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 چى٘دُ

ـ   ٤ٗثش ا ٤ـبٖاػت. ا ٣اػالٔ ١ٚ ٔٛسد لجَٛ ٕٞٝ فالػف ٥شفشاٌ ٢ٚرٛد اعتمبد ٣ثٝ ٚحذت ٔفٟٛٔ اعتمبد ٓ  ٣ثبٚس٘ذ وٝ ٚرـٛد عّ  سغـ

. ضـٕٗ  وٙـذ  ٣آٖ كذق ٔ ٤ككٛست ٔـتشن ثش ٕٞٝ ٔلبد  ٚاحذ دس رٞٗ اػت وٝ ثٝ ٣ٔفٟٛٔ ٢وخشت ٔـٟٛد دس عبِٓ تحمك، داسا

ٗ اعتمبد ثٝ ثذاٞت ا ٣ثعض ٣ا٘ذ ٚ حت آٖ دا٘ؼتٝ ٥متٚرٛد سا داَ ثش ٚحذت حم ٣ٚحذت ٔفٟٛٔ ٤ـبٖآ٘ىٝ اغّت ا  .دالِـت داس٘ـذ   ٤ـ

ـ    ٔمبِٝ ٤ٗآٖ روش ؿذٜ وٝ دس ا ٥متٚرٛد ثش ٚحذت حم ٣ثش دالِت ٚحذت ٔفٟٛٔ ٢اِجتٝ ٚرٜٛ ٔتعذد   تٛكـ٥ف٣   ثـٝ سٚؽ تح٥ّّـ٣ 

 پشداخت. ٥ٓٚرٜٛ خٛاٞ ٤ٗثٝ ا

 .ٍٖرَؿ، ؿاللت، ٍرَؿ فٌّ ٘قتٍرَؿ، ٍعـ  عق ٍٖعـ  هفَْه ّب: ول٘دٍاشُ
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 همدهِ

وب تغقو       ٌلوٖ ٍرَؿ ؿاكؿ كوِ ٗكوٖ ام آًْ َل ه الهٖ ٓا ِ ًا ِٗ ؿك اـً

وفِ     ت. گلصِ ٠ًلٗبٖت ؿك ٣لفوبى ٍ ٗوب فٌل ت آى ًا ـّا كخلا  ٍ عتٖ ث

الهٖ هجٌٖ ثل ٍعـ  ُؾٖٔ ٍرَؿ ٗبفت  ، لكوي عتوٖ ؿك   ُوَؿ ٖ هو ًا

ون كخولا      يٗتلٞ ٘لل ٘ل هَرَؿ ام ٍعـ  ُؾٔوٖ ٍروَؿ ً٘ ّلگون   تفًب

كبك  َـًٖ ًوًا ـاكخل تفٌ٘لٕ ًَ  ُ ـ ٖٗ هو ٍ ع و ٍ تغوت ّووبى ٍروَؿ     بٌث

ٍاعـ ت٤لٗف  َـًٖ هُؾٖٔ  ن ثول تغقو    ُ ً٘ ٌٖ٘ ي ه٘بى، اهب ثلّا . ؿك ٗا

جْ٘وبٖت ثول تغقو  كخولا          وت كوِ ؿك عق٘قوت ٌت كخلا  اقبهِ ُـُ ًا

ك فالًوفِ        وـُ كوِ ثوٍب ْٖٗ ّلگون هَروت آى ًِ ي كخل  ـث ـ. ٗا ٌّتٌ

الهٖ ثل ٍعـ  عق٘ق بى و ثولؽالف گلٍّوٖ    ًا ت ٍرَؿ ؽـُِ ٗبـث ٍ ًآ

ي ٣ق٘ـُ   ؿُام هتكلوبى و ّوِِ٘ ثل ٗا كوِ ًوٌؼ ٍ عق٘قوت ٍروَؿ      اـً َث

ت. فالًفِ  ـتبًٍاعـ ًا ام كُا ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثوِ احجوب  ٍعوـ      ٣و

بكُ ِث ٍعوـ  هفْوَهٖ   ا پلؿاؽتِعق٘قت ٍرَؿ  ي هقبِل پي ام ُا ـ. ؿك ٗا ً

لت آى ثل ٍعـ  عق٘قت ٍروَؿ و    ٍرَؿ ؿكٓـؿ ثلكًٖ ٍرَُ هت٤ـؿ ؿال

َاى ِث  ٕ احجب  ٍعـ  عق٘قت ٍرَؿ و ٌّت٘ن.ّب كُاكن ٗكٖ ام  ؿًت ٣ٌ

٘ي ت آى، تأك٘وـ ؿاكؿ ٍ   ٓـكالوتأْل ـّا ، ثل تغق  كخلا  ٍ ثلكِ ثل ثو

ٌووت )  َ، 138 ، ّ 1302 ي،٘ٓووـكالوتأْلّلگوون هٌكوول آى ً٘ ؛ ّووو

ي عبل، ّن167، 1ّ ، د1420 ٘بكٕ ؿٗگ (، اهب ثب ٗا ل، ه٤تقوـ  ٠ًل ثب ٌث

وت       وتلال ه٤ٌوَٕ آى ًا ٕ، ه٤تقوـ ثوِ ُا ِث ٍعـ  هفَْهٖ ٍ ِث ت٤ج٘ل

وٌ) ِ،  اثووي؛ 219 ، 1413ًّووٌ٘ب،  ؛ اثووي284، 1349ّ بك،٘ووْث تلكوو

ٍاك 35، 1ّ، د1368 ي،٘؛ ٓـكالوتأْل154و153 ، 1434ّ  ٕ،؛ ًوجن

كّووبٕ هٌوولن  77ّ، 2د، 1379 وون ام ثٍب (. ٍعووـ  عق٘قووت ٍرووَؿ ً٘

ت. لكي ؿاللوت   ِ ًا ٍعوـ  هفْوَم ٍروَؿ ثول ٍعوـ       عكوت هت٤ب٘ل

وت كوِ ٟوبّلاً ؿك ٠ًول      ٘ي  عق٘قت آى، اهولٕ ًا ، ثوـْٖٗ  ٓوـكالوتأْل

وت )   هٖ ٘ي ًووَؿُ ًا عكو٘ن  (. 155وو 154، 1ّ، د1368 ،ٓوـكالوتأْل

ٍاكٕ ٙظٛٔٝؿك  ًجن جبٖئٍ  ؿشحٔ  ِث ٛوَك   بدایة الحکوةؿك  ٣الهِ ٛجٛب

وي اهول پلؿاؽتوِ ٍ ٍروَُ آى كا هوَكؿ ؿقوت قولاك ؿاؿُ        وـ   هفٔل ِث ٗا ًا

ٍاك) جب؛ 114و105، 2ّ، د1379 ٕ،ًجن  (.16و14ّ تب،  ٖث ،ئٖٛجٛب

ت كوِ   هب ؿك اٗي هقبلِ، آى پلًَ آلٖ صوِ ٍروَّٖ ثولإ    ًا

وت ٍ     ؿاللت ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثل ٍعـ  عق٘قت آى فكول ُوـُ ًا

ٖ  ٘ن ٣جبكتٌـ ام اٌٗكوِ  ّبٕ فل٣ٖ هب ً تلٗي پلًَ هْن َاى ام   آٗوب هو تو

َؿ، ٍعـ  عق٘قت آى كا احجوب  ًووَؿ؟ ٍ آٗوب ٍروَُ     ٍعـ  هفَْم ٍر

 فكلُـُ ثلإ اٗي ه٠ٌَك كبفٖ ٌّتٌـ؟

ت كِ ثولإ ًؾٌوت٘ي   ًَُتبكٍرِ ًَآٍكٕ اٗي  ثوبك و    ً٘ن ؿك آى ًا

ـاّت ؿاللت ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثل ٍعوـ  عق٘قوت    تج٘٘ي ؿك كٌبك ث

اؿ٣بُوـُ كا ثلكًوٖ    ّبٕ كا فكل كلؿُ، ؿاللتهنثَك ؿاللت  و ٍرَُ  آى

كبل ًوَؿُ ت. ّبٕ هٜلط ٍ ثِ ُا  ُـُ پ٘لاهَى آًْب پبًؼ ؿاؿُ ًا

 وثرت ٍجَد. 9
ِ ام ٠ًول  كو  ٍروَؿ ؿاكؿ خول  آى  كٍ ٍعوـ  ٍ   ٌّٖت ٓؿكثبك آَلٖ

ت هٌلن  ٣ٖقل وت ٍ ّو   ٖق٤ٜو  ً٘ون  ٍٖ ام ٠ًل ُل٣ًا  ٔٗو ش ٠ًلً٘ا

اله٘ؿك صبكصَة ت٤بل ؿاؽل ٖب ٣لفبًٗ ٖفلٌف ًبقٖ اٗي آوَل   ٖن ًا

َاّـ ثَؿ آوَل هٌولن ٣جبكتٌوـ ام: تغقو  آول       يٗو ام ا ٖ: ثلؽو ًؾ

ٍاق٤ٍ٘اق٤ تي ٣بلن ٘ت،  َاى اؿ٣ب ٖ ت ه٘قب٤ٛ بث.  ٍ... خل كت ؿُا لؿ كو ت

واله  ٕوب ٍ ٣لفبكي ع٘ؿك ث ٕاِ ٗش ٠ًلّ٘ ي ٗو ل ٍ ًوبقٖ ا كو هٌ ًٖا

كَكٕ، )ك.ل:  ٌت٘آَل ً  (.106و100، ّ 1394فٌبئٖ ُا

 ثداّت وثرت. 2
ٍاق٢، تغق  كبك ٘لل ْٖٗ ٍثـ هَرَؿا ،كخل  ٍ ت٤ـؿ  ؿك  وت  قبثل ًا ًا

ـاى هٌلوبى آى كا هٖ ـِٗوٌ پقٗلًـ ٍ هٜوبث    ٍ ثِ ّو٘ي ؿل٘ل، ّؤ ًا

ٌـ. ٣قل ٍ ُل١ ٍ َُْؿ هٖ  ؿًا

ب » ثبالكتجٙب موجودة اى الغ  الغق٘  ثبلتٔـٗ  اى الووكٌب  ه٢ اًْ

ٌوب فْوٖ      ٍ  ّب ي٘الؾبّ القٕ ث َاعوـ ٣لوٖ هوب ٘ث رَؿ الغق٘قٖ ال ي اَل ٘ث

ب  متعذدة مثوثزةهَرَؿا   رَؿ   کثزة حقیقیکة عیییکة  فٖ الؾبكد ٍ ْل فوبَل

وب اهوَك     قول ال اًْ ٍاعـ ٍ الوَرَؿ هت٤ـؿ هتكخل كوب ٗغكن ِث ال٤قل ٍ اٌل

وب  ... الصوفیةكوب َّ ٟبّل كالم  اعتببریة انتشاعیة ًَْ اعتببریکة  ٍ الغكن ثك

ٍٖل ال ٗقجل هؾبلف للٌ محضة ْٖٗ ا ْ ثل ٍرَؿ الووكٌب  ٍ كخلتْب ـث

وظ    َٗا ٍلوٖ ال الً ٍ تزَٗن ؽالف هخل ّقا االهل الجـْٖٗ اال التِك٘ك ٓا

ٜلقبً ٍ َّ كوب تلٕ ٗؤؿٕ اٖل  تلنم كف٢ اعكبم ال٤قل ه ٌٗ ٖ السفسطة الزل

ن ثووبى ال٤قوول عووبك > الصککوفیة=ٕا ٍ قووـ ٓوولط الوغققووَى هووٌْن   

٘ي، َ،؛ 138ّ  ، 1302 )ٓـكالوتأْل  (.167، 1ّد ، 1420 ّو

ٖتل ٞ٘لل كخل  عٖت ؿك ٍ افلٛا ٖ ٍعـ   ٘لتفًب تلٗي ٗي   ٍرَؿُؾٔ

ْ٘ي،  ووـكالوتأل ِ )ك.ل:ٓ  َ٘ف وو  ٓٔ ْلوو ؛ 765ّ، 1363ووو ل٘وول ام تفٌوو٘ل ر

ٖ 384،ّ 1 د، 1388هٔوجبط،   و ووو ا ( و ام ، ؿكىً  ِ  ،ُوَؿ ٖ ًكوبكً  ثلكوو

٤ٌٖٖ ًَ ه ٘لٕتفٌ ـ.ٗ  ضِ ٗبث ل   ٣لفوب   هَكؿ اؽتالف ًآ وٗب ـاى  ثوبً  ووٌ ـِٗ ًا

غَٓ ت،ً  ٌلوبى ًا ل تغقو  كخول . ٣لفوب ؿك     تغق  ه ت ًِ ٓا كخل  ًا
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ًَِ ً٘ن ؿفب١ هٖ ٣٘ي پقٗلٍ كخل ، ام گ رَؿ  ؾٍٖٔ  عـ ُ   ٍ ِ  ٕا ـ ك ٌٌ ك

في ٖ ثب كخل ً  ٌبفبت ِبى، ه ِ ا٣تقبؿ ٗا ـاكؿ. ث ٘بءً  ٕ ُا  االهل

 ْٖ ثر تحمك وثرت٘ي تٌج٘ثراّ. 7
ت كخل  هَرَؿا ، هٖ ـّا َاى ثلا ثب ٍرَؿ ث ون ثولٕا احجوب  آى    ت ً٘ ٌّٖ٘

 ٌٖ٘ ـتبًاقبهِ كلؿ؛ ثلّا كٌٌـ ثب كوك ثوـْٗ٘ب    تٌجْٖ٘ كِ تالٍ هٖ ٣و

ـ.  ًَ ك ُ ت تغق  كخل  كا ٗبؿٍآ ـّا كبكتل هب، ث ّ  ٗيؿك اُآ لبلجوبً ام  ٘ي ثولا

ـاًٖ ِث  ٖ  توأحلا  »ٍ  «ٖاؿكاكو  ّٕوب  ـُٗو پـ»ٍرَؿ ٣لن ٍر ؿك « ًفٌوبً

لٍى ام « هي»ؿكٍى  ي اهَك ٘ث ٖ  « هي»ِث ٣لت ٗا وتـالل هو ُوَؿ ٍ ام   ًا

     ،ِ و ي كّگقك، هَرَؿ ٗب هَرَؿاٖت ل٘ل ام هي ثوِ ٓوَك  هَرجؤ رن٘ئ ٗا

ـ. ّلصٌـ  تخج٘ت ٍ تأك٘ـ هٖ ًَ َاىٖ هُ ام ٛل  هت٤ـؿ ؿٗگول ّوضوَى    ت

ن تغق  كخلا  كا احجب  كلؿ. ـاًٖ ً٘  تكخل ؽَؿ عبال  ًفٌبًٖ ٍر

 ر تحمك وثرتهلل هصجبح ثا ٗتثرّبى آ. 4
ؿكٓـؿ احجب  كخل  ًجَؿُ ٍ ثِ ثـْٖٗ ثَؿى آى اكتفوب   اهلل هٔجبط ٗتآ

ت )امرولِ ك.ل: هٔجبط (؛ اهب 30ؿكى، 384ّ، 1د، 1388، كلؿُ ًا

تـاللاِٗبى ثلإ احجب  ٣بلن هبؿُ،  ِ ٖ ًا ٖ  اكائو ـ  هو ٖ   كٌو َاى   كوِ هو تو

تفبؿُ كولؿ. ثو   ل آى كا ثلإ احجب  كخل  هَرَؿا  ًا ب تَروِ  ثؾَ ٍا

تـالل هنثَك، هٖ َاى كخل  كا ثِ َٓك  مٗل احجب  كلؿ ثِ ًا  :ت

 ٌّتٌـ؛ه٤لَل  ٖ ؿك ؿكٍى هياؿكاك ّٕب ٗـُپـو 

 ّل ه٤لَلٖ ٣لتٖ ؿاكؿ؛و 

ـاى، و  ر ّبٕ ؿكًٍٖ هوي )هبًٌوـ ًوَمٍ     ثلؽٖ ام پـٗـ٣ُلت ثبَل

 ؿًت(، ؽَؿ هي ًٌ٘تن؛

وت )ك.ل: هٔوجبط   ؽبكد  ْبپي ٣لت آًو  ، 1د، 1388، ام هوي ًا

 .(23، ؿكى302ّ

 ثر تحمك وثرت. ثرّبى اظتبد ف٘بضٖ 5
تبؿ ف٘بٖٗ ً٘ن ثلّبًٖ هِبثِ آًضِ گقُت ثلإ احجب  كخل  اقبهوِ   ًا

ـا هٖ تكخل  هغق  » ٘ٔق٘ كٌـ. اِٗبى اثت هوي  » ٘ٔكا ثِ ؿٍ ق٘« ًا

ًوپي ثوب   كٌـ ٍ ٖ ه ٘لتغل« ٌّت ٘نام هي ً ٘لل ٘نٕص»ٍ « ٌّتن

ـًا بكُ ثِ ٍر ق٘و٘ٔ ؿٍم،   احجوب  ٍل، ثولإ  ٘ٔ اثَؿى ٓوـ  ق٘و   ُٖا

تـاللٖ اكائِ هٖ َاى آى كا ثِ َٓك  مٗل تقلٗل كلؿ: كٌـ كِ هٖ ًا  ت

ـًا ْٖٗثـ)ؿك هي ٌّت  اتٖتأحلو   ؛(ٍٖر

ـ  ًجَؿُ ٗيام ا َ٘پ تأحلّب ٗياو  ـًا ْٖٗ)ثـًا  ؛(ٍٖر

رَؿ هوكي ثٌبثلاٗي تأحلّبٕ هنثَك، عبؿث ٍو   ؛(ْٖٗ)ثـ ٌّتٌـ اَل

رَؿٕ ّل هوكيو  ت )ثـ اَل ل ْٖٗهغتبد ٣لت ًا  ؛(ٍٖا

رَؿ هب ً٘ن هغتبد  عبؿث ٍ هوكي ٕتأحلّبپي و   ٌّتٌـ؛٣لت اَل

ٗوب   ٍّوبٕ )توأحلا ( هنثوَك ٌّوتن      ّوؤ پـٗوـُ   ٣لوت ٗب هي و 

كن ثلؽٖ ام آًْب ه٤لَل اهلٕ ل٘ول ام هوي ٍ ث٘ولٍى ام هوي      ؿًت

 ؛آل اهتٌب١ تٌبقٖ( ٗ ٍ ام هٔبؿ ْٖٗ)ثـٌّتٌـ 

كًٍٖ ؽَؿ ًٌ٘تن؛ ٗب ثوِ ٣جوبك  ؿٗگول،    هي ٣لت ّؤ تأحلا  ؿو 

 :ٗلام ّبٕ ؿكًٍٖ ؽَؿ ًٌ٘تن؛ كن ٣لت ث٤ٖ٘ ام پـٗـُ هي ؿًت

 ٔ و ْبو اگل هي ٣لتّ  ٘بك؛ ًآ ٍى اؽت ٗب ـث  ٍ ٌتن  ٘بك ٣لتّ  ٗب ثب اؽت ن،   ثُب

ّبٕ ؿكًٍٖ ؽَؿ ًٌ٘وتن؛ مٗولا    هي ٣لت هؾتبك ثلإ ّؤ پـٗـُو 

ت َام اؽت٘بك ثِ آگبّٖ )تفٔ٘لٖ ٗب اروبلٖ( ًا ً  ق كون   تٍ هي و ؿ

آگبّبًِ ٍ اكتكوبمٕ( ثلؽوٖ توأحلا      )ٗب عتٖ ً٘وِآگبّبًِ و   گبّٖ

تِ ًَا َاّن؛ ام ٍ ًوٖ ؿكًٍٖ ؽَؿ كا ًؾ  ؽ

ُ ــٗ ؤ پ ٌتن؛ و هي ٣لت ل٘لهؾتبكّ  ً٘ ً٘ن  ًٍٖ ؽَؿ   ف٤ل ٗلام ّٕب ؿك

ل وٖؽَؿ فب٣لٍ  ٣لت ل٘لهؾتبك ام  ٍ ه٤َل ـاً  اگل هي فب٣ول  َُؿٍ   ر

ـٗوـُ هؾتبك ٘لل ٕ  ّؤ پ ٔ       ّوب وو وِّ  وِ٘ وـّ  ون، ثٗب ؿكٍى ؽوَؿ ثُب

ُ ــٗ وَم    پ  ًٓ وبك ٜبث ُ  كِ و ه ن؛ عبل ًآ ِ ثُب ُت ٖ ؽَؿ كا ؿا ًٍ ٕ ؿك ّب

ـ؛ و ؿًت ٌٌت ِ ٣ـمّ  ٌَج  ث ٍ ه ٖ هب عبؿث  ًٍ ٖ ام تأحلا  ؿك  كن ثلؽ

ٌّتن ٍ ًِ  ّبٕ ؿكًٍٖ ؽَؿ ّؤ پـٗـُهي ًِ ٣لت هؾتبك پي و 

 ّؤ آى؛ هؾتبك٘ل٣لت ل

ي ؿًت ٌبثلٗا ـٗوـُ كن ٣لت ثلؽٖ  و ث ٍ پ ٖ هوي،    ام تأحلا   ًٍو ٕ ؿك  ّوب

ت ٘لٍى ام هي(ثل٘ل ام هي ) اهلٕ ِ ًا ت ك ًٌب ـاى ه٤ ي ث ٕ »؛ٍ  ٗا ص٘ن

ٖ، ) «ٌّت ٘نً (ام هي ٘لٍىثل٘ل ام هي ) ٘ٗب  (.10ّ، 1388ك.ل: ف

 ٍحدت ٍجَد. 6
ٌلوبى )ل٘ول ام   ـاى ه وٌ ِٗ گفت٘ن كِ تغق  كخل  هَكؿ پقٗلٍ ّؤ اـً

َام َٓفِ٘( ت ربّالى ٍ ٣ ًَِكخلا ؿك ه٘بى  بٗآ. اهب ًا ٕا ام ٍعوـ    ، گ

ت ٗب ؽ٘ل؟ ؿك اؿاهِ ٍ ؿك ؿٍ ثؾَ هزنا ثوِ ثلكًوٖ ا٣تقوبؿ     ن عبكن ًا ً٘

ِث ٍعـ  هفَْهٖ ٍرَؿ ٍ ا٣تقبؿ ِث ٍعـ  ًوٌؼ ٍ عق٘قوت ٍروَؿ ؿك    

الهٖ  ـاى ًا وٌ ِٗ ٖ نٗپلؿامٖ هه٘بى اـً كًوـ اگول ٍعوـ  كا     . ِث ٠ًل هو

ٖ  ا٣ن ام ٍعـ  هفَْهٖ ٍ ٍعـ  عق٘قوت ؽوبكرٖ    ن   ثگ٘ولٗن هو َاً٘ تو

ول ٍعوـ        ثگَٗ٘ن ؿًت كن ؿك ه٘بى فالًوفِ ٍ ٣لفوبٕ هٌولوبى، ٓا

وبى ؿك   ت ٍ ّؤ اؽتالف اِٗ ٌلن ًا ل كخل  ٍرَؿ ه ن ٠ً٘ل ٓا ٍرَؿ ً٘

ت.  ًغَٓ تغق  كخل  ٍ ٍعـ  ٍ اكتجٙب ؽبكرٖ ٍعـ  ٍ كخل  ًا
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 ٍحدت هفَْم ٍجَد. 7
ٌلوبى، هفَْم ٍروَؿ ثوِ ٗوك ه٤ٌوب ا     م ّوؤ  ام ٠ًل فالًفِ ٍ ٣لفبٕ ه

تنا١ ٍ ثل ّؤ  بهَرَؿا  ًا وٜالط، هِوتلل     عول هٖ آًْ َُؿ ٍ ثوِ ٓا

وٌ٘ووبك،   ووت )ك.ل: ْث  ، 1413ًووٌ٘ب،  ؛ اثووي284ّ، 1349ه٤ٌووَٕ ًا

ِ،  ، اثووي219ّ ٘ي، 154ووو153 ، ّ 1434تلكوو ، 1368؛ ٓووـكالوتأْل

ٕ، 35ّ، 1د ٍاك  اگل ه٠ٌوَك ام ٍعوـ   (. پي 77ّ، 2، د1379؛ ًجن

تنا٣ٖ ٍرَ ، ٍعـ  هفَْمٍرَؿ ٍاروت ٍ    ًا ؿ )ام ّؤ هَروَؿا  ا٣ون ام 

ـ، وي مهٌ٘وِ     ثكن  ؿًت هوكي( ثُب ٘ي فالًفِ ٍ ٣لفوبٕ هٌولوبى ؿك ٗا

رْٖ ؿٗـُ ًوٖ ّ٘ش اؽتالف قبثل َُؿ؛ ثِل ثلؽٖ ام هتكلووبى هفْوَم    َت

تِ ـ.  ٍرَؿ كا هِتلل لف٠ٖ ؿاًٌ ك هتكلوًا تِ ٘يصٌبى هنَث ـُا وـ كوِ    ٌپ ًا

َاى  ًوٍٖرَؿ كا  جت ؿاؿُ هكِ ِث ه ٖٗه٤ٌبّوبى ِث ت قب  ًٌ  ُوَؿ، ٖ ؾَل

ـا جت ؿاؿ. اما ِٕث ؽ ٕ اـً ٍرَؿ ثوِ ّول ص   گفتِٖ كٍ ث٤٘ ٗيهت٤بل ًٌ  ٘ون

جت ؿاؿُ َُؿ، ه٤ٌب وت؛ هوخالً ؿك هوَكؿ      ٘ون ّووبى ص  ًٌٕ وـ ؿُا َّا كا ؽ

بى، ه٤ٌب بى كا ؿاكؿ ٍ ؿك هَكؿ ؿكؽوت، ه٤ٌوب   ٕاًٌ )ك.ل:  ؿكؽوت كا  ٕاًٌ

ٖ، 22، ؿكى286ّ، 1د، 1388هٔووووجبط،  زوووو ؛ 92ّ ، 1325؛ ٗا

 ،ٕ ٍاك ٖ، 77ّ، 2، د1379ًووجن ٖ، 16ّ، 1د، 1370؛ تفتووبمًا ؛ علوو

نؿ ٖ(. گل20ٍّّ ، 1405 ـ:   ٍرَؿ ؿٍ ه٤ٌب قبئول ُوـُ   ٕثلا ٗگل ً٘ و ًا

ٍـً هت٤بل ٍ ؿ َّٔهؾ ٗكٖ ـا قوب    ٘يهِتلل ثو  ٗگلٕؽ  ّووِ هؾَل

ٖ، 286ّ، 1د، 1388)ك.ل: هٔجبط،  ز  .(92ّ ، 1325؛ ٗا

رَؿ هِتلل لف٠و »القَل هب قبل ث٤ْ٘ن:  ٘فٍ هي ًؾ»  ٖاى اَل

هوي   ٘ولُ ... ٍ ٠ًِ٘الوبّتلك  ٖثو٤ٌ ْ٘ب٣ل ٗغول ِ٘هبّكل  ٍٖ َّ ف

ؾبفِ هب ًٌت ال رَؿ هِوتلل لف٠و   ٖاٌل  ٘يثو  ٖث٤ْ٘ن: اى هفَْم اَل

َارت ٍ الووكي  (.16ّ ، 1432 ٖ،)ٛجبٛجبئ «ال

ون ٣وـم تفك٘وك      اهلل هٔجبط آٗت ـا  ٍ ً٘ ؽلٚ ه٘بى هفَْم ٍ هٔو

ٖ ه تجُب هتكلوبى فكل هو فٖ كا ام ؿالٗل ُا كٌوـ   ٘بى هفبّ٘ن هبَّٕ ٍ فٌل

َ، 22، ؿكى286ّ، 1د، 1388)هٔجبط،  َ،  18ّ ، 1405؛ ّو ؛ ّوو

ون   فالًفِ ٍ ٣لفوب (. ًبٗل 134ّ، 1د، 1380 وؼ ً٘ وكبل كا    پًب وي ُا ٗا

ٖ،  ؿاؿُ جبئ ضوِ   (. ثوِ ّول عوبل   35ّ ، 1432اـً )امروِل ك.ل: ٛجٛب ًآ

ت ا٣تقبؿ  وت،    فالًفِ ٍ ٣لفب ِث  ّؤهْن ًا تلال هفْوَم ٍروَؿ ًا ُا

تِ ْٖٗ ؿاًٌ ْٖٗ ٗب قلٗت ِث ـث بى آى كا ـث ـ. ثلكِ ثلؽٖ ام اِٗ  ًا

رَؿ> كًَِ»  «٘وب  هوي االٍل  ٗوت قل ٘وب  الوبّ ٘يهِتلكب ث =; اَل

 (.35ّ، 1د، 1368 ٓـكالوتألْ٘ي،)

 ٍجَد مت٘حم ٍحدت. 8
ـ    ُِ ٘ب كا ث ٘بى ُا ٖ ه ٗب ؽبكر  ٖ عـ  هفَْه  ٍِ ًَ لگ  ِّ اگل هتكلوبى كا ك

ً٘ن ِث كؿ هٖ ِبٖٗ  ٌبك ثگقاكٗن، فالًفٔ ه ٌـٌ ك ل  ك ٍعـ  هفْوَم   ٓلفبًّٟب

ٍ   ٍرَؿ كا هٖ عـ پقٗلـً  ٍ ًَِ ٖ هَروَؿا  كا    ّلگ ُتلال ؽوبكر ٗب عٖت ا

كبك هٖ ٔ  ًا ٠لٗ  ًِ ٜالط ث ٍ  ِث ٓا ٌـٌ رَؿا »ك يٍ  ٍ  كخل ٍ »ٗب « تجٗب روَؿ 

ـ. پي« هَرَؿ ـً عـ ٍعـ  اگل هقَٔؿ ام  ه٤تق ٗب  ٍرَؿ،ٍ  ٍرَؿ ؽبكرٖ 

عـ  كخلا    ٍ،ٕ ل ـ ٌٖ٘ؿك تغق  ٣ِث ت٤٘ج ـ ، ثبثُب ٍ    گفوت  ٗو وب ٣لفوب  تٌْ

ِ ثب  ٖ فالًف ّبٗتقلثلؽ ـ.ل ٌٌت ِ آىّ   ٕ هؾتلف هلتنم ث

ت ثلؽٖ ؿك  ثِ هِبئ٘بى  «ٍرَؿا  ٗيتجب»ٗٔ ًٌجت ٠ًلگفتٌٖ ًا

ٖ  اهلل عٌوي  آٗوت تلؿٗـ ؿاكًوـ ثولإ ًوًَوِ     اٗوي ًٌوجت كا    ماؿُ آهلو

ـٖ ههؾـٍٍ  ِ كو تل ُلعِ لإلُبكا ، ٍ اثي ٖف ٖالًَٜ الوغق » :ؿًا

َا٣ـ، ٍ ل٘توْ ٖف َا ثوأىّ الوِّوبئ    ٖلّوب ف٘ـ الق ي ٘هٌفَكاتْن، ٓولّع

رَؿ؛ ثل قبل الؤٌّف ك٘كقبئلَى ثتِ أٍل  ٖفو  =; ٓـكالوتألْ٘ي> اَل

ِ، هوي  ٘و ي هوب فّجٌوب إل  ٢٘: فال تؾبلف ثٗتفل: »7ّ، ةالزبوبیَاّـ اِل

روَؿ ٍ اؽوتالف هلاتجْوب ثبل    حقیقةاتّغبؿ  ـ ٍ كو ٍ التوأؽّل ٍ التأ  تقوـ٘م اَل

َام الف ئِ الوِّب٘ي هب فّت إل٘ال٤٘ف، ٍ ث لٌوَف الوقوـ٘م، هوي    َ٘ى أقو

ثوب ت٤ل٘قوب    ، 1374 ٓوـكالوتألْ٘ي، « )َ٘اؽتالف عقبئقْب، ٣ٌـ التفتو 

 (.187ّ، 1د ،آهلٖ ماؿُ عٌي

بى،  ثلاٗي َاى گفت ؿك تووبم هكبتوت فلٌوف   ٖ هًا  ٍٖ ٣لفوبً  ٖت

ٍعوـ    ٗگول ٍ ثوِ ٣جوبك  ؿ   ٌٍٖ٘عـ  كخلا  ؿك تغق  ٣ٍثَ٘  كن

ت ٣ٌٖ٘ اهب عتٖ اگل هِبئ٘بى هؾبلف ، ٍرَؿ هَكؿ قجَل قلاك گلفتِ ًا

َاى ام ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثل ٍعـ   ٍعـ  ٍرَؿ ؽبكرٖ ثبٌُـ، هٖ ت

تـالل كلؿ.عق٘ق  ت ؽبكرٖ آى ًا

 آى٘مت ٍحدت هفَْم ٍجَد ثر ٍحدت حم داللت. 9
ـاى ـِٗوٌ اله ًا  ٘قوت ام ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثِ ٍعـ  عق ٣وـتبً ًٖا

ـ بفتٍِٗرَؿ ؿًت  ٖ احجوب  ٍعوـ  ٣   ٕثلا ٘قتؿك عق .ًا ٍروَؿ ام   ٌ٘و

تفبؿُ  ـ كلؿٍُعـ  هفَْم آى ًا ِ ٍ ٍعـ  هفَْم ٍروَؿ كا   ًا  ٕا ًِوبً

ٌتِآى  ٘قتثل ٍعـ  عق ـ  ؿًا و بًوبً ٍ  ًا تونا١ هفْوَه   ًا ٍاعوـ كا ام   ًٖا

ٌتِهوكي ٘لل اعـٍ٘ل  هؾتلف ٍ لٗعقب ـ ؿًا  .ًا

ـا » ِ ثبلقا   هٔ ـق ٜبث ٓ  ٍ ه ـ  ٍاع ٍ عول هفَْم  ِ ببلجملةو  : هب هٌ

٠ل ٣ي  الحوبیة ٢ اٌل ِ، ه٢ ٜق ل ٣ٌِ ث ٌِج الت٤٘ج ٍ  ثغ ؤیة حیثیة ثقلك الو٤ٌٖ

ت و ؤیة جهة ٕ كًب كَى عقبئ  و   اُؽل ٍا  مختلفة الٗوكي أىٗ   متببییکة الق

ًلٙوت ف مشتزکةالو٤بًٖ ل٘ل ٌّٟٖ أىّ هي  الً.ٍ   ل ٖ آلت ٜلِتٖف فاٖت ٓأ ٜف

ْب ٣ي األهلٕا  ًتقبهت المغیزة٣٘ل ْب ٣ي ا غكن ثأىّ االُهَك  ل  المتخبلفةّب،ٗ 

ْب  ًَ ـاقبً لغكون     ّب ٖف متخبلفةً بال حیثیة جبمعةهي ع٘ج ك التكوَى هٔو

ٍ هغ ـ  ْب ِثٍاع ٘بً ٣ٌ ـكالوتبْل« ك  (.155و154ّ ، 1د، 1368٘ي، ٓ)
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رَؿا  كلوبّ »  ّٖقا الوفَْم االًتنا٣و  ٖف الخبصّة مشتزکةًبًت اَل

 ٢ٖ اتّفوب  فو  ٘و َى للزوٗكو ًٔ ٣ٌْب، فالثـ٘ أى ٗبكَى عٗك ٕالق ٖال٤قل

رَؿ الغق  (.77ّ، 6د)ّوبى، « ٖقًٌ٘ؼ اَل

تـالل تكِ٘ ت كِ عق ٗيّب ثل ا ًا وت صوَى     ٘قتًا ٍاعوـ ًا ٍرَؿ 

بى ا ٍاق٢ ًا ت، ؿك  ٍاعـ ًا ٍاعوـ   ٖكِ هفَْم ٍرَؿ، هفَْهٌٗهفَْم آى 

تلال ه٤ٌَ ت ؿك هجغج ُا  .لؿ٘گٖ ّوِ فالًفِ قلاك ه ٗلٍهَكؿ پق ًٕا

ت كِ آ ٗياهب ًؤال ا بًگل ٍعـ  عق ٗيا ٗبًا  ٘ون ً ٘قتٍعـ  هفَْم ًِ

ٖ  ٍٖ عتو  ٘ل؟ؽ ٗبٌّت  وبً ا   ث٤٘و ًب ـًوـ ًا َ   ٌٗه٤تق م كوِ ٍعوـ  هفْو

بى ت اهل ٘قتؿٌّـُ ٍعـ  عق ًِ ـ  ٍٕرَؿ ًا ـاً  ْٖٗثو وت   ٍٖ ٍرو ًا

بً عكب»صلاكِ (؛ 155و154ّ ، 1، د 1368٘ي، )ٓـكالوتبْل ًب ّل  ٗتًٙا

ت ٍٕ قلاكؿاؿ ٖاللت الفٝب كِ ٤ٍٗؿ ٖ و ثلؽالف هفَْه ٖ   ًا  و عكوبٗت

ت ٍ ّل هفَْه ٖفات ضوِ   ٘ول =كوِ> ل  كٌـٖ ه ٗتعكب ٘نٕام ص ًٖا ام ًآ

ت ٗگلٕهفَْم ؿ ِٖهٓغك ٖ،)ف« ًا  ٗيٍا ا ( ٍ المه14ِّ، 1388 ٘بٗ

ٍاعـ هغك ت كِ هفَْم  نٍاعـ  ًٖا ـ ً٘ تِ ثُب كِ اگول   ٘لؿل ٗيِث ا ،ؿُا

ِ َٛك فات ّبٖ هغك ـ ث ٌ ب ؿك هَق٢ فْن عكبٖ هت٤ـؿ ثُب ـام ام آًْ  ٗتّٖل ك

ت ٍ ّلگُب عكب ـ ؿُا َّا ّ    ٗب هزنا ؽ هت٤وـؿ   ٘ون ً ٘نهت٤وـؿ ُوَؿ هفوب

َـًٖ ه ـاكؿ. ٗترن عكب ٘قتٖ، صَى هفَْم عقُ ً 

رَؿا  نسبة لوبّ كبًت  ٍ» رَؿ االًتنا٣ٖ إٖل اَل الحقیقیة کیسکبة  اَل

وبى   اإلنسبنیة المصذریة َاى...    والحیوانیکة المصکذریة  إٖل اإلًٌ إلوٖ الغ٘و

رَؿ  ٍاعوـ هوي ًفوي عقوبئ      حقیقةً واحذةًكبى اَل ؛ الهتٌب١ أؽق هفَْم 

ٍاتْب  ٍاعـ هي ٓلف ف تنا١ ه٤ٌٖ  فة بال جهکة جبمعکة   المتخبلهتجبٌٗٔ ٍ ًا

 (.304، ّ 1د ، 1368٘ي، )ٓـكالوتبْل« االتّغبؿ جهةٗكَى 

حدت حم. 91 جَد ثرٍ  حدت هفَْمٍ  ُ داللتٍ   آى ٘متٍجَ
ـاّت كلن ٣لٖ ؿك هَكؿ ؿاللوت ٍعوـ  هفْوَم ٍروَؿ ثول      و   اؿ٣بٕ ث

ّ   ٖث٤٘و و   ٍعوـ  عق٘قوت آى   ؿك احجوب  آى فكول    ٖام عكووب ٍروَ

ـ كلؿُ  :ن٘كٌٖ ه ٘بىكا ث آًْبكِ  ًا

ل ٍرِو  آى  ٘قوت ٍعـ  هفَْم ٍروَؿ ثول ٍعوـ  عق    ؿاللت: ٍا

ت. ْٖٗثـ  ًا

ْوب ٣وي األهولإ    ٘فٜول ٣ل  ٖآلتأىّ هي ًلٙوت فٜلتِ  ٌّٖٟ ٍ»

تقبهتلْب ٣ي  المغیزة ج ٘و هوي ع  المتخبلفکة ن ثأىّ االُهوَك  كغٗ، ّب ًا

ـاقبً لغكال ت ّبٖ ف متخبلفةً بال حیثیة جبمعةًَْب ك ٍاعوـ ٍ  كَى هٔ ن 

 (.155و154ّ ، 1د، 1368 ٘ي،)ٓـكالوتبلْ« ثِبً ٣ٌْب ك٘هغ

ٍ ل٘لّوب » ـأٍ  الو٤بؿ  ْ٘ي، فقـ ر٤ل ٖف األًفبكٍ  الوج ـك الوتألّ ٍ أه٘بٓ 

ٍاعـ هي عقوبئ    ًتنا١ هفَْم  َام ا ٖ: ٣ـم ر هوي  متخبلفکة  ّقا الغكن، أ٣ٌ

ٗب  ٍاك« ع٘ج التؾبلف، هي الفٜل ًجن  (.114،ّ 2د، 1379 ٕ،)عك٘ن 

ـ ٖ هو  ْٖٗؿاللت كا ثـ ٗيا ٤ٖ٘ث ،َٛك كِ اُبكُ ُـ ّوبى . ؿاًٌو

اًوت   ٖؽَؿ فات ٖهفَْم ام هغك ٗتاًت كِ عكب ٗيا ِٗبىا ٘لؿل

 ٘ون ً ٖهغكو ، اٗي اًت كوِ  كِ المهِ آى ؿك َٓك  ٍعـ  هفَْم

 ٗوب  عكب ٖهت٤ـؿ ثبُـ ثِ َٓك  هٌٜق ٖاگل هغك ٗلام ؛ٍاعـ ثبُـ

هت٤ـؿ  ٘نً ٘نهفبّ ،هت٤ـؿ ثبٌُـ ٗب هت٤ـؿ ؽَاٌّـ ثَؿ ٍ اگل عكب ٘نً

اًوت ٍ   ٗوت هفْوَم عكب  ٗوت توبم َّ ٗگل،ؽَاٌّـ ثَؿ. ثِ ٣جبك  ؿ

ّ  ٤ٌٖٗ ٗب ت٤ـؿ عكب ّ   ٘نت٤ـؿ هفوب ٖ  ٘نٍ ٍعوـ  هفوب ٍعوـ    ٤ٌٗو

ٖ ُوًَـُ   ٗتكِ ًِبًِ ٍعـ  عكب ٗتعكب لوقا   اًوت.  ٘قوت عق ٤ٌٗو

ؿاللوت ٍعوـ  هفْوَم ٍرووَؿ ثول ٍعوـ  عق٘قوت آى كا ام قج٘وول       

 .اًـ ؿاًٌتِفٜلٗب  كِ ق٘بًبتْب ه٤ْب اًت، 

تونا١ ُوَؿ ؿك      ٘بٕام ُا اگل: ؿٍم ٍرِو  ٍاعوـ ًا هتؾبلف هفْوَم 

ٍاعـ كخ ٘قتعق َاّـ ثَؿ. ٘لهفَْم   ؽ

ٌئل ؿك َك هِؾْ ؿك ه  ٛ فٍِ  ِث ٌّ»ٔ فٌل ك  «ٍٖرَؿ ف ٍروَؿ   ٕثوٍب

ٛج  آى هفَْمٍ  هغك ْب فل  ه ٗكٖفاتبً  ٖؿاكؿ كِ  ٍ  ٌت ٌتـٌ وب  ٘وبى ّ  آًْ

لف تغق  ٗيا ت كِٟ  ت. ؿك عق ًا ووبى    ٘قوت ُبى هتفٍب  ًا هفْوَمّ 

ٍُ ٖ ؽبكر ٘تهّب ت  ُ ًا ـ ِ ؿك فّي هغق ُ  ت ك ّووبى  ٖ ؽبكر ٖءًا

ٌّ ت كِ ؿك ؽبكد ت ٍٖرَؿ ف ِ  غق ًا و  ٗبفتو وت.   ٖآحوبك ؽوبكر  أ ٍ هٌِ ًا

ٌبثلا ٣ُق ٗيث ٍاعـ كِٖ ؿكَٓكت ـ٘ ٌب ٖاهب هغك ،هفَْم  ـ ه٤  ٖٗآى هت٤ـؿ ثُب

ت كِ  ٗيرن ا ـ ؿُا َّا ن كخ ٘قتعق ٗكًؾ  ٍّ ٍاعـ  ٍ ثب َت ٘لّن  ـ  ِ ثُب ر

ٍاعوـ رون ؿك     ت. لقا هفْوَم  ٌب١ آى حبثت ًا عـ ٍ  كخل  اهت ٌبقٍٖ  ِث ت

عـ  عق و ٘قتَٓك ٍ  رَؿ ث ،بـثٖٗ تغق ً  عـ  هفَْمٍ  ؿكًگ ٖ پيٍ 

ِبى ّـٌ ً ت. ٘قتٍعـ  عقٓ ؿ  آى ًا

ٍاعـ هي أُ أًِّ» تن١ هفَْم  متخبلفة بکال   ٖثوب ّمتخبلفة بء َ٘ل ًا

ـاقِ، ل ببلحقیقة ّٖ جهة وحذة َاعـ كهٔ ثبٛول   ٖلاً. ٍ التوبل ٘و خكبى ال

ـا  ٍ  ٗكو ٌئوقٚ  ٘أًّوِ ع  المالسمةبى ٘، فبلوقـ٘م هخلِ. ثببلضزورة َى الؤو

َاعـ تلو  ك٣ٌِ ثقل كٖالوغ « الوثیکزة الموثّکزة  الزْوب    كالوفَْم ال

ٍاك)  (.114و105ّ ، 2 د، 1379 ٕ،ًجن

«ٍ  ِّ ، فألًّوِ  حقیقةً واحذةّب  . أه٘ب كَىحقیقة واحذة مشووةالغ ّ ًأ

ٍا ؛ ٍ المهوِ    مختلفةً متببییةًتكي كقلك، لكبًت عقبئ   َل لن ثتوبم الوق

ٍاعـ كوب تقـ٘م، هٌتن٣وبً هوي هٔوبؿٗ      رَؿ، ٍ َّ هفَْم  كَى هفَْم اَل

وبى    متببییة بمب هی متببییة ٍ  َم: أىّ الوفْو االسکتحبلة ؛ ٍ ّوَ هغوبل. ٘ث

رَؿ فٌّ٘بً ّوب الفبك  كَى اَل ٍاعـ فاتبً، ٍ ًإ ـا   تون١    الؤ ٍأ ؽبكر٘بً. فلوَ ًا
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ٍاعوـ       َاعوـ ثووب ّوَ  ٍاعـ هي الكخ٘ل ثوب َّ كخ٘ل، كوبى ال َاعـ ثوب َّ  ال

جب «كخ٘لاً ثوب َّ كخ٘ل؛ ٍ َّ هغبل جٛب ٖ، ٖثٛ)  (.14ّتب،  ٗ

تـالل ا ٖهٌٜق َٓك  ت: ٘يصٌ ِٗبىًا  ًا

ِ  رْوت  آى امو هتؾوبلف    ٘بٕاگل ام ُاو  ـ  هتؾوبلف  كو و   ٌّوتٌ

تنا١ َُؿ؛ هغ ٍاعـٕ هفَْم و    ِٖكو ًا ٍاعوـ، ُا  ٘ول كخ ٘بٕهفْوَمِ 

َاّـ ثَؿ.  ؽ

ٍاعـ ُا ِٖاگل هغكو  ٍاعوـ، كخ  ٘لكخ ٘بٕهفَْمِ   ٘ول ثبٌُـ؛ هفَْمِ 

َاّـ ثَؿ.  ؽ

ت ٖلكي تبلو  ٍاعـ كخ ٌ٘ت)ٍ هوكي ً ثبٛل ًا ثبُـ ٍ  ٘لهفَْم 

ت آىؽلف ؿك ٍعـ   ٘قتؿك عق  (.ًا

ٍاعـ ، ٌبثلاٗيث ـٖ ًوهفَْم  ًَا تونا١ ُوَؿ ٍ     ٘بٕام ُا ت هتؾوبلف ًا

ٍاعـ عوبك  ٗلٍكتبً وت ٍ لوقا ام ٍعوـ       ٘قوت ام عق ٖهفَْم  ٍاعوـ ًا

َاىٖ ههفَْم ٍرَؿ   .ٗبفتآى ؿًت  ٘قتثِ ٍعـ  عق ت

بى هالمهِ آى ثبٗـ گفت: عق٘قت هفْوَم   ٗ٘ظ هقـهِ ؿٍم ٍ ٘ث ؿك َت

ـ، عكبٗوب      ي ٍقتٖ هغكٖ ت٤وـؿ ٗبثو بثلٗا ٌت. ٌث ص٘نٕ رن عكبٗت ٍا ً٘

ن ت٤ـؿ  ـٖٗ ه٤ٌٖٗ هفبّ٘ن ً٘ وبى ا٣تقوبؿ ثوِ     . الجتِبٌث ي هَكؿ ٍ ثلًا ؿك ٗا

ون   هٌئِل ٍرَؿ فٌّٖ ٍرِ ؿٗگلٕ َاى ٖ هو ً٘ ٌكوِ     تو وبى كولؿ ٍ آى ٗا ٘ث

وي ؿٍ فٌّوٖ ٍ     فاتبًهفَْم ٍ هغكٖ آى  ٍاعـ ٌّتٌـ ٍ تٌْب فل  ثو٘ي ٗا

ت؛ مٗلا صٌوبى  ًب ؿى آًْ وبى       ٗب ؽبكرٖ َث كوِ ؿك هٌوئِل ٍروَؿ فٌّوٖ ٘ث

لٙ ام تلتت َُؿٖ ه ـم تلتت آحبك ٌّوتٌـ  آحبك ٍ ٣ ؽَؿ هبّ٘ب  كِ ال ِث

ـٖٗ هؿك فّي عَ٘ك  ي ٓوَك  فوبك٥ ام ٓوغت ٍ ٗوب      بٌث كِ الجتِ ؿك ٗا

كبل ؿٗگولٕ   ٖ، ُا ل هٌئِل ٍرَؿ فٌّ ٍاكؿ ثل ٓا كبال   ٣ـم ٓغت ُا

ن هٜلط  ٌكِ هٌئِل ٍرَؿ فٌّٖ هؾوتْ ثوِ هبّ٘وب      َُؿٖ هً٘ ٍ آى ٗا

ت، ؿكعبٖل ت. ًا ٌزب ًؾي ام ٍرَؿ ٍ هفَْم آى ًا  كِ ؿك ٗا

ٍاعـ ام ُا اگل: ًَم ٍرِو  تنا١ َُؿ، ا٣تجوبك   ٘بٕهفَْم  هتؾبلف ًا

 .ٌ٘تً ٖؿك ٓـ  هفَْم كبف ٗ هٔبؿ ٘ب ام ؽَٔٓ ٗك ٘شّ

ٍاعـ هي الؤبؿ» َاعـ ثوب َّ  تن١ الوفَْم ال ثووب   الوثیکزة   َٗل ًا

ـا ، لون   خصوصیةٓـقِ  ٖلٓ، فئى ا٣تجل ف٘خك ّٖ ٔوـ   ّٗقا الؤ

ـا ؛ ٍ إى ا٣تجل ف كفل ٣ٖل  ٖٔوـ  ٣لو  ٗ، لن لاف خصوصیةِ ٘الؤ

ء هٌْووب؛ ٍ  ُٖو  ٖٔـ  ٣لٗ تبى ه٤بً، لنِ٘ الؾَّٔٓ٘قا؛ ٍ إى ا٣تجل ف

تون١ هوي القوـك الوِوتل     ٘ت٘ء هي الؾ٤َٖٓٔتجل ُٗ إى لن  لي، ثول ًا

ٍاعـ، ٘خكل ثوب َّ ٘خكي هٌتن٣بً هي الٗك ٌْوب، لن٘ث  ٖلّكبلكو ل ثل ثوب َّ 

٢؛ ّوقا  ٘و الزو ٖي األفلاؿ الٔوبؿ  ٣لو  ٘ث الجهة المشتزکةالوٌتن١ هي 

 (.16ّتب، ٖ ث)ٛجبٛجبئٖ، « ؽلف

ٍاعـ، ام هٔبؿٗ  كخ٘ل ثووب ّوَ    ؿكَٓكتٖ ٍاعـ ثوب َّ  كِ هفَْم 

تنا١ ُـُ ثبُـ، اگل ؿك ٓـ  آى ؽَٔٓ٘ت،  ـا  الوف  »كخ٘ل ًا « هٔو

ـا  ة ٓـ   ـ ٖ ًوو ا٣تجبك َُؿ، ؿٗگل آى هفَْم ثل هٔ ٍ اگول ؿك   كٌو

ـ   ـا  ة ا٣تجبك ُوـُ ثبُو ؿٗگول آى   ،ٓـ  آى هفَْم ؽَٔٓ٘ت هٔ

ـا  الف ٓـ   ٍ اگل ؿك ٓـ  آى هفْوَم ّول    كٌـٖ ًوهفَْم ثل هٔ

ٗوك ام هٔوبؿٗ     ؿٗگل آى هفَْم ثل ّو٘ش  ،ؿٍ ؽَٔٓ٘ت ا٣تجبك َُؿ

ٗك ام هٔبؿٗ ، ؿاكإ ّول ؿٍ ؽَٔٓو٘ت    =صَى ّ٘ش كٌـٖ ًوٓـ  

ثلكوِ ام قوـك    ،ٗوك ام ؽَٔٓو٘ب  ا٣تجوبك ًِوَؿ     ًٌ٘تٌـ> ٍ اگل ّو٘ش 

تنا١ َُؿ، ؿٗگل آى هفْوَم =ثول ؽوالف     هِتلل ث٘ي آى ؿٍ هٔـ  ًا

تنا١ ًِـُ ٍاعوـ    ،فلٕ هب> ام كخ٘ل ثوب َّ كخ٘ل ًا ثلكِ ام كخ٘ل ثوب ّوَ 

ت، هخل  كِ ام رْت هِتلل ث٘ي افولاؿ كوِ ثول    « كلٖ»ًتن١ ُـُ ًا

ت كٌـٖ هّوِ آًْب ٓـ   تنا١ ُـُ ًا ت. ؛ ًٍا  اٗي ؽلف ًا

ت ٖهٌٜق َٓك  ت: ٘يـالل صًٌا  ًا

ٍاعوـ ام هت و  تنا١ هفَْم  ِ  رْوت  آى امو بلفوب    ؾًا  هتؾوبلف  كو

ـٖ ه َٓك  صْبك هٌغٔلاًو  ٌّتٌـ ًَا تِ ثبُـ: ت  ؿُا

ِ و الوف    ٘تؽوَؿ، ؽَٔٓو   ٖؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك َاى  ثو  ٣ٌو

ت  ٗ ام هٔبؿ ٗكٖكِ تٌْب ؿك  ؽَٔٓ٘تٖ ت ه٤تجلو هَرَؿ ًا  .ًا

ِ  ة و  ٘تؽوَؿ، ؽَٔٓو   ٖؿك ٓـ  هفَْم ثول هغكو   َاى  ثو  ٣ٌو

ـا  ؿ ؽَٔٓ٘تٖ ت ٗگلكِ ؿك هٔ ت ه٤تجلو  هَرَؿ ًا  .ًا

الوف ٍ ة   ٘تؽوَؿ، ّول ؿٍ ؽَٔٓو    ٖؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك

 ه٤تجل ٌّتٌـ.

َْم ثل هغك ـ  هف َؿ،ّ ٖ ؿكٓ  َٔٓ ٗك ٘شؽ ٍ ؽ ٌتـٌه٤تجلً  ٘تام ؿ ٘. 

 :ٗلاثبٛل ٌّتٌـ؛ م ٖاقٌبم صْبكگبًِ ّوگ

ـ،     ٘تؽَؿ، ؽَٔٓ ٖاگل ؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك و الوف ه٤تجول ثُب

ـا  ؿ ت ٓـ  ًو ٘تكِ فبقـ ؽَٔٓ ٗگلٕهفَْم ثل هٔ  .كٌـٖ الف ًا

ت ٖلكي تبل ـا  ثوَؿى آى ؿ    ٗلام؛ ثبٛل ًا ٕ ؽلوف ؿك هٔو  ٗگول

ت. ٗيا ٕثلا  هفَْم ًا

ـ،    ٘تؽوَؿ، ؽَٔٓو   ٖاگل ؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك و ة ه٤تجول ثُب

ـا  ؿ ت ٓـ  ًو ٘تكِ فبقـ ؽَٔٓ ٗگلٕهفَْم ثل هٔ  .كٌـٖ ة ًا

ت ٖتبللكي  ـا  ثوَؿى آى ؿ    ٗلام؛ ثبٛل ًا ٕ ؽلوف ؿك هٔو  ٗگول

ت. ٗيا ٕثلا  هفَْم ًا

ه٤تجول   ٘تؽوَؿ، ّول ؿٍ ؽَٔٓو    ٖاگل ؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك

 ٘تٍاروـ ّول ؿٍ ؽَٔٓو    ٗ ام ؿٍ هٔوبؿ  ٗوك  ٘شامآًزبكِ ّو   ثبُـ

 .كٌـٖ ًوؽَؿ ٓـ   ٗ ام هٔبؿ ٗك ٘شهفَْم ثل ّو  ٌ٘تٌـً
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ت ٖلكي تبل ل ًا ؿى ّل ؿٍ ٗلام؛ ثٛب ـا  َث ت. ٕؽلف ؿك هٔ ًب  آًْ

 ٘تام ؿٍ ؽَٔٓو  ٗوك  ٘شؽَؿ، ّ ٖاگل ؿك ٓـ  هفَْم ثل هغك

ٍاعـ ام ا ت. ٗ هٔبؿ ٗيه٤تجل ًجبٌُـ، هفَْم  تنا١ ًِـُ ًا  هتؾبلف ًا

ت ٖلكي تبل ت. ٗلام؛ ثبٛل ًا ٍاعـ ثَؿى آى ًا  ؽلف ؿك هفَْم 

تنا١ : ثٌبثلاٗي ٍاعـ ام هتؾبلفب  ًا  .َُؿٖ ًوهفَْم 

ٍاعـ ام ُا ام: ْبكمص ٍرِ تنا١ ُوَؿ، ٍروَؿ    ٘بٕهفَْم  هتؾبلف ًا

َاّـ ثَؿ. ٖهفَْم ٍرَؿ ؽبكر ٖفٌّ  ًؾ

وتفبؿُ   ٖؿٍم ام هٌئلِ ٍرَؿ فٌّ ٘لّوضَى ؿل ٘نً ٘لؿل ٗيا ؿك ًا

ت ثِ ا ٍاعوـ   َُؿٖ هَٓك  كِ گفتِ  ٗيُـُ ًا اگل قلاك ثبُـ هفَْم 

تنا١ َُؿ ٗ ٍاعـ ثلكِ ام عقب ٘قتًِ ام عق  ثوبٍك  ثولؽالف و   هؾتلف ًا

 ٘قوت عق فٌّوِٖ  ٍروَؿ  هفْوَم، و   ُٖـُ ؿك هٌئلِ ٍرَؿ فٌّ پقٗلفتِ

َاّـ ثَؿ ٍ ا ٖؽبكر ت. ٘تؽلف ؿك هفَْه ٗيًؾ  آى ًا

مبهیکة واحکذة و ال افکبو     ي ٘ي هؾتلفت٘قتَ٘ى لغقٗكف ك٘ حن٘»

إالّ ثب٣تجبك ٣ٍبء القّي ٍ الؾبكد. ثل هزلّؿ ّوقا   بین المبهیة و الحقیقة

رووَؿ المشّککبئیةت إثٜووبل هووقّ ٖبفٚ فووكوو  کبلمبهیککة؛ ألىّ هفْووَم اَل

ٍاك) «قتِ٘لغق  (.113ّ ، 2د ، 1379 ٕ،ًجن

تـالل صٌ ٗيا ٖهٌٜق َٓك  ت: ٘يًا  ًا

ٍاعـ ام هتؾبلفب    ـ و اگل هفَْم  و   ام آى رْت كِ هتؾبلف ٌّوتٌ

تنا١ َاّـ ثَؿ. ٖهتفبٍ  ام ٍرَؿ ؽبكر فٌّٖ ٍرَؿ َُؿ، ًا  ؽ

ت ٖءُ آىؽَؿ  ءٖ)امآًزبكِ هفَْم ّل ُ  ٖتفوبٍت  ٘شثـٍى ّ ًا

ت ٗبفتِؿك ٟلف فّي تغق   رن اٌٗكِ هتفوبٍ    ٖاگل ٍرَؿ فٌّ (.ًا

َاّـ ثَؿ. ٖهفَْم ٍرَؿ ؽبكر ٖثبُـ، ٍرَؿ فٌّ ٖام ٍرَؿ ؽبكر  ًؾ

ت ٖلكي تبل ت. ٗلام؛ ثبٛل ًا  ؽلف ؿك هفَْم ثَؿى آى ًا

ٍاعـ ام هتؾبلفوب    : هثٌبثلاٗي ِ  رْوت  آى ام وفَْم   هتؾوبلف  كو

تنا ٌّتٌـ و  .َُؿٖ ًو ١ًا

ٍاعـ ام ُا اگل: پٌزن ٍرِو  تنا١ ُوَؿ، ّول    ٘بٕهفَْم  هتؾبلف ًا

ـ ام ّل صٖ ه ٖهفَْم هفلٍٗ ًَا تنا١ كٌـ. ٗتعكب ٘نٕت هفْوَم   ًا

 ٘يثو  ٍٖاعوـ ٍ هِوتلك   ٘خ٘وت ٍاعـ ام اهَك هتؾبلف كبُوف ام ع 

ت كِ اگل ع ٗيآى ا ٘لًت ٍ ؿلآًْب تونا١   ٕثلا ٍٕاعـ ٘خ٘تًا ًا

ٍاعـ المم ًجبُـ  وت كوِ ّو    ٗوي ا اٍ المهِهفَْم   ٖهالكو  ٘شًا

تنا١ هفبّ ٕثلا َاى ّول هفْوَه   ٘نًا تِ ثبُـ ٍ ثت ـُا كا ام  ٍٖرَؿ ً

تنا١ كلؿ ؿ ٘نّٕل ص ت.ٖ َٓكتكًا تقلٗول   كِ ثٜالى آى كٍُي ًا

ت:  اٗي ؿل٘ل ثِ َٓك  فٗل ًا

ٍاعـ ام ُاو  تنا١  ٘بٕاگل هفَْم  هتؾبلف ام آى رْت كِ هتؾبلفٌـ ًا

ـا  ٍرَؿ ًوا ٕثلا ٖهالك ٘ش، ُّـٖ ه تٖ ًتنا١ هفَْم امهٔ  .ؿُا

توونا١ هفْووَم ام ٕثوولا ٖهالكوو ٘شاگوول ّووووو  ـا  ٍرووَؿ  ًا هٔوو

تٖ ًو تنا١ كلؿ. ّٖل هفَْه ٘نٕام ّلص ُـٖ ه، ؿُا  كا ًا

ٕ ُـ ام ّول ص ٖ ه ٍ اگلو  تونا١ كولؿ، ّول     ّٖول هفْوَه   ٘ون كا ًا

 .ُـٖ ه٘ئٖ ُام ّل  ٖعبك ٖهفَْه

ت. ٖاهب تبلو  ـاى ثبٛل ًا ر  ثبَل

و  :ثٌبثلاٗي هتؾوبلف ام آى رْوت كوِ هتؾوبلف ٌّوتٌـ       ٘بٕام ُا

تنا١  ٍاعـ ًا  .َُؿٖ ًوهفَْم 
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 آى مت٘حم
بى ثل آهوـُ ّووِ فالًوفِ ه٤تقوـ ثوِ احجوب         ٣ول ثِ ّٕب پوًٍَّا

 ٘وبى ه ٗياهب ؿك ا ؛ى ٌّتٌـآٍرَؿ ام كُا ٍعـ  هفَْم  ٘قتٍعـ  عق

ِ  ه٤تقـ ّلصٌـو   هٔجبط اهلل آٗت وت ٍروَؿ   عق٘قوت  ٍعوـ   ثو وو   ًا

آى كا ًبؿكًووت  عق٘قووت ٍعووـ  ثوول ٍرووَؿ هفْووَم ٍعووـ  ؿاللووت

 ٍٖرَؿ ام رولوِ ه٤قوَال  حوبً    فَْمكِ هٌٗا ٘بىثب ث ِٗبى. اُوبكؿٖ ه

ت ٍ  ٖفلٌف ّ  يٍٗعـ  ا»ًا ِ ن =ه٤قوَال  حبً ٘گًَِ هفوب > ٖفلٌوف  ٘و

تونا١ آًْبًوت، ًوِ ام    ٗبُف ام ٍعـ  ؿكفقٚ  ٍعوـ   ـگبُ ٣قل ؿك ًا

 ،(30ؿكى، 1388، )هٔووجبط «ي آًْووب٘ثوو لهِووتل ٌٖوو٘ت ٣٘ووخ٘ع

تـالل اكائِ  ٘قتثل ثٜالى ًِبًِ ثَؿى ٍعـ  هفَْم ثل ٍعـ  عق ًٖا

َاى َٓك  هٌٜق ٗـكِ ُب ؿّـٖ ه  كلؿ: ٘بىث ٘يآى كا صٌ ٖثت

ت. ِ٘هفَْم ٍرَؿ ام ه٤قَال  حبًو   ًا

ـاكًـ. ٖؽبكر ٕاما ثِ هب ِ٘ه٤قَال  حبًو  ً 

هفْوَم   ٗلام ؛ٌ٘تٌـً ٘قٖعق ٘نهفبّ ٍرن ِ٘ه٤قَال  حبً ٗيثٌبثلاو 

ت كِ ٣ ٖهفَْه ٘قٖعق ـا  ؽوبكر   ٘يًا ـ  ٖهٔو ِ ٖ ؿكعوبل  ،ثبُو  كو

بًبً ِ٘ه٤قَال  حبً ـاكًـ. ٖؽبكر ٕاما ثِ هب ًا ً 

ِ پوي هفْوَم ٍروَؿ ّوضوَى ّووِ ه٤قوَال  حبً      و   ٖفلٌوف  ٘و

ت. ٕا٣تجبك ٖهفَْه  ًا

ت. ٕا٣تجبك ٘نت٤ـؿ هفبّ ٗبٍعـ  ٍ و   تبث٢ ا٣تجبك ٍ لغٝب ٣قل ًا

 ،ٌ٘تآى ً ٘قتكبُف ام ٍعـ  عق ٕا٣تجبك ٘نلقا ٍعـ  هفبّو 

ت.  ثلكِ تبث٢ ا٣تجبك ٣قل ًا

بثلاو  ف ام ٍعـ  عقٗيٌث  .ٌ٘تآى ً ٘قت: ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ كُب
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ل ٘قتعق اهب ت كِ ثٌبثل آبلت ٍرَؿ، ٍرَؿ، ه٤قَل ٍا وت ٍ   ٖآى ًا ًا

رَؿ » :ٌ٘تً ٖه٤قَل حبً ي هزولّؿ هفْوَم   ٘؛ لحقیقة واحذة عیییةاَل
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ْ « وب م٣وِ الوتأؽّلٍىك، ٍٕ ه٤قَل حبًَ ٖفٌّ ، 1368 ٘ي،)ٓوـكالوتبل

َاكؿ هكلك ٘يلْأٓـكالوت (.254ّ ، 2د  وبكُ   ٗيثِ ا ٕؿك ه هٌئلِ ُا

ت َا فا»رولِ: ؛ امكلؿُ ًا قْن ّ٘قا الغلٚ ل٤ـم تغقو  ٖىّ القَم إًّوب ٍق٤

رَؿ ٍ  روَؿ ٍ التِوؾّْ هوي     ٖ، ٍ فّبثْن إلالخبرجیةالهویة اَل أىّ اَل

 ٖلْوب أهول فو    ٕغوبف ٗال ٖآلتو  الذهییة و المعقوال  الثبنیةاال٣تجبكا  

رَؿ َّ ًفي األهل ال٤ َا ٣ي أىّ اَل ف٘والً   ٖالؾوبكر  ٌٖ٘الؾبكد؛ ٍ فّل

ْ « ي٘ال٤و  ٖلِ أهل آؽل فو  ٕغبفٗ ى٣ي أ ، 7د، 1368 ٘ي،)ٓوـكالوتبل

 (.14و13، ّ 1360 ّوَ،؛ 262ّ، 9د؛ 551ّ، 3د؛ 377ّ

تجبُ  ـ  ُـُاٗي روب٣ت تٌْب ثِ اٗي ؿل٘ل ؿصبك اٗي ُا و كوِ ؿصوبك    ًا

٣ـم تغق٘  ؿك هَكؿ ٍرَؿ ٍ َّٗت ؽبكرٖ ثَؿُ ٍ =ؿك ًت٘زِ> ٍروَؿ  

ٖ ئو اما ثِ كِ هبو ٍ تِؾْ كا ام رولِ ا٣تجبكا  فٌّٖ ٍ ه٤قَال  حبًِ٘  

ـاكؿ  ِ و   ؿك ؽبكد ًو ٌوتٌ وـ =ٍ لوقا> ام اٌٗكوِ ٍروَؿ،     ؿًا ؽوَؿ، ّووبى    ًا

وت    ًفي ٍ ًوِ اٌٗكوِ اهول ؿٗگولٕ ؿك ٣و٘ي      و االهل ٣ٌٖ٘ ؽبكرٖ ًا

ـ ُـُلبفل و امإ آى ثبُـ  ثِ هب  .ًا

تِ ث٤ٖ٘ ًَا ـ ؽ  ٘قوت تٌْوب ٍعوـ  عق   ام ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ًِ ًا

ـ ٖ هو اهب ثِ ٠ًول   .ٍرَؿ كا احجب  كٌٌـ ٖآى كا ثلكِ ٍعـ  ُؾٔ  كًو

 ٖى كوبف آ ٖاحجوب  ٍعوـ  ُؾٔو    ٕٓلف ٍعـ  هفَْم ٍرَؿ ثلا

ٕ ٛول  ؿ  ٗوب  ٗ ام ٛل ٌتٗثبٖ هٍعـ  ٍرَؿ  ٘بىٍ هـ٣ ٌ٘تً  ٗگول

ـاكخل ص ٘قتآى كا احجب  كٌٌـ ٍ ؿك عق َاى ٖ هو كِ  ٘نٕع ام ٍعوـ    تو

تفبؿُ كلؿ ٍعـ  عق ت. ٘قتهفَْم ٍرَؿ ًا  آى ًا

 گ٘رٕ ٘جًِت
آى ؿك  ٘قوت ٍرَؿ ثل ٍعـ  عق ٖصٌـ ا٣تقبؿ ِث ؿاللت ٍعـ  هفَْهّل

ِ  كًـٖ لكي ِث ٠ًل ه ٌ٘ت؛ً ٘ظفالًفِ ٓغ ٠ًٖل ث٤٘ تٌْوب ٍروَُ    ًو

َاى ٖ هو  ٖثلكوِ عتو   ،ؿاللت ٍروَؿ ؿاكؿ  ٗيثل ا ٕهت٤ـؿ ثوب ؿقوت ؿك    تو

ت ً ٕگل آى اؿ٣بٗتهفَْم ٍ فا  عكب ٌ٘تٖص ـّا ت. ؿك هزو١َ  ٘نث ؿُا

َاىٖ ه ،ٍرَُ فكلُـُ ٖثب ثلكً اؿ٣ب كلؿ ٍعـ  هفْوَم ٍروَؿ كوِ ام     ت

كون   ت ؿاكؿ ٍ ؿًوت ٍرَؿ ؿاللو  ٘قتُولؿُ ُـُ ثل ٍعـ  عق ْٗ٘ب ـث

ت. ٘قتاحجب  ٍعـ  عق ّٕب ام كُا ٗكٖ  ٍرَؿ، ٍعـ  هفَْم آى ًا

 هٌبثغ .......................................................................................... 
ٗي ٣لٖ تلكِ، ٓبئي اثي ٔ ًٌو ؤه، ث٘ولٍ ،  ت٥ٟٕذ اِمٛاعذ ، 1434 ،ثي هغوـ اـل

ٕ. ام  القل
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