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بؽً يؽىث ،هىحًؿ به آقای اوحاؾ هٙهكی ،جکاهلیبىؾو ویك جاقیػ هبحًی
بك اِل ٠لیث ٠مىهیُ ،ب١ؿ الهی جاقیػ و جعلیل ظ ٫و با٘ل جىٔیط ؾاؾه
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بكؼی اٌکاالت که ؾق بكابك ویك جکاهلی جاقیػ هٙكض هیٌىؾ پاوػ ؾاؾه
ٌؿه و ؾق يهایث با جىشه به جؤکیؿ اوحاؾ هٙهكی بك ي٭ً ايىاو ؾق واليؿگی
جاقیػ ،اهکايات ايىايی جکاهل جاقیػ ه١ك٨ی ٌؿه اوث.
کلیذواژهها :جاقیػ ،جکاهل ،اِل ٠لیث ٠مىهی ،وًث ،ظ ،٫با٘ل.
همذهه

پكؾاؼحى به هىٔى ٞههن و اواوی جمؿو يىیى اوالهی و جؿویى ٘كظی
يٝكی ؾق ؼّىَ ایى ه٩هىم ،بؿوو جىشه به چٍنايؿال آیًؿه و جكوین الگى و
هؿ ،٦بیهىؾه و ياجمام ؼىاهؿ بىؾ .ایى جمؿو يىیى ،اگك الگىیی هٍؽُ
پیً قو ؾاٌحه باٌؿ ،هیجىايؿ با ه١یاق ٬كاقؾاؾو آو ،هىیك و گامهای ؼىؾ قا
به وىی آو شهث ؾهؿ و همىاقه هى١٬یث ؼىؾ قا با آو بىًصؿ .باوق به
ههؿویث و ٜهىق به ؾلیل ؾق بك ؾاٌحى ه٩اهین جمؿيی ٨كاواو ،هیجىايؿ به
هرابۀ چٍنايؿال جمؿو يىیى اوالهی هعل جىشه ٬كاق گیكؾ .به ؾیگك وؽى،
هى٠ىؾگكایی و ههؿویث ٜك٨یث جكوین آیًؿه جمؿو اوالهی قا ؾاقؾ و ؾق
يگاهی کلی هیجىاو گ٩ث شایگاه آهىلههای ههؿوی ؾق جمؿو يىیى اوالهی
شایگاه جكوین آیًؿه اوث< ولی به ایى هىٔى ٞال ؾو هًٝك هح٩اوت هیجىاو
ٕالىیكی.ٔ26-7 :1392 ،
اکرك ٬كیب به اج٩ا ٪هباظد ِىقتگك٨حه ؾقباقۀ يىبث جمؿو اوالهی و
ههؿویث قا بایؿ هٙ١ى ٦به ؾیؿگاه يؽىث ،یً١ی ویژگیهای جمؿيی
ههؿویث ،ؾايىث .ؾق ایى هیاو بكقوی شایگاه ههؿویث ،و به ِىقت کلی
هى٠ىؾگكایی ،ؾق ٘كض جمؿو اوالهی ال هًٝك ٨لى٩ۀ جاقیػ هىٔى٠ی ههن و
اواوی اوث و آيچًاو که بایؿ و ٌایؿ اهل ايؿیٍه و يٝك به آو جىشه يکكؾهايؿ.
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ایى ؾق ظالی اوث که بعد ال آیًؿۀ شهاو یکی ال هباظد اِلی هٙكض ؾق
٨لى٩ۀ جاقیػ هعىىب هیٌىؾ اها هحؤو٩ايه ؾق ظىلۀ ه١اق ٦اوالهی به
ِىقت ٠ام ،و ؾق ه١اقٌ ٦ی١ی به ِىقت ؼاَ ،کمحك به ٨لى٩ۀ جاقیػ
پكؾاؼحه ٌؿه و ال هىٔى٠ات هؽحل٩ی که ؾق ٨لى٩ۀ جاقیػ هٙكض هیٌىؾ،
کمحك وؽًی به هیاو آهؿه اوث.
یکی ال قایسجكیى يگاهها به ٨لى٩ۀ جاقیػ ،گىیای آو اوث که جاقیػ به
وىی ٤ایث هٍؽّی ظكکث هیکًؿ و آهىلۀ ههؿویث ،گىیای یکی ال
ؾیؿگاهها ؾقباقۀ ٨كشام جاقیػ اوث ٕقٌاؾ .ٔ76-07 :0787 ،به بیاو ؾیگك،
ايؿیٍۀ هى٠ىؾگكایی ،به ِىقت ٠ام ،اقجباٖ جًگاجًگی با ه٩هىم ;پایاو جاقیػ:
ؾاقؾ و ؾق ظ٭ی٭ث جىِی٧کًًؿۀ ٤ایث هحکاهل و هؿ ٦هح١الی جاقیػ اوث.
ال ؾیگك وى ،اکرك هکاجبی که به گىيهای ؾق لهیًه هباظد ٨لى٩ۀ جاقیػ بعد
کكؾهايؿ ،ا٠ن ال هکاجب ٤كبیٌ ،ك٬ی یا هکاجب ٬ؿین و شؿیؿ ،به يى٠ی ال
٨كشام جاقیػ یا ايىاو واپىیى و شهاو آیًؿه بعد کكؾه و ال ايىاو و شهايی
که ؾق ي٭ٙه کمال جاقیػ هع٭ ٫هیٌىؾ وؽى گ٩حهايؿ .بًابكایى ،هیجىاو
اقجباٖ جًگاجًگی هیاو هى٠ىؾگكایی و هباظد ٨لى٩ۀ جاقیػ ؾق يٝك گك٨ث و
هٍؽُ کكؾ .بك ایى اوان ،ههؿویث و هى٠ىؾگكایی قا بایؿ ـیل هباظد
جکاهل جاقیػ کاویؿ .ؾق ایى يىٌحاق هیکىٌین يگاه هٙهكی ؾق بعد جکاهل
جاقیػ و يىبث آو با ههؿویث و هى٠ىؾگكایی قا ٌكض و بىٗ ؾهین.
 .3فلغفۀ يظشی جاسیخ و جکاهل جاسیخ

ايگاقۀ جکاهل ،یکی ال هباظد بعدبكايگیم ٨لى٩ۀ يٝكی جاقیػ به ٌماق
هیقوؾ که هبحًی بك ظكکث جاقیؽی اوث٨ .یلىى ٦جاقیػ ؾق ٨لى٩ۀ يٝكی
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جاقیػ ؾق ِؿؾ ٨هن هً١ا و هؿ ٦جاقیػ ،هعكک جاقیػ و وال و کاق آو ،و آ٤ال
و ايصام جاقیػ اوث ٕيىـقی .ٔ24 :1379 ،به بیاو ویلیام ؾقی٨ ،لى٩ۀ يٝكی
یا شىهكی جاقیػ ؾق پی کٍ ٧هً١ا و ه٩هىم قويؿ کلی پؿیؿههای جاقیؽی
اوث جا ال ایى قهگفق به هاهیث ٠مىهی ٨كآیًؿ جاقیؽی ؾوث یابؿ .ؾق ایى
يگاه٨ ،لى٩ۀ يٝكی جاقیػ ٨كاجك ال ٠٭اليیحی اوث که پژوهًهای هحؿاول
ايصام هیؾهًؿ ٕاؾواقؾل.ٔ2 :1375 ،
ؾق ٬كو هصؿهن يگكي جکاهلی به جاقیػ و هاهیث ،ومث و وىیی الهی و
ؾیًی ؾاٌث ،اها ال آو په ،قویکكؾی وکىالق و ٤یكؾیًی یا٨ث .ؾق قویکكؾ
وکىالق به جکاهل ،همه چیم ؾق ٬الب هاؾه و اهىق هلمىن و ؾيیایی جبییى
هیٌىؾ .ه١ح٭ؿاو به هاجكیالیىن جاقیؽی چىو هگل و هاقکه يیم جاقیػ قا
ؾاقای ظكکث جکاهلی هیؾايًؿ .هالک جکاهل ؾق يٝك ه١ح٭ؿاو هاجكیالیىن
جاقیؽیُ ،ب١ؿ هاؾی ايىاو اوث ٕهٙهكی ،0783 ،ز.ٔ920 :0
جکاهلگكایاو جاقیؽی ؾق چیىحی جکاهل اؼحال٦يٝك ؾاقيؿ .جکاهل به
هً١ای پیٍك٨ث ٠لىم ٘بی١ی و جىلٗ ايىاو بك ٘بی١ث بیٍحكیى ٘ك٨ؿاق قا
ؾاقؾ٠ .ؿهای ؾیگك يیم شاه١ه هحکاهل قا شاه١های هیؾايًؿ که ؾق ًِ١ث و
ايىاوهای ؾیگك هً١ا ٌؿه اوث .ؾق يٝكیۀ چهاقم ،جکاهل قا ق٨اه هاؾی ؾق
بهؿاٌث و ج٥فیه هیؾايًؿ٠ .ؿهای ؾیگك ،شاه١ه هحکاهل قا شاه١های
ؾايىحهايؿ که يٝن ،اهًیث ،آلاؾی٠ ،ؿالث و بكابكی و بكاؾقی ؾاٌحه باٌؿ .به
ج١بیك ؾیگك ،شاه١ۀ هحکاهل شاه١های اوث که ؾاقای آقهاوهای اشحما٠ی و
ویاوی باٌؿ٠ .ؿهای ايؿک يیم جکاهل قا به پیٍك٨ث ؾق اؼال ٪و هً١ىیث و
يیم پیٍك٨ث ؾق ٬ابلیثهای لیىحیقوايی هً١ا هیکًًؿ .اگك ه١ح٭ؿاو به
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جکاهل ،هكهی قا جٍکیل ؾهًؿ ،ؾق ٬ا٠ؿه ایى هكم ٠ؿهای شای هیگیكيؿ که
به پیٍك٨ث همحؿ ؾايً و ٠لىم ٘بی١ی باوق ؾاقيؿ و ؾق قأن آو ا٨كاؾی هىحًؿ که
پیًبیًی هیکًًؿ بهبىؾ ؾق ؾیگك لهیًهها ،ؾق ٤ایث اهك به بهبىؾ ٬ابلیثهای
شىمی ،قوظی و ؾها٤ی ايىاو هیايصاهؿ ٕهّباض.ٔ067 :0768 ،
 .2اعالم و جکاهل جاسیخ

ال ؾیؿگاه ا٤لب ايؿیٍمًؿاو اوالهی اها ظكکث و ویك جاقیػ به وىی ٠بىؾیث
ُ
و ظاکمیث اقليها اوث و اگك ٤یك ال ایى بىؾ ظكکث جاقیػ پىچ هیيمىؾ .بًا
ْ
بك باوق ٠الهه ٘با٘بایی ایى ظكکث و جکاهل بك اوان ٬ايىو هؿایث ٠مىهی
ِىقت هیگیكؾ .به هىشب ٬ايىو هؿایث ٠مىهی که ؾق همۀ ايىا ٞآ٨كیًً
شاقی اوث ،يى ٞايىاو به ظکن ٔكوقت به يیكویی ٕوظی و يبىتٔ هصهم
اوث که او قا به وىی کمال ايىايیث و و١اؾت قاهًمایی هیکًؿ و بؿیهی
اوث که اگك ایى کمال و و١اؾت بكای ايىاو اشحما٠ی اهکاو و٬ى ٞيؿاٌحه
باٌؿ ،اِل جصهیم ل٥ى ؼىاهؿ بىؾ ٕ٘با٘بایی.ٔ149 :1374 ،
ؾق ایى هیاو هٙهكی ال ؾیؿگاهی ؾیگك به ایى ه٩هىم يٝك ؾاقؾ .ال يگاه وی،
ظكکث جکاهلی ؾق ٙ٨كت و گىهك جاقیػ و اللهۀ ـات آو اوث و ٘بی١ث
ٕهٙهكی.ٔ76 :0721 ،

ْ
بك اوان آيچه جا بؿیى شا بیاو ٌؿ ؾق ؾیؿگاه هح٩کكايی چىو ٠الهه

٘با٘بایی و هٙهكی پیىيؿ کاهلی هیاو کمال يهایی بٍك با ّ٠ك ٜهىق
ههؿوی بك٬كاق ٌؿه و ٌکى٨ایی اقليهای ايىايی هعل جؤ کیؿ ٬كاق گك٨حه
ْ
اوث٠ .الهه ٘با٘بایی هیگىیؿ:
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به دکن ًغوعت ،آیًضۀ جهاو عوػی عا صع بغ سىاهض صاكث که
صع آو عوػ ،جاهؼه بلغی پغ اػ ػضل و صاص كضه و با هلخ و هفا،
هنػیـحی يمایض و افغاص ايـايی غغق فٌیلث و کمال كىيض.
البحه اؿحمغاع چًیى وًؼی به صؿث سىص ايـاو سىاهض بىص و
عهبغ چًیى جاهؼهای هًجی جهاو بلغی و به لـاو عوایات،
ههضی سىاهض بىص ُٕباُبایی.ٔ105 :3141 ،

هٙهكی يیم هیيىیىؿ:
 ...ايـاو جضعیجا اػ لذاّ اعػفهای ايـايی به هغادل کمال
سىص ،یؼًی هغدلۀ ايـاو ایضئال و جاهؼۀ ایضئال يؼصیکجغ
هیكىص جا آيجا که صع يهایث اهغ ،دکىهث ػضالث ،یؼًی
دکىهث کاهل اعػفهای ايـايی ،که صع جؼبیغات اؿالهی اػ
آو به دکىهث ههضی جؼبیغ كضه اؿث ،هـحمغ سىاهض كض و اػ
دکىهث يیغوهای باُل و دیىاوهآبايه و سىصسىاهايه و
سىصگغایايه اذغی يشىاهض بىص ٕهِهغی.ٔ13 :3160 ،

با وشىؾ آيچه گ٩حه ٌؿ ،ـکك ایى يکحه ٔكوقی اوث که همۀ ايؿیٍمًؿاو
اوالهی ویك جکاهل جاقیػ قا يمیپفیكيؿ و آو قا به ِىقت کلی ٬ابل ؾ٨اٞ
يمیؾايًؿ .ؾق اؾاهه ،ؾیؿگاه ایى ؾوحه ال ايؿیٍمًؿاو قا بیاو ؼىاهین کكؾ.
با وشىؾ همۀ وا١٬یثهای جلػ جاقیؽی و ؤ١یث يابىاهاو کًىيی ،اؾیاو
جىظیؿی با ٬ا٘١یث ال وكايصاهی وكٌاق ال و١اؾت ؾق همیى ظیات ؾيیىی
ؼبك هیؾهًؿ .ايؿیٍه هى٠ىؾگكایی ؾق اؾیاو جىظیؿی همىاقه بكای ايىاو،
اهًیثبؽً و اهیؿآ٨كیى بىؾه اوث .پیكواو اؾیاو جىظیؿی و بهو یژه هىلماياو
هیچگاه با وشىؾ هٍاهؿه جاقیکیها و پلیؿیها و بی٠ؿالحیها٨ ،كْ اي٭كاْ
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يىل ايىاو یا ظاکمیث يهایی ٜلن قا باوق يکكؾهايؿ .ایى ٨٭ؿاو باوق به پایاو
جلػ و جاقیک جاقیػ ؾق اؾیاو جىظیؿی ال باوقهای ؾیًی و کحب آومايی
وكچٍمه گك٨حه و به همیى ؾلیل ال اِىل ١ٙ٬ی و هعکن ا٤لب اؾیاو
هعىىب هیٌىؾ .ؾق ٬كآو کكین يیم گاه به ایى هىٔى ٞاٌاقه ٌؿه اوث ،ال
ِّ َ
َ َ
َ ََ ََ
ْ
قْ یك ُذ َ
َ
باؾی
٠
ا
ه
١ؿ الفکك أو األ
بىق ّهى ب ّ
ّ ّ ّ
شمله; :و ل٭ؿ کحبًا ّ٨ی الم ّ
َ
ْ
الّ ّالعىو< ؾق لبىق ،ب١ؿ ال ـکك ٕجىقاتٔ يىٌحین :بًؿگاو ٌایىحهام واقخ
ٕظکىهثٔ لهیى ؼىاهًؿ ٌؿٕ :ايبیا.ٔ105 :
به واوٙۀ اؼباقی که ؾق هحىو ؾیًی آهؿه ؾق ایًکه جاقیػ ٌاهؿ ٤لبۀ يهایی
اهل ظ ٫بك اهل با٘ل ؼىاهؿ بىؾ ،جكؾیؿی يؿاقین .اها با ایى پكوً
هىاشهین که :چگىيه هیجىاو کی٩یث و٬ى ٞایى قؼؿاؾ ٝ٠ین قا جبییى کكؾ؟
هٙهكی با يگاهی ٨لى٩ی به هىٔى ٞههؿویثٜ ،هىق قا يه ظاؾذهای
اوحرًایی ؾق جاقیػ ،بلکه يحیصه ٘بی١ی ٨كآیًؿ جاقیػ ايىاو هیؾايؿ .ال هًٝك
وی ،پیكولی يهایی اهل ظ ،٫وا١٬یحی ايىايی اوث< یً١ی هىحًؿ به يعىۀ
٠ملکكؾ ايىاوها اوث و البحه يه ٨٭ٗ ايىاوهای ّ٠ك ٜهىق ،بلکه همۀ
ايىاوها ؾق ٘ىل جاقیػ .بك اوان ایى ؾیؿگاه ،جاقیػ همیٍه قو به وىی
يیىث و بكؼی ايؿیٍمًؿاو ؾیگك ظحی هح٩کكاو ٤كبی يیم با يگاه جکاهل به
جاقیػ هیيگكيؿ ٕاؾواقؾل <92 :0732 ،اوحً٩ىقؾ .ٔ48 :0784 ،با ایى ظال
ویژگی بكشىحه ؾیؿگاه هٙهكی آو اوث که وی يهجًها ايحهای جاقیػ قا واشؿ
ِ٩ث جکاهلیا٨حگی هیؾايؿ ،بلکه هىیك جاقیػ قا يیم ؾق شهث بىٗ ظ٫
هىیكی جکاهلی ه١ك٨ی هیکًؿ .ال ایى هًٝكٜ ،هىق يه یک ظاؾذه ،بلکه
ظاِل ٨كآیًؿی جاقیؽی اوثٜ .هىق هى٠ىؾ و ٤لبۀ يهایی اهل ظ ،٫يه یک
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جکاهل ؾاٌحه اوث .البحه ایى ؾیؿگاه جکاهلی به شكیاو جاقیػ هؽحُ هٙهكی
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اوحرًا ؾق جاقیػ ،بلکه ال شًه ٬ايىو اوث .ايىاو ؾق ٘ىل جاقیػ ،آگاهايه یا
ياؼىؾآگاه ،ؾق جؿاقک ٜهىق هى٠ىؾ و ظاکمیث ظ ٫و ٠ؿل بىؾه اوث .ال ایى
هًٝك ،بیى آیًؿۀ و٠ؿه ؾاؾهٌؿه و ؾیكول و اهكول ها قابٙهای ٠٭اليی وشىؾ
ؾاقؾ .ها ال هناکًىو ؾق ظال واؼحى آیًؿهاین .اقاؾۀ ها و يعىۀ ٨کك و ٠مل
اهكول ها ؾق ٨كاقویؿو ٜهىق وهن ؾاقؾ.
ؾق ه٭ابل ،هیجىاو ال ؾیگك ايؿیٍمًؿايی یاؾ کكؾ که ویك جکاهلی جاقیػ قا
٬ابل ؾ٨ا ٞيمیؾايًؿ .ال شمله ٠الهه ش٩١كی ؾق شلؿ ٌايمؾهن جرجمه و جفطیر
يهجالبالغه ه١ح٭ؿ اوث آيچه با يٝك به هصمى ٞوكگفٌث ايىايی و هىشىؾیث
٘بی١ی و ه٥می و قوايی ايىاو به ؾوث هیآیؿ ایى اوث که ظكکث ايىاو ؾق
هىیك جکاهلی ؾق جاقیػ ،هىئلهای هبهن ،جىٔیطياپفیك و اذباتياپفیك اوث.
لیكا آيچه همگاو هیبیًین گىحكي ج٩کكات و جّك٨ات ايىاوها ؾق ٘بی١ث و
ي٩ىـ به بٕ١ی ال وٙىض ههن آو اوث که جاکًىو ال ؾیؿگاه ٠لمی ،هؽّىِا
ؾق ؾو ٬كو اؼیك ،به ؾوث آهؿه و بىیاق چٍمگیك بىؾه اوث .اها آیا ایى
گىحكي و ي٩ىـ قا که همۀ اقليها و ٝ٠مثهای ايىايی قا لیك پا گفاٌحه
اوث هیجىاو جکاهل ياهیؿ؟ ؼىيبیًی ٤یك٠ا٬اليهای هیؼىاهؿ که ايىاو ؼىؾ

٨ى ٪جّىق ،قوی ٬له کىههای اولعهکًٍؿه بًٍیًؿ و بگىیؿ; :هى جکاهل
یا٨حهامٖٕ :ش٩١كی.ٔ079 :0762 ،
٠الهه ش٩١كی ؾق اؾاهه با ـکك ٌىاهؿی جّكیط هیکًؿ; :ق٨حاق ايىايی ؾق
وكجاوك جاقیػ ؼال ٦اؾ٠ای جکاهل قا يٍاو هیؾهؿٕ :ش٩١كی:0762 ،
 .ٔ021هّباض یمؾی يیم ؾق کحاب جاهؼه و جاریخ از دیذگاه لرآو ٨كْ

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-07-03

قا ال بهٍث ٠ىا٘ ٧و اظىاوات و ج١٭ل و وشؿاو و ٨ؿاکاقیها ؾق قاه
پیٍك٨ث بًیيى ٞؼىؾ بیكوو ايؿالؾ و با ْ
جىقم ٌؿیؿ ؼىؾ ٘بی١ی و ؼىؾؼىاهی
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جکاهلیبىؾو ویك جاقیػ بٍك قا اذباتياپفیك هیؾايؿ و ه١ح٭ؿ اوث ظحی اگك
بپفیكین ویك شىاه ٟیا جاقیػ جا کًىو جکاهلی بىؾه ،ایى ٨٭ٗ بؿاو هً١ا اوث
که گفٌحه شىاه ٟیا جاقیػ شهث جکاهلی ؾاٌحه اوث و به هً١ای
جکاهلیبىؾو آیًؿه شىاه ٟیا جاقیػ يیىث .ال يگاه وی ،جکاهل ،به ٨كْ آيکه
جاکًىو جع٭ ٫ؾاٌحه ،يى٠ی ;هیل :اوث به هً١ای گفٌحۀ شهثؾاق پؿیؿهای
ؼاَ ،يه يى٠ی ٬ايىو به هً١ای يٝن جکكاقپفیك و ج٥ییكياپفیك ؾق همۀ لهاوها
و هکاوها ٕهّباض یمؾی .ٔ068-063 :0768 ،پیً ال وی همیى هىٔ ٟقا
٠بؿالکكین وكوي ؾق کحاب فلطفۀ جاریخ ؼىیً اجؽاـ کكؾه اوث ٕوكوي،
.ٔ47 :0728
ؾق اؾاهه ال یک وى هبحًی بك ايؿیٍههای هٙهكی ،هبايی يٝكی شهثگیكی
جاقیػ به وىی ٜهىق و ویك جکاهلی جاقیػ قا جىٔیط ؼىاهین ؾاؾ و ال وىی
ؾیگك هیکىٌین ؾیؿگاهی قا بكقوی کًین که جاقیػ قا جاقیک شلىه هیؾهؿ و
آو قا آ کًؿه ال ظىاؾخ ویاه ه١ك٨ی هیکًؿ< آوگىيه که گى یی جاقیػ ؾق شهث
بىٗ ٜلن و شهالث ویك هیکًؿ و يه ؾق شهث بىٗ ٠ؿل و ه١ك٨ث.
همچًیى ،به ایى هىٔى ٞؼىاهین پكؾاؼث که اگك ايىاو ؾق ٨كآیًؿ ٜهىق،
کؿام اوث.
 .4هبايی يظشی عیش جکاهلی جاسیخ

همچًاو که گ٩حین ،هٙاب ٫ؾیؿگاه هٙهكیٜ ،هىق هى٠ىؾ و پیكولی يهایی اهل
ظ ٫قا يبایؿ ظاؾذهای ؾايىث که با ؾیگك ظىاؾخ جاقیػ هكجبٗ يیىث ،بلکه
ٜهىق هى٠ىؾ ،يحیصۀ ویك هؿاوم جاقیػ اوث .ال ؾیؿگاه هٙهكی:
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ِاظب ي٭ٍی هئذك اوث ،اهکايات ايىاو ؾق پیٍبكؾ جاقیػ به ومث کمال
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ؿیغ جکاهلی بلغیث به ؿىی آػاصی اػ اؿاعت ُبیؼث هاصی و
كغایَ الحواصی و هًافغ فغصی و گغوهی ،و به ؿىی هضفیبىصو
و هـلکیبىصو و دکىهث و اهالث بیلحغ ایماو و ایضئىلىژی
بىصه و هـث ٕآثار.ٔ126/21 ،

اذبات ؾیؿگاه هٙهكی هىحلمم آو اوث که ٜهىق هى٠ىؾ و ظاکمیث ظ ٫و
٠ؿل قا ؾق هحى ٨كآیًؿ جاقیؽی ببیًین و آیًؿه قا ؾق اقجباٖ با گفٌحه و اهكول
جعلیل کًین و يیم ه١ح٭ؿ باٌین پیكولی اهل ظ ٫ال شًه ٬ايىو اوث يه
اوحرًای بك ٬ايىو .بكای ایى هًٝىق ابحؿا بایؿ هبايی ؼىیً قا ؾق ایى لهیًه
جبییى کًین.
 .3 .4حاکمیث اصل ػلیث ػمىهی

اِل ٠لیث ٠مىهی و يٝام اوباب و ْ
هىببات بك شهاو ٘بی١ث و همۀ و٬ای ٟو
ظىاؾخ آو ظکن٨كها اوث و هك ظاؾذهای ٔكوقت و ١ٙ٬یث وشىؾ ؼىؾ و
يیم ٌکل و ؼّىِیث لهايی و هکايی و وایك ؼّىِیات ؼىؾ قا ال ٠لل
ْ
ه٭ؿم بك ؼىؾ کىب کكؾه اوث .هٙهكی ال ایى ظ٭ی٭ث با ج١بیك ;يٝام
٠كٔی :یاؾ هیکًؿ و هیيى یىؿ:
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ها هؼمىال ولحی یکی اػ پضیضهها عا هىعص ؿؤال و جغصیض لغاع
هیصهین ،فمَ به سىص آو پضیضه جىجه هیکًین ،دـاب
يمیکًین که آو پضیضه صع يظام هـحی چه جایی و چه وًؼی
صاعص .صع دالی که هغ پضیضهای سىاه يیک باكض یا بض ،هؼلىل
یک ؿلـله ػلل هشوىم و وابـحه به كغایَ هؼیًی اؿث.
هیچ ولث یک دغیك بضوو اعجباٍ به ػىاهل و دىاصخ صیگغ عر
يمیصهض و جلىگیغی اػ ولىع آو يیؼ جضا اػ یک ؿلـله ػلل و
ػىاهل ،سىاه هاصی و سىاه هؼًىی ،اهکاوپظیغ يیـث .هیچ
داصذهای صع جهاو «هًفغص» و «هـحمل» اػ ؿایغ دىاصخ
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يیـث .همۀ لـمثهای جهاو با یکضیگغ هحول و هغجبَ
اؿث .ایى اجوال و اعجباٍ ،همۀ اجؼای جهاو عا كاهل
هیگغصص و یک پیىؿحگی ػمىهی و همهجايبه عا به وجىص
هیآوعص .اهل وابـحگی اكیا به یکضیگغ و به ػباعت صیگغ اهل
ودضت والؼی جهاو ،ودضت ايضاهىاعی ،اهلی اؿث که
دکمث الهی جکیه فغاواو بغ آو صاعص ٕآثار.ٔ312/3 ،

بك ایى اوان هیجىاو يحیصه گك٨ث هك ظاؾذۀ جاقیؽی يیم ؾق ؤ١یث
ؼاِی پؿیؿ هیآیؿ و هك ؤ١یث ؼاَ يیم ٜك ٦ظىاؾخ ه١یًی اوث.
هیچ ظاؾذهای ؾق جاقیػ شؿا ال وایك ظىاؾخ يیىث .هٙهكی ؾق شای ؾیگك
بك ایى يکحه جؤ کیؿ هیکًؿ که پیىيؿی ياگىىحًی هیاو گفٌحه و ظال و
اوح٭بال ،هیاو هك هىشىؾی و ٠لل هح٭ؿهۀ او هىث ٕآثار .ٔ787/0 ،بك
اوان اِل ٠لیث ٠مىهی ،ولىله ظىاؾخ جاقیؽی هايًؿ ظل٭ههای ليصیك
به یکؿیگك هحّلايؿ .هك ظاؾذهای با ظاؾذۀ پیً و په ال ؼىؾ هكجبٗ اوث.
١ٙ٬ا ٜهىق هى٠ىؾ و قویؿو ايىاو به جکاهل که ؾق هحى جاقیػ قغ هیؾهؿ ال
ایى ٬ا٠ؿه هىحرًا يیىثٜ .هىق هًصی قا يیم بایؿ به هرابه ه١لىل و ياٌی ال

جکاهلیا٨حه ههؿوی قا هؿ ٦و ه٭ّؿ ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه اوث.
ُ .2 .4بؼذ الهی جاسیخ

بًا بك هًاب ٟي٭لی و جعلیلهای ٠٭لی و هٍاهؿات جاقیؽی و جصكبی ه١ح٭ؿین
٬ىايیى ذابث و ْ
وًثهای الیح٥یك الهی ،يٝامهًؿی ٠الن قا ق٬ن هیليؿ .ایى
٬ىايیى و ْ
وًثها که هىحًؿ به اقاؾۀ ؼؿا و ؾق وا ٟ٬هماو ظاکمیث اِل

٠لیث بك پؿیؿهها اوث ،هىشب هیٌىؾ هك ٠ملی ٠کهال١ملی قا بكايگیمؾ.
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ليصیكه ٘ىاليی ظىاؾخ جاقیؽی ؾیؿ .جاقیػ شكیايی به هن پیىوحه اوث و
ومث و وى یی قو به جکاهل ؾاقؾ و بًا بك ْ
وًثهای الهی ،جٍکیل شاه١ه
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ایى اوث که شهاو قا ِاظب ٌ١ىق و اقاؾه هیؾايین و ه١ح٭ؿین به و٬ای ٟو
ظىاؾخ ،بیا٠حًا يیىث .هیجىاو گ٩ث يٝام ٠الن بك اوان ؼل٭ث اظىى،
آوگىيه اوث که ال شكیاو ظ ٫که با ظ٭ی٭ث ٠الن وًؽیث ؾاقؾ ظمایث
َ َ َ
الله ُیؿ ّا٠ ُٟ ٨ى الفی َى َآه ًُىا<
هیکًؿ .ؾق ٬كآو کكین ؾق ایى باقه آهؿه اوثّ ; :او
ؼؿاويؿ ال کىايی که ایماو آوقؾهايؿ ؾ٨ا ٞهیکًؿٕ :ظس.ٔ38 :
به باوق هٙهكی ،اگك ايىاو ؾق شهث کمال و ِالض ؼىؾ و به ج١بیك ؾیگك
ؾق قاه قٔای ظ ٫و ؾق قاه ٬كب به ظ ٫گام بكؾاقؾ ،قوٌی هماهًگ با شهاو
ؾاقؾ و شهاو٠ ،کهال١مل هىا ٫٨با او ؾاقؾ ،یً١ی شهاو او قا جؤییؿ هیکًؿ و
ٔاهى ب٭ایً هیٌىؾ و اگك بك٠که ؾق شهث هؽال ٧ظكکث کًؿ ،هرل
ٕ٠ىی ؾق بؿو هیٌىؾ که با إ٠ای ؾیگك ياهماهًگ اوث و و٬حی ٕ٠ىی
ْ
با إ٠ای ؾیگك ياهماهًگ ٌؿ ياچاق ٘بی١ث کلی بؿوٕ٠ ،ى قا ظف٦
ؼىاهؿ کكؾ و ال بیى ؼىاهؿ بكؾ ٕآثار.ٔ912/02 ،
ؾق ؾیؿگاه هٙهكی و ال يٝك شهاوبیًی الهی ،شهاو واظؿی ليؿه و باٌ١ىق
اوث و ؼىب و بؿ ؾق ه٭یان شهاو بیاذك يیىث< ا٠مال ؼىب و بؿ ايىاو با
٠کهال١ملهایی ال شهاو هىاشه هیٌىؾ که اظیايا ؾق ؾوقه ظیات و ليؿگی
ٌؿه که اگك ٌٕؽُ هئهىٔ ؾق قاه ٠٭یؿه و ایمايً کىًٌ به ؼكز ؾهؿ،
ْ
ؾوحگاه ٠لی و ه١لىلی شهاو به ظمایث ال او بكهیؼیمؾ و او قا ال پٍحیبايی
ؼىؾ بهكههًؿ هیکًؿ< ِؿها هماق بكابك يیكویی که او ؼىؾ ؾق قاه هؿً٨
هّك ٦هیکًؿ ،يیكوی ـؼیكهای ؾق شهاو اوث که ؾق چًیى اؤا ٞو اظىالی
به یاقی او به کاق هیا٨حؿ ٕآثار .ٔ404/0 ،بك هبًای ایى يگاه; ،شهاو يىبث به
يیکی و بؿی ايىاو بیج٩اوت يیىث< به ظمایث يیکاو و ظ٫شىیاو و
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ؼىؾ ٨كؾ به او هیقوؿ ٕآثار .ٔ412/0 ،به باوق وی ،شهاو به گىيهای واؼحه
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ظ٫پىیاو بكهیؼیمؾ و با٘لگكایاو قا به ؾوث يابىؾی هیوپاقؾٕ :آثار،
.ٔ29/7
ایًکه يٝام ٠الن ،که ٬ايىيمًؿی جاقیػ يیم شمئی ال آو اوث ،هبحًی بك ظ٫
و ٠ؿل اوث و ؾق يحیصه ال ظ ٫ؾ٨ا ٞهیکًؿ ،هیجىايؿ ههنجكیى جٕمیىکًًؿۀ
ویك جکاهلی جاقیػ باٌؿ .ال آیات ٬كآو چًیى بكهیآیؿ که اواوا ویك جکاهلی
جاقیػ و جؿاوم شكیاو ظ ٫و هايؿگاقی ؾیى ،ؼىؾ شمء ٬ىايیى و وًى الیح٥یك
الهی اوث .ال هًٝك ٬كآو ،جؿاوم شكیاو ظ ٫يه شمء اهىق همکى بلکه شمء
ٔكوقتها به ٌماق هیقوؾ .بكؼی آیات ٬كآو که به ایى يکحه اٌاقه ؾاقيؿ ،ال
ایى ٬كاق اوث:
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واؿغ ػلین؛ ای کـايی که ایماو آوعصهایضٖ
ّ
یؤجیه هى یلاء والله ّ
هغ کؾ اػ كما ،اػ آییى سىص باػگغصص ٕبه سضا ػیايی
يمیعؿايضٔ سضاويض جمؼیحی عا هیآوعص که آيها عا صوؿث صاعص و
آياو ٕيیؼٔ او عا صوؿث صاعيض؛ صع بغابغ هؤهًاو هحىاًغ و صع بغابغ
کافغاو ؿغؿشث و يیغوهًضيض؛ آيها صع عاه سضا جهاص هیکًًض و
اػ ؿغػيق هیچ هالهثگغی هغاؿی يضاعيض .ایى ،فٌل سضا
اؿث که به هغ کؾ بشىاهض ٕو كایـحه ببیًضٔ هیصهض و
ٕفٌلٔ سضا وؿیغ و سضاويض صايا اؿث ٕهائضه21 :؛ يیؼ يک:.
ايؼام 55 :و 56؛ يـاء311 :؛ جىبه 12 :و 11؛ هف 5 :و 6؛
بمغه303 :؛ غافغ.ٔ23 :
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 .7 .4جحلیل جشیاو باطل

جعلیل با٘ل ؼىؾ هئ یؿ هايؿگاقی شكیاو ظ ٫و جکاهل جاقیػ ؾق شهث
جربیث و گىحكي ظ ٫اوث .هٙهكی ؾق جعلیل ظ ٫و با٘ل هیيى یىؿ:
صع دکمث الهی اهالث صع هـحی با دك اؿث ،با سیغ اؿث،
با دـى و کمال و ػیبایی اؿث ،باُلها و كغوع و يمنها و
ػكحیها صع يهایث اهغ و صع جذلیل يهایی به يیـحیها هًحهی
هیكىيض ،يه به هـحیها ٕآثار.ٔ133/1 ،

همچًیى ،وی ؾق کحاب ػذل الهی ه١ح٭ؿ اوث ؼىبی و بؿی همچىو
هىحی و يیىحی اوث< بلکه اواوا ؼىبی ٠یى هىحی و بؿی ٠یى يیىحی
اوث .هك شا که وؽى ال بؿی قوؾ ،ظحما پای يى٠ی يیىحی و ٨٭ؿاو ؾق کاق
اوث; .بؿی :یا ؼىؾي ال يى ٞيیىحی اوث یا هىحیای اوث که هىحلمم
يى٠ی يیىحی اوث ٕآثار.ٔ020/0 ،
هیجىاو چًیى يحیصه گك٨ث که با٘ل که ؾق وا ٟ٬ال شًه ٠ؿم و ٨٭ؿاو و
يیىحی اوث ،لوال و ي٩ی ؼىؾ قا ؾق ؾقوو به همكاه ؾاقؾ .لفا پابكشا و هايؿگاق
يیىث و ذبات يؿاقؾ .ؾق ایى ٠الن ال جکیهگاه بكؼىقؾاق يیىث .به همیى ؾلیل،
وىث و بیبًیاؾ و هً٭ ٟٙاوث ،و ال همیى قوی جؿاوم ظ٭ی٭ی يؿاقؾ و هى٬ث
با٘ل ،هٝهك کركت اوث< هكگم به ومث وظؿت وى ٪پیؿا يمیکًؿ و
وظؿت اهل با٘ل يیم ٜاهكی اوث .اهل با٘ل ؾق ايگیمه و ٠مل ،همگی
هٙ١ى ٦به ;ؼىؾ :هىحًؿ و با٘ل ،شلىگاه هًیثها و ؼىؾؼىاهیها اوث.
به همیى ؾلیل اهل با٘ل ؾچاق واگكایی هىحًؿ .لفا ؾق ٘ىل جاقیػ جؿاوم
يؿاقيؿ .اهل با٘ل ؾق ٘ىل جاقیػ هكچًؿ ظٕىق ؾاقيؿ ،اها يعىۀ بىؾيٍاو به
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گىيهای اوث که ليصیكهای بههنپیىوحه قا جٍکیل يمیؾهًؿ .هىلىی ایى هً١ا
قا به لیبایی ؾق ٬الب ایى بیث شاو بؽٍیؿه اوث:
شاو گكگاو و وگاو ال هن شؿا اوث
هحعؿ شاوهای ٌیكاو ؼؿا اوث

ؾق آیات ٨كاوايی ال ٬كآو به ویژگیهای با٘ل و اهل آو اٌاقه ٌؿه اوثَ ; :و
ُ
َ َ
ُ٬ل َش َاء َ
العَ ٫و َل َه ََ ٫الب ّا٘ل او َالب ّا٘ل کاو َل ُهى٬ا< و بگى :ظ ٫آهؿ و با٘ل
يابىؾ ٌؿ< ی٭یًا با٘ل يابىؾٌؿيی اوثٕ :اوكاء <80 :يیم يک :.ايبیاء<08 :
وبؤ <42 :اي١ام <42 :ا٠كا <39 :٦اي٩ال <3 :ابكاهین .ٔ96 :با جىشه به
ویژگیهای یاؾٌؿه بكای با٘ل ؾق آیات ٬كآو ،هیجىاو يحیصه گك٨ث که اواوا
با٘ل ال جىايایی ه٭ابله با ظ ٫و هايؿگاقی بكؼىقؾاق يیىث و ٨كْ ظاکمیث
با٘ل بك جاقیػ با ظ٭ی٭ث ٠الن والگاق يیىث.
 .4 .4جحلیل جشیاو حك

بكؼال ٦با٘ل که ٠یى يیىحی و ٠ؿم اوث ،ظ٠ ٫یى هىحی و وشىؾ اوث<
اِیل اوث و ال هبؿأ هىحی قیٍه هیگیكؾ و بك آو جکیه ؾاقؾ .لفا باذبات و
هايؿگاق اوث .اهل ظ ٫به واوٙۀ وًؽیث با يٝام ٠الن که هبحًی بك ظ ٫و

و هکاو باًٌؿ با یکؿیگك وظؿت وا١٬ی ؾاقيؿ .ال همیىقو اوث که پیاهبكاو،
ْ
پكچمؿاقاو اهل ظ ،٫همگی هئ یؿ و هّؿ ٪یکؿیگكيؿ و به یکؿیگك ا٬حؿا
هیکًًؿ و با یکؿیگك اؼحال٨ی يؿاقيؿ< چكاکه با هبؿأ وظؿت هكجبٗايؿ .کركت
اهل ظٜ ٫اهكی اوث و با٘ى آيها ؾاللث بك وظؿت آيها ؾاقؾ .به همیى ؾلیل
ظ ،٫وشىؾی هىحمك ؾاقؾ .اهل ظ ٫ؾق ٘ىل جاقیػ ظ٭ی٭حا ليصیكهای به هن
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ؼیك اوث ،ؾق يٝام ٠الن جؤییؿ و ال ٘كی ٫وًى الهی ظاکن بك ٠الن ،ظمایث
هیٌىيؿ .آيها به ؾلیل اقجباٖ و اجّال با هبؿأ هىحی ،هكچًؿ ؾچاق ُب١ؿ لهاو
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پیىوحه جٍکیل هیؾهًؿ .بك اوان ایى ویژگیها اوث که هیجىايین با
٬ا٘١یث ال جؿاوم شكیاو ظ ٫و جکاهل آو ؾق جاقیػ وؽى بگى یین .آیۀ 24
وىقه ابكاهین بك ذبات و هايؿگاقی ظ ٫ؾاللث ؾاقؾَ ; :أ َلن َج َك َکی ََ َٔ ٧ك َب ُ
الله
َ َ َ َ َ َ َُ َ
ََ َ
َ َ َُ
ماء< آیا يؿیؿی
هرال ک ّل َمة ٘ی َبة کٍص َكة ٘یبة أِلها ذ ّابث و ٨ك٠ها ّ٨ی الى ّ
چگىيه ؼؿاويؿ کلمه ٘یبه قا به ؾقؼث پاکیمهای جٍبیه کكؾ که قیٍه آو ذابث
و ٌاؼه آو ؾق آوماو اوث؟.:
آیات لیك بك جىالی و اجّال ايبیا اٌاقه ؾاقؾ که ؼىؾ ياٌی ال وًؽیث و
پیىيؿ آيها با یکؿیگك اوث و بك اوحمكاق و جؿاوم وًث ايبیای گفٌحه يیم جؤکیؿ
هیکًؿ:
«ٍَارکُر فِٖ الکِتبةِ إبراّ٘نَ إًَُِّ کَبىَ صِذّٗقبً ًَّب٘بً؛ در اٗي کتبة ،ابراّ٘ن را
ٗبد کي کِ اٍ بس٘بر راستگَ ٍ پ٘بهبر خذا بَد» (هرٗن41 :؛ ً٘س ًک:.
هرٗن56 ٍ 54 ،51 :؛ ص45 ٍ 41 :؛ اًعبم90 :؛ هؤهٌَى.)44 :

همچًیى ،ؾق آیه  03وىقه ق٠ؿ قابٙۀ ظ ٫و با٘ل بهؼىبی يٍاو ؾاؾه ٌؿه
اوث.
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الباُل فاها الؼبض فیظهب جفاء و أها
یٌغب الله الذك و
کظ ّلک
ّ
ّ
ُ ُ َ َ َ
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َ َ
الله األهرال؛
یٌغب
اؽ فیمکد ّفی
ها یًفغ الً
األعى کظ ّلک ّ
ّ
ٕسضاويضٔ اػ آؿماو آبی فغؿحاص و اػ هغ صعه و عوصسايهای به
ايضاػه آيها ؿیالبی جاعی كض؛ ؿپؾ ؿیل بغ عوی سىص کفی
دمل کغص و اػ آيچه بغای به صؿث آوعصو ػیًثآالت یا وؿایل
ػيضگی ،آجق عوی آو عوكى هیکًًض يیؼ کفهایی هايًض آو به
وجىص هیآیض  -سضاويض دك و باُل عا چًیى هرل هیػيض -اها
کفها به بیغوو پغجاب هیكىيض ولی آيچه به هغصم ؿىص
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هیعؿايض صع ػهیى هیهايض؛ سضاويض ایىچًیى هرال هیػيض
ٕعػض.ٔ34 :

هٙهكی ـیل ایى آیه بك يکات لیك جؤکیؿ هیوقلؾ:
ُ
 .0اِیلبىؾو ظ ٫و يمىؾؾاٌحى با٘ل
 .9اوح٭الل ظ ٫و ٘٩یلیبىؾو با٘ل
ْ
 .7ج١ل ٫پیكولی به ظ ٫و ٤لبۀ ٜاهكی به با٘ل ٕآثار.ٔ448-473/7 ،
بك همیى هبًا اوث که هٙهكی ٜهىق هًصی قا ظاِل شكیاو و ٨كآیًؿ
هیبیًؿ يه ظاِل ظاؾذه .ؾق يگاه وی،
ظهىع ههضی هىػىص دلمهای اؿث اػ دلمات هباعػه اهل دك و
اهل باُل که به پیغوػی يهایی اهل دك هًحهی هیكىص.
ؿهینبىصو یک فغص صع ایى ؿؼاصت هىلىف به ایى اؿث که آو
فغص ػمال صع گغوه اهل دك باكض ٕآثار.ٔ51/21 ،

با جىشه به آيچه گ٩حه ٌؿ ،هیجىاو چًیى جّىق کكؾ که اهل ظ ٫ؾق ٘ىل
جاقیػ وا١٬ا شكیايی بههنپیىوحه جٍکیل ؾاؾه و قو به ه٭ّؿی که ٜهىق
هى٠ىؾ ٕ٠سٔ و جٍکیل شاه١ه جىظیؿی اوث ؾق ظكکث بىؾهايؿ .اهل ظ ٫با
وشىؾ همۀ هكاقتها و ؾٌىاقیها ،پكچن ظ٘٫لبی و ٠ؿالثؼىاهی قا گام
ایى شكیاو ،اِیل اوث و به پٍحىايه وًثها و ٬ىايیى ظ٫گكای الهی و با
جکیه بك اهکايات ايىايی هايؿگاقی و اوحمكاق ؼىاهؿ ؾاٌث .اها شكیاو
با٘لِ ،ك٨ا ؾق ٜاهك شكیايی قا جٍکیل هیؾهؿ .ؾق ؼّىَ اهل با٘ل به
هً١ای وا١٬ی ولىله و ليصیكهای قا ٌاهؿ يیىحین .به همیى ؾلیلِ ،ك٨ا با
جىاهط هیجىاو ال ;جؿاوم :اهل با٘ل وؽى گ٩ث.
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وكيٍیًاو وا١٬ی و ؾائمی کٍحی جاقیػ ،اهل ظ٫ايؿ که قو به ه٭ّؿ هى٠ىؾ
به پیً هیقويؿ و اهل با٘ل به ِىقت هى٬ث ؾق جاقیػ ٜاهك هیٌىيؿ و
چىو با ٬ىايیى ظاکن بك جاقیػ وًؽیث يؿاقيؿ ،په ال هؿجی ال آو ؼاقز ،و
هعى و يابىؾ هیٌىيؿ.
 .5هؤلفههای والغگشایی دس جفغیش جاسیخ

با وشىؾ آيچه به ً٠ىاو هبايی يٝكی جکاهل جاقیؽی ايىاو بكٌمكؾین ،بكؼی
وا١٬یثهای جلػ جاقیؽی ايکاقياپفیك اوث< هايًؿ ایًکه بىیاقی ال اهل ظ٫
ؾق ٬یام ؼىؾ بكای ا٬اهه ظ ٫و ٠ؿل آيچًاو که بایؿ هى ٫٨يبىؾهايؿ و ا٤لب
ظاکمیثها ال آو اهل با٘ل بىؾه و به همیى ؾلیل اهل با٘ل ؾق قاه گىحكي و
جع٭ ٫ظ ٫و ٠ؿل هايٟجكاٌی کكؾهايؿ.
بایؿ آيچًاو جبییًی ال ایى هىٔى٠ ٞكٔه کًین که به ا٠ح٭اؾ ها هبًی بك
;جکاهل جاقیؽی ايىاو و پیكولی هىحمك اهل ظ :٫لٙمهای واقؾ يیایؿ .به
همیى ؾلیل اللم اوث ج٩ىیكی ِعیط ال ٌکىثهای اهل ظ ٫ؾق جاقیػ
ِىقت گیكؾ .بكای ٠كٔۀ چًیى ج٩ىیكی بایؿ ؾق جٍؽیُ شكیاو ظاکن بك
شىاه ،ٟواٟ٬بیًی پیٍه کًین ،ال ویاهيمایی جاقیػ بپكهیم ین و ظىاؾخ جلػ قا
ؾق ٘ىل جاقیػ يىبث ؾهین.
 .3 .5جفغیش صحیح ؽکغثها

ٌکىثهایی که اهل ظ ٫ؾق ٘ىل جاقیػ ؾاٌحهايؿ ،ا٠ح٭اؾ به جکاهل جاقیؽی
ايىاو قا با جكؾیؿ هىاشه هیکًؿ٬ .كآو يیم گاه ال ٌکىثهای ايبیا ؼبك
ُ َ
َ
ْ َ ُ َ
َ َ
الله َو ی ُ٭ح ُلىو الًبیی َى ّب٥ی ّك ظَ ٫و ی ُ٭حلىو
هیؾهؿ; :او الفیى یک٩كوو ّبآی ّ
ات ّ
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ؾق هحى جاقیػ ج٩ىیك کًین .همچًیى ،پیكولی يهایی قا به جالي همۀ اهل ظ٫
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َ ِّ
َ ُ َ
َ
ان َ ٨بٍ ُكهن َب َ١فاب ألین< کىايی که يىبث به
ال٭ ّ
الفیى یؤهكوو ّب ّ
ىٗ ّهى الً ّ
آیات ؼؿا ک٩ك هیوقليؿ و پیاهبكاو قا به ياظ ٫هیکًٍؿ و ٕيیمٔ هكؾهی قا که
اهك به ٠ؿالث هیکًًؿ به ٬حل هیقوايًؿ ،به کی٩ك ؾقؾياک الهی بٍاقت ؾهٖ:
ٕآل ٠مكاو.ٔ21 :
اهب بب اٗي حبل ،قرآى در آٗبتٖ دٗگر ،پ٘بهبراى را پ٘رٍز ه٘ذاى هعرفٖ هٖکٌذ:
«ٍَ لَقَذ سَبَقَت کَلِوَتٌَُب لِعِبَبدًَِب الوُرسَل٘يَ * إًَُّْن لَُْنُ الوٌَصَُرٍُىَ * ٍَ إِىَّ جٌُذًََب
لَُْنُ الغَبلِبَُىَ؛ ٍعذُ قطعٖ هب برإ بٌذگبىِ فرستبدٓ هب از پ٘ش هسلّن شذُ ،کِ
آًبى ٗبرٕشذگبىاًذ ٍ لشکر هب پ٘رٍزًذ» (صبفبت.)173-171 :

شم ٟایى ٌکىث و پیكولی هًىٖ به ٠كٔۀ ج٩ىیكی ؾقوث ال ٌکىث و
پیكولی اوث .با جىشه به ایًکه يما ٞظ ٫و با٘ل ال شًه ٠٭یؿه و ایماو
اوث ،بایؿ يحیصۀ هباقلۀ اهل ظ ٫و اهل با٘ل قا يیم ؾق همیى هیؿاو
شىثوشى و هً١ا کكؾ.
اگك يبكؾ ظ ٫و با٘ل قا يبكؾی ایمايی و ٠٭یؿجی بؿايین ،آيگاه يبایؿ ٌکىث و
پیكولی قا با ه١یاقهای ٜاهكی و هاؾی بىًصین .اهل ظ ٫ؾچاق شًایثها،
هعكوهیثها و هٝلىهیثها ال وىی اهل با٘ل ٌؿيؿ اها پكچن ٠٭یؿه و ایماو
گفاٌحًؿ و شكیاو ظ ٫قا اهحؿاؾ بؽٍیؿيؿ .پیكولی و ٌکىث قا بایؿ ؾق گىحكۀ
لهاو به يٝاقه يٍىث .پیكول هیؿاو او يیىث که بك شىنها جىلٗ هییابؿ،
پیكول هیؿاو او اوث که ٬لبها قا جىؽیك هیکًؿ و قاهً اؾاهه هییابؿ.
هٙهكی ؾق ایى باقه ه١ح٭ؿ اوث ه٭ّىؾ ال پیكولی پیاهبكاو ،پیكولی
يٝاهی يیىث .به باوق وی:
اگغ ها هباعػه دـیى بى ػلی ٕعٔ عا با للکغیاو یؼیض و ابىػیاص
اػ جًبۀ يظاهی ،یؼًی اػ يظغ ظاهغی و هىعی ،صع يظغ بگیغین
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به جىظیؿ قا ال ؾوث يی٩کًؿيؿ و اهل با٘ل قا ؾق ٌكاقتهای ؼىؾ ياکام
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اهام دـیى ٕعٔ كکـث سىعص و آيها پیغوػ كضيض؛ ْاها اگغ
هاهیث لٌیه عا صع يظغ بگیغین ،فکغی و اػحماصی اؿث ،یؼًی
دکىهث یؼیض ؿمبل جغیايی بىص که هیسىاؿث فکغ اؿالهی
عا اػ بیى ببغص و اهام دـیى ٕعٔ بغای ادیای فکغ اؿالهی
جًگیض .صع ایى هىعت بایض ببیًین آیا اهام دـیى ٕعٔ به
هموىصف عؿیض یا يغؿیض؟ آیا جىايـث یک فکغ عا صع صيیا ػيضه
کًض یا يحىايـث؟
هیبیًین که جىايـث .هؼاع و ؿیوض ؿال اؿث که ایى يهٌث
هغ ؿال یک پیغوػی جضیض به صؿث هیآوعص؛ یؼًی هغ ؿال
ْ
ػاكىعا ،ػاكىعا اؿث و هؼًای «کل یىم ػاكىعاء» ایى اؿث که
هغ عوػ به يام اهام دـیى ٕعٔ با ظلن و باُلی هباعػه هیكىص و
ْ
دك و ػضالحی ادیا هیكىص .ایى پیغوػی اؿث و پیغوػی باالجغ
اػ ایى چیـث؟ یؼیضها و ابىػیاصها هیعويض ولی دـیىها و
ػباؽها و ػیًبها بالی هیهايًضْ ،
ْ
البحه به ػًىاو یک ایضه يه
به ػًىاو یک كشن ،بلکه به ػًىاو یک هادباسحیاع و داکن
بغ جاهؼه سىیق .آعی ،آيها هیهیغيض ْاها ایًها ػيضه و جاویض
بالی هیهايًض ٕآثار.ٔ112-111/1 ،
 .2 .5والغبیًی دس جؾخیص جشیاو حاکن بش جىاهغ

جکاهل جاقیؽی ايىاو ياوالگاق اوث ،ایى اوث که با هٍاهؿه شىاه ٟهیبیًین
که ٤البا ظاکمیث ال آو ظاکماو شىق و وحن بىؾه اوث< یً١ی کىايی که
همىاقه بك ٘بل با٘ل کىبیؿهايؿ و ٠كِه قا بك اهل ظ ٫جًگ کكؾهايؿ .هٙهكی
کىايی قا که ظاکمیث شىاه ٟقا ال آو اهل با٘ل هیؾايًؿ به يگاهی واٟ٬بیًايه
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یکی ؾیگك ال هىٔى٠اجی که به ل٠ن بىیاقی با ا٠ح٭اؾ به پیكولی شكیاو ظ ٫و
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ؾ٠ىت هیکًؿ .وی ه١ح٭ؿ اوث ظاکماو شاه١ه قا يبایؿ همىاقه يمایًؿۀ
وا١٬ی جكکیب شاه١ه ؾايىث:
لغآو هیگىیض صیضجاو عا وؿیغ کًیض .صع كًاسث جاهؼه ایىلضع
به ظاهغ دکن يکًیض .اگغ جاعیز هض ؿال پیق عا سىاؿحیض
بغعؿی کًیض ،يغویض ؿغاؽ ياهغالضیىكاه با آو ػلكباػیها و
ػیاكیها و ظلنها و بگىییض یک لغو ،اوًاع ،آوُىع بىصه
اؿث .ایى عا كما ؿمبل كًاسث همۀ هغصم يگیغیض.
ياهغالضیىكاه عا كما آیًه جماميمای هغصم يضايیض .اگغ ایىُىع
باكض فحىای هیغػای كیغاػی صع جذغین جًباکى و آذاع ػظین آو عا
چگىيه جىجیه هیکًیض؟ ٕآثار.ٔ114-113/1 ،

وی ؾق شای ؾیگك جؤ کیؿ هیکًؿ که ;جاقیػ هملى اوث ال اٍ٬اق هؽحل٧
هكؾم١ًِ ،حگكاو جاقیػ ،اؾبای جاقیػ١ٌ ،كای جاقیػ٠ ،لمای جاقیػ،
٨یلىى٨او جاقیػ ،قوظايییى جاقیػٌ .ما وكگفٌث ایًها قا بؽىايیؿ١ٙ٬ .ا
اکركیث با ؼىباو اوثٕ :آثار.ٔ0192/02 ،
ایًکه يیكوی با٘ل بكای جؿاوم ظاکمیث ؼىؾ به ي٩ا ٪هحىول هیٌىؾ و به

 .7 .5پشهیض اص عیاهيمایی جاسیخ

پفیكي ویك جکاهلی ايىاو بكای کىايی که ؾ٤ؿ٤ۀ اقليهای اؼال٬ی ؾاقيؿ
چًؿاو آواو يیىث< چكاکه ؾق جاقیػ ،پایمالٌؿو اقليهای اؼال٬ی باقها و
باقها جکكاق ٌؿه اوث .پاوػ هٙهكی به ایى ؾوحه آو اوث که لیباییهای
جاقیػ قا ايکاق يکًین و ِك٨ا لٌحیهای آو قا يبیًین.

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-07-03

اقليهای اؼال٬ی و ايىايی چًگ هیليؿ ؼىؾ ظکایحگك آو اوث که يیكوی
ْ
هً١ىی هىلٗ ،هماو يیكوی ظ ٫اوث.
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یکی ال اٌکاالجی که وی بك يٝكیهپكؾالاو هاجكیالیىث جاقیؽی واقؾ هیؾايؿ
ایى اوث که آيها ٨٭ٗ ِ٩عۀ ویاه جاقیػ قا هیؼىايًؿ .هكچًؿ شمالت
هٙهكی ؾقباقۀ جاقیػيى یىاو هاجكیالیىث اوث ،اها هؽا٘ب ایى وؽًاو قا
هیجىاو همۀ کىايی ؾايىث که ِك٨ا به ظىاؾخ ویاه جاقیػ چٍن هیؾوليؿ:
کـايی که اػ ایى فلـفه پیغوی هیکًًض ،صع جاعیزيگاعی
بؼعگجغیى سیايثها عا به ايـايیث هغجکب هیكىيض .یؼًی
جاعیک جاعیک جلىه بضهًض و
کىكق هیکًًض هفذات جاعیز عا
ّ
جاعیز عا هـاوی «جاعیک» لغاع بضهًض و همىاعه آو لـمثهای
جاعیک جاعیز عا به عو بیاوعيض و عوی لـمثهای عوكًق عا
بپىكايًض ٕآثار.ٔ3035/32 ،

اگكچه به واوٙۀ لٌثکاقی بكؼی ايىاوها ،چهكه جاقیػ ،آلىؾۀ ویاهیها
ٌؿه اوث ،اها ي٭ٙههای قوٌى جاقیػ ،پایهكؾیها و ٨ؿاکاقیهای اهل ظ٫

يٍؿيؿ و ؼؿاويؿ اوح٭اهثکًًؿگاو قا ؾووث ؾاقؾ ٕآل ٠مكاو.ٔ046 :
 .4 .5جفغیش حىادخ جلخ دس هحى جاسیخ

یکی ال هىاي ٟـهًی و قوايی پفیكي ویك جکاهلی جاقیػ ،يگاه ٤یكجاقیؽی به
ظىاؾخ اوث .بىیاقی ال ظىاؾخ ،آيچًاو لٌث و ياؼىاوحًی اوث که اگك آو
قا به ِىقت هىح٭ل و بكکًاق ال ظىاؾخ ب١ؿی بكقوی کًین ،جاقیػ قا جاقیک
ؼىاهین ؾیؿ< اها يگاه واٟ٬بیًايه و جعلیل ِعیط ظىاؾخ ظکن هیکًؿ که آيها

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-07-03

يیم کن يیىث .ؾق ٘ىل جاقیػٌ ،ؽّیثهای يىقايی ٨كاوايی ال اقليهای
ََ
ََ
اؼال٬ی پاوؿاقی کكؾهايؿ٬ .كآو کكین هی٨كهایؿَ ; :و کؤیى ِّهى ي ّبی ٬اجل َه َُ ١ه
َ َ َ ُُ َ َ َ ُ
ِّ َ
کايىا َو ُ
ریك ََ ٨ما َو َه ًُىا ل َما َأ َِ َاب ُهن ٨ی َ
یىو َک ِ
الله
الله و ها ٔ٩١ىا و ها اوح
بیل
و
ّقب
ّ
ّ
ّ ّ
یعب الّاب َ
كیى< چه بىیاق پیاهبكايی که هكؾاو الهی ٨كاوايی به همكاه آياو شًگ
ّ
ّ
کكؾيؿ .آيها هیچگاه ؾق بكابك آيچه ؾق قاه ؼؿا به آياو هیقویؿ ،وىث و ياجىاو
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قا ؾق هحى جاقیػ ببیًین و ظىاؾخ قا ؾق کًاق يحایس ؾوق و يمؾیک آو هٍاهؿه
کًین .ظىاؾخ قا يه به ً٠ىاو ي٭ٙهای ال جاقیػ ،بلکه به ً٠ىاو شمئی ال ;هىیك:
جاقیػ ببیًین .ؾق يگاه هٙهكی:
همیله صع صيیا پغیلايی پیضا هیكىص ،پیق ؿغ پغیلايی
ؿاهاو پیضا هیكىص ،بؼض ایى ؿاهاو جبضیل به پغیلايی
هیكىص اها پغیلايی صع یک ؿِخ ػالیجغ ،يه صع ؿِخ پاییى.
بؼض آو پغیلايی جبضیل به یک ؿاهاو هیكىص ،باػ صع یک ؿِخ
ػالیجغ اػ ؿاهاو اول .بؼض آو ؿاهاو جبضیل به یک پغیلايی
هیكىص ،باػ پغیلايی صع یک ؿِخ ػالیجغ .یؼًی ایى پغیلايی
بؼض اػ آو ؿاهاو ،دحی بغ سىص آو ؿاهاو بغجغی صاعص .لهظا
هیگىیًض دغکث اجحماع ايـاو دغکث دلؼويی اؿث ،یؼًی
دغکث َصوعی اعجفاػی اؿث ،صع ػیى ایًکه اجحماع ايـاو صوع
هیػيض ،صع یک ؿِخ افمی صوع يمیػيض ،عو به باال صوع هیػيض.
بله ،هغجب ؿاهاوها به پغیلايیها هیگغایض اها پغیلايیای که
صع ػیى ایًکه پغیلايی اؿث صع ؿِخ باالجغ اؿث]...[ .

و٬ای ٟلٌث ؾق ُب١ؿ جاقیؽی به هؿؾ ٙ٨كت پاک ايىاوها و يّكت الهی
٠کهال١ملی قا بكهیايگیمؾ که ؾق يهایث به ي ٟ٩اهل ظ ٫ؼىاهؿ بىؾ .ه٩هىم
َ
َ
ُ َ ْ
ج١بیك ;الؽی ُك ّ٨ی ها َو :ٟ٬و يیم هً١ای قوایث ;الیمال یئ یؿ هفا الؿیى ّب َك ُشل
٨اشكٕ :بؽاقی <23/07 :0410 ،ؾاقهی ،بیجا ٔ94/9 :قا بایؿ ؾق پكجى يٝام
ّ

اظىى ؼل٭ث و با جىشه به ٬ايىيمًؿبىؾو و ظ٫گكایی جاقیػ شىثوشى کكؾ.
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آو
بًابغایى ها ،هن عو به پغیلايی هیعوین و هن عو به ؿاهاو ،صع ّ
آو وادض
وادض .ها که عو به ظهىع دٌغت دجث هیعوین ،صع ّ
هن عو به پغیلايی هیعوین ،چىو اػ ؿاهاو به پغیلايی بایض
عفث ،و هن عو به ؿاهاو هیعوین ،چىو پغیلايی صع ؿِخ باالجغ
اؿث ٕآثار.ٔ346/35 ،
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َ َ َ
كِاؾ٨ٕ :صكٔ04 :
الم ّ
ؾوق ال ـهى يیىث اگك ؾق آیات ٬كآو هايًؿ ;او قبک ل ّب ّ
الله َو ُ
و يیم ; َو َه َکكوا َو َه َک َك ُ
الله َؼی ُك َ
الم ّاکكیىٕ :آل٠مكاو; ،ٔ24 :هكِاؾ:
و ;هکك :قا به وًثهای الهی ج٩ىیك کًین.
گ٩حین که بك اوان وًثها و ٬ىايیى الهی ،يٝام ٠الن ؾق ؼّىَ ظ ٫و
با٘ل ،بیاذك يیىث و بكای بؿیها پاوػ هًاوب جؿاقک هیبیًؿ< پاوؽی که
ؾق يهایث به ي ٟ٩شكیاو ظ ٫ؼىاهؿ بىؾ.
 .5 .5پیشوصی يهایی ،حاصل جالػ جاسیخی اهل حك

بیاو ٬كآو ؾقباقۀ پیكولی يهایی اهل ظ ٫و ٜهىق هًصی و جٍکیل شاه١ه
ههؿوی به گىيهای اوث که گىیا همۀ اهل ظ ٫ؾق ٘ىل جاقیػ ؾق ایى پیكولی
وهین بىؾه و ي٭ً ؾاٌحهايؿ .اگك ؾق آیات ٬كآوِ ،عبث ال ظاکمیث ِالعاو،
پیكولی اهل ایماو و پاقوایاو و ٤لبۀ ظمبالله و شًىؾ ؼؿا اوث ،بایؿ جىشه
ؾاٌث که ٬كآو به اِٙالض به ;ٌؽّیث ظ٭ى٬ی :آيها جىشه ؾاقؾ و هیجىاو
يحیصه گك٨ث که پیكولی يهایی اهل ظ ٫به همۀ ِالعاو ،هئهًاو ،پاقوایاو و

آیات يىق <55 :ا٠كا <128 :٦هائؿهِ <56 :ا٨ات.ٔ173 :
هٙهكی يیم هحؤذك ال همیى ه٩هىم ٬كآيیٜ ،هىق ههؿی هى٠ىؾ قا ظل٭های ال
ظل٭ات هباقله اهل ظ ٫و اهل با٘ل هیؾايؿ که به پیكولی يهایی اهل ظ٫
هًحهی هیٌىؾ .ال يگاه وی ،وهینبىؾو ٨كؾ ؾق ایى و١اؾت هى٬ى ٦به ایى
اوث که ٠مال ؾق گكوه اهل ظ ٫باٌؿ ٕآثار.ٔ478-473/94 ،
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هك آو که که ؾق ٘ىل جاقیػ شمء ظمبالله و شًىؾ ؼؿا هعىىب هیٌىؾ،
ْ
َ ََ َ َ َ
ُ
ىق
ج١ل ٫ؾاقؾ .ایى
اوث که ؾق هك ظال اهل ظ ٫پیكوليؿ; :و ل٭ؿ کحبًا ّ٨ی المب ّ
ِّ َ َ َ
ْ ُ َ
قْ یك ُذ َ
َ
عىو< ؾق لبىق ،ب١ؿ ال ـکك يىٌحین:
باؾی الّ ّال
٠
ا
ه
کك أو األ
ّهى ب ّ
ّ ّ ّ
١ؿ الف ّ
بًؿگاو ٌایىحهام واقخ ٕظکىهثٔ لهیى ؼىاهًؿ ٌؿٕ :ايبیاء <105 :و يیم
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 .6يمؼ ايغاو دس عیش جکاهل جاسیخ

اگك ه١ح٭ؿین جاقیػ با ايؿیٍه و ٠مل ايىاوها ٌکل هیگیكؾ ،بایؿ به ایى
پكوً پاوػ ؾهین که :با جىشه به اؼحیاق و آلاؾی ايىاو ،چگىيه هیجىاو ال
آیًؿهای ١ٙ٬ی ؼبك ؾاؾ؟ آیا ؼبكؾاؾو ال آیًؿهای هعحىم با ویژگیهای
هٍؽُ ،با آلاؾی و اؼحیاق ايىاو ؾق ايحؽاب وكيىٌث جاقیػ هًا٨ات يؿاقؾ؟
آیا ا٠ح٭اؾ به ه٭ّؿ ظحمی بكای جاقیػ ،باوق به ي٭ً ١٨االيه ايىاو قا ؾق
ٌکلؾهی به جاقیػ و ج١ییى وكيىٌث ؼىؾ ،هؽؿوي يمیکًؿ؟ آیا با وشىؾ
ا٠ح٭اؾ به ٬ايىيمًؿی جاقیػ٠ ،كِه بك آلاؾی و اؼحیاق ايىاو جًگ يمیٌىؾ؟
همچًیى ایى هىئله ،ؾق ؼىق جىشه اوث که :ايىاو ؾق گاميهاؾو ؾق هىیك
جکاهل ال چه اهکاياجی بكؼىقؾاق اوث که هیجىايؿ ي٭ً ٌایىحه ؼىؾ قا ای٩ا
کًؿ؟ اقلیابی ي٭ً ايىاو ؾق هىیك جکاهلی جاقیػ ،هًىٖ به پاوػگى یی به
ایى پكوًها اوث.
 .7يغبث لايىيمًذی جاسیخ و اخحیاس ايغاو

بكؼی اؼحیاق و آلاؾی ايىاو قا بؿیهی هیؾايًؿ و ٬ايىيمًؿی شاه١ه و جاقیػ و
ایى قا که جاقیػ ه٭ّؿ هعحىهی ؾاٌحه باٌؿ ي٩ی هیکًًؿ .بكؼی ؾیگك يیم با
قا ايکاق کكؾهايؿ .اها هیچکؿام ال ایى ؾو ؾیؿگاه با آهىلههای ٬كآيی والگاق
يیىث .پیًجك به ایى يکحه اٌاقه ٌؿ که جاقیػ قويؿی قو به جکاهل ؾاقؾ و
ؾايىحین که جکاهل جاقیػ يه ال شًه ظاؾذه بلکه ال وًػ ٬ايىو اوث .بك
ظكکث جاقیػ ،اِل ٠لیث ظاکن اوث .ظاکمیث اِل ٠لیث به ؾلیل وشىؾ
وًثهای الیح٥یك الهی و ٬ىايیى ذابث اوث.
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يکحهای که يبایؿ ال آو ٩٤لث وقلیؿ ایى اوث که اؼحیاق ايىاو ،ؼىؾ،
وًحی ال وًثهای الهی به ٌماق هیقوؾ .ایى يکحه ٬ايىيمًؿی شاه١ه و جاقیػ
قا با آلاؾی و اؼحیاق ايىاو ٬ابل شم ٟهیکًؿ.
وا١٬یث ایى اوث که ظىاؾذی که جاقیػ قا به پیً هیبكؾ ،ظىاؾخ ايىايی
اوث و ِعیط آو اوث که به ایى ظىاؾخ به هرابه ه١لىل جىشه کًین .ؾق ایى
ِىقت اقاؾه و اؼحیاق ايىاوْ ،
ه٭ىم آو ظىاؾخ ؼىاهؿ بىؾ .ايىاو با ا٠مال
آگاهايه و جىأم با اؼحیاق ؼىؾ ،وًثهای الهی قا به شكیاو هیا٨کًؿ .به بیاو
هٙهكی:
ؿًثهای داکن بغ ؿغيىكثها ،صع دمیمث یک ؿلـله
ػکؾالؼملها و واکًقها صع بغابغ ػملها و واکًقهاؿث.
ػملهای هؼیى اجحماػی ػکؾالؼملهای هؼیى به صيبال
سىص صاعص .اػ ایىعو صع ػیى آيکه جاعیز با یک ؿلـله يىاهیؾ
ْ
لِؼی و الیحشلف اصاعه هیكىص ،يمق ايـاو و آػاصی و اسحیاع
او به هیچ وجه هذى يمیگغصص ٕآثار.ٔ130/21 ،

به ٠باقت ؾیگك ،هیجىاو گ٩ث وًثهای الهی ال لیك ؾوث ايىاو ٠بىق
هیکًًؿ .ایًکه شاه١ه ٬ايىيمًؿ اوث و جاقیػ قو به جکاهل هیقوؾ و ه٭ّؿی
بىؾو جاقیػ و ه٭ّؿ هعحىم آو ياٌی ال ؾو ٠اهل اوث که بایؿ به ایى هك ؾو
٠اهل ؾق کًاق هن جىشه کكؾ :يؽىث ایًکه ،جاقیػ ٬ايىيمًؿ اوث و ُب١ؿی
الهی ؾاقؾ که بك اوان آو ،ؼیك اِیل اوث و جؿاوم ؾاقؾ و ٬ىايیى ٠الن ـاجا
ظاهی ؼیك و يیکی اوث .و ؾوم ایًکه جاقیػ ُب١ؿی ايىايی ؾاقؾ که به هىشب
;وكٌث ظ٫گكای ايىايی ،:شكیاو جاقیػ قو به وىی ظاکمیث ظ ٫ؼىاهؿ
ؾاٌث.
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هیجىاو چًیى يحیصه گك٨ث که ٬ايىيمًؿی شاه١ه و جاقیػ يهجًها ُب١ؿ ايىايی
آو قا ال بیى يمیبكؾ ،بلکه اواوا جاقیػ به ؾلیل ظٕىق ايىاو هؽحاقِ ،اظب
اقاؾه و آلاؾ اوث که قو به وىی جکاهل پیً هیقوؾ .ايىاو که ٙ٨كت و
وكٌث او بك پایه ظ٫گكایی و کمالشى یی ٌکل گك٨حه اوث جاقیػ قا ؾق
هىیك جکاهل پیً هیبكؾ.
ویؿ هعمؿبا٬ك ِؿق بك ایى يکحه جؤکیؿ ؾاقؾ که يعىۀ بىؾو شاه١ه و چگىيگی
ویك جاقیػ قا بایؿ اي١کان چگىيگی با٘ى ايىاو بؿايین .ؾق يگاه وی ،واليؿه
ظكکث جاقیػ ،هعحىای باً٘ی ايىاو ،یً١ی ٨کك و اقاؾه او ،اوث و واؼحماو
شاه١ه ؾق وٙط قوبًا با همۀ پیىيؿها و والهاوها ،ايؿیٍهها و ؼّىِیاجً
قوی لیكبًای هعحىای باً٘ی ايىاو ٬كاق ؾاقؾ و هك گىيه ج٥ییك و جکاهلی
يىبث به قوبًای آو هًىٖ به ج٥ییك و جکاهل ایى لیكبًا اوث و با ج٥ییك آو،
قوبًای شاه١ه ج٥ییك هیکًؿ.
بؿیهی اوث هك گاه ایى بًیاؾ ،اوحىاق باٌؿ ،قوبًای شاه١ه اوحىاق هیهايؿ.
بك اوان آيچه یاؾ ٌؿ ،قابٙۀ بیى هعحىای باً٘ی ايىاو و قوبًای اشحما٠ی و
جاقیؽی شاه١ه ،قابٙۀ ٠لث و ه١لىل یا هحبى ٞو جاب ٟاوث ِٕؿق:0401 ،

 <27ا٠كا <26 :٦هعمؿً٠ <3 :کبىت <62 :ايبیاء <22 :َ <00 :قوم<40 :
که.ٔ22 :٧
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 .ٔ024آیات بىیاقی قا هیجىاو ؾق ٬كآو یا٨ث که ال یک وى بك ٬ايىيمًؿی
شاه١ه و جاقیػ جؤکیؿ ؾاقؾ و ال ؾیگك وى بك ي٭ً ١٨االيه ايىاو ْ
ِعه
َ
َ
هیگفاقؾ و ایى ؾو قا کاهال ٬ابل شم ٟهیٌمكؾ; :او َ
الله ال ُیْ ٥ی ُك َها ّب٭ىم
ّ
َُ
َ َ
ظحی ُیْ ٥ی ُكوا َها ّبؤيّ ٩ى ّهن< ؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىهی قا ج٥ییك يمیؾهؿ ،هگك
آيکه آياو آيچه قا ؾق ؼىؾٌاو اوث ج٥ییك ؾهًؿٕ :ق٠ؿ <00 :يیم يک :.اي٩ال:
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 .8اهکايات ايغايی جکاهل جاسیخی

ايىاو واشؿ بكؼی اهکايات اوث که او قا ٬اؾق هیوالؾ ؾق ه٭یان جاقیؽی،
ومث و وى یی قو به جکاهل بكای ؼىؾ بكگم یًؿ .ایى اهکايات و ٬ابلیثها
ؼىؾ شمئی ال وًى الهی هعىىب هیٌىؾ که ؾوثیابی ٨كؾ و شاه١ه ايىايی
به جکاهل قا جىهیل هیکًؿ .ال ایىقو بایؿ آيها قا شمء الٙا ٦الهی به ايىاو
ؾايىث که ؾق اؾاهه به بكؼی ال آيها اٌاقه هیکًین.
 .3 .8عشؽث حكطلب و کمالجىی ايغاو

ال اقليهای هً١ىی که ؾق وكٌث و ٙ٨كت ايىاو قیٍه ؾاقؾ ،جعث ً٠ىاو
;اقليهای ايىايی :یاؾ هیکًین .ايىاو ٜك٨ی هیاوجهی يیىث که ٌؽّیث
او ِك٨ا واؼحه و پكؾاؼحۀ هعیٗ اشحما٠ی باٌؿ .ايىاو قا بایؿ همچىو بفقی
ؾايىث که اگكچه بال١٩ل يهال يیىث اها ْ
بال٭ىه چًیى اوث .لفا پیٍاپیً،
هىیك و ه٭ّؿ بایىحهای ؾاقؾ که ؾق ِىقت ;پكوقي :ؾق ایى هىیك ٬كاق
ه٭ّؿ والگاق با واؼحاق وشىؾی ؼىؾ ؾوث هییابؿ.
هیگیكؾ و به
ّ

ايىاو به ؾلیل بكؼىقؾاقی ال اؼحیاق ،هن ال یک وى هیجىايؿ ؾق هىیك قٌؿ
اقليهای ايىايی ٬كاق گیكؾ و هن ،هیجىايؿ با بیا٠حًایی به اظکام ٠٭ل ،لهام
ظیات ؼىؾ قا به اب١اؾ ظیىايی بىپاقؾ و آو قا ٨كبه کًؿ و ال قٌؿ اقليهای
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اؿالم بغای ايـاو یک گغایق طاجی به هضالث و اهايث و
ػضالث هؼحمض اؿث به جؼبیغ لغآو ايـاو دًیف اؿث ،دكگغا
اؿث ،یؼًی هیل به کمال و سیغ و دك بالفِغه صع او وجىص صاعص
صع ػیى دال اػ آػاصی و اسحیاع بغسىعصاع اؿث و لظا همکى
اؿث اػ هـیغ سىصف هًذغف كىص و دكکلی کًض ،ظلن
کًض ،صعوؽ بگىیض ،لغآو ایًها عا به هىعت یک جغیاوهای
ْ
هىلث هیپظیغص ٕآثار.ٔ124/1 ،
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ايىايی ٩٤لث وقلؾ .ؾق شاه١ه ايىايی ،آيها که جىايىحه باًٌؿ اقليهای
هً١ىی قا ؾق وشىؾ ؼى یً ظاکمیث ببؽًٍؿ ،ؾق لهكۀ اهل ظ ٫ؼىاهًؿ بىؾ
و ايىاوهایی که شهثگیكی ظیات آيها قا اب١اؾ هاؾی و ظیىايی ؾق ؾوث
هیگیكؾ ؾق گكوه اهل با٘ل ٬كاق هیگیكيؿ.

1

ؾق اذك يما٠ ٞ٭یؿجی و ایمايی اهل ظ ٫و اهل با٘ل و به هیماو بّیكت و
اوح٭اهث اهل ظ ٫و به جًاوب ٔاللث و ٌ٭اوت اهل با٘ل اوث که
وًثهای الهی ؾق شهث پیكولی اهل ظ ٫ؾق ه٭یان جاقیؽی ق٬ن هیؼىقؾ
و شكیاو جاقیػ به وىی ظاکمیث اقليهای ايىايی به پیً هیقوؾ< چكاکه
ظكکث ؾق هىیك اقليهای هً١ىی و پایبًؿی به اقليهای اؼال٬ی ،اِیل
هعىىب هیٌىؾ و ايعكا٦ها و کسقویهاٜ ،لنها و ؼیايثها و ٌكاقتها،
اهكی جعمیلی بك ٌؽّیث وا١٬ی ايىاوها اوث.
ایًکه ٨كؾ ؼٙاکاق ؾق ؾقوو ؼىؾ هیکىٌؿ ا٬ؿام به اهك لٌث قا به يى٠ی
جىشیه کًؿ و ایًکه شكیاو با٘ل ؾق شاه١ه به ي٩ا ٪هحىول هیٌىؾ و ؾق
پىًٌ اقليهای هً١ىی ٠مل هیکًؿ ،ظکایحگك آو اوث که يیكوی اِلی
ؾق ؾقوو ٨كؾ و ؾق هحى شاه١ه ال آو اقليهای ايىايی اوث و همیى يیكو
جکاهل وى ٪هیؾهؿ .ال هًٝك وكٌث و واؼحاق وشىؾی ايىاو که بًگكین،
هك ايىايی به ؾلیل بكؼىقؾاقی ال ٙ٨كت کمال٘لب ،آقهاوؼىاه و اقليشى،
يیكو یی بال٭ىه بكای شكیاو ظ ٫ؼىاهؿ بىؾ.
 .2 .8بمای حك به هرابۀ هًفؼث

٬كآو آيچه قا ؾاقای هً١٩ث اوث هايؿگاق ه١ك٨ی هیکًؿ و ظ ٫قا ؾق شكیاو
جاقیػ اهك ؾاقای هً١٩ث هیٌمكؾ .آیه  17وىقه ق٠ؿ ،که پیًجك ـکك ٌؿ ،به
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همیى يکحه اٌاقه ؾاقؾ .هٙهكی ـیل ایى آیه هیگى یؿ; :ب٭ا ال ّآو ياٟ٨بىؾو و
وىؾهًؿی اوث< بیوىؾها ،بیؼاِیثها ،بی٨ایؿه ،ظفٌ٦ؿيی و ال بیى

ق٨حًی و هعکىمايؿٕ :آثار .ٔ438/3 ،بك ایى اوان هیجىاو ال ب٭ا و هايؿگاقی
اهك ؾاقای هً١٩ث ٕکه ظ ٫يیم ایىگىيه اوثٔ به ً٠ىاو وًث و ٬ايىو ؾق
جاقیػ یاؾ کكؾ.
 .7 .8هیشاخ ايبیا

ؾوحاوقؾ ههن ظٕىق هىحمك ايبیا ؾق هؿجی ٘ىاليی ال ظیات ايىاو ،یاؾآوقی
هؿاوم اقليهای اؼال٬ی و هً١ىی اوث که ههنجكیى پٍحىايه ظكکث جکاهلی
ايىاو هعىىب هیٌىؾ .اکرك کايىوهای ٠لمی ؾق گفٌحه با ايگیمههای
هفهبی ٌکل گك٨حه اوث .اهكول يیم ههنجكیى هئل٩ه هى یثوال شىاهٟ
ايىايی ،هفهب اوث و هًىل هفهب کايىو شىٌاو اقليهای اؼال٬ی و
الهامبؽً ايىصام و وظؿت ايىاوها اوث.
هٙهكی ؾق جبییى ي٭ً ايبیا ؾق جکاهل جاقیؽی ٔمى جؤکیؿ بك جؤذیك
ج١لیمات پیاهبكاو ؾق وه لهیًۀ ج١لین و جكبیث ،اوحىاقواؼحى هیرا٪ها و آلاؾی
ال اواقتهای اشحما٠ی ،جؤ کیؿ هیکًؿ که وؽى هاقکه و پیكوايً که ؾیى،
بىؾهايؿ ،یاوه و بك ٔؿ ظ٭ای ٫جاقیؽی اوث .ال يٝك وی ،جًها قاه پفیك٨حى
ایىگىيه ٨لى٩ۀ جاقیػها ياؾیؿهگك٨حى ظ٭ای ٫جاقیؽی اوث .ال ؾیگك وى،
هٙهكی يٝكیه يیچه ؾق ایى لهیًه قا يیم ؼال ٦وا ٟ٬و ياؾقوث ٬لمؿاؾ
هیکًؿ .يیچه ه١ح٭ؿ بىؾ پیاهبكاو و ٌكای ٟبه هؽال٩ث با یگايه ٘ب٭ۀ پیٍكو و
جکاهلبؽً جاقیػ ،یً١ی لوقؾاقاو و ذكوجمًؿاو ،بكؼاوحهايؿ و به همیى ؾلیل
٠اهل جى ٧٬و ايعٙاٖ جاقیػ بىؾهايؿ ٕآثار.ٔ034-039/9 ،
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يحیجه

هٙهكی بكای اٜهاقيٝك ؾقباقۀ قويؿ جاقیػ ،قویکكؾی ٨لى٩ی ؾاٌحه اوث که
به يٝك هیقوؿ جًاوب بیٍحكی با پكوً ال ویك جکاهلی جاقیػ ؾاقؾ .او با
جؤکیؿ بك ٬ايىيمًؿی ٨كآیًؿ جاقیػ و ظاکنؾايىحى اِل ٠لیث بك ظىاؾخ
جاقیؽی بیى گفٌحه و ظال و آیًؿه جاقیػ اقجباٖ بك٬كاق هیکًؿ و به ایى جكجیب
پایههای هً١اؾاقی اوحمكاق جاقیؽی قا ٨كاهن هیآوقؾ.
جؤکیؿ بك ُب١ؿ الهی جاقیػ و جعلیل ظ ٫و با٘ل ال يگاه هٙهكی ههنجكیى
ً٠اِكی اوث که شهثگیكی جکاهلی جاقیػ قا قوٌى هیکًؿ .يگاه کالو
هٙهكی به شكیاوها و ظىاؾخ جاقیؽی ال ٤لحیؿو به ؾام بؿبیًیهای ياٌی ال
پكیٍايیهای شمئی و ه٭١ٙی شلىگیكی هیکًؿ.
قوي هٙهكی ؾق جکیه بك هئل٩ههای کالو و پكهیم ال شمئیيگكی هبحًی بك
ایى يکحه اوث که بكقوی ظىاؾخ شمئی ال ایى ٬ابلیث بكؼىقؾاق يیىحًؿ که
بحىاو بك هبًای آيها اقلیابی ال ٨كآیًؿ کل جاقیػ به ؾوث ؾاؾ.
ؾق يگاه هٙهكی٬ ،ايىيمًؿی شاه١ه و وًثؾاقبىؾو جاقیػ با اِل اؼحیاق و
ای٩ای ي٭ً ايىاو ؾق هىیك جاقیػ هًا٨ات يؿاقؾ .به همیى ؾلیل ،جاقیػ ؾق
وًثهای الهی ال ايىاوهای ظ٫گكا اوث ،یا به ج١بیك ؾیگك ،جاقیػ ،هىیك
گاميهاؾو ايىاو ظ٫گكا ؾق هصكای وًثهای الهی اوث.
هًابغ
٬كآو کكین.
اؾواقؾل ،پل ٕ .ٔ0732فلطفۀ جاریخ :هجمىػه هماالت ،جكشمه :بهماؾ والکی ،جهكاو:
پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگی.
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اوحً٩ىقؾ ،هایکل ٕ .ٔ0784درآهذی بر فلطفۀ جاریخ ،جكشمه :اظمؿ گلهعمؿی ،جهكاو :يی.
الىیكی ،هعىى ٕ; .ٔ0729ايؿیٍه ههؿویث و جمؿو يىیى اوالهی ،:ؾق :ايحظار هىػىد،
ي.96-3َ ،49
البؽاقی ،هعمؿ بى اوما٠یل ٕ .ٔ0410صذیخ بخاری ،بیكوت :ؾاق اظیاء الحكاخ
ال١كبی ،ز.07
ش٩١كی ،هعمؿج٭ی ٕ .ٔ0762جرجمه و جفطیر يهجالبالغه ،جهكاو :ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ
اوالهی ،ز.06
الؿاقهی٠ ،بؿالله بى ٠بؿالكظمى ٕبیجأ .ضًى الذارهی ،بیكوت :ؾاق الکحاب ال١لمیة ،ز.9
قٌاؾ٠ ،لیاکبك ٕ٨; .ٔ0787كشام ٬ؿوی جاقیػ ،:ؾق :لبطات ،ن ،2ي.76-07َ ،77
وكوي٠ ،بؿالکكین ٕ .ٔ0728فلطفۀ جاریخ ،جهكاو :يٍك پیام آلاؾی.
الّؿق ،ویؿ هعمؿ با٬ك ٕ .ٔ0401المجمىػة الکاهلة لمؤلفات الطیذ هذمذ بالر الصذر،
بیكوت :ؾاق الح١اق ٦للمٙبى٠ات.
٘با٘بایی ،هعمؿظىیى ٕ .ٔ0734غیؼه در اضالم٬ ،ن :ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی.
هّباض ،هعمؿج٭ی ٕ .ٔ0768جاهؼه و جاریخ از دیذگاه لرآو ،بیشا :والهاو جبلی٥ات اوالهی.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0721لیام و ايمالب ههذی (ع) از دیذگاه فلطفۀ جاریخ ،جهكاوِ :ؿقا.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0733هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز.9
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0788هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز.7
يىـقی ،ظىیى٠لی ٕ .ٔ0732فلطفۀ جاریخ ،جهكاو٘ :كض يى.
پیيىؽث
 .1البحه ايىاوها قا بایؿ ؾق ٔمى ٘ی ٧گىحكؾهای ال ظ٫گكایی جا با٘لگكایی ؾیؿ و ال
ؼٗکٍیهای ٤یكوا١٬ی که چهبىا با ه١یاقهای ش٥كا٨یایی ،جمؿيی و ظحی هفهبی ،ايىاوها
قا بهقاظحی و به گىيهای وٙعی به ؾو ؾوحۀ ظ ٫و با٘ل ج٭ىین هیکًؿ ،پكهیم کكؾ.
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