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Burqae (1993-1908) is a clergies and one of the Quranists roundly
criticizing Shia and Shia beliefs. Burqae does not belives in (Shia)
Imamate, Al-Ghaib discussions, and the knowledge of Ahl al-Bayt
(AS). This study is a descriptive-analytical one and follows library
research. The results show that Burqa's views about the Al-Ghaib of
Ahl al-Bayt are far from correct. He refers to some verses and
narrations that negate Al-Ghaib but ignores the verses and traditions
that prove it. He posits that the old thinkers of Shia deny Al-Ghaib, yet
there are narrations from the very thinkers indicating Al-Ghaib of the
Ahl al-Bayt. He denies that the knowledge of Ahl al-Bayt is gifted,
inherited, and divine, while commentators and traditions confirm it. He
denies the Al-Ghaib of the Ahl al-Bayt based to the fact that is not
public while there are many examples indicating that it is common and
public. Finally, it is concluded that Burqae's opinion about the prophet’s
and Ahl al-Bay’s Al-Ghaib is not correct.
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پژوهشهای حدیثی -کالهی

نقد و بزرسی دیدگاههای کالهی سیدابوالفضل بزقعی درباره علنغیب و علن اهلبیت
(ع)
الف*

سیذ هجیذ ًبَی
الف

دبیر گرٍُ قرآى ٍ حذیث سبزهبى سوت

واژگاى کلیدی

چکیده

بزقعی ،علن اهام،

برقعی ( ) 7918- 7821یکی از رٍحبًیَى ٍ ازجولِ قرآًیَى است کِ بِ ًقذ شیعِ ٍ عقبیذ شییعی بیِصیَر

علمممنغیمممب،

افراطی هی پردازد .برقعی اهبهت ٍ هببحث علنغیب اّل بیت(ع) را قبَل ًذارد .در اییي ًایبرب بیِ صی ت ٍ

قزآنیوى.

سقن آراء برقعی در هسئلِ علنغیب ٍ علن اّلبیت(ع) پرداختِ هیشَد .رٍب گردآٍری اطالعب در ایي هقبلِ

تاریخ دریافت1401/05/20 :
تاریخ پذیزش1401/06/05 :

کتببخبًِای ٍ رٍب پردازب بِ آىّب تَصیفی_ت لیلی استً .تیجِ بِدست آهذُ ایي اسیت کیِ دییذگبُّیبی
برقعی هبٌی بر علنغیب اّلبیت(ع) ص یح ًوی ببشذ اٍ بِ برخی آیب ٍ رٍایب ًبفی علنغیب اشبرُ هیکٌیذ
اهب آیب ٍ رٍایب اثبب کٌٌذُ علنغیب را ًبدییذُ هییگییرد .اٍ قیذهبی شییعِ را هٌکیر علینغییب هییداًیذ
درحبلیکِ از ّوبى قذهب رٍایتّبیی دال بر علنغیب اّلبیت(ع) ًقل شذُ است .اٍ هَّبتی ٍ هَرٍثی ٍ الْیی
بَدى علن اّلبیت (ع) را اًکبر هیکٌذ درحبلیکِ هفسراى ٍ رٍایب هَیذ آى ّستٌذ .اٍ بِدلیل عوَهی ًبَدى
علنغیب اّلبیت(ع) بِ اًکبر علنغیب آًبى هیپردازد درحبلیکِ ًوًَِ ّبی فراٍاًی دال بر عوَهی بیَدى ٍ در
هال عبم بَدى علنغیب اّل بیت (ع) ٍجَد دارد .درًْبیت سخٌبى برقعی درببرُ علینغییب اًبییبء ٍ علینغییب
اّلبیت(ع) ص یح ًویببشذ.

 .1هوذهه
عیذابىاللنل بشهؼی یکی اص سوظايیىو هؼافش بىد که به ايکاس ػوایذ ؽیؼی هیپشداخث او اص هشآو بغًذگاو يیض
بهؽٙاس هیآیذ جاسیخ صيذگی بشهؼی به دو بخؼ هابل جوغین اعث او جا  45عالگی هىاكن ػوایذ ؽیؼه بىد و دس ایى ساعحا
کحاب هیيىؽث اها بخؼ دوم صيذگی او اص  45جا ظذود  99عالگی هخالق ػوایذ ؽیؼه ؽذ و دس سد ؽیؼه کحابهای
كشاوايی يىؽحه اعث کحاب های او اؿلب دس ػشبغحاو هًحؾش ؽذه و چًذ عالی اعث که وب عایحی بشای او ىشاظی ؽذه و
کحابها و يىؽحههای او دس عایث ؽخقی بشهؼی هىشىد اعث یکی اص ههنجشیى ػىاهلی که عبب كافله بشهؼی اص ؽیؼه
ؽذه ،جششٙه کحاب ابى جیٙیه هیباؽذ او با جششٙه کحاب ابى جیٙیه عؼی بش جشویس كشهًگ وهابی داسد.
یکی اص اؽکاالت بشهؼی به ؽیؼه يوذ وشىد ػلنؿیب بشای پیاهبشاو و اهلبیثٕعٔ اعث دس ایى يگاسػ ابحذا ادػاهای
بشهؼی دس ایى باسه رکش هیؽىد عپظ فعث و عون آساء بشهؼی بشسعی هیؽىد.
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 .2پیؾیًه
يگاسػهای هخحللی دسباسه بشهؼی وشىد داسد که رکش هٙه آوها عبب اىاله کالم اعث .اها بهىىس کلی بایذ گلث که
بشخی اص آوها به صيذگیياهه بشهؼی هیپشداصيذ بشخی دیگش به بشسعی کلی اكکاس بشهؼی و دیگش هشآيیىو هیپشداصد و بشخی
هن به یک هىمىع خاؿ هشجبو با بشهؼی هیپشداصد .پظ اص شغث و شىهای بهػٙل آهذه هؾخـ ؽذه که کغی جاکًىو
به يوذ و بشسعی ػلن ؿیب و ػلن اهلبیثٕعٔ يپشداخحه اعث.
 .3بشسعی هلهىم ػلنؿیب
 .3.3ػلن
ػلن بههؼًای يویل شهل ٕكشاهیذی3499،م F352/2 ،ابى كاسط3494،م F339/4 ،اصهشی3423 ،مF254/2 ،
ابى عیذه3423 ،م ٔ. 374/2 Fو آگاهی ٕكشاهیذی ،هٙاو ٔ.و ادساک ظویوث چیضی ٕساؿب افلهايی3432 ،م،
ؿ ٔ589هیباؽذ .بهىىس کلی بههش يىع اىالػات و آگاهی اص چیضی ػلن بهآو چیض گلحه هیؽىد.
 .2.3ؿیب
ؿیب بههؼًای پًهاو ٕابى دسیذ 3988 ،م ٔ3925/2 ،چیضی که اص چؾن پًهاو باؽذ ٕساؿب افلهايی ،هٙاو،
 .ٔ636هش هکاو یا چیضی که ػلن بهآو اظاىه پیذا يکًذ ٕاصهشی ،هٙاو ٔ382/8 ،هیباؽذ.
هًظىس اص ؿیب هٙاو اهىس پًهاو اص ظظ بؾش اعث یؼًی اهىسی که اص هلٙشو و ابضاس آگاهی های ػادی او بیشوو باؽذ
ٕعبعايی.ٔ24 ،3384
و هًظىس اص ػلن ؿیب ػلٙی اعث که اص ظىاط ظاهشی و آگاهی ايغاو پًهاو اعث ٕشىادی آهلی3388 ،ػ/3 ،
 ٔ434و ايغاو دس ؽشایو ػادی بهآو اظاىه يذاسد و شض به ارو الهی ساهی به دعثیابی به آو يیغث .ؿیب يیض به دوگىيه
اعث ؿیب هيلن و ؿیب يغبی .ؿیب هيلن ؿیبی اعث که به هیچ يعى و دس هیچ صهاو و هکاو هابل ادساى يیغث Fبه
خالف ؿیب يغبی که با ؽشایيی خاؿ بشای اكشادی ویژه هابل ادساى بهؿیش ظىاط ظاهشی اعث ٕػلی افـش سمىايی،
 3384ػ.ٔ557 /3 ،
 .4ايکاس ػلن ؿیب ايبیاء ٕػلن ؿیش اص وظیٔ
بشهؼی بش ایى باوس اعث که ايبیاء ٕؿیش اص وظیٔ هیچ ػلن ؿیبی يذاسيذ و هشآو بش بؾش بىدو ايبیاء و كاهذ فلات بؾشی
بىدو ايبیاء جاکیذ کشده اعث او با هٙیى اعحذالل به سوایثهای کاكی ياظش بش ػلنؿیب داؽحى اهلبیث خشده هیگیشد
ٕبشهؼی .ٔ337 ،3388 ،او دس جلغیش جابؾی اص هشآو هیيىیغذ :أيبیاء پظ اص سكحى اص ديیا به ػالن دیگش اص ْاهثهای خىد
ً
ْ
خبشی يذاسيذ و خقىفا به اهىس ؿیب و پًهايی آگاه يیغحًذ اگش چه دس صهاو ظیاجؾاو بش ظىاهش اهىس ْاهث خىد هيلغ
باؽًذ ٕبشهؼی ،بیجا.ٔ74/2 ،
عخًاو بشهؼی کاهال اؽحباه اعث چشاکه بش اعاط آیات هشآو ايبیاء داسای ػلنؿیب هغحًذ هشچًذ بشخی آیات هشآو
ػلنؿیب سا جًها هخقىؿ خذا هیدايذ اها دس هوابل بشخی آیات بشای ايبیاء ػلنؿیب هائل اعث و ساه شٙغ ایى آیات ایى
اعث که بگىیین ػلنؿیب خذاويذ راجی اعث و ػلنؿیب ايبیاء و اهلبیث جؼلیٙی اعث .خذاويذ دسباسه ػلنؿیب ايبیاء
هیكشهایذَ E :و ها َ
کاو الل ُه ّل ُی ٓي ّل َؼ ُک ٓن َػ َلی ٓال َـ ٓیب َو لکى الل َه َی ٓص َحبي ه ٓى ُس ُع ّله َه ٓى َی ُ
ؾاءٕ Dآل ػٙشاؤ379:
ّ
ّ ّ
ّ ّ
بشای هرال ظنشتيىض اص آیًذه هىم خىد هبًی بش ایٙاو يیاوسدو آوها هيلغ بىد و به هٙیى عبب اص خذاويذ بشای
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آوها دسخىاعث ػزاب کشد ٕايؼام .ٔ73:ظنشتیؼوىب يیض پظ اص يول خىاب یىعق به او گلث که خذاويذ او سا بشگضیذه و
ػلن جاویل خىاب و اجٙام يؼٙث به او خىاهذ داد ٕیىعق .ٔ6:هٙاوىىس که هؾخـ اعث خذاويذ بهآوها وظی يکشده
بىد جا آوها اص ایى هغائل آگاه باؽًذ اها آو ها اص ایى هغائل اىالع داؽحًذ .هٙچًیى خبشدادو یىعق اص اػذام ؽذو
یکی اص صيذايیاو و آصاد ؽذو یکی دیگش ٕیىعق ٔ36:دلیل دیگشی بش وشىد ػلنؿیب ايبیا اعث.
ُ ُ ُٓ
ىو َو ها َجذخ ُش َ
ػالوهبش آو خذاويذ دس هشآو اص صباو ظنشتػیغیٕعٔ هیكشهایذَ E :و ُأ َي ِّب ُئ ُک ٓن بٙا َج ٓأ ُک ُل َ
وو ّكي بی ّىجکنD
ّ
ّ
ٕآلػٙشاو ٔ49 :دس ریل ایى آیه هلغشايی چىو ػالههىباىبایی ٕىباىبایی3399،م ٔ54/29 Fهکاسمؽیشاصی ٕهکاسم
ؽیشاصی ٔ329/5 ، 3374 ،هـًیه ٕهـًیه3424 ،م .ٔ65/2 ،هشاؿیٕهشاؿی ،بیجا ٔ333/7 ،سؽیذ سما ٕسما ،هعٙذ
سؽیذ3434 ،م  253/4 ،و  ٔ254ؽىکايی ٕؽىکايی3434 ،م ٔ372/5 ،صظیلی ٕصظیلی ،وهبه3438 ،م ٔ382/29 ،و
دیگش هلغشاو که بهدلیل اخحقاس اص رکش يام آوها پشهیض هیؽىد هٙه و هٙه بش ػلنؿیب ايبیاء اؽاسه و جاکیذ داسيذ.
دسيحیصه عخى بشهؼی هبًی بش ػلنؿیب يذاؽحى ايبیاء فعیط يٙیباؽذ .چشاکه خذاويذ ػالوهبش وظی ػلىهی به ايبیاء
داده اعث جا دس شهث هذایث و ساهبشی شاهؼه اص آو اعحلاده کًًذ.
 .5ػلنؿیب به هؼًای وظی و ؽشیؼث و جًها هخقىؿ پیاهبشاو
بشهؼی بش ایى باوس اعث که اگش ػلنؿیب بشای ايبیاء هائل ؽىین آو ػلنؿیب جًها بههؼًای وظی و ؽشیؼث ٕو يه چیض
دیگشٔ اعث که اص شايب خذا بش پیاهبشاو ياصل ؽذه اعث .او بشای ایى ادػای خىد به آیات  59أيؼام و 28 -26شى و 24
جکىیش ،اعحًاد کشده و ػلن ؿیب ٕبه هؼًای وظی و ؽشیؼث سأ سا جًها هخقىؿ سعل الهی و يه ؿیش آو ٕاهلبیثٔ
هیدايذ .او دس اداهه هیگىیذْ :ادػای ػلن به ؿیب هغاوی اعث با ْادػای سعالث و ْ
يبىتٖ ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ  697جا
ٔ639
عخى بشهؼی فعیط يیغث و ػلنؿیب جًها بههؼًای وظی و ؽشیؼث يیغث و جًها هخقىؿ پیاهبشاو يٙیباؽذ دس
اداهه به يٙىيههایی اص ػلنؿیب که هخقىؿ ايبیاء و هغائل ؽشیؼث يبىده اؽاسه هیؽىد.
هشآو دس آیه ٕآلػٙشاو ٔ49 :دسباسه ظنشتػیغیٕعٔ عخى هی گىیذ و آو ظنشت اص خىساکیهای داخل خايه اكشاد
خبش هیداد و ایى اىالع دادو ظنشتػیغیٕعٔ اسجباىی به ؽشیؼث يذاسد و ػلن ؿیب اعث .بًابشایى يٙیجىاو ػلن
ؿیب سا بههؼًای وظی ؽشیؼث هٙچىو هعذود کشد.
هٙچًیى ظنشت خنش اص ایًکه گًس صیش دیىاس هال یحیٙاو بىد و پادؽاه کؾحیها سا ؿقب هیکشد و آو كشصيذ ػاهبث
خىبی يذاؽث و بایذ کؾحه هیؽذ Fاىالع داؽث ٕکهق  ٔ65 :هٙه ایًها يؾاودهًذه ایى اعث که ػلنؿیب هخقىؿ
ؽشیؼث يیغث چه بغا به اهىس ؿیش ؽشیؼحی هن هشبىه ؽىد.
َ َ ٓ َٓ ُ ٓ ُ ٓ
حاب Dدس آیه ٕسػذٔ43:سا ظنشتػلی ٕعٔ هیدايًذ ٕىباىبایی،
ک
ال
ػالوهبشایى هلغشاو هًظىس اص Eو هى ّػًذه ّػلن
ّ
ّ
هٙاو F 387/33 ،فادهی جهشايی3496،م 353/35 ،ذؼلبی3422 ،م ٔ 393/5 ،جؼذاد هلغشاو بغیاس صیاد اعث اها
بهدلیل اخحقاس به رکش هٙیى جؼذاد کلایث هیؽىدٔ ظنشتػلی ٕعٔ پیاهبش يبىد و ػلن الکحاب يیض بهبشخی هغائل
ؿیبی اؽاسه داسد.
ػالوهبشایى خذاويذ جىعو هالئکه به ظنشتهشین خبش اص جىلذ كشصيذ با بشکحی هیدهًذ و ظنشت هشین سا اص ایى هغئله
آگاه کشديذ ٕآل ػٙشاو ٔ45:و یا خذاويذ به هادس ظنشتهىعیٕعٔ هیكشهایذ كشصيذػ سا به دسیا بیًذاصد و يگشاو يباؽذ
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که خذاويذ او سا به هادس باصهیگشدايذ و او سا اص ايبیاء هشاس خىاهذ داد ٕهقـ .ٔ7:ایى دو بايى يیض پیاهبش يبىديذ اها به آيها
وظی ؽذ و پیام الهی یا ػلنؿیبی که بهآو ها داده ؽذ هشبىه به ؽشیؼث و ظالل و ظشام يبىد .بًابشایى عخى بشهؼی
هبًی بش اخحقاؿ ػلنؿیب به پیاهبشاو و هغائل ؽشیؼحی فعیط يٙیباؽذ.
 .6ايکاس ػلنؿیب پیاهبش
ْ
بشهؼی ایًکه پیاهبشٕؿٔ ػلنؿیب داؽحه باؽذ سا بشخالف هشآو و عیشه پیاهبشٕؿٔ و عًث و ػول هیدايذ و بشای سد
َ
ایى هغئله به داعحاو دسخىاعث اكشادی شهث جؼلین هشآو و اظکام اص پیاهبشٕؿٔ جىعو هبیله َ Eػنل Dو Eهاسه Dاؽاسه
هیکًذ که پیاهبشٕؿٔ يیض اكشادی سا بههٙیى شهث يضد آياو كشعحاد و ایى دو هبیله ياشىايٙشدايه ایى گشوه اص فعابه سا
هعافشه کشده و به هحل سعايذيذ Fاؽاسه هیکًذ .بشهؼی دس اداهه هیگىیذ :هالظنه هیكشهاییذ که سعىل خذا ٕؿٔ
ػلن ؿیب و ػلن به ظىادخ آیًذه يذاؽث ولی دس بشخی اظادید ؽیؼیاو بشای اهلبیث ٕعٔ ػلنؿیب هائل ؽذهايذ
ٕبشهؼی ،3394،ؿ .ٔ236
َ
َ ُ ُ َ َٓ َ
ٓ َ
َٓ ُ
هٙچًیى بشهؼی دسشای دیگش به ايکاس ػلنؿیب پیاهبشٕؿٔ بشاعاط آیه َ Eو ل ٓى ک ًٓث أ ٓػل ُن الـ ٓی َب ال ٓع َحکر ٓشت ّه َى الخ ٓی ّش
َو ها َهغً َي ُّ
الغ ُ
ىءٕ Dاألػشاف ٔ388 :پشداخحه و ػلنؿیب ٕهن ػلنؿیب راجی و باالعحوالل و هن ػلنؿیبی که دائٙا خذا
ّ
دس هىاسد گىياگىو به پیاهبشٕؿٔ اكامه كشهایذٔ سا اص پیاهبشٕؿٔ يلی هیکًذ ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ .ٔ332
دسباسه عبب يضول آیه ای که بشهؼی آو سا رکش کشده بایذ گلث که دس هصٙغ البیاو آهذه :اهل هکه هیگلحًذ ،ای
هعٙذ ،آیا خذاويذ بهجى خبش يٙیدهذ که هیٙثها چه صهايی باال هیسود جا شًظ خشیذاسی کًی و عىد ببشی؟ آیا به جى
يٙیگىیذ :کذام صهیى دچاس خؾکغالی هیؽىد جا به عش صهیًی بشوین که گیاه آو هیسویذ و يؼٙث آو كشاواو اعث؟ پظ
اص ایى عىاالت ،ایى آیه ياصل ؽذ ٕىبشعی .ٔ779/4، 3372 ،بًابشایى ایى آیه بشاعاط عبب يضول خافی ياصل ؽذه
اعث .هٙچًیى اص دیگش آیات هايًذ ٕآل ػٙشاو 379/و  ٔ49که بعد آو گزؽث هیجىاو ػلنؿیب سا بشای پیاهبشٕؿٔ
اذبات يٙىد و ایًکه بشخی آیات به يلی ػلنؿیب اص پیاهبشٕؿٔ هیپشداصد اؽاسه بهيىع خافی اص ػلنؿیبٕػلنؿیب
هيلنٔ و یا ششیاو خافی اعث که يبایذ آو سا ػام دايغث.
ػالوه بش ؽیؼه ،اهل عًث يیض هائل به ػلنؿیب بشای پیاهبشٕؿٔ هغحًذ ٕعبعايی ،عیذهعٙذشؼلش،3397 F
ؽٙاسه  .ٔ 36بشای هرال پیاهبش ٕؿٔ اص ؽهادت اهیشالٙىهًیىٕعٔ جىعو اؽوی الًاط و ششاظث عش ایؾاو ،خبش هیدهذ
ٕ بیهوی 3495 ،م ٔ33/ 3 ،دس عخًی دیگش اص کؾحه ؽذو اهام ظغیى ٕعٔ خبش هیدهذ ٕػغواليی ابى ظصش3435 ،
م .ٔ273 /3 ،دس شای دیگش هیكشهایذ :ػٙاس سا دس آیًذه گشوهی یاؿی هیکؾًذ ٕابى ظضمايذلغی ،بی جا ،.ؿ ٔ33:دس
عخًی دیگش پیاهبشٕؿٔ اص هشگ يصاؽی پادؽاه ظبؾه خبش هیدهذ ٕابى ظضمايذلغی ،هٙاو،ؿ .ٔ33:هيالب پیشاهىو
ػلن ؿیب پیاهبشٕؿٔ دس هًابغ اهل عًث بهايذاصه ای صیاد اعث که ايکاس آو ؿیشهٙکى اعث.
البحه الصم بهرکش اعث که ػلنؿیب پیاهبشٕؿٔ دائٙی و هيلن يبىده اعث دلیل آو هن سوایات و وهایغ جاسیخی ياكی
ػلنؿیب اصشٙله واهؼهای اعث که بشهؼی هرال هیصيذ اها وشىد ػلنؿیب بشای پیاهبشٕؿٔ ؿیشهابل ايکاس اعث .ػالوهبش
هيالبی که دس باال رکش ؽذ سوایات صیادی يیض هبًی بش ػلن ؿیب پیاهبش ٕؿٔ يول ؽذه که رکش هٙه آوها دس ایى يگاسػ
هٙکى يیغث اها بهچًذ يٙىيه اص آو اؽاسه هیؽىد :هايًذ خبش کؾحه ؽذو كشهايذهاو شًگ هىجه ٕىبشعی،
كنلبىظغى ٔ233/3 ،3399 ،کؾحه ؽذو هغلنبىػویل ٕؽیخ ظش ػاهلی3425 ،م  ٔ399/3،پاعخ دادو به عىال
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بشخی اكشاد هبل اص پشعؼ آوها ٕبیهوی3495 ،م  ٔ299/6 ،آگاهی اص باىى بشخی اكشاد ٕهصلغی3493 ،م،
 ٔ397/38و ؿیشه.
ػالوه بش ایى هًابغ صیادی دسباسه ػلنؿیب پیاهبشٕؿٔ يىؽحه ؽذه اعث اص شٙله:
جشکٙاو پیشهیؾايی ،هعٙذ ،ػلن ؿیب پیاهبش ٕؿٔ  :ظویوث آو اص دیذگاه هشآو ،جهشاو  :يؾش کىیش 584 ،3398 ،ؿ.
و هواله عیذهعٙذشؼلش عبعايی که پیؼ اص ایى به آو اؽاسه ؽذ .هٙچًیى دس کحابهای عیشه پیاهبشٕؿٔ بهوكىس
هىاسدی اص آگاهی اص ؿیب پیاهبشٕؿٔ وشىد داسد که ؽیؼه و عًی به ظوايیث آو ارػاو داسيذ و ايکاس ػلنؿیب پیاهبش
ٕؿٔ جىعو بشهؼی ،بهشهث جؼقب و يلی ػلنؿیب اص پیاهبشٕؿٔ و بهجبغ آو يلی ػلنؿیب اص اهلبیث ٕعٔ هیباؽذ.
 .7ايکاس ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ
بشهؼی ػلن ؿیب اهلبیث ٕعٔ سا بهىىس کلی ايکاس هیکًذ ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ  295و  .ٔ296او بشای بی اىالػی
ُ
اهل بیث اص ؿیب به ؽأو يضول عىسة Eکهق Dو Eمعی ،Dواهؼة ئكک که يؾاو دهًذه بیاىالػی پیاهبشٕؿٔ بىد و
بیاىالػی اهام ػلیٕعٔ اص اهايحذاسی یا خیايث کاسگضاسايی هايًذ ٕهًزسبىشاسود و ٔ.....و ؿیشه اؽاسه هیکًذ ٕبشهؼی،
 ،3388ؿ .ٔ632
يحیصه ای که اص هصٙىع آیات و سوایات ياكی ػلن ؿیب و اذبات کًًذه ػلن ؿیب بهدعث هی آیذ ایى اعث که بگىیین
ػلنؿیب يغبی و ؿیش اعحواللی بشای اهلبیثٕعٔ وشىد داسد.
بهػباست دیگش دو گىيه ػلن ؿیب بشای اهلبیثٕعٔ هحقىس اعث -3Fبذوو جؼلین الهی و راجی  -2با جؼلین الهی و
ؿیشراجی Fهىسد اول هشدود و هعال اعث هىسد دوم که ػلن ؿیب جىعو خذاويذ به پیاهبشٕؿٔ و اهلبیث ٕعٔ اػيا ؽذه
هصاص اعث و هٙه ؽیؼه جقشیط کشدهايذ که ػلن ؿیب اهلبیثٕعٔ راجی يیغث ٕعبعايی ،شؼلش ،3384 ،ؿ .ٔ64
بًابشایى وشىد ػلن ؿیب ٕبا جؼلین الهی و ؿیشراجیٔ بشای اهلبیثٕعٔ ؿیشهابل ايکاس اعث.
ػالوه بش هيالب بیاو ؽذه Fهىاسدی وشىد داسد که اذبات کًًذه ػلنؿیب بشای اهلبیثٕعٔ اعث .دس هٙیى ساعحا
َ ُ
ٓ
َ
َ
ٓ
اهیشالٙىهًیى دسباسه ػلن اهلبیثٕعٔ هیكشهایذَ E :و ّئيا أ ٓهل َب ٓیث ّه ٓى ّػل ّن الل ّه َػ ّل ًَٓ ٙاَ ،و ّب ُعک ّن الل ّه َظک ًَٓ ٙاَ ،و ّه ٓى ه ٓىل
ّ
َ َ َ
َ َ
َ
َف ّادم َع ّٓ ٙؼ ًَا ،ك ّا ٓو جح ّب ُؼىا آذ َاسيا ج ٓه َح ُذوا ّب َب َق ّائ ّشيا ٕهصلغی3493،مٔ636/ 29 F
دس اداهه بههىاسدی اص ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ بهىىس هخحقش اؽاسه هیؽىد جا اؽحباه بىدو عخًاو بشهؼی سوؽى ؽىد:
اهام ػلیٕعٔ اص ؽهادت هیرن جٙاس و هکاو ؽهادت او خبش هیدهذ ٕؽیخ ظش ػاهلی3425 ،م ٔ445/3 ،دس سوایحی
اهیشالٙىهًیى ػلیٕعٔ اص ؽهادت هًبش و کٙیلبىصیاد جىعو ظصازبىیىعق خبش هیدهذ ٕهٙاو ،ؿ ٔ485
دخحش سؽیذهصشی يول هیکًذ که اهیشالٙىهًیىٕعٔ اص کؾحه ؽذو سؽیذ هصشی و بشیذه ؽذو دعث و پا و صباو او
جىعو بًی اهیه خبش ٕهٙاو ٔ463،هٙچًیى يول ؽذه که ػبیذاللهبىػٙش دسخىاعث هالهات با اهام ظغىٕعٔ سا داؽث
اهام به او اشاصه داده و پظ اص سد و بذل عخًايی به او هیكشهایذ :با بى خياب به خذا هغن گىیی هیبیًن که اهشوص و كشدا
جى سا خىاهًذ کؾث آو سوص به اجٙام يشعیذه بىد که او سا کؾحًذ ٕهٙاو .ٔ28 /4 ،هٙچًیى اهام فادم ٕعٔ اص جىلذ یکی اص
كشصيذايؼ بهيام اهام سما ٕعٔ خبش هیدهذ و هیكشهایذ او دس ىىط کؾحه هیؽىد ٕبعشايي3433 ،م ٔ32/6،
ػالوهبشایى هالک شهًی هیگىیذ :دس يضد اهام فادمٕعٔ بىدم و دعحن سا سوؿ فىسجن گزاؽحن و با خىدم گلحن خذاويذ
جى سا ٕاهام فادمٕعٔ سأ بضسگ داؽث و به جى ؽشاكث داد اهام به هى گلث :هغئله بضسگحش اص آو چیضی اعث که جى كکش
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هیکًی ٕػياسدی Fٔ395/3 ،3384 ،شؼلشبىهاسوو صیات يول هیکًذ که دس ىىاف بىدم اهام فادمٕعٔ سا دیذم و با
َ َ ً
خىدم هی گلحن ایى کغی اعث که ایى گىيه و آو گىيه اعث؟ ایى اهام اعث؟ او به هى سو کشد و ایىگىيه گلثE :أ َبؾشا
ً َ
َ
ً َ
واظذا يح ّب ُؼ ُه ّئيا ّئرا ل ّلي مالل َو ُع ُؼشٕ Dهيب ساويذی3499 ،م  ٔ734/2،بی ؽک ایىها جؼذاد ايذکی اص هىاسد
ّهًا ّ
ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ اعث که رکش هٙه هىاسد آو دس ایى يگاسػ کىجاه ،اهکاو پزیش يیغث.
الصم بهرکش اعث که ػالوهبش هىاسد رکش ؽذه ،کحابها و هوالههای بغیاس صیادی پیشاهىو اذبات ػلنؿیب بشای
اهلبیثٕعٔ وشىد داسد که بهدلیل اخحقاس به بشخی اص آوها اؽاسه هیؽىد:
 .3ػلنؿیب شؼلش عبعايی .2 Fػلن األئٙة بالـیب و االػحشاك ػلیه باإللواء ئلی الحهلکة و اإلشابات ػًه ػبش الحاسیخ،
عیذهعٙذ سما ظغیًی شاللی .3 Fاهام ظغى ػغکشی ٕعٔ و اعحلاده وعیغ اص ػلنؿیبی Fعیذشىاد ظغیًی  .4هبايی
ػولی و يولی ػلنؿیب اهاهاو هؼقىم ،اظٙذ هشوی ،عیذظغى هقيلىی .5 Fػلنؿیب اهاهاو ٕعٔ دس آیًهی ػول،
ؿالهعغیى اػشابی ،عیذظبیب بخاسایی صاده .6 Fػلنؿیب اهیشالٙإهًیى ٕعٔ با جأکیذ بش يهسالبالؿه هعٙذسما
ؽاهشودی هعٙذاهیى جلنلی .7 Fگغحشه ػلن اهام دسايذیؾه ػلٙای ؽیؼه ،هعٙذ سما بهذاس
ػالوهبش ایىها آهای هعٙذ ظغى يادم هواله با ػًىاو Eهؼشكی هصٙىػه هواالت ػلن اهام Dدس هصله اهاهث پژوهی
يىؽحه که دس آو  39سعاله و هواله دسباسه ػلن اهام هؼشكی کشده اعث.کحابها و هوالهها و پایاو ياهههای صیادی دس ایىباسه
يىؽحه ؽذه اعث که دس عایث اهاهث پذیا وشىد داسد ٕ ٔhttps://fa.imamatpedia.comبهدلیل اخحقاس اص رکش
آوها فشكًظش هیؽىد.
بًابشایى ،بشاعاط هيالب بیاو ؽذه اهلبیث ٕعٔ داسای ػلنؿیب هغحًذ و کحابها و هًابغ صیادی دس اذبات ػلنؿیب
اهلبیث ٕعٔ يىؽحه ؽذه اعث و يٙیجىاو هايًذ بشهؼی ػلنؿیب سا بهىىس کلی اص اهلبیث ٕعٔ يلی کشد.
 .8آیات هشآو يلیکًًذه ػلنؿیب
بشهؼی بش ایى باوس اعث که آیات هشآو هخالق ػلن ؿیب اعث و جًها دس بشخی هىاسد هشجبو با ؽشیؼث به ايبیا ػلنؿیب
داده ؽذه اعث او بشای اذبات ایى ادػای خىد به بیاىالػی ظنشتعلیٙاو ٕعٔ اص اظىال هىم Eعبأ Dجا هبل اص باصگؾث
هذهذ ٕالًٙل ٔ22 :بیاىالػی ظنشتهىعی اص هوقش يبىدو هاسوو دس گىعاله پشعحی ٕاألػشاف ٔ359 :و بیاىالػی
ظنشتهىعی اص شاگزاؽحى هاهی جىعو یىؽغ ٕالکهقٔ62 :و ؿیشه اعحًاد کشده و هیگىیذ :پظ چگىيه هٙکى اعث
ْ
اهامٕعٔ اص هاكیالنٙیش بًذگاو خذا باخبش باؽذ؟
بشهؼی عپظ به داعحايی که دس ریل آیه آیات  395جا  397يغاء يول هیؽىد و دس آو پیاهبشٕؿٔ اص ػلنؿیب
بشخىسداس يیغث اؽاسه کشده و هیگىیذ :ایى آیات و دهها يظیش آو هاىغجشیى دلیل بش کزب سوایاجی اعث که ْ
أئٙه سا ػالن
ْ
النٙیش هشدم و هادس به اظهاس هؼصضات گىياگىوْ ،
هؼشكی هیکًًذ ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ .ٔ339
به هاكی
بشهؼی بشای اذبات پیؼ كشك خىد جًها به آیات ياكی ػلن ؿیب سشىع کشده و به آیات اذبات کًًذه ػلنؿیب سشىع
يکشده و یا يخىاعحه سشىع کًذ.
دس پاعخ به بشهؼی بایذ گلث که دس هشآو دو يىع آیات پیشاهىو ػلنؿیب وشىد داسد بشخی آیات ػلنؿیب سا كوو
هخقىؿ خذا هیدايذ دس هوابل بشخی آیات دیگش ػلنؿیب سا بشای ايبیاء و بشخی ايغاوها هٙکى هیدايذ.
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آیات هشجبو با ظنشتخنش و اىالع اص بشخی هغائل و اهذام به بشخی کاسها ٕکهق 65 :جا  ،ٔ82خبشدادو اص
خىساکیهای دسوو خايه جىعو ظنشتػیغی ٕعٔ ٕآلػٙشاو ٔ49 :اىالع ظنشتیؼوىب ٕعٔ اص صيذه بىدو
ظنشت یىعق ٕعٔ و اعحؾٙام بىی پیشاهى یىعق اص كافله ای بغیاس دوس ٕیىعق ،ٔ94:دیذو هلکىت آعٙاوها جىعو
َ
َٓ
َ ُ ُ َ
ىو ب َؾ ٓيء ه ٓى ػ ٓلٙه ئال بٙا َ
ؽاءٕ Dالبوشة  ٔ255 /و آیه Eػا ّل ُن الـ ٓی ّب كال
ّ ّ ّّ ّ ّ
ظنشتابشاهین َٕعٔ ٕايؼام ٔ75:و آیات Eو ال یعیي ّ
ً
َ
ٓ
َ
ُیظ ّه ُش َػلی ؿ ٓی ّب ّه أ َظذاّ .ئال َه ّى ٓاسجنی ّه ٓى َس ُعىلٕ Dشى ٔ27/و آیات دیگش که بهدلیل اخحقاس اص رکش آو فشكًظش هیؽىدF
هٙگی يؾاودهًذه اذبات ػلنؿیب بشای بشخی اكشاد دس هشآو اعث.
بًابشایى سوػ بشهؼی دس بیاو يظشات هشآو فعیط يیغث ایًکه به بشخی آیات سشىع ؽىد و به آیات دیگش سشىع يؾىد و
دس يهایث جقٙیٙی بشاعاط بشخی آیات گشكحه ؽىد سوػ فعیط و دهیوی دس هباظد ػلٙی يٙیباؽذ.
سوایات يلیکًًذه ػلنؿیب
بشهؼی بشایى باوس اعث که ػالوه بش آیات هشآو ،سوایات يیض هخالق ػلنؿیب بشای اهلبیث اعث او بشای ایى هذػا به
چًذ سوایث اؽاسه هیکًذ:
ؽخقی به اهام فادم ٕعٔ هیگىیذ :هشدم هی گىیًذ ؽٙا ػذد هيشات باساو و جؼذاد عحاسگاو و بشگ دسخحاو و وصو
آيچه دس دسیاعث و ػذد رسات خاک سا هیدايیذ كشهىد :عبعاو الله ،عبعاو الله ،عىگًذ به خذا يه چًیى اعث .ایى سا
ُشض خذا يٙیدايذ ٕبشهؼی بشای ایى هيلب آدسط سشال کؾی ،چاپ کشبالء ،ؿ  253سارکش هیکًذٔE .کؾی اص اهام سما
ٕعٔ سوایث کشده ،چىو به ظنشجؼ ػشك کشديذ که هشدم گٙاو داسيذ که ؽٙا ؿیب هیدايیذٖ كشهىد :عبعاوالله،
دعحث سا بش عشم بگزاس ،عىگًذ به خذا که هىهای جًن و عشم ساعث ؽذيذٖ عپظ كشهىد :عىگًذ به خذا ٕعخى هأ ُشض
سوایث اص سعىل خذاؿ يیغث ٕهٙاو ؿ  252و  .ٔ253هٙچًیى اهام فادمٕعٔ كشهىده :اگش آيچه سا که اهل کىكه
دسباسهام هیگىیًذ جأییذ کًن صهیى هشا دس خىد كشو هیبشد .هى ُشض بًذهای هٙلىک يیغحن و جىاو صیاو سعايذو و
يلغسعايذو ٕكىم ىبیؼیٔ يذاسم ٕهٙاو ،ؿ ٕ .ٔ255بشهؼی ،3388 ،ؿ  328جا ٔ359
اگش دس آیات هىاسد کٙحشی بشای اذبات ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ وشىد داسد دس هوابل دس سوایات ،اظادید بغیاس صیادی
وشىد داسد که بشهؼی به آوها جىشهی يذاؽحه اعث پیؼ اصایى ،هىاسدی اص ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ دس سوایات و هًابغ
يگاؽحه ؽذه پیشاهىو آو گزؽث که اص رکش آو بهدلیل اخحقاس فشكًظش هیؽىد.
اها دسباسه سوایث اول بایذ گلث دايغحى جؼذاد هيشات باساو و اهرال آو مشوسجی يذاسد و اگش بشكشك جؼذادی هن گلحه
ؽىد Fهابل ساعحی آصهایی يیغث .اعاعا ػلنؿیبهایی که پیاهبشاو و اهلبیثٕعٔ داسيذ دس شهث هذایث هشدم اعحلاده
هیؽىد هرال وهحی پیاهبشٕؿٔ اص کؾحه ؽذو ػٙاس بهدعث كئه باؿیه خبش هیدهذ دس هًگام کؾحه ؽذو ػٙاس بشخی اص
عپاهیاو هؼاویه بش اؽحباه خىیؼ پیبشديذ و بهعٙث اهیشالٙىهًیى هذایث ؽذيذ بًابشایى ػلنؿیب بشای هذایث و
َ ُ ُ َ َ
ىو ّبؾ ٓيء ّه ٓى
اكضایؼ ایٙاو هشدم و یا ظل هؾکل دیًی و ؽشیؼث هیباؽذ .هٙچًیى خذاويذ هیكشهایذE :و ال یعیي
ػ ٓلٙه ئال بٙا َ
ؽاءٕ Dالبوشة  .ٔ255 :دس يحیصه بخؼ بضسگی اص ػلنؿیب جًها هخقىؿ خذاويذ و شض او کغی به آو اظاىه
ّ ّّ ّ ّ
يذاسد اها بخؼ دیگشی سا بههش که بخىاهذ ػًایث هیکًذ و سوایثهای رکش ؽذه ياظش به بخؼ اول و ادػای ػلنؿیب
هيلن اعث که هٙیؾه اهلبیثٕعٔ ایىگىيه ػلنؿیب سا اص خىد يلی کشدهايذ.
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 .9هذهای ؽیؼه هًکش ػلنؿیب و کشاهث
بشهؼی بش ایى باوس اعث که هذهای ؽیؼه هًکش ػلنؿیب داؽحى اهلبیثٕعٔ هغحًذ او بشای ایى ادػا به يٙىيههایی
اؽاسه هیکًذ که دس اداهه به بشسعی آوها پشداخحه هیؽىد.
 .3.9ؽیخ فذوم
بشهؼی ؽیخ فذوم سا بهدلیل ایىکه ايکاس عهى الًبی سا ؿلى دايغحه ،اص هخاللیى ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ بشؽٙشده
اعث وی دس اداهه بهسوایحی اص فذوم اؽاسه هیکًذ که دس آو اهامٕعٔ سا کغی هؼشكی هیکًذ که هحىلذ هیؽىد بیٙاس
هیؽىد يکاض هیکًذ كشاهىػ هیکًذ دچاس عهى هیؽىد ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ  .ٔ334بشهؼی با يول ایى عخًاو،
هیخىاهذ ؽیخ فذوم سا اصشٙله هخاللاو ػلنؿیب هؼشكی کًذ .اها ؽیخ فذوم سوایحی اص اهام باهشٕعٔ بهایى ؽشض يول
َ َ
ٓ ً َ ْ ً َ ٓ ً َ ْ ً َ َ ٓ ٓ ُ ٓ َ ُّ َ ٓ ٓ
َ ٓ ُ ٓ ٓ َ َ ٓ َ َ ََ ُ ٓ ُ َ َ َٓ
یى َو أي ّب َی َاء ُه
اؿ كال ّؼل ُن ال ّزي لن یي ّلغ ػلی ّه هال ّئکحه الٙوش ّب
هیکًذّ :ئو ّلل ّه ج َؼالی ّػلٙا خافا و ّػلٙا ػاها كأها ال ّؼلن الخ
َ ٓ َ َ َ َ ٓ َ َ ََ ُ ٓ ُ َ َ َ َٓ َ َ ُ ٓ ُ ٓ َ َ َ َ َ
ٓ
َُٓٓ َ َ ٓ ٓ َ
یى َو ه ٓذ َوه َغ ّئل ٓی ًَا ّه ٓى َس ُعىل الل ّه
یى َو أها ّػل ُُ ٙه ال َؼ ُام ك ّاي ُه ّػل ُُ ٙه ال ّزي أىلغ ػلی ّه هال ّئکحه الٙوش ّبیى و أي ّبیاءه الٙشع ّل
الٙشع ّل
ّ
ٕؿٔ ٕابى بابىیه.ٔ338 ،3398 ،
ایى سوایث به ػلٙی اؽاسه داسد که خذاويذ به هالئکه و ايبیاء هیدهذ و اص ىشین سعىل خذا به اهلبیث ٕعٔ سعیذه
اعث و بشاعاط آیات هشآو ايبیاء ػلنؿیب داؽحهايذ ٕشى ٔ27-26:دس يحیصه اهلبیث ٕعٔ يیض ػلنؿیب داؽحهايذ.
هٙچًیى ؽیخ فذوم دس کحاب کٙال الذیى هیيىیغذ :اگش با وشىد سوایات فعیعهای که اص پیاهبش اکشم ٕؿٔ
سعیذه اعث وهىع ؿیبث دواصدهٙیى ْ
ائٙه :باىل باؽذ ْ
يبىت او هن باىل خىاهذ بىد ،صیشا اص ؿیبحی خبش داده اعث که
واهغ يؾذه اعث و اگش دسوؽ او دس یي هىسد ذابث ؽىد او پیاهبش يخىاهذ بىد و چگىيه هیجىاو او سا دس عایش اخباسػ
جقذین يٙىد هرل ایىکه كشهىده اعثْ :
ػٙاس یاعش سا كئه باؿیه خىاهًذ کؾث و هعاعى اهیش الٙإهًیى ػلیه ْ
الغالم با
ػلی ػلیهٙا ْ
ػلی ػلیهٙا ْ
الغالم با ْ
عن کؾحه خىاهذ ؽذ و ظغیىبى ْ
خىو عشػ خناب هیؽىد و ظغىبى ْ
الغالم سا با
ؽٙؾیش خىاهًذ کؾث و اخباس او سا دس باسه هائن و وهىع ؿیبث و جؼییى يام و يغب وی سا يبایذ جقذین يٙىدْ ،اها او دس
شٙیغ گلحاسػ فادم اعث و هٙه اظىالؼ ْ
ظن اعث ٕابى بابىیه.ٔ533/2 ،3395 ،
اص ایى عخى ؽیخ فذوم هیجىاو دسیاكث که ایؾاو هًکش ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ يیغث بلکه هائل بهوشىد ػلنؿیب
بشای اهلبیث ٕعٔ اعث بًابشایى عخى بشهؼی دسباسه ؽیخ فذوم اؽحباه اعث.
 .2.9ػبذالصلیل هضویًی
بشهؼی Eػبذالصلیل هضویًی Dسا هخالق ػلنؿیب دايغحه و هیگىیذ که ػبذالصلیل هضویًی دس کحاب الًول ایىگىيه
َ ٓ َ ُ ِّ َ ٓ
يىؽحهٕٕ :اص ْ
الغش َو أخلیٗ ٕىهٔ7 :و
يـ هشآو و اشٙاع هغلٙاياو هؼلىم اعث که ؿیب ئال خذای جؼالی يذايذ و ٘یؼلن
َ َٓ
ُ
وو َأی َ
األ ٓسك ٓال َـ ٓی َب ئال الل ُه َو ها َی ٓؾ ُؼ ُش َ
ُ٘ه ٓل ال َی ٓؼ َل ُن َه ٓ
او ُی ٓب َؼرىوٗ ٕالًٙل ٔ65 :و هال الله جؼالی ٘ :ػا ّل ُن
و
ٙاوات
الغ
ي
ك
ى
ّ
ّ
ّ
ّ
ََٓ
َٓٓ َ ُٓ
َ َٓ ُ َ ُ َٓ
ُ
َ
ُ
َٓ َ َ
َ
ٓ
لاجط الـی ّب ال یؼلٙها ّئال هىٗ ٕاأليؼام ٔ59 :و
الـی ّب كال یظ ّه ُش ػلی ؿی ّب ّه أظذاٗ ٕالصى ٔ26 :و هال٘ :و ّػًذه ه ّ
هقيلیٕؿٔ با شاللث و سكؼث و دسشة ْ
يبىت دس هغصذ هذیًه صيذه ،يذايغحی که بش باصاس چه هیکًًذ و اظىال دگش جا
شبشئیل يیاهذی ،هؼلىم وی يؾذی ،پظ ْ
أئٙه که دسشة ايبیاء يذاسيذ و دس خاک خشاعاو و بـذاد و ظصاص و کشبال خلحه و اص
هیذظیات بشكحه ،چگىيه دايًذ که اظىال شهايیاو بش چه ظذ اعث ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ .ٔ334
ػبذالصلیل هضویًی دس کحاب الًول ،هبل اص ایى ػباساجی که بشهؼی آو سا رکش کشده هیيىیغذ:
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و آوکه گلحه هعٙذبى يؼٙاو اظىل ٕهىهى ىامٔ دس کحابی آوسده که اهاهاو هٙه ؿیب داياو باؽًذ و دس گىس هٙه
ؿیب دايًذ جا بذاو ظذ که اگش کغی به صیاست ایؾاو ؽىد بذايًذ که هىاكن کیغث و هًاكن کیغث و ػذد يامها و گامها
هٙه دايًذ و ؿیشه ٕهضویًی.ٔ285 ،3358 ،
اص ایى ػباسات ػبذالصلیل بشداؽث هیؽىد که هًظىس اص ػلنؿیب دس ایًصا ،ػلنؿیب جام و هيلن اعث ایىکه
هیگىیذ :و ػذد يامها و گامها هٙه دايًذ کاهال هؾخـ اعث که هشاد ایؾاو ػلنؿیب هيلن اعث و ػلنؿیب هيلن يیض
اص هًظش هشآو ،ػول و ؽیؼه هشدود اعث بًابشایى يبایذ با يلی ػلنؿیب هيلن يحیصه يلی ػلنؿیب بهىىس کلی گشكث.
هٙچًیى اگش بشكشك ،ػبذالصلیل به يلی هشگىيه ػلنؿیب چه هيلن و چه يغبی بپشداصد ٕکه اص ػباسات او جًها يلی
ػلنؿیب هيلن بشداؽث هیؽىدٔ هیجىاو گلث که ایى يظش ؽخقی اوعث و ؽیؼه و ظحی هذهای ؽیؼه چًیى يظشی
يذاسيذ.
 .3.9ىبشعی
بشهؼی Eىبشعی Dسا يیض اص هخاللاو ػلنؿیب دايغحه و هیگىیذ:
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ٓ
َ
َ
ُ
ٓ َ
ىبشعی دس Eهصٙغالبیاو Dدس جلغیش آیةَ٘ :ی ٓى َم َی ٓص َُ ٙغ الل ُه ُّ
الش ُعل ك َیوىل ها را أ ّش ٓب ُح ٓن هالىا ال ّػل َن لًا ّئيي أيث َػال ُم

ُُٓ
ىبٗ ٕالٙائذةٔ399 :
الـی ّ

يول کشده که Eظاکن ابىعؼیذ Dدس جلغیشػ گلحه اعث :ایى آیه هىل ؽیؼیاوسا که هؼحوذيذ ْ
ائٙه ؿیب هیدايًذ ،سد

کشده اعث .ىبشعی دس شىاب او هیيىیغذ :هی گىین :با ایى عخى که او دسباسة ایى گشوه گلحه به ایؾاو ظلن کشده اعث
و هٙايا ها اظذی اص آياو سا ،بلکه اظذی اص هغلٙیى سا يٙیؽًاعین که یکی اص اكشاد بؾش سا به ػلنؿیب ْهحقق يٙایذ ،و
کغی که هخلىهی سا واشذ ایى فلث بذايذ ،اص دیى دوسی گضیذه و ؽیؼیاو اهاهی اص ایى گلحاس بیضاسيذ و کغی که چًیى
ػویذه ای سا به ایؾاو يغبث دهذ ،خذاويذ هیاو او و ایًاو ظکن خىاهذ کشد ٕبًا به هىل هشظىم ىبشعی اکرش
سوظايیيٙایاو صهاو ها که اهام سا ػالن به ؿیب هلٙذاد هیکًًذ اص دیى كافله گشكحهايذ .البحه هخلی يٙايذ که دکايذاساو
جلشههكشوػ چىو دیذه ايذ که ایى عخى فشیط هشظىم ىبشعی با خشاكاجی که گشهی باصاسؽاو بهآو اعث ،عاصگاس يیغث
ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ .ٔ335
ىبشعی دس ایًصا دسفذد اعث که به يلی ػلنؿیب اعحواللی و هيلن اهلبیث بپشداصد ىبشعی دس شای دیگش هصٙغ
با يول سوایثهایی به اذبات ػلنؿیب يغبی و ؿیشهيلن هیپشداصد .بشای هرال ىبشعی يول هیکًذ :ظنشتػلیٕعٔ
دسباسه هشواو هیگىیذ :و او سا اهاست و ظکىهحی اعث ٕبغیاس کىجاهٔ هايًذ ایىکه عگ بیًی خىد سا بلیغذ و او پذس چهاس
بضسگ و سئیظ اعث ،و به صودی اعث ٕاعالمٔ اص او و كشصيذايؼ سوص عشخی ٕو بالی عخحیٔ سا دیذاس کًًذ Dایى پیؾگىیی
پیؼ اص ظکىهث هشواو و جىعو اهام ػلیٕعٔ بیاو ؽذهاعث .ىبشعی پظ اص يول چًذیى ظذید دسباسه پیؾگىییهای
اهلبیثٕعٔ هیيىیغذ:
و اظادید دیگشی که دس ایى باسه اص آو بضسگىاساو يول ؽذه هٙگی خبشهایی اعث که اص پیـٙبشٕؿٔ به آوها سعیذه ،و
پیـٙبش اکشم سا يیض خذای جؼالی بش آو اخباس هيلغ عاخحهاعث ،و اص ایى سو يبایذ گلث کغی که ایى خبشها سا اص ایؾاو
يول و سوایث هيکًذ اػحواد به ػلن ؿیب آوها داسد ،و آیا چًیى يغبث ياسوایی شض بهػًىاو جکلیش و گٙشاه خىايذو ؽیؼه
اعث ،و کغی که اىالػی اص هزاهب داؽحه باؽذ ظامش يیغث چًیى يغبحی به ؽیؼه اهاهیه بذهذ ،و خذا هیاو ایؾاو و
او ظکن خىاهذ کشد و باصگؾث هٙه بهعىی او اعث ٕىبشعی ،كنلبىظغى ،هصٙغ البیاو ٔ334/5 ،بًابشایى عخى
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بشهؼی دسباسه ىبشعی فعیط يیغث و ىبشعی به ػلنؿیب اهلبیث که اص پیاهبشٕؿٔ به آوها سعیذه اؽاسه کشدهاعث.
 .4.9هصلغی ىبشعی ؽیخ ظش
بشهؼی به سوایحی که هصلغی ىبشعی و ؽیخ ظش يول کشدهايذ اؽاسه هیکًذ و آوها سا هخالق ػلنؿیب هؼشكی
هیکًذ Fایى سوایثٕجىهیغ اص اهام صهاوٕعٔٔ داسای ػباساجی ایى چًیى اعثE :لیظ يعى ؽشکاء كي ػلٙه وال كي هذسجه
بل ال یؼلن الـیب ؿیشه ،ئيي بشيء ئلی الله وئلی سعىله هٙى یوىل :ئيا يؼلن الـیب Dاو دس پاوسهی کحابؼ هیگىیذ :شای
جؼصب اعث اص آخىيذهایی که به اهام دواصدهن اظهاس ایٙاو هیکًًذ ولی کالم هًوىل اص او سا يٙیپزیشيذٖ ٕبشهؼی،
 ،3388ؿ ٔ335
دس بعاسااليىاس سوایات دال بش آگاهی اهل بیثٕعٔ اص ؿیب اعث بغیاس صیاد اعث هٙچًیى هصلغی بشای هش یک اص
اهل بیث بابی باػًىاو هؼصضاجه و ...آوسده که دس آو به بشخی کشاهات و ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ هیپشداصد .بشای هرال دس
سوایحی هعٙذ اؽؼشی هی گىیذ بش ابی شؼلش ذايی واسد ؽذم و گلحن كاليی عالم سعايذ و یکی اص لباطهایث سا هیخىاهذ
جا بشایؼ کلى باؽذ اهام ٕعٔ گلث اص لباط بی يیاص ؽذ هى هحىشه عخى اهام ٕعٔ يؾذم بؼذ که بشگؾحن دیذم آو ؽخـ
كىت کشدهاعث ٕهصلغی3493 ،م.ٔ43/59 F
هٙچًیى دس کحاب اذبات الهذاه ؽیخ ظش سوایات كشاوايی هبًی بش ػلنؿیب اهلبیث وشىد داسد و کغی که ایى کحاب
سا بؾًاعذ هشگض هايًذ بشهؼی اص یک ظذید يحیصه هخالق بىدو ؽیخ ظش با ػلنؿیب سا يٙیگیشد چشاکه دس ایى کحاب
دالیل ظوايیث اهلبیثٕعٔ و هؼصضات و کشاهات و ػلنؿیب آوها بیاو ؽذهاعث و بیؽک بشهؼی بذوو سشىع به ایى
کحاب و با دیذو یک ظذید عؼی داسد پیؼ كشك خىد سا به اذبات بشعايذ.
دس کحاب اذبات الهذاه يول ؽذه :افبؾبىيباجه هیگىیذ ظنشتػلیٕعٔ دس هاهی که اص ديیا سكث خيبهای خىايذ و
دس آو خياب به هشدم گلث ؽٙا دس یک فق به ظس خىاهیذ سكث و هى دس هیاو ؽٙا يخىاهن بىد و او خبش اص هشگ خىد
هیداد و ها ٕآو هىهغ هًظىس او سأ يٙیكهٙیذین ٕؽیخ ظش ػاهلی 3425م.ٔ483/3 F
ٓ
ٓ
ٓ
َ
َ ٓ َٓ ٓ
َ
َ
َ
دس اظحصاز ىبشعی يیض دسباسه اهلبیثٕعٔ آهذهاعثَ E :و َػشف الخل َن اه ّح َذ َاس ُه ٓن َػلی ّػل ّن الـ ٓی ّب ّبو ٓى ّل ّه ػا ّل ُن الـ ٓی ّب
َ َ ً
َ ٓ
َ
كال ُیظ ّه ُش َػلی ؿ ٓی ّب ّه أ َظذاّ .ئال َه ّى ٓاسجنی ّه ٓى َس ُعىلٕ Dىبشعی3493 ،م ٔ252/3 .بًابشایى عخى بشهؼی دسباسه هخالق
ػلنؿیب بىدو ىبشعی اؽحباه اعث.
افىال ایى سوػ بشهؼی که یک سوایث اص یک ؽخـ سا هبًای کلی ػویذه آو ؽخـ هشاس هیدهذ سوػ ػلٙی يیغث
و يؾاودهًذه جالػ او بشای اذبات پیؾلشكهای خىد اعث.
دس پایاو ایى هبعد الصم اعث که بگىیین بغیاسی اص هذهای ؽیؼه هائل به ػلنؿیب بشای اهلبیثٕعٔ هغحًذ البحه
يظش آوها دس يىع و هیضاو ػلن ؿیب با هن هحلاوت اعث اها بغیاسی اص آوها به ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ ارػاو کشدهايذ.
آهای هعٙذسما بهذاس دس جعویوی با ػًىاو گغحشه ػلن اهامٕعٔ دس ايذیؾه ػلٙای ؽیؼه به ػلن ٕعٔ اهام اؽاسه کشدهاعث
که هیجىاو به آو سشىع کشد ٕبهذاس هعٙذ سما گغحشه ػلن اهام دسايذیؾه ػلٙای ؽیؼه ،جعویوات کالهی ،صهغحاو
 -3392ؽٙاسه .ٔ3
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 .39ػٙىهی يبىدو کشاهات و ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ
بشهؼی پظ اص ایىکه به ايکاس ػلنؿیب هیپشداصد اص هىل هلٙذاساو هیگىیذ :ؿالب ایى هؼصضات و کشاهات ٕاصشٙله
ػلن ؿیب و ؿیشهٔ به يول اص اؽخاؿ هصهىل اعث که اگش هؼلىم هن باؽًذ ،دسایى هوام يبایذ بذاو الحلات يٙىد .صیشا
هؼصضه آو اعث که دس هعنش و هألػام باؽذ جا هىشب اعحعکام ػویذه و اجٙام ْ
ظصث بش هشدم ؽىد ،هؼصضهای که یک يلش
ْادػای سؤیث آو سا يٙایذ ،چىياو هًشيٙایی دس ظلٙث و سشضخىايی دس پغحىی خايه اعث که يٙیجىاو آو سا بش اظذی
ظصث گشكث و دلیل ظوايیث هؼصضيٙا ؽٙشدٖ ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ ٔ335
دسباسه عخى بشهؼی بایذ به دو بخؼ جىشه کشد -3ساوی -2ػام بىدو بشخی کشاهات و ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ
دسباسه بخؼ اول بایذ گلث که اگش ساوی كشد هىذن و داسای اػحباس باؽذ عخى او هابل هبىل اعث اگش چه ػلنؿیب
اهام ٕعٔ یا کشاهات او دس يضد یک یا چًذ يلش اجلام اكحاده باؽذ الصم بهرکش اعث که اهام ٕعٔ بشای هذایث هشدم گاه اص ایى
ػلىم دس هیاو یک یا چًذ يلش اعحلاده هی کشد و گاه ایى هغئله ػٙىهی بىد و گاه ػٙىهی يبىد بًابشایى يبایذ ايحظاس
داؽث که هش اجلاهی که اص شايب اهام ٕعٔ سهن هیخىسد ػٙىهی باؽذ چشاکه اهام ٕعٔ هغیش صيذگی خىد سا هیسود هششا
مشوست ببیًذ اص ایى ػلىم اعحلاده هی کًذ ظال دس آو هىهغ هٙکى اعث یک يلش یا چًذيلش هٙشاه او باؽًذ و یا ظنىس
هشدم ػٙىهی باؽذ.
دسباسه ػٙىهی بىدو ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ به چًذ يٙىيه اؽاسه هیؽىد جا بيالو عخًاو بشهؼی آؽکاس گشدد.
َٓ
اهیشالٙىهًیى دس يهس البالؿه هیكشهایذَ E :و الله َل ٓى ؽ ٓئ ُث َأ ٓو ُأ ٓخب َش ُکل َس ُشل ه ًٓ ُک ٓن ب َٓ ٙخ َششه َو َه ٓىلصه َو َ
یغ ؽأ ّي ّه
ٙ
ش
ّّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
َ َ َ ِّ ُ ٓ
ََ ٓ ُ َ ََ ُ َ َ ُٓ
لل َؼلث َو ل ّک ٓى أخاف أ ٓو جکل ُشوا ّكي ّب َش ُعىل الل ّه ٕؿٔ أال و ّئيي هل ّنیهٕ Dؽشیق الشمي ،يهسالبالؿة هٙاو ٔ259،هشچًذ
ّ
ایى ظذید یکی اص دالیل اعحلاده کن اص ػلنؿیب و یا ػٙىهی يکشدو ؿالب آوها اعث .اها چىو اص خيبههای
ظنشتاعث ایى عخى ػٙىهی و به ػٙىم هشدم سعیذهاعث.
هٙچًیى ابىاللشز افلهايی دس کحاب هواجل اليالبیى هیيىیغذE :بًیهاؽن دس هصلغی اشحٙاع کشده و جقٙین
َْ
داؽحًذ که هعٙذبىػبذاللهبىظغى سا به خالكث بشگضیذه و با وی بیؼث کًًذ .اص اهام فادم ٕعٔ يیض خىاهؼ کشديذ دس
َْ
هصلظ ظنىس یاكث .آو گاه ػبذاللهبى ظغى اص آو شًاب خىاعث که با هعٙذ بیؼث کًذ ،اهام فادم ٕعٔ دس پاعخ او
كشهىد :خالكث يه به جى خىاهذ سعیذ يه به كشصيذايث هعٙذ و ابشاهین ،بلکه ابحذا به ایى ؽخـ هیسعذ و به علاض اؽاسه
کشد ،عپظ به ایى ؽخـ و به هًقىس اؽاسه يٙىد ،بؼذ اص آو دس اوالد ػباط خىاهذ بىد جا وهحی که اىلال به اهاست
بشعًذ و بايىاو هىسد هؾىست واهغ ؽىيذ Fدو كشصيذ جى هعٙذ و ابشاهین هن کؾحه خىاهًذ ؽذٕ Dافلهايی ،ابى اللشز ،
3439م.ٔ372 ،
َ
ُ َ
َْ َ
ُ
ُ
ػالوهبشایى اهام فادم ٕعٔ خبش اص ؿیبث ظنشت ههذی هیدهذE :أ َها َو الل ّه ل َی ّـ َیب َْى َػ ًٓک ٓن َه ٓه ّذ ُْیک ٓن َظ َْحی َیوىل
ً
ً ُ ٓ ً
ٓ َ ُ ٓ ُ ٓ َ َْ
ُ َ َْ َ َ ِ ُ َْ ُ ٓ ُ َ ْ
ً َ
َْ
ٓ
َ َُ
الؾ َ
اب الر ّاه ّب ك َی ٓٙلإ َها َػ ٓذال َو ّه ٓغيا ک َٙا ُه ّل َئث َش ٓىسا َو ظلٙإ .Dابى
ه
ک
ل
ب
و
ی
ن
ذ
ة
اش
ظ
ذ
ٙ
ع
ه
آل
ي
ك
ه
ل
الص ّاهل ّهًکن ها ّل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بابىیه ٔ 34/2 ، 3395 ،ایى عخى اهام فادمٕعٔ و اجلام اكحادو ؿیبث ظاکی اص ػلنؿیب ایؾاواعث و کاهال شًبه
ػٙىهی آو بشای هشدم هعشص ؽذهاعث.
ایًها يٙىيههایی اص هىاسد ػلنؿیب ػٙىهی اعث که اهلبیثٕعٔ به آو اؽاسه کشدهايذ بًابشایى عخى بشهؼی هبًی بش
ایى که ػلنؿیب اهلبیث ػٙىهی يبىده Fکاهال اؽحباه اعث چشاکه هىاسدی یاكث هیؽىد که ػلنؿیب آوها دس ظنىس
اكشاد هحؼذدی اجلام اكحاده اعث.
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 . 33ايکاس هىهبحی و الهی بىدو ػلن اهل بیثٕعٔ و ايحوال آو اص اهاهی به اهام دیگش
بشهؼی هخالق هىسوذی و الهی بىدو ػلن اهلبیثٕعٔاعث و آو سا هحناد با ػول و ؽشع هیدايذ او هیگىیذ:
ُ
ْ ً
َ ُ
َ َْ َ
الؼلن .Dدس اظادید هن اهلبیث سوایثها سا اص
اهیشالٙإهًیى هکشسا كشهىدهE :ػلًٙي سعىل الله Dو يلشهىدهE :و ّسذث ّ
پذسايؾاو جا پیاهبش ٕؿٔ يول هیکًًذ که يؾاودهًذه ػلن جؼلیٙی اعث هٙچًیى او به هکحبخايه سكحى ظنشتباهشٕعٔ
سا دلیل دیگشی بش سد هىسوذی بىدو ػلن اهلبیث ٕعٔ هیدايذ.
ْ
بشهؼی هیگىیذ :آؽکاس اعث که ظقىل ػلن یا به وظی اعث یا به کغب و جؼلن و چىو خالف يیغث که به اهام ٕعٔ
ْ
وظی يٙیؽىد پظ ياگضیش ػلن ایؾاو به جؼلن بىده اعث ٕبشهؼی ،3388 ،ؿ  558و  .ٔ559هٙچًیى بشهؼی ایىکه
ً
ػلىم اهامٕعٔ دس آخشیى لعظة ظیاجؼ به اهام بؼذی هًحول هیؽىد سا ايکاس هیکًذ و هیگىیذ :ايحوال اسذی ػلن هيؼا
کزب اعث ٕبشهؼی ،هٙاو ،ؿ  635و .ٔ636
بشهؼی هیخىاهذ سوایات هىسوذی و الهی بىدو ػلن اهلبیث ٕعٔ سا هشدود بؾٙاسد دسظالیکه بشای سد ظذید بایذ بش
اعاط هىاػذ كوه العذید ػٙل کشد ایى سوایات با هشآو و ػول هنخىايی داسد بشای هرال خذاويذ به ظنشتخنش ٕعٔ
ػلن هىهبحی ػيا کشده اعث ٕالکهق .ٔ65 /اها دسباسه ايحوال ػلن اص اهاهی به اهام دیگش بایذ گلث که هشآو کشین دسباسه
ظنشتعلیٙاو و داوود هیكشهایذَ E :و َوس َخ ُع َل ٓی ُ
ٙاو ُ
داو َدٕ Dالًٙل.ٔ36 :
ّ
جؼذاد هابل جىشهی اص هلغشاو هشاد اص اسخ دس ایى آیه سا هىاسد هخحلق اصشٙله ػلن دايغحهايذ ٕپايیپحی3432 ،م،
 .393/7ذؼلبی ،هٙاو  393/7،ىبشايی 2998 ،م 9/5 ،ابىشىصی3422 ،م 355/3 ،بـىی3429 ،م492/3 ،
خاصو3435 ،م  ٔ339/3،آلىعی يیض با يول ظذید ايبیاء دسهن و دیًاس بهشا يٙیگزاسيذ بلکه ػلن به اسخ هیگزاسيذ
ٕالصم به رکش اعث که ظذید هىسديظش اص هًظش ؽیؼه داسای اؽکاالجی اعث و بشاعاط آیه ،جؼلن گشكحى اسخ هادی و
هؼًىی بشا ی كشصيذاو ايبیاء هصاص اعثٔ جلىیعا اسخ دس آیه سا ػلن دايغحهاعث ٕآلىعی3435 ،م .ٔ367/39،بًابشایى
بشاعاط آیه و يظش هلغشاو ،ػلن به اوفیاء و شايؾیًاو به اسخ هیسعذ.
هٙچًیى ایًکه اهام باهش ٕعٔ یا بشخی دیگش به هکحبخايه هیسكحًذ با ػلن هىسوذی و الهی دس جناد يیغث چشا که
سوایات هیكشهایًذ وهحی که اهاهی اص ديیا هیسود كشصيذ او اهام هیؽىد ػلن به او به اسخ هیسعذ یؼًی جا هبل اص اهاهث
ػلٙی که هًيبن با اهاهث و سهبشی هشدم باؽذ اص شايب خذا به او يشعیذه به هعل اص ديیا سكحى اهام ،كشصيذ او واشذ ایى
ػلن هیؽىد.
 .32داؽحى ػلن ؿیب عبب بی اسصػ بىدو اػٙال
بشهؼی داؽحى ػلن ؿیب سا عبب بی اسصػ بىدو اػٙال و كنیلث يذاؽحى چًیى اػٙالی هیدايذ Fو هؼحوذاعث
اكشادی هايًذ ظنشتابشاهینٕعٔ اگش اص عشايصام کاس ٕشایگضیى ؽذو هشبايی الهی بهشای ظنشتاعٙاػیلٔ اىالع
داؽحًذ دیگش کاسؽاو كنیلحی يذاؽثٕ .بشهؼی ،3388 ،ؿ  632و ٔ633
الصم بهرکش اعث که ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ هيلن يیغث بًابشایى بشخی اص اػٙالی که ايصام هیداديذ اص يحایس آو آگاه
يبىديذ .هٙچًیى آگاهی اص ؿیب هايغ ايصام جکلیق و وظیله يٙیؽىد بشای هرال اهام ظغیىٕعٔ اص ؽهادت خىد و
یاسايؼ هيلغ بىد اها جکلیق ایصاب هی کشد بش یضیذ که دیى سعىل خذا سا به باصیچه گشكحه بىد و ػلًا كغن و كصىس هیکشد
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هیام کًذ.
ػالهه هصلغی يیض دس پاعخ بههٙیى اؽکال هیيىیغذ:
اهام هن يغبث به ظاهش اهىس آگاهی داؽحه و هن باىى آوها .آياو دس هوام ػلن ظاهشی ،هکلق به سػایث ظاهش
هغحًذ و وظایق اشحٙاػی خىیؼ سا بشاعاط ایى جکلیق ايصام هیدهًذْ ،اها دس هوام آگاهی باىًی ،بشاعاط ػلٙی که
خذاويذ دس شهث ايصام سعالث و اهاهث دس اخحیاس آياو هشاس داده ،اص پایاو ظىادخ و ششیايات سوصگاس و اصشٙله عشيىؽث
خىیؼ ،باخبشيذ با ایى ظال ،اهام وظیله داؽث يغبث به ظاهش اهىس ػٙل کًذ يه باىى آوها .بههٙیى شهث ،آياو
يٙیجىايغحًذ به واعيه ػلٙی که به صهاو و هکاو وكات خىیؼ داؽحًذ ،اص وهىع آو شلىگیشی کًًذ ٕهصلغی،3379 ،
 324/3و .ٔ325
ػالوهبشایى رکش ایى يکحه مشوسی اعث که اهلبیثٕعٔ هٙیؾه و اص هٙه چیض هيلغ يبىدهايذ بشای هرال
اهیشالٙىهًیى ٕعٔ هًگاهی که به بغحش سعىل خذا سكث اص ایى که صيذه هیهايذ یا کؾحه هیؽذ Fاىالػی يذاؽث ایؾاو
به دلیل ایٙاو به خذا و پیاهبشٕؿٔ هٙیؾه آهاده كذاکشدو خىد بشای اعالم بىد هابوی اهلبیث ٕعٔ يیض هٙیىىىس بىديذ
یؼًی ػلن ؿیب آو ها ایىگىيه يبىد که هٙیؾه و هٙه شا ػلن ؿیب داؽحه باؽًذ
بًابشایى عخى بشهؼی دس ایى باسه فعیط يٙیباؽذ و داؽحى ػلنؿیب دس بشخی هىاهغ ،عبب بیاسصؽی اػٙال
يٙیؽىد.
 .33يحیصه
بشاعاط بشسعیهای بهػٙل آهذه هؾخـ ؽذ که بشهؼی هًکش ػلنؿیب ايبیاء و پیاهبشٕؿٔ اعث دسظالیکه دس هشآو
هىاسد كشاوايی بش ػلن ؿیب ايبیاء و پیاهبش ٕؿٔ اؽاسه داسيذ او ػلنؿیب سا بههؼًای وظی و ؽشیؼث هیدايذ اها دس هشآو
هىاسدی خاسز اص هؼًای وظی و ؽشیؼث آهذه اعث او آیات و سوایات ياكی ػلنؿیب سا دال بش يبىدو ػلنؿیب هیدايذ
دسظالیکه با شٙغ آیات و سوایات اذبات کًًذه ػلنؿیب ،هیجىاو بشای اهلبیث ٕعٔ ػلنؿیب ؿیشهيلن اذبات کشد.
بشهؼی هذهای ؽیؼه هايًذ ؽیخ فذوم ،ىبشعی ،هصلغی و ؿیشه سا هخالق ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ هؼشكی هیکًذ دس
ظالیکه دس آذاس ایى بضسگاو هىاسدی هبًی بش اذبات ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ وشىد داسد .بشهؼی بهدلیل ػٙىهی يبىدو
ػلنؿیب اهلبیث ٕعٔ آوها سا ايکاس هیکًذ دسظالیکه هىاسد كشاواو بش ػٙىهی بىدو ػلنؿیب اهلبیثٕعٔ وشىد داسد.
بشهؼی هىسوذی و الهی بىدو ػلن اهام سا ايکاس هی کًذ اها آیات و هلغشاو و سوایات ایى هغئله سا اذبات هیکًذ او داؽحى
ػلنؿیب سا عبب بیاسصؽی اػٙال هیدايذ دسظالیکه اهلبیث ٕعٔ ػلنؿیب هيلن يذاؽحهايذ و دس هىاسدی که ػلنؿیب
داسيذ هاهىس به وظیلهايذ دسيحیصه اػٙال آوها بیاسصػ يخىاهذ بىد.
 .34هًابغ
; .آلىعی ،هعٙىدبىػبذالله ،سوضالٙؼايي كي جلغیشالوشآو الؼظین و الغبغ الٙرايي ،داسالکحب الؼلٙیة ،هًؾىساجٙعٙذ
ػلي بینىو -لبًاو -بیشوت ;>;? ،ه.م.
< .ابىبابىیه ،هعٙذبىػلی ،الحىظیذ ،ایشاو Fهن;=CB ،م.
= .ابىبابىیه ،هعٙذبىػلی ،کٙالالذیى و جٙامالًؼٙة -جهشاو;=C? ،م.
> .ابىدسیذ ،هعٙذبىظغى ،شٙهشةاللـة ،داسالؼلن للٙالییى -بیشوت;CBB ،م.
? .ابىعیذه ،ػلیبىاعٙاػیل ،الٙعکن و الٙعیواألػظن ،داسالکحب الؼلٙیة -بیشوت ;><; ،ه.م.
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@ .ابىكاسط ،اظٙذبىكاسط ،هؼصن هواییظاللـة ،هکحباالػالماالعالهي-هن ;>:> ،ه.م.
 .Aابىشىصی ،ػبذالشظٙىبىػلی ،صاد الٙغیش كی ػلن الحلغیش ،داسالکحابالؼشبي-لبًاو-بیشوت ;><< ،ه.م.
 .Bابىاللشزافلهايی،هواجل اليالبییى ،هىعغه االػلٙی للٙيبىػات ،بیشوت– لبًاو  3439،م
 .Cاصهشی ،هعٙذبىاظٙذ ،جهزیب اللـة ،داس اظیاء الحشاخ الؼشبي -بیشوت ;><; ،ه.م.
 .;:بعشايی ،عیذهاؽن ،هذیًة هؼاشض األئٙة االذًي ػؾش و دالئل العصس ػلی البؾش ،هإعغة الٙؼاسف اإلعالهیة هن،
=;>;م.
 .33بشهؼی ،عیذابىاللنل ،بشسعی ػلٙی دس اظادید ههذی جعشیش دوم.3394 ،
 .32بشهؼی ،عیذابىاللنل ،جابؾی اص هشآو ،بیشا ،بیجا.
=; .بشهؼی ،عیذابىاللنل ،ػشك اخباس افىل بش هشآو و ػوىل ،بیشا :بیيا.;=BB ،
>; .بـىی ،ظغیىبىهغؼىد ،جلغیش البـىی الٙغٙی هؼالن الحًضیل ،داس ئظیاء الحشاخ الؼشبي ،لبًاو ،بیشوت;><: ،
ه.م.
?; .بهذاس هعٙذ سما گغحشه ػلن اهام دسايذیؾه ػلٙای ؽیؼه ،جعویوات کالهی ،صهغحاو < - ;=Cؽٙاسه =.
@; .بیهوی ،ابىبکش  ،دالئل الًبىة ،داس الکحب الؼلٙیة ،بیشوت ;>:? ،م
 .;Aپايیپحی ،ذًاءالله ،الحلغیش الٙظهشی ،هکحبة سؽذیه  -پاکغحاو  -کىیحه ;>;< ،ه.م.
 .;Bجشکٙاو پیشهیؾايی ،هعٙذ ،ػلنؿیب پیااهبش ٕؿٔ  :ظویواث آو اص دیاذگاه هاشآو ،جهاشاو :يؾاش کاىیش584 ،3398 ،
ؿ.
 .;Cذؼلبی ،اظٙذبىهعٙذ ،الکؾق و البیاو الٙؼشوف جلغیش الرؼلبي ،داس ئظیاء الحشاخ الؼشبي -لبًاو -بیشوت;><< ،
ه.م.
 .<:شىادی آهلی ،ػبذالله ،ادب كًای هوشباو ،هن ،يؾش اعشاء3388 ،ػ.
;< .خاصو ،ػلیبىهعٙذ ،جلغیش الخاصو الٙغٙی لباب الحأویل كي هؼايي الحًضیل ،داس الکحب الؼلٙیة ،هًؾىسات هعٙذ
ػلي بینىو -لبًاو -بیشوت ;>;? ،ه.م.
<< .ساؿب افلهايی ،ظغیىبىهعٙذ ،هلشدات أللاً الوشآو ،داس الولن  -بیشوت ;>;< ،ه.م.
=< .سما ،هعٙذ سؽیذ ،جلغیش الوشآو العکین الؾهیش بحلغیش الًٙاس ،داسالٙؼشكة لليباػة والًؾش -بیشوت ;>;> ،ه.م.
>< .سمىايی ،ػلی افـش  ،ؽیؼه ؽًاعی و پاعخ به ؽبهات ،جهشاو،ايحؾاسات هؾؼش ;=B> ،ػ.
?< .صظیلی ،وهبه ،الحلغیش الًٙیش كي الؼویذة و الؾشیؼة و الًٙهس ،داس اللکش-داس اللکش الٙؼافش  -دهؾن-بیشوت،
 ;>;Bه.م.
@< .عبعايی ،شؼلش ،ػلن ؿیب یا آگاهی عىم ،هن هىعغه اهام فادم.;=B> ،
 .<Aعبعايی ،عیذهعٙذشؼلشFػلنؿیب پیاهبشٕؿٔ دس آیات و سوایات بش اعاط جلغیش اهلعًث ،هصله فشاه ،صهغحاو
 -;=CAؽٙاسه @;.
 .<Bؽشیق الشمي ،هعٙذبىظغیى ،يهس البالؿة ،هن ;>;> ،م.
 .<Cؽىکايی ،هعٙذ ،كحط الوذیش ،داس ابى کریش  -دهؾن ;>;> ،ه.م.
 .=:ؽیخ ظش ػاهلی ،هعٙذبىظغى ،ئذبات الهذاة بالًقىؿ و الٙؼصضات  -بیشوت ;><? ،م.
;= .فادهی جهشايی ،هعٙذ ،اللشهاو كی جلغیش الوشآو بالوشآو و الغًه ،كشهًگ اعالهی -ایشاو -هن ;>:@ ،ه.م.
<= .ىباىبایی ،هعٙذظغیى ،الٙیضاو كي جلغیش الوشآو ،هإعغة األػلٙي للٙيبىػات ،لبًاو ،بیشوت ;=C: ،ه.م.
== .ىبشايی ،علیٙاوبىاظٙذ ،الحلغیش الکبیش :جلغیش الوشآو الؼظین ،داس الکحاب الرواكي -اسدو -اسبذ <::B ،م.
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>= .ىبشعی ،اظٙذبىػلی ،اإلظحصاز ػلی أهل اللصاز ،هؾهذ ;>:= ،م.
?= .ىبشعی ،كنلبىظغى ،ئػالم الىسی بأػالم الهذی ،ايحؾاسات اعالهیه ،جهشاو.;=C: ،
@= .ىبشعی ،كنلبىظغى ،هصٙغ البیاو كي جلغیش الوشآو ،يافش خغشو -ایشاو -جهشاو ;=A< ،ه.ػ.
 .=Aػغواليی ،ابى ظصش ،اإلفابة كي جٙییض القعابة ،داس الکحب الؼلٙیة ،بیشوت ;>;? ،م.
 .=Bػياسدی ،ػضیضالله ،هغًذ اإلهام القادم ،ياؽش :ػياسد ،هکاو يؾش :جهشاو ;=B> ،ػ.
 .=Cكشاهیذی ،خلیلبىاظٙذ ،کحاب الؼیى ،يؾش هصشت  -هن ;>:C ،ه.م.
ْ
 .>:هضویًی ،ػبذالصلیلْ ،الًول ،ايحؾاسات ايصٙى آذاس هلی.;=?B ،
;> .هيب ساويذی ،الخشائس و الصشائط ،ياؽش :هذسعة اإلهام الٙهذي ٕعٔ ،هن ;>:C ،م.
<> .هصلغی ،هعٙذباهشبىهعٙذ جوی ،بعاس األيىاس ،بیشوت ;>:= ،م.
=> .هصلغی ،هعٙذباهش ،هشاة الؼوىل كی ؽشض اخباس الشعىل ،جهشاو ،داسالکحب اإلعالهیة3379 ،ػ.
>> .هشاؿی ،اظٙذ هقيلی ،جلغیش الٙشاؿی ،داس اللکش -بیشوت ،بی جا.
?> .هـًیه ،هعٙذ واد ،جلغیش الکاؽق ،هإعغة داس الکحاب اإلعالهي -هن ;><> ،ه.م.
@> .هکاسم ؽیشاصی ،يافش ،جلغیش يٙىيه ،داس الکحب اإلعالهیة -جهشاو ;=A> ،ه.ػ.
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