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 چىیذُ

 
. ؿٛدتمؼلٓ ٔی لؼٓ چٟاس تٝ حیسا ٝفّؼف دس اػت، ٘فغ یٞا ؿارق ٗیتش یاكّ اص یىی وٝ ادسان
ـ ٘ یٛا٘لـ ح ٘فغ اص ٘اطمٝ ٘فغ ضلّٕٔ فلُ ٚ اػت یػمّ ادسان ای تؼمُ ادسان، تخؾ ٗیتش وأُ  ضل
ُ  تٝ احؼاع ٝٔشحّ اص رٛد تطٛسات دس چٍٛ٘ٝ ادسان ٙىٝیا. تاؿذ یٔ ـ ٘ٚ  ؿـٛد  یٔـ  یٔٙتٟـ  تؼمـ  ضل

ٝ  تـا  تـشد  یٔـ  تٟشٜـ  فؼاَ ػمُ رلٛفتٝـ  یشٚ٘لت ػٛأُ اص چٍٛ٘ٝ  ٚ یتلـٛس ا اتلـ وّ دسن تـ
 ٝلٔتؼاِ حىٕت ٚ یٔـّاه ٝفّؼف ِٝ،أٔؼ ٗیا دس. اػت ٘ٛؿتاس ٗیا یٞا پشػؾاص  ٌشدد، ُه٘ا( یمیتلذ
 یٔؼـتمّ  ٘ظـاس ا داس٘ذ، ادسان اكُ دس وٝ یراكّ ذٌاٜید حؼة تش ِىٗ. داس٘ذ تٛخٟیلاتُ یی ػٛٞٓ
( یغٛاؿـ  ٚا ٔادٜ اص ٔذسَن ؾیپاال ٚ ا٘تضاع ُللث اص سا ادسان اٖلٔـاه. وٙٙذ یٔ ٝهاسا ٔٛسد ٗیا دس ضل٘
 . وٙٙذ یٔ لّٕذاد ٔذسَن تا( ٘فغا;  ٔذس ن اتحاد اص ی٘اؿ سا ادسان ییكذسا ّؼٛفاٖلف أا. دا٘ٙذ یٔ
 دٚ ٗیا دس ،یػمّ ادسان یاكّ یٞا ِفٝؤٔ اص یىی ػٙٛاٖتٝ فؼاَ ػمُ تا ٘فغ تؼأُ یچٍٍٛ٘ ٗللتث

 .اػت ٘ٛؿتاس ٗیا یاكّ ٔٛهٛع اػت، حاوٓ آٖ تش وٝ یا ذٜلچلپ ؼٓلٔىا٘ ٚ یفّؼف ٔىتة
  

، اؿشاق ػمُ فؼاَ فؼاَا٘تضاع كٛست ادساوی اص ٔادٜ، اتحاد ٔذس ن تا ٔذسَن، ػمُ  :ٍاصگبى ولیذی
 .تش كٛس خضهلٝ، ٔـاٞذٜ ػٗ تُؼذٍ، ادسان ػمّی
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 همذهِ

شهثکیههح١ّلی٫یکیالؾٌىاقجكیىهباظد٠لمی جعلیلوجىشیهاؾقاک٠٭لیاوث.ؾٌىاقبؿاو
ايؿوچىواهىقکلیوهصكؾ ؾقؾوحكنهىح٭یناؾقاکیاتهاؾهوهصكؾالاؾقاک٠٭لی اهىقیکلی

شمئیصظىیوؼیا ی(٬كاقيؿاقيؿ جىشیهآوؾٌىاقاوث.بلکهبكؼیالهکاجب٨لىی٩یگفٌیحهو
کاتقاايکاقکكؾهوجع٭٫ایى کاتقاهعّیى يیى٠یؼییا کًىيی ایىهؿق  پكؾالیوییاگىيیههیؿق 

ه٩یاهین2وهییىم1گكایاو٤كب يٝیكبیاقکلیا مرلجصكبهؾايًؿ.٨یىهیپایهـهايح٭االتبی  اواویا 
.(755-751، ص1، ز5757، 3)کتپلىحىوکًًؿکلیقاقؾهی

گیكؾ٨لى٩ههاب١ؿ٘بی١یپهالا حمامبه٤یكهاؾیبىؾواؾقاک٠٭لی ؾقبكابكایىپكو٬ًكاقهی
ؾاٌحهباٌؿ؟آیا٤یكالشهاوشىمايی هى٘ىؾییكیکیهجىايؿاؾقاکی٤یكهاؾیکهچیىيهي٩ههی

هؤؼفؾايًباٌؿوشىؾؾاقؾ؟
ٌىؾوجك٬یهكاجیباؾقاک بیهج١٭یلهًحهییؾق٨لى٩هاوالهی ؼیمياؾقاکالظهآ٤الهی

٠ًیىاوجكیىاؾقاک اؾقاک٠٭لیاوث.بًیابكایىهكاظیلپیٍییى بیهگكؾؾ؛چكاکهآؼكیىوکاهلهی
هایؾقويی به٠اهیلبیكويییهینيیالهًیؿهىحًؿ. یکىي٩ها٨مووبكهئ ٩هاتاؾقاک٠٭لیه٭ؿه

ايؿوبههمییىشهیثهایؾقويیي٩ه جًهاهحّؿیاؾقاکاهىقهاؾییاشمئیاوث؛چكاکههئ ٩ه
اؾقاک٠٭لییصاؾقاکِىقتیکپكوماوبكولهیاوثکهاؾقاک٠٭لیبه ؾقکًؿوآوایًکهاواویا 

ؾهؿ؟واظث٤یكهاؾه(چیىيهقویهی
ؾقؾؼا یثؾاؾو4کاق٨یلىى٨اوهٍائیصپیكواويٝكیهايحماٞ(وِؿقاییصپیكواويٝكیهاجعیاؾ(قاه

                                                                                                                     
1.George Berkeley. 

2.David Hume. 
3.Frederick Copleston. 

ؾايًیؿهًعّكبهؼىؾؾاقيؿوچىوهیؿق کقاؾقؾویحكنهىیح٭ینيىقاوی٩هبؿیصي٩یه(هیج٩ىیكی ٌكا٬یاوؾقهبعداؾقاکا.4
یاوصيیهئؾییؿگاهِیؿقاییاووهٍیاهِیؿؾه٭ایىی فااییىيىٌیحاقؾق.یاووِؿقاییاوؾاقيؿئ٬ابلجىشهیؾقایىهىؤ هباهٍاه٨اِل

 الآ٤الجاايصامؾقهكیکالایىؾوهکحبچیىيهاوث؟ج١٭لاٌكا٬یاو(بكآهؿهاوثجاه١لىمگكؾؾ٨كایًؿ
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٠ًّكیبیكويیکهیکيهاؾهىح٭ل٠٭اليیاوثصهىوىمبه٠٭ل١٨ا ( پاوؽیبكهمییىپكویماو
ٔكایىاوثکهبیؿايینؾقوا١٬یهج١٭یل ي٭یًگكؾؾ. فایکیالاهؿا٦اِلیجع٭ی٫ظاجل٭یهی

٠٭ل١٨ا چیىث؟
ؾقيٝام٨لى٩یهٍاء ي٩هبا٠٭ل١٨ا اجّا ؾاقؾو٠٭ل١٨ا باجابايیؿوِیىقه١٭یىالتبیك

ؾهؿ. کى٨یلىى٨اوِؿقاییه١ح٭ؿيیؿکیهي٩یه٠یالوهبیكآیًهي٩ه اوقابهاؾقاک٠٭لیوى٪هی
اجعاؾؾاقؾ؛ا بحهاجعاؾیکهبهُهعا یيیًصاهؿ.يیم١٨ا اجعاؾباهؿق ک با٠٭ل

 َّیت ادران در ًظزیِ اًتشاع  

، 5742ویًت،  )یبى ظّى ِىقتیاظ٭ی٭ثهؿق کيمؾهؿق ک اؾقاکاليٝكهٍاییاو٠باقتاوثال
ؼىاهینچیمیقااؾقاککًین ٘ب١ابیهویكا٢ؼیىؾآوٌییء.جىٔیطایًکهو٬حیهاهی(415، ص7ز
ا ٧ص.اهاآیاایىبؿاوه١ًاوثکهؼىؾآوٌیءقابهقوینهی (هیرالؾوثآوقین؟ی١ًیآیاؾقاؾقاک 

ايصاهیؿ؛چكاکیهاگیكکًین؟٘بی١یاوثکهچًیى٨كٔیبیههعیا هیهاؼىؾا ٧قاجعّیلهی
ؾیهًم یهآواویثکیهؾوٌییءهیا٨كٔاهابؽىاهینکحابیقااؾقاککًین جعّیلؼىؾکحیاببیه

بیهجیؿاؼلهی ايصاهیؿکیههعیا اویثواگیكصهؿق کوهؿق ک( یکٌیءٌىيؿوایىاِیٙالظا 
قوکیهبیههعیفوقجیؿاؼلواهریا آوآویيیىیثقااؾقاککًیین الهیاؾبؽىاهین٨كٔاکحابیکه

ٌیءاوث هاؾهآواوث.بًیيمی ابكایىايصاهؿ هعا يیىث.يحیصهایًکهآيچههايٟاؾقاکهىح٭ین 
اؾقاکیکٌیءهاؾی ياگمیكهاللمباکًاقيهاؾوهاؾهآوٌیءاوثوکًاقيهاؾوهیاؾهییکٌییء

ه(هیاؾٌىؾِىقتآوٌیءجًهابا٬یبمايؿ.و٬حیهنکهالیکٌیءِىقتآوصبیؿووهىشبهی
يمٞصکًیؿو(هايؿ.پهاواوااؾقاکهاللمباجصكیؿوبا٬یهايؿهباٌؿ هاي١یبكایاؾقاکبا٬یيمی

هاؾهاوث.
ؾقجىٔیطاؾقاکیاتچهاقگايیهصی١ًییاظىیان جؽییل جیىهنوکحمب یبدأ و یعمدویًاؾقابى

یوجؽیلییوظىیاوکّلاؾقاک»کًؿ:٠ًىاو٬ؿقشاهٟایىاؾقاکاتهٙكضهیج١٭ل( يمٞهاؾهقابه
.ا بحهيمٞهاؾهؾقهیكییکال(517ص، 5727ویًت،   )یبى«ةماؾا وهمیو٠٭لی٨هىبحصكیؿا ّىقة٠ى

ویًاؾقاؾاهههكاجبيمٞوجصكییؿهیاؾهقاایىاؾقاکات هكجبهوايؿالههؽّىَبهؼىؾقاؾاقؾ.ابى
ؾهؿ:٘ىقجىٔیطهیایى

کًؿ.... کىایىجصكییؿییکجصكییؿيیا٬ُاویث؛چیىوظه ِىقتقاالهاؾهجصكیؿهی
همكاهبا٤ىا هىحًؿیبهچً هیهٌیءهاؾٌیو٠ىاقًٔیکهه٥ًمكؾقِىقتقااوال  آوقؾوذايییا 

کًؿ. فاهكگاههاؾهٌیءالهیاوبكوؾ کههؿق ک هحّلبههاؾهاوثجعّیلهیِىقتقاؾقظا ی
قوؾ.پهؾقایًصاِىقتالؼىؾهیاؾهجصكییؿٌیؿه و ییال٤ىاٌییوالآوِىقتيیمالبیىهی
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[اکًیىوؾویثؼیىؾقاقویبؽیاقیبییفاقینوهیرال کیه]ههاؾه جصكیؿيٍؿهاوث؛چًاوأا٨هب
کًیین.ؾق٨یكْهیفکىق ظهکهؾوثهحّلبههاؾهبؽاقیاوثقاؾقظا ی«ایىگكها»ِىقت

گكهاهمكاهبا٤ىاٌیاوث؛چكاکهایىگكهایؼاَؾقایىهکاووؾقایىلهاوؼاَاؾقاکٌیؿه
ٌىؾ.هؼاقشیاؾقاکهیهاؾؼّىَ هٍكوٖبهظٕىق٘ك٨یایىگكهایبهاوث.ال

هؾقهیاؾجكاوثوآوایًکهظٕیىقؾقجؽیليیمجصكیؿهىث اهاایىجصكیؿیکؾقشهگىحكؾه
يیىثوجًها٤ىاٌیجصكیؿيٍؿهاوث؛چكاکهاکًىوهی قاکیه«اییىگكهیا»جىايینِىقتآوٌٖك

هاؾکًین.ؾقایىاؾقاک ظٕىقجؽیلکكؾهبىؾینظهچًؿؾ٬ی٭هپیًبا٬ىهالهىه هبؽیاقیٌیٖك
کیه؛چًیاوههنجصكیؿٌؿهاوثهاؾهجصكیؿٌؿ الأا٨هبههاؾيیىث. فا٠الوهبكایًکهالؼىؾ

ؼّىَقااکًىوؾوثهاقویبؽاقیيیىث و یهاآوظكاقتبه کًین.(هییجؽییلاؾقاکصؾ٬ی٭ا 
 کًین.ی١ًیظكاقجیکهؾقآوهکاوؼاَوؾقآولهاوؼاَبىؾهقااؾقاکهی

ِیىقاؾقاکییشمئییجؽیلجكال جصكیؿگىحكؾهجىهنؾق اوث؛چىوؾقاؾقاکوهمییاواویا 
هًح٭یل«ظكاقت»بهاؾقاک«ایىظكاقت»٠باقتؾییك هاالاؾقاک(يیىث.بهحؽیلصهعىىنیاه

کلییقاؾقییکهّیؿا٪شمئیی ٌؿینوجىايىحینالهؿق کشمئیبههؿق ککلیبكوین. کىهؿق ک 
ایىبؽاقی»بهاؾقاک«ایىظكاقت»ؾقاککًین.پهبهج١بیكؾ٬ی٫ الاؾقکهی قویین.هی«ظكاقت 

بیًینوبیهاییىؾايیایی٠ًىاویک٠اهلگكهیابؽًهییيحیصهایىاؾقاکایىاوثکههابؽاقیقابه
جبیؿیلبیه«هؿق کشمئیی»ؾاقین.ؾقایىاؾقاک هیهاقاالآوبكظفقؾهین؛هرالبچهجكجیباذكهی

شمئی» ککلی 
کلیاوث ٠ىاقْو٤ىاٌیهنؾقآو«هؿق ک»قوکهاِلالآوٌؿهاوثو«هؿق 

ٌىؾوجًهاجصكیؿیکهؾقایًصاِىقتيیك٨حهایىاوثکههؿق ککلی ؾقییکهّیؿا٪ؾیؿهيمی
کًیؿ؛کلییؾقگكؾؾ. فاظٝیالشمئیثقاؾاقؾوؾقظؿؼىؾ کلیقاهعؿوؾهیشمئیاؾقاکهی
شهثجصكؾجاميؿاقؾ.شمئی.بههمیى

جًهاگیكؾ؛چىويه٠یاقِىقتهیِىقتکاهلوجمام اؾقاکیاوثکهجصكیؿؾقآوبهج١٭لاها
، 5727وایًت،   )یباىٌىؾ بلکهه١ًایکلیهینپابًیؿییکهّیؿا٪شمئییيیىیث٤ىاٌیؾیؿهيمی

.(517-517ص
٘ىقؼىاهؿبىؾ:كجیبالکمیبه٨مويیایىجبكاوانجىٔیعاتیاؾٌؿه هكاجبجصكیؿبه

هو٠ىاقْوشمئیبىؾو.هاؾه يهالظٕىقهاؾاظىان:جصكیؿال
ه يهال٠ىاقْوشمئیبىؾوهؿق ک.هاؾهوظٕىقهاؾ:جصكیؿالجؽیل

هو٠ىاقْ يهالشمئیبىؾوهؿق ک.هاؾهوظٕىقهاؾجىهن:جصكیؿال
.(453- 452، ص5742)يظیكیلؿیى طىو ، :جصكیؿالهمههىاقؾج١٭ل
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جىاو٨همیؿکهچكابهایىيٝكییه يٝكییهايحیماٞییاپهالٌكضوجىٔیطاؾقاکاتچهاقگايه هی
هًم یههٌیا ىؾهاؾقاکوبیههیاؾجىاوگ٩ثکهؾقایىؾیؿگاه يیمٞگىیًؿ.ظا بااج٭اوهیجصكیؿهی

یمآوهیاؾههیكاؾقاکؾقجصكییؿالایکیشًهبكایايىاٞاؾقاکاتاوثوؾقشیه هؾاقؾ ٨ّیلهمی 
قوؾ.ٌماقهیبه

 َّیت ادران در ًظزیِ اتحبد

کًیؿ.وشیهاِیلیایالهباظداؾقاک هىا٫٨بیاهٍیائیاووییكهیهایگىحكؾههالِؿقاؾقبؽً
ویًا ؾقهىیثوٌاکلهبًیاؾیىاؾقاکاوث.ویهمهآيچهقاکیههٍیائیاوهؽا ٩ثهالِؿقاباابى

گىیًؿیاج١كی٩یکهال٬ىایاؾقاکیبیاً٘یصهریلظیههٍیحكکوؾقهىقؾهكاجبه٭ؿهیاؾقاکهی
ِیىقتپفیكؾ.اهاایىقايمیآوقيؿقاهیؼیا و...(هی پفیكؾکیهوا١٬یهاؾقاک ياٌییالظّیى  

)طاؿقیلؿیى شایكیلی، ايصاهیؿهؿق کيمؾهؿق کباٌؿ؛چكاکهایىج٩ىییكال٠لین بیههعیفوقاجیهی
.(755و744، ص7م، ز5545

ايصی١ًییکیی٧ي٩ىیايییؾايؿ هىیثهاهىویبؿاوشهثکهاِل٠لنقاالوًػوشىؾهی
ؾايؿيیههّیؿا٪آو.الؾییؿگاهاو ٠لینال٠یىاقْهىیح٭ینبىؾيً(قابكایه٩هىم٠لنشاقیهی

ي٩هواٌحؿاؾيهی ٌیىؾگكؾؾ چٙىقهیهىشىؾبماهىهىشىؾاوث.چىو٠لنبا٠دج٭ّىموشىؾ 
کًؿ؟بؽٍیصیاج٭ىینوشىؾی(پیؿاکهاهكیهاهىی ِب٥ههىحی

وقاتهىشبگكؾیؿکههالِؿقاچكؼٍیبًیاؾیىؾقج٩ىیك٠لنؾاٌحهباٌؿ.ویهمیهایىهعف
وییًابیؿاوپفیكؾ.ظحیهكاظلجصكیؿکهابیىیقاهیظىهكاظلآ٤الیىاؾقاک هرلٌكایٗاؾقاک

لٌؿقايیمؾقاو٩اقه١ًکهيمىؾوؾقاؾاهه باظّى ِىقتيمؾهؿق کهینهؽا ٩یثيًمیىؾ.ئ٬ا
)طؿقیلؿیى شیكیلی، کًًؿههىیثاؾقاکؾايؿ يهجؤهیىهقاجًهاه١ؿاتوٌكایٗاؾقاکهی کىایىهم

.(753، ص7ق، ز5747؛ 545، ص4م، ز5545
گىیؿ:جًهاظاِلبىؾوِىقتهؿق کيمؾهیؿق ک ٬یىاموشیىؾیهیاظفمزویؾقایىبؽًال

ؾهؿ.ؾییؿگاهاوهبحًییبیكيٝكییههؿقکقاؾقپیيؿاقؾ.بًابكایىهىیثاؾقاکشایؾییكیقویهی
٠ًیىاووشیىؾیجىايؿبهاِا ثوشىؾووپهظكکثشىهكیي٩هاوث.باایىؾواِل ي٩ههی

شىهكه ايجك٬یکًؿپیًقوؾ.ایىظكکثشىهكیاٌحؿاؾی بالییاؾتییاظلیى واظؿکههىحمكا 
واظؿي٩هوالگاقيمی ايهحعیؿوییايیهگیكؾؾ. یفاهكهبایىثباشىآیؿ.بلکههیچیمیبكوشىؾ 

وشىؾي٩ىًؿ باشىهكهي٩ه٠لنواؾقاککه٠ًّكج٭ىم  ً گكؾيؿوایى هىّیثاِیلیهیهحعؿبؽ
اؾقاکاوث.ؾقجىٔیطيىٞایىاجعاؾبایؿگ٩ثکهاجعاؾي٩هباِىقتاؾقاکی ؾقوا٬ٟاجعیاؾي

گیكؾؾواؾقاک بهکما ؾاياییهح٧ّهیبایکیالهكاجبجك٬یؼىؾاووث.ی١ًیي٩هپهال٠لن
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گكؾؾ ي٩هواشؿایىکما اوثواییىالقوکهایىکما بهاٌحؿاؾوشىؾیي٩ههًحهیهیالآوو
کههحىوشىؾبیاظیرییاتايؿهاشییهوًػاجعاؾوشىؾباظیریاتايؿهاشیهؼىؾاوث.ی١ًیهمچًاو

 ي٩هيیمباظیریث٠لمیصاؾقاکی(ؼىؾهحعؿاوث.ؼىؾص١٨لیث ؼاقشیثو...(هحعؿاوث 

گىیًؿهح٩اوتاوث.هیؿق کؾقویًاووایكهٍائیاوهیهؿق کالؾیؿگاههالِؿقاباآيچهکهابى
ٌیءيیمؾقظل٭هه١ّؿات٬یكاقؾاقؾ.اوهی ٌیءيیىث؛چكاکهِىقت  گىییؿ:يٝكیهاجعاؾ ِىقت 

کًؿکهِیىقجیهماذیلبیاهیؿق کاؾی ي٩هآهاؾگیپیؿاهیپهال٨كاهنٌؿوهمهایى٠ىاهلا٠ؿ
هماذل بهه١ًیوا١٬یهصكؾال هاویثيیهبیؿاوهیاؾؼاقشیؾقِ٭ٟؼىؾایصاؾکًؿ.ایىِىقت 

اییىهیا٤ىاٌیپیكاوحهاوث.ی١ًییهىیحیا هاؾالِك٨اه١ًاکه بكلؼییوییا٠٭لییاویث.وشیىؾ 
شًهؼىؾي٩هاوثوالهمیىشهث هنالایىوِىقت هىشىؾیاوثالوًػشهاوهلکىت

باٌؿ.پفیكهیظید اجعاؾيباي٩هيیمجىشیه
 فروع و نحایج

ٌىؾ:الجىٔیطوج٩ّیلیکهقاشٟبهاؾقاکگفٌث ایىاهىققوٌىهی
هیهصكؾقاج١٭لظکمایهٍاءجًهایک( هصیكؾؾايًؿ. فا٬یىه٠ا٬لیهقايییمجًهیا٬یىهاؾقاکیی 

هٍیحكک ؼییا  واهمیهوظیهگايهوآوقيؿ.و یوایك٬ىایاؾقاکیصهرلظىانپًسظىابهیبه
یهیاؾبیؿيیوهعلايؿ.ایى٬ىاکهیهاؾوجىهنبه٠هؿهآيهاوث(جؽیلـاکكهکهوٜی٩هاظىانو
ا٬لهشمء٬ىایي٩ىیايیٌىيؿکهي٩هآيهاقاجىؽیكکكؾهاوث و ی٬ىه٠ؾاقيؿ ٬ىایبؿيیجل٭یهی

جكیىؾقشهجصكیؿهحّی٧اویثوظحییهیؿق کآواوثيهبؿيی.٬ىه٠ا٬لهبؿاوشهثکهبه٠ا ی
صه١٭ى (ؾقهّؿا٬یشمئیظٕىقيؿاقؾ پههیچيیالیبههعلبؿيیکهبیكآو٬یاینصییاظیاّ (

یثقهیؿهاوث.هاؾگىيهشمئیثوباٌؿيؿاقؾ؛چكاکهالهمه
ؾايیؿواییىهیهصیكؾگايیهقاقاهمهاؾقاکاتوهمه٬ىایاؾقاکیوظحیظىانپیًساهاهالِؿ

آیؿ.اللههيٝكیهاجعاؾاوثکهؾقاؾاهههی
همکیىاویثؾقيییاه«.مصیكؾ هصیكؾظٕیىق»ٌىؾ:ؾقج١كی٧هٍهىقالاؾقاکگ٩حههیدو(

کهؾقجىٔییطوج٩ىییكىچًاو هىیحیبكلؼییا٠٭لیاوث. ک«هصكؾ»بؿویگماوٌىؾه٭ّىؾال
اویث؛چیىوهیكییکالظیىان«مصیكؾ هصیكؾظٕیىق»یهنهّؿا٪هاؾگفٌث اؾقاکٌیء

جصكییؿهاؾکههؿق کجهیالهآوقاوهمیىهاؾیابؿيهگايه ِىقتهؿق کقاهیپًس هاوث ایىیکيٞى
یاياؾقوثباٌؿ بایؿهلح٩ثبىؾکیهؾقؾقوث«ظٕىقهصكؾ مصكؾ»اوث.ِك٦يٝكالایًکهج١بیك

باٌؿ.وىهیهىقؾهمهاؾقاکاتشاقیاوث.ایىج١بیكِب٥ههٍائیؾاقؾوبايٝكیهايحماٞهن
هییاگك٨حیاقؾقشمئییثباٌیؿصهايًیؿهیاؾالؾیؿگاههٍاء اؾقاکهكچیمیکهه٥ًمیكؾقسه(

آو٬ابلا ؾقاکاوث.و یچیمهیاییچیىوشیىاهكشىاهكهاؾی(ظّى یاوث؛چىوجًهاِىقت 



 

 

 

  َ
سب

 ،ٓ
ٟ٘

سٜ 
طٕب

َٚ
ا

 ،
بس 
ثٟ

14
01

  

62 

ـاجا ٠٫لنالآوايؿ الهاؾههصكؾهصكؾهصهايًؿ٠٭ى وه٩اق٬ات(که قوکهيیالبهجصكیؿيؿاقيؿهح١لَّ
ايؿ.ظٕىقی

ٌیءکههىقؾاؾقاکوا٬ٌٟىؾه١لىمبا فاتاویثوؼیىؾٌییءکیهال٘كیی٫چهار: ِىقت 
ٌىؾه١لىمبا ١كْ.٠لنهابهه١لىمبا یفات ظٕیىقیو٠لینهیابیهه١لیىمِىقجًًٌاؼحههی

با ١كْ ظّى یاوث.
ك٦ کیهکًًؿهایىٌیبههاویث٨ایؿهج٩اوت٬ائلٌؿوهیاوه١لىمبا فاتوه١لىمبا ١كْ ب٘ك

ی(ظٕىقیاوث.بلکهآيچهکهه١لىمظٕیىقیهاؾٌىؾ٠لنهابهؼاقزصشهاواشىامگماوهی
هاوث ه١لىمبا فاتصی١ًیهماوِىقتٌیء(اوثوؼلٗآوباه١لیىمبیا ١كْاییىگمیاوقا

کًین.کًؿکههابهؼىؾؼاقز٠لنظٕىقیپیؿاهیایصاؾهی
ییکویً قاهیؿ٦اؾقاک٬یكاقهییجىٔیطهٙلبایًکه:و٬حیهاباالهىیه ؾهین ؼیىؾلبیكی 

ٌىؾصه١لىمبا فات(ولبكیوً بهظا ؼىؾبیا٬یِىقجیالآولبكیؾقپىوثؾوثهاایصاؾهی
(.آيچههاالآوبهِىقتلبكیصؾقپىوث(ج١بیكهی کًین چیمیشمجیؤذك٬یىهاوثصه١لىمبا ١ْك

ؼیاقشیهیالهىهاللبكیؼاقزيیىث.ی١ًی٬ىهال ٌیىؾ.اییىجکّیی٧همیاوهىه هحکّی٧بهکی٧ 
ؼاقشیاوثو وً   لبكی  ؼاقشیهًاوبثوهىیايؽثالآوِىقت  قوکهایىاذكصؾقالهىه(بااذك 

.(193-192 1363َویًا ابىقک:)گكؾؾکههابهؼاقز٠لنپیؿاکًینؾاقؾ هىشبهی
ِىقتبكلؼییا٠٭لیٌیءاوثکیهجىویٗي٩یهايٍیاءؾقؾیؿگاههالِؿقاه١لىمبا فات 

ٌىؾ. فاباه١لىمبا فاتالؾیؿگاههٍائیاو٨ك٪ؾاقؾ.هی

 ّبی تأثیز گذار در تىَّى ادران ػملی هَلّفِ

ای٠بیىقؾهؿکهالبىحكهكاظیلوٌیكایٗوییژهاؾقاک٠٭لیهايًؿوایكقؼؿاؾهاهًیاهیقویهی
ثبكقویگكؾؾکهاؾقاک٠٭لیالبىحكچهٌیكایٙی٠بیىقکیكؾهوالچیهکكؾهباٌؿ.ایًکاللماو

هاییوىؾشىحهاوث.٠اهل

 هَلّفِ درًٍی

يعىبا ١٩ل(جهیالؾايًاوث.الؾیؿگاهبىیاقیالهکاجب٨لى٩ی ي٩هؾقآ٤الپیؿایًؼىؾصبه
يییم(34(، 52)يعا )َهیئاً  لاللِ أخسجك  من بغهوُ امَهاجك  الجنلمهوُکهکكیمهآومايیچًاو
هاییکیهي٩یهقاالهمیاوآ٤یالؾاقایه١یايیبههمیىه١ًااٌاقهؾاقؾ.یکیاله١ؿوؾهکحبٜاهكا

گكاییاوه١ح٭ؿيیؿگفاقیٌیؿ.٠٭لپایه1گكاییاوثکهجىوٗقيهؾکاقتؾايؿ هکحب٠٭ل٠٭لیهی
                                                                                                                     

1.Rene Descartes. 
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يیىیحًؿ.ایًهیاهمیاوظیهالکهي٩هؾقآ٤یالپییؿایً ه٩یاهیمیهمیكاهؼیىؾؾاقؾکیهبكگك٨حیه
کًیؿگیفاقیهیهاییهؾايیًؼیىؾقاپایهکهاوان٠لنوا١٬ییبٍیكيؿوبیاهمییىؾویث٨1ٙكیاجًؿ

.(513، ص4، ز5752)کتپلىحىو، 
ؾايًؿ والوکاقه٩ّلیبكایؾاياییاو٬ائلًؿ.ایٍیاوي٩هقاجهیالؾايًهی کىايیکهؾقآ٤ال

وکلییه٩حیاضأبیىاب٠لیىم»گىییؿ:ؾايًؿ. فاهع٭٫٘ىوییهیهیي٭ٙهٌكوٞؾاياییقااظىان
.(731، ص5732)يظیكیلؿیى طىو ، «اوثظهشمئی 

پفیكيیؿ.ایٍیاوهكاظیلاؾقاکقابیكایايیىاٞؾايیًقاهیظیهویًايیمپایهبىؾوهالِؿقاوابى
هنیبها٬ىاماظىان جؽییل جیىهنوج١٭یلج٭ىیینهیبه کًًیؿ.ِىقتهحكجببكهنیيهؾق٠ْك

يییكؾؾ هكاظیلب١یؿیيییموا٬یٟهع٭ی٫ؼاِیثجكّجبؾقایىا٬ىامایىاوثکهاگكهكظلهپیٍییى
:کًؿیجّكیطهیظىیؾقهبعدگفٌحهقوٌىٌؿ.هالِؿقاؾقاهمیثاؾقاکظؿٌىيؿوایىجايمی

اا[اهنفس]میکن اها الا; ابتداءااهتفّط اب هکع رفاإّلابواسطةااهذساوالدالیلام افمدادسا  
ا.(8>9، ص>=78)صذرالذیه شیرازی، :افمداعلک  ا

های٩یه ّئبایىیثشیمءه(قاهیجىهنوجؽیلباایىو٧ِ همهاؾقاکاتپیٍا٠٭لیصاظىان 
ظىابآوقؾ؛چىواگكهكیکالایىاؾقاکاتبكایي٩هقویيؿهؿ اهکاووقوؾبههكظلیهبهج١٭ل
هایؾقويیی٩یه ّئگكؾؾ.ایىاؾقاکات هكاظلکما یؼىؾي٩ىیًؿ  یفاشیمءهيیمظاِليمیج١٭ل

ٌىيؿ.بكایاؾقاک٠٭لیجل٭یهی

 لّفِ تیزًٍیؤه

وجىهنبكوؿ.ظیا اگیكبیهکمیا ج١٭یلجؽیل جىايؿبهکما اظىانکهاٌاقهٌؿ ي٩ههیچًاو
کیهؾققویؿ؟چًیاوآيکههحکیبه٠اهلبیكويیباٌؿبهاییىکمیا هیؼىؾیؼىؾوبیبكوؿ آیابه

ي٩هبكایایًکهبىییقااظىانآهكاظلپیٍیىصاظىانو...(ي٩هبهؾقووؼىؾهحکیبىؾ؛هرال
بیًییاویح٭كاقؾاقؾوچیىوایًهیايیمؾهعیلًؿو٬ّىهبىییاییيییمؾقککًؿ ال٬ىهبىیاییاوح٩اؾههی

بىهنيمؾي٩هؼىاهؿبىؾ.ؾقایى٨كایًؿ ي٩هجًهابهؼىؾاجکاءؾاقؾ. ي٩ىًؿ پهِىقت 
قوکههصكؾالهاؾهاوث ظحییبیااویحؽؿامآالتو٬یىايییمالآوجىايؿه١٭ى قااهاي٩هيمی

کیهرله٩هىمايىاویاه٩هىمٌصكکهبههییچؾوثآوقبه وشیههیاؾیوؾ.پكوًایىاوثکههؿق 
ای٨کیك٨لىی٩یقابیهچیا ًايؿ؟ایىپكوً بیهگىيیهشمئیيیىحًؿ الکؿاهیىهى٘ىايحماٌٞؿه

                                                                                                                     
وشیىؾ وؾايایی ياؾايی ی٭ییىوٌیکصاهیىق٠٭لییِیك٦(و١ؿ ٌکلوظكکثصاهىقهاؾیِك٦(ایىه٩اهین٠باقجًؿال:بُ.1

 .هؿتووظؿتصهٍحكکبیىهاؾیو٠٭لی(
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یايیگكاکیهجصكبیهؾیؿيؿ.چًاوکلیکٍیؿکهبكؼیالهکاجب٨لى٩یچاقهقاؾقايکاقهكيىٞه٩هىم
٫وا١٬ییهی ؾايًیؿهرلؾیىیؿهیىمه٩اهیمیيٝیكشىهك ٠لیثوجّىقاتکلیقا٨ا٬ؿه١ًاوهٙیاب 

.بكؼیيیمه٩اهینکلیقاچیمیشمهماوه٩هىمشمئی(755جت 743، ص1، ز5757ب  کتپلىحىو،  قک:)
یه٩هیىمايىیاوهمیاوایکهواییؿهٌؿهباٌیؿ.ی١ًیؾايًؿ؛هايًؿوکهؾقآهؿهيمیکهال٩ٌا٨یثبه
واییؿه .(744، ص5، ز5734)هطهكی، ٌؿهاوثٌؿهیاهبهنه٩هىملیؿ 

کًًؿکههنؾقچیًًيٝامشهايیوهینویًاوهالِؿقايهاؾیقاه١ك٨یهیؾقایىهىؤ ه ابى
١ا يهاؾيیؿیوا ٩ًىیي٭ًظیاجیؾاقؾ. فاپكؾاؼحىبهایىيهاؾیکهياهًقا٠٭ل٨ؾقهباظد٠لن

ج١اهلي٩هبااوؾقاؾقاکه١٭ىالت یکیالاهؿا٦اِلیایىيىٌحاقاوث.

 ٍ ًفظ در ًظزیِّ اًتشاع فؼبلًغبت ػمل 

جىاوالهٍائیاوپكویؿایىاویثکیهؼمايیهه١٭یىالتکصاویث؟هاییکههییکیالاو یىپكوً
کات اییىِیىقاویث؛هعیلگىیًیؿ:ه٥یمصؾهیا٢(یوؼیا یووهمیهیظىایٍاوؾقهىقؾهؿق 

ايؿ.یهاؾکًؿایکهایًهاقااؾقاکهیچكاکهؼىؾایىِىقو٬ّىه
ٌیىيؿ.ایٍیاوایبیكووالي٩هبایییايیهیگىیًؿ:ایىاهىقؾقؼمايهاهاؾقهىقؾه١٭ىالتهی

ايجؿبیك٠ا نشىیمايیگىیًؿوٜی٩ههیؾايًؿوقاآؼكیى٠٭لؾقولىله٘ى ی٠٭ى هی١٨ا ٠٭ل
 ا٨أهه١٭ىالتبهي٩ىناوث.١٨ا اوث.یکیالکاقهای٠٭ل

یکیهیکییال١٨یا شیىهكی٠٭اليییهىویىمبیه٠٭یلاِالظکمایهٍائیؾقهىقؾایًکهآیا
یوشىؾؾاقؾیايه چًیىاویحؿال هیوٜای٩ًجؤهیىِىقت کًًیؿکیههای٠٭لیبكایي٩ىناوث

جىايؿؾوباقهبایکجىّشیهآوقاٌىؾکهي٩ههیگاهییکِىقته١٭ى ه٘ىقیالي٩ه٤ایبهی»
 گىیًؿ.هٍاهؿهکًؿ.بهایىظا ث ـهى صیاوهى(هی

ه١٭ى هکصابیىؾهاویث؟ یفاؾقایًصاایىپكوًبهـهىهی قوؿکهؾقظا ثـهى  ِىقت 
همیهه١٭یىالتهعیلِىقت٠٭لیهوبلکیههعلکهاللماوثشىهكی٠٭اليیوشىؾؾاٌحهباٌؿ

.(427-425، ص7، ز5742ویًت،   )یبىاوث١٨ا یوجّؿی٭یباٌؿ.ایىشىهكهماو٠٭لجّىق
هٍیحكکظهکه٬ىهؼیا  ؼمايهؾقظکنؼمايه٬ىه٠ا٬لهاوث؛همچًاو١٨ا باایىو٧ِ ٠٭ل

قاؾقؼىؾاوحی١ابکكؾهاوث بایؿپكویؿکهاییىاوث.ظا اگكبپفیكینکه٠٭ل١٨ا همهه١٭ىالت
کًیؿوآییاپیهالآيکیه٠٭یلو٩كهی١٨ا قوًؿ؟آیاي٩هبههى٘ى٠٭له١٭ىالتچیىيهبهي٩ههی

گكؾؾ؟ایًکهي٩هچهج١یاهلیبیا١٨ا ِىقجی٠٭لیبهي٩هأا٨هکكؾ ؼىؾيالآوِىقتجهیهی
٨یلىى٨اوهٍائیبكایپاوػبهآوهکايیىنؾ٬یی٫وویالواقیؾاقؾ یکیالهباظریاوثکه١٨ا ٠٭ل

ویًاؾقهبعدي٩ه٩ٌا قاشٟبهایىهىؤ هایىاوث:٠٭یلايؿ.جىٔیطوٌكض٠باقتابى٘كضکكؾه
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کًؿوچىوؼىؾ ِىق٠٭لیهقاا٠ٙیابه١٨لیثؼاقزهی ي٩هايىاوقاؾقهىقؾه١٭ىالت ال٬ىه١٨ا 
بیه١٨یا با ١٩لبىؾهوؾقبكگیكيؿههمهِىق٠٭لیهباٌؿ.يىبث٠٭لىؾي٠٭لیبایىثؼکًؿ هیهی

یؿبهچٍناوث.ی١ًیهمچًاو یؿبیهي٩ه چىوؼىٌق ؼیىؾیؼیىؾپیؿاویثوبیايیىقاوکهؼىٌق
كيیىحًؿؾیؿههی  ّ محیيىیبثبیهي٩یهؾاقؾ.٬یىه١٨ا ٌىيؿ ٠٭لچیمهاییکهبا ١٩لهب يیمچًیىو 

بكایىشمئییات١٨ا کًؿويىق٠٭ل٠ا٬لهو٬حیشمئیاتوهعىىواجیکهؾقؼیا هىحًؿقاواقویهی
یهی آیًؿ.ا بحیهيیههؾقهیهاؾالهصكؾجابؿ ایىاهىقهعىىوهشمئیهبهظا ثیکهؾقؾقووهاهىحًؿ

ٌىؾوالؼمايهؼیا به٠٭لي٭یلهکیاوکًیؿ.بیههصكؾ(جبؿیلبههرالایًکهؼىؾِىقتؼیا یهصلیؿ
ایىه١ًاهنيیىثکهایىِىقتؼیا یه ِىقجی٠٭لییيٝییكؼیىؾيقاایصیاؾکًیؿ.بلکیهبیهاییى

ویالؾجیاه١ًیایگفاقي٩هؾقِىقهعىىویهوهحؽیلیه اوقاآهیاؾههیوه١ًاوثکههٙا ١هوگٍث
هماقوثي٩هؾقهٙا ١هِىقتؼیا ییههرال یاهماوهحؽیلبكاوجابايؿهٌىؾ؛هماوهعىىنهصكؾ

بهاوؾاؾهٌىؾصيهِىقتب٭كويهِىقتٌیصك(«ايىاو»کًؿکهِىقت٠٭لیلیؿ ي٩هقاآهاؾههی
ووأطاوثکهِىقتؼیا یهلیؿیا٠لییااظمؿ باِىقت٠٭لیهايىاوصيهب٭كوظصیك(هًاویبث

ه١ًیایکلییو٠٭لیی١٨یا بیىؾ الویىی٠٭یلیهیکؾقؼثهیظىكهٙا ١هاوؾقِىقتؾاقؾ.اگ
هیایٌیىؾکیها٨کیاقوکاويٌىؾيهِىقتايىاو.الایًصیاؾايىیحههیبهي٩هجابايؿههی«ؾقؼث»

يمایؿ.اکبك٨كاهنهیظؿا٥ِكوظؿ٠لمیها لهیًهقابكای٬بى يحیصههًاوببا
٠٭ل١٨ا بكآوِىقتؼیا ییهؼیاَ يىیبحیبیاآوهكگاهي٩هيا٘٭هبه  ً واوٙهاٌكا٪وجاب

ٌیىؾ(کیهالآییؿصهی١ًکههیچیمیپؿیؿهی١٨ا ِىقتبك٬كاقکكؾ ؾقو٠اءي٩هالياظیه٠٭ل
کیهو٬حییجیابًیکظیدباآوِىقتهىايػاوث و یالظیریؾییكهىايػيیىیث.همچًیاو

قيی آیؿ.ایىاذیك الییکهاپؿیؿهییىص٤یك٩ٌی٧(ا٨حاؾ ؾقچٍناذكیالقي ؼىقٌیؿبكاشىام 
هماوقي »ظیدهىايػقي اوثچىو اوث والیکظیدهنهىايػيیىثچیىوجًهیا«اذك 

ٌیىؾ ه١ًیایًاییىهیهصكؾاوثيهؼىؾقي .پهایًکهگ٩حهٌؿِىقتؼیا یهجبؿیلبه«اذك»
 اذیكیؾق١٨ا واوٙهاي١کانوجاب٠ً٭لاوثکهِىقتشمئیهوؼیا یهکهه١٭ى با ٭ىهبىؾ به

  ٌؿههماوه١٭ى با ٭ىهاوث.با ١٩لي٩هپؿیؿآوقؾ.آواذك ه١٭ى  
 هىح١ؿهیحؽیلپهي٩هبكاذكهٙا ١هوآهؿوٌؿؾقاهىقهعىىنوه هصكؾگكؾؾجاِىقت 

هصهرلِىقت٠٭لیهايىاو(اي١کیانهصكؾهماوهعىىنیاهحؽیلبكاواٌكا٪ٌىؾ.ایىِىقت
ؾق1.(715-14، ص1م، ز5471وایًت،  )یباى بكِىقتهحؽیلهصهرلِىقتلیؿ(اویث١٨ا يىق٠٭ل

ٌىؾ:ویًا ایىيکاتیاؾآوقیهیجىٔیطوجکمیلبیاوابى
                                                                                                                     

اساا  اقلحااا هٙا بیهٍابهؾاقؾ.ؼىاشهيّیكيییمؾق(219و218صَ يفس شفاءواشازاتویًاؾقيمٗوىمابىٔمًا .1
 (همیىؼٗهٍیقاؾاقؾ.375صَ
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 . هقصَد اس افاض1ِ

١٨یا ٌىؾ و یه١ًیایًاییىيیىیثکیه٠٭یلىهبعدالاِٙالضا٨أهاوح٩اؾههیاگكچهؾقای
یهمچًاوِىقجی٠٭لیبهي٩ههبههی ، ص 1ق، ز5471وایًت، )یبى کهؾق٠باقت٩ٌاآهؿهکًؿ.بلکه

٬یبیاکًؿ.هیچاهكه١٭ى یيمؾي٩هجًهالهیًهقابكایهٍاهؿه٬ىه٠ا٬له٨كاهنهی١٨ا ی٠٭ل(714
.او(427، ص7، ز5742وایًت،  )یبى ویًاؾقایىهبعد ي٩هقابهآیًهجٍبیهکكؾهاوثهايؿ.ابىيمی
ٌىؾ.ؾقکًؿ جًهاجمرا آوؾقآیًهي٩هه١ًکههیگىیؿ:و٬حیي٩هِىقجی٠٭لیقااؾقاکهیهی

گاهآو هیچبىؾگىیؿآیًه ِاظبآوِىقتاوث؛چكاکهاگكِاظبِىقتهیایًصاکىیيمی
ٌىؾيهؾاقایآيها.ق٨ث.پهي٩ه ؾايایه١٭ىالتهیِىقتالبیىيمی

 . هشاّدُ صَر در صقع ًفس2

بیًیؿ.ي٭ی٠ً٭یلکًؿ بلکهآيهاقاؾقؾقووؼىؾهیهٍاهؿهيمی١٨ا ي٩هِىقه١٭ى هقاؾق٠٭ل
کهي٩هاوث؛ا٠نالهعىىنوه١٨ا  ٌیىؾاٌكا٪هىشیبهی.ایىحؽیل اٌكا٪يىقبكِىقهؿق 

ٌىؾچٍن قي قاکهجابًيىقؼىقٌیؿهىشبهیکهي٩هه١ًاییهصكؾقاهٍاهؿهکًؿ؛همچًاو
 هٍاهؿهکًؿ.

 . هعٌی آیٌِ تَدى ًفس تزای صَر3

 جٙبی٫ایىجعلیلباهرا آیًهکهؾقاٌاقاتآهؿه ایىاوث:

کًؿبیكایپیفیكيىؾقاآهاؾههیکًؿ ؼي٩هو٬حیِىقجیهعىىنقاصؾقؼیا (هٍاهؿههی
آوِىقتهعىىن.پههٙا ١هِىقتظىّیهلیؿو٠لیص هًم یهآواویث(بیههراله١ًایه١٭ى  

کهي٩ه ؼىؾقابهومحی٬كاقؾاؾهاوثکهِىقت٠٭لیايىاوؾقآوه١ًکهٌىؾ.
٠٭لییهؼیاَکًؿِىقٌىؾي٩هبكظىباوح١ؿاؾاجیکهؼىؾي٨كاهنهیپهایًکهگ٩حههی

کًؿ ایىؾقظکنچكؼًآیًهبهشهاتهؽحل٧اویث.و٬حییآیًیهبیهویمثٌییءقاؾقیا٨ثهی
کهي٩هاگكؾقلیؿصِىقتهعىىویه(ا٨حؿ؛همچًاوصا ٧(چكؼًکًؿ ٠کهصا ٧(ؾقآوهی

ا٨حیؿواگیكؾقؾقؼیثهًیم ؼیىؾصِیىقتهٙا ١هکًؿ ٠کهايىاوصِىقته١٭ى ه(ؾقآوهی
ا٨حؿ.ه(هٙا ١هکًؿ ٠کهؾقؼثصِىقته١٭ى ه(ؾقآوهیهعىىو

 . اشزاق دائوی عقل فعال ٍ چگًَگی تعاهل ًفس تا عقل فعال4

یوؾيییىی ظىواوٙهاٌح٥ا بهاهىقهمیٍهؾقظا جابًواٌكا٪اوث. کىايىاوبه١٨ا ٠٭ل
 گىییهاي١یبكایاِابثآواٌكا٪بهي٩هؼىؾایصاؾکكؾهاوث.

کىٌؿجاآوهايٟقابكؾاقؾ.ظا اگكاٌكا٪هیپكؾالؾ ٠مال و٬حیايىاوبهجؤهلؾقیکچیمیهی
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ؾهؿگكؾؾوؼبكالایىهیچیمجمانپیؿاکكؾ ه١ًاییشؿیؿبكایًهًک٧ٍهیيىق٠٭ل١٨ا باآو
ؾ ا٠ینالجّیؿی٭یوکهؾقلوا هايٟجى٨ی٫یا٨حهاوث.گاهیيیمايىاوؾقجؤّهالتوج٩کیكاتؼیى

قوؿ.ایىبؿاوه١ًاویثکیهؾقاِیابثآواٌیكا٪بیهیابؿوبه٠لمیشؿیؿيمییجى٨ی٫يمیجّىق
ي٩هؼىؾیاؾقق٨ٟهايٟ جى٨ی٫يیا٨حهاوث.

 . فزایٌد اًعکاس صَرت در ًفس5

بیهِیىقت١٨یا ؾايًؿکهو٬حیيیىق٠٭یلٌىؾگ٩ث:هٍاءِىقته١٭ى هقاظاِلالایىهیهی
ای(جابیؿ اي١کانایىجابًؾق٬ىه٠ا٬لهبهٌیکلییکاهیكه١٭یى هعىىوهصیابهِىقته١٭ى ه

اوث.
کًیؿایًؿقابهجؤذیكيىقؼىقٌیؿپهالبكؼىقؾباهلّىياتبكچٍن٠ًىاوهیایى٨كؼفمبى٠لیؾق

 ایىاذكالییکظییدگىیؿو٬حیيىقؼىقٌیؿبكشىمیهلّىوجابیؿواذكیؾقچٍنگفاٌثوهی
هماوهلّىوؼاقشیاوثواهاالظیریؾییك ؼىؾآوهلّىويیىث.

ظاِل ٌؿهؾقچٍن ؾقظکنهماوه١٭ى اوثوچٍینهینؾقظکین٬یىهؾقایىهرا  اذك 
.١٨ا ٠ا٬لهاوثوؼىقٌیؿهن٠٭ل

 ٍ ًفظ در ًظزیِ اتحبد فؼبلًغبت ػمل 

ییائیاوؾاقؾوؾقبكؼیییهییىاقؾجالگیا٠بییاقاجیهحًییٞىؾقهىییؤ هاؾقاک٠٭لییی هالِییؿق ٍّ هییاوجكاله
ٌیىؾِىقتپكاکًؿهؾقآذاقویؾیؿههیا ى٧ِ ایى٠باقاتبهؼىقؾ.هٟهاییيیمبهچٍنهیيىآوقی
٘یىقآوقیوي٭ؿوبكقویآوباظف٦أا٨ات کاقیبهؾٌىاقاوث.اگكکىییبؽىاهیؿبیهوشمٟ

يٝكویؾقهىؤ هاؾقاک٠٭لیچًیىوچًاواوث ]ایىيیم[کاقبىیاقؾٌىاقیاویث.هیا٬ٟٙبیىیؿ
يیمهٙا بگىياگىيیکهویؾقهبعداؾقاک٠٭لیآوقؾهاویثقابكظىیباویح٭كاءوچییؿهاوهیىقؾ

ا٨ی٫بیاآو٘ىقکلییهینؾقاؾقاک٠٭لی به١٨ا آوقین.الؾیؿگاههالِؿقاي٭٠ً٭ليٝكؼىؾهاوهی
الیوؽى جىٔیعاتوأا٨اته١حًیابهیؾاقؾ.ویگىیؿ؛هكچًؿؾقالبهچیمیاوثکهابىویًاهی

ههعىىوهؾق٬ّىهؼیا وا٬ٟگكؾیؿيؿ بكظىبهٍیاقکاتوا٨حكا٬یاجیکیهحؽیلگىیؿ:هكگاهِىقههی
ىقتؼییا یلییؿوِیىقتاله٭ایىیهِیهیرالگیكؾؾ؛ایبكایهاظاِلهیباهنؾاقيؿ ه١ًایکلیه

٬ؿقیهیبهنگكؾؾ.ایىه٩هىمبهؼیا یاظمؿو٠لی ِىقجیهبهناله٩هىمايىاويمؾي٩هظاِلهی
اوثکهگىییؾق٨ٕاییجاقیکبؽىاهینچیمیقاببیًین.بلکهبایؿگ٩یثهًیىله٩هیىمايىیاوٌیکل

ه١٭یى بیا ٭ىهاویث. کیىي٩یهبیاگیكیاوث. فاایىه٩هىمهبهنهًیىليیك٨حهاوثوآهاؾهٌکل
گكؾؾ.قیأات٠لمیو٠ملیاوح١ؿاؾؼىؾقاکاهلکكؾهوآهاؾهپفیكياٌكا٪٠٭ل١٨ا هی
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پهالجابًيىق٠٭ل١٨ا بكي٩ه آوه٩هىمهبهنالابهیامؼیاقزٌیؿهوؾق٨ٕیایقوٌیًی
اوقااؾقاککكؾهاویث.اییىجىاوگ٩ثه٩هىمايىٌىؾوایًکهیبا ١٩لهیگكؾؾوه١٭ى ٠یاوهی

قا١٨یا با ١٩لگكؾؾ.هالِؿقاؾقاؾاهه ٠ملکیكؾ٠٭یلبا ٭ىه ه١٭ى جابًبا٠دگكؾیؿکهه١٭ى 
کًؿ:چًیىجٍبیههیایى

ٌىؾکهچٍنِىقشىمايیهه٭ابلؼیىؾقا٘ىقکهؼىقٌیؿباجابًيىقؼىؾهىشبهیهماو»
تقاببیًیؿ.ؾقاییىحؽییالگیكؾؾِیىق٠٭لییهآوهىقؼىؾهىشیبهیببیًؿ ٠٭ل١٨ا هنباجابًي
اوثو٬ىهابّاقؾقچٍن هماو٬ىهبّیكتص٬ىه٠ا٬له(ؾقي٩یه١٨ا جٍبیه ؼىقٌیؿهماو٠٭ل

ه٭ابلچٍن هماوِىقه کهجابًؼىقٌییؿهؾقي٩ىًؿ.ی١ًیهمچًاوحؽیلاوثواشىامؼاقشی 
هایکهبكایچٍنهكئییٌیىيؿ جیاب٠ً٭یل١٨یا بیكِیىقتٌىؾبكاشىامؼاقشیهىشبهی

٘یىقکیهاگیكؼىقٌییؿٌىؾکهِىق٠٭لیهبكایي٩ههكئیٌىؾ.بًابكایىهمیاوههىشبهیحؽیله
كاتصو٬ّىهابّاق(با ٭ىهبا٬یهیجابیؿو٨ٕاجاقیکهیيمی  ّ كوهب  ّ هايؿيیؿ.]اهیا[پیهالبىؾ ب

بیكي٩یه با٠ید١٨یا ا ١٩لٌؿيؿ.همچًیىپیهالجیابًيیىق٠٭یلجابًؼىقٌیؿ همهایًهاب
ٌىؾي٩ه٠٭لبا ١٩لصو٠ا٬لبا ١٩ل(ٌىؾوِىقهحؽیلیهکیهه١٭یى بیا ٭ّىهبىؾيیؿ ه١٭یى هی

.(547، ص5م، ز5545)طؿقیلؿیى شیكیلی، «با ١٩لٌىيؿ
ٌىؾ:ٌؿهالهالِؿقا چًؿيکحهیاؾآوقیهیپیكو٠باقتـکك

 شده     ول: اجحاد نفس با صىرت اشراقنکحه ا
ٌىؾ پاوػاییىاویثباه١٭ى چیىيهجىشیههیاگكپكویؿهٌىؾکهؾقایى٨كیًؿ اجعاؾ٠ا٬ل

ایقابیكایي٩یهيمیىؾاقویاؼث کهؾق٨كایًؿهفکىقو٬حی٠٭ل١٨ا باجابًؼىؾِىقته١٭ى ه
ایهٍیاءاویثکیهجًهیاي٩یهقاآییًیهگكؾؾ.ایىبیكؼال٦ؾییؿگاهي٩هباهماوِىقتهحعؿهی

ٌىؾ.ؾقيٝكییهاجعیاؾآوٌىؾوپهالا٠كاْي٩هلایلهیؾايىثکهِىقجیؾقاويمىؾاقهیهی
ویالؾوبیهظكکیثشیىهكی ِىقتيمىؾاقٌؿهلهیًهقابكایظكکثاوحکما یي٩یه٨یكاهنهی

گیكؾؾ جًهاؾايایه١٭یىالتهیي٩هيهکًؿ. فابایؿگ٩ثؾقایىؾیؿگاه وشىؾي٩هاٌحؿاؾپیؿاهی
 1ٌىؾ.بلکهؾاقایه١٭ىالتيیمهی

                                                                                                                     
هايًؿيهایًکیهي٩یهجًهیاهعیلبیكولبا٬یهیجىاوگ٩ثکهِىقه١٭ىالتيمؾي٩هایىيٝكیههیهباجىو١١ح٭ؿاوثيیاقيؿهه.1
کیقاالؾوثيمیهاجعاؾایىاوثکهي٩هيهيٝكیههاباٌؿووپهال ىضي٩ههعىٌىيؿ.اللهآي هبلکیهؾقظیٙی ؾهیؿجًهاهؿق 

ؼىؾي٩ه٬كاقهی  کىج٩یاوتيٝكییه.ثبهشایؼىؾبا٬یاو ه١٭ىالتاوثههمهگیكؾ.ایىهىؤ ههنکه٠٭ل١٨ا ؼمايوشىؾ 
اجعیاؾي٩یهها یکه١٭یىالتهو یؾقيٝكیی ؾاقؾٌىؾکهؾقيٝكیهايحماٞي٩هه١٭ىالتقايمؾؼىؾيیهيمیايحماٞواجعاؾایىهی

هه١٭ىالتؼىؾجلّ٭ییگیكؾؾ. کیى٠٭یل١٨یا ؼمايیهجىايؿؼماياجعاؾي٩هيیمهیهجىاوگ٩ثکهؾقيٝكیهیهمچًیىؼىؾاوث.
ه١٭ىالتهحّل.هه٩ًّلاوثوي٩هؼمايه١٭ىالت
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 نکحه دوم: رفع ابهام از هعنی اجحاد
پیفیكاویث؟ؾق٨لىی٩هه٭ّىؾالاجعاؾصؾقاجعاؾي٩هبا٠٭ل١٨ا (چیىثوچیىيیهجىشیه

ث؛چكاکیههبعیدجكیىج١ابیك٨لىی٩هاووییکیالپكه٥مجكیىوبًیاؾی«اجعاؾ»هالِؿقااِٙالض
وشىؾوهاهیث ؾقهبعدي٩هوبؿويیمکاقبكؾؾاقؾ.

کًؿ. کىاوه١ًایؾییكیالاجعاؾپییًهیقؾِكاظثهالِؿقاآوه١ًایهحباؾقبهـهىقابه
.اجعیاؾؾقهبعید(711، ص5م، ز5545)طؿقیلؿیى شیكیلی، آوقؾکهشمهىقالآوه١ًا٤ا٨لبىؾيؿهی

ـات٠٭لج١اهلي٩هبا٠ ـاتجبؿیلبهییک١٨ا ٭ل١٨ا  بهه١ًیایًکهي٩هؾق هًعّلگكؾؾوؾو
اجعیاؾکًؿکهه١ًیایىه١ًاالاجعاؾاٌاقههیآـاتبٍىيؿ ه١ًاییهبحف وهعا اوث.ویٔمى

٠بیاقتؾیییك باٌؿ.بیههی«ظا حیقوظايیکهؾق٠ا نهصكؾاتهحؿاو اوث» ١٨ا ي٩هبا٠٭ل
جكوایؼیاَوهح١یا یالاقجبیاٖکیهِیكیطعاؾبهه١ًایاقجبیاٖواجّیا اویث. کیىگىيیهاج

الاییىاقجبیاٖ»باٌیؿ.ايیؿهیکههٍاءقاشٟبهاقجباٖي٩یهو٠٭یل١٨یا گ٩حهجكالآيچهِمیمی
«ایًیؿيمهی١٨یا ٬یان ج١بیكبهاجعاؾي٩هؾق٠٭ل١٨ا وییا٨ًیایي٩یهؾق٠٭یلجکّی٧وبیبی

.پهاجعاؾبهه١ًایایًکهؾوچیمشىمايیبههناهحمازیابًیؿییا(771ق، ص5414لیؾ) آهل ،  )ظىى
ـاتالبیىبكوؾ يیىث .ظکیینویبمواقی(54، ص7م، ز5545)طؿقیلؿیى شایكیلی، ایًکهیکیالؾو
یکیهآقلویهمیاو٨ًی«ظا ثقوظايییه»گىیؿ:ه٭ّىؾاليیمؾقج١لی٭هبكایىبؽًالاو٩اقهی اء

 .(54، ص7م، ز5545)وبمویقی، اإلذًیىيیىثاجعاؾباٌؿ.ایىالباب٠اق٨اواوثیهی

 نکحه سىم: وجىد لنفسه و لغیره عقل فعال
ي٩ىیه وؾیییكیوشیىؾؾايیؿ؛یکییوشیىؾ٨ییقاؾاقایؾوظیریثهی١٨ا هالِؿقاوشىؾ٠٭ل

.آيچییهؾقهباظییدهییّؿيٝكاوییث ظیریییث(775ص، 5742)طااؿقیلؿیى شاایكیلی، أي٩ىییًافي٩ىییًا٨ییی
ِیك٦يٝیكالي٩یىنيا٘٭یه١٨یا ایىاوثکیه٠٭یل«٨یي٩ىه»اوث.ه٭ّىؾالوشىؾ«في٩ىًا»

ايىايی شىهكی٠٭اليیوهىح٭لاوث. کىؾقهبعدهاکهؾقِؿؾواکاویج١اهیلي٩یهبیا٠٭یل
الاییىظیید١٨یا داوث؛چىو٠٭لبعهعلیآو«في٩ىًا»و«٨یأي٩ىًا»هىحین ظیریث١٨ا 

ٌیىؾوبیاآو١٨یا کىٌؿجیاهايًیؿ٠٭یلهىشىؾّیحیؾاقؾکهکما و٤ایثي٩هيا٘٭هاوث.ي٩ههی
وایىهمیاووشیىؾ ٥ییكهاویث.ؾق«هىثبكایي٩هيا٘٭ه»١٨ا اجّا واجعاؾپیؿاکًؿ.په٠٭ل

ایىج١بیك:
اوث ایىيهبهایىه١ًیاکیه«أي٩ىًا٨ی»١٨ا ؾ٠٭لٌىبایؿهلح٩ثبىؾکهو٬حیگ٩حههی اوال 

1ايؾقشایؼىؾبیاوٌؿ.٠٭ل١٨ا بهؾقووي٩ىنهًح٭لگكؾؾ؛چكاکهاوحعا ه

                                                                                                                     
 .يمط هفحن اؽاسات، فصل هفحن، هؾحن و يهنقک: الشمله.1
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جکّیی٧اویثکیههىشیب هماواقجبیاٖقوظیايیوبی١٨ا بىؾو٠٭ل«في٩ىًا»هكاؾال ذايیا 
ٌیؿهاٌیكا٪وجیابًهیایاقائیهؿ.ؾقجعلیلگكؾؾي٩ىنالظا ثبا ٭ىهبههى١٬یثبا ١٩لؾقآیًهی

 بكِىقهعىىوه هماوظیریث ٥یكهبىؾویافي٩ىًابىؾوآواوث.١٨ا ٠٭ل

 ًظز ٍیضُ هالصذرا در ادران ػملی

هح٩یاوتبیاایکیاهالگىيیههالِؿقاؾقبكؼیؾییكال٠باقاتصه٩اجیطا ٥یب( اؾقاک٠٭لیقابیه
کًؿ.ایى٘كضهح٩یاوت هًٍیؤبكؼییالابهاهیاتاویث؛چكاکیهؾقآوهیهایگفٌحه٘كضجعلیل

آییؿ.ؾقایًصیايؽىیث٘یكضویقابییاوهیاويمیبهج١٭لايؾقآ٨كیًیوي٭١٨ًا وؽًیال٠٭ل
 ؾهین:کًینوابهاهاتقاهىقؾوًص٬ًكاقهیهی

ويىیبحیيیىقیبیاآوـواتي٩هؾقهىقؾِىق٠٭لیهايىاٞشىهكیه ال٘كی٫أا٨هٌیهىؾی»
کًیؿ.ي٩یهاییىـواتيىقیو٠٭لییکهؾقشهاوابؿاٞوه٩اق٬یاتهىشىؾيیؿیکىیباؾقاکهی

ؼا٘ك٧١ٔوشىؾیؼیىؾي٩یهوؼا٘كهايٟ بلکهبهکًؿ؛ کىيهبه٠٭اليیقاهٍاهؿهيا٬ُهی
کیهکًیؿ؛چًیاوالؾوق(هٍیاهؿههیصی١ًیی«٠ىُب١ؿ »٠لّىهكجبهآوـوات.ي٩هآو٠٭ى يىقايیقا

ی کىیؾییكقاالؾوقببیًؿوبهؾ یلهبهنبىؾوآوٌؽُ اظحما ؾهیؿلییؿظىکىیبااؾقاک
 .(543- 542، ص5742)طؿقیلؿیى شیكیلی، «یا٠لیویااظمؿاوث

تگفٌیحهآوقؾ؛الشملهایًکهچهيىبحیبیىاییى٘یكضوجىٔییعاایىبیاوابهاهاجیؾقپیهی
وشىؾؾاقؾ؟ؾقایى٘كض ي٭ًوشاییاه٠٭ل١٨ا چیىث؟آیا٨كایًؿاجعاؾ٠ا٬لوه١٭یى ؾقاییى

 پفیكاوث؟٘كضيیمجىشیه

یوؾقؾیییك ؾقپاوػبهابهاهاتهفکىقوبكپایههالظٝیهوجعلییلهحیىوهالِیؿقاؾقایًصیا
آیؿ:ؾوثهیشاهایهٍابهباایىهحىیهٙا بلیكبه

هاوث؛بكؼال٦٘كضپیٍییىکیهجیىؾهيؽىثایًکه٨ٕایهفکىق هكبىٖبه٠ؿه٬لیلیالايىاو
کكؾيؿ.ؾق٘كضپیٍییى ي٩یهبیهکمیک٠٭یل ه١٭ىالتقاؾقج١اهلبا٠٭ل١٨ا اؾقاکهیهاايىاو
قا.و یؾقاییى٘یكض ي٩یهبیهآيها«٨یي٩ىه»جىايىثه٩اهینکلیاتقاؾقیابؿيهوشىؾجًهاهی١٨ا 

پیكؾالؾ.آو٘یكضيیاٜكبیه٠لینظّیى یبیىؾوؾقایًصیا٠لینه١٭ى هی«٨یي٩ىه»هٍاهؿهوشىؾ
ٌىؾ هىايؽثباٌهىؾ٠ك٨یايیؾاقؾکیها بحیهبیكایظٕىقیهٙكضاوث.آيچهؾقایًصاهالظٝههی

ي٩یهووایٗاوث.ی١ًیچىوهٍیاهؿه ياٜكبه«٠ىُب١ؿ »٬لیلیالا٨كاؾهیىكاوثوایًکهگ٩حهٌىؾ
شىهكی٠٭اليی(بكویؿوالؾاالوووایٙیچًؿ٠بىقهی الکًؿجابههٍاهؿهظٕىقیه١٭ى صهىشىؾ 

کیهالگكؾؾکهاؾقاک بیكظىیبجیؤذیكیگفاقؾ ] فا[هىشبهیقوکههكواوٙه]هن[اذكیؾقاؾقاکهیآو
یکهپهالا٬حؿاقییا٨حىواوٙهپفیك٨حهاوث اؾقاکیهٍىبباٌ ؿ.٘بی١یاوثباالهیاوق٨حىووایٗ
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یه١٭ى قايهبهابهامويهالؾوق بلکهباؼلىَوؤىضجمامهیي٩ههع٭٫هی بیًیؿ.ي٩یهؾقٌىؾ
جىايیؿالاییىپیهي٩یههیبیًیؿ.الاییىایىهى١٬یثبه٠لنٌهىؾیظٕىقی ه١٭ى هیّؿيٝكقاهی

والیکًؿوآوه٩هىمقايمؾؼىؾؾاٌحهباٌؿوبه٠لنظّى یيیمؾوثیابؿ.ٌهىؾ ه٩هىم
هٍهىؾه٩اق٪کهوشیىؾ٨ی ـات  ٌیىؾ؛چكاکیهي٩ىیهؾاقؾهحعیؿيمیؾومایًکهي٩هباؼىؾآو

اجعاؾاذًیىیبهجىٔیعیکهگفٌثیهعیا اویث.بلکیهؾقچیاقچىبيٝكییهاجعیاؾ بیاهمیاو
ه٩هىهی  گكؾؾ.عؿهیايهحِىقت 

ٌىؾي٩هبهه٭ام٠٭ل١٨ا بكوؿ ه١ًایًایىاوثکهي٩هؾقؾقوووىمایًکهو٬حیگ٩حههی
کهي٩هؾقؾقووؼىؾبههى١٬ییثهریا بكویؿکیهبیهآوهریا ؼىؾ همايًؿ٠٭ل١٨ا ٌىؾ؛چًاو

كوؿ.اییىی١ًییبا جىايؿبهه٭ام٠٭لهىح٩اؾوؾقيهایثبهه٭ام٠٭ل١٨گىیًؿ.ي٩ههیهحّلهی
کًؿ.ایىه٭یامشااؾقاکهیباقهویکجكیىاقاؾه ِىقظ٭ای٫قایکقوؿکهباکىچکایهیبههلکه
 ياهیؿ.1جىاوه٭ام٠٭ل١٨ا هحّلصؾقه٭ابل٠٭ل١٨ا ه٩ًّل(قاهی

یحیاوثکیههالِیؿقاشاؾقککًؿیيیمهى١٬چهاقمایًکهایىهى١٬یثیکهِىقظ٭ای٫قایک
و٠ّیمثيبیىتؾايؿ.بلکهه٭یاماؼییك ٌایىیحهه٭یامهاشاقیهیبكای٠ؿهبىیاق٬لیلیالايىاو

ٌیىيؿواکركییثؾقاوث.هالِؿقاه١ح٭ؿاوثجًها٠یؿهکمییالآؾهییاوؾاقای٠٭یلبا ١٩یلهی
هین٠٭لییيیىیث؛چیىوهايًؿ.ا بحهه٭ّىؾهالِؿقاؾقایًصاؾقکه٩یاظا ث٠٭لبا ٭ىهبا٬یهی

 2ایىهى١٬یثؾقؾوحكنهمیاواوث.بلکهه٭ّىؾویؾقکوشىؾیاوث.

 ارسیببی ؽبرحبى در هَرد ًظز ٍیضُ هالصذرا  

ؼّیىَؾقهبعید٘ىقکهگ٩حهٌؿ آقاءهالِؿقابكظىبپكاکًؿگیوجًى٠یکیهؾاقؾ بیههماو
باٌؿ.هالِؿقااؾقاککلیاتقاباؾو٘كضهح٩اوتبییاواؾقاک٠٭لیيیالهًؿبهباليیكیوجً٭یطهی

کًؿ.٘كضاو هماهً باؾیؿگاههٍاءاویثبیاايیؿکیج٥یییكات.اهیا٘یكضؾوم ییکؾییؿگاههی
گكؾؾ.٘كضاو جًهابااؾقاکه٩هىهیوظّى یوالگاقاوث.ؾق٘یكضؾوم هیكجؤویىیجل٭یهی

آیؿ.٭اليیبهاؾقاکظٕىقیٌهىؾیؾقهی٠هىح٭ل٠ًىاویکهىشىؾه١٭ى به
ايیؿکیهگىيیههٙیكضکكؾهِؿقا بكؼیالٌاقظاوآذاقویهىؤ هقااییىهالؾقاهحؿاؾ٘كضؾوم

                                                                                                                     
اِٙالظیاوثکهيیاقيؿهبااوح٭كاْالؾواِٙالضهرا ه٩ًّلوهرا هحّلبكگمییؿهاویث.٠٭یل١٨یا ه٩ًّیلهمیاو.1

كیىهكجبهبهج١بییكج١٨ا ه٩ًّلیکیالهكاجبص٠ا ی٠٭لباٌؿ.٘ى یههیهظ٭ی٭ثشىهكیه٩اق٪اوثکهآؼكیى٠٭لالولىل
کًؿ.اکهیاؾقِىقؼیا یهقا جصكؾؼیا یي٩ههی١ًیهكجب کههرا هحّلچًاوهالِؿقا(اوث؛

ام.٠ابؿیٌاهكوؾیيیمبهكهبكؾهاوحاؾاللمبهـکكاوثکهؾقایىبؽً الجىٔیعات٩ٌاهی.2
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ویهظا یثکلی٘ىقهكچًؿي٩هقايٍئاتوا٘ىاقبىیاقاوث  کىاوقايىبثبهِىق٠٭لیهبه»
کًؿوؾقوویٗ ظیا اجعیاؾبیاِیىق ِىق٠٭لیهقاالؾوقهٍاهؿههیج١٭لاوث:ؾقاّو هكاجب

«گكؾؾوهكیکالظیاالتقاهكاجیببىییاقاویثیابؿوپهالآو ؼال٪ِىق٠٭لیههی٠٭لیههی
1.(745، ص5757لیؾ) آهل ،  )ظىى

مهره  دهدزالمحأْلَین اُ اازا  »گىییؿ:ظکینویبمواقیؾقجىٔییط٘یكضؾومهالِیؿقاهی
، 5757)هالهاتؾی وابمویقی، «ات مشاهدة النفط ازباب األنواع باالِامة اإلَسالیة للكن عن بندٍ كلیلا

.ی١ًیؾیؿگاهِؿقا محؤ هیىپیكاهىواؾقاککلیاتایىاوثکهي٩هباأیا٨هاٌیكا٬یهبیه(352، ص7ز
ییىيکیاتقاییاؾآوقکًیؿ.ویؾقج١لی٭یهبیكهًٝىهیهااقبابايىاٞ اقبابايیىاٞقاالؾوقهٍیاهؿههی

جىايؿبههى١٬یثوشىؾ٠٭لیبكوؿوظحی٠٭لبىیٗ.ي٩یهال٘كیی٫همییىٌىؾ:ي٩هايىاوهیهی
کًؿ.پهيباییؿاویحب١اؾکیكؾیابؿیاـواتيىقیقاهٍاهؿههیویژگیاوثکهبااقبابايىاٞاجّا هی

یابًیؿ.ال٘ك٨یی ؾوقینقاههیکه٬ىایاؾقاکیکههعؿوؾبهایىشهايًؿ چیىيیهبیهآوظٝییكه٬یؿ
کهبیىي٩هوؼؿاويؿهن٨اِلههکايیيیىث.بیااییىهکايیبیىي٩هوهألأ٠لیوشىؾيؿاقؾ؛چًاو

کًؿ يبایؿايحٝاقّ٘یهىا٨ثؾاٌیث.پیهٌىؾي٩هـواتيىقیقاهٍاهؿههیو٧ِ و٬حیگ٩حههی
ظاشبیبیىي٩هوـواتيىقیوشىؾيؿاقؾ .(353-352، ص7، زتوهم)٠مال 

ؾايیؿ.بیااییىج٩یاوتکیهج٭یآهلیؾیؿگاههالِؿقاقاهمیاوؾییؿگاهاٌیكا٬یاوهیهیكلاهعمؿ
 .(714-713، ص7، ز5734)آهل ، ؾايؿهالِؿقاایىهٍاهؿهقا٠ىُب١ؿهی

كکیكؾها ًیىٞج٩ىییقابیهقّبکلییيکحه٬ابلجىشهؾقایىبؽًایىاوثکهظکیینویبمواقی
اوث.ایىج٩ىیكهكچًؿ٤لٗيیىث  کىایىياقویاییقاؾقؼیىؾؾاقؾکیهجًهیاؾقهیىقؾکلییات

ات الوًػه٩اهینکلیکهبىیاقیالٌىؾ؛چكاکهايىاٞ ياٜكبههاهیاجًؿ ؾقظا یشاقیهیهاهىی
٤یكهاهىیهىحًؿ؛هرلوشىب اهکاو ج٥یكو....

بًابكایىج٩ىیكؾقوثقاشٟبهيیكيهالِؿقاایىاوثکهالؾیؿگاهاوهىً٘یوشیىؾؾاقؾکیه
و٠اءهىشىؾیث٠٭لیهمهکلیاتاویث؛ا٠ینالایًکیهآوکلیی الویًػهاهییاتباٌیؿییا٨یى٪

گىیینا ١ا نهح٥یكوکلهح٥یكظاؾخ ؾقایًصاج٥یكوظؿوخو٠یا نکلییو٬حیهیهرالهاهیات؛
یهاالظیؿوخوج٥ییكو٠یا ن جًهیاه٩هىهٍیاوقاؾقکهیحًؿ.هكچًؿاکركايىاوهى کًًیؿ  کیى

ـهًی.چًاو ٠٭لیاوثيهؾقک  کهاٌاقهٌؿیه٭ّىؾهالِؿقا ؾقکوشىؾی 
                                                                                                                     

های٨ییي٩ىیهوتهیاِیىقهایـهًیوه٩هىهیيیىث.بلکهآيؾقایى٠باقت ِىقت«ِىق٠٭لیه»ه٭ّىؾالقوؿبهيٝكهی.1
يیاٜك«باِىق٠٭لییهاجعاؾ» ه١ًاوث.باایىو٧ِالؾوقیايمؾیک ؾقهىقؾِىقـهًیهبیهکهج١بیكهٍاهؿايؿ؛چكاشىاهك٠٭لیه

یثوشىؾيیؿاقؾ.ؾقایًصیايییماوثکههیچٌائبهوهاي١یبكایقإقوٜهىقهعٓپكؾهقأییباهكئیؾقهى٘ىظٕىبیهبههىاشه
 گفٌث.هن١٨ا با٠٭لهاجعاؾ٬یاناوثکهؾقهىؤ جکّی٧وبی ياٜكبهاقجباٖبیاجعاؾ
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 گیزی   ًتیجِ

گفاقؾقاؾقاک٠٭لی ؾقؾاؼلهي٩ههىحًؿ؛يٝییكاؾقاکظىییوؼییا یوهایجؤذیكبكؼیهئ ٩ه
قوؿ.میکهجاهع٭٫يٍىيؿ ي٩هبههى١٬یثاؾقاک٠٭لیيمیوه

يامؾاقؾ.ي٭ًاوؾقاؾقاک٠٭لی بك٘ب٫هیكؾو١٨ا هئ ٩هؾییكکهؾقبیكووي٩هاوث ٠٭ل
يٝكیهايحماٞواجعاؾایىاوث:يىبث٠٭ل١٨ا باي٩ه همايًؿيىیبثؼىقٌییؿبیاچٍیناویث.

گیكؾؾ؛ئیههىشباي١کانِىق٠٭لیهآيهیابیك یىضي٩یههیی١ًیجابًيىق٠٭ل١٨ا بكِىقشم
ٌىؾ.کهؼىقٌیؿهىشبپیؿاییا ىاوواٌکا بكایچٍنهیهمچًاو

ايجابییؿ هحعیؿج٩اوتؾیؿگاههالِؿقاباابىویًاایىاوثکهي٩یهبیاِیىقجیکیهؾقآیًیه
هالِیؿقاه١ح٭یؿاویثي٩یهؾقگكؾؾيهایًکهآوِىقتبیایؿووپههعىٌىؾ.ؾیییكایًکیههی

ٌىؾ.ایىاجعاؾ بؿیىه١ًايیىثکهؾوٌیء ییکٌیشٌیىيؿ.اؾقاک٠٭لیبا٠٭ل١٨ا هحعؿهی
اوث.ٔمًاهالِؿقاوشیىؾ٠٭یل١٨ا اجّا واقجبا٘یؼاَبا٠٭لٌؿتبلکهاجعاؾبهه١ًای

ائمااوقاؾقایىه٭ّیىؾجیؿبیكؾايؿ؛چكاکه٠٭ل١٨ا ؾقايىبثبهي٩هؾاقایظیریث ٥یكههی١٨ا 
ي٩ىهاوث.ؼىؾیؼىؾهىح٭لو٨یکًؿ؛هكچًؿ٠٭ل١٨ا بههی

ـات هالِؿقاؾقهىؤ هاؾقاک٠٭لی٘كظیؾییكيیماقائهکیكؾهاویث؛بیؿیىيعیىکیهي٩یه 
هٍاهؿههیهصكؾ ىقیکًؿ.ایىال٬بیلهٍیاهؿهظٕیويىقايیه١٭ى قاؾق٠ا نه٩اق٬ات ٠ىُب١ؿ 

اوث؛ فاهح١ل٫به٬لیلیالا٨كاؾاوث.
ـاجیؼىؾالوىیبكؼی٨یلىى٨اوهیىقؾايکیاق يحیصهایًکههاهیثج١٭لکهبكظىبپیچیؿگی
وا٬ٌٟؿ الوىیبكؼیؾییكال٨یلىى٨اوجىشیهوجعکیینگكؾییؿ.اییى٨یلىیى٨اويؽىیثشیىهك

آ٨كیًیآوقاؾقپیكوفه١٨ا ياهیؿيؿووپهي٭٠ً٭اليیهىح٭لالي٩هقااذباتکكؾيؿوآوقا٠٭ل
 ج١٭لؾقواظحی٨كاجكاليٝامهاؾیج١كی٧گكؾییؿ. یفاواقهاؾقاک٠٭لیجبییىيمىؾيؿ.ؾقایىيٝام

ياپیفیك٠ًیىاویکییال یىالمشیؿاییياپفیكیآويٍؿ بلکهبیهجًهاهىشبجىشیهپیكاوحییالهاؾهيه
 ٠٭لی عاٚگكؾیؿ.اؾقاک
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