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چکیذهّ
جًاوػ یکی ال قاهکاقهای جىشیه و جبییى شاوؾايگی و ظیوات ابوؿی اووث کوه ؾق ج١كیو ٧و جبیویى آو ؾیوؿگاههای
هؽحل٩ی هٙكض ٌؿه اوث ،اها ابى ویًا به٘ىق کلی هكگىيه ٬ائول ٌوؿو بوه ظلوىل ي٩وه ؾق کالبوؿی ٤یوك ال کالبوؿ
يؽىحیى قا یک باوق جًاوؽی ه١ك٨ی هیکًؿ .ال ؾیؿ وی اگكچه اهل جًاوػ همکى اوث ؾق باب وبب ،چگىيگی یا
يى ٞکالبؿی که ي٩ه په ال ه٩اق٬ث واقؾ آو هی ٌىؾ با هن اؼحال ٦يٝكؾاٌحه باًٌؿ ،اها همۀ آيها ؾق جموایم ١ٙ٬وی
ي٩ه و بؿو و وشىؾ پیٍیًی ي٩ه يىبث به بؿو اٌحكاک ؾاقيؿ .ابىویًا با ج٩ىیك ؼىیً ال پیىيؿ لموهیۀ ـاجیوه هیواو
ي٩ه و بؿو و ظؿوخ ي٩ه با بؿو ،آقاء اهول جًاووػ قا ال ؾوهًٝوك ي٭وؿ و ابٙوال هیکًوؿ :ؾق ي٭وؿ اول بوا پوفیكي
ه٭ؿهات اهل جًاوػ ،يٍاو هیؾهؿ ایى يٝكیه ظحی با پیً٨كْهای ؼىؾي يیم ياوالگاق و جىشیوه ياپوفیك اووث و
ؾق ي٭ؿ ؾوم بك اوان هبايی ظکمث هٍاء ،جًاوػ قا اهكی هعال هیؾايؿ .ؾق ایى شىحاق هیکىٌین با جکیوه بوك آذواق
ابى ویًا به ویژه Cقوالۀ أعىیه Bو با قویکكؾ جىِی٩ی -جعلیلی ال یک وى يگاه ؼاَ او قا ؾقباب جًاوػ جٍوكیط
و جبییى يمىؾه و ال وىی ؾیگك به يعى هًىصن ،ايح٭اؾات وی يىبث به ایى ؾیؿگاه قا جبییى کًین.
واژگاوّکلیذیّ:ابىویًا ،جًاوػ،کالبؿ ،ي٩ه ،ظلىل ،قوالۀ أعىیهّ.
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همذههّ
باوق به شاوؾايگی و ظیات ابؿی هن ال شهث ٨كؾی (قوايی) ،هن ال شهث باوقهای ٨كهًگی ( وًث ها و جمؿو)
و هن ال شهث ا٠ح٭اؾات هفهبی (کحب ه٭ؿن) اهمیث ٨كاوايی ؾاقؾ .جىشیه و جبییى چگىيگی به و٬وى ٞپیىووحى
شاوؾايگی ال ؾیكبال یکی ال ههمحكیى ؾ٤ؿ٤ههای ٠ك٨وا٨ ،الوو٩ه و اهول ؾايوً بوىؾه کوه جًاووػ 9یکوی ال ایوى
قاهکاقهای اقائه ٌؿه ؾق ایى قاوحا هیباٌؿ .جًاوػ ال يٝك جواقیؽی يؽىوحیى بواق ؾق ج٩کوكات هًوؿی و هّوكی
هٙكض گٍث :که ب١ؿها ال ا٨کاق هٍك ٪لهیى ( هًؿی ،چیًی و  )..و بكؼی ج٩کكات ٤كبی( ال شملوه ا٨ال٘وىو،
يىا٨ال٘ىيیاو و  )..هحأذك ٌؿ .ایى ؾیؿگاه ؾق يهایث به ٠الن اوالم يیم وقوؾ پیؿا کكؾ و ٨الو٩ه٠ ،ك٨ا و ظحی بكؼی
ال هحکلماو اوالهی به ي٭ؿ و بكقوی و گاه شكض و ج١ؿیل آو پكؾاؼحًؿ .بىیاقی ه١ح٭ؿ هىحًؿ باوق به جًاوػ بیً
ال آيکه بك ؾالیل ٠٭لی اوحىاق باٌؿ به لهیًه های ٨كهًگی و اشحموا٠ی بوهوشوىؾ آهوؿو آو وابىوحه اووث; ،اهوا
بىیاقی ال هح٩کكاو له و ٠لیه آو اوحؿاللهایی اقئه يمىؾهايؿ .ابىویًا به ً٠ىاو یکی ال هح٩کكاو بكشىحۀ اووالهی
ا
يىبث به هىئلۀ جًاوػ هىٔ١ی کاهال هٍؽُ و ؾ٬ی ٫ؾاٌحه و ؾق بىیاقی ال آذواق ؼوىیً بوه يعوى ِوكیط یوا
پًهاو به آو پكؾاؼحه اوث .وی ؾق قوالۀ اضحىیۀ به قوًٌی ،ه٩هىم ،اووحؿاللها و ايح٭واؾات واقؾه بوه جًاووػ قا
بكقوی يمىؾه اوث .بكؼی< شهث ياهگفاقی ایى قواله قا ٌكو ٞيگاقي آو ؾق ٠یوؿ أوعی (٠یوؿ ٬كبواو) یوا
يىقول ؾايىحهايؿ که ؾق يهایث به ٌؽّی به يام هعمؿبى ابىبکك هل٭ب به قوضاالهیى ج٭ؿین ٌؿه اووث .قووالۀ
اضحىیه ؾق باب ه١اؾ و قوحاؼیم ؾق ه٩ث ّ٨ل به قٌحۀ جعكیك ؾقآهؿه اوث که به جكجیب ٠باقجًوؿ ال :ظ٭ی٭وث
ه١اؾ ،اؼحال ٦قأیها ؾق آو ،ابٙال هفهبهای جباه ،ظ٭ی٭ث هكؾم ،ظ٭ی٭ث هكؾم کوه جبواه يمویٌوىيؿ ،وشوىب
ه١اؾ و اظىال هكؾم په ال هكگ .ابىویًا ؾق ّ٨ل ؾوم و وىم بعد جًاوػ قا هٙكض کكؾه و ؾق يهایث هعال بىؾو
آو قا اذبات هی کًؿ .ایى شىحاق بكآو اوث که په ال جٍكیط ه٩هىم و هً١ای جًاوػ ،وشه يٝك و اوحؿلهای ابوى
ویًا قا ؾق ایىباقه با جکیه بك ایى ؾو ّ٨ل بیاو ؾاقؾ.
ّ.1هفهىمّجًاعخّ
جًاوػ ؾق ل٥ث به هً١ی با٘ل کكؾو ،هحؿاول کكؾو و پی ؾق پی آهؿو و ؾق بكؼی هوىاقؾ بوه هً١وای ال ظوالی بوه
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ظالی ق٨حى اوثِ (.لیباِ ،واي١ی ؾقه بیوؿی )036 :1144 ،ؾق کحواب المعجم ؾق ج١كیو ٧آو ایًگىيوه آهوؿه
اوثC:جًاوػ الٍیئاو يىػ اظؿهما اآلؼوك ،و جًاووؽىا الٍویء جوؿاولىه ،و جًاووؽث املهًوة جحاب١وث ،و ٨وی
العؿید ،لن جکى يبىة اال جًاوؽث ای جعىلث هى ظال الی ظالِ(B.لیبا)124 :1212،
اقوٙى جًاوػ قا ٠باقت هیؾايؿ ال باوق به ایًکه هك ي٩ىی به هك بؿيی واقؾ ٌىؾ( .گاجكی )21 :1153 ،بكؼوی ال
٠ك٨ای ٬ائل به جًاوػ هؿ٠ی هىحًؿ که:
فهایّاعثّاصّػالنّلذطّوّاوّساّىهاستّوّکمالّراجیّاعثّوّبـالمىهّظافـلّاعـثّوّآهـذوّ
سوضّايغاوّليی ّ
بذی ىّشهاوّاصّشهثّظهىسّآوّکماالتّبالمىهّاعثّوّهشّسوظیّکهّاوّکمالّخـىدّظافـلّکـشدوّاوّساّػـشوزّ
والغّؽذّوّبمایّابذیّیافثّوّاگشّظافلّيکشدّاصّایىّبذوّبهّبذوّدیگشّهحؼلكّهیّؽىدّوّهمیىّىىسّجاّآوّصهاوّ
کهّکمالّهمق ّىدّآوّظافلّؽىد(ّ.عصادیوّّّ)591ّ:1373

هالِؿقا  ،جًاوػ قا ايح٭ال ي٩ه ال بؿيی به بؿيی ؾیگك په ال ايّ٩ال ال بؿو اول هیؾايؿ و ؾق ایىبواقه هوی-
٨كهایؿ٨ C :الحًاوػ بمً١وی ايح٭وال الوً٩ه هوى بوؿو ًّ٠وكی او ٘بی١وی الوی بوؿو آؼوك هًّ٩ول ٠وى االولB
(ِؿقالؿیى ٌیكالی)115 :1132،
ابىویًا باوق به جًاوػ قا به هك يى ٞباوق هبحًی بك بالگٍث ي٩ه به کالبؿی ٤یك ال کالبؿ اولیۀ ؼوىیً ا٘وال٪
هیکًؿ و ایى جل٭ی قا ؾق قوالۀ أعىیه ایىگىيه بیاو هیکًؿ:
وّاگشّکغیّگىیذّ:چىوّيفظّساّبؼدّکًًذّالصمّيیغثّکهّپیىيذّویّهنّباّآوّکالبذّباؽذّکهّاولّبىدوّوّهـادتّ
هنّآوّبىدوّبلکهّاصّهشّ;خانّوّآبّوّآجؼّوّهىاّ:کهّاجفاقّافحذّسواّباؽذّ.شىابّدهینّکهّ:ایىّعخىّبهّػیًهّ
هزهبّجًاعخیاوّاعث<ّوّهزهبّاولّهنّجًاعـخّاعـثوّاهـاّبـهّگفـحىّبـهّفـىسجیّدیگـشّبیـشووّدادهايـذّ.
ّ
ابىعیًاو)46:ّ5664
ّ( ّ

بًابكایى ،ال يٝك ابىویًا به٘ىق کلی جًاوػ ،باوقی هبحًی بك بالگٍث ي٩ه په ال ه٩اق٬ث ال کالبؿ اولیوه بوه
کالبؿی ؾیگك ٤یك ال کالبؿ اولیه اوث Dؼىاه ایى بؿو یا کالبؿ ابحؿا وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و ي٩ه په ال ه٩اق٬ث اولیه
ال کالبؿ ؼىیً ؾیگك باق به آو واقؾ ٌىؾ و ؼىاه ایًکه هممهاو با ه٩اق٬ث ي٩وه ال کالبوؿ اولیوه ،کالبوؿی ؾیگوك
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واؼحه ٌىؾ و ي٩ه با آو ظأك ٌىؾ .ؾق هك ؾو ِىقت يمؾ ابىویًا ایى ؾو بیاو هكچًؿ ال يٝك گ٩حاق بوا یکوؿیگك
ا
هح٩اوت هیباًٌؿ ،اها ؾق ه٩هىم و ظ٭ی٭ث یک چیم هىحًؿ Dلیكا ؾق هك ؾو ِىقت ،اوال ه٩اق٬ث ال کالبوؿ اولیوه
ا
ِىقت پفیك٨حه و ذايیا ي٩ه ؾق کالبؿی ٤یك ال کالبؿ اولیه واقؾ ٌؿه اوث.
ّّ.2ظلىلّيفظّدسّکالبذیّدیگشّ
هكچًؿ ال ؾیؿ ابى ویًا ظلىل ي٩ه ؾق کالبؿی ٤یك ال کالبؿ يؽىحیى ،اِل اواووی بواوق بوه هوك يوى ٞجًاووؽی
اوث ،اها پكوً اواوی ؾق ایى باب ،پكوً ال ٠لث و چگىيگی ظلىل ي٩ه ؾق کالبؿ شؿیؿ اوث .ال ؾیوؿ وی
٬ائالو به جًاوػ ؾقباب چگىيگی و ٠لث ظلىل ي٩ه ؾق کالبؿهای ؾیگك ؾیؿگاههای هح٩واوجی قا بیواو کكؾهايوؿ،
بكؼی وبب ایى پیىيؿ قا به ٘بی١ث و ٠ال٬ۀ ؼىؾ ي٩ه به بؿو هكبوىٖ هویؾايًوؿ( ابوىوویًا )055 :0 ،1252،و
بكؼی ؾیگك آو قا به اوح١ؿاؾ و ٠ال٬ۀ کالبؿها بكای پیىيؿ ؼىقؾو با ي٩ه بوال هویگكؾايًوؿ و آو قا بوه ؾام و ِویؿ
جٍبیه کكؾهايؿ ( .جیلىق )40 :1157 :بكؼی ؾیگوك ووبب ایوى پیىيوؿ قا هیوأت ا٨والک ؾق گوكؾي ،ؼؿاويوؿ یوا
٨كٌحگاو او ؾايىحهايؿ و ؾق يهایث گكوهی ؾیگك ووبب ایوى پیىيوؿ قا ٘لوب کموال ي٩وه ال ٘كیو ٫االت بوؿيی
هیؾايًؿ و ال همیى قو بالگٍث ي٩ه به بؿو قا ق ٟ٨ي٭ُ او هیپًؿاقيؿ (.ابى ویًا) 31 :1142،
همچًیى ٠الوه بك بعد ؾقباب ٠لث ایى ظلىل ،ؾق يوى ٞکالبوؿی يیوم کوه ي٩وىن پوه ال هوكگ بوؿاو واقؾ
هیٌىيؿ هیاو اهل جًاوػ اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ ،بكؼی ه١ح٭ؿ هىوحًؿ ي٩وىن ،ؾقووث همواوگىيوه کوه ٬واؾق
هىحًؿ به کالبؿ ايىاو ها واقؾ ٌىيؿ ،هیجىايًؿ به کالبؿ ٤یكايىاو يیم واقؾ گكؾيؿ ،بًابكایى هعال يیىث که ي٩ىوی
که ؾق پیىيؿ اولیۀ ؼىیً ،کالبؿ ايىاو ؼىیی قا اکحىاب کوكؾه و ؾق او ٤الوب ٌوؿه باٌوؿ ،ؾق بالگٍوث هصوؿؾ
ؼىیً با کالبؿی پیىيؿ بؽىقؾ که هايًؿ وی باٌؿ .بكای هرال اگك ٌهىت بك وی ٤الب باٌؿ با کالبؿ ؼىک پیىيوؿ
هیؼىقؾ و اگك گًاهاو بىیاق کكؾه باٌؿ به کالبؿی واقؾ آیؿ کوه پیىووحه ؾق قيوس و ٠وفاب اووث ( .همواو )==:
گكوهی ؾیگك هك چًؿ جًاوػ به هً١ای ج٥ییك کالبؿ په ال هكگ قا پفیك٨حهايؿ ،اها بالگٍث ي٩وه آؾهوی بوه کالبوؿ
٤یك آؾهی قا هعال هیؾايًؿ Dلیكا ي٩هِ ،ىقت و کمال بؿو اوث و ِىقت هك يوى ،ٞهؽوحُ آو يوى ٞاووث و
هعال اوث که ِىقتهای هؽحل ٧بك کالبؿهای هؽحل ٧واقؾ آیًؿ .آياو ؾق جأییؿ وؽى ؼىیً اؾ٠وای اقووٙى
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قا هبًی بك ه٭ىم بىؾو ي٩ه بكای هك يى ٞبیاو کكؾهايؿ (.اقوٙى :1144 ،ب )03هك چًؿ بكؼوی ال ٨الوو٩ه چوىو
هالِؿقا بكای هك يى ٞال ایى ج٥ییك کالبؿها ياهی ؼاَ ٬كاق ؾاؾهايؿ و ال يىػ و ٨ىػ و هىػ و قوػ بوه ً٠وىاو
ظاالت هؽحل ٧جًاوػ به ا٬حٕای وقوؾ ي٩ه به کالبؿهای ايىايی ،ظیىايی ،يباجی و شماؾی يوام هویبوكؾ= ،اهوا
ابىویًا وؽًی ؾق ایىباقه بیاو يکكؾه و ال همۀ آيها با يام جًاوػ يام بكؾه اوث.
ّ.3يمذّدیذگاهّجًاعخّاصّدیذّابىّعیًاّ
هك چًؿ اهل جًاوػ همکى اوث ؾقباب ٠لل ،چگىيگی و يى ٞکالبؿ با هن اؼحال٨اجی ؾاٌحه باٌوًؿ ،اهوا بوا ایوى
ظال آياو ؾق پفیكي ؾو پیً ٨كْ اِلی بوا یکوؿیگك اٌوحكک ؾاٌوحه و اووحؿاللهای ؼوىیً قا بوك آو اووحىاق
واؼحهايؿ ،ایى ؾو پیً ٨كْ ٠باقجًؿ ال:
 .1جمایم و ٠ؿم آهیمي ١ٙ٬ی ي٩ه ال کالبوؿ ،ال ایوىقو هیباٌوؿ کوه بكیوؿه ٌوؿو پیىيوؿ ي٩وه ال کالبوؿ
اهکاوپفیك ؼىاهؿ بىؾ.
 .0وشىؾ ٬بلی ي٩ه پیً ال بؿو Dچكا که اگك ي٩ىن پیً ال بؿو هىشىؾ يمیبىؾ ،ؾق ایى ِىقت وابىوحگی
آو به بؿو اللم هیآهؿ.
ؾق وا ٟ٬ایى ؾو ٨كْ قا هیجىاو به ً٠ىاو لهیًههای يٝكی ٌکلگیكی جًاوػ ؾقيٝك گك٨ث به گىيوهای کوه بوا
پفیكي آيها جًاوػ اهكی جىشیهپفیك هیيمایؿ .پیگیكی قیٍۀ يٝكی ایى ؾیؿگاه قا هویجوىاو ؾق آذواق ا٨ال٘وىو و
بهویژه يٝكیۀ ه١ك٨ث و وشىؾ پیٍیًی ي٩ه ؾق ٠الن هرل یا٨ث( .ا٨ال٘ىو )143 :1 ،1165 ،بًابكایى هبًوای ي٭وؿ
ؾیؿگاه جًاوػ بایؿ بك ج١كی ٧ي٩ه و چگىيگی ٌکلگیكی و اقجباٖ آو با بؿو ٬كاق گیكؾ .اقوٙى پوه ال ا٨ال٘وىو
به ِكاظث ال جًاوػ يام بكؾه و ؾق ي٭ؿ ي٩هًٌاوی گفٌحگاو ه١ح٭ؿ بىؾ که آيها جًها کىٌیؿهايؿ جا هاهیث ي٩وه
قا جبییى کًًؿ ،اها ؾقباقۀ بؿيی که ي٩ه قا ؾاقؾ چیمی يگ٩حهايؿ،گىیا آيها جّىق هیکكؾيؿ که هك ي٩ىی هیجىايؿ به
هك بؿيی واقؾ ٌىؾ ،ایى ؾق ظالی اوث که ي٩ه ؾق يىبث با هاؾه به ً٠ىاو ِىقت جل٭ی هیٌىؾ و ال ایى شهوث
اقوٙى ا٠ح٭اؾ ؾاٌث که هك بؿيی ِىقت و ٌکل ؼاَ ؼىیً قا ؾاقؾ .بًابكایى به هماو ايؿاله که هعوال اووث
٨ى يصاقی ؾق يیها جصىن یابؿ ،واقؾ ٌؿو ي٩ه ؾق هك بؿيی يیم يواهمکى اووث و هوك ً٨وی بایوؿ ابوماق ؼواَ
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ؼىیً قا ؾاٌحه باٌؿ و هك ي٩ىی بؿو ؼاَ ؼىیً قا ؾاقؾ ( .اقوٙى :1144 ،ب )04 -03
ّابىویًا به جب١یث ال اقوٙى بك آو اوث که ؾق ٠یى ٬ائل ٌؿو جمایم هیاو هواؾه و ِوىقت ،هیواو آيهوا پیىيوؿ
ٔكوقی بك٬كاق والؾ .وی ؾق يمٗ ه٩حن کحاب اشارات اؾ٠ا هیکًؿ هعال اوث ٌیء ال همواو لعوا ٚکوه بوا٬ی
اوث٨ ،اوؿ و لائل و ال هماو لعاٜی که ٨اوؿ اوث ،با٬ی و بك٬كاق باٌوؿ .ایوى ؾو ظیریوث ،ؾق ٌویء واظوؿ ال
شهث واظؿ ،با یكؾیگك شم ٟيمی ٌوىيؿ ،ال ایوى شهوث وی بوكای اٌویاء ؾو ظیریوث هواؾه و ِوىقت جكووین
هیکًؿ(،ابىویًا )155 :1164 ،ال وىی ؾیگك وی شًبوۀ ٨ىواؾپوفیك قا هواؾه و شًبوۀ بوا٬ی و بك٬وكاق قا ِوىقت
هیياهؿ و هك هىشىؾی (شىمايی) قا هكکب ال ایى ؾو شًبه هیؾايؿٌ ،یػ ؾق قوالۀ ي٩ه ،ي٩وه قا ال آو شهوث
که بىاوٙۀ آو هاؾهای بال١٩ل هىشىؾ هیٌىؾِ ،ىقت هیؼىايؿ و ؾق ج١كی ٧آو ،ي٩ه قا کمال اول بوكای شىون
٘بی١ی (آلی) ؾايىحه و ه١ح٭ؿ اوث که پیىيؿ هیاو ي٩ه و بؿو به گىيهای اوث که ال پیىيؿ هیاو ي٩ه و بؿو ،يوىٞ
٘بی١ی ٌکل هیگیكؾ ( ابىویًا )99-A :9;@;،و ؾق هبؿأ و ه١اؾ ایىگىيه هیآوقؾ:
اّگشّفىستوّهادیّيباؽذّبلکهّبهّهادهّکاهلّؽىدّوّاصّاخحقاؿّفؼلؼّبهّهادهوّيىعّهشکبّاصّهادۀّهعغـىطّ
وّفىستّهؼمىلّظادخّؽىدّ(چًاوکهّيفـظوّچًیىّفىسجیّاعث)ّيبایذّجؼصـبّکـشدوّچشاکـهّهفاسلـثّدوّ
ّ
ابىعیًاوّّ)506ّ:5666
یؽىدّ (ّ.
راتّدسّشىهشوّهايغّاجعادّآيهاّبشایّجؾکیلّراتّواظذّيم ّ

وی همچًیى ؾق قوالۀ أعىیه ؾق باب ظ٭ی٭ث بىؾو ي٩ه يىبث به بؿو هیگىیؿ C :هكؾهی هوكؾم ،يوه بوه
هایه اوث که آو قا هاؾه ؼىايًؿ ،بلکه به ِىقت اوث که وشوىؾ او ؾق هواؾت اووث( B.ابوى وویًا)21 :1142،
ا
بًابكایى يمؾ ابىویًا هكچًؿ ي٩ه و بؿو ـاجا ؾو شىهك هبایى ال یکؿیگك هىوحًؿ ،اهوا هیواو آيهوا اجعواؾی ایصواؾ
هیٌىؾ که بهواوٙۀ آو يى٠ی ؼاَ ظاِل هیآیؿ> .وی با جکیه بوك ایوى ج٩ىویك ال اجعواؾ ي٩وه و بوؿو ؾق ي٭وؿ
ؾیؿگاه اهل جًاوػ به ؾوگىيه (قویکكؾ) ٠مل هیکًؿ Dيؽىث با پفیكي ه٭ؿهات آياو ،آقاء ایٍاو قا ي٭ؿ هیکًوؿ
و ؾوم بكاوان هبايی ٨لى٩ۀ هٍاء جًاوػ قا به ً٠ىاو اهكی هعال قؾ هیکًؿ.
وی ؾق قویکكؾ اول ؼىیً ؾقباقۀ بال آهؿو ي٩ه به کالبؿ شؿیؿ په ال ه٩اق٬ث بیاو هیؾاقؾ کوه بوال آهوؿو
ي٩ه به بؿو یا بؿیى ِىقت اوث که ي٩ه پیً ال وقوؾ به بؿو هىشىؾ بىؾه اوث ،اها چىو هًوىل بوؿيی وشوىؾ
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يؿاٌحه اوث( ،ي٩ه) بؿوو بؿو وشىؾ ؾاٌحه و ب١ؿ ال بهوشىؾ آهؿو بوؿو ،ي٩وه بوه آو بالگٍوحه اووث .ؾق ایوى
ِىقت ال آو شهث که ج١ؿؾ ،کركت و جمایم به هاؾه و اوِا ٦هاؾی هكبىٖ هیٌىؾ ،په هك ي٩وه (ي٩وه یوک
يى ) ٞبیً ال یکی يمیجىايؿ باٌؿ ،هگك آيکه بگىیین ي٩ىن يیم پیً ال بؿو ،شىمايی بىؾه یوا بوا شىون هموكاه
بىؾهايؿ و ایى ؼال٨ ٦كْ اوث Dلیكا ها پیً ال آو هؿ٠ی بىؾین آيهوا ٤یوك هواؾی هىوحًؿ .ظوال اگوك بگوىیین
(ي٩ىن) پیً ال وقوؾ به کالبؿ یکی بىؾهايؿ ،ووسه هح١وؿؾ ٌوؿهايوؿ بایوؿ گ٩وث چگىيوه چیومی کوه هواؾی و
٬ىمثپفیك يیىث ،ج٭ىین ٌؿه اوث ال وىی ؾیگك اگك هؿ٠ی ٌىین اکًىو ي٩ىن هن یکی هىحًؿ ،آيگاه ؾچاق
جًإ٬ات ٨كاوايی هیٌى ین هايًؿ ایًکه چگىيه ؾو ٌؽُ ؾق ٠یى واظؿ و ؾق لهاو واظوؿ يىوبث بوه یوک چیوم،
یکی ٠الن و ؾیگك شاهل اوث ،ظال آو که ي٩ىن آيها یکی اووث .ؾايوایی ِو٩حی وشوىؾی و ال اوِوا ٦ي٩وه
اوث و ایى ؼىؾ جًا ٓ٬هیباٌؿ Dلیكا هعال اوث که یک ِ٩ث وشىؾی ؾق یک ـات به ٠یًه هن هىشىؾ باٌوؿ
و هن ه ىشىؾ يباٌؿ ،په اگك اکًىو ا٨كاؾی هىحًؿ که ؾق یک آو واظؿ يىبث به یک چیوم یکوی ٠والن و ؾیگوكی
شاهل اوث ،يٍاو ؾهًؿۀ آو اوث که ي٩ىن آيها یکی يمیباٌؿ و هح١ؿؾ هىحًؿ و ایى اذبات هیکًؿ کوه ي٩وىن
پیً ال جى هىشىؾ يبىؾهايؿ (.ابىویًا)37-35: 1142،
ي٭ؿ ؾیگك ابىویًا بك ؾیؿگاه جًاوػ بك هبايی ظکمث هٍواء اووحىاق اووث .ال ؾیوؿ ابوىوویًا ظوؿوخ ي٩وه
هّاؾ ٦با ظؿوخ جى اوث ،ال ایى شهث پیىيؿ هیاو ي٩ه و جى هبحًی بك ٔكوقجی اوث که با ظؿوخ جى ایصواؾ
هیٌىؾ Dال ایىقو ه١یث و هممهايی ظؿوخ هك ي٩ه با بؿيی ؼاَ بك وبیل بؽث و اج٩ا ٪يیىووث بلکووه هوك
ي٩ه٨ ،٭ٗ ؾق ِىقت ٨كاهن بىؾو لهیًۀ هًاوب ،که وشىؾ هماز و بؿو هىوح١ؿ اوووث ،ظاؾخ هیٌىؾ و ٠لول
ه٩اق ،٪جًها ؾق چًیى ٌكایٙی ي٩وه قا ا٨أوه هویکًًوؿ.بًابكایى قابٙۀ هیاو ي٩ه و بوؿو یوک قابٙوۀ ٬وكاقؾاؾی
ِك ٦يیىث که بحىاو هؿ٠ی بىؾ که هك ي٩ه بحىايؿ به ِىقت جّاؾ٨ی به هك بؿيی واقؾ ٌىؾ Dال ایىقو جًاوػ به
ً٠ىاو وقوؾ هك ي٩ه به هك کالبؿی اهكی هعال اوث .ابىویًا ایى ي٭ؿ قا ؾق بىیاقی ال آذاق ؼىیً بوا ِوكاظث
بیاو کكؾه اوث ،بهویژه ؾق ٘بی١یات ٌ٩اء به يعى جّ٩یلی بؿاو پكؾاؼحه و ایىگىيه بیاو ؾاٌحه اوث:
لّّوشـىدّ
ىشبّّأوّیفی ّ
ّ
أومعًاّأوّاأليفظّإيماّظذذثّوّجکرشتّهغّجهیؤّهىّاألبذاوّ.ػلیّأوّجهیؤّاألبذاوّی

17

بكقوی قویکكؾ ابىویًا ؾقباقۀ جًاوػ با جکیه بك قوالۀ أعىیه
الًفظّلهاّهىّالؼللّالمفاسلةوّوّظهشّهىّرلهّأوّهزاّالّیکىوّػلیّعـبیلّاالجفـاقّوّالبخـثوّظحـیّیکـىوّ
(ّابىعیًاوّّ)318ّ:5675
ظّّالعحعماقّهزاّالمضازّيفغاّظادذةّهذبشةّّ ......
وشىدّالًفظّالعادذةّلی ّ

ال وىی ؾیگك وی ؾق ّ٨ل ; 9مبدأ و معاد ؾق قؾ جًاوػ اوحؿاللی قا بیاو هیکًؿ کوه ؾقبكؾايوؿۀ ؾو ي٭وؿ بوه
ؾیؿگاه اهل جًاوػ اوث:
فاوّالبذوّالعادخّیعذخّلهّهؼهّيفظوّفاوّفاسّلهّيفظّاخشیّفاسّرلهّااليغاوّراّيفغیىوّلکىّکلّايغاوّ
ايماّهىّروّيفظّواظذةوّوّالّیؾؼشّإالّبًفظّواظذةوّوّإوّکايثّلهّيفظّاخشیّالّیؾـؼشّبهـاّوّالّیعـذخّلـهّ
هًهاّفائذةّفلیغثّجلهّيفغاّلهوّألوّکىوّالًفظّفیّالبذوّلیظّأيهاّجىدعّصاوّیةّهىّالبذووّاوّیکىوّػشماّفـیّ
شضءّهىّالبذووّبلّػلیّأيهاّهذبشةّللبذوّهغحؼملةّلهّ.فمذّباوّوّومطّأوّااليفظّااليغايیةّظادذةّوّبالیةّبؼـذّ
ّ(.ابىعیًاوّ)509:ّ5666
ّ
ّ
بالّکشوسّفیّاألبذاوّوّالّجًاعخ
المادةّ

ي٭ؿ اول اللهۀ پفیكي جًاوػ قا الحمام به وقوؾ ؾو ي٩ه ؾق یک بؿو هیؾايؿ Dیکی ي٩ىی کوه بوا بوؿو ظواؾخ
هیٌىؾ و ؾیگكی ي٩ىی که پیً ال ظؿوخ جى ؾق جًی ؾیگك بىؾه و اکًىو بك آو بؿو واقؾ هیٌوىؾ و هوكؾوی ایوى
ي٩ىن کاهل هىحًؿ و ایى هعال اوث و ي٭ؿ ؾیگك قا بكآهؿه ال ؼىؾآگاهی هكکه ال ؼىؾ هیؾايؿ Dلیكا ؾق ٨هن و
ؾقک هك ٨كؾ ال ؼىیً ،هك ٨كؾ همىاقه ؼىؾ قا یکی هیؾايؿ و يه بیً ال یکی ،په ي٩ه هك جًی با آو جى ظواؾخ
هیٌىؾ و پیً ال آو بؿو ،ي٩ه آو بؿو يیىث.
همچًیى وی ؾق ج١لی٭ات ؾق ٔمى بعد ال هاؾه و ِىقت په ال ـکك ایًکه به هك هاؾهای هح١ا٬وب بوا آهواؾگی
پفیكي ِىقت ال شايب واهبالّىقِ ،ىقت ؼواَ بؽٍویؿه هویٌوىؾ ،هعوال بوىؾو جًاووػ قا ایًگىيوه بیواو
هیؾاقؾ:
کلّهادةّإراّظقلثّهغحؼذةّللقىسةّفئيهاّجغحعكّبزاجهاّهىّواهبّالقىسّأوّیفیلّػلیهاّفـىسةّبـالّصهـاوّ
هىّغیشّجىلفّفیهّ.وّهرالهّالمؾفّإراّلابلثّبهّالؾمظّفئيهّیمبلّمىءهاّبالّصهاوّوّهىّغیـشّجىلـفّفیـهّوّالّ
یصىصّأوّیکىوّلهاّفىسجاوّ:فىسةّجفیلّػلیهاّهىّواهبّالقىسّػًذّاعحؼذادهاوّوّفـىسةّجًحمـلّإلیهـاّفـالّ
ابىعیًاوّ)67ّ:5404
یصىصّإروّأوّیکىوّللبذوّيفغاوّ (ّ.
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ؾق وا ٟ٬يمؾ ابىویًا ،واهبالّىق به ً٠ىاو بؽًٍؿۀ ِىقتها بؿوو جىشه به هاؾۀ ذايىیوه بوه آو ِوىقت اٙ٠وا
يمیکًؿ ،بلکه با جىشه به اوح١ؿاؾ هاؾه ،اٙ٠ای ِىقت هیکًؿ .به ٠باقت ؾیگك با به وشىؾ آهوؿو اووح١ؿاؾ پوفیكي
ِىقت ،واهبالّىق به هاؾه ِىقت اٙ٠ا هیکًؿ Dآو هن يه هك ِىقجی بلکه ِوىقجی هحًاووب بوا ؼوىؾ آو البحوه
ا
بؿوو هید و٩٬ه و جى٩٬ی .بال هن به بیاو ؾیگك اٙ٠ای ِىقت جىوٗ واهبالّىق ؾ٬ی٭ا هنلهاو با ظّوىل اووح١ؿاؾ
ؾق هاؾه ،ایصاؾ و به او ؾاؾه هیٌىؾ ،يه ایًکه ایى ِىقت ال پیً وشوىؾ ؾاٌوحه باٌوؿ و ب١وؿ بوه او ؾاؾه ٌوىؾ ،بلکوه
ظّىل و اٙ٠ا هممهاو ِىقت هیگیكيؿ .ال ایى شهث اوث که ابىوویًا جًاووػ قا بوه ً٠وىاو ؾیوؿگاهی کوه ٬ائول
اوث ،ي٩ىن ال پیً هىشىؾ هىحًؿ و وسه به کالبؿی وقوؾ پیؿا هیکًًؿ ،ي٭ؿ هیيمایؿ هن ال شهث ایى که ي٩وه
با کالبؿ ،ظاؾخ هی ٌىؾ و هن ال ایى شهث که اگك جًاووػ قا بسوفیكین اللهوۀ آو ظٕوىق ؾو ِوىقت ؾق یوک بوؿو
ا
اوث Dيؽىث ِىقجی که با ظّىل اوح١ؿاؾ ال وىی واهبالّىق به او ؾاؾه هیٌوىؾ و ؾیگوكی ِوىقجی کوه ٬وبال
وشىؾ ؾاٌحه و اکًىو هیؼىاهؿ واقؾ کالبؿ ٌىؾٌ .یػ ؾق نجات يیم بوه ایوى بكهواو هویپوكؾالؾ و ٘وی آو هبووايی و
ا
ه٭وؿهات هىقؾيٝك ؼىؾ قا به قوًٌی بیاو هیکًؿ و با ج١كی ٧ي٩ه بوه ً٠وىاو هىشوىؾی ـاجوا هصوكؾ کوه ال شهوث
ظؿوخ به شىن يیالهًؿ اوث ،قابٙۀ ٔكوقی هیاو شىن و ي٩ه قا قوٌى هیکًؿ و ؾق يهایث هیگىیوؿ اگوك ي٩وه
هحًاوؽی واقؾ ایى بؿو ٌىؾ ،اللم هیآیؿ که ؾو ي٩ه ؾق بؿو واظوؿ شمو ٟباًٌؿ .اها جالی ایى ٕ٬یۀ ٌوك٘ی بوه ؾو
ؾلیل با٘ل اوث :اول ایوًکوه هوك کوه ؾق وشوؿاو ؼىیً ؾقهییابؿ که ؾو ي٩ه يؿاقؾ و ؾیگوك ایوى کوه ١٨لیوث و
جٍؽُ بؿو به ي٩وه اووث و اگك یك بؿو ،چًؿ ي٩ه ؾاٌحه باٌؿ ،ج١ؿؾ ٌؽّیث ؼىاهوؿ ؾاٌوث و ایوى هعوال
اوث ،پوه جًاوػ هعال هیباٌؿ ( .ابى ویًا);@? :9;?A ،
ّ.4بشسعیّوّاسصیابیّ
قویکكؾ ابى ویًا ؾق باب جًاوػ قا هی جىاو ال وه شًبه هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾ:
 .9ابىویًا ؾقوا ٟ٬با ٬كاق ؾاؾو ه٩هىم Cوقوؾ ي٩ه به کالبؿی ٤یك ال کالبؿ پیٍویى ؼوىؾ Bبوه ً٠وىاو ج١كیو٧
جًاوػ ،هك اؾ٠وای هكبوىٖ بوه ظٕوىق ي٩وه ؾق کالبوؿی ٤یوك ال کالبوؿ اولیوهاي قا بوه ً٠وىاو يوى٠ی جًاووػ
بكهیٌماقؾ ،ایى ؾق ظالی اوث که بكؼی ال ٨الو٩ۀ په ال ایٍاو با هٙكض واؼحى ؾو يى ٞيمول و ِ١ىؾ ي٩وه،
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ّ٬ؿ ؾاٌحهايؿ ِ١ىؾ ي٩ه و ٌکل ؾاؾو کالبؿی يىیى جىوٗ آو قا ال شكگۀ جًاوؽی بىؾو آو ؼواقز وواليؿ و ال
ایىقو ٌكٖ جًاوؽی بىؾو قا بالگٍث به کالبؿ هاؾی و ٘بی١ی ؾايىحهايؿِ (.ؿقالؿیى ٌیكالی)2-4 :7 ،1215 ،
ا
 .:چگىيگی ظؿوخ ي٩ه Dابىویًا بكاوان وًث ٨لى٩ی هٍاء ،هاؾه قا ؾق ٌکلگیكی ا٨كاؾ کاهال بوؿوو جوأذیك
يمیبیًؿ (چًاوکه اقوٙى ا٠ح٭اؾ ؾاٌث که هك ِىقجی به هك هاؾهای ج١ل ٫يمیگیكؾ) بلکه هوؿ٠ی اووث ؾق شكیواو
هىحی یا٨حى ،هن اٙ٠ای ِىقت ال شايب واهبالّىق اذكگوفاق اووث و هون هواؾۀ هىوح١ؿ ِوىقت ،ي٭وً ؾاقؾ.
بًابكایى ال يگاه ایٍاو ؾق ٨كایًؿ ظلىل ي٩ه ؾق کالبؿ بایؿ ابحؿا لهیًۀ ظلىل ي٩ه (که هماو کالبؿ اوث) ههیا باٌؿ و
وسه ي٩ىی هحًاوب با آو کالبؿ ال شايب واهبالّىق به او اٙ٠اء ٌىؾ .با ایى ج٩ىیك ،وشىؾ پیٍویًی ي٩وه کوه بوه
ً٠ىاو یکی ال هبايی اهل جًاوػ هعىىب هیٌىؾ ،ايکاق هیگكؾؾ ،اهوا بوا ایوى ظوال هًوىل بكؼوی ابهاهوات بوا٬ی
هیهايؿ ،ال شمله ایًکه ؾق يهایث ي٩ه اٙ٠ا ٌؿه که ال شايب ٠لث ه٩اق( ٪واهبالّوىق) بوه هواؾۀ هىوح١ؿ اٙ٠وا
ا
هیٌىؾ ،با آيکه ـاجا هصكؾ اوث چگىيه و ؾق ٘ی کؿام هكاظل ؾق يهایث جعثجوأذیك ٠وىاقْ هواؾی هايًوؿ هکواو،
ا
ا
ٌکل و ٤یكه ٬كاق هیگیكؾ و به ٠باقجی چگىيه اهك ـاجا هصكؾ با اهوك ـاجوا هواؾی پیىيوؿ بك٬وكاق هیکًوؿ .اهوا بكاووان
ا
ج٩ىیكی ؾیگك بكؼی ال اهل جًاوػ ه١ح٭ؿ هىحًؿ ي٩ه ،اِىال شىهك اوث و ؾق هىحی ؼوىیً بوه هوید يعوى بوه
هاؾه هكجبٗ يمیباٌؿ و ؾق يحیصه ي٩ه قا يىبث به بؿوِ ،ىقت يمیؾايًؿ Dال ایىقو ایى بیاو ابى ویًا به هید يعى با
بیاو اهل جًاوػ اقجبا٘ی يمییابؿ و ٌایؿ ال ایى شهث هالِؿقا با ٘كض ظكکث اٌحؿاؾی ؾق شىهك ،ظوؿوخ ي٩وه
ؾق شىن قا هٙكض يمىؾه و ؾق يحیصه اجعاؾ ي٩ه و بؿو قا جىشیه و جبییى کكؾه اوث .وی ؾق ایىباقه هیگىیؿ:
اوّالًفظّّ...لهاّجؼلكّراجیّبالبذوّوّالحشکیبّبیًهماّجشکیبّىبیؼیّاجعادیّوّاوّلکلّهًهـاّهـغّاالخـشّظشکـهّ
راجیهّشىهشّیهّّ...وّهماّهؼاّیخششاوّهىّالمىهّالیّالفؼلّوّدسشاتّالمىهّوّالفؼلّفیّکـلّيفـظّهؼیًـهّبـاصاءّ
دسشاتّالمىهّوّالفؼلّفیّبذيهاّالخاؿّهادامّجؼلمهاّالبـذيی (.هالفذساوّ5450وّّّ)2:ّ9

; .ابىویًا هعال بىؾو جًاوػ قا ال آو شهث هویؾايوؿ کوه ؾق ِوىقت ٬ائول ٌوؿو بوه وشوىؾ پیٍویًی ي٩وه،
يمیجىايین کركت و ج١ؿؾ ي٩ىن قا جىشیه کًین .ایى ي٭ؿ ابى ویًا هكچًؿ همکى اوث جمایم ٠كٔوی ي٩وىن قا هعوال
يٍاو ؾهؿ ،اها جمایم ٘ىلی ي٩ىن قا قؾ يمیکًؿ Dلیكا اهل جًاوػ هیجىايًؿ هوؿ٠ی ٌوىيؿ کوه ي٩وىن هویجىايًوؿ ال
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شهث ٌؿت و ٔ ٧١ؾاقای هكاجب و ؾقشات کمال باًٌؿ و ؾق يحیصه ج١وؿؾ ي٩وىن قا جىشیوه کًًوؿ .ایوى ؾقظوالی
اوث که هالِؿقا با ٘كض شىمايیةالعؿوخ بىؾو ي٩ه و ٬ائل ٌؿو به قابٙوۀ اجعوواؾ و ٠یًیووث وشوىؾی ي٩وه و
بؿو ،آيها قا يه ؾو وشىؾ هىح٭ل هًٕن ٌؿه بوه هون ،بلکوه یوك وشوىؾ واظوؿ ٌمكؾه و ال ایى شهث ظحی با ایصاؾ
ج١ؿؾ ي٩ىن ال شهث ٘ىلی هن جًاوػ قا هعال هیؾايؿ و بكاوان ایى اجعاؾ ،هعال بىؾو بالگٍث ال ظالث بال١٩ول
به بال٭ىه قا اذبات کكؾه و ؾق يحیصه هعال بىؾو جًاوػ قا به اذبات هیقوايؿ (.هالِؿقا)337-336 :1141،
ّ
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يحیصهّگیشیّ

ا
بكاوان آيچه گفٌث بایؿ گ٩ث اِىال يگكي ظاکن ؾق قوالۀ أعىیه ؾق قاوحای يگكي يىبث ايٕماهی هاؾه
و ِىقت ظکمث هٍاء اوث و ٌیػ با يمایً جّىیكی قوٌى ال ؾیؿگاه ٬ائالو به جًاوػ ؾق ایى قواله ،يه جًهوا
به ؾيبال اقائۀ ؾیؿگاه ؼىؾ ؾق لهیًۀ وشىؾ یکساقچۀ ي٩ه و بؿو اوث ،بلکه همچًویى بوكآو اووث کوه ٬وائالو بوه
جًاوػ قا به ً٠ىاو هًکكاو وظؿت هیاو ي٩ه و بؿو که ظحی ؾق اوحؿاللهای ؼىؾ ٬اؾق به جىشیه آو يمویباٌوًؿ،
ي٭ؿ هیکًؿ ( .هك چًؿ ؾق بكؼی هىاقؾ ايح٭اؾات واقؾه ؾق ایى قواله جاظؿوؾی هماو ايح٭اؾات پیٍیًیاو ،البحوه بوه
ِىقجی هًٝن و واهاو یا٨حه اوث) اها هی جىاو هحى ایى قواله قا به ً٠ىاو هحًی هًىصن و ؾ٬ی ٫ؾق ظیٙوۀ بیواو و

ي٭ؿ ؾیؿگاههای اهل جًاوػ بكٌمكؾ.
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= C .هعال وىاء کاو ٨ی الًمول ايىايیا کاو و هى الًىػ او ظیىايی ا و هى المىوػ او يباجیوا و هوى ال٩ىوػ او شماؾیوا و هوى
الكوػ او ٨ی الّ١ىؾ و هى بال١که هى الفی ـکك ياه و او کواو الوی شوكم ٨لکوی کموا ـهوب الیوه ب١وٓ ال١لمواء B...
(ِؿقالؿیى ٌیكالی)76 :2 ،1215 ،
> .ابىویًا پیىيؿ هیاو ي٩ه و بؿو قا ظحی ؾق آذاق ٤یكالهیاجی ؼىیً ال شمله ٬ايىو هن بیاو يمىؾه و ال قابٙۀ شم به شومء
المايىوّفیاليب.989-AA ،
ّ
هیاو ي٩ه و إ٠ای بؿو هن وؽى هیگىیؿ .بًگكیؿ به کحاب
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هًابغّوّهآخزّ
 .1ابىویًا ( ،)1142سعالۀّامعىیه ،جّعیط و ه٭ؿهۀ هعمؿ ؼؿیىشن ،جهكاو :ايحٍاقات ا٘ال٠ات.
 ،)1252( ،_______ .0الؾفاء -ىبیؼیات ،جع٭ی ٫و١یؿ لائؿ و ٤یكه ،يص :٧ايحٍاقات هكٍ٠ی يص٩ی .
سعائلّابىعیًا ،به اهحموام ظلموی ٔویاء اولکوى ،اووحايبىل :ؾايٍوکؿه اؾبیوات
ّ
)1731( ،_______ .1
اوحايبىل.
 )1153( ،_______ .2الــًفظّهــىّکحـــابّالؾـــفاء ،جع٭یووو ٫ظىوووى ظىوووى لاؾه آهلوووی٬ ،ووون:
هكکومايحٍاقات الحاب ٟلمکحب اال٠الم االوالهی.
 )1161 ( ،_______ .3سعالۀّيفظ ،با ظىاٌی و جّعیط هىوی ٠میؿ ،ايحٍاقات ؾايٍگاه بى٠لی ویًا.
 )1151( ،_______ .4الًصاتّهىّالغشقّفیّالبعشّالظلمات،ه٭ؿهه و جّعیط هعمؿ ج٭ی ؾايً پوؤوه،
جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
 )1141(،_______ .5المبذأّوّالمؼاد ،به اهحمام ٠بؿالله يوىقايی ،جهوكاو :ايحٍواقات هىوىوۀ هٙال١وات
اوالهی.
 )1252 (،_______ .6الحؼلیمات٠ ،بؿالكظمى بؿوی٬ ،ن :هکحب اال٠الم اوالهی.
 )1164(،_______ .7اؽاساتّوّجًبیهاتٌ ،كض و .جصكیؿ اظمؿ بهٍحی٬ ،ن :ايحٍاقات بىوحاو کحاب.
 .15اقوٙى،1167،هحافیضیک،هحكشن ٌك ٦الؿیى ٌك ٦ؼكاوايی ،جهكاو :ايحٍاقات ظکمث.
 .11ا٨ال٘ىو.1165 ،دو ّسۀّآذاسّافالىىو ،جكشمه هعمؿظىى ل٩ٙی ،شلؿ  ،1جهكاو :ايحٍاقات ؼىاقلهی.
 .10جیلىق ،قیچاقؾ،1157 ،هابؼذاليبیؼه ،جكشمه هعمؿشىاؾ قٔایی٬ ،ن :ايحٍاقات ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی.
 .11وصاؾی ،ش٩١ك ( ، )1151فشهًگّهؼاسفّاعالهی ،جهكاو :ايحٍاقات کىهً.
ياهۀّابىعیًا ،شلؿ  ،1گكؾآوقيؿه کًگكه هماقهیى ووال والؾت ابىوویًا
ّ
ّ
شؾى
٩ِ .12ا ،ـیبطالله (،)1162
( D1111همؿاو) ،جهكاو :ايصمى آذاق و ه٩اؼك ٨كهًگی ایكاو.
ِ .13لیبا ،شمیل ِاي١ی ،ؾقه بیؿی ،هًىچهك )1144 (،فشهًگّفلغفی ،جهكاو :ايحٍاقات ظکمث.
ِ .14لیبا ،شمیل( ،)1212المؼصنّالفلغفی ،بیكوتٌ :كکث ال١المیه الکحاب.
ِ .15ؿقالؿیى ٌیكالی ،هعمؿبى ابوكاهین ( )1132المبـذأّوّالمؼـاد ،ه٭ؿهوه و جّوعیط وویؿشالاللؿیى
آٌوحیايی و پیٍگ٩حاق ویؿظىیى يّك ،جهكاو :ايصمى ٨لى٩ۀ ایكاو.
 ،)1141( ،_________ .16هفاجیطّالغیب ،هعمؿ ؼىاشىی ،جهوكاو :هؤوىة هٙال١ات و جع٭ی٭ات ٨كهًگی.
 ،) 1215 ( ،_________ .17العکمةّالمحؼالیة ّفیّاالعـفاسّاالسبؼـةّالؼملیـة ،بیوكوت :ؾاق اظیاءالحكاخ ال١كبی.
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 .05گاجكی ،ؾبلیى .کی .وی ،)1153( .جاسیخّفلغفۀّیىياو ،جكشمه ههؿی ٬ىام ِ٩كی ،شلؿ  ،1جهكاو٨ :کك قول.
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فهشعثّيغخه
 .00ههؿوی ،یعیی (،)1111
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