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جایگاه اوساوی زن از مىظر مالصدرا*

ّ
چکیذهّ
هىئلۀ اِلی ایى ه٭اله يگاه هالِؿقا يىبث به لو اوث .هكچًؿ ج٩ىیك هاهیث لو و جبییى قال ج٩اوتهوای او بوا
هكؾ بهِىقت هىح٭ل هىئلۀ هالِؿقا يبىؾه اوث ،اها هیجىاو ال قهگفق هبايی هىحیًٌاوی و ايىاوًٌاووی او
پاوػ به ایى پكوً قا اوحًباٖ کكؾ .ال هًٝك ظکمث ِوؿقایی ايىواو بوىؾو ؾق ج٩ىویك هٍوهىق هٍوایی ،جموام
ظ٭ی٭ث ا٨كاؾ ايىاو يیىث و آيچه هىشب جمییم ايىاو ال ؾیگك هىشىؾات هیٌوىؾ ،يوه يٙو ٫بوه هً١وای Cاؾقاک
کلیات Bبلکه ي ٫ٙبه هً١ای Cي٩ه يا٘٭وۀ ٬ؿوویه Bاووث .جموام ظ٭ی٭وث ايىواوها ؾق ووایۀ ظكکوث شوىهكی
اٌحؿاؾی ایى ي٩ه يا٘٭ه به ومث ا٠لی هكاجب وشىؾ ج١یى پیؿا هیکًؿ ،بهگىيهای که هك یک ال لو و هكؾ جبوؿیل
به واظؿ هىحمكی هیٌىيؿ که ال کمحكیى هكاجب وشىؾ جا هكل بیيهایث ،اهکاو ظكکث ؾاقيوؿ .هوالک بكجوكی ؾق
ایى ظكکث ،بهكه هًؿی ال هكاجب ٠لن و ٠مل اوث .بك همیى اوان جمایمات شًىی و شًىویحی بوهؼىؾیؼوىؾ،
٠اهل بكجكی یکی ال لو یا هكؾ بك ؾیگكی يیىث ،بلکه بهكههًؿی ال هكاجب هح٩اوت وشىؾ ،ؾق وایۀ ١٨لیث هكاجب
٠لن و ٠مل اوث که هكجبۀ و١اؾت و کمال هك ٨كؾ ال ايىاو قا هیيمایايؿ .ؾق ايحهای ه٭اله ٠باقجی چوالًبكايگیم
يیم ال هالِؿقا ؾق ؼّىَ لو و جىشیهاجی که بكای آو آوقؾه ٌؿه ،هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث.
واژگاوّکلیذی :لو ،هالِؿقا ،ايىاوًٌاوی ،ظكکث شىهكی ،هالک بكجكی ايىاوها.
 جاقیػ ؾقیا٨ث1176/55/13 :

جاقیػ پفیكي1176/15/14 :
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همذههّ
هىئلۀ کايىيی ه٭الهC ،جبییى هاهیث لو ال هًٝك هالِؿقا Bاوث اها با ایىهمه يمیجىاو پاوػ جّ٩ویلی آو قا بوا
1

قشى ٞهىح٭ین به آقاء ِكیط هالِؿقا و ظحی جاب١او او ؾق ایوى بواب ؾقیا٨وث Dلیوكا هكچًوؿ ؾق ؾيیوای هوؿقو
ًٌاؼث لو و جمكکم هىح٭ل بك قوی جبییى هاهىی او ،ه٭واقو بوا جاليهوای يٝوكی ٨میًیىوحی ؾق کوايىو جىشوه
٬كاقگك٨حه اوث ،اها ٨یلىى٨او اوالهی با ایى هىئله هىاشوه يبىؾهايوؿ و بوه٘ىق هىوح٭ل بوه آو وقوؾ يکكؾهايوؿ .بوا
ایىهمه هیجىاو با جىشه به ظصن گىحكؾۀ هباظد هىحیًٌاوی و ايىاوًٌاوی ؾق آقای هالِوؿقا ،ؾیوؿگاه او ؾق
ؼّىَ لو قا اوحًباٖ کكؾ و یا ؾوثکن ا٬حٕای هبايی ٨لى٩ی وی ؾق ایى ظىله قا کاویؿ .به همیى هًٝىق بكای
ًٌاؼث لو ال هًٝك ظکمث ِؿقایی ،پكؾاؼحى به ظىلۀ ٠Cلن الً٩ه Bظکمث ِؿقایی که به ًٌاؼث ظ٭ی٭ث
ايىاو همث گماقؾه اوثٔ ،كوقی اوث.
هالِؿقا ؾق بىیاقی ال آذاق ؼىؾ به ٌكض و ج٩ىویك ايىواو ،کمواالت او ،کی٩یوث وویك او ؾق ایوى کمواالت،
شایگاه ايىاو ؾق يٝام هىحی و ٤یكه پكؾاؼحه اوث .او بهِىقت هکكق ًٌاؼث ي٩ه قا کلیؿ ٨هن ظ٭وای ٫بلًوؿ و
ه١اق ٠ ٦الی يٝیك ًٌاؼث ؼؿا ،کی٩یث بالگٍث به او ،اظىال ٬یاهثً٨ ،اء جموام پیکوكه هىوحی ؾق ـات الهوی و
٤یكه ؾايىحه اوث( .هالِؿقاD1145 ،ال 152 :٧و همىD1145 ،ب 076 :و همى٘ )064 :1150 ،بی١ی اووث
که پكؾاؼحى به جمام لوایای ايىاوًٌاوی ال هًٝك ظکمث ِوؿقایی وٜی٩وۀ ایوى ه٭الوه يیىوث و هصوال هىووٟ
ؾیگكی هی ٘لبؿ .ؾق ایًصا جًها اللم اوث آو ؾوحه هبايی جٍكیط ٌىيؿ که به ٌوًاؼث شایگواه لو ال هًٝوك ایوى
يٝام ظکمی کمک کكؾه و هىٔ ٟبًیاوگفاق آو يىبث به لو قا جبییى هیکًًؿ .بوه همویى ووبب يگاقيوؿه پوه ال
هٙال١ۀ هًاب ٟهح١ؿؾ ؾق ظىلۀ ايىاوًٌاوی ظکمث ِؿقایی به شمٟبًؿی ـیل قویؿه اوث که هیجوىاو آو قا ؾق
چهاق هعىق جبییى يمىؾ .هعىق يؽىث Cظ٭ی٭وث هٍوحكک ايىوايی هیواو لو و هوكؾ Bقا بكهویجابوؿ و هیکىٌوؿ
يىآوقیهای هالِؿقا ؾق ایى ظىله قا ؾق ظؿ ٔكوقت جبییى کًؿ .هعىق ؾوم به Cج٩ىیك ج٩اوتها هیاو لو و هكؾB
هیپكؾالؾ و شایگاه ایى ج٩اوتها قا ؾق ٬لمكو ظ٭ی٭ث هٍحكک ايىايی هیاو لو و هكؾ جبییى هیکًوؿ .هعوىق ووىم
به Cجبییى هالک بكجكی هیاو ايىاوها Bال هًٝك ظکمث ِؿقایی همث هیگمواقؾ و شایگواه شًىویث ؾق ج١یویى
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هكلهای بكجكی قا يمایاو هیوالؾ و ؾق يهایث هعىق چهاقم به جبییى Cؾیؿگاه اؼحّاِی ِؿقالمحالهیى ؾق هوىقؾ
لو ،Bبا بكقوی ٠باقجی هٍهىق و چالًبكايگیم ال او ؾق ایى لهیًه ا٬ؿام هیکًؿ.
ّ.1ظمیمثّهؾحشکّايغايیّهیاوّصوّوّهشدّ
آیا لياو و هكؾاو  -بهً٠ىاو ا٨كاؾ ايىاو  -ظ٭ای٭ی هح٩اوت ؾاقيؿ یا ظ٭ی٭ث همۀ آيهوا واظوؿ اووث ال ي٭ٙوهيٝك
هًٙ٭ی ،ؾق ِىقت اول ،ايىاو بىؾو Cشًه Bهیٌىؾ و لو و هكؾ ؾو يوى ٞهح٩واوت ال آو ؼىاهًوؿ بوىؾ ،اهوا ؾق
ا
ِىقت ؾوم ،ايىاو بىؾو Cيى Bٞاوث و لو و هكؾ ؾق ایى ظ٭ی٭ث جمایمی يؿاقيؿ و جموایم آيهوا ِوك٨ا بوه اهوىقی
اوث که ؼاقز ال ـات و ظ٭ی٭ث آيها هیباٌؿ .به ؾیگك وؽى آیا ايىوايیث ،جموام ظ٭ی٭وث لو و هوكؾ (يوى )ٞقا
جٍکیل هیؾهؿ و جمایمات شًىی آوها يٝیك جمایم ا٨كاؾ ايىاو ؾق قيگ و يژاؾ و ٤یكه اوث یا ایًکه ايىايیث جموام
ظ٭ی٭ث آوها يیىث و ؾق يهایث ظ٭ی٭ث هٍحكک هیاو آو ؾو (شًه) اوث و ج٩اوت آيها ٨كاجك ال اهىق ٠كٔوی و
ؾق هحى ـات و ظ٭ی٭ث آوها يه٩حه اوث ایى وئىال ؾق ایى بؽً جعلیل و بكقوی ؼىاهؿ ٌؿ.
ّ.1-1پیؾیًۀّبعدّلبلّاصّظکمثّفذساییّ

ظکمای هٍاء و اٌوكا ٪ايىوايیث قا يوى ٞهیؾايىوحًؿ و ؾقيحیصوه لو و هوكؾ قا ؾق ایوى ظ٭ی٭وث بكابوك هعىوىب
هیکكؾيؿ .ايىاو ؾق باوق آيها Cظیىاو يا٘ B٫اوث یً١ی هىشىؾ قٌؿکًًوؿۀ بوا اقاؾهای کوه ٬وؿقت ج١٭ول و ؾقک
ه١ايی کلی قا ؾاقؾ .ایى هً١ا ال يٝك آيها جمام ظ٭ی٭ث و يى ٞا٨كاؾ ايىاو و الشمله لو و هكؾ اووث و ال ایىشهوث
هید ج٩اوجی هیاو ایٍاو يیىث .ؾق همیى قاوحا ابىویًا ـکىقت و ايىذوث قا ال لىاظو ٫يوى ٞايىواو هیؾايىوث و
لىاظ ٫قا اهىقی ج١كی ٧هیکكؾ که ظ٭ی٭ث ٌیء ٬بل و ب١ؿ ال هلعٌ ٫ؿو آوها ج٥ییكی پیؿا يمیکًؿ( .ابىویًا،
 )272 :1157بهً٠ىاو يمىيوه ،همواو٘ىق کوه قيوگ ؼواَ بوه ايىواو هلعو ٫هیٌوىؾ و ظ٭ی٭وث ايىوايیث قا
ؾوحؽىي جعكی ٧يمیکًوؿ ،شًىویث يیوم همیىگىيوه اووث و ج٥ییوكی ؾق ـات ايىواو (ظیوىاو يوا٘ )٫پؿیوؿ
يمیآوقؾ .وی به ِكاظث ه١ح٭ؿ بىؾC :هكؾ بىؾو و لو بىؾو جًها ؾق کی٩یث جًاول هوؤذك هىوحًؿ و جًاوول اهوكی
اوث که ب١ؿ ال جعّل ٠یًی ظیات يى٠ی ،بك يى٠ ٞاقْ هیٌىؾ .ؾق يحیصه شًىیث و اهرال آو ال اظىالی اوث
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که ب١ؿ ال جع٭ ٫کاهل يى ٞبه آو هلع ٫هیٌىيؿ و اي١٩االت و لىالم چًیى ِ٩حی بهً٠ىاو ّ٨ل بكای یک شوًه
هعىىب يمیٌىيؿ( B.ابىویًا)002-003 :1252 ،
شم ابىویًا ،ؾیگك ظکمای هٍاء يٝیك اؼىاوالّ٩ا ،ابوىقٌوؿ٨ ،ؽوك قالی ،ؼىاشوه يّویك و ٤یوكه و ظحوی
ظکمای اٌكا ٪يیم قشىلیوث و ايىذیوث قا اهوكی ٠اقٔوی هعىوىب کوكؾه ،ـات ايىواو قا يىوبث بوه آو ؼًروی
هیٌماقيؿ (ِاؾ٬ی )07-12 :1171 ،ؾق ایى هیاو بكؼی ال آيها شًىویث قا ٠Cكٔوی اللم Bهايًوؿ لوشیوث و
٨كؾیث ا٠ؿاؾ ،ؾق ه٭ابل ٠Cكٔی ه٩اق B٪هايًؿ قيگ اشىام ٌمكؾهايؿ٘( .ىووی٠ )162-163 :1161 ،كٔوی
اللم هكچًؿ ال هىٔى ٞؼىؾ ٬ابلاي٩کاک يیىث ،اها بیكوو ال هكجبوۀ ـات آو هىٔوى ٞهیباٌوؿ و پوه ال ج١٭ول
کاهل ـات با همۀ اشمایً ،ج١٭ل هیٌىؾ( .هع٭ ٫وبمواقی٘ )155 :1،1147 ،ب ٫ایى باوق ،ـکوىقت و ايىذوث
هكچًؿ ال لو و هكؾ شؿا يمیگكؾؾ ،اها ؾق ظكین ـات و جمام ظ٭ی٭ث آيها ؾؼالث يؿاقؾ و هیجىاو هك یوک ال لو
و هكؾ قا با جمام ویژگی های ـاجی آو (ظیىاو يا٘ = ٫ظؿ جام) جّىق يمىؾ بؿوو ایًکه ـکوىقت و ايىذوث ؾق ـهوى
ي٭ً ببًؿؾ .ایبىا اگك ایى ؾوحه ال ظکمای پیٍیى با پؿیؿۀ Cج٥ییك شًىیث Bؾق قولگاق کًىيی هىاشه هیٌوؿيؿ،
ال ٠كٔی اللم بىؾو شًىیث يیوم ؾووث هی ٌىوحًؿ و آو قا ٠كٔوی ه٩واق ٪يٝیوك قيوگ ؾق اشىوام هعىوىب
هیکكؾيؿ.
ّ.2-1جفغیشّيىػیثّايغاوّدسّظکمثّفذساییّ

يى ،ٞجمام ظ٭ی٭ث هٍحكک هیاو ا٨كاؾی اوث که هكچًؿ ج١ؿاؾ ٨كاواو و هّاؾی ٫کریك ؾاقيوؿ اهوا ظ٭ی٭حوی واظوؿ
همۀ آيها قا ؾق بكگك٨حه اوث Dبه چًیى ظ٭ی٭حی ؾق لىاو ٨الو٩ه Cيوى ٞاؼیوك Bیوا Cيوى ٞااليوىا Bٞگ٩حوه هیٌوىؾ.
بكاوان ج٩ىیكی که ال ظکمای هٍاء ؾق وٙىق ٬بل بیاو ٌؿ ،ا٠ح٭اؾ به يىٞااليىا ٞبىؾو ايىاو ،يمایواو هیٌوىؾ.
به باوق آيها ايىاو هكچًؿ هیلیىوها ٨كؾ ؾاقؾ و هكچًؿ ؾق ایى هیاو ج٩اوتهایی ٨واظً و کوه جًهوا یکوی ال آوهوا
ج٩اوت ؾق شًىیث اوث و به چٍن هیؼىقؾ و هكچًؿ ؾاهًۀ ايىاوها ال پىثجكیى ا٨كاؾ جوا ٌایىوحهجكیى آؾهیواو
کٍیؿه ٌؿه اوث ،اها با ایىهمه جمام آيهوا ؾق ظ٭ی٭وث ايىواو بوىؾو هٍوحكک هىوحًؿ و ايىوايیث يوى ٞاؼیوك و
يىٞااليىا ٞآيها اوث.
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هالِؿقا ایى ا٠ح٭اؾ قا يمیپفیكؾ .به باوق اوC :ايىاو بهظىب با٘ى و قوظً ،پهال ایًکه بهظىب ٘بی١ث
بٍكی ؼىؾ ،يى ٞاوث به ايىا٠ی هؽحل ٧جبؿیل ؼىاهؿ ٌؿ Dلیكا هلکات اؼال٬ی که با جکوكاق ا٠موال بوه ؾووث
آوقؾه اوث ،هح٩اوت و هؽحل ٧هىحًؿ( B.هالِؿقاD1145 ،ال )166 :٧او ِوك٦يٝك ال ٘بی١وث هواؾی بٍوك،
واظث ي٩ه او قا ؾاقای ظ٭ی٭ث و يى ٞواظؿ يمیؾايؿ ،بلکه ايىاو قا ؾق ایى واظث ،شًه هعىوىب هیکًوؿ،
آوهن شًه ب١یؿ که ؾق ـیل آو شًه ٨كٌحهٌ ،یٙاو ،ؾقيؿه ،چهاقپا و پىثجك ال آو يیم شای گك٨حه و هك یوک ال
ایى اشًان ،ايىا ٞهح١ؿؾی ـیل ؼىؾ ؾاقيؿ( .هالِؿقا D45 :1 ،1144 ،همواو )<@ :3 ،بوه بواوق هالِوؿقا بوك
اوان ظكکث شىهكی ،ویك ال یک يى ٞبهيى٠ی ؾیگك ؾق همیى ؾيیوا بوه ووبب ا٠موال و ق٨حواق ايىواوها هع٭و٫
هیگكؾؾ ،اها ٜكٜ ٦هىق و بكول آو ،يه ؾيیا بلکه وكای آؼكت اوث( .هالِؿقاD1145 ،ال )166-167 :٧او بك
همیى هبًا ،ج١كی ٧ـاجی ال ايىاو قا ؾٌىاق هیپًؿاقؾ و به ؾلیل ویك ظكکحی گىوحكؾۀ ايىواو و ؾقشوات و هكاجوب
هؽحل ٧وشىؾ که آيها قا ؾقهیيىقؾؾ ،اؾقاک ظ٭ی٭ث و ـات او قا يواهمکى جل٭وی هیکًوؿ و آيچوه قا ٨الوو٩ه ؾق
ا
جٍكیط ـاجیات ايىاو گ٩حهايؿِ ،ك٨ا ٠ىاقْ اؾقاکی و جعكیکی او بكهیٌماقؾ( .هالِؿقا)122 :6 ،1761 ،
آيچه گ٩حه ٌؿ با هبايی ظکمث ِؿقایی يیم والگاق اوث .ظکیمی که با اِالث وشىؾ ٠الن قا هیيگكؾ و ؾق
هحى شهاو ؼاقز به شای کركات هاهىی ،هكاجب وشىؾ قا هیبیًؿ و به جٍکیک ؾق هكاجب وشىؾ ،ظكکث شىهكی
اٌحؿاؾی ،اجعاؾ ٠ا٬ل و ه١٭ىل و ٤یكه يیم باوق ؾاٌحه باٌؿ ،آوگاه هكلبًؿیهای او يیوم بوك پایوۀ ظ٭ی٭وث وشوىؾ
ٌکل ؼىاهؿ گك٨ث و ال هكلهای هاهىی قایس ٨كاجك ؼىاهؿ ق٨ث .چًیى ظکیموی بوكؼال ٦ظکموای هٍواء کوه
ايىاو قا يى ٞاؼیك و يىٞااليىا ٞهعىىب هیکكؾيؿ و باوق ؾاٌحًؿ به جمام هىیث وشىؾی او ؾوثیا٨حهايؿ ،ايىواو
قا جًها Cيى ٞهحىوٗ Bهعىىب هیکًؿ که ؾق ـیل آو اشًان و ايىا ٞهح١ؿؾ ٬ابلجّوىق و جع٭و ٫اووث٠( .الهوه
٘با٘بایی D51 :1177 ،شوىاؾی آهلوی 062 :2 ،1164 ،و هموى )14 :1167 ،بًوابكایى لو و هوكؾ ؾق ظکموث
ِؿقایی ؾق ظّاق ايىايیث هٍایی هعّىق يیىحًؿ و جمام ظ٭ی٭ث آيها ظیىاو يا٘ ٫بىؾو يیىث .آيها بایؿ جموام
ظ٭ی٭ث ؼىؾ قا ؾق هكاجب وشىؾی و کماالجی که اکحىاب کكؾهايؿ ،شىحصى کًًؿ يه ؾق هكلبًؿیهای هاهىی کوه
ؾق وایۀ ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی ايىاو به ومث ا٠لی هكاجب وشىؾ قيگ هیباليؿ.
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ّ.3-1جفغیشّهالفذساّاصّظمیمثّايغاوّ

هالِؿقا يیم هايًؿ ظکمای پیٍیى ايىاو قا ظیىاو يا٘ ٫هیؾايؿ ،اها ج٩ىیكی که او بك اوان هبايی ظکمث هح١الیوه
ال ي٩ه يا٘٭ه ايىايی اقائه هیؾهؿ ،به يگاهی ژق٦جك به ايىاو هیايصاهؿ .ي٩ه يا٘٭ۀ ايىايی ال هًٝك او هىشوىؾی
اوث که ویالو و ج٥ییك يعىۀ وشىؾ اووث و واظؿ هىحمكی اوث کوه هیواو پىوثجكیى هكاجوب وشوىؾ (هیوىال) و
هكاجب کاهل و باٌكا٨ث آو (٠٭ل) ؾقظكکث اوث( .هالِؿقاD1145 ،ب )015 :هالِوؿقا يٝوام هىوحی قا ؾاقای
وه هكجبه هیؾايؿ٠ :الن هاؾه و ٘بی١ث٠ ،الن هرال و ِىق ؼیالی و ؾقيهایث ٠الن ٠٭ل و هصكؾات که بكجكیى ٠وىالن
وشىؾ اوث .وی بك همیى اوان ي٩ه قا يیم ؾق هیاو ایى وه ٠الن ؾق ظكکث هیؾايؿ و ه١ح٭ؿ اووث ي٩وه ايىوايی،
همۀ ایى ٠ىالن قا بال٭ىه ؾاقاوث و با اکحىاب کماالت وشىؾی ،ؾق هكاجب گىحكؾه وشىؾ ویك کكؾه ،ال هكجبۀ ٘بی١وث
به هكجبۀ هرال و ال هكجبۀ هرال به هكجبۀ ٠٭ل هیقوؿ( .هالِؿقا)007-006 :7 ،1761 ،
به باوق ِؿقا ايىاو ؾق هرا ل ا٠الی ؼىؾ شایگاهی ؾاقؾ کوه هوید هىشوىؾی قا یواقای آو يیىوث و ؾق هىویك
جکاهل به هكجبهای هیقوؿ که ظ٭ی٭ث جمام هىشىؾات ؾق هكاجب هاؾوو ؼىؾ قا ؾقهیيىقؾؾ( .هماو )::; :@ ،او
هكچًؿ بال١٩ل ٠المی ِ٥یك اوث ،اها بال٭ىه ٠الن کبیك اوث( .هالِؿقا ):@> :9;8: ،و با اکحىاب کمواالت
و ویك به ومث هكاجب ا٠الی وشىؾ ،هٝهك شمی ٟاوماء و ِ٩ات الهی گكؾیوؿه (هالِوؿقا،)175 :2 ،1144 ،
ؾق او هىحهلک ٌؿه (هالِؿقا )276 :1132 ،و ؾقيهایث به هكجبوۀ ؼلی٩وةاللهی واِول هیٌوىؾ( .هالِوؿقا،
 )175 :2 ،1144يکحۀ بىیاق ههن ؾق ايؿیٍۀ او ایى اوث که وی ال هیاو همۀ ايىا ٞهىشىؾات ،ایى ویك بوال٭ىه قا
جًها به ايىاو هؽحُ هیؾايؿ و هیيىیىؿC :ایى ايح٭االت و جعىالت که ٌؽُ واظؿ ؾق هىیك قویؿو بوهظ ٫و
٤ایث يهایی ٘ی هیکًؿ ،به يى ٞايىاو هؽحُ اوث و ؾق ؾیگك ايىا ٞهىشىؾات یا٨وث يمیٌوىؾ( B.هالِوؿقا،
 )172 :7 ،1761بًابكایى ؾق ايؿیٍۀ ِؿقا آيچه ايىاو قا ال وایك هىشىؾات هحموایم هیووالؾ يوه ِوكC ٦اؾقاک
ه١ايی کلیه Bبلکه بهكههًؿی ال ي٩ه يا٘٭ه و ؾقيحیصه ویك الی الله و Cاهکاو وِىل به باالجكیى هكاجب وشوىؾ Bو
٬كب الهی اوث .قوٌى اوث که ایى هً١ا ؾق Cظیىاو يا٘ ،B٫چًايچه ؾق ظکمث هٍاء ج٩ىیك هیٌؿ ،بوه ـهوى
ايح٭ال يمییابؿ ،به همیى وبب بكؼی ظکمای ِؿقایی ه١اِك ال ّ٨ل يا٘ ٫قویگكؾا ٌؿه و بوهشای آو ّ٨ول
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Cهحأله Bقا و به هً١ای هىشىؾی که ـوب ؾق شكیاو الىهیث اوث و جمام گكایًهای او قو به ؼؿاووث و چیومی
شم ظ٭ی٭ث هعٓ و کمال بعث ،او قا آقام يمیکًؿ و ال ظكکث باليمیؾاقؾ و هٙكض هیکًًؿ( .شوىاؾی آهلوی،
D1162ال)14 :٧
ّ.4-1هؾحشکاتّايغايیّدسّظکمثّهحؼالیهّ

پهال آيکه ه١لىم ٌؿ ال يٝك ظکمث هح١الیه ،ايىاو يىٞااليىا ٞاوث و ـیل آو اشًان و ايوىا ٞهؽحل٩وی وشوىؾ
ؾاقؾ ،آوگاه پكوً ال وشه اٌحكاک هیاو ايىاوها شؿی هیٌىؾ .چًیى ظ٭ی٭ث ویال و قويؿه و پىیایی که ا٨وكاؾ
آو جمایماجی ٠می ٫با یکؿیگك ؾاقيؿ ،چگىيه هؽا٘ب جکلی ٧وا ٟ٬هیٌىؾ چگىيه هیجىاو يٝام ظ٭ى٬ی واظؿی
قا بكای آوها جًٝین کكؾ ؾ٬ث ؾق آيچه پیًجك بیاو ٌؿ ،پاوػ قا يمایاو هیکًؿ Dلیكا ه٭حٕای ظكکوث شوىهكی
اٌحؿاؾی ايىاو ؾق هكاجب وشىؾ ،ي٩ی هكگىيه وشه اٌحكاک هیاو ا٨كاؾ هحکرك آو يیىث .کىب هك هكجبوه ال کموال
بكای ايىايی که ؾق هىیك کماالت وشىؾی ویك هیکًؿٌ ،بیه لباوی اوث کوه قوی لبوان ٬بول ؼوىؾ هیپىٌوؿ.
(لبه ب١ؿ لبه) ؾق ایى ِىقت لبانها و کماالت شؿیؿ هىشب يابىؾی و اي١ؿام کماالت ٬بلی يمیٌىؾ ،بلکوه
آيها همچًاو لیك لبان شؿیؿ او وشىؾ ؾاقيؿ .اگك کمال شؿیؿ هىاوی با ال بیى ق٨وحى کموال پیٍویى بوىؾ و يٝیوك
لباوی که ال جى بیكوو هیآیؿ و لبان ؾیگكی که بهشای آو پىٌیؿه هیٌىؾ (لبه ب١وؿ ؼلو )ٟو آيگواه ؼبوكی ال
کماالت پیٍیى ؾق واظث وشىؾی ايىاو يبىؾ ،اها ظکمث ِؿقایی جّىیك يؽىث قا جكوین هیکًؿ يه جّوىیك
اؼیك( .شىاؾی آهلیD1162 ،ب )33 :به همیى وبب ظ٭ی٭ث هٍحكک ايىايیث پیىوحه ؾق ایوى هىشوىؾ ؾق ظوال
ویك با٬ی هیهايؿ و همیى ظ٭ی٭ث هٍحكک هصىل جکلی ،٧ظ٭ى ٪هٍحكک و بهكههًؿی ال ٙ٨كت الهی هیٌىؾ.
بك پایۀ همیى ظ٭ی٭ث هٍحكک هالِؿقا ؾق جمام ا٨كاؾ ايىاو و به ج١بیكی ؾق جموام هكاجوب ايىوايیث آذواقی قا
هٍحكک ؾايىوحه اووث .وظوؿت ا٨وكاؾ ايىواو ؾق شوًه Cظیىايیوث( BهالِوؿقاD1145 ،بٙ٨C ،)302 :وكت
جىظیؿی( Bهالِؿقا ،)::? :; ،9;@; ،بهكههًؿی ال ٬ىۀ ي ٫ٙو Cاؾقاک ه٩اهین کلوی( Bهالِوؿقا:3 ،1761 ،
٨C ،):@Aهن بوؿیهیات اولیوه( BهمواوٌC ،)316 :1 ،وى ٪بوه جکاهول( Bهالِوؿقا٠C ،)161 :1141 ،ىا٘و٧
هٍحكک( Bهالِؿقا ،)154 :1132 ،بهكههًؿی ال ٬ؿقت Cاقاؾه و اؼحیواق( Bهالِوؿقا[ ،بیجوا]C ،)141 :ظوه
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لیباییًٌاؼحی( Bهالِؿقا )9?: :? ،9A@9 ،و ٤یكه ،بكؼی ال ایى هٍحكکات ؾق هیاو هكاجب هحکرك ا٨كاؾ ايىواو
و به ج١بیك ظکمث ِؿقایی ايىا ٞهؽحل ٧ايىايی هىحًؿ.
جفغیشّجفاوتهایّصوّوّهشدّباّيظشّبهّظمیمثّهؾحشکّايغايیّ
ّ
ّ.2
2

3

ج٩اوتهای هیاو لو و هكؾ ا٠ن ال ج٩اوتهای شًىی و شًىیحی چه اقجبا٘ی با هىیث ي٩ىوايی آوهوا ؾاقؾ آیوا
ي٩ه ايىايی به وبب لو بىؾو و هكؾ بىؾ هحمایم هیگكؾؾ آیا ایى جمایمها به واظث ي٩ه باق ايؿاؼحوه و هىشوب
ج٭ىین آو به ؾو يى ٞهحمایم هیٌىيؿ ظکمای ه١اِك ِؿقایی ؾق ایى هىئله اٜهاقيٝكهای هح٩واوجی کكؾهايوؿ و
هك یک ال هبايی ظکمث ِؿقایی ؾیؿگاهی ؼاَ قا اؼحیاق يمىؾهايؿ .اوحاؾ شىاؾی آهلی بوه ِوكاظات ظوكین
ي٩ه ايىايی قا ٠اقی ال هكؾ بىؾو و لو بىؾو ؾايىحه ،ه١ح٭ؿ اوثC :يٍايۀ ایىکوه هوكؾ و لو بوىؾو ،و ـکوىقت و
ايىذث به هاؾه بكهیگكؾؾ يه بهِىقت ،ایى اوث که ایى ؾو ًِ ،٧اؼحّاَ به ايىاو يؿاٌحه بلکوه ؾق ظیوىاو و
ظحی ؾق گیاهاو هن هىث( B.شىاؾی آهلیD1166 ،ال )023 :٧هؿ٠ای ایٍاو ایى اوث که ظ٭ی٭ث لو و هوكؾ
وظؿت ؾاقؾ و ي٩ه آؾهی شًىیثبكؾاق يیىث و جمایمات هاؾی ،بیكوو ال هعىق ي٩ه اوث و به وظؿت هاهیث
لو و هكؾ ٔكق يمیليؿ( .شىاؾی آهلی )43 :1171 ،ؾق يحیصه ج٩اوت يى٠ی لو و هكؾ بوه ووبب اهوكی ٠اقٔوی
اوث و ایى ج٩اوت يٝیك ج٩اوت هیاو ؼىؾ لوها با یکؿیگك و هكؾها با یکؿیگك اوث( .هماو)60 :
بكؼی ؾیگك ؾق ي٭ٙۀ ه٭ابل ،جمایمات شًىیحی قا اهكی اِیل و قیٍهؾاق ؾق ي٩ه هعىوىب کوكؾه ،ه١ح٭ؿيوؿ
هبايی هؽحل٩ی ال ظکمث ِؿقایی به ایى يحیصه هیايصاهؿ و هكچًؿ ٌؽُ هالِوؿقا بوه ؾلیول ایًکوه بوا ایوى
هىئله هىاشه يبىؾه ،به ِكاظث به آو يسكؾاؼحه اوث ،اها ایى اهك اللهوۀ هبوايی اووث کوه وی ؾق يٝوام ظکموی
ؼىیً پیقیمی کكؾه اوث( .پاقوايیا )99; :9;A9 ،بهً٠ىاو يمىيه ٨یأی ؾق هؽال٩ث با ایى ؾیؿگاه ال جعلیول
ظکمث ِؿقایی ؾق قابٙۀ هیاو شىهك و ٠كْ اوح٩اؾه هیکًؿ .بك اوان ظکمث ِؿقایی٠ ،كْ ،يعىۀ وشىؾ
شىهك اوث و ایى ؾو هكچًؿ ج١ؿؾ هواهىی و ه٩هوىهی ؾاقيوؿ ،اهوا ال يٝوك وشوىؾی یوک ظ٭ی٭وث هىوحًؿ و ال
ایىشهث ٌبیه اوِا ٦هح١ؿؾ الهی هیباًٌؿ که همه به یک وشىؾ هىشىؾ هىوحًؿ٘ .بو ٫ایوى جعلیول ا٠كأوی
هايًؿ قيگ و بى و٤یكه ؾق اٌیاء ،هىشب جمایم ـاجی آوها با یکؿیگك هیٌوىؾ ،ظوال اگوك شًىویث قا ٠واقْ بوك
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شىهك ايىايی هعىىب کًین ،آيگاه شىهك لو هحمایم ال شىهك هكؾ هیٌىؾ و ایى اهك هىحلمم آو اووث کوه لو و
هكؾ ؾو يى ٞهح٩اوت قا جٍکیل ؾهًؿ٨( .یأی )125-135 :1171 ،بك اوان ایى ؾیؿگاه يهجًها جموایمات شًىوی
بلکه ا٠كاْ هحمایم لو و هكؾ بك پایۀ هعیٗ و اشحما ٞو جكبیث (جمایمات شًىیحی) يیم هىشب جموایم ـاجوی و يوى٠ی
هیاو لو و هكؾ ؼىاهؿ ٌؿ و يهجًها لو و هكؾ جمایم پیؿا هیکًًؿ ،بلکه ا٨كاؾ هحکرك لياو و هّاؾی ٫هح١وؿؾ هوكؾاو يیوم
بهظىب ٠ىاقْ هؽحل٩ی که ؾاقيؿ هك یک يى٠ی هىح٭ل و هحمایم پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ( .هماو9=? :و;= )9بوههكقوی
٬ا٠ؿۀ Cشىمايیةالعؿوخ و قوظايیةالب٭اء بىؾو ي٩هC ،Bظكکث شىهكی اٌحؿاؾی ي٩ه و ايؿهاز هكاجب هواؾوو ؾق
هكاجب ٠الی آو Bو Cوظؿت هیاو ي٩ه و ٬ىای آو Bيیم هىشب ٌؿه اوث جا ؾیگوك ِواظبيٝكاو بوا ؾیوؿگاه اووحاؾ
شىاؾی آهلی هؽال٩ث بىقليؿِ( .اؾ٬ی 111 :1171 ،و  111و  111و  112و )141
ؾق ه٭ام بكقوی اؼحال٦يٝكی که ؾق باال ال آو یاؾ ٌؿ اللم اوث به يکات ـیل جىشه ٌىؾ.
ٕ٬ .9اوت ٨لى٩ی ؾق ؼّىَ هىئلۀ باال ،کواقی بىویاق هٍوکل اووث و هبوايی ٨لىو٩ی ؾق ایوى هىوئله،
ا٬حٕائاجی هح ٩اوت ؾاقيؿ .ایى اهك هىشب ٌؿه اوث جا بكؼی ظکمای ه١اِك ،ؾق هىاشهه با ایى هىئله ووکىت
کكؾهٕ٬ ،اوت ١ٙ٬ی يًمایًؿ Dلیكا به باوق آوها ٌ٭ى ٪و اظحماالت هؽحل٨ ٧لىو٩ی ،يحوایس هؽحل٩وی قا ؾق ایوى
ظىله هع٭ ٫هیکًؿ و اللم اوث ایى هىئله با قشى ٞبه یا٨حههای جصكبی و با قوي قایس ؾق ٠لىم اشحما٠ی ظل و
ّ٨ل ٌىؾ و ؾق ایى ظىله يبایؿ ال هبايی ٨لى٩ی بهكه بكؾ( .هّباض یمؾی)113-105 :1171 ،
 .:به باوق يگاقيؿه ِك٦يٝك ال اظحیاٖ پیٍیىٌ ،ىاهؿ و ٬كائى به ي ٟ٩ؾیؿگاه ؾوم بیٍحك هىحًؿ .بؿوو ؾقيٝوك
گك٨حى هبايی هفکىق که هیجىايًؿ جىشیهکًًؿۀ شًىیث ي٩ه ال هًٝك ظکمث ِؿقایی هعىىب ٌوىيؿ ،بوه يٝوك
هیقوؿ ؾیؿگاه اؼحّاِی ایى يٝام ظکمی ؾقباقۀ Cيى ٞهحىوٗ بىؾو ايىاو Bيیوم ایوى يٝكیوه قا جائیوؿ هیکًوؿ.
چًايچه گفٌث ؾق ظکمث ِؿقایی ـیل ايىاو ،اشًاوی هح١ؿؾ وشىؾ ؾاقؾ و هك یک به ايىا٠ی بیٌماق ؼاجموه
پیؿا هیکًًؿ که بك پایۀ هلکات ي٩ىايی و ٠ملکكؾ ا٨كاؾ ايىايی به ١٨لیث قویؿهايؿ .ؾق ایى هیواو هیجوىاو بكؼوی
Cجمایمات شًىیحی Bقا ؾق ٌکلگیكی ایى کماالت ي٩ىايی هؤذك ؾايىث و ؾقيحیصه به جمایمات يى٠ی هیاو ليواو و
هكؾاو ظکن کكؾ .ليايی که ٠ىاٌ٘ ٧ؿیؿ ؾاٌحه٬ ،لبی وكٌاق ال هعبث ؾق ویًه ؾاقيؿ با هلکواجی هؽحلو ٧و ؾق
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يحیصه به يى٠ی هىح٭ل ٜهىق هییابًؿ و هكؾايی که ٠٭لی ١٨ال ؾاٌحه ،ؾق ظىلههای اؾقاکی یؿی ٘وىال ؾاقيوؿ ،ؾق
يى٠ی ؾیگك ٜهىق پیؿا هیکًًؿ و هً١ی ال ایى جًى ٞايىا ٞبه يٝك يمیقوؿ .ؾق ؾیگك جمایمات شًىویحی يیوم هىوئله
هیجىايؿ کن و بیً همیىگىيه جعلیل ٌىؾ.
; .يکحۀ بىیاق ههن ایى اوث که ظحی اگك ؾق ایى هىئله به پاوػ ١ٙ٬ی بكوین ،ذمكۀ چًؿايی بوكای ٌوًاؼث
ظ٭ی٭ث لو به چًگ يؽىاهؿ آهؿ Dلیكا ایى هىئله ؾق ه١یاق اقليًٌاؼحی هیاو لو و هكؾ اذكی يوؿاقؾ .شًىویث
چه ؾاؼل ؾق ظكین ي٩ه و يى ٞوال باٌؿ و چه بیكوو ال ظكین آو و ًِ ٧وال ،ؾقهكِىقت بهؼىؾیؼىؾ کمال
و بكجكی قا بكای يى ٞلو و هكؾ یا ًِ ٧لو و هكؾ ایصاؾ يمیکًؿ Dلیكا هالک بكجكی ؾق ظکمث ِؿقایی و چًايچه
ؾق بؽً ب١ؿ جبییى هیٌىؾ و وابىحه به شًىویث يیىوث .بًوابكایى اللم اووث هوالک بكجوكی ايىواو قا ال هًٝوك
ظکمث ِؿقایی هىقؾ ؾ٬ث و بكقوی ٬كاق ؾهین Dلیكا ایى هىئله بك ؼال ٦هىوئلۀ Cشًىویث ي٩وه ،Bچًايچوه
قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ ،اذك ٨كاوايی ؾق جكوین شایگاه لو ؾاقؾ و ٌایىحه بىؾ ظکموای ه١اِوك ؾ٤ؿ٤وۀ ؼوىیً قا بوه
شای ج١ییى Cشًىیث ي٩ه Bبك Cهالک بكجكی ايىاوها Bو يىبث ایى اهك با شًىیث هٙ١ى ٦هیکكؾيؿ.
شیّايغاوهاّ
ّ
ّ.3هالکّبشج
ِاظب يٝكاو ٨میًیىحی ؾق ظىلۀ هالک بكجكی لو یا هكؾ ،ؾیؿگاههای هح٩اوجی ؾاقيؿ٠ .ؿهای لو قا بكجوك ٌومكؾه
(٠ ،)Heywood, 2017: p 310-311ؿه ای ؾیگك هكؾ قا ٨كاؾوث هعىوىب کوكؾه ( )Reed, 1978: p 26و
٠ؿهای ؾیگك وکىت هیکًًؿ و هید یک قا به ؼىؾی ؼىؾ بك ؾیگكی جكشیط يمیؾهًؿTong, 2009: p 11 ( .

 )& 97اها پاوػ ظکمث ِؿقایی ؾق ایى ظىله چیىث به باوق يگاقيوؿه جأهول ؾق هبوايی ایوى يٝوام ظکموی،
ا
هالک و١اؾت و کمال ؾق ایى هًٝىهه قا قوٌى هیکًؿ .اوال بك اوان اِالث وشىؾ و١اؾت و کمال قا يمیجىاو
ا
ؾق چیمی ٤یك ال وشىؾ شىحصى کكؾ( Dهالِؿقا )141 :1132 ،ذايیا بوك اووان جٍوکیک ؾق وشوىؾ ،وو١اؾت و
کمال هك هىشىؾی ؾق بهكهای اوث که ال هكاجب وشىؾ هیبكؾ .ؾق ولىلۀ جٍکیکی هىشىؾات ،هك هىشىؾی کوه
ؾق هكجبه ٔ١ی٧جك و پاییى جك ٬كاقگك٨حه ،کمال و و١اؾت کمحكی ؾاقؾ و هك هىشىؾی که ؾق هكاجوب بواالجك ووکًی
ا
گمیؿه ،ال و١اؾت و کموال بیٍوحكی بهكههًوؿ اووث( .هموى )364 :1141 ،ذالروا بوك اووان ظكکوث شوىهكی
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اٌحؿاؾی ،همه هىشىؾات ؾق هكاجب وشىؾی و کماالجی که ال آوها بهكههًؿ هىحًؿ ،ظالث ایىحا يؿاقيؿ بلکه ایى
اهکاو که بحىايًؿ به ومث هكاجب بیٍحك و کماالت ٨مووجك ظكکث کًًؿ و یا ایًکه بوه وومث لوال بكؼوی ال ایوى
هكاجب ٬ؿم بكؾاقيؿ بكای آوها ٨كاهن اوث (هّباض یمؾی 112 :0 :1161 ،و هٙهكی)551 :4 ،1165 ،
ؾق ظکمث هح١الیه هكاجب کمال ايىايی ؾق ٬كب و ب١ؿ بوه ا٠لوی هكاجوب کموال یً١وی ؼوؿای هح١وال جبیویى
هیگكؾؾ( .هالِؿقاD1145 ،ال )166 :٧هىشىؾات ؾق ٬ىن يمول و ؾق يٝام آ٨كیًً و پیؿایً ال ظٕكت ظو،٫
به هیمايی ال Cکماالت ـاجی Bبهكههًؿ هىحًؿ که و١ۀ وشىؾی ؾاٌحه ،ؾق يحیصه به ؼوؿای هح١وال ج٭وكب وشوىؾی
ؾاقيؿ .ؾق ٬ىن ِ١ىؾ يیم Cکماالت اکحىابی Bآها هحًاوب با هكاجبی اوث که ٘وی هیکًًوؿ و بهواووٙۀ آيهوا بوه
و١ۀ وشىؾی و ٬كب به ظٕكت قبىبی باق هییابًؿ( .شىاؾی آهلیD1166 ،ب D02 :همى)17 :3 ،1164 ،
بك اوان آيچه گ٩حه ٌؿ يمایاو هیٌىؾ هوالک وو١اؾت ؾق ظکموث ِوؿقایی ال هًٝوك هىوحیًٌاووايهC ،وو١ۀ
وشىؾی Bاوث ،اها قاه ؾوثیابی به آو ال هًٝك اؼال٠ ٪ملی کوؿام اووث و ؾق ایوى هىویك چوه هوىاي١ی وشوىؾ ؾاقؾ
هالِؿقا به ایى هىئله يیم جىشه ؾاٌحه و ؾق آذاق هؽحل ٧ؼىؾ بوه آو پكؾاؼحوه اووث .ال هًٝوك او قاه ؾووحیابی بوههكاجب
کمال ،ج٭ىیث ٠٭ل يٝكی و ٠٭ل ٠ملی اوث .ال يٝك ِؿقا Cآيچه ال کمال ٠٭ل ٠ملی ه١حبك هیباٌوؿ٠ ،بواقت اووث
ال اهىقی که بهواوٙۀ آيها يٝام ه١اي و يصات ه١اؾ هیىك گكؾؾ و آيچه ال کمال ٠٭ول يٝوكی ه١حبوك هیباٌوؿ٠ ،بواقت
اوث ال ًٌاؼث کاهل اظىال هبؿأ ،ه١اؾ و جؿبك ؾق آيچه هیاو ایى ؾو وشىؾ ؾاقؾ( B.هالِؿقا):9 :9 ،9A@9 ،
٠٭ل يٝكی و ٠ملی ،ؼىؾ ،ؾق هىویك ظكکوث شوىهكی ي٩وه ،هكاجوب کموالی هؽحلو ٧و هكاجوب وشوىؾی
هح٩ألی قا پٍث وك هیگفاقيؿ .بك همیى اوان هالِؿقا بكای هك یک ال آو ؾو < هكجبه جّىیك هیکًؿ .هكجبوۀ
بال٭ىه ،بالملکه ،بال١٩ل و بالمىح٩اؾ ،چهاق هكظلۀ ٠٭ل يٝكی (همواو )217-200 :1 ،و هكجبوۀ جصلیوه ،جؽلیوه،
جعلیه و ً٨اء چهاق هكجبۀ ٠٭ل ٠ملی هىحًؿ .ي٩ه ؾق هكظلۀ جصلیه با الحمام به Cاظکام ٌوك Bٞشوال هییابوؿ و ؾق
هكظلۀ جؽلیه ال Cقـایل اؼال٬ی Bو ِ٩ات ياپىًؿ ،يٝیك کبك ،ظىؿّ٤ ،ب و ٤یكه ؼالی هیگوكؾؾ و ؾق هكظلوۀ
جعلیه با آقاوحه ٌؿو به Cهعاوى اؼال٬ی Bيٝیك جىأ ،ٟایراق ،شىؾ ،هًا٠وث ٘بو ٟو ٤یوكه لیًوث هییابوؿ و ؾق
يهایث ؾق هكظلۀ ً٨اء ؾیگك هید ايايیحی بكای او با٬ی يمیهايؿ و Cهعى ـات اظؿی Bهیگكؾؾ و ظحوی ایوى هعوى
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بىؾو و ً٨ای ؼىیً قا يٝاقه يمیکًؿ( .هالِؿقا 301 :1141 ،و همى )053-054 :1132 ،کىجاه وؽى آيکه ال
هًٝك ِؿقا ،قاه ؾوحیابی به کمال و و١ۀ وشىؾی ،ا٨موؾو بك هكاجب ٠لن و ٠مل اوث .ايىاو ؾق هىیك کمال هون
بایؿ بك ؾايً ؼىیً بی٩مایؿ و هن آيچه قا آهىؼث ،به کاق گك٨حه و هٙاب ٫با آو بكياهۀ ٠ملی ليؿگی ؼىؾ قا جًٝین
کكؾه و بك همیى اوان ال ا٠مال ياٌایىث و که هىشب کؿوقت ِ٩عۀ ٬لب و ؾوق هايوؿو ال کمواالت وشوىؾی
هیگكؾيؿ و ٨اِله گیكؾ( .هالِؿقا)103 :7 ،1761 ،
هالِؿقا ؾق آذاق ؼىؾ به هىاي ٟو١اؾت يیم اٌاقه هیکًؿ که ؾق ایى هیاو يیم اذكی ال شًىیث ؾیؿه يمیٌوىؾ.
Cشهل به ي٩ه Bو ؼىؾياًٌاوی یکی ال بمقگجكیى اووباب ٌو٭اوت و ؾوقی ال وو١اؾت اووث .ايىوايی کوه ال
ًٌاؼث ؼىؾ ؾقهايؿه اوث و یا ؼىؾ قا ؾق همیى بؿو هاؾی و ٌئىو ٜاهكی ج٩ىیك و جبییى کكؾه اوث ،يمیجىايؿ
ال ًٌاؼث ؼؿای ؼىؾ بهكهای بكؾه و ؾق يحیصه ٬كب به او یا٨حه و به کمال ظ٭ی٭ی ؾووث پیوؿا کًوؿ و بوه همویى
شهث ؾق هىیك و١اؾت ٠٭ب هیهايؿ( .هالِؿقاC )011-012 :1165 ،ظب به ؾيیا Bيیم کوه ال ؾل آو ِو٩ات
قـایل ي٩ىايی ٨كاوايی بیكوو هیآیؿ ،ال ٠ىاهل ٌ٭اوت اوث .ج٩کك هعؿوؾی که هبؿأ و هًحهای ايىاو قا ؾق همیى
ؾيیا شىحصى هیکًؿ ،آبىحى ايىا ٞقـایل اؼال٬ی ؼىاهؿ بىؾ ،به همیى شهث اللم اوث باکموال ٠٭ول يٝوكی ال
ایى باوق هًعىن ؾوقی کكؾ( .هماو D151 :هالِؿقاD1145 ،ب D146 :همى)71 :1141 ،
يکحهای که جىشه به آو بىیاق ههن هیباٌؿ ،ایى اوث که هباظد ٘ىاليی هالِؿقا ؾق هىقؾ هىئلۀ و١اؾت و
ا
هالک و هىاي ٟآو کاهال يىبث به ـکوىقت و ايىذوث وواکث اووث .ؾق هیدیوک ال ٠بواقات هالِوؿقا اذوكی ال
اؼحّاَ ایى هكاجب به هكؾاو یا لياو ؾیؿه يمیٌىؾ و ایى اهك بهقوًٌی يٍاو هیؾهؿ کوه شًىویث ؾق بكجوكی و
و١اؾت جأذیكی يؿاقؾ ،بلکه هالک بكجكی ا٨كاؾ ايىايی ،ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی به وومث کمواالت وشوىؾی و
ا
قویؿو به باقگاه قبىبی اوث .اواوا و٬حی ايىايیث يى ٞهحىوٗ اوث و يىٞااليىا ٞهك ٨وكؾی هحًاووب بوا هیوماو
٠لن و ٠مل او ٌکل هیگیكؾ ،آوگاه چگىيه هی جىاو ؾق ٬الب ظکمی هٙل ٫لياو قا بك هكؾاو یا هكؾاو قا بوك ليواو
جكشیط ؾاؾ ! بىا ليايی که گىی وب٭ث ؾق کماالت وشىؾی ال هكؾاو و لياو ؾیگك بكبایًؿ و بىا هكؾايی که با ویك
ؾق کماالت وشىؾی پیٍحال هكاجب و١اؾت بىؾه و ٬لهيٍیى هكاظل کمال گكؾيؿ .ایى اهك هىشب ٌوؿه جوا بكؼوی
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ظکمای په ال ِؿقا و که ؾق وایۀ هبايی ظکمث هح١الیه ٬لن٨كوایی و ؾايًا٨مایی کكؾهايؿ و بهِكاظث به ایوى
هىئله وقوؾ کًًؿ و شًىیث قا بههیدً٠ىاو هالکی بكای بكجكی لو و هكؾ هعىوىب يکًًوؿ٠( .الهوه ٘با٘بوایی،
 D67 :2 ،1175هٙهكی)115-111 :1163 ،
ّ.4دیذگاهّاخحقافیّهالفذساّيغبثّبهّصوّ
ال هباظد ٬بل ایىگىيه اوحًباٖ ٌؿ که شًىیث بك اوان هبايی ظکمث ِؿقایی ،هالک بكجوكی يیىوث و لو و
هكؾ ال ایى هًٝك هید اولىیحی يىبث به هن يؿاقيؿ .ال ؾیؿگاه هالِؿقا ايىاو ،جًهوا هىشوىؾی اووث کوه اهکواو
Cو١ۀ وشىؾی جا هكل بی يهایث Bقا ؾاقؾ و ؾق ایى هیاو لو بىؾو یا هكؾ بىؾو اذكی يؿاقؾ .اؾقاک کلیوات و ٬وؿقت
ج٩کك ،ؾقک بؿیهیات٠ ،ىا٘ ٧ؾقويیًّ٠ ،ك ههن اقاؾه ،ظه لیباییًٌاؼحیٌ ،ى ٪به جکاهل و ٤یكه هیواو جموام
ايىا ٞايىايی هٍحكک هىحًؿ و ؾق هیاو ایى اهىق هٍحكک يیم لو بىؾو و هكؾ بىؾو اهحیالی ویژه هعىىب يمیٌىؾ.
بًابكایى اقلي ايىا ٞايىايی يه ؾق شًىیث بلکه ؾق هكاجب اکحىابی وشىؾ ؾق آوهاوث به همیى وبب هیجىاو بوه
ِكاظث اؾ٠ا کكؾ که ؾق يگاه ِؿقا شًىیث ،باق اقلٌی يؿاقؾ.
با ایىهمه ،هكچًؿ ِؿقا ؾق جمام آذاق ؼىؾ بهِىقت بىیاق هعؿوؾ و ايگٍثٌماق ؾق ؼّوىَ لو اٜهواقيٝك
کكؾه اوث (ِاؾ٬ی )13 :1171 ،که هید یک ال آوها يیم باق اقلٌی يؿاقيؿ ،اها ؾق یکی ال ایى اٜهواقات٠ ،بواقجی
وشىؾ ؾاقؾ که به ا٠ح٭اؾ بكؼی ال يىیىًؿگاو ،ه٭ام لو قا جًمل بؽٍیؿه و او قا ؾق ظوؿ یوک ظیوىاو پواییى هیکٍوؿ.
(وكويِ )@: :9;?? ،ؿقا ؾق ٌماقۀ ً٠ایوات الهوی ؾق ظو ٫ايىواو ،یکوی ال هوىاقؾ ً٠ایوث قا Cجىلوؿ ظیىايوات
هؽحل B٧هعىىب هیکًؿ .ظیىاياجی که بكؼی بكای ؼىقؾه ٌؿو ،پاقهای بكای وىاقٌؿو ،بؽٍی بكای ظملوي٭ل،
بكؼی بكای جصمل و قاظث و بكؼی بكای الؾواز (هالِؿقا 4)114 :5 ،1761 ،آ٨كیؿهٌؿهايؿ .هع٭ ٫ووبمواقی ؾق
ایًصا ظاٌیهای چالًبكايگیمجك ال ٠باقت ِؿقا ؾاقؾ 5بهگىيهای که اگك ظاٌیه او هك٬ىم يمیٌؿ ،چهبىا بىویاقی ال
اٌکال کًًؿگاو ،ايح٭اؾ ِكیعی به ایى ٠باقت واقؾ يمیواؼحًؿ .ؾق ه٭ام جىشیه و جبییى ایوى ٠بواقت و ؾووحیابی بوه
ؾیؿگاه يهایی هالِؿقا ؾق هىقؾ لو ،جىشه به يکات ـیل وىؾهًؿ اوث:
 .9بكؼی يىیىًؿگاو ؾق جىشیه ایى ٠باقت بك ایى يکحه جأکیؿ هیکًًؿ که ظیىاو ؾق ایًصا بوه هً١وای ٠ك٨وی اقاؾه
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يٍؿه بلکه به هً١ای قایس ؾق ٠لىم ٠٭لی ال آو اوح٩اؾهٌؿه اوث .ظیىاو ،هىشىؾی با قٌؿ و يمى و ؾاقای اقاؾه اووث
و ایى هً١ای شًىی ،هیاو ايىاو و ؾیگك ظیىايات هٍحكک اووث و بوك اووان جّوكیط ؼوىؾ ِوؿقا Cاکروك ي٩وىن
ايىايی ،ال ه٭ام ظیىايیث جصاول يؽىاهًؿ کكؾ( B.هالِؿقاD1145 ،ب )051 :ایى هً١ا بوكؼال ٦هً١وای قایوس ؾق
٠ك ،٦باق اقلٌی يؿاقؾ و هحٕمى جع٭یك و جىهیى يیىث ،بلکه اٌاقه بوه یوک هً١وای ِوعیط ؾاقؾ هبًوی بوك ایًکوه
بكؼی ال ایى هىشىؾات ليؿه و بااقاؾه ،بكای اهك ه٭ؿن الؾواز آ٨كیؿهٌؿهايؿ و ایى هّؿاً٠ ٪ایث الهوی اووث .بوه
باوق يگاقيؿه ایى جىشیه هٍکل اوث و يمی جىايؿ ٠باقت ِؿقا قا ؼالی ال باق اقلٌی شلوىه ؾهوؿ Dلیوكا هكچًوؿ
ظیىاو ؾق ایًصا هً١ای ٠ك٨ی يؿاقؾ ،اها چًاوکه گفٌث وؽى ِؿقا ؾق هىقؾ ً٠ایات الهی ؾق ظ ٫ايىاو اوث و
ال اهىقی وؽى هیگىیؿ که بكای ايح٩ا ٞايىاو آ٨كیؿه ٌؿهايؿ( .هماو 6)112 :بًابكایى لب کالم ِوؿقا ؾق ایًصوا
ایى اوث که Cؼؿاويؿ بكای ايح٩ا ٞايىاو ،ظیىاياجی قا بكای يکاض آ٨كیؿه اوث Bو چًیى ٠بواقجی بهظىوب ٜواهك
ؼالی ال هً١ای اقلٌی يیىث .به بیاو ً٨ی بهه٭حٕای ه٭ابلۀ ايىاو با ظیىاو ،گىیا ِؿقا لو قا يه ال يى ٞايىوايی،
ا
بلکه ِك٨ا ؾاؼل ؾق شًه ظیىاو ،با هماو هً١ای قایس ؾق ٠لىم ٠٭لی و که هكجبهای پاییىجك ال ايىوايیث اووث و
هعىىب کكؾه و ایى ج٭ابل ،باق اقلٌی ؾاقؾٌ .اهؿ ایى هوؿ٠ا بكؾاٌوث ِوكیط ووبمواقی اووث Dلیوكا ٠بواقت
هفکىق قا به هً١ای ؾاؼل يمىؾو لو ؾق لهكۀ ظیىاو جبییى هیکًؿ و هیکىٌؿ با اقائۀ ّ٨ل ِCاهث Bبوه جٍوكیط
ایى ٠باقت بسكؾالؾ.
 .:هیجىاو جىشیه ٬ابل٬بىل ؾیگكی بكای ال بیى بكؾو باق اقلٌی بكای ایوى ٠بواقت بیواو کوكؾ .اگوك ايىواو قا بوه
هً١ای Cظیىاو يا٘ B٫و ظیىاو قا به هً١ای Cظىان هحعكک باالقاؾه Bهعىىب کًین ،آوگواه هیجوىاو هوكاؾ شوؿی
ِؿقا قا ایىگىيه بالؼىايی کكؾC :ؼؿاويؿ بكای ايىاوها (ظیىايات يا٘ )٫ا٠ن ال لياو و هكؾاو ،هىشوىؾات هحعوكک
ظىان باالقاؾهای (ا٠ن ال لياو و هكؾاو) آ٨كیؿه اوث جا با آوها الؾواز کًًوؿ .Bآيچوه ایوى وشوه قا جأئیوؿ هیکًوؿ،
ا
َّ
ا ْ ْ اْ
وى أي٩ىوک ْن أ ْلواشوا( Bقوم):9 /
اوحًاؾ ب١ؿی ِؿقا ،بال٨اِله په ال ایى ٠باقت به آیۀ ٌكی٩ۀ  Cاو الله ؼلو ٫لکون ه
هیباٌؿ .هٙاب ٫ا٘ال ٪ایى آیه ،لو و هكؾ ال یک شًه هىحًؿ Dچًاوکه واژۀ لوز يیم بك لو و هكؾ ا٘وال ٪هیٌوىؾ.
(قا٤ب اِ٩هايی )062 :1210 ،بًابكایى بهق٤ن وشىؾ ٔمیك هوفکك ؾق آیوۀ ٌوكی٩ه ،هؽا٘وب ایوى آیوه Cؼّوىَ
هكؾاو Bيیىحًؿ ،بلکه هؽا٘بC ،ايىاو Bاوث و هعحىای آیه ایى اوث که ؼؿاويؿ بكای لياو و هوكؾاو ،همىوكايی ال
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شًه ؼىؾ آيها آ٨كیؿه اوث٠( .الهه ٘با٘بایی )144 :14 ،1175 ،گىیوا ِوؿقا ؾق ایوى ٠بواقت ،جوالي کوكؾه جوا
شًه هٍحكک هیاو آوها قا ظیىاو بىؾو هعىىب کًؿ .هؤیؿ ؾیگك ایوى بكؾاٌوث ،هبوايی هّ٩ول ظکموث هح١الیوه
اوث که پیًجك ال آيها وؽى گ٩حه ٌؿ و بك اوان آيها يمیجىاو لو قا ال ظ٭ی٭ث ايىاو بوىؾو بیوكوو کوكؾ و او قا ؾق
شًه ظیىايیث هعّىق يمىؾ .هٙاب ٫با ایى بكؾاٌث ظاٌیۀ وبمواقی ؾق هعل ؼىؾ يیىث Dلیكا ٠باقت ِؿقا ،بوه
لياو اؼحّاَ يمییابؿ ،ؾقظالیکه وبمواقی ایى اؼحّاَ قا بكؾاٌث کكؾه اوث.
; .قوٌى اوث که بكای یا٨حى هكاؾ ظ٭ی٭ی یک يىیىًؿه ،يمیجىاو جًها یک ٠باقت قا ؾیوؿ بلکوه بایوؿ ؾیگوك
٠باقات يیم هؿيٝك ٬كاق گیكيؿ و ٬كائى هحّل و هًّ٩ول يیوم لعوا ٚگكؾيوؿ .بوك ایوى اووان ج٩ىویك لو ؾق يگواه
هالِؿقا جًها با یک ٠باقت قهمو و که ج٩اویك هؽحل ٧ال آو وشىؾ ؾاقؾ و کاق ٠می٭ی يیىث ،بلکه اللم اووث ؾق
ایى ه٭ام ،کلیث هبايی ظکمث هح١الیه واکاوی ٌىيؿ .ایى اهك ؾق وه بؽً يؽىث ه٭اله هؿيٝك ٬كاق گك٨ث و بك
اوان یا٨حههای ایى وه بؽً هیجىاو بوهِوكاظث اؾ٠وا کوكؾ ا٬حٕوای هبوايی ظکموث ِوؿقایی بوههیدقوی
٨كوؾوحی لو يیىث و ؾق يٝام ظکمی او لو به ؾلیل لو بىؾو ،هكگم شًه ؾوم و ايىايی ؾق ؾقشوۀ يوالل ج٩ىویك
يمیٌىؾ .بًابكایى هی جىاو ؾیؿگاه اؼحّاِی هالِؿقا ؾق هىقؾ لو قا ال ؼالل يگكٌی که به ايىاو ؾاقؾ ،ایىگىيه
ؼالِه کكؾC :ايىاو گىهكی ویال و هحعكک اوث که جا هكل ؼلی٩ةللهی اهکاو ِ١ىؾ ؾاقؾ و ؾق ایوى هیواو هوكؾ
بىؾو یا لو بىؾو يه ٌكٖ ِ١ىؾ اوث و يه هىشب و٭ىٖ Bبًابكایى اگك جىشیه هفکىق ؾق بًؿ ٬بل بكای ٠باقت ٨ى٪
پفیك٨حه ٌىؾ و که به گماو يگاقيؿه ٬ابلپفیكي اوث و هًا٨اجی هیاو ٜاهك ایى ٠باقت و آيچوه ال هبوايی ظکموث
ِؿقایی بكؾاٌث ٌؿ ،ؾیؿه يمیٌىؾ و اگك ایى جىشیوه ه٭بوىل يی٩حوؿ آوگواه يمیجوىاو بوا ٠بواقجی ٤یكِوكیط ال
شمٟبًؿی هفکىق و که اللهۀ قوٌى هبايی ظکمث ِؿقایی اوث و ؾوث بكؾاٌث.
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يحیصهگیشیّ
ّ
ؾق يگاه هالِؿقا ،لو و هكؾ ال آو شهث که ايىاو هىحًؿ ،واظوؿ هىوحمكی هىوحًؿ کوه ال ٔو١ی٧جكیى هكاجوب
وشىؾ جا ٬ىیجكیى هكاجب آو کٍیؿه ٌؿهايؿ .آياو هیجىايًؿ با اؼحیاق ؼىؾ به اوز ٠مت ِو١ىؾ ،یوا بوه ظٕویٓ
ـلث و٭ىٖ کًًؿ .هید هىشىؾی ؾق گىحكۀ يٝام هىحی بهايؿالۀ آوها ٬ابلیث ایى ظكکث ٘ىاليی قا يوؿاقؾ و جًهوا
لو و هكؾ هىحًؿ که ال پىثجكیى هكاجب ٘بی١ث جا هكل بیيهایث اهکاو ویك ؾاقيؿ.
همیى ظكکث گىحكؾه اوث که بكؼال ٦يگاه هٍاء ،ايىاو قا به يى ٞهحىوٗ جبؿیل هیکًؿ که ؾق ـیل آو اشًوان
٨كاواو و ايىا ٞبیٌماق اهکاو جع٭ ٫ؾاقؾ .ؾق ایى هىیك هىحمك ٌؿوها ،ا٨كاؾ ايىايی ا٠ن ال لياو و هوكؾاو هٍوحكکات
٨كاوايی ؾاقيؿ ،بهكههًؿی ال شًه ظیىايیثٙ٨ ،كت جىظیؿی٬ ،ىه ج٩کك٨ ،هن بؿیهیاتٌ ،وى ٪بوه جکاهول٠ ،ىا٘و٧
هٍحكک و ٤یكه بكؼی ال ایى اهىق هىحًؿ که هىشب جکلی ٧واظؿ ،ظ٭ى ٪واظؿ و ٬ىايیى واظؿ ؾق ظ ٫آيها هیٌوىيؿ
و لو بىؾو و هكؾ بىؾو ؾق ایى اهىق هٍحكک يیم هكلی ایصاؾ يمیکًًؿ .ؾق ایى هیاو ًّ٠ك هٍوحكک Cاقاؾه Bهیواو ایوى
ايىا ٞهحکرك شایگاه بىیاق ؼٙیكی ؾاقؾ Dلیكا با همیى ٬ىه ي٩ىايی اوث که ايىاو هكاجب ٠٭ل ٠ملی و ٠٭ول يٝوكی،
یا به ج١بیكی هكاجب ٠لن و ٠مل قا ٘ی کكؾه ،کماالت وشىؾی ؼىیً قا اوحمكاق هیبؽٍؿ.
چًیى ج٩ىیكی ال ايىاو و به ِىقت ؼاَ لو ،او قا به ومث ظكکوث جوا هوكل بیيهایوث ؾ٠وىت هیکًوؿ و
و٭ ٧يگاه او قا بىیاق بلًؿ ٬كاق هیؾهؿ و Cهًٝىهۀ هٙالبوات Bاو قا ؾیگكگوىو هیکًوؿ و بوك ؼوال ٦ج٩ىویكهای
هاؾی گكایايه و به ِىقت ؼاَ ٨میًیىحی ،هكگم او قا ؾق هٙالبات هعؿوؾ ؾيیىی اویك يمیکًؿ .ليی که به هبايی
ظکمث ِؿقایی باوق ؾاقؾ ،چگىيه چًیى اویك ٌىؾ ،ؾقظالیکوه هیؾايوؿ ووه ؾيیوای ٘بی١وث ،هروال و ٠٭ول قا
پیًقو ؾاقؾ و يبایؿ ؼىاوحههای ؼىؾ قا ؾق و٭ ٧هعؿوؾ ٘بی١ث شای ؾهؿ .بك ؼال ٦يٝكات ٨میًیىحی ( see:

ا
 ،)Tong, 2009: p 97 & Gheaus, 2012: p 18و٭ ٧ؼىاوحههای ایى لو ِك٨ا هىاقؾی يٝیك ؾوحیابی به

Cوسهك ٠مىهیC ،Bجىلیؿ ابماق ًِ١حیC ،Bظٕىق ؾق ٠كِه ویاویC ،Bاِالض ج٭ىین کاق Bو ٤یكه يیىث ،بلکوه
و٭ ٧ؼىاوحۀ او ٬كب الهی و ه٭ام ؼلی٩ةاللهی اوث .ایى اهىق اگك ؾق چهاقچىب ٠٭ل يٝكی و ٠ملی ٬كاق گیكؾ
و به ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی لو جا هكل بیيهایث ٔوكقی يميوؿ ،هٙلوىب اوووث و ؾق ایوى ِوىقت هٙلوىبی
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ٔكوقی بكای اِالض Cيٝام ه١اي Bاوث ،ؾق ٤یك ایى ِىقت اگك هاي ٟایى ویك اوث و او قا هحى ٧٬کكؾه یا بوه
٠٭ب هیقايؿ و Cيٝام ه١اؾ Bاو قا قيصىق هیکًؿ و ؾق و٩ك به ٠ىالن هرال و ٠٭ل ههصىق هیهايؿ ،بایؿ ٙ٠ای آيها
قا به ل٭ایٍاو بؽٍیؿ و به بیً ال آيها ٨کك کكؾ Dلیكا لو بىیاق بیً ال ایوى اووث و ٬ابلیثهوای او ٨كاجوك ال ایوى
و٭٧های کىجاه اوث.
ؾق ظکمث هح١الیه ،شًىیث و چه اهكی ٘بی١ی و بیىلىژیک باٌؿ یا اهكی ٨كهًگی و بكواؼحی ،چوه ؾاؼول
ؾق ظكین ـات ي٩ه باٌؿ یا اهكی ٠اقٔی و ٠اقیحی و يه هىشب و١اؾت لو و هكؾ اوث و يه هاي ٟال آو .آياو کوه
کمال قا ؾق وسهك ٠مىهی یا اذكگفاقی ویاوی و ٤یكه شىحصى هیکًًؿ ،ؾ٤ؿ٤ۀ بعد ال شًىیث ؾاقيوؿ Dلیوكا ؾق
ایى ٠كِهها یک شًه قا هعكوم و یک شًه قا بهكههًؿ هیبیًؿ .آيچه بوكای ایوى يٝوام ظکموی اهمیوث ؾاقؾ،
ج٩ىیكی ال ايىاو اوث که ٬ابلیثهای ؼاق٪ال١اؾۀ آو جا هكل وِىل به بیيهایث قا بًمایايؿ .بكجوكی ؾق ظکموث
هح١الیه ،وابىحه به ١٨لیث هكاجب ٠٭ل يٝكی و ٠ملی اوث و ایى هكاجب به قوی هید شًىی بىحه يیىوثٌ .وایؿ
٠٭ل ٠ملی ؾو هىیك هحمایم بك وك قاه لو و هكؾ ٬كاق ؾهؿ و آياو قا به ؾو يٝام هًصاقی هح٩اوت ؾ٠وىت کًوؿ ،اهوا
هكگم ؾق کمال بؽٍی به آيها و باال کٍیؿو ایٍاو ش٩ا يمیکًؿ و بهِك ٦لو بىؾو یا هوكؾ بوىؾو ،ال وویك ایٍواو
هماي١ث يمیوقلؾ.
ّ
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يىؽثهاّ
ّ
ّ
پی
ا
 .9اللم به ـکك اوث ،ؾق کحاب جنطیت و نفص ویكاوحۀ هواؾی ِواؾ٬ی ،ظکموای ه١اِوك ظکموث هح١الیوهِ ،وك٨ا ؾق
ؼّىَ قابٙۀ شًىیث و ي٩ه اٜهاقيٝك کكؾه ايؿ .ایى اٜهاقات جًها ياٜك به بؽً ؾوم ایوى ه٭الوه اووث اهوا بوه ؾیگوك
شهاجی که ایى ه٭اله به آيها پكؾاؼحه ،واقؾ يٍؿه اوث.
ا
 .:ه٭ّىؾ ج٩اوتهای ٘بی١ی و بیىلىژیک هیاو لو و هكؾ ،يٝیك ج٩اوت ؾق ؾوحگاه جىلیؿهرل اووث کوه يى٠وا هوىقؾ ايکواق
٨میًیىثها ٬كاق يمیگیكيؿ see: Burr, 2002: p 11( .و کحاک)405 ،
; .ه٭ّىؾ ج٩اوت های اشحما٠ی و بكواؼحی هیاو لو و هكؾ اوث که ؾق ٨كهًگ و ج١لین و جكبیث قیٍوه ؾاقؾ يوه ؾق اهوكی
٘بی١ی و جکىیًی( .ق.ک :هماو)
<C .و بٕ١ها للًکاض.B
= .ظاٌیۀ ظکین وبمواقی ؾق ایى ه٭ام بىیاق ٠صیب به يٝك هیقوؿ و بكقوی آو و بیاو ؾوق بىؾو آو ال ٠باقت ِؿقا و
هبايی ايىاوًٌاوايۀ وی ؾق ایى هصال ؼالی ال ل ٧ٙيیىث .وی هیگىیؿC :ایًکه هالِؿقا لياو قا ؾق لهكۀ ظیىايات
ؾاؼل يمىؾه اوث ،اٌاقه ای لٙی ٧اوث به ایًکه آيها به ؾلیل ٔ٠ ٧١٭ل و شمىؾ بك اؾقاکات شمئی و ق٤بث به
ا
پىحیهای ؾيیىی يمؾیک اوث که ظ٭ی٭حا به Cظیىاو ِاهث Bهلعٌ ٫ىيؿ .ویكۀ ا٤لب آيها ،ویكۀ چهاقپایاو اوث ،اها
ؼؿاويؿ به آيها ِىقت ايىايی پىٌايؿه اوث جا [هكؾاو] ال همكاهی با آوها هٍمئم يٍىيؿ و به الؾواز با ایٍاو ق٤بث پیؿا
ا
کًًؿ( B.هالِؿقا )114 :5 ،1761 ،بكؼی کىٌیؿهايؿ ٠باقت وبمواقی قا به ا یى يعى جىشیه کًًؿ :اوال وی لياو قا ظیىاو
ا
ِاهث يؿايىحه بلکه Cيمؾیک به آو Bهعىىب کكؾه اوث .ذايیا وؽى او ؾق هىقؾ جمام لياو يیىث بلکه ال Cا٤لب لياوB
وؽى هیگىیؿ .ایى ؾو ٬كیًه يٍاو هیؾهؿ که لو ،بهؼىؾیؼىؾ ظیىاو ِاهث و ٤یكيا٘ ٫يیىث بلکه به ؾلیل ٔ٧١
٠٭ل و که ایبىا اهكی اشحما٠ی و شًىیحی باٌؿ و يمؾیک اوث که به ظیىاو ِاهث جبؿیل ٌىؾ٬( .ؿقؾاو ٬كاهلکی،
ا
 .)17-25 :1166ذالرا وبمواقی ؾق کحاب اضرارالحک به ِكاظث ال Cوظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾ Bوؽى گ٩حه و هصىل
الؾواز لو و هكؾ قا شًىیث آيها هعىىب کكؾه اوثِ( .اؾ٬ی )14 :1171 ،به باوق يگاقيؿه ایى جىشیهات ٠باقت او قا
ا
ؼالی ال يگاه شًىیثلؾه يمیکًؿ Dلیكا :اوال ٠باقت وبمواقی بىیاق جًؿ اوث و با ٘كض ِCىقت ايىايی Bو Cویكت
ا
ظیىايی Bبكای لو ،ال ٬ىت ٬كائى هفکىق کاوحه اوث .ذايیا ؾق ایًصا يمیجىاو ِCىقت Bگ٩حه ٌؿه ؾق ٠باقت وبمواقی قا
ِCىقت يى٠یه Bو يى ٞايىايی هعىىب کكؾ و هنِؿا با بكؼی يىیىًؿگاو اؾ٠ا يمىؾ که ؾق همیى ٠باقت ،به وظؿت
يى٠ی لو و هكؾ جّكیطٌؿه اوث( .هماو D)13 :ؾلیلی ایى اهك آو اوث که ایى ِىقت ؾق ج٭ابل با ویكت ٬كاقگك٨حه و
ا
ٜاهك ؾق ِىقت يى٠یه يیىث بلکه ٜاهك ؾق ِىقت و ٌکل ٜاهكی هیباٌؿ .ذالرا ٠باقت وبمواقی ؾق اضرارالحک يیم
وظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾ قا ذابث يمیکًؿ Dچًاوکه به ِكاظث هیگىیؿC :ؾق يکاض ،چًاو که ک٩ائث ٌكٖ اوث،
Cهًاوبث Bو Cشًىیث Bبایؿ باٌؿ که شالب ال٩ث و اٌحؿاؾ هعبث اوث ،بلکه همهشا ال٩ث و هعبث ال شهث شًىیث
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اوث که :الصًىیة ٠لة الٕن( B.هع٭ ٫وبمواقی ٧ٙ٠ )316 :1161 ،شًىیث به هًاوبث ،هً١ای آو قا يمایاو هیوالؾ
بهگىيهای که ه٭ّىؾ او هً١ای ل٥ىی Cهنشًىی ؾق ظالث و کی٩یث( .Bؾهؽؿا )101 :14 ،1166 ،و هًاوبث ؾق اهىق
ٜاهكی هیاو لو و هكؾ اوث و هكگم به شًه هًٙ٭ی و باالجك ال آو Cوظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾ Bيٝك يؿاقؾ .بًابكایى
ا
٠باقت اضرارالحک با ظاٌیۀ او٩اق کاهال والگاق اوث و ؾق ایًصا يیم به بیً ال هٍابهث ؾق ِىقت ٜاهكی يسكؾاؼحه
اوث ،به ویژه ایًکه ؾق اضرارالحک  ،ؾق هىقؾ ِ٩ات ؾؼحكاو اؾاهه هیؾهؿC :په ،بایؿ هکل ٧باٌؿ ،جا به آؾاب ٌك٠یهD
ال ٘هاقت باً٘ه و ٜاهكه و ٠باؾات و ؼّال ٘یبه شًىیث یابؿ ،جا و١٬ی ؾق ٬لب ؾاٌحه باٌؿ( B.هع٭ ٫وبمواقی،
 )317 :1161گىیا اگك ا یى اهىق يباٌؿ ،ویكت بهیمی آيها هاي ٟال  ٫ٍ٠و هعبث به ایٍاو و ٬كاقگك٨حى ایٍاو ؾق ٬لب
هكؾاو هیٌىؾ! ؾق يحیصه هك چًؿ ٠باقت ِؿقا چًیى ِكاظحی ؾق هً١ای اقلٌی يؿاقؾ ،اها ٠باقت وبمواقی ایىگىيه
يیىث و هٍعىو ال باق اقلٌی و شًه ؾوم هعىىب کكؾو لو اقلیابی هیٌىؾ.
>٨C .ي ً٠ایحه ج١الی ٨ي ؼل ٫امقْ و ها ٠لیها لیًح ٟ٩بها اإليىاو.B
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هًابغّوّهآخزّ
 .1ابىویًا ( ،)1157الًصاةّهىّالغشقّفیّبعشّالنالالت ،هعمؿ ج٭وی ؾايوً پوژوه ،چواپ ؾوم ،جهوكاو:
ؾايٍگاه جهكاو.
 .0وووووووووووو ،)٪1252( ،الؾفاءّ(االلهیات)٬ ،ن ،هکحبة آیة الله المكٍ٠ی.
 .1پاقوايیا ،ظمیؿ ( ،)1171شًغیثّوّيفظّدسّاعالموّدسّ:شًغیثّوّيفظ ویكاوث هاؾی ِواؾ٬ی٬ ،ون:
هكکم يٍك هاشك.
 .2شىاؾی آهلی٠ ،بؿ اللهD1162( ،ال ،)٧ظیاتّظمیمیّايغاوّدسّلشآو٤ ،اله١لی اهیى الؿیى ،چاپ ؾوم،
٬ن :اوكاء.
 .3وووووووووووووووD1166( ،ال ،)٧صوّدسّآییًۀّشاللّوّشمال ،هعمىؾ لٙی٩ی ،چاپ يىلؾهن٬ ،ن :اوكاء.
 .4وووووووووووووووD1162( ،ب) ،فيشتّدسّلشآو ،هعمؿقٔا هّ٩ٙی پىق ،چاپ وىم٬ ،ن :اوكاء.
 .5ووووووووووووووو ،)1164( ،عشچؾمۀّايذیؾه٠ ،بان قظیمیاو ،چاپ پًصن٬ ،ن :اوكاء.
 .6وووووووووووووووD1166( ،ب) ،ظکمثّػبادات ،ظىیى ٌ٩ی١ی ،چاپ پايمؾهن٬ ،ن :اوكاء.
 .7ووووووووووووووو ،)1167( ،فلغفۀّظمىقّبؾش ،چاپ ٌٍن٬ ،ن :اوكاء.
 .15شىاؾی آهلی ،هكجٕی ( ،)1171شایگاهّايغايیّصوّدسّظکمثّاعالهی ،ؾق شًىویث و ي٩وه ویكاووث
هاؾی ِاؾ٬ی٬ ،ن :هكکم يٍك هاشك.
لغثياهه ،جهكاو :چاپ ویكون.
ّ
 .11ؾهؽؿا٠ ،لیاکبك (،)1116
المشآوو ٠ؿياو ؾاوؾی ،ؾهٍ :٫ؾاق ال٭لن -الؿاق الٍاهیة.
 .10قا٤ب اِ٩هايی ،ظىیى ( ،)٪1210هفشداتّالفاًّ ّ
 .11وكوي٠ ،بؿالکكین ( ،)1155لبلّوّبغوّجئىسیکّؽشیؼث ،چاپ ٌٍن ،جهكاو :هىوىه ٨كهًگی ِكاٖ.
ِ .12اؾ٬ی ،هاؾی ( ،)1171جنطیت و نفص٬ ،ن:هكکم يٍك هاشك.
٘ .13ىوی (ؼىاشه يّیكالؿیى) ،هعمؿبى ظىى ( ،)1161اعـاطّااللحبـاط ،هوؿقن قٔوىی ،چواپ ووىم،
جهكاو :ؾايٍگاه جهكاو.
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٘ .14با٘بایی ،ویؿهعمؿ ظىیى ( ،)٪1175المیـضاوّفـیّجفغـیشّالمـشآو ،چواپ ؾوم 05 ،شلوؿ ،بیوكوت،
هؤوىة ام٠لمی للمٙبى٠ات.
 .15ووووووووووووووو1777( ،م) ،الشعائلّالحىظیذیه ،بیكوت :هىوىة الً١ماو.
٨ .16یأی٤ ،الهكٔا ( ،)1171شًغیثّوّيفظّدسّاعالموّدسّ:شًغیثّوّيفظو ویكاووث هواؾی ِواؾ٬ی،
٬ن :هكکم يٍك هاشك.
٬ .17ؿقؾاو ٬كاهلکی ،هعمؿظىى (C ،)1166شایگاه ايىايی لو ،Bفقلًاهۀ ّپژوهؾیّکـىذش ،ووال پوًصن،
ٌماقۀ 06 ُِ ،10و.40
 .05هع٭ ٫وبمواقی ( ،)1147ؽشضّالمًظىهة 3 ،شلؿ ،جهكاو :ياب.
 .01ووووووووووووووو ،)1161( ،اعشاسّالعکن٬ ،ن :هٙبى٠ات ؾیًی.
 .00هّباض یمؾی ،هعمؿ ج٭ی ( ،)1161آهىصػّفلغفه 0 ،شلؿ ،چاپ چهاقم ،جهكاو :اهیكکبیك.
 .01ووووووووووووووو ،)1171( ،شًغیثّوّيفظّدسّاعالموّدسّ:شًغیثّوّيفظ ویكاوث هاؾی ِاؾ٬ی٬ ،ون:
هكکم يٍك هاشك.
 .02هٙهكی ،هكجٕی ( .)1165افىلّفلغفهّوّسوػّسئالیغن (هصمى٠ه آذاق) ،ز  ،4چاپ پًصن ،جهكاوِ :ؿقا.
 .03ووووووووووووووو ،)1163( ،يظامّظمىقّصوّدسّاعالم (هصمى٠ه آذاق) ،ز  ،17جهكاوِ :ؿقا.
 .04هالِؿقا (1761م) ،العکمةّالمحؼالیةّفیّاألعفاسّالؼملیةّاألسبؼة ،چاپ وىم ،بیكوت :ؾاق إظیاء الحوكاخ
ال١كبی 7 ،شلؿ.
 .05ووووووووووووووو( ،بیجا) ،العاؽیةّػلیّإلهیاتّالؾفاء٬ ،ن :بیؿاق.
 .06ووووووووووووووو ،)1150( ،هصمىػةّالشعائلّالحغؼة٬ ،ن :هکحبه المّ٩ٙىی.
 .07ووووووووووووووو ،)1132( ،المبذأّوّالمؼادوّجهكاو :ايصمى ظکمث و ٨لى٩ه ایكاو.
 .15وووووووووووووووD1145( ،ال ،)٧اعشاسّاآلیات ،جع٭ی ٫ؼىاشىی ،جهكاو :ايصمى ظکمث و ٨لى٩ه اوالهی.
 .11وووووووووووووووD1145( ،ب) ،الؾىاهذّالشبىبیةّفیّالمًاهسّالغـلىکیة ،چواپ ؾوم[ ،بیشوا] ،هكکوم يٍوك
ؾايٍگاهی.
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