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 های مدیریتی سوره نملتحلیل مؤلفه

 *()محمدزاده امیریمحمد  *یآقا صفریعل

 چکیده

یوهمتیحاقعساااناموحومنر وحقاوی می وحوونیترجامم ترینوحومهموعنوانبا کلام وحی و 

هموحویوممیریت،وظرفیتحقوبمقهوخصاااو ب یوگونمگونوهامعرصااا آفرینوحقووساااعامح 

نوازوجمل واهمافواسااامسااا وبعبوایممرران،وت کی وحوهمیوعظیم وحاقح.وحقومنط وقرآظرافت

بموحقوجهتوصالم وحوفلم وحوممیریت،ومطلو وزنمگ وحانسااش و مهواست.ووهمانسامنهمایتو

یوازوقرآنواهروسااوقهک وو ااوح م وآ اارمقوخوبب یوحییمن واینوی ی توهمگ اقه وبرقساا

ب وسویوسعمح وحنیویوحو وزنمگ وحهجهتیوممیریتوحوهمیوحقوبمقههموحومؤلف یمحیوایم 

اخرحیواساات.وازوآن موک وگسااشرحگ ومرمیبوحومساامریوممیریش وفراتروازو ر وآنوحقواینو

و–یونمیوبمواسااشفمحهوازوقحتوتوصاایف وهمیوممیریش وسااوقهبم اام،وتنهمومؤلف اژحهشوم 

آینمهموآحقحهموحوبرب وکنرمتوگرفش و مهواست.وقهوصمقومی اهیواساشنطمق وتحلیل وحو ایوه

همیوهمیوممیریش وبوحهوحوازوآموزهحاقحوک وساوقهونمیویمحیواصو،،ومرمن وحو یوهعلو وم م

یوهمیوبنیمحی،وترریموسااارممی یواقزتهموحوت وی همیوزیمحیوازوجمل وحقوبمقهآن،وتوصااای 

حوحا ااشنونظم ونظمق وبموهمفووجوی،واقزیمب وعملررحهمانساامن وبمونظرخواه وحومواامحقه

محیوحوحقیومسملمقیوبرایوق مومشوازنوحوقسیمنوب وبهرهبتوسملموحوقعمیتو میسش ای محوققم

ومعنویواست.

وهمیوممیریش ،ویضر وسلیممنقرآن،وسوقهونمی،ومؤلف وواژگان کلیدی:

و                                             
)نویسنمهومسئو،(؛ووبیقرآنوحویمو ،وم شم وآموزتوعملی العملمو جممع والمصطفواسشمحیمقو.*

a.a.safari2631@gmail.comو
و؛م شم وآموزتوعمل وعلو وانسمن و،العملمی وقرآنوحوممیریت،وجممع والمصطف ووحکشریوآموخش حانش.و*

m.amiri1122@gmail.comو

mailto:a.a.safari1364@gmail.com
mailto:m.amiri4811@gmail.com
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 مقدمه
وهمیواحوبرایوق میوفعملیتترینوزمین ترحیموانسامنوموجوحواجشممع وحوممیریتومهمب و

توانوازوتوانوگفاتوبامومامیریاتومؤ روحوکامقآمموم قحوم ت.وازاینازو ری وهامایاتواسااا

وهموقاوسمخت.ترینوملتهم،وقویترینوملتضعیف

یونگمقنمگمنوقاوب وسمتوحوسویوبرقس وموضوعوممنظروجهتوحاحوآنچ وانمیو وحوانگی ه

ننمواستومماینواساتوک وازوسویوحقواسلم وقرآنوکریموحاقایوجمیگمهوجممعیتوحومرجعیتوب 

یومشعمحیوحجوحوحاقح؛وامموبمونگمهوهاماژحهشیومامیریاتوحقوبامقهواگرچا حوازو رفوحیگرو

ْ     »اینر وقرآنو همیوهموحوآموزهیوآنویمحیوایم (واسااتوحوهروسااوقه68)نحی/«وتِبْیاناً لُِکِلِّ شََْ

و مهواست.وکمشروتوج فراحانوممیریش واست؛و

همیوحییمن وحقواژحهوگران وبمواهشمم وب وآموزهویواخیروانمیومنمانوحاگرچ وحقوس وحه 

؛وامموانمش ارحاخوهمسوقههمیوب وتفسیروحوتریینوبرخ وازومرمیبوممیریش وحقوبرخ وازواژحهش

مطملعم وان م و امهوحوتح ی م وب وعمیوآممهوا رواژحهو وک وب وصوق ومشمرک ووبرواسام 

قراقوحاحهوبم مویمفتونوم.وازواینوقحووهمیوممیریش وساوقهونمیوقاوموقحوبحبوحوبرقس مؤلف 

هموحویوحقی وگ اقهاهمیاتومسااائل واقشضااامونموحوک واهشمم وخم وب وآنونممینموحوبمومطملع 

 وحواحبیمواژحهمنقرآنهمیومفساارانوحویوازویمفش ریگبهرهعنمصااروممیریش واینوسااوقهوقاوبمو

وحانشوممیریتوموقحوکمحتوحوامیشوقراقوحهنم.

 پیشینه تحقیق
 وآ مقویوعمن یویایوموضوعوممنظر،وازولحمظونمنر وحقوتریینومسائل وا امقهو موحقوبمقهچ 

یواخیرویونگامهوب ومسااائل وبمونگرتوقرآن ونی وحقوسااا وحه مشعامحیوحجوحوحاقح.وحقوبامقه

همیوقرآن ،وبرخ وهمیوخوب وبرحا اا و اامهوحوازوتفمساایروحواژحهشهمیواقزنمهوحوگم تلمت
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هموقاوبمونگرتوممیریش وایوازوسااوقهقرآنوحوبرخ وحیگروب ونحویوسااوقهنرم وممیریش وکیو

یونمیوهمیوممیریش وسوقهب وبحبوحوبرقس وگرفش واست؛وامموا ریوک وب و ریوخم ومؤلف 

تویوایورحوتلمقاوموقحواژحهشوقراقوحاحهوبم م،ویمفتونوم.وبموتوج وب وخلمءوموجوحوحقوم مل 

ییوحتحلت  ی ایوب سااوقهونمیواسااش راسوحوسااگووب وگون وهمیوممیریش  اامهواسااتومؤلف 

همیویوعلم وحوضرحق همیوتمزهگرفش و اوحوک وحقوم میسا وبمومطملعم وایواینوحاقایویمفش 

وکمقبرحیوبم م.

 مفهوم شناسی 
مز ولوقساموایشوازوارحاخشنوب وبیمنومحشوایوساوقهوحومرمیبومسش رسوازوآنم وب ونظرو

وریحومطلو وازواصالمیم وارکمقبرحوحقواژحهش،وتصوومخشنومنظوقاساتوبرایوموا سوسا

واقار وگرحح.و همیوکلحومفهو ویمیهمیوکلازوحاژهو قح ن

 الف( مدیریت

ویحواحاقهویجو،وچمقه ویانمعمقرتوب ومعنمیوتمبیر،همیوفمقسا ،ونمم حقولغتو1ممیریت 

یوهمهمفن م وجهتوقسااایمنوب ویوحقویم،واهمتیفعملی وحوکنشر،وحوتوانامباموحانامی وواموق

و1868موقحنظروآممهواساااتو)حه ما،و و44: و8888و و،8وسو؛ومعین،44/ ،وممیروب ونیبنمبرا(.

 غیویموفعملیتومعینوحوممیریتوب ومعنمیوگرحانمنووموقحیواموقوحقوگرحاننمهومسائو،معنمیو

و.تح  واهمافواستویویکوکووقوحقوجهتاحاقهیویکوسیسشم،ویکوسمزممنوحویموبمیسش 

نمون وتعریفوموقحووعنوانب همیوزیمحیوحجوحوحاقحوحوحقواصطلم وبرایوممیریتوتعریفو

ممیریتوعرمق واستوازوکمقوکرحنوبموحوازو ری و»قرو،وان منوممیریتوآمریرموچنینواسات:و

ویوکمقکنمنهمهمفیوسااامزممنوحوهمهمفحیگرانوبرایوقسااایمنوب و و1864ممنشمنم،و)« (.وبمو2:

و                                             
2. management 
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وحوؤ رموکمقگیریممیریتوفراگرحوب »توچنینوتعریفو مهواست:ونگرتو ر وحظمیفوممیری

وحوهمایتوامرمنم ،وحومنمب وبسیجوحه سامزممنوقی ی،برنمم وحقوانسامن وحوممحیومنمب وکمقآمم

ووق صوموقحقرو،،واقز  ونظم واسم وبروحوسمزممن واهمافوب وحسشیمب وبرایوک واستوکنشر،

یوازوحظمیف،وام موع ممیریتووگراهاممایع(.وازوحیامگامهو8و:1881)قضااامیامن،و«گیرحم 

وتهمسق ش یوازواگسشرحهیوسهمورنمهیحقبرگیوعمیواستوک وحقصاحن وهمن شحووهمتیفعمل

و1881)گمرن ، همیومرشن وبروحظیف وحو مغیوبرایوممیریتونی واقار و مهواستو(وحوتعریف88:

و(.22:و1881)زاقع ومشین،و

همیوم شلفوحجوحوحاقحوازوهموحوتعریفبرحا ااتویوتعریفوممیریتواساالمم ونی حقوبمقهو

کلمنوتأ یرگذاقووممیریتوخرحوحو:وممیریتواساالمم ،وازو ری ونظم واقز اا وحقانمگفش وجمل 

کمقگیریوصحیحوافراحوحوعلموب وتعریفوحیگر،وهنروحو(وحق266:و1888ومصارم وی حی،)واسات

سلمم ؛وحانسش و مهواستوجهتوحصاو،واهمافوسامزممن ومرشن وبرونظم واقز  واوامرمنم وحق

و(.81:و1888ونروی،)

حاقحوک وتمکنونوبرایوممیریتوقایجوحونی وممیریتواسااالمم وحقوکیومطملعم ومعلو وم 

ب ویوصامی ونظرانوبم اام،واقار ونومهواستوحوتعریفوجمم وحوممنع وک وموقحواذیرتوهم 

همیوحقهموحواقزتقسااموعممهوحلییواتوهمواینواسااتوک وامیمهوممیریتومشأ روازوبمم ونظر

ویبنیمحی،وفرهنگ،واقشصاامحوحونوعونگرتوب وانساامنوحوهسااش واساات.وامموبطوقوکل وحقوهم 

وحوتیبروهماهموتوج وحوتأکیموبرواینو ااامهواساااتوک وممیریتویکوفراینمواسااات،وتعریف

یوممیریتومؤ روحوکمقآمم،وت صاایسومنمب وحومصرفوتوارلم وانسامن وحلملتوحاقحوحولمزم 

 آنوحقوقاسشمیونییوب واهمافواست.یوممبران 
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 ب( نمل

و1421)ابنوعم اااوق،وواسااات ونَمیواساااموجنووجمعو )ابنوومفرحوآن،ونَمْلَة(وحو18/286:

و1414منظوق،و و11: و1411بم ااامو)فراهیمی،وم و،ونِمم،تمرساااروحوجم و(،886/ و6: (.و828/

 وقواسشعمقهوبرایواینوحاژهوب و(،118/و8:و1881)قر  ،وومعنمیوموقچ واستونَمْیوب هریم،وب 

:و1412)قاغ ،ووقححب وکمقوم نی وآنوومنظوقوتصااویرویرکتونهمن وحوآهسااش چین،وب ساا ن

همیویمفش وت.ب وکمقوقفش واسااوسااوقهونمی،و16ساا ومرتر وحقوقرآن،وحقوآی و«ونَمْی»حاژهو(.و621

نمل وبموتمءوحیم وف طوبرویکوعمح،وبمحنوا اامقهوب ومذکروحوحاقحوک و اانمساا ومعلو وم حاژه

وحاقح.وحلملتوموقچ ومؤنب

 ی نملهای سورهج( مروری بر محتوا و آموزه
ایواستوک وبمویرحفویر وازوبیساتوحون وساوقهونر وممنیساوقهوسالومیساوقهونَمْیو

تی وحوازوییبوترونیحوهفشموستیب ونم.واینوسوقهوازولحمظوترتی ومصحفوآغمزوم م طع و

 واستوحوایشوازوآنومرویهمساوقهیوقرآنوکریمواساتوحوازون ح،وچهیوحوهواشمینوساوقه

وسوقهو عراوحواووازوآنوسوقهوقصسونمز،و مهواست.

حوازووآی و81زوی مویوتعماحوآیم واینوسااوقهواخلمفونظروحجوحوحاقح.وازونظرواهیحقوبمقه

وآی وحاقح.و88ال طوموجوحوآی وحوازونظروکوفیمنوحوقسمو84حیمگمهوبصریمنوحو ممیمنو

کریموحاق و مهواستوحوازومحشوایووقرآنوسشمیحقوج ءونوزحهموحوبوهرقحیوساوقهونمیب 

ساااشی انونماقحوحو اااوحوک ومعمقفوحییمن وتأ یریوحقوهمایتوی ساااوقهواینواساااشفمحهوم 

منوایممرروازوهمایتوقرآنونم اا وازوعم وقمبلیتوآنمنواساات.وحقواینوقاسااشمویوح اامنبهره ب

یواساام وبوحنوانمیواا سااشی انوحوب جویمنوحول مجتوی همیوازوایممنوآحقحنوی نمون 

وریوتصاامنررانوی وحونی واتمم وی توایممرروبموکمفرانوآحقحهو اامهوحوتلمتوبروآنواسااتوک و

وحح.اقار وگروسوقه وازومحشویوکل وکل
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یوکمفرانوازوبهرهمربوطوب وحلییوب و8تموو1یوتوانوگفتوازوآی توانوگفتوم ب واجمم،وم 

حوویوبعثتویضر وموس حقوبمقهو14تموو8همیوقرآنوسا نوگفش و مهواست.وآیم وآموزه

والل وس نوگفش و مهواست.مرح وب وکلیمومحقحنینمع  ا وآنوحوایممنو

حوملر وسرأوحواعطمی وونوسارگذ اتویضار وساالیممنمربوطوب وبیمو44تموو11آیم و

حانشوحوسااگمهیمنوب واحوحوآگمه ویمفشنوآنوازوانحرافوقو وساارأ،واقساام،ونمم وب وملر وساارأوحو

بمزگرحانموهمی وحوتحمیموساالیممنوب وویوملر وب وساالیممنحعو وب وتوییموحواقساام،وهمی 

وبم نم.ایممنوآحقحنوملر وم مرمقزهوحوسگووآممنوملر ون حوسلیممنوحومومهمهوححومع  هوحو

سشی ان وممننموقو وکمفرانوحوبیمنوسارگذ توی وبمحقونمحقساتیوحقوبمقهو81تموو18آیم و

وحوخماوممرریا موح،وقساااملاتویضااار وصاااملحوحقومیمنوآنمن،وترلیغم ومنف واینوقو وعلی و

کتوهمیوآنمنوحقوقاسااشمیوترحقوایواامنوحوهمراهمنشوحویممیتوخماحنموازوصااملحوهلمتلمت

هموحوهمچنینوازوح منمنوآنوحونی وسرگذ توقو ولوطوحوفسمحواخلمق واینومرح وحوهلمکتوآن

همونسرتوب وقیممتوحوییم وم محوحویومعمح،وانماقوخطمیوآنیوکمفرانوحقوبمقهبطلمنوانمیوا 

ویوزممنوبرامی وقیممتوس نوگفش و مهواست.هموحقوبمقهیوآنهمیوجمهلمن ارسش

سااشی انوکوقح،وازواتمم وی توحوبیمنوی می وحقوقرآنوحوعم وقمبلیتوی و88تموو88آیم و

یوایم وآحقانوبرایواتمم وی توحوحظیف وکمفرانیوحقوقیممتوحوکیفروبرایوهامایتوحومحمکم 

وبمومنررانوی وس نوگفش و مهواست.

نمیوبوحوحویویوآیم وسااوقهیومحشوایوهم هموحقوبمقهیویمفش همیویمحو اامهو ااملوحهحاحه

وصااوق همیونیمزمنموچنمینوم مل وحوا روعلم واساات.وب یوآموزهصااموالرش وارحاخشنوب وهم 

«ولوط»حوو«صملح»،و«ممنیسل»و،«حاححح»و،« موس»وممرریسرگذ توانجواخم وحقواینوساوقهوازو

وبم نم.س نوگفش و مهوحوهرکما وحاقایوالگوهمیوممیریش ومنحصروب وفرحوم 

یوقجعتو)آی وهمیوتوییم،وحقمی ومعمح،ومسئل یوخما انمسا وحونومن قهک وحقوبمچ واین
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سااتواوفرموحهترینو ااریوچنمنر وعلمم و رم رمی ونی و(وسا نوبساایمقواسااتوحل وحقوکل 68

منظوقوب وصوق وم شصروونیب وهماستوحوومرح قونموحنوحوانذاحاحنووبومق همفواسامسا و

وتیازواصااو،ومعمقفوممننموحیمانویام وآنوب وامقهارحاخش وحوحقواحاوممررانیاو ب وحاسااشمنوبرخ

و(.888و/11و:1881 رم رمی ،و مهواستو)وهحومعمحوا مقوتیخماوحقوقبوب

حووممرریاوانجونیسرگذ تواهمیوتفسیریویمک وازوآنواستوک وبیمنوبروهمینواسم ویمفش 

وحقلیتوبوحنمویوحاحنوب ومؤمنمن واسااتوک وحقومر وحقواهموحلماقومرمقزهوآنمنوبمواقوا ومنحرف

سشی همیوحواینر وحقوزنمگ و مغیمنوحوی مورکمنول وسوویوسران م براویواستهموهواماق

و(.881/و11و:1881مرمق و یرازی،وبگیرنمو)وعرر گذ ش وبینمیونموحوازوتمقیخو

،ویمکمیت،وممیریتوارحقحگمقومنیام علموبهمچنینوحقواینوساااوقهواهشمم وخم وب وبیمنو

 وافرامقوبا ویامحوخماوحوآ مقوهمایش وحهجهاتحقوهساااش وبرایووحونظامق واحوبروهما وچی 

واسمس واست.وموضوعم وگریازوحیوحقوزنمگ وفرحیوحواجشممع ونگرنمهیآ

یوا روحو مروحوفضایلتوتلمح وسوقهونمیوقحایم وزیمحیون یو مهواست،وازجمل وحقوبمقه

 وکو تعماحوکسمنب وانموخماحنموب ونمیوحوسلیممنوقاووهروکووسوقه»حقویمیث وآممهواسات:و

کرحنم،وحهویسن وو یترذومیو یقاوتصمومیحوصملحوحوابراهو یهوح،و عوممن،ییضار وسل

الموالل وسااارووال لمووینماوم،یآ مورحنیک وازوقررتوبوممتیحوب وهنگم وقوحهم با واحواامحاتوم

 لمثوونیهروکوو واساا»(.وحقویمیبوحیگروآممهواساات:و828و/8:و1882 ررساا ،و«و)حهم م

خماوخواهموبوحوحوحقوجواقواحوحوویمیمیوحوقصس(وقاوحقو  وجمع وب وانم،وازواحل) عراء،ون

وحوحقوآخر وازوبهوتو وح نمو حچمقوبمب شومیحوحقوحنورحیگ قراقوموششیلطفوحویممو یسم

و(.84/و4:و1411ویوی ی،«و)بم موششیازوقضم وحوک وفراترویوب واحوحاحهوم انمازهب وحومواه 

 یریتیی مدهامؤلفهتحلیل 
همیومر وحوممن وحقواینوهمیومر واستوحوتممی واسمس ومیمنوسوقهساوقهونمیوازوسوقه
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یوهمیوممن وتممنوسمزنم.وحقواینوسوقهوحقوبمقهسمزوحوسوقههمیومر وانمیو استوک وسوقه

یوخماوحقوعملموآفرینشوحوهمنواامن یومرمأوحومعمحوحوساامزیوبموتأکیموبروتفرروحقوبمقهانمیواا 

وونگ ویوروحوقسشمخی وعظیموس نوبسیمقوگفش و مهواست.چگ

مزیوساانگریوحونهمحین بمونگمهوممیریش وتوج وب واموقون شواساامساا وحقوهمایشگری،وآینمه

قفشمقهمیوعمحلمن وحوکریممن وحاقح.وچنمنوک وحقوبحبومرحقوبروساوقهوا امقهو موحقواینوسوقهو

 اامهواسااتوحل ویر وازووا اامقهوهمآنب وساارگذ ااتوانجوایممرروحواقوا ومنحرفوحوح اامنمنو

حوومرمیبوممیریش ومطر و اامهوحقوآنوبحبومربوطوب ویضاار وساالیممنونیتربرجسااش 

ویو ر ویضر وسلمیمنوبرایوایممنوآحقحنوملر واست.همنمهیفراسرموحووملر 

ازوحیگرومرمیبومهموممیریش وحقواینوساوقهوبحبونظمق وهمیوگ وخماحنموحوتووی وحو

یو یروامااست.وومنی یسشی حوتهمیموکرحنوو یترغنوحو امیساشگمن،وانگی هوب وا واهیوایمم

همیوساوقهوقاوب ومطملع وگرفش وحویمصیوآنو نمسمی واینومرمیبوبنیمحیواژحهواگرانوآموزه

ویوممیریش وذییواست.هوتومؤلف 

 نظارت و دلجویی -1

همیومؤلف ونیترمهمحهمویر وهمیوسااوقهونمیونواامنوم مطملعم وان م و اامهوحقوآموزه 

ممیریش ومطر وحقواینوسااوقه،وحقونظروگرفشنونظمق وحوحل وی واساات.ولمز واسااتوایشوازو

وگرحح.واینوحاژهوب ومعنمیوحلنوازی،یوحل وی وقح نارحاخشنوب وتریینواینومؤلف ،ومفهو وحاژه

و(.1/188:و1881تف ّم،ومهربمن وحوبمزجستویم،وحقوغیم وحونهمنواستو)قر  ،و

حجووازوایوالواامن،وازوموازوکمقوآنمنوحوجسااتیرحساات،وبمزحیهربمن وبموزحقومنط وحین،وم

و(.416/و8:و1866)قرارش ،ووشىواستیریاصو،واسلممى،واخلمقى،واجشممعى،وهمایش وحومم

م.وبم ممیریتوحویر وازوحظمیفواسمس وممیرانوم بحبونظمق وحوکنشر،وازومرمیبومهم

نییوب واهمافواساات.وبمونظمق ووحققاهقهمویونظمق ویصااو،وا مینمنوازوایواارفتوکمفلسااف 
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روبو؟ریخومهموحقوقاسااشمیوکس وهمفوهسشنمویهمومطمب وبموبرنمم  اوحوک واقما موا سوم 

یونظمقت واگروحقوعملیم واجرای وانحراف ویمصیوگرحح،وحقواسرعوحقتوتوسطوحظیف واسم 

یوم وحونییوب وهمفوب وعمجلوگیریوازوانحرافومنظوقب حونمظروتمابیریووکننمهکنشر،م اممم و

و(.116:و1868آیمو)منصوقونژاح،وم 

یواساااتوریاذتیهماحوبمساااتوآحقیوظرفیتوویوهمایتوخواه بنمبراینونظمق ،ولمزم 

و1886)ت ویوحامغامن ،و حل وی وحونظامق ونی وهمینومعمن وومنظوقواز(.وحقواینواژحهشو81:

نظمق وبروعملررحوزیرواسااتوحوممیرانوبمیساااتونساارتوب وزیرحساااشمنومهربمنوبم ااانموحو

یوخوحوقاوحظیف وبماننموحوازواینو ری ویضاوقوحوعم ویضوقوحوعملررحونیرحهموقاوم موع 

وقاوقصمونممیم.وهمضعفحووهم کمسشکنشر،وحو

حل وبهرهوگرفتویونمایوتوانوازوآیامت وازوساااوقهیومامیریش وم یواینومؤلفا حقوبامقه

ویوحضااعیتونیرحهمریگیاحوونظمق مرترطوبمویوک وصااوق ومواا سوحقواینوزمین وازوآی ب 

ْد الطِّْ »توانواسشفمحهوکرح.وحقواینوآی وآممهواست:وتوساطویضر وسلمیمنواستوم  ْر ْفقاْل یْو ْتْفقِّْ

 ِ ْم كاْن ِمْن الْغائِب  ما ل
ْ
ْرى الُْهْدُهْد أ

ْ
ونْ یلا أ ممن(وحقوجسش وىوآنوارنمهو]همهم[وی(،و)سال21)نمی/و«

روب وحضاااو وینوتعریرمنواسااات؟ واینر واحوازوغمیمواینم،ویباونمىبرآمموحوگفت:وچراوهمهموق

 تواسااتوک واحوب وحقتومراق ونیرحهم،وحضاا وحویم،وسااگمهیمنوحواحضاامعوینوی یمنگروایب

ممنم و)مرمق و ااایرازی،وکومرغوازوچوااامواحوانهمنونمىیرتوییروماتوخوحوبوحوحویشىوغ

و(.11/441:و1881

حقوحانشوممیریتویر وازوحظمیفواسمس وحانسش وویونظمق وک آی وب وخوب ومسئل ونیازوا

 ومیآیم.ومنط وقرآنوبرواینوقهنمونواستوک وبمیستوبرویضوقوحوغ امهواساتوبمساتوم 

یوازوم رقا وحوتراویحللمتىواهشمم وخم وحا اااتوحوت لفوبىیرحهم،وحقوکمقهمىوتوااارین

و.(418/و8:و1866کرحنواستوخوح،وگنمهونمب ووحنىواستو)قرارش ،و
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یومطلو ویکوجممع وحوساامزممن،وساامممنوحاحنومزممنوحوممیریتوبرایواحاقهحقوحانشوساا

سمزیوتمم وکمقهموحقوجهتونییوب وهمفولمز وحانسش و مهواموقوقاوب و اریومنظموحوهممهنگ

همیوصامی ونظرانوممیریتواهشمم وحاحهو مهوحوب واینوهموحقومنط وقرآنوکریموایشوازویمفش 

یویوفعهم وگرفشنونظروریزهواهشمم ویضر وسلیممنوب واساتوحو مهموعین وآنوحقواینوسوق

وحوانفعملم ونیرحهمیوقلمرحونظم وخوحویش ویکوارنمهو)همهم(واست.

همیوممنوب وجساش وىوهمهموارحاخت،وگفشمقهموحوبرحا تینر وچراویضار وسالیحقواو

برایوانم:وساالیممنوحقوساافر،وب وهمهموزیمحیوحجوحوحاقح،وازوجمل وب ون یوازواینوعرم وگفش 

،وحهم مسوینوتواا ینواامنوحاحنوآ ونیمزوحا اات،وچراک وهمهموحجوحوآ وقاوحقواعمم وزم

ونم.یبو وآ وقاومىییوک وحقو  وقهممن

منوهم ومرغمنوف طویممنوازومیم:وچراوسلیارسووازوامم وصمح وف یابوین:ومیگو مم ىویع

نم،ویبنومىیزمنر وهمهموآ وقاوحقوح،ویاوبا وخم رهامهاموقاوجساااش ووکرح؟وامام وفرموح:و

سااتوحویب واصااحم وخوحونگروف یابوینم:وینیبواا ومىییوک و اامموقحغنوقاوحقو اا وقهممن

رومفشم.وفرموح:وچگون وظفیتو ااو .وبروتووظفرویمى؟وگفت:وفمایم.وامم وفرموح:وچراوخنمیخنم

نمویبروخماونمىینم،وچراوحا وقاوحقوزیبنومىیاىوک وآ وقاوحقوح،وزممفشى؟وعرضوکرح:وارنمهی

و ااونم،وقحى وک وحقشىوم مقا ونمز،ومىحان نمافشم؟وفرموح:واىونعممن،ومگروبگرحنشومىحو

بوحوونیممنوهمهموقاوجسش ووکرح،واینر وسلیانم:وعلتوا وح؟وبرخىوگفش مهومىیچوامواو ا

انم:ومرغمنوبمواروحوبم،وخوحوبروساااروکا وبا ونوباتوخوحواخلام،وکرحهوبوح.وبرخ وحیگروگفش 

منومیاخشنموحوچونوهمهموجمىوخوحوقاوخملىوکرحهوبوح،وآفشم وبروسروسلانم ومىیممنوسمیسال

و(.841/و8:و1882 واستو) ررس ،ویموحومعلو و موک وهمهموغمیتمب

ازوعم ویضوقوهمهمووهرقحیوحقوعینویم،وک وفهموچرای وارسشویضر وسلیممنب 

رحوحوعملروتحوسننرش وممیریش وآی واستوک وخماحنمومشعم،وازون یوسیرهووترمهممهمواسات.و
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همیوم موع ک وحقوقرم،وزیرووحهم میضاار وساالیممنوب وممیرانوحقوهروسااطح وآموزتو

هموبمیمومطل وحوآگمهوبم نموخوحومساؤلنموحونسرتوب وعملررحوحویضوقوحوغیم وزیروم موع 

و ونرمیموغمفیو ونم.طی راوچیهحوازواینوامرومهموتحتو

 بیترغتشویق و  -2

همیومهموحقوحانشوساامزممنوحوممیریتوبرایوبرانگی شن،وؤلف همیومؤ روحومیر وازو اایوه

موق واسات.وبمیه واستوک وانسمنوب و وقویومنمسا وازوتواوی وحوترغی وب موحوب ریگبهره

گرحح.وحوازوتح یر،وترغی وحوتوبیخ،ومشنفروحومومئ وم وبرح محوامحاتولذ وو یتوو ریع وازو

ب وصااوق ومشعمقفوجهتوان م وکمقهمیوموهانساامنک وو ااوح ماینوگرایشوفطریوموج و

آن مووکننم.وازخو وبرایوحقیمفتوامحاتوبرانگی ش و ونموحوازوکمقهموحوقفشمقهمیوبمواجشنم و

 ااوح،وحواینوامرمنوقاوب وممیرانوک واسااشفمحهوازوقمق وامحاتوبمعبوت ویتوقحیی وافراحوم 

ساایریوصااحیحوهمایتوکننم،وحهموک وبموب وکمقبرحنواینوقحتواعمم،وحوقفشمقوافراحوقاوب ومم 

وقرآنوکریموب واینومهموتوج وحوعنمیتوخم ونموحهواست.

انوتوچگونگ وبا وکامقگیریوحواساااشفامحهوازوامحاتوجهتوبرانگی شنوازوآیم وزیمحیوم 

،و41،وغمفر/81-81ساااوقهوب رهوحوهمچنینوزمر/و62-61عنوانونمون وآیم وکرح.وب واساااشفامحه

اینوزمین ونرم وزیمحیوقاومطر وکرحهواساااتوک وحقوو18،ویمیم/88-81،وزخرف/12محمام/

بیامنگرواهمیاتوحون شومحوقیوتواااوی وحوامحاتوحقوای محوانگی هوحقوم موع وکمقکنمنوحقو

وسمزممنوازوسطو وعمل وتموسطو ومیمن وحوعملیمت واست.

بمیه واسااتوب وهممنوانمازهوک وترغی ومفیمواساات،وتنری وحوتوبیخونی ومؤ رواساات.وهممنو

توانوانگی هوب واایموبموتوبیخونی وم وتوانوازوقفشمقهمیوانحراف وحوم وترغی وم گون وک وبمونظ

نشمیجونممطلو وحونمخو ااامینموجلوگیریوکرح.وحقش وافراحوایسااام وکننموک وحقوصاااوق و

 وسع وخواهنموکرحوکو ونم مسارایچ وازوممیروحوقهررواخراسوحویموتنری وحویموبمزجوی وح...و
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کننموحویوم ر وخوححاقیوهمتیفعملحهنموحوازوان م ون م وبموحقتوکممیوحظمیفوخویشوقاوا

وگذاقنم.کننموحوحقوعملررحوآنمنوتأ یرومربیمنونی وازواینو ری وحقومشربیمنوخوحونفوذو

بوحهوک وب وعنوانویر وازوعوامیوحووممیریش تواااوی وحوتنری وححوقحتومهمووغرضوآنرا 

فرحوقاوب وکمقهمیومطلو وحاحا تووتوان .وحقوسامی وتووی وم اوح مهموتل  ومویهممحرا

زوتوانواحوقاواحوباموحقونظروگرفشنواامحاتواقاحهوحوع  واحوقاوت ویتوکرح.وبموتنری ومنمسااا وم 

سوقهوو21یوحقواینوزمین وب وصوق ومو سوازوآی و.هم،وانحرافم وحوگنمهمنوبمزحا اتلغ ت

یوهمهموچنینوقوبمقهتوانوبهرهوگرفتوچراک وحقوآنوآی وازوزبمنویضاار وساالیممنوحنمیوم 

فرویکنموحویموکآممهواسااتوک واگروهمهموحلییوقح اان وبروغیرتونما ااش وبم اام،واحوقاوذبحوم 

ْبنُِّْه ْعذاباً ْشد»ومىوخواهموحاحی م ِ ْعذِّ
ُ
ْو لْ یلْأ

ْ
ْذبْْحنُِّْه أ

ْ
ْو لْأ

ْ
ِ یداً أ ت

ْ
ِ یأ ترحیمو(.وب 21)نمی/«ون  یبُِسلْطان  ُمب  نِّ

حیژهواهشمم وخم وب قگمنوب ویونیرحهموحوب حقوقفشمقوهم وچنینوبیامنوحولسااامن وتاأ یرگاذاق

حهموک وحقش وسلیممنوازونروحویضاوقوفعم،وحوان م وحقساتوحظمیفواست.واینوآی ونومنوم 

همهموآگمهو ااامنونگفتوک ویم،وک ونیساااتوچ وبمیموکرح،وبلر وتصااامیموقطع وگرفتوحقو

بم اامومحرو وب وم مزا ووصااوقت وک وغیرتواحوبمحنوعلتوبم ااموحوبرهمنوقمنعگرونما ااش 

وس تواست.

ک وممیرانوبمیموازونظم وتوااوی وحوتنری وو ااوح مخوب واسااشفمحهوازونسوصااریحوآی وب و

طعمًواحوقاوق»ومیفرمم موتیقم عمنط  وخو واساشفمحهوکننم.وبروهمینومرنمویضار وسلیممنوبمو

بم اانموو وازوسااطو وساامزممن هروسااطح،وممیرانوجممع ونی وحقو«کیفرو اامیمیوخواهموکرح

تواننموب وتنمسا وحوقعمیتوانصامفوحوحقونظروگرفشنوعلتوحوسار وتواوی وحوتنری وبرایوم 

ای محوانگی هوحقوقاسااشمیونییوب ومطلو وبمحنومسااممح وحواغممضونظرواسااشفمحهوکننموحواینو

 اوحوک ونیرحهمواهشمم وخم وب وان م وحظمیفوحا ااش وبم اانموحویسم وحسشومنوموج وم 

کمقیو اامنوامحاتوحوتنری وحاقنم.وبمیسااتونظم وامحاتوحوکیفروانوتلمتویموکمآیموک وب ومی م 
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و(.811/و11:و1881مشنمس وبموافراحوحواقزتوکمقوتعیینو وحو) رم رمی ،و

هرونوعوقفشمقوازویکوقحتوحویمویکونوعوم مزا واسشفمحهوکننم.وبموتوج ووحقوبرابرممیرانوو

میویونهمیومهموممیریش وحقوسااوقهازومؤلف توانوگفتویر وب وآیم وحومطمل وبیمنو اامهوم 

حا ااشنونظم وامحاتوحوکیفروعمحلمن واسااتوحقوچنینونظمم وضاامنوقم عیتوقاهوحفمعوب وقحیو

مشهموبسش ون واهموبوحوحواگروبرایوکمقوحواقما وخوحوعلتوحوبرهمنوقم  وحا ش وبم م،واذیرفش و

ْو لْ »استو
ْ
ِ یأ ت

ْ
ِ یأ  «.ن  یبُِسلْطان  ُمب  نِّ

 تفکیک تکریم و -3

همیوممیریش ومطر وحقوسوقهونمیوترریمونیرحهموحوحقتوحقومؤلف ونیترمهمیر وحیگروازو

گیریوع لمی واسااات.وحقواینوزمین وازواینوآی وهموجهتوتصااامیمهموازوتوجی تفریاکوبرهمن

ْب   بِبْْب   :و»بهرهوگرفتتوانوم  ْحْطُت بِما لْْم تُِحْط بِِه ْو ِجْئُتْك ِمْن سََْ
ْ
 ىویمنوبروچ»(،و22)نمی/«ون  یقیأ

وسااارم»نویمفشى؛ومنوازوسااارزمیمفشموک وتووبروآنوآگمهىونیآگامهىو کوخرروقطعىوبراىوتووی«

جهتووابرازوبرهمنک وحقونظم وسلیممن،وی واظهمقونظروحوو وح ما  وازواینوآی واساشفمحهوآحقحه

بوحهووگرومحفوظهمیومنط  وحوقمنعاسم وازوحلیییوب هم یحوتوجتفریکوقفشمقهمیوانحراف و

حواینونگرتومسرو وب وسمب  وموج و مهواستوک وهمهموبمحنوتر وحواضطرا وحقوم مبیو

وازوبمکمن وچنینوبگویموک ومنسالمیمنوبمیسشموحوسر وغیرتوخویشوقاوحقوکمم،وآقامشوحوب 

براىو امموازو اهروسرموحوامیش تویمینوخررووآگمهىونماقی،وآنوتووازوک ومفشمیوآگمهىو ىیچ

و«.ن  یقیِجْئُتْك ِمْن ْسْب   بِبْْب   »...ا و وآحقحهمهموحوی ن

حهموساالیممنوب وتفریکوقفشمقهمیومنط  وحوچمالوساامن واهشمم واینوصاارایتونواامنوم 

تو واسحقویملی وکمقسامزونروحهواست.واینوگوتمل یوممیریش وآنوخم وحا اش وحوحقو ایوه

حوهست.ووکمقسمزوبوحهمن وهمواقهوهمیو مهمنوحویمکممنوسشمگروقفشمقهمیوچمالوسک وحقونظم 

 وحوینم،وحوخوحوقاوذقهونمچیگوت،ون سااتوممتىوتمل ومىیکوحاقعیمنویقحوافراحوبراىوبازاین
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هموهمفوخوحوزبمن هموحوچر کننموحوساگووحقولمبلمىوتوصیفخماوامىوملوکمن وقلمماحوم 

وحاقنم.قاوبیمنومى

حهنموحقوس نمنوخوحوصرایتوب وخرسونمىوزبمنوهرگ همیومشمل منوچر حقوچنینونظم 

کننموتمومرمحاوگرحوحوغرمقىوبروقل وممیرانوحوازوگیواسشفمحهومىوترنمزاهمىو یو وازوکنمیحوهم

اسااتوهمهمووکمقساامزونروحهیویمکممنوبنوااینم؛وامموازوآن موک وحقونظم وساالیممنوچنینو اایوه

ووا وک وت،وخررومهمىوآحقحهنیساااتوییحل برتومنویزبمن وگفت:وغبمحنوعذقخواه وحوچر 

ساشى وتأمیوحقوهمینوصرایتوبیمنوحق وب قگىوممیریش وحاقحوحوآنواینر وحقویازوآنوبموخررون

 وک وبم نمو نیمهو وحوهروسطحیونیرحهموحقوهموبمیمویرفوحونظروحوحلییوهم گیریتصامیم

و وحچونوممرنواسااتونیرحیوحولووکوچکومطلرىوبمانموحوبگویموک واحلینو اا صاایتونظم

ویوممیریش حو یوهوحقومنط بم انم.واینووخرر بیوجممع وحوسامزممنوازوآنوهمانسامننویحانمتر

حهنموسلیممنوایممرروبموهمیوقرآن ونومنوم  اوح،وآموزهیضار وسالمیمنوب وخوب ویمفتوم 

فشمقوقگیریوع لمی وحوای محوانگی هوبموبرایوتصمیمونروح و یحسحا اشنوآنوهم وحانشوحوعلمو

:و1881ب ونظروحوخرروحوگ اقتونیرحهمواهشمم وخم وحا اش واساتو)مرمق و یرازی،ووممن یکر

و(.444-448/و11

هموایسااام وبنمبراینوحقوممیریتوقرآنوامی ،وبمیموفضااامی وای محوگرححوک وزیروم موع و

هموحونظرا وخوحوقاوبیمنوکننم.وتواا سوحوکرامتوحا ااش وبم اانموحوبشواننموبموصاارایتوایمه

رصاااتوموااامقکتوحوی واظهمقونظروحاحنوموج وت ویتوقفشمقهمیوصااامحقمن وحوترحیموفب 

ساامزیونظم وخوحکنشرل وحقو واسااشعماحهموحونهمحین قساامنوتیفعلهمیومؤ روحقوجهتوب وتلمت

وهمکمقوحوزنمگ واسااات.وحقش وچنینومهم ویمصااایوگرححوب شوقمبیوتوجه وازوبموقفشمقی

قحح.وافراحوحومیرانوحوزیروحسااشمنوازوبینوم یومیمنومهمفمصاال هم،ویصاامقهموحوم ف وکمقی

صاامحقمن وگ اقتوحهنموحووهم بملمحسااشتواننموب ویوبری وخویشوقاوم همخواسااش هموم موع 
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وازواینوتوان مک وهموقاوحا ااش وبم اانم.وحقوهریم،وغرضواینحوقف وابهم وقفشمقوعمحلمن انشظمقو

ریتوقرآنوبنیمنوبمیموبسشروگفشگو،وآزاحیوحوآی واینوفهموحوحقاوممیریش وقاوحا توک وحقوممی

یوانسمن وبموهموفراهموگرحح،وتموسرممی امنیتوحوایسام وتوا سوحوکرامتوحقوزیروم موع 

هموحوانشظمقهموقاومطر وکننموحوانشظمقوقفشمقومنط  وحوعمحلمن وحقوبرابروایمه،وصااارایاتوایشیمس

وخویشوحا ش وبم نم.واقما وحوعمی

 تدقیق تحقیق و -4

ازوآن موک وقاهوحوقازوقسااایمنوانسااامنوب وهویت،وی ی توحوهمایتوامیماقوامیشوحقی وحو 

ونیمحیبو ب وصوق وارسووا یشوازوها اقوآیببم م،وحقوقرآنوکریمواژحهشوارسشومحوقوم 

و1861،و  لممنوض یاستو)ابومطر و مه و21: مطملع وهموازوبمحوخل توتمکنونوب وممحوانسمن(.

.وازواینوقحوقرآنوکریموحقوحانشوبگرحازنمعلموحوومیتولوانموب نساااش تواهمیواژحهشونامیفراحو

وآیم ومشعمحوب واینومسئل وا مقهوحوتأکیمونموحهواست.و

یوس نوبگویموحویمونظروامسئل ازومنظروقرآنوانسمنوی ونماقحوبمحنوعلموحوآگمه وحقبمقهو

همواینوآی ونیترحیصااارحیر وازووبهرهوگرفتتوانوازوآیم وزیمحیوم ونا یزمبامهام.وحقواینو

ُُ مَا لْ »اسااات:و ُ لاً یْو لَا ْتْق ْنُه ْ سَََْ َْ ولئِْك كاْن 
ُ
ْر ْو الُْف اْ  ُكلُِّ أ ْمْ  ْو الْْبوَََْ ِه ِعلْمإ نِنِّْ السَََِّْ َِ ْك ب

َْ «وْس ل

رحىومرن،وچراوک وگوتوحوچوااموحوح،،وهم وی(؛وازوآنچ وب وآنوآگمهىونماقى،وا88)اسااراء/

و.انممسئو،

ویم،ِوومىییوبیسشموک ویضر وسلیممنوجوازوآیمت وممننموآی وحقواینوزمین وحقوساوقهونمیو

ْرى لْا لِ   ْما»:وگفتو اامهوحوارنمگمن
ْ
نم؟ویبنمىوقاوهمهموک واسااتو اامهوچ و،ومرا«الُْهْدُهد أ

.وخرریم..همیوهمهموک وگفت:وحلییونروحومنوقسایمنوب وآگمه واستوک و مموازوآنوب امساخ

وحوحوازبووب قگکرح،وحاقایوت تومىوک وبرومرح وسلطنتومفشمیوقاوزنى«وسرم»منوحقوسارزمینو

وبراىوارسااششوخماوجمىوک وآنوزنوحوایرحانشوب  اامهواسااتوحواینوحاحهواحوب و ىیچوهر
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وقاهوقاستوازوقاوآنمنوحوآقاسش وهمقاوبرایوآنواعمملوامنوطمنی اوحوکننم،مىوسا مهومیخوق ا

(.وحوامسخوسلیممنوحقوبرابرواحعمهمیو24و-22انمو)نمی/وبمزحا ش وحوحقونشی  وازوی وححقوممنمه

رُ »کنیموبرقسا وم وبموحقتهمهمواینوبوحوک وممومسائل وقاو ُُ بْن ْصْدْقْت  سَْ
ْ
مْ  أ

ْ
ْکاِذبِ  ِمنْ  ُكنْت  أ

«ونیالْ

ویضاار وساالیممنو.اىبوحهومنیگوحقحغوازومیواىگفش وقاسااتومیآومیحومی(،وخواه28)نمی/و

وسرم»ایوحاحوک وبساویو برایوقاساش وآزممیواحعموب وخوحوهمهمونمم بررحوحوامسخوقاوحقیمفتو«

لِْقهْ  ْهْذا بِِِّكْتبِ   اْذْهب»کنمو
ْ
رْ  ْعنُهمْ  تْْولِّْ  ُثمِّْ  ْهمْ ینِلْ  فْأ ُُ ورِْجُعونی ْذا ْما فْان یو(وحونی وازواحام 26)نمی/و«

مسخونوسشنوحواوب و وقکرحنوسرانِوکووقتوبرایواینوآیم وک ومربوطوب وملر وسارموحوجم 

همیوقرآنوقهنمونوب وعملممن وک وآموزهتوانوبهرهوگرفت.وغرضواینبم نم؛وم نوب ونمم وم حاح

واست.وگرفشنومیتصمحومح  من وس نوگفشنوحوخرحمنمان و

یوممیریش وزیمحیوقاو ر وحوبرقساا وتوانومؤلف مشنوحومحشوایواینوآیم وم وبرواساام و

ح ی وحوتمقی واساات.وازوفحوایومطمل وحونی وترینومربوطوب وتقساامومهمم وب ونظرکرحوحل و

آیمویون شوحوجمیگمهوهمهموحقونظم وساالیممنونر واینوبمسااتوم همیوتفساایریوحقوبمقهیمفش 

حل وبمواینوحجوحوبرایووحا ااتب وآنواعشممحووممنیساالک وهمهموازوجمل ونیرحهمیواسااتوک و

ممیو اوحویعن وایومنون وی وفرموحواینواحعموبمیموقاساش وآزگوقاساتا رم واحعموصاماقتوحو

 وی وتح ی وکرح،وبلر وآنوقاوامیممقاوتصااامهمهموقاومشهموسااامخت،وحون وسااا نواحوقاوبى

و1881)مرمق و ایرازی،ووقراقحاح و11: ترحیموات مذوچنینو یوهوبهشروحوسمزگمقتروبمو(وحوب 411/

وش وبمراوییگوی  وزایوحقحغوم ک وگفش و اااوحوچنینوممقاونیمحقحهاژحهشواسااات،وتمواین

قحوکنم.وازاینچنینوبرخوقحوکرحنواحوقاوخرحوحوتح یروم و یگوونحقحغاعشرامقوحو ااا سوب 

نمهوکرحوبرایوتصمی وییوهمهموقاومحو،وب وآبمواینوبیمنوحاحقىوحقبمقهویضار وسالیممن

و(.وچنمنر وا اامقهو اام26)نمی/وو«بِِِّكْتبِ ... اْذْهب»یوممقاونموحوقاومل  وب واقار واحعمیشوحی

رموحواسااتوحوفورمنصاافمن یغلىوقفشمقویایواامنوهمهموقاوترذی ونررحوچراک وترذی وبمحنوحل
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کنموتموقاساااش ویموعم وحقساااش واحعمیوحیومعلو و اااوحوهمیوآنوتح ی وم یوبیمنحقوبامقه

و(.818/و11:و1881) رم رمی ،و

ویونمیومشفمح وبملمز وب وذکرواسااتوک وبرقساا وحوتح ی ومطر و اامهوحقوآیم وسااوقهو

و»میفرمم محقوآن مووک چونسوقهوی را واستوو8تح ی وحقوآی و  ی:
ْ
ْن آْمُنوا نِْن جاْ ُكْم یْها الِّْذیا أ

ْتبْ  َْ بإ بِبْْب    ْن تُوَََیفاسَََِ
ْ
بُِحوا ْعل یُنوا أ َُْتوَََْ ْعلُْتْم ناِ م ُبوا قْْوماً بِْجهالْة   َْ ونْ یما  ممنویاىوکسااامنىوک وا«

 وم،ومرمحاوبی وکنیمحقح،وحقبمقهوآنوتح ی ااامموبم واگرو ااا سوفمسااا ىوخررىوبراىویاآحقحه

م ومعنمیوقح نوآنواینویممنو ویموحوازوکرحهوخوحواوی وبرسامنیگرحهىوازوقحىونمحانىوآسا

اساتوک واگروفمسا وگ اقتوحاحو مموموظفوب واقزیمب وحوصحتوحوس مواحعمیوآنوهسشیم؛و

ل واسااتوحوجمیوامّمواگروخررحهنمهوفمساا ونرم ااموچ وبمیموکرحواینویکوبحبومرسااوطواصااو

و ر وآنواین مونیست.

همومطر ونیستوچراک ویر وازوکمقکنمنوحوزیروک وحقوسوقهونمیوچنینوبرحا تغرضواین

ی وحوفس وحوف وقوهمونماقح؛واحعمیوگوحقحغک وسامب  وویویضار وسالیممنهمم موع 

وبمحنوممقاوکرحهواستوحوبمیموصحتواحعمیوآنوموقحوبرقس وقراقوگیرح.

حوسااامزممن وک ومرشن وبرونظم واقز ااا وقرآنووهروجممع نشی  وگرفتوحقووانتو مبنمبراینو

یومسشنما وقمبیوقرو،وحا ت،وممیرانوحظیف و اوحواگروکس واحعمیوبمحنواقار بنیمنواحاقهوم 

حاقنموب وظمهروقضامیموحوحقمی واکشفمونرننم؛وموظفنموتموقسایمنوب وی ی توتمم وجوان ومسئل و

  وبگیرنم.سب وبرقو تیی قاوبرایوکوفو

 گیریشورا محوری و مشوره -5 

همیواسااالمم وب وآنوهامیوک وهموحقوحانشوممیریتوحوهموحقوآموزهیر وحیگروازومؤلفا و

اهشمم وخم و مهواست،وب و وقونوسشنوحونظرخواه ونموحنوازونیرحهموبرایواف ایشوآگمه و

همیوآحقیوبهشروگ ین همیومهمقت ،وت رب وحوگرحهمیوبهشروحقویوزهیایحوقسااایامنوبا وقاه
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ومرترطوبموییومسئل واست.و

یوانمیواا وحانسااش و اامهوگیریوموج واف ایشوآگمه وحوتوسااع همیوحین وموااوقهگ اقه

اْوْر ِ   فِ »اسات.وحقولسامنوقحایم وآممهواسات:و  ِعلْماً  ِمْنْها دُ یْسْتفِ ی ْمنْ  الْْعاقُِل  وْ  الِْعلْمِ  اْكتِْساُب  الُْمشَْ

ْتدِ ی وْ  داً یْجدِ  ولِ  ْعلْ  بِهِ  لُِّ سَْ ْهلِ  ْم ْ  الْْمُشوْر ِ  ْمْثُل  وْ  الُْمْرا ِ  ِمنْ  الْْمْحوَُ
ْ
رِ  ْمْثُل  ْهاأ ْماْواِت  ْخلْبِ   فِ  التِّْْفکُِّ  وْ  السِّْ

ْر 
ْ
أ والَْ و1411عة،ویالوااارو)مصااارم « ا»چنینوتعریرهمیوممنم:و(وحوهم112: اْهْر ْ  لَْ ُْ ْوْثُب  ُم

ْ
 ِمنْ  أ

اْوْر  اْوْر  رْ یْظهِ  لْا»(وحو84/و11:و1428)کلین ،و«والُْمشََْ (وآممهوحوهم و486:و1414)صااملح،و«وْكالُْمشََْ

وطلو نممیموب ومویبیمنگروآننموک واواشیرمن وبهشروازوموامحقهونیستوحوهرکووازوآنوخوحوحاق

وکو وح.وی روتوانموحقوع یوحوفهموحیگران نىوم یگیریوحوقاقسم،وبمومووقهنم 

وقرآنیومهمواساتوک وحقوگیریوب وانمازهیومواوقهئل همیوحییمن ومساقحوحقوآموزهازاین

همیواسامس واهیوایممنوحانسش و مهواست.وکلم وحی وحقواینوبمقهوم وفرممیم:وکریموازوحیژگ 

ْتجابُوا نْ یالِّْذ» ْ ُرُهمْ  لِْربِِِّهْم ... وْ  اسََْ
ْ
ورى أ امروقحوب وخماحنموب وایممررو(.وازاین86) ااوقی/و«وْنُهمیبْ  شََُ

 ر  فِ  ْو شاوِْرُهمْ »...وکننمووبموایرحانشومووق وکمقهموک وحقواستوکرحه
ْ
(ون و118عمران/و)آ،«والْأ

هموساااطحوکلمنواجشممع وک وحقومنط وقرآنویش وحقواموقومرترطوبمونهمحوخمنواحهونی وامروب وتن

ََاُور وْ » (و اامهواساات.وامرحزهوحقوجوام ومشممنونی وب واینواصاایومهمواهشمم و288)ب ره/و«وتْش

حاننموهموقاواخذوتصااامیمم وموااامقکش وم حقزناموتموآن موک وقم وایرحزیوژاان محیوم زیا

و(.18و:1881)موسوی:و

وح.و ااخوب وحقاوم جمیگمهومواوق وازوآیم ومذکوقوب تریموحیمگمهوقرآنونسارتوب ب و

ت.ورفبهرهوگتوانویونمیونی وب واینوامروعنمیتو مهوحوازوآیمت وم صاوق وخم وحقوسوقهب 

قسم،ویمکموحوابروممیروآنونمم ویضار وسالیممنوب وملر وسارموم وک  هنگممعنوانونمون وب 

یمنوانوحقبمقوقاوحقوجرریگمیتصمنمم ،وبلمفمصل وا رافوحوب قگمنوحوحه وب جممع وبرایوامساخ

  ای قالْْت »کنم:ویوم شلفوم همییقاهیوقراقوحاحهوحوازوآنمنو ل ومواااوق وحقواقار 
ْ
  اهْ یأ

ُ
 الْْملْأ
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ُتوین َْ
ْ
ْ ر  ف أ

ْ
ْ راً  قاِطْعةً  ُكْنُت  ما یأ

ْ
ْهُدونِ  ْحتِّْ  أ وحقومنوب وا رافواى:وگفت(وملر )(و82)نمی/«وتْشَْ

ون ح]ونر یاوتموا نررحهوقطعى(وقاوخوحومیتصم)وکمقىوچیهوموقحوحقوک وم،یحهوامسخوکمق وموقح

و.می وویمضر[ومن

وحو یحقوکرحنویرمومعنىوب واصاایوحوحق«وفشوا»ممحهووازو«افشونى»ولمز وب وذکرواسااتوک 

ومهور،یتعرونیاوبمو«ساارموملر »توانوگفت:وقحوم اساات.وازاینومهیچیاومساامریوحقوحیصااح

واظهمقوحقومیبموک وحاحوتوج ونرش ونیاوب وقاهموآنوهموحوکرحوگو  حهموآنوب وقاومسئل ومگىیچیا

(وحوهمواینر وازو414/و11:و1884زی،ونم.و)مرمق و یراینگووخطموقاهوتموحهنموخرسوب وحقتونظر

اینو ری وخواستوموقعیتوخوحوقاوحقومیمنوآنمنوتثریتونموحهواعشممحوآنمنوقاونی وجل ونممیمو

ویومحرم وبرایواخذوتصمیموحا ش وبم م.تمواوشوان 

حووگیریونهمی وحقواموقواحاقیحیژهوخررگمنوایشوازوتصاامیمموااوق وبمونیرحهموب ونیبنمبرا

موبوحهو وسرملریوهمیوگ و وحواینو یوهزوحومؤ رواستوحوازوآی واسشفمحهوم سامزممن وکمقسم

(.وبراینواساام وممیرانوبمیسااتوهمیواا وحقو814و/18:و1861اسااتو)هم اام وقفساان من ،

رویوبسااشساامزفراهمگیری،وازوفرروحوانمیواا وحیگرانوبرایوحیژهوهنگم وتصاامیمهم،وب ساامزممن

وییوب ومطلو وبهشرواسشفمحهوکننم.اف ایوحو روفمی واسشعماحهموحونهم

 ی و کرامت محوریعزتمند -6

وهامیومهموممیریش ومطر وحقوقرآنوع تمماقیوحوکرامتومحوقیواسااات.ازوحیگرومؤلفا  

حقیوحقوحانشوممیریتویوانسمن وحوقسیمنوب وبهرهسرممی اهشمم وب وآنوبرایوکسا وقضمیت

مویقاوگرامىوحا شوزاحگمن آحمهواست:ومموآمموصرایتب بسیمقومهمواستوحوحقوقرآنوکریمونی و

 هویهمىوامکیموحوازوانواعوقحزیهمىوقاهواق؛ویمیوکرحم،وبرومرک یهموقاوحقوخورىوحوحقحوآن

ْمنا بْن»مویمیموحوبروحیگروموجوحا وبرترىوب وااایبا وآنمنوحاح لْناُهمْ ... آْ ْم   ْو لْْقْد ْكرِّْ و«...ْو فْضَََِّْ

و(.81)اسراء/
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 »...وی:و وآی ازواینوآی وحونی
ْ
(وحوحیگروآیمت وک وسرزنشو188)نسامء/و«والِْعزِّْ ... ِعْنْدُهمُ  َْْبْتُغونْ  أ

همیوحییمن وکننموکسامن وک وبموخیم،وخم وع  وحوسربلنمىوقاوحقوححقیوازوخماوحواقزتم 

وحوحیژهوممیرانهمیوزنمگ ،وب یویوزهحقوهم یومرح وتوانواسشفمحهوکرحوک وهم  لرنموم م 

ش وتوجه وحا همونرمیموتحتوهیچو رایط وب واینومهموب جممع وحوممیرانوسامزممنومنِیواوایا

 كانْ  ْمنْ »قسموک وقنگواله وحا ش وبم موبم انم؛وچراک وازومنظروقرآنوکسا وب وساربلنمیوم 

و(.11)فم ر/و«وعاً یْجم الِْعزِّْ ُ  فْلِلِّْهِ  الِْعزِّْ ْ  دُ یری

مءوبموگوهمیوملر وسرگفتوتوانوحقوفراینموایم خوب وم اوب یونمیواینومسئل وقحقوساوقهو

قاووعنوانونمون وملر وبرایواینر وع  وحوکرامتوساالیممنیمفت.وب ویضاار وساالمیمن

ِ »یومومحقانوحوحقبمقیمنوخویشوقاو نیموگفت:وهمامساخازواینر ووامشحمنوکنمواو ْرِسلْةإ  ُ   ْو نِنِّ

لُونْ یبِْم  ة  فْناِظْر إ یِهْم بِْهدِ ینِلْ  ورِْجُ  الُْمْرسَْ  ویهمو(،نمیب(؛وحومنو)اکنونوجنگوقاوصلم ونمى81)نمی/«

 وی رونیآحقنمو)حوازوانموفرسااشمحگمنومنوچ وخررومىیفرسااشموتموبری وبراىوآنمنومىبهمگران

خواسااتوساالیممنوقاووقمقگرانحقحاق وملر وساارموبمواینوهمایمی ونفیووحو«وم( یمزممیآنهموقاوب

 وحقواحعمیوخویشوصاامح واسااتویموخیر؟وآیموع  وحوکرامتوحاقحویموخیر؟وقرآنوبیمزممیموک

 »..ح:وفرموواتنمم حقوامسخهنگمم وک وفرسشمحهوسرمون حوسلیممنوآممویضر وومیگو مکریمو
ْ
.أ

 ِ ونِْن بِمال  فْما آتان ْنُتْم بِْهدِ یاّللُِّْ خْ   تُِمدُِّ
ْ
ا آتاُكْم بْْل أ وتُِكْم ْتْفرُْحونْ یرإ ِ مِّْ مومراوبمویخواهمى»(؛و88می/)ن«

م(؟ وآنچ وخماوب ومنوحاحه،وبهشرواساااتوازوآنچ وب و ااامموحاحهوی وحهیمو)حوفریمم،وکمکوکن

م .وازومسشفمحوازوآی وینواستوک وی وشمنوخو حم،ومىیهم یموک وب وهمیاسات؛وبلر و مموهسش

 وم؟ومملىوکیکننواقز ااىون حومنونماقحوکمکومىی وک وکمشریروحونمچیمو ااممومراوبمومملىوی یآ

اىواقزتونماقح؟وآنچ وخماوازوملکوحونرو وحو رح وب وحقوقرام،وآنچا وخماوب ومنوحاحهوذقه

و(.11/881:و1881منوحاحهوبهشرواستوازوآنچ وب و مموحاحهواستو) رم رمی ،و

همینوآی ونیمزمنمویکوم مل واساات.وآنچ ولمز واستوحقواینوو یحقوییتحلترحیموتریینوحوب 
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ىوممیرانوحوایوااوایمنواله ونساارتوب ومساامریوممحیو هیقهوگرححوبحبوانگاژحهشوبمانوا اام

ون واسیروهسشنموقسامنموک وقهررانوحوممیرانوقیممن وامیروحنیماسات.واینوآی وب وصارایتوم 

یوبموهو اامنمقی نم.وآنمنوی واو،وحومم،وحنیمونم امهمیوخوحوقاوگمهواقزتقحوهیچآنوحوازاین

رخوقحوننموحوبیبهمومىزبمن موحوچر ی وقاوحقواوااتوهمایهمیوفساامحوانگحوتی بین وانگی اننمه

کننم.واینوممعموبیمنوصااریحوحوقم  وساالیممنوک وفرموح:وآیمومراوبموممل وکمکوحو اامحوقم  وم 

 »استووعطموکرحهمنوبهشروازو ممووب وکنیم؟وبمانیموخمام 
ْ
ونْنِ  أ ْنُتْم بِْهدِ  تُِمدُِّ

ْ
«ورُْحونْ تُِكْم ْتفْ یبِمال  ... أ

همیوممحیوملر وحقون حوسلیممنوبهمی واقزتقنگ ومعیمقهموحوکماینوفرممیوام وقح انگروب 

وهمیوبنیمحیواست.حقوم میس وبموبمحقهموحواقزت

 ارزیابی کاری و ایجاد رقابت سالم -7 

همیوممیریش ومطر وحقوسااوقهونمیواقزیمب وکمقیوحوای محوققمبتوسااملموحوازوحیگرومؤلف  

ملر وسارموحوحعو وایومن،وونمم امساخبعموازوحقیمفتوومهواسات.ویضار وسالیممنسامزن

 ی»خطم وب وزیروم موع وخویشوفرموح:و
ْ
 یا أ

ْ
تیُكْم یْها الْْملُْ ا أ

ْ
ْن   نیأ

ْ
ها ْبْبْل أ تُوینیبِْعْرشََِ

ْ
لِم أ «ونْ یُ سََْ

 وب ویم،وشوازوآنریآحقحواکوازو مموت تواحوقاوبراىومنومىیاىوب قگمن وکما و»(،و86)نمی/

و«.نم؟یمون حومنوآیتسل

نْا آت»ب وارسشویضر وعفریش وازوجنوگفت:ووحقوامسخ
ْ
ِ یأ ْن ْتُقوْم ِمْن ْمقاِ ْك ْو نِنِّ

ْ
  ْك بِِه ْبْبْل أ

م یِه لْْقوِ یْعلْ 
ْ
 ىوحومنویشوازوآنر وازوم لستوبرخیآحق وا(،ومنوآنوقاون حوتوومى88)نمی/«ونإ یأ

ِنْ  ِعلْمإ » اا سوحیگریوک وحانواا وازوکشم وآسااممن ونم وحوینوامر،وتوانموحوامینساارتوب وا  مِّ

نْا»شوازوآنر وچوموبروهموزنى،وآنوقاون حوتووخواهموآحقح ویحا توگفت:وا«والِْکْتاب
ْ
ِ  ْك یْ اتِ  أ  هِ ب

ن ْبْبْل 
ْ
وْطْرفُك ْك ینِلْ  ْرتْدِّْ ی أ ممنوت توقاون حوخوحو مبتوحویحواینوکمقوقاوکرحوحوهنگممىوک وسااال«

وتمو،استومنوارحقحگمقوفضایوازونیاو:گفتوم،یحومساش روخوحون حوقاوامبرجموحیموگفت:وت ت

ا»کنمومىونمسگمسىومیوساگمساگ اق ومیآوک ومیمزممیبومرا  ْربِّ  لِ فْْض  ِمن ْهاْذا قْاْل  ِعنْدهُ  ُ ْسْتِقرًِّا ْرْ اهُ  فْلْمِّْ
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 ِ ْشُکرُ   ْ  ْبلُْوینِ یل
ْ
مْ  أ

ْ
ْكُفرُ  أ

ْ
 وحوک وبرایوتح  وفمحهوم (.وازومشنوحومحشوایواینوآیم واسش41)نمی/و«أ

همیوعلم وحوفن وتوانمی اهمافویضااار وسااالمیمنواقما وب وای محوققمبتوساااملموحواقزیمب 

 نْ مِِّ  ِعنْده ِعلْمإ »بوحووبرخوقحاقنیرحهموحا اتوحوبرواینواسام وآنوک وازوحانشوحوتوانمی وبیوشرو

والِْکْتاب ا ْرْ اهُ »امیمنوقسمنموتوب قاوب وعهمهوگرفتوحومأموقیششوقاوبموموف یوتیمسائولاینو«  فْلْمِّْ

ْتِقرًِّا اسشعماحهموحواقزیمب وویوآنواستوک وایومنوبرایو روفمسمزیاینونوامنوحهنمه«.وِعنْدهُ  ُ سَْ

 وعم ونموحوحوکمس وا لمعم وازواینو ری ومسؤلیتوقاوقسمنا لمعوهمیونیرحهمیوخوحتوانمی 

یوااشروبوحوحوازواحوخواسااش و اامهوظرفیتوحوهمیشوباحعمیوتوانمی وب وکساا وسااگرحوک وازوهم 

ترویومهمتوانمی وخویشوقاوبموان م واینومأموقیتوب وهمگمنونوامنوحهنموحواینوکمقو م.ونرش 

حوفرموحواینولطفوبرممساااتوتمومراوومغرحقونواااماتوقاومح  ویمفتوک وحقش وخواساااش این

ْتِقرًِّا ا ْرْ اهُ فْلْمِّْ »زیروحوساگمسگ اق ویمومغرقحونمسگم وبیمزممیموک وسارب   ْضلِ فْ  ِمن ْهاْذا قْاْل  ِعنْدهُ  ُ سَْ

ْشُکرُ 
ْ
مْ  ْربِّ أ

ْ
ْكُفر... أ

ْ
و«.أ

 یسالارستهیشامداری و ارزش-8

حقوحانشوساامزممنوحوممیریتوتممم وحظمیفوحومساامریوبرومحوقوحوارگمقونظم واقز اا و 

وبیشوازوهرحانشوحوایشوازوهرنگر ااا وحقوآموزهم  وباا وهاامیوحییاامن واهشماامچرخاام.  

عنوانونمون واگروکساا وب وممیریتوحوب وسااملمقیوازوتممم وجوان و اامهواساات. اامیسااش 

م،وحقوتروبم  اوحوبمیموازوتمم ونیرحهمیوموجوحو امیساش فرممنرحای ومیمانومرمقزهوانش م وم 

فرممنوخماحنمو ملو وب وقیمسااتوحوممیریتومرحم وقرآنوکریموحقواینوزمین وآممهواساات:وب 

مموی ووبروقاواحوچی وحیگروبوحوگفشنم:وچگون ونواومنیگ ومقیمعهموک ومرنموحوآنومعرف و اموح

وىویگوامومم،،وبییوازواحوب وحومیسا احاقتروحىوازوب واینوم م ومموآنر وبموبم اموفرممنرحای 

حاحهو موک وچونواحوازولحمظوحانشوحوتوانمی وبرترواست؟ وب وآنومرح وچنینوامسخونوامهوحاحه

و(.248ب ره/ازوحیگرانواستو)
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همیوساگهرحییمن وتأکیموبرواینوحاقنموک وبرایوموقحواعشممحوحاق و من،وبمیموتوانمی وآموزه

و26کس واعشممحوبرایوانش م وحوحاگذاقیومسؤلیتوقاوحا تو)قصس/ وشینگ منظروونیازوا(.

وسملمقیوبم موحوبروهمینومرنمویوسفوایممرر وبمیستوبرواسم و میسش هروسطحهرکسا وحقو

یو اارع وحوانساامن وحون م ومرح وازوم م وممحیونروحوحل وبرایوان م وحظیف وجموحم،وک وحنر

فرممنرحایومصااروححقانوخوحوفرموح:ومراوبرومنمب واقشصاامحیوحوبحرانواقشصاامحیوحومعیوااش وب 

همیولمز وبرایویفظواممنتوحوحاقیواینوساارزمینوبگممق،وچراک وحانشوحو اامیسااشگ خ ان 

یونمیونی وصاوق وخم وحقوسوقه(.وب 11هموقاوحاق و)یوساف/حاقای  وازوامرمنم وحونگهرمن

واینومسئل وحقوکمنونوتوج وقراقوگرفش واست.

نمون وهنگمم وک ویضاار وساالمیمنوحقومیمنونیرحهمیوخوحوفرموحوچ وکساا ووعنوانب و

توانامیوان ام ومأموقیتوآحقحنوت توملر وسااارموقاوحاقح؟وححونفرواعلم وآممحگ وگرحنمویر و

همیوکشم وآساااممن و اااریعتوایوازوآموزههاموحوحیگریوعاملموحوآگمهوب وامقه وازوجنعرفش

تروبوحوانش م وحوگ ینشوبرایوان م ومأموقیتوبوحوحوآنر وازوهم وجهم و میسش وسالمیمن

نْا الِْجنِِّ  ِمنْ  تإ یِعْفر قاْل » م.ومشنوقرآنوحقواینوزمین واینواست:و
ْ
نْ  ْبْبْل  بِهِ  ْك یآت أ

ْ
 وْ  ْمقاِ ْك  ِمنْ  ْتُقومْ  أ

 ِ م یلْْقوِ  هِ یْعلْ   نِنِّ
ْ
ِنْ  ِعلْمإ  ِعنْدهُ  الِِّْذى ن، قْاْل یأ نْا الِْکْتاِب  مِّ

ْ
ن ْبْبْل  بِهِ  ْك یْ اتِ  أ

ْ
ا ْطْرفُْك  ْك ینِلْ  ْرتْدِّْ ی أ  ْرْ اهُ  فْلْمِّْ

ْتِقرًِّا لِ  ِمن ْهاْذا قْاْل  ِعنْدهُ  ُ سََْ و... ْربِّ  فْضََْ اینوآیم وب وو(.وچنمنر وایماساااتوحق41-و28)نمی/و«

یوقویوبوحنوحوامینوبوحنوحواهشمم وب وسااارعتوان م وکمقوموقحوتأکیموحوتوج وقراقومسااائل 

همیوقویوحوامینوبوحنوبرخوقحاقوبوحوحل وک وعفر وازو اامخسقحوبمواینگرفش واساات.وازاین

سارعتوحقوان م ومأموقیتوبمویفظوکیفیتونی ولمز واساتوحواینوموج و موک ومسؤلیتوب و

ِنْ  ِعلْمإ  ِعنْدهُ »وآنوک  واست؛وحاگذاقو وح.«والِْکْتاب مِّ

همیوزیمحیوهموبرحا ااتیوتوج وهم وجمنر وب و اامیسااشگ توانوحقوبمقههموم ازواینوآی و

حا اتوازوجمل واینر وبرایوتصمیوم م ومهمواجشممع وعلمحهوبروحا شنوقمق ولمز وحوحیژگ و
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قوحقوکمشرینوزممنوبموبهشرینو ریوممرنوحوی،وآگمه وحوت صسونی وبرایوان م وکمحاقاممنت

نی وعنمیتوب وموایتوممیروحوممبروازل ؛ومعیمقوتعیینوکننمهواسات.وبمیه واستوک وتریینواینو

مسئل وخوحونیمزمنمویکوتح ی ومرسوطواستوحوآنچ وبمیموحقواین موموقحوا مقهوقراقوگیرحواینو

وانمی ،واممنتوحاقحوحواسااتوک ویضاار وساالمیمنوحقواینوگ ینشوساا ومعیمقوکلیمیویعن وت

گممنواگرواینوساا وساارعتوان م وکمقوبمویفظوکیفیتوقاوحقومحوقوتوج وقراقوحاحهواساات.وب 

انم؛وحقوحانشوسمزممنوحوممیریتواسلم و وک وحقومنط وقرآنوموقحواهشمم وحاق و مهاسمسومقیمع

 وینو ری وبساملمقیواسالمم وحوانسمن وقعمیتوحوازواامی وحقوکمنونوتوج وقراقگیرحو امیساش 

ومؤ روحوکمقآمم؛ونمییوآمم.وتیریب وممتوانوسرعتوم 

و  
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 نتیجه
همیوممیریش وک و ر وحوتریینو م،ومو سوگرحیموک وسوقهونمیویمحیویومؤلف  یبروام

همیوممیریش واساااتوک وخماحنمومشعم،وبرایوهمایتوحوتربیتوعنامصاااروحوگ اقهونیترب قگ

مرمیبوممیریش وسااوقهونمیومنحصااروحقوعنمحینوحووحقوآنوبیمنوکرحهواساات.واگرچ وهمانساامن

همومربوطوب ونظمق وحوتف م،ونیترمهمحهموهمونواامنوم عنمصااروبیمنو اامهونیسااتوحل ویمفش 

تواااوی وحوترغی ،وترریموحوتفریک،وتح ی وحوتمقی وهمراهوبمومشنم وحقواح وحوقم عیتوحقو

اقیوممققمبتوسملم،واقزتو محیاحووکمقیی،واقزیمب ریمووق وگاقما ،وای محوانگی هوازو ری و

همینموک وحقوکمنونوتوج واژحهوگرانوقراقوگرفشنمو،وهممنهممؤلف ونیایواست.وسملمقسش ی محو

حقزیوحوتأمیوعمی وازوم موع وآیم ومطر وحوازومفامهیموعمی وحولطامیفوحقی  وک وبموحقت

یواعصمقون ح،وقرآنوک وحقوهم تنهموحقوعصروهمون  مه،وبمستوآمم،ومُررهنو موک واینومؤلف 

.وبم نم م رایطوحواقشضمرم وممیریش وازوکمقای وبسیمقوبملمی وبرخوقحاقووبرواسام حوامصامقو

هموکممل وک وازوانسمن،وظرفیتو نمخت واست،وبموهسشیوانسمنوحوهم وننمهیآفرممیروازل وک و

 اایرینوبوحنوحووتیحقنهمحونیمزهمیوآنوحاقح؛وم موع ومعمقفوحوی می وقاوحقوقمل وتمثییوحو

ترینو اریوممرنوبمزگووحومسیروق موحوتعمل وقاوآموزتوحاحهواحسوجذابیتوحا اشنوبموجمم 

یونظروحقسااش وحقویوزههمیوممیریش وممنظرواگروب اساات.وهمچنینوقح اانو ااموک ومؤلف

تریین،وتواریحوحوحقوم م وعمیواجراوحوعملیمت و اونم،ومشضامن،وهمایتوحوسعمح وحنیویوحو

 بم نم.ممیریتومؤ روحوکمقآمم؛وم و ی ریوانسمنوازواخرح

و  
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 منابع
 وقرآنوکریم

وق،وروابنوعم اایروالمعرحفوبشفساایروحوالشنویروالشحری،وتفساامحممو مهر،وابنوعم ااوق (1

و. و1421،وچمپواح،،و خوالعربیالشمقوبیرح ،ومؤسسة

 . 1414ق،وچمپواح،،وحاقوصمحو،رح یمرر ،ولسمنوالعر ،وبوبنومحممو،ابنومنظوق (2
و نمسکمق ونمم منیاموم،یکروقرآنوحقویارسوگروحون،وارسشییسو،  الممنوضا یاب (8

و.تو1861تهران،ووممق ،واتیتربوحاناوگمهواق ام،

ت ویوحامغمن ،وساایموقضاام،ونگر اا وبروممیریتواساالم ،وتهران:وساامزممنوترلیغم و (4

 .تو1886اسلمم ،وچمپونهم،و
موقساااول ،وقم،وبنوجمعا ،ونوقوالث لین،وبا وتصاااحیحوهم اااو یوی ی،وعراموعل (1

 . و1411اسممعیلیمن،وچمپوچهمق ،و
،وب و2و،وس اژحهحقوحانواانمم وقرآنوحوقرآن«وسااوقهونمی»خرمواامه ،وقوا والمین،و (8

 .تو1888نمهیم،ووخرمومه ،وتهران:وححسشمنونیکو شوبهمءالم
حاقالعلم،وو،رح یبوال رآن،و یغرو المفرحا وفو،بنومحممونییسااو، قاغ واصاافهمن (8

و. و1412،وچمپواح،،و یحمو :والماقوالومم

سااوقهونمیوبروو68برقساا وحلملتوآی و»قضاامونژاح،وع المینوحوقمضاامنوامیوبرجم،و (6

،وحقوفصلنمم وعلم واااواژحهو ومطملعم وتفسیری،وححقهو«قجعتوازوحیمگمهوفری ین

 .تو1881،و21،و ممقهو8
 . و1414صرح وصملح،ونهجوالرلمغ ،وقم،وه ر ،و (8
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یروال رآن،وبیرح ،وموساااسااا والمعلم و رم رمی ،ومحممیساااین،والمی انوف وتفسااا (11

 . و1881للمطروعم ،و
 ررس ،وفضیوبنویسن،وم م والریمنوف وتفسیروال رآن،وتهران،ونمصروخسرح،وچمپو (11

 .تو1882سو ،و
و. و1411،وچمپوحح ،وه ر و،قمون،یکشم والعوایمم،بنییخلومى،یفراه (12

 .تو1866،وهمی وازوقرآنتهران،ومرک وفرهنگ وحق رونوق،ویتفسقرارش ،ومحسن،و (18
و1881،وچمپو وم،وةیحاقوالرش والإسلممو،قممو وقرآن،وتهرانواکرر، علومیسوقر ى، (14

 .ت
 . و1428کلین ،ومحمموبنویع و ،وکمف ،وقم،وحاقالحمیب،و (11
چمپوویوزهوحوحانوگمه،ویت،وقم،وحفشروهمرمقیموحوتربیفلسف وتعلو،سنمگمنیگرحهونو (18

 .تو1861م،وهفش
چمپوانشواامقا وجوانواویم،وتهران،وممیریت،وجسااشمقهمی وحقومحمم،ومنصااوقونژاح،و (18

 .تو1868اح،،و
 . و1411عةومنسو وب وامم وصمح ،وبیرح ،واعلم ،ویالورومصرم  (16
ونوااروحوترجم وم،وتهران،وبنگمهیالرروال رآنوکلمم و فو ییساان،والشح ومصااطفوى، (18

 .تو1881کشم ،و
 .تو1862توحقواسلم ،وتهران،ونوروصمقا،ویموحوتربی،وتعل ،ومرتضیمطهر (21
 .تو1881رمق و یرازی،وتفسیرونمون ،وتهران،وحاقالرش والمسلممی ،وم (21
 .تو1881موسوی،وسیمویسن،وممیریتوکیوس ،وقم وایرحزیوژاان،وتهران،وحنیم،و (22
حوجمع وازومح  منومرک وفرهنگوحومعمقفوقرآن،وتفسیرووهم ام وقفسان من ،واکرر (28

 .تو1861قاهنمم،وقم،وبوسشمنوکشم وقموحح ،و
و

و  
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