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واکاوی وى از دیه به مثابه ذاتی متعیه و فراطبیعی با تکیه بر آراء مالصدرا

همراه با وقدی بر دیدگاه فروید*
چکیذهّ
ا٠ح٭اؾ به ؾیى ي٭ٍی ههن ؾق هً١اؾاقی ليؿگی ايىاوها ای٩ا هیکًؿ Dال ایوىقو ايؿیٍومًؿاو بىویاقی بوه بكقووی
ؼاوحگاه ؾیى پكؾاؼحهايؿ Dبه٘ىقیکه گكوهی ال ايؿیٍمًؿاو ه١ح٭ؿ هىحًؿ ایوى ًّ٠وك هً١وابؽً بوه ليوؿگی،
هًٍأیی الهی و هاوقایی ؾاقؾ و بكؼی ؾیگك آو قا بٍكی و بكآهؿه ال جىهموات ايىواوها هیؼىايًوؿ .هالِوؿقا ال
يمایًؿگاو ه١ح٭ؿ به ؾیؿگاه اول و ٨كویؿ ٘ك٨ؿاق ايؿیٍۀ ؾوم اوث .ایى يىٌحاق با واکاوی ؾیى و اواهك الهی با جکیوه
بك آقاء هالِؿقا٨ ،اق ٢ال اؼحال٨ات هبًایی ايؿیٍۀ ِؿقا و ٨كویؿ ،آٌکاق هیوالؾ که هىحۀ هكکمی ج٩اوت ؾیؿگاه
هىحیًٌاوايۀ ِؿقایی و قواوًٌاوی ٨كویؿ ؾق هىقؾ ؾیى ؾق پاوػ به ایى پكوً يه٩حه اوث کوه آیوا ؾیوى ،ـات
هح١یى و هىح٭ل ال ـهى بٍك ؾاقؾ یا يه ال هًٝك هىحیًٌاوايۀ ِؿقایی پاوػ به ایى پكووً هربوث و ال ؾیوؿگاه
قوايًٍاوايۀ ايىاوگكای ٨كویؿ پاوػ به آو هً٩ی اوث .ایى يىٌحاق ،جعلیلی ٨لى٩ی ال هًٍأ ؾیى و اواهك و يوىاهی
آو ال ٘كی ٫بیاو ٠لن الهی و جبییى هٙاب٭ث ؾیى و يٝام اظىى با ٠لن الهی با جکیه بك آقاء هالِؿقا اقائه يموىؾه و
اذبات هیکًؿ که ؾیى ،ـاجی هح١یى و هىح٭ل ال جىهمات بٍكی ؾاقؾ .وسه بك هماو اوان ،ؾیؿگاه ٨كویوؿ هبًوی
بك هىهىم ايگاقی ؾیى و الماهات ؾیًی قا ي٭ؿ هیکًؿ.
واژگاوّکلیذی :ـاتايگاقی ؾیى ،جىهنايگاقی ؾیى٠ ،لن الهی ،يٝام اظىى ،هالِؿقا٨ ،كویؿ.
� جاقیػ ؾقیا٨ث1175/11/06 :
 .9اوحاؾیاق ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ

جاقیػ پفیكي1176/15/14 :
airajinia@um.ac.ir
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همذههّ
ؾیى به ً٠ىاو ؾ٤ؿ٤ه ای که بٍك ال ؾوقاو ها٬بل جاقیػ جاکًىو بكای هً١اؾاق يمىؾو ليؿگی ؼىؾ به آو وابىوحه بوىؾه
اوث ،ؾق هٙال١ات ٠لىم ايىايی ال اهمیحی بىیاق بكؼىقؾاق اوث .پكؾاؼث بوه ؾیوى و ؾیىًٌاووی و ؼاووحگاه
ؾیى پیً ال ؾوقۀ قيىايه چًؿاو اهمیث يؿاٌث Dلیكا ٠لن پیٍك٨ث ٬ابلجىشهی ؾق ٤كب يکكؾه بىؾ جا ج١واقْ
هیاو ٠لن و ؾیى ؾق اقوپا آٌکاق ٌىؾ .اها با ؾوث یا٨حى بٍك به پیٍوك٨ثهای جکًىلىژیوک ایوى هىوئله اهمیوث
بیٍحكی یا٨ث Dلیكا ال وىیی هىیعیث و کلیىا ؾق ٬كوو ووٙی پیٍك٨ثهای ٠لمی قا هؽال ٧آهىلههوای ؾیًوی
هیؾايىحًؿ و ال وىی ؾیگك ٜهىق ايؿیٍههای کايث و ؾکواقت و اِوكاق بوه ٠٭ولگكایوی بٍوك (قک .ؼىوكوپًاه،
٬ D125-103 :1170كبايی )150-123 :1162 ،ایى جىهن قا ؾق بكؼی ج٭ىیث يموىؾ کوه ايؿیٍوۀ ايىواو بوكای
جأهیى يیالهای ؼىیً کا٨ی اوث و ؾیى اهك هىهىهی اوث که ايىاوها بكای پك کكؾو ؼألهای قوظوی و قوايوی
ؼىیً به آو پًاهًؿه هیٌىيؿ .بًابكایى ؾق ؾیؿگاه ايؿیٍومًؿايی هايًوؿ ٨كویوؿ (قک٨ .كویوؿ )1175 ،و ؾوقکوین
(قک .ؾوقکین )1161 ،و هاقکه (قک .هاقکه )1167 ،قیٍههای قوايی ،شاه١هًٌاؼحی و اشحما٠ی بوكای ؾیوى
ايؿیٍیؿه ٌؿ .هكچًؿ جىهن ؾايىحى ؾیى ؾق ه٥كب لهیى ٘ك٨ؿاقايی یا٨ث ،اها ؾق هٍك ٪لهیى ال ؾیؿگاه هحکلماو
و ٨یلىى٨او اوالهی ،ؾیى ،وا١٬یحی وقای ـهى بٍك ؾاقؾ که يه جًها بیاوکًًؿۀ اواهك و يىاهی الهی اوث بلکوه او قا
بهوىی و١اؾجی که ؾق پًؿاق يمیگًصؿ يیم هؿایث هیکًؿ .هكچًؿ جاکًىو يىیىًؿگاو بىویاقی ؾق ظوىلۀ ؾیوى و
ؼاوحگاه آو ،ه٭االت و کحابهای هح١ؿؾی يگاٌحهايؿ که ال لوایای هؽحل ٧جىهنايگاقی هًٍأ ؾیى قا بكقووی و
ي٭ؿ کكؾهايؿ Dاها هًىل ایى هىئله ال لوایایی ؾیگك ٬ابلبكقوی اوث .ایى يىٌحاق يیم ال هًٝكی هح٩اوت هیکىٌوؿ
با جعلیل ٨لى٩ی و هىحیًٌاوايۀ ِؿقایی هًٍأ ؾیى و اواهك و يىاهی آو قا بكقوی يمىؾه و با اذبوات ایىکوه ؾیوى
ـات هح١یى و هىح٭ل ال ـهى ايىاو ؾاقؾ ،به اٌکال ٨كویؿ هبًی بك جىهنايگاقی ؾیى پاوػ ؾهوؿ .ال ایوىقو ایوى
پژوهً به واکاوی ؾیى ال ؾو ؾیؿگاه هؽال ٧هیپكؾالؾ Dال یک وى با اوح٩اؾه ال آقاء ٨لى٩ی هالِوؿقا -ال هیواو
ا
٨یلىى٨او اوالهی -هًٍأ ؾیى قا جعلیل هیيمایؿ و اذبات هیکًؿ که ال ؾیؿگاه هىحیًٌاوايه اوال Dؾیى یوک ـات
هح١یى و هىح٭ل ال ـهى بٍك اوث و ذايیأ اواهك و يىاهی الهی ،بیواوگوك ظ٭ی٭وث اقجبا٘وات هىشوىؾات ؾق يٝوام
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اظىى اوث و پًؿاق و جىهن پًؿاٌحى آيها ؼٙاوث .وسه ؾیوؿگاه ٨كویوؿ قا -ال هیواو ايؿیٍومًؿاو ٤كبوی -بوه
ا
ا
اشمال ،بیاو و ي٭ؿ هیيمایؿ که اوال Dؾیى يمیجىايؿ یک جىهن باٌؿ و ذايیا Dاواهوك و يوىاهی الهوی آوگىيوه کوه او
پًؿاٌحه اوث٤ ،یك وا١٬ی يیىحًؿ.
ّ.1جؼشیفّدیىّ
ج١كی ٧ؾیى ال ؾیكلهاو با ؾٌىاقی همكاه بىؾه اوث (هیوىم )01 :1165 ،و ایوى ؾٌوىاقی جواکًىو اؾاهوه ؾاقؾ و ؾق آذواق
هح٩کكاو هؽحل ٧به جّ٩یل ؾق هىقؾ ٠لث ؾٌىاقی آو و قاه ظلی بكای اقائۀ ج١كی ٧ال آو بعد ٌؿه اووث کوه جٍوكیط
آو ؾق ایى هصال يمیگًصؿ .شىاؾی آهلیٌ D05 :1161 ،صا٠ی ليؿً٨ D10 :1165 ،اییّ )110 -114 :1153 ،
هالِؿقا يیم ؾق آذاق ؼىؾ به جبییى هً١ای ؾیى پكؾاؼحه اوث .او ؾق آذاق هؽحل ٧ؼوىؾ ه١ح٭وؿ اووث ؾیوى ؾق
ل٥ث بههً١ای ٠Cاؾت و ٌأو Bو يیم Cشما Bو ٘Cا٠ث Bبهکاق هویقوؾِ( 1وؿقالؿیى ٌویكالی 37 :2 ،1165 ،و
 D175همى )311 ،353 :0 ،1161 ،و هً١ای اِٙالظی ؾیى ؾق يٝك او Cهماو اوحىالم يىبث بوه اواهوك ٌوكٞ
ؾق ٜاهك و جىلین يىبث به اظکام ظ ٫ج١الی ؾق با٘ى اووثِ( B.وؿقالؿیى ٌویكالی )171 :2 ،1165 ،وی ؾق
پاقهای ؾیگك ال ٠باقات هیگىیؿC :ؾیى -که شم ٟآو اؾیاو اوث -بههً١ای ٌكی١ث و ٬ايىو ِاؾق ٌؿه بهواووٙۀ
قوىالو الهی

اوث( Bهماو )72 :و ؼؿاويؿ ایى اهك الهی قا بهواووٙه ٨كٌوحگاو بوك ايبیواء يوالل هیکًوؿ.

(ِؿقالؿیى ٌیكالی)153 :1145 ،
هالِؿقا همايًؿ ؾیگك ظکیماو ،جأهیى ه١اي و ه١واؾ ايىواوها قا ؾلیول ايومال ؾیوى هیؾايوؿ (ِوؿقالؿیى
ٌیكالی 065 :0 ،1161 ،و  )171و اللهۀ جٍکیل اشحما ٞو ج١اوو و هٍاقکث ا٨كاؾ با یکؿیگك قا وشوىؾ ٬وايىيی
هیؾايؿ که بحىايؿ قوابٗ اشحما٠ی و ليؿگی ايىاوها قا واهاو بؽٍؿ که ال ؾیؿگاه او ایى ٬ايىو هماو ؾیوى اووث.
(هماو )116 :2 ،البحه وی به ایى اهك يیم جّكیط هیکًؿ که هؿ٤ ٦ایی ؾیى ،قوايؿو ايىاو به ٬كب الهی اووث
و واهاو یا٨حى ليؿگی بٍك جىوٗ ؾیى اهكی اوث که ؾق پكجى ایى ٬كب الهی هً١ا هییابؿ( .هماو)245 :0 ،
ا
ج١كی ٧هالِؿقا ال ؾیى جًها ؾيیاگكایايه و یا ِك٨ا آؼكتگكایايه يیىث ،بلکوه شواه ٟهوك ؾو اووث و ؾیوى قا
هصمى٠های ال ٬ىايیًی هیؾايؿ که هن ليؿگی ؾيیایی قا واهاو هیبؽٍؿ و هن ايىاو قا به و١اؾت اؼكوی و ٬وكب
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الهی هیقوايؿّ .
ّ.2هؼًایّاىالقّراتّبشّدیىّ
با ج١كی ٧اِٙالظی ؾیى ال هًٝك هالِؿقا قوٌى ٌؿ کوه او ؾیوى قا پؿیوؿهای ال شايوب ؼؿاويوؿ هیؾايوؿ کوه
ؼاوحگاه آو هاوقاء ٠الن ٘بی١ث اوث و ايمال و جبلی ٣آو جىوٗ قوىالو الهی اووث .ؾیوؿگاه هالِوؿقا ؾق لهوكۀ
ؾیؿگاه کىايی ٬كاق هیگیكؾ که ؾیى قا پؿیؿهای ٠یًی هیؾايًؿ که ـات و وا١٬یث هىح٭ل ال ـهى بٍك ؾاقؾ و با يٝك
به ه١ايی بهکاق ق٨حه ؾق هىقؾ پؿیؿه ،یکی ال ه١ايی پؿیؿه بك آو ا٘ال ٪هیٌىؾ:
 .1پؿیؿه ،بههً١ای هىشىؾات و اٌیاء هىشىؾ ؾق ٠الن ٘بی١ثD
 .0پؿیؿه بههً١ای هًّى٠ات و ؾوثواؼحههای بٍكیD
 .1پؿیؿه بههً١ای قؼؿاؾهای جاقیؽی که ؾق اقجباٖ با ايىاو يمىؾاق ٌؿه اوثD
ا
 .2پؿیؿه بههً١ای آيچه که ؾق ٠الن ه١ايی جع٭ ٫ؾاقؾ که ٤البا ؾق هحىو ٜهىق هییابؿ.
هً١ای چهاقم پؿیؿه هكبىٖ به يّىَ ؾیًی اوث .بكاوان ایى ؾیؿگاه ،يّىَ ؾیًوی ال وا١٬یحوی ظکایوث
هیکًًؿ و با جبییى هىحیًٌاوايه ای که ؾق ایى پژوهً ال هًٝك هالِوؿقا ؾق هوىقؾ ؾیوى اقائوه هیٌوىؾ ،قوٌوى
ؼىاهؿ ٌؿ پؿیؿهای به يام ؾیى ؾق ٠الن هاوقاء ٘بی١ث بهِىقت هصكؾ ال هاؾه جع٭ ٫ؾاقؾ کوه ؾق ٠والن ٘بی١وث
بهِىقت هحىو ؾیًی ٜهىق یا٨حه اوث و گماقهها و هحىو ،جًملیا٨حۀ هماو ظ٭ی٭ث هىحًؿ .به ایوى هً١وا ؾیوى یوک
پؿیؿه اوث و ال وا١٬یث و ـاجی بكؼىقؾاق اوث Dظ٭ی٭ث آو ؾق هاوقاء ٠الن ٘بی١ث و ق٬ی٭ۀ آو ظ٭ی٭ث ؾق ٠والن
٘بی١ث ٠یًیث ؾاقؾ.
بكؼىقؾاقی ؾیى ال ظ٭ی٭ث ،يٍايۀ آو اوث که ؾیى ؾاقای ـات اوث .بكؼی همکى اوث به ؾالیلی ال ٬بیل٠ :ؿم
قاهیابی ايىاو به ـات یک پؿیؿه و ج٥ییك یا٨حى پؿیؿه ؾق اذك ؾگكگىيیهای ٘بی١ی و اقاؾی ،يىبث بوه جع٭٫ؾاٌوحى
ـات بكای ؾیى جكؾیؿ کًًؿ ؾق ظالیکه ؾلیل اول و وىم که هىشب ایى جكؾیؿ ٌؿه اوث ،هكبىٖ به ظ٭ی٭وث ؾیوى
ا
يیىث بلکه ال ياظیۀ ٨ا٠ل ًٌاوا قغ ؾاؾه اوث .جىٔیط ایىکه بكاوان ؾلیول اول اِوىال همکوى اووث ايىواو
يحىايؿ ظ٭ی٭حی به يام ؾیى قا کٍ ٧کًؿ و بك هبًای ؾلیل وىم په ال کٍ ٧وشىؾ ظ٭ی٭حوی بوه يوام ؾیوى ،همکوى
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اوث ج٩اویك هؽحل٩ی ال آو اقائه ؾهًؿ و وشىؾ ایى ج٩اویك هح٩اوت ال آوقووث که ايىاو به هموۀ ظ٭ی٭وث ؾیوى
ؾوحكوی و اظا٘ه يؿاقؾ Dال ایوىقو بهِوىقت ١ٙ٬وی يمیجىايوؿ ـات ؾیوى قا هٍوؽُ يمایوؿ و بكاووان يوىٞ
شهاو بیًی و ا٘ال٠اجی که ال شهاو و اوحايؿاقؾهای ج٩ىیكی ؾاقؾ به ج٭كیك ٬كائث ال پؿیؿهای چىو ؾیى هیپكؾالؾ.
ؾق يحیصه بًابك ؾالیل پیًگ٩حه ؾیى هیجىايؿ وا١٬یث ذابحی باٌؿ که ؾق ظؿ جىاو بٍك ج٩ىیك و جبییى ٌىؾ.
ؾلیل ؾوم يیم ؾق هىقؾ ؾیى ٬ابل٬بىل يیىث Dلیكا ؾیى اهكی ؾاقای اِىل ذابث اوث که ؾق ظیٙۀ اؼحیاق بٍك ٬كاق
يؿاقؾ جا با ايحؽاب اقاؾی ؼىؾ آيها قا ج٥ییك ؾهؿ .هنچًیى ؾیى پؿیؿهای هاؾی يیىث که ؾق اذك ج٥ییوك ٘بی١وث ،هواؾۀ
آو ج٥ییك کًؿ ،بلکه اقاؾۀ الهی بك آو ٬كاق گك٨حه اوث جا ؾیى بكاوان ٙ٨كت بٍك ٘كاظی ٌوىؾ و ال آيصوا کوه ٙ٨وكت
بٍك ج٥ییك يمیکًؿ ،ایى ؾیى يیم ؾوثؼىي ج٥ییك يمیٌىؾ .ؾق اؾاهۀ پژوهً به ایى هٙلب پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.
ؾلیل وىم يیم با٘ل اوث Dلیكا وشىؾ ج٩ىیكهای هح٩اوت و هحکرك ،ؼىؾ ؾلیل بك وشىؾ یک اهك هٍوحكک هیواو
ج٩اویك اوث که آو اهك هٍحكک همكاه با ؾالیل هحا٨یمیکی بك وشىؾ آو ،وشىؾ ٠یًی ؾاقؾ.
بًابكایى ال هًٝك قئالیىحی ؾیى ؾاقای ظ٭ی٭ث ٠یًی و ـات اوث Dلیكا:
 .1ؾیى ،هىح٭ل ال ـهى ٨ا٠ل ًٌاوا و پیكواو و ه٩ىكايً ،وشىؾی ٠یًی ؾاقؾD
 .0اؾیاو هًىىغ و شاوؾايه ؾق ٘ىل جاقیػ هحکرك و هحمایم ال هن بىؾهايؿD
 .1اؾیاو ؾاقای پیام بىؾه و گماقههای آيها ال ؾاللث و ّ٬ؿ هحکلن بكؼىقؾاق هىحًؿD
 .4ايىاو هی جىايؿ با اوح٩اؾه ال ـهى و ابماقهای ٨هن به ؾقک ه٭ّىؾ ٌاق ٞيائل آیؿٌ( .صا٠ی ليوؿ:1170 ،
ّ)75-67
ّ.3دیىوّجىهنّیاّظمیمثّ
وا ٟ٬ايگاقی ؾیى و یا جىهنپًؿاقی آو هىئلهای اوث که ايؿیٍمًؿاو ؾق هىقؾ آو اج٩ا ٪يٝك يؿاقيؿ .ؾق ایى لهیًوه
وه ؾیؿگاه قا هیجىاو يامبكؾ:
 .1ـاتايگاقی ؾیىD
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 .0هىهىمايگاقی ؾیىD
 .1ؾیى ،ايگاقۀ پؿیؿاقی ال ٨هن و ٠مل ؾیىؾاقاوّ.
الف)ّراتّايگاسیّدیىّ:ؾق ایى يگكي ،ؾیى ،ظ٭ی٭حی هىح٭ل ال پیكواو آو و ايىاوها بوهً٠ىاو ٨ا٠ول ًٌاووا
لعا ٚهیٌىؾ و یک ؾیى هیجىايؿ ال ؾیگك اؾیاو هحمایم ٌىؾ .ایى ؾیؿگاه بیً ال همه ؾق ؾیؿگاه ٬ائالو به الهیات
وظیايی ؼىؾيمایی هیکًؿ .ؾیؿگاه هالِؿقا ؾق ایى گكوه ٬كاق هی گیكؾ.
ب)ّهىهىمايگاسیّدیىّ:ؾق ایى ؾیؿگاه ،ؾیوى چیومی شوم جؽیول و جوىهن ياٌوی ال شهول و جوكن و اوهوام
ّ
ايىاوهای بیماق يیىث و بكای چًیى ؾیًی يمیجىاو ـات هىح٭ل و ظ٭ی٭ی ؾق يٝك گك٨ث .ا٨وكاؾی هايًوؿ ٨كویوؿ،
کًث ،هاقکه ،ؾوقکین به ایى ؾیؿگاه ه١ح٭ؿ هىحًؿ .ایى ا٨كاؾ به ج٩اوت هیاو اؾیاو کمحك جىشوه کكؾهايوؿ( .همواو:
 )A8-A9ا٨موو بكآو ؾق ٠كِۀ ٨لى٩ه ،ايؿیٍمًؿاو ه١اِكی چىو ٨یلیسه با جمىک به هكهًىجیک و ٨لى٩ۀ لباو
(٨یلیسه )9:8 :9;@: ،و کیىپیث (قک )Cupitt, 1990: 193 .با ؼىايٍوی هحموایم ال ايؿیٍوههای ٨یلىوى٨او
هؿقو بهؼّىَ يیچه به ي٩ی ياواٟ٬گكایی آهىلههای ؾیًی پكؾاؼحهايؿ.
پذیذاسیّاصّفهنّوّػملّدیىداساوّ:ؾق ایى قویکكؾ ،ؾیى يه ظ٭ی٭حی هىح٭ل ال پیكوايً ؾاقؾ و
ّ
ز)ّدیىوّايگا ّسۀّ
يه جىهن و جؽیل اوث ،بلکه ظ٭ی٭ث آو قا هماو ٨هن و ٠مل ؾیىؾاقاو جٍکیل هیؾهؿ .ؾیى ال ایى هًٝك ؾق ظال
ٌؿو اوث و هحًاوب با ج٥ییكات ایصاؾ ٌؿه ؾق لهاوهای هؽحل ،٧هحعىل و جىوٗ پیكواو آو بالوالی هیٌىؾ.
(هماو )@:-@< :ایى ؾیؿگاه قا به قوٌوً٩کكايی چوىو ووكوي (،1156 D054-056 ،30-34 ،152 :1151
 ) 00-02و هصحهؿ ٌبىحكی (112 :1157 D34-35 :1160و  )157هیجىاو يىبث ؾاؾ.
ال هیاو وه ؾیؿگاه ٨ى ،٪ـاتايگاقی ؾیى ال ؾیؿگاه ِؿقا به ً٠ىاو ؾیؿگاه هؽحاق ایى پژوهً جعلیل و اذبوات
هیٌىؾ و جىوٗ آو ،ؾیؿگا هىهىمايگاقی ؾیى -که ٨كویؿ یکوی ال ه١ح٭وؿاو بوه آو اووث -ي٭وؿ هیٌوىؾ .ؾیگوك
ؾیؿگاههای ق٬یب ایى يٝكیه يیم به ؾلیل وشىؾ ي٭ؿهایی بك آيها هىقؾپفیكي ؼؿاباوقاو يیىحًؿ که جّ٩یل ي٭ؿ آيها
ا
ؾق ایى ه٭ال يمیگًصؿ ،اها اشماال ؾق ؼّىَ ؾیؿگاه ياواٟ٬گكایايی چوىو ٨یلیوسه و کیىپیوث هیجوىاو گ٩وث
ؾیؿگاه ایى ؾو ايؿیٍمًؿ يى٠ی پلىقالیىن ه١ك٨حی قا ؾق بكؾاقؾ و ؾق يهایث به هناقلی ؾیىبواوقی و ؼكا٨هپكووحی
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هًصك هیٌىؾ که هىقؾ پفیكي ؾیىؾاقاو يیىثِ( .اؾ٬ی)112 :1173 ،
ؾیؿگاه وكوي و ٌبىحكی يیم هكچًؿ به ـاجی هىح٭ل به يام ؾیى ه١ح٭ؿ اوث ،اهوا يٝكیوۀ آيهوا يیوم هؽوؿوي
اوث Dلیكا بكهبًای ؾیؿگاه ایٍاو ،ؾیى ال ؼٙا و جعكی ٧هّىو يؽىاهؿ بىؾ که ایوى اهوك يیوم ؾق شایگواه ؼوىؾ
هكؾوؾ ٌمكؾه ٌؿه اوث٠( .باوی)99: :9;@9 ،
راتايگاساوّ
ّ.4دیىّوّيمؼّداللحیّآوّدسّايگا ّسۀّ ّ
هحى ؾیًی ظاکی ال ظ٭ی٭حی اوث که ال آو جًملیا٨حه اوث و بهيعىی بك آو ظ٭ی٭ث ،ؾاللث هیکًوؿ .هؽوا٘بیى
هؽحل ٧با وٙىض اؾقاکی هح٩اوت ،الیههای هً١ایی ؾق وٙىض هؽحل ٧قا ال ایوى هوحى کٍو ٧هیکًًوؿ .ؾیوؿگاه
هالِؿقا قا هیجىاو ؾق لهكۀ یکی ال ا٬ىاهی ؾايىث که پؿیؿهها قا ال ظید ؾاللحی و ٤یكؾاللحی بىؾو آيها جؽلیل
کكؾهايؿ .ایى ؾوحهبًؿی به ٌكض ـیل هیباٌؿ:

ً
ا
ّ.1پذیذۀّراجاّغیشّداللحی :ایىگىيه پؿیؿهها با جىشه به ٌكایٗ ،هً١ا و ه٩هىهی قا هًح٭ل هیکًًؿ ،اها ـاجا و هىح٭ل
ا
ال ٌكایٗ ،ؾاللحی يؿاقيؿ هايًؿ چكا٬ ٢كهم که ـاجا ؾاللحی يؿاقؾ ،اها ؾق بىحك قاهًمایی و قايًؿگی هً١ا هییابؿ.

ّ.2داللثّفعىایی :که ؾق لباو ٌ٩اهی ؾاللث بك اهكی هیيمایًؿ.
ّّ.3پذیذهّهایّهًقىؿّداسایّداللثّفعىایی :ؾق هحىو ه٭ؿن قؼؿاؾها و اهىقی وشىؾ ؾاقيؿ که ٨عىایی قا
هًح٭ل هیکًًؿ.
ؾوحۀ اول بفاجه هً١ایی قا هًح٭ل يمیکًؿ ،اها ؾو ؾوحۀ ؾیگك هًح٭لکًًؿۀ ّ٬وؿی هىوحًؿ و ال هیواو ؾو ؾووحۀ
اؼیك جًها گكوه آؼك اوث که ّ٬ؿ هحکلن قا هکحوىب و هٕوبىٖ يموىؾه اووث و همویى ٔوبٗ آو هىشوب ٌوؿه
هايؿگاق گكؾؾ و جا ظؿ همکى ال بكؾاٌثهای ؾلبؽىاهايه هّىو بمايؿ.
ؾیى یک پؿیؿۀ هًّىَ اوث که وشىؾ ؼاقشی آو با پیامآوقي که ظاهل وا١٬ی آو ؾیى بىؾه اوث ،اذبوات
هیٌىؾ .ظال همکى اوث هؽا٘ب ؾق ظیى بكقوی هحى و ؾقک آو چیمی هح٩اوت با آيچه که ؾق هحى ؾیوى آهوؿه
اوث٨ ،هن کًؿ یً١ی هیاو آيچه هحى ؾیًی ّ٬ؿ کكؾه و اؾقاک هؽوا٘بی کوه آو قا ؾقک هیکًوؿ ،جموایم و ٨اِوله
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .اها ایى ٨اِله هیاو ّ٬ؿ ؾیى و اؾقاک هؽا٘ب هىشب يمیٌىؾ که ؾیى بهً٠ىاو یک پؿیؿه و
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یک ـات ؼؿٌهؾاق ٌىؾ ،بلکه هىیث ؾیى و ایًکه ظ٭ی٭حی ؾاقؾ ،به شًبۀ هىحیًٌاؼحی ـات یوک يوُ هكبوىٖ
اوث و ؾقک هؽا٘ب ال ؾیى -که همکى اووث هًٙبو ٫یوا ٤یوك هًٙبو ٫بوا ّ٬وؿ و هوحى ؾیوى باٌوؿ -بوا شًبوۀ
ه١ك٨ث ًٌاؼحی ؾیى ؾق اقجباٖ اوث .بًابكایى ؾیى ؾاقای هحًی اوث که بك پیاهی ؾاللث ؾاقؾ و هحکلن ال آو هوحى
ّ٬ؿ بیاو هً١ایی قا ؾاٌحه اوث که گاه ؾاللثهای ؼىؾ قا با گماقههوای ايٍوایی و ؾووحىقال١ملی بیواو هیکًوؿ.
(هماو)A@-988 :
پذیذههاّدسّدیذگاهّفذساّ
ّ.5سابيۀّيظامّػلیّوّهؼلىلیّهیاوّ ّ
بكاوان هٙالب پیًگ٩حه ،هحى ؾیًی پؿیؿهای هًّىَ اوث که جىوٗ پیامآوقاو يالل ٌوؿه اووث و ال ظ٭ی٭وث و
ـاجی وقای ؼىؾ ظکایث هیکًؿ .ؾیى بكاوان هبايی هىحیًٌاوی هالِؿقا وا١٬یحی ؾق هاوقاء ٘بی١وث ؾاقؾ کوه ؾق
٠الن ٘بی١ث بهِىقت کالم ٌ٩اهی و یا کحبی ٜهىق يمىؾه (هالِؿقا ،)5 :5 ،1761 ،هحٕمى ّ٬ؿ هحکلن بوىؾه و
يّی ؾاقای ؾاللث ٨عىایی اوث .هحى اؾیاو به٘ىق ٠ام چًايچه جعكی ٧يٍؿه باًٌؿ و ٬كآو به٘ىق ؼواَ -کوه ال
جعكی ٧هّىو هايؿه اوث -ؾاقای ظ٭ی٭حی هىحًؿ که هحىو آيها بوكآو ؾاللوث ؾاقيوؿ و هوك ووٙعی ال هؽا٘بواو،
هحًاوب با ؾقک ؼىؾ به هً١ایی ال ال٩ا ٚآيها هًح٭ل هیٌوىيؿ٘ Dىقیکوه هؽا٘بواو لبوؿه هى٨و ٫بوه کٍو ٧ه١وايی
ژق٦جكی ال آيها قا ؾقک هیکًًؿ٠ .باقات هحى ه٭ؿوی چىو ٬كآو با ؾیؿگاه هىحیًٌاوايۀ هالِوؿقا بوك ظ٭وای٭ی ؾق
٠الن هاؾه و يیم بهِىقت ٠می٫جك ؾق الیههای هً١ایی ژق٦جك بك ظ٭ای٭ی ؾق ٠الن هاوقاء ٘بی١ث ؾاللث هیکًؿّ .
جعلیل ٠ىالن اهکايی که الیههایی ژق ٦جك ال ؾاللث هحًی چىو ٬كآو قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾهايؿ و ایى هوحى
جًملیا٨حۀ آو ظ٭ای ٫اوث ،بكاوان هبايی هىحیًٌاؼحی هالِؿقا یً١ی اِالث وشىؾ ،جٍکیک وشىؾ٠ ،لیوث،
بؿیى ٬كاق اوث:
٠ .9ىالن وشىؾ ؾق يگكي هىحیًٌاوی هالِؿقا بك هبًای اِالث وشىؾ (ِؿقالؿیى ٌویكالی:1 ، 1761 ،
 )212و اهکاو ٨٭كی و جٍکیک ؾق هكاجب هىحی (هماو D14 :1 ،هماوِ D127 :5 ،ؿقالؿیى ٌویكالی:1153 ،
 )064ؾاقای ٌؿت و ٔ ٧١بىؾه و هك هكجبۀ ٔ١ی٩ی ال وشىؾ ،يیالهًؿ هكجبهای ٬ىیجك ال وشىؾ اوث که هوا٨ى٪
آو ٬كاق ؾاقؾ و ایى ولىله هىشىؾات همکى به وشىؾی ؼحن هیٌىيؿ که وشىؾی هعٓ و ٠اقی ال هكگىيه ي٭ُ
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و ٠ؿم اوث و آو وشىؾ ظ٫ج١الی هیباٌؿِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی)14-12 :4 ،
٠ .:ىالن وشىؾی با جمام کركاجی که بهِىقت ٘ىلی و ٠كٔی ؾاقيؿ همه با یکؿیگك ؾق یک وشىؾ یکپاقچوه
هٍحكک هىحًؿ Dلیكا ایى وشىؾ ،اِل هىیث آيها قا جٍکیل هیؾهؿ و هماو هىیث ؾق هكاجب هؽحل ٧بهِوىقت
ٌؿیؿ و ٔ١ی ٧قغ يمىؾه اوث .بًابكایى هىشىؾات شهاو همه ؾق وشىؾ هٍحكک هىحًؿ و هكاجب پاییى وشىؾ بوه
هكاجب باالجك آو يیال ؾاقيؿ که ایى ،ؼىؾ ظاکی ال قابٙۀ ٠لی و ه١لىلی هیواو هكاجوب وشوىؾ اووث (ِوؿقالؿیى
ٌیكالیD1145،ال D20-21 :٧همىD1145 ،ب )21-20 :ال ایىقو شهاو یوک ليصیوكه و ٌوبکۀ بهون پیىووحۀ
هىحعکن اوث که ؼىاه به ِىقت ٘ىلی هیاو هكاجب آو (٠الن ٠٭ل و ٠الن هروال و ٠والن هواؾه) و ؼوىاه بوهيعى
٠كٔی هیاو پؿیؿههای یک هكجبۀ آو (هايًؿ پؿیؿههای هاؾی ٠الن هاؾه) جأذیك و جأذك وشىؾ ؾاقؾ.
ایى جبییى ال یک يٝام بهن پیىوحه بك اووان ؾیوؿگاه هح٭وؿم هالِوؿقا هبًوی بوك اِوالث وشوىؾ و وظوؿت
جٍکیکی آو اوث .ؾق ٠یى ظال ایى یکپاقچگی ؾق يٝام ٠الن بك اووان کروكات هٝواهك و جصلیوات هٙواب ٫بوا
اِالث وشىؾ و وظؿت ٌؽّی آو يیم ٬ابلجبییى اوث (ِؿقالؿیى ٌیكالی )125 :0 ،1761 ،بوؿیىهً١وا کوه
هماو قابٙۀ ٠لی و ه١لىلی هیاو هىشىؾات ،هیواو هٝواهك و جصلیوات وشوىؾ ؾاقؾ( .ؼىيؼوى ،وو١یؿی ههوك،
)31 :1171
; .بكاوان يٝام ٠لی و ه١لىلی ِؿ٨ه ای وشىؾ يؿاقؾ و ه١لىلی بؿوو ٠لث و بال١که پؿیوؿ يمیآیوؿ .ایوى
قابٙۀ ٬ىی ٠لی و ه١لىلی ؼىؾ بیاوگك يٝام اظىى اوث ،یً١ی بهِىقت پىیًی هیجىاو بوك اظىوى بوىؾو يٝوام
شهاو يیم اوحؿالل کكؾ Dلیكا اگك قابٙۀ ٠لی و ه١لىلی هیاو پؿیؿهها وشىؾ يؿاٌوث و ه١لوىل بوؿوو ٠لوث جاهوه
ا
هیجىايىث بهوشىؾ آیؿ و هح٭ابال ٠لث جاهه بؿوو ه١لىل ؾق شهاو جع٭ ٫ؾاٌث ،چًیى ليصیوكۀ ٬وىی ال ولىوله
ا
هىشىؾات ؾق ٠الن يبىؾ .ؾق ایى ِىقت اِىال شهاو ،يابىؾ ٌؿه و ظحی بكای یک لعٝه شهاو هىشىؾ يمیٌوؿD
لیكا ال هًٝك جّاؾ٨ی بىؾو پؿیؿهها ،هك لعٝه بكای هك پؿیؿۀ ه١لىلی ،ظٕىق بیيهایث پؿیؿه بوه ً٠وىاو ٠لوث
جاهه يه جًها هعحمل بىؾ ،بلکه جع٭ ٫هییا٨ث و ؾق ایىِىقت ؾیگك وًگ بك قوی وًگ بًا يمیٌؿ.
هالِؿقا بك قابٙۀ ٠لی و ه١لىلی بهِىقت ٘ىلی ؾق ٠ىالن هؽحل ٧و بهِىقت ٠كٔی ؾق ٠الن ٘بی١وث بوه
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ً٠ىاو جأییؿکًًؿۀ Cيٝام اظىى Bجّكیط هیکًؿ و ایى جأذیك و جأذك پؿیؿهها قا ٠اهل جع٭و ٫ؼیوكات ظوؿاکركی ؾق
٠الن هیؾايؿِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی)2-3 :6 ،1761 ،
 .2او ه١ح٭ؿ اوث يٝام اظىى بكآهؿه ال ٠لن ظ٫ج١الی اوث ،بًابكایى يٝن هىشىؾ ؾق ٠الن اهکواو اي١کوان
يٝن هىشىؾ ؾق ٠لن ظ ٫ج١الی اوث( .هماو)125 :0 ،
 .3ال يٝكگاه او وشىؾ پؿیؿهها و وشىؾ قابٙۀ ٠لی و ه١لىلی هیاو آيها با ش١ل بىیٗ هممهاو و بوا یوک اقاؾه،
جع٭ ٫یا٨حه اوث( .هماو )106 :1 ،بؿیى هً١ا که ایىگىيه يیىث هىحیبؽً پؿیؿهها ،ؼال٭ی بىؾه و قابٙۀ ٠لی
و ه١لىلی هیاو آيها جىوٗ هىحیبؽً ؾیگكی هع٭ٌ ٫ؿه باٌؿ .ؾق ایى يٝام ٠لی و ه١لىلی ظو٫ج١والی وشوىؾ
هًبىٗ قا بؿوو واوٙه هیآ٨كیًؿ و ایى وشىؾ با و١ۀ وشىؾی ؼىؾ ،ؾق هكاجوب هواؾوو ووكیاو هییابوؿ و ؾق هوك
هكجبهای هحًاوب با هماو هكجبه ،اظکام آو هكجبۀ ؼاَ قا ؾاقا هیٌىؾC .ظ٭ی٭ه الىشىؾ هؽحل٩ه الع٭ای ٫بعىوب
اؼحال ٦الماهیات االهکايیه المحعؿه کل هًها بؿقشه هى ؾقشاجه و هكجبوه هوى هكاجبوهِ( B.وؿقالؿیى ٌویكالی،
)A :9;>:
بًابكایى هك پؿیؿهای ؾق ٠الن بك پؿیؿهای هاوقاء ؼىؾ ؾاللث ؾاقؾ Dلیكا هك ه١لىلی ال ٠لحی يٍواو ؾاقؾ و هوك
٠لحی بك وشىؾ ه١لىلی هحًاوب با ؼىؾ ؾال اوث .الایىقو هحىو ه٭ؿن وظیايی -کوه جعكیو ٧يٍوؿهايؿ بوه٘ىق
٠ام و ٬كآو به٘ىق ؼاَ که هحًاوب با ٌكایٗ لهايی و اؾقاک ايىاوها ال ؾیى ؾق هك لهايی ٜهوىق یا٨حهايوؿ -بوك
هًٍأ ؼىؾ یً١ی ٠لن ظ٫ج١الی به يٝام اظىى و ٠لن به قوابٗ هیاو هىشىؾات ؾق ٠لن الهی ؾاللث ؾاقيؿ Dال ایى
قو ظ٭ی٭ث هحى ه٭ؿوی چىو ٬كآو ،هنچىو ٠لن الهی ؾق همۀ ٠ىالن وشىؾ جىكی ؾاقؾ.
ّ.5-5يظامّاظغى<ّايؼکاطّػلنّالهیّّ

هالِؿقا بك اوان ٠لن اشمالی ؾق ٠یى کٍ ٧جّ٩یلی ظ ٫ج١الی ه١ح٭ؿ اوث که ؼؿاويؿ پیً ال ایصاؾ اٌویاء
به وشىؾ ؼاَ آيها بهيعى هحمایم و ؾق ٠یى ظال بىیٗ ٠لن ؾاٌحه و بهً٠ىاو ٨ا٠ل بوالحصلی ٨ا٠لیوث ؼوىیً قا
٠یاو يمىؾه اوثِ( .ؿقالؿیى ٌیكالیD1145 ،ب )35 :بؿیىهً١ا که ٠لن ظ٫ج١الی به ـاجً ٠یى ـات اوووث
و همیى ٠لن به٠یًه هماو ٠لن او به اٌیاء اوث.
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٠لن ؼؿاويؿ به ـات ؼىؾ که به٠یًه هماو ٠لون او بوه هىشوىؾات اووث٠ ،لموی ظٕوىقی اووث Dلیوكا ؾق
جٍکیک ٘ىلی ،هك هكجبهای که ٠لث بكای هكجبهای وا ٟ٬هیٌىؾ ،يه جًها کماالت هكجبۀ هواؾوو ؼوىؾ قا ؾاقاووث
بلکه چىو ٠لث آو و ٬ىیجك ال آو اوث ال کماالت بیٍحكی يىبث بوه هكجبوۀ هواؾوو ؼوىؾ بكؼوىقؾاق اووث .ال
آيصاکه ٠لث يمؾ ؼىؾي ظأك اوث ،بًابكایى ظ٭ی٭ث ه١لىلی که کمال آو يمؾ ایى ٠لث وشىؾ ؾاقؾ يیم يمؾ ایى
٠لث ظأك اوث .بًابكایى ٠لن ظٕىقی ٠لث به ـات ؼىؾ هماو ٠لن ظٕىقی او به ه١لىل ؼىیً اوث.
ؾق وقای ایى هكاجب ،واشب ج١الی وشىؾ ؾاقؾ که ظ٭ی٭ث همۀ اٌیاء اوث (بىیٗالع٭ی٭ه کل االٌویاء) و ؾق
٠یى ظال ظ٭ی٭ث اٌیاء بهِىقت هحمایم ال یکؿیگك ؾق او ظٕوىق يؿاقيوؿ ،بوه٘ىقی کوه هىشوب جكکیوب ـات
واشب ج١الی ٌىيؿ (و لیه بٍیء هًها) بلکه ٠لن ظ ٫ج١الی به ؼىؾ با هماو بىا٘حی (اشمالی) اوث که ؼوىؾ
به ظ٭ی٭ث ؼىؾ که هماو ظ٭ی٭وث اٌویاء (ه١لىهوات) اووث٠ ،لون ؾاقؾ٠ .لون او بوه ظ٭ی٭وث جوکجوک اٌویاء
(ه١لىمها) به يعى هحمایم ال ؾیگكی اوث (٠لن جّ٩یلی) (هماو٠ ):?8-:?9 :> ،لن اشمالی ؾق ٠ویى کٍو٧
جّ٩یلی بكای ِؿوق ١٨ل کا٨ی اوث ،بؿوو ایًکه بكای ایصاؾ ا١٨الً ايگیمهای لایؿ بك ـات ؾاٌحه باٌؿ و ا١٨وال
او هماو ٜهىق و جصلی ـات اوث( .وبمواقی 135 :1145 ،و )304
ّ.2-5سابيۀّػلیّوّهؼلىلیّيظامّاظغىّوّاظکامّالهیّ

بًابك جىٔیعات ٬بلی ،آوچه ؾق ٠الن هاؾه جع٭ ٫هییابؿ ،بك اوان ٠لن پیٍیى الهی اوث که هماو ٠لن پیٍویى
ؾق ٠الن هاؾه به ِىقت ١٨لی جع٭ ٫یا٨حه اوث .ایى به آو هً١اوث که ظ ٫ج١الی پیً ال ایصواؾ ٠والن بوه هموۀ
هكاجب هىشىؾات به يعى بىیٗ و ؾق ٠یى ظال هحمایم ال یکؿیگك و يیم به قوابٗ ٠لی و ه١لوىلی هیواو آيهوا ٠لون
ؾاٌحه اوث Dال ایى قو به همۀ قوابٙی که هیجىايؿ ؾق شهث کمال ؼلل ایصاؾ کًؿ و یا ایًکوه هىشوب جکاهول و
ٌکى٨ایی ٙ٨كت بٍك ٌىؾ ،با ً٠ىاو ظكام يام بكؾه و همچًیى ال قابٙههای ٠لی که ٌکى٨ایی ٙ٨كت قا به اقه٥واو
هیآوقيؿ ،با ً٠ىاو ظالل یاؾ هیکًؿ .اوحعباب و کكاهث آو يیم هیجىايؿ جاب١ی ال هیماو کمال ٌکى٨ایی ٙ٨كت و
یا ؼلل ؾق ٌکى٨ایی آو باٌؿ که ٌؿت ظىى و ٬بط آيها به ايؿالۀ ظالل و ظكام يیىث.
بًابكایى گماقههای اؼباقی و ايٍایی که ؾق ٬كآو و قوایات بیاو ٌؿه و ال ٠لن الهی يٍأت گك٨حهايوؿ ،ظ٭وای٭ی
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هىح٭ل ال ـهى بٍك هىحًؿ که بك ظ٭ی٭ث قوابٗ ٠لی ٘ىلی و ٠كٔی هىشىؾات ؾاللث ؾاقيؿ و ؾق ٬الب اظکام،
بیاو ٌؿهايؿ و هىشبات جع٭ ٫ویك کمالی ايىاو قا ٨كاهن هیآوقيؿ.
ّ.6خاعحگاهّدیىّاصّدیذگاهّفشویذّ
٨كویؿ با ايکاق ؾیى به ً٠ىاو یک ظ٭ی٭ث و جىهن ؼىايؿو آو ،پیامآوق وکىالقیىن اووث .ؾق ايؿیٍوۀ او بٍوك بوه وظوی
ايبیاء و ؾیى ،يیالی يؿاقؾ و ؾیى ،اهكی هىهىم اوث٬( .كاهلکی٨ )110 :1154 ،كویؿ وه ٠اهول قا بوه ً٠وىاو ؼاووحگاه
ؾیى هىقؾ هؿا٬ه و بكقوی ٬كاق هیؾهؿ ٠ -1 :اهل قوايی جكن -0 ،اهیال وكکىب ٌؿۀ شًىی و ٠٭ؿه اؾیپ.
ّ.5-6ػاهلّسوايیّجشط

او ه١ح٭ؿ اوث بٍك بكای ظ ٛ٩شاو ؼىؾ به ؾیى قوی آوقؾه اوث Dلیكا جىاو قویاقویی با پؿیؿههای ٘بی١ی که او
قا جهؿیؿ هی کكؾ هايًؿ ویل و للمله و ٘ى٨او و هكگ قا يؿاٌحه اوث .ال ایىقو ؾیى به ً٠ىاو يى٠ی ؾ٨وا ٞـهًوی ؾق
ه٭ابل ایى پؿیؿهها بكای او آقاهً قا به اقه٥او آوقؾه اوث .وی بك ایى باوق اوث که ايىاوها ؾق گفٌحههوای ؾوق
به ؾلیل ٠ؿم بلى٠ ٢٭اليی ؼىؾ بكای ؾقاهاو هايؿو ال بالیای ٘بی١ی به ؾيبال جکیهگاهی بىؾيوؿ کوه آيهوا قا ظ٩وٛ
کًؿ ،هايًؿ کىؾکاو اهكولی که ؾق هىاشهه با هٍکالت به پؿق ؼىؾ پًاه هیبكيؿ ،آيها يیم ؼوىؾ قا يیالهًوؿ پوؿقی
يیكوهًؿ هیؾیؿيؿ و ال ایًصا بىؾ که ؼؿایی ٬ؿقجمًؿ و ظاهی قا ؾق ـهى ؼىؾ جؽیول يمىؾيوؿ Dلیوكا ايىواوهوا ؾق
ؾوقاو کىؾکی ،پؿق قا ظاهی ؼىؾ هی ؾیؿيؿ ،ؾق ؾوقاو بلى ٢يیم ؼىؾ قا يیالهًؿ پؿق و ظاهی بمقگحك و ٬ؿقجمًؿ که
هماو ؼؿاوث ،هیؾايًؿ .آيها بكای شلىگیكی کكؾو ال ؼٍن ؼؿاويوؿ کوه ؾق بالیوای ٘بی١وی ٜواهك هیٌوؿ بوه
٬كبايی و يؿبه و هؿیه به واظث او قوی هیآوقؾيؿ٨( .كویؿ )150-152 :1153 ،ال ایىرووجودخداویناسن 
دی بدی صورتیحققضد.
ّ.2-6اهیالّعشکىبّؽذۀّشًغیّوّػمذۀّادیپ

٨كویؿ بك ایى باوق اوث که با وكکىبی و واپه لؾگی اهیال شًىی ،اهكی به ً٠ىاو ؾیى و ا٠ح٭واؾ بوه ؼؿاويوؿ قغ
هیيمایؿ .ال ؾیؿگاه او ٤كیمۀ شًىی ا٬حٕاء هیکًؿ که جعث هك ٌكایٙی هكگاه جعكیک ٌؿ ،اقٔاء ٌىؾ ،اهوا ال
کىؾکی ایى هىئله ال وىی پؿق و هاؾق کًحكل ٌؿه اووث .ايىواو ال همواو ؾوقاو کوىؾکی آلاؾی و اؼحیواق بوكای
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اقٔاء ؼىؾ يؿاٌحه و ظحی ال ایى اهك هًٌ ٟؿه اوث به٘ىقیکه ؾق اشحما ٞبایؿ آلث شًىی ؼىؾ قا هن بسىٌوايؿ
و ایى اهك هًٍأ ایصاؾ ٠٭ؿههای قوايی ؾق ايىاو ٌؿه اوث٨( .كویؿ D117 :1135 ،همى)60 :1161 ،
الماهات اشحما٠ی ؾق ؾوقاو کىؾکی هعؿوؾیثهایی بكای ايىاو به وشىؾ آوقؾه و با ا٨مایً ووى کوىؾک ایوى
الماهات اشحما٠ی بیٍحك هن ٌؿه اوث و ال آيصا که الماهات اشحما٠ی با ٤كیمۀ شًىوی ج٭ابول ؾاقؾ ،لهوايی کوه
٤كیمۀ شًىی اوز هیگیكؾ ،ال وىی الماهات اشحما٠ی وكکىب هیٌىؾ و آو يیال قا به ؾقوو ايىاو بال هیگكؾايؿ.
(هال)55-60 :1126 ،
بًابكایى هیل شًىی ال قواو ؼىؾآگاه به قواو ياؼىؾآگاه هًح٭ل هیٌىؾ و ب١ؿ ال جصم ٟؾق آيصا و ٠ؿم قاهیابی
به ؼاقز هىشب هیٌىؾ ا٨كاؾی که ایى هیصايات قا وكکىب کكؾهايؿ ،به ِىقت ٌا٠ك و هًكهًؿ و پیواهبك ٜهوىق
کًًؿ .به ٠باقت ؾیگك ٌ١ك ،هًك و ج١الین ؾیًی ،يمىؾها و پؿیؿاقهای ٤كیمه شًىی وكکىب ٌؿه هىحًؿ .ال ایىقو
چىو ٌ١ك و هًك و پیاهبكی ه١لىل الماهات اشحما٠ی هىحًؿ ،چًاوچه قولی ایى الماهات وشىؾ يؿاٌوحه يباٌوًؿ،
ٌا٠ك و هًكهًؿ و پیاهبكی هن وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث٨( .كویؿٌ D00 :1146 ،اله)135-126 ،154 :1126 ،
٠٭ؿۀ اؾیپ يیم ال ویژگیهای هكاظل جعىل قوايی-شًىی اووث .بكاووان ٠٭وؿۀ اؾیوپ ،کوىؾک ،کٍوً
شًىی يىبث به والؿ شًه هؽال ً٩ؾاقؾ و ؾق ٠یى ایى که يىبث به پؿق  ٫ٍ٠هیوقلؾ ،اها ال او جكن ؾاقؾ و ال
ایى قو هیل شًىی ؼىؾ قا ؾق ه٭ابل پؿق وكکىب هیکًؿ .ؾق وا ٟ٬بكاوان ٨كٔیۀ ٨كویوؿ ؾق گفٌوحۀ بىویاق ؾوق
(ؾوقاو ها٬بل جاقیػ) پؿق٬ ،ؿقت هىلٗ بىؾه اوث و بهِىقت ايعّاقی وكپكووحی ا٨وكاؾ هؤيود قا بوه ٠هوؿه
ؾاٌحه اوث .پؿق بكای ظ٬ ٛ٩ؿقت ؼىؾ٨ ،كليؿاو پىك قا ال ؼىؾ ؾوق هیکكؾ و یا هیکٍث و پىكاو بكای ه٭ابلوه
با او هحعؿ ٌؿه و او قا به ٬حل قوايؿيؿ٨ .كویؿ الایى شكیاو يحیصه هیگیكؾ کوه ایوى شًایوث ،أوٙكابی ؾق بٍوك
ایصاؾ کكؾ که بك اوان آو أٙكاب ،اواهك و يىاهی اؼال٬ی جىجنپكوحی ٜهىق کكؾيؿ.
بًابكایى ٜهىق الماهات اؼال٬ی بؿیى ِىقت بىؾه اوث که پىكاو په ال کٍوحى پوؿق ،پٍویماو ٌوؿيؿ و بوه
شای پؿق ،ظیىايی قا بهً٠ىاو جىجن ٬كاق ؾاؾيؿ که ایى ظیىاو ،يماؾ قوض يگهباو ٘ای٩ه بىؾ و بكای آو ظكهوث ٬ائول
بىؾيؿ و البحه هك وال آو قا کٍحه و ولیمهای ال آو جهیه هیکكؾيؿ که همه بایؿ ؾق هكاون ولیمه ٌكکث هیکكؾيوؿ و
ال آو هی ؼىقؾيؿ .هكاون ٍ٠ای قبايی ؾق جًاٜك با ایى هكاون اوث .جىجن که قوض يگهباو ٘ای٩ه بىؾ،ؼؿای ٘ای٩ه
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ياهیؿه هیٌؿ٨( .كویؿ )9?@-9?A :9;A? ،ؾق يحیصه ٨كویؿ اواهك و يىاهی ؾیًی قا ياٌی ال جكن٤ ،كایم شًىوی
وكکىب ٌؿه و جىجنپكوحی هیؾايؿ.
ّ.7يمذّدیذگاهّفشویذّ
ؾیؿگاه ٨كویؿ ؾق ؾو وٙط ٬ابل ي٭اؾی اوث:
 .1ؾیى یک وا١٬یث و ـات هىح٭ل ال ـهى بٍك اوث و آوگىيه که ٨كویؿ جّىق هیکًوؿ وواؼحۀ ـهوى بٍوك و
اهكی هىهىم يیىث.
 .0اظکام (اواهك و يىاهی) الهی اهىقی وا١٬ی هىحًؿ و ال قابٙۀ وا١٬ی هیاو اٌیاء بكؾاٌث ٌؿهايؿ و آوگىيوه
که ٨كویؿ هیپًؿاقؾ ،هًٍأ قوايی يؿاقيؿ.
ّ.1-7دیىّیکّوالؼیثّوّراتّّهحؼیىّوّهغحمل

ايؿیٍمًؿاو بىیاقی ؾیؿگاه ٨كویؿ ؾق هىقؾ ؼاوحگاه ؾیى قا ي٭ؿ کكؾهايؿ که ؾق اؾاهه به ؾو ي٭وؿ هحًاووب بوا ایوى
يىٌحاق اٌاقه هیکًین .چًاوچه ؾیى یک جىهن باٌؿ بایؿ به ج١ؿاؾ ايىاوها ؾیى وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و هك که بایوؿ
بكای جأییؿ ايؿیٍه و ا٠مال ؼىیً به ؾیى هىهىم هىقؾ يٝك ؼى یً اقشا ٞؾهؿ ،لکى به جصكبه ذابث ٌؿه اووث
که هك ٨كؾی ا٠مال و ٠٭ایؿ ؼىؾ قا به ؾیى هىهىم و ٌؽّی ؼىؾ اقشوا ٞيمیؾهوؿ Dال ایوىقو ؾیوى یوک جوىهن
يیىث .ؾالیل ایى قویکكؾ بك اوان ایًکه ؾیى یک ـات هح١یى و هىح٭ل ال ـهى بٍك اوث ٠باقجًؿ ال:

ا
 .9ؾیى جأذیك ٠می٭ی بك ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی شىاه ٟؾاقؾ و ایى اهك يٍاو گك آو اوث که ؾیوى ِوك٨ا یوک

جىهن يیىث Dلیكا یک جىهن ال چًاو ٬ؿقجی بكؼىقؾاق يیىث که جأذیكی ژق ٦و هايؿگاق بك ليؿگی ايىاوها ؾاٌحه
باٌؿ ،به٘ىقی که ا٨كاؾ یک شاه١ه ؾق هىقؾ هى١٬یثهای هٍابه جىهن یکىاو ؾاٌحه باًٌؿ.
 .:بكؼی ه١ح٭ؿيؿ ال ٘كی ٫جکرك ٬كائات یک ؾیى هیجىاو بك ـات ه١یى و هىح٭ل ؾیى ال ـهى بٍك ،اوحؿالل
کكؾ به ایى بیاو که جکرك ٬كائات٨ ،٭ؿاو ـات هح١یى بكای ؾیى قا ج٭ىیث هیکًؿ ،ؾق ظالیکه بك٠که جکرك ٬كائات
ا
ال هحىو ؾیًی ؼىؾ هؤیؿ آو اوث که :اوال ـات ه١یًی بكای ؾیى وشىؾ ؾاقؾ که يا٬الو با همۀ اؼحال٨ی که بوا هون
ؾاقيؿ به آو ـات واظؿ و ه١یى قشى ٞکكؾه و هماو ـات ه١یى هًٍأ بكول بكؾاٌثهای هح٩واوت هیواو آيهوا ٌوؿه
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ا
اوث .ذايیا ه٩ىكاو ؾق ه٭ابل ق٬بای ؼىیً بكای اذبات اؾ٠اهایٌاو که ج٩ىیك چه کىی بوه وا١٬یوث يمؾیوکجوك
اوث به هماو ؾیى واظؿی که آو قا ج٩ىیك کكؾهايؿ -یً١ی یگايه هكش١ی که ه٩ىكاو آو قا جأییؿ هیکًًوؿ -اقشواٞ
ا
هیؾهًؿ .ذالرا هك یک ال ه٩ىكاو جالي هیکًًؿ که با اقشا ٞبه آهىلههای ؾیًی يٍاو ؾهًؿ که ؾیؿگاه آيها يىوبث
به وایك ؾیؿگاههای ه٩ىكاو به ِىاب يمؾیکجك اوثٌ( .صا٠ی ليؿ)98: :9;A: ،
ّ.2-7والؼیثّاواهشّوّيىاهیّالهیّ

با بكقوی يٝكیۀ وشىؾًٌاؼحی هالِؿقا اواهك و يىاهی الهی وا١٬ی هىحًؿ و ال ظ٭ی٭ث اٌیاء و قوابٗ هیاو آيهوا
پؿیؿ هی آیًؿ Dلیكا قابٙۀ ٠لی هىشىؾ ؾق ٠الن هاؾه به٘ىق ٘ىلی بك ٠للی باالجك ال ایى ٠الن ،و بهِىقت ٠كٔوی
بك ٠للی ؾق هماو هكجبۀ وشىؾی ؼىؾ آيها ؾاللث ؾاقيؿ .ظ٭ی٭ث ایى هىشىؾات (٠لثهوا و ه١لىلهوا) و قوابوٗ
هیاو آيها (قوابٗ ٠لی) ؾق يهایث به قابٙۀ ٘ىلی ٠لی به وشىؾ ظ ٫ج١الی ؼحن هیٌىؾ Dـاجی که به ظ٭ای٠ ،٫لون
اشمالی ؾق ٠یى کٍ ٧جّ٩یلی ؾاقؾ .ایى ٠لن ابحؿا ؾق لىض هع٩ى ،ٚوسه ؾق ٬الوب ٬وكآو ؾق ٠والن هواؾه جًومل
هییابؿ .ال آوشا که ٬كآو ،کحاب جؿویًی هًٙب ٫بك ٠الن جکىیى اوث ،ظ٭ی٭ث هىشىؾات و قوابٗ هیواو آيهوا ؾق
آو بهِىقت گماقه ،هع٭ ٫اوث .ال ایىقو گماقههای هٍحمل بك اواهك و يىاهی بكاوان هّالط و ه٩اووؿ قوابوٗ
ا
هیاو هىشىؾات ؾق ٬كآو بیاو ٌؿه اوث .ظاِل جعلیل ٨ى ٪آو اوث کوه :اوال هىشوىؾات و قوابوٗ هیواو آيهوا
ا
ا
وا١٬یث ؾاقيؿ و ذايیا ایى هىشىؾات و قوابٗ هیاو آيها ه١لىل ظ٭ی٭حی بكجك ال ؼوىؾ آيهاووث Dذالروا ایوى ظ٭وای٫
بكآهؿه ال ٠لن پیٍیى الهی اوث که آو يیم وا١٬یث ؾاقؾ .بًابكایى اواهك و يوىاهی الهوی وا١٬وی هىوحًؿ و پًوؿاق و
جىهن بٍك يیىحًؿ.
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يحیصّهگیشیّ
ؾق ايؿیٍۀ ِؿقایی ،ؾیى یک اهك واظؿ هًىصن اوث که بكآهؿه ال وا١٬یحی هح١الی به يام ٬وكآو ،لوىض هع٩وى ٚو
٠لن الهی اوث .ایى وا١٬یث چىو هىشىؾات هاؾی ؾق ظال ج٥ییك و جعىل يیىث ،بلکه چىو لىض هع٩ى ٚو ٠لن
الهی ال ظ٭ی٭حی ذابث و ژق ٦بكؼىقؾاق اوث .ایى ظ٭ی٭ث ذابث بكای کموال بٍوك ج١بیوه ٌوؿه اووث ،بًوابكایى
ظ٭ی٭ث آو هٙاب ٫با ظ٭ی٭ث ايىاو یً١ی ٙ٨كت او هیباٌؿٙ٨ Dكجی که ؾق هحىو ؾیًوی هوىقؾ ا٠ح٭واؾ او ال آو بوه
ً٠ىاو وا١٬یحی الیح٥یك یاؾ ٌؿه اوث .ال ایىقو ؾیى بكای ٙ٨كجی واظوؿ ،واظوؿ اووث و يىوبیحی ؾق آو وا١٬یوث،
وشىؾ يؿاقؾ .بكؼال ٦ایى ؾیؿگاه٨ ،كویؿ ؾیى قا جىهمی بیً يمیؾايؿ .ؾیؿگاه ٨كویؿ ؾق هىقؾ ؾیى ایوى اهکواو قا
٨كاهن هیوالؾ که به ج١ؿاؾ ايىاوها ؾیى وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ Dلیكا اظحمال یکىاو بىؾو ظکن وهمی همۀ ا٨وكاؾ ؾق
هىٔى٠ات هح١ؿؾ ؾیًی که هك ٨كؾی به جًهایی هصمى٠ۀ آيها قا به ً٠ىاو یک يٝام ؾیًی پفیك٨حه اوث ،بىیاق ايؿک
و بلکه يمؾیک به ِ٩ك هیباٌؿ .يىبیث ا٨كاؾ ؾق جىهن آيها ،يىبیث اؾیاو و ج١اقْ هیاو آيها قا به اقه٥او هیآوقؾ
و ا٨كاؾ بٍك قا به ظل ج١اقٔات وهموی واهوی ؾاقؾ کوه بوكای قوویؿو بوه کموال بٍوك هوید اقلٌوی يؿاقيوؿ.ظل
ا
ج١اقْهای وهمی و اظحماال جالي بكای هلحمم کكؾو ؾیگكاو به آيهوا ،يوه جًهوا ايىواو قا ال يیول بوه کموال ؼوىؾ
بالهیؾاقؾ ،بلکه هاي ٟال ؾوحیابی ؾیگكاو به کمال هیٌىؾ .بًابكایى کمال هٙلىب بٍك بكاوان ٙ٨كت وا١٬وی او،
ي٭ٍۀ قاهی (ؾیى) هنوًػ ؼىؾ که ال وا١٬یث بكؼىقؾاق اوث ،هی٘لبؿ که ؾیؿگاه ِوؿقا هحٕومى آو هیباٌوؿ،
ظال آوکه ؾق ؾیؿگاه ٨كویؿٙ٨ ،كت وا١٬ی بٍك يمیجىايؿ با ؾیًی وا١٬ی و هنوًػ ؼىؾ به کمال قوؿ.
ّ
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يىؽثهاّ
ّ
ّ
پی
 .9ایى ه١ايی ؾق کحابهای ل٥ث يیم اٌواقه ٌوؿهايؿ( .ابىهًٝوىق٘ D240-236 :2 ،1256 ،كیعوی-035 :4 ،1153،
 D031ابى٨اقن)117 :0 ،1252 ،
٠C . :لمه ج١الی بفاجه ٠یى ـاجه و ٠لمه ج١الی بفات االٌیاء الّاؾقه ً٠ه ٠یى ـواجها( B....همى)051-055 :5 ،1761 ،
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هًابغّوّهآخز
 .9ابى٨اقن ،)1252( ،هؼصنّهمائیظّاللغة٬ ،ن :هکحب اال٠الم االوالهی.
 .:ابىهًٝىق ،)1256( ،لغاوّالؼشب ،ز  ،2بیكوت :ؾاقاظیاء ،الحكاخ ال١كبی.
دیىؽًاعی ،جع٭ی ٫و جًٝین :هعمؿقٔا هّ٩ٙی پىق٬ ،ن :اوكاء
; .شىاؾی آهلی٠ ،بؿاللهّ ،)9;@9(،
< .ؼىكوپًاه٠ ،بؿالعىیىC ،)9;A:( ،اوالم و هؿقيیحه ،Bفقلًاهۀّکـالمّاعـالهی ،ؾوقه ٌ ،::وماقۀ ،64
جابىحاو125-103 ،

= .ؼىيؼىِ ،اؾ ،٪و١یؿی ههك ،هعمؿC ،)9;A;( ،بالؼىايی يٝكیوۀ يٝوام اظىوى هالِوؿقا ؾق ووایۀ
هایّهغحیؽًاخحیٌ ،ماقۀ =.45-27 ُِ ،
ّ
ّ
پژوهؼ
جعلیل هباؾی هىحیًٌاوايۀ آو،B

> .ؾوقکین ،اهیل ،)9;@;( ،فىسّبًیايیّظیاتّدیًی ،جكشمۀ با٬ك پكهام ،جهكاو :هكکم.
?ٌ .اله ٨لیىیى ،)1126( ،فشویذّوّفشویذیغن ،جكشمۀ اوعا ٪وکیلی ،جهكاو :اقوٙى.
@ .وكوي٠ ،بؿالکكین ،)9;?@( ،بغوّجصشبۀّيبىی ،جهكاو :هؤوىۀ ٨كهًگی ِكاٖ.
 ،)9;?;(،__________ .Aلبلّوبغو جئىسیکّؽشیؼثّيظشیۀّجکاهلّهؼشفـثّدیًـی ،جهوكاو :هؤوىوۀ
٨كهًگی ِكاٖ.
ٌ .98صا٠ی ليؿ٠ ،لیقٔا ،)9;@8( ،ؾیوى ،شاه١وه و ٠ك٨وی ٌوؿو :شىوحاقهایی ؾق شاه١هًٌاووی ؾیوى،
جهكاو :يٍك هكکم.
C ،)9;A:( ،__________ .99ـاتايگاقی ؾیى ،Bشغحاسهایّفلغـفۀّدیـى ،پژوهٍوگاه ٠لوىم ايىوايی و
هٙال١ات ٨كهًگی ،وال ؾومٌ ،ماقۀ ; (پیاپی =).999-@9 ُِ ،
ٌ .9:یكالیِ ،ؿقالؿیىD1145( ،ال ،)٧اعشاسّاآلیات ،جهكاو :ايصمى ظکمث و ٨لى٩ه.
;D1145( ،_________ .9ب) ،الؾىاهذّالشبىبیة ،جّعیط ویؿ شاللالؿیى آٌحیايی ،هٍوهؿ :هكکوم يٍوك
ؾايٍگاهی.
< ،)1140( ،_________ .9سعائلّفلغفی ،ج١لی ٫و جّعیط و ه٭ؿهۀ ویؿ شاللالؿیى آٌحیايی٬ ،ن :ؾ٨حوك
جبلی٥ات اوالهی.
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= ،)9;@;( ،__________ .9ؽشضّافىلّکافی ،جّعیط هعمؿ ؼىاشىی ،ز  2و  ،:جهوكاو :پژوهٍوگاه
٠لىم ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگی.
> ،)9;@?( ،__________ .9جفغیشالمشآوّالکشین ،جّعیط هعمؿ ؼىاشىی ،ز<٬ ،ن :بیؿاق.
?ِ .9اؾ٬ی٠ ،لیC ،)1173( ،واٟ٬گكایی و ياواٟ٬گكایی ؾیًی بكقوی و ي٭وؿ آقای ؾاو کیىپیوث ،پول بوؿام و
ؾی .لی٨ .یلیسه ،Bپژوهؾًاهۀّدیى ،وال چهاقؾهنٌ ،ماقۀ اول ،پیاپی ?;.A9-99@ ُِ ،
هصمغالبعشیى ،شلؿ  ،4جهكاو :المکحبة المكجٕىیة.
ّ
@٘ .9كیعی٨ ،ؽكالؿیى،)1153( ،
٠ .9Aباوی ،ولی اللهC ،)9;@9( ،لىالم و پیاهؿهای يٝكیۀ جصكبهگكایی وظی ،Bلبغاتٌ ،وماقۀ ِ ،04وُ
.100-152

٨ .:8كویؿ ،لیگمىيؿ ،)1146( ،هفهىمّعادهّسوايکاوی ،جكشمۀ ٨كیؿ شىاهكکالم ،جهكاو :هكواقیؿ.
 ،)9;@;( ،_________ .:9پًسّگفحاسّاصّصیگمىيذّفشویذ ،با ه٭ؿهۀ جییك گای ،جكشمۀ هىقا قهبكی ،جهوكاو:
گام يى.
 ،)1153( ،_________ .::آیًذهّیکّپًذاس ،جكشمۀ هاٌن قٔی ،جهكاو :آویا.
; ،)9;A?( ،_________ .:هىعیّوّیکحاپشعحی ،جكشمۀ ِالط يص٩ی ،ویكاوحاق ٠لیكٔا ؼال٭ی ؾاه٥ايی،
جهكاو :يٍك يی.
<ً٨ .:ایی ،ابىال٭اون ،)1153( ،دسآهذیّبشّفلغفۀّدیىّوّکالمّشذیذ٬ ،ن :اٌكا.٪
=٨ .:یلیسه ،ؾی .لؾC ،)9;@:( ،ؾیى ؾق آیًۀ ویحگًٍحایى ،Bجكشمۀ هّ٩ٙی هلکیاو ،هفثّآعماوٌ ،وماقۀ
@.<9->> ُِ ،9
>٬ .:كاهلکی ،اظؿ ٨كاهكلC ،)1154( ،جعلیل ٨كاوىی قواوًٌاؼحی ٨كویؿ ال ؾیى ،Bلبغات ،ؾوقه ٌ ،:ماقه
;.124-110 ُِ ،

يىؽحههایّکاسلّهاسکظّدسّشاهؼهّؽًاعیّوّفلغفۀّاشحماػی ،گومیًً
? .:هاقکه ،کاقل ،)9;@A( ،گضیذۀّ ّ
و پیٍگ٩حاق با جىهىق ؾهاکمیمیلیى قوبل ،جكشمۀ پكویم بابایی ،جهكاو :يگاه.
@ .:هصحهؿ ٌبىحكی ،هعمؿ ،)9;@:( ،جؤهالجیّدسّلشائثّايغايیّاصّدیى ،جهكاو٘ :كض يى.
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هاوّساهّظلها) ،جهكاو٘ :كض يى.
ّ
ّ
هاوّچالؼ
ّ
يمذیّبشّلشائثّسعمیّاصّدیىّ(بعشاو
،)9;?A( ،________ .:A
 .;8يىئی ،ابكاهین ،)9;A;( ،باباپىق گلاٍ٨ايی ،هعمؿههوؿیC ،ؾیوى وؾیوىؾاقاو ؾق يگواه ِوؿقالمحألهیى
ٌیكالی٨ ،Bلى٩ه و کالم اوالهیّ،آیًۀّهؼشفث ،ؾايٍگاه ٌهیؿؾ بهٍوحی ،ؾوقۀ ٌ ،12وماقۀ ِ ،1وُ -42

.74
هبايیّسواوؽًاعیّفشویذ ،جكشمۀ ایكز يیک آییى ،جهكاو٤ :مالی.
ّ
 .;9هال ،کالىیى اوسكیًگك،)1126( ،
 .;:هیىم ،قابكت ،)9;@8( ،ادیاوّصيذۀّشهاو ،جكشمۀ ٠بؿالكظینگىاهی ،جهكاو :ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ اوالهی.
33. Cupitt, Don (1990), Creation out of Nothing, SCM press, Cambridge:
Cambridge University Press.
34. ________, (2009), A Treatise of Human Nature, Auckland: The
Floating Press.
35. Locke, John (1991), An Essay Concerning Human Understanding,
Oxford: Clarendon Press.
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