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ه
 چکيده

پندا یه هز هانس  ه،  جرایهتشب هه هتنوزه و دهاخ الفهادز  هبو گ،هه آ و هترزندزرپ ی
ا هن وههر نندهه علمه ها ادهآز هقد ت،کهههاست:هقب  ا هازنهه وضوع تیهد ،هتع لیهخدا ند

ه والنا هبارخالفهههدهادهکاهههنشا  ه ایهههازانه ق لاههه.هپذزردهز هخ اره یآد    هدگرگونیه
براس سهاع ق دهبههکرمها    هه ه رجئه،ههۀش عهت هحد دیههرسوهب ه،ه جبرگراز  هاشعری

دستهکرمه هجودهخدا نادهد هها آهآنایهبسا هههههههکهه ع قدهاسته، ن   یهحقهتع لیبی
ازانه زگگایههههگاردد.ه ایهنا تههئشا   هک هها هجدزده حرته،این ست،هبلکههب هاندکهب  نه
با هنذاذزرف نهتی  ارها ادهه ه شا تهههههه،د هنگ هه ولویهدهد. یخدا ندها ه اهق د ترهنش  ه

هۀ   هق   ته اهن وهعرصهیدع هکرد هکوششیهب  ودههاست.ه یهح (هب   هبههبدا)هخدا ند
پربا  ا ه هههیشر  ده هآ هج   ه اهن وهش ریحقه هتی  رهسرنوشتهآد    ه ه تی  رها اد
ه.یه دامهاستدع  ها  دهپ وس ههه،عرلیهلن نهب   یهۀخواند.هن  جیکسبه 

ه
 . حرده ولوی،هبدا،هکالمهش عه،هکرمهخدا ندهالدزنجالچتوح د،ههههها:واژه كليد
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 درآمد. 1

پندا انههدا ناده هه هاخالقهانس  ه رهلز هخداز  ههخدا ندهیهک ن،ه  لته رد هاس ط رهب ش
 هازانهههشاوده ایهعلامه هقاد تهآنا  هدلا  هدگرگاونیههههههه، ف   ه،هر نندهآد    هاحس س ت

یهخاداز  ههها هک سا یه،ه لیهب هپ دازیهادز  ه  اخخرهه،داشتهبرایهآن  ه قبوچهبودههاستپن
شودهکههخدا ندها ه ی.هب هازنهح چهد هادز  ه ح  نیهلو هز ودزتهن وهدزدههشود یکر ره

هک  هپ ش نشهن دمهاست:ه
 خاوده دچ د    باود،ه سا خ هه   ا نههبره اهانس  هکههشد پش ر   خدا ند

ه حاوهه   نه  يها هام،هآفرزد که  ا انس  هگفت خدا نده ه.گشت  حو  
هشادمهه  خسفهکههلو ه، اههواهپرندگ     حشراته  ب  زمه هانس  هس  م،

د ه سا ح تهع سایه سا  ههههه«.[1-9/0هپ ادازشهه،3]هازشا  ههس خ نها 
ا چهزوحنا ههه،3]هزاههشادههفدفر ندهخداه هکلرهها هبرایهنج تهگن ه  هبشره

 [1ه ه9:1 هه3:3

ه9 ک بهااله  تهپوزشیه، از  دهۀبرهاس سهفلسفه تشو  ه هل  لوه،د هت  زخه س ح ت
د هپوزش،هدگرگاونیه هشاد هدائرایهههههج   ه ههس یهاس س ًه.هد هازنهنگرش،توسعههداد اه

ازانههپ ار ا هههنگرشه یه د ه.ه[p. 237 ,21]هخدازیهب   هداشتهبههنوعیههرههی ه.است
اس سيهع لمهبههب  هآ  دههاسات،ه زاراهههه زيهاستهکههقوان نهخدا ندهت بعه حد دزته ک ب
هج ا  ههبلکاههبارعک ههه،ع لمه اها هعدمهخلقهنکردههت هس خ   هآ ه اهبن هن  دههب شدهخدا ند

 هشود.فرآزنديهن  خلوقهاستهکههش   هخدا ندهن وه ي
ا هتردزادها هد ههه سا چهقربا نیهدادههههاندهکهه   ا ههاوا ه   انیه ع قدهبوده وداپرس   ه
 ه.[339صه،98]هاهرزرنه نعقدهگردزدهۀ نیهنطفب بهاثربخشیهقرب
 اجادهعلام،هحکراته هههههد ه ق زسههب هدزگرهک به قدس،ه،قرآ هکرزمد ههخ لقهک ئن ت

پاذزرشهتی  ارههههباهههرا نهدل ا ،هههه.یهدا د رب شتنوز یهفراگ ریهاسته هس ر یههقد ت
بن برهک بها هسویهغ لبه سلر ن  هپذزرف ههنشد.ههبداه هاع ق دهبههنرود ی ش تها هدشوا ه

ه.انادهنسابتهدادههها    اهههۀبههش عهه  هبعده ل ه هنح هنخس  نهب  هازنهاع ق ده اهبهه خ   
هگوزد:ههی هیش رس  ن

باودهکاهههههیا ه وا ده دعهیشدهکههد هبرخهبداآ هسببهق ئ هبههها ه خ   
اگرهخاالفههه...پرداخت؛هیآزندهه هیشوده هلذاهبههپ شگوزی هی حهیبهه 

ظ هرهشدههاسته«هبدا»گفت:هبرهخدا ندهیاف  د،ه ی قه آنچههگف ههبودهاتف

                                                      
1. Process Theology 
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نساخهد هاحکا مههههی ق اهکاههههگفتین  ده ه ی هنسخهفرقهنرهبدا ها هب نه
ه.[921-928صصهه،9جه،93]هد هاخب  هج زوهنب شدهبداج زوهاست،هلراه

 ار  ههه اهد هقارآ ههباداههآ او  ه س نداتهقرآنیه وافق  ه ه خ لفا  ههازنه ق لههد هآغ  ه
دزدگ هه  کلرا  هباو گهههد هت  زخهاسالم،ههبدابههدل  هاب  مهد هب به  ه تهسذ هه،کند ی

هالدزنجالچآ  ده هسرانج مهب هبر سیهآث  ه والن ه یبههتفص  ها    هه اهد هازنهب بههش عۀ
ه د ه  ارهکاههباهههارهحا چهههههه،الادزنهجالچ حرده ولویهد پیهاثب تهازنهفرض ههاستهکهه

 هبرخالفهنظارهبرخایههههسختهپ زبندهاستهبداهآ و  بههه،آزد یشر  هبو گ  هاه هسنتهبه
د هازنه   ناهه ه اوا دیهدزگارهکاههنگ  نادههنگ شا هه هد هههههههه[382صه،99]ا هپگ هندگ  ه

ه9.اشعریهن ستهدستهل پهدا د،
 

 در قرآن و عقايد متکلمان بدا .2

 در لغت و اقسام آن   بدا .2.1

 اغابهه]هظ و هشدزد،هاشا ق قهز ف اههاساتههههین ،هبهه ع«بُد ّ»هیلیوهۀا ه زشه«ءبدا»اصطالحه
لَامْهههلَ ُمْه ِنَهاللّهِه ا ههبَداه َ»هیه آ ،هد هآزههیلیوهی عنه.هد هقرآ هکرزم[،ه فرداتیاصف  ن

ه(کردنادهآشاک  هگردزادهههیآن  ،هآنچهه اهکاههگرا  هنراههههیا هخدا ندهبرا)ه«زَکونُواهزَح َسِبو َ
 هک ناههآشاک  ههههی    ه  ه هشر هدشرن)«ه هالبَیض ءُههُبَداهبَ نَن ه هبَ نَکُمهالعَدا َ»[ه ه21/  ر]

هیباهه عنا ههه«ءباداه»ه [،هبههک  ه ف ههاست.ههرچنا نهد هقارآ هکارزمه ا ههه2 ر حنه/]ه(.شد
ثُامَهبَاداههه»بعدها ه صلحتهندزد هآ ،ه هترج  هداد هن وهآ دههاسات:هههی صلحتهدزد ها ر

ب  ارهآ ههه،ه ه اهدزدنادهنش نههآ هکه هبعدها هسذ)ه«ح نَهیلَ ُمه  ه َأَ هاآلز تِهلَ َسجُنُنّهُهحَ ّ
هی ب ه عناههبدااخ رههیلیوهی  عنه.([32زوسف/]هکنندهی ندانهیدزدندهکهها ه اهت ه دته   ن

 .ههدا دهید هان س بهبههخدا،هتن سبهب ش رهبداهیاصطالحهکال 

 کند:ههی اهبرهسههقسمهتقس مه هبداهیش رس  ن

 .خالفهعلمها هظ هرهشودهیتع لهیاآ هازنهاستهکههبرهخده  ،د هعلمهبداه.9

                                                      
ه،هد پیهاثب تهازنه دع هبودههاستهکههنظ مهفکاریه هنگ  ندههد ه ق الته  عددهکههت کنو ه ن شرهکردهه.9

ن سته ه ه  فتها هبههحنف ه،ه  ترزدزاهه هشا عههنودزک ارهاسات.ههههه والن هب هس خ   هاش عرههس  گ  هکال یه
ه22 ش د،هشهفرد سيهدانشگ ههااله  تهدانشکدههپگ هشيه هعلريهبنگرزدهبهه ق التهنوزسندههد :ه جلۀ

ه   کلرا  هه والنا ههاندزشاهههد هشاف عتههتنوزه،ه هزط ق،هتشب ههاله  هد هب بهتکل فه22 هه28 ه21ه ه20ه 
ه ه92،هشهدانشگ ههقمهکال یهاهه یهفلسفیپگ هشهۀفصلن  هد «هدل  هآف  ب»لۀه سلر  ؛ه ههرچن نه ق 

 .30شآز نهه عرفتهد هفصلن  ۀه«هحسنه هقب هعقلیهد ه ک تبهکال یه هاندزشهه ولوی»؛ه هن وه ق لۀه90
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(هبارخالفهآنچاههههی)صاالحدزدههیخدا ند،هصاوابههیکههبراه بههازنه عن»ه،د ها ادههبداه.3
 [928صه،9جهه،93]ه.«ا ادههکردههبود،هظ هرهشود

ا هآ هبخاالفهآ ها ارهههها ارهکناده هبعادههههیآ هاستهکههخدا ندهبههل اوه»هد ها رهبداه.3
 .ه[هر  ]ه«فر  زد

بهههتوا ه ش بههنسخهدانست.هد هازنهخصوصهتی  رها ر،هلو   ًیسوم،ه هی  اهد ه عنهبدا
هی لاه،هد هن اتهخاودهتی  ارهدسا و ه اهدا دهههههیتی  رها ادههن ست،هلههبس هکههفاردههی عن 

دهده هد ه اقعهد هازنه وا د،هب د زجه هد ه راتبه ه راح ه خ لف،هدس و شه اهتی  ره ي
هیکههبراهس  د،هد هصو تيی)آشک  (ه هبداوده اهخهیحق قه دزگرا ها ره ها ادهیخدا ندهبرا

ه.هح ص هنشدههاستهید  نهیخودها هتی  ر
 

 اماميه   ۀدر سخنان پيشوايان و متکلمان شيع بدا .2.2

ا    ههن وهنسابتهدادههههۀبههش عهاک س ن ههههۀغ رها هفرقهاهبداد هک به ل ه هنح ،هقوچهبهه
 گوزد:ی هیابوالحسنهاشعرشدههاست.ه

 اند:سههقوچهداش ههبدا(هد ه و دهی)ش عهیافض  کلر نه 

 شرردند.یدانس هه هآ ه اهج زوه یخداه ه تی  رها ادهی  اهبهه عنهبداهیاعدهه.9

کردنادهکاههعلامهخدا نادها کا  هدا دههههههیتفس ره ه  اهبههازنه عنهبداا هآن  ههیگر هه.3
 .تی  رهکند

 .[31صه،2]هدانس ندینره اهد هحقهخدا ندهج زوهبدا،هیدزگر،هبههه آه  هیگر هه.3
ده زاراهد هک ابهههناهکنی اهتخز ده اههیالجرلههگوا شهاشعرهین وهفهی ن بعه وجودهش ع

هه:آ هکها هجرلههه،پذزرف ههشدههاستهبداقوچهبهههش عههعرو  ًهی هکال هیحدزث
ا هغ بهخبرهنادادهه گارههههیهرگوهه آهپ   برهگفت:ی ه)ع(ا  مهص دق

،هباداهرافه هتصادزقهکاردههاسات:ههههخدا ندهاع اههیازنکههپنجهل وه اهبرا
 .[331صه،92]ه ش ت،هسجود،هعبودزته هط عت

هآ ادههاساتهکاه:ههه)ع(هبنهالحسا نههی هعل)ع(هی نسوبهبههعلهید هحدزث
ا هقرآ هنبود،ههرهآزنههشر ه اهبههآنچههت ه   هق   اتهههیااگرهبههخ طرهآزه»

ه«ءُه َهزُثْبِاتُهاللّهُه َ هزَشَا هزَرْحوُه»آزههازنهاست:ه«هدادم...یخواهدهشد،هخبره 
 [932صه،30]
ه)ع(ا ها  مهصا دقهه.داندی اهد هحقهخدا ندهج زوهنرهیعلرهیبداگونهه  از ت،ههالب ههازن

ه  ازتهشدههکههفر ود:
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هآ هکاههح ص هنشدهجوهازنکاههقبا ها ههههبداهیخدا ندهنسبتهبههل وهیبرا
،ه30؛ه928صه،9جهه،91]هدانسااتیح صاا هشااود،هخااداهآ ه اه ااهههباادا
 .[932ص
د هتفس رهآ هاخ الفههی له،اند اهپذزرف ههبدااص ههعرو  ًهآ هکه غمهه عههب  کلر  هش

 اهباهههشا مهبانهحکامه)فههههههازنهعق دهه،د هب بهعلمهخدا ندهیاند.هابوه نصو هبیدادداش ه
هدهد:ههیق(هنسبته ههاه911

ال مهآزدهکاهههه،... هن وهگفتهکههاگرهخدا ندههر شههدان هبهه علو  تهب شد
 لمهب شد.هگوز ههش مهتعلاقهعلامه اهباهه عاد مه حا چهههههه علو  ته وجودهع

،هبههآنچهه اهکاههبنادگ نشهههیگفتهاگرهپ شها هانج مهک  یدانسته ه ی 
هنادا دهه کنند،هدان هب شد،هدزگرهاخ    هبندگ  ه ه کلفهباود هازشا  ه عناههه

 [.31،هص0]
خدا نادههه د ها اره ها ادههبداهیبهه عن ه اهتقرزب ًهبداگراهلو هش خهصد ق،ه  کلر  هنق 
هپذزرف نادهی اهه اهسرع ًهبداگراز  هکالمهش عه،ها هقب  هش خه ف د،هعق هیتفس رهکردند،ه ل

 اههباداه(،ه.قهاا.هه200)فههی(ه هش خهطوسهاهق.ه293ش خه ف ده)فهه.[38-31،هصص92]
ا ه شا ه رهکاالمههههی لاهه[32-32صاصههه،8]هدانندیهر  هاع ق دهعرومه سلر نهبههنسخه 

 اها هاخب  هآحا دهکاهه وجابهعلامه هزقا نهن ساتههههههههبدازدهؤ ه تس ده رتضیه  ازه،ش عه
 ه ع قادههه ع قادهنباودههههباداهباههههن وهیخواجههنص رهالدزنهطوسه ه[202صه،90]دانده ی

ناههه»خبره احدهاسته هخبره احادهناودهشا عهههههه«أَ رِهإِسْرَ ع  َهیبَداهلِلّههف»هاستهکهه  ازت
پ ها هنقا هههیصد الدزنهش را ه.[91-98صصه،8]ه« اهیکنده هنههعلری اهازج به هیعرل

کندهکههلگونههخواجههنص رهب هآ ههرههاح دزثهکاهههیسخنهخواجههنص ر،هاظ   هتعجبه 
 .[،ههر  8]هآ دههاست،هآ ه اهانک  هکردههاستهبداد هک بهش عههد ب  هه

کاهه سا ج بههههیدع ه زهۀشوده ههریهمه ربوطه «هدع »ب ه«هبدا»بن برهقوچهش خه ف ده
است،ه زراهد هحق قتهاس ج بتهدع ه ،ه س لومهتی  رهد ها اده،هعاومهههبداهشود،ه  ضرنی 

کَ  َهالْقَ ْا ُهه»اند:ه  ازتهشدههکههفر ودهه)ع(ا ها  مهص دقه هکه  ه ش تهخدا ندهاست،هلن
بارههد هبا  هه)ه[.هرا  ه«ه]دَفْعِاهِهعَنْاهُهفَدَفَعَاهُههههیإِسْرَ ع  َه َرّتَ نِهفَسَخَلْتُهاللّهَهفِاههیقَدْهکُ ِبَهعَل

اسر ع  هق  ه قد هشدههبوده ه نها هخدا ندهخواس مهکههازنهق  ه اها ها هدفاعهکناده ها ههه
 (.همهدفعهکرد

 

  بدا یمستندات قرآن .2.3

 ب شد:ههیا هجرلههآز ته زره هبداد هاع ق دهبهههیا     ه هاقواچه  کلر نهش عهی س ندهقرآن
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خدا نادهآنچاهه اهبخواهاد،هههه)هالْکِ َ بِهزَرحُوهاللّهَه  هزَش ءُه هزُثبِتُه َهعِنْدَهُهاُمّ
 [هه31 عد/(ه]الک  بهنودها ست.نگ  ده هامی دازدهز ه ی 

کا هکاهههههآ ههاره)هشَخ ٍ.هیالسّرواته هالْخَ ضِهکُ ّهزَومٍههُوَهفِیسخَلُهُه َنهفِزَ
د هکا  هههیا ها هد خواساتهدا د،ها ههاره   ههه ه  ا نهاساتهههه د هآسر  

 [31الرحرن/]ه(است.
 [ه90-92بر ج/]ه(.کردگ  هخواس ههخوزشه ها ست)هرَ هزُرزدُ.عّ چٌهلِفَ

 هق لَااتِهال َ ااودُ،هزَاادُهاللّااهِه َیلُولَااهٌهغُلّااتْهأَزاادز ِمْه هلُعِنااوُاهبِراا هقاا لُواهبَاا ْه
شادندهکاههدساتهههههی هز ودز  ه ادعه)ه َبسُوطَ   ِهزُنفِقُهکَ فَهزَش ءُ...زَدَاهُ

خا طرهازانهساخنهکاهههههههخداهبس ههاست.هدس   هخودش  هبس ههب ده هبه
هارهگوناههکاههههههدسا   ها هگشا دههاسات،ههههیآ هگف ند،هلعنتهبرهآن  هبا د.ه

 .[02  ئده/]ه(.بخواهدهببخشد
ه(یا ادهباداهخدا ناده)ههیتی  ارها ادههداللتهبارهقباوچهههیطو هضرنهها هآز تهن وهبهیبرخ

 د:نب شیا هآ هجرلههازنهآز ته هدا د،
زاابٌهأُج اابُهدَعْوَدَالاادّاعِهاِذاهدَعاا  ِههقَرهیفَاا ِنّهیعَنّااهیاِذاهسَااخَلَ َهعِبَاا دِه 

 نهه  هلو هبندگ نمهد ب  )ه،هلَعَلّ ُمهزَرشُدُ  َ.ی لِ ُؤ ِنواهبهیفَلْ َسْ َج بوُاهلِ
دعا هکننادهههههیا هتوهپرسشهکننده]بگو[ه نهنودزکمه هلو هبخواندم،هدع 

پ هبههفر   ه نهگرد هن نده هباهه انهازرا  هآ  نادههههه.هکنمی اهاج بته 
 [980بقره/]ه(. اههز بندب شندهکهه

زُیَ ّار ُاه ا ههههیقَاومٍهحَ ّاهههینِعرَاًًهأَنعَرَ َا هعَلاههههذَالِ َهبِخَ ّهاللّهَهلَمْهزَ ُه ُیَ ّاراًه
ازاانها هآ هاسااتهکااههخدا ناادههه)هبِخَنفسِاا ِمه هأَ ّهاللّااهَهسَاار عٌهعَلاا مٌ.هه

هآ هکهداش ههب شد،ه گرههیا  انهین ستهکههبرهقو هینعر ه کننددگرگو 
ه(دان ساات.هیل  زشاا  هدا ناادهبگرداننااد،ه هخدا ناادهشاانواهههآنچااههد هد

 [23انف چ/]
زُیَ ّر اه َ هبِخَنفُسِ ِمه هِاذاهأَ ادَهاللّهُهبِقَوْمٍهسوءًفَالههیاِ ّهاللّهَهالهزُیَ ّرُه َ بِقَومٍهحَ ّ
دا ناد،هههیگر  هخدا نادهآنچاههقاو هههبي) ِنْه اچٍه َرَدّهلَهُه ه َ لَ ُمْه ِنْهد نِهِ

آنچاههد هدل  زشا  هدا نادهدگرگاو هکنناده هههههههآ هکهنده گرهدگرگو هنک
ندا ده هد هبرابارهههیبخواهد،هبرگردانهی)ک فر(هبدهیقو هیلو هخدا ندهبرا

 [99 عد/]ه(.ندا ندهیا هسر  
 ه)لَشادزدٌهههیشَکَرتُمهألَه زدَنّکُمْه َهلَئِنْهکَفَرتُمْهأِ ّهعَذابِه َأِذْهتَخَذّ َه َبّکُمْهلَئِنْ

ر  دگ  ت  هاعالمهداشتهکههاگرهشکرهکن د،هبرهنعرتهشر هلن نهبودهکههپ
ه(افاوازم،ه هاگرکفارا هبو  زادهعاذابه انهساخته هسانگ نهاساات.هههههههی اه
ه[1ابراه م/]
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 َا هزَفْا َ ِهاللَّاهُههههه*کُ ِّهشَايْءٍهقَادِزرٌههههیزَوِزدُهفِيهالْخَلْقِه َ هزَشَ ءُهإِ َّهاللَّهَهعَلَ...
هُاوَهههلَ َ ه َ َ هزُرْسِ ْهفَلَ ه ُرْسِ َهلَهُه ِنهبَعْدِهِه َهلِلنَّ سِه ِنه َّحْرًٍَهفَلَ ه ُرْسِ َ

افوازاده زاراهخاداهبارههارههههههید هآفرزنشههرهلههبخواهده )هالْعَوِزوُهالْحَکِ مُ
هیا اردمهگشا زدهب  دا نادهههههی اهکههخداهبراهیهره حر ه.توان ستهیل و
هیاهآ هن سته هآنچهه اهکههب  هدا دهپ ها ه]با  هگارف ن[هگشا زندههههیبرا

ه[9-3هف طر]ه(ک  هن پذزرهسنج دهندا ده ها ستههر  هشکست
 هلیاوهآ ه اها ههه[903-900/هصا ف ته]هبرخیهدس و هخدا نادهباههذبا هفر نادهاباراه مههههه

 سدها ه ص دزقهنساخهاساته ناهها هههه ی،ه لیهبههنظره[203صه،90]هدانند یهبدا ص دزقه
ه.بدا وا ده
 

 جبرگرايان یو آرا بدا .2.4

خدا ناده اهنسابتهباهههههه ا اد،هبداهۀلئد ه سهاش عرهه هدزگرهجبرگراز  ه، عهبرخالفهقوچهش
پا شهتع ا نههههداننده هآد    ه اهد هتی  رهسرنوشته هاعر چها ین پذزره دگرگو هه انس  

هباههها هقارآ هاساتهکاهههههیآزا ته زاگههههباه س ندهجبرگراز نههاش عرهههشر  ند.یشدهه ؤثرهنر
علامهههد هازنه  زکردهبخصوصهآز ته ربوطهباههه.رز هدا دخدا ندهتصهی هقض ها ادهه،قد ت

 عا  ضههه ح ومهباود هاجا هفاردیه هاج را عیههههه ه9قد هال یه،آزه(ه300 ن   یهحقه)بی
 :شود یدانس هههبداهآ و  

الْبَارِّه َهالْبَحْارِه َه ا هههههی َهعِنْدَهُه َف تِ ُهالْیَ ْبِهالزَعْلَرُ  هاِلّ ههُوَه هزَعْلَامُه ا هفِاههه
ظُلُرا تِهاال ضِه َهال َطْابٍه َههههی ِنْه َ َقَاًٍهالّا هزَعْلَرُ ا ه َهالهحَبَّاًٍهفاهههههتَسْقُطُه

غ بهنودها سته هه آهک هجاوهههی هکل ده )کِ  بٍه ُب نههیالز بِ ٍهاِلّ هفِ
هیداناده هها آهبرگاهههی هد ز ساته اهههیدانده هآنچههد هخشکیا هآ ه اهنر

  ا نه هههیها هیت  زکد ههیادانده هه آهدانهیاف ده گرهآنکههآ ه اه ینر
(ه) ساطو (هاسات.هههین سته گرهآنکههد هک ا به ب ناهههیه آهتره هخشک

 [21]انع م/
  ههرهل وه اه)ءٍهخَلَقن هُهبِقَدِ ٍه ه َ هأَ رُن هالّ ه احِدَدٌهکَلَر ٍهب البَصَرهیاِنّ هکُ َّهشَ

لشامهههزگ ناههن ساته  ننادههههیازم،ه هفر   ه  هجوهفر ا نهبههاندا ههآفرزده
 [20-21]قرر/ه(.یبرهرودن

                                                      
ه،90[هبهه عن یهاندا هه هتوان زیهآ دههاسته]20طه/ه-39؛هحجر/21؛هقرر/330د هقرآ هکرزم،هقد ه]بقره/ه.9

گ اریه هتع ا نه قادا ه هانادا ههل اویهاساتههههههه[ه هتقدزرها ههر  ه زشههبهه عن یهاندا ه329،هص2ج
تعلقه»[هد هاصطالحهغ لبهاه هسنت،هقد هبهه عن یه90-92انس  /-31؛هز /98-30؛ه دثّر/90]فصلت/

ه[.931،هص1«ه]ا ادههذاتیهبههاش  ءهد ها ق ته خصوصهبههآن  ست
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 ه)ه َلِکُ ِّهأُ ًٍَّهأَجَ ٌهفَإِذَاهجَ ءهأَجَلُ ُامْهالَهزَسْا َخْخِرُ  َهسَا عًًَه َالَهزَسْا َقْدِ ُو َهههه
توانناد[ههیاستهپ هلو هاجلش  هفراه سادهناهه] اههههیاجلهیهرها  هیبرا

 [99؛هزون /09؛هنح /32(ه]اعراف/آ ه اهپ هاندا نده هنههپ شهیس ع 
کناد،هتا هبادا هحادهههههی اههی اهد هتع  نهاج هنفهه  لتهانس  کههدخهیابوالحسنهاشعر

هی رتکبهق  هنشوده ههرهقا تلههن ستهکههب واندهاخ    اًهیگوزدهه آهق تلیپ شه ف ههکهه 
،هد ه    ه هس عتهخ صهآ هب زده رتکابهق ا هگاردد،ه زاراهههههیبرهحسبه ش تهال هاجب  اً

الح دهد هدزانهههۀغ رها هازن،ه  زهیادهعق هیتوا هآج چهعب ده اهتی  رهداد.هبههب   هاشعرینر
ا هعباد هبانه ساعود،ه ع قادهاساتهکاهههههههههیبرهاس سهحادزثهه.ه ی[12-13صه،3]استه

 اها رههیا اهتبدز هبههعلقهه هسذ ه ضیههکرد،هفرش ههیانس نهۀنطفهآ هکهخدا ندهپ ها ه
شاته ههکندهکههاج ،ه  ق،هاعر چ،هشق  تهز هسع دتها ه اهبنگ  د،هپ ها هتع ا نهسرنوهی 

د اد.هآ هکا هکاههد هآ ه  ا  ،ه قار ههههههیالهز ی رهفارد،ها ه  حهخاودهد ها ه اههههی س رهآت
است،هاگرهد هتر مهعررهاعر چهاه هن  ه اهانج مهدادههب شده هفقاطهزا ههههیگردزدههکههب ش 

 اههی،هد هآخرزنه رحلههعرلاهیج نمهف صلههداش ههب شد،هبرهاس سه ش تهحقهتع لهذ اعهب 
 هبارعک ،هاگارهقبا ها هتولادهسرنوشاتها ه اههههههه،ب شاتهگارددههانج مه  دهدهکهه سا حقهه

عرر،هاعر چهص لح  ه اهانج مهدهده هفقطهبههاندا ههز ههۀقرا هدادههب شنده هد ههرهیج نر
 اهد ه اپسا نهههیحاق،هعرلاهههیذ اعهت ه ف نهبههب شتهف صلههداش ههب شد،هبرهحسبهقضا ه

 9.د هآ هاف داس حق قهج نمهز ف ه،ههآ هکهت ههگرددیلحظ تهعرره رتکبه 
 

  یدر انديشه و سخن جالل الدين محمد مولو بدا .3

ها هد هید ه جروعهآ اهی لهد هآث  هخودهذکرهنکردههاسته اهلفظ ًهبدااگرلهه والن هاصطالحه
 هه.دا دهیازنهب بهب هدزدگ ههش عههس  گ  

هی سلر ن،هباههعلامهسا بقه ها لاهههههلو هعرومه[111-0/112ده،39]هجالچهالدزنالف(ه
د هداس   ها  ح  هپ دش ههبههآ هد هغالمهکههناوهخرزادهههههیدهبههک ئن تهب   هدا د.ه خدا ن

حکرتهخلقهج   هازنهبودههاستهکههعلامهههاس س ًهکههگوزدا هغال   ه يهیبود،ها ه ب  هزک

                                                      
عبد ه حروده حردهعررهازنهحدزثه اهد ه ن بعه زارهز ف اههاسات:ههههه80اشعری،هابوالحسن،هاالب نههصه.9

 هک ا بههه9با بههه هک ا بهالقاد ،ههه9 هک  بهاالنب ا ء،هبا بهههه0الصح  هالبخ  ی،هک  بهبدءهالخلق،هب به
ه90 هن وهابودا د،هک  بهالسنً،هبا بههه9 ههرچن نهصح  ه سلم،هک  بهالقد ،هحدزثهه38ال وح دهب به

 ههرچنا نهابانهههه9،ک  بهالرقد اه،هبا بههه هن وهابنه  جهه2ذی،هک  بهالقد هب به ههر نطو هد هال ر 
ه.230-292-383/9حنب ه
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علمهبهه رتبههع نهن ز هگردد.هغالمهب هتشب ههخدا نادهباهههههۀگردده ها ه رتب«هع   »خدا نده
هیدا ده هتا ه  ا نهههیکههب  دا هاستها ه جودهبچههد هشکمهخودهآگا هههی نهدگوزیآد    ه 

کههحر هخوده اهنوازده هآشک  هنکند،هد دشهفر هنخواهدهگذاشت.هدزگارهآد  ا  هن اوهد هههه
 هه:گ رندیدا نده هت هسِرّهخوده اهآشک  هنکنند،هآ امهنرهی    رههلن نهح الته  انهی ندگ
 

   ااج هاظ   هد هحکرتهشه:هگفت
ه

   اااهدانس ههبار  هآزادهع ههآ هکههه
ه

 ردانکهپ داه ااتهدانستیاا ههااآنچ
ه

 د دهلقه ابرهج   هنن  ده ناجهطاههه
ه

 نشستهیاواناان ه  ااب که    هز 
ه

 ستانجاههئیها هتاوهات هبدیهز هن کاهه
ه

 آ ه راابها ه  اکه ه یااتق ضهناااز
ه

هودهسارتهع ا  هها هشااشده وک هته
ه

ن وهب هاش  ههبههحدزثهه[3803-3809اب  ته،9ده،39]هیجالچهالدزنهد هدف رها چه ثنو
 گوزد:ههی ه...«9کنتهکنواً خف  »...هیقدس

 

 سراااایهپهدا هوااسبه اه لماعهک 
ه

 راکوهبودها هعلمه هخوبیهت هباههساههه
ه

 ههخاوبیها ساتههالاایها هدجقطره
ه

 پوساتههپریه زره هگنجدک  هنریه
ه

 رداکهل كهپریه هبد،هفیا خهگنج
ه

 الكهکاردهاااها هافتره ب  اخ كه اهته
ه

 کردهجوشهپریه هبد،هیاا خفهگنج
ه

 پاوشهکاردههسلط  هاطل هخ كه اه
ه

 

هباداههیبههناوعههیب   ه هی،ه بن یال هی ن   ی ه  فه والن هبههکرمهبهیاع ق دهاس س( ب
ا هبالزا ه هههیبرخهکههگوزدیا ه ب  هانب  ه هیالدزنها هجرلههد هدف رهسومه ثنو.هجالچاست

ن پذزرهاسات،هبا ه جاودههههدزگرهل  ههیپذزره هبرخل  هه،آد    هاستهیکههفراه  هی شکالت
هین ا  دهشد.هبسا   ههین  زتهحقهتع لیبهیتوا ها هفض ه ه حر   ینرهیازن،هد هه آهح ل

،ها  اده ههیگردده هپ ها ههرهن ا  ادهیآس  ه هآزد،هن  ز  ًیکههد هآغ  هدشوا ه هیا هک  ه ز
د هازنهب ب،ه س ندهبههقارآ هکارزمها ههههینه ولو،هخو ش ده ست.هسخی هپ ها ههرهت  زک

 جرلههد هآز ته زرهاست:ه

ا ه)ه الهتَ ْزئَسُواه ِنْه َ حِهاللّهِهاِنّهُهالهزَ زْئَ ُه ِنْه َ ْحِهاللّهِهاِلّا الْقَومُهالکا فِر ُ َهه
هیا ه حراتهال اهههینو  ده ب ش د،هلراهکههجوهک فرا هکساههی حرتهالل 

 [81زوسف/]ه(گردد.ینو  دهنر
                                                      

هیز ه بّهلر ذاهخلقتهالخلق؟هق چهکنتهکنواً خف  ً،هف حببتها هاعارفهفخلقاتهالخلاقهلکاهههه»ق چهدا  د:هه.9
 ندهپ ساخهداد:ه انههه؟هخدایخداز ها هب رهلههآفرزنشه اهپدزدهآ  د»:هدا  دهپ   برهپرس د:هیزعن«هاعرف
ه[31،هص92]ه«پن   هبودم،هد ستهداش مهشن خ ههشوم،هپ هآفرزدمهت هشن خ ههشوم.هیگنج
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أَنْفُسِ ِمْهالهتَقْنَطوُاه ِنْه َحْرًَِاللّاهِهاِ ّهاللّاهَههههیالّذزنَهأَسْرَفوُاهعَلهی هز هعِبَ دِقُ
بنادگ نمهکاهه زا دههبرخاوزشهسا مه  اهههههههیبگاوهاه)هزَیْفِرُهالذّنوُبَهجَر ع ً...

نو  ده ب ش د،هلراهکههخدا ندههرههگن ه  ه اههیازد،ها ه حرتهال داش ه
 [.23  ر/]ه(گ  ه  رب  هاست.بخش زد،هکهها هآ ر ی 

هگوزد:هه[3132–3101هاب  ته،3ده،39] والن ه
ه

هرزدااااآفه ی،ا دهکاااف ناااا هگااااب اااان
ه

هش داکهرااسه آ ه  ان ههاکهه زی صفه
ه

هیاااا  ضاعه یااااه هآفرزاادها ه صااف
ه

هردده ضای...هاااهگیاکههکسیه بیوضه ه
ه

هکا  ه اهلا  ههن ساتههههه هدادههاست نج
ه

هعریهاسته ه افطه هآ هبهه ث هلنگیه
ه

ه ه اهلا  هههساتهه کاههه هدادههاست نج
ه

ه هد دهسرساتههوهاااهلَقه اااههه ثااآ هبه
ه

هالفاااه ختهب ارهائ هاااه هساااهنهد اهااز
ه

هوافاااه ،ها هگانهد ده هد اهاهان ستهازاهه
ه

هف ند:هایهگر ههازانه ناجه ا هههااومهگااق
ه

هردهد ااذزاهاههبذاجیهکاهاان سته ا ه نه
ه

هپنادههسو ه اافف  ده زنهاااه هگ چااس
ه

هبنادهههاحظااله آ هشتااگ یهترسخته
ه

ه ب هبادیهاااهنه ارضهقهاااهرهد اه اهازاگ
ه

هدی...اااااا هشاایه ازااآخاارها ه یهذ هه
ه

هدهاسااتاو  دیهبااااااف ند:هناانب اا هگاا
ه

هدهاستااحه یهب  یهبی حرتهفض ه ه
ه

هدا ها  اهاااه زدهناااها هلن نه حسانهنشه
ه

هداااهنه حرته ن اراكهازااف هد هدسته
ه

هشتاااها چهصاعبهگههکاهههبس هکا  ا،ههای
ه

هیهگذشاتهاسخ هبعدا هآ هبگش دههشد،ه
ه

هده ستاااااا  هسیا دی،هبااابعاادهنو اا
ه

هده ست...اخو ش اههبسیهظلرت،هپ ها ه
ه

 

ن وها هجرلهه ص دزقهه[9832–9891هاب  ته،9ده،39]هیالدزنهد هدف رها چه ثنوجالچ
استهکاهههارههههی هپ دش هه9«تاسهید ههره   هبههک  »داندکهها هی حر ن تهخدا ندهازنه 

سار عه هبصا رهباود ،هههههیگردد.هبههاق ضا ههلحظهها ک  هدا دهعن زتها هش   هح چهبندگ  
  هبنادگ  هب زادهد ههراههههه جودهآد    هاست،ها هازانههۀگوشه هلشمهخداههروا ههبره   ن

نج تها ههالکتهدستهز  ناده هتا هدمهآخارهکوشاشههههههی(هبرای)گ  ههیح چهبهههرهحش ش
هباههکارمههر شاگیهههه.هج تهداد هتخ ز هسر عه هبصا رهباود هخدا نادهههنن ندهخوده اهفر 

ه:ابداعه زب یهخودها ستهد هازنهاب  تهاح ر الًخدا نده
ه

                                                      
 .[31/نک هزومههوهفیهشخ ه]الرحره.9
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هداناهاکیا نیه اش ههجااا ردهغرقههگ
ه

هدا ناایا ااه هیادسااته اهد ههاارهگ ااه
ه

هراخطه ردهد ادستهگهدا شاااکه اات
ه

هدها هبا مهسارههاااه نیاادسته هپ زیه ه
ه

هیاگاانهآشف ااا  ،هازااا دهزد ستهد
ه

هخف گاهاباههب  اوده،ههوششاااکه ها  هیاه
ه

ه9ن سته ههاست،ها هب ک  ااآ هکهها هش
ه

هستا  ن اااب رهن لاهها ه یهطرفااه،هکاوههه
ه

هسراوده حر  هایهپاار ااانهفاب رهاز
ه

هسراااهخ ٍهایهپاوَهفایهشاههاه ّهزَومٍاااکه
ه

هخاراشهراشه ه یاتیااااند هازنه هه 
ه

ها شباهاا ه  غاد ایهفاههه هدمهآخر،اااته
ه

هوداااهرهبااایهآخار،هد اااا دمهآخااات
ه

ه زتهب هتاوهصا حبهساربودهههاااههعنااکه
ه

هاستکوشدهج  هکههد ه رده  ههرله
ه

هاست    هبرهلشمهش ههج  ،هگوشه ه
ه ه

هازانههبههاس ن دهیبههصراحتهتخث رهکوششه اهد هکسبهعن زتهال هد هب تهآخر،هی ولو
ه...یأَنِّيهالَهأُضِ عُهعَرَ َهعَ  ِ ٍه ِّانکُمه ِّانهذَکَارٍهأَ ْهأُنثَاههههه...ههاست:آزهها هقرآ هکرزمهب   هکرد

ه(کانمهیا هشر ه اها ه ردهز ه  هکهههرهها هزکدزگرزدهتب ههنرهی نهعر هه آهص حبهعرل)
 [.912/ آچهعررا]

هی سال هباههجبرگرازاهههیکهه  کلرا  ه هصاوف   هجبارههههیه ه هدالزلا هانگ وههیزک ج(
خواس ندهبا هاع قا دهباههجبار،هقاد تهخدا ناده اهههههههیازنهبودههاستهکهه ه،دان  رس هشده

کنناد.ه والنا ههههیتره عرفتره هب شکوه،ه ق مها ه اهعظ مطرزقها هازنفراگ رترهنش  هدهنده ه
تارهدانسا نههه،ه وجابهافاو  ههباداهع ق دهباههها ههیعک هآن  ،ه ع قدهاستهکههاخ    گرازهبر

شاود.ههیتارهشارردهه اهههن وهافو  هی هشکوههحقهتع لشوده هد هن  جههجالچهیقد تهخداه 
 رکبهقلمهقض ه هقد هبههآنچاههکاهههه)ه«القَلَمُهبِر ههُوَهکَ ئِنٌجَفّ»اگرههکههگوزدیالدزنه جالچ

تفس رهکنا مهههی اهبههازنه عنه(کندی هتی  رهنر)هخواهدهآ دهخش هشدههبهه جودهآ دهه 
ف ا دها هپا شهتع ا نهشادههاساته ههههههاهکههد هآ هاتف قهخواهدهیکهه ضع تهع لمه هحوادث

ازامه هه اقعهخواهدهشد،ه  هد ه اقع،هخدا نده اهد هح چهح ضرهب ک  هدانس ههیکمه هک س یب
خدا نادههه،دانس نده هبهههر نهدل  یازمهکههدستهخداه اهبس هه هر نندهآ هز ودز  هشده

 ا هه»تهکه:هاسهیازنهسخنه والن هز دآ  هازنهحدزثهش عه[.02  ئده/]هبرهآن  هخشمهگرفت
 وجابهباو گهشاررد هههههبدالو هب   هبهههیه آهاع ق د)ه«ءبداعُظّمَهاللّهُهعَوّه َهجَ ّهبِرِث ِهال

 .[30صه،8]ه(.گرددی)تعظ م(هخدا ندهنر

                                                      
هآ  هاست.ه عنیه صراعهد م:هآ هکههب ر  هن ست،ها ها هن لههکرد هشگف یه.9
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 ا ههراوا هههههیا هنظره والن ،ه  اهن ستهکههک  ها هدستهخدا ندهب ر  ه ف ههب شد.هخدا
هیاذ ههی چهاسات.هاگارهد ه جاودهآد اههههنسبتهبههاعر چه  هتوجههدا ده ها ههرهح ثهن وهفع

ن ساتهکاهههههی  هلاو هپ دشا ههههیخداهآ  د.یادبهب شد،هبههفض هخودهآ ه اهد هحس به 
د ه ق با هه چکادامهنداشا ههههههیالعرلاه ا  نه هظ لمه هخ ئفهنودها هزکس  هب شنده هعکاه

 خ لافهدا ده هههیها هالعرا ه ع ز ،هعک هیاستهکههد ه ق ب ه ف ه هجف هیب شد،هبلکههش ه
ه،جدزادهاساتهههیسر عه هبص ر،ههره    هد هشخ ه هک  ه هپا داشه هک فارهههیلو هپ دش ه

هارهآ هه)ه«شَاخْ ٍههیفهزَوْمِههُوَالسَرواتِه الْخَ ْضِهکُ ّهیزَسخَلُهه َنْهفِ» زراهخودها هفر ودههاست:ه
ه( ه   نهاست،ها ها هد هخواسته)ا داد(هدا د.ها ههره   هد هک  هاست.هکههد هآسر ن  هیکس

ه.[31/نرحرال]
ه
هههحاقهاااهدهکااااهوه  اهدا یه  اهب شات

ه

هقاسباههآزادها هحکامهههو چاهرچوه عاهه
ه

هساتهکا  ههکهه هدسته نهبر  ه ف اهه
ه

ه اوا ههپ شه نهلندزنه  ا ،هلنادزنههه
ه

هّالقلامههفاااهجهوداهه عنایهآ هباههاابلک
ه

ه هپ شهزکس  هن سته هماس ه نهعدچ
ه

ه هشارهه  هخ ارهافرقهبن  دمه    ه  اه
ه

هراااهب همها اااهبدههه دمه اارقهبن ااافه
ه

هو نیهادبااااهرهد هتاوهافهااایهگازذ ه
ه

ه ه باااافضهدااااب شاادها هزاا  ت،هبدانه
ه

هدااااهو  هدهاوه اهافاهااد هآ هذ ههتاق
ه

ه9وهی،هقادمهب ار  هن ادههها ه،هلو هکاهه
ه

هتها اااه شهتخا هیهکههبههپاهاااپ دش
ه

همهجاوهاااهودها ها ا نه هظلهارقهنبااافه
ه

همه دّها ااااهر ده هب ااااهلیاهه ااآ هک
ه

ها ه3هدّا نادهد هجاههه آ هکههطعنهه ایهه
ه

هب شادهبارشهههود،ههرهد هزا ههاافرقهنب
ه

هرههبارهسارشههاااه كهت اااهش ههنبود،هخه
ه

هو  هباودهاااهرهج دهتاوهافهاایهگاازذ ه
ه

هته ه3ودااااهبه او   ههدااارا  یهخاااد 
ه

هکنایهه  ههرا  ههجا  ههاپ شهازنهش ه
ه

هرهازشا  ه هغاد ه ه  شانیهههاایهخباابه
ه

هوه اااااهکههبدهگوزادهتهه  یااگفتهغر
ه

هها هه چاااهته ا،هساااهعهآ دهخد  اض زه
ه

هرابص اههسته اهکههسر عهش هیهپ ش
ه

ه2گ ارهجا یهه شداااه  ا هنباااهگفتهغره
ه

هونداا هآزا هشاههه  ا ها اااههغرااجرل
ه

هدااااهناادهپااافوازنه هآزنده اااسویه ه
ه

                                                      
هه.[8-1واچ/] ل...ههفَرَنهزَعْرَ ْه ِثْقَ چَهذَ ّه»تلر  هدا دهبههآزه:هه.9
ه.،هب رهجدّ:هعظرت،هتوانگری.ه3
ه.«اِ ّهاللّهِهالهزُض عُهأَجْرَهالرُحسن ن»تلر  هدا دهبههآزههه.3
ه.گ رندههج یهگ ر:هج یه.2



 392هی هآث  ه ولوه،ش عههیکال هیآ اهقرآ ،هد هبداآ و  ه

The Doctrine of “Bada” in the Qur'an, Shiite Theological Ideas and the Works of Rumi 

ه اهه اهپا شه اهها هگوزندهشاهااب هجف
ه

ه اااه ف ههبر هجَفّهالقَلَمْهکامهکانههاااکه
ه

هودامهکایهآ هباههااَالقَلیهجَفّااعنااا 
ه

هود؟ا ه هب ه فا هزکسا  هباهههااههجفاااکه
ه

هالقَلَامهااااه هجَاااه ا،ههمهجفهب هجف  هفّ
ه

ه9فّهالقَلَامهجااه ،هاااااه آ ه ف ه اههمه فه
ه

 

.هبا ه جاودهازان،هههه[9031-9020اب ا تهه،3ده،39]هخدا ندههر شههد هشخ هجدزدهاست
ه:دت  ههدا هیهرهب  دادهک  بلکههد هه،شودینرا هبرکن  هه هخ  جهها ه ش تها هیه آهل و

ه
هماهر    هدچه اهدگره  لایهدهاهه

ه

همایهن اداغههرهنف هبرهدچ،هدگره
ه

هدٌاخْ ٌهجَدزاهاااه حٍهلَنَ هشَااکُ ّهأَصبَ
ه

هشَیه ه ُرادیهالزَکُ ّ هعَنْ ه3دااح اءٍ
ه

 

تاوا هتی  ارهههینظارها ه اه اههب هدع هکرد ه هاس ثن ءهگف نه)ذکرهاِ ْهشَ ءَاللّهُ(ه ش ته هز ه
هداد:هه
ه

ه اااابودشه فه دتیهبرهنذ هخود
ه

هد آ ااته ه اا تهقضااادها  ح ناا 
ه

ه زنهسببهفر ود:هاس ثن ءهکن اده
ه

هخواهد»گرهه هپ ر  هبر ن دبه«هخدا
ه ه

[9038-9031هاب  ته،3ده،39]ه  

ه
ههآ هخواجههکاههغال اشه)سانقر(هد ه اههحرا مهباههههه»د هداس   ههیالدزنه ولوجالچد(ه

توانساتها ه ساجدهههیکههبههاس یراقهد هنر  هداشت،هنراههی سجده ف ههبوده ها هشدته لع
،هع لمه عنا هه« ف نهبههداخ ه سجده اهنداشتهیبراهیا ،هه آه غب هۀخواجهیب ر  هآزد.ه ل

هسا ند،هد هخاودهنگا ههههههی اهکاههبحارهههیکندهکاههفقاطهآ هکسا نهههیتشب هه هی اهبههد ز ز
توانناده قا مهآ هد زا ههههین وهنراههاگرهبخواهند،هیب شند،هح ی هیبرّهذات ًه هکه دا ده هآنی 

توانندهیتواننده ا دهآ هد ز هشوند،هبحرز  هنرینرهن وهیس کن  هخشکه هکه گردند.ههرچن
قفا هههید ههر نهج هن وهبا   هدا دهکاههح اههههیا هآ هبحرهخ  جهگردند.هب ه جودهازن،ه ولو

کهها هبنهدچهتسل مهحاقهشاوده ههههیکساسته هآ ههین و،هگشودنهی هذاتهیجبلّهیخصل   
هگرداند:یدگرگو ه هیاشه ا،هحقهتع لیذاتهۀ اه ه هکند،هخص صهیتدب رهشخص

                                                      
ازاده هاگارهههرهن کوهک  یهکن دهبرهخودهن کیهکاردههگا»،هب تهآخرهتلر  هدا دهبههآزهه3930ب ته،2ده،39ه.9

هه[.1]اسراء/«هازدبدیهکن دهبههخودهکرده
هشود.الزح د:هبرکن  هنریه.3
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هآزیهد   اااهوه اهکاااهآ هکههنگذا دهت
ه

هر  ا زمهباااذا ده ااراهکااااااگبنیا ااه
ه

ه هن ایهاوزنهسوهپاهااذا دهکاآ هکههنگ
ه

ه9 َهایها هبدزنهسوهبسات،هپا یهازانهههه
ه

هر  اااها دهبذااااه ه   ه اهبحرهنگااا 
ه

هد   هذا دا   ه اهبحااار،هنگااااخ کاااه
ه

هاساتههح وا ها هگ هاص ه  هیهآبه 
ه

هاساتههجا هب طا هههح لهه هتادب رهازانههه
ه

هدااااهدههخاااهش زنااقف ه ف سته ،هگ
ه

هدسااتهد هتساال مه  ه هانااد ه ضاا ههه
ه

ه اااهه حااااه ف ههودارهشاااذ ههگذ ه
ه

ه3برز اازنهگشا زشهن ساتهجاوها کاههههه
ه

هخاوزشهه ردباودهتالو هفرا وشتهش
ه

هخاوزشههجاوا ها هپ ارهههز بیهآ هبخته
ه

هنندا دتهکاازهلو هفرا وشهخودی،
ه

هکناادهبناادههگشاا ی،هآ هکااههآ ادتهه
ه

هبا بههرعاج هقاهاان ستهدس و یهبدزن
ه

هههاعلاامهب لصااوابالاااالهد،ااااجااوها  ه
ه ه

[3010-3001،هادب  ته3،هد39]  

ه
،هسا  گ  هاساتهبا هههه،ها هنظاره والنا ههیخاداه هن اوهاخ  ا  هآد اهههههیا ادهیبداب   هبههها(ه
 اراهه)ه«أَسْ َجِبْهلَکُامْ...ههیأُدْعُونِ»...ههۀب هتلر  هبههآزهیکهها هد هب بهدع هدا د.ه ولوهیاتوص ه

هاگارهف ساقه هههکاهههگوزدی هی[،ها ه ب  هحقهتع ل00/ن و ]ه(.خوان دهت هشر ه اهاج بتهکنمب
مهگرف نهدع ،ههرهکنده هبهه س لهه حکیخدا ندهدع ز   ه اهاج بته هپرستههمهب ش د،بت

هبخشد:ی هی وانعه ه ص زبه ه شکالته ه زهیه ز ها هشر ه اهن  ز  ًها هدستهغوچ
ه

هاه هصانمههگفتهحق:هگرهف سقیه 
ه

هاج باتهه هخوانی، هکانمههها هلو ه را
ه

ه3شخوچ یهتوهدع ه اهسختهگ ره 
ه

هع قبااتهبره ناادتها هدسااتهغااوچه
ه

 

[121-120هاب  ته،3ده،39]ه  
 

 اههیهر  هآ ا هغوچهاستهکههآد هی،هترسه هن ا  د[9121به،3ده،39]هید هنظره ولو
هکش ند:ی هیپس هیبهه  ف 
ه

هوچااترسه هنو  دزتهدا هآ ا هغ
ه

هکشدهگوشهتوهت هقعارهسافوچهه یه
ه

 

                                                      
ه.:ه  نده،هس ل ،هغالم هیه.9
ه.«لهه ق ل دهالسرواته اال ض...»ر:سو هه  ه03تلر  هبههآزههه.3
ه.بن چهشخوچ:ی ه.3
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گردنادهتا هبب ننادههههی اههیاب  نههیپا هسره حرت،هد هگوزدهکهه  د ه هز هدازه،هی ولو (
 ندهس  ند.هبهههرا نهها هپس   هخودهب رهه اهاف دهت ها یبههگرزهه هیکودکش  هد هلهه   ن

هیگرددهکههآنا  ها هبانهدچه ا ههینص بهبندگ  ه هیس  ،هش ره  ره ه حرتهحقههمه ق 
هسرهدهند:

ه
هوداااهجاوهبه نهااااه د هب اادازهه ه 

ه

هشاودههگرز  هت هکههکیهآ هطف ها ه
ه

هآفاهه ااا تهشرااطف هح ج هرزدا ا
ه

هپدزادههرشااده هشودهش اات هبن ل ه
ه

هت:هأدْعُواهاللّهَ،هبایه ا یه با شههگف
ه

هبجوشدهشا ره یه هه ه شا رهاهاات 
ه

 

[9122-9123هاب  ته،3ده،39]ه  

ه
کاههزاون هقاومهههههسو ههزون ،هپ ها هازنه18هۀبن هبرهنق ه فسرا هقرآ هد هذز هآز  (

شِکوههبرد.هخدا ندهبهها ههیخوده اهبههازر  هدعوتهکرده هآن  هازر  هن    دند،هبههد گ ههال 
بههآن  هسهه   ه  لتهبده،هاگرهازر  هن    دند،هعذابه انهآنا  ه اهفار هخواهادههههههکههگفت

بههقومهخود،ها ه   نش  هب ر  ه فت.هد ه   ه وعودههیگرفت.هزون هپ ها هاعال ه ع دهال 
ن  زشه هتضرعهباههصاحراههههی دههبرا ردمه حشتهۀعذابهآشک  هگردزد،ههرهیه کههنش نه

تضارّعهآنا  ،هخدا نادهبااله اههههههۀ هفر هب  زدند.هد هن  جاهندا تها هدزدگ هیه شدنده هاش 
افکند.هزون هن و،هب هتضرعههیخدا ند،هزون ه اهد هبطنه  ههیقض هآ هکهبگردان ده هطُرفهه

ه9:ز فتهی ه زهیا هبطنه  ههیبههحقهتع ل
ه
هداهشادهباالههاااهومهزاون ه اهلاوهپ ههاق

ه

هداهشادها هسار ههااااهرهآتشهجارهپاااابه
ه

هزدهسان هساو ه ایههاناداخت،هبرقه ی
ه

ه ه ه خه اهیاابر ه نا هه زخاتهیاغرزد،
ه

هودندهشابهااااهها هبه ماجرلگ  هبارهباهه
ه

هده هبا الهآ هکُارَبههااادهآ اااههپدزاکه
ه

هرهآ دنااداااا ه زاااااها هباا مهجرلگاا  
ه

ه نبهصاحراهشادندههااااهههجارهناسرهبه
ه

ه  هباار  هانداخ نااداااا د ا هبچگا اا
ه

هنداداخ اهاااف رهانااااه لهه هنات ههرههنه
ه

هحراااا ه قااتهسااااا مهتااااا هنراا  هش
ه

هرهآ هنفارهااارساااردندهباکخ كه یه
ه

هدارف ههشاااااا هبگاااایهآ ا هااااجرلگ
ه

هومهلُادّهاااهرهآ هقااارسااادهبا حمهآ ه
ه

هفتااااا شگااادیه هآههنابعاادهنو  اا
ه

هنهگرفاتهااگش اههره ادكهاندكهاباانه
ه

                                                      
ه.223-222،هصص2،هجه1:هک .ه.9
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هضاعرزااهقصااههزااون هد ا هاسااته ه
ه

ه سا ف ضههحدزثه قتهخ كهاسته ه
ه

هبَاارِهحااقهقد ه سااتلااو هتضاارعه اه
ه

هک نج ست، ا یه ه هکج ست؟ه اهآ هب  
ه

هبنادهلساتهها  داکنو ه  ا  ه اههه ن
ه

همهبخنادهاااهرزنده،ه هدائااوهایهگااخ ه
ه

ه هه ج ادها دهشاهااااهنیا اههکههبراباره
ه

هدا ،هبا هخاو هش  اهههااش ه اهد هفضه
ه

 

[9091ه-9210ه،2ده،39]ه  

ه
ا ههیزون ه اها هبطانه ا هههحک زتهنج تهه[3932-3929هاب  ته،3ده،39]هالدزنجالچ

نرا دهههی،هزون هنر ده  ح،ه  هیداند.هد هتخ ز ه ولوآد    ه يهۀطرزقهتضرع،هحک زتههر
 هتضارعها هههیخواهی  حها ه حب هتن،هز  هی هد ز هسرب هج   هاست.هتن  ه اهه ه زه،تن

ههبنهدچهد هبرابرهخدا ندهاست.
ه

هههشادها هیهپخ اهاااهطنه ازونستهد هب
ه

هبُااادّه هتساااب   خلصاااشه اهن ساااتهاه
ه

هو ااااهن ناااه هبطاگرهنباودیها ه سبّاهه
ه

ه9زُبعَثااوُ هحااب ه ه ناادانشهباادیهتاا هه
ه

هبجساته  هیانه اهاسب  ها هتاهاا هبههتاه
ه

هالساات...هل سااتهتسااب  ؟هآزااته   هه
ه

هد ز ست،هازن ه  حه هتنه  هی،ه هج   
ه

هوحاصباااهزاااون ه حجاااوب،ها هناااو هه
ه

ه دا هی،ه هاهاره سب هب شادها ه اههااااگ
ه

هن پدزاادههضاامهگشااته ه  نااههد  یهه
ه ه

 هاِذْهتَخَذّ َه َبّکُمْهلَائِنْهشَاکَرْتُمْهلَخَ زادَنّکُمه هههه»،هسو ههابراه مه1هۀ والن هب هاس ن دهبههآز ح(
 هلن نهبودهکههپر  دگ  ت  هاعالمهداشاتهکاههاگارهشاکرههههه)ه«لَشدزدهیلَئِنْهکَفَرتُمهأ ّهعَذاب

عاذابه انهساخته هشادزدهههههه[ دهکهبدان]هافوازمه هاگرهکفرهبو  زدیکن دهبرهنعرتهشر ه 
خدا نده هبرهعک هآ ه)تخث رکفرا هد ههۀد هب بهتخث رهشکرهد ها دز دهنعرتها هن ح ه(،است

هگوزد:ههیک هشهنعر ت(،ه 
ه

هداااهشکرهقد تهقد تتهافو  هکن
ه

هدااکن ر  انعرتها هکفتهب،هجبره
ه

ه3  ااریهبوده هشناشک آ هکههبی
ه

هتبردهن ا  ه ه  اااهنهرااقعه ااشکره ا
ه

 

[120-122هاب  ته،9ده،39]ه  

                                                      
ه.[922-923ص ف ت/]«هزومهزبعثو هیبطنههالهیفلوالهانههک  ه نهالرسبح نهلَلَبِثهف»هتلر  هبههآزهه.9
ه.[380صه،9جه،1]آزدهیشومهن وه هیشن  :هنن ه هع  ه هبهه عنه.3
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هدندااااآ هودههپ یرباارهآنجاا هااااااس 
ه

هشاادند اایه اهجرلااهه هباارهررهاا  گه
ه

هکاو؟ههکهههلههنعرتهفاو  هشادهشاکرههه
ه

هوااحَرّکااها هنخساابد،هبهشااکرا رکااه
ه

هدهد هخاارداااامه اجاابهآزاشااکره نعاا
ه

هداااادهد ِهخشاامهاباااابگش زهه  هنااهه
ه

هکنادههکا ههازنهخوده هه نهکرمهب ند
ه

هنعرتهشکریهلن نهکوه هکند؟هب هکه
 ه

[3013-3001هاب  ته،3ده،39]ه  

ه
حاقه هتی  ارهسرنوشاتهآد  ا  هههههه تی  رها ادهۀ   هق   ته اهن وهعرصهی والن هح  ط(

هیاخ    هآد هۀانس  ،هح طهی ها  د ا هیاع ق ده اسخهبههکرمهال هیبره بن ه یهشر  د.ی 
پربا  ا هههیداند،هبلکههآ هج   ه اهن وهشا رهی زگههد ها رهتوبه،ه نحصرهبههازنهع لمهنرهه اهب

نسبتهبههآ هج   ه  نندهنسبتههیکسبهازنهج   ه اهد هن ل وهیخوانده هح ی هکسبه 
کناد.هازانهعق اده،ههههیکودک  هب هجر عه هتج  تهبو گ  ه  ننده هیب  ز هتج  تهیب  جر ع

  ا  گراترهنشا  ههها ه ع ولاه،ها هقب ا هابوال اذز هعاالف،هن اوهاخههههههیا هبرخاههی والن ه اهح اه
هگوزد:ی ه[3211-3213اب  ته،3ده،39]ه والن ه9.دهد ي

ه
هناااهیهد هکسبهتااوخ ااایهآ هااپ ش

ه

هیهباو هااااهدزنهۀ شااااهد هپااالن هانه
ه

ه
ه
ه

هیهباو هااااهدزنهۀ شااااهد هپااالن هان
ه

هنی؟الو هبر  هآزیها هازنجا هلاو هکاهههه
ه

هکاااآ هایهااپ ش هرتاااهآخهد اا نااو 
ه

هرفتاااه عهسباااه هکاااهخدهداااند هآزه
ه

هکسابههپرب  ا ه هآ هج   ،هش ریهاست
ه

هنذنه هحَسابههکههکسبهازنج ستدا یات 
ه

هج ا  هه نهکسبافت:هکااحقهتع لیهگ
ه

هکودکا  هشهآ هکسبهاسات،هلعابِههااپ ه
ه

هداتنهیارهطفلاههباایهکاهرچوهآ هطفل
ه

هنداکاهیا س سیه اههشک هصحبتهکن،ه
ه

ه  ااااهدکه  یا  ندهد هباها  هساهااکودک
ه

ه  اعب ره  اهااااهههتااودهجوهکااسودهنبه
ه

هرسنهادهگاهاااهههآزاد هخ نهود،اااشبهش
ه

هنها هتاها ندههزاهاااه،هبراااکودک  ه ف ه
ه

 

                                                      

بن برگف ههش رس  نی،هابوال ذز هد هازنهع لمهاخ    ه هد هآ هعا لمهجباره اهحا کمهبارهاعرا چهآد  ا  هههههههه.9
گفت:هاگرهآد یهد هآخرتهن وهاخ    هداش ههب شد،هب زده کلّفهن اوهباودههب شاد.هد ههههدانست.ه یه ی ی

دا هتکل فهاست.ههرچن نه یهاع ق دهداشتهکههحرک تهاه هب شته هج نم،هد ههصو تیهکههازنهع لم
ه هبرایهاه هشوده لیهد آ هسکو ،هد ده هبرایهاه هن  ،ه هلذتن  زت،هبههسکو ه هخ  وشیه بدچه ی

ه.[21صه،93گردده]سنت،هفراهمه ی
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کهه رتکابهگنا ههکب ارههههههیاتف قهنظرهداش ندهکس«ه عده ه ع د» ع ولههب هعنوا هاص ه
 بها هشد،هب شدهاگرهبد  هتوبه،ها هدن  هبر د،ه س حقهخلاودهد هآتاشهاسات،هاگرلاههعقاههههه

هشف عته اهن اوهبا   هنداشا ندههههازنهدزدگ ه،هعرو  ًهیترها هعق بهکف  هاسته هبره بن سب 
 ه.[22صه،93]

پ ها ه رگه)د هآ هعا لم(ه اهن اوهد ههههۀا هتوبهیا والن هبرخالفهاع ق ده ع ول   ،هنرونه
ه ها هشادتههکههلشمهیگوزدهد ه   ی هیبههتصوزرهکش دههاست.ه ولوهیدف رهپنجمه ثنو

اعر چهآنا  ها هسارتههههۀندها هازنهکهه ب داهن  ا نده ههرهههراس  یفها هحدقههب ر  ه خو
دهندهکههسراسرهگن هه هفساقههی هیابههدستهبندههیالپهب  زد،هد هآ ه   ه)ق   ت(،هن  ه

اعرا چ،هههۀاساته هد هک  ن  اهههی سخرههکرد ه ؤ ن  ،هفرزبک  هۀ هطی   هفرعون نهی هد د
افکناد،هزقا نهههیاعرا چهخاوده اههههۀبههک  ن  اههینگ ههیبندهه ق هز هعر هخ رهندا د.هیح 
کهه اوکال هههیندا د.ه ق هیجوزگونههب  نههه آهیکندکههب زدهع  مهج نمهگرد،ه زراهج ی 

کشا  هباههههکننده ها ه اهبهه   ه هکشا  هیحرکته هیج نمه  نندهعس ها هپ ه هپ شه 
ا ههیاشا ِهنادا ته هپشا ر نههه،هیبرناد،هآ هگن هکا  ،ه  ننادهبا  ا هپا ز وهههههیسرتهج نمه 

 اندا د.ی زود.ه ههرهلحظههبههپشتهسرهخودهنگ هه ل رس نهه یدزدگ نشهفر ه 

اتههرا  هه!هن  اههی عاد هگنا هه هتبا هههههی سدهکههبهها هبگوز دهایا هخدا ند،هفر   ه 
ها هباههعبا دتههههاتهنههشابهیطوچه ندگه،ه گرهنههازنهاستهکههد یاستهکههد هدستهدا 

 هجوه زا ه هههی،هنهه ب  هخوده اهحفظهکردیداش هید هن ت،هن تهخ رهی،هنههح یبرخواس 
اعر لته اهد هدسته استههۀکههن  هی د؛هح چهب هازنها ص ف،هان ظ  هدا ینف قها هتوهسرهنر

بادترها هههی هح هیگوزیخداز ههرچن  هاستهکههتوه هکههگوزدیتوهدهند؟هبندههد هپ سخه 
غارضه ههی هطی  نم،هفقطهبههلطفه هکرمهباههی اس  ن،هصرفهنظرها هن هیامه لآ ههمهبوده

 کههب عثهآفرزنشه نهبود.هیام.ههر  هکر عوضهتو،ها  د ا هبودهیب

خلوصه هصار مهدچهباههگن ها  هههههیب ندهکههبندهها ه  ی هید هازنهح چ،هخدا نده ق 
ا ه اهآ ادهکنناد.هههیاه آه الحظهیبکهههدهدیکند،هبههفرش گ  هدس و ه یخودهاع رافه 

بارده هکر ارزنهههی آ ه    ،هکرمهخدا ندهجرمه هجرزارتهخُارده هکاال ها ه اها هبا نه اهههههد
الادزنههجالچهسو اند.یاخ    ِها ه اه هجبرهز هیاش،هخر نهگن ه  ها تک بهز ف هها ه  شعله

هگوزد:ی ه[9821-9110هاب  ته،2ده،39:گوزدهها ]هد هدف رهپنجم
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هلو هبااارهآزاااادهآف ااا به س ااخ رهههه
 

ها هخا ك،ه شاته هخاوبهت اوههههبرج ند 
 

هسویهدزااااوا هقضااا هپوزاا  هشاوندهههه
 

ه  ناد...هنقدهن ا ه هباادهباههکاو هه ایههههه 
 

ههاااا هب ار  هج  ااادهها هخطارهههلشم
 

هگااش اااههدههلشاارهه ب ااامه س قاااار 
 

هها هد هان ظااا  ههب   ااا نااادههدزاااادهه
 

هت هکاههن  اههن زادها هسااویهزااساا  ...ههههه 
 

هایههدسااتهبناادهههایهآزادهباااههن  اااه
 

هایسرهس هها هجارمه هفاااسقهآگااندهههه 
 

هاند  هزا هخ اره هزااا هتاااوف قهناهههههه
 

هجااااوهکاااااههآ ا هدچهصدّزاااقهناااااهه 
 

هتا هپااا ی،ه ش اایه هگااناا ههههههپره هسر
 

هاهاا ه اههتاااسخره هخناااااب ه د هباار 
 

ههاااا یها کااااا  یه هد دیآ هدغاا 
 

ه  هآ هلوهفرعوناااا  ،هاناا ه أناااا یهاههه 
 

هلو هبخواندهناا  ااههخااودهآ هثق اا ههه
 

هدانااادها هکاههسویه ندا هشاده ح ا هه 
 

هپ ه  ا هگرددهلاوهد دا هسااویهدا هه
 

هجارمهپ ااادا،هبس اااهه اههاع ااااذا ...ه 
 

هپا ه  ا هگرددهباهه نااادا هسعااا رههه
 

هآتااشهگااوزااارههکههنب شدهخااا  ه اه  
 

هلو ه وک هآ ه ااالئ هپا شه هپا هه
 

هپن   ،هگش ههپن   هلاو هعسا ههبودهه 
 

هساذو ندشهباههن اااشهههبرندشه ای ی
 

هه یهخاوزشهکههبر هایهس ،هبههک دا  
 

هکاااشدهپا هبارهساارههاااره اهها هههه اای
 

هتاا هبااودهکههبااارج ده آ هلااا ه،ها هه 
 

ه نادهازاااس د،هتانه ااایه ن ظره ااای
 

هکاااندهد ها اا دی،ه  یه اپاا ه اای 
 

هدهلاوهباا  ا هخاوا هههبااا  هاش ه ااای
 

هآ هخااش ها ا ادی،هلههدا دها هجااوه 
 

هکنادههره  اااا نی،ه  یه اپاا ه اایهه
 

هکااناااده  هباااههد گا هه قاادسه ای 
 

هپ ه هحق،ها ارهآزااادها هاقااال مهناو ههه
 

هکااههبگااوز ادشهکاههایهباط چهعاو :ه 
 

هان ظااا  هل اس ی،هایهکااا  هشاااارهه
 

هسار؟!...ه ارههایهخکانی  هلهه اپ ه ی 
 

هناااااههتاااوه اها ه  یهظااا هر،هطااا ع ی
 

هنههتاوه اهد هسرّه هبا طاان،هن ااا ااایه 
 

هها ه ناا ج ته هق اااا مهههنههتاوه اهشابه
 

هناههتااوه اهد ه   ،هپاااره وه هص ااا مههه 
 

هنههتاااوه اهحفاظه باا  ه هآ ا هکااا هههه
 

هناههنظرهکرد هباههعبرت،هپ شه هپ ... 
 

هفاار ودیهب ا  هههبنااادههگوزااد:هآنچاهه
 

هصدهلن نم،هصدهلنااا نم،هصدهلنااا  ه 
 

هخودهتوهپااوش دیهب رها ه اهباههحلاامههه
 

هه هباههعلام...هداناایهفض لت  نهه ااای 
 

هبودمها   اادیهبااهه حاضِهلطافهتااوهههه
 

ها ه  ایه اسااتهباااا شیهزااا هعاااد ههه 
 

هلطافهبایهعاوضههههباخششه حضای،ه ه
 

هبودمها   اد،هایهکارزامهباااایهغارضهه 
 

ه  هسذ هکاردمهبادا ه ااحضهکااارمهههه
 

هننگاارم...هسویهفعا هخوزاش نه ااای 
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هلااو هشاار  دهجاارمهخااوده اه هخطااا ه
 

ه حضهبخشا زاشهد هآزاادهد هعطاااا هه 
 

هکاا یه الئاا !هبا  هآ زادشهباهه ااا هههه
 

هکههبُدَس َشهلشااامِهدچ،هسااویه َجا ههه 
 

هالهاباااااااا لیه ا ،هآ ادشهکاان ااااامه
 

هطهبره ن ااام...ه هآ هخط ه ه اههرااههخ 
 

هآتشااایهخاااوشهبرفر  زااامها هکاااارمه
 

هت هنر ندهجرمه ه لّات،هب اااشه هکااامههه 
 

هاشهکر اارهشااارا ههآتشاایهکاوهشاعلههه
 

هبسو دهجاارمه هجباااره هاخ  ااا  هه ی 
 

   

 

 

 گيریهنتيج. 4

کههبههخدایه  شخصهبا   هدا ناده جاودهدا د،هههههیادز نهۀخواه،هد ههرخواههن ،هبداهآ و  ه.9
هۀتوا ها هسرهنوشت،ه هآزندهه هگذشا هریزراهاگرهفردهدزندا ه ع قدهب شدهکههسرنوشته اهن 

حوادثههس یهد ه   ها چهتع  نهشدههاست،ه ه  ه اهبههه آه  یهاخ    یهن سات،هانجا مههه
 ن جا ته ههه،خصاوصهدعا هههاساته هباههه  عناههرهعرلیهبرایه س د هبههسع دتهدزنایهبایهه

هک  یهب  ودهه هقب  هاست.توبه
،ه لایههانادههپ زبندهبودهبدابهههعرالًهایا هفرقهاسال یهگرلههاه هسنتهن وهبههگونهه.3

ب ه جاودهازانهکاههاع قا دهباههباداهههههههه،دادند ی اهبههش عههنسبتههبداهآ و  ه،بههعنوا هات  م
ه س نداتهقرآنیهبس   هدا د.

ه  آ اوهلفا  هزا ههه  وافقا  ه ه خههۀ ولویهد ه اوا دیهکاههادلاههههالدزنجالچ والن هه.3
آ و هه اه ع   هپذزرشهز هعادمهپاذزرشههههۀ س  یهدا د،هن  زجهعرلگراز نهکال یهقوتهنسب  ً

،هد ههرههحا چهکارمهخدا نادهبارهق ارها ههههههالدزنجالچدهد.ها هسویهدزگر،هد هنگ هه یقرا ه
الب اههههازانهآ او هه اهقباوچهدا د.هههه،بن برازنه یهبد  هذکرهازنهاصطالحهکال یهپ شیهدا د.

تی  ارهدسا و هحاقههراوا ههد هج اتهجاودهههههههکاهههاش عره،ه ع قدهاساتهههبرخالفه، ولوی
هلیهاسته هنهها هج تهق رهب ش ر.ه ا ،ه هخدا ندها هازنهح ثهالابه ن   سته هنههق ربی

کههد هازنهدن  هبههکرمهحقهه والن هبرهخالفه أیهغ لبه سلر ن،ه ع قدهاستهکسیه.2
عذابها ه اهص د هکند،ه لیهبا هاظ ا  هههخدا ندهد هآغ  هدس و ههگرلهب   هداش ه،هد هق   ته

آتشهکرمهه رکنهاستهخدایه حر  هدس و شه اهتی  رهدهده ه،ندا ته هعذ خواهیهبنده
توانادهه ایهن اوهههالدزنجالچالب ههازنهب   ه اسخههکلیهبسو اند.ها هخر نهگن ه  هع صیه اهب

لِخَ ْرِهاللّاهِهإِ َّا هزُعَاذِّبُ ُمْههههه َآخَرُ  َه ُرْجَوْ َ»هکههآ دههاست:خ س گ ههقرآنیهداش ههب شدهلن  
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دزگاره]ک  شا  [ه وقاوفهباهههههههیا هعادهه)ه[900/توباهه] َإِ َّ هزَ ُوبُهعَلَ ْ ِمْه َاللّهُهعَلِ مٌهحَکِ مٌه
هیپاذزرده هخاداهدانا هههیکناده هزا هتوباههآن ا ه اه اهههههیز هآنا  ه اهعاذابه اههه،هفر   هخداست

ساخ یهههههاستهکههباره بنا یهآ هباهههازنهآزهه  ر رزنهدس   زوه رجئه.(ک  هاستسنج ده
هدانند.هه یکسیه اهتکف ره ه خلدهد هن  ه

 ک تابهکال ایههههۀا ههراهه،دزدگ هه والنا هد هازانهبا بههههکههتوا هگفت یه،د ه ق زسه
ه رجئهههرسوزیهب ش ریهدا د.هیاسته هد ه جروعهب هآ اهترکرزر نه
ه
ه
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