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 در حدحث شیعه« حجج و سرادقات»معناشناسی، مختصات و مصادیق 

 کاوس روحی برجدق
 **پوران میرزاخی

 دهچکح
:آموزه گز=ره:حکی:=ز که:در: ه<ی:مخعدد#:مع<رف:و:حق<یق:فر=و=جی:در:ب<ره::ه<ی:رو=یی:پیچرده:

=ست:و:برخی:=ز:=جدحشهذد=ن:=سالمی:«:حجب:و:سر=دق<ت»آن:بی<ن:شده:=ست#:بحث:=ز:
گون#:م<جذد:فقه:=لحدحث#:عرف<ن:و:حکهت#:در:الب;ه:الی:مط<ل;ب:و:ج;ه::در:ش<خه گوج< ه<ی:

ک<و :و:تحلرل:رو=ح<ت:شرعی#:به:تجرین::د=خخهبه:طور:مسخقل#:به:آن:پر :ب<: =جد":=ین:جوشخ<ر
پرد=خخ;ه:و:ب;ه:=ی;ن:«:حجب:و:س;ر=دق<ت»ه<#:مخخص<ت:و:مص<دیق::رو=یی:مف<هرن#:ویژگی

گوج;ه ک;;ه:جس;جت:مر;;<ن:=ی;ن:دو#:ع;<م:و:خ;;<ص:=س;ت؛:ب;;ه: ک;;ه::جخرج;ه:دس;ت:ح<فخ;;ه:=س;ت: =ی:
ز:ته;<می:مر=ت;ب:خلق;ت:تع;<لی:و:مخلوق;<ت#:=ع;ن:=:حجب:به:مفهوم:م;<جع:ب;ودن:مر;<ن:ح;ق

کذذ;;;ده#:فق;;; ::ش;;;ود؛:=م;;;<:س;;;ر=دق<ت:ب;;;ه:مفه;;;وم:=ح<طه:حخ;;;ی:جه;;;<ن:م;;;<دی:ر=:ش;;;<مل:می
:گردد":گررد:و:تذه<:به:مر=تب:مجرد:=ز:خلقت:=طالق:می:ه<ی:مجرد:ر=:دربرمی:حج<ب

کلیدی: گان  :حج<ب#:حجب#:سر=دق<ت#:مر=تب:خلقت#:عو=لن#:حدحث#:شرعه":واژ

ح مسأله  طر
ک;رحن:و:رو=ح;<ت :قرآن: :ع;<لن:طجی=ز:وج;ود:=م;وری:پ;:=ه;ل:بی;ت:در ه:ک;ع;ت:ح;<د:ش;ده:رش:=ز

کالم#:فلسفه:و:عرف<ن:به: :فقه:=لحدحث#:تفسرر#: :علومی#:=عن:=ز ذهن:=جدحشهذد=ن:مسله<ن:ر=:در
خود:مشغول:د=شخه:=ست:و:هر:ح :ب<:جگر :عله;ی:مخ;خص:ب;ه:خ;ود#:در:ص;دد:معذ<شذ<س;ی:و:

:برخ;ی:د=جش;هذد=ن:ب;<::_ج<ح;ث:=جد":=ین:م:ه<ی:پیر=موجی:مربوط:به:آن:برآمده:بحث :جوش;خ<ر ک;ه:در
                                                     :

:ر:  ("k.roohi@modares.ac.ir):علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:تربیت:مدرسگروه:=سخ<دح<ر
 عرو:هر<ت:علهی:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث":**
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:آن:ح<د:شده:=ست«:وس<خ »عذو=ن: :پ<ره:_:1=ز کرس;ی#::بحث:=ز =ی:=ز:حق<یق:هسخی:م<جذ;د:ع;ر #:
:مالخکه#:جذر<ن:و""":ر=:به:خود:=خخص<ص:د=ده:=ست":

گسخرده:مطرو:شده:=ست#:وجود: که:در:=ح<دحث:شرعی:به:طور: :=ین:=مور: و:«:حجب»حکی:=ز
:=ز:سوی:هر:ح :=ز:ع<له<ن:علوم:ح<د:ش;ده#:در:الب;ه:در:خل«:سر=دق<ت» که:مفهوم:آن:دو قت:=ست:

:ت;<:آن کرده:الی:مط<لب:و:جه:به:ط;ور:مس;خقل#:بی;<ن:ش;ده:=س;ت:و ک;ه:جگ<رج;دگ<ن:تتج;ع: =ج;د#:ت;<::ج;<:
:=ین:ج<مه:و:مق<له:کذون:پ<ح<ن :=ی;ن:رو#:آن:=ی:در :=ی;ن:پ;ژوهش:ب;ه::ب<ره:جگ<شخه:جشده:=س;ت":=ز چ;ه:در

:=ی;ن:دو:و=ژه:و:بی;<ن:عذو=ن:خألی:محسوس گرفخه#:=ر=خه:معذ<شذ<س;ی:رو=ی;ی:=ز #:محور:بحث:قر=ر:
که:رو=ح;<ت::ویژگی :مذظر:رو=ح<ت:شرعی:=ست":ب<:توجه:به:=ین:جکته:بذر<دین: ه<:و:مص<دیق:آجه<:=ز

کت;;ب:=ربع;;ه(: :ر=بط;;ه:ب;;<:موض;;وع:تحقر;;ق:در:جو=م;;ع:رو=ی;;ی:جخس;;ت:و:معخج;;ر:ش;;رعه:): ش;;رعه:در
::کهر<ب:=س;ت:و:عه;ده:د=ده :ب;ر=ی:=طهرذ;<ن:بیش;خر:=ز:ه;<:در =ی;ن:ب;<ره:ب;<:جس;ت:و:ج;وی:دس;خی:و
:جرم:=فز=ر:ج<مع:=الح<دحث#:به:ویژه:=ز:طریق:جست::طریق:جست:و:جوی:ر=ح<جه =ی#:ب<:=سخف<ده:=ز

گ;;;روه حش;;ه:و:ج;;وی: حش;;ه:ر=:ب;;;<:ته;;;<می::ک;;;ه:ته;;<می:مش;;;خق<ت:و:مش;;;<به:_=ی:و=ژگ;;;<ن::بذ;;;دی:ر ه<ی:ر
:پسوجد کت;<ب:به:دست::_دهد::ه<:=ر=خه:می:پیشوجده<:و :آمده:=س;ت:و:بیش;خر:مذ;<بع:آن:ش;<مل: بح;<ر

:آن:می:=الجو=ر :=ر=خه:معذ<ی:لغوی::و:مص<در شود":بر:=ین:=س<س#:=ین:پژوهش:در:صدد:=ست:پس:=ز
:ر=ه:=ر=خ;ه:مشخص;ه :=ز ه<ی:مش;خر :و::و:=صطالحی:و=ژگ<ن:حجب:و:سر=دق<ت#:ب<:فحص:رو=یی:و

:=ی;;;ن:دو#:ب;;;ه:تجر;;;ین:مفه;;;ومی:و:مص;;;د=قی:حج;;;ب و:س;;;ر=دق<ت:بپ;;;ر=زد:و::=خخص<ص;;;ی:ه;;;ر:ح;;; :=ز
:ج<حگ<ه:هر:ح :ر=:=ز:جظر:رو=ح<ت:جش<ن:دهد"

 مفهوم شجاسی
 معجاشجاسی لغوی حجج و سرادقات

ک;ردن:برمی ::لغوح<ن:رحشه:)حجب(:ر=:در:=صل:به:معذ;<ی:چر;زی:ر=:=ز:چر;زی:مذ;ع: ش;ه<رجد":=ز
ک;;ه:م;;<جع:=ز:چر;;ز:دحگ;;ر::_=س;;ت:«:ُحُج;;ب»ک;;ه:جه;;ع:آن::_«:حج;;<ب»=ی;;ن:رو#: ج;;<م:چر;;زی:=س;;ت:

:پرده:=طالق:می:2شود":می خر:و ک;ه:م;<جع:=ز:مش;<هده:=س;ت":جرز:به:حج<ب#:س  :3شود؛:=ز:آن:جه;ت:
گفخ;;ه: ک;;ه:ب;;ه:ه;;ر:چ;;ه:ح<ی;;ل#:ح;;<جز:و:م;;<جع:مر;;<ن:دو:چر;;ز:ب<ش;;د#:حج;;<ب: =ز:هه;;رن:رو:=س;;ت:

                                                     :
: "#:رس<له:=لوس<خ=لرس<خل:=لخوحردحه":1
 "143#:ص6جس:=للغة#:ییمعجن:مق<؛:86#:ص3#:جنر=لع":ر" ::2

 "343#:ص1#:ج=ألثر:ث:وحب:=لحدح ر:یة:فح=لذه<":3
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:4شود":می
حش;;ه: :ف<رس;;ی:ب<س;;خ<ن::5=ی:ف<رس;;ی:و:مع;;رب:=س;;ت:و=ژه«:س;;ردق»س;;ر=دق:=ز:ر س;;ر=ده:ح;;<:»ک;;ه:در

کذ;د::6شد:یج<مرده:م«:سر=ی:پرده که:س;<یر:=ش;ر<:ر=:=ح<ط;ه: :=صل#:به:معذ<ی:هر:چرزی:=ست: و:در
:ح<:=ح<طه که:دربرد=رجده:چرز:دحگر:ب<شد":کذذده:و ::8به:ههرن:دلرلف:به:خرهه:ح<:چ;<در#:7=ی:  ج;<ر

کرده:ب<شد که:ههه:ج<:ر=:پر: کذده: :دود:پر= کش;رده::و:ح<:هر:آن:9و کذ;د:و:روی:آن: چه:خ<ج;ه:ر=:=ح<ط;ه:
:"::شود:=طالق:می:10شود#

ک;ه:حک;ی:ح<ی;ل:و:ح;<جز:مر;<ن:دو:ش;ی>: بذ<:بر:=ین#:س;ر=دق<ت:و:حج;ب:ج;وعی:م;<جع:هس;خذد:
شود:و:موجب:پوش;ش:حک;ی::=ست:و:دحگری:دربرد=رجده:ح :شی>؛:حج<ب:بین:دو:چرز:و=قع:می

:دحگری:=ست#:=م<:سر=دق:ب<:دربرگرفخن:ح :چرز:در:خ;ود#:م;<جع:=ز:مش;<هده:س;<یر:=ش;ر<:جس;جت: =ز
:=ز:ج;;ذس:پوش;;شش;;ود":پ;;س:ه;;ر::ب;;ه:آن:ش;;ی:می کذذ;;ده:و:دحگ;;ری:فق;; ::=جد#:=م;;<:حک;;ی:=ح<طه:دو

:=ین:رو#:=رتج<ط:=ی;ن:دو:و=ژه:ب;<:ه;ن:عه;وم:و:خص;وص:مطل;ق:=س;ت؛:حعذ;ی:ه;ر: پوش<جذده:=ست":=ز
:سر=دقی#:جوعی:حج<ب:=ست#:=م<:هر:حج<بی:سر=دق:جرست"

 معجاشجاسی اصطالحی حجج و سرادقات

:دو:علن:«حجب»مفهوم: د=ر=ی:مفه;وم:«:عرف;<ن»و:«:فقه:و:حقوق»#:عالوه:بر:معذ<ی:لغوی#:در
:=ص;طالو:فق;ه:و:حق;وق:حج;ب:ب;ه:ح<ل;ت:و=رث;ی:می ک;ه:ب;ه::=صطالحی:خ<ص:=س;ت":در گوحذ;د:

:=ر :ب;ردن:مح;روم:می ک;اًل:ح;<:جزخ;ً<:=ز ک;ه:ب;ر:دو:قس;ن::و=سطۀ:بودن:و=ر :ح<:خوحش;<وجد:دحگ;ر#: ش;ود:
ک;;;ه:وج;;; :=ی;;;ن: ک;;;ه:عج;;;<رت:=س;;;ت:=ز ود:=س;;;ت::=ل;;;ف(:حج;;;ب:حرم;;;<جی:ح;;;<:حج;;;ب:=ز:=ص;;;ل:=ر :

ک;;ه: کذ;;د":ب(:حج;;ب:جقص;;<جی: خوحش;;<وجدی#:خوحش;;<وجد:دحگ;;ر:ر=:=ز:=ص;;ل:=ر :ب;;ردن:مح;;روم:
که:به:خ<طر:وجود:خوحش<وجد:دحگر#:س;هن کثر:ب;ه::عج<رت:=ست:=ز:ح<لت:و=رثی: =الر :وی:=ز:ح;د=

ک<هش: :11ح<بد":حد=قل:
                                                     :

 "333:-:698#:ص1#:جلس<ن:=لعرب؛:171:–:166#:ص6#:جنحرکله<ت:=لقرآن:=لک:یق:فر=لخحق":4

:"633#:صب:=لقرآنح ر:ی=لهفرد=ت:ف":5
 "دهخد=لغخذ<مه:"::6

 "651:–:653#:ص5#:جنر=لع":7

 "186#:ص5#:جنیمجهع:=لجحر":8

 "644#:ص3#:ج ر=لق<موس:=لهح":9

 "158:–:157#:ص13#:جلس<ن:=لعرب":10

:فق;;;ه11 #:19#:جعةرمس;;;خذد:=لش;;;؛:838#:ص6#:ج<مک;;;ة:=ألحح;;;ف<ک؛:566#:ص6#:ج=لخهس;;;ة:م;;;ذ=هب=لفق;;;ه:عل;;;ی:ر" :::#":در
:حق;وق117ص :دوره:حق;وق؛:183و:=ر #:صه;<یی:=ز:ش;فعه#:وص;رت::درس:#دوره:مق;دم<تی:حق;وق:م;دجیر" :::#؛:جرز:در
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:قج;ول: ک;ه:م;<جع:=ز :قل;ب:=س;ت: :=صطالو:ع<رف<ن#:مر=د:=ز:حج;ب#:=جطج;<ع:مهکذ;<ت:در =م<:در
:قلب:میتجلی: ک;ه:حج;<:=ب;ن:12ش;ود"حق:در :عرب;ی:ب;ر:آن:=س;ت: :ق;رب:ب;ه:چ:ب  ک;ه:=ز ر;زی:=س;ت:

گ;ز=ر :ته;;<جوی#::خد=وج;د:مخع;<ل:مه<جع;ت:می : :ج;ور=جی:=س;ت":در ک;ه:د=ر=ی:=ج;و=ع: له;<جی:و کذ;د:
:=لخج;<جی::13حج<ب#:جوعی: هور:خد=وجد:مخع<ل:در:مظ<هر:=عر<ن:مهکذ;<ت:=س;ت" :ب;ه:جق;ل:=ز =و

کت<ب: : ر=:حج;ب:جف;س:و:حج;ب:ج;ور=جی:ر=:حج;ب:روو:معرف;ی:#:حج;ب: له;<جی:=لهح<رحبدر
کذ;;د:ت;;<:بخو=ج;;د:در:حج;;ب:ج;;ور=جی:و=رد::می ک;;ه:س;;<ل :=بخ;;د=:ب<ح;;د:حج;;ب: له;;<جی:ر=:خ;;رق: کذ;;د:

:=ج;و=ع:حج;<ب:=بن:عربی:تقسرن:14شود" ک;ه:در:آن:حج;ب#:ب;ه::ه;<:بی;<ن:می:بذ;دی:دحگ;ری:=ز کذ;د:
#:جه;ل#:حق;د:و"""(:حسی:)م<جذد:: ش<وه#:عهی#:صهن#:جلج<ب:و"""(:و:معذوی:)م<جذد::حس;د

:حقرن:برمی:تقسرن:می ::15شه<رد":شوجد:و:شرط:خرق:=ین:حجب:ر=:رسردن:به:جور
 ث شحعهحمعجاشجاسی حجج و سرادقات در حد

 حجب

که:رو=ح<ت:مربوط:به:حج<ب ه<:و:=سخ<ر:و:س;ر=دق<ت:د=ر=ی: ;<هر::عالمه:مجلسی:بر:آن:=ست:
:ب<طن:هسخذد:و:ب<طن:=ی;ن:رو=ح;<ت:بی;<ن ه;<:م;<جع:وص;ول::ک;ه:=ی;ن:حج<ب=س;ت:::گ;ر:=ی;ن:مطل;ب:و

کذ;;ه:ذ=ت:خد=وج;;د:مخع<ل گوج;;ه:حج;;<ب: له;;<جی:و::خل;;ق:ب;;ه: :=د=م;;ه:ب;;ه:وج;;ود:دو: =ج;;د":=حش;;<ن:در
که:به:جق;ص:مخلوق;<ت::کذد:و:می:جور=جی:=ش<ره:می گوحد:مر=د:=ز:حجب: له<جی:آن:چرزی:=ست:

:فقر:و:=حخر;<ج:و:ح;<د :ب;ودن:آجه;<":م;ر=د:ب<ز:می =ز:حج;ب::گردد؛:به:سجب:مهکن:=لوجود:بودن:و
که;<ل:و:عظه;ت:خد=وج;د:مخع;<ل:ب;<ز:می که:به:تجرد:و:تقدس:و: گ;ردد::جور=جی:جرز:آن:چرزی:=ست:

:که:و=جب:=لوجود:=ست":
:مالخک;ه:در:حج;ب#:م;ی ک;ه:م;ر=د:=ز:حج;ب::عالمه:مجلسی:در:شرو:چگوجگی:حر;ور گوح;د:

کرس;;ی:و:مالخک;;ه:و""":ر=:جر;;ز:جس;;ن:لطر;;ف:می د=ج;;د:و::جس;ن:لطر;;ف:=س;;ت":=لجخ;;ه:=حش;;<ن:ع;;ر :و:
:رو=ح;<ت::شه<رد":هر:چذد:=ین:دحدگ<ه:عالمه:مجلسی:ب<:آن:جرد:محض:جهیم گذر :=د=مه:=ز: چه:در

:=ی;ن:آم;ده:مش;خص::=ثج<ت:می ک;ه:پ;س:=ز :رو=ح;<ت: ک;ه:ب;<:تفح;ص:در شود#:ق<ب;ل:جق;د:=س;ت؛:چ;ر=:
:ج;ذس:مجرد=ت:می :=ز:ج;ذس:ع;<لن:م;<ده::شود#:=ین:بخ;ش:=ز:خلق;ت:=ز =ج;د:ج;ه:=جس;<م:لطر;ف:و

                                                                                                                            :
:"163#:ص=ر ؛:633#:ص3#:جحقوق:مدجی؛:135#:ص1=ر #:ج:#مدجی

 "37#:صکت<ب:=لخعرحف<ت؛:61#:ص=صطالح<ت:=لصوفره":12

کش<ف:=صطالح<ت:=لفذون#:م<ده:حجب"13 :" 

 "68#:محر=ب:=لوجه#:کت<ب:=لهح<رحب":14

:"18:-:11ص#:کت<ب:=لحجب":15
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گوج;ه:تفس;رر:میجرسخذد":=م<:عالمه:طج<طج< ک;ه::یی:در:حج<ب:بودن:خد=وجد:ر=:=ز:خل;ق:=ی;ن: کذ;د:
ک;ه:=ز: :=ین:مر<ن:جرست:و:سحس:ب<:=ش<ره:ب;ه:رو=ح;<تی: خلق:خود:حج<ب:هسخذد:و:پرده:دحگری:در

گز=ر :می گررد:ذ=ت:=شر<:ب<:وجوده<ی:به::جه:میردهد#:جخ:وجود:حج<ب:مر<ن:خد=وجد:و:خلق:
گرفخه:خود#:حج<ب:هسخذد:و:تذه<:ب<:حع<ر :و=ق;ع#::16<ب;د"ح: فلت:=ز:ذ=ت#:شهود:تحقق:میت: در

:د=جد"::جگ<ه:=سخقاللی:به:=شر<:ر=:حج<ب:م<جع:=ز:وصول:به:حق:می
ک;<ربرد:و=ژه:حج;<ب:در:مر;<ن::ح<فخه : گوج;ه:معذ;<:=ز که:س;ه: :آن:=ست: کی:=ز ه<ی:=ین:تحقرق:ح<

:خورد::رو=ح<ت:به:چشن:می
:آجه<:مر=د:=ز:حج;<ب:هه;<ن: که:در مفه;وم:لغ;وی:م;<جع#:پوش;ش:و""":گوجه:=ول#:رو=ح<تی:هسخذد:

: :زب<ن:رو=ح<ت:=ز به:حج<ب:تعجرر:شده:=ست؛:زی;ر=:ج;وعی:م;<جع:=س;ت:«:روزه»=ست؛:بر=ی:جهوجه:در
:آت;ش:جه;ذن:بپوش;<جد" گو #:چشن:و""":=فکذده:ت;<:=جس;<ن:ر=:=ز :ح;<::17که:خد=وجد:مخع<ل:بر:زب<ن#: و

کرد:و:در:خ<جه:رو=حت:می ک;ه:م;ر=د#:هه;<ن::فرم<حد:ع<حشه:حج<ب:خد=وجد:و:رسول:ر=:هخ : جه<جد:
کله;;ه:حج;;<ب:=س;;ت" ::18مفه;;وم:لغ;;وی:=ز: ک;;ه:مر;;<ن:بذ;;دگ<ن:و:روزی:آجه;;<:پوش;;ش:و ح;;<:بی;;<ن:ش;;ده:

ک;ه:ب;;<:ص;جر:می :=ی;;ن::حج;<بی:=س;;ت: گ;;ر:ص;جر:جورزج;;د:و =: :ر=ه:ح;;الل:آن:ر=:ب;ه:دس;;ت:آورج;د:و تو=جذ;;د:=ز
ک;;ه:مر;;<ن:دو:م;;ؤمن::19حج;;<ب:ر=:بدرج;;د#:آن:ر=:ح;;ر=م:ب;;ه:دس;;ت:خو=هذ;;د:آورد" :ح;;<:فرم;;وده: پ;;رده:و:و

گف;;خن:ج<ش<حس;;ت ک;;ه:در:ص;;ورت: ح;;ده::پوشش;;ی:=ز:ج<ج;;ب:خد=وج;;د:زده:ش;;ده: ه<:=ی;;ن:حج;;<ب:در
که:می:20خو=هد:شد :ح<:=ین: :جهفخ;ه::و فرم<حد:م<:بین:=جس<ن:و:پذدپذیری:حج<ب:و:پوششی:=ز: رور

::21=ست"
که:و=ژه:حج<ب:ر=:به:معذ<ی: ::_«:جوعی:مح<ف :و:جگهد=رجده»گوجه:دوم#:رو=ح<تی:هسخذد: که:در

:برده:_شود::ج<مرده:می«:حرز»:=صطالو ک<ر ک<ربرد:و=ژه:حج<ب:در:مر<ن:=دعر;ه::به: =جد":=ین:قسن:=ز:
گوج;ه:و:حرزه<:فر=و=ن:به:چشن:می ک;ه:=ب;ن:ط;<ووس:در::خورد؛:ب;ه: ب;<بی:ر=:تح;ت::مه;ج:=ل;دعو=ت=ی:

=حخجج;و=:به;<:مه;ن:أر=د::ی=لخ;:و:=ألخهة:یة:عن:=لذجح=لحجب:=لهرو:یذکر:م<:جخخ<ره:ف»عذو=ن:
:=خهه:=طه<ر:گشوده:و:ذیل:آن:حج<ب«:=ؤلس<>ا ::22د=رد":ر=:به:تفکر :بی<ن:می:ه<ی:هر:ح :=ز

                                                     :
 "116#:ص=لرس<خل:=لخوحردحه":16

 "463#:صألخالق<رم:=کم":17

 "686#:صمعرفة:مذ=هب:=لطو=خف:ی=لطر=خف:ف":18

 "636#:ص3#:جی=للز<ل:یعو=ل":19

:فکمش":20 :=ألخج<ر:ی<ا:=ألجو=ر  "188:–:187#:ص رر

 "68#:وجهج:=لجال ة":21

 "696#:صمذهج:=لعج<د=ت:مهج:=لدعو=ت:و":22
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:و=ق;ع#: :جزدحک;ی:ب;<:معذ;<ی:لغ;وی:د=رد:و:در :و=ژه:حج<ب#:=رتج<ط:بسر<ر =ین:مفهوم:مصطلح:=ز
کتجی:محسوب:می :=جس;<ن:می:جوعی:دع<ی: که:مذجر:ب;ه:حف< ;ت:=ز ش;ود:و:م;<جع:=ز:رس;ردن::شود:

:=س;;خع<جت:و::نرب;;ن:حس;;:یهوج;;ه:در:حج;;<ب:=م;;<م:عل;;ش;;ود؛:ب;;ر=ی:ج:ش;;ر:ب;;ه:=جس;;<ن:می پ;;س:=ز
:ح;<:حس;د: :آف;<ت:ش;ب:و:ص;جح:و:جر;ز:مک;ر:مک;<ر=ن:و :درگ;<ه:خد=وج;د:مخع;<ل#:جج;<ت:=ز :=ز =سخرج<ر

:ح;;<:در:حج;;<ب:=م;;<م:موس;;ی:ب;;ن:جعف;;ر:23حس;;ود=ن:طل;;ب:ش;;ده:=س;;ت" ب;;<:توک;;ل:ب;;ر:خد=وج;;د::و
:بر=ب;;ر:ح;; :=س;;ه<ی:حس;;ذ<ی:=له;;ی:و:بی;;<ن:تس;;لرن:در ق#:جج;;<ت:=ز:خ;;ذالن:و:مخع;;<ل:و:=س;;خع<جت:=ز

:ب<رگ<ه:حق:تع<لی:طل;ب:ش;ده:ت;<:در:س<حه :جرز:ترد:شدن:=ز :آف;<ت:و::خو=ری:و س;<ر:حف; :خد=وج;د:=ز
 24ه<:=م<ن:جسخه:شود":بدی

ک;;ه:=ز:وج;;ود: م;;<:ب;;ین:خد=وج;;د:مخع;;<ل:و:س;;<یر:«:ه;;<یی:حج<ب»گوج;;ه:س;;وم#:رو=ح;;<تی:هس;;خذد:
:=ی;ن:زمرذ;ه:ف;ر=و=ن::ش;ه<رجد":دهذ;د:و:آجه;<:ر=:مر=تج;ی:=ز:خلق;ت:برمی:مخلوق<ت:خج;ر:می رو=ح;<ت:در

:=ین:رو=ح<ت#:مر=د:=ز:حج<ب:)/:حجب(:م<جعی:=ست:مر;<ن:بذ;ده:و:خد=وج;د:مخع;<ل::25=ست" در
:مر<ن:بذده:و:خد=وجد:مخع<ل:به:شه<ر:می :تع;دد:=ی;ن::آحد":پ<ره:که:ف<صله:=جد=ز :=ی;ن:رو=ح;<ت:=ز =ی:=ز

گز=ر :می:حج<ب که:مر<ن:خد=وجد:و:ته<می:مخلوق<ت:حخی:مالخ:ه<: :ح;<:جج;ی:دهذد:  :مق;رب:و
:رو=ح<ت:می:=کرم ::وجود:د=رجد؛:بر=ی:جهوجه#:در که:مر<ن:خد=وج;د:و:بذ;دگ<ن:هفخ;<د:ه;ز=ر خو=جرن:

:و:حر;رت:=س;;ر=فرل:ترین:مخلوق;;<ت:ب;ه:خد=وج;د:مخع;;<ل:پی;<مجر:حج;<ب:=س;ت:و:جزدح; 
:جور#:ضلهت#:=ب;ر:و:آب:=س;ت" که:مر<ن:=حش<ن:و:خد=وجد:چه<ر:حج<ب:=ز ح;<:بی;<ن:ش;ده::26=ست:

:جور:حج<بی:جرست":که:بین:پی<مجر ::27و:خد=وجد:مخع<ل:جز:حج<بی:=ز
:برخی:رو=ح<ت:جرز:=ز:شک<فخه:ش;دن:=ی;ن:حج<ب ک;ه::در گفخ;ه:ش;ده: :ر=ه:دح;ده:دل:س;خن: ه;<:=ز

:و:رس;;ردن:ب;;ه:مع;;دن:عظه;;ت:و:آوحخخگ;;ی:ب;;ه:ق;;دس:خد=وج;;د:مخع;;<ل::ک<ش;;ف:حج;;<ب ه;;<ی:ج;;ور
:ح;;;;<:رو=ح;;;;<ت:می:28=س;;;;ت ک;;;;ه:ترب;;;;ت:=م;;;;<م:حس;;;;رن:و گ<ج;;;;ه:ر=::ه;;;;<ی:هفت:حج;;;;<ب:فرم<حذ;;;;د:

:لس<ن:رو=ح<ت:هن:به:معذ<ی:لغ;وی#:حعذ;ی:پوش;ش:و:م;<جع:«:حج<ب»بذ<:بر:=ین#::29شک<فد":می در
ک<ر:رفخه:=ست:و:هن:به:معذ<یی:=صطالحی:و:فر=تر:=ز:مفهوم:لغوی": :به:

                                                     :
 ":هه<ن"23

 "333":هه<ن#:ص24

:=الجو=ر؛:116#:ص=لرس<خل:=لخوحردحه":25  "44#:ص55#:جبح<ر

:"13#:ص6#:جی=لقهر:ر":=لخفس26
 "475#:ص6#:جشرو:=ألخج<ر":27

 "699#:ص3#:جؤقج<ل:=ألعه<ل":28

 "115#:صمصج<و:=لهخهجد":29

http://lib.eshia.ir/11008/18/327/حجب
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ک<ربرد:=ز :مر<ن:رو=ح<ت#:دو:جوع: :خورد:::=ین:و=ژه:به:چشن:می:در:مفهوم:=صطالحی#:در
ک;ه:ب;<ز:ه;ن:ب;ه:هه;<ن:مفه;وم:1 :آف;ت:و""":=ط;الق:ش;ده: :ح;<:دع;<ی:مح;<ف :=ز :و ":به:ه;ر:ج;وع:ح;رز

:گردد؛::لغوی:ب<ز:می
:=ی;;ن:6 ک;<ر:رفخ;ه:=س;ت":در ":ب;ه:معذ;<ی:ه;ر:آجچ;ه:مر;<ن:بذ;ده:و:خد=وج;د:مخع;;<ل:م;<جع:ش;ود#:ب;ه:

چ;;ه::ه;;ر:آن»حعذ;;ی:ب;;ه:معذ;;<ی:پ;;ژوهش:م;;ر=د:=ز:حج;;<ب#:مفه;;وم:دوم:=ز:معذ;;<ی:=ص;;طالحی:=س;;ت؛:
:=د=م;;ه::ویژگی«":مر;;<ن:بذ;;ده:و:خد=وج;;د:مخع;;<ل:م;;<جع:ش;;ود گوج;;ۀ:معذ;;<یی:در ه;;<:و:مخخص;;<ت:=ی;;ن:

:خو=هد:آمد":
 سرادقات

گز=ره ک<ر:رفخه:=ست؛:=ز:جهله:در: :مو=رد:مخعدد:به: :رو=ح<ت:در ه;<ی::و=ژه:سر=دق/:سر=دق<ت:در
کذذده: :مالخ :سجده: کذذده:و:=حسخ<ده:در:ح<ل:رو=یی:ب<:عج<ر=تی:ههچون::محل:حرور و:رکوع:

:تق;;دحس# :=خه;;ه:=طه;;<ر:30تس;;جرح:و :=ج;;و=ر ه;;ز=ر:س;;<ل:قج;;ل:=ز:خلق;;ت:حر;;رت::مح;;ل:حر;;ور
کت<ب;;ت:=ر=ده:=له;;ی:در:س;;ر=دق<ت:ع;;ر #:31#آدم :ج;;ور:و:عظه;;ت::32مح;;ل: ح;;<:د=ش;;خن:تذ;;وعی:=ز
:=ین:سر=دق<ت:ح<د:ش;ده:=س;ت":بذ;<:ب;ر:=ی;ن#:در:=ص;طالو:رو=ح;<ت:س;ر=دق:)/:س;ر=دق<ت(::33و""" =ز
کذذ;ده:مالخ; #:حج;ب:و""":=س;ت":ب;ه:بی;<ن:دحگ;ر#:خل :=ح<طه: که:دربرگررجده:و قی:=ست:مجرد:

:د=ر=ی:ویژگ;;ی:=ح<ط;;ه :=ی;;ن:رو#:آن:ج;;وعی:مخل;;وق  ت;;و=ن:ب;;ه:عذ;;و=ن:تعرح;;ف::چ;;ه:می:گری:=س;;ت":=ز
ک;;ه:مرتج;;ه گف;;ت#:=ی;;ن:=س;;ت: :ب;;<ره:س;;ر=دق<ت: :رو=ح;;<ت:در :=ز:مج;;رد=ت::مس;;خخرج:=ز =ی:=ز:خلق;;ت:و

ک;;ه:مح;;ر :ب;;ر:بخش;;ی:دحگ;;ر ::=س;;ت: =ز:مج;;رد=ت:=س;;ت؛:حعذ;;ی:ب;;ر:خ;;الف:حج;;ب#:س;;ر=دق<ت:در
:شود":رو=ح<ت:بر:م<ده:=طالق:جهی

 ها و مختصات معجایی حجب و سرادقات در رواحات ویژگی

وایی حجج مشخصه  های ر

:رو=ح;;;<ت:ب;;;ه:دس;;;ت:می:ه<ی:معذ;;;<یی:حج<ب:ه;;;<:و:مشخص;;;ه:ویژگی ک;;;ه:=ز آح;;;د:ب;;;ه:ش;;;رو::ه;;;<:
:=ست:::زیر

                                                     :
 "137#:ص4#:جی=للز<ل:یعو=ل":30

 "7#:صفر<خل:=لشرعه":31

 "14#:ص1#:جة:=ألبر=ررحل":32

 "116#:ص=لهصج<و":33
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:ه;ن:تش;:ه<:هن:تکوحذی:":حج<ب1 :ج;وع:خلق:رحعی؛:برخ;ی:حج<ب=جد:و ::=ج;د:و:مرتج;ه:ه;<:=ز =ی:=ز
:رو=ح;;<ت:ب;;;<:تع;;;<بیری:ههچ;;;ون::خلق;;ت:ب;;;ه:ش;;;ه<ر:می حج;;ب:=لذ;;;ور#:=لذ;;;<ر#:=ل;;;دخ<ن#:»روج;;;د:و:در

:آجه<:ح<د:شده:=ست:و:جرز:خ;ود:جه;<ن:م;<دی::34«=لظلهه#:=لسح<ب#:=لعزه#:=لقدره#:=لرحهه:و""" =ز
: گرفخ;;ه:=س;;ت":در :=ی;;ن:حج;;ب:ق;;ر=ر: :برخ;;ی:در:و:خلق;;ت:خل;;ق:در:ش;;ه<ر رو=ح;;<ت:آم;;ده:برخ;;ی:=ز

گرفخ;;ه ک;;ه:حج;;<بی:مر;;<ن:خل;;ق:و:خد=وج;;د:ب;;ه:ج;;ز:خ;;ود:خل;;ق:حج;;<ب:ق;;ر=ر: =ج;;د:ت;;<:مش;;خص:ش;;ود:
:وجود:جد=رد:

   35رها.یفا غینه ا بیعلن أن ي مداب بیمدب اعضها عن اعض ل

:فرم<حد:::و:ح<:می
   36ر خلقه.ی خلقه غَ  نه ا بیي مداب ب

گوجه:حج<ب گ:ه<ی:تکوحذی:خود:دو: :رو=ح;<ت::وجه:=ول#:حج<ب=جد:: که:در ه<ی:مجرد:)رب<جی(:
:آجه<:به: ک;ه:ش;ک<فخن:آجه;<::تعجرر:شده:=ست":=ز:جهله:ویژگی«:حجب:=لذور»=ز ه<ی:آجه<:=ین:=ست:

ک;;ه:ف;;رد:دحگ;;ر#:ب;;ه:ج;;ز:خد=وج;;د:مخع;;<ل:ر=::37تذه;;<:ب;;<:دح;;ده:دل:=مک;;<ن:پ;;ذیر:=س;;ت؛ ب;;ه:=ی;;ن:معذ;;<:
:و=قع#:جگ<ه:=سخقاللی:=جس<ن:به:خود:و::جهی :ب;ین:بیذد":در مخلوق<ت:ب<:تخلق:ب;ه:ص;ف<ت:رب;<جی:=ز
که:جز:خد=وجد:ر=:جهی:رود:و:به:مق<م:فذ<:فی:= :می:می :=م;<م:رض;<:رسد: :رو=حخی:=ز آم;ده::بیذد":در

:=ست::
لق مداب ب    38ِتن.یاهن مفارقته ؤنینته ؤیفن، ا مجاینه ا بیخلق اٌ ) عایل( احل 

:و=قع#:تج<ین:و:حج<ب:مر<ن:خلق:و:خد=وجد:مخع<ل:خ; ::ود:خلقدر =ج;د:و:=جر;ت:=حش;<ن:م;<جع:=ز
که:دو:جوع:حج<ب:=ست:: :فهن:حق:=ست":توجه:به:=ین:جکته:ضروری:=ست:

که:=عن:=ز:هر:حج<ب:=ست:و:ح; :=ص;طالو: «:حج;ب:ج;ور»ح :حج<ب:به:معذ<ی:مطلق:آن:
گوجه:که:مرتجه :آن:ب<:عج<رت:مق<م:تجلر<ت::=ی:=عال:=ز:خلقت:=ست؛:به: که:ش<رح<ن:حدحث:=ز =ی:

کردهجور:عظهت:پرو :مخع<ل:ح<د: ::39=جد":ردگ<ر

                                                     :
 "431ص=لخص<ل#:؛:678#:ص=لخوحرد":34

:"177#:ص6#:ج=الحخج<ج":35
 "339#:ص=لخوحرد":36

 "699#:ص3#:جؤقج<ل:=ألعه<ل":37

:"176ت<::175#:ص6#:ج=الحخج<ج؛:66#:ص(طوسی):ی=ألم<ل":38
39

 "186#:ص3#:جی<فکشرو:أصول:=ل. 
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ک;ه:ش;<مل:هه;<ن:مح;دودحت:دوم#:حج<ب::گوجه ه<ی:ع;<لن:م;<ده:=س;ت؛::ه<ی:تکوحذی:م<دی:
که:خد=وجد:ر=:ب<:حج<ب:ح;<:ص;ورت:و: کذد: گه<ن: کسی: گر: که:= :رو=ح<ت:آمده:=ست: بر=ی:مد<ل#:در

:تو=جد:بشذ<سد#:در:حکن:مشر :=ست::ح<:مد<ل:می
، ين مداانه ا ماالنه ا صنور ه کرة أا ِباال فهو مشرعرَ اٌ لداب أا اصویمن  عن أنه 

  40ره.یغ
: :ش;رو:=ی;ن:رو=ح;ت#:م;ر=د:=ز ک;ه::بی;<ن:می«:ع<له;<ن:س;و>»ر=:«:حج;<ب»عالمه:مجلسی:در کذ;د:

:=ی;;ن:مس;;أله:ب;;ه:حجت:کذذ;;د:خد=وج;;د:مخع;;<ل:ر=:ب;;<:عق;;ل:خ;;ود:می:=دع;;<:می ه;;<ی::شذ<س;;ذد:و:در
که:م<جع:=ز:معرف;ت::ق:به:شه<ر:میکذذد":=حش<ن:م<جع:و:حج<بی:بر=ی:خل:خد=وجد:رجوع:جهی روجد:

:عج;<دت:=و:می ک;ه:توج;ه::41ش;وجد":خد=وجد:و :و=ق;ع#:=حش;<ن:وجوده;<ی:خلق;ی:و:م;<دی:هس;خذد: در
:توج;ه:ب;ه:خد=وج;د:=س;ت":جر;ز:در:ش;رو: :تفس;رر:=ی;ن::م;ر=ا:=لعق;ول=سخقاللی:ب;ه:آجه;<:م;<جع:=ز آم;ده:در

که:بر=ی:شذ<خت:خد=وجد:بد:رو=حت#:مر=د:=ز:حجب:هر:وسرله =ن:توس;ل:جوحذ;د#:حخ;ی:=ی:=ست:
::42"ح<:=خهه:=طه<ر:=ججر<

:=ین:دسخه:=ز:حج<ب :بین:می:برخی:=ز روجد:و:ههه:خلق:خو=سخه:ح<:ج<خو=سخه:ب;ه::ه<:ب<:مرگ:=ز
::43برج;;د":می:کذ;;ه:و:حقرق;;ت:پی :ج;;وعی:م;;<جع:ب;;ه:ش;;ه<ر :قر<م;;ت:ب;;<قی:هس;;خذد:و برخ;;ی:جر;;ز:حخ;;ی:در

ک;;ه::روج;;د؛:ب;;ر=ی:جهوج;;ه:در:فر;;<یل:حر;;رت:زه;;ر=:می :پ;;س:م;;روی:=س;;ت: :قر<م;;ت:مذ;;<دی:=ز روز
کذذ;د":حجب:جد=:می که:ههه:خلق:دحدگ<ن:خ;ود:ر=:پ;<یین:بی<جد=زج;د:ت;<:=حش;<ن:عج;ور: =ی;ن::44دهد:

:قر<م;;ت:حج<ب ک;ه:در ::رو=ح;ت:ب;;ر:=ی;ن:مس;;أله:دالل;;ت:د=رد: ک;;ه:ب;ر=ی:خل;;ق:هذ;;وز ه;<یی:وج;;ود:د=رد:
ک;ه:پ;س:=:ب<قی:=ست:و:پس:=ین:حج<ب کس;<جی: ی;ن:ه;<:ب;ر=ی:=حش;<ن:ج;<معلوم:=س;ت:و:تذه;<:ج;د=ی:

گ;;و :=ه;;ل:محش;;ر:می:حج<ب گذ;;<ه:ب;;ر:آن:جه;;<ده::رس;;د":در:مق<ب;;ل#:ه;;ر:آن:ه;;<:هس;;خذد#:ب;;ه: چ;;ه:ج;;<م:
:=ین:دسخه:=ز:حجب:قر=ر:می گذ<ه#: فلت:و:=ج<جرت:=ست؛:شود#:در:شه<ر هه;<ن::45گررجد":مذش<:

:=م<م:رض< :=ز :رو=حت:مذکور که:در جرز:دلر;ل:مف<رق;ت:=ز:خد=وج;د:مخع;<ل:=ج<جر;ت:خل;ق:ذک;ر::گوجه:
چ;ه:ح;ق:تع;<لی:=ر=ده::ه<:ب<:خروج:=ز:ط<عت:خد=وجد:و:عهل:بر:خ;الف:آن:=ز:حج<ب:شد":=ین:جوع

                                                     :
 "113#:ص1#:ج=صول:=لک<فی":40

:=الجو=ر":41  "163#:ص4ج#:بح<ر

 "34#:ص6#:جمر=ه:=لعقول":42

:"161#:ص=لرس<خل:=لخوحردحه":43
 "44#:ص8#:جیمسذد:=ؤلم<م:عل":44

 "161#:ص=لرس<خل:=لخوحردحه":45
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:بین:می:کرده:=ست:به:وجود:می ::46روجد":آحذد:و:ب<:توبه#:مغفرت:و:ط<عت:=ز
که:در:مر<ن:عرف;<:و:فالس;فه:تقس;رن :=ج;و=ع:حج;<ب:ح;<د::بذدی:الزم:به:ذکر:=ست: ه<ی:دحگ;ری:=ز

:تع<بیر:ه<ی: له<جی:و:جور=:شده:=ست؛:=ز:جهله:حج<ب :=ین:دو:جوع:حج<ب#:=ز گز=ر :=ز جی":در:
ک;ه:در:خلق;ت:ترت;ب:مق;<می:جس;جت::شود؛:بر=ی:مد;<ل#:عقل:مخخلفی:=سخف<ده:می ه;<ی:مج;ردی:

::و:تع;;<بیری:ه;;ن47=جد":ب;;ه:ه;;ن:د=رج;;د#:ج;;وعی:حج;;ب:ج;;ور=جی:ج<مر;;ده:ش;;ده چ;;ون:=مر;;<ل:جفس;;<جی:و
:=ی;ن:دو:دس;خه:جر;:48روجد":حرو=جی:=عن:=ز:شهوت:و: رب:جوعی:حجب: له<جی:به:شه<ر:می ز:=ز

:ع;;<لن:طجرع;;ت:و::ه;;ن:49حج;;<ب:ب;;ه:ص;;ور:جس;;ه<جی:و:ص;;ور:روح;;<جی:تعجر;;ر:ش;;ده:=س;;ت" چذ;;رن:=ز
::50م<ده:به:حجب: له<جی:و:م<فوق:م<ده:به:حجب:جور=جی:ج<م:برده:شده:=ست"

:=ی;;ن:مع;;<جی:مش;;<هده: ک;;<ربرد:حج;;ب:=لظله;;ه:ب;;ه:ه;;رچ:ح;; :=ز =م;;<:در:مر;;<ن:رو=ح;;<ت:ش;;رعی:
:س:جهی :خن:به:مر<ن:رفخه:=ست:شود:و:تذه<:=ز:حجب:=لذور

ق ااصار القلوب مدب النور... ش    51مِت ج 

:=ین:ب<ب:ر=:می کرد":=م<:رو=ح<ت:مذقول:=ز:=هل:سذت:در ::تو=ن:ت<:حدودی:ب<:=ین:تع<بیر:مذطجق:
:رو=ح;;<ت:::=ج;;د:و:ر=بط;;ه:ط;;ولی:ب;;<:ه;;ن:ه;;<ی:تک;;وحذی:د=ر=ی:مر=ت;;ب:وجودی:":حج<ب6 د=رج;;د":=ز
که:حج<ب:برمی که:هر:مرتجه:د=ر=ی:حج<ب=ج::ه<:د=ر=ی:مر=تب:آحد: ه<ی:مخع;دد:=س;ت:و:رف;ع:ه;ر::د:

:ت;<:مرتج;ه:پ;<یین:مرتجه:مذجر:به: هور:دحگری:می که:=ز:جظر:خلقت:برتر:=ست:و تر:خ;رق:جش;ود#::شود:
=جد؛:=ز:جهله:رو=ح;ت:مع;ر=ج::گردد":رو=ح<ت:مخعددی:دربرد=رجده:=ین:مرهون:مرتجه:ب<ال: <هر:جهی

:آجه<:ح<د:می :آن:بی<ن:میکذد:که:مرحله:به:مرحله:=ز ک;ه:پی;<مجر:؛:بر=ی:جهوجه#:در:بخشی:=ز :د=رد:
گفخذ;;;د :ه;;;ر:مرحل;;;ه#:ح;;; :تکجر;;;ر: :ب;;;<الرفخن:=ز :رف;;;ع:ه;;;ر:حج;;;<ب:و ::52پ;;;س:=ز :ح;;;<:رو=ح;;;ت:مذق;;;ول:=ز و

:ب;;<ره:معذ;;<ی:حج;;ب:می:=مرر=له;;ومذرن :پ<س;;خ:ب;;ه:س;;ؤ=ل:ر=وی:در فرم<حذ;;د::حج;;ب:=ول::ک;;ه:در
که:مسرر:مر<ن:هر:ح :ت<:دحگری:پ<جصد:س <ل:=ست:و:حج;ب:دوم:هفخ;<د:هفت:حج<ب:هسخذد:

:آجه<:جرز:ت<:دحگری:پ<جصد:س<ل:=ست:و"""" که:مسرر:مر<ن:هر:ح :=ز =ین:مط<لب::53حج<ب:=ست:
                                                     :

:=الجو=ر:"46  "87ص#:15ج#:بح<ر

:=لعقل:یة:فرهة:=لهخع<لک=لح":47  "333#:ص8#:جة:=ألربعةر=ألسف<ر

 "384#:ص=لهع<د:=لهجدأ:و":48

:"583#:ص=لهشهود:ن:=لهعقول:ویمصج<و:=ألجس:ب":49
 "173#:ص1#:ج=لفلسفة":50

 "699#:ص3#:جؤقج<ل:=ألعه<ل":51

::136#:ص1#:جعلل:=لشر=خع":52 :=لرض<#:صرع؛:336و  "146ت<::144ون:أخج<ر

 "431#:ص=لخص<ل؛:678#:ص=لخوحرد":53
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:=ین:جش<ن :گوحد:::ب<ره:می:گر:طولی:بودن:ر=بطه:مر<ن:=ین:حجب:=ست":عالمه:جو=دی:آملی:در
ناننت طولکانت سنجعة، ا کاحلدب  کؤن   ل ق مدناب مصنکة، ا ی  ة ي عرضنی  نش هنا اَن    ل  

  54ن ماصً قجله.یکقرب َل 
گز=ر :شده:=ست":تعد=د:=ین:حج<ب :55ه<:=ز:هفت:حج<ب:ت<:جود:هز=ر:حج<ب:

:رو=ح;<ت#:ف<ص;له:ه;ر:حج;<ب:ب;<::":حج<ب3 :ت;أخر:در:خلق;ت:د=رج;د":در ه<ی:تکوحذی:تق;دم:و
:تعجر;ر:زم;<ن:ب;ر=ی:بی;<ن:ف<ص;له:دو:چر;ز::56حج<ب:دحگر:پ<جصد:س;<ل:ذک;ر:ش;ده:=س;ت" ک;ه:=ز =ی;ن:

:=ین:ت#:جش<ن=سخف<ده:شده:=س که:در :تأخر:خلقت:هر:مرتجه:=ست: :آن::گر:تزوری:تقدم:و ج<:مر=د:=ز
:به:لح< :عدم:طرو:زم<ن:در:مجرد=ت#:رتجه:وجودی:خو=د:بود:و:جه:رتجه:زم<جی"

:رو=ح;;<ت:دلر;;ل:=ص;;لی:وج;;ود:حج;;<ب#:خلق;;ت:ب;;ر:4 ":جه;;ل:دلر;;ل:=ص;;لی:حج;;<ب:=س;;ت":در
که:ر=وی:به:جقل:= گز=رشی: : :=م<م:سج<دمجذ<ی:جهل:بی<ن:شده:=ست":در کذد#:=م<م::بی<ن:می:ز

:آفرحدگ<ن:ر=:آفرحذش:آجه<:بر:پ<حه:و:=س<س:ج<د=جی:ذکر:می :57کذذ;د":دلرل:محجوب:بودن:خد=وجد:=ز
: گرفخ<ر:آن:هسخذد#:جهل:=خخر<ری:جرست#:بلکه:مر=د:=ز که:ههه: :=ین:جهل:و:ج<د=جی: قطعً<:مر=د:=ز

که:=جس<ن:ب<:ورود:به:جه<ن:م<دی:دچ :شود":<ر:آن:میآن:جهل:و:فر=موشی:=ست:
ک;ه:حج;ب::جش;<ن:می:58«سر=دق<ت:=لحج;ب»":حجب:د=ر=ی:سر=دق:هسخذد":تعجرر:5 ده;د:

:جرفخه:=ست" ک<ر :رو=ح<ت:به: :د=ر=ی:سر=دق:هسخذد#:=م<:عکس:=ین:مسأله:ص<دق:جرست:و:در
:رو=ح;<ت#:ه;ر:=س;ن:و:ص;فت:=له;ی:ب;<:لف; :6 ":هر:=سن:و:صفت:=لهی:د=ر=ی:حج<ب:=ست":در

که:هر:ح که:=س;ه<:و:ص;ف<ت:حج<ب:وصف:شده:=ست:  :فوق:دحگری:=ست:و:به:هه<ن:جسجت:
::=ج;;د#:حج<ب:د=ر=ی:ر=بط;;ه:ط;;ولی:ب;;<:هن ه;;<ی:آجه;;<:جر;;ز:ب;;<:ه;;ن:ر=بط;;ه:ط;;ولی:د=رج;;د؛:ب;;ر=ی:مد;;<ل#:در

ک;رم ک;ه:پی;<مجر:= :ب;<ره::رو=حخی:طوالجی:مذق;ول:=س;ت: :پ<س;خ:ب;ه:مس;<خل:عج;د:= :ب;ن:س;الم:در در
س;;ت:و:م;;<فوق:آن:حج;;<ب:حه;;د:و:طجق;;<ت:آس;;ه<ن:و""":م;;<فوق:جذ;;ت:=له;;<وی:حج;;<ب:مج;;د:=

:رو=ح<ت:لف :حج<ب:بر:ه;ر:ص;فت::59م<فوق:آن:حج<ب:ججروت:و""":ت<:به:خد=وجد:مخع<ل و:ح<:در
که:داللت:د=رد:هر:ح :د=ر=ی:جوعی:حج<ب گرفخه:=ست: :60=جد":ح<:=سن:=لهی:تعلق:

                                                     :
:=لصالا":54 :"63#:صأسر=ر
 "373#:ویر:=لقهرتفس":55

 "435#:ص(صدوق):=الم<لی؛:678#:=لخوحرد":56

 ::"119#:ص1#:جعلل:=لشر=خع":57

 "11#:ص6#:جیر:=لقهرتفس":58

:=الجو=ر":59  "648#:ص57#:جبح<ر

:=ین:ب<ب:بسر<ر:=ست:بر=ی:مد<ل:ت؛:رو=ح<465صن#:رقر=ل":60 :"53ص#:ی=لهع<جر" :::#در
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ک;;ه:ج;;<م:خد=وج;;د:مخع;;<ل:در:حج;;ب:«:ل;;وو»":م<جذ;;د:7 :رو=ح;;<ت:آم;;ده: کت<ب;;ت:=س;;ت":در ق<ب;;ل:
:=ست::جگ<شخه:شده

   61...کتجته ع  مداب عرشک والا ک... ااَس

کت<بت:و:مجرد:بودن: ک<تب:و:مکتوب:و: :=ین:مو=رد#:به:لح< :رع<حت:تذ<سب:و:سذخرت: در
ک;ه:=ز: :=لز=می:=ست: کت<بت:م<دی:جرست#:بلکه:جوعی:آفرحذش:قطعی:و کت<بت#: : آن#:قطعً<:مر=د:=ز

کت<بت:تعجرر:شده:=ست" :آن:به:
:":بر:=س<س:رو=ح<ت#:حجب:=ج8 ج<شخه:=ز:مالخکه:=لهی:=ست:و:آج<ن:م;وکالن:حج;ب:ب;ه:ش;ه<ر

:=ست:«:روو»روجد:و:رح<ست:آج<ن:بر:عهده::می
 62ة احلدب.کهو ع  مًئ والشوح الا

که:جور:=س;ن:خد=وج;د:مخع;<ل#:ج;ور:9 :رو=ح<ت:بی<ن:شده: ":خ<لق:جور:حج<ب#:جور:=سن:=ست":در
کرده:=ست: :حج<ب:ر=:خلق:

  63النور. کخلقت اه نور مداا والا کانور اَس

:=ین:رو#:می ک;ه:=س;ن:خد=وج;د:جس;جت:ب;ه:حج;<ب:تق;دم:مرتج;ه:=ز گرف;ت: ::تو=ن:جخرجه: =ی:د=رد:و
:و=سطه:آفرحذش:آن:=ست":

وایی سرادقات مشخصه  های ر

:رو=ح;;<ت:ب;;ه:دس;;ت:می:_ه<ی:معذ;;<یی:س;;ر=دق<ت::ه;;<:و:مشخص;;ه:ویژگی ب;;ه:ش;;رو::_آح;;د::ک;;ه:=ز
:=ست:::زیر

:تکوحذی:و:مجرد:هسخذد"1 :=مور :و=ژه:س;ر=دق:ح;<:ب ":ههه:=ز که:=ز <:جست:و:جو:در:مر<ن:رو=ح<تی:
کرده :ح;;<: ر;;ر::س;;ر=دق<ت:ح;;<د: ک;;ه:س;;ر=دق<ت:ر=:وص;;فی:ب;;ر=ی:=م;;ور:م;;<دی:و =ج;;د#:ه;;رچ:رو=حخ;;ی:جرس;;ت:

: ک;<ر :برد:و:ههو=ره:بر:=م;ور:مج;رد:و:تک;وحذی:ب;ه: ک<ر :رو=ح;<ت:لف; ::رود؛:ب;ر=ی:م;یتکوحذی:به: جهوج;ه:در
گ;ز=ر سر=دق:به:=سه<:و:صف<ت:=لهی:=عن:=ز:عظهت#: ک;ه: گ;ر::مجد#:به<:و""":=ض<فه:شده:=س;ت:

:وجود:سر=دق<ت:بر=ی:=ین:دسخه:=ز:مرتجه:خلقت:=ست:
  64سرادق النور ا العظهة. کسرادق

                                                     :
:"167#:صجه<ل:=السجوع":61
 #:=لدع<:=لد<لث"فة:سج<دحهرصح":62

 "165#:صجه<ل:=السجوع":63
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:ح<: :و
   65. ... سرادق العظهة،...الْباء... سرادق املدد... سرادق 

:=م;ور:م;<دی: ر;ر:مج;رد:ب;ه: =م<:عکس:آن:ص<دق:جرست؛:حعذی:لف :سر=دق:بر=ی:هرچ:ح; :=ز
:جرفخه:=ست"::ک<ر

:::":هر:=سن:و:صفت:=لهی:د=ر=ی:سر=دق6 =ست؛:هه<جذ;د:حج;ب#:س;ر=دق<ت:جر;ز:ب;ر=ی:=س;ه<:و
:صف<ت:=لهی:قرد:شده:=ست:

   66ة.یض، ث سرادق الومدانیاء، ث سرادق النور اِلبیجشک... ث سرادق العز، ث سرادق ال

:=س;;;ن:و:ص;;;فت:=له;;;ی#:لف;;; :جرس;;;ت:بلک;;;ه:مر=ت;;;ب:مج;;;ردی ک;;;ه:م;;;ر=د:=ز ::ب;;;دیهی:=س;;;ت: =ز
:=جد"::خلقت
کت<ب;;ت:=س;;ت"«:ل;;وو»":م<جذ;;د:3 :ح;;<:=خه;;ه: ق<ب;;ل: ک;;ه:ج;;<م:خد=وج;;د:مخع;;<ل:و :رو=ح;;<ت:آم;;ده: در
:سر=دق<ت:مکتوب:=ست؛:بر=ی:مد<ل#:=سه<ی:خد=وجد:در:سر=دق:عظهت#:مج;د#::=طه<ر در

::67به;;<:و""":جگ<ش;;خه:ش;;ده:=س;;ت ک;;ه:ج;;<م:پ;;ذج:ت;;ن:آل:عج;;<:در:س;;ر=دق:ع;;ر :ب;;<:ج;;ور :ح;;<:بی;;<ن:ش;;ده: و
:ب<ره:مرتجه:68ت"جوشخه:شده:=س گوحشی:در =ی:=ز:خلقت:و:آفرحذش:=ست؛:جه::ته<می:=ین:عج<ر=ت:

که:پیش  تر:بی<ن:آن:آمد":کت<بت:م<دی:

که:سر=دق:جرز:م<جذد:حجب:محل:حرور:مالخ :گر:=ین:رو=ح<ت:جش<ن "4 :=جد::=جد:
  69ة.کسجع سرادقاش من املًئ ... یف

ک<ر :تعرحف:سر=دق<ت:=ین:تعجرر:به: که:سر=دق:محل:مهر;<::=ز:سوی:برخی:عله<:در رفخه:=ست:
ح;ت:مالخک;ه:ه;ر:چ;ه:ب<ش;د#::70شده:ب;ر=ی:عج;<دت:مالخ; :=س;ت" ک;ه:عه;ل:و:م<مور ب;ه:لح;< :آن:

 عج<دت:خد=:=ست#:سخذی:درست:=ست"

:برخ;;ی:رو=ح;;<ت#:=ز:س;;ر=دق<ت:ع;;ر :ب;;ه:مح;;ل:آوحخخگ;;ی:رحه;;ت:خد=وج;;د:ح;;<د:ش;;ده:5 ":در
                                                                                                                            :

 "116#:ص=لهصج<و":64

:"369#:ص1#:جؤقج<ل:=ألعه<ل":65
:=س;;;;ت:ب;;;;ر=ی:مد;;;;<ل431#:ص=لخص;;;;<ل؛:679#:ص=لخوحر;;;;د":66 :=ی;;;;ن:ب;;;;<ب:بس;;;;ر<ر :#:(یطوس;;;;):ج;;;;ةر=لغر" :::#":=ح<دح;;;;ث:در

 "19:-:18ص

:"369#:ص1#:جؤقج<ل:=ألعه<ل؛:635#:ص=لصحرفه:=لسج<دحه":67
 "111#:ص:نرر:=لهؤمذرفر<خل:أم:ی=لروضة:ف":68

:"111#:ص5#:جیر:=لص<فر=لخفس":69
 "378#:ص6#:جشرو:جهج:=لجال ة:یمذه<ج:=لجر=عة:ف":70
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ک;;;ه:خد=وج;;;د:قذ;;;دیل :رو=ح;;;<ت:آم;;;ده: ر=:ب;;;ر:س;;;ر=دق:ع;;;ر ::ه<ی:رحه;;;ت:=س;;;ت؛:ب;;;ر=ی:جهوج;;;ه:در
که:خد=وجد=#:در:س<حه:س<ر:سر=دق:عرشت:به:من:رحن:جه<":71آوحخت"  72و:ح<:در:دع<ه<:آمده:

:رو=ح;<ت:آم;ده:=س;ت#:در:س;ذجش: =جد":":د=ر=ی:طول:و:عرض6 کرفر;ت:س;ر=دق<ت:در :بی<ن: در
:آجه;<:=س;ت#:ط;ول:و:ع;رض:و:=رتف;<ع:س;ر=دق:مق;د=ری:ج;<چرز:ب;ه::ه<:و:آن:ه<:و:زمرن:ب<:آسه<ن چ;ه:در

 73رود":ر:میشه<

 بحث و تحلحل

:جر;;;ز::ه<ی:رو=ی;;;ی:حج;;;ب:و:س;;;ر=دق<ت#:می:ب;;<:توج;;;ه:ب;;;ه:مشخص;;ه ت;;و=ن:مش;;;خرک<ت:=ی;;;ن:دو:و
کرد: :مخخص<ت:هر:ح :ر=:به:شرو:جدول:زیر:ترسرن:

وایی مشخصه ردحف  سرادقات حجج های ر
:ر:ر:محل:حرور:مالخکه:=ست:1
کت<بت:=ست:6 :ر:ر:ق<بل:
:ر:ر:به:=سن:و:صفت:خ<ص:خد=:=خخص<ص:د=رد:3
:=سن:خ<ص:خد=:=ست:4 گرفخه:=ز:جور ::ر:جش<ت:
::ر:دربرد=رجده:سر=دق:=ست:5
گرفخه:=ست:6 ::ر:=ز:جهل:و:ج<د=جی:جش<ت:
::ر:د=ر=ی:دو:جوع:مجرد:و:م<دی:=ست:7
:جوع:تکوحذی:و:تشرحعی:=ست:8 ::ر:د=ر=ی:دو
::ر:ر=بطه:طولی:ب<:جوع:خود:د=رد:9
::ر:=ست:در:خلقت:وآفرحذش:د=ر=ی:تقدم:و:ت<خر:رتجی:13
:ر::=ز:طول:و:عرض:برخورد=ر:=ست:11
:ر::=ست:یمحل:آوحخخه:شدن:رحهت:=له:16
:ر::وجود:آن:صرف<:تکوحذی:و:مجرد:=ست:13

:ب;ه:=س;ه<:و::مط<بق:ب<:ج;دول:مش;خص:می :ج;وری:و:س;ر=دق<ت:ه;ر:دو ک;ه:حج;ب:مج;رد:و ش;ود:
کت<بت :جرز:ق<بل: (؛:=م;<:ب;ر:3#:6:#1و:محل:حرور:مالخ; :هس;خذد:)::=جد:صف<ت:=لهی:تعلق:د=رجد:و

ج;د:و::سر=دق<ت:هه;ه:=ز:ج;ذس:ج;ور:و:مجرد:_که:هن:م<دی:و:هن:فر=م<دی:هسخذد::_خالف:حجب:
:تکوحذی :=مور :می::=ز که:آخرین:مرتجه:=ز:خلقت::(":مهن13روجد:):به:شه<ر :رو=ح<ت:لف ::_تر:آن: که:در

:ب;ه:مر=ت;ب:پ;<یین:_سر=دق:به:آن:=ض<فه:شده:=ست: کر:عر :=س;ت:و س;ی:و""":تر:=ز:ع;ر #:=ع;ن:=ز:
ک;ه:ه;ر:=س;ن:و:ص;فت:=له;ی:د=ر=ی:س;ر=دق:=س;ت:و:جر;ز:=س;ه<:و:ص;ف<ت: :=ی;ن: تعلق:جد=رد":=لجخ;ه:=ز

:ب<:هن:ر=بطه:طولی:د=رج;د#:می ک;ه:س;ر=دق<ت:جر;ز:ب;ه::=لهی:بر:هن:ترتب:خلقی:و گرف;ت: ت;و=ن:جخرج;ه:
                                                     :

:=الجو=ر":71  "17#:ص65ج#:بح<ر

 "193:-:196(#:صی)عرب:ح:=لجذ<نرمف<ت":72

:=الجو=ر":73  "319#:ص54ج#:بح<ر
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:رو=ح;;<ت:ب;;ه: ک;;ه:در :=ی;;ن:رو#:ب;;<:وج;;ود:=ی;;ن: :ترت;;ب:خلق;;ی:هس;;خذد":=ز تج;;ع:آجه;;<:د=ر=ی:ر=بط;;ه:ط;;ولی:و
::9ویژگی:) (:=ش<ره:جشده:=ست#:=م<:قطعً<:=ین:دو:ویژگی:جرز:=ز:مش;خرک<ت:س;ر=دق<ت:و:حج;ب:13و

:خو=هذد:بود"
:آن :رو=ح;<تی::چه:در:بحث:=ز:ویژگی:=ز گفخه:شد:و:جرز:بررس;ی:برخ;ی:=ز ه<ی:حجب:و:سر=دق<ت:

:ب;<:ه;ن:ب<ح;د:ر=بط;ه:مح;ر :و:م:کذذد#:برمی:که:محدوده:آجه<:ر=:معرن:می که:ر=بطه:=ین:دو ح;<ط:آحد:
:=ط;ر=ف:ه;ر:حج;<ب: :ح;<:در گوحذ;د:و :=ط;ر=ف:ه;ر:حج;<ب:ر=:س;ر=دق: ک;ه:ح;ول:و ب<شد؛:به:=ی;ن:معذ;<:

که:رو=ح<ت:می :د=رد؛:چر=: :ب<طن:به: <هر:ب;ه:ترتر;ب:ب;دین:ش;رو::سر=دق:قر=ر فرم<حد:تقدم:خلقت:=ز
:=ست::

:س;خر:خل;ق:ش;ده#:س;حس:ج;ور:حج;<ب#:س;حس:ج;ور:ع;ر #: ک;ه:=ول:ج;ور :رو=ح<ت:آم;ده:=س;ت: در
کرسی# : :=س;ن::74سحس:خورشرد:)حعذی:جه<ن:م<ده(:سحس:جور :ج;ور و:ح<:آمده:=ست:جور:حج;<ب:=ز

کذ;ه:حج;ب:=س;ت#:س;حس:در:س;ر=دق:و:س;حس:در:ع;ر  : :=س;ن:در :رو=حخ;ی::75خلق:ش;ده:و :ح;<:در و
ک;;رم :پی;<مجر:= ک;ه:=بخ;د=:ج;ور گ;;ز=ر :ش;ده:=س;ت: :ط;والجی:و:مفص;ل:ترتر;ب:خلق;ت:ب;دین:ش;رو:

ک;;رده#:س;;حس:ب;;ر:خل;ق:ش;;ده:=س;;ت#:س;;حس:دو=زده:حج;;<ب#:س;;حس:=س;;ن:حر;رت:ب;;ر: : ل;;وو: ه;;ور
:آخر:در:صلب:حررت:آدم که:جش<ن:=ز:هه<ن:ع<لن:م<ده:=ست":عر :و:در گرفخه: ::76ج<ی:

که:هر:=سن:و:صفت:=لهی:خود:ح :حج;<ب:=س;ت: ب;ه::_ک;ه:س;ر=دق:د=رد::_جرز:ب<:توجه:به:=ین:
:رو=ح;<ت::رسد:=طر=ف:آن:حج<ب:ر=:س;ر=دق:هه;<ن:=س;ن:و:ص;فت:تش;کرل:می:جظر:می ده;د":جر;ز:=ز

ک;ه:جزدح; آح:برمی :رو=ح;ت:مع;ر=ج::د: ک;ه:در ت;رین:مرتج;ه:ب;ه:خد=وج;د:مخع;<ل:حج;ب:ج;ور:=س;ت؛:چ;ر=:
که::جزدح :شدن:پی<مجر گز=ر :شده:=ست: گذشت:=ز:حجب:جور: به:خد=وجد:مخع<ل#:پس:=ز:
:آن:حررت که:=ین:حجب::پس:می:77ملکوت:سه<و=ت:ر=:دحدجد":پس:=ز گرفت: تو=ن:جخرجه:

:=لذور:هه<ن:حجب:=سه<:و:صف<ت:هسخذد:و:جر ک;ه:=ی;ن:حج;ب:ج;ور#:ج<حگ;<ه:=ج;و=ر گز=ر :شده: ز:
ک;;ه:پی;;<مجر:78قج;;ل:=ز:خل;;ق:آدم:هس;;خذد:=خه;;ه:=طه;;<ر :آس;;ه<ن:هف;;خن:ب;;ه:=ی;;ن::و:هذگ;;<می: در

:=ی;;ن:مق;;<م#:مرتج;;ه:79حج;ب:=لذ;;ور:رس;;رد#:ج;;د=ی:پروردگ;;<ر:خ;;ود:ر=:ش;;ذرد" ک;;ه:ججرخر;;ل:و =ی:=س;;ت:

                                                     :
 "64#:ص=لخوحرد":74

 "166#:صجه<ل:=السجوع":75

 ":486#:ص=لخص<ل":76

 "136#:ص1#:جعلل:=لشر=خع":77

:=الجو=ر":78  "679#:ص18ج#:بح<ر

79
   "731ص#:(صدوق)=الم<لی:. 

http://lib.eshia.ir/10107/1/132/حجب
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80جخو=جسخه:و=رد:آن:شود"
 :

  جتحجه
:رو=ح;<ت:ش;رعی:برمی ک;;ه:حج;<:=ز :=ع;;ال:آح;د: ب:مفه;ومی:ع;<م:د=رد:و:ته;;<می:مخلوق;<ت#:=ع;ن:=ز

ش;ود؛:=م;<:س;ر=دق<ت:تذه;<::ه<ی:مجرد:خلقت:و:=شر<:و:موجود=ت:جه;<ن:م;<دی:ر=:ش;<مل:می:مرتجه
:رو=ح;;<ت#::ب;;ه:بخش;;ی:=ز:خل;;ق:مج;;رد:تعل;;ق:می :ع;;ر :هس;;خذد:و:در:ه;;رچ:ح;; :=ز ک;;ه:فر=ت;;ر:=ز گر;;رد:

رس;د:ر=بط;ه:=ی;ن:تع;<بیر:ب;<:ه;ن::ب;ه:جظ;ر:می=جد"::تر:=ز:عر :به:=ین:ج<م:وصف:جش;ده:ه<ی:پ<یین:مرتجه
کرد: :و:بطون:ر=:به:شکل:زیر:ترسرن: : <هر:و:ب<طن:=ست:و:ش<حد:بخو=ن:مرز=ن:=ین: هور

 

  

 کتابجامه
:=لذعه;<ن:للطج<ع;ة:ر#:تحقرق::سیطجرس=الحخج<ج#: _ د:محهد:ب<قر:خرس<ن#:ججف:أش;رف::د=ر

 ق":1386و:=لذشر#:

                                                     :
80

 "638ص#:1#:ج=لعرون. 
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  ":1385ششن#:#:مهدی:شهردی#:تهر=ن::=جخش<ر=ت:مجد#:=ر  _

:=لصالا#:جو=د _ ن#:=ول#:ر=لخ<بع;ة:لجه<ع;ة:=لهدرس;:ی#:قن::مؤسس;ة:=لذش;ر:=ؤلس;المیآمل:یأسر=ر
 ق"1415

:=لهحجه:=لجرر<>#:=ول#:=صطالح<ت:=لصوفره _  ق"1461#:محی:=لدین:بن:عربی#:بیروت::د=ر

#:#:=ولیتب:=ؤلعالم:=ؤلس;المک#:قن::می=صفه<ج:یومر#:سرد:بن:ط<ووس#:جو=د:قؤقج<ل:=ألعه<ل _
 ق"1414رجب:

:=لدق<فة:للطج<عة:و:=لذشر:و:=لخوزیمحهد:بن:حسن:طوس:=الم<لی# _  ق"1414ع#:=ول#:ح#:قن::د=ر

:=ألجو=ر _  ق":1433#:ی<>:=لخر= :=لعربرروت::د=ر:ؤحی#:بی#:محهد:ب<قر:مجلسبح<ر

:(#:تحقر;;ق::ح;;<ج:مبص;;<خر:=ل;;درج<ت _ وچ;;ه:کرز=:حس;;ن:ر;;#:محه;;د:ب;;ن:حس;;ن:ب;;ن:ف;;روخ:):ص;;ف<ر
 ق":1366#:ی=ألحهد#:تهر=ن::مطجعة:یب< 

#:ته;ر=ن::مؤسس;ة:=لطج<ع;ة:و:=لذش;ر:وز=را:ی#:حس;ن:مص;طفونحرک;له<ت:=لق;رآن:=لک:یق:فر=لخحق _
 ق"1417#:=ول#:ی=لدق<فة:و:=ؤلرش<د:=ؤلسالم

#:ی#:ق;;;ن::مؤسس;;;ة:=له;;;<دین:=عله;;;رخ:حس;;;ر#:تحقر;;;ق::ش;;;ی<ش;;;<جکض:ر#:ف;;;یر:=لص;;;<فر=لخفس;;; _
1374:"  

تج;ة:ک#:جج;ف::میجز=خ;ر:یب:موس;ور;ط:در#:تحقر;ق::س;ین:قه;رب;ن:ؤب;ر=ه:ی#:عل;یر:=لقه;رتفس _
 ق"1387=لهدی#:

:ی#:ق;ن::مؤسس;ة:=لذش;ر:=ؤلس;المیتهر=ج;:یذرد:ه<ش;ن:حس;رخ:صدوق#:تحقرق::س;ر#:ش=لخوحرد _
 ن"ر=لخ<بعة:لجه<عة:=لهدرس

#:ق;;ن::مؤسس;;ة:ی=ص;;فه<ج:ی=:ج;;زه:یومر;;د:ب;;ن:ط;;<ووس#:تحقر;;ق::ج;;و=د:قر#:س;;جه;;<ل:=الس;;جوع _
  "1371=آلف<ق#:=ول#:

:=لعقل=:یة:ف;;ر;;ه;;ة:=لهخع<لک=لح _ :=ل;;دة:=ألربع;;ة#:ر;;ألس;;ف<ر :ی;;#:بیر=زرن:محه;;د:ش;;یص;;در روت::د=ر
 م"1981#:ی<>:=لخر= :=لعربرؤح

کت<بحقوق:مدجی _ : "1376فروشی:=سالمره#:سرزدهن#::#:سرد:حسن:=م<می#:تهر=ن::
#:ق;;ن::مؤسس;;ة:یخ: ;;الم:رض;;<:موالج;;<:بروج;;ردر#:تحقر;;ق::ش;;ید:ه<ش;;ن:بحر=ج;;ر#:س;;ة:=ألب;;ر=رر;;حل _

 ق"1411ة#:=ول#:ر=لهع<رف:=ؤلسالم

=لخ<بع;;ة::ی#:ق;;ن::مؤسس;;ة:=لذش;;ر:=ؤلس;;المیج;;ر: ف;;<رک=:یخ:ص;;دوق#:تحقر;;ق::عل;;ر#:ش;;=لخص;;<ل _
  "1366ن#:رلجه<عة:=لهدرس

گذج:د=ج;ش#:س;وم#:دوره:حقوق:مدجی:=ر  _ کت<بخ<جه: #:محهد:جعفر:جعفری:لذگرودی#:تهر=ن::
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1371" :
ح<ن#:ت:دوره:مقدم<تی:حقوق:مدجی:درس _ ک<توز هر=ن::جش;ر:ه<یی:=ز:شفعه#:وصرت:و:=ر #:ج<صر:

  "1386مرز=ن#:جهن#

:روت::موسسه:=لذعه<ن"ی#:محهد:حسرن:طج<طج<یی#:برس<خل:=لخوحردحه _
:ی)=ب;ن:ش;<ذ=ن(#:تحقر;ق::عل;:یل:قه;ر;ش;<ذ=ن:ب;ن:ججرخ:#نرر:=له;ؤمذر;فر<خل:أم:ی=لروضة:ف _

 ق"1463#:یرچکش

#:یرز=:=ب;;و:=لحس;;ن:ش;;عر=جر;;#:تحقر;;ق::میمحه;;د:ص;;<لح:=له<زج;;در=ج:ی#:م;;ولی<فک;;ش;;رو:أص;;ول:=ل _
:=لخوز:ی<>:=لخر= :=لعربرروت::د=ر:ؤحیع<شور#:ب:یعل:درس  ق":1461ع#:=ول#:حللطج<عة:و:=لذشر:و

#:قن::مؤسسة:=لذشر:یجالل:یذرد:محهد:حسر#:تحقرق::سیجعه<ن:مغرب:ی#:ق<ضشرو:=ألخج<ر _
 "::ی=ؤلسالم

د:محه;;د:ب;;<قر:موح;;د:ر#:تحقر;;ق::س;;نین:=لع<ب;;دی;;(#:=ؤلم;;<م:زی)=بطح;;:فة:س;;ج<دحهرص;;ح _
 ق"1411#:=ول#:ین::مؤسسة:=ؤلم<م:=لههد#:قی=صفه<ج:ی=بطح

 ق"1399<م#:=ول#:رد:بن:ط<ووس#:قن::خر#:سمعرفة:مذ=هب:=لطو=خف:ی=لطر=خف:ف _

د:محه;;د:ص;;<دق:بح;;ر:=لعل;;وم#:جج;;ف::مذش;;ور=ت:رخ:ص;;دوق#:تحقر;;ق::س;;ر#:ش;;عل;;ل:=لش;;ر=خع _
 ق":1385:ة:و:مطجعخه<#حدررتجة:=لحک=له

:=حس<خ:ی#:=بن:أبی=للز<ل:یعو=ل _ #:ح;<ج:یمرعش;:ین:ججف;ید:شه<ب:=ل;در#:تحقرق::سیجههور
 ق":1433د:=لشهد=>#:=ول#:ر#:قن::سیآق<:مجخجی:عر=ق

ن:س;<مر=یی#:ق;ن::مؤسس;ة:رتر:=ب;ر=هکد:_:یمخزوم:یتر:مهدک#:تحقرق::دیدرل:فر=هر#:خلنر=لع _
:=لهجرا#:دوم#:  ق":1413د=ر

:=لرض<#رع _   ":1376خ:صدوق#:تهر=ن::صدوق#:=ول#:رش:ون:أخج<ر

=حهد:ج<صح#:قن::مؤسس;ة::یخ:علر#:شیخ:عج<د:= :طهر=جرق::ش#:تحقریخ:طوسر#:شجةر=لغ _
 ق"1411ة#:=ول#:ر=لهع<رف:=ؤلسالم

 "یخ:صدوق#:تهر=ن::=جخش<ر=ت:ع<بدرشفر<خل:=لشرعه#: _

ة#:ق;;ن::مؤسس;;ة:=لص;;<دق:للطج<ع;;ة:و:=لذش;;ر#:ر;;#:محه;;د:ج;;و=د:مغذ=لفق;;ه:عل;;ی:م;;ذ=هب:=لخهس;;ة _
  ":1385پذجن#:

 ":ق1469#:=ول#:یدرره<ل:حکد:ر#:س=لفلسفة _

:آب<در#:ف ر=لق<موس:=لهح _  ت<":ج<#:بی:#:بییروز

:=لیجر: ف<رک=:ی#:تحقرق::علیذرلک#:محهد:بن:حعقوب:ی<فک=ل _ ة#:رتب:=ؤلس;المک#:تهر=ن::د=ر
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  ":1363پذجن#:

  "1373ج<#:چه<رم#::#:سرد:شرحف:علی:بن:محهد:جرج<جی#:تهر=ن#:بیکت<ب:=لخعرحف<ت _

عج;د:=لفخ;<و#:ق;<هره::مکتج;ه:=لدق<ف;ه:#:محی:=لدین:ب;ن:عرب;ی#:تحقر;ق::س;عرد:کت<ب:=لحجب _
 ق"1464=لدحذره#:

#:ق;ن::مؤسس;ة:=لذش;;ر:ک;ی=ر=:یخ:مرتر;ی:و=عظ;ر#:تحقر;ق::ش;;ی#:محق;ق:س;جزو=ر<مک;ة:=ألحح;ف<ک _
 ق"1463#:=ول#:ی=ؤلسالم

 ق"1435#:=بن:مذظور#:قن::جشر:أدب:=لحوزا#:لس<ن:=لعرب _

:=ل;;د=لهج;;دأ:و=لهع;;<د _ #:ق;;ن::ی<جرآش;;خ:نید:ج;;الل:=ل;;در#:تحقر;;ق::س;;یر=زرن:محه;;د:ش;;ی#:ص;;در
  ":1383#:سوم#:یتب:=ؤلعالم:=ؤلسالمکمطجعة:م

 #:تهر=ن::طر=وت#:دوم":یححن:طریخ:فخر:=لدر#:شنیمجهع:=لجحر _

:آل:=لرس;;ول:ی=لعق;;ول:ف;;م;;رآا: _ :یذرد:محس;;ن:حس;;ر#:تحقر;;ق::س;;ی#:عالم;;ه:مجلس;;ش;;رو:أخج;;<ر
:=لیذر=م   ":1363ة#:=ول#:رتب:=ؤلسالمک#:تهر=ن::د=ر

 ق"1419<>:=لخر= #:=ول#:رؤلح:ترقن::مؤسسة:آل:=لج#:ی#:محقق:جر=قعةرمسخذد:=لش _

#:یروت::=ألعله;ی#:بیخ:ط<هر:=لسالمر#:تحقرق::شید:حسن:قج<ججر#:سیمسذد:=ؤلم<م:عل _
 ق":1461=ول#:

 ق"1418ث#:=ول#:ح#:قن::د=ر:=لحدی#:طجرس رر:=ألخج<ر:ی<ا:=ألجو=ر:فکمش _

روت::مؤسس;ة:ی;#:بیفعه;کن:رؤب;ر=ه:خرش:ة:(#ره<ن:=لج<قحة:وجذة:=الر=لهصج<و:):جذة:=ألم<ن:=لو=ق _
 ق"1433للهطجوع<ت#::ی=ألعله

#:ته;;ر=ن::=جخش;;<ر=ت:م;;ولی#:ی#:محه;;د:ب;;ن:حه;;زا:فذ;;<رن:=لهعق;;ول:و:=لهش;;هودیمص;;ج<و:=ألج;;س:ب;; _
  ":1374=ول#:

 عة"رروت::مؤسسة:فقه:=لشی#:بیمصج<و:=لهخهجد#:محهد:بن:حسن:طوس _

=لخ<بعة::یؤسسة:=لذشر:=ؤلسالم#:قن::میجر: ف<رک=:یخ:صدوق#:تحقرق::علر#:ش=ألخج<ر:یمع<ج _
  ":1379ن#:رلجه<عة:=لهدرس

<#:تحقر;;ق::عج;د:=لس;الم:محه;;د:ه;<رون#:ق;;ن::ح;رک#:=حه;د:ب;ن:ف;;<رس:ب;ن:زس:=للغ;;ةییمعج;ن:مق;< _
 ق"1434#:یتجة:=ؤلعالم:=ؤلسالمکم

  ":1385#:سوم#:یزیتجة:=لعزک#:قن::میخ:عج<س:قهرش:(#یح:=لجذ<ن:)عربرمف<ت _

 ق"1434ت<ب#:دوم#:ک#:قن::دفخر:جشر:=لیب:=صفه<جر= :ب:=لقرآن#ح ر:ی=لهفرد=ت:ف _

  ":1396#:یف:=لرضح#:قن::مذشور=ت:=لشریخ:طجرسرش:<رم:=ألخالق#کم _
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ن:رد:ؤب;;ر=هر#:تحقر;;ق::س;;یخ;;وی:یب:= :ه<ش;;هر;;#:حجش;;رو:جه;;ج:=لجال ;;ة:یمذه;;<ج:=لجر=ع;;ة:ف;; _
 ة#:چه<رم"ر#:تهر=ن::مطجعة:=السالمی<ججر=له

 ج<::ت<#:بی:ط<ووس#:بی:د:=بنر#:سمهج:=لدعو=ت:و:مذهج:=لعج<د=ت _

:=ألثرحب:=لحدح ر:یة:فح=لذه< _ #:محه;ود:یر#:تحقر;ق::ط;<هر:=حه;د:ز=ور;ن:=ب;ن:=ثی#:مجد:=لدث:و
:=لخوزرلر#:قن::مؤسسة:ؤسه<عیمحهد:طذ<ح   ":1364ع#:چه<رم#:ح<ن:للطج<عة:و:=لذشر:و

  ":1373#:قن::=لذهرة#:=ول#:یف:=لرضحد:=لشرر=لسجهج:=لجال ة#: _

:=لد:بن:ط<ووسر#:سنرقر=ل _  ق"1413ت<ب#:=ول#:ک#:قن::مؤسسة:د=ر




