٝباؿتىهؼ اف: ؿو ویژای و٪یِ  ن و ویق ٝؼ. امکان فوال  ن اٝت٪اػ. افایه
و  حبهات و ٝهؼ. امکهان فوال اٝت٪هاػ ػو.، به امتىاٛ و٪هیِ  نرقمی اٝت٪اػ ، به م٦اػ ٩ْیهرقمی اػ اٝت٪

ـایه ٩ْیه مٞیىهی همچهىن ۰۴۵ٔو۱۳1 ص0جق 0۲1۶ف،زتب، ٍٕؼ٧ و مٖاب٪ت با وا٩ٜ  اله٤ ب ». بىاب
باىهیم  فماوی ی٪یىی امت که وغنت به  ن ٝلم رقمی ػاىته باىیم، ػو. ایىکه ٝلم رقمی ػاىته« امت

مضال امت و مى. ایىکه ایه اٝت٪اػ فوال واپؾیـ باىؼ و ػؿ مـصله چهاؿ. ویق ٩ْهیه « ال٤ ب وینت»که 
 ؿووؼ. ىماؿ می مٖال٨ با وا٩ٜ باىؼ. ٩ْایای ٥لن٦ی اف ایه وٛى ٩ْایا به« ال٤ ب امت»
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ـهان به عهٔ بشهايى بمدو: ـههان   یؼ، ػؿ ٥لن٦هػمت می اف وزاکه ی٪یه مىٖ٪ی تىها اف ؿاه ب تىهها ب
ـػ ػاؿػ؛ چىان ـػه و مهی کاؿب ـههان تؤکیهؼ که ـافی ػؿ مهىاؿػ متٞهؼػی بهـ ب وىینهؼ: که ٍؼؿالؼیه ىی

تلبسهن،وإيمن،»؛ ۰0ٔ ص0۱۶۰ٕطدزتلدیىشنستش   «تلحكػل،تلىلىفإل،هىطلبه هىثىقؿسیكتلبسه،و»

« بالبشهةاو اال ال لةش  الذك ه» ؛۷0ٔص ۳ج م0۷۶0ٕطدزتلدیىشنستش   «تلؼملنةتألحك،مفيتلمتبغهى
ـهان ؿاهی امت که ٩ابل إمیىهان بهىػه و مها ؿا بهه  .۲۵۳ٔص ۱جهم،و ٕ ـایه اف ػیؼااه ٥لن٦ی، ب بىاب

ـهان پیـوی میص٨ می ـهان امت.ؿماوؼ و ػؿ اصکا. ٝ٪لی اف ب  ىىػ و تىها ؿاه ىىاعت ص٨ ب
ـافی با  وکه ػؿ ٥لن٦ه عىػ اف کي٤ و ىهىػ ویق  مغه ا٦ته امت، اما بـ ایه بهاوؿ ٍؼؿالؼیه ىی

ـ٥او یکي٦ صاٍل تىانیمامت که تىها فماوی  ـاؿ ی٥لنه٦ اصکها. ؿا منتىؼ یٝ  یامهتؼالل کهه ػاػ ٩ه
 ه ف،شةالک أه البشهةاو بغيش اعتذاد ال»الها. کىؼ. به ایه ٝباؿت او ػ٩ت کىیؼ:  عىػ مىػ به ی ؿاٝ٪ل

 التذةذط، ه البشهةاو طش ك هى إال الصشف  اللمليات في إليه المهمل  مکى ال ا ضا التام الکشف
« اللملية  ه الللمية  المجاهةذات ه الذکمية  ه الشةشعي  الش اضات هى بئعاي  لکى  0۱۳۲ٕهمنى 
ـهان و کي٤ می .۰۴۴ٔص ـافی ػؿ ایىزا پل اف تؤکیؼ بـ ایىکه تىها ب ـای ویل به ٍؼؿالؼیه ىی تىاوىؼ ب

ـههان ص٪ی٪ت به ما یاؿی ؿماوىؼ، تَـیش ػاؿػ که به ک ي٤ تا. و ٍـیش ػؿ امىؿ ٝ٪لی تىها اف ٕـی٨ ب
های ٝ٪لهی و ىهـٝی و وتیزهه  تىان ؿمیؼ. به ٝ٪یؼه او صؼك ویق بایؼ مضَىل ؿیاّهتو صؼك می

 های ٝلمی و ٝملی باىؼ. مزاهؼت
ـهاوی بىػن ىٓـ امتؼالل امت. م٪ؼمات ـایه ػؿ ٥لن٦ه، ب ـهان ویهق بهـ ػو اىوهه امهت: بىاب  یها ب

ـػوؼباف می مىٖ٪ی بؼیهیات وٚـیاتی هنتىؼ که به یا و ىؼهنت بّیه و بؼیهی ـای صَهىل  افایهه. ا ؿو به
 ی٪یه مىٖ٪ی بایؼ وٚـیات به بؼیهیات مىتهی ىىوؼ. 

ػاویؼ، ٥لن٦ه مىّهىٛ عهاً و مٞیىهی ػاؿػ و اف که می چىان چهاسٔ پشداصتى به هغائا فلغفى:
ؿو ؿوه  افایهه مىظ مباصج امت. کىؼ و ت٦کـ ٥لن٦ی مٖٞى٣ به همیهاصکا. کلی ورىػ بضج می

ـهاوی ی٪یىی ااـ بغىاهؼ ٥لن٦ی تل٪ی ىىػ بایؼ ػؿ صىفه چىیه مباصخی به ـ٥ته ىىػ. ب  کاؿ ا

ههای وىینؼ: صزت ٝالمه ٕبإبایی ػؿ تمایق ؿوه ٝ٪لی ٥لن٦ی با ؿوه ٝ٪لی ١یـ ٥لن٦ی می
ـههان و کىهؼ ػ ٝ٪لی که اونان با ٥ٖـت عؼاػاػی وٚـیات عىػ ؿا با  وها احبهات مهی و ٩نهم امهت؛ ب

ـهان صزتی امت که مىاػ  ن، م٪ؼماتی ص٨ ٔوا٩ٞیٓ باىىؼ؛ ااـچه ميهىؿ یا منلم وباىهىؼ.  رؼل. ب
ـاؿًا  وهها ؿا ػؿ٫ و تَهؼی٨  به ٝباؿت ػیگـ، ٩ْایایی باىىؼ که اونان بها ىهٞىؿ عهؼاػاػی عهىػ اّهٖ

ت٦کـ، ت٦کـ ٝ٪لی امت و ػؿ اىوه  ایه ".تـ امت ٝؼػ مه اف چهاؿ کىچ٬"ػاویم  که می کىؼ؛ چىان می
ـاوزا. رههان و   هنتی  رهان  ٍىؿتي که ػؿ کلیات ـػ، ماوىهؼ ت٦کهـ ػؿ مبهؼأ  ٥هـیىو و مه اوزا. ایه

ىىػ. رؼل صزتی امت که همه یا بـعی اف مىاػ  ن اف ميهىؿات و  رهاویان، ت٦کـ ٥لن٦ی وامیؼه می
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ـ٥ته ىىػ؛ چىان ٞمىل امت که ػؿ ػاعهل مهؾه  که ػؿ میان اـووؼاان اػیان و مؾاه  م منلمات ا
؛۷1-۶۷ ص0۱۶۵ٕؿب،ؿبن،ی، کىىهؼ  عىػ وٚـیات مؾهبی ؿا با اٍىل منهلمه  ن مهؾه  احبهات مهی

 .0۳1ٔ-0۲۷ ص۳ ج0۱۵۰هـهس  
تىان ا٦ت که مٞـ٣ ی٬ بضج ٝ٪لی ٥لن٦ی ایه امت که  با تىره به مٞیاؿهای چهاؿااوه ٥ى٧ می

ی یا وٚـی ه که مىلىػ همان بؼیهیات امت ه و با مىٖه٨ اونان با امتمؼاػ اف ی٬ ملنله ٩ْایای بؼیه
ـػافػ و به ایهه ومهیله بهه مبهؼأ  ٥هـیىو رههان و کی٦ّیهت  ٥ٖـی، به بضج ػؿ کلیات رهان هنتی بپ

ـػ   پی  پیؼایو رهان و  ١اف و اوزا.  ن  .۴۴ٔ ص0۱۶۵ٕؿب،ؿب،ی، بب

 . تأییذ رٍش فلسفی در لزآى2

کىؼ. صتی کناوی همچهىن ابهه  ـ ن کـیم ؿوه ٥لن٦ی ؿا تؤییؼ می٥الم٦ه امالمی بـ ایه باوؿوؼ که ٩
ىهماؿػ و  کىؼ، بلکه  ن ؿا واره  می تىها ٩ـ ن کـیم ؿوه ٥لن٦ی ؿا تاییؼ می ؿىؼ بـ ایه باوؿوؼ که وه

ـػه امت. ػؿ م٪ابل، بـعی وه به کىهؼ و  تىها بـ ایه باوؿوؼ که ٩ـ ن کـیم ؿوه ٥لن٦ی ؿا تؤییهؼ ومی کاؿ ب
ـ٥ته امت، بلکه ؿوه ٥لن٦ی ؿا به ػلیل عٖا میق بىػن بإل میکا  ن ؿا به که پیهـوان  ػاوىؼ؛ چىان ؿ وگ

ـاػ  کهه باوؿوهؼ ایه بـ تٞالیم ػیىی ػؿ ٥لن٦ی ؿوه کاؿایـی مکت  ت٦کیک ویق ّمه مغال٦ت با به ا٥ه
 و ػیىهی های ىهىاعت و مٞهاؿ٣ های ٩له باىؼ، به ؿمیؼه اىىيان به ٥لن٦ه  وکه چیقی اف بی بنیاؿی

 اوؼ. ؿمیؼه ٩ـ وی
پیو اف ایه ػؿ تبییه ؿوه ٥لن٦ی ؿوىه ىؼ که ؿوه ٥لن٦ی همان ؿوه ٝ٪لهی امهت کهه بهـ 

ـهان و ی٪یه مىٖ٪ی امتىاؿ امت و بهه منهائل و مىّهىٝات ٝها. و رهان ـػافػ.  ىهمىل می مضىؿ ب په
ـػاىتی اف ؿوه ٥لن٦ی با امتىاػ به ىىاهؼ و ػالیهل بنهیاؿی می ـاماك چىیه ب ػاػ کهه  تهىان ويهان ب

 کىیم: تـیه  وها اىاؿه می کىؼ. ػؿ فیـ به بـعی اف مهم ٩ـ ن کـیم ایه ؿوه ؿا تؤییؼ می
 یک( اهتمام قزآو به هعزفت عقلی و تفکز فلسفی

ـاوان بهـ ىهىاعت ٝ٪لهی امهت؛  اف ىىاهؼ مهم ػؿ تؤییؼ ؿوه ٥لن٦ی ػؿ ٩ـ ن کهـیم، تؤکیهؼ ٥ه
ـػ. ىىاعت ٝ٪لی ػؿ ٩ـ ن با تٞهابیـ متٞهؼػی اف  ای که ىىاعت ٝ٪لی ٥لن٦ی ؿا ویق ػؿ بـمی اىوه به ای

ـاه  هامهت بهه تهـیه ایهه واژه رمله ٝ٪ل، ل ، وهی و صلم مٖـس ىؼه امهت. واژه ٝ٪هل کهه مهم هم
کاؿ ؿ٥ته امت. عؼاووؼ ػؿ مىاؿػ بنیاؿی، اونهان ؿا بهه تؤمهل ٝ٪الوهی و  باؿ ػؿ ٩ـ ن به 49ميت٪اتو 

ـا می ت٦کـ ػؿ  یات و وياوه ـػه، ؿاه ٥لنه٦ی ؿا ویهق ػؿ بهـ عى های عىػ ٥ ـاعىان ٝها. و انهت اوؼ و ایه ٥
ـای ومىوه، ػؿ ت٦نیـ  یه ىـی٦ه  می ـػ. ب ةُه ای يَّ

َ
َى َلُهٓن أ ى َ َتَبيَّ يُفّغّهٓن َدتَّ

َ
ا ّفي اْلَٓفاّق َهّفي أ ًَ ّش ّهٓن آَ اّی ًُ َع

ُه َعَلى ُکاِّ َشٓيٍء َشّهيِذ  يَّ
َ
َه أ َهَلٓن َ ٓکّف ّبَشبِّ

َ
ورىه مغتل٦ی ا٦ته ىؼه امت. « ۳۱ٔٔ ۲0فظلتٕٕ آلَذكُّ أ

ـاماك یکی اف  ن های ىهىاعت عؼاووهؼ بهه  ٥ها٩ی و  ، ؿاه«ای ىىاعت  یه»ها ػؿ ایه  یه، با اىاؿه به  ب
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ـػػ.  به عؼاووؼ بـ می« اوه الض٨»او٦نی ت٪نیم ىؼه و ّمیـ ػؿ  و بهه مٞىهای « ا٥ه٨»رمٜ «  ٥ا٧»ا
ـاوه ـاػ اف ىهىاعت  ٥ها٩ی، ىهىاعت عؼاووهؼ اف ٕـیه٨ ٍىؿ های رهان امت. ػؿایه وىاصی و ک ت مه

مٖالٞه و تؤمل و ت٦کـ ٝ٪لی ػؿ عل٪ت مىرىػات رهان، وٚیهـ عىؿىهیؼ، مهاه، مهتاؿاان، ایاههان، 
ـاػ اف ىىاعت او٦نی، ىهىاعت عؼاووهؼ اف ٕـیه٨ مٖالٞهه ػؿ و٦هل  صیىاوات و... امت؛ چىان که م

 لهی امت.   اوناوی و صاالت  ن امت که عىػ یکی اف  یات بقؿگ ا
های الههی ػٝهىت  ٩ـ ن کـیم ػؿ ایه  یه بؼون  وکه به مىرىػ عاٍی اىاؿه کىؼ، به تؼبـ ػؿ پؼیؼه

ـػه امت. ولی ػؿ بنیاؿی اف  یات به پؼیؼه ، ۰۳ٔ-۰1ٔ ۱1ٕزومٕهای عاٍی وٚیـ ؿٝؼ و بـ٧، بهاؿان  ک
ـوههؼاان ۲۷ٔٔ ۳0ٕذتزینن، ٕ وٚهها. فورههی ٝههالم ویههو ایاهههان ، ؿ۵۷ٔٔ 0۴ٕظننىزنيحننلٕ،  ٥ههـیىو پ

ـا می ۷۷ٔٔ 0۴ٕتيؼ،مٕ  عىاوؼ.  و... اىاؿه ػاؿػ و به تؼبـ ػؿ  وها ٥
ها ػؿ ٩ـ ن، واػاىته اونان به تٞ٪ل و ت٦کهـ و ػؿ وتیزهه ههؼایت  هؼ٣ اف تبییه ایه  یات و پؼیؼه

ـػه و او ؿا متىره عؼاووؼ می  مافػ.  اومت. ایه  یات ٥ٖـت اونان ؿا بیؼاؿ ک
ـاا ـاتـ اف ایه ػٝىت ٥ یـ به تٞ٪ل و ت٦کـ، ٩ـ ن کـیم اف امتؼالل ٝ٪لی ویق بها تٞهابیـی همچهىن ٥

ـػه امت. اف میان ایه واژه ـهان و ملٖان یاػ ک ـههان ػاللتهی ؿوىهه صزت، بیىه، ب تـ و اهمیتهی  ها، ب
ـهان که هيت باؿ ػؿ ٩ـ ن کـیم  مؼه امت، اف  ه»ویژه ػاؿػ. واژه ب ـَ به مٞىای بیان صّزت و واّهش « َب

ق 0۲۰0؛تألشهنس  ۱۰۳م ص0۷۶۶؛تبنىرزیندتألشر  ۲۷ ص۲ق ج0۲1۳ٕفستهند  ن امت ماعته  

ـهان ؿا به مٞىای صزت و بیان ػاونهته امهت و ۰۰۵ٔ ص0ق ج0۲1۳؛فنىه، ۰۰۵ ص01ج . ٕـیضی ب
ـهان وامیؼه می تَـیش می . ۱۲۰ٔ ص۴ق ج0۲1۶ٕؿسیحن، ىهىػ  کىؼ که صزت به ػلیل وّىصو ب

ـهان ػؿ  ـػ ػؿ ٩ـ ن به مٞىای صزت و ػلیل واّش امت: واژۀ ب ةنَّ »بیيتـ مىاؿػ کاؿب ُُ  آلَخٓلةَك 
ُ
ى َ ٓبَذأ هَّ

َ
أ

ةةّه ُلةةٓا َهةةاُیما ُبٓشَهةةاَيُکٓن ّإو ُکًةةُتٓن َهةةاّدلّ  ةةَ  اللَّ ّإَلةةِه هَّ
َ
ٌّ أ ٓس

َ
ةةَماّء َهاأٓل ةةَى الغَّ « يَى ُ ّليةةُذُ  َهَهةةى َ ةةٓشُصُلُکن هِّ

ـػؿا  یىوکه  ٥ـ یکن ؛  یا۴۲ٔٔ ۰۵ٕيملٕ کهه ىهما ؿا اف  یو کنه کىؼ، یم یؼمپل  ن ؿا تزؼ و  ١اف ک
ـهاوتهان»بها عؼامهتب بگهى  یمٞبهىػ یها  ػههؼ، یم یؿوف یه ممان و فم ااهـ ؿامهت  یاوؿیهؼؿا ب ب

ٓو َسأى»٥ـمایههؼ:  . ػؿ  یههه ػیگههـی ویههق می«اىییههؼ یم
َ
ةةهّ   أ ـهههان « ُبٓشهةةاَو َسبِّ ؛ و طیىمهه٤ ویههق[ ااههـ ب

ٔ.۰۲ٔ 0۰ظفٕٕیى« پـوؿػااؿه ؿا وؼیؼه بىػ

ممکه امت ػؿ ایىزا ایه مئال مٖـس ىىػ که ػؿ ایه مىاؿػ ٩ـ ن کـیم به ٝ٪هل ٕبیٞهی و ٥ٖهـی 
اهتما. وؿفیؼه امت و وه ٝ٪ل ٥لن٦ی. لؾا ٝ٪ل ٥ٖـی صزت امت و وه ٝ٪ل ٥لن٦ی. به چه ػلیهل اف 

ـػاىت ىؼه امت.  ایه تؤکیؼات ٩ـ وی تؤییؼ ٝ٪ل ٥لن٦ی ب
ىىػ. پیو اف ایه ا٦ته ىؼ که  ا٦ته ؿوىه می ػ٩ت ػؿ مٖال  پیو پامظ به ایه اىکال اف تؤمل و

ـػیؼی و به م٪تْای ىٞىؿ اوناوی عهىػ  ٝ٪ل ٩ٖٞی اػؿاکات و تَؼی٪اتی ػاؿػ که اونان بؼون هید ت
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ـای صل مزهىالت عىػ ػؿ صىفه منهائل  ٍىؿت ٥ٖـی  وها ؿا می و به ـػ. ااـ اف چىیه اػاؿاکاتی ب پؾی
ـه بگیـیم، بهه چىهیه بضخهی بضهج ٥لنه٦ی ا٦تهه میمبؼأ و مٞاػ و کلیات  ٥ـ ـایه  یىو به ىهىػ. بىهاب

کاؿ  ىىػ، ٝ٪ل ٥لن٦ی همان ٝ٪ل ٩ٖٞی امت کهه ػؿ صهىفه منهائل ٥لنه٦ی بهه که مالصٚه می چىان
ـ٥ته ىىػ. افایه ـا می ا عىاوهؼ، ػؿ ص٪ی٪هت بهـ  ؿو ٩ـ ن کـیم که ما ؿا به تٞ٪ل ػؿ منائل مبؼأ و مٞاػ ٥

 .0۷۵ٔن0۷۴ ص0۱۶۵ٕشنؼه کىؼ  ؿوه ٥لن٦ی تؤکیؼ می
 دو( وجىب قیاس عقلی در قزآو

ػهؼ که ٩هـ ن کهـیم تها چهه  ها اىاؿه ىؼ و مىاؿػ ميابه ػیگـ ويان می همه ىىاهؼ ٩ـ وی که بؼان
ـ٥ت مبؼأ و مٞاػ کاؿماف می ـ٥ت ٝ٪لی اهتما. وؿفیؼه و ٝ٪ل ؿا ػؿ مٞ ـاتـ اف ایه،  صؼ به مٞ ػاوؼ. اما ٥

ـػاعتهای همچىن ابه  ٥الم٦ه فصل  »اوهؼ. او  ؿىؼ بهه تبیهیه ورهىب ٩یهاك ٝ٪لهی اف مىٚهـ ٩هـ ن پ
٥لنه٦ی و  و ٝ٪لهی کىؼ که  یا تؤمل و ت٦کـ عىػ ؿا با پژوهو و بـؿمی همیه مٖل   ١اف می «المقال

ـػاعته به ٝلى. مىٖ٪ی اف وٚـ ىٛـ رایق امت یا عیـ. ػؿ ٍىؿت رىاف،  یها امهـی بهه  ن تٞله٨  ویق پ
ـ٥ته امتب و ااـ    ؿی،  ن امـ امتضبابی امت یا ورىبیبا

ـاؿ امهت و ىهىاعت پیىوهؼی ٥لنه٦ه بیه ػیه و ابه ؿىؼ با ایه باوؿ که  ـ٩ه و  یامهتؼاللٝمیه٨ ب
ـهاوی ٝ٪لی ـاؿ امـ ایزابی  متٞل٨ ب ـ٥تهه امه٩ه چىهیه  وؿفی ٥لنه٦هت٦کهـ ٝ٪لهی و ورهىب ت، بهـ ا
 کىؼ: امتؼالل می

رههت کهه  ٥ـیهؼه عؼاووهؼ  ، اف نػات ٝالمتؤمل و بـؿمی مىرىچیقی بیو اف کاؿ ٥لن٦ه  ال٤ٓ
 .نتهنتىؼ، وی

ـػه امهت؛ تؤمل و بـؿمی مىرىػات ٝالم بٓ ىٛـ م٪ؼك ما ؿا به  ـاعىاوؼه و بـ  ن تيهىی٨ که ٥
ـا ایه کاؿ  ـای احبهات ایهه ىهىػ مىر  ا٥قایو ىىاعت اونان ونبت به عؼاووؼ میفی . ابهه ؿىهؼ به

ٓبَصةاسّ  ىـی٦هم٪ؼمه به بـعی  یات ٩ـ ن کـیم، اف رمله  یات 
َ
هّلةى اأٓل

ُ
و  ۰ٔٔ ۳۷ٕحشنسٕ َفآعَتّبُشها َ ا أ

ةُه ّهةٓى َشةٓيءٍ  ٌّ َهَهةا َصَلةَك الَلْ ٓس
َ
ةَماَهاّت َهاأٓل ُظُشها ّفةي َهَلُکةمّت الَغْ ًٓ َهَلٓن َ 

َ
 یهه و  0۶۳ٔٔ ۵ٕتػنستفٕ أ

 ٌّ ٓس
َ
مماّت ه األ شهَو في َصٓلّك الَغْ ـػه ا 0۷0ٔٔ ۱ٕآلػمستوٕ َ َتَفَکْ  مت.امتيهاػ ک

ـػاویؼه  دٓ ػؿ وتیزه ىـیٞت ما ؿا به ت٦کـ ٝ٪لی و ٥لن٦ه ـػه و  ن ؿا بـ ما وار  ا وؿفی ػٝىت ک
ات مؾکىؿ به ٝ٪یؼه او وٌ بـ امتٞمال ٩یاك ٝ٪لی یا هم ٝ٪لهی و  یامت. ػلیل ایه امـ  ن امت که 

ؿمیؼن چیقی رق  هم ىـٝی امت. و٩تی اف وٚـ ىٛـ م٪ؼك، تؤمل و وٚـ ٝ٪لی وار  ىؼ، ایه امـ
٩یهاك  ومهیله بهوینت و ایه یا عىػ ٩یاك امت و یها  و امتىبآ مزهىل اف مٞلى. اف مزهىل به مٞلى.

 .وار  امتٝ٪لی ٩یاك ػؿ وتیزه  .ىىػ صاٍل می
ـاعىاوؼه، کامهل ـػن و تؤمل ٝ٪لی که ىٛـ ما ؿا به  ن ٥ تـیه اوهىاٛ وٚهـ و بها  ػٓ ایه وضى اف وٚـ ک
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ـهاوی ؿو  یهتـیه اوىاٛ ٩یاك امت. افا کامل صهال کهه عؼاووهؼ مها ؿا بهه . امتایه ٩یاك ٥٪ٔ ٩یاك ب
ـاهیه ویهق ّهـوؿت می ـاعىاوؼه امت، ىىاعت اوىاٛ ٩یاك و ب ـهاوی عىػ ٥ یابهؼ تها بتهىان  ىىاعت ب

ـهاوی ؿا اف ٩یاك  ٓ.24-22تا، ًهای رؼلی، عٖابی و م٢الٖی بافىىاعت ٔابه ؿىؼ، بی ٩یاك ب
ف مىٚـ ٩ـ ن کـیم، ٩یاك ٝ٪لی وار  امت. ٩ـ ن کـیم عىػ ویهق کىؼ که ا ایه امتؼالل تبییه می

ـ٥ته امت که ػؿ ایه وىىتاؿ مزهال  اف چىیه ٩یاك ـه ا هایی ػؿ منائل مهمی همچىن تىصیؼ و مٞاػ به
ـػافیم.    ن وینت که به ٕـس و بـؿمی  وها بپ

 ٍرسی هسلواًاى ّای لزآًی بز رٍش فلسفِ . تأثیز آهَس3ُ

ـػافیم که ٥ْای ٥لن٦ه منؤله، ػؿ  ١اف به ایه وکته می به مىٚىؿ بـؿمی ایه وؿفی ػؿ رهان امال. بها  پ
وؿفی ػؿ یىوان ت٦اوت رؼی ػاىته امت. ایه ت٦هاوت کهه واىهی اف تٞهالیم ٩ـ وهی و بهه  ٥ْای ٥لن٦ه

ـاتی ػؿ وضىه ٥لنه٦ه ـکت صْىؿ ٩ـ ن ػؿ رامٞه امالمی امت، مىر  ت٢یی وؿفی منهلماوان ىهؼه  ب
 امت.

ای امت کهه ٥المه٦ه بها  ن  های مهم ٥ْای ٥لن٦ی رهان امال. با ٥لن٦ه یىوان، منؤله اف ت٦اوت
ـآ، ا٥الٕىن و اؿمٖى با مى٥نٖائیان ؿوبه که می اوؼ. چىان مىاره اوؼ و بىهای ٥لنه٦ه  ؿو بىػه ػاویؼ م٪

 یىواوی بـ ت٪ابل با  وها امتىاؿ ىؼه امت. ػؿ ت٦کـ مى٥نٖایی ص٪ی٪هت یها امکهان ىهىاعت  ن اوکهاؿ
مضىؿی ػؿ ٥لن٦ه یىوان، بىػ و وبىػ ص٪ی٪ت امت و ٥یلنهى٣ تمها.  ؿو پـمو و منؤله ىىػ. افایه می

ػاؿػ  همتو احبات ص٪ی٪ت و امکان ىىاعت  ن امت. ؿویاؿویی با چىیه پـميی، ٥یلنى٣ ؿا وا مهی
ـکق کىؼ. ـ٥ت ٝ٪لی و تىاومىؼی ٝ٪ل بـ اػؿاک و صزیت  ن تم  تا بـ مٞ

ـایٔ پیؼای ی ٥لن٦ه امالمی بها  ن َٝهـ و فماوهه یىوهان ميهابهتی وهؼاؿػ. ٥یلنهى٣ اما بنتـ و ى
کىؼ که ایه مکت  ت٪ـیبًا به کلی اٝتباؿ عىػ ؿا اف ػمت ػاػه امت و ػؿ  منلمان ػؿ َٝـی فوؼای می

که اىاؿه ىؼ ه امال. و تٞالیم  ىىػ. بلکه بـ ٝکل ه چىان ٝـٍه ٝلم و ػاوو تىره چىؼاوی به  ن ومی
ـای ٝ٪ل و اوؼیيهه ٩ایهل امهت. ٩هـ ن کهـیم مٞزهقه راویهؼ امالمی ؿواد ػا ؿػ که رایگاه ؿ٥یٞی ب

عىػ مىبٜ بقؿای اف مٞاؿ٣ امت و همگان ونبت به  ن عاىٜ و عاّهٜ بهىػه و تٞهالیم  ن ؿا  پیامبـ
ـ٥ته به اوؼ. ٝلى. متٞؼػ امالمی ؿواد یا٥ته کهه بنهیاؿی اف  اوؼ و به  وها ایمان  وؿػه مخابه وصی الهی پؾی
ـ٥ته وها صىل  ـایٖی، ٕبیٞی امت کهه منهؤله  وصىه وصی الهی و ٩ـ ن کـیم ىکل ا اوؼ. ػؿ چىیه ى

ؿومت و بایهؼ بهه  ٥یلنى٣، احبات وا٩ٜ و یا امکان ٝلم به  ن وینت. بلکه او با منائل رؼیؼتـی ؿوبه
ـاٝ٪لی ٔیٞىی وصی و ٩ـ ن کهـیمٓ  ـػافػ. ٥یلنى٣ منلمان با باؿه وىؿی ٥ مىارهه صل و ٥َل  وها بپ

ـامىن ؿابٖه میان ٝ٪هل بيهـی و  ـاوی مٖل٨ ٝ٪ل و ا٩تؼاؿ  ن، رای عىػ ؿا به کىؼوکاو پی امت و صکم
ـاٝ٪لی می تـیه پـمو ٥یلنى٣ منلمان، منؤله وصی الهی ٩ـ ن کهـیم و  ؿو مهم ػهؼ. افایه  ن وىؿ ٥



 

 

خؼ
هط

ی
 ت

 یػلو
آى
لط

 
 ٍ نیوط

 طیتأث
 آى
 زض

ش
ضٍ

 
فِ
لس
ف

 
اله
اس

  ی
  

19 

 .010ٔ-۶۳ ص0۱۷۷ٕحكمت تٞالیم  مماوی و تبییه ؿبٔ و ونبت  وها با ٝ٪ل امت 
وؿفی بىػ و اف ایه ٕـی٨ به تضهىلی ژؿ٣ ػؿ  ـکق بـ ایه منؤله م٪تْی بافوگـی ػؿ ؿوه ٥لن٦هتم

٥لن٦ه و وتایذ صاٍل اف  ن مىتهی ىؼ و  ن ؿا به کلی اف ٥لن٦ه یىوان متمایق ماعت. ػؿ فیـ به بـعهی 
ـػافیم: های وى و مالصٚات رؼی و مئحـ ػؿ تضىل ٥لن٦ه امالمی می وگـه  پ

با تىره به ٥ْای صاکم بـ ٝالم امال. و تمایق رؼی  ن با ٥ْای ٥لنه٦ه  عقل: تعییى حذ و حذود
یىوان،که ػؿ وتیزه تؤحیـ و تٞالیم ٩ـ وی صاٍل ىؼه بىػ، ت٪ـیبًا تمامی ٥الم٦ه منلمان به بضج اف ٩لمهـو 

ـػاعته اوؼ مىّٜ عىػ ؿا ػؿ ایهه فمیىهه ؿوىهه مهافوؼ. ٥المه٦ه امهالمی بهـعال٣  اوؼ و کىىیؼه ٝ٪ل پ
کىىیؼوؼ تىاوایی و ٩ؼؿت هـچه بیيتـ ٝ٪ل ؿا احبهات کىىهؼ، بهـ تٞیهیه صهؼ و مهـف  م٦ه یىوان که می٥ال

ـػه ـکق ک ـػاعته اوؼ و افایه تىاوایی ٝ٪ل و ؿبٔ و ونبت  ن با تٞالیم وصیاوی تم اوهؼ.  یها  ؿو به و٪اػی ٝ٪ل پ
ـػپؾیـ با ىىؼ یا  وکهه تٞهالیمی ویهق ورهىػ ٝ٪ل و ػیه باهم مافااؿوؼ یا عیـب  یا همه تٞالیم ػیىی بایؼ ع

ـػپهؾیـ،  ـػمهتیق ویهق ػاؿیهمب ػؿ مهىؿػ هـیهک اف تٞهالیم ع ـػاـیقوؼب  یا ػؿ ػیه تٞهالیم ع ػاؿوؼ که ع
ـػمتیق تکلی٤ ما چینت و چه بایؼ بکىیمب ٥المه٦ه امهالمی کهاماًل بهه ایهه امهـ تىرهه  ـػاـیق و ع ع

ػو بغهو امهت: بغيهی ػؿ ؿامهتای تؤییهؼ و اوؼ که ػؿ متىن ػیىی  وچه ػؿ مىؿػ ٝ٪هل  مهؼه، بهـ  ػاىته
صزیت ٝ٪ل امت و به رایگاه ؿ٥یٜ  ن تؤکیؼ ػاؿػ و بغيی ػیگـ که اف وَهىً ػیىهی و ٩ـ وهی و٪هاػی 

ؿو ٥الم٦ه امالمی ػؿ مباصج ٥لنه٦ی عهىػ بهه ایهه مههم تىرهه  ٝ٪ل و بیان صؼ و مـف  ن امت. افایه
ـػه ـای ومىوه، ابه میىا با ت٪نیم مٞاػ به  ک ـٛ»اوؼ. ب احبهات « مٞهاػ مهؼَؿک بهه ٝ٪هل»و « مٞاػ واؿػ ػؿ ىه

ـٛ ػاونهته امهت:  إو الملةاد هًةه هةا هةم هًمةمل هةى الشةش  ه »رنماوی بىػن مٞاػ ؿا ػؿ مضؼوػه ى
ه هًةه هةا هةم هةذسن باللمةا ه  العبيا الى اُبایةه إال هةى طش ةك الشةش له ه یصةذ ك صبةش الًبةم  ...

ـٛ و٪هل ىهؼه و احبهات  ن رهق اف ٕـیه٨ بـعی اف منائل مٞاػ، ا ؛«المياط البشهايي مىؿی امت که اف ى
ومهیله  ىـیٞت و تَؼی٨ عبـ پیامبـ مینـ وینت... و بـعی ػیگـ اف منائل مٞاػ  وههایی هنهتىؼ کهه به

ـهاوی اػؿاک می  .۴۶۰ٔن۴۶0 ص0۱۵۷همى ؛۲۴0ن۲۴1 ص0۱۵۴ٕتبىظنً، ىىوؼ  ٝ٪ل و ٩یاك ب

کهه  ػاوهؼ؛ چىان ػؿاکات ٝ٪لی و ٥لن٦ی ؿا مضؼوػ میاماك ایه ت٪نیم ایه امت که وی اٍىاًل ا
الملم  على دمائك االشياء ليظ فى لذس  البشش ه يذى اليلةش  هةى االشةياء اال »کىؼ: تَـیش می

یابی به ص٪ایب٨ اىیاء ػؿ ٩ؼؿت بيهـ وینهت، و اف اىهیاء تىهها  ػمت ؛«الخماأ ه اللماصم ه االعشاٌ
ـاُ  وها ؿا می ـافی ویق ػؿ ۱۳ٔ-۱۲ق ص0۲1۲ظنً، ٕتبىیم ىىام عىاً و لىاف. و اٝ . ٍؼؿالؼیه ىی

اعلن أو أفاضا البشش لاهةشهو عةى ادسا  »کىؼ که:  میىا ىـیک امت و تَـیش می  ایه مبىا با ابه
؛ بهؼان کهه بـفاهان و ػاويهمىؼان بيهـ اف اػؿاک «دمائك االهمس الغماه ه ه االسضيه على هعهها ...

 .00۷ٔ-00۶ ص۵م ج0۷۶0ٕطدزتلدیىشنستش  اىوه که هنت واتىاوىؼ  ص٪ای٨ امىؿ  مماوی و فمیىی  ن
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ـایه چىان ىىػ، ٥الم٦ه امالمی بـ و٪اػی ٝ٪ل و تبییه صؼ و صهؼوػ  ن همهت  که مالصٚه می بىاب
ـػه اماىته ومایؼ، تٞیهیه ومایىهؼ  های ػیىی با ٥لن٦ی وامافااؿ می اوؼ ػؿ مىاؿػی که  مىفه اوؼ و مٞی ک

ـامهاك  بایؼ تـریش ػاػ. چىان که کؼا. راو  ؿا که ابه میىا با پایبىؼی به  مىفه مٞهاػ رنهماوی کهه ب
ـػ، ويان می مباوی ٥لن٦ی او احبات ٝ٪لی ؿا ومی ػههؼ کهه تکلیه٤ ػؿ چىهیه مهىاؿػی تبٞیهت اف  پؾی

 تٞالیم ػیىی امت.
٪هؼ بایؼ تىره ػاىت که صاٍل و٪اػی ٝ٪ل ػؿ ٥لن٦ه امالمی اکت٦ا به صىاك وینهت، بلکهه بها و

ـه ٝ٪ل و تٞییه صؼو ـ٥ت ٝ٪لی، پای وصی و ىههىػ و به ـای مٞ  یهؼ؛  میان می ایهـی اف  ن ػو بهه مـف ب
ـػه امهت. وی ػؿ مباصهج  که ابه میىا ػؿ ٥لن٦ه عىػ اف م٦هى. عاٍی به چىان وا. ٝ٪ل ٩ؼمی یاػ که

فةى بلة  ه لذ یغتلذ الممة الًطمية  »وىینؼ:  ٩ىای و٦ل، پل اف تبییه ٝ٪ل وٚـی و ٝ٪ل ٝملی می
الًاط هى اليمظ  ه االیصال باللما الکلى بما  ًضهها عى الفض  عًذ التلش  إلى المياط ه الشه ة  

همذعةا.  با  کفيها هئميتها اإللهام ه المدى، ه یغمى صاهيتها هز  یمذ غا، ه یغمى بذغبه سهدةا  
 .0۵0ٔم ص۰11۵ظنً، تبىٕ «الغتم ه الصتة ه لى  ذظى بهز  الشیب  إال األيبياء ه الشعا عليهن

ـکت ی٪ٚه ٔبیؼاؿیٓ و اتَال به ٝ٪ل کلهی بهه چیهقی ػمهت  ااهی ٩ىه وإ٪ه بـعی اونان ها به ب
ـػن به ٩یاك بی می ـػه و بلکهه الهها. و وصهی او ؿا ک٦ایهت  یابؼ که ػؿ ؿاه ىىاعته، او ؿا اف پىاه ب ویاف ک
وامىهؼ. بهه  یه ت٪ؼیل، ؿوس م٪هؼك میصن  ا کىؼ. ایه ویژای ٩ىه وإ٪ه ؿا ت٪ؼیل و  ن ٩ىه ؿا به می

ـه ـتبه به ـان و ؿمىالن اف ایه م  ای وؼاؿػ. ٝ٪یؼه ابه میىا کنی رق پیامب

ـػاىت می ػاویم ورهه تمهایق اونهان اف  کهه مهی ىىػ و  ن ایىکهه چىان اف ایه ٝباؿت وکته ػ٩ی٪ی ب
ـوهؼ. امها  ؿا میصیىان ػؿ ٥لن٦ه اؿمٖىیی ٝ٪ل اونان امت و ٥الم٦ه امالمی ویق ایه وره تمهایق  پؾی

ػؿ ٥لن٦ه اؿمٖى ٝ٪ل م٪٤ اونان امت، ولی ػؿ ٥لن٦ه امالمی ٥الم٦ه بهـ ایهه باوؿوهؼ کهه اونهان 
ـاتـ اف عىػ و ٝالم ماػه اؿتبآ صاٍل کىؼ. یٞىی اونان ػؿ اود ٝ٪ل عىػ، ػؿ ک٤  می تىاوؼ با ٝ٪ىل ٥

ـکت او  ١اف می ـ٥ته امت و تافه ص ـاؿ ا ـاتـ ػمت ىىػ تا به ٩ ـامهاك ایهه ٝبهاؿت ابهه  ٝ٪ىل ٥ یافػ. ب
ـتـ اتَال و اؿتبآ یابىهؼ و ٝ٪هل اونهاوی بهه میىا بـعی اونان تىهایی  ها ایه تىان ؿا ػاؿوؼ که با ٝ٪ىل ب

ای اف ص٪ای٨ ؿا وؼاىته و الها. و وصی اف راو  عؼاووؼ متٞهال و اف منهیـ ٝ٪هىل، بهه  تىان کي٤ پاؿه
 .  ۰۵۳ٔ-۰۵0 ص0۱۷۷ٕحكمت مؼػکاؿ اویىؼ ؿماوىؼ و ػؿ ؿمیؼن به ص٪ای٨  اونان یاؿی می

اف تضىالت مهم ػؿ صىفه ؿوه ٥لنه٦ی ػؿ رههان امهال.، پیىوهؼ و اؿتبهآ  پیىيذ عقل و وحی:
ـػه امهت. اف رملهه ایىکهه اف  ٝ٪ل و وصی با یکؼیگـ امت که ػؿ رهات متٞؼػی تزلهی و بهـوف که

ـای مىبٞی ٝىىان به ؿا وصی امالمی مى صکمای یک ـ٥ت ىىاعت ب اوؼ و اف مىی ػیگـ، ٩ـ ن کـیم  هپؾی
ـ٥ت به ؿممیت ىىاعته امت و ٝ٪ل اف مىٚـ ػیىی، پیامبـ ػؿووی به ویق ٝ٪ل ؿا به ىهماؿ  ٝىىان مىبٜ مٞ

 ؿوػ. ىماؿ می یابؼ، اف ػیه به  یؼ. لؾا  وچه ٝ٪ل می می
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ـػ ایه امهت کهه ػؿ رهت ػیگـی که پیىوؼ ٝ٪ل و وصی ؿا ػؿ ٥لن٦ه امالمی می  تىان مياهؼه ک
ـه می ـکت  ن ىکى٥ا ىؼه و ا٨٥ ٥لن٦ه امالمی، ٝ٪ل اف وىؿ وصی به ـػ و به ب ـاؿوی  ای های رؼیؼی ٥ه

کهه بها  یابؼ که به ص٪ای٨ متٞالی و بیيتـی ػمت پیهؼا کىهؼ؛ چىان ىىػ و ایه تىان ؿا می  ن ايىػه می
ـه ـػ به ـافی رهان هنتی، اٝم اف مهاػی و مزه ؿا ٝهیه  مىؼی اف ٝ٪ل وصیاوی امت که ٍؼؿالؼیه ىی

ـػه امت. ویاف و ٥٪ـ ػاونته و ٩ىا.  یا٥تگی همه ایىها ؿا به عؼاووؼ احبات ک
ـػ. همان ػؿ ونبت ٝ٪ل به تٞالیم وصیاوی و ٩ـ ن کـیم می اىوهه کهه  تىان ٝ٪ل ؿا به چيم تيبیه ک

ـای ػؿمت ػیؼن و ػؿیا٥ت ص٪ی٪ت ویافمىؼ وىؿ امت، ٝ٪هل  چيم بؼون وىؿ، کاؿایی الف. ؿا وؼاؿػ و ب
الههی مضتهاد  وصهی و ٩هـ ن ها به ص٪ی٪ت ػمت یابؼ به وىؿ ها و ٝـٍه ق ااـ بغىاهؼ ػؿ همه صىفهوی

ةاّط ٥ـمایؼ:  ٩ـ ن کـیم بـ ایه مضؼوػیت تؤکیؼ ػاؿػ؛ اف رمله می .امت ًْ ٓهثاُل َيٓضّشُبها ّلل
َ
َه ّیٓلَه اأٓل

ـػ. مهی ؛ و ایهه َمَخل۲۱ٔٔ ۰۷ٕػًكبنى ٕ َه ها َ ٓلّمُلها ّإاَلْ آللاّلُممَو  ـای مه [ رهق  فوهیم وطلهی هها ؿا به
های ٩ـ وی ػؿ ٝیه ایىکهه  ػاويىؿان  وها ؿا ػؿویابىؼ. ایه  یه ىـی٦ه اف ایه ص٪ی٪ت صکایت ػاؿػ که مخل

ـاعىؿ ٥هم عىػ ػؿیا٥ت می کىؼ، ولی ص٪ی٪هت  اف ٝمىمیت بـعىؿػاؿوؼ و همه کل اف  وها مٖلبی به ٥
ـاػ عاٍی که رمىػی بـ ٙى ٥همىؼ. بـعهی تىهها م٦هاهیم مهاػه  وهها ؿا  اهـ وؼاؿوؼ میمٞىای  وها ؿا ا٥

کىىؼ. ولی بـعی پل اف ىىیؼن  وها و تَىؿ مٞىای ٙاهـی ػؿ م٪اٍهؼ  بؼون هید ٝم٪ی ػؿیا٥ت می
. 0۱۰ٔ ص0۴ق ج0۱۷۱ٕؿب،ؿبن،ی، یابىؼ  کىىؼ و به ص٪ای٨ بلىؼی ػمت می ٝمی٨  وها تؤمل و ١ىؿ می

ـایه چىیه وینت که با ٍـ٣ بـع پهؾیـ باىهؼ.  یابی به همهه ص٪های٨ امکان ىؿػاؿی اف ٝ٪ل، ػمتبىاب
یابی  بـعی ص٪ای٨ ویافمىؼ تؤمالت بیيتـ امت و بـعی ػیگهـ صتهی بها تهؤمالت بیيهتـ ٩ابهل ػمهت

ـ٥ت.  ـای ٥هم ػؿمت  وها اف وصی کمک ا  وینت، بلکه صتمًا بایؼ ب
ل ههؼایت الههی اف مىی ػیگـ، ٝ٪ل اف مىٚـ ٩ـ ن کـیم هماوىؼ ههـ مغلهى٧ ػیگهـی ميهمى

ـاماك  یه ىـی٦ه  می ةَنْ َهةَذىىىػ. ب ُُ عىَطةىل ُکةَاْ َشةيىٍء َصلىَمةُه  
َ
ةّزَ أ ةا  َلْ ًَ ُبْ . ۳1ٔٔ ۰1ٕؿنهٕ َلةاَل َس

پـوؿػااؿ ما کنی امت که هـ چیقی ؿا عل٪تی که ػؿعىؿ اومت ػاػه »ا٦ت:  مىمیصْـت 
و هؼایت کـػه امت و تٞبیـ چیق ؿا پل اف  ٥ـیى عؼاووؼ همه«. و مپل  ن ؿا هؼایت ٥ـمىػه امت

ـاماك ایه  یه، ميمىل هؼایت الهی امت و ایه  ، ٝ٪ل ؿا ویق ػؿ بـ می«کل ىیء» ایـػ. لؾا ٝ٪ل ب
ؿمهؼ  یابؼ و ٝ٪ل بهؼون  ن بهه ١ایهت عهىػ ومیهؼایت اف ٕـی٨ وىؿ وصی و ٩ـ ن کـیم تض٪٨ می

ـا اٍىاًل ااـ امکان ػاىت ٝ٪ ؛0۴۶ٔن0۴۴ ص0۲ق ج0۱۷۰ٕؿب،ؿب،ی،  ل بؼون وصهی بهه ١ایهت فی
مٖلىب عىػ ػمت یابؼ، اؿمال ؿمل ورهی وؼاىت. ٥الم٦ه امالمی ویق به ایه مهم تىره ػاىهته 

ـاصت بـ  ن تؤکیؼ کـػه یْبا لفلغفه یکمو لماييًهةا یيةش »کىؼ کهاوؼ. ااـ مالٍؼؿا تؤکیؼ میو به ٍ
« اب٨ با کتاب و مهىت وباىهؼای که ٩ىاویه و اٍىل  ن مٖ ؛ وابىػ باػ ٥لن٦ههطابمه للکتاو ه الغًه

، بـ همیه مبىامت که ٩ـ ن و مىت ؿا وه ػؿ م٪ابهل ٝ٪هل، ۱1۱ٔ ص۶م ج0۷۶0ٕطدزتلدیىشنستش  
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ـای  وها و٪و هؼایت بلکه ؿاهىما و کمال بغو ٝ٪ل می  اـی باوؿ ػاؿػ. ػاوؼ و ب
ـ٥تهؿا پؾ ییاؿمٖى ی٥الم٦ه منلمان هـچىؼ ؿوه مىٖ٪ حذود هًطق: ییىتع  یؼکؤ ن ت اوؼ و بـی

اوؼ تا اٍهىل و یؼهکىى ی ػؿ ال٪نٖاك المنت٪یمٓهمچىن ١قالٔمغال٦ان ٥الم٦ه  یبـع یػاؿوؼ و صت
ـاد کىىؼ و ويان ػهىؼ که مى٨ٖ ؿ یاىکال مىٖ٪ صهال،  یهػؿ ٝ ، اماػاؿػ یای ٩ـ و یيهؿا اف ٩ـ ن امتغ

ـ اف تٞهالیم ٩هـ ن کهـیم و ایه امـ متهؤح بؼاوىؼ ی٪تؿاه کي٤ ص٪ یگاوهؿا  یکه ٝ٪ل مىٖ٪ ینتو یهچى
ههایی اف ٝبهاؿات ابهه مهیىا، ٥یلنهى٣ و ػاوؼ. به ومىوههامت که ٝ٪ل ؿا یگاوه ؿاه کي٤ ص٪ی٪ت ومی

 ػان بقؿگ امالمی تىره کىیؼ: مى٨ٖ

تحمدتللهػل،حعىتىفنمهوتظن،لتللنه»وىینؼ: ال٤ٓ ابه میىا ػؿ ابتؼای بغو مى٨ٖ اىاؿات می

 .  ۱ٔ ص0 ج0۱۵۳ٕتبىظنً، « تحمنمههدتیهؿسیمهوتله،متلحكب
ـاماك مى٨ٖ اؿمٖىیی، م٪ؼمات امتؼالل ما ؿا به وتیزه می ؿماوؼ و امـ ػیگهـی ػؿ  ن ػعیهل ب

ـای اوت٪ال اف ٢ٍـی بهه کبهـی ویافمىهؼ  میىا به ما میوینت. اما ایه ٝباؿت ابه  مىفػ که ػؿ مىاؿػی ب
های  تای تٞالیم ٩ـ وهی امهت. ٩هـ ن کهـیم بها تىٍهیهیاؿی و الها. عؼاووؼ هنتیم و ایه ػ٩ی٪ًا ػؿ ؿام

ٝملی، یٞىی تىٍیه به تهؾی  و تؾکیه و٦ل ایه تىان ؿا ػؿ ىغٌ ایزاػ کىهؼ. بهه ایهه  یهات ػ٩هت 
ةمسّ کىیؼ:  ًُْ ُلَمةاّت ّإَلةى ال ما ُ ٓخّشُعُهٓن ّهةَى الُظْ ًُ ّز َى آَه ُه َهّلُيْ اَلْ ةهَ ؛ ۰۳۵ٔٔ ۰ٕبمنسنٕ ...الَلْ ُمةما الَلْ  ّإو َیَتْ

ا ُمُکُن الله؛ ۰۷ٔٔ ۶ٕتيف،لٕ َ جَلا َلُکن ُفشلاي  ُمما اللَه َه ُ َلّلْ  .۰۶ٔٔ ۰ٕبمسنٕ اَیْ
ـاماك ایه  یات، اونان مئمه با وىؿ الهی و با تى٥ی٪ی اف راو  او به وتیزه ػمت می ـ٩ان  ب یابؼ. ٥

ـاؾاؿ امت و همىاؿه چىیه وینت کهه ت٦کهـ اف ٕـیه٨ م ىٖه٨ ٍهىؿی ػؿ ٥هم ص٪ی٪ت ویق ػعیل و اح
 ٍـ٣ به وتیزه مىتهی ىىػ.

ـػه امهت. او پهل اف بٓ ابه میىا ػؿباؿه ّـوؿت مى٨ٖ بنیاؿ مغه ا٦ته و ٥ىایهؼ  ن ؿا بهـ ىهم
کىىؼ ٝلى. بيهـی میص٪ی٪ت امت و  پی ؿمیؼن بهکه ػؿ وىینؼ: کنی بضج ت٦َیلی ػؿباؿه  ن می

کاؿایـی و  مهپل بههو   ىىا ىهىػل امتؼالباینت با چگىوگی و ٩ىاویه ؿا بیامىفػ، ػؿ اا. وغنت می
ـػ همهـیه کىهؼ کهه ملکهای تاىوهه مماؿمت با  وها ؿا به  تىاوهؼٍهىؿت امهت کهه مهی . ػؿایهؼوهاو ا

ـػػ. امها راله  ایىزامهت کهه او امهتکمال عىػ ؿا بیابؼ، بیمزهىالت   وکه ػچاؿ ل٢قه و اىتباه ا
ـػه امت و  ػاوؼ. ؿا ویق مٞتبـ می ؼك و کي٤ٕـی٨ صو٦ل اف ٕـی٨ ٝلى. ؿا ػؿ همیه ؿاه مىضَـ وک

یابىهؼ و ػمهت مهیص٪ای٨ به اف ٕـی٨ صؼك و با تؤییؼ الهی ؿو به ٝ٪یؼه او کناوی ویق هنتىؼ که  افایه
اها هز  الصًاعه فتیًى عًها لتيغةاو المکتغة  »ویافوؼ: اف  مىعته و مماؿمت ٩ىاویه مىٖ٪ی بی

مهیىا  ابه. ۰1ٔ ص0ق ج0۲1۳ظنً، تبىٕ« هى عًذالله للللن بالًظش ه الشه ه اال او  کمو ايغاو هم ذا
ـػه امت می«مى٨ٖ وزات»کتاب ػؿ همچىیه  ه لةيظ »وىینهؼ: ،  وزا که ٥ىایؼ ٝلم مى٨ٖ ؿا بـ ىم
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شىء هى الفطش االيغايي ، بمغتغى فى اعتلمال الشه   ... اال او  کمو ايغايا هؤ ةذا هةى عًةذ الْلةه 
ـایه او هـ چىؼ مى٨ٖ اؿمٖىیی ؿا می. ۷ٔ ص0۱۵۷ظنً، تبىٕ «یلالى ـػ، اما کنهاوی ؿا ویهق ػؿ بىاب پؾی

 ػاوؼ.ویاف می منیـ ویل به ص٪ی٪ت اف  ن بی

 گیزی بٌذی ٍ ًتیجِ جوغ

ـاوان  ـهاوی و ی٪یىی امت که مىٖب٨ بـ مى٨ٖ ٥ٖـی اونان امت. تؤکیؼ ٥ه ؿوه ٥لن٦ی، ؿوه ٝ٪لی ب
ـه ـػوؿفی، به ـػ و بههؿا ویهق ػؿ بهـ مهیایـی اف ایهه ؿوه ٩ـ ن کـیم بـ ع کاؿایـی ایهه ؿوه ػؿ  ایه

ـػػ. ػؿ ٝیه صهال اف مىٚهـ ىىاعت هنتی ه که صىفه منائل ٥لن٦ی امت ه اف مىی ٩ـ ن تؤییؼ می ا
ؿو ٥المه٦ه منهلمان بهـ عهال٣ ٥یلنهى٥ان  ٩ـ ن کـیم، ٝ٪ل اف ٩لمـو عاٍی بـعىؿػاؿ امت. افایهه

ـػاعته و ػؿ تٞییه صهؼ و  اوهؼ. اف ػیهؼااه ایيهان، ػؿ صهىفه صهؼوػ  ن کىىهیؼهیىوان به و٪اػی ٝ٪ل پ
ـاٝ٪لی اف وصی و ىهىػ می ـ٥ت. لؾا وصی و ىهىػ ؿا به ٥ ـه ا ـ٥هت بيهـ مٞتبهـ  تىان به مخابه مىهابٜ مٞ

ـ٥هت اوؼ. ا٥قون بـ ایه، به باوؿ ٥الم٦ه امالمی وصی و ىهىػ میػاونته تىاوؼ بهه تٞمیه٨ و تىمهٞه مٞ
ـاؾاؿی منت٪یم تٞالیم  های رؼیؼیٝ٪الوی بیىزامؼ و ا٨٥ ـاؿوی  ن بگيایؼ و ایه همه صاٍل اح ؿا ٥

ـاهؾاؿی مٞىهاػاؿ  ن بهـ ؿوه ؿو می ٩ـ وی امت. افایه تىان مـرٞیت ٝلمی ٩ـ ن کـیم ؿا به مٞىای اح
ـػ. ٥لن٦ه  وؿفی منلماوان احبات ک
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 .ـٝيي الىز٦يمکتب   ی  الله الٞٚمی الم. ٩م: «اکماطق» ،اکؽسمء ٓ.1425٧ٔههههههههههههههه  .9

ـاث اصیاء بیـوت: ػاؿ .اکنغ  جهریب ٧ٓ.1421اصمؼ ٔ مضمؼبه اأفهـی، .12  الٞـبی. الت

ـالله ٔ .11 ـان: اوتياؿات الها..دزآیدی ب  جمزیخ فنعس  اظمی ٓ. 1399صکمت، وَ  . چا  ػو.. ته

ـان: ؼسض حکمة اإلؼساق ٓ.1372ٔ مضمىػ ىهـفوؿی، مضمؼبه .12 پژوهيگاه ٝلهى. اونهاوی و . ته
ـهىگی مٖالٞات ٥ . 

ـاهیم ٔ .13 ـافی، مضمؼ به ابه اوزمهه صکمهت و  :. جهلصاواکمؼالمد و اکمبالدأٓ. 1354ٍؼؿالؼیه ىی
ـان.  ٥لن٦ه ای

 ٓ. چا  ػو.. ٩م: بیؼاؿ، ٩م.1ٔد جسعیس اکقسآن اککسی ٓ. 1366ٔههههههههههههههه  .14

ـان: بىیهها1ٔد ؼالالسض و جؼنیقالال  لالالدزاکمحمکهین بالالس اکهیالالمت ؼالالسمٓ. 1382ٔههههههههههههههههه  .15 ػ ٓ. تههه
 صکمت امالمی ٍؼؿا.

ـان: مئمنهه 3ٔد  اککمف الىل ؼسضٓ. 1383ٔههههههههههههههه  .16 ٓ. تَضیش مضمؼ عىارىی. ته
ـهىگی.  مٖالٞات و تض٪ی٪ات ٥
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چها   (.1،5،7،8)ج.اکمکمة اکمحؼمکیة فالي اسظالسمز اکؼقنیالة اسزبؼالة .ٓ.1981ٔههههههههههههههه  .17
ـاث الٞـبی.  مى.. بیـوت: ػاؿ اصیاء الت

. ٩هم: مئمنهه الىيهـ االمهالمی التابٞهه نهمیة اکمکمالةٓ. 1362میؼ مضمؼصنیه ٕٔبإبایی،  .18
 لزماٝه المؼؿمیه.

کسات بم پسوفعىز همنسی کالسبن ٓ. 1387ٔههههههههههههههه  .19 . به کىىهو مهیؼ ؼیؼ  )یصمىػ  یرا
 هاػی عنـوىاهی. چا  ػو.. ٩م: بىمتان کتاب.

 ٩م: بىمتان کتاب.. چا  پىزم. ؼیؼ  دز اظممٓ. 1388ٔههههههههههههههه  .22

ٓ. چها  ػو.. ٩هم: مئمنهه 16 ،14ٔد المیلطاو فلت جیػلیص القلص و٧ٓ. 1393ٔههههههههههههههه  .21
 مٖبىٝاتی امماٝیلیان.

ـالؼیه ٕـیضی، .22 ـان: ػ٥تـ چا  .اکبمسین یصمغ٧ٓ. 1428ٔ ٥غ ـهىگ ويـ ػو.. ته  امالمی. ٥

کتابغاوهه ٝمهىمی  ٩هم: ٓ.1ٔد کحمب اکبسهمن خمعة فصىل ٧ٓ.1428ٔ مضمؼ ٥اؿابی، مضمؼبه .23
 .صْـت  یت الله الٞٚمی مـٝيی وز٦ی

ـاهیؼی، .24 ـة. . ٩م:الؼیى ٧ٓ.1425اصمؼٔ به علیل ٥    ػاؿالهز

 . ٩هم:اکسافؼال  اککبیالس اکؽالسض غسیالب فال  اکمایالس اکمصالبمض ٧ٓ.1425ٔ  مضمؼ اصمؼبه ٥یىمی، .25
ـة.  ػاؿالهز

٩هم:  .2ٓدٔ ظاليؼسض اإلؼمزات و اکحابیهمت کنطى  ٓ.1423٧ٔمضمؼ الؼیه ؿافی، مضمؼبه ٩ٖ  .26
 .ػ٥تـ ويـ الکتاب

ـتْی ٔ .27 ـان: اوتياؿات ٍؼؿا.5 ،3ٔد یصمىػ  آذمزٓ. 1372مٖهـی، م  ٓ. چا  هيتم. ته

 




