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  1مهدی شجریان                                                              
  *صدرازن از مىظر مال یاوساو یگاهجا        2احمد واعظی                                              

ّ

ّچکیذه

هوای او بوا  هكچًؿ ج٩ىیك هاهیث لو و جبییى قال ج٩اوته٭اله يگاه هالِؿقا يىبث به لو اوث.  ىیا یاِل ۀهىئل

 اوًٌاووی  ًٌاوی و ايىاو هبايی هىحی قهگفقجىاو ال  اها هی ،يبىؾه اوث هالِؿقا ۀِىقت هىح٭ل هىئل هكؾ به

ايىواو بوىؾو ؾق ج٩ىویك هٍوهىق هٍوایی، جموام  ِوؿقایی پاوػ به ایى پكوً قا اوحًباٖ کكؾ. ال هًٝك ظکمث

اؾقاک Cيوه يٙو٫ بوه ه١ًوای  ،ٌوىؾ هىشىؾات هی ؾیگكظ٭ی٭ث ا٨كاؾ ايىاو يیىث و آيچه هىشب جمییم ايىاو ال 

ظكکوث شوىهكی  ۀها ؾق ووای اووث. جموام ظ٭ی٭وث ايىواوB ٬ؿوویه ۀي٩ه يا٘٭وCبلکه ي٫ٙ به ه١ًای B کلیات

ای که هك یک ال لو و هكؾ جبوؿیل  گىيه به ،کًؿ ا٠لی هكاجب وشىؾ ج١یى پیؿا هیاٌحؿاؾی ایى ي٩ه يا٘٭ه به ومث 

ؾاقيوؿ. هوالک بكجوكی ؾق  اهکاو ظكکث  ،يهایث ٌىيؿ که ال کمحكیى هكاجب وشىؾ جا هكل بی به واظؿ هىحمكی هی

ؼوىؾ،  ؼىؾی هًؿی ال هكاجب ٠لن و ٠مل اوث. بك همیى اوان جمایمات شًىی و شًىویحی بوه ایى ظكکث، بهكه

١٨لیث هكاجب  ۀهًؿی ال هكاجب هح٩اوت وشىؾ، ؾق وای بلکه بهكه ،٠اهل بكجكی یکی ال لو یا هكؾ بك ؾیگكی يیىث

 بكايگیم ٠باقجی چوالًيمایايؿ. ؾق ايحهای ه٭اله  و١اؾت و کمال هك ٨كؾ ال ايىاو قا هی ۀ٠لن و ٠مل اوث که هكجب

 هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث.، آوقؾه ٌؿهيیم ال هالِؿقا ؾق ؼّىَ لو و جىشیهاجی که بكای آو 

 ها. ًٌاوی، ظكکث شىهكی، هالک بكجكی ايىاو ، ايىاوهالِؿقالو،  واژگاوّکلیذی:
                                                      

  :14/15/1176جاقیػ پفیكي:   13/55/1176جاقیػ ؾقیا٨ث 
  m.shajarian110@gmail.com )يىیىًؿۀ هىئىل( . ؾايٍصىی ؾکحكی ؾايٍگاه با٬كال١لىم9

  a-vaezi@hawzah.net                        . اوحاؾ ؾايٍگاه با٬كال١لىم:
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ّهمذهه

جىاو پاوػ ج٩ّویلی آو قا بوا  همه يمی ایى اوث اها باB هالِؿقاجبییى هاهیث لو ال هًٝك Cکايىيی ه٭اله،  هىئلۀ
لیوكا هكچًوؿ ؾق ؾيیوای هوؿقو  Dؾقیا٨وث 1جاب١او او ؾق ایوى بوابحی ظقشىٞ هىح٭ین به آقاء ِكیط هالِؿقا و 

هوای يٝوكی ٨میًیىوحی ؾق کوايىو جىشوه  ًٌاؼث لو و جمكکم هىح٭ل بك قوی جبییى هاهىی او، ه٭واقو بوا جالي

 ايوؿ. بوا هىوح٭ل بوه آو وقوؾ يکكؾه٘ىق  بوهايوؿ و  اها ٨یلىى٨او اوالهی با ایى هىئله هىاشوه يبىؾه ،٬كاقگك٨حه اوث

ؾق  او، ؾیوؿگاه هالِوؿقا یًٌاوی ؾق آقا ًٌاوی و ايىاو هباظد هىحی ۀظصن گىحكؾ جىاو با جىشه به هیهمه  ىای

ؾق ایى ظىله قا کاویؿ. به همیى هًٝىق بكای  ویکن ا٬حٕای هبايی ٨لى٩ی  ؼّىَ لو قا اوحًباٖ کكؾ و یا ؾوث

که به ًٌاؼث ظ٭ی٭ث  ِؿقاییث ظکمB ٠لن ال٩ًهC ۀ، پكؾاؼحى به ظىلِؿقاییًٌاؼث لو ال هًٝك ظکمث 

 ٔكوقی اوث.  ،ايىاو همث گماقؾه اوث

هالِؿقا ؾق بىیاقی ال آذاق ؼىؾ به ٌكض و ج٩ىویك ايىواو، کمواالت او، کی٩یوث وویك او ؾق ایوى کمواالت، 

ِىقت هکكق ًٌاؼث ي٩ه قا کلیؿ ٨هن ظ٭وای٫ بلًوؿ و  پكؾاؼحه اوث. او به ٤یكهشایگاه ايىاو ؾق يٝام هىحی و 

الی يٝیك ًٌاؼث ؼؿا، کی٩یث بالگٍث به او، اظىال ٬یاهث، ٨ًاء جموام پیکوكه هىوحی ؾق ـات الهوی و ه١اق٦ ٠

٘بی١ی اووث  (064 :1150و همى،  D 076ب:1145و همى،  D 152ال1145:٧هالِؿقا، . )ؾايىحه اوث ٤یكه

هصوال هىووٟ  ایوى ه٭الوه يیىوث و ۀوٜی٩و ِوؿقاییًٌاوی ال هًٝك ظکمث  که پكؾاؼحى به جمام لوایای ايىاو

٘لبؿ. ؾق ایًصا جًها اللم اوث آو ؾوحه هبايی جٍكیط ٌىيؿ که به ٌوًاؼث شایگواه لو ال هًٝوك ایوى  ؾیگكی هی

يگاقيوؿه پوه ال  ووبب  کًًؿ. بوه همویى گفاق آو يىبث به لو قا جبییى هی يٝام ظکمی کمک کكؾه و هىٟٔ بًیاو

جوىاو آو قا ؾق  بًؿی ـیل قویؿه اوث که هی ه شمٟب ِؿقاییًٌاوی ظکمث  ايىاو ۀهًابٟ هح١ؿؾ ؾق ظىل ۀهٙال١

کىٌوؿ  و هی جابوؿ قا بكهویB ظ٭ی٭وث هٍوحكک ايىوايی هیواو لو و هوكؾCچهاق هعىق جبییى يمىؾ. هعىق يؽىث 

B ها هیاو لو و هكؾ ج٩ىیك ج٩اوتCؾق ایى ظىله قا ؾق ظؿ ٔكوقت جبییى کًؿ. هعىق ؾوم به  هالِؿقاهای  يىآوقی

کًوؿ. هعوىق ووىم  ها قا ؾق ٬لمكو ظ٭ی٭ث هٍحكک ايىايی هیاو لو و هكؾ جبییى هی ى ج٩اوتپكؾالؾ و شایگاه ای هی

گمواقؾ و شایگواه شًىویث ؾق ج١یویى  همث هی ِؿقاییال هًٝك ظکمث B ها جبییى هالک بكجكی هیاو ايىاوCبه 
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حالهیى ؾق هوىقؾ ؾیؿگاه اؼحّاِی ِؿقالمCوالؾ و ؾق يهایث هعىق چهاقم به جبییى  هكلهای بكجكی قا يمایاو هی

 کًؿ.  ال او ؾق ایى لهیًه ا٬ؿام هیبكايگیم  و چالً، با بكقوی ٠باقجی هٍهىق Bلو

ّظمیمثّهؾحشکّايغايیّهیاوّصوّوّهشدّ.1

يٝك  آيهوا واظوؿ اووث  ال ي٭ٙوه ۀظ٭ای٭ی هح٩اوت ؾاقيؿ یا ظ٭ی٭ث هم - ٠ًىاو ا٨كاؾ ايىاو به -آیا لياو و هكؾاو 

اهوا ؾق  ،ٌىؾ و لو و هكؾ ؾو يوىٞ هح٩واوت ال آو ؼىاهًوؿ بوىؾ هیB شًهCىؾو هًٙ٭ی، ؾق ِىقت اول، ايىاو ب

اوث و لو و هكؾ ؾق ایى ظ٭ی٭ث جمایمی يؿاقيؿ و جموایم آيهوا ِوك٨اا بوه اهوىقی B يىCٞايىاو بىؾو  ،ِىقت ؾوم

قا  ث، جموام ظ٭ی٭وث لو و هوكؾ )يوىٞ(. به ؾیگك وؽى آیا ايىوايی  باٌؿ هیاوث که ؼاقز ال ـات و ظ٭ی٭ث آيها 

ث جموام اوث یا ایًکه ايىايی   ٤یكهها يٝیك جمایم ا٨كاؾ ايىاو ؾق قيگ و يژاؾ و  ؾهؿ و جمایمات شًىی آو جٍکیل هی

آو ؾو )شًه( اوث و ج٩اوت آيها ٨كاجك ال اهىق ٠كٔوی و  هیاوظ٭ی٭ث هٍحكک  ؾق يهایثها يیىث و  ظ٭ی٭ث آو

ـات و ظ٭ی٭ث آو  .ٌؿبؽً جعلیل و بكقوی ؼىاهؿ  ؾق ایى وئىالها يه٩حه اوث  ایى  ؾق هحى 

ّپیؾیًۀّبعدّلبلّاصّظکمثّفذساییّ.1-1

ؾايىوحًؿ و ؾقيحیصوه لو و هوكؾ قا ؾق ایوى ظ٭ی٭وث بكابوك هعىوىب  ث قا يوىٞ هیظکمای هٍاء و اٌوكا٪ ايىوايی  

ای کوه ٬وؿقت ج١٭ول و ؾقک  اقاؾه بوا ۀکًًوؿ اوث ی١ًی هىشىؾ قٌؿB ظیىاو ياC٫٘ها کكؾيؿ. ايىاو ؾق باوق آي هی

شهوث  ایى يٝك آيها جمام ظ٭ی٭ث و يىٞ ا٨كاؾ ايىاو و الشمله لو و هكؾ اووث و ال ١ايی کلی قا ؾاقؾ. ایى ه١ًا اله

ؾايىوث و  ویًا ـکىقت و ايىذوث قا ال لىاظو٫ يوىٞ ايىواو هی يیىث. ؾق همیى قاوحا ابى ایٍاو هیاوهید ج٩اوجی 

ویًا،  ابى) .کًؿ ها ج٥ییكی پیؿا يمی لع٫ ٌؿو آوکكؾ که ظ٭ی٭ث ٌیء ٬بل و ب١ؿ ال ه لىاظ٫ قا اهىقی ج١كی٧ هی

ث قا ٌوىؾ و ظ٭ی٭وث ايىوايی   ٘ىق کوه قيوگ ؼواَ بوه ايىواو هلعو٫ هی همواو ،يمىيوه ٠ًىاو به (272 :1157

گىيوه اووث و ج٥ییوكی ؾق ـات ايىواو )ظیوىاو يوا٫٘( پؿیوؿ  ث يیوم همیىکًوؿ، شًىوی   ؾوحؽىي جعكی٧ يمی

كؾ بىؾو و لو بىؾو جًها ؾق کی٩یث جًاول هوؤذك هىوحًؿ و جًاوول اهوكی هCه١ح٭ؿ بىؾ:  ثظاِكبه آوقؾ. وی  يمی

يحیصه شًىیث و اهرال آو ال اظىالی اوث  ٌىؾ. ؾق اوث که ب١ؿ ال جعّل ٠یًی ظیات يى٠ی، بك يىٞ ٠اقْ هی
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٠ًىاو ٨ّل بكای یک شوًه  ٌىيؿ و اي١٩االت و لىالم چًیى ٩ِحی به که ب١ؿ ال جع٭٫ کاهل يىٞ به آو هلع٫ هی

 (002-003 :1252، ویًا ابىB ).ٌىيؿ ىىب يمیهع

و ظحوی  ٤یوكه قٌوؿ، ٨ؽوك قالی، ؼىاشوه يّویك و ال٩ّا، ابوى ظکمای هٍاء يٝیك اؼىاو ؾیگكویًا،  ابى شم

ظکمای اٌكا٪ يیم قشىلیوث و ايىذیوث قا اهوكی ٠اقٔوی هعىوىب کوكؾه، ـات ايىواو قا يىوبث بوه آو ؼًروی 

وB ٠كٔوی اللمCث قا ها شًىوی  هیاو بكؼی ال آي( ؾق ایى 07-12 :1171، ِاؾ٬یٌماقيؿ ) هی ث و هايًوؿ لوشی 

٠كٔوی  (162-163 :1161٘ىووی، ) .ايؿ هايًؿ قيگ اشىام ٌمكؾهB ٠كٔی ه٩اق٪Cث ا٠ؿاؾ، ؾق ه٭ابل ٨كؾی  

و پوه ال ج١٭ول  باٌوؿ هیـات آو هىٔوىٞ  ۀاها بیكوو ال هكجبو ،يیىث اي٩کاک ٬ابل اللم هكچًؿ ال هىٔىٞ ؼىؾ

٘ب٫ ایى باوق، ـکوىقت و ايىذوث  (155 :1147،1هع٭٫ وبمواقی، ) .ٌىؾ اشمایً، ج١٭ل هی ۀهم کاهل ـات با

جىاو هك یوک ال لو  يؿاقؾ و هی ثلاها ؾؼاها ؾق ظكین ـات و جمام ظ٭ی٭ث آي ،گكؾؾ هكچًؿ ال لو و هكؾ شؿا يمی

کوىقت و ايىذوث ؾق ـهوى های ـاجی آو )ظیىاو يا٫٘ = ظؿ جام( جّىق يمىؾ بؿوو ایًکه ـ و هكؾ قا با جمام ویژگی

ٌوؿيؿ،  ؾق قولگاق کًىيی هىاشه هیB ج٥ییك شًىیثC ۀبىا اگك ایى ؾوحه ال ظکمای پیٍیى با پؿیؿ ي٭ً ببًؿؾ. ای

ٌىوحًؿ و آو قا ٠كٔوی ه٩واق٪ يٝیوك قيوگ ؾق اشىوام هعىوىب  ث يیوم ؾووث هیال ٠كٔی اللم بىؾو شًىی  

 کكؾيؿ.  هی

ّ.ّجفغیشّيىػیثّايغاوّدسّظکمثّفذسایی1-2

جمام ظ٭ی٭ث هٍحكک هیاو ا٨كاؾی اوث که هكچًؿ ج١ؿاؾ ٨كاواو و هّاؾی٫ کریك ؾاقيوؿ اهوا ظ٭ی٭حوی واظوؿ  ،ٞيى

ٌوىؾ.  گ٩حوه هیB يوىٞ االيوىاCٞیوا B يوىٞ اؼیوكCبه چًیى ظ٭ی٭حی ؾق لىاو ٨الو٩ه D ها قا ؾق بكگك٨حه اوثۀ آيهم

ٌوىؾ.  ، يمایواو هیااليىاٞ بىؾو ايىاو ىٞج٩ىیكی که ال ظکمای هٍاء ؾق وٙىق ٬بل بیاو ٌؿ، ا٠ح٭اؾ به ي بكاوان

هوا  هایی ٨واظً و کوه جًهوا یکوی ال آو ها ٨كؾ ؾاقؾ و هكچًؿ ؾق ایى هیاو ج٩اوت ها ايىاو هكچًؿ هیلیىوبه باوق آي

جكیى آؾهیواو  جكیى ا٨كاؾ جوا ٌایىوحه ها ال پىث ايىاو ۀؼىقؾ و هكچًؿ ؾاهً ث اوث و به چٍن هیج٩اوت ؾق شًىی  

ث يوىٞ اؼیوك و ايىواو بوىؾو هٍوحكک هىوحًؿ و ايىوايی   هوا ؾق ظ٭ی٭وث  همه جمام آي ایى اها با ،کٍیؿه ٌؿه اوث

 ها اوث.االيىاٞ آي يىٞ
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ظىب ٘بی١ث  ایًکه به ال ظىب با٘ى و قوظً، په ايىاو بهCپفیكؾ. به باوق او:  هالِؿقا ایى ا٠ح٭اؾ قا يمی

کات اؼال٬ی که با جکوكاق ا٠موال بوه ؾووث لیكا هل Dيىٞ اوث به ايىا٠ی هؽحل٧ جبؿیل ؼىاهؿ ٌؿ ،بٍكی ؼىؾ

يٝك ال ٘بی١وث هواؾی بٍوك،  او ِوك٦ (D 166ال1145:٧هالِؿقا، )B .هح٩اوت و هؽحل٧ هىحًؿ ،آوقؾه اوث

 ،کًوؿ شًه هعىوىب هی ،ؾق ایى واظثقا بلکه ايىاو  ،ؾايؿ واظث ي٩ه او قا ؾاقای ظ٭ی٭ث و يىٞ واظؿ يمی

جك ال آو يیم شای گك٨حه و هك یوک ال  ٌیٙاو، ؾقيؿه، چهاقپا و پىث هن شًه ب١یؿ که ؾق ـیل آو شًه ٨كٌحه، آو

( بوه بواوق هالِوؿقا بوك @> :3همواو،  45D :1 ،1144هالِؿقا، ) ؾاقيؿ.ايىاٞ هح١ؿؾی ـیل ؼىؾ  ،ایى اشًان

ها هع٭و٫  يى٠ی ؾیگك ؾق همیى ؾيیوا بوه ووبب ا٠موال و ق٨حواق ايىواو ویك ال یک يىٞ به ،اوان ظكکث شىهكی

( او بك D 167-166ال1145:٧، . )هالِؿقايه ؾيیا بلکه وكای آؼكت اوث ،اها ٜك٦ ٜهىق و بكول آو ،گكؾؾ هی

پًؿاقؾ و به ؾلیل ویك ظكکحی گىوحكؾۀ ايىواو و ؾقشوات و هكاجوب  همیى هبًا، ج١كی٧ ـاجی ال ايىاو قا ؾٌىاق هی

کًوؿ و آيچوه قا ٨الوو٩ه ؾق  هی يىقؾؾ، اؾقاک ظ٭ی٭ث و ـات او قا يواهمکى جل٭وی هؽحل٧ وشىؾ که آيها قا ؾقهی

  (122 :6 ،1761هالِؿقا، ٌماقؾ. ) ايؿ، ِك٨اا ٠ىاقْ اؾقاکی و جعكیکی او بكهی جٍكیط ـاجیات ايىاو گ٩حه

يگكؾ و ؾق  آيچه گ٩حه ٌؿ با هبايی ظکمث ِؿقایی يیم والگاق اوث. ظکیمی که با اِالث وشىؾ ٠الن قا هی

بیًؿ و به جٍکیک ؾق هكاجب وشىؾ، ظكکث شىهكی  جب وشىؾ قا هیهحى شهاو ؼاقز به شای کركات هاهىی، هكا

های او يیوم بوك پایوۀ ظ٭ی٭وث وشوىؾ  گاه هكلبًؿی اٌحؿاؾی، اجعاؾ ٠ا٬ل و ه١٭ىل و ٤یكه يیم باوق ؾاٌحه باٌؿ، آو

ٌکل ؼىاهؿ گك٨ث و ال هكلهای هاهىی قایس ٨كاجك ؼىاهؿ ق٨ث. چًیى ظکیموی بوكؼال٦ ظکموای هٍواء کوه 

ث وشىؾی او ؾوث االيىاٞ هعىىب هی اؼیك و يىٞ ايىاو قا يىٞ ايؿ، ايىواو  یا٨حه کكؾيؿ و باوق ؾاٌحًؿ به جمام هىی 

٠الهوه جّوىق و جع٭و٫ اووث. ) کًؿ که ؾق ـیل آو اشًان و ايىاٞ هح١ؿؾ ٬ابل هعىىب هیB يىٞ هحىوCٗقا جًها 

یى لو و هوكؾ ؾق ظکموث بًوابكا (14 :1167و هموى،  062 :2 ،1164شوىاؾی آهلوی،  51D :1177، ٘با٘بایی

ِؿقایی ؾق ظّاق ايىايیث هٍایی هعّىق يیىحًؿ و جمام ظ٭ی٭ث آيها ظیىاو يا٫٘ بىؾو يیىث. آيها بایؿ جموام 

های هاهىی کوه  ايؿ، شىحصى کًًؿ يه ؾق هكلبًؿی ظ٭ی٭ث ؼىؾ قا ؾق هكاجب وشىؾی و کماالجی که اکحىاب کكؾه

 باليؿ.  ی هكاجب وشىؾ قيگ هیؾق وایۀ ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی ايىاو به ومث ا٠ل
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ّ.ّجفغیشّهالفذساّاصّظمیمثّايغاو1-3

ؾايؿ، اها ج٩ىیكی که او بك اوان هبايی ظکمث هح١الیوه  هالِؿقا يیم هايًؿ ظکمای پیٍیى ايىاو قا ظیىاو يا٫٘ هی

ًٝك او هىشوىؾی ايصاهؿ. ي٩ه يا٘٭ۀ ايىايی ال ه جك به ايىاو هی ؾهؿ، به يگاهی ژق٦ ال ي٩ه يا٘٭ه ايىايی اقائه هی

جكیى هكاجوب وشوىؾ )هیوىال( و  اوث که ویالو و ج٥ییك يعىۀ وشىؾ اووث و واظؿ هىحمكی اوث کوه هیواو پىوث

( هالِوؿقا يٝوام هىوحی قا ؾاقای D 015ب:1145هالِؿقا، هكاجب کاهل و باٌكا٨ث آو )٠٭ل( ؾقظكکث اوث. )

و ؾقيهایث ٠الن ٠٭ل و هصكؾات که بكجكیى ٠وىالن  ؾايؿ: ٠الن هاؾه و ٘بی١ث، ٠الن هرال و ِىق ؼیالی وه هكجبه هی

ؾايؿ و ه١ح٭ؿ اووث ي٩وه ايىوايی،  وشىؾ اوث. وی بك همیى اوان ي٩ه قا يیم ؾق هیاو ایى وه ٠الن ؾق ظكکث هی

همۀ ایى ٠ىالن قا بال٭ىه ؾاقاوث و با اکحىاب کماالت وشىؾی، ؾق هكاجب گىحكؾه وشىؾ ویك کكؾه، ال هكجبۀ ٘بی١وث 

 ( 007-006 :7 ،1761، قوؿ. )هالِؿقا ال و ال هكجبۀ هرال به هكجبۀ ٠٭ل هیبه هكجبۀ هر

ل ا٠الی ؼىؾ شایگاهی ؾاقؾ کوه هوید هىشوىؾی قا یواقای آو يیىوث و ؾق هىویك ابه باوق ِؿقا ايىاو ؾق هر

او  (;:: :@ هماو،) .يىقؾؾ قوؿ که ظ٭ی٭ث جمام هىشىؾات ؾق هكاجب هاؾوو ؼىؾ قا ؾقهی ی هیا هكجبهجکاهل به 

( و با اکحىاب کمواالت <@: ::8;9، هالِؿقا) .اها بال٭ىه ٠الن کبیك اوث ،هكچًؿ بال١٩ل ٠المی ٥ِیك اوث

 (،175 :2، 1144، هالِوؿقاهٝهك شمیٟ اوماء و ٩ِات الهی گكؾیوؿه ) ،و ویك به ومث هكاجب ا٠الی وشىؾ

، هالِوؿقا) .ٌوىؾ ی واِول هیالله ة٩ویؼل ۀ( و ؾقيهایث به هكجبو276 :1132، هالِؿقاهىحهلک ٌؿه )ؾق او 

ايىاٞ هىشىؾات، ایى ویك بوال٭ىه قا  ۀهم  او ایى اوث که وی ال هیاو ۀبىیاق ههن ؾق ايؿیٍ ۀيکح (175 :2، 1144

ظ٫ و  الت که ٌؽُ واظؿ ؾق هىیك قویؿو بوهایى ايح٭االت و جعى  Cيىیىؿ:  ؾايؿ و هی جًها به ايىاو هؽحُ هی

، هالِوؿقاB ).ٌوىؾ ايىاٞ هىشىؾات یا٨وث يمی ؾیگكاو هؽحُ اوث و ؾق به يىٞ ايى ،کًؿ ٤ایث يهایی ٘ی هی

اؾقاک Cووالؾ يوه ِوك٦  ِؿقا آيچه ايىاو قا ال وایك هىشىؾات هحموایم هی ۀبًابكایى ؾق ايؿیٍ( 172 :7 ،1761

و  Bؾاهکاو وِىل به باالجكیى هكاجب وشوىCهًؿی ال ي٩ه يا٘٭ه و ؾقيحیصه ویك الی الله و  بلکه بهكه Bه١ايی کلیه

بوه ـهوى  ،ٌؿ چًايچه ؾق ظکمث هٍاء ج٩ىیك هی ،Bظیىاو يا٬C٫٘كب الهی اوث. قوٌى اوث که ایى ه١ًا ؾق 

شای آو ٨ّول  و بوهٌؿه  ه١اِك ال ٨ّل يا٫٘ قویگكؾاِؿقایی بكؼی ظکمای  وبببه همیى  ،یابؿ ايح٭ال يمی
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Cلهأهح Bهای او قو به ؼؿاووث و چیومی  یًقا و به ه١ًای هىشىؾی که ـوب ؾق شكیاو الىهیث اوث و جمام گكا

شوىاؾی آهلوی، کًًؿ. ) ؾاقؾ و هٙكض هی کًؿ و ال ظكکث باليمی ظ٭ی٭ث هعٓ و کمال بعث، او قا آقام يمیشم 

 (D 14ال٧:1162

ّ.ّهؾحشکاتّايغايیّدسّظکمثّهحؼالیه1-4

ىاٞ هؽحل٩وی وشوىؾ االيىاٞ اوث و ـیل آو اشًان و ايو ايىاو يىٞ ،يٝك ظکمث هح١الیه آيکه ه١لىم ٌؿ ال ال په

ال و قويؿه و پىیایی که ا٨وكاؾ ٌىؾ. چًیى ظ٭ی٭ث وی   ها شؿی هی ايىاو هیاوال وشه اٌحكاک  پكوًگاه  ؾاقؾ، آو

جىاو يٝام ظ٭ى٬ی واظؿی  ٌىؾ  چگىيه هی جکلی٧ وا٬ٟ هی چگىيه هؽا٘ب   ،آو جمایماجی ٠می٫ با یکؿیگك ؾاقيؿ

لیكا ه٭حٕای ظكکوث شوىهكی  Dکًؿ پاوػ قا يمایاو هی ،ك بیاو ٌؿج ها جًٝین کكؾ  ؾ٬ث ؾق آيچه پیً قا بكای آو

کىب هك هكجبوه ال کموال ا٨كاؾ هحکرك آو يیىث.  هیاواٌحؿاؾی ايىاو ؾق هكاجب وشىؾ، ي٩ی هكگىيه وشه اٌحكاک 

. پىٌوؿ ٌبیه لباوی اوث کوه قوی لبوان ٬بول ؼوىؾ هی ،کًؿ ايىايی که ؾق هىیك کماالت وشىؾی ویك هیبكای 

، بلکوه ٌىؾ ها و کماالت شؿیؿ هىشب يابىؾی و اي١ؿام کماالت ٬بلی يمی ؾق ایى ِىقت لبان لبه()لبه ب١ؿ 

يٝیوك و  لبان شؿیؿ او وشىؾ ؾاقيؿ. اگك کمال شؿیؿ هىاوی با ال بیى ق٨وحى کموال پیٍویى بوىؾ لیكها همچًاو آي

آيگواه ؼبوكی ال و  ب١وؿ ؼلوٟ( ٌىؾ )لبه شای آو پىٌیؿه هی آیؿ و لبان ؾیگكی که به لباوی که ال جى بیكوو هی

يه جّوىیك  کًؿ قا جكوین هیجّىیك يؽىث  ِؿقاییاها ظکمث  ،کماالت پیٍیى ؾق واظث وشىؾی ايىاو يبىؾ

ؾق ایوى هىشوىؾ ؾق ظوال  پیىوحهظ٭ی٭ث هٍحكک ايىايیث  وبب( به همیى 33 ب:1162Dشىاؾی آهلی، ) .اؼیك

 ٌىؾ. هًؿی ال ٨ٙكت الهی هی ٭ى٪ هٍحكک و بهكهو همیى ظ٭ی٭ث هٍحكک هصىل جکلی٧، ظ يؿها ویك با٬ی هی

آذواقی قا ث ؾق جمام ا٨كاؾ ايىاو و به ج١بیكی ؾق جموام هكاجوب ايىوايی   هالِؿقاهمیى ظ٭ی٭ث هٍحكک  ۀبك پای

٨ٙوكت C (،D 302ب:1145هالِوؿقا، ) BظیىايیوثCهٍحكک ؾايىوحه اووث. وظوؿت ا٨وكاؾ ايىواو ؾق شوًه 

 :3 ،1761، )هالِوؿقاB کلویاؾقاک ه٩اهین Cي٫ٙ و  ۀهًؿی ال ٬ى هكهب (،?:: :; ،;@;9، هالِؿقا) Bجىظیؿی

:@A ،)C٨هن بوؿیهیات اولیوهB ( ،316 :1همواو ،)Cٌوى٪ بوه جکاهولB (161 :1141، هالِوؿقا ،)C ٠ىا٘و٧

ظوه C (،141 جوا[: ]بی، )هالِوؿقاB اقاؾه و اؼحیواقCهًؿی ال ٬ؿقت  (، بهكه154 :1132، )هالِؿقاB هٍحكک
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بكؼی ال ایى هٍحكکات ؾق هیاو هكاجب هحکرك ا٨كاؾ ايىواو  ٤یكه، ( و :?9A@9، ?: 9، الِؿقاه) Bًٌاؼحی لیبایی

 ايىاٞ هؽحل٧ ايىايی هىحًؿ. ِؿقاییو به ج١بیك ظکمث 

ّهایّصوّوّهشدّباّيظشّبهّظمیمثّهؾحشکّايغايیّجفغیشّجفاوتّ.2

هوا ؾاقؾ  آیوا  ث ي٩ىوايی آوبا هىی   چه اقجبا٘ی 3و شًىیحی 2های شًىی های هیاو لو و هكؾ ا٠ن ال ج٩اوت ج٩اوت

گكؾؾ  آیا ایى جمایمها به واظث ي٩ه باق ايؿاؼحوه و هىشوب  ي٩ه ايىايی به وبب لو بىؾو و هكؾ بىؾ هحمایم هی

ايوؿ و  ؾق ایى هىئله اٜهاقيٝكهای هح٩واوجی کكؾه ِؿقاییٌىيؿ  ظکمای ه١اِك  ج٭ىین آو به ؾو يىٞ هحمایم هی

ظوكین ت ظااِوكبوه ايؿ. اوحاؾ شىاؾی آهلی  يمىؾه اؼحیاقؾیؿگاهی ؼاَ قا  ِؿقاییهك یک ال هبايی ظکمث 

 و ـکوىقت و بوىؾو، لو و هوكؾ کوه ایى ۀيٍايCي٩ه ايىايی قا ٠اقی ال هكؾ بىؾو و لو بىؾو ؾايىحه، ه١ح٭ؿ اوث: 

 و ىاویوظ ؾق بلکوه يؿاٌحه ايىاو به اؼحّاَ ٧ًِ، ؾو ىیا که اوث ىیا ِىقت، به يه گكؾؾ یبكه هاؾه به ايىذث

هؿ٠ای ایٍاو ایى اوث که ظ٭ی٭ث لو و هوكؾ  (023 ال٧:1166Dشىاؾی آهلی، B ).هىث هن اهاو یگ ؾق یظح

ث بیكوو ال هعىق ي٩ه اوث و به وظؿت هاهی   ،بكؾاق يیىث و جمایمات هاؾی ثوظؿت ؾاقؾ و ي٩ه آؾهی شًىی  

لو و هكؾ بوه ووبب اهوكی ٠اقٔوی يحیصه ج٩اوت يى٠ی  ؾق (43: 1171شىاؾی آهلی، ) .ليؿ لو و هكؾ ٔكق يمی

  (60 :هماو) .ها با یکؿیگك و هكؾها با یکؿیگك اوث اوث و ایى ج٩اوت يٝیك ج٩اوت هیاو ؼىؾ لو

ؾاق ؾق ي٩ه هعىوىب کوكؾه، ه١ح٭ؿيوؿ  حی قا اهكی اِیل و قیٍهه٭ابل، جمایمات شًىی   ۀبكؼی ؾیگك ؾق ي٭ٙ

و هكچًؿ ٌؽُ هالِوؿقا بوه ؾلیول ایًکوه بوا ایوى  ايصاهؿ به ایى يحیصه هی ِؿقاییهبايی هؽحل٩ی ال ظکمث 

يٝوام ظکموی هبوايی اووث کوه وی ؾق  ۀاها ایى اهك اللهو ،به آو يسكؾاؼحه اوث به ِكاظثهىئله هىاشه يبىؾه، 

يمىيه ٨یأی ؾق هؽال٩ث با ایى ؾیؿگاه ال جعلیول ٠ًىاو  به (;A9 :99;9پاقوايیا، ) .قیمی کكؾه اوث پی ؼىیً

وشىؾ  ۀيعى ،، ٠كِْؿقاییکًؿ. بك اوان ظکمث  هیاو شىهك و ٠كْ اوح٩اؾه هی ۀؾق قابٙ ِؿقاییظکمث 

 یوک ظ٭ی٭وث هىوحًؿ و الال يٝوك وشوىؾی اهوا  ،شىهك اوث و ایى ؾو هكچًؿ ج١ؿؾ هواهىی و ه٩هوىهی ؾاقيوؿ

 یًؿ. ٘بو٫ ایوى جعلیول ا٠كأوهىوح که همه به یک وشىؾ هىشىؾ باًٌؿ هیشهث ٌبیه اوِا٦ هح١ؿؾ الهی  ایى

ث قا ٠واقْ بوك ظوال اگوك شًىوی   ،ٌوىؾ ها با یکؿیگك هی ؾق اٌیاء، هىشب جمایم ـاجی آو ٤یكهگ و بى وهايًؿ قي
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ٌىؾ و ایى اهك هىحلمم آو اووث کوه لو و  آيگاه شىهك لو هحمایم ال شىهك هكؾ هی ،شىهك ايىايی هعىىب کًین

جًها جموایمات شًىوی  گاه يهبك اوان ایى ؾیؿ (125-135 :1171، ٨یأی) .هكؾ ؾو يىٞ هح٩اوت قا جٍکیل ؾهًؿ

ـاجوی و يوى٠ی  کهبل ا٠كاْ هحمایم لو و هكؾ بك پایۀ هعیٗ و اشحماٞ و جكبیث )جمایمات شًىیحی( يیم هىشب جموایم 

کًًؿ، بلکه ا٨كاؾ هحکرك لياو و هّاؾی٫ هح١وؿؾ هوكؾاو يیوم  جًها لو و هكؾ جمایم پیؿا هی هیاو لو و هكؾ ؼىاهؿ ٌؿ و يه

هكقوی  ( بوه;=9و?=9 :هماوه ؾاقيؿ هك یک يى٠ی هىح٭ل و هحمایم پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ. )ظىب ٠ىاقْ هؽحل٩ی ک به

ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی ي٩ه و ايؿهاز هكاجب هواؾوو ؾق B ،Cشىمايیةالعؿوخ و قوظايیةالب٭اء بىؾو ي٩ه٬Cا٠ؿۀ 

ؿگاه اووحاؾ يٝكاو بوا ؾیو يیم هىشب ٌؿه اوث جا ؾیگوك ِواظبB وظؿت هیاو ي٩ه و ٬ىای آوCو B هكاجب ٠الی آو

 (141و  112و  111و  111و  111 :1171ِاؾ٬ی، شىاؾی آهلی هؽال٩ث بىقليؿ. )

 يٝكی که ؾق باال ال آو یاؾ ٌؿ اللم اوث به يکات ـیل جىشه ٌىؾ. ؾق ه٭ام بكقوی اؼحال٦

 ،کواقی بىویاق هٍوکل اووث و هبوايی ٨لىو٩ی ؾق ایوى هىوئله باال، ۀ. ٬ٕاوت ٨لى٩ی ؾق ؼّىَ هىئل9

ه با ایى هىئله ووکىت ه٩اوت ؾاقيؿ. ایى اهك هىشب ٌؿه اوث جا بكؼی ظکمای ه١اِك، ؾق هىاشا٬حٕائاجی هح

ها ٌ٭ى٪ و اظحماالت هؽحل٧ ٨لىو٩ی، يحوایس هؽحل٩وی قا ؾق ایوى  لیكا به باوق آو Dؿًکكؾه، ٬ٕاوت ١ٙ٬ی يًمای

س ؾق ٠لىم اشحما٠ی ظل و های جصكبی و با قوي قای کًؿ و اللم اوث ایى هىئله با قشىٞ به یا٨حه ظىله هع٭٫ هی

 (113-105 :1171هّباض یمؾی، ) .٨ّل ٌىؾ و ؾق ایى ظىله يبایؿ ال هبايی ٨لى٩ی بهكه بكؾ

بؿوو ؾقيٝوك ٌىاهؿ و ٬كائى به ي٩ٟ ؾیؿگاه ؾوم بیٍحك هىحًؿ.  ،يٝك ال اظحیاٖ پیٍیى ِك٦به باوق يگاقيؿه . :

هعىىب ٌوىيؿ، بوه يٝوك ال هًٝك ظکمث ِؿقایی ه ث ي٩شًىی   ۀکًًؿ جىايًؿ جىشیه هبايی هفکىق که هی گك٨حى

کًوؿ.  يیوم ایوى يٝكیوه قا جائیوؿ هیB يىٞ هحىوٗ بىؾو ايىاوC باقۀؾق ایى يٝام ظکمیقوؿ ؾیؿگاه اؼحّاِی  هی

ٌماق ؼاجموه  اشًاوی هح١ؿؾ وشىؾ ؾاقؾ و هك یک به ايىا٠ی بی ،ـیل ايىاو ِؿقاییچًايچه گفٌث ؾق ظکمث 

جوىاو بكؼوی  ايؿ. ؾق ایى هیواو هی ث قویؿهلکات ي٩ىايی و ٠ملکكؾ ا٨كاؾ ايىايی به ١٨لی  ه ۀکًًؿ که بك پای پیؿا هی

Cجمایمات شًىیحی Bليواو و  هیاوگیكی ایى کماالت ي٩ىايی هؤذك ؾايىث و ؾقيحیصه به جمایمات يى٠ی  قا ؾق ٌکل

 هلکواجی هؽحلو٧ و ؾق هكؾاو ظکن کكؾ. ليايی که ٠ىا٧٘ ٌؿیؿ ؾاٌحه، ٬لبی وكٌاق ال هعبث ؾق ویًه ؾاقيؿ با
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ؾق  ،های اؾقاکی یؿی ٘وىال ؾاقيوؿ یابًؿ و هكؾايی که ٠٭لی ١٨ال ؾاٌحه، ؾق ظىله يى٠ی هىح٭ل ٜهىق هیبه يحیصه 

جمایمات شًىویحی يیوم هىوئله  ؾیگكؾق  .قوؿ کًًؿ و ه١ًی ال ایى جًىٞ ايىاٞ به يٝك يمی يى٠ی ؾیگك ٜهىق پیؿا هی

 ٌىؾ.گىيه جعلیل  جىايؿ کن و بیً همیى هی

چًؿايی بوكای ٌوًاؼث  ۀذمك ،ظحی اگك ؾق ایى هىئله به پاوػ ١ٙ٬ی بكوینيکحۀ بىیاق ههن ایى اوث که . ;

ث ًٌاؼحی هیاو لو و هكؾ اذكی يوؿاقؾ. شًىوی   لیكا ایى هىئله ؾق ه١یاق اقلي Dظ٭ی٭ث لو به چًگ يؽىاهؿ آهؿ

ؼىؾ کمال  ؼىؾی ٧ وال، ؾقهكِىقت بهي٩ه و يىٞ وال باٌؿ و چه بیكوو ال ظكین آو و ًِظكین چه ؾاؼل ؾق 

و چًايچه  ِؿقاییلیكا هالک بكجكی ؾق ظکمث  Dکًؿ و بكجكی قا بكای يىٞ لو و هكؾ یا ٧ًِ لو و هكؾ ایصاؾ يمی

ث يیىوث. بًوابكایى اللم اووث هوالک بكجوكی ايىواو قا ال هًٝوك ٌىؾ و وابىحه به شًىوی   ؾق بؽً ب١ؿ جبییى هی

، چًايچوه Bث ي٩وهشًىوی  C ۀلیكا ایى هىئله بك ؼال٦ هىوئل ٬Dكاق ؾهین هىقؾ ؾ٬ث و بكقویِؿقایی ظکمث 

ؼوىیً قا بوه  ۀظکموای ه١اِوك ؾ٤ؿ٤و ٌایىحه بىؾاذك ٨كاوايی ؾق جكوین شایگاه لو ؾاقؾ و  ،قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ

 کكؾيؿ.  ث ه١ٙى٦ هیو يىبث ایى اهك با شًىی  B ها ايىاوهالک بكجكی Cبك B ث ي٩هشًىی  Cشای ج١ییى 

ّهاّشیّايغاوهالکّبشجّ.3

ای لو قا بكجوك ٌومكؾه  های هح٩اوجی ؾاقيؿ. ٠ؿه هالک بكجكی لو یا هكؾ، ؾیؿگاه ۀِاظب يٝكاو ٨میًیىحی ؾق ظىل

(Heywood, 2017: p 310-311( ٠ؿه ای ؾیگك هكؾ قا ٨كاؾوث هعىوىب کوكؾه ،)Reed, 1978: p 26 و )

 Tong, 2009:  p 11) .ؾهًؿ جكشیط يمیکًًؿ و هید یک قا به ؼىؾی ؼىؾ بك ؾیگكی  ای ؾیگك وکىت هی ٠ؿه

، ایوى يٝوام ظکمویجأهول ؾق هبوايی به باوق يگاقيوؿه ؾق ایى ظىله چیىث   ِؿقایی( اها پاوػ ظکمث 97 &

جىاو  کًؿ. اوالا بك اوان اِالث وشىؾ و١اؾت و کمال قا يمی هالک و١اؾت و کمال ؾق ایى هًٝىهه قا قوٌى هی

( ذايیاا بوك اووان جٍوکیک ؾق وشوىؾ، وو١اؾت و 141 :1132الِؿقا، ه) Dؾق چیمی ٤یك ال وشىؾ شىحصى کكؾ

جٍکیکی هىشىؾات، هك هىشىؾی کوه  ۀبكؾ. ؾق ولىل ای اوث که ال هكاجب وشىؾ هی کمال هك هىشىؾی ؾق بهكه

جك ٬كاقگك٨حه، کمال و و١اؾت کمحكی ؾاقؾ و هك هىشىؾی که ؾق هكاجوب بواالجك ووکًی  جك و پاییى ؾق هكجبه ١ٔی٧

( ذالرواا بوك اووان ظكکوث شوىهكی 364 :1141هموى، ) .هًوؿ اووث ال و١اؾت و کموال بیٍوحكی بهكهگمیؿه، 
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هًؿ هىحًؿ، ظالث ایىحا يؿاقيؿ بلکه ایى  ها بهكه اٌحؿاؾی، همه هىشىؾات ؾق هكاجب وشىؾی و کماالجی که ال آو

ه وومث لوال بكؼوی ال ایوى جك ظكکث کًًؿ و یا ایًکه بو اهکاو که بحىايًؿ به ومث هكاجب بیٍحك و کماالت ٨موو

 (551 :4 ،1165و  هٙهكی،  112 :0  :1161هّباض یمؾی، ها ٨كاهن اوث ) هكاجب ٬ؿم بكؾاقيؿ بكای آو

١ؿ بوه ا٠لوی هكاجوب کموال ی١ًوی ؼوؿای هح١وال جبیویى كب و ب  ؾق ظکمث هح١الیه هكاجب کمال ايىايی ؾق ٬  

و ؾق يٝام آ٨كیًً و پیؿایً ال ظٕكت ظو٫،  ٬ىن يمول هىشىؾات ؾق (D 166ال1145:٧هالِؿقا، ) .گكؾؾ هی

يحیصه به ؼوؿای هح١وال ج٭وكب وشوىؾی  وشىؾی ؾاٌحه، ؾق ۀهًؿ هىحًؿ که و١ بهكه Bکماالت ـاجیCبه هیمايی ال 

هوا بوه ۀ آيواووٙ کًًوؿ و به ها هحًاوب با هكاجبی اوث که ٘وی هی آB کماالت اکحىابیCؾاقيؿ. ؾق ٬ىن ١ِىؾ يیم 

  (17: 3 ،1164همى،  D 02Dب:1166شىاؾی آهلی، ) .یابًؿ ت قبىبی باق هیوشىؾی و ٬كب به ظٕك ۀو١

وو١ۀ Cًٌاووايه،  ٌىؾ هوالک وو١اؾت ؾق ظکموث ِوؿقایی ال هًٝوك هىوحی بك اوان آيچه گ٩حه ٌؿ يمایاو هی

یابی به آو ال هًٝك اؼال٪ ٠ملی کوؿام اووث و ؾق ایوى هىویك چوه هوىاي١ی وشوىؾ ؾاقؾ   اوث، اها قاه ؾوثB وشىؾی

هكاجب  ؿقا به ایى هىئله يیم جىشه ؾاٌحه و ؾق آذاق هؽحل٧ ؼىؾ بوه آو پكؾاؼحوه اووث. ال هًٝوك او قاه ؾووحیابی بوههالِ

باٌوؿ، ٠بواقت اووث  آيچه ال کمال ٠٭ل ٠ملی ه١حبك هیCکمال، ج٭ىیث ٠٭ل يٝكی و ٠٭ل ٠ملی اوث. ال يٝك ِؿقا 

باٌوؿ، ٠بواقت  ؾ و آيچه ال کمال ٠٭ول يٝوكی ه١حبوك هیواوٙۀ آيها يٝام ه١اي و يصات ه١اؾ هیىك گكؾ ال اهىقی که به

   (9A@9، 9: :9هالِؿقا، B )اوث ال ًٌاؼث کاهل اظىال هبؿأ، ه١اؾ و جؿبك ؾق آيچه هیاو ایى ؾو وشىؾ ؾاقؾ.

ؾق هىویك ظكکوث شوىهكی ي٩وه، هكاجوب کموالی هؽحلو٧ و هكاجوب وشوىؾی  ،ؼىؾ ،٠٭ل يٝكی و ٠ملی

 ۀکًؿ. هكجبو هكجبه جّىیك هی >میى اوان هالِؿقا بكای هك یک ال آو ؾو گفاقيؿ. بك ه هح٩ألی قا پٍث وك هی

جصلیوه، جؽلیوه،  ۀ( و هكجبو217-200 :1 ،همواو٠٭ل يٝكی ) ۀبال٭ىه، بالملکه، بال١٩ل و بالمىح٩اؾ، چهاق هكظل

بوؿ و ؾق یا شوال هیB اظکام ٌوكCٞجصلیه با الحمام به  ۀ٠٭ل ٠ملی هىحًؿ. ي٩ه ؾق هكظل ۀجعلیه و ٨ًاء چهاق هكجب

 ۀگوكؾؾ و ؾق هكظلو ؼالی هی ٤یكهو ٩ِات ياپىًؿ، يٝیك کبك، ظىؿ، ٤ّب و B قـایل اؼال٬یCجؽلیه ال  ۀهكظل

 و ؾق یابوؿ هیلیًوث  ٤یوكهيٝیك جىأٟ، ایراق، شىؾ، هًا٠وث ٘بوٟ و B هعاوى اؼال٬یCجعلیه با آقاوحه ٌؿو به 

گكؾؾ و ظحوی ایوى هعوى  هیB هعى ـات اظؿیCيؿ و ها ٨ًاء ؾیگك هید ايايیحی بكای او با٬ی يمی ۀيهایث ؾق هكظل
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وؽى آيکه ال   کىجاه (053-054 :1132همى،  و 301 :1141، هالِؿقا) .کًؿ بىؾو و ٨ًای ؼىیً قا يٝاقه يمی

وشىؾی، ا٨موؾو بك هكاجب ٠لن و ٠مل اوث. ايىاو ؾق هىیك کمال هون  ۀقاه ؾوحیابی به کمال و و١ ،هًٝك ِؿقا

٠ملی ليؿگی ؼىؾ قا جًٝین  ۀمایؿ و هن آيچه قا آهىؼث، به کاق گك٨حه و هٙاب٫ با آو بكياهبایؿ بك ؾايً ؼىیً بی٩

٬لب و ؾوق هايوؿو ال کمواالت وشوىؾی  ۀکكؾه و بك همیى اوان ال ا٠مال ياٌایىث و که هىشب کؿوقت ٩ِع

 (103 :7 ،1761، هالِؿقا) .گكؾيؿ و ٨اِله گیكؾ هی

ٌوىؾ.  ث ؾیؿه يمیؾق ایى هیاو يیم اذكی ال شًىی   کهکًؿ  یم اٌاقه هیهالِؿقا ؾق آذاق ؼىؾ به هىايٟ و١اؾت ي

Cشهل به ي٩ه Bجكیى اووباب ٌو٭اوت و ؾوقی ال وو١اؾت اووث. ايىوايی کوه ال  و ؼىؾياًٌاوی یکی ال بمقگ

جىايؿ  يمی ،ًٌاؼث ؼىؾ ؾقهايؿه اوث و یا ؼىؾ قا ؾق همیى بؿو هاؾی و ٌئىو ٜاهكی ج٩ىیك و جبییى کكؾه اوث

بوه همویى  و پیوؿا کًوؿ ؾووثو به کمال ظ٭ی٭ی یا٨حه  يحیصه ٬كب به او  و ؾقبكؾه ای  اؼث ؼؿای ؼىؾ بهكهال ًٌ

يیم کوه ال ؾل آو ِو٩ات  Bبه ؾيیا ظب  C (011-012 :1165، هالِؿقا) .هايؿ شهث ؾق هىیك و١اؾت ٠٭ب هی

ؿأ و هًحهای ايىاو قا ؾق همیى ال ٠ىاهل ٌ٭اوت اوث. ج٩کك هعؿوؾی که هب ،آیؿ قـایل ي٩ىايی ٨كاوايی بیكوو هی

به همیى شهث اللم اوث باکموال ٠٭ول يٝوكی ال  ،کًؿ، آبىحى ايىاٞ قـایل اؼال٬ی ؼىاهؿ بىؾ ؾيیا شىحصى هی

 (71 :1141همى،  D 146Dب:1145، هالِؿقا 151D :هماو) .ایى باوق هًعىن ؾوقی کكؾ

و١اؾت و  ۀهالِؿقا ؾق هىقؾ هىئل ٘ىاليیایى اوث که هباظد  باٌؿ، هیبىیاق ههن  به آوای که جىشه  يکحه

یوک ال ٠بواقات هالِوؿقا اذوكی ال  يىبث به ـکوىقت و ايىذوث وواکث اووث. ؾق هید کاهالا هالک و هىايٟ آو 

ؾق بكجوكی و  ؾهؿ کوه شًىویث   قوًٌی يٍاو هی ٌىؾ و ایى اهك به اؼحّاَ ایى هكاجب به هكؾاو یا لياو ؾیؿه يمی

ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی به وومث کمواالت وشوىؾی و  ،بكجكی ا٨كاؾ ايىايی بلکه هالک ،و١اؾت جأذیكی يؿاقؾ

االيىاٞ هك ٨وكؾی هحًاووب بوا هیوماو  ث يىٞ هحىوٗ اوث و يىٞقویؿو به باقگاه قبىبی اوث. اواواا و٬حی ايىايی  

بوك ليواو جىاو ؾق ٬الب ظکمی هٙل٫ لياو قا بك هكؾاو یا هكؾاو قا  گاه چگىيه هی گیكؾ، آو ٠لن و ٠مل او ٌکل هی

جكشیط ؾاؾ ! بىا ليايی که گىی وب٭ث ؾق کماالت وشىؾی ال هكؾاو و لياو ؾیگك بكبایًؿ و بىا هكؾايی که با ویك 

يٍیى هكاظل کمال گكؾيؿ. ایى اهك هىشب ٌوؿه جوا بكؼوی  ٬لهو  ؾق کماالت وشىؾی پیٍحال هكاجب و١اؾت بىؾه



 1176هٍحن، پاییم و لهىحاو  ۀوال چهاقم، ٌماق

  
 

 153 

ِكاظث به ایوى  ايؿ و به ا٨مایی کكؾه ٨كوایی و ؾايً هبايی ظکمث هح١الیه ٬لن ۀظکمای په ال ِؿقا و که ؾق وای

٠الهوه ٘با٘بوایی، ) .يکًًوؿ ٠ًىاو هالکی بكای بكجكی لو و هكؾ هعىوىب  هید ث قا بههىئله وقوؾ کًًؿ و شًىی  

1175 ، 2: 67D  ،115-111 :1163هٙهكی)   

ّيغبثّبهّصوّهالفذسادیذگاهّاخحقافیّّ.4

هالک بكجوكی يیىوث و لو و  ِؿقایی،هبايی ظکمث  اوانث بك شًىی   گىيه اوحًباٖ ٌؿ که ال هباظد ٬بل ایى

ال ؾیؿگاه هالِؿقا ايىاو، جًهوا هىشوىؾی اووث کوه اهکواو هید اولىیحی يىبث به هن يؿاقيؿ.  هًٝكهكؾ ال ایى 

Cو١ۀ وشىؾی جا هكل بی يهایث B قا ؾاقؾ و ؾق ایى هیاو لو بىؾو یا هكؾ بىؾو اذكی يؿاقؾ. اؾقاک کلیوات و ٬وؿقت

ًٌاؼحی، ٌى٪ به جکاهل و ٤یكه هیواو جموام  ج٩کك، ؾقک بؿیهیات، ٠ىا٧٘ ؾقويی، ٠ًّك ههن اقاؾه، ظه لیبایی

ٌىؾ.  ايىاٞ ايىايی هٍحكک هىحًؿ و ؾق هیاو ایى اهىق هٍحكک يیم لو بىؾو و هكؾ بىؾو اهحیالی ویژه هعىىب يمی

ث بلکه ؾق هكاجب اکحىا جىاو بوه  هاوث به همیى وبب هی بی وشىؾ ؾق آوبًابكایى اقلي ايىاٞ ايىايی يه ؾق شًىی 

ث، باق اقلٌی يؿاقؾ.  ِكاظث اؾ٠ا کكؾ که ؾق يگاه ِؿقا شًىی 

ٌماق ؾق ؼّوىَ لو اٜهواقيٝك  ِىقت بىیاق هعؿوؾ و ايگٍث همه، هكچًؿ ِؿقا ؾق جمام آذاق ؼىؾ به با ایى

ؿ، اها ؾق یکی ال ایى اٜهواقات، ٠بواقجی ها يیم باق اقلٌی يؿاقي که هید یک ال آو (13 :1171ِاؾ٬ی، کكؾه اوث )

کٍوؿ.  وشىؾ ؾاقؾ که به ا٠ح٭اؾ بكؼی ال يىیىًؿگاو، ه٭ام لو قا جًمل بؽٍیؿه و او قا ؾق ظوؿ یوک ظیوىاو پواییى هی

جىلوؿ ظیىايوات Cِؿقا ؾق ٌماقۀ ٠ًایوات الهوی ؾق ظو٫ ايىواو، یکوی ال هوىاقؾ ٠ًایوث قا  (:@ :??;9وكوي، )

وي٭ل،  ای بكای وىاقٌؿو، بؽٍی بكای ظمل ياجی که بكؼی بكای ؼىقؾه ٌؿو، پاقهکًؿ. ظیىا هعىىب هیB هؽحل٧
ايؿ. هع٭٫ ووبمواقی ؾق  ٌؿه آ٨كیؿه 4(114: 5، 1761هالِؿقا، بكؼی بكای جصمل و قاظث و بكؼی بكای الؾواز )

بىا بىویاقی ال  ٌؿ، چه ای که اگك ظاٌیه او هك٬ىم يمی گىيه به 5بكايگیمجك ال ٠باقت ِؿقا ؾاقؾ ای چالً ایًصا ظاٌیه

واؼحًؿ. ؾق ه٭ام جىشیه و جبییى ایوى ٠بواقت و ؾووحیابی بوه  اٌکال کًًؿگاو، ايح٭اؾ ِكیعی به ایى ٠باقت واقؾ يمی

ـیل وىؾهًؿ اوث:  ؾیؿگاه يهایی هالِؿقا ؾق هىقؾ لو، جىشه به يکات 

و ؾق ایًصا بوه ه١ًوای ٠ك٨وی اقاؾه کًًؿ که ظیىا . بكؼی يىیىًؿگاو ؾق جىشیه ایى ٠باقت بك ایى يکحه جأکیؿ هی9
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ٌؿه اوث. ظیىاو، هىشىؾی با قٌؿ و يمى و ؾاقای اقاؾه اووث  يٍؿه بلکه به ه١ًای قایس ؾق ٠لىم ٠٭لی ال آو اوح٩اؾه

اکروك ي٩وىن Cو ایى ه١ًای شًىی، هیاو ايىاو و ؾیگك ظیىايات هٍحكک اووث و بوك اووان جّوكیط ؼوىؾ ِوؿقا 

ایى ه١ًا بوكؼال٦ ه١ًوای قایوس ؾق ( D 051ب:1145هالِؿقا، B )يؽىاهًؿ کكؾ.ايىايی، ال ه٭ام ظیىايیث جصاول 

٠ك٦، باق اقلٌی يؿاقؾ و هحٕمى جع٭یك و جىهیى يیىث، بلکه اٌاقه بوه یوک ه١ًوای ِوعیط ؾاقؾ هبًوی بوك ایًکوه 

بوه ی اووث. ايؿ و ایى هّؿا٪ ٠ًایث الهو ٌؿه بكؼی ال ایى هىشىؾات ليؿه و بااقاؾه، بكای اهك ه٭ؿن الؾواز آ٨كیؿه

لیوكا هكچًوؿ  Dجىايؿ ٠باقت ِؿقا قا ؼالی ال باق اقلٌی شلوىه ؾهوؿ میيایى جىشیه هٍکل اوث و  باوق يگاقيؿه

گفٌث وؽى ِؿقا ؾق هىقؾ ٠ًایات الهی ؾق ظ٫ ايىاو اوث و  که چًاواها  ،ظیىاو ؾق ایًصا ه١ًای ٠ك٨ی يؿاقؾ
کالم ِوؿقا ؾق ایًصوا  بًابكایى لب   6(112 :هماو) .ايؿ هٌؿ  گىیؿ که بكای ايح٩اٞ ايىاو آ٨كیؿه ال اهىقی وؽى هی

ظىوب ٜواهك  و چًیى ٠بواقجی بهB ؼؿاويؿ بكای ايح٩اٞ ايىاو، ظیىاياجی قا بكای يکاض آ٨كیؿه اوثCایى اوث که 

ايىاو با ظیىاو، گىیا ِؿقا لو قا يه ال يىٞ ايىوايی،  ۀه٭حٕای ه٭ابل ؼالی ال ه١ًای اقلٌی يیىث. به بیاو ٨ًی به

ث اووث و جك ال ايىوايی   ای پاییى لکه ِك٨اا ؾاؼل ؾق شًه ظیىاو، با هماو ه١ًای قایس ؾق ٠لىم ٠٭لی و که هكجبهب

لیوكا ٠بواقت  Dباق اقلٌی ؾاقؾ. ٌاهؿ ایى هوؿ٠ا بكؾاٌوث ِوكیط ووبمواقی اووث ،هعىىب کكؾه و ایى ج٭ابل

بوه جٍوكیط B ِاهث٨Cّل  ۀکىٌؿ با اقائ کًؿ و هی ظیىاو جبییى هیۀ هفکىق قا به ه١ًای ؾاؼل يمىؾو لو ؾق لهك

 ایى ٠باقت بسكؾالؾ.

٬بىل ؾیگكی بكای ال بیى بكؾو باق اقلٌی بكای ایوى ٠بواقت بیواو کوكؾ. اگوك ايىواو قا بوه  جىاو جىشیه ٬ابل . هی:

جوىاو هوكاؾ شوؿی  گواه هی هعىىب کًین، آوB ظىان هحعكک باالقاؾهCو ظیىاو قا به ه١ًای B ظیىاو ياC٫٘ه١ًای 

ها )ظیىايات يا٫٘( ا٠ن ال لياو و هكؾاو، هىشوىؾات هحعوكک  ؼؿاويؿ بكای ايىاوCگىيه بالؼىايی کكؾ:  قا ایىِؿقا 

کًوؿ،  آيچوه ایوى وشوه قا جأئیوؿ هیB. ها الؾواز کًًوؿ ای )ا٠ن ال لياو و هكؾاو( آ٨كیؿه اوث جا با آو ظىان باالقاؾه

ْلواشواCی٩ۀ اوحًاؾ ب١ؿی ِؿقا، بال٨اِله په ال ایى ٠باقت به آیۀ ٌك ْن أا وک  ى  ْي٩  وْى أا وْن ه  ک  ه  ؼلو٫ لا  (9: /قومB )وا اللَّ

ٌوىؾ.  که واژۀ لوز يیم بك لو و هكؾ ا٘وال٪ هی باٌؿ. هٙاب٫ ا٘ال٪ ایى آیه، لو و هكؾ ال یک شًه هىحًؿD چًاو هی

ىَ ؼّوCق٤ن وشىؾ ٔمیك هوفکك ؾق آیوۀ ٌوكی٩ه، هؽا٘وب ایوى آیوه  بًابكایى به (062 :1210قا٤ب ا٩ِهايی، )

اوث و هعحىای آیه ایى اوث که ؼؿاويؿ بكای لياو و هوكؾاو، همىوكايی ال B ايىاوCيیىحًؿ، بلکه هؽا٘ب، B هكؾاو
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گىیوا ِوؿقا ؾق ایوى ٠بواقت، جوالي کوكؾه جوا  (144 :14 ،٠1175الهه ٘با٘بایی، شًه ؼىؾ آيها آ٨كیؿه اوث. )

بكؾاٌوث، هبوايی ه٩ّول ظکموث هح١الیوه  ها قا ظیىاو بىؾو هعىىب کًؿ. هؤیؿ ؾیگك ایوى شًه هٍحكک هیاو آو

جىاو لو قا ال ظ٭ی٭ث ايىاو بوىؾو بیوكوو کوكؾ و او قا ؾق  ال آيها وؽى گ٩حه ٌؿ و بك اوان آيها يمیجك  پیًاوث که 

ث هعّىق يمىؾ. هٙاب٫ با ایى بكؾاٌث ظاٌیۀ وبمواقی ؾق هعل ؼىؾ يیىثD لیكا ٠باقت ِؿقا، بوه  شًه ظیىايی 

 که وبمواقی ایى اؼحّاَ قا بكؾاٌث کكؾه اوث. ؾقظالییابؿ،  لياو اؼحّاَ يمی

 ؾیگوكجىاو جًها یک ٠باقت قا ؾیوؿ بلکوه بایوؿ  بكای یا٨حى هكاؾ ظ٭ی٭ی یک يىیىًؿه، يمی قوٌى اوث که. ;

بوك ایوى اووان ج٩ىویك لو ؾق يگواه . و ٬كائى هحّل و ه٩ًّول يیوم لعواٚ گكؾيوؿ ٠باقات يیم هؿيٝك ٬كاق گیكيؿ

٠باقت قهمو و که ج٩اویك هؽحل٧ ال آو وشىؾ ؾاقؾ و کاق ٠می٭ی يیىث، بلکه اللم اووث ؾق هالِؿقا جًها با یک 

ث هبايی ظکمث هح١الیه واکاوی ٌىيؿ. ایى اهك ؾق وه بؽً يؽىث ه٭اله  ٬كاق گك٨ث و بك  هؿيٝكایى ه٭ام، کلی 

ی قو دیه هبوِوكاظث اؾ٠وا کوكؾ ا٬حٕوای هبوايی ظکموث ِوؿقایی  بوه جىاو یهایى وه بؽً  های اوان یا٨حه

٨كوؾوحی لو يیىث و ؾق يٝام ظکمی او لو به ؾلیل لو بىؾو، هكگم شًه ؾوم و ايىايی ؾق ؾقشوۀ يوالل ج٩ىویك 

گىيه  جىاو ؾیؿگاه اؼحّاِی هالِؿقا ؾق هىقؾ لو قا ال ؼالل يگكٌی که به ايىاو ؾاقؾ، ایى ٌىؾ. بًابكایى هی يمی

١ِىؾ ؾاقؾ و ؾق ایوى هیواو هوكؾ  للهی اهکاو  ةهكل ؼلی٩ايىاو گىهكی ویال و هحعكک اوث که جا Cؼالِه کكؾ: 

بًابكایى اگك جىشیه هفکىق ؾق بًؿ ٬بل بكای ٠باقت ٨ى٪ B بىؾو یا لو بىؾو يه ٌكٖ ١ِىؾ اوث و يه هىشب و٭ىٖ

پفیكي اوث و هًا٨اجی هیاو ٜاهك ایى ٠باقت و آيچوه ال هبوايی ظکموث  پفیك٨حه ٌىؾ و که به گماو يگاقيؿه ٬ابل

جوىاو بوا ٠بواقجی ٤یكِوكیط ال  گواه يمی ٌىؾ و اگك ایى جىشیوه ه٭بوىل يی٩حوؿ آو ؾاٌث ٌؿ، ؾیؿه يمیِؿقایی بك

 بًؿی هفکىق و که اللهۀ قوٌى هبايی ظکمث ِؿقایی اوث و ؾوث بكؾاٌث.  شمٟ
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ّگیشیّيحیصه

اجوب جكیى هك ، لو و هكؾ ال آو شهث که ايىاو هىحًؿ، واظوؿ هىوحمكی هىوحًؿ کوه ال ٔو١ی٧هالِؿقاؾق يگاه 

جىايًؿ با اؼحیاق ؼىؾ به اوز ٠مت ِو١ىؾ، یوا بوه ظٕویٓ  ايؿ. آياو هی ه جكیى هكاجب آو کٍیؿه ٌؿ وشىؾ جا ٬ىی

ها ٬ابلیث ایى ظكکث ٘ىاليی قا يوؿاقؾ و جًهوا  آو ۀايؿال يٝام هىحی به ۀـلث و٭ىٖ کًًؿ. هید هىشىؾی ؾق گىحك

 هایث اهکاو ویك ؾاقيؿ. ي جكیى هكاجب ٘بی١ث جا هكل بی ًؿ که ال پىثهىح لو و هكؾ

ـیل آو اشًوان  همیى ظكکث گىحكؾه اوث که بكؼال٦ يگاه هٍاء، ايىاو قا به يىٞ هحىوٗ جبؿیل هی کًؿ که ؾق 

ها، ا٨كاؾ ايىايی ا٠ن ال لياو و هوكؾاو هٍوحكکات  ٌماق اهکاو جع٭٫ ؾاقؾ. ؾق ایى هىیك  هىحمك ٌؿو ٨كاواو و ايىاٞ بی

ث، ٨ٙكت جىظیؿی، ٬ىه ج٩کك، ٨هن بؿیهیات، ٌوى٪ بوه جکاهول، ٠ىا٘و٧ هًؿی ال ش ٨كاوايی ؾاقيؿ، بهكه ًه ظیىايی 

ٌوىيؿ  هٍحكک و ٤یكه بكؼی ال ایى اهىق هىحًؿ که هىشب جکلی٧ واظؿ، ظ٭ى٪ واظؿ و ٬ىايیى واظؿ ؾق ظ٫ آيها هی

هیواو ایوى B اقاؾهCکًًؿ. ؾق ایى هیاو ٠ًّك هٍوحكک  و لو بىؾو و هكؾ بىؾو ؾق ایى اهىق هٍحكک يیم هكلی ایصاؾ يمی

ايىاٞ هحکرك شایگاه بىیاق ؼٙیكی ؾاقؾD لیكا با همیى ٬ىه ي٩ىايی اوث که ايىاو هكاجب ٠٭ل ٠ملی و ٠٭ول يٝوكی، 

 بؽٍؿ.  یا به ج١بیكی هكاجب ٠لن و ٠مل قا ٘ی کكؾه، کماالت وشىؾی ؼىیً قا اوحمكاق هی

کًوؿ و  يهایوث ؾ٠وىت هی هوكل بی چًیى ج٩ىیكی ال ايىاو و به ِىقت ؼاَ لو، او قا به ومث ظكکوث جوا

کًوؿ و بوك ؼوال٦ ج٩ىویكهای  او قا ؾیگكگوىو هیB هٙالبواتۀ هًٝىهCو  ؾهؿ ٬كاق هیو٭٧ يگاه او قا بىیاق بلًؿ 

کًؿ. ليی که به هبايی  گكایايه و به ِىقت ؼاَ ٨میًیىحی، هكگم او قا ؾق هٙالبات هعؿوؾ ؾيیىی اویك يمی یهاؾ  

ؾايوؿ ووه ؾيیوای ٘بی١وث، هروال و ٠٭ول قا  کوه هی ؾقظالی ،چًیى اویك ٌىؾباوق ؾاقؾ، چگىيه  ِؿقاییظکمث 

 :see های ؼىؾ قا ؾق و٭٧ هعؿوؾ ٘بی١ث شای ؾهؿ. بك ؼال٦ يٝكات ٨میًیىحی ) قو ؾاقؾ و يبایؿ ؼىاوحه پیً

Tong, 2009: p 97 & Gheaus, 2012: p 18هىاقؾی يٝیك ؾوحیابی به  های ایى لو ِك٨اا  (، و٭٧ ؼىاوحه

C ٠مىهیوسهكB ،Cجىلیؿ ابماق ١ًِحیB ،Cظٕىق ؾق ٠كِه ویاویB ،Cاِالض ج٭ىین کاق B بلکوه  ،يیىث ٤یكهو

اللهی اوث. ایى اهىق اگك ؾق چهاقچىب  ٠٭ل يٝكی و ٠ملی ٬كاق گیكؾ  ةاو ٬كب الهی و ه٭ام ؼلی٩ۀ و٭٧ ؼىاوح

یوى ِوىقت هٙلوىبی هٙلوىب اوووث و ؾق ا ،يهایث ٔوكقی يميوؿ و به ظكکث شىهكی اٌحؿاؾی لو جا هكل بی
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اگك هايٟ ایى ویك اوث و او قا هحى٧٬ کكؾه یا بوه اوث، ؾق ٤یك ایى ِىقت B يٝام ه١ايCای اِالض ٔكوقی بك

ها هايؿ، بایؿ ٠ٙای آي ال و ٠٭ل ههصىق هیکًؿ و ؾق و٩ك به ٠ىالن هر او قا قيصىق هیB يٝام ه١اؾCقايؿ و  ٠٭ب هی

هوای او ٨كاجوك ال ایوى  لیكا لو بىیاق بیً ال ایوى اووث و ٬ابلیث کكؾD ها ٨کكبؽٍیؿ و به بیً ال آيقا به ل٭ایٍاو 

 های کىجاه اوث.  و٭٧

ث و چه اهكی ٘بی١ی و بیىلىژیک باٌؿ یا اهكی ٨كهًگی و بكواؼحی، چوه ؾاؼول ؾق ظکمث هح١الیه، شًىی  

ال آو. آياو کوه ؾق ظكین ـات ي٩ه باٌؿ یا اهكی ٠اقٔی و ٠اقیحی و يه هىشب و١اؾت لو و هكؾ اوث و يه هايٟ 

لیوكا ؾق  Dث ؾاقيوؿبعد ال شًىی   ۀؾ٤ؿ٤ ،کًًؿ شىحصى هی ٤یكهویاوی و  اذكگفاقیکمال قا ؾق وسهك ٠مىهی یا 

و هی  هًؿ ها یک شًه قا هعكوم و یک شًه قا بهكه ایى ٠كِه  ،ث ؾاقؾبیًؿ. آيچه بوكای ایوى يٝوام ظکموی اهمی 

يهایث قا بًمایايؿ. بكجوكی ؾق ظکموث  جا هكل وِىل به بی آو ۀال١اؾ های ؼاق٪ ج٩ىیكی ال ايىاو اوث که ٬ابلیث

هح١الیه، وابىحه به ١٨لیث هكاجب ٠٭ل يٝكی و ٠ملی اوث و ایى هكاجب به قوی هید شًىی بىحه يیىوث. ٌوایؿ 

، اهوا ٠٭ل ٠ملی ؾو هىیك هحمایم بك وك قاه لو و هكؾ ٬كاق ؾهؿ و آياو قا به ؾو يٝام هًصاقی هح٩اوت ؾ٠وىت کًوؿ

، ال وویك ایٍواو ِك٦ لو بىؾو یا هوكؾ بوىؾو و بهکًؿ  کٍیؿو ایٍاو ش٩ا يمی ها و باالکمال بؽٍی به آيهكگم ؾق 

 وقلؾ. هماي١ث يمی
ّ 
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ّهاّيىؽثّپی
                                                      

هواؾی ِواؾ٬ی، ظکموای ه١اِوك ظکموث هح١الیوه، ِوك٨اا ؾق  ۀویكاوح جنطیت و نفصاللم به ـکك اوث، ؾق کحاب . 9
 ؾیگوكايؿ. ایى اٜهاقات جًها ياٜك به بؽً ؾوم ایوى ه٭الوه اووث اهوا بوه  شًىیث و ي٩ه اٜهاقيٝك کكؾه ۀؼّىَ قابٙ

 . واقؾ يٍؿه اوث ،ه٭اله به آيها پكؾاؼحهایى شهاجی که 
های ٘بی١ی و بیىلىژیک هیاو لو و هكؾ، يٝیك ج٩اوت ؾق ؾوحگاه جىلیؿهرل اووث کوه يى٠واا هوىقؾ ايکواق  ّىؾ ج٩اوته٭ .:

 (405، و کحاک see: Burr, 2002: p 11گیكيؿ. ) ها ٬كاق يمی ٨میًیىث
يوه ؾق اهوكی های اشحما٠ی و بكواؼحی هیاو لو و هكؾ اوث که ؾق ٨كهًگ و ج١لین و جكبیث قیٍوه ؾاقؾ  ه٭ّىؾ ج٩اوت .;

 ٘بی١ی و جکىیًی. )ق.ک: هماو(
<. Cو ب١ٕها للًکاض.B 
قوؿ و بكقوی آو و بیاو ؾوق بىؾو آو ال ٠باقت ِؿقا و  ظاٌیۀ ظکین وبمواقی ؾق ایى ه٭ام بىیاق ٠صیب به يٝك هی .=

لهكۀ ظیىايات ایًکه هالِؿقا لياو قا ؾق Cگىیؿ:  . وی هیًٌاوايۀ وی ؾق ایى هصال ؼالی ال ل٧ٙ يیىث هبايی ايىاو
ای لٙی٧ اوث به ایًکه آيها به ؾلیل ٧١ٔ ٠٭ل و شمىؾ بك اؾقاکات شمئی و ق٤بث به  ؾاؼل يمىؾه اوث، اٌاقه

هلع٫ ٌىيؿ. ویكۀ ا٤لب آيها، ویكۀ چهاقپایاو اوث، اها B ظیىاو ِاهثCهای ؾيیىی يمؾیک اوث که ظ٭ی٭حاا به  پىحی
ها هٍمئم يٍىيؿ و به الؾواز با ایٍاو ق٤بث پیؿا  هكؾاو[ ال همكاهی با آوؼؿاويؿ به آيها ِىقت ايىايی پىٌايؿه اوث جا ]

ايؿ ٠باقت وبمواقی قا به ا یى يعى جىشیه کًًؿ: اوالا وی لياو قا ظیىاو  ( بكؼی کىٌیؿه114: 5، 1761)هالِؿقا، B کًًؿ.
B ا٤لب لياوCياو يیىث بلکه ال هعىىب کكؾه اوث. ذايیاا وؽى او ؾق هىقؾ جمام لB يمؾیک به آوCِاهث يؿايىحه بلکه 

يا٫٘ يیىث بلکه به ؾلیل ٧١ٔ  ؼىؾ ظیىاو ِاهث و ٤یك ؼىؾی ؾهؿ که لو، به گىیؿ. ایى ؾو ٬كیًه يٍاو هی وؽى هی
حی باٌؿ و يمؾیک اوث که به ظیىاو ِاهث جبؿیل ٌىؾ. )٬ؿقؾاو ٬كاهلکی،  ٠٭ل و که ای بىا اهكی اشحما٠ی و شًىی 

وؽى گ٩حه و هصىل B وظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾCبه ِكاظث ال  اضرارالحک اقی ؾق کحاب (. ذالراا وبمو25-17: 1166
ث آيها هعىىب کكؾه اوث. )ِاؾ٬ی،  ( به باوق يگاقيؿه ایى جىشیهات ٠باقت او قا 14: 1171الؾواز لو و هكؾ قا شًىی 

ث ویكت Cو B ِىقت ايىايیC٘كض کًؿD لیكا: اوالا ٠باقت وبمواقی بىیاق جًؿ اوث و با  لؾه يمی ؼالی ال يگاه شًىی 
گ٩حه ٌؿه ؾق ٠باقت وبمواقی قا B ِىقتCجىاو  بكای لو، ال ٬ىت ٬كائى هفکىق کاوحه اوث. ذايیاا ؾق ایًصا يمیB ظیىايی

Cِىقت يى٠یه Bِؿا با بكؼی يىیىًؿگاو اؾ٠ا يمىؾ که ؾق همیى ٠باقت، به وظؿت  و يىٞ ايىايی هعىىب کكؾ و هن
(D ؾلیلی ایى اهك آو اوث که ایى ِىقت ؾق ج٭ابل با ویكت ٬كاقگك٨حه و 13اوث. )هماو:  ٌؿه يى٠ی لو و هكؾ جّكیط

يیم  الحک  اضرارباٌؿ. ذالراا ٠باقت وبمواقی ؾق  ٜاهك ؾق ِىقت يى٠یه يیىث بلکه ٜاهك ؾق ِىقت و ٌکل ٜاهكی هی
چًاو که ک٩ائث ٌكٖ اوث، ؾق يکاض، Cگىیؿ:  که به ِكاظث هی کًؿD چًاو وظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾ قا ذابث يمی

Cهًاوبث B وCث ث اوث، بلکه همهB شًىی  ث  بایؿ باٌؿ که شالب ال٩ث و اٌحؿاؾ هعب  شا ال٩ث و هعبث ال شهث شًىی 
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. ن   ٕ ة ٠لة ال ث به هًاوبث، ه١ًای آو قا يمایاو هی316: 1161)هع٭٫ وبمواقی، B اوث که: الصًىی  والؾ  ( ٧ٙ٠ شًىی 
و هًاوبث ؾق اهىق  (101: 14، 1166)ؾهؽؿا،  B. شًىی ؾق ظالث و کی٩یث هنCی ل٥ىی ای که ه٭ّىؾ او ه١ًا گىيه به

يٝك يؿاقؾ. بًابكایى B وظؿت ظ٭ی٭ث لو و هكؾCٜاهكی هیاو لو و هكؾ اوث و هكگم به شًه هًٙ٭ی و باالجك ال آو 
ث ؾق ِىقت ٜاهكی يسكؾاؼحه با ظاٌیۀ او٩اق کاهالا والگاق اوث و ؾق ایًصا يیم به بیً ال هٍابه اضرارالحک ٠باقت 

٧ باٌؿ، جا به آؾاب ٌك٠یهC Dؾهؿ:  ، ؾق هىقؾ ٩ِات ؾؼحكاو اؾاهه هیالحک  اضراراوث، به ویژه ایًکه ؾق  په، بایؿ هکل 
ث یابؿ، جا و١٬ی ؾق ٬لب ؾاٌحه باٌؿ. به شًىی  )هع٭٫ وبمواقی، B ال ٘هاقت باً٘ه و ٜاهكه و ٠باؾات و ؼّال ٘ی 

یى اهىق يباٌؿ، ویكت بهیمی آيها هايٟ ال ٫ٍ٠ و هعبث به ایٍاو و ٬كاقگك٨حى ایٍاو ؾق ٬لب ( گىیا اگك ا317: 1161
گىيه  ؾق يحیصه هك چًؿ ٠باقت ِؿقا چًیى ِكاظحی ؾق ه١ًای اقلٌی يؿاقؾ، اها ٠باقت وبمواقی ایى !ٌىؾ هكؾاو هی

 ٌىؾ.  يیىث و هٍعىو ال باق اقلٌی و شًه ؾوم هعىىب کكؾو لو اقلیابی هی
>. C٨ي ٠ًایحه ج١الی ٨ي ؼل٫ امقْ و ها ٠لیها لیًح٩ٟ بها اإليىاو .B 
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