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 1هْسی ًدیجی

 چىیذُ

 
ٍ للی ـ  تحل یپشداص دادُ لضٍ ً یافضاس ًشمی ـ  ا وتاتخاًِ یسٍ تا سٍؽ گشدآٍس لؾرؼتاس پ تـا   اًتمـادی 

تـِ   یٍ ػشٍد ٍ لغتشف یاّثَى آدم ٍ تٌضل همام  لشاهَىپ یّا یذگاُد یٍ ًمذ اػتذالل یّذ  تشسػ
 یت ّثَى ٍ ػپغ تشسػـ لمحم لاىتِ ت ،آدم ٍ ّثَى لنهفاّ لليًگاسؽ دس آهذُ اػت وِ پغ اص تث

 یتشرـ  یذگاُرال  دِ ت ـ  تٌْا سػذ وِ ًِ یه لزًِت یيتِ ادس اداهِ ٍ اػت پشدارتِ  یاكل یذگاُدٍ د
ـ  لـلي ّثَى ٍ ػشٍد ٍرَد ًـذاسد، تلىـِ تـا تث    لاىه یتٌالوـ  یاص هفؼشاى ٍ هتىلواى اػاله ٍ  یػمل

 یش ػؤالّثَى ٍ وشاهت اًؼاى ٍ ًمذ ٍ ص لشاهَىٍ ػاسفاى هؼلواى پ لواىحى یًِظش یهثاً یاػتذالل
داسد وِ تٌْا ساُ ػـشٍد آدم   یه لاىت یٍ ػشفاً یهمات ، تا دٍ اػتذالل حىو یّا یذگاُد یتشدى هثاً

ٍ ارشاد اص  یتشن اٍل یاٍ  یؼیتـش لتتا هؼل یاؽ ّثَى تَدُ اػت ٍ ّثَى هالصهت ییتِ ووال ًْا
 یاتضاسّـا  گلشیوـاس ِ آدم ٍ ت لمتحم یّثَى گؼتشؽ ؿؼاع ٍرَد لمت،چشاوِ دس حم ؛تْـت ًذاسد

 .ػشٍد اػت یهَرَد دس ػالن هادُ تشا
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 بیاى هسألِ ٍ پزسص اصلی

تـیه مىّىٝاتی امت که ػؿ ٩هـ ن مٖهـس ىهؼه امهت.  اوگیقتـیه و ١امِ اف ىگ٦ت هبىٓ  ػ.
٥لن٦ه عل٪ت اونان و بلکه عل٪ت همه مىرىػات، اٝم اف مالئکه و ارىه تها ٝهالم هنهتی، ػؿ اهـو 

عل٪هت  ییٝلهت ١هایـ و تبییه ػؿمت ایه مىّىٛ امت. بـوف و ٙهىؿ اونان کامل، ٥هم و اؿائه ت٦ن
ی امت. ا٥قون بـ  ن، عل٪ت هنتی به مٞىای انهتـه ىهٞاٛ ورهىػی ص٪ی٪هت اونهان رهان هنت

ـایی عل٪ت اونان کامهل،  کامل به ـات  هنتی ػاونته ىؼه و چینتی و چ ٝىىان علی٦ه اهّٰلل ػؿ تمامی م
های فیهاػی ػؿبهاؿه  پـمهو ٔ.۶0ص 0ج 0۲1۶ گً،بن،ر ٕـس ىهؼه امهت مٖ ػؿ  یات هبىٓ  ػ.

ـان، صکیمان و ٝاؿ٥ان و اف فاویه ػیهؼ  مىّىٛ هبىٓ و  یات  ن ورىػ ػاؿػ که اف مىی متکلمان، م٦ن
ـائت عاً هـ یک اف  وان، به  وها پامظ هایی همچهىن:  یها  ػ.،  ػ.  هایی ػاػه ىؼه امت. پـمو و ٩

ـػوهؼ، اف چهه وىٝی امت یا ىغَیب  رىت  ػ.، ػویىی امت یا اعـویب مالئکی که به  ػ. مزؼه ک
ـاد  ػ. و هبىٓ او به فمهیه، ػاللهت بهـ  وىٛ مالئکه ای بىػوؼب مزؼه بـ  ػ. به چه مٞىا امتب  یا اع

 تىقل م٪ا. او ػاؿػب مَٞیت  ػ. به چه مٞىا امت و چه بىػب
مامهی امهت کهه  یها هبهىٓ  ػ. بهه فمهیه رنتاؿ صاّـ ػؿ پی پامظ به ایه پـمو بنیاؿ مهم و ا

ـاد اف رىت و ػؿ وتیزه تبٞیؼ، تىقل ؿتبه و تىبیهه او بهىػه ٔ ن به اىوهه کهه ػؿ کهال.  مب  مَٞیت او و اع
ـان و متکلمان  مؼه امتٓ و یا به ـ٥یٜ مىقلت او بىػه امهتب ػؿ ایهه فمیىهه  بـعی اف م٦ن ـا. و ت رهت اک

ـ٥یهٜ م٪ها. بهىػه باىهؼ،  که ایه هبىٓ بهه تیهای مت٦اوتی مٖـس امت و ػؿٍىؿ ػیؼااه رهت مىقلهت و ت
باىؼب  یا ایه یهک پهاؿاػوکل یها  چگىوه با هبىٓ که تىقل و پاییه  وػن اف م٪ا. ؿ٥یٜ امت، ٩ابل رمٜ می

ـای پامظ به ایه مئال الف. امت ابتؼا به تىا٩ِ ص٪ی٪ی امت یا تىا٩ِ اعتَهاؿ بهه تبیهیه م٦ههى.  وماب ب
ـػاعته ـامهىن تىها٩ِ  و مپل ّمه بیان ص٪ی٪ت هبىٓ، ػیؼااه  ػ. و هبىٓ پ ها و مباوی ٝالمان منلمان پی

ـ٥اوی مؼلل ىىػ  . ن با ٝـود بـؿمی ىىػ و ػؿ وهایت، وٚـ وهایی با ػو امتؼالل و تبییه صکمی و ٝ

 ویستی آدم  . 1

ـػ.واژه  ػ.  ـاػ٣ مه ؛۲۲ص 0ج 0۱۵۵رهخندت ٕامهت  وهاكو   ػمیهان،  ػمهی ،ػؿ تؼاول امـوفی م
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َلم ؿا  ن ت٦نیـ، و ل٢ت اهالی بیيتـ .۰۰ٔص 0ج 0۱۷۱خسهشن،ه،  ـای ىغٌ َٝ  پهؼؿٔ ابىالبيـ  ػ. ب
ـػ ی٬ وا. وٓ بيـ  0۱۵0لسشن، ٕػاوىهؼ  می رىل امم بيـ و اونان مخل ؿا  ن هم بْٞی و اوؼ ػاونته ٥

ىهای اونهان . ػؿ اٍٖالس ٝالمان منلمان،  ػ. ػؿ م۰۳۳ٔٞ-۰۲1ص ۳جق 0۲0۶خمنً، ؛۱۶ص 0ج
ـای ومىوهه،  ،  ػ. وىٝی و صتی ٩ىه ٝا٩له اونهان بههکامل، ىغٌ صْـت  ػ. کاؿ ؿ٥تهه امهت. به

ؿو بهه  اوؼ و افایهه بـعی مٞت٪ؼوؼ  ػ. ٔاونانٓ و ٝاَلم هـ ػو به وفان هم اف عؼاووؼ متٞال ٍهاػؿ ىهؼه
ؿو اٍهٖالس ٝهالم  ىىػ و به ٝکل، بـ اونان ویق ٝالم إال٧ ىؼه امت. افایهه  ػ.، ٝالم إال٧ می

ىىػ و چىن اونهان  ٢ٍیـ اوناوی و ٝالم کبیـ کیهاوی و یا اونان ٢ٍیـ و اونان کبیـ بـ  وان إال٧ می
ػاؿای بؼن، و٦ل و ٝ٪ل امت، ٝالم هنتی ویق ػاؿای ایه مه هنت که ٝباؿتىؼ اف: ٝالم ٝ٪هل، ٝهالم 

 ۶م ج0۷۶0 ىشننستش دیطندزتل؛۴۳۴-۴۳۳ ص۰ق ج0۲0۴، لمنندظنؼ،ل،ػنٕمخال و ٝهالم مهاػه 
ـاػ اف  ػ. همهان ٩هىه ٝا٩لهه  ػمیهه  . بؼیه0۲1ٔ-0۱۵ص ـػ ػؿ ٝالم ٢ٍیـ اوناوی م مان، ٕب٨ یک کاؿب

ـاته   امت که علی٦ه عؼاووؼ متٞال بـ مالئکه اؿّییه ٩ٔىای و٦ل اونان مٖیٜ ٩هىه ٝا٩لهه کهه ػؿ م
ـوؼٓ و بـ ىیإیه مٖـوػ اف اؿُ و٦ل اوناوی ٩ٔىه واهم ه ١یهـ مٖیهٜ ٩هىه ٝا٩لههٓ رىت و٦ل صاّ

. ػؿ اػامهه، بـعهی ۴۳۴ٔ-۴۳۳ ص۰ ج0۲0۴، لمنندظنؼ،ل،ػن؛۶0ص 0جق 0۲1۶ گً،ب،ر ٕامت 
 ىىػ: امتٞماالت ميهىؿ بیان می

الف(اًساىواهل

ـاته   ـاػ اف  ػ.، م٪ا. ىامظ اوناویت و ص٪ی٪ت اونان کامل اکمل بىػ که مایـ م بـعی مٞت٪ؼوؼ که م
عىػ ػاىته و مٚاهـی ػؿ هـ ٝالم ػاؿػ و ػؿ ٝالم ػویا ػؿ ٩ال  صْـت  ػ. متمخهل اوناویت ؿا ویق ػؿ 

 .00۵ٔ ص۰ ج0۱۵۷ ،آهل جىترٕىؼ 
ـػه  یاتی اف ٩ـ ن ؿا به  ٝىىان بهه  ػ. صْـت بـ ٥ـىتگان مزؼه ماوىؼ اوؼ؛ ٝىىان ىاهؼ مٖـس ک

ّئَکةّ  آعةُجُذ کامهل  اونان وماػ و ممبل ةا ّلٓلَمتل ًل ـاکهه ػؿ ؛۱۲ٔٔٔ ۰ٕبمنسنٕ ها ْلَدمَ َه ّإٓر ُلٓل  مهزؼه چ
 کهه بهىػ کامهل اونهان و  ػمّیهت ىامظ م٪ا. بلکه وبىػ،  ػ. صْـت ىغٌ منزىػ، ٥ـىتگان،

 .00۵ٔص ۰ج 0۱۵۷؛همى ۰۶۴ص ۱ج 0۱۷۶ٕهمى ىؼ  متمّخل ٦ٍي  ػ. صْـت ٍىؿت به

ب(آدمًَعی

 اونهان مٖله٨ ىٝی ػاونهته اوهؼ. اهىییاـوهی با تمنک بهه ٙهاهـ بـعهی  یهات، ایهه  ػ. ؿا  ػ. وه
ـػاعته، تىلیؼمخل امـ به و امت فمیه مىاػ به مىتهی عل٪تو که رهت افایه ىهؼه امهت:  وامیؼه  ػ. پ
ُکنٓ  َلَمٓذ  َه  نَّ  َصَلٓمًا ُکنٓ  ُُ ٓسيا نَّ  َهمَّ    .۱0ٔ-۱1ٔ ۰ٕبمسنٕ ْلَّدمَ  آعُجُذها ّلٓلَمتّئَک ّ  ُلٓلًا ُُ

ـاػ رمیٜ بلکه وبىػه، مٞیه ىغٌ که او ؿػػاللت بـ ایه ػا ٙاهـ  یه  ػؿ همچىهیه امت. بىػه بيـ ا٥
َلةةَه  هةةا ّإٓبّلةةيُظ   ةةا لةةاَل   یههه ًَ ٓو  َه

َ
ّیةةَه  لةةاَل ... َیٓغةةُجَذ  أ ُهنٓ  َفّبّلضَّ ًَّ ٓیةةّمَ 

ُ
ٓعَمّلةةيَى  أَل

َ
ُهنُ  ّعبةةاَدَن  ّإالَّ  أ ًٓ  ّهةة
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ـػ  ی٬ عل٪ت اف مغه وغنت ٔ ۶۱ٔ ۱۶ٕصٕ آلُمٓخَلّصةيَى  ـػ یه٬ همهان اف  عهـ، ػؿ و ػاؿػ ٥ه  ٥ه
ـػه رمٜ به تٞبیـ  .  0۲۰ٔص ۲جق 0۲0۵ ؿب،ؿب،ی،ٕامت  ک

ـه ا٦ته 38تا  32بـعی با تمنک به  یات    ػ. ص٪ی٪هی ىهغٌ «علی٦هه» اف اوؼ: م٪َىػ مىؿه ب٪
ـاػ، بلکه وینت،  یها ها اونهان مٖل٨   الله، علی٦  یٞىي امت. اوناویت م٪ا. و  ػ. ص٪ى٩ی ىغَیت م
 0ج 0۱۵۷ ؛همننى0۶-0۵ ص۱ج 0۱۷۶، آهلنن جننىترٕ هنههتىؼ کامههل های اناونهه وههىٛ کم ػمههت

ـ٥ی مٞت٪ؼوؼ که . بـعی ویق با امتؼالل0۱۴ٔص ـاػ های ٝ   ػ.  » وه امت وىٝی  ػ.   ٩ـ ن، ػؿ « ػ.» اف م
   0۴۳ٔ.1ص 0۵ج 0۱۷۶ٕهمى  «ىغَی

ج(آدمشخصی

ـاواوهی مباصهج کهـیم بـعی مٞت٪ؼوؼ کهه ٩هـ ن  ػ.  بهـ ٥ـىهتگان مهزؼه ماوىهؼ ػ؛ػاؿ  ػ. ػؿبهاؿه ٥
ـه ػؿ ؿوس ػمیؼن  ۰1ٔٔ ۵تػستفٕٕ همنـ او و  ػ. ػؿ ىیٖان های ومىمه  ۱1ٔٔ 0۳حجسٕٕ ـاهم پیک  ٥ه

 تهن،يى ٕوهىٝی   ػ. وهه امهت، ىغَهی  ػ. ػؿباؿه ایىها همه که... و ۵۰ٔ-۵0ٔ ۱۶صٕٕ ال اف  مؼه
 .۲0ٔص 0ج 0۱۲۵همى ؛0۵۴ص 0ج 0۱۵۰ ؿبسظ،؛0۰۲ص 0جم 0۷۷۴

ُکنُ  آَدمَ   اَبًيػؿ  یه  همچىیه ًَّ ًَ يطاُو  الَ فّت ًَّ  ّهَى  أَبَم ُکن أصَشَج  َکما الشَّ و ۰۵ٔٔ ۵تػنستفٕٕ الَج
نـ،والَتؼُبدوتأوآَرَمَبً،ی،إَلنُكنأػَهدأَلن هُتلشَّ َلُكنإيَّ  مهغه ىغَهی  ػ. اف ۴1ٔٔ ۱۴ینطٕٕ ُهبنىَػُدو 
ـػی ن٥ـفوؼا اف و اىیؼ می ـان اػٝای پل .وىٛ ی٬ ابىاء   اف وه کىؼ می یاػ مّٞیه ٥  وه ٩ـ ن که بـعی م٦ن

 ٌّ وینهت  بّیىهه بهه ميه٦ىٛ ۰۵1ٔ ص۲م ج0۷۷1ٕزشنندزػن، امهت  ىغَی  ػ. ػؿباؿه ٙاهـ وه و و
 .0۴۵ٔ-0۴۴ص 0۵ج 0۱۷۶، آهل ٕجىتر

تٌذیالَالجوع

ـاماك ػمته ٧، 1425یی، رمههىؿ اصنها یابهه ابهٕه امت ٔ، ٩ـ ن ػاؿای ٙاهـ و باای اف اصاػیج ب
ٓ. 532، 1368ًیهؼؿ، صیؼ  ملی، م؛ 128، 1381ً، مضمؼ یهٍؼؿالؼ ی،٩ىوى؛ 127، 4ً د

ـامهاك  یهات  افایه ؿو به وٚـ می ـات ب ـاماك ٙاهـ و بإه  یات ٩ـ ن، هـ یک اف ایهه وٚه ؿمؼ که ب
ـامهاك باىىؼ و با هم مىا٥ات وؼاؿوؼ. مئیهؼ ایهه  مغتل٤ ػاؿای ورهی می مٖله  ایهه امهت کهه ب

ـاته  مغتل٦هی ػؿ ٝهىالم  اٍالت ورىػ و تيکیک ػؿ ورىػ، هـ مىرىػی ٔهمچىن اونانٓ ػاؿای م
م 0۷۶0دیىشننستش  طدزتلٕمغتل٤ امت که ٥ـ٧  وها به ص٪ی٪ت و ؿ٩ی٪ت و تيکیک ػؿ ورىػ امت 

یه امهت کهه مىٚهىؿ اف صال،  وچه که به وٚـ تىام  بیيتـی با  یات هبىٓ ػاؿػ ا . باایه۰۵۵ٔ ص۴ج
ـات  ورىػی عىػ ؿا ػؿ ٩ىك وقول اف ٝالم ٍ٪ٜ ؿبىبی ه کهه بهه ورهىػ   ػ.، اونان کامل امت که م

                                                                                                                     
ـاػ و» .; ـا١ی،« ال٪بیل  ٝلی األکبـ ال٪بیل  بأ امم یٖل٨ کما اإلونان وىٛ بآػ. ی  ٓ.95ً ،1 د ٔم
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رمٞی مىرىػ امت ه تا ٝالم ٝ٪ل، مخال وقولی و ٝالم ٕبیٞت ؿا ٕی ومىػه امهت و ػؿ ههـ ٝهالمی 
ـااه به فمهیه می وی مت٦هاوتی ػاؿػ؛ اف ؿمهؼ، مٚهاهـ رنهما ومىػ مىام  با  ن ٝالم ػاؿػ . هـ چىؼ ه

 که مٚهـ اتم و اکمل امت. تا صْـت مضمؼ صْـت  ػ.

 ّبَط آدم. 2

 0۱۵۵ ٕرهخندت هبىٓ ػؿ ل٢ت به مٞىای ٥ـوػ  مؼن اف باال، وافل ىؼن و م٪ابل ٝـود و ٍٞىػ امهت
 0۱۵۰ ؛ؿبسظ،۲۰0 ص۵ جق0۲0۲ ؛تبىهًظىز۲۳۰ ص01 جق0۲0۲هستؼ،شبند  ؛0۰۶ ص۲۷ج
اف مکان باالمهت و  یٕىؿ که وقول ااه همان و ػؿ اٍٖالس ویق هبىٓ همان وقول امت .0۷۴ٔ ص0ج

 0۱۵۷، آهلن جنىتر؛0۱۳ص 0جق 0۲0۵ ٕؿب،ؿب،ی،، هبىٓ ویق چىیه امت یاف مکاوت ٝال یااه

   0۱۶ٔ.1 ص0ج

حمیمتّثَطآدم

ـان، ا٩ىال و وٚـیات مغتل٦ی اف مهىی ٝالمهان  ػؿباؿه ص٪ی٪ت هبىٓ  ػ. منهلمان، اٝهم اف م٦نه
ـػاعته می ـ٥ا بیان ىؼه امت که ػؿ اػامه به  ن پ  ىىػ: متکلمان، صکما و ٝ

. هبىٓ ص٪ی٪ت مضمؼیه اف م٪ا. ارمال به م٪ا. ت٦َیل: ٝاؿ٥ان مٞت٪ؼوؼ ػؿ ٩ىك وقول ص٪های٨ 1
ـاتبی ػاىته امت و ـاته  ىهٞاٛ تىهقل همهان هبهىٓ مٞىهای و مىرىػات هنتی، هبىٓ ػ٥ٞات و م  م

نان ص٪ی٪ی کامل کّمل ٔص٪ی٪ت مضمؼیهٓ امت که اف صْـت اصؼیت ىـوٛ ىؼه و تها صْهـت او
ىهىػ. بهؼیه مهان، هبهىٓ بهه مٞىهای تىهقل اف م٪ها.  واصؼیت و ػؿ وهایت ػؿ ٝالم وامىت ٙاهـ می

 0 ج0۱۷1، فسغن،يٕتـ و ت٦اٍهیل امهت  الزمٞی به م٪ها. رمهٜ و اف  وزها بهه م٪امهات پهاییه رمٜ
 . 00۷ٔص ۱ج 0۱۷۰ نً،خمته،م؛0۶۶ 0۵۵ص

. هبىٓ و٦ل اوناوی به ٩ىای ماػون: هبىٓ  ػ. به مٞىای هبهىٓ و٦هل وإ٪هه اونهاوی بهه ٩هىا و 2
ـای تؼبیـ بؼن امت؛ همچىن تىقل به م٪ا. صیىاویت ٔماوىؼ ٩ىه عیالٓ و یا وباتیت ٔماوىهؼ  ىئىن عىػ ب

 .0۱۷ٔ-0۱۶ ص۶ جم0۷۶0 دیىشنستش طدزتل؛۶0ص 0جق 0۲1۶ گً،ب،ر ٩ٕىه ١اؽیهٓ 

ـان می3  امهت؛ اربهاؿی  مهؼن پهاییه مٞىهی به ل٢ت ػؿ هبىٓ اىیىؼ . تىقل م٪امی: بـعی م٦ن
 ىهؼن ؿاوهؼه پهاییه مٞىهی بهه ؿوػ، کاؿ بهه اونان مىؿػ ػؿ که هىگامی و بلىؼی، اف مىگ م٪ىٓ ماوىؼ

ـای  ػ. ایىکه به تىره مزافات امت. با ٝىىان به  ویهق بهيهت و بىػ ىؼه ـیؼه ٥ فمیه ؿوی ػؿ فوؼای ب
 امهت، م٪امی وقول مٞىی به ایىزا ػؿ  ػ. وقول و هبىٓ بىػ، رهان همیه اف وٞمتی پـ و مـمبق مىٖ٪ه

 .۱۱۰ٔص 0۱ج 0۱۵۲نستش  هك،زمشٕمکاوی  وه
                                                                                                                     

 .: اػامه م٪الهٓبه ٔؿ.کی به تزل و یبه تزا٥ ؛ىىػ که وقول بـ ػو ٩نم امت می یانم٪اله ب یهـچىؼ ػؿ اوتها .;
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 ّای پیزاهَى تٌشل یا تزفیغ همام   . دیذگا3ُ

اوهؼ  ػؿ ایه باؿه ػو ػیؼااه کلی اؿائه ػاػه ػهىؼ، ٝالمان منلمان با تىره به ت٦نیـی که اف هبىٓ اؿائه می
ؽیهل ههـ یهک اف ػو ػیهؼااه، «. رهت تکهـیم هبىٓ بهه»و « رهت تىقل م٪ا. هبىٓ به»که ٝباؿتىؼ اف 

ـات مت٦اوتی با بیان  عىؿػ: های اىوااىن به چيم می وٚ

جْتتٌزلهمامتاغشضتأدیةیاعمَتتالف(ّثَطتِ

ـات مت٦هاوتی  تىقل م٪ا. صْهـت  ػ. کناوی که مٞت٪ؼوؼ هبىٓ به مٞىای بهىػه امهت، و٪ٖهه وٚه
 ىىػ: ػؿٝلت ایه تىقل م٪ا. ػاؿوؼ که به بـعی اىاؿه می

ـای فرـ و تؤػی : بـعی مٞت٪ؼوؼ که هبىٓ  ػ. ػؿوا٩ٜ ػو هبىٓ بىػه امت؛ هبىٓ 1 . تىقل م٪ا. ب
ـه  رهت اف بهيت به  ممان ػویا و اف  وزا به ؿوی فمیه. هبىٓ اول به ػویا به عٖیئه  ػ. و اکل اف ىهز

ـای ٝ٪ىبت و اهاوهت تىهقل م٪ها. وهؼاػ، ۱1۰ٔ ص0 ج0۱۶۵ شهسظت،ي،ٕممىىٝه بىػ  . عؼاووؼ او ؿا ب
ـای فرـ و تؤػی  او ؿا تىقل ػاػ و چىن بیه  ػ. و ىیٖان  ن ات٦ا٧ ؿط ػاػ و ػىهمىی رهایو ػؿ  بلکه ب

ـًا  وها ؿا تىقل ػاػ  ٩هـ و مغٔ عؼاووؼ ػؿ ٩ال  ایزاػ ػىمىی میهان . ۰۷۱ٕٔهم،و ص ن ٝالم وبىػ، ٩ه
ـػ. ههـ چىهؼ هبهىٓ ػو. بهه ؽؿیه ىیٖان و ٝباػ الـصمه ـای ابتالء و امتضان ٙهىؿ ک رهت لٖه٤ و  ب

ـای هؼایت بىػه امت   .0۴۶ٔ-0۴۵ص 0ج 0۱۱۴ ک،ش،ي،؛۱1۱ٕهم،و صؿّای الهی و ب
ـک اولی .2 ـای فوهؼای ػؿ ؿوی فمهیه بـعی بـ ایه باوؿوؼ بها ت: تىقل م٪ا. واىی اف ت ىرهه بهه ایىکهه  ػ. به

 ٥ـیؼه ىؼه بىػ و بهيت ویق مىٖ٪ه مـمبق و پـ وٞمتی اف همهیه رههان بهىػ، هبهىٓ و وهقول  ػ. ػؿ ایىزها بهه 
همهه  اولهی تىهقل ػاػ و اف  ن کعإـ تهـ مٞىی وقول م٪امی امهت، وهه مکهاوی. یٞىهی عؼاووهؼ م٪ها. او ؿا بهه

ـػ  ـ٥تاؿ ؿوذهای بهيتی مضـو. ماعت و ا وٞمت  .  ۱۱۰ٔ ص0۱ج 0۱۵۲نستش  هك،زمشٕهای ایه رهان ک
رهت مَٞهیت و ههؼؿ ػاػن  . تىقل م٪ا. واىی اف مَٞیت: بـعی مٞت٪ؼوؼ ایه تىهقل م٪ها. بهه3

ـان بىػ و عؼاووهؼ ایهه  ـاؿ ػاػه بىػ. البته ایه عناؿت ٩ابل رب ٥ـٍتی بىػ که عؼاووؼ ػؿ اعتیاؿ  وها ٩
اؾاىت تا ىیٖان و مىاوٜ ؿاه ؿا بيىامؼ تها ػؿ  یىهؼه و فوهؼای بهـ ؿوی فمهیه،  تزـبه ؿا ػؿ اعتیاؿ او

 .۴۶ٔ ص01ق ج0۲0۷ فؼلتهّٰللٕعناؿتی متىره او ويىػ 

جْتتىشینٍتشفیعدسجِب(ّثَطتِ

ـ٥یٜ ػؿره ایيان بىػه امت.  وان ویق ػاؿای و٪ٖهه  بـعی بـ ایه باوؿوؼ که هبىٓ  ػ. ـای تکـیم و ت ب
ـات  مت٦اوتی هنتىؼ: وٚ
اوؼ، و چىن ایه مىّىٛ تىهها ػؿ ٙهـ٣  . بـعی تکـیم  ػ. ؿا پىىاوؼن ٩بای عال٥ت الهی ػاونته1

ٌّ َصّليَفة   ىؼ  ػویا مض٪٨ می ٓس
َ
ي عاّعِا ّفةي اأٓل ـه ٔ ّإيِّ ، الف. بهىػ او اربهاؿا بهه فمهیه 32ٓٓ، 2ٔب٪ه

 .۱1۴ٔ ص0 ج0۱۶۵ شهسظت،ي،ٕهبىٓ ومایؼ 
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ـاد  ػ. و صهىا اف بهيهت بهـ مهبیل ٝ٪ىبهت وبهىػ، بلکهه بهه. بـعی مٞت٪ؼوؼ 2 رهت ت٢ییهـ  اع
ـامت و ٝقت ابتؼایی ػؿ بهيت بـ وره ت٦ْل و امتىان بىػ. اما بٞهؼ اف تىهاول  ـاکه ک مَلضت بىػ؛ چ
ـاد و اهبهآ ایيهان و ویهق ابهتالء او بهه  ـه مىهیه، صکمت و مَلضت الهی م٪تْی اعه ایيان اف ىز

ـػیؼ؛ همانتکلی٤ و مي٪ت و مل  الب ـامت و ٝقت بـ ورهه ت٦ْهل و امتىهان  ٕىؿ که نه رىت ا ک
رهت تيهؼیؼ ابهتالء و امتضهان  ن ؿا اف  ػ. مهل  ومایهؼ،  . پل الله مبضان ؿا رایق بهىػه کهه بههبىػ

مافػ و ٍضیش ؿا م٪یم و مىضهت و وٞمهت ؿا بهه مضىهت و و٪مهت بهؼل  که ١ىی ؿا ٥٪یـ می همچىان
 .)0۴0-0۴1ص 0 ج0۱۱۴ ک،ش،ي،ٕ  کىؼ می

صن  بهإه، ٝهالم  رهت ٝ٪ىبت وبىػ؛ چىن اوبیاء م٪اميان به اىیىؼ هبىٓ  ػ. به . بـعی می3
ؿو ممکه وینت مبتال بهه ؽ. و ٝ٪هاب  ٩ؼك امت که ىـوؿ و عبائج ٝالم ماػه ػؿ  ن ؿاه وؼاؿػ. افایه

ـاد  وان اف رىت به امهت  رهت مَلضتی بىػه امت کهه  ن واىهی اف ؿصمهت الههی ىىوؼ. پل اع
 .001ٔص ۱ج 0۱۴۴شنستش  یىدطدزتلٕ

کهه  . بـعی مٞت٪ؼوؼ ٝلت هبىٓ و٦ل، ؿمیؼن به کمال و ؿ٥ٜ وهىا٩ٌ ؽاتهی اومهت؛ همچىان4
یٞىی و٦ل پاییه  مؼ تا پـ پـواف ػؿ  وؿػ و ٝـود کىؼ «. لتشیةاػ هبطت الًفظ إْو » اىیؼ: اؿمٖى می

 .۷۶ٔ ص0۱۶0ن،ي، آشتٕو به عیـ و کمال بـمؼ 
 ومیله صْهىؿ  ػ. ی  ن بهو  باػاو ی مٞت٪ؼوؼ ٝلت هبىٓ  ػ.، تٞمیـ ٝالم ماػی و اصیا. بـع5

 .۲۴۰ٔ-۲۴0 ص0۱۲۱  ظبصوتزٕبىػه امت 
. بـعی مٞت٪ؼوؼ ایه هبىٓ، هبىٓ امتغ٦ا٣ وبهىػه امهت، بلکهه هبهىٓ تيهـی٤ و امتضهان و 6

ـای  ػ. ػؿ فمهیه اؾاؿی بیه مٞاػت و ى٪اوت بىػه که همگی واىی اف مى٪بتی بىػ که ع ٥ـ٧ ؼاووؼ به
ـػه بىػ و  ن عال٥ت الهی امت  ٔ.000ص 0ج حم،بسوظى ٕمهیا ک

 0۵۵ٔص 0 ج0۱۷1فسغن،ي، ٕ ت٦َهیل م٪ا. به ارمال م٪ا. اف هبىٓ یٞىی هبىٓ ص٪ی٪ت اوناویت .7
 اللهی ػؿ تمها. ٝهىالم مهاػون اف و مپل تٞلیم امماء الهیه و تض٪٨ یا٥ته  وها و پىىیؼن علٞهت علی٦ه

ـاکهه تکخهـ امهمایی ػؿ ورهىػ واصهؼ الههی اف تٞهیه حهاوی  و صْهـت ٕـی٨ ٙهىؿ  حاؿ امماء الهیه؛چ
ـایه. امت واصؼیت  ت٦َهیل امهت، بهه مضمؼیه ص٪ی٪یت مغتٌ که اصؼیت م٪ا. ارمال اف هبىٓ بىاب

ـاکه امت؛ تٞلیم ایه مب   ایهه با و امت اصؼیت م٪ا. مغتٌ ؽاتیه امماء و وؼاؿػ ؿاه  وزا به  ػ. چ
ـای اوؼ یا٥ته ت٦َیل م٪ؼاؿی که واصؼیت م٪ا. ػؿ امماء هبىٓ  ٓ.همانٔ ىىػ می مکيى٣  ػ. ب

ّاهثاًیدیذگاُ

ورهىػ ػاؿػ؛ ػیهؼااه تىهقل م٪ها. و  اىوه که اؾىت، ػو ػیؼااه اٍلی ػؿباؿه احهـ هبهىٓ  ػ. همان
ـ٥یٜ م٪ا.. البته ؽیل هـ ػیؼااه،  ؿاء و وٚـیات اىوااىوی که واىی ا ف وگـه کالمهی، ٥لنه٦ی ػیؼااه ت
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ـ٥اوی ٍاصبان  ؿاء امت ورىػ ػاؿػ که به ارمال اهقاؿه ػاػه ىهؼ. اکىهىن بهه بـؿمهی مبهاوی و  و ٝ
ـ٥ت. امتؼالل ـاؿ عىاهؼ ا ـػاعته عىاهؼ ىؼ و مىؿػ بضج و بـؿمی ٩  های هـیک پ

 هباًی دیذگاُ تٌشل همام

ـاػ1  .۲0ٔص 0ج 0۱۲۵همى ؛0۵۴ص 0ج 0۱۵۰ ؿبسظ،ٕامت  ىغَی  ػ.  ػ.، اف . م
 یا مَٞیت ػچاؿ مَٞیت تيـیٞی ٔاعال٩ی یا ٥٪هیٓ ىؼه و عال٣ اػب یا .  ػ. ٩بل اف هبى2ٓ
ـک ـتکهه  تهه  0 ج0۱۵۲نستش  هكنن،زمشنن؛۱1۰-۰۷۱ ص0 ج0۱۶۵ شهسظننت،ي،ٕامههت  ىههؼه اولههی م

 .۴۶ٔ ص01ق ج0۲0۷ فؼلتهّٰلل؛۱۱۰ص
 امت مزافات و صاکی اف تىقل م٪ا. مٞىىی تؤػی  یا ٝىىان به ىؼن ؿاوؼه پاییه مٞىی به . هبى3ٓ

ـافی، مکاؿ. ىٔ  ٓ.185-184، 319، 1ً ، د1374ی
 امهت یا٥ته م٪ا. تىقل ػویا ایه به بـیه بهيت یا و ػویا  ممان اف با١ی ماوىؼ بلىؼی، م٪ا. اف  ػ.. 4

 .0۴۶ٔ-0۴۵ص 0ج 0۱۱۴ ک،ش،ي،؛۱0۷ص 0۱جهمى ٕ
ـاػ اف اؿُ یٞىی رهان 5 ـه عهاکی . م ماػی و ٝـٍه عال٥ت الهی مىضَهـ بهه ؿوی اؿُ و که
 .0۶۳ٔ-0۶۲و۱0۷ ص0 ج0۱۵۲نستش  هك،زمشٕامت 

تفسیشدیذگاُتٌزلهمام

ـای فوؼای ػؿ ؿوی فمیه، یٞىی همیه فمهیه مٞمهىلی  ٥ـیهؼه  اف  یات ٩ـ ن امت٦اػه می ىىػ که  ػ. ب
ـای  ماػه مافی او ػؿ  ١ ههای  اف، عؼاووؼ او ؿا ماکه بهيت که یکی اف باٟىؼه بىػ. ػؿ همیه ؿامتا ب

ها و هم و٪آ ٤ّٞ عىػ ؿا متىرهه  مـمبق پـ وٞمت ایه رهان بىػ ماعت و تٞلیم ػاػ تا هم تىاوایی
اه ٔىهیٖانٓ ؿا بيىامهؼ و بؼاوهؼ  ىىػ و هم ػىمه ػاعلی ٔهىی و هىكٓ و ههم ػىهمه عهاؿری

ـػاؿ و ؿ٥تاؿ ػؿ فمیه إالٝهات  تکامل او ػؿ ىىاعت تکالی٤ و ٝمل به  وهامت و ویق اف چگىوگی ک
ـایه می باینت مؼتی کىتاه تٞلیمهات الف. ؿا ػؿ مضهیٔ بهيهت ببیىهؼ و بؼاوهؼ  بیيتـی پیؼا کىؼ. بىاب

ـوامه ها امت که اوزا. ٍضیش  وها باٝج مٞاػت  ها و تکالی٤ و منئىلیت فوؼای ؿوی فمیه تىأ. با ب
اف  ن مب  ؿوذ و واؿاصتی امت و ویق بؼاوؼ چىهان وینهت و تکامل و ب٪ای وٞمت امت، و مـباف فػن 

ـای همیيه به ؿوی او بنته مهی که ااـ عٖا و ل٢قىی ػامه ىهىػ. بلکهه  ایـه ىىػ، ػؿهای مٞاػت ب
تىاوؼ بافايت کىؼ و پیمان بىؼػ که بـعال٣ ػمتىؿ عؼا ٝملی اوزها. وغىاههؼ ػاػ تها ػوبهاؿه بهه  می

ـػػ  وٞمت  .0۶۳ٔ-0۶۲ ص0 ج0۱۵۲ش  نستهك،زمشٕهای الهی بافا
 بـ ایه وٚـ، اىکاالتی واؿػ ىؼه امت؛ اف رمله:

ـا وبىػ؛ ػویا های باٟ اف با١ی مقبىؿ . بهيت1  صنهاب بهه م٪امی ػویا های باٟ اف با١ی ػؿ بىػن فی
ٓ   و هبىٓ تا  یؼ ومی  ؿاهیهابی باىهؼ، بیيهتـ ؿ٥هاهی امکاوهات چهه هـ ػویا ػؿ. ىىػ تَىؿ  ن اف م٪ى



 

 

 

ع 
بیی
، پ
َم
ُ س
وبض
، ض
ْن
ل ً
سب

14
01

 
  

144 

« هالبًةيى الًغةاء هى الشهمات دْ   للًاط صْ ى»امت: بیيتـ او ىیٖىت ابقاؿ و تـ ماػه  ن به ىیٖان
 0۲0۷ی، ؿب،ؿبن،؛۰۳۲ ص0۱۴۴، ظنًًدج؛۱۱1ص ۱ج 0۱۷۶، آهلن جىترٔ 0۲ٕٔ ۱ػمستوٕٕآل
 .0۵۷ٔص

ـا اواًل  ن بهيت، بهيت اٝمال امهت و2  . همچىیه ایه رىت بهيت مىٝىػ ویق وبىػه امت؛ فی
ـافی،ىىػ ٍٔؼؿا بؼون اوزا. اٝمال ویک، کنی واؿػ  وزا ومی ٓ. حاویهًا :B، 3ًد ،1366لؼیه ىهی

ـاکه ػؿ ٩ـ ن  مؼه امت  هـ کل واؿػ  ن ىؼ، اف  وزا عاؿد ومی ١یـ "ای «ٖٝاء ١یـ مزؾوؽ»ىىػ؛ چ
 .01۷ٔص 0ج حم،بسوظى ٕ" مى٪ٖٜ و المتىاه

ـک اولی اف  ن3 ىىف ىهـیٞت و ػیىهی ابهالٟ ويهؼه امهت، بهه رهت که ه . اوتناب مَٞیت یا ت
ـا مضل تکلی٤، ػویامت و هىهىف صْهـت  ػ. واؿػ ػویها ويهؼه و  صْـت  ػ. ٍضیش وینت؛ فی

ـ٥ته و تيغٌ ماػی ویا٥ته امت   .۱۱1ٔص ۱ج 0۱۷۶، آهل جىترٕو٦ل او تٞل٨ به بؼوو وگ

 هباًی دیذگاُ تزفیغ همام

هختلفاًساى،یهحمیمتراتهشاتةدسعَالن.1

ـتبه ورىػ صْىؿ ػاؿػ  ص٪ی٪ت اونان به ٝىىان علی٦ۀالهی ػؿ همه ٝىالم اىوااىن اف ٝالم اله تا اػوی م
ـ٥ا با ۰۶۴ٔ-۰۶۳ ص۴م ج0۷۶0شنستش  یىدطدزتلٕو به ورىػهای مغتل٤ مىرىػ امت  . صکما و ٝ

ٝهالم الهه بهه ورهىػ  اوؼ که ص٪ی٪ت اونهان ػؿ ها و مباوی مت٦اوت و ااه وقػیک به هم بیان ومىػه لنان
تـ؛ همچهىن  کىؼ به ٝالم ٝ٪ل و اف  وزا به ٝهىالم پهاییه رمٞی واصؼ بنیٔ مىرىػ امت که تىقل می

ٝالم و٦ل، ٝالم مخال و ٝالم ٕبیٞت. ػؿ ٝالم ٕبیٞت امت که و٦هل اونهان تٞله٨ بهه بهؼن مهاػی 
ـػ و تيغٌ ػویایی پیؼا می می ـایه اونان یک ص٪ی٪ت امت کهه ػاؿ ای ـاته  ورهىػی کىؼ. بىاب ای م

ـات  وا. اونان و  ػ. بـ او ٍاػ٧ امت. اونان هـ چه ٩ـب بیيتـی بهه  مغتل٤ امت و ػؿ تما. ایه م
ـتبه ورىػی او اىـ٣ و ا٩ىی و ابنٔ و رمٞیتو بیيتـ و اصإه او بهه  عؼاووؼ ػاىته باىؼ، ػؿره و م

ػؿ م٪ها. واصهؼیت، اونهان ؿو اونان اصؼی ػؿ م٪ا. اصؼیت، اونان الهی  مامىایو اکخـ امت. افایه
ٝ٪لی ػؿ ٝالم ٝ٪ل، اونان و٦ناوی ػؿ ٝالم و٦ل کلی، اونان مخالی ػؿ ٝالم مخال و اونهان مهاػی ػؿ 

ـاؿ ػاؿػ و همگی یک ص٪ی٪ت هنتىؼ که ت٦اوتيان به ٩ىت و ٤ّٞ ورىػ امهت  . ٕهمن،ؤٝالم ماػه ٩
ًى فيةه هلةم همةشو ه لى ه  الله هلت ال غةل»٥ـمایؼ:  می به همیه ٝلت امت که ؿمىل عؼا

ـتبه عىػ ػؿ ٝالم اله اىاؿه می«. اليبى هشعا ـتبهه، ههم اف م٪ها.  او با ایه رمله به م کىهؼ کهه ػؿ  ن م
ٝ٪ىل و ٥ـىتگان باالتـ امت و هم اف م٪ا. ؿمىالن و اوبیاء الهی. یٞىی صتهی عهىػ ایيهان بها م٪ها. و 

ـتبه، ایيان مٜ ـتبه ؿمالتيان  وزا صْىؿ وؼاؿوؼ. ػؿ ایه م یابىؼ؛  الله و ػؿ ٝالم الىهیت صْىؿ می م
ٝالمی که فمان ػؿ  ن ؿاه وؼاؿػ و م٪ىله و٩ت که ٥ى٧ فمان و بإه  ن امت ميغَه  ن ٝهالم امهت 
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ٓ. یٞىی مهٞه ورهىػی ایيهان تها  وزها امتهؼاػ ػاؿػ و بها ایهه صهال 223، 1ً، د٥ٔ1392ـ١اوی، 
 ٓ.  285، 6ًد، .1981شنستش  یىدطدزتلػاوؼ ٔ و  ن م٪ا. ؿا م٪ا. عىػ می« لی»٥ـمایؼ  می

جٌت.2

ػؿباؿه رىت  ػ. و صىا ویق بٞؼ اف تؤکیؼ بـ ایىکه ایه رىت، بهيت مىٝىػ وینت و بها١ی ػؿ ػویها ویهق 
ـات  رىت اف ٍ٪ٜ ؿبىبی و م٪ا. رمٜ الزمٞی ىـوٛ می ىىػ تا به پاییه. اما  وینت، بیان ىؼه که م

ـا وا.  ن رىت اؾاىته ىؼه، به ایه ػلیل امت که ػؿ  ن ابها.، ارمال و پىىهیؼای هنهت و  ایه که چ
ـاػ اف ابها. همان بنإت و ػوؿی اف ىـوؿ و صزه  ٙلمهاوی مهاػی و صتهی ٙلمت هها و صزه   م

ـا  وزها  وىؿی ٝ٪لی، مخل امکان ؽاتی امت که ػؿ م٪ا. رمٜ الزمٞی ایه ارمهال بنهیاؿ هنهت؛ فیه
 0 ج0۱۷1، فسغن،يٕبهؼون صؼوػىهان  صْـت  ٝلم ؽاتی الهی امت که همه ص٪های٨  وزها هنهتىؼ

ؿو ا٦ته ىؼه که رىهت بهه مٞىهای  . افایه۱11ٔ ۰۶۴-۰۶۳ ص۴م ج0۷۶0شنستش  یىدطدزتل؛0۵۵ص
ـا ونهبت بهه م٪ها.  ورىػ می م٪ا. ارمال و بنإت امت که ػؿ هـ تىقلی رىتهی عهاً بهه  یهؼ؛ فیه

ـاػ اف  ىهماؿ می به« . ت٦َیلؿ٩ی٪ه ػؿ م٪ا»تـ ػاؿای ارمال و بنإت بىػه و ص٪ی٪ت  ن  پاییه  یهؼ. مه
ـاػ اف  الزمٞی امت که هید همان م٪ا. رمٜ« رىت ٝالم اله» رىهت »اىوهه ىهائبه تکخهـ وهؼاؿػ و مه

همان م٪ا. رمٞی و ٝالم ٝ٪ل امهت کهه ابهها. و پىىهیؼای و ارمهال ػاؿػ و ػؿ  ن ت٦َهیل « اؿواس
ٓ. اف وزاکهه م٪ها. 177، 1ً، د1392ی، ٥ـ١هاووینت؛ هـچىؼ که بنإت رىت ٩بلهی ؿا وهؼاؿػ ٔ

ـایه صْـت  ػ. و صىا به ورىػ ٝ٪لی اونهاوی  ـػ اف ماػه امت، لؾا تکخـی ػؿ  ن وینت.بىاب ٝ٪ل مز
اوؼ و هـ ص٪ی٪ت یک وىٛ امت. اولیه رایی که ػؿ مامىی اللهه  ػ. و صهىا اف  یک ص٪ی٪ت بیو وبىػه

ىهت االبهؼان یها رىهت ٝهالم مخهال ر»ىىوؼ، ولی باف ورىػ وىؿی ػاؿوؼ، ػؿ  هم تمیق یا٥ته و رؼا می
ْه »ا٥تؼ و عٖهاب  امت. لؾا رىتی که ػؿ  ن رـیان صْـت  ػ. و صىا ات٦ا٧ می« وقولی یها  َػ.ه اْمهکه

٬َ اْلَزىَّ  ـهٔ« َأْوَت َو َفْوره شننستش  یىدطندزتلٕ تظنتىىػ، رىت مخال وقولهی  ٓ به  وان می35ٓ، 2ٔب٪

 .۰۶۴ٔ-۰۶۳ ص۴م ج0۷۶0؛همى ۶0 ص۱ ج0۱۴۴

ّثَطٍاسض.3

الزمٞی اومت کهه ص٪ی٪هتو ػؿ  وزها بهىػ. امها  رایگاه اولیه اونان و مضل اول او همان م٪ا. رمٜ
 ٩َهْؼ » و «شةيء هلةه  کى لن ه اهّٰلل کاؤ»اه وبىػ  احـی اف عىػه به ورىػ صؼی ، عاً و ىغَی

 ٬َ ْه  َعَلْ٪ته بهه مهمت  ٝهؼ. ٔالمهه ىهیءٓ، اف ابتهؼا ػؿ عل٨ اونان میـ یٞىی ٓ.«َىْیئاً  َت٬ه  َلْم  َو  ٩َْبله  م 
ًّ  ورىػ هبىٓ به مٞىای تىقل اف م٪ها. بهاالتـ  ٔ.0۷۲ص 0 ج0۱۶۵ دیىشنستش طدزتلٕبىػه امت  عا

الزمٞی به م٪ا. رمٜ و اف  وزا بهه  ٝباؿت ػیگـ، هبىٓ تىقل اف م٪ا. رمٜ تـ امت. به به م٪امات پاییه
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م٪ا. ارمال ٔورىػ رمٞی الهیٓ به م٪ها. ت٦َهیل. تـ و ت٦اٍیل امت؛ یٞىی هبىٓ اف  م٪امات پاییه
ـاکه  ن ص٪ی٪ت هید ماوهؼ و ایهه  کىؼ و ػؿ م٪ا. عهىػ می ااه تىقل ومی ایه هبىٓ تىقل م٪ا. وینت؛ چ

ىهىػ  یابؼ و ػؿ وهایت ػؿ ٩ىك ٍٞىػ رمهٜ می های ورىػی اومت که ػؿ ٩ىك وقول بنٔ می ىٞاٛ
 .  ۰۶۲ٔ ص۴ جم0۷۶0 شنستش یىدطدزتل؛0۵۵ ص0 ج0۱۷1، فسغ،يٕ

کىؼ ایه امت که اؿُ ػؿ مبىای مٞت٪ؼان به هبهىٓ متٞهؼػ  ای که ایه تٞؼػ هبىٓ ؿا تؤییؼ می وکته
تـ اؿُ  تـ، مهماء و  ن ٝهالم پهاییه تـ امت و هـ ٝالم باالتـ ونبت به ٝالم پاییه به مٞىای ٝالم پاییه

ةزّ » یؼ. ػؿ ٩ـ ن به ایه وکته اىاؿه ىؼه امت که:  صناب می  به ةُه الَّ َصَلةَك َعةٓبَ  َعةماهاٍت َه ّهةَى  ىاللَّ
ٌّ ّهٓثَلُهىَّ  ٓس

َ
هها و  عل٪هت  مهمان یمٞىها ویق ػؿ ت٦نیـ ایه  یهه، اما. ؿّا. 0۰ٔٔ ۴۳ٕؿنقق ٕ«اأٓل
 یهفمه یىیمب  وچهه مها مهی» :یؼ٥ـما می یجصؼ یهاف ا یکىىؼ. ػؿ بغي می یانااوه ؿا ب ه٦ت یها یهفم
 یهامهت و فمه «یا ٩بهه» ممان اول امت و ٥ى٧  ممان ػو.  یػو. باال هیفم .امت یاو  ممان ػو یاػو

 ممان مهى. امهت  یچهاؿ. باال یهامت. فم یا  ممان مى. ٩به الی ممان ػو. امت، و با یمى. باال
 مهمان پهىزم،  ی ممان چههاؿ. امهت و بهاال یپىزم باال یهامت. فم یا  ممان چهاؿ. ٩به یو باال

ه٦هتم  یهامهت. فمه یا  ممان ىيهم ٩بهه ی ممان پىزم امت و باال یىيم باال یهامت. فم یا ٩به
 مهمان  یامت و ٝـه عؼاووهؼ ؿصمهان، بهاال یا  ممان ىيم ٩به ی ممان ىيم امت و باال یباال

 .۲0۲ٔ ص۳ جق0۲0۴ بحستي،ٕ« ه٦تم امت

ـای فمهیه بـعی ػؿ ایه باؿه می ـکقیت ب ٩ائهل  اىیىؼ: اف وزاکه ػؿ مىٚىمه ىمنی و کىاک  وىٝی م
ـکق ٝالم ماػه می ـکهق ٥هُـ  بىػوؼ و فمیه ؿا م ػاونتىؼ و صتی ػؿ امـوف ػؿ مضامبات وزىمی فمهیه ؿا م

ـه مهاػی ػؿ وٚهـ می می ـکق اٍلی بهه مضهاؽات اؿُ ػؿ که ـوهؼ و  ن ؿا  کىىؼ، لؾا ػؿ هـ ٝالمی یک م ای
ـکق  ن ٝالم به صناب می ـایه  یه  اؿُ و م  » وؿوؼ. بىاب

َ
ةى عاّعةِا ّفةى اأٓل ٌّ َصّليَفة   ّإيِّ  ۱1ٔٔ ۰ٕبمنسنٕ« ٓس

مغَىً به فمیه عاکی وینت و عؼاووؼ متٞال ػؿ هـ ٝالمی علی٦ه ػاؿػ که علی٦ه ٝالم پهاییه مٚههـ 
ْؿُ »که به اٝت٪اػ ایيان،  یه اومت. همچىان

َ
هَه اأْل ْم م  که ْؽ َأْوَيَؤ ْم ا 

که َلمه ب  ْٝ َى َأ ػؿبهاؿه  ۱۰ٔٔ ۳۱ٕيجننٕ«  هه
ـاػ اف ا3ائمه ػؿ ٝالم وهىؿ مضهِ امهت کهه فمهیه ػؿ  ؿُ ػؿ ایه  یه، مىٕه ص٪ی٪ی ائمهامت و م

ـات  پاییه ـاؿ ػاؿػ  م  .۴۴0ٔ ص۰ق ج0۲0۴، لمندظؼ،ل،ػٕتـ ػؿ مضاؽات  ن ٩

هعصیتتىَیٌی.4

کىىؼ، پل با هـ تىقل اف م٪ها.  بىا بـ ایىکه ػؿ تىقالت، مٚاهـ اونان ص٪ی٪ی ػؿ رهان هنتی رلىه می 
ـاته  ویهافه رلهىه ٩ـب ٥اٍله مهی ـػ و م . اف وزاکهه 0۵۵ٔص 0 ج0۱۷1، فسغن،يٕىهىػ  اـ می ایه

ىهىػ، پهل ت٦َهیل و ػوؿی تکهىیىی اف  مَٞیت یٞىی هـ چه مب  ػوؿی اف م٪ها. ٩هـب الههی می
هةا ػهؼ. ػؿ  یه  ای ؿط می ارمال و بنإت، مَٞیت تکىیىی امت که ػؿ هـ مـصله ًٓ ا آهّبُطةما ّه ًَ ُلٓل
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ا ى ُهذى  َفَمٓى َیّبَ  ُهذاَى َفت َصٓمِ  َعَلٓيّهٓن َه ال ُهةٓن َ ٓذَضُيةمَو  َعّميلا َفّئهَّ ًِّ ُکٓن ّه ًَّ ّیَي
ٓ
، ۱۶ٔٔ ۰ٕبمنسنٕ َ ل

اىٞاؿ لٖی٦ی امت که م٦اؿ٩ت ٝالم ٩ؼك و ؿصمت الهی و ػوؿی اف م٪ا. ٩ـب و هبىٓ ٔبـعی ایهه 
ـات  پاییه هبىٓ ؿا ػؿ ّمه هبىٓ رمٞی بيـ ػاونته و ػؿ وهایت ػویا که ػاؿ ١ـبت امت تـ  اوؼٓ به م

ـات  پاییه بـ  ػ. تـ وبىػه امهت  مغت بىػ و مب  عى٣ و صقن بىػه امت و ؿاّی به هبىٓ به م
ـاهت و وصيت ػاىته امت و به همیه مب  ػو باؿ امـ به هبىٓ ىؼ؛ هـچىؼ بٞؼ اف هبهىٓ  و اف  ن ک

ـامهىه میبه ػاؿ ١ـبت و وصيت و اؾىهت فمهان بنهیاؿی مهىٕه اٍلیيهان ؿا  ـایه،  ٥ کىىهؼ. بىهاب
ـای اىاؿه به ایه مٖله  امهت  ؛0۴1-0۳۶ص ۱ ج0۱۴۴شننستش  یىدطندزتلٕمَٞیت بیان ؿمقی ب

 وقول ٩ىك ػؿ بىػ عؼا اف ىؼن ػوؿ و تکىیىی َٝیان  ػ. . بؼیه مان، َٝیان۱۴۵ٔص ۰جتحعن،ب، 
ـايت  یٞىی او تىبه و تزلیات، ٕـی٨ اف  ٩هىك ٕـیه٨ اف 034ٔأ ،8 ج ق،8041، ابمالفتةمح ساصىٕب

 ؿوایهات ػؿ کلمهات ایهه و ىؼ اوزا. تىبه ایه کلمات تل٪ی اف بٞؼ لؾا اما.. و والیت کمک به ٍٞىػ
 ٔ.۰۰۵-۰۰۳ص 0۱۶۳ٕط،لح،تيدیمشك، اوؼ  ىؼه تٞبیـ او ٔمٚاهـ وبىت و امامتٓ  ل و مضمؼ به

 تفسیز دیذگاُ تزفیغ همام

ـائت عاً ػیؼ ـ٥یٜ م٪ا.  ػ. چىیه امت که عؼاووؼ متٞال بههبا تىره به مباوی ؽکـىؼه، ٩ رهت  ااه ت
ـػ و چهىن الفمهه  ؿماوی کمال ؽاتی و ؿصمت وامٞه عىػ و ػوا. ٥یِ اه رهان هنتی ؿا مىرهىػ که

ـ٥ا رلىه ومىػن ٍاػؿ اول بىػ، ٕب٨ ٩اٝؼه الىاصهؼ  ایه کاؿ به ٩ىل ٥الم٦ه ٍؼوؿ ٝ٪ل اول و به ٩ىل ٝ
ـکت اف وصؼت به ممت کخـت بهىػ  زلیات بٞؼی بهٍاػؿ ىؼ و مپل ٙهىؿ ٝ٪ىل بٞؼی و ت اىوه ص

.  وگهاه ۴۳۷ٔ ص۰ج ق0۲0۴، لمندظؼ،ل،ػٕو ایه اىوه بىػ که هنتی ایزاػ، انتـه و بنٔ یا٥ت 
ٝىىان علی٦ه عىػ ػؿ همه  اونان ؿا که تىها مىرىػی بىػ که امتٞؼاػ صْىؿ ػؿ همه ٝىالم ؿا ػاىت به

ـاقیؼ و او ؿا اون ان ٢ٍیـ وا. وهاػ و رهان هنتی یا اونان کبیـ به وفان او ػاؿای ٝ٪هل، ٝىالم ٔاؿُٓ ب
ـػیؼ  . صْىؿ اونان ػؿ هـ ٝالمی به مٞىای تىقل او بهه م٪هامی ۴۳۴ٔ-۴۳۳ٕهمن،و صو٦ل و رنم ا
ها بىػ کهه  مـبىٓ به همه ٝىالم و اونان ۱۶ٔٔ ۰ٕبمسنٕ للًا اهبطما هًها عميلةاپاییه تـ بىػ و وؼای 

ـتی بـ  وان ٝهاؿُ میػؿ ابتؼا و  ىهؼ تها ایىکهه ػؿ ٝهالم  رىػ رمٞی ػاىتىؼ و مپل ػؿ هـ تىقلی کخ
. بٞهؼ اف ؿإیهت 0۲ٔ ص0 جق0۲۰۴ ػستبن،ٕمخال، کخـت مخالی و ػؿ ٝالم ماػه، کخـت ماػی یا٥تىهؼ 

ـه والیت و ٩ـب به ص٨ و ٥ىآ که وهایت میـ اونهان بهىػ و  ػ. بهه  ن مضبهت پیهؼا  ـه مباؿکه ٔىز ىز
ـػ، ـای ؿمیؼن به ایه م٪امات، به ک اوؼافه امتٞؼاػ عهىػت بایهؼ بهه ٝهالم مهاػه  عؼا به او ٥هماوؼ که ب

ـکت رىهـی اعتیاؿی به  ن بـمؼ و ػؿ ایه ٝهالم  ـارٞه کىؼ و مپل با کن  کماالت اعتیاؿی و ص م
ـاُ عاً عهىػ و ومىمهه اف ٕـیه ٨ امکان وقػیک ىؼن به  ن ؿا وؼاؿػ؛ هـ چىؼ که ىیٖان ویق با ا١

ـاك ػاىت، به ایه کاؿ مى٧ ػاػ. لؾا هبىٓ بهه  ٩ىه عیال،  ػ. ؿا که ابتؼاء ؿ١بتی وؼاىت و اف ١ـبت ه
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ـای ؿوس  ٝالم ماػه که ٝالم ١ـبت بىػ، امـی ٩هـی بىػ. پل اف هبىٓ چىن ایه عاوه، عاوه ١ـبهت به
ـه ٕیبه والیت و مىقل اٍل ـای ویل به ص٪ی٪ت ىز ی مٖهـس ىهؼ و اونان بىػ، مناله تىبه و بافايت ب

ـای ایه تىبه و بافايت الف. بىػ ؿا به  ػ. ومایاوؼ و  ن کلمات و لٖای٤ ورهىػی  عؼاووؼ کلماتی که ب
ـای  ن  ـاته  ٝهالم کهه وههایتی به ٝباؿت بىػوؼ اف: کلمه تىصیؼ، کلمه والیت، کلمه وبىت و مٞاػ و م

تٞؼاػه و تض٪ه٨ امهماء و اوهؼافه امه ىؼ و اونان به ورىػ وؼاىت. ایىها بایؼ ػؿ ٩ىك ٍٞىػ ٕی می
ـػ  یا٥هت و ٥هیِ می کلمات الهی ػؿ عىػه به ورىػ امت٪اللی ػمت می  0ق ج0۲1۶ گً،بن،ر ٕبه

ـ٥یٜ م٪ا. ػاىت که ٝلت ١ایی هبىٓ اونان امت.۶۰ٔص  . ایه همه صاکی اف ت

ػذم تٌافی ّبَط با ػزٍج ٍ تىزین در داستاى آدم

ـ٥یٜ ـای تبییه ایىکه اٝت٪اػ به هبىٓ و ت ـامهاك  م٪ا. یهک اٝت٪هاػ متىها٩ِ وینهت، امهتؼالل ب هایی ب
ـ٥ته امت؛ اف رمله:  مباوی اؾىته ٍىؿت ا

استذاللاٍل.1

ـ٥اوی امت. به ایهه بیهان کهه:  ـاد وٝـود ٝ ـ٥ا مٞت٪ؼوؼ که هبىٓ اونان کامل ػؿوا٩ٜ وىٝی مٞ واژه ٝ
ـاد» اف اٍهٖالصات  یکهی ،۷1ٔ ص۶ق ج0۲۱1  هظنـفىٕاف ؿیيه ٝهـود بهه مٞىهای اؿت٪هاء  «مٞ

ـ٥او  باىؼ. یو ٩ىك وقول و ٍٞىػ م یکه واٙـ به وٚا. هنت امت یٝ

ـػه م ػؿ ـاد امم ب ـ٥ان اف مه وىٛ مٞ ـک»که ٝباؿتىؼ اف  ىىػ یٝ ـاد ت ـاد تضل» ،«ی مٞ و  «یهلمٞه
ـاد ٝىػ» ـک«. »مٞ ـاد ت ـاف؛ ػاؿػ یانػؿ ٩ىك وقول رـ «ی مٞ ـاته  وقوله یـػؿ م یهـ مىرىػ ی  ی،م
ـتبه و ػؿ ػؿپی یپ ـػ؛ یم یت و اصکا. عاٍیىػا٩ ،اؾؿ اف هـ م  ی،وقوله یـم یانکه ػؿ پا یوضى به پؾی

ـّکهه  اف تٞیههىػات عههاً هههـ ٝههالم ٩ه اوباىههته اف مزمىٝهه ـاکم و م و  ها یتو مضههؼوػ ههها یهو متهه
ـا ١ياء ـک ی،وقول یـػؿ م یههامت. بىاب ـک»رهت به  ن  یهػاػه و اف هم یؿو یبیٝـود ت ـاد ت  «ی مٞ

 .اىیىؼ یم

ـتبه بغي  ـػاىهته م ها یهو تٞ ها یتو مضؼوػ یؼهااف ٩ یاما ػؿ ٩ىك ٍٞىػ ػؿ هـ م و بهه  ىهىػ یب
ـ٥او یـتٞب ـػ؛ یٍىؿت م یکى ػ. پىمت به ػاػه و ػ. یؿو «یاونالط مٞىى» ی،ٝ  یهانکهه ػؿ پا تا وزا پؾی
ـػاىته ىىػ ههم ی،ٍٞىػ یـم ـ٥ا  یـم یهلؾا به ا . وها ب ـاد تض»ػؿ  حاؿ ٝ ـاف ىىػ؛ ی٦ته ما «لیلمٞ  یه

ـتبه، اف  ن ٩ ـاکم های ها و صزاب یؼػؿ هـ م  .ىىوؼ یم  ؿ٥ته و کم یلتضل ی،وقول یـىؼه ػؿ م مت

ـاد،  مىمیه ـاد ٝىػ»وىٛ مٞ ـها« مٞ ـ٥هاو یامت. مٖاب٨  وچه ػؿ بضج م٦ ا٦تهه  یچهاؿااوهه ٝ
مه٦ـ مهى. و مه٦ـ ػؿ  ؿمهاوؼ، یم یهانؿا به پا یٍٞىػ یـٝاؿ٣ پل اف م٦ـ اول و ػو. که م ىىػ، یم

ـا ـا یيتـعىػ و ب یلتکم یچهاؿ. که ب ـاناف ػ یـیػمتگ یب  یاف ص٨ به مهى یم٦ـ ىىػ، یاوزا. م یگ
ـاد ٝىػ»م٦ـ به  یهکه اف ا ومایؼ میعل٨   .۴۱0ٔ صق0۲۲1  فً،زٕ ىؼه امت یاػ« مٞ
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ـاد  ن امت کهه اف ػ یه٩ابل ػ٩ت ػؿ ا وکت  ـ٥هاو یهؼااهمه وٛى مٞ  ٝهـود یٍهٞىػ یـتىها مه وهه یٝ
ـاد اؿت٪اء» ـاد تل٪ه یقػؿ ٩ىك وقول و ٝىػ به ٝالم ىهاػت و یوقول یـبلکه م ،امت «و مٞ  یٝـود و مٞه

ـاصل هػؿ هم یٞىیىؼه امت.  ـکت و م یمىرىػات به مى ،م ػؿ  یکمهال یـ. مهباىىؼ یم یـکمال ػؿ ص
 یداول، هه یهػؿ م٪ها. ؽات و تٞه یههاف ا یوکه په یمىؼمذ و مىؼکّ  ی٨بؼان مٞىامت که ص٪ا قول٩ىك و

ـاصل ٩ىك وهقول ىهکى٥ا ىهؼه و  یذتؼؿ اوؼ، به بىػه یوؼاىته و تىها ػؿ ٩ّىه و مّىه هنت یبـوف و ٙهىؿ ػؿ م
عىاهؼ پهـه بلىهؼی  ػؿمت ماوىؼ کنی که می یىؼ؛  یورىػ مه و اف کتم ٝؼ. به انتـ ؿمىؼ یبه ٙهىؿ م

ـای اوزا. ایه پـه، چىؼ ٩ؼ. به ٝ٪  می ـٝت میؿوػ و ب اوزا. ػهؼ. او ب ـػ. ایهه ٝ٪ه  ؿ٥هته  ٞؼ م ایه
 ٔ.۳۲۶-۳۲۵ص 0۱۷۲ يژترنً،تهٕهم،و؛ یؼ  صناب می  م٪ؼمه پـه امت. لؾا رقء پـه به

استذاللدٍم.2

مٞىهای هبهىٓ، ىیژه مٞت٪ؼان به صکمت متٞالیه و تيکیک ػؿ ورىػ مٞت٪ؼوهؼ کهه   صکیمان الهی، به
ـات  ٍؼوؿ و همان ـایه  .00۷ٔ ص۱ج 0۱۷۰ نًن،خمٕتهن،م امهت یک ص٪ی٪ت تىقل ىٞاٛ م بىهاب

ـاصهل  هبىٓ به مٞىای تزا٥ی وینت. یٞىی هید ـػ مضِ امهت، بهه م ااه مىرىػی که ػؿ مـصله تز
ـػ. بلکه ىٞاٛ ورىػی تـ وقول ومی پاییه یابهؼ و ػؿ ٝهیه  اه انتـه می کىؼ که تىقل م٪ا. ٍىؿت ای

ـاؿ ػاؿػ و م٪ها. رمٞهی و بنهإت کىهؼ،  و وصهؼت عهىػ ؿا ص٦ه٘ می ایىکه ػؿ مىٕه اٍلی عىػ ٩
، آهلن جنىترٕیابهؼ  ػهؼ و به م٪ا. ت٦َهیل ویهق ػمهت می تـ انتـه می ىٞاٝو ؿا ػؿ مىإه پاییه

 .۰0۴ٔص 0 ج0۱۷۶
ـایه اىوهه  بهه یو ػیگهـ یوضى تزلّ  به ییک ؛اف مکان یا مکاوت باال بـ ػو اىوه امت ءتىقل اىیا بىاب

وهه اف مغهقن  ٓبهاال یاف ٥ْها یوىؼ باؿان و مایـ وقوالت رّى مأ یو رنماو یماػّ  ء. تىقل اىیایتزا٥
َٔاْرهَى٣ٓ ی بؼیه مٞىا کهه بها ٥هـوػ  مهؼن   ن، رایگهاه پیيهیه  ن تهه .امت یٍىؿت تزا٥ ١ی ، به

 .ػؿ پاییه صْىؿ وؼاىت ،بىػ ػؿ باال یاىوه که و٩ت همان ؛ء ػیگـ ػؿ باال وینت یىىػ و  ن ى یم
ـػ  اّما تىقل ـاق مهىٕه اٍهل .امت یلّ وضى تز بهامىؿ مز عهىػ ؿا  یبؼیه مٞىا که با ٥ـوػ  مؼن، ه

ـػه ػؿ ٝالم باال ؿها  بلکه ص٪ی٪ت  ن همىاؿه ػؿ مىٕه عهىػ مىرهىػ امهت،  .کىؼ یوم یو  ن ؿا تهوک
ـاصل وافل  .0۷۰ٔ ص۰ج ٕهم،و یابؼ یتـ تضّ٪٨ م لیکه رلىه و ؿ٩ی٪ه  ن ویق ػؿ م

ـایه  ـابىاب ـاصل عىاههؼ بهىػ و بهؼون  ییتعَىٍ ،ص٪ی٪ت اونان کامل یب امت که رامٜ همه م
ػاؿوؼ و بؼون ١یْ  اف رهان ٕبیٞت و مخال به مـصلهه تمها. و  یاف م٪ا. باال ػؿ م٪ا. پاییه تزلّ  یتزا٥

ػ تا.، ىهىػ ٝلم ـّ  یىىػ، تضت هیمىه و ملٖه ورهىػ یػاؿوؼ و هـچه ػؿ رهان  ٥ـیىو یا٥ت م یتز
 .۰۱0ٔ ص0 ج0۱۶۴ٕهمى  باىؼ یاونان کامل که کىن رامٜ امت م

ـػ و ٩ؼك ٝالم اف ورىػ تىقل ٕىؿ کلی ػؿ ٩ىك وقول به  هبهىٓ و امهتٞؼاػ و مهاػه ٝهالم بهه تزه
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ـػات ػؿ ت٪ّؼؿ و تزّقی و صؼوث مىر   ػ. مىٕه رىت اف و٦ىك ـػات مضهِ مز  امـی و مز
 بها ٥ـٝهی و ٨الص ٝ٪ىل اتضاػ و ٝالم  ن به ویق و٦ىك وٍىل که ػؿ ٩ىك ٍٞىػ امت؛ همچىان ويؼه
ـػ، و صؼوث مىر  اٍلی ٝ٪ىل  .0۶۰ٔ ص0۱۶0ٕآشتن،ي،  ىىػ ومی ؿبىبی م٪ا. و ٝ٪ل ٝالم ػؿ تز

ـات  باالیی اف ورىػ و بنهإت  وتیزه  وکه هبىٓ و تىقل، به مٞىای پاییه  مؼن مىرىػی که ػؿ م
ـاصل پاییه وینت. بلکه به مٞىای انتـه ػامىهه ورهىػ اف ٕـیه٨ تزلیهات و ت ـ٥ات و امت به م َه

ـات  پاییه تـ. ػؿ ایه انهتـه ورهىػی،  ن مىرهىػ بهاالیی ػؿ ههـ  صْىؿ مىرىػ باالیی امت ػؿ م
ـتبه که تىقل و هبىٓ پیؼا می ـتبه عاً صْىؿی پیؼا می م کىؼ اف وىٛ صْىؿی که ٩هباًل  کىؼ، ػؿ  ن م

امکان صْهىؿ وؼاىته امت. ایه تىها عاً اونان امت که علی٦ه عؼاووؼ امت. اونان با ایه تىقل، 
ـای تکامل عاً و انهتـه ػامىهه ورهىػه ؿا  ػؿ همه ٝىالم و امت٦اػه اف ابقاؿهای عاً  ن ٝالم ب

ؿماوؼ که ٩باًل وؼاىهته   وؿػ و ایه ابقاؿ های عاً بٞؼ ػؿ ٩ىك ٍٞىػ او ؿا به تکاملی می ػمت می به
ـایو به اؿم٢ان می ـایو  وؿػ که ٩باًل تىها ػؿ مایه و و وىٝی امت٪الل ورىػی ب رىػ رمٞهی بنهیٔ به

امکان ػاىت که ػؿ  ن را ٥٪ٔ ص٪ی٪تو ٔیٞىی عهىػه بهؼون صهؼه و ػؿ ٩اله  ورهىػ رمٞهیٓ 
ـایه اونان ػؿ ایه هبهىٓ، ٝ٪هل ؿا بهه  صْىؿ ػاىت و وه عىػه با صؼه و ورىػ امت٪اللی اه. بىاب

ػ ىهى  وؿػ کهه ٙلمهت عهالٌ امهت و مىره   بهاػی و وىؿاویهت ٝهالم مهاػه می ای می ٝالم ماػه
ـػه ٔو٦هل ۵۴1ٔص 0۱۴۱شنستش  ٕطدزتلدیى . اما ایه ٝ٪ل، ٝ٪لی امت که لباك رنماویت به ته ک

تىاوؼ با ابقاؿهایی که ٩باًل ػؿ اعتیاؿه وبىػ،  وچهه ػؿ او بهال٪ىه امهت ؿا بهه  وإ٪هٓ و اف ایه ٕـی٨ می
به فمیه  مؼ تها بهال اىیؼ: اونان  ٥ٞلیت بـماوؼ و ػؿ ٩ىك ٍٞىػ به اود بـمؼ. لؾا ا٥الٕىن الهی می

 .۰۰۵ٔ ص۱ ج0۱۶۴، آهل جىتر؛۲۴۰-۲۴0ص 0۱۲۱  ٕظبصوتز و پـ پـواف پیؼا کىؼ و پـه ومایؼ

 گیزی ًتیجِ

ـان و متکلمهان تىهها بها تکیهه بهـ  اف بـؿمی ػو ػیؼااه اٍلی ػؿ باؿه هبىٓ به ػمت  مؼ که بـعی اف م٦نه
ـ٥ی هبىٓ و مَٞیت، هبهىٓ  اوؼ و مهب   ن ؿا  ؿا تىهقل م٪ها. ػاونهته  ػ.ٙاهـ  یات ٩ـ ن و مٞاوی ٝ

اوؼ؛ هـچىؼ که پل اف  ن، ل٤ٖ الهی ىامل صال او ىؼه و با پهؾیـه تىبهه  تؤػی  یا ٝ٪ىبت بیان ومىػه
ـ٥ای منلمان اف همهان ابتهؼا  ـایو مهیا ىؼه امت. اما بىا بـ ػیؼااه صکیمان و ٝ او، ؿاه ؿمیؼن به کمال ب

ـایو مهیا وبهىػه امهت و  ن ؿاف هبىٓ اونان، مهیا ماعته ف میىه ٝـود او به کماالتی بىػه امت که ٩باًل ب
ـکت رهىهـی اف ملهک تها  ـای ص ـای او ػؿ ٝالم ماػه ب کن  امت٪الل ورىػی اف ٕـی٨ ابقاؿ مهیا ىؼه ب

ؿو هید تىا٥ی و تىا٩ْی میان هبىٓ و ٝـود ورىػ وؼاؿػ و ػؿ ایه ؿامهتا، ّهمه  باىؼ. افایه ملکىت می
ػیؼااه اول و مباوی و اػله  ن مبىی بـ تى٤٩ ػؿ ٙىاهـ، با تبییه مباوی ػیؼااه مىتغ  بها ػو بیهان اىکال به 

ـ٥اوی اف ٕـی٨ رمٜ ٙاهـ و بإه ایه ٝؼ. تىا٥ی احبات ىؼ.   و امتؼالل ٥لن٦ی و ٝ
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 ًاهِ وتاب

 اتتبلی٢ه مهى.. ٩هم: اوتيهاؿات ػ٥تهـ . چا المػافص ضاذ بص شصلٓ. 1381الؼیه ٔ  ىتیاوی، رالل .1
 امالمی.

ـان .جلاهغ اسغلصاش و هًبلغ اسيلىاش ٓ.1368یهؼؿ ٔص یؼ ملی، م .2 ـکهق اوتيهاؿات ٝلمهی و : تهه م
ـهىگی ٥. 

 یؼٓ. ٩هم: ػاؿ مه4 ٔد یصیالةاکؼص   اکنئمک  ػىاکٓ. 1425٧ٔی ٝل مضمؼبه یی،رمهىؿ اصنا یابه اب .3
 اليهؼاء للىيـ.

 المـٝيی. اهّٰلل  ی  : مکتب ٩م «.الطبیؼیات»الشیاء، ٓ. 1424٧ٔٝبؼالله  به میىا، صنیه ابه .4

ـ. مىٚىؿ، مضمؼبه  ابه .5  ٓ. چا  مى.. بیـوت: ػاؿ الَاػؿ.7دٔ لنان الٞـب٧ٓ. 1414ٔ  مک

ٓ. 1 دٔ اکصاالمن فالي جسعالیس اکقالسآن اکصامن و زوض زوض٧ٓ. 1428ٔ  ٝلی به صنیه ،ابىال٦تىس ؿافی .6
 .   های امالمی  متان ٩ؼك ؿّىی بىیاػ پژوهو ميهؼ:

ٓ. 3ٔد جقسیالسات فنعالس  ایالمم خمیاال ٓ. 1392اللهه ٔ عمیىیٓ، مهیؼ ؿوس مىمىی عمیىی ٔاما. .7
ـان:    .یىیو ويـ  حاؿ اما. عم یممئمنه تىٚ ته

امها.  یو پژوهيه یمنهه  مىفىهئاوتيهاؿات م . ٩هم:تحكمث ػصفلاي ٓ.1394ی ٔوژاػ، ٝل یىیام .8
 .یىیعم

ـاوی، هاىم .9  . ـان: بىیاػ بٞختٓ. ته5ٔد  اکبسهمن ف  جسعیس اکقسآنٓ. 1416٧ٔ  ملیمان به بض

 ٓ. بیهـوت:1ٔدالالطمحمت اکؼنالىم و اکساالىن  کؽالم .ٓ. 1996ٔ تهاوىی، مضمؼٝلی به ٝلهی  .12
 . مکتب  لبىان واىـون

ـاء.ه٦تچا  ٓ. 2و1دٔم٪ـبان  یاػب ٥ىآ. 1379ی، ٝبؼاهّٰلل ٔ مل یرىاػ .11  م. ٩م:اوتياؿات ام

ـاء. :م. ٩مپىزچا  ٓ. 3و1ٔد مـچيمه اوؼیيهٓ. 1386ٔ ههههههههههههههه .12  اوتياؿات ام

ـاء.17و1،2،3ٔدجیػیص جػًین ٓ. 1398ٔ ههههههههههههههه .13  ٓ. چا  هيتم. ٩م:اوتياؿات ام

 تبلی٢هات . چها  ػو.. ٩هم: اوتيهاؿات ػ٥تهـهطاش و یک كلمل ٓ. 1381فاػه  ملی، صنه ٔ صنه .14
 امالمی.

ـاوی، مضمؼصنیه ٔ .15  ملکهىت . ميهؼ: اوتيهاؿات وهىؿٓ 7ٔدهؼاذشًاغت ٧ٓ. 1423صنیىی ته
 . ٩ـ ن

 ٓ. بیـوت: ػاؿال٦کـ.1 دٔ اکبیمن جسعیس زوضتآ.  ٔبیامماٝیل ،ص٪ی بـومىی .16
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ـان: ويـ ػومتان.1دٔ پژوه  قسآن ٓ.1393ٔ، بهاءالؼیه یعـمياه .17  ٓ. چا  چهاؿ.. ته

ـان:5ٔد اککسی جسعیس اکقسآن  ٧ٓ.1418ی ٔمیؼم٦َٖ ی،عمیى .18 منه تىٚیم و ويـ  حاؿ ئم ٓ. ته
 . اما. عمیىی

ـان:49و1دٔ ياهل  ذهدلرا لةثٓ. 1377اکبـ ٔ ػهغؼا، ٝلی .19 چها   منهه اوتيهاؿات وئم ٓ. تهه
ـان  .ػاويگاه ته

 . بیـوت: ػاؿال٪لم.اکمسسدات ف  غسیب اکقسآن ٧ٓ.1412مضمؼ ٔ به صنیه،یؿا١  ا٦ٍهاو .22

 ػاؿ الکت  الٞلمیه.: بیـوتٓ. 4دٔ اکمامز یسجسعٓ. 1426٧ٔ ؿّا، مضمؼیؼؿى .21

ـان: ويـ امىه.یظبصواز ی ظمئل حکز  ٓ.1343ی ٔمهؼ به یهاػ ی،مبقواؿ .22  . چا  ػو.. ته

ـه: جقسیالالب اکمالالسام فالالي ؼالالسض جهالالریب اککالالمم  ٓ.1366ٔ مضمههؼ ٝبههؼال٪اػؿبه ی،مههىىؼر .23 . ٩ههاه
 ػاؿالبَائـ.

ـان: 1 دٔ هیاجیح اسغصاش و هصابیح اسبصاشٓ. 1387ٔ  ٝبؼالکـیم ىهـمتاوی، مضمؼبه .24 ـکهق ٓ. ته م
ـاث المغٖىٕات  . البضىث و الؼؿامات للت

  ػنال بالن یممالد اکمعالن  االیمم اب  اکماعىب اک یساکحسعٓ. 1385مضمؼ ٔ یميکی،اوؼ یٍالض .25
 ی.. ٩م: ؽوال٪ـبیاکؼعکس

ـکه یهالؼ ٍائه .26 اله٤  : اوتيهاؿات٩م. یدؼسض قىاػد اکحىح  ف یداکحمهٓ. 1381ٔ مضمؼ به یٝل، ت
 یم.ال. م

ـافی، مضمؼ به یهؼٍؼؿال .27 ـاهیم ىی ـان ٍؼؿا ٓ.ت٦نیـ1366ٔ اب  ٓ. ٩م: اوتياؿات بیؼاؿ.3دٔ ال٪

ـا٧. یت. ٩م:  هیاجیح الةیبٓ. 1363ٔ ههههههههههههههه .28  اى

ـا1.٧دی  ٔمياهؼ األلىهٓ. 1387ٔ ههههههههههههههه .29  ٓ. ٩م:  یت اى

 مهى.. ٓ. چها 8،6ٔد اسشبؼلة الؼقلیة اسغیاش فت المحؼالیة الحكمة .ٓ.1981ٔ ههههههههههههههه .32
ـاث.  اصیاء ػاؿ بیـوت:  الت

پهىزم.  ٓ. چها 13،4،1ٔدالقص و  جیػیص فت المیطاو ٧ٓ.1417میؼ مضمؼصنیه ٔ ،ییٕبإبا .31
 ٩م. ٝلمیه صىفه مؼؿمیه  رامٞه اوتياؿات ٩م:

   . بیـوت: مئمنه وٞمان.(یریةشغالة اإليػاو قب  الريیا )الصغائ  الحىح٧ٓ.1419ٔ ههههههههههههههه .32

ـان: واٍـعنـو. ٓ. چا 8ٔد اکبیمن یصمغ جسعیس .ٓ 1372ٔ صنه به ٥ْلی، ٕبـم .33  مى.. ته

ـان.1دٔ شىایغ اکصمیغ ٓ.1347ٔصنه به ٥ْلی، ٕبـم .34 ـان: اوتياؿات ػاويگاه ته  ٓ. ته

ـابههی، مضمههؼ١افی .35   :ػميهه٨ ٓ.1 ٔد الحیػللیص الصللىفت الیلػللیت للقللص و الكللصین٧ٓ. 1426ٔ ٝ
 .ػاؿالبيائـ
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ـه: مکتب  .2ٓٔدالریى  اصىل ف  . اسشبؼیى.1986ٓؿافی، مضمؼ ٔ ٥غـ .36  األفهـی . یاتالکل ٩اه

ـا٧. 1ٔد اکمدازک  یاحهٓ. ٥1392ـ١اوی، مٞیؼالؼیه ٔ .37  ٓ. ٩م:  یت اى

 ٓ. چها  ػو.. بیهـوت:12 دٔ جسعیس ین وح  اکقالسآن٧ٓ. 1419ٔ  میؼ مضمؼصنیه ،٥ْل اهّٰلل .38
 .ػاؿ المال٫ للٖباٝ  و الىيـ

ـان: ويـ مىلی. ،یصبمض االنط٧ٓ. ٥1442ىاؿی، صمقه ٔ .39  چا  چهاؿ.. ته

 . ٩م: اوتياؿات بیؼاؿ.انىاز اکمکم ٧ٓ. 1425ٔ مالمضنه ٥یِ کاىاوی، .42

ـان: مهافمان اوتيهاؿات 2ٔد لالدوق یالدؼالسض جىح٧ٓ. 1416مٞیؼ ٩می، مضمؼ ٔ ٩اّی .41 ٓ. تهه
ـهىگ و اؿىاػ  وفاؿت ٥

ـان: ػاؿ الکت  االمالمیه.1ٔد قمیىض قسآن ٓ.1371ٔ اکبـ ی، ٝلیبىاب ی٩ـى .42  ٓ. چا  ىيم. ته

اوتيهاؿات ػ٥تهـ  :٩هم. ام اکقالسآن یسجسعال  فال یالمناػصالمش اکب ٓ.1381ٔ مضمؼ یهٍؼؿالؼ ی،٩ىوى .43
   ی.امالم ی٢اتتبل

 منه بىمتان کتاب.ئٓ. چا  مى.. ٩م:م1ٔد ؼسض فصىؾ اکمک ٓ. 1394ٔ ػاوػ یَـی،٩ .44

ـان:1 دٔ هًهج الصاذقیى فت یلطام المدالییىٓ. 1336ٔ  اهّٰلل مال ٥تش ،کاىاوی .45  ٓ. چها  مهى.. تهه
 . ٥ـوىی مضمؼصنه ٝلمی کتاب

 چا  ػو.. بیهـوت: ٓ.1 دٔ بیاو الػؼاذة فت هقاهات الؼباذة ٧ٓ.1428ٔ ملٖان مضمؼ ،ىاباػیا .46
 . مئمن  األٝلمي للمٖبىٝات

ـا١ی، اصمؼبه .47 ـاث الٞـبی ٓ. بیـوت:1ٔد جسعیس یساغ م٦َٖی.  م  . ػاؿاصیاء الت

ـتْی فبیؼی، مضمؼبه .48  ٓ. بیـوت. ػاؿال٦کـ.1دٔ اکؼسوض جمز٧ٓ. 1414ٔ مضمؼ م

ٓ. چا  مهى.. بیهـوت: 8دٔ ی کنممت اکقسآن اککالس   ق یقاکحمق٧ٓ. 1432نه ٔم٦َٖىی، ص .49
 ػاؿ الکت  الٞلمیه.

ـتْی ٔ مٖهـی، .52  ٍؼؿا. اوتياؿات ا  هيتم. ٩م:ٓ. چ27و26ٔدآذمز  یصمىػ  ٓ.1372م

ـافی، واٍـ ٔ مکاؿ. .51 ـان: 83،8ٔجسعیس نمىن  )زٓ. 1374ىی  . ػاؿ الکت  االمالمیه. چا  وهم. ته
 




