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قدرت الله قربانی

1

ّ
حقانیت*
کثرت ادیان و جستجوی مالکهای

چکیذه
کثغت اصیاو و تًىع يگغفهای صیًی بـیاع هتفاوت ،هاا عا هماىاعب باا پغؿاق اػ ها

ّ
دمايیا آيهاا هىاها
هاای

هیؿاػص .پیغواو هغیک اػ اصیاو بغ اؿاؽ ویژگیهای تاعیشی یا الهی و غیغالهی بىصو صیى سىص ،پاؿزهای هتفااوتی
-

ب ایى پغؿق صاصبايض .صع ایى تذمیك با اؿتفاصب اػ عوفهای ػم يی ،اؿتمغایی ،تاعیشی و تذلیل هذتىا ،بغ ها
ّ
دمايی اصیاو تمغکؼ هیكىص .ایى ه ها ػباعتًض اػ .9 :سضاباوعی؛  .2الهی باىصو؛ .9
های هشتلفی بغای اعػیابی
ّ
ّ
هاهؼیا صع
ودضايی صع همابل كغ ؛  .4آسغتباوعی؛  .5ايـجام هؼغفتی و ايِباق بیلتغ با ػم يی بلغی؛ .6
آهىػبها و کاعآیی صع تأهیى هؼًای ػيضگی ايـاو؛  .7آهىػبهذىعی ب های پیااهبغهذاىعی؛  .8ػاضم تذغیاک کتا
ها ها عا لاصع هیؿاػص تا صع يهای ب ایى

همضؽ و  .9اه ح ايذغافات اصیاو پیلیى .عابِۀ ُىلی و ػغًی ایى ه
ّ
دمايی بیلتغی صاعيض و اػ هیاو آيها يیؼ صیًی ک بضوو تذغیک بىصب یا تذغیفات کمتاغ و
يتیج بغؿین ک اصیاو الهی
باوعهای هًـجن و ػم يیتغ بیلتغ صاكت باكض و يمق هؤثغی صع هؼًای ػيضگی و اسا ق هؤهًااو بغهاای بگاظاعص،
ّ
ّ
دمايی صیًی ،اهغی طوهغات و تلاکیکی اؿا و اػ ایاىعو بیلاتغ
دمايی بیلتغی سىاهض بىصً .مى ایًک
واهض
ؿً های صیًی ،ب ویژب اصیاو الهی واهض آو هـتًض ،اها هیؼاو بهغبهًضی آيها اػ آو یکـاو يیـ  ،بلک ب هیؼايای کا
هؼیاعهای فىق صع یک ؿً صیًی دٌىع بیلتغ و پغعيگتغی صاعيض ،آو صیى هیتىايض صعبغصاعياضۀ صعهاۀ تلاکیکی و
ّ
دمايی باكض.
ؿلـل هغاتبی ػالیتغی اػ
ّ
ودضايی .
واژگان کلیذی :اصیاو ،کثغتگغایی ،دم ّايی  ،سضاباوعی،

* تاعیز صعیاف 9998/96/99 :

تاعیز پظیغف9998/99/97 :

 .1صايلیاع صايلگاب سىاعػهی qorbani48@gmail.com
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مقذمه
یکی اػ پغؿقهای ههمی ک طهى صیىصاعاو عا ب ُىع ػام و فکغ ػالماو صیى ،با ویاژب هتکلمااو و فیلـاىفاو عا با ُاىع
سام ب سىص هلغىل کغصب اؿ  ،پغؿق اػ ه ها و هؼیاعهای صیى دك اؿ  .ایًک بیلتغ صیىصاعاو ب ُىع ػماىهی
دمايی صیى سىص اػتماص هاػم صاعيض و بغای چًیى ّ
ّ
دمايیتی صالیل اولی ای هن صاعيض ،تمغیبا اهاغی ُبیؼای اؿا  ،اهاا
ب
ایى پغؿق ػهايی ّ
اهمی فؼایًضبای هییابض ک ها با يگغفهای بغووصیًای و با ویاژب ػم يای با صیاى ،اػ یاک ؿاى ،و
ؿً های صیًی علی  ،اػ صیگغ ؿى هىاه هـتین ک اولی ،باوعهای هاا عا با چاالق هایُلباض و صوهای با هاا یااصآوع
هیگغصص ک بغسی پیغواو اصیاو صیگغ هن اصػاهایی يظیغ ها صاعيض .صعوالغ صع عوػگااعی کا اصیااو صع تؼاهال و گفتگاىی
يؼصیکتغی يـب ب هن هـتًض ،هن اهکاو اعػیابی ػم يی باوعهای اصیاو صیگغ بغای ها همکى اؿ  ،و هان ایاى ػهیًا
فغاهن هـ تا ها صوباعب يظام صیًی سىص عا باػبیًی ػم يی کًین .ب بیاو صیگغ ،اگغ پغؿق اػ ه هاای ّ
دمايیا یاک
ؿً صیًی ،ب هىعت صعووصیًی هِغح كىص ،یؼًی ها بضوو بویغت کافی اػ ؿً های صیًی صیگغ ،باغ ّ
دمايیا ؿاً
صیًی سىص اػتماص هاػم صاكت باكین ،چًیى باوعی ب لذاّ ػم يی اعػف چًضايی يضاعص ،اها صعهىعتی ک ها باا آ گااهی
ّ
دمايیا لاغاع صهاین ،پاؿاز
اػ آهىػبهای صیگغ ؿً های صیًی ،يظام باوعهای صیًی سىص عا صع هؼغى ؿًجق ها
هغچ باكض ،اعػكمًض و كایـتۀ تىه ػم يی اؿ .
با لذاّ تجغب های هظکىع ،تًىع پاؿزهای صاصب كضب ب پغؿاق اػ ها
تؼوبات ياب ها يـب ب تأ کیضات صیىصاعاو یک ؿً صیًی بغ هغف ه

هاای ّ
دمايیا ؿاً هاای صیًای و گااب
های ساىصی ،هاا عا با صو عویکاغص اهالی
هاای اعاها كاضب

ؿىق صاص ک همکى اؿ صع هجمىع صع يىع سىص بضیغ باكض :يشـ تىه ب اعػیابی ػم يای ها
ب ُىع هضاگاي و صوم ه دظ هجمىػ ه ها صع ّ
کلیتی ک ها عا لاصع ؿاػص ب فهن ػم يای لابالصفااػی اػ هؼیاعهاای
ػم يی ؿً های صیًی صؿ یابین .صع ایى ػهیً  ،صع هجمىع ب ه های ػیغ تىها كاضب اؿا  .9 :ساضاباوعی؛ .2
ّ
ودضايی صع همابل كغ ؛  .4آسغتباوعی؛  .5ايـجام هؼغفتی و ايِباق بیلتغ با ػم ّيیا بلاغی؛ .6
الهی بىصو؛ .9
ّ
هاهؼی صع آهىػبها و کاعآیی صع تأهیى هؼًای ػيضگی ايـاو؛  .7آهىػبهذىعی ب های پیاهبغ هذىعی؛  .8ػضم تذغیاک
کت همضؽ و  .9اه ح ايذغافات اصیاو پیلیىّ .
اهمی ایى ها هاا آو اؿا کا گاغصآوعی آيهاا داهال تجغبا ،
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اؿتمغاء ،تأهل ػم يی و هِالؼۀ هذتىایی هتىو کت همضؽ و تذمیك صع بـَ تااعیشی آيهاا اؿا کا البتا هایتاىاو
هىاعصی عا ب ایى هؼیاعها افؼوص یا هىاعصی عا اػ آيها کاؿ  .اها ه دظۀ هجمىع ایى ه ها ،ي هغفا یکای یاا صو هاىعص
اػ آيها ،ایى اهکاو عا بغای ها فغاهن هیؿاػص تا ب عویکغصی يـبتا هاهغ صعباعۀ اعػیابی ػم يی ّ
دمايی ؿً های صیًای
صؿ یابین .بغایى اؿاؽ ،فغًی ایى تذمیك آو اؿ ک اصیاو الهی صعهۀ بیلتغی اػ ّ
دمايی صاعيض و اػ هیااو آيهاا يیاؼ
صیًی ک بضوو تذغیک یا صاعای تذغیفات کمتغ بىصب ،باوعهای هًـجن و ػم يی بیلتغی صاعص و يمق هؤثغی صع اسا ق
ّ
و هؼًای ػيضگی هؤهًاو بغهای هیگظاعص ،واهض ّ
دمايیا صیًای ،اهاغی
دمايیا بیلاتغی سىاهاض باىصً .امى ایًکا
طوهغات و تلکیکی اؿ و اػ ایىعو بیلتغ ؿً های صیًی ،ب ویژب اصیاو الهی واهض آو هـتًض ،اهاا هیاؼاو بهاغبهًاضی
آيها اػ آو یکـاو يیـ  ،بلک ب هیؼايی ک هؼیاعهای فىق صع یک ؿً صیًی دٌىع بیلتغ و پغعيگتغی صاعيض ،آو صیاى
هیتىايض صعبغصاعيضۀ صعهۀ تلکیکی ػالیتغی اػ ّ
دمايی باكض .صع اصاه با بغعؿی هؼیاعهای هؼبىع ،هیکىكاین فغًایۀ
تذمیك عا آػهىصب و با بیاو بغسی كىاهض اػ بغسی اػ ؿً های صیًی بؼعگ ،کاعآیی ه

ها عا هن بـًجین.

ّ
حقاویت
 .1معیارهای
 .1-1خذاباوری
يشـتیى و ههنتغیى ه

ّ
دمايی یک ؿً صیًی يگغف آو صعباعۀ سضاباوعی اؿ  .ابتضا بایضتىًیخ صهین کا های-

تىاو اصیاو عا صع یک تمـینبًضی کلی ،ب اصیاو سضاباوع و غیغسضاباوع تمـین کغص .اصیااو ساضاباوع با وهاىص هىهاىصی
هتؼالی ،لاصع هِلك و ػالن هِلك باوع صاعيض ک سضا ياهیضب هیكىص .صعهمابال ،صع اصیااو غیغساضاباوع با وهاىص چًایى
سضایی یا ب ُىعکلی ب وهىص هیچ سضایی اػتماصی وهىص يضاعص .دال اػتماص ب سضا ،دضالل ،ياىػی پاؿاز ػم يای با
يیاػ هؼًىی و هؼغفتی ايـاو و دؾ پغؿتق صع او اؿ  ،صعدالیک اصیاو غیغسضاباوع صعهمابل ایىگىي يیاػهاای ايـااو
پاؿز ػم يی الػم صع استیاع يضاعيض .صعوالغ ،اهتیاػ سضاباوعی آو اؿ کا تبیایى ػم يای لابال لباىلتاغی اػ يگاغف
غیغسضاباوعی صعباعۀ ّ
کلی ػيضگی ايـاو اعاه هیصهض ،صعداالیکا صع اصیااو غیغساضاباوع تا ف باغای اعهااع پاؿاز
ّ
هاصب یا اهال ايـاو ،ي تًها پظیغفتًیتغ اػ يگغف سضاباوعی يیـا  ،بلکا
پغؿقهای هابؼضالِبیؼی ايـاو ب اهال
صع دض سىص هن ايـجام و ػم ّيی الػم عا يضاعص .ب بیاو صیگغ ،اگغ صعباعۀ اصیاو صع هـتجىی بهتغیى تبیایى باكاین ،با
929

کثغت اصیاو و هـتجىی ه

های دماي ّی

يظغ هیعؿض ک سضاباوعی يـب ب سضاياباوعی تبییى بهتغ و ػم يیتغی باكض؛ ػیغا با فاغى ساضاباوعی ،ايـااو لااصع
اؿ تا هًلأ و ّ
کلی ػيضگی سىص و آیًضۀ آو عا بهتغ اػ يگغف سضاياباوعی تىهی و تبییى يمایض .صع والغ با فاغى وهاىص
سضا ،ايـاو لاصع اؿ هایگاب و يـب سىص عا با او تؼغیک يمایض و پاؿز پغؿقها و يیاػهای سىص عا اػ او ُل يمایاض،
اها يگغف سضاياباوع ايـاو عا باهمۀ پغؿقها و يیاػهای اؿاؿی هؼغفتی و هؼًىیاف بضوو اهکاو یافتى پاؿز لايغکًًضب
عها هیؿاػص .بًابغایى ،با ه دظۀ ایى تفکیک هیاو اصیاو سضاباوع و سضاياباوع ،ب يظغ هیعؿاض اصیاايی کا اؿااؽ آيهاا
ایماو ب سضا اؿ  ،يـب ب اصیايی ک ایماو ب سضا صع آهىػبهای آيها هایچ هایگااهی ياضاعصّ ،
دمايیا بیلاتغ صاعياض.
(ؿىهیًبغو)89-89 :9989 ،
 .2-1الهی بىدن
افؼوو بغ سضاباوعی ،صوهیى ه

ههن ّ
دمايی اصیاو ،الهی بىصو یا هًلأ الهی و ودیاايی صاكاتى اؿا  .صعایاى ػهیًا

هِالؼۀ تاعیز اصیاو ،صو يىع اػ اصیاو الهی و غیغالهی عا ب ها هؼغفی هیکًض .اصیاو الهی صاعای پیااهبغ هلاشن فغؿاتاصب
كضب اػ ؿىی سضا و کتاب الهی هؼیًی هـتًض ک اػ ههنتغیى آيها هیتىاو ب یهىصی  ،اؿ م و هـیذی اكاعب کغص .اهاا
با اصیاو صیگغ يیؼ هىاه هـتین ک الهی يبىصب و هًلأ ودیايی يضاعيض اػ همل هًاضوهیؼم ،باىصهیؼم ،كایًتى ،کًفىؿایىؽ و
بغسی اصیاو ابتضایی .اگغچ هیتىاو اصیاو غیغالهی عا يیؼ ب صو لـن ساضاباوع و ساضاياباوع تمـاین کاغص ،اهاا صع هغداال
باوهىص بغسی ویژگیهای هثب صع اصیاو سضاباوع غیغالهی ،يمیتىاو آيها عا صع عصیاک اصیااو الهای و ودیاايی لاغاع صاص.
ب ػًىاو هثال ،صع هیاو اصیاو غیغالهی ،هًضوهیؼم ب سضایاو هتؼضص هؼتمض اؿ  ،اگغچ صع كااسۀ صیاغیى آو صیاى ،ياىػی
پغؿتق سضای یگاي هن وهىص صاكت اؿ  ،اها آهیى ػعتل ًمى تأ کیض بغ وهىص سضای وادض ،اهىعا هاؼصا ،با وهاىص
صو سضای گاب فغوتغ سیغ و كغ يیؼ هؼتمض اؿ ( .ياؽ )458-469 :9975 ،اها اػ آيجا ک ب ُىع یمیًی يمیتاىاو باغای
چًیى اصیايی هًلأ الهی و کت ودیايی اثبات کغص ،تجغبۀ تاعیشی ایى اصیاو ،تًىع و غیغیکًىاستی عا دتی صع آهىػبهاای
اهلی آيها يلاو هیصهض .صعهمابل ،اصیاو الهی چىو یهىصی  ،هـیذی و اؿ م ب تأ کیض تاعیز و تأییض وهضاو بلاغی،
صاعای عیل الهی بىصب و پیاهبغ و کتاب الهی ساام ساىص عا صاعياض .داالّ ،
اهمیا ایاى تفااوت صع هیاؼاو اُمیًااو صع
صؿتیابی ب آهىػبهای دك صع صو يىع اصیاو الهی و غیغالهی اؿ ؛ یؼًی ب ُىع ُبیؼی اهکاو هؼغفی آهىػبهای صعؿا و
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دمیمی ،صع صیًی ک تىؿَ پیاهبغی الهی اػ ؿىی سضا ب هغصم هؼغفی كضب اؿ  ،بیلتغ اػ صیًی اؿ کا عهباغ هؼًاىی
آو پیاهبغ الهی يبىصب و دتی چًیى اصػایی هن يضاكت اؿ  .ػل ایى اهغ آو اؿ ک پظیغف فغى وهىص پیاهبغ الهای و
اعتباٍ او با ػالن ودی ،ب ایى هؼًاؿ ک وی با اتوال ب ػالن ودی ،بهتغیى و دمیمیتغیى آهىػبها عا بغای بلغی با
اعهغاو آوعصب اؿ  ،صعدالیک صعباعۀ عهبغ هؼًىی یک صیى غیغالهی چًیى اهکايی هتوىع يیـا  ،دتای اگاغ آو عهباغ
واهض سوىهیات اس لی و هؼًىی بغهـت ای باكض .س ه ایًک صاكتى هًلأ الهی اػ ههنتغیى ه های ّ
دمايیا
اصیاو اؿ ؛ ػیغا اگغچ صیى ب هًظىع هضای ايـاو ب ؿىی ؿؼاصت دمیمی ياػل كضب اؿ  ،اها یاک ُاغف آيها کا
صیى ب ايـاو هیگىیض صعباعۀ سضایی اؿ ک اداُ بغ او صع تىاو ايـاو ساکی يیـ  .ب همیى صلیل آيه ک اػ آهاىػب-
های اهلی اصیاو الهی ب صؿ هیآیض ،اػ آهىػبهای اصیاو غیغالهی ،گاب سضاباوع ّ
دمايی بیلتغی صاعص .اگغچا صع هیااو
اصیاو غیغالهی ،اصیايی ک سضاباوع هـتًض اػ اصیاو سضاياباوعّ ،
دمايی بیلتغی صاعيض.

ّ
وحذاویت در مقابل شزک
.3-1
اػ ههنتغیى هؼیاعهای تفکیک اصیاو دك و باُل ،تفکیاک آيهاا با اصیااو یکتااگغا و كاغ گاغا اؿا  .اصیااو ُاغفصاع
چًضسضایی و كغ ب تًىع سضایاو با ویژگیهای هشتلک ،گاب صع ػغى یا ُىل هن هؼتمضيض ،صعدالی ک هىهغۀ اصیااو
تىدیضی ،باوع ب سضای وادض اؿ  .صع يگغف اصیاو تىدیضی هؼمىال ساضایی هاىعص اػتمااص اؿا کا صاعای وداضت
دمیمی اؿ یؼًی طاتا و ًغوعتا هیچ سضایی صع ػغى یا ُىل او وهىص يضاعص و لابلتوىع يیـ  .چًیى ساضایی صاعای
همۀ هفات کمالی ياهتًاهی اؿا و هغآيها غیاغ اوؿا  ،هشلىلاات و هؼلاىلهاای او هـاتًض .بًاابغایى صع يگاغف
تىدیضی ،کل هـتی ب ُىع ػملی ب صو لـم اهلی سضا و غیغسضا تمـین هیكىص ک غیغساضا يیاؼ هشلاىق و هؼلاىل
ایى سضای لاصع هِلك اؿ ( .هاصلی)927-994 :9986 ،
صعهمابل ،صع يگغف چًضسضایی ،چًضیى سضا صع ػغى یا ُىل هن توىع هیكىيض کا همگای کااع اصاعۀ ههااو عا
بغػهضب صاعيض و یا هغیک ب ُىع هضاگاي اصاعۀ بشلی اػ ههاو عا ػهضبصاع هـتًض .صع چًیى يگغكی هیچ یک اػ ساضایاو
هفات ياهتًاهی يضاكت و هیچ یک بغ صیگغی صع هافاتی چاىو لاضعت و ػلان تفاىق و بغتاغی ياضاعص .هاغ صو يگاغف
تىدیضی و هلغکاي صاعای عوای ها و تفـیغهای هشتلفی اؿ و صع ُىل تاعیز اصیاو يیؼ ّ
تذىالت ههمای عا پلا ؿاغ
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گظاكت ايض ،اها هماوُىع ک بیاو كض ب ُىع ػمضب هىهغۀ اصیاو تىدیضی ،اػتماص ب یک سضای وادض دمیمی اؿا کا
وهىص او هایی بغای ػغى ايضام سضای صیگغی بالی يمیگظاعص ،اها اصیاو كغ آلىص ب وهىص بیق اػ یاک ساضا هؼتماض
هـتًض ک با هلاعک هن کاع تضبیغ ههاو عا بغػهضب صاعيض .صع ایًجا يکتۀ هال آو اؿ ک همۀ اصیاو الهی باغ يگاغف
تىدیضی و وهىص یک سضای وادض دمیمی تأ کیض صاعيض و همۀ ايبیاء الهی يیؼ ايـاوهاا عا با یاک ساضای واداض صػاىت
کغصبايض ،اها بغسی اصیاو غیغالهی وهىص صاعيض ک ب تىدیض و بغسی يیؼ ب كغ صػىت کاغصب و هایکًًاض .داال ،ها
ّ
دمايی صیى تىدیضی اػ آو هه اؿ ک تبییى ػم يیتاغی يـاب با صیاى هلاغکاي فاغاهن هایؿااػص .صع يگاغف
تىدیضی الهی همۀ هـتی تذ ؿیِغۀ یک سضای لاصع هِلك لاغاع صاعياض و اوؿا کا هغهاغ و هتؼلاك يهاایی هماۀ
پغؿقها و يیاػهای ايـاوهاؿ و يیاػ ايـاو ب هـتجىی اهاغ هِلاك و دمیما يهاایی عا پاؿاز هایصهاض .ولای صع
يگغفها و اصیاو هلغکاي يمیتىاو توىع صعؿ و کاهلی اػ سضا صاك ؛ ػیغا هیچ یک اػ سضایاو هتوىع ،واهاض هماۀ
هفات کمالی يبىصب و كایـتۀ هایگاب سضای دمیمی يیـتًض .البت همکى اؿ تًىع يیاػهای هاصی و چگىيگی هؼیلا
هاصی ايـاوها و ؿشتی توىع صعؿ سضاويض ،آصهیاو عا ب پًضاع چًضسضایی ؿىق صاصب باكض ،یا اهکاو بغلاغاعی اعتبااٍ
آؿاو با سضایاو صؿ ؿاػ و ايـاوواع ،ػاهل عكض يگغفها و اصیاو كغ آلىص كىص -ک سىص هبذث هضاگاي ای اؿا -
اها صع ایًجا ؿشى آو اؿ ک هِابك ػمل ؿلین بلغی ،يگغف سضاباوعی تىدیضی صاعای ّ
دمايی و ػم ّيی بیلاتغی
يـب ب يگغف كغ آهیؼ و چًضسضایی اؿ  .اگغ اػ هًظغ تبییى ػم يی هن ب ایى هـئل بًگغین ،و صع همابال يگاغف
ّ
هاصبگغایی و ايـاوگغایی عا فغى کًین ،باػ هلاهضب هیكىص ک يگاغف تىدیاضی
سضاكًاؿی تىدیضی ،صو يگغف علی
صاعای ّ
دمايی و ػم ّيی بیلتغی اؿ ؛ ػیغا فغى یک سضای وادض دمیمی لاصع و ػالن هِلك صاعای ؿاصگی ػم يای
و ػهیًۀ پظیغف بیلتغی يـب ب اعهاع اهل ههاو ب ّ
هاصب یا يىع ايـاو اؿ ( .ؿىهیىبغو )89 :9989 ،س ه ایًکا
فغى سضایی دمیمی ک اػ ُغیك ػباو سىص ب ػًىاو هىهىصی لاصع ،ػالن ،سیغسىاب و ههغباو هِلك ب ايـاوهاا هؼغفای
هیكىص ،بهتغ اػ ايىاع سضایاو يالن صع يگغف كغ آهیؼ اؿ .
 .4-1آخزتباوری
آسغتباوعی يیؼ هیتىايض ب ػًىاو یکی اػ ه
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بغای باوع ب دیات اسغوی بغ يذىۀ ػيضگی و اعػفها و هؼًای آو اثغگظاع اؿ و هىه تغییغ يذاىۀ ػياضگی صیاىصاعاو
هیگغصص .صع ایى ػهیً ب ُىع کلی هیتىاو اصیاو ،اػن اػ الهی و غیغالهی عا ب اصیاو آسغتبااوع و اصیااو صيیابااوع تمـاین
کلی ػيضگی ايـاو عا صع هذضوصۀ همیى صيیای ّ
کغص .اصیاو صيیاباوع ،اصیايی هـتًض ک هبضأ و هؼاص ّ
هاصی تؼغیک هیکًًض.
چًیى اصیايی هًکغ دیات اسغوی بىصب و صع يتیج ت ف صاعيض تا پغؿقهای هابؼضالِبیؼی و يیاػهای اس لای و هؼًاىی
ايـاو عا صع پغتى لابلی های صيیای ّ
هاصی پاؿز صهًض( .اكى )992 :9977 ،اها وهىص گاغایقهاای فِاغی چاىو داؾ
پغؿتق ،دؾ سیغسىاهی ،کمالهىیی و يظایغ آو ک همگی صال بغ وهاىص اهایلتاغیى داؾ آصهای ،یؼًای هیال با
هاوصايگی و ياهیغایی اؿ  ،يلاو هیصهًض ک اصیاو هغفا صيیاگغا اػ صاصو پاؿشی هؼمىل ب چًیى پغؿقهایی و هؼغفای
هتؼلمی هًِمی بغای هیل هاوصايگی ايـااو يااتىاو هـاتًض .افاؼوو باغایى ،ياکااهیهاا و كاغوع هشتلفای کا با ُاىع
اهتًابياپظیغی صع ػيضگی ايـاو عر هیصهًض و لِؼا با لابلی های ههاو ّ
هااصی لابالفهان يباىصب و پاؿاز صاصيای هان
دمايیتی آيها هذ هیگظاعيضّ .
ّ
اهمی آسغتباوعی ب لاضعی
يیـتًض ،بیق اػ پیق بغ ياکاهی اصیاو صيیاگغا و فمضاو وه
بًیاصی اؿ ک دتی اصیاو غیغالهی چىو هًضوهیؼم ،بىصیـن و ػعتل  ،البت ب اكکال گىياگىو و با تؼاابیغ هشتلاک ،آو
عا پظیغفت و صع ػهغۀ آهىػبهای ههن سىص لغاع هیصهًض( .تیىاعی95،99-52 ،97 :9989 ،؛ بًیدـیى)894 :9972 ،
اهمی ایى آهىػب با يظغ ب هـئلۀ ّ
ّ
دمايی اصیاو آو اؿ ک صیًی ک لاصع ب اعاهۀ تبییًی صعؿ و صلیاك اػ ؿاغايجام
دیات ايـاو ،ب و یژب پؾ اػ هغگ هـمايی او يباكض ،يمیتىايض اػ ّ
دمايی صیًی بهغبهًاض باكاض؛ ػیاغا ايـااو با ػًاىاو
ّ
غیغهاصی و هؼًىی ،واهض بغسی پغؿقها و گغایقهای اهیل و فِغی اؿ کا پاؿاز با چًایى
هىهىصی صاعای بؼض
پغؿقهایی و تذمك هتؼلك دمیمی چًیى گغایقهایی تًها صع پغتى اػتماص ب دیات اسغوی همکى اؿ  .هال ایى کا
فیلـىفاو ػملگغای هضیض چىو کاي يیؼ تًها با پظیغف اهکاو دیات اسغوی ،تىايـاتًض پاؿاشی يـابتا هًِمای باغای
ػظم اس لی ايـاو بیابًضً )Craig, 1994: 49-50( .مى ایًک اصیايی ک آهىػبهای صلیاك و آكاکاع صعبااعۀ اهال
وهىص و چگىيگی دیات اسغوی صاعيض ،اػ ؿِخ باالتغ و ػالیتغی اػ ّ
دمايی يـب ب صیگغ اصیااو بغساىعصاع سىاهًاض
بىص .ب ػًىاو هثال ،صع بغسی اصیاو چىو هًضوهیؼم و بىصیـن با تىؿل ب تًاؿز اعواح و چغر تىلاضهای هکاغع ايـااو صع
ههاو صع يهای دیات اسغوی تىًیخ صاصب هیكىص ک صاعای ابهاهات و اكکاالت سام ساىص اؿا ( .يااؽ:9975 ،
 )989 ،956-955اها اهتیاػ اصیاو الهی چىو اؿ م ،هـیذی و یهىصی  ،صع كاکل اهایل آو ،ایاى اؿا کا اهال
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اػتماص ب دیات اسغوی و چگىيگی ولىع لیاه و ادىال بهلتیاو و صوػسیاو عا اػ ػباو ودی بغای ها تبییى هیکًًاض کا
هن يلاوصهًضۀ اُمیًاوبشلی بیلتغ ایى آهىػبها بىصب و هن صال بغ ایى اؿ ک چًیى اصیايی ّ
دمايی بیلتغی صاعيض.
ّ
ودضايی و آسغتباوعی عا ب ػًىاو اهلیتغیى و ههنتاغیى هؼیاعهاای
تا ایًجا چهاع ه سضاباوعی ،الهی بىصو،
بًیاصی بغای تؼییى صیًی ک واهض ّ
دمايی بیلتغی اؿ  ،تبییى يمىصینً .مى ایًک هاغ چهااع ها  ،تلاکیلصهًاضۀ
بشق اهلی يظام باوعهای صیًی هـتًض ،ي كؼاهغ و ادکام یا هؼاعفی ک صیى صعباعۀ ايـاو و ههاو با صیاىصاعاو هؼغفای
هیکًض .هًظىع ایى اؿ ک اگغچ اهل ّ
دمايی  ،دمیمتی تلکیکی و طوهغات اؿ  ،اها اهاالتا و صع صعهاۀ يشـا
ب ؿِخ يظام باوعهای صیًی هغبىٍ اؿ  ،یؼًی بهتغیى و هًاؿ تغیى عوف بغای كًاس هیؼاو ّ
دمايی یاک صیاى ،آو
اؿ ک ابتضا باوعها و يظام اػتماصات آو صیى و ي ادکام و كؼاهغ ػملی هِالؼ و بغعؿی كاىصً .امى ایًکا صع ؿاِخ
باوعها هن ػمضبتغیى و اهلیتغیى باوعها ،صعيهای صع صو باوع هغبىٍ ب سضا و دیات اسغوی س ه هیكىيض.
ّ
عقالویت بشزی
 .2اوسجام معزفتی باورهای دیىی و اوطباق بیشتز با
اػ هؼیاعهای بـیاع ههن صعباعۀ ّ
دمايی اصیاو ،تىه ب يظام باوعهای صیًی هًضعج صع اصیاو و ؿًجق آو اػ هًظغ ػم يای
و ب ویژب بغعؿی هیؼاو ايـجام و ؿاػگاعی یا ػضم ايـجام و ياؿاػگاعی هیاو يظام باوعهای صیًی اؿ  .صع ایى ػهیً  ،هاغ
صو گىيۀ اصیاو الهی و غیغالهی لابلهِالؼ و ؿًجق هـتًض .چىو صع ایًجا ها با عیلۀ الهی اصیااو کااعی ياضاعین ،بلکا
ؿغوکاعهاو با اهکاو تىهی هؼغفتی و ػم يی آيها اؿ  .بغای ايجام كایـتۀ ایىکاع ،ساىب اؿا کا يظاام اػتمااصات
صیًی اصیاو عا ب ؿ ؿِخ باوعهای بًیاصی ،باوعهای هیايی و باوعهای داكی ای تمـین کًین .چىو باوعهاای صیًای يماق
هبًایی عا يـب ب ادکام و كؼاهغ صیًی صاعيض ،تا لٌاوتهاو صعباعۀ باوعها تکمیل يلاضب اؿا  ،كایـات اؿا کا با
دىػۀ اعػیابی كؼاهغ و ادکام ،ک هماو فم و كغیؼ هـتًض ،واعص يلىین .هًظىع اػ باوعهای بًیاصی ،باوعهایی هـاتًض
ک همىم و بًاکًًضۀ ؿاستاع اهلی یک صیى هـتًض .بغای يمىي اػتماص ب وهىص سضا و ههاو آسغت و گاب يباىت ،البتا باا
تـاهخ ،اػ ػمضب باوعهای بًیاصی هـتًض .تمغیبا هغؿ صیى یهىصی  ،هـایذی و اؿا م صاعای چًایى ویژگای هلاتغکی
هـتًض ،اگغچ ایى ویژگی عا ب ُىع کاهل يمیتىاو صع همۀ اصیاو غیغالهی ه دظ کغص .با ایىدال صع اؿااؽ ػعتلا و
هًضوهیؼم هن يىػی باوع ب هىهىصی هتؼالی صع لال ػباعات گىياگىو و اػتماص ب دیات اساغوی باا تفاؿایغ هشتلاک عا
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هیتىاو ه دظ کغص .صعهغدال ،دضالل صو باوع ب وهىص سضا و دیات اسغوی تىؿَ اصیاو ػمضۀ الهای و بغسای اصیااو
غیغالهی هىعص توضیك اؿ  ،اگغچ تفـیغهای پیغواو آيها هتفاوت هیباكض .باوعهای هیاايی با ُاىع ػماضب صعبغصاياضۀ
باوعهایی اؿ ک اػ يذىۀ يگغف صیىصاعاو ب باوعهای بًیاصی ياكی هیكىص .ب ػًىاو هثال ،باوعهایی چىو يذىۀ وهاىص
سضا ،چیـتی طات و هفات سضا ،یگايگی یا تؼضص سضایاو ،عابِۀ سضا با ههاو و ايـاو ،افؼال الهی ،ویژگیهای لیاه
و بهل و ههًن ،تًاؿز ،هفات پیاهبغاو و يظایغ آو اػ گغوب باوعهای هیايی هـتًض .باوعهای هیايی هؼمىال هتکثاغ باىصب
و داهل يذىۀ سىايق هؤهًاو اػ کت همضؽ هـتًض .اها باوعهاای داكای ای آو صؿات اػ باوعهاا هـاتًض کا با ُاىع
هـتمین ب يوىم صیًی لابلاؿتًاص يیـتًض ،بلک بیلتغ هبتًی بغ طولیاات و يذاىۀ هؼیلا صیاىصاعاو و يذاىۀ ساىايق
ّ
باوعهای هیايی و ؿً صیًی ظهىع هیکًًض .يمىي های باعػ باوعهای داكی ای ،باوع هؤهًاو ب تمضؽ هکاوها ،ػهاوهاا،
عسضاصها ،هىلؼی ها ،اكیاء و يظایغ آو اؿ ک باتىها با كاغایَ هتذاىل هکاايی و ػهاايی ،چًایى باوعهاایی صچااع
تغییغات و ّ
تذىالت هیكىيض( .لغبايی )929-929 ،997 ،999 :9999 ،دال ،تمـینبًضی باوعهای صیًای صع اعتبااٍ باا
ه ايـجام هؼغفتی و ايِباق با ػم ّيی بلغی اػ آو لذاّ ّ
اهمی صاعص ک ها صع بغعؿی آو ابتضا بایض ؿغاؽ باوعهاای
بًیاصی بغوین ،ؿپؾ اگغ آيها ب لذاّ هؼغفتی تأییض كضيض ،ب بغعؿی باوعهاای هیاايی و صع يهایا باوعهاای داكای ای
هیپغصاػین .اها اگغ صع یک ؿً صیًی ،اعػیابی ايـجام هؼغفتی و ػم يی باوعهای بًیاصی ،يتیجۀ هًفای صاكا  ،صیگاغ
يیاػی ب بغعؿی باوعهای هیايی و داكی ای يیـ .
با ه دظات فىق ،هلکل بغسی اصیاو غیغالهی آو اؿ ک سضاباوع يیـتًض ،یؼًی ب هیچ ساضایی با ػًاىاو دااکن
بغ ههاو و سالك ههاو اػتماص يضاعيض ک همیى ػضم باوع ب سضای سالك و داکن بغ ههاو ،ههنتاغیى صلیال هؼغفتای باغ
ػضم ّ
دمايی چًیى اصیايی اؿ  .البت همکى اؿ بغسی اػ چًیى اصیايی صع تاأهیى وهاىهی اػ اسا ق و هؼًىیا صع
ػيضگی پیغواو سىص هىفمی هایی صاكت باكًض ،اها ایى اهغ ،هايغ ػضم ّ
دمايی چًایى اصیاايی يیـا ؛ ػیاغا آيهاا پاؿاز
هًِمی و والؼی بغای پغؿقهای هابؼضالِبیؼی و هیل ايـاو ب هاوصايگی صع ههاو صیگغ تاضاع يضیاضباياض .همهًایى
صعباعۀ اصیاو غیغالهی چىو هًضوهیؼم و بىصیؼم با ایى پغؿق هىاه هـتین ک آیا سضایی ک آيها ب او اػتماص صاعياض ،همااو
سضای والؼی هیباكض ک اصیاو ابغاهیمی هًاصی آو هـتًض یا هغفا سضایی اؿ ک اػ هًظاغ ايـاايی آيهاا تاغاوف کاغصب
اؿ  .صع ایًجا ب ُىع ُبیؼی واعص تىهیک باوعهای هیايی هیكىین؛ ػیغا صع هىعص اصیاو غیغالهی گاب سضاباوع بایض ببیًین
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ّ
هاهی سضای آيها چیـ  .هغچمضع تىهیفی ک آيها اػ سضا و اوهاف الهی و عابِۀ او با ههاو اعاه هیصهًض ،هِابما
بیلتغی با يوىم اصیاو الهی صاكت باكض ،لابلی پظیغف بیلتغی صاعيض .صع همیى ػهیً ب ػًىاو هثال صع آهیى هًضو هان
ب سضای وادض ،بغهما ،هؼتمض هـتًض و هن ب سضایاو بیكماع آؿمايی و ػهیًی با اؿماء و هفات ػجی اػتمااص صاعياض
و ب آيها کغيق هیکًًض و بغای هغیک ،بتشاي های باكکىهی هن هیؿاػيض .آيها ػمیاضب با دیاات اساغوی عا اػ ُغیاك
تًاؿز و چغر تىلضهای صوباعب پیىيض هیػيًض( .تىفیمی )92 :9979 ،صع ایًجا ب لذاّ ايـجام هؼغفتای باا ایاى پغؿاق
هىاه هـتین ک چگىي هیتىاو هن ب سضای وادض هؼتمض بىص و هن كغ وعػیضب و بغای ابؼاص هشتلفای ػياضگی ساىص،
ّ
تملی ػيضگی ايـاوها صع صؿتاو آيها هیباكض .صع والغ ،تمابل تًالي هیاو تىدیاض و
سضایاو هتؼضصی صعيظغ گغف ک
دمايی باكض ،هیچ وههی اػ ّ
كغ  ،ب ُىع هًِمی هـتلؼم آو اؿ ک اگغ يگغف تىدیضی صاعای ّ
دمايی باغای كاغ
يتىاو صع يظغ گغف .
صعباعۀ اصیاو الهی چىو یهىصی  ،هـیذی و اؿ م هن هـئل ب همیىگىي هِغح اؿ  ،یؼًی اگغچا صع ایاى ؿا
صیى همۀ پیغواو ب یک سضای وادض و ًغوعت لیاه هؼتمضيض ک ّ
هبیى يگغف واداض آيهاا صع ؿاِخ باوعهاای بًیااصی
اؿ  ،اها يىع يگغف آيها ب سضا و اوهاف الهی -ک هغبىٍ ب ؿِخ باوعهای هیايی اؿ ّ -
اهمیا اعػیاابی هؼغفتای
ايـجام باوعها عا بیلتغ هیؿاػص .بغای يمىيا  ،آهاىػبهاای تجـاض ،تثلیاث ،کفااعب ،عؿاتاسیؼ و يظاایغ آو صع هـایذی
توىیغی اػ سضا اعاه هیصهض ک هلک ت سام سىص عا صاعص( .عوهیاو9 ،99:؛ هکگاغا-472 ،595 :2 ،9992 ،،
 )479بًابغایى ،ػضم ايـجام هؼغفتی صعباعۀ باوع ب سضایی لاصع هِلك و ػالن کل ک صع كشن ػیـای هـایخ هتجـاض
كضب اؿ  ،همکى اؿ صیگغ يگغفهای ؿً هـیذی عا هن صچاع چالق اؿاؿی يمایض .ب صلیل همیى ػضم ايـاجام
ػم يی و هؼغفتی آهىػبهای هیايی هـیذی  ،بغسی هتفکغیى ػملگغا و عوكى ايضیق ،آيها عا يفی کغصياض و بغسای يیاؼ
صع همابل ،با عویکغص ایماوگغایی ،پظیغف چًیى آهىػبهایی عا ساعج اػ تىاو ػمل یا همابل آو صايـت و باغ هاغف ایماايی
بىصو آيها تأ کیض کغصيض( .کغکگىع)68 :9974 ،
اػ همل آهىػبهای صیگغ هـیذی ک تذ تأثیغ يىع يگاب آيها ب سضا و هـیخ ،صچااع چاالق هـاتًض هایتاىاو با
آهىػۀ گًاب اولی  ،ػاصل كمغصگی ،آهىػۀ ایماو ،آهىػۀ يجاات ايذوااعگغایاي  ،آهاىػۀ کلیـاا ،آهاىػۀ کفااعب و فاضا و آهاىػۀ
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عؿتاسیؼ اكاعب کغص( .هکگغا )562-579 :2 ،9992 ،،البت وهىص هلکل صع چًیى آهىػبهایی يلاو اػ بِ و هِلاك
هـیذی يیـ  ،بلک بغ تفاؿیغ ياصعؿ و گاب افغاُی و غیغػم يی اػ کتاب همضؽ و با ویاژب يىكاتۀ پاىلؾ لاضیؾ،
عؿىالو و آباء کلیـا صالل هیکًض ،اگغچا هان هـایذی اهایل صاعای ّ
دمايیا ساام ساىص اؿا و هان همایى
هـیذی هىهىص يیؼ ب ُىع کلی بضوو صعه ای اػ ّ
دمايی يیـ  .يتیجا آيکا هغصیًای کا صاعای باوعهاای بًیااصی و
هیايی هًـجن بىصب و ب لذاّ ػم يی لابل تىهی تغ باكض ،ب ُىع ُبیؼی ّ
دمايی بیلتغی صاعص و صعهمابل ،هغ صیًای کا
صاعای باوعهای بًیاصی و هیايی گاب کمتغ هًـجن و کمتغ ػم يی باكض ،صعهۀ کمتاغی اػ ّ
دمايیا صاعص .با همایى صلیال
هغصیًی ک اػ هؤهًاو بشىاهض ک بیلتغ بغاؿاؽ ایماو و تجغبۀ صیًای ،آو عا بپظیغياض ،واهاض ّ
دمايیا هؼغفتای کمتاغی
اؿ  .صعهمابل ،هغ صیًی ک پظیغف باوعهای اؿاؿیاف بغهبًای ػمل باكض و صع هیاو يظام باوعهایق ايـاجام هؼغفتای
و ػم يی الػم وهىص صاكت باكضّ ،
دمايی هؼغفتی بیلتغی سىاهض صاك .
 .3جامعیت در آمىسهها و کارآیی در تأمیه معىای سوذگی اوسان
هاهؼی صع آهىػبها ب ایى هؼًی اؿ ک با عهىع ب کت همضؽ و ؿً های صیًی بغعؿی كىص ک صع آو اصیااو تاا
چ ايضاػب ابؼاص و هىاي هشتلک ػيضگی ايـاوها هض يظغ لغاع گغفت اؿ  .صع ایى ػهیً  ،اگغ هاا ػياضگی ايـااو عا اػ
یک يظغ ب ابؼاص فغصی و اهتماػی و اػ يظغ صیگغ ب ابؼاص اهتماػی ،ؿیاؿای ،فغهًگای ،التوااصی ،عواو كاًاستی،
ػلمی ،ػغفايی ،اس لی ،فمهی و فلـفی و اػ هًظغ ؿىم ب ّ
هاصی و هؼًىی تمـین کًین ،بایض بغعؿی كىص ک صع کضام
صیى ،هم یا بیلتغ ایى هًب ها ب ُىع هتىاػو و هًاؿبی صعيظغ گغفت كضب و پىكاق صاصب كاضب اؿا  .همهًایى بایاض
تذمیك كىص ک هجمىػ آهىػبهای اصیاو هىعص يظغ ب ُىع ػمضب تاچا داض ػملای و تاچا هیاؼاو يملای و تؼباضی و
تملیضی هـتًض .لِؼا صع هىاعص و هذىعهای پیقگفت  ،اصیاو الهی و غیغالهی آهىػبهای یکـايی يضاعيض .بشق ػماضۀ
اصیاو غیغالهی چىو هًضوهیؼم و بىصیـن بیلتغ بغ هًبۀ فغصی ،اس لای و هؼًاىی ايـااو و عؿایضو با ياىػی سلـاۀ
ّ
ػغفايی تأ کیض صاعيض .ب ػمیضۀ هًضواو ،صؿتیابی ب دمیم یا اتذاص با سضای تىايا اػ ُغیاك یىگاا ،یؼًای یاىؽ يهااصو
داهل هیكىص .یىگا ب عیاً های ُال فغؿا صالل هیکًض و هؼماىال باا يلـاتى آعام و پیىؿات و چهااع ػاياى و
همغاب تأهل ايجام هیكىص( .تىفیمی)42 :9979 ،
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صع یهىصی تىه ب هًبۀ فمهی و توىیغ سضای لااهغ و لايىوگاظاع بیلاتغ هاىعص تىها اؿا (يااؽ )495 :9975 ،و
هـیذی بیق اػ هغ چیؼی هذب و ػلك سضاويض تأ کیض هیکًض( .هیلل )89-99 :9987 ،البت همکى اؿ هغیک
اػ ایى تأ کیضها صع اصیاو هشتلک ّ
اهمی سام سىص عا صاكت باكض ،اها پغؿق کًىيی آو اؿ ک هجمىػ تؼالین ياكی
اػ کت همضؽ و ؿً های صیًی تاچ هیؼاو ،بیلتغیى هىاي ػيضگی ايـاوها عا هه صهی کغصب اؿا  .لِؼاا صع ایاى
ػهیً  ،اصیاو الهی چىو یهىصی  ،هـیذی و اؿ م ،هن ب واؿِۀ کتاب همضؽ آو اصیاو و هن ؿاً صیًایای کا ُای
لغوو گظكت تکىو یافت اؿ  ،لابلی های بیلتغی صاعيض .اها صعػیى دال بایض ه دظ کغص ک تفـیغهای هتکثغ آيااو اػ
کت همضؽ و تًىع گـتغصۀ ؿً های صیًی آياو صع پاؿزصهی ب يیاػهای هشتلاک ايـااو تاچا هیاؼاو کفایا الػم عا
صاعص .بغای هثال صع دىػۀ ؿیاؿ  ،اس ق ،التواص ،فغهًگ ،ػلن ،هؼًىی و يظایغ آو تاچ هیؼاو آهىػبهای اصیاو الهای
ؿاػگاعی و کاعآهضی الػم عا صاكت ايض.
همهًیى بایض ب يمق اصیاو صع تأهیى هؼًای ػيضگی ايـاو تىه هاضی صاكا  .ايـااو هىهاىصی صع هـاتجىی
هؼًای کاعآهض اػ ػيضگی اؿ ک دوىل چًیى ههمی ب هىفمی اصیاو یا هکت هاای فلـافی صع اعاهاۀ پاؿازهاای
هًِمی ب پغؿقهای بًیاصی ايـاو صعباعۀ هىًىػاتی چىو وهىص سضا و يمق او صع ػيضگی ايـاو ،هاضف اػ ػياضگی
ايـاو و غای آو ،هایگاب اعػف های اس لی صع دیات آصهی ،هًؼل ايـاو صع يظام هـتی ،ؿغايجام ػيضگی صيیىی
و چگىيگی دیات اسغوی ،هـئلۀ كغ و يمق آو صع ّ
کلی ػيضگی ايـاو وابـت اؿ  .صع والغ ،هغ هکت و صیًی ک
بتىايض پاؿزهای کاعآهض و ػیًی و کاعبغصیتغ ب پغؿقهای هؼبىع بضهض ،واهض دم ّ
ايی بیلتغی سىاهض بىص .صع ایى
ػهیً  ،الهی یا غیغالهی بىصو اصیاوّ ،
ّ
اهمیا ساام صاعياض .صع ایاىهاا
اولىی يضاعص ،بلک ایى پاؿزها هـتًض کا
ب ُىع کلی هیتىاو ب ؿ عویکغص ػمضۀ ُبیؼ گغا ،ياُبیؼ گغا و فغاُبیؼ گغا صعباعۀ هؼًای ػيضگی تىه صاكا .
(بیات82-89 :9999 ،؛  ) Metz, 2007:203اػ هیاو ایى ؿ عویکغص ،تًها عویکغص فغاُبیؼ گغا اؿ ک ب يمق
اهىع هاوعای ههاو ّ
هاصب و هىهىصاتی چىو سضا بغای تمهیض هؼًای ػيضگی تأ کیض ساهای صاعص ،صعداالیکا عویکاغص

ُبیؼ گغا بغ يمق ػالن ّ
هاصب ،و عویکغص ياُبیؼ گغا يیؼ بغ يمق ساىص ايـااو باغای ؿااستى هؼًاای ػياضگی تأ کیاض
صاعيض .بًابغایى با يظغ ب ؿ عویکغص هظکىع و ایًک بشق ههمی اػ پغؿقهای هؼًای ػيضگی ايـاو ياظغ ب كاًاس
و تؼییى تکلیک ايـاو با دىػۀ هابؼضالِبیؼ و هاوعای ػالن ّ
هااصب اؿا  ،يتیجاۀ هًِمای آو اؿا کا اصیاايی کا اػ
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ّ
اهمی للمغو هاوعاء ُبیؼ غافل هـتًض ،لِؼا پاؿزهای هًِمی و کاعآهض بغای پغؿقهای هؼًای ػيضگی يضاعياض.
ب بیاو صیگغ ،پاؿز ب پغؿق اػ وهىص سضا ،دیات اسغوی و هـئلۀ ّ
كاغ لِؼاا يیاػهًاض آگااهیصهای اصیااو صعبااعۀ
ػغه ای اؿ ک ساعج اػ صاصبهای ُبیؼی لغاع صاعص .بًابغایى ،اصیاو غیغالهای ساضاياباوع و يیاؼ الاصعیگاغا صع ایاى
ّ
دمايی الػم بغسىعصاع يیـتًض .البت همکى اؿ چًیى اصیاايی بغسای هؤلفا هاای اس لای و هؼًاىی
سوىم اػ
صاكت باكًض ک ب هماو ايضاػب واهض اعػف و ّ
اهمی هـتًض ،اها چىو صع تضاع پاؿز هًِمی و کاعآهض با پغؿاق-
ّ
دمايی سىاهًاض باىص .اهاا
های بًیاصی هؼًای ػيضگی ايـاو ياتىاو هیباكًض ،ب همیى هیؼاو فالض هؼیاعهای اؿاؿی
اصیاو غیغالهی سضاباوع و يیؼ اصیاو الهی ،كغایَ بهتغی صاعيض ،اگغچ ب واؿِۀ اتواال اصیااو الهای با هًباغ ودای و
صعیاف آهىػبهای ودیايی اػ ؿغچلمۀ الهی ،ایى اصیاو صع كغایَ هًاؿ تغی اػ اصیاو غیغالهی لغاع هیگیغيض .باغای
هثال تبییًی ک اصیاو الهی اػ چیـتی و عابِۀ سضا با ايـاو ،فلـف و چگىيگی لیاه و دیات اسغوی ،فلـافۀ ّ
كاغ و
چغایی ًغوعت آو بغای ػيضگی ايـاو اعاه هیصهًض ،صعبغصاعيضۀ بویغت بیلتغ و اُ ػات لابل اُمیًاوتغی يـاب
ب اصیاو غیغالهی اؿ  .صع هیاو اصیاو الهی يیؼ ،هغصیًی ک اُ ػات و آهىػبهای تذغیاک يلاضب یاا کمتاغ تذغیاک
كضب و هًِمی و ػم يیتغی صع استیاع هؤهًاو لغاع صهض ،صع تأ هیى و تضاع هؼًاای کاعآهاضتغی اػ ػياضگی هىفمیا
ّ
دمايی بیلتغی يـب ب صیگغ اصیاو الهی سىاهض صاك .
بیلتغی صاكت و صع يتیج
 .4آمىسهمحىر بىدن بجای پیامبز محىر بىدن
یکی اػ ه

ّ
ّ
هذىعی پیام اهلی و آهىػبهای بًیاصی آو
دمايی یک صیى يـب ب اصیاو صیگغ،
های ههن و هًِمی

يـب ب پیاهبغ و كؼاهغ آو اؿ  .صع تىًیخ ایى هـئل بایض تىه صاك ک تجغبۀ تاعیشی اصیاو ها عا لاصع هیؿااػص
تا آيها عا یکباع ب واؿِۀ تفاوت عهبغاو آيها و باع صیگغ بغاؿاؽ تفاوت آهىػبهای آيها اػ یکضیگغ تفکیاک کًاین .ایاى
اهغ هن صعباعۀ اصیاو الهی و هن اصیاو غیغالهی هضق هیکًض .صع ایًجا هًِك ػمل دکن هایکًاض کا صیًای عا واهاض
ّ
دمايی بیلتغی بضايین ک صع آو ،تأ کیض اهلی يوىم صیًی و هؤهًاو بغ آهاىػبهاای بًیااصی آو صیاى اؿا يا باغ
كشن پیاهبغ و ویژگیهای ساهی ک او واهض آيها اؿ ؛ ػیغا پیام اهلی اصیااو ،با ویاژب اصیااو الهای ،صػاىت با
سضاباوعی و هضف آيها وهىل ب لغب دك تؼالی اؿ  .يتیج آيک ايبیاء و هفات ػمىهی یا استواهیای کا آيهاا
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صاكت ايض صع اهل صیىصاعی ،هموىص بالظات سضا يیـ  ،بلک لوض طاتی الهی اػ اعؿال عؿىالو هتؼضص ،صػاىت با
سضاويض اؿ ي صػىت ب عؿىالو ،اگغچ عؿىالو الهیُ ،غق هًِمی و هًاؿ صػىت ب يیل ب لغب الهی هـتًض.
ب همیى صلیل اؿ ک بغسی هتفکغاو چىو هاو هیک ههنتغیى عاب اها ح اصیااو و با ویاژب هـایذی عا گاظع اػ
پیاهبغهذىعی و تمغکؼ بغ دمیم یا سضاهذىعی صايـت ايض .هیک همۀ ؿً های صیًای باؼعگ ههااو عا للمغوهاایی
هیصايض ک صع آو ،افغاص هی تىايًض صع هه تبضیل و تذىل عودی سىیق اػ سىصهذىعی ب دمیما و ساضاهذىعی
پیلغف کًًض( .هیک )86 :9986 ،هىلىی يیؼ هلکل اهلی هؤهًاو عا آو هیصايض ک ب های تىه و تمغکاؼ باغ پیاام
الهی ،بغ ايبیاء و سوىهیات آيها چلن صوست ايض .او تأ کیض صاعص ک پیغواو اصیاو ب های يگغیـتى ب يىع و دمیما
ک هماو هضف اهلی اؿ  ،بغای كیل ک وؿیل اؿ  ،اهال لاهل هیكىيض و ایاى يگااب ،ػهیًا ؿااػ گمغاهای و
كغ هیگغصص؛ ػیغا ايبیاء هايًض ؿفالصاو و فتیلۀ چغاؽ هـتًض ک صع دال تغییغ هیباكًض ،اها يىع آيهاا کا بغگغفتا اػ
ػالن غی اؿ  ،تغییغی يمیکًض .هىلىی صع ایى ػهیً صع کتاب فی ها فی هیگىیض« :اگغ ب هموىص يظغ کًًض صویی
يمايض ،صویی صع فغوع اؿ  .اهل یکی اؿ  .هلایز اگغچ ب هىعت گىياگىوايض و ب دال و افؼال و الىال هبایًا
اؿ  ،اها اػ عوی هموىص یک چیؼ اؿ و آو ُل دك اؿ (هىلىی )22-29 :9948 ،صع والغ ،اػ صیض هىاليا هغ
است ف و تفاوتی ک هیاو ايبیاء وهىص صاع صع ظىاهغ ،هـنها ،ؿای ها و چغاؽها اؿ  ،ي صع يىع اهلی کا واداض و
هًبـَ اؿ ( .هىلىی ،9977،ص)2922-2925 :9
دالّ ،
اهمی ایى تفکیک صع آو اؿ ک صع والغ ،اگغچ همۀ اصیاو الهی و گااب غیغالهای باا ياام یکای اػ ايبیااء یاا
عهبغاو گغب سىعصب اؿ و ب بیاو صیگغ ،دضالل صعباعۀ اصیاو الهی هیاو اعؿاال صیاى و اعؿاال عؿاىالو ياىػی ه ػها
وهىص صاكت اؿ  ،اها بایض تىه صاكا کا هاضف اػ اعؿاال اصیااو ،فغاتاغ اػ كشوای و هماام ايبیااء اؿا کا صع
دضيهاییاف وهىل ب لغب الهی هیباكض .ب ػباو صیگغ ،اگغچ عؿىالو الهی اهالتا اػ ؿىی سضا فغؿتاصب كضبايض ،اها
لوض طاتی سضا هؼغفی عؿىالو يبىصب ،بلک هیسىاؿت عاب عؿتگاعی عا ب بلغ يلاو صهض ک البت عؿىالو الهای بهتاغیى
عاهبغاو ایى ُغیك بىصبايضً .مى ایًک تکاهل تضعیجی ػمل بلغی يیؼ صع يهای ب ستن هغیااو اعؿاال عؿاىالو الهای
هًجغ كضب اؿ ک ایى والؼی دضالل ّ
هبیى ایى ههن اؿ ک صع اهل صیاىصاعی ،آيها والؼیا طاتای اؿا  ،ساىص
سضاويض هیباكض و بمی اػ همل ايبیاء ،ػغًی هـتًض.
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اکًىو با يظغ ب ایى تىًیذات هلاهضب هیكىص ک وًؼی اصیاو ،ب ویاژب اصیااو الهای یکـااو يیـا  .تمغکاؼ باغ
كشوی عؿىل و آوعيضۀ یک صیى الهی ،لِؼا صع هـیذی بـیاع بیلتغ اػ یهىصی و اؿ م اؿ  .صیاضگاب ساهای کا
صع هـیذی صعباعۀ الىهی هـیخ ،ايکلاف الهی صع او ،تثلیث ،تجـض ،آهىػۀ کفااعب و عؿاتاسیؼ و يظاایغ آو هایكاىص
(هکگغا ،9992 ،،ج ،)529-599 :2ب ُىع کلی يلاو هیصهض ک يمِۀ کايىيی صیى هـایذی  ،كشوای و دتای
اػمال و گفتاع كشن ػیـی هـیخ

اؿ  .ب همیى صلیل اؿ ک صع الهیات هـیذی بغایى يکت تأ کیض هیكىص ک

سىص ػیـی ،ودی هـلن سضا اؿ  ،یؼًی سضا صع ػیـی تجلی کغصب و صع لال او بغای يجات بلاغی هتجـاض كاضب
اؿ ( .هماو)529 :
س ه ایًک ویژگی هًذوغ ب فغص هـیذی  ،آهىػۀ هـیخهذىعی اؿ ُ ،ىعیک همۀ آهىػبهاا ،دتای كاًاس
سضا و بغلغاعی اعتباٍ با او يیؼ ب يذىۀ يگغف صیىصاعاو ب هـیخ وابـت اؿ  .صعدالی ک صع صو صیى یهىصی و اؿا م،
آهىػبهذىعی غلب صاعص ،ب ویژب صع اؿ م ک صع آو تىدیض و هؼاص صو عکى اهلی ایى صیى اؿ و يىع يگغف هـلماياو با
پیاهبغ اؿ م

اهل يگغف تىدیضی آيها عا اػ بیى يمیبغص .صع والغ ،چىو پیاام اهالی اصیااو ،با ویاژب اصیااو الهای،

هؼغفی صعؿ سضا ب ايـاو و بغلغاعی عابِۀ دمیمی هیاو آيها اؿ  ،صلهلغىلی افغاُی هؤهًاو ب عهباغ و عؿاىل یاک
صیى ،همکى اؿ هىه صوعی اػ دمیم الهی كىص .البت هغچ ک اػ ُغف اصیاو ب ؿم فغق صیًی پیق هایعویان
كتاب هـئلۀ پیاهبغهذىعی و عهبغهذىعی بیلتغ هیكىص؛ ػیغا تکثغات يىع يگاب هؤهًاو ب پیااهبغ و اػماال و ؿاشًاو او
ب ُىع ُبیؼی هًجغ ب تکثغ بغصاك ها و ظهىع فغق هشتلک ک هی يیؼ هیگغصص.
 .5عذم تحزیف کتب و متىن مقذس
اػ ه

های ههن صع هغتبۀ بؼض هیتىاو بغ ػضم تذغیک کت همضؽ اصیاو تأ کیض صاك  .البت باتىه ب تمـین اصیاو با

صو لـن اصیاو الهی ک صاعای کت ودیايی هـتًض و اصیاو غیغالهی ک چًیى کتبای يضاعياض ،بایاض ایاى ها

عا با ُاىع

هضاگاي صع يظغ گغف  .صع سوىم اصیاو غیغالهی همکى اؿ بتىاو ایىُاىع ُاغح پغؿاق کاغص کا کتا اهالی و
همضؽ آو اصیاو ،ک ادتماال تىؿَ بًیاوگظاعاو و عهبغاو اولیۀ آيها تضویى كضب اؿ  ،صع ُىل تاعیز بـَ آو اصیاو ،چا
تذىالتی عا پل ؿغ گظاكت ايض و تاچ هیؼاو صچاع تغییغات و اه دات و گاب تذغیفاتی تىؿَ صیىصاعاو بؼاضی كاضب-
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ايض .اها صع ایى هىعص تمغکؼ ایى تذمیك ب ُىع ػمضب بغ اصیاو الهی اؿ ؛ ػیغا اصیاو الهای ،هايًاض یهىصیا  ،هـایذی و
اؿ م ،صع ُىل هن ظهىع کغصبايض و هیاو کت همضؽ آيها هان اعتباُاات صعويای و ُاىلی وهاىص صاعص .صع ایاى ػهیًا
هال اؿ ک صع لغآو ب ػًىاو ّ
ين همضؽ هـلماياو ،هن الهی و ودیايی بىصو صو کتاب تىعات و ايجیل توضیك كضب
(آل ػمغاو )59 ،4/و هن اكاعب كضب اؿ ک تىعات و ايجیلی ک دضوص  9499ؿال پیق يؼص یهىصیاو و هـیذیاو بىصب،
لب تذغیک كضب اؿ و بًابغایى هیاو ايجیل و تىعات والؼی با آيه ک بغ هىؿی

و ػیـی

ودی كاضب اؿا ،

تفاوتهایی وهىص صاعص (بمغب79 ،75/؛ يـاء46/؛ هاهضب )49 ،99-94/همهًیى عهاىع با آهاىػبهاای صیاى هـایخ صع
کتاب همضؽ يلاو هیصهض ک صع ایى کتاب يیؼ بغ تذغیک تاىعات یاا يگاغفهاای صیًای یهىصیااو تأ کیاض كاضب اؿا
(ایلشايی )29-99 :9989 ،ک صع والغ همیى اهغ یکی اػ ػلل ظهىع ػیـی ،با ػًاىاو بلااعتصهًاضب و هًجای باغای
يجات لىم یهىص اؿ ً .مى ایًک هِالؼات ايتماصی کتاب همضؽ ُی لغوو گظكت ایى اهکاو عا فغاهن ؿااست اؿا
تا الهی بىصو بشقهایی اػ تىعات هىهىص عا ايکاع کًًض .صع ایى ػهیً بغسی الهیصاياو یهىصی هتغلی اػ هًظاغ ايتمااصی و
تاعیشی کتاب همضؽ یهىصیاو عا هجمىػ ای اػ ؿً هایی هیصايًض ک ُی صوعۀ ُىاليی تاضویى كاضب اؿا و باػتااب
ايىاع گىياگىيی اػ صیضگابهای صیًی هیباكض ک صع والغ ودیايی بىصو آو صع هؼغى تغصیض لغاع هیگیغص یا بایاض صع هؼًاای
ودی اػ هًظغ یهىصی باػبیًی کغص( .آيتغهى)69 :9985 ،
صع ؿً هـیذی يیؼ تا لغو چهاعم هی صی يـش های هتؼضصی اػ ايجیل يىكت كضب بىص ک ب لذاّ هذتىا ،گااب صع
تؼاعى ب بىصيض و صع يهای صع كىعای يیمی چهاع ايجیل کًاىيی با ػًاىاو اياهیال هؼتباغ كاًاست كاضيض .هتفکاغیى
هـیذی تأ کیض صاعيض ايجیلها داهل ت ف كاگغصاو ػیـی اؿ ک اػ ُغیك الهام ،ایماو ب هـیخ و هفهىم ایى ایمااو
صع هاهؼۀ پیغواو وی تضویى گغصیض .اػ صیض آيها ایى عوحالمضؽ بىص ک اػ ُغیاك الهاام ،يىیـاًضگاو ايجیالهاا عا باغای
يىكتى ایى کت و ثب بغگؼیضۀ ؿشًاو و کاعهای بـیاع ػیاص ػیـی صع آيها عهًماىو كاضو (هیلال )59 :9987 ،داال
يکتۀ ههن آو اؿ ک ب يظغ هیعؿض صع ؿً هـیذی و یهىصی ب ؿشتی بتاىاو اػ اهاال و ػاضم تذغیاک تاىعات و
ايجیل هىهىص صفاع کغص .صع والغ هن هِالؼات ايتماصی کتاب همضؽ و هن بغسی اكاعات هتفکاغیى ایاى صو صیاى و هان
تأ کیضات يوىم صیى بؼضی ،یؼًی اؿ م ،هؤ یضی بغ ایى دمیم اؿ  .دال ه دظۀ ایى والؼیات ها عا ب ایاى ها
عاهًمایی هیکًض ک اكاعات و تأ کیضات يوىم صیى الهی بؼضی بغ تذغیفات عر صاصب صع يوىم ودیكضۀ صیى الهای
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پیلیى تىؿَ صیىصاعاو آو صیى ،ب يىبۀ سىص ،صال بغایى اؿ ک صیى الهی هتأسغ واهض ّ
دمايی بیلتغی يـاب با صیاى
الهی هتمضم اؿ  .بًابغایى ،ب يظغ هیعؿض صع ایى ػهیً  ،صیى اؿ م صعبغصاعيضۀ ّ
دمايی بیلتغی يـب ب صو صیى الهای
یهىصی و هـیذی باكض.
 .6اصالح اوحزافات تاریخی ادیان پیشیه
اػ هىاعص ههن صع باعۀ هـتجىی ه

های ّ
دمايی  ،يمق اصیاو هتأسغ صع اها ح ايذغافاات عاب یافتا صع اصیااو هتماضم

اؿ  .تظکغ ایى يکت الػم اؿ ک ايذغافات عاب یافت صع اصیاو چیؼی بیلتغ اػ هغف تذغیک کتا هماضؽ اؿا  .صع
والغ هًظىع اػ ايذغافات هیتىايض تذغیفات لفظی و هؼًىی کت همضؽ ،افاؼوصو اؿاغاهیلیات و هِالا غیغوالؼای صع
تفـیغ کت همضؽ ،اعاهۀ تفاؿیغ س ف والغ اػ کت همضؽ ،ظهىع فغق و گاغایقهاای افغاُای و ايذغافای اػ اصیااو و
يظایغ آو باكض .بًابغایى صع ایى ػهیً يیؼ هغچ یک صیى صع ُاىل بـاَ تااعیشی آو صع هیااو هؤهًااو کمتاغ صع هؼاغى
ايذغافات لفظی ،هذتىایی ،تفـیغی ،تاعیشی و غیغب لغاع گیغص ،ایى اهغ هیتىايض باغ ياىػی ّ
دمايیا آو ،صاللا صاكات
باكض .بغای هثال ،اگغچ هًضوهیؼم صع هًلأ و ؿغچلم  ،صاعای عیل های سضاباوعی تىدیضی اؿ  ،اها ایى يکتۀ ههمای
اؿ ک چغا بـَ تاعیشی ایى صیى هىه عكض چلمگیغ يگغفهای هلغکاي و پغؿتق ايىاع سضایاو تىؿَ هًضیهاا
كضب اؿ تا آيجا همکى اؿ اهغوػب بیلتغ هًضوها اػ عیلۀ سضاباوعی تىدیضی غافل باكًض .صع صیى یهىصیا بااوهىص
ودی یکـاو ب دٌغت هىؿی

و يگاعف تىعات اولی  ،صع ػهض ػتیاك کا کتااب هماضؽ یهىصیااو اؿا ػبااعات

گىياگىيی وهىص صاعص ک توىیغ کاه ايـاوايگاعاي اػ سضا اعاه هیصهض( .ؿفغ لىیاو92 -99 :26 ،؛ ؿفغ ساغوج:25 ،
 )8صع صیى هـیذی با ایى پغؿق ههن هىاه هـتین ک صع ػباعات ايجیل چهاعگاي و يىكت های پىلؾ لاضیؾ و ياها -
های عؿىالو ک همگی ػًىاو ػهض هضیض عا صاعيض ،چ ػهیً هایی بغای ظهىع آهاىػبهاایی چاىو تثلیاث ،تجـاض ،گًااب
اولی  ،کفاعب ،الىهی هـیخ و يظایغ آو وهىص صاعص( .هتی28 ،99 :؛ عؿالۀ صوم لغيتیاو ،99 :عؿالۀ اول پِغؽ)9 ،2:
همهًیى هال تىه اؿ ک اػ ػهاو ظهىع فغلۀ پغوتـتاو تاا اواؿاَ لاغو  ،29بیلاتغ گاغایقهاای کاتىلیاک و
پغوتـتاو یکضیگغ عا يفی کغصب و کافغ و ساعج اػ صیى هؼغفی هیکغصيض (لیى )969-979 :9996 ،ک ایاى اهاغ هاا عا باا
ایى پغؿق ههن هىاه هیؿاػص ک تفـیغ کضامیک اػ آو صو هِابك ين کتاب همضؽ اؿ تاا بغاؿااؽ آو بتاىاو فهان
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فغلۀ صیگغی عا هشالک آو بغكمغص .صع هىعص صیى اؿ م با ایى پغؿق هىاه هـاتین کا صع آیاات لاغآو هـائلۀ عهباغی
هاهؼۀ اؿ هی و يیؼ هفات الهی و عابِۀ سضا با ايـاو و ههاو ،چگىيا بیااو كاضب اؿا کا پاؾ اػ عدلا پیااهبغ
اکغم

هىه كکلگیغی فغق ک هیای كضب اؿ ک صعباعۀ ایى هىًىػات صعهمابل هان هاک آعایای کاغصباياض.

همهًیى بـَ تاعیشی هغیک اػ اصیاو الهی و گاب غیغالهی يلاو هیصهض ک تکثغ لغاه های صیاىصاعاو اػ صیاى ساىص صع
ُىل تاعیز ب ظهىع فغق صیًی هًجغ كضب اؿ ک صیضگابهای آيها گاب ب هغاد باا هاتى اهالی آو صیاى صع تًاافی یاا
تؼاعى اؿ  .ایى هىاعص يلاو هیصهًض هذتىای کت همضؽ ،بـَ تاعیشی تفـیغ صیاىصاعاو اػ آو ،تکثاغ صیاضگابهاای
ّ
دمايیا اصیااو یااعی
صیًی و يىع هًاؿبات آيها باهن و يىع فغق ک هیای ک ظهىع هیکًًض ،هیتىايًض ها عا صع كًاس
کًًض .صع همیى ػهیً بغای يمىي لغآو ،آهىػۀ تثلیث و ّ
الىهی هـیخ عا ک هىعص اػتماص هـیذیاو اؿ ب هاغاد يماض
کغصب و يگغف هذیخ ب ػیـی هـیخ عا هشلىق و بًضۀ سضا هؼغفی هیکًض( .هاهضب79/؛ يـاء)979/
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وتیجهگیزی
اهمی ه های هـتجىی ّ
ّ
دمايی صیًی صع تًىع آيها و اهکاو ؿًجق اصیاو اػ هًظغهای گىيااگىو اؿا  .بغسای اػ
هؼیاعها ،هايًض چهاع هؼیاع اول ،کاه پیلیًی و ػم يی هـتًض و ب ػًىاو ههنتغیى ه ها بغای تؼییى ّ
دمايیا صیًای
ب کاع هیعويض .بغسی صیگغ اػ ه های پـیًی ب كیىۀ تجغبی و اؿتمغایی ب صؿ آهضب ايض و صعباعۀ همۀ اصیاو ب ُاىع
اهمی يگاب چًضبؼضی ب صیى و اؿتفاصب اػ ه بیلتغ بغای اعػیاابی ّ
یکـاو ب کاع يمیعويض .اها ّ
دمايیا اصیااو ،ایاى
اهکاو عا بغای ها فغاهن هیؿاػص ک تادض اهکاو بضوو تؼو صیًی و هغفا با عویکغص ػم يی و با اتکا ب كىاهض تجغبای
هؼتبغ صعباعۀ ه های ّ
دمايی اصیاو لٌاوت کًین .صع ایى ػهیً چهاع ه اول همغاب با ه ايـجام هؼغفتی هاا عا
لاصع هیؿاػص تا دض ػیاصی اصیاو عا بغدـ هیؼاو بهغبهًضی اػ ّ
دمايی صعه بًضی کًین .بایض ب ُىع ساام باغ هؼیااع
ّ
ودضايی  ،تادضوص ػیاصی اصیاو الهی و غیغالهی سضاباوعوداضايی عا اػ اصیااو
سضاباوعی تأ کیض صاك ک افؼوصو ه
های بؼضی هن بغای كاًاس کااعکغص بیغويای اصیااو کا

غیغالهی سضاياباوع و يیؼ كغ آهیؼ هضا هیؿاػص .اگغچ ه
هبیى وهىهی اػ ّ
ّ
دمايی آيها اؿ  ،صاعای کاعبغص سام سىص اؿ .

ّ
دمايیا تلاکیکی و ؿلـال هغاتبای اصیااو
ؿشى آسغ ایًک عابِۀ ُىلی و ػغًی ه های هىعص بذث ،ها عا ب
عهًمىو هیكىص ،یؼًی همۀ اصیاو سضاباوع ،اػن اػ الهی و غیغالهی ،صاعای ؿِىدی اػ ّ
دمايیا هـاتًض ،اگغچا اصیااو
الهی يـب ب اصیاو غیغالهی ّ
دمايی بیلتغی صاعيض .صع هیاو الهی يیؼ ،اصیايی کا صع باوعهاا ايـاجام هؼغفتای صاكات و
صاعای آهىػبهای هاهغتغی باكًض ،صعبغصاعيضۀ ّ
دمايی بیلتغی هـتًض .اها اصیاو غیغالهی سضاياوع واهض کمتاغیى ؿاِخ
ّ
دمايی و بیلتغیى دض ػضم ّ
ّ
دمايی چًیى اصیايی همکى اؿ صع ابتًای بغ اس ق فاًل و عكاض
دمايی هـتًض .وه
فٌایل هؼًىی و يظایغ آو باكض ک البت صع همایـ با اصیاو الهی و غیغالهی سضاباوع ياچیؼ اؿ  .س ه ایًکا  ،اگغچا
ه های پیقگفت صعباعۀ ّ
دمايی اصیاو صعباعۀ هم یا بیلتغ ؿً های صیًی لابل ب کااعگیغی اؿا کا هًباۀ تىهیا
ػم يی و هؼغفتی اصیاو عا آكکاع هیؿاػص ،اها ب ُىع کاهل تؼییىکًًضۀ هًبۀ يجاتكًاؿايۀ ػيضگی پیغواو اصیاو يیـا .
یؼًی ػلل گىياگىيی صع يجات یا ؿؼاصت و كماوت پیغواو اصیاو يمق صاعيض ک صع ه های ّ
دمايیا  ،لابال بغعؿای و
گًجایق يیـتًض ،بلک صاؿتاو ویژۀ سىص عا صاعيض.
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