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 مقدمه

ع یت انسان و مطابق با فطرت او تشریهدا یرا برا ین و مجموعه معارف الهیخداوند متعال، د

 ن  یالدِّ کذلِ اللَّهِ  لِخَلْقِ لَیتَبْد ال هایعَلَ النَّاسَ فَطَرَ یالَّت اللَّهِ فِطْرَتَ فاًیحَن نِیلِلدِّ کوَجْهَ فَأَِقمْ»فرموده است؛ 

 ین فطرتین خالص پروردگار کن! اییخود را متوجه آ یپس رو؛ عْلَم ونَی ال النَّاسِ ثَرَکأَ نَّکوَل م یالْقَ

استوار  نیین است آیا .ستین ینش الهیدر آفر یدگرگون .دهیرا بر آن آفر هاانسان است که خداوند

 ید به زمان و مکان و مسئله خاصیبوده و مق ین تطابق ذاتیا .(30 روم:) «دانندینماکثر مردم  یول

 ینیق دیت حقال شناخیدال نیترمهمانسان را از  یفطر هایشیگرا توانیمن جهت یست. از این

طور انرا همیز توجه بوده است. حلز میامبر اسالم نین مسئله در عصر پیا یعیطب طور بهدانست. 

ناً مد یقیاست که  ینیات دیز از ضرورین نیام به حفظ دین است، قیاز د یجزئ ین وحییکه تب

 یفطر یاهیژگیو یه بر برخین نوشتار درصدد است با تکین مقدمه ایامبر بوده است. با اینظر پ

 د.کناثبات  یضرور امریث در عصر رسول خدا را به عنوان ین و نگارش حدیانسان، تدو

 اسالم در ثیحد گاهیجا

 دفه نیا به یابیدست. است مطلق و یقیحق سعادت و کمال به یابیدست انسان، خلقت از هدف

بشر، عقل او  یذات یهاتیمحدود با یطرف از. ستین ممکن مقصد و ریمس قیدق شناخت بدون

مندان، شیاند یبرخالف تصور برخ .ر حق و حرکت در آن را نداردیمس یص قطعیتوان تشخ ییتنهابه

توان  که ماندیم یاو باق یبرا یفراوان یهاناشناخته، باز هم یق بشریو عم یاپیپ یهاشرفتیپبا 

 بشر یرو شیپ یرامونیموانع پ و یوجود یهاضعف. لذا دکنیمسلب  یح را از ویص صحیتشخ

 .ده استکرار پرمخاطره یبس راهنما بدون و راه نقشه کمال را بدون ریمس در حرکت

ه شقاوت ب تواندیمکه  یر زندگیح مسین مسئله و عاقبت خطرناک انتخاب ناصحیبا توجه به ا

 دگاریآفر عنوان به متعال خلقت، خداوند ییز به منظور تحقق هدف نهاینجامد و نیبانسان  یابد

 ر،یفراگ یونقان و راه نقشه مثابه به یآسمان کتب نزول با او، پنهان و دایپ یایزوا تمام به آشنا و بشر

برای او الزم مقصد است  به وصول یآنچه برا و دهکر برطرف را انسان شناخت تیمحدود نیا

 دنیتا به کمال رس دهکر نیر، معین مسیان ایامبران را راهنمایقرار داده و پ شاریدر اختاست 

 .خلقت ممکن شود ییبشر و تحقق هدف نها
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 نقرآ یانیوح الفاظ قالب در را آن شارع مقدس است که یاله قانون نیترجامع اسالم عتیشر

 وگبشر را پاسخ یمسائل اخرو و یویدن یازهاین تمام فرموده و نازل شیخو امبریپ نیآخر بر میکر

 نیا نیبر روح و مضام یمبتن دیبا اسالم نید در معرفت به منجر یگشاراه تفکر   گونه هر لذا .است

 قرآن تیحج که است قنیمت و محکم یقدر به استدالل نیباشد. ا متعال خداوند از هشدصادر الفاظ  

 .است نگذاشته یباق نهیزم نیا در نانامسلم نیب یدیترد و شک چیه و هکرد ثابت را

 دنیبخشتیحج با که است یقرآن الفاظ نیهم از مأخوذ ،ینید معرفت منابع گرید تیحج

 . از(71 :1388 ،یی)طباطبااست  داده قرار خود انیب یتال را او سخنان ،(صاسالم ) امبریپ کالم به

 «طَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِیوَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَس ولٍ إاِلَّ لِ» همچون یاریبس اتیآ در م،یحک خداوند که ستا رونیا

 به را قرآن اتیر آیتفس و انیب ،(7 :)حشر «فَانْتَه واوَ مَا آَتاک م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَ مَا نَهَاک ْم عَنْه  » و (64 :)نساء

( ص) امبریپ از مطلق یرویپ و اطاعت م،یتسل مان،یا به را مسلمانان گذاشته و حضرت آن عهده

 ،1328، یبن شهرآشوب مازندرانا؛ 379 :تایب، ییخو ؛40و  39 :1ج ،1372، یطبرس: .کن)است  فرموده دعوت

 ؛351 :2ج ،1421/2001، یوطیس ؛156 :2ج ،1416، یبحران ؛18و  15 :1 ، جزء1414 ،یانجیم یملک ؛148 :2ج

 .(481و  480 :1ج ،1415، یالزرقان

 مسلمانان یبرا حضرت آن یامضا و سکوت یحت و( صاکرم ) غمبریپ قول و فعل اگر گمانیب

 یبرا( صاکرم ) ینب ت از سنتیلذا تبع. نداشت یدرست مفهوم ذکرشده اتیآ نبود، حجت قرآن مانند

 تیحج از عدب رونیاز ا .است یضرور کنندیمدا یپ یدسترس آن به میرمستقیا غیم یکه مستق یکسان

 .شودیم ثابت قرآن الفاظ همان قیطر ز ازیو آن ن( ص) امبریپ سنت تیحج م،یکر قرآن الفاظ

 یسطوح معرفت یکه روشن شود قرآن دارا دینمایمشتر رخ یب ین مسئله زمانیت ایاهم

ق دارد که همگان یعم یهمگان، باطن یق و قابل استفاده برایاست و در ضمن ظاهر ان یمتفاوت

ا است ت یازمند مفسریات بر معارف آن، نیداللت آ نبودنکسانیاز درک آن عاجزند و به سبب 

نَ یلذِّکْرَ لِت بَکَ ایوَأَنْزَلْنا إِلَ»: کنندیمد یکز تأین طلبن میابر ات قرآن ید. آکنر یان و تفسیب راات یآ

مردم  یم تا آنچه به سوین ذکر ]قرآن[ را بر تو نازل کردیو ما ا ؛تَفَکَّر ونَیهِمْ وَلَعَلَّه مْ یلِلنَّاسِ ما ن زِّلَ إِلَ

گفت  توانیم رونیا از. (44 :)نحل!« شه کنندید اندیو شا یساز روشنآنها  ینازل شده است برا

 یرات بشر فرستاده، بیهدارای بامبر، همه معارف قرآن که شارع مقدس ین پییر و تبیبدون تفس

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=44
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=44
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در  .دن به کمال ممکن نخواهد بودیح و رسیر صحیص مسیانسان روشن نشده و به تبع آن تشخ

 انسان محقق نخواهد شد.نش یآفر ییهدف نها ،جهینت

وم انتقال ز لزیو ن ینب به دست خود یر احکام الهین و تفسییضرورت تب ،بر آنچه گذشت بنا

اتخاذ  ین اسالم، مقتضین مبید ینده، با توجه به جاودانگیآ یهانسلر به یم و تفاسین مفاهیا

 که اصالت و وثاقت یاگونهندگان است، به یم به آین معارف و مفاهیانتقال ا یمهم برا یریتداب

انسان به سعادت  یابیخلقت و دست ییو مقدمات تحقق هدف نها شودن دارخدشهم ین مفاهیا

 ا گردد.یمه یخوببه یابد

 دگاه اهل سنتین دییتب

ه، یشمندان امامیوجود دارد. برخالف اند یمتفاوت یهادگاهیدث در صدر اسالم یکتابت حد درباره

ن نشده است یپس از آن، تدو یا حتی یان قرن اول هجریتا پا ثیحد معتقدندعامه  یعلما

د ستنیک معنا نیبه  «کتابت»و  «نیتدو»گرچه اصطالح . (58 :1994، ی؛ فوز41 :1ج ،1405، یوطی)س

ه و دامن داردز یق مطالب متفرق را نیو تنس یآورجمع ین، عالوه بر ثبت و نگارش، معنایو تدو

ن یدر عصر صحابه و تابع «نیتدو»اصطالح  اما چون، است ترعیوسنسبت به کتابت آن  یمفهوم

، شدهیمد یف تأکید و تألییشتر بر اصطالح کتابت و تقینداشته و در آن دوره ب یاستعمال چندان

 ثبت و کتابت آن منظور است. یمعنا، «نیتدو»از لفظ  رو شیپدر پژوهش 

 یاست که به برخ یاینقلو  یل عقلیث، برگرفته از دالین حدیعامه در باب تدو یباور علما 

 :شودیماز آنها اشاره 

 یثیاست که در جوامع حد یاتیرواکنند به آن استناد می اهل سنتکه  ایک دسته از ادلهی

ب یرز اکثر قیات دستاوین روایث است. ایتابت حدکص( از خدا )رسول  یانگر نهیر شده و بکآنان ذ

ش یات خویص( در حخدا )آن معتقدند رسول  یگرفته و بر مبنابه اتفاق دانشمندان اهل سنت قرار 

توبات کات نداشته، بلکه فراتر از آن، به محو میبا کتابت روا یخاص، موافقت یدر مقطع کمدستا ی

است که از قول  یثیات، احادین روایاز جمله ا (.57و  49 :1994، یفوز)است  دادهز فرمان ین یثیحد

 ت شده است:ید بن ثابت روایو زره ی، ابوهرید خدریابوسع
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 ید الخدریسع یسار عن ابید بن اسلم عن عالء بن یعن ز ییحیعن همام بن »: ید خدریابوسع -

، حنبلبنا) «محهیر القرآن فلیئا غیش یتب عنکئا اال القرآن و من یش یتبوا عنکص( قال: التاهلل )ان رسول 

 .(13-12 :3ج ،1404

نا یره قال: خرج، الیهر یسار عن ابیه عن عطاء بن یبن اسلم عن ابد یعبدالرحمن بن ز»ره: یابوهر -

تاب کر یتابا غکقال: ا کث سمعناها منیتبون قلنا الحادکت یث فقال: ما هذا الذیتب االحادکرسول اهلل و نحن ن

 .(34 :1974، ی)البغداد «تاب اهللکتب مع کتتبوا من الکم اال ما اکدون ما اضل االمم من قلبیاهلل تر

ول اهلل د: ان رسید مطلب بن عبداهلل بن حنطب قال: قال زیر بن زیثکعن »بن ثابت:  دیات زیروا -

 (.182 :2ج ،1404، حنبلابن ؛35 :)همان «ثهیئا من حدیتب شکامرنا ان الن

فه است که به فلس ییهااستداللگر از آنان شده، ید یکه مستمسک برخ یلیاز دال یبخش

 است. از جمله:ث پرداخته ین حدیدومنع ت

 یبرا یث مانعیحد نشدننیاست و تدو یت مسلمانان کافیهدا یبرا ییتنهاقرآن به -

 ؛کندینمجاد یا هاانسانت یهدا

 ؛(212 :1363؛ صالح، 57 :1974، ی)البغداد شودیمث یث سبب اختالط قرآن با حدین احادیتدو -

 ،1419، ی)الدارم شودیمرقرآن یث سبب کنارنهادن قرآن و پرداختن به غیتوجه به احاد -

 ؛(57 :1974، ی؛ البغداد475ح، 100 :1ج

 ؛(1417 ،ی)ذهب کندیمشتر یص( را ب) امبریپبستن به ث امکان دروغیکتابت حد -

 یث ضروریحد نکردننی، تدویام و مسائل شرعکشدن دامنه احممانعت از گسترده یبرا -

 ؛(51 :1410ه، ی)ابور دینمایم

ح یجه به حافظه را بر کتابت تریلذا تک .تابت نبودندکقادر به  (ص)امبر یثر اصحاب پکا -

، یوطی؛ س4 :1421/2001، یحجر عسقالنابن؛ 366 :1369، ینوریالد هبیبن قت؛ ا40و  36 :1974، ی)البغداددادند 

 .(89 :1ج ،1405

ا پس از یمه اول قرن دوم یث را نین حدیآغاز تدو ،عامه یعلمال است که ین دالیا اساسبر 

 .دانندیمآن 
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 دگاه اهل سنتید یرینقدپذ

ع شرو، هااستداللاز  یامجموعهه بر یه با تکیامامشمندان یانداهل سنت،  یعلما برخالف اعتقاد

در صدر اسالم را  آن نشدنمکتوبو اعتقاد به  اندبا نزول قرآن دانسته مقارنث را ین حدیتدو

 ساسان بر ااز مستشرق یاریگونه که بس؛ آندانندیم ین آسمانین دیدر ا ییهابیآس سازنهیزم

 فقطه ک یثیحد یبرا یز، اعتباریبن عبدالعز ث تا زمان عمریحد نشدننیتدوعامه بر  یباور علما

ن آ معرفتن منبع یدوم ،ثین حدیرا که ا ینیت دیو حج اندده قائل نبودهکره یبه حافظه تک

 یرین نظر، نقدپذیا یهابیآس .اندتشکیک کردهآن  ارزشدر  و مخدوش دانسته شودیممحسوب 

 شدنننیدوتدر نقد و رد باور به  یاادلهرا بر آن داشته تا  یعیشمندان شیده و اندکرآن را ممکن 

 از: است ان شده عبارتیکه ب یلیاز جمله دال .ندعرضه کنث یحد

؛ 63 :1ج ،1405 ،یوطی)س یمتن و یلحاظ سند ازاز کتابت  یات نهیبودن روامخدوش -

 ؛(29 :1413 ،یجالل ینی؛ حس35 :تایب ،یمانیال یمعلم

 ؛(35 :1363صالح، ) 1مستند به زمان رسول خدا یثیحد یهامکتوبهوجود  -

 :1974 ،یالبغداد)امبر اسالم یپ ازث یق به کتابت حدیتشو و بر جواز یمبن یاتیوجود روا -

 ؛(365 :تایب صالح،ابن ؛88 :12ج ،1404حنبل، ؛ ابن86

بر امیپ ین معنا که در صورت نهیث؛ به ایحد کتابت از یات نهیبودن روامتناقضخود -

د را ر ین نفیث ایث دال بر منع نقل و نگارش حدیث، احادیاز نقل و نگارش مطلق حد

 ؛کنندیم

 ؛اعجاز قرآن سببث به یاختالط قرآن با حد بودنناممکن -

 (.فاکتبوا لهراه حفظ معلومات ) نیبهتر ، به عنوانکتابتسفارش به  -

ه بر عالو اما، اندداشتهان یث در رد نظر عامه بیکه موافقان کتابت حد است یلیاز جمله دال اینها

رورت در اثبات ض یگریل دیدال یانسان ات فطرتی، مختصات و مقتضهایژگیوبا توجه به  توانیم آنها

                                                             
: هل یفة قال: قلت لعلیجح یأب، عن یان، عن مطرف، عن الشعبیع، عن سفکیحدثنا محمد بن سالم قال: أخبرنا و». 1

فة؟ یهذه الصح یفة. قال: قلت: فما فیهذه الصح یه رجل مسلم، أو ما فیتاب اهلل، أو فهم أعطکتاب؟ قال: ال، إال کم کعند

اهلل ر: ویالمن یقول علیا و هو یعن طارق بن شهاب قال: شهدت عل»و « افرکقتل مسلم بی وال ر،یاألس وفکاک قال: العقل،

 .«هائض الصدقها فریاخذتها من رسول اهلل ف (فهیبس ةمعلق) ةفیو هذه الصح یتاب اهلل تعالکم اال یکتاب نقروه علک ما عندنا
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 کنیممیا را ذکر هاز آن یانسان، برخ یفطر یهایژگیو یرو پس از معرفنیاز ا د.کران یث بیکتابت حد

 .کرد یمث در صدر اسالم استفاده خواهیدر اثبات کتابت حد ینیو از آنها به عنوان براه

 ( انسانی)فطر یذات یهایژگیو

به آن نحو سرشته شده، و در اصطالح به  یقت آدمینش است که حقیاز آفر یفطرت نحوه خاص

که خداوند متعال در  شودیمگفته  یایراکتسابیغ یخداداد یهاشیگراها و نشیها، بیژگیو

از لوازم وجود  یکه امور فطر ییاز آنجا .(602 :3ج ،1374، ی)مطهررده است کخلقت نوع انسان لحاظ 

همه  یو برااست خ ثابت ین نوع خاص خلقت در طول تاری، ا(180 :1394، ینیخم موسوی)انسان بوده 

در  یرونیدر آنها اختالف ندارد، گرچه عوامل ب کسچیهو  شودیمک صورت محقق یبه  هاانسان

، ییجوقتیحقچون حس  یامور (.27-26 :12ج ،1378، یآمل ی)جواد است ود آنها مؤثرکا ریرشد 

 .اندجملهن یانسان از ا ینیو حس د یخواهکمال، ییگراتقدس

 ییجوقتیحق

امور  خلقت نسبت به یقت است که بر اساس آن از ابتدایحقل به یانسان م یفطر یهاشیگرااز  یکی

با  یه نوعاست که ب یقیکشف حقا یدر پ یل فطرین میو به سبب ا یستناعتنا یبش یخو یرامونیپ

 یاهو آگ ییه صرف داناکش است یل و گراین میهم سبباو در ارتباط است. به  یو معنو یماد یزندگ

« یما هک»ا یق اشیحقا کبه در ش،ین گرایاو منفور است. ا یو جهل برا ،انسان مطلوب یبرا

 ،ی)مطهرست ا ن راستایدر آن در ا ی موجودایت جهان و اشیو تالش انسان در شناخت واقع انجامدیم

 ،یاحسائ جمهور یاب ابن) «یما هکاللهم ارنا الحقائق »: اندفرمودهص( که اکرم )امبر یکالم پ .(74-75 :1370

 .در انسان اشاره داشته باشد یل فطرین میبه تحقق و کمال ا تواندیم (133 :4ج ،1405

و  یوجود خارج یایمعتقد است انسان از بدو تولد تا به حال، همواره عاشق و جو ییطباطبا

 ن علومیاز نخست یق خارجیت و باور به حقایرو حکم به واقعنیا بوده و هست؛ از ایقت اشیحق

در  یهیو بد یضرور ایط مسئلهیاست که همه صفات و شرا یمعارف انسان نیتریاصلو  یبشر

و  پردازدیمبه بحث و کنکاش  یدیانسان همواره با ولع و حرص شد گویدوی میآن جمع است. 

و مفصل نداشته  یکاف ی، اگرچه خودآگاهردیگیمش به کار یخو یآن را در تمام شئون زندگ
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است که  یال فطریاز ام یلی، میخواهقتیحقو  ییجوقتیحقرو نیا . از(10 :تایب، یی)طباطباباشد 

 ت رساندن آن است.یبه فعل یبرا یراه یبرخوردار از آن بوده و همواره در پ ینوع بشر

در ابتدا  آن، قتیاست که حق یاهشدواردات یات و رواین همان مجموعه آید یمحتوا ییاز سو

ا ب جه انسانینت در و است یزندگ ریس در یبشر مجتمع لیت، تعدیو در نها یفرد اتیح لیتعد

ن یلذا ا .(392 :3ج ،1374 ،همو) رسدیمست، ا مطابق فطرت او هک خود یواقع منزلت به آن، از یرویپ

است که ذهن کنجکاو بشر از مبدأ تا معاد در  ینیادیبن یهاپرسش ین پاسخ برایمجموعه، بهتر

 ق است.یآن حقا یجووجست

، دنکنیمطرح مکه مردم  ییهاپرسشاز  ییهانمونهاز قرآن، با ذکر  یات فراوانیمتعال در آخداوند 

 و 1 :؛ انفال187 :؛ اعراف4 :؛ مائده220و  219و  217 و 215 و 189 :)بقره کندیمق یتشو ییجوقتیحقرا به  آنها

ل یبا هدف پاسخ به م یاریص( افراد بسخدا )ز گواه آن است که در زمان رسول ین یخی. شواهد تار...(

 و به تبع آن، یپنهان معارف وح یایا کشف زوای ینیق دیش و به منظور درک حقایخو یاز درونیو ن

 هایدن خطریو به جان خر یطوالن یرهایمودن مسیخود در جهان، گاه با پ یقیگاه حقیدرک جا

صر ، منحیبرخاسته از فطرت انسان ییجوقتیحقن ی؛ اگرچه اکردندیمبزرگ، از آن حضرت استمداد 

 .شودیمنبوده و همه افراد بشر در همه اعصار را شامل )ص( به زمان رسول خدا 

افت که یشان یدر وجود ا یدو جنبه مهم و اساس توانیمامبر، یت پیبه شخص یبا نگاه

ت بُعد عظمز ین و احکام شرع و نیع قوانی؛ جنبه تشراندبه آن توجه کردهاز مردم جهان  یاریبس

بر امیت پیعد از شخصن دو بُیکه ا شودیمن مسئله پرداخته یدر ادامه به ا در علوم و معارف. یو

 ث را فراهم آورد.ین حدیتدو یهانهیزم تواندیماسالم چگونه 

 امکن و احیع قوانیعظمت در تشر .الف

مواره و ه یستاز نقص ن یخال دکننیموضع  یگذارقانونو مجالس بزرگ  گذارانقانونکه  ینیقوان

در ت امبر اسالم توانسیپ اما؛ است ینیگزیا جایل یم، تکمیازمند تتمین یموقت است و پس از مدت

معامالت و تجارت و  ،حجو  روزه و نماز احکام مربوط به فراوان،با اشتغاالت  رسالت سال 23 طول

ا ر افعال مختلف انسان آداب اخالق و ، قضاوت، استیس ،ارث ،فرزندت یتربو  یهمسردار ،اقتصاد
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اه گچیو ه استکه همواره ثابت  ینید؛ قوانکنبه بشر عرضه  خود فعلو  قولبا  و همه آنها را وضع،

 1.دشوینمر ییخوش تغدست

 یرعد بشدارد. بُ)ص( امبر اسالم یپ یو رسالت آسمان یروح اله، نشان از رینظیب ن عظمتیا

 عی، امکان تشراشیوجود یهاتیمحدودگران  از نوع خودش، به سبب یهمانند د یت نبیشخص

 یافنهاده شده و اهد یکه بر دوش نب یفیف و تکالیوظا یمقتضا اماکامل و جامع را ندارد،  ینیقوان

 یترفزون یهاتیقابلو  هاتیظرفن است که وجود او یکه شارع مقدس از ارسال او منظور داشته، ا

از  یبُعد 3،یشدن کالم ومحسوب یتلو وح یو تال 2از ملکه عصمت ینب یبرخوردار .داشته باشد

 .مل و جامع باشداک نیع قوانیتشر یصالح برایذ یاو رقم زده تا بتواند مرجع یت را برایشخص

شده  یرفمع بشر یع احکام، به عنوان الگو برایامبر عالوه بر مقام تشریپ ،بر آنچه گذشت بنا

شان به مردمان جهان است تا هدف از ارسال ین و اقوال و افعال ایمناصب، انتقال قوانن یو الزمه ا

 هکامبر بدان سبب است یخواندن پابد. الگویاسالم تحقق  یو جاودان ین جهانیو ابالغ د ینب

ده شقت گمیاز حق یو مصداق ببیننده را در عمل شدن صادرین او بتوانند احکام و قوانامخاطب

 ابند.یدر یوجود انسان کاملش را در یخو

 در خصوصمردم آن زمان بوده و  فقطامبر از وضع احکام، یتصور کرد مراد پ توانینم ،ن اوصافیبا ا

ل و ن جامع و کامین اسالم دیگونه که درا آنیز .باشد اعتنایبندگان ین به آین احکام و قوانیانتقال ا

 یا معرفیز به عنوان خاتم انبیمکرم اسالم ن یشده، وجود نب یامت معرفیبشر تا ق یازهایهمه ن یگوپاسخ

ن یافت احکام و قوانیو در یعصر آن حضرت قادر به درک وفقط مردم همکه  یشده است؛ وجود

 ست.ین ند، فراهماخاتم ین نبیکه بر د یآت یهانسل ین امکان برایو ا ندشان بودیه از زبان مبارک اشدصادر

 عظمت در علوم و معارف .ب

از زمان  یشدن قرون متمادیاست و پس از سپر یم سرشار از مباحث و مطالب علمیقرآن کر

که هر روزه  یاگونه بهاستخراج علوم مختلف از آن هستند،  ینزول آن، دانشمندان همواره در پ

                                                             
 و ... ةامیوم القی یحالل محمد حالل ال. 1

 .(83-82 :)ص «نَیإِالَّ عِباَدکَ مِنْه م  الْم خْلَص نَینَّه مْ أَجْمَعیقالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأ غْوِ». 2

 .(4-3 :)نجم «یوحَی یإِنْ ه وَ إِالَّ وَحْ ینطِق  عَنِ الْهَوَیمَا  وَ». 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=38&AID=82
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=38&AID=83
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ن یاول عنوان بهامبر ی. مسلماً پشودیمعرضه  یبر مجامع علم یاز آن کالم وح یدیمعارف جد

ن در یا .ن قرآن و شارع احکام باشدین علوم احاطه داشته باشد تا بتواند مبیبه ا دیبا یمفسر وح

ن یده بود. ایند یمیتعل گونهچیهحاضر نشده و  یدر کالس درس گاهچیهشان یاست که ا یحال

از دانشمندان عالم به دنبال استفاده از مقام  یاریز سبب شده بود بسیعظمت در علم و معرفت ن

 مت کنند.یعز یامبر به سمت ویپ یعلم

 نیترحیو صح ینظر حکمتات و یاله بخشد را در یعقا نیترمتقنص( اسالم )امبر یپ

 مانندمختلف علوم  یهادر رشته ده وعرضه کر یمت عملکاخالق و ح بخشدر را  هاروش

 قضا، طرر فی، عدد ستارگان، مسئله تسخیشناسهانیک ،یشناساهیگ، معرفت اعضا، یشناسنیجن

ار یدر اخت ی... علوم و معارف فراوانو  ینیبو موجودات ذره یمسر یهایماریب و مقابله با یریشگیپ

 از آن یاریبس اگرچه کنند؛از آن استفاده میز دانشمندان علوم مختلف یشته که امروزه نبشر گذا

 .شودیمو  شف و بر بشر معلوم شدهک ،ها بعدو قرنها سال علوم و معارف،

 یمی، مرجع عظین ابعاد وجودیص( با ااسالم )امبر یپ که شودیمحات روشن ین توضیبا ا

از علوم و معارف است. از  کرانیب ییایو هم در یمتصل به وح یگذارقانوناست که هم شارع و 

ق عالم وجود دارد و به دنبال یکشف حقا ل بهیو م ییجوقتیحقکه در ذات او  یرو انساننیا

ل ین میابد و ایو مجهوالت خود را در هاپرسشدر خارج است تا با رجوع به آن، پاسخ  یمنبع

در استفاده کامل از  یو سع گذردینمم ین مرجع عظیاز کنار ا یراحتکند، بهرا ارضا  اشیدرون

بهره  ین نعمت خدادادین شکل از ایبه بهتر دی، بایت وجودین ظرفیامبر، با ایعالوه پبهآن دارد. 

 د.کن مندبهرهخود  ینیو ع یان عالم از وجود علمیان را تا پایرد و جهانیگ

دن یت بشر و رسیانسان باشد و هدا یجوقتیحقفطرت  ی، مقتضایاگر قرار است وجود نب

 زالیم و الیعظن منبع یفرصت استفاده از ا دینمایم یت خلقت، ضروریاو به کمال، هدف و غا

ارت خ، فراهم باشد. به عبیان تاریهمگان از نسل بشر تا پا یه، براشد یمتجل یکه در وجود نب یاله

ت یعلخود را به ف یاست از جانب خداوند بر بشر تا با استفاده از آن قوا یلطف یگر، اگر وجود نبید

تخاب با ان دیص( بااکرم )امبر ید همگان از نسل بشر را شامل شود. لذا پین لطف باید، اکنل یتبد

حقق د و هم در تکنراب یقت را سیندگان، هم جان تشنه طالبان حقیق انتقال معارف به آین طریبهتر
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ن امور یآن وجود مبارک در ا رسدینمبه نظر  ین، منطقیبردارد. با وجود ا یخلقت گام ییهدف نها

 بسنده کند. سازسرنوشتف مهم و انتقال معار یان برایبه حافظه اصحاب و اطراف فقطمهم، 

، شدینمص( به مردم رسانده شده، مکتوب ) امبریپاز جانب  ین وحییکه در قالب تب یاگر امور

شده به ذهن و معارف سپرده ماندیمبشر آن روز، از اصل و فطرت خود دور  یه براشدق حاصلیحقا

. با شدیمده یآمده به انحراف کشدستق بهیحقا خته شده ویآنها آم یم، با قالب فکررمعصویبشر غ

که  است ین در حالی. اماندیم یباق یواقع یندگان، بدون پاسخیآ یهاپرسشاز  یارین، بسیوجود ا

 شد.یدنیب را بین آسیاز ا یریشگیپبرای ر الزم یتداب دین، باین حافظ دیامبر به عنوان اولیپ

 إِذا آمَن وا نَیالَّذ هَایأَ ای»: دهدیم، خداوند متعال در قرآن به کتابت امور مهم فرمان ییاز سو

 اللَّه   عَلَّمَه  ماک ت بَیک أَنْ اتِبٌک أْبَ ی ال وَ بِالْعَدْلِ اتِبٌک مْکنَیبَ ت بْیکوَلْ ت ب وه کفَا یم سَمًّ أَجَلٍ یإِل نٍیبِدَ نْت مْیتَدا

 ه آورده است:ین آیل ایذ انیمجمع البر یصاحب تفس .(282 :بقره) «ت بْیکفَلْ

او  هرده و نعمت نوشتن را بکچون خداوند بر او تفضل  یعنیه کن است ی: منظور ااندگفته یبعض

ا نه یالزم است  یسکا نوشتن بر یه آکنیند و در اک ید از نوشتن آن سند خودداریداده است نبا

ن یراز مفس یو جمع یاست )شعب ییفاکمانند جهاد واجب  اندگفته یگفته شده است: بعض یاقوال

 .(202 :3ج ،1372، ی)طبرس( اندکردهار ین قول را اختیز همین یو جبائ یو رمان

دارد؛ به دنبال ن چندانیب و ضرر یکه نبود آن آس کندیمک مسئله ساده را مطرح ی فقطه ین آیا

رصه خ پا به عیان تاریاست که تا پا ییهاانسانکه بحث حاضر درباره کمال و سرنوشت تمام  یدر حال

، ین مسئله جزئیا یخداوند برا یست، وقتین پذیراسیت مسئله قینکه اهمیبا ا .گذارندیموجود 

 ن برابر خواهد شد.یات چندیت کتابت و نگارش در بحث روایبر نوشتن دارد، اولو یاژهیود یتأک

 ینکه بر مبنایضمن ا 1.د داردیامر کتابت علوم تأکز بر ین (ع)ن اات معصومین، روایعالوه بر ا

 یتقیز حقیه نین قضی؛ خود ااست یو ذهن یقابل اعتمادتر از علم شفاه یعلم کتبحکم عقل، 

ست که از نگاه ین یزین حکم چیو ا دهدیمرش آن سوق یما را به پذ یاست که فطرت انسان

 پنهان مانده باشد.مرتبت یاشرف العقال و وجود مقدس ختم نیبقتیحق

که  ت داشته باشندیقت عناین حقیز به ایبن عبدالعز چگونه ممکن است امثال عمر عالوه،به

مغفول مانده )ص( امبر ین مسئله از منظر پیا یآن است، ول یث تنها راه ماندگارین حدیتدو

                                                             
 (.36: 1404؛ ابن شعبه، 142: 74ج ،1404، ی)مجلس «دوا العلم بالکتابةیق» .1
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 یمبنان ضرورت، یاست، آنچنان که هم یضرور)ص( ث در عصر رسول خدا یلذا کتابت حد ؟باشد

 در آن وجود ندارد. یکه اختالف ایمسئلهدر آن زمان شد؛  یات وحیکتابت آ

ود موج یثیحد یهامکتوبهعه و اهل سنت، یبر اساس منابع ش معتقدنده یشمندان امامیاند

اهلل ، عبدیابن جندب، جابر بن عبداهلل انصار ةسمر، یآن عصر مانند کتاب سعد بن عباده انصار

 .(24-22 :1363)صالح،  اندبودهن مسئله یر آن حضرت در ایق تدبیمصادبن عمروعاص، از 

 یطلبکمال

ش یبه صورت بالقوه، گرا هاانسانست و در نهاد همه ا او یطلبکمالانسان،  یص فطریاز خصا یکی

ل یتبد تا آنگاه که شودیمل یت تبدیج به فعلیتدربه ییجوکمالن استعداد یبه کمال وجود دارد. ا

 است. لذا یخواهکمالتام آن استعداد  افتةیتیفعلانسان کامل،  ،انسان کامل شود. در واقعبه 

در  یدر همه افراد نوع بشر وجود دارد؛ گرچه ممکن است برخ «شدن کامل انسان »استعداد 

 ین افرادیقوه کمال در چن عتاًیطبدن به کمال دچار خطا شوند و یق رسیص کمال و طریتشخ

 د.ینخواهد رست یبه فعل

د یشد یکه برخ کندیمکمال اثبات  یبرا ی، مراتب مختلفیمعتقد است برهان عقل ییطباطبا

 یکاملر تیدر س ی. برخاندمختلفدن به کمال یز در رسین یرو نفوس بشرنی؛ از ااندفیضع یو برخ

ن یتالش در ا. واضح است که (279 :1ج ،1374، یی)طباطباکمتر  یو برخ روندیمش یار پیخود بس

بر خواهد داشت و همچنان که در حرکت به  در یو یرا برا یجی، نتایر به اندازه تالش هر فردیمس

 ود.از کمال خواهد ب مندبهره، به قدر حرکت و تالش، شوندیمتبدیل ت یبه فعل ییسمت کمال، قوا

ود خ یکه برا یش همواره در تالش است به کماالتیخو خواهکمالعت یطب یانسان به مقتضا

سان ان یبرا ین اقتضا دارد آنگاه که کمالیهمچن خواهکمالعت ین طبیا اماده، برسد. کرم یترس

به آن  یابیدست یگر، براید یم کمالید و پس از ترسود، متوقف نشیت رسیمحقق شد و به فعل

انسان در  یادامه دارد. از طرف ات استید حیکه انسان در ق یر تا زمانین سید. اکنتالش مجدد 

 دتوانینماست و  ریپذزوالمحدود و  ابدییم، هرچه یعیطب یهادهیپدو  یاجتماع یهاتیواقعقلمرو 

دا کرده و به وجود یش پیعت گرایرو به جهان ماوراء طبنیرا ارضا کند. از ا اشیخواهکمالحس 

 .(84 :1389، یگانیگلپا ی)ربانمعتقد شده است  یمتعال یقتیحق
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ود تفاوت وج «کمال»و  «سعادت»ن مفهوم یبا سعادت دارد؛ گرچه ب بسیار ییقرابت معناکمال، 

ر است. با یکمال، مطلق خ امااست که مختص بشر است،  یرید؛ سعادت خنریهر دو خ یدارد ول

ن است که او به دنبال سعادت است. از یا یانسان، به معنا یخواهکمالگفت  توانیمان ین بیا

 .ستیشدن به اخالق فاضله، ممکن نت نفس و متخلقیسعادت بدون ترب دن بهیرس یطرف

شدن به اخالق فاضله است. انسان، متخلق یخواه، الزمه کمالشودیماز آنچه گذشت روشن 

 یآن، وافت که قری)ص( سالم اامبر یدر رفتار و گفتار پ توانیمن اخالق فاضله را یباالتر یاز طرف

ه )که همه اخالق فاضل یبزرگ یتو بر ملکه نفسان؛ مٍ یخ ل قٍ عَظ یإِنَّکَ لَعَل: »کندمین خطاب یرا چن

 یاز اخالق فاضله نب هایمعرفن یاز بهتر یکیه ین آی. ا(4 :)قلم« یدر آن جمع است( استوار یانسان

 ین الگو برایص( را به عنوان بهتراسالم )امبر یخداوند متعال، وجود پ یمکرم اسالم است. از طرف

 .دهدیمکانون توجهات مسلمانان جهان قرار در امبر را ین سبب پیو بد 1کندیم یان معرفیجهان

 که کندیمت ین مسئله هداین اسالم، ذهن انسان را به ایبودن دیو جاودان یباور به جهان

 یاهانسانن الگو به همه یخلقت الزم است ا ییو تحقق هدف نها یم اسالمیگسترش تعال یبرا

 کردن ملکاتنهیکسب و نهاد یبرا ییالگوها یشود. همچنان که مردمان هر عصر یپس از او معرف

به دن یرند تا ضمن رسیکامل بهره گ ین الگوید بتوانند از ایز بایندگان نی، آاندداشته یاخالق

 ت برسانند.یش را به فعلیخو یکمال یسعادت، قوا

د به یز باین یر ویمکرم اسالم، گفتار و تقر ین اشاره شد که عالوه بر رفتار نبیش از ایپ

 ،ایمقدمات سعادت و کمال بشر را مه توانیماز بشر منتقل شود. با انتقال سنت،  یبعد یهانسل

است از جانب خدا بر  ین مقدمات لطفیکردن اآمادهگونه که د. آنکرو هدف خلقت را محقق 

 یآن لطف خداوند است. لذا منطق بشر یدر راستا یافهیوظز یندگان نین سنت به آیبشر، انتقال ا

 بشر انتقال دهد. یآت یهانسلشد و سنت خود را به یندیب یاچارهامبر یاقتضا دارد پ

 ان انسانینس

 ذهن در قبالً  که است یزیچ کردنفراموش و بردن ادی از یمعنا به «ینس»ماده  از «انینس»واژه 

است  «حفظ» و «ذکر»، در مقابل واژه «انینس» واژه ،نیبنابرا .(304 :7ج ،1410 ،یدی)فراهبوده است 

                                                             
 (.21 )احزاب: «رَس ولِ اللَّهِ أ سْوَةٌ َحسَنَةٌ  یلَقَدْ کانَ لَک مْ ف». 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=68&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=21
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از ذهن  یکلصورت علم به که شودیمبه کار برده  ییدر جا «انینس». (322 :15ج ،1414 منظور،)ابن

است که صورت علم همچنان در ذهن باشد  ییکه در مقابل آن است آنجا «ذکر»رفته باشد و 

 .(510 :1ج ،1374، یی)طباطبا

آن درباره انسان  بار 37استفاده شده که « انینس»بار به اشکال مختلف، واژه  45در قرآن 

ار، یاختدر اثر سوء ی، فراموشیعیطب یدر قرآن به سه معنا آمده است: فراموش «انینس»است. واژه 

به  ،ستا دایکه از نام آن پ، چنانیعیطب ی. فراموش(114 :12ج ،1360، یمصطفو) یعمد یفراموش

رند و در ذهن خود آن یفاصله بگ ایاز مسئله یاگر مدت هاانسانو همه  گرددیبرمعت انسان یطب

 هایفراموش ی. بعضشودیمسپرده  یو به فراموش رودمیرا مرور نکنند، صورت آن مسئله از ذهن 

 گر بر فرد عارضید یخاص و اشتغال به امور ایکردن توجه به مسئلهاست که با کم یاگونهبه 

رکز ، توجه و تمهاتیاولور ییار خود، ضمن تغیفرد با اخت یعنی؛ استار یاختکه در اثر سوء شودیم

آن  یکه باعث فراموش کندیمذهن خود را از آن مسئله خاص دور  کرده، گریخود را متوجه امور د

ذهن خود را از  عمداًدارد، توجه نکه به مسئله یاست که فرد با ا یی. نوع سوم در جاشودیممسئله 

 .رودیمن یج مترتب بر آن از بیو با ترک آن، نتا کندیمآن دور 

 یهانسلبه آن اشاره شد و ضرورت انتقال آن به  گفتهشیپکه در مطالب  یقول و فعل نب 

شان بر مسلمانان آن عصر عرضه شد. روشن است که یسال بعثت ا 23مدت  یثابت شد، ط یآت

 ، در کنار نوعیو یاخالق یهاهیتوصو شده از قرآن، عرضهر ی، تفاسوضع کرد امبریپکه  یاحکام

. در خور توجهی دارد یواناسال بعثت، فر 23شان در حوادث مختلف یا یهاالعملعکسرفتار و 

ص( معاشرت داشتند و همراه و مصاحب ) امبریپکه با  یکه فرض شود تمام افراد یدر صورت

 هازهآموم و یو حفظ همه آن تعال یادسپاریدر به یسع یاریاختچ عمد و سوءیشان بودند بدون هیا

 مطمئن بود همه آنها در ذهن بماند. توانینمو رفتارها داشته باشند، باز هم 

ح یبه تصر یو حت شودیمبر آن عارض  یاست که فراموش یاگونهعت انسان به یطب یوقت

به ذهن انسان اعتماد  توانینم 1،ستندین اده مستثنن قاعیز از ایامبران معصوم نیات قرآن، پیآ

                                                             
 یدند ماهیا رسیپس چون به محل برخورد دو در ؛الْبَحْرِ سَرَباً یلَه  فِیا ح وَته ما فَاتََّخذَ سَبینِهِما َنسِیفَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَ». 1

ن یدر ا(. 61 :)کهف «ش گرفتیپ ییایر دریر زیا به سیراه خود را در در یخودشان را فراموش کردند، پس آن ماه
 .است شان بود، نسبت داده شدهیا یکه وص ،نون بن وشعی یعنی ،ع( و همراه او) یموسبه حضرت  یه فراموشیآ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=61
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ان ین احتمال  نسیتراست که با کوچک یبه قدر یآت یهانسلت انتقال معارف به یکرد. درجه اهم

ن یا .امبر دانستیان پیاتکا کرد و تنها راه انتقال را حافظه اطرافبه ذهن بشر فقط  توانینمز ین

 چشمگیریزان یزان احتمال مذکور به میمعارف و اطالعات بر م یاست که حجم باال یحال در

 یاموشنکه فریده گرفت؛ ایز نادیآن را ن توانینمهست که  یگریاحتمال د ،نی. عالوه بر ادیافزایم

بسا و چه شودیمات احکام و معارف یمربوط به جزئ یو گاه شودیم اصل موضوع را شامل یگاه

 دا کند.یال پگران انتقیبه د یراتییاشتباه و با تغبه یمتفاوت، حکم یا تصوریات یجزئ یبا فراموش

قال انت یبرا یروش مطمئن یعت انسان، مقتضیطب دهدیماست که نشان  ینها شواهدیهمه ا

 ش گرفتهیدر پ دیص( به مسلمانان جهان است که بااکرم )امبر یصادرشده از پاحکام و معارف 

از ملکه  یص( با وجود برخورداراسالم )مکرم  یتصور کرد که نب توانینمان، ین بیشود. با ا

 هانیکه بر دوش دارد، به ا یافهیوظق یدق دادنانجام یعصمت و دغدغه فراوان انتقال معارف برا

 د.کنبشر اکتفا  یبه ذهن پرخطا فقطو  اشدب اعتنایب

، آن را به )ص( حفظ سنت رسول خدا یبرا کندیمبا توجه به آنچه گذشت، عقل حکم 

 یدمتعد یخیل تارینکه دالیضمن ا .شود یریجلوگ شف و زوالیصورت مکتوب درآورد تا از تحر

از صحابه آن حضرت را اثبات  یتعدادبه دست  ص() امبریپث در زمان یوجود دارد که کتابت حد

 .(20-12 :1363)صالح،  کندیم

 جهینت

 جه گرفت:ین نتیچن توانیماز مباحث مطرح شده 

شده،  یزیرهیپابر اساس فطرت  ،ن اسالمین مبیدویژه ، بهیان الهیکه اد ییاز آنجا -

 ینید ق و معارفیبه کشف حقا تواندیماست که  ییهاراهن یاز بهتر یکیق فطرت یشناخت دق

 نجامد؛یب

وه بالق یهاشیگراد تا کنا یز مهیآن را ن یخارج یمقتضا دیدگار فطرت انسان بایآفر -

 او محقق شود؛ ییرسد و کمال نهابت یبه فعل یبشر

ق یجامع و کامل در خارج است تا حقا یانسان، وجود منبع یجوقتیحقذات  یمقتضا -

 همه افراد بشر فراهم گردد؛ یبرا دین فرصت بایاو روشن شود و ا یبرا یهست
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 ادندق انجامیدن به کمال، از طریرس یط برایبودن شراانسان، فراهم یخواهکمال یمقتضا -

ر با یح مسیح است و شناخت صحیصح یح، داشتن شناختیالزمه انتخاب صح است. یاریافعال اخت

اخت شن یبرا ینیمعارف دافت یدن انسان به کمال، دریست. لذا الزمه رسیر نیپذعقل تنها امکان

 هاانانسبدون کم و کاست به د یبا ینین منظور معارف دیا یح است. برایصح یح و انتخابیصح

 رسانده شود؛

 یبن مسئله سبیر آن هستند و ایدرگ هاانساناست که همه  یان صفتیو نس یکارفراموش -

انتقال معارف  یآن بران یگزیمطمئن جا یقیانسان نشود و طر یبه ذهن پرخطا یاست تا اعتماد

 باشد. یآت یهانسلبه 

 فهرست منابع

 .میقرآن کر -

 انتشارات ، قم:یالئالل یعوال ،(1405) نیالدّنیمحمد بن ز، یجمهور احسائ یاب ابن -

 .4جدالشهدا، یس

 .ةیالعلم ةتبکم: ةنیمد ،یشهرزور صالح ابن ةمقدم ،تا()بی ن عثمانیالدیتق ،الصالح ابن -

شرح  یفتح البار مقدمة یالسار یهد ،(1421/2001) یعل بن، احمد عسقالنیابن حجر  -

 .نابی: جابی، یح البخاریصح

 .3جالمعارف،  ، مصر: دارالمسند ،(1404) احمد بن محمد، بن حنبلا -

 ن.یمدرس جامعه ، قم: انتشاراتتحف العقول ،(1404) یابن شعبه، حسن بن عل -

ت کتهران: شر ،و مختلفه القرآن متشابه ،(1328) یمحمد بن عل ،یبن شهرآشوب مازندرانا -

 .2ج، تابکطبع  یسهام

 دار، چاپ دوم.ی، قم: بثیل مختلف الحدیتأو ،(1369) عبد اهلل بن مسلم ،ینوریالد ةبیقتبن ا -

 .15ج، الطبعة الثالثة صادر، دار روت:ی، بالعرب لسان ،(1414) مکرم بن محمد منظور، ابن -

 للمطبوعات. یاالعلم روت: منشوراتی، بةیالمحمد ةالسن یعل اضواء ،(1410) محمود ه،یابور -

 .2ج، اد بعثتیبن: تهران ،ر القرآنیتفس یفالبرهان ، (1416) مانیهاشم بن سل، یبحران -

https://islamhouse.com/fa/author/219797/
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C
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 ةسن اءیاح : دارجابی، العش وسفی :قی، تحقالعلم دییتق ،(1974) یأحمد بن عل ،یالبغداد -

 .الطبعة الثانیة، ةینبوال

 زکمر قم: ،(قرآن در فطرت) م،یرک قرآن یموضوع ریتفس ،(1378) عبداهلل ،یآمل یجواد -

 .12ج اسرا، نشر

 .یاسالم غاتیتبل ، قم: دفترفةیالشر السنة نیتدو ،(1413) د محمدرضای، سیجالل ینیحس -

 .یاء آثار االمام الخوئیاح سسةؤمقم:  ،القرآن ریتفس یف انیالب، (تابی) ابوالقاسم ،یئخو -

ل یالمحقق: نب، (یالدارمسنن مع )المسند الجا ،(1419) عبداهلل بن عبدالرحمن ،یالدارم -

 .ةیاإلسالمدار البشائر روت: ی، بیآل باعلو یبن هاشم بن عبداهلل الغمر

 .ةیعلمال الکتب روت: داری، بالحفاظ ةتذکر، (1417) محمد بن احمد ،یذهب -

 ، قم: نشر هاجر، چاپ پنجم.دیبر کالم جد یدرآمد، (1389) ی، علیگانیگلپا یربان -

المحقق: فواز أحمد  ،علوم القرآن یفالعرفان  مناهل، (1415) می، محمد عبدالعظیزرقانال -

 .1ج، یتاب العربکدار الروت: یب ،یزمرل

 .یدار الکتاب العرب روت:یب ،علوم القرآن یفاالتقان ، (1421/2001) الدینجالل، یوطیس -

ـ  - تر احمد کد :قی، تحقیب النواویشرح تقر یف یب الراویتدر، (1405)ـــــــــــــــــــ

 .1ج، یالعربتاب کال روت: داری، بالعش

 .یرض منشورات ، قم:و مصطلحه ثیحد علوم ،(1363) یصالح، صبح -

 ید محمدباقر موسویس :رجمهت ،زانیالم ریتفس، (1374) نید محمدحسیس ،ییطباطبا -

 .چاپ پنجم، ی، قم: دفتر انتشارات اسالمیهمدان

 ،یخسروشاه یهاد دیس :کوشش به ،اسالم در عهیش ،(1388)ـــــــــــــــــــــــــ  -

 .چاپ پنجمکتاب،  بوستان: قم

 :، قمیعلودیم سید ابراهیس :، ترجمهیو فلسفه اله یعل، (تابی)ـــــــــــــــــــــــــ  -

 .یانتشارات اسالم

 خسرو. ناصر تهران:، نالقرآ ریتفس یف انیالب مجمع، (1372) فضل بن الحسن، یطبرس -

 .دوم چاپهجرت،  ، قم:نیالع تابک، (1410) احمد بن لیخل ،یدیفراه -

 .یالثان : کانونجابی ،ةالسن نیتدو ،(1994) می، ابراهیفوز -

 الوفاء. ةسسؤم روت:ی، باالنوار بحار، (1404) ، محمدباقریمجلس -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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بنگاه ترجمه و نشر  :، تهرانمین الکرآکلمات القر یق فیالتحق ،(1360) ، حسنیمصطفو -

 .12ج، کتاب

 ، تهران: صدرا، چاپ دوم.فطرت(، 1370) ی، مرتضیمطهر -

 .3جچاپ چهارم،  صدرا، تهران: ،آثار مجموعه ،(1374)ــــــــــــــــ  -

 تب.کال عام روت:یب ،ةاشفکال االنوار ،(تابی) ، عبدالبرمنیمانیال یمعلم -

تهران: سازمان چاپ و  ،ر القرآنیتفس یفان یالب مناهج، (1414) ، محمدباقریانجیم یملک -

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

 نشر و میتنظ مؤسسه تهران: ،ثیحد چهل شرح، (1394)اهلل روحد یس ،ینیخمموسوی  -

 وهفتم.ی، چاپ پنجاهنیخم امام آثار

 


