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مهری چنگی آشتیانی

چکیده:
غشالی یکی اس بشرگتزیي هتکلواًی است کِ بزای هٌطك هٌشأ ٍحیاًی لائل است .اٍ خذا را هعلن
را هعلن ثالث هیشوزد .هْنتزیي ابتکار غشالی در علن
اٍل ،خبزئیل را هعلن ثاًی ٍ پیاهبز اکزم
هٌطك ،استخزاج لیاسّای هٌطمی اس لزآى کزین است کِ با هثالّای اصَلی ٍ اسالهی آهیختِ ٍ
آًْا را در کتاب «المسطاس الوستمین» آٍردُ است .اس دیذگاُ غشالی ،لزآى کزین ًَر است ٍ اس آى
خْت ًَر خَاًذُ هیشَد کِ هشتول بز هَاسیي هٌطمی است .لزآى کزین تواهی حمایك عالن را
بِصَرت هدول ٍ هضوز داراست .اٍ بیي هٌطك ٍ آهَسُّای لزآًی اس طزیك ارخاع لیاسّای
هٌطمی بِ پٌح هیشاى لزآى کزین ،رابطِ عویك بزلزار کزدُ است .اٍ بزای خایگشیٌی اصطالحات
یًَاًی ،اس هثالّای شزعی فمْی ٍ کالهی استفادُ ًوَدُ است .ایي رابطِ بذیي گًَِ است :هیشاى
تعادل بز «لیاس التزاى حولی» ،هیشاى تالسم بز «لیاس استثٌایی هتصل» ٍ هیشاى تعاًذ بز «لیاس
استثٌایی هٌفصل» هٌطبك است .هیشاى تعادل خَد بز سِ گًَِ است :هیشاى اکبز (شکل اٍل) ،هیشاى
اٍسط (شکل دٍم) ٍ هیشاى اصغز (شکل سَم) کِ در هدوَع بِ پٌح هَرد خالصِ هیشَد .پیاهذ
ًظزیِ غشالی ایي است کِ هٌطك را بِخای اهاهت گذاشتِ ٍ رٍی ایي هسألِ تأکیذ کزدُ است کِ با
ٍخَد هٌطك ،بِ اهام هعصَم ًیاسهٌذ ًخَاّین بَد .در همالِ حاضز بِ اًطباق ایي هَاسیي با لیاسّای
هٌطمی پزداختِاین.
كلیدواژهها:
هیشاى /هٌطك /لیاس /المسطاس الوستمین /اهاهت
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مقذمٍ
غضاِی ثشای تحىیٓ ٔجب٘ی ٔٙكمی  ٚایزبد ٔمجِٛیت ٔٙكك ثیٗ ٔتطشػبٖ تالش
ثسیبس وشد .ا ٚاختالف سا فمف دس اغكالحبت ٔیدا٘ست .دس ایٗ خػٛظ ثٝ
ٔػذاقٔحٛسی تٕشوض ٕ٘ٛد ٜاست .ایطبٖ دس وتبة ٔمبغذ اِفالسفٔ ٝیٌٛیذ:
«اغلة هسائل هٌغمی اص سٍیىشد صحیح تشخَسداس است ٍ خغا ٍ اضتثاُ دس آى
ًادس ٍ وویاب است ٍ اّل حك تٌْا دس اصغالحات ٍ ایشادات تا هٌغك هخالفاًذ،

غضاِی دس ثیطتش ٔجبحج ٔٙكمی اص اثٗسیٙب تأحیش ٌشفت ٝاست .ا ٚدس وتبة
«اِمسكبس إِستمیٓ» ،لیبسٞبی ٔٙكمی سا ث ٝپٙذ ٔیضاٖ ٔستخشد اص آیبت لشآٖ
وشیٓ اسربع داد ٜاستٞ .ذف غضاِی ایٗ است وٚ ٝحی ٔٙطأ تٕبْ ٔؼبسف ٔٙكمی
ٔبست تب اص ایٗ قشیك ،پٙذاس  ٚثذثیٙی ٔتطشػبٖ ػػش خٛد ٘سجت ثٙٔ ٝكك سا اص ثیٗ
ثجشد ؤ ٝیٌفتٙذ ٗٔ« :تٕٙكك تض٘ذق»؛ ٞشو ٝثٙٔ ٝكك ثپشداصد ،ص٘ذیك ٔیضٛد
(حسٗصاد ٜآّٔی .)106 ،ثٕٞ ٝیٗ رٟت غضاِی اغكالحبت رذیذی و ٝثب ٔزاق فمٟب
ٔ ٚتىّٕبٖ سبصٌبس ثٛد ،ثشای لٛا٘یٗ ٔٙكمی ٚؾغ ٕ٘ٛد؛ ثٝقٛسی و ٝوتبةٞبی
ٔٙكك خٛد سا ثب اسبٔی چٔ ٖٛؼیبس اِؼّٓٔ ،حه اِٙظش  ٚاِمسكبس إِستمیٓ
٘بٍٔزاسی ٕ٘ٛد.
ٔالغذسا ٔ ٓٞب٘ٙذ غضاِیٛٔ ،اصیٗ پٙذٌب٘ ٝسا اص لشآٖ وشیٓ استخشاد وشد ٚ ٜایٗ
ٌ ٝ٘ٛاستٙجبـ سا ٔؼیبس دسن ٔؼب٘ی ثبقٙی  ٚاسشاس آیبت لشآٖ ٔیدا٘ذ؛ آیبتی وٝ
ٔجش ٗٞث ٝثشاٞیٗ ٚالؼیا٘ذ (ٕٞبٖ .)107 ،غذسإِتأِٟیٗ ٔیٌٛیذ:
«وسی وِ تِ هَاصیي پٌحگاًِ آگاُ تاضذّ ،ذایت هییاتذ ٍ وسی وِ تِ آى ػول
ًىٌذ ٍ تِ سؤی ٍ تخویي ػول وٌذ ،دس گوشاّی ٍ ضاللت است( ».صذسالذیي
ضیشاصی)29 ،

ثشخی اص پیشٚاٖ ٔالغذسا ٕٞب٘ٙذ حبد ٔال ٞبدی سجضٚاسی ٘یض ث ٝایٗ ٔكّت
پشداختٝا٘ذٔ .الغذسا ٔیٌٛیذ:
«ایي هَاصیي استخشاجضذُ اص لشآى وشین دس حمیمت ًشدتاىّای ػشٍج اًساى
تِسَی ػلن ٍ هؼشفت تِ آفشیذگاس صهیي ٍ آسواى ّستٌذ ٍ اصَل یادضذُ،

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

ًِ دس هؼاًی ٍ هماصذ( ».غضالی ،هماصذ الفالسفِ)32 ،
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پلِّای ایي ًشدتاىّا ّستٌذّ( ».واى)300 ،

غضاِی ٔیٌٛیذ:
«هٌغك خضء ػلن اصَل یا همذهات خاظ آى تِضواس ًویسٍد ،تلىِ همذهِ ّش
ػلوی است ٍ ّش وس احاعِ تِ هٌغك ًذاضتِ تاضذّ ،یچ اعویٌاًی تِ داًص ٍی
ًیست( ».غضالی ،المسغاس الوستمین)7 ،

غضاِی پب سا فشاتش ٌزاضتٙٔ ٚ ٝطأ ٚحیب٘ی ثشای ٔٙكك لبئُ ٔیضٛد  ٚایٗ ٔكّت
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سا ثشٌشفت ٝاص آی﴿ ٝتِلْهٓ حٔدَّتٌَُا آتَیٌَٕآّا إِتٕشَاِّینٓ ػٓلَى لََٕهِِِ ًَشْفَغٔ دٓسٓخٓاتٍ هَّي ًَّطَاءٔ إِىَّ سٓتَّهٓ

حٓىِینٗ ػٓلِینٗ﴾ (ا٘ؼبْٔ )83/یدا٘ذ ( ،ٕٛٞإِستػفی ٔٗ ػّٓ االغ.)54/1 ،َٛ

ٚؾغ اسبٔی رذیذ ثشای ٔٛاصیٗ  ٚاستخشاد آٖ ٔٛاصیٗ اص لشآٖ وشیٓ اثذاع
اٚست  ٚاغُ ٔٛاصیٗ پیص اص ثؼخت پیبٔجش
سٚاد داضت ٝو ٝاص غحف اثشاٞیٓ ٛٔ ٚسی

 ٚػیسی

ثب ٘بْٞبی دیٍشی

اخز ضذ ٜاست (ٕٞبٖ .)67 ،غضاِی

ٔیٌٛیذٛٔ ٗٔ :اصیٗ ٔٙكمی سا اص لشآٖ آٔٛختٓ (ٕٞبٖٔ ٚ )81 ،غبِكبت اص ضیكبٖ
سشچطٕٔ ٝیٌیشد (ٕٞبٖ.)72 ،
غضاِی ٔیضاٖ ٔؼشفت سا دس د ٚلسٓ (سأی  ٚتؼّیٓ) ٔٙحػش دا٘ست ٚ ٝث ٝلسٓ
س ،ْٛیؼٙی اخز ٔٛاصیٗ ػمّی اص تؼبِیٓ پیبٔجش اوشْ  ٚلشآٖ وشیٓ ٔؼتمذ است  ٚثش
ایٗ ثبٚس است و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔؼبسف دیٙی ،ثّى ٕٝٞ ٝػّ ْٛسیبؾیٙٞ ،ذسی ،پضضىی ٚ
حتی ػّ ْٛلشاسدادی سا ٔیتٛاٖ ثب ٔٛاصیٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس داد .حبد ٔال ٞبدی
سجضٚاسی تحت تأحیش غضاِی ایٗ ضؼش سا سشٚد ٜاست:
ٞزا  ٛٞاِمسكبس ٔسـتمیٕب

 ٚیــٛاصٖ اِــذیٗ ثــ ٝلٛیٕــب

تــــالصْ تؼب٘ــــذ تؼــــبدَ

ٔٗ اغغش اٚسف اوجش رّـی
(سجضٚاسی)21 ،

ٔجٙبی لشآٖ وشیٓ ثش حزف  ٚایزبص  ٚاختػبس است .ثیطتش استذالَٞبی لشآٖ اص
٘ٛع لیبس ٔؿٕش است .غضاِی ادػب ٔیوٙذ و ٝلٛاػذ ٔٙكمی ی٘ٛبٖ  ٓٞاص غحف
اثشاٞیٓ ٛٔ ٚسی

استخشاد ضذ ٜاست (غضاِی ،اِمسكبس إِستمیٓ.)41 ٚ 21 ،

اصطالحات فلسفی تغییر یافتٍ از سًی غسالی
غضاِی ٔحىْٛػّی ٚ ٝحىٓ سا ثٝربی ٔٛؾٛع ٔ ٚحٕ َٛلشاس دادٔ ،ؼشفت  ٚػّٓ
سا ثٝربی تػٛس  ٚتػذیكٔ ،یضاٖ سا ثٝربی لیبس ،ػّت سا ثٝربی حذ ٚسف،
دػٛی یب ٔكّٛة سا ثٝربی ٘تیز ،ٝلیبس ٔذاسن اِؼم َٛسا ثٝربی لٛاػذ ٔٙكك،
لیبس دالِت  ٚلیبس ػّت سا ثٝربی ثشٞبٖ ا٘ی ِٕ ٚی ،ثشٞبٖ اػتالَ سا ثٝربی
تٕخیُ ٔٙكمی  ٚیب لیبس فمٟی ٔكشح سبخت (ٔ ،ٕٛٞؼیبس اِؼّٓ فی فٗ إِٙكك،
غضاِی ٕ٘ف ا َٚیب ٔیضاٖ تؼبدَ سا ثٔٝؼٙبی لیبس التشا٘یٕ٘ ،ف حب٘ی سا ثٔٝؼٙبی
لیبس استخٙبییٔ ،یضاٖ تالصْ سا ثٔٝؼٙبی لیبس استخٙبیی ٔتػُ ٕ٘ ٚف تؼب٘ذ یب ٔیضاٖ
تؼب٘ذ سا ثٔٝؼٙبی لیبس استخٙبیی ٔٙفػُ ثٝوبس ثشد ٜاست (ٔ ،ٕٛٞحه اِٙظش،214 ،
228 ،221؛  ،ٕٛٞإِستػفی ٔٗ ػّٓ االغ.)38 ،َٛ
ٚی ٞش یه اص ٔمذٔبت لیبس سا اغُ ،ضىُ ا َٚسا «٘ظٓ ا »َٚیب «ٔیضاٖ اوجش»،
ضىُ د ْٚسا «٘ظٓ د »ْٚیب «ٔیضاٖ اٚسف» ٚ ،ضىُ س ْٛسا «٘ظٓ س »ْٛیب «ٔیضاٖ
اغغش» خٛا٘ذ ٜاست ( ،ٕٛٞاِمسكبس إِستمیٓ.)22 ،
لجُ اص تٛؾیح ٔٛاصیٗ پٙذٌب٘ ،ٝربیٍب ٜلیبس سا اص دیذٌب ٜغضاِی تٛؾیح
ٔیدٞیٓ.

جایگاٌ قیاس (میسان) از دیذگاٌ غسالی
ٕٞبٖقٛس ؤ ٝیدا٘یذٞ ،ذف  ٚثضسيتشیٗ ٔمػذ یه ضخع ٔٙكمی ،ضٙبخت
حزت  ٚقشیك استذالَ است .دس ٔیبٖ السبْ سٌٝب٘ ٝحزت ،لیبس اص إٞیت
خبغی ثشخٛسداس است .دس تؼشیف لیبس ٌفتٝا٘ذ« :لِٛی است و ٝاص لؿبیب تأِیف
یبفتٝ؛ ثٌٝ٘ٛٝای وٞ ٝشٌب ٜآٖ لؿبیب ٔٛسد تسّیٓ  ٚپزیشش ٚالغ ض٘ٛذ ،ثبِزات
ٔستّضْ ل َٛدیٍش خٛاٙٞذ ثٛد ».آ٘چ ٝدس یه لیبس إٞیت اسبسی داضت ٚ ٝثبیذ ثٝ
٘ح ٛوبُٔ ٔٛسد ثحج  ٚثشسسی لشاس ٌیشدٚ ،رِ ٝض٘ ْٚتیز ٝاص ٔمذٔبت است و ٝآٖ
سا ث ٝحست اغكالحٚ ،ر ٝدِیُ ٘یض ٔیٌٛیٙذ .ثبیذ تٛر ٝداضت آ٘چ ٝدس یه لیبس
ٔٛرت ٘تیزٔ ٝیضٛد ،تٟٙب  ٚتٟٙب ػّٓ ثٚ ٝرٛد ٔمذٔبت ٘یست ،ثّى ٝػال ٜٚثش

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

157؛  ،ٕٛٞضفبء اِغّیُ.)435 ،
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حؿٛس ٔمذٔبت دس ر ،ٗٞػّٓ ثٚ ٝر ٝدِیُ ٚ ٚرٛد ٘تیز ٝدس ٔمذٔبت ،ثٝقٛس
ثبِم٘ ٜٛیض ٚارت  ٚالصْ است .ث ٝػجبست دیٍش ٔیتٛاٖ ٌفت اٌش وسی ثٔ ٝمذٔبت
یه لیبس فمف ػّٓ داضت ٝثبضذِٚ ،ی اص ٚرِ ٝض٘ ْٚتیز ٝآٌبٞی ٘ذاضت ٝثبضذٞ ،شٌض
ٕ٘یتٛا٘ذ ث٘ ٝتیز ٝدست یبثذ.
ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝروش ضذ ،ث ٝآسب٘ی ٔیتٛاٖ ٌفت حػ٘ َٛتیز ٝیه لیبس دس
ر ٗٞآدٔی ٕٛٞاس ٜداسای سجت خبظ است .آٖ سجت خبظ رض آٌبٞی  ٚتٛر ٝثٝ
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ٚرٛد ٘تیز ٝثٝقٛس ثبِم ٜٛدس ٔمذٔبت لیبس ،چیض دیٍشی ٘یست .غضاِی دس وتبة
ٔؼشٚف إِستػفی ٔٗ ػّٓ االغ َٛایٗ ٔسأِ ٝسا ٔكشح وشدٌ ٚ ٜفت ٝاست:
«حضَس تالمَُ ًتیدِ دس همذهات یه لیاس هَخة ضذُ وِ تشخی اص اضخاظ
ٍخِ دلیل سا ػیي هذلَل تِضواس آٍسًذ .وساًی وِ ٍخِ دلیل سا ػیي هذلَل
هیداًٌذ ،چٌیي هیاًذیطٌذ وِ آًچِ دس لیاس هیآیذ ،چیض اضافِ تش آًچِ دس
همذهات ّواى لیاس آهذُ است ًویتاضذ .تِعَس هثال ٍلتی گفتِ هیضَد
«سمشاط اًساى است ٍ ّش اًساًی فاًی است ،پس سمشاط فاًی هیضَد» ،آًچِ
دس ًتیدِ ایي لیاس آهذُّ ،واى چیضی است وِ دس همذهات آى تحمك داسد؛ صیشا
دس وثشی گفتِ ضذُ استّ :ش اًساًی فاًی هیضَد ،دس صغشی ًیض سمشاط
تِػٌَاى یه اًساى ضٌاختِ ضذُ است .پس ّوِ آًچِ دس ًتیدِ ٍخَد داسد ،دس
همذهات هتحمك است .تٌاتشایي ٍخِ دلیل خض ػیي هذلَل چیض دیگشی ًخَاّذ
تَد( ».غضالی ،الوستصفی هي ػلن االصَل)43 ،

غضاِی ٔیٌٛیذ:
«دسست است وِ وثشایی لیاس اص خْت ػوَهیت ٍ ولیتی وِ داسد ،هطتول تش
ًتیدِ استٍ ،لی ایي اضتوال یه اضتوال تالمَُ است وِ ٌَّص فؼلیت ًذاسد .دس
تسیاسی اص هَاسد هؼٌای ػام ٍ ولی دس رّي ٍخَد داسدٍ ،لی اص خاظ ٍ خضئی
ّیچ گًَِ آگاّی دس دست ًیست .تِعَس هثال وسی وِ هیگَیذّ« :ش خسوی
هتحیض است» ،چِ تسا دس آى ٌّگام تِ رّي ٍی خغَس ًىٌذ وِ سٍتاُ هتحیض
است ،تلىِ ضایذ اص ٍخَد سٍتاُ ٍ هؼٌای آى ًیض دس آى ٌّگام غافل تاضذ.
تٌاتشایي هیتَاى گفت ًتیدِ لیاس ّوَاسُ دس یىی اص همذهات آى تِعَس تالمَُ،

لشیة تِ فؼل هَخَد استٍ ،لی هَخَد تالمَُ لشیة تِ فؼل سا ًثایذ یه هَخَد
تالفؼل تِضواس آٍسد .آًچِ هیتَاًذ ایي اهش تالمَُ سا تِ یه اهش تالفؼل تثذیل
وٌذًَ ،ػی تفغي ٍ آگاّی تِ ٍخِ دلیل است وِ پس اص همذهات دس رّي تشای
اًساى حاصل هیگشدد .تِ ػثاست دیگش هیتَاى گفت پس اص تإهل دس همذهات
است وِ آًچِ تالمَُ ٍخَد داسد ،تالفؼل تحمك هییاتذ .تِ ایي تشتیة تَخِ تِ
ٍخِ دلیل دس لیاس سثة حصَل ًتیدِ است ٍ ّشگض ًثایذ هذلَل سا ػیي ٍخِ

دس ایٙزب آ٘چ ٝلبثُ ثحج  ٚثشسسی است ،ایٗ است و ٝآیب حػ٘ َٛتیز ٝپس اص
تٛر ٝثٔ ٝمذٔبت لیبس ثش سجیُ تِٛیذ است؛ چٙبٖؤ ٝؼتضِ ٝادػبی آٖ سا داس٘ذ ،یب
ساٜٞبی دیٍشی ٚرٛد داسد؛ چٙبٖو ٝسبیش ٔىبتت ٔذػی آٖ ضذٜا٘ذ؟
فالسف ٝاص ثبة حػ٘ َٛتیز ٝاص لیبس ،ث٘ ٝظشی ٝتِٛیذ لبئُ ٘جٛد ٚ ٜسخٗ ٔؼتضِٝ
سا ٔشدٚد ٔیضٕبس٘ذ .حىٕب ثش ایٗ ػمیذٜا٘ذ و ٝر ٗٞآدٔی پس اص تٛر ٝثٔ ٝمذٔبت،
ٔستؼذ  ٚآٔبدٔ ٜی ٌشدد  ٚدس احش ایٗ آٔبدٌی است و ٝثالفبغّ ٝاص سٛی
ٚاٞتاِػٛس و ٝػمُ فؼبَ ٘بٔیذٔ ٜیضٛد٘ ،تیز ٝلیبس ث ٝآٖ افبؾٔ ٝیضٛد.
دس ایٗ ٔیبٖ اضبػش٘ ٓٞ ،ٜظشیٔ ٝؼتضِ ٝسا ٔشدٚد ٔیضٕبس٘ذ ٓٞ ٚ ،ثب حىٕب
ٔخبِفت خٛد سا اثشاص ٔی داس٘ذ .غضاِی ایٗ رٕبػت سا ث ٝدٌ ٚش ٜٚتمسیٓ وشد ٜوٝ
ٞش یه اص ایٗ دٌ ٚش ٜٚدس ثبة حػ٘ َٛتیز ٝاص لیبس٘ ،ظشیٝای خبظ اثشاص
داضتٝا٘ذٌ .ش ٜٚا َٚو ٝث ٝػمیذ ٜغضاِی اوخشیت اضبػش ٜسا تطىیُ ٔیدٙٞذ ،چٙیٗ
ٔیا٘ذیطٙذ ؤ ٝمذٔبت لیبس ثٝقشیمی ارتٙبة٘بپزیش ٔتؿٕٗ ٘تیز ٝاستٌ .شٜٚ
د ْٚثش ایٗ ػمیذٜا٘ذ و ٝپس اص حػٔ َٛمذٔبت ،خذا٘ٚذ ثش سجیُ ارشای ػبدت،
٘تیز ٝلیبس سا دس ر ٗٞا٘سبٖ لشاس ٔیدٞذ ،ثٙبثشایٗ لذست ا٘سبٖ وٛچهتشیٗ
تأحیشی دس حػ٘ َٛتیز ٝلیبس ٘ذاسد .آ٘چ ٝا٘سبٖ ٔیتٛا٘ذ ا٘زبْ دٞذ ،رض احؿبس
ٔمذٔبت لیبس دس ر ،ٗٞچیض دیٍشی ٘یست.
ایٗ ٘ظشیٔ ،ٝؼشٚفتشیٗ ٘ظشیٝای است و ٝاص اضبػش ٜثبلی ٔب٘ذ ٚ ٜدس ثیطتش
وتبةٞبی ٔٙكمی  ٚفّسفی ٘یض ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاستِٚ .ی ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٝ
روش ضذ ،غضاِی ایٗ ٘ظشی ٝسا تٟٙب ثٌ ٝشٞٚی اص اضبػش٘ ٜسجت داد ٚ ٜث ٝاوخشیت آ٘بٖ،

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

دلیل تِضواس آٍسدّ( ».واى)50 ،
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ل َٛدیٍشی ٔٙسٛة سبخت ٝاست .سخٗ غضاِی دس ایٙزب تب حذٚدی ٔج ٟٓاست ٚ
ٔؼّ٘ ْٛیست و ٝآیب خٛد ٚی ثٝػٛٙاٖ یه ا٘ذیطٕٙذ اضؼشی ،ل َٛالّیت سا پزیشفتٝ
 ٚیب دس صٔش ٜاوخشیت آ٘بٖ لشاس ٌشفت ٝاست.
دس ٘ظشیٔ ٝؼشٚف اضبػشٔ ٜطبٞذ ٜوشدیٓ و٘ ٝتیز ٝلیبس اص سٛی خذا٘ٚذ دس
ر ٗٞا٘سبٖ آفشیذٔ ٜی ضٛد ٔ ٚمذٔبت آٖ تٟٙب رٙج ٝاػذادی داضت ٚ ٝر ٗٞسا ثشای
پزیشش ٘تیز ٝآٔبدٔ ٜیسبصد .او ٖٛٙدس ایٙزب ٕٔىٗ است ایٗ پشسص ٔكشح ضٛد وٝ
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تفبٚت ٔیبٖ ایٗ ٘ظشی٘ ٚ ٝظشی ٝحىٕب دس وزبست؟
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٌ ٝزضت ،حىٕب ٘یض ثشای ٔمذٔبت لیبس رٙج ٝاػذادی لبئُا٘ذ ٚ
ٔیٌٛیٙذ :پس اص آٔبدٌی ر ٗٞثٚٝسیّ ٝتحػیُ ٔمذٔبت٘ ،تیز ٝثیدسً٘ اص رب٘ت
ٚاٞتاِػٛس یب ػمُ فؼبَ ث ٝآٖ افبؾٔ ٝیٌشدد .ثٙبثشایٗ اضبػش ٚ ٜحىٕب دس ایٗ
٘ظشی ٝثب یىذیٍش اضتشان داس٘ذ ؤ ٝمذٔبت لیبس دس ر ،ٗٞرٙج ٝاػذادی داسد ٚ
تأحیش تبْ  ٚوبُٔ اص ٔجذأ دیٍشی غٛست ٔیپزیشد .تٟٙب تفبٚتی ؤ ٝیبٖ ایٗ د٘ ٚظشیٝ
دیذٔ ٜیضٛد ،ایٗ است و ٝاضبػشٔ ٜجذأ تأحیش سا خذا٘ٚذ ٔیدا٘ٙذ ،دس حبِی و ٝحىٕب
افبؾ٘ ٝتیز ٝلیبس سا ث ٝػمُ فؼبَ یب ٚاٞتاِػٛس ٘سجت ٔیدٙٞذ .او ٖٛٙاٌش تٛرٝ
داضت ٝثبضیٓ و ٝػمُ فؼبَ یب ٞش ٔٛرٛد ٔزشد دیٍش اص ضإ ٖٚسثٛثیت ثٛدٙٔ ٚ ٜذن
دس حك ٔیثبضذ ،فبغّٔ ٝیبٖ ایٗ د٘ ٚظشی ٝاص ثیٗ خٛاٞذ سفت.
پبسخ ایٗ پشسص و ٝچٍ ٝ٘ٛخذا٘ٚذ دس ر ٗٞا٘سبٖ ٘تیز ٝسا خّك ٔیوٙذ ،دس
والْ غضاِی ٔٛرٛد است .ا ٚدس وتبة إِستػفی تػشیح ٔیوٙذ و ٝثش اسبس ٘ظشیٝ
ٔؼشٚف اضبػش ،ٜخّك ٘تیز ٝلیبس دس ر ٗٞا٘سبٖ اص سٛی خذا٘ٚذ تٟٙب ثش سجیُ
ارشای ػبدت است  ٚایٗ ارشای ػبدت ثٌٝ٘ٛٝای است و ٝخشق  ٚخالف آٖ ٘یض
ٔتػٛس است؛ صیشا ٕٔىٗ است پس اص حػٔ َٛمذٔبت لیبس  ٚتٛر ٝوبُٔ دس
ٚرِ ٝض ،ْٚخذا٘ٚذ ٘تیز ٝآٖ سا دس ر ٗٞا٘سبٖ خّك ٘ىٙذ .دس حبِی و ٝقجك ٘ظش
حىٕب ،تخّف ٔؼّ َٛاص ػّت ربیض ٘یست  ٚپس اص تحػیُ ٔمذٔبت لیبس  ٚتٛرٝ
وبُٔ ثٚ ٝرِ ٝض ،ْٚحػ٘ َٛتیز ٝدس ر ٗٞیه أش ؾشٚسی ثٝضٕبس ٔیآیذ (،ٕٛٞ
ٔحه اِٙظش فی إِٙكك.)75 ،

استخراج مًازیه پىجگاوٍ از طریق آیات قرآن کریم تًسط غسالی
غضاِی دس وتبة اِمسكبس إِستمیٓ ث ٝتفػیُ ٔٛاصیٗ پٙذٌب٘ ٝسا تٛؾیح
ٔیدٞذ .غضاِی ٔیضاٖ حؿشت اثشاٞیٓ

سا ٔیضاٖ اوجش دا٘ست ٚ ٝآٖ سا حزت خذا

ثٝضٕبس آٚسد ٜاست .ا ٚثشای احجبت ایٗ سخٗ ث ٝایٗ آی ٝاص لشآٖ ٔزیذ استٙبد رستٝ

است ٍٓ﴿ :تِلْهٓ حٔدَّتٌُا آتَیٌٕاّا إِتٕشاّینٓ ػٓلی لََٕهِِِ ًَشْفَغٔ دٓسٓخاتٍ هٓيْ ًَطاءٔ إِىَّ سٓتَّهٓ حٓىینٗ

ػٓلینٗ﴾ (ا٘ؼبْ .)83/ث٘ ٝظش غضاِی ،آٖ حزت و ٝخذا٘ٚذ قجك ایٗ آی ٝث ٝحؿشت
است و ٝا٘ىبس ایٗ ٔیضاٖ ،دس ٚالغ ا٘ىبس تؼّیٓ اِٟی ثٝضٕبس ٔیآیذ.
حؿشت اثشاٞیٓ

ثٕ٘ ٝشٚد ٌفت« :خذا٘ٚذ سجحبٖ وسی است و ٝخٛسضیذ سا

اص سٛی ٔطشق قبِغ ٔیسبصد .او ٖٛٙاٌش ت ٛادػبی خذایی داسی ،دست ث ٝوبسی صٖ
و ٝخٛسضیذ اص سٛی ٔغشة قّٛع وٙذ ».دس ایٙزب ثٛد و ٝآٖو ٝوفش ٚسصیذٔ ،جٟٛت

ٌطت؛ ﴿فَثِْٔتٓ الَّزِی وَفَشَ﴾ (ثمش.)258/ٜ

دس ایٗ ٔیضاٖ د ٚاغُ ٔطبٞذٔ ٜیضٛد و ٝاص تشویت  ٚاصدٚاد آٟ٘ب ،یه ٘تیزٝ
ثٝدست ٔیآیذ .غٛست ٔٙكمی ٔیضاٖ ث ٝایٗ تشتیت است وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد ٞش وسی
ؤ ٝیتٛا٘ذ خٛسضیذ سا قبِغ سبصد ،خذاست  ٚخذای خّیُ وسی است ؤ ٝیتٛا٘ذ
خٛسضیذ سا قبِغ سبصد ،پس خذای خّیُ خذاست؛ ٘ ٝضخع ٕ٘شٚد ؤ ٝذػی
اِٞٛیت است.
ثبیذ تٛر ٝداضت و ٝحؿشت اثشاٞیٓ

پیص اص ایٗ ثٝغٛست دیٍش استذالَ

وشد ٚ ٜثٕ٘ ٝشٚد ٌفت ٝثٛد« :وسی ؤ ٝیتٛا٘ذ ص٘ذ ٜوٙذ  ٚثٕیشا٘ذ ،خذاست  ٚخذای
ٔٗ وسی است ؤ ٝیتٛا٘ذ ص٘ذ ٜوٙذ  ٚثٕیشا٘ذ ،پس خذای ٔٗ خذاستٕ٘ ».شٚد دس
ٔمبثُ اثشاٞیٓ

ادػب وشد ؤ ٓٞ ٗٔ ٝیتٛا٘ٓ ص٘ذ ٜو ٚ ٓٙثٕیشاِ٘ٓٚ .ی ٔمػٛد ٚی

ایٗ ثٛد و ٝاص قشیك ٚلبع ٕٞ ٚجستشضذٖ ثب رٙس صٖ٘ ،كف ٝسا ص٘ذٔ ٜیوٙذ  ٚاص ساٜ
لتُ  ٚوطتبسٔ ،شدْ سا ٔیٔیشا٘ذ .حؿشت اثشاٞیٓ

ٚلتی سخٗ ٕ٘شٚد سا ضٙیذ،

دسیبفت و ٝف ٟٓایٗ ٔیضاٖ ثشای ٕ٘شٚد ثسیبس سخت  ٚدضٛاس است ،ثٕٞ ٝیٗ رٟت
سخٗ خٛیص سا ثٌٝ٘ٛٝای ثیبٖ وشد و ٝاص آ٘چ ٝپیص اص ایٗ ٌفت ٝثٛدٚ ،اؾحتش ٚ
سٚضٗتش ثبضذ .ث ٝػجبست دیٍش ٔیتٛاٖ ٌفت ٚلتی دسن ٔسأِ ٝص٘ذ ٜوشدٖ ٚ

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

اثشاٞیٓ دادٕٞ ،بٖ ٔیضا٘ی است و ٝدس ٔمبثُ ٕ٘شٚد ثٝوبس ثشد ٜاست .ثٕٞ ٝیٗ رٟت
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ٔیشا٘ذٖ ثشای ٕ٘شٚد ٔطىُ ضذ ،اثشاٞیٓ

ٔسأِ ٝقّٛع خٛسضیذ سا ٔكشح وشد ٚ

اص ایٗ قشیك ٔمػٛد خٛد سا ث ٝاحجبت سسب٘ذ.
غضاِی دس ایٙزب ث ٝتفػیُ دسثبس ٜاضىبَ لیبس ثشٞب٘ی سخٗ ٌفت ٚ ٝسٚی ایٗ
٘ىت ٝتأویذ وشد ٜاست و ٝاٌش لؿبیبی اِٚی ٚ ٝثذیٟی ثش اسبس ضشایف ٔخػٛظ ثب
یىذیٍش تشویت یبثٙذٔ ،ؼشفت حمیمی خٛاٙٞذ ثٛد .ا ٚسپس ٔیافضایذ وٞ ٝیچ وس
ث ٝثكالٖ ٔٛاصیٗ ٔٙكمی لبئُ ٘طذ ٜاست؛ صیشا اٌش وسی ایٗ ٔٛاصیٗ سا ثبقُ ثذا٘ذ،
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دس ٚالغ تؼّیٕبت اِٟی دس ٔٛسد پیغٕجشاٖ سا ثبقُ دا٘ست ٝاست ( ،ٕٛٞاِمسكبس
إِستمیٓ.)76 ،
الصْ ث ٝیبدآٚسی است و ٝغضاِی ایٗ ٔكبِت سا دس ثشاثش وسی ثیبٖ ٔیوٙذ وٝ
خٛد ،ا ُٞتؼّیٓ ثٛدٔ ٚ ٜؼتمذ است سا٘ ٜزبت  ٚسسیذٖ ث ٝسؼبدت ،تٟٙب  ٚتٟٙب دس
اقبػت  ٚپیشٚی اص أبْ است  ٚأبْ ٘یض اص سٛی خذا٘ٚذٞ ،ذایت ٔشدْ سا ثش ػٟذٜ
داسد .ا ٚایٗ ٔكبِت سا دس وتبة اِمسكبس إِستمیٓ آٚسد ٚ ٜدس آ٘زب ،اص آغبص تب
پبیبٖ ثب یه ٔخبقت ثبقٙی  ٚتؼّیٕی ٔزٞت سخٗ ٔیٌٛیذ .ثٕٞ ٝیٗ رٟت است
و ٝا٘ىبس ٔیضاٖ ٔٙكمی سا ٔستّضْ ا٘ىبس تؼّیٓ دا٘ست ٝاست .تٕبْ سخٗ غضاِی ثب
ٔخبقت تؼّیٕی ٔزٞت خٛد ایٗ است ؤ ٝیٌٛیذ:
«اگش سؤی تاعل است ،تؼلین تذٍى تشدیذ حك استٍ ،لی اًىاس هیضاى هٌغمی
حضشت اتشاّین

اًىاس تؼلین ًیض تِضواس هیآیذ .تِ ایي تشتیة تا اًىاس هیضاى

هٌغمیّ ،ن تؼلین الْی هَسد اًىاس لشاس هیگیشدّ ٍ ،ن سؤی تاعل هیضَد».
(ّواى)53 ،

دس وتبة اِمسكبس إِستمیٓ ٔیضاٖ اٚسف ٘یض ث ٝحؿشت اثشاٞیٓ

ٔٙسٛة

ٌطت ٚ ٝآی ٝضشیف﴿ ٝلَالَ لَا ؤُحِةُّ الْأفِلِیيَ﴾ (ا٘ؼبْٛٔ )76/سد استٙبد ٚالغ ضذ ٜاست.
غٛست ٔٙكمی ایٗ ٔیضاٖ ث ٝایٗ تشتیت است وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد لٕش آفُ است ٚ
خذا٘ٚذ آفُ ٘یست ،پس لٕش خذا ٘یست.
چٙبٖؤ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد ،وّٕ« ٝآفُ» و ٝحذ ٚسف ایٗ لیبس سا تطىیُ ٔیدٞذ،
 ٓٞدس غغشی  ٓٞ ٚدس وجشی ٔحٕٚ َٛالغ ضذ ٜاست .ایٗ ٔسأِ٘ ٝیض ٚاؾح ٚ
ٔسّٓ است وٞ ٝشٌب ٜحذ ٚسف لیبس دس ٞش دٔ ٚمذٔ ٝآٖ ٔحٕ َٛثبضذ ،ضىُ

لیبس ،ضىُ د ْٚخٛاٞذ ثٛد  ٚضىُ دٕٞ ،ْٚبٖ چیضی است و ٝدس اغكالح
غضاِیٔ ،یضاٖ اٚسف ٘بٔیذ ٜضذ ٜاست .دس ایٗ ٔیضاٖ د ٚاغُ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفتٝ
و ٝپس اص دسن ٔ ٚؼشفت آٟ٘ب ،ػّٓ ث٘ ٝفی اِٞٛٚیت لٕش ،ثٝقٛس ؾشٚسی ثشای
ا٘سبٖ حبغُ ٔیٌشدد.
دس ٔیضاٖ اوجشٔ ،الن اػتجبس ،ا٘ذساد اخع دس اػٓ  ٚسشایت حىٓ اص اػٓ ثٝ
اخع ضٙبخت ٝضذ ٜاستِٚ .ی دس ٔیضاٖ اٚسفٔ ،الن اػتجبس ثش اسبس تجبیٗ ٚ
و ٝثٝظبٞش ٔتٕبحُ ث٘ٝظش ٔیسسٙذ ،ثٚ ٝغفی ٔتػف ٔیضٛد و ٝایٗ ٚغف اص
دیٍشی سّت ٔیٌشدد .ایٗ ٔسأِ٘ ٝیض ٚاؾح  ٚسٚضٗ است و ٝدس یه چٙیٗ ٔٛسد،
٘ٛػی تجبیٗ  ٚغیشیت تحمك ٔیپزیشد .ثٝقٛس ٔخبَ اف َٛاص خذا٘ٚذ ٘فی ٔیٌشدد،
ِٚی ٕٞیٗ اف َٛثشای لٕش سا تحمك ٔیثخطذ .پس ث ٝآسب٘ی ٔیتٛاٖ ٌفت لٕش خذا
٘یست ،چٙبٖو ٝخذا ٘یض لٕش ٕ٘یثبضذ.
غضاِی ثش ایٗ ػمیذ ٜاست و ٝحؿشت اثشاٞیٓ

ٔیضاٖ اٚسف سا دس ٔٛسد

تمذیس حك ثٝوبس ثشد ٚ ٜویفیت ثٝوبس ثشدٖ آٖ سا ث ٝدیٍشاٖ ٘یض آٔٛخت ٝاست؛ صیشا
ثب ٕٞیٗ ٔیضاٖ است و٘ ٝفی رسٓ  ٚآحبس رسٓ اص خذا٘ٚذ ضٙبختٔ ٝیضٛد (ٔب٘ٙذ
٘فی اِٞٛیت لٕش) .اٌش تٛر ٝداضت ٝثبضیٓ و ٝیىی اص د ٚسوٗ ٔٔ ٟٓؼشفت ،ضٙبختٗ
تمذیس حك است ،إٞیت ایٗ ٔیضاٖ ثیطتش آضىبس ٔیٌشدد (ٕٞبٖ .)62 ،غضاِی پس
اص ایٙىٔ ٝیضاٖ اٚسف سا ث ٝتفػیُ ٔٛسد ثحج  ٚثشسسی لشاس ٔیدٞذٔ ،یٌٛیذ:
«ایي هیضاى ،هیضاى حضشت اتشاّین
حضشت هحوذ

استٍ ،لی خذاًٍذ سثحاى آى سا تِ

ًیض تؼلین دادّ( ».واى)57 ،

ا ٚسپس ث ٝآیبتی چٙذ اص لشآٖ استٙبد وشد ٜو ٝایٗ ٔیضاٖ دس آٟ٘ب ثٝوبس سفتٝ

است .اص رّٕ ٝآٟ٘ب ،ایٗ آی ٝسا ثبیذ ٘بْ ثشد﴿ :لُل فَلِنٓ یٔؼٓزِّتٔىُنٕ تِزًَُُتِىُنٕ تٓلْ ؤًَْتُنٕ تٓطَشٌ هِوَّيْ

خَلَكَ یٓغْفِشُ لِوٓيْ یٓطَاءٔ ٍٓیٔؼٓزِّبٔ هٓيْ یٓطَاءٔ﴾ (ٔبئذ .)18/ٜایٗ آی ٝدسثبس ٜوسب٘ی ٘بصَ ضذ ٜوٝ

خٛد سا فشص٘ذاٖ خذا ٔیضٕش٘ذ .خذا٘ٚذ اص قشیك ٔیضاٖ اٚسف خكبی آ٘بٖ سا آضىبس
سبخت ٝاست .غٛست ٔٙكمی ایٗ ٔیضاٖ ث ٝایٗ تشتیت است وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد فشص٘ذاٖ

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

غیشیت استٛاس است .ث ٝػجبست دیٍش ٔیتٛاٖ ٌفت دس ٔیضاٖ اٚسف ،یىی اص د ٚأش
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اص سٛی پذس ٔٛسد ػزاة ٚالغ ٕ٘یض٘ٛذ  ٚضٕب اص سٛی خذا ٔٛسد ػزاة ٚالغ
ضذٜایذ ،پس ضٕب فشص٘ذاٖ خذا ٘یستیذ.
دس ایٗ ٔیضاٖ سٚی د ٚاغُ تىی ٝضذ ٜاست :اغُ ٘خست ایٗ است و ٝفشص٘ذاٖ
اص سٛی پذس ٔ ٚبدس ٔٛسد ػزاة ٚالغ ٕ٘یض٘ٛذ .دس اغُ د ْٚآٔذ ٜاست و ٝضٕب اص
سٛی خذا ٔٛسد ػزاة ٚالغ ضذٜایذ .اغُ ٘خست اص قشیك تزشث ٚ ٝاغُ د ْٚاص
سأ ٜطبٞذٔ ٜؼّٔ ٚ ْٛسّٓ استٚ .لتی ٔؼشفت ث ٝایٗ د ٚاغُ حبغُ ضٛدٔ ،ؼشفت
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ث٘ ٝتیز ٝثٝقٛس ؾشٚسی حبغُ خٛاٞذ ضذ.

آی ٝدیٍشی و ٝدس آٖ ٔیضاٖ اٚسف ثٝوبس سفت ،ٝایٗ آی ٝاست﴿ :لُلْ یا ؤَیّْٔٓا الَّزِیيَ

ّادٍٔا إِىْ صٓػٓوٕتُنٕ ؤًََّىُنٕ ؤٍَٕلِیاءٔ لِلَِِّ هِيْ دٍٔىِ الٌَّاسِ فَتَوٌََّٓٔا الْوَٕٓتٓ إِىْ وٌُْتُنٕ صادِلِیيَ* ٍٓ ال یٓتَوًٌَََِّٕٓٔ

ؤَتٓذاً تِوا لَذّٓهٓتٕ ؤَیٕذِیِْنٕ ٍٓ اللَِّٔ ػٓلِینٗ تِالظَّالِوِیيَ﴾ (رٕؼ .)6-7/ٝایٗ آی ٝدسثبس ٜیٟٛدیبٖ
٘بصَ ضذ ٜو ٝخٛد سا ِٚی  ٚدٚست خذا ٔیدا٘ستٙذ .تشدیذی ٘یست وِٚ ٝی ٚ

دٚست ٕٛٞاس ٜآسصٚی ٔاللبت ِٚی  ٚدٚست خٛد سا داسد .اص سٛی دیٍش ثٝسٚضٙی
ٔؼّ ْٛاست و ٝیٟٛدیبٖ ث ٝآ٘چ ٝسجت ٔاللبت دٚست ٔیٌشدد (ٔشي) ،ػالل٘ ٝطبٖ
ٕ٘یداد٘ذ  ٚث ٝایٗ تشتیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝآ٘بٖ اص اِٚیبی خذا ٘یستٙذ .غٛست
ٔٙكمی ٔیضاٖ ث ٝایٗ تشتیت است وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد ٞش وس ِٚی است ،آسصٚی
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ٔاللبت ِٚی خٛد (خذا) سا داسد  ٚیٟٛدیبٖ آسصٙٔٚذ ٔاللبت ثب خذا ٘یستٙذ ،پس
یٟٛدیبٖ اِٚیبی خذا ٘یستٙذ.
ٔیضاٖ اغغش ٘یض دس لشآٖ ٔزیذ آٔذ ٚ ٜخذا٘ٚذ آٖ سا ث ٝپیغٕجش خٛد تؼّیٓ دادٜ

است .دس سٛس ٜا٘ؼبْ آٔذ ٜاستٍٓ﴿ :هٓا لَذٓسٍٔاْ اللِّٓ حٓكَّ لَذٕسُِِ إِرْ لَالَُاْ هٓا ؤًَضَلَ اللِّٔ ػٓلَى تٓطَشٍ

هِّي ضَیٕءٍ لُلْ هٓيْ ؤًَضَلَ الْىِتَابٓ الَّزِی خٓاء تِِِ هَٔسٓى ًَُسٖا ٍّٓٔذٖى لِّلٌَّاسِ﴾ (ا٘ؼبْ.)91/

ٌشٞٚی اص ٔشدْ ٘ضٚ َٚحی سا ٔٙىش ضذ ٜثٛد٘ذ ٔ ٚیٌفتٙذ چیضی اص ػبِٓ غیت
ث ٝلّت ثطش ٘بصَ ٕ٘یٌشدد .دس آیٔ ٝزوٛس د ٚاغُ سا ٔیتٛاٖ دس ٘ظش ٌشفت وٝ
ٔیضاٖ اغغش اص آٟ٘ب تطىیُ ٔیضٛد  ٚاص قشیك آٖ ،ثكالٖ ل َٛایٗ اضخبظ آضىبس
ٔیٌشدد .اغُ ٘خست ایٗ است وٛٔ ٝسی

ثطش است .اغُ د ْٚایٗ است وٝ

ٔٛسی ٔٛسد ٘ضٚ َٚحی ثٛد ٜاست٘ .تیز ٝؾشٚسی ایٗ د ٚاغُ ایٗ است و ٝثشخی
اص افشاد ثطش ٔٛسد ٘ضٚ َٚحی ثٛدٜا٘ذ  ٚث ٝایٗ تشتیت ،ادػبی وسب٘ی و٘ ٝضٚ َٚحی

سا ثش پیغٕجش اسالْ

ا٘ىبس ٔیوٙٙذ ،ثبقُ ٔیٌشدد .اغُ ٘خست اص قشیك حس،

ٔؼّ ٚ ْٛثذیٟی است .اغُ د٘ ْٚیض لؿیٝای است وٙٔ ٝىشاٖ پیغٕجش اسالْ ث ٝآٖ
اػتشاف داضتٝا٘ذ .اِجت ٝایٗ لیبس ثش سجیُ رذَ ثٝوبس سفت ٚ ٝدس رذَٔ ،سّٓ ثٛدٖ
ٔمذٔبت ٘ضد خػٓ وبفی است .دس ایٗ ٔیضاٖ وّٕٛٔ« ٝسی» و ٝحذ ٚسف لیبس سا
تطىیُ ٔیدٞذ ٓٞ ،دس غغشی  ٓٞ ٚدس وجشی ٔٛؾٛع ٚالغ ضذ ٜاست .ایٗ ٔسأِٝ
٘یض ٚاؾح ٔ ٚسّٓ است وٞ ٝشٌب ٜحذ ٚسف دس یه لیبسٛٔ ،ؾٛع ٔمذٔبت آٖ
دس ٔٛسد ٔیضاٖ چٟبسْ ؤ ٝیضاٖ «تالصْ» ٘بْ داسد ،ث ٝآیبتی اص لشآٖ استٙبد ضذٜ

است؛ ٔب٘ٙذ آی ٝضشیف ﴿ ٝلََٕ وَاىَ فِیِْوٓا آلِْٓةٌ إالَّ اهللُ لَفَسٓذٓتاَ﴾ (ا٘جیبء ٚ )22/آی ٝضشیفٝ
﴿لُلْ لََٕ واىَ هٓؼِٓٔ آلِْٓةٌ وَوا یٓمَُلَُىَ إِراً الَتٕتَغََٕا إِلی رِی الْؼٓشْشِ سٓثیالً﴾ (اسشاء.)42/

غٛست ٔٙكمی ایٗ ٔیضاٖ دس ٔٛسد آی ٝا َٚث ٝایٗ تشتیت است وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد
اٌش د ٚخذا ٚرٛد داضت ٝثبضذ ،ػبِٓ ٚیشاٖ  ٚتجب ٜخٛاٞذ ضذِٚ ،ی ٚاؾح  ٚسٚضٗ
است و ٝػبِٓ ٚاؾح  ٚتجب٘ ٜطذ ٜاست؛ پس د ٚخذا ٚرٛد ٘ذاسد.
دس ٔٛسد آی ٝد ْٚغٛست ٔٙكمی ٔیضاٖ ث ٝایٗ تشتیت است :اٌش ثب خذای
غبحت ػشش خذایبٖ دیٍشی ٚرٛد داضت ٝثبضٙذ ،ثشای اص ٔیبٖ ثشداضتٗ غبحت
ػشش ساٞی سا ٔیرٛیٙذِٚ ،ی ٚاؾح  ٚسٚضٗ است و ٝآ٘بٖ ساٞی سا ثشای اص ٔیبٖ
ثشداضتٗ غبحت ػشش ٕ٘یرٛیٙذ؛ پس خذایی رض خذای غبحت ػشش ٚرٛد
٘ذاسد.
ٔیضاٖ پٙزٓ ٔیضاٖ «تؼب٘ذ» ٘بْ داسد .دس ٔٛسد ایٗ ٔیضاٖ ٘یض ث ٝآیبتی اص لشآٖ استٙبد

ضذ ٜاست .اص رّٕ ٝآٟ٘ب ایٗ آی ٝضشیف ٝاست﴿ :لُلْ هٓيْ یٓشْصٔلُىُنٕ هِيَ السَّوٓآٍاتِ ٍٓالْإَسٕضِ

لُلِ اللَِّٔ ٍٓإًَِّا ؤٍَٕ إِیَّاوُنٕ لَؼٓلَى ّٔذٖى ؤٍَٕ فِی ضَلَالٍ هٔثِیيٍ﴾ (سجأ .)24/غٛست ٔٙكمی ایٗ ٔیضاٖ

ث ٝایٗ تشتیت است :یىی اص دٌ ٚشٔ ٜٚب یب ضٕب دس ٌٕشاٞی آضىبس استِٚ ،ی
ٚاؾح  ٚسٚضٗ است وٌ ٝشٔ ٜٚب دس ٌٕشاٞی ٘یست ،پس ٌش ٜٚضٕب دس ٌٕشاٞی
است.
غضاِی دس ٔٛسد ٔیضاٖ تؼب٘ذ ث ٝتفػیُ سخٗ ٌفت ٚ ٝآٖ سا ٔحٛس ٔ ٚذاس ثسیبسی
اص أٛس ٘ظشی ثٝضٕبس آٚسد ٜاست .ثٝقٛس ٔخبَ ،اٌش وسی ٔٛرٛد لذیٓ سا ٔٛسد

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

ٚالغ ضٛد ،ضىُ س ْٛثٚٝرٛد ٔیآیذ.
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ا٘ىبس لشاس دٞذ ،ثب تٕسه ثٔ ٝیضاٖ تؼب٘ذ ،ث ٝاٌ ٚفتٔ ٝیضٛد یب ٛٔ ٕٝٞرٛدات
حبدث ضٕشدٔ ٜیض٘ٛذ ٚ ،یب ثشخی اص آٟ٘ب حبدث ضٕشدٔ ٜیض٘ٛذ  ٚثشخی اص آٟ٘ب
لذیٓ .تشدیذی ٘یست وٛٔ ٕٝٞ ٝرٛدات حبدث ٘یستٙذ ،پس ثٝقٛس ؾشٚسی ،دس
ٔیبٖ آٟ٘ب لذیٓ ٚرٛد داسد .دس ایٙزب ٕٔىٗ است ایٗ سإاَ ٔكشح ضٛد و ٝچشا ٕٝٞ
ٔٛرٛدات حبدث ٘یستٙذ؟ دس پبسخ ٌفتٔ ٝیضٛد اٌش ٛٔ ٕٝٞرٛدات حبدث ثٛد٘ذ،
٘بچبس حذٚث آٟ٘ب ث ٝخٛد آٟ٘ب لبئٓ ثٛد ٘ ٚیبصٔٙذ ث ٝػّت ثٛد٘ذ ،اصایٗس ٚتحمك
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غٛست ٕ٘یٌشفت  ٚدس ایٗ غٛست ،ل َٛث ٝحذٚث ٔٛرٛدات رض یه ل َٛثبقُ،
چیض دیٍشی ٘جٛد.

يجٍ تسمیٍ مًازیه پىجگاوٍ
غضاِی پس اص ایٙىٛٔ ٝاصیٗ پٙذٌب٘ ٝسا ثش اسبس آیبت لشآٖ تٛؾیح ٔیدٞذ،
دسثبسٚ ٜر ٝتسٕی ٝآٟ٘ب ث ٝثشسسی پشداختٔ ٚ ٝیٌٛیذ:
«هیضاى تؼادل سا اص آى خْت هیضاى تؼادل ًاهیذُام وِ دس آى ،دٍ اصل ٍخَد داسد
ٍ تا یىذیگش هتؼادل هیتاضٌذ .تؼادل هیاى آى دٍ اصل ،تِگًَِای است وِ تَ
گَیی دٍ وفِ یه هیضاى سا تطىیل هیدٌّذٍ .خِ تسویِ هیضاى تالصم ًیض ایي
است وِ یىی اص دٍ اصل آى ،هطتول تش دٍ خضء تَدُ وِ یىی الصم ٍ دیگشی
هلضٍم تِضواس هیآیذ .هیضاى تؼاًذ ًیض اص ایي خْت هیضاى تؼاًذ خَاًذُ ضذُ است
وِ تش اساس حصش هیاى ًفی ٍ اثثات ،استَاس گطتِ است .دس هَاسدی وِ حصش
هیاى ًفی ٍ اثثات ٍالغ هیضَد ،ثثَت یىی اص دٍ اهش ،هستلضم ًفی دیگشی ٍ
ًفی یىی ،هستلضم ثثَت دیگش خَاّذ تَد ٍ تِ ّویي خْتًَ ،ػی تؼاًذ ٍ تضاد
دس هیاى آًْا تحمك داسدّ( ».واى)45 ،

غضاِی ٌٛیذ:
«ایي اسواء ٍ الماب سا تشای هَاصیي خَد ٍضغ ٍ خؼل وشدُامٍ .لی ٍالؼیت
هَاصیي اص اتذاػات ٍ اختشاػات هي ًثَدُ ٍ آًْا سا اص لشآى هدیذ استخشاج
وشدُامّ( ».واى)65 ،

دس ایٙزب ٕٔىٗ است ایٗ پشسص پیص آیذ و ٝآیب ٔالن اػتجبس دس ایٗ ٔٛاصیٗ،

ػمُ است یب لشآٖ ٔزیذ؟ ٔخبقت ثبقٙی ٔزٞت غضاِی دس وتبة اِمسكبس
إِستمیٓ اص رّٕ ٝوسب٘ی است و ٝایٗ پشسص سا ٔكشح وشد ٚ ٜپبسخ آٖ سا
خٛاستبس ضذ ٜاست .ا ٚاص غضاِی ٔیپشسذ« :آیب اػتجبس ایٗ ٔٛاصیٗ اص سا ٜػمُ ضٙبختٝ
ٔیضٛد یب اص قشیك اقبػت  ٚپیشٚی اص أبْ ٔؼػْٛ؟ اٌش ثشای ٔؼتجش ثٛدٖ ایٗ
ٔٛاصیٗ ث ٝػمُ تٕسه ضٛد ،ػم َٛآدٔیبٖ ٕٛٞاس ٜدچبس اختالف  ٚتؼبسؼ ثٛدٜا٘ذ،

ٔخبقت غضاِی ،سخٗ ا ٚسا دس ایٗ ثبة سٚضٗ  ٚلب٘غوٙٙذ٘ ٜیبفت ٚ ٝخٛاستبس

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

ِٚی اٌش اػتجبس  ٚحزیت آٟ٘ب ث ٝأبْ ٔؼػٔ ْٛستٙذ ٌشدد ،ایٗ ٕٞبٖ ٔزٞت ٚ

لشآٖ سا اص خٛد لشآٖ ثطٙبسی؟» غضاِی دس پبسخ ٔیٌٛیذ« :ت ٛث ٗٔ ٝثٍ ٛغحت ٚ
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ٔشأی است ؤ ٝب آٖ سا پزیشفتٝایٓ ٔ ٚشدْ سا ث ٝآٖ دػٛت ٔیٕ٘بییٓ».
غضاِی ث ٝایٗ پشسص پبسخ دادٔ ٚ ٜیٌٛیذ:
«اػتثاس ایي هَاصیي سا اص عشیك تؼلین هیضٌاسینٍ ،لی ایي تؼلین تٍِسیلِ اهام
اهاهاى ،یؼٌی حضشت هحوذتي ػثذاللِّ

اًدام پزیشفتِ استّ( ».واى)32 ،

ا ٚسپس چٙیٗ ٔیافضایذ و ٝحبغُ تؼّیٓ پیغٕجش

 ،لشآٖ ٔزیذ است  ٚثیبٖ

غذق  ٚاػتجبس ٔٛاصیٗ لشآٖ ،اص خٛد لشآٖ ٔؼّٔ ْٛیٌشدد.
تٛؾیح ثیطتش ضذ ٜاست .ا ٚاص غضاِی ٔیپشسذ« :چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ی غحت  ٚاػتجبس
دسستی ٔیضاٖ قال ٘ ٚمش ٜسا چٍ ٚ ٝ٘ٛثب چ ٝچیض ٔیضٙبسی؟ ٚلتی ٚاسد ثبصاس
ٔسّٕب٘بٖ ٔیضٛی  ٚثٚٝسیّ ٝیىی اص ٔیضاٖٞبی ٔٛرٛد ث ٝدادٚستذ ٔیپشداصی،
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ی ثذا٘ی و ٝثب وٕتش دادٖ  ٚیب ثیطتش ٌشفتٗٔ ،شتىت ظّٓ ٍ٘طتٝای؟»
ٔخبقت غضاِی و ٝیه ضخع ثبقٙی است ٔیٌٛیذ ٗٔ« :ثٔ ٝسّٕب٘بٖ حسٗ
ظٗ داسْ  ٚچٙیٗ ٔیا٘ذیطٓ و ٝآ٘بٖ دست ث ٝدادٚستذ ٕ٘یص٘ٙذٍٔ ،ش ایٙىٝ
ٔیضاٖٞبی خٛد سا تٙظیٓ  ٚتؼذیُ ٔیٕ٘بیٙذ .دس ػیٗ حبَ ،اٌش ٘سجت ث ٝثشخی اص
ٔٛاصیٗ تشدیذ پیذا و ،ٓٙضبٞیٗ  ٚد ٚوف ٝآٖ سا ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔیدٓٞ؛ دس
غٛستی و ٝتسبٚی  ٚتؼبدَ داضت ٝثبضٙذ ،ث ٝغحت  ٚدسستیاش ٔكٕئٗ ٔیٌشدْ».

غضاِی ثٔ ٝخبقت خٛد ٔیٌٛیذ« :فشؼ ٔیوٙیٓ و ٝضبٞیٗ ٔیضاٖ دس حذ استٛا
لشاس ٌشفت ٚ ٝد ٚوف ٝآٖ ثب یىذیٍش ٔتسبٚی ٔ ٚتؼبدَا٘ذِٚ .ی چٍ ٚ ٝ٘ٛاص چ ٝقشیك
ٔیتٛا٘ی ثذا٘ی و ٝایٗ ٔیضاٖ دسست است؟»
ضخع ثبقٙی ٔیٌٛیذ« :ػّٓ ٔٗ ث ٝغحت  ٚدسستی یه چٙیٗ ٔیضاٖ ،ؾشٚسی
است  ٚایٗ ػّٓ ؾشٚسی اص قشیك دٔ ٚمذٔ ٝثشای ٔٗ حبغُ ٔیٌشدد :یىی اص ایٗ
دٔ ٚمذٔ ٝتزشثی است  ٚدیٍشی حسیٔ .مذٔ ٝتزشثی ایٗ است و ٗٔ ٝاص قشیك
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تزشث ٝثٝدست آٚسدٜاْ و ٝآ٘چ ٝسٍٙیٗ است ،ثٝسٛی پبییٗ ٔیسٚد .ثٙبثشایٗ چٙیٗ
ٔیا٘ذیطٓ و ٝاٌش یىی اص د ٚوف ٝایٗ ٔیضاٖ سٍٙیٗتش ثٛد٘ ،بچبس ث ٝقشف پبییٗ
ٔیسفتٔ .مذٔ ٝد ْٚو ٝیه ٔمذٔ ٝحسی است ،ایٗ است و ٝتؼبدَ  ٚتسبٚی دٚ
وفٔ ٝیضاٖ سا ثب چطٓ خٛد ٔطبٞذٔ ٜیو ٚ ٓٙدس ایٙزبست و ٝاص قشیك ایٗ دٚ
ٔمذٔ ،ٝث ٝغحت  ٚدسستی ٔیضاٖ ،ػّٓ پیذا ٔیوٓٙ؛ صیشا ثبٚس داسْ و ٝاٌش یىی اص
د ٚوفٔ ٝیضاٖ سٍٙیٗتش ثٛدٞ ،ش آی ٝٙثٝسٛی پبییٗ ٔتٕبیُ ٌطت ٝثٛد .اص سٛی دیٍش،
ثٝقٛس ٔحسٛس ٔطبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝیىی اص د ٚوفٔ ٝیضاٖ ثٝسٛی پبییٗ ٔتٕبیُ
ٍ٘طت ٝاست ،ثٙبثشایٗ ٔؼّ ْٛاست و ٝیىی اص د ٚوفٔ ٝیضاٖ سٍٙیٗتش اص دیٍشی
٘یست».
غضاِی ٔیٌٛیذ« :آیب آ٘چ ٝتٌ ٛفتی ،رض یه سأی  ٚلیبس ػمّی ،چیض دیٍشی
ثٝضٕبس ٔیآیذ؟» ضخع ثبقٙی دس پبسخ ٔیٌٛیذٞ« :شٌض چٙیٗ ٘یست ،صیشا ػّٓ
ٔٗ ثٝدسستی ٔیضاٖ ،یه ػّٓ ؾشٚسی است و ٝاص ٔمذٔبت حسی  ٚتزشثی ثٝدست
آٔذ ٜاست  ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛاص ػّ ْٛسا ٕ٘یتٛاٖ سأی  ٚلیبس ٘بٔیذ».
غضاِی ثٓٞ ٝسخٗ خٛد ٔیٌٛیذ« :اٌش غحت  ٚدسستی ٔیضاٖ سا ثب ثشٞبٖ
ٔیضٙبسی ،غحت  ٚدسستی سٔ ًٙیضاٖ سا چٍٔ ٝ٘ٛیضٙبسی؟ ضبیذ سٔ ًٙیضاٖ
ت ٛاص آ٘چ ٝدس ٚالغ ٘ ٚفساالٔش ٔؼیبس اٚصاٖ ضٙبخت ٝضذ ٜاست ،وٕتش یب ثیطتش ثٛدٜ
ثبضذ».
ضخع ثبقٙی دس پبسخ ٔیٌٛیذ« :اٌش دس سٔ ًٙیضاٖ تشدیذ پیذا و ،ٓٙػیبس آٖ سا
ثب س ًٙدیٍشی و ٝث ٝغحت  ٚدسستی آٖ ػّٓ داسْ ،تؼییٗ ٔیٕ٘بیٓ .ث ٝایٗ تشتیت

آ٘چ ٝثب سٔ ًٙیضاٖ ٔسبٚی ثبضذ ،ثب آ٘چ ٝدس ٚالغ ٔیضاٖ استٔ ،سبٚی خٛاٞذ ثٛد؛
صیشا ٔسبٚی ٔسبٚی یه أشٔ ،سبٚی آٖ ضٙبختٔ ٝیضٛد».
غضاِی ثٔ ٝخبقت خٛد ٔیٌٛیذ« :آیب ٚاؾغ ٔیضاٖ سا ٔیضٙبسی  ٚآیب ٔیدا٘ی
٘خستیٗ ٚاؾغ ٔیضاٖ چ ٝوسی ثٛد ٜاست؟»
ضخع ثبقٙی دس پبسخ ٚی ٔیٌٛیذٚ« :اؾغ ٔیضاٖ سا ٕ٘یضٙبسٓ .چشا ٘یبصٔٙذ
ضٙبختٗ ا ٚثبضٓ ،دس حبِی و ٝغحت  ٚدسستی ٔیضاٖ سا اص قشیك ٔطبٞذٔ ٜیدا٘ٓ؟
داسد و ٝدس ضٙبخت غحت  ٚدسستی ٔیضاٖ ،دخبِت داسد  ٗٔ ٚچ ٖٛغحت ٚ
دسستی ٔیضاٖ سا ٔیضٙبسٓ ،اص ٞشٌٔ ٝ٘ٛشارؼ ٝثٚ ٝاؾغ ٔیضاٖ ثی٘یبصْ .اٌش خٛاستٝ
ثبضٓ دس ٞش ٘ٛع ا٘ذاصٌٜیشی ثب ٔیضاٖ ،ثٚ ٝاؾغ ٔیضاٖ ٔشارؼ ٝو ،ٓٙوبس ث ٝدساصا
خٛاٞذ وطیذ  ٚػال ٜٚثش آٖ ،دست یبفتٗ ثٚ ٝاؾغ ٔیضاٖ دس ٛٔ ٕٝٞاسد ٔیسش
٘خٛاٞذ ثٛد».
ٚلتی سخٗ ث ٝایٙزب سسیذ ،غضاِی ثٔ ٝخبقت خٛد ٌفت« :اؤ ٖٛٙیضا٘ی سا دس
ٔؼشفت ث ٝت٘ ٛطبٖ ٔید ٓٞو ٝاص ٔیضاٖ ٔتؼبسفٚ ،اؾحتش  ٚسٚضٗتش استٚ .اؾغ
آٖ خذاستٔ ،ؼّٕص رجشئیُ  ٚثٝوبس ثشد ٜآٖ ،حؿشت اثشاٞیٓ  ٚسبیش پیغٕجشاٖا٘ذ.
خذا٘ٚذ وبس پیغٕجشاٖ سا دس ثٝوبس ثشدٖ ٔٛاصیٗ ٔٙكمی ،تػذیك وشد ٚ ٜث ٝدسستی آٖ
ٌٛاٞی داد ٜاست» (ٕٞبٖ.)29-32 ،
غضاِی دس ایٗ ٌفتٌٛٚی قٛال٘ی و ٝثب یه ضخع ثبقٙی ا٘زبْ داد ،ٜتٟٙب یه
ٞذف سا د٘جبَ ٔیوٙذ .آٖ ٞذف ایٗ است و ٝاقبػت  ٚپیشٚی اص أبْ ٔؼػ ْٛالصْ
٘یست  ٚدس ثسیبسی اص ٔٛاسدٛٔ ،رت تفشل ٚ ٝاختالف ٘یض ٔیٌشدد .ا ٚثشای صدٚدٖ
ایٗ اػتمبد اص رٔ ٗٞخبقت خٛد ٘ ٚفی ِض ْٚأبٔت ،ثٛٔ ٝاصیٗ ٔٙكمی تٛسُ رستٝ

 ٚقشیك ٔٙكمی سا ساٚ ٜغ َٛث ٝحمیمت دا٘ست ٝاست .غضاِی دس وتبة اِمسكبس
إِستمیٓٙٔ ،كك سا ثٝربی أبٔت ٌزاضت ٚ ٝسٚی ایٗ ٔسأِ ٝتأویذ وشد ٜاست و ٝثب
ٚرٛد ٔٙكك ،ث ٝأبْ ٔؼػ٘ ْٛیبص ٘خٛاٞیٓ داضت.
ثبیذ تٛر ٝداضت آ٘چ ٝغضاِی دس ایٗ وتبة ٔكشح وشد ،ٜپیص اص ٚی ٘یض دس
یه دایشٌ ٜستشدٜتش ثٚٝسیّٔ ٝحٕذ ثٗ صوشیبی ساصی ٔكشح ضذ ٜاست .صوشیبی

تحّیُ دیذٌب ٜغضاِی دس ثبة ٚحیب٘ی ثٛدٖ ٔٙكك

ضٙبختٗ ٚاؾغ ٔیضاٖ ،ثبِزات ٔكّٛة ٘یست ،ثّى ٝضٙبختٗ ا ٚاص ایٗ رٟت إٞیت
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ساصی ثش ایٗ ػمیذ ٜثٛد و ٝثب ٚرٛد ػمُ دس ٔیبٖ ٔشدْ ،احتیبری ثٚ ٝرٛد
پیغٕجشاٖ ٘یست  ٚوسی و ٝاص ػمُ سّیٓ پیشٚی وٙذ ،خٛد سا ٘یبصٔٙذ تؼّیٕبت
پیغٕجشاٖ ٕ٘یدا٘ذ.
٘ىت ٝلبثُ روش ایٗ است و ٝاٌش غضاِی دس ٔٛسد ایٗ ٔسأِ ٝثب یه ضخع ثبقٙی
ثٌ ٝفت٘ ٌٛٚطست ٝاست ،صوشیبی ساصی ٘یض دس ٔٛسد ایٗ ٔسأِ ٝثب یىی اص ػّٕبی
ثضسي ثبقٙی ثٔ ٝجبحخ ٚ ٝرذَ پشداخت ٝاست .تٟٙب تفبٚتی و ٝثیٗ غضاِی  ٚصوشیبی
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ساصی دس ٔٛسد ایٗ ٔسأِٚ ٝرٛد داسد ،ایٗ است و ٝغضاِی ٔٙكك سا ثٝربی أبٔت
ٌزاضتِٚ ،ٝی صوشیبی ساصی ػمُ سا رب٘طیٗ ٘جٛت سبخت ٝاست .ثٙبثشایٗ تفبٚت
ٔیبٖ سأی ساصی ٘ ٚظش غضاِی ٘سجت ث ٝایٗ ٔسأِ ،ٝدس ٚسؼت  ٚؾیك دایش ٜضَٕٛ
سخٗ آ٘بٖ ٟ٘فت ٝاست  ٝ٘ ٚدس چیض دیٍش .غضاِی دس ٔٛسد ایٗ ٔسأِ ٝتب ربیی پیص
سفت ٝؤ ٝیٌٛیذ:
«اگش لشآى هطتول تش هَاصیي هٌغمی ًثَدُ ،اعالق ػٌَاى ًَس تش آى ،دسست ٍ
استَاس ًثَد ،صیشا ًَس چیضی است وِ تٍِسیلِ آىّ ،ن خَد آى سا هیتَاى دیذٍ ،
ّن غیش آى سا هیتَاى هطاّذُ وشد .تِ ػثاست دیگش هیتَاى گفتًَ :س ّن ظاّش
تِ رات است ٍ ّن هظْش للغیشّ( ».واى)68 ،
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ث٘ ٝظش غضاِی آ٘چ ٝدسثبسٛ٘ ٜس ٌفت ٝضذ ،ٜخػّت ٔیضاٖ ٘یض ٞست .ثٙبثشایٗ لشآٖ
ٔزیذ اص ایٗ رٟت ٘ٛس خٛا٘ذ ٜضذ ٜؤ ٝطتُٕ ثش ٔٛاصیٗ ٔٙكمی است .أ ٚؼتمذ
است خشٚد ا٘سبٖ اص ظّٕبت ؾالَ ٌٕ ٚشاٞی ثب ٔٛاصیٗ ٔٙكمی غٛست ٔیپزیشد.
ثٕٞ ٝیٗ رٟت است و ٝاٌش وسی ٔیضاٖ لسف سا ثیبٔٛصد ،تٟٙب ثش یه ػّٓ ٔحیف
ٕ٘یٌشدد ،ثّى ٝأ ٚیضا٘ی دس دست داسد و ٕٝٞ ٝچیض سا ٔیتٛا٘ذ ا٘ذاصٌٜیشی وشدٚ ٜ
ثش ػّ ْٛثسیبس تسّف یبثذ .وسی و ٝداسای لسكبس ٔستمیٓ است ،اص حىٕت
ثشخٛسداس ٔیضٛد  ٚوسی و ٝاص حىٕت ثشخٛسداس ضٛد ،ث ٝخیش وخیش ٘بیُ آٔذٜ
است.
ث ٝػمیذ ٜغضاِی ،خیش وخیش ثیٟ٘بیت است  ٚایٗ خیش وخیش ثشای وسب٘ی حبغُ

ٔیضٛد وٛٔ ٝاصیٗ لسف سا دس دست داضت ٝثبضٙذ .دس لشآٖ آٔذ ٜاست ٍٓ﴿ :ال سٓعْةٍ

ٍٓ ال یاتِسٍ إِلَّا فِی وِتابٍ هٔثِیيٍ﴾ (ا٘ؼبْ .)59/غضاِی دس تفسیش ایٗ آیٔ ٝیٌٛیذ:

«پشٍاضح است وِ ّوِ ػلَم تِعَس تالفؼل ٍ صشیح دس لشآى هَخَد ًیست،
ٍلی ّوِ اًَاع داًص تالمَُ دس لشآى هَخَد استٍ ،لی وساًی تِ آًْا دست
هییاتٌذ وِ هَاصیي لسظ سا دس دست داضتِ تاضٌذ .تا ایي هَاصیي لسظ است وِ
اتَاب حىوت تیپایاى تِ سٍی اًساى گطَدُ هیضَدّ( ».واى)126 ،

غضاِی خٛد سا داسای ٔیضاٖ لسف دا٘ستٍٙٞ ٚ ٝبٔی و ٝضخع ثبقٙی اص اٚ
ٔیپشسذٔ« :ؼشفت خٛد سا چٍٔ ٝ٘ٛیسٙزی  ٚثب چٔ ٝؼیبس آٖ سا ا٘ذاصٔ ٜیٌیشی؟»
ا٘ذاصٌٜیشی ٔیو .ٓٙدس ایٗ سٙزص ٛٔ ٚاص٘ ٝاص خذا٘ٚذ پیشٚی وشد ٚ ٜدستٛس
پیغٕجش ا ٚسا ثٝوبس ٔیثٙذْ؛ صیشا خذا٘ٚذ فشٔٛد ٜاستٍٓ﴿ :صًَُِاْ تِالمِسٕغَاسِ الْؤسٕتَمِینِ﴾

(اسشاء».)35/
ضخع ثبقٙی اص ا ٚپشسیذ« :لسكبس ٔستمیٓ چیست؟»
غضاِی دس پبسخ ٔیٌٛیذ« :لسكبس ٔستمیٓ ػجبست است اص ٔٛاصیٗ پٙذٌب٘ ٝوٝ
خذا٘ٚذ آٟ٘ب سا دس لشآٖ آٚسد ٚ ٜػّٓ آٖ سا ث ٝپیغٕجشاٖ تؼّیٓ داد ٜاست» (ٕٞبٖ،
.)53
ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝتبو ٖٛٙروش ضذ ،ث ٝآسب٘ی ٔیتٛاٖ ادػب وشد و ٝإٞیت
فٛقاِؼبد ٚ ٜاػتجبس ٔٙكك دس ٘ظش غضاِی ،ثٚٝاسكٛ٘ ٝػی ٔٛؾغٌیشی است وٚ ٝی
دس ٔمبثُ ٘فٛر ا٘ذیط ٝاسٕبػیّیبٖ  ٚتسّف سیبسی آ٘بٖ اتخبر وشد ٜاست.
تٛر ٝثٔ ٝكبِت ٌزضت ٝثٝسٚضٙی ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝدس وٙبس ٔٛاصیٗ ٔؼتجش ٔٙكمی،
تؼذ ادی اص ٔٛاصیٗ ضیكب٘ی ٘یض پیذا ضذ ٜوٛٔ ٝرت ا٘حشاف ٌٕ ٚشاٞی اضخبظ
ٌطت ٝاستٔ .یضاٖ تؼب٘ذ اص رّٕٛٔ ٝاصیٙی است ؤ ٝیبٖ ٔتىّٕبٖ سٚاد داضتٚ ٝ
سخت ٔٛسد استفبد ٜثٛد ٜاستٔ .تىّٕبٖ اسالٔی دس ٔٛسد ایٗ ٔیضاٖ ،اغكالح
دیٍشی ثٝوبس ثشد ٚ ٜآٖ سا تحت ػٛٙاٖ سٚش «سجش  ٚتمسیٓ» ٔٛسد ثشسسی لشاس
دادٜا٘ذ .سٚش سجش  ٚتمسیٓ ثٝػٛٙاٖ یه ٔیضاٖ ٔٙكمی ،داسای ضشایكی است و ٝاٌش
ایٗ ضشایف سػبیت ٍ٘شدد ،ث ٝیه ٔیضاٖ ضیكب٘ی تجذیُ خٛاٞذ ضذ.
ثسیبسی اص ٔتىّٕبٖ اضؼشی ث ٝرٛاص سؤیت خذا٘ٚذ فتٛا داد ٚ ٜثشای احجبت آٖ
اص ایٗ سٚش استفبد ٜوشدٜا٘ذ .خالغ ٝاستذالَ آٟ٘ب ایٗ است وٌ ٝفتٝا٘ذٔ :ػحح
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دس پبسخ ٔیٌٛیذٔ ٗٔ« :ؼشفت خٛد سا ثب لسكبس إِستمیٓ ٔیسٙزٓ  ٚآٖ سا
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رٛاص سؤیت دسثبس ٜیه ٔٛرٛد ،یب رٞٛش ثٛدٖ آٖ ٔٛرٛد است ،یب ػشؼ ثٛدٖ
آٖ .رٞٛش ثٛدٖ یه ضیء ٕ٘یتٛا٘ذ ٔالن رٛاص سؤیت ثٛد ٜثبضذ؛ صیشا ثسیبسی اص
اػشاؼ ث ٝآسب٘ی لبثُ ٔطبٞذ ٜا٘ذ .ػشؼ ثٛدٖ یه ٔٛرٛد ٘یض ٕ٘یتٛا٘ذ ٔالن
رٛاص یه سؤیت ثبضذ؛ صیشا ثشخی اص آ٘چ ٝػشؼ ٘یست ،لبثُ ٔطبٞذ ٜاست.
سً٘ یب حشوت سا ٘یض ٕ٘یتٛاٖ ٔالن رٛاص سؤیت ثٝضٕبس آٚسد؛ صیشا ٞش یه اص
آٟ٘ب ث ٝچیض دیٍشی لبثُ ٘مؽ است .ث ٝایٗ تشتیت آ٘چٔ ٝیتٛا٘ذ ٔالن رٛاص
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سؤیت ثبضذ ،رض ٚرٛد داضتٗ ،چیض دیٍشی ٘یست  ٚاص ایٙزبست و ٝث٘ ٝتیزٝ
ٔكّٛة خٛد دست یبفتٌ ٚ ٝفتٝا٘ذ « :خذا٘ٚذ چٛٔ ٖٛرٛد استٔ ،یتٛاٖ ثٝ
سؤیت ا ٚلبئُ ضذ».

غضاِی دس وتبة إِستػفی ٔٗ ػّٓ االغٕٞ ٚ َٛچٙیٗ دس وتبة ٔحه اِٙظش
فی إِٙكك ،ث ٝسٚش اضبػش ٜدس ایٗ ثبة اضبس ٜوشد  ٚآٖ سا ٔٛسد اضىبَ لشاس دادٜ
است .اضىبَ ا ٚث ٝاضبػش ٜایٗ است ؤ ٝیٌٛیذ:
«ٍخَد سا ًویتَاى هالن هٌحصش تِفشد تشای خَاص سئیت تِضواس آٍسد؛ صیشا
هوىي است چیض دیگشی هالن سئیت تاضذ وِ اضاػشُ تِ آى دست ًیافتِاًذ».
غضالی ،الوستصفی هي ػلن االصَل43/1 ،؛ ّوَ ،هحه الٌظش)54 ،
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دس ٞش حبَ غضاِی ثب ایٙى ٝخٛد یىی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ ثضسي اضؼشی ثٝضٕبس
ٔیآیذ ،دس ثسیبسی ٔٛاسد ،ػمبیذ ٘ ٚظشیبت ایٗ ٌش ٜٚسا ٔٛسد اضىبَ  ٚا٘تمبد لشاس
داد ٜاستٚ .ی قشیك ا٘تمبد سا ث ٝدیٍشاٖ ٘یض آٔٛخت ٚ ٝایٗ سا ٜسا ثشای ا٘ذیطٕٙذاٖ
اضؼشی پس اص خٛد ٕٛٞاس وشد ٜاست.
سبَٞب ثؼذ ،أبْ فخشاِذیٗ ساصی و ٝا٘ ٚیض یىی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ ثضسي اضؼشی
است ،دسثبس ٜرٛاص سؤیت حك ث ٝثحج  ٚثشسسی پشداخت ٚ ٝثشٞبٖ ایٗ ٔسأِ ٝسا
ٔٛسد اضىبَ  ٚا٘تمبد سخت لشاس داد ٜاست.

وتیجٍگیری
وتبة اِمسكبس إِستمیٓ دس ٔیبٖ آحبس ٔٙكك غضاِی اص ربیٍبٚ ٜیژٜای ثشخٛسداس
است؛ صیشا لٛاػذ ثذیٟی استذالَ سا اص ٔتٔ ٖٛمذس لشآٖ وشیٓ استخشاد وشدٚ ٜ
استخشاد لٛاػذ استذالَ اص لشآٖ وشیٓ (٘خستیٗ ٚیژٌی اِمسكبس) ،ثیسبثم ٚ ٝلبثُ
تحسیٗ است .اص آ٘زب ؤ ٝتطشػبٖ ثب فالسف ٝسش ٘بسبصٌبسی داضتٙذ ،غضاِی ثشای
تحىیٓ ٔجب٘ی ٔٙكمی  ٚایزبد ٔمجِٛیت ٔٙكك ثیٗ ٔتطشػبٖ ثسیبس تالش وشد .اٚ
اختالف سا فمف دس اغكالحبت ٔیدا٘ست  ٚدس ایٗ خػٛظ ،تٕشوض ثٝ
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ػّت  ٚدِیُ اتفبق ٕ٘یافتذ٘ .ظشیٞٝبی ٔٙكمی افالق٘ ٖٛیض خػّت ٚرٛدضٙبسی
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ٔػذاقٔحٛسی ٕ٘ٛد ٜاست.
ٔٙكك دس آغبص پیذایص خٛد ،خػّتی ٚرٛدضٙبسب٘ ٝداضت؛ ثذیٗ ٔؼٙب و ٝثٝقٛس
ٔستمیٓ اص ٘ظبْ اضیبء ٔبیٌ ٝشفت  ٝ٘ ٚاص سبٔبٖ ا٘ذیطٞٝب .چٙبٖو ٝپبسٔٙیذس
(فیّسٛف ٔؼشٚف دٚساٖ ثبستبٖ) لب٘ ٖٛیىسب٘ی سا لب٘ ٖٛخٛد ٞستی تؼشیف ٔیوٙذ
 ٚاص آٖ ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی سسذ و ٝتػٛس دٌشٌ٘ٛی اضیبء أىبٖ ٘ذاسد .دٔٛوشیت ٘یض
اص یه اغُ ٔٙكمی دیٍش ،ایٗ استٙجبـ سا ٔیٕ٘بیذ و ٝدس رٟبٖٞ ،یچ أشی ثذٖٚ
داس٘ذ .ثشای ایٗ ٔٛؾٛع ٔیتٛاٖ ایٗ ػّت سا ثیبٖ وشد و ٝایذٜآِیسٓ ػیٙیٚ ،رٛد
حمیمی سا ٕٞبٖ ا٘ذیطٔ ٝی دا٘ذ و٘ ٝسجیت دس آٖ ٘یست  ٚثبیذ ا ٚسا ٔكّك پٙذاضت.
اِجت ٝالادسیٌشی وب٘ت  ٚرشیبٖٞبی ٚاثست ٝث ٝآٖ ،دیذٌبٚ ٜرٛدضٙبسی ٔٙكك سا
٘فی وشدٙٔ ٚ ٜكك پٙذاسٞب سا تٛغیٔ ٝیٕ٘بیٙذ.
ٔٙكك اسسك ٛغبِجبً ٔٙكك غٛسی ٘بٔیذ ٜضذ ٜاست؛ تب آ٘زب وٙٔ ٝكك اسسكٛ
ػجبست اص تحّیُ غٛست فىش است .ایٗ ٘بٍٔزاسی دسست است ،أب اضتجبٞی ثسیبس
ثضسي خٛاٞذ ثٛد و ٝفشؼ ضٛد و ٝدس ٘ظش اسسكٙٔ ،ٛكك ٔٙحػشاً ثٝغٛست تفىش
ا٘سب٘ی ٔشثٛـ است؛ ثٝقٛسی وٞ ٝیچ استجبقی ثب ٚالؼیت خبسری ٘ذاسدٚ .ی اغٛالً
ثب غٛست ثشٞبٖ سشٚوبس داسد  ٚفشؼ ٔیوٙذ و٘ ٝتیز ٝیه ثشٞبٖ ػّٕیٔ ،ؼشفت

ٔؼیٙی دسثبسٚ ٜالؼیت ثٝدست ٔیدٞذٔ .خالً دس لیبس غٛسی «ٞش ا٘سب٘ی فب٘ی است،
سمشاـ ا٘سبٖ است ،پس سمشاـ فب٘ی است»ٛٔ ،ؾٛع تٟٙب ایٗ ٘یست و٘ ٝتیز ٝثٝ
٘ح ٛغحیح ثش قجك لٛا٘یٗ غٛسی ٔٙكك استٙتبد ضذ ٜاست .اسسك ٛفشؼ ٔیوٙذ
و٘ ٝتیز ٝدس ٚالؼیت ٔتحمك است .ثٙبثشایٗ ٚی اص پیص٘ ،ظشیٚ ٝالغٌشایب٘ٝای دسثبسٜ
ٔؼشفت فشؼ ٔیوٙذ  ٚدس ٘ظش اٙٔ ،ٚكك ٞشچٙذ تحّیّی اص غٛست فىش است،
سبَ ثیستٚس /ْٛضٕبس /4 ٜپیبپی  /89صٔستبٖ 1397
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تحّیّی اص فىشی است وٚ ٝالؼیت سا ٔٛسد تفىش لشاس ٔیدٞذ.
ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝروش ضذٔ ،یتٛاٖ ٌفت ٔٙكك دس ٘ظش ثسیبسی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ
ثضسي ،غٛست ٔحؽ ٘جٛد ٚ ٜثب ٚالؼیت ثیاستجبـ ٕ٘یثبضذِٚ ،ی دسثبس ٜایٙى ٝآیب
٘ظشیٙٔ ٝكمی غضاِی ٘یض ٔب٘ٙذ ٘ظشیٞٝبی ٔٙكمی افالق ،ٖٛخػّت ٚرٛدضٙبسی داسد
یب ٘ ،ٝاثشاص ٘ظش آسبٖ ٘یستِٚ .ی دس ػیٗ حبَ ثبیذ اػتشاف ٕ٘ٛد و ٝغضاِیٛٔ ،اصیٗ
ٔٙكمی سا ٔحىٓ ٔ ٚؼتجش ضٙبخت  ٚث ٝآٟ٘ب سخت اػتٕبد داضت.
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