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غالهحسي حسیي سادُ شاًِ چي

چکیذُ
غفٛیاٖ و ٝتا دافی ٝحٕایت اص ٔزٞة تطیـ حىٔٛت خٛد سا آغاص وشد٘ذ اص سٚش ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛتشای تشٚیذ ٚ
فشاٌیش وشدٖ آٖ استفاد ٜوشد٘ذ و ٝیىی اص آٖ ٞا حٕایت ٔادی ٔ ٚقٛٙی اص ٘ٛیسٙذٌاٖ ٔ ٚتشرٕا٘ی تٛد و ٝتا
تذٚیٗ وتاب ٞای اسصضٕٙذ ٘ ٚیض تشرٕ ٝآحاس دا٘طٕٙذاٖ ٌزضت ٝت ٝصتاٖ فاسسی ٘مص ت ٝسضایی ٔی تٛا٘ستٙذ دس
تثییٗ ٔزٞة تطیـ داضت ٝتاضٙذ .اص ٔیاٖ ٔتشرٕاٖ ٔتقذدی و ٝدس فػش غفٛی ت ٝایٗ ٔ ٟٓپشداختٙذ فّی تٗ
حسٗ صٚاسٜای ت ٝسثة تٛٙؿ  ٚتقذد آحاسش چٟشٕٔ ٜتاصی ت ٝضٕاس ٔی سٚد .ایٗ ٔماِ ٝتا ٞذف تاصٕ٘ایی سٟٓ
ا٘ذیطٕٙذاٖ ضیقی دس تثییٗ اغٔ َٛزٞة تطیـ  ،ت ٝضی ٜٛوتاتخا٘ ٝای  ٚتا سٚش تٛغیفی – تحّیّی  ،ت ٝتشسسی
فّٕىشدٞا  ٚدستاٚسدٞای فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای پشداخت ٝاست .فّی صٚاسٜای تحػیالت خٛد سا ٘ضد ضٕاسی اص
فإِاٖ ٔطٟٛس فػش غفٛی ت ٝپایاٖ تشد  ٚتحت حٕایت ضا ٜعٕٟاسة آحاس خٛد سا پذیذ آٚسد ؤ ٝتأسفا٘ ٝتشخی
اص آحاس ا ٚاص ٔیاٖ سفت ٚ ٝأشٚص٘ ٜسخ ٝای اص آٖ ٞا ٔٛرٛد ٕ٘ی تاضذ٘ .تایح تحمیك حاوی اص ایٗ است و ٝفّی تٗ
حسٗ صٚاسٜای دس واس تشرٕ ،ٝت ٝسشاك ضٕاسی اص وتاب ٞای تٙیادی ٔ ٚطٟٛس دس ٔٛضٛفات تفسیش لشآٖ  ٚأأت
اص ٘ٛیسٙذٌاٖ تضسي ضیقٕٞ ٝچ ٖٛضیخ غذٚق ،عثشسی ،اتٗ عاٚٚس  ... ٚسفت ٕٞ ٚچٙیٗ ت ٝوتاب ٞای اغیُ
دس فش ًٙٞتطی ـ ٔا٘ٙذ غحیف ٝسزادیٟ٘ ٚ ٝذ اِثالغ ٝتٛر ٝداضت .عثقا تشرٕ ٝایٗ آحاس ت ٝرٟت تٟشٙٔ ٜذی اص
ٔحتٛای اسصضٕٙذ  ٚافتثاس ٘ٛیسٙذٌا٘طاٖ دس تثییٗ اغٔ ٚ َٛثا٘ی ٔزٞة تطیـ تشای فاسس صتا٘اٖ تاحیشٌزاس تٛدٜ
است.
ٍاصگاى كلیذی :غفٛی ،ٝتطیـ ،تأِیفات ،تشرٕ ،ٝفّی صٚاسٜای
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هقذهِ
ضیقیاٖ اص لشٖ دٞ ْٚزشی ٕٞضٔاٖ تا ٌستشش ٟ٘ضت فّٕی ائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ  ٚتحت تاحیش تٛغیٝ
ٞای ایطاٖ ،فقاِیت ٞای ٘ٛضتاسی خٛد سا آغاص وشد٘ذ .دس ع َٛتاسیخ اسالٔی چٙذ ٔمغـ صٔا٘ی سا ٔی
تٛاٖ ت ٝفٛٙاٖ اٚد فقاِیت ٞای فّٕی  ٚتأِیفی ضیقیاٖ ت ٝضٕاس آٚسد ٔا٘ٙذ سذٞ ٜای چٟاسْ  ٚپٙزٓ
ٞزشی و ٝضٕاسی اص تضسي تشیٗ دا٘طٕٙذاٖ ضیقی آحاس خٛد سا پذیذ آٚسد٘ذ .لشٖ ٞای د ٚ ٓٞیاصدٓٞ
ٞزشی ٘یض و ٝدٚساٖ حاوٕیت غفٛیاٖ دس ایشاٖ تٛد یىی اص ایٗ دٚسٞ ٜای دسخطاٖ  ٚپشتاس دس تاسیخ
فشٍٙٞی ضیق ٝت ٝضٕاس ٔی سٚد .فقاِیت ٞای فّٕی  ٚتشٚیزی ضیقیاٖ دس ایٗ فػش تحت تاحیش سیاست
ٞای ٔزٞثی ضاٞاٖ غفٛی سضذ  ٚسٚاد فشاٚا٘ی یافت ٚ ٝآحاس تسیاسی اص رّٕ ٝوتاب ٞای ٔتقذد دس
خػٛظ فّ ْٛدیٙی  ٚاغ َٛتطیـ ت ٝسضت ٝتحشیش دسآٔذ٘ذٔ ( .خال ٘ه :حٕٛیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٜ
ٚ ،11552سق  )2عثقا تأِیف ایٗ وتاب ٞا دس تشٚیذ ٔزٞة تطیـ  ٚآضٙا ساختٗ ضیقیا٘ی ؤ ٝذت ٞای
ٔذیذ دس ٔحشٔٚیت ت ٝسش تشد ٜتٛد٘ذ  ٚیا وسا٘ی و ٝتاص ٜتٔ ٝزٞة تطیـ دسآٔذ ٜتٛد٘ذٛٔ ،حش تٛد .دس
ٕٞیٗ ساستا وتاب ٞای اغِٛی  ٚتٙیادی تطیـ و ٝت ٝلّٓ دا٘طٕٙذاٖ ٘أذاس ضیق ٝدس ادٚاس ٌزضتٛ٘ ٝضتٝ
ضذ ٜتٛد ٘یض اص فشتی ت ٝصتاٖ فاسسی تشٌشدا٘ذٔ ٜی ضذ .تشرٕ ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛآحاس اٌش چ ٝاص چٙذ سذ ٜلثُ اص
غفٛیاٖ آغاص ضذ ٜتٛد ِٚی دس دٚس ٜغفٛی ٝتذا َٚتیطتشی یافت  ٚدس ٚالـ حشوت تشرٕٔ ٝت ٖٛفشتی سا
تایذ اص ٚیژٌی ٞای دٚس ٜغفٛی ٝدا٘ست چشا و ٝوتاب ٞای فّٕی دس دٚسٞ ٜای پیطیٗ ت ٝخػٛظ دس
لش٘ ٖٚخست فٕٔٛا ت ٝصتاٖ فشتی ٘ٛضتٔ ٝی ضذ٘ذ .تی ضه وسا٘ی و ٝت ٝواس تشرٕٔ ٝثادست ٔی وشد٘ذ
فال ٜٚتش آضٙایی  ٚتسّظ تش د ٚصتاٖ فشتی  ٚفاسسی ٔی تایست خٛد افشاد تحػیُ وشد ٚ ٜدا٘طٕٙذ تاضٙذ
تا تتٛا٘ٙذ ٔت٘ٛی و ٝفٕٔٛا تخػػی تٛد ٚ ٜاغغالحات خاغی داضتٙذ سا تشرٕ ٝوٙٙذٞ .ذف ٘ٛیسٙذ ٜدس
ایٗ ٔماِ ٝتشسسی سٔ ٟٓت شرٕاٖ دٚس ٜغفٛی ٝدس تثییٗ اغٔ َٛزٞة تطیـ استٛٔ ،ضٛفی و ٝت٘ ٝؾش
ٔی سسذ وٕتش ت ٝآٖ پشداخت ٝضذ ٚ ٜضایذ تتٛاٖ ٌفت – فّیشغٓ ٔغاِقات صیادی و ٝدستاس ٜدٚس ٜغفٛیٝ
ا٘زاْ ضذٛٔ - ٜسد غفّت لشاس ٌشفتٕٞ ٚ ٝیٗ أش ضشٚست ا٘زاْ ایٗ تحمیك سا ایزاب ٔی وٙذ .تذیٗ
تشتیة تحمیك حاضش ٔثتٙی تش ایٗ پشسص است ؤ ٝتشرٕاٖ دٚس ٜغفٛی – ٝتٚ ٝیژ ٜفّی تٗ حسٗ
صٚاسٜای_ چ ٝدستاٚسدٞا  ٚفّٕىشدٞایی دس صٔی ٝٙتشرٕٔ ٝت ٖٛدیٙی داضتٙذ؟ تشای پاسخ ت ٝایٗ پشسص
تا ٔشارق ٝت ٝوتة ٔٙثـ ضٙاسی ،وتاب ٞای تاسیخ غفٛیٔ ٚ ٝت ٖٛتاص ٔا٘ذ ٜاص آٖ دٚس ٜت ٝخػٛظ

ًقش هتزجواى عصز صفَی در تزٍیج هذّة تشیع 29 

٘سخٞٝای خغی ،تٌ ٝشدآٚسی اعالفات ٔٛسد ٘یاص الذاْ  ٚت ٝضىّی تٛغیفی – تحّیّی ت ٝتشسسی آٖ
پشداخت ٝضذ.
دستاس ٜرشیاٖ تشرٕ ٝوتة فشتی ت ٝفاسسی ٔماالت ا٘ذوی ٘ٛضت ٝضذ ٜو ٝتشخی ت ٝدٚس ٜپیص اص غفٛیٚ ٝ
تشخی ت ٝدٚس ٜپس اص آٖ ٔشتٛط ٔی ض٘ٛذ .آرستاش آرس٘ٛش دس ٔماِ ٝای " تاسیخ تشرٕٝاصفشتی ت ٝفاسسی
اص آغاص تا فػش غفٛی " سا تشسسی وشد ٜاست (آرس٘ٛشٕٞ )57-35 ،1371 ،چٙاٖ و ٝصٞشا فثذی دس "
فشایٙذ تشرٕٔ ٝت ٖٛغیشفاسسی دس دٚس ٜلاراس" فػش تقذ اص غفٛی ٝسا ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد ٜاست(فثذی،
 .)36-19 ،1391فثاس ٔیشی دس ٔماِ ٝسٚیىشد فّٕا ت ٝفاسسى ٍ٘اسى دس فػش غفٛی ٝتیطتش تٛٔ ٝضٛؿ
ٍ٘اسش ٞای فاسسی پشداخت ٚ ٝاِثت ٝاضاساتی ت ٝتشرٕٞ ٝای فػش غفٛی٘ ٝیض داسد .ت٘ ٝؾش اٟ٘ ٚضت
فاسسى ٍ٘اسى تشرٕ ٚ ٝضشح ٔتٗٞاى سٛدٔٙذ  ٚساٌ ٜطا دس دٚس ٜغفٛی ٝپذیذٛ٘ ٜیٙى تٛد و ٝدس ضىُ
حشوت فّٕى فشٍٙٞى ت ٝاٍ٘یضٌ ٜستشش تطیـ اص سٛى دا٘طٛساٖ پایٌٝزاسى ضذ(ٔیشی.)53-37 ،1377 ،
فال ٜٚتش ایٗ ٞاٛ٘ ،یسٙذٕٞ ٜیٗ ٔماِ ٝدس ٔماِٝای تحت فٛٙاٖ تشرٕ ٝوتة سیشٙٔ ٚ ٜالة أأاٖ دس
فػش غفٛیٛٔ ،ضٛؿ تشرٕٔ ٝت ٖٛتاسیخی سا تشسسی وشد ٜاستٔ .مأِ ٝزوٛس ،ت ٝایٗ ٘تیزٙٔ ٝتٟی ضذٜ
و ٝایٗ تشرٕٞٝا ٌشچ ٝت ٝاستمای سغح فّٕی فٕٔٛی ضیقیاٖ وٕه ٔیوشدِٚ ،ی ت ٝسثة أٛسی،
ٕٞچ ٖٛحزف اسٙاد سٚایات  ٚیا ٌشایص ت ٝادتیات حٕاسیٔ ،طىالتی ٘یض تٕٞ ٝشا ٜداضت ؤٕٟ ٝتشیٗ
آٟ٘ا واست ٝضذٖ اص اسصش فّٕی وتاب ٞای ٔٛسد ٘ؾش تٛد( حسیٗ صاد ٜضا٘ ٝچی .)48-35 ،1388 ،تٝ
ٞشحاَ تحمیمات ا٘زاْ ضذٔ ٚ ٜماالت ٘ٛضت  ٝضذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙا٘ذن ٞستٙذ  ٚوٕتش تٛٔ ٝضٛؿ ٔٛسد ٘ؾش
تٛر ٝوشد ٜا٘ذ.
تزجوِ كتة دیٌي در عصز صفَیِ
تا سٚی واس آٔذٖ غفٛیاٖ ،ضشٚست فاسسی وشدٖ ٔتٔ ٖٛزٞثی ضیق ٝدس ساس الذأات فشٍٙٞی دِٚت
لشاس ٌشفت .اص ایٗ س ٚافض ٖٚتش ٍ٘اسش ضٕاس لاتُ تٛرٟی آحاس رذیذ ت ٝفاسسی ,ضاٞذ تشرٕ ٝتسیاسی اص
ٔت ٖٛدیٙی سایذ دس ٔحافُ ضیق ٝدس ٕٞاٖ دٚسٞ ٜستیٓ .تٌ ٝفتٔ ٝتشرٓ تاسیخ اِحىٕای لفغی و ٝدس
اٚاخش لشٖ یاصد ٚ ٓٞاٚایُ لشٖ دٚاصدٞ ٓٞزشی ٔی صیست ،ٝتا آٖ صٔاٖ اوخش فّٔ ْٛتذا٘ ٚ ِٝٚمّی ٝتٝ
فاسسی تشرٕ ٝضذ ٜتٛد٘ذ(رقفشیاٍٖ٘ .)1097/3 ،1379 ،اٞی ت ٝوتة فٟشست ٘طاٖ ٔی دٞذ و ٝدس سذٜ
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ٞای د ٚ ٓٞیاصدٞ ٓٞزشی تیص اص پٙزا ٜتشرٕ ٝاص آحاس ٔتمذْ ٔ ٚتاخّش ضیقی دس ٔٛضٛفات ٔختّف-
افتمادی ،تفسیش ،سیش ،ٜفم ٚ ٝادفی -ٝپذیذ آٔذ٘ذ.
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دس خػٛظ تشرٕٔ ٝت ٖٛدیٙی ت ٝصتاٖ فاسسی چٙذ ٘ىت ٝلاتُ تٛر ٝاست٘ :خست آٖ و ٝضاٞاٖ غفٛی،
سیاس ت ٚیژ ٜای دس ایٗ صٔی ٝٙداضتٙذ  ٚت ٝعٛس سسٕی اص فإِاٖ ٔی خٛاستٙذ و ٝت ٝتشرٕ ٝآحاس ضیقٝ
تپشداص٘ذ و ٝتا آٖ صٔاٖ فٕٔٛاً ت ٝفشتی  ٚدس خاسد اص ٔحذٚد ٜرغشافیایی ایشاٖ ٘ٛضتٔ ٝی ضذ٘ذٕٝ٘ٛ٘ .
ٞایی اص ایٗ تٛغیٞ ٝای ضاٞاٖ غفٛی دس دست است  ٚتقیذ ٘یست و ٝفّٕای ضیق ٝدس ایٗ رٟت دٞی
فشٍٙٞی ٘مص داضتٙذ .دس دٚس ٜضا ٜعٕٟاسة اٞ 984 - 930( َٚزشی) و ٝدٚساٖ تخثیت حاوٕیت
غفٛیاٖ است ،ایٗ حشوت دلیماً تا ٞذف تشٚیذ تطیّـ دس ٔیاٖ سّٙیاٖ ایشاٖ د٘ثاَ ضذ  ٚایٗ ٘ىت ٝاص ٔمذٔٝ
ٞای ٔتشرٕاٖ ایٗ وتة دست ٔی آیذ؛ ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٔمذٔ٘ ٝقٕ ٝاهلل ٔطٟذی تش تشرٕ ٝوطف اِغٕٝ
چٙیٗ آٔذ" :ٜچ ٖٛتٙا تش حذیج سیٌَا هجالسکن تذكز علي تي اتیطالة ،دس اوخش اٚلات ٔزّس آٖ
ٔٙػة فاِی (ٔمػٛدٔ ،حٕذخاٖ اص أشای دٚس ٜغفٛی است(رقفشیاٖ ) )1105/3 ،1379 ،ت ٝروش ٔٙالة
آٖ ضا ٜاِٚیاءٔ ،ضیّٗ ٔ ٚحّّی تٛد ٕٛٞ ٚاس ٜخاعش فاعش آٖ رأـ ٔفاخشٔ ،تٛر ٝتش ایٗ تٛد و ٝتِّٛی ٚ
تثشّی ،دس ٔیاٖ ٔشدْ آضىاس ضٛد ٔ ٚقّٔ ٚ ْٛمشس تٛد و ٝتیطتش ٔشدٔاٖ ایٗ صٔاٖ ،اص اوخش احٛاَ ائٕٝ
عیثیٗ غافّٙذ ٔ ٚقشفت حٛالة ٔٙالة ایطاٖ ت ٝتفػیُ حاغُ ٘ذاس٘ذ ،فشٔٛد و ٝوتاب وطف اِغٕ ٝفی
ٔقشف ٝاالئٕ ٝو ٝرأـ تشیٗ وتة است دس ایٗ تاب ،اٌش وسی ت ٝپاسسی وٙذ ٘فـ آٖ فاْ ضٛد ٛٔ ٚاِیاٖ،
 ٕٝٞدس ٔقشفت أأاٖ وأُ  ٚتٕاْ ض٘ٛذٔ(".طٟذیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،6740 ٜسق )2
دس دٔٚیٗ تشرٕ ٝوطف اِغٕ٘ ٝیض ،و ٝدس فٟذ ضا ٜعٕٟاسة غفٛی  ٚت ٝدستٛس ٚی غٛست ٌشفتٝ
ٔتشرٓ دس ٔمذٔ ٝرّذ ا ،َٚت ٝروش خذٔات ضا ٜاسٕافیُ  ٚضا ٜعٕٟاسة پشداخت ٚ ٝپس اص آٖ دستاسٜ
تشخٛسد فّٕی تا سّٙیاٖ ٘ ٚح ٜٛآٖ اؽٟاس ٔی داسد و ٝتٟتشیٗ سٚش دس ٔزادِ ٝاستفاد ٜاص وّٕات ٔطٟٛسٜ
ٔ ٚمذٔات ٔسّٕ ٝاست  ٚچ ٖٛوتاب وطف اِغٕ ٝو ٝرأـ ایٗ أٛس است ... " :تِ ٝغت فشتی ٔسغٛس تٛد
 -1اص ایٗ وتة ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ٔفتاح اِٙزا ٜتشرٕ ٝفذ ٜاِذافی اتٗ فٟذ حّّی ,عشا ٜٚاِّغائف تشرٕٝ
اِغشائف اتٗ عاٚٚسٚ ,سیّ ٝاِٙزا ٜتشرٕ ٝاالفتمادات ضیخ غذٚق  ٚتشرٕ ٝتاب حادی فطش فالٔ ٝحّّی سا ٘اْ تشد
و ٝاغّة ت ٝلّٓ فّی تٗ حسٗ صٚاس ٜای  ٚدس صٔاٖ ضا ٜعٕٟاسة ا٘زاْ ضذ ٜا٘ذ .لاتُ تٛر ٝایٗ و ٝدس ٕٞیٗ
فػش وتاب ٞایی اص ا ُٞسّٙت ٘یض وٛٔ ٝسد لث َٛضیقیاٖ تٛد ت ٝفاسسی تشرٕٔ ٝی ضذ؛ ٔخالً فّی تٗ حسٗ صٚاسٜ
ای ،وتاب ٔغاِة اِس َٚٛاتٗ عّح ٝضافقی سا ت ٝفاسسی تشرٕ ٝوشد  ٚآٖ سا فٕذ ٜاِغاِة فی تشرٕ ٝإِٙالة
٘أیذ( .تٟشا٘ی ٚ 340 /15 ،1403 ،سفافی)14 /10 ،1416 ،

ًقش هتزجواى عصز صفَی در تزٍیج هذّة تشیع 29 

 ٚفاسسی صتا٘اٖ سا اص آٖ ،حؼّ ض أُ  ٚتٟش ٜوأُ ٘ثٛد تٙاتشایٗ خذاْ أیش وثیش ٚارة اِتٛلیش ،فٙاٖ ٕٞت
ت ٝغٛب ایٗ ٔمػٛد ٔقغٛف داضت ،ٝسلٓ تفشیس ٔزّّذ ا َٚاص وتاب ٔزوٛس ت ٝاسٓ ایٗ فمیش حمیش
صد٘ذ(".صٚاس ٜایٚ ،1381 ،سق  .)1ایٗ سخٙاٖ تٚ ٝضٛح ،سیاست فشٍٙٞی فػش ضا ٜعٕٟاسة سا ٘طاٖ
ٔی دٞذ  ٚد ٚتشرٕ ٝتمشیثاً ٕٞضٔاٖ اص وطف اِغٕ٘ ٚ ٝیض د ٚتشرٕ ٝاص احتزاد عثشسی دس ٕٞیٗ صٔاٖ ٔی
تٛا٘ذ 1ضاٞذی تش فقاِیت فشاٚاٖ ایٗ حشوت دس فػش ٔزوٛس تاضذ.
ت٘ ٝؾش ٔی سسذ و ٝفقاِیت ٌستشد ٜایٗ حشوت تش ٘ٛاحی خاسد اص لّٕش ٚغفٛیاٖ  ٓٞتاحیشٌزاس تٛد ٜتٝ
عٛسی و ٝدس ٕٞیٗ دٚس ٜحىٔٛت عٕٟاسة ا َٚدس ٙٞذٚستاٖ ٘یض واس تشرٕ ٝت ٝفاسسی د٘ثاَ ٔی ضٛد ٚ
ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ تشرٕ ٝوتاب اِخشائذ  ٚاِزشائح 2سا٘ٚذی تا ٘اْ وفای ٝإِٙٔٛیٗ است ؤ ٝحٕذضشیف ٘أی اص
ٔمشتاٖ ضا ٜعٕٟاسة تشای سّغاٖ اتشاٞیٓ لغة ضا( ٜدسٌزضتٞ 998 ٝزشی) ٔی ٍ٘اسدٔ ( .حٕذ ضشیف،
ٔخغٛط ت ٝضٕاسٚ ،9527 ٜسق  )2ایٗ حشوت تا اٚاخش فٟذ غفٛی اِثت ٝتا ضذت وٕتشی ادأ ٝیافت ٚ
وتاب ٞای دیٍشی ٔا٘ٙذ اسضاد ضیخ ٔفیذ ٘یض تشرٕ ٝضذ٘ذ.
تشرٕ ٝآحاس فشتی ضیق ٝت ٝفاسسی ،تٛسظ فإِاٖ  ٚدس ٔٛاسدی ضخػیت ٞای دسر ٝا َٚاص ایٗ لطش  -وٝ
خٛد ،آحاس ٕٟٔی داضتٙذ -غٛست ٔی ٌشفت 3.حسٗ تٗ حسیٗ سثضٚاسی ٘ضد فالٔ ٝحّّی  ٚفخشإِحممیٗ
دسس خٛا٘ذ ٜتٛد  ٚفال ٜٚتش تشرٕٞ ٝای روش ضذ ٜاص ا٘ (ٚه :سثضٚاسیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،1049 ٜسق
 )2تاِیفات چٙذی ٘یض داضت .فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای چٟشٔ ٜطٟٛس لشٖ د ٓٞدس ایٗ صٔی٘ ،ٝٙیض ٘ضد فإِاٖ
صٔاٖ خٛد ٔخُ ٔحمّك وشوی تحػیُ وشد ٜتٛد ٘ ٚؾاْ اِذیٗ احٕذ غفاسی  ٓٞاص ٘ٛیسٙذٌاٖ پشآٚاص ٜایٗ
فػش است ِٚی دس وٙاس ایٙاٖ ضخػیت ٞای ٌٕٙأی ٔا٘ٙذ ٔحٕذضشیف خادْ( ٘هٔ :حٕذ ضشیف،
ٔخغٛط ت ٝضٕاسٚ ،9527ٜسق ٔ ، )2حٕذٔسیح (٘هٔ :حٕذ ٔسیحٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،7230 ٜسق ٚ )2
٘قٕ ٝاهلل ٔطٟذی  ٓٞت ٝچطٓ ٔی خٛس٘ذ و ٝساتم ٝفّٕی دسخطا٘ی اص ایطاٖ ٘مُ ٘طذ ٜاست(٘ه :حسیٗ
صاد ٜضا٘ ٝچی.)115 ،1394 ،

1

 ایٗ تشرٕٞ ٝا ت ٝلّٓ فّی تٗ حس ٗ صٚاس ٜای٘ ،قٕ ٝاهلل سضٛی ٘ ٚؾاْ اِذیٗ احٕذ غفاسی ا٘زاْ ضذ ٜاست.2
 اِخشائذ  ٚاِزشائح (لٓٛٔ ،سس ٝإِٟذی ،تی تا) ٘ٛضت ٝلغة اِذیٗ سا٘ٚذی (دسٌزضتٞ 573 ٝزشی) ،اص وتاب ٞایی است و ٝدس تابٔقزضات ٙٔ ٚالة ائٕٛ٘ ٝضت ٝضذٙٔ ٚ ٜثـ تسیاسی اص تاِیفات تقذ اص خٛد تٛد ٜاست.
3
 أا ٌا ٜوسا٘ی تٛد٘ذ و ٝضغُ ٔتشرٕی داضت ٚ ٝدس ایٗ واس ،حشف ٝای تٛد٘ذ .یه ٕ٘ ،ٝ٘ٛفّی تٗ ٔحٕذ أأی اص فإِاٖ لشٖ دٚاصدٜٞزشی است و ٝوتاب ٞای ٔتقذدی سا ت ٝفاسسی تشرٕٕٛ٘ ٝد(٘ه :خٛا٘ساسی1390 ،ق ٚ 213 /4 ،رقفشیاٖ.)1102/3 ،1379 ،
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تٛر ٝت ٝفٟشست ٘اْ وتة تشرٕ ٝضذ ٜدس ایٗ دٚس٘ ،ٜطاٖ ٔی دٞذ ؤ ٝتشرٕاٖ دس تشرٕٞ ٝای خٛد
اغّة وتاب ٞایی سا ا٘تخاب ٔی وشد٘ذ و ٝاص اسصش  ٚافتثاس لاتُ لثِٛی تشخٛسداس تٛد٘ذ .وطف اِغٕ ٝفّی
تٗ فیسی استّی ،ت ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ وتاب تشرٕ ٝضذ ٜدس ٔٛضٛؿ خٛد ،اٌش چ ٝاص آحاس ٔتاخّش ت ٝضٕاس ٔی سٚد
٘ ٚضدیه ت ٝفٟذ غفٛی ٝت ٝسضت ٝتحشیش دسآٔذِٚ ٜی ت ٝدِیُ اتماٖ آٖ دس استفاد ٜاص ٔأخز ٔقتثش ٍ٘ ٚشش
٘سثتاً فإِا٘ ٝحاوٓ تش آٖ ،وتاتی اسصضٕٙذ ت ٝضٕاس ٔی سٚد .تشرٕ ٝایٗ وتاب فمظ چٙذ د ٝٞپس اص تاِیف
آٖ ،ت ٝلّٓ حسٗ تٗ حسیٗ سثضٚاسی ( ٘ه :سثضٚاسیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،12198 ٜسق  2ت ٝتقذ) خٛد
ٔی تٛا٘ذ دِیّی تش ٔٛلقیت ٕٔتاص وتاب  ٚاستمثاَ ٔشدْ اص آٖ تّمی ضٛد.
وطف اِغٕ ٝاص ٕٞاٖ آغاص دٚس ٜغفٛی ٔٛسد تٛر ٝفإِاٖ  ٚحاوٕاٖ لشاس ٌشفت  ٚتٟٙا دس فٟذ ضاٜ

عٕٟاسة اٞ 984 - 930( َٚزشی) ،س ٝتاس ت ٝفاسسی تشٌشدا٘ذ ٜضذ .اؽٟاسات ٔتشرٕاٖ وطف اِغٕٝ
دستاس ٜفّّت ا٘تخاب ایٗ وتاب ٌٛیای اسصش  ٚافتثاسش دس آٖ صٔاٖ است .یىی اص ٔتشرٕاٖ ایٗ وتاب،
٘قٕ ٝاهلل تٗ لشیص سضٛی حسیٙی ٔطٟذی دس ٔمذٔ ٝوتاتص ،پس اص اضاس ٜت ٝالذأات ضاٞاٖ غفٛی دس
ٌستشش تطیـ دس تاب فّّت ا٘تخاب آٖ تشای تشرٕ ٝاؽٟاس ٔی داسد و ٝرأـ تشیٗ وتاب دس " روش
ٔٙالة"  " ٚاحٛاَ ائٕ ٝعیثیٗ" است(ٔطٟذیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،6740 ٜسق .)2دس دٔٚیٗ تشرٕٝ
وطف اِغٕ٘ ٝیض ،و ٝدس فٟذ ضا ٜعٕٟاسة غفٛی  ٚت ٝدستٛس ٚی غٛست ٌشفتٔ ٝتشرٓ ٘اضٙاس ،دس
ٔمذٔ ٝرّذ ا َٚتا اضاس ٜت ٝفّّت تشرٕ ٝوتابٔ ،ی ٌٛیذ " :عشیك احسٗ دس ٔزادِ ،ٝآٖ است و ٝتٝ
وّٕات ٔطٟٛسٔ ٚ ٜمذٔات ٔسّٕ ٝتاضذ  ٚتٟتشیٗ تاِیف  ٚصیثاتشیٗ تػٙیف و ٝآٖٔ ،طتُٕ تش اخثاس
ٔطٟٛسٔ ٚ ٜمذٔات ٔسّٕٔ] ٝی تاضذ[ و ٝراحذاٖ ٔزٞة سا اص تسّیٓ آٌٖ ،شیضی ٔ ٚقا٘ذاٖ سا اص لثَٛ
آٌٖ ،ضیشی ٘یست  ٚت ٝضشٚست ،افتشاف ت ٝآٖ ٔی تایذ ٕ٘ٛد ،وتاب وطف اِغٕ ٝاست ؤ ٝزتٕـ اخثاس
ٔمشّس ٚ ٜرأـ ٔمذٔات ٔسّٕ ٝاست ٔ(" ...طٟذیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،6740 ٜسق ٚ 2رقفشیاٖ،1379 ،
 .)1105/3فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای ٘یض دس تشرٕ ٝاش اص ایٗ وتاب تش إٞیت  ٚافتثاس آٖ تاویذ ٔی
ٕ٘ایذ(ٔطٟذیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،6740 ٜسق  ٚ 2 ٚ 1رقفشیاٖ.)1108/3 ،1379 ،
پیذاست وٌ ٝضیٙص ایٗ وتاب تشای تشرٕ ٝت ٝرٟت افتثاس فّٕی تٛد ٜو٘ ٝضد ٔتشرٕا٘ص داضت ٝاست.
ایٗ ٘ىت ٝدستاس ٜدیٍش وتاب ٞای تشرٕ ٝضذ ٜدس دٚسٛٔ ٜسد تحج یقٙی احتزاد عثشسی  ٚاسضاد ضیخ ٔفیذ
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٘یض غذق ٔی وٙذ .وتاب احتزاد عثشسی اص تاِیفات ٔقتثش دس ایٗ تاب ٘ضد ضیقیاٖ تٛد 1.فّی تٗ حسٗ
صٚاس ٜایٔ ،تشرٓ ایٗ وتاب دس فّّت ٌضیٙص آٖ تشای تشرٕ ،ٝتیاٖ ٔی داسد و ٝاحتزاد عثشسی اص رّٕٝ
آحاسی است و ٝاص فثاسات سّیس  ٚپشٔقٙا  ٚاضاسات ِغیف تشخٛسداس تٛد ٚ ٜتٕٞ ٝیٗ سثة تش تاِیفات
تسیاسی اص تضسٌاٖ تشتشی یافت ٝاستٚ .ی دس تیاٖ إٞیت وتاب ٔی افضایذ " :دس ٚالـ تحشی است
ٔطح ٖٛت ٝرٛاٞش ٘فیسٔ ٚ ٝحیغی است ّٕٔ ٛاص فٛایذ ضشیفٝ؛ ٔحّّی ت ٝفػاحتی و ٝتػیشت حالثٝ
فػحای صٔأٖ ,خُ آٖ وٕتش دیذٔ ٚ ٜضیّٗ ت ٝتالغتی و ٝسأق ٝغایث ٝتّغای دٚساٖ ,غیت فذیُ آٖ
وٕتش ضٙیذ( "... ٜصٚاسیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،2123 ٜسقٕٞ ٚ )5چٙیٗ ت ٝتٛغی ٝسیذ تٗ عاٚٚس تٝ
پسشش ٘سثت تٔ ٝغاِق ٝآٖ اضاسٔ ٜی ٕ٘ایذ(صٚاسیٔ ،خغٛط ت ٝضٕاسٚ ،2123 ٜسق  .)6تشرٕٔ ٝىشس ٚ
ٕٞضٔاٖ ایٗ وتاب ٘یض خٛد ٔی تٛا٘ذ ضاٞذ تش ٔٛسد تٛرّ ٝتٛدٖ آٖ تاضذ .ضٟشت  ٚافتثاس اسضاد ضیخ ٔفیذ
دس تیٗ ضیقیاٖ ٚ ٓٞاضح  ٚتذیٟی است 2.تذیٗ تشتیة دس دٚسٛٔ ٜسد تحج وتاب ٞای ٔتقذدی ت ٝصتاٖ
فاسسی تاِیف یا تشرٕ ٝضذ٘ذ.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تیطتش ایٗ ٌ ٝ٘ٛتاِیفات سا دس دٚس ٜغفٛیٔ ٝی تٛاٖ یافت و ٝت ٝدستٛس ضاٞاٖ غفٛی پذیذ
آٔذ ٜا٘ذ .افضایص ایٗ دست ٝاص تاِیفات٘ ،اضی اص اٞذاف سیاسی  ٚفشٍٙٞی تٛد و ٝضاٞاٖ غفٛی د٘ثاَ ٔی
وشد٘ذ یقٙی ٌستشش تطیّـ ٘ ٚطش فمایذ آٖ 3.دس ایٗ صٔی ،ٝٙت ٝخػٛظ ٔی تٛاٖ اص دٚس ٜضا ٜعٕٟاسة
اٞ 984 -930( َٚزشی) غفٛی یاد وشد و ٝیىی اص دٚسٞ ٜای فقاَ تاِیف وتة ضیقی تٛد ٚ ٜخٛد ضاٜ
عٕٟاسة ،س ٟٓصیادی دس ایٗ أش داضت؛ اص رّٕ ٝد ٚوتاب دس ٔٛضٛؿ سیش ٜت ٝفشٔاٖ ٚی  ٚت ٝلّٓ فّی
تٗ حسٗ صٚاسٜای تاِیف  ٚتشرٌٕ ٝشدیذ٘ذ.
1

 ٌفتاس تشخی اص دا٘طٕ ٙذاٖ ٔثیّٗ ایٗ أش است .حشّ فأّی ،عثشسی سا فإِی فاضُ  ٚفمیٟی ٔحذث  ٚحم ٝتشٔی ضٕشد  ٚوتاتص ساخٛب  ٚپشفایذٔ ٜی دا٘ذ(حش فأّیٔ .)17/2 ،1404 ،زّسی تا ٚرٛد تػشیح تش ٔشسُ تٛدٖ اوخش اخثاس احتزادٔ ،ی ٌٛیذ و ٝاص وتة
ٔقشٚف است(ٔزّسی .)18/1 ،1403 ،یٛسف تحشا٘ی (دسٌزضتٞ 1186 ٝزشی) تا اضاس ٜت ٝستایص سیذ تٗ عاٚٚس اص وتاب احتزاد
تاویذ ٔی وٙذ و ٝتسیاسی اص ٔتاخشیٗ ،اص آٖ اخز وشد ٜا٘ذ(تحشا٘ی ،وطى .)301 ،1 ،َٛخٛا٘ساسی  ٓٞتاویذ ٔی وٙذ وتاتی ٔقتثش ٔ ٚقشٚف
٘ضد ضیقیاٖ تٛد ٜاست(خٛا٘ساسی)29/1 ،1390 ،
2
 دستاس ٜضخػیت ضیخ ٔفیذ ٍ٘ا ٜوٙیذ ت :ٝحّّی ،حسٗ تٗ یٛسف1381 ،ق ،خالغ ٝااللٛاَ٘ ،زف ،حیذسی ،ٝچاج د ٚ 147 ،ْٚتفشضی،سیذ ٔػغفی تٗ حسیٗ٘ ،1418 ،مذ اِشراَ ،لٓٛٔ ،سس ٝآَ اِثیتٔ .315 /4 ،حٕذتالش ٔزّسی دستاس ٜوتاب اسضاد أ ٚی ٌٛیذ وٝ
ٔطٟٛستش اص ِّٔٛفص است(ٔزّسی.)27/1 ،1403 ،
3
 اص رّٕ ٝاِٚی ٗ وتاب ٞایی و ٝت ٝخٛاست ضاٞاٖ غفٛی ٘ٛضت ٝضذ ,وتاب فمذ اِحسیٙی ت ٝلّٓ حسیٗ تٗ فثذاِػٕذ رثافی(دسٌزضتٞ 984 ٝزشی)  -پذس ضیخ تٟایی -دس فم( ٝتحمیك رٛاد ٔذسسی ,یضدٌّ ,ثٟاس ,تی تا)  ٚت ٝدستٛس ضا ٜعٕٟاسة ا ٚ َٚوتاب
رأـ فثاسی اص ضیخ تٟاء اِذیٗ فأّی (فشاٞا٘ی ،تی تا )35 ،دس فم ٚ ٝت ٝدستٛس ضا ٜفثاس أ َٚی تاضٙذ.
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سًذگاًي ٍ شخصیت سٍارُ ای
ات ٛاِحسٗ فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای ٔٙتسة ت ٝلشی ٝصٚاس ٜدس استاٖ اغفٟاٖ تٛد ٚ ٜدس ضٟش اغفٟاٖ
سى٘ٛت داضت(تغذادی ،تی تا .)745/1 ،فثذ اهلل افٙذی اص ٚی تا فٙاٚیٗ فاضُ فآِ ٔ ٚفسش فمیٚ ٝ
ٔحذث ٘اْ تشد ٜو ٝحاوی اص ٔشتث ٝفّٕی ٚی ٔی تاضذ .ت٘ ٝؾش ا ٚصٚاسٜای دس وتاب ٞایص تٕایُ تٝ
تػٛف داضت(فثذ اهلل افٙذی .)394/3 ،1401 ،آلا تضسي تٟشا٘ی ٘یض اص ا ٚتا فٛٙاٖ ٔفسش یاد ٔی وٙذ(
تٟشا٘ی.)... ٚ 422/3 ٚ 289/1 ،1403 ،
دستاس ٜدٚس ٜتحػیُ اتٛاِحسٗ صٚاس ٜایٕٞ -ا٘ٙذ ادٚاس دیٍش ص٘ذٌا٘ی ا – ٚآٌاٞی ٞای صیادی دس دست
٘یست أا تش اساس ٘اْ تشخی اص استاداٖ ٚی و ٝدس وتة تشارٓ ت ٝآٖ ٞا اضاس ٜضذٔ ٜی تٛاٖ حذس ٞایی
صد .احتٕاال ا ٚتحػیالتص سا دس صادٌاٞص یقٙی صٚاس ٜآغاص وشد ت ٝخػٛظ آٖ و٘ ٝضد یىی اص فإِاٖ
ا ُٞصٚاس٘ ٜیض ت ٝتحػیُ فّٓ پشداخت .ایٗ ضخع سیذ غیاث اِذیٗ رٕطیذ صٚاسٜای ٔفسش لشآٖ است
و ٝتٙا تٌ ٝفت ٝفثذاهلل افٙذی ،ات ٛاِحسٗ صٚاسٜای تفسیش لشآٖ سا اص ا ٚآٔٛخت(فثذاهلل افٙذی،1401 ،
 ٚ 394/3تٟشا٘ی  .)309/4 ،1403،سیذ غیاث اِذیٗ ٔزوٛس اص ٔقاغشاٖ ٔحمك وشوی تٛد ٚ ٜوتاب
تفسیشی ت٘ ٝاْ تفسیش رٕطیذ ٘ٛضت ٝتٛد( تٟشا٘ی .)270/4 ،1403 ،ات ٛاِحسٗ صٚاسٜای دس وتاب ِٛأـ
اال٘ٛاس خٛد اص ٚی ٘اْ تشدٔ ٚ ٜی ٌٛیذ  ":تٙذ ٜحمیش تی ٔمذاس سا استادی تٛد و ٝا ٚسا غیاث اِذیٗ رٕطیذ
ٔی ٌفتٙذ  .ا ٚاص سادات صٚاس ٜتٛد  ٚتسیاس فاضُ  ٚوأُ تٛد (".تٟشا٘ی .)43 ،1411 ،دستاسٚ ٜی ٔغاِة
تیطتشی دس وتة تشارٓ ٘یأذ ٜاست.
احتٕاال صٚاسٜای پس اص تحػیالت ٔمذٔاتی تشای ادأ ٝتحػیُ ت ٝضٟشٞای دیٍش  ٚحٛصٞ ٜای فّٕیٝ
ضیق ٝسفش وشد ٜاست .تا تٛر ٝت ٝایٗ و ٝا ٚسا اص ضاٌشداٖ ٔحمك وشوی فّی تٗ فثذاِقاِی رثُ
فأّی(دسٌزضتٞ 940 ٝزشی) دا٘ست ٝا٘ذ(تٟشا٘یٔ )361/18 ،1403 ،ی تٛاٖ تػٛس ٕ٘ٛد و ٝصٚاسٜای تٝ
فشاق ؤ ٝذتی ٔحُ تحػیُ  ٚتذسیس ٔحمك ٔضتٛس تٛدٔ(ٜذسس تثشیضی )247/5 ،1347 ،سفش وشدٜ
تاضذٞ .ش چٙذ و ٝدس ایٗ تاس ٜت ٝیمیٗ ٕ٘ی تٛاٖ سخٗ ٌفت صیشا ٔحمك وشوی دس فٟذ ضا ٜعٕٟاسة تٝ
ایشاٖ آٔذ ٚ ٜدس ٔٙاغة سٚحا٘یت دستاسی اضتغاَ داضت (٘هٔ :یش احٕذی ٚ )68 ،1369 ،تّٕز صٚاسٜای
٘ضد ا٘ ٚیض ٔی تٛا٘ست ٝدس ایٗ ایاْ تاضذ و ٝدس ایٗ غٛست تایذ ت ٝداساِحى ٝٔٛلضٚیٗ سفت ٝتاضذ.
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ؽاٞشا ات ٛاِحسٗ صٚاسٜای استاد دیٍشی دس تفسیش داضت ٝو ٝاص ا ٚتا ٘اْ سیذ ٌاصس یاد ضذ( ٜتٟشا٘ی،1403 ،
 ٚ )309 ٚ 270/4تفسیشی ت٘ ٝاْ تفسیش ٌاصس تٚ ٝی ٔٙتسة است .أا ضخػیت ٚی ت ٝدسستی ضٙاختٝ
٘طذ ٜاست .آلا تضسي تٟشا٘ی دس یه را احتٕاَ داد ٜو ٝتفسیش ٌاصس ٕٞاٖ تفسیش رٕطیذ تاضذ(تٟشا٘ی،
 ٚ )270/4 ،1403دس رای دیٍش احتٕاَ داد ٜوٕٞ ٝاٖ تفسیش فاسسی رالء االرٞاٖ ٘ٛضت ٝات ٛاِحسٗ
رشرا٘ی تاضذ (تٟشا٘ی )123/5 ،1403 ،و ٝوتاتی تضسي است  ٚدس یاصد ٜرّذ ٔٙتطش ضذ( ٜحسیٙی،1402 ،
 ٚ )419/2اٌش احتٕاَ ٔضتٛس دسست تاضذ اتٛاِحسٗ رشرا٘ی فٛق اِزوش ٘یض اص استاداٖ فّی صٚاسٜای ٔی
تاضذ.
فّی صٚاسٜای دس وتاب ِٛأـ اال٘ٛاس ٕٞچٙیٗ اص ضخع دیٍشی ت٘ ٝاْ سیذ فثذاِٞٛاب حسیٙی رشرا٘ی
ٔغاِثی ٘مُ ٔی وٙذ (.فثذ اهلل افٙذی )394/3 ،1401 ،فثذاِٞٛاب رشرا٘ی ؽاٞشا اص ٘ٛیسٙذٌاٖ اٚاخش لشٖ
٘ٞ ٟٓزشی تٛد ٚ ٜوتاتی دس ٔٛضٛؿ تٙضی ٝا٘ثیاء داضت ٝاست .پسش ا٘ ،ٚؾاْ اِذیٗ فثذاِحی اص فإِاٖ ٚ
٘ٛیسٙذٌاٖ ٔطٟٛس فػش ضا ٜعٕٟاسة غفٛی  ٚغاحة تاِیفات ٔتقذدی دس فّ ْٛفمّی ٘ ٚمّی
تٛد(خٛا٘ساسی.)192/4 ،1390 ،
اص ٔیاٖ ضاٌشداٖ صٚاسٜای ٔالفتح اهلل تٗ ضىشاهلل ضشیف واضا٘ی (دسٌزضت 988 ٝیا ٞ 997زشی) اص ٕٝٞ
ضٙاخت ٝضذ ٜتش  ٚپشآٚاص ٜتش است و ٝدس وطٕیش فٛت وشد .اص ا ٚت ٝفٛٙاٖ فمیٔ ٚ ٝتىّٓ ٘اْ تشد ٜضذِٚ ٜی
ؽاٞشا تثحش ا ٚدس تفسیش تٛد ٜچٙاٖ و ٝد ٚوتاب تفسیش فاسسی ٘ٛضت ٝت٘ ٝاْ ٞای ٟٔٙذ اِػادلیٗ فی
تفسیشاِمشآٖ إِثیٗ  ٚاِضاْ إِخاِفیٗ ٚ ،خالغ ٝإِٟٙذ و ٝتّخیع وتاب ا َٚاست .تفسیش ٟٔٙذ وتاتی
تضسي دس س ٝرّذ  ٚت ٝصتاٖ فاسسی تٛد ٚ ٜدس آٖ ت ٝرٟت اِضاْ ا ُٞسٙت اص سٚایات آ٘اٖ تسیاس تٟش ٜتشدٜ
است ٘ ٚیضوتاب تفسیش دیٍشی داضت ٝت ٝصتاٖ فشتی تا ٘اْ صتذ ٜاِتفاسیش و ٝآٖ  ٓٞوتاتی تضسي تٛد(٘ه:
تٟشا٘ی .)334/7 ٚ 36 ٚ 7/18 ٚ 193/23 ،1403 ،اص تاِیفات دیٍش ا ٚضشحی فاسسی تش ٟ٘ذ اِثالغ ٝاست
ت٘ ٝاْ تٙثی ٝاِغافّیٗ و ٝدس ساَ 1303دس تٟشاٖ ت ٝچاج سسیذ ٜاست (سیذ افزاص حسیٗٚ133 ،1409 ،
 ٚ 358 ٚ 208 ٚ 168تغذادی ،تی تا ٚ 815/1 ،تٟشا٘ی .)447 ٚ145/4 ،1403 ،إٞ ٚچٙیٗ تشرٕ ٝای اص
لشآٖ ت ٝصتاٖ فاسسی اسائ ٝداد ٜو ٝدس حاضی ٝلشآٖ ٘ٛضت ٝضذ ٜتٛد( تٟشا٘ی.)297ٚ127/4 ،1403 ،
فّی صٚاسٜای دس فٟذ ضا ٜاسٕافیُ  ٚضا ٜعٕٟاسة غفٛی ٔی صیست  ٚدس ٚالـ ٔیتٛاٖ ا ٚسا ٘ٛیسٙذٜ
ٔ ٚتشرٓ دستاس ضا ٜعٕٟاسة ت ٝضٕاس آٚسد و ٝاغّة تاِیفاتص تشای ٚی تٛد ٜاست (فثذاهلل افٙذی،1401 ،
.)395/3
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آثار
عوذُ الطالة في تزجوِ الوٌاقة
فّی تٗ حسٗ صٚاس ٜای ،وتاب ٔغاِة اِس َٚٛاتٗ عّح ٝضافقی سا ت ٝفاسسی تشرٕ ٝوشد  ٚآٖ سا فٕذٜ
اِغاِة فی تشرٕ ٝإِٙالة ٘أیذ(تٟشا٘ی ٚ 340 /15 ،1403 ،سفافی.)14/10 ،1416 ،
تزجوِ الوٌاقة
ایٗ احش ،یىی اص تشرٕٞ ٝای وتاب وطف اِغٕ ٝاست و ٝدس ساَ ٞ 938زشی ت ٝلّٓ فّی تٗ حسٗ
صٚاسی (دسٌزضتٞ 988 ٝزشی) تشای أیش لٛاْ اِذیٗ غٛست ٌشفت ٝاست( 1 .تٟشا٘یٚ )139/4 ،1403 ،
ٌٛیا ضاٌشدی ٔحمّك وشوی (دسٌزضتٞ 940 ٝزشی) سا ٘یض ٕ٘ٛد ٜتٛدٚ .ی تالش تسیاسی دس رٟت فاسسی
ساصی ادتیات دیٙی تطیّـ ت ٝواس تست و ٝاص فٟشست آحاس ٚی ,لاتُ ف ٟٓاست .آحاس ٚی تمشیثاً ٍٕٞی تٝ
فاسسی ٔی تاضٙذ و ٝتخطی سا تاِیفات  ٚتمی ٝسا  -و ٝتقذاد چطٍٕیشی ٞستٙذ -تشرٕٞ ٝا ضأُ ٔی
ض٘ٛذ و ٝاص آٖ رّٕٔ ٝی تٛاٖ ضشح فاسسی ٟ٘ذ اِثالغ ٚ ٝوتاب ٞای ٔٛسد تحج دس ایٗ را سا ٘اْ
تشد(٘ه :فثذاهلل افٙذیٔ ٚ 396 -394/3 ،1401 ،ذسس تثشیضی.)393/1 ،1347،
صٚاسٜای دس تشرٕ ٝوطف اِغٕٕٞ ٝچ ٖٛاغّة واسٞای تشرٕ ٝای خٛد ،اص افضٚدٖ ٔغّثی تش ٔحتٛیات
وتاب خٛدداسی ٕ٘ٛد ٚ ٜفمظ ت ٝتشرٕ ٝفثاسات فشتی تسٙذ ٜوشد ٜاست .ا ٚتػشیح ٔی وٙذ و ٝدس
تشٌشداٖ وتاب وطف اِغٕ ،ٝضی ٜٛاختػاس سا دس پیص ٌشفت ٚ ٝایٗ أش سا اص عشیك حزف تشخی اص تىشاسٞا
تحمّك تخطیذ ٜاست تا تش فایذٞ ٜش ٔغّة تیافضایذ(صٚاسیٔ ،خغٛط ٚ ،1531سق  ٚ )2دس ٕٞیٗ ساستا
سّسّ ٝسٙذ سٚایات سا حزف وشد ٜاستٚ .ی دس تشرٕ ٝخٛد فال ٜٚتش روش اِفاػ فشتی آیات لشآ٘ی ،اص
اضقاس فاسسی وٕه ٌش فت ٚ ٝدس ٔٛاسد ٔتقذد تٙٔ ٝؾٛس صیثا ساختٗ فثاسات  ٚتیاٖ ٔمػٛد خٛد ،اتیات
فاسسی سا آٚسد ٜاست .إٞ ٚچٙیٗ اضقاس فشتی ِّٔٛف سا فیٙاً تاصٌ ٛوشد ٚ ٜتقذ ت ٝفاسسی تشٔی ٌشدا٘ذ .اص
ٚیژٌی ٞای تشرٕ ٝإِٙالة  ٚدیٍش تشرٕٞ ٝای صٚاسی فثاسات فاسسی سٚاٖ  ٚساد ٚ ٜفاسی اص استقاسات ٚ

٘ -1سخٞ ٝای خغّی ٔتقذدی اص آٖ ,دس وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی ٔ ٚشفطی ٚرٛد داسد .ایٗ وتاب ،ت ٝساَ
ٞ 1381زشی دس ا٘تطاسات اسالٔی ٝتٟشاٖ ت ٝچاج سسیذ.
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غٙایـ ادتی ٔی تاضذ .ایٗ تشرٕٕٞ ٝشا ٜتا اغُ فشتی وطف اِغٕ ٝت ٝضٕیٕٔ ٝمذٔ ٝای اص اتٛاِحسٗ
ضقشا٘ی  ٚتػحیح سیذ اتشاٞیٓ ٔیا٘زی ت ٝچاج سسیذ ٜاست.
ًشز االهاى في االسفار ٍ االٍطاى( یا ًشز االهاى هي االخطار السفز ٍ االسهاى)
تشرٕ ٝفاسسی وتاب االٔاٖ سیذ تٗ عاٚٚس است و ٝدس آداب سفش ٘ٛضت ٝضذ ٜاست(تٟشا٘ی،1403 ،
 ٚ 343/2سیذ افزاصحسیٗ ٚ 580 ،1409 ،وِٛثشي ،وتاتخا٘ ٝاتٗ عاٚٚس.)52 ،
طزاٍُ اللطائف في تزجوِ الطزائف
تشرٕ ٝوتاب عشائف اتٗ عاٚٚس است و ٝتشای ضا ٜعٕٟاسة ا٘زاْ ضذ ٚ ٜتٚ ٝی تمذیٓ ٌشدیذ ٜاست
ایٗ لذیٕی تشیٗ تشرٕ ٝاص وتاب ٔزوٛس ٔی تاضذ(سیذ افزاص حسیٗ ٚ 377 ٚ 117 ،1409 ،وِٛثشي،
وتاتخا٘ ٝاتٗ عاٚٚس .)102 ،وتاب اِغشائف اتٗ عاٚٚس دس ٔغافٗ ٔ ٚخاِة خّفای سٌ ٝا٘ٛ٘ ٝضت ٝضذٜ
است.
هجوع الْذی
وتاتی فاسسی دس لػع ا٘ثیا  ٚائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ دس چٟاس تاب (تٟشا٘یٚ 103/17 ٚ 47/20 ،1403 ،
حسیٙی ٚ 22/3 ،1402 ،تغذادی ،تی تا )745/1 ،فثذاهلل افٙذی ٌفت ٝاست و ٝآٖ سا دس اسدتیُ  ٚتثشیض
دیذ ٜاست ٘ ٚسخ ٝای ٘یض دس ٘ضد خٛد ا ٚتٛد ٜاست و 44ٝتاب داضت ٚ ٝوتاتی تضسي  ٚپشفائذ ٜتٛد ٜاست(
تٟشا٘ی.)47/20 ،1403 ،
تزجوِ الخَاص
تفسیشی اص لشآٖ ت ٝصتاٖ فاسسی است  ٚدس ٚالـ تشرٕ ٝای ٔختػش است تا اضاساتی وٛتا ٜت ٝآیاتی وٝ
دستاس ٜأاْ فّی  ٚا ُٞتیت فّی ٟٓاِسالْ ٘اصَ ضذ ٜاست(تغذادی ،تی تا ٚ 745/1 ،سیذ افزاصحسیٗ،
 )132ٚ114 ،1409اتٕاْ ٍ٘اسش آٖ دس ساَ ٞ 947زشی لٕشی تٛد ٚ ٜچٙذ ٘سخ٘ ٝالع اص آٖ ٔٛرٛد
است .یه ًسخِ شاهل سَرُ ّای صٔش تا ٔشیٓ و ٝدس لشٖ یاصد ٓٞتحشیش ضذ٘ ٚ ٜسخ ٝدیٍش اص
ٔائذ ٜتا اٚاسظ تشائت و ٝتاسیخ تحشیش ٘ذاسد( حسیٙی 30/2 ،1402 ،تٟشا٘ی.)100/4 ،1403 ،
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تزجوِ تفسیز اهام عسکزی(ع)
صٚاسٜای وتاب تفسیش ٔٙسٛب ت ٝأاْ فسىشی فّی ٝاِسالْ سا ت ٝفشٔاٖ ضا ٜعٕٟاسة تشرٕ ٝوشد(فثذاهلل
افٙذی )395/1401،3 ،و ٝدس آٖ ویفیت تٛت ٝضا ٜعٕٟاسة تیاٖ ضذ ٜاست(تٟشا٘ی.)10/26 ،1403 ،
كتاب الوشار
حاد فّی اغغش لضٚیٙی دس ا َٚوتاتص اص ایٗ وتاب ٘مُ ٔی وٙذ ٘ ٚاْ ٔی تشد(تٟشا٘ی.)319/20 ،1403 ،
هکارم الکزائن(تزجوِ هکارم االخالق)
تشرٕٔ ٝىاسْ االخالق عثشسی است دس دٚاصد ٜتاب و ٝدس احٛاَ پیأثش  ٚس ٗٙا ٚاست(تغذای ،تی تا،
 ٚ 745/1سیذ افزاصحسیٗ )121 ،1409 ،ایٗ وتاب یه تاس دس ساَ  1300دس تٛالق  ٚتاس دیٍش دس 1303
چاج ضذ ٜاست(تٟشا٘ی.)147/22 ،1403 ،
رٍضِ االاتزار
ضشح ٟ٘ذ اِثالغ ٝفاسسی(تغذادی ،تی تا ٚ 745/1 ،سیذ افزاصحسیٗ ٚ )358 ،1409 ،ؽاٞشا تشرٕ ٝآٖ ٓٞ
تٛد٘ ٜسخ ٝای اص آٖ سا و ٝآلا تضسي دیذ ٜتٛد ٜدس ٞ947زشی لٕشی ٘ٛضت ٝضذ ٜتٛد(تٟشا٘ی،1403 ،
ٔ .)285/11تأسفا٘٘ ٝسخ ٝای اص ایٗ وتاب یافت ٘طذ تا ت ٝعٛس دلیك ٔٛسد تشسسی لشاس ٌیشد.
لَاهع االًَار
خالغ ٝوتاب احسٗ اِىثاس تا اضافات ِٛ ٚاحك(تغذادی ،تی تا ٚ 745/1 ،تٟشا٘ی )289/1 ،1403 ،تاِیف
دیٍش حسٗ تٗ فّی صٚاس ٜایِٛ ،أـ اال٘ٛاس اِی ٔقشف( ٝفی ٔٙالة االئٕ)ٝاالعٟا ٘اْ داسد(تٟشا٘ی،1403 ،
ٙٔ ٚ 368 /22ضٚی ،فٟشست ٘سخٞ ٝای خغی فاسسی ٚ 984 ،حسیٙی )156/2 ،1402 ،و ٝدس ساَ 955
ٞزشی آٖ سا ت ٝپا یاٖ تشد ٚ ٜتٌ ٝفت ٝفثذاهلل افٙذی ،وتاتی ٔتذا َٚتٛد ٜاست .ایٗ احش فاسسی ،خالغ ٝای
اص وتاب احسٗ اِىثاس ٚسأیٙی ٔی تاضذ  ٚت ٝدستٛس ضا ٜعٕٟاسة غفٛی ا٘زاْ ضذ ٜاست .صٚاسٜای دس
ایٗ واس خٛد فال ٜٚتش تّخیع وتاب ٔزوٛس ،ضٕاسی اص احادیج ٔقػٔٛیٗ سا ٘یض تش آٖ افضٚدٜ
است(فثذاهلل افٙذی ٚ 365/3 ،1401 ،تٟشا٘ی ٚ 368/22ٚ361/18ٚ289/1 ،1403 ،حسیٙی،1402 ،
٘ .)157/2سخ ٝای اص ایٗ وتاب ت ٝدست ٘یأذ.
ِٛأـ اال٘ٛاس داسای یه ٔمذٔ ٝدس اغ َٛدیٗ ٕٞ - ٚا٘ٙذ وتاب احسٗ اِىثاس -چٟاسد ٜتاب دس ضشح احٛاَ
چٟاسدٔ ٜقػٔ ْٛی تاضذ وٞ ٝش تاب خٛد تش چٙذیٗ فػُ ٔطتُٕ ٔی ٌشدد(.فثذاهلل افٙذی،1401 ،
 ) 365/3غاحة سیاؼ اِقّٕاء و ٝایٗ وتاب سا دیذ ٜاص آٖ دس وتاب ا٘ساب اِٛٙاغة خٛد ٘مُ ٔی وٙذ  ٚاص

ًقش هتزجواى عصز صفَی در تزٍیج هذّة تشیع 119 

٘ٛیسٙذٌاٖ ٔقاغشٔ ،الفّی تٗ فثذاِقؾیٓ ٚافؼ خیاتا٘ی تثشیضی (ٚالدت ٞ 1282زشی) دس وتاب ٚلایـ
االیاْ ٔغاِثی سا اص آٖ تاصٌ ٛوشد ٜاست(٘ه :تٟشا٘ی٘ .)361/18 ،1403 ،سخ ٝای اص ایٗ وتة ت ٝدست
٘یأذ.
تحفِ الذعَات
وتاتی است فاسسی دس افٕاَ ساَ فثذاهلل افٙذی ٔی ٌٛیذ و ٝآٖ سا دس اسدتیُ دیذ ٜتٛد .تاسیخ وتاتت آٖ
ٞ 947زشی است(تٟشا٘ی.)432/3 ،1403 ،
ٍسیلِ الٌجاُ
تشرٕ ٝوتاب افتمادات ضیخ غذٚق است(تغذادی ،تی تا ٚ 745/1 ،تٟشا٘ی.)79/4 ،1403 ،
هزاُ الصفا
سساِ ٝای است ت ٝفاسسی(تغذادی ،تی تا ٚ )745/1 ،فثذاهلل افٙذی و٘ ٝسخ٘ ٝالػی اص آٖ سا ٔطتُٕ تش
اٚاخش وتاب ،دس ٞشات دیذ ٜتٛدٔ ٜی ٌٛیذ و ٝؽاٞشا اٚائُ وتاب دس احٛاالت ٙٔ ٚالة ائٕ ٚ ٝیا افٕاَ تٛدٜ
است .آلاتضسي تشاساس ٘سخ ٝای و ٝدس تثشیض دیذ ٚ ٜتاسیخ ٍ٘اسضص ٞ 951زشی لٕشی تٛدٔ ٜی ٌٛیذ
اٚایُ وتاب دس ٔٙالة  ٚادفی ٚ ٝآداب صیاست فتثات است ٕٞچٙیٗ دس اتتذای وتاب رذِٚی داضتٔ ٝطتُٕ
تش ع ٚ َٛفشؼ رغشافیایی تسیاسی اص ضٟشٞا و ٝتشای لثّ ٝیاتی واستشد داضت ٝاست(تٟشا٘ی،1403 ،
.)276/20
تزجوِ احتجاج
ایٗ وتاب تشرٕ ٝای اص وتاب االحتزاد عثشسی است و ٝدس صٔاٖ ضا ٜعٕٟاسة  ٚت ٝفشٔاٖ ٚی ا٘زاْ
ضذ ٜاستٔ .تشرٓ ت ٝاحتٕاَ لٛی فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای است و ٝیىی اص ٘سخٞ ٝای ٔٛرٛد اص ایٗ
وتاب ت٘ ٝاْ ٚی ٘أٍزاسی ضذ ٜاست(وطف االحتزاد ،ضٕاسٛٔ 2123 ٜرٛد دس وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس
سضٛی) .أا ٘سخٛٔ ٝرٛد دیٍش ت٘ ٝاْ ٔالفتح اهلل واضا٘ی(دسٌزضت )995ٝضاٌشد صٚاسٜای است و ٝاِثت ٝدس
ٞیچ یه اص ٘سخٞ ٝای ٔضتٛس تاییذی تش ٘اْ ٔتشرٓ ٘طذ ٜاست ِٚی تا تٛر ٝت ٝایٗ و ٝوتة ضشح احٛاَ
دس صٔش ٜتاِیفات صٚاسٜای ت ٝوطف االحتزاد ٘یض اضاس ٜوشد ٜا٘ذ ٔی تٛاٖ تػٛس وشد و٘ ٝسخٛٔ ٝرٛد تٝ
٘اْ ٔالفتح اهلل واضا٘ی سٛ٘ ٚیسی اص وتاب استادش تٛد ٜتاضذٔ .تشرٓ دس فّت ٌضیٙص وتاب عثشسی
تشای تشٌشدا٘ذٖ ت ٝفاسسی ،اؽٟاس ٔی داسد و ٝآٖ اص صٔش ٜآحاسی است و ٝفثاساتی سّیس  ٚپشٔقٙا ٚ
اضاساتی ِغیف داسد  ٚتٕٞ ٝیٗ سثة تش تاِیفات تسیاسی اص تضسٌاٖ تشتشی داسد .ا ٚدس إٞیت ایٗ وتاب ٔی
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ٌٛیذ ":دس ٚالـ تحشی است ٔطح ٖٛت ٝرٛاٞش ٘فیسٔ ٚ ٝحیغی است ّٕٔ ٛاص فٛایذ ضشیفٔ ،ٝحّّی تٝ
فػاحتی و ٝتػیشت حالث ٝفػحای صٔاٖ ٔخُ آٖ وٕتش دیذٔ ٚ ٜضیٗ ت ٝتالغتی و ٝسأق ٝغایث ٝتّغای
دٚساٖ غیت فذیُ آٖ وٕتش ضٙیذ(".ٜصٚاسی٘ ،سخ ٝخغیٚ ،2123سق )5إٞ ٚچٙیٗ دس ایٗ تاب تٝ
تٛغی ٝسیذ تٗ عاٚٚس ت ٝپسشش ٔثٙی تش ٔغاِق ٝایٗ وتاب اضاسٔ ٜی وٙذ(.صٚاسی٘ ،سخ ٝخغی ،2123
ٚسق ٔ ) 6تشرٓ دس اتتذای وتاب اؽٟاس ٔی داسد و ٝتشای تقٕیٓ فٛائذ وتاب تشای فٕٔ ْٛشدْ  ٚافضایص
تٟشٜٚسی آٖ تشای خٛاظ تالش وشد ٜتا دس تشرٕ ٝایٗ احش ،اص تىّفات  ٚتػٙقات دس فثاست پشداصی
خٛدداسی وٙذ ٔ ٚغاِة وتاب سا و ٝت ٝسثة فثاسات ٔطىُ فشتی دٚس اص دستشس ٔشدْ ٔا٘ذ ٜتٛد دس لاِة
فثاسات ساد ٜفاسسی دسآٚسد تا " دیذ ٜتیٙایاٖ اص رٕاَ تاوٕاَ ٔقا٘ی آٖ ٔحؾٛػ  ٚدَ ٘ادا٘اٖ اص ٚغف
فٛاسف ٔقاسف آٖ تٟشٙٔ ٜذ ٌشدد"(صٚاسی٘ ،سخ ٝخغی ٚ ،2123سق .)5
ٔتشرٓ دس واس خٛد تا سفایت أا٘ت  ٚتذ ٖٚافضٚدٖ ٔغّثی اص خٛد ،ت ٝتشٌشداٖ فثاسات اوتفا وشد ٚ ٜحتی
سّسّ ٝسٙذ سٚایات سا دس تشرٕ ٝآٚسد ٜاست .دس تشخی ٔٛاسد ٘یض اغُ فثاسات فشتی سا روش وشد ٚ ٜسپس
ت ٝتشرٕ ٝفاسسی آٖ ٞا پشداخت ٝاست .ایٗ ٔٛاسد تیطتش دس خػٛظ آیات لشآ٘ی  ٚتشخی احادیج ٔطٟٛس
ٔا٘ٙذ حذیج ِٛح ٔی تاضذ( ٘ه :صٚاسی٘ ،سخ ٝخغی ٚ ،2123سق  )38-36تٟٙا ٔغّثی ؤ ٝتشرٓ اص خٛد
ت ٝوتاب افضٚد ٜاست ٔمذٔ ٝای چٙذ غفح ٝای دس تحج أأت ٔی تاضذ و ٝدس آٖ تا روش ادِ ٚ ٝضٛاٞذ
لشآ٘ی دسغذد احثات أأت دٚاصد ٜأاْ تشآٔذ ٜاست(٘ه :صٚاسی٘ ،سخ ٝخغی ٚ ،2123سق.)6 -2
هفتاح الٌجاح
تشرٕ ٝای اص وتاب فذ ٜاِذافی است  ٚتقضی ادفی ٝسا ٘یض ت ٝآٖ افضٚد ٜاست .فثذ اهلل افٙذی ٘سخ ٝای اص
آٖ سا دس ٞشات دیذ٘ ٚ ٜیض دس وتاتی ت٘ ٝاْ سفی ٝٙا ُٞتیت تاِیف ٞ 1079زشی لٕشی اص آٖ ٘مُ ضذٜ
است(تٟشا٘یٕٞ )355/21 ،1403 ،چٙیٗ فٟشست ٘ٛیساٖ دیٍش اص آٖ ت ٝفٛٙاٖ ":وتاتی است فاسسی دس
ادفی "ٝیاد وشد ٜا٘ذ(تغذادی ،تی تا ٚ 745/1 ،تٟشا٘ی ٚ 355/21 ،1403 ،فٟشست ٔشفطیٚ 248/1 ،
حسیٙی.)107/1 ،1409 ،
ت ٝرض ٔٛاسد فٛق اص د ٚاحش دیٍش فّی صٚاسٜای دس وتة فٟشست تذٞ ٖٚیچ تٛضیحی٘ ،اْ تشد ٜضذ ٜت٘ ٝاْ
ٞای :ضشح غحیف ٝسزادی( ٝتٟشا٘ی ٚ )353/3 ،1403 ،تشرٕ ٝغحیف ٝسزادی(ٝحسیٙی.)366/1 ،1409 ،
اص آٖ رایی و ٝوتة فٛق دس حاَ حاضش ٔٛرٛد ٘یستٙذ ٕ٘ی تٛاٖ دستاس ٜآٖ ٞا اؽٟاس ٘ؾش وشد.

ًقش هتزجواى عصز صفَی در تزٍیج هذّة تشیع 119 

ًتیجِ گیزی
دس ف ػش غفٛی ٝدس ساستای فشاٌیش وشدٖ ٔزٞة تطیـ دس ایشاٖٕٞ ،شا ٜتأِیفات ٔزٞثی ت ٝصتاٖ فاسسی،
ضٕاسی اص اسصضٕٙذتشیٗ وتة فإِاٖ ضیقی دس ٔٛضٛفات اغ َٛدیٗ  -تٚ ٝیژ ٜأأت –  ٚاحادیج ٚ
ادفی ٝائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ ت ٝصتاٖ فاسسی تشرٕ ٝضذ٘ذ .فّی تٗ حسٗ صٚاسٜای سا ،و ٝخٛد فإِی تحػیُ
وشد ٜتٛد ،ضایذ تتٛاٖ ٔ ٟٓتشیٗ  ٚپشواستشیٗ ٔتشرٓ فػش غفٛی دا٘ست و ٝدس وٙاس تأِیفاتص تشرٕٝ
ٞای ٔتقذدی سا ٘یض فشا ٓٞساخت .تشرٕٞ ٝای ا ٚاص د ٚوتاب ٔٔ ٚ ٟٓقتثش دس ٔٛضٛؿ أأت -وطف
اِغٕ ٚ ٝاالحتزاد – عثقا دس آضٙایی ایشا٘یاٖ فاسسی صتاٖ تا اغٔ َٛزٞة ضیقٛٔ ٝحش تٛد ٜاستٛ٘ .یسٙذٜ
وطف اِغٕ ٝتالش وشد ٜتا اص سٚایات تاسیخی ا ُٞسٙت دستاس ٜص٘ذٌی أأاٖ ضیق ٝتٟش ٜتثشد  ٚتی ضه
ٔتٗ فاسسی ضذ ٜایٗ وتاب ٔی تٛا٘ست سإٙٞای خٛتی تشای آضٙایی ٞش چ ٝتیطتش ا ُٞسٙت ایشاٖ تا
ضخػیت أأاٖ ا ُٞتیت تٛد ٜتاضذ .دس وٙاس ایٗ ٞا تشٌشداٖ فاسسی وتاب افتمادات ضیخ غذٚق وٝ
یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ وتة دس اغ َٛفمایذ ضیقی است  ،واسی تضسي  ٚتاحیشٌزاس ت ٝضٕاس ٔی آیذ  ٚدلت
٘ؾش ٞ ٚذفذاسی ٔتشرٓ دس ا٘تخاب وتاب ٞایص سا ٘طاٖ ٔی دٞذ .سٚیىشد فّی صٚاسٜای ت ٝتشرٕٔ ٝتٖٛ
تفسیشی ضیقی ٘یض حىایت اص فشاست ٘ ٚیاص سٙزی ا ٚاص ٚضـ رأق ٝداسد .دس صٔا٘ی و ٝاوخش تفاسیش لشآٖ
ت ٝصتاٖ فشتی تٛد٘ذ  ٚاٌش  ٓٞت ٝفاسسی ٘ٛضتٔ ٝی ضذ٘ذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای اغغالحی  ٚغیش لاتُ استفاد ٜتشای
فٕ ْٛتٛد٘ذ ،د ٚاحش فاسسی صٚاسٜای دس تفسیش لشآٖ وٕه فشاٚا٘ی تٛد تشای آضٙایی فاسسی صتا٘اٖ تا
فش ًٙٞلشآ٘ی  ٚتفسیش ا ُٞتیتی  ٚضیقی .چٙاٖ و ٝپیذاست أ ٚت ٖٛتفسیشی سا تشرٕ ٝوشد ٜوٓٞ ٝ
وٛتاٞ ٜستٙذ ٛٔ ٚرة خستٍی خٛا٘ٙذٕ٘ ٜی ض٘ٛذ ٛٔ ٓٞ ٚضٛفات اغّی ضیقی یقٙی اغُ أأت دس آٖ
ٞا تیطتش ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاستٕٞ .چٙیٗ آحاس دیٍش صٚاسٜای دس ٔٛضٛفات ادفی ٚ ٝحذیجٔ ،خاعثاٖ
خٛد سا اص دیذٌاٞ ٜا  ٚا٘ذیطٞ ٝای ائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ آٌأ ٜی ساخت تا فٙایت ت ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝائٕٝ
فّی ٟٓاِسالْ دس لاِة دفاٞا ٙٔ ٚارات ٞا ت ٝتیاٖ  ٚتثییٗ ٔثا٘ی  ٚاغ َٛدیٙی ٘یض ٔی پشداختٙذ  ٚدس
حمیمت ادفیٔ ٝاحٛس ٜتٛ٘ ٝفی رٙث ٝآٔٛصضی  ٚتقّیٕی داضت ٝاستٔ .ی تٛاٖ تػٛس وشدٖ و ٝتشرٕٔ ٝتٖٛ
ادفیٔ – ٝا٘ٙذ دفاٞای غحیف ٝسزادی ٚ ٝت ٝخػٛظ دفای ٔىاسْ االخالق – تا افضایص ٔیضاٖ دسن
ٔشدْ اص ٔفاٞیٓ دفاٞاٛٔ ،رة آضٙایی تیطتش ٔشدْ تا فش ًٙٞا ُٞتیت فّی ٟٓاِسالْ ضذ ٜتاضذ.
تا تٛر ٝتٔ ٝغاِة روش ضذ ٜدس ٔمأِ ٝی تٛاٖ ٔساِ ٝای ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ تحمیك ٔثٙی تش ٘مص ٔتشرٕاٖ
دس تثییٗ فمایذ  ٚفش ًٙٞضیقی دس ایٗ دٚس ٜسا ایٗ ٌ ٝ٘ٛپاسخ داد و ٝفّی صٚاسٜای  ٚدیٍش ٔتشرٕاٖ
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فػش غفٛی تا تشرٕٞ ٝا  ٚتاِیفات خٛد تخص لاتُ ٔالحؾ ٝای اص اغٔ ٚ َٛثا٘ی تطیـ  ٚفش ًٙٞضیقی
سا تٔ ٝحافُ فٕٔٛی ٚاسد ساختٙذ .یىی اص ٘ىاتی و ٝسٛدٔٙذی  ٚتاحیشٌزاسی واسٞای ایٙاٖ سا تیطتش
ٔی وٙذ تٛٙؿ ٔٛضٛفی وتاب ٞای تشرٕ ٝای آٖ ٞا است ت ٝعٛسی و ٝت ٝفٛٙاٖ ٔخاَ آحاس فّی تٗ حسٗ
صٚاسٜای اص وتاب ٞای تخػػی افتمادی تا ٔت ٖٛفٕٔٛی تش دس ادفی ٚ ٝآداب سا ضأُ ٔی ضٛد  ٚعثیقتا
ٚرٛد وتاب ٞای دیٙی ٔ ٚزٞثی ت ٝصتاٖ فاسسی ت ٝسٚاد ٔزٞة تطیـ دس ٔیاٖ ایشا٘یاٖ فاسس صتاٖ ٚ
تحىیٓ افتماداتطاٖ ٔٛحش تٛد ٜاست .تا ایٗ حاَ چ ٖٛاعالفات دلیمی اص خٛا٘ٙذٌاٖ ٔ ٚشارق ٝوٙٙذٌاٖ تٝ
ایٗ آحاس دس ٕٞاٖ صٔاٖ ،دس دست ٘یست ت ٝدسستی ٕ٘ی تٛاٖ ٔیضاٖ تاحیشٌزاسی ایٗ تشرٕٞ ٝا سا دسیافت.
فْزست هٌاتع
 آرس٘ٛش ،آرستاش .)1376( .تاسیخ تشرٕٝاصفشتی ت ٝفاسسی اص آغاص تا فػش غفٛی٘ .طشی ٝتشرٕاٖ ٚحی ،دٚس،5 ٜ(ضٕاس.48-25 :)18 ٜ
 تغذادی ،اسٕافیُ پاضا (.تی تا)ٞ .ذی ٝاِقاسفیٗ .تیشٚت :داس احیاء اِتشاث اِقشتی. تٟشا٘ی ،آلاتضسي1411( .ق) .احیاء اِذاحش .تیشٚت :داساالضٛاء. __________1411 ( .ق) اِحمائك اِىأ .ٝٙتیشٚت :داساالضٛاء. __________1403( .ق) .اِزسیق ٝاِی تػا٘یف اِطیق .ٝتیشٚت :داساالضٛاء. رقفشیاٖ ،سس1379( .َٛش) .غفٛی ٝدس فشغ ٝدیٗ  ٚفش ٚ ًٙٞسیاست .لٓ :پژٞٚطىذ ٜحٛص ٚ ٜدا٘طٍا.ٜ حشّ فأّیٔ ،حٕذ تٗ حسٗ1404( .ق) .أُ اآلُٔ .تحمیك سیذ احٕذ حسیٙی .تغذاد ٔ :ىتث ٝاال٘ذِس. حسیٗ صاد ٜضا٘ ٝچی ،غالٔحسٗ .)1388( .تشرٕ ٝوتة سیشٙٔ ٚ ٜالة أأاٖ دس فػش غفٛی .پژٞٚص ٞایتاسیخی  ،دٚس( ،1 ٜضٕاس48-35:)2 ٜ
 حسیٗ صاد ٜضا٘ ٝچی ،غالٔحسٗ .)1394 ( .سیشی دس ٔٙاتـ ضیقی تاسیخ ائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ اص استّی تا ٔزّسی،لٓ  :پژٞٚطٍا ٜفّ ٚ ْٛفش ًٙٞاسالٔی.
 حسیٙیٔ ،حٕذ سضا .)1402( .فٟشست ٘سخٞ ٝای خغی وتاتخا٘ ٝآیت اهلل ٌّپایٍا٘ی .لٓٔ :ىتث ٝاِسیذاٍِّپایٍا٘ی.
 حسیٙی (حائشی) سضٛیِٚ ،ی تٗ ٘قٕ ٝاهللٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)14935 ٜا٘ٛاس اِسشائش ٔ ٚػثاح اِضائشٔ .طٟذ:وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی.
 حٕٛیٔ ،حٕذ تٗ اسحاقٔ( .خغٛط ت ٝضٕاسٟٙٔ .)11552 ٜذ اِفاضّیٗ فی ٔقشف ٝاالئٕ ٝاِٟذا ٜاِىأّیٗٔ .طٟذ:وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی.
 خٛا٘ساسیٔ ،حٕذتالش1390 (.ق)  .سٚضات اِزٙات ،تٟشاٖ :وتاتفشٚضی اسالٔی.ٝاِشفافی ،فثذ اِزثاس 1416 ( .ق)ٔ .قزٓ ٔا وتة فٗ اِشس ٚ َٛا ُٞتیت .ٝلٓٛٔ :سس ٝا ُٞاِثیت.
 -صٚاسی ،فّی تٗ حسٗٔ(.خغٛط ت ٝضٕاس .)1631 ٜتشرٕ ٝإِٙالةٔ .طٟذ :وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی.
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 __________ٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)2123 ٜوطف االحتزادٔ .طٟذ :وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی. سثضٚاسی تیٟمی ،حسٗ تٗ حسیٗٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)12198 ٜتشرٕ ٝوطف اِغٕ .ٝلٓ :وتاتخا٘ٔ ٝشفطی.____________________ٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)1049 ٜساح ٝاالسٚاح ٘ٛٔ ٚس االضثاح .لٓ :وتاتخا٘ٝ
ٔشفطی.
سیذ افزاص حسیٗ1409 (.ق) .وطف اِحزة  ٚاالستاس فٗ اسٕاء اِىتة  ٚإِٙماس .لٓ :لٓٔ ،ىتث ٝآی ٝاهلل ٔشفطی.
 عثشسی ،احٕذ تٗ فّی( .تی تا) .االحتزاد .تحمیك سیذ ٔحٕذتالش خشساٖ .لٓ :داساِٙقٕاٖ. عثشسی ،فضُ تٗ حسٗ1417( .ق) .افالْ اِٛسی تافالْ اِٟذی .لٓٛٔ :سس ٝآَ اِثیت. ______________1406( .ق) .تاد إِٛاِیذ .لٓٔ :ىتث ٝآی ٝاهلل ٔشفطی. فثذاهلل افٙذی1401( .ق) .سیاؼ اِقّٕاء  ٚحیاؼ اِفضالء .تحمیك سیذ احٕذ حسیٙی اضىٛسی .لٓ :وتاتخا٘ ٝآیٝاهلل ٔشفطی.
 فثذی  ،صٞشا .)1391( .فشایٙذ تشرٕٔ ٝت ٖٛغیشفاسسی دس دٚس ٜلاراسی٘ .ٝطشیٔ ٝغاِقات تشرٕ. ٝدٚس( ،10 ٜضٕاسٜ.36-19 :)38
 ٔزّسیٔ ،حٕذتالش1403( .ق) .تحاساال٘ٛاس .تیشٚتٛٔ :سس ٝاِٛفا. ٔحٕذضشیف ّٔمة ت ٝخادْٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)9527 ٜوفای ٝإِٙٔٛیٗ فی ٔقزضات ائٕ ٝإِقػٔٛیٗٔ .طٟذ:وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذس سضٛی.
 ٔحٕذٔسیحٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)7230 ٜتشرٕ ٝاالسضاد .لٓ :وتاتخا٘ٔ ٝشفطی. ٔذسس تثشیضیٔ ،حٕذفّی1374( .ش) .سیحا٘ ٝاالدب .تٟشاٖ :خیاْ. ٔطٟذی٘ ،قٕ ٝاهلل تٗ لشیصٔ( .خغٛط ت ٝضٕاس .)6740 ٜتشرٕ ٝوطف اِغٕٔ .ٝطٟذ :وتاتخا٘ ٝآستاٖ لذسسضٛی.
 ٔیشاحٕذیٔ ،شیٓ1369( .ش) .دیٗ  ٚدِٚت دس فػش غفٛی .تٟشاٖ :ا٘تطاسات أیشوثیش. ٔیشی ،فثاس .)1377( .سٚیىشد فّٕا ت ٝفاسسى ٍ٘اسى دس فػش غفٛیٔ .ٝزّ ٝحٛص .ٜدٚس( ،15 ٜضٕاس:) 89-90 ٜ.432-370

