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 چکیذُ

دس  یرض ثشاٍ٘ ثضسي اػالْ، اصػّٕٝ ٔؼربئُ ؿربِؾ   یدٚ ٔىشت فمٟ یٗدس ث یاػالٔ یزثلض كبوٕ

ٛدٜ اػرز.  ثر  یأرز اػرالٔ   یاص اخشالفبر دسٚ٘ر  یبسیثؼ ی ٚ ػشؿـٕٝ یٗٔؼّٕ یاػشٕبػ یخسبس

ٝ اكىربْ خرذا ٚ سٚ   یِضْٚ اػشا ی،كىٛٔز اػالٔ ییهشٚسر ثشدب  یُاػرالْ دس سـرى   یربٔجش د ی یر

كىٛٔرز   یرز ٚ ٔمجِٛ یزأب ٔٙـأ اخشالا دٚ ٔىشت دس ثلض ٔـشٚػ ؛كىٛٔز ٔٛسد اسفبق اػز

ٍ  یٔؼشمذ ثٝ ا٘شلبث یؼٝؿ یز،اػز. دس ٔٛسد ٔـشٚػ یاػالٔ ثرٝ   یِثٛدٖ أبٔز ٚ دس ٔٛسد ؿٍرٛ٘

اص ًرشا   یٚ الجربَ ػٕرٛٔ   یشؽآٖ سا ٔـرشٚى ثرٝ درز    یز،ثلض ٔمجِٛ یؼٙیآٖ  یذٖسػ یزفؼّ

ثٛدٖ خالفز ٞؼشٙذ ٚ آٖ سا اص ًرشق   یا٘شخبث ٝاُٞ ػٙز ٔؼشمذ ث وٝ یدسكبِ دا٘ذ؛ یٔ یٗٔؼّٕ

. دا٘ٙرذ  یٔر  یضٞرٓ ػرب   یالٚ اػش یؼزػّٕٝ? ؿٛسا، اػشخالا، ا٘شخبة اُٞ كُ ٚ ػمذ، ث ٔخشّف اص

ٜ اػرز. اص د  یخیسربس  یغثرش ٚلرب   یٚ ٔجشٙ یٙیؼاُٞ ػٙز د یزٔـشٚػ یٔجب٘ اٞرُ ػرٙز،    یرذٌب

 یٚ ثٝ ٔشدْ ٚاٌزاسؿذٜ اػز؛ ِٚ ٜ٘جٛد یبٔجشا٘شلبة خذا ٚ د یٍشد یبٔجشثؼذ اص د یكىٛٔز اػالٔ

ٕ  یٔؼٙ یٗاػز ثٝ ا ییاػز وٝ كىٛٔزِ كك، كىٛٔز ٚال یٗثش ا یؼٝاػشمبد ؿ  یرز وٝ كركِ كبو

اغّرت   وٝ یٗ. ثب سٛػٝ ثٝ اوٙذ یٔ ینثذا٘ذ سفٛ یؼشٝؿبوٝ  یسٟٙب اص آِٖ خذاٚ٘ذ اػز ٚ ثٝ ٞشوؼ

ٚػرٝ اؿرششان    دا٘ٙرذ،  یٔر  یكبوٓ اػرالٔ  یياُٞ ػٙز، اػشٟبد ٚ فمبٞز سا اصػّٕٝ ؿشا یػّٕب

                                              

  ؾايٍگاه با٬كال١لىم٨٭ه ویاویاقٌؿ  یکاقًٌاوؾايً آهىؼحه ،. 
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ثرٝ   یذٖسػر  یثرشا  یاسىب خرٛث  ی وٝ ٘مٌٝ ؿٛد یٔ یذاسدذ یؼٝدس ؿ فمیٝ یزٚال ی یٝثب ٘ظش یٟٕٔ

« ٚ فمبٞررز یررزٚال»اص دٚ ثخررؾ  ٝیؼدس ؿرر «فمیررٝ یررزٚال» ی یررٝاػررز. ٘ظش یٚكررذر اػررالٔ

ٚػرٝ اؿرششان دس    ی٘رضد اٞرُ ػرٙز، داسا   « خالفزِ ثب ؿشى فمبٞز» ی یٝوٝ ثب ٘ظش ؿذٜ یُسـى

ورٝ   یٗٔؼلرٛٔ  یثٛدٜ ٚ ثرشا  یزٔؼبدَ أبٔز ٚ ٚال یؼٝاػز؛ اِجشٝ ِفظ خالفز ٘ضد ؿ «مبٞزف»

ٝ ٘ش سٛاٖ ی. دسٔؼٕٛع ٔسٚد یٔٙلٛة خذاٚ٘ذ ٞؼشٙذ ثٝ وبس ٔ ز ٌّٔرٛة  ٌشفرز ورٝ كىٛٔر    یؼر

ٝ ٚ كىٛٔز ٌّٔٛة اُٞ ػٙز، خالفز فم فمیٝ یز(، ٚالأبْ ٔؼلْٛ یجز)دس صٔبٖ غ یؼٝؿ  یر

 اػز. ِفظیاخشالا  یه یٗاػز وٝ ا

 
 .فمیٝ یزٚال یز،اُٞ ػٙز، ٚال یز،ٔمجِٛ یز،ٔـشٚػّبیکلیذی:ٍاطُ
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 هقذهِ

ان وتیث یک اِل ا٠ح٭اؾی ٌی١ه و هبحًی بك هبايی ج٩کك جىظیؿی اوث که بك او
بؤه  آو قای ايىايی هؽّؤىَ ؼؿاويؤؿ اوؤث و  آو ظ٫ ظاکمیث و وكپكوحی شاه١ه

کًؿ. ٘ب٫ ایؤى بؤاوق جىظیؤؿی، وتیؤث ال  ی ؼىؾ ج٩ىیٓ هی بًؿگاو ِالط و بكگمیؿه
ؼؿاويؿ به پیاهبك و په ال او به اهاهاو ه١ّؤىم و ؾق لهؤاو ٤یبؤث ه١ّؤىم بؤه يائبؤاو 

قوؿ. ؾیؿگاه اهل  هی ،الٍكایٗ هىحًؿ هٟؼاَ و وپه به يائباو ٠ام اهام که ٨٭های شا
وًث ؾق هىقؾ وتیث ؼؿاويؿ و ج٩ىیٓ آو به پیاهبكي با ؾیؿگاه ٌی١ه هٍحكک اوؤث؛ 

ٌىؾ. په  ظاکمیث و هٍكو٠یث په ال پیاهبك هكبىٖ هی ظ٫ بهاها اؼحال٦ ؾو ؾیؿگاه 
ای ال ِعابه بؿوو جىشه بؤه اِؤل وتیؤث و شكیؤاو ظاکمیؤث  ٠ؿه ،ال قظلث پیاهبك

هی؛ و وايهاؾو جمام اظاؾید و قوایات يبىی که ؼىؾ ال لباو پیاهبك ًٌیؿه بىؾيؤؿ، ؾق ال
ایى قویؤه  په الآوو شايٍیًی بكای پیاهبك ايحؽاب کكؾيؿ.   آهؿه و ؼلی٩ه گكؾ هن ٩هیو٭

های ٨٭هی، ویاوی الح٭ؤا٘ی و ٌؤکا٦ و اؼؤحال٦ ؾق  اؾاهه یا٨ث جا وً  بًای يٝكیه
کؤه  آو یشا بؤههای ٨٭هی و ویاوی اهؤل وؤًث،  يٝكیه که ییالآيصااهث اوالهی ٌؿ. 

هبحًی بك هبايی ٨٭هی و کالهی اوالم و هىحًؿ به وظی و قوایات پیاهبك باٌؿ، پىیًی و 
هبحًی بك و٬ایٟ جاقیؽی اوث، جع٭ی٫ و بكقوی آو بكای قویؿو به یک هبًای ؾقوث و 

ت ؼىؾ به آیات ٬كآو و يمایؿ. البحه ٨٭های اهل وًث بكای اذبات يٝكا قوٌى، ؾٌىاق هی
 اوث. جؤهل ٬ابلکًًؿ که  قوایاجی ال پیاهبك اوحًاؾ هی

 اهؤل وؤًث ؾق هىٔؤىٞ های ٨ؤك٪ هؽحلؤ٧ؿگاهیؾ یي٭ؿ و بكقو ٠ىاهلی ؾق هىیك
 هٍؤکل، ٌكایٗ و هٍكو٠یث ظؤاکن اوؤالهی، کؤاق جع٭یؤ٫ قا بؤا ظکىهث ویاوث،

اهؤل  ی٭ؿ يٝكات ٨٭هاو ي یبكقوشا به بكؼی ال هٍکالت هىیك  ؾقایى کًؿ. هىاشه هی
 :ٌىؾ اٌاقه هی اشمال به وًث
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ه١ح٭ؿيؿ کؤه هصحهؤؿ هؤك  ی١ًیؾاقيؿ  بیاهل وًث ا٠ح٭اؾ به جّى ی٨٭هابكؼی ال 
اهؤل وؤًث  ی٨٭هؤا اليٝؤك ثیؤه٭بىل ؛بؿهؿ آو ظکن، ظکؤن ؼؿاويؤؿ اوؤث یظکم

 ثیؤو ه٭بىل ؿویقو ثیبه ١٨ل ثی٩یاهل وًث ؾق هىقؾ ک ی٠لما ؛ؾاقؾ ی١یوو ی گىحكه
و  ثیهٍؤكو٠واظؤؿ ؾق بؤاب  اقی٠ؿم ه١ ؛ؾاقيؿ یا ظکىهث اؼحال٦ گىحكؾه ظاکن و

ظؤاکن  ثیهٍكو٠ یبكا ی١یوو ی گىحكه ،اهل وًث ی٠لما ىیب اؾیاؼحال٦ ل صهیؾقيح
ظاکن بؤه ؾوؤث  ىییاهل وًث، اهك ج١ ی٨٭ها ؿگاهیؾق ؾ ؛کكؾه اوث صاؾیو ظکىهث ا

اهؤل وؤًث،  یاِؤىلؾق هىحًبٙات  ؛ٌؿه اوث ىیبه هىلم ٓیبلکه ج٩ى ىثیؼؿا ي
اهل وًث ظکىهث قا  ؛وشىؾ ؾاقؾ عىاوو اوح انیهرل ٬ یال ٬كآو و وًث، هىاقؾ كی٤

هرؤل  یاظکؤاه یبلکه آو قا ال ه٭ىلؤه ؾايًؿ یو يبىت يم ؿیهرل جىظ یؿی٠٭ا یال ه٭ىله
های هح١ؿؾ ٨٭هؤی و کالهؤی ؾق  ها و يعله اهل وًث هٍحمل بك ٨ك٬ه .ٌماقيؿ یشهاؾ ه

هىؤائل، ي٭ؤؿ و  ىیبؤاوشىؾا ايؿ. جك ٌؤؿه ؾق ٠ّك شؿیؤؿ هؤن هحًؤى٠ّٞك ٬ؿین بىؾه و 
 ؾٌىاق اوث. اقیاهل وًث ؾق هىٔىٞ ظکىهث، بى ؿگاهیؾ یبكقو

ایى پژوهً با بكقوی ا٬ىال ٨٭های اهل وًث بؤه ؾيبؤال یؤا٨حى وشؤىه اٌؤحكاک ؾق 
بؤا هبؤايی ٌؤی١ه  ها آوی  هبايی و ٬ىا٠ؿ ظاکمیث و هٍكو٠یث ال ؾیؿگاه آياو و ه٭ایىه

 ٌی١ه اوث. ٨٭یه وتیثی  بكای يمؾیکی يٝكیات ٨٭هی اهل وًث با يٝكیه

 ّذایت الْی

 ی کؤه ٌؤاهل همؤه یًیجکؤى ثی٠الوه بك هؤؿا اقیاؼح ی٠ًىاو هؽلى٪ ؾاقا ايىاو به
و  هاوؤث قاهه یايحؽاب قاه ؾقوث ال ب یبكا ی١یجٍك ثیهؿا الهًؿیهؽلى٬ات اوث، ي

و  اهبكیؤايىؤاو، ؼؤىؾ پ ىی. اولؤگؤفاقؾ یيمؤ یال ظصث ؼؤال گاه  یقا ه ىیؼؿاويؿ له
ال  یشىاهؤٟ بٍؤك ثیهؤؿا یبٍك بؤكا ػیؾق ٘ىل جاق اءیايب ی ظصث ؼؿا بىؾ و ولىله

ها  بؤا ايىؤاو یاجّال وظؤ ی ظل٭ه ىیؼاجن آؼك اهبكیٌؿيؿ. پ ؽحهیؼؿاويؿ بكايگ یوى
 ىیؾق لهؤ یکؤه ايىؤاي یهؽلى٬ات يبىؾ. چىو جا لهؤاي یظصث ؼؿا بكا ىیبىؾ اها آؼك

 باٌؿ. ؿیظصث ؼؿاويؿ هن باهىث، 
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 و ظٕؤكت هعمؤؿ ث؛یبٍؤك یبكا یهکحب آوماي ىیجك و کاهل ىیآؼك اوالم
 لیؤج١ٙ ىیهؤئهً یو وكپكوؤح ثیهؤؿا ،یبىؾ. با ٬ٟٙ اجّال وظ یوظ آوق امیپ ىیآؼك

. پؤه ال ٌؤىؾ یؼؿاويؤؿ واگؤفاق هؤال هًّىب  یًايیاهث به شايٍ ثیو وت ٌىؾ یيم
 ىیؤاهث هؤىقؾ هًا٬ٍؤه وا٬ؤٟ ٌؤؿ و ا اهثاو و اه یًیؼاجن، بعد شايٍ اهبكیقظلث پ

 یو ا٠ح٭ؤاؾ ی٠٭لؤ لیؤو ؾت اهبكیؤپ دیؤ٬ؤكآو و اظاؾ اتیؤبؤىؾ کؤه ٘بؤ٫ آ که یؾقظال
هؤن ال  آو ٫یاوؤث و هّؤاؾ یالهؤ یاهؤك ،و اهاهث اهث اهبكی، ؼال٨ث پايکاق ك٬ابلی٤

 ٌؿه بىؾ. ىییاهث اوالم، جب یبكا اهبكيی٘ك٦ ؼؿاويؿ و جىوٗ پ

با٠د ايٍ٭ا٪ ؾق اهث اوالم  گكیؾ یا ال ِعابه و وکىت ٠ؿه یا ٠ؿه یچیوكپ اها
ؾق  ىیؤؾ یبا هباي كیگىياگىو و گاه ه٥ا یها هیالآو يٝك ٌؿ. په ىیبمقگ ؾق ؾ یو ايعكا٨

اؼحال٦ ؾق اهؤث و  ی مهٍآهؿ و وكچ ؿیپؿ یاواله ی هىقؾ بعد ظکىهث ؾق شاه١ه
 ٌؿ. یاواله ی کپاقچهی٧١ٔ و ايعٙاٖ ظکىهث 

اهل وًث و  ؿگاهیؾق ؾ ىیاهث به هىلم یاهك وكپكوح ی٨ث و واگفاقؼال ی هیيٝك
 ی هیؤ٠ًىاو ؾو يٝك بؤه ١هیٌؤ ؿگاهیاهام ه١ّىم( ؾق ؾ بثی٨٭یه )ؾق ٠ّك ٤ وتیث هیيٝك

ال همؤه هؤىقؾ بعؤد بؤىؾه و هًٍؤاء  ًیبؤ یاهؤث اوؤاله یههن يمؾ ؾو هفهب اِؤل
 ی هیؤؾو يٝك ه٭اله ىیاوالم ؾق اهك ظکىهث ٌؿه اوث. ؾق ا ی٠لما یها یپكؾال یيٝك

و وشىه  ؿگاهیهىقؾ بعد ٬كاق گك٨حه و يىبث ؾو ؾ ١هی٨٭یه ٌ ؼال٨ث اهل وًث و وتیث
 ٬كاق گك٨حه اوث. یهىقؾ بكقو ٍحكیب یکیبه ٨هن هٍحكک و يمؾ ؿویقو یاٌحكاک آيها بكا

 اصل ٍالیت

اوث که  یؾق اِىل ا٠ح٭اؾ ییاِل هبًا کیو اهاهث  ثیاِل وت ١هیٌ ؿگاهیؾق ؾ
بىؾه اوؤث. ٘بؤ٫  یؾق اهث اواله گكیؾ یها ها و يعله با ٨ك٬ه ٟیهکحب جٍ میه جماوش

 یایؤجًهؤا هؽّؤىَ ؼؿاويؤؿ و اول ىیهؤىهً یو وكپكوؤح ثیؤوت ،یاِل ا٠ح٭اؾ ىیا
ال  ىیهىهً ی شاه١ه ثیو اهاهث اهث و ظاکم ثیهًّىب ؼؿاويؿ اوث. جًها ظ٫ وت

ال ؼؿاويؤؿ بؤؤه  ثیؤوت اویؤاهؤث واگؤؤفاق ٌؤؿه و شك ؿگاویؤبؤه بكگم یقاه يّؤب الهؤ
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 بؤثی. ؾق ٠ّؤك ٤قوؤؿ یهؤ اهبكیؤپ ثیؤال اهؤل ب ىیه١ّؤىهو ائمؤه  اهبكیپ
ى ٠ؤام اهؤام یؼؤاَ و پؤه ال آيهؤا بؤه هًّؤىب ىیبؤه هًّؤىب ثیوت ىیه١ّىه

 کیؤ ٨٭یؤه وتیث. اِؤل ٌؤىؾ یهىحًؿ واگفاق ه ٗیشاهٟ الٍكا ی( که ٨٭هاس)٠٠ّك
 اوث. یما٠اش ١هیٌ ی٠لما ىیاوث که ؾق ب یاِل ا٠ح٭اؾ

 یاهث اواله یو وكپكوح اهبكیپ یًیهىٔىٞ شايٍ اوالم اهبكیپه ال قظلث پ
بىؾ که هىٔىٞ ؼال٨ؤث و  یؾق ظال ىیِعابه بؿل ٌؿ. ا اوی٠ًىاو چالً اهث ؾق ه به

 کیؤ ،یايىؤاي ی شاه١ؤه یو وكپكوح ثیهؿا یبكا اهبك،یهايًؿ ب١رث پ اهبكیپ یًیشايٍ
 ىییجب اهبكیباقها جىوٗ پ ٍاو،یجا لهاو قظلث ا اهبكیيبىت پ یحؿااوث و ؾق اب یاهك اله

ابؤال٢  یبه اهث اواله یِىقت ٠مىه با ؾوحىق ؼؿاويؿ به كؼنی٤ؿ ی ٌؿه و ؾق وا١٬ه
 ٌؿه بىؾ.

ال  ٩ؤهیؾق هىقؾ ؾوالؾه ؼل اکكم اهبكیال پ یو وً ١هیال هًابٟ ٌ یاقیبى دیاظاؾ
همؤه  اهبكیؤال قظلؤث پ ؼؿاويؿ هىشىؾ اوث که په یو يّب آيها ال وى ٍاویيىل ا

يهؤاؾه ٌؤؿ. پؤه ال آو  اویؤبً یؼال٨ؤث ايحؽؤاب اویؤشك ٩هیکًاق گفاٌحه ٌؿ و ؾق وؤ٭
 اویؤٌکل گك٨ث کؤه ؾق ه یو ؼال٨ث ؾق اهث اواله کىهثؾق هىقؾ ظ یهباظد يٝك

و  ىیقاٌؤؿ یؼل٩ا ؿویقو به ؼال٨ث ی اوالم و يعىه ػیجاق ٟیاهل وًث با جىشه به و٬ا
 ٌؿ. ی٨كاواي یجًىٞ و گىحكؾگ یؾاقا ،یبؽٍ ثیهٍكو٠ یبكا ،یو ٠باو یاهى ی ولىله

ث، وایه ؼال٨ث ٠باقت اوث ال قیاوث ٨كاگیك ؾق اهىق ؾيی ًّ ا و اّها ال ؾیؿگاه اهل و
ؼال٨ؤث ٠بؤاقت اوؤث ال »گىیؿ:  ابى ؼلؿوو هي .ؾیى، به ٠ًىاو شايٍیى پیاهبك

ویاوؤث  ال ؾیؤى و یشايٍیى ٌؿو ال ٘ك٦ ِاظب ٌكی١ث بكاي ظكاوث و پاوؤؿاق
ظشاعیة الیذیى و  یاالهاهة هىػىهة لخالفیة الًبیْىَ فی»گىیؿ:  يیم هي ی. هاوقؾ1«ؾيیا

                                              
 .122. ابى ؼلؿوو، ه٭ؿهه، َ 1
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ؼال٨ث، شايٍیى ٌؿو ال ٘ك٦ پیاهبك بكاي پاوؿاقي ؾیى و ویاوث  ؛1«عیاعة الذيیا
ث، اِل ؼال٨ث قا ال آیه ٌؤكی٩ه » .اوث ؾيیا ًّ اوؤح٩اؾه « اولی  االهیش»٠لماي اهل و

 بیؤث و هکحب اهلکه ٠لماء و ه٩ىكاو ٌی١ه و پیكوا . ایى ؾق ظالي اوث6ايؿ کكؾه
 ه١ّؤىماهاهاو  ،ؾق آیه ٌكی٩ه« اولي اتهك»همگي اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که هًٝىق ال 

اوث که قهبكاو هاؾي و ه١ًىي شاه١ه هىحًؿ. ایى اوحؿتل که ا٘ا٠ث بي ٬یؿ و ٌكٖ 
اوؤث جًهؤا ٌؤمكؾه ٌؤؿه  ؿه و هن قؾی٧ ا٘ا٠ث ؼؿا و پیاهبكکه ؾق آیه ٌكی٩ه آه

ؾقباقه ه١ّىهاو ٬ابل جّىق اوث، اّها کىؤايي ؾیگؤك کؤه ا٘ا٠ؤث ال آيهؤا تلم اوؤث 
 9.«همىاقه هعؿوؾ به ظؿوؾ و ه٭یؿ به ٬یىؾي اوث

ٌكایٗ قهبك یا ؼلی٩ه يیم هىقؾ اج٩ا٪ يیىث، هاوقؾي ٌكایٗ ه١حبؤك ؾق اهاهؤث قا ال 
يؤً ؾق ظؤؿ اشحهؤاؾ، اي ال ؾا ٠ؿالث بؤا جمؤاهي ٌؤكایًٙ، هكجبؤه»ؾايؿ:  ٬كاق لیك هي

و يىب، ی١ًي ایى که اهام  يؿاٌحى ي٭ُ ٠ٕى، ِاظب قأي بىؾو، ٌصا٠ث و ؾتوقي
ث اِل ٠ؿالث قا ٌكٖ يمي. ا3«ال ٬بیله ٬كیً باٌؿ ًّ . چًاو 5ؾايًؿ کرك ٠لماي اهل و

و هؤك ظؤاکمي کؤه ٬ؤؿقت  ظکام و اهكاء و ٌؤاهايًؿ ،هًٝىق ال اولىااتهك :ايؿ که گ٩حه
ا٘ا٠ث ال او واشب اوث چًايچؤه ؾق ج٩ىؤیك  ،اؾل باٌؿ یا ٜالنظکىهث پیؿا کًؿ، ٠

ؾايًؤؿ  ب١ٕي آیه قا ياٜك به ا٘ا٠ث جمام ظاکماو هي»گىیؿ:  المًاق به ِىقت اٌاقه هي
1.ايؿقوایاجي يیم ؾق ایى ؼّىَ ي٭ل کكؾه 2«قيؿ.اٌم و ا٘ا٠ث آيها قا واشب هي

 

                                              
 .5. ٠لي بى هعمؿ الماوقؾي، اتظکام الىلٙايیه، َ 1
. اهام ابى 114ؤ  112، َ 16و  3٪، ز  1311میه، . ق. ٮ: قالي، ٨ؽكالؿیى، الح٩ىیك الکبیك، بیكوت، ؾاقالکحب ال١ل6

 .111، َ 5؛ قٌیؿ قٔا، ج٩ىیك المًاق، ز 636ؤ  631، َ 5شكیك ٘بكي، شاهٟ البیاو ٨ي ج٩ىیك ال٭كآو، ز 
وؤىقه ب٭ؤكه؛ ياِؤك  53ـیل آیه  229ؤ  293، َ 3. ق. ٮ: ویؿ هعمؿ ظىیى ٘با٘بایي، جكشمه ج٩ىیك المیماو، ز 9

 به ب١ؿ. 53، َ 3قاو، پیام ٬كآو، ز هکاقم ٌیكالي و همکا
 .2. ٠لي بى هعمؿ الماوقؾي، اتظکام الىلٙايیه، َ 3
؛ ق. ٮ: با٬ك ٌكی٧ ال٭كٌي، يٝام ظکؤىهحي و اؾاقي ؾق اوؤالم، 364ؤ  362. اهام العكهیى شىیًي، اتقٌاؾ، َ 5

 َ652. 
 .111، َ 5. قٌیؿ قٔا، ج٩ىیك المًاق، ز 2
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آهؤؿه اوؤث،  هحىو اهل وؤًثهایي که ؾق  ؼال٨ث با ج١كی٧ و ویژگي ی ٌی١ه به ٠٭یؿه
که په ال قظلث پیؤاهبك  ِىقجیؼال٨ث به  ولیاوث،  ییکي ال ٔكوقیات ظیات اواله

اي بؤا ظ٭ی٭ؤث  ، هی  قابٙهٌکل گك٨ثؾق ؾوقاو ظاکمیث اهىیاو و ٠باویاو، و  اکكم
ل٩ؤٛ ؼلی٩ؤه قا ؾق ه١ًؤاي يیابؤث و شايٍؤیًي ال  ظکىهث اوالهي يؿاقؾ. پیاهبك اکكم

ا٬ىام و ؼىیٍاو يمؾیٯ ؼؤىؾ قا  ،که ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ هؤهىق ٌؿ)« ىم الؿاقی»٘ك٦ ؼىؾ ؾق 
 .کاق بكؾ هب یؾقباقه اهام ٠ل(، ؾ٠ىت و آيها قا به اوالم ٨كاؼىايؿ

هاي ظاکن اوؤالهي  ؾقباقه ویژگي« اتظکام الىلٙايیه»ال ایى گفٌحه، آيچه که ؾق 
ي ٌی١ه ؾق اقجباٖ با ولؤي ، بىیاق ٌبیه ٩ِاجي اوث که ٠لماوا٬ٟ ٌىؾآهؿه اوث، اگك 

اها ب١ٕي ال ٨٭هاي هؤفاهب چهاقگايؤه اهؤل وؤًث ه١ح٭ؿيؤؿ کؤه  کًًؿ ٨٭یه ٠ًىاو هي
ؼال٨ث و ظکىهث همکى اوث با ٬هك و ٤لبه ظاِل ٌىؾ و کىي که بؤا لوق بؤك وؤك 

و ظؿیري  ؾايؿ ٠لن و ٠ؿالث قا ٌكٖ يمي ،اظمؿ ظًبل 6.ات٘ا٠ه اوث واشب ،کاق آیؿ
٫ آو هك که با ٬ؿقت ٌمٍیك بك وك کاق آیؿ، ؼلی٩ه و اهیك هىهًاو کًؿ که هٙاب ي٭ل هي

 9.که شایم يیىث که او قا اهام يؿايؿ، ؼىاه يیکىکاق باٌؿ یا ٨اشك اوث و بكاي هی 

اهل وًث ؾق ایى اوث که به ا٠ح٭ؤاؾ ٌؤی١یاو  ج٩اوت اِلي هیاو ؾیؿگاه ٌی١ه وبًابكایى 
به ٘ؤىق ؼؤاَ یؤا بؤه  ىي پیاهبكؾق ٠ّك ٤یبث، کىايي ظ٫ ظکىهث ؾاقيؿ که ال و

ال و ايىاو هىظؿ يبایؿ جعث وتیث ٤یك ؼؿا ٬كاق گیؤكؾ؛ اهؤا  ٘ىق ٠ام هًّىب ٌؿه باًٌؿ
آيها  اهكی بٍكی اوث. و شايٍیًی پیاهبك به اهث واگفاق ٌؿه و ؾیؿگاه اهل وًث، ؼال٨ث

بؤه ش١ؤل به هًّب قویؿو آيهؤا  ی که ٘كی٭ه ؾق ظالی گايه قا پفیك٨حًؿ ؼال٨ث ؼل٩اي وه
ؾايًؿ، ٨ؤاق٪ ال بعؤد  بًابكایى با جىشه به ٌكایٙی که بكای ظاکن تلم هیٌاٞق يبىؾه اوث؛ 

 ، ٠الن و ٠اهل به اظکام ؾیى باٌؿ.١هیٌ هی٨٭ یهرل ول وتیث، بایؿ ظاکمايی قا بپفیكيؿ که

                                                                                                          
ع1 َ 9یط هىلن، ز . هىلن بى ظصاز يیٍابىقی،ِ  ا٠ه اتهكاء و او ه١ًىا الع٫،  َ  343، کحاب اتهاقه، باب ٘ا  .1324و 
 .216، َ 2. وهبه لظیلی، ال٩٭ه اتوالهي و اؾلحه، ز 6
 .20. ٠لي بى هعمؿ الماوقؾي، اتظکام الىلٙايیه، َ 9
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واقؾ ٌؤؿه،  ًؤابٟ ٌؤی١ه و وؤًی ال پیؤاهبك اوؤالم٘ب٫ قوایات ٨كاوايی که ؾق ه
و اهاهث اهث په ال پیاهبك اوالم به ؾوالؾه اهام ه١ّىم ال يىل ایٍؤاو ؼال٨ث پیاهبك 

 ايؿ. هىق به ه١ك٨ی آياو به اهث بىؾهؤقوؿ که هًّىب ؼؿاويؿ هىحًؿ و پیاهبك ه هی

ی وكپكوؤحی بؤكای ؼال٨ث يمؾ اهل وًث، ؾق هىقؾ ايحؽاب شايٍیى پیؤاهبك  يٝكیه
ىی ؼؿاويؤؿ و پیؤاهبكي ٨كْ ٠ؿم يُ و ٠ؿم يّب ولی ال وؤ اهث اوالهی با پیً

بىؾو اهك وتیث ووكپكوحی اهث و  هٙكض ٌؿه اوث. ایى يٝكیه با هبًای ٌی١ه ؾق الهی
 يّب الهی ؼل٩ای پیاهبك و اهاهاو اهث ؾق ج٭ابل ٬كاق ؾاقؾ.

ال وایگؤاو پكکؤاقبكؾ ؾق  و ؼلی٩ه، په ال قظلث پیاهبك اکؤكمهای ؼال٨ث  وایه
هاو با ه٩اهین گىياگىو، ابماقی بؤكای قوؤیؿو اؾبیات ویاوی هىلمیى بىؾه و ؾق گفق ل

والی  ٘لباو ٌؿه و هىقؾ وىءاوح٩اؾه بكای ایصاؾ ج٩ك٬ه و لهیًه به ٬ؿقت ال وىی ٬ؿقت
 های اوالهی بىؾه اوث. بكای جىلٗ بك اهىق وكلهیى

ی ؼلی٩ؤه آهؤؿه و بؤه ؾو  ؾق قوایاجی که ؾق هىقؾ شايٍیًی پیاهبك هٙؤكض ٌؤؿه، وایه
ٌىؾ. ؾق هیؤاو ایؤى  ؾیؿه هی هّؿا٪( ىییبا ج١) و ه٭یؿؿا٪( )بؿوو هِّىقت هٙل٫ 

 کًؿ. البحه قوایؤاجی هؤن بؤا بیٍحك شلب جىشه هی« اذًا ٠ٍك»ی  قوایات، بكؼی با کلمه
اذًؤا ٠ٍؤك »آهؿه که هىقؾ بعد يیىث. قوایاجی که با  «كایاذًا ٠ٍك اهاها و اذًا ٠ٍك اه»

 واقؾ ٌؿه ؾق ایى بعد هىقؾ جىشه اوث.« ٩هیؼل

 کؤىوی» همگی ال ٬ىل پیاهبك ؾق هىقؾ شايٍیًاو او ي٭ؤل ٌؤؿه اوؤث: ى قوایات،ای
ال هؤى  پؤه» ؛1«ًیاذًا ٠ٍك کلهؤن هؤى ٬ؤك لیاوكائ یهى الؽل٩ا ٠ؿؾ ي٭باء بً یب١ؿ

 ًیکه جمام آياو ال ٬ك باٌؿ یؾوالؾه ي٩ك ه لیاوكائ یبً یبه ج١ؿاؾ ي٭با ًاينیج١ؿاؾ شايٍ
کلهن  فهیاذًا هشش خل هنیهل کىویجمىم الغاهه او  یلائما ظح ىیالذ ضالی ال» .«هىحًؿ

                                              
؛ ه١صؤن کبیؤك 20۱َ ، ۳؛ هىًؿ اظمؤؿ، ز ۳0، َ 2؛ ٠یىو اؼباق الكٔا، ز 4۱۱. قاويؿی، ٬ُّ اتيبیا، َ 1

 ، با ايؿک ج٩اوت.29۱٘بكايی، َ 
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کؤه  ٩ؤهیپابكشا ؼىاهؤؿ بؤىؾ ؾوالؾه ؼل اهثیاوالم جا قول ٬ ىیؾ ىوحهیپ» 1؛«شیهى لش 
٬ائما ظحی  ىیهفا الؿ مالی ت». «هىحًؿ بك هكؾم ؼال٨ث ؼىاهًؿ کكؾ ًیال ٬ك یهمگ

جؤا ؾوالؾه  )اوؤالم( پابكشاوؤث ىیؤؾ ىیؤا ٍؤهیهم» ؛6«٩ؤهیاذًا ٠ٍك ؼل کنی٠ل کىوی
 «ؼال٨ث کًًؿ. ٩ه،یؼل

ي٭ؤل  اهل وؤًثوًؿ ال هًابٟ  ىیقا با چًؿ ٩هیاذًا ٠ٍك ؼل دیبى ٘اوون ظؿ ؿیو
 کیىویكاهشا ظحی جمىم الغاهه و  ىیهزاالذ ضالی ال» :دیظؿ ىیا الشمله ،يمىؾه اوث

بؤك  اهثیآٌکاق اوث جا ٬ ىیؾ ىیا ىوحهیپ» ؛9«شیکلهن هى لش  فهیاذًا هشش خل هنیهل
 ًیال ٬ؤك یبؤك آيؤاو )هىؤلماياو( ؼال٨ؤث کًًؤؿ کؤه همگؤ ٩هیؾوالؾه ؼل ایؾ و پا ٌى

هًؤؿ  ٠ؤمت ٍؤهیهم اوالم» ؛3«فهیاال اذًا هشش خل ضایهض  ضالیاالعالم ال  او» «هىحًؿ.
 …فیهیاذًیا هشیش خل یبویذ کیىوی» «ؼال٨ث کًًؿ. ٩هیکه ؾوالؾه ؼل یاوث جا هاؾاه

آيؤاو بؤا  یهؤا هىحًؿ که يام ٩هیه ؼلپه ال هى ؾوالؾ»؛ 5«هى لذو هیالىط یاعمائهن ف
هٕؤمىو ؾق  ىیبا هم یاقیبى اتیقوا «ٌؿه اوث. ىییو٩اقي )ال شايب ؼؿاويؿ( ج١

 2ي٭ل ٌؿه اوث. یو وً ١هیهًابٟ ٌ

 ١هیهىقؾ اج٩ا٪ ٌؤ دیاظاؾ ىیایی اوث: ها یژگیوء ؾاقای اذًا ٠ٍك و ؼل٩ا دیؾاظا
 یجا اهث اواله؛ هىحًؿ ًیال ٬ك ؛ؾوالؾه ي٩كيؿپیاهبك ج١ؿاؾ ؼل٩ا ب١ؿ ال ؛ اوث یو وً

                                              
 .42، َ 22؛ کًم ال١مال، ز 2؛ کحاب اهاقه، باب 0، َ ۱. ِعیط هىلن، ز 1
 .409، َ 2؛ وًى ابی ؾاووؾ، ز 20. جاقیػ الؽل٩ا، ویى٘ی، َ 6
 .2۳0. الٙكائ٧، َ 9
ن الؿقایه، ؼٙیب ب٥ؤؿاؾی، َ ؛ الک٩ایه ٨ی ٠ل290؛ هىًؿ ٠لی بى ش١ؿ شىهكی، َ 20۳. هىًؿ ٘یالىی، َ 3

 .29۳، َ 2؛ ه١صن الکبیك، ٘بكايی، ز 9۳
 .4۱۱. قاويؿی، ٬ُّ اتيبیا، َ 5
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بؤه ب١ؤؿ؛  ۳0، َ 2ق الكٔا، ز ؛ ٠یىو اؼبا222، َ 24؛ ٨حط الباقی، ز 29۳، َ 2؛ ه١صن کبیك ٘بكايی، ز ۱2۱
؛ 220، َ 4؛ جهؤفیب الکمؤال، ز 2۳0به ب١ؿ؛ الٙكائ٧، وؤیؿ بؤى ٘ؤاوون، َ  24۳، َ 2ؼّال ِؿو٪، ز 

 ها هًبٟ ؾیگك ال ٌی١ه و وًی. و ؾه ۳2٫ي١ین بى ظماؾ، کحاب ال٩حى، َ 
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؛ وابىؤحه اوؤث آيؤاوبه وشىؾ  ىی٬ىام و ذبات ؾ؛ اوث ؼال٨ث آياو ٔكوقت ؾاقؾ یبا٬
 اوث. یو وً ١هیٌ هىقؾ اج٩ا٪ دیِعث ظؿ؛ اوث آياو٠مت اوالم به وشىؾ 

هىقؾ اج٩ا٪ ٌی١ه و وًی اوث و بىیاقی ال ٠لمؤای اهؤل  ٠ٍك یاذً دیظؿ ِعث
 يىیىؤؿ: ی هیجكهؤف ايؤؿ: كؾه و بك ِعث آو جاکیؿ يمىؾهوًث ایى ظؿید قا قوایث ک

 1.«ظغى دیهزا ظذ»

آو قا  یاذًا ٠ٍؤك کؤه ٘بكايؤ دیقشال ظؿ» گىیؿ: ی ؾق هىقؾ قشال ظؿید هیرمیه
ابؤى ظصؤك  6.«و هىقؾ وذى٪ اوؤث طیِع یي٭ل يمىؾه اوث همگ «كیالکب ه١صن»ؾق 

 یـهبؤ 9.«ظىى دیظؿ: »يگاقؾ یاذًا ٠ٍك که ال ابى هى١ىؾ ي٭ل ٌؿه ه دیؾقباقه ظؿ
 3.«طیطع دیظذ هزه» :يگاقؾ یاذًا ٠ٍك ه دیپه ال ي٭ل ظؿ

 5.«اوًاؾه ظىى و قشاله ذ٭ات ط،یِع دیظؿ» :ؿیگى ی٠اِن ه ٠مكوبى
 :«ؼال٨ث»و  «٩هیؼل»ؾقباقه وایگاو  يکاجی

 .اوثجكاؾ٦  «٩هیؼل»و « اهام»وایگاو  اویيىبث ه .2

 اوث. قوىل ؼؿا گاهیاهماو ش ٧یج١اق ىی٘ب٫ ا ٩هیؼل گاهیشا .2
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ج١ییى آو به بًؤؿگاو واگؤفاق  و اهك ؼال٨ث یک اهك ؼؿایی و یک هًّب الهی بىؾه
ٌىؾ. ؼلی٩ه شايٍیى پیاهبك اوث و هرل ؼىؾ پیؤاهبك، هًّؤىب ؼؿاويؤؿ اوؤث و  يمی

ی١ًی ؼلی٩ه و اهام ؾق ه٩هىم  اهام اوث ٧یقؾ هنٌىؾ. ؼلی٩ه  جىوٗ هكؾم ايحؽاب يمی
قا به هكؾم  قوؿ و پیاهبك ٨٭ٗ آو هی ىحگاویبه ٌا و هّؿا٪ یکی اوث که با يّب الهی

ی او هايًؤؿ  کًؿ. شايٍیى پیاهبك جمام ٌئىو پیاهبك قا ٤یك ال يبىت ؾاقؾ. وٜی٩ه هیا٠الم 
پیاهبك ظ٫ وتیؤث ؾاقؾ  ی اوث. شايٍیىو اؼكو یىیهكؾم به هّالط ؾي ثیهؿاپیاهبك 

 پیاهبك واشب اوث.ا٘ا٠ث ال چىو  و ا٘ا٠ث ال او هن

به ایى ه١ًی کؤه ؼلی٩ه و اهام ؾق قؾی٧ هن و ؾاقای ه٩هىم و هّؿا٪ واظؿ هىحًؿ. 
ؾو وایه کاقبكؾ یکىاو ؾاقيؿ. ؾق وا٬ٟ وكپكوث و هحىلی اهىق هىلمیى پؤه ال پیؤاهبك، 

به ٠باقت ؾیگك اگك ه٭ام ؛ ٌىؾ يىبث به پیاهبك، ؼلی٩ه و يىبث به هكؾم، اهام ياهیؿه هی
ٌىؾ  وكپكوحی هىلمیى يىبث به پیاهبك لعاٚ ٌىؾ، ال آو به ؼال٨ث و ؼلی٩ه ج١بیك هی

 ٌىؾ. ىبث به اهث لعاٚ ٌىؾ ال آو به اهاهث و اهام يام بكؾه هیو اگك ي

ؾق وا٬ٟ ؼلی٩ه و اهام هك ؾو به ه١ًی وكپكوحی اهؤث ب١ؤؿ ال پیؤاهبك ؼؤاجن بؤىؾه و ال 
ی  ايؿ. ؾق لهاو ظٕىق اهام ه١ّىم، او ؼلی٩ؤه و هاهىقیث یا٨حه ٌؿه ىییج١ وىی ؼؿاويؿ

کؤه ال  ٗیالٍؤكا شاهٟ هیؤ٨٭ ه١ّؤىم،پیاهبك و اهام هىلمیى اوث. ؾق ٠ّك ٤یبؤث اهؤام 
هرل اهام ه١ّىم و  ٭ثیاوث، ؾق ظ٭ بثیاهام ه١ّىم ؾق ٠ّك ٤ ىیشايٍ ١ه،یٌ ؿگاهیؾ

اهؤث بؤك  یوكپكوح ٧یبك اهث قا ؾاقا بىؾه و جکل ثیهًّىب ؼؿاويؿ، ظ٫ وت ی ٩هیؼل
هايًؿ اهام که شايٍؤیى پیؤاهبك اوؤث،  ٧یال يٝك ظ٭ى٪ و جکال ؾوي او يهاؾه ٌؿه اوث.

 لی ٨٭یه هن شايٍیى اهام ه١ّىم بىؾه و ظ٭ى٪ و جکالی٧ او قا ؾاقؾ.و

سٌجیهطشٍعیتاّلسٌتثبفمِضیعًِسجت

هٍكو٠یث ظکىهث ال ؾیؿگاه اهل وًث با هبًای ٌی١ه هح٩اوت اوث. اهل وًث اهؤك 
ؼال٨ث په ال پیاهبك قا الشمله هىائل ٨٭هی ؾايىحه و اهث قا هلمم به ا٘ا٠ؤث ال ظؤاکمی 
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وال ايحؽاب ٌؿه اوث. ولؤی  های هحًٞى هٍكو٠یث که يه ال وىی ؼؿاويؿ که ال قاه ؾايؿ هی
 ٌمكؾ. الله ؾايىحه و هكبىٖ به اهىق ا٠ح٭اؾی هی ٌی١ه اهك وتیث قا ١٨ل

کًؤؿ و ال شايؤب  پیؿا هی ثیهٍكو٠، ظاکن اوالهی با يّب الهی ١هیٌ ؿگاهیال ؾ
بكایى هًٍؤاء ظؤ٫ وتیؤث و بًؤا؛ ٌؤىؾ بك اهث بؤه او ج٩ؤىیٓ هی ثیظ٫ وتؼؿاويؿ 

ؼؿاويؿ اوث و هٍؤكو٠یث ظکىهؤث جًهؤا بؤا اـو  ،ها وكپكوحی و ظاکمیث بك ايىاو
ٌىؾ. ؾق ؾیؿگاه اهل وًث، اهؤك ظکىهؤث پؤه ال پیؤاهبك، اهؤكی  ؼؿاويؿ ظاِل هی

ی ووؤی١ی ؾاقؾ. وشؤه جمؤایم اِؤلی ؾو ؾیؤؿگاه ؾق  بٍكی اوث و هٍكو٠یث هن ؾاهًه
 بعد ظکىهث، اهك وتیث اوث.

 ؛یيؤه الهؤ باٌؤؿ یبٍؤك یاهؤك ،ظکىهث لیجٍک ی هىئله و٬حی ال ؾیؿگاه اهل وًث،
 یهؤا ظکىهث كیواهٍكو٠یث اهل وًث و  ظکىهث يمؾ ثیهٍكو٠ ىیب گ٩ث که جىاو یه
ايحؽؤاب اهؤل ظؤل و ، اوؤحؽال٦، ٌؤىقاؽىاهؿ ؾاٌث. وشىؾ يج٩اوت چًؿايی  یًیؾ كی٤

ٍؤؤابه ؾیگؤؤك، بؤؤه يؤؤى٠ی ؾق هؤؤای ه ی و قوي٠مؤؤىه ايحؽابؤؤات، الءیاوؤؤح، ١ؤؤثیب ،٠٭ؤؤؿ
 ٌىؾ. های هحؿاول ٤یكؾیًی ؾق ٘ىل جاقیػ و ؾق لهاو ظأك هن ؾیؿه هی ظکىهث

تیٍهمجَلتیًسجتهطشٍع

اوؤث  ثیؤو ه٭بىل ثیهٍؤكو٠ یؾو قکى اواو یاهل وًث ؾاقا ؿگاهیظکىهث ال ؾ
 ثیؤه٭بىل یه١ًؤا یاوؤث. ؾق هؤىاقؾ ثیال هٍؤكو٠ یشمئؤ ث،یها ه٭بىل که ال يٝك آو

شمؤٟ ٌؤىؾ،  ٨٭اهؤثاهك اگك با ٠ؿم وشىب  ىیو ا ٌىؾ یا اشباق هن هع٭٫ هب یهكؾه
ؾق ظالی  اوث. یبه ؾهىکكاو کیبىؾه و اگك بؿوو اشباق باٌؿ يمؾ یکحاجىقیبه ؾ کیيمؾ

ؾايؿ و ه٭بىلیث هكؾم قا بؤكای ١٨لیؤث آو  که ٌی١ه هٍكو٠یث اهام قا ال يّب الهی هی
 ٌماقؾ. تلم هی

 اهبك،یؤال ؼؿاويؿ، پ ثیوت اوی٨كاواو، شك یو ي٭ل ی٠٭ل ی ٘ب٫ اؾله ١هیٌ ؿگاهیال ؾ
اؾاهؤه  -هىؤحًؿ ٗیالٍؤكا شاهٟ یکه ٨٭ها-اهاهاو ه١ّىم و يائباو ؼاَ جا يائباو ٠ام 
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. اهك ظکىهث ١٨ؤل اللؤه اوؤث و ال ٌىؾ یبؿوو وكپكوث قها يم یؾاقؾ و اهث اواله
 یال وؤى ؿیؤاوؤث و با یالهؤ یاهؤك ثیکماوث. ظا یهىٔىٞ ا٠ح٭اؾ کیشهث  ىیا

٠ام ال ه١ّىم ؾاقؾ قا  ابثیه١ّىم که ي كیو ظاکن ٤ یول ٗیٌىؾ. ٌكا ٓیؼؿاويؿ ج٩ى
ال  جًهؤا ؾق لهاو ٤یبث اهام ه١ّىم، ظاکن ثیهٍكو٠ ىیبًابكا؛ کًؿ یه ىییؼؿاويؿ ج١

ؼؿاويؤؿ،  یٌؤؿه ال وؤى ىیؤیج١ ٗیه١ّىم و اظكال ٌكا یول یيّب ٠ام ال وى ٫ی٘ك
ه٭بىلیث يمؾ ٌی١ه بكای  .قوؿ یه ثیبه ١٨ل ىیهىلم یو با ا٬بال ٠مىه ٌىؾ یظاِل ه

 ١٨لیث وتیث تلم اوث ولی ؾق هٍكو٠یث وتیث جاذیكی يؿاقؾ.

 بؤىؾو یايحّاب ؛ واووث اهبكیهعّىق ؾق ؼؿاويؿ و پ ثیاهل وًث، وت ؿگاهیال ؾ
ه بؤ اهبكیؤپؤه ال پ ىیال يٝك آيها ايحؽاب اهام و شايٍ .كيؿیپف یقا يم اهبكیاهام ب١ؿ ال پ

 یاهؤل وؤًث، اهؤك ؿگاهیؤظکىهؤث ال ؾ لیجٍک بًابكایىاوث؛ واگفاق ٌؿه  ىیهىلم
 جؤىاو یه ؾق هصمىٞاوث.  ثیو ه٭بىل ثیهٍكو٠ یؾو قکى اواو یاوث و ؾاقا یبٍك

 ىیؤؾق ا ثیاوؤث. هٍؤكو٠ ثیال هٍؤكو٠ یال يٝك اهل وًث شمئ ثیگ٩ث که ه٭بىل
ايحؽؤاب و  ،یاهؤام ٬بلؤ ابيحّؤا ای: يّب و يُ، ٌىقا، اوحؽال٦ یها ال قاه ؿگاهیؾ

 ی١ًؤی. البحؤه ؾق هؤىقؾ اول ٌؤىؾ یظاِؤل هؤ ءالیاوح و ١ثیاشماٞ اهل ظل و ٠٭ؿ، ب
 یؼؤؿا و قوؤىلً بؤكا یه١ح٭ؿيؿ که ال وى یقا ٬بىل ؾاقيؿ ول يّب و يُ ؾق وا٬ٟ آو

ی هىاقؾ  ولی ؾق ب٭یه ؛ايصام يٍؿه اوث یوشىؾ يؿاقؾ و يّب یيّ اهبكیاهاهث په ال پ
به شكیايات و و٬ایٟ جاقیػ اوالم اوث و اِىت هًابٟ هٍكو٠یث يؤمؾ اهؤل اوحًاؾ آيها 

های کىب هٍكو٠یث هىحًؿ به هبؤايی  وًث اهكی پىیًی اوث به ایى ه١ًی که قوي
 ی جاقیؽی ؼل٩اء و ظاکماو ٬بلی جاقیػ اوالم اوث. ٌك٠ی يبىؾه و بك اوان ویكه

اهك  بىؾو یبٍك ای بىؾو یاله ؾق یو وً ١هیٌ ییيٝك ال اؼحال٦ هبًا با ِك٦ ىیبًابكا
 ٨٭اهؤثا٘ا٠ث ال ظاکن، اگؤك ٌؤكٖ ٠ؤؿالث و  یو با جىشه به وشىب ٌك٠ ظکىهث

 یظکىهح جىاو یگاه ه بؿوو اکكاه، ظاِل ٌىؾ، آو یهكؾه ثیظاکن ا٠مال ٌىؾ و ه٭بىل
 بىؾ. هحّىقاهل وًث  یبكا ١هیٌ ٨٭یه وتیثهٍابه 
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 گیزیًتیجِ

ؼؿاويؤؿ اوؤث و او ال  آو  ث و ظاکمیث جًهؤا ال وتی ؾق يٝام ٨کكی جىظیؿی، ظ٫  
بًؤؿگاو ؼؤىیً هًّؤىب  ها، کىايی قا که ٌایىحه بؿايؿ بؤه ه٭ؤام وتیؤث   هیاو ايىاو

٠مؤال وت یهؽحاق بىؾو، جًهؤا هّؤؿا٪ بؤكا ی واوٙه ايىاو به کًؿ. هی  ی١یجٍؤك ثیؤا 
 ًیؼى پكوقؾگاق ی١یجٍك ثیهؿا جىايؿ یؼىؾ ه اقیو اؼح لیؼؿاويؿ اوث. ايىاو به ه

 كیؤو ؾق ٤ كؾیؤگ یو ظکىهؤث ؼؤؿا ٬ؤكاق هؤ ثیؤجعؤث وت ِىقت ىیکه ؾق ا ؾكیپفبقا 
ؾق هیاو هىلماياو ؾق هىقؾ وتیث ؼؤؿا  ٘ا٤ىت ؼىاهؿ بىؾ. ثیجعث وت ِىقت ىیا

ٌؤی١ه ب١ؤؿ ال ؼؤؿا و پیؤاهبك ؼؤاجن، اهاهؤاو ال يٝك و پیاهبكي اج٩ا٪ يٝك وشىؾ ؾاقؾ. 
٨٭های  ،يىاب ؼاَ اهام ؾوالؾهن و ؾق اؾاهه و په ال آياو ؼؿاويؿ ه١ّىم و هًّىب  

ج١یؤیى ٌؤكایٗ  چًؤیى هن ؛ واقيؤؿؾ)به يّب ٠ام( هن بك اهؤث وتیؤث الٍكایٗ  شاهٟ
قا هعّؤىق ؾق ؼؤؿا و اها اهؤل وؤًث وتیؤث  ؾايًؿ؛ ال وىی ٌاقٞ ه١حبك هیظاکن قا 

که ايحؽاب و ا٠ح٭اؾ به يّب اهام ال وىی پیاهبك يؿاقيؿ و ه١ح٭ؿيؿ  يىحهؾا پیاهبك ؼاجن 
 ال ؾیؤؿگاه آيؤاو هؤن ثیؤظاکن و ه٭بىل ٗیو ٌكا م به اؼحیاق هكؾم واگفاق ٌؿه اوثاها
اللؤه  قا ١٨ل اوث چىو آو یا٠ح٭اؾ ١هیظکىت، ال يٝك ٌ ی هىالهگىحكؾه اوث.  اقیبى

اِؤل  .ؾايًؤؿ یه ی٩یقا ال اظکام جکل اوث چىو آو یو ال يٝك اهل وًث، ٨٭ه ؾايًؿ یه
 ی شكیاو وتیث ؾق لهاو ٤یبث اهام ه١ّىم ا٠ح٭اؾ ٌی١ه، به اؾاههبك اوان  ٨٭یه وتیث

به اهاهاو  اهبكیو ال پ اهبكیال ؼؿاويؿ به پ ثیوتو به اوحًاؾ آیات و قوایات ذابث اوث. 
 ی٨٭هؤا ی١ًؤیبه يائباو ٠ام  یکبك بثیه١ّىم و ال اهام ؾوالؾهن به يائباو ؼاَ و ؾق ٤

 ىیؼؿا ال بابث ؾ یو اجمام ي١مث و قٔا ىیمال ؾاک گىيه ىیا ؛ وقوؿ یه ٗیالٍكا شاهٟ
و شايٍؤیًی پیؤاهبك  ال ؾیؿگاه اهل وًث، ؼال٨ؤث ؾق ظالی که .ٌىؾ یاوالم هع٭٫ ه

گیؤكی  په ال قظلث پیاهبك هن ایى قویه ايحؽاب ٌؿ و جؤاکًىو پیاهكی بٍكی اوث. 
اهث ی ايحؽابی، ٌكٖ ٨٭ ؾق هیاو ٠لمای اهل وًث ؾق هىقؾ ٌكایٗ ؼلی٩ه ٌؿه اوث.



  68;   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

وتیؤث یؤا »بؤمقگ هىؤلمیى،  هکحؤبؾق بیى ؾو  وشه ا٨حكا٪هىقؾ اج٩ا٪ بىؾه و هىث. 
البحه ل٩ٛ ؼال٨ث ظاکن اوالهی اوث. « ٨٭اهث»بىؾه و وشه اٌحكاک آياو، « ؼال٨ث

که هًّؤىب ؼؿاويؤؿ هىؤحًؿ  ىیه١ّىه یبىؾه و بكا ثیه١اؾل اهاهث و وت ١هیيمؾ ٌ
با وايهؤاؾو  ياهًؿ. و ايحؽابی پیاهبك قا ؼلی٩ه هیاها يمؾ اهل وًث شايٍیًا قوؾ یکاق ه به

و ایصاؾ اجعاؾ هیاو ٌی١ه و وؤًی جعؤث ظاکمیؤث  وشه ا٨حكا٪ و جکیه بك وشه اٌحكاک
؛ قا بكای ٌی١ه و ؼال٨ث ٨٭یه قا بكای اهل وًث اذبؤات يمؤىؾ ٨٭یه وتیثجىاو  ٨٭یه، هی

اهؤام ه١ّؤىم،  بثیؾق لهاو ٤ ١هیگك٨ث که ظکىهث هٙلىب ٌ صهیيح جىاو یه ىیبًابكا
 اوی١یٌؤ گىيه کؤه هماو اوث. هیو ظکىهث هٙلىب اهل وًث، ؼال٨ث ٨٭٨٭یه  وتیث
جٍؤکیل ؾاؾه و هى٨ؤ٫ بؤه اشؤكای  ٨٭یه وتیثايؿ ظکىهث ٨كاگیك اوالهی جعث  جىايىحه

جىايًؤؿ  ايؿ، اهل وًث هؤن هی ٌؿه ٨٭یه وتیثاظکام ؼؿا ؾق چاقچىب يٝام هبحًی بك 
اظکؤام ی ؼال٨ؤث ٨٭یؤه جٍؤکیل ؾهًؤؿ و  اوالهی ؾق وؤایهؾق ٠مل، ظکىهث ٨كاگیك 

ؼال٨ث و »یا « اهاهث و اهث» ی اهل وًث واقی و شاقی يمایًؿ. قا ؾق شاه١ه اوالم
هًٝؤىق  هك ؾو ؾق قویؿو به آقهاو اهث واظؿه و وظؿت اوالهی کاقوال اوث.« اهث

 ثیبعد وت البحه با گفق ال ؛ کههی٨٭ ثی٨٭ه اوث يه ظاکم ثیظاکم ،ییو ه٭ّىؾ يها
ؾق هؤىقؾ ظکىهؤث  جىايًؤؿ یو اهل وًث ه ١هیاوث، ٌ ییبعد هبًا کیو وکالث که 

 یحؤیشم١ بیؤو جكک یو هکؤاي یلهؤاي ٗیٌكا ی٨٭ه، به ه٭حٕا ثیجعث ظاکم یاواله
 یاوؤاله یها و ظکىهث ؿهیجىا٫٨ قو به یال همالک اواله کیهك یبكا ،یو وً ١هیٌ

آقهؤاو اهؤث  گىيؤه ىیا ؛ وؾهًؤؿ لیجٍک كی٨كاگ ی  ظکىهث ٨ؿقال اواله کیجعث يٝك 
بؤؤا اوؤؤح٩اؾه ال  یاوؤاله ىیجمؤؤؿو يؤؤى یوؤى به لیؤؤي یبؤؤكا یواظؤؿه و وظؤؤؿت اوؤاله

 شهاو اوالم هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ. یو ه١ًى ی٨كاواو هاؾ یها ٜك٨ث
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