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ػَ هاّلت، اًتضا  رّي اص تعلي ّؼـتی اؿـلاء    تشاػاع اكالت ٍخَد ٍ اعتثاسی تَدى هاّلت، اص یه

راسخی تَدُ ٍ تشگشفتِ اص ػمف ٍخَدّای راسخی اػت. ٍ اص ػَی دیگش تلي اًذیــوٌذاى ارـتال    
ِ ا ًحـَ اكـالت ـ یـا      ًحَ تثعلت اص ٍخَد تاؿذ ًِ تِ ػت وِ آیا هاّلت تحمك راسخی داسد ـ اگشچِ ت

ّلچ ًحَ تحممی ًذاسد؟ تٌا تش ًظش تشری اص اًذیـوٌذاى، هاّلت ّلچ ًحَ تحمك رـاسخی ًذاؿـتِ ٍ   
ًحـَ حملمـت تـش     تٌْا دس رّي هَخَد اػت. هَطي راسج ًلض تٌْا هَطي ٍخَد اػت، ٍلی هاّلت تِ

ِ  ٍخَد راسخی كادق تَدُ ٍ حاوی اص آى اػت، ًِ تِ رـَد ایـي ػـؤال هطـشح      ًحَ هداص. لزا رَدتـ
ؿَد وِ چگًَِ چلضی وِ ّلچ ًحَ تحممی دس راسج ًذاسد ٍ فمط رٌّی اػـت، حـاوی اص رـاسج     هی

استثا  تا ّن تَدُ ٍ ّش یه هَطي خذایی اص دیگشی داسد اًِ ایـي،   اػت؛ صیشا دٍ چلض ّؼتٌذ وِ تی
اػت ٍ ًِ آى، ایي( ٍ ایي هؼتلضم حىایت تذٍى هحىی اػت وـِ هحـال اػـت. دس ایـي همالـِ      آى 

ؿَد هؼألِ تا سٍؽ تثللي ٍ تحلل  هَسد تشسػی لشاس گلشد. ًتلدِ تحث ًلض ایي اػـت وـِ    ػعی هی
هطاتمت تلي رّي ٍ راسج، تطاتك هاَّی ًلؼت، تلىِ هطاتمت ٍخَدی اػت. یعٌی حىایت تلي دٍ 

سد. اها ًِ اص لثل  حىایت ٍخَد راف تا ٍخَد راف دیگش، تلىِ هطاتمت تلي ٍخـَد  ٍخَد تحمك دا
 .تشتش ٍ ٍخَد فشٍتش
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 همذهِ

اىایا افمیانم٦اهیمؽهىی،تىهام٦اهیمماهىیوم٦اهیم٥لن٦یباعاؿداؿتعآػاىتهوصااکیاف
ػهىؼ>بـعال٣م٦اهیممىٖ٪یکهماىٕهعاؿریهنتىؼوؽا واوٍا٣وصاز آوهاؿاويانمی

آنتىهاػؿؽههبىػهواؿتعإیبااىیا عاؿریوؼاؿواؼ،بلکاهصااکیافاصکاا وصااز م٦ااهیم
.(188، ص8، ز1197 )هـهشی،مىرىػػؿؽهههنتىؼ

ـا٧ٓ ػاوىاؼکاههایچؿااماـیاٝتعااؿیمای:وراىػ;م٦هى بـعیافاوؼیيمىؼانٔمخلىیظاى
، 1174)عدهشوسدی، اٍااحتامات:ماهیت;عاؿریتیوؼاىتهوتىهاػؿمىٕهؽههمىرىػامتو

ـاماك٩اٝؼه(31، ص4؛ همدى، ز41، ص1ز ـاب ـاؿػؿ:>فی هـویقیکهافتض٪٨ومىرىػبىػنآنتک
ـاؿ:.باىؼتىاوؼامـٝیىیوعاؿریورىػزف آیؼ،ومی همنىیهوىنافتض٪٨ورىػػؿعاؿدتکا

ػؿم٪اباال،(.43)همدداو، ص آیااؼ،مىرااىػعاااؿریویناات،بلکااهاٝتعاااؿیامااتآنزف ماای
 شدیشثصی، )طذسثدذنىػاوؼٍؼؿاحمتأحهیهورىػؿاامـیعاؿریوماهیتؿاامـیاٝتعاؿیوؽهىیمی

(.41ص ،1131همى، ؛ 7ص ،1194 همى، ؛113ص ،1171 همى، ؛19ص ،1ز م،1891
ؿوػ:کاؿمیاٝتعاؿیبـػومٞىابه

بهآنهنتىؼ.یٞىیهمورىػػؿعااؿدتض٪ا٨ػاؿػاح٤ٓیابهمٞىایباحتعٜامتکهبـعی٩ائل
ـکتػمتمىرىػ ـکتعىػکاؿکهباص وهمماهیت.اماماهیتبهتعٜورىػمىرىػامت>وٚیـص

ـکتػؿهـػوبهمی ـکاتوضىىػ.باایىکهص ـکاتػماتمىرابص ىص٪ی٪تتض٪ا٨ػاؿػ،امااص
ـکتعىػکاؿویقتض٪٨وؼاىت.تض٪٨وراىػویاقمىراب ـکتػمتوعىػ،ص عىػکاؿامت.اگـص
تض٪٨ماهیتامت،اماوهبهایهمٞىاکهماهیتامـمنت٪لافوراىػامات.بلکاهباهٝایهوراىػ

هیت.ورىػبهاٝتعااؿیوماهیاتمىرىػامت.یٞىییکوا٩ٞیتامتکههمورىػامتوهمما
>هماى،98ً،٥1392یاّی،بهاٝتعاؿیػیگـ،ماهیتتٞیهورىػامتوورىػتض٪٨بغوآنٔ

ٓ.4:7ً،4،د7;45
بهآوىؼ.یٞىیىی اٝتعاؿیهیچوضاىبٓیابهمٞىایباحٞـُواحمزافامتکهبـعیویق٩ائل
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وا ؽههمىرىػبىػه،وحیافبابمزاافباـىای تض٪٪یػؿعاؿدوؼاؿػ.بلکهػؿمىٕهػیگـیبه
کاهآبرااؿیىىػواوػانراؿیامت،ػؿصاحیٕىؿکهگ٦تهمیىىػ>همانعاؿریویقإال٧می
ـاؿامت،رـیانافبابمزافبـواوػانویقإاال٧امتوهواوػان.امابه ـ٩ عإـاؿتعإیکهبیىيانب

یتػاىتهوماهیتامـیؽهىیامت.یٞىیورىػاونانػؿىىػ.بـایهاماك،تىهاورىػعاؿرمی
؛ همدى، 44ق، ص1111هظدباض ندضدی،  ؛41ص ،1199 )ؿباؿبدان،،عاؿدتض٪٨ػاؿػ،وهماهیاتاوناان

 (. 113، ص1، ز1178
ػؿٍىؿ اولکهمٖاب٪تؽههوعاؿدمعتىیبـتٖاب٨ماهىیامات،ماهیاتؽهىایمٖااب٨

ـاماهیتبهآیؼومیماهیتعاؿریبىػهوميکلیپیو وضىص٪ی٪تػؿعاؿدمىرىػامت،اما>فی
همنىایه1وضىاٍاحتٓ،ػؿوتیزهماهیتؽهىیصاکیافماهیتعاؿریامت.بهتعٜورىػٔوهبه

ـاویاقیباهواا ػؿٍىؿ ػو کهصکایتماهیا افبابمزافامتميکلیزف ومای آیاؼ>فیا
وضاىمزاافىىػبههىیمٖاب٨آنباىؼ.افایهؿوگ٦تهمیماهیتػؿعاؿدمىرىػوینتتاماهیتؽ

ـایبـآنٍاػ٧امت.همان ٕىؿکهإال٧رـیانبـواوػانمزافیاماتوهایچوضاىرـیااویبا
مافوینات،تىهاماهیتعاؿدواوػانحابتوینت،إال٧ماهیتبـورىػویقافبابمزافبىػهووه

ٓ.4649ً،٧489نتو٥٪ٔمزافًاٍاػ٧امتٕٔعإعایی،بلکهص٪ی٪تًاٍاػ٧بـعاؿدویقوی
ماافویناتوهایچوباورىػایىکهماهیتعاؿداوؼؿأیػاػه:ٍؼ٧ص٪ی٪ی;امابـعیویقبه

وضىتض٪٪یػؿآنوؼاؿػ،وحیص٪ی٪تًاٍاػ٧باـعااؿدامات.ػؿوتیزاهمىا٥ااتیبایهٝاؼ تض٪ا٨
(:81، ص1، ز1184؛ عبىدنث،  93ص ،8 ، ز1197 )هـهشی،ص٪ی٪یػؿعاؿدباٍؼ٧ص٪ی٪یوینت

 اػهت،  ٔٛجٛد وٝ "اِف" أا اػت. ٔٛجٛد "اِف" ٞٓ ٚالقاً اػت ٚ ٔٛجٛد "اِف" پغ

ٖ  أا اػت. ٔٛجٛد "اِف" ٚجٛد حمیمت، دس. اػت ٔٛجٛد ٚجٛد تثـ تٝ  اص "اِهف " چهٛ

ٓ  ٔهى  ٔا جٟت اصایٗ ؿٛد، ٔى ا٘تضاؿ خاف ٚجٛد یه اص ٚجٛدؽ، ٛ  "اِهف " ٌهٛیی  دٔٛجه

 (68ص ،9 ج )مطهرى، .اػت

ـاماهیاتػؿعااؿدبىابـٍؼ٧مزافیماهیتبـمىرىػعاؿری،اىکاحی متىرهآنوعىػ>فیا
ـ٥یإال٧ماهیتؽهىیبـمىرىػعاؿریافبااب تض٪٨وؼاىته،بلکهػؿؽههمىرىػامتوافٕ

یٍاؼ٧ص٪ی٪ای،و٤ٍبهصالمتٞل٨ىی امت.حؾاافبابمزافامتوهص٪ی٪ت.اماباـمعىاا
ـایهویاقیکاهػؿعااؿد آونهػؿعاؿدمىرىػامتورىػامتوماهیتتىهاػؿؽههامت.بىاب
امت١یـافویقیامتکهػؿؽههامت.پلوگىوهٍؼ٧ص٪ی٪ایباـآنػاؿػ؟عااؿدافماىظ

                                                                                                                     
ًاقؼیها الؼیًیهاألاو الذ  فو وذه المط;.1 ً او بمؼًهو او لكهل هًىمها ال ً  ي الماویا كلیىما هًصه اّای،٥ٔی:ا او الًص

.4ً،65ٓ،د:459
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هاهورىػامتکهٝیهمىيأاحـامتوماهیتافمىظم٦هى امتکه٥ا٩ؼاحـامت.وهورىػبهؽ
همااویبایهؽهاهوعااؿدگاؾاؿػ.پالماالکمٖاب٪اتوایاهآیؼووهماهیتبهعاؿدپامیمی

وینت؟
تـ،ایهميکلتىهابهماهیتاعتَاًوؼاؿػکهوگىوهباٝؼ مىرىػیاتآناحعتهباوٚـیػ٩ی٨

ػؿعاؿد،صکایتص٪ی٪یافعاؿدػاؿػ.بلکهمياکلتماا م٦ااهیممىراىػػؿؽهاهامات،واه
ـاماكایهمعىاهیچمٞىاییػؿعاؿدمىرىػوینات،صتایم٦هاى م ـاب اهىیووه١یـماهىی>فی
ـاػص٪ی٪تورىػامتوهم٦هى آن.:ورىػ; ـام ورىػٝیهمىياأاحاـاماتوآوناهػؿؽهاه1>فی

ـایه امت٥ا٩ؼاحـامت.پلآونهکهػؿعاؿدامت،١یـافآنویقیامتکهػؿؽههامات.بىااب
ـػهوبهؽههومیویقی ـگقعاؿدؿاؿهاوک آیؼ،بلکاه٥٪أم٦هاىمیافآنکهٝیهمىيأاحـباىؼ،ه

ىىػکهصاکیافعاؿدوٝىىانميیـباهآنامات.پالایاهمياکل،ٝماىمیػؿؽههصاٍلمی
ىاىػ،وگىواهباهٍاؼ٧امتومغتٌبهماهیتوینت.یٞىیو٩تیپایؽههافعاؿد٩ٖاٜمای

ىىػ؟یص٪ی٪یآناؽٝانم
ـ٥تهىىػکهماهیتوػیگـم٦اهیمویقمخلص٪ی٪اتوراىػػؿعااؿدتض٪ا٨ ـایهیابایؼپؾی بىاب
ص٪ی٪یػاىتهومىيأاحـامتااگـوهبهتعٜورىػباىؼا،یابایؼٍؼ٧مزافیآنمىؿػ٩عىلوا٩اٜ

اػهىاىػىىػکهمىرىػیتماهیتو١یـماهیتو٤ٍبهصالمتٞل٨ىی امتویابایاؼپاماظػ
کهػؿعاؿدوینت،وحیصااکیافآنامات.ػهؼػؿصاحیکهوگىوهصکایتؽههافعاؿدؿطمی

کهمضالامتصاکیبؼونمضکیباىؼ؟ػؿصاحی

 عذم تحمك هبّیت دس رّي

ویاقافٕىؿکلیمٞاویؽهىیبـعاؿد،ػؿاوحایه٩اؼ ماهیاتؿا٩ائلیهبهٍؼ٧ص٪ی٪یماهیا وبه
ـابىابـاٍاحتورىػواٝتعاؿیتماهیت،مىٕهؽههویاقماىٕهوراىػماصتؽههمی فػایىؼ>فی

ٕىؿکهعاؿدهنتیمضِاماتوهایچماهیاتوامتوعاؿریتمٖل٨ىاملآنامت.همان
مٞىاییػؿآنتض٪٨وؼاؿػ،ؽههویقهنتیمضِباىػهوهایچماهیاتومٞىااییػؿآنرایگااهی

ـامااكاٍااحتػؿاواعـبضجورىػؽهىیبهایهمٖلباىاؿهمیهیؼمٖهـیوؼاؿػ.ى کىؼکهب
ورىػواٝتعاؿیتماهیتکهعاؿدهنتیمضِامتوماهیا تىهاػؿؽههمىرىػوؼ،عىػؽهه

                                                                                                                     
ً  في   و  األصل األيل.;1 ً یا ي الماویا  بغ له شي  كل  الًص ً ه  ي  و دقیقا كل شي  ء وً األصل في المًص ء وً يذهً يصه

كثر المتأخریى  يه هى المؼقًالل الثايیا ي األههًل االيتساػیها  ً  كما زػمه   الخاص به  يو هاویته ي شیئیته ي لیص الًص
مي بىا  هر في الخالج بل د  القًل فیه  و یقال ئيه هى الىًیال الؼیًیا التي ال یذامیىا  هر موًي ي ال یمكهى التي ال یذا

ً ي  ٓ.4:7،ً; ،د4:;4ٍٔؼؿاحمتأحهیه،:اإلشالة ئلیىا ئال بطریخ الؼرفاو الشى
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ـاؽههویقعىػعاؿدامت.ؽهاهوٝایهو٩تایبااهامم٪ایناه ویقافایه٩اٝؼهمنتخىیوینت>فی
ىىػکهایهؽهىیامتوآنعاؿری.امابؼونم٪امایه،عاؿریاتلباهمگ٦تهمیىىػ،ػؿت٪ابمی

ـایهمناأحهاٍااحتوراىػومٖل٨ىاملعىػؽههویقمی ىىػ.پلؽههویاقعااؿدامات.بىااب
اٝتعاؿیتماهیتبایؼػؿمىؿػمىرىػا ؽهىیویقؿٝایتىىػ.یٞىیاٍاحتباهوراىػ،وماهیات

 ػؿؽههویقمىرىػوینتىؼوؽههویقهنتیمضِامتومـایىکهباهاٝتعاؿیامت.پلماهیا
ىىػ،همیهامتکهورىػىاملؽهاهویاقهناتگ٦تهمی:ورىػؽهىی;ماهیا مىرىػػؿؽهه

(.111، ص8 ، ز1197 )هـهشی،
ـایهافمىیماصتؽهه،ماصتورىػامتوهماهیت>مخالعااؿدکاهمااصتوراىػ بىاب

آنتض٪٪یوؼاؿػ.پلآونهصکایتافاىیا عاؿریػاؿػورىػؽهىایاماتواهامتوماهیتػؿ
ماهیت.یٞىیتٖاب٨بیهؽههوعاؿد،بیهورىػؽهىیباورىػعاؿریامت.ورىػؽهىیصااکی
امتافورىػعاؿریکهمضکیومٞلى باحٞـُآنامت.افمىیػیگـ،ػؿؽههتىهایکوراىػ

٥اـُافورىػٝلمکهماهیتوؼاؿػ،بلکهػاؿایم٦هاى اماتوباهمىرىػامتوآنٝعاؿ امت
اگـػاؿایماهیتهمباىؼ،ماهیتعاًعىػؿاعىاهؼػاىتکهماهیتٝلمامات،واهماهیات
مٞلى باحٞـُعاؿری.یٞىیهـورىػیتىهاػاؿاییکماهیتمغَىًبهعىػاماتواهوىاؼ

ـایهاگـصکایتب یهورىػعاًؽهىیباوراىػعااًعااؿریباىاؼ،ماهیتبیگاوهافهم.بىاب
ماهیتىی عاؿریکهمٞلى باحٞـُامت،ػاؿایهیچوضاىوراىػیػؿؽهاهوغىاهاؼباىػتاا

ٝىىانصااکیافاوػؿعاؿدمض٪٨امتکهویقیػؿؽههبهایصاکیافآنباىؼ.ػؿوتیزهمضکی
ـازف می کاهبااتعآؽههوعاؿد٩ٖٜىىػ.ػؿصاحیآیؼاؿورىػوؼىتهباىؼوایهمضالامت>فی

تض٪٨ٝلم،مؼٝاآنامتکهٝلمبهعاؿدػاؿیم.اماباوهویقیبهعاؿدٝلامػاؿیام؟ویاقیػؿ
>عىاهماهیتاووعىاهورىػاو.م٪ابلىی عاؿریػؿؽههمىرىػوینت

   ٍجَد علن، ٍجَد ثشتش هَجَدات هبدی
ـتـٝلم امت.یٞىیورىػٝلماىؼوا٩اىیافوراىػمٞلاى بااحٞـُػؿ٩ؼ ػو ،بضجافورىػب

امتووىیهورىػیمَؼا٧واصؼم٦اهیموماهیا متٞؼػامات.یٞىایهامػاؿایم٦هاى عاىػ
٥ـُٝلمػاؿایماهیتباىؼ،همػاؿایماهیاتعاىػامتوهمصاکیافمٞلى باحٞـُواگـبه

ػاماتکاهمَاؼا٧م٦هاى وماهیاتامات.امتوهمػاؿایماهیتمٞلى باحٞـُ.یکوراى
مَؼا٧م٦هى ٝلمومَؼا٧ماهیتمٞلى بااحٞـُ.ػؿػووراىػٝـّایممکاهویناتوراىػ
واصؼصاکیافماهیا مغتل٤باىؼ،بلکهتىهامَؼا٧یکماهیاتاماتوماهیاا ػیگاـافآن

ویناتوراىػهاـىىػ>مخاًلورىػاونانوورىػػؿعتکهػؿٝـُهمهنتىؼ،ممکهملبمی
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یکمَؼا٧وصاکیافماهیتػیگـیباىؼ.یٞىیورىػاونانمَؼا٧ماهیتػؿعتووراىػآن
ؿاػاؿػو:ماهیاتاوناان;وینتوورىػػؿعتػاؿایماهیتاونانوینات.بلکاهوراىػاوناان

امتوماهیتاونان:ماهیتػؿعت;ىىػوورىػػؿعتمَؼا٧ماهیتػؿعتافآنملبمی
ىىػ.تىهاػؿػوورىػیکهػؿٕىلهمباىاىؼویکایا٩اىیواکمالافاونانافآنملبمیو١یـ

ـتعهاٝلیواکملویاقوراىػػاؿػ>امااباه تىانگ٦تػیگـیباىؼ،می وضاىورىػ٥ـوتـػؿورىػم
ـتعهاٝلیوارؼورىػا ماػونعاىػومَاؼا٧صمالماهیاا وم٦ااهیم اٝلیواىـ٣.ورىػم

ـتـواٝلیعىاهؼبىػ،واگـبـىاؼ وراىػا٥اقوػهىاىػ،باـمتٞؼػام توباحتعٜاحـمىٚىؿویقب
ـاتبماػونویقا٥قوػهعىاهؼىؼ: رامٞیتآنونعتبهم

ء اػهت   ء وٝ ٔٛجٛد تٝ ٚجٛد ایٗ ؿى ٔحاَ اػت وٝ دس دٚ ٔٛجٛد فشضى ٔاٞیت ایٗ ؿى

ٔغایش تا ٚجٛد ایٗ تاؿذ  ٔثهُ  ء دیٍش تـٛد، دس كٛستى وٝ ٚجٛد اٚ  ٔٛجٛد تٝ ٚجٛد ؿى

ایٙىٝ ٔاٞیت ػًٙ دس ٚجٛد ؿجش ٔٛجٛد تاؿذ یا ٔاٞیت ؿجش دس حجش ٔٛجٛد تاؿذ )اٌش 

چٝ دس آ٘جا ٞٓ یه ٘حٛ عِٛیتى دس واس اػت(. ِٚى دس دٚ ٚجٛد عِٛى وهٝ یىهى اص ایهٗ    

دٚ ٚجٛد الٛى ٚ اوُٕ اص ٚجٛد دیٍش تاؿذ )یقٙى ٕٞاٖ ٚجٛد دیٍش دس ایٗ تاؿذ تها یهه   

تش(، ٔا٘قى ٘ذاسد وهٝ ٕٞهاٖ ٔاٞیهت ٔٛجهٛد تاؿهذ تهٝ        تش ٚ دس یه دسجٝ فاِی سجٝ وأُد

ٗ "ٚجٛد ایٗ. تشاى ایٙىٝ ٚجهٛد    .اػهت، ِٚهى دس دسجهٝ تهاالتش     "آٖ"ٕٞهاٖ ٚجهٛد    "ایه

   (413ص همان،)

ـػامتوورىػعاؿریماػیمی ـػونعتباهمااػیباىؼػؿمضلبضجویقورىػٝلممز ومز
ورىػکاملصاکیافوراىػواا٩ٌوبااحتعٜصااکیافؿکاملمىرىػامت.پلکاملامت.وا٩ٌػ

ـػهو ماهیتآنویقعىاهؼبىػ.وهبهایهمٞىاکهمزمىٝیافماهیا ماػونعاىػؿاػؿعاىػرماٜکا
اوؼ.بلکهورىػیبنایٔواوعاؿیافماهیا مغتل٤وممتافافهمهنتىؼوتىهاػؿکىاؿهمرمٜىؼه

متکهػؿٝیهبنإتوارمالىاملماهیا گىواگىنامتوهـوهبـبنإتآنا٥اقوػهارماحیا
ـاػافورىػرمٞیایاهویناتکاهىىػ،ىمىحیتآنبـم٦اهیموماهیا بیيتـمیمی ـایهم ىىػ.بىاب

اواؼوویکهىیتاٝتعااؿیؿاتياکیلػاػههایمغتل٤ػؿکىاؿیکؼیگـرمٜىؼهمزمىٝیافورىػ
ـػ،بنایٔه ـتـٝلم،ورىػیمز ـرق صاکیافماهیتعاٍیباىؼ١یـافرقئیػیگـ.بلکهورىػب

ـتـهـیکافایهورىػا عاٍهویقبىػهامات. وارماحیامتکهػؿٝیهبنإتوارمال،ورىػب
: ػؿوتیزههمم٦هى ٝلمبـآنٍاػ٧امتوهمماهیتمٞلى باحُٞـ

كاو المىجىد ألىى وجىدا و أجن جحصال كاو هعغ سغعاهحه أكثعش األصل الثايي أيه كلما 
و أجمغ اشحماال ػلى الكماالت المحفشلة فعي ععا ش األشعياي هيعشا كمعا   حيطة سالمؼايي
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يظهش هى حعا  المشاجعا االععحكمالية المحذسجعة فعي الكمعا  هعى صعىسر  لعى صعىسر 
 لعى أو جبلع   -صعىسرهحؼالبة ػلى المادر سحغا جكاهل اعحؼذاداجها لمبى  صىسر سؼذ 

الشعحمالها  -هحشلية  لى صىسر أخيشر جصذس هًها جميغ ها يصذس هى الغعىاسك الصعىسية
)صدرالدرنه هى جهة لىر الىجعىد ػلعى هبعادل جلعه األفاػيعل ساجمؼهعا هعغ أحعذيحها 

   (.782، ص8 م، ج1961شیرلزى، 
ض٪ا٨بااحٞـُآن،ىایؼگ٦تهىىػکهبضجاوحیهػؿباؿهماهیاتؽهىایباىػهکاهبىااباـوٚاـت

ورىػیػؿعاؿدوؼاؿػبلکهػؿؽههمىرىػامتوماإالافوگاىوگیصکایاتآنامات،وا ن
بضجافآنمىَـ٣ىؼهوؿویورىػؽهىیوٝلمؿ٥تهکههـیکػاؿایمعضاجمنات٪لیهناتىؼ.

،ٓهیاتمایٞىایٔواؼاؿػعاؿدػؿتض٪٪یوضىههیچکهویقیبیانػیگـ،بضجایهبىػکهوگىوهبه
مياکلبـایهبىػتااتالهکهػؿصاحیامتٔىعههصاکیبؼونمضکیٓ،عاؿریمضکیافصاکی
ـاتابوٝلامٔیٞىایکيااوؼهىاىػػیگاـیراایصلىىػووعایؼبضجبهماهیتوؼاىتهتض٪٨ م

مغتل٤آنکهؿبٖیبههموؼاؿوؼٓ؟
ـ٥تهوافمضلبضجعاؿدويؼه ـا٥یافبضجٍىؿ وگ ـاوهبضجافٝلامػؿص٪ی٪تاوَ ایم>فی

واهگ٦تاهىاؼاػؿ٩اؼ اولبىااباـومنائلاومتووهبضجافورىػؽهىیومنائلآن.بلکهاوىان
بىؼػ.پالٕىؿکهافعاؿدؿعتبـبنته،افماصتؽههویقؿعتبـمیاٍاحتورىػ،ماهیتهمان

ىاىػماهیاتػاىتهوگ٦تاهمایؽههویقمىٕهورىػامتوبضجافورىػیامتکهػؿؽههتض٪٨
اػ٩یا٨عاؿدؿاويانمی اافوراىػعااؿریػهؼوصکایتافمضکیعاؿریػاؿػو تاـگ٦تاهىاىػ

ـایههؼ٣صلىاؼنمياکلتٖااب٨وصکایاتصکایتػاؿػوآنؿاويانمی ػهؼٔوهماهیتآنٓ.بىاب
ـایماهیاتػؿٝایهٍا واحمزافبا ؼ٧ص٪ی٪ایبـعااؿد،بااآنؽههبىػکه٩ائلیهبهتض٪٨باحُٞـ

ؿوبىػهوػؿپیصلآنهنتىؼ.ػؿص٪ی٪تبـاحـ٦١لاتافاٍااحتوراىػباىػکاهتىهااػؿیاکؿوبه
کاههاـػوماىٕهؿاىااملمىٕهٔعاؿدٓرـیانػاػهوافمىٕهػیگـٔؽهه١ٓا٥لبىػواؼ،ػؿصااحی

ـایههیچػاٝیبـآنوینتکهبه ٕىؿصتمماهیتبایؼص٦٘ىاىػ.امت>عىاهؽههوعىاهعاؿد.بىاب
تىاوؼورىػعاٍیباىؼکهتىهایاکماهیاتؿاػاؿامات،گ٦تاهافمىییویقوىنورىػػؿؽههومی

ـتـیباىؼکهػؿٝیهبنإتوارمال،صاکیافماهیا مغتل٤امت. ىؼبایؼورىػب
ىغَایبنایٔػهاؼهىیاتواصاؼ١یـافورىػٝلم،مىاؿػیػیگـیورىػػاؿػکهويانمی

وآنٝعااؿ 1مَؼا٧م٦اهیمومٞاویمتٞؼػامتبؼونایىکهميکلیػؿآنوراىػػاىاتهباىاؼ،

                                                                                                                     
ً   كل   دإوا  و.1 ً وا ي و ً یا وي هطإاق بؼض المؼايي الكلیا في هر با يص یتىا ي وي المطماة في ایر وًیا يص
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وهگ٦تهىؼهامتامَاؼا٧واصاؼهماهارىااكو٥َاىلامتاف٥َلاعیـ.٥َلاعیـاوىان
ـاوراىػعااًهاـمااهیتی،1ماب٨عىػویقهنت،اماورىػعاًهیچیکافآوهاوینات> فیا

ىؼهوػیگـماهیاا امتکهمتمایقافمایـورىػا بىػهوتىهاماهیتواصؼبـآنصملورىػی
ٝىىانمخال،ورىػاونانماهیتاونانؿاػاىتهوماهیاتػؿعاتوامابوىىػ.بهافآنملبمی

ـهافآنملبمی ىىػ.اما٥َلاعیـاونانٔوا٨ٕٓباایىکهواصؼوبنیٔامت،مَؼا٧باحاؾا ١ی
٦هى رىهـوم٦هى ٍىؿ رنمیه٩ٔابلابٞاػحالحاهٓوم٦هاى رنامٕعیٞایوم٦هاى واامیوم

ىىػٔػؿوتیزهوارؼاحـآنبىػهومىراىػزم٦هى صناكامت.همماهیترىهـبـآنصملمی
٥یمىّىٛامتٓوهممَؼا٧ماهیتٍىؿ رنامیهباىػهواحاـامتاؼاػوکياوؿاػاؿامات.

ٝاالوه،مَاؼا٧م٦هاى ىىػواحـؿىؼووماىؿاػاؿامات.باهوامیبـآنصملمیهمنىیهماهیت
صناكبىػهوػاؿایاػؿاکصنیهنت.

ـاُعاؿری٥َلاونانبىػه،وػؿؿتعهمتأعـاف ـاػایهوینتکهم٦اهیممؾکىؿ،اٝ ـایهم بىاب
ـا ـتعهؽا ٥ا٩ؼآنمٞاویوم٦اهیمامت>فی آیاؼٍاىؿ زف مایػؿایاهؽا ٝاؿُبـآنىؼهوم

ـاُورىػ٥ی و٦نهػاىتهو١یـافوراىػمٞـوّياانباىاىؼ>مخالمایاهیوما٦یؼیکاهمخلاٝ
اوؼ.بـایهاماكهمهم٦اهیممؾکىؿویقٝاؿُباـ٥َالٝاؿُبـرنمىؼوػاؿایورىػ٥یو٦نه

یهوینت،بلکهت٢ایـکهوىوا٨ٕبىػهوػاؿایورىػیممتافافورىػمٞـوُعىاهىؼبىػ.ػؿصاحی
بیهم٦اهیممؾکىؿتىهاػؿتضلیلٝ٪لامتکهممتافافیکؼیگـامتوهمنىایهممتاافافوراىػ

کهػؿعاؿدهمهآوهابهوراىػواصاؼ٥َالاعیاـمىراىػىىػ.ػؿصاحیبىػهومضمىلآنوا٩ٜمی
هنتىؼ.

ـایههمان ىاماؿیوؼمَؼا٧م٦ااهیمبایتىإىؿکه٥َلباورىػواصؼىغَیبنیٔمیبىاب
تىاوؼمضلٍؼ٧مٞاویوم٦اهیممتٞؼػباىؼوهـوهباـبناإتوباىؼ،ورىػواصؼٝلمویقمی

                                                                                                                                     


ًفیا ي ملك البؼض قإ یكًو هتؼإ ا ي قإ یكًو يادإا ي یقال له  ًاصب بالماویا ػًإ الذكماء ي بالؼیى الثابت ػًإ الط ال
ًا  هثال   ً  يادإ ي یقال لىا البطیأل الخالصي كالط ً ة بًص ي قإ  كًو  الماویا البطیطا ي المؼايي المتؼإ ة قإ  كًو هًص

 ً ً ة بًص ًم صًطه هى ها  ه ي وً الجطن الًاهي ي هًص ًاو المأخ  ال هتؼإ ة ي یقال لىا المركب الخالصي كماویا الذی
ـافییهؼٍٔؼؿاحصًل ه ي وً الذطاش  فطله هى .8ً،486ٓ ،د4:;4،ىی

ً  ملك ال».1 ً  ي صإقه ػلیه  و یكًو يصً ه يص مؼًو األصل الثالث  يه لیص یلسم هى  ذق  كل هؼًو يًػي في هًص
ً  الشي ً  هتمیسا ػى ایره هى المؼايي الخالصي ػى هاویته يدإه ألو يص  -ء الخاص به وً ها یكًو بذطب ملك الًص

ً  اإليطاو هثال   ً  الذی فًص ًاو ي ئو اشتمل ػلولیص يص ًا ًاو بما وً دی ً  الذی ً  الًبال دإه ي هؼًاه ي ال يص و وً يص
ـافییهؼحٍؼؿأ«دإه ي هؼًاه ي وكذ ي ئو اشتمل ػلو ٓ.489ً،8د ،4:;4،ىی
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ٕاىؿىىػ>همااناىؼیتوا٩ىائیتآنا٥قوػهىىػ،بـٍؼ٧م٦اهیموماهیا بیيتـبـاوا٥قوػهمی
تا امتوعىػوعا ػؿم٪اینهکهػؿمٞاػن٥َلاعیـ،مَؼا٧مٞاویکمتـیونعتبهورىػوعا

باورىػصیىاوا مَؼا٧مٞاویکمتـامتو٥َلاعیـاونانویقمَؼا٧صملمٞااویمتٞاؼػػؿ
باـ٥َالاوناانصمالرماػووعا وصیىانامت.اماهمهمٞاویمىرىػػؿآوهابه وضاىزبيآـ

زتىهایکمَؼا٧بیيتـومی ـاماهیتبيٓـ ز>فی ؼاىتهومایـمٞاویافآنمالبىىػ،وهبيٓـ
ىىوؼ:می

فاجصاف رله الًحى هى الىجىد أل الىجىد الفصلي سالمؼًى الجًغعي لعيظ كاجصعاف 
المؼشوض سالؼاسض الالصم اجصافا خاسجيا هى حيع   و للمؼعشوض وجعىدا و للؼعاسض 
وجىدا آخش  ر وجىد الفصل االشحمالي و هى الصىسر الًىػية في الخعاس  همعمى فيعه 

ى الجًغي سل  يما يكىو المغايشر و االجصاف في ظعشف الححليعل ... و الممصعىد المؼً
أو المؼايي المخحلفة المىجىدر سىجىدات هحؼعذدر لعذ جكعىو هىجعىدر سىجعىد واحعذ 

سل الًفظ اإليغايية هى حي   و هفهىم الجعىهش  -و هى الًاهك  األخيش لإليغاو  كالفصل
و هفهعىم الًعاهي و هفهعىم الحغعاط كلهعا  -و هفهىم الماسل و هفهىم الجغن الطبيؼعي

هىجىدر سىجىد الًاهك في هزا الًىع اإليغايي ع ... فؼلن هعى هعزا أو األشعياي الكثيعشر 
  (788ص ،8 ج م،1961صذسالذيى شيشاصى، ) .المحكثشر الىجىد جىجذ سىجىد واحذ

ـامنتلق تىاحی٥اماؼامات.افیاک آیاؼف مایماىز٥َلبىػهوػاعلػؿؽا اوهنتىؼ>فی
ـکبافرىلو٥َلامت،وىٛامات ـاماهیتیکهم ٥َلم٦ـوُ،٥َلوعاىؼبلکهوىٛباىؼ>فی

ـاهـوىٝی،٥َلیمایوه٥َل.افمىیػیگـ،تنلنلػؿ٥َىلزف می ٕلعاؼتااافػیگاـآیؼ>فی
وبااؿهاوىاٛمتمایقىىػوهـ٥َلیاگـ٥ـُىىػ،همهارىاك٥َىلمااب٨ؿاعىاهاؼػاىاتوػ

وهایتاػامهعىاهؼیا٥اتوػؿوتیزاهمناتلق تنلنالویافبه٥َلػیگـعىاهؼبىػوایهامـتابی
ـاهارىااك ـا٥َلم٦ـوُهما امت.افرهتػیگـویق٥َِلم٪نم،مىّىٛعىاهؼبىػوهم٪ّنم>فی

مىرابکىاؼوهاـماهیاتواىٝیاوؼماهیتوىٝیایزاػمایو٥َىلماب٨کهارقا او٥ـُىؼه
ـایهص٨ایهامتکاه٥َال صَىلاوىاٛافارىاكامتوهمهایهتىاحی،٥امؼوبإلامت.بىاب
ـاوراىػ٥ا٩اؼاراقا رىنایو وضىهورىػامتوهماهیتوػؿوتیزه٥ا٩ؼارقا ماهىیامت>فیا

٥َلیامت:
سمًضلعة  ححعى ال جكىيعا -ثن ال سذ أو يكىو لمادجه و صىسجه ضشب هى االجحاد في الىجىد

الحجش المىضىع سجًا اإليغاو و  ال فلن جكى الماهية هاهية واحذر و جهعة الىحعذر أيمعا 
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جىجذ في جايا الصىسر ال في ياحية المادر ألو الصىسر هعي ألعىى جحصعال هعى المعادر 
ػبعاسر ػعى كعىو الصعىسر  -أليها هفيذر المادر كما سيى في هىضؼه و كىيها جهة الىحعذر

الحعي سؼمعها سعءصاي المعادر  -سعًفظ راجعه لحمعل جميعغ المؼعايي كالحغاط هثال هصعذالا
كمفهىم الجغن الًاهي ال ساو يكعىو رلعه المؼًعى جعضي للماهيعة و  ال لكعاو المفعشوض 
 .فصال يىػا و المفشوض جًغا لًىع جًغا لفصله و المفشوض فصال همغما فصاَل همىهعا

 (782، ص 8 م، ج1961صذسالذيى شيشاصى، )

ـایهارىاكو ٥َىلماب٨افحىاف ورىػ٥َلاعیـهناتىؼ.امااواهافحاىاف عااؿریکاهبىاب
ورىػی١یـورىػملقو عىػػاؿوؼ،بلکهافؽا وهىیت٥َالاعیاـاوتاقاٛىاؼهوباـاوصمال

ـایه٥ـ٧امتبیهصملایهم٦اهیمبـ٥َلاعیـوصملآوهاباـاوناانکاهماهیاتمی ىىوؼ.بىاب
ـاه ـکعیػاؿایػواٝتعاؿت٦َیلیوارماحیامات،ػؿاٝتعااؿوىٝیواصؼامت>فی ـماهیتواصؼم

رىهـرنامواامیصنااك;ىىػت٦َیلیوٚـبهکخـ ارقا امت.حؾاػؿتٞـی٤اونانگ٦تهمی
ـکبازؿاػه افا ماػهوکهؽاتیا ماهیتاونانؿاتيکیلػاػهوارىاكو٥َىلاوهنتىؼکهبه:متض

نتىؼوػؿاٝتعاؿارماحیوٚـبهوصؼ امتکهٝعاؿ امتافٍىؿ اعیـٍىؿىی عاؿریه
ـا٥ا٩اؼٍىؿ بهىىػ.ػؿایهکه٥َلافآناوتقاٛمی هىگا تٞـی٤،ارقا مىؿػمالصٚهوینات>فیا

ـتـوکاملارىاكو٥َىلماب٨بىػهوبااوراىػواصاؼبنایٔ ارقامتوبلکه٥َلاعیـورىػب
ـایه٥َىلبهمَؼا٧همهآوهامت. تؼؿیذافٍىؿتیبهٍىؿ ػیگـاىتؼاػیا٥تاهتااػؿ٥َالبىاب

ػهىؼ،یاػؿوعاتیتویاازی٨عىػمتى٤٩ىىػ>یاػؿرماػیتمتى٤٩ىؼهومٞؼویا ؿاتيکیلمی
ػؿصیىاویتویاػؿاوناویت.تى٤٩ػؿهـٍىؿتیمنتلق ػاؿابىػنکماز ماب٨امت.پالهماه

ىىوؼواومَؼا٧باحؾا همهایهمٞاوی٦اهیم،یٞىیارىاكو٥َىلبـاوصملمیایهمٞاویوم
وم٦اهیمامت:

أو الماهية المشكبة الحعي لهعا وحعذر هبيؼيعة هعي الحعي أجًاععها و   جىضيح هزا الممام»
فصىلها سحزاي أجضا ها المادية و الصىسية كمعا هعش فعي هبحع  الماهيعة فًمعى  لحلعه 

ها و اػحباس وحذجها و  جمالها فءرا يظعشت  ليهعا  اػحباس كثشجها و جفصيلالماهية اػحباساو 
هى جهة وجىدها الحفصيلي و أسدت جحذيذها فال سذ له هى  يشاد جميغ المؼعايي الحعي 
هي سحزاي جله األجضاي و  را يظشت  ليها هى الجهة الحي هي سها واحعذ و هعي صعىسجها 

ألو الصىسر سغيطة ال جعضي  - يكىو ساألجضايالكمالية و أسدت جحذيذها فهزا الححذيذ ال
لها خاسجا و ال رهًا كما هى الححميك سل ساللىاصم لكى ليغث هزا اللىاصم كغا ش اللعىاصم 
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الحي لها وجىد هيش وجىد هلضوهها سل هي كلهعا صعادلة ػلعى جلعه الصعىسر البغعيطة 
هعغ رلعه   ا و هعيي  ليهع الكمالية هًحضػة هًها سحغا راجها سزاجها هى هيش ايممام شعي

ليغث داخلة في هاهيحها  ر ال هاهية لها هيش اإليية لما عبك أو الصىس الكماليعة لششعياي 
، 9 م، ج1961صعذسالذيى شعيشاصى، )« هي وجىدات هحمعة هحفاوجعة فعي المىجىديعة...

 (.162ص
ـایهاونانػاؿایػوورىػامت>ورىػت٦َیلیوورىػارماحی.ورىػت٦َیلیاوٝعااؿ  بىاب

ـکباوؿاتيکیلمی ػهىاؼامتافهمهارىاكو٥َىحیکهػؿتٞـی٦واوناناعؾىؼهوارقایم
کهٝعاؿتىؼاف:رىهـوٍىؿ اتَاحیهوٍىؿ مٞؼویوٍىؿ وعاتیوٍىؿ صیىاویوػؿآعاـ

یوهگ٦تهىؼ،همهایىهاػؿتضلیلٝ٪لاىىػ.وىانٍىؿ اوناویکه٥َلوإ٪یتافآناوتقاٛمی
افهمممتافبىػهوم٢ایـهمىؼوورىػارماحیاونانٝعاؿ امتاف٥َلاعیـاوناانکاهوراىػ

صمالىاؼهوباهواصؼبنیٔامتوهمهارىاكو٥َىلماب٨بـ٥َلاعیـبـاوبه وضىزبيآـ
ورىػواصؼمىرىػهنتىؼ:

ي فىجعىدا فمذ ػلن سما ركشياا أو لإليغعاو وجعىديى وجعىد جفصعيلي و وجعىد  جمعال»
الحفصيلي أيما يححمك سمادر جىهشية و صىسر اجصالية همذاسية و صىسر هعي هبعذأ الًمعى 
و الحغزية و أخشى هبذأ الحظ و الحشكة االخحياسية و أخشى ياهمعة فيمعا  فعي حعذا أيعه 
جىهش لاسل لشسؼعاد يعام حغعاط هعذسن للكليعات و هعزا األجعضاي هحشجبعة فعي الىجعىد 

و كلما يحشجا ػلى األلذم األخظ و يلضهعه يحشجعا ػلعى  -ما هحفاضلة في الششف و الك
اآلخش األششف و يلضهه ػلى الىجه األلطف األسغط و أها وجعىدا اإلجمعالي فءيمعا يححمعك 

 )همان(.« سًفغه الًاهمة الحي جىجذ فيها جميغ هزا المؼايي ػلى وجه أسغط و أػلى

ـػیمکهػؿمباایهتىٚیـػوباؿهبهاٍلبضجبـمی نأحهوراىػٝلامویاقهمایهبیاانمٖاـسگ
ىىػ.ػؿوتیزه٥ا٩اؼامت.ٝلمورىػیواصؼوبنیٔامتکهافوضىهورىػٝاحمٔو٦لٓاوتقاٛمی

ـػامات،ماهیتامتوبهتع٥ٜا٩ؼارقا ،یٞىیرىلو٥َلامت.اماافآوزایی کهوراىػیمزا
٧صملمٞاویمغتل٤امت>هامونعتبهماػیا ورىػی٩ىیوىؼیؼامت.حؾاورىػاومَؼا

م٦هى ٝلمبـآنٍاػ٧امتوهمماهیا مغتل٤کاهصااکیافمٞلىماا بااحٞـُامات.اماا
کؼا افمٞلىما باحٞـُوینت،بلکهتىهاورىػعاًٝلمامات.ػؿص٪ی٪اتورىػعاًهیچ

ـاٝلمم٦هى ػاؿػوهماهیت، ـػوورىػعاًآن>فی ـػووراىػمَؼا٧م٦هى ٝلمامت،وه٥ تا٥ا
ـایههىگا ٝلمبهىزـعاؿری،ماهیتآنباورىػٝلامویااوراىػو٦ال عاًػاىتهباىؼ.بىاب
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ـػػاىاتهمىرىػمی ـػآنػؿؽههباىؼ.یٞىیماهیتػؿعاتػو٥ا ىىػ>اماوهبهورىػعاًکه٥
ـػیػؿؽههکاهباهوراىػعااً ـػیػؿعاؿدکهبهورىػماػیمىرىػامتو٥ ؽهىایباىؼ>٥

ـػباىؼ.بلکهورىػواصؼیبهوا و٦الهاممَاؼا٧م٦هاى ٝلاماماتوهام مىرىػبىػهومز
مَؼا٧ماهیتمٞلى باحٞـُکهىزـیتامت.

ٍؼؿاحمتأحهیهویقػؿمىؿػٝلمت٦َیلیواربتٞاحیونعتبهمامىیعىػکهٝعاؿ اماتاف
٥ـمایؼ.ایيانباؽکـوىاؼاٍال،افمیٝلمارماحیػؿٝیهکي٤ت٦َیلی،افهمیهتعییهامت٦اػه

رملهٍؼ٧مٞاویمغتل٤بـورىػواصاؼبنایٔورامٞیاتوراىػوارابوناعتباهکمااز 
ورىػیماػونعىػبؼونایىکهمنتلق تکخـیػؿآنباىؼ،ميکلٝلمواربونعتبهماػونعىػ

ـاکىؼ.ػؿوتیزهورىػواربػؿٝیهبنإتووصؼ ٝاحمبهتؿاصلمی مامیمامىیامات>فیا
ـاؿػاىتهوصتیبازتـافاوورىػی٥ـُوؼاؿػ.ػؿوتیزهىؼیؼتـیهوراىػورىػاوػؿاٝلی ـتعه٩ م

ـاىاؼ باابناإتماافگاؿامات.ػؿ١یاـؿاػاىتهوباحتعٜبـبناإتاوا٥اقوػهمای ىاىػ>فیا
ـکببىػ،بـ٤ّٞاوا٥قوػهمیایه ـاکىؼهوم ػواهىاؼ آنکاهمغااح٤ىىٍىؿ اگـورىػیپ

ـکیبا٥قوػهمای ـایهورىػهـوهافبنإتػوؿىىػ،بـ٤ّٞوت ىاىػوورىبورىػامت.بىاب
هـوهبـبنإتاوا٥قوػهىىػ،بـىمىحیتاوونعتبهکماز بیيتـا٥قوػهعىاهؼىؼ.ػؿوتیزه

ٝلماوویقتىمٞهیا٥تهوبـتمامیمامىیاصإهعىاهؼػاىت:
لجميعغ الحمعا ك و   الىاجا جؼالى هى المبذأ الفياض  جمهذت هزا األصى  فًمى  فءرا»

و أحذيحه كل األشياي و يحى لذ ألمًعا   سغاهحه  هغ  جؼالى  راجه  يكىو  أو  الماهيات فيجا
البشهاو في هباح  الؼمل و المؼمى  ػلى أو البغيط الحميمعي هعى الىجعىد يجعا أو 

الهالع ػلى رله البشهاو فعاسجغ  لعى هًعان فعءرو لمعا يكىو كل األشياي و  و أسدت ا
كاو وجىدا جؼالى وجىد كل األشياي فمى ػمعل رلعه الىجعىد ػمعل جميعغ األشعياي و 
رله الىجىد هى سؼيًه ػمل لزاجه و ػالعل فىاجعا الىجعىد ػالعل لزاجعه سزاجعه فؼملعه 

ملعه لجميعغ لزاجه ػمل لجميغ ها عىاا و ػمله لزاجه همذم ػلى وجىد جميغ ها ععىاا فؼ
سجميغ األشياي حاصل في هشجبعة   ها عىاا عاسك ػلى جميغ ها عىاا فثبث أو ػلمه جؼالى

راجه سزاجه لبل وجىد ها ػذاا عىاي كايث صىسا ػمليه لا مة سزاجعه أو خاسجعة هًفصعلة 
ػًها فهزا هى الؼلن الكمالي الحفصيلي سىجه و اإلجمالي سىجعه و رلعه ألو المؼلىهعات 

فصيلها سحغا المؼًى هىجىدر سىجىد واحذ سغيط ففي هعزا المشعهذ ػلى كثشجها و ج
اإللهي و المجلي األصلي يًكشف و يًجلي الكل هى حي  ال كثشر فيها فهعى الكعل فعي 

  (.789ص ،8 ج م،1961صذسالذيى شيشاصى، )« وحذر
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ـایهبابیانمؾکىؿ،همٝلمؽاتیاحهیبهمامىی٩علافعل٪تتعییهمای عههىاىػوهامىابىاب
مٞـو٣ورىػؽهىیکهارتماٛرىهـوٝـُویاارتمااٛم٪اىز ػؿوراىػواصاؼاماتصال

ـاورىػواصؼٝلمػؿٝیهایىکهمَؼا٧م٦هى ویاماهیتٝلمامت،مَؼا٧ماهیاتمی ىىػ>فی
اىیا عاؿریٔمٞلى باحٞـُٓویقهنت.

ـتـٝلمافماػو ـاوراىػبهٙاهـایهبیانػؿصلميکلصکایتورىػب نعىػکا٥یامت>فیا
ـتـٝلم،ورىػواصؼبنیٔامتکهػؿٝیهبنإت،همم٦هاى ٝلامباـآنٍااػ٧اماتوهام ب

ىىػ،وحیماهیتىزـم٦هى کلایاماتماهیتمٞلى باحٞـُ>مخاًلماهیتىزـبـاوصملمی
ـاؿػاؿػ>همىزـممتؿامتؿاىاملامتوهمىز ـممتوپوتضتاومَاػی٨مغتل٦ی٩

ـتـٝلم،ماهیتىزـمٞلى می ىىػ.اماایىکهایهػؿعتىغَیاماتیااؿا.ػؿوتیزهباورىػب
ـایهٝلمبهماهیا کلایتض٪ا٨پیاؼامایآنػؿعتىغَی٥همومی کىاؼ،امااٝلامباهىىػ.بىاب

اصاٍلومی اىاکالىىػ.حاؾارقئیا اکهایهىزـامت،یاآنىزـ،ایهفیؼامتیاآنٝمـو
کىؼ.صکایتاتّموکامالفمااویوضىکاملتض٪٨پیؼاومیبه٩ى عىػبا٩یامت.یٞىیصکایتبه

ـاُمغتل٦ووياان ـتـٝلم،ایهفیؼىغَیعاؿریؿاباعَىٍیا واٝ امتکهوا٩ًٞاورىػب
ىػا کهوىیهوینت.ػؿاحعا ٝلمت٦َیلیواربتٞاحیبهمىرػهؼوصاکیافآنباىؼ.ػؿصاحی

وهػؿمتىنػیىیویاقػوعالهمیهمنأحههنتىؼتاٝلمبهرقئیا ویقاحعا ىىػ>وىانٝاحمماػیبه
ـگیافػؿعتومیبـآنتأکیؼمی ا٥تؼازایىکهعؼایتٞاحیبـآنآگاهامت.ىىػکهب

ـاهمان ـاتبمغتل٤ٝلمميکلؿاپامظگ٦ت>فی ٕىؿکهػؿمىؿػاونانىایؼبتىانافٕـی٨م
ـاتب ـاتبوػؿرا مغتل٦یهنتىؼ،همنىیهورىػٝلمویقػاؿایم مىرىػا ٝاحمعاؿدػاؿایم

ایٝلمصنیامتکهتىهاػؿٍىؿ اؿتعاآمنات٪یمبااوػؿرا مغتل٦یامت.یٞىیػؿمـصله
ـاتیکهباعاؿدػاؿػصاٍلىؼهوػوا وىؼاویوؼاىتهوبا٩ٖٜاؿتعاا ٓبااىای عاؿدوتأحیـوتأح

وضىرقئیوت٦َیلبیيتـماىؿػؿوػ.ػؿایهٝلم،مىرىػعاؿریبهماػی،ٍىؿ آنویقافبیهمی
ـتعهػیگـبٞؼافاو٪ٖاٛویاهم فمانبا٩ٖٜاؿتعآو٦لیااعااؿدٍاىؿ اػؿاکو٦لامتوػؿم

لواواؼافهباىػه،اماا٥ا٩اؼىىػکهػاؿایىکؿوػ.ٍىؿ عیاحیافو٦لٍاػؿمیصنیافبیهمی
ـاوياویافماػیاتىای عااؿری ـایهصاکیافٝاحمٕعیٞتامتوحیباو٪ٌ>فی ماػهامت،بىاب
وینت.ػؿػؿرهبٞؼ،و٦لمىيأٍىؿ ٝ٪لیامتویاایىکهبهمىرىػٝ٪لیعااؿداتَاالپیاؼا

ـػافمااػهوهمی ـػافىاکلواواؼافهکىؼتاکلیآوهاؿااػؿاککىؼ.اماایهاػؿاکمزا منىایهمزا
ـایهوضىهػیگـیافورىػٝلمػؿو٦لمىرىػمای ىاىػکاهصااکیافصیاجػیگاـیافامت.بىاب

ـ٥اتراامٞیافىای عااؿری ـاصلمغتلا٤ٝلام،مٞ مىرىػا عاؿریامت.حؾاباگؾؿافم
آیؼکهرقئیا ؿاویقىاملامت.ػمتمیبه
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ـاتبمغتل٤امات.اماایهبیانػؿمىؿػواربتٞاحی ـاورىػاومىقهافم ٩ابلٕـسوینت>فی
ـایهٝلمت٦َیلیاوبهرقئیاا باامياکل اوورىػیبنیٔومضِبىػهو٥ا٩ؼماهیتامت.بىاب

وضاىىىػاواونانامت،امابهمىارهبىػهوتىهاماهیا کلیبـاوٍاػ٧عىاهؼبىػ>مخاًلگ٦تهمی
ـااوورىػ ـتـ>فی ـتـتماامیمىراىػا مااػونامات.افایاهاٝلیوب ؿوصکماایمياا ٝلامباهب
ػاوىؼ>ٝلمبهرقیا ٝلیوضىرقئیوٝلمبهرقئیا ٝلیوضاىکلای،کاهرقئیا ؿاػو٩نممی

ٝلموارببهرقئیا افوىٛػو امت.یٞىیٝلمیکهافارتماٛٝلى کلایصاٍالىاؼه،امااػؿ
ـػٍاػ٧عىاهؼبى ـػٓ>هماانوهایتبـیک٥ ٕىؿکاهماىزمافػوهاکخـٔیٞىیکلیمىضَاـػؿ٥ا

کىؼبـایىکهػؿ٥النتاؿیظوػؿ٥االنمکاان،عناى٣وٕـی٨ٝلمبهٝلى و٩ىاویهکلی،صکممی
کنى٣ؿطعىاهؼػاػ.

واربػؿٝیهایىکهبنیٔامت،وارؼهمهکماز ماػونعىػامت.اونانوىازـوصزاـ
اماوهبهایهوضىکهاونانٍاػ٧بـواربػاؿایػوپابىػهوىکلوهیکلوبـواربٍاػ٧امت

ـاػؿ١یـایه ـاُمغتل٤ٝاحمماػهػؿآوزاویقمض٪٨امت>فی ـکبافرىهـواٝ ٍىؿ واربم
ارقا مغتل٤ومزمٜماهیا مغتل٤عىاهؼبىػ.بلکهبهایهمٞىامتکهوارابػؿٝایهایىکاه

وضاىاٝلایوهمهآونهػؿماػونمض٪٨امتػؿآوزاویقتض٪٨ػاؿوؼ>امااباهبنیٔوواصؼامت،
ؿوػؿمعؼئیت.حؾاکماز اىیا ماػونبـاوٍاػ٧امت،وهعىػىانباصؼوصؼوػماهىی.افایاه

ىىػ،وهماهواىا٩ٌوصملص٪ی٪توؿ٩ی٪تمی٥ـمایىؼ:تىهاکماز اىیا ماػونبـاوصملمی
ـایهوراىػواصاؼصؼوصؼوػک هويانافو٪ٌامتافاوملبىؼهواوواراؼآوهااوینات.بىااب

بنیٔاحهیتىهاکماز اىیا ؿاويانػاػهوافصؼوصؼوػآوهاصاکیوینت.ػؿوتیزهبـرقئیاا 
ـهانبهویقآگاهوغىاهؼبىػ،ػؿصاحی ػوعالامتىعآٝلمبهرقئیا امت.کهب

 س فْن اًسبى اص آىٍجَد ٍاحذ ثسیط ٍ لصَ

ـاتبتياکیکیوراىػ ػؿمنأحهػوویقبایؼمىؿػتىرهباىؼتاػؿصلآنکمککىؼ>یکیمنأحهم
ـاتـافعىػویاقتض٪ا٨ػاؿػ ـتعهبازو٥ ـتعهپاییهمض٪٨امتػؿم ـاوانآن،هـوهػؿم کهباکخـ ٥

ـتعهپاییهامتػؿمىرىػاٝلیویقهنت،اما وضىىؼیؼواٝلیٓوػیگـایىکهبهٔٝیهآونهکهػؿم
ـ٥توٝلمباهاىایا ، اونان٩ؼؿ ٥همویقیؿاػاؿػکهبهآنصؼوصؼوػبؼهؼ.یٞىیاونانػؿمٞ

ـػهوبایکٝلمبههماهصیخیاا آنٝااحمباىاؼؿاواؼاؿػ.تىاواییایىکههمهاىیا ؿایک باؿهوگاهک
ـػهوحعاكماهیتوم٦هى باهآوهااهارهتآنؿاافرها مغتل٤وػؿینهافایه یگىواگىنوگاهک
پىىاوؼ.می

امامنأحهاولکهتيکیکامت،وکتهمهمومـبىٓباهمناأحهماىؿػبضاجتىراهباهص٪ی٪ات
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ـتبامت>مخالمياکلی ـا٦١لتافآنمىرب٦١لتافآحاؿیامتکهبـآنمت تيکیکامت>فی
ـایه وگاهارماحیبهمنأحهتيکیک،کمکفیاػیبهتعیایهکهػؿمنأحهمىؿػبضجمٖـسامت.بىاب

ـاکومابهمنأحهمىؿػبضجعىاهؼػاىت.ص٪ی٪تتيکیکٝعاؿ امتافایىکهمابه ازمتیافازىت
ـتعاه ـاتبمغتل٤هنتییکویقبیيتـوینتوآنٝعاؿ امتافوراىػ.یٞىایوراىػػؿم ػؿم

ـتعههنتیامتوماػونکهػؿوافل ـتعهما٥ى٧وکاملمٖلا٨تض٪ا٨ػاىاته،هامرىعاهتـیهم ػؿم
ـاکآوهاؿاتأمیهمی کىؼوهمرىعهامتیافىانؿا.هاـآوناهػؿوراىػمااػونمض٪ا٨امات،ػؿاىت

ٝالوهویاقورىػاٝلیویقمض٪٨امتووىیهوینتکاهوراىػاٝلایوراىػمااػونؿاػاؿػوباه
ـتعهماػو ایکاهنویقٝعاؿ باىؼافوراىػ،وویاقّامیمهػیگـیکهو٤ٍکاملیتباىؼوػؿم

ـتعاهاٝلای ـتعهبازاماتمىتهااّاٞی٤آن،وم ـتعهپاییههمانم ٝعاؿ باىؼاف٤ّٞآن.بلکهم
ـتعهماػونامتمىتهاىؼیؼوکاملآن.وىیهوینتکهورىػماػونػؿٝیهورىػػاىاته، همانم

تـافعىػوینتتاباهماعبآنممتاافافوراىػػؿکاملاّا٥هػیگـیبهوا و٪ٌهمػاؿاباىؼکه
وضىّٞی٤.همنىیهوراىػکاملواٝلیباىؼ.بلکهورىػوا٥ٌ٩٪ٔورىػامتوز١یـ،امابه

اٝلیوارؼاّا٥هکمالوکاملیتوینتتابهمعبآن،ممتافافوراىػواا٩ٌباىاؼ.بلکاهوراىػ
ـاامتوز١یـ،امابه ـاکومابهیهمابهوضىىؼیؼ.بىاب ـاتابتياکیکییاکازىت ویاقازمتیافػؿم

بیيتـوینتوآنٝعاؿ امتافورىػ،و١یـورىػویقیوینت.بلکهوراىػاماتکاهیااػاؿای
ـتعهماػونووافحهورىػتيکیلمی ػهؼویاػاؿایوضىهوراىػاٝلایوضىهورىػّٞی٤امتکهم

ـافی،)ػمافامتکهورىػىؼیؼؿامض٪٨می ، 1م، ز1891؛ همدى، 111 - 111، 1جا، ز ب،ٍؼؿاحؼیهىی
 (.141ص

ـتـورىػمٞلى باحٞـُامت،وىایهویناتکاهوراىػٝلام ـتعهب بىابـیهػؿمنأحهٝلمکهم
ـکبافوىؼویقباىؼوافرىعه ایبهماهیتویام٦هى عىػ،وافرىعهػیگاـباـماهیاتمٞلاى م

ؼ.بلکهورىػٝلمػؿٝیهوصؼ وبنإت،همماهیتوم٦هاى عاىػؿاباحٞـُاىاؿهػاىتهباى
ػاؿػوهمماهیتمٞلى باحٞـُؿا.ورىػٝلمهمانورىػمٞلى باحٞـُامت.اماورىػاومات

ـافی،)وضىاٝلیواىؼ،ومٞلى باحٞـُورىػٝلمامت،اماورىػّاٞی٤آنبه ٍاؼؿاحؼیهىای
ـایه1.(141، ص1م، ز1891 ـتعهما٥ى٧ویقمض٪ا٨اماتباهبىاب ـتعهماػونامت،ػؿم وضاىآونهػؿم

                                                                                                                     
م٦هى ٩ىحىارىهـ٩ابلحألبٞاػوحاهوراىػ ٝعاؿةٝهم٦هىمهاومٞىاها٥مٞىیاحزنمی مخالًوأماٝلیٕـی٪تىا٥انماهی احيي;.1

راىػصامالوؽحا٬احىا٥ياحغاؿدوورىػ٥ياحٞ٪ل٥اؽاورؼ مٞىیاحزنمی ٥ياحٞ٪لیىرؼبىرىػآعاـ١یاـهاؾااحىراىػ
احلم٦هى مهاحزنمی بضیجهىه احىراىػأوهاماهی کاؾاصماالأوحیااوحکاهزیَاؼ٧ٝلایؽحا٬ى٥یضملٝلیتل٬احماهی 

وأوه٩ابلحالو٪نا احم٪ؼاؿ وکؾااحنىاػماهیتهٝعاؿةٝهم٦هى احلىناح٪ابِحلعَـ٥اؽاوراؼ ماهیتاهاحٞ٪ليأوه٩ابلحألبٞاػا
ـتبٝلیهأحـاحىرىػوئؽاورؼ ماهیته٥ياحٞ٪لیکىنحهاوضىآعـمهاحىرىػصاملحم٦هىمهااومٞىاهااو٥ياحماػةاح زنمی یت

 



 

 

165 

ىا
ح

ی
 ت

ٛٞ
ٔا

 ای ی
ٛد
ٚج

  ی
  

ـاورىػعىػهممابه ـتعهازمتیافامتوهممابهىؼ .فی ـتعهوافحهامت،ػؿم ـاک.آونهػؿم ازىت
ـػػ.ػؿوتیزاهٝلامػؿهاـٝاحیهامتوتىها٥ـ٧ػؿىؼ و٤ّٞامتکهبهعىػورىػبـمی گ

ـتعه ـتاـمٞلاى بااحٞـُاماتکاهایکهباىؼم اعىاهصنی،عىاهعیاحیوعىاهٝ٪لیاوراىػب
ـایههمبـورىػکلیٝ٪لیفیؼإال٧می ىىػوهمباـٝعاؿ امتاففیؼوػؿعتعاؿری.بىاب

ـا٥ـ٧بیهآوهاتىهاػؿوضىهورىػامت،وهایىکاهبناتهباه ورىػعیاحیوهمبـورىػصنیآن>فی
1ٝىاؿُباىؼ.میقانتزـیؼاف

ـ٥تاونانامت،افػؿینه ـااوناانومایامامنأحهػو کهمٞ تىاواؼباههایمغتل٤امت>فیا
ؿوحعاكماهیتباهآوهااهابهٝلمواصؼٝاحمىىػ.افایهورىػعاؿریکهبنیٔامت،افتما رىعه

تىاوؼباهفیاؼباانانومیٝىىانمخال،اوکىؼ.بهپىىاوؼهوػؿصؼوصؼوػعاٍیبهآوهاٝلمپیؼامی
ـهوبقؿگیوکاىوکیواهوصیخیاتوباٝلمواصؼٝلمپیؼاکىؼ،بهتما رىعه وضىیکهبهؿولوه

ـ٥تپیؼاکىؼ.بلکههاـکاؼا ؿاافرىعاهعااً اوؼافهواوىاٛکماز واوٍا٣اوبهٝلمواصؼمٞ
کىؼ.ؽههاوناانعااؿدافوهاوگاهمیعىػوگـینتهوحعاكماهیتپىىاوؼهوافػؿیزهعاٍیبهآ

ـهماهیتوصؼعاًومی رهت،هـیکافرهاا ؿا١یاـافتىاوؼبـمىرىػا وگاهکىؼ.افایهػای
ـاتبٕىحیویقؿهقنبىػهومىرابػیگـیػاونتهومتعایهافهممالصٚهمی کىؼوهمیهوگاهػؿم
ـتـمی وگاـعإـؽهاهماهیاتکهایهوگاهمتعایىاوهبهحیىىػ.ػؿصاتعایهبیهورىػماػونوورىػب

ایرقایىکهباماهیاا مغتلا٤باهامتکهتىانوگاهواصؼبهورىػواصؼبنیٔؿاوؼاؿػ.حؾاواؿه
ـایهـٝلمیکهصاٍلمیصیخیا مغتل٤ورىػبنیٔاىاؿهکىؼوؼاؿػ.افایه ىىػاواىنرهتب

ـهماهیتبىػهوصؼعاٍیبـآن ـاؿػؿػای ـػهوایزابؿاػؿکىااؿمالب٩ا فػهامتا١یـؿاو٦یک
ـاواهصاٍالىاؼهوىىػ.ػؿص٪ی٪تملبػؿکىاؿایزابافوگاهماهیتػاػهوٝاحمبهىی می وگ

هایمغتل٤وگاهکىؼ.حؾاکيووتىانبایوافهایمغتل٤بهصیخیتؽههمزعىؿامتافػؿیزه
گىوهکهبنیٔامتباٝلمواصؼآگاهىىػ.باىؼافىی بنیٔ،آنایهؿاوؼاؿػتاوگاهرامٜػاىته

                                                                                                                                     


ام٦هى احلىوی واح٪عِحلعَـ١یـتض٪٪هماباح٦ٞلوورىػ ٝ٪لیااحاىصْاـؽحا٬بلورىػاًهماهؾااحىرىػاحمکيى٣حکلأصؼ
وباحزمل حألىایا وراىػا 1احلىناح٪ابِحلعَـمه١یـأنیٞ٪ل٥یههؾااح٦ٞلاحغاؿرياحىرىػحٞا٩لأوٝىؼهألػؿ٫مىهمٞىی

مت٦اوت باحؾا واحهىی مٜکىوهاواصؼةاحمٞىیواحماهی ٩ؼما٩ىائحیاحٞلمبتٞؼػأوضا احىرىػا ئػؿاکاتىااحلض٪اائ٨واحماهیاا 
ٕىؿاباحتٞ٪ل٥ٞلمىاأنحماهی واصؼةإٔىاؿامهاحىرىػبْٞاهامااػ وبْٞاهاکاطونانمخالتاؿةبىضىاطصناكوتاؿةباحتغیلو

ـافیهؼیٍٔؼؿاح:ٝ٪ليٍـ٣وبْٞهامتىمٔبیىهما  .9ٓ;5ً،6د ،4:;4،ىی

أوضا;.1 بتٞؼػ احٞلم ئحی ما٩ىا ٩ؼ احماهی  احمٞىیو واصؼة کىوها مٜ احهىی  باحؾا و ورىػا مت٦اوت  حألىیا  باحزمل   و
تاؿةبىضىاطصناكوتاؿةباحتغیلوٕىؿاباحتٞ٪ل٥ٞلمىاأنحماهی واصؼةاحىرىػا ئػؿاکاتىاحلض٪ائ٨واحماهیا کاطونانمخالً

ـافیهؼیٍٔؼؿاح:إٔىاؿامهاحىرىػبْٞهاماػ وبْٞهاٝ٪ليٍـ٣وبْٞهامتىمٔبیىهما .9ٓ;5ً،6د ،4:;4،ىی
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ـػهوهاـیاکؿا ـایهؽههمضؼوػاونانىی واصؼؿابهصیخیا ورها مغتل٤ت٪نیمک بىاب
ـاؿمی ػهؼ.اواگـتىانایهؿاػاىتکهبایکوگاهیکٝلمػؿمضؼوػهوػؿینهعىػمىؿػمٖاحٞه٩

بنیٔاکهمزمٜمٞاویمغتل٤امتاػواؿعٖاويؼهووصؼ صاکمبـپیؼاکىؼ،ػؿٝلمواصؼ
ـػکهورىػیامتػؿٝیهوصؼ .مزمٜمٞاویمغتل٤امات>هامماهیاتوٝلمؿاػؿکمی ک

هاایم٦هى ٝلمؿاػاؿابىػهوهمماهیتمٞلى باحٞـُؿا،باؼونایىکاهویاافباهماهیاا وصَاه
ـػوماهیا متعایهبىػهوامکانرمٜهـػووینت.اگـوراىػمغتل٤باىؼوبٞؼتىهمىىػکهه

ـاییکیافصیخیت وگاـکهایهافعٖایؽههکخـ ورىػعىاهؼبىػ.ػؿصاحیهاباىؼ،ػیگـیبیب
کىؼیایکیامتویکماهیاتصاٍلىؼهوتىانػؿکورىػٝلمباوصؼ آنؿاوؼاؿػوگمانمی

کهوصؼ ٝلم،وصؼ تياکیکیباىػهوػؿاورىػویقػاؿػ.ػؿصاحیػاؿػویااگـػوتامتپلػوت
ـاٝلام ـتعهمٞلى باحٞـُوا٩ٜىاؼهکاهمااػیامات>فیا ـتعهبازتـافم ـاتبهنتیورىػ،ػؿم م

ـػامت،ػؿوتیزهورىػٝلمهمانورىػمٞلى باحٞـُامتامااباه وضاىىاؼیؼکاهػؿٝایهمز
هؼ.ػوصؼ وبنإتکخـ ؿاويانمی

ـاتابتياکیکیاماتوباازتـافاو ـتعهافم همنىیهػؿواربباحؾا کههنتیاوػؿاٝلیم
ؿوگایمىياأوراىػا ورىػیوینت،وارؼهنتیباوهایتىؼ امتوػؿٝیهبناإتوبای

مغتل٤امت،واگـورىػواصؼوبنیٔاوعاح٨تما مىرىػا باا٩نا واوىاٛمغتل٤آنامات،
ـاوانآنامتکهورىػاومزمٜمٞاویمغتل٤بىػهومىياأممکىاا باااعاتال٣وياناف هاای٥ا

ٍىؿ مٖٞیىی ٥ا٩ؼآنعىاهؼبىػکهمضالامت.امت.ػؿ١یـایه

 گیشی ًتیجِ

ابىابـایىکهماهیتامـؽهىیباىؼوورىػامـعاؿریو ـاماكاٍاحتورىػواٝعاؿیتماهیت ب
اایهاىکالمٖـسمیافمىیػیگـماهیتص٪ی ىىػکهوگىوهویقیکاه٪تًاٍاػ٧بـعاؿدباىؼ

ـاصاکیبؼونمضکایمضاالاماتٓ؟ػؿراىابآن ػؿعاؿدوینت،ٍؼ٧ص٪ی٪یبـآنػاؿػٔفی
کىاؼ،ٕىؿکهػؿعاؿدافؽههاٍاحتورىػرـیانػاىتهو١یـورىػؿاو٦یمایگىییم همان]می

ؿوػؿؽهاهویاق١یاـوعىػهواٍاحتورىػصاکمباـآنامات.افایاهؽههویقافایه٩اٝؼهمنتخىی
کىؼ.ورىػؿاو٦یمی

تىاواؼهامصااکیافاماوگىوهورىػٝلمکهواصؼبنیٔامتوتىهاماهیتعىػؿاػاؿػ،مای
کهورىػبؼونماهیاتممکاهماهیتعىػبىػهوهمماهیتىی عاؿریؿاويانػهؼ،افآوزایی

ـا یهیاورىػٝلمامتکهػاؿایماهیتویام٦هى عاًعىػبىػهویاماهیاتمٞلاى وینت؟بىاب
ـاباحٞـُؿاػاؿػکهػؿایهٍىؿ زف می آیؼماهیتبؼونورىػباىؼکهایهویقمضالامت>فیا
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ماهیتتٞیهویقیامتواگـآنویقمىراىػوعاىاؼ،تٞایهآنویاقبااحتعٜمىراىػوغىاهاؼباىػ.
کهورىػوماهیتٝلمویام٦هى آن٩ٖٞایباىػهوآیؼ،وهٝلم.ػؿصاحی رهلزف میٍىؿػؿایه

ـایهميکلػؿماهیتمٞلى باحٞـُامت،باایىکهباهوراىػآنویاقٝلام ٩ابلعؼىهوینت>بىاب
ـایٝااحمکيا٤ ـاهىگا ٝلم٩ًٖٞاویقیػؿو٦المض٪ا٨ىاؼهومٞلاى ؿابا صْىؿیػاؿیم>فی

ػومٖلبی٪یىیامت:ورىػٝلموماهیتآنوماهیتمٞلى باحٞـُوهورىػآن.اماکىؼ.پلمی
ایىزاتىهایکورىػتض٪٨ػاؿػ.

ـتـمی ػاوؼکهورىػواصؼبنایٔػؿٝایهوصاؼ وٍؼؿاحمتأحهیهؿیيهصلميکلؿاورىػب
امکاانبنإتمزمٜمٞاویمغتل٤بىػهوماهیتوم٦اهیممغتلا٤باـاوٍااػ٧اماتوایاه

ـاتبمغتلا٤مىراىػباىػهو ـاتبتيکیکیورىػ.یٞىیورىػامتکهػؿم وؼاؿػ،ازباپؾیـهم
ـاکآوهاؿاتيکیلمیازمتیافومابهمابه ـتعاه٥ـوتاـامات،تىاقلازىت ـایهآونهػؿم یا٥تاهػهؼ.بىاب

ـاتـامت،ىؼ  ـتعه٥ ـاتـوآونهػؿم ـتعه٥ ـتعهماػونامت.یٞىم ـتعاهوافحاهىاؼیؼویا٥تهم یاگـم
ـاتـعىاهؼبىػ. ـتعه٥ ٩ىیىىػ،همانورىػم

ـایهصکایتبیهؽههوعاؿد،صکایتورىػیامت.یٞىیوراىػؽهاهصااکیافوراىػ بىاب
عاؿریامت>اماوهبهایهمٞىاکهؽههمخلاوعاؿی،مزمٜمٞاویوماهیاا مغتلا٤ومى٦اکاف

ـتـافورىػعااؿریاماتوػؿىؼهیکؼیگـبىػهوػؿکىاؿهمرمٜ اوؼ.بلکهورىػؽههاٝلیوب
ـتعاهمااػونتىاقل ـاؿػاؿػوم ـاتـافورىػمٞلى باحٞـ٩ُا ـتعه٥ یا٥تاهٝیهوصؼ وبنإت،ػؿم

ٕىؿکهصاکیافماهیاتویاام٦هاى ٝلامامات،همنىایهؿوهمانورىػما٥ى٧بىػهامت.افایه
باىؼ.یٞىیورىػواصؼبنایٔػؿٝایهصکایاتافماهیاتویقمیصاکیافماهیتمٞلى باحٞـُ

ـ٥یهموىناونانتىانػؿکورىػواصؼبنیٔباا عىػ،صاکیافماهیا گىواگىنویقهنت.افٕ
هایمغتل٤بهآنوگـینتهوباوگااهمااهىیباههاوػؿیزهوصؼ وبنإتآنؿاوؼاؿػوافصَه

ؿوماإالکىاؼ،افایاهُوماهیتویام٦هى ورىػٝلمت٦کیاکمایاىیا بیهماهیتمٞلى باحٞـ
ىىػکهوگىوهوراىػا واصاؼٝلاممزماٜػوماهیاتویاامزماٜراىهـوٝاـُامات،می

تىاواؼوراىػواصاؼؿاواصاؼبعیىاؼ،بلکاهکهایهوگاهافمضؼوػیتاونانبـعامتهکهومیػؿصاحی
ـػهوباماهیا مغتل ـتاـمزعىؿامتصَهصَهک ٤بـآناىاؿهکىؼ.ػؿص٪ی٪توراىػواصاؼب

ٝلم،صاکیافورىػواصؼمٞلى باحٞـُامت.یٞىییکورىػاماتکاههامصااکیافماهیات
ٝلمامتوهمصاکیافماهیتمٞلى باحٞـُ.
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 ًبهِ کتبة

کاـبه.هااوـیتَاضیش.اػالزاق ػالی  یصالا م  یجمىع .4594ٓٔصعوبهیضییمهـوؿػی، .4
ـا.4ٓٔد ـهىگیتض٪ی٪ا ومٖاحٞا مإمنهن:ته ٥.

ـافی،ٍؼؿاحؼیه .4 ـاهیممضمؼبهىی تٞلی٪اا باا.اکظنىکی  اکمامهج ف  اکزبىبیة اکؼىاهدٓ.45:4ٔاب
.ػیىیمٖعىٝا ٩م:آىتیاوی.راللمیؼت٪ؼیموتَضیشوتٞلی٨معقواؿیوهاػیمال

اصماؼتَاضیشوباهتض٪یا٨.صالدراکمتیکهین فنظ   رطمئل یجمىع .4597ٓٔااااااااااااااا .5
ـان:ا٦ٍهاوی.واری .صکمتاوتياؿا ته

ـان:مإمناهمٖاحٞاا وی متیح اکغیبٓ.4585ااااااااااااااأ .6 .مَضش:مضمؼعىارىی،ته
ـان. ـهىگی،اوزمهامالمیصکمتو٥لن٦های تض٪ی٪ا ٥

ٔةاالربعال االط مراکعقنیة ف  اکمتعمکیة اکمکمة.ٓ 4:;4ٔااااااااااااااا .7 ػاؿبیاـو :.8،4ٓ،;د
ـاثاصیا  .احت

ـان:صکمات4ٓٔد.ػز  و تعنیق  صدراکمتیکهین بز االهیالم  ػال مءتآ.ااااااااااااااأبی .8 .تها
امالمیٍؼؿا.

.بهتَضیشوتٞلیا١٨المـّاا٥یاّای.نهمیة اکمکمالةٓ.:459ٕعإعایی،میؼمضمؼصنیهٔ .9
.٩م:مإمنهآمىفىیوپژوهيیاما عمیىی

.ٕعإعاییٝالمهاوتياؿا ميهؼ:ػو .واپٝیىی.وٝلمیتىصیؼ.4649٧ٓٔااااااااااااااا .:
آیاتاعتَاٍایاؿا باـميتمل;امالمی،٥لن٦هػؿرنتاؿهایی.7ٓ;١ٔ45المـّا٥یاّی، .;

.امالمیصکمتاوتياؿا ٩م:.4ٓدٔ:.٥یاّیاحله
ووراىػاٍااحتػؿواىتاأملی;،صدرای  یکتب در چیظت  و هظت .4ٓ;45ٔااااااااااااااا .41

تض٪یا٨:.آنوتایذواػحهوت٦امیـوماهیتاٝتعاؿیت وااپىایؼان.صنایىٞلیوگااؿهوباه
ػاويگاه.وصىفهپژوهيگاه٩م:وهاؿ .

ـان:وااپ .1ٔجٕ صالدرای . حکمالت نرمل ب  درآیدیٓ.4;45ٔٝعىػیت،ٝعؼاحـمىل .44 پاىزم.تها
ـکق،ٓممتٔهاػاويگاهاوناویٝلى کتبتؼویهومٖاحٞهمافماناوتياؿا  تىماٞهوتض٪ی٨م

.عمیىیاما پژوهيیوآمىفىیمإمنه٩م:اوناوی>ٝلى 
وااپ4ٓدٔ.فنظال   آیالىسع.ٓ;:45ٔمضماؼت٪ییاقػی،مَعاس .44 ـان:ىيام.. اوتيااؿا تها

.احمللبیهويـوواپامالمی،تعلی٢ا مافمان
ـاکمکمةتعنیقة عن  نهمیة ا٧ٓ.4617ااااااااااااااأ .45 ـان:اوتياؿا احقه ..ته
ـتْیٔ .46 ـان.وااپػهامٓ.;دٔ.ٓمزمىٝهآحااؿٔػز  یبظىط یارىی ٓ.45:9مٖهـی،م :تها

اوتياؿ ٍؼؿا.


