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چکیده
ا︨︀︨﹩ در﹢زه ﹨︀ی ﹁﹊︣ی و ﹝︺︣﹁︐﹩ ︑︪﹫︹، ﹡﹆︪﹩﹛ا﹝﹫︀ن ︎︀راد︑﹙﹫﹏ و︗﹢د ا﹝︀م در 

️ ︪﹥﹏ ︗︀﹝︹، ︠︣د ورزا﹡﹥ و ا﹡︡﹫︑﹙. دار ا︨️︻︡ه﹩﹠﹝︴︀﹜︺︀ت د ︀ی﹨ـ︀ ورا﹡﹥، ︨ـ
︡ رو﹢ن ﹝︧﹙﹥ ا﹝︀﹝️، ﹝﹩﹎﹢﹡︀﹎ ️ ︫﹠︀︠︐﹩ ﹝︐︺︡دی را ︋﹥ ی︑﹢ا﹡ آورد﹨︀ی ﹨﹠︖︀ری و ﹝︺︣﹁

.ار﹝︽︀ن آورد
︑﹀﹊︣ ︾︀﹜︉ ︻﹆﹙﹩ در﹩︻﹠﹢ان ︲︣ور︑، ︋﹥»︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م از ︨﹢ی ︠︡ا«، ا﹟ ﹝﹫︀ندر

.︵﹙︊︡﹝﹊︐︉ ا﹝︀﹝﹫﹥، ︑﹙﹫﹙﹩ ﹡︷︀م ﹝﹠︡ و ﹝﹠︴﹆﹩ را ﹝﹩
️ ا﹡︪︡﹥ و ﹝﹆﹢﹜﹥،ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ر﹢﹞ ︀ ︀ رو﹊︣د ︻﹆﹙﹩ و ︋︣﹨︀﹡﹩، ︋ ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م را ︋

.ا︨️﹋︣دهو اد﹜﹥ ﹝︐﹙︿ ︑︊﹫﹫﹟ و ︑﹙﹫﹏ آ︔︀ر ا︨︐︀د ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ در ﹇︀﹜︉ ︋︣ا﹨﹫﹟ 
،»﹇︀︻︡ه ا﹝﹊︀ن ا︫ـ︣ف «،»﹀︶ ﹡︷︀م ا︗︐﹞︀︻﹩«، »︋︣﹨︀ن ︻﹙️ ︾︀﹩«، »︋︣﹨︀ن ﹜︴︿«
»︡ا﹢﹛و ؛»﹇︀︻︡ه ا»︹﹞︀︗ ︣︷﹞ ︋︣ا﹨﹫﹟ ︻﹆﹙﹩ ︋ـ︣ ︲ـ︣ورت و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م     »︋︣﹨︀ن ﹜﹨از ا
﹙﹥در ︮︡د ارا﹢︭︑ ﹤︣ی رو︫﹟ از ﹊﹩ از ︀︨️ ﹨︀ی ﹝︧﹈ ﹨︣ آ ﹤﹋ ︡﹠︧︀ب ﹝﹩﹥︋

.ا︨️ا﹝︀﹝️ 
︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢رد ︎︥و﹨︀﹡﹥ ︋﹥ ︲︣ورت و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م از   ﹝︢﹋﹢ر،﹨﹫﹟ ︎﹠︕ ﹎︀﹡﹥ ا﹨︣ ﹋︡ام از  ︋︣

.︨﹢ی ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︎︣دا︠︐﹥ و در ﹝﹢اردی ا︫﹊︀﹐ت ا︐﹞︀﹜﹩ را ︨︀︎ ﹎﹀︐﹥ ا︨️
.︻﹆﹙﹩، ا︨︐︀د ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩︋︣ا﹨﹫﹟︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م، ا﹝︀م،: يواژگان کلید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د︀ر ﹎︣وه︫ .1 ︐︀︨ ﹠︨︀﹫ا  ︫﹤︺﹩، ﹩ ر︋ا ﹁︀ ︦د ︣ان︣︎ ︑ ︀ه﹍ ︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل(دا︪﹡ ﹢﹡(mo.mohammadi@ut.ac.ir

miri65@chmail.ir﹇﹛آن و ︡︒دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ی دا﹡︪﹍︀ه ﹇︣.2
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مقدمه
دو رو﹊ـ︣د ا︨︀︨ـ﹩   آن، یو ا︨ـ︐︡﹐ل ︋ـ︣ ﹝︊﹠ـ︀   دی و ﹋﹑﹝ـ﹩  در ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︧ـ︀﹏ ا︻︐﹆ـ︀  

در روش ﹡﹆﹙﹩ از راه آـ︀ت و رواـ︀ت ︋ـ﹥    .﹨﹞﹢اره ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨️»︻﹆﹙﹩«و »﹡﹆﹙﹩«
ا﹝ـ︀  ؛ا︔︊︀ت ﹝︀︧﹏ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، و ︡︋﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹆﹏ ﹡﹫︤ در ا ﹟﹢زه ﹋ـ︀را﹩ دارد 

︻﹆﹙ـ﹩ ﹋ـ﹥   ا﹝︀ در رو﹊ـ︣د . ا︨️︀ر ﹝︐﹟﹫ا︠︐در﹋﹥ ی﹝︓︀︋﹥ ا︋︤ار︋﹙﹊﹥ ︋﹥؛﹝﹠︊︹﹦ـ﹝﹠︤﹜﹡﹥ ︋﹥
از ︻﹆ـ﹏ ﹎︣﹁︐ـ﹥   ﹋ـ﹥  ﹩﹝﹆ـ︡﹝︀︑ ﹀︀ده از ا︨ـ︐ ︋︀ ،﹋﹑﹝﹩، ﹝︀︧﹏ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ا︨️

ا︨ـ️، و ︋︣﹨ـ︀ن ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥     »︋︣﹨ـ︀ن «ر︨︡؛ و ﹝︣اد از ︻﹆ـ﹏، ﹨﹞ـ︀ن   ︋﹥ ا︔︊︀ت ﹝﹩ا︨️، ︫︡ه 
﹩﹞ ﹤︐﹀﹎ ﹩︨︀﹫﹇ ︡ آن ﹇ـ︣اً  ﹦ـ﹫︖ـ از اـ﹟ رو، ﹡︐ . ︫﹢د ﹋﹥ از ﹝﹆︡﹝︀ت ﹆﹫﹠﹩ ︑︃﹜﹫︿ ︫︡ه ︋︀︫ـ

︋﹥ ﹝﹀ـ︀د ﹇︱ـ﹫﹥ و ︋ـ﹥ ﹡﹀ـ︦     ﹆﹫﹠﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؛ و ﹆﹫﹟ ﹨﹞︀ن ا︻︐﹆︀د ︗︤﹝﹩ و ﹇︴︺﹩ دا︫︐﹟ 
در ا﹟ رو﹊︣د، ︻﹆ـ﹏  .)360ص:1326و ︵﹢︨﹩،78ص:1373، ا︋﹟ ︨﹫﹠︀(ا﹐﹝︣ ا︨️

.﹋﹠︡﹡﹆︩ آ﹁︣﹠﹩ ﹝﹩،︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︊︺﹩ ﹝︧︐﹆﹏ در ︻︡اد ﹡﹆﹏
︣﹍︀ه ،︋﹥ ︋﹫︀ن د﹍︀︗ ﹟︮ـ﹢رت ﹝︧ـ︐﹆﹏ و ︋ـ︡ون ﹋﹞ـ﹉ ﹡﹆ـ﹏،      ︋﹥︑﹢ا﹡︡ ﹩﹝︻﹆﹏ در ا

﹇︴︺︀ ︑︊﹫﹫﹟ ︻﹆﹑﹡ـ﹩  ﹟ ︋︀ور، ︋︀  ا﹋﹥ ︋︀︫︡و ﹝﹢︔︣ ︀︊﹞️﹁︣︺﹞ ︩︋︒ ا︻︐﹆︀دی ﹡︧︊️ ︋﹥ 
﹟﹫﹫︊︑ ︣︋ ﹩﹝﹊﹞ ﹤﹡ا﹨︡ ︋﹢د︎︪︐﹢ا﹢︠ ﹩﹡︀﹫︀ی ﹡﹆﹙﹩ و و﹨ .

در ا﹟ ︎ـ︥و﹨︩ ︋ـ︣آ﹡﹫﹛ ︑ـ︀ رو﹊ـ︣د ︻﹆﹑﹡ـ﹩ ︋ـ︣ ︲ـ︣ورت و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م را ﹋ـ﹥ ﹊ـ﹩ از            
ی﹨︀︪﹥ و ︎︥و﹨﹥﹠﹥، ا﹡︡﹫ز﹝︑﹙﹫﹏ ﹋﹠﹫﹛ در ا﹟ ؛آ︧︡︀ب ﹝﹩︣︑﹤﹟ ار﹋︀ن د﹟ ︋︋﹠﹫︀دی

.  آ﹝﹙﹩ ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ ︑﹆﹫﹅ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢دا︨︐︀د ︗﹢ادی
︑﹢ا﹡︡ ︑︊﹫﹫﹠﹩ ﹫︮ و ﹝﹠︴︊﹅ ︋ـ︀  ﹋﹥ ﹝﹩﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ در ︻﹫﹟ ا﹟ا﹟ ︎︥و﹨︩ و ︎︥و﹨︩

︋﹥ د﹜﹫ـ﹏ ︻﹆﹙ـ﹩ ︋ـ﹢دن روش ︋ـ︒، ز﹝﹫﹠ـ﹥      از ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م ارا﹥ ﹋﹠︡؛﹁︴︣ت ا﹡︧︀ن
︑﹢ا﹡ـ︡  ︑︣ی را ﹡﹫︤ ︎﹫︩ روی ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد ﹋﹥ ︠﹢د ﹝﹩و ا﹡︐﹆︀ل ﹁︣ا﹎﹫︢︎︣︣ش 

.﹋﹠︡﹨﹛﹁︣ا︤ ﹫﹡﹨︀ی ﹡﹆﹙﹩ و و﹫︀﹡﹩ را ز﹝﹫﹠﹥ ا︨︐﹀︀ده از روش

ضرورت وجود امام 
️ »﹝︀م در ا︨﹑م︲︣ورت و︗﹢د ا«︋︒ از  ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟   و از ا﹨﹞﹫️ ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨ـ

    ︤ و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م را   ؛)235ص،5ج:1409، ︐ـ︀زا﹡﹩ ︑﹀(︠ـ﹢ارج  د﹜﹫﹏ ︑﹞ـ︀م ﹁ـ︣ق ا︨ـ﹑﹝﹩ ︗ـ
ا﹨ـ﹏ ︨ـ﹠️ ﹝︺︐﹆︡﹡ـ︡ ﹋ـ﹥     . ا﹡︡﹋︣دها﹝︀ در ﹡﹢ه و︗﹢ب ا︠︐﹑ف ،دا﹡﹠︡﹩﹝︲︣وری و وا︗︉ 
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﹡︡ ﹋ـ﹥ ︑︺﹫ـ﹫﹟ ا﹝ـ︀م ︋ـ︣ ︻ـ︡ه      و﹜﹩ ︫﹫︺﹫︀ن ﹝︺︐﹆︡؛ )﹨﹞︀ن(︑︺﹫﹫﹟ ا﹝︀م ︋︣ ﹝︣دم وا︗︉ ا︨️ 
﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ا﹝︀﹝ـ️    و ︋︣ ا﹟ ︋︀ور) 24ص،ا﹜︿: 1388، ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩(و از ا﹁︺︀ل او︨️ ︠︡او﹡︡
️ ﹫﹡︢︎︣ و ﹝﹆﹫︡ ︋ـ﹥ ز﹝ـ︀ن ︠︀︮ـ﹩    ︑︭﹫︬،و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ا︨️︻﹆﹙﹩ ﹩︲︣ور︑ و ︧ـ

.︫﹢د﹝﹩را ︫︀﹝﹏ از ︗﹞﹙﹥ ز﹝︀ن ︀︲︣ ،﹨︀﹨﹞﹥ ز﹝︀ن
﹤︪︡﹡ـ︣ورت  «﹝﹆﹢﹜ـ﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ︋︣ا﹨﹫﹟ ︻﹆﹙﹩ ﹝︐︺︡دی ︋ـ︣  در آ︔︀ر و ا︲

︋﹩ ا﹟ ا﹡︪︡﹥ ︋﹠︊︀د﹟ ︫ـ﹫︺﹥  ︋﹥ ︠﹢︪︀ن︫﹢د و ا﹩﹝﹑︷﹥ ﹝» و︗﹢د ا﹝︀م از ︗︀﹡︉ ︠︡او﹡︡
 ﹏﹫﹚︑ ا﹡︡﹋︣دهرا ︑︊﹫﹫﹟ و.

﹟︣ورتٌ ا︮ـ﹏ِ و︗ـ﹢دٌ   ﹡﹊︐﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ا︲ ،︒︋ ︪︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹨﹞﹥ ︋︣ا﹨﹫﹟ ﹝﹢ردا ﹤﹋
﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م ﹋﹫︧ـ️ و    ا﹝︀ ︋︣ ا﹟؛﹋﹠︡︐﹩ در دوران ︾﹫︊️ را ︔︀︋️ ﹝﹩،ا﹝︀م، در ︗︀﹝︺﹥ و ︻︀﹜﹛

﹩﹞ ﹩︭︫ ﹤︫︡︀︋︐﹛﹐ز.﹡︡ارد﹩، دز︋︣ا﹨﹫﹟ ︻︣ا﹢ ︀ت ﹝︴ـ︣ح  ۀ﹆﹙﹩ در﹫﹚﹋ ️ و در ا︨ـ
،4ج:1383︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩،   (︀ـ︡ ︋ـ﹥ ﹡﹆ـ﹏ ﹝︺︐︊ـ︣ ر︗ـ﹢ع ﹋ـ︣د       ︑︪﹫︬ ا﹝︀﹝ـ️ ︠︀︮ـ﹥ ︋  

.درون د︫ ️︠︀﹠︫ ﹤︋ ︡︀︋ ﹩﹠︬ ا﹝︀م د︨️ ︎﹫︡ا ﹋︣داد﹜﹥و از ︵︣﹅) 381ـ380ص

برهان لطف. 1
︲︣ورت و︗﹢د ا﹝ـ︀م، ﹝︀︊︒ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ از ︗﹞﹙﹥ ،﹨︀ی ﹝﹛ در ﹝︀︊︒ ﹋﹑﹝﹩از ︋︣﹨︀ن

.︫﹢د﹡﹫︤ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩»﹇︀︻︡ه ﹜︴︿«﹋﹥ از آن ︋﹥ ا︨️ »︋︣﹨︀ن ﹜︴︿«︋︣﹨︀ن ﹝︺︣وف ︋﹥ 
و︗﹢ب ﹇︊ـ﹢ل ︑﹢︋ـ﹥، و︗ـ﹢ب ا﹝ـ︣ ︋ـ﹥ ﹝︺ـ︣وف و ﹡ـ﹩ از        و︗﹢ب ︑﹊﹙﹫︿، ︻﹆︀︡ی ﹝︀﹡﹠︡

﹜︴ـ︿  ︋ـ﹥ ﹇︀︻ـ︡ه   ،﹨ـ︀ ︻︭ـ﹞️ آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︲ـ︣ورت  ا﹝︀م، ﹝﹠﹊︣، ︲︣ورت و︗﹢د ا﹡︊﹫︀ و
︡﹠︐︧﹨ ︡﹠︐ ﹜ـ︢ا  .)257ص،15و ﹨﹞ـ︀ن، ج 28ص،18ب، ج :1389︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (﹝︧ﹳ

ا︨ـ︐︀د ︗ـ﹢ادی   .رود﹩﹝ـ ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ر   در ﹋﹑م ︻︡﹜﹫﹥ ،ا︮﹢ل و ﹇﹢ا︻︡ ﹝﹛ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹊﹩ از 
:﹎﹢︡﹝﹩در ︑︺︣︿ ﹜︴︿ ﹩آ﹝﹙

︣﹨﹫︤ـ ﹡︤د︠ـ︡ا ︵︀︻️︋﹥را︋﹠︡ه﹋﹥ی،﹈ـ دوراو،️ٌ﹫﹝︺︭ـ ازو﹞﹩ ︡ »﹜︴ـ︿ «﹋﹠ـ
.)366ص،1ج :﹨﹞︀ن(︫﹢د ﹩﹝︡ه﹫﹡︀﹝

﹜︴︿ ﹝﹆ـ︣ب،  . »﹝︭﹏﹜︴︿ «د﹍︣ی و » ﹝﹆︣ب﹜︴︿ «﹊﹩ :︣ دو ﹇︧﹛ ا︨️﹜︴︿ ︋
آورد ﹋ـ﹥  ︨ـ︀زد و ︫ـ︣ا︡︎ ﹩︴ـ︡ ﹝ـ﹩    ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹆﹅ ︑﹊﹙﹫︿ را ﹋︀﹝﹑ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝ـ﹩ 

︑︣ از و﹇︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹅ وی ﹜︴︿ ︑﹆ـ﹅  ﹡︤د﹉،﹝﹊﹙︿ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︖︀م دادن ︑﹊︀﹜﹫︿
﹫ـ︿، از ﹝﹊﹙ـ︿   در ﹜︴︿ ﹝︭ـ﹏، ︑﹊﹙ .ا﹡︖︀﹝︡︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹞﹩یا︗︣ا﹠︡ ︋﹥ ﹨︣؛﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨️
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️ . د︫﹢︮︀در ﹝﹩ ﹡ـ﹥ و︮ـ︿ ︋ـ﹥ ـ︀ل ︠ـ﹢د      ،ا﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی، و︮︿ ︋﹥ ︀ل ﹝﹊﹙︿ ا︨ـ
️ »ۀو یبعـد عـن المعصـی   ۀمـا یقـرب الـی الطاعـ    «︠ـ﹢د ﹜︴ـ︿   ﹎︣﹡﹥و؛﹜︴︿ ر︋ـ︀﹡﹩  (ا︨ـ

 ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎1381:؛)35ص ﹩﹠︺ ︋ـ﹢ده آ﹡︙﹥ ﹝︐﹀︀وت    ️ ـ ،﹝﹢︲ـ︹ ﹎﹫ـ︣ی ﹝﹊﹙﹀ـ︀ن ا︨ـ ︋ ﹤
﹨︣ ﹎︀ه از آن ︋︣ه ﹎﹫︣ی ﹋﹠ـ︡ و در ︨ـ.   ﹤︀︀ ﹡﹥،د﹎﹫︣ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹊﹙︿ از ﹜︴︿ ︋︣ه ﹝﹩

︑ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩﹀︴﹛ ﹩﹠︺﹆ـ﹅  ؛﹎﹢﹞ «︡﹠︭﹏«﹜︴︿ ︑﹊﹙﹫︿ را ا﹡︖︀م د﹨︡، آن را ﹜︴︿ 
︡ » ﹝﹆ـ︣ب «ر︨﹫︡ه ا︨️ و ﹨︣﹎︀ه ﹝﹊﹙︿ آن را ︋﹥ ﹋︀ر ﹡︊﹠ـ︡د، ﹜︴ـ︿ را   ︑︭﹏ و زـ︣ا  ؛﹎﹢﹠ـ

را ︋ـ﹥  ️ ﹝﹊﹙ـ︿  ﹆﹫﹆ـ و در﹋︣دهرا ﹁︣ا﹨﹛ ﹨︡ا️ا ﹟︡ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥﹡﹆︩ آن در
.﹙︿، ︑﹆﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨️ا︠︐﹫︀ر ﹝﹊ا︔︣ ︨﹢ء︋︣ ﹨︣ ﹠︡ ؛︵︀︻️ ﹡︤د﹈ ︨︀︠︐﹥ ا︨️

︋︣ ︲︣ورت ا﹡︐︭︀ب ا﹝ـ︀م از ︗︀﹡ـ︉ ︠︡او﹡ـ︡ ﹠ـ﹫﹟     ،︗﹢ادی در ︑﹆︣︣ ﹇︀︻︡ه ﹜︴︿ا︨︐︀د
:ا︨️﹎﹀︐﹥

︉ ︠ـ﹢دش ︋︣را﹜︴︿︠︡او﹡︡؛ا︨️﹜︴︿ا﹝︀مو︗﹢د ️ ﹋ـ︣ده وا︗ـ ︦ .ا︨ـ ی︠ـ︡ا ︎ـ
،1ا﹜︿، ج : 1389︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (ا︨️﹋︣دهوا︗︉︠﹢دش︋︣راا﹝︀م﹡︊︨︉︭︀ن

.)366ص

: ﹋﹠︡︋﹫︀ن ﹝﹩﹟ ﹫﹠وی در ︑﹢︲﹫ ﹇︀︻︡ه 
 ︩﹢︠ ︀ن، ﹝︣دم را ︋﹥ ا︵︀︻️ از︊︨ ـ﹩ ﹋ـ︣ده    ︠﹢ا﹡ـ︡ه ﹁ـ︣ا ︠︡ای﹡ ،️﹫و از ﹝︺︭ـ

 ︡ و ﹎︣﹡ـ﹥  ؛ا︨️ و ﹢ن در ا﹟ ︠﹢ا︨️ ︗َ︡ـی ا︨️، ︀︋︡ ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت آن را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠ـ
﹋﹥ ا﹎︣ ︎︡ری ︋﹥ ︵﹢ر ︗ـَ︡ـی ︠﹢ا︨ـ︐︀ر ︑︭ـ﹫﹏    ﹠︀ن؛︾︣ض ︠﹢د را ﹡﹆︰ ﹋︣ده ا︨️

را ... ﹝︺﹙ـ﹛ و ، و︐︀ب، د﹁︐ـ︣، ﹇﹙ـ﹛  ﹁︣ز﹡︡ ︠﹢︩ ا︨️، ︀︋︡ ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت آن را، از ︗﹞﹙﹥ ﹋
﹊﹩ از ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت و ا︨︊︀ب ︑﹆َ︣ـب ︋﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ︠︡ا و دوری آ﹡︀ن از ︻︭﹫︀ن او .﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡

ا︋︺︀د آن را ︑︪︣ ︡؛ ︵︀︻️ و ﹝︺︭﹫️ را ︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹝︺︣﹁﹩، ﹡﹞︀و︗﹢د ا﹝︀﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥
ا﹝︀م و ︋︣ ︠︡ا ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ︡︋،﹟﹫﹠﹟ ︑︣︑﹫︉... زوا︀ی آن را ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ و﹎︣دا﹡︡ و

:﹨﹞ـ︀ن (ا︨ـ️  » ﹇︀︻︡ه ﹜︴ـ︿ «﹟، ﹨﹞︀ن و ا) ︖︉ ︻﹙﹩ اً(را﹨﹠﹞︀﹩ را ﹡︭︉ ﹋﹠︡ 
.)367و366ص

اشکاالت قاعده لطف
﹨︀ ﹨﹞ـ︣اه  ︋︣ ︋︣﹨︀ن ﹜︴︿ ︋︣ ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م، ا︫﹊︀﹐︑﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه، ﹋﹥ ︋﹥ ا﹨﹛ آن

︨︀︎﹩﹞ د﹨︀ی ا︨︐︀د ا︫︀ره﹢︫ :
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…

الزام نمودن خداوند سبحان)یک
﹁ـ︣رازی  . ︑﹊﹙﹫︿ ︋︣ای ︠︡او﹡︡ ا︨️﹇︀︻︡ه ﹜︴︿ ﹝︧︐﹙︤م ︑︺﹫﹫﹟︣اد، ا﹁﹩︋﹥ ر︾﹛ ︋︣︠

﹟︡︋︀ره ﹝﹩در ا﹢﹎ :
﹫︧️ ︑︀ ﹋ـ︀ری را ︋ـ︣ او  ﹋︧﹩ ﹡︫︀رعازو ︋︣︑︫︣﹢د،ا︔︊︀ت ﹡﹞﹩﹊﹛ ︗︤ از ︵︣﹅ ︫︣ع

).55ص،3ج:1411، ی﹁︣ راز(﹋﹠︡ وا︗︉

 ،︨︀︎ ︀ن در﹫﹞ ︡︀︋ ️︨︫︡ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹝︺︐﹆︡ ا ﹏︀﹇ و︗﹢ب ︻﹙﹩ «: دو ﹝﹆﹢﹜﹥ ︑﹀︀وت
️  ﹩︺﹠: »و︗﹢ب ︻﹟ اً«و »اً ؛ ︺﹠ـ﹩ ﹋ـ︀ر   »اًو︗ـ﹢ب ︻ـ﹟  «و؛ ︋︣ ︠︡او﹡︡ وا︗ـ︉ ا︨ـ

﹋﹥ ︋︣ او ﹐زم ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹋ـ︀ر ︠﹫ـ︣ ا﹡︖ـ︀م    ، ﹡﹥ آن︫﹢د﹩﹝︠﹢ب ︲︣ور︑︀ً از ︠︡او﹡︡ ﹊﹫﹛ ︮︀در 
﹋﹥ ︋ـ︣ او ﹐زم ︋︀︫ـ︡ ﹋ـ﹥    ؛ ﹡﹥ آن﹎︣دد﹩﹡﹞د﹨︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︀ر ﹇︊﹫ ︲︣ور︑︀ً از ︠︡او﹡︡ ︮︀در 

︉ و︗ـ﹢ب از︨ـ﹟ زـ︣ا  ︀ن آن دو ︑﹀︀وت ﹎︢ا︫️؛ ﹫︡ ﹝؛ ︋︀یآر.  را ︑︣ک ﹋﹠︡﹇︊﹫ از﹡︭ـ
؛ ︋﹥ ︑︺︊﹫ـ︣  )439و 440ص،22ب، ج : 1389︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (︠︡او︗﹢ب ︋︣﹡﹥︠︡ا︨️،

﹝︣اد ﹡﹫︧ـ️ ︑ـ︀ ﹋︧ـ﹩ ︋︐﹢ا﹡ـ︡     ﹋﹥ ذ﹋︣ ︫︡، و︗﹢ب ﹁﹆﹩ و ︫︣︻﹩یاد﹍︣ و︗﹢ب در ﹝﹆﹢﹜﹥
︑ ﹩﹠︺﹆﹅ آ﹡︙﹥ ﹝﹆︐︱ـ︀ی  ؛و︗﹢ب ︻﹆﹙﹩ ا︨️︋﹙﹊﹥ ﹝︣اد ؛﹫︤ی را ︋︣ ︠︡او﹡︡ وا︗︉ ﹋﹠︡

،و ︮ـ﹀︀︑﹩ ﹋﹞︀ل ذا︑﹩ ،︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣؛ ﹋﹞︀﹐ت ذا︑﹩ ︠︡او﹡︡ ا︨️، ︋︣ ︠︡او﹡︡ ﹐زم ا︨️
︉ «﹝ـ︣اد از  از ﹡﹍ـ︀ه ا︨ـ︐︀د   ،︋﹠ـ︀︋︣ا﹟ . ︫﹢د﹝﹩﹝︧︐﹙︤م ﹋﹞︀ل در ﹝﹆︀م ﹁︺﹏  در ﹇︀︻ـ︡ه  » وا︗ـ

.)157ص:﹨﹞︀ن(»اً﹩︻﹙وا︗︉«︋︀︫︡، ﹡﹥﹝﹩»اً︻﹟وا︗︉«﹜︴︿ 

ناهمگونی منت خداوند در واجبات)دو
ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ﹇︀︻ـ︡ه ︋ـ︣ و︗ـ﹢ب       دارد، آن ا﹟ ﹇︀︻︡ه ︋︣ا︫﹊︀ل د﹍︣ی ﹋﹥ ﹁︣رازی 

: ﹋︣ده ا︨️ا﹝︀﹝️ د﹐﹜️ ﹡︡ارد و ﹠﹫﹟ ا︨︐︡﹐ل 
﹇ـ︣ار ﹏﹫ا︨︣ا﹩ ︋﹠︋︣﹝﹠ّ️راآن︠︡او﹡︡﹋﹥﹡﹫︧️︗︀︤، ︋﹢دوا︗︉]﹡︭︉ ا﹝︀﹝️[﹎︣ا

︡ ﹋ـ﹥ ﹟ا︋︀﹡︊﹢دوا︗︉ا﹎︣و﹡︡ارد﹝﹠ّ️وا︗︉﹋︀ردادن ا﹡︖︀مز︣اد﹨︡؛ ﹠ـ﹫﹟ ︠︡او﹡ـ
و︗﹢ب︻︡م︋︣﹡︡ا︫️،رواد﹍︣ان︋﹥﹡︧︊️ودا︫️روا︋︺︱﹩︋﹥﹡︧︊️را︑﹀︱﹫﹙﹩

️︀︻ر﹚︮︣رازی، (داردد﹐﹜️آ︠︣تود﹡﹫︀درا﹁1411:56ص،3ج(.

ـ »︋﹠ـ︀ «و ﹨﹛ از ︗️ »﹝︊﹠︀«﹨﹛ از ︗️ ،ا﹝︀ ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹡︷︣ ﹁︣رازی را ﹏ ﹡﹆ـ︡  ﹇︀︋
:﹎﹢︡ا﹟ ﹋﹑مِ ﹡︀︮﹢اب ﹝﹩»﹝︊﹠︀﹩﹡﹆︡«در .دا﹡︡﹩﹝

﹤︣﹎️︀︻ر﹚︮︣ا؛﹡﹫︧️وا︗︉︠︡او﹡︡︋︣اا﹝︣ی﹨﹫︘ز﹜﹋︀︣︋و﹡︊ـ﹢ده ︠︡ا ︣ ︋ـ
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︡ ازآن︸ـ﹢ر ︀ا︮﹙︮︡ور﹜﹫﹊﹟؛︫﹢د﹩﹡﹞︑﹞﹫﹏ویا﹇︡سذات ︉ ︠︡او﹡ـ وا︗ـ
.)227ص،4ب، ج: 1389،︗﹢ادی آ﹝﹙﹩(︋﹢د︠﹢ا﹨︡

:﹎﹢﹫ ﹟﹩﹞︡﹠ی﹁︣ رازِ﹡︀﹝︴﹙﹢ب﹝︴﹙︉»﹩︋﹠︀﹡﹆︡ «در 
︡ ﹨︣؛د︣﹍﹫︤﹝ﹳ︐َ﹠︺ِـ﹛و︸﹫﹀﹥وا️︨﹫︤ی﹝﹠︺ٌ﹛و︸﹫﹀﹥ ︣ اٌ﹡︺ـ︀م ﹠ـ ️ و﹜ـ﹩ ︋ـ ﹡︺﹞ـ

️ و﹜﹩اٌ﹡︺︀م︋︣ا︋︣در﹡﹫︧️﹝﹢︸ّ︿﹝︐﹠︺ِـ﹛ا﹝︀ ا﹟ ︋︡ان ﹝︺﹠︀ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ؛︋︀︫︡﹐زم ﹡︺﹞ـ
. )﹨﹞︀ن(﹋﹠︨︡︍︀︨﹍︤اری

محدودیت  لطف به امام ظاهر )سه
ا︖ـ﹩  : ﹨ـ︀ آن︣ ︻﹙﹞︀ و ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ا﹨﹏ ︨﹠️، ا︻﹛ از ا︫ـ︀︻︣ه و ﹝︺︐︤﹜ـ﹥، از︗﹞﹙ـ﹥    ا﹋︓

)﹩︖ـ︣رازی  )509ص: 1422﹇︀︲ـ﹩،  (﹇︀︲﹩ ︻︊︡ا﹜︖︊︀ر ؛)348ص،8ج:1325، ا﹁ ؛
︡ و)430ص:﹁1986︣رازی، ( ، )241ص،5ج:1409︑﹀︐ـ︀زا﹡﹩، (﹟ ︑﹀︐ـ︀زا﹡﹩  ︨︺︡ ا﹜ـ

﹠﹫﹛︀﹊︫و︗﹢د ا﹝﹋﹥︋︣﹁︣ض:ا﹡︡را ﹝︴︣ح ﹋︣ده﹩﹟ ا ﹜﹫﹡ـ﹟ ﹜︴ـ︿   ،︀م را ﹜︴︿ ︋ـ︡ا︋ـ︣ای  ا
 ︉ ︑ـ︣﹟ ︫ـ︊︀︑﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥     اـ﹟ ا︫ـ﹊︀ل، ﹊ـ﹩ از ﹝︺ـ︣وف    .ا﹝︀م ︸︀﹨︣ ا︨️ ﹡﹥ ا﹝︀م ︾︀ـ

.ا﹡︫︡﹫︺﹥ در ︋︀ب ا﹝︀﹝️ وارد ﹋︣ده﹝︀﹜﹀︀ن ︻﹆﹫︡ه
، ا﹜ـ︿ :1388،︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩  (دا﹡︧ـ︐﹥  ︗﹢ادی ﹠﹫﹟ ا︫﹊︀﹜﹩ را ︋ـ︣ ︀︎ـ﹥ ︗ـ﹏    ا︨︐︀د

︋ـ﹥ ﹜︴ـ︿ ︋ـ﹢دن ا﹝ـ︀م،    ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   ول داده و ︨︀︎ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ ︋﹥ ا﹟ ا︫﹊︀) 51ص
️ ا︮﹏ ︋﹙﹊﹥ ؛﹡﹫︧️﹝﹠︸ ﹤︺﹞︀︗ ︭︣﹢رش در  . و︗﹢د ا﹝︀م، از ︗︀ت ﹝︐﹙︿، ﹜︴︿ ا︨ـ

﹨ـ︡ا️  «و »﹨︡ا️ ︋︀︵﹠﹩«: زا︫﹞︀رد ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡دو ﹎﹢﹡﹥ ﹨︡ا️ ︋︣ ﹝﹩دارای را ا﹝︀موی 
︑﹩︺︪︣«.

 ️و︗﹥ ﹝﹙﹊﹢︑﹩ و︗﹢د ا﹝ـ︀ :︻︊︀رت ا︨️ از︋︀︵﹠﹩﹨︡ا ︀︋ ️م ﹝︺︭ـ﹢م ﹨︡اـ﹩  ؛﹠︺
﹝︣︋ـ﹢ط  ︗︡ا از ︻ـ︀﹜﹛ ︗︧ـ﹞︀﹡﹩ و ︋ـ﹥ ︻ـ︀﹜﹛ ﹡﹀ـ﹢س      ا︨️ ای ﹝﹆﹢﹜﹥آن، و ،︋︺︡ رو︀﹡﹩ ا﹝︀م

︣ ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹨︡ا﹢﹊︑ ️﹠﹩ ا﹝︀م را ﹝︐﹀ـ︣ع . ︋︀︫︡﹩﹝ در ︻ـ︀﹜﹛  ز﹝ـ︀ن ا﹝ـ︀م و︗ـ﹢د ︋ـ
او در ︗︀﹝︺﹥ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ا﹝︐﹩ در ﹨︣ ز﹝︀ن و ﹝﹊ـ︀﹡﹩ از ﹁ـ﹫︰ و   ︸﹢ر﹡﹥،دا﹡︡﹝﹩

﹢﹊︑ ️ـ︀ت ا﹝ـ︀م  و ) 209ص،1ا﹜ـ︿، ج : 1389﹨﹞︀ن، (︣︠﹢ردار ا︨️ ﹠﹩ ا﹝︀م ︋﹨︡ا﹋︣︋،
 ︡﹠ ︣﹨ ر︨ـ︡ و ︗︀﹝︺ـ﹥ ا﹡︧ـ︀﹡﹩ از و︗ـ﹢د     ﹨ـ︀ ﹝ـ﹩  ، ︋﹥ ا﹡︧︀ن︋︀︫︡در ︎︪️ ︎︣ده ︾﹫︊️ ا﹝︀م

﹨﹞ـ︀ن،  (︫ـ﹢د ﹝﹩و ﹝ ﹟﹫﹞︃︑ ﹤︀﹫︀ت ﹝︺﹠﹢ی و ︨︪︣﹞﹥ ز﹡︡﹎︀﹡﹩ آ﹡︀ن ﹝﹠︋ ︩﹀︫︣︡︣ه
.)117ص،ا﹜︿: 1388
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︺︪︣︑ ️ـ﹟ : دا﹡︡﹩ را ︋︣ دو ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹩ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹨︡اا ﹩﹊     ً﹑﹆︐ـ﹥ ︠ـ﹢د ا﹝ـ︀م ﹝︧ـ﹋
﹩﹞ ﹜︧﹇ ﹟و ر﹨︊︣ی ︗︀﹝︺﹥ را در د︨️ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ از ا ️ـ﹢ان ︋ـ﹥   ﹨︡ا︑»   ﹩︺︪︣ـ︑ ️ـ︡ا﹨

ا︨︐︀د ︗﹢ادی اـ﹟ ﹡ـ﹢ع ﹨ـ︡ا️ را ﹁﹆ـ︳ در ز﹝ـ︀ن ︸ـ﹢ر آن ︱ـ︣ت در        . ︀د ﹋︣د»︋﹠﹀︧﹥
﹩﹞ ︣︢︎ ـ︣وم   ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی را ا️دا﹡︡؛ و در ︻︭︣ ︾﹫︊︗︀﹝︺﹥ ا﹝﹊︀ن﹞ ️ـ︡ا﹨ ﹜︧﹇ ﹟ز ا

ا﹝ـ﹢ر ︑﹢ا﹡ـ︡ ︫︭ـ︀ اداره  در ︻︭ـ︣ ︾﹫︊ـ️ ﹡﹞ـ﹩   ا﹝ـ︀م ﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥اوی ︻﹙️ .دا﹡︧︐﹥ ا︨️
﹟ ﹇︧﹛ ﹋﹠︡ و از د︨️ دادن ا︋︪︣ی ︻﹠﹢ان ﹝﹩︗﹢ا﹝︹ی︑︊﹊︀ر؛︣د﹫︋﹍د︨️︋﹥را︗︀﹝︺﹥

.)140ص:﹨﹞︀ن(دا﹡︡ ﹩︀ر ﹝︣دم ﹝﹫︤ ︋﹥ ︨﹢ء ا︠︐﹫از ﹜︴︿ را، ﹡
﹨ـ︀ اداره  ﹋﹥ ا﹝︀م ︋︣ای ︠﹢د ﹡︀︊︀﹡﹩ در ﹡︷ـ︣ ︋﹍﹫ـ︣د و آن  ا︪︣︑ ️︺﹩،﹟﹍︣ ﹨︡ا﹡﹢ع د

در . ﹡ـ︀م ︋ـ︣د  »﹨︡ا︪︣︑ ️︺﹩ ︋︽﹫︣ه«︑﹢ان ﹝﹩را ا﹟ ﹇︧﹛ .ا﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ را در د︨️ ︋﹍﹫︣﹡︡
﹋﹠ـ︡  ﹙﹥ د﹍ـ︣ان ﹨ـ︡ا️ ﹝ـ﹩   ا﹟ ︮﹢رت ا﹝︀م، ︗︀﹝︺﹥ را ︋﹥ ︮﹢رت ︾﹫︣ ﹝︧︐﹆﹏ و ︋ـ﹥ و︨ـ﹫  

.)﹨﹞︀ن(
︡ ی︀رـ را︱ـ︣ت آن﹡︀︊︀ن﹠︡﹡﹢ا︨︐﹝︣دما︪︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ د﹨﹠ـ

️ ازو﹩︻﹞﹢﹝︑︭︣فاز﹇︧﹛﹟ا﹁﹆︡ان︫﹢د،ی︣﹫︗﹙﹢﹎︸﹙﹛از︑︀ ـ ادادند︨ـ ﹟ ،︿ـ︴﹛
.)﹨﹞︀ن(ا︨️﹝︣دم︀ر﹫ا︠︐︨﹢ء︖﹥﹫﹡︐

﹟آن︑︭︣فا︮﹏،از ﹡﹍︀ه ا︨︐︀د،︋﹠︀︋︣ا ️︣ت،و ﹨︡ا︱︡﹠︣﹨ ﹤︮ـ﹢رت ︋ـ ︉ ﹡︭ـ
︉︀﹡و ا︨ـ︐﹀︀ده ﹝︣دما﹎︣ و ؛)﹨﹞︀ن(ا︨️︋︣﹇︣ار︻︀م،﹏﹫︑﹢﹋و ︶﹀ از ، ﹜﹫︀﹇️ و ا︨︐︺︡اد

️︊﹨﹢﹞ ﹟ر ا﹝︀م در ︗︀﹝︺﹥؛﹨﹩ا﹐ا﹢︸ ﹩﹠︺ ︡ زـ︣  ا﹝ـ︀م ا︮ـ﹏ ﹜︴ـ︿ ︋ـ﹢دن    ؛را ﹡︡ا︫ـ︐﹠
ر﹨︊︣ی ︸ـ︀﹨︣ی ︗︀﹝︺ـ﹥ و ︑︪ـ﹊﹫﹏ ﹊﹢﹝ـ️ و ا︗ـ︣ای      ز︣ا از ﹡﹍︀ه ا︪︀ن ؛رود︨﹣ال ﹡﹞﹩

:﹨﹞ـ︀ن (درو︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩، ︋﹙﹊﹥ از و︸︀︿ ﹡︀زل ا﹝︀ما﹝︀مای از و︸﹤︫﹢﹎ ،﹩﹨ ︿︀︡ود ا﹐
︎﹫ـ︡ا  ﹩ز﹝﹫﹠﹥ ا︗︣ا︋﹥ ︻﹙️ ︑︊﹊︀ری ︗﹢ا﹝︹ ︋︪︣ی ،﹋﹥ ا﹎︣ ا︋ ﹟︩ از و︸︀︿.)24ص

.︫﹢د﹜︴︿ ︋﹢دن ﹠﹫﹟ ر﹨︊︣ی ﹝﹠︐﹀﹩ ﹡﹞﹩؛﹡﹊︣د

برهان علت غایی. 2
»﹩︀︾ ️﹚︻ ︣ی »︋︣﹨︀ن﹍آن ﹝︐﹊﹙﹞ـ﹫﹟  و ا︨ـ️  ︋︣ ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م ، د﹜﹫﹏ ︻﹆﹙﹩ د
﹠ ︠︡او﹡︡:ا﹡︡﹟ ﹋︣ده﹫﹫﹟ ︑︊﹫را،﹜﹫﹊︺﹁ـ﹢ن ︠︡او﹡ـ︡   از ا ︀ل ︠﹢د ﹨︡ف و ︾︣︲﹩ دارد و

️ ︋ـ﹥ ﹡︀ـ︀ر   ؛﹋﹞︀ل ﹝︴﹙﹅ ا︨ـ️ و ﹡﹆ـ︬ در او راه ﹡ـ︡ارد    ︡ ا﹁︺ـ︀ل  و ﹨ـ︡ف ︾︀ـ ︋ـ﹥  ︠︡او﹡ـ
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹋﹞︀ل، ︨︺︀دت، ︻︊﹢دـ️ و ﹝︺︣﹁ـ️   و ︾︀️ و︗﹢د ا﹡︧︀ن، ﹎︣دد﹩﹝﹙﹢﹇︀ت ︋︣﹝
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︗﹢د ︎︦ و.ا︨️ا﹝︀م،د﹨︡﹩﹝را ︋﹥ ا︀︾ ﹟️ ︨﹢ق ﹨︀ا﹡︧︀ن︠︡او﹡︡ ا︨️، و آن ﹋︦ ﹋﹥ 
ـ ا﹝︀م در ︑︃﹝﹫﹟ ︾︣ض ﹨︧︐﹩ ﹡﹆︩ ﹝﹛ و ﹋﹙﹫︡ی دارد، ﹋﹥ ا﹎ـ︣ ﹡︊︀︫ـ︡ ﹨︧ـ︐﹩     و ️ـ ︾︀﹩︋

ا﹜ـ﹩  و189ص: 1387﹜︴﹫﹀ـ﹩،  ( ︫ـ﹢د ﹩﹝ـ ︠﹢ا﹨︡ ︫ـ︡ و ﹝﹊ـ﹢م ︋ـ﹥ ﹡﹫︧ـ︐﹩     ﹨︡ف﹩︋
).310ص:︑︀ی، ︋﹩ا﹇﹞︪﹥

: ﹎﹢︡︗﹢ادی در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹩ا︨︐︀د
؛ا︨️﹩﹨︧︐﹡︷︀م﹠︩آ﹁︣در﹩﹨ا﹐️︻﹠︀و︑﹢︗﹥﹝﹢ردو︠﹙﹆️﹩ا︮﹙﹨︡فآ﹡︙﹥

️ ️ـ ︾︀. ... ا︨️آ﹝︡ه﹎︣د﹝︺︭﹢م︀ن︪﹢ا﹫︎﹩﹎︣ا﹝و︗﹢ددر ︤﹫ـ ﹡ا﹡︧ـ︀ن ︠﹙﹆ـ
﹅ّ﹚︑ـ﹢ا ﹩ا﹐﹨ـ ا︠ـ﹑ق ︋﹥او﹆ّ﹚︑ ـ︀﹐ت ﹇﹙ـ﹥ اوج︋ـ﹥ ︡ن﹫ر︨ـ اً ـ  و ︋ـ︃︠﹑ق ـ﹝﹋
﹋ـ﹥ ﹋︀﹝ـ﹏ ا﹡︧ـ︀ن ،ا︨ـ︀س ﹟ـ ا︋︣. و︾﹫︣ه ا︨️︫︡ن︠︡ا﹀﹥﹫︠﹙︑﹆﹢ا،︻﹙﹛،؛﹩ا﹡︧︀﹡

؛︡ه﹫ر︨ـ ﹩ا﹡︧ـ︀﹡ ﹋﹞ـ︀﹐ت ﹇﹙﹥︋﹥ا﹝﹊︀ن﹇︡ر︋﹥و﹞﹢ده﹫︎را︣﹫﹝︧﹟ا﹍︣انداز︩﹫︋
️ ﹩ا︮﹙️︾︀رااو︑﹢ان﹩﹝وا︨️︑︣﹈﹡︤د︠﹙﹆️﹨︡ف︋﹥ ︗ـ﹢ادی  (دا﹡︧ـ️  ︠﹙﹆ـ

.)456ص،6ا﹜︿، ج: 1389آ﹝﹙﹩، 

حفظ نظام اجتماعی. 3
﹇﹞︪ـ﹥  ﹩ا﹜ـ (﹨﹛ ﹁﹑︨ـ﹀﹥  و) 360ص:1372﹐﹨﹫︖﹩، (را، ﹨﹛ ﹝︐﹊﹙﹞﹫﹟ ا﹟ د﹜﹫﹏ 

︡ و در ︑﹆︣︣ آن ﹠﹫﹟ ﹎﹀︐ـ﹥ ا﹝︀م ︋︣ه ﹎︣﹁︐﹥︲︣ورتی ا︔︊︀ت ︋︣ا؛)305ص:︑︀، ︋﹩یا : ا﹡ـ
︤﹫﹡و آن ، ︫﹢د﹩﹝او ﹝︧﹢ب ︑﹞︡ن ﹥و ﹡︷﹛، ﹐ز﹝،︋︪︣ ﹝﹢︗﹢دی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︡﹡﹩ ا︨️

︡، ︑︀ ︋︀ و︲︹ ﹇ـ﹢ا﹡﹫﹟  ﹡دار︀ز ﹫﹡اره ︋﹥ ا﹡︊﹫︀ و ا﹝︀﹝︀﹡﹩ ﹢﹨﹞در ﹡︐﹫︖﹥ .در ﹎︣و و︗﹢د ﹇︀﹡﹢ن ا︨️
︡     ﹨ـ︀، ︋﹆ـ︀ی ﹡︷ـ﹛ و ︎﹫︪ـ︣﹁️ ︑    و ا︗︣ای آن ؛ زـ︣ا  ﹞ـ︡ن ︋︪ـ︣ی را ︑ـ︃﹝﹫﹟ و ︑︱ـ﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠ـ

︬﹫︪︑﹟﹫﹫︺︑ ا﹡﹫﹟ و و﹢﹇ ﹫︮︲ ️﹡︀﹝ا︗︣ار﹨︊︣ان آ﹎︀ه، ︎ـ︀ک  ﹨︀ ︗︤ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥﹩ آن
. و ﹝︺︭﹢م ︮﹢رت ﹡﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️

 ﹟ا ︡﹠ ︣﹨ اً ︗﹢ادی ️ـ﹩  ︋آ﹞ ﹫︀ن را ︮ـ﹨︣ ︡ ️ در ا︔︊ـ︀ت آن را ا﹝ـ︀ ؛دا﹡ـ ﹆﹫﹆ـ
︣ را ﹡︀︸︣ ︋﹥ ︋︪ـ﹩ از و︸ـ︀︿ ﹡ـ︀زل ا﹝ـ︀م     ︗︀﹝︺﹥وی اداره ا﹝﹢ر. دا﹡︡﹩﹡﹞﹋︀﹝﹏ ،ا﹝︀﹝️ ︋ـ

: ︡﹎﹢﹩﹝و دا﹡︡﹩﹝ا﹝︀﹝️ را از اداره ا﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ ︋︣︑︣ ﹝︧﹙﹥و ︫﹞︀رد﹩﹝
︠﹢︩ا﹝﹢ر︑︀ا︨️،﹝﹆︐︡رر﹨︊︣ی﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹨﹞﹢اره﹨︀ ا﹡︧︀نازا︗︐﹞︀︻﹩﹨︫︣﹉،﹩︋

️ ﹝︧﹙﹥ا﹝︀؛»فاجرٍأورٍّبأمیرنمللنّاسبدال«:﹋﹠︡︑﹞︪﹫️او︑︡︋﹫︣︑️را وا﹝︀﹝ـ
،️﹐ا﹝﹢ر︑﹞︪﹫️ور﹨︊︣یاز︋︣︑︣و﹩︀﹫﹡︣دمد﹞ ️ ︣ ︋ـ﹥ ﹡﹫ـ︀ز ﹝ـ﹑ک وا︨ـ و︎﹫ـ︀﹝︊
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︡ ︫ـ︡ه ـ︀د ا﹝﹢ردر﹝﹠︭︣﹝︺︭﹢ما﹝︀م ،ا﹜ـ︿ : 1388،︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩  (︋ـ﹢د ﹡﹢ا﹨ـ
.)47ص

: ا︨️را  ﹤︋ ﹟﹫﹠︀﹜︩ ﹋︪﹫︡ه ﹝︢﹋﹢ر وی در ︗︀ی د﹍︣ ︋︣﹨︀ن 
﹫︿ ا﹝︀م ا︨️ و ︋︣ ︠﹑ف ︎﹠︡ار ︋︀︵﹏ آ﹡ـ︀﹡﹩ ﹋ـ﹥   اداره ا﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ از و︸︀︿ ﹡︀زل و ︲︺

︡ ﹩﹝ـ ا﹝︀﹝️ را ﹁﹆︳ ر︣︡﹞ ،️︨︀️ و ︑ـ︡︋﹫︣ ︗︀﹝︺ـ﹥ ﹝︺︣﹁ـ﹩     ا﹝ـ︀م ︫︭ـ﹫︐﹩   ؛﹋﹠﹠ـ
︡ ﹩﹝ـ ﹡﹫︀ز﹨︀ی وا﹐ی ︗︀﹝︺ـ﹥ ︋︪ـ︣ را ︑ـ︃﹝﹫﹟    اش﹩﹡︀︨﹢︑ارز︫﹞﹠︡ ا︨️ ﹋﹥ و︗﹢د  و ﹋﹠ـ

اش﹩︗︊︣و︑و و︗﹢د ︡﹡﹞︀﹩﹝﹁︫︣︐﹍︀ن ︻︀﹜﹛ ﹝︓︀ل و ﹝﹙﹊﹢ت را راه اش﹩﹝﹙﹊﹢︑و︗﹢د 
﹅﹐ ن ︻︣ش و ︨﹊︀ن ﹝﹕ ا︻﹑ را ︋﹥ ﹋﹞︀ل﹑﹞︀ ︀ر﹨ـ︀ی  ،و ﹨﹛﹋﹠︡﹩﹝︫︀ن د︻﹢ت﹋

.)24ص: ﹨﹞︀ن(︋︣︑︣ و وا﹐︑︣ی را ︋︣ ︻︡ه دارد

 ﹤︪︀ن در ︑﹀︧﹫︣ آاإِذتَلَویابیمرَاهإِبهبراتمنَّبِکَلهإِنِّـی قَالَفَأَتَم لُـکاعلنَّـاسِ جل
: ﹎﹢︡در︋︀ره ﹡︀در︨︐﹩ ︭︣ ا﹝︀﹝️ در ز︻︀﹝️ ︨﹫︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩؛)124: ︋﹆︣ه(إِماما

︡ در ﹎︫︢︐﹥ ا﹫﹜︱︣ت ا︋︣ا﹨ ︡ ﹫︋ـ﹥ آن ر︨ـ  ی︣﹫ـ ا︫ـ︐﹥ و در ︎ ﹟ ﹝﹆ـ︀م را ﹡ .︡ه ︋︀︫ـ
﹟︀ن ︋﹥ ︎ی︧️ ﹋﹥ ︠︡ا﹫﹇︀︋﹏ ︑︭﹢ر ﹡،︋﹠︀︋︣ا︊︨﹫︣︊﹞︀︣ت ی︱ ︡﹠﹡︀﹞ ﹨ا︋ـ︣ا﹫﹜ ،

︣ ی﹀︀﹫︐︡ود و ا︨یا﹝︀ او را ﹝︧﹢ل ا︗︣ا؛﹡︊﹢ت و ر︨︀﹜️ و ﹋︐︀ب ︋︡﹨︡ ︹ ﹆﹢ق ︑︪ـ
︣ ﹝﹊﹙ـ︿  ﹫﹟ ا﹊︀م و ا﹡ـ︢ار و ︑︊︪ـ  ﹫﹫︋﹢د و ︑﹠︀ ︋﹥ ︑︊﹩ا﹎︣ او ﹝︧﹢ل ا︗︣ا ﹡﹞. ︫︡ه ﹡﹊﹠︡

﹝︧ـ﹢ل  ﹩ز︣ا ا﹎︣ ﹋︧؛︋︣د﹩داد و د︨️ ︋﹥ ︑︊︣ ﹡﹞﹩﹡﹞﹍︣ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ︠︴︣﹨︀ ︑﹟د؛︋﹢د
︑﹢ا﹡︡ د︨️ ︋﹥ ︑︊︣ ︋︊︣د و ︠﹢د را در ﹝︺︣ض ︠︴︣ ﹇︣ار د﹨︡ و ﹩﹡﹞،ا﹊︀م ﹡︊︀︫︡یا︗︣ا

﹝﹞﹊ـ﹟ ﹡﹢ا﹨ـ︡ ︋ـ﹢د    ︋ـ︣ ﹝ـ︣دم   ﹩ا︗︐﹞ـ︀︻ ﹩︀︨﹫ا﹊︀م ︋︡ون ز︻︀﹝️ ︨یا︗︣اا︨︀︨︀ً 
.)455ـ 453ص،6جب،: 1389،︗﹢ادی آ﹝﹙﹩(

︨    ،از ﹡﹍︀ه ا︪︀ن،﹟︋︣ا︀︋﹠ ﹩︗︐﹞ـ︀︻ ا﹩︀︨ـ ﹫و︗﹢د ا﹝ـ︀م از اداره ا﹝ـ﹢ر ︗︀﹝︺ـ﹥ و ز︻︀﹝ـ️ 
﹝ـ︀م  اداره ا﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ را ︫︃﹡﹩ از ︫﹢ن و ﹝︣ا︑︉ و︗﹢د ﹡︀︨﹢︑﹩ و ﹝︀دی ا︪︀ن ا. ا︨️﹁︣ا︑︣ 

﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡ و︗ـ﹢د   ...) ﹎︀ن و ︗﹟، ا﹡︦، ﹁︫︣︐﹥(﹋﹠︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ︻︀﹜﹛ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩
.︋︀︫︡در ﹨︣ ز﹝︀ن وا︗︉ و ︲︣وری ﹝﹩ا﹝︀م﹜︢ا و︗﹢د.او︨️

قاعده امکان اشرف. 4
️  »ا﹝﹊︀ن ا︫︣ف﹇︀︻︡ه«ا︮﹏  . او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︑﹢︨︳ ︫﹫ ا︫︣اق ︨︣وردی ︋﹫︀ن ︫ـ︡ه ا︨ـ

 ﹅︣︵ ︡ه ︋﹥ ا︔︊ـ︀ت وی ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م را از︻︀﹇ ﹟︣ورد (ر︨ـ︀﹡︡  ﹝ـ﹩ ا1380، ی︨ـ:
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︎﹫ـ︣وان  ﹍ـ︣ از  دی د﹍︣ از ﹁﹑︨﹀﹥ ︋︤رگ ﹨﹞︙﹢ن ﹝﹑︮︡را و ︋︣︠ـ﹩  ا︻︡ه.)51ص،1ج
، از اـ﹟ ﹇︀︻ـ︡ه ا︨ـ︐﹀︀ده    و در ︑︊﹫﹫﹟ و︗﹢د ا﹝ـ︀م در ﹨ـ︣ ز﹝ـ︀ن   ︣﹁︐﹥︎︢﹝﹊︐︉ ﹝︐︺︀﹜﹫﹥ آن را 

.)488و 487ص،2ج:1383، ︫﹫︣ازی﹟︡را﹜︡︮(ا﹡︡﹋︣ده
و 432ص،2-1ب، ج: 1386︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩،   (ها﹟ ﹇︀︻︡︋︀ و︗﹢د ﹇︊﹢ل ︗﹢ادی ا︨︐︀د 

﹙﹥ ا﹝︀﹝ـ️ ︋ـ﹥ ︮ـ︣ا️ ا︨ـ︐﹀︀ده     آن در ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︧ـ ؛ از)90︑80︀ص،3-1ج:؛ ﹨﹞︀ن433
ا﹝︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹠︀﹥ و ︾﹫︣ ︣︮ در ︗︀﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آ︔︀ر ︠﹢د از آن ﹇︀︻ـ︡ه ا︨ـ︐﹀︀ده   ؛﹡﹊︣ده

: ﹎﹢︡︀ن ﹋︀﹝﹏ ﹠﹫﹟ ﹝﹩︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در︋︀ره ︫︣ا﹁️ ا﹡︧.ا︨️﹋︣ده
️ ﹩﹨ـ ا﹐ی︀﹫ـ او﹜و︀﹫ا﹡︊از︑︣︿︫︣یو︗﹢د︤﹫﹡﹝﹙﹢﹇︀ت︀ن﹫﹝در« » ︫ـ﹢د ﹩﹡﹞ـ ︀﹁ـ
. )132ص،1-1ج:﹨﹞︀ن(

 ︣﹍وی در ︗︀ی د﹠﹫ ﹟﹤︐﹀﹎️︨ا :
︣ یو︗ـ﹢د ︑﹆ـ︡م ﹋﹥︗️آناز﹝︺︭﹢ما﹝︀﹝︀ن﹩︺﹠﹋︀﹝﹏،ی﹨︀ا﹡︧︀ن﹡﹀﹢س ︋ـ

،1ج:1383﹨﹞ــ︀ن، (...ا﹡ــ︡ ︡ه︫ــ︠﹙ــ﹅﹨ــ︀آناز﹇︊ــ﹏ودار﹡ــ︡﹩﹨ــا﹐﹁︫︣ــ︐﹍︀ن
.)214ص

﹨︀ی ﹋︀﹝﹏ در ︠﹙﹆️، ﹨﹞︀ن ﹇︀︻ـ︡ه ا﹝﹊ـ︀ن   ا﹟ ︫︣ا﹁️ و︗﹢دی و ︑﹆︡م و︗﹢دی ا﹡︧︀ن
 ︣︣﹆︑ ﹟﹫﹠ ︡ه را︻︀﹇ ﹟ا︫︣ف ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹑︮︡را ا﹞﹩︡﹠﹋ :

︿︫︣ ﹤︋ ︡ه  ،﹝﹢︗﹢دات از ا︫︣ف︣﹁︫︡ه︑︀ ︋﹥ ︧︠﹫︦ آ ︡ ز﹝ـ﹫﹟ ︋ـ︣ای ﹎﹫︀﹨ـ︀ن،    :ا﹡ـ
﹡︀ت ︋︣ای ا﹡︧︀ن، و ا﹡︧︀ن ︋ـ︣ای ا﹝ـ︀م ﹋ـ﹥ ﹨﹞ـ︀ن ا﹡︧ـ︀ن      ﹎﹫︀﹨︀ن ︋︣ای ﹫﹢ا﹡︀ت، ﹫﹢ا

︦ ﹨︣ ﹎︀ه و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م  ؛ ︎ا﹡︫︡︡ه﹨﹩ ا︨️، ︠﹙﹅ ﹋︀﹝﹏ و ︨﹙︴︀ن ︻︀﹜﹛ و ︠﹙﹫﹀﹥ ا﹐
﹋﹥ ا︫︣ف ﹝﹢︗﹢دات ا︨️، ﹡︊︀︫︡، و︗﹢د د﹍︣ ا︗︤ای ︻ـ︀﹜﹛ ﹜︽ـ﹢ و ﹝﹊ـ﹢م ︋ـ﹥ ﹁﹠ـ︀ و      

).488و 487ص،2ج:1383، ی︣از﹫﹟ ︫︮︡را﹜︡(1﹡﹫︧︐﹩ ا︨️

الْأَرضِفییبقَلَو لَم«ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩ ︠﹢د در ︑﹀︧﹫︣ ا︡ ﹟︒ ︫ـ︣︿  ﹡﹫︤ در ︫︣ح،وی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ﹁︖︺﹏ ﹁﹩ ﹨︢ه ا﹜﹞﹢︗﹢دات ا﹜︺︀︡ة ﹋﹏ ﹝︀ ﹨﹢ ا︫︣ف و ا︻﹙﹩ ︨︊︊︀ ﹋﹞︀﹜﹫︀ و ︻﹙﹤ ︾︀﹫﹤ ﹜﹞︀ ﹨﹢ ا︠︦ و اد﹡﹩«.1
﹁﹙﹅ ا﹐رض ﹜﹙﹠︊︀ت و ا﹜﹠︊︀ت ﹜﹙﹫﹢ان و ا﹜﹫﹢ان ﹜﹙︀﹡︧︀ن و آ︠︣ در︗ـ﹤ ا﹐﹡︧ـ︀ن ا﹜ّـ︢ی ﹨ـ﹢ ︾︀ـ﹤ ﹨ـ︢ه      

ا﹜︺︀﹜﹛ ا﹐ر︲﹩ و ︠﹙﹫﹀﹤ ا﹜﹙ّ﹥ ﹁﹫﹥، ا﹐﹋﹢ان ﹨﹢ ﹝︀ ﹁﹩ ﹝︣︑︊﹤ ا﹐﹝︀﹝﹤ ا︻﹠﹩ ا﹐﹡︧︀ن ا﹜﹊︀﹝﹏ ا﹜ّ︢ی ﹨﹢ ︨﹙︴︀ن
، ء﹩﹁﹞︐﹩ ﹜﹛ ﹊﹟ ﹜ـ﹛ ﹊ـ﹟ ذ﹜ـ﹉ ا﹜︪ـ    ء﹩ا﹡﹞︀ ︠﹙﹆️ ﹐︗﹙﹥، و ﹋﹏ ﹝︀ ︠﹙﹅ ﹐︗﹏ ︫﹁﹫︀﹁︀﹐رض و ﹝︀ 

ا﹡ـ︀ ︠﹙ـ️ ﹝ـ﹟ ا﹝ـ︀م     ﹜﹢ ︋﹆﹫️ ︋︽﹫︣ ا﹝︀م ﹜︧︀︠️، ای ﹜ـ﹢ ﹁ـ︣ض  : ﹜﹊︀ن ﹨︀﹜﹊︀؟ ﹁﹞︺﹠﹩ ﹇﹢﹜﹥ء﹩ذ﹜﹉ ا﹜︪
.»﹜﹙﹊️ و ︨﹆︴️ ︻﹟ در︗﹤ ا﹜﹢︗﹢د
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ا﹎ـ︣ روی ز﹝ـ﹫﹟ ︑﹠ـ︀ دو ︑ـ﹟ ︋﹞︀﹡﹠ـ︡، ︐﹞ـ︀ً ﹊ـ﹩ از آن دو،        لَکَانَ أَحدهما الْحجۀ؛إِلَّا اثْنَانِ
 ﹟﹫﹠ ️َـ و ا﹝︀م ا︨️ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇︀︻︡ه ا﹝﹊︀ن ا︫︣ف︖﹞﹩﹢﹎︡:

︡ از ا︫︣ف ︋﹥ ا︠︦ و از ︻︀﹜﹩ ︋﹥ دا﹡﹩ ا︨ـ️، ﹝﹢︗ـ﹢دات   ︑︣︑﹫︉ ︮︡ور و ︠﹙﹆️ ︠︡او﹡
: ﹨﹞ــ︀ن(1︫ــ﹢﹡︡﹩﹝ــ︎︧ــ️ و ﹡ــ︀﹇︬، ︋ــ﹥ ︨ــ︊︉ ﹝﹢︗ــ﹢دات ︻ــ︀﹜﹩ و ﹋︀﹝ــ﹏ ﹝﹢︗ــ﹢د  

).502ص

﹠︀﹡︙﹥ دو  ︀﹠ـ︡ ﹡ـ﹢ع از ا﹡ـ﹢اع ا﹡︧ـ︀﹡﹩ در ︻ـ︀﹜﹛ ﹨︧ـ︐﹩ ﹝﹢︗ـ﹢د        ،︵︊﹅ ﹇︀︻︡ه ا︫︣ف
﹋ـ﹏  ﹡﹍ـ︀ه ︋ـ﹥  ︋ـ︀ ا﹟ ﹇︀︻︡ه . ︀︋︡ از د﹍︣ان ا︫︣ف ︋︀︫︡) ︖️ اً(﹨︀ ﹊﹩ از آن؛︋︀︫﹠︡

︣   ای ﹝﹩﹨︧︐﹩ و ︗︀ن، ︨︀︠︐﹞︀ن آن را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ︀︀ه و︗﹢د ا﹝ـ︀م، ︎ـ﹫︩ از ︨ـ﹍︀︗ ﹤﹋ ︡︋︀
︱﹢ر و و︗﹢د ا﹝︀م در ﹝︣ا︑︉ ︋︀﹐ی ،︋﹠︀︋︣ا﹟. د﹍︣ ﹝﹢︗﹢دات ︻︀﹜﹛ ا︨️﹨︀ و ︐﹩ا﹡︧︀ن

. ﹨︧︐﹩، ﹝︧︐﹠︡ و ﹝︧︐︡ل ︋﹥ ﹇︀︻︡ه ا﹝﹊︀ن ا︫︣ف ا︨️
︡ ه﹡︀﹝﹫︡»﹇︀︻︡ه«﹇︀︻︡ه ا﹝﹊︀ن ا︫︣ف را از ا﹟ رو  ﹋ـ﹥ در ︋︧ـ﹫︀ری از ﹝︀︊ـ︒ ﹋ـ︀ر︋︣د     ا﹡ـ

، آن را ︋︣ای ا︨︐﹞︣ار و︗﹢د ا﹝︀م ︋︣ ا︔︊︀ت و︗﹢د ا﹝︀م﹝﹑ّ︮︡را از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ︻﹑وه .دارد
ا﹟ ﹇︀︻ـ︡ه، و︗ـ﹢دٌ ﹝﹞﹊ـ﹟    ︋︣ ا︨︀س︣ا ز؛)503ص:﹨﹞︀ن(﹋︀ر ︋︣ده ا︨️ در ﹨︣ ز﹝︀ن ︋﹥

﹥ ︮ـ︡ور د﹍ـ︣   ︋﹥ ︻︊ـ︀ر︑﹩ و︗ـ﹢د ا︫ـ︣ف وا︨ـ︴    .ا︠︦ ﹝︧︐﹙︤م و︗﹢د ﹝﹞﹊﹟ ا︫︣ف ا︨️
﹋﹥ ︀︋︡ ﹇︊﹏ ︻﹑وه ︋︣ ا﹞،﹟﹙﹢﹇︀ت ا︨️و︗﹢د ا﹝︀م ﹋﹥ ا︫︣ف،︋﹠︀︋︣ا﹟.﹝﹢︗﹢دات ا︨️

از د﹍︣ ﹝﹢︗﹢دات ︻︀﹜﹛ ﹝﹢︗﹢د ︋︀︫︡؛ ا︨︐﹞︣ار ﹫︀ت ﹝﹢︗﹢دات ا︠︦ ﹡﹫︤ ︋﹥ و︗﹢دٌ، ﹝﹞﹊ـ﹟  
بعـد والْخَلْـقِ مـع والْخَلْـقِ قَبلَالْحجۀُ«: ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢دا︫︣ف ا︨️ و ︡︒ ا﹝︀م ︮︀دق

، ﹩﹠﹫﹋﹙(︋︀︫︡﹨﹩ و ا﹝︀م ﹇︊﹏ از ︠﹙﹅ و ﹨﹞︣اه ︠﹙﹅ و ︋︺︡ از ︠﹙﹅ ﹝﹩و︗﹢د ︖️ ا﹐الْخَلْقِ؛
︎︦ و︗﹢د ا﹝︀م ﹡﹆︩ ﹫︀︑﹩ و ا︨︀︨ـ﹩  .داردا︫︀ره ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︴﹙︉ )177ص: 1، ج1407

. در رو﹡︡ ︠﹙﹆️ دارد
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹎﹀︐﹥ ︫﹢د ﹋﹥ در ︗︀ن ﹝︀ده، ﹎︀﹨﹩ ﹝﹢︗﹢دات ا︫︣ف ﹝︐ـ︃︠︣ از ﹝﹢︗ـ﹢دات   

️   ︣ ا︨﹑م﹋﹠﹠︡؛ ﹝︓﹑ و︗﹢د ︎﹫︀﹝︊︦ ﹜︊︀س ﹨︧︐﹩ را ︋︣ ︑﹟ ﹝﹩ا︠ ،﹋﹥ ا︫ـ︣ف ا﹡︊﹫ـ︀ ا︨ـ
﹇︀︻ـ︡ه ا﹝﹊ـ︀ن   و ﹜ـ︢ا ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢ل ︎︀ ︋﹥ ︻︣︮﹥ ︵︊﹫︺ـ️ ﹡ـ︀د   ︋︺︡ از ︀︨︣ ا﹡︊﹫︀ و ︐﹩ ا﹡︧︀ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان ︑︣︑﹫︉ ︨﹙︧﹙﹤ ا﹜﹢︗﹢د ا﹜︭︀درة ﹝﹟ ا﹐ول ︊︨︀﹡﹥ ا﹡﹞︀ ﹊﹢ن ا︋︡أ ﹝﹟ ا﹐︫︣ف ا﹜﹩ ا﹐︠︦ ﹇︡ ︻﹙﹞️«.١
ا﹐د﹡﹩ و نُـأ﹨︀ ا﹜﹩ ︋︺︰ ︻︣فو ﹝﹟ ا﹐︻﹙﹩ ا﹜﹩ ا﹐د﹡﹩، و ﹝﹟ ﹡︷︣ ﹁﹩ ا﹢ال ا﹜﹞﹢︗﹢دات و ﹡︧︊﹤ ︋︺︰

.»...ا﹐︻﹙﹩ و ا﹐﹋﹞﹏ا﹐﹡﹆︬ ﹐ ﹢︗︡ ا﹐ ︋︧︊︉
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ا﹝︀ ا﹟ ا︫﹊︀ل ز﹝ـ︀﹡﹩ ︗︣ـ︀ن اـ﹟ ﹇︀︻ـ︡ه را     ؛︴︊﹫﹅ ﹡﹫︧️︑ا︫︣ف در ︗︀ن ﹝︀د︀ت ﹇︀︋﹏ 
﹩﹞ ﹏︐﹞︡﹆︑ ︀ل آن﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹝︣اد از از ︑﹆︡م، ︑﹆ـ︡م ذا︑ـ﹩ و   ﹝︣اد﹋﹥ م، ︑﹆︡م ز﹝︀﹡﹩ ︋︀︫︡ و

در ﹝﹫︀ن ﹇︀﹁﹙﹥ ﹝﹢︗﹢دات ︋ـ﹥ ﹜ـ︀ظ ر︑︊ـ﹥، از    ︊︣ أ︻︷﹛و︗﹢د ﹝﹆︡س ︎﹫︀﹝. ای ا︨️ر︑︊﹥
﹨︣﹠︡ در ︻︀﹜﹛ ﹝︀ده و ︋﹥ ﹜︀ظ ز﹝︀﹡﹩، و︗ـ﹢د آن  ؛﹎︣ا﹝﹩ ﹝﹆︡م و ︗﹙﹢︑︣ ا︨️ید﹍︣ ا﹡︊﹫︀

︀﹝ـ︀ن ذا︑ـ︀ً ︋ـ︣ د﹍ـ︣ ﹝﹢︗ـ﹢دات ﹝﹆ـ︡م       ︋︤ر﹎﹢ار ﹝︐︃︠︣ از د﹍︣ان ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ و︗ـ﹢د ا﹝ 
دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان اـ﹟   ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍ـ︣  .﹨︣ ﹠︡ در دار ﹝︀د︀ت ﹡﹞﹢د︫︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︨️؛ا︨️

، ︺﹠ـ﹩ ︻ـ︀﹜﹛ ا﹝ـ︣ ︗ـ︀ری     )︠ـ︀رج از ︻ـ︀﹜﹛ ﹋ـ﹢ن و ﹁︧ـ︀د    (» ا︋︡ا︻﹫︀ت«﹁﹟ ﹇︀︻︡ه را در ︻︀﹜﹛ 
ا فیمـا فـوق   الهماستع«:﹎﹢︡﹝﹑︮︡را ﹝﹩. ا﹡︡، ﹡﹥ در ︻︀﹜﹛ ︣﹋︀ت و ︵︊﹫︺️ و ﹋︀﹠︀ت﹋︣ده

︮ـ︡را﹜︡﹟ ︫ـ﹫︣ازی   (»ما فی عـالم الحرکـات  الکون و االبداعیات دون ما تحت الکون و
).   247ص،7ج:1379

﹟︀ن ﹝﹩ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹡﹫︤ در ا﹫︋ ﹟﹫﹠ ︡︋︀ره﹠﹋:
️﹫ـ ︋ا﹨ـ﹏ وا﹋ـ︣م ر︨ـ﹢ل ﹩﹎︣ا﹝ـ و︗ـ﹢د ﹋﹥ا︨️﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن︠︡ا﹝﹙﹢ق﹟﹫اوَـ﹜

︡ آن﹝︭ـ︡اق ︋﹢دنوا︡﹡﹢را︔︵︣︋︣︀رتو︻︭﹞️ ︣  ـ ا...ا﹡ـ ︡ه ـ ﹟ ﹝︺﹠ـ︀ ︋ـ︀ آ﹁
︣ا ـ ﹟ ﹝﹠︀﹁︀ت ﹡ـ︡ارد، ز ﹫﹠︩ ﹁︫︣︐﹍︀ن و آ︨﹞︀ن و ز﹝︋︺︡ از آ﹁︫︣︡ن ︱︣ت آدم

ـ     ا﹡︧︀نِ ﹋︀﹝﹏ ︋︣ آ﹁︣﹩و︗﹢دٌ ︻﹆﹙ و︗ـ﹢د  ﹩﹠︩ ﹨﹞﹥ ﹝﹙﹢﹇ـ︀ت ﹝﹆ـَ︡ـم ︋ـ﹢ده ا︨ـ️؛ و﹜
.)396ص،10ج ب،: 1389︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (او ﹝︐︃︠︣ ا︨️یو ︻﹠︭︣ی﹝︀د

قاعده الواحد. 5
︡ «د ︗﹢ادی ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇︀︻︡ه ا︨︐︀ ، ﹨﹞︙ـ﹢ن ﹁﹑︨ـ﹀﹥   »ا﹜﹢ا﹐ ︭︡︡ر ︻﹠﹥ ا﹐ ا﹜﹢اـ

︫ـ﹢د ﹩﹝ـ ︑﹠ ︀﹉ ﹝︺﹙ـ﹢ل ︮ـ︀در   ـ وا︨︴﹥︋︡ون﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ از ︠︡او﹡︡ واٌ︡ ︋︧﹫︳ ـ  
از وا︨︴﹥﹩︋﹊﹞︀ی ا﹐﹨﹩، ﹝︺﹙﹢﹜﹩ را ﹋﹥ ). 242ص،2جب،: 1388︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (

︑︺ـ﹫َـ﹟  «، »روح اول«، »ر﹫︦ اول«، »ر اول︮︀د«، »︻﹆﹏ اول«، ︋﹥ ︫﹢د﹩﹝︠︡او﹡︡ ︮︀در 
﹁﹫﹙︧ـ﹢ف  «، »و︗﹢د ﹝﹠︊︧︳«، »و︗﹥ اً ا﹜﹢ا︡ه«، »ا﹝︣اً ا﹜﹢ا︡ه«، »︑︖﹙﹩ اول«، »اول

︋︀︫ـ︡، ا﹝ـ︀م را،   ﹁︀را︋﹩ ﹋﹥ ﹊﹩ از︨︣ان ﹊﹞️ ﹝︪ـ︀ء ﹝ـ﹩  .﹋﹠﹠︡﹩﹝و ︾﹫︣ه ︑︺︊﹫︣ » ﹋︀﹝﹏
︦ «، »﹁﹫﹙︧﹢ف ﹋︀﹝﹏« ︡ ﹩﹝ـ » ︮ـ︀در اول «و » رـ﹫︦ اول «و » وا︲︹ ﹡ـ﹢ا﹝﹫ ﹁ـ︀را︋﹩،  (دا﹡ـ

).94ـ91ص: 1413
و ا﹞ـ﹥ ︵ـ︀﹨  ﹟︣آ️ اً ︗﹢ادی ︮︀در اول را ︋︣ و︗﹢د ﹝﹆ـ︡س ر︨ـ﹢ل ا﹋ـ︣م   
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︫ـ﹞︀رد و  دا﹡︡؛ ﹜﹊﹟ ﹨﹞ـ﹥ آن ︋︤ر﹎ـ﹢اران را ـ﹉ ﹆﹫﹆ـ️ و ﹡ـ﹢ر واـ︡ ︋ـ︣ ﹝ـ﹩        ﹝﹠︴︊﹅ ﹝﹩
﹩﹞︡﹢﹎ :

︡ ﹩ا﹜︖﹞︺ـ ︗﹞ـ︹  ﹝﹆ـ︀م یدارا﹝︺︭﹢مو﹋︀﹝﹏ی﹨︀ا﹡︧︀ن ،﹩︨ـ︀﹝ ﹝︣︑︊ـ﹥ آندر﹋ـ﹥ ا﹡ـ
︣ ︀︮︀در︠︡او﹡︡ازو︀﹁️وا︡﹡﹢ر︻﹠﹢ان ︡ ﹩﹝ـ ︸ـ︀﹨ : 1389︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩،   (︫ـ﹢﹡

.)31ص،6ا﹜︿، ج

﹤︐﹀﹎ ﹟﹫﹠ ︣﹍︪︀ن در ︗︀ی دا︨️ا :
﹨﹞ـ︀ن،  (ا︨️﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن﹆️﹫﹆﹨﹞︀ناول ـ ︸︀﹨︀︣اولـ ︮︀در﹩﹁︺﹙﹅َـ﹟﹫اوَـ﹜

.)494ص،2جب، ،1388

:﹋︣د﹝﹛ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ دو ﹡﹊︐﹥ ا︨︀︨﹩ و︡ ﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ︀︋﹟ ا﹫﹫در ︑︊ا﹜︊︐﹥ 
ا︫︣ف ا︫︀ره ︫ـ︡، ﹝﹠︷ـ﹢ر از او﹜﹫ـ️، او﹜﹫ـ️     ا﹝﹊︀ن ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ﹇︀︻︡ه :﹡﹊︐﹥ اول

ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︧️، ز︣ا ﹁︺﹏ ﹅ ﹝︀︲﹩ و ﹝︱︀رع ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥ ﹝︣اد، او﹜﹫️ در و︗﹢د و ا﹇︣︋﹫️ ︋﹥ 
︮︣ف ﹨︧︐﹩ ا︨️؛ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹝︣اد از اول، ︑︣︑﹫︉ ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︧ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥ ︑︣︑﹫ـ︉ ا︫ـ︣ف و     

︺﹠﹩ ﹨︣ ﹥ ا︫︣ف و ا﹋﹞﹏ در و︗﹢د ︋︀︫︡ ا﹇︣ب ︋﹥ وا︗︉ و ا﹇︡م ︋﹥ و︗﹢د ا︨️، ︫︣ف ﹔﹁︀
.)303ص:︑︀ی، ︋﹩ا﹇﹞︪﹥ا﹜﹩ (ا︨️ 

﹇︀︻︡ه ا﹜﹢ا ،︡﹉ ﹇︀︻︡ه ︻﹆﹙﹩ ا︨️ و ︻﹆﹏ ︋︣﹨︀﹡﹩ ﹁﹆ـ︳ ︋ـ﹥ درک ﹋﹙﹫ـ︀ت    :﹡﹊︐﹥ دوم
︫﹢د ﹋﹥ ︻﹆ـ﹏  ا︨︐︀د ︗﹢ادی ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ﹝︐︢﹋︣ ﹝﹩،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏.﹡﹥ ︗︤﹫︀ت،﹇︀در ا︨️
﹠︑ ﹩﹡︀﹨︣︋﹩﹞ ︀  ر︑︊﹥ و︗﹢دی ﹡﹫︧︐﹠︡ و ︋︣︠ـ﹩ از ﹉ ︀ت در﹇﹢﹚﹞ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ا﹡︡ ا︔︊︀ت﹢︑

﹋﹠ـ︡  ا︨️ و ︋﹫︀ن ﹝﹩اول︮︀در﹜︀ظ ر︑︊﹥ و︗﹢دی، از د﹍︣ی ︋︣︑︣ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا︮︴﹑ح
︊︴︑ ﹤﹋﹫﹏﹆﹡ ﹅︣︵ از ︡︀︋ ؛︋ـ﹥ د︨ـ️ آورد  ﹝︺︐︊︣﹅ ﹝︭︡اق را   ︡ ︋ـ﹥ دو  ،و ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ︫ـ︀﹨
 ٌ️لُ«روااأَواللَّخَلَقَملُ«و ) 96ص،1ج:1403﹝︖﹙︧﹩، (»نُورِيهاأَوخَلَقَمَاللَّهنُور
: ﹎﹢︡︡ و در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹩﹋﹠؛ ا︨︐︪︀د ﹝﹩)4ص،15ج:﹨﹞︀ن(»نَبِیک

︡ ﹫﹡یو︗ـ﹢د ر︑︊ـ﹥ ﹈در﹨︀﹝﹙﹢ق﹨﹞﹥﹋﹥︡﹎﹢﹩﹝﹩︻﹆﹙︋︣﹨︀ن ﹩︋︣︠ـ ︋﹙﹊ـ﹥ ،︧ـ︐﹠
︣ دی﹨︀﹝﹙﹢قاز﹨︀﹝﹙﹢قاز﹩︋︺︱﹟،︋﹠︀︋︣ا.﹨︧︐﹠︡ی﹍︣داز︋︣︑︣ ︠ـ︀﹜﹅ ︋ـ﹥ ﹍ـ

اول︮︀درواول﹝﹙﹢قی︤﹫ا﹎︣. ا︨️اول︮︀درا︮︴﹑ح︋﹥و︋﹢ده︑︣﹈︠﹢د ﹡︤د
︡ ﹝﹙﹢﹇︀ت﹨﹞﹥︋︣︋﹢د، ️ ی︋︺ـ ︀ ؛داردیو︗ـ﹢د ︫ـ︣ا﹁ ـ اا﹝ـَـ ﹟ ﹤ـ﹢ق ﹋ـ﹚﹞ـ﹥ اول

︉ ﹟ـ ا؛﹇ـ︣آن ︀ـ ا﹡︧ـ︀ن ︀ا︨️﹁︫︣︐﹥:ا︨️ی﹝﹢︗﹢د ︀ن﹫ـ ︋و﹩︗︤ـ ـ﹢ن ﹝︴﹙ـ
﹥و﹇︣آن﹥﹨﹛﹡﹆﹏و﹡﹞﹢درو︫﹟﹡﹆﹏﹅︵︣ازراآن︡︋︀؛﹩﹋﹙ّ﹡﹥،ا︨️﹝︭︡اق
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︋︣﹋﹥ا︨️﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن︠︡ا،﹝﹙﹢ق﹟﹫او﹜﹋﹥︡﹎﹢﹩﹝︀رات،زو﹥﹫اد︻﹥و︀تروا
أَولُ«وا︨️﹝﹠︴︊﹅︵︀رتو︻︭﹞️️﹫︋ا﹨﹏وا﹋︣مر︨﹢ل﹩﹎︣ا﹝و︗﹢د

️ ﹩︣ا︑ـ ﹫︑︺︊از»نبیکنُورَاللَّهخَلَقَماأَولُ«︀»ينُورِاللَّهخَلَقَما ﹟ـ ادر﹋ـ﹥ ا︨ـ
.)40و 39، صد:1388︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (ا︨️︫︡هوارد︋︀ره

️  ؛︗︀ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ︮︀در اول ا︨️ا︪︀ن ﹝︺︐﹆︡ ا︨️، از آن .دارای ︻﹙﹛ ︾﹫ـ︉ ا︨ـ
﹟︡︋︀ره ﹝﹩وی در ا﹢﹎ :

ـ ﹋ـ﹥ ﹝︺﹠︀﹟ا︋﹥︋﹙﹊﹥ا︨️،ا﹜﹢︗﹢د﹝﹞﹊﹟﹋﹥﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن ا﹡︧ـ︀ن در︠ـ︡ا ︑ـ︀مَـ ﹩︑︖﹙ّ
ـ و︰﹫﹁و︮︀در﹟﹫اوَـ﹜و︉﹫︾﹟︠︤او︉﹫︾﹝﹀︀︑﹁﹢قیو︎︦؛ا︨️﹋︀﹝﹏ ّ﹚︖︑﹩
︡ ﹋︀﹝ـ﹏ ا﹡︧ـ︀ن از︋︣︑︣︉،﹫︾﹝﹀︀︑ا﹎︣و﹎︣﹡﹥؛ا︨️ ️ ﹟ـ ااش﹐ز﹝ـ﹥ ؛︋︀︫ـ ﹋ـ﹥ ا︨ـ
ـ و︰﹫﹁واوَـل︮︀در]ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏[ ︡ ︤﹫ـ ﹡اوَـل﹩︑︖﹙ّ ،3ب، ج: 1389﹨﹞ـ︀ن،  (﹡︊︀︫ـ

.)148ص

﹩﹞ ︣﹍در ︗︀ی د ﹟﹫﹠︙﹝﹨︡﹢﹎ :
او︣اـ زا︨️؛﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن؛ا︨️ـ ︾﹫︉ ـ وا﹇︿ ﹫﹝﹀︀︑و﹝︀زن﹨﹞﹥︋︣﹋﹥﹋︦آن

ا﹝﹊︀ن︻︀﹜﹛دری︤﹫︧️﹫﹡﹝﹞﹊﹟و︠︡ا︨️﹟﹫︑︺﹟﹫اوَـ﹜و︰﹫﹁﹟﹫اوَـ﹜واوَـل︮︀در
﹇ـ︣ار اوَـل︮ـ︀در ﹩︻﹙﹞ـ ا︑﹤︵︀️﹩و﹜؛︡آ︫﹞︀ر︋﹥﹩ا﹝﹊︀﹡ی﹨︀﹝﹙﹢قازو︋︀︫︡

.)214ص:﹨﹞︀ن(︣د ﹫﹡﹍

:﹋﹠︡︋﹫︀ن ﹝﹩﹟ ﹫﹠ا﹟ ﹝︴﹙︉ وی در ︑︺﹙﹫﹏
︡ ﹋︀﹝ـ﹏ ا﹡︧ـ︀ن ﹁﹢ق︉﹫︾﹝﹀︀︑ا﹎︣ ︦ ...︋︀︫ـ﹠ ـ ]ا﹡︧ـ︀ن ﹋︀﹝ـ﹏  [او︎ـ و︮ـ︀در ﹟﹫او﹜

︐︧﹡﹫﹟ّ﹚︖︑﹩︡﹨ا﹢﹡؛︋﹢د﹛︀︧ـ︐ واول︮ـ︀در او﹋﹥﹩در﹡﹫﹟ ـ ا︨ـ️  ـ﹅ ﹩︑︖﹙ّ
.)160و159، صا﹜︿:1386﹨﹞︀ن،(

  ︣ ﹊د ︻﹆﹙ـ﹩ و ︋ـ︀روش   ا︨︐︀د ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︵︣ق و ︋︣ا﹨﹫﹟ ︎﹫︩ ﹎﹀︐ـ﹥ ︋ـ︀رو
︋︣﹨︀﹡﹩ و ︑︀ ︡ی ︻︣﹁︀﹡﹩، ︋﹥ ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝︀م در ﹨﹞﹥ ا︻︭︀ر و ا﹝︭︀ر ︎︣دا︠︐ـ﹥ ا︨ـ️؛   

︢︎︣د ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹠︡﹎︀ن ︠﹢د را ﹨﹫︘ ﹎ـ︀ه ︋ـ︡ون   ︋︀ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ﹨︣ ا﹡︧︀ن ︻︀﹇﹙﹩ ﹝﹩
را﹨︊︣ و را﹨﹠﹞︀ ر﹨︀ ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د از ا﹟ رو، ︋︣ او ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ ﹨﹫︘ ﹎︀ه از ︖️ ︠ـ︡ا 

در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت، ﹨﹛ ﹡﹆︰ ︾︣ض ︋﹢ده و ﹨﹛ آ︔ـ︀ر ︨ـ﹢ء ﹝︐︺ـ︡دی در ︎ـ﹩     . ︠︀﹜﹩ ﹡︊︀︫︡
.︠﹢ا﹨︡ دا︫️
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برهان مظهر جامع. 6
ا﹟ د﹜﹫﹏ ا﹎︣ ﹥ دارای ︋ﹳ︺︡ ︻︣﹁︀﹡﹩ ا︨️ ا﹝︀ ︗︤ء ︻︣﹁ـ︀ن ﹡︷ـ︣ی، و از ︻﹙ـ﹢م ︭ـ﹢﹜﹩     

و از آ﹡︖︀ ﹋﹥ دارای ︮︽︣ی و ﹋︊ـ︣ی و ـ︡   ) ﹡﹥ ︻﹙﹛ ︱﹢ری و ︫﹢دی(︫﹢﹡︡﹝︧﹢ب ﹝﹩
. ︑﹢ان آن را در ﹢زه  ︋︣ا﹨﹫﹟ ︋﹥ ︧︀ب آوردده، ﹝﹩و︨︳ ︋﹢

﹟و ︮﹀︀ت ا﹐︋︀ره ︻︣﹁︀ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ در ا ︀﹝︨ا ،﹩﹨ ﹉ در ︣︷﹞﹩﹞ ﹩﹚︖︑ ﹩﹡︣و﹫︋︡﹠︋︀  و
ا︨ـ﹛ ︗ـ︀﹝︹   » اً«﹨﹩، ا﹐یدر ﹝﹫︀ن ا︨﹞︀.﹝﹢︗﹢دات ﹝︷ ︣﹊﹩ از ا︨﹞︀ء ︠︡او﹡︡ ﹨︧︐﹠︡

﹟︋︀︫︡ا︨️؛ از ا ︹﹞︀︗ ︡︀︋ آن ︣︷﹞ ا﹝︀م ورو ︀﹠︑ ︀ء  و﹝ا︨ـ ︹﹫﹝︗ ِ︀م︑ ︣︷﹞ ﹏﹞︀﹋ ا﹡︧︀ن
︡ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝ـ﹏ در ﹨ـ︣ ز﹝ـ︀ن    ا﹝︀م و و︗﹢د ا﹎︣ ،﹟︋﹠︀︋︣ا. ا︨️و ︮﹀︀ت ︠︡او﹡︡ ﹐زم ،﹡︊︀︫ـ

﹩﹞ ︿︫︣ ﹜︨ا ︡اً«آ «︫︡︀︋ ︹﹞︀︗ ︣︷﹞ ︀د ︗﹢ادی ا︨. ︋︡ون︐﹟︋︀ره در ا﹩﹞︡﹢﹎:
ـ ا︨️،︊︨︀نی︠︡ا﹩ا﹐﹨︠︀صیا︨﹞︀از﹩ا︨﹞﹝︷︣ی﹝﹢︗﹢د﹨︣ ا﹡︧ـ︀ن ﹩و﹜

﹋﹏﹞︀︣︷﹞ً31ص،ا﹜︿:1387︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (ا︨﹞︀︨️ ﹨﹞﹥︗︀﹝︹﹋﹥ا︨️ا.(

︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ د﹜﹫ـ﹏    . ﹡︡﹨﹩ اا﹐یاز ا︨﹞︀د︷﹞﹩︣﹍︣ ︋︺︱و د﹍︣ ﹝﹢︗﹢دات ﹁︫︣︐﹍︀ن 
︡ ؛﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡و﹡︡︠︡ا︑﹢ا﹡﹠︡ در ︗︀﹍︀ه ︠﹙﹫﹀﹥﹡︀ ﹡﹞﹩آ ︋︐﹢ا﹡ـ︡  ﹋ـ﹥ ز︣ا ︠﹙﹫﹀﹥ ︀︋︡ ﹋︧﹩ ︋︀︫ـ

﹤﹠﹫ا︨﹞︀ء و آ ﹤﹝﹨ ︣︷﹞ و ا﹝ـ︀م ﹨﹞ـ︀ن ا﹡︧ـ︀ن    ︑﹞︀م ﹡﹞︀ی ︮﹀︀﹜️ ا﹐︗︀﹡︪﹫﹟ و ︫︡︀︋ ﹩﹨
. ﹋︀﹝﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︗﹞﹫︹ ︮﹀︀ت ︠︡او﹡︡ در او ︸﹢ر ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️

﹩﹞ ︿﹫︮﹢︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ن را ا﹨︣︋ ﹟ا ︣﹍︡ا︨︐︀د ︗﹢ادی ︋﹥ ︋﹫︀ن د﹠﹋:
︳ ︋︀︫︡ ﹫︡ ﹝︤ ︋︀﹫﹀﹥ ︠︡ا ﹡﹫︖﹥ ︠﹙﹫در ﹡︐...︳ ﹋﹏ ا︨️﹫، ﹝︫︡︀︋﹢ن ذات ا﹇︡س 

︑﹢ا﹡ـ︡  ﹩، ︗︤ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝ـ﹏ ﹡﹞ـ  ﹩﹑﹁️ ﹅ را ︑﹞﹏ ﹋﹠︡ و او ﹋︧︠﹩︧︐﹍︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︫︀
﹥ و ︗︀﹝︹ ﹨﹞﹥ ا︨﹞︀ء ︧﹠︀ ا︨️، ﹡﹥ ﹁︫︣ـ︐﹍︀ن، ﹋ـ﹥   ﹥ و ︑﹠︤﹫︣ا او ﹝︷︊︪︑ ︣︋︀︫︡، ز

ی﹢ا﹡ـ︀ت ﹋ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ ا︨ـ﹞︀    ﹫︣ ﹫ـ ﹢ا﹡ـ︀ت و ︾ ﹫﹥ ﹨︧︐﹠︡ و ﹡ـ﹥ ﹫ ︑﹠︤ي﹁﹆︳ ︗︀﹝︹ ا︨﹞︀
︊︪︑﹫﹫121ص:1384︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، (﹨︧︐﹠︡ ﹥ را دارا(.

از ﹩︋︺︱ـ د﹡﹫ـ︀، ﹋︀﹝ـ﹏ از ﹡︪ـ﹥   ﹨ـ︀ی  ا﹡︧︀ن︎︣﹋︪﹫︡ن ﹊﹩ از ︋︀ ︡ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹝︺︐﹆
︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟   ؛︫ـ﹢د ﹩︉ ﹝︧ـ︐﹢ر ﹝ـ  ﹫﹟ و از ︫︀دت ︋﹥ ︾︀︵︣ ︋﹥ ︋︀﹨﹝︣ا︑︉ آن ﹋﹢ن ︗︀﹝︹ از ︸

︗ـ﹢ادی آ﹝﹙ـ﹩،   (﹎ـ︣دد ﹩﹍ـ︣ آ︾ـ︀ز ﹝ـ   ︵﹙﹢ع ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ د﹩︋︀ ︾︣وب ﹨︣ ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹙د﹜﹫﹏
.)51ص،3ج ب، :1387

از﹝︣ادا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ،و ا︨︐︀د ﹡﹫︤ آن را ︀دآور ︫︡﹡︡︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︡انآ︠︣﹡﹊︐﹥ 



110

︀ل 
︨

︫
﹜﹨

﹡︤د
︀

 /
︀ره 

﹝︫
52 /

︀ر 
︋

139
5

︣︷﹞،️ل﹢﹚︀دوّ︑ز؛︧️﹫﹡ا︀ل︣ا﹞️︨در﹝︐︺︀ل︠︡او﹡︡﹋﹥ا﹫︤لی﹢﹚︡﹠﹋︀
 ︀︋﹫︤︀دیّ︑اآن﹝﹆︭﹢د︋﹙﹊﹥︀︋︡؛ ️ و ﹡︪ـ︀﹡﹥ و️ـ آ︗ـ︀ن، ﹝﹢︗ـ﹢دات ﹨﹞ـ﹥ ﹋ـ﹥ ا︨ـ

︣ ︗︀﹝︹ ︑﹞︀م ا︨﹞︀ء و ︮﹀︀ت ︠︡او﹡ـ︡  ︠︡او﹡︡ ﹨︧︐﹠︡ و ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ﹝︷ی﹝︷︣ی از ا︨﹞︀
︠︡ا﹝︐︀ج︋﹆︀و︡وثدرو﹋﹠﹠︡﹩﹝︀﹁️دراوازرا︠﹢د﹋﹞︀﹐ت﹨﹞﹥و﹩﹨︧︐ا﹝︀؛ا︨️

.)43و 44ص: 1385︗﹢ادی آ﹝﹙﹩، : رک(︋︀︫﹠︡ ﹝﹩
﹟ادی آ﹝﹙﹩ ا︨︐︀داز ﹡﹍︀ه ؛︋﹠︀︋︣ا﹢︗   ︣د﹫ـ و︗﹢د ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ ﹇︊ـ﹏ از ﹨ـ ︤  ی﹍ـ︣، ︋ـ︣ا

ـ ︑﹢ا﹡︡ ︗﹙﹢ه ﹎︀ه ﹨﹢﹩ا︨️ و ︑﹠︀ او︨️ ﹋﹥ ﹝ی︲︣ور﹩﹨ا﹐﹡︪︀ن دادن ا︨﹞︀ و ︮﹀︀ت   ️
︡ا︨﹛ یا ︣︷﹞ ده و﹢︋︿︫︣»ً︀ن ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن و ﹝﹙ـ﹉  » ا﹫﹞ ﹩︐﹫﹠︨ وا﹇︹ ︫﹢د، و

.و ﹝﹙﹊﹢ت ︋︣﹇︣ار ﹎︣دد

گیرينتیجه
﹝﹀︧ـ︣ و ﹊ـ﹫﹛ ﹁︣زا﹡ـ﹥ روز﹎ـ︀ر     در ︑﹙﹫﹏ اد﹜﹥ ︻﹆﹙﹩ ︋︣ ︲︣ورت و︗﹢د ا﹝ـ︀م درا﹡︪︡ـ﹥   

︫ـ﹫︺﹫︀ن ︋ـ︣ اـ﹟ ︋︀ور﹡ـ︡ ﹋ـ﹥      ︡ ﹋ـ﹥  آ﹩﹟ ︋︣ ﹝﹫︑﹩﹠﹙﹫﹏ اد﹜﹥ ︻﹆﹙در ،ا︨︐︀د ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩
﹡﹥ ︑︭﹫︬ ︎ـ︢︣ ا︨ـ️ و ﹡ـ﹥ ︋ـ﹥ ز﹝ـ︀ن      ،و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ا︨️︻﹆﹙﹩ ﹩︲︣ور︑»ا﹝︀﹝️«

.ا︨️︡ ﹫﹝﹆︠︀︮﹩ 
دارد و »د﹐﹜ـ️ ︑ـ︀م  «︋ـ︣ ︲ـ︣ورت و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀م      ︋︣︠﹩ از  ︋︣ا﹨﹫﹟ ︻﹆﹙﹩،از ﹡﹍︀ه ا︪︀ن

. ﹋﹠﹠︡ه ﹠﹫﹟ ا﹝︣ی ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د︋﹫︀ن»﹝﹢︗︊﹥ ︗︤﹫﹥«︋︣︠﹩ د﹍︣ ︋﹥ ︮﹢رت 
از ﹡︷︣ ا︪︀ن ﹠﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ای ︊︨︀ن، ﹝︣دم را ︋ـ﹥ ا︵︀︻ـ️   »︋︣﹨︀ن ﹜︴︿«﹟ ﹫﹫︑︊

 ︩﹢︠ ︣ده ا︨️︠﹢ا﹡︡ه﹁︣ااز﹋ ﹩﹡ ،️﹫︭︺﹞ رو.و از ﹟ـَ︡ـ﹝︀ت آن را ﹁ـ︣ا﹨﹛   ،از ا﹆﹞ ︡︀︋
و︗ـ﹢د ا﹝ـ︀﹝﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    ،﹊﹩ از ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت آن. و ﹎︣﹡﹥ ︾︣ض ︠﹢د را ﹡﹆︰ ﹋︣ده ا︨️؛﹋﹠︡

.﹋﹠︡︵︀︻️ و ﹝︺︭﹫️ را ︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹝︺︣﹁﹩ و زوا︀ی آن را ︑︊﹫﹫﹟ 
»﹩︀︾ ️﹚︻ ︀︋︡ان ﹝︺﹠︀︨️ ﹋﹥»︋︣﹨︀ن︾️️﹆﹚︠ا﹡︧︀ن﹅ّ﹚︑﹤︋ و﹩﹨ـ ﹐اا︠ـ﹑ق

. ︫﹢دا︨️ ﹋﹥ ︑﹠︀ از ︵︣﹅ و︗﹢د ا﹝︀م ا︐﹞ ﹜﹞ ﹟﹆﹅ ﹝﹩﹩ا﹡︧︀﹡﹋﹞︀﹐ت︋﹥︡ن﹫ر︨
︡﹠ ︣﹨ ـ︀︻﹩  ︣﹨︀ن ︋«،ا︨︐︀د ︗﹢ادی﹝︐︗ـ︀م ا︷﹡ ︶﹀« ـ﹩ را ︮ـ﹞ ﹫ ︡ در آن را ؛دا﹡ـ

︣ا ﹋﹥ اداره ا﹝﹢ر︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹉ ︋︺ـ︡ از و︸ـ︀︿ ا﹝ـ︀م    ؛دا﹡︡﹩﹡﹞﹋︀﹝﹏ ،ا﹝︀﹝️﹆﹫﹆️ا︔︊︀ت
.︗﹠︊﹥ ﹡︀︨﹢︑﹩ او︨️︤﹫﹡﹋﹥ آن ﹡︀︸︣ ا︨️

و ا﹞ـ﹥ ا ︋︣ و︗﹢د ﹝﹆︡س ر︨ـ﹢ل ا﹋ـ︣م  ، ا︪︀ن ︮︀در اول ر»﹇︀︻︡ه ا﹜﹢ا︡«در  
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.ا︨️﹋︀﹝﹏ا﹡︧︀ن﹆️﹫﹆︀ن، ﹨﹞﹩﹁︺﹙﹅َـ﹟﹫وَـ﹜ادا﹡︡؛ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹝﹩﹝﹠︴︊﹅ 
︋︀︫︡ و ا︨︐︀د ︗﹢ادی ﹁﹆︳ و ﹝︖﹙﹩ ا︨﹛ ︫︣︿ اً ︀︋︡ دارای ﹝︷︣ » ︋︣﹨︀ن ︗︀﹝︹«در 

 ️︣︷﹞ ﹤︐︧︀︫ ـ﹩    ا﹝︀م و ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏ را﹞ ︿︣ـ﹟ ا︨ـ﹛ ︫ـدا﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ︋︣﹨ـ︀﹡﹩ ︻︣﹁ـ︀﹡﹩     ا
︧︡︀ب ﹝﹩ آ︋.

﹋﹠﹠ـ︡ه  ﹋ـ﹥ اـ﹟ ︋ـ︣ا﹨﹫﹟ ︑﹠ـ︀ ا︔︊ـ︀ت     ا︨ـ️  ا︪︀ن آن ﹠﹥، از ﹝﹠︷︣ ﹫﹟ ز﹝در ا﹡﹊︐﹥ آ︠︣ 
در ﹆﹫﹆ـ️ اد﹜ـ﹥   .»︑︺﹫﹫﹟ ︫︬ و ︀ ا︫︀ص آن«﹡﹥ ،ا︨️»︲︣ورت و︗﹢د ا︮﹏ ا﹝︀م«

 ﹤︐﹀﹎ ︩﹫︎﹢﹎︀ی»  ︣ آن را ︀︋ـ︡ در ﹝︖﹞﹢︻ـ﹥   » ﹨﹙﹫ـ﹥ ﹝︣﹋︊ـ﹥  «﹨︧ـ︐﹠︡ و  »﹨﹙﹫﹥ ︋︧ـ﹫︴﹥ ا﹝ـ
. د︨️ آورد﹥ ﹨︀ی ﹡﹆﹙﹩ و و﹫︀﹡﹩ ︋آ﹝﹢زه
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