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 چىیذُ

 
اص ػـَی فاػـ    فالػفِ اػالهی تشاػاع لاػذُ هشٍست ػلّی هؼتمذًذ وِ ّش فؼ  ارتلاسی اًؼاى، 

ؿَد. ٍلی تشری اًذیـوٌذاى، هشٍسی تَدى  سػذ ٍ تا ٍكف هشٍست هحمك هی تِ دسرِ ٍرَب هی
فؼ  سا تا ارتلاسی تَدى آى ًاػاصگاس داًؼتِ ٍ تا اػتٌاد تِ تذاّت ارتلاس اًؼاى، هشٍسی تَدى فؼـ   

شؽ اسادُ آصاد ٍ ارتلـاس  اًذ. تِ اػتماد ایي اًذیـوٌذاى، تـشای پـزی   ارتلاسی ٍ هثادی آى سا اًىاس وشدُ
حملمی تایذ لاػذُ هشٍست ػلّی سا اص تحلل  هثـادی فؼـ  وٌـاس گزاؿـت ٍ ّـش اًؼـاًی سا دس ّـش        

ای پلؾ اص اًزام فؼ  ارتلاسی رَد، دس اك  اًزام فؼـ  ٍ دس ولفلـت اًزـام آى وـاهالً آصاد      هشحلِ
 تلمی ًوَد. 

اد دس تحلل ِ فلؼفیِ سفتاس اًؼاًی دس ػلـَم  تَاى ًمؾ ٍ اّولت تحج ارتلاس ٍ اسادُ آص ػَ ًوی اص یه
اًؼاًی ٍ هٌالؼات ارتواػی سا اًىاس وشد ٍ اص ػَی دیگش، تحـج ػللـت ٍ هـشٍست ػلّـی سا وـِ اص      

سٍ  تَاى وٌاس گزاؿت. اصایـي  اًذ، ًوی هثاحج تؼلاس تا اّولت ٍ لشیة تِ تذیْی دس فلؼفِ ؿوشدُ ؿذُ
ای تاصُ تشسػی وشدُ ٍ ػذم  لاس ٍ هشٍست ػلّی سا اص صاٍیِدس ایي همالِ، تحج تٌافی یا ػذم تٌافی ارت

 .این تٌافی آًْا سا احثات ًوَدُ
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 همذهِ

 
کىهؼ.  های متٞهؼػ اوتغهاب می ىههاونان مىرىػی مغتاؿ امت و بنیاؿی اف ا٥ٞال عىػ ؿا اف بهیه اقی

های اعال٩ی ٔهمچىن حىاب و ٝ٪اب و مؼس و ؽ.ٓ رهق بها تَهؼی٨  امامًا بـعی ٝ٪ائؼ ػیىی و  مىفه
ـای تض٪ه٨ ؿ٥تهاؿ اعتیهاؿی اونهان،  مغتاؿ بىػن اونان ٩ابل پؾیـه وینتىؼ. اما به اٝت٪اػ ٥المه٦ه، به

ـػه ـاصل و مباػی و م٪ؼمات متٞؼػی بـىم یيان، اف وزاکه هـ ٥ٞل اونان مىرهىػی ا هاوؼ. به ٝ٪یؼ  م
الىرىػی ونبت تناوی با ورهىػ و ٝهؼ. ػاؿػ، رهق بها ٝلهت تامهه صاٍهل  ممکه امت و هـ ممکه

ـایه الف. امت هـ ٥اٝلی ابتؼا ونبت به ٥ٞل عىػ مىر   باىؼ. یٞىهی ٥ٞهل عهىػ ؿا اف  ومی ىىػ. بىاب
ـا ـػاوؼ. بىاب یه مباػی ٥ٞل فمیىه ایزهاب و مهپل صالت امکان عاؿد مافػ و ٍؼوؿ  ن ؿا ّـوؿی ا

ـاهم می ـامهاك ٩اٝهؼ« ّـوؿت ٝلی» همافوؼ. ایه باوؿ یکی اف مَاػی٨ ٩اٝؼ ایزاػ  ن ؿا ٥  هامت. ب
، ٝلت ٔتامهٓ ابتؼا مٞلىل ؿا ایزاب ومهىػه و « معذ   ج  لن  الشىء ها لن» هیا ٩اٝؼ« ّـوؿت ٝلی»

ه  امهت و ایزهاب اولهیه تهؤحیـ  ن کىؼ. یٞىی هـ ٝلتی ّـوؿتًا ٝ مپل ط ن ؿا[ ایزاػ می لهت مىر 
ـایه ػؿ ا٥ٞال اونان ویق ابتؼا ٥ٞل تىمٔ اونان ّـوؿت و ورىب بهال٢یـ می یابهؼ و مهپل  امت. بىاب

 ىىػ. اما  یا بیه ایه ٩اٝؼه و تض٪٨ اعتیاؿی ٥ٞل مىا٥اتی وینتب مىرىػ می
ؽیل ػوااوه ّهـوؿت ه  و ااهی ;وقاٛ ربـ و اعتیاؿ ػؿ ٥لن٦ه ١ـب ااهی ؽیل مباصج ٥لن٦ه ٥ٞل

ىىػ. ایه وقاٛ اف اؾىته تا صال اػامه ػاىته امت و به همیه ػلیهل اهاهی  مٖـس ىؼه و می > فاػ هاؿاػ
 ؿمؼ. به تٞبیـ مىلىی:  الیىضل به وٚـ می
 « ػؿ میان ربـی و اهل ٩ؼؿ               همچىیه بضج امت تا صيـ بيـ»

۵۵۰ٔ ص0۱۵۱  ٕهىلى
٥المه٦ه  هبضج ال یىضل وینت. بهتـیه ىاهؼ  ن ایه امهت کهه ت٪ـیبهًا همه ما ایه هولی به ٝ٪یؼ

                                                                                                                     
1. Philosophy of Act. 

2. Determinism-Free will. 
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ّـوؿت ٝلی ؿا ٩بىل ػاؿوؼ. اما ػؿ م٪ابل، ىماؿی اف متکلمان و اٍهىلیان مغهال٤  ن هنهتىؼ. ایهه 
کم  ميکل، ػؿ عىػ بضج ّـوؿت ٝلی و اعتیاؿ وینهت. بلکهه ػمهت هػهؼ که هم مٖل  ويان می

ـایيات متکلمان و اٍىلیان ه که با ؽهىهی  فاػ بهه بـؿمهی منهائل بغيی اف ایه ميکل به ٝالی٨ و  ا
ـػافوؼ و عىػ ؿا متٞهؼ به ؿوه ومی ـهاوی و ی٪یىهی ومی پ ػاوىهؼ و اف ههـ ؿوه ٝ٪لهی و و٪لهی و  های ب

ـای تخبیت ٝ٪ایؼ ػیىی مىؿػ وٚـ عىػ امت٦اػه می ـػػ.  کىىؼ ه بـمی رؼلی ب  ا
بغيهی  ن  ٥الم٦ه ػؿ باب مباػی ٥ٞل اعتیهاؿی و ّـوؿت ههـصال ػؿ ایه وىىتاؿ ابتؼا به وٚـی به

اعتیهاؿ و  هّـوؿت ٝلی، به چگىوگی تض٪ه٨  ن ػؿبهاؿ هکىیم و مپل با تيـیش ٩اٝؼ  مباػی اىاؿه می
ـاوزا. بٞؼ اف بـؿمی بـعی ؿاه صل  فاػ می هاؿاػ ـػافیم و م های امتاػ ٥یاّی ػؿ مىارههه بها تىها٥ی   پ

 کىیم.  . تىا٥ی ؿا تبییه و تخبیت میٙاهـی ّـوؿت ٝلی و اعتیاؿ، ٝؼ

 . هبادی فلسفی رفتار اًساًی1

ٍؼؿالمتؤلهیه و ميهىؿ ٥الم٦ه ػؿ تضلیل ٥لن٦ی ؿ٥تاؿ اعتیاؿی اونان، ٝمؼتًا چهاؿ یا پهىذ مبهؼأ ؿا 
ـػه ـکهه یها ٔ:0۵0 ص0۱۷۴ٕزفنؼ، اوؼ  بـىم ٝلم ٔتَىؿ و تَؼی٨ٓ، ىى٧، اؿاػه و تضـیک ٩هىای مض

؛ؿب،ؿبن،ی، ۱۲۰؛همن،و ص۱۶۷ ص۴؛همن،و ج00۲-00۱ ص۲م ج0۷۶0شننستش  ٕطدزتلدیىٝامله 
البته مالٍؼؿا ااهی اؿاػه ؿا بـ ىى٧ م٪ؼ. ومهىػه و اهاهی ویهق  وهها ؿا بهه یهک  ٔ.۲۴۲ ص۰ ج0۱۷0

ـات  اىوااىن یک وا٩ٞیت واصؼ به مٞىی، یا به  م0۷۶0ٕطدزتلدیىشننستش   ىماؿ  وؿػه امت ٝباؿتی م
ٕىؿ عالٍه بایؼ ا٦ت مٖاب٨ ػیؼااه ميهىؿ ٥الم٦ه، ؿ٥تهاؿ اعتیهاؿی چیهقی  پل به ٔ.۱۲۰ ص۴ج

-۱۲۰ ص۴م ج0۷۶0 دیىشننستش ٕطندزتلوینت رق مضَىل و مٞلىل اؿاػه بـ مؼه اف ىهى٧ و ٝلهم 
۱۲۱ٔ.

 
ـای تمایق وهاػن میان ؿ٥تاؿ اعتیاؿی صیهىان و اونهان  هىهیؼ مٖهـی ػؿباؿ مباػی ؿ٥تاؿ اعتیاؿی ب

ا٥قایؼ. ایيان مباػی ؿ٥تاؿ اعتیاؿی ؿا به مه ػمته م٪ؼمات اػؿاکهی،  ا٦ته می م٪ؼمه به وٚـیه پیویک 
تَؼی٨  مىا٥٪هت احهـ »و « تَىؿ ٥ٞل»کىؼ و م٪ؼمات اػاؿکی ؿا ٝباؿت اف  او٦ٞالی و ٥ٞلی ت٪نیم می

ونبت به احهـ هیزان ىى٩ی یا عى٥ی ػؿووی »و م٪ؼمه او٦ٞالی ؿا « وهایی ٥ٞل با تمایالت صیاتی ٥اٝل
ـ٥ی می« ٝق. و اؿاػه»و م٪ؼمه ٥ٞلی ؿا « وهایی ٥ٞل کىؼ. به اٝت٪هاػ ایيهان، پهیو اف اؿاػه، مـصلهه  مٞ

ٕهـهنس  ٝىىان وره تمایق اعتیاؿ اونان با اعتیاؿ صیىان امت  به« مىزو، م٪اینه، مضامبه و تؤمل»
 ٔ.۴۰۰ ص۴ت، جب،
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هه کهه ٩بهل اف ىهى٧ یها عهى٣ امهت ه « ٥ایهؼهتَؼی٨ به »ىایؼ اف وٚـ ميهىؿ ٥الم٦ه، مـصله 
ـػه مـصله ـاؿ ػاػه  و به  ای ؿا که امتاػ ىهیؼ مٖـس ک ٙاهـ بٞؼ اف ىى٧ یا عى٣ و ٩بل اف ٝهق. و اؿاػه ٩ه

ٕىؿ ا٦ت که اف وٚهـ ميههىؿ، وهىٛ تَهؼی٨ بهه  تىان ایه به ٝباؿت ػیگـ، میػهؼ.  امت، پىىو می
اونان  بال٠ ٝا٩ل پل اف مىزو و م٪اینه و مضامهبه و  اونان و صیىان با یکؼیگـ مت٦اوت امت. ه٥ایؼ

کىهؼ و مهپل  کىؼ، وه ایىکه ابتؼا تَهؼی٨ بهه ٥ایهؼه می کىؼ و ىى٧ پیؼا می تؤمل، تَؼی٨ به ٥ایؼه می
 کىؼ. ويیىؼ و پل اف تؤمل ا٩ؼا. می کىؼ و پل اف ایه ػو مـصله، به تؤمل می ىى٧ پیؼا می

 . غیز ارادی بَدى هبادی اراد2ُ

ای ػیگـ عىاهؼ بىػ و تنلنل  ای منبى٧ به اؿاػه باىىؼ، هـ اؿاػه« اؿاػی»ها  اؿاػه همباػی  هم همااـ ه
ـایه مباػی ٝلمی و ویق ىى٩ی که پل اف تَىؿ و تَؼی٨ بهه ٥ایهؼه صاٍهل  ها ؿوی می اؿاػه ػهؼ. بىاب
و ااهی بٞهؼ اف کىؼ  کم ااهی بؼون اؿاػه ٝلم پیؼا می تىاوىؼ همیيه اؿاػی باىؼ و ػمت ىىػ، ومی می

ـای او ٥الن ٥ایؼه ؿا ػاؿػ، عىاه و واعىاه و بؼون ایىکه کهاؿ اؿاػی   پؾیـه و تَؼی٨ به ایىکه ٥الن کاؿ ب
ىىػ. اکىىن ااـ کنی اعتیاؿی بىػن ؿا با اؿاػی بهىػن یکنهان  اوزا. ػهؼ، به اوزا.  ن کاؿ ميتا٧ می

ـاصهل  بپىؼاؿػ و ١یـ اؿاػی بىػن ؿا مٞاػل ١یـ اعتیاؿی بىػن به ىماؿػ، عىاههؼ ا٦هت کهه مبهاػی و م
 ٝلمی و ١یـ ٝلمی تض٪٨ اؿاػه و اعتیاؿ، ١یـ اؿاػی و ػؿ وتیزه ١یـ اعتیاؿی هنتىؼ.

کلیههٓ  هوضى مىربه مباػی و م٪ؼمات ٥ٞل اعتیاؿی، همهىاؿه ٔبهه هبه ٝ٪یؼه امتاػ مٖهـی ویق هم
٥ٞل، اؿاػی و اعتیهاؿی بهىػن همهه اؿاػی و اعتیاؿی وینتىؼ و امامًا ىٓـ اؿاػی و اعتیاؿی بىػن هـ 

ـاکه ااـ ایه م٪ؼمات ویق همىاؿه اؿاػی و اعتیاؿی باىهىؼ، تنلنهل ػؿ اؿاػه هها  م٪ؼمات  ن وینت؛ چ
 یؼ که مضال امت، و اٍاًل منبى٧ به اؿاػه بىػن، ٦ٍت ا٥ٞال اعتیاؿی رىاؿصی امهت وهه  پؼیؼ می

و ٝلل ا٥ٞال اعتیاؿی، اعتیاؿی وینهت م٪ؼمات » ٥ـمایؼ: ٦ٍت ا٥ٞال اعتیاؿی رىاوضی. ایيان می
 ۴تن، جٕهـهنس  ب، «و ىٓـ اعتیاؿی بىػن ٥ٞلی ایه وینت که م٪هؼمات  ن ٥ٞهل اعتیهاؿی باىهؼ

ٔ.۴۰۱ص

 . ضزٍرت ػلی یا ضزٍرت بالغیز هؼلَل ًسبت بِ ػلت تاه3ِ

ّـوؿت ٝلی که ػؿ تَىیـ مباػی ٥ٞل و چگىوگی ٍهؼوؿ  ن اف اونهان بنهیاؿ مهئحـ امهت،  ه٩اٝؼ
ىىػ، مگـ  وکهه پهیو اف تض٪ه٨ تىمهٔ ٝلهت تامهه  ٝباؿت امت اف ایىکه هید ممکىی مض٪٪٨ ومی

م 0۷۶1؛همنى ۳۲۶ ص0۱۵۷ ظننً،تبنىز.کبنه:ٕ «الشىء ها لن  ج  لن  معةذ»وار  ىؼه باىؼ: 
 0م ج0۷۶0 تلدیىشننننستش ؛طننندز0۳۱-0۳1ق ص0۲0۷ ،؛حلننن0۴۵ ص/بق0۲1۲؛همنننى ۳۴ص
 ۰ ج0۱۶۲؛ظننبح،ي، ۰۰۶ ص0 ج0۱۷0 ی،ؿب،ؿبنن،؛۳۵-۳۴ق ص0۲۰0 هىظننى خمنًنن،؛۰۰0ص
به مىر  ایه ٩اٝؼه، ؿ٥تاؿ اعتیاؿی اونهان  .۰۷۶ٔ-۰۷۳ ص۰ ج0۱۵۰؛تبستهنم،ریًن،ي، ۱1۲-۱1۱ص
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ـاق مض٪٨ ومی ویق به ٥اٝل ورىب بهال٢یـ یا٥تهه  هىىػ، مگـ  وکه ابتؼا اف واصی ٝىىان مىرىػی ممکه ه
بغيی ػاؿػ. به ایهه مٞىها کهه  بیان ػیگـ، ٝلت تامه ویژای ّـوؿت ؼه باىؼ. بهو ورىػ  ن ّـوؿی ى

الىرهىػ و الٞهؼ. امهت، واره  الىرهىػ بهال٢یـ ٔبالٞله ٓ  با تض٪٨ ٝلت تامه، مٞلىل که ؽاتًا ممکه
 ىىػ. می

 . تٌافی ظاّزی لاػذُ ضزٍرت ػلّی با اختیار4

مهىی بـعهی اوؼیيهمىؼان، اف رملهه  ّـوؿت ٝلی یا ٝمىمیت  ن ونبت به ٥اٝهل مغتهاؿ اف ه٩اٝؼ
ـ٥ته و منهتلق. و٦هی اعتیهاؿ  مىرهىػ  ـاؿ ا بْٞی متکلمان و ىماؿی اف اٍىلیان منلمان مىؿػ اوت٪اػ ٩
ـػه ىهؼه امهت. یٞىهی بهه اٝت٪هاػ مىت٪هؼان، ٥ٞهل ّهـوؿی  مغتاؿ، اٝم اف عؼاووؼ و اونان و... ىم

امت وهه ٥اٝهل مغتهاؿ. « ٥اٝل مىَر » ٝباؿت ػیگـ، ٥اٝل  مىر   تىاوؼ ٥ٞل اعتیاؿی باىؼ. به ومی
ؿا  یکهاؿ بتىاوهؼ٥اٝهل  ىهىػ کهه ی ٥ٞل مت٤َ به اعتیاؿی بىػن میو٩ت ػؿ ص٪ی٪ت به ٝ٪یؼه ایيان،

ـک کىؼ ٔصال  ػؿٝیهاوزا. بؼهؼ و  ـک ػاىهته باىهؼٓ و یٞىی همان کاؿ ؿا ت  امامهاً ٍض  ال٦ٞهل و الته
ـک ٥ٞل وامافا ـک با ّـوؿت ٥ٞل و امتىاٛ ت . ػؿ م٪ابل، ٥الم٦ه هید مىا٥اتی اؿ امتٍضت ٥ٞل و ت

وضى یز  ٝهٓ بها اعتیهاؿی بهىػن ٍهؼوؿ ٥ٞهل اف ٥اٝهل  بیه ّـوؿی بىػن ٍؼوؿ ٥ٞل اف ٥اٝل ٔبه
ـاصت، به بیىىؼ. افایه ومی ىهىػ تمها. م٪هؼمات ٥ٞهل  کىىهؼ کهه می ویژه ػؿباؿه اونان بیهان می ؿو با ٍ

ـای اػٝهای صال اونا اعتیاؿی اونان ١یـ اعتیاؿی باىىؼ و ػؿٝیه ن مىرىػی مغتاؿ باىؼ. ٥المه٦ه به
ـػه عىػ، اػله  0۱۵۱زتش  ؛۳۴-۳۳م ص0۷۶1؛همنى ۱۷ ص/بق0۲1۲ ظننً،ٕتبنى اوؼ ای ویق ا٩امه ک

ػؿ م٪ابهل،  .۴1ٔ-۳۶ق ص0۲۰0؛هىظى خمنً، ۰۰۱-۰۰0م ص0۷۶0 تلدیىشنستش طدز؛۷۳ ص۱ج
ـای ابٖال اػله ٥المه٦ه   0۱۷۳؛هنسجؼفنس  ۳۰-۲۱ ص0۱۶۶ٕفن،ػن، بـعی مىت٪ؼان ّمه تاله ب

ـػه اػلههه ٔ 0۲۵-0۰۵ص ؛۲۱-۲0 ص0۱۶۶فن،ػنن، ٕاوههؼ  ای ویههق بههـ بٖههالن ٩اٝههؼه مقبههىؿ ا٩امههه ک
بـعی اوؼیيمىؼان ویق به رای ابٖال ٩اٝؼه ّهـوؿت بهال٢یـ، اػٝها  .0۰۵ٔ-00۵ ص0۱۷۳  سجؼفسنه

ـػه  ۰ق ج0۲1۳ٕه،شنم،شن،هسور  امهت  اوؼ که ٩اٝؼه مقبىؿ تىها ػؿ ٥ىاٝهل ١یهـ مغتهاؿ رهاؿی ک
ٕزحمن،ي، های ػیگهـی ویهق پیيهىهاػ ىهؼه امهت  . ػؿ ایه فمیىه، ؿاه صل۵1ٔ ص0۱۷۰؛تزتک، ۱۴ص

ـای ؿٝایت اعتَاؿ اف ؽکـ یا بـؿمی  وها ٍـ٣ 0۳۳ٔ-0۳۰ ص0۱۷۲  کىیم. وٚـ می که ب

 ضذُ بزای حل تؼارض ظاّزی هیاى ضزٍرت ػلی ٍ اختیار ّای ارائِ . را5ُ

ـای ػ٥ٜ تٞاؿُ ٙاهـی میان ٝلیت ّـوؿی و اعتیاؿ ٥اٝل مغتاؿ، ٕـس های مغتل٦هی  اوؼیيمىؼان ب
ـػه ٍهىؿت مٖلهىبی صهل  و٦نه ػؿمت وینتىؼ و بْٞی ميهکل ؿا به اوؼ که ٩ًٖٞا بْٞی ٥ی مٖـس ک

اوؼ. بـعهی  هها امامهًا مىکهـ ٝلیهت ىهؼه ای اف ت٦کیکی کىىؼ. بـعی مغال٦ان ٥لن٦ه، ماوىؼ ٝؼه ومی
اوؼ. بـعهی اٍهىلیان ههم  اهّٰلل ٥یاّی مىکـ ٝلیت ّـوؿی یا ّـوؿت ٝلی ىؼه ٦ه ویق ماوىؼ  یت٥الم
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٥اٝهل مغتهاؿ اوکهاؿ  هاوؼ. ایيان ّـوؿت ٝلهی ؿا ػؿبهاؿ بیه ٥اٝل مغتاؿ و ٝلت مىَر  ت٦َیل ػاػه
ـ٥ته ومىػه و ػؿ مىؿػ ٝلت لهه تـ اف یهک م٪ا ها مزالی ومهیٜ صل اوؼ. بـؿمی همه ؿاه های مىر ، پؾی

ـ٥ًا وٚـیه امتاػ ٥یاّی ؿا بـؿمی می می ه، ریگس ز.کبنه:ٕبست بسزظ،زتنکىیم ٕلبؼ. ػؿ ایه م٪اله ٍ
 ٔ.۱1۷-۱1۵ ص۰ ج0۱۶۲ ،ظبح،ي؛۴1 ص۰ق ج0۲01؛فن،ع 011-۷۷ ص0ق ج0۲0۵ؿب،ؿب،ی، 

 اهلل فیاضی حل آیت . را6ُ

ـاماك ػیؼااه امتاػ ٥یاّی ه که می وامیهؼ ه اعتیهاؿ اف ٍه٦ات « اٍهالت اعتیهاؿ وٚـیه»ىىػ  ن ؿا  ب
ـای مىرهىػ  صال و به ؽاتی اونان و الیى٦ک اف ورىػ اومت. باایه ـػن امـی ؽاتی به ؿ١م  وکه اعتیاؿ ک

ـایٖی، ٥اٝل یا همان ٝلهت تامهه صتهی بها ورهىػ تها. بهىػن، ؿابٖهه  مغتاؿ امت، همىاؿه و ػؿ هـ ى
ـ٥یه یها  ااه ؿابٖه ّـوؿی با هید اؿػ و هیدامکاوی با مٞلىل عىػ یا با ٥ٞل اعتیاؿی عىػ ػ یهک اف ٕه

ـػ و ههـ « ممکه»ؿو ٥اٝل مغتاؿ  های متٞؼػ ٥ٞل عىػ وؼاؿػ. افایه ٕـ٣ امهت ههـ تَهمیمی بگیه
ـًا ٝزی  و ػوؿ اف اوتٚاؿی اف عىػ بـوف ػهؼ یا صتی کاؿی اوزا. ػهؼ که مٖل٪ًا مهىػی بهه  ؿ٥تاؿ ٙاه

اٍٖالس، ٥اٝل مغتاؿ بها ٝلهم و إهالٛ کها٥ی  ػاؿػ. یٞىی به صال او وؼاؿػ و بلکه به صال او ّـؿ هم
 هم ممکه امت تـریش مـرىس ػهؼ.

 
 تىّیش ػیؼااه ایيان ػؿباؿه ؿ٥تاؿهای اعتیاؿی اونان ویافمىؼ تىره به مٖال  فیـ امت: 

هـ اوناوی متيکل اف مه ماصت امت: رنم، و٦ل وباتی و ؿوس. رنم و و٦هل وبهاتی، بهؼن ؿا 
ـتبه رنم امت؛ ا٥ٞهالی اف ٩بیهل ػهى تيکیل می ؼ و و٦ل وباتی متىلی ا٥ٞال ١یـ اعتیاؿی اونان ػؿ م

تى٦ل و هْم ١ؾا. اعتیاؿ ٦ٍت ؽاتی و رؼاويؼوی ؿوس امت. ؿوس متهىلی همهه ؿ٥تاؿهها و ا٥ٞهال 
اعتیاؿی  ػمی امت. بىا بـ همیه منؤله، ونبتو با ٥ٞل همىاؿه امکان امهت. ؿوس بهـ بهؼن والیهت 

   ٔ:01۶ ص0۱۷1ٕفن،ػ، تىاوؼ  ن ؿا مٖاب٨ میل عىػ مؼیـیت ومایؼ  و میتکىیىی ػاؿػ 
ـا٣ ٥ٞل امت؛ به ٍىؿتی که 1 ـ٥یه یا إ ان ىهاء ٥ٞهل ». مالک اعتیاؿ تناوی ٥اٝل ونبت به ٕ

ٔااـ بغىاهؼ اوزها. ػههؼ و ااهـ وغىاههؼ اوزها. وؼههؼٓ. یٞىهی مهالک ٥ٞهل « و ان لم یيؤ لم ی٦ٞل
ـاکههه ػؿ ایههه ٍههىؿت ػؿ مههىؿػ عههىػ اؿاػه بههه اىههکال اعتیههاؿی منههبى٩یت  ن بههه اؿا ػه وینههت؛ چ

عىؿیم. بلکه مالک ٥ٞل اعتیاؿی، عىاه رىاوضی و عىاه رىاؿصی، ٍؼوؿ  ن اف ٥اٝهل مغتهاؿ  بـمی
 امت.
ـاق ومی2 تىاوؼ ػؿمت باىؼ و امامًا مىا٥ات رؼی بها اعتیهاؿ ػاىهته و  . ٩اٝؼه ّـوؿت بال٢یـ ه

ـایه  ّـوؿتًا ٥ا٩ؼ عاٍیت ایزاب یا ورىب مضال امت. ػؿ ص٪ی٪ت، ٝلت تامه بغيهی امهت. بىهاب

 فعل اراده اختیار
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تىان تض٪٨ ٝلهت تامهه ؿا بهؼون تض٪ه٨  ؿو می صتی با ورىػ  ن، مٞلىل همچىان ممکه امت و افایه
ـ٥ت.  مٞلىل پؾی

ـک امت و افایه به ؿو ٥اٝل مغتاؿ کنی امت که ػؿ  بیان ػیگـ، اعتیاؿ به مٞىای تمکه اف ٥ٞل و ت
ـ٥یه مهلبی و ایزهابی اوزا. یک ٥ٞل یا ت ـک  ن  فاػ باىؼ. الفمه ایه  فاػی، ممکه بىػن هـ یک اف ٕ

ـای ٥اٝهل  و مىٖ٪هًا ٕهـ٣ ػیگهـ « واره »٥ٞل امت. صال  وکه بىا بـ ٩اٝؼه مؾکىؿ، یهک ٕهـ٣ به
 ٔ.0۰۵-0۰0 ص0۱۷۳ٕهنسجؼفس  امت و ایه ػؿ تْاػ  ىکاؿ با اعتیاؿ امت « ممتىٜ»

ؿ١م ٙهاهـ  وهها کهه ا١له   ىهىوؼ و بهه ارىاك مغتل٤ وا٩هٜ میها تضت اوىاٛ و بلکه  . اونان3
ـای ارىهاك  یکنان امت، بإه های  وها مغتل٤ و متىىٛ امت. ػؿ ص٪ی٪ت، اونان امم مزمىٝی ب

ـای  همیه منؤله مىر   ن می ٔ.0۲۴ ص0۱۷1ٕفن،ػ، مغتل٤ امت  ىىػ که وتىان مباػی یکنان به
ـػ. بلکه ٝمى. ؿ٥تاؿهای همه اونان ـاػ مغتل٤ ممکه امهت اف  ها بـىم ـػ یا ا٥ٞال ا٥ هـ ٥ٞل اف یک ٥

یهک اف مبهاػی  ؿو هید . افایهه۰10ٔ/ب ص0۱۴1ٕطندزتلدیىشننستش  مباػی ١یـ یکنان ٍاػؿ ىىوؼ 
ـًا تىها وره ىباهت ؿ٥تاؿها اعتیاؿی بهىػن  وهامهت. ایهه  لقومًا ػؿ ؿ٥تاؿ اونان یا٥ت ومی ىىػ و ٙاه
ػؿ هـ اونان امت. ىاکله ص٪ی٪تی ٝمهؼتًا اکتنهابی امهت « اکلهى»منؤله به ػلیل ورىػ اوضَاؿی 

ـاؿ اػؿاکات و اٝمال اونان ىکل می ـػ و همان که اف تک ای اف اٝمهال  اىوه که عهىػ متهؤحـ اف ػمهته ای
ـای ػمته اف اونهان بنها کهه و  0۵۳ٔ ص0۱۷۴ٕزفنؼن، ای اف اٝمال ویق و٪و ٝلی ػاؿػ  اونان امت، ب

ـاق عى ی عاًاوزا. ٥ٞل ـػهه ـػه باىهؼ. لىاف.  ن  ای ن ٥ٞل  تیبلکه ١ا ،ػ ٥ٞل ؿا مىٚىؿ وک ؿا اؿاػه ک
ـا  اونهانؿ٥تهاؿ یها ٥ٞهل اؿاػه،  ن وههایی متٞل٨  اما لقوماً  ،هـچىؼ همىاؿه مىرىػ امت قیاؿاػه و هیبىاب

ـػ؛ مخل کنی که ، هـچىؼ بهنتیو می واچاؿ به عىػ ٥ٞل ویق تٞل٨ بگی  ،عىاوهؼ یػؿك مه ٍىؿت م٪ؼ 
 ا٥هتیػؿك عىاوهؼن ؿا کهه ػؿ هالفم ایػؿك عىاوؼن  هزیبلکه وت .ؿك عىاوؼن ؿا ػومت وؼاؿػػ یول

 مؼؿک باىؼ ػومت ػاؿػ.

ـ٥تی ػؿ تٞییه اعتیاؿ اونان4 ـ٥تی و ١یـ مٞ ـوؼ. البتهه همهان . ٝىامل متٞؼػ مٞ ٕىؿ کهه اف  ها مئح
ـ٥هت تَهىؿی و ـان و٪ل ىهؼه امهت، مبهؼأ بىیهاػیه ؿ٥تهاؿ، ٝلهم و مٞ تَهؼی٪ی امهت.  بیيتـ مت٦ک

ـ٥تی ػؿ ٍؼوؿ ٥ٞهل و  ٕىؿ به وٚـ می هـصال با تىره به وکته پیيیه، ایه به ؿمؼ که تؤحیـ مباػی ١یـمٞ
ـ٥تی و ٝلمی امت. مٖاب٨  یه ىـی٦ه  َه َعَذُذها ّبهةا َه »تٞیه و تٞییه اوتغاب اونان بیو اف مباػی مٞ

ا ٓيُفُغُهٓن ُظٓلما  َه ُعُلم ْ
َ
ٓتها أ ًَ ـتـی ٔ 0۲ٔ ۰۵يمنلٕ«ٕآعَتٓيَم ـابهـ  یهات ص٨ ٙلهم و ب تٞهالی ػؿ  رهىیی ػؿ ب

ـه می ـ٥تهی و ٝلمهی چیه هـچىهؼ ؿ٥تهاؿ  گهـ،یٝبهاؿت ػ بههىهىػ.  تٞییه ؿ٥تاؿهای اونان بـ مباػی مٞ
ػؿ وهىٛ اوتغهاب اونهان  یٝىامل متٞؼػ یول ،و اوتغاب اونان امت اؿیاونان منتىؼ به اعت یاؿیاعت
ـ٥ت ـی١ ػاؿوؼ که ١الباً  ـیتؤح  .هنتىؼ یاؿیاعت ـیو ١ یمٞ
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ـاهق  . اعتیاؿ ه چىان5 ـ٥تی امت کهه البتهه ه ـ٥تی و ٝمؼتًا ١یـ مٞ که بیان ىؼ ه متؤحـ اف ٝىامل مٞ
بغو  ٝىىان مهؼاعالتی ػؿ مهٖش پیيهىهاػهای تهـریش کىىؼه ؿ٥تاؿ او وینتىؼ. بلکه همىاؿه بهه متٞیه

ؿ، ١یـ ؽاتی و ١یـ کا٥ی بهىػه و تىهها بغيی ٝىامل و مباػی اعتیا بیان ػیگـ، اولىیت کىىؼ. به ٝمل می
  تؼلنمهتظت،رفن،ػ،ٔ.۰۱0 ص0 ج0۱۷0ٕؿب،ؿب،ی، بغو هنتىؼ  ؿرضان

ـػ که اوؼیيه ایه ػیؼااه می»ػؿ ص٪ی٪ت  ـات، باوؿها، عىامهت پؾی ها و ػیگهـ  ها، تَىؿات، عإ
ا٥ٞهال ؿا متٞهیه هها و  های اوتغهاب ا٥ٞالمهان باىهىؼ؛ بهؼون ایىکهه ّهـوؿتًا اوتغاب ػالیل ما، ٝلت

مالٍؼؿا ه٦ت ٝامهل  ٔ.0۷1 ص0۱ق ج0۲0۵؛ز.کبه:ؿب،ؿب،ی، 00۶-00۴ ص0۱۷۲ٕکنى  ;«ومایىؼ
ـػ که می ها بـمی ؿا مىر  پیؼایو ؿ٥تاؿهای مت٦اوت ػؿ اونان تىان ایهه ٝىامهل ؿا تضهت ٝىهىان  ىم

ؼ و م٪تْی  ٞ ـػ. البته همه ػؿ صؼ مه ؼ و اعتیهاؿ همهىاؿه صهاکم اوهمباػی اعتیاؿ اف مىٚـ ایيان تل٪ی ک
 «الگى و امهتاػ» ،«تیتـب»، «وؿاحت» ،«هیت٢ؾ» ،«و٦ٖه»، «مقاد»امت. ایه ه٦ت ٝامل ٝباؿتىؼ اف: 

ٔ.0۲۰-0۲1 ص/تلف0۱۴1 دیىشنستش طدزتلٕ« و رهاػ با و٦ل هیتقک»و 
ـایه عاٍیت ؽاتی اعتیاؿ ایه امت که اقیىهه ـای اوتغهاب،  های پهیو بىاب ؿوی ٥اٝهل مغتهاؿ به

ـابهـ  نبت به او همىاؿه ونبتی یکنان ػاؿوؼ و اومت که با اوتغاب عىػ، بهه یکهی اف  ن اقیىههو های ب
ٕز.ک:فنسوشین،و کىهؼ  اٍٖالس ٥لن٦ی، ّـوؿت بهه ىهٓـ مضمهىل اٖٝها می بغيیؼه و به« ورىػ»

 ٔ.۲0۴-۱۷۱ ص0۱۷۶

تشسسی

ٕبٞهًا مٖهاب٨ بها مبهاوی  الله ٥یاّی متىام  با مباوی ٥لن٦ی عاً ایيان مٖـس ىهؼه و صل  یت ؿاه
ااوه ایهه  ویژه بـعی مباوی ٍؼؿایی ٩ابل مىا٩يه امت. پیو اف بـؿمی بىؼهای ىو ٝمى. ٥الم٦ه، به

 ویژه ٥الم٦ه ٍؼؿایی اىاؿه کىیم: وٚـیه الف. امت ػؿ ّمه چىؼ م٪ؼمه به بـعی مباوی ٥الم٦ه، به
تـیه مٞىای  وها ه که ات٦ا٩هًا ص٪ی٪هت  . اف وٚـ ٥الم٦ه، اؿاػه و اعتیاؿ مٞاوی متٞؼػی ػاؿوؼ و ٝا.1

اؿاػه و اعتیاؿ ػؿ مایـ مٞاوی اؿاػه و اعتیاؿ ویق هنت ه عىامهت و مضبهت و ؿّهایت ٥اٝهل امهت. 
یٞىی ااـ کنی چیقی ؿا ػؿ مزمىٛ با ابٞاػ مغتل٤ ورىػی عىػ مالیم و مهافااؿ تيهغیٌ ػههؼ و 

اؿ  ن ىهغٌ ونهبت بهه  ن چیهق ونبت به صَىل  ن ؿاّی باىؼ، ٍـ٣ ایه ؿّایت، اؿاػه و اعتیه
ـاؿ  ٝىىان مخال، تَىؿ کىیؼ ىغَی ٥لذ امت و بـ ؿوی ٍهىؼلی چهـط ىىػ. به مضنىب می ػاؿی ٩ه

تىاوؼ اف ٕـی٨ امىاد الکتـیکی م٢ق او هؼایت ىىػ. یٞىی ههـ فمهان کهه ایهه  ػاؿػ که ایه ٍىؼلی می
ـکهت کىهؼ. ىغٌ اؿاػه کىؼ ٔیٞىی بغىاهؼ و ػومت ػاىته باىؼٓ، ٍىؼلی مقبىؿ با  ٩ىه مکاویکی ص

                                                                                                                     
;. Event-causal libertarianism ّلی ه وا٩ٞه  ٝ ّلی یا اعتیاؿباوؿی   ٝ  .ایٓ ٔواربـباوؿی 
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ـکات ایه ٍىؼلی منتىؼ به اؿاػه و عىامت ایه ىغٌ و مٖاب٨ اعتیاؿ او وینتب  یها اؿاػ ایهه  ه یا ص
 ىغٌ، ٍـ٣ عىامت و مضبت ایه ىغٌ وینتب 

. اؿاػه یا عىامت و مضبت اونان ػؿک مالیمت ٔمافااؿیٓ یک ىیء با اونان یا صاٍهل ػؿک 2
اىیىؼ هـ کنی کهه بهه عهىػ ٝلهم ػاؿػ، صه   همیه ػلیل ٥الم٦ه میمالیمت مقبىؿ امت. ػ٩ی٪ًا به 

ـاکهه وامهافااؿی ٥هٛـ  ـا مٞىا وؼاؿػ که ؽات یک مىرىػ مالیهم بها ؽات عهىػ وباىهؼ؛ چ ؽات ػاؿػ؛ فی
ػوااوگی ص٪ی٪ی امت. ٕبًٞا هـ ؽاتی ااـ ٝالم باىؼ و ؽات عىػ ؿا بیابؼ، ؽات عىػ ؿا مالیم بها عهىػ 

 ی و اؿاػه ؽاتی ػاؿػ.وىٛ ص  ؽات یابؼ و یک می

اعیـ ؿا باهم ػؿ وٚـ بگیـیم ٔایىکه ص٪ی٪ت اؿاػه همان عىامت و مضبت  ه. اکىىن ااـ ػو م٪ؼم3
و ؿّایت امت و ایىکه عىامت و مضبت، همان ػؿک مالیمت و مىا٥٪ت و مافااؿی یا صاٍل ػؿک 

نی متىام  با وضهىه هـ ک هػهؼ که ص  و عىامت و اؿاػ ؿوىىی ایه وتیزه ؿا می مالیمت امتٓ، به
ورىػ و تيغٌ و ىغَهیت اومهت. مهئمه عىامهت و مضبتهی ػاؿػ و کها٥ـ عىامهت و مضبهت 

ـای  مان ىؼن بـ مضىؿ رىػ و بغل تىٚیم کىیم، بایؼ بگىییم کهه ومی ىهىػ اف  ػیگـی. ااـ بضج ؿا ب
زهىاػ ٩هؼ ال»وؿفػ و به تٞبیـی  رىاػ تى٩ٜ بغل ػاىت و اف بغیل تى٩ٜ رىػ. ااـ ااهی رىاػ بغل می

ـوه اف رىاػ مٖل٨ بغل مضال امت. یٞىی کنهی «یبغل ، به ایه ػلیل امت که رىاػ مٖل٨ وینت، وا
 عىاهؼ.  و٩ت ػومت وؼاؿػ و ومی که مٖل٪ًا ٦ٍت بغل وؼاؿػ، ٥ٞل بغیالوه ؿا هید

. اونان ابٞاػ مغتل٦ی ػاؿػ و متىام  با هـ بٞؼی، عىامهت و ؿّهایت مت٦هاوتی ػاؿػ. چيهم 4
ـػ و ؽائ٪ه اونان اف چیق ػیگـی. ااهی چیقی که با یک بٞؼ اونهان مهافااؿ  قی لؾت میاونان اف چی ب

ٞهؼ یها ْٝهى مهب   ـتبهه یها به امت، با بٞؼ ػیگـ اونان وامافااؿ امت. یٞىی بـ وؿػن ؿّایت یهک م
ٞؼ یا ْٝى ػیگـ می ـتبه یا به ىىػ؛ مخاًل مٖالٞه فیاػ مب  واؿاصتی ْٝهالت چيهم و  واؿّایتی یک م

ـػن م ـاته  ؿا بها یهک ٥ٞهل ؿاّهی مهافػ، بایهؼ بهیه  ىىػ. ػؿ مىا٩ٞی که اونان ومی یا تىاوؼ همه م
های متٞاؿُ ابٞاػ عىػ ػمت به اقیىو بقوؼ. اونان ٝا٩ل با تؤمل و تؼبـ و مىزو همهىاؿه  عىامته

اه ػاىته باىؼ و کمتهـیه  ػهؼ که ػؿ مزمىٛ بیيتـیه مافااؿی ؿا با ابٞاػ ورىػی کاؿی ؿا اوزا. می
ـای مایـ ابٞاػ.  ٝىاؿُ ؿا ب

الى٩ىٛٓ هنهتىؼ و  الىرىػ و ممکه پؾیـ ٔممکه تىهاییٓ امکان . عیلی اف کاؿهایی که بالؾات ٔبه5
ونبت به ؽات ما هم امکان بال٪یاك ػاؿوؼ، و٩تی با ب٪یه کاؿهایی کهه  وهها ههم ونهبت بهه مها امکهان 

ـ٥ته می  وؼ. ىىوؼ، امتىاٛ بال٪یاك ػاؿ بال٪یاك ػاؿوؼ ػؿ وٚـ ا

ـایه اؿاػه6 ـاق ومی ها و عىامت . بىاب ىىػ همهه چیقههایی  ها همیيه و٤َ م٪ؼوؿات هنتىؼ و ه
ـػ و اوزهها. ػاػ. ااهـ کههاؿی  ؿا کهه تک تهک امکههان بال٪یهاك ونههبت بهه مهها ػاؿوهؼ، ػؿ ٝمههل اؿاػه که
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ـک  ن کاؿ رؼاااوه می ممکه ههید تىاوىؼ م٪هؼوؿ باىهىؼ. ولهی  الىرىػ و الٞؼ. باىؼ، ٥ٞل  ن کاؿ و ت
ـک  ن ؿا. ٥اٝلی ومی  تىاوؼ ػؿ یک فمان هم ٥ٞل  ن کاؿ ؿا بغىاهؼ و هم ت

تىاوىؼ مهىؿػ اؿاػه و عىامهت  فمان ومی تىهایی م٪ؼوؿوؼ هم . با تىره به ایىکه همه کاؿهایی که به7
ـاهق ؿ٥تهاؿ بغیالوهه ؿا ػومهت وهؼاؿػ و مضهال امهت ؿ٥تهاؿ  باىىؼ، و٩تی ا٦ته می ىىػ رىاػ مٖل٨ ه

اؿاػه کىؼ، به ایه مٞىا وینت که او تىان و ٩ؼؿت اوزا. بغل ؿا وؼاىته یا وؼاؿػ. یا ااهـ ا٦تهه  بغیالوه ؿا
بغل اف او مضال امت، به ایه مٞىها وینهت کهه  هىىػ اؿاػه رىػ اف رىاػ مٖل٨ وار  امت و اؿاػ می

ـ٥ًا به ایه مٞىامت که ر ـک رىػ ؿا وؼاىته یا وؼاؿػ. بلکه ٍ ىاػ مٖله٨ بها رىاػ مٖل٨، ٩ؼؿت و تىان ت
ـک رىػ، همیيه رىػ ؿا ػومت ػاؿػ و می کىؼ و با ورهىػ ٩هؼؿت  عىاهؼ و اؿاػه می ورىػ ٩ؼؿت بـ ت

کىؼ. صاٍل  وکه بهه یهک  عىاهؼ و اؿاػه ومی بـ بغل همیيه اف ؿ٥تاؿ بغیالوه متى٦ـ امت و  ن ؿا ومی
ـک رىػ»مٞىا  وؼ. ولی ونبت بهه اؿاػه هـ ػو ونبت به ٩ؼؿت رىاػ مٖل٨ امکان بال٪یاك ػاؿ« رىػ و ت

امتىهاٛ بال٪یهاك. اف مهىی ػیگهـ، « بغهل»ّـوؿت بال٪یاك ػاؿػ و « رىػ»و عىامت رىاػ مٖل٨، 
و٩تی عىامت رىػ ونبت به رىاػ مٖل٨ ّـوؿت بال٪یهاك ػاؿػ، ؿ٥تهاؿ متىامه  بها رهىػ اف رهىاػ 

ـایٔ و وبىػن مىاوٜ ه ٍاػؿ و متض٪٨ می ـاهم بىػن مایـ ى . یٞىی تض٪٨ ایه ىىػ مٖل٨ ه ػؿ ٍىؿت ٥
 ىىػ.  عىامت، ّـوؿی بال٢یـ می

ػاوؼ که مخاًل رىػ با او تىامه  ػاؿػ  . عؼاووؼ متٞال ٝلم مٖل٨ امت و بـ ایه اماك همیيه می8
های مٞمىلی که ٝلم مضؼوػی ونهبت  کىؼٓ، ولی اونان عىاهؼ ٔاؿاػه می و رىػ ؿا ػومت ػاؿػ و می

ام  رىػ با عىػ ػاؿوؼ، ااهی ػؿ تيغیٌ ایىکه ٥هالن به مىاؿػ مغتل٤ رىػ و همچىیه ونبت به تى
ـػیؼ یها اىهتباه می ىهىوؼ. ػؿ وتیزهه اهاهی  ؿ٥تاؿ ػؿ مزمىٛ با ورىػ  وها تىام  ػاؿػ یا عیـ، ػچاؿ ت

بیىىهؼ و  ؿ٥تاؿ ٔال٤ٓ ؿا که وا٩ٞهًا مَهؼا٩ی اف رهىػ امهت، متىامه  بها ؽات و ىغَهیت عهىػ می
ؼ و ااهی ؿ٥تاؿ ٔبٓ ؿا که وا٩ًٞا مَؼا٩ی اف رىػ وینت، بها ػهى عىاهىؼ و به  ن، ورىب بال٢یـ می می

ـػػ که همهه  ن  ها ػؿ ؿ٥تاؿها به چىؼ ٝامل بـمی بیىىؼ. بـ ایه اماك، ت٦اوت اونان عىػ متىام  می ا
ـػ: ٝىامل ؿا می  تىان ػؿ ػو ػمته رمٜ ک

 یکٓ وضىه ورىػ  وها به چه ٍىؿتی باىؼ.

 و پیامؼهای ؿ٥تاؿ مقبىؿ به چه ٍىؿتی باىؼ. ػوٓ ٝلم  وها به ؿ٥تاؿ مقبىؿ و ٝىا٩ 

ـػ؛  ىىػ که ایه ػو ٝامل ؿا هم می با کمی ػ٩ت ؿوىه می تىان ؽیل وضىه ورهىػ اونهان رمهٜ که
ـاکه ٝلم ویق چه اکتنابی و چه ١یـ اکتنابی، اف ىئىن ورىػ ٝالم امت.  چ

مه بـؿمهی  وهها، اف کىیم و ػؿ ّ . اکىىن با م٪ؼماتی که اؾىت، مباوی ٩ىل اعیـ ؿا بـؿمی می9
 کىیم: ٩اٝؼه ّـوؿت بال٢یـ ػ٥اٛ می
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   بزرسی بًذ اول: 
که ػ٩ی٨  ن امهت کهه  ػؿصالی«. ونبت ؿوس با ٥ٞل همىاؿه امکان امت»ػؿ بىؼ اول  مؼه امت: 

ـاکه عىامت و مضبهت ؿوس یها بهه  ٩ؼؿتبگىییم ونبت  ـک یکنان امت؛ چ ؿوس همیيه با ٥ٞل و ت
ـک ٥ٞهل یکنهان ؿوس با ی اؿاػهتٞبیـ ػیگـ،  ک ٥ٞل مضال امت ػؿ یک لضٚه هم با ٥ٞل و ههم بها ته

ـاهق ومی ـک. ه ىهىػ ههـ ػو  باىؼ. ػؿ هـ لضٚه، ؿوس یا ونبت عىامت با یک ٥ٞل ػاؿػ یا ونهبت ته
ـػ. پل ونهبت  ـک یک کاؿ ؿا ػؿ یک لضٚه ػومت ػاىت یا عىامت یا اؿاػه ک  ٩هؼؿتٕـ٣ ٥ٞل و ت

ـابـ امت، ـک ب ـابـ وینت یا ورىب امهت و  اؿاػهولی ونبت  ؿوس همىاؿه با ٥ٞل و ت ـاق ب و عىامت ه
 یا امتىاٛ.

   بزرسی بًذ دوم:
ـ٥ یتناو اؿیمالک اعت»ػؿ بىؼ ػو.  مؼه امت:  ـا٣ ٥ٞهل امهت ایه هی٥اٝل ونبت به ٕه  و «إه

اما ایه ػو وکته ویق مٖهاب٨ مبهاوی ٥المه٦ه ػ٩یه٨ «. نتی ن به اؿاػه و تیمنبى٩ یاؿیمالک ٥ٞل اعت»
ـاکه: وینتىؼ؛  چ

ؿوس ونهبت بهه ٥ٞهل و  ٩هؼؿتٕىؿ که ػؿباؿه بىؼ ٩بلی وىىتیم، مالک اعتیاؿ تنهاوی  اواًل همان 
ـک امت وه تناوی عىػ ؿوس و وه تناوی  و عىامت ؿوس که امامًا مضال امت ونبت به ٥ٞهل  اؿاػهت

ـابـ باىؼ. ـک ب  و ت
ونهبت بهه ٥ٞهل وینهت. امها حاویًا ػ٩ی٨ ایه امت که بگىییم مهالک اعتیهاؿ، اؿاػه فائهؼ بهـ ؽات 

ـک  ن  ومی تىان ا٦ت مالک اعتیاؿ، اؿاػه به مٞىای عىامت و مضبت  ٥اٝل به اوزها. یهک ٥ٞهل یها ته
لضاٗ م٦هىمی و ػؿ تضلیهل ؽههه،  ٥ٞل هم وینت. تىّیش  وکه: عىامت و مضبت ٥اٝل، هـچىؼ به

ت عىػ ونبت به عىػ ؿمؼ، ولی همیيه فائؼ بـ ؽات وینت؛ ػؿمت مخل مضب فائؼ بـ ؽات به وٚـ می
ـتبه ؽات. ػؿوا٩ٜ ٥٪ٔ مضبهت و عىامهت و  ؿا  اؿاػه ٥ٞلهییا مضبت عىػ ونبت به کاؿهای عىػ ػؿ م

ـایه هـ  می ـػ. بىاب تىان منبى٧ به یک اؿاػه ػاونهت و ااهـ  ؿا می اؿاػی« کاؿ»تىان فائؼ بـ ؽات تل٪ی ک
اؿاػه ؽاتهی ٩بلی عىاهؼ بىػ تا بـمؼ به  اؿاػی باىؼ،  ن هم منبى٧ به اؿاػه« کاؿ» ن اؿاػه ویق عىػ یک 

تىان منبى٧ به اؿاػه ػیگـی ػاونهت،  و عىامت و مضبت  ؽات ونبت به اولیه اؿاػه. اؿاػه ؽاتی ؿا ومی
ـاکه ا٦تیم ص٪ی٪ت اعتیاؿ و اؿاػه، عىامت و مضبت  با ایىکه اؿاػه ؽاتی به یک مٞىا اعتیاؿی امت؛ چ

به مٞىهای عىامهت و مضبهت  اؿاػه ؽاتیمنبى٧ به  اؿاػیکاؿ و ؿّایت ٥اٝل امت. صاٍل  وکه هـ 
اؿاػه ؽاتهی بهه ٥اٝل امت، ولی عىػ اؿاػه ؽاتی یک کاؿ  اؿاػی  منبى٧ بهه اؿاػه ٩بلهی وینهت. ّهمىًا 

 امت، بلکه عىػ اعتیاؿ امت.« اعتیاؿی»مٞىای مضبت و عىامت و ؿّایت ؽاتی ٥اٝل 
  بزرسی بًذ سىم:

٩اٝؼه ّـوؿت ٝلی با اعتیاؿ تؤکیؼ ىهؼه امهت. ولهی اف مهغىان  اول ایىکه ػؿ بىؼ مى. بـ تىا٥ی
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ىىػ که مٖاب٨ مباوی ٥لن٦ی ٩ابل مىا٩يه امهت. اؿاػه یها عىامهت ٥اٝهل ػؿ یهک  ٩بلی ما ؿوىه می
ـک می لضٚه ٥٪ٔ ـػ و ٕـ٣ ػیگـ ػؿ  ن لضٚه مضال امت  و٥٪ٔ به یک ٕـ٣ ٥ٞل یا ت تىاوؼ تٞل٨ بگی

ـک  ن  ىىػ هم مگـ میمتٞل٨ عىامت و اؿاػه ٥اٝل باىؼ.  ـػ و هم ته فمان هم اوزا. یک کاؿ ؿا اؿاػه ک
ـک  ن ؿا  عىاهیم ٔػومت ػاؿیم و اؿاػه می ای که اوزا. کاؿ ؿا می ؿا. ػؿ لضٚه کىیمٓ، مضال امت که ت

ـک  ن ؿا اؿاػه می هم بغىاهیم و بـٝکل ػؿ لضٚه کىیم، مضال امت که اوزا.  ن ؿا بغىاهیم.  ای که ت
عىاههؼ اوزها.  لضاٗ یک بٞهؼ کهاؿی ؿا می ا٦تیم، اونان ابٞاػ مغتل٦ی ػاؿػ و ااهی بهٕىؿ که  همان

عىاهؼ. ػؿ ص٪ی٪ت، همىاؿه عىامت ما صالت ورهىبی  بؼهؼ و به لضاٗ بٞؼ ػیگـی اوزا.  ن ؿا ومی
ىىػ چیقی ؿا بغىاهیم ولی ػؿ ٝیه صال وغىاهیم. پل ػ٩ی٪ًا بـعال٣  وچهه ػؿ بىهؼ مهى.  ػاؿػ و ومی

کىیم و  ٍىؿت ورىبی اعهؾ مهی ای با اعتیاؿ عىػ یک ٕـ٣ ؿا به ت، ما همىاؿه ػؿ هـ لضٚه مؼه ام
ـه  ٕـ٣ م٪ابل ؿا مضال می ـػػ هنهتیم، بهاالع ـک کهاؿی مه کىیم. صتی ػؿ مىا٩ٞی که ػؿ اوزها. یها ته

ـک می ـػیؼ ػؿ عاؿد، یا ت ـػیؼ ػاؿػ بهـوػ  ىىػ ٩إٞاوه یا ٥ٞل می صاٍل  ن ت ىىػ ٩إٞاوه. کنی که ت
ـک ؿا ميه٢ىل  ـ کاؿ یا وـوػ، ػؿ ٝمل و ػؿ فماوی که مي٢ىل تَمیمم ایـی امت، یک ٕـ٣ ٥ٞل یا ت

ـػه امت.  ىؼه و ٕـ٣ ػیگـ ؿا ؿها ک
ـک و ٥ٞل امهت. ػؿصالی کهه بها  ػو.  وکه ؽیل بىؼ مى. تؤکیؼ ىؼه که اعتیاؿ به مٞىای تمکه اف ت

و ؿّهایت ونهبت بهه یکهی اف ػو ٕهـ٣  های مغتل٤ ا٦تیم که اؿاػه و اعتیاؿ به مٞىای عىامت بیان
ـک و ٥ٞل امت و با ٩ؼؿت و تمکه ه که به ػو ٕـ٣ تٞل٨ می ـػ ه مت٦اوت امت و امامًا عىامت  ت ای

 ػو ٕـ٣ یک ٥ٞل ػؿ یک لضٚه مضال امت.

مى.  وکه اىتباه ػیگـ مىرىػ ػؿ بىؼ مى. ایه امت که امتضاله یک ٕـ٣ ؿا مىا٥ی اعتیاؿی بىػن 
ـػه امت. ػؿ که مغه ٥الم٦ه ایه امت که و٩تی ٥٪ٔ ػو اقیىهه اوزها. ٥ٞهل ٔاله٤ٓ و  صالی٥ٞل ىم
ـک ٥ٞل ٔال٤ٓ پیو ـک اقیىه ػیگهـ  ؿوی مامت و ما اف ابتؼا می ت ػاویم که اوتغاب یک اقیىه مٞاػل ت

ایم.  امت، ما با اعتیاؿ  یک ٕـ٣ و عىامت و ػومت ػاىته  ن، اعتیاؿًا ٕـ٣ ػیگـ ؿا کىهاؿ اؾاىهته
ـک ػیگـی امت. کنی کهه امامًا مٞىا ی ایىکه ػو اقیىه ػاؿیم، همیه امت که اوتغاب یکی مٞاػل ت

کىؼ، وغىامته رهىم ٔو عىامته بهيهتٓ ؿا کىهاؿ اؾاىهته یها بهه تٞبیهـ ػیگهـ،  رهىم ؿا اوتغاب می
ـا تَهىؿ می ـػه امهت. چه ىهىػ ٥٪هٔ عىامهت ّهـوؿی رههىم  وغىامته بهيت ؿا هم اوتغاب که

وینتب مٞىهای اوتغهاب همهیه « اعتیاؿی»٩إٞاوه و ّـوؿی بهيت  امت و وغىامته« اعتیاؿی»
عىاهم و ٕهـ٣ ػیگهـ ؿا  امت که یک اقیىه ؿا عىػ. با اعتیاؿ و عىامت و ؿّایت و مضبت و... می

 عىاهم. عىػ. با اعتیاؿ عىػ. ومی
 بزرسی بًذ چهارم: 

 کنهانی یمبهاػتىان  ها مت٦اوت امت و بـ ایه اماك ومی بإه اونان»ػؿ بىؼ چهاؿ.  مؼه امت: 
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ـا ـػ اونان ههم یٝمى. ؿ٥تاؿها یب اىتباهی که ػؿ ایهه بىهؼ ات٦ها٧ ا٥تهاػه، ىهبیه اىهتباهی «. ها بـىم
ـتک  ىؼه علٔ بیه مٞىا   اوؼ؛ امت که متکلمان ػؿ بضج امتىاػ ٦ٍات یکنان به اونان و عؼاووؼ م

 ءِ  ٓى َلةٓيَظ َکّمٓثّلةّه َشةو  و مَؼا٧. متکلمان اف ایىکه عؼاووهؼ مَهؼا٩ًا مت٦هاوت بها مهایـیه امهت
اوؼ که ورىػ و ٝلم و ٩ؼؿت و ... ػؿ مىؿػ عؼاووهؼ و مهایـیه  ٓ، به ایه وتیزه ؿمیؼه11ٓ،42ٔىىؿیٔ

اىیىهؼ ٩بهل اف ههـ ٥ٞلهی، یهک عىامهت و مضبهت و  مٞاوی مت٦اوتی ػاؿوؼ. ػؿ ایىزا هم ٥الم٦ه می
مهـی ٝلهى. کهه ػؿ مهىؿػ  ىىػ ه و یک ؿّایت هنت ه که ػؿ مىؿػ اونان اف  ن تٞبیـ به ىى٧ هم می

اونان تَىؿ و تَؼی٨ به ٥ایؼه امت و ػؿ مىؿػ صْـت ص٨، ٝلم صْىؿی امت. هـ اوناوی با ههـ 
عىاهؼٓ و مٞىا وهؼاؿػ کهه اونهاوی چیهقی اؿاػه کىهؼ  کىؼ ٔمی عىاهؼ اؿاػه می بإىی، چیقی ؿا که می

ؿمهؼ، ایىکهه اؿاػه بهه مٞىهای  وٚهـ میعىاهؼ ٔػومت وؼاؿػ و ؿّایت وؼاؿػٓ. بهه  ٔبغىاهؼٓ که ومی
کم  اىیاوه ٔتىتىلهىژیٓ یها ػمهت عىامت و مضبت و ؿّایت اف مباػی هـ کاؿ اعتیاؿی امت، همان

اىیاوه امت. اف مىی ػیگهـ، ههـ کنهی چیهقی ؿا کهه ارمهااًل یها ت٦َهیاًل بيىامهؼ  وقػیک به همان
ػومهت ػاىهته باىهؼ. پهل  عىاهؼ، و مضال امت کنی مزهىل مٖل٨ ؿا ٕل  کىؼ و بغىاهؼ و می

 ٝلم هم ه که ػؿ مىؿػ اونان صالت تَىؿ و تَؼی٨ به ٥ایؼه ػاؿػ ه اف مباػی هـ ٥ٞل اعتیاؿی امت. 

ّکَلّتهّ   ُکِاْ َ ٓلَمُا َعلىػؿ مىؿػ ؿابٖه ٥ٞل اعتیاؿی با ىاکله ورىػی اونان  ـاءٔ شا ٓ 84ٓ،17ٔام
اه با وهىٛ عاٍهی اف  به ػلیل ىاکله ورىػی ویق بایؼ ا٦ت: ػ٩ی٪ًا مغه ما همیه امت که هـ اوناوی

ؿ٥تاؿها تىام  ػاؿػ و عىػه به ػلیل ایه وضى ورىػ عاً عىػه، ؿ٥تاؿههایی ویهژه اف عهىػ بهـوف 
 ها وینت. وره مىا٥ی اعتیاؿی بىػن ؿ٥تاؿهای اونان ػهؼ و ایه مٖل  به هید می

   بزرسی بًذ پًجن:
ـ٥تی١ یمباػ ـیتؤح»ػؿ بىؼ پىزم  مؼه امت:  اف  ویاوتغاب اونهان به هیتٞ وػؿ ٍؼوؿ ٥ٞل  یـمٞ

ـ٥ت یمباػ عىامهت »ایه اػٝا ػ٩ی٪ًا اػٝای ٝاؿ٥ان و ٥الم٦ه امت که اؿاػه یٞىی «. امت یو ٝلم یمٞ
ٕىؿ  امت و ایه مالیمت همهان« مالیمت با ٥اٝل و مـیؼ»، و ص٪ی٪ت عىامت و مضبت، «و مضبت

ـایو لضاٗ امیال و بیىو هکه به وىٛ ٥ٞل اؿتبآ ػاؿػ، به وضىه ورىػ ٥اٝل ب  ها ویق اؿتبآ ػاؿػ. ها و ا
   بزرسی بًذ ششن:

ـ٥ًا مـرش یک ٕهـ٣ ٥ٞهل  وغنت ػؿ بىؼ ىيم اػٝا می ـ٥تی ٍ ـ٥تی و ١یـمٞ ىىػ که ٝىامل مٞ
ـ٥ا می ىىوؼ. ػؿصالی می اىیىؼ: وضىه ورهىػ ٥اٝهل تٞهیه  که اؾىت ص٨ همان امت که ٥الم٦ه و ٝ

ػهؼ و ایه تٞیه ّـوؿی به ػلیل ایىکه واىی اف  ؿّایت ٥اٝل میّـوؿی به وىٛ عىامت و مضبت و 
ؿّایت و مىغیت عىػ او با یک ٕـ٣ ٥ٞل و ٝؼ. ؿّایت و ٝؼ. مهىغیت بها ٕهـ٣ ػیگهـ امهت، 

ـػ.  ٍؼػؿٍؼ اعتیاؿی امت و ٥اٝل وىٝی لؾت هم اف اوتغاب عىػ می  ب
ػاؿای چىهؼ بٞهؼ بها اوتغهاب ٝىىان یک مزمىٝه  ػوباؿه بایؼ تؤکیؼ کىیم که بیه اوتغاب اونان به
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یک بٞؼ اونان ٥ـ٧ فیاػی هنت. ااـ ػؿ  یات ٩ـ ن هم ػ٩ت ىىػ، ایه مٖل  مىؿػ تؤییؼ امهت کهه 
ؿمؼ که بیه ٩بىل ص٨ و ٝؾاب ػؿػ وؿ، ٝؾاب ػؿػ وؿ ؿا  ای اف عباحت می ااهی ىغٌ کا٥ـ به ػؿره

ـای ایه ىغٌ، با ایه ػؿره اف عباحت  تـریش می ، ػؿػ  پهؾیـه صه٨ کتنهابیؽاتهی و اػهؼ. یٞىی ب
 بیيتـ اف ػؿػ  تو و رهىم و ٝؾاب  ػؿ وؿ ٔالیمٓ امت: 

ُهَنَّ ِإْو َكاَو هَ  ِدَن  ِهْى  اْلَحَكَّ  ُهَى  َراَوِإْذ َلاُلىا الَلَّ ًْ ا َفَأْهِطْس  ِع ًَ َماءِ  ِهَى  ِحَجاَزة   َعَلْي ِو  الَسَّ
َ
اا أ ًَ  اْئِو

ِلين   ِبَعَراب  
َ
 (. 32(، 8)انفال) أ

ـای  ىکه راهؼان و مٞاوؼان عالؼ ػؿ رهىم میٙاهـ ؿاف ای به ىهىوؼ و ؿصمهت وامهٞه صه٨ ههم به
ويهیىی  ىىػ، همیه امت که ایه ٝؼه ػؿ ٝیه ؿوهذ و ٝهؾاب، اف هم عـود  وها اف رهىم کاؿماف ومی

ـایه با اعتیاؿ عىػ، ب٪ای ػؿ رهىم ؿا می با مئمىان بیيتـ اؽیت می پنىؼوؼ و ااـ اف رهىم به  ىىوؼ. بىاب
ٓيّظ ىىوؼ:  ٪ل ىىوؼ، بیيتـ اؽیت میبهيت مىت ا ّهَى آلّجّىْ َهاإٓلّ َن َکّثيش  ًَْ َيا ّلَجَه

ٓ
ٔ ۵ٕتػنستفٕ َهَلَمٓذ َرَسأ

0۵۷ٔ. 
، «وؿاحت» ،«هیت٢ؾ»، «و٦ٖه» ،«مقاد» ػو.، ؽیل بىؼ ىيم ا٦ته ىؼه امت که ه٦ت ٝامل

وضى  ؿوؼ، ولی ایه تؤحیـ بهػؿ اعتیاؿ تؤحیـ ػا «و رهاػ با و٦ل هیتقک»و « الگى و امتاػ» ،«تیتـب»
ـػاىت ىؼه که هـ کنی با  م٪تْی و مٞؼ امت. هـچىؼ ایه مٖل  بإل وینت، ولی اىیا اف  ن ب

ـػاىتی ىؼه، ایه مٖل  واػؿمت امت.  هـ با٥ت ورىػی می تىاوؼ هـ کاؿی اوزا. ػهؼ. ااـ چىیه ب
ـ٥ته باىؼ و ع ىاه ١یـ اعتیاؿی باىؼٓ با ٩باًل ا٦تیم که هـ با٥ت ورىػی ٔعىاه با اعتیاؿ ىکل ا

ـامـ عبیج کاؿی مـ بقوؼ که اف یک  امىؿی عاً تىام  ػاؿػ و مٞىا وؼاؿػ که اف یک ورىػ م
ـامـ ٕهاؿت مـ ٝباؿت ػیگـ، امکان وؼاؿػ یک ورىػ عبیج کاؿی ؿا با عىػ  فوؼ. به می ورىػ م

ـاػی که ورىػی بیىؼ و بـٝکل. البته ا متىام  ببیىؼ که یک ورىػ ٕاهـ با عىػ متىام  می ٥
امت،  و ٕیىت ػىمىان اهل بیت ای اف ٕیىت اهل بیت بیىابیىی ػاؿوؼ و ٕیىت  وها  میقه

 ٕبًٞا عىامت و مضبت بیىابیىی هم ػاؿوؼ.
ـ٥ا و البته ٙىاهـ ىـٝی که ػؿ صؼیج ٕیىت و... مٖـس ىؼه اوؼ،  ىایؼ ت٦اوت اػٝای ٥الم٦ه و ٝ

ـاماك اػٝای مىرىػ ػؿ  با اػٝایی که ػؿ بىؼ ىيم مٖـس ىؼه ویاف به تىّیش بیيتـی ػاىته باىؼ. ب
بىؼ ىيم، ٝالوه بـ ىاکله ورىػی، امـ ػیگـی هم هنت که وا.  ن اعتیاؿ امت و مالک حىاب و 

ـ٥ته بـ احـ ٝىامل و مباػی ه٦ت ااوه  ٝ٪اب و... همان اعتیاؿ امت وه ىاکله ورىػی ىکل ا
ـاماك ا اکتنابی و ١یـ اکتنابی. ػؿصالی ػٝای ٥الم٦ه و ٝاؿ٥ان و ٙىاهـ ىـٝی، وضىه ورىػ که ب

 ىغٌ ٕىؿی امت که اف بـعی کاؿها ؿّایت ػاؿػ و همیه مٞىای اعتیاؿ اومت.
ـایٔ ا٦ته می ـاػ صاٍل امىؿی امت کهه بْٞهی اف  وهها  مٞمىاًل ػؿ ایه ى ىىػ که وضىه ورىػ ا٥
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و اف وزاکهه ایهه مٖله  بهه  ٕلبؼ ١یـ اعتیاؿی هنتىؼ. پامظ ایه مٖل ، م٪اله یا کتاب م٦َلی می
ىىػ بلکه بهه بضهج ٝهؼالت عؼاووهؼ مـبهىٓ  ها مـبىٓ ومی اعتیاؿی بىػن ؿ٥تاؿهای اعتیاؿی اونان

ةا ّإاْل کىیم که  ٍىؿت ارمالی ٥٪ٔ به همیه وکته بنىؼه می ىىػ، ػؿ ایىزا به می ةُه َيفغ  ةُف الَلْ ال ُ َکّلْ
ٝباؿت ػیگـ، بها تىرهه  مایه ػاػه امت، تى٩ٜ ػاؿػ. بهعؼاووؼ به میقاوی که مـ ٔ.۰۶۴ٔ ۰ٕبمسنٕ ُهعَلها

ـایٔ وٚا. اصنه و و٪و اونان های مغتاؿ ػؿ فوؼای یکؼیگـ، ىاکله ورىػی ههـ اونهان تضهت  به ى
ـایٔ ١یـ اعتیاؿی ىکل می ـػ و ٕبٞهًا متىامه  بها میهقان ػاؿایهی اولیهه عهىػ، اؿاػه و  بْٞی اف ى ای

های  هها و عىامهت ػاىت و اف ایه بهه بٞهؼ ایهه اؿاػه عىامت و ؿّایت عاٍی هم ػؿ  یىؼه عىاهؼ
ـایٔ عاؿد اف اعتیاؿ او هنتىؼ که مىيؤ ىکل ىهىوؼ و  ایـی ىاکله ورىػی او می اعتیاؿی او و البته ى

ـػ؛ اعتیاؿهایی که همگی به وٚا. پاػاه و رقا هم متىام  با ایه اعتیاؿها ىکل می وضى ّهـوؿت  ای
ا که هـ ٥اٝلی چیقی ؿا که مٖهاب٨ میهل و عىامهت عهىػ تيهغیٌ ىىػ. به ایه مٞى بال٢یـ ٍاػؿ می

ـک  ن ؿا با اعتیاؿ و اوتغاب عىػ مضال می ػهؼ، اوتغاب ّـوؿی می می  مافػ. کىؼ و ت

٥ایهؼه   یک وکته ػؿ ایه پامظ کلیؼی ورىػ ػاؿػ که ااـ به  ن تىره ويىػ، همهه مٖاله  ٩بلهی بی
ـک ػاؿػ و عىاهىؼ بىػ؛ ایىکه اف مىٚـ ٥الم٦ه، هـ کنی  با هـ ىاکله ورىػی ٩هؼؿت بهـ ٥ٞهل و بهـ ته

ـک ؿا اوتغاب می مافػ و  کىؼ و ّـوؿی می عىػه به ػلیل وضىه ورىػه، یکی اف ػو ٕـ٣ ٥ٞل یا ت
ـک می کهه اىهکاالتی کهه بهه  مهافػ. ػؿصالی کىؼ و مضال می ٕـ٣ ػیگـ ؿا با اوتغاب و اعتیاؿ عىػ ت

ـػاىت امت که هـ کنی با هـ ىهاکله ورهىػی یهک وهىٛ ىىػ، مبتىی بـ ایه مىء  ػیؼااه مقبىؿ می ب
ـایو امتضاله.  ـایو ّـوؿت ػاؿػ و وىٛ ػیگـ ب  کاؿ ب

بیه ایه ػو اػٝا، ٥اٍله بنیاؿ امت. مغه ما ػؿ مىؿػ ؿّایت امت وهه ٩هؼؿت. ّهـوؿت کهاؿ 
ا واىی اف ؿّایت  ن کاؿ با ىغَیت امت، وه واىی اف ٝؼ. تىان کاؿ م٪ابهل بها  ن.  ٩های ٔاله٤ٓ به

ـک  ن، رىػ ؿا ػومت ػاؿػ و می عىاهؼ؛ با ایىکهه ههم ٩هؼؿت بهـ  ىغَیتی که ػاؿػ، اف بیه رىػ و ت
ـک رىػ.  ٩ای ٔبٓ ویق با ىغَیتی ػیگـ، بغل ؿا می عىاهؼ؛ با ایىکه او ویهق  رىػ ػاؿػ و هم ٩ؼؿت ت

ـک بغل.  هم ٩ؼؿت بـ بغل ػاؿػ و هم ٩ؼؿت بـ ت

 . ثوزُ بحث اختیار در ػلَم اًساًی7

های اؿاػی و اعتیهاؿی اونهان ؿیيهه ػؿ اؿاػه و اعتیهاؿ ؽاتهی اونهان ػاؿوهؼ و اؿاػه و  همه ؿ٥تاؿ .1
 اعتیاؿ ؽاتی اونان، ؿیيه ػؿ ىغَیت و وضىه ورىػ او ػاؿػ. 

تىاوؼ متؤحـ اف ٝىامهل متٞهؼػ عهاؿری و ؿ٥هٜ مىاوهٜ بیـووهی  . ىکى٥ایی اعتیاؿ ؽاتی اونان می2
کىىؼه وینت و ٝامل اٍلی ػؿ اعتیهاؿ ؽاتهی اونهان،  ـووی تٞییهباىؼ. ؿوىه امت که و٪و ٝىامل بی
 وضىه ورىػ ٥ٖـی و اکتنابی اومت.
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همتهایی و ت٦هاوت، حبهات و پایهؼاؿی ونهبی،  اللهه ٥یاّهی، بی . با تىره به مباوی صْـت  یت3
ؼ، ٕزفنهای اوناوی امت  های ؿ٥تاؿ بىؼی، اف رمله ویژای بیىی و ٩ابلیت تَىی٤ یا اـوه ٩ابلیت پیو

 ٔ.0۶0 ص0۱۷۴

ـ٥تههی  ن 4 ـ٥تههی اؿاػه ویههق همچههىن مبههاػی ١یـمٞ ـامههاك مبىههای امههتاػ ٥یاّههی، مبههاػی مٞ . ب
ـ٥ت»بغو وینتىؼ. ىایؼ بتىان ػؿ تبییه ایه مبىا، اف وٚـیه  ّـوؿت که اف وتهایذ  ن « ىىاعتی اصتمال مٞ

ـ٥ت به به ـایٔ عاً امت بههـ ىماؿ  مؼن هـ مٞ ـ٥تی ػؿ ى ـػ ٝىىان ػؿره مىره مٞ  0۱۷1ٕهظنب،  ه به
ـ٥ت ٔ.۰۵۳ص ـاماك وٚـیه اصتمال مٞ ـای اتغهاؽ یهک بهاوؿ عهاً ػؿ صهىفه  تىّیش  وکه ب ىىاعتی ب

ـ٥ت اوناوی، لقومی به ی٪یه ـاته  پهاییه  وؿی وینت و ٍـ٣ اصتمهال تهـریش مٞ ـای م تـی اف  بغو به
ـ٥ت کا٥ی امت. ػؿوا٩ٜ تض٪٨  اوضی و مىرهىػی مخابهه ٥ٞلهی رهى یا ٥هم ٍؼ٧ ٩ْیه، به« تَؼی٨»مٞ

ـ٥ًا با مـرضات ولى ١یـ کا٥ی امکان ؿو ىهایؼ  پؾیـ امت. افایهه صاػث، مضتاد ّـوت بال٢یـ وبىػه و ٍ
ـ٥ت  ىماؿ ؿوػ. ىىامی به بتىان ا٦ت: وٚـیه مؾکىؿ، و٦ی ٩اٝؼه ّـوؿت ٝلی ػؿ صىفه مٞ

ـاماك مبىای امتاػ ٥یاّی، اونان که ؽاتًا مىرىػی مغتاؿ امت، ػؿ هـ لضٚه پ5 یو اف بهـوف . ب
ـػ و اوتغابی ١یـ ٩ابل پیو ؿ٥تاؿ می تىان بها  بیىی صتمی اوزا. ػهؼ. هـچىؼ می تىاوؼ هـ تَمیمی بگی

ـ٥ت ٝ٪لهی  ا٥قایو ىىاعت ونبت به او که می تىاوؼ اف ٕـی٨ مٖالٞه تزـبی ؿ٥تاؿهای وی یا صتی مٞ
ـا« وٚها. اؿفىهی»و « مبهؼأ میهل»یا و٪لی به ماهیت اونان و وهایتًا کي٤  اه صاٍهل ىهىػ،  قیهؼهب

ـػ.  ٍىؿت ٙىی بـعی ؿ٥تاؿهای او ؿا پیو به  بیىی ک

تىان اوتغاب ٩ٖٞهی او ؿا  . بىا بـ مبىای مىؿػ وٚـ ما، با ىىاعت ٩ٖٞی ىغَیت یک اونان می6
ـػ و با ىىاعت ٩ٖٞی یک رامٞه می پیو ٍهىؿت ٩ٖٞهی  ؿوی  ن رامٞهه ؿا به تىان منیـ پیو بیىی ک

ـػ یا رامٞه اىهتباه کىهیم. ولهی ل ىىاعت. ؿوىه امت که به ضاٗ ٢ٍـوی ممکه امت ػؿ ىىاعت ٥
ـاهای کلی ػؿ مىؿػ ؿ٥تاؿهای تیپ ها و اوضهای  های ىغَیتی اونان ایه مضؼوػیت ماوٜ ىىاعت کب

 مغتل٤ رىامٜ وینت. 

ـایٔ  . ػمت7 ـاصهل و ورهىػ ىه ـان و یا رامٞه ویافمىؼ ٕی م یابی به ؿ٥تاؿ مٖلىب ػؿ عىػ، ػیگ
ـ٥تهی، اف عاً امت. ػؿ  ـػی، ؿ٥تاؿ مٖلىب، ؿ٥تاؿ تىأ. با ت٪ىامت که ٝالوه بـ ٕـ٧ مٞ صىفه ؿ٥تاؿ ٥

ـا٩به و مضامبه ؿوس مض٪٨ می ه، م ىىامهان  ؿوان ٔ.۰۷0ق ص0۲۱1ٕهلك،تبسینص  ىىػ  ٕـی٨ ميإؿ
ـا ییها صل ؿاه قیو بسگنس لتىن:هبهٕز.کاوؼ  ومىػه یبـؿم «اػاؿه عىػ»ی و ػؿ ؿ٥تاؿ اوناو ـییت٢ زاػیا یب

 .۱۳۲ٔ-۱۳۱ ص0۱۶۶

ها و رىامهٜ  ویق ت٢ییـ ؿ٥تهاؿ ػؿ ػیگهـ اونهان« ٝلى. ارتماٝی»و « تٞلیم و تـبیت»های  ػؿ صىفه
اوناوی ٩ابل تض٪٨ امت. ؿوىه امت که ایزاػ ت٢ییـ ػؿ ؿ٥تاؿ مایـیه، مىا٥ات با اعتیاؿ  وها وهؼاؿػ و 

 ت.، کاماًل ػؿ اعتیاؿ مغإ  ام«٩بىل و پؾیـه»منؤله ّـوؿی 
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ها مىلهىػ  صاٍل  وکه اف مىٚـ بنیاؿی اف ٥الم٦ه ٔاف رمله ٍؼؿالمتؤلهیهٓ،ؿ٥تاؿ اعتیاؿی اونان
الله ٥یاّی، ؿ٥تاؿ  اؿاػه بـ مؼه اف ىى٧ ایيان امت و ایه اؿاػه مغلى٧ عؼاووؼ امت. اما ػؿ وگاه  یت

ـاماك اعتیاؿ ؽاتی اونان امت.  اعتیاؿی اونان، اوتغاب اونان و ب
به ایه مٞىهی « ما مغتاؿیم»ها، ميیت عىػ ما وینت.  ىؿ ٥الم٦ه، ميیت ما اونانميه هبه ٝ٪یؼ

ـاق ومی عىػ امت؛ لکه اؿاػه هامت که ؿ٥تاؿ اونان منبى٧ به اؿاػ تىاوؼ به اؿاػه عىػ ما باىؼ  ای که ه
ـ٥ًا مٖٞى٣ به اؿاػ ىهىػ  ٝىامل عاؿری مىتهی به عؼاووؼ امت. ٝماًل تىها ػلیلی که مىر  می هو ٍ

گىییم اونان مغتاؿ امت، ایه امت که ػؿ مباػی ّـوؿی و ١یـ اعتیهاؿی ٥ٞهل او اؿاػه ویهق ورهىػ ب
ای که عىػ اؿاػی وینت. یا به بیان مالٍؼؿا، تىها ػلیل بـ إال٧ اعتیاؿ به اونان  ن امهت  ػاؿػ؛ اؿاػه

  ٔ.۲1۱ ص0 ج0۱۴۴ٕطدزتلدیىشنستش  که مضل صلىل اؿاػه الهی امت 
و ٝلم و اؿاػه و ت٦کـ و تغّیهل و  ک٩ؼؿت و اعتیاؿ ماوىؼ ػیگـ امباب اف ٩بیل اػؿا»ـ، به تٞبیـ ػیگ

ـا هـچىهؼ مها ااهـ ؛ ٩ىا و  الت ایه امىؿ، همه  وها به ٥ٞل عؼاووؼ امت وه به ٥ٞل و اعتیاؿ مها ... فیه
ىاهیم، ٕىؿ امت٪الل بگىییم ااـ بغه ولی چىیه وینت که به .کىیم کىیم و وغىاهیم، ومی بغىاهیم، می

ـا ميیت ما متٞل٨ به ميیت ما وینت، بلکهه متٞله٨ بهه  ؛عىاهیم عىاهیم و ااـ وغىاهیم، ومی می فی
ها  الله ٥یاّی، ایه ٩بیل ػیهؼااه اما اف مىٚـ  یت .۵۱ٔ ص0۱۵۷آهل، شترنٕحعى« ميیت ١یـ ما امت

ـا وتیزه  وها ػؿ تىا٥ی ٍ اؿاػه و اعتیاؿ ومی هػؿباؿ ـیش با اعتیهاؿ اونهان و اؿاػه تىاوىؼ ٍضیش باىؼ؛ فی
 فاػ او امت و ااـ وصؼت ىغَی ورىػ اف مبهاوی ایهه وٚـیهه باىهؼ، اىهکال مها ىهامل مبىها ویهق 

ـان، رىاب می  اوؼ.  های ػیگـی به ایه اىکال ػاػه ىىػ. بـعی اف متؤع

 گیزی ًتیجِ

تىها اونهان مغتهاؿ  که وهاعتیاؿ اونان ١یـ ٩ابل اوکاؿ امت و امامًا اونان ١یـ مغتاؿ، اونان وینت. بل
ـاوان و٪لهی،  امت، مٖاب٨ وٚـ وهایی ٍؼؿالمتؤلهیه و ىهىػ ٝاؿ٥ان و باالتـ اف همه، مٖاب٨ ٙهىاهـ ٥ه

 همه مىرىػات ػاؿای وىٝی اعتیاؿ هنتىؼ.

بضج تىا٥ی ٙاهـی اعتیاؿ با ّـوؿت ٝلی، ٝها. امهت و ىهامل اعتیهاؿ عؼاووهؼ و ههـ ٥اٝهل  
ـاؿ ػاػیم. ىىػ. ولی ػؿ مغتاؿ ػیگـی هم می ـکق بضج ؿا بـ اعتیاؿ اونان ٩  ایه م٪اله، تم

اوهؼ  ای کهه بـعهی بقؿاهان بهـ امهتضاله ٩اٝهؼه ّهـوؿت ّٝلهی  وؿػه ؿ١م اػله به  ؿمؼ به وٚـ می
ـػه52، ٥ٔ1388ًیاّی،   هاوهؼ، ٩اٝهؼ ٓ و ااهی صتی ت٦َیل بیه ٥اٝل مغتاؿ و مىر  ؿا هم ؿػ ک

ـاواوی، بهمقبىؿ ٩ـی  به بؼیهی و ١یـ ٩ابل اوکاؿ  ویژه ػؿ مىؿػ عؼاووؼ  امت و اوکاؿ  ن، تىالی ٥امؼ ٥
متٞال ػاؿػ؛ ماوىؼ اوکاؿ ّـوؿت مٞاػ، اوکهاؿ ّهـوؿت ٍهاػ٧ بهىػن عؼاووهؼ ػؿ ا٦تهاؿه، اوکهاؿ 

 هایو، اوکاؿ ّـوؿت اؿمال وبی اف مىی عؼاووؼ و... .  ّـوؿت ٍاػ٧ بىػن عؼاووؼ ػؿ وٝؼه
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و ٝالم و ٩اػؿ و رامٜ همه کماالت، به ایه مٞىا اعتیهاؿی  ؿامتی ااـ همه ا٥ٞال عؼاووؼ صکیم به
ـػن و... ویهق اف مهىی  یک ّـوؿی وینتىؼ، پل ؿامت هنتىؼ که هید اىیی، و٥ای به ٝهؼ، ٙلهم وکه

ؼاووهؼ عؼاووؼ  صکیم و ٝالم و... ّـوؿی وینت و ٝ٪هاًل اصتمهال و امکهان ػاؿػ کهه ه مٞاؽاللهه ه ع
ـایه به ػلیل ایىکه ٩اٝهؼه مقبهىؿ  صکیم ٝالم مغتاؿ ػؿوٟ هم بگىیؼ، عل٤ وٝؼه هم بکىؼ و... . بىاب
٩ـی  به بؼیهی امت و اوکاؿ  ن منتلق. تىالی ٥امؼ و اوکاؿ ٩ىاٝؼ ٝ٪لی مت٪ه ػیگهـ امهت، بایهؼ ػؿ 

ن و...ٓ ميهکل های مغتاؿ ٔاٝم اف عؼاووؼ و اونها ٝیه پؾیـه ّـوؿت ٝلی و پؾیـه اعتیاؿ ٥اٝل
ـػ؛ وه ایىکه ٍىؿت منؤله ؿا با اوکاؿ ٩اٝؼ تىا٥ی ٙاهـی میان  ن ػو ؿا به مقبىؿ یا اوکهاؿ  هوضىی صل ک

ـػ.  اعتیاؿ پاک ک
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 ًاهِ وتاب

 ه ٩ـ ن کـیم

ـاهیمی ػیىاوی، ١ال. .1 ـان: مئمنهه قىاػد کن  فنعس  دز فنعس  اظالمی ٓ. 1372صنیه ٔ اب . تهه
ـهىگی.  مٖالٞات و تض٪ی٪ات ٥

 . بیـوت: ػاؿال٪لم.ػیىن اکمکمة.ٓ. 1982میىا، صنیه به ٝبؼالله ٔ ابه  .2

 ٩م: مکتب   ی  الله المـٝيی.«. االلهیات» اکؽسمء،٧/ال٤ٓ. 1424هههههههه ٔ .3

 . بیـوت: مکتب  االٝال. االمالمی.اکحؼنیقمت٧/بٓ. 1424هههههههه ٔ .4

ـان: مئمنه پژوهيی صکمتآشادی و ػنیثٓ. 1392اؿاکی، مضنه ٔ .5 ـان. . ته  و ٥لن٦ه ای

ـه عنـوی ٔ .6 ای امهالمی  بـؿمی تٖبی٪ی ٝاملیت  ػمی ػؿ وٚـیههٓ. »1385با٩ـی، عنـو و فه
 .22-7. 7ً. هحکمث و فنعس ، «ػؿ باب ٝمل و وٚـیه اوت٪اػی هابـماك

 . ٩م: ػ٥تـ تبلی٢ات امالمی.خیساالذس دز زد شبس و قدزٓ. 1379فاػه  ملی، صنه ٔ صنه .7

 .. ٩م: مئمنه االما. الَاػ٧نهمیة اکمسام ف  ػن  اککمم٧ٓ. 1419یىم٤ ٔ به صلی، صنه .8

ـان: مئمنهه ويهـ  حهاؿ االمها. اکطنب و االزادة٧ٓ. 1421مىمىی عمیىی، میؼ ؿوس الله ٔ .9 . تهه
 .الغمیىی

ـالههؼیه ؿافی، مضمههؼ بههه ٝمههـ ٔ .12 ـان: مئمنههه 3ٔد ؼالالسض ػیالالىن اکمکمالالةٓ. ٥1373غ ٓ. تههه
 .الَاػ٧

ٓ. 2ٔ1صکمت امهالمی. «. تیاؿ و ّـوت ٝلی و مٞلىلیاعٓ. »1394ؿصماوی، مضمؼهاػی ٔ .11
ً139-156. 

ػؿ چههاؿچىب ٥لنه٦ه  «یکىو اوناو» هییو ؿوه تب تیوا٩ٞٓ. 1396ؿ٥یٞی  تاوی، ٖٝاءالله ٔ .12
ـان:  ٥تاب تىمٞه.امالم  ی. ته

 .ٓ. ٩م: مئمنه اما. ٍاػ2٧ٔد االکهیمتٓ. 1384مبضاوی، ر٦ٞـ ٔ .13

ـان: ويهـ . با تٞلی٨ صنهه صنههی ؼسض اکماظىٓ. 1379ٔ مبقواؿی، مالهاػی .14 فاػه  ملهی. تهه
 واب.

ـاهیم ٔ .15 ـافی، مضمؼ به اب ـان: بییصمىػ  اکسظمئل اکحعؼة٧ٓ. 1322ٍؼؿالؼیه ىی  را. . ته

ـان.اکمبدأ و اکمؼمدٓ. 1354ٔههههههههههههههه  .16 ـان: اوزمه صکمت و ٥لن٦ه ای  . ته

ٓ. بیهـوت: ػاؿ 1ٔد ؼقنیالة االزبؼالةاکمکمالة اکمحؼمکیالة فال  االظالسمز اک.ٓ. 1981ٔههههههههههههههه  .17
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ـان: اوزمه صکمت و ٥لن٦ه.متیال  اظسازٓ. /ال1362٤ٔههههههههههههههه  .18  . ته

ـکهق الزهامٞی اکؽىاهد اکسبىبیة ف  اکمامهس اکعالنىکیة/بٓ. 1362ههههههههههههههه  .19 . ميههؼ: الم
 للىيـ.

 م: بیؼاؿ.ٓ. 1٩ٔدجسعیس اکقسآن اککسی  ٓ. 1366ٔههههههههههههههه  .22

ـان: صکمت.یصمىػ  زظمئل فنعس ٓ. 1375ٔههههههههههههههه  .21  . ته

ـان: مئمنهه مٖالٞهات و تض٪ی٪هات 3ٔد ؼسض الىل اککالمف ٓ. 1383ٔههههههههههههههه  .22 ٓ. تهه
ـهىگی. ٥ 

ٓ. به تٞلیه٨ ١المـّها ٥یاّهی. ٩هم: 1ٔد نهمیةاکمکمةٓ. 1391ٕبإبایی، میؼ مضمؼصنیه ٔ .23
 .عمیىیمئمنه  مىفىی و پژوهيی اما. 

 ٓ. ٩م: رامٞه مؼؿمیه.13ٔد اکمیصان ف  جسعیس اکقسآن٧ٓ. 1417ٔههههههههههههههه  .24

ـامهاك  حهاؿ   ؼااهیهاف ػ یيىامه  ای بـ ؿوان م٪ؼمهٓ. ٥1398یـوفیان، ىبیـ ٔ .25 اللهه  تیه٩هـ ن ب
 .یىیاما. عم یو پژوهي ی. ٩م: مئمنه  مىفىیقػیمَباس 

ـًا لبضهج  یهه اللهه 2ٔداکسقال  یممظسات فال  الالىل٧ٓ. ٥1412یاُ، مضمؼامضا٧ ٔ .26 ٓ. ت٪ـیه
 الٞٚمی النیؼ ابىال٪امم المىمىی الغىئی. ٩م: ػاؿالهاػی.

. با تض٪ی٨ و تهؼویه مضمهؼت٪ی یىمه٦ی. ٩هم: ػن  اکاسط فنعس ٓ. ٥1392یاّی، ١المـّا ٔ .27
 .مئمنه  مىفىی و پژوهيی اما. عمیىی

. 2 یهیه صکمهت. ه«. ب٨ربـ ٥لن٦ی اف وگاه ٩اٝؼه ّهـوؿت مهآ. »1388ٔههههههههههههههه  .28
ً35-68. 

ـان: صکمت.فنعس  اخحیمزٓ. 1394کیه، ؿابـت ٔ .29 ـالناػات ٝلىی. ته  . با تـرمه ٥غ

ؽههه رنهماوی و چهالو  ن بها »ٓ. ٥لن٦ه رنماوی، 1394لیکا٣، رىؿد و ماؿک راونىن ٔ .32
ـان:  ااه. 2ٔد« اوؼیيه ١ـب  ٓ. با تـرمه رهاوياه میـفابیگی. ته

ـاث الٞـبی.97 ،66. بضاؿاالوىاؿٔد1423ٓ٧مزلنی، مضمؼبا٩ـ ٔ .31  ٓ. بیـوت: ػاؿ اصیاء الت

. ٩هم: مئمنهه  مىفىهی و پژوهيهی امها. ؼالامخح  اححمالمل یؼسفثٓ. 1392مَباس، مزتبی ٔ .32
 .عمیىی

 . ٩م: بیؼاؿ.کقمءاکن  جؼمک ٧ٓ. 1432ملکی تبـیقی، رىاػ ٔ .33

ـان: وفاؿت اؿىاػ امالمی.یراىی یؼاىیٓ. 1373الؼیه ٔمىلىی، رالل .34  . ته

. ٩هم: مئمنهه شبس فنعس  اش دیدومه اظحمد فیمظ ٓ. 1395ػهی، مضمؼرىاػ ٔ میـر٦ٞـی میان .35
 . مىفىی و پژوهيی اما. عمیىی
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ـاـ، ؿ لتهیم .36  یو ههاػ یاوی ىهت ی٥تضه یتـرمهه ٝلهبها . زفحمز سییجغهمی  ىهیؼٓ. 1388ٔ مىوؼیب
ـان: ممت.یاوی ىت یمیٝٚ  . ته

ٓ. ٩م: مزمٜ ٝالی صکمت 2ٔد فنعس  اظمی شعحمزهمی  دز ٓ. 1396وبىیان، مضمؼمهؼی ٔ .37
 امالمی.

ٓ. ت٪ـیـ البضاث  یه  اللهه 2ٔد بمىخ ف  ػن  االلىل٧ٓ. 1425هاىمی ىاهـوػی، مضمىػ ٔ .38
 الٞٚمی النیؼ مضمؼبا٩ـ الَؼؿ. ٩م: المزمٜ الٞلمی لليهیؼ الَؼؿ.

 




