سـال هطتن | ضماسه هفذهن |بهاس و تابستاو 1399

تذلیل يمص جهاد کبیش دس تىلیذ ػلىم ايسايی اسالهی
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یعا اعهصسژفاى ژیاغهااژیصژضشوس  هسژ ىی ـژیعلا اژیعلالژوژآبژ تملاژ لشژ
اکمذ.ژیصژی لدژ
فملژ جه ذیاپژو و ؾگشیبژیعالژکپژقشآبژیصژآبژ پژ ههدژک سشژ هدژ 
سوتژو و ؼژدسژ«تذاسلژاقؼژ هلهدژک سلشژدسژتىلسلذژفالى ژیاغلهااژیعلا ا»ژ هلقژ
یعال.ژ قژیکمىبژالص ژیعالژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعا اژدسژ مهىسسژیعا اژی شیبژ
ت ذ لژ پژگمتمهبژؽىدتژولاژکقژوژکسفژسی غپژآبژ هژ ههدژک سشژکپژ اژتىیاذژ پ ژ کاژ
یصژ تغسش هژدسژتذىلژفاى ژیاغلهااژتق سلشژؽلىدتژ مچملهبژدسژی هله ژیعلالژوژ ملسدژ
اتىیاذژفماسه ژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعلا اژدسژ جله ـژ
ی هه ژدسژ پ ق ژوسىعتگاتژ 
فاماژسیژ هژکمذسژ ىی پژکمذ.ژ مه شی دتژی دژوشعلؼژ غلشحژیعلالژکلپژاقلؼژ هلهدژ
ک سشژدسژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعا اژچسغال؟ژوهع ژیدتمهلاژآبژیعالژکپژیعلتذاللژ
جه ذیاپژ هژقشآبژوژد گشژ مه ـژد ماژوژ قه اپژکشدبژ هژفاى ژیاغهااژعکىالستژ شی ملذژ
اتسجپیػژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعا اژدسژتشیصژیاقا ژیعلا اژخىی لذژ لىد.ژی لدژ
وژ 
قهلپتژکىؽسذ ژیعالژ هژتذاسلژ قذیقاژ ههدژک سشژوژ هژی ضیسژکته خهاپیسژ پژتذاسلژ
اقؼژ ههدژک سشژدسژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعا اژ پشدیصدژوژ پژی دژاتسجپژسعسذ ژیعالژ
ىضلىؿؽمهعلاژ

کپژ هژتقى الژ مسپژفاماتژؽمهخالژکهفاژاغ الژ پژ مله ـژ قشفتلاتژ
سوػؽمهعاژفذسخژدسژیعتم هطژیصژ مه ـژ قشفتلاتژ
اغ اژدسژفاى ژ ىسدژیعتم هطژوژ 
اتىیبژ پژتىلسذژفاى ژیاغهااژیعا اژدعالژ هفال .ژ

سوػؽمهعاتژ مه ـژ قشفتاتژی تههد .ژ
واژههای کلیذی:ژ ههدک سشتژفاى ژیاغهااتژ 

 اقتاظیاؼ ٢لك٣ه و کالم پژوههگاه ٚلىم اقالهی اهام ياظ.akf474@yahoo.com ،٤
تاؼیص پػیؽل2488/7/28 :
تاؼیص ظؼیا٢ت2488/3/1 :

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

<;B

همذهه

ظٞعٞهها و يگؽايیهای ظايهمًعاو و ظلكىؾاو خهاو اقالم به ویژه ه٧ام هٗٛن ؼهبؽی

یکی اؾ

ضاهًهای ،ظؼ يى٘ و کی٣یت ٚلىم ايكايی ؼایح و هىخىظ ظؼ هداهٚ ٙلمـی ٕآ کاظهیـکٔ:

اهام
ظايهگاهها اقتطؽاج نعه

اقت .يگؽايیهای آياو اؾ ایى خهت اقت که ٚلىم ايكايی ؼایح ظؼ
ايكـاونًاقـی اوهايیكـن< اقـت کـه بؽایًـع آو ظؼ زـالتی

و بؽگؽ٢ته اؾ هکت لیبؽالیكـن; و

خاهٛهقاؾی و اظاؼه خاهٛه بؽ اقاـ قکىالؼیكن= اقت .تسمیل ایى يگؽل بؽ

ضىلبیًايه،


هلتهای هكلماو بهضًىو هؽاکؿ ٚلمی و آهىؾنـی خهـاو اقـالم ،يـىٚی خ٣ـا و ٖلـن

هلتهای هكلماو و همچًـیى هلـت خمهـىؼی اقـالهی ایـؽاو ،ظؼ
هینىظ Eؾیؽا 
هسكىب 
زىؾه ٚلىم ايكايی اؾ هًاب ٙهت٧ى و ًٞی همچىو ٦ؽآو و ؼوایا هًٛىهاو بؽضىؼظاؼيع که
هیتىايًع ٚلىم ايكايی اقالهی
بهؽهگیؽی اؾ ؼول اقتًباِ و اقتعالل يسیر ،
بهؽههًعی و 
با 
آیـهای تبٛیـت اؾ ک٣ـاؼ و هٛايـعاو ؼا
ؼا تىلیع و ٚؽَه کًًع .بؽ همیى اقاـ٦ ،ؽآو کـؽین ظؼ 
هی٢ؽهایعD :با ظنمًاو ب هوقیله ٦ؽآو خهاظ ٚلمـی ايدـام ظهیـع و ایـى خهـاظ
همًى٘ کؽظه و 
ٚلمی ؼا يیؿ خهاظ کبیؽ هٛؽ٢ی يمىظه اقت٢ٕ Cؽ٦او .ٔ>;:اها همکى اقـت بؽضـی بـ ه ظلیـل
ٚىاهل هطتل ،١با اقت٧الل خمهىؼی اقالهی ظؼ تىلیـع ٚلـىم ايكـايی و تبٛیـت يکـؽظو اؾ
خهاو ٞؽب ظؼ ایى ٚؽيه ،نبهه ایداظ کًًع و وابكته يبىظو به ٞؽب ؼا تىهمی بیم يعايًـع.
نبههها پای تالل هداهعايه و خهاظ کبیؽ بؽای ه٧ابله بـا ٚلـىم ايكـايی
ظؼ پاقص به ایى يى٘ 
هینىظ که ي٧ـم خهـاظ
هینىظ .اؾ ایى ؼو ،ایى پؽقم هٓؽذ 
قکىالؼ ٞؽب به هیاو کهیعه 
هـیتىايـع ظؼ تىلیـع ٚلـىم
کبیؽ ظؼ تسىل و تىلیع ٚلىم ايكايی اقـالهی چیكـت؟ و چگىيـه 
ايكايی اقالهی ي٧م ظانته بانع؟ پاقص ازتمالی به ایى پؽقم آو اقت که با الهـام اؾ آیـه
هیتىاو ظؼیا٢ت که بؽایًع و هسًىل خهاظ کبیؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكـايی ایـى
;> قىؼه ٢ؽ٦او 
ضىاهــع بــىظ کــه بــا پیــؽوی يکــؽظو اؾ ظنــمًاو ظؼ ٚلــىم ايكــايی ،ظايهــمًعاو و هت٣ک ـؽاو
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اقالمنًاـ با اقت٣اظه اؾ هًابًٞ ٙی اقالهی ب هضًىو ٦ؽآو کؽین ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی ظؼ

ؼواونًاقی و هايًع آو بپؽظاؾيع تا خاهٛه اقالهی بـا
خاهٛهنًاقی ،

زىؾه ا٦تًاظ ،قیاقت،
یا٢تههای بىهی و اقالهی ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی ًٞی و اظاؼه نىظ.

هبايی يظشی و پیطیًه پژوهص

ؼهیا٢تها ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی و قپف

ظؼ ایى بطم ابتعا به هبايی يٗؽی اؾ ٦بیل ه٣اهین و
هینىظ.
به پیهیًه پژوهم پؽظاضته 
الف) هبايی يظشی
 .1هفاهین

بؽای ؼقیعو به هًٛای ؼونى و هبؽهى اؾ ًٚىاو Dبؽایًع خهاظ کبیـؽ ظؼ تىلیـع ٚلـىم ايكـايیC
الؾم اقت ،ايٓالزا ٚDلىم ايكـايیD ،CخهـاظD ،Cخهـاظکبیؽ Cو واژگـاو هـؽتبّ باآيهـا
ه٣هىمنًاقی نىيع.

هیتىاو به ظو ظقته کلی ت٧كـین کـؽظ :ظقـته
یک) ػلىم ايسايیٚ :لىم هؽبىِ به بهؽ ؼا 
اول ٚلىم ْبیٛی و ظقته ظوم ٚلىم ايكايی هكتًعٚ .لىم ْبیٛی هؽبىِ به اخكام و هاظه اقت
ینـىظ
ٛ٢الیتهای هطتل٣ی هؽبىِ ه 

که اؾ بسث ایى ه٧اله ضاؼج اقت .اها ٚلىم ايكايی به
خاهٛـهنًاقـی ،ايكـاو نًاقـی ،ؼواو

هیتىايع نـاهل ا٦تًـاظ،
که با ايكاو اؼتباِ ظاؼظ که 
نًاقی ،قیاقت و هايًع آو بانع ٕهٛلمی .ٔ; ::<AB ،هًٗىؼ يىیكًعه اؾ ٚلىم ايكـايی ظؼ
هیکىنع تا ي٧م خهـاظ کبیـؽ ظؼ تىلیـع ٚلـىم ايكـايی اقـالهی ؼا
ایى ه٧اله ،همیى اقت و 
بؽؼقی کًع.
دو) خهاد :خهاظ ظؼ لٟت به هًٛای تالل گكتؽظه ،هبالٟـه ظؼ کـاؼ ،بـه يهایـت چیـؿی
ؼقیعو و تىايایی اقـت ٕ٢ؽاهیـعی ،٤:=9B ،ج< .ٔ<AB :همچًـیى بـه هًٛـای ههـ٧ت و
هینىظ ٕابى ٢اؼـ .ٔ=A? :٤:=9= ،ؼا ٞاي٣هايی آو ؼا بـه هًٛـای
قطتی يیؿ اقتٛمال 
هیکًـع ٕ=@< ،:ج.ٔ;9@ ::
Dبهؽه خكتى اؾ يهایت وق ٙبؽای ظ٢ا٘ ظؼ ه٧ابل ظنمى Cهًٛا 
ههـنتـؽیى ه٣هـىم
هیتىاو ظؼ هـىاؼظ بكـیاؼی بؽؼقـی کـؽظ .ولـی 
اها ظؼ ايٓالذ ،خهاظ ؼا 
گىيهای ضاو اؾ تالل اقت Eیًٛی
ايٓالزی ایى واژه ظؼ هتىو ظیًی همايًع کاؼبؽظ ٚام آو 
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هباؼؾه کؽظو ظؼ ؼاه ضعا با خاو ،هال و ظاؼاییهای ظیگؽ ظؼ يبؽظ با کا٢ؽاو و باٞیـاو بـا هـع٠
گكتؽل و اٚتالی اقالم و بؽ پا ظانتى نٛائؽ یا ظ٢ا٘ اؾ آو ٕيد٣ی ،٤:=9= ،ج.ٔ< :;:
هیتـىاو گ٣ـت خهـاظ کبیـؽ اؾ يٗـؽ
چًاوکه ظؼ هًٛای خهاظ بیاو نع ،
سه) خهاد کبیش :
لٟت به هًٛای خهاظ بؿؼگ اقت و پیم اؾ هًٛای ايٓالزی ،بیاو ایى يکته الؾم اقـت کـه
هیتـىاو اؾ
آیهای که ایى خهاظ ؼا 
هًٗىؼ اؾ خهاظ کبیؽ ظؼ ایى ه٧اله خهاظ يٗاهی يیكت Eؾیؽا 
آو اقتًباِ کؽظ ،ظؼ هکه ياؾل نعه اقت و آو ؾهاو هًىؾ خهاظ يٗاهی ظؼ اقالم هٓؽذ يهعه
بىظ و آیه خهاظ يٗاهی ظؼ قال اول هدؽی و ظؼ هعیًه ياؾل نعه اقت .ظؼ هًٛای ايـٓالزی
نـؽی٣های اقـت کـه

آو ،ظو يگؽل وخىظ ظاؼظ Eؾیؽا ایى يى٘ خهـاظ ،اقـتطؽاج نـعه اؾ آیـۀ
َ

ً َ

ً

شیى َو جاه ُ
هی٢ؽهایعD :فا ُت غ الکاف َ
يگؽلها

ذهن ّلهّ جهادا کبیشا٢ٕ Cؽ٦او .ٔ>; :ؼاؾ گىياگىيی

ّ
ّ
ّ ّ

و اضتال ٠ه٣كؽاو ظؼ هؽخَ ٙمیؽ ّ Dبه Cاقت .بؽضی اؾ ه٣كؽاو و ظايهمًعاو َمیؽDبـه Cؼا
هینىظD :اؾ کـا٢ؽاو اْاٚـت يکـى و
ایى يىؼ هًٛای آیه ایى 
هیگؽظايًع که ظؼ 
به ٦ؽآو بؽ 

بهوقیلۀ ٦ؽآو با آياو خهاظ بؿؼگی بًمإْ Cىقی ،بی تـا ،ج@ْ E=BA :بؽقـی ،:<@; ،ج@:
<@;ْ Eباْبایی ،:<B9 ،ج> .ٔ;;A ::باتىخهبه ایى هًٛا ،هًٛای ايٓالزی خهـاظ کبیـؽ
Dخهــاظ ٚلمــی Cاقــت .بً ـابؽایى ،نــیص ْبؽقــی ظؼ غیــل همــیى آیــه ،خهــاظ کبیــؽ ؼا اؾ
هداهع های ٚلمی هتکلماو و هعاٛ٢او ظیى ظايكته و هی٢ؽهایعD :فی هزا دَللُ ػلی أو هاى
أجل الجهاد و أػظمه هًضلُ ػًذ الله عبْايه جهاد المتکلمیى فی حل ؽبه المب لیى و أػذاَ الذیى

ْٕبؽقی ،:<@; ،ج@ E;@< ،زىیؿی،٤:=:> ،ج= Eٔ;; ،خهاظ کبیؽ ظال ظاؼظ بؽ ایًکه
ٗٚمتتؽیى خهـاظ يـؿظ ضعاويـع ،خهـاظ ٚلمـی هتکلمـاو ظؼ زـل نـبها

بؿؼگتؽیى و با

نبههکًًعگاو و ظنمًاو ظیى اقت٦ .Cؽآو کؽین ا٢ؿوو بؽ ایًکه خهاظ کبیؽ ؼا خهـاظ ٚلمـی و

٢ؽهًگی ٚلیه ظنمى هٛؽ٢ی کؽظه اقت ،نیىه و ؼول خهاظ ٚلمی با ظنمًاو ؼا يیؿ ههطى

ٓ
ٓ ُ
ِّ
َ
ٓ َ َ َٓ َ َٓ َ َ َ
جاادل ُه ٓن
يمىظه اقت .چًاوکه هی٢ؽهایعD :ادع ّإلی ع ّبی ّل َس لک ّلال ّْکم ُّ و الم ٓى ّػظ ُّ الْغاً ُّ و ّ
َ
َّ
ّلال ّتی ّهی أ ٓح َغى ٕيسل Eٔ:;>:با زکمت و ايعؼؾ يیکى به ؼاه پؽوؼظگاؼ ظٚى کى و با آياو

ای] که يیکىتؽ اقت هداظله يمای.C
ىه 
به [نی 

ظؼ ایى آیه نؽی٣ه قه نیىه بؽای هداهعه ٚلمی ٚلیه ظنـمى باؾنـماؼی نـعه اقـت.: :
هؽگاه هداهع ٚلمی ظؼ يعظ پژوهم هت٧ى و بًیاظی بانع ،الؾم اقت با نیىه Dزکمـت Cو
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گـؽوههـای هٛمـىلی
بؽهاو واؼظ يؿا٘ ٚلمی نىظ .; .هؽگاه هداهع ٚلمی بطىاهع بؽای ؼنع 
خاهٛه خهاظ ٚلمی کًع ،بایع با نیىه Dهىٗٚه زكًه Cواؼظ ٚمل نىظ .< .اگؽ هداهع ٚلمی
بطىاهع با هطال٣او ازتداج کًع و ظیعگاه ٚلمی آيها ؼا هىؼظ ي٧ع ٦ـؽاؼ ظهـع ،الؾم اقـت بـا
نیىه Dخعال ازكى Cواؼظ ٚمل نىظ .با ایى يگاه هـیتـىاو ظؼیا٢ـت کـه ٛ٢الیـتهـایی کـه
هیظهًع ،خهـاظ کبیـؽ ضىاهـع
ظايهمًعاو و هتکلماو ظؼ تىلیع ٚلن خهت ظ٢ا٘ اؾ ظیى ايدام 
بىظ ْٕباْبایی ،:<B9،ج; .ٔ<@;-<@: ::اها بؽضی ه٣كؽاو و ظايهمًعاوَ ،میؽ Dبـه Cؼا
َ ُ
هیگؽظايًع که ظؼ ایىيىؼ هًٛـای آیـه ایـى
به هًعؼ ٢Dال ت ّٓ Cٙیًٛی ٚDعم االْاٚه Cبؽ 
ّ
هینىظD :اؾ کا٢ؽاو اْاٚت يکى و با اْاٚـت يکـؽظو بـا آيـاو خهـاظ بؿؼگـی کـى٢ٕ Cـیٍ

کانــــايی ،٤:=:A ،ج; EA@: :قــــبؿواؼی يد٣ــــی ،٤:=9? ،ج> E:>> :زكــــیًی
ضاهًهای .ٔ:<B>/</?،اؾ ایـى هًٗـؽ هًٛـای ايـٓالزی خهـاظ کبیـؽ Dاْاٚـت يکـؽظو اؾ

ضىاقـتههـای ابؽ٦ـعؼ هـا

کا٢ؽاو Cضىاهع بىظ .بًابؽایى اْاٚت يکؽظو و اقت٧اهت ظؼ بؽابؽ
هینـىظ .يٗـؽ بؽگؿیـعه يىیكـًعه ظؼ ایـى
هايًع آهؽیکا و قؽظهعاؼاوناو ،خهاظ کبیؽ ٦لمعاظ 
هیکًع بؽ اقاـ هؽ ظو يگؽل ،ایى ه٧اله ؼا به
ه٧اله ،خم ٙبیى ایى ظو ظیعگاه اقت و تالل 
يمیظايع و بـؽ
قؽايدام بؽقايع Eؾیؽا يىیكًعه ایى ه٧اله ،يگؽل ظوم ؼا ي٣ی کًًعۀ يگؽل اول 
ؾیؽهدمىٚههای Dخهاظ ٦ؽآيی و ٚلمی

ایى باوؼ اقت که Dاْاٚت يکؽظو اؾ کا٢ؽاو Cیکی اؾ
ٕبـیتـا ،ج:6
با کا٢ؽاو Cاقت .ایى يکتهای اقت که بؽضی اؾ ه٣كـؽاو هايًـع نـیص ْىقـی 
 ٔ387و نیص ْبؽقیٕ ،٤2321ج ٔ231 :4که ٦ائـل بـه ظیـعگاه اول هكـتًع ،بـه آو انـاؼه
کؽظهايع .بؽ ایى اقاـ ،با هؽ ظو يگؽل هیتىاو به ي٧م خهاظ کبیـؽ ظؼ تىلیـع ٚلـىم ايكـايی

اقالهی پؽظاضت و يتیده هٓلىبی ظؼیا٢ت کؽظ.
تسىلهای خهاو ؼا ظؼ ظقت گؽ٢ت .اگـؽ اهـؽوؾ

ات٣ا٤ها و
هیتىاو کًتؽل 
با خهاظ ٚلمی 
بهًٚىاو یک خاهٛه اقالهی به ظيبال آو هكتین که اؾ ؾیؽ قلٓه ظیگؽاو بیؽوو بیایین و بتىايین
يمیکًـع ایـى
بؽ ظیگؽاو هكلّ نىین ،ياچاؼین که ظؼ هؽ ؾهیًهای خهاظ ٚلمی کًین و ٢ؽ٦ی 
هكتهای ،يايى یا ٚلىم اختماٚی بانع .الؾم اقت هؽؾهـای ٚلـن ظؼ يىؼظیـعه
خهاظ ظؼ ؾهیًه 
نىظ تا به بؽتؽی بؽقین.
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سهیافتها دس تىلیذ ػلىم ايسايی


ظؼ َؽوؼ و لؿوم اقالهی قاؾی یا ٚـعم لـؿوم اقـالهی قـاؾی ٚلـىم ايكـايی ظؼ خاهٛـه
اقالهی ب هضًىو کهىؼ خمهىؼی اقالهی ایـؽاو ،ظو يگـؽل و ؼهیا٢ـت هت٣ـاو وخـىظ
ٚؽ٢یگؽا یا قکىالؼ اقت و ظیگؽی ؼهیا٢ت اقالهی یا نؽیٛت هسىؼ .اؾ
ظاؼظ .یکی ؼهیا٢ت 
هینىظ به آو ظو اناؼه نىظ.
ایى ؼو ،تالل 
ػشفیگشا یا سکىالس

 .1سهیافت

ايكاونًاضتی اوهايیكـتی یـا

تنًاضتی پىؾیتیىیكتی و
همکى اقت بؽضی به ظلیل هٛؽ ٢
یا٢تـههـای آو
ايگیؿههای ضاو ظیگؽ بؽ ایى باوؼ بانًع که الؾم يیكت تىلیع ٚلىم ايكـايی و 

هًٓب ٥بؽ نؽیٛت ضاو یا بىهی آو کهىؼ بانع ٕنؽی٣ی .ٔ=<9 ::<B< ،اؾ ایى ؼو بؽضـی
ؾهیًهها اؾ خمله تىقٛه یا٢تگی ظؼ ٚلىم ايكـايی ؼا
اؾ هس٧٧او ،تىقٛه یا٢تگی کهىؼ ظؼ همه 
ً
هیظايًع و ؾيعگی بعوو ٞـؽب ؼا ايـال
وابكته به خهاو ٞؽب و کمک گؽ٢تى اؾ خهاو ٞؽب 
هیتىاو ظؼیا٢ت که
يمیظايًع ٕقؽی ٙال٧لن .ٔ@;< ::<@; ،بًابؽایى ،بعوو نک 
اهکاو پػیؽ 
يگؽلهای ٛ٢ال ظؼ خىاهٚ ٙلمی اقت که ظؼ ایى ه٧اله اؾ آو بـه

ایىچًیى ،یکی اؾ
ؼهیا٢تی 
يمـیتـىاو اؾ
هینـىظْ .بیٛـی اقـت کـه ظؼ ایـى ؼویکـؽظ 
ٚؽ٢یگؽا یا قکىالؼ یاظ 
ؼهیا٢ت 

یا٢تههای ٚلمی ظؼ زىؾه ٚلىم ايكايی ،اقالهی بىظو ؼا ايتٗاؼ ظانت .ب هْىؼ  ٙٓ٦هًٗىؼ هـا

یا٢تهها و تىلیع ٚلىم ايكايی ظؼ ایى ه٧اله ،بؽ اقاـ ایى يگؽل يطىاهع بىظ.
اؾ 
اسالمگشا یا ضشیؼت هذىس

 .2سهیافت

ؼهیا٢ت و يگؽل ظیگؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی ،ؼهیا٢ت اقالهی و نؽیٛت هسـىؼ اقـت .بـه
یا٢تههای ٚلىم ايكايی تًها بـا ٖـاهؽ ؾيـعگی ايكـاو قـؽوکاؼ يـعاؼظ و يیاؾهـای
ایى هًٛا که 
يمیکًع Eبلکه بایع يیاؾ ظؼويی و ٓ٢ؽی ايكاو ؼا يیؿ بؽآوؼظه کًـع .اهـا
ٖاهؽی وی ؼا بؽْؽ ٠
آيچه بیهتؽ ظؼ ؼابٓه با تىلیع ٚلىم ايكايی ظؼ ظيیا زتی ظؼ کهىؼهای اقالهی هتعاول اقـت،
ً
هـاظیگؽایـی

يگؽل لیبؽالیكتی و هبًای پىؾیتیىیكن :اقت که کاهال ٞیؽتىزیعی و هبتًی بؽ
ظٞعٞـه اي٧ـالب اقـالهی آو

ههنتـؽیى
اقت که همکى اقت قؽايدام هًدؽ به نک نىظ .
. positivism
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اقت که تىلیع ٚلىم ايكايی ،اقالهی و نؽیٛت هسىؼ بانع Eؾیؽا تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی
هیتىايع با ٓ٢ؽ ايكاو همطىايی ظانته بانع و يیاؾ ظؼويی ايكاو ؼا بـؽآوؼظه کًـع.
اقت که 
اؾ ایى ؼو ،الؾم اقت تىلیع ٚلىم ايكايی بؽ اقاـ نؽیٛت ضاتن و ظیى ه٧عـ اقالم بانـع.
به همیى هًاقبت ایى ه٧اله ظؼ يعظ اقت با الهام اؾ آیه ;> قىؼه ٢ؽ٦او اثبا کًع که تىلیـع
ٚلىم ايكايی اقالهی بؽایًع و يتیده خهاظ کبیؽ اقت و ٚملیاتی يمىظو خهاظ کبیـؽ ظؼ زـىؾه
هیتىايع يىیعبطم تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی و بىهی بانع.
ٚلىم ايكايی 
ب) پیطیًه پژوهص

پژوهمهایی که ظؼباؼه Dبؽایًع خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقـالهی Cايدـام

با تىخه به
نع ایى يتیده به ظقت آهع که هیچ کتاب یا ه٧اله هكت٧لی با ایى ًٚىاو ،هًتهؽ يهعه اقـت.
اگؽچه ه٧االتی همچىو Dيمش ا ا اد دس تذواى علوم ايتلايث اسلیهث Cاؾ زكـى هٛلمـی
هًتهؽ نعه ظؼ ً٢لًاهه ايكاو پژوهـی ظیًـی ،نـماؼه <; ،قـال  ،:<ABيـى>E:<9-::
Dساصه هف وهث

اد کبیش دس گفا او سیاست خاس ث Cاؾ ٚلیؽَا يسؽایی هًتهؽ نـعه ظؼ

ً٢لًاهه زکىهت اقالهی نماؼه  :AAيى@D E::= - Aهاهیت

اد کبیش و يمش گضاا

خواص دس آو اص هًظش للشآو Cاؾ زكـیى زكـىؾاظه ،هًتهـؽ نـعه ظؼ ً٢ـلًاهه پژوههـًاهه
هٛاؼ٦ ٠ؽآيـی ،قـال يهـن ،نـماؼه <; ،تابكـتاو @ ،:<Bيـى@ <=-و همچًـیى ه٧الـه
Dواکاوی هبايث داًث

اد کبیش و باصتلا آو دس سیاسلت خلاس ث

لوسی اسلیهث Cاؾ

پژوهمهای قیاقـت اقـالهی نـماؼه=:

اقعاله کؽظ٢یؽوؾخائی هًتهؽ نعه ظؼ ظوً٢لًاهه
پاییؿ و ؾهكتاو  :<BAيى :;=-:;:و هايًع آو ،به چاپ ؼقیع هايع ،اها هیچ یـک اؾ آيهـا
به ي٧م خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی يپؽظاضت هايع .اگؽچـه ظؼبـاؼه ایـى هىَـى٘
ب هيىؼ هًازبه ن٣اهی هبازثی اؾ ْؽ ٠بؽضی اؾ هس٧٧او هٓؽذ نعه اقت ،اها به نکل
پـژوهمهـای ههـابه

هکتىب هًتهؽ يهع هايع ٕتؽخاو .ٔ:<B@/>/;= ،تمایؿ ایى تس٧یـ ٥بـا
پیهیى ظؼ ایى اقت که به بؽایًع و يتیده خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكـايی اقـالهی پؽظاضتـه
نعه اقت ،اها ظؼ تس٧ی٧ا پیهیى چًیى هبازثی هٓؽذ يهع هايع.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;BB

بشایًذ جهاد کبیش دس ػلىم ايسايی

٦بل اؾ وؼوظ به ي٧م خهاظ کبیؽ ظؼ ٚلىم ايكايی اقالهی بیـاو ایـى يکتـه الؾم اقـت کـه بـؽ
يمـینـىيع تـا ایًکـه هكـلماياو
اقاـ ٦ؽآو کؽین ،ظنمًاو اقالم هؽگؿ اؾ هكلماياو ؼاَی 
ً
هیظهـع کـه
کاهال تاب ٙو هٓی ٙآيها نىيع ٕؼ.ک .ب٧ؽه .ٔ:;9:بؽ ایى اقاـ ،ضعاويع ظقتىؼ 
هؽگؿ تاب ٙآيها يبانیع و تكلین آيها يهىیع و با ٦ؽآو با آيهـا خهـاظ کبیـؽ ايدـام ظهیـع ٕؼ.ک.
٢ؽ٦او.ٔ>; :
چًـاوکـه بـا

زىؾههای هطتل ١ظانـته بانـع.
ي٧مهای هت٣اوتی ظؼ 
هیتىايع 
خهاظ کبیؽ 
بـىهیقـاؾی ٢ؽهًـ ،

بـىهیقـاؾی ا٦تًـاظ،

آهىؾههـایی اؾ ٦بیـل
هیتىاو 
کالبعنکا٢ی آو 
بىهیقاؾی قیاقت و هايًع آو ؼا به ظقت آوؼظ .اؾ خمله گؿاؼههایی کـه
بىهیقاؾی اهًیت ،

با ٚملیاتی يمىظو خهاظ کبیؽ به ظقت هیآیع ،تسىل ظؼ ٚلىم ايكايی اقت .به ایى هًٛـا کـه
و٦تی بؽ اقاـ خهاظ کبیؽ به ٚلىم تىلیع نعه هبتًی بؽ لیبؽالیكن ظنمى ،ظقت ؼظ ؾظه نـىظ،
بؽای خایگؿیًی آو با اقت٣اظه اؾ هًاب ٙظیًی ،ظؼ تىلیع ٚلىم بىهی و اقالهی ا٦عام ضىاهع نع.
هـینـىظ.
اؾ ایى ؼو ،ؼابٓه تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی با خهـاظ کبیـؽ بـه ضـىبی ههـطى 
ً
بًابؽایى ،اگؽ کكی بطىاهع ٚلىم ايكايی اقالهی تىلیع کًع الؾم اقت ،اوال ظقت ؼظ به ٚلىم
تىلیع نعه اؾ ظنمى بؿيع ،چىو بؽ اقاـ هکت لیبؽالیكن و ايكاو نًاقی اوهايیكن تـعویى
ً
ؼولنًاقـی اقـتعالل بـا ٦ـؽآو و ظیگـؽ
نعه اقت .ثايیا بایع ب هيىؼ خهاظی به ٢ؽاگیؽی 
یا٢تههای خعیع ظؼ ایى
هًاب ٙظیًی بپؽظاؾظ تا بتىايع به تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی بپؽظاؾظ و به 
هیظهع تا اؾ ظنمى
زىؾه ظقت یابع .پف ،خهاظ کبیؽ ظؼ وا ٙ٦تابلىیی اقت که به همه يهاو 
پیؽوی يهىظ و با ٦ؽآو به ًٚىاو هًب ٙاؼؾنمًعٚ ،لیه آيها اقتعالل نىظ.
هػذاق ضًاسی جهاد کبیش دس بشایًذ تىلیذ ػلىم ايسايی اسالهی

یکی اؾ هىاؼظ الؾم ظؼ تبییى بؽایًع خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكـايی اقـالهی ،آو اقـت کـه
خهاظ کبیؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی اقالهی به ظؼقتی هًعا ٤نًاقی نىظ و هًاظی٧ی اؾ آو،
که ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ي٧م ظاؼيع نًاقایی و تبییى نىيع .اؾ ایى ؼو ،ظؼ ایًدا بـه
هینىظ.
يمىيههایی اؾ آيها پؽظاضته 
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الف) تمىیت بًیه ػلمی و اجتهاد هذىس

یکی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ ظؼ زىؾه تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ،هداهع ظؼ ت٧ىیـت بًیـه
ٚلمی و اختهاظ هسىؼی اقت .اؾ ایى ؼو ،اولیى گام بـؽای تىلیـع ٚلـىم ايكـايی اقـالهی آو
اقت که پژوههگؽاو و ا٢ؽاظ ظضیل ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی اؾ يٗؽ ٦عؼ ٚلمی ٦ـىی
بانًع و ٦عؼ و غو ٤اختهاظ ظانته بانًع .البته پژوههگؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی اقالهی ظؼ
ً
يىؼتی که تس٧ی٧م همؽاه با تالل ،اضالو و هداهع بانعٛٓ٦ ،ا ضعاويع ز٧ی٧ت ؼا به

َ
َْ
َ
هـی٢ؽهایـعَ D :وال ّازی َى َج َاه ُاذوا ّفی ًَاا ل ًَ ٓه ّاذی ًَْ ُه ٓن ُع ُابل ًَا
چًاوکه ٦ؽآو کـؽین 
او يهاو ضىاهع ظاظ .

عهايـع ،بـه ی٧ـیى ؼاههـای ضـىظ ؼا بـؽ آيـاو
ًٕٚکبى  Eٔ?B :و کكـايی کـه ظؼ ؼاه هـا کىنـی 

هیيمایین .Cوخه خهاظ کبیؽ بىظو ت٧ىیت بًیه ٚلمی و اختهـاظ هسـىؼ ،آو اقـت کـه و٦تـی

ٛ٢الیت خهاظی و خعی ظؼ ت٧ىیت بًیه ٚلمی خهت تىلیع ٚلىم ايكـايی اقـالهی بـه ظلیـل
هیتىاو
یا٢تههای اوهايیكتی و قکىالؼیكتی نع ،
ه٧ابله با ٚلىم ايكايی ٞؽب و کًاؼگػانتى 
ظؼیا٢ت که آو ،هًعا٦ی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ اقت .بًابؽایى ،بؽ هؽ پژوههـگؽ ظؼ ٚؽيـۀ
تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ،الؾم اقـت ضـىظ ؼا اؾ يٗـؽ ٚلمـی ت٧ىیـت کًـع و بـا ؼویکـؽظ
اختهاظی واؼظ ٚؽيۀ نىظ.
ب) فهن غحذیخ هًحابغ هؼشفتحی و چگحىيگی سابطحه هؼشفتحی آيهحا بحا تىلیحذ ػلحىم ايسحايی
اسالهی

یکی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ خهت تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی آو اقت که پژوههگؽ يكـبت
یا٢تههای خعیع ٚلىم ايكايی اقالهی ي٧م ظاؼظ٢ ،هن يسیر
به هؽ ظايهی که ظؼ ظقتیابی به 
و ظؼقت ظانته بانع .ب هضًىو يكبت به هًاب ٙهٛؽ٢تی همچـىو ٦ـؽآو ،ؼوایـا ٧ٚ ،ـل و
هینىظ و ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ي٧م اقاقی
هايًع آو ،که اؾ هًاب ٙاختهاظ هسكىب 
ظاؼيع .بًابؽایى٢ ،هن ظؼقت يكبت به هًاب ٙهٛؽ٢تی و چگـىيگی ؼابٓـه آيهـا بـا تىلیـع ٚلـىم
ايكايی اؾ هداهع های خعی پژوههگؽ اختهاظ هسـىؼ ظؼ ٚؽيـۀ ٚلـىم ايكـايی اقـالهی
هینىظ Eؾیؽا ٢هن يسیر يكـبت بـه ایـى هًـاب ٙبـا
اقت و اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ هسكىب 
ضىاقتههای خهاو ٞؽب ظؼ تىقـٛه

هع ٠اختهاظ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ظؼ ت٧ابل با
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ٚلىم ايكايی لیبؽالیكتی و اوهايیكتی به کهىؼهای اقالهی و هداهٚ ٙلمی اقـت .ظؼ ایًدـا
هیکىنین به کن و کی ١بؽضی اؾ هًاب ٙهٛؽ٢تی الؾم ظؼ تىلیع ٚلىم ايكـايی اقـالهی انـاؼه

نىظ و به ایى پؽقم پاقص ظهین که ؼابٓه ایى هًاب ٙبا تىلیع ٚلىم ايكايی چگىيه اقت؟
ههنتؽیى هًاب ٙهٛؽ٢تی تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی٦ ،ؽآو کؽین اقت
یک) لشآو :یکی اؾ 
و هؽ پژوههگؽ ٚلىم ايكايی اقالهی الؾم اقت با ایى هًبـ ٙههـن آنـًا بانـع و يكـبت بـه
هسکما و هتهابها آو آگاهی الؾم ؼا ظانته بانع .بؽ ایى اقاـ ،آگاهی و نًاضت کا٢ی
يكبت به ٦ؽآو ا٢ؿوو بؽ ت٣کؽ و تعبؽ الؾم ،يیاؾهًع ٢هن قلكله ه٧عهاتی هايًع اظبیا ٚؽب،
ؼولنًاقی ت٣كیؽی و هايًع آو اقت که همه ایًهـا بـه پژوههـگؽ
لٟت نًاقی ،آنًایی با 
یا٢تههای خعیع ٚلىم
هیکًع تا يكبت به ظاللت ٦ؽآو انؽا ٠پیعا کًع و ظؼ ظقتیابی به 
کمک 
ايكايی با هسىؼیت اقالم و ٦ؽآو هى ٥٢بانع .ياگ٣ته يمايعکه پژوههگؽ ظؼ زىؾه ٚلىم ايكايی
اقالهی ا٢ؿوو بؽ آگاهی يكبت به ه٧عها یاظنـعه ،الؾم اقـت بـه هبـايی و ٦ىاٚـع ت٣كـیؽ
ظیعگاههای هٓـؽذ و هؽبـىِ بـه هىَـى٘

هىَىٚی ٦ؽآو آنًایی يكبی ظانته بانع تا بتىايع
یا٢تـههـای خعیـع
هىؼظ پژوهم ؼا نًاقایی کًع و پف اؾ بؽؼقی و قـًدم ،بـه اقـتطؽاج 
بپؽظاؾظ و ایى ضىظ خهاظ کبیؽاقت .پف اؾ هٛؽ٢ی هًبٗٚ ٙین ٦ؽآو ظؼ اقتطؽاج ٚلىم ايكايی
هینىظ که بیى ٦ؽآو و تىلیع ٚلىم ايكايی چه يكبتی وخـىظ ظاؼظ؟
اقالهی ایى پؽقم هٓؽذ 
هـیتـىاو و
هیتىاو اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج کؽظ یا بؽضـی اؾ ٚلـىم ؼا 
به ایى هًٛا که آیا همه ٚلىم ؼا 
ً
يمیتىاو اقتطؽاج کؽظ یا ايال بیى ٦ؽآو و ٚلىم ايكايی هیچ ؼابٓهای وخىظ يـعاؼظ؟
بؽضی ؼا 
ٕهس ٔ:<-@ ::<B? ،٥٧ظؼ پاقص به ایى پؽقم چًع يگؽل وخىظ ظاؼظ:
يگشش اول :ایًکه يكبت ٦ؽآو با ٚلىم ايكايی ،يكبت تكاوی اقت به ایى هًٛا کـه همـه
هیتىاو اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج کؽظ و ٦ؽآو ،همه ٚلـىم ؼا ظؼ بـؽ
ٚلىم ايكايی زتی ٚلىم ْبیٛی ؼا 
ً
هـیکًًـع کـه
هیگیؽظ .هٛمىال ْؽ٢عاؼاو ایى يگؽه يٗؽیه ضىظ ؼا به آیه نـؽی٣ه ٦ـؽآو هكـتًع 

ٓ

َ

ٓ

ْ َ

ً

ٓ

ٓ

َ َ ٓ ً
َ َ َْ َ َ
َ ًُ ََ ٓ َ َُ
يلل ُم ٓغ ّل ّمی َى ٕيسلEٔAB :

هی٢ؽهایعD:ويضلًا ػلیک الکتاب ّتبیايا ّلک ّل ؽی ٍَوهذی وسحمُ و لؾ َش ّ

و ایى کتاب ؼا که ؼونًگؽ هؽ چیؿی اقت و بؽای هكلماياو ؼهًمىظ و ؼزمت و بهـاؼتگؽی

هـیکًًـع و
اقت ،بؽ تى ياؾل کؽظینْ .Cؽ٢عاؼاو ایى يگؽه اؾ ایـى آیـه نـؽی٣ه بؽظانـت ٚـام 
هـیتـىاو اؾ ٦ـؽآو
هٛت٧عيع بیاو همه چیؿ ب هْىؼ هٓل ٥ظؼ ٦ؽآو آهـعه اقـت و همـه آيهـا ؼا 
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اقتطؽاج کؽظ ٕابى کثیؽ ،٤:=:B ،ج= E>:9 :قـیىْی ،٤:=;: ،ج;٢ E;?9-;>A :ـیٍ
ً ْ َ
کانايی ،٤:=:> ،ج .ٔ>A ::ظؼ يىؼتی که هًٗىؼ اؾ ّ Dت ٓبیايا ّلکل نـی  Cبیـاو بـىظو ٦ـؽآو
ّ
بؽای هٓل ٥انیا يیكت ،بلکه بیاو بؽای انیایی اقت که ظؼ هعایت ،کمال و قٛاظ ايكاو
ي٧م ظاؼيـع ْٕبؽقـی ،:<@; ،ج? E>A? :ابـى ٚؽبـی ،٤:=;; ،جْ E<?> ::باْبـایی،
 ،٤:<B9ج; .ٔ<;?-<;> ::بًابؽایى ،به ًٚىاو هثال ٚلىهی هايًع زكابعاؼی ،آهاؼ و هايًع
يمیتىاو اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج کؽظ ،بلکـه
هینىيع اها آيها ؼا 
آو اگؽچه اؾ ٚلىم ايكايی هسكىب 
٢هن آيها به ايكاو واگػاؼ نعه اقت.
يگشش دوم :ایًکه يكبت ٦ؽآو با ٚلىم ايكـايی ،يكـبت تبـایى اقـت .بـه ایـى هًٛـا کـه
ؼواونًاقـی ،قیاقـت ،ا٦تًـاظ و
آهىؾههای ٚلىم ايكايی هايًع ٚلـىم اختمـاٚی ،
يمیتىاو 

هايًع آو ؼا اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج و اقتًباِ کؽظ و ٦ؽآو  ّ٧٢بیاو کًًعه آهىؾههای ٚباظی ،اضال٦ی
و ؼابٓــه ٢ــؽظی بــیى ايكــاو و ضــعا اقــت ٕهدتهــع نبكــتؽیE=BA ،=?? ،:9> ::<@B ،
باؾؼگاو ٔA9 ::<@@ ،و يكبت به البا٦ی هكائل قاکت اقت .بؽضی اؾ هس٧٧او ،با تىخه بـه
هیا٢تع و يه هٓلـىب اقـت ٕهلکیـاو،
ایى يگؽل هٛت٧عيع که اقالهی قاؾی ٚلىم يه ات٣ا ٤
 .ٔ@9 ::<@9ایى يگؽل با خاهٛیت و کمال ظیى ،همطىايی يعاؼظ و ضاتمیـت ظیـى اقـالم
هیکًع که ظیى اقالم ،ظیى خاه ٙو کاهل اقت و هؽ آيچه ايكاو ظؼ هكیؽ هعایتم يیاؾ
ا٦تُا 
يگـؽهای
ظاؼظ بؽای او بیاو نعه اقت .اؾ ایى ؼو ،يگؽه يكبت تبایى بیى ٦ؽآو و ٚلىم ايكـايی ،
هطعول و ياظؼقت اقت.
يگشش سىم :ایًکه يكبت ٦ؽآو با ٚلىم ايكايی ،يكبت ٚمىم و ضًىو هى وخه اقت.
آهىؾههایی که ظؼ هعایت و قٛاظ ايكاو خهت ؼقیعو بـه ٦ـؽب
به ایى هًٛا که آو ظقته اؾ 
ظقـتهای اؾ ٚلـىم ايكـايی کـه ظؼ

هیتىاو اؾ هًب٦ ٙؽآو اقـتطؽاج کـؽظ و
الهی ي٧م ظاؼيع ؼا 
يمیتىاو اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج کؽظ .بلکه ٦ؽآو ٢هن آيها ؼا
هعایت و قٛاظ ايكاو ي٧م يعاؼيع ؼا 
به ضىظ ايكاو واگػانته اقت ٕهًباذ یؿظی E<9? ::<B9 ،ؼَایی اي٣هايی ،:<B; ،ج>:
.ٔ:@A
هینىظ ،اهـا يـه بـه يـىؼ ٚـام ،بلکـه ظؼ
ظؼ ایى يگؽل يیؿ اؾ ضىظ ٦ؽآو کمک گؽ٢ته 
چًاوکه ٦ؽآو ضىظ ؼا هًبٛی هٛؽ٢ی کـؽظه اقـت
اهىؼی که ايكاو ظؼ هعایتم به آو يیاؾ ظاؼظ .
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ْ َ

که ّ Dت ٓبی ًايا ّلک ّل ؽی ٍَٕ Cيسل ٔAB:اقت .به ایى هًٛا که بیاو همه هٛـاؼ ٠و ظايهـی کـه ظؼ

هعایت و قٛاظ ايكاو ي٧م ظاؼظ ،ظؼ ٦ؽآو وخىظ ظاؼظ ْٕباْبایی ،٤:<B9 ،ج;-<;> ::
?;<ْٔ .بیٛی اقت که آو ظقته اؾ ناض ههای ٚلـىم ايكـايی ؼا کـه ظؼ قـٛاظ و پیهـؽ٢ت
هیتىاو اؾ ٦ؽآو اقتطؽاج کؽظ .بًابؽایى ،بؽ اقاـ آیه
ي٧مايع ،

هاظی و هًٛىی ايكاو ياز
ََ

ٓ

نؽی٣ه Dفا ُت ّ ّغ الک ّاف ّش ی َى َو َج ّاه ٓذ ُه ٓن ّل ّه ّج َه ًادا ک ّبی ًشا٢ٕ Cؽ٦او ٔ>;:بایع با اقتعالل ب هوقیله ایـى

هًبٗٚ ٙین ،خاه ٙو قٛاظ بطمٚ ،لیه ظنمى ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی به خهاظ کبیؽ

هیتىاو يتیده گؽ٢ـت کـه بـ هخـای اتطـاغ هبـايی ٢کـؽی ک٣ـاؼ و
پؽظاضت .اؾ ایى آیه نؽی٣ه 
ظنمًاو اقالم ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی ،بایع به هبايی ٢کؽی ٦ؽآيـی ؼو آوؼظ و آو ؼا ظؼ هدـاهٙ
ضىاقتههای ي٣ف

ٚلمی ٚملیاتی کؽظ Eؾیؽا ايتطاب هبايی ٢کؽی و ؼ٢تاؼی لیبؽالیكتی هٛلىل
بهؽی اقت و بایع اؾ آو پؽهیؿ کؽظ.
دو) سوایت :یکی ظیگؽ اؾ هًاب ٙههن تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ،ؼوایا و اضباؼی هكتًع
که با قًع يسیر ظؼ اضتیاؼ پژوههگؽ ٦ؽاؼگؽ٢ته بانع .ؼوایا یا اضباؼ هماو کـالم پیـاهبؽ و
اهاهاو هًٛىم هكتًعکه ظؼ کًاؼ ٦ؽآو کؽین خهت اقتًباِ و اقتطؽاج ٚلىم ايكايی اقالهی
هـینـىظ .اقـت٣اظه اؾ ؼوایـا و کـالم هًٛـىهاو اؾ خملـه
اؾ آيها به ًٚىاو هًبـ ٙاقـت٣اظه 
آهىؾههایی اقت که ٦ؽآو کؽین تبٛیت اؾ آيها ؼا به همگاو ق٣اؼل کؽظ اقت .ؼاؾ ایى قـ٣اؼل

آو اقت که همه هكائل خؿئی که ظؼ هعایت ايكاو ي٧م ظاؼيع به ْىؼ هكت٧ین ظؼ ٦ؽآو يیاهـعه
چًـاوکـه

اقت و به همیى ظلیل اظؼاک و ٢هن آيها ؼا به پیاهبؽ و اهاهاو واگػاؼ کؽظه اقت.

ُ َُ ُ
َْ
َْ ُ
َْ َ
َ ٓ
َ
َ
ظؼ ٦ؽآو آهعه اقتَ D :و َها آتاک ُن َْالش ُعىل فخاز ُوه َو َهاا ي َهااک ٓن َػ ًٓ ُاه فااي َت ُهىا َواتقاىا الل َاه ّإ َْو الل َاه ؽ ّاذی ُذ
ٓ َ
اب ٕزهؽ Eٔ@:و آيچه ؼا ٢ؽقتاظه [او] به نما ظاظ ،آو ؼا بگیؽیع و اؾ آيچه نما ؼا باؾ ظانت،
ال ّؼق ّ

قطتکی٣ؽ اقت.C

باؾ ایكتیع و اؾ ضعا پؽوا بعاؼیع که ضعا

٦ؽآو کؽین ظؼ آیه ظیگؽی اْاٚت اؾ اهام و ياز اهؽ ؼا ظؼ کًاؼ اْاٚت اؾ ضعا و ؼقىل
٦ـــؽاؼ ظاظه و آو ؼا اؾ هـــؽظم ضىاقـــته اقـــت ْٕباْبـــایی ،٤:<B9 ،ج= ٔ<B9-<AB :و
َ

َّ

َ

َّ

َ

َ ُ

َٓ

هی٢ؽهایعD :یا أی َها ال ّزی َى َآه ًُىا أ ّطی ُؼىا الل َه َوأ ّطی ُؼىا َّالش ُعىل َوأ ّولی اْل ٓه ّش ّه ٓاًک ٓن ٕيكـا  Eٔ>B :ای

آوؼظهایع ضعا ؼا اْاٚت کًیع و پیاهبؽ و اولیای اهـؽ ضـىظ ؼا [يیـؿ] اْاٚـت
کكايی که ایماو 

کًیع .Cبایع ظايكته نىظ که اْاٚت اؾ اهام و اولیای اهؽ هماو ٚمـل کـؽظو بـه ؼوایـا و
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هیؼقع .بًابؽایى ،ؼوایا اؾ هًاب ِّ ٙاقـتطؽاج ِّ
ايكاوها 

اضباؼی اقت که اؾ ؼاه يسیر به
هینىظ و ٢هن آيها همايًع ٢هـن آیـا ٦ـؽآو ،يیـاؾ بـه پـیم
ٚلىم ايكايی اقالهی هسكىب 
ؾهیًهها و ه٧عها ظاؼظ و پژوههگؽاو ٚلىم ايكايی اقالهی الؾم اقت ظؼ ٢ؽاگیؽی آيها کىنا

بانًع .اؾ ایى ؼو ،بؽ پژوههگؽ الؾم اقت ا٢ؿوو بؽ تبسؽ يكبی ظؼ اظبیا ٚؽب و ٢هن لٟا
هیتىايـع ي٧ـم ظانـته بانـع و ظؼ نـًاضت

ٚؽبی ،به ٚلن ؼخال که ظؼ قًعنًاقی ؼوایا
هیکًع ٕاقتؽآباظی ٔ<9@ ::<A> ،اْال٘ الؾم ظانته بانع و
ؼاویاو زعیث به هس ٥٧کمک 
همچًیى به ٚلن ظؼایه يیؿ آگاه بانع تا بتىايع بیى زعیث َٛی ١و ٞیؽ٦ابل ٦بـىل بـا زـعیث
بیتا.ٔA? :
٦ابل ٦بىل تمیؿ ظهع و آو ظو ؼا اؾ هن ت٣کیک کًع ٕيعؼ ،
سه) ػمل :یکی اؾ هًاب ٙههن هٛؽ٢تی تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ٧ٚل اقـت٧ٚ .ـل ظؼ
هیکًـع
ايٓالذ ٚباؼ اقت اؾ چیؿی که ظؼ هعؼکا زكی ،ضیالی و وهمی ايكاو ت٣کؽ 
هیيمایع ٕهٗ٣ؽ .ٔ:= ::<@B ،نیص ه٣یع ٧ٚل ؼا یکی
و يسیر ؼا اؾ ٞیؽيسیر باؾنًاقی 
بـیتـا ،ج ; .ٔ:> :بًـابؽایى،
بـیتـا E;; :کؽاچکـی ،
هـیظايـع ٕ 

اؾ هًاب ٙهٛؽ٢ت نـؽٚیا
پژوههگؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی اقالهی بایع با هًب ٙهٛؽ٢تـی ٧ٚـل يیـؿ هايًـع ظیگؽهًـابٙ
يمىيـههـایی

نًاضت کا٢ی ظانته بانع و با کاؼکؽظهای آو آنًایی ظانته بانع .ظؼ ایًدـا بـه
هینىظ.
اؾکاؼکؽظهای آو اناؼه 
هیتىايع ظؼ تىلیع هٛؽ٢ت خعیع به هس ٥٧کمـک کًـع ،بـه ایـى
 .1تىلیذ هؼشفت٧ٚ :ل 
هییابع که ٦بل اؾ اظؼاک ٧ٚلـی،
ظايمهایی ظقت 
هًٛا که پژوههگؽ با به کاؼگیؽی ٧ٚل ،به 
اؾ آو بیبهؽه بىظ و بعوو اظؼاک ٧ٚلی يیؿ اهکاو پػیؽ يبىظ ٕؼناظ.ٔ:; ::<A> ،
 .2هؼًاگشی يمل :اؾ خمله وٖی٣ه ٧ٚل ،هًٛاگؽی ي٧ل اقـت ٕؼنـاظ .ٔ:< ::<A> ،بـه
هینىيع .به همیى
ایى هًٛا که با ٧ٚل ،ظیگؽ هًاب ٙهٛؽ٢تی ظیى ،هايًع ٦ؽآو و ؼوایا ٢همیعه 
بی٧ٚل بانع ،تکلی ١يعاؼظ Eؾیؽا تکلی ١چًیى ٢ـؽظی ،تکلیـ١
هینىظ کكی که 
ظلیل گ٣ته 
ٞیؽ٦ابل تسمل ٕهاالیٓا ٔ٤ضىاهع بىظ.
 .3سًدطگشی و باصضًاسی حك و باعل :اگؽ اؾ هًاب ٙهٛؽ٢تی چـه ؼوایـا یـا آیـا
٦ؽآو هًٛایی ٞیؽ ٧ٚاليی ٢همیعه نـىظ٧ٚ ،ـل آو هًٛـا ؼا هـىؼظ قـًدم و باؾنًاقـی ٦ـؽاؼ
هیظهع تا هًٛای ظؼقت اؾ ياظؼقت تمیؿ ظاظه نىظ ٕه٣یع.ٔ=B :٤:=:< ،
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بًابؽایى ،يتیده گؽ٢ته هینىظ که ٢هن و نًاضت يسیر هًاب ٙهٛؽ٢تی تىلیع ٚلىم ايكايی
اقـالهی بــؽ هـؽ پژوههــگؽ ٚؽيـۀ ٚلــىم ايكــايی اقـالهی الؾم اقــت و ایـى ٢هــن يیــؿ اؾ
یا٢تههای ٚلىم ايكايی قـکىالؼ ضىظيمـایی
هداهع های پژوههگؽ اقت که بؽای ت٧ابل با 
هـینـىظ و تىلیـع ٚلـىم ايكـايی اقـالهی يیـؿ اؾ
هیکًع و اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ هسكىب 

هینىظ.
هًاظی ٥خهاظ کبیؽ بؽایًع 
سوشضًاسی غذیخ دس استًباط اص هًابغ دیى

ج)

ؼولنًاقی يسیر ظؼ اقتًباِ
یکی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ،
اؾ هًاب ٙظیًی اقت .ؼول ظؼ ایًدا ٚباؼ اقت اؾ ٢ؽایًع ٧ٚاليی غهى ،بـؽای ظقـتیابی بـه
هیتىاو اؾ ْؽیـ٧ٚ ٥ـل یـا
نًاضت یا تىيی ١یک واٛ٦یت .به ٚباؼ ظیگؽ به واقٓه ؼول 
واٛ٦یتها ؼا نًاضت و ثابت کؽظ و اؾ لٟؿل بؽکًاؼ هايع ٕقاؼوضايی ،:<@> ،ج::

ٞیؽ ٧ٚل
یا٢تههـای خعیـع ظؼ ٚؽيـۀ ٚلـىم ايكـايی
=;ٔ .نًاضت ؼول اقتعالل ،بؽای ظقتیابی به 
اقالهی و ثابت کؽظو آيها اؾ هداهع های پژوههگؽ ظؼ زىؾه ٚلىم ايكايی اقالهی اقت.
هًبٙنًاـ بانع و به خاهٛیت هًاب ٙاقتًباِ هايًع ٦ؽآو بـاوؼ ظانـته
بًابؽایى ،اگؽ پژوههگؽ 
آهىؾههای ٚلىم ايكـايی اقـالهی اؾ آو هًـاب،ٙ
بانع ،اها ظؼ ؼول اقتًباِ و يسىه اقتطؽاج 
میتىايع ٚلىم ايكايی اقالهی تىلیع کًع.
تكلّ يعانته بانع ،ي 
هىضىعضًاسی دس ػشغۀ ػلىم ايسايی

د)

زىؾههایی اقـت
يٗؽیهپؽظاؾی ظؼ 

اؾ خمله ههکال بؽضی اؾ هداهٚ ٙلمی یا ا٢ؽاظ ضاو،
که تطًى الؾم ظؼ آو زىؾه وخىظ يعاؼظ .به ایى هًٛا که پژوههگؽ ظؼ آو زـىؾه اْالٚـا
يٗؽیهپؽظاؾی ظؼ هؽ ٚلن بعوو آگاهی يكبت به هكائل هىؼظ

کا٢ی و الؾم ؼا يعاؼظ .اؾ ایى ؼو،
اقتًباِ ظؼ آو ٚلن اؼؾل ٚلمی و هٛؽ٢تی يطىاهع ظانت .به ًٚىاو هثـال اگـؽ ٢ـؽظی بـعوو
ایًکه به ايل ٚلن ٧٢ه ،هباظی ،ه٧عها و هًاب ٙآو آنًایی ظانـته بانـع٢ ،تـىا يـاظؼ کًـع،
چًیى ٢تىایی هیچ اؼؾل ٚلمی ظؼ ٚلن ٧٢ه يعانته و زدت آ٢ؽیى يطىاهع بـىظ .اؾ ایـى ؼو،
تهای هداهعايه پژوههگؽ ظؼ ٚؽيۀ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی
هیتىاو گ٣ت یکی اؾ ٛ٢الی 

ٚلن هىؼظ کاول و پژوهم ،اْالٚا کـا٢ی ظانـته

هىَى٘نًاقی اقت .به ایى هًٛا که ظؼ ّ
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یا٢تههای ظیًی ظؼ آو ٚلـن
بانع .به ًٚىاو يمىيه اگؽ پژوههگؽ بطىاهع ظؼ ٚلىم اختماٚی به 
ظقت یابع به ياچاؼ بایع يكبت به ايل ٚلىم اختماٚی و هىَى٘ هـىؼظ پـژوهم ظؼ آو ٚلـن
هىَـى٘نًاقـی ظؼ ٚلـىم ،اهـؽی الؾم و

تكلّ کا٢ی و الؾم ظانته بانـع .بًـابؽایى ،هكـئله
َؽوؼی اقت که هطتى ٚلىم ايكايی هايًع ٚلىم اختمـاٚی ،قیاقـی ،ا٦تًـاظ و هايًـع آو
هىَى٘نًاقی ظؼ اختهاظ Cهٓؽذ اقـت

هىَى٘نًاقی ظؼ ٚلن ٧٢ه ،با ًٚىاو D

يیكت ،بلکه
ًٕ٢ایی.ٔB=-B9 ::<@= ،
بًابؽایى ،تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی به ٛ٢الیت هداهعايه وابكته اقت که بؽضـی اؾ آيهـا
ٚباؼتًع اؾ :ت٧ىیت بًیه ٚلمی و اختهاظ هسىؼ٢ ،هـن يـسیر اؾ هًـاب ٙهٛؽ٢تـی و چگـىيگی
ؼولنًاقی يسیر ظؼ اقـتًباِ اؾ هًـابٙ
ؼابٓه هٛؽ٢تی آيها با تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی ،
هىَى٘نًاقی ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی ،که به اٚت٧اظ يگاؼيـعه ایـى ه٧الـه ،هـؽ یـک اؾ

ظیى و
هینىيع .خهاظ کبیؽ بىظو هىاؼظ یاظ نـعه
هىاؼظ پیم گ٣ته ،اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ هسكىب 
اؾ ظو يگاه ٦ابل ظ٢ا٘ و اثبا اقت:
يگاه اول ایًکه ظؼ هؽ یک اؾ ایى هىاؼظ پیؽوی يکؽظو اؾ ظنمى ظؼ ٚؽيـۀ ٚلمـی وخـىظ
ظاؼظ .بًابؽایى ،تىيیه به ت٧ىیت بًیه ٚلمی ،يىٚی ظقت ؼظ ؾظو به ظؼضىاقت ظنمى اقتE
ؾیؽا ظنمى تى ٙ٦ظاؼظ هس٧٧ـاو هـا يكـبت بـه ؼنـع و ت٧ىیـت ٚلمـی و اختهـاظی ضـىظ ظؼ
ٚؽيههای هطتل ١بیت٣او بانًع .هًگاهی که هس٧٧او هـا بـه ت٧ىیـت بًیـه ٚلمـی ضـىظ

هیپؽظاؾيع ،به ضىاقت ظنمى تى يمیظهًع .ظؼ ب٧یه هىاؼظ يیؿ به همـیى نـکل اقـت Eؾیـؽا

ظنمى ظوقت يعاؼظ هس٧٧او ها به ظؼقتی با هًاب ٙهٛؽ٢تی ضىظ آنًا بانًع یا به گىيۀ يسیر
ظؼ پژوهمهای ضىظ به هىَى٘نًاقی بپؽظاؾيع و با٦ی هىاؼظ يیؿ به همیى نکل اقت.
يگاه ظوم ایًکه و٦تی اؾ هًٗؽ بكیاؼی اؾ ه٣كـؽاو و هتکلمـاوD ،اقـتعالل و ازتدـاج بـه
وقیله ٦ؽآو ٚلیه ظنمى Cخهاظ کبیؽ ياهیعه نعه اقت ْٕىقی ،بیتا ،ج@ْ E=BA :بؽقـی،
;@< ،:ج@ْ E;@< :باْبــایی ،٤:<B9 ،ج> E;;A ::نــبؽ ،ٔ<>: :٤:=:9 ،بــا ظاللــت
التؿاهیْٕىقی E@ ::<B> ،زلی ٔA ::<@: ،هیتىاو ٢همیع که لىاؾم اقـتعالل و ازتدـاج
هايًع ت٧ىیت بًیه ٚلمی٢ ،هن يسیر و ٚالمايه اؾ هًاب ٙهٛؽ٢تی ،ؼولنًاقـی يـسیر ظؼ
اقتًباِ اؾ هًاب ٙظیى ،هىَى٘نًاقی ظؼ ٚؽيۀ ٚلـىم ايكـايی و هايًـع آو ،يیـؿ اؾ هًـاظی٥
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خهاظ کبیؽ ضىاهًع بىظ Eؾیؽا خهاظ کبیؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلن بعوو ًٚايؽ یاظنعه همکـى يطىاهـع
هیکًع تا ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقـالهی هى٢ـ٥
بىظٚ .ملیاتی يمىظو آيها به پژوههگؽ کمک 
بانع.
ههکل خعی که هن اکًىو ظؼ ٚؽيۀ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی هايًـع خاهٛـهنًاقـی،
ا٦تًاظ ،قیاقت و هايًع آو وخىظ ظاؼظ٧٢ ،عاو یا کنؼي بىظو خهـاظ ٚالمايـهٕخهاظ کبیـؽٔ
هس٧٧او ظؼ ایى ٚؽيه اقت Eؾیؽا قاؾهايعهی ٚلمی ظؼ ایى ٚؽيـههـا تىقـّ هتىلیـاو اهـؽ
ايدام يگؽ٢ته اقت .اؾ ایى ؼو ،ههاهعه هینىظ بكیاؼی اؾ هعٚیاو ایى ٚؽيـه٢ ،ا٦ـع لـىاؾم
خهاظ ٚالمايهٕخهاظ کبیؽٔ هكتًع .بًابؽایى ،اگؽ بطىاهین ظؼ زـىؾه ٚلـىم ايكـايی اؾ قـلٓه
ظیگؽاو بیؽوو بیایین ،الؾم اقت با خهاظ ٚلمی و تـالل هداهعايـه واؼظ ٚؽيـۀ تىلیـع ٚلـن
نىین و تًها با يگؽل خهاظی هیتىاو هؽؾهای همه ٚلىم به ویژه ٚلىم ايكايی ؼا ظؼ يىؼظیع.
يتیجه گیشی

با تىخه به تس٧ی٧اتی که ظؼ Dي٧م خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی Cايدام گؽ٢ته
هیتىاو کؽظ:
اقت به يتایح ؾیؽ اناؼه 
یا٢تههای اقالهی ظؼ ٚؽيۀ ٚلـىم ايكـايی هايًـع ٚلـىم اختمـاٚیٚ ،لـىم
 .:ظقتیابی به 
تاللهایی بكتگی ظاؼظ کـه پژوههـگؽ ظؼ ایـى

قیاقی ،ا٦تًاظ و هايًع آو به هداهع ها و
هیظهع.
ٚؽيهها اؾ ضىظ يهاو 

تـاللهـای هداهعايـه پژوههـگؽ ظؼ ٚؽيـۀ تىلیـع ٚلـىم

; .هؽ یک اؾ هداهع ها و
ايكايی اقالهی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ نمؽظه هینىظ Eؾیؽا تالل پژوههگؽ ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم
ايكايی اقالهی ،هاي ٙوؼوظ ٚلىم ايكايی قکىالؼ و اوهايیكتی ظؼ هؽاکؿ ٚلمی -ظايهگاهی و
زتی هؽاکؿ اخؽایی و تًمین گیؽی اقت.
الیههای هطتل ١پژوهم ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی يمایاو اقـت
< .ي٧م خهاظ کبیؽ ظؼ 
يمیتىاو ٚلىم ايكايی اقالهی تىلیع کؽظ.
و به ضىبی ؼونى اقت که بعوو ٚملیاتی کؽظو آو ،
ناضًههایی چـىو٢ :هـن يـسیر

= .ي٧م خهاظ کبیؽ ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی با
ؼولنًاقـی يـسیر ظؼ
پژوههگؽ يكبت به هًاب ٙهٛؽ٢تی اٚن اؾ ٦ـؽآو ،ؼوایـا و ٧ٚـل ،
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اقتًباِ و اقتطؽاج ٚلـىم ايكـايی اقـالهی اؾ هًـاب ٙظیـى اٚـن اؾ ٦ـؽآو ،ؼوایـا و ٧ٚـل،
ناضًههـا

هینىظ .هؽ یک اؾ ایى
هىَى٘نًاقی ظؼ ٚؽيۀ ٚلىم ايكايی و هايًع آو يمایاو 

هینىيع که پژوههگؽ ٚؽيۀ
ظؼ تىلیع ٚلىم ايكايی اقالهی اؾ هًاظی ٥خهاظ کبیؽ هسكىب 
یا٢تههای اقالهی ظقت یابع.
هیتىايع به 
ٚلىم ايكايی اقالهی با ٚملیاتی کؽظو آيها 
کتابًاهه
قشآن کشیم.
ابى فازض ،ازمد (>;>:ق) .معدم مقاییظ باللغ  ،لن ،هک ب االػالم االظالهی.
ابى کثیس (;>;Cق) .تفغیشبالقشآن بالعظیم ،بیسوت ،دازالک ب الؼلمیه.
اظ سآبادی ،هسمدخؼفس ( .);=?Bبالیداص فی علمی بالشخال وبالذسبی  ،لن ،دازالسدی .
باشزگاو ،ههدی ( .);=AAخذب و آخشت ذ بعثت بوغیاء ،تهساو ،هؤظعه خدهات فسهًگی زظا.
تسخاو ،لاظن (>< .);=CA/?/لابل دظ سظی دزhttp://www.shabestan.ir/detail/News/721971 :
زلی ،زعى بى یىظف (; .);=Aبالدو شبالىضیذ ،لن ،بیداز.
زىیصی ،ػلی بى خمؼه (?;>;ق) .تفغیشووسبالثقلیه ،لن ،اظماػیلیاو.
زاغب اـفهايی ،زعیى بى هسمد (> .);=Aمفشدبت بالفاػ بالقشآن ،تهساو ،هستمىی.
زؼاد ،ػلی اکبس (?E .);=Bگع سه کازکسد و کازبسد ػمل دز تسمك و تفه ن دی ى ،Dفف لًاهه فقر و
زقو بعهمی ،ظال دوم ،ؼمازه  ،Bبهاز ،ؾ;;.=B-
زلایی اـفهايی (< .);=Cمىغا تفغریش قرشآن (ل سآو وػل ىم وبیؼ ی ايع ايی) ،ل ن ،هسک ص ب یى
المللی تسخمه يؽس المفىفی.
سوػ اق تسقیا دس علو بختماعی ،تهساو ،پووهؽگاه ػلىم ايعايی و

ظازوخايی ،بالس (?.);=A
هىالؼات فسهًگی.
زیغ الملن ،هسمىد (< .);=Aعقهویت و آیىذه توعع یرافتگی بیرشبن ،ته ساو ،هسک ص پ ووهػه ای
ػلمی و هىالؼات اظ ساتویک خاوزهیايه.
ظیىوی ،ػبدالسزمى بى ابی بکس (;<>;ق) .بالتقان فی علو بالقشآن ،بیسوت ،دازالک اب الؼسبی.
ؼبس ،ػبدالله (;>;:ق) .تفغیشبالقشآن بالکشیم ،لن ،دازالهدسه.
ؼسیفی ،ازمد زعیى (= .);=Cمغاوی علو بوغاوی بعهمی ،تهساو ،آف اب تىظؼه.
ـسسایی ،ػلیسلا (E .);=CAظاشه هفهىهی خهاد کبیس دز گف ماو ظیاظت خازخی هم ام هؼظ ن
زهبسی ،Dفصلىام زکومت بعهمی ،ظال بیعت و ظىم ،ؼمازه < ،تابع او ،ؾ.;;>-BA
ـدز ،ظیدزعى (بی تا) .وجای بالذسبی  ،تهساو ،هؽؼس.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;CB

وباوبایی ،ظیدهسمدزعیى (;=C:ق) .بالمیضبن فری تفغریشالغقشآن ،بی سوت ،هؤظع ه االػلم ی
للمىبىػات.
وبسظی ،فمل بى زعى (< .);=Aمدم بالغیان ،تهساو ،ياـسخعسو.
(<;>;ق) .خوبم بالدام  ،لن ،هسکص هدیسیت زىشه.
وىظی ،خىاخه يفیسالدیى (? .);=Cبعاط بالقتغاط ،تهساو ،دايؽگاه تهساو.
وىظی ،هسمدبى زعى (بیتا) .بالتغیان فی تفغیشبالقشآن ،بیسوت ،دازازیاءال ساث الؼسبی.
فساهیدی ،خلیل بى ازمد (;>:Cق) .کتاب بالعیه ،لن ،هدست.
فًایی ،ابىالماظن (=E .);=Aخایگاه هىلىع ؼًاظی دز اخ هاد ،Dوقذو وظش ،ظال دوم ،ؼمازه ?،
شهع او ،ؾ.C>-C:
فیك کاؼايی ،هسمدبى ؼاه هستمی (?;>;ق) .تفغیشبالصافی ،تهساو ،هک به الفدز.
کساچکی ،هسمدبى ػلی (بیتا) .کىضبالفوبسذ ،بیخا ،الرخائس.
کسدفیسوشخ ائی ،اظ داله (E .);=CAواک اوی هب ايی دیً ی خه اد کبی س و باشت اب آو دز ظیاظ ت
خازخی خمهىزی اظالهی ،Dدو فصلىام پهو ؼ اق عیاعت بعهمی ،ظال ؼؽ ن ،ؼ مازه
>; ،پاییص و شهع او  ،ؾ;<;.;><-
هد هد ؼبع سی ،هسمد ( .);=ACوقذق بش قشبست سعمی بص دیه ،تهساو ،وسذ يى.
هسمك ،خىاد (@E .);=Cزابىه لسآو و ػلىم ايعايی اش دیدگاه ػالهه هف باذ ی صدی ،Dدوفصرلىام
پهو ؾىام علو بوغاوی بعهمی ،ظال چهازم ،ؼمازه  ،Bپاییص و شهع او ،ـؿ;.;C-
هفباذ یصدی ( .);=C:قشآن ؽىاعی ،لن ،هؤظعه آهىشؼی و پووهؽی اهام خمیًی.
هظفس ،هسمدزلا ( .);=ACبالمىغا ،لن ،دازالؼلن.
هؼلمی ،زعى (E .);=BCيمػ اخ هاد دز تدویى ػلىم ايعايی اظالهی ،Dفصلىام بوغان پهو ی
دیىی ،دوزه هف ن ،ؼمازه =< ،ـؿ?;;.;=:-
هفید ،هسمدبى يؼماو (=;>;ق) .تصسیر بالعتقرادبت بالمامیر  ،ل ن ،الم ؤتمس الؼ المی للؽ یخ
المفید.
(بیتا) .بالىکت بالعتقادی  ،لن ،دازالمفید.

هلکیاو ،هفىفی ( .);=C:سب ی ب س ایی ،تهساو ،هؤظعه يگاه هؼاـس.
يدفی ،هسمدزعى (>;>:ق) .خوب شبالکه  ،بیسوت ،دازازیاءال ساث الؼسبی.

