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دور القرآو فی تىحیذ المجتمع فی يظرة العالهة الطباطبائی
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تاریخ القثًل93/3/7 :

*

سیدمهدی سلطاوی رواوی

**

محمدرضا حاجی اسماعیلی

***

محمدرضا ستًدٌ ویا

****

سیدمهدی لطفی

الملخص
نى ٌرّٓ يظر الؼٟنٓ الـجبؿجابيٕ ٖؼتجار ثًاب ٌيشار الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ أدا اٚودٌا
اٞرتهبػٗٓ للمرآو الىرٖم .فٗؼتجر الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ الٍد ْ ساججب للؼاسْ ٌالتا ا اٚنآ
اٜسٟنٌٗٓ ،ل ذور الٍد ْ وًؼهٓ خبطٓ نى اهلل سجحبيُ ٌتؼبلٌٕ .ل ػ َّ نّهآ المارآو
فٕ ِذا الهزبل التخـٗؾ للؼها لجطاـّب .فا ٟتًحظار تلاه الهّهآ ػلإ الشاؼب ات
ٌالتٍطٗبت فمؾٌٖ .ؼتم ثؤو المرآو اػبفٓ الٕ التخـٗؾ ٌالترسٗخ ٚسجبة الٍد ْٖ ،شٗر
الٕ أسجبة التفرلٓ وآفٓ ارتهبػٗٓ لّذا الهّهٓ ٌٖحب ة أساجبة الخاٟو ٌٖما حل دلاٍٞ
نلهٍسٓ ٌذات نظ الٗٓ ل فغ ِذَ ا٘فبت .تجِّٗى ِذَ ال اسٓ نؼتها ْ ػلإ آ ا الؼٟنآ
الـجبؿجبيٕ فٕ تفطٗر «الهٗساو» ،ن ٔ اِٚهٗٓ ٌنىبيآ الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ فإ دٗابْ
اٜيطبو ٌل يبلشت نّبل المرآو فٕ ِذا الهزبل ٌأسجبة التفرلٓ ٌالحلٍل للتخلض نًّب.
الکلمات الذلیلیة :اٞرتهبع ،الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ ،اٚنآ اٞساٟنٗٓ ،تفطاٗر الهٗاساو،
التفرلٓ ،اٞختٟو ،اٚخٍْ ،الهزتهغ اٞسٟنٕ.

* ؿبلت ال وتٍ ا فٕ فرع ػلٍل المرآو ٌالح ٖج فٕ ربنؼٓ اطفّبو(الهمبلٓ الهمتجطٓ نى اؿرٌدٓ ال وتٍ ا).
smahdi.soltani224@gmail.com
** اٞستبذ الهشب ن فٕ ولٗٓ ا٘وداة ٌ الؼلٍل اٞيطبيٗٓ ثزبنؼٓ اطفّبو ،فرع ػلٍل المرآو ٌالح ٖج.
m.hajis1@yahoo.com
*** اٞستبذ الهشب ن فٕ ولٗٓ ا٘وداة ٌ الؼلٍل اٞيطبيٗٓ ثزبنؼٓ اطفّبو فرع ػلٍل المرآو ٌالح ٖج.
bayanelm@yahoo.com
**** اٞستبذ الهطبػ فٕ ولٗٓ ا٘وداة ٌ الؼلٍل اٞيطبيٗٓ ثزبنؼٓ اطفّبو فرع ػلٍل المرآو ٌالح ٖج.
الىبتت الهطئٌل :سٗ نّ ٔ سـبيٕ يبيٕ
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المقذهة
تؼتجر الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ غبٖٓ سبنٗٓ لى نزتهغ اسٟنٕ ٌايطبيٌٕٖٞ .خلٍ للت وا
نطلم ٖحت شؼجُ ػى أن تحمٗك ِذَ الغبٌٖٓ .تؼ دزر اٚسبس الذٔ ٖئنحى لاٍال دٗابْ
اٜيطبو ٌٖئودٔ الٕ ثًب أنٓ نٍد ْ ،شبنلٓ ،نؼت لٓ ،نخبلٗٓ ٌخبػؼٓ للحك ٌثبسـٓ للؼ ل.
ٖ ل ػلٕ ِذا اٚنر الؼم ٌيبِٗه ػى ذله تا ل ػلٗاُ اٖ٘ابت المرآيٗآ ٌالطآً الًجٍٖآ
ٌسٗرْ اٚيهٓ للهذاِت ٖ .ػٍ المرآو الىارٖم اٚنآ اٜساٟنٗٓ الإ الٍدا ْ ٌٖشاٗر الّٗاب
وًؼهٓ الّٗٓ(آل ػهراو.)103-105 /
لم أوّ ت ػلٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ وخٗرا نى أدبودٖج الهؼظاٍنٗى ٌأشاٗر الإ اٚودٌا
الؼهلٗٓ لّبٖ .مٍل الرسٍل اٚورل (طلٕ اهلل ػلُٗ ٌػلٕ آلُ ٌسلم)َ « :مثَ لُالـللنِ یمنَ َ ا لَاَ ََلِّلم یها

و ََللزلم ینمیه َاوَ ََاللِهمیمیه َامثَ للُالـ َ َذ ل یشاَکلالِل َ ُضا یمنللداىلل سلِّا ََللشلىضا َـللدالللَِیزالـ َ َذل یشا ِـذلمَ یزاولـ َ نللض»( ازٔ،
 :1375د ،450 ،2فٕ شرح اٖ٘ٓ 103آل ػهاراو نزلطإ :1403 ،د  274 ،74نتمإ
ًِ ٔ :1399 ،د.)143 ،1
لم ذور الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ػلٕ أيّب المٍْ ٌا٘لآ الريٗطاٗتى ٌأنار
نًشٍود فٕ دٗبْ اٜيطبوٌٖ .ؼتجر نى ٌظبيف الٍد ْ يشر التؼبٌو اٞرتهبػٕ ،ازالآ الفرلآ
ٌالخٟو ناى الهزتهاغ ،ثطاؾ ٌح اٚخاٍْ ،اٖزابود ٌح الهحجآ ٌالردهآ ،يشار اٚنابو
ٌالطىًٗٓ ٌال فبع ػى لٍْ ٌسٗـرْ الهزتهغ اٜسٟنٌٕ .واذله ٖؼتجار زٌال ِاذا الهحاٍ
المرآياإ الّاابل سااججب ٞزودٖاابود الخٟفاابت ،ػااؼف الؼااسايم ٌالمؼااب ػلاإ الؼااسْ الهؼًٍٖاآ
لٝيطبو(الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ :1381 ،د ٌ 242-243 ،3د.)151 ،17
أِم اٚسئلٓ الريٗطٗحٓ التٕ ت ٌ دٍلّب ِذَ ال اسٓ ِٕ:
 .1نب أِهٗٓ ٌنىبيٓ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ فٕ دٗبْ اٜيطبو ثبػتجب ِب ودٌ ا نرغٍثب ثُ؟
 .2نب ودٌ المرآو فٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ فٕ دٗبْ اٜيطبو؟
 .3نب أسجبة الفرلٓ ٌالخٟو فٕ الهزتهغ اٜسٟنٕ ٌنب الحلٍل ٜزالتّب؟
تهت ِذَ ال اسٓ ثؤسلٍة الٍطفٕ – التحلٗلٕ نؼته ْ ػلٕ آ ا الؼٟنآ الـجبؿجابيٕ
فٕ تفطٗر «الهٗساو»ٌ .ل رهؼت نٍاود ٌثٗبيابت ِاذَ ال اسآ ناى خاٟل لارا ْ الىتات
ٌتحلٗلّب.
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شرح المفاهین الرئیسیة
الذور
ِذَ الهفرودْ نؤخٍذْ ناى نفارودْ « »functionاٜيزلٗسٖآ ٌتؼًإ أودا نّهآ ٌفإ
الؼرثٗٓ لّب نتراودفبت نخ ال ٌ ٌالؼه ٌالخ نٓ ٌالٍظٗفٌٓ .تؤتٕ فٕ ػلم الحطبة ثهؼًإ
ال الٓ الرٖبػٌٗٓ .فٕ ػلم اٞرتهبع تؤتٕ ثهؼًٕ ال ٌ الذٔ ٖتٍ َٞػؼٍ أٌ راس ناى الىا
ٌسٗٔئودٌُٖ .وذله تؤتٕ ثهؼًٕ اٚحر الذٔ تتروُ و ظبِرْ نى سلطلٓ ظٍاِر ترتجؾ ثّذَ
الظبِرْ (سب ٌخبيٕ.)303-304 :1370 ،
الىحذة
ِذَ الهفرودْ نؤخٍذْ نى رذ «ٌد » ٌ «ٖحا »« ،دا َ» ٌ «ٌادا ا» ٌتؼًإ تٍٓدُّا
ٌأُدٓبودَِّٖٓ ٌفرْودَِّٖٓ(اثى فب س ،1389 ،د 90،6ودِخ ا :1373 ،د .)844 ،1لا أشاب اغات
الٕ أو نفرودْ «الٍد ْ» نؤخٍذْ نى نفرودْ «الٍاد »ٌ .الٍاد فٕ الٍالغ شإ ٖ ٞتىاٍو
نى أرسا أث ا ٌثؼ ذله أؿلمت نفرودْ «الٍاد » ػلٕ و شإ ٌٍٖطاف ثبلٍدا ْ( اغت
اٞطفّبيٕ .)757 :1412 ،الهفّهٍل التحلٗلٕ لّذَ الهفرودْ ٖ ل ػلإ اتحابود الشاٗئٗى أٌ
أوخرٌ ،ثؼجب ْ أخرٔ ٖىهى فٕ نفٍّنّب تٍد اٚلٍاو ٌتٍد ا٘ ا ٌتٍد الهطب .
الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ ٖؼرِّو الٍد ْ ثبلتٍدٗ اٞرتهبػٕ الذٔ ٖائودٔ تحمماُ الإ ا٘حاب
اٖٞزبثٗٓ فٕ الؼٟلبت ثٗى الًبس ٌٖطفر ػى اٞدترال الهتجبودل ثًّٗم .وذله فبو تحمماُ
ٖهًغ الـهٍح الٕ تحمٗك ثؼؼّم أفؼلٗٓ ػلٕ ثؼؼّم ا٘خر ٌٖهًغ الؼًظرٖٖٓ .ؼجر الؼٟنٓ
فٕ نٍػغ آخر ػى ِذَ الهفرودْ فٕ اؿب اٚنٓ ٌثًظرْ ارتهبػٗحٓ ٌٖمٍل :اٚنٓ التٕ تحظٕ
ثبلٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ِٕ اٚنٓ التٕ شؼجّب ذٌ ِا و ٌادا ٌنمظا ٌادا ٌِاذا الهمظا
الٍاد ٖجًٕ ػٟلٓ ٌاد ْ ثٗى اٚشخبص(يفس الهظ  :1381 ،د.)185 ،2
ٌِذَ الؼٟلٓ ٌودػٍْ المرآو الّٗب ثؼٗ ْ ػى الزّ ٌالتملٗ اٚػهإٌ .فإ الٍالاغ ِإ
اٞػتهبود ػلٕ المٍاسم الهشاتروٓ ثا  ٞػاى الهفب لابت(يفس الهظا  ،د .)280 :6تؼًإ
الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ثٗى الهطلهٗى تزًجّم ػى اٞزودٌارٗٓ ٌالخٟوٌ .وذله تؼًٕ ٌلٍفّم
فٕ طف ٌاد ػ أػ ايّم الهشتروٗىٌِ .اذَ الٍدا ْ تًجاغ ػاى الجشارٖٓ ٌالهٗا الإ
الزهبػٓ(نـّرٔ :1380 ،د.)205 ،2
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أهمیة وهکاية الىحذة االجتماعیة فی حیاة اإليساو
نى الًظرْ المرآيٗٓ  ٞشه فٕ أِهٗٓ ٌنىبيٓ الٍد ْ اٞرتهبػٗآ فإ دٗابْ اٜيطابو.
ٌٖهىى أو يمٍل ثحسل او أد أودٌا المرآو فٕ دٗبْ اٜيطبو ٌالذٔ تم التؤوٗ ػلُٗ أوخار
نى و شٕ آخر ٍِ ،الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ٌ ،سجت ذله ٖؼٍود الٕ:
 .1اٜيطبو وبيى ارتهبػٕ ٌٖؼاٗ فإ الهزتهاغ ٌٖ ٞهىًاُ تحمٗاك الىهابل ،يٗا
الفؼبي اٜيطبيٗٓ ،الحظٍل ػلٕ الهًبفغ الشرػٗٓ ٌال فبع ػًّب ٌواذله اٞساتهتبع ثابلًؼم
اٜلّٗٓ ا ٞفٕ ظ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ(الـجبؿجبيٕ :1417 ،د 182 ،2دىٗم ،ثٕتب.)29 :
 .2اٜيطبو ثـجؼُ ٖهؼٕ يحٍ الخٟو ٌنى ربيت آخر ٖطٗر يحاٍ الحؼاب ْ ٌاٞرتهابع
ٌثهب أو فـرْ اٜيطبو تئودٔ الٕ الخٟو فٖ ٟهىى لٝيطبو أو ٖهًاغ فـرتاُ ناى ذلاه.
لذله فبو اهلل ٌنى أر ازالٓ الخٟو ٌالحفبف ػلٕ الٍد ْ أ س الرس ٌٌػاغ الماٍايٗى
ٌأ ش اٜيطبو الٕ الىهبل الذٔ ٖلٗك ثُ لٗحظٕ اٜيطبو فٕ ظ ذله ثبلطؼبودْ الحمٗمٗٓ
لًفطُ(الـجبؿجبيٕ :1417 ،د.)183 ،2
 .3الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ تئودٔ الٕ ايطزبل أفراود الهزتهغ فإ الهمظا ٌالّا و فجّاذا
الطجت تـلك اٚنٓ الٍاد ْ ػلّٗمٚ .يّم ٖؼٗشاٍو ثجطابؿٓ ٌودٌو شازب فلاى ٍٖرا أٔ
خٟو ثًّٗم فٕ الهذِت ٌالؼمٗ ْ( ارغ :الهظ الطبثك :1381 ،د.)236-237 ،3
 .4زٌال الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ٖئودٔ الٕ الٍِى ٌػا ل الرغجآ ٌػا ل تحها الهطائٌلٗٓ
دٗبل أودا الٍارجبت اٞرتهبػٗآٌ ،المٗابل ثابٚودٌا اٞرتهبػٗآ فإ الهزتهاغ اٜساٟنٕ
ٌٖمؼٕ ػلٕ الت ا الهزتهغ اٜسٟنٌٕ .وذله تطفر ػاى زٌال أِهٗآ الماٗم الهشاتروٓ
ٌاو الرلبثٓ اٞرتهبػٗٓ ستفم ثذله تؤحٗرِب.
فٕ نخ ِذَ الظرٌو ًّٖاب أسابس الهزتهاغ ٌتتفىاه الحٗابْ اٞرتهبػٗآ فٗؼابيٕ
الهزتهغ نى الفٍػٕ .تتٟشٕ الٍد ْ ٌٖختفٕ الًظبل نى الهزتهغ ٌتخرد دٗبْ اٜيطابو
ػى اتسايّب ٌتتؤزل ٌٖؼابيٕ الًابس ناى الًتابيذ الطالجٗٓ فإ الا يٗب ٌالؼاذاة الىجٗار فإ
ا٘خرْ(الـجبؿجبيٕ :1381 ،د 569-575 ،3رٍاودٔ آنلٕ.)379-380 ٌ 249 :1389 ،
.5الؼ ٖ نى اٖ٘بت المرآيٗٓ ( ارغ :آل ػهراو 103 /ايفبلٖ )46 /شٗر الٕ أو الٍدا ْ
اٞرتهبػٗٓ التٕ تجًٕ ػلٕ أسبس الؼمبي ٌالتمبلٗ الهشتروٓ ِٕ نج أ الّإ ٖائودٔ الإ
الطؼبودْ للهزتهؼبت فٕ ال يٗب ٌا٘خرٌْٖ ،ؼرع ػلٕ اٜيطبو وٗفٗٓ التؼبٖ نغ ا٘خارٖى
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غم ٌرّبت الًظر الهختلفٓ .ثًٗهب ٖئودٔ دت الًفس ٌالتىجر ٌاحب ْ ثؼاغ الخٟفابت فإ
ٌرّبت الًظار الإ ازالآ اٞيطازبل اٞرتهابػٕ ٌػاؼف ثًٗآ الهزتهاغ ٌالمؼاب ػلٗاُ
يّبيٗب( ارغ الـجبؿجبيٕ :1381 ،د.)280-282 ،6
األدوار القرآيیة فی الىحذة االجتماعیة
تًمیة التعاوو االجتماعی
نى أودٌا المرآو فٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ يشر التؼابٌو اٞرتهابػٕ ٌتؼابٌو الًابس ناغ
ثؼؼّم .دطت ٌرّٓ الًظر اٜسٟنٗٓ فبو أػؼب الهزتهاغ اٜساٟنٕ ِام أػؼاب رطا
ٌاد (الىلًٕٗ :1365 ،دٌٖ )165 ،2شب ن ثؼؼّم الجؼغ فٕ الّهاٍل ٌٖزات ػلاّٗم أو
ٖتىبتفٍا لٗحلٍا الهشبو ثبلتؼبٌو.
او اهلل ٖ ػٍ الزهٗغ فٕ المرآو الىرٖم الٕ التؼبٌو ٌالهشب وٓ فٕ الخٗر ٌالتمٍٔ ٌػ ل
التؼبٌو فٕ اٜحام ٌالؼ ٌاو(الهبيا ٌْ ) 2 /ناى ربيات آخار ًٖتما ػاؼف ٌخهاٍل ثؼاغ
الهطلهٗى فٕ ادمبق الحمٍق للهحرٌنٗى ٌالهشرودٖى نى أٌؿبيّم ٌٖؼبتجّم لبي:ٟ
ِّنا یَا َلبیي یُالـلّد ی َ ااولـنذ َ ل َا یمَ َ ا یم َنالـز َجِل َیاولـن َذِء َولـ یِّـ َشلنیا﴾ا(يطب  )75 /ا
﴿ا َو َمِالَ ُهالاَاتقََِیل َ
نى نظبودٖك اٚودٌا المرآيٗٓ فإ الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ ناى أرا تًهٗآ التؼابٌو فإ
الهزتهغ اٜسٟنٕ ٌدٗبْ اٜيطبو :المب التحٗٓ ػلٕ و نئنى ػًا زٖب تاُ(ايؼبل ،)54/ود
التحٗٓ ثؤفؼ أسلٍة دتٕ أحًب الظ(ْٟالىلًٕٗ ،يفس الهظ  ،د ،)366 :3الحؼٍ الفؼبل
فٕ اٞرتهبػبت ال ًٖٗحٓ نخ ط ْٟالزهبػٓ ٌالزهؼٓ ٌودفغ السوبْ(ثمرَ ،)43 /اٞلتاسال يحاٍ
اٚلب ة ٌالزٗراو نى أٔ شؼت أٌ ودٖى وبيٍا(الًطب  ،)36/دت الخٗر ٌالتؼجٗر ػاى أخلاض
اٚنبيٕ الملجٗٓ ٌؿلت الردهٓ ٌالهغفرْ نى اهلل ٜخٍتُ الهئنًٗى(الحشر 10/اثراِٗم.)41 /
الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ فٕ تفطٗر اٖ٘ٓ  200نى سٍ ْ آل ػهاراو خاٟل شارح الٍارجابت
اٞرتهبػٗٓ الهتؼلمٓ ثتًهٗٓ التؼبٌو فٕ الهزتهغ اٜيطبيٕ ٖشٗر الٕ الهٟدظبت التبلٗٓ:
 .1فٕ اؿب الهزتهغ تئودٔ الٍد ْ ٌالتؼبٌو اٞرتهبػٕ الٕ تٍدٗا الما ات الفرودٖآ
ٌتطفر ػى لٍْ ِبيلٌٖٓ .زت ػلٕ اٜيطبو فٕ وبفآ الظارٌو ٌاٚزنًآ أو ٖزهاغ ل اتاُ
الهؼًٍٖٓ ٌٖرتت شئٌو دٗبتُ فٕ ظ التؼبٌو اٞرتهبػٕ.
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.2يظرا الٕ أو التؼبٌو اٞرتهبػٕ ّٖ و الٕ الحظٍل ػلٕ الطؼبودْ الحمٗمٗٓ فٕ ال يٗب
ٌا٘خرْ ٌ ،ود فؼ « اثـٍا» فٕ تله اٖ٘ٓ نجبشارْ ثؼا رهلآ ﴿ولتقلِّلال اـالُّلهاتمل لِّن﴾.
لٗ ل ذله ػلٕ أو الطؼبودْ الىبنلٓ ٌالحمٗمٗٓ  ٞتتحمك ا ٞفٕ ظ التؼبٌو اٞرتهبػٕ.
 .3اٚنر ثتؤسٗس الهزتهغ ٌالتؼبٌو اٞرتهبػٕ ػلٕ أسبس اٞتحابود ٌالتٍدٗا ٖ ،ائودٔ
الٕ الحفبف ػلٕ الهظبلح الهبودٖٓ ٌالهؼًٍٖٓ ٌال فبع ػاى الهزتهاغ اٜيطابيٕ(الـجبؿجبيٕ،
 :1381د.)154-158 ،7
تحریر المجتمع هى التفرقة واالختالف
للؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ دٍل ِذا ال ٌ ٌرّٓ يظر ػهٗك ٌٞفت لٟيتجبَ فٕ ػلم اٞرتهابع.
الؼٟنٓ فٕ الج آٖ ٖمٍل ثتحلٗ وٗفٗٓ د ٌث الخٟو ثٗى الًبس ٌحم ٖجٗى الحلاٍل التإ
تطفر ػى تملٗ الخٟو ٌاطٟدٌُ .ثؼ ذله ،دٍل وٗفٗآ يشاٍ الخاٟو ٖماٍل« :لىا
ايطبو يسػٓ ت فؼُ الٕ تٍظٗف ا٘خرٖى ٌاستغٟلّم».
ا٘و اذا أػفًب الٕ نب سجك ِذَ الهٟدظٓ ثؤو اٚشخبص ثبلؼرٌ ْ ٖختلفٍو فٕ الخلك
ٌنًـمٓ الحٗبْ ٌالؼبودات ٌاٚخٟق التٕ تًجغ ػى الخلك ٌنًـمٓ الحٗبْ ،يطتًتذ نى ذلاه
أو اختٟو الشرايح ّٖ ود ودايهب الؼ الٓ اٞرتهبػٗآ ٌالهزتهاغ الظابلحٌٖ ،رٖا وا لأٍ
استغٟل الؼؼٗف ٌٖؼـٕ الؼؼٗفٓ أل نهب ٖؤخذ نًُ.
ٌاٚسٍأ نى ذله أو الغبلت ٖرٖ اساتغٟل ٌاساتجؼبود الهغلاٍة ودٌو ٖا فغ لاُ شاٗئب،
ٌثبلتبلٕ ٖٔزجٓر الهغلٍة ثبلؼرٌ ْ ػلٕ أو ٖلزؤ الٕ الخ ػٓ ٌالهىٗ ْ ػا الغبلات الإ أو
ٖحظ ػلٕ الم ْ ًٌٖتمم نى الظبلم أش اٞيتمبل ثطجت ظلهُ .اذو فابو يشاٍ الخاٟو
سٗئودٔ فٕ الًّبٖٓ الٕ الفٍػٕ ٌٖمؼٕ ػلٕ الجشر .نهب ٖؼًٕ أيُ ٖطالت اٜيطابو فـرتاُ
لـنلُِالللاّال ّمل اداول ی
م َلشَا َاتلِو َ لمِّل﴾
ٌٖفط سؼبودتُ ٌتشٗر اٖ٘ٓ التبلٗٓ الٕ ِاذَ المؼاَٗٓ ﴿ :واملِ َ
االِنا ّ
(ٍٖيس( )19 ،الـجبؿجبيٕ :1417 ،دٌ .)146-148 ،4أ ودو الؼٟنآ لابيٌ :ٟواذله اٖ٘آ
التبلٗٓ:
اـذـكاوَ لقَمه﴾ا(ٍِود)118 /ا ا
ك َاو َ
يزلـِّنامخ لمَ َ اللا ّ َامن َار یمهار ُّ َ
﴿ َوالاا َ
ٌوذله اٖ٘ٓ التٕ وبيت نحٍ الًمبش:
الـنُِاتينِالو َ لَمِّلاتيد﴾ا(الجمرْ )213 /ا
﴿ اـ ی َي ُ َها ََ َ ّ
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وهب ٞدظتم أو ِذا الخٟو أنر ػارٌ ٔ ٌيشاٍيُ ثاٗى أفاراود الهزتهاغ نحتاٍل ٚو
الخلمٓ نختلفٓ ثطجت اختٟو الهٍاود .غم أو الزهٗاغ ٌفماب للهظّار ثشار ٌالٍدا ْ فإ
الهظّر الٕ ود رٓ نب تئودٔ الٕ تٍدٗ اٚفىب ٌاٚفؼبل ٌلىى الختٟو فٕ الهٍاود لُ التؼب
خبص ٌٍِ اٞختٟو فٕ اٚدبسٗس ٌاٜود اوبت ٌاٚدٍال.
اذو ٖتح الًبس نى ربيت ٌفٕ يفس الٍلت ٖختلفٍو نى ربيت آخرٌ .اٞختٟو فإ
اٚدبسٗس ٌاٜود اوبت ٖطفر ػى اٞختٟو فٕ ا ِٚاو ٌا٘نبلٌ .اٞخاتٟو فإ اِٚا او
ٖئودٔ الٕ اٞختٟو فٕ اٚفؼبلٌ ،ثبلتبلٕ ٖطفر ذله ػى خل فٕ الًظبل اٞرتهبػٕ(يفس
الهظ  ،د.)177 :2
الهٟدظٓ الهلفتٓ للًظر فٕ ألٍال الؼٟنٓ الـجبؿجابيٕ داٍل ِاذا الهٍػاٍع ِإ أياُ
ٖؼتم ثؤو الخٟو يبثغ ػاى الفـارْ ٌٖ ٞهىاى نًؼاُ ثا ٖزات تؼ ٖلاُ ٌاطاٟدُ .فإ
وتبة«المرآو فٕ اٜسٟل» ٖشرح وٍو الخٟو ثٗى الًبس فـرٖب ٌذاتٗب ثؤو اختٟو الجشار
ًٖجغ ػى الؼم نهب ٖؼًٕ أو الؼم  ،يفطُ ٖطجت التساع ٌالخٟو.
اذو الؼم الذٔ ٖطجت الخٟو ٖ ٞهىًُ نًغ الخٟوٌ ،ثًب ػلٕ ذلاه فابو الماٍايٗى
ٌالًتبيذ الًبثؼٓ نى الؼم الجشرٔ لام تماغ أثا ا ػلإ ِاذَ الخٟفابت ،ثا أطاجح ناى
الؼاارٌ ٔ اٞػتهاابود ػلاإ الٍداا ْ اٞرتهبػٗاآ فاإ ظاا تشاارٖغ الاا ٖى ٌظّااٍ
الٍدٕ(الـجبؿجبيٕ 80 :1379 ،الزٗبشٕ.)58-60 :1426 ،
ٖهىى تلخٗض آ ا الؼٟنٓ فٕ ِذا الهزابل فإ ِاذا الماٍل :او الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ
الهؼمٍلٓ فٕ ظ اٞلتسال ثبل ٖى ٖهىًّب اطٟح الفـرْ ثبلفـرْ ٌتخلاض الهزتهاغ ٌدٗابْ
الجشر نى الخٟو ٌالتفرلٓٚ .يُ وهب أو الفـرْ التؼت ٌد ْ ٌاتحبود الهزتهؼبت الجشارٖٓ،
يفس ِذَ الفـرْ تطجت الخٟفبت ثٗى الجشر ٌنزتهؼبتّم ٌالخٟو نى الؼرٌ ٖبت لحٗابْ
اٜيطبو اٞرتهبػٗٓ ،اذو ٖزت أو ٖتٍار ودٖى الّٕ ٌٌدا ْ اساٟنٗٓ ناى أرا تطآٍٖ
الخٟفبت.
يشر األخىة واإلخاء
ثهب أو الهزتهغ اٜسٟنٕ اُسِّس ػلٕ أسبس الؼٟلبت الٍودٖٓ ٌالهخلظٓ فتؼتجر اٚخاٍْ
ٌاٜخب نى ا ِٚاو الهًشٍودْ فٕ يشر الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ .فٕ الٍالغ ،تشٗر اٚخٍْ ٌاٜخب
فٕ الخمبفٓ اٚخٟلٗٓ لٝسٟل الٕ الشؼٍ ثبلمراثٓ ٌالؼٟلٓ الملجٗٓ الحهٗهٓ ثٗى أػؼب اٚنٓ
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اٜسٟنٗٓ .نهب ٖؼًٕ أو الًبس ٖؼتجرٌو الهزتهغ الذٔ ٖؼٗشٍو فُٗ ٖؼٍود الّٗم ٌٖشؼرٌو
ثبلمراثٓ تزبَ الزهٗغ ٌِذا اٜدطبس ٖىٍو فٕ سجٗ اهلل سجحبيُ ٌتؼبلٕ فمؾ .اذا لم ٖىى
وذله فطٗئودٔ اٚنر الٕ الؼ اٌْ ثٗاًّم فإ المٗبنٓ(الؼٟنآ الـجبؿجابيٕ :1381 ،د،18
.)472 ٌ 181
او تًظٗم الؼٟلبت نغ ا٘خرٖى ػلٕ أسبس اٞتزبَ يحٍ اهلل تؼابلٕ ٌؿلات الحاك ناى
أِم الـرق لتٍظٗف ؿبلبت الهزتهغ ناى أرا ا ٞتماب ثابلفرود ٌثبٚنآ اٜساٟنٌٗٓ .ح
اٚخٍْ ٌاٜخب ِذَ تؼهى استهرا الظ البت ٌيشر الهحجآ ٌنبودانات تزارٔ يحاٍ الحاك
ستىٍو ثبلٗٓ ٌنئحرْ ٌتؼجِّ الـرٖك لجًب الًفس ٌثًب ا٘خرٖى.
نى آحب اٚخٍْ ٌاٜخب فٕ الهزتهغ :ثًب نزتهغ تؼم فُٗ اٚخٟق الحهٗا ْ ٌالظافبت
الًجٗلٓ ٌٖشؼر و الًبس ثبٚنبو ٌاٞدتارال ٌٖ ٞفىارٌو ا ٞفإ الرلإ ،التطابنٕ ٌتـاٍ
أيفطّم ٌنزتهؼّم اٜسٟنٕ ٌٖؼجِّ ٌو الـرٖك يحٍ لإ أيفطاّم ٌا٘خرٖى(الـجبؿجابيٕ،
يفس الهظ  473 :اثٍالحطًٕ.)52-46 :1388 ،
بًاء روح المحبة والرحمة
ثطؾ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ػلٕ أسبس ؿبػآ اهلل ٌ ساٍلُ ٌفإ ظا الؼها ثؤٌانرِهاب
ٌترن يٍاِّٗهبٖ ،حمك ِ فب نًشٍودا آخرا فٕ دٗبْ اٜيطبو ٌٍِ ثًب ٌح الهحجٓ ٌالحًابو
( ارغ آل ػهراو 31 /التٍثٓ .)14 /تجبودل نشبػر الحًبو ٌالهحجٓ ثاٗى الًابس(الفتح)29 /
ٖهّ الـرٖك لهحجٓ اهلل ٌػـبٖبَ الخبطٓ لٝيطبو ٌالهزتهغ الهائنى ثابهللِ .اذَ الهحجآ
تؼسز الحًبو فٕ للٍة الهئنًٗى ٌتزرٔ فٕ يفٍسّم الفـرْ.
ٌنى أر استخ ال ذله ثؤسلٍة طحٗح ٖزات تؼسٖاس اٚدبساٗس الطابنٗٓ ٌاٜلّٗآ
ٌازالٓ الؼمجبت التٕ تؼٗك تًهٗتّب ٌازودِب ِب نهب ٖؼًٕ ٖزت تظفٗٓ الملت ٌياسع الؼاغًٗٓ
ٌالخٟو نًٌُ ،ثؼ ذله ٖطله الـرٖك اوجب سفًٗٓ الؼشك الش ٖ نبػٗب يحٍ الخبلك ػاس
ٌر (الـجبؿجبيٕ :1362 ،الهمبلٓ الا .)14اذو ٖهىى أو يطتًتذ ثاؤو الٍدا ْ اٞرتهبػٗآ
نغ الهحجٓ اٜلّٗٓ ٌفٕ ظ نؼرفٓ الحك ٌتحمك الهؼبٖٗر اٚخٟلٗٓ فٕ الهزتهغ الجشارٔ،
تئودٔ الٕ ثًب ٌح الهحجٓ ٌالحًبو ثٗى الهئنًٗى ٌاٚنٓ الهئنًٓ ثبهلل (يفس الهظ ).
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يشر السکیًة واألهاو
نى أِم الهّبل المرآيٗٓ للٍد ْ اٞرتهبػٗآ ثزهٗاغ أيٍاػّاب ٌأشاىبلّب ،الحفابف ػلإ
الطىًٗٓ ٌاٚنبو فٕ الحٗبْ الجشرٖٓ ٌالهزتهغ اٜسٟنٕ ٌتزًاجّم ػاى الحارة ٌالخاٟو
ٌالفرلٓ ٚو الٍد ْ تؼسز الشؼٍ ثحت ا٘خرٖى ٌالتؼبٌو الهتجابودل ٌتمؼإ ػلإ رهٗاغ
الفتى اٞرتهبػٗٓ التٕ تًجغ نى الغرٌ ٌدت الًفس ٌالطؼٕ الٕ تحمٗاك اٚفؼالٗٓ ػلإ
ا٘خرٖى .فٕ الٍالغ ل ذور المرآو التفرلٓ وشفٗر دفرْ نى الًب التٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗآ
تسٖ خـر الطمٍؽ فٕ ِذَ الحفرْ ٌتٍفر اٚناى للهزتهاغ اٜيطابيٕ(الـجبؿجبيٕ:1417 ،
د /103 « 371 ،3آل ػهراو»).
ٖزت ػلٕ اٜيطبو ٌاٚنآ اٜساٟنٗٓ ٌالهئنًآ التهطاه ثحجا اهلل الهتاٗى ٌالؼها
ثبلٍارجبت ال ًٌٖٗٓ ،اٞلتسال ثبلح ٌود اٚخٟلٗٓ ٌيشر حمبفآ أودا اٚنبيآ ٌالتارٌٖذ لتحها
الهطئٌلٗٓ ٌالحفبف ػلٕ ػرع ٌسهؼٓ ا٘خرٖى اٞرتهبػٗآ ٌاٞلتاسال ثابٚودة ٌاٞدتارال
لٙخرٖى ٌتزًت التؼظت ٌالىراٌِٗٓ ،اٞثتؼبود ػى دت الهبودٖبت ٌالـهاغ ٌواذله تزًات
الؼ اٌْ نغ ا٘خرٖى ٌدت الاًفس الؼا ٌايِٕ .اذَ اٚناٍ تطاجت الحفابف ػلإ الٍدا ْ
اٞرتهبػٗٓ ٌتٍفٗرِب ٌثبلتبلٕ تئودٔ الٕ يشر الطىًٗٓ ٌاٚنبو فٕ الهزتهغ( اراغ الؼٟنآ
الـجبؿجبيٕ :1381 ،د.)487-481 ،18
الحفاظ علی قىة وسطىة المجتمع اإلسالهی
ل ؿلت المرآو الحىٗم نى الهطلهٗى تؼسٖس المٍٔ الزطاهبيٗٓ ٌالؼطاىرٖٓ ناى أرا
تخٍٖف اٚػ ا (اٞيفبل .)60/لذله دذ ِم نى الهًبزػبت ٌاػتجرِب تهّٗ ا ٚػٗٓ لفم ِم
الطـٍْ ػلٕ للٍة اٚػ ا (اٞيفبل.)46/
ٖج ٌ أو ٌد ْ الهئنًٗى ٌارتهبع اٜسٟل اٜيطبيٕ فٕ وبفآ اٚطاًبو ػلإ اٚطاؼ ْ
ال اخلٗٓ ٌالخب رٗٓ ٖئودٔ الٕ الحفبف ػلٕ ِاذَ الّٗهًآ ٌالطاـٌٍْ .اذا أ اود الهطالهٍو
الحفبف ػلٕ ِذَ المٍْ ٌالّٗهًٓ ػلٕ الظاؼٗ الؼابلهٕ فبلطاجٗ الٍدٗا لّاذا اٚنار ِاٍ
اٞلتسال ثبلٍدا ْ ٌاٞتحبود(الـجبؿجابيٕ :1381 ،د 151 ،7سالـبيٕ يابيٕ142 :1386 ،
نحه ٔ آشًبيٕ.)255-256 ٌ 174 :1392 ،
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أسباب الخالف وحلىل إلزالته
الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ( دهُ اهلل) ٖؼتجر اٞلتسال ثبلمٗم الؼمبي ٖآ ٌالؼهلٗآ لٝساٟل أنارا
ػرٌ ٖب لًشر الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ فٕ الهزتهغ اٜسٟنٕ ٌٖؼتم ثهب ٖلٕ:
فٕ الهزتهغ الهخبلٕ الهمجٍل الذٔ ّٖ و المارآو الٗاُ ٞ ،تؼتجار الٍدا ْ ٌالتهبساه
اٞرتهبػٕ شؼب ات ٌتٍطٗبت أخٟلٗٓ نحؼٓ ث ِٕ نجبود ْ ػهلٗٓ أرراِاب اهلل فإ وبفآ
الشئٌو اٞػتمبودٖٓ ،اٚخٟلٗٓ ٌالؼهلٗٓ ٌفمب لخـٓ ٌنطب يٗطٕ ٌوذله فابو الخابلك ػاس
ٌر ل لبل ثجًب حمبفتّب فٕ شئٌو ودًُٖ وبفٓ(الـجبؿجبيٕ :1417 ،د .)340-342 ،1فإ
المرآو الىرٖم ثبٜػبفٓ الٕ تح ٖ نطب ٌتؼسٖس أسجبة اٞتحبود ،تام ذوار أساجبة التفرلآ
ػلٕ أيّب آفٓ ارتهبػٗٓ تؼرة الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ ٌؿارح دلاٍ ٞنلهٍسآ ٌػهلٗآ لا فغ
نؼب ِب( ارغ يفس الهظ ).
ٌل أشب الؼٟنآ الـجبؿجابيٕ فإ ثٗبياُ ٚساجبة الخاٟو ٌالتفابٌت الإ" الفاٍا ق
ٌاٞختٟفبت فٕ الظفبت اٚخٟلٗٓ ٌالشخظٗٓ ٌالفٍا ق ال ًٖٗٓ ٌالهذِجٗٓ ٌوذله الفٍا ق
فٕ الؼه ٌالتظرو ٌالفٍا ق الًبتزٓ ػى اٚسجبة الخب رٌٗٓ ".ل أشب الٕ دلٍل للٍلبٖآ
نًّب ٌوذله ؿرق للتخلض نًّب ٌنحب ثتّب:
فٗهب ٖخض الحبلٓ اٌٚلٕ فم اػتجر أو الح لّذا التح ٔ الخـار ٖهىاى فإ الترثٗآ
ال ًٖٗٓ لٛشخبصٌٖ ،مٍل« :الترثٗٓ ال ًٖٗٓ لّب نٗاسْ تسٖا وا ِاذَ الخٟفابت»(يفاس
الهظ  ،د.)217 :4
حبيٗب فم اػتجر أو الفّم الهًّزٕ للهؼاب و ال ًٖٗآ فإ الشائٌو اٞرتهبػٗآ نؼٗاب
ٌنررغ ٜزالٓ الخٟفبتٌٖ ،ؼتم ثؤو فٕ نزتهغ آخر السنبو ثطجت ٌرٍود اٜنابل الهؼظاٍل
ٌاتجبع ا٘خرٖى لُ ًٖشر فّم ٌاد ٌطحٗح للهؼب و ال ًٖٗٓ ٌِذا الفّم لى ٖمجا الخـاؤ.
ٌفٕ الهزتهغ الهخبلٕ فٕ زنى الغٗجٓ ٍٖر فّم طحٗح ٌنًّزإ للهؼاب و ال ًٖٗآ فإ
الشئٌو اٞرتهبػٗٓ ٌذله ثفؼ دىم الاٍلٕ الفمٗاُ الزابنغ للشارايؾ ٌاشاراو الخجارا
ٌػلهب ال ٖى ؿجمب للؼٍاثؾ الًسّٖٓ ٌالشفبفٓ تهبنب(يفس الهظ  ،د.)343 :1
حبلخب ل اػتجر يشر الخمبفآ ا ل ًٖٗآ فإ الهزتهاغ ٌتز ٖا ِب ثظاٍ ْ نطاتهرْ ،داٟ
لهٍارّٓ الحرة الهمبنٓ ػ ِب ٌٖؼتم ثؤو المرآو ل ولّف رهٗغ أػؼب الهزتهاغ لٗا ػٍا
ا٘خرٖى الٕ الخٗر ٌفٕ دبل ػ ل اطٟح إٌس الفطبود ٌالهفط ٖى ٖزت نؼبلجتّم ٌيجاذ

دور القرآن فی توحید المجتمع فی نظرة العالمة الطباطبائی 00/

نخٗرٔ الشجّبت لٗتم نًؼّم ػى لٗبودْ الهزتهغ ٌلؼت ودٌ فُٗ( ارغ يفس الهظا  ،د:4
.)220-221
اثؼب ٖؼتم ثؤو الخٟو يبتذ ػى الجؼ نى نح الطىى ٌػ ل انىبيٗآ الحظاٍل ػلإ
الهؼب و ال ًٖٗٓ الحمٗمٗٓ أٌ الخرو ٌالؼزس ػى الفّم ٌاٜود ان الظحٗح للحمبيك ال ًٖٗآ.
ٌل اػتجر أو ازالٓ ِذَ ا٘فٓ ٖتٍلف ػلٕ استؼهبل الـرٖمٓ الؼهلٗٓ التإ ٌ ودت فإ اٖ٘آ
 153نى سٍ ْ أيؼبل ٌِٕ .اتجبع الظراؽ الهطتمٗم اٜلّٕ ٌتزًت الحلٍل اٚخرٔ.
ٌوذله ل ذور د ٟآخر فإ ِاذا الشاؤو ٌِاٍ دبرآ الهزتهاغ الإ تـجٗاك اٚنار
ثبلهؼرٌو ٌالًّٕ ػى الهًىر وفرٖؼٓ ٌفٕ شرح اٖ٘ٓ  104نى سٍ ْ آل ػهراو ،اػتجر أو
تشىٗ فرق خبطٓ لتًفٗذ ِذَ الفرٖؼٓ أنرا ِبنابٌٖ ،زات اٞلتاسال ثبلٍدا ْ ناى ربيات
ٌالًّٕ ػى التفرلٓ ٌالخٟو نى ربيت آخرٌٌ ،فمب لٍد ْ الطٗبق فبو ذلاه ٖا ل ثٍػاٍح
ػلٕ ال ٌ الريٗطٕ للتخجٗت ٌالتهبسه اٞرتهبػٕ.
ٌسجت ذله ٖؼٍود الٕ أيُ فٕ الهزتهغ اٜيطبيٕ و فرود نى أػؼاب الهزتهاغ ثفؼا
اودا اوُ لؼرٌ ْ ٌأِهٗٓ ال ٌ اٞرتهبػٕ للٍد ْ ٖؼتجرِب نظ الب نى الهؼرٌو ٌّٖتم ثّاب،
ٌيظرا الٕ الخـر الىجٗار ٌالها نر للتفرلآ ٌالخاٟو أػؼاب الهزتهاغ ٖؼتجرِهاب أػؼاب
الهزتهغ أوجر نظبودٖك الهًىر ًٌٍّٖو ػًّهبٌ .تتٍفر ا ٚػٗٓ لًشر الٍد ْ ٌيفٕ الخاٟو
نى خٟل التسال الزهٗغ ثهطئٌلٗٓ اٚنر ثبلهؼرٌو ٌالًّٕ ػى الهًىار الّبنآ( ارغ يفاس
الهظ  ،د 195-211 :4الزٗبشٕ.)55-72 :1426 ،
يتیجة البحث
الزه التبلٗٓ تلفت اٞيتجبَ الّٗب ثبػتجب ِب يتبيذ لّذَ الهمبلٓ:
 .1دطت ٌرّٓ يظر الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ ٖٔؼتجار ثًاب الٍدا ْ ٌيشارِب ادا ٔ الهّابل
اٞرتهبػٗٓ للمرآو.
 .2نِى ودأة المرآو أوّ اهلل ٖؤنر ثتذوُّر يؼهٓ الٍد ْ ٌ اٞتّحابود ،لتىاٍو الا حػٍْ للٍدا ْ
اٞرتهبػٗٓ ػلٕ أسبس الخٗر ٌالّ آٖ الظحٗحٓ ث  ٞػى اٚنر ثبلتملٗ اٚػهٕ.
 .3ل ذور الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ الٍد ْ اٞرتهبػٗٓ وم ْ ٌأودات أٌلٗٓ فٕ دٗبْ اٜيطبو
ٌل اػتجر تًهٗٓ التؼبٌو اٞرتهبػٕ ،تخلض الهزتهغ نى التفرلٓ ٌاٞختٟو ،يشر اٚخاٍْ
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ٌاٜخب  ،ثًب ٌح الهحجٓ ٌالحًبو ،ثطاؾ الطاىًٗٓ ٌاٚناى ،الحفابف ػلإ لاٍْ الهزتهاغ
اٜسٟنٕ ٌِٗهًتُ نى الٍارجبت الّبنٓ لّذا الهحٍ المرآيٕ.
.4ل ذور الؼٟنٓ الـجبؿجبيٕ اٞختٟو ٌالتجبٖى فإ الظافبت اٚخٟلٗآ ٌالشخظاٗٓ،
اٞختٟو فٕ ال ٖى ٌالهذِت ،اٞخاتٟو فإ التظارو ٌالؼها ٌالخٟفابت الًبتزآ ػاى
الؼٍان الخب رٗٓ وؤسجبة للتفرلٓ ٌآفبتّب فٕ ؿرٖك تحمك الٍد ْ اٞرتهبػٌٗٓ .لا أشاب
الٕ الحلٍل الؼهلٗٓ للتخلض نى ِذَ ا٘فبت ٌنحب ثٓ التفرلآ :يشار الترثٗآ ال ًٖٗآ فإ
الهزتهغ ،اٞتجبع ال ايم للظراؽ الهطتمٗم ٌثبلتسانى نغ يشر اٚنر ثابلهؼرٌو ٌالًّإ ػاى
الهًىر فٕ الهزتهغ اٜسٟنٕ.
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المصادر والمراجع
القرآن الکریم.
اثى فب س ،اده 1389 .ق ،هعجن هقاییس اللغة ،دمَّمُ ػج الطٟل نحه ِب ٌو ،ثٗرٌت :ودا الزٗ .
رٍاودٔ ا٘نلٕ ،ػج اهلل1389 .ش ،المجتمع فی القرآن ،لم :نروس اٞسرا للًشر.
دىٗم ،سٗ نحه ثبلر .ثٕتب ،الىحذة اإلسالهیة فی القرآو والسًة ،ؿّراو :نئسطٓ تجٗبو الخمبفٗٓ.
الخٍ ٔ الشرتٍيٕ ،سؼٗ 1403 .ق ،أقرب المًارد ،لم :نىتجٓ آٖٓ اهلل نرػشٕ.
ودِخ ا ،ػلٕاوجر1373 .ش ،القامًس ،تحت اشراو نحه نؼٗى ٌسٗ رؼفر شّٗ ٔ ،ؿّراو :ودا يشار
ربنؼٓ ؿّراو.
ازٔ ،اثٍالفتٍح1375 .ش ،تفسیر ريضالجىان يريحالجىان ،دممُ نحه ثبلر ٖبدمٕ ،نشّ  :ودا يشر
الرٌػٓ الرػٍٖٓ.
اغت اطفّبيٕ ،دطٗى ثى اثٍالمبسم1412 .ق ،المفردات فی غریة القرآن ،ثٗرٌت :ودا الشبنٗٓ.
سب ٌخبيٕ ،ثبلر1370 .ش ،هىسىعة العلىم االجتماعیة ،الـجؼٓ اٌٚلٕ ،ؿّراو :ودا يشر وّٗبو.
سلـبيٕ يبيٕ ،سٗ نّ ٔ1386 .ش ،يظرة إلی هکاية وهفهوىم الىحوذة الىطًیوة فوی القورآو ،يشارْ
ؿلٍع الفظلٗٓ ،لم  ،24لم :ن سٓ اٜنبل الخهًٕٗ الؼلٗب.
الـجبؿجبيٕ ،سٗ نحه دطاٗى1417 .ق ،المیزان فيی تفسيیر القيرآن ،ثٗارٌت :نئسطآ اٞػلهإ
للهـجٍػبت.
الـجبؿجبيٕ ،سٗ نحه دطٗى1362 .ش ،يهایة الحکمة ،لم :نئسطُ يشر اٞسٟل.
الهزلطٕ ،نحه ثبلر1403 .ق ،تحار األوًار ،ثٗرٌت :نئسطٓ الٍفب .
نحه ٔ آشًبيٕ ،ػلٕ1392 .ش ،المجتمع المثالی مه مىظًر القرآن الکریم ،الـجؼٓ اٌٚلٕ ،لم :ودا
يشر ثٍستبو وتبة.

