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 ذُ٘چك

ووًَِّٗبافتخبسالطـ٘بط٘ياسـت.ثـِارؾـبىيضجْبتهطشحدسه٘بىلذهبٕفالسفِاسالهٖ،ضجْٔاثيٗضتش٘ثشاًگثحجٗىٖاص

پبسخثِضجِْساافتخبسالوالئىـِوِٕطَسثِسٍٕحىوبٕآىصهبىلشاسداد؛ثس٘بسٕاصهتمذه٘ي،اٗيضجِْچبلطٖرذٕساپ٘ص

خـَدسادستوـبهٖتَاىپبسخٖثِضجِْدادوِوبسآّٖٗبٕسٍاٖٗ،ّوچَىثشّبىفشرِ،هًٖبمًْبدًذ.ثبًػشثِثشخٖاصثشّبى

ًِحلِ دًجـبلثشسسـّٖبٕفىشفلسفٖاؾناصاغبلتٍرَدٗبهبّ٘تحفعوٌذ.هبدساٗيهمبلِاصطشٗكتَغ٘فٍتحل٘لهحتَاثـ

ضجٍِْتمشٗشثشّـبىفشرـِدسخػـَظچگـًَگٖپبسـخثـِآىهجذأهٌػَساسائِتػَٗشٕسٍضياصضخػ٘تٍاضؽضجِْثِ

ـاصآًْـبحٌَٗتٍاٗشاًٖهغبىٖضٌبسرْبىه٘بىدسهطتشنإووًَِّصهٌِ٘اثيسسذضجًِْػشهّٖست٘ن.ثِ َهٗ هجبحـجٍ،سـ

طجكپبسخثشّبىفشرِفـشؼدٍٍارـتثبلـزاتهمتضـٖتسلسـلٍ.ثبضذداضتِدٗگشسَٕاصهطبءفلسفٔدسٍٖرَدضٌبخت

رَدّبٍارت ًْبٗتخَاّذثَد.ٕثٖاَل

ٍاػت كوًَِ٘، ثيا كوًَِ٘، ٙجِْ اثي ّب: ذٍاطُ٘كل ػَى سٮيى   .ثَّبى فَػِ، اَل
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 هقذهِ

ٖ ى٭َر  ٝل ٍ ٍكي ا ٕبل ٍٕل  ُ ٍا ٟ ا ّٖوغَ ٕ اْل ج٘ب ز.  ،ٔ ًا ك٘ي ٕا َس

ك٘ي  ىٍ آهَُُ الم، َس وَل ىٗوي    َٕهٌٚأّبٕ ىٗي ٕا ِ ىٗگَ ٝا  كٖوبة  ثو

ِ ٕ ٥وٍَ  ِثآٗي؛  هٖ َ  هْون ٗكوٖ ُا   كو سوَٗي ه١َوَ٭بر    ٍ هفٞول  يٗسو

َآى كَٗن هٖئِل اطجب ٙيُ ه٦َف ز.ىٍ ق ٍٍىگبٍ ٕا  ر ٍكير كقٔ َد

َاى ثِ َ  قَآى ًوًَِ ىٍ ٭ٌ َاٍُ  ٍكوير  ٍٝوف  نٗكو  كٌوبٍ  ىٍ ّوو

ز ٙيُ ًكَ دٍٍَىگبٍ زٗقْبٍ ِ ؛ ٕا  ٖٝٓوبكٙجٓ  بٗو : »يٗو فَهبٖ هو  ؿٌبًـو

ّٙؼٕيِ َٓاكٙئ اللِّ أَمِ ٌَ٘هَ هّٔشَفََِّقَُىَ أَإٍَٔثٓبةٗ اٖل  ٥جو  (. 39: َٕفٗ) «الْقَّْٓبٍ الْ

ِ  ٍاكوي  ،ًوياٍى  ٍُا ٍا ىٍ ٖشٗهقٍَْ گًَِ ؾّ٘ كِ ٕاهَ ِٗآ يٗا  بٗو  كقو

ز؛ ه٦ل  كبهل ّوبى  كٌوبٍ  ىٍ ٍكوير  اُ هٌ٪وٍَ  ل٘و ىل يّ٘و ثِ ٕا

ز كقِ ٍكير ّوبى ز،ٗقْبٍ  .ٕا

َ  اُ هْن ٖكٗٮشبً ٥٘ج ٍٍٕ ي٘اُّو واله   ٗسو  ٖي هجبكوض فلٖوفِ ٕا

ًاس٘اطجبر سَك ز.ٗدٍٍَىگبٍ ٍ دبٕن ثِ ٙجْبر ا ٖي   ي كَُُ ٕا

َاٍىسَٗي ٕ اُ ػي ًاس٘اطجبر سَك ّٕب ىكِ ثَّب ٕه دٍٍَىگوبٍ   ٖي 

َاٍ ىاىُ ٍٕا هٍَى هلك ػي ز. كوًَِ٘ اثيٙجِْ  ،ق  ٕا

ٍا ثِالتمذٗسبت ٔىٍ ٍٕبل هَ٘ىاهبى وز  ٘ىل ، كِ آى  َٕا  ٖكو ٗل ىٍه

 ٘ ِ  هٌ٪ٍَ ثِاُ ٙبگَىًا ِ  اثوي  دبٕن ىاىى ثِ ٙوجْ ي ٗو ًَٙوشِ، ا  كوًَ٘و

ٍا هٮوب َاٍ٘ـ٘د ٕٙجِْ  ّ    ٖ ه٦َف ه ٕيُ ٍ ىٙ َا ي ٘كٌوي كوِ سووبم ثو

ٍا سلز٘سَك وز  ي  َاٍ ىاىُ ٕا ٮب٫ ق ِ »: اٚل  ٌٕؼوب هٮووب  ٗىٍ ا ٖىٍٕوش  ثو

َاٍ٘ـ٘د ز.  ٕيُ ٍ ىٙ ِ ٕا َاّ اُػولو ًاسو ٘و سَك ىٍثوبٍٓ كوِ   ٌٖو ٘ث  ٖي 

ًار هٚوشَک ثو    ز، فوَٟ  ل ٕا ػوَى  ٍاػوت ي ىٍ ٘دٍٍَىگبٍ هشيٍا  اَل

ز. ٍا كق ٌار ٕا ز هيا٘ثبل ز. هٌُِ ٕا ٌار ٕا  ٕقز ٍػَة ٍ ٍػَى ثبل

ٌار اُ َٙ ٖهشٮبل ز ا ِٗػب ِ ٍ هبًٌي ٍ ١ي. اهب٘ك ٍ ٙجٗثبل ٌكوِ ىٍ  ٕٗا

ل هوكي ثبٙي فوَٟ سٮويى    ػَى ٍاػوت ًگبُ ٍا ًاسٚوبى    ّٖٗوب اَل كوِ 

ًار هشفوبٍر ثبٙوي.      ٕگَٗاُ ى َّٗكالكٌِ ثَىُ ٍ  هؼَْل ثوِ سووبم 

ًاسٚوبى هٌشو٫ِ         َّكيام ًار هوَى هَػَىًوي ٍ ٍػوَة ٍػوَى ُا  ثوِ 

 (.115 ، 1ٛ ع، 1385َىاهبى، ٘)ه« ًَٙيٖ ه

ؿِ ي اَگ ِ ِث ٗا ٘بٍٕ ٍى ْٙج ٖٖف ّٕب كشبة ُا ٖث ىاهِشهشقيم  فل  ؛ٙيُ  َد

ل ِث اهب ٍٞب ى٘ل ل َاة ًا ١٘ق ٍ َٙف ٍى ّب ػ ٗبر َس ْ٘ي ً٪َ ٍالوشأل ٝبلز  ٝي ٍ ا

وٜ   ٙ ٖ ُا ِاٍٙ ٍأئ گ ٌٗؼب ا ي  هب ٍى ا ًَِ اثيٍػَى،ّ  ٕ   كو٘ ٕ فكَو ٌب َث ُٗ  ٍ

ٍ، ِث ن ا ٖ دٕب ًَا ه ُ ثُب َا ز. ّو ِ ٕا ْٙج  ٖ ٕ كاله  ّب

ِ  ٗن ا٘دبٕن ثِ آى ّٖش ٍٖ دكِ هب ى ٖاٝل ٕؤال وز كو ب ٗو آ :ي ٕا

ػَى ٍاػتفَٟ ٍػَى ىٍ  َا  ٖكِ ٍػَة ٍػَىٙبى ٭َٟ ٭به اَل  ٕثو

ز؟٘آًْب ثبٙي، ٝل  ق ٕا

ٍا ّبٕ دبٕن ٌكوِ ىٍ  ٗهَػوَى هظول ثَّوبى فَػوِ فوبٍٯ اُ ا      ٍٖٗ

الُم  ٖٗكوبٍآ  ،ز٘ب هبّٗا٭ن اُ اٝبلز ٍػَى  ٖ،فلٖف ّبٕ ًللِ ٖسوبه

 ثَهٍَىاٍ ّٖشٌي. ٕٚشَ٘قبى ثاُ اس ٖي ٕبىگٍ٘ا ىاًٍي، ىٍ ٭

َاى ٕ ٭الٍُ ثَ اٗي ٍ ثِ ٖ ّبٕ  ؤال٭ٌ ٍا     فَ٭ٖ هو َاى اٗوي اهوٍَ  سو

َاٍ ىاى كِ  ٖ   ٖ اُكٖ بٗآهٍَى ثٍَٕٖ ق ىٍ هوٍَى   ّوب  فالٕوفِ ٍ كالهو

ًي ا٭شقبى ز َ٘غ ٕهيٍا شِ ٕا آٗوب اهكوبى    ؟اُ كبهل ه٦ل  ثَىً٘، ىٙا

 سقََٗ دبٕوٖ ٕبىُ ٍ ّوِ فْن ثِ اٗي ٙجِْ ٍػَى ىاٍى؟

ٍاٗوٖ   دبٕنٍ هَٞٛ ػٌجٔ ًَإٍٍٓ سلق٘  ثبٗي گفز كِ ى ّبٕ ٍ

 ِ ّوبٕ فلٖوفٖ،    هَػَى هظل ثَّبى فَػِ فبٍٯ اُ اٌٗكِ ىٍ سوبهٖ ًللو

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

 اُ اسقبى ث٘ٚشَٕ ثَهٍَىاٍ ّٖشٌي.

 ٘ ز سبكٌَى دوٍّْ ّوبٕ هشٮويىٕ ىٍ هٞوَٛ     الُم ثِ ًكَ ٕا

وز. اُ    ًَِكو٘ اثيبٕن ثِ ٙجِْ د ؼبم ٍٕو٘يُ ٕا ىٍ ف٢بٖٗ فلٖفٖ ثِ ًا

بٍُ كَى: آى ه٘بى هٖ َاٍى َُٗ ٙا َاى ثِ ه  س

َٙف هٌ٪َهِ  َارًَِٗ ُا هٌ٪َ سقَكو٘ ٍ ًقي ٙجِْ اثي ل٘سلل»هقبٔل 

ٖ، « ٌٖ٘اهبم هو و٤ هوشي    يٗىٍ ا(؛ 1383)هوٌ٘ هقبِل ١وي َٙف ٍ ٖث

ٕب ٍا ٖهٌ٪َهِ ٍ َٙف آى، كِ ُا هشَى ٕا فِ ٝي ز ٍ سقَ ٖٗفٖل  َارٕٗا

فِ اهبم هو ٭ ًِ٘ ٌٖ٘فٖل شب ِٖث ًَ ٍٕا وي،  ٖ ه٦بلت آى كشبة ه ٕىٍ  ثٙب

َاة ًَِكو٘ اثيسب ثب  ٙيُ ٖٕٮ ٙويُ ثوِ آى، ٍ ىٍ    ىاىُ ّٕب ٍ ٙجِْ ٍا ٍ ػ

ٝل بى،ٗدب ن ا ٍا ٖثب دٕب ٌب َٙ كلاهبم   .نٗىٍ هٍَى آى ٙآ

كير هفْوَم  ٍ زٍ٘ اٍسجب٣ آى ثب كبٙف ًٖاس ي٘هٖئلِ سَك»هقبلٔ 

 زٗاطجبر ككب ىٍ اٗي هقبلِ ثب(؛ 1395)هَ٘ىاهبىٕ، « اُ ٍكير هٞيا 

ِا٫ هفْوَم     زٍ٘ كبٙف شو َاُ ًا ٍاكي ٍ اث٦بل ػو ٍاكي اُ هٞيا   هفَْم 

 ي٘و ٍى ٍ سَك ي٘و ثَ ثَّوبى سَك  ًَِكو٘ اثي ٙجِْ َ،٘كظ  ٍٗاكي اُ هٞبى

ِ كو٘ اثوي ٙوجِْ  ٙوَى   ٗبىآٍٍ هٖ. َٙىٖ ه ي٘٘سج ٖك  سٮبل ًٖاس ثوَ   ًَو

وز   ز،ٍ٘ػَىّب ٍ ثِ هٖلك اٝبلز هبّ يٗاٝبلز ٍ سجب ٕهجٌب ٍاٍى ٕا

 َٙى.ٖ ٍػَى، ىف٬ ه ٖهبٝ كٍ٘ سٚك لزاٝب ٍٕ ثَ هجٌب

شٖوبة آى ثوِ    ٍٖ ؿگًَگ كوًَِ٘ ٙجِْ اثي ٌٖٙبٕ بىٗػَ»هقبلٔ  ًا

َا  ن٘ٙ ِ  يثاٙجِْ  ىٍ اٗي هقبلِ(؛ 1399)هلكٖ، « ٙا ًوب٩َ ثوِ    كوًَ٘و

ز. ٍا ٍػَى ت٘ثَّبى هٍَْٚ سَك ٍاػت ٕا ِ    ىٍ  ٍا ثوِ گًَو ػوَى   ٕا اَل

شِ ٍ فَٟ كَىُ كِ هٖشلِم سَك ٝوٍَر   يٗو آًْب ًجبٙي، ىٍ ا ت٘دٌيٙا

 َٙى.ٖ اطَ هٖ ث ت٘ثَّبى سَك



39/هحوذحس٘يغفبٍٖٗ...ٌٍِثشّبىفشرِ٘ط٘ووًَِّ؛پضجِْاثي
 

 اٍ ٕفكش ٕشثٌبٗكوًَِّ ٍ ص اثي ٖهؼشف. 1

 كوًَِّ خبًذاى اثي. 1ـ1
ِاليٍلِ ٕٮيثي هٌٍَٞ ًؼون  ِ  ٭ اهلل كووًَٖ   هبةة  ثوي  كٖوي  ثوي  اليٍلو

 ٕ َائ٘لٖ ثغوياى َ    ٕباُ ككوو  ٕا ٍا ٕقوَى ّفوشن ّؼو فوبر  ٘سأل ٍٕ ىا

ز  ٍ ككوزفلٖفِ  ٌٔ٘ىٍ ُه ٕبٍ٘ثٖ و آقوبثٍِگ  )ٕا ًَا  ، 1403، ٖسْ

ل هويهل  ٗو ً الجلـذاى( ىٍ كشوبة  كوًَِ٘ اثيهَى ٍا ) (.286 ٛ ، 2  ع

َالقبٕن ي،ٗقٍِ  ٍٖا ػي دٌؼن هوَى هٮَفو  اهلل كوًَٖ َْٗىٕ  هبةثي  اث

ٍ  اگَؿِ آًـِ (.7 ٛ ، 4 ع ، 1378، ٕكٌي )ٕؼبىٖ ه ٍاى   ٕاُ ًبم دوي

ز كِ اٗي اٗآٖ ثَه والم    ٖقو ًَ٘وي ٍط ٘ي هبًياى ىٍ ٩وبَّ د ٗي ٕا ثوب ٕا

شِ ي؛ ىٙا ٍاقٮو   ىٍثبٍٓ ٍػَى  يٗا ثباهب  ًا ِ  اثوي  ٖهوٌّت  اهوشال    كوًَ٘و

َار   ثِآقبثٍِگ  ٍػَى ىاٍى. ٕبٍ٘ثٖ ِ  اثوي هب٥َ ٕالم ٍ ٝول ثوَ   كوًَ٘و

ِ  ٕىٍ اثشيا اكَمبهجَ ٘د ٍا هٖولوبى هو   ،هوَى  ّٕوب  ٍٕوبل وي  ٖ ٍا  ًَا ه

ووآقووبثٍِگ ) ًَا َاىص  ؛ (287 ٛ ، 2 ع  ، 1403، ٖسْ اهووب ثٌووب ثووَ كوو

ٍاهَ ٭وَ ٍ٘ ٘د  ٍٕي.ٖ ً٪َ ه  ف ثِ٘ي اكشوبل ١ٮٗا ٕ،آهيُ ىٍ ا

 لخبًبىٗثب ا ٕكوًَِّ ٍ ّوكبس اثي. 1ـ2
ٍ ككَهووز  ٕقوووَ 656بى ىٍ ٕووبل ٘دوؤ اُ ٕووق٣َ ٕلٖوولِ ٭جبٕوو

والم    ٖ لوبًبى ثَىائٗا ِ  اثوي هٖلك ثوَ ػْوبى ٕا تٌمـ٘ح كشوبة  كوًَ٘و

َ ٍا ىٍ ُهوبى   الجحجؾيالوللالخالثاالثحبثفٖ  ًٍٍٖٗووب  َّالكو

َ ثَى كِ  ٖكبل ي ىٍٗا .كَى ِ  َّالكو َا  ٘و ىل ثو  ىٍثوبٍٓ ٘ ٗل اكشووبل گو

ثوِ  بى ثوِ ككَهوز ٍٍم،   ٘ل٘ل هٖو ٗو ِ سوب٘بى ٍ ً٘هٖلوبًبى ثِ ٭جبٕ

ٍال ٍٍٕ بىَْٗىٗ ٍا اُ ا٘آٍٍىُ ٍ  شوبة هٗبى هَى   كَى.ٖ ٚبى ًا

َاّو   ي ىٍٍُ ثِٗىٍ ا كوًَِ٘ اثي ثوب آًْوب دَىاهوز ٍ ٝوبكت      ّٖو

وبٍُ   الىبضفكشبة  ٕٙي كِ هَى ىٍ اثشيا ٖهٚبغل اػشوب٭ ثِ آًْوب ٙا

 (.18   ، ٛ 1402كوًَِ٘،  )اثيكٌي ٖ ه

ثٮووي هٖوولوبًبى دوؤ اُ ا٥ووال٫ اُ ه٦بلووت كشووبة       ٕؿٌووي

گَفشٌوي  ن ثوِ قشول ٍا   ٘يًي ٍ سٞوو ٗٙوٍَ  ِٕ ٍ٘و ٭ل ،االثحـبثتٌم٘ح

 19ي ىٍٍُ ىٍ ٘ىٍ ّووو كوًَ٘ووِ اثووي. (304 ٛ  ،2003 ،ٖفوو٥َ اثووي)

ٍا ثوب   ىٍثبٍٓهٖشقل هَى  ٍٕٔبل يٗسَ هْن ٕقوَ 676القٮيُ ٕ ً فلٖفِ 

َاى  ِب ٗ الىبضف٭ٌ  ٕوٌؼَ ٍا ثوِ ىٍلشٚوبُ دٖوَ      الزذٗذفـٖالحىوـ

 ىٍ كشوبة  يٗو )ا (94ٛ ، 1378ِ كوَى )ٕوبكز،   ٗ  ّي624 الٞبكت

 ٍ يٍُٕ٘و  ؿوبح   ثِ ثغياى ىٍ الكجٖٖ٘ ٭٘ي ٍ كو٘ي كَٙ٘ ثِ  1403

ٍا ز بر٘الْ ٍ بر٘ٮ٥٘ج ه٦ٌ ، كبهل ىٍٍُ كٗ ٍ ٝفلِ 290 ٕىا . ٕا

 ل٘سٚوك  فٞول  ّفوز  اُ ثوبة  َّ ٍ ثَىُ ثبة ّفز ىٍثَىاًٍيٓ كشبة

ٙيُ كوِ   ًكَ كشبة يّ٘و ىٍ ًِ٘ كوًَِ٘ اثي ثِ هََٕم َٙى(. ٙجِْ هٖ

َاّي گَفز. ٖل هٍَى ثٍَٕ٘ىٍ اىاهِ ثِ سفٞ َاٍ ه  ق

ز ثٗٙب َ ٘بى ًكَ ٕا َ  ٚوش ِ  اثوي ر ٙوْ ِ  كوًَ٘و هوب٥َ ٙوجْبر    ثو

ٕز. ا ٍاع   ٗهٌَٖة ثِ ٍا ٚووٌياى ثٮوي اُ ٍا ٍ ي ٙجْبر ًَ٭بً س٤َٕ ىًا

ٍار ٘كِ غٖ ٍَٝس ثِ ؛بفشٌيٗ ب  ٖگوَ ًوبه  ٗى ٕػب ؾ٘ىٍ ّ ف٥َٖ اثيَ اُ ٙا

ٚوٌياى ّن٘ىٍ ه ٕاُ ٍ ز.٘بى ً٘٭َٞ هَىٗ ثِ ه بى ىًا  بهيُ ٕا

 ؿجِْ ٖبثٗ ـِٗس. 1ـ3
ػوَى  ٍاػوت  ٍثوبٍٓ سٮويى  ىٍ اثشويا ٙوجْبسٖ ى   كوًَِ٘ اثي ىٍ كشوبة   ٍا اَل

وز         الىبضف ه٦وَف كوَىُ ٍ هوَى ثوِ ثَهوٖ ُا آًْوب دبٕون ىاىُ ٕا

ٍار ىٗگوَ     (؛ آًـٌوبى 535وو 543   ، ٛ 1402كوًَِ٘،  )اثي وب كوِ اُ ٙا

ز ٚووٌياى قجول اُ ٍا ً٘وِ ٍػوَى      ،فالٕفِ د٘يٕا اٗي ٙجِْ ىٍ آطبٍ ىًا

شٖبة اٗوي ٙوجِْ ثوِ     ىاٍى. ٙبٗي ِ  اثوي ًا ِ  كوًَ٘و ٙوَف آطوبٍ    هوب٥َ  ثو

يٗٚوٌياى ثٍِگٖ ّوـَى  ٍ ٙوَْر ٍٕ ثوِ   ٕوٍٍَْىٕ   ٌٍٕ٘ب  اثيًا

ز.  ٥َف ٙجْبر ٕا

شٌبى ثِ ُاىُ آهلٖ ٭الهِ كٖي كوِ   اسفبساُ  ٖه٦ ًٖؤ ٗك  ثب ٕا

جِْ ألثوَقلٔ سلو ٘ق»آى ٭جبٍر  ٔ٘كبٙىٍ  « ٌ افال٥وَى ٘و ل ٌُّ اٚل

َاىاثَقلٔ  ،آٍٍىُ ٙيُ ي كِ اُ قجل اٖ ه ٍٕا اُ اف ٍ ٗو ىًا ٍا  اٍى ي ٙوجِْ 

ي  كَىُ  (.104 ٛ ، 1362، ٖآهل ُاىُ كٖي)ًا

ٍاٗا ٖثَه ٍا ىا و ِٗٚ اٍٗ ٕي ٙجِْ  ٌوي كوِ ىٍ هقبثول    ٖ هو  ًَٖا ىًا

ػَى ٍاػتبى ثَ ٍكير ٘ل هٚبئ٘ىل وز   ٘سَك ٖٮٌٗ اَل ت ه٦َف ٙويُ ٕا

 .(16 ٛ ، 1387، ٕهٌٍِ)

ٍاًٖ َاولالحَسىٍ  هلق  ى بى ثوَ      ض ّوبى هٚوب٘ئ ، ١ووي ٥وَف َث

ٍاػت ٌكوِ   ٍكير  ػَى ٍ ٗا ٍاػوت  اَل وي هلوٌٍٍ      اگوَ  ػوَى هشٮويى ثٙب اَل

 ٤ٕ ي ٙجِْ َس ل ٥َف ٗا ي آهي؛ ى٘ل َّا ٘ ه ك٘ت ٘د ًَِ اثيَس ػوِ   كو٘ ٍا َس

ٍاػت ًاٖس  َاک  ش بى ِث ٙا وي ه٦لوت كوِ       هٚب٘ئ ػَىّوب ٍ غفلوز ُا ٗا اَل

ي، هٖ ٍػَة ٍػَى هٖ ب ثٙب ًار ٍ ٭َٟ ٭بم آًْ ي هبٍع ُا  ًَا ي. س  ىًا

ِ  اثوي ل ٘و ي ىل٘ثِ ّوو  ِ  ٖىٍ ثٮ٢و  كوًَ٘و َ  ّٕوب  اُ ًَٙوش ٘ ٗهو

ػوَى  ٍاػوت ي ثَّبى هلبل ثَىى ىٍ ٗي: اٗگَٖ ه ك ٗو هٚوشَک ىٍ   اَل

ٍا ثب٥ل ه٘هبّ ػَى ٍاػتٍلكي ٭قل ٍػَى ىٍ  ؛كٌيٖ ز   َّكيامكِ  اَل

ٍ ٫ًَ هٌلَٞ ىٍ فَى ثبٙي ٍ سٌْب ىٍ ٍػَة ٍػوَى   ٕگَٗهشفبٍر اُ ى

ٍا ػبئِ ه ًٍاٖ هٚشَک ثبٌٙي   (.166 ٛ  ،  1411، ٖٙوبٍى )ى

ٍا ٭يُ َٗز  ٕ ٌط ِٙش ا يا ِ ٌد ْٙج ي  ُ ٗا ِ آغب ِ     ًق٦ ٖ ثو هو ِ َث ؼبكو ًُآ ي. ا ًا

ٕ قلوياى  َ ؿِ٘  ّٓ ٕب ٍ ا  ِ ٍا دٗب ػَى ١يٗي   ٍٍ ي  ٌٙش ٔ ا١ياى ا٭شقبى ىا ف فٖل
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َ، كَىًي هٖ  ٍٙ  َ ٌٕگ ه٘ ٍا  ٍ ٩لوز   ٍ ًَ   ٍ ٍ ىاىًوي  َا ٘ ق َٗ ٔ ه ف ٕ فٖل ٌب ث

ي هَى هٖ ِ ِث ٗا ٙ٘ج  ٕ ٍ هيا ٕ ٥َف ى َا ٖ ث َث ٔ ه َؿٚو يٕ  ًَا ي. س  ّن ثٙب

ٍ ٍ ىٗگَٕ ٩لوز. ًوٍَ ىٍ  ىٍٕشٖ  ِث ى؛ ٗكٖ ًَ كِ ىٍ هجيأ ٍػَى ىٍا

ٜ، ٍ       ا٭ٖل ٭ل٘٘ي ٍ ٩لوز ىٍ دوبٗ٘ي  ى. ًوٍَ هوبل ٍَا ىٍا سوَٗي دوبٌٖٗ٘ قو

ك٘وت ٙويُ ٍ    ي سبٍٗكٖ ٍ هٍَٙ٘ي كِ ثب ٗكيٗگَ َس ٩لوز هل٠؛ ّوبًٌ

ٖ، ٖث ز )هقيٕ ك٘ت ٭بلن ِث ٍػَى آهيُ ٕا ي َس  (.142 ، ٛ 1سب، ع  ُا ٗا

َاى ِ ٘ا٭شقوبى ثوِ ىٍ اٝول ؿٌو     ِٓ٘و گًا ىٍثبٍٓ الٞفب اه وي:  ي گفشو  ًا

ز كِ إ  ف٥ِٗب» َ ًٗوٍَ ٍ ى  ٖكو ٗثِ ىٍ فب٭ل هٮشقي ٕا ٩لووز   ٕگو

ز ٍ اَٗٙ ٍاى آًْوب ٍ ثٮ٢و  ٘و ٍ د ٍُٖىٙوز ٍ هوبً   ٕي ٍأٗو َ ٕا اُ  َٖ

ز َاى، ٍٗ ى ٖ)هقيٕ« فالٕفِ ٕا  (.201 ٛ ، 3 ع ،  1412گ

ّوَ   ِ هٮشقيًي ًٍَ ٍ ٩لوز٘بى ًٌْٗب گفشِ ٙيُ كِ هبًَٗ٭الٍُ ثَ ا

 ّٖشٌي. ٕاثي ن ٍٗىٍ قي

ز» ن ّٖوشٌي كوِ   ٗقي َّٖ ىٍ ػٖو ؛اٝل ٭بلن ًٍَ ٍ ٩لوز ٕا

َاٌّي ثوَى. ٕوو   ِٚ ثَىُّ٘و ي ٍ ه  ،َ ّٖوشٌي ٍ ىٍ ٝوٍَر  ٬٘ ٍ ثٞو ً٘ا

َاٍ ىاٍى ٍ ٭بلن هَكجٗكيٗهوبلف  كبٝل  ٖگًَي. ًٍَ ثبالسَ اُ ٩لوز ق

ِاع ه  (.276 ٛ ، 2 ، ع  2002، ٕ)آهي« بى آًْبٕز٘اُ اهش

َاى گفز كِ اٝل ٍ ٗؼِ ٙب٘ىٍ ًش ٔ ي ثش ِ ٗو ا ٙوبكل ٍا ي ٙوجْ  ٕىا

و ٗهغوبى ا  ٌٖٙبٕ ػْبىبى ٘هٚشَک ىٍ ه ٕا ٌُِ٘ه ز آًْوب  ٗو ٍ طٌَ ًَٖا

َ   َٕٔ ٍ قبئالى ثِ اٝبلز ٍػوَى ىٍ فلٖوف   كٗاُ گوَ  ٗى ٕهٚوبء اُ ٕو

شي دي ىٍ ا٭شقبى ثِ ؿٌي هيا ٖسلَل ،هغبى ٔفلٖف ٕثبٙي. ثبٍٍّب ي ٗو ىٙا

ًار ّٖوشٌي ٍ    ٗار هشجوب ِ ٍػوَى ٘و هٚبء ً ٔآٍٍى. ىٍ فلٖف ي ثوِ سووبم 

ز. ىٍ ا ٕگَٗك هشفبٍر اُ ىَّٗ َاک    ٖ،ي هكشت فلٖفٕٗا وش سٌْوب ٙا

ز ػْز هٚوشَک آًْوب    ،گَٗى ٭جبٍر ثِ ؛هَػَىار ىٍ هفَْم ٍػَى ٕا

ز )ه٦َْ ٖهفَْم ٭١َ  (.196ٛ  ،9ع  ،1389 ،ٍٕػَى ٕا

 كوًَِّ ؿجِْ ثش اثي ٕگزاس ش ًبم٘ػ. 1ـ4
ٖ ًَا ٍا١و٬ ا  هبةة ) كوًَِ٘ اثيػي  :يٗگَٖ ه آقبثٍِگ سْ ي ٙوجِْ  ٗو اهلل( 

ز ) ًَاآقبثٍِگ ٕا  (.25و24 ٛ  ،  1403، ٖسْ

ٍا هٌَٖة ِث ككوبء قجل ُا  هَ٘ىاهبى  ِ ي ٙجْ ِ ٗا ًَِ اثيً٘ ي. هٖ كو٘  ىًا

ووكبل ىٍ ُثوبى ككوووب ٗو ا» اُ  ٕهشوأهَ هٌٖووَة ثوِ هووَى   ٕي ٙا

لو  كوًَِ٘ اثيًبم  ي ثِ٘هشفلٖف ز. اهب ٍا ٍا ي ٗو ٖوز كوِ ا  ً٘ ٖي كٖو ٕ٘ا

ز. ؿگًَِ ا ٙجِْ ٌكوِ  ٗي اهَ ىٍٕز ثبٙي ٍ كوبل ا ٍٗا ه٦َف كَىُ ٕا

كبل هٍَى سَػِ قيهبّٗبٕز كِ ا ٕبل وز   ٕي ٙا « اُ فالٕفِ ثوَىُ ٕا

 .(115 ٛ ، 1385َىاهبى، ٘)ه

َا  ٙ٘ن ثِ هٌَٖة ٍا ٙجِْ يٗا ٭الهِ ٥جب٥جبئٖ وي ٖ هو  ٙا  ٍ ىًا

ز هٮشقي ِ  اثوي  ٍ آهيُهطبسحبت ىٍ ِْٙج يٗا ٕا ِ  كوًَ٘و  آى ٙوَف  ثو

ز.دَى  اهشِ ٕا

ل اسفبسىٍ  وز   ٗو كِ ا ٖي كٍٖ٘ا ٍاٍى كوَىُ ٕا ٍا  ٙو٘ن   ،ي ٙوجِْ 

َا  ز ٍ ا ٖهٮَف هطبسحبتىٍ كشبة  ٙا ز كوِ   ٖي ىٍ كبلٗٙيُ ٕا ٕا

َاى ثِ كوًَِ٘ اثي َا   ٙوبٍف آطوبٍ    ٭ٌ و ٍا ىٍ سٞوبً  ٙو٘ن ٙا ف هوَى  ٘آى 

ز ٍ اُ ّوبى ن هوَىٗ ٙوَْر    ه٦َف كَىُ ٕا وز   ٗػب ثِ ٕا بفشوِ ٕا

 .(278 ، ٛ سب و الف ٥جب٥جبئٖ، ثٖ)

ل ٍا ثِ ٗكِ ا ٖي كٍٖ٘ا الويٗي   ػاللًٖجز ىاى  كوًَِ٘ اثيي ٙجِْ 

 ٖ ًٍا ثوِ آى   ضَاولالحَسفٖضشحّ٘بوـلالٌـَسثَى كِ ىٍ كشبة ى

َاة ىاى. ي ٗو ِ ىٍ َٙف سؼًَ٘اليٗي هلوي فوَٕ  ٙؤ ٍٕ،دٔ اُ  ػ

َاى  ٗا ٍا ه٦َف كَى ٍ اُ آى ثب ٭ٌو ثوَى  ًوبم   افتخبسالطـ٘بط٘يي ٙجِْ 

 (.209ٛ ، 1ع ، 1382 ،ٕ)فوَ

ِ  كوَى  ػلوت  هوَى   ثِ ٍا ٭لوب سَػِ ٙجِْ آًـٌبى يٗا  هلقو   كو

ٖبٍٕ ًَا َ  َل» :يٗگَٖ ه ه ِ  اهلل ٭ؼول  الحجةة  ٩ْو  ٥لجوز  لووب  فَػو

َاة ا هٌوِ اال  الوٮؼُِ ِ  ٙوجِْ اثوي   ٭وي  لؼو  الغ٦وبء،  كبٙوف ) «كوًَ٘و

1402  ،  ٛ 200). 

َ  اهَ قوبىٍ ثوِ دبٕون    ٕىٍ اثشيا كوًَِ٘ اثيٍٕي، ٖ ً٪َ ه ثِ اُ  ٖٗگو

ٍا ىٍ  ٗو ٙجِْ هَى ًجَىُ ٍ ثٮياً ثب گٌٙز ُهبى دبٕن هَى ثَ ا ي ٙوجِْ 

ٍالوشألْ٘ي كٌي.ٖ ًكَ هالىبضفكشبة   ٖي:ًَٖٗ ه ثبٍُ ىٍ اٗي ٝي

ّ » ي:ٗو گَٖ ٘ هو ّٗوب  اُ كشبة ٖىٍ ثٮ٢ كوًَِ٘ اثي َا ي اطجوبر  ٘ثو

ز كِ  ٖىٍ ٍَٝس ٖي ّوگ٘سَك ػَىّب ٍاػتٕا ز ٘و هٚشَک ىٍ هبّ اَل

وشفبىُ   ٕا ثبٙي، ؿبٍُ ٖز آًْب اهشالف٘بى هبّ٘اهب اگَ ىٍ ه ؛ثبٌٙي ػِ ٕا

َاّي ثَى ٍ هي سب ثٗك ثَّبى ىٗاُ  ي ثَّوبى ىٕوز   ٗكبل ثِ اِ گَ ًو

ٍالوشألْ٘ي، « )ام بفشًِ٘  (.63 ٛ ، 6  ع ، 1981ٝي

 َٙى.ٖ ي هِٗ٘ سأ٘اُ هلققبى ً ٕگَٗبى گٍَُ ى٘ي اكشوبل ثب ثٗا

ِ  اثوي ػبٕز كِ  ي٘اُ ّو ِ  ٖىٍ ثٮ٢و  كوًَ٘و َاى  ّٗوب  ًَٙوش ٘ ٭ٌو

َاّٖ ه ػَىّوب  ٍاػت ىٍثبٍٓي ٘ي سَك٘كٌي كِ ث ك ٗو هٚوشَک ىٍ   ٕاَل

َا ٘هبّ ز. اهب ثو ػَىّوب  ٍاػوت للوب٧   ،٭قول  ٕز ٕا هشفوبٍر ىٍ   ٕاَل

وز. ىٍ ا   ،ّٖوشٌي  ز كِ هٌلَٞ ىٍ فَى ّون ٘هبّ ي كبلوز  ٗو ػوبئِ ٕا

َاک ه ش وز ٍ ا  ٘ٙا ي اكشووبل اگوَ ثب٥ول    ٗو بى آًْب ثِ ٍػَة ٍػوَى ٕا

َاَّ ا٘غ ٖي ثِ ثَّبًٗثب ،ثبٙي ثبٙي ٍ هي سب ثِ كوبل دبٕون    ٖي فٮلُ٘ ث

ٍا ً ًٍا بفشِ٘آى   (.166 ٛ ،   1411، ٖام )ى
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 ي ؿجِْ٘٘تج. 2
ػوَى  ٍاػوت اى » ىٍ فٞول  الزذٗذفٖالحىوِىٍ كشبة  كوًَِ٘ اثي  اَل

ًاسو ٘ثِ اطجبر سَك« الكظَُ ثَػِ ٖقبل ٭لٍٗاكي ال  ػوَى  ٍاػوت  ٖي   اَل

اهوب سٌْوب دوٌغ     ؛ىّوي ٖ ل ٍ٭يُ ه٘ي هي٭ب ثِ ٙ٘ ىلٗدَىاُى ٍ ثَ اٖ ه

ٍا ًكَ كَىُ ٍ ىٍ دب٘ىل وبٍُ ثوِ آ     بى ثِٗل  بر ٗو ًلَ اػووبل ٍ ثويٍى ٙا

 َٙى.ٖ هشٌكَ ثَّبى سوب٬ً ه ،نٗقَآى كَ

 ٖذ رات٘كوًَِّ دس اثجبت تَح اثي ّٕب ثشّبى. 2ـ1
 ل اٍل٘دل

ٍاػت ى ُا  ُ  ىٍ َف ٘ب ٌ٘زً  ٌ٘ ٕ اط َا ٌٙي؛ ث ک ثب َٚش ّ٘ز ه ك هب  ٍٗ ي ى ػَى ثٗب اَل

ػِ فٍب    ٍ ّ٘زِث ي ىٍ هب َٗا ٌبث ز؛ ث ِ  ٕا ً٘ َا   ػِ افش كٍ   ٗ ٍٕا ّٕب هَى ىا

ٍاػت ِاء ثب  ِ اػ ُ٘ب ث ى.ً  ي َث َّا ك٘ت ه ي اهَ هَػت َس ي. ٗا ٌٖش ىى  ّ ػَى َث اَل

ز. ى ٕا ك َف  ٍٗ َ ى ٍاػت هٌلٞ  ٫ ي ًَ َٗا ٌبث ى. ث ٌبفبر ىٍا  ه

 ل دٍم٘دل
وشِ ثبٙوي   ٍاػت ٍػَى ىٙا ِ    ،اگَ ىٍ فَى اُ ٫ًَ  ٔ  سفوبٍر آًْوب ثو و٦  ٍٕا

وز. فٞول   ب ثٗفَٞل  َاٍٟ ٕا وز   هقوَمِ  ،ِ ٭و َا ػؤٌ  ٗو ُ ؛ًو٫َ ٕا

ٔ  ،َٙى ٍ ثب اللب  فٞلٖ هَى هلق  ًوٕ هَى ثِ ي ٗو دي ٖهبٝو  كٞو

ػَى ٍاػتهب ّوبى  ي. ىٍ فَٟ هٌكٍَ ػٌِٔٗآٖ ه وز كوِ    اَل ثَىى ٕا

َاٍ گَفشِ ٍ اهش ٍاػوت ىٍ كٞوَل هوَى    ٘هٚشَک ق ز.  بُ ثِ فَٞل ٕا

ز ٍ اً٘ ٌار ثَىى اٗبُهٌي فٞل ٕا ٍاػت ثبل  ٕز.ي هال  

٦ٔ بُ ثِ٘اگَ اهش َاٍٟ ثبٙي، ا ٍٕا وز ٍ  ٗي ٭بٍٟ ٗ٭ ب ٗو ب الُم ٕا

ًار آًهفبٍ . ٍقش ٍاٟ الُم ّن ٖكْٗب ٖ  َاّي ثَى ٖكٗ ،ثبٙي، ٭َ  ؛ه

َاّي ٙي كِ ثب٭ض سٮيى ٗا ِٕٗي كبلز سوبٗىٍ ا ػَى ٍاػتؼبى ًو ّب اَل

٦ٔ بُ ثِ٘ثبٙي. اگَ اهش ًار   ٍٕا َاٍٟ هفبٍ  ثبٙوي،  ػَى ٍاػوت ٭ ّوب  اَل

َا١ٍ٘ؿٌ ٖهقش٢ َاّي ثَى ٖي ٭ َا ؛ًو ًار ٗثٌبث ػَى ٍاػوت ي  ّوب ىٍ  اَل

َاٌّوي ثوَى كوِ ث٦والى آى      ٖك ٭لز هبٍػٗبُهٌي ٘سلٞل هَى ً ه

ز.  ٍا١ق ٕا

 ل ػَم٘دل
ػَى ٍاػتي ٘اگَ سٮ ًار آى ثبٙي، هٞيا  ىِ ث اَل َاّوي   ٕگَٗهب٥َ  ًو

ز ز ٍٖاػت سٮبل ،ثبٙي ٕگَٕٗجت اهَ ى ٍ اگَ ثِ ؛ىٙا اگوَ   ؛هلشبع ٕا

ٜ ثويٍى هوٞوٜ   ٘سوٞو  ،َ ثبٙوي ٘غِ ًار ٍ ًِ هٮلل ثًِ هٮلل ثِ 

َاّي آهي٘د ز. ،٘ ه  كِ هلبل ٕا

 ل چْبسم٘دل
ػَى ٍاػتل ٍػَة ٘كِ ىل ِٕ٘ؿ ز اَل ُاًٗجب ،ٕا ًار ثبٙوي ٍ   ٗو ي  ي ثوَ 

ز. ،ي ثبٙي٘آًـِ ؿٌ َّ  ًَ٭٘ هٌلَٞ ىٍ فَى ٕا

َ  ٘ز ًفٔ هبّٗ: اگَ َّٕبى ٝغَ٘ث ُائوي ثو َاّوي   ز ًجبٙي،  آى ه

ز ٍ اَ٘ اكشل ث٘بىر ىلٗثَى ٍ ُ ٙوَى  ٖ ز هو ٗي ثب٭ض اهكبى َّٗبع ٕا

ز.  كِ هال  فَٟ ٕا

ي اُ قجل هشٚووٜ ثوَىُ   ٗثب ،ز هَى هؤطَ ىٍ ٍػَى ثبٙي٘اگَ هبّ

زٗثبٙي كِ ا  بى ًياٍى.٘ثِ ث ٕبًُ٘ ٕاهب كجَ ؛ي هلبل ٕا

 ل پٌجن٘دل
ٍا ىٍ ً٪َ ثگ ٍاكي ىاًٍي  ٍاػت كِ ٫ًَ  ز ٘اگَ ٭لز ٍػَى هبّ ؛يَٗ٘ىٍ 

ٍاػوت ٭لوز   ٘ػت ىٍ ٍػَىٗ هٮلَل غٍا ،ىٍ هبٍع ثبٙي َ ٙيُ ٍ اگَ 

َا َاّي ثَى. ،ز ثبٙيَّٗ ٕث  ٫ًَ هٌلَٞ ىٍ فَى ه

ِ     كوًَِ٘ اثي هوَى دَىاهشوِ ٍ    ىٍ اىاهِ ثِ ٥وَف ٙوجِْ هٌٖوَة ثو

 ٍػوَة  لكوبى  ي،ً٘وَ٭  هي يٍ٘اػج ٍػَى ٝق َل» ٖي:ًَٖٗ ي هٌ٘ـٌٗا

ػَى هَ ٚبٍکٗ هٌْوب ٍاكيٚ لكل الُهبً بً٘٭١َ اَل  َػَىال ٍػَة ٖف ٙا

 (.535و543   ، 1402ٛكوًَِ٘،  )اثي« ِ٘الوبّ ثشوبم ٭ٌِ وشبُٗ ٍ

ز كِ اگَ ٘ي ثٗٙجِْ ثِ ا َٖ ه٦ٌقٗسقَ ػَى ٍاػتبى ٕا هشٮويى   اَل

ز ٍ ٗثبٙي، ٍػَة ٍػَى  ًار ٕا ًار ٍ ٗب سوبم  ًار.ٗب ػِء   ب هبٍع اُ 

شظٌب٘ك قٗي ٗا ز كِ اگَ سبل ٖٗبٓ ٕا آى ثِ َّ ٕوِ ٍػوِ هوَى     ٖٕا

ٍاػت ً ٖٮٌٗ ،م آىثب٥ل َٙى، هقي َاّوي ٙوي. ٙوجِْ    ٘سٮيى  ِ ثب٥ل ه

ل سبل ٖسبل هَث٣َ ثِ كبلز َٕم كوًَِ٘ اثي ز. كبلز ٍا بُ ٘و هَػت ً ٖٕا

َا٘ثِ غ وز ٘و ي ٍ اهش٘كَٞل سٮ َٕ ث هٖوشلِم   ٖكبلوز ىٍم سوبل   ؛بُ ٕا

ز٘ت ٍ اكش٘سَك ِٕا  ٖهبًوي ٍػوِ ٕوَم اُ سوبل    ٖ ه ٖآًـِ ثبق ؛بع ثِ اػ

ز كِ ىٍ ا َاٌ٘ؼب ثِ س١َٕٗا  ن دَىاهز.ّ٘ق آى ه

ٍاػت٘اگَ ػْز اهش ّ   ّوب سووبم   بُ  ٌار ثبٙوي، ىٍ هب ٤ ٘ز ثٖو ٘و الو

َاّ هؼَْل ز كِ ٍػَة ٍػَى اُ ّوَ ىٍ ٘الكٌِ ه ِا٫    ٕن ىٙا شو آًْوب ًا

َاّي ٙي.   َٙى. هٖ َاىٗي ًق٦ِ اٗاُ ا كوًَِ٘ اثي ٙجْٔه

 چٌذ ًكتِ دس ساثطِ ثب هفبد ؿجِْ. 2ـ2

 اٍلٔ ًكت
ز ًِ ٍكي ك٘وي ىٍ  هٌ٪ٍَ ُا ٍكير، ٍكير كقِ ٕا ٍٕٖ َس ٕ. َث ر ٭يى

ٍٍىگوبٍ   ل ُا ػْز اكيٗز َد ز: ٍا ٍٕٖ ٕا ٖ ىٍ ىٍ هقبم قبثل َث ًار اْل

.ٍ ٍٍىگب ٍاكيٗز ٍ ًفٖ َٙٗك ُا َد  ٍ ًفٖ ػِء؛ ىٍم ُا ػْز 
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َ ٘سَك ؛َٙىٖ ن ه٘سقٖ ٍٕ ً٪َ ٖي ثِ ىٍ ثو٘ ٭ول٘سَك  ٕي ً٪و

ٍا ًاسو ٘سَك هَسجِٕٔ  ٕىا وز  ٍٖ افٮوبل  ٖ، ٝوفبس ٖي  ًاسو ٘و . سَكٕا  ٖي 

ٍا ز: ى ٕىا ًي هشٮبل اكي ٍ ثٖ. 1ٍ ٙٮجِ ٕا ز ٍ ّ٘هيٍا ِ  ؾ٤٘ ٕا  گًَو

شِ ٍ ٖج٘سَك ٍا ًيٙا ِاء ً ٕىا ًاسو ٘ي ٙٮجِ سَكٗا ؛ٖز٘اػ  ٖثوِ ًفو   ٖي 

ًار ه وز ٍ ّو     . 2دوَىاُى؛  ٖ كظَر ىاهل  ٍاكوي ٕا ًوي هشٮوبل  ؾ ٘هيٍا

ًاسو ٘سَك ٙٮجٔي ٗا ؛ًياٍى ٖكَٗٙ ًار    ٖثوِ ًفو   ٖي  كظوَر هوبٍع اُ 

 (.78 ٛ ، 7  ع ، 1411، ئٖدَىاُى )٥جب٥جبٖ ه

ًار دٍٍَىگوبٍ ّون ىٍ ىٍ هقوبم قبثول ثٍَٕو      وز  ٍٖكير ىٍ   ؛ٕا

َاٍ هو  ٍٕكير ٭يى ٖگبّ َى كوِ هَػوت   ٘و گٖ دٍٍَىگبٍ هٍَى ثلض ق

ٍاس ػوَى  ٍاػتثَىى ٘ل ػيااُ قج ٖهلٌٍ هَػوَىار، فقوياى    ٔ٘و ثقاُ  اَل

َاّوي   ٘و ز دٍٍَىگبٍ ثَ غ٘وَه٘كوبالر آًْب ٍ ٭يم اكب٥ِ ٍ ق َ هوَى ه

َا ٖكٗؾ ََٙ٘اى ّاُ اف ٕبٍ٘ثَى. ثٖ ًوي قبئول ً   ٍٕا ث اهوب   ؛ٖوشٌي ٘هيٍا

ٍا ؿ َاسَ اُ ٍكير ٭يى ٍِٕ٘كير دٍٍَىگبٍ  ٌي.ٖ ًو ٕف  ىًا

َافٔ ٍكير ثِ ٙيى قبئل ثيٍى كوًَِ٘ اثيٙجِْ  ٓ  ًار ثبلٞ٘  أقوي

 بى٘و ٭ا اُ ثٍِگبى سوبم ٍ ٖزً٘ كل قبثل ثياًا ٍػَى، ىٍ سٚوٜ ٍ ك 

ي ىاىُ دبٕن ٙجِْ يٗا كِ اُ ٭لوبء  ٙوَْى  ٍ كٚوف  اٍثوبة  اُ گَؿِ ،ًا

وي  ًجوَىُ  ّن ٖ  هَٕ٘٘يٙوَٗف  ّوـوَى  ،ًا  هالهلويقبٕون  ٍ ،ػَػوبً

 هالػووالل ٍ كبٙووبًٖ هالهلٖووي ٍ ،اٍىث٘لووٖ هالاكوووي ٍ ،ٝووفْبًٖا

ٖ ًٍا ٕ الويٗي   هالق٦وت  ٍ ،ى َاُ  ٙو٘ن  ٍ ٍإُالويٗي   هالق٦وت  ٍ ،ٙو٘

َا اال ٙ٘ن، ٍٍَْٕىٕاليٗي  ْٙبة هقشَل ٕ  هلوي ٙ٘ن ٍ ،ٙ  ،ه٢وَ

ُا  هال٭جي ٍ ،ثٌٖسٌكب كٖ٘ي ٙ٘ن ٍ ٍالوشألْ٘ي  ٍ ،الّ٘ؼٖاَل  ٍ ،ٝوي

ِ  ي٘ٞو ٘هٞٛ ٍ في هَُْ أكبثَ اُ َّن٘غ  يٗو ا ىفو٬  ككووز،  ٍ فلٖوف

 اٍثوبة  هٖولوبر  كوِ اُ  ٍػَى، ِ٘ق٘كق كقِ ٍكير ٍُا اُ فق٤ ٍا ٙجِْ

ز، َْٙى ٍ كٚف ي كَىًُكَ  ٕا  .(208 سب و ة، ٛ  ٥جب٥جبئٖ، ثٖ) ًا

 دٍمٔ ًكت

ٍاػت ٌار ًجبٌٙي وبمس ثِ يِٗهشجب ،اگَ ىٍ  ي ىٍ ٘ي كوِ ثو  ٗو آٖ الُم هو  ،ال

َاک ٍ ّوٍٗاػت  ش َا  ٥ٖوٍَ ػْشو   ي٘ك ػْز ٙا َا  ٍػوَى    ٕثو افشو

شِ ثبٙي كِ ا ثوب ٍػوَة ٍػوَى     ٖت هٌبف٘ت ٍ سَك٘ي هٖشلِم سَكٗىٙا

ٌا  ز. ل ٍا ٭َٟ فَٟ هو  كوًَِ٘ اثيٕا ًار    ٖ ٍػَة  كٌوي سوب ىٍ كٌوِ 

َاک ٍ هب ثِ اُ هب ٖج٘ك سَكٗ ؾّ٘ وشِ ثبٙوي ٍ   بُ ٘االهش ثِ االٙش ٍػَى ًيٙا

وز، ٍػوَةِ     ٕي ٍػَة ثَ َّ ىٍٗؿَى ا  ،ٍػوَى  آًْب قبثول كوول ٕا

 ٭َٟ ٭بم آًْبٕز.

 ػَم ًٔكت
ٍاػووت ٍػووَةِ َإ ىٍ  ووز.   ٍػووَى ثوو ًاسووٖ ثووبة ثَّووبى ٕا ػووَى  اَل

ز ٍ ىٍ ٍػَى هَى هلشبع ؿِٕ٘ ًٖ٘ز؛ اهب  ٍاػت ٍاػت ٕا ًاسبً  ػَى  اَل

َإ اٗوي     ٍاػوت   ىٍ ًكشِ قجل ث٘بى ٙي كِ ٍػَة، ٭وَٟ ٭وبم ثو ىٍ 

ٍاػت ز. فَٟ ىٍ  َإ آًْب ٭َٟ  ٕا ٌار كِ ٍػَة ٍػَى ث ػَى ثبل اَل

َاّي ثَى ًاسٖ ثبة ثَّوبى ٍ   ؛٭بم ثبٙي هٖشلِم سٌبق٠ ًو َاكِ ه٘بى  ؿ

ز.  ًاسٖ ثبة كل٘بر هؤ سفبٍر ٕا

 چْبسمٔ ًكت
ز. هلوَالر هي ٝوو٘وِ   ٍػَة ٍػَى ٗك هلوَل هي ٝو٘وِ ٕا

ٍا كٌي ًٖ٘وشٌي ٍ ىٍ   هَػَى هٖ ً٘بُهٌي ؿِٕ٘ غَ٘ اُ ٭لشٖ كِ ه٫َ١َ 

ثَهال  هلووَالر ثبل٢وو٘وِ    ؛آٌٗي كٖبة هٖ ككن هَى ه٫َ١َ ثِ

ُائي ثَ ه١َو٫َ ّٖوشٌي     ، 2010 ه٪فوَ، )كِ ىٍ ٭ٍَٟ ً٘بُهٌي اهَٕ 

ٍاػت(337  ٛ ػوَى هٮلول ّو٘ؾ ؿ٘وِٕ ًٖ٘وز      . ىٍ اٌٗؼب  دؤ   ؛اَل

َاٌّي ثَى.  هلوَالر هي ٝو٘وِ آى ًِ٘ ً٘بُهٌي اهَ ىٗگَٕ ًو

 هَجَد ثِ ؿجِْ بّٕ . پبػخ3
َاة ىاىُ    َاى ُٗبىٕ ثِ اٗوي ٙوجِْ ػو وي؛ اُ  سب ثِ اهٍَُ اف ٔ ًا آًوبى   ػولو

َاى ثِ  هٖ ٖ س و ًٍا وٖ، ) ضـَاولالحـَسىٍ  هلق  ى ًٍا  ٛ  ، 1411 ى

 ٛ ،1  ع ،1385 هَ٘ىاهووبى،) التمذٗســبت ٍٕووبلٔىٍ  هَ٘ىاهووبى، (166 

ٍالوشألْ٘ي، (115  ٍالوشألْ٘ي، )اسفبس ىٍ ٝي ، (63  ٛ ،6  ع ، 1981ٝي

ًٖوِ ه٦وٖ   ) ووًَِّفٖحلضجِْاثيىٍ ٍٕبلِ  هالٙوٖبٕ گ٘الًٖ

وبٍُ كوَىُ ثوِ ٍىٕ ثوَ     26024وو 10ثِ ٙووبٍُ   ِ، ٙا  ضـشحهٌػَهـ

ٍإٍ،   .(518، ٛ 3، ع1379هالّبىٕ ٕجِ

وز كوِ       اگَ ٙجِْ ٍٍا ٕا ِا ٘ب٥٘ي ٙوَْر ٗبفوز، ٕو ٍاٚل ٕا ِث افشوب

َا هالئكوِ   ِ ِث افشوبٍ فَٙشگبى َْٙر ٗبثي؛ ُٗ ن آى ً٘ ثوِ ٙوبّياى   دٕب

ز هيٕا ٕجلبى هجبّبر هٖ ِ   ٍكياً٘ ٗگوبًگٖ ٍ    كٌٌي. گَؿِ ٭بلووبى ثو

يک كي ٙبّياى آى ًا ي، ؿَى ٭بلوٖ كِ ثوب آٗوبر    ٗكشبٖٗ هيا ُٗبىًي، ٘ل ًا

ى، ثوب ٭وبٍ      ٔ، َٕ٘ ُا هل  ِث كو  ىٍا ف ٍَٕ كِ ثب آٗبر ًا آفب  ٗب ىاًٚ

ٍاى   ٍٕي ٍ ىٍ ك  ٕفَ هٖ ٙبّيٕ كِ ُا ك  ِث ك  هٖ َا  كٌي فوَ  فو

ًٍي، ؿٌ٘ي هَكياًٖ ّوشبٕ فَٙشگبى ىٍ ٝلبثز هيٕا ٕوجلبى ثوِ    ىا

ٖ هٖ َّا ز ٍا گ ْٙي اهلل اًِ ال إلوِ اال ّوَ ٍ الوالئكوِ ٍ    »ىٌّي:  ٍكياً٘

َا الٮلن قبئوبً ثبلق٤ٖ ٍل ٖ، )« أ َاىٕ آهل  (.327 ، ٛ 2 ، ع 1386ػ
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 ؿجِْ ٖپبػخ كاله ٖثشسػ. 4

 فشجِ ثشّبى. 4ـ1
ٍا٘ىٍ ه َا   ٖ يُ هو ٗو ى ٖبسٗو بى اهجبٍ، ٍ دبٕون ثوِ ٙوجِْ     ٕٙوَى كوِ ثو

وز.  « فَػِ» هََٕم ثِ ٖظٗآًْب كي اُػولِّٖشٌي؛  ٖكبف كوًَِ٘ اثي ٕا

ٍا ىٍ ثبةٗي كيٗا وبفٖىٍ كشبة ٙ٘ن كلٌٖ٘  ى ٭ل» ض  ِ ٍ ٗو الظٌَ ٖاَل

ز )كل« ًُبىقِ (. ثوب سَػوِ ثوِ    80 ٛ ، 1 ع ، 1375، ٌٖو ً٘كَ كَىُ ٕا

َاة آى ىٍ دَٕ٘ ٗهشي كي َاى ٖ ه ، ٗك ًُيٗض ٍ ػ ض ٗي كوي ٗو اس

َاّ َاة  ٗدٍٍَىگبٍ ٍ  ٖي ٍثَث٘ثَ هقَٞى اهبم ىٍ اطجبر سَك ٍٖا گ ك ػو

َا  كَى. ٖسلق كوًَِ٘ اثيٙجِْ  ٕهٌبٕت ث

 ثٗهتي حذ
ن ِث  اهبم ٝبى  ًٍي ؿٌو٘ي فَهَىًوي:    ىٍ دٕب ك٘ي هيا ٗك فَى هٌكَ َس

ًَب ١وٮ٘ف٘ي  » ًَب قيٗو٘ي قَٗ٘ي ٍأ ٗك بى هٌبى ٗك وب إٌط َلك: اًْ الٗوَل ق

هَ ١ٮ٘فبً، فبى كبًب قَٗ٘ي فلون الٗويف٬ كول    ٍأ ٗكَى أك يّوب قَٗبً ٍ ٙا

هوَ    َ ٍ اى ُ٭وشبى أكيّوب قوَٕ ٍ ٙا ٍاكي هٌْوب ٝبكجِ ٍ ٗشفَى ثبلشي٘ث

ووب   ٖ، فبى قلز: اًْ ٍاكي كوب ًقَل، للٮؼِ ال٪بَّ فٖ الظبً ١ٮ٘ف طجز اًِ 

ًَب هشفق٘ي هي كل ػْوِ ٍا هفشوَق٘ي هوي كول      بى لن ٗول هٌبى ٗك إٌط

ْوبٍ  ػِْ فلوب ٍ ل ٍ اٌل ٍا٘ل ٍاكياً   َ ٌب الول  هٌش٪وبً ٍ الفلك ػبٍٗبً ٍ الشي٘ث ٗأ

َ، ىل  ؤ ٍ القو ٍاكوي  صحة ٍ اٚل َ ٍ ائشال  ٭ل٘بى الويَث  االهَ ٍ الشي٘ث

و٘ي فٞوبٍر     ًَوب إٌط ٌْوب كشت ٗك ٘ي فَػِ هب ٘ث هك اى اى٭٘ز إٌط ِٗل طن 

هوك هوب قلوز فوٖ         هوك طالطوِ ِل ِ٘ل ٌْوب قيٗوبً هٮْووب ف الفَػِ طبلظبً ٘ث

َا هوِٖ طن ٗشٌبّٖ فٖ الٮيى الوٖ   ًَ ٌْن فَػِ ف٘ك ٘ي كشٖ سكَى ٘ث االٌط

بِٗ ِل فٖ الكظَُ... ٖ، « هب ال ًْ  (.80 ، ٛ 1 ، ع 1375)كلٌ٘

 ثٗل حذ٘تحل
َاّ َا٘اگَ ثو ػَى ٍاػت ٕن ث ًاسٍٗ قي اَل ن ٘ىٍ هٞيا  فوَٟ كٌو   ٖن 

ز  :ؿٌي كبلز هشٍَٞ ٕا

 .ثبٌٙيز قيٍر َّٗ ىٍ ىٍ ًْب. 1

ز هلبل هٖشلِم ثبٌٙي قيٍر زٗبًْ ىٍ ىٍ َّ اگَ َاٍى  ؿَى ٕا  سو

َاّوي  ٘٘دو  ٕقَ هَػَى ىٍ َّ سٖبق٤ بٗ ٍ ٍاكي هٮلَل ثَ ٭لز ىٍ  ه

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

ز هَىٗ ي اگَ كبل. ٕا ًَا َ ٗى هَػَىار ثَ ًش ِ  سٖول٤  گو وش  ثبٙوي  ىٙا

َاّي ٘٘د فَٟ هال  ٟ  ؿوَى  آهي، ه َ  فوَ ِ  َىثو  يٗو ا ثو  ىٍ ٍا كو

ز قيٍر زًْٗب ٌي كَّٗ اگَ. ٕا ًَا َ  ىٍ ثش َ  ٕهَػوَى  ّو  ثبٙوي،  هوؤط

ز هقبثل ٥َ  اُ قيٍر ًٖف هَػت  قوبىٍ  هغلوَة  فَى ٖٮٌٗ يٗا ٍ ٕا

َا. يٗآ ٖه ٘٘د فَٟ هال  ّن ثبُ كِ ٖزً٘ ه٦ل   ىٍ فَٟ يٗثٌبث

َاّي آًبى ٖٖشً٘ ٍ ًٕبثَى هٖشلِم ه٦ل  قبىٍ  َى.ث ه

 ز٘و وَه٘ق هٖوشلِم  ًٖاس نٗقي ىٍ َىىث ه٦ل  قبىٍ ،گَٗى بى٘ث ثِ

ز هوكي هَػَىار ثِ ًٖجز ثَىى بٟ٘ف ٍ  زٗو هَػَى يٗو ا كبل. ٕا

ِاكوز هَػت ِ   ٖسوبًٮ ل٘ىل ثِ گَ،ٗكيٗ ثب آًْب ه وز كو ٍاىٓ ي٘ثو  ٕا  ا

َاّي ٘٘د ىٍ يٗا ٟ  هال  ،كٌي غلجِ ٕگَٗى ثَ ٖكٗ اگَ. آهي ه  فوَ

َاّي َ  كيام ؾّ٘ اگَ ٍ ثَى ه َ ٗى ثو ِ  ٕگو  ٍ بىفٖو  هَػوت  ،ًكٌوي  غلجو

َاّي ٭بلن ىٍ ٖسجبّ ِاكن ٍ. ثَى ه ٌاٍ ىٍ ىٍ آى س  ٘ٗيا٘و د هوب٬ً  ٕاطَگ

 .َٙىٖ ه ٭بلن ىٍ هوكٌبر

َاى ّٖشٌي. َّ. 2  ىٍ ًبس

ز ثب٥ل ،ثبٌٙي ف١٘ٮ ىٍ َّ ٌكِٗا ِ  ؛ٕا َاكو  ٙوير  ىٍ ٍاػوت  ؿ

ز كوبل ٍ قَر ٟ  يٗا ث٦الى اُآًؼبكِ ٍ ٕا وز  ْٖٗثوي  فوَ ٌا  ،ٕا  لو

ي ًٚيُ فَٟ يٗا هشٮَٟ ٝبى  اهبم  .ًا

ز.١٘ٮ ٕگٍَٗ ى ٕقَ ٖك. 3ٗ  ف ٕا

َ ٍٗ ى ٕقَ ٖكٗاگَ  ي كبلوز هَػوَى   ٗو ف ثبٙوي، ىٍ ا ١٘وٮ  ٕگو

ز كوِ ثوِ ٍا كووبل ٍ قويٍر ثيّوي ٍ ا      ِٕ٘ف هلشبع ؿ١٘ٮ ي ٗو ٕا

َاّي ثَى ًِ  ػَى ٍاػتهَػَى هوكي ه ٌار. ا اَل ي كوالم اهوبم كوِ    ٗثبل

ي: فَهَىُ هَ ٍ ٕقَ أكيّوب ُ٭وشبى اى ٍ» ًا ِ طجز ف١٘ٮ ٙا  ٍاكوي  ًا

ز.٘هَث٣َ ثِ ّو، «ٖالظبً ٖف ال٪بَّ ًقَل، للٮؼِ كوب  ي فَٟ ٕا

 ثٗثخؾ دٍم حذ ٖثشسػ
ْوب :قلز فبى» ٍ  كول  هوي  ي٘هشفق كًَبٗ هٌبى ولٗ لن إطٌبى ًا  ػْوِ ا

 َ٘الشيث ٍ بًٗػبٍ الفلك ٍ هٌش٪وبً الول  ٌبٍٗأ فلوب ػِْ كل هي ي٘هفشَق

ٔ  ٍ الٌْوبٍ  ٍ لٍ٘ال ٍاكياً وو َ  صةحة  القووَ، ىل  ٍ اٚل  َ٘الشويث  ٍ االهو

 «.ٍاكي الويثَ بى٘٭ل ٍائشال 

ٍاػت ٍ قي ًاسٗفَٟ ىٍ   :ٖز٘اُ ِٕ كبل هبٍع ً ٖن 

 ؛ىٍ اُ َّ ػْز هشلي ثبٌٙي َّ. 1

 ؛ي ثبٌٙيٗاُ َّ ػْز هشجب. 2

شِ ثبٌٙي.ٗى ٖػْبر هشلي ٍ ىٍ ثَه ٖىٍ ثَه. 3  گَ فَ  ىٙا

ىى ف٫َ ثوَ سووبِٗ    َا ىٍ َث ز؛ ُٗ ىى ٕا ل هٌبفٖ ثب ىٍ َث اهب ٍَٝر ٍا

ٖ  ه٘ب ز ٍ ىٍ ٍَٝر ٭يم سوبِٗ ؿٌ٘ي كبلشٖ دو٘٘ ًوو آٗوي.   ى ٍػَىّٕب

ك٘ت هٖ ِ ثب٭ض َس ز. ثوِ   ٍَٝر َٕم ً٘ ك٘ت هٌبفٖ ٍػَة ٕا َٙى ٍ َس

ي فَٟ ىٍ كالم اهبم ل ٗا ز. ّو٘ي ى٘ل يُ ٕا  ه٦َف ًٚ
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زٍَ٘ٝر ىٍم ً بى كِ ٍػَى اٍسجب٣ ٘ي ثٗثِ ا ؛ِ هٖشلِم هلبل ٕا

ِا٘هٌ٪ن ه ٍٖ ّوجٖشگ  َٖ ّٖوش ٍ٘كوير سويث  ل ثوَ  ٘٭بلن ىل ٕبى اػ

ز؛ كبل اگَ َّ ىٍ ٍاػتٗا ٕٕا َاف  ثبٌٙي ّب ثب ي  َاٍى ٭لول    ،ّن ه سو

ٍاكي ٙوٞ ثَ َاّي آهي ٍ اگَ هوبلف ٘د ٖهٮلَل   ،گَ ثبٌٙيٗكيٗ٘ ه

َاّي آهي: هٚكل  إِلَّوب اللَّؤِ    آلغهٓةة   لََٕ كَوبىَ فِْٙ٘وٓوب  »فٖبى ّٖشٖ د٘٘ ه

ج« ٗٓٞٙفَُىَ ٭ٓوّٓب الْٮَِْٓٗ ٍٓةِّ اللَِّٙ فَٖٔجٕلٓبىَلَفَٖٓيٓسَب   (.21: بء٘)ًا

ِ  ي٘إطٌو  ز٘اى٭ اى لِهكٗ طن»: ىٍ اىاهِ فَهَىًي اهبم  هوب  فَػو

ِ  فٞوبٍر  ي٘إطٌ كًَبٗ ٖكش ٌْوب٘ث  هٮْووب  وبًٗقوي  ٌْووب ٘ث طبلظوبً  الفَػو

هك طالطِ لِهك٘ف ِ  ٌْن٘و ث سكوَى  ٖكشو  ي٘االطٌ ٖف قلز هب ِل  فَػو

َا٘ف  «.الكظَُ ٖف لِ ًِْٗب ال هب ٖال الٮيى ٖف ٖشٌبّٗ طن هوِٖ كًَ

ػَى ٍاػتاگَ ىٍ  َاٌّي ىٍ ٍػَى هبٍػ اَل ٕوِ كبلوز    ،ثبٌٙي ٖثو

 ي.ٗآٖ ٘ ه٘د

 ؛اُ َّ ػْز هشلي ّٖشٌي. 1

 ؛ي ّٖشٌيٗاُ َّ ػْز هجب. 2

 .ثبٌٙيهشلي  ٖي ٍ اُ ػْشٗهجب ٖاُ ػْش. 3

٦الف  ز هٌ٪ٍَ ُا ٝا ِٝل ه٘بى « فَػِ»ٙبٗبى ًكَ ٕا ىٍ كيٗض فب

ًٍي  َاكِ هيا ٖز؛ ؿ ِ اػٖبم ً٘ ٖز ثو ٍٕا ػٖن ً٘ ٖوز    ىا ٭والٍُ الُم ً٘

 ،ٜ ِٝل ىٍ ٙو ٝٔله٘بى هكبى ٍ فب ِ  فب ي. فَػو ِ  ىٗگَٕ ثٙب فبٝؤل   ثو

ؼبكِ َٙى؛ هٖ گفشِ اػٖبم ه٘بى ًُآ ز، ًُيٗ  ٗك ك٢َر، هوب٥ت ا  ٕا

ل ِث َاى هلَٖٕبر، ثب أً ى٘ل ِ، ٍا غَ٘هلَٖٕبر ىٍک س ش ٌا  ٍ ًيٙا  لو

ي ُا اهبم َُ سٮجَ٘ ٗا ي گَفشِ ْث ُا) ًا  (.264 ٛ  ،1 ع   ،1428 ،ٍف٬٘ هَ٘

زٌ٘كِ سفبٍر، هٗل ا٘ىل  ثِ ٍاػت ٕا ًار ىٍ  ي ٍػوِ  ٗو ي اٗو ثب ،بى 

ًار هلقو    هَسجِٔ ىٍ ٗي ٍَٝر ٍػِ سوبَٗ ا٘ن ثبٙي. ىٍ غِٗ، قيٗسوب

َاٍ ىاىى ا َاّي ٙي. ثب هيً٪َ ق َاّي ٙي كِ اگوَ  ًٗو ي ه٦بلت ٍٍٙي ه

ػَى ٍاػتىٍ  ٍاق٬ هلق  ثبٌٙي، ثباَل ِ ٍٗ  ٍ سووب ي ٍػوِ فوب  ٗ، ىٍ ٭بلن 

ٌار ثبٙوي. ا  ٍٗ قي ٍٕػَى ِٕ اهَ٘بى آًْب ً٘ه ًاسو ٗي قوي ٗو ن ثبلو ، ٖن 

ل ً ٕگبًِ ٍ ػيا٘ث ٍاػت ٍا ي ػْز ثب آًْوب هٚوشَک   ٖٗز؛ اُ ا٘اُ ىٍ 

ي ٝوٍَر  ٗو ي. ىٍ اٗو آٖ كٖبة ه اُ آًْب ثِ ٕگَ، ػياٗض ى٘ثَىُ ٍ اُ ك

ٍاػت َٕم ٍ ٗبى ا٘ي هٗثب ِ، ٘و ي فوَٟ ًكَٙويُ ً  ٘اُ ٥وَف  َّٗكي 

 ن هَػَى ثبٙي.ٍٗ قي ٕػَىك فبٍ  ٍٗ

وز ٍ ؿوَى ّوَ ٕوِ      ٍاػت ٕا ٍاػت هٖشلِم ٍػَى ِٕ  ٍػَى ىٍ 

ي ٍ ه ٍاػت ػَى ٍاػتبى َّ ً٘ا ػَى ٍاػتثب  اَل گوَ فَػوِ ٍ ٍػوِ    ٗى اَل

ٍاػت َٕم ثب ٕبُ٘اهش ٍاػوت ى ١ٍٍَٗر ىاٍى،  گوَ هوشوبُ   ٗي اُ َّ ىٍ 

ٍاػوت ٍ ٗگَ ىٍ كبٍ ثبٙي سب اٗبُ ى٘االهش ثِ ي ىٍ هبٗدٔ ثب ؛ثبٙي ا اُ ىٍ ي 

ٍاػوت      ؛ِ كٌيٗگَ هشوبٍٗاػت ى ٍاػوت هٖوشلِم دوٌغ  دٔ ٍػَى ِٕ 

ز ٍ ؿَى ٭ل ٍاػت ًٗالفَٟ اٖ ٕا ٍاػوت قجلو  ِٗ ثب٘ي ىٍ   ٖي ثب اُ ِٕ 

ز كِ الاقل ِٕ هبٗهٖشلِم ا ،هوشبُ ثبٌٙي گَ ىٍ كوبٍ  ٗبُ ى٘االهش ثِ ي ٕا

ٍاػوت هٖوشلِم   ٗثبٙي ٍ ا ز ٍ ّٚز  ٍاػت ٕا ي هَى هٖشلِم ّٚز 

زٕ٘ ٍاػت ٕا ٍاػت هٖوشلِم ث ٍ٘ ٕ ِىُ  ٍاػوت، ٍ  ٗو ٖوز ٍ  ِ٘ىُ  ك 

ٍاػت هٖوشلِم ٕو  ٖٗز ٍ ٘ث ٍاػوت ٍ ّوو    ٖك   ٥وٍَ سوب   يٍ٘ ؿْوبٍ 

 (.1022 ٛ ، 6  ع ،1389، ٕبثي )ه٦َْٖٗ ه ز اىاهًِْٗب ثٖ

 ث فشجِ ثِ ؿجِْٗحذگَٖٗ  ارػبى ثِ پبػخ
ز ٍٍٙي ٖهَث ثِ  ض ثب ٭جوبٍر ٗٙيُ ىٍ هشي كي ه٦َف كِ ٍَٝر ٕا

ز. كوًَِ٘ اثيٙجِْ  هٌبٕت ثِ ٖدبٕو« ي٘اطٌ ز٘اى٭ اى لِهكٗ»  ٕا

َاًٖ  ٍگ سْ ىٍ هَٞٛ كفبٗز كيٗض فَػِ ٍ ٭يم اكش٘بع ثوِ  آقبِث

ن ٖ    دٕب بلز ٍػَى ىٍ ىف٬ ٙوجِْ ؿٌو٘ي هو  اى»گَٗوي:   ّبٕ َث هجٌبٕ ٝا

ل )ٍ َّ کم نة ابن شبهة ىف٬ ي  الطجبر الظٌَٗ٘ي ى٘ل  الوش٢وبىٗي(  الوجوي٘ئ

ِام ٗلشبع ال ػَى بأصالة إٖل االلش ل  ٌٗويف٬  ثل اَل  الوٌقوَل  الفرجةة  ثوي٘ل

بى  اإلهبم ٭ي ٖ، « اٞل ًَا ٍگ سْ  (.59 ، ٛ 25  ، ع 1403)آقبِث

 هـبثِ ٖٗسٍا ّبٕ پبػخ. 4ـ2
َا َاى ثِٖ هيأ اث٦بل ٍػَى ىٍ هج ٕث وشيالل  ٗىإ  گًَِ س ٕ  گوَ اُ ٕا  ّوب

 ِ هشَٕل ٙي.ً٘ ٖظٗكي

َاى ثِ ًاى ف٢لهظبل  ٭ٌ ٍا ثي ٙب  ٖىٍ ًفو  ٍا اُ اهوبم ١ٍوب   ٖشو ٍٗ

َاٍَٗٙػَى   كٌي.ٖ دٍٍَىگبٍ ًكَ ه ٕك ث

َ  ٕؤال للٖيااثَِ اُ ٗاُ طٌَ ٕهَى ى ٍ هوي كب١وَ ثوَىم. ٍا    كو

ل ثوَ ٍكوير   ٘و ن ٝب٬ً ٭بلن ىٍسبٕوز؛ دؤ ىل  ٗگَٖ گفز كِ هي ه

ل ٘و ي ٕوي سَ كِ ٝب٬ً ىٍسبٕوز، ىل ّ٘و :ك٢َر فَهَىًي ؟ٖز٘ؿ

ٕز لو  ٗهگَ ا ٕ،ٍا اى٭ب ًكَى ٖسَ ىٍه ؛ثَ ٍكير ٍا ٍا اطجوبر   ٌٖكوِ ٍا

لٕكَى ز كِ هب ٍ ٙوب ثياى ا٭شقوبى ىاٍ  ٌٖ٘قٗ ٖ. ٍا ٚوشَ اُ  ٘ن ٍ ثٗو ٕا

ز ٖ،كٗ  .(270 ٛ ، 1389ٝيٍ ، ) هٍَى اهشال  ٕا

َا  ٖىٍ دبٕن ٙوٞ ٌؼب اهبم ١ٍبٗىٍ ا ٍا  ٖلو ٘ي ىل٘و سَك ٕكِ ثو

ز، ٩ٍ شِ ٕا َٕا ٍا ثَ ٙوٞ٘فِ اقبهِ ىل٘ه ي كِ ثٖ الُم ه ٖل  ٚوشَ  ٘ىًا

ز. ٍٖا هي٭ ٌٖ٘قٗاُ كي   ٕا

شيال ي ٕا ٖ، ىٍ ٗا ل َث ٭يم هٖ اهبملِ ػيل ٍا ى٘ل ل  وي.   ًجَىىِ ى٘ل ىًا

َآى كَٗن ّن ًٗل آٗٔ َٙٗفٔ  َاّب قُلْ »ٍٍٖٙ كِ ق ّوبًكنٕ  سُ  كٌْوشُنٕ  اى َث

ُ: ) «ٝٓبىٙقٙ٘يَ شفبىُ هٖ (111ثقَ َاػِْ ثب هَٚكبى ُا آى ٕا  كٌي. ىٍ ه
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َاى گفز هقَٞى ك٢َر ًفٗٙب َ   ٖي ثش ًوي  ٍٗػوَى ٙو ك اُ هيٍا

ز كِ ىل ٕهٮقَل ًجَىى ا٭شقبى ثِ اهَ ٚبىٗثلكِ ّي  ا ؛ٖزً٘ ل ٕ٘ا

َا وشيالل ً ٗي ٍَٝر اٗىٍ ا ؛هلشِم ٙيى ثِ آى ٍػَى ًياٍى ٕث ِ ٘و ي ٕا

ز. ٖثَّبً  كبهل ٕا

ٖ٘وز:  اُ ل٦ف ً ٖهبل ُاىُ آهلٖ ٭الهِ كٖيبى، ًكَ ٕوي ٗىٍ دب

ًَا ٕهيا ٍكوز كٌي ػٌبة آقب» ي ٙوجِْ اُ آى  ٗو فَهَى: اٖ ٍا، ه ٖٙٮ

وز  ّٕب ٙجِْ  ٍٖ ىٍهو  أٍػوَى ه٦لو  َّگوِ هجوي     ؛هَٗ ٙبًٔ ٕا

 (.394 ٛ ، 1 ع ، 1387، ٖآهل ُاىُ )كٖي «ًياٍى

 گ٘شٕ جًِ٘ت
َاى  ثِكبٍ آهيى فلٖفِ هٚبء  ٕىٍ گٌٍ ُهبى ٍ دٔ اُ ثِ ٍٍ ل ٗثوي  ٭ٌو

َاى دبٕون  ٗي هكشت ثبٗٮشبً اَ٘اى، ٥جٗككوز هغبى ىٍ ا َ  ي سو ثوِ   ٖٗگو

شِ ثبٙوي. ثوب ا   ٍا ىٙا بى هغو  ٌٖٙبٕو  ػْوبى  ،ي ٍػوَى ٗو ٙجْبر ه٦َف 

بٓ ًٍَ ٍ ٩لوز )ٍ َث َُا ا٭شقبى هٚوبئ  ز( ثِٗطٌَ َٕ٘ب ثِ سٮجٕٗا بى ّ٘و

ًار ُهٗثِ ٍػَىار هشجب ي ٙجِْ ىٍ آى ُهبى ٕٗبُ ٥َف ا ٌِ٘ي ثِ سوبم 

ػوَى  ٍاػوت ِ ّوـٌبى سٍَٞ ىٍ ٘ي ىٍ هكشت ًٗا ٖثب قجَل هجبً .ٙي  اَل

ٌار كِ ٍػَة ٍػَى ٭َٟ ٭بم آًْب ثبٙي، هلوبل ً  ِ  ٘ثبل َ  ٖوز. ثو  ً٪و

َ   كوًَِ٘ اثيي آهيُ ٍ ٗي ٍّگٌٍ ديٗٙجِْ اُ إٍي  هٖ  َٕٗو سٌْوب ثوبُ سق

ز. شِ ٕا  هيٍى اُ آى ىٙا

آى  ٖىٍ دو  ٖز ٍ اقٌوب٫ ٭ووَه  ٘و ك دبٕن ىٍ گوٍَ ػبهٮ ٗز ٗهِ

ز. ّوبى ز ٘و قبثل ٖي ٕوبىگ ٘گًَِ كِ آٍٍىُ ٙي ثَّبى فَػِ ىٍ ٭و  ٕا

واله ٖ و  فلٖوف هوشلوف ٕوٌز    ّبٕ ًللِ ٥َٖف ىٍ سوبه  .ٍا ىاٍى ٖٕا

بٓ اٝبلز ٍػوَى،   َٖ دبٕوٕٗز كِ سب قجل اُ سقَا ٖي ىٍ كبلٗا َٕا ث

ٍاّٗقيهب اُ  َا ٖبفشي  وشب  ٍ٘ىِّ ٙجِْ ٭بػِ هبًيُ ثَىًي. ىٍ ّوو  ٕث ٍٕا ي 

ووشوياى ٍ ٗثووبٍ ى ثووَ  ٖ٭قلوو ّووبٕ ب اثشٌووبء ثَّووبىٗووگووَ ١ووٍٍَر ٕا

شيالل  ًٖفو  ٖي هقبلِ ىٍ دو َٗٙى. اگَؿِ ا هٖ هٚوٜ ٖظٗكي ّبٕ ٕا

ٕ  اهب ثَُْ ؛ٖزً٘ ٖسفكَ فلٖف ىٍ  ٕبىٗو ثَكوبر ُ أ ًقول هٌٚو   اُ گ٘وَ

َاّي ٙي. ىٍٝوٍَس  ٖهجبكض ٭قل ٥وَف ٙوجِْ ثوِ     ٕكوِ اُ اثشويا  ٖ ه

ٍا َاػٮِ ي٘ز كِ اُ ٝبىقٗي ٍ ٍىِّ طٌَ٘بر سَكٍٗ  ،ٙوي  هٖ ًقل ٙيُ، ه

ِ  ٩َْ َل» ي ػولِ كِٗثِ گفشي ا ٕبًُ٘ ِ  اهلل ٭ؼول  اللؼو  لووب  فَػو

َاة اال هٌووِ الوٮؼووُِ ٥لجووز  ًجووَى.« كوًَ٘ووِ اثووي ٙووجِْ ٭ووي الؼوو

 

 هٌبثغ ....................................................................................................
ُا  ،ٖف٥َ اثي ٖالٌبفؿِالتزبسةٍالزبهؿِالحَادث ،م2003اكوي، ثي  ٭جياَل فـ

 ِ.٘الٮلو ىاٍالكشت ٍَر،٘ث ،السبثؿِالوبِٗ
ٍَ اثي ٮيثي هٌٞ  ٕ،ِ ًَ ٔ ثغياى(الحىوِٖفالزذٗذ)الىبضف،  1402 ،كو٘  .، ثغياى، ػبهٮ

 ، ٍگ سَْاًٖ  ، اٝوفْبى، ؿِالط٘تػبً٘فاٖلالهریع  ، 1403 ي،٘هلويكٖآقبِث
َ ٍ قبر٘سلقٔ هؤٕٖ ل هٮبٍ  ًٚ  .ث٘ز ّا

 .ىاٍالكشت قبَُّ، ،االفىبساثىبس، م2002 هلوي،ثي ٖ ٭ل ،ٕآهي
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