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 الکافیمعیار فعل اخالقی در کتاب احمان و کفر 

 1سحد حهحد حسحجی
 چکحده

ک;;ه:در:فلس;;فه:=خ;;الق:وط;;رح:وی:ت;;رین:وس;;أله:وهن ش;;ود:و:ش;;روه:پ<س;;خگویی:ب;;ه:آن،::=ی:
دهد،:وعر<ر:=خالقی:بودن:رفخ<ره<ی:آدوی::ه<ی:=خالقی:ر=:شکل:وی:ه<ی:=صلی:جظ<م:پ<حه

که:در:فلسفه:غرب:به:=ین:پرسش:=ر=خه:شده،:وک<تج:=خالقی::=ست.:پ<سخ ه<ی:وخذوعی:
گوجی:چ;;;;ون:جخرج;;;;ه گر=یی:ر=:پدح;;;;د:آورده:=س;;;;ت.::یی:و:فض;;;;رلتگر=:گر=یی،:و رف;;;;ه:گوج;;;;<

کرده:=ست:ضهن:وعرفی:=جه<لی:=ین:وک<تج: که:پیش:روی:شه<ست،:تالش: جوشخ<ری:
ک;;ه:پیش;;و=ح<ن: :=ی;;ن:زورذ;;ه،:وعر;;<ری:ر=: گ;;سر=:ب;;ر:دح;;دگ<ه:د=جش;;هذد=ن:وس;له<ن:در و:و;روری:

کرده کذ;د.:ب;دین:وذظ;ور:=سالم:بر=ی:=خالقی:بودن:رفخ<ره<:بی<ن: ،:=جد،:شذ<س<یی:و:تحلرل:
:=ز:وجهوعه:=رزشهذد: کفر کت<ب:=حه<ن:و: :ب;ر:د=رج;ده:وعخجرت;رین:=ح<دح;ث::کا یوخن: که:در

گرفخه:=ست.:=ین:بررسی:جش;<ن:وی : ک;ه:هرچ:=خالقی:=ست،:وورد:تحلرل:قر=ر ح; :=ز::ده;د:
ک;<ولی:ب;<:وج;<جی:=خ;الق:=س;الوی:ج;د=رد:و:جک;<ت: وک<تج:شذ<خخه:شده:=خالقی،:=جطج<ق:

:س;وی:د=جش;هذد=ن:وس;له :خ;<رج:=ز:وح;ل:دقر;ق:ج;ز=ع:=س;ت.:وطرح:شده:=ز <ن:جر;ز:وعه;واًل
وعر<ر:جه<یی:=ر=خه:شده:در:=ین:پژوهش:بر=ی:فعل:=خالقی،:=جد=زه:=جطج<ق:رفخ<ر:هر:کس:ب<:

:برد=شت:=و:جسجت:به:حقرقت:=ست.
:فلسفه:=خالق،:=خالق:هذج<ری،:فعل:=خالقی،:=خالق:=حه<جی،:=لک<فی.:ها: کلحدواژه

 درآمد
یربذ<یی که::ز :جظ;<م:=خالق;ی:ویترین:ووضوعی: :ه;ر ک;ه::در گرف;ت،:تعرحف;ی:=س;ت: ت;و=ن:س;ر=غ:

:فعل:=خالقی:=ر=خه:وی دهد.:بر=ی:=ر=خه:=ی;ن:تعرح;ف:الزم:=س;ت:وعر;<ر:وشخص;ی:ر=::آن:وکتج:=ز
:رفخ<ر:=خخر<ری:ر=:ب<:آن:بسذجرن:و:بر:=خالق;ی:ح;<:غرر=خالق;ی:ب;ودن: :د=شخه:ب<شرن:ت<:هر :=خخر<ر در

                                                          :
 د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث..:عضو:هرزت:علهی:1
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کذ;;;رن.:ب;;;دون:تعر;;;ین:=ی;;;ن:وعر;;;<ر،:ع :هرچآن:حک;;;ن: :=ی:ب;;;ر=ی:=خ;;;الق::گوج;;;ه:جظ;;;<م:و:فلس;;;فه:ه;;;اًل
ک;ه:ب;<::وجذ;<:تج;دیل:وی:=ی:و:بی:ه<یی:س;لرقه:ه<ی:=خالق;ی:ب;ه:ب<فخ;ه:و<جد:و:=رزش:ب<قی:جهی ش;ود:

:=ی;;ن:=س;;< ،:وهن ت;;رین:پرس;;ش:در:فلس;;فه:=خ;;الق،:=ی;;ن::ت;;وهن:و:تذ;;<ق :هه;;ر=ه:خو=ه;;د:ب;;ود.:ب;;ر
ک;ه:ه;ر:ح; :=ز:وک<ت;ج :=خالقی:=ستب:پ<س;خی: کد=م:رفخ<ر که: ده;د،::ب;ه:=ی;ن:پرس;ش:وی:=ست:

شود:و:وجذ;<یی:ر=:ب;ر=ی:پ;رد=خخن:ب;ه:س;<یر:وس;<خل:فلس;فه:=خ;الق::=ی:هذج<ری:ج<ورده:وی:جظرحه
گز=ره:=حج;;<د:وی ::کذ;;د.:وس;;<خلی:چ;;ون:جس;;جرت:و:=ط;;الق: ه;;<ی:=خالق;;ی،:ر=بط;;ه:=خ;;الق:ب;;<:دحگ;;ر

ک;ه:ب;ر:پیک;ره:=خ;الق::و:بر ::وع<رف:بش;ری:و:ر=بط;ه:=خ;الق:ب;<:دی;ن،:ههچ;ون:ش;<  ه;<یی:=س;ت:
:روحد.:هذج<ری:وی

گ<م،:وعر;<ر:فع;ل:=خالق;ی: :عرصه:=خالق،:ب<حد:در:جخسخرن: بر=ی:شذ<خت:دحدگ<ه:=سالم:در
کت<ب:=حه;<ن: حن:ب<:تکره:بر:=ح<دحث: :بذ<:د=ر :=ین:جوشخ<ر کرد.:در :=ین:جظ<م:فکری:شذ<س<یی: ر=:در

کف;ر:=ز:وجهوع;;ه:=رزش;هذد: ک;;ه:و;ورد:قج;;ول:و:تأیی;د:پیش;;و=ح<ن:=:الکااا ی و: ی;;ن:وعر;<ر:وشخص;;ی:ر=:
کت<ب: حن.:=جخخ<ب: بر=ی:چ<رچوب:=ین:تحقرق:ب;ه:دلر;ل::کا یدین:آسه<جی:ب<شد:به:دست:آور

:ب<الی:=ی;ن:ج;<وع:ح;دحدی:=س;ت.:ب;ه:تص;رحح:د=جش;هذد=ن:و:ح;دحث:شذ<س;<ن: =ههرت:و:=عخج<ر
ک<ول:کا یبزر ،: کت<ب:حدحدی:شرعه:=س;ت:ترین:و:ج<وع:وعخجرترین،: کت;<ب:ح;<::2ترین: و:ه;رچ:

کت;;<ب:ش;;رحف:ر=:ج;;د=رد.=ص;;ل:ح;;دحدی:دق;;ت:و:وز=ح;;<ی: کت<ب:3=ی;;ن: ::گ<جه:ه;;<ی:هش;;ت:حک;;ی:=ز:
::الکااا ی بخ;;ش:=ص;;ول: ک;;ه:ب;;یش:=ز کف;;ر:=س;;ت: ح;;دحث:و;;رتجط:ب;;<:وس;;<خل::5600کت;;<ب:=حه;;<ن:و:

:ق<ل;ج: بیخ;ی:ر=:در ب;<ب:در:خ;ود:ج;<ی:د=ده:=س;ت.:ب;ر:=ی;ن:=س;< ،:ب;<:=جخخ;<ب::809=خالقی:و:تر
بیخ;;ی:آن،:وعخجرت;;رین:ج;;<وع:ح;;دحدی:=س;;الوی:و:وجذ;;<:ق;;ر=ر:د=دن:بخ;;ش:=ح<د ح;;ث:=خالق;;ی:و:تر

: چ<رچوب:وذ<سجی:ب;ر=ی:بررس;ی:دح;دگ<ه:پیش;و=ح<ن:دی;ن:و:وعله;<ن:و:وفس;ر=ن:وعص;وم:ق;رآن:در
حن.: :د=ر :=خخر<ر

 ها . مروری بر دیدگاه3
:و;;ورد:توج;;ه:=جدحش;;هذد=ن:و:د=جش;;هذد=ن: ک;;ه:ووض;;وع:=خ;;الق:و:وج;;<جی:آن:=ز:دیرب;;<ز :آجج;;<: =ز

:ب;;;<ره:وعر;;;<ر:=ص;;;لی:=:ب;;;وده،:بررس;;;ی:دح;;;دگ<ه ه<ی:فک;;;ری::خ;;;الق،:جر<زوذ;;;د:وط<لع;;;ه:جحل;;;هه<:در
حخ:فلسفه:=ست.:طجعً<:شذ<س<یی:و:=سخقص<ی:ته<وی:دحدگ<ه :ت<ر گون:در ه<ی:وط;رح:ش;ده::گوج<

:وج<ل:و:وقصود:=ین:جوشخ<ر:جهی :=ین:زورذه:در حن:ب;ه:بی;<ن:=جه;<لی:وهن:در ت;رین::گذجد:و:ج<چ<ر
                                                          :

 .5،:ص5،:جال ا ی.:وال:وحسن،:2

 .::3،:ص5،:جمرآ  الع ول  ی شرا أخجار آل الرسول.:3
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کذ;رن.:ب;ر=ی:=ی;ن:وذظ;ور،:=بخ;د=:جگ;<هی:ب;ه:ف:جظرحه حن:و::لس;فه:غ;رب:ویه<ی:ورتجط:بسذده: =ج;د=ز
:فرلس;;;;وف<ن:ب;;;;زر :آن:س;;;;<و<ن:وط;;;;رح:ش;;;;ده،: :جق;;;;ل:ش;;;;ده:=ز :بی;;;;<ن:و:آث;;;;<ر ک;;;;ه:در وعر<ره;;;;<یی:ر=:

که:=جدحشهذد=ن:وسله<ن:برگزحده:شهرحن:و:سحس:دحدگ<ه:بروی :دهرن.:=جد،:=ر=خه:وی:ه<یی:ر=:
 الف. معحار فعل اخالقی در فلسفه غرب

:=ی;ن:زورذ;ه:ر=:ب;ه:س;ه::=وروزه:بر=ی:تحلرل:وج<جی:فلسفی:=خالق،:دحدگ<ه ه<ی:وطرح:شده:در
کل;;ی:تقس;;رن:وی گروه;;ی:=ز:وک<ت;;ج،:رس;;ردن:ب;;ه:س;;ود:ح;;<::دس;;خه: کذذ;;د.:ب;;ر:=س;;< :=ی;;ن:تقس;;رن،:

:ب;ه:رس;هرت:وی :=خالقی:ب;ودن:رفخ;<ر :=ی;ن::لست:ر=:به:عذو=ن:تذه<:وعر<ر ک;ه:ب;ر شذ<س;ذد.:=خالق;ی:
:شود.::گر=:)پی<ودگر=(:ج<ورده:وی:گررد،:=صطالحً<:=خالق:جخرجه:وجذ<:شکل:وی

که:بدون:لح<ظ:جخ<ح :خوب:ح<:بد،:تذه;<:ب;ه:درس;ت:ح;<:ج<درس;ت: دسخه:دوم،:وک<تجی:=ست:
ک;ه:وط;<بق:ب;<:ق;<جوجی:خ;<ص:و:ب;<::کذذ;د:و:تذه;<:رفخ;<ری:ر=:=خالق;ی:وی:بودن:فعل:توجه:وی د=جذ;د:

:تکلرف:ب<شد ::گر=:وی:چذرن:=خالقی:ر=:=خالق:و رفه:.=جگرزه:=ط<عت:=ز گ;روه:=ز ج<وذد.:س;وورن،:
:ح;<:جخ;<حجش:=ههر;ت:دهذ;د،:ب;ه:::وک<تج:=خالقی،:به ک;ه:ب;ه:درس;خی:ح;<:ج<درس;خی:رفخ;<ر ج;<ی:آن:

د=ج;د:و::جفس;ه:د=ر=ی:=رزش:وی:=جدحشذد.:=ین:دحدگ<ه،:جه:خ;ود:فع;ل:ر=:فی:ه<ی:=جس<جی:وی:=رزش
:آث<ر:و:جخ<حجش:=رزشی:بر=ی ه:به:=عخج<ر:ف<عل:)=جس;<ن(:و:غ<ح;ت:کآن:ق<یل:=ست؛:بل:جه:به:=عخج<ر

:=و:س;;;ر:وی ک;;;;ه:=ز ح;;;;ه،:=خ;;;;الق::گ;;;;س=ری:وی:زج;;;;د:=رزش:وطل;;;وبش،:رفخ<ره;;;;<یی:ر=: کذ;;;د.:=ی;;;;ن:جظر
:4گر=:ج<م:د=رد.:فضرلت

 ب. معحار فعل اخالقی در جگاه داجشهجدان مسلهان
:تع;;<لرن:=س;;الم:و:وط;;رح:ش;;دن:آن ب;;ه:عذ;;و=ن::ب;;<:وج;;ود:ج<حگ;;<ه:وهخ;;<ز:و:برجس;;خه:=خ;;الق:در

کرم::=صلی =: د=جشهذد=ن:و:فرلس;وف<ن::_:،صلی:=هلل:علره:و:آله:و:سلن::_ترین:هدف:بعدت:پی<وجر
گسش;;;;خه،:توج;;;;ه:چذ;;;;د=جی:جس;;;;جت:ب;;;;ه:جذج;;;;ه:وس;;;;له<ن،:در:دوره ه<ی:فلس;;;;فی:=خ;;;;الق::ه;;;;<ی:

:ب;ه:ص;ورت:وس;خقل،:وح;ور:پژوهش:جد=شخه :فع;ل:=خالق;ی:جر;ز ه;<ی::=جد:و:ووض;وعی:چ;ون:وعر;<ر
ه<:و::ت;;وجهی،:دسخرس;;ی:آج;;<ن:ب;;ه:توص;;ره:ت.:ش;;<حد:حک;;ی:=ز:عو=و;;ل:=ی;;ن:بیآج;;<ن:ق;;ر=ر:جگرفخ;;ه:=س;;

جر;;<زی:جس;;جت:ب;;ه:ت;;الش::و:=حس;;< :بی:_عل;;رهن:=لس;;الم::_تع;;<لرن:=خالق;;ی:پیش;;و=ح<ن:وعص;;وم:
:=ین:زورذه:ب<شد.:به:هر:ح<ل،:ب<:وروری:ب;ر:وخ;ون:و:وذ;<بع:=س;الوی:وش;خص: گ<جه:در علهی:جد=

که:جخسخرن:دحدگ<ه:وی :ر=::شود: بطه:ب<:وعر<ر:فعل:=خالقی،:=ز:قرن:س;وم:هج;ری:و:ه<ی:علهی:در
:ترجهه:عربی:آث<ر:حکره<ن:یوج<ن:=بر=ز:شده:=ست.:وقخ;ی:آش;ذ<یی:د=جش;هذد=ن:وس;له<ن: پس:=ز

                                                          :
:«.=خالق:فضرلت:ود=ر.:»4
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پ;;سیری: حچ;;ه:جگ;;<ه:فرلس;;وف<ن:یوج;;<ن:ص;;ورت:پسیرفخ;;ه:ب<ش;;د،:=ثر ب;;<:وف;;<هرن:فلس;;فی:=خ;;الق:=ز:در
:جهیه<ی:=ین:فلسفه،:چذد=ن:غرر:طج:شدحد:آجه<:=ز:وج<جی:و:چ<رچوب :رسد.:رعی:به:جظر

:دوره :د=جشی:به:ج<م:فلسفه:=خ;الق:در:ور;<ن:د=جش;هذد=ن:وس;له<ن::در که:هذوز گسشخه: ه<ی:
:ور;;<ن:وط<ل;;ج::ش;;ذ<خخه:جش;;ده:ب;;ود،:دح;;دگ<ه :ر=:ب<ح;;د:=ز ه<ی:آج;;<ن:در:وس;;<خل:=ی;;ن:د=ج;;ش:جو ه;;ور

:توصره که:در کذده:و:سخذ<جی: کرده:بودج;د،::پر= کالوی:و:فلسفی:وطرح: ه<ی:=خالقی:ح<:وج<حث:
:برخ;;ی:دوره:ب;;ه: :ب;;ه:وجذ;;<ی:حس;;ن:و:ق;;جح::دس;;ت:آورد.:در ه;;<،:در:وج<ح;;ث:د=ج;;ش:=ص;;ول:فق;;ه:جر;;ز

ک:آن:توج;;ه:ش;;ده:=س;;ت. =خ;;الق:و:وس;;<خل:::=و;;<:=ز:ح;;دود:ج;;رن:ق;;رن:پ;;یش،:فلس;;فه:5=فع;;<ل:و:و;;ال
::بذر;;<دین:آن:=ز:طری;;ق:آث;;<ر:فرلس;;وف<ن:و ;;رب گروه;;ی:=ز زورن:در:جو=و;;ع:=س;;الوی:ش;;ذ<خخه:ش;;د:و:

:=ی;ن:زورذ;ه:و=د=ش;ت.:=ی;ن:تحقرق;<ت::وهشوحقق<ن:وس;له<ن:ر=:ب;ه:پژ ک;ه::_ه;<ی:تخصص;ی:در
ر=ه:ر=::_ه<ی:علهی:شرعه:و:هن:در:جه<ن:عرب:و:=هل:س;ذت:=جج;<م:پسیرفخ;ه:=س;ت::هن:در:حوزه

:فع;;;ل:=خالق;;;ی،:=وک;;;<ن::تر:هه;;;و=ر:وی:ه<ی:دقر;;;ق:ب;;;ر=ی:بررس;;;ی کذ;;;د:و:در:وس;;;<خلی:چ;;;ون:وعر;;;<ر
:ر=:فر=هن:وی:ه<یی:دقرق:ح<بی:به:پ<سخ:دست :س<زد.:تر
=س;;خ<د:وه;;دی:ح;;<یری::7عالو;;ه:وحه;;د:تق;;ی:جعف;;ری،:6الو;;ه:وحه;;د:حس;;رن:طج<طج;;<یی،ع

::آح;;;ت:10=س;;;خ<د:عج;;;د=هلل:ج;;;و=دی:آول;;;ی،:9=س;;;خ<د:ش;;;هرد:ورتض;;;ی:وطه;;;ری،:8ی;;;زدی، =هلل:جعف;;;ر
::=ز:جهل;;ه:ع<له;;<ن:وع<ص;;ر:ش;;رعه:ب;;ه::12=هلل:وحه;;د:تق;;ی:وص;;ج<ح:ی;;زدی:و:آح;;ت:11س;;جح<جی ش;;ه<ر

:آث;;<ر:خ;;ود:ب;ه:وج<ح;;ث:فلس;;فه:=خ;;ال:وی ک;;ه:در :فع;;ل:=خالق;;ی:پرد=خخ;;ه:و:روج;د: ق:و:ووض;وع:وعر;;<ر
کرده:دح;;دگ<ه :=ی;;ن:ب;;<ره:=ر=خ;;ه: =ج;;د.:فط;;ری:ب;;ودن:رفخ<ره;;<ی:=خالق;;ی،:ض;;روری::ه<ی:وخذ;;وعی:ر=:در

خ;ن:ب;<: بودن:ر=بطه:=ین:رفخ<ره<:ب<:=جس<ن،:هه<هذگی:و:وس<جخت:ب<:جذجه:عل;وی:وج;ود:آدو;ی،:تال
که<ل:جفس:و:قرب:=لهی،:=ز:جهله:دح;دگ : :در ه<ی:بی;<ن:ش;ده:=ز:س;وی:=ی;ن::<هبعد:ولکوتی،:تأثرر

                                                          :
:تالش:.:به:عذو=ن:جهوجه:وی5 :=ین:ب<ره:ر.ک:::تو=ن:=ز کرد.:در :=ین:زورذه:ح<د: جااحة الدراحة ه<ی:وحقق:=صفه<جی:و:ورحوم:وظفر:در

 .805،:ص5،:جاصول الف ه؛:897،:ص5،:جشرا الکفاحة ی 

:جظ;ر:عالو;ه:طج<طج;<یی»؛:803،:ص8،:جاصول  لسفه و یوش رخالحسن.:ر.ک::6 ،:تفساحر ال ارآ  :یالهحازا   ا؛:«ر=بط;ه:دی;ن:و:=خ;الق:=ز
 .878:-:869،:ص59و:ج::359:-:355،:ص5و:ج::50،:ص5ج

:=خالق».:ر.ک::7 ترجهاه و ؛:57،:صها سرگالشات اجدحشاه؛:«یشذ<سی:حکه;ی:و:فلس;فی:=س;خ<د:وحه;د:تق;ی:جعف;ر:درآودی:بر
:.:848،:ص7،:جتفسحر جاج الجالغه

ک<وش».:ر.ک::8 : :=سخ<د:ح<یری:یزدی:تأولی:در :وذظر  «.:ه<ی:عقل:عهلی:)فلسفه:=خالق(:=ز

،:5،:جاسالم و جحا های  ما ؛:849،:صج دی مر مارکسحسن؛:544،:ص لسفه اخالق؛:803،:صاصول  لسفه و یوش رخالحسن.:ر.ک::9
:.:70،:صتعلحن و ترم ت در اسالم؛:808ص

کرحن(،:ج:تسجحن؛:88،:ص لسفه ح وق بشر.:10 :قرآن:  .387،:ص5)تفسرر

 «.ه<ی:=خالقی:فطرت:پ<حگ<ه:=رزش»؛:68،:صهای اخالق جاودا ::حسن و قجح ع لی حا پاحه.:11

 .:560و:ص:86)درو :فلسفه:=خالق(،:ص: لسفه اخالق.:12
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:پرد=ز=ن:فلسفه:=خالق:=ست.:گروه:=ز:جظرحه
که:هن زو<ن،:ب;<:جگ;<هی:=س;الوی:ب;ه:بررس;ی:وج;<جی:فلس;فه:=خ;الق:پرد=خ;ت،::جرح<ن:دحگری:
آووخخگ;;<ن:و:=س;;<ترد:د=جش;;گ<ه:=الزه;;ر:و:د=جش;;کده:د=ر=لعل;;وم:د=جش;;گ<ه::ش;;<ول:جهع;;ی:=ز:د=جش

:ق;;;<هره:ب;;;ود.:دکت;;;ر:وحه;;;د:عج;;;د=هلل:دّر=ز،: دکت;;;ر:وحه;;;د:غ;;;الب:و:دکت;;;ر:=حه;;;د:عج;;;د=لرحهن:=ز
ح;;<ن:ب;;ه:حس;;<ب:وی:ت;;رین:ص;;<حج:وهن پ;;سیری:وخ;;ون::جظر=ن:=ی;;ن:جر :آث;;<ر:خ;;ود،:تأثرر ک;;ه:در آحذ;;د:

کر;;;د: :=خ;;;الق:یوج;;;<جی:و;;;ورد:=جخق;;;<د:ق;;;ر=ر:د=ده:و:ب;;;ر:فط;;;ری:ب;;;ودن:=خ;;;الق:تأ =خ;;;الق:=س;;;الوی:ر=:=ز
:جظرح;<ت:=ی;ن::=جد.:=ص<لت:کرده کر;د:بیش;خری:بخشی:به:آخ;رت:و:و=جج;<ت:دحذ;ی:در گ;روه،:ب;<:تأ

ح;;<ن،:ب;;دون: ک;;ه:عج;;د=للطرف،:=ز:د=جش;;هذد=ن:وذخس;;ج:ب;;ه:=ی;;ن:جر وط;;رح:ش;;ده:=س;;ت:ت;;<:ج;;<یی:
توجه:به:=شک<الت:وخعدد:جظرحه:=ور:=لهی،:به:ص;ر=حت،:=و=و;ر:ش;<رع:وق;د :ر=:ب;ه:عذ;و=ن:وعر;<ر:

:13کذد.:فعل:=خالقی:وطرح:وی
:دو:جرح<ن:ح<دشده،:دحدگ<ه کذ<ر : ::در کذ;ده:دحگ;ری:جر;ز :ر=بط;ه:ب;<:فلس;فه:=خ;الق:و:ه<ی:پر= در

ح;<ن:روش;ذفکری:دحذ;ی:=ز:آن:جهل;ه: ک;ه:جظرح;<ت:پژوهش;گر=ن:جر :ش;ده: :فعل:=خالق;ی:=ب;ر=ز وعر<ر
ح;;ه :جظر ک;;ه:فط;;ری:ب;;;ودن::=س;;ت.:دکت;;ر:عج;;د=لکرحن:س;;;روش:حک;;ی:=ز ح;;;<ن:=س;;ت: پرد=ز=ن:=ی;;ن:جر

گز=ره:گر=حش ک;<فی:وی:ه<ی:=خالقی:ر=:بر=ی:تجر;ین: یی:وجذ;<:14د=ج;د.:ه;<ی:=خالق;ی:ج<درس;ت:ح;<:ج<
ک;;<هش:ج;;د=ل:و:ج;;ز=ع:دروج;;ی:و:بیروج;;ی::ک;;ه:=و:ب;;ه:عذ;;و=ن:وعر;;<ر:=خالق;;ی:ب;;ودن:رفخ;;<ر:وی پ;;سیرد،:

که:جز=ع:=جس<ن:ب<:وج;د=ن:خ;ودش:ح;<:درگر;ری:=و:ب;<:دحگ;ر=ن:ر=: =ست؛:حعذی:=ز:جگ<ه:=و،:هر:رفخ<ری:
::آجچ;;ه:ر=:ب;;ر=ی:خ;;ود:وی»وی:=ص;;ل::15ک;;<هش:ده;;د،:=خالق;;ی:=س;;ت. پس;;ذدی:ب;;ر=ی:دحگ;;ر=ن:جر;;ز

:=حس< :و:ع<طفه:آدور<ن:بهر=:وجذ«:بپسذد ج<ی:=س;خف<ده:=ز:عق;ل::<ی:وذ<سجی:بر=ی:=سخف<ده:=ز
:16کذد.:ه<ی:پیچرده:=خالقی:وعرفی:وی:آجه<:در:د=وری

 ج. تأملی دو باره در محل جزاع
:زورذ;ه:فلس;فه:و:وج;<جی:=خ;الق،:جذج;ه :پیشرذه:دیرحذ;ه:جظرح;<ت:عله;ی:در :بر ::ب<:ورور ه<یی:=ز

کذ;;دگی:دح;;دگ<ه گ;;ر:چ;;ه:ب;;<:جگ;;<هی:ه<:د:=خخالف;<ت:و:پر= :فع;;ل:=خالق;;ی:روش;;ن:ش;;د؛:= :ب;;<ره:وعر;;<ر ر
ک<س;;خی:جق<د=ج;;ه:وی :=ی;;ن:دح;;دگ<ه:ت;;و=ن: :ح;; :=ز ه<:ر=:برش;;هرد:و:ب;;<:تکر;;ه:ب;;ر:=عخر=ض;;<ت:و::ه<ی:ه;;ر

                                                          :
:=ین:ب;<ره:ر.ک::13 ::ق:قرآنشذ<س;ی:=خ;ال:جرح<ن».:در کت;<ب:=الخ;الق:ف;ی:=لفک;ر : :در:جه;<ن:ع;رب:)ترجه;ه:فص;ل:هف;خن:=ز و;د=ر

 «.::=لعربی:=لهع<صر(

 .863،:صتفرج صجع؛:8،:صاخالق خداحا .:14

 .304،:صاوصاف پارساحا .:15

 .580)دفخر:دوم(،:ص:حکهت و معحشت.:16
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کر;د::پ<سخ :=ی;ن:وس;رر:ر :د=ده،:تأ ک;ه:در گون،:بر:خط<ه<ی:فر=و=ج;ی: گوج< ه<ی:طرفد=ر=ن:وک<تج:
:ح;; :ب;;ه::خ;;هه;;<:و:ح<ف:ش;;ود:تالش:ک;;رد،:ول;;ی:=ز:جگ;;<هی:دحگ;;ر:وی ک;;ه:ه;;ر زش;;هذدی:ر=:دح;;د: ه<ی:=ر

گر=حش:جذجه : :ز=وح;ه:=ی:=ز گوش;ه:ه<ی:وخع<لی:در:وجود:=جس<ن:پرد=خخ;ه:و:=ز ::=ی:وخف;<وت:ب;ه: =ی:=ز
ح<ی:بی :=فکذده:=ست.:ب<:=ین:جگ<ه،:وجهوعه:=ین:در ::کر=ن:جظر =ی:=ز:جک<ت:عله;ی:و:دقر;ق:ر=:در

که:هر:ح :در:ج<ی:خود:درست:و:سودبخش:=ست.: حن: :د=ر :=خخر<ر
:=ین:ب<ب:جکته که:بی:ب<:=ین:ح<ل،:در توجهی:جس;جت:ب;ه::=ی: رحف:و:بسر<ر:وهن:وجود:د=رد:

:=ین:وسرر:و:روز:آسرج:آن،:=صلی شذ<سی:تحقرق;<ت:وش;<به:=س;ت.:=ی;ن:جکت;ه:ر=::ترین:ر=هزن:در
ک;رد.: گو:در:زورذه:وعر<ر:فعل:=خالق;ی:جس;ت:و:ج;و: گفت:و: :تعرین:دقرق:جقطه:بحث:و: ب<حد:در

:و=قع،:ع<ول:=صلی: گوه;<::جخرج;ه:جرس;ردن:تالش:بسر<ری:=ز:=خ;خالف:جظره;<:و:بهدر گف;ت:و: ه;<:و:
:ور;;<ن:وج<ح;;ث: در:وج<ح;;ث:و;;رتجط:ب;;<:فلس;;فه:=خ;;الق،:=به;;<م:در:وح;;ل:ج;;ز=ع:و:روش;;ن:جج;;ودن:و;;رز
کث;ر:وذ;<بع:و:تحقرق;<ت:و;رتجط:ب;ه =: :فعل:=خالقی:جر;ز:هه;رن:وش;کل:در :ووضوع:وعر<ر ::=ست.:در

که:ب<:چشن:وی کذرن.:خورد:و:ر=ه:حل:آن،:=ین:=ست: :دحگر:وحل:جز=ع:ر=:ب<:دقت:وشخص: :ر
:=ی;ن:ب;<ره،:=ی;ن:جکت;ه:وه;ن:آش;ک<ر:وی ک;ه:وعر;<ر:=رزش:ب<:تأول:دو:ب<ره:در :ه;<ی:=خالق;ی::ش;ود:

گر=حش:ب;;<:ووض;;وع<تی:دحگ;;ر،:و<جذ;;د:=رزش ک;;الن:=خالق;;ی،:عل;;ت: ه;;<ی:=خالق;;ی:در:وج;;ود::ه;;<ی:
گر=حش :وخف;;;<وت:=س;;;ت:و:جج<ح;;;د:=ی;;;:=جس;;;<ن:و:غ<ح;;;ت:و:جخرج;;;ه:=ی;;;ن: ک;;;<واًل :ن:ووض;;;وع<ت:ر=:ه;;;<:

کل;ی:وی ک;ی: :=ی;ن:بح;ث:ب;ه:دجج;<ل:وال ک;رد.:و;<:در ک;ه:ب;<:=تک;<:ب;ر:آن:بخ;و=ن::ب<:هن:وخلوط: گ;ردحن:
ک;رد.: ح;<بی: ز گز=ره:ح<:تعجر;ر:=خالق;ی:ر=:ب;ه:ص;ورت:وذطق;ی:و:وس;خدل:=ر حق<جرت:و:صدق:هر:جوع:

:=رزش گفخن:=ز ک;ه:=و::در:چذرن:بحدی:سخن: یربذ<یی،:ح;<:ع;و=ولی:در:وج;ود:=جس;<ن: ه<ی:وهن:و:ز
:پ<یجذ;دی:ب;ه::ه<ی:=خالقی:سوق:وی:ر=:به:سوی:=رزش ک;ه:=جس;<ن:=ز ده;د،:و:ح;<:=ه;د=ف:و:غ<ح;<تی:

دقخ;ی:جس;جت:ب;ه:چ;<رچوب:بح;ث:=س;ت.:=لجخ;ه::جوحد،:جوعی:خ;روج:=ز:ووض;وع:و:بی:=خالق:وی
:ب;<ره:آن:بی;<ن:ش;ده،:وفر;د: که:در :=ین:وط<لج:در:ج<ی:خود،:وهن:و:بسر<ری:=ز:جک<تی: هر:ح :=ز

:و:ر=هگش<:=ست.
:بسر<ری:=ز:جظرحه :=ین،:بر:خالف:آجچه:در کل;ی::ت;و=ن:=رزش:ه<:ش<هد:بودحن،:جهی:بذ<:بر ه;<یی:

گ;ز=ره:=خالق;ی:د=جس;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:ود;<ل، :ج;وع: ک:ه;ر گس;خرده:=س;ت،:و;ال که:د=ر=ی:وص<دیق: ::ر=:
ک;الن:=خالق;ی::=عخد=ل:ح<:غرر:دوسخی:و:تالش:بر=ی:وذ<فع:و:ل;ست:عه;ووی،:خ;ود:=ز:=رزش ه;<ی:

گر:چه:بس :رفخ<ره<:ر=:ویهسخذد؛:= تو=ن:به:دلرل:=جطج;<ق:آجه;<:ب;<:=عخ;د=ل:ح;<:غر;ر:دوس;خی،::ر<ری:=ز
:=ی;;ن:=رزش :ح;; :=ز ک;;ه:ه;;ر ک;;الن،:خ;;ود:ب;;ه::=خالق;;ی:د=جس;;ت،:ول;;ی:=ی;;ن:ب;;د=ن:وعذ;;<:جرس;;ت: ه;;<ی:

ک;;;ی:ب;;;ر=ی:هه;;;ه:رفخ<ره;;;<ی:=خالق;;;ی:وحس;;;وب:وی ی;;;ر=:ب;;;ه:آس;;;<جی:وی:تذه;;;<یی:وال ت;;;و=ن::ش;;;ود؛:ز
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ک;ه:وص;د گرف;ت: کل;ی:جرس;ت.رفخ<ره<یی:=خالق;ی:ر=:س;ر=غ: :=ی;ن:=ص;ول: ک;ه::17=قی:=ز ض;هن:=ی;ن:
کل;;ی،:پرسش;;ی:ج<بج;;<:ب;;ه: :جه;;ی:وقخ;;ی:پرس;;ش:=ز:درس;;خی:ح;;<:ج<درس;;خی:هه;;رن:=ص;;ول: رود،::ش;;ه<ر

کی:ههرشگی:و:ذ=تی:بر=ی:هر:جوع:فعل:=خالقی:د=جستب:چگوجه:وی :تو=ن:آجه<:ر=:وال
گر=حش ک:تو=ج;;د:پ<س;;خ:دقرق;;ی:ب;;ه:پرس;;ش:=ز:و;;ال:ه;;<ی:=خالق;;ی:جر;;ز:جهی:بی;;<ن:وذش;;أ:و:عل;;ت:

:بزرگ;<ن:و:وحقق;<ن:=ی;ن:عرص;ه: :آث;<ر که:در درسخی:و:ج<درسخی:رفخ<ره<ی:=خالقی:ب<شد.:وط<لجی:
گر=حش :ب;;<ره:فط;;ری:ب;;ودن: :=جس;;<ن:::ه;;<ی:=خالق;;ی:و:وج;;ود:جذج;;ه:در ه<ی:وخع;;<لی:و:و;;ِن:عل;;وی:در

:عرن:=رزشهذد،:وفرد:و:ر=هگش<:بودن،:تذه<:به:=ین:پرسش:پ<س;خ:وی ده;د::بی<ن:شده:=ست،:در
ک;;ه::=رزش:ک;;ه:ع<و;;ل:ور;;ل:ب;;ه ه;;<ی:=خالق;;ی:چرس;;ت؛:=و;;<:ب;;ر=ی:رس;;ردن:ب;;ه:پ<س;;خ:=ی;;ن:پرس;;ش:

ک;ه:ثه;ره::چگوجه:وی :ر=:تش;خرص:د=د،:ف<ح;ده:چذ;د=جی:ج;د=رد؛:چ;ر=: تو=ن:=خالقی:بودن:ح; :رفخ;<ر
ک;;ه:بخ;;و=هرن:=خالق;;ی:ب;;ودن:رفخ;;<ری:ر=:وش;;خص::ه;;<:در:ج;;<یی:روش;;ن:وی:=ص;;لی:=ی;;ن:جز=ع ش;;ود:
ک;;ه:جه;;ی <ی:وخع;;<لی:=جس;;<ن:=س;ت:ح;;<:ب;;ه:=قخض;;<ی:و;;ِن:ه:د=جرن:برخ<س;;خه:=ز:فط;رت:و:جذج;;ه:کذ;رن:
:=و:سر:وی:حرو=جی:و:جذجه ک;ه:وش;خص:=س;ت::ه<ی:پست:وجود:آدوی:=ز :ج;ه،:در:ج;<یی: گر زجد.:=
ب;;وط::رفخ;<ری:=ز:جذج;;ه ه<ی:غری;زی:و:طجرع;;ی:=جس;;<ن:سرچش;هه:جگرفخ;;ه:و:ب;;ه:=ور;<ل:=جس;;<جی:=و:ور

ک;ه:وج;ود:فط;رت:ح;<:وج;د=ن:ث<ب;ت:ر=:جهی کس<جی: =خالق;ی:ب;ودن:آن::پسیرج;د:جر;ز:در::=ست،:حخی:
:تردحدی:جد=رجد. :رفخ<ر

ک;ه:رفخ<ره;<ی: ک:و:وعر<ر:حق<جرت:آن:وخف<وت:=س;ت.:=ی;ن: غ<حت:و:هدف:=خالق:جرز:ب<:وال
که<ل:جفس:و:دست ه<یی:چ;ون:د=ج;ش،:حکه;ت،:ع;د=لت:و::ح<بی:به:فض;رلت:=خالقی:ووجج:

ک:و:وعر;;<ری:ب;;ر=ی::حخ;;ی:س;;ع<دت:دجر;;وی:ح;;<:=خ;;روی:وی ش;;ود،:در:ع;;رن:ص;;حرح:ب;;ودن،:و;;ال
ک;ه:=ز:تشخر ک;س:بس;خه:ب;ه:تعرحف;ی: ی;ر=:ه;ر: :جرست؛:ز :=خالقی:بودن:ح :رفخ<ر ص:=خالقی:ح<:غرر

ک;;ه:در:آن:جه;;ت:ب<ش;;د،:رفخ<ره;;<یی:درس;;ت:و::که;;<ل:و:س;;ع<دت:=ر=خ;;ه:وی ده;;د،:رفخ<ره;;<یی:ر=:
گه<ن:جهی:=خالقی:وی کذد.::د=جد:و: کلی:وخ<لفت: :رود:هرچ:ع<قلی:ب<:=ین:=صل:

گفخه:شود:وذشأ:ههه:جز=ع ه<:و:=خخالف<ت:در:زورذه:وعر;<ر:=خالق;ی:ب;ودن::=لجخه:وهکن:=ست:
:س;ع<دت:=ر=خ;ه:وی:رفخ<ر،:تعرحف ک;ه:=ز ش;ود.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:وح;ل:=ص;لی:ج;ز=ع::ه<ی:وخف<وتی:=ست:

ی;;ر=:=ی;;ن::ج<س;;ت.:=و;<:=ج;;دکی:تأو;ل،:ج<درس;;خی:=ی;ن:=دع;;<:و:پ<س;خ:آن:ر=:روش;;ن:وی:هه;رن س;<زد؛:ز
ک;;;ردن:ص;;;ورت:وس;;;أله:و:حو=ل;;;ه:د=دن:آن:ب;;;ه:و ج<ح;;;ث:=عخق;;;;<دی:و:س;;;خن:ب;;;ه:وعذ;;;<ی:پ;;;<ک:

                                                          :
::.:ب;;ه:عذ;;و=ن:ود;;<ل،:د=ج;;ش:ح;;<:ل;;ست17 ک;;ه:تز=حه;;ی:ب;;<:ووض;;وعی:دحگ;;ر :ش;;ر=حطی: جد=ش;;خه:ب<ش;;د،:=عخ;;د=ل:و:ه<ی:وعذ;;وی:در

:آجه<:وفهووی:جد=رد:و:=رزش:وحسوب:جهی:ور<جه که:وص;د=قی::شود.:ح<:ویژگی:روی:در ه<یی:و<جذد:شج<عت:و:صجر،:ب<:آن:
:غرردوسخی:جرسخذد،:ب<:=ین:ح<ل،:=رزش:=خالقی:به :وی::=ز  روجد.:شه<ر
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گر:چه:ت;أثرر:جه;<ن:جه<ن :وج<ح;ث:=خالق;ی:ق<ب;ل:=جک;<ر:جرس;ت،:ول;ی:=ی;ن::بیذی:=ست.:= بیذی:در
:پ<س;;خگویی:ب;;ه:=ی;;ن:پرس;;ش:وه;;ن:خ;;<لی: ک;;ه:دس;;ت:فلس;;فه:=خ;;الق:ر=:در گسش;;خه:=ز:آن: ش;;روه،:

:=دح<ن:وی:جش<ن:وی :و=بسخه:و:و=ود=ر ک<واًل ک;ه:=خ;الق::دهد،:=خالق:ر=: کذد.:=ین:در:ح<لی:=ست:
:ه<ی:=صلی:خود:ر=:=ز:دین:بگررد.::و=جد:=رزشت:جهی

کل;;ی:د=ش;;خه:ب<ش;;رن:ح;;<:ب;;ه:ص;;ورت: ک;;ه:بخ;;و=هرن:قض;;<وتی: گسش;;ت،:ب;;دون:آن: :بذ;;<:ب;;ر:آجچ;;ه:
:دح;دگ<ه :ح; :=ز ه<ی:وط;رح:ش;ده:در:زورذ;ه:وعر;<ر:فع;ل:=خالق;ی:::جزخی:و:تفصرلی:ب;ه:بررس;ی:ه;ر

حن،:وی ح;;ه:بپ;;رد=ز کث;;ر:جظر :=ی;;ن:=ش;;ک<ل:ر=:ب;;ه:= :ق;;<ت:و;;رتجط:و=رد:ب;;د=جرن:ه<:و:تحقر:ت;;و=جرن:=جه;;<اًل
کرده کهخ;;ر:توج;;ه: :=ج;;د.::ک;;ه:در:هذگ;;<م:بی;;<ن:=ی;;ن:وعر;;<ر،:ب;;ه:جقط;;ه:=ص;;لی:و:وح;;ل:دقر;;ق:ج;;ز=ع،:

ک:=خالق;;ی:ب;;ودن:رفخ;;<ر،:شذ<س;;<یی:و: :زورذ;;ه:و;;ال ح;;ن:دح;;دگ<ه:وخ;;ون:دحذ;;ی:ر=:در :بذ;;<:د=ر گ;;ر =: و;;<:جر;;ز
کذ;رن،:ب<ح;د:ور=ق;ج:=ی;ن:آس;رج:ب<ش;رن:و:=ز:وذح;رف:ش;دن:بح;ث:ب;ه:س;وی:وج<ح;; ث:=س;خخر=ج:

:بپرهرزحن. :دحگر

 . بررسی دیدگاه الکافی۲
:زورذ;;ه:وعر;;<ر:=رزش:و;;رور:دح;;دگ<ه گون:در گوج;;< ::ه<ی: ک;;ه:ب;;<:تأو;;ل:در ه;;<ی:=خالق;;ی:و:جک;;<تی:

:ر=بطه:ب<:ش;ذ<خت:وج;<جی:=خ;الق:=س;الوی: وحل:=صلی:جز=ع:وطرح:شد،:دو:وشکل:=س<سی:ر=:در
:س;<خت::وش;کل:جخس;ت،:ذهذرت کن:آشک<ر ذ;<بع:=ص;رل:ت;وجهی:ب;ه:وخ;ون:و:و::ه;<ی:فلس;فی:و:

:=خالق:ب<:وس<خل:دحگری:چ;ون:=رزش ک:و:وعر<ر ک;الن:و::=سالوی:و:وشکل:دوم،:خلط:وال ه;<ی:
گر=حش کذون:ب<:توج;ه:ب;ه:جک;<ت:ح;<د:ش;ده:وی:علت:ح<:غ<حت: ت;و=جرن:ب;ه:س;ر=غ::ه<ی:=خالقی:بود.:=

:=ین:زورذه:به:الکا یکت<ب: حن.:بروحن:و:=ح<دحث:آن:ر=:بک<وحن:ت<:پی<م:آجه<:ر=:در :دست:آور
 احهان، محور اخالق اسالمی الف.

: کف;ر کت;<ب:=حه;<ن:و: :ب;ر:د=رج;ده:وجهوع;ه:=ح<دح;ث:=خالق;ی::_:الکاا یب<:بررس;ی:دقر;ق: ک;ه:در
ک;ه:ب;ه:ص;ر=حت،:وعر;<ری:ر=:ب;ر=ی:=رزش:هرچ:حدحدی:ر=:جهی:_=ست: ه;<ی:=خالق;ی::ت;و=ن:ح<ف;ت:

ک;;رده:ب<ش;;د.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:ب;;<:دق;;ت:در:ش;;روه:دس;;خه :گ;;س=ری:بذدی:=ح<دح;;ث:و:جح;;وه:ج<م:بی;;<ن:
کت;;;<ب،:وی :=ی;;;ن:زورذ;;;ه::=ب;;;و=ب:و:فص;;;ول:=ی;;;ن: ت;;;و=ن:جگ;;;<ه:و:برد=ش;;;ت:وؤل;;;ف:=رجهذ;;;د:آن:ر=:در

:دست:آورد.:به
گ<ه:و:جکته که:د=جشهذد:آ کلرذ;ی:)ره(،:وجهوع;ه:=ح<دح;ث:و;رتجط::=ین: سذجی:چون:ورح;وم:
گ<ج;;;;ه کف;;;;ر»=ی:ب;;;;<:عذ;;;;و=ن::ب;;;;<:=خ;;;;الق:ر=:در:بخ;;;;ش:جد= :ج<م«:=حه;;;;<ن:و: گ;;;;س=ری::ج;;;;<ی:د=ده:و:در

:جر;ز:=حه;<ن:ر=:ب;ه:عذ;و=ن:وح;ور:=ص;لی:=ب;و=ب:آن:وط;رح:س;<خخه:=س;ت،:جش;<ن:ت;:ه<ی:فرعی:دسخه ر
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:ب;د=خالقی:وی:وی کفر:ر=:وح;ور کلرذی،:=حه<ن:ر=:وحور:=خالق:جرکو:و: د=ج;د.:بررس;ی::دهد:ورحوم:
:تأیید:وی:دقرق ک<واًل کلرذی:ر=: :ورحوم: کت<ب،:جظر :=ح<دحث:=ین: :=ی;ن::تر :=حذج;<:برخ;ی:=ز کذد.:در

:وی :آووزهکذرن::=ح<دحث:ر=:ورور ه;<ی:=خالق;ی:پیش;و=ح<ن::ت<:ب<:ج<حگ;<ه:و:جق;ش:وح;وری:=حه;<ن:در
:=سالم:آشذ<:شوحن:

ک;ه:ههگ;ی: گرفخ;ه: کف;ر،:ش;ش:ح;دحث:ج;<ی: کت<ب:=حه<ن:و: :ب<ب:بیسخن:و:بیست:و:حکن: در
:ب;;<ره:درج;;<ت:=حه;;<ن:=س;;ت.:=ی;;ن:چذ;;د:رو=ح;;ت،:ع;;الوه:ب;;ر:و=بس;;خه:د=جس;;خن:درج;;<ت:=ف;;ر=د:ب;;ه: در

:=حه;<ن:وی:ورز=ن:=حه<ن:آجه<،:فض;<یل:و:=رزش یروجهوع;ه:و:بخش;ی:=ز د=ج;د؛:ب;ه::ه;<ی:=خالق;ی:ر=:ز
:جخسخرن:ح;دحث،:=و;<م:ص;<دق: =حه;<ن:ر=:د=ر=ی:هف;ت:بخ;ش::_علر;ه:=لس;الم::_عذو=ن:ود<ل،:در

:کذذد::=عالم:وی
ّنا اهللا    _ؤ 

ا
ههّل جا ههّزا وا    _عا

هه ا ا ر ضا لههیی وا ههانا عا # وا الر   ما ههدر   # وا الّص  ههّر  ج 
لههی الر َن: عا ههه  سر

ا
ة  أ عا ههجر ههحا سا # وا حق  ن 

" ن  لر ح  # وا الر ن  لر ع  # وا الر اء  فا وا ا# وا الر ضا   18الّر 

ه<ی::ب;<:فض;رلت:_دهذ;د::ک;ه:درج;<ت:=حه;<ن:ر=:تش;کرل:وی:_ه;<::=رتج<ط:و:جسجت:=ین:بخش
:روش;ن:=س;ت.:هه;رن:ش;ر=حط:ر=:وی ک;<واًل ک;رد.::=خالقی: :ب;<ب:بیس;ت:و:پ;ذجن:وش;<هده: ت;و=ن:در

:ب<ره:ویژگی که:در :بر:د=رد.:=ین:سخن:جور=جی: ه<ی:=حه<ن:=س;ت،::=ین:ب<ب:تذه<:ح :حدحث:ر=:در
:=ی;;;ن:پ<ح;;ه:ه<ی:=حه;;<ن:ح;;;<:ش;;عجه:برخ;;ی:=ز:فض;;;<یل:=خالق;;ی:ر=:ب;;;ه:عذ;;و=ن:پ<ح;;;ه ه<:وعرف;;;ی::ه<یی:=ز

:=ی;;ن:رو=ح;;ت،:=و;;<م:ب;;<قر::وی :=ور;;ر:وؤوذ;;<ن:عل;;ی::_علر;;ه:=لس;;الم::_کذ;;د.:در جق;;ل::_علر;;ه:=لس;;الم::_=ز
:ب<ره:=حه<ن:چذرن:فروودجد::وی که:آن:حضرت:در:پ<سخ:به:پرسشی:در :کذذد:

ّنا اهللا    _ؤ 
ا

ههّل ههّزا وا جا    _عا
ههلا ا ر عا لههیی جا ههانا عا ر  وا الر   ما ههجر لههی الّصا : عا هها: نا عا هه   دا با رر

ا
ههحا أ ل  وا  ن  حق  ههدر عا وا الر

" اد  ها ج 
 19الر

:=ی;;ن:پ<ح;;ه:ه<:و:ش;;عجه:آن:حض;;رت،:س;;حس:ش;;<خه :ح;; :=ز کذذ;;د:و:ب;;<::ه<:ر=:بی;;<ن:وی:ه<ی:ه;;ر
:=ی;ن:چه;<ر:س;خون،:جق;ش:وح;وری:=حه;<ن:ر=:در:جذج;ه :ح; :=ز ه<ی::برشهردن:چه<ر:شعجه:بر=ی:هر

گون:=خالق:روشن:وی :س<زجد.:گوج<
:جش<ن:509ب<ب: کت<ب:جرز :=ین:ب;<ب::دهذده:جقش:=حه<ن:در::=ین: رفخ<ره<ی:=خالقی:=ست.:در

:قل;ج:ه;;ر:=جس;;<ن:خج;ر:د=ده:ش;;ده:=س;;ت.:ب;;ر: گ;;وش:در :آجه;;<:=ز:وج;;ود:دو: ک;ه:در س;ه:ح;;دحث:آو;;ده:
گ;وش،:دع;وت:ب;ه:س;وی:رفخ<ره;<ی:=خالق;ی:ر=:وی :=ین:دو: ش;ذود:و::=س< :=ین:=ح<دحث،:حکی:=ز

                                                          :
 .509،:ص3.:هه<ن،:ج18

:.530،:ص3.:هه<ن،:ج19
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ک<ره;;<ی:غر;;ر:=خالق;;ی:دور;;ده:وی حح:ش;;ود.:ح;;دحث:دوم:=ی;;ن:ب;;<ب:تص;;ر:در:دحگ;;ری،:دع;;وت:ب;;ه:
کس;ی:قص;د::وی گ;<ه: که:ع<ول:دعوت:به:رفخ<ره<ی:=خالقی،:هه<ن:روح:=حه;<ن:=س;ت:و:ه;ر: کذد:

:=و:ج;د=:وی ک<ره<ی:ج<رو=:ر=:د=شخه:ب<ش;د،:روح:=حه;<ن:=ز ک;ه::_:809ش;ود.:=ز:=ح<دح;ث:ب;<ب::=جج<م:
کفر:=ست: کت<ب:=حه<ن:و: ک:ب;ودن:=حه;<ن:ب;ر=ی:=خ;الق:ر=::جرز:وی:_آخرین:ب<ب: تو=ن:وح;ور:و:و;ال

کرد :.:برد=شت:
کت<ب،:=حه;<ن،:وح;ور:=ص;لی: که:=ز:جگ<ه:=ح<دحث:=ین: گسشت،:روشن:شد: ب<:توجه:به:آجچه:

ت;و=ن:=ی;ن:س;خن:ر=:ب;ه::=خالق:و:ع<و;ل:=رزش:و:=ثربخش;ی:رفخ<ره;<ی:پس;ذدحده:=س;ت.:=و;<:آح;<:وی
:ب;ودن:=حه;<ن:دحذ;ی:ب;ر=ی:رفخ<ره;<ی:=خالق;ی:د=جس;تب:آح;<:=ی;ن:برد=ش;ت،:ووج;ج: وعذ<ی:وعر;<ر

:=ین:=ح<دحث:وی:جهی:و=بسخگی:=خالق:به:وسهج ک;ه:رفخ<ره;<ی::شودب:آح<:=ز گرف;ت: تو=ن:جخرجه:
گوج;;ه:=رزش:=س;;ت:و:=جس;;<ن،:ب;;دون:بهره:=خالق;;ی:=ف;;ر=د:بی :آووزه:=حه;;<ن،:ف<ق;;د:ه;;ر: ه;;<ی::گر;;ری:=ز

ک;;;<ری:ج;;;د=ردب:پ<س;;;خ:ب;;;ه:=ی;;;ن:پرس;;;ش ه<:و::دحذ;;;ی،:ق;;;درت:درک:درس;;;خی:ح;;;<:ج<درس;;;خی:ه;;;رچ:
:=ین:دست،:ب;<:تکر;ه:ب;ر:آجچ;ه:ت;<:پرسش کذ;ون:بی;<ن:ش;د،:وهک;ن:جرس;ت:و:ب;ر=ی::ه<ی:دحگری:=ز

:زورذ;;ه:وج;;<جی:=خ;;الق:و:رس;;ردن:ب;;ه:پ<س;;خ:پرس;;ش:ش;;ذ<خت:دقر;;ق ه<ی::تر:دح;;دگ<ه:=ح<دح;;ث:در
گ;;وهر:=ص;لی:آن:ر=:در:جگ;<ه:ق;;رآن:و: ف;وق،:الزم:=س;ت:وعذ;<ی:=حه;;<ن:ر=:بهخ;ر:بشذ<س;رن:و:تعرح;ف:و:

حن.:حدحث:به :دست:آور
 ب. تسلحن، گوهر احهان

ک;;ه:ب;;<:دق;;ت: آح;;د،:ش;;ذ<خت::دس;;ت:وی:در:=ح<دح;;ث:=ی;;ن:وجهوع;;ه:بهحک;;ی:=ز:جک;;<ت:وهه;;ی:
:=ی;;ن:جکت;;ه:الزم:=س;;ت:ب;;ه:تف;;<وت:روش: گ;;وهر:=ص;;لی:و:حقرق;;ت:=حه;;<ن:=س;;ت.:ب;;ر=ی:درک:بهخ;;ر

کذرن.:ه<ی:=ثج<ت:=دح<ن:=لهی:و:وحر<جی:ب<:روش در:تع<لرن:=ججر<ی:=له;ی::20گر=ح<جه:فلسفی:توجه:
:ب;;ه:عذ;و=ن:تذ ک:شخص;;رت:آدو;;ی:و:پیش;و=ح<ن:وعص;;وم:دی;;ن،:وعرف;;ت:ذهذ;ی:و:ق;;وه:تفک;;ر ه;;<:و;;ال

::وط;;رح:جهی :پ;;سیرش:ح;;<:=جک;;<ر :=و:در ش;;ود:و:تکر;;ه:=ص;;لی:ب;;ر:قل;;ج:و:ف;;ؤ=د:=جس;;<ن:و:=ر=ده:و:=خخر;;<ر
که:فطرتً<:به:آجه<:وعرفت:د=رد،:ح<:=ز:طری;ق:تفک;ر:و:ر=ه ه;<یی:دحگ;ر،:ب;ه:آجه;<:دس;ت::حق<حقی:=ست:

:=ی;;ن:=س;;< ،:ب;;ه:ج;;رأت:وی:وی :=جس;;<ن:ر=:ت;;و=ن:ه;;دف:و:خو=س;;خه:=ص;;لی:=دح;;<ن:=له;;ی:=:ح<ب;;د.:ب;;ر ز
:بر=ب;ر:حقرق;ت:د=جس;ت.:=ی;ن،:هه;<ن:جکت;ه«:تسلرن» ::در ک;ه:در:ض;هن:ح;دحث:س;وم:=ز =ی:=س;ت:

کفر:بد=ن:تصرحح:شده:=ست.:=و<م:ص;<دق: کت<ب:=حه<ن:و: :_علر;ه:=لس;الم::_ب<ب:بیست:و:سوم:
:=بخد=ی:=ین:حدحث:بلذد:وی :فرو<حذد::در

                                                          :
:=ین:ب<ره:ر.ک::20  «.)تسلرن:و:=حه<ن:در:خد=شذ<سی:دحذی(:یوج<ن:و:دین».:در
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ّنا  ههؤ  ح  ک  نر الا ا ک  ههال  ههونا اا تههیحون  ههوا# وا الا   نا حا ف  ر  عر تههی ا ههونا حا ف  ر  عر تههی    ا ونا حا ق  ههّد  صا وا# وا الا    ق  ههّد  صا     
ًة الا  عا با رر

ا
ابًا أ وا ذر

ا
وا# أ ه  ّل  سا وا  ا یا    اه  ة  وا  ا ثا الا اب  الّثا حا ار

ا
 أ

ا
ّل ا# ضا ها ر   ب آخ 

اّلا هاا ؤ 
ل  ّوا

ا
ح  أ ل  ع  حر صر  21دًا"حهًا با

:=ی;;ن:ح;;دحث:ج;;ور=جی،:ب;;ه:عذ;;و=ن:رو;;ز:س;;ع<دت:و::_علر;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م:ص;;<دق: تس;;لرن:ر=:در
:=ز:عذ<وحذی:چ;ون:=ق;ر=ر:و:تص;دیق::کذذد:و:ب<:تجرین:خود:جش<ن:وی:صالح:وطرح:وی دهذد:وذظور

ح;;ف:=حه;;<ن:بی;;<ن:ش;;ده::_ :تعر :رو=ح;;<ت:دحگ;;ر:در چر;;زی:ج;;ز:تس;;لرن:جرس;;ت.:آن:حض;;رت،::_ک;;ه:در
ی;;;ق:وعرف;;;ت:و:ه;;;ر: وعرفخ;;;ی:ر=:جر<زوذ;;;د:تص;;;دیق::=وک;;;<ن:حرک;;;ت:ب;;;ه:س;;;وی:ص;;;الح:ر=:تذه;;;<:=ز:طر

:و:پسیرش:عقلی:=س;ت.:ب;<:=ی;ن::د=جذد.:به:جظر:وی:وی :=حش<ن:=ز:تصدیق،:هه<ن:تفکر رسد:وذظور
ک;<فی:جهی :ر=: ک;ه:ب;ه:تس;لرن::ح<ل،:آن:حضرت،:وعرفت:و:تفکر ش;ه<رجد:و:وعرف;ت:و:تص;دحقی:ر=:

گهر=هی:و:سرگرد=جی:شدحد:وی :ج<وذد.:جرذج<ود،:
که:=حه<ن،:ب;<:تفک;ر،: :ب<ره:=حه<ن:روشن:شد.:جخست،:آن: ب<:=ین:توضرح<ت،:دو:جکته:وهن:در

=ی:پ;;س:=ز:تحلر;;ل:ذهذ;;ی:و:در:ج<حگ;;<ه::=س;خدالل:و:تص;;دیق:عقل;;ی:وخف;;<وت:=س;;ت:و:در:ورحل;ه
گ<ج;;ه ;;<:»ح<ب;;د.:تعجر;;ر::=ی:ب;;ه:ج;;<م:قل;;ج:تحق;;ق:وی:جد= :َلّهَ :َح;;َو :آح;;ه:«:نُک:ه;;<ُن:ف;;ی:ُقُل;;وبِ:حْدُخِل:=ْجِ :54در

:حجر=ت،:به:ههرن:جذجه:قلجی:=حه<ن:=ش<ره:د=رد.::سوره
:بر=ب;ر:حقرق;;ت:و::جکت;ه:دوم:و:وهن گ;;وهر:و:حقرق;ت:=حه;<ن،:چر;;زی:ج;ز:تس;;لرن:در ک;ه: ت;ر،:=ی;;ن:

:حق;<یق:جرس;ت.:حکس;<ن:ب;ودن:=حه;<ن:ب;<:تس;لرن،:در:ح;دحث:س;وم: :=جک;<ر کفر،:چرزی:جز وعذ<ی:
کت<ب:به:صورت:روشن :تعجر;ر:=ط<::ب<ب:هفدهن:=ین: ع;ت:بی;<ن:ش;ده:=س;ت.:ب;ر:و:ب;<:=س;خف<ده:=ز

:گوحد::=س< :=ین:رو=حت،:ساّلم:جعفی:وی
د  اهلل   جر اعا با

ا
ت  أ لر

ا
أ    _علحه السالم  _سا

ن  ا ر   ی عا
: ا ر الا قا # فا نر ی ماان 

ا
الا ی  ماان  أ # فا اعا اهلل  صیی  طا  22" عر

:ب;;;;<ب: :=و;;;;<م:ص;;;;<دق::89در:ح;;;;دحث:پ;;;;ذجن:=ز ::_علر;;;;ه:=لس;;;;الم::_جر;;;;ز :س;;;;خذی:ج;;;;ور=جی:ر=:=ز
:=حه;;<ن::جق;;ل:وی:_علر;;ه:=لس;;الم::_ؤوذ;;<ن:=ور;;ر:و ک;;ه:ب;;ه:خ;;وبی:جق;;ش:وح;;وری:تس;;لرن:ر=:در کذذ;;د:

:کذد::جه<ح<ن:وی
  
ههان  ی ا ر رر   ما

ا
ههة  أ عا با رر

ا
ههأ وا کا # وا الّتا ههاء  اهلل  ضا هها ب قا ضا ههاَن: الّر  ههو  ّک  فر # وا  ا لههی اهلل  # وا یل  عا لههی اهلل  ههر  ؤ  مر

ا ض  األر
ل   سر "حالّتا ر  اهلل  مر

ا
 ن  أل 

: گر :رک;ن:=حه;<ن:وط;رح:ش;ده:=س;ت،:= گهرب<ر،:تسلرن:به:عذ;و=ن:حک;ی:=ز:چه;<ر کالم: :=ین: چه:در
::ول;;ی:دق;;ت:در:س;;ه:رک;;ن:دحگ;;ر:جش;;<ن:وی :تس;;لرن:ب;;ه:ش;;ه<ر ده;;د:آجه;;<:جر;;ز:جهوده;;<:و:ور=تج;;ی:=ز

                                                          :
 .588،:ص3،:جالکا ی.:21

 .90.:هه<ن،:ص22



کفر 
  و 

حها
ب ا

 کتا
ی در

الق خ
ة ا

ر  ع
معحا

 
 ی

لکا
ا

 

 

 

39 

:ب;;ه:وی ک;;ه:جهی::روج;;د،:ح;;<:=رتج;;<ط:و:پیوجدش;;<ن:ب;;<:تس;;لرن:و:ب;;<:حک;;دحگر ت;;و=ن:آجه;;<:ر=::ح;;دی:=س;;ت:
: گ<جه:و:در :عرض:هن:به:حس<ب:آورد.:ووضوع<تی:جد=

:ب;<ره :وفر;د:=س;ت:و:جک;<ت:=رزش;هذدی:ر=:در :=ین:زورذ;ه:بس;ر<ر که:در :::حدحث:دحگری: وح;ور
:=دح<ن:=لهی:بی<ن:وی =س;ت.:=ی;ن:ب;<ب:=ز:س;وی::88کذد،:ح;دحث:جخس;ت:ب;<ب::بودن:تسلرن:در

کلرذی:ب;<:عذ;و=ن:جس;جة:=الس;الم:ج<م گ;س=ری:ش;ده:=س;ت.:ب;ر:=س;< :=ی;ن:ح;دحث:ج;ور=جی،::ورحوم:
:بی;;<ن:جس;;جت:و:وشخص;;<ت:=س;;الم،:حقرق;;ت:=ی;;ن:دی;;ن:ر=::_:،علر;;ه:=لس;;الم::_ؤوذ;;<ن:=ور;;ر:و در

:فرو<حذد::کذذد:و:وی:تسلرن:وعرفی:وی
هنر  ًة لا هجا ما ن سر هالا سر  

ّنا ا ر جا س  نر
ا هیا ألا ل  جر هدق قا حا

ا
ه  أ هجر س  هد  یا # وا الا یجر عر هدق با حا

ا
ه  أ هج  س  ه یجر هل  هل  ثر م   ب 

اّلا ّنا کا ؤ  # ؤ 
وا  ما ه  الا سر  

ل  ا ر سر ل  حالّتا سر # وا الّتا وا الر حن  # وا الر حق  حا نا ه  د  حق  حا ن  صر وا الّتا د  ینا ه  صر # وا الّتا # یق  ار  هرا قر  
وا ا ر قا ه 

" اء  دا
ا وا األر لا ه  ها عا # وا الر ل  ها عا وا الر ارا ه  را قر  

 23وا ا ر
ک;;ه:آن: :=ی;;ن:ح;;دحث:ج;;ور=جی:وج;;ود:د=رد،:=ی;;ن:=س;;ت: ک;;ه:در حک;;ی:=ز:جک;;<ت:ف;;ر=و=ن:و:وهه;;ی:

د=س;خ<ن::تسلرن:ر=:ب<:حقرن،:تصدیق،:=قر=ر،:عهل:و:=جج<م:و ;<حف:دحذ;ی،:حکس;<ن:و:هن:حضرت،
:و:ل;و=زم:ش;گفت:کذذد.:ب;ه:جظ;ر:وی:=عالم:وی =جگرز:تس;لرن::رس;د:=ی;ن:س;خن،:ج;وعی:=ش;<ره:ب;ه:آث;<ر

:و=ق;;ع،:جد=یی :=بع;;<د:=خالق;;ی:و:رفخ;;<ری:دی;;ن،::=س;;ت.:در :=عخق;;<د=ت:و:دحگ;;ر ج<پ;;سیری:تس;;لرن:=ز
که:وقخی:جش<ن:وی :=جس<ن:وجود:د=ش;خه:ب<ش;د،:خد=وج;د:هه;ه:جذج;ه:دهد: ه<ی::روحره:تسلرن:در

ز=جی:وی:شخصرت:و:زجدگی:=و:ر=:س<و<ن:وی :د=رد.:بخشد:و:=حه<ن:و:عهل:ر=:به:=و:=ر
 ج. اجطجاق با برداشت از حق، معحار فعل اخالقی

: کف;ر:و:دحگ;ر کت;<ب:=حه;<ن:و: ک;ه:=ز:جگ;<ه:=ح<دح;ث: گسش;ت،:وش;خص:ش;د: ب<:توجه:به:آجچ;ه:
گ;وهر:=حه;<ن:=س;ت.:ب;ر:=ی;ن:=س;< ،:وخون:=سال :بر=ب;ر:ح;ق،: وی،:=حه<ن،:وحور:=خالق:و:تس;لرن:در

:پ;;سیرش:و::وی :فع;;ل:=خالق;;ی:چر;;زی:ج;;ز :جظ;;ر:پیش;;و=ح<ن:=س;;الم،:وعر;;<ر ک;;ه:=ز گرف;;ت: ت;;و=ن:جخرج;;ه:
:ب;;ه:آن:=حخ;;ر=م: گ;;ر کس;;ی:حقرقخ;;ی:ر=:ش;;ذ<خت،:= :بر=ب;;ر:حقرق;;ت:جرس;;ت؛:حعذ;;ی:وقخ;;ی: تس;;لرن:در

ک;;; :=و::ه:جش;;;<نبگ;;;س=رد:و:رفخ;;;<ری:ر=:=جج;;;<م:ده;;;د: ک;;;<ر :بر=ب;;;ر:حقرق;;;ت:ب<ش;;;د،: دهذده:تس;;;لرن:در
کس;ی:وی فهه;د:بی;<ن:وطل;ج:خ;الف:و=ق;ع،::پسذدحده:و:=خالقی:=س;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:ود;<ل،:وقخ;ی:

:وعده،:ت;رجرح:وذ;<فع:خ;ود:ب;ر:دحگ;ر=ن:و:سس;خی:و:و=هه;ه:در:پیگر;ری:=و;ور،:ج<درس;ت: تخلف:=ز
کذ;د،:ب;ه:هه;<ن: که:طجق:=ین:شذ<خت:خود:عهل: :=جد=زه: ور;ز=ن:رفخ<ره;<ی:=خالق;ی:=ست،:به:هر

:و:شج<عت:ر=:وحقق:س<خخه:=ست. :صد=قت،:وف<ی:به:عهد،:=حد<ر
                                                          :

 .557.:هه<ن،:ص23
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ک;ه:عذ;و=ن:حقرق;ت،:عذ;و=جی::حکی:=ز:جذجه :ح<د:شده،:=ین:=س;ت: ه<ی:ودجت:برگزحدن:وعر<ر
گرفخن:=حه<ن:بر=ی:=خ;الق: ک:قر=ر: :ب<ره:وال :=ین:در که:پیش:=ز ع<م:و:فر=دحذی:=ست؛:لس=:=شک<لی:

:=حذج;;<:وط;;ر ح:جرس;ت:و:جگر=ج;;ی:خ<ص;;ی:ب<ب;;ت:و=بس;خه:ش;;دن:=خ;;الق:ب;;ه:و;;سهج:وط;رح:ش;;د،:در
ک،:خ;;ود:=حه;;<ن:و:پ;;سیرش:حق;;<یق:دحذ;;ی:جر;;ز:رفخ;;<ری:=خالق;;ی: ک;;ه:ب;;<:=ی;;ن:و;;ال وج;;ود:ج;;د=رد؛:چ;;ر=:

ک;ه:::و:پرس;ش::شود.:ب<:=ی;ن:ح;<ل،:ههچذ;<ن:دو:=به;<م:وحسوب:وی :=ی;ن:ب;<ره:وج;ود:د=رد: وه;ن:در
:=ر=خ;;ه:وعر;;<ری:و:ب;;دون:رس;;ردگی:ب;;ه:آجه;;<:جهی ذ<س;;ج:و:ج;;<وع:ب;;ر=ی:رفخ<ره;;<ی:=خالق;;ی:ت;;و=ن:=ز

:ق;ر=ر:د=دن:حقرق;ت:ب;ر=ی:=خ;الق،:ج;وعی: ک;ه:آح;<:وعر;<ر وطهزن:بود.:پرسش:جخست،:=ین:=ست:
گروه;ی:=ج;دک::آل:=حده ک<و;ل:ح;<::_گر=یی:و:وذحص;ر:س;<خخن:رفخ<ره;<ی:=خالق;ی:در: ک;ه:ش;ذ<خت:

ک;;ه:جرس;;تب:و:دوو;;رن:پرس;;ش،:=ی;;ن:=:_توج;;ه:الزم:ر=:جس;;جت:ب;;ه:حق;;<یق:در:=خخر;;<ر:د=رج;;د: س;;ت:
ک:تشخرص:حقرقت:چرست:و:آح<:و=بسخه:س<خخن:=خالق:ب;ه:ش;ذ<خت:حق;<یق،:آن: =س<سً<:وال

کذ;;;د:و:ب;;;ه:ج;;;وعی::=جگر;;;ز:و:غر;;;ر:ق<ب;;;ل:ب<زخو=س;;;ت:ووک;;;ول:جهی:ر=:ب;;;ه:ووض;;;وعی:و;;;جهن،:=خخالف
که:جظر:شخصی:=فر=د:ر=:ج<حگزین:=خالق:وی:جسجی :زجدب:س<زد،:د=ون:جهی:گر=یی:

:ب;;ه:=ح<دح;;ث:ه<:ب:ب;;ر=ی:رس;;ردن:ب;;ه:پ<س;;خ:=ی;;ن:پرس;;ش کذ;;رن::الکااا ی<ح;;د:ب;;<ر:دحگ;;ر :ور=جع;;ه:
کت;<ب:ب;ه:و:بجرذرن:آح<:وی :=ی;ن: :=ی;ن:زورذ;ه:=ز دس;ت:آورد:ح;<:::ت;و=ن:پ<س;خ:و:ر=ه:ح;ل:وذ<س;جی:ر=:در

::ج;;هب:=ی;;ن:ور=جع;;ه:ب;;ه:و;;<:جش;;<ن:وی کف;;ر کت;;<ب:=حه;;<ن:و: ک;;ه:خوش;;جخخ<جه: ::الکااا یده;;د: پ<س;;خ:در
:رو=ح;;<ت::ده;;د:و:=ح<دح;;ث:=ی;;ن:بخ;;ش:خ;;وری:ر=:ب;;ه:پرس;;ش:=ول:=ر=خ;;ه:وی کذ;;<ر : گ;;رفخن:در : ب;;<:ق;;ر=ر

:=ی;ن:وجهوع;ه:=رزش;هذد،:=به<م کت<ب:عقل:و:جه;ل:=ز ::جور=جی: ب;وط:ب;ه:پرس;ش:دوم:ر=:جر;ز ه;<ی:ور
:س<زد.::برطرف:وی

:ب<ب گرد:آوردن:شش:حدحث:در کلرذی:ب<: کفر،:ر=ه:حل::85و::80ه<ی::ورحوم: کت<ب:=حه<ن:و:
:تذگذ;;<ی:=ح;;ده ه;;<ی:=خالق;;ی:ب;;ه::جحص;;<ر:=رزشگر=یی:و:شکس;;خن:=:آل:وذ<س;;جی:ر=:ب;;ر=ی:خ;;روج:=ز

گس=ش;خه:=س;ت.:جقط;;ه:وش;خرک:هه;ه:=ی;;ن:=ح<دح;ث،:تأیی;د:ج;;وعی: :و;;<: گروه;ی:خ;<ص،:در:=خخر;<ر
ک;;ه:پیش;;و=ح<ن::گر=یی:در:تش;;خرص:حقرق;;ت:=س;;ت.:=ی;;ن:س;;خذ<ن:ج;;ور=جی:جش;;<ن:وی:جس;;جی ده;;د:

کرده:پ<ک:و:=جس<ن :تف<وت:سطح:درک:=فر=د:و:=خ;خالف::شذ< :=سالم:تالش: =جد:پیرو=ن:خود:ر=:=ز
ک;;ه:=ی;;ن:تف<وتزو گ;;<ه:س;;<زجد:و:ب;;ه:ههگ;;<ن:بفهه<جذ;;د: ه;;<:ر=:ب<ح;;د::=ح;;<ی:جگ;;<ه:آجه;;<:ب;;ه:حقرق;;ت:آ
گون:=ز:حقرقت،:در:ج<ی:خود،:وحخرم:رسهرت:شذ<خت:و:برد=شت:به: گوج< :=جد.:ه<ی:

ح;;<جی:جق;;ل:وی ک;;ه:ب;;ر:=س;< :آن،:در:دوو;رن:ح;;دحث:ب;;<ب:بیس;خن،:جر حک;;ی:=ز:خ<دو;;<ن:::ش;ود:
::در:حض;ور:آن:حض;رت:=ز:و;ردم:بر=خ;ت:وی:_علر;ه:=لس;الم::_=و<م:ص<دق: ک;<ر جوح;د:و:دلر;ل:=ی;ن:

:=و:وی:خ;;ود:ر=:=عخق;;<د=ت:ج<درس;;ت:آجه;;<:=ع;;الم:وی ک;;ه:آجه;;<:و;;<:ر=::کذ;;د.:=و;;<م:=ز پرس;;ذد::آح;;<:ب;;<:=ی;;ن:
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که:ود;ل:و;<:فک;ر:جهی : :آجه;<:بر=خ;ت:وی:دوست:د=رجد،:فقط:به:=ین:خ<طر ج;وییب:خ;<دم::کذذ;د،:=ز
ح;د؛::فرو<حذد::جزد:گوحد::آری.:حضرت:وی:وی که:شه<:شذ<خخی:=ز:آن:جد=ر و<:جرز:وس<خلی:هست:

ک;;ه:و;;<:جر;;ز:=ز:ش;;ه<:بر=خ;;ت:بج;;ویینب:خ;;<دم:وی گوح;;د::ج;;ه،:ف;;د=حخ<ن:ش;;;وم ::آح;;<:ش<حس;;خه:=س;;ت:
حن؛:آح;;<:خ;;وب::حض;رت:وی گ;<هی:ج;;د=ر :آن:آ ک;;ه:و;;<:=ز فرو<حذ;;د::ج;;زد:خد=وج;د:جر;;ز:چرزه;;<یی:=س;ت:

:=فکذ;;دب:خ;;<دم:پ<س;;خ:وی ک;;ه:=و:و;;<:ر=:ب;;ه:دور خ;;د=،:ف;;د=حخ<ن:ش;;وم :پ;;س:چ;;ه:ده;;د::ج;;ه:ب;;ه::=س;;ت:
:آج;;<ن:بر=خ;;ت::ک;;<ری:ب<ح;;د:=جج;;<م:ده;;رنب:حض;;رت:وی فرو<حذ;;د::آجه;;<:ر=:دوس;;ت:د=ش;;خه:ب<ش;;رد:و:=ز

:بهره:ججویی;;د.:=حش;;<ن:س;;حس:ب;;ه: گون:ر=:تش;;رحح:و:دلر;;ل::تفص;;رل،:برخ;;ورد=ری:و;;ردم:=ز گوج;;< ه;;<ی:
ر;;ل:د=رج;;د.:آن:حض;;رت،:تحه:=ی;;ن:توص;;ره:ر=:تف;;<وت:س;;طح،: رفر;;ت:و:ش;;ر=حط:=ف;;ر=د:=ع;;الم:وی

:ف;;ردی:دحگ;;ر:ر=:ج<درس;;ت:وی ب;;وط:ب;;ه:ح;; :ف;;رد:ب;;ر :=د=و;;ه،:ب;;ر=ی::ش;;ر=حط:و:توقع;;<ت:ور خو=جذ;;د:و:در
که:ههس<حه:تر:شدن:وطلج،:جرح<ن:فردی:ر=:ود<ل:وی:روشن =ی:وس;رحی:د=ش;خه:و:=و:ر=:ب;ه::زجذد:

کرده:و:به:=فخخ<ر:وسله<ن:شدن:ج<یل:س<خخه:بود.:=ین:وجّل; :ج;<د=ن،:ب;دون:توج;ه: =سالم:دعوت:
:س;حرگ<ه:ت;<:پ<ح;<ن:ش;ج:و:ط;ی:جرح<ج;<تی:وفص;ل،:=و:ر=:به:شر=حط: ههس<حه:ت<زه:وس;له<ن:خ;ود،:=ز

:بع;;د:ب;;ه:س;;ر=غ::در:وس;;جد:و:ب;;ه:جه;;<ز:و:عج;;<دت،:وش;; ول:جگ;;ه:و;;ی د=رد.:=و:وقخ;;ی:س;;حرگ<ه:روز
:=و:وی:ههس<حه:خود:وی ک;ه:=ز:وس;له<جی:=جص;ر=ف::رود:ت<:ب<ر:دحگر:وی:ر=:به:وسجد:بجرد،:=ز شذود:
ک;;<رتری:ب<ش;;د،:چ;;ون:=و:ف;;ردی:فقر;;ر:و::دجج;;<ل:=ف;;ر=د:بی:ب;;ر=ی:=ی;;ن:دی;;ن:ب;;ه:گوح;;د:::د=ده:و:ب;;ه:=و:وی

که:ههو=ره:جهی :=ست: :تو=جد:در:وسجد:و:در:ح<ل:عج<دت:به<جد.:عر<لو=ر
ک;;ه:تحهر;;ل:ش;;ر=حط:و:توق;;ع:رفخ<ره;;<یی:ه;;ر::_علر;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م: ب;;<:=ی;;ن:ود;;<ل:جش;;<ن:د=دج;;د:

که:هذوز:شذ<خت:وذ<س;جی:=ز:ح کسی: : قرق;ت:آن:ج;د=رد،:ت;<:چ;ه:ح;د:چذد:درست:و:=رزشهذد:=ز
ک;ه:وی:خطرج<ک:و:آسرج گروح;ده،:=ز:آن::زجذده:=ست؛:ت<:ج<یی: ک;ه:ت;<زه:ب;ه:=س;الم: کس;ی:ر=: تو=ج;د:

گرفخ<ر:س<زد. ::24خ<رج:و:به:سرجوشت:شووی:چون:=رتد=د،:
:تف;;<وت:ور;;<ن:=جس;;<ن :ب;;ه:روش;;ذی:و:ب;;<:ص;;ر=حت،:ب;;ر ه<::ح;;دحث:=ول:ب;;<ب:بیس;;ت:و:حک;;ن:جر;;ز

کرد:وی ه;<:و:وس;<خل::ج;ه:فق;ط:در:درج;<ت:=حه;<ن،:بلک;ه:در:وطل;ق:=رزشکذد:و:=ین:ووض;وع:ر=::تأ
:_علر;;;ه:=لس;;;الم::_شذ<س;;;د.:ب;;;ر:=س;;;< :=ی;;;ن:رو=ح;;;ت،:=و;;;<م:ص;;;<دق::=خالق;;;ی:ب;;;ه:رس;;;هرت:وی

:فرو<حذد:::وی
اس   نا الّجا ل  ور عا قا اهلل  حر کا لا لا ارا  _فا خا جا الی  کا  ا عا نر  _وا  ا # لا قا لر خا ا الر دًا"یا هفا حا

ا
دق أ حا

ا
نر أ  ل 

:=ین:سخن:پرو ز:وجود:د=رد،:توجره:رفخ<ره<ی:وخف<وت:ههه:=فر=د:بش;ر:و:جکته:وهه که:در ی:
                                                          :

:.::553ت<::550.:هه<ن،:ص24
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ه<:=س;;ت.::ه;;<ی:وخف;;<وت:=جس;;<ن:ه;;<:و:خلقت:ج;;<رو=:ش;;هردن:والو;;ت:دحگ;;ر=ن،:ب;;ه:دلر;;ل: رفرت
:جگ<ه:=بخد=یی،:=ین:وطل;ج:به که:در ::=لجخه:طجرعی:=ست: درس;خی:فههر;ده:جش;ود:و:ب;<:=ی;ن:تص;ور

:=خ;;الق:ح;;<:حقرق;;ت: قر;;دی:ر=:ت;;روح ::زج;;د:و:=رتک;;<ب:وع<ص;;ی:و:بی:د=و;;ن:ویک;;ه:ب;;ه:جس;;جرت:در
گوح;<:ف;ردی:ب;ه:ج;<م:ش;ه<ب::وی ک;ه:ر=وی:=ی;ن::_کذد،:وطلجی:عجر;ج:و:ج<درس;ت:ب;ه:جظ;ر:برس;د.:

ک;ه:وی:_حدحث:=ست: کرده:=ست؛:چ;ر=: :=ز:چذرن:سخذی:تعجج: :=و;<م::جرز علر;ه::_گوح;د::و;ن:=ز
:پ<س;خ،:پرسردم::خد=وجد:س<و<جخ<ن:بخشد :چگوجه:=ین:چذرن:=س:_=لسالم: تب:آن:حضرت:در

کذ;;;ده:بخش ح;;;ع:پر= :ور;;;<ن:و;;;ردم،:=ش;;;<ره::ب;;;ه:آف;;;رحذش:=ج;;;ز=ی:ف;;;ر=و=ن:و:توز ه;;;<ی:وخف;;;<وت:آن:در
:=ف;ر=د:بش;ر،:به;ره که:هر:ح; :=ز کردجد: :=ی;ن:=ج;ز=:ب;رده::فروودجد:و:به:صر=حت:=عالم: =ی:وخف;<وت:=ز

کسی:جهی کذد.:=ست:و:=ز: : که:ههچون:دحگری:رفخ<ر ::25تو=ن:توقع:د=شت:
:=ین:=س< ،: که:پیشو=ح<ن:وعصوم:بر ه;<ی::ج;ه:تذه;<:تف<وت:_:،علرهن:=لس;الم::_وشخص:شد:

شذ<س;ذد،:بلک;ه:=ج;دکی:=خ;خالف:در:جگ;<ه:و::ترین:درج;<ت:ب;ه:رس;هرت:وی:ور<ن:=فر=د:ر=:ت<:جزخی
ک;;<فی:ب;;ر=ی:توجر;;ه:رفخ<ره;;<ی:وخف;;<وت:و:ج<درس;;ت:ب;;ودن:س;;رزجش::د=ش;;خه ه<ی:روح;;ی:ر=:دلرل;;ی:

:د=جذد.:دحگر=ن:وی
ی;;ر=:روح:تع;;<لرن:دی;;ن:و::=لجخ;;ه:=ی;;ن:وطل;;ج:هرگ;;ز: ب;;ه:وعذ;;<ی:جس;;جی:ب;;ودن:حقرق;;ت:جرس;;ت؛:ز

:=ججر;;<ی:=له;;ی:ب;;ه:س;;وی:ص;;ر=ط:وس;;خقرن:و:ر=ه:=جحص;;<ری:عجودح;;ت:خد=وج;;د،:ب;;<: دع;;وت:وس;;خهر
:ب;;<ره:حق;;<یق::جس;;جرت:در:حقرق;;ت:س;;<زگ<ری:ج;;د=رد.:در:هه;;رن:س;;خذ<ن:جر;;ز:ه;;رچ:جکت;;ه =ی:در

:زورذ;ه:تف;<وت:=جس;<ن زو=ح;<ی:جگ;<ه:آجه;<:ب;ه:هه;<ن::ه<:و::وخعدد:وطرح:جشده:و:ه;ر:چ;ه:هس;ت،:در
کسی:ب<:هه;ه: که:وقخی: :وذطقی:و:وورد:تأیید:عقالست: ک<واًل حقرقت:و=حد:=ست.:=ین:سخن،:

ح<ف;;;ت:وج;;;د=ن:و:=قخض;;;<ی::وج;;;ود،:رفخ;;;<ری:ر=:درس;;;ت:و:=جس;;;<جی:وی د=ج;;;د،:پ<یجذ;;;دی:=و:ب;;;ه:در
کوت;<هی: گ;ر:در:وس;رر:تش;خرص:ووض;وع،: ک<ری:پسذدحده:و:=رزشهذد:=ست.:=ی;ن:ف;رد:= فههش،:

::ه:و:ههه:تو=ن:خود:ر=:بهجکرد گ;ر:آجچ;ه:=و:درس;ت:و:=جس;<جی:پذد=ش;خه،:در گرفخه:ب<شد،:حخی:= : ک<ر
ک;;<ری:ج;;<رو=:جر;;ز:به ک;;س:ب;;ه:خ;;ود:ح;;ق:جهی:و=ق;;ع،: :آح;;د،:ه;;رچ: ده;;د:=و:ر=:ب;;ه:خ;;<طر:رفخ;;<رش::ش;;ه<ر

کذد. :سرزجش:
:ب;ه:وع;روف:و:جه;ی:=ز: ج<درست:بودن:والوت:دحگر=ن،:ب<:=صول:و:وف<هرهی:چ;ون:تجلر; ،:=و;ر

:جر یر=:ههه:=ین:عذ<وین،:جوعی:تالش:دلسوز=جه:و:وحجتوذکر :وذ<ف<ت:جد=رد؛:ز :ب;ر=ی:آش;ذ<::ز آورز
ک;ه:وی د=جذ;;د:و::س;<خخن:دحگ;ر=ن:جس;جت:ب;ه:حق;<حقی:بیش;خر،:ح;<:ت;سکر:و:ح;<دآوری:وط;<لجی:=س;ت:

                                                          :
:.::554.:هه<ن،:ص25
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:=ی;;ن:=ق;;د=و<ت،:ذره:=عخذ;;<یی:وی:جس;;جت:ب;;ه:آن:غفل;;ت:و:بی زج;;د؛:ج;;ه:تذه;;<:در:ه;;رچ:ح;; :=ز =ی::ور
ک;<ری::د=رد،:بلکه:و=رد:شدن:آن،:ووجج:بیوالوت:و:سرزجش:وجود:ج =ثر:شدن:و:تجدیل:آجه<:ب;ه:

:شود.:غرر=خالقی:وی
:وخ;;ون:و:آووزه گس;;خرده:در :وج;;ود:«:=سخض;;ع<ف»=ی:ب;;<:عذ;;و=ن::ه;;<ی:=س;;الوی،:وفه;;وم:وه;;ن:و:

ک;;;ه:تأو;;;ل:در:آن،:ب;;;ر=ی:درک:بهخ;;;ر:ووض;;;وع:و:ح;;;ل:وش;;;کالت:وجح;;;ث:جس;;;جرت:=خ;;;الق،: :د=رد:
کف کت<ب:=حه<ن:و: :وفرد:=ست.: گره:الکاا ی ر:بسر<ر :=ی;ن:زورذ;ه:جر;ز:بس;ر<ر:غذ;ی:=س;ت:و: ه;<ی::در

:=جدحش;ه:دحذ;ی:وی :ب;<ب،:ش;<ول:هرج;ده:ح;دحث:ب;<::فر=و=جی:ر=:در کت;<ب،:چه;<ر :=ی;ن: گش;<حد.:در
گرفخ;;ه:=س;;ت.:=ب;;و=ب: کف;;ر:و:=حه;;<ن،:ش;;کل: ح;;ت:=سخض;;ع<ف:و:ج<حگ;;<ه:آن:در:ور<ج;;ه: ت;;<::575وحور

:«:أص;;ح<ب:=ألع;;ر=ف:=لض;;الل،:=لهسخض;;عف،:=لُهرَج;;ون:ألو;;ر:=هلل:و:»ب;;<:عذ;;<وحذی:چ;;ون::574 در
ک;ه:ح;ق:ر=:تش;خرص:وی کس:تذه;<:در:هه;<ن:ح;دی: که:هر: ده;د،::صدد:تجرین:=ین:جکته:=ست:

:ب;یش:=ز:آن،:ت;وقعی:بی ج;<:=س;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه،:ب;ر:=س;< :جخس;خرن::وسزول:=س;ت:و:=جخظ;<ر
ر=ره:وی578حدحث:ب<ب: ::،:ز :=و<م:ب<قر :ب;<ره:وسخض;عف:پرس;ردم.:آن::_علر;ه:=لس;الم::_گوحد:=ز در

:فروود::حضرت
ف  

ا
وا اّل د  یا الا  یه  تا لی الر حح   یهر ًة ؤ 

# فا ک  لا ر  # وا الا کر حا فر هرا هد  یا ف  تا هج   یهر   حسا
لهی ا ر # الا ی اًل ؤ  هان  ط  یا ما هتا نر حسر

ا
   أ

# وا الا ی   نا م  ط  یا ؤر تا نر حسر
ا
هجر کر یا    أ هن  الّص  ه  # فا را هنر حا ف  # وا ما هان  لهیکا هاء  عا سا هال  وا الّج  جا هنا الّر  هل    انا م  ثر م 

جر ع   ول  الّص  "حا ق  ن  لا قا ن  الر ه  جر وعق عا ف  رر  26ان  ما
: ::_علر;;;ه:=لس;;;الم::_وجذ;;;<ی:س;;;خن:=و;;;<م:ب;;;<قر ک;;;الم:ج;;;ور=جی،:و<جذ;;;د:بس;;;ر<ری:دحگ;;;ر:=ز :=ی;;;ن: در

گوج;;ه::27س;;وره:جس;;<>:98=ح<دح;;ث:و;;رتجط:ب;;<:ووض;;وع،:آح;;ه: :=ی;;ن:آح;;ه،:ب;;ه:ص;;ر=حت،:ه;;ر: =س;;ت.:در
ک;ه:چ;<ره کس;<جی: :آح;ه:قج;ل،:=ز:وسخض;عف<ن،:حعذ;ی: =ی:و::سرجوشت:شوم:و:عس=ب:وطرح:شده:در

::ر=هی:بر=ی:ح<فخن:حقرقت:جد=رجد،:جفی:وی در:توض;رح:خ;ود،:ب;ه::_علره:=لس;الم::_شود.:=و<م:ب<قر
که:چذرن:=فر=دی:=س<سً<:در:وعرض:=حه<ن::=ین:جکته:=ش<ره:وی کف;ر:جرس;خذد؛:هه<نکذذد: گوج;ه::و:

:فقره =ین:=فر=د:ر=:جه:وؤون:و:ج;ه::_علره:=لسالم::_=ی:=ز:حدحث:پذجن:=ین:ب<ب،:=و<م:ص<دق::که:در
:=هلل:وی :د=جذد.:ک<فر،:بلکه:ورجون:ألور

ک;ردحن:و:ج<حگ;<ه::=ین:وطل;ج:دقرق;ً<:وط;<بق:ب;<:هه;<ن:جکت;ه :=ی;ن:بی;<ن: ک;ه:پ;یش:=ز =ی:=س;ت:
کف;;ر:و:جق;;ش:=ر=ده:و:=جخخ;;< ب:=جس;;<ن:در:وس;;<خل:بذر;;<دین:زج;;دگی:ر=:در:جح;;وه:برخ;;ورد:ب;;<:=حه;;<ن:و:

ک;ه:ش;ذ<خت:و: :آن:وذحصر:د=جسخرن.:بر:ههرن:وجذ;<،:در:ج;<یی: حق<یق:هسخی:و:تسلرن:ح<:=جک<ر
                                                          :

:.579،:ص4.:هه<ن،:ج26
:َیْهَخُدوَن:27 :َحْسَخطرُعوَن:حرَلًة:َو:ال :=ْلِوْلد=ِن:ال س<ِ>:َو :=لّذِ :=ْلُهْسَخْضَعفرَن:ِوَن:=لّرِج<ِل:َو

َ
 َسجراًل.:.:ِؤاّل
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توجهی:جسجت:به:حقرقت:وجود:جد=رد،:تسلرن:ح<:=جک<ر:آن:جرز:وط;رح:جرس;ت:و:ب;ه:تج;ع،:=حه;<ن:و:
:کفر:جرز:وعذ<ی:جد=رد.

ت;;و=ن:آن:ر=:جس;;جت:ب;;ه:ه;;ر:حقرقخ;;ی:تعه;;رن:د=د:و:وعر;;<ری::ون،:ویح<بی:ب;;ه:=ی;;ن:ق;;<ج:ب;;<:دس;;ت
ک;;رد.:=ز:جگ;;<ه:پیش;;و=ح<ن:دی;;ن،:وهن ت;;رین:حقرق;;ت::کل;;ی:ر=:ب;;ر=ی:هه;;ه:رفخ<ره;;<ی:=خالق;;ی:=ر=خ;;ه:

هس;;خی،:وج;;ود:خد=وج;;د:حگ<ج;;ه:و:جق;;ش:=جحص;;<ری:=و:در:هه;;ه:=بع;;<د:زج;;دگی:آدو;;ی:=س;;ت.:پ;;س:
ک;س:ب;ه:هه;<ن:ور;:وعر<ر:طالیی:=خ;الق:حک;ن:وی : ک;ه:ه;ر گ;<هی:کذ;د: ک;ه:ب;ه:=ی;ن:حقرق;ت:آ ز=ن:

:ب;ه: د=رد،:تسلرن:و:وطرع:آن:ب<شد.:س<یر:حق<یق،:=ز:جهله:ججوت:=ججر<:و:والح;ت:=ولر;<ی:=له;ی:جر;ز
گ;<هی:ح<ف;ت،:چ;<ره :آجه;<:آ ک;س:=ز : =ی:ج;ز:تس;لرن::ههرن:جسجت،:وشهول:=ین:ق<عده:=ست:و:ه;ر

:=ی;ن:د=ی;ره:بی;رون:جرس;ت گون:جرز:=ز گوج< کس;ی:جد=رد.:درسخی:ح<:ج<درسخی:رفخ<ره<ی: .:ل;س=:وقخ;ی:
که:=جج;<م:رفخ;<ری:خ;<ص،:ج<درس;ت:=س;ت،: :=ز:وسرر:دین،:به:=ین:تشخرص:رسرد: :ر=هی:غرر =ز

گ;ر:چ;ه:پ;سیرش:و:تس;لرن::جهی کذ;د.:= تو=جد:تشخرص:خود:ر=:ج<دحده:بگررد:و:ب;ر:خ;الف:آن:رفخ;<ر:
گوجه:حق<یق:ر=:جهی :بر=بر:تشخرص:=ین: :=حذج<:جر;ز:تس;لرن،:در :تو=ن:=حه<ن:وسهجی:ج<ورد،:ولی:در

:به:چذش:آوده:=ست. که:=ز:ر=هی:دحگر :جوعی:=حه<ن:به:حقرقخی:=ست:
کذ;;<ر:آن،: : ک;;ه:=جس;;<ن،:ه;;رچ:حقرقخ;;ی:ر=:ج<دح;;ده:جگر;;رد:و:=ز ب;;ه:ه;;ر:ح;;<ل،:وه;;ن:=ی;;ن:=س;;ت:

:زج;;دگی:و:سرجوش;;ت:=جس;;<ن،:خ;;ود،::بی تف;;<وت:جگ;;سرد.:=حخه;;<ل:وج;;ود:حقرقخ;;ی:تأثررگ;;س=ر:در
ک;ه:در:ح;دحث:هف;خن،:ده;ن: گرفخه:شود.:به:ههرن:دلرل:=س;ت: که:جج<حد:ج<دحده: حقرقخی:=ست:

:=خخال گ<هی:=ز :ب<ره:ووضوعی:چون:دین:ح<:والحت،:بر=ی:خ;<رج:و:ح<زدهن:=ین:ب<ب،:آ ف:وردم:در
:=ی;ن:س;ه:ح;دحث،:=ز: ک;<فی:د=جس;خه:ش;ده:=س;ت.:در شدن:=جس<ن:=ز:شهول:عذ;و=ن:وسخض;عف،:

ک< ن::_علره:=لسالم::_قول:=و<م:ص<دق: :شود::چذرن:وضهوجی:جقل:وی:_:،علره:=لسالم::_و:=و<م:
لا  اس  فا الا ا الّجا ت  را ا اخر نر عا تا حر ما م سر َف"سا ب  عا  28ضر

گسش;;ت،:ب;;ه:=ی;;ن:جخرج;;ه:وی ک;;ه:=ز:جگ;;<ه:وخ;;ون:=س;;الوی:و:ب;;ه:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:آجچ;;ه: ویژه::رس;;رن:
:=جد=زه:=جطج;<ق:رفخ;<ر:ش;خص: کفر،:وعر<ر:فعل:=خالقی:عج<رت:=ست:=ز کت<ب:=حه<ن:و: =ح<دحث:

:بر=ی:=خ;الق،:جک;<ت:و:ویژگی :ب;ر:د=رد::ب<:شذ<خت:=و:=ز:حقرقت.:برگزحدن:=ین:وعر<ر ه;<یی:ر=:در
:آجه<:بدین:شرح:=ست:که:برخی: :=ز

ب;وط:=س;ت:و:پس;ذدحده:ح;<:ج<پس;ذد:ب;ودن:5 :=ین:بح;ث:ور ک،:دقرقً<:به:وحل:جز=ع:در .:=ین:وال
گون:ر=:جش;;;<ن:وی گوج;;;< ::رفخ<ره;;;<ی: ک;;;ه:ب;;;ه:ص;;;ورت:عه;;;ووی:ب;;;ر:بس;;;ر<ری:=ز ده;;;د.:ل;;;س=:=ش;;;ک<لی:

                                                          :
:.::583،:ص4،:جالکا ی.:28
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:آجه;<:ب;ه:ه<ی:وطرح:دحدگ<ه کث;ر ک;ه:= گفخرن: :=ین:ر=بطه:و=رد:س<خخرن:و: ک:شده:در :ج<ی:بی;<ن:و;ال
:=حذج<:وطرح:جرست.:پرد=خخه:=خالقی:بودن:رفخ<ر،:به:ع<ول:ح<:غ<حت:آن: :=جد،:در

ک;;ه:هه;;ه:رفخ<ره;;<ی:=خالق;;ی:و;;ورد:تأیی;;د:8 ک:ب;;ه:ح;;دی:=س;;ت: .:=جعط;;<ف:و:ش;;هول:=ی;;ن:و;;ال
:ب;ر:وی گون:ر=:در گوج;< ک;ه:ب;ر:وعر<ره;;<یی:چ;ون:=عخ;د=ل:ح;<:غر;;ر::وک<ت;ج: گر;رد.:حک;;ی:=ز:=ش;ک<التی:

ک;ه::دوسخی:و=رد:وی ک<رگش;<:ب;ودن:ب;ر=ی:ش;ذ<خت:بس;ر<ری:=ز:شود،:=ین:=س;ت: در:ع;رن:وفر;د:و:
:رفخ<ره;;;<::=رزش ه;;;<ی:=خالق;;;ی،:ج<وعر;;;ت:الزم:ر=:ب;;;ر=ی:س;;;ذجش:درس;;;خی:ح;;;<:ج<درس;;;خی:برخ;;;ی:=ز

ک;;ه:ه;;رچ:رفخ;;<ری:ر=: ک;;ردحن:وط;;رح:جرس;;ت؛:چ;;ر=: ک;;ه:بی;;<ن: :ب;;<ره:وعر;;<ری: جد=رج;;د.:=ی;;ن:=ش;;ک<ل:در
ک;ه:=جج;<م:دهذ;ده:جهی گرف;ت: :ب;<ره:در::تو=ن:س;ر=غ: س;خی:ح;<:ج<درس;خی:آن:جد=ش;خه:=ش:قض;<وتی:در

وس;رله:=و;و=ل:عه;ووی::=ی:چ;ون:جج;<ت:ج;<ن:دحگ;ر=ن:ب;ه::ه;<ی:پیچر;ده:ب<شد.:حخ;ی:در:تع<رض
که:د=رد،:قض<وت:و:برد=شخی:خو=هد:د=شت. :هر:کس:بسخه:به:ز=وحه:جگ<هی:  جرز

:ب;;ه:تش;;خرص:ف<ع;;ل:آن،:ش;;هول:د=ی;;ره:=خ;;الق:ر=:ت;;<::.:و=بس;خه:ب;;ودن:=رزش3 گ;;س=ری:ه;;ر:رفخ;;<ر
گسخرش:ویههه:وس=هج،:=ق دهد.:و=قعرت:ولهو :خ;<رجی:جر;ز::ش<ر،:صذوف:و:سطوح:فکری:

:=جحص;<ر:طجق;ه،:ص;ذف:ح;<:پی;رو=ن:وکتج;ی::جش<ن:وی که:درک:=ههرت:و:=رزش:=خ;الق،:در دهد:
ک;;;س:در:ح;;;د:خ;;;ود،:ب<ح;;;ده<:و:جج<ح;;;ده<یی:ر=:به شذ<س;;;د:و::رس;;;هرت:وی:خ;;;<ص:جرس;;;ت:و:ه;;;ر:

گ;ر:=ز:عه;وم:و;ردم:د:پ<یجذدی:به:آجه<:ر=:ض;روری:وی :ب;<ره:دلر;ل:=حخ;ر=م:ب;ه:=ی;ن:=رزشد=ج;د.:= ه;<::ر
کس;;ی:ر=:وی کهخ;;ر: ک;;ه:=ز:فط;;رت،:فض;;رلت،:وذ;;<فع:جهع;;ی:ح;;<:س;;<یر::س;;ؤ=ل:ش;;ود،: ت;;و=ن:ح<ف;;ت:

وعر<ره;;;<ی:وط;;;رح:در:فلس;;;فه:=خ;;;الق،:درک:روش;;;ذی:د=ش;;;خه:ب<ش;;;د؛:=و;;;<:ههگ;;;<ن:ب;;;ه:ص;;;ورت:
ک;<فی:ب;ر=ی:ض;رورت: =رتک<زی،:تشخرص:خود:ر=:جسجت:به:درسخی:ح<:ج<درسخی:رفخ<ره<،:دلرلی:

گوج;ه:وی:لخز=م:به:=خالق:وی= ک;ه:ه;ن:=خ;الق::د=جذ;د.:=ی;ن: ت;و=ن:ب;ه:جظ;<وی:=خالق;ی:دس;ت:ح<ف;ت:
 ه<.:جخجگ<ن:و:فرهرخخگ<ن:=ست:و:هن:=خالق:توده

:برد=ش;;ت:=ز:حقرق;;ت:=س;;ت.:وفه;;وم:=ی;;ن:پ;;سیرش،:4 .:الزو;;ه:=ی;;ن:وجذ;;<،:پ;;سیرش:جس;;جرت:در
گرفخن:تف<وت:سطح:فکری:و:ز=وح;ه جگ;<ه:=ف;ر=د:جرس;ت،::فقط:توجه:به:و=قعرت:خ<رجی:و:در:جظر:

:ب;ر::ه<:و:جگ<ه:رس;هرت:ش;ذ<خخن:=ی;ن:تکث;ر:و:=حخ;ر=م:ب;ه:برد=ش;ت:بلکه:به گون:ر=:جر;ز:در گوج;< ه;<ی:
گر;;رد.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:چذ;;رن:روحک;;ردی:ب;;<:=ذع;;<ن:ب;;ه:وج;;ود:حقرقخ;;ی:و=ح;;د:و:وطل;;ق،:و:حخ;;ی::وی

:=ف;;ر=د:ب;;ه:بخش:=عخق;;<د:ب;;ه:عص;;هت:و:دس;;ت گس;;خرده:ح<بی:ب;;دون:خط;;<ی:برخ;;ی:=ز ::ه;;<ی: =ی:=ز
 قت،:وذ<ف<تی:جد=رد.حقر

:برد=ش;;ت:=ز:حقرق;;ت:و:و=بس;;خه:س;;<خخن:=خ;;الق:ب;;ه:=ی;;ن:5 گ;;ر:چ;;ه:ب;;<:پ;;سیرش:جس;;جرت:در =:.
:پ;;;سیرفت،:ول;;;ی:=ی;;;ن:جس;;;جرت:=ز:آن:س;;;ذخ: :=خ;;;الق:ر=:جر;;;ز تش;;;خرص،:ب<ح;;;د:ج;;;وعی:جس;;;جرت:در
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کذ;د.:ب;<:توج;ه::گر=یی:جسجی :ج;وع:رفخ;<ری:ر=:تج;ویز: که:=س< :=خالق:ر=:وخزلزل:و:هر ه<یی:جرست:
ه<،:جسجی:بودن:شذ<خت:حقرقت:ب;دین:وعذ<س;ت::وشخرک:در:شخصرت:=جس<ن:ه<ی:به:جذجه

:قوه:تش;خرص،:بخش;ی:=ز:حقرق;ت:وطل;ق:ر=:وش;<هده::که:هر:کس،:بسخه:به:ورز=ن:بهره وذدی:=ز
کذد.:وو ف:بودن:ههگ<ن:به:پ<یجذدی:ب;ه:هه;<ن:ور;ز=ن:تش;خرص،:ج;ه:تذه;<:سس;ت::و:درک:وی
گسخرش:=خالق:خو=هد:بود.:ه<ی:=خالق:ر=:در:پی:جد=رد،:بلکه:ووجج::شدن:پ<حه  تقوحت:و:

ک;;;ه:ب;;;دون:تحلر;;;ل:و:تجر;;;ین:آن،:جهی :ت;;;و=ن::=ی;;;ن:جکت;;;ه:=خر;;;ر،:وطل;;;ج:بس;;;ر<ر:وهه;;;ی:=س;;;ت:
ک;;ردحن،:=طهرذ;;<ن: ک;;ه:ب;;ر=ی:رفخ<ره;;<ی:=خالق;;ی:=ر=خ;;ه: =ز:=س;;خحک<م:و:پ<س;;خگو:ب;;ودن:وعر;;<ری:
:=رتج;<ط :=ی;ن:وط;رح:ش;د،:در ک;ه:پ;یش:=ز :ب;<:دوو;رن:پرسش;ی: ک;<واًل :د=شت.:تحلرل:=ین:ووض;وع:
ک:تش;خرص:حقرق;ت:چرس;ت:و:آح;<:و=بس;خه:س;<خخن:=خ;الق: که:وال =ست.:آن:پرسش:=ین:بود:

=جگر;;ز:و:غر;;ر:ق<ب;;ل:ب<زخو=س;;ت،:ووک;;ول::ب;ه:ش;;ذ<خت:حق;;<یق،:آن:ر=:ب;;ه:ووض;;وعی:و;;جهن،:=خخالف
::کذ;;دب:پ<س;;خ:=ی;;ن:پرس;;ش:ر=:جر;;ز:وی:جهی ک;;ه:=ح<دح;;ث::به:اصااول الکااا یت;;و=ن:=ز دس;;ت:آورد؛:چ;;ر=:

::روش;;ذی:جش;;<ن:وی:ب;;ه::کت;;<ب:عق;;ل:و:جه;;ل:=ی;;ن:وجهوع;;ه، ک;;ه:عق;;ل:و:=جدحش;;ه:وش;;خرک:در ده;;د:
ه;<:=ز:جهل;ه::ور<ن:ههه:=فر=د:بشر،:=بز=ری:وطه;زن:ب;ر=ی:ش;ذ<خت:حقرق;ت:و:ض;<ون:هه;ه:=رزش

 =خالق:و:دین:=ست.

کت;;<ب:عق;;ل:و:جه;;ل: :رو=ح;;<ت: کذ;;<ر : کف;;ر،:در کت;;<ب:=حه;;<ن:و: : بررس;ی:=ح<دح;;ث:ب;;<ب:تفک;;ر:در
که:عق;ل،:در:ع;رن:برخ;ورد=ری:=ز:د:جش<ن:وی ه;<ی:ف;ر=و=ن،:حگ<ج;ه:وعر;<ری::رج;<ت:و:تف<وتدهد:

ک;;ه:آدو;;ی:در:وس;;رر:ش;;ذ<خت:حق;;<یق:در:=خخر;;<ر:د=رد.:ل;;س=:وقخ;;ی:وی ::=س;;ت: :رفخ;;<ر گ;;ویین:وعر;;<ر
:و=ق;ع،:وعر;<ر:=خ;الق:ر=:تجعر;ت: =خالقی،:هه<هذگی:آن:ب<:برد=ش;ت:ف<ع;ل:=ز:حقرق;ت:=س;ت،:در

ک;س:=ز:حک;ن:عقل;ش:د=جس;خه =ش;ت:و:=جدحش;;ه:ه;<ی:=خالق;ی:ب;ه:برد:=حن.:ووک;ول:ش;دن:=رزش:ه;ر:
شود،:بلکه:=خالق;ی::تذه<:ووجج:=به<م:و:=خخالف:جهی::=فر=دی:ب<:سطح:درک:و:عقل:وخف<وت،:جه

ک;ه:ب;<:توج;ه:ب;ه:=ش;خر=ک:عق;ل:هه;ه:=جس;<ن ه<::جه<جی:و:هه<هذش:ر=:جرز:س<و<ن:خو=هد:د=د؛:چ;ر=:
:=صولی:=ولره،:پ<یجذدی:ههگ<ن:به:هه<ن:برد=شت ::در گ<ج;ه:=ز که:هر:ح; :ب;ه:ص;ورت:جد= ه<یی:

:جه<ح;;;;ت:ب;;;;ه:=جس;;;;ج<م:و:ههگر=ی;;;;ی:آجه;;;;<:خو=ه;;;;د:=جج<ور;;;;د:و:ههزحس;;;;خی:حق رق;;;;ت:د=رج;;;;د،:در
:آورزی:ر=:بر=ی:پیرو=ن:ههه:=دح<ن:و:وک<تج:به:=رو <ن:خو=هد:آورد.:وس<لهت

ک;;;ه:حخ;;;ی:ض;;;عرف :=ی;;;ن:ههگر=ی;;;ی،:حقرقخ;;;ی:بذر;;;<دین:=س;;;ت: ::ر=ز :ترین:ور=ت;;;ج:عق;;;ل:جر;;;ز
ک;;س:جهی:ب;;ه:روش;;ذی:آن:ر=:درک:وی کذ;;د؛:=ی;;ن:حقرق;;ت:تو=ج;;د:=س;;< :آ:کذ;;د:و:ه;;رچ: : :ن:ر=:=جک;;<ر

:آن:ر=:وی کودک<ن:جرز ک;ذش:جش;<ن:وی:که:حخی: گرفخه:ش;دجش:و= :بر=بر:ج<دحده: دهذ;د،::فههذد:و:در
:ب;;<:ه;;ر:روحر;;ه،:زورذ;;ه:شخص;;رخی: :ب;;ودن:س;;خن:=س;;ت.:=ف;;ر=د:بش;;ر :خ;;وب:ب;;ودن:ع;;د=لت:و:وذف;;ور



کفر 
  و 

حها
ب ا

 کتا
ی در

الق خ
ة ا

ر  ع
معحا

 
 ی

لکا
ا

 

 

 

47 

که:خوبی:عد=لت:ر=:جهی کذذد: گر:به:زب<ن:=عالم: کذذ;د،::رک:جهیپسیرجد:ح<:د:و:ز=وحه:جگ<ه،:حخی:=
گ;;ر:بی:دس;;ت :ب;;<ره:خودش;;<ن:ر :ده;;د،:جهی:ک;;ن:= :تو=جذ;;د:=حس;;< :ج<خوش<حذدش;;<ن::ع;;د=لخی:در

:تعرح;;ف:و:وص;;<دیق:ع;;دل:و: ل;;ن:جر;;ز:ه;;ر:=خخالف;;ی:وج;;ود: گ;;ر:در کذذ;;د.:= :=ی;;ن:ووض;;وع:=جک;;<ر: ر=:=ز
که:ق<عده: پس;ذدی،::هر:چه:ر=:بر=ی:خود:وی»د=شخه:ب<شد،:هرچ:کس:=خخالف:و:تردحدی:جد=رد:

ک;;;;ه:ههگ;;;;<ن:خ;;;;وبی::،:=ز:روش;;;;ن:«=ن:جر;;;;ز:بپس;;;;ذدب;;;;ر=ی:دحگ;;;;ر :ترین:وص;;;;<دیق:ع;;;;د=لخی:=س;;;;ت:
:فههذد.:آن:ر=:وی

:آووزه :وج<جی:وهن:جظ<م:=خالق:=حه<جی:و:=ز ه<ی:=صلی:=ح<دحث:=ه;ل:بی;ت::=ین:جکته:حکی:=ز
کفر:جرز:ج<حگ<هی:وی;ژه:و:برجس;خه:د=رد.:ب;<ب::_علرهن:=لسالم::_ کت<ب:=حه<ن:و: که:در: :66=ست:

کت;;<ب:ب;;<:عذ;;و= ب;;ه:تجر;;ین:=ی;;ن:ق<ع;;ده:بذر;;<دین:=خ;;الق:=خخص;;<ص:::«=الجص;;<ف:و:=لع;;دل»ن:=ی;;ن:
:=ین:ب<ب،:بیست:حدحث:جور=جی:و:پرو ز:در:زورذه:عد=لت:و:=جص<ف:جقل:ش;ده: ح<فخه:=ست.:در

گهرب;;<ر:وش;;خص:وی :=ی;;ن:س;;خذ<ن: :وخ;;ون::=س;;ت.:ب;;<:و;;رور :=ز:عذ;;و=ن:=جص;;<ف:در ک;;ه:وذظ;;ور ش;;ود:
«:پس;ذدی،:ب;ر=ی:دحگ;ر=ن:جر;ز:بپس;ذد:خ;ود:ویهر:چ;ه:ر=:ب;ر=ی:»=سالوی،:چرزی:جز:ههرن:ق<عده:

:=و;;<م: ک;;ه:در:بخش;;ی:=ز:آن،:=ز جرس;ت.:حک;;ی:=ز:ش;;و=هد:=ی;ن:=دع;;<،:ح;;دحث:س;وم:=ی;;ن:ب;;<ب:=س;ت:
:چذرن:جقل:شده:=ست::_علره:=لسالم::_ص<دق:

هه ههّح  سا س  فر ههنر نا ههاس  م  هها   الّجا صا نر : ؤ  ههةق ثا الا ههال  ثا ها عر
ا تههی کا د  األر ضههی  حا رر هه  الا ا هه یر ب شا ض  اّلا را  تا حَء ؤ 

"""" ه  لا ثر  29لاه نر م 
: :=ی;;;ن:ح;;;دحث:و:ح;;;دحث:هف;;;خن:=ی;;;ن:ب;;;<ب،:جش;;;<ن:وی«:س;;;رد:=العه;;;<ل»تعجر;;;ر ده;;;د:آن::در

زش;;هذدترین:رفخ;;<ر:و:س;;رآود:هه;;ه:=رزش =جد.::د=جس;;خه:ه;;<ی:=خالق;;ی:وی:حض;;رت،:=جص;;<ف:ر=:=ر
کرده<:و:تع<بیر:س<یر:رو=ح<ت :=ین:ب<ره،:تردحدی:ب;<قی:جهی:30تأ ک;ه:=ی;ن:ق<ع;ده:توص;ره::در گ;س=رد:

گون،:=ز:جگ<ه:پیشو=ح<ن:وعصوم:دین::شده گوج< :=دح<ن:و:وک<تج: جر;ز:ق<ع;ده::_علرهن:=لس;الم::_در
:وی:طالیی:و:بذر<دین:=خالق:به :رفخه:=ست.:شه<ر

:ب;;دون: ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:=ی;;ن:جکت;;ه:و:پ;;سیرش:وض;;وح:ق<ع;;ده:طالی;;ی:=خ;;الق:ب;;ر=ی:ههگ;;<ن،:دحگ;;ر
ک;ه:ب;ر=ی:رفخ;<ر:=خالق;ی:به:=ی:وی:ه;رچ:دغدغ;ه آوردح;ن،:پ;<ی:فش;;رد:و:=ز:دس;ت::ت;و=ن:ب;ر:وعر;<ری:

                                                          :
 .375،:ص3.:هه<ن،:ج29

کفر،:=ح<دحث:دوم،:پذجن:و:چه<ردهن:ب<ب::66.:عالوه:بر:ب<ب:30 )ب<ب:«:حق:=لهؤون:علی:أخره:و:أد=>:حقه»کت<ب:=حه<ن:و:
گفخ;;ه:ش;;ده:=س;;ت:)هه;;<ن،:ج75 :ب;;<ره:=ی;;ن:ق<ع;;ده:س;;خن: (.:ههچذ;;رن:در:چه;;<رورن:446و::436و::433،:ص3(:جر;;ز:در

کت<ب :=ی;ن:ب;<ره:وج;ود:علر;ه:=لس;الم:_::که:وخن:خطجه:وسرله:=ورر:وؤوذ;<ن:_:یو ة الکا ی:حدحث: گوح;<:در =س;ت،:تعجر;ری:
ک;;<فی:وی :=خ;الق: یج;;<یی،:پ<یجذ;دی:ب;;ه:=ی;;ن:ق<ع;ده:ر=:ب;;ر=ی:برخ;;ورد=ری:=ز ک;ه:ب;;ه:ز :=ی;;ن:خطج;;ه::د=رد: د=ج;;د.:آن:حض;رت:در

َدبً<:ِلَذْفِسَك:َو<:َتْکَرُهُه:ِلَ ْر::وی
َ
 (.:70،:ص55ِرب:)هه<ن،:جفرو<حذد::َوَکَف<َب:أ
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ک;ه:وی:هه;ه:=جس;<ن :بر=ب;ر:هه;<ن:چر;;زی: ک;;ه:در ی;ر=:وقخ;ی:ب;;ه::ه<:خو=س;ت: فههذ;د:تس;لرن:ب<ش;;ذد؛:ز
کلی:وی که:وی:صورت: کذ;د،::فههد:و:برد=ش;ت:وی:گویین:خوب:=ست:هر:کس:هه<ن:چرزی:ر=:

::=جج<م:دهد،:ش<حد:=ین:جگر=ج;ی:بی کذذ;د:حقرق;ت:=ز گروه;ی:=دع;<: ک;ه:وهک;ن:=س;ت: ج;<:جج<ش;د:
حن:ح;<:جگ<ه:و حن:دحگر=ن:ر=:ب<:زور:و:=جج<ر،:ت<بع:خود:س<ز که:و<:=ز:ههه:برترحن:و:حق:د=ر <:=ین:=ست:

گ;ر:=جس;<ن :ود;ل:و;<:فک;ر:جکردج;د،:آجه;<:ر=:بکش;رن.:= گ;ر ه<:خ;ود:ر=:ج;<ی:حک;دحگر:بگس=رج;د:و::حخی:=
پس;ذدجد،:ب;ر=ی:دحگ;ر=ن:جر;ز:بپس;ذدجد،:تحهلش;<ن:جس;جت:ب;ه:ه;ن:=ف;ز=حش::آجچه:ر=:ب;ر=ی:خ;ود:وی

ه;;<ی:وخف<وتش;;<ن:جس;;جت:ب;;ه::ه<:و:جگ<ه:گس=رج;;د:و:برد=ش;;ت:ب;;ه:عق<ح;;د:ه;;ن:=حخ;;ر=م:ویح<ب;;د،::وی
گون،:وجوزی:بر=ی:تحهرل:خو=سخه گوج< :جخو=هد:بود.:ووضوع<ت: :حکدحگر :ه<:و:سخن:بر

:به:جس;جی که:وجذ<ی:برگزحده:هرگز گر=یی:وطل;ق:جخو=ه;د:=جج<ور;د:و::ب<:=ین:بی<ن،:روشن:شد:
:ح;;; :س;;;و:جر;;;روی:=ص;;;لی::هیجظ;;;ر:و:س;;;الیق:شخص;;;ی:ر=:ج;;;<حگزین:=خ;;;الق:ج ک;;;ه:=ز س;;;<زد.:چ;;;ر=:
ک;ه:برد=ش;ت::ه<:جررویی:و=ح;د:و:وش;خرک:وی:تشخرص:خوب:و:بد:ر=:در:درون:ههه:=جس<ن د=ج;د:

و:تش;;خرص:آن:ب;;;ر=ی:ههگ;;<ن:و:در:هه;;;ه:ش;;ر=حط:د=ر=ی:=عخج;;;<ر:و:حجر;;ت:=س;;;ت؛:و:=ز:س;;;ویی:
:=ی; :ب<ره:ضرورت:=جص;<ف،:=ج;<زه:س;و>:=س;خف<ده:=ز ن:وجذ;<:ر=:دحگر،:حکن:بدیهی:ته<وی:عقول:در

کس;;ی:جخو=ه;;د:د=د؛:هه<ن ک;;ه:=ی;;ن:س;;خن:=رتج;;<طی:ب;;<:ذهذی:ب;;ه: :ج;;د=رد:و:هه;;ه::گوج;;ه: گر=ی;;ی:جر;;ز
گون:ص;حرح:جهی:برد=شت گوج< :ب<ره:حق<یق: ی;ر=:درس;ت:ح;<:ج<درس;ت::ه<:و:جظر=ت:ر=:در ش;ه<رد،:ز

:ب;ه:آن:=جج;<م:وی که:ب;ر:=س;< :ب;<ور گز=ره:ح<:برد=شت،:ب<:=خالقی:بودن:رفخ<ری: پ;سیرد،::بودن:ح :
::وخف<وت:=ست.ک<واًل:

 نتحجه
ک;ه:هرچ:در:وجهوع،:بررسی:وخون:دحذی:و<:ر=:به:=ین:جخرج;ه: گ<جه::ح; :=ز:وک<ت;ج:س;ه:رس;<جد:

:ب;;ر:د=ش;;خن:جک;;<تی:درس;;ت:و:وفر;;د،:=جطج;;<ق::گر=:و:و رف;;ه:گر=،:جخرج;;ه:فض;;رلت گر=،:ب;;<:وج;;ود:در
: :رفخ;;<ر:=خالق;;ی:ج;;د=رد.:تحلر;;ل:=ر=خ;;ه:ش;;ده:=ز :زورذ;;ه:وعر;;<ر =ح<دح;;ث:ک;;<ولی:ب;;<:دح;;دگ<ه:=س;;الم:در

کف;ر: ک;ه:ب;<:دق;ت:در:وخ;ون:دحذ;ی:وی:الکاا یکت;<ب:=حه;<ن:و: تری::ت;و=ن:ب;ه:وعر;<ر:دقر;ق:جش;<ن:د=د:
ک;<ولی:ب;<:=ص;ول:و: ک;ه:در:ع;رن:فر=دحذ;ی:ب;ودن،:=جطج;<ق: بر=ی:=خالقی:ب;ودن:رفخ;<ر:دس;ت:ح<ف;ت:

کر;د:در:س;خذ<ن:پی;<وجر:خ;د=::=رزش ک:و;ورد:تأ ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و::_ه<ی:=سالوی:د=رد.:وال
:=جس;<ن:ب;<:ش;ذ<خت::_علرهن:=لسالم::_و:=هل:بیت:پ<ک:=حش<ن::_سلن: :=ج;د=زه:رفخ;<ر که:هر =ین:بود:

:=و:=خالق;;ی:و:پس;;ذدحده:=س;;ت.:ب;;ه: =و:جس;;جت:ب;;ه:ح;;ق،:وذطج;;ق:ب<ش;;د،:ب;;ه:هه;;<ن:جس;;جت:رفخ;;<ر
: ک;ه:وق;د=ر :آجج;<: :بر=ب;ر:حقرق;ت:=س;ت؛:=و;<:=ز :فع;ل:=خالق;ی:تس;لرن:ب;ودن:در عج<رت:دحگر،:وعر<ر
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ک;;س:بس;;خه:ب;;ه:ت;;و=ن:عقل;;ی:و:ش;;ر=حط،:=ز:ش;;ذ<خت:=ف;;ر=د:جس;;جت:ب;;ه:حق;; <یق:تف;;<وت:د=رد:و:ه;;ر:
گ<ج;ه:ز=وح;ه :بر=ب;ر:آجچ;ه:تش;خرص:وی:=ی:ب;ه:حقرق;ت:وی:=ی:جد= دهذ;;د:و::جگ;رد،:ههگ;;<ن:ب<ح;د:در
:فههذد:تسلرن:ب<شذد.:وی

:=سالم:ب<:توجه:به:تف<وت:سطح:فکری:=فر=د،:ج;وعی:جس;جرت: :=ین:=س< ،:پیشو=ح<ن:بزرگو=ر بر
:=خ;;الق:به ه;;<ی:=خالق;;ی:پدح;;د::=جد.:=لجخ;;ه:=ی;;ن:جس;;جرت،:تزلزل;;ی:در:=رزش:ذ<خخهرس;;هرت:ش;;:ر=:در

که:هه<هذگی:ور<ن:ح<فخه:جهی ه<ی:ته<وی:ور=ت;ج:و:درج;<ت:عق;ل،:=ص;ولی:بذر;<دین::آورد؛:چر=:
«:پس;ذدی،:ب;ر=ی:دحگ;ر=ن:جر;ز:بپس;ذد:هر:چه:ر=:بر=ی:خود:وی»و:ههگ<جی:ههچون:ق<عده:طالیی:

:ع;;;رن: پ;;;سیرش:تذ;;;وع:در:س;;;الیق:و:=حخ;;;ر=م:ب;;;ه:عق<ح;;;د:ر=:ب;;;ر=ی:=خ;;;الق:پدح;;;د:آورده:=س;;;ت:ت;;;<:در
گون،:=وک<ن:پ<حه :گس=ری:=خالقی:جه<جی:ر=:فر=هن:س<زد.:گوج<

 کتابجامه
:ش.:5384،:عجد=لکرحن:سروش،:تهر=ن::طرح:جو،:اخالق خداحا  _
:ش.5389،:ورتضی:وطهری،:تهر=ن::صدر=،:اسالم و جحا های  ما  _
:ت<.:=سالوی:ج<وعه:ودرسرن،:بی،:وحهد:رض<:وظفر،:قن::وؤسسه:=جخش<ر=ت:اصول الف ه _
،:وحهد:حسرن:طج<طج<یی،:ب<:وقدو;ه:و:پ;<ورقی:ورتض;ی:وطه;ری،:اصول  لسفه و یوش رخالحسن _

:ش.:5377تهر=ن::صدر=،:
،:عج;;;د=لکرحن:س;;;روش،:ته;;;ر=ن::وؤّسس;;;ه:فرهذگ;;;ی:ص;;;ر=ط،:چ;;;<پ:شش;;;ن،:اوصااااف پارسااااحا  _

:ش.:5378
:ش.5368جشر:فرهذش:=سالوی،::،:وحهد:تقی:جعفری،:تهر=ن::دفخر:ترجهه و تفسحر جاج الجالغه _
کرحن(،:عجد=هلل:جو=دی:آولی،:قن::ورکز:جشر:=سر=>،::تسجحن _ :ش.5388)تفسرر:قرآن:
:ش.:5370،:عجد=لکرحن:سروش،:تهر=ن::=جخش<ر=ت:سروش،:تفرج صجع _
ت;;ی،:ته;;ر=ن::یتفسااحر العحاشاا _ ،:وحه;;د:ب;;ن:وس;;عود:عر<ش;;ی،:تحقر;;ق::س;;رد:ه<ش;;ن:رس;;ولی:وحال

:ت<.:بی=جخش<ر=ت:علهره:=سالوره،:
)دفخ;;ر:دوم(،:عج;د=لکرحن:س;روش،:ته;;ر=ن::وؤسس;ه:فرهذگ;;ی:ص;ر=ط،:چ;;<پ::حکهات و معحشات _

:ش.:5376=ول،:
:ها سرگالشت اجدحشه _ گو=هی:ههر=ه:ب<:جق;د:و:بررس;ی:=ز ،:آلفرد:جورث:و=حخهد،:ترجهه::عجد=لرحرن:

:جشر:فرهذش:=سالوی،: :ش.5376=سخ<د:وحهد:تقی:جعفری،:تهر=ن::دفخر
 .5377صج<ح:یزدی،:تهر=ن::=طالع<ت،:،:وحهدتقی:و لسفة اخالق _
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کلرذی،:قن::د=ر=لحدحث،:یالکا  _ :ق.:5489،:وحهد:بن:حعقوب:
،:وحه;;د:ب;;<قر:وجلس;;ی،:تص;;حرح::س;;رد:ه<ش;;ن:رس;;ولی:شاارا أخجااار آل الرسااول یماارآ  الع ااول  اا _

:ش.:5363وحالتی،:تهر=ن::د=ر=لکتج:=السالورة،:
کج;;ر:األخجااار یمعاااج _ غف;;<ری،:ق;;ن::=جخش;;<ر=ت::،:وحه;;د:ب;;ن:ب<بوح;;ه:)ص;;دوق(،:تص;;حرح::عل;;ی:=

:ش.:5379=سالوی:ج<وعه:ودرسرن،:
،:وحه;;د:حس;;رن:طج<طج;;<یی،:ق;;ن::وؤسس;;ه:=جخش;;<ر=ت:=س;;الوی:ج<وع;;ه:تفسااحر ال اارآ  یالهحاازا   اا _

:ق.:5457ودرسرن،:
،:وحه;;;د:حس;;;رن:=ص;;;فه<جی،:تحقر;;;ق::ش;;;رخ:وه;;;دی:=ح;;;دی:شااارا الکفاحاااة یجااحاااة الدراحاااة  ااا _

:ش.:5374=وررکالیی،:قن::=جخش<ر=ت:سرد=لشهد=>،:
ک<ش;;<جی،:تحقر;;ق::ض;;ر<>الاا ا ی _ =لدین:حس;;رذی:=ص;;فه<جی،:=ص;;فه<ن:::،:و;;ال:وحس;;ن:ف;;ر :

:ق.5406کت<بخ<جه:=و<م:=ورر=لهؤوذرن،:
:.88،:شه<ره:جامه مفحد،:زهر=:خز=عی،:وجله:«=خالق:فضرلت:ود=ر» _
ک<وش» _ : ،:وس;عود:«ه<ی:عقل:عهلی:)فلسفه:=خ;الق(:=ز:وذظ;ر:=س;خ<د:ح;<یری:ی;زدی:تأولی:در

:.5379،:ت<بسخ<ن:50شه<ره::،جامه  لسفه=ورد،:
کت;<ب:=الخ;الق:ف;:شذ<سی:=خالق:قرآن:جرح<ن» _ :یود=ر:در:جه<ن:عرب:)ترجهه:فصل:هفخن:=ز:

ب;; حااو ه ،:=حه;;د:عج;;د=لحلرن:عطر;;ه،:ترجه;;ه::عل;;ی:ز=ه;;دپور،:جش;;رحه:«=لهع<ص;;ر(:ی=لفک;;ر:=لعر
:ش.5383،:زوسخ<ن:54،:شه<ره:اصفاا 

،:وس;عود:=ور;د،:«تق;ی:جعف;ریشذ<س;ی:حکه;ی:و:فلس;فی:=س;خ<د:وحه;د::درآودی:ب;ر:=خالق» _
::5379،:زوسخ<ن:86و::85،:شه<ره:ج د و جظر :.5380و:به<ر

:جظ;;ر:عالو;;ه:طج<طج;;<یی» _ ،:66،:ش;;ه<ره:کحاااا  اجدحشااه،:وس;;عود:=ور;;د،:«ر=بط;;ه:دی;;ن:و:=خ;;الق:=ز
: :.5375خرد=د:و:ترر

،:5378،:ت<بس;خ<ن:کاالم اساالمی،:جعفر:سجح<جی:تجری;زی،:«ه<ی:=خالقی:فطرت:پ<حگ<ه:=رزش» _
:.30شه<ره:

،:خ;رد=د:و:کحااا  اجدحشاهیوج<ن:و:دین:)تسلرن:و:=حه<ن:در:خد=شذ<سی:دحذی(،:رض;<:برججک;<ر،: _
:  .48،:شه<ره:5375ترر




