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   Various factors affect the approach of scholars in the field of thinking 

and knowledge, of which historical events is considerable. The 

historical event of the conquests of the first caliphs and war booty 

clearly had a great impact on promoting the economic life of Muslims 

living in that era. The benefits obtained from the booty also influenced 

the thought of scholars of that time and the eras close to it, concerning 

the outstanding component of those conquests, i.e. the primary jihad. 

Accordingly, some thinkers such as Tabarī (d. 310 AH) in order to 

stabilize the semantic system organized by the conquests of the caliphs 

in the collective mind of the community, understood most of the 

Qur’anic ayahs of jihad with the idea of primary jihad. This interpretive 

attitude emphasizes a meaningful relation with the intellectual 

atmosphere dominant during his lifetime about the conquests of the first 

caliphs. This analytical-critical research is a new step in analyzing and 

proving this meaningful concept. Findings show that Tabarī has 

deviated from the correct scientific path in understanding ayahs of 

jihad. Influenced by the conquests of the first caliphs and in order to 

approve them, he has sometimes tried to mention an untruthful 

narration, abrogating all jihad ayahs in favor of primary jihad, and 

deviating from the firm principles of the conduct of the Prophet. 
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 قهیا٨حی بك جأذیك ٨حىظات ِؿق اوالم بك يگكه شهاؾ ابحؿایی ٘بكی

 ؾ، ابكاهین ابكاهیمیزقٔا ٬اومیهعمؿ ،ب٠لی ظىى بیگی، *ال٧ لهكا ٬ٙبی
  

 ایكاو، ٠لىم ايىايی، ؾايٍگاه اقاک، اقاکؾايٍکؿه الهیات و ه١اق٦ اوالهی، گكوه ، ؾايٍصىی ؾکحكی ٠لىم ٬كآو و ظؿید الف
 ٠لىم ايىايی، ؾايٍگاه اقاک، اقاک، ایكاو ؾايٍکؿه ، و ه١اق٦ اوالهی الهیاتگكوه ، ؾايٍیاق ب
 ايی، ؾايٍگاه اقاک، اقاک، ایكاو٠لىم ايىؾايٍکؿه ، و ه١اق٦ اوالهی الهیاتگكوه اوحاؾیاق،  ز

  و، ایكاجهكاو، ٠الهه ٘با٘بایی ىايی، ؾايٍگاه٠لىم ايؾايٍکؿه ، و ه١اق٦ اوالهی الهیاتگكوه ، جمام اوحاؾ ؾ

 چکیذه  واژگان کلیذی

 ،٘بكی
 ،آیات شهاؾ

 ،٨حىظات
 ؼل٩ای يؽىحیى

٠الماو قویکكؾ ٠الماو ؾق ظىله ج٩کك و ؾايً هحأذك ال ٠ىاهل گىياگىيی اوث. قویؿاؾهای جاقیؽی یکی ال ٠ىاهل قویکكؾ     
جىاو گ٩ث، قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى و ٤ًائن ظاِل ال آو جأذیك ٘ىق هٍؽُ هیبه ظىله هفکىق اوث. به

ؾوث آهؿه ال ٤ًائن به جأذیكپفیكی ايؿیٍۀ ای بك اقج٭اء ليؿگی هاؾی هىلماياو آو ٠ّك گفاٌث. ایى هٙلىبیث بهگىحكؾه
ای گىيههإل٩ۀ بكشىحۀ آو ٨حىظات که هماو شهاؾ ابحؿایی اوث، هًصك ٌؿ. به ٠الماو آو ٠ّك و ٠ّكهای يمؾیک به آو، ال

شهث جربیث يٝام ه١ًایی واهاو یا٨حه ال ٨حىظات ؼل٩ا ؾق اـهاو ه.٪.ٔ به313که بكؼی ال ايؿیٍمًؿاو همچىو ٘بكی ٕم
، قابٙه ه١ًاؾاقی قا با ٨ٕای شم١ی اشحماٞ، ٤الب آیات شهاؾ قا با ايگاقۀ شهاؾ ابحؿایی ٨هن يمىؾيؿ. ایى يگكي ج٩ىیكی

يمایؿ. پژوهً ظأك گاهی يى و ؾق واکاوی ٨کكی ظاکن بك ؾوقاو ظیات وی يىبث به ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى پكقيگ هی
باٌؿ. ؾوحاوقؾهای یا٨ث ٌؿه گىاه آو ايح٭اؾی هی -اوث. ایى پژوهً به قوي جعلیلیو اذبات ایى ايگاقۀ ه١ًاؾاق بىؾه

اوث. وی هحأذك ال ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى و ؾق آیات شهاؾ ال هىیك ؾقوث ٠لمی ؼاقز ٌؿهاوث که ٘بكی ؾق ٨هن 
قاوحای ِعه يهاؾو بك آو، گاه به ـکك قوایحی هؿله، يىػ جماهی آیات ه٭یؿه شهاؾ به ي٩ٟ شهاؾ ابحؿایی و ٠ؿول ال 

 اوث. هعکمات ویكه يبىی ا٬ؿام کكؾه

 410/46/1041 افتیدر خیتار

 418/42/1041 زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 ه٭ؿهه
گیكی ـهًیث جبٟ آو پؿیؿاقی پیاهؿهای هٙلىب آو، هًصك به ٌکليٝام ه١ًایی والهاو یا٨حه ال بكؼی قویؿاؾهای جاقیؽی و به

ه١ًا که جأذك و اقج٭اء کی٩ی و جربیث آو ؾق ٬الب قٔایث ٠مىهی ا٨كاؾ اوث؛ بؿیى  -٘ىق هى٬ثگاه به-شم١ی ا٨كاؾ آو اشحماٞ 
گیكی گ٩حمايی ؾق هیاو ا٨کاق ٠مىهی و ظحی هح٩کكاو و ليؿگی هكؾهاو جىوٗ هًا٨ٟ ظاِل ال آو قویؿاؾ، هًصك به ٌکلهای  الیه

های هبًایی آو قویؿاؾ اوث. شًگ و هٙلىبیث ٤ًائن ظاِل ال آو يیم به ٌىؾ که ه١ًکه کًًؿۀ بكؼی هإل٩هايؿیٍمًؿاو آو ٠ّك هی
جىاو گ٩ث، قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ؼل٩ا ٘ىق هٍؽُ هیاوث. بهاهك هىحرًا يبىؾه٠ًىاو یکی ال قویؿاؾهای جاقیؽی ال ایى 

ای قا بك اقج٭اء ليؿگی هاؾی هىلماياو آو ٠ّك گفاٌحه اوث؛ و قٔایث ٕابىبکك، ٠مك، ٠رماؤ و ٤ًائن ظاِل ال آو، جأذیك گىحكؾه
که هماو شهاؾ ابحؿایی -ی آو ٨حىظات ی بكشىحههؾوث آهؿه ال ٤ًائن کىب ٌؿه، به جأذیكپفیكی ال هإل٩شم١ی و هٙلىبیث به

ای که گىيهاوث. بههای هؽحل٧ همچىو ج٩ىیك هًصك ٌؿهی ٠الماو آو ٠ّك و ٠ّكهای يمؾیک به آو ؾق ظىلهؾق ايؿیٍه -اوث
ماؤ ؾق اـهاو بكؼی ال ايؿیٍمًؿاو ؾق ظىله ج٩ىیك به شهث جربیث يٝام ه١ًایی واهاو یا٨حه ال ٨حىظات ؼل٩ا ٕابىبکك، ٠مك، ٠ر

گیكی يٝكیه ٔ. اللم به ـکك اوث که با ٌکل591399شم١ی اشحماٞ، ٤الب آیات شهاؾ قا با ايگاقه شهاؾ ابحؿایی ٨هن کكؾيؿ ٕباِكی، 
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٠ؿالث ِعابه و يگاه هربث به ِعابۀ ؾقگیك ؾق ٨حىظات، ٠الماو و ه٩ىكاو يیم ؾق ج٩ىیك و قویکكؾ ؼىؾ به آیات، بك پایۀ ق٨حاق ِعابه 
ايؿ. با يٝك ؾاٌث به جأذیك قویؿاؾ جاقیؽی  ٨حىظات ملکكؾ آياو به آیات يگكیىحه و آیات قا ٘ب٫ ق٨حاق آياو ج٩ىیك و جبییى کكؾهو ٠

ؼل٩ای ِؿق اوالم ٕابىبکك، ٠مك، ٠رماؤ به شهث وكالیكی ٤ًائن کىب ٌؿه ال آو بك ـهى ه٩ىكیى يمؾیک به آو ٠ّك ؾق ٨هن 
های ياٌی ال آو، جىشه ویژه ؾاٌث. ال ایى قو با هالک ٬كاق ؾاؾو یک اذك ج٩ىیكی و آو يگكه و آویببایىحی به هیماو والهث  ٬كآو،

ىظات ٨ح -جىاو به آویب ًٌاؼحی جأذیك قویؿاؾ جاقیؽیجعلیل و بكقوی آیاجی با هعىقیث هىٔى٠ی ؼاَ همچىو آیات شهاؾ هی
یاب  های يمؾیک به آو ؾوثو ٠ّك و وؿهوًث آهای ه٩ىكاو اهلقیمی ٠ؿالث ِعابه بك ايؿیٍهو پی ؼل٩ا و پیاهؿهای هٙلىب آو 

 ٌؿ. 
البیاو ٘بكی و بؽٍی ایى ههن پژوهً ظأك بك آو اوث که به بكقوی هىقؾی آیات پیكاهىو شهاؾ ؾق ج٩ىیك شاهٟؾق ٠یًیث

 ؿایی ؾق آو بپكؾالؾ. گیكی يگكه شهاؾ ابحهیماو جأذیكپفیكی جىأهاو قویؿاؾ ٨حىظات ِؿق اوالم و ٠ؿالث ِعابه بك ٌکل
به ٬لن هعىى ٬اون پىق و ؾیگكاو « اهكت أو ا٬اجل الًان»بكقوی وًؿی و ؾاللی ظؿید »پیٍیًه پژوهً ٨كاقو به ه٭االجی چىو  

واکاوی جأذیك باوقکالهی هىقؼاو »ئ، 1395هعمؿی ٕبه ٬لن کكین ٠لی« ًٌاؼث ِعابه با جىشه به آیات شهاؾ»ئ، 1396ٕ
اوث؛ که ؾق ئ پكؾاؼحه1393بیگی ٕبه ٬لن ٠لی ظىى« های پیاهبكَٕٔهای ؼل٩ا با شًگوالی هیاو شًگهىلماو بك همايًؿ

ايؿ؛ اها جاکًىو پژوهٍی که به هایی قا بكؾاٌحهها همايًؿ9 جأذیك باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه ؾق ٨هن آیات شهاؾ گامبكؼی ال لهیًه
ؽی ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى ؾق ٨هن آیات شهاؾ پكؾاؼحه باٌؿ، یا٨ث يٍؿ. بكقوی بكقوی هىقؾی قویکكؾ ٘بكی هحأذك ال قویؿاؾ جاقی

-قوؿ ؾیؿگاه ٘بكی ؾق ٨هن آیات شهاؾ ؼٗ هٍیء ٨کكی وایك ه٩ىكاو اهليٝك هیوبب اوث که بهایى ههن ؾق پژوهً ظأك بؿیى

جىاو جأذیك وًث هیاه ٨کكی ه٩ىكاو ب١ؿی اهل٠ًىاو ؼاوحگاوث؛ که با بالؼىايی ج٩ىیك وی بهوًث ؾق ٬كوو ب١ؿی جا به اهكول ٌؿه
ٌكض اوث که های ایى يگكي قا ؾق ٨هن آیات شهاؾ ًٌاوایی کكؾ. بكایى اوان، پكوً پژوهً ظأك بؿیىو ٤ایث گىحكۀ آویب

ث ٨حىظات البیاو چه قویکكؾی قا بكگمیؿه اوث و ایى قویکكؾ چه هیماو هحأذك ال هٍكو٠ی٘بكی ؾق ٨هن آیات شهاؾ ؾق ج٩ىیك شاهٟ
 اوث؟ؼل٩ای يؽىحیى بىؾه

ها که ؾق اوث. ایى شًگهصكی قغ ؾاؾه 35-11باٌؿ که ؾق بالۀ لهايی هایی هیاللم به ـکك اوث که ه٭ّىؾ ال ٨حىظات، شًگ
های قوم ٌك٬ی، ایكاو و ؾاؾ، با٠د ٌؿ گىحكۀ ش٥كا٨یای هىلماياو وو١ث یابؿ و وكلهیى٠ّك ظکىهث ابىبکك، ٠مك و ٠رماو قوی

 ٌىؾ.٨كی٭ا ٔمیمه ظاکمیث هىلماياو ٌىؾ. البحه ؾق ایى يىٌحاق ٨حىظات ٠ّك پیاهبكَٕٔ، اهىیاو و ٠باویاو بكقوی يمیآ

 گیكی باوق کالهی ٠ؿالث ِعابهٌکل. 1
 ٜى ٕؼىي گمايیٔ باٌؿ باوق کالهی ٠باقت ال هك باوقی اوث که باوقهًؿ به آو، ی٭یى ؾاٌحه و ؼاوحگاه آو ٠٭ل، ي٭ل و ظىى 

پیاهبكَٕٔ، ٠لن اهام ٕٞٔ،  باٌؿ؛ هايًؿ9 ٠ّمثج١ل٫ ؾاٌحه -يه واظث هًاوک و ا٠مال–به واظث ٨کك و ايؿیٍه و 
قوؿ باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه به يٝك هیٔ. به491398بیگی، بگی و ظىىياپفیكی ٬كآو کكین و ٠ؿالث ِعابه ٕظىى جعكی٧

اوث. لٍکكکٍی ؼل٩ای ِؿق اوالم ٕابىبکك، ٠مك و ٠رماؤ ؼاقز ال ٍحهوًث پؿیؿاق يگ٠ًىاو پایۀ اواوی هفهب اهلیکباقه به
هكلهای اوالهی، ؾوحاوقؾهایی قا يیم ؾق ؾو ب١ؿ هاؾی و ه١ًىی يّیب هىلماياو کكؾ. ال هًٝك هاؾی بالؼىقؾ وكالیك ٌؿو ویل 

ًىی آًٌایی وایك کٍىقها با ؾیى اوالم ویژه ؾق لهاو ؼلی٩ه اول و ؾوم هىقؾ جىشه اوث؛ و به لعاٚ ه٤١ًائن به ومث هىلماياو به
آهیم، جىأم با ظاِل ٌؿ. ٨حىظات وبب ٌؿ ؼل٩ا ؾق يمؾ هىلماياو لهايۀ ؼىیً ه٭ؿن شلىه کًًؿ. ب١ؿها ایى يگاه ٬ؿاوث
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های ؼىؾ جعث جأذیك قویؿاؾهای های ب١ؿی ؾق هىٟٔ گیكیگیكی ٠ؿالث ِعابه هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨ث؛ و ؾق يحیصه يىل ٌکل
 م و ٠ؿالث ِعابه ٬كاق گك٨حًؿ. ِؿق اوال

 هايگاهی گفقا به هعکمات ویكه يبىی ؾق شًگ. 2
ها  کكؾيؿ. بؿیى ٌکل که قوىل ؼؿا یا وپاهیاو ا٠ماهی ایٍاو که ج١ؿاؾ آوها بك پا هیپیاهبكَٕٔ گاه هايىقهای يٝاهی ؾق بیاباو

کكؾيؿ و جعكکات آياو قا لیك يٝك ا٘كا٦ يیكوهای ؾٌمى ظكکث هیها بىؾ، ؾق کمحك ال یک وىم يگهباياو کاقوايیاو ؾٌمى ؾق بیاباو
والی آياو ؾق و٩كهای هًٝىق اهؿا٨ی چىو ج٭ىیث يیكوهای قلهی هىلماياو، آهاؾهقوؿ ایى ا٬ؿاهات پیٍگیكايه بهيٝك هیؾاٌحًؿ. به

ٞ ال ق٨ث و آهؿهای هٍکىکايۀ هٍكکاو که پفیك٨حه و ا٘الهای شًگی ِىقت هیبیابايی ؾق آیًؿه، ایصاؾ اق٠اب، جمكیى وایك جاکحیک
گاه ا٬ؿام به ؾوحبكؾ و ی٥ماگكی يىبث به اوث. هىلماياو ؾق ظیى ایى جعكکات هیچگك٨حهايؿ، ايصام هیؾق پىًٌ کاقواو جصاقی بىؾه

؛ 4/352٪9 1436ی، کكؾيؿ ٕيیٍابىقٔ و یا ا٬ؿام به ٌبیؽىو لؾو و جكوق ا٨كاؾ ؾٌمى يمی95/28 1368اهىال آو کاقواياو ٕکلیًی،
ؾاؾو هايىقهایی ال ایى ؾوث ا٘ال٠ات ویاوی و يٝاهی ؼىیً قا يىبث به ؾٌمى ٔ. ال ایى قو، با جكجیب462جا9 ش١ؿ، بیابى

ٔ. گ٩حًی اوث که لهايی پیاهبكَٕٔ و هىلماياو با کاقواو شًگی ٬كیً هىاشه 18491397کكؾيؿ ٕقوىلی هعالجی،ج٭ىیث هی
قیمی و شًگ کٍیؿه يٍىؾ. به همیى شهث و٩یكی قا به وىی ههاشماو ىؾ قا کكؾ جا کاق به ؼىوٌؿيؿ ظٕكت يهایث جالي ؼ

ها ؾق ٔ. البحه ویكۀ ٠ملی پیاهبكَٕٔ ؾق شًگ91/45 ٨1369كوحاؾ و ج٭أای بالگٍث آياو قا ؾاٌث اها ٬كیٍیاو يپفیك٨حًؿ ٕوا٬ؿی،
ؾاؾيؿ که ؾق هًگام شًگ ال کٍحى ؛ ایٍاو به یاقاو ؼىیً ؾوحىق هیاوث٬بال جماهی ا٨كاؾ ههاشن ظأك ؾق ِعًه يبكؾ یکىاو يبىؾه

ٌؿيؿ، ؼىؾؾاقی کًًؿ. پیاهبكَٕٔ همىاقه به هىلماياو ها ظأك هیا٨كاؾ ٠اؾی که ٤البًا به شهث جكن ال قؤوای ؼىیً ؾق شًگ
کكؾيؿ که هبل٣ آو با پكؾاؼث ٨ؿیه آلاؾ هیکكؾيؿ جا يىبث به اویكاو ؼىي ق٨حاقی و يیکی يمایًؿ. ایٍاو بكؼی ال اوكاء قا و٩اقي هی

ٌؿيؿ جا به ايؿ هح١هؿ هیای که ال جىايایی هالی بكؼىقؾاق يبىؾهؾقهن بىؾه اوث؛ و ٠ؿه 1333جا  4333بًا بك جىايایی هالی ا٨كاؾ بیى 
گكی که قوىل ؼؿا ٔ. ال يکات ؾی23191397ٌؿيؿ ٕقوىلی هعالجی،٨كليؿاو ايّاق ؼىايؿو و يىٌحى بیاهىليؿ و وپه قها هی

ؾاؾيؿ، بكقوی و١ٔیث قوظی و شىمی ا٨كاؾ بىؾ. اگك ٨كؾی ق٤بث چًؿايی به َٕٔ ؾق هًگام والهايؿهی شًگ هىقؾ جىشه ٬كاق هی
 81کكؾ؛ و بك اوان آیه ٌؿ، او قا ال ٩ِى٦ شًگ ؼاقز هیشًگ يؿاٌث یا ظٕىق وی وبب ج١ٕی٧ قوظیۀ ؾیگكاو ٬لمؿاؾ هی

-ياجىاو و کن وال قا که ٠ال٬مًؿ به شهاؾ بىؾيؿ اها جىايایی شًگیؿو يؿاٌحًؿ قا ال وپاهیاو هىلماو شؿا هی وىقه جىبه، ا٨كاؾ بیماق،

ؾاؾيؿ ؾ٠ىت يمىؾو ٘ك٦ ه٭ابل به ال١یى ؼىؾ ٬كاق هیای که ظٕكت ٬بل ال شًگ يّبٔ. ال يکات بكشىحه991397کكؾيؿ ٬ٕائؿاو،
ٔ. ایٍاو ٠الوه بك ایى ؾ٠ىت، په ال پیكولی يیم ٨كؾی قا هصبىق به پفیكي 96/315 1423اوالم پیً ال ٌكوٞ شًگ بىؾ ٕهىلن، 

« و ها أيا هى المحکل٩یى»بك واؾاق کكؾو ا٨كاؾ به پفیكي اوالم ٨كهىؾيؿ9ای که ؾق بكابك پیًٍهاؾ بكؼی ِعابه هبًیاوالم يًمىؾ. بگىيه
ٔ. ؾق ویكۀ ٠ملی پیاهبكَٕٔ ؾق 34291398يیىث ِٕؿو٪،ی١ًی هى ال کىايی يیىحن که ؼىؾ قا به چیمی آقاوحه يماین که ؾق هى 

بىؾ و ؾق ظیى شًگ جىوٗ  ٘ىقی که اگك ٤یك هىلمايی به اوالم ؾ٠ىت يٍؿهٌىؾ؛ بهها اهىقی ٨كاجك ال ایى يیم ؾیؿه هیشًگ
جا، قٌیؿ قٔا، بیکكؾ ٕوبب ایًکه اوالم به وی ابال٢ يٍؿه بىؾ ؾوحىق آلاؾی وی قا ِاؾق هیٌؿ، ظٕكت بههىلمايی اویك هی

ُهىَو ها » ٨كهایؿ9وىقۀ جىبه که هی 29اوث ٌأو يمول آیه ٔ. ي٭ل ٌؿه7/341 ّه َو ال ّبآلَیٓىّم اْلّٓؼّك َو ال ُیَعكِّ ىَو ّباللَّ ًُ فیَى ال ُیٓإّه ٬اّجُلىا الَّ
فیَى ُأوُجىا آلّک  ىَو ؾیَى آلَع٫ِّ ّهَى الَّ ًُ ُه َو َقُوىُلُه َو ال َیؿی َم اللَّ ىا آلّصٓمَیَة ٠َٓى َیٍؿ َو ُهٓن ِا٤ُّكوَو َظكَّ ُٙ ی ُی١ٓ ، ؾق قابٙه با شًگ جبىک «حاَب َظحَّ
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آلاقی که ال کحاب بیبىؾ ؾق بكابك اهلٔ؛ که بك اوان آیه ٨ى٪ پیاهبك َٕٔ ال وىی ؼؿاويؿ هى٧ٜ ٌؿه95/34 1372اوث ٕ٘بكوی،
آهیم ِىقت هىالمثؾقیا٨ث يمایًؿ جا بك ؾیى ؼىؾ با٬ی بمايًؿ؛ و به وقليؿ، ِك٨ًا شمیهپفیكي ؾیى اوالم په ال ٠كٔه آو اهحًاٞ هی

با هىلماياو ليؿگی کًًؿ و هاؾاهی که ایى ا٨كاؾ جعكکاجی ال هًٝك ا٠ح٭اؾی و ٠ملی ٠لیه هىلماياو ايصام يؿهًؿ يیالی به شًگیؿو با 
 ٔ.9/237٪9 1417آياو يیىث ٕ٘با٘بایی،

که يبكؾهای پیاهبكَٕٔ ال ه٭ىلۀ شهاؾ ابحؿایی يبىؾه و به ٬ىل ٠بؿه ؾايٍمًؿ هّكی ؾق ؼاجمه جىشه به ایى يکحه ٔكوقی اوث 
اوث؛ به همیى شهث، ؾ٠ىت به اوالم ٬بل ال های پیاهبكَٕٔ همگی ؾق ؾ٨اٞ ظ٫ و اهل آو و ظمایث ال ؾ٠ىت ظ٫ بىؾهشًگ

-اوث، يه با ٌمٍیك و يیمه ٕقٌیؿ قٔا، بیهٌؿو ایى ؾ٠ىت ٨٭ٗ با ظصث و ؾلیل ايصام هی ٌكوٞ شًگ ٌكٖ شىال يبكؾ ج١ییى ٌؿه

 ٔ.2/215جا9 

 هايگاهی به ویكه و ٠ملکكؾ ؼل٩ای ٨اجط ِؿق اوالم ؾق شًگ. 3
ای ال هىلماياو کٍحه ٠ًىاو یکی ال ٨كهايؿهاو وپاه ابىبکك ؾق يبكؾ با هكجؿاو ظٕىق ؾاٌث. ؾق ایى يبكؾ ٠ؿهؼالؿ بى ولیؿ به

اوث ٨كؾی به يام ٨صاءه يمؾ ؾق آجً جىايىث بك آياو ٨ائ٫ بیایؿ. يیم ؾق گماقي جاقیؽی ؾیگكی آهؿه ٌؿيؿ اها ؼالؿ با وىلايؿو هكجؿاو
ابىبکك آهؿ و ال وی اوب و والض ؾقؼىاوث کكؾ جا با هكجؿاو بصًگؿ. ابىبکك يیم اوب و والض ؾق اؼحیاق وی ٬كاق ؾاؾ. ٨صاءه ؾق 

وق ٌؿ و همگی قا به ٬حل قوايؿ. ب١ؿ ال ایى ا٬ؿام او ٬ائل گكؾؾ به همگی ظملههیؿاو يبكؾ بؿوو ایًکه جمایمی بیى هىلماياو و هكجؿ
٨صاءه، ابىبکك وی قا جعث ج١٭یب ٬كاق ؾاؾ و ؾوحىق به بالؾاٌث او ؾاؾ؛ په ال بالؾاٌث، وی قا يمؾ ؼلی٩ه اول ٨كوحاؾيؿ و ؼلی٩ه 

های ٤یك هىلماو ؾق ٬الب ل وقوؾ ٨اجعاو به وكلهیىٔ. په ا136-137٪9 1398ؾوحىق ؾاؾ جا او قا ؾق آجً بىىلايًؿ ٕبالـقی، 
شهاؾ ابحؿایی و با ١ٌاق ِؿوق ؾیى اوالم و ؾ٠ىت ٤یك هىلماياو به آییى ؼىیً، به ایى ا٨كاؾ وه پیًٍهاؾ اقائه ٌؿ9 پفیكي ؾیى 

ٔ. اللم به 499، 523، 523، 528، 3/344جا9 اوالم، هلمم ٌؿو به پكؾاؼث شمیه و ؾق يهایث آهاؾه ٌؿو بكای شًگ ٕ٘بكی،بی
بىؾ و ال آياو شمیه ٬بىل هقا يىبث به پفیكي اوالم و یا کٍحه ٌؿو هؽیك يمىؾ« هىیعیاو ٠كب لباو»ـکك اوث که ٠مك ؼلی٩ه ؾوم 

کًؿ که کحاب ایى هٙلب قا به ـهى هحباؾق هیٔ. بكآیًؿ ٠ملکكؾ ؼل٩ای ِؿق اوالم ؾق قویاقویی با اهل9/216جا9 کكؾ ٕبیه٭ی،بیيمی
پفیك٨ث قاه اوث؛ چكاکه اگك ٨كؾی پیًٍهاؾ ؾوم و وىم قا يمیکحاب بىؾهیه و اوان قويؿ آياو، اشباق و جعمیل ؾیى اوالم به اهلپا

هايؿ. ق٨حاقی که بكؼی ال ٨اجعاو ِؿق اوالم ؾق بؽٍی ال هًا٫٘ ٨حط ٌؿه ال ؼىؾ ؾیگكی شم پفیك٨حى آییى اوالم بكای وی با٬ی يمی
های ؼىؾ به اوث. یکی ؾیگك ال ا٬ؿاهات ؼل٩ای ِؿق اوالم ؾق لٍکكکٍیلکكؾ ؼٍى آياو با هكؾهاو آو ؾیاق بكول ؾاؾيؿ بیايگك ٠م

ٔ. چًايکه ؼالؿ بى ولیؿ که ال 123جا9 اذیك، بی؛ ابى9178 1371اوث ٕذ٭٩ی،ؾیگك بالؾ ٤یك هىلماو، ٤اقت کكؾو اهىال بىؾه
ال١مل هكؾم آو ؾیاق و ٌهك ظىاقیى ال جىابٟ وًیك قا ٤اقت کكؾ که با ٠که٨كهايؿهاو شًگ ؾق لهاو ٨حىظات ابىبکك بىؾ چاقپایا

ای قا به ٬حل قوايؿ و بكؼی قا يیم به بكؾگی گك٨ث هىاشه ٌؿ؛ و په ال قویؿو يیكوهای کمکی ؼالؿ بك آياو پیكول ٌؿ و ٠ؿه
الحمك کٍحگاو بىؾ. ؼالؿ بى ولیؿ ؾق ٠یى ٔ. ال ؾیگك ا٬ؿاهات ٨اجعاو ٌبیؽىو لؾو به ٬بائل و هّلىب کكؾو9163 1398ٕبالـقی، 

ای ال آو ؾیاق په ال ٩ٜك یا٨حى بك وكکكؾۀ آو ؾیاق وی قا کٍث و هّلىب کكؾ. همچًیى ؾق ایى يبكؾ یکی ال ا٨كاؾ ؼالؿ به ٬بیله
٪9 1385 اذیك،ٔ. کٍحاق و ٬ٟٙ ؾقؼحاو ٕابى232-138،231٪9 1398ٌبیؽىو لؾ و ٤ًائن و بكؾگايی به ٤ًیمث گك٨ث ٕبالـقی،

ٔ، جب١یؿ کكؾو ٕ٘ىوی، 142،431٪9 1398ها ٕبالـقی، ها و وكلهیىٔ، ویكاو کكؾو ؼايه11/45جا9 العؿیؿ، بی؛ ابى ابی3/465
ٔ ال ؾیگك ا٬ؿاهاجی بىؾ که جىوٗ ٨اجعاو 2/272٪9 1424ٔ و جكوق کكؾو ٕبالـقی، 5/325جا9 ٔ، ٌکًصه کكؾو ٕ٘بكی، بی69جا9 بی
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ٔ، اهاو ؾاؾو به ا٨كاؾ یک هًٙ٭ه 9333 1398مچىو به ٬حل قوايؿو ِؿ هماق ي٩ك ال هكؾهاو یک ٌهك ٕبالـقی، ايصام ٌؿ. ا٬ؿاهاجی ه
ٔ، ٨كوؼحى لياو و ٨كليؿاو ؾق ِىقت ياجىايی ا٨كاؾ ؾق ٠ؿم 9329 1398؛ بالـقی، 4/273جا9 و وپه کٍحى آياو ٕ٘بكی، بی

ٔ 9324 1398ال هك ٨كِحی بكای به ؾوث آوقؾو پیكولی ٕبالـقی، ٔ و اوح٩اؾه 227، 239-9226 1398پكؾاؼث شمیه ٕبالـقی، 
٠ًىاو یکی ال ٨كهايؿهاو ٨حىظات به ٠مك جىاو به يگاٌحى ياهه ابىهىوی ا١ٌكی بهاوث. ؾق ايحها هیال ؾیگك ٠ملکكؾهای ٨اجعاو بىؾه

لماياو ٨اجط بىؾ؛ که ٠مك پاوػ ؾاؾ9 ؾوث هىؼلی٩ه ؾوم اٌاقه کكؾ که ؼىاهاو کىب جکلی٧ ظکن ٌك٠ی ؾقباقۀ کٍحى هصىویاو به
قوؿ يگكۀ ؼٙای ؼلی٩ه يٝك هی ٔ. به15/96جا9 ٕهح٭ی هًؿی،بی« باًٌؿکًؿ، لیكا آياو ؾق ٌماق بكؾگاو هیپكؾاؼث ؾیه ک٩ایث هی»

 اوث. گفاقی يٝام جب١یٓ جىوٗ وی ؾق اوالم بىؾهٌؿگاو هصىویاو يٍاو ال پایهؾوم ؾق ٬بال کٍحه
 هاآوایی ویكه ؼل٩ای ٨اجط ِؿق اوالم با هعکمات ویكه يبىی ؾق شًگهنبكقوی هیماو . 4

َٕٔ اوث. ال ایى قو شمله ؾوحىقاجی که ؼؿاويؿ ؾق هًٍىق آومايی ٬كآو کكین به هىلماياو ؾاؾه ا٘ا٠ث ال وی و پیاهبكال
جا ٬یاهث ؾق ؾقوحی یا ياؾقوحی  پفیكی ال ؾوحىقات ٬كآو و پیاهبكَٕٔ همچىو وًگ هعکی بكای ِعابه و جماهی هىلماياوا٘ا٠ث
اوث که  ها، ه١یاقیها و ق٨حاق و ٠ملکكؾ آياو اوث. آیات شهاؾ ؾق ٬كآو کكین و جٙاب٫ آو با هعکمات ویكۀ يبىی ؾق شًگايؿیٍه

 بكقوی ٠ملکكؾ جىاو بك اوان آو ؾقوحی یا ياؾقوحی ٠ملکكؾ ؼل٩ای ِؿق اوالم ؾق قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات قا شىحصى کكؾ.هی
های آياو به ؾیگك بالؾ ٤یك هىلماو گىاه آو اوث که ٌ٭ا٪ ٠می٭ی هیاو هعکمات ویكۀ ؼل٩ای ِؿق اوالم ؾق ٨حىظات و لٍکكکٍی

جىاو به ج١اقٔاجی چىو ا٬ؿام به شهاؾ ها با ٠ملکكؾ و بكؼىقؾ ؼل٩ای يؽىحیى ؾق ٨حىظات وشىؾ ؾاقؾ. ال شمله هیيبىی ؾق شًگ
والم به ؾیگك بالؾ ٤یك هىلماو و شایگمیًی آو ١ٌاق با گك٨حى اشباقی شمیه ال ٤یك هىلماياو با ابحؿایی، ١ٌاقهایی چىو جبلی٣ ا

هؿ٦ کىب ٤ًائن هىشىؾ ؾق ؾیگك بالؾ قا يام بكؾ. چكا که بًا بك هعکمات ویكۀ يبىی يبكؾهای ظٕكت ؾق ٬الب شهاؾ ؾ٨ا٠ی و ؾق 
ل ٌكوٞ شًگ، ٌكٖ شىال يبكؾ ؾ٠ىت به اوالم با ظصث و ؾلیل ؾ٨اٞ ال ظ٫ و ظمایث ال ؾ٠ىت ظ٫ بىؾه و به همیى شهث، ٬بل ا

اوث. ال ظید اؼال٪ يٝاهی يیم ؾق ٠ملکكؾ ؼل٩ای يؽىحیى ا٠مالی چىو وىلايؿو ا٨كاؾ، هّلىب کكؾو شًاله، ٨كوؼحى لياو و بىؾه
، ٬ٟٙ ؾقؼحاو، ٌبیؽىو لؾو، ٨كليؿاو ٤یك هىلماياو ؾق ِىقت ياجىايی ؾق ٠ؿم پكؾاؼث شمیه، اوح٩اؾه ال هك ٨كِحی بكای پیكولی

هایی ها ج١اقْ ؾاقيؿ؛ چكا که پیاهبكَٕٔ ؾق اؼال٪ يٝاهی ؼىیً ویژگیجكوق و ٤اقت اهىال با هعکمات ویكۀ يبىی ؾق شًگ
چىو ؼىي ق٨حاقی با اویكاو، ؾق يٝك گك٨حى جىايایی هالی ٘ك٦ ه٭ابل ؾق پكؾاؼث شمیه، آلاؾی اویكی که ٬بل ال شًگ ؾ٠ىت به 

بىؾ، ٠ؿم جكوق، ٌبیؽىو و ٤اقت اهىال، جالي ٨كاواو ؾق ٠ؿم بكؼىقؾ يٝاهی با ٘ك٦ ه٭ابل، ق٠ایث ظال ا٨كاؾ ا٠ن ال هاوالم يٍؿ
ايؿ، لوق قؤوای ؼىیً واقؾ يبكؾ ٌؿههىلماياو هٍحا٬ی که ٌكایٗ اللم ؾق شهاؾ قا يؿاٌحًؿ و يیم يیكوهای ؾٌمى که ال وك جكن و به

ها و يبكؾها وشىؾ آوایی و همىىیی هیاو هعکمات ویكۀ يبىی و ٠ملکكؾ ؼل٩ای ِؿق اوالم ؾق شًگهنايؿ. بًابكایى، هیچ قا ؾاٌحه
 يؿاقؾ.

 ویٙكه قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ؼل٩ا بك  يگكي ٘بكی. 5
ها وشىؾ آوایی هیاو ویكۀ ؼل٩ای يؽىحیى و هعکمات ویكۀ يبىی ؾق شًگکه ؾق بؽً ٬بلی جبییى ٌؿ، جٙاب٫ و هن ٘ىق هماو

جاقیؽی ٨حىظات، ؾق ٬بال  وًث آو ٠ّك و ٠ّكهای يمؾیک به ؾوقاو قویؿاؾقؾ؛ اها ایًکه چكا يگكۀ ايؿیٍمًؿاو اهليؿا
جىاو ؾق ٌىيؿ قا هیهای ؼل٩ا هربث اوث و ؼل٩ای ِؿق اوالم چىو ٠مك ؾق آو بالۀ لهايی با يام اهیكالمإهًیى یاؾ هی لٍکكکٍی
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قیمی باوق کالهی ؾق پی کًًؿهقوؿ یکی ال ٠ىاهل ج١ییىيٝك هیشىحصى کكؾ. به پیاهؿهای هربث هاؾی ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى
های هاؾی ظاِله ال ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى باٌؿ. های يمؾیک به آو ؾوحاوقؾوًث آو ٠ّك و وؿه٠ؿالث ِعابه ؾق هیاو اهل

گاه به ظىاب ئن ٨كاواو ؾق ٨حىظات قا يها و يحایس ؼىٌایًؿ هاؾی ياٌی ال کىب ٤ًابؿیى جكجیب که ا٠كاب هىلماو هى٨٭یث اؼىؾآ
هىلماياو  بىؾ که ؼلی٩ه اول و ؾوم که بیٍحكیى ي٭ً قا ؾق وكالیكی ٤ًائن به ومثيهاؾيؿ؛ و همیى اهك وبب ٌؿه ظ٭ايیث ؼل٩ا هی

جبٟ آو ِؿق اوالم و به یؽی ٨حىظات ؼل٩اییا٨حه ال قویؿاؾ جاقوبب يٝام ه١ًایی والهاوقو، بهٌىيؿ. الایى ؾاٌحًؿ بمقگ شلىه ؾاؾه
ای ؾق ـهًیث شم١ی ا٨كاؾ آو اشحماٞ و جربیث آو ؾق ٬الب قٔایث ٠مىهی ا٨كاؾ آو ٠ّك و پؿیؿاقی پیاهؿهای هٙلىب آو، ايگاقه

وویلۀ هًا٨ٟ ظاِله ال های ليؿگی هكؾهاو ٠ّك ؼل٩ا بههای يمؾیک به آو پؿیؿاق ٌؿ. بؿیى ه١ًا که جأذك و اقج٭اء کی٩ی الیهوؿه
های گیكی گ٩حمايی ؾق هیاو ا٨کاق ٠مىهی آو ٠ّك و ظحی ايؿیٍمًؿايی همچىو ٘بكی ٌؿ که ؾق وؿهىظات، هًصك به ٌکل٨ح

بیًی ایصاؾ ٌؿه يىبث به قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ال یک وى؛ و ِیايث و ظ٩ٛ باوق کالهی ايؿ. ؼىيلیىحهيمؾیک به آو لهايه هی
حه ٌؿه ال وىی ؾیگك، جىأهاو وبب ٌؿ که ٘بكی جعث جأذیك گ٩حمايی ٬كاق بگیكؾ که آیات ٨كْ پفیك٠٨ًىاو یک پی٠ًؿالث ِعابه به

 شهاؾ قا ظمل بك شهاؾ ابحؿایی کًؿ. 

 ٨هن ٘بكی ؾق هىاشهه با ظؿید ه٭اجله. 1.5
ّه ٨َ »البیاو ؾق ـیل آیه ؾق ج٩ىیك شاهٟ یُى ّللَّ ِة َو َیُکىَو الؿِّ ًَ ی ال َجُکىَو ٨ّٓح اّلمیىَو ٬اّجُلىُهٓن َظحَّ َّٝ «  ّاّو آيَحَهٓىا ٨َال ٠ُٓؿواَو ّئالَّ ٠ََلی ال

ٔ، ؾو قوایث ي٭ل ٌؿه که ال هًٝك ٘بكی بیايگك ویكۀ پیاهبكَٕٔ ؾق ٬بال جماهی هٍكکیى ا٠ن ال هعاقب و ٤یك هعاقب 193:ٕب٭كه
ئيي »اوث9 ل پیاهبكَٕٔ آهؿهي٭ل ا٘ىق هٙل٫ اوث. ؾق هٕمىو واظؿ ایى قوایات بهاوث؛ و هىحًؿی بك وشىب شهاؾ ابحؿایی به

«. أهكت أو أ٬اجل الًان ظحی ی٭ىلىا ال ئله ئال الله، ٨اـا ١٨لىا ـلك ٨٭ؿ ٠ّمىا هًي ؾهاءهن و أهىالهن ئال بع٭ها و ظىابهن ٠لی الله
په اگك «. ئال اللهال اله »همايا هى هأهىق ٌؿم با هكؾم بصًگن جا ایًکه بگىیًؿ9 »قوایث ٨ى٪ بیايگك ایى اوث که پیاهبكَٕٔ ٨كهىيؿ9 

ٔ. گ٩حًی اوث که 114/ 2 :1412٘بكی،«ٕکًًؿ هگك به ظ٭ً و ظىابٍاو با ؼؿاوثچًیى بگىیًؿ شاو و هالٍاو قا ال هى ظ٩ٛ هی
ؾق یکی ال ؾو قوایث ـکك ٌؿه « ظحی ی٭ىلىا ال ئله ئال الله»ب١ؿ ال ٠باقت « و ی٭یمىا الّالة، و یإجىا المکاة»وشىؾ أا٨اجی چىو 

 ی ٬ابل جأهل اوث.جىوٗ ٘بك

ه١كو٦ اوث، ؾق يٝكیۀ شهاؾ ؾ٠ىت ي٭ٍی کلیؿی و هعىقی ؾاقؾ. يٝكیۀ شهاؾ ؾ٠ىت به « ه٭اجله»ایى قوایث که به ظؿید 
ا٬ؿام به شهاؾ ابحؿایی شهث اشباق هكؾم بكای پفیكي ٌكی١ث اوالم اٌاقه ؾاقؾ؛ و ٤ایث ایى شهاؾ هن به کٍحه ٌؿو یا هىلماو ٌؿو 

٘ىق هٙل٫ بك وشىب شهاؾ ابحؿایی ، آیات ابحؿایی وىقۀ جىبه اوث که به«ه٭اجله»قکاو شهاؾ ؾ٠ىت اجکاء بك ظؿید ايصاهؿ. اا٨كاؾ هی
کًؿ، هىلماو ٌؿو کا٨كاو ؛ ؾق ایى يٝكیه جًها اهكهی که پایاو شًگ قا ا٠الم هی 791396ٔاـ٠او ؾاقؾ ٕالهی ؼكاوايی و هكواقیؿ،

کًؿ که هؿ٦ ال شهاؾ، ٠كٔه کكؾو جىظیؿ و يبىت به کا٨كاو ی، ایى ه١ًا قا هحباؾق هیاوث. ا٘ال٬ات هىشىؾ ؾق ایى ؾو هإیؿ ي٭ل
البیاو ؾق ـیل اوث؛ و پیاهبكَٕٔ هى٧ٜ بىؾيؿ با بكپایی شهاؾ، کا٨كاو قا هصبىق به هىلماو ٌؿو يمایًؿ؛ کما ایًکه ٘بكی ؾق شاهٟ

گكاو گىیای آو ٔ. بكقوی پژوه92/114ً 1412اوث ٕ٘بكی،و ؾاٌحه٘ىق هٙل٫ اوث به ایى ه١ًا اـ٠اآیاجی که بیايگك ظکن ه٭اجله به
بىؾه ولی قاوی « ُاّهكُت َاو ُاشاّهَؿ الًاَن »اوث و اِل ؾق قوایث ؾق قوایث هفکىق جعكی٧ یا ي٭ل به ه١ًا ٌؿه« ُا٬اّجل»اوث که ل٩ٛ 

قا به ه١ًای ٜاهكی آو ظمل يمایین ؾق ج١اقْ با « ّجُل ُا٬ا»اوث. ال ٘ك٨ی اگك ل٩ٛ « ُا٬اّجُل »، «ُاشاّهُؿ »قوایث کًًؿه هحّىق ٌؿه که 
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وىّل َئالَّ الَبال٢»اوث. بًابكایى ظؿید هفکىق به ؾلیل ياوالگاقی با ٬كآو ال ٬بیل قوایات  1وىقه جىبه 29آیه  ش١لی « َو ها ٠َلی الكَّ
ٔ. لیكا ال هًٝك ؾاللی 114-92/133 ٩٤ٕ1383اقی و هىح٩یؿ، اوثقوؿ که ؾق ٨ٕای ٨حىظات واؼحه ٌؿهيٝك هیاوث و به

ؼايىاؾه ظؿید البیاو وشىؾ ؾاقؾ که با ؾیگك ال٩اٚ قوایات هنؾق شاهٟ« ابى قبیٟ»شمئیات و ال٩اٜی ؾق هحى قوایث هفکىق به ٘كی٫ 
چىو بكپا  هلمم ٌؿو کا٨كاو به ايصام ٨كائٕی« ظحی ی٭ىلىا ال ئله ئال الله»هح٩اوت اوث. ؾق ایى ٘كی٫، ب١ؿ ال ـکك ٠باقت « ه٭اجله»

های وكکىب ٌؿه هكجؿیى جىوٗ اوث. ٬كاق گك٨حى ایى قوایث ؾق کًاق قوایحی که بكؼی ال قؾهؾاٌحى يمال و پكؾاؼث لکات اٌاقه ٌؿه
آوقؾ. ؾق قوایث يمایؿ قابٙه ه١ًاؾاقی قا هیاو آو و قوایث ابى قبیٟ به وشىؾ هیؼلی٩ه اول قا به ؾلیل ٠ؿم پكؾاؼث لکات ٠ًىاو هی

٨ًا بكای هىلماو يمىؾو کا٨كاو بك ایًکه پیاهبكَٕٔ ِكاوث که ابىبکك ؾق شىاب ا٠حكاْ ؼلی٩ه ؾوم هبًی آهؿه« لکاتهاي١او »
کًؿ که بؽؿا ٬ىن ٨ك٬ی هیاو يمال و لکات يیىث و با هك کىی که بؽىاهؿ بیى آو ؾو شؿایی بیًؿالؾ شًگیؿ، چًیى ٠ًىاو هی هی
کًؿ که ؾق قوایث ه٭اجله ال ٘كی٫ اٌحكاکات هٕمىيی ایى ؾو قوایث ایى اظحمال قا ج٭ىیث هیٔ 91/193 1416ظًبل،. ٕابى2شًگن هی

ها به ظؿید هًّىب به پیاهبكَٕٔ وبب ابؿا٠ی بىؾو ٠ملکكؾ ابىبکك ؾق وكکىب بكؼی ال قؾهجؿلیىی قغ ؾاؾه و به« ابى قبیٟ»
٠ملکكؾ ابىبکك ؾق يمؾ ٘بكی با پفیكي « ٠ؿالث ِعابه»کالهی قوؿ به شهث ا٠ح٭اؾ به يگكۀ يٝك هی٠باقاجی أا٨ه ٌؿه اوث؛ و به

-قوؿ که بك اوان هّالط و اهؿا٦ ویاوی، جکاهل باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه ؾق هیاو اهليٝكهیاوث. همچًیى بههىاشه ٌؿه

وًث آو ذاو اهلوًث آو ٠ّك و پىپایی ش١ل ظؿید ؾق هًا٬ب و ٨ٕایل ِعابه ؾق لهاو اهىیاو، ایى يگكه ؾق هیاو بكؼی هعؿ
ايگاقی هیاو وًث يبىی و ق٨حاق ؼل٩ای جىاو با جؿلیه بكؼی اظاؾید هًّىب به پیاهبكَٕٔ همىاو٠ّك ایصاؾ گكؾیؿ که هی

يؽىحیى قا ؾق اشكای اظکام شهاؾ پؿیؿ آوقؾ؛ جا پىٌٍی ایمى و هىشه قا شهث ِیايث قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ِؿق اوالم و يیم 
و ی٭یمىا الّالة، و »ٔ. أا٨اجی چىو 1191393بیگی، که هماو ٠ؿالث ِعابه اوث، ایصاؾ يمایؿ ٕظىىٌاو جكویس باوق کالهی

ها اوث. ٬ابل یاؾآوقی اوث که ؾق اذك ال هّاؾی٫ ایى ؾوث ال همايًؿوالی« ظحی ی٭ىلىا ال ئله ئال الله»ؾق کًاق ٠باقت « یإجىا المکاة
ی هحأذك ال قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى ٕابىبکك، ٠مك و ٠رماؤ بىؾه و ایى ویٙكۀ ٨کكی بعد شهاؾ ابحؿایی ؾق يمؾ ٘بك

و  شای ایًکه آیات هٙل٫ شهاؾ قا ظمل بك ه٭یؿ يمایؿ و شهاؾ ؾ٨ا٠ی قا ال آو اوحًباٖ يمایؿ، ه٭یؿ بىؾو آیات شهاؾ قا ياؾیؿه گك٨حهبه
 کًؿ.وىقه ب٭كه قا ج٭ىیث هی 193یه اوث که ظکن شهاؾ ابحؿایی بىؾو آهحىول به قوایات هؿلىی ٌؿه

 ٨هن ٘بكی ؾق هىاشهه با آیات ه٭یؿه شهاؾ. 2.5
٬اّجُلىا »...٨كهایؿ9 وىقۀ جىبه که هی 36وىقۀ ب٭كه با ٬ىمث ايحهایی آیه 193البیاو ه١ح٭ؿ اوث که آیه ِاظب ج٩ىیك شاهٟ

ًة... ًة َکما ُی٭اّجُلىَيُکٓن َکا٨َّ كّکیَى َکا٨َّ ٍٓ كّکیَى َظٓیُد َوَشٓؿُجُمىُهن»...٨كهایؿ9 وىقۀ جىبه که هی 5بؽٍی ال آیه و يیم با « آلُم ٍٓ ...«  ٨َا٬ُٓحُلىا آلُم

                                                           

  
ُه َو َقُوىُلُه َو ال-1  َم اللَّ ُهىَو ها َظكَّ ّه َو ال ّبآلَیٓىّم اْلّٓؼّك َو ال ُیَعكِّ ىَو ّباللَّ ًُ فیَى ال ُیٓإّه ىا آلّصٓمَیَة ٠َٓى َیٍؿ َو ٬اّجُلىا الَّ ُٙ ی ُی١ٓ فیَى ُأوُجىا آلّکحاَب َظحَّ ىَو ؾیَى آلَع٫ِّ ّهَى الَّ ًُ  َیؿی

   (29ٕجىبه9ُهٓن ِا٤ُّكوَو 
ِلی الله ٠لیه  -ظؿذًا هعمؿ بى یمیؿ ٬ال أؼبكيا و٩یاو بى ظىیى ٠ى الُمهكي ٠ى ٠ُبیٓؿ الله بى ٠بؿ الله بى ٠حبة بى هى١ىؾ ٠ى أبي هكیكة ٠ى الًبي  -2

٠لی الله ج١الی"، ٬ال9 ٨لما ٬ال9 "أهكت أو أ٬اجَل الًان ظحی ی٭ىلىا ال ئله ئال الله، ٨اـا ٬الىها ٠ّمىا هًي ؾهاءهن وأهىالهن ئال بع٭ها، وظىابهن  -وولن 
ی٭ىل کفا وکفا؟ ٬ال9 ٨٭ال أبى بکك9 والله ال ُأ٨ْك٪ بیى الّالة والمکاة،  -ِلی الله ٠لیه وولن  -کايث الكؾة ٬ال ٠مك ألبي بکك9 ج٭اجلهن و٬ؿ وم١َث قوىل الله 

٪ بیًهما، ٬ال9 ٨٭اجلًا ه١ه ٨كأیًا ـلَك قًٌؿا  وأل٬اجلىَّ هى ٨كَّ
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وىقۀ جىبه  29، هىقؾ وىم و٬ىٞ يىػ ؾق آیه هفکىق قا ؾق آیه باٌؿ. ٘بكی ؾق اؾاههاوث؛ و ایى ظکن ال يٝك وی پابكشا هیيىػ ٌؿه
به ياوػ بىؾو آیه وىم اٌاقه  3و ِك٨ًا ؾق هیايۀ وؽًاو ؼىیً و با اوحًاؾ به ظؿیری کًؿ؛ البحه وی بؿوو ـکك يُ ایى آیهه١ك٨ی هی

ُه َو َقُوىُلُه َو ال»اوث9 اوث. ؾق ایى آیه آهؿهکكؾه َم اللَّ ُهىَو ها َظكَّ ّه َو ال ّبآلَیٓىّم اْلّٓؼّك َو ال ُیَعكِّ ىَو ّباللَّ ًُ فیَى ال ُیٓإّه ىَو ؾیَى ٬اّجُلىا الَّ ًُ  َیؿی
ىا آلّصٓمَیَة ٠َٓى َیٍؿ َو ُهٓن ِا٤ُّكوَو آلَع  ُٙ ی ُی١ٓ فیَى ُأوُجىا آلّکحاَب َظحَّ که اٌاقه ؾاقؾ به شًگیؿو با هحکبكاو و قویگكؾاياو ال ؾیى « ٫ِّ ّهَى الَّ

ىبث به يىػ ٔ. بكآیًؿ ؾیؿگاه ٘بكی ي92/111 1412ؼؿاويؿ ال اهل کحاب جا ایًکه جىلین ٌىيؿ یا هلمم به پكؾاؼث شمیه ٌىيؿ ٕ٘بكی،
کحاب و وىقۀ ب٭كه با وه آیه ٨ى٪ وىقه جىبه چًیى اوث که ا٠ح٭اؾ ایٍاو به وشىب هٙل٫ شهاؾ ابحؿایی با هٍكکاو ا٠ن ال اهل 193آیه 

کحاب يبایؿ وىقۀ ب٭كه کكؾه ایى اوث که ٨٭ٗ با لياو و کىؾکاو و پیكاو هٍكکاو و اهل ٤193یك آو اوث؛ و يهایث بكؾاٌحی که ال آیه 
ها ج١ؿی يمىؾ که ؼؿاويؿ ج١ؿی کحاب شمیه گك٨ث؛ چكا که آياو اهل شًگ يیىحًؿ و يبایؿ به آویؿ و ِك٨ًا بایىحی ال اهلشًگ

 کًًؿگاو به ایى ا٨كاؾ قا ؾووث يؿاقؾ.
ت وىقۀ ب٭كه ال هعکما193چًیًی ٘بكی يىبث به آیات هٙل٫ و ه٭یؿ آیات شهاؾ هىقؾ هًا٬ٍه اوث؛ چكا که اواًل9 آیه ٨هن ایى

وىقۀ ب٭كه یک ظکن ه٭یؿ و شمئی قا ؾق قابٙه 193ٔ؛ ذايیًا9 آیه 9691397ٌىؾ و ٬ابل يىػ يیىث ٨ٕأل لًکكايی،٬كآيی هعىىب هی
وىقۀ جىبه که بیايگك ظکن هٙل٫ شهاؾ  36و  5همچىو آیات « هٙل٫»کًؿ و چًیى يیىث که یک ٬ايىو کلی و با ظکن شهاؾ بیاو هی

وىقۀ ب٭كه باًٌؿ. اها اؾلۀ ٘بكی 193ؼىاه ایى ؾو آیۀ ياوػ ال يٝك لهاو ِؿوق، ه٭ؿم یا هإؼك بك آیه  اوث، بحىايؿ آو قا يىػ کًؿ؛
وىقۀ ب٭كه هن با ٬ىا٠ؿ ٠لمی ایى ٠لن و هن با هعکمات ویكه يبىی ؾق جٕاؾ اوث. همايٙىق که گ٩حه ٌؿ، 193هبًی بك يىػ آیه 

گىيه بكؾاٌث اوث و ال ویكه پیاهبكَٕٔ ایىکحاب ٌؿهاؾ ابحؿایی با اهلوىقۀ جىبه، ٬ائل به شه29٘بكی با ياوػ ٬كاق ؾاؾو آیه 
-ه١ًا که ؾق ابحؿا آياو قا به وىی ؼؿا و جىظیؿ ؾ٠ىت هی٘ىق هٙل٫ بىؾيؿ؛ بؿیىکحاب بهاوث که ایٍاو هأهىق به شًگ با اهليمىؾه

که ایى ايگاقه بك ؼال٦ هعکمات ویكۀ ٌؿيؿ. ؾق ِىقجیگاه با آياو واقؾ شًگ و شهاؾ هیکكؾيؿ و اگك ؾ٠ىت ظٕكت قا يپفیك٨حًؿ آو
اوث؛ ال شمله ایًکه آياو ابحؿا ا٬ؿام به کحاب به اوحرًای هىاقؾی شایم يبىؾهکحاب بىؾه، چكا که شهاؾ با اهليبىی ؾق بكؼىقؾ با اهل

کحاب ال ؾاؾو شمیه به ىقؾ هن اهحًاٞ اهلشًگ با هىلماياو يمایًؿ، آياو ؾق هیاو هىلماياو ٨حًه و اؼحال٦ ا٨کًی يمایًؿ و وىهیى ه
کحاب هلمم به ٔ. ٔمى ایًکه اگك اهل36191382وىقۀ جىبه ؾاقؾ ٕؼىیی،  29هىلماياو اوث؛ که ایى هىقؾ اؼیك اٌاقه به آیه 

ٔ. 92/114 1383باًٌؿ ٩٤ٕاقی و هىح٩یؿ،پكؾاؼث شمیه ٌىيؿ بایىحی آياو قا قها يمىؾ هك چًؿ به ؼؿا و قول ٬یاهث ایماو يؿاٌحه
 -جىبه 29آیه –٠ًىاو ٬ىن وىم کحاب اظکام شهاؾ بك آياو ٬ابل اشكا يیىث و آيچه که ٘بكی بهبًابكایى جًها به ِك٦ کا٨ك بىؾو اهل

 29اوان اوث؛ و بكؾاٌث ايگاقۀ ؼٙای شهاؾ ابحؿایی ٘بكی با ياوػ ٬كاق ؾاؾو آیه وىقه ب٭كه بیاو کكؾه کاهاًل بی193بكای يىػ آیه 
 اوث. ىبه، ياٌی ال جأذیكگفاقی ٨ٕای هربث ظاکن بك آو ٠ّك يىبث به قویؿاؾ جاقیؽی ٨حىظات ؼل٩ا بك ايؿیٍۀ وی بىؾهوىقه ج

 وىقه ب٭كه ٨216هن ٘بكی يىبث به آیه . 3.5
اوث9 ؿهوىقۀ ب٭كه اوث. ؾق ایى آیه آه٠216ًىاو هٍكو٠یث شهاؾ ابحؿایی به آو اوحًاؾ شىحه آیه یکی ؾیگك ال آیاجی که ٘بكی به

ٓیئًا َو ُهَى َؼٓیِك َلُکٓن َو ٠َىی  ُکّحَب ٠ََلٓیُکُن آلّ٭حاُل َو ُهَى ُکٓكِه َلُکٓن َو ٠َىی» ٌَ ُه َی١َٓلُن َو َأٓيُحٓن ال   َأٓو َجٓکَكُهىا  كٌّ َلُکٓن َو اللَّ ٌَ ٓیئًا َو ُهَى  ٌَ ىا  َأٓو ُجّعبُّ
بىؾو شهاؾ « ک٩ایی»اوث. يؽىث، ظکن ه ٘بكی به هك ؾو ؾیؿگاه اٌاقه کكؾهٌىؾ کؾق ـیل ایى آیه ؾو ؾیؿگاه هٍاهؿه هی «. َج١َٓلُمىو

                                                           
ّفیَى ُی٭اّجُلىَيُکٓن َو ظؿذًي ٠لي   - 3 ّه الَّ َه ال ُیّعبُّ بى ؾاوؾ، ٬ال9 ذًا أبى ِالط، ٬ال9 ذًي ه١اویة، ٠ى ٠لي، ٠ى ابى ٠بان9 َو ٬اّجُلىا ٨ّي َوّبیّل اللَّ  ال َج١َٓحُؿوا ّئوَّ اللَّ

 2/111ٔ٪9 1412ىلن و ک٧ یؿه، ٨او ١٨لحن هفا ٨٭ؿ ا٠حؿیحن. ٕ٘بكی، آلُم١َٓحّؿیَى ی٭ىل9 ال ج٭حلىا الًىاء و ال الّبیاو و ال الٍیػ الکبیك و ال هى أل٭ی ئلیکن ال
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کًؿ. ایى بؿوو ـکك هإیؿی قوایی ال آو گفق هی« بكؼی ا٨كاؾ به ک٩ایی بىؾو اـ٠او ؾاقيؿ»٘بكی با ي٭ل ایى هٙلب که اوث که 
ٔ. ؾق 91/192 1423؛  بال٤ی يص٩ی،92/549 1372ؾقظالی اوث که ٠لما بك ک٩ایی بىؾو ظکن شهاؾ اشماٞ يٝك ؾاقؾ ٕ٘بكوی، 

قا بك وشىب ٬حال با هٍكکاو ٨هن يمىؾه و بال٨اِله په « ُکّحَب ٠ََلٓیُکُن آلّ٭حاُل »گیكی ؾیؿگاه ؾوم، ٘بكی ٠باقت اؾاهه و ؾق قاوحای ٌکل
ؾق جأییؿ « ٠ٙا»ال  اوث و ؼبك واظؿیال ـکك ایى هٙلب با ـکك ؾیؿگاه بكؼی ا٨كاؾ، وشىب آو قا هؽحُ اِعاب قوىل ؼؿا ؾايىحه

ٓیئًا َو ُهَى َؼٓیِك َلُکٓن   َو ٠َىی»، ٠باقت «وؿی»کًؿ. يیم به ي٭ل ال ایى وشىب بك اِعاب ظٕكت ي٭ل هی ٌَ قا به ه١ًای « َأٓو َجٓکَكُهىا 
هبكَٕٔ اوث که ال پیا٠بان ي٭ل کكؾهاوث. وی همچًیى قوایحی ال ابىپاؾاي ٤ًیمث، ٌهاؾت و آوایً ؾق ايصام شهاؾ ـکك کكؾه

ؾايؿ ؼیك یا ٌك ٌما ؾق چیىث. په اگك بك ٌما شهاؾ با ؾٌمى واشب و ؼؿا هی»ًٌیؿه بىؾ که ظٕكت ؾق ج٩ىیك ایى آیه ٨كهىؾيؿ9 
ؾاين که شًگ با آياو ؾق لهاو يمؾیک و آیًؿه بكایحاو  گكؾیؿ اکكاه يىبث به آو يؿاٌحه باٌیؿ و با آو که به ٌما ؾوحىق ؾاؾم بصًگیؿ. هی

اوث که پیاهبك َٕٔ همه قا به شهاؾ با ؾق ايحها يیم ایى هٙلب قا بیاو ؾاٌحه«. و جكک هباقله با آياو بكایحاو بؿ اوثبهحك اوث 
9 1412ايؿ، بصًگًؿ ٕ٘بكی،  ؼىاهؿ که با کىايی که به او کا٨ك ٌؿه هی -اِعاب ؼىیً-کكؾ و ال آياو ؾٌمًايً جٍىی٫ هی

اوث، پفیكي وی يىبث به ايگاقۀ گىياگىيی که ٘بكی ؾق جأییؿ ؾیؿگاه ؾوم ـکك کكؾههای قوایی ٔ. با يٝك ؾاٌث به هإیؿ2/231
هایی چىو اؼحّاِی بىؾو ظکن شهاؾ بكای قوؿ ـکك هإل٩هيٝك هیگیكؾ. بههؽحُ ِعابه ٬ىت هی« وشىب شهاؾ ابحؿایی»

ؼىیً و قویؿو به اهحیالاجی چىو ٤ًائن  ِعابه پیاهبكَٕٔ، جٍىی٫ ظٕكت ؾق ايصام ٠مل شهاؾ ؾق آیًؿه و يیم هژؾۀ آو به ِعابه
-ٔ؛ و ایى همىاو918 1398اوث ٕايحٝاقی، هایی ؾاقؾ که ؾق لهاو ؼل٩ا ِىقت پفیك٨حهؾق کًاق اهحیالات ؾیگك، قیٍه ؾق شًگ

٫ آو ايگاقی ياٌی ال ؼٙاهایی چىو ٨اِله لهايی بیً ال یک ٬كو و يین ال يمول آیات و و٬ىٞ ٤موات پیاهبكَٕٔ و ذبث ٤یك ؾ٬ی
آهؿه ؾق ذبث اظاؾید و يگاقي ج٩اویك هأذىق ؾق هیاو هعؿذاو اهل وًث اوث چكا که همًى٠یث و ٨حكت پیًجىوٗ هعؿذاو اهل

اوث. يیم گ٩حماو شاه١ه ٠ّك ظیات ٘بكی به ي٩ٟ ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى بىؾه و ؾلیل وًث وبب ٧١ٔ اؼباق و قوایات آياو ٌؿه
ی ال ٨حىظات به ومث بالؾ اوالهی بىؾه، همیى اهك وبب ٌؿ به جؿقیس ي٩ٙه ٠اؾل بىؾو ِعابه آو هٙلىبیث وكالیك ٌؿو ٤ًائن ياٌ

به وبب ه٭ام ٠ّمث -قیمی ٌئىيی چىو بكپایی ٤موات که ال اؼحّاِات پیاهبكَٕٔ ؾق اـهاو ٠مىهی آو ٠ّك بىحه گكؾؾ و پی
 7ٔ :1382بگی، ٌىؾ. ٕظىىبىؾه قا به ؼل٩ا و ِعابه ایٍاو يىبث ؾاؾه -ایٍاو

 يحیصه
های ِىقت پفیك٨حه ؾق پژوهً ظأك، با هؿ٦ وًصً و هیماو جأذیكپفیكی باوق کالهی ٘بكی ؾق ٨هن ِعیط آیات اقلیابی

 های لیك قهًمىو ٌؿ9ها و ياؾقوحیشهاؾ، به یا٨حى آویب
کاقگیكی قوایات ؾق ٨هن بك به٠ًىاو ابماقی ههن بكای ٨هن آیات شهاؾ، ال ٬ىا٠ؿ ظاکن ٘بكی ؾق کاقبىث هإیؿهای قوایی به -1

قوؿ ایى ؼٙا ياٌی ال اوحیالی باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه و جأذیكگفاقی ٨حىظات يٝك هیاوث، که بهِعیط آیات ٠ؿول کكؾه
ؾق قوایث هفکىق « ُا٬اّجل»قوؿ ل٩ٛ يٝك هیؼل٩ای ِؿق اوالم بك ايؿیٍۀ وی باٌؿ. ایى ؼٙا ؾق ظؿید ه٭اجله هٍهىؾ اوث که به

، «ُاشاّهُؿ »بىؾه و قاوی قوایث کًًؿه هحّىق ٌؿه که « ُاّهكُت َاو ُاشاّهَؿ الًاَن »اوث؛ و ؾق اِل قوایث یا ي٭ل به ه١ًا ٌؿه جعكی٧
يٝك بًابكایى، به وىقۀ جىبه اوث. 29قا به ه١ًای ٜاهكی آو ظمل يمایین ؾق ج١اقْ با آیه « ُا٬اّجُل »اوث. ال ٘ك٨ی اگك ل٩ٛ « ُا٬اّجُل »

وىّل َئالَّ الَبال٢»هایی ال ٬كآو ال ٬بیل قوایات وبب ياوالگاقی با بؽًهفکىق به قوؿ ظؿیدهی ، ش١لی اوث و ؾق «َو ها ٠َلی الكَّ



 04 قهیا٨حی بك جأذیك ٨حىظات ِؿق اوالم بك يگكه شهاؾ ابحؿایی ٘بكی
 

 1شماره  6/ دوره 1041/ سال  جنگ یخیمطالعات تار

همكاه « و ی٭یمىا الّالة، و یإجىا المکاة»اوث. همچًیى ؾق ي٭لی ؾیگك قوایث هفکىق با أا٨اجی چىو ٨ٕای ٨حىظات واؼحه ٌؿه
 اوث.ق آو اوث که با اهؿا٦ ویاوی ِىقت گك٨حهاوث که ظاکی ال قغ ؾاؾو جؿلیه ؾ

٘بكی ؾق اهك ج٩ىیك آیات شهاؾ شايب ا٨كاٖ قا بكگمیؿه و ٬ائل به يىػ جماهی آیات بیايگك ظکن ؾ٨ا٠ی بىؾو شهاؾ با آیات  -2
اقه با جىشه به اوث؛ و وكپیچی وی ال ٬ىايیى ظاکن بك ایى ٠لن هٍهىؾ اوث. ؾق ایى بٌؿه -وىقۀ جىبه 29آیات ابحؿایی و –وی٧ 

قوؿ که ایى ؼٙا ياٌی ال هحأذك بىؾو ال ٨حىظات ؼل٩ای يٝك هیه٭ام ٨٭هی و ج٩ىیكی ٘بكی، ٧١ٔ ٠لمی وی ؾوق ـهى اوث و به
 اوث.يؽىحیى بىؾه که هماو گ٩حماو هربث ٨ٕای ٨کكی آو ٠ّك و ِیايث ال باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه بىؾه

اوث. ماقهای ٨هن ِعیط آیات ؾق ج٩ىیك ٘بكی ؾق شایگاه هٙلىب ؼىؾ وا٬ٟ يٍؿهواو ؾیگك ابهعکمات وًث يبىی يیم به -3
ای هبًی بك اوحعکام ٠ًىاو اؾلهوىقۀ ب٭كه به ي٩ٟ جىشیه ٨حىظات ؼل٩ای يؽىحیى و به 216ای که بكؼی آیات همچىو آیه گىيهبه

 اوث.بؽٍی باوق کالهی ٠ؿالث ِعابه ج٩ىیك ٌؿه

 هًابٟ
 ، ٬اهكه9 ؾاقالعؿید.هىًؿ االهام اظمؿ بى ظًبلٔ. ٪1416ظًبل، اظمؿ ٕابى -
 ، جهكاو9 شهاو.البال٤هٌكض يهسجأ. الله ٕبیالعؿیؿ ه١حملی، ٠بؿالعمیؿ بى هبهابى ابی -
 ، بیكوت9 ؾاقِاؾق.الکاهل٪ٔ. 1385الکكم ٕ بى ابیاذیك، ٠لیابى -
 الحكاخ ال١كبی.، بیكوت9 ؾاق اظیا اوؿ ال٥ابهجأ. بى ابی الکكم ٕبیاذیك، ٠لیابى -
 ، بیكوت9 ؾاقالکحب ال١لمیه.هىًؿجأ. بى ش١ؿ شىهكی ٕبیش١ؿ، ٠لیابى -
، «ي٭ؿ هىحًؿ قوایی يٝكیه شهاؾ ؾ٠ىت بكقوی هىقؾی ظؿید ه٭اجلهٔ. »1396الهی ؼكاوايی، هصحبی؛ هعمؿ، هكواقیؿ ٕ -

 .8، وال وىم، ٌماقه ٨ّلًاهه ٠لمی پژوهٍی شىحاقهای ٨٭هی و اِىلی
 .39، ٌماقه ٨كهًگ پژوهً، «ي٭ؿ و بكقوی ههمحكیى قویؿاؾهای ؾوقاو ظکىهث ؼلی٩ه ؾومٔ. »1398ايحٝاقی، اظىاو ٕ -
 ، ٬ن9 ب١رث.الكظمى ٨ی ج٩ىیك ال٭كآوآالء٪ٔ. 1432شىاؾ ٕبال٤ی يص٩ی، هعمؿ -
 ، بیكوت9 ؾاقالکحب ال١لمیه.البلؿاو٨حىض٪ٔ. 1398بالـقی، اظمؿ بى یعیی ٕ -
 ، بیكوت، ؾاقال٩کك.االيىاب االٌكا٦٪ٔ. 1424یعیی ٕبالـقی، اظمؿ بى  -
 ، بیكوت9 ؾاقال٩کك.الىًى الکبكیجأ. بیه٭ی، اظمؿ بى العىیى ٕبی -
، هٙال١ات جاقیؽی شًگ، «جأذیك گ٩حماو ؼل٩ا بك قویکكؾ ٠بؿالله بى ٠بان به يهٕث اهام ظىیىٕٞٔٔ. »1399باِكی، وظیؿ ٕ -

 ٔ.11ی اول ٕپیاپیؾوقه چهاقم، ٌماقه
 ، جكشمه ٠بؿ العمیؿ آیحی، جهكاو9 ايحٍاقات ٠لمی و ٨كهًگی.ال٥اقاتٔ. 1371ی، ابى هالل ٕذ٭٩ -
واکاوی جأذیك بكؼی باوقهای کالهی بك جعلیل جاقیػ اوالم با قویکكؾ آویب ٔ. »1398بیگی ٕ ظىى بگی، ٠لی؛ هعمؿ ظىى -

 .13، ٌماقه ؾو ٨ّلًاهه ٠لمی هٙال١ات جاقیؽی شهاو اوالم، «ًٌاؼحی
های های ؼل٩ا با شًگواکاوی جأذیك باوق کالهی هىقؼاو هىلماو بك همايًؿوالی هیاو شًگٔ. »1393یگی، ٠لی ٕظىى ب -

 .15، ٌماقه های ا٠ح٭اؾی کالهیهصله ٠لمی پژوهٍی پژوهً، «پیاهبكَٕٔ
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ه هكیىی، جهكاو9 لاؾ، جكشمه هعمؿِاؾ٪ يصمی و هاٌن هاٌنبیاو ؾق٠لىم و هىائل کلی ٬كآؤ. 1382ؼىیی، ویؿ ابىال٭اون ٕ -
 ولاقت اقٌاؾ.

 ، جهكاو9 ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ اوالهی.ليؿگايی پیاهبك َٕٔ٪ٔ. 1397قوىلی هعالجی، هاٌن ٕ -
 ، جهكاو9 هکحبة الّؿو٪.الحىظیؿ٪ٔ. 1398بى العىیى ِٕؿو٪، هعمؿ بى ٠لی -
 ، بیكوت9 ؾاقال٩کك.المًاقجأ. قٌیؿ قٔا، ٕبی -
 ، جهكاو9 ايحٍاقات ياِك ؼىكو.٨ی ج٩ىیك ال٭كآوالبیاو هصمٟٔ. 1372٘بكوی، ٨ٕل بى ظىى ٕ -
 ال١كبی.، بیكوت9 ؾاق اظیاء الحكاخ الحبیاو ٨ی ج٩ىیك ال٭كآوجأ. ٘ىوی، هعمؿ بى ظىى ٕبی -
 ی هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن.، ٬ن9 ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی شاه١ه٨ی ج٩ىیكال٭كآوالمیماو٪ٔ. 1417٘با٘بایی، هعمؿظىیى ٕ  -
 ، بیكوت9 ؾاقالم١ك٨ة.البیاو ٨ی ج٩ىیك ال٭كآوشاهٟ٪ٔ. 1412بى شكیك ٕ٘بكی، ابىش٩١ك هعمؿ  -
 ،، بیكوت9 ؾاقالحكاخ.الكول و الملىک جاقیػٔ. جابی٘بكی، ابىش٩١ك هعمؿ بى شكیك ٕ -
 ، جهكاو9 ؾاقالکحب االوالهیة.جكشمه ٠یىو اؼباق الكٔإٞٔٔ. ٩٤1383اقی، ٠لی اکبك؛ هىح٩یؿ، ظمیؿقٔا ٕ -
 ، ٬ن9 هكکم ٨٭هی ائمه ا٘هاق ٕٞٔ.هٍكو٠یث شهاؾ ابحؿایی ؾق ٬كآؤ. ٨1397أل لًکكايی، هعمؿ شىاؾ ٕ -
 ، وال ؾوم، ٌماقه وىم.هٙال١ات جاقیؽی شًگ، «والهايؿهی شًگی ؾق ٤موات ٠ّك پیاهبكَٕٔٔ. »٬1397ائؿاو، ا٥ِك ٕ -
 ٩اق و هعمؿ آؼىيؿی، جهكاو9 ؾاقالکحب االوالهیة.، جّعیط و جع٭ی٫ ٠لی اکبك ٤الکا٨ی٪ٔ. 1437کلیًی، هعمؿ بى ی١٭ىب ٕ -
 ، بیكوت9 ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.ِعیط هىلن بٍكض االهام الًىوی٪ٔ. 1423هىلن، هىلن بى ظصاز ٕ -
 ، بیكوت9 هىوىه الكواله.کًمال١مالجأ. هح٭ی هًؿی، ٠لی بى ظىام ٕبی -
 ، بیكوت9 ؾاقالم١ك٨ة.المىحؿقک٪ٔ. 1436يیٍابىقی، ظاکن ٕ -
 ، جكشمه هعمىؾ ههؿوی ؾاه٥ايی، جهكاو9 هكکم يٍك ؾايٍگاهی.ه٥الیٔ. 1369وا٬ؿی، هعمؿ بى ٠مك ٕ -

 

 
 

 
 

 


