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The methodical understanding of a hadith has always been noted by
Muslim scholars. Because of its importance in the Muslim thought
system, the hadith has always been subject to careful consideration.
Understanding of a hadith begins with understanding the meaning of the
text and ends in achieving what is implied. The difficulties in
understanding a hadith pose an obstacle in achieving the speaker's
intention. Theological beliefs play an important role in dealing with a
hadith, including extraction, understanding, and criticizing the hadith,
and carrying out alterations in its text. One of the damages to
understanding a hadith is alterations made to it, a significant form of
which is The Companions’ justice. This article addresses this issue,
which has not been dealt with in the literature. By using the descriptiveanalytical method, the study found the following influential elements in
this respect: ambiguity, lack of clarification, narration of the hadith with
the removal of the evidence, abridging the hadith and elimination of the
hadith.
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داًطیبزگسٍُ علَم قسآى ٍ حدیث داًطگبُ ازاک

واژگان کلیدی

چکیده

متتته حتتدیث،

فْن زٍضوٌد حدیث ّوَازُ هَزد تَجِ عبلوبى هسلوبى بَدُ است.حدیث بهِدلیه اّویهت آى دز هٌمَههِ

باورهای کالمی،

فکسی هسلوبًبىّ ،وَازُ هَزد دقت ٍ تأه هی ببضد.فْن حدیث اش هسحلِ فْن هعٌبی ههتي ضهسٍو ٍ بهب هی

دخل و تصتزف،

هسحلِ فْن هقصَد گَیٌدُ ختن هیضَد .آسیبّب ی فْن حدیث هبًع دستیببی بهِ هقصهَد گَیٌهدُ اسهت .اش

عدالت صحابه.

سَی دیگس ببٍزّبی کالهی ًقص هْوی دز حَشُ حدیث اشقبی حدیثگرازی ،فْن هتي ٍ ًقد حدیث ،دخ ٍ

تاریخ دریافت1401/04/31 :

تصسف دز هتي حدیث ایفب هیکٌد.یکی اش آسیبّبی فْن حدیث دخ ٍ تصسف دز حدیث است.عدالت صحببِ

تاریخ پذیزش1401/05/31 :

یکی اش هْنتسیي ببٍزّبی کالهی است کِ بس حدیث اثسگراز هی ببضد .ایي ًَضتبز بِ دخه ٍ تصهسف بهس پبیهِ
عدالت صحببِ اختصبظ یبفتِ است .بببسزسی کِ صَزت گسفت تبکٌَى ًَضتِای دز ایيببزُ یبفت ًطدً .گبزًدُ
بب بِکبز بستي زٍش تَصیفی – تحلیلی بِ ًتبیج ذی اش قبی :ابْبم ًَیسی،عدم تصسیحً ،ق حدیث بهب حهرف
قسائي ،تقطیع حدیث ٍ حرف حدیث ،دست یبفت.

 .1ه٭ؿهه
٨هن ظؿید ال هكظله ٨هن هً١ای هحى ٌكو ٞهیٌىؾ و بههكظله ٨هن ه٭ّىؾ گىیًؿه ؼحن هیگكؾؾ .الوىی ؾیگك
بههًٝىق ٨همی قوٌمًؿ ال ظؿید ،جىشه به آویبهای ٨هن ظؿید ٔكوقی اوث .ج٥ییك و ؾگكگىيی ؾق هحى ظؿید ،یکی
ال آویبهایی اوث که ؾق ِىقجی بی جىشهی پژوهٍگك به آو ال ٨هن ه٭ّىؾ اِلی گىیًؿه ؾوق هیهايؿ .ؾؼل و جّك٦
ؾق هحى ظؿید یکی ال گىيههای ج٥ییك هحى ظؿید اوث .ج٥ییك هحى ظؿید ٠ىاهل و لهیًههای گىياگىيی ؾاقؾ٠ .ؿالث
ِعابه یکی ال باوقهای ههن کالهی اهل وًث اوث.ایى يىٌحاق ؾقِؿؾ بكقوی جاذیك ٠ؿالث ِعابه بك ؾؼل و جّك٦
هحى ظؿید اوث.
 .2ه٩هىم ًٌاوی باوقهای کالهی
گكچه ؾق ٨كهًگياههها ال ج١بیك باوقهای کالهی ؼبكی يیىث ،با جؤهل و ؾ٬ث ؾق کاقبكؾهای آو ،هیجىاو باوقهای
کالهی قا چًیى ج١كی ٧کكؾ :باوقهای کالهی به آو ؾوحه ال باوقهایی ا٘ال ٪هیٌىؾ که باوقهًؿ به آوها ی٭یى ؾاٌحه
‚
باٌؿ و ؼاوحگاه آوها٠ ،٭ل و ي٭ل یا ؼىيگمايی اوثٔ .مًا ،باوقهای کالهی به واظث ٨کك و ايؿیٍه ج١ل ٫ؾاقؾ ،يه
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به واظث ا٠مال و هًاوک .باوقهایی همچىو ّ٠مث پیاهبك٠ ،لن اهام ،جعكی٧ياپفیكی ٬كآو٠ ،ؿالث ِعابه و...
الایى٬بیل هىحًؿ.
 .3ه٩هىم ًٌاوی ظؿید
واژه ظؿید ؾق ل٥ث بههً١ای شؿیؿ اوث .ؾقاِٙالض ظؿید ٠باقت اوث ال :گماقهای که ال ٬ىل١٨ ،ل و ج٭كیك
هّ١ىم •وًث = ٬ىل١٨ ،ل و ج٭كیك هّ١ىم‡ ظکایث هیکًؿ ) ِؿق ،بی جا٬ .‡88َ،ابل یاؾآوقی اوث هً١ای ِّ
اؼُ
ظؿید •ظکایث ال ٬ىل هّ١ىم‡ ؾق ایى يىٌحاق ه٭ّىؾ يیىث بلکه هً١ای ا٠ن آو •ظکایث ال ٬ىل١٨ ،ل و ج٭كیك
هّ١ىم‡ ه٭ّىؾ اوث.
٠ .4ؿالث ِعابه
٠ؿالث ِعابه یکی ال ههنجكیى باوقهای کالهی اهل وًث اوث .آياو ه١ح٭ؿيؿ که همۀ ِعابۀ پیاهبك•َ‡ ٠اؾل
بىؾه ايؿ و کاقهایٍاو ؾق قاوحای ؼًٍىؾی ؼؿاويؿ بىؾه اوث •ابى ظصك ،بی جا <5/1،هىلن<6/8 ،٪1428 ،ه٭ؿهه
ابى ؼلؿوو .‡412/1375،1،پژوهٍگك ظؿید و جاقیػ ،ال ٠الماو اهل وًث ٠باقاجی ال٬بیل ;إيهن کلهن ٠ؿول ال
یحٙك ٪إلیهن الصكض• :ابى اذیك،بی جا; .‡21/1 ،و٬ؿ اج ٫٩أهل الىًة ٠لی أو الصمی٠ ٟؿول•ابى ظصك،٪1328،
.‡5/1هی بیًؿ .جا آوشا که ابى لق٠ه قالی بؿ گىیی ال ِعابه قا هىاوی با بی ؾیًی هیؾايؿ او هیگىیؿ :إـا قأیث الكشل
یًح٭ُ أظؿا هى أِعاب قوىل الله َ ٨ا٠لن أيه ليؿی•٫ؼٙیب ب٥ؿاؾی .‡ .67 ،٪1485 ،ال يٝك ٠الماو اهل وًث
ِعابی کىی اوث که ؾاقای ٌكایٗ ـیل باٌؿ:
ال ‡٧پیاهبك •َ‡ قا ؾیؿه باٌؿ .ب‡ اوالم آوقؾه باٌؿ .ز‡ هىلماو ال ؾيیا ق٨حه باٌؿ •ظىى
بیگی .‡186َ،1382،گ٩حًی اوث يٝكیه ٠ؿالث ِعابه بهؾيبال قویؿاؾ ٨حىظات و ا٬ؿاهات ه١اویه بههًٝىق
هٍكو٠یث بؽٍیؿو به ظکىهث ؼىیً پؿیؿ آهؿ و ال آو لهاو به ب١ؿ آهىلگاقاو هکحب ؼايه های هىلماو به کىؾکاو
٬كآو و ٕ٨ایل ِعابه قا ج١لین هیؾاؾيؿ •ابى ابی العؿیؿ ،بیجا <45/4 ،ظىى بیگی٠ .‡188-187َ ،1382 ،ؿالث
ِعابه و جل٭ی ٬ؿاوث ال آياو ؾق ابحؿا هًعّك به چًؿ جى ال ِعابه بىؾ ولی به هكوق و گفٌث لهاو يٝكیه٠ ،ؿالث
ِعابه و جل٭ی ٬ؿاوث ال آياو به ب٭یه ِعابه يیم ج١مین یا٨ث و يٝكیه هفکىق يهاؾیًه و ٨كبه ٌؿ .به اظحمال لیاؾ يٝكیه
٠ؿالث ِعابه وه هكظله قا پٍث وك گفقايؿه اوث.ابحؿا بهِىقت ق٬ی، ٫آو هن ؾقباقه بكؼی ال ِعابه چًیى جل٭ی
ٌکل گك٨ث .ا٬ؿام ابىبکك و ٠مك ؾق ٨حط ایكاو و قوم و که به بهبىؾ ليؿگی هىلماياو هًصك ٌؿٌ ،ؤو و هًملحی بكای آو
ؾو پؿیؿ آوقؾ و کن کن ال هكظله هعبىبیث به هكظله ٬ؿاوث اقج٭ا یا٨حًؿ.هكظله ؾوم هّاؾ ٦با ظکىهث ه١اویه اوث که او
ؾق قاوحای هٍكو٠یث بؽٍی به ظکىهث ؼىیً ا٬ؿاهاجی کكؾ که يحیصهاي ج١مین ٬ؿاوث ال ابىبکك و ٠مك به ب٭یه
ِعابه اوث.ؾق ایى هكظله جل٭ی ٠ؿالث ِعابه پؿیؿ آهؿ ولی هًىل ؾايٍمًؿاو ال چًیى يگكٌی بهِىقت ِكیط وؽى
يگ٩حهايؿ .ؾق ِعیط بؽاقی و هىلن ٕ٨ایل ِعابه ي٭ل ٌؿه اوث ولی ایى ؾو بابی قا با ً٠ىاو ٠ؿالث ِعابه هٙكض
يکكؾهايؿ .جا ایىکه ابى لق٠ه قالی • ‡264-288یکی ال هعؿذاو و قشال ًٌاواو اهل وًثِ ،عابه پیاهبك•َ‡ قا ؾق
شایگاهی ٬كاق ؾاؾ که ايح٭اؾ و بؿگىیی ال آياو قا هىاوی با بی ؾیًی و العاؾ ٬لمؿاؾ کكؾ.او گ٩ث":إـا قأیث الكشل یًح٭ُ
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أظؿا هى أِعاب قوىل الله َ ٨ا٠لن أيه ليؿی• "٫ؼٙیب ب٥ؿاؾی .‡67 ،٪1485 ،په ال ابىـق٠ه قالی يىیىًؿگاو
ٌكض اظىال ِعابه ؾق ه٭ؿهه کحابهای ؼىیً يٝكیه ٠ؿالث همه ِعابه قا ٘كض و ؾق ِؿؾ اوحؿالل بكآهؿيؿ.
 .5پیٍیًه ؾؼل و جّك ٦ؾق هحى ظؿید
بهيٝك هیقوؿ پیٍیًه ؾؼل و جّك ٦به وؿه اول هصكت بال هیگكؾؾ به٠باقت ؾیگك هًگاهیکه ظؿیری ال هّ١ىم
ِاؾق هیٌؿ و قاویاو ؾق ِؿؾ گماقي آو ا٬ؿام هی کكؾيؿ ،ظؿید ؾچاق ايىا ٞجّك٨ات و ج٥ییكات و ؾگكگىيیها هیٌؿ.
‛ ‛
† ‛†
گاهی ایى ؾؼل و جّك٨ات ياؼىؾ آگاه قوی هیؾاؾ بكای هرال اهام ٠لی • ‡ٞهی٨كهایؿ :إ َّو ‛أ †و ‛لی َّ
ان „باْلي „ب ‛ی „اء أ †٠ل “م “ه †ن
الً
„
„
‛ ‛ َّ ‛ َّ ‛ “ “ ‛ ‛
‛ ‛ “ َّ ‛ ‛ َّ ‛ ‛ “ ‛ َّ ‛ † ‛ ‛ ‛
هفا َّ
ب ‛ما ‛ش “اءوا به “ذ َّن ‛ج ‛ال إ َّو ‛أ †و ‛لی َّ
الًان بئ †
الًب ُّي ‛و َّالف ‛
یى ‛آه “ًىا اْ†یة ،ذن ٬ال„ :إو و „لي هعم ٍؿ هى أ٘اٞ
و
ىه
١
ب
اج
یى
ف
ل
ل
ین
كاه
ب
„„
„
„
„
„
„ „„
„
„
“
َّ
َّ
‛
‛
†
†
“
‛
“
“
‛
‛
‛
“
‛
‛
‛
َّ
‛
“
‛
†
‛
‛
‛
“
†
†
َّ
“
†
‛
َّ
‛
‛
‛
“
الله و „إو ب١ؿت لعمحه و „إو ٠ؿو هعم ٍؿ هى ّ٠ی الله و „إو ٬كبث ٬كابحه‣•قٔی بی جا ،کلمات ّ٬اق‡.484/96 ،
اهام ٠لی •٨ ‡ٞكهىؾ :بهقاوحی يمؾیکجكیى و ؾووث جكیى هكؾم يىبث به پیاهبكاو ،ؾاياجكیى ایٍاو اوث به آو چه
‛ ‛ َّ ‛ َّ ‛ “ “ ‛ ‛
هفا َّ
آياو آو قا آوقؾهايؿ .وپه ایى آیه قا جالوت کكؾ:إ َّو ‛أ †و ‛لی َّ
الًان بئ †
الًب ُّي ‛و َّالف ‛
یى ‛آه “ًىا •همايا
و
ىه
١
ب
اج
یى
ف
ل
ل
ین
كاه
ب
„
„
„
„
„ „„
„
ٌایىحهجكیى هكؾم بكای يمؾیک بىؾو به ابكاهین ،هك آیًه کىايی هىحًؿ که ال او پیكوی کكؾيؿ و ایى پی٥مبك •پی٥مبك
اوالم و آوهایی که ایماو آوقؾهايؿ‡ .آو گاه اهیك المؤهًیى •٨ ‡ٞكهىؾ :همايا ؾووحؿاق هعمؿ •َ‡ و يمؾیک به او کىی
اوث که ال ؼؿا ٨كهاو ببكؾ ،گكچه يىبً ال آو ظٕكت ؾوق باٌؿ و ؾٌمى هعمؿ •َ‡ کىی اوث که ال ايصام ٨كهاو
ؼؿا ،وك پیچی کًؿ ،اگك چه ؼىیٍاويؿی او يىبث به آو ظٕكت يمؾیک بىؾه باٌؿ .هماوگىيه که هالظٝه هیٌىؾ
ِؿق ظؿید•ا٠لمهن‡ با ـیل• جب١یث= ٠مل کكؾو‡ والگاق يیىث لفا بهيٝك هیقوؿ ;ا٠ملهن :به ;ا٠لمهن :جّعی٧
ٌؿه اوث .ابى ابی العؿیؿ هیيىیىؿ; :ا٠لمهن :گماقي ٌؿه اوث ولی اوحؿالل بهآیه ٌكی٩ه – که وؽى ال جب١یث
کكؾو و ٠مل کكؾو اوث -ا٬حٕا هی کًؿ که ;ا٠ملهنِ :عیط اوث •ابى ابی العؿیؿ ،بی جا .‡252/18 ،به٠باقت ؾیگك
ویا ٪بیايگك ِعیط بىؾو ;ا٠ملهن :اوث .گاهی ؾؼل و جّك٨ات بك پایه ؾیؿگاه های وؽثگیكايه ا٠مال هیٌؿ .وهب
‛
َّ ِّ ‛ َّ َّ “ ‛ ‛ † ‛ ‛ َّ َّ ‛ ‛ ‛ ‛ “ ‛
بى ه١اویه هیگىیؿ به اهام ِاؾ ‡ٞ• ٪گ٩حن‛ :ی †ك “و ‛
الّ ‛ؿ٬ة ال ج „عل „لً„ ٥ي ‛و ال „ل „في „ه َّك ٍة
وو ‛„ ٠ى الً „بي ِلی الله ٠لی „ه و آ „ل „ه أو
ٍ
‛ ‛ ‛ ‛ “ ‛ † َّ ‛ ‛ † َّ ‛ ‛ ‛ “ ‛
الىال “م ال ج †ّل “ط „لٍّ ً„ ٥ي< ال پیاهبك•َ‡ ي٭ل هیکًًؿ که آو ظٕكت ٨كهىؾ :ؾاؾو ِؿ٬ه به
‛و „ىي ٨٭ال أبى ٠ب „ؿ الل „ه ٠لی „ه
ٍ
ذكوجمًؿ و والن ظالل يیىث .اهام ِاؾ٨ ‡ٞ•٪كهىؾ :پیاهبك ِك٨ا ٨كهىؾ :ذكوجمًؿ يمیجىايؿ ال ِؿ٬ه اوح٩اؾه کًؿ
„
•کلیًی.‡563/3 ،1365 ،گاهی هًاٌ ٟ٨ؽّی ا٬حٕا هیکكؾ جا قاویاو به ؾؼل و جّك ٦ؾق هحى ظؿید ا٬ؿام کًًؿ .
٠بؿالله بى ٠مك گ٩ث :پیاهبك ٨كهاو ؾاؾ به کٍحى وگها هگك وگ ٌکاقی و وگ گله .به او گ٩حًؿ :ابىهكیكه اوحرًاء
‛
‛
وگ لقا٠ث •وگ يگهباو همق٠ه‡ قا ال پیاهبك•َ‡ ي٭ل کكؾه اوث .او گ٩ث„ :إ َّو „ْل „بي “ه ‛ك †ی ‛كة ‛ل †ق ‚٠ا •هىلن،٪1428،
 .‡ 78/6گاه ؾؼل و جّك ٦با يیث ؼیك ؼىايه ِىقت هیگیكؾ به٠باقت ؾیگك گاهی قاوی یا هعؿخ ا٬ؿام به ا٨موؾو
گماقهای بههًٝىق جىٔیط هحى ظؿید هیکًؿ .پیاهبك •َ‡ ٨كهىؾ;:إ ‛ـا “ؾ‛ ٠ي ‛أ ‛ظ “ؿ “ک †ن إ ‛لی ‛٘ ‛١ام ‛† ٨ل “یص †ب٨‛ ،ئ †و ‛ک ‛
او ‛ِ „ائ ‚ما
„
ٍ
„
„
„
„
‛† ٨ل “ی ‛ّ ِّل‛ :ی †ً١يُّ :
الؿ ‛٠اء< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ :هكگاه ٌما قا به ؼىقؾو ٤فایی ٨كاؼىايؿيؿ ٌما اشابث کًیؿ .ؾقِىقجیکه
„
قوله بىؾیؿ بكای هیمباو ؾ٠ا کًیؿ •جكهفی .‡139/2 ،٪1419هماوگىيه که هالظٝه هیٌىؾ ;ِالة :ؾق شمله
‟
‛
;“ ٨لی ‛ّل :هً١ای اِٙالظی آوکه يمال باٌؿ ه٭ّىؾ يیىث بلکه هماوگىيه که ;جكهفی :جفکك ؾاؾه هً١ای ل٥ىی آو
ه٭ّىؾ اوث•هماو‡ جىٔیط هفکىق; ‛ی †ً١يُّ :
الؿ ‛٠اء :ال وىی جكهفی ؾق ظؿید ؾقز ٌؿه اوث.
„
ؾق پی ٨حىظات و آًٌایی هىلماياو با ایكايیاو و قوهیاو و اوز گیكی بعد کالهی ،ؾؼل و جّك٨ات ؾق هحى ظؿید ؾق
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َّ
‛ ‛
قاوحای اذبات باوقهای کالهی بهِىقت گىحكؾه قوی ؾاؾ بكای هرال ابىهكیكه هیگىیؿ  :پیاهبك •َ‡ ٨كهىؾ :ؼل ‛ ٫الل “ه
‛
‛آؾ ‛م ‛٠لی “ِ ‛ىق „ج „ه< ؼؿاويؿ آؾم قا بك ِىقجً آ٨كیؿ •بؽاقی .‡49َ/18 ،٪1481،ظىیى بى ؼالؿ  ،ظؿید هفکىق قا ؾق
هعٕك اهام قٔا • ‡ٞؼىايؿ .اهام قٔا •٨ ‡ٞكهىؾ :ؼؿاويؿ آياو قا بکٍؿ که بؽً اول ظؿید قا ظف ٦کكؾيؿ .پیاهبك ؼؿا
•َ‡ ال کًاق ؾوي٩ك هیگفٌث که به یکؿیگك ؾًٌام هیؾاؾيؿًٌ .یؿ که یکی به ؾیگكی هیگىیؿ :ؼؿاويؿ قوی جى وقوی
هكکىی که ٌبیه جىوث لٌث گكؾايؿ .پیاهبك•َ‡٨كهىؾ :ای بًؿه ؼؿا ؾقباقه بكاؾقت چًیى هگى که ؼؿاويؿ آؾم قا
بهِىقت او آ٨كیؿِ• :ؿو .‡153 ، ٪1398،٪بهيٝك هیقوؿ ٨ك٬ه هصىمه ؾق شهث پاوؿاٌث باوقهای کالهی به ج٭ٙیٟ
و ؾؼل و جّك ٦ؾق ظؿید هفکىق ا٬ؿام کكؾهايؿ .يمىيه ؾیگك ال ؾؼل و جّك ٦بك پایه باوقهای کالهی ؾق اؾاهه هیآیؿ .ال
پیاهبك•َ‡ ي٭ل ٌؿه که ٨كهىؾ ; :او الله یًمل هلکا ٨ی کل لیلة شم١ة الی الىماء الؿيیا :ؼؿاويؿ ؾق هك ٌب شم١ه
٨كٌحهای قا بك آوماو ؾيیا ٨كو هی٨كوحؿِ• :ؿو٘ .‡176،٪1398،٪ك٨ؿاقاو يٝكیۀ شىمايیث ؼؿاويؿ ایى ظؿید قا
ُّ †
بهِىقت لیك ج٥ییك ؾاؾهايؿ‛ ; :ی †ًم “ل ‛ق ُّب ‛ًا ‛ج ‛ب ‛اق ‛ٮ ‛و ‛ج ‛‛ ١الی “ک َّل ‛ل †ی ‛لة إ ‛لی َّ
الؿي ‛یا< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ :پكوقؾگاق ها هكٌب
الى ‛م „اء
ٍ „
„
بك آوماو ؾيیا ٨كوؾ هی آیؿ• :بؽاقی .‡298/2 ،٪1481 ،گ٩حًی اوث که اهام قٔا ٠لیه الىالم به ج٥ییك هفکىق جّكیط
کكؾه اوث •ِؿو.‡176،٪1398،٪
 .6گىيههای ؾؼل و جّك ٦ؾق هحى ظؿید
یکی ال آویب هایی که ظؿید ؾچاق آو ٌؿه اوث ؾؼل و جّك ٦یا ج٥ییك و ؾگكگىيی ؾق هحى ظؿید اوث .ؾق اؾاهه
گىيههای ج٥ییك بكقوی هیٌىؾ.
 .1.6جّعی٧
جّعی ٧ال آویب هایی اوث که ال وىي هعؿذاو و يىیىًؿگاو هحىشه هحى ظؿید ٌؿه اوث .بكاوان ٠لن ؾقایة
‚
العؿید ،اگك واژهای به هٍابه ؼىؾ ،هرال بكیؿ به یمیؿ و هكاشن به هماظن ج٥ییك یابؿ ،ؾق آو واژه ،جّعی ٧قغ ؾاؾه اوث.
ؾق ـیل به يمىيهای ال يمىيههای جّعی ٧ؾق ظؿید اٌاقه هیٌىؾ.
†‛ ‛‛ ‛ ‚ † “
‛ ‛ ‛ َّ “ † ‛ ‛ ‛ † ‚ ‛ ِّ † ‛ َّ ‛ ‛ ‛ ‚
†
َّ ‛
الّالة ج †ً „میها ‛„ ٠ى ال „ک †ب „ك‛ ...و اْل ‛هاية „يٝاها „لْل َّه „ة ‛و ال‛ ٙا٠ة
اْلیماو ج„ ٙهیكا „هى الٍك „ٮ و
٬ .2.2ال ٠لی•٨; :‡ٞكْ الله „
‚ †
‛
ج †ٝ„ ١یما „ل „ْل ‛ه ‛اه „ة < ٠لی•٨ ‡ٞكهىؾ :ؼؿاويؿ ایماو قا بكای پاک کكؾو و لؾوؾو ٌكک ،واشب واؼث< يمال قا بكای پاک
واؼحى ال آلىؾگی جکبك و ؼىؾؼىاهی ه٭كق ٨كهىؾ< اهايث ؾاقی قا بكای به يٝن آهؿو کاقهای هكؾم و ٨كهايبكی ال اهام
بكظ ٫قا بكای بمقگ ؾايىحى و اظحكام ه٭ام اهاهث ه٭كق ٨كهىؾ• :قٔی بی جا ،کلمات ّ٬اق‡252/
گ٩حًی اوث ؾق بكؼی هًاب ٟو هآؼف ظؿیری ،بهشای واژه ;االهاية :واژه ;االهاهة :آهؿه اوث •هصلىی،1386،6 ،
٨< 111/یٓ االوالم ،بی جا .‡ 1197/6 ،بكؼی ال يىیىًؿگاو ،هىقؾ هفکىق قا ال هّاؾی ٫جعكی٧
ٌمكؾهايؿ•قبايی ‡238-229 ،1388،که با جىشه به ایىکه بكؼی ال ٠الماو ٌی١ی و اهل وًث واژه ;االهاية :قا آوقؾهايؿ
•ابى ٌهك آٌىب ،بی جا <98/2 ،ابى ابی العؿیؿ ،بی جا<86 /19 ،ابى هیرن٠ <991/5 ،٪1428 ،بؿه ،بی جا< ‡55/4 ،
ج١بیك جعكی ٧چًؿاو ٌایىحه يیىث ،بلکه ج١بیك ;جّعیِ :٧عیطجك اوث.
 .2.6جعكی٧
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‚
یکی ال گىيههای ج٥ییك ،جعكی ٧هحى ظؿید اوث .بهيٝك هیقوؿ ؾق جّعی ٧اوال ظكو ٦به هٍابه ؼىؾ ج٥ییك هیکًؿ

‚
ذايیا ج٥ییك و ؾگكگىيی ياؼىاوحه و بؿوو ج١مؿ اوث ولی ؾق جعكی ٧چًیى يیىث.
جعكی ٧به ؾو ٬ىن ج٭ىین هیٌىؾ :جعكی ٧لٝ٩ی و جعكی ٧هً١ىی.

ال .٧جعكی ٧لٝ٩ی٠ ،باقت اوث ال ج٥ییك و ؾگكگىيی ؾق ال٩ا ٚظؿید •هؿیك ٌايه چی .‡65 ،1363،جىٔیط آوکه
گاهی قاویاو ؾق قاوحای ؼىاوحههای ؼىیً بؽٍی ال ظؿید قا کن یا لیاؾ و یا واژهای قا به واژه ؾیگك جبؿیل هیکًًؿ .ؾق
ـیل به ؾو يمىيه اٌاقه هیٌىؾ:
٬ .1.2.6ال ٠لی•; :‡ٞوا ٠صبا أجکىو الؽال٨ة بالّعابة والجکىو بالّعابة و ال٭كابة< ٌگ٩حا آیا ؼال٨ث ،با ِعابی
بىؾو ذابث هیٌىؾ< اها با ِعابی بىؾو و ؼىیٍاويؿی ذابث يمیگكؾؾ؟‣•:قٔی .‡111،٪1486،ایى ظؿید ؾق
†‛
ىو †الؽ ‛ال ‛“ ٨ة ب َّ
گماقٌی ؾیگك به‛ ; :وا ‛‛ ٠ص ‛ب “اه‣ ‛أ ‛ج “ک “
الّ ‛ع ‛اب „ة ‛و ال٭ ‛ك ‛ابة< ٌگ٩حا آیا ؼال٨ث با ِعابی بىؾو و ؼىیٍاويؿی ذابث
„
„
هیٌىؾ؟ •قٔی بی جا ،کلمات ّ٬اق ،‡ 582 /198:جعكیٌ ٧ؿه اوث< لیكا اگك په ال قظلث پیاهبك•َ‡ ه١یاق قویؿو
به ؼال٨ث ِعابی بىؾو و ؼىیٍاويؿی با پیاهبك بىؾ اهام ٠لی• ‡ٞبه ؼال٨ث قویؿه بىؾ و ؾیگك اٜهاق ٌگ٩حی يمیکكؾ.
لفا هماو گماقي او ل ِعیط اوث که و٬حی به اهام ٠لی• ‡ٞؼبك ؾاؾيؿ که ه١یاق ؼلی٩ه ٌؿو ِعابی بىؾو اوث اهام
اٜهاق ٌگ٩حی کكؾ که چكا او که ٠الوه بك ایىکه واشؿ ه١یاق هفکىق اوث ،ؼىیٍاويؿ پیاهبك•َ‡ يیم هىث.
٬ .2.2.6ال قوىلالله•َ‡ ;ال ج٭ىم الىا٠ة ظحی یملٯ قشل هى أهل بیحي یىا٘ئ اومه اومي یمْل اْلقْ ٠ؿال و
٬ىٙا کما هلئث ٜلما و شىقا< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ٬ :یاهث بك پا يمیٌىؾ ،جا آو هًگام که هكؾی ال اهل بیث هى به
ظکىهث قوؿ .آو هكؾ هن يام هى اوث .لهیى قا ال ٠ؿل پك هیکًؿ هماوگىيه که ال وحن پك ٌؿه اوث٘•:بكايی ،بی جا
.‡131/ ،18ؾق ي٭ل ؾیگك ب١ؿ ال ;اومه اومی; ،:اون ابیه اون ابی :ا٨موؾه ٌؿه اوث•هماو .‡33/ 19 ،بهيٝك
هیقوؿ ایى جعكی ٧ؾق شهث ايٙبا ٪ظؿید هفکىق بك هعمؿ بى ٠بؿالله بى العىى “هل٭ب به ;ي٩ه لکیه :یکی ال
هؿ٠یاو ههؿویث اوث •یىو٩ی ٤موی.‡157/ 7 ،٪1428 ،
ب .جعكی ٧هً١ىی هماو ج٩ىیك به قأی اوث بكای هرال هیجىاو به ظؿید ـیل اٌاقه کكؾ.
‛ ‛ ‛‛ ‛
یى‛ ،ب †ی ‛ً “ه ‛و ‛ب †ی ‛ى ‛† ٠مكو †بى †ال ‛
‛† ٠ى ٠بؿالله †بى †ال ‛عاقخ‛ ٬‛ ،ال :إ ِّيي ‛ ‛ْلو “یك ‛ه ‛“ ٟه ‛١او ‛ی ‛ة ٨ي “ه †ً ‛ّ ‛ك٨ه ه †ى ِ ِّ‛ ٩
اَ٬ ،ال٨ :٭ال
١
„
„ „
„ „
„„ „ „
„
„
„ „
„
† “ ‛ † † †
‛ َّ
َّ “ ‛ ‛ † ‛ ‛ َّ ‛ ‛ “ “ ‛ َّ ‛ † ‛ ‛ ‛ † ‛ “ ‛ َّ ‛ ‛ † “ “ ‛
‛ ‛‛ ‛ ‛ † ‛
‛
اَ :یا أب „ث ،ها و „م١ث قوىلالله ِلی الله ٠لی „ه وولن ی٭ىل „ل١م ٍاق :ویعٯ یا ابى ومیة ج٭حلٯ
٠بؿالله بى ٠م „كو ب „ى ال„ ١
† ‛ “ † ‛ ‛ “ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ † ” “ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ † ‛ “ ‛ ‛ “ “ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ “ ‛ ‛ “ ‛ ‛ ‛ “ ‛ † ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ † “ ‛ ‛ † ‛ “ َّ ‛ ‛ ‛ “‛
ال „٩ئة الب „ا٤یة؟ ٬ال٨ :٭ال ٠مكو „لم„ ١اویة :أال جىم ٟها ی٭ىل هفا؟ ٨٭ال ه„ ١اویة :ال جمال جؤ „جیًا „بهً ٍة أيعى ٬حلًاه؟ „إيما ٬حله
َّالف ‛
یى ‛ش “اءوا „ب „ه<٠ 1بؿالله بى ظاقخ ٠بؿالله بى ظاقخ هیگىیؿ :ال ِ٩یى به همكاه ه١اویه بال هیگٍحین٠ .بؿالله پىك
„
٠مكو٠اَ قو کكؾ به پؿق و گ٩ث :آیا يًٍیؿی پیاهبك به ٠ماق ٨كهىؾ :وای بك جى ای پىك ومیه جى قا هیکٍؿ گكوه وحمگك‣
٠مكو٠اَ قو کكؾ به ه١اویه و گ٩ث يمیًٌىی که چه هیگىیؿ؟ ه١اویه گ٩ث همىاقه ها قا با اهىق ياؼىٌایًؿ هیآلاقی
هگك ها ٠ماق قا کٍحین ،او قا کىايی کٍحًؿ که به هیؿاو آوقؾيؿ •اظمؿ بى ظًبل. ‡42/11 ،٪1416 ،
 .3.6ج٭ٙیٟ

 .1هع٭ ٫هىًؿ اظمؿ بى ظًبل ،ؾق ـیل ظؿید هفکىق هیيىیىؿ; :إوًاؾه ِعیط.:
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یکی ؾیگك ال گىيههای ج٥ییك که قاویاو با٠د آو بىؾهايؿ ،ج٭ٙی ٟاوث .بهيٝك هیقوؿ ؾق ظؿید چًؿگىيه ج٭ٙیٟ
ِىقت گك٨حه اوث که بؿاوها اٌاقه هیٌىؾ.
 .1.3.6ج٭ٙی٤ ٟیك٠مؿی ال وىی قاوی ،جىٔیط آو که قاوی که به ظٕىق هّ١ىم• ‡ٞقویؿه ال یک شلىه یک وا٠حه
‚
یا يین وا٠حه که با هّ١ىم• ‡ٞؾاٌحه ِك٨ا بكای ؾیگكاو یک شمله یا چًؿ شمله قا ي٭ل کكؾه اوث .به٠باقتؾیگك یک
بكي چًؿ ؾ٬ی٭های ال شلىه یک وا٠حه ي٭ل هی ٌىؾ ؾق يحیصه بىیاقی ال ٬كائًی که ؾق آو گ٩ثوگىی یک وا٠حه بىؾه
بك اوان ج٭ٙی ٟقاوی ه٩٭ىؾ هیٌىؾٌ .ایؿ ایًکه هكظىم آیثالله ویؿ اظمؿ ؼىايىاقی قوایات هح٭ؿم بك وؤال قا هصمل
هیؾايؿ و به آو اوحًاؾ يمیکًؿ •قبايی .‡352 ،1386،قیٍه ؾق همیى ج٭ٙی ٟؾاٌحه اوث.
 .1.3.6ج٭ٙی٠ ٟمؿی ،گاهی بكؼی قاویاو بههًٝىق پاوؿاٌث باوقهای کالهی به ج٭ٙی ٟا٬ؿام هیکًًؿ .ؾق ایى يىٞ
‚
ال ج٭ٙی ٟقاوی گاهی ِك٨ا هحًی قا ال ظؿید ظف ٦هیکًؿ ولی گاهی ٠الوهبك ظف ٦هحى ظؿید ،شملهای هبهن به
ظؿید هیا٨مایؿ .به يمىيهای اٌاقه هیٌىؾ.
ابىٕ٨ال ال اهام قٔا • ‡ٞقوایث هیکًؿ; :لالهام ٠الهات یکىو ا٠لن الًان وِ•: ...ؿو.‡448-438 /1 ٪1484،٪
ّ٠مث یکی ال ِ٩ات اهام • ‡ٞاوث که اهاهیه بكآو اج٩ا٪يٝك ؾاقؾ •ِؿو<129 َ، ٪1413،٪ویؿ هكجٕی،
 ،٪1485ز <367َ ،2ظلی ،بی جا <‡242َ /1 ،ولی گاهی يٝك قاوی هبًیبك اللم يبىؾو ّ٠مث بكای اهام ،وبب
ٌؿه اوث که ایى ویژگی ظفٌ ٦ىؾ .اوحاؾ ٠لیاکبك ٩٤اقی ؾقباقۀ ایى ظؿید به يکحهای ههن اٌاقه هیکًؿ .او
‚
ؾقایىباقه هیيىیىؿ; :ؾق ایى ظؿید ،بمقگجكیى و ههنجكیى ٠الهث اهام که اج٩ا ٪و اشما ٞاهاهیه بك آو اوثِ ،كیعا
‚
ـکك يٍؿه و ٜاهكا ظف ٦گكؾیؿه اوث .ایى ه٭امّ٠ ،مث اوث که بٕ١ی ‛٨كٌ ٪ی١ه هرل ٙ٨عیه و شاقوؾیه آو قا ٬بىل
يؿاقيؿ و ابىٕ٨ال يیم ٙ٨عی هفهب بىؾه اوث •ِؿو.‡448َ/ 1 ،1388 ،٪
 .4.6ي٭ل به هً١ا
ؾق لهاو پیاهبك•َ‡ به ؾلیل ٌیى٨ ٞكهًگ ٌ٩اهی ا٨كاؾ چًؿاو به کحابث ظؿید هباؾقت يمیکكؾيؿ .په ال ٨ىت
پیاهبك•َ‡ ؼلی٩ه اول و ؾوم به کحابث و جؿویى ظؿید قوی ؼىي يٍاو يؿاؾيؿ و ظحی ؼلی٩ه ؾوم ؾوحىق هماي١ث ال ي٭ل
و جؿویى ظؿید قا ِاؾق کكؾ •ابىقیه .‡58-1375،49 ،بكایى اوان جؿویى ظؿید ؾق هیاو اهل وًث بهؾلیل گىحكي
وًث ٌ٩اهی و هً ٟظاکمیث ،با یک ٨حكت ِؿواله قوبهقو ٌؿ .به٠باقتؾیگك هیاو ِؿوق ظؿید و يگاقي و جؿویى آو
٨اِله ق غ ؾاؾ .ب١ؿها که همًى٠یث ل٥ى گكؾیؿ بىیاقی ال قوایات ال٘كی ٫ظاٝ٨ه ذبث ٌؿ .ؾق يحیصه بىیاقی ال قوایات ال
٘كی ٫ي٭ل به هً١ا بهؾوث ًٌىيؿگاو قویؿ •بكوشكؾی; .‡1374،31،ي٭ل به هً١ا :وبب ٌؿه که بىیاقی ال قوایات با
اؾبیات قاویاو ي٭ل ٌؿه اوث بكایى اوان يمیجىاو بك ج٭ؿین و جؤؼیك کلمه یا شملهای جکیه و ال آو ،يحایصی اوحًباٖ
کكؾ .ي٭ل به هً١ا ؾق وال های ب١ؿ اؾاهه یا٨ث ظحی ؾق ٬كو وىم يیم يىٌحى اظاؾید ال ٘كی ٫ظاٝ٨ه هكوىم بىؾ .اظیؿ
بى ابی ش٩١ك والی بؽاقا ي٭ل هیکًؿ که بؽاقی  -ال هعؿذاو هٍهىق و يىیىًؿه ;الصاه ٟالّعیط - :قولی به هى گ٩ث:
; “ق ‟ب ظؿید وم١حه بالبّكة کحبحه بالٍام ،و قب ظؿید وم١حه بالٍام کحبحه بمّك٬ .ال٨ :٭لث له یا أبا ٠بؿالله بکماله؟
٬ال ٨ىکث< اظاؾید ٨كاوايی قا ؾق بّكه ًٌیؿم آوها قا ؾق ٌام یاؾؾاٌث هیکكؾم چًاوکه اظاؾید ٨كاوايی قا ؾق ٌام
هیًٌیؿم و ؾق هّك یاؾؾاٌث هیکكؾم .به او گ٩حن ظؿید ًٌیؿه ٌؿه قا به جمام و کمال یاؾؾاٌث هیکكؾی؟ بؽاقی
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وکىت کكؾ• :ابىقیه.‡1375،315،
ؾق اؾاهه بعد به يمىيه ای ال هىاقؾ ي٭ل به هً١ا اٌاقه هیٌىؾ که بؿ٨همی قا ؾق پی ؾاٌحه اوث.
‛
‛ ‛ ‛“ † ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ “ † ‛ † ‛“ ‛† ‛‛ “ “ “ ‛ “ † † ‛ ‛
‛ ‛ َّ “
یٓ ;‛ :1و † ٬ؿ ‛و َّو ‛ٟ
اق
٭
٬ال الّ „اؾ٠ ٪لیه ‛الىالم; :کاو بًى „إوك „ائ ‛یل „إـا أِاب أظؿهن ٙ٬كة بى ٍل ٬كٔىا لعىههن „بالم „ „
َّ “ ‛ َّ ‛ ‛ َّ ‛ ‛ † “ † † ‛ ‛ ‛ † ‛ َّ ‛ ‛ † † ‛ ‛ ‛ ‛ ‛ “ “ † ‛ ‛ ‛ “ ‚
ىقا ‛† ٨اي ““ ٝكوا ‛ک †ی ‛‛ ٧ج “ک “ىي ‛
ىو< اهام ِاؾ٨ ‡ٞ•٪كهىؾ:
ْ و ش١ل لکن الماء ٘ه
الله ٠م و شل ٠لیکن „بؤوو „ ٟها بیى الىم „اء و اْلق „
هك و٬ث به یکی ال بًیاوكائیل ٙ٬كهای ال بىل اِابث هیکكؾ گىٌثهای ؼىؾ قا با ٬یچی هیبكیؿيؿ و ظال آوکه
ؼؿاويؿ بك ٌما آواو گك٨ث آو هن به ايؿاله ٨اِله هیاو لهیى جا آوماو .آب قا هایه ٘هاقت ٌما ٬كاق ؾاؾ .اکًىو بًگكیؿ
چگىيه هىحیؿِ•:ؿو٠ .‡18/1 ،٪1484،٪الهه ٌ١كايی ؾق ـیل ایى ظؿید هیيىیىؿ١ٙ٬; :ىه که ؾق ج٩ىیك ٠لی بى
ابكاهین •او الكشل -هى بًي إوكائیل -اـا اِاب ٌي ء هى بؿيه البىل ١ٙ٬ىه‡ اوث ِعیط اوث و هاء ٔمیك ؾق ١ٙ٬ىه
به هكؾ بكهیگكؾؾ يه به بىل یً١ی وایك بًیاوكائیل آو هكؾ يصه ٌؿه قا ال شما٠ث ؼىؾ هیبكیؿيؿ و با او ه١اٌكت
يمی کكؾيؿ یکی ال قوات آو قا به بىل بكگكؾايیؿه یً١ی شای بىل قا هیبكیؿيؿ و آو قا ي٭ل به هً١ا کكؾه اوث به ل ٛ٩ؾوم و
 ٟٙ٬ه١اٌكت ؾق ب ٓ١يصاوات ؾق ٌكی١ث یهىؾ هىث •ٌ١كايی ،بی جا.‡278،
 .5.6اؾقاز
یکی ال گىيههای ج٥ییك اؾقاز اوث .اؾقاز ؾق وًؿ و ؾق هحى وا ٟ٬هیٌىؾ .قاوی و هعؿخ به ّ٬ؿ جىٔیط ،هباؾقت به
آوقؾو شمله یا شمالجی هیکًؿ که گاه بكای پژوهٍگك وىءج٩اهن پیً هیآیؿ و جّىق هیکًؿ ال کالم هّ١ىم اوث
•هاه٭ايی ،٪1411 ،ز .‡221َ ،1ؾق ـیل به يمىيه ای ال هىاقؾ اؾقاز هحًی اٌاقه هیٌىؾ:
َّ “ ‛ ‛ † ‛ ‛ َّ ‛ ‛ † ‛ † ‛
‛ †
‛ ‛
‛ ‛ َّ
‛ َّ
‛ ‛ “ ‛ ‛ † َّ ‛ † ‛
‛
اْل †ظ ‛
الّال „ة ال “ى †وٙی ‛ِال „ة ال ‛„ ّ† ١ك‛ .هْل الل “ه “ب “یىج “ه †ن ‛و
اب ;ٌ٥لىيا ٠ى
م
م
ى
ی
،
ن
ل
و
و
ه
ی
ل
٠
ه
الل
ی
ل
ِ
الله
قوىل
ال
٬
„
„
‛ “ َّ
“
† ‛
† ‛
† †
“ ٬ب ‛ىق “ه †ن ي ‚اقا :ذ َّن ‛ِال ‛ها ‛ب †ی ‛ى ال „‛ ٍ١اء †ی „ى‛ ،ب †ی ‛ى ال ‛م„ ٥ك „ب ‛و ال „„ ٍ١اء< پیاهبك •َ‡ ؾق شًگ اظماب ٨كهىؾ :هٍكکاو يگفاٌحًؿ که
ها يمال “ووٙی قا که هماو يمال ّ٠ك اوث بؽىايین ؼؿاويؿ ؼايهها و ٬بكهایٍاو قا ال آجً پك کًؿ .وپه يمال ّ٠ك قا
هیاو يمال ه٥كب و ٍ٠اء ؼىايؿ •هىلن.‡437/1 ،٪1428،
هماوگىيه که هٍاهؿه هیٌىؾ “ه ِّ
عؿخ بكای جىٔیط وؽى پیاهبك •َ‡ِ; ،اله الّ١ك :و ;بیى الم٥كب و الٍ١اء :قا
ؾق هحى ظؿید ؾقز کكؾه اوثٌ .اهؿي ایى اوث که ظؿید هفکىق ؾق ي٭لی ؾیگك با هماو قاوی و يا٬لِ; ،اله الّ١ك:
َّ “ ‛ ‛ † ‛ ‛ َّ ‛ ‛ † ‛ † ‛
‛
‛ ‛
َّ
‛ ‛“ ‛
اْل †ظ ‛
اب ;ٌ٥لىيا ‛† ٠ى ‛ِال „ة
م
و ;بیى الٍ١اء و الم٥كب :ي٭ل يٍؿه اوث٬ :ال قوىلالله ‛ِلی الله ٠لی „ه و ولن ،یىم
„
‛ ‛
‛ ‛ َّ “
† َّ
† ‛
‛ ‛ “ ‛
ال “ى †وٙی ‛ظ َّحی ‛آبث الٍ †م “ه‛ .هْل الل “ه “ ٬ب ‛ىق “ه †ن ي ‚اقا .أ †و “ب “یىج “ه †ن أ †و “بٙىي “ه †ن•:هماو‡.
 .6.6لیاؾت
یکی ال گىيه های ج٥ییك لیاؾت اوث .به ظؿیری که ؾق آو لیاؾت قوی ؾاؾه ;ظؿید همیؿ :گىیًؿ .ؾق ج١كی ٧ظؿید
همیؿ هیيىیىًؿ; :ا لعؿید الفی یمیؿ ٨یه ٠لی وائك االظاؾید المكویه ٨ی هً١اه< ظؿیری که هٙلبی ا٨موو بك اظاؾید
‛ ‛
َّ ‛
َّ
ؾیگك ؾق هماو هىقؾ ؾاقا باٌؿ•:هاه٭ايی .‡264/1 ،٪1411،بكای هرال بك ظؿید ;٬ال قوىلالله ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و آ „ل „ه:
‚ ‛ ‚
†‛ “
“
‛ †
“ش „١لث „ل ‛ي اْل †قْ ‛ه †ى „صؿا ‛و ٘ “هىقا< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ :ؾق آئیى هى لهیى وصؿهگاه و پاککًًؿه اوث .:شمله ; ‛و ج ‛ك ‛اب ‛ها
‛ ‛
‛ ‛
‛ ‚
† “ ‛ ‛ “ ‛ † ‛ ‛ “ َّ
‛
َّ ‛
َّ
٘ “هىقا :ا٨موؾه ٌؿه اوث٬; :ال قوىلالله ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و آ „ل „ه ‛ه َّى ‛٠ل َّي ‛ق ِّبي ‛و ٬ال „لي ‛و ‛ش ‛١لث لٯ ‛و „ْل َّه „حٯ اْل †قْ کل ‛ها
‛ ‚
‚ “
‛ه †ى „صؿا ‛و ج ‛ك ‛اب ‛ها ٘ “هىقا< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ :ؼؿاويؿ بك هى هًث گفاٌث و ٨كهىؾ :لهیى قا بكای جى پیكوايث وصؿهگاه و
ؼاک آو قا پاککًًؿه ٬كاق ؾاؾمِ:ؿو.‡293/1 ،٪1416،٪
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 .7.6جىهن قاویاو
گاهی جىهن قاویاو وبب گكؾیؿه هحى ظؿید ؾچاق ج٥ییك ٌىؾ .به٠باقتؾیگك یکی ال گىيههای ج٥ییك ،جىهن قاویاو
اوث .ؾق اؾاهه به ؾو يمىيه يمىيه اٌاقه هیٌىؾ.
‛ ‛
َّ
َّ
الل “ه ‛‛ ٠ل †ی „ه ‛و ‛و َّل ‛ن† ; :اه ‛ح َّم ‛† ٠ك “ي َّ
الك †ظ ‛م „ى„ ،ل ‛م †ى „ت ‛و †„ ١ؿ †ب „ى “ه ‛١اـ< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ٠ :كي
٬.1.7.6ال قوىلالله ‛ِلی
الهی ؾق پی هكگ و١ؿ ه١اـ ؾچاق لكله ٌؿ• :هىلن .‡1915/4 ،1428،بكؼی ال ؾايٍمًؿاو ظؿید ال ٬بیل ـهبی و
ویى٘ی ،ظؿید ;إو ال١كي اهحم لمىت و١ؿ ٨كظا ٨یه < ٠كي الهی ؾق پی هكگ و١ؿ ه١اـ ال ؼىٌعالی ؾیؿاق او به لكله
ؾقآهؿ :قا ال اظاؾید هحىاجك ٌمكؾهايؿ •ابى ٬اي ٟب٥ؿاؾی.‡1898،1988/5 ،1424 ،
بهيٝك هیقوؿ بكؼی قاویاو اهل وًث ،لكلیؿو جؽحی که و١ؿ بك آو ؾقال کٍیؿه بىؾ هًگام شاو ؾاؾو •یا جابىت
و١ؿ‡ قا ٠كي الهی جىهن کكؾيؿ•جىحكی .‡68/ 5 ،٪1425 ،ؾق قوایث ـیل به ایى يکحه اٌاقه ٌؿه اوث.
٠ى أبي بّیك ٬ال٬ :لث ْلبي ٠بؿالله  ٞإو الًان ی٭ىلىو إو ال١كي اهحم لمىت و١ؿ بى ه١اـ ٨٭ال إيما هى الىكیك
٠كي الهی به
الفي کاو ٠لیه< ابىبّیك هیگىیؿ :به اهام ِاؾ٠ ‡ٞ•٪كْ کكؾم هكؾم هیگىیًؿ :ؾق پی هكگ و١ؿ ه١اـ،
„
لكله ؾقآهؿ .اهام ِاؾ٨ ‡ٞ•٪كهىؾ :جؽحی که و١ؿ ه١اـ بك آو ؾقال کٍیؿه بىؾ ،هًگام هكگ او ؾچاق لكلي و جکاو گكؾیؿ
•ِؿو.‡589 ،٪1431،٪
‛
‛
†
‛
‛
َّ
‛
َّ
َّ
‛
َّ
‛
‛
‛
“
‛
†
“
† ٠.‛ 2.7.6ى †ابى “‛ ٠م ‛ك† ٠‛ ،ى َّ
الً „ب ِّي ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و ‛ول ‛ن ٬ال; :ال ‛م ِّیث “ی ‛١ف “ب „ب “بک „اء أ †ه „ل „ه ‛٠ل †ی „ه٨ :٭الث ‛„ ٠ائٍة‛ :ی †ك ‛ظ “م “ه
„
َّ “ ‛ † ‛ † † ‛ ‛ َّ “ ‛ ‛ َّ ‛ ‛ ‛
َّ
‛ َّ
الل “ه ‛‛ ٠ل †یه ‛و ‛و َّل ‛ن ل ‛ك “شل ‛ها ‛ت ‛ی “هىؾ ًّیا; :إ َّو †ال ‛م ِّی ‛ث ‛ل “ی ‛َّ ١ف “ب‛ ،و إ َّو ‛أ †ه ‛له“
الله‣ لن یک „فب و ل „کًه و „هن„ ،إيما ٬ال قوىلالله ِلی
„
„
„
„
„ ٍ
‛‛† “ ‛ ‛
ىو ‛٠ل †ی „ه٠ <:ائٍه ؾقباقه وؽًی که ال پیاهبك •َ‡ ي٭ل ٌؿه اوث :هكؾه ؾق اذك گكیه ؼايىاؾهاي بك او ؾچاق ٠فاب
ل ی بک
هیٌىؾ .گ٩ث قاوی ؾقو ٢يگ٩حه بلکه جىهن کكؾه اوث .شكیاو الایى ٬كاق بىؾ که یکی ال یهىؾیاو ال ؾيیا ق٨ث.
پیاهبك•َ‡ ؾقباقه او ٨كهىؾ :هكؾه ٠فاب هیٌىؾ و ؼايىاؾهاي بك او هیگكیًؿ•.‡213/3 ،٪1419
٬ .8.6لب
ؾق ج١كی٬ ٧لب گ٩حه ٌؿه شابهشایی و په وپیً ٌؿو بؽٍی ال هحى ظؿید اوث .به ظؿیری که ؾچاق شابهشایی
ٌؿه ،ظؿید ه٭لىب گىیًؿ •هؿیك ٌايه چی .‡1363،87،گ٩حًی اوث که ٬لب ظؿید ؾق بىیاقی ال هىاقؾ ٤یك٠مؿی
اوث .گاه بكای اهحعاو و هٍؽُ ٌؿو چیكگی ٨كؾ بك ظؿید و قشال ،وًؿ و هحى ظؿید قا شابهشا هیکكؾيؿ چًاوکه
ؾق ب٥ؿاؾِ ،ؿ ظؿید قا که وًؿ و هحى آو ه٭لىب ٌؿه بىؾ ال بؽاقی پكویؿيؿ و او شؿاگايه ِعیط آو قا هٍؽُ کكؾ
•ؼٙیب ب٥ؿاؾی .‡.21-28/2 ،٪1417،ؾق ؾوقه ه١اِك يیم ٠ؿهای ال ٠الماو شهث اظكال جىلٗ آیثالله بكوشكؾی بك
“
ظؿید و قشال ،يه ظؿید ه٭لىب وًؿی و هحًی قا يمؾ او ٨كوحاؾيؿ و آو هكظىم ِعیط هكیک قا هٍؽُ کكؾ که ؾق
هصمى٠های با ً٠ىاو ;االظاؾید الم٭لىبه و شىاباجها :هًحٍك گكؾیؿ.
ؾق ـیل به يمىيهای ال اظاؾید ه٭لىب هحًی اٌاقه هیٌىؾ.
‛ ‛
† “ ‛ ‛
َّ ‛
َّ
ِّ ‛ ‛ ‛ ‛ † “ ‛ ‛ † ‛
ىها ‛٠لی ال „١راق< پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ :ظیىايات قا
ىها ‛٠لی الً„ ٩اق ،و ال جٕ „كب
٬ال قوىلالله ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و آ „ل „ه :أ „كب
† “ ‛ ‛
ىها ‛٠لی
بهؾلیل ٨كاق کكؾو بميیؿ ولی آوها قا بهؾلیل ل٥مي پایٍاو يميیؿ •کلیًی .‡538 /6 ،1365،ایى هحى به ;أ „كب
† ‛ ‛ ‛ ‛ † “ ‛ ‛
ِّ ‛
الً٩اقِ•:ؿو٬ ،‡286/2 ،٪1414،٪لب ٌؿه اوث.
ىها ‛٠لی
ال „١ر „اق و ال جٕ „كب
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 .7جؤذیك يٝكیه ٠ؿالث ِعابه بك هحى ظؿید
يٝكیه ٠ؿالث ِعابه وبب ؾؼل و جّك ٦بك وًؿ 2ظؿید ٌؿه اوث بكای هرال گاه اگك ؾق وًؿ قوایحی ،ال یکی ال
ِعابه ـکكی ٌؿه باٌؿ ،ولی او به کاقی هباؾقت وقلیؿه که ٠ؿالحً قا لیك وؤال بكؾه اوث ،قاویاو ال جّكیط يام او
پكهیم هیکًًؿ .بهً٠ىاوهرال ،یکی ال ٠الماو بمقگ اهلوًث ؾق هًگام ي٭ل ظؿیری ال یکی ال ِعابه چًیى هیيىیىؿ:
;٠ى ابی ظالم ٠ى البیأی ‟او قوىل الله•َ‡ ؼكز ٠لی الًان و• :. ...هالکبىايه .‡88 /1،1489هماو ٘ىق که
هٍاهؿه هی ٌىؾ ،يىیىًؿه ال جّكیط يام ِعابی •بیأی یً١ی ٨كوةبى٠مكو االيّاقی‡ ؼىؾؾاقی کكؾه اوث< لیكا
بیأی ال کىايی بىؾه که ؾق ٬حل ٠رماو ،ؼلی٩ۀ وىمٌ ،كکث کكؾه اوث •ابى ٠بؿ البك <325 /3 ،٪1415،ابىاذیك،بی
جا.‡179 /4،
ولی ال آو شا که ایى ي ىٌحاق به گىيه های ؾؼل و جّك ٦ؾق هحى ظؿید بك پایه يٝكیه ٠ؿالث ِعابه اؼحّاَ ؾاقؾ
ؾق ـیل به آو اٌاقه هی ٌىؾ:
.1.7ابهام يىیىی
باوق به ٠ؿالث ِعابه وبب ٌؿه که بكؼی ال يىیىًؿگاو باوقهًؿ به ابهام يىیىی قوی آوقيؿ و ؾق هحى ظؿید جّك٦
کًًؿ ؾق ـیل به ؾو يمىيه اٌاقه هیٌىؾ:
.1.1.7اهام المىقؼیى٘ ،بكی ،بهي٭ل ال ابىاوعا ٪هیيىیىؿ; :پیاهبك گكاهی اوالم•َ‡ په ال يمول آیۀ ٌكی٩ۀ ; ‛و
‛ ‛ ‛‛ ‛ ‛
اال ‛٬ك ‛
بیى ،ؼىیٍاويؿاو يمؾیکث قا ايفاق کى١ٌ• :كاء.‡214:ؼىیٍاو ؼىؾ قا ؾ٠ىت کكؾ و ؾق آو يٍىث،
يفق ٍ٠یكجک
ا „
آياو قا به اوالم ٨كاؼىايؿ .په ال آو ٨كهىؾ‘ :کؿامیک ال ٌما ؾق هىیك قوالث به هى کمک هیکًؿ جا ؾق آو ِىقت ،بكاؾق
و وِی و شايٍیى هى ٌىؾ؟’ ؾق هیاو ؼىیٍاو پیاهبك•َ‡ ،جًها کىی که ا٠الم آهاؾگی کكؾ٠ ،لی• ‡ٞبىؾ< لفا
پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ‟ ‘ :او هفا اؼی و ‟
وِیی و ؼلی٩حی ٨یکن ٨اوم١ىا له و ا٘ی١ىا٠ ،لی بكاؾق و وِی و شايٍیى هى اوث،
وؽى او قا بًٍىیؿ و ال او ٨كهاو بكیؿ٘• :بكی ،بی جا .‡221/2 ،ولی ٘بكی ؾق ج٩ىیك ؼىؾ ،شمله ;٨ایکن یىالقيي ٠لي
هفا االهك ٠لي او یکىو اؼي ووِیي وؼلی٩حي< قا به ;٨ایکن یىالقيي ٠لي هفا االهك ٠لي او یکىو کفا و کفا •٘بكی،
 ‡149-148/ 19 ،1414ج٥ییك ؾاؾه اوث.
 .2.1.7لهايی که پیاهبك•َ‡ به يمؾیک هًٙ٭ه بؿق قویؿ،با اِعاب ؼىؾ ؾقباقه شًگ هٍىقت کكؾ و يٝك آياو قا
پكویؿ .بكؼی ال هىقؼاو ال ي٭ل وؽًاو ٠مك و ابىبکك ؼىؾ ؾاقی کكؾه و ب هِىقت هبهن و هصمل يىٌحهايؿ٨ :٭ام أبى بکك
الّؿی٨ ،٫٭ال و أظىى ،ذن ٬ام ٠مك بى الؽٙاب ٨٭ال وأظىى• ابى هٍام ،بی جا٘ <266/2 ،بكی ،بی جا.‡434/2 ،
٠.2.7ؿم جّكیط
باوق به ٠ؿالث ِعابه گاه باوق هًؿ قا به پكؾه پىٌی و ٠ؿم ِكلعث واؾاق هی کًؿ .ؾق ـیل به چًؿ هىقؾ اٌاقه هی
ٌىؾ:
 .1.2.7ابىبكله اولمی ال یاقاو پیاهبك•َ‡ هی گىیؿ;" :ؾق و٩كی همكاه پیاهبك•َ‡ بىؾین که ِؿای ً٤ا و آواله
ؼىايی ؾو ي٩ك به گىي پیاهبك•َ‡ قویؿ ٨كهىؾ:ببیًیؿ ایى ِؿای ً٤ا ال کصا و ال چه کىی اوث گ٩حًؿ یا قوىل
الله،ه١اویه و ٠مكو٠اَ اوث که ایى چًیى ؼىايًؿگی هی کًًؿ قوىل ؼؿا ٨كهىؾ:ؼؿایا آياو قا ؾق ٨حًه ها ٨كو بك و به
 . 2وًؿ یً١ی ٘كی ٫هًحهی به هحى ظؿید .ایى ٘كیٌ ٫اهل هصمى ٞکىايی اوث که قوایث قا یکبهیک ي٭ل کكؾهايؿ جا به هّ١ىم• ‡ٞهًحهی ٌىؾ٘ .كی ٫قا
بهشهث ا٠حماؾ هعؿذاو و ٨٭ها بك آو ؾق ِعث یا ٔ ٧١ظؿید ،وًؿ ياهیؿهايؿ •ٌهیؿ ذايی.‡53 ،1413 ،
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وىی آجً شهًن بکٍاو•٘بكايی ،بی جا ،33/11،هً٭كی. ‡129 ،1382،يا گ٩حه يمايؿ ،اظمؿ بى ظًبل،گماقي هفکىق
َّ
“
قا ي٭ل کكؾه ولی به شای يام ه١اویه و ٠مكو٠اَ،ج١بیك ٨الو و ٨الو قا بکاق بكؾه اوث .او هی يىیىؿ :ک ًَّا ‛ه ‛‛ ٟق “وىل الل „ه
„
َّ
َّ ‛
َّ
َّ
‛ َّ
†“
یب اْ ‛†ؼ ‛ك ‛‛ ٨٭ ‛ال َّ
الل “ه ‛‛ ٠ل †یه ‛و ‛و َّل ‛ن ٨ي ‛و ‛٩ك‛ ٨‛ ،ىم ‛‛ ٟق “ش ‛ل †یى ‛ی ‛ح ‛‛ ًَّ ٥یاو ‛و ‛أ ‛ظ “ؿ “ه ‛ما “یص “
الً „ب ُّي ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و ‛ول ‛ن ":اي“ ٝكوا
ی
ل
ِ
„
„
„
„
ٍ
„
„
َّ
َّ
َّ َّ ‛
الل “ه َّن †اق “ک †ى “ه ‛ما ‛ق †ک ‚ىا‛ ،و “ؾ َّ“ ٠ه ‛ما إ ‛لی َّ
‛ه †ى “ه ‛ما؟" ‛‛ ٬ال‛ ٨‛ :٭ “الىا‛ ٨“ :ال ”و ‛و “‛ ٨ال ”و‛ ٬‛ .ال‛ ٨‛ :٭ ‛ال َّ
الً „اق ‛ؾ ًّ٠ا
الً „ب ُّي ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و ‛ول ‛ن":
„
•ابى ظًبل.‡ 588/ 5 ،٪1414 ،با ایى همه ؾق گماقٌی به شای ه١اویه و ٠مكو ٠اَ،به ،ه١اویه بى قا ٟ٨و٠مكو بى
ق٨ا٠ه بى جابىت،ج٥ییك کكؾه اوث• ابى ٠ؿی.‡4 /4،٪1489 ،
 .2.2.7ؾق هًگام واؼحى هىصؿ هؿیًه ٠لی• ‡ٞایى ٌ١ك قا هی ؼىايؿ:
یؿأب ٨یها ٬ائما و ٬ا٠ؿا

ال یىحىي هى ی١مك المىاشؿا

و هى یكی ٠ى ال٥باق ظائؿا< کىی که هىاشؿ قا آباؾ هی کًؿ و ؾق ظال يٍىحه و ایىحاؾه ؾق ٠مكاو آو هی کىٌؿ با
کىی که ال گكؾ و ٤باق ٨اِله هی گیكؾ بكابك يیىث٠ .ماق یاوك ا٬ؿام به جکكاق ایى ٌ١ك کكؾ .یکی ال اِعاب پیاهبك •َ‡
گماو کكؾ که ه٭ّىؾ ٠ماق اووث و به ٠ماق گ٩ث :با ّ٠ا بك بیًی جى ؼىاهن لؾ .پیاهبك•َ‡ ؼٍمگیى ٌؿ و ٨كهىؾ :ها
لهن و ل١ماق یؿ٠ىهن < با ٠ماق چه کاق ؾاقیؿ؟٠ماق آياو قا به بهٍث هیؼىايؿ و آياو او قا به آجً •ابى هٍام ،بی جا،
.‡143-142/2
 .3.2.7ؾق آؼكیى پًصًٍبه ظیات پیاهبك•َ‡ که ؾق جاقیػ به ;یىم الؽمیه :ه١كو ٦اوث٠ ،ؿهای ال اِعاب بكای
‛ ‛ ُّ
† ‛ ‛ َّ ‛ † ‛ “
†
الؿ ‛و „اة أ ک “ح †ب لک †ن „ک ‛ح ‚ابا ل †ى ج „ٕلىا ‛ب †‛ ١ؿ “ه
٠یاؾت پیاهبك•َ‡ به ؼايه ایٍاو واقؾ ٌؿيؿ.پیاهبك•َ‡ ٨كهىؾ;:ائ “ح „ىيي „بالک „ح „ ٧و
‛
‛‛ “
َّ
َّ ‛
‛ َّ َّ
أ ‛ب ‚ؿا٨ :٭الىا„ :إ َّو ‛ق “وىل الل „ه ‛ِلی الل “ه ‛٠ل †ی „ه ‛و ‛ول ‛ن ‛ی †ه “ص “ك< اوحؽىاو و هكکبی بیاوقیؿ جا بكای ٌما چیمی بًىیىن که په ال
هى گمكاه يٍىیؿ .اِعاب گ٩حًؿ پیاهبك•َ‡ هفیاو هیگىیؿ •هىلن٘ <162/6،٪1428 ،بكی ،بیجا.‡193-192/3،
٬ابل یاؾآوقی اوث ؾق بكؼی گماقيها به گىیًؿه وؽى هفکىق اٌاقه ٌؿه اوث •ابى ابی العؿیؿ ،بی جا.‡55/2 ،
. 4.2.7ؾق شًگ اظؿ ٠ؿه لیاؾی ال هىلماياو ال ِعًه شًگ گكیؽحًؿ و جًها ٠ؿه ه١ؿوؾی ایىحاؾگی کكؾيؿ .ليی
به يام يىیبه ال کىايی اوث که ایىحاؾگی کكؾ و پیاهبك ٨كهىؾ :لم٭ام يىیبة بًث ک١ب الیىم ؼیك هى ه٭ام ٨الو و
٨الو•ابى ابی العؿیؿ ،بی جا.‡266/14 ،ابى ابی العؿیؿ ؾق ایى باقه هیيىیىؿ :ؾق وال  ٪688به هعٕك هعمؿ بى
ه١ؿ ٠لىی هىوىی ٨٭یه ه١كوٌ ٦ی١ه قاه یا٨حنٌ .ؽّی ؾق ظٕىق اوه٥الی وا٬ؿی قا هیؼىايؿ.که وا٬ؿی ال ٬ىل هعمؿ
بى هىلمه ي٭ل هی کًؿ که او هی گ٩ث :با ایى ؾو گىي ؼىؾ ًٌیؿم و ؾو چٍن هى ؾیؿ که ؾق شًگ اظؿ هكؾم بهوىی
کىه ٨كاق کكؾيؿ .پیاهبك •َ‡ آياو قا ٨كا ؼىايؿ و آياو گىي يکكؾيؿ .و ًٌیؿم که پیاهبك ٨كهىؾ :ای ٨الو و ٨الو پیً هى
آییؿ که هى قوىل ؼؿا هىحن .آو ؾو جىشهی يکكؾيؿ و ق٨حًؿ .ؾق ایى هًگام ابى ه١ؿ بى هى قو کكؾ و گ٩ث :گىي کى :
هفه کًایه ً٠هما< هًٝىق ال ٨الو و ٨الو ابىبکك و ٠مك اوث •هماو‡.
.3.7ي٭ل ظؿید با ظف٬ ٦كائى وٌىاهؿ
گاهی باوقهًؿاو ٠ؿالث ِعابه ؾق قاوحای والگاقی قویکكؾ کالهی ؼىیً ٬كائى هىشىؾ ؾق ظؿید قا که هؽال٧
قویکكؾ ٠ؿالث ِعابه اوث قا ظف ٦هیکًًؿ  .جىٔیط آوکه ؾق وال ؾهن هصكت ،پیاهبك اوالم •َ‡ آؼكیى ظس ؼىؾ قا
بك گماق کكؾ .ؾق بالگٍث به هؿیًه ؾق وكلهیى; ؼن :آیه جبلی• ٣هائؿه ‡67:يالل ٌؿ.پیاهبك•َ‡ ؾوحىق جى ٧٬ؾاؾ و ؾق
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علی حسه بیگی

آوشا ب١ؿال ا٬اهه يمال ٜهك ،ؼٙبهای ایكاؾ کكؾ که ؾق آو ،په ال بیاو هٙالبی٨ ،كهىؾ;:هى کًث هىاله ١٨لی هىاله.:
هٙاب ٫گماقي هعؿذاو شمله هفکىق وه یا چهاق باق جکكاق ٌؿ .وپه هىلماياو و الشمله ِعابه پیاهبك•َ‡ به ٠لی•‡ٞ
جبكیک و جهًیث گ٩حًؿ •اهیًی .‡33-36 /1،٪1416،ولی بكؼی ال ٠الماو هىلماوِ ،ك٨ا به ي٭ل شمله ;هى کًث
هىاله ١٨لی هىاله :پكؾاؼحه و ال ـکك شمالت ٬بل و ب١ؿ آو اهحًا ٞکكؾهايؿ •جكهفی ،297/5 ،٪1419 ،ابى هاشه،
 45 /1 ،٪1418و ابى ابی ٌیبه ،المًّ. ‡495/7،٪1489 ،٧
.4.7ج٭ٙی ٟظؿید
ج٭ٙی٠ ٟمؿی ،ج٥ییكی اوث ؾق هحى ظؿید که گاهی بكؼی ال هعؿذاو بههًٝىق پاوؿاٌث باوقهای کالهی به
ج٭ٙی ٟا٬ؿام هی کًًؿ .ؾق ایى يى ٞال ج٭ٙی ،ٟهعؿخ بؽٍی ههن ال هحى ظؿید قا ظف ٦هی کًؿ .بؽاقی هعؿخ
هٍهىق اهل وًث ؾق قاوحای ِیايث ال ;٠ؿالث ِعابه :بؽً ههن و کلیؿی ظؿید ٤ؿیك قا ظف ٦کكؾه اوث .هع٭٫
٘با٘بایی ؾق کحاب ;٠لی ٔ٩ا ٦ال٥ؿیكٌ[ :ماقه 3]534هیيىیىؿ :بؽاقی ظؿید ٤ؿیك قا ج٭ٙی ٟکكؾه و بهِىقت
يا ُ٬قوایث هیکًؿ ي٭ل بؽاقی چًیى اوث ... ;:ابى ابی او٨ی٬ ،ال :قأیث الًبی•َ‡ اؼف بٕ١ؿه ظحی قأیث بیاْ
ابٙیه .:4ایى قا ابى ابی ظاجن قالی ؾق; الصكض و الح١ؿیل  :بههمیى ٌکل يا ُ٬و هبحىق 5قوایث هیکًؿ .6هع٭ ٫کحاب
‟
ؾق پاوق٬ی جىٔیط هیؾهؿ ;:کايه یً١ی بٕ١ؿه ٠لی قٔ ی الله ً٠ه یىم ٬ال و هى کًث هىاله ١٨لی هىاله .7:هكظىم
هع٭٘ ٫با٘بایی ؾق اؾاهه هیيىیىؿ ;:لن یحمىا الؽبك و لن یّكظىا باون ٠لی و ايما کًىا ً٠ه بالٕمیك ؾوو او یح٭ؿهه
اون ٜاهك ،کل ـلک اؼ٩اء لٕ٩ائل ٠لی و ه١اکىه ل٭ىل الًبی•َ‡ ظید ٬ال :اال ٨لیبل ٣الٍاهؿ ال٥ائب:

8

.5.7ظف ٦ظؿید
بكؼی ؾیگك ال ٠الماو هىلماو ال ي٭ل ظؿید ٤ؿیك ؼىؾاقی يمىؾهايؿ .ياگ٩حه يمايؿ بكؼی ال آياو همچىو بؽاقی،
ابى هٍام٘،بكی هیچ اٌاقهای به ؼٙبه ٤ؿیك يکكؾه ايؿ.ولی بكؼی همچىو هىلن بى ظصاز يیٍابىقی ظاؾذه ٤ؿیك قا
ي٭ل کكؾه ولی ؾق گماقي ؼىؾ ال آوقؾو شمله ;هى کًث هىاله ١٨لی هىاله :ؼىؾؾاقی وقلیؿه اوث •هىلنِ ،عیط
هىلن .‡ 32/8 ،٪1428،به٠باقت ؾیگك هىلن بى ظصاز ،ظؿید ٤ؿیك قا ظف ٦کكؾه اوث.
 .8يحیصهگیكی
ؾؼل و جّك ٦ؾق هحى ظؿید یکی ال آویبهایی اوث که ظؿید ؾچاق آو ٌؿه اوث.قاویاو و هعؿذاو با ايگیمههای
گىياگىيی به ؾؼل و جّك ٦ؾق ظؿید ا٬ؿام کكؾهايؿ.ؾق هیاو ٠ىاهل اذك گفاق ،باوقهای کالهی بیًجكیى ي٭ً قا
ؾاقاوث٠ .ؿالث ِعابه یکی ال باوقهای کالهی اهل وًث اوث .ایى باوق وب ٌؿه که قاوی و هعؿخ به ابهام يىیىی،
٠ؿم جّكیط ،ظف٬ ٦كائى ظؿید و ظف ٦ظؿید قوی آوقيؿ.
 . 3به ي٭ل ال یاؾ ؾاٌث ؾکحك ویؿ هعمؿ ٘با٘بایی ٨كليؿ هع٭٘ ٫با٘بایی٬.ابل یاؾ آوقی اوث ;٠لی ٔ٩ا ٦ال٥ؿیك :جاکًىو هًحٍك يٍؿه اوث.
 . 4ابى ابی او٨ی هی گىیؿ:پیاهبك•َ‡ قا ؾیؿم که بالوی او قا گك٨حه بىؾ و بلًؿ کكؾ به گىيه ای که و٩یؿی لیك ب٥ل آو ظٕكت يمایاو ٌؿ.
 . 5بكیؿه.
 . 6ابى ابی ظاجن قالی.431/9 ،٪1373 ،
 . 7هماو< ه٭ّىؾ قاوی ال گك٨حى پیاهبك•َ‡ بالوی او  ،گك٨حى بالوی ٠لی • ‡ٞؾق قولی که پیاهبك•َ‡ ؾق باقه او ٨كهىؾ; :هى کًث هىاله ١٨لی هىاله :اوث.
 . 8آياو هحى کاهل ظؿید قا ي٭ل يکكؾيؿ و جّكیط ٠لی• ‡ٞبه يام جّكیط يیم يکكؾيؿ بلکه ال او به ٔمیك یاؾ کكؾيؿ آو هن بؿوو ایى که اون ٜاهكی به ً٠ىاو
هكشٔ ٟمیك ـکك کًًؿ .همه ایى ا٬ؿاهات ؾق شهث پًهاو کكؾو ٕ٨ائل ٠لی• ‡ٞاوث.آياو بك٠که جىِیه پیاهبك•َ‡ ؾق ابال ٢ظؿید ٤ؿیك ال وىی
ظأكاو به ٤ائباو ق٨حاق کكؾيؿ.
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 .9هًابٟ
.1ابى ابی العؿیؿ٠ ،بؿ العمیؿ بى هعمؿٌ ،كض يهس البال٤ه ،جهكاو ،شهاو ،بي جا.
.2ابى ابی ظاجن قالی٠ ،بؿالكظماو بى هعمؿ ،الصكض و الح١ؿیل ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.٪1373 ،
.3ابى ابی ٌیبه کى٨ی،هعمؿ بى ٠رماو ،المًّ،٧بیكوت،ؾاقال٩کك.٪1489،
.4ابى اذیك٠ ،لی بى ابی الکكام ،اوؿ ال٥ابه ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی ،بی جا.
.5ابى ظصك ٠ى٭اليی ،اظمؿ بى ٠لی ،االِابه٬ ،اهكه ،و١اؾت.٪1328 ،
.6ابى ؼلؿوو٠ ،بؿالكظماو بى ؼلؿوو ،ه٭ؿهه ،جكشمه هعمؿ پكویى گًاباؾی ،جهكاو ،ايحٍاقات ٠لمی و ٨كهًگی،
.1375
.7ابى ٌهكآٌىب ،هعمؿ بى ٠لی ،هًا٬ب آل ابی٘الب٬ ،ن٠ ،الهه ،بی جا.
.8ابى ٠بؿ البك ،یىو ٧بى ٠بؿ الله ،االوحی١اب ،بیكوت ،ؾاق الکحب ال١لمیه.٪1415 ،
.9ابى ٬اي ٟب٥ؿاؾی٠ ،بؿالبا٬ی ،ه١صن الّعابه ،بیكوت ،ؾاقال٩کك.٪1424 ،
.18ابى هیرن بعكايی ،هیرن بى ٠لی ٌ ،كض يهسالبال٤ه٬ ،ن :ؾاقالعبیب.٪1428 ،
.11ابىقیه ،هعمىؾ ،أىاء ٠لی الىًه المعمؿیه٬ ،ن ،ايّاقیاو.1375 ،
.12اظمؿ بى ظًبل ،هىًؿ ،بیكوت ،هؤوىه الكواله.٪1416 ،
.13بؽاقی ،هعمؿ بى اوما٠یلِ .عیط بؽاقی ،بیكوت ،ؾاقال٩کك.٪1481،
.14بؽاقی ،هعمؿ بى اوما٠یل ،الحاقیػ الکبیك ،ؾیاق بکك ،المحبه االوالهیه ،بی جا.
.15بكوشكؾی ،ظىیى ،االظاؾید الم٭لىبة وشىاباجها٬ ،ن ،ؾاق العؿید.1374
.16جكهفی ،هعمؿ بى ٠یىی ،الىًى٬ ،اهكه ،ؾاق العؿید.٪1419 ،
.17جىحكی ،هعمؿ ج٭ی٬ ،اهىن الكشال٬ ،ن ،هؤوىه الًٍك االوالهي.٪1425 ،
.18ظىى بگی٠ ،لی٠; ،ؿالث ِعابه ،:پژوهًهای ٨لى٩یکالهی٬ ،ن ،ؾايٍگاه ٬نٌ ،ماقه.1382،18-17
.19ظلی ،ظىىبىیىو ،٧بیجا ،جفکكة ال٩٭هاء ،جهكاو :هکحبة الكٔىیة.
.28ؼٙیب ب٥ؿاؾی ،اظمؿ بى ٠لی ،الک٩ایه ،بیكوت ،ؾاق الکحب ال١كبی.٪1485 ،
.21ؼٙیب ب٥ؿاؾی ،اظمؿ بى ٠لی ،جاقیػ ب٥ؿاؾ ،بیكوت ،ؾاق الکحب ال١لمیه.٪1417 ،
.22قبايی ،هعمؿ ظىى ،ؾايً ؾقایه العؿید ،هٍهؿ،ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی.1388 ،
.23قبايی ،هعمؿ ظىى٨،٭ه و ٨٭های اهاهیه ؾق گفق لهاو،جهكاو ،والهاو جبلی٥ات اوالهیٌ ،كکث چاپ و يٍك بیى
الملل.1386 ،
.24قٔی ،هعمؿ بى ابی اظمؿ ،ؼّائُ االئمة ،هٍهؿ ،هصم ٟالبعىخ االوالهیة.٪1486،
.25ویؿ قٔی ،هعمؿ بى ابی اظمؿ ،يهس البال٤ه٬ ،ن ،هصكت ،بی جا.
.26ویؿ هكجٕی٠ .لی بى ظىیى ،قوائل المكجٕی٬ ،ن ،ؾاق ال٭كآو الکكین.٪1485 ،
١ٌ.27كايی ،ابى العىى ،قاه و١اؾت ،جهكاو ،کحاب٩كوٌی ِؿو ،٪بی جا.
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علی حسه بیگی

ٌ.28هیؿ ذايی،لیى الؿیى بى ٠لی ،الك٠ایه ٨ی ٠لن الؿقایه٬،ن ،هًٍىقات هکحبه آیث الله الٝ١می المكٍ٠ی الًص٩ی،
.٪1413
ِ.29ؿق ،ظىى ،يهایة الؿقایة ،بی شا ،هٍ١ك ،بی جا.
ِ.38ؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی .الحىظیؿ٘ ،هكاو ،هکحبة الّؿو.٪1398 ،٪
ِ.31ؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی٠ ،یىو اؼباق الكٔا• ،‡ٞبیكوت :هؤوىة اال٠لمی.٪1484.
ِ.32ؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی٠ ،یىو اؼباق الكٔا• ،‡ٞجكشمه ٠لی اکبك ٩٤اقی و ظمیؿ قٔا هىح٩یؿ ،جهكاو ،ؾاقالکحب
االوالهیه.1388 ،
ِ.33ؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی ،هى الیعٕكه ال٩٭یه٬ ،ن ،هؤوىه الًٍك االوالهی.٪1484،
ِ.34ؿو ،٪هعمؿبى ٠لی ،اال٠ح٭اؾات٬ ،ن ،کًگكه ٌیػ ه٩یؿ.٪1413 ،
ِ.35ؿو ،٪هعمؿبى ٠لی ،الؽّال٬ ،ن ،هؤوىة الًٍك االوالهی.٪1416،
ِ.36ؿو ،٪هعمؿبى ٠لی ،ه١ايی االؼباق ،هؤوىةالًٍك االوالهی٬ ،ن.1431 ،
٘.37بكايی ،ولیماو بى اظمؿ .الم١صن الکبیك ،بیكوت ،ؾاق اظیاءالحكاخ ال١كبی ،بیجا.
٘.38بكی ،هعمؿ بى شكیك ،شاه ٟالبیاو ،بیكوت ؾاق ال٩کك.٪1414 ،
٠.39بؿه ،هعمؿٌ .كض يهسالبال٤ه ،بیكوت ،ؾاقالم١ك٨ة ،بیجا.
٨.48یٓ االوالم٠ ،لی ي٭ی .جكشمه و ٌكض يهسالبال٤ه ،بی شا ،بی يا ،بی جا.
.41کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ،الکا٨ی ،ؾاقالکحب االوالهیه ،جهكاو.1365،

‟

.42هالک ،هالکبىايه ،المى٘ؤ ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.٪1486،
.43هاه٭ايی٠ ،بؿالله ،ه٭بان الهؿایة ،بیكوت ،هؤوىة آل البیث• ‡ٞالظیاء الحكاخ٪1411،
.44هصلىی ،هعمؿبا٬ك .بعاقااليىاق ،جهكاو ،المکحبةاالوالهیه.1386 ،
.45هؿیكٌايه چی ،کاٜن ،ؾقایه العؿید٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی.1363 ،
.46هىلن ،هىلن بى ظصازِ ،عیط هىلن ،بٍكض الًىوي ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبي.٪1428 ،
.47هً٭كی ،يّك بى هماظن ،و١٬ه ِ٩یى٬ ،اهكه ،هىوىه ال١كبیه العؿیره للٙب ٟوالًٍك والحىلی.٪1382 ،ٟ
.48یىو٩ی ٤كوی ،هعمؿ هاؾی ،المىوى٠ة الحاقیػ االوالهی٬ ،ن ،هصم ٟال٩کك االوالهی.٪1428 ،
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