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 چىیذُ

 
ّی یا ػذم تٌاّی اتؼاد ػـالن، اهىـاى ٍرـَد رـضء     هَهَع ًاهتٌاّی تالفؼ  وِ هؼاهلی ّوچَى تٌا

الیتزضی، اهىاى ٍرَد ًاهتٌاّی ؿیء، تٌاّی یا ػذم تٌاّی صهاى ٍ حَادث گزؿـتِ، ٍ تؼلؼـ  دس   
ؿَد، اص دیشتاص هَسد تَرِ ٍ ارتال  اًذیـوٌذاى تَدُ اػت. تشری  ػلؼلِ ػل  ٍ هؼالل  سا ؿاه  هی

ای ًلـض ادلـِ    اًـذ. ػـذُ   ی تش اهىاى آى، تشاّلٌی الاهِ وـشدُ اص آًاى تش اهتٌاع ًاهتٌاّی تالفؼ  ٍ تشر
ّـای وـاًتَس پزیشفتـِ ؿـذ وـِ       اًذ. دس پـی تـالؽ   ًشفلي سا ًاتوام داًؼتِ ٍ دس هؼألِ تَلف وشدُ

ًاپـزیشیِ   ًاپـزیشی ٍ تلـولن   ًاهتٌاّی تالفؼ ، لات  احثات یا اتٌال هٌٌمی ًلؼت. تـا لثـَل تشّـاى   
هَهـَػی   اػتمالل آى اص سیاهلاتِ هتٌاّی، دس ًْایت، دس ًظشیِ اكـ  سیاهلاتیِ ًاهتٌاّی تالفؼ  ٍ 

هَهَػِ پزیشفتـِ ؿـذ. دس ایـي ًَؿـتاس،      هَهَع ًاهتٌاّی تِ ػٌَاى یىی اص اكَل ّا، اك  هزوَػِ
ػـالٍُ تــش ًـــاى دادىِ اػــتمالل ًاهتٌــاّی تالفؼـ  اص سیاهــلات هتٌــاّی، تشّــاًی رْــت احثــات   

ؿَد وِ تشاّلي سیاهلاتیِ اتٌـال   ؿَد. سٍؿي هی اّی تالفؼ  اساهِ هیًاپزیشیِ سیاهلاتیِ ًاهتٌ تشّاى
ًاهتٌاّی تالفؼ  اهاًٌذ تٌثلك، ًش  ٍ ٍػي، ػُلَّوی ٍ غلشُ(، تشّاى تِ هؼٌای هٌٌمـی آى ًلؼـتٌذ،   
تلىِ تٌْا رٌثِ تٌثلْی داسًذ ٍ دس كذد سٍؿي وشدىِ ّش چِ تلـتشِ لَاصمِ پـزیشؽ هفْـَم ًاهتٌـاّی    

 .ا دس ػایِ آى، تتَاى تِ لاتللت تلذیكِ اهىاى یا اهتٌاع ًاهتٌاّی تالفؼ  دػت یافتتالفؼ  ّؼتٌذ ت
  

ًاهتٌاّی تالفؼ ، تشاّلي سیاهلاتی، تؼلؼ ، حـذٍث صهـاًی ػـالن، تٌـاّی اتؼـاد،       :ٍاصگاى ولیذی
 .ًاپزیشی ًاپزیشی، تلولن تشّاى
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 همذهِ

ىاهی یا ٝؼ. تىاهی ابٞهاػ ٝهالم، امکهان ورهىػ رهقء که منائلی همچىن ت 1مىّىٛ وامتىاهی بال٦ٞل
الیتزقی، امکان ورىػ وامتىاهی ىیء، تىاهی یا ٝؼ. تىهاهی فمهان و صهىاػث اؾىهته و تنلنهل ػؿ 

ىىػ، اف ػیـباف مهىؿػ تىرهه و اعهتال٣ اوؼیيهمىؼان بهىػه امهت.  ملنله ٝلل و مٞالیل ؿا ىامل می
ػاوىؼ. متکّلمیه ٩ائل به امتىهاٛ وامتىهاهی  وؿؿی میبـعی ورىػ وامتىاهی بال٦ٞل ىیء ػؿ ٝالم ؿا ّـ

ـػه بال٦ٞل بىػه ـای امتىاٛ  ن ؽکـ ک ـ٥یه ػؿ احبهات  اوؼ. ٝؼه اوؼ اما اکخـ ٥الم٦ه ىـوٕی ب ای ویق اػله ٕه
ـػه  0۱۷۱ٕهظنب، ینصر  اوهؼ  امکان یا امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل ؿا واتما. ػاونهته و ػؿ منهؤله تى٩ه٤ ک

ِ  صاٍهل ؿا واىهی اف ای ػیگ . ٝؼه۳۱۳ٔص ـ٥یه ؿا ٍضیش ػاونهته و تىها٩ ـ، ٍىؿت مىٖ٪ی اػّله ٕ
. 0۶۴ٔ-0۷۶ ص0۱۴۵؛همننى ۱۷۴-۲0۳ ص0۱۴۰ٕک،يننت اوؼ  م٦هههى. وامتىههاهی بال٦ٞههل ػاونههته

ای که ػؿ ٕىل تاؿیظ و ػؿ وتیزه مماؿمت و کىىو ػاويمىؼان بقؿگ و بنهیاؿی اف مت٦کهـیه  مـمایه
ـػ وؿی ؿا به ایه وتیزه ؿماوؼ که وامتىاهی بال٦ٞل، ػؿ صىفه ؿیاّیات ٩ابل احبهات  2ىؼه بىػ، کاوتىؿ ا

ـاهیىی ٥لن٦ی و االهیاتی ١ٔیـ ؿیاّیاتیٓ،  ٥ـیىو  یا ابٖال مىٖ٪ی وینت. البته کاوتىؿ با تمنک به ب
ـهان ىؼه می وامتىاهی ىیء ؿا امـی ّـوؿی و وا٩ٜ ؿیاّهیاتی   3واپهؾیـی   ػاونت. بها ؿوىهه ىهؼن ب

 ,Forster, 2003, P: 209; Hrbacek, Jech, 1999ٕبال٦ٞل و امت٪الل  ن اف ؿیاّهیات  متىهاهی  وامتىاهی

                                                                                                                     
وامتىاهی بىػن واٙـ بهه اىهیاء اف صیهج کّمیهت امهت؛ اٝهم اف کهّم مى٦َهل ٔماوىهؼ  ػؿ ایه وىىتاؿ،« وامتىاهی بال٦ٞل»مىٚىؿ اف  .;

ـهان پهؾیـی ورهىػی وامتىهاهی کهه  وامتىاهی ىیءٓ و کّم متَل ٔماوىؼ عٖی وامتىاهی یا رنمی وامتىاهیٓ. البته اهمیت بـؿمهی ب
 "بنیٔ الض٪ی٪  کل األىیاء و لیل بيیء مىها" امت ویق پىىیؼه وینت. 

2. Cantor Georg (1874-1918). 
ـهان»مىّىٝی، وه عهىػه ٩ابهل احبهات باىهؼ و وهه و٪یْهو، اهقاؿه  ای که ػؿ یک ػمتگاه اٍل ٕب٨ تٞـی٤، به اقاؿه .= « واپهؾیـ ب

ـهان می مىّىٝی ورىػ وهؼاؿػ کهه بتهىان ػؿ   واپؾیـی  وامتىاهی بال٦ٞل ػؿ ایىزا ایه امت که هید ػمتگاه اٍل اىییم. البته مىٚىؿ اف ب
ـػ. ػؿ بنیاؿی اف متىن به رای واژه   ن، ـهاوی بـ وامتىاهی بال٦ٞل ا٩امه ک ـهان»ب ٓ undecidable« ٔواپؾیـ تَهمیم»اف واژه « واپؾیـ ب

ـهان»ىىػ. ػؿ ایه م٪اله، اف واژه  امت٦اػه می ـػ. unprovable« ٔواپؾیـ ب  ٓ امت٦اػه عىاهیم ک
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P.71; Abian, LaMacchia, 1978; Mendelson, 1956ٔـاوزا. ػؿ وٚـیهههه اٍل مىّهههىٝی  ، مههه
ـ٥ته ىؼ. به 2مىّىٛ وامتىاهی ، اٍل1ها مزمىٝه ـاهیىهی  3ٝىىان یکی اف اٍىل مىّىٝه پؾی ـایه ب بىهاب

ـاهیه ؿیاّهیاتی ماوىؼ نهامته و ب٪یهه به می، مه لَّ ، همگهی اف لضهاٗ مىٖ٪هی 4تٖبی٨، ٕـ٣ و ومٔ، مه
ـاهیه ا٩امه مغؼوىىؼ و ویافی به بـؿمی اٝتباؿ تک تهک  وهها بهه ىهؼه و یها  ٕىؿ رؼاااوهه وینهت. به

ـهان بهه مٞىهای مىٖ٪هی  ن وینهتىؼ، بلکهه تىهها رىبهه  ـاهیىی اف ایه ػمت که ػؿ  یىؼه ا٩امه ىىوؼ، ب ب
ـ  لىاف.  پؾیـه م٦هى. وامتىاهی بال٦ٞل هنتىؼ تها ػؿ  ـػن  هـ چه بیيت تىبیهی ػاؿوؼ و ػؿ ٍؼػ ؿوىه ک

 مایه  ن، بتىان به ٩ابلیت تَؼی٨  امکان یا امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل ػمت یا٥ت. 
ـاهیه ا٩امه اف وزاکه ػؿ بیه مت٦کـیه مٞاٍـ، ٝؼه ىؼه بـ امتىهاٛ وامتىهاهی  ای ٍضت بـعی اف ب

ـ٥تهبا و بْٞی ویق اػله مىرىػ ؿا واتمها.  Craig, 1979; Craig, Smith, 1995, P.97-99ٕٔاوؼ  ل٦ٞل ؿا پؾی
ـػه و همچىیه بنیاؿی ویق بهؼون اىهاؿه  ۳۱۳ٔ ص0۱۷۱ٕهظب، یصر  اوؼ  ػاونته و ػؿ منؤله تى٤٩ ک

ـهان ـاهیه ؿیاّهیاتی  واپؾیـی  ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل به بـؿمی ٍضت یها مه٪م بـعهی اف  به ب به
ـػافوههؼ  ىههؼه بههـ امتىههاٛ وامتىههاهی بال٦ٞههل می ا٩امه شترنو؛خنن،رم0۱۶۳شترن ؛ؿ،لننب0۱۶0ٕکهًعنن،ل پ

ـهان ، ؿوىههه می0۱۷۲ٔ؛شتزعوحعنننً، 0۱۶۶ههس ظننؼند  واپههؾیـی  ؿیاّههیاتی   ىههىػ کههه مىّههىٛ ب
ؿو، ػؿ ایه وىىتاؿ ػؿ ٩نهمت  یهوامتىاهی بال٦ٞل مىؿػ ٦١لت و یا ىایؼ اوکاؿ  وها وا٩ٜ ىؼه امت. افا

ـهان ـهاوی بـ ب ، بهه وٚهـ بـعهی 1کىیم. ػؿ ٩نمت  واپؾیـی  ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل ا٩امه می ػو.، ب
 ای کىتاه عىاهیم ػاىت.  اف مت٦کـیه ػؿ باب وامتىاهی بال٦ٞل اىاؿه

 هسألِ ًاهتٌاّی . 1

 ن  واصؼ مىرىػ باىىؼ و ػؿ ٝیه صال اْٝهای ٕىؿی که همه  وها ػؿ  ای اف اىیاء به  یا ورىػ مزمىٝه
و ب٪یهه اٝهؼاػ متىهاهیٓ بیيهتـ باىهؼ، ممکهه امهتب  1222، 122 ن اف هـ تٞهؼاػ متىهاهی ٔمخهل 

 های مىرىػ ػؿ کیهان چىؼتامتب  متاؿه
اؿمٖى مٞت٪ؼ امت ورىػ وامتىاهی بال٦ٞهل ىهیء کهه مزتمهٜ ػؿ ورهىػ باىهىؼ، مضهال امهت 

ـایىؼ ت٪نهیم یهک پهاؿه0۰۱ٔ-0۰۲ ص0۱۵۶ى ؛هم0۰1-0۰۲ ص0۱۴۱ٕتزظـى  ـایه وی ٥ عٔ ؿا  . بىاب
                                                                                                                     

1. Axiomatic set theory.  
2. Axiom of infinity.  

ٝىىان  مىّهىٛ وامتىهاهی، و٪هیِ  ن ؿا بهه تىان به رهای اٍل اف ؿیاّیات متىاهی، می« وامتىاهی بال٦ٞل»البته با تىره به امت٪الل  .=
ـ٥ت. مافااؿی ایه ػمتگاه  رؼیؼ ویق ماوىؼ مافااؿی ػمتگاه اٍل اٍل  مىّىٝی  ؿایذ امت.  مىّىٛ پؾی

ـهاوی امت که ػؿ  ن،  .< ـهان ؿیاّیاتی، ب ـاؿ می« تکّمی»ب ـاهیه مٞمهىاًل اف واژه مىؿػ اؿفیابی و م٪اینه ٩ ـػ. ػؿ ایه ب ههایی مخهل  ای
، «ّهـب»، «ت٦ـیه٨»، «رمهٜ»، «ٕهـ٣»، «ومهٔ»، «تهـ بقؿگ»، «تـ کىچک»، «بیيتـ»، «کمتـ»، «مناوی»، «م٪ؼاؿ»، «ٝؼػ»
 ىىػ.  و ماوىؼ  وها امت٦اػه می« ت٪نیم»
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ػاوؼ، وه وامتىهاهی بال٦ٞهل. ابهه مهیىا ورهىػ  ٍىؿت وامتىاهی الی٪٦ی یا وامتىاهی بال٪ىه ممکه می به
تبنىظننً، ػاوهؼ ٔ میوامتىاهی بال٦ٞل اف مىرىػات ماّػی که مزتمهٜ ػؿ ورهىػ باىهىؼ ؿا ١یهـممکه 

ـػ ؿا  ما ػؿ ٝیه صال، وی وههآ. ۰0۰ ص0ق ج0۲1۲ تىها ورهىػ وامتىهاهی بال٦ٞهل اف مىرهىػات مزه
ـهان ورىػ ػاؿػ  ػاوؼ، بلکه بیان می مضال ومی  . ۰۲۴ٔ ص0۱۵۷ٕهمى کىؼ که بـ وامتىاهی بىػن  وها ب

و اکخـ ٥یلنى٥ان منهلمان، بهه تبهٜ ابهه مهیىا 0۲۵ٔ ص۰ق ج0۲01ٕطدزتلدیىشنستش  مالٍؼؿا 
٥ٞلیت همهه اْٝهاء، »ػاوىؼ که مه ىٓـ  ای وامتىاهی اف اىیاء ؿا ػؿ ٍىؿتی مضال می ورىػ مزمىٝه

ـّت  اْٝاء ونبت به یکؼیگـ ٓ  « ارتماٛ ػؿ ورىػ و ت ٜ  ىهـ ارتمهاٛ ػؿ »مضّ٪٨ باىؼ. ایيان با وّه
ـػه و ػؿ وتیزهه ، ملنله «ورىػ ـه وامتىهاهی مضهال عهاؿد که   ای وامتىاهی اف صىاػث اؾىته ؿا اف ػایه
ـکت و فمان ؿا ممکه میبؼون  ـػه   ١اف، بىػن  ص ـّته  وها. به ػاوىؼ. ١البًا ػؿ ایهه مبضهج اف ػو وهىٛ ت

ـّت  میهان ٝلهت و مٞلهىلٓ. ایيهان بهه  می ـّت  ٕبٞی ٔت ـتی  بیه ارنا.ٓ و ت ـّت  وّٞی ٔت ىىػ: ت
ـّت ، مزمىٝه ـه  هایی ماوىؼ مزمىٝهه کمک ىٓـ ت ػ ؿا اف ػایه ـّ  وامتىهاهی بال٦ٞهل اف مىرهىػات مزه

-۰۲۴ ص0۱۵۷؛تبنىظننً، 0۵۵-0۵۶ ص0۱۶۱تلدیىشنستش  ٕلـبکىىؼ  وامتىاهی مضال عاؿد می
ٍىؿت بال٦ٞل و مزتمهٜ ػؿ  ااـ ارقاء به»٥ـمایؼ  . اما مغه ٝالمه ٕبإبایی ػؿ ایه باؿه که می۰۲۳ٔ

ـّتبی میان  وها وباىؼ مضالی الف. ومی ف مىرهىػاتی کهه  یؼ، ماوىؼ تٞهؼاػ وامتىهاهی ا ورىػ باىىؼ اما ت
ـاؿ وینت هید ـ٩ ، اىیهای ایهه ۰۰1ٔق ص0۲۰۲ٕؿب،ؿبن،ی، « اىوه ؿابٖه ّٝلیت و مٞلىلیت میان  وها ب

ـّته   ی الف. ػاونهته و ت ـّته  ٕبٞهی ؿا ىهٕـ ـای امتضاله تنلنهل، ىهٓـ ت مٖل  امت که ایيان ب
ـایه او ورىػ ملنله وّٞی ؿا کا٥ی ومی اْٝاء، ارتمهاٛ  وهها ای که ػاؿای مه ىٓـ ٥ٞلیت  ػاوؼ. بىاب

ـّت  وّٞی باىؼ ؿا ممتىٜ ومی ٕىؿ مخال، اف وٚـ ایيان ورىػ وامتىهاهی بال٦ٞهل مهتاؿه ػؿ  ػاوؼ. به و ت
 ٝاَلم، مضال وینت.

ـای امتضاله وامتىاهی بال٦ٞل  ـػه ؽکهـاف ىـوٕی که ابه میىا و پیـوان او ب اوهؼ، متکّلمهیه تىهها  ک
ـوؼ. بهه وٚهـ ایيهان، ورهىػ ؿا می«ٓ ٥ٞلیت اْٝاء»ىٓـ وغنت ٔیٞىی  ای وامتىهاهی  مزمىٝهه پؾی

ـّتبهی بهیه  وهها ورهىػ  بال٦ٞل اف اىیاء مضال امت؛ صتی ااـ اْٝاء مزتمٜ ػؿ ورىػ وبىػه و هید ت
 وؼاىته باىؼ.

ـاهیه هيت فاػه  ملی هید اهّٰلل صنه  یت ـمهی، مهیؼ  کؼا. اف ب می، ال. أل٦هی، ته هلَّ ااوه تٖبیه٨، مه
نامته، تغ ـ٩ىؼی، مه اوؼ ؿا تمها.  لیٌ و ٝـىی که رهت احبات تىاهی ابٞاػ ٝاَلم مهاّػه ا٩امهه ىهؼهمم

ـػ  وؼاونته و ػؿ وهایت، وامتىاهی بىػن ابٞهاػ ٝهاَلم مهاّػه ؿا می . 0۶۴ٔ ص۲ ج0۱۵۷ٕظنبصوتز  پهؾی
ػاوىؼ، بلکه با تمنک به ١یهـ متىهاهی  تىها ورىػ وامتىاهی بال٦ٞل ىیء ػؿ ٝالم ؿا مضال ومی ایيان وه

ػاوىهؼ. بیهان ایيهان  ىػن ص٨ تٞالی، ورىػ وامتىاهی ىیء ػؿ ٝالم رنماوی ؿا مض٪٨ و ّـوؿی میب
 چىیه امت: 
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اهلل تؼبلی ٍ خٌَز الْی تسثط  مالئکةثبیس زض وثطت أضؼِ ػملیِّ ٍ توبیع اًَاض ًَضیِّ ٍ تؼسز »

ّرَ  وطز وِ ثسٍى هظبّط ٍ هدبلی کگًَِ وثطت زاضًس تب هٌتْی ضَی ثِ ایي حمیمرت ورِ   

االٍل ٍ اآلذط ٍ الظبّط ٍ الجبعي، ٍ اٍ صوس حك ریط هتٌبّی است ٍ ولوبت اٍ وِ اعَاض ٍ 

ضئَى اسوبئی اٍ ّستٌس، ریط هتٌبّی است، ٍ اظ ایٌدب اًتمبل یبثی وِ ولوبت ػبلَن خسروبًی  

 (.510، ظ1365ظازُ آهلی،  )حسي« ًیع ریط هتٌبّی است ٍ تٌبّی اثؼبز ثِ تجبّی است

نامته و تٖبی٨ که ػؿ  وهها اف م٪هؼماتی ؿیاّهی امهت٦اػه الله مَب  یت می، مه لَّ ـاهیه مه اس یقػی، ب
ػاوىؼ. به ٝ٪یؼه ایيان، اصکها. ؿیاّهی مغهتٌ بهه م٪هاػیـ  ىؼه امت ؿا ػاؿای یک اىکال واصؼ می

. ۰۵۵ٔ ص0۱۷۱ٕهظنب، ینصر  متىاهی امت و تٞمیم ایه اصکا. به صىفه وامتىاهی ٍهضیش وینهت 
عإـ  تىها بـ امىؿ مضؼوػ و متىاهی رایق باىؼ و امىؿ وامتىاهی به« ٝؼػ»  که ٍؼ٧ ایيان ایه مٖل

ـوؼ ؿا ممکه ػاونته و ایه ؿا تؤییؼی بـ ایه مٖله  می ـاؿ وگی ػاوىهؼ  وامتىاهی بىػويان مٞـوُ ٝؼػ ٩
ـاهیه ا٩امه0۷1ٕٔهم،و ص، امـی اٝتباؿی امت «کم»که  ىهؼه بهـ ابٖهال  . امتاػ مَباس یقػی اکخـ ب

ها َهجاِل هاع   ه للمًالش»ػاوؼ:  تنلنل ؿا ٩ابل مىا٩يه می . ایيان ػؿ م٪ها. 0۶۷ٕٔهم،و ص« في ُعلِّ
تمّنک به مٖل٨ بىػن ٥اٝلیت عؼاووؼ متٞهال و مهـمؼیت ٥هیِ و ػوا. رهىػ او رههت »اىکال به 

ؼ. ٝاَلم و و٦ی مبؼأ فماوی اف  ن ـهان بـ ٩  اف صیهج فمهان  ٥ـمایىؼ: مضؼوػیت ٝاَلم ارنا. می« ا٩امه ب
ـاکه صّزت بـ ٝؼ. وامتىاهی بىػن  ن ا٩امهه ىهؼه  عإـ ؽات عىػه می یا اف صیج مکان به باىؼ؛ چ

 .  ۳۱۱ٔ-۳۱۳ٕهم،و صعإـ امناک وار  تٞالی اف تىمٞه  ن و ا٥اّه بـ  ن  امت، وه به
ـاهیه ا٩ا اما ایيان ػؿ امتؼؿاک اف ایه مٖل  و ػؿ اٙهاؿ وٚـ وهایی می ىهؼه بهـ  مه٥ـمایىؼ کهه به

ـایه تها فمهان ػمهت ـههاوی ٩هإٜ  احبات تىاهی ابٞاػ و تىاهی فمان مغهؼوه هنهتىؼ. بىهاب یابی بهه ب
 باینت ایه ػو منؤله ؿا ػؿ ب٪ٞه امکان اصتمالی با٩ی اؾاىت. بیان ایيان چىیه امت:  می

هًااهع الصهااو، فًارز  لشى لد عسفن لداىز الباساهيى عاى إتباام هًااهع ا بعاا  و»
ع یرو يا عًهما لائن البسهاو، و اللا  المساوعاو لفع بمع المسألويى )همدا،،  «اإلهشاو، حوَّ

 .  (535ص

ـهان   یت الله رىاػی  ملی ػؿ احبات امتىاٛ تنلنل ػؿ ملنله ٝلل ؿا عهالی اف « ٕـ٣ و ومٔ»ب
ـههان تٖبیه٨ ؿا ػؿ ٔ ۰۷ ص۱ بخن ۰ ج0۱۶۴ٕجنىتر آهلن، اىکال وؼاونته امهت  . امها ٍهضت ب

ـ٥ته ىـوٓ مهٍىؿت تض٪٨  ـّته  اْٝهاء پؾی -۴۱ٕهمن،و صاوهؼ  ااوه ٥ٞلّیت، ارتماٛ ػؿ ورىػ و ت
ـهان تٖبی٨، ىهٓـ ورهىػ  . به ٝ٪یؼه ایيان، ػؿ به۱0ٔ ی الف. و ّهـوؿی «اّتَهال»کاؿایـی ب ، ىهٕـ

ـهان تىان احبات امتضاله ورىػ بی ـایه ایه ب وهایت رنم  متىاهی ؿا وؼاؿػ. بیهان ایيهان ػؿ  امت و بىاب
 باؿه چىیه امت: ایه 
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تحطیط ثطّبى تغجیك ٍ هبًٌس آى ثطاسبس اتّصبل خسن عجیؼی ٍ حدن عجیؼی ٍ حدن تؼلیوی »

ٍ سغح ٍ ذظ است. ٍلی ثط هجٌبی تطوّت خسن عجیؼی اظ شضات ضیع اتوی، ًِ خسرن عجیؼری   

ثبضس ٍ ًِ حدن ٍ خسن تؼلیوی ٍ ًرِ سرغح ٍ    عَضی وِ هحسَس است هَخَز هی هتصل آى

ّطگع شضّات گسیرتِ اظ یىسیگط، ثب تضبضیس ًبهحسَسِ ذَز اخربظُ ػرطٍ    ًِ ذظر ظیطا 

حدن هتصل، سغح هتصل ٍ ذظ هتصل ضا ًرَاٌّس زاز. لْطاً ّریچ ثعؼرس هتصرلی ػربض  آى     

ورسام ثرِ    ای ثعؼْسِ هتصلِ ذربظْ ذَاّرس ثرَز. لریىي ّریچ      ضَز. الجتِ ثطای ّط شضُ شضات ًوی

ای ًبهتٌبّی ثبضٌس، زلیلری ثرط اهتٌربع آًْرب      رتِزیگطی هتصل ًیستٌس ٍ اگط کٌیي شضّات گسی

ًرَاٌّس ثَز، ّطکٌس ثطّبى تغجیك تبم ثبضسر ظیطا ثطّبى تغجیكْ هجتٌی ثط اتصبل اخعاء است 

ٍ آى پیَستگی هعتََلّغْ فمظ زض ٍّن است ٍ زض ذبضج، حدن ٌّسسی، سرغح ٌّسسری ٍ ذرظ    

« ر ًِ هتٌبّی ٍ ًِ ًبهتٌربّی ٌّسسی خع زض هحسٍزُ ذَز شضات ضیع اتوی اصالً ٍخَز ًساضز

 (. 152)ّوبى، ظ 

ایيان پل اف پؾیـه تىاهی ابٞاػ ٝاَلم، ػؿ ٍؼػ تبییه ؿابٖه بیه تىهاهی ابٞهاػ و وامتىهاهی بهىػن 
 ٥ـمایىؼ:  ٥یِ عؼاووؼ متٞال بـ مؼه و چىیه می

ِ     ثیي تٌبّی اثؼبز ٍ تٌبّی فیض ذساًٍس ّیچ»  گًَِ استلعام یب تالظم ٍخرَز ًرساضز، ًرِ آًىر

هؼتمس ثِ ػسم تٌبّی فیض ٍاخت است تَاى افتبء ثِ ضطٍضت ػسم تٌبّی اثؼبز ضا زاضز ٍ ًِ 

ثبضس، لسضت افتبء ثِ ضطٍضت ػرسم تٌربّی فریض     آًىِ هؼتمس ثِ اهىبى ػسم تٌبّی اثؼبز هی

ذسا ضا زاضاست. ثعؼس ّط خسوی هتٌبّی است، لیىي فیض ذساًٍرس ًبهحرسٍز اسرت ٍ ػرسم     

ػبلَن ػمل ٍ ػبلَن هثبل هحمّك است، ثلىِ زض ػربلَن عجیؼرت ًیرع هحمّرك     تٌْب زض  تٌبّی فیض ًِ

عَض  صَضت اَخْطام هحسٍز هتسضّج زض گستطُ ظهبى ًبهحسٍز، ٍ ذَاُ ثِ ذَاّس ثَزر ذَاُ ثِ

 (. 155)ّوبى، ظ« اخسبم هتٌبّی اظ لحبػ ثعؼس ٍ ًبهحسٍز اظ لحبػ ػسز

ت که  یت الله رىاػی  ملهی ورهىػ تٞهؼاػ هـچىؼ که ٩نمت پایاوی و٪ل ٩ىل ٥ى٧، بیاوگـ  ن ام
ؿمؼ که وٚـ وههایی ایيهان امهتضاله ورهىػ  ػاوىؼ؛ اما به وٚـ می وامتىاهی رنم  متىاهی ؿا ممکه می

ـا که ایيان ػؿ ؽیهل  ٝىهىان   ، «ػلیهل امهتضاله وامتىهاهی ىهیء مهاػی»وامتىاهی ىیء ماػی باىؼ؛ چ
رنا. ؿا منتلق. وامتىاهی بىػن مکان ػاونته که به پؾیـه وامتىاهی ىیء ماػی و ٩بىل امتىاٛ تؼاعل ا

. به ٝ٪یؼه ایيان، وامتىاهی ۱۳۱ٔ ص0۴ ج0۱۷۳ٕجىتر آهلن، ٝ٪یؼه ایيان ػلیل امتىاٛ  ن تا. امت 
ىیء ویافمىؼ به ورىػ وامتىاهی ٝلت امت و ایه امهـ مىزهـ بهه تنلنهل ػؿ ملنهله ٝلهل یها تٞهؼػ 

ـػ، ىىػ که هـ ػو مضال امت. ػ مـملنله می ؿ وتیزه ورىػ وامتىاهی ىهیء، چهه مهاػی و چهه مزه
 .  ۱۳۱ٔ-۱۳۲ ص0۴ ج0۱۷۳ٕجىتر آهل، مضال امت 
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وامتىهاهی »صاکم بىػه امهت کهه  1ػؿ م٢ـب فمیه، ػؿ ٩ـون ومٖی ایه ىٞاؿ بـ ٥لن٦ه مؼؿمی
 ٓ. ایه وّٜ، ػؿ ػوؿه ؿونهاول ههم ت٢ییهـ چىهؼاویinfinitum actu non daturبال٦ٞل ورىػ وؼاؿػ ٔ

ـػ.   وک
ـایان بـعی اف تزـبه کّلی کىهاؿ  ؿا بهه« وامتىهاهی بال٦ٞهل»باینهت م٦ههى.  مٞت٪ؼ بىػوؼ که می 2ا

ـاهق ومی ـاکه مها ه ـایان  تهىاویم ػؿ ٝمهل و تزـبهه بها  ن مىارهه ىهىیم. صتهی تزـبهه اؾاىت؛ چ ا
ـإی ـ  اوگلینی ٝ٪یؼه ػاىتىؼ که می ا٥ ـهیق کهـ ت ػ. بها ورهىػ باینت اف تما. ٍَىؿ مغتل٤ وامتىاهی پ

ـػ می ایىکه اؿمٖى اصناك می ٞؼ ؿا به ک پؾیـ بؼاوهؼ،  ٍهىؿت وامتىهاهی بهال٪ىه ت٪نهیم تىاوؼ فمان و به
ـکلی ـ٥تىؼ.  وها ٝ٪یؼه ػاىتىؼ که م٦هى. وامتىاهی چیهقی امهت کهه  4و هیى. 3ب صتی ایه وٚـ او ؿا وپؾی

ـایهان مه ػهیم. اما پامهظ  وا٩ٜتىاویم و هم بایؼ  ن ؿا کىاؿ بگؾاؿیم و بؼون  ن کاؿ ؿا اػا هم می ایهه  5ا
تهىاویم  ن ؿا تزـبهه و یها تَهّىؿ کىهیم.  تىاویم م٦هى. وامتىهاهی ؿا ب٦همهیم؛ ااـچهه ومی بىػ که ما می

مٞت٪ؼ بىػ که ایؼه وامتىاهی تىمٔ عؼاووهؼ ػؿ ػؿون و ؽههه مها رامهافی ىهؼه امهت. ػؿ  6ػکاؿت
ـاهیه او بـ احبات  .Craig, 1998, vol. 4, Pٕورهىػ عؼاووهؼ امهت  ص٪ی٪ت، ایه امـ، اماك یکی اف ب

773-775ٔ.  
ـاکه مهه تها اف چههاؿ  اف اهمیت ویژه 7ػؿ ٥لن٦ه کاوت« وامتىاهی»مىّىٛ  ای بـعىؿػاؿ امت؛ چ
ـ٥یىی صکم رؼلی ـػه و مهىؿػ بـؿمهی  که او ػؿ کتاب 8الٖ های و٪ؼ ٝ٪ل مضِ و تمهیؼات مٖـس که

ـاؿ ػاػه امت، منت٪یمًا مـبىٓ به منؤله  0۱۴۵؛همنى ۱۷۴-۲0۳ ص0۱۴۰ٕک،ينت وامتىاهی امهت  ٩
ـ٥یه می پل اف بیان ایه چهاؿ ٩ْیه رؼلی . وی0۶۴ٔ-0۷۶ص ػؿوا٩ٜ ااـ وّ٪هاػی وهااقیـ »اىیؼ:  الٖ

ـاق به ٕـی٪هه رقمهی مٞمهىل  عىػ ؿا واػیؼه اوگاؿیم، تْاػ ػوؿ اف اوتٚاؿی پیؼا می ىىػ که ؿ٥ٜ  ن ه
ـاکه می ؿا بها ػالیلهی بالنهىیه بهؼیهی و  10«وّٜ م٪ابهل»و هم  9«ّٜو»تىان هم  ممکه وینت؛ چ

                                                                                                                     
1. Scholastic philosophy. 
2. Empiricist.  
3. Berkeley George (1685-1753). 
4. Hume David (1711-1776). 
5. Rationalist. 
6. Descartes  René (1596-1650). 
7. Kant Immanuel (1724-1804). 
8. Antinomy.  
9. Thesis. 
10. Antithesis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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ـػ، و بهؼیه مهان  واپؾیـ ه که مه عىػ ٍضت همه  وها ؿا تْمیه مهی واّش و عؼىه کىم ه احبهات که
 0۱۴۵ٕهمنى ...« ورىػ  مهؼه امهت  بیىهؼ کهه ػؿ عهىػه، ٝلیهه عهىػه ػو ػمهتگی بهه ٝ٪ل می

   0۶۶ٔ.1ص
ای بهه  مىا٥ه٨ بىػوهؼ. اهاوك ػؿ وامهه 2ػهم با ػیؼااه ااوك٩ـن وىف ػاوان مت٦کـیه و ؿیاّیاکخـ 
ـػن اف صؼوػ، به مها   بیان می 3ىىماعـ کىؼ که وامتىاهی چیقی وینت، مگـ  وچه که هىگا. ٍضبت ک

 کىؼ:  کمک می
ػٌَاى یه کیع وبهل ٍ ثبلفؼل ورِ ّطگرع زض ضیبضریبت هدربظ       هي هربلفن وِ ًبهتٌبّی ثِ»

تٌبّی فمظ ضاُ ٍ ضٍش سري گفتي استر هؼٌبی صرحیحِ ثرَزىِ   وبض گطفتِ ضَز. ًبه ًیست ثِ

ِ   ضًَس. زضحبلی ّبی هؼیي ّوَاضُ ًعزیه هی یه حس وِ ًسجت صرَضت   وِ ثمیِ هدبظًرس ثر

 (. Dauben, 1979, p. 120« )ًبهحسٍز افعایص یبثٌس

ؿ ٩هـن و کهاوتىؿ ػ 4ػؿ صىفه ؿیاّیات، با بىلقاوهى« وامتىاهی بال٦ٞل»تاله رّؼی و مئّحـ ػؿ باب 
ـػافػ و  ابتؼا به تٞـی٤ وامتىهاهی می نممهمی نمیحامه " یحامقطوىفػهم ىـوٛ ىؼ. بىلقاوى ػؿ کتاب " په

تـ بهىػن اف ههـ  وامتىاهی یٞىی بقؿگ»کىؼ تا تىا٩ْات  ن ؿا پامظ ػهؼ. به ٝ٪یؼه وی،  مپل مٞی می
 ٓ. Russ, 2004, p.606« ٔکّمیت متىاهی  ممکه

ـػ و  ن ؿا تىمٞه ػاػ:  ی وامتىاهی ؿا پایهها کاوتىؿ ویق وٚـیه مزمىٝه  اؾاؿی ک

هرلرَقِ اظلری یرب ًبهتٌربّی هغلرك ورِ        ضَم ثیي یه ًبهتٌبّیِ ریط  ثٌبثطایي هي توبیع لبئل هی»

ط ثِ ذساًٍس است ٍ صفبت اٍ، ٍ یه هرلَقِ ًبهتٌبّی یب ثی بیت هطَث ًْ     ِ خرب زض   وِ ثبیرس ّور

، ثب تَخرِ ثرِ اػتمربز ضاسرد هري، تؼرساز ًبهتٌربّی        ثطای هثبل .عجیؼتِ هرلَق هَضز تَخِ ثبضس

ثبلفؼل اظ افطاز هرلَلبت، زض خْبى، ثِ ّوبى ٍضَش زض ظهیي هب ٍ ثِ ثیطتطیي احتوبل حتری زض  

 . (Cantor, 1932, P. 399)یبفتِ اظ فضب  اًساظُ زلرَاُ وَکه ]هتصل ٍ[ تَسؼِ ّط لسوت ثِ
ًرسرت، اظ ووربل هغلرك ثرَزىِ ذرسا ثرِ        یه استسالل، ثط پبیِ هؼٌب ٍ هفَْم ذساًٍس است.

                                                                                                                     
ـاهیه هـ ػو ٕـ٣  مضل وهقاٛ ؿا تْهمیه می وٚـ کاوت هبـعال٣  .; ـػ که ٍضت ب ـ٥تهه ىهؼ کهه  ه ػؿ پهی تاله ک ههای کهاوتىؿ پؾی
ـاهیه هـ ػو ٕـ٣ بإل امهت. اکخهـ ؿیاّهی پؾیـ و یا ابٖال اف لضاٗ مىٖ٪ی احبات« وامتىاهی بال٦ٞل» ػاوان مٞاٍهـ،  پؾیـ وینت و ب

ـهان ـ٥ته« بال٦ٞل وامتىاهی»واپؾیـی   واپؾیـی و تَمیم ب ـهان ؿا پؾی ـههاوی بهـ ب وامتىهاهی  واپهؾیـی  ؿیاّهیاتی   اوؼ. ػؿ ٩نهمت بٞهؼ، ب
ـػ.   بال٦ٞل ا٩امه عىاهیم ک

2. Gauss Carl Friedrich (1777-1855). 
3. Schumacher. 
4. Bolzano Bernard (1781-1848). 
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ثرطین. سروس اظ سطاسرط فریض ٍ ضرىَُ ثرَزىِ اٍ ثرِ ایري          اهىبى آفطیٌص ًبهتٌبّی پی هری 

 ,Ibid)« ثطین وِ آفطیٌص ٍ ذلك ًبهتٌبّی زض حمیمت هحمّرك ضرسُ اسرت    ضطٍضت پی هی

P.400) . 

ـػن م٦هى. وامتىاهی بال٦ٞل ػؿ ؿیاّیات اف  تاله ـای واؿػ ک همان ابتؼا بها اوت٪هاػات های کاوتىؿ ب
 ؿو ىؼ.  ؿوبه 2و پىاوکاؿه 1ػاوان، اف رمله کـووکـ بنیاؿی اف ؿیاّی

 پىاوکاؿه مٞت٪ؼ بىػ که: 
تَلّوِ سبذتيِ  ًبهین، تٌْب اهىبىِ ثسٍى ًبهتٌبّی ثبلفؼل ٍخَز ًساضز. آًچِ وِ هب ًبهتٌبّی هی»

 ,Kline, 1982 ضرسُ اسرت )   اضیبءِ خسیس است ثسٍى تَخِ ثِ ایٌىِ کِ تؼساز لجالً هَخَز

p.233 .) 

آًچِ وِ پیطٍاى وربًتَض فطاهرَش ورطزُ ٍ زض زام تٌبلضربت      .ًبهتٌبّی ثبلفؼل ٍخَز ًساضز

 (. Ewald, 1996, vol. 2, P.1070اًس ) گطفتبض ضسُ

ثربض ٍ   ّبی وبًتَض ثبیس اظ ضیبضریبت زٍض ضیرترِ ضرَزر یره     ّبی ًظطیِ هدوَػِ ثیطتط ایسُ

 (. Dauben, 1979, P.266« )ثطای ّویطِ

ـػ:  مىا٥٪ت عىػ با وٚـیه کاوتىؿ ؿا ایه 3اما هیلبـت ـاف ک  اىوه اب
 Van« )ّیچ وس هب ضا اظ ثْطتی وِ وبًتَض ثطای هرب سربذتِ اسرت ثیرطٍى ًرَاّرس ورطز      »

Heijenoort, 1967, P. 376 .) 

ـاوزا. به ـػه تىمٔ ؿیاّهی وٚـیه کاوتىؿ بٞؼ اف صمایت هیلبـت م ـ٥تهه ىهؼ؛  ٕىؿ انت ػاوان پؾی
، ورهىػ 4ها مزمىٝههمىّهىٝی  ػاوان مٞاٍـ ػؿ مبضهج وٚـیهه اٍل بنیاؿی اف ؿیاّیٕىؿی که  به

ـ٥تههپؾ 5«مىّهىٛ وامتىهاهی اٍل»ٍىؿت بال٦ٞهل ؿا ػؿ ٩اله   مزمىٝه تما. اٝؼاػ ٕبیٞی به اوهؼ.  ی
ـایی   6صال، بـوئـ باایه  اوؼ.  او ویق با وٚـیه وامتىاهی کاوتىؿ مغال٤ بىػه 7و پیـوان مکت  ىهىػا

                                                                                                                     
1. Kronecker Leopold (1823-1891). 
2. Poincaré Henri (1854-1912). 
3. Hilbert David (1862-1943). 
4. Axiomatic set theory. 
5. Axiom of infinity. 
6. Brouwer Luitzen Egbertus Jan (1881-1966). 
7. Intuitionism.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Van_Heijenoort
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Van_Heijenoort
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Van_Heijenoort
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ـ  »مٞت٪ؼ بهىػ کهه تىرهه کها٥ی بهه  وچهه کهه او  1ویتگىيتایه ـامه وامیهؼ ٔیٞىهی  وامتىهاهی می« ا
اؿ ػؿ مهىؿػ واژه ٝىىان امهت٦اػه مٞىهاػ تىاوهؼ بهه های امامی ویژه ونهبت بهه  وچهه کهه می مضؼوػیت

ـػ کهه واژه وامتىهاهی ومی وامتىاهی باىؼٓ، ويؼه امهت. ػؿوا٩هٜ او امهتؼالل می ٍهىؿت  تىاوهؼ به که
ـػ. وی  ٕب٪ه ـاؿ ای ـهان ٩ٖـی کاوتىؿ ویهق اىهکاالتی ؿا بىؼی مىؿػ امت٦اػه ٩ همچىیه ونبت به ت٦نیـ ب

ـػ  مٖـس می  ا٦ت: به کال. هیلبـت، چىیه می . او با اىاؿهCraig, 1998, vol. 4, P.776; Zhuang2ٓٔک
پطٍضاًن.  گَین: هي فىطِ تالش ثطای ثیطٍى وطزى وسی اظ ایي ثْطت ضا زض سط ًوی هي هی»

هي وبض وبهالً هتفبٍتی اًدبم ذَاّن زاز. هي سؼی ذَاّن وطز وِ ثِ ضوب ًطبى زّن وِ ایي 

 یرره ثْطررت ًیسررت. ثٌرربثطایي ضرروب ثررب هَافمررت ذَزترربى آى ضا تررطن ذَاّیررس وررطز     

(Wittgenstein, 1989, P.103 .) 

زاًبى ثجیٌرس، کرطا ًجبیرس     ػٌَاى ثْطتِ ضیبضی تَاًس آى ]ًظطیِ وبًتَض[ ضا ثِ اگط ضرصی هی

 (. Wittgenstein, 1978, P.264« )ػٌَاى یه ضَذی ثجیٌس؟ زیگطی آى ضا ثِ

ػؿ مهىؿػ  3فوهىن وماهای وماهایی ماوىؼ متىا٩ِ ػؿ ػویای ؿیاّیات، تا ٩بل اف کاوتىؿ ااـچه متىا٩ِ
، همهىاؿه ػؿ اکخهـ مهىاؿػ بهه مٞىهای   وهایهت وامتىاهی بال٦ٞل مٖـس بىػه امت، امها واژه وامتىهاهی یها بی

عهىػ « اٍهىل»٧..ٓ ػؿ کتاب  322ٕىؿ مخال، ا٩لیؼك ٔصؼوػ  ؿ٥ته امت. به کاؿ می وامتىاهی الی٪٦ی به
ـای ایىکه احبات کىؼ تٞؼاػ اٝؼاػ اّول بی ـػه امهت کهه ٥هُـ متىهاهی  امت، ایه   وهایت ب اىوه امتؼالل ک

ـههان عله٤، ٝمهاًل  بىػن  تٞؼاػ اٝؼاػ اّول، مىزـ به تىا٩ِ می ـایه ایيان با امت٦اػه اف ؿوه ب ىىػ. بىاب
ـػه امت. البته ا٦تهه ىهؼه امهت کهه اؿىهمیؼك  ـت٦ٜ ک ویاف به تٞـی٤ و امت٦اػه اف وامتىاهی بال٦ٞل ؿا م

ـابهـ بها ػؿ ٩ْهیه« ؿوه»٧..ٓ ػؿ کتهاب  287-212ٔصؼوػ  ـه ؿا ب صزهم امهتىاوه  ای کهه صزهم که
ـػه امت  ـػه، اف م٦هى. وامتىاهی بال٦ٞل امت٦اػه ک  ٓ. Stillwell, 2010, P. 20-21ٕمضیٖی  ن مضامبه ک

ـای مٖالٞه بیيتـ ػؿ مهىؿػ تاؿیغچهه  ـهان« وامتىهاهی»ٔب های  واپهؾیـی  ن، وٚـیهه مزمىٝهه و ب
  0۱۷۴ٔهنستحمد  ؿرىٛ کىیؼ به: اٍل اف  ن و بـعی وتایذ صوامتىاهی کاوتىؿ 

 پذیزیِ ًاهتٌاّی بالفؼل   . بزرسی بزّاى2

ـای رلىایـی اف ایزاػ هـ اىوه ابها. ػؿ مىؿػ م٦هى. واژه  ، ابتهؼا الف. امهت تها «وامتىهاهی بال٦ٞهل»ب
ـػ ميهغٌ کىهیم. مىٚهىؿ اف  ـػه و یا  ن ؿا بها یهک عَىٍهیت مىضَهـ بهه ٥ه تٞـی٦ی اف  ن اؿائه ک

                                                                                                                     
1. Wittgenstein Ludwig (1889-1951). 

ـارٞه به: >  .https://philarchive.org/archive/zhuwao.م
3. Zeno of Elea (Born: around 490 BC). 
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ـػعَ»  های متىاهی ٍاػ٧ وباىؼ.  ، عَىٍیتی امت که ػؿ مىؿػ مزمىٝه«ىٍیت مىضَـ به ٥
ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اٝهؼاػ  مزمىٝه ػؿ صىفه ٝلم صناب که مىّىٛ  ن کّم مى٦َل امت، فیـ

ـػ: اىوه می ٕبیٞی ؿا ایه  تىان تٞـی٤ ک
یف شماره ای امهت بال٦ٞهل اف  مىٝهای وامتىاهی بال٦ٞل اف اٝؼاػ ٕبیٞی، مز مزمىٝه فیـ :1تعز

کهؼا. اف اْٝهاء  بهـ هید« تهـیه ْٝهى مزمىٝهه بقؿگ»اٝؼاػ ٕبیٞی با بیو اف یک ْٝى که ٝىهىان 
 ٍاػ٧ وینت. 

ـای تٞـی٤ ملنله ٕىؿ ػ٩یه٨  ؿا بهه« ملنله»باینت واژه  ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اىیاء، ابتؼا می ب
ملنله بهه مهاػای ٩ابهل اوزها. امهت. ػؿ  بـ ؿوی ارقاء 1تٞـی٤ کىیم. ایه کاؿ با تٞـی٤ یک ؿابٖه

 کىیم.  اکت٦ا می« ملنله»ىىیم و به مٞىای ىهىػی   ایىزا واؿػ رقئیات ومی
ـایه ملنله ـػ: تىان به ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اىیاء ؿا می بىاب  ٍىؿت فیـ تٞـی٤ ک
یف شماره ه ٝىهىان ای امت بال٦ٞل با بیو اف یک ْٝى ک ملنله وامتىاهی بال٦ٞل، ملنله :2تعز

   2بـ همه اْٝاء ٍاػ٧ امت، مگـ صؼاکخـ بـ یکی.« ومٔ»
ـاواوی امهت. ػؿ بْٞهی اف مهىاؿػ، یکهی اف  ـػ ٥ وامتىاهی بال٦ٞل ػاؿای عَىٍیات مىضَـ به ٥

ـای وامتىاهی بال٦ٞل به ایه عَىٍیات به ـ٥تهه ىهؼه امهت. بهه ٝىىان تٞـی٦ی ب ٝىىان مخهال، ػؿ  کاؿ ا
ـػه اىوه ٍىؿت فیـ به ال٦ٞل ؿا بهای وامتىاهی ب ؿیاّیات مزمىٝه اوؼ که ػؿ ٝلم صنهاب  ای تٞـی٤ ک

ـتی  کّم مى٦َل و کّم متَل امت ه ٩ابل به  کاؿایـی باىؼ:  و هىؼمه ه که مىّىٛ  وها به ت
یف شماره ای امهت بال٦ٞهل کهه صهؼا٩ل بها یکهی اف  مزمىٝه وامتىاهی بال٦ٞل، مزمىٝه :3تعز

   5باىؼ. 4یک به یک ػاؿای تىاٙـی 3های مضْو مزمىٝه فیـ
ـای هـیک اف تٞاؿی٤ ٥ى٧ ؿا مضهال بؼاوهؼ، می ـای احبهات  ااـ ىغَی ورىػ مَؼا٧ ب تىاوهؼ به

                                                                                                                     
1. Relation.  

ـػ که بهـ ملنهله تىان تٞـی٤ ؿا ػ٩ی٨ ؿاصتی می ای ػوؿی. به ای ٍاػ٧ وینت، مگـ ملنله . ایه تٞـی٤ بـ هید ملنله متىاهی> ای ػوؿی ویهق  تـ ک
ـهان   ػؿ ٍؼػ احبات بٖالن  ن امت. « ٕـ٣ و ومٔ»ٍاػ٧ وباىؼ. م٦اػ ایه تٞـی٤ ػؿ وا٩ٜ همان چیقی امت که ب

ای امت متيکل اف اْٝای ٔال٤ٓ که ٥ا٩هؼ صهؼا٩ل یکهی اف ْٝهىهای ٔاله٤ٓ باىهؼ.  مزمىٝه مضِ اف مزمىٝه ٔال٤ٓ، مزمىٝه یک فیـ. =
ِ  مزمىٝه ٔال٤ٓ هنتىؼ.  های مزمىٝه ٔال٤ٓ به ١یـ اف عىػ مزمىٝه ٔال٤ٓ، فیـ مزمىٝه ٝباؿت ػیگـ، همه فیـ به  مزمىٝه مض

تىان اْٝهای ػو مزمىٝهه ؿا  یک هنتىؼ، به فبان ماػه به ایه مٞىامت که می به ٓ و ٔبٓ ػاؿای تىاٙـی یکىىػ ػو مزمىٝه ٔال٤ و٩تی ا٦ته می .<
ـػ و ههـ ْٝهى ٔبٓ  اىوه به ـاؿ بگیه ـػی اف ٔبٓ ػؿ تىاٙـ ٩ ـاؿ ػاػٓ که هـ ْٝى ٔال٤ٓ، با ْٝى مىضَـ به ٥ ـػ ٔیا ػؿ تىاٙـ ٩ ـتبٔ ک ای به یکؼیگـ م

ـػی اف ٔا  ل٤ٓ ػؿ تىاٙـ باىؼ. ویق با ْٝى مىضَـ به ٥

ـهان تٖبی٨ ػؿ ٍؼػ احبات بٖالن  ن امت. ػؿ وا٩ٜ، کهاوتىؿ بها تٞـیه٤   .? ورهىػ »بهه « تنهاوی»م٦اػ ایه تٞـی٤ ػؿوا٩ٜ همان چیقی امت که ب
ـای مزمىٝه« یک به تىاٙـی یک ـای مزمىٝه ب ی رؼیهؼ اف های متىاهی ویهق ٍهاػ٧ امهتٓ تىاونهت تٞـی٦ه های وامتىاهی بال٦ٞل ٔکه ایه تٞـی٤ ب

ـای مزمىٝه« بیيتـ»و « کمتـ»  های وامتىاهی بال٦ٞل اؿائه کىؼ.  ب
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ـاهیىی ماوىؼ  وچه که ػؿ اػامه می ـهان اول، واٙـ به تٞـیه٤  بٖالن وامتىاهی بال٦ٞل، ب  یؼ ا٩امه کىؼ ٔب
ـهان ػو. مـبىٓ به تٞـی٤ ىماؿه1ىماؿه ـهان مى. واٙـ به ت 2، ب  باىؼٓ: می 3ٞـی٤ ىماؿهو ب

ـهان تهـیه  بقؿگ»ای بال٦ٞل اف اٝؼاػ ٕبیٞهی بها بهیو اف یهک ْٝهى، ػاؿای  مزمىٝه : هـ فیـ1ب
تهـیه ْٝهى وینهت  ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اٝهؼاػ ٕبیٞهی، ػاؿای بقؿگ مزمىٝه امت. اما فیـ« ْٝى

 ٓ.1ٔتٞـی٤ ىماؿه
 بیٞی، ١یـ ممکه امت. ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اٝؼاػ ٕ وتیزه: ورىػ فیـمزمىٝه

ـهان بـ همه اْٝهاء ٍهاػ٧ « ومٔ»بال٦ٞلی اف اىیاء با بیو اف یک ْٝى، ٝىىان   : هـ ملنله2ب
ای امت بال٦ٞل با بیو اف یک ْٝى کهه  امت، مگـ بـ ػو ْٝى. اما ملنله وامتىاهی بال٦ٞل، ملنله

 ٓ.  2بـ همه اْٝاء ٍاػ٧ امت، مگـ صؼاکخـ بـ یکی ٔتٞـی٤ ىماؿه« ومٔ»ٝىىان 
 ای وامتىاهی بال٦ٞل، ١یـ ممکه امت.  وتیزه: ورىػ مزمىٝه

ـهان یک بیه یک مزمىٝه و یهک فیـمزمىٝهه مضْهو ١یهـ ممکهه  به : ورىػ تىاٙـی یک3ب
ای امههت بال٦ٞههل کههه صههؼا٩ل بهها یکههی اف  ای وامتىههاهی بال٦ٞههل، مزمىٝههه امههت. امهها مزمىٝههه

 ٓ.  3ـی٤ ىماؿهیک امت ٔتٞ به های مضْو ػاؿای تىاٙـی یک مزمىٝه فیـ
 ای وامتىاهی بال٦ٞل، ١یـ ممکه امت.  وتیزه: ورىػ مزمىٝه

ـاهیه مه ـک بیه ب ـاهیه ػؿ ٍهىؿتی  امـ ميت ـاهیىی اف ایه ػمت، ایه امت که ایه به ااوه ٥ى٧ و ب
ـ٥ته باىیم که تمایقی بیه اصکا. ؿیاّیاتی  متىاهی و وامتىاهی  تا. و مىتذ هنتىؼ که به ٕىؿ پیيیه پؾی

ـػه باىیم که تنـی اصکا.  ؿیاّیاتی  متىاهی به وامتىاهی ماوٞی وهؼاؿػ. ورىػ وؼ اؿػ و همچىیه ٩بىل ک
و همچىهیه اهقاؿه « تمایقی بیه اصکا. ؿیاّیاتی  متىاهی و وامتىاهی ورهىػ وهؼاؿػ»که اقاؿه  ػؿصالی

پهؾیـ.  وهه بهؼیهی هنهتىؼ و وهه احبهات ؛«مهاوٞی وهؼاؿػ تنـی اصکا. ؿیاّیاتی  متىاهی به وامتىاهی»
ـاهیه ٥ى٧  اف وزاکه بؼاهت  اقاؿه ـایه ب های مؾکىؿ، ػؿ ؿتبه بؼاهت  امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل امت، بىاب

ـهان به مٞىای مىٖ٪ی  ن وینتىؼ.  ـاهیىی اف ایه ػمت، ب  و ب
ـاهیه ٥هى٧ بهه ػؿ کهمه اقاؿه فیـ  براهث  ٝباؿت ػیگـ،  به امتىهاٛ بلراهث   هػؿ ؿتبه ،کهاؿ ؿ٥تهه به

که ٥ـُ بـ ایه امت که امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل امـی بهؼیهی وینهت  ػؿصالی .٦ٞل امتوامتىاهی بال
ـهان بهه و ػؿ وتیزه، اقاؿه ـ٥تهه ىهىوؼ. های مؾکىؿ ویق بؼیهی وبىػه و وبایؼ ػؿ ؿووؼ ب ههای  اقاؿه کهاؿ ا

ـاهیه، ٝباؿتىؼ اف: به  کاؿ ؿ٥ته ػؿ ایه ب
تـیه  بقؿگ»اف یک ْٝى، ػاؿای ای بال٦ٞل اف اٝؼاػ ٕبیٞی با بیو  مزمىٝه هـ فیـ .1

ـهان  امت ٔبه« ْٝى  .1ٓکاؿ ؿ٥ته ػؿ ب
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بـ همه اْٝاء ٍاػ٧ « ومٔ»ای بال٦ٞل اف اىیاء با بیو اف یک ْٝى، ٝىىان  هـ ملنله .2
ـهان  مگـ بـ ػو ْٝى ٔبه ،امت  .2ٓکاؿ ؿ٥ته ػؿ ب

مضْو ١یـ ممکه امت  هیک بیه یک مزمىٝه و یک فیـمزمىٝ به ورىػ تىاٙـی یک .3
ـهان  ٔبه   .3ٓکاؿ ؿ٥ته ػؿ ب

ـای مزمىٝه ـػ و یها  ن ؿا بها  ای وامتىاهی بال٦ٞل اف اىیاء می ب تىان تٞاؿی٤ ػیگهـی ویهق اؿائهه که
ـػ ػیگـی ویق ويان ػاػ. به تىان ويهان ػاػ کهه مهه تٞـیه٤ ٥هى٧،  ؿاصتی می عَىٍیات مىضَـ به ٥

ـػ کهه مزمىٝههمىّىٝی بتىان احبا اؿفوؼ. یٞىی ایىکه ااـ ػؿ یک ػمتگاه  اٍل هم ای بها تٞـیه٤  ت ک
ـای  ؿاصتی می مضال امت که ػاؿای مَؼا٧ باىؼ،  وگاه به 1ىماؿه  تىان ويان ػاػ که ورىػ مَؼا٧ ب

ـػ که ورهىػ مَهؼا٧  ویق مضال می 3و  2هایی با تٞاؿی٤  مزمىٝه باىؼ. همچىیه ااـ بتىان احبات ک
ـای مزمىٝه تهىان ويهان ػاػ کهه ورهىػ  ؿاصتی می بهه١یـممکه وینت،  وگاه  1ای با تٞـی٤ ىماؿه  ب

ـای مزمىٝه ای ىامل همه  باىؼ. صال، مزمىٝه ویق ١یـ ممکه ومی 3و  2هایی با تٞاؿی٤  مَؼا٧ ب
ـ٥ته و  ن ؿا با  های هم اقاؿه ـایه می ويهان مهی« ال٤»اؿف با تٞاؿی٤ ٥ى٧ ؿا ػؿ وٚـ ا تهىان  ػهیم. بىهاب

ـػ: ت بهتـیه صال مزمىٝه وامتىاهی بال٦ٞل ؿا ػؿ کلی  ٍىؿت فیـ تٞـی٤ ک
یف شماره ىهؼه ػؿ  ای امت ػاؿای عَىٍهیات ؽکـ مزمىٝه وامتىاهی بال٦ٞل، مزمىٝه :4تعز

 «.  ال٤»مزمىٝه 
ـهان ، امهت٪الل وامتىهاهی بال٦ٞهل اف 1پؾیـی اىاؿه ىؼه و مپل ػؿ ٩ْهیه  ػؿ اػامه، ابتؼا به مٞىای ب

ـهان می ، ويان ػاػه2ىىػ. ػؿ ٩ْیه ؿیاّیات متىاهی احبات می  واپؾیـ امت.  ىىػ که وامتىاهی بال٦ٞل ب
 پذیزی به چه هعًاست؟ بزهاو
ـهان مىّىٝی به ایهه مٞىامهت کهه بها پهؾیـه چىهؼ  بىػن  یک اقاؿه ػؿ یک ػمتگاه اٍل پؾیـ ب

ـه،  مىّىٛ و به اٍل کاؿایـی ٩ىاٝؼ مىٖ٪ی امتىتاد مخل ٩یاك ىکل اول یا ٩اٝهؼه وّهٜ م٪هؼ. و ١یه
ـایه  1ػمت  وؿیم. ٝىىان وتیزه به ا چىؼ مـصله، اقاؿه مؾکىؿ یا و٪یِ  ن ؿا بهبتىاویم ػؿ ٕی یک ی بىهاب

 ىىوؼ.  کؼا. اف اٍىل مىّىٝه یا و٪یِ  وها احبات ومی مىّىٝی  مافااؿ، هید ػؿ یک ػمتگاه اٍل
   2منت٪ل اف ؿیاّیات  متىاهی امت.وامتىاهی بال٦ٞل، : 1قضیه

                                                                                                                     
ی بیهان می ها ٔماوىؼ ػمتگاه امتىتاد ٕبیٞی ػؿ مى٨ٖ رؼیؼٓ، ٩ْایا ؿا به ػؿ بـعی اف ػمتگاه .; ـایه ػؿ ایهه  ٍهىؿت یهک اهقاؿه ىهٕـ کىىهؼ. بىهاب

ٍهىؿت  مىّهىٝه به هها، اٍهىل  مىّهىٝی ػؿ مىٖه٨ اقاؿه های اٍل بـعهی اف ػمهتگاهىهىػ. البتهه ػؿ  ها تىها اف ٩ىاٝؼ امتىتاد امت٦اػه می ػمتگاه
ـ٥ته اقاؿه ی ػؿ وٚـ ا  ىىػ. و اف ٩ىاٝؼ امتىتاد امت٦اػه ومی  ىؼه  های ىٕـ

ـههان امهت و به اف ؿیاّیات  متىاهیٓ، به ٝ٪یؼه بـعی، بؼیهی و بی« وامتىاهی بال٦ٞل»م٦اػ ایه ٩ْیه ٔیٞىی امت٪الل  .> ه ٝ٪یهؼه بـعهی ویهاف اف ب
ـهان  واپؾیـ.  ػیگـ، بؼیهی و ب
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ـههاوی بهـ  ا امهت٦اػه اف ػمهتگاه ؿیاّهیات  متىهاهی میعىاهیم ويان ػهیم که  یا ب می بزهاو: تهىان ب
ـای  ـایه ونبت به امکان یا امتىاٛ ورهىػ مَهؼا٧ به ـػ یا عیـ. بىاب امتىاٛ یا امکان وامتىاهی بال٦ٞل ا٩امه ک

ـای وامتىهاهی بال٦ٞهل، پهیو« اله٤»هـ یک اف تٞاؿی٤ و عَىٍیات ؽکـىؼه ػؿ مزمىٝهه  ػاوؿی  به
ای وامتىهاهی بال٦ٞهل اف اىهیاء   ، رهت احبات امکان یا امتىهاٛ ورهىػ مزمىٝههصالت  کىیم. ػؿ ایه ومی
ـای  ن ػؿ مزمىٝهه  ومی ٔو یها و٪یْيهانٓ ؿا « اله٤»تىان ورىػ ایه مزمىٝه و عَىٍیات ؽکـىؼه ب

ـهان به ٝىىان اٍل به ـاصل ب ـػه و یا ایىکه ػؿ م ـاکه ػؿ ١یهـ ایهه ٍهىؿت  مىّٛى اوتغاب ک ـ٥ت؛ چ کاؿ ا
ـایه ػمتگاهی که می ػچاؿ مَاػؿه تىان مهاعت، ػمهتگاهی امهت ىهامل  به مٖلىب عىاهیم ىؼ. بىاب

های متىهاهی  های متىاهی و عَىٍیات صهاکم بهـ  وهها. ؿوىهه امهت کهه تٞهؼاػ مزمىٝهه مزمىٝه
ـ٥ته ـایه ػمتگاه وامتىاهی الی٪٦ی که ػؿ  ن تٞهؼاػ  پؾی ىؼه ػؿ ایه ػمتگاه وبایؼ وامتىاهی بال٦ٞل باىؼ. بىاب
ـای احبات و یا ابٖال وامتىهاهی  های متىاهی ؿو به ا٥قایو باىؼ، بقؿگ همزمىٝ تـیه ػمتگاهی امت که ب

بال٦ٞل ػؿ اعتیاؿ ػاؿیم. ؿوىه امت که ػؿ ػمتگاه وامتىاهی الی٪٦ی با امت٦اػه اف اٝمال ؿیاّهیاتی مخهل 
هی الی٪٦هی ٔو یها ها و م٪اینات کّمهی، همهىاؿه ػؿ صهىفه وامتىها رمٜ، ت٦ـی٨، ت٪نیم، ّـب و اؿفیابی

ـاهق و٦یهًا و یها احباتهًا ومی به تهىان ػؿ مهىؿػ  ٝباؿت بهتـ، ػؿ صىفه متىاهی الی٪٦یٓ با٩ی عىاهیم ماوهؼ و ه
ـػ. ػؿ وتیزه وامتىاهی بال٦ٞل، منت٪ل اف ؿیاّیات  متىاهی امت.  وامتىاهی بال٦ٞل اٙهاؿ وٚـ ک

ـهان :2قضیه ـهان وامتىاهی بال٦ٞل ب  اپؾیـی  ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞلٓ. و واپؾیـ امت ٔاحبات  ب
ـهان بزهاو: واپهؾیـی   واپؾیـی  ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل، ػؿ ٩نمت ٔاله٤ٓ ابٖال رهت احبات ب

 ىىػ.  واپؾیـی  ن ويان ػاػه می ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل و ػؿ ٩نمت ٔبٓ احبات
ـهانويان ػاػه ىؼ کهه وامتىهاهی بال٦ٞهل ػؿ ػمهتگا 1ال٤ٓ ػؿ ٩ْیه  پهؾیـ  ه ؿیاّهیات متىهاهی، ب

ـاهیه ؿیاّهیاتی ا٩امه وینت. اف ٕـ٣ ػیگـ ویق ؿوىه امت که هید ىهؼه بهـ امتىهاٛ وامتىهاهی  یک اف به
ـاهیه مه ـاهیىهی اف ایهه  بال٦ٞل ٔماوىؼ ب ـه و یها ب ـاهیىی ماوىؼ تٖبی٨، ٕـ٣ و ومهٔ و ١یه ااوه مؾکىؿ یا ب

ـ٥تهه باىهیم کهه تمهایقی  نتىؼ؛ مگـ ایىکه بهػمت که ػؿ  یىؼه ا٩امه ىىوؼٓ، تا. و مىتذ وی ٕىؿ پیيیه پؾی
ـػه باىهیم کهه تنهـی اصکها.  متىهاهی بهه  بیه اصکا. ؿیاّیاتی  متىاهی و وامتىاهی ورىػ وؼاؿػ و ٩بىل ک

که اقاؿه "تمایقی بیه اصکا. ؿیاّیاتی متىاهی و وامتىاهی ورىػ وهؼاؿػ" و  وامتىاهی ماوٞی وؼاؿػ، ػؿصالی
تنـی اصکا. ؿیاّیاتی  متىهاهی بهه وامتىهاهی مهاوٞی وهؼاؿػ"، وهه بهؼیهی هنهتىؼ و وهه همچىیه اقاؿه "

 پؾیـ.  احبات
ػاویم بهـ  ٝباؿت ػیگـ، بؼاهت اقاؿه "بـعی اف اصکا. ؿیاّیاتی که ٕب٨ تٞـی٤  وامتىهاهی مهی به

 ای ٔاف رمله مزمىٝه وامتىاهیٓ ٍهاػ٧ باىهؼ" باینت بـ هـ مزمىٝه ٍاػ٧ وینت، می« وامتىاهی»
ـاهیه ؿیاّیاتی به ـ٥ته می که مَاػی٨  ن ػؿ ب ىىوؼ، ػؿ ؿتبهه بهؼاهت امتىهاٛ وامتىهاهی بال٦ٞهل  کاؿ ا

که ٥ـُ بـ ایه امت که امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل، امـی بؼیهی وینت و ػؿ وتیزه اهقاؿه  امت. ػؿصالی
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ـههان بهه ـ٥تهه ىهىوؼ. ب مؾکىؿ ویق بؼیهی وبهىػه و مَهاػی٨  ن وبایهؼ ػؿ ؿووهؼ ب ـاهیه کاؿ ا ـایه به ىهاب
ـهان به مٞىای مىٖ٪ی  ن وینتىؼ.  ؿیاّیاتی  ابٖال وامتىاهی بال٦ٞل، ب

واپهؾیـی   تهىان احبات ؿاصتی می ٕـی٨ ميهابه ٩نهمت ٔاله٤ٓ، بهه و بهه 1بٓ با امت٦اػه اف ٩ْیه 
 ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل ؿا ویق ويان ػاػ.

    ًتیجِ

١یـ وا٩ٞی و واىی اف تىّهم ٝ٪ل ػاونته و مٞت٪ؼوؼ کهه  ای م٦هى. وامتىاهی ؿا امـی وهمی، ؽهىی، ٝؼه
٩هؼؿی ىه٦ا٣ و  ىهؼه ػؿ بهاب وامتىهاهی، به کلی کىاؿ اؾاىت. اما مئاالت مٖـس باینت  ن ؿا به می

تىاوؼ عىػ ؿا ؿاّی کىؼ تا اصناك تيىگی وا٩ٞی عىػ ػؿ یها٥ته پامهظ ؿا  ؿوىه امت که اونان ومی
ٝالوه، ایهه  ؿوىىی ویافمىؼ پامغی ى٦ا٣ و ؿوىه امت. بهه امـی کاؽب بپىؼاؿػ. هـ مئال ى٦ا٣ و

و ماوىؼ  وها ٩ابل تىره امت که ایه ٩بیل م٦اهیم، تٞـیه٤ « تنلنل»، «  وهایت بی»وکته ػؿباؿه م٦هى. 
 0۱۶۴ٕجنىتر آهلن، به صؼ و ؿمم وؼاؿوؼ و تٞـی٤  وها م٦هىمی و تىبیهی امت وه ماهىی و تٞلیلی 

 ٔ.۷بخ ظىم ص۰ج
ـاػ   وها اف ٕـی٨ یکی اف صهىاك تَهىؿ و اػؿاک میم٦اه ىهىوؼ، ا١له  م٦هاهیم ٥لنه٦ی  یمی که ا٥

ـاق منهت٪یمًا صهل ومی وینتىؼ. بیيتـ م٦اهیم ٥لن٦ی ؿا با  وکه ؽهه می ىهىوؼ؛ ماوىهؼ م٦ههى.  ٥همؼ، ه
ـای ىهىاعت  ورىػ، ٝؼ.، ّـوؿت، امکان، امتىاٛ، ٝلیت. اػؿاک صنی ممکه امت ؽهه اونهان ؿا به

ٕىؿ منت٪یم و یها  یک اف ایه م٦اهیم به ٍىؿت ٝلت اٝؼاػی  ماػه ومایؼ، ولیکه ػؿک هید ٦اهیم بهایه م
ـکی  و تزقیه و یا تزـیؼ ػاػه ـایهاوی وٚیهـ   یؼ. به همیه ػلیل، صل ػمت ومی های صنی به اف ٕـی٨ ت ا

ههم ایهه ػمهته اف ػاوىؼ، اف تبیهیه چگهىوگی اػؿاک و ٥ هیى. که صىاك  ػمی ؿا مىيؤ همه اػؿاکات او می
ـ٥هت ٥لنه٦ی، صنهی و تزـبهی وینهت و ۰۱ٔ ص0۱۶۱ٕپ،زظ،ين، م٦اهیم ٝارق هنتىؼ  . پل ىهیىه مٞ

کىىهؼ.  اػؿاک بیيتـ تَىؿات و تَؼی٪ات ٥لن٦ی مـبىٓ به مىبٜ ػیگـی امت که اف  ن با وا. ٝ٪ل یاػ می
ـ٥ت ٝ٪لی به ایه مٞىا با ایىکه صنی و تزـبی وینت، با تَىؿ و تَؼی٨ و  یها ٩ْهیه و م٦هاهیمی کهه مٞ

ـ٥تهی  ـ٥ت صنی، مٞ ـ٥ت ٝ٪لی وٚیـ مٞ ـاه امت. و به همیه ػلیل، ایه وٛى اف مٞ ػؿ  ن مؤعىؽ امت هم
ـ٥تی صَىلی امت  ـایه ۰۲ٕٔهم،و صم٦هىمی و به تٞبیـ ػیگـ، مٞ ااـ چه ؽهه ما ٩هاػؿ بهه تغیهل . بىاب

. ۱1۰ٔ ص۰ ج0۱۴۷ٕهـهنس  ىهؼ با وینت، اما ٩اػؿ بهه تّٞ٪هل  ن تضهت ٝىهىان کلهی می« وامتىاهی»
ـکی  یک مهـی م٦هاهیم کلهی، تَهىیـی کهه  ماوٞی وینت که ؽهه، ١یـ متىاهی ؿا تٞ٪ل کىؼ. یٞىی با ت

ـای ػؿک  ـای عىػ بنافػ. ؽهه همیيه به البته اف وٛى ماهیات وغىاهؼ بىػ بلکه اف م٦اهیم اوتقاٝی امت، ب
 وؿػ. یٞىهی اف ٕـیه٨ ١یهـ  بهه ومهایل ؿوی مهی و تَىؿ ص٪ای٪ی که اف ػؿک منت٪یم  وها وهاتىان امهت،

 .01۳ٔ ص۳ ج0۱۵۶ٕهـهس   وؿػ  ػمت می منت٪یم، تَىؿ مٞ٪ىل و ٍضیضی به
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ـای ٝ٪هل ممکهه امهت، مهئاالت مههم  بٞؼ اف ایىکه ؿوىه ىؼ تٞ٪ل م٦هى. وامتىاهی بال٦ٞل به
ٝهالم، امکهان بٞؼی مـبىٓ به صىفه تَؼی٨ امت که منائلی همچىن تىاهی یها ٝهؼ. تىهاهی ابٞهاػ 

ورىػ رقء الیتزقی، امکان وامتىاهی بىػن تٞؼاػ مىرىػات، تىاهی یا ٝؼ. تىهاهی فمهان و صهىاػث 
ىهىػ و اف ػیـبهاف مهىؿػ تىرهه و اعهتال٣  اؾىته و تنلنل ػؿ ملنهله ٝلهل و مٞالیهل ؿا ىهامل می

. متکّلمهیه ػاوىهؼ اوؼیيمىؼان بىػه امت. بـعی ورىػ وامتىاهی بال٦ٞل ىیء ػؿ ٝالم ؿا ّـوؿؿی می
ـػه ٩ائل به امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل بىػه ـای امتىاٛ  ن ؽکـ ک ای  اوهؼ. ٝهؼه اوؼ، اما اکخـ ٥الم٦ه ىـوٕی ب

ـػه ـ٥یه ػؿ احبات امکان یا امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل ؿا واتما. ػاونته و ػؿ منؤله تى٩ه٤ ک اوهؼ.  ویق اػله ٕ
ـ٥یه ؿا ٍضیش ػاونته ٝؼه ِ  صاٍل ؿا واىی اف م٦هى. وامتىهاهی  ای هم ٍىؿت مىٖ٪ی اػّله ٕ و تىا٩

ای که ػؿ ٕىل تاؿیظ و ػؿ وتیزه مماؿمهت و کىىهو ػاويهمىؼان بهقؿگ و  اوؼ. مـمایه بال٦ٞل ػاونته
ـػ وؿی ىؼه بىػ، کاوتىؿ ؿا به ایه وتیزه ؿماوؼ کهه وامتىهاهی بال٦ٞهل، ػؿ صهىفه  بنیاؿی اف مت٦کـیه ا

ـهانؿیاّیات ٩ابل احبات یا ابٖال مىٖ٪ی وی واپهؾیـی  ؿیاّهیاتی  وامتىهاهی بال٦ٞهل و  نت. با ٩بهىل ب
ـاوزا. ػؿ وٚـیههه اٍل مىّههىٛ  ها، اٍل مىّههىٝی مزمىٝههه امههت٪الل  ن اف ؿیاّههیات  متىههاهی، مهه

ـ٥ته ىؼ.  وامتىاهی به  ٝىىان یکی اف اٍىل مىّىٝه پؾی
اهی امت ٩ْٔهیه ، ابتؼا ويان ػاػه ىؼ که وامتىاهی بال٦ٞل، منت٪ل اف ؿیاّیات  متى2ػؿ ٩نمت 

ـهان2ٓ و مپل ػؿ ٩ْیه 1 ـهاوی بـ ب واپؾیـی  ؿیاّیاتی  وامتىاهی بال٦ٞل اؿائه ىؼ. ؿوىه ىهؼ کهه  ، ب
هّلمی و  هید ـاهیه تٖبیه٨، ٕهـ٣ و ومهٔ، مه ـاهیه ؿیاّیاتی  ابٖال وامتىاهی بال٦ٞل ٔماوىؼ ب یک اف ب

ـاهیىی اف ایه ػمت که ػؿ  یىؼه ا٩امه ىىوؼٓ تا. و م ـه و یا ب ٕىؿ پیيهیه  ىتذ وینتىؼ، مگهـ ایىکهه بهه١ی
ـػه باىیم کهه  ـ٥ته باىیم که تمایقی بیه اصکا. ؿیاّیاتی  متىاهی و وامتىاهی ورىػ وؼاؿػ و ٩بىل ک پؾی

کهه اهقاؿه "تمهایقی بهیه اصکها.   تنـی اصکا.  ؿیاّیاتی  متىاهی به وامتىاهی مهاوٞی وهؼاؿػ، ػؿصالی
" و همچىهیه اهقاؿه "تنهـی اصکها. ؿیاّهیاتی  متىهاهی بهه ؿیاّیاتی  متىاهی و وامتىاهی ورىػ وؼاؿػ

 پؾیـ.  وامتىاهی ماوٞی وؼاؿػ"، وه بؼیهی هنتىؼ و وه احبات
ـاهیه ؿیاّیاتی، اف ؿتبهه بهؼاهت امتىهاٛ وامتىهاهی  های به ٝباؿت ػیگـ، بؼاهت  اقاؿه به کاؿ ؿ٥ته ػؿ ب

ال٦ٞل امـی بؼیهی وینهت و ػؿ وتیزهه، که ٥ُـ بـ ایه امت که امتىاٛ وامتىاهی ب بال٦ٞل امت. ػؿصالی
ـهان به های به اقاؿه ـاهیه ؿیاّیاتی ویق بؼیهی وبىػه و وبایؼ ػؿ ؿووؼ ب ـ٥ته ىىوؼ. کاؿ ؿ٥ته ػؿ ب  کاؿ ا

ـهان به مٞىای مىٖ٪هی  ن وینهتىؼ. بلکهه تىهها  ـاهیه ؿیاّیاتی  ابٖال وامتىاهی بال٦ٞل، ب ـایه ب بىاب
ـ  لىاف.  پؾیـه م٦هى. وامتىاهی بال٦ٞهل هنهتىؼ رىبه تىبیهی ػاؿوؼ و ػؿ ٍؼػ ؿوىه ک ـػن  هـچه بیيت

 تا ػؿ مایه  ن بتىان به ٩ابلیت تَؼی٨  امکان یا امتىاٛ وامتىاهی بال٦ٞل ػمت یا٥ت.  
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