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 کاوس روحی برندق
 ، ته ان، ای اندانشگة  ت بیت  درس،  دی  گ و  عاوم ق آن و حدیث دانشیةر

 (18/09/1398؛ تةریخ پذی ش: 25/08/1398)تةریخ دریةفت: 

 چكيده

بللة نةف  للةن  در ب ابلل  دسللتور الهلل ،  بملل  بلل    )ع(بلل  اسللةس  هللور ابتللدای  آیللةت  تحللدد قلل آن، ح لل ت آدم 

و  حصللیت شللدن ایللن آیللةت يةسللتگة  ی لل  ار     نشللدن بلله شللج  ، دچللةر وسوسلل  شللی ةن و  اللم    نزدیلل 

گ دیللد  کلله چگونلله پیللة ب  يللدا کلله     )ع(ح لل ت آدم شللد  پی ا للون عصللمت تلل ین شللبهةت   لل ح  هللم

هللةی  را کلله ار سللوز رفللتي للةز فةحشلل  شللد  اسللتن ایللن   ةللله انللواع بلل ون   حصللوم اسللت دچللةر چمللین

بلل د  رکلل  شللد ، پللآ ار گلل دآورز و تحایللو،  للورد ن للد و     دانشللممدان اسللال   در پةسللخ بلله شللبه  نللةم   

ارریةب  ق ار داد  است و سل انجةم، بلة دیلدگةه  نلو در ایلن ر یمله، بله ایلن نتیجله دسلت یةفتله اسلت کله تمهلة               

شللد  در آیللةت بلله بلل دت تیسللی ، ایللن اسللت کلله نهلل  اشللةر  رفللت ار شللبه  نللةمشلل ة ، در بلل ونادیللدگة  بلل 

بللود  و آن بزرگللوار   )ع(دسللتور ارشللةدز و بللة هللدو تحلل یا و ایجللةد انگیللز  و ت  یلل  ح لل ت آدم         

ة لله گمللةه  را   ت لل  نشللد  اسللتن درواقللگ، ایللن دیللدگة ، ت کیبلل  ار نیلل ات صللدر المتلل لهین و عا      هللی 

 طبةطبةئ  استن

 ، دستور ارشةدز، تح یا، ت ک اول ن)ع(عصمت، ح  ت آدمواژگان کليدى: 

                                                            
 14rohi @ gmail.com 

mailto:14rohi@gmail.com
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 طرح مسئله. 1
بللة نةف  للةن  در ب ابلل  دسللتور الهلل     )ع(بلل  اسللةس  هللور ابتللدای  آیللةت قلل آن، ح لل ت آدم 

 اند ار: این آیةت عبةرت و  حصیت شدن نشدن به شج  ، دچةر  ام بم  ب  نزدی 

وَ کُةةال مْنْهةةا رًَوةةداث نَیْةةُُ شْةةالْتُما وَ التوقْروبةةا  الْجَنَّةة َوَ قُلْنةةا یةةا آدَمُ اسْةةکُنْ  ونْةةتَ وَ ،َوْجُةة َ  ن1

فوتوُکونةا ْمةنو الظَّةالْْمینو فوأو،َلَّهَُمةا الشَّةْیطاُن َعْنهةا فوأوخْروَجهُمةا مْم ةا کانةا ْفیةْه َو قُْلنوةا             ةَهذْهْ الشَّةجَرو 

( 36 -35؛ )ب ل  /  نْةین  اهْبِطُوا بَاْضُکُمْ لْبَاْضٍ عَدُوٌّ وَ لوکُةمْ فْةی الْةأورْمِ مُسْةتوقور  وَ مَتةاعى  ِلة       

همسللل ت در ایلللن بلللةي سللل ونت گی كیلللدن و ار ه کجلللةز آن يلللود و  ،از آدم»و گیتلللیم: 

ولللب بلله ایللن دريللت نزدیلل  نشللوید کلله ار سللتم ةران يواهیللد   ؛يواهیللد، فلل اوان بخوریللد

درآورد و  چلله در آن بودنللد ایشللةن را بلله پللآ شللی ةن هلل دو را ار آن با زانیللد و ار آن  ؛بللود

ن ق ارگللة  و تللة چمللدز ف ودآییللد، شللمة دشللمن همدیگ یللد و بلل از شللمة در ر للی »ف  للودیم: 

«ب يوردارز يواهد بودن

ُُ ْشةاْلتُما َو التوقْروبةا هةذْْه الشَّةجَرو       الْجَنَّة َ  وَ یا آدَمُ اسْکُنْ  ونْةتَ وَ ،َوْجُة َ    ن2  ةَفوُکةال ْمةْن َنْیة

وْآتْهِما وَ فوتوُکونا ْمةنو الظَّةالْْمینو فووَْسةوََل لوهَُمةا الشَّةْیطاُن ْلُیْبةْدَی لوهُمةا مةاُووِرَی َعْنهُمةا ْمةْن َسة           

 اِلَّ  ونْ توکُونةةا مَلوکوةةیْنِ  ووْ توکُونةةا مْةةنو الْخالْةةدْینو وَ   ةِهةةذْهْ الشَّةةجَرو نْقةةالو مةةا نوهاکُمةةا رَبعکُمةةا عَةة 

بَةدَتْ لوهُمةا سَةوْآتُهُما وَ     ةَقاسَمَهُما  ِنِّةی لوکُمةا لوْمةنو النَّاْصةحْینو فوةداَلَّهُما بُِرةرُورٍ فولوم ةا ذاقوةا الشَّةجَرو         

وَ  وقُةلْ   ةَِو ناداهُمةا رَبعهُمةا  و لوةمْ  ونْهَکُمةا َعةنْ تْلْکَُمةا الشَّةجَرو       الْجَنَّة ِ   وَرَقِطوفْقا یَخْصْفانِ عَلویْهِمةا مْةنْ   

تللو بللة خیللت يللوی   ! و از آدم» (22 -19)اعلل او/ ؛ عَةةدُوٌّ مُبِةةین لوکُمةةالوکُمةةا  ِنَّ الشَّةةیْطانو 

ن بلله ایللن دريللت نزدیلل  در آن بللةي سلل ونت گیلل  و ار ه خللة کلله يواهیللد بخوریللد و كلللب 

 شللوید کلله ار سللتم ةران يواهیللد شللد و بلل از آن دو سللوگمد یللةد کلل د کلله:  للن ق حللة  ار     

پللآ چللون آن دو ار  ؛پللآ آن دو را بللة ف یلل  بلله سلل و  کشللةنید  ؛يی يواهللةن شللمة هسللتم

هةیشلةن بل  آنللةن آشل ةر شلد و بله چسللبةنیدن      ن چشللیدند، ب همگلب وعن آن دريلت  ك ممل  ك یلو  

 ن بهشللت بلل  يللود آ للةر ک دنللد و پ وردگةرشللةن بلل  آن دو بةنلل  بلل  رد:  كهللةز دريتللةنِبلل  
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شللی ةن بلل از  در ح ی للت، گلل  شللمة را ار ایللن دريللت  مللگ ن لل دم و بلله شللمة نگیللتم کلله   »

شمة دشمم  آش ةر استن

 الْخُلْةدْ وَ مُلْة ال ال یَبْلة     ةِشوةجَرو   ِلوْیةْه الشَّةْیطاُن قةالو یةا آدَُم َهةْل  ودَُلةَ  عَلة        فووَسْوَلَ  ن3

آدَمُ رَب ةهُ   وَ عَصة   الْجَنَّة ِ فوأوکوال ْمْنها فوَبةدَْت لوهُمةا َسةوْآُتهُما َو طوفْقةا یَْخْصةفاِن عَلوْیهِمةا ْمةْن وَرَِق        

آیللة تللو را  ، از آدم»کلل د، گیللت:    وسوسلله ( پللآ شللی ةن او را 120 -121)طلله/  ؛فوروةةو 

گللة  ار آن كدريللت  آن« شللود، را  نمللةیم  دريللت خللةودانگ  و  ا لل  کلله رایللو نمللب     بلله 

يوردنللد و ب همگلل  آنللةن ب ایشللةن نمةیللةن شللد و شلل وع ک دنللد بلله چسللبةنیدن         ن  ممللوع

يللود عصللیةن ورریللد و بی اهلله  گونلله آدم بلله پ وردگللةر هللةز بهشللت بلل  يللودن و ایللن بلل  

رفتن

، کلله فحللو نهلل  اسللت،  هللور در حو  للت دارد و ایللن      «التوقْروبةةا»گیتملل  اسللت خمالل    

 )ع(ح للل ت آدم پی ا لللون عصلللمتشلللد  تللل ین شلللبهةت   للل حيةسلللتگة  ی للل  ار  هلللم

دچللةر چمللین ي للةز فةحشلل   -کلله  حصللوم اسللت -اکلله چگونلله پیللة ب  يللد گ دیللد  اسللت

 شد  استن 

هللةی  را کلله ار سللوز دانشللممدان اسللال   در رفللتایللن   ةللله درصللدد اسللت انللواع بلل ون

پلآ ار گل دآورز و تحایلو،  لورد ن لد و ارریلةب         ؛بل د  رکل  شلد  اسلت    پةسخ به شلبه  نلةم  

ق ار دهد و س انجةم به دیدگةه  نو در این ر یمه دست یةبدن 
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 هارفتبرونتحليل و نقد . 2
 ارائلله شللد ، )ع(شللبه  ي للةز ح لل ت آدمهللةی  را کلله در پةسللخ بلله  رفللتتلل ین بلل ون هللم

هللة و سلل انجةم دیللدگة  ب گزیللدت   ةللله بلله صللورت ریلل   لل  هملل ا  بللة تحایللو و ارریللةب  آن

 توان سة ةن داد:

 )ع(آدم حضرتبودن داستان . نمادين2-1
و آن را نمللةدین، اسللتحةرز،  هسللتمد )ع(ح لل ت آدمبللودن داسللتةن واقحلل گ وهلل  اسةسللة   م لل   

یوسللللی  اشلللل ورز، ؛ 280: 1ج ، من1990رشیدرضللللة، دانمللللد )سللللمبای  و  ی واقحلللل   لللل 

، )ع( بللودن  للةخ از ح لل ت آدمو بلله گیتللةر ب يلل  ار  یسلل ان  بملل  بلل  ت للویم   (97شن: 1376

 کممدن   استمةدعموان ( به26: 8 ج :ق1393، طبةطبةیب)

بللودن آن بللودن داسللتةن، نمللةدین و  ی واقحلل   ق حللة   لل اد ایللن  یسلل ان ار ت للویم     نقةةد:

 )ع(ح لل ت آدمهةسللت و با لله   صللود عمو یللت ایللن  للةخ ا در للورد هملل  انسللةن    ؛نیسللت

 له واقلگ شلد ن بملةب این،     ئهةسلت کله درنهةیلت،  سلجود  ال    اوللین شلخا ار انسلةن   عموان به

بلللودن آن،  خلللةل  بلللة عملللوان سلللمبای  و  ی واقحللل بللله )ع(داسلللتةن ح للل ت آدم توخیللله

بلةر  و نیلز  خلةل     دیدگة   یسل ان بلزر  و اسةسلة   خلةل  بلة  هلور آیلةت ق آنل  در ایلن         

هةسلت کله بله واقحیلت تلةریخ   سلزاه نیلز نیل  دارد و         در بیلةن داسلتةن  کل یم   سب  قل آن بة 

 ِنَّةةهُ  داردن بللودن قلل آن دهمللد  و  ی هلللز  درنهةیللت،  خللةل  بللة خللدّیت و سللخن فیصللاه   

گیتلةر  قلةطگ و روشلمگ  اسلت، و     ، قل آن  درح ی لت  کله ؛ )لوقووْلٌ فوصْةلٌ وَ مةا هُةوَ بِةالْهَ ْلِ    

کلله  بتملل  بلل   رفللت لییل ، بلل  ایللن اسللةس، ایلن بلل ون  (14لل  13)طللةرق/ آن شلويب نیسللتن(  

 ت ویو کو  قصّه و حمو آن ب  نمةدانگةرز است،  ی  وخّه يواهد بودن
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 . نهی آزمايشی  2 -2
دوران گللذارز بللود  اسللت تللة   در بهشللت )ع(ریسللتن ح لل ت آدمکلله ب يلل  بلله لحللة  ایللن 

بل از رنلدگ  در دنیللة و روز ر لین آ لةدگ  پیللدا کملد، نهل   للورد بحلث را نهل  آر ةیشلل          

 انللدبللة  سللةئو تشلل یح  در ر یملل  حللال  و حلل ام دانسللته  )ع( و بلل از آشمةسللةرز ح لل ت آدم

 (ن104: 7، ج ش1386)  ةرم شی ارز، 

کلله دسللتور آر ةیشلل ، ار اقسللةم ا لل   ولللوز اسللت و تمهللة تیللةوت آن بللة     ةفللو ار آن نقةةد:

 ق.:1421، ؛ رازی257: 1ج  ق.:1422، ابوحیففففان) دیگلللل  اوا لللل ، در انگیللللزت  و سللللت

 کةهدنبودن ار  ویةد نه  که حو  ت است چیزز نم بمةب این آر ةیش  (.490: 3ج

 تحريمی. نهی 3 -2

را شللة و پللی  ار نبللوت آنللةن   انبیللةز الهلل  عصللمتکلله قاملل و لحللة  آنب يلل  اسةسللة  بلله 

دانمللدن ایللن نی یلله، ط فللداران  اشلل ة   لل گونلله دسللتورهة را بلل  تخ لل  ار ایللندانمللد، نملل 

بلل  ایللن ع یللد  هسللتمد کلله   دارد و ف للع عامللةز  حتزللله  در  یللةن عامللةز اهللو تسللم ن کملل  

هللة از بلله عصللمت آن پیللة ب ان اشلل ةل  نللدارد و ل ملله   ار سللوز  صلل ی   ارت للةگ گمللة  

شللدن بلله شلج   دیللدگة  عامللةز  حتزللله  نزدیلل در  )ع(ح ل ت آدم  رنللدن در  للورد فحللونمل  

لللذا  ؛ار روز عمللد و بللة عاللم ایللن کللةر را انجللةم داد )ع( گویمللد آدم ختالل  اسللتن ب يلل   لل 

گویمللد ار روز ف ا وشلل    ت لل      ت لل  گمللة  صلل ی   شللد  اسللت، ب يلل  دیگلل   لل      

و ت ویلو   خیله تلو ، ایلن گملة  را   )ع( انلد کله آدم  چمین عما  شد و بح ل  دیگل  بل  ایلن ع یلد      

 کل د ایلن کلةر گملة  نیسلت     ةن  ل  ک د؛ یحمل  ایلن کلةر را ار روز عملد انجلةم داد، ولل  گمل       

 ن(195: 1ج  :1372، ؛ طب س 159: 1ج  تة:، ب )طوس 

)ع( و کبیلل   توسللع ح لل ت آدم   در نیلل  ارت للةگ گمللة    و طب سلل  شللیخ طوسلل   نقةةد:

کممد: چمین استد      دیگ  انبیةز اله 

 ن( گمة  کبی  ، قبیح است و   ت   آن  ستحق  رمّ و ع ةگ است1
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شللوند، با لله هملل    بمللدز نملل  گمةهللةن کبیلل   و صلل ی   ت سللیم    ( گمةهللةن بلله دو دسللت   2

 نگمةهةن، کبی   هستمد

دلیللو انجللةم کللةر اسللت و عللذاگ گمللة  بلله گمللة ، بةطللو ا ة یلله، احبللة  ( طبللق نی یلل  شللیحه3

 نشودنی ، رایو نم 

 نکه پیة ب ان و انبیة اله ،  ستحق رمّ و ع ةگ نیستمد(  سا م آن4

و گمللة   دچللةر ي للةبلل  ایللن اسللةس، )ع( و آدمشللوند هللم نملل  گمللة  صلل ی  ( پللآ   ت لل  5

 همةن( ) ننشد  است

کلله نی یلل  شللیخ طوسلل  و طب سلل   بملل  بلل    در عللین ایللنآن اسللت کلله  وللل  ح ی للت

طبةطبلللةیب، گمةهلللةن  لللورد پلللذی ش بیشلللت  عاملللةز ا ة یللله نیسلللت، ) بلللودن تملللة  کبیللل  

« احبلللة  »و نیلللز اسةسلللة  اعت لللةد بللله    ن( 526قن: 1422؛  للل  ن قمللل ،  257: 5ج قن: 1404

« ت ییلل »کمللد و نیللز کالل  رایللو  لل بلله حمللةز ایللن نیسللت کلله گمللة  بیشللت ، کللةر نیلل  را  بلله

 حمللةز کمللد، نیسللت؛ با لله بللهکالل  رایللو  لل کلله کللةر نیلل  بیشللت ، گمللة  را بلله حمللةز ایللنبلله

 حمللةز ردودن اثلل  کللةر نیلل  هملل ا  بللة تلل ثی  کللةر نیلل  در کللةه  گمللة  در اوللل  و بلله      

فةضللو هملل ا  بللة تلل ثی  گمللة  در کللةه ِ اثلل  کللةر نیلل  اسللتن )  ردودن اثلل  گمللة  در دو لل  

بمللةب این، اسللتد   بلله نی یلل  شللیحه در احبللة  نةدرسللت اسللت؛    (364: 4ج  قن:1405  للداد، 

وللل  اسللتد   دوم  ؛نیللز  لل دود اسللتلللی ن نی یلل   حتزللله و حمللو نهلل  بلل  نهلل  تح یملل    

گویمللد: انبیللةز الهلل  ار  پللذی ش اسللت کلله  لل  شللیخ طوسلل  و طب سلل  در ردّ  حتزللله قةبللو 

و صلل ی  ( بةیللد  بلل  ا بةشللمد؛ ریلل ا اگلل  احتمللة  ارت للةگ در     هملل  گمةهللةن )اعللم ار کبیلل     

؛ 159تللة: طوسلل ، بلل رنمللد ) للورد آنللةن بلل ود،  لل دم ار پللذی ش سللخمةن آنللةن سلل  بللةر  لل   

)ع(  و ایللن همللةن اسللتد   ع الیلل  بلل  لللزوم عصللمت پیللة ب ان    ( 195: 1ج : 1372طب سلل ، 

شللته، اسللتد   عا ة لله ( همللین رسللةله گذشللتن ار ایللن گذ2اسللت کلله تیصللیو آن در فصللو )

رفللت آیمللدت يللود نللةف     بللودن نهلل  ار شللج   در بلل ون   در اثبللةت ارشللةدز )ر (  طبةطبللةی 

 بودن نه  است که يواهد آ دن تح یم 
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« بللن  حمّللد خهللم   عالل » م للن اسللت بلل از درسللت  ایللن نی یلله بلله سللخن روایللت       

ابللللن ) )ع( ةار ا للللةم رضلللل( 428: 2ج قن: 1410؛ شوشللللت ز، 133: 1ج قن: 1403اردبیالللل ، )

دلیللو  خةلیللت بللة  بمللةز بمیللةدین اسللتمةد شللود، وللل  ایللن حللدیث بلله( 1/193قن: 1404بةبویلله، 

لحللة  دلیللو ضللح  سللمد حللدیث )بلله عصللمت انبیللةز الهلل  پللی  و بحللد ار بحبللت، و نیللز بلله 

کلله در ساسللاه سللمد ایللن حللدیث قلل ار دارد( ار سللوز رخللةلیون،    « تمللیم ق یشلل »ت للحی  

ک اوللل ، و یللة نهلل  ک اهتلل  و یللة ارشللةدز و یللة ت یلله حمللو و    لل دود اسللت و بةیللد بلل  تلل  

  (ن74: 11ج  قن:1403) جاس ،  تیسی  گ دد

 . دستور ارشادي2-4

در عللدم نزدی لل  بلله   )ع( ت کیللد دارد دسللتور يداونللد بلله ح لل ت آدم   )ر ( عا ة لله طبةطبللةی 

بلل  آن  )ر ( شللج   و چشللیدن  یللوت آن، دسللتورز ارشللةدز اسللت نلله  ولللوزن عا ة لله طبةطبللةی  

در عللةلم بلل رو نزوللل  آف یللد  شللد  اسللت، نلله در ی لل  ار         )ع( اسللت کلله ح لل ت آدم  

هللةز روز کلل ت ر للین؛ و نلله در بهشللت آي تلل ؛ و عللةلم بلل رو، عللةلم دار ت ایلل  و ا لل   بللةي

پللآ دسلتور و ا لل   وللوز و تشل یح  نیللز در آن علةلم وخللود نداشلته اسللت و       ؛و نهل  نیسلت  

کله   نهل  تشل یح  نبلود  اسلتن بلة ایلن اسلتد   ع النل          )ع( دستور يداونلد بله ح ل ت آدم   

آیللةت و روایللةت نیللز  ویّللد آن اسللت، نی یلل  نهلل  تح یملل ، نهلل  تمزیهلل  و تلل ک اوللل       

بللودن بلل  ارشللةدز )ر ( د یللو عا ة لله طبةطبللةی  شللودن رد  لل )ع( در  للورد فحللو ح لل ت آدم 

 اند ار: ا   يداوند عبةرت

با له   ؛کلةر بل د ، وعلدت علذاگ و خهلم م نیسلت      تهدیدهةی  کله يداونلد در آیلةت قل آن بله      (1

هللةز را  را بلل از آدم تبیللین کمللدن ار خمالله در  للوردز   يداونللد يواسللته تللة سللخت  و  شلل  ت 

الْجَنَّةةِ   فوقُلْنا یةا آدَمُ  ِنَّ هةذا َعةدُوٌّ لوة َ وَ لْ ووِْجة َ فوةال یُخْرِجَنَّکُمةا ْمةنو        ف  ةیلد:     )ع( به آدم

ن بلل ا  تللو و همسلل ت  ا  آدم، درح ی للت، ایللن كاباللیآ »( پللآ گیتللیم: 117)طلله/  ؛فوتوشْةةق 

« در ن مللد تللة دچللةر  شلل  ت گلل د نن اسللت، رنهللةر تللة شللمة را ار بهشللت بلله دشللممب كي  نللةک

 حمللةز عللذاگ ايلل وز و بلله« فوتوشْةةقو »ف  ةیللد در تیسللی  ایللن آیللةت  لل   )ر ( عا ة لله طبةطبللةی 

شللود،  بللیّن  شلل  ت و گونلله کلله ار آیللةت بحللد روشللن  لل با لله همللةن ؛شللدن نیسللتخهم ملل 
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لوةة َ  ولَّةةا توجُةةوعَ فْیهةةا وَ   ِنَّ ف  ةیللد: هللةز رنللدگ  ر یملل  اسللتن نیللز در ادا لله  لل  سللخت 

خللة کلله در آنن ایللن( و كهللم118 -119طلله/ ؛ )وَ  ونَّةة َ ال توظْمَةةؤُا فْیهةةا وَ ال توضْةةح  تواْةةرو ال

ایللن دو آیلله بللة اشللةر  بلله نیةرهللةز اولیلل  انسللةن      رد ن( گلل د  و نلله آفتللةگ  ه تشللمه  للب نلل

بلة هبلو  بله ر لین، درگیل  ایلن نیةرهلة        کملد کله آد ل     )يوراک، لبةس و  س ن( ت کیلد  ل   

هلة بله سلخت  و  شل  ت يواهلد افتلةدن ایلن در حلةل  اسلت کله           يواهد شد، و بل از تل  ین آن  

علذاگ اسلتن بلة دق لت در      گملة  در آیلةت قل آن، وعلدت    هلةز تشلخیا بل از    ی   ار  لالک 

تللوان دریةفللت کلله تهدیللدز بلله عللذاگ در فحللو ح لل ت   آیللةت فللوق و آیللةت  شللةبه،  لل  

تلوان  الهل  اسلتن للذا  ل     خليفة   وخود ندارد، با له تهدیلد بله سلخت  و  شل  ت  سلی       )ع( آدم

 نتیجه گ فت که ا   يداوند، ا    ولوز نبود  استن 

بةیسللت يداونللد وز را در   ةبللو نةف  للةن ،   گمللة  بللود،  لل   )ع( آدم اگلل  فحللو ح لل ت ( 2

بللةر نشللد  اسللتن  )ع( از بلل  فحللو ح لل ت آدمکلل د، در حللةل  کلله هللی  خ یملله عللذاگ  لل 

آدم و پللذی ش توبلله،  فحللو او نبللود؛ ریلل ا در ایللن صللورت، بحللد ار توبلل   هبللو  آدم، خ یملل 

 ةل  که چمین اتیةق  نییتةدنگشت، در حبةیست  جددا  به خةیگة  قبا  بةر    

ر للین  در کلل ت )ع( داسللتةن ح لل ت آدم، گمللة   حمللة نللدارد؛ ریلل ا  )ع( ( در عللةلم يا للت آدم3

و در عللةلم  للةدّ  ات یللةق نییتللةد  کلله دار ت ایلل  بةشللدن لللذا اصللال  گمللة  و ي للة و ا لل   ولللوز   

: 12؛ ج 264: 6؛ ج 294 -292: 3؛ ج 137 -130: 1ج  قن:1393)طبةطبلللللةیب،   حملللللة نلللللدارد

 (ن 222: 14؛ ج 281

بلل  عللدم وخللود ت ایلل  در عللةلم آفلل یم   )ر ( هللةز عا ة لله طبةطبللةی اگ چلله اسللتد   نقةةد:

در بةرگشللت ؛ خللز اشلل ة  خزئلل  بلل  اسللتد   دوم کلله لزو لل    حللق اسللت )ع(ح لل ت آدم

بلله خةیگللة  نخسللتین نیسللت؛ چ اکلله ا  للةن دارد ایللن  وضللوع همةنمللد آثللةر وضللح      )ع( آدم

بلله وضللحیت پیشللین اثلل ز نللدارد؛ وللل  بةیللد توخلله کلل د کلله    در بةرگشللت  توبللهبةشللد کلله 

توانللد در کمللد، با لله نهلل  ارشللةدز  لل  گللذارز نهلل  بلله ارشللةدز  شلل و را حللو نملل   نللةم

خلة  در ایلن « ارشلةدز »کله بگلوییم: اصل الح    ةشلد،  گل  آن  نیلز کلةرب د داشلته ب    وارد الزا ل   

با لله  ؛کللةر ن فتلله اسللتبلله«  ولللوز»کلله در ب ابلل  دسللتور « ارشللةد بلله ح للم ع للو» حمللةز بلله
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 حمللةز توصللیه و سیةرشلل   ی   بللو  بلله ح للم ع للو و شلل ع اسللت، کلله در ایللن صللورت  بلله

 نآیدشمةر نم قةبو پذی ش يواهد بود، ول  خواگ  ست و ار شبهه به

کلله: ا لل   ولللوز و ا لل  ارشللةدز هلل  دو ار خةنلل  شللةرع اسللت؛ ا للة      توضللیح بیشللت  ایللن 

تیللةوت ا لل  ارشللةدز بللة ا لل   ولللوز در ایللن اسللت کلله لللزوم ا لل  ارشللةدز را ع للو پیشللةپی      

بمللةب این لزو لل  نللدارد کلله  للو  ار  ولویللت يللودش اسللتیةد  کمللد و دسللتور    ؛کمللددرک  لل 

تل ، ا ل   وللوز یحمل  دسلتوردادن و ا ل        کملدن بله عبلةرت سلةد     با ه ف لع راهمملةی   ل     ؛بدهد

کلل دنن در حللةلت  کلله ع للو انسللةن درک کمللد کلله ا لل  يللدا، رسللو ، ارشللةدز یحملل  راهممللةی 

با لله ف للع بلل از راهممللةی  اسللت، اطةعللت   ؛ا للةم و  للول  و س پ سللت انسللةن دسللتورز نیسللت 

یللن،  حمللو   در ا لل  ارشللةدز عاللت و دلیللو ح للم هملل ا   بلل  اار آن ا لل  واخلل  نیسللتن عللالو 

گویلد نزدیل  لبل  پشلت بلةم نل و؛ ریل ا پلةیین         عملوان  بلة ،  ل    شلودن بله  ا   ارشلةدز رکل   ل    

 ع للوافتلل ن ایللن  للورد ا لل  ارشللةدز اسللت؛ ریلل ا هللم عاللت نلل فتن رکلل  شللد  و هللم يللود    لل 

تللوان گیللت ا لل  ه بلله ایللن دو   لیلله،  لل کمللدن حللة ، بللة توخللپللةیین را درک  لل ضلل ر افتللةدن 

عمللوان بةیللد و نبةیللد ار سللوز  للو  صللةدر نشللد ،  ارشللةدز ا لل ز اسللت کلله در آن دسللتورز بلله

با لله عواقلل  کللةر بلله انسللةن هشللدار داد  شللد  اسللتن بلل از  بللة ، پللدرز بلله پسلل  يللود          

کملل ن ایللن  مللگ گویللد پسلل م بلله سللمت  للواد  خللدر نلل و؛ ریلل ا خسللم يللود را ضللةیگ  لل    لل 

 ک دن  واد را یةدآور شودن  يواهد عواق   ص وبا ه    ؛ستور نیستد

تللوان خةیگللة  ه یلل  ار ایللن دو ا لل  را   يللوب   لل  بللة توخلله بلله   ةللل  رک شللد  بلله   

کممللد کلله ضلل رردن بلله دیگلل ان ا لل  تلل ین افلل اد درک  لل تشللخیا دادن بلل از  بللة ، سللةد 

گونلله ا للور کلله حتلل  ایللن کمللدن بللهنةپسللمدز اسللت؛ری ا ع للو حسللن و قللبح آن را درک  لل 

کمللد، هللة ح للم ن مللد، ع للو بلله حسللن و قللبح آن ح للم  لل        اگلل  شللةرع در  للورد آن  

گویللد حللة  کلله شللةرع  لل  (210: 1ج  شن:1370 ییلل ، شللود )گیتلله  لل «  سللت الت ع ایلله»

تلللوان راحتللل   لل  بلله ( 238: 5ج  قن:1415)طب انلل ،   «ال ضةةرر و ال ضةةةرار فةةی االسةةةالم  »

 ارشةدز است نه  ولوزن تشخیا داد که این، ا  ز
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هللة را درک طللور  سللت و يللوب  و بللدز آن   بمللةب این در  سللت الت ع ایلله کلله ع للو بلله     

گونله ا لور،  لو     حت  اگل  شلةرع هلم دسلتور دهلد، همله ا ل  ارشلةدز هسلتمدن در ایلن           ؛کمد  

تشخیا داد  که نیلةرز نیسلت کله ار  وضلگ  ولویلت يلود اسلتیةد  کملد؛ ریل ا ع لو پیشلةپی             

کل دن  بلدز آن را درک کل د  اسلتن بل  هملین اسلةس، آیلةت  تحلدد قل آن، کله  الم            يوب  یة

را  ورد ن وه  ق ار داد ، همه اشةر  به ا  ز ارشةدز هستمد، نه  ولوزن 

 وطْیاُةةوا اللَّةةهَ وَ ف  ةیللد: ار يللدا و رسللو  اطةعللت کمیللد: و یللة يداونللد در قلل آن کلل یم  لل 

)يللدا را اطةعللت کمیللد و پیللة ب  و اولیللةز ا لل  يللود را كنیللزن       (59نسللة /)  وطْیاُةةوا الرَّسُةةولو 

اطةعت کمیدن( ایلن دسلتور نیلز ا ل  ارشلةدز اسلت؛ ریل ا اگل  قل ار بةشلد ا ل   وللوز بةشلد، دور              

کملد کله اطةعلت ار يلدا واخل  اسلت و       آیلد؛ چلون ع لو انسلةن درک  ل      و تساسو پلی   ل   

یلن ا ل ، ا ل   وللوز بةشلد، کسل  کله بله يلدا          پلذی د؛ ا لة اگل  ا   عموان  حجزت اله    ق آن را به

ع یللد  نللدارد، نلله کتللةب  را قبللو  دارد و نلله پیللة ب ش ران بمللةب این اصللو اثبللةت وخللود يللدا و     

ننن را ع للو پیشللةپی   بللودن قلل آن و اطةعللت ار يللدا و رسللو  و اثبللةت پیللة ب ز پیللة ب  و  حجللز  

رود؛ ا لة شلةرع نیلز در قل آن      ل  بلودن آن ریل  سل ا     پذی فته؛ ری ا در  ی  ایلن صلورت، دسلتور   

گونله ا لور   شلودن بله عبلةرت دیگل ، چلون ع لو للزوم اطةعلت ار ایلن         این را به    مةن یةدآور   

 را درک ک د ، شةرع نیةرز ندید  که آن را ار  وضگ  ولویت بیةن کمدن 

گی نللد؛ ریلل ا هللةز دیللن در حللورت ا للور  ولللوز قلل ار  لل  کللةرزریللز در   ةبللو، تمللة   

عمللوان  بللة ، اصللو نیللةی  و توخلله نسللةن قةبایللت درک يللوب  و بللدز آن را نللداردن بله ع لو ا 

کملد کله يلدا بله او نحمتل  داد       ا لور ارشلةدز اسلت؛ ریل ا ع لو درک  ل        به يدا در حورت

کله نلوع تشل   بةیلد بله      و شةیسته است در ب ابل  ایلن نحملت ار يداونلد تشل   کملد؛ ا لة ایلن        

هللةز درک و فهللم نیسللت؛ ریلل ا  م للن اسللت در ر للةن چلله صللورت  بةشللد، بلل از ع للو قةبللو

گونةگون تیلةوت داشلته بةشلد و یلة اصلو تجلةور بله ح لوق دیگل ان ار ا لور ارشلةدز اسلت؛             

ا للة اکبلل  ف هللة بلل از فتللوا دادن در  للورد  صللةدیق آن،  ةنمللد بحللث قةعللدت ضلل ر، ايللتالو    

کملد و ایلن آگ بله ریل      يةنل  يلود را آبیلةرز     عملوان  بلة ، اگل  انسلةن بة  ل      نی  دارنلدن بله  

ر للین همسللةیه نیللور نمةیللد و بلله او ضلل ر ب سللةند، آیللة بلله ح للوق همسللةیه تجللةور شللد  یللة     
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که يود او   صل  اسلت کله يةنل  يلود را علةیق ن ل د   آیلة انسلةن بةیلد يسلةرت ضل ر             این

 اصللو  اللم،بلله همسللةیه را بزلل دارد یللة يللود  همسللةیه بةیللد خاللوز يسللةرت يللود را بگیلل د    

و ایلن قلبح ا ل  ارشلةدز اسلت، ولل  خزئیلةت آن کله ا ال   حلو  ايلتالو نیل              قبیح اسلت  

  یةن  جتهدین نیز است، ا    ولوز استن

 )ع(ح لل ت آدم خةلیللت  در  للورد  سللزا  )ر ( بلل  همللین اسللةس اسللت کلله عا ة لله طبةطبللةی  

 مموعله قبلو    بله شلج ت   نشلدن ا   اله  ب  آن است که چلون دسلتور يداونلد  بمل  بل  نزدیل       بة 

 حملة  ار آ دن به عةلم  لةدّ  و دنیلة و قبلو ار علةلم ت ایل  اتیلةق افتلةد  اسلت، حملو بل   ولویلت            

بللله عبلللةرت دیگللل ، ا للل    (222: 14؛ ج 165: 12ج  ؛34: 8ج قن، 1393طبةطبلللةیب، نلللدارد )

بةشللد و   ولللوز ر للةن  کللةرب د دارد کلله انسللةن در عللةلم  للةدّ  و داراز ايتیللةر و ت ایلل       

ح للم  ع للوخللة ت ایلل  نیسللت، چللون ایللن  سللزاه در  لل و ف ا للةدّ  اتیللةق افتللةد  و در آن  

کمللد کلله در چمللین حللةلت  دسللتور صةدرشللد ، دسللتور ارشللةدز بةشللد، نلله ا لل   ولللوز،     لل 

اسلت   کملد: گلةه  ح لم الزا ل     ا ل  ارشلةدز بله دو صلورت ح لم  ل       در  لورد   ول  ع لو 

نیسللت؛ ا للة تلل خیح دارد کلله آن  شللود؛ ا للة گللةه  الزا لل ح للم واخلل  و حلل ام  لل  و  ةنمللد

در  للورد ا لل  يداونللد در  )ر ( را انجللةم بدهللد )ا لل ( یللة انجللةم ندهللد )نهلل (ن عا ة لله طبةطبللةی  

دريللت  مموعلله بلل  ایللن نیلل  اسللت کلله ایللن ا لل ،   بلله )ع(ح لل ت آدمنشللدن  للورد نزدیلل 

 )ع( ال عةیلله نبللود ، با لله بهتلل  بللود کلله ح لل ت آدم بمللةب این،  رم ؛سللتاارشللةدز و  ی الزا لل  

 نیز اطةعت ن مد؛ ری ا این خ یةن در خهةن  رو داد  که خةز ت ای  نیستن 

توانلد  هلة بلود، نمل    تل ین پةسلخ  چه گیته شلد، ا ل  ارشلةدز، کله ی ل  ار  هلم      بة توخه به آن

کللةرب د داشللته بةشللد؛ ریلل ا حتمللة     عصللمترفللت ار شللبهةت صللورت  سللت و بلل از بلل ون  بلله

ار ا لل  ارشللةدز بلل از در اسللتیةد   بللودن آن بةیللد قیللد شللودن درح ی للت، یللة  ی الزا لل  الزا لل  

بمللةب این، بلل از فلل ار ار شللبهةت  ؛آن  هللم اسللت« بللودن ی الزا لل »پةسللخ بلله شللبهةت عصللمت، 

بللود  و ارشللةدز اسللت، با لله بةیللد ابتللدا  شللخا تللوان گیللت ایللن ا لل   ولللوز نراحتلل  نملل بلله

است یة  ی الزا  ن  شود که الزا   

 



 1397، بهار و تابستان 8؛ سال پنجم، شمارۀ  )ره( اندیشة عالمه طباطبائیدوفصلنامه /            18

 

 کار مكروه. نهی تنزيهی/ انجام 2-5
خللة دو گیلل د کلله در ایللننهلل  تمزیهلل  اصلل الح  اسللت کلله در ف لله  للورد بحللث قلل ار  لل   

ار ایللن کلله  م للن اسللت  میللور  احتمللة  در  حمللةز آن   لل ح اسللت: احتمللة  نخسللت ایللن  

تللوان نهلل  تمزیهلل  را  حللةد  تلل ک  کلله  لل بةشللدن و احتمللة  دوم ایللننهلل ، همللةن   لل و  

اوللل  دانسللتن ا الل  عامللةز شللیحه و ا ة یلله،  وافللق ایللن نی یلله هسللتمد کلله نهلل  يداونللد در 

نهلل  تمزیهلل  و ولللب بلله ایللن دريللت نزدیلل   شللویدن(  ؛ )ةَتوقْروبَةةا هَةةذْهْ الشَّةةجَروال عبللةرت

صللدرالدین اسللت کلله اصللو  ع الل  نیللز  وافللق همللین نی یلله اسللتن )      تلل ک اوللل  بللود  

 )ر ( او  کلله شللیخ طوسلل  و طب سلل   در هلل  حللة ،   للةبق نی یلل  ( 90: 3ج  شن:1366شللی ارز، 

، نهلل  تمزیهلل  اسللت و ح لل ت  «التوقْروبَةةا»ار  واف للةن آن هسللتمد، نهلل  يداونللد در عبللةرت   

کللةر    وهلل  انجللةم داد  اسللت؛    آن، در نزدی لل  بلله دريللت و یللة چشللیدن  یللوت    )ع( آدم

 تلة: )طوسل ، بل    داد  ت ل  نشلد ، ولل  بهتل  بلود کله ایلن کلةر را انجلةم نمل            یحم  ح ا ل  

 (ن195: 1ج  :1372طب س ،   ؛159: 1ج 

 رفت گذشته، د یو ردّ این دیدگة  رک  شدنضمن ب ون نقد:

 . ترک اولی 2-6

 دانمللدرا تلل ک اوللل   لل    )ع(آدمي للةز ح لل ت  پلل داران و عامللةز دیملل ،   بیشللت  نی یلله 
 تیةوت دو نی یه: ( 90: 3ج  شن:1366)صدرالدین شی ارز، 

  استن و یة ت ک  ستح  حمو نه  ب  نه  تمزیه  که  یةد آن نه  ار    و  (1

انللد و یللة  یهللوم کلله آیللة ایللن دو بللة ی للدیگ   تلل ادو ( حمللو نهلل  بلل  تلل ک اوللل  و ایللن 2

 ت  ار عمو به    و  و ت ک  ستح  است در ادا ه يواهد آ دن ت ک اول  ل ی 

اولل  ارائله شلد ، تح ییل  اسلت      تل ین تح ییل  کله بل از تل ک      کله:  حل وو  توضیح این

گ چلله « اولل  »در ایلن  حمللة   دانلدن  لل « یللة تل ک  سلتح    انجلةم   ل و   » حمللةز کله آن را بله  

 حمةز انجلةم حل ام یلة تل ک واخل  نیسلت؛ ا لة انجلةم آن بهتل ، و تل ک آن نةپسلمد اسلتن             به

بهتلل   شللبهةت عصللمت،  رفللت اردر ایللن  حمللة و در بلل ون  « تلل ک اوللل  »بلل از اسللتیةد  ار  



 19   کةوس روح دیدگاهی نو در سا،گاری دیدگاه صدرالمتألهین و عالمه طباطبائی/ )ع( عرفانی گناه ناکردۀ آدم  -با،خوانی قرآنی

 

شللد ، تلل ک  سللتح  بللود  و یللة انجللةم   لل و ، وللل   انجللةم شللخا شللود کلله کللةر  اسللت

انللد،   للةبق بللة بلل از تلل ک اوللل  بیللةن کلل د  بلل  ایللن  حمللة، کلله عمللوم عامللةز اسللال  عللالو 

، ار  واف للةن آن اسللت )طب سلل   البیللةندر تیسللی   جمللگ)ر (  حللوم طب سلل  کلله ایللن نی یلله

ح لل ت ، نهلل  تمزیهلل  اسللت و   «التوقْروبةةا»(، نهلل  يداونللد در عبللةرت   195: 1ج  ن:ق1372

آن، کللةر    وهلل  انجللةم داد  اسللت؛    بلله دريللت و یللة چشللیدن  یللوت   در نزدی لل  )ع(آدم

دادن ایللن نهلل  را وللل  بهتلل  بللود کلله ایللن کللةر را انجللةم نملل    ؛  ت لل  نشللد یحملل  ح ا لل  

 (ن454: 3ج  قن:1421، )رارزگویمد   « نه  تمزیه »دراص الح، 
تلل  ار تلل ک  سللتح  و انجللةم   لل و  بیللةن     حمللةی    یلل  « تلل ک اوللل  »وللل  بلل از  

عبللةرت اسللت « تلل ک اوللل »اعمللة   بللةح   لل ح اسللت و در ایللن  حمللة  کلل د  و آن در حللورت

ار انتخللةگ یلل  عمللو کلله در  یللةن چمللد عمللو  سللتحب  ار اسللتحبةگ کمتلل ز ب يللوردار      

عمللوان اسللتن بلله عبللةرت دیگلل ، تلل ک اوللل ، تلل ک  سللتحب  بللة اولویللت بللة ت  اسللتن بلله   

نمللةر، ع لل  بزنللد،  سللواک کمللد، نمللةر را بلله   سللتح  اسللت انسللةن بلله همگللةم ف ی لل  بللة ، 

ایللن  سللتحبةت را رعةیللت کمللد؛ ا للة قبللو ار  خمةعللت بخوانللد ونننن ن حللة  اگلل  شخصلل  هملل 

تلل ک »گللوییم تلل ک اوللل  کلل د  اسللتن بلل  اسللةس ایللن تحایللو،   نمللةر  سللواک نزنللد،  لل  

تلل ک اوللل  اعمللة    بلله عبللةرت ، حللورت  نیسللتن تلل ک  سللتح انجللةم   لل و  و یللة  « اوللل 

 بللةح اسللت، نلله   لل و  و  سللتح  )قسللم پللمجم افحللة  در اح للةم وضللح (؛ یحملل  ر للةن       

 سللتح  و   لل و  يللةرج و وارد    شللود کلله ار حللورت  شللخا   ت لل  تلل ک اوللل   لل    

یحملل  انتخللةگ عمللو   « تلل ک اوللل  »حللورت افحللة   بللةح شللد  بةشللدن طبللق ایللن تح یلل ،      

 ؛اسللتحبةگ کمتلل ز ب يللوردار اسللت، ار اولویللت عمللو  سللتح  چمللد در  یللةن  سللتحبّ  کلله

بة ت سللت، نلله تلل ک يللود عمللو  سللتح  بمللةب این، تلل ک اوللل ، تلل ک  سللتح  بللة اولویللت 

همگلةم ف ی ل  نملةر، ع ل  بزنلد،      عملوان  بلة ،  سلتح  اسلت انسلةن، بله      و یة انجةم فحو    و ن به

 سللتحبةت را رعةیللت  حللة  اگلل  شخصلل  هملل  وننن ن خمةعللت بخوانللد سللواک کمللد، نمللةر را بلله 

نمللةر در خمةعللت و  سللجد حةضلل  شللود، وللل  ف للع قبللو ار نمللةر  سللواک  کمللد و بلل از ف ی لل 

 گوییم ت ک اول  ک د  استننزند،   
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 نهی تحريصی .2-7

نهللل  »، در آیلللةت قللل آن« ال توقْروبَةةةا»انلللد کللله دسلللتور يداونلللد در عبلللةرت ب يللل  بللل  آن

انجللةم ایللن کللةر تشللویق  را بلله  اسللت؛ یحملل  يداونللد بللة ایللن نهلل ، درواقللگ، آدم  « تح یصلل 

بله ر لین هبلو  کملد و      )ع( ک د  اسلت و يواسلت يداونلد ار هملةن ابتلدا ایلن بلود  کله آدم        

دانسللته کلله او بلله ه چلله کلله  للمحل  کممللد،   شللمةيته،  لل خللةی  کلله رات انسللةن را  لل  ار آن

او را ار ( 2شن: 1366 ،) یللدان  «مةةا مُنْةةع االنسةةانُ نةةریلى علةةی»شللود،   حلل یا  لل بیشللت

کلةر بیشلت  کملد و ر بلت     نزدی   بله شلج    ملگ کل د  تلة حل ع و وللگ او را در انجلةم ایلن         

لللذا بلله آدم و   ؛او را در انجللةم يواسللت الهلل  کلله همةنللة هبللو  بلله ر للین بللود ، ب انگیللزد     

وللل  بلله ایللن دريللت نزدیلل  نشللویدن بلل   ؛يواهیللد بخوریللدچلله  لل گویللد ه همسلل ش  لل 

يللود )ع( اسللت؛ یحملل  همللین کلله آدم یلل  گمللة  وخللودز)ع( اسللةس نی یلل  یةدشللد ، گمللة  آدم

 ؛را در   ةبللو يداونللد دیللد و بلله  ی يللدا توخّلله کلل د،   ت لل  گمللة  وخللودز شللد  اسللت   

 البتلله، ب يلل  ایللن توخّلله بلله  ی يللدا را توخّلله بلله يللود، و ب يلل  دیگلل  توخّلله بلله شللج ت      

از ار يداونللد  ةفللو و  بلل از لحیلله  )ع( دانمللد؛ یحملل  همللین کلله ح لل ت آدم    مموعلله  لل  

تللوخّه  بلله شللج    ح للوو شللد،   ت لل  گمللة  وخللودز شللد  اسللتن  للةخ از ح لل ت     

اسللت کلله  ی لل  ار  بللةن   هملل  جلل همللین صللورت اسللتن  وضللوع فللوق نتی نیللز بلله )ع( آدم

ریللزز کلل د  اسللتن بللة توخلله بلله   اتلل  عللوالم،     صللدرالمت لهین در ح مللت  تحةلیلله پةیلله  

یةبللد کلله رقیللق آن در عللةلم    ه چلله در عللةلم  للةدّ  وخللود دارد، ار آن خهللت وخللود  لل      

توحیللد وخللود دارد و بلله ایللن ت تیلل ،  هللور کمللة ت يداونللد در هملل  عللوالم سللةرز و       

گیلل دن عللةلم عللوالم ار عللةلم ا للله نشللزت  لل   کمللة  تمللةم  وخللودات در هملل  خللةرز اسللت و

چیللز  للةدّ  عللةلم   حللدود،  اللی ، کللدر و کوچلل   عللةلم توحیللد اسللت و عللینِ همللةن        

تللل ، در علللوالم بلللة ت  وخلللود داردن بملللةب  نی یللل  ح ملللت  تحةلیللل      صلللورت وسلللیگ بللله

عللةلم  یةفتلل عللةلم پللةیین تمللز   صللدرالمت لهین، هلل  عللةلم ه چلله دارد ار عللةلم بللة ت  دارد و    

گویلد عملوان گملة  و  حصلیت فحال  در ایلن       بة ت  اسلتن بل  ایلن اسلةس، صلدرالمت لهین  ل       

شلودن بله   و در علةلم توحیلد، صلیت خاللل  نة یلد   ل        نلةم دارد  انةنیّلت عةلم، در علوالم بلة ،   
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انةنیّللت و گمللة  وخللودز در عللوالم  یةفتلل عبللةرت دیگلل ، گمللة  و  حصللیت در ایللن عللةلم، تمللز  

 عللةلم ع للوبة سللتن اگلل  در عللةلم  للةدّ ،  حصللیت و نةف  للةن  وخللود دارد، در عللةلم بللة ت  و 

قللدر رقیلق اسللت  نةف  للةن  در علةلم ع لو آن   دارد کلله هملةن گملة  وخللودز اسلتن     هلور نیلز  

در  عصلیةن و ي لة  نسلبت دادن بملةب این،  میلور ار الیلة    بلو       )ع( تلوان آن را بله انبیلة   که  ل  

قلل آن همللین گمللة  وخللودز اسللتن صللدرالمت لهین در کتللةگ تیسللی  قلل آن بلل آن اسللت کلله    

تلل  آن نیللز وخللود داردن و صللةف تلل  ه چلله در ایللن عللةلم وخللود دارد، در عللةلم بللة ت  ل یلل 

 انبیللةز بللة عصللمتبلله عبللةرت دیگلل ،  حصللیت در عللةلم  للةدّ   خةلیللت ا لل  شلل ع  اسللت و   

الوخلود  الهل   مةفلةت دارد؛ ا لة در علةلم  یل  عبلةرت ار ن یصل  ا  ةنیله اسلت؛ یحمل   م لن           

بله ایلن  حلدودیت،    بلودن يلدا، و توخله    حلد الوخلود و بل   بلودن  وخلود و واخل    و  حدود

ایللن  وللل  اگلل  بلله  وا یلل  اسللت،  داراز   للةم حصللیت اسللتن انسللةن اشلل و  خاوقللةت و   

در ب ابلل  يداونللد توخلله کمللد، گمللة  وخللودز اسللتن ه چلله انسللةن بلله         اتلل  و درخللةت 

هلة در او کمتل    کملد و  حلدودیت  وخلودز بیشلت ز پیلدا  ل      تل  شلود، سلح    يداوند نزدیل  

هلة توخله کملد، گملة  اسلتن اگل  انسلةن بله ا  لةن يلودش توخّله            اگل  بله ایلن   ولل    ؛شود  

کمللد،  ةنمللد بهشللت و   اتلل  آنن بهشللت   کمللد، ار عللةلم ع للو بلله عللةلم نیللآ هبللو   لل     

داراز   اتبلل  اسللتن بهشللت  وخللود دارد کلله ار ریلل  دريتللةن آن نه هللةی  خللةرز اسللت و    

بةیللد در بهشللت   آد لل  روح بهشللت  نیللز وخللود دارد کلله بهشللت يللةعّ اولیللةز الهلل  اسللتن 

ولل  بلة توخّله بله يلود،   ت ل  گملة  وخلودز          ؛کل د  ةند و دائمة  به يدا توخله  ل   رات   

شللد و ع وبللت ایللن گمللة  آن بللود کلله بلله بهشللت  حمللول  تمللز   یةفللتن اگلل  روح در عللةلم     

نللدان  قیللآ نیللآ گمللة  کمللد، بلله عللةلم  للةدّ  نللزو  کلل د  و اسللی  بللدن شللد  و بلله عبللةرت ، ر

نیللز بمللة بلل   صللةلح ، يداونللد او را بلله یلل  گمللة    )ع( شللودن در  للورد ح لل ت آدمبللدن  لل 

از شلود بل از هبلو  او بله ر لین تلة ار ایلن ط یللق        بسلیةر رقیلق وخلودز  بلتال کل د تلة ر یمله       

 (ن91: 3ج شن: 1366)صدرالدین شی ارز،  به   ةم يالفت نةیو گ دد

رود کلةر  لل   حملة بله   ندر ربلةن ع بل  در  لوارد  تحلدد، یل  لیل  واحلد بل از چملدی          نقةد: 

کامللةت  هللة و دقللت در ریشلل  کلله بللة توخلله بلله  یلل دات و  حمللةز ل للوز و یللة  جللةرز وا     
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بلل  چمللد هللة  م للن اسللت عللالو  سللةن وا  شللوندن بللدینرفللت  لل بسللیةرز ار شللبهةت بلل ون

کلله در « رنلل »عمللوان نمونلله، وا ت  ةشللمد، بلله  حمللةز ح ی لل ،  حللةن   جللةرز نیللز داشللته ب    

طللور لللذا بلله   حمللةز دم و دنبةللله اسللتن بلله اسللت، در ح ی للت،  گمللة  حمللةز اصلل الح، بلله 

 حمللةی   بمللةب این بللة دقللت در گسللت ت  ؛رودکللةر  لل عمللوان عةقبللت سللو  نیللز بلله   جللةرز بلله

ویللژ  ایللن گسللت   در ربللةن ع بلل   تللوان پةسللخ داد کلله بللههللة، بسللیةرز ار شللبهةت را  لل وا  

 شودنبیشت   شةهد    

ن لل دن بلله  حمللةز ح ی لل  و  لل اد اصللا  گویمللد  ار   عاللت توخلله للواردز ار شللبهةت بلله

اسللتحةر  و دیگل  صلمةعةت ادبلل     ، کمةیله، هللة  جلةر ربلةن  عبلةرت،   ل ح شلد  اسللتن در همل     

عمللوان نمونلله،  هللة توخلله شللودن بلله  کللةرب د وسللیح  دارد کلله در فهللم عبللةرات بةیللد بلله آن    

هلة خلةرز اسلت، ب اسلةس هملین صلمةعةت ادبل  شل و         ربلةن  هلةی  کله در همل    المبلو ض گ

ت گلوییم فل دز شلی  اسلت، ایلن عبلةرت کمةیله ار شلجةعت فل د اسل          گ فته استن گلةه   ل   

آ للد  همللةن در آن  وکلله کمةیلله ار رفللت « از يةکسللت  فلل اوان دارد يةنلله»گللوییم و یللة  لل  

پللز و آن هللم د لللت بلل  وآتلل  و آتلل   بللیّن پخللت يةنلله ریللةد اسللت؛ ریلل ا يةکسللت  نشللةن 

کمدن یهمةن   

نیللز توخلله بلله ایللن صللمةعةت ادبلل  بسللیةر    )ع(  حصللو ةن و روایللةت آیللةت قلل آن در فهللم

شللود؛ یحملل   حمللةز هلل  الییلل  انجللةم  لل صللورت تحللتقلل آن بلله  هللم اسللتن گللةه  ت خملل 

گونلله ت خملله بلل از فهللم قلل آن کللةرآی  آیللد )ارادت تصللوّرز( کلله ایللنلیلل  در ریلل  آن  لل 

حةللت  تصلدی  ( کله ایلن     شلود )ارادت نداردن گة  نیلز قل آن بلة توخله بله عبلةرات ت خمله  ل         

کممللدت   صللود اصللا  آیللةت نیسللتن اگلل  بخللواهیم قلل آن را   نیللز در بسللیةرز ار  للوارد بیللةن 

هللة چیسللت )ارادت دقیللق بیهمللیم، بةیللد ببیمللیم  میللور اصللا  گویمللد  ار بیللةن عبللةرات و وا     

تللوان قلل آن را  ف للع در ایللن حةلللت اسللت کلله  لل    ( 138: 3ج قن: 1430فةضللو، خللدّز(، )

عمللوان نمونلله، در نیللز همللین اصللو صللةدق اسللتن بلله  )ع( صللو ةنفهمیللدن در  للورد روایللةت  ح

کللةر رفتلله  بلله (349و  90: 1ج  قن:1407کایملل ، « )ث اتلل  اّ ّلل  »بیللةن  حصللوم عبللةرات   
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کلله ت خملل  آن یحملل  آرروز  لل   بلل از فلل د، در حللةل  کلله ایللن خمالله کمةیلله ار بیللةن       

 ح و بیهود  استن

 میللور اصللا  گویمللد  ار بیللةن عبللةرت  بمللةب این، بلل از فهللم دقیللق آیللةت و روایللةت بةیللد 

تصللدی     للةبق و گللة    للةبق  خللدّز( را اسللتخ اج کلل د کلله ایللن  یهللوم گللة  بللة ارادت )ارادت

 شودنرفت   راحت  ب وننیستن اگ  به این اصو توخه شود، بسیةرز ار شبهةت به

از یلل   حمللةز  للةه ز دارد، وللل  در اصللو، بلل از  یهللوم دیگلل ز بیللةن    گللةه  خمالله

کلله هللم در ل للت علل گ و هللم در ربللةن فةرسلل  کللةرب د   ان للةرز، اسللتیهةمد  اسللت،  بللو شلل

 رودنکةر   ول  در واقگ، ب از ان ةر  وضوع به ؛دارد، که  ةه  آن استیهةم است

البتلله در ر یملل  وضللگ وا گللةن بلل از  حللةن  دو دیللدگة    لل ح اسللت: ب يلل   حت دنللد      

ة و  یهللوم يللةع وضللگ شللد  و سللزآ در طللو  ر للةن کللةرب د لیلل  در ابتللدا بلل از یلل   حملل

در ابتللدا « نللور»و لیلل   تللوان گیللت وا  عمللوان نمونلله،  لل آن توسللحه پیللدا کلل د  اسللتن بلله 

کلةر رفتله، ولل  در طلو  ر لةن بله ه چله کله روشلن          ب از روشمةی   لبال  سلم  چخملةق بله    

ذا بلله آتلل ،   لل   للل ؛کلل دن داشللته بةشللد، نللور گیتلله شللد  اسللت  بةشللد و توانللةی  روشللن 

 حملةز  « نلور » تلوان نلور گیلتن بل  ایلن اسلةس، وا ت      از  ل  ال ت ی   و یة حتل  انل  ز هسلته   

کمللد، نللور گیتلله چلله کلله رهللن و ف لل  را هللم روشللن  لل    جللةرز نیللز پیللدا کلل د  و بلله آن 

 کممد  استننوع  نور و روشنلذا عام و دان  نیز به ؛شود  

تیللةوت بللة دیللدگة  رایلل   ع یللدت    حمللة بلل از روح لیلل در   ةبللو،  حت للدین بلله کللةرب د  

گویملد لیل  در هملةن ابتلدا بل از  یهلوم و  حملة وضلگ شلد  اسلتن بل  ایللن            هلة  ل   دارنلدن آن 

کمملدت ابهلةم وضلگ شلد  اسلتن      کمملد  و ب طل و  اسةس، نور ار هملةن ابتلدا بل از چیلز روشلن     

شللد  و هللم بلله ح مللتن در ایللن نی یلله، کللةرب د  جللةرز     لللذا هللم بلله آتلل  اطللالق  لل    

حللة  چلله  للةه ز اشللةر  دارد،  ح ی للتیلل  دن طبللق ایللن نیلل ، لیلل  ف للع بلله نللدار یهللو   

  (166: 4ج  شن:1366)صدرالدین شی ارز،  بةشد و چه بةطم ن

بمللةب این اگلل  بلله کللةرب د وا   و لیلل  بلل از روح و ح ی للت  حمللة توخلله کمللیم، ب يلل  ار   

ر اصللا  ار بیللةن عبللةرت تللوان گیللت  میللوشللود؛ یحملل   لل رفللت  لل يللوب  بلل ونشللبهةت بلله
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چیللز دیگلل ز  یلل  ار  حمللةز  للةه ز آن اسللتن بللة ایللن توضللیح کوتللة ، ابهللةم در  للوارد ریلل   

 است: حونیز قةبو 

هة؛حمو ب   حمةز  جةرز در حورت خماه .1

حمو ب   حمةز   ةبق بة سیةق؛ .2

دايا  ) تصو(؛ ق یم  لیی حمو ب   حمةز   ةبق بة  .3

يةرخ  ) میصو(؛ بة ق یم  لیی  حمو ب   حمةز   ةبق .4

؛حمو ب   حمةز   ةبق بة ع ا  .5

؛حمو ب   حمةز   ةبق بة اقت ةز   ةم .6

ان ةرز؛ حمو ب   حمةز   ةبق بة استیهةم .7

نحمو ب   حمةز   ةبق بة نه  تح یص  .8

تحلل یا بلل از انجللةم کللةر اسللتن نهلل      عمللوان تشللویق و  سللةن، گللة  نهلل  بلله   دینبلل

چیللز تح یصلل   للةه  نهلل  دارد، در حللةل  کلله بللةطن آن ا لل  و تشللویق اکیللد بلله انجللةم یلل  

پلذی  اسلت کله حملو     طلور کال  بةیلد توخله کل د ایلن  سلزاه در خلةی  ا  لةن         استن ول  بله 

گونلله اسللت، لللی ن ایللن پللذی  بةشللد کلله در  للورد  للة نیللز ایللنلیلل  بلل   حمللةز ح ی لل  ا  للةن

 رفت آیمد  بدان پ دايته يواهد شدناز دارد که در ب ونن تتمهسخ

 ترکيب دستور ارشادي و نهی تحريصی. 2-8

 )ر ( ( و نی یللل  صلللدرالمت لهین 4رفلللت )بللل ون )ر ( حةصلللو دو نی یللل  عا ة للله طبةطبلللةی    

 در نزدی لل  )ع(آدمح لل ت رفللت عمللو ( دیللدگة   ختللةر نگةرنللد  در بلل ون 7رفللت )بلل ون
 للةن بللة أشللج   اسللت، بلله ایللن صللورت کلله نهلل  ار شللج  ، نهلل   ولللوز نبللود ، با لله تو   بلله

هلةز را  و نیلز بلة هلدو ایجلةد انگیلز  و ت  یل  بلود  اسلتن          هلة و سلخت   هدو بیلةن  شل  ت  

و ایللن وخلله خمللگ بللین ایللن دو نی یلله اسللت؛ ریلل ا ایللن دو نی یلله ه چمللد در  للةه  بللة هللم     

دانمللد، بللة هللم  ر يداونللد را ا لل   ولللوز نملل   کلله دسللتو انللد، وللل  ار خهللت ایللن   تیللةوت
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گونلله هللی در نزدی لل  بلله شللج     ت لل   )ع( سللةرگةرندن طبللق هلل  دو نی یلله، ح لل ت آدم 

  و اشتبةه  نشد  و دقی ة    ةبق بة يواست يداوند عمو ک د  استن ي ة

رقیللق وخللودز و یللة تلل ک  کلل یم بلل از ایللن گمللة  کلله چلل ا يداونللد در قلل آنا للة ایللن

وننن اسلتیةد  کل د     اول  بملة بل  حلداکب  احتملة ، ار الیلة  سلمگیم   بلو علصل ،   لوز،  الم          

شمةسلل  بلل از وضللگ الیللة  دو    اسللت  در پةسللخ ایللن سلل ا  بةیللد گیللت ار خهللت ربللةن      

 دیدگة     ح است:

تلل  وضللگ بلل از  حمللةز سللةد  ب يلل   حت دنللد لیلل  در ابتللدا ( کاااربرد ل ااا بااراي م نااا:1

تل ز  شد ، سزآ بلة پیشل فت تملدن و بلة  رفلتن فهلم انسلةن، ایلن لیل  بل از  حلةن  پیشل فته            

عمللوان عمللوان  بللة ، نللور در ابتللدا بلل از بلل ق سللم  چخمللةق بللهتوسللحه پیللدا کلل د  اسللتن بلله

کللةر از نیلز بلله آتلل ، بل ق و انلل  ز هسللته  تللدری ، بلل از نلور وللل  بله  ؛اوللین نللور وضلگ شللد  

 از پذی فته شد  استنشمةس  چمین نی یههةز تحایا  ل ترفته استن در ا ا  بحث

و عا ة لله  ب يلل  ار دانشللممدان  ةنمللد صللدرالمت لهین  :م نااا کاااربرد ل ااا بااراي روح ( 2

در انللد؛ یحملل  نللور  حت دنللد الیللة  ار همللةن ابتللدا بلل از روح  حمللة وضللگ شللد    )ر ( طبةطبللةی 

« کمللدچیللزز کلله يللودش روشللن اسللت و چیزهللةز دیگلل  را نیللز روشللن  لل »ربللةن ع بلل  بلله 

شللودن ایللن  حمللة ابتللدا در سللم  چخمللةق  ح للق شللد، سللزآ در   لل  و چیزهللةز  گیتلله  لل 

کمملد   دیگ ن و بة توخه بله روح  حملة بله هل  چیلزز کله ار نیل   یهلوم و  حمویلةت نیلز روشلن           

کمملدت را  بل از دیگل ان اسلت و در   ةبلو،      ه روشلن شلود،  بلو عالم کل    بةشد، نلور گیتله  ل    

شللودن بلل  اسللةس همللین تح یلل ، يداونللد هللم نللور  ار خهللو بلله  امللت و تللةری   تحبیلل   لل  

 (ن9: 1ج شن: 1393)طبةطبةیب،  است

و   جللةرتللوان گیللت  حمللةز او  ار بللةگ تشللبیه و یللة     ایللن دو کللةرب د  لل    در   ةیسلل 

اشللةر    حملل  گونلله نیسللت، با لله لیلل  واقحللة  بلله روح  اسللتحةر  اسللت، وللل   حمللةز دوم ایللن 

گلل   حمللة و  یهللوم بللود  و  وخلل  هللدایت   کمللدن عاللم واقحللة  نللور اسللت؛ ریلل ا روشللن    لل 

آورد شللود و يداونللد نللور   اللق اسللت؛ ریلل ا دیگلل ان را ار عللدم بلله وخللود  لل  دیگلل ان  لل 

 سةردن از  وخودات آش ةر   بودن را بو هست  و
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صیت،  ام  ضگ الیة  ب از    وننن این  بمة در  ورد الیة    بو نحمت،  ح سةس  بمةز و  نیز ب  ا

کةرگشللةسللتن  بال  تحبی   ة ار نحمت، بیشللت  ررق  ةدّز اسللت، در حةل  که توخّه به     حمة روح

شةر  دارد و       ح  ت حق، بزر   صیت نیز ب  ه گونه نةف  ةن  ا صیةن و  ح ستن ع ت ین نحمت ا

سللةن، اگ  به کةرب د لی  ب از و ت ک اول  نیسللتن بدین  حمةز آن  محصلل  در    و  و گمة 

 ة توخّه کمیم، بسیةرز ار شبهةت پةسخ داد  يواهد شدن روح  حم

و  ح لل ت آدم ،1کلل یم طبللق آیللةت قلل آن»چلله گیتلله شللد، بلله ایللن شللبهه نیللز کلله بمللة بلل  آن

تلوان  هلةز شلی ةن قل ار گ فتله و بله شلج   نزدیل  شلدندن آیلة  ل           همس ش تحت ت ثی  وسوسله 

در ایللن و اشللتبة  شللد  بةشللد     شللد  و دچللةر ي للة   اباللیآ گ فتللةر وسوسلله  )ع(پللذی فت آدم

شللدن بلله شللج   وسوسلله کلل د و قصللد او ار ایللن وسوسلله،    دیللدگة ، اباللیآ آدم را در نزدیلل  

اباللیآ  هللم بلله شللج   نزدیلل  شللد و   للةبق بللة وسوسلل    )ع( گم اهلل  آدم و همسلل ش بللودن آدم

تلوان پةسلخ داد کله ه گلز قصلد آدم ار نزدی ل  بله شلج  ، تبحیّلت ار          گونله  ل   ایلن « عمو ک دن

بمللةب این اباللیآ   ت لل   ب سللد؛ اللهةة خليفةة  بلله   للةم يواسللت وسوسلل  شللی ةن نبللود، با لله  لل 

گمة  شلد؛ ریل ا قصلد گم اهل  آدم را داشلت، ولل  آدم نله تمهلة ي لة ن ل د، با له علین صلواگ              

انجللةم داد؛ و ایللن در حللةل  اسللت کلله عمالل  کلله انجللةم شللد  صللداقة  هللم يواسللت  اباللیآ بللود و  

ود، يواسللت آدم را بلله چللةه  بیمللدارد کلله انتهللةز آن خهللم م بلل هللم  للورد ارادت آدم؛ شللی ةن  لل 

بلله   للةم سللةن فملل ز بللود کلله او را وللل  آدم بللة ايتیللةر يللود بلله چللةه  رفللت کلله انتهللةز آن بلله 

 لبال  انسلةن   کملد،   ل   کل دن گلةه  شلی ةن، انسلةن را در اعملة   بلةح وسوسله       پ تةگ  ل   يالفت

هللم همللةن  للذا را  کمللد تللة ار روز هللواز نیللآ،  للذاز لذیللذز را بخللوردن انسللةنرا ت  یلل   لل 

کله نیل و بگیل د و در را  طةعلت الهل  آن      يلورد، ولل  نله بل از هلواز نیلآ، با له بل از آن          

را صلل و کمللدن در ایللن شلل ایع، انسللةن   للةبق بللة يواسللت شللی ةن عمللو کلل د ، وللل  نلله ار آن   

کملد، ولل  انسلةن هملةن را بلة نیلت       خهت که شی ةن وسوسه کل د ن للذا شلی ةن ي لة و گملة   ل       

 آوردنخة   و اله  بهدرست 

شللی ةن  تللوان گیللت ه چمللد عمللو آدم در نزدی لل  بلله شللج  ،   للةبق بللة وسوسللهبمللةب این،  لل 

يداونللد بلله شللج   نزدیلل  شللدن  عاللت يواسللت اباللیآ، با لله   للةبق بللة ارادتبللود، وللل  آدم نلله بلله
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بللة نزدیلل  شللدن بلله شللج   و بلل ور      )ع( لللذا هللی  ي للة و اشللتبةه    ت لل  نشللد  اسللتن آدم    

 بودن  اللهیخليف هةز  ةدّز و ر یم  يود، قدم در راه  نهةد که انتهةز آن   ةم ویژگ 

 رفت این شبهه ع الن  و بالاش ة  استن مةب این، تمهة ب ونب

 

   گيرينتيجه

در پةسلخ  شلد   هلةز ارائله  رفلت دار ار  یلةن انلواع بل ون   هلةز دا مله  ب  اسةس تحایلو و ارریلةب   

 اند ار: هة ل که عبةرترفتبیشت  ب ون )ع( به شبه  ي ةز ح  ت آدم

 ؛  )ع(ح  ت آدمبودن داستةن ( نمةدین1

 ( نه  آر ةیش ؛ 2

 نه  تح یم ؛ (3

 ( نه  تمزیه / انجةم کةر    و ؛ 4

 اند ار:که عبةرت -بة اش ة  خدز  واخه هستمد و دو دیدگة  دیگ  - ت ک اول ( 5

 ( نه  تح یص ؛ 6

رسللد نیلل   لل  تمهللةی  داراز اشلل ة  هسللتمد؛ لللی ن بلله    اگ چلله بلله  -( دسللتور ارشللةدز 7

بلل د  سللة ةن داد کلله  تللوان بللة ت کیلل  آن دو دیللدگة  خدیللدز را در پةسللخ شللبهه نللةم     لل 

 عبةرت است ار:

ار شللج  ، و  ویللةد آن ایللن اسللت کلله نهلل     ( ت کیلل  دسللتور ارشللةدز و نهلل  تح یصلل   8

هلةز را  و نیلز بلة هلدو     هلة و سلخت    لةن بلة هلدو بیلةن  شل  ت     أنه   وللوز نبلود ، با له تو   

 ایجةد انگیز  و ت  ی  بود  استن 
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 نوشتپی

سَوْآتْهِما وَ قالو ما نوهاکُما رَبعکُما عَنْ      . 1 شَّیْطانُ لْیُبْدْی لوهُما ما وُورِی عَنْهُما مْنْ  سْوَلَ لوهُمَا ال فووَ

 د تة ک )پآ شی ةن، آن دو را وسوسه    ؛ ِالَّ  ونْ توکُونا مَلوکویْنِ  ووْ توکُونا مْنو الْخالْدْینو الشَّجَرَةِ هذْهْ 

هةیشلللةن ب ایشلللةن پوشلللید   ةند  بود، ب از آنةن نمةیةن گ داند و گیت:             چه را ار عورت آن

ن آن ه ك بةدان دو ف شلللته گ دید یة ار پ وردگةرتةن شلللمة را ار این دريت  مگ ن  د، خز كب ا »

هَلْ  ودُلَ َ عَلی  دَمُفووَسةةْوَلَ  ِلویْهْ الشةةَّیْطانُ قالو یا آ (ن20)اع او/ «( ن خةودانةن شللویدنكر   

ه از آدم، آیة تو را ب»ک د، گیت:  )پآ شللی ةن او را وسللوسلله  ؛الْخُلْدْ وَ مُلْ ال ال یَبْل  شةةَجَرَةِ

 (ن120)طه/ «( شود، را  نمةیم دريت خةودانگ  و  ا   که رایو نمب
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 و مآخذمنابع 

 بیللل وت:   سسللل .)ع( عیةةةون اخبارالرضةةةاقن(ن 1404بلللن عاللل ن )بةبویللله،  حملللدابلللن  

ا عام  لام بوعةتن 

 قم: قدسن  نماالم االصول شن(ن1376الدینن )بن رینشهید ثةن ، حسنابن

 ( ن 1420ابوحیةن،  حمدبن یوس ن)بی وت: دارالی  نن البحر المحیط فی التفسیرقن

    ( ، ن 1403اردبیالل ،  حمللد بللن عالل)االشةةتباهات عةةن    ازاحةةو  ةجةةامع الةةروا قن

نبی وت: دار األضوا  .الطرق و االسناد

  ( ن 1421رارز، فخ اللللدین  حملللدبن عمللل ن)ن بیللل وت: دار 1چ  نمفةةةاتیح الریةةةب قن

ال ت  الحامی ن 

  ب  خة:   سس  آ  البیتن  نربدائع االفکا (نقن1313ن )اهللرشتب،  ی را حبی

  ( ن1990رضلة،  حمللد رشللیدن)الهيئةة  ن تفسةةیر القةةرآن الحکةةیم الشةةهیر بتفسةةیر المنةةار من

لا تةگن  المصري  العام 

  ( ن 1410شوشللت ز،  حمللدت  ن)المدرسللین قللم،   جماعةة ن قللم: قةةامول الرجةةال قن

المش  ا سال  ن     سس

 ( ن 1366صدرالدین شی ارز،  حمدبن اب اهیمن)قم: بیدارن  نتفسیر القرآن الکریمشن

    ریةةام المسةةایل فةةی تحقیةةق   (ن قن1382بللن  حمللدعا ن ) طبةطبللةئ  ک بالیلل ، عالل

ن قم:  وسس  آ  البیت عایهم السالم  حیة  الت اثنالحدیثه( -)طاالنکام بالدالیل 

 ریةةام المسةةایل فةةی تحقیةةق االنکةةام بالةةدالیل قن(ن 1404) لللللللللللللللللللنلللللللل 

 السالمنن قم:  وسس  آ  البیت عایهمالقدیمه( -)ط

 ن بیلل وت:   سّسلل  المیةة ان فةة  تفسةةیر القةةرآن قن(ن 1393ب،  حمّللد حسللینن )ئطبةطبللة

ا عامب لام بوعةتن

 ( ن 1415طب ان ، ابوال ةسم سایمةنن)نة: دارالح  ینن ن ب الماجم االوسطقن
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 مجمةةع البیةةان فةةی تفسةةیر  شن(ن1372بللن حسللنن )طب سلل ، ا للین الللدین بللوعا ، ف للو

خاد(ن ته ان: نةص يس ون10) .القرآن

   ن بیلل وت: دار احیللة  التبیةةان فةةی تفسةةیر القةةرآن تللة(ن طوسلل ،  حمللدبن حسللن، )بلل

الت اث الح ب ن

    ( ،ن1405فةضلللو   لللداد،   لللدادبن عبلللداهلل)ارشةةةاد الطةةةالبین الةةةی نهةةة      قن

ن )ر ( اهلل الحیم    عش  نجی ن قم: کتةبخةنه ح  ت آیتالمسترشدین

 ت  یلل  صللمدعا   وسللوزن قللم:   .دراسةةات فةةی االصةةول قن(ن 1430) فةضللو،  حمللدن

ن()ع ا طهةر  ا ئم    کز ف 

 ( ن 1415فو دونلللد،  حمد هلللدزن)ن تهللل ان: 1ت خمللل  قللل آنن چ  .قةةةرآن کةةةریمقن

 دارال  آن ال  یم )دفت    ةلحةت تةریخ و  حةرو اسال ب(ن

   ( ن 1407کایملللل ،  حمللللدبن یح للللوگن)خاللللد(نته ان: دارال تلللل    8ن )الکةةةةافیقن

  نا سال ی

 ( ن 1403 جاس ،  حمدبةق بن  حمدت  ن)الوفة ن   بی وت:   سس نبحار األنوارقن

  ( ن1370 ییللل ،  حمدرضلللةن)ن چلللةپ چهلللةرم، بیجلللة:   سسللل    اصةةةول الفقةةةه  شن

   بوعةت  اسمةعیایةنن 

 ( ن1386  ةرم شی ارز، نةص ن)نته ان: دارال ت  ا سال ی .پیام قرآن شن  

  ( ن1422 لل  ن قملل ،  حمللدن)  ن قللم: تحریرالوسةةیله ة القضةةاا و الشةةهادات    مبةةانی

ن )ر (   سس  تمییم و نش  آثةر ا ةم يمیم 

  ( 1366 یللدان ، احمللدبن  حمللدن)ن  شللهد   للدس:  حةونللت ف همگلل   االمثةةالمجمةةع ن

آستةن قدس رضوزن 

 ( ن1376یوسی  اش ورز، حسنن) ن ته ان: قامن با،خوانی قصة خلقت


