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ه قذرت

ّ
 *تشکیکی ادیان حقاوّیتمىلىی و       1 قرباوی الل

 

 چکیذه
گكایی ؾیًی جالي ؾاقيؿ جاا پاواؽی ٠ماليای باه پكواً ال گكایی و كركتوه قویككؾ ايعّاقگكایی، ٌمىل

ًٌاؼحی اؾیاو اقائه ؾهًؿ. هٍاكالت ایاى واه قویكاكؾ، لهیًاۀ اللم باكای ًٌاؼحی و يصاته١كفث ظمايّیث
٘اىق جٍاكیكی و كًؿ كه بكاوان آو همۀ اؾیاو و پیكواو آيها باهجٍكیكی اؾیاو قا فكاهن هی ظمايّیثقویككؾ 

قوؿ هىلىی يیام باا ًٌاؼحی بكؼىقؾاق هىحًؿ. به يٝك هیًٌاؼحی و يصاته١كفث ظمايّیثولىله هكاجبی ال 
كًاؿ. هباايی و اِاىل يگاكي جٍاكیكی اؾیااو ظمایاث های ظمايّیثك به گكایً ٠كفايی ؼىؾ ال ؾیؿگاه يٝ

جىاو ؾق هىاقؾی چىو وظؿت هح١الی اؾیاو، وال١یث كراكت جٍكیكی اؾیاو قا هی ظمايّیثجٍكیكی هىاليا به 
ؾیاى و  جصّلایهاای قاه ظاك ال با٘ال و اواالم> گفاقی هیاو ؾیى و ٌكی١ث، جفااوتؼاقشی اؾیاو، جفاوت

> الگىی قوىل ؼاجن و هح١الی هالظٝاه كاكؾ. هصمى٠اه ایاى هاىاقؾ يٍااو ٌكی١ث بكجك و پیاهبك اوالم
ؾهؿ كه هىلىی يگكٌی جٍكیكی به اؾیاو الهی و گاه غیكالهی ؾاقؾ كه هبحًی بك آو همۀ اؾیااو باه جًاواب  هی

ٌاىيؿ. ٔامى ایًكاه يصات هًصك هی بىؾه و به قوحگاقی و ظمايّیثٌاو ال ظمیمث هٙلك، واشؿ  هًؿی بهكه
جكیى ؾیى و قواىل ٠ًىاو آؼكیى و كاهلجٍكیكی اؾیاو، البال به ؾیى اوالم به ظمايّیثاللهۀ هًٙمی پفیكي 

باٌؿ. ؾق ایى قویككؾ، بكجكی و كمال ؾیاى جكیى ايبیاء الهی هی٠ًىاو آؼكیى و بهحكیى و كاهلگكاهی اوالم به
ٌىؾ كه ایى ؾیى و قوىل آو وشىه هربث اؾیاو پیٍیى يیىث، بلكه جأكیؿ هی ؼاجن و قوىل آو، به ه١ًای يفی

ٔمى ایًكه كماالت اؾیاو و ايبیاء لبلی قا ؾاقيؿ، واشؿ كماالت شؿیؿی هىحًؿ كه ؾق آيها يیىث، كه همایى 
 جٍكیكی اؾیاو اوث.  ظمايّیثویژگی هبّیى ٠ماليیث قویككؾ 
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 همذهه

های هحفككاِو اؾیاو هؽحلاف ؾق ٘اىل جااقیػ اواث. جكیى پكوًهای ؾیًی ال ههنوًث ظمايّیثپكوً ال 
هاا باه پاوػ باه ایاى پكواً ؾقبااب الباال یاا قویگكؾايای ايىااو هاهّیثایى پكوً ؾق اذكگفاقی  اهمّیث

قاه يصات و ؾق همابال آو قاه  ،اؾیاو ظمايّیثاوث> لیكا يىٞ پكوً و پاوػ ال يهفحه هؽحلف  های ؾیًی وًث
ؾهای باه پكواً ال كًؿ. ؾق يحیصه يعىۀ پاواػٌماوت و گمكاهی قا ال هًٝك آو اؾیاو بكای ؾیًؿاقاو بالگى هی

های یک ؾیى، ه١ایى هىلهؾهؿ و هىٟٔ ها قا يىبث به آث يگكي ؾیًی ها قا جعث جأذیك لكاق هی، كلیّ ظمايّیث
های هحفااوت آو ال هًٝاك قویككؾهاای فلىافی، كالهای، ایى پكوً ال ُب١ؿ ؾیگك، پاوػ اهمّیثوالؾ. هی

هاای چًایى قویككؾهاای ث ؾیًی يیام گااهی پاواػای كه ظحی ؾقوو یک وًّ گىيه٠كفايی و فمهی اوث> به
جبایى و ج١اقْ باا یكاؿیگك هىاحًؿ. ؾقوالاٟ  پىٌايی يؿاقيؿ بلكه ؾچاقهحفاوجی به چًیى پكوٍی يه جًها هن

ات ؼااقشی جصّلیهای ؾیًی و هًٍىقگىيه بىؾو اب١اؾ چًؿگايه و پیچیؿگی ظمیمث يهفحه ؾق اؾیاو و جًىٞ آهىله
ها و جفىیكهای هحكرك و گاه هحفاوت و هحٕاؾ ال ظمیماث ؾیاى ال هًٝكهاای ها و اقائۀ جبییىؾیى، هىشب فهن

كیؿ باك فايی گكؾیؿه اوث. شالبفلىفی، كالهی، فمهی و ٠ك جك ایًكه ِاظباو هكیک ال ایى قویككؾها، با جأ
فهن ؼىؾٌاو الظمیمث ؾیى، فهن قویككؾهای ؾیگك قا گاه غلٗ یا يالُ جلمی كاكؾه، قاه آيهاا قا باه  ظمايّیث

 ايؿ. شای قوحگاقی، هًحهی به گمكاهی ؾايىحه

بكشىحه اواث.  یالؿیى قوهی ؾاقای شایگاههح١اقْ و هحبایى، هىاليا شالل گاهظال ؾق ایى ه١ككۀ آقاء 
لباو يماؾیى ١ٌكگىيه و هعحىای ٠كفايی چًؿ الیه و قیٍۀ لكآيی وؽًاو او، فهن ايؿیٍۀ هىلىی ؾقباب هىئلۀ 

هٍكل واؼحه اوث جاا آيصاا كاه بكؼای، ال واؽًاو او هان قویكاكؾ ايعّااقگكایايه، هان قا ظمیمث اؾیاو 
كاقگیكی لبااو جمریال، ايؿ. ال وىی ؾیگك بهگكایايه قا لابل اوحؽكاز و جفىیك ؾايىحهگكایايه و هن كركت ٌمىل

ها  و قوایات يیم بك پیچیاؿگی فهان واؽى هىلاىی اوح١اقه، يماؾ و ایهام و به اوحؽؿام ؾقآوقؾو ايىاٞ ؾاوحاو
٠كفايی هىلىی، اهكاو فهن ؾلیك بٙاى  ها و بٙىو هؽحلف ا١ٌاق و افكاق ه١ًىی وافموؾه اوث. همچًیى الیه

قویكاكؾ ٠كفاايی  بایاؿجك واؼحه اوث. بك ایى هٍاكالت و پیام اِلی وؽى او قا ؾق هىائل گىياگىو وؽث
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هاای وظؿت هح١الی اؾیاو قا هن افموؾ كه فهن يٝك هىلىی قا ؾٌىاقجك يمىؾه اوث. بًابكایى با يٝك به ؾٌىاقی
ٌاىؾ های ؾقويی اٌا١اق او جاالي هایهىلىی به یكؿیگك و يفىـ به الیهفىق، ؾق ایى جعمیك با اقشاٞ وؽًاو 

گاكا و ایى فكٔیه به آلهىو گفاٌحه ٌىؾ كه بكاوان آو هىلىی ؾقباب ظمیمث اؾیاو، يه ايعّاقگكا، يه ٌمىل
جٍاكیكی باه  ظمايّیاثگكایی جٍاكیكی یاا گكای هٙلك اوث، بلكه با٘ى يگكي او قا بایىحی كركتيه كركت
 يىث. اؾیاو ؾا

گكایای و هاایی ال واه قویكاكؾ ايعّااقگكایی، ٌامىلگكایی جٍكیكی هىالياا ٔامى ایًكاه بهاكهكركت
جٍاكیكی اؾیااو ؾق  ظمايّیاثیک ال آيها يیىاث. ؾق والاٟ گكایی هٙلك قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ> اها هايًؿ هیچكركت

ویاژه اوث كه همۀ اؾیاو، باهٌىؾ، هؿ٠ی گكایی جٍكیكی يیم ال آو ج١بیك هیهًٝك هىلىی، كه ایًصا به كركت
٘اىق ِىقت هىاوی يیىث، بلكه اؾیاو بههًؿی بههًؿ هىحًؿ> اها ایى بهكهبهكه اؾیاو الهی، ال ظمیمث الهی

هًؿ هىحًؿ كه ؾق ق ن ایى ولىالۀ واق و ٘ىلی با جىشه به هكجبۀ كمال ؼىؾ ال ظمیمث هٙلك الهی بهكهولىله
ن لكاق ؾاقؾ. ایى ؾیؿگاه ٔمى ایًكه پیىيؿی با يگكي ٠كفاايی وظاؿت هًؿی اؾیاو، اوالِم ؼاججٍكیكی بهكه

٘اىق ویاژه اؾیااو الهای، باههح١الی اؾیاو ؾاقؾ، همچًیى قاه  يصات و قوحگاقی قا بكای پیكواو همۀ اؾیاو، به
هاای ایماايی ؼاىؾ يصاات یابًاؿ. ایاى  جىايًؿ هٙاابك لابلیاثؾايؿ به يعىی كه آيها هیجٍكیكی گٍىؾه هی

 جكیى آيها ٠باقجًؿ ال:كؾ هىاليا هبحًی بك هفكؤاجی اوث كه ههنقویك

 وظؿت هح١الی اؾیاو> .1

 وال١یث كركت ؼاقشی اؾیاو> .2

 های ؾیى و ٌكی١ث>جفاوت .3

 های قاه ظك ال با٘ل>جفاوت .4

 جٍكیكی اؾیاو.  ظمايّیثؾیى و ٌكی١ث بكجك ؾق ق ن ولىله  جصّلی٠ًىاو اوالم به .5
جٍاكیكی  ظمايّیاثٌىؾ يگكي هىلاىی ؾقبااب هفكؤات هفكىق، جالي هیؾق ایى جعمیك با جىشه به 



  
 
 
 

 هىلىی و ظمايّیث جٍكیكی اؾیاو                                            

 

 10 

 گكؾؾ. جٍكیكی جبییى هی ظمايّیثهای قویككؾ اؾیاو به آلهىو گفاٌحه ٌىؾ. ؾق ابحؿا چیىحی و ویژگی

جٍكیكی اؾیاو ال هًٝك هىلىی، اللم به ـكاك اواث كاه بكؼای كحاب و  ظمايّیثپیً ال بعد ال ؾیؿگاه 
ؾق اكرك ایى آذااق جاالي ٌاؿه اواث جاا ال هىلاىی  1ي وی به اؾیاو هًحٍك گكؾیؿه اوث.هماالجی ؾقباقۀ يگك

٘ىق ِكیط ؾقباقۀ اهكاو وشىؾ يگكي جٍاكیكی اها به ،گكایی هٙلك يفی گكؾؾيگكي ايعّاقگكایی یا كركت
و يصات ؾق يٝك  ظمايّیث٘ىق ٔمًی به جٍكیكی بىؾو ای بیاو يٍؿه اوث. جًها ؾق یک هماله بههىلىی يٝكیه

( البحه اكرك ایاى آذااق باه ؾیاؿگاه ٠كفاايی 28: 1393َهىلىی اٌاقۀ گفقایی ٌؿه اوث. )آویً و كاكایی، 
٘ىق وأط يٝكیۀ ايؿ. ؾق ایى جعمیك، ؾقهمابل، جالي ٌؿه بهوظؿت هح١الی اؾیاو ال يگاه هىلىی جىشه ككؾه

هاای الی وؽًاو هىلىی اوحؽكاز گكؾیؿه و ال گفحاهِىقت ابحكاقی ال البهجٍكیكی اؾیاو جمكیبًا به ظمايّیث
او ٌىاهؿ اللم بك ایى ههن اقائه گكؾؾ. ؾق ایًصا هًٝاىق ایاى اواث كاه ال هصمى٠اه ٌاىاهؿ اللم ال واؽًاو 

ؾق  كه هصمى٠ه آذاق هًحٍك ٌاؿهجٍكیكی به اؾیاو اوحؽكاز گكؾیؿه اوث> ؾقظالی ظمايّیثهىلىی، قویككؾ 
ايؿ. همچًیى ایى جعمیاك جاالي ؾاقؾ جٍكیكی هىلىی قا جبییى يككؾه مايّیثظ، چگىيگی يگكي ایى هىٔىٞ

البحه با ؼاىايً ؼااَ ٠كفاايی  و يٍاو ؾهؿ يگكي جٍكیكی هىلىی كاهاًل با قویككؾ وظؿت هح١الی اؾیاو
جٍاكیكی اؾیااو ياهیاؿ كاه  ظمايّیاثجىاو قویككؾ هىلىی قا ؾلیمًا با ٠ًاىاو هىلىی والگاق اوث. بًابكایى هی

 قای لىالم الهیاجی و ٠كفايی ؼاَ ؼىؾ اوث. ؾا

ث. چیغحی 5   جؾکیکی ادیاو دمايی 

يىبث شؿیؿی اوث كه يگاقيؿه بكای بیااو ؾیاؿگاه ؼاىؾ ؾقبااب جٍكیكی اؾیاو، ٠ًىاو قویككؾ به ظمايّیث
ی گكایها و جٍابهات با ايعّاقگكایی، ٌمىليگكي هىلىی به اؾیاو ايحؽاب ككؾه اوث و ؾاقای بكؼی جفاوت

يعاىی كاه ياه به 2(71: 1386َ> هیک، 55: 1384َؾل، )قک: قیچاقگكایی ؾیًی هٙلك اوث، و كركت
جٍكیكی اؾیاو، ؾیؿگاهی اواث كاه هعاواى  ظمايّیث٠یى آيها و يه كاهاًل شؿا و هحبایى ال آيهاوث. ؾقوالٟ 

ؾوق باٌاؿ. باكایى اواان، قویكاكؾ باٌؿ> اها جالي ؾاقؾ جا ال ه١ایب آيهاا باه  قویككؾهای هفكىق قا ؾاقا هی
٘اىق ٠اام، و هاا، باهو قوحگاقی و يصاات ايىااو ظمايّیثجٍكیكی اؾیاو، يگكٌی اوث كه ؾق آو  ظمايّیث
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ٌاىؾ. و ٔا١ف، جفىایك های ٌاّؿت٘ىق ؼاَ، ؾاقای هكاجب جٍكیكی، ی١ًی ویژگای پیكواو اؾیاو الهی به
ه١كفاث ٌاًاؼحی و  ظمايّیثای ال او غیكالهی، ؾقشههٙابك ایى ؾیؿگاه، همۀ اؾیاو الهی و ظحی بكؼی ال اؾی

و يصاات یكىااو  ظمايّیاثهًؿی ایى اؾیاو ال ای ال اهكاو و لابلیث قوحگاقی و يصات ؾاقيؿ> اها بهكهؾقشه
٘ىق جٍكیِک ٘ىلی اوث. بًابكایى، اؾیااو الهای و بكؼای ال اؾیااو يیىث، بلكه ؾقوالٟ، هحفاوت ال هن و به

جكیى اؾیااو ؾهًؿ كه ؾق آغال آو ولىله، ١ٔیفای جٍكیكی ال اؾیاو قا جٍكیل هیىلهغیكالهی ؼؿاباوق، ول
ًٌاؼحی لكاق ؾاقياؿ و ؾق يهایاث و ؾق للاۀ آو، اؾیاايی لاكاق ه١كفحی و يصات ظمايّیثهًؿی ال با كمحكیى بهكه

ٌاًاؼحی قا آٌاكاق ه١كفحای و يصاات ظمايّیاثهًؿی ال جكیى و بیٍحكیى ظّؿ همكى ال بهكهايؿ كه ٠الیگكفحه
های لهايی و هكايی هؽحلِف واليؿ. هٙابك ایى ولىلۀ جٍكیكی، ظمیمث واظؿ الهی با جىشه به هىل١یثهی

 حصّلایهای هحفاوت آيها، ؾق اٌكال و ِىق هؽحلف جٍكیكی و ٘ىلی، يه ٠كٔی، بك آيهاا هآؾهیاو و ٜكفیث
بلى٢ ٠ماليی يىبی بیٍاحكی قوایؿه اواث، گٍحه اوث> ٔمى ایًكه هكچه جاقیػ بٍك پیً قفحه و ايىاو به 

و يصات ا٠ٙا ٌؿه به هإهًاو يیام افامایً  ظمايّیثو غًای  ٌّؿتجك ٌؿه، و كاهل جصّلیوٙط و كیفیث ایى 
یافحه اوث. بًابكایى، ٘بك ایى ؾیؿگاه، اگكچه همۀ اؾیاو الهی و اظحماااًل بكؼای اؾیااو غیكالهای ال هىهباث 

های بمقگ ٘اىلی هًؿی جٍكیكی آيها با٠د ایصاؾ جفاوتؿ هىحًؿ، اها بهكههًه١كفحی و يصات، بهكه ظمايّیث
 و گاه ٠كٔی، ؾق ولىلۀ ٘ىلی ایى اؾیاو گكؾیؿه اوث. 

های ؾقوث ؾق اؾیاو لبلی، هايًؿ هًؿوئیمم، آئایى ایى يگكي، همچًیى ٔمى جّؿیك وشىؾ بكؼی آهىله
ها ؾق ؾیاى ب١اؿی و ؼااجن، ی١ًای كآو آهىلهكًؿ كه ٌكل كاهل و بكجلقجٍث، هىیعیث و یهىؾیث، بیاو هی

باٌؿ كه ؾق آو اؾیااو قغ ٌؿه اوث، ٔمى ایًكه اوالم، ٠اقی ال بكؼی جعكیفاجی هی حصّلیاوالم، بیاو و ه
جٍكیكی اؾیااو باك هٍاحككات يّاىَ  ظمايّیثؾاؾه اوث. جفكك ایى يكحه يیم اللم اوث كه ابحًای قویككؾ 

اِلی و گاه هیايی اواث. بًاابكایى فهان هحكراك یاا قفحاقهاای هحفااوت  ٘ىق ٠مؿه ؾق باوقهایاِلی ؾیًی به
ٌاًاؼحی و ه١كفث ظمايّیثؾیًؿاقاو ال يّىَ ؾیًی، هبًای لٕاوت ایى ؾیؿگاه يیىث. ؾق ایى قویككؾ، هن 

ٌىؾ> اها با ایى هالظٝه كه ًٌاؼحی جٍكیكی و ولىله هكاجبی اؾیاو پیٍیى به قومیث ًٌاؼحه هیهن يصات
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جٍكیكی  ظمايّیثجِك آيها ؾق هكجبۀ فكوجك ولىلۀ جٍكیكی اؾیاو الهی لكاق ؾاقؾ. همچًیى وٙط ٠الی ظمايّیث
 گكؾؾ كه هىشب البال پیكواو ؾیگك اؾیاو به ؾیى پیاهبك ؼاجنًٌاؼحی ه١كفی هیًٌاؼحی و يصاته١كفث

جاكی ال قابٙاۀ اؾیااو جٍكیكی اؾیاو لاؾق اواث جاا جبیایى هًٙمای ظمايّیثٌىؾ. ؼالِه ایًكه، قویككؾ هی
ًٌاؼحی جٍكیكی  اقائاه ؾهاؿ كاه ؾق آو، هان ًٌاؼحی و يصاته١كفث ظمايّیثگىياگىو الهی و غیكالهی ال 

ای كاه ؾق گىيهؾ٠ىت به ؾیى بكجك اوالم ؾاقای هًٙك اللم ؼىؾ اوث و هن بما ؾق ؾیى پیٍیى همكى اوث، به
هاای ٌؿ. اكًىو با جىٔیعاجی كه ؾقبااقۀ ویژگایبؽً باجكی ال ولىله جٍكیكی هىشه و يصاتوٙط پاییى

 3گكؾؾ.جٍكیكی اؾیاو بیاو ٌؿ، اوِاف آو ؾق ؾیؿگاه هىلىی بكقوی هی ظمايّیثقویككؾ 

 . ودذت هحؼالی ادیاو و کثشت ؽشایغ2
كیؿ باك  ظمايّیثال لىالم و اِىل ههن يگكي ٠كفايی هىلىی و ظحی بكؼی ؾیگك ال ٠كفا به  جٍكیكی اؾیاو، جأ

ویاژه اؾیااو كًؿ كه اِل و قیٍۀ همۀ اؾیاو، باهوظؿت ظمیمث هح١الی اؾیاو اوث. ایى آهىله بیاو هیآهىلۀ 
گكؾؾ> لیكا قیٍۀ وظؿت اؾیاو ؾق وظؿت وشىؾ الهی به یک اهك و ظمیمث واظؿ، ی١ًی ؼؿاويؿ هح١ال بالهی

ال او  جصّلایت ال ٘كیاك لكاق ؾاقؾ، به ایى ه١ًی كه جًها وشىِؾ هٙلك، وشىِؾ ؼؿاويؿ اوث و شمیاٟ هىشاىؾا
باٌاؿ. باكایى اواان غایاث ايؿ و همۀ ؾيیا يىبث به ؼؿا ؾق ظكن ا١ٌه يىبث به ؼىقٌایؿ هایِاؾق گٍحه

جاىاو (. ؾق والاٟ های161: 1374َؾ٠ىت همۀ ايبیاء يیم جًها ظمیمث هٙلك الهی اواث )قک: الهیصای، 
های گىياگىو یک ظمیمث واظؿه اوث كه ؾق ٘ی ا٠ّاق و لكوو یكی پاه  چهكه گك بیاوگفث كركت ٌكایٟ 

يمایؿ و هحًاوب با هكاجب فهن و اؾقاک بٍك ال آو قكاى اِایل اواث. )شاىاؾی آهلای،  ال ؾیگكی ٜهىق هی
1378َ :119) 

كیاؿ ؼاِای ؾاقؾ و ؾق  هىلىی يیم هبحًی بك يگكي ٠كفايی ؼىؾ، باك وظاؿت ظمیماث هح١االی اؾیااو جأ
كیؿ فكاواو لكاق هیهىأ ؾهؿ. ؾق ایى لهیًه او ٟ گىياگىيی ال آذاق ؼىؾ ایى آهىلۀ ٠كفايی بىیاق ههن قا هىقؾ جأ

ها و هًٍأ و يهایث و غایاث واظاؿ ؾ٠اىت ايبیااء الهای اٌااقه ؾاقؾ. به هىاقؾی چىو اِل واظؿ همۀ ايىاو
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همه ال یک شىهك هىاحین و ؾق ٠االن ها ؾق اِل كًؿ كه ها ايىاوهىلىی ؾقباقۀ شىهك واظؿ آؾهیاو بیاو هی
گىيه ظؿ و هكل و شاؿایی و ؾوگاايگی هیااو هاا باٌاؿ. غیب ؾق وكاوك هىحی گىحكه بىؾین، بؿوو ایًكه هیچ

گىهك هًبىٗ ها هايًؿ آفحاب همه شا قا فكاگكفحه بىؾ و چىو آب لالل ِاف و ؼالُ بىؾ> اها ایى يىق ؼالُ 
اي ای بحابؿ و واایهقوث هايًؿ ایًكه آفحاب بك ؾیىاق كًگكۀ ؼايهولحی به ٠الن ِىقت آهؿ ؾچاق ج١ؿؾ ٌؿ، ؾ

هاا ؾوث ببیًین، بایؿ ایى كًگكهكًگكه كًگكه بك لهیى ه١ًكه ٌىؾ. اگك بؽىاهین ؾوباقه آفحاب قا ِاف و یک
 گىیؿ:( او ؾق ایى ؼّىَ ؾق هرًىی هی81: 1389ًَات هاؾی( قا ویكاو كًین. )قک: هٝاهكی، )ج١یّ 

 بااىؾین و یااک شااىهك همااههًبىااٗ 
 یک گهاك باىؾین همچاىو آفحااب
 چىو به ِىقت آهؿ آو ياىق واكه

 كًگااكه ویااكاو كًیااؿ ال هًصًیااك  
                      

 

 پاا، ُباؿین آو واك هماهواك و بایبی

 گاكه باىؾین و ِاافی همچاى آببی
 هااای كًگااكهٌااؿ ٠ااؿؾ چااىو وااایه

 جااا قوؾ فااكق ال هیاااو ایااى ِفااكق
 ( 699-1377َ:696)هىلىی،     

ویژه اؾیاو الهی، همچىو ایى ظمیمث اوث كه همۀ اؾیاو، به گك بیاوؾق والٟ آهىلۀ وظؿت هح١الی اؾیاو 
های هؽحلف جىبیط هىحًؿ كه جىوٗ یک قیىماو و يػ جىبیط به هن هحّل هىحًؿ> لیاكا هماۀ آيهاا ؾق ؾايه

ٌىؾ كه همى اول، آؼك، الله ياهیؿه هی شىحصىی اهك هح١الی و هٙلمی هىحًؿ كه ؾق لباو اؾیاو الهی، ؼؿا و
شىیی و پكوحً ايىاو اوث. بكایى اوان هىلىی قیٍه و اِل و غایث ؾ٠اىت هؿف و غایث ظه ظمیمث

 ؾايؿ: همۀ ايبیاء الهی قا ؾق يهایث یكی و آو قا ظمیمث هٙلك الهی هی

 هااك يباای و هااك ولاای قا هىاالكی اوااث
                 

 
 یكای اواثباكؾ شملاه لیک با ظاك های

 (3152)هماو،َ                                  
 ِؿ كحاب اق هىث شم یک باب يیىث
 ایى ٘كق قا هؽلًّ یک ؼايه  اواث

 
 ِؿ شهث قا لّاؿ یاک هعاكاب يیىاث
 ایااى هااماقاو  وااًبل،  ال یااک ؾايااه اوااث
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                                 ايااؿچااىو قوااىالو ال پاای پیىوااحى

 

 (3671-3671)هماو، َ                     
 په چه پیىيؿيؿٌااو چاىو یاک جاى اياؿ

  (2813)هماو،َ                                   

ؾهًؿ كه يه جًها اِل و هًٍاأ اؾیااو قاواحیى و الهای و گااه غیكالهای، بلكاه ایى ابیات ؾق والٟ يٍاو هی
يیالها و هٙلىب يهایی آيها هن، یكی بایً يیىاث و آو ؼاؿای گك ؾیًؿاقاو و لبلۀ ظاشات و همّىؾ هؿایث

كیؿ ؾاقؾ كه همۀ ٌكایٟ ال یک چٍمۀ ظمیمث و ال  هح١الی و هٙلك اوث. بكایى اوان، هىلىی بك ایى ههن جأ
يىقی واظؿ هىحًؿ. اها جكرك اؾیاو يیم وال١یحی بیكويی و غیكلابل ايكاق اواث كاه هىلاىی باه آو جىشاه ؾاقؾ. 

هًٝك ٠كفايی هىلىی، ها هن اِل و ظمیمث اؾیاو قا به ؼؿاويؿ هٙلك واظاؿ و وشاىؾ ظمیمای او بًابكایى ؾق 
ای كاه ال اهحاماز وظاؿت ؾهین و هن به وال١یث جكركات ؼاقشی اؾیاو جىشاه ؾاقیان> اهاا يحیصاهيىبث هی

كه ؾیاى  جٍكیكی اؾیاو اوث، به ایى ه١ًا ظمايّیثٌىؾ، هماو های اؾیاو ظاِل هیجصّلیظمیمث و كركت 
الهی، واظؿ و ظمیمث آو جٍكیكی بىؾه و هحًاوب با فهن و ؾقک آؾهیاو، ؾق هك لهايی بؽٍی ال آو ؾق لالب 

 ٌىؾ:ٌكی١ث یكی ال ايبیاء يالل هی

 جااا لیاهاااث هىاااث ال هىوااای يحااااز
 ایااى واافال و ایااى پلیحااه ؾیگااك اوااث

   
 

 يااىق ؾیگااك يیىااث، ؾیگااك ٌااؿ وااكاز
 لیک يىقي يیىث ؾیگك لاو واك اواث

 (1256: 1377َ)هىلىی،                 

جىاو گفث ال يحایس اهحماز وظؿت و كركت ؾیًی آو اوث كه هك ٌاكی١حی كاه جىواٗ ؼؿاوياؿ اكًىو هی
ها هحًاوب باا فهان آؾهیااو، ال گیكؾ. ی١ًی اؾیاو و ٌكی١ثٌىؾ، ٌكی١حی بكجك شای آو قا هیهح١ال يىػ هی

آهؿو ؾیى و ٌكی١ث شؿیؿ، ٌكی١ث لبلی جاظؿوؾی كااقككؾ ؼاىؾ  كه باٌىيؿ، ٘ىقیظمیمث الهی يالل هی
 كًؿ: قا واگفاق هی

 هااك ٌااكی١ث قا كااه او هًىااىغ كااكؾ
    

 
 او گیااااا بااااكؾ و ٠ااااىْ آوقؾ وقؾ

 (3681)هماو،َ                        
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اؼاحالف و گیكياؿ و اگاك هایی هىحًؿ كه ال یک هًباٟ ياىق هایؼالِه ایًكه ال ؾیؿ هىلىی همۀ ايبیاء چكا٢
 ٌىؾ، شًبۀ ٠كٔی و ذايىی ؾاقؾ.جفاوجی هیاو آيها ؾیؿه هی

جٍكیكی ؾق آو اوث كه ال لىالم هًٙمای  ظمايّیثاكًىو اقجباٖ هًٙمی وظؿت ظمیمث اؾیاو با قویككؾ 
 ن آو ای ٘اىلی اواث كاه ؾق قولىلۀ جٍكیكی اؾیاو، لكاق گكفحى همۀ اؾیاو الهی و گاه غیكالهی ؾق ولىله

گیكؾ. ٔمى ایًكه همۀ ایى ولىله اؾیاو جكیى ؾیى لكاق هیو ؾق ايحهای آو ١ٔیف جكیى ؾیىو كاهلجكیى ٠الی
ٌاو به آو ظمیمث هح١االی گكیؾق يهایث ياٜك به یک ظمیمث هح١الی هىحًؿ، اگكچه هیماو ؾاللث و هؿایث

يمایاو اوث، ی١ًی او ٘ىق ؾلیك ؾق وؽًاو و يٝك هىلىی و ١ٔف ؾاقؾ. ایى ویژگی به ٌّؿت٘ىق جٍكیكی به
هن به كركت ؼاقشی اؾیاو جىشه ؾاقؾ و هن ایًكه غایث چًیى كركجی، ؾق يهایث ظك ج١الی و ؼؿای قظمااو 
اوث. به ٠باقت ؾیگك، وظؿت هح١الی اؾیاو، هبّیى هًٍأ هح١الی و اِل واظؿ همۀ اؾیاو ؾق ٌاكل جعكیاف 

هاای هؽحلاف ظمیماث الهای باه جصّلایٌىؾ. اها يٍؿۀ آيها اوث كه ؾق ٠كفاو ال آو به ظك ج١الی ج١بیك هی
٘ىق ٘بی١ی به كركت ٌاكایٟ ؾق لىااو های ٠ملی هؽحلف و ؾق ٌكایٗ ه١كفحی هحفاوت، بهآؾهیايی با ٜكفیث

كه جىشه به ظمیمث اؾیاو و ٌكایٟ هحكراك، هىلىی و جكرك اؾیاو ؾق لباو فلىفۀ ؾیى هًصك ٌؿه اوث. ؾقظالی
های هحفاوت ٘ىلی و جٍاكیكی آيهاا ال ظمیماث هٙلاك هًؿیؾهًؿۀ بهكهيٍاو های اِلی آيها،به ویژه آهىله

هاای هؽحلاف ٠ملای، و ووا١ث للاىب الهی اوث. ؼالِه ایًكه، ظمیمث هٙلك الهی باجىشه به ٜكفیاث
هاا جصّلایٌؿه اوث، اها هیاو همه یا اكرك ایى  حصّلیهإهًاو و ٌكایٗ غیكه١كفحی ؾیگك به ؾقشات هحفاوت ه

 ٌىؾ.هًؿی ال آو ظمیمث هٙلك اوث كه ال آو به ظمیمث جٍكیكی ج١بیك هیبهكهقابٙۀ ٘ىلی 

 . ػلل کثشت ادیاو دس جهاو1

جٍكیكی هىاليا، جبییى ه١مىل و هًٙمی كركت اؾیااو هىشاىؾ ؾق شهااو اواث،  ظمايّیثال لىالم ههن يٝكیۀ 
ؾیاو ليؿۀ الهی و غیكالهای ی١ًی اگك هك ؾیًی يىبث به ؾیى پیٍیى، واشؿ ظمیمث بكجكی اوث، په جكلیف ا

٘كیاك  باه ظمايّیاثلهاو ظأك و لكوو گفٌحه چیىث؟ آیا همگی آيها ظك یا با٘ل هىحًؿ؟ یا ایًكه ظك و 
به  بایؿال ال هًٝك هالی قوهی، ابحؿا إجىلیٟ ٌؿه اوث؟ ؾق پاوػ به ایى وؼاِی، هراًل جٍكیكی، هیاو آيها 
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هعیٙی ايبیاء و هكؾم لهاياه  هایل جفاوت ٜكوف و هىل١یثایى وال١یث جىشه ؾاٌث كه جفاوت اؾیاو ياٌی ا
ها یكی اوث. ؾقوالٟ هعىق اِلی پیام اؾیاو، گكایً به هباؿ  و ا٠حمااؾ ، وگكيه ُلب و گىهك همۀ ایى پیامبىؾه

اي پیااهبكاو و ٠مال و وشاؿاو ؾهًاؿه به قوحاؼیم و ابؿیث و جٙبیك ليؿگی با هٍیث الهی اوث كه جىٔایط
 به گفحۀ هىلىی: (327-328: 5َ، ز1367)ش١فكی .ايىايها اوث

 هااایی اوااث پًهاااو ؾق شهاااويكؾباااو
 هاااك گاااكه قا يكؾباااايی ؾیگاااك اواااث

 ؼباااكهكیكااای ال ظاااال ؾیگاااك بااای
 ایى ؾق آو ظیكاو كاه او ال چیىاث ؼاىي

                                                                                     

 

 ٠ًااااااو آواااااماو پایاااااه پایاااااه جاااااا
 هاااك قوي قا آوااامايی ؾیگاااك اواااث 

 پایااااو و واااكهلاااک باااا پهًاااای بااای
 و آو ؾقیااى ؼیااكه كااه ظیااكت چیىااحً

 (2556-2559: 1377َ)هىلىی،       

و اقجبا٘اات الهای باا شهااو  جصّلاییابی كركت اؾیاو ؾق شهاو بایؿ به جًاىٞ و كراكت همچًیى ؾق ٠لث
واواٙۀ هىحًؿ، باه ات الهیجصّلیها كه لابل و پفیكيؿۀ هىحی جىشه ؾاٌث، ی١ًی هؽلىلات و ال شمله ايىاو

 ٌىيؿ. به گفحۀ هىلىی: های هؽحلف الهی هیجصّلیهای گىياگىو ؼىؾ، هىشب ٜكفیث

 ؼلااك قا چااىو آب ؾاو، ِاااف و لالل
 ٌاااوٌاااو و لٙاافٌاااو و ٠ااؿل٠لاان

                               
 

 اياااؿقو جابااااو ِااافات ـوالصاااالل
 چااااىو وااااحاقه چااااكغ ؾق آب قواو

 (3172-3173: َهماو)                

ؾق والٟ اؼحالف هىشىؾ ؾق ٠مایؿ و اؾیاو هكؾهاو ؾق ٌكایٗ هكايی و لهايی هؽحلف، به ٠لاث وكٌاث 
 ٌىؾ:لیل و لال و يماٞ و اؼحالف ياهیؿه هیهحكرك و هحًىٞ ٠الن ؾيیا اوث كه ٠الن كركت، ٠الن 

 ؾق یكی گفحه كه ایى شملاه یكای اواث
 ؾق یكی گفحاه كاه ِاؿ یاک چاىو باىؾ

                         
 

 هككه او ؾو بیًاؿ، اظاىل هكؾكای اواث
 ایااى یكاای ايؿیٍااؿ هگااك هصًااىو بااىؾ

 (495-496َ :هماو)                     
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 اهمّیاثايگااقی ؼاؿا باا هؽلىلاات باىؾ. پاه گكفحاق ٌؿو ؾق ؾام جٍابیهٔمى ایًكه هٍكل ٌباو يیم 
جٍؽیُ و بالًٌاوی جٍبیه و جًمیه ؾق فهن ٠لل كركت اؾیاو ؾق ؾاوحاو هىوی و ٌباو به ایاى اواث كاه هاا 

 بایؿ هیاو جٍبیه و جًمیه شمٟ كًین، يه ایًكه یكی ال آيها قا ايحؽاب كًین: 

 گفاث آو ٌااباولیاى يمااٗ بیهاىؾه هاای
 فااث بااا آو كااه كااه هااا قا آفكیااؿگ

                   
 

 گفااث هىواای: باكااه آوااحث ای فااالو؟
 ایااى لهاایى و چااكغ ال او آهااؿ پؿیااؿ

 (1725-1726َ  :1377هىلىی، )   
 گىیؿ:لفا هىلىی ال لباو ؼؿا به هىوی هی

 هاااا لبااااو قا يًگاااكین و لاااال قا
 يااااٜك للباااین اگاااك ؼاٌاااٟ باااىؾ
 آجٍاای ال ٠ٍااك ؾق شاااو بكفااكول 

                                        

 

 هااااا ؾقوو قا بًگااااكین و ظااااال قا
 گكچااه گفااِث لفااٛ ياؼأااٟ قوؾ
 واااىؼحه شااااو و قوايااااو ؾیگكياااؿ

 (1761-1759َ :)هماو            

٠ًىاو یكی ال ٠لل جكراك اؾیااو های ه١كفحی ايىاو ؾق ًٌاؼث ظمیمث بهثهىلىی همچًیى به هعؿوؾیّ 
٠اهل هن ؾق ؾاوحاو هىوی و ٌباو و هن ؾق ؾاوحاو فیل هىقؾ اٌاقه لكاق گكفحه اواث. هىالياا جىشه ؾاقؾ. ایى 

ايؿ، ؾقباب ٠لث ؼٙای ه١كفحی، بك ٠اهال په ال يمل اؼحالف فهن كىايی كه فیل قا ؾق جاقیكی لمه ككؾه
كیؿ ؾاقؾ و هیهعؿوؾیّ   گىیؿ:ث لىای ه١كفحی ايىاو جأ

 ال يٝكگااااه گفحٍاااااو ٌااااؿ هؽحلااااف
 كیاااک اگاااك ٌااام١ی باااؿیؾق كاااف ه

 ىث و بهحچٍن ظه، همچىو كف ؾو
 چٍاان ؾقیااا ؾیگااك اوااث و كااف ؾیگااك

                            

 

 آو یكااای ؾالاااً لماااب ؾاؾ آو الاااف
 اؼاااحالف ال گفحٍااااو بیاااكوو ٌاااؿی

 يیىااث كااف قا بااك همااه او ؾوااحكن 
 كاااف بهااال ول ؾیاااؿه ؾقیاااا يگاااك

 (1267-1271: َهماو)                  
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جكرك اؾیاو ال ؾیؿ هىلىی يگاه ٜاهكبیى پیكواو اؾیاو اوث، يه پیام وظؿت بؽً ايبیاء، ی١ًی  ٠اهل ؾیگك
ال آيصا كه ٠مىم هكؾم وابىحه به ه١یٍث قولايه بىؾه و يگاه ٠ىاهايه و وٙعی به همىالت ؾیًی ؾاقياؿ، جاالي 

 ًؿ: های ليؿگی ؾيیىی ؼىؾ فهن و جفىیك كًؾاقيؿ جا آو همىالت قا ؾق پیىيؿ با افك
 شاااو گكگاااو و وااگاو ال هاان شؿاوااث

 
 قيگاای اواایك قيااگ ٌااؿچااىو كااه باای

 
 ال يٝكگااااه اواااث ای هغااام وشاااىؾ

                            

 

 هااای ٌاایكاو ؼؿاوااثهحعااؿ شاااو
 (414َ :1377هىلىی، )                    

 ای ؾق شًااگ ٌااؿای بااا هىواایهىواای
 (2476َ :)هماو                               

 اؼااااحالف هااااىهى و گبااااك و شهااااىؾ
  (1258َ :)هماو                               

ايگىق يیم جمریل كٍمكً افكاؾی اواث كاه ؾيباال یاک  بكوك ظمیمثچهاقيفك ؾ٠ىای همچًیى ؾاوحاو 
های لباو هايٟ ال فهن وظؿت ظمیمحًؿ. به همیى ؾلیال ظمیمث هىحًؿ، ولی ٠ؿم اٌحكاک لفٛ و هعؿوؾیث

 ( 122َ:1391پفیكيؿ. )ظصالی، های هح١ؿؾ و گاه هحٕاؾ قا بكؼىؾ هی٠كفايی يیم جاویله١ايی 

ها ال يىق ظمیمث و جىشه به ؼىؾ ايبیاء اواث گكؾؾ، غفلث اهثال هىاقؾ ههن ؾیگك كه هىشب جكرك اؾیاو هی
 كًؿ:ها به شای جىشه به يىق آيها ج١بیك هیكه هىلىی ال آو به جىشه به چكا٢

 ی بًااؿ ؼا٘كهااا ٌااؿه اوااثـكااك هىواا
 ـكااك هىواای بهااك قوپااىي اوااث لیااک
 جاااا لیاهاااث هىاااث ال هىوااای يحااااز

 ایااى واافال و ایااى پلیحااه ؾیگااك اوااث                                          
 گااك يٝااك ؾق ٌیٍااه ؾاقی گاان ٌااىی
 وق يٝااااك بااااك يااااىق ؾاقی واقهاااای

                                                                          

 

 هاوث كه پیٍیى بؿه اواثكیى ظكایث
 يااىق هىواای يمااؿ جىااث ای هااكؾ يیااک

 يااىق ؾیگااك يیىااث ؾیگااك ٌااؿ وااكاز 
 لیک يىقي يیىاث ؾیگاك لآو وكواث 

 لآيكاااه ال ٌیٍاااه اواااث ا٠اااؿاؾ ؾوی
 ال ؾویااای و ا٠اااؿاؾ شىااان هًحهااای

 (1251-1377َ:1257)هىلىی،        

جكیى ٠ىاهل وظؿت ايبیاء و پیكوايٍااو، اٌاحكاكاجی اواث كاه جكیى و هعىقیپه ال ؾیؿ هىلىی ال ههن
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ها و هىایكها اواث ايؿ و اگك اؼحالفی وشىؾ ؾاقؾ فمٗ ؾق قاهپیاهبكاو الهی ؾق همّؿ و هعحىای ؾ٠ىت ؾاٌحه
 وگكيه همّؿ همگی واظؿ اوث. به گفحۀ هىلىی:

ساه اص ؽـام و بؼضـی سا اص ػجـن و بیًی که سه به کؼبه بغیاس اعث: بؼضی سا ساه اص سوم اعث و بؼضی يمی
یا اص طشف هًذ و یمى. پظ اگش دس ساه ها يظش کًی، اخحالف ػظـین و بؼضی سا اص چیى و بؼضی سا اص ساه دس

هـا بـه کؼبـه ايذ و یگايـه و همـه سا دس دسوودذ اعث، اها چىو به همقىد يظش کًی، همه هحفكهبایًث بی
و ػؾـمی و هذبحـی ػظـین اعـث کـه آيجـا هـیچ خـالف هـا سا بـه کؼبـه اسجبـاطی هحفك اعـث و دسوو

هـا بـىد و همقىدؽـاو یکـی بـىد. گًجذ... چىو به کؼبه سعیذيذ هؼلـىم ؽـذ کـه آو جًـگ دس ساه يمی
 (97ؿ : 5148)هىلىی، 

ؾق يهایث جأكیؿ هىاليا ؾق ؾقباب غكله ٌؿو ظمیمث ؾق ظمیمث كه هىشب ايباٌاحه ٌاؿو ٔااللث باك 
ٌاو و ظیكايای ؾق هماام گامیًً ال هیااو ی١ًی جكاكن ظمایك و ؾقهن قفحى ؾاقؾ> اهمّیثٔاللث ٌؿه اوث، 

شاای آيكاه شهااو قا ٌىؾ. ؾق والٟ ؾق ؾیؿ هىلىی بهياپفیك هیهای اِیل و اشحًابایى ظمایك، هىشب جًىٞ
ای ال ؼٙاىٖ قاواث ؾیاؿ كاه واشؿ یک ؼٗ قاوث و ِؿها ؼٗ كس و ٌكىحه ببیًین، بایؿ آو قا هصمى٠اه

ج١بیك ِكاٖ هىحمین ؾق لكآو ال هًٝك هىلىی ایى  قو ال ایىكًًؿ. هایی باهن پیؿا هیها و جٙابكالیجماٟ٘ و جى
ايؿ، بلكه ایى اوث كه ظمایك یافحه ٌؿه و هكٍىفات و هكاٌفات بىیاق هایی ظمیمث قا يیافحهيیىث كه گكوه

هایی ال آيها ٌؿو، ج١ؿؾ و جكرك ها و پاقهاوث و ظیكاو هايؿو ؾق هیاو ایى ظمایك و هصفوب و هىعىق گىٌه
 (27: َ 1377، > وكوي91: 1386َقک: هیک، قا پؿیؿ آوقؾه اوث. )

٘اىق ٠ماؿه يااٜك باه ٌاكایٗ بٍاكی هباظد هٙكض ٌؿه ؾق ایى بؽً آو اوث كه كركت اؾیاو به ۀيحیص
ـهًی،  هایفكْهای ليؿگی، پیًهای شغكافیایی، اؼحالف لهاوهاوث، ی١ًی ٠لل و ٠ىاهلی چىو جفاوت

الیه بىؾو و جٍاكیكی باىؾو ظماایك های ه١كفحی، الیهثاذكپفیكی ال ٠ىاهل ه١كفحی و غیكه١كفحی، هعؿوؾیّ 
ايؿ. البحه ایى جكراك ال هًٝاك ايگاقی و يٝایك آيها ؾق جكرك اؾیاو و ٌكایٟ يمً ؾاٌحهايگاقی و جًمیهؾیى، جٍبیه

های هحًىٞ، و يه به ه١ًای بٙالو همۀ آيهاوث، بلكه هٙلك همۀ اؾیاو و ٌكی١ث ظمايّیثهىلىی يه به ه١ًای 
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هًاؿی ال هكاجبی و جٍكیكی ؾق همه یا اكرك آيها وشىؾ ؾاقؾ و هاك یاک باه هیاماو بهاكه٘ىق ولىلهظمیمث به
و يیم قظمث واو١ۀ الهی ٌایىحۀ قوحگاقی و يصات هىحًؿ. بًابكایى كركت ٠كٔی و ظحای ٘اىلی  ظمايّیث

جٍكیكی آيها يیىث، بلكه هبّیى ایى ظمیماث اواث كاه كراكات و جًاىٞ  ظمايّیثابٙۀ اؾیاو يیم يه جًها يافی ق
هًؿی جٍاكیكی آيهاا ال اؾیاو و اؼحالفات گاه آٌكاق آيها يیم ؾق يهایث هن به وظؿت ظمیمی آيها و هن بهكه

 آو هًبٟ ظمیمث هكجبٗ اوث.

یؼث4  . سابطۀ دیى و ؽش

وظؿت ظمیمث ؾیى و كركت ٜهىقات ؼااقشی آو كاه هباّیى و ظحی هّاؾیك ههن جىشه هىلىی به  ال هىاقؾ 
جىاو به جفكیک او ؾقباب ؾیى و ا٠حماؾ ال ٌكی١ث جىشه ككؾ. ؾق ایى هىقؾ جٍكیكی اؾیاو اوث، هی ظمايّیث

هىاليا بك وظؿت ؾیى، كه همّىؾ ايبیاء الهی بىؾه، و كركت ٌكایٟ كه وابىحه به همحٕایات لهاايی و هكاايی 
يهؿ. ؾق والٟ هىلىی به اهك ـاجی و اهىق ٠كٔای فاكاواو ؾق ؾیاى ه١حماؿ اواث، ییؿ هیبىؾه اوث، ايگٍث جأ

كه ـاجی ؾیى، هماو ظمیمث الهی و ٠كٔیات آو همااو ٌاكایٟ و اظكاام فمهای اواث كاه ؾق آئایى ؾقظالی
٘اىقكلی گكؾیؿه اوث، اگكچه همّؿ و همّىؾ يهایی همۀ ایى ٌكایٟ به حصّلیه هىوی، ٠یىی و هعمؿ

> ظىایًی، 121: 3َ، ز1971)قک: ٠الهاه ٘با٘باایی، كًًؿ. ظمیمث ؾیًی اوث كه آيها ٘لب هیهماو 
 به گفحۀ هىلىی: ( 258-254: 1393َ

 هاااای يماااال و قوله قاایاااى ٠اااكْ
 يمااال يحاااىاو كاااكؾ هاااك ا٠اااكاْ قا 
 جاا هباؿل گٍاث شاىهك لیاى ٠ااكْ

                                           

 

 ايحفاایچااىو كااه الیبماای لهااايیى 
 لیاااک ال شاااىهك بكياااؿ ا٠اااكاْ قا

 چىو ل پكهیمی كه لابال ٌاؿ هاكْ 
 (946-948: 1377َ)هىلىی،      

گكایاو، بكای ا٠كاْ ؾق قویؿو باه ظمیماث هٙلاىب ؾیاى، يماً البحه هىلىی بكؼالف ؼیلی ال كركت
 ؾايؿ:ههمی لائل اوث و يصات و قوحگاقی قا به آيها يیم وابىحه هی
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 يمال و ظٍاك گك يبىؾی هك ٠كْ قا
 هاا يمال ٌاؿ لاىيی ؾگاكایى ٠اكْ

                           
 

 ف١اال، بااىؾی با٘اال و الااىال لٍااك
 ظٍاااك هاااك فاااايی كاااىيی ؾگاااك

 (961-961َ :)هماو                  

پیىيؿ هًٙمی گىهك و ِؿف ؾیى  باا پىواحۀ آو و ٔاكوقت وشاىؾ آيهاا باكای  اهمّیثپه ال ؾیؿ هىاليا 
 گىیؿ:هافیه هیايكاق يیىث> لفا ؾق ایى باب ؾق فیهؾاقاو لابل ؾیى

دايه لیغی سا اگش هغضػ سا جًها بکاسی، چیضی يشویذ. چىو با پىعث به هن بکاسی، بشویذ. پـظ دايغـحین 
که فىست يیض دسکاس اعث و يماص يیض دس باطى اعث: الفلىه اال بذضىس الملب. اهـا البـذ اعـث کـه بـه 

: 5148کًی. به ظاهش آيکه بهشه هًذ ؽىی و به همقـىد سعـی. )هىلـىی، فىست آسی و سکىع و عجىد 
 (541ؿ 

جٍكیكی، ٌكایٟ و اظكام  ظمايّیثظاِل ال جفكیک ا٠حماؾات و ٌكی١ث آو اوث كه ؾق قویككؾ  ۀيحیص
فمهی ش١ل بالفات الهی هىحًؿ> اها لّؿ بالفات او يیىحًؿ. به بیاو ؾیگك هاؿف، همااو جماكب باه ؼاؿا و 

ؾهؿ، اها بكای قویؿو به چًیى همّىؾ بالافات ك اوث كه هغم و هىحۀ اؾیاو الهی قا جٍكیل هیقویؿو به ظ
و اِیلی جمیؿ به ٌكی١ث الهی ؼاِی يیم اللم اوث، اگكچه آو ٌكی١ث ؼىؾ همّىؾ يیىاث بلكاه ووایله 

بكؼای ؾاقی ها اوث. په جًىٞ ٌكایٟ و كمال  اوث، اها ق٠ایث آو ٌكٖ و وویله، اهكاو ظّىل غایث ؾیى
كیؿ بك هىحه و شىهك اؾیاو الهی اوث.  بك بكؼی ؾیگك، يٍاو  ؾهًؿۀ پفیكي كركت ٌكایٟ ؾق ٠یى جأ

 . جفکیک ساه دك اص باطل1

كیؿ او باك قاه ظاك و شاؿایی آو ال قاه  ظمايّیثهای باقل ال ویژگی جٍكیكی هىقؾ يٝك هىلىی ؾقباب اؾیاو جأ
گكایای گكایی هٙلاك و يىابیها و یا ٠ؿم گكایً به كركتقاهبا٘ل و اشحًاب ال ظك یا با٘ل جلمی ككؾو همه 

كیاؿ  اوث. هىلىی بك ٔكوقت وشىؾ ظك و ظمیمث كه هًصك به جٝاهكات گىياگىو با٘ال گكؾیاؿه اواث، جأ
و يه با٘ل هىحًؿ، ٔمى ایًكه وشىؾ جٍكیكی ظك با٠د ٌؿه اوث جاا ؾاقؾ. په ؾق ه١ككۀ آقاء، يه همه ظك

كیاؿ ؾاقؾ كاه لهیًۀ شلىه يمایی و بالاق پافیك ؾيیاا كراكت هاهّیاثگكهی با٘ل فكاهن گكؾؾ. هىاليا همچًیى جأ
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ٌاىؾ> لیاكا ؾق بىایاقی ال ها ال جٍؽیُ ظك هایهىشب آهیؽحگی ظك و با٘ل ؾق ایى ؾيیا و ياجىايی ايىاو
 ٌىؾ:هىاقؾ با٘ل ؾق لبان ظك بك آيها يمایاو هی

 هاان چًاااو كااه هككىاای ؾق ه١كفااث
 كااكؾه ٌاااكضفلىاافی ال يااىٞ ؾیگاااك 

 ليااؿو آو ؾگااك بااك هااك ؾو ١ً٘ااه هاای
 هاا لاو ؾهًاؿهك یاک ال قه، ایاى يٍااو
 اياؿ ایاى هماهایى ظمیمث ؾاو، يه ظاك

 ظااك، بااا٘لی يایااؿ پؿیااؿلاو كااه باای
 گاااك يباااىؾی ؾق شهااااو يماااؿی قواو

    جااا يباٌااؿ قاوااث، كاای باٌااؿ ؾقو٢                                                                  
 ؼكياااؿبكاهیاااؿ قاواااث، كاااژ قا هااای

 گاااك يباٌاااؿ گًاااؿم هعباااىب ياااىي
                                                                                     

 

 كًااؿ هىِااىف غیباای قا ِاافثهاای
 باااظری هااك گفااث او قا كااكؾه شااكض 
 كًاااؿو آو ؾگاااك ال لقق شاااايی هااای 

 ايااؿجااا گماااو آیااؿ كااه ایٍاااو لاو ؾه
 اياااؿ ایاااى قهاااهياااه بكلااای گمكهااااو

 للاااب قا ابلاااه باااه باااىی لق ؼكیاااؿ 
 هااا قا ؼااكز كااكؾو كاای جااىاوللااب 

 گیاااكؾ فاااكو٢آو ؾقو٢ ال قاواااث هااای
 لهاااك ؾق لًاااؿی قوؾ آيگاااه ؼىقياااؿ
 چااه بااكؾ گًااؿم يمااای شااىی فااكوي

 (2961-2971: 1377َ)هىلىی،   
ها ؾايىاحه و وشاىؾ هًٍأ ٜهىق با٘لهای هؽحلف هكؾم ال ظمیمث قا ؤىض ؾق ایى ابیات، فهنهىاليا به

كًؿ. ٔمى ایًكه او يیم ال ايعّااق ظاك یاا با٘ال ؾق گاكوه های با٘ل ه١كفی هیظك قا ؾلیل شىالو ايؿیٍه
ؾاياؿ. همچًایى هىلاىی هًاؿ های٘اىق جٍاكیكی ال هاكؾوی آيهاا بهاكهؼاِی اشحًاب ككؾه و همگاو قا به

ًٌاوؿ كه ؾق ٘ىل و قاوحای ظمیماث اِایل و ياه ث هیهای هؽحلف ال ظمیمث قا جا آيصا به قومیبكؾاٌث
كًاؿ و هاایی قواو باك قوی آب جٍابیه هایؾق ٠كْ آو باًٌؿ. ؾق ایى لهیًه او اؾیاو و هفاهب قا باه كٍاحی

واالؾ و ال هؽا٘اب ؼاىؾ هاا باا یكاؿیگك هايًاؿ هایهای هفهبی قا به جّااؾم كٍاحیاؼحالف و لیل و لال
ى(، به آِب آب )ظمیماث هٍاحكک اؾیااو(، اهحماام وقلؾ )ق.ک:هٍایؿی، ؼىاهؿ به شای يٝك ؾق آب )ؾی هی

1391 َ :99:) 
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 ای جااى ؾق كٍااحی جااى قفحااه بااه ؼااىاب
 قاياااؿيآب قا آبااای اواااث كاااى هااای

 ایاای چااىو گیاااه ايااؿق لهاایىبىااحه
 لیااک پایااث يیىااث جااا يملاای كًاای
 چااىو ظیااات ال ظااك بگیااكی ای قوی

                                                                                          

 

 آب قا ؾیاااااااؿی يگاااااااك ؾق آِب آب
 ؼىاياؿيقوض قا قوظی اوث كاى های

 یماایى وااك بصًبااايی  بااه باااؾی باای 
 یگاال بااك كًاا یااىهگااك پااا قا ال یااا

 قویبااه ٌااىی هىااحغًی ال گاال، هاای
 (1273-1283: 1377َ)هىلىی،     

هاا اواث كاه ظك ؾق ايؿیٍۀ هىلىی، وشىؾ بكؼای آؾم ٠لث ؾیگك ٜهىق با٘ل و ؼىؾيمایی آو ؾقهمابل
كًًؿ. او ایى كاق قا به پیكوی ال يماكوؾ باه شاای شای پیكوی ال ؼؿای ظمیمی، ؼىِؾ ٌیٙايی قا ٠باؾت هیبه

 كًؿ:پیكوی ال ابكاهین ج١بیك هی

 ؾق جى يماكوؾی اواث ؾق آجاً هاكو
                     

 
 قفاااث ؼاااىاهی اول اباااكاهین ٌاااى

 (1619َ  :)هماو                        
كیؿ بك گمكاه ٌؿو بكؼی ال ايىاو ها، يصات قا ؾق پیكوی ال پیك ؾايا و ؾق والٟ اولیاء اللاه هىلىی ٔمى جأ

ؾهؿ ؾق ؾیؿ او قهیابی به يصات و قوحگاقی يیالهًؿ قاهًماا و واالک ظمیماث بایى ؾايؿ كه ایى يٍاو هیهی
 اوث:

 یااك ایااى واافكپپیااك قا بگاامیى كااه باای
 ایآو قهااای كاااه باقهاااا جاااى قفحاااه

 ال يباااای بٍااااًى ٔااااالل قهااااكواو
                                                

 

 هىث باه پاك آفاث و ؼاىف و ؼٙاك
 ایلااااالوول ايااااؿق آو آٌاااافحهباااای

 كااه چااه ٌاااو كااكؾ ابلاایه بااؿ قواو
 (2951و  2944، 2943: َهماو)  

هٙلاك و  گكایاياۀا، قّؾ هكگىياه يگاكي كراكتال هًٝاك هىاليا يحیصۀ بىیاق ههن ال جفكیک ظاك و با٘ال
ؾهؿ بلكه جأكیؿات ًٌاؼحی قا يمیگكایی ه١كفثگكایی اوث. ؾقوالٟ هًٙك ٠كفايی هىلىی اشالۀ يىبی يىبی
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 هإّیاؿاو بك شؿایی ِكاٖ ال ٔالل و يیال ايىاو به هكٌؿ و قاهًما ال یک وى و پفیكي جكرك اؾیاو و ٌاكایٟ، 
هًؿی اؾیاو ال ظك و با٘ل اوث. ٔمى ایًكه ظاك باىؾو یاک ؾیاى يیام باه ی او به هیماو بهكهيگكي جٍكیك

هًاؿی بیٍاحكی جٍاكیكی بهاكه  ظمايّیثهمۀ پیكواو آو ؾیى يیىث، بلكه جًها آو پیكوايی ال  ظمايّیثه١ًای 
 ؾاقيؿ كه ٔمى جّفیۀ با٘ى، ؾق قاه يبىی ولىک يمایًؿ.

 دیگش. بشجشی جؾکیکی اعالم بش ادیاو 3

جٍكیكی ؾق يگكي ٠كفايی هىلىی به اؾیاو، اذبات بكجاكی و ج١االی اواالم و  ظمايّیثال لىالم هًٙمی ؾیؿگاه 
بك جمام ايبیاء پیٍیى اوث. به همیى ؾلیل، هىلىی ؾق هىأٟ گىياگىو آذااق ؼاىؾ   افٕلیث پیاهبك اوالم
اٌااقه ؾاقؾ كاه ظاِال آيهاا فٕال و بكجاكی   هایی ال اوالم و لكآو و قوىل اككمؾق ایى لهیًه بك ویژگی

جىاو به يىبث به اؾیاو و پیاهبكاو الهی لبلی اوث. ال شمله ایى هىاقؾ هی جٍكیكی اوالم و پیاهبك ؼاجن 
جأكیؿات هىلىی بك هعىقیث اوالم يىبث به اؾیاو ؾیگك، شاوؾايگی لكآو، شاه١یث اوالم، بكجاكی و كاهال 

الث ٠ام و شهايی ایى قوىل الهی جىشه يمىؾ. ال هىاقؾ ههن هىقؾ يٝاك ، و قو بىؾو قوىل گكاهی اوالم
كیؿ بك وشىؾ ِاظب ِوك و ايىاو كاهل ؾق ؾاوحاو چهاق يفكی اوث  هىلىی ؾقباب بكجكی جٍكیكی اوالم جأ
كه هكیک ال ايگىق ج١بیك ؾیگكی ؾاقيؿ. هىاليا په ال ـكك ایى ؾاوحاو و وشىه اؼحالف لباو و فهن آيها، اٌاقه  

ٌىؾ، ٔمى ایًكه ؾق هًٙاك هىلاىی، كًؿ كه جًها با وشىؾ ِاظب ِوك، اؼحالف آيها به وظؿت هبؿل هیهی
 هّؿاق ٠یًی ِاظب ِوك و ايىاو كاهل اوث:  قوىل گكاهی اوالم

 ِااااظب ِواااكی ٠میااام ِاااؿ لبااااو
 پااه بگفحاای او كااه هااى لیااى یااک ؾقم

 ؾغااالچاااىو كاااه بىاااساقیؿ ؾل قا بااای
 ٌااىؾ چاااق المااكاؾیااک ؾقهحاااو هاای

 گفااث هااك یكحاااو ؾهااؿ شًااگ و فااكاق
       

  

 گاااك باااؿی آيصاااا باااؿاؾی ِلعٍااااو
 ؾهااااانآقلوی شملحااااااو قا هااااای 
 كًااؿ چًااؿیى ٠ماالایااى ؾقهحاااو هاای 

 اّجعاااؾٌااىؾ یااک، ل هاایچاااق ؾٌاامى 
 قگفااااث هااااى آقم ٌااااما قا اجفااااا 
 (3691-3687: 1377َ)هىلىی،      
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 هااان وااالیماو هىاااث اياااؿق ؾوق هاااا 
 قا یااااااؾگیك  ةلاااااىل ِاو هاااااى اهااااا

 یيبىؾوااث اهحاا یگفااث ؼااىؾ ؼااال
 هااا قا چًاااو یكااؿل كًااؿهااك٢ شاااو

                          

  كااى ؾهااؿ ِاالط و يمایااؿ شااىق هااا
 جااااا بااااه اال و ؼااااال فیهااااا ياااافیك
 ال ؼلیفاااه ظاااك و ِااااظب همحااای

 غاال كًااؿغااً و باایكاام ِفاٌاااو باای 
                                (2981: َ 1377هىلىی، )                  

لؾایای بؽاً و اؼاحالفها به يمٙۀ وظاؿتؾهؿ كه همىاقه اؼحالف يٝكها و ؾیؿگاهایى ابیات يٍاو هی
همۀ اؼحالفات ؾق آو يهفحه اوث. پاه، اؾیااو يیام ؾق ٠ایى ؾاٌاحى اؼحالفاات  لّىتٌىيؿ كه وشه ؼحن هی

هاايٟ ه١ایاب آيهاا ٌىيؿ كه آو ؾیى و پیاهبك، شااهٟ فٕاایل و گىياگىو، ؾق ؾیى و ِاظب ٌكی١حی ؼحن هی
٘ىق ؼاَ بك اولىّیث و بكجكی ؾیى اواالم يىابث اوث. بكایى اوان، هىلىی ؾق هىأٟ گىياگىو هرًىی، به

كیؿ او بك بكجكی جٍكیكی اوالم، ج١بیك اوالم باه هراباه  به اؾیاو الهی ؾیگك اٌاقه ؾاقؾ. ؾق ایى لهیًه، اولیى جأ
واالم همچاىو ؾقؼٍاًؿگی ٌاب لاؿق ؾق هیااو ا ظمايّیاثهاواث، ی١ًای ؾق هیاو همۀ ٌب: ٌب لؿق;

 های ؾیگك اوث، ولی همكى اوث جاظؿوؾی پًهاو ال يٝكها و هىقؾ ٌک و جكؾیؿ باٌؿ: ٌب

 هااا يهاااوظاك، ٌااب لااؿق اوااث ؾق ٌااب
 هااا بااىؾ لااؿق، ای شااىاويااه همااه ٌااب

 
 اياؿ، اظممای اواثآيكه گىیؿ شمله ظاك

                                 

  

 ی قا اهحعااااوجاااا كًاااؿ شااااو هاااك ٌاااب
 هاااا باااىؾ ؼاااالی ال آوياااه هماااه ٌاااب 

 (2973-2974: ُِهماو)                   
 وايكه گىیؿ شملاه با٘ال، او ٌامی اواث

 (2981)هماو: َ                                  

هىٔاىٞ  ىایا ؾهؿ و هن بكاوالم قا يٍاو هی ظمايّیثهكاجبی ىای ایى ابیات هىلىی هن بكجكی ولىلهعف
ؾاقياؿ، ٔامى ایًكاه ايعّااقگكایی  ظمايّیاثای ال يهؿ كه ؾیگك اؾیاو الهی و گاه غیكالهی يیم بهكهِعه هی

ٌىؾ. ظمیمث آو اوث كه ؾق ولىلۀ جٍكیكی اؾیاو، اواالم، ًٌاؼحی يیم ايكاق هیًٌاؼحی و يصاته١كفث
آوايی يیىث، همچىو ٌاب لاؿق كاه  ؾاقاو اؾیاو ؾیگك كاق ؾیى بكجك اوث، اها جٍؽیُ بكجكی آو بكای ؾیى
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جٍؽیُ آو ال ٠هؿۀ هككىی واؼحه يیىث> لیكا اهحماز ظاك و با٘ال ؾق ؾيیاای هااؾی جاظاؿوؾی هاايٟ ال 
 جك گكؾیؿه اوث. جٍؽیُ ظِك بكجك و هحكاهل

كیاؿ  هىلىی كیؿ بك یكی بىؾو گىهك و ظمیمث اؾیاو و وظؿت بؽٍی، باك شاه١یاث اواالم جأ ، ٔمى جأ
جٍكیكی، آو اوث كه هك ؾیى الهای يىابث باه  ظمايّیثالم هًٙمی ولىله جٍكیكی اؾیاو و ؾاقؾ> لیكا ال لى

يعىی كه ؾق يهایث ؾیى ؼاجن بایؿ شاهٟ كماالت اؾیاو پیٍیى و هاايٟ يماایُ و جك باٌؿ بهؾیى پیٍیى كاهل
هىلىی اهكی یمیًی جعكیفات قاه یافحه ؾق هحىو ؾیًی آيها باٌؿ. بكایى اوان، ال آيصا كه ؼاجمیث اوالم بكای 

 اوث> په شاه١یث و شهايی بىؾو يیم ال لىالم هًٙمی ایى ؾیى ؼاجن اوث:

 آو يااؿایی كااه اِاال هااك بايااگ و يىاوااث
 جاااكک و كاااكؾ و پاقوااای گاااى و ٠اااكب
 ؼىؾ چه شای جكک و جاشیک اوث و ليگ؟
 هاااك ؾهااای ال وی همااای آیاااؿ ّالىاااث

 آیاااؿ بلااای ل ایٍااااو، ولااایگاااك يمااای
 
 ىاااث یاااک يااااهً ولااای الاااؿولحیىه

             
 پاااه هعماااؿ ِاااؿ لیاهاااث باااىؾ يماااؿ

                                          

  

 ؼىؾ ياؿا آو اواث و ایاى باالی ِؿاواث
 گااىي و لاابفهاان كااكؾه آو يااؿا، باای

 فهن كاكؾه اواث آو ياؿا قا چاىب و واًگ
 گكؾياااؿ هىاااثشاااىهك و ا٠اااكاْ هااای

 آهؿيٍااااااو ال ٠اااااؿم باٌاااااؿ بلااااای
 (2117-2111َ: 1377)هىلاااىی،         

 هىاااث یاااک ي١اااحً اهاااام المبلحااایى
 (3618َ :)هماااو                                  

 ظاال و ٠مااؿ یلايااک ظاال ٌااؿ ؾق فًااا
 (751َ :)هماو                                     

يیام ؾق ق ن   ظال ال لىالم كاهل و شاهٟ بىؾو اوالم آو اوث كه قوىل ایى ؾیى، ی١ًی پیااهبك اكاكم
قا اكمال پیااهبكاو و ؾق ق ن هاكم   جكیى آيها باٌاؿ> لافا هىالياا، ظٕاكت هعماؿولىله ايبیاء و كاهل

 ؾهؿ:هؽكو٘ی شاه١ۀ آقهايی ؼىؾ لكاق هی
 ليًاااؿياااام اظماااؿ جاااا اباااؿ بكهااای   هااااا يااااام ٌاااااهاو بككًًااااؿال ؾقم
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 يااام اظمااؿ، يااام شملااه ايبیاااء اوااث
 

 بهك ایى ؼاجن ٌؿه اوث او كه به شىؾ
 باكؾ اواحاؾ ؾواث چىو كه ؾق ١ًِث

 ؾق گٍااااؾ ؼاااحن هاااا، جاااى ؼااااجمی
 هىاااث اٌااااقات هعماااؿ الماااكاؾ

 
 هاااایی كايبیااااء بگفاٌاااحًؿ        ؼاااحن
                                                           

 

 چىو كه ِؿ آهؿ، يىؾ هن پیً هاوث
  (1115-1116: 1377َ)هىلىی،    

 باىؾ و ياه ؼىاهاؿ كاه باىؾ هرل او ياه
 يه جى گىیی  ؼحن ١ًِث بك جى اواث؟
 ؾقشهااااو قوض بؽٍااااو، ظااااجمی
 كاال گٍاااؾ ايااؿق گٍاااؾ ايااؿق گٍاااؾ 

 (171-174َ  :)هماو                      
 آو باااه ؾیاااى اظماااؿی بكؾاٌاااحًؿ

                              (165َ  :)هماو                                
ؾق ولىاله جٍاكیكی   ال لباو هىلىی ؾق بیاو كمال ؾیى اوالم و ِؿقيٍیًی قوىل اكاكمایى ابیات 

كیاؿ ؾاقؾ كاه پیااهبك اواالم ؾق   ايبیاء الهی بىیاق گىیا اوث. او ؾق ایى ابیات بك ایى آهىلۀ بىیاق ههن جأ
ىق كه ٠اؿؾ ِاؿ ٘همایىه با همۀ ايبیاء الهی پیٍیى، چىو ٠ؿؾ ِؿ ؾق همایىه با ٠ؿؾ يىؾ اوث> ی١ًی هماو

يیم ؾاقای همۀ كماالت ايبیااء   واشؿ همۀ كماالت ا٠ؿاؾ هالبل ؼىؾ ال شمله يىؾ اوث، ظٕكت هعمؿ
٘اىق يیام ؾق ظٕاكت  باٌؿ> اها ؾق ٠ؿؾ ِؿ كمالی هىث كه ؾق ا٠ؿاؾ لبلی يیىث، هماوپیً ال ؼىؾ هی

ؾلیل هىلىی يام هعماؿ و ياام هن كماالجی اوث كه ؾق پیاهبكاو الهی لبلی وشىؾ يؿاقؾ. به همیى  هعمؿ
: 1388ٌاؿيی يیىاث. )چیحیاک، ٌاؿيی و با٘الؾايؿ كه با آهاؿو ؾیاى شؿیاؿی يىاػؾیى او قا ابؿی هی

اٌااقه ؾاقؾ، ایًكاه او قواىل قظماث و   ( هىلىی همچًیى به يمً وظؿت بؽً قوىل اكاكم623َ
 ؾهًؿۀ اهث واظؿۀ ؾیًی اوث:جٍكیل

 گفااث ؼااىؾ ؼااالی يبااىؾ اوااث اهحاای
 گكؾياااؿ همچاااىو والاااؿه  هٍااافماو

 يفااه واظااؿ ال قوااىل ظااك ٌااؿيؿ
 

 ال ؼلیفاااه ظاااك و ِااااظب همحااای
 هىااالمىو قا گفاااث يفاااه واظاااؿه

 وقيااه هكیااک ؾٌاامى هٙلااك ٌااؿيؿ 
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 2951و  2944، 2943: َهماو)                                                                    
و شاوؾايگی لكآو و غلبۀ ؾیى او بك همۀ اؾیاو به ؼىاوث   هالی قوم همچًیى بك بكجكی پیاهبك اوالم

و ٠لاى  ظمايّیثقوؿ هًٝىق ال غلبه، غلبۀ يٝاهی يیىث بلكه ٜاهك ٌؿو الهی اٌاقه ؾاقؾ، كه البحه به يٝك هی
 باٌؿ:ها و پیكواو اؾیاو ؾق يهایث اهك هیو بكجكی ایى ؾیى ؼاجن بكهمه یا اكركیث ايىاو

 اف ظااكهّااٙفی قا و٠ااؿه كااكؾ الٙاا
 هاااى كحااااب و ه١صااامت قا قاف١ااان
 چاككاياااث ٌاااهكها گیكياااؿ و شااااه
 جااااا لیاهااااث بااااالیً ؾاقیاااان هااااا
 هىااث لااكآو هااك جااى قا همچااىو ٠ّااا

                                             

 

 گاااك بمیاااكی جاااى يمیاااكؾ ایاااى وااابك 
 بااایً و كااان كاااى قا ل لاااكآو هااااي١ن
 ؾیااى جااى گیااكؾ ل هاااهی جااا بااه هاااه 

 ؾیااى ای هّااٙفیجااى هحااكن ال يىااػ 
 كفكهااااا قا ؾقكٍااااؿ چااااىو اژؾهااااا

 (2951و  2944، 2943: َهماو)  

ث. 7  سدمث الهیۀ جؾکیکی ادیاو و گغحش  دمايی 

جٍااكیكی اؾیاااو بااك ؾو اِاال ههاان  ظمايّیااث٘ااىق كااه ؾق ابحااؿای ایااى جعمیااك بیاااو ٌااؿ قویكااكؾ هماااو
اؾیااو الهای و گااه غیكالهای  ًٌاؼحی هحكی اوث. اِل اول هبّیى آو اوث كه همۀًٌاؼحی و يصاته١كفث

ایى ههن اواث  گك بیاوهكاجب جٍكیكی ال ظمیمث هح١الی ظك بكؼىقؾاق هىحًؿ. اِل ؾوم هن ٘ىق ولىلهبه
شاى گٍاىؾه های ظمیمث٘ىق جٍكیكی بكای پیكواو همۀ اؾیاو الهی و ؼؿاباوقاو و ايىاوكه قاه يصات يیم به

ه هیماو يمؾیكی باه ظمیماث هح١االی ال فیىٔاات ظاك ج١االی ها باوث. ؾق يحیصه پیكواو همۀ اؾیاو و يعله
های ؼؿاباوق كه همكاى گكؾيؿ. ایى يگكي همچًیى بكای همۀ ايىاوهًؿ بىؾه و ال ايىاق آو هىحفیٓ هی بهكه

های اؾیاو الهی يمیىحه باًٌؿ و ظحی بكؼی ؼؿاياباوقايی كه ؾق لياؿگی ؼاىؾ ؾق شىاحصىی اوث ؾق وًث
هًاؿی جٍاكیكی ال ايؿ، به فكاؼىق ظال و و١ٔیث آيها بهاكهاؼالق ظىًه ليؿگی ككؾهايؿ و هٙابك ؼؿا بىؾه

كیاؿ ظمیمث و يصات قا به قومیث هی ًٌاوؿ. همچًیى ؾق ایى قویككؾ باك قظماث واوا١ۀ ظاك ج١االی جأ
كه همكى اواث بكؼای ال ايؿ ؾقظالیها هٍمىل قظمث الهی ٌؿهگكؾؾ، ی١ًی همیى به كه همۀ ايىاو هی

 ؼبك باًٌؿ. هىاليا يیم بكایى ظمیمث اٌاقه ؾاقؾ:آو بیآيها ال 
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 ظااؿ قوايااه هااك لهاااوقظمااث باای
 شاهاااه ؼفحاااه ؼاااىقؾ ال شاااىی، آب

 ؾوؾ كآيصاااای باااىی آب هىاااثهااای
             

 

 ایااااؿ ال ؾقک آو ای هكؾهاااااوؼفحااااه
 ؼفحااه ايااؿق ؼااىاب، شىیااای وااكاب 

 لیاااى جفكاااك قاه قا بكؼاااىیً بىاااث
 (3314-3316َ :1377)هىلىی،  

كیؿ ؾاقؾ كه لهیًه ۀهم ۀبكایى اوان هىلىی بك هؿایث ٠اه های آو جىوٗ ايبیاء الهی فكاهن گٍحه هكؾم جأ
 اوث:

 ايبیااااء گفحًاااؿ يىهیاااؿی باااؿ اواااث
 ال چًااایى هعىاااى يٍاااایؿ يااهیاااؿ
 ای بىااا كاااقا كااه اول ِاا١ب گٍااث
 ب١اااؿ يااهیاااؿی بىااای اهیؿهاواااث

                                                                 

 

 ظؿ اوثهای باقی بیفٕل و قظمث
 ؾوااث ؾق فحااكاک ایااى قظمااث ليیااؿ
 ب١ؿ ال آو بگٍاؾه ٌؿ واؽحی گفٌاث
 ال پی ٜلمث بىای ؼىقٌایؿها اواث

 (2922-2925َ :)هماو                
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 يحیجه گیشی
به العاو گىيااگىو ؾق  قو الایىجٍكیكی اؾیاو غافل يیىث>  ظمايّیثو كاقككؾ ویژۀ  اهمّیثهىلىی ال جىشه به 

كاه  ؾايؿهیقا اِل وظؿت  اوان همۀ اؾیاووی بكاوان يگكي ٠كفايی ؼىؾ . كًؿ بكآو جأكیؿ هیآذاق ؼىؾ 
باٌاؿ. ال واىی ؾیگاك، ال لىالم آو وظؿت ٘ىلی و جٍكیكی ؾ٠ىت ايبیاء الهی به هماو اِل وظاؿايی های

های هحكرك پیكواو آيها هن جىشاه ؾاقؾ. هٙاابك اِال بیكويی ايكاقياپفیك اؾیاو و فهن هىاليا به وال١یث كركت
 هوظؿت ؾق كركت و كركت ؾق وظؿت، هىلىی، كركت ؼاقشی اؾیاو قا ه١لىل ٠لل فاكاواو ؾيیاىی  ال شملا

م بكؾ. اهاا ياقا  ؾايؿهیها  هايًؿ آو لهايی، هعؿوؾیث ه١كفحی آؾهیاو و ها، جفاوت ٌكایٗ هكايی وجفاوت فهن
قشىٞ اوث، ٔمى ؾهؿ كه كركات ٜاهكی اؾیاو ؾق ٠یى ظال  به وظؿت هح١الی باً٘ی لابلهىلىی يٍاو هی

های یكىااو ال ظمیماث هًؿیهای هىاوی و بهكه٠كٔی يیىث، ی١ًی اؾیاو ؾاقای ؾا٠یه ،ایًكه كركت اؾیاو
ؾهؿ كه به ؾقشات هحفاوت ال ظمیمث هیٌاو يٍاو هایهٙلك يیىحًؿ، بلكه قابٙۀ ٘ىلی آيها و جفاوت آهىله

 ظمايّیاثبًاؿی آيهاا ال هًٝاك بكياؿ. همچًایى اللهاۀ هًٙمای جفااوت ٘اىلی اؾیااو ؾقشاههٙلك فیٓ هی
٘ىق جٍكیكی هىحًؿ، بلكه ظك به و يه ظك با٘ليه ًٌاؼحی اوث> ی١ًی همۀ اؾیاو ًٌاؼحی و يصاته١كفث

جٍكیكی اؾیاو، ؼحن ایاى ولىاله باه  ۀيحیصۀ هًٙمی ولىل و ولىله هكاجبی هیاو آيها جىلیٟ ٌؿه اوث. په
 يعىی كه آيها واشؿ همۀ كماالت اؾیاو و ايبیاء پیٍیى باًٌؿ. ؾیى الهی ؼاجن و قوىل ؼاجن اوث به

قوؿ هىلاىی ظااهی جٍكیكی، كه به يٝك هی ظمايّیثًٌاؼحی قویككؾ ًٌاؼحی و يصاته١كفث اهمّیث
ٌاو و ا٠ٙاای كیفاك و ها و بالؼىاوث آؾهیاو هٙابك ٘الثؾقباقۀ همۀ ايىاوآو اوث، ق٠ایث ٠ؿالث الهی 

و جالي و ٠مل ِالط آيها اوث كه ایى هٙابك ظكمث و قظمث واوا١ۀ الهای  ظمايّیثپاؾاي هٙابك هیماو 
آهیم و گفحگىی بایى ایماايی ياه ٍك ِلط و هممیىحی هىالمثبّ جىايؿ هُ باٌؿ. ایى ؾیؿگاه همچًیى هیيیم هی

ها ظاك ظیاات و ظاك ؾاقاو و ؼؿاياباوقاو يیم ٌىؾ> لیكا هٙابك ایى ؾیؿگاه همۀ ايىاو ا ؾیًؿاقاو بلكه ؾیىجًه
جىايین با جكیه باك كًًؿ، ظك اوث. ٔمى ایًكه ها با پفیكي ایى ؾیؿگاه هیبیاو آو چیمی قا ؾاقيؿ كه فكك هی

و ج١اهل فككی ؾاٌحه باٌاین. ؾق يحیصاه  آهیمها، لیىث هىالمثاٌحكاكات فككی و ايىايی با اكركیث ايىاو
 ویژه با جكیه بك ٠كفاو هىلىی ٌایىحه و يیال شهاو اهكول اوث.جكویس ایى ايؿیٍه به
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 ها يىؽثپی
 
ىقالیمم ؾق ايؿیٍه ليمؿی بك پ;مؿم، الىاؾات ظصالی و ِالعه غًٕفكی ه. بكای يمىيه قشىٞ كًیؿ به: بهصث1

وا ةی، :هىلىی گكایی ؾیًی ؾق هرًىی بكقوی كركت;> شلیل هٍیؿی و شمال فكلايه، 7935، جابىحاو 70، ييمأ
، ا ی ووۀپژ هػً ه، :وظؿت اؾیاو ال ؾیؿگاه هىاليا;> ٠بؿالكٔا هٝاهكی، 7937، بهاق 95، يهارفثوۀآیً، :هىلىی

ث با جكیه بك آقاء ٠كفايی يمؿ و بكقوی پلىقالیىن ظمايیّ ;> هاشك آویً و لاون كاكایی، 7913، پاییم و لهىحاو 1ي
 .7939، 36، يش  یأاووخر ، :ایى ٠كبی و هىلىی

گكایی هٙلك به هًابٟ لیك هكاش١ه يماییؿ: گكایی و كركتقویككؾ ايعّاقگكایی، ٌمىل های كلی وهویژگی ۀ. ؾقباق2
و یًی، (7916)شاو ، هیک وپلورالیطن گلیى  ،يٍك ٠لن> قیچاقؾل :٠بؿالكظمى گىاهی، جهكاو ۀ، جكشمهت ظریو ر

ايحٍاقات  :ض، لنقٔا گًؿهی يّكآباؾی و اظمؿقٔا هفحا ۀ، جكشمر یکر ه یوهخحلفوةهوپلورالیسمو یًی، (7910)
 ؾايٍگاه اؾیاو و هفاهب.

گكایی كركت;، (7931) الله لؿقت ،: لكبايیۀگكایی جٍكیكی، قشىٞ كًیؿ به همالكركت شایگاه اوالم ؾق ۀ. ؾقباق 3
 .7931، جابىحاو 37، يضی ضثوهحا لیه، :ؾیًی جٍكیكی: قاهی يىؾق بالايؿیٍی بكای ِلط بٍكی
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 هًابغ و هآخز
با جكیاه باك آقاء ٠كفاايی  ظمايّیثيمؿ و بكقوی پلىقالیىن ;(، 1393آویً، هاشك> كاكایی، لاون ) .1

 .5-32، ُِ 26، يش  یأاووخر ، :و هىلىی ٠كبی ىبا
 يٍك اوالهی. ، جهكاو:فطیرو ويمأو وجعلیلوهرًویج(، 1367ش١فكی، هعمؿجمی ) .2
 ايحٍاقات اوكاء. ، لن:هارفثوۀغریاثو روآیً(، 1378شىاؾی آهلی، ٠بؿالله ) .3
ههاؿی يصفای افاكا، ۀ، جكشم یأگ هواةىوعرةدیعریمثوعرف يیوهارفثوازو(، 1388چیحیک، ویلیام ) .4

 يٍك شاهی. :جهكاو
ه يماؿی باك پلاىقالیمم ؾق ايؿیٍا;(، 1391ِاالعه غٕاًفكی هماؿم ) >الىااؾاتظصالی، بهصث .5

 .115-132، ُِ 14، ييمأوا ةی، :هىلىی
 ايحٍاقات وكوي. :، جهكاوپلورالیسمو یًیوی وپلورالیسمو رو یى(، 1393ظىیًی، ویؿظىى ) .6
قٔا گًاؿهی يّاكآباؾی و  ۀ، جكشمر یکر ه یوهخحلفوةهوپلورالیسمو یًی(، 1383قیچاقؾل، گلیى) .7

 ايحٍاقات ؾايٍگاه اؾیاو و هفاهب. :اظمؿقٔا هفحاض، لن
 هىوىه فكهًگی ِكاٖ. :، جهكاوه یوهطحمینصراط(، 1377وكوي، ٠بؿالككین ) .8
 اال٠لمی للمٙبى٠ات.ةوىإه :بًاو، لالمیساووفیوالحفطیروالمرآو(، 1971٘با٘بایی، هعمؿظىیى ) .9

، جّاعیط كیاىاو وامی١ی، هف جیطواالعص زوفدیوغدرضوگلػدىوراز(، 1374الهیصی، ٌیػ هعمؿ ) .11
 ايحٍاقات و١ؿی.جهكاو: 

آیًدهو ۀ، هصلا:بكقوی كركت گكایی ؾیًی ؾق هرًىی هىلىی;(، 1391هٍیؿی، شلیل> فكلايه، شمال ) .11
 .83-117ُِ ، 31، يهارفث

 ِاُ، 8 ، يا ید ووۀپژ هػدً ه، :وظؿت اؾیاو ال ؾیؿگاه هىاليا;(، 1389هٝاهكی، ٠بؿالكٔا ) .12
111-83. 

 :، باا جّاعیط و ظىاٌای باؿیٟ المهااو فكولايفاك، جهاكاوفیهوه وفیه(، 1348هىلىی، شالل الؿیى ) .13
 ايحٍاقات اهیككبیك.

 :وم، جهاكاو، جّاعیط يیكلىاىو، چااپ ؾهرًدویوهاًدوی(، 1377هىلىی، شالل الاؿیى هعماؿ ) .14
 اهیككبیك.

 يٍك ٠لن. :٠بؿالكظین گىاهی، جهكاو ۀ، جكشمهت ظدوپلورالیطنو یًی(، 1386هیک، شاو) .15
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 های معاصر  هىر فاضلۀ فارابی و رهیافت ۀوظری1 وادیا مفتىوی

 

 چکیذه
فاقابی ؾق آذاق گىياگىو ؼىؾ به هًك و كاقككؾهای ویاوی و اشحماا٠ی و اؼاللای آو  هايًؿفیلىىفاو هىلماو 

هكجٕی هٙهكی، هعمؿجمی ش١فكی و شىاؾی آهلای  يیام ايؿ. ؾق آذاق ايؿیٍمًؿاو ه١اِك هايًؿ  جىشه ؾاٌحه
ؾق  گیاكؾ.  جىايؿ هبًای یک يٝكیۀ هًك و لیبایی لاكاق ؼىقؾ كه هی جىشه ؾق ایى قابٙه به چٍن هی هٙالبی لابل

يٝكیۀ هًك فألۀ فاقابی، هًكهًؿ ؾق ٘بمۀ ؾوم هؿیًۀ فأله لكاق ؾاقؾ و ظاهل ظمایك ؾیًی و وا١اؾت ه١ماىل 
های هًكی، پیً  ث هًكی يیىث، بلكه همۀ اقليهای لیباًٌاؼحی و ؼاللیّ  اوث. ایى به ه١ًای يفی ویژگی

هعاكات ِاىق ظىای و ؼیاالی جاا هعاكاات فكْ هًك بىؾِو هًك فأله اوث. يٝكیۀ هًك فألۀ فاقابی ال 
گیكؾ. هًك وكگكهی با جىشه به لموم آو ؾق هىیك و١اؾت غاایی ؾق  ه١مىالت یا قهیافث هًكظكمث قا ؾقبكهی

ؾق آذاق هحفككاو ه١اِك يیم هكاجب هؽحلف لیباایی و هًاك  لبىل فاقابی اوث. های ه١یًی هىقؾ ظؿوؾ و ايؿاله
ك يفی يمی ی و ظحی لیبایی فكاكی گكؾؾ كه لیبایی و هًك، ؾق ايىاٞ ظىی و هاؾّ  یؿ هیٌىؾ، بلكه بكایى يكحه جأ

ٌىؾ. به ٠ًاىاو يمىياه هٙهاكی ؾق همؿهاۀ ؾاواحاو قاواحاو باه  هًعّك يیىث و ٌاهل لیبایی ه١مىل يیم هی
قهیافث هًك ظكمث و ايحمال ه١اقف به شاه١ه جىشه ؾاٌحه اوث و غفلث ال آو قا به ٠ًىاو بیماقی اشحما٠ی 

 هی كًؿ.یاؾ 
 : هًك فأله، هًكظكمث، هعاكات ه١مىل، لیبایی ه١مىل، فاقابی.واژگاو کلیذی
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