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ٍارتالَرَدّب


كل٘ذٍاطُّب :اثيكوًَِ٘ٙ ،جِْ اثيكوًَِ٘ ،سٮيى ٍاػتالَػَى ،ثَّبى فَػِ.

Marifat __________________________________________________________________________ Vol. 31, No 6, Shahrivar 1401

38هؿشفت،سبلسٍٖٗىن،ضوبسُضطن،پ٘بپٖ،297ضْشَٗس 1401

هقذهِ

غَ ٟاُ إٍبل ٍٕل ٍ ٍكي اٝلٖ ى٭َر ّؤ اًج٘بٕ الْٖ ،سَك٘ي إز.

دبٕنّبٕ ٍٍاٖٗ هَػوَى هظول ثَّوبى فَػوِ فوبٍٯ اُ اٌٗكوِ ىٍ

ىٍ آهَُُّبٕ ىٗي إالم ،سَك٘ي َٕهٌٚأ ىٗگَ اٝوَل ىٗوي ثوِكٖوبة

سوبهٖ ًللِّبٕ فلٖفٖ ،ا٭ن اُ اٝبلز ٍػَى ٗب هبّ٘ز ،كوبٍآٖٗ الُم

هٖآٗي؛ ثِ٥وٍَٕكوِ ٗكوٖ اُ هْونسوَٗي ٍ هفٞولسوَٗي هَ١وَ٭بر

ٍا ىاًٍي ،ىٍ ٭٘ي ٕبىگٖ اُ اسقبى ث٘ٚشَٕ ثَهٍَىاٍ ّٖشٌي.

هَ٦فٙيُ ىٍ قَآى كَٗن هٖئلِ اطجبر ٍكير كقٔ دٍٍَىگبٍ إز.

٭الٍُ ثَ اٗي ٍ ثِ٭ٌَاى ٕؤالّبٕ فَ٭ٖ هوٖسوَاى اٗوي اهوٍَ ٍا

ثِ ٭ٌَاى ًوًَِ ىٍ قَآى كوَٗن ٍٝوف ٍكوير ّووَاٍُ ىٍ كٌوبٍ

هٍَى ثٍَٕٖ قَاٍ ىاى كِ آٗب كٖٖ اُ فالٕوفِ ٍ كالهوّٖوب ىٍ هوٍَى

قْبٍٗز دٍٍَىگبٍ ًكَ ٙيُ إز؛ ؿٌبًـوِ هوٖفَهبٗويٗ« :وب ٓٝوبكٙجٖٓ

هياًٍي ا٭شقبىٕ غَ٘ اُ كبهل ه٦ل ثَىً٘ ،ىاٙشِ إز؟ آٗوب اهكوبى

الّٖٙؼٕيِ أَإٍَٔثٓبةٗ هّٔشَفََِّقَُىَ هٌََ٘ أَمِ اللِّ الَْٓاكٙئ الْقَّْٓبٍ» (َٕٗف٥ .)39 :جو

سقََٗ دبٕوٖ ٕبىُ ٍ ّوِ فْن ثِ اٗي ٙجِْ ٍػَى ىاٍى؟

اٗي آِٗ اهَٕ كِ ّ٘ؾ گًَِ هقٍَْٗشٖ ىٍ اٍ ٍاُ ًوياٍىٍ ،اكوي كقوِ ٗوب

ىٍ ه َٛٞػٌجٔ ًَإٍٍٓ سلق٘ ثبٗي گفز كِ دبٕنّبٕ ٍٍاٗوٖ

ّوبى كبهل ه٦ل إز؛ ثِ ّو٘ي ىل٘ول هٌ٪وٍَ اُ ٍكوير ىٍ كٌوبٍ

هَػَى هظل ثَّبى فَػِ فبٍٯ اُ اٌٗكِ ىٍ سوبهٖ ًللوِّوبٕ فلٖوفٖ،

قْبٍٗزّ ،وبى ٍكير كقِ إز.

ا٭ن اُ اٝبلز ٍػَى ٗب هبّ٘ز ،كبٍآٖٗ الُم ٍا ىاًٍي ،ىٍ ٭و٘ي ٕوبىگٖ

اُّو٘يٍٍٕ ٥ج٘ٮشبً ٗكٖ اُ هْنسوَٗي هجبكوض فلٖوفِ إوالهٖ
اطجبر سَك٘ي ًاسٖ دٍٍَىگبٍ ٍ دبٕن ثِ ٙجْبر اٗي كَُُ إز.
اُ ػيٕسَٗي هَاٍىٕ كِ ثَّبىّبٕ اطجبر سَك٘ي ًاسٖ دٍٍَىگوبٍ
ٍا هٍَى هلك ػيٕ قَاٍ ىاىُٙ ،جِْ اثيكوًَِ٘ إز.
هَ٘ىاهبى ىٍ ٍٕبلٔ التمذٗسبت ،كِ آى ٍا ثِىل٘ل ىٍهَإوز ٗكوٖ
اُ ٙبگَىاً٘ ثِهٌ ٍَ٪دبٕن ىاىى ثِ ٙوجِْ اثويكوًَ٘وِ ًَٙوشِ ،اٗوي
ٙجِْ ٍا هٮوبٕ د٘ـ٘يُ ٍ ىَٙإٍ هَ٦ف هٖكٌوي كوِ سووبم ثوَاّ٘ي
سَك٘ي ٍا سلزالٚٮب ٫قَاٍ ىاىُ إوز« :ثوِىٍٕوشٖ ىٍ اٌٗؼوب هٮووبٕ
د٘ـ٘يُ ٍ ىَٙإٍ إز .اُػولوِ ثَاٌّ٘وٖ كوِ ىٍثوبٍٓ سَك٘وي ًاسوٖ
دٍٍَىگبٍ هشياٍل إز ،فوًَ ٟار هٚوشَک ثو٘ي ىٍ ٍاػوتالَػوَى
ثبلٌار إز .اٍ كق٘قز ٍػَة ٍ ٍػَى ثبلٌار إز .هٌُِ إز هيإ
هشٮبلٖ ثبلٌار اُ َٗٙك ٍ ٙجِ٘ ٍ هبًٌي ٍ ١ي .اهب ػبِٗ إز اٌٗكوِ ىٍ
ًگبُ اٍل هوكي ثبٙي فوَ ٟسٮويى ٍاػوتالَػَىّوبٖٗ كوِ ًاسٚوبى
هؼَْلالكٌِ ثَىُ ٍ َّٗك اُ ىٗگَٕ ثوِ سووبم ًار هشفوبٍر ثبٙوي.
َّكيام ثوِ ًار هوَى هَػَىًوي ٍ ٍػوَة ٍػوَى اُ ًاسٚوبى هٌشوِ٫
هًَٖٙي» (هَ٘ىاهبى ،1385 ،ع .)115 ٛ ،1
اگَؿِ ثِ اٗي ٙجِْ ىٍ ثٖ٘بٍٕ اُ كشبةّبٕ فلٖفٖ هشقيم دَىاهشِ ٙيُ؛
اهب ثِىل٘ل اًلٞبٍ ػَاةّب ىٍ َٙف ٍ سَ٘١ق ًَٗ٪بر ٝيٍالوشألْ٘ي ٍ اٝبلز
ٍػَىّ ،ي هب ىٍ اٌٗؼب اٍائٔ گِاٍ ٖٙاُ ٙو ٜاثيكوًَِ٘ ٍ َُٗثٌبٕ فكوَٕ
اٍ ،ثِّوَاُ ثبُهَاًٖ دبٕنّبٕ كالهٖ ٙجِْ إز.

اُ اسقبى ث٘ٚشَٕ ثَهٍَىاٍ ّٖشٌي.
الُم ثِ ًكَ إز سبكٌَى دوٍّّْ٘وبٕ هشٮويىٕ ىٍ هٞوَٛ
دبٕن ثِ ٙجِْ اثيكوًَِ٘ ىٍ ف٢بٖٗ فلٖفٖ ثِ اًؼبم ٍٕو٘يُ إوز .اُ
آى ه٘بى هٖسَاى ثِ هَاٍى َُٗ اٙبٍُ كَى:
هقبلٔ «سلل٘ل ٍ ًقي ٙجِْ اثيكوًَِ٘ اُ هٌ َ٪سقََٗار َٙف هٌَ٪هِ
اهبم هوٌٖ٘( »هوٌٖ٘)1383 ،؛ ىٍ اٗي هقبلِ ١وي َٙف ٍ ثٖو ٤هوشي
هٌَ٪هِ ٍ َٙف آى ،كِ اُ هشَى إبٕٖ فلٖفِ ٝيٍاٖٗ إز ٍ سقََٗار
فلٖفِ اهبم هوٌٖ٘ ًِ٘ ثِ ًَ٭ٖ ىٍ ٍإشبٕ ه٦بلت آى كشبة هٖثبٙوي،
ٕٮٖ ٙيُ سب ثب اثيكوًَِ٘ ٍ ٙجِْ اٍ ٍ ػَاةّبٕ ىاىُٙويُ ثوِ آى ٍ ،ىٍ
دبٗبى ،ثب دبٕن اٝلٖ اهبم ٍاكل ىٍ هٍَى آى آٌٙب َٗٙن.
هقبلٔ «هٖئلِ سَك٘ي ًاسٖ ٍ اٍسجب ٣آى ثب كبٙف٘ز ٍكير هفْوَم
اُ ٍكير هٞيا » (هَ٘ىاهبىٕ)1395 ،؛ ىٍ اٗي هقبلِ ثب اطجبر ككبٗز
ٍ كبٙف٘ز هفَْم ٍاكي اُ هٞيا ٍاكي ٍ اث٦بل ػوَاُ اًشوِا ٫هفْوَم
ٍاكي اُ هٞبىٗ كظَ٘ٙ ،جِْ اثيكوًَِ٘ ثَ ثَّوبى سَك٘وي ٍى ٍ سَك٘وي
ًاسٖ ك سٮبلٖ سج٘٘ي هَٖٙىٗ .بىآٍٍ هٖٙوَى ٙوجِْ اثويكوًَ٘وِ ثوَ
هجٌبٕ اٝبلز ٍ سجبٗي ٍػَىّب ٍ ثِ هٖلك اٝبلز هبّ٘زٍ ،اٍى إوز
ٍ ثَ هجٌبٕ اٝبلز ٍ سٚك٘ك هبٍ ٖٝػَى ،ىف ٬هَٖٙى.
هقبلٔ «ػَٗبىٌٙبٕٖ ٙجِْ اثيكوًَِ٘ ٍ ؿگًَگٖ اًشٖوبة آى ثوِ
٘ٙن اَٙا » (هلكٖ)1399 ،؛ ىٍ اٗي هقبلِ ٙجِْ اثيكوًَ٘وِ ًوب َ٩ثوِ

ٕؤال اٝلٖ كِ هب ىٍ دٖ دبٕن ثِ آى ّٖش٘ن اٗي إوز كوِ :آٗوب

ثَّبى ه ٍَْٚسَك٘ت إز .اٍ ٍػَى ىٍ ٍاػتالَػوَى ٍا ثوِ گًَوِإ

فٍَ ٟػَى ىٍ ٍاػتالَػَى كِ ٍػَة ٍػَىٙبى ٭َ ٟ٭بهٖ ثوَإ

دٌياٙشِ ٍ فَ ٟكَىُ كِ هٖشلِم سَك٘ت آًْب ًجبٙي ،ىٍ اٗوي ٝوٍَر

آًْب ثبٙيٝ ،ل٘ق إز؟

ثَّبى سَك٘ت ثٖاطَ هَٖٙى.
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 .1هؼشفٖ اثيكوًَِّ ٍ صٗشثٌبٕ فكشٕ اٍ

هَٖٙى)ٙ .جِْ هََٕم ثِ اثيكوًَِ٘ ًِ٘ ىٍ ّو٘ي كشبة ًكَ ٙيُ كوِ

1ـ .1خبًذاى اثيكوًَِّ

ىٍ اىاهِ ثِ سف٘ٞل هٍَى ثٍَٕٖ قَاٍ هَاّي گَفز.
ٙبٗبى ًكَ إز ث٘ٚوشَ ٙوَْر اثويكوًَ٘وِ ثوِهوبٙ َ٥وجْبر

٭ِاليٍلِ ٕٮيثي هًٌ ٍَٞؼوناليٍلوِثوي كٖويثوي هبةةاهلل كووًَٖ
إَائ٘لٖ ثغوياىٕ اُ ككووبٕ قوَى ّفوشن ّؼوَٕ ٍ ىاٍإ سأل٘فوبر

هٌَٖة ثِ إٍز .اٗي ٙجْبر ًَ٭بً سَٕ ٤ىاًٚووٌياى ثٮوي اُ اٍ ٍٍاع

ثٖ٘بٍٕ ىٍ ُهٌ٘ٔ فلٖفِ ٍ ككوز إز (آقوبثٍِگ سَْاًوٖ، 1403 ،

ٗبفشٌي؛ ثٍَِٝسٖكِ غَ٘ اُ اٙبٍار اثيفَ ٖ٥ىٍ ّ٘ؾػبٕ ىٗگوَ ًوبهٖ

ع  .)286 ٛ ،2هَى اٍ (اثيكوًَِ٘) ىٍ كشوبة الجلـذاى ًٗول هويهل

اُ ٍٕ ىٍ ه٘بى ىاًٚوٌياى ّن٭ َٞهَىٗ ثِ ه٘بى ً٘بهيُ إز.

قٍِٗي ،اثَالقبٕنثي هبةاهلل كوًَٖ َْٗىٕ ٍا ػي دٌؼن هوَى هٮَفوٖ
هٖكٌي (ٕؼبىٕ ،1378 ،ع  .)7 ٛ ،4اگَؿِ آًـِ اُ ًبم دويٍاى ٍٕ

3ـ .1سٗـِٗبثٖ ؿجِْ

ثَهٖآٗي اٗي إز كِ اٗي هبًياى ىٍ ٩وبَّ دًَ٘وي ٍط٘قوٖ ثوب إوالم

اثيكوًَِ٘ ىٍ اثشويا ٙوجْبسٖ ىٍثوبٍٓ سٮويى ٍاػوتالَػوَى ٍا ىٍ كشوبة

ىاٙشِاًي؛ اهب ثب اٗي ٍػَى ىٍثبٍٓ هوٌّت ٍاقٮوٖ اثويكوًَ٘وِ اهوشال

الىبضفه٦وَف كوَىُ ٍ هوَى ثوِ ثَهوٖ اُ آًْوب دبٕون ىاىُ إوز

ثٖ٘بٍٕ ٍػَى ىاٍى .آقبثٍِگ ثِهبٕ َ٥الم ٍ ٝولَار اثويكوًَ٘وِ ثوَ

(اثيكوًَِ٘543 ٛ ، 1402 ،وو)535؛ آًـٌوبىكوِ اُ اٙوبٍار ىٗگوَ

د٘بهجَ اكَم ىٍ اثشيإ ٍٕوبلِّوبٕ هوَى ،اٍ ٍا هٖولوبى هوٖهَاًوي

فالٕفِ د٘يإز ،اٗي ٙجِْ ىٍ آطبٍ ىاًٚووٌياى قجول اُ اٍ ً٘وِ ٍػوَى

(آقووبثٍِگ سَْاًووٖ ، 1403 ،ع )287 ٛ ،2؛ اهووب ثٌووب ثووَ كووَاىص

ىاٍىٙ .بٗي اًشٖبة اٗوي ٙوجِْ ثوِ اثويكوًَ٘وِ ثوِهوبٙ َ٥وَف آطوبٍ

د٘٘آهيُ ىٍ اٍاهَ ٭وَ ٍٕ ،اٗي اكشوبل ١ٮ٘ف ثِ ً َ٪هٍٖٕي.

اًيٗٚوٌياى ثٍِگٖ ّوـَى اثيٌٕ٘ب ٍ ٕوٍٍَْىٕ ٍ ٙوَْر ٍٕ ثوِ
َ٥ف ٙجْبر إز.

2ـ .1اثيكوًَِّ ٍ ّوكبسٕ ثب اٗلخبًبى
دوؤ اُ ٕووقَٕ ٣لٖوولِ ٭جبٕو٘بى ىٍ ٕووبل  656قوووَٕ ٍ ككَهووز

٭الهِ كٖيُاىُ آهلٖ ثب إشٌبى ثِ ٗك ًٖؤ ه ٖ٦اُ اسفبس كوِ
ىٍ كب ٔ٘ٙآى ٭جبٍر «ق٘ل ٌُّ الٚجِْ ألثوَقلٔ سلو٘وٌ افال٥وَى»

اٗلوبًبى ثَىائٖهٖلك ثوَ ػْوبى إوالم اثويكوًَ٘وِ كشوبة تٌمـ٘ح آٍٍىُ ٙيُ ،اثَقلٔ ٍا اُ افَاىٕ هٖىاًي كِ اُ قجل اٗوي ٙوجِْ ٍا ٍاٍى
االثحبثفٖالجحجؾيالوللالخالث ٍا ىٍ ُهوبى َّالكوَ ًٍٍووبٖٗ


كَىُاًي (كٖيُاىُ آهلٖ.)104 ٛ ،1362 ،

كَى .اٗي ىٍ كبلٖ ثَى كِ َّالكوَ ثوِىل٘ول اكشووبل گوَاٗ٘ ىٍثوبٍٓ

ثَهٖ اٗي ٙجِْ ٍا ىاٍإ ٍٗ ِٚاَٗاًوٖ هوٖىاًٌوي كوِ ىٍ هقبثول

هٖلوبًبى ثِ ٭جبٕ٘بى ٍ ًِ٘ سوبٗول هٖو٘ل٘بى ثوِ ككَهوز ٍٍم ،ثوِ

ىل٘ل هٚبئ٘بى ثَ ٍكير ٍاػتالَػَى ٗٮٌٖ سَك٘ت هَ٦ف ٙويُ إوز

َْٗىٗبى ٍٍٕ آٍٍىُ ٍ ٍال٘بى هَى ٍا اُ اٗٚبى اًشوبة هٖكَى.

(هٌٍِٕ.)16 ٛ ،1387 ،

اثيكوًَِ٘ ىٍ اٗي ىٍٍُ ثِ ّوَاّوٖ ثوب آًْوب دَىاهوز ٍ ٝوبكت

هلق ىٍاًٖ ىٍ ضَاولالحَس١ ،ووي ٥وَف ثَّوبى هٚوبئ٘بى ثوَ

هٚبغل اػشوب٭ٖ ٙي كِ هَى ىٍ اثشيإ كشبة الىبضفثِ آًْوب اٙوبٍُ

ٍكير ٍاػتالَػَى ٍ اٌٗكوِ اگوَ ٍاػوتالَػوَى هشٮويى ثبٙوي هلوٌٍٍ

هٖكٌي (اثيكوًَِ٘.)18 ٛ ، 1402 ،

سَك٘ت د٘٘ هَاّي آهي؛ ىل٘ل َ٥ف اٗي ٙجِْ سَٕ ٤اثيكوًَِ٘ ٍا سَػوِ

ؿٌوويٕ ثٮووي هٖوولوبًبى دوؤ اُ ا٥ووال ٫اُ ه٦بلووت كشووبة
تٌم٘حاالثحـبث ،٭ل٘وِ ٍٕ ٙوٍَٗيًي ٍ سٞوو٘ن ثوِ قشول اٍ گَفشٌوي

هٚبئ٘بى ثِ اٙشَاک ًاسٖ ٍاػتالَػَىّوب ٍ غفلوز اُ اٗوي ه٦لوت كوِ
ٍػَة ٍػَى هٖسَاًي هبٍع اُ ًار ٍ ٭َ ٟ٭بم آًْب ثبٙي ،هٖىاًي.

(اثوويفووَ .)304 ٛ ،2003 ،ٖ٥اثوويكوًَ٘ووِ ىٍ ّووو٘ي ىٍٍُ ىٍ 19

ثِ ّوو٘ي ىل٘ول اثويكوًَ٘وِ ىٍ ثٮ٢وٖ اُ ًَٙوشِّوبٕ هوَٗ٘

ًٕالقٮيُ  676قوَٕ هْنسَٗي ٍٕبلٔ هٖشقل هَى ىٍثبٍٓ فلٖفِ ٍا ثوب

هٖگَٗي :اٗي ثَّبى هلبل ثَىى ىٍ ٍاػوتالَػوَى هٚوشَک ىٍ ٗوك

٭ٌَاى الىبضف ٗب الزذٗذفـٖالحىوـِ ٍا ثوِ ىٍلشٚوبُ دٖوَ ٕوٌؼَ
الٞبكت ّ 624يِٗ كوَى (ٕوبكز( )94ٛ ،1378 ،اٗوي كشوبة ىٍ
 1403ثِكَ ٘ٙكو٘ي ٍ ٭٘ي الكجٖٖ٘ ىٍ ثغياى ثِ ؿوبح ٍٕو٘يُ ٍ

هبّ٘ز ٍا ثب٥ل هٖكٌي؛ ٍلكي ٭قل ٍػَى ىٍ ٍاػتالَػَى كِ َّكيام
هشفبٍر اُ ىٗگَٕ ٍ ًَ ٫هٌل َٞىٍ فَى ثبٙي ٍ سٌْب ىٍ ٍػَة ٍػوَى
هٚشَک ثبٌٙي ٍا ػبئِ هٖٙوبٍى (ىٍاًٖ.)166 ٛ ، 1411 ،

ىاٍإ ٝ 290فلِ ٍ ٗك ىٍٍُ كبهل هٌ٥ ، ٦ج٘ٮ٘بر ٍ الْ٘بر إز.

٭يُإ طٌَٗز ٍا ًق ِ٦آغبُ اٗي ٙجِْ دٌياٙشِاًي .اُآًؼبكوِ ثَهوٖ ثوِ

كشبة ىٍثَىاًٍيٓ ّفز ثبة ثَىُ ٍ َّ ثوبة اُ ّفوز فٞول سٚوك٘ل

فلٖفٔ ا١ياى ا٭شقبى ىاٙشٌي ٍ ٍػَى ١يٗي ٍا دبِٗ ٍ إبٓ َّ ؿِٕ٘ قلوياى

40هؿشفت،سبلسٍٖٗىن،ضوبسُضطن،پ٘بپٖ،297ضْشَٗس 1401

هٖكَىًي هَ٘ ٍ ٩ ٍ ًٍَ ،َٙلوز ٍا ٌٕگثٌبٕ فلٖفٔ هَٗ٘ قَاٍ ىاىًوي ٍ
اٗي هَى هٖسَاًي َٕؿٚؤ هَثٖ ثَإ َ٥ف ىٍ هيإ ٙجِ٘ ثِّن ثبٙي.
ثِىٍٕشٖ كِ ىٍ هجيأ ٍػَى ىاٍى؛ ٗكٖ ًٍَ ٍ ىٗگَٕ ٩لوزً .وٍَ ىٍ

٭الهِ ٥جب٥جبئٖ اٗي ٙجِْ ٍا هٌَٖة ثِ ٘ٙن اَٙا هوٖىاًوي ٍ
هٮشقي إز اٗي ٙجِْ ىٍ هطبسحبتآهيُ ٍ اثوي كوًَ٘وِ ثوِ ٙوَف آى
دَىاهشِ إز.

ا٭لٖ ٭ل٘٘ي ٍ ٩لوز ىٍ دوبٗ٘يسوَٗي دوبٌٖٗ٘ قوَاٍ ىاٍىً .وٍَ هوبلٍ ،ٜ

ىٍ اسفبس اٍل٘ي كٖٖ كِ اٗوي ٙوجِْ ٍا ٍاٍى كوَىُ إوزٙ ،و٘ن

٩لوز هل٠؛ ّوبًٌي سبٍٗكٖ ٍ هٍَ٘ٙي كِ ثب ٗكيٗگَ سَك٘وت ٙويُ ٍ

اَٙا ىٍ كشبة هطبسحبت هٮَفٖ ٙيُ إز ٍ اٗي ىٍ كبلٖ إز كوِ

اُ اٗي سَك٘ت ٭بلن ثِ ٍػَى آهيُ إز (هقيٕٖ ،ثٖسب ،ع .)142 ٛ ،1

اثيكوًَِ٘ ثِ٭ٌَاى ٙوبٍف آطوبٍ ٙو٘ن اٙوَا آى ٍا ىٍ سٞوبً٘ف هوَى

اهَاىالٞفب ىٍثبٍٓ اًگ٘وِٓ ا٭شقوبى ثوِ ىٍ اٝول ؿٌو٘ي گفشوِاًوي:

هَ٦ف كَىُ إز ٍ اُ ّوبىػب ثِ إن هوَىٗ ٙوَْر ٗبفشوِ إوز

«٥بٗفِإ ثِ ىٍ فب٭ل هٮشقي إز كِ ٗكوٖ ًوٍَ ٍ ىٗگوَٕ ٩لووز

(٥جب٥جبئٖ ،ثٖسب و الف.)278 ٛ ،

 ََٗٙإز ٍ اٗوي ٍإٔ ٍُىٙوز ٍ هوبًٖ ٍ د٘وٍَاى آًْوب ٍ ثٮ٢وٖ اُ

اٍل٘ي كٖٖ كِ اٗي ٙجِْ ٍا ثِ اثيكوًَِ٘ ًٖجز ىاى ػاللالويٗي
ىٍاًٖ ثَى كِ ىٍ كشبة ضَاولالحَسفٖضشحّ٘بوـلالٌـَس ثوِ آى
ػَاة ىاى .دٔ اُ ٍٕٙ ،ؤاليٗي هلوي فوَٕ ًِ٘ ىٍ َٙف سؼَٗوي

فالٕفِ إز» (هقيٕٖ ٍ ىٗگَاى ، 1412 ،ع .)201 ٛ ،3
٭الٍُ ثَ اٌْٗب گفشِ ٙيُ كِ هبًَٗبى ًِ٘ هٮشقيًي ًٍَ ٍ ٩لوز ّوَ
ىٍ قيٗن ٍ اثيٕ ّٖشٌي.
«اٝل ٭بلن ًٍَ ٍ ٩لوز إز؛ َّ ىٍ ػٖوٖ قيٗن ّٖوشٌي كوِ
ّو٘ ِٚثَىُاًي ٍ هَاٌّي ثوَىٕ .وو٘ ٍ ٬ثٞوَ٘ ّٖوشٌي ٍ ىٍ ٝوٍَر،
هوبلف ٗكيٗگًَي ًٍَ .ثبالسَ اُ ٩لوز قَاٍ ىاٍى ٍ ٭بلن هَكجٖ كبٝل
اُ اهشِاع ه٘بى آًْبٕز» (آهيٕ ،2002 ،ع .)276 ٛ ،2
ىٍ ًش٘ؼِ ٙبٗي ثشَاى گفز كِ اٝل ٍ ٙوبكلٔ اٗوي ٙوجِْ ىاٍإ
ُهٌِ٘إ هٚشَک ىٍ ه٘بى ػْبىٌٙبٕٖ هغوبى اَٗاًوٖ ٍ طٌَٗوز آًْوب
اُٗكَٕ ٍ قبئالى ثِ اٝبلز ٍػوَى ىٍ فلٖوفٔ هٚوبء اُ ٕوَٕ ىٗگوَ
ثبٙي .ثبٍٍّبٕ فلٖفٔ هغبى ،سلَلٖ ىٍ ا٭شقبى ثِ ؿٌي هيا ىاٙشي ديٗوي
آٍٍى .ىٍ فلٖفٔ هٚبء ً٘وِ ٍػوَىار هشجوبٗي ثوِ سووبم ًار ّٖوشٌي ٍ
َّٗك هشفبٍر اُ ىٗگَٕ إز .ىٍ اٗي هكشت فلٖفٖ ،سٌْوب اٙوشَاک
هَػَىار ىٍ هفَْم ٍػَى إز؛ ثِ٭جبٍر ىٗگَ ،ػْز هٚوشَک آًْوب
هفَْم ٭ٍَ ٖ١ػَى إز (ه ،1389 ،َْٕ٦ع .)196 ٛ ،9
4ـ .1ػ٘ش ًبمگزاسٕ ؿجِْ ثش اثيكوًَِّ
آقبثٍِگ سَْاًٖ هٖگَٗي :ػي اثيكوًَِ٘ (هبةةاهلل) ٍا١و ٬اٗوي ٙوجِْ
إز (آقبثٍِگ سَْاًٖ24 ٛ ، 1403 ،و.)25
هَ٘ىاهبى ًِ٘ اٗي ٙجِْ ٍا هٌَٖة ثِ ككوبء قجل اُ اثيكوًَِ٘ هٖىاًي.
«اٗوي اٙووكبل ىٍ ُثوبى ككوووبٕ هشوأهَ هٌٖووَة ثوِ هووَىٕ اُ

اٗي ٙجِْ ٍا هَ٦ف كَى ٍ اُ آى ثب ٭ٌوَاى افتخبسالطـ٘بط٘ي ًوبم ثوَى
(فوَٕ ،1382 ،ع .)209 ٛ ،1

اٗي ٙجِْ آًـٌبى سَػِ ٭لوب ٍا ثِ هوَى ػلوت كوَى كوِ هلقو
هَاًٖبٍٕ هٖ گَٗي« :لَ ْ٩وَ الحجةة ٭ؼول اهلل فَػوِ لووب ٥لجوز
الوٮؼُِ هٌوِ اال الؼوَاة ٭وي ٙوجِْ اثوي كوًَ٘وِ» (كبٙوفالغ٦وبء،
.)200 ٛ ، 1402
ثًِ َ٪هٍٖٕي ،اثيكوًَِ٘ ىٍ اثشيإ اهَ قوبىٍ ثوِ دبٕونگوَٖٗ اُ
ٙجِْ هَى ًجَىُ ٍ ثٮياً ثب گٌٙز ُهبى دبٕن هَى ثَ اٗوي ٙوجِْ ٍا ىٍ
كشبة الىبضفًكَ هٖكٌيٝ .يٍالوشألْ٘ي ىٍ اٗيثبٍُ هًَٖٖٗي:
اثيكوًَِ٘ ىٍ ثٮ ٖ٢اُ كشبةّوبٗ٘ هوٖگَٗوي« :ثوَاّ٘ي اطجوبر
سَك٘ي ّوگٖ ىٍ ٍَٝسٖ إز كِ ٍاػتالَػَىّب هٚشَک ىٍ هبّ٘وز
ثبٌٙي؛ اهب اگَ ىٍ ه٘بى هبّ٘ز آًْب اهشالفٖ ثبٙي ،ؿبٍُإ ػِ إوشفبىُ
اُ ٗك ثَّبى ىٗگَ ًوَاّي ثَى ٍ هي سب ثِكبل ثِ اٗي ثَّوبى ىٕوز
ً٘بفشِام» (ٝيٍالوشألْ٘ي ،1981 ،ع .)63 ٛ ،6
اٗي اكشوبل ثب ث٘بى گٍَُ ىٗگَٕ اُ هلققبى ًِ٘ سأٗ٘ي هَٖٙى.
اُ ّو٘يػبٕز كِ اثويكوًَ٘وِ ىٍ ثٮ٢وٖ ًَٙوشِّوبٗ٘ ٭ٌوَاى
هٖكٌي كِ ثَاّ٘ي سَك٘ي ىٍثبٍٓ ٍاػتالَػَىّوبٕ هٚوشَک ىٍ ٗوك
هبّ٘ز إز .اهب ثوَإ ٭قول ،للوبٍ ٧اػوتالَػَىّوبٕ هشفوبٍر ىٍ

هشفلٖف٘ي ثًِبم اثيكوًَِ٘ إز .اهب اٍ اٍلو٘ي كٖوٖ ًٖ٘وز كوِ اٗوي

هبّ٘ز كِ هٌل َٞىٍ فَى ّون ّٖوشٌي ،ػوبئِ إوز .ىٍ اٗوي كبلوز

ٙجِْ ٍا هَ٦ف كَىُ إز .ؿگًَِ اٗي اهَ ىٍٕز ثبٙي ٍ كوبل اٌٗكوِ

اٙشَاک ه٘بى آًْب ثِ ٍػَة ٍػوَى إوز ٍ اٗوي اكشووبل اگوَ ثب٥ول

ٕبلّبٕز كِ اٗي اٙكبل هٍَى سَػِ قيهبٕ اُ فالٕفِ ثوَىُ إوز»

ثبٙي ،ثبٗي ثِ ثَّبًٖ غَ٘ اُ ثَاّ٘ي فٮلٖ ثبٙي ٍ هي سب ثِ كوبل دبٕون

(هَ٘ىاهبى.)115 ٛ ،1385 ،

آى ٍا ً٘بفشِام (ىٍاًٖ.)166 ٛ ، 1411 ،
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 .2تج٘٘ي ؿجِْ

دل٘ل چْبسم

اثيكوًَِ٘ ىٍ كشبة الزذٗذفٖالحىوِ ىٍ فٞول «اى ٍاػوتالَػوَى

ؿِٕ٘ كِ ىل٘ل ٍػَة ٍاػتالَػَى إزً ،جبٗي ُاٗوي ثوَ ًار ثبٙوي ٍ

ٍاكي ال ٗقبل ٭لٖ الكظَُ ثَػِ» ثِ اطجبر سَك٘ي ًاسوٖ ٍاػوتالَػوَى

َّ آًـِ ؿٌ٘ي ثبٙيًَ ،٭٘ هٌل َٞىٍ فَى إز.

هٖدَىاُى ٍ ثَ اٗي هي٭ب ثِ  ٘ٙىل٘ل ٍ٭يُ هٖىّوي؛ اهوب سٌْوب دوٌغ

ث٘بى ٝغَٕ :اگَ َّٗز ًفٔ هبّ٘ز ًجبٙيُ ،ائوي ثوَ آى هَاّوي

ىل٘ل ٍا ًكَ كَىُ ٍ ىٍ دبٗبى ثًِلَ اػووبل ٍ ثويٍى اٙوبٍُ ثوِ آٗوبر

ثَى ٍ ُٗبىر ىل٘ل ثَ اكش٘بع إز ٍ اٗي ثب٭ض اهكبى َّٗز هوٖٙوَى

قَآى كَٗن ،هشٌكَ ثَّبى سوبً ٬هَٖٙى.

كِ هال فَ ٟإز.
اگَ هبّ٘ز هَى هؤطَ ىٍ ٍػَى ثبٙي ،ثبٗي اُ قجل هشٚوو ٜثوَىُ

1ـ .2ثشّبىّبٕ اثيكوًَِّ دس اثجبت تَح٘ذ راتٖ

ثبٙي كِ اٗي هلبل إز؛ اهب كجَٕ ً٘بُٕ ثِ ث٘بى ًياٍى.

دل٘ل اٍل
ىٍ فَى اُ ٍاػتالَػَى ثبٗي ىٍ ٗك هبّ٘ز هٚشَک ثبٌٙي؛ ثَإ اطٌٌ٘٘ز ً٘بُ

دل٘ل پٌجن

ثِ ٍػِ فبٍ إز؛ ثٌبثَاٗي ىٍ هبّ٘زّبٕ هَى ىاٍإ ٗك ٍػِ افشَا ًِ٘

ىٍ ٍاػت كِ ًٍَ ٫اكي ىاًٍي ٍا ىٍ ً َ٪ثگَ٘ٗي؛ اگَ ٭لز ٍػَى هبّ٘ز

ّٖشٌي .اٗي اهَ هَػت سَك٘ت هَاّي ثَىً٘ .بُ ثِ اػِاء ثب ٍاػتالَػَى ثَىى

ىٍ هبٍع ثبٙيٍ ،اػت ىٍ ٍػَىٗ هٮلَل غَ٘ ٙيُ ٍ اگَ ٍاػوت ٭لوز

هٌبفبر ىاٍى .ثٌبثَاٗي ًٍَ ٫اػت هٌل َٞىٍ ٗك فَى إز.

ثَإ َّٗز ثبٙي ٫ًَ ،هٌل َٞىٍ فَى هَاّي ثَى.
اثيكوًَِ٘ ىٍ اىاهِ ثِ ٥وَف ٙوجِْ هٌٖوَة ثوِهوَى دَىاهشوِ ٍ

دل٘ل دٍم

اٌٗـٌ٘ي هًَٖٖٗي« :لَ ٝق ٍػَى ٍاػج٘ي هي ًوَ٭٘ي ،لكوبى ٍػوَة

اگَ ىٍ فَى اُ ًٍَ ٫اػت ٍػَى ىاٙوشِ ثبٙوي ،سفوبٍر آًْوب ثوٍِإؤ٦

الَػَى ٭َ٘١بً الُهبً لكل ٍاكي ٚهٌْوب ٗٚبٍک اٙهَ فٖ ٍػَة الَػَى

فَٞل ٗب ثِ ٭وَاٍ ٟإوز .فٞول ،هقوَمِ ًوَ ٫إوز؛ ُٗوَا ػؤٌ

ٍ ٗوشبُ ٭ٌِ ثشوبم الوبِّ٘» (اثيكوًَِ٘543 ٛ ، 1402 ،و.)535

ثِهَىٕهَى هلق ًوَٖٙى ٍ ثب اللب فٞل ،كٞؤ هبٝوٖ ديٗوي

سقََٗ هٌ٦قٖ ٙجِْ ثِ اٗي ث٘بى إز كِ اگَ ٍاػتالَػَى هشٮويى

هٖآٗي .ىٍ فَ ٟهٌكٍَ ػٌِٔ هب ّوبى ٍاػتالَػَى ثَىى إوز كوِ

ثبٙيٍ ،ػَة ٍػَى ٗب سوبم ًار إز ٍ ٗب ػِء ًار ٍ ٗب هبٍع اُ ًار.

هٚشَک قَاٍ گَفشِ ٍ اهش٘بُ ثِ فَٞل إزٍ .اػوت ىٍ كٞوَل هوَى

اٗي ٗك ق٘بٓ إشظٌبٖٗ إز كِ اگَ سبلٖ آى ثِ َّ ٕوِ ٍػوِ هوَى

ً٘بُهٌي فٞل إز ٍ اٗي هال ٍاػت ثبلٌار ثَىى إز.

ثب٥ل َٙى ،هقيم آىٗ ،ٮٌٖ سٮيى ٍاػت ًِ٘ ثب٥ل هَاّوي ٙويٙ .وجِْ

اگَ اهش٘بُ ثٍِإ ٔ٦٭َاٍ ٟثبٙي ،اٗي ٭بٍٗ ٟب الُم إوز ٍ ٗوب

اثيكوًَِ٘ هَثَ ٣ثِ كبلز َٕم سبلٖ إز .كبلز اٍل سبلٖ هَػت ً٘وبُ

هفبٍ ٍ .قشٖ ًار آًْب ٗكٖ ثبٙي ،٭ٍَا ٟالُم ّنٗ ،كٖ هَاّي ثَى؛

ثِ غَ٘ ثَإ كَٞل سٮ٘ي ٍ اهش٘وبُ إوز؛ كبلوز ىٍم سوبلٖ هٖوشلِم

ىٍ اٗي كبلز سوبِٕٗ اٗؼبى ًوَاّي ٙي كِ ثب٭ض سٮيى ٍاػتالَػَىّب

سَك٘ت ٍ اكش٘بع ثِ اػِإز؛ آًـِ ثبقٖ هٖهبًوي ٍػوِ ٕوَم اُ سوبلٖ

ثبٙي .اگَ اهش٘بُ ثٍِإ ٔ٦٭َاٍ ٟهفبٍ ثبٙويً ،ار ٍاػوتالَػَىّوب

إز كِ ىٍ اٌٗؼب ثِ سَ٘١ق آى هَاّ٘ن دَىاهز.

هقش ٖ٢ؿٌ٘ي ٭َاًٍ ٖ١وَاّي ثَى؛ ثٌبثَاٗي ًار ٍاػوتالَػَىّوب ىٍ

اگَ ػْز اهش٘بُ ٍاػتّوب سووبمالوٌار ثبٙوي ،ىٍ هبّ٘وز ثٖو٘٤

سلٞل هَى ً٘بُهٌي ٗك ٭لز هبٍػٖ هَاٌّوي ثوَى كوِ ث٦والى آى

هؼَْلالكٌِ هَاّ٘ن ىاٙز كِ ٍػَة ٍػَى اُ ّوَ ىٍٕ آًْوب اًشوِا٫

ٍا١ق إز.

هَاّي ٙيٙ .جْٔ اثيكوًَِ٘ اُ اٗي ًق ِ٦اَٗاى هَٖٙى.

دل٘ل ػَم

2ـ .2چٌذ ًكتِ دس ساثطِ ثب هفبد ؿجِْ

اگَ سٮ٘ي ٍاػتالَػَى ثِهبً َ٥ار آى ثبٙي ،هٞيا ىٗگَٕ ًوَاّوي

ًكتٔ اٍل

ىاٙز؛ ٍ اگَ ثِٕجت اهَ ىٗگَٕ ثبٙيٍ ،اػت سٮبلٖ هلشبع إز؛ اگوَ

هٌ ٍَ٪اُ ٍكيرٍ ،كير كقِ إز ًِ ٍكير ٭يىٕ .ثٍَٕٖ سَك٘وي ىٍ

ًِ هٮلل ثِ ًار ٍ ًِ هٮلل ثِغَ٘ ثبٙوي ،سوٞو٘ ٜثويٍى هوٞوٜ

ًار الْٖ ىٍ ىٍ هقبم قبثل ثٍَٕٖ إز :اٍل اُ ػْز اكيٗز دٍٍَىگوبٍ

د٘٘ هَاّي آهي ،كِ هلبل إز.

ٍ ًفٖ ػِء؛ ىٍم اُ ػْز ٍاكيٗز ٍ ًفٖ َٗٙك اُ دٍٍَىگبٍ.
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سَك٘ي ثِ ىٍ ثو٘ ٭ولٖ ٍ ً َٕ٪سقٖ٘ن هَٖٙى؛ سَك٘ي ً٪وَٕ

ًكتٔ ػَم

ىاٍإ ِٕ هَسجٔ سَك٘ي ًاسوٖٝ ،وفبسٖ ٍ افٮوبلٖ إوز .سَك٘وي ًاسوٖ

ٍػووَةِ ٍػووَى ثووَإ ىٍ ٍاػووتالَػووَى ًاسووٖ ثووبة ثَّووبى إووز.

ىاٍإ ىٍ ٙٮجِ إز .1 :هياًٍي هشٮبل اكي ٍ ثٖ٘ ٤إز ٍ ّ٘ؾگًَوِ

ٍاػتالَػَى ًاسبً ٍاػت إز ٍ ىٍ ٍػَى هَى هلشبع ؿِٕ٘ ًٖ٘ز؛ اهب

سَك٘جٖ ًياٙشِ ٍ ىاٍإ اػِاء ًٖ٘ز؛ اٗي ٙٮجِ سَك٘ي ًاسوٖ ثوِ ًفوٖ

ىٍ ًكشِ قجل ث٘بى ٙي كِ ٍػَة ،٭وَ ٟ٭وبم ثوَإ اٗوي ىٍ ٍاػوت

كظَر ىاهل ًار هٖدوَىاُى؛  .2هياًٍوي هشٮوبل ٍاكوي إوز ٍ ّو٘ؾ

إز .فَ ٟىٍ ٍاػتالَػَى ثبلٌار كِ ٍػَة ٍػَى ثَإ آًْب ٭َٟ

َٗٙكٖ ًياٍى؛ اٗي ٙٮجٔ سَك٘ي ًاسوٖ ثوِ ًفوٖ كظوَر هوبٍع اُ ًار

٭بم ثبٙي هٖشلِم سٌبقً ٠وَاّي ثَى؛ ؿَاكِ ه٘بى ًاسٖ ثبة ثَّوبى ٍ

هٖدَىاُى (٥جب٥جبئٖ ، 1411 ،ع .)78 ٛ ،7

ًاسٖ ثبة كل٘بر هؤ سفبٍر إز.

ٍكير ىٍ ًار دٍٍَىگوبٍ ّون ىٍ ىٍ هقوبم قبثول ثٍَٕوٖ إوز؛
گبّٖ ٍكير ٭يىٕ دٍٍَىگبٍ هٍَى ثلض قَاٍ هوٖگ٘وَى كوِ هَػوت

ًكتٔ چْبسم

هلٌٍٍاسٖ اُ قج٘ل ػياثَىى ٍاػتالَػوَى اُ ثق٘ؤ هَػوَىار ،فقوياى

ٍػَة ٍػَى ٗك هلوَل هي ٝو٘وِ إز .هلوَالر هي ٝوو٘وِ

كوبالر آًْب ٍ ٭يم اكب ٍ ِ٥ق٘وَه٘ز دٍٍَىگبٍ ثَ غ٘وَ هوَى هَاّوي

ً٘بُهٌي ؿِٕ٘ غَ٘ اُ ٭لشٖ كِ هٍَ ٫َ١ا هَػَى هٖكٌي ًٖ٘وشٌي ٍ ىٍ

ثَى .ثٖ٘بٍٕ اُ افَاى ّ٘ؾ َٗٙكٖ ٍا ثَإ هياًٍوي قبئول ًٖ٘وشٌي؛ اهوب

ككن هَى هَ ٫َ١ثِكٖبة هٖآٌٗي؛ ثَهال هلووَالر ثبل٢وو٘وِ

ٍكير دٍٍَىگبٍ ٍا ؿِٕ٘ فَاسَ اُ ٍكير ٭يىٕ ًوٖىاًٌي.

كِ ىٍ ٭ًٍَ٘ ٟبُهٌي اهَٕ ُائي ثَ هَ١وَّٖ ٫وشٌي (ه٪فوَ،2010 ،

ٙجِْ اثيكوًَِ٘ ثيٍى قبئل ٙيى ثِ ٍكير ثبلَ٘ٞافٔ ًار أقويٓ
ك ٍ سٚو ٜىٍ ٍػَى ،اثياً قبثل كل ًٖ٘ز ٍ سوبم ثٍِگبى اُ ا٭٘وبى

 .)337 ٛىٍ اٌٗؼب ٍاػتالَػوَى هٮلول ّو٘ؾ ؿ٘وِٕ ًٖ٘وز؛ دؤ
هلوَالر هي ٝو٘وِ آى ًِ٘ ً٘بُهٌي اهَ ىٗگَٕ ًوَاٌّي ثَى.

٭لوبء كِ اُ اٗي ٙجِْ دبٕن ىاىُ اًي ،گَؿِ اُ اٍثوبة كٚوف ٍ ٙوَْى

ّن ًجوَىُ اًويّ ،وـوَى هَٕ٘٘يٙوَٗف ػَػوبًٖ ٍ ،هالهلويقبٕون

 .3پبػخّبٕ هَجَد ثِ ؿجِْ

اٝووفْبًٖ ٍ ،هالاكوووي اٍىث٘لووٖ ٍ ،هالهلٖووي كبٙووبًٖ ٍ هالػووالل

سب ثِ اهٍَُ افَاى ُٗبىٕ ثِ اٗوي ٙوجِْ ػوَاة ىاىُاًوي؛ اُػولؤ آًوبى

ىٍاًٖ ٍ ،هالق٦وتالويٗي ٙوَ٘إُ ٍ ،هالق٦وتالويٗي ٍإُ ٍ ٙو٘ن

هٖسَاى ثِ هلق ىٍاًوٖ ىٍ ضـَاولالحـَس (ىٍاًوٖٛ ، 1411 ،

هقشَل ْٙبةاليٗي ٍٍَْٕىٕ٘ٙ ،ن االَٙا ٘ٙ ٍ ،ن هلوي ه٢وَٕ،

 ،)166هَ٘ىاهووبى ىٍ ٍٕووبلٔ التمذٗســبت (هَ٘ىاهووبى ،1385 ،ع ٛ ،1

ٍ ٘ٙن كٖ٘ي سٌكبثٌٖ ٍ ،هال٭جيالَُا الّ٘ؼٖٝ ٍ ،ويٍالوشألْ٘يٍ ،

ٝ ،)115يٍالوشألْ٘ي ىٍ اسفبس(ٝيٍالوشألْ٘ي ،1981 ،ع ،)63 ٛ ،6

غَّ٘ن اُ أكبثَ هَُْ في ٍ هٞ٘ٛٞو٘ي فلٖوفِ ٍ ككووز ،ىفو ٬اٗوي

هالٙوٖبٕ گ٘الًٖ ىٍ ٍٕبلِ فٖحلضجِْاثيووًَِّ (ًٖوِ ه٦وٖ

ٙجِْ ٍا فق ٤اُ ٍاُ ٍكير كقِ كق٘قِ٘ ٍػَى ،كوِ اُ هٖولوبر اٍثوبة

ثِ ٙووبٍُ 10وو ،26024اٙوبٍُ كوَىُ ثوِ ٍىٕ ثوَ ضـشحهٌػَهـِ

كٚف ٍ َْٙى إزً ،كَ كَىُاًي (٥جب٥جبئٖ ،ثٖسب و ة.)208 ٛ ،

هالّبىٕ ٕجٍِإٍ ،1379 ،ع.)518 ٛ ،3
اگَ ٙجِْإ ثِ افشوبٍال٘ٚب٘٥ي ٙوَْر ٗبفوزٕ ،وِاٍاٍ إوز كوِ

ًكتٔ دٍم

دبٕن آى ًِ٘ ثِ افشوبٍ فَٙشگبى َْٙر ٗبثي؛ َُٗا هالئكوِ ثوِ ٙوبّياى

اگَ ىٍ ٍاػت ،هشجبٗيِ ثِسوبمالٌار ًجبٌٙي ،الُم هوٖآٗوي كوِ ثو٘ي ىٍ

ٍكياً٘ز هيإ ٕجلبى هجبّبر هٖكٌٌي .گَؿِ ٭بلووبى ثوِ ٗگوبًگٖ ٍ

ٍاػت ٗك ػْز اٙشَاک ٍ ّو٘ي٥وٍَ ػْشوٖ ثوَإ افشوَا ٍػوَى

ٗكشبٖٗ هيا ُٗبىًي ،ل٘كي ٙبّياى آى اًيکاًي ،ؿَى ٭بلوٖ كِ ثوب آٗوبر

ىاٙشِ ثبٙي كِ اٗي هٖشلِم سَك٘ت ٍ سَك٘ت هٌبفٖ ثوب ٍػوَة ٍػوَى

آفب ٗب ىاً ٍَٕٚكِ ثب آٗبر اًفٔ َٕ٘ ،اُ هل ثِ كو ىاٍى ،ثوب ٭وبٍ

إز .لٌا اثيكوًَِ٘ ٍػَة ٍا ٭َ ٟفَ ٟهوٖكٌوي سوب ىٍ كٌوِ ًار

ٙبّيٕ كِ اُ ك ثِ ك هٍٖٕي ٍ ىٍ ك ٕفَ هٖكٌي فوَ فوَاٍاى

ّ٘ؾٗك سَك٘جٖ اُ هبثِاالٙشَاک ٍ هبثِاالهش٘بُ ٍػَى ًياٙوشِ ثبٙوي ٍ

ىاًٍي ،ؿٌ٘ي هَكياًٖ ّوشبٕ فَٙشگبى ىٍ ٝلبثز هيإ ٕوجلبى ثوِ

ؿَى اٗي ٍػَة ثَ َّ ىٍٕ آًْب قبثول كوول إوزٍ ،ػوَةِ ٍػوَى،

ٍكياً٘ز اٍ گَاّٖ هٖىٌّيْٙ« :ي اهلل اًِ ال إلوِ اال ّوَ ٍ الوالئكوِ ٍ

٭َ ٟ٭بم آًْبٕز.

أٍلَا الٮلن قبئوبً ثبلقٖ( »٤ػَاىٕ آهلٖ ،1386 ،ع .)327 ٛ ،2
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 .4ثشسػٖ پبػخ كالهٖ ؿجِْ

هَػت ًفٖ قيٍر اُ  َ٥هقبثل إز ٍ اٗي ٗٮٌٖ فَى هغلوَة قوبىٍ

1ـ .4ثشّبى فشجِ

ه٦ل ًٖ٘ز كِ ثبُ ّن هال فَ ٟد٘٘ هٖ آٗي .ثٌبثَاٗي فَ ٟىٍ

ىٍ ه٘بى اهجبٍٍٍ ،اٗوبسٖ ىٗويُ هوٖٙوَى كوِ ثوَإ دبٕون ثوِ ٙوجِْ

قبىٍ ه٦ل هٖشلِم ًبثَىٕ ٍ ًٖ٘شٖ آًبى هَاّي ثَى.

اثيكوًَِ٘ كبفٖ ّٖشٌي؛ اُػولِ آًْب كيٗظٖ هََٕم ثِ «فَػِ» إوز.

ثِ ث٘بى ىٗگَ ،قبىٍ ه٦ل ثَىى ىٍ قيٗن ًاسٖ هٖوشلِم ق٘وَه٘وز

٘ٙن كلٌٖ٘ ىٍ كشبة وبفٖ اٗي كيٗض ٍا ىٍ ثبة «الَى ٭لٖ الظٌَٗوِ ٍ

ٍ ف٘ب ٟثَىى ًٖجز ثِ هَػَىار هوكي إز .كبل اٗوي هَػَىٗوز

ًُبىقِ» ًكَ كَىُ إز (كلٌ٘وٖ ،1375 ،ع  .)80 ٛ ،1ثوب سَػوِ ثوِ

هَػت هِاكوز آًْب ثب ٗكيٗگَ ،ثِ ىل٘ل سوبًٮٖ إوز كوِ ثو٘ي اٍاىٓ

هشي كيٗض ٍ ػَاة آى ىٍ دَٕ٘ ٗك ًُيٗ  ،هٖسَاى اٗوي كويٗض

اٗي ىٍ د٘٘ هَاّي آهي .اگَ ٗكٖ ثَ ىٗگَٕ غلجِ كٌي ،هال فوَٟ

ٍا گَاّٖ ثَ هقَٞى اهبم ىٍ اطجبر سَك٘ي ٍثَثٖ دٍٍَىگبٍ ٍ ٗك ػوَاة

هَاّي ثَى ٍ اگَ ّ٘ؾكيام ثوَ ىٗگوَٕ غلجوِ ًكٌوي ،هَػوت فٖوبى ٍ

هٌبٕت ثَإ ٙجِْ اثيكوًَِ٘ سلقٖ كَى.

سجبّٖ ىٍ ٭بلن هَاّي ثَى ٍ .سِاكن آى ىٍ ىٍ اطَگٌإٍ هوبً ٬د٘وياٗ٘
هوكٌبر ىٍ ٭بلن هَٖٙى.

هتي حذٗث

 َّ .2ىٍ ًبسَاى ّٖشٌي.

اهبم ٝبى  ىٍ دبٕن ثِ ٗك فَى هٌكَ سَك٘ي هياًٍي ؿٌو٘ي فَهَىًوي:

اٌٗكِ َّ ىٍ ١ٮ٘ف ثبٌٙي ،ثب٥ل إز؛ ؿَاكوِ ٍاػوت ىٍ ٙوير

«الٗولَ قَلك :اًْوب إطٌبى هٌبى ٗكًَب قيٗو٘ي قَٗ٘ي أٍ ٗكًَب ١وٮ٘ف٘ي

قَر ٍ كوبل إز ٍ اُآًؼبكِ ث٦الى اٗي فوَ ٟثويْٖٗ إوز ،لوٌا

أٍ ٗكَى أكيّوب قَٗبً ٍ اٙهَ ١ٮ٘فبً ،فبى كبًب قَٗ٘ي فلون الٗويف ٬كول

اهبم ٝبى  هشٮَ ٟاٗي فًَٚ ٟيُاًي.

ٍاكي هٌْوب ٝبكجِ ٍ ٗشفَى ثبلشيثَ٘ ٍ اى ُ٭وشبى أكيّوب قوَٕ ٍ اٙهوَ

ٗ .3كٖ قَٕ ٍ ىٗگَٕ ١ٮ٘ف إز.

١ٮ٘ف طجز اًِ ٍاكي كوب ًقَل ،للٮؼِ ال٪بَّ فٖ الظبًٖ ،فبى قلز :اًْووب

اگَ ٗكٖ قَٕ ٍ ىٗگوَٕ ١وٮ٘ف ثبٙوي ،ىٍ اٗوي كبلوز هَػوَى

إطٌبى لن ٗول هٌبى ٗكًَب هشفق٘ي هي كل ػْوِ اٍ هفشوَق٘ي هوي كول

١ٮ٘ف هلشبع ؿِٕ٘ إز كوِ ثوِ اٍ كووبل ٍ قويٍر ثيّوي ٍ اٗوي

ػِْ فلوب ٍأٌٗب الول هٌش٪وبً ٍ الفلك ػبٍٗبً ٍ الشيثَ٘ ٍاكياً ٍال٘ل ٍ الٌْوبٍ

هَػَى هوكي هَاّي ثَى ًِ ٍاػتالَػَى ثبلٌار .اٗي كوالم اهوبم كوِ

ٍ الٚؤ ٍ القوَ ،ىل صحة االهَ ٍ الشيثَ٘ ٍ ائشال ٭ل٘بى الويثَ ٍاكوي

فَهَىُ اًي ٍ« :اى ُ٭وشبى أكيّوب قَٕ ٍ اٙهَ ١ٮ٘ف طجز اًِ ٍاكوي

طن ٗلِهك اى اى٭٘ز إطٌ٘ي فَػِ هب ثٌْ٘وب كشت ٗكًَوب إطٌو٘ي فٞوبٍر

كوب ًقَل ،للٮؼِ ال٪بَّ فٖ الظبًٖ» ،هَثَ ٣ثِ ّو٘ي فَ ٟإز.

الفَػِ طبلظ ًب ثٌْ٘وب قيٗو ًب هٮْووب ف٘لِهوك طالطوِ لِهوك هوب قلوز فوٖ
االطٌ٘ي كشٖ سكَى ثٌْ٘ن فَػِ ف٘كًََا هوِٖ طن ٗشٌبّٖ فٖ الٮيى الوٖ

ثشسػٖ ثخؾ دٍم حذٗث

هب ال ًْبِٗ لِ فٖ الكظَُ( »...كلٌٖ٘ ،1375 ،ع .)80 ٛ ،1

«فبى قلز :اًْوب إطٌبى لن ٗول هٌبى ٗكًَب هشفق٘ي هوي كول ػْوِ اٍ
هفشَق٘ي هي كل ػِْ فلوب ٍأٌٗب الول هٌش٪وبً ٍ الفلك ػبٍٗبً ٍ الشيثَ٘

تحل٘ل حذٗث

ٍاكياً ٍال٘ل ٍ الٌْوبٍ ٍ الٚوؤ ٍ القووَ ،ىل صةحة االهوَ ٍ الشويثَ٘

اگَ ثوَاّ٘ن ثَإ ٍاػتالَػَى ٍ قيٗن ًاسٖ ىٍ هٞيا فوَ ٟكٌو٘ن

ٍائشال ٭ل٘بى الويثَ ٍاكي».

ؿٌي كبلز هش ٍَٞإز:

فَ ٟىٍ ٍاػت ٍ قيٗن ًاسٖ اُ ِٕ كبل هبٍع ًٖ٘ز:

 َّ .1ىٍ ىٍ ًْبٗز قيٍر ثبٌٙي.

 َّ .1ىٍ اُ َّ ػْز هشلي ثبٌٙي؛

اگَ َّ ىٍ ىٍ ًْبٗز قيٍر ثبٌٙي هٖشلِم هلبل إز ؿَى سوَاٍى

 .2اُ َّ ػْز هشجبٗي ثبٌٙي؛

ىٍ ٭لز ثَ هٮلَل ٍاكي ٍ ٗب سٖبق َّ ٤ىٍ هَػَى قَٕ دو٘٘ هَاّوي

 .3ىٍ ثَهٖ ػْبر هشلي ٍ ىٍ ثَهٖ ىٗگَ فَ ىاٙشِ ثبٌٙي.

آهي .الُهٔ قيٍر ٍاػت َٓ٦ٕ٘ ،كبهل ثَ سوبم هَػوَىار غ٘وَ اُ ًار

اهب ٍَٝر اٍل هٌبفٖ ثب ىٍ ثَىى إز؛ َُٗا ىٍ ثَىى فَ ٫ثوَ سووبِٗ

هَىٗ إز .كبل اگَ ًشَاًي ثَ هَػَىار ىٗگوَ سٖول ٤ىاٙوشِ ثبٙوي

ه٘بى ٍػَىّبٕز ٍ ىٍ ٍَٝر ٭يم سوبِٗ ؿٌ٘ي كبلشٖ دو٘٘ ًووٖآٗوي.

هال فَ ٟد٘٘ هَاّي آهي ،ؿوَى فوَ ٟثوَ اٗوي ثوَى كوِ اٍ ىٍ

ٍَٝر َٕم ًِ٘ ثب٭ض سَك٘ت هَٖٙى ٍ سَك٘ت هٌبفٖ ٍػَة إز .ثوِ

ًْبٗز قيٍر إز .اگَ َّٗك ثشَاًٌي ىٍ ّوَ هَػوَىٕ هوؤطَ ثبٙوي،

ّو٘ي ىل٘ل اٗي فَ ٟىٍ كالم اهبم هَ٦ف ًٚيُ إز.
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ٍَٝر ىٍم ًِ٘ هٖشلِم هلبل إز؛ ثِ اٗي ث٘بى كِ ٍػَى اٍسجب٣

ٍاػت ىٗگَ هشوبِٗ كٌي؛ دٔ ٍػَى ِٕ ٍاػوت هٖوشلِم دوٌغ ٍاػوت

ٍ ّوجٖشگٖ هٌ٪ن ه٘بى اػِإ ٭بلن ىل٘ل ثوَ ٍكوير سويثَ٘ ّٖوشٖ

إز ٍ ؿَى ٭لٖالفَ ٟاٗي ىٍ ٍاػت ًِ٘ ثبٗي ثب اُ ِٕ ٍاػوت قجلوٖ

إز؛ كبل اگَ َّ ىٍٕ اٗي ٍاػتّب ثب ّن هَاف ثبٌٙي ،سوَاٍى ٭لول

هوشبُ ثبٌٙي ،هٖشلِم اٗي إز كِ الاقل ِٕ هبثِاالهش٘بُ ىٗگَ ىٍ كوبٍ

ثَ هٮلَل ٍاكي ٙو ٖٞد٘٘ هَاّي آهي ٍ اگَ هوبلف ٗكيٗگَ ثبٌٙي،

ثبٙي ٍ اٗي هَى هٖشلِم ّٚز ٍاػت إز ٍ ّٚز ٍاػوت هٖوشلِم

هٚكل فٖبى ّٖشٖ د٘٘ هَاّي آهي« :لََٕ كَوبىَ فِْ٘ٙوٓوب آلغهٓةة إِلَّوب اللَّؤِ

ِٕ٘ىُ ٍاػت إز ٍ ِٕ٘ىُ ٍاػت هٖوشلِم ثٖ٘وز ٍ ٗوك ٍاػوتٍ ،

لَفَٖٓيٓسَب فَٖٔجٕلٓبىَ اللٍَِّٓ ٙةِّ الْٮَِْٓٗ ٭ٓوّٓب ٗٓٙٞفَُىَ» (اًج٘بء.)21 :

ثٖ٘ز ٍ ٗك ٍاػت هٖوشلِم ٕوٖ ٍ ؿْوبٍ ٍاػوت ٍ ّوو٘ي٥وٍَ سوب

اهبم ىٍ اىاهِ فَهَىًي« :طن ٗلِهك اى اى٭٘ز إطٌو٘ي فَػوِ هوب

ثًْٖبٗز اىاهِ هٖٗبثي (ه ،1389 ،َْٕ٦ع .)1022 ٛ ،6

ثٌْ٘وب كشٖ ٗكًَب إطٌ٘ي فٞوبٍر الفَػوِ طبلظوبً ثٌْ٘ووب قويٗوبً هٮْووب
ف٘لِهك طالطِ لِهك هب قلز فٖ االطٌ٘ي كشوٖ سكوَى ث٘وٌْن فَػوِ

ارػبى ثِ پبػخگَٖٗ حذٗث فشجِ ثِ ؿجِْ

ف٘كًََا هوِٖ طن ٗشٌبّٖ فٖ الٮيى الٖ هب ال ًْبِٗ لِ فٖ الكظَُ».

ثِ هَثٖ ٍٍٙي إز كِ ٍَٝر هَ٦فٙيُ ىٍ هشي كيٗض ثب ٭جوبٍر

اگَ ىٍ ٍاػتالَػَى ثوَاٌّي ىٍ ٍػَى هبٍػٖ ثبٌٙيٕ ،وِ كبلوز
د٘٘ هٖآٗي.

«ٗلِهك اى اى٭٘ز اطٌ٘ي» دبٕوٖ هٌبٕت ثِ ٙجِْ اثيكوًَِ٘ إز.
آقبثٍِگ سَْاًٖ ىٍ ه َٛٞكفبٗز كيٗض فَػِ ٍ ٭يم اكش٘بع ثوِ

 .1اُ َّ ػْز هشلي ّٖشٌي؛

دبٕنّبٕ ثَ هجٌبٕ اٝبلز ٍػَى ىٍ ىفٙ ٬وجِْ ؿٌو٘ي هوٖگَٗوي« :اى

 .2اُ َّ ػْز هجبٗي ّٖشٌي؛

ىف ٬شبهة ابن کم نة (ٍ َّ ىل٘ل الظٌَٗ٘ي الطجبر الوجويئ٘ي الوش٢وبىٗي)

 .3اُ ػْشٖ هجبٗي ٍ اُ ػْشٖ هشلي ثبٌٙي.

ال ٗلشبع إلٖ االلشِام بأصالة الَػَى ثل ٌٗويف ٬ثويل٘ل الفرجةة الوٌقوَل

ٙبٗبى ًكَ إز هٌ ٍَ٪اُ ا٦ٝالف «فَػِ» ىٍ كيٗض فبٝلِ ه٘بى

٭ي اإلهبم الٞبى » (آقبثٍِگ سَْاًٖ ، 1403 ،ع .)59 ٛ ،25

اػٖبم ًٖ٘ز؛ ؿَاكِ هياًٍي ىاٍإ ػٖن ًٖ٘ز ثوِ٭والٍُ الُم ًٖ٘وز
ه٘بى هكبى ٍ فبٝلِ ىٍ ٙو ،ٜفبٝلٔ ىٗگَٕ ثبٙي .فَػوِ ثوِ فبٝولٔ

2ـ .4پبػخّبٕ سٍاٖٗ هـبثِ

ه٘بى اػٖبم گفشِ هٖ َٙى؛ اُآًؼبكِ هوب٥ت كَ٢رٗ ،ك ًُيٗ إز،

ثَإ اث٦بل ٍػَى ىٍ هجيأ هٖسَاى ثِگًَِإ ىٗگوَ اُ إوشياللّوبٕ

ثِ ىل٘ل أً ثب هلَٖٕبر ،سَاى ىٍک غَ٘هلَٖٕبر ٍا ًياٙشِ ٍ ،لوٌا

كيٗظٖ ًِ٘ هشَٕل ٙي.

اهبم اُ اٗي سٮجَ٘ ثَُْ گَفشِاًي (هَُ٘ا ٍف٘ ، 1428 ،٬ع .)264 ٛ ،1
ثِ ىل٘ل اٌٗكِ سفبٍر ،ه٘بى ًار ىٍ ٍاػت إز ،ثبٗوي اٗوي ٍػوِ
سوبِٗ ،قيٗن ثبٙي .ىٍ غَ٘ اٗي ٍَٝر ٍػِ سوبِٗ ىٍ هَسجٔ ًار هلقو

ثِ٭ٌَاى هظبل ف٢لثي ٙبًاى ٍٍاٗشوٖ ٍا اُ اهوبم ٍ١وب ىٍ ًفوٖ
ٍػَى َٗٙك ثَإ دٍٍَىگبٍ ًكَ هٖكٌي.
هَىٕ اُ طٌَِٗ اُ اثَاللٖيٕ ؤال كوَى ٍ هوي كب١وَ ثوَىم .اٍ

ًوَاّي ٙي .ثب هيً َ٪قَاٍ ىاىى اٗي ه٦بلت ٍٍٙي هَاّي ٙي كِ اگوَ

گفز كِ هي هٖگَٗن ٝبً ٬٭بلن ىٍسبٕوز؛ دؤ ىل٘ول ثوَ ٍكوير

ىٍ ٍاػتالَػَى ،ىٍ ٭بلن ٍاق ٬هلق ثبٌٙي ،ثبٗي ٍػوِ فوبٍ ٍ سووبِٗ

ؿٖ٘ز؟ كَ٢ر فَهَىًيّ :و٘ي ٕوي سَ كِ ٝبً ٬ىٍسبٕوز ،ىل٘ول

ه٘بى آًْب ًِ٘ اهَٕ ٍػَىٕ ٍ قيٗن ثبلوٌار ثبٙوي .اٗوي قويٗن ًاسوٖ،

ثَ ٍكير إٍز؛ سَ ىٍهٖ ٍا اى٭ب ًكَىٕ ،هگَ اٌٗكوِ اٍلوٖ ٍا اطجوبر

ث٘گبًِ ٍ ػيإ اُ ىٍ ٍاػت اٍل ًٖ٘ز؛ اُ اٗي ػْز ثب آًْوب هٚوشَک

كَىٕ .اٍلٖ ٗقٌٖ٘ إز كِ هب ٍ ٙوب ثياى ا٭شقوبى ىاٍٗون ٍ ث٘ٚوشَ اُ

ثَىُ ٍ اُ ك٘ض ىٗگَ ،ػيإ اُ آًْب ثِكٖبة هٖآٗوي .ىٍ اٗوي ٝوٍَر

ٗكٖ ،هٍَى اهشال إز (ٝيٍ .)270 ٛ ،1389 ،

ثبٗي ه٘بى اٗي ٍاػت َٕم ٍ َّٗك اُ ٥وَف٘ي فوًَ ٟكَٙويُ ً٘وِ،
ٗك فبٍ ٍػَىٕ ٍ قيٗن هَػَى ثبٙي.
ٍػَى ىٍ ٍاػت هٖشلِم ٍػَى ِٕ ٍاػت إوز ٍ ؿوَى ّوَ ٕوِ

ىٍ اٌٗؼب اهبم ٍ١ب ىٍ دبٕن ٙو ٖٞكِ ثوَإ سَك٘وي ىل٘لوٖ ٍا
هَإشِ إز٘٩ٍ ،فِ اقبهِ ىل٘ل ٍا ثَ ٙو ٖٞالُم هٖىاًي كِ ث٘ٚوشَ
اُ كي ٗقٌٖ٘ ٍا هي٭ٖ إز.

ٍاػتاًي ٍ ه٘بى َّ ٍاػتالَػَى ثب ٍاػتالَػَى ىٗگوَ فَػوِ ٍ ٍػوِ

ىٍ اٗي إشياللِ ػيلٖ ،اهبمً جَىىِ ىل٘ل ٍا ىل٘ل ثَ ٭يم هٖىاًوي.

اهش٘بُٕ ٍٍَ١ر ىاٍىٍ ،اػت َٕم ثبٗي اُ َّ ىٍ ٍاػوت ىٗگوَ هوشوبُ

ٍٍ ٖٙكِ قَآى كَٗن ّن ًٗل آٗٔ َٗٙفٔ «قُلْ ّبسَُا ثَّوبًكنٕ اى كٌْوشُنٕ

ثبٙي؛ دٔ ثبٗي ىٍ هبثِاالهش٘بُ ىٗگَ ىٍ كبٍ ثبٙي سب اٗي ٍاػوت ٍا اُ ىٍ

ٓٝبىٙق٘ٙيَ» (ثقَُ )111 :ىٍ هَاػِْ ثب هَٚكبى اُ آى إشفبىُ هٖكٌي.
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ٙبٗي ثشَاى گفز هقَٞى كَ٢ر ًفٖ ٍػوَى ٙوَٗك اُ هياًٍوي

 .................................... ................................ ................................ هٌبثغ

ًٖ٘ز؛ ثلكِ ّي اٗٚبى هٮقَل ًجَىى ا٭شقبى ثِ اهَٕ إز كِ ىل٘ل

اثيفَ ،ٖ٥٭جيالَُا ثي اكوي2003 ،م ،الحَادثالزبهؿٍِالتزبسةالٌبفؿِفـٖ

ثَإ هلشِم ٙيى ثِ آى ٍػَى ًياٍى؛ ىٍ اٗي ٍَٝر اٗي إوشيالل ً٘وِ
ثَّبًٖ كبهل إز.
ىٍ دبٗبىً ،كَ ٕوي ٭الهِ كٖيُاىُ آهلٖ هبلٖ اُ ل٦ف ًٖ٘وز:
«هيا ٍكوز كٌي ػٌبة آقبٕ ٙٮَاًٖ ٍا ،هٖفَهَى :اٗوي ٙوجِْ اُ آى
ٙجِّْبٕ هَٗ ٙبًٔ إوز؛ ٍػوَى ه٦لو َّگوِ هجويأ ٍ ىٍهوٖ
ًياٍى» (كٖيُاىُ آهلٖ ،1387 ،ع .)394 ٛ ،1
ًت٘جِگ٘شٕ
ىٍ گٌٍ ُهبى ٍ دٔ اُ ثِ ٍٍٕ كبٍ آهيى فلٖفِ هٚبء ثِ٭ٌوَاى ثويٗل
ككوز هغبى ىٍ اَٗاى٥ ،ج٘ٮشبً اٗي هكشت ثبٗي سوَاى دبٕونگوَٖٗ ثوِ
ٙجْبر هَ٦ف ٍا ىاٙشِ ثبٙوي .ثوب اٗوي ٍػوَى ،ػْوبىٌٙبٕوٖ هغوبى
ثَإبٓ ًٍَ ٍ ٩لوز (ٍ ٗب ثِ سٮجَٕ٘ طٌَٗز) ثِّوَاُ ا٭شقبى هٚوبئ٘بى
ثِ ٍػَىار هشجبٗي ثِ سوبم ًار ُهٌِٕ٘بُ َ٥ف اٗي ٙجِْ ىٍ آى ُهبى
ٙي .ثب قجَل هجبًٖ اٗي ىٍ هكشت ًِ٘ ّوـٌبى س ٍَٞىٍ ٍاػوتالَػوَى
ثبلٌار كِ ٍػَة ٍػَى ٭َ ٟ٭بم آًْب ثبٙي ،هلوبل ًٖ٘وز .ثوًِ٪وَ
هٍٖٕي ٙجِْ اُ اٗي ٍّگٌٍ ديٗي آهيُ ٍ اثيكوًَِ٘ سٌْوب ثوبُ سقَٗوَٕ
هيٍى اُ آى ىاٙشِ إز.
هِٗز ٗك دبٕن ىٍ گوٍَ ػبهٮ٘وز ٍ اقٌوب ٫٭ووَهٖ ىٍ دوٖ آى
إزّ .وبىگًَِ كِ آٍٍىُ ٙي ثَّبى فَػِ ىٍ ٭و٘ي ٕوبىگٖ قبثل٘وز
َ٥ف ىٍ سوبهٖ ًللِّبٕ هوشلوف ٕوٌز فلٖوفٖ و إوالهٖ ٍا ىاٍى.
اٗي ىٍ كبلٖ إز كِ سب قجل اُ سقََٗ دبٕوٖ ثَإبٓ اٝبلز ٍػوَى،
قيهب اُ ٗبفشي ٍاّٖ ثَإ ٍىِّ ٙجِْ ٭بػِ هبًيُ ثَىًي .ىٍ ّوو٘ي ٍإوشب
ثووبٍ ىٗگووَ ١ووٍٍَر إووشوياى ٍ ٗ وب اثشٌووبء ثَّووبىّووبٕ ٭قل وٖ ثووَ
إشياللّبٕ كيٗظٖ هٚو ٜهَٖٙى .اگَؿِ اٗي هقبلِ ىٍ دوٖ ًفوٖ
سفكَ فلٖفٖ ًٖ٘ز؛ اهب ثَُْگ٘وَٕ اُ ًقول هٌٚوأ ثَكوبر ُٗوبىٕ ىٍ
هجبكض ٭قلٖ هَاّي ٙي .ىٍٝوٍَسٖكوِ اُ اثشويإ ٥وَف ٙوجِْ ثوِ
ٍٍاٗبر سَك٘ي ٍ ٍىِّ طٌَٗز كِ اُ ٝبىق٘يً قل ٙيُ ،هَاػٮِ هٖٙوي،
ً٘بُٕ ثِ گفشي اٗي ػولِ كِ «لَ  َْ٩اللؼوِ ٭ؼول اهلل فَػوِ لووب
٥لجووز الوٮؼووُِ هٌووِ اال الؼووَاة ٭ووي ٙووجِْ اثوويكوًَ٘ووِ» ًجووَى.

الوبِٗالسبثؿِ ،ثٍَ٘ر ،ىاٍالكشت الٮلوِ٘.
اثيكوًَِٕ٘ ،ٮيثي هٌ ، 1402 ،ٍَٞالىبضف(الزذٗذفٖالحىوِ) ،ثغياى ،ػبهٮٔ ثغياى.
آقبثٍِگ سَْاًٖ ،هلويكٖ٘ي ، 1403 ،الهریع الٖتػبً٘فالط٘ؿِ ،اٝوفْبى،
هؤٕٖٔ سلق٘قبر ٍ ً َٚهٮبٍ اّلث٘ز.
آهيٕ ،٭لٖثي هلوي2002 ،م ،اثىبساالفىبس ،قبَُّ ،ىاٍالكشت.
ػَاىٕ آهلٖ ،٭جيالِ ،1386 ،سح٘كهختَم ،قن ،إَاء.
كٖيُاىُ آهلٖ ،كٖيٍ ،1362 ،حذتاصدٗذگبُؾبسفٍحى٘ن ،قن ،فؼَ.
ووووو  ،1387 ،ضشحفبسسٖاسفبساسثؿِ ،قن ،ثَٕشبى كشبة.
هوٌٖٕ٘٘ ،يكٖي« ،1383 ،سلل٘ل ٍ ًقي ٙجِْ اثويكوًَ٘وِ اُ هٌ٪وَ سقَٗوَار
َٙف هٌَ٪هِ اهبم هوٌٖ٘» ،هت٘ي69 ٛ ،22 ٗ ،و.91
ىٍاًٖ ،هلويثي إوٮي ، 1411 ،ضَاولالحَسفٖضشحّ٘بوـلالٌـَس ،هٚوْي،
ثٌ٘بى دٍّّْ٘بٕ إٓشبى قيٓ ٍ.َٕ١
ٕبكز ،هلويكٖ٘ي« ،1378 ،ف٘لَٖ َْٗىٕ» ،وتـبةهـبُفلسـفِ،14 ٗ ،
5 ٛو.16
ٕجٍِإٍ ،هالّبىٕ ،1379 ،ضشحهٌػَهِ ،سَْاىً ،بة.
ٕؼبىٕٕ٘ ،يػٮفَ ،1378 ،بائرةالمعارف بةرر اسةممی ،هويهل اثويكوًَ٘وِ،
سَْاى ،هَكِ ةائر الوٮبٍ إالهٖ.
ٝيٍالوشألْ٘ي1981 ،م ،الحکم المتعالی فی امسدار العقلی امربع  ،ث٘وٍَر ،ىاٍ
اك٘بء الشَاص.
ٝيٍ  ،هلويثي ٭لٖ ،1389 ،التَح٘ذ ،قن ،ػبهٮٔ هيٍٕ٘ي.
٥جب٥جبئٖٕ٘ ،يهلويكٖ٘ي ، 1411 ،تفس٘شالو٘ضاى ،ثٍَ٘ر ،مؤسسة اال٭لوٖ.
ووووو  ،ثٖسب و الف ،تَح٘ذؾلوٍٖؾٌٖ٘ ،هْٚي ،٭الهِ ٥جب٥جبئٖ.
ووووو  ،ثٖسب و ة ،وهای الحکم  ،قن ،ػبهٮٔ هيٍٕ٘ي.
فوَٕ ،هلويثي اكوي ،1382 ،تؿل٘مِثشالْ٘بتضشحتزشٗذ ،سَْاى ،هَ٘اص هكشَة.
كبٙف الغ٦ب ،هلويكٖ٘ي ، 1402 ،الفشدٍساالؾلٖ ،قن ،فٍَُ٘آثبىٕ.
كلٌٖ٘ ،هلويثي ٗٮقَة ،1375 ،اغَلالىبفٖ ،سَػؤ هلويثبقَ كَُكوَُإ ،قن ،إَُ.
ه ،َْٕ٦هَس ،1389 ،ٖ٢اغَلفلسفٍِسٍشسئبل٘سن ،سَْاىٝ ،يٍا.
ه٪فَ ،هلويٍ١ب2010 ،م ،الوٌطك ،ثٍَ٘ر ،األهَُ٘ لجٌبى.
هقيٕٖ ،اثَٕل٘وبى ٍ ىٗگَاى ، 1412 ،سسـبئلاخـَاىالػـفبٍخـالىالَفـب،
ثٍَ٘ر ،ىاٍ االٕالهِ٘.
هقيٕٖ ،هَْ٦ثي ٥بَّ ،ثٖسب ،الجذءٍالتبسٗخ ،ثٍَ٘ر ،مكتبة الثقافة اليٌِٗ٘.
هلكٖ ،هلوي« ،1399 ،ػَٗبىٌٙبٕٖ ٙجِْ اثيكوًَِ٘ ٍ ؿگوًَگٖ اًشٖوبة آى
ثِ ٘ٙن اَٙا » ،هستی و شناخت ،ش  ،1ص 121ـ.111
هٌٍِٕ ،٭لًٖقًُٖ« ،1387 ،يگٖ ٍ آطبٍ اثيكوًَِ٘» ،وتبةهبُفلسـفِ،14 ٗ ،
94 ٛو.105
هَ٘ىاهبى ،هَ٘هلويثبقَ ،1385 ،التمذٗسبت ،سَْاى ،اًؼوي آطبٍ ٍ هفبهَ فٌَّگٖ.
هَ٘ىاهبىٕٕ٘ ،يهؼ٘ي« ،1395 ،هٖئلِ سَك٘وي ًاسوٖ ٍ اٍسجوب ٣آى ثوب كبٙوف٘ز
ٍكير هفَْم اُ ٍكير هٞيا » ،خشدًبهِغذسا37 ٛ ،85 ٗ ،و.50
هَُ٘اٍف٘ ،٬هلويثي ك٘يٍ ، 1428 ،الحبضِ٘ؾلٖاغَلالىبفٖ ،قن ،ىاٍالليٗض.

