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 ذٌٕچك

أى بٖ ٛ لط    ٣ٚ ٞٓ عّٕ   ٢ٜٔلط ثٛؿٜ اًت، ٞٓ ام ثعـ ٘ظل ٤بٖٚرٛؿ ؽـاٚ٘ـ اؿ ٥ٝعّ ٢ا عٙٛاٖ ٌٔئّٝ ُل وٝ ثٝ ١ٌٔئّ

ٚ ثٝ  ٥ٌلؿ ٣ٞب ٔـ ٘ظل للاك ٔ اٌ٘بٖ ٤ٕبٖآٟ٘ب ثل ا ٥لٚ تأح ٣ُلٚك ؿك م٘ـٌ ٢ٚ وبكثلؿ ٣ُل، ثعـ عّٕ ٣عّٕ ١ؿاكؿ. ؿك ٌٔئّ

ٗ ا ؿك ٥ٓ؟كا عف   وٙ    ٤ٕبٕ٘بُٖلٚك، صٜٛك ا ٥ـٖوٝ ؿك ٔٛالع كً ُٛؿ ٣ًؤاَ پبًؼ ؿاؿٜ ٔ ٤ٗا  ٤  ٝ ، پ ي ام ُ لط   ٔمبِ 

ٓ   ٣ام آٟ٘ب ثلكً ٤هٞل  ٢ُل، وبكآٔـ ١ٌٔئّ ٢ٚ ٔتىّٕبٖ ٌّٕٔبٖ ثلا ٥ٌّٛفبٖف ٢ٞب عُ كاٜ  ٤بفت ١  ٤ٗت ل  ُـٜ اً ت. ٟٔ 

ُ ل   ٣عّٕ   ١ٌٔ ئّ  ٢ث لا  ٣ٔٙبً ج  ٢عُ ٔتىّٕبٖ پبًؾٍٛ تٟٙب كاٜ كًـ ٣٘ظل ٔ أل ثٝ ٢ثٛؿ وٝ ثب آ٘ىٝ ؿك اثتـا ٤ٗٔمبِٝ ا

 ٢٘ظ ل  ١ٌٔئّ ٢افنٖٚ ثل آ٘ىٝ پبًؾٍٛ ٣اًالٔ ٌٛفب٥ُّٖـٜ تًٛٚ ف اكائٝ ٢ٞب عُ وٝ كاٜ ٤بث٥ٓ ؿك٣ٔ تل ٥كاًت، ثب ٍ٘بٜ ؿل

ُل ٞ ٓ ٌٞ ت ٚ    ٣عّٕ ١ٌٔئّ ٢ثٝ آٟ٘ب، پبًؾٍٛ ٥بث٣ؿًت ٢اًتفبؿٜ ام كٍٚ وِف ٚ ُٟٛؿ ثلا ٥ُؿِ ُل ؽٛاٞـ ثٛؿ، ثٝ

 ؿاكؿ. ٥ٙٝمٔ ٤ٗؿك ا ٥بك٢ثٌ ٣٤وبكا

   یدیواژگان کل

 .عٕٛ ١٤ُل، ٘ظل ٣عّٕ ١والْ، ٌٔئّ ٣،اًالٔ ١ُل، ُٟٛؿ، فٌّف
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 مقذمٍ

ٝ ؿ٤ٍ ل٢   ٔٛاكؿ٥ٔٔجت ٚ  ، ث٥ٕبك٢،ؿك م٘ـ٣ٌ اٌ٘بٖ، ًؾت٣  ً جت و ٝ  آ٤ٙ ـ   ٚر ٛؿ ٔ ٣   ث 

ُٛؿ. ٔخُ  ٤ب ٔتأِٓ ٣ٔ ـ ٚ اٌ٘بٖ پي ام ك٥ًـٖ ا٤ٗ ِٔىالت، غ٥ٍُٕٗ٘ٛ ٘بكاعت٣ اٌ٘بٖ ٣ٔ

َ ؽ ٤ٛ  ٤ٕب ث٥ٕبك٢ و ٝ ام ٔ ل   ؿٞـ اٍ كا ام ؿًت ٣ٔ تل٤ٗ ع٘ٛ ؽب٘ٛاؿٜ فلؿ٢ وٝ عن٤ن

ؿك ا٤ٗ  .ت٥ٟٝ وٙـ٘بٖ ُت اٍ  ٢ وٝ ٘تٛاٌ٘تٝ اًت ثلا٢ ؽب٘ٛاؿٜفم٥ل٤ب  وِـ مرل م٤بؿ٢ ٣ٔ

 ،آ٤ب ام ا٤ٗ ٘بٔال٤ٕبت٣ و ٝ ؿك م٘ ـ٣ٌ ٚر ٛؿ ؿاكؿ   "اَ ٟٔٓ ٚ اًب٣ً ا٤ٗ اًت وٝ ؤًم٥ٔٙٝ 

تٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌلفت وٝ ؽـا٢ عبِٓ لبؿك ؽ٥لؽ ٛاٜ ٚر ٛؿ ٘ ـاكؿ ٤ ب آ٘ى ٝ اٌ ل ُ ٙبؽت         ٣ٔ

ت٘بؿ٢ ث ٥ٗ ؽ ـا٢ وبٔ ُ ٚ ٚر ٛؿ ً ؾت٣      رٟبٖ ٚ اٌ٘بٖ ؿاُتٝ ثب٥ُٓ،  ،ٓغ٥غ٣ ام ؽـا

 "آ٤ـ؟ پ٥َ ٣ٕ٘

ؽـا٢ وبٔ ُ اؿ٤ بٖ    ٘جٛؿؿ٣ّ٥ِ ثل  كا ؿك رٟبٖ، ُلٚرٛؿ ا٢ ام ف٥ٌّٛفبٖ غ٥لٔٛعـ  عـٜ

اٌل ؽـا، عّٓ، تٕب٤ ُ ٚ  : »وٝ وٙٙـ ا٤ٗ اًت ٞب٣٤ وٝ آٟ٘ب ٜٔلط ٣ٔ ٤ى٣ ام ٌناكٜ ا٘ـ. ؿاٌ٘تٝ

ُل ٜٔٙمبً ٗ لٚكت ٘ ـاكؿ، پ ي ٘جب٤ ـ      لـكت المْ ثلا٢ ام ٥ٔبٖ ثلؿاُتٗ ُل كا ؿاكؿ ٚ اٌل

وٙٙ ـ و ٝ ُ ل ٚر ٛؿ ؿاكؿ. ث ٝ       ُل٢ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ، أب ؽٛؿ ؿ٤ٙـاكاٖ ٞٓ تٔ ـ٤ك ٔ ٣  

 «ُٛؿ ٤ع٣ٙ ؽـا٢ ؽ٥لؽٛاٜ عبِٓ لبؿك ٚر ٛؿ ٘ ـاكؿ   تلت٥ت تٙبلٖ ٔٛكؿ اؿعب آُىبك ٣ٔ ا٤ٗ

صٍٛ٘ٝ ُل كا ام ؿا٘ـ وٝ  م٤لا ٤ه ٔٛرٛؿ عبِٓ ّٜٔك ٣ٔ؛ (179: 1383)پتلًٖٛ ٚ ٕٞىبكاٖ، 

ٔغ ٖ   ٤ه ٔٛرٛؿ ؽ٥ل تٛا٘ـ ُل كا ام ٥ٔبٖ ثلؿاكؿ، ٥ٔبٖ ثلؿاكؿ، ٤ه ٔٛرٛؿ لبؿك ّٜٔك ٣ٔ

پي  )ٕٞبٖ(. ؽٛاٞـ ٤ب ٔتعٟـ اًت وٝ ُل كا ام ٥ٔبٖ ثلؿاكؿ ٚ ُل ٗلٚكت ٜٔٙم٣ ٘ـاكؿ ٣ٔ

 ، صلا ُل ٚرٛؿ ؿاكؿ؟ٚارـ ٞل ًٝ ٤ٚو٣ٌ فٛق اًتاٌل ؽـا 

 ضز  ئلّ وظزْ ي عملٓمس. 1

ٝ  ئ١ّ ٘ظل٢. ٌٔع٣ّٕ أىبٖ ٛلط ؿاكؿ ٞٓ ُٚل ٞٓ ام ثعـ ٘ظل٢  ١ئٌّٔ  ئ١ٌّٔ   ١ٔخبث   ُل ث 

 ٠ٞ ب٣٤ ؿكث بك   ؽـاٚ٘ـ ٔتعبَ، ٓفبتَ ٚ ٌ ناكٜ  ٠ٞب٢ ؽب٣ٓ ؿكثبك ٌناكٜ ثبٜٔٙم٣ ٚ ٔعلفت٣ 
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ٞ ب ًلصِ ٕٝ    ُلٚك ًلٚوبك ؿاكؿ ٚ ام ٘ٛع٣ ِٔىُ ٔعلفت٣ ٚ ٘ظل٢ ٘ برل ث ل ا٤ ٗ ٌ ناكٜ    

ُ ل،   عّٕ ٣  ئ١ّأب ؿك ٌٔ   .(31: 1388 ٘مُ ام ًع٥ـ٢ ٟٔل،؛ Peterson, 1992: 3) ٥ٌلؿ ٣ٔ

٥ٌلؿ ٚ  ٞب ٔـ ٘ظل للاك ٣ٔ م٘ـ٣ٌ ٚ تأح٥ل آٟ٘ب ثل ا٤ٕبٖ اٌ٘بٖ ثعـ ع٣ّٕ ٚ وبكثلؿ٢ ُلٚك ؿك

ُلٚك، صٜٛك ا٤ٕبٕ٘ بٖ كا عف      كٚؿكك٣٤ٚ ثبُٛؿ وٝ ؿك ٔٛالع  اَ پبًؼ ؿاؿٜ ٣ٔؤا٤ٗ ًثٝ 

٣ ام ا٘ـ٤ِٕٙـاٖ ربٔعٝ )ف٥ٌّٛفبٖ ٚ ٔتىّٕ بٖ(  ثلؽالف ثعـ ٘ؾٌت وٝ تٟٙب ثب ٌلٚٞ و٥ٙٓ؟

٤بثـ، ثعـ ؿْٚ ث٥ٌبك فلا٥ٌل اًت تب آ٘ز ب و ٝ ؿك ربٔع ١ ٔتأِٟ بٖ وٕت ل وٌ ٣ كا        اكتجبٙ ٣ٔ

وٓ ؿك فلامٞب٣٤ ام م٘ـ٣ٌ، ؽٛؿ كا ثب صبَِ ع٣ّٕ ُلٚك )وٝ ع ٥َ   تٛاٖ ٤بفت وٝ ؿًت ٣ٔ

 1ا٘ـ( ٔٛارٝ ٥٘بفتٝ ثبُـ. اٚ كا ٔٙغْ ولؿٜ

ُـٜ ام ٢ًٛ ٔتىّٕبٖ ٚ ف٥ٌّٛفبٖ ٌّٕٔبٖ ث لا٢   ٞب٢ اكائٝ عُ وٝ آ٤ب كاٜاَ ا٤ٗ اًت ؤً

وٙ ـ؟ ث ٝ    ٌٔئ١ّ ُل ؿك وٙبك عُ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل ثٝ عُ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُلٚك ٥٘ن وٕه ٔ ٣ 

وبٞـ ٚ ا٤ٕبٖ ٔؤٔٙبٖ ثٝ ؽـاٚ٘ ـ   ا٤ٗ ٔعٙب وٝ ؿك ٔٛار١ٟ ع٣ّٕ ثب ُلٚك ام ؿكؿ ٚ ك٘ذ ٔب ٣ٔ

ٞب٢ ٔتىّٕ بٖ ٚ ف٥ٌّ ٛفبٖ ٌٔ ّٕبٖ     عُ ب ٞل وـاْ ام كاٜعجبكت ؿ٤ٍل آ٤ وٙـ؟ ثٝ كا عف  ٣ٔ

عُ ٔٙبًج٣ ثلا٢ ٌٔ ئ١ّ عّٕ ٣ ُ ل ٞ ٓ      تٟٙب پبًؾ٢ٍٛ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل اًت ٤ب آ٘ىٝ كاٜ

 ُٛؿ؟   ٔغٌٛة ٣ٔ

 ث ب وّ ٣ ٔتف بٚت   ٝ ر ـا ام ٞ ٓ ٚ ث     وبٔالً ٠ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ٚ ع٣ّٕ ُل ؿٚ عٛماًبًبً آ٤ب 

 ٚ اكتج بٙ ٚر ٛؿ ؿاكؿ  آٟ٘ ب  ٞب٢  عُ ٗ ث٥ٗ كاٜٕٞض٥ٙ ٤ىـ٤ٍل٘ـ ٤ب آ٘ىٝ ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ عٛمٜ ٚ

 ؟ثبُٙـ ٞٓ پبًؾ٢ٍٛ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ُب٤ـٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل  ٢ٞب عُ كاٜ

                                                           

. ُب٤بٖ فول اًت وٝ ؿكٔٙبثع ٔعبٓل فٌّف١ ؿ٤ٗ ٌبٜ ٌٔئ١ّ ُل كا ثٝ ً ٝ ؿً ت١ ٌٔ ئ١ّ ٘ظ ل٢، ٌٔ ئ١ّ ٚر ٛؿ٢       1

ثٙـ٢ ٔٙظٛك ام ٌٔئ١ّ ٚرٛؿ٢ ٕٞبٖ اًت وٝ ؿك ٔمب١ِ عبٗل ام آٖ ث ٝ   وٙٙـ. ؿك ا٤ٗ تم٥ٌٓ ٌٚٔئ١ّ ع٣ّٕ تم٥ٌٓ ٣ٔ

ٞب٢ عّٕ ٣ ث لا٢ تم٥ّ ُ آح بك ُ لٚك ٚ ٔٔ ب٤ت ؿك        ٌئ١ّ ع٣ّٕ ُل ٤بفتٗ كأٌٜئ١ّ ع٣ّٕ تعج٥ل ُـ ٚ ٔمٔٛؿ ام ٔ

ٞب٣٤ ٔب٘ٙـ تِى٥ُ ٔؤًٌبت ؽ٥ل٤ٝ ٚ ...(. ؿك ٔمب١ِ عبٗل ٔمٔ ٛؿ ٔ ب ام ٌٔ ئ١ّ عّٕ ٣ ٘ ٝ       ًٜظ ربٔعٝ اًت )كاٜ

 عٙٛاٖ ٌٔئ١ّ ٚرٛؿ٢ ُل فول ُـ. ثٙـ٢ ثبال ثٝ ٔعٙب٢ اؽ٥ل، ثّىٝ ٕٞبٖ ٔعٙب٣٤ اًت وٝ ؿك تم٥ٌٓ
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ٞ ب٢ ٌٔ ئ١ّ ٘ظ ل٢ ُ ل ث لا٢       عُ ثلؽ٣ ام ف٥ٌّٛفبٖ ؿ٤ٗ ٔعبٓل ٌ٘جت ثٝ وبكا٣٤ كاٜ

ْ  ب ٍپّٙت٥ٌٙٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ؽُٛج٥ٗ ٥ٌ٘تٙـ. ثلا٢ ٔخبَ،  ث ٝ   آُ ٙب٢ ٔعبٓ ل   ف٥ٌّٛف ؿ٤ ٗ ٘ ب

 ٞب٢ ٘ظ ل٢  ثب اكائ١ تغ٢ُٚ٥ّ، ف٥ٌّٛف  ٘ظل. ٛجك ؿٞـ ٣ٔعىٓ رـا٣٤ ا٤ٗ ؿٚ عٛمٜ ام ٞٓ 

عُ ثلا٢ ٌٔئ١ّ عّٕ ٣   ٤بفتٗ كاٜ بًٓـؿ پبًؾ٣٤ٍٛ ثٝ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل اًت ٚ اًبً تٟٙب ؿك

ٞب٢ ٘ظل٢ ثلا٢ ٌٔئ١ّ  عُ ٢ٚ وٝ ؿك ٔمبْ تج٥٥ٗ وبكولؿ كاٜٚرب٤ف اٚ ٥ٌ٘ت.  ١ُل ؿك ع٥ٜ

ٗ       ؿك وٙبك ٌٔئ١ّ لل٤ٜٙٝٔٙم٣ ُل )وٝ    ا٢ ُل ؿٚ تمل٤ ل ام ٌٔ ئ١ّ ٘ظ ل٢ ُ ل٘ـ( اً ت، ا٤ 

ؿا٘ـ، صلا وٝ آٛالً ثلا٢ ص٥ٙٗ  ٚرٝ ثلا٢ عُ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل وبف٣ ٣ٕ٘ ٥ٞش ٞب كا ثٝ عُ كاٜ

 ا٘ـ. عجبكات اٚ ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ؽٛا٘ـ٣٘ اًت: ٞـف٣ ٛلاع٣ ِ٘ـٜ

ب ُ لٚك٢ ٔٛار ٝ   ُؾْ ٔؤٔٗ ثٝ ؽـا، آٖ ٍٞٙبْ وٝ ؿك م٘ ـ٣ٌ ُؾٔ ٣ ؽ ٤َٛ ث     »

٣ٔ  ٗ ٤بث ـ، ٕٔى ٗ اً ت     ت ل ام پ ٥َ ؿكٔ ٣    ٌلؿؿ ٚ ٘بٌٟبٖ ًٚعت ٚ وخلت ُلٚك كا كُٚ 

ؿً  تؾٍٛ ثغ  لاٖ ا٤ٕ  ب٣٘ ٌ  لؿؿ .... ٘  ٝ ٤  ه ؿف  به اؽت٥بكٌلا٤ب٘  ٝ ٚ ٘  ٝ ٤  ه ؿاؿث  بٚك٢  

ا٘ـ وٝ ثٝ ُؾ٣ٔ وٝ ام ص٥ٙٗ ٛٛف بٖ   وـاْ ثلا٢ ا٤ٗ ٔٙظٛك ٛلاع٣ ِ٘ـٜ ٥ٞش 1اؽت٥بكٌلا٤ب٘ٝ

وـاْ ُؾْ  وٕه م٤بؿ٢ ٕ٘ب٤ٙـ ٤ب اٚ كا تٌى٥ٗ ثؾِٙـ .... اعتٕبالً ٥ٞش ثلؿ، كٚع٣ ك٘ذ ٣ٔ

كا ثلا٢ آُت٣ ثب ؽٛؿ ٚ ثب ؽـا ؿك ثلؽ ٛكؿ ث ب ُ لٚك٢ و ٝ ؿك ٌٞ ت٣ ٚر ٛؿ ؿاكؿ، آٔ بؿٜ        

ـ  وـاْ ثلا٢ ص٥ٙٗ ٞـف٣ ٔٛكؿ ٘ظل ٘جٛؿٜ ٕٞٝ، ٌّٔٓ اًت وٝ اًبًبً ٥ٞش ًبمؿ؛ ثب ا٤ٗ ٣ٕ٘ « ا٘ 

 (.71ٚ  70: 1384)پّٙت٥ٍٙب، 

ع ُ   ب١ِ عبٗل ؿك پ ٣ ؿً ت٥بث٣ ث ٝ ؿٚ ٞ ـف اً ت: ٘ؾٌ ت ِ٘ بٖ ؿاؿٖ ا٤ٙى ٝ كاٜ        ٔم

      ٝ ٔٙظ ٛك   ف٥ٌّٛفبٖ ٌّٕٔبٖ ثلا٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل وبكآٔ ـ٢ المْ ث لا٢ وٕ ه ث ٝ آؿٔ ٣ ث 

ٔٛارٟٝ ثب ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل كا ٥٘ن ؿاكاًت؛ ؿْٚ، آ٘ىٝ وبكآٔـ٢ فٌّف١ اًال٣ٔ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙ ٝ  

 ٌت.عُ ٔتىّٕبٖ ٥٘ ٚرٝ وٕتل ام  ٥ٞش ثٝ

                                                           

 ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل ؿك ًٙت غلث٣ اُبكٜ ؿاك٘ـ. عُ ل ؿفبه ٚ ؿاؿثبٚك٢ اؽت٥بكٌلا٤ب٘ٝ ثٝ ثلؽ٣ كاٜ. تعبث1٥
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عُ ف٥ٌّٛفبٖ ٚ ٔتىّٕبٖ  ثلا٢ ؿًت٥بث٣ ثٝ ا٤ٗ اٞـاف اثتـا المْ اًت ٔلٚك٢ و٣ّ ثل كاٜ

 ٌّٕٔبٖ ؿاُتٝ ثب٥ُٓ.

 حل فٕلسًفبن اسالمٓ راٌ. 2

ت ٛاٖ آٖ كا   عُ فٌّف١ اًال٣ٔ ثلا٢ ٌٔئ١ّ ُل، كا٣ٞ تلو٥ج٣ اًت وٝ ؿك ٍ٘ب٣ٞ و٣ّ ٣ٔ كاٜ

 ٞب٢ م٤ل ت٥ٗٛظ ؿاؿ. ؿك ٕٗٗ ٔؤِفٝ

 عذمٓ يوسبٓ است . ضز امز1ْ .2

ؿ، ث٥لٖٚ ام ؿٚ أل ٥ٌ٘ت، ٤ب عـْ ٔغٖ ٤ب ٔٙتٟ ٣ ث ٝ اع ـاْ    ُٛٞلصٝ ثل آٖ ٘بْ ُل اٛالق 

اًت، ٌب٣ٞ ثٝ ص٥نٞب٣٤ ٔب٘ٙـ ٔلي ٚ رُٟ ث٥ٌٚ ٚ فمل ٚ ٗ عف ٚ صِ ٓ مؽ ٓ مؿٖ ؿك    

ُ ٛؿ ٚ ٌ بٜ    ؽّمت ٚ ٘مٔبٖ اعٜب ٚ لغ٣ٜ ٚ أخبَ ا٤ٟٙب ام أٛك عـ٣ٔ ٔغٖ، ُل ٌفتٝ ٣ٔ

ٞب٣٤ ٔب٘ٙـ ؿكؿ ٚ ا٘ـٜٚ ٚ رُٟ ٔلوت ٚ غ٥ل ا٤ٟٙب ام أٛك٢ وٝ ؿك آٟ٘ ب ٘ ٛع٣   ؿ٤ٍل ثٝ ص٥ن

ٚ ُ ى٣ّ ام ً جت( ُ ل ٌفت ٝ      أ)٘ٝ تٟٙب ٘جٛؿٖ ٘ٛع٣ ٔجـ ُٛؿ ٚ ُىُ ًجج٣ اؿكان ٣ٔ أٔجـ

 (. 85 ٚ 84: 1383 ُٛؿ )ٔالٓـكا، ٣ٔ

ٛٛك  ثّىٝ ام ٘ٛه ؽأل ٚ ٥ٌ٘ت٣ اًت. ثٝ ،ُل، عـْ ؽٛث٣ اًت. ُل، ام ٘ٛه ٌٞت٣ ٥ٌ٘ت

ٔخبَ ٘بؿا٣٘، فمـاٖ ٚ ٘جٛؿٖ عّٓ اًت. عّٓ، ٤ه ٚالع٥ت ٚ وٕبَ عم٥م٣ اًت، ٣ِٚ رُٟ ٚ 

٘ٝ ؿاكا٣٤ ٚ ٔٛر ٛؿ٢. آ٘ى ٝ فم٥ ل     ،ص٥ن٢ ٚ ٘بؿاك٢ اًت ٘بؿا٣٘، ٚالع٥ت ٥ٌ٘ت. فمل ٥٘ن ث٣

ؽ ٛؿ ص٥ ن٢ ؿاكؿ ٚ آٖ فم ل     ١٘ٝ آ٘ىٝ اٚ ٞٓ ثٝ ٘ٛث   ،٘بْ حلٚت فبلـ اًت اًت ص٥ن٢ كا ثٝ

اى الَجَد فی ًفسِ خیش ٍ ثْب وواب اى   ٤ٌٛـ: ٔالٓـكا ٣ٔ .(152 ٚ 151: 1372 )ٜٟٔل٢، اًت

ـ  اثٗ ٥ًٙب ٔ ٣  .(121: 1383 )ٔالٓـكا، الؼذم فی ًفسِ شش ػلی هب حىن ثِ الفطشُ الشاش  »: ٤ٌٛ 

ً جنٚاك٢   .(355 :ت ب  ث٣ )اثٗ ٥ًٙب، «ثل َّ اهب ػذم جَّش، اٍ ػذم صالح لحبل جَّش الرات لِ،

 :1416)ً جنٚاك٢،   «یماَل ثابلیاداى  ان االّاش هاي     / ٍ الشش اػذام، فىن لذ ظل هي » ٤ٌٛـ: ٣ٔ

528). 
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 ث ب ا٘ ـو٣ تغ٥٥ ل   ٔالٓ ـكا   البٔٝ ولؿٜ اًت،ثل عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل ُٟلمٚك٢ وٝ كا ؿ٣ّ٥ِ 

اٌل ُل ٚرٛؿ٢ ثبُـ ٤ب ِٙفٌٝ اًت ٤ ب ِغ٥ لٜ. ِٙفٌ ٝ ث ٛؿٖ آٖ ثبٛ ُ      » وٙـ: ص٥ٙٗ فول ٣ٔ

ا٤ ٗ اً ت    ٣ءتٛا٘ـ ٔٛرٛؿ ُٛؿ؛ م٤لا، ٔع٣ٙ ُل ثلا٢ آٖ ُ ٣ٓٛكت، ٕ٘ اًت، م٤لا ؿك ا٤ٗ

آ٤ ـ ٚ ا٤ ٗ ارتٕ به     ع ـْ آٖ المْ ٔ ٣   ٣ءوٝ فٌبؿ ٚ ا٘عـاْ پق٤لؿ. پي ام فلٕ ٚرٛؿ ُ  

ٔتٙبل٥ِ٘ٗ اًت. ِغ٥لٜ ثٛؿٖ آٖ ٥٘ن ثبُٛ اًت، م٤لا، ُل ثٛؿٖ آٖ، ثلا٢ غ٥ل، ٤ب ثٝ رٟت آٖ 

اً ت، ٤ ب    ٣ءوٕب٣ِ ام وٕ بالت ُ    اًت وٝ ٔٛرت ا٘عـاْ فات آٖ اًت، ٤ب ٔٛرت فمـاٖ

ام فات ٚ وٕبالت آٖ ٥ٌ٘ت. ؿك ؿٚ ُك ٤ىٓ ٚ ؿْٚ ُل ثٝ ٔعٙ ٣ ع ـْ    ٣ءٔٛرت ا٘عـاْ ُ

٤ب عـْ وٕب٣ِ ام وٕبالت آٖ اًت ٚ ُك ً ْٛ ٞ ٓ ثبٛ ُ اً ت؛ م٤ لا ؿك ُ ٕبك        ٣ءآٖ ُ

 1(.59ٚ  58: ق 1410، )ٔالٓـكا« ثـ٥ٟ٤بت ٚ ث٥ٙبت للاك ؿاكؿ

ٝ   ٤ع٣ٙ ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ؿ٤ٍلاٖ ٔعٙب پ٥ـا ٔ ٣  ،ُل، أل ٌ٘ج٣ اًتٕٞض٥ٙٗ  تٟٙ ب٣٤   وٙ ـ ٚ ث 

ُٛؿ. ٔخُ وٛصى٣ ٚ ثنك٣ٌ وٝ  ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ثـ ٚ ٘بكٚا ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ؽٛة ٚ كٚا ٔغمك ٣ٔ

ٝ   ؽلٌٍُٛٛؿ وٝ  ٌ٘ج٣ ٌٞتٙـ ٚ ٔخالً ٌفتٝ ٣ٔ ٝ   ثنكي اً ت ث  أ ب ٕٞ بٖ    ،ٌ٘ جت ٔٛكص 

 ٌ٘جت ف٥ُ.  وٛصه اًت ثٝ ؽلٌٍٛ

ـ  و لؿٜ ٌ٘ج٣ ثٛؿٖ ُل اًتفبؿٜ  ؽٛث٣ ام عـ٣ٔ ثٛؿٖ ٚ ف٥ٌّٛفبٖ اًال٣ٔ ثٝ ت ب احج بت    ا٘ 

ُل )ٞل رب ثبُـ( »٤ٌٛـ:  ٣ٔ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ِٔٙأ ُل ؽـاٚ٘ـ ٥ٌ٘ت. عالٔٝ ٛجبٛجب٣٤وٝ وٙٙـ 

ؿٞ ٥ٓ، اٚالً ثب٤ ـ    اٚالً أل عـ٣ٔ ٚ حب٥٘بً أل أىب٣٘ اًت ... ص٥ن٢ كا وٝ ثٝ ؽ ـا ٌ٘ جت ٔ ٣   

جت ٗلٚكت ٚ ٚرٛة ثٛؿٜ ثبُـ. ٚ تب ؿك ٔ ٛكؿ ُ ل ل٥ بى    أل٢ ٚرٛؿ٢ ٚ حب٥٘بً ؿاكا٢ ٌ٘

ٔب٘ٙـ ٔلٕ ثب ٓغت، فمل ثب غٙب، فِت ث ب ع نت، رّ ٓ ث ب      ،٘ىلؿٜ ٚ أل عـ٣ٔ فلٕ ٘ى٥ٙٓ

                                                           

 ٢كام اٖ ٔب٘ٙـ فؾلام ٔتفىل ٣تًٛٚ ثلؽ ٢ٚرٛؿ ٢عٙٛاٖ أل ثٝ ٕٞبٖ ؿكؿ ٚك٘ذ رٌٕب٣٘ اًت،وٝ  ٣اؿكاو ُل .1

ثلؽ ٣   اؿكاو ٣ پلؿاؽت ٝ اً ت،   احجبت عـ٣ٔ ث ٛؿٖ ُ ل   ثٝ  وٝ ٔالٓـكا ٣عبِ ؿكاًت.  ُـٜٜٔلط  ٣ٚ ٔغمك ؿٚا٘

 .ا٘ـ أل٢ ٚرٛؿ٢ ؿاٌ٘تٝكا  ُبكعبٖ اٚ ٔخُ ًجنٚاك٢ ٚعالٔٝ ٛجبٛجب٣٤ ُل اؿكاو٣
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عـَ، ٚ ٕٞض٥ٙٗ ؽ٥ل ٚ ُل ٞل ؿٚ كا ٕٔىٗ فلٕ ٘ى٥ٙٓ، ُل ٔغمك ٘ؾٛاٞـ ُـ. پي ُ ل  

 .(209: 1385 )ٛجبٛجب٣٤،« ثٝ ؽـا ٌ٘جت ٘ـاكؿ

  جُبن مبدْ است. ضز السمّ 2 .2

ا٤ٗ ً ؤاَ ٜٔ لط   ٔٙتٌت ٘جٛؿٖ آٟ٘ب ثٝ ؽـاٚ٘ـ،  ٚ عـ٣ٔ ٚ ٌ٘ج٣ ثٛؿٖ ُلٚك احجبتپي ام 

ِٚ ٣ ص لا ؽ ـا رٟ بٖ كا      ،: ؿكًت اًت وٝ ُل أل٢ ل٥بً ٣ ٚ أى ب٣٘ اً ت   ُٛؿ وٝ ٣ٔ

ٔالٓ ـكا ٞ ٓ    .(209: 1385 )ٛجبٛج ب٣٤،  ٘غ٢ٛ ٥٘بفل٤ـٜ وٝ ل٥بى ٚ أىبٖ ؿك وبك ٘جبُـ؟ ثٝ

صلا ؽـاٚ٘ ـ آت َ كا    اٌل ٣٤ٌٛ:" وٙـ: ث٥بٖ ٣ٔثب ٞٓ اَ ٚ رٛاة كا ؤ٣ً، ثٟؿك ّٜٔت ِٔب

 ا٢ پـ٤ـ ٥٘بٚكؿ وٝ ٥ٞش ُل٢ المْ آٖ ٘جبُـ؟ ٔب٘ٙـ ا٤ٗ اًت وٝ ٣٤ٌٛ: صلا آت َ كا  ٌٛ٘ٝ ثٝ

ـ   : 1383 )ٔالٓ ـكا،  "غ٥لآتَ للاك ٘ـاؿ؟ ٚ ام ٔغبالت اًت وٝ آتَ كا غ٥لآتَ ل لاك ؿٞ 

ً ت  بث ٝ ا٤ ٗ ٔعٙ   " ٛك ا٤ٗ رٟبٖ ٌ٘ج٣ ٚ أىب٣٘ ٌٞتٙـ؟صلا أ"اَ وٝ ؤپي ا٤ٗ ً .(100

 وٝ: صلا ؽـا٢ ٔبؿٜ ٚ ٛج٥عت، ٔبؿٜ ٚ ٛج٥ع ت كا ال ٔ بؿٜ ٚ ال ٛج٥ع ت ل لاك ٘ ـاؿٜ اً ت؟       

٢ ٔبؿٜ اًت ٚ اٌل ٔٛرٛؿ٢ أى بٖ ؿاُ تٗ ٚ أى بٖ    بٔعٙ ١م٤لا ل٥بى ٚ أىبٖ ٘بٔجلؿٜ المٔ

ا٤ٗ رٟبٖ ا٤ٗ ؽبٓٝ كا ٘ـاُت وٝ ٞل  ٔبؿ٢ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ. اٌل ،٘ـاُتٗ وٕبَ كا ٘ـاُتٝ ثبُـ

آٖ لبثُ تجـ٤ُ ثٝ ٤ىـ٤ٍل اًت ٚ ثب ارتٕبه ُلا٤ٚ ٔٙ بفع ٚر ٛؿ٢ ؽ ٛؿ كا     ٤٢ه ام ارنا

 209: 1385 ٔب٘ـ، اًبًبً رٟبٖ ٔبؿٜ ٘جٛؿ )ٛجبٛج ب٣٤،  ٤بثـ ٚ ث٣ آٖ ت٥ٟـًت ٚ ثـثؾت ٣ٔ ٣ٔ

ٚ 210).  

ث٥ٗ ُلٚك ل٥ُّ ٚ ؽ٥لات وخ٥ل تالمْ ٜٔٙم٣ ثلللاك اًت. ُلِ ٌ٘ج٣  ؿك عبِٓ ٛج٥عت پي

، ُل ٌ٘ج٣ ٔٛر ٛؿ ٘جبُ ـ.   ٔبؿٜأىبٖ ٘ـاكؿ ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ  ٔبؿٜ اًت ٚ ١ٚ ل٥ب٣ً، المٔ

ُـٜ ؿك احل  ؿ٥ُِ فات٣ ثٛؿٖ تغ٥٥ل ٚ تغَٛ ثلا٢ عبِٓ ٛج٥عت اًت، صلا وٝ ت٘بؿ ا٤زبؿ ا٤ٗ ثٝ

ت ٛاٖ   ؿك رٟ بٖ ٔ بؿ٢ ٕ٘ ٣    .ُل اً ت  ٣ ثلا٢ ثلٚمّٔؽٛؿ عب ،ٞب ٚ ؿٌل٣ٌ٘ٛ اتتغ٥٥لا٤ٗ 

٘بپق٤ل اًت  ٞب كا ام ٚرٛؿٞب تفى٥ه ولؿ. رٟبٖ ٤ه ٚاعـ تزن٤ٝ ٚ عـْ اتكا ام ؽ٥ل ٚكُل

 .ٞب٣٤ ام آٖ كا عقف ولؿ تٛاٖ لٌٕت ٚ ٣ٕ٘



9  24:5 بهبر، 2، شمبرۀ 23، دورۀ یهفلسفه د 

اٌل و٣ٌ ثپلًـ ص لا ع بِٓ ٛج٥ع ت فبل ـ     » ٤ٌٛـ: ٣ٔ ٥ُ٣ؼ اُلاق ٥٘ن ؿك ّٜٔت ِٔبثٟ

ً ّت   ءت ٛاٖ ام فات ُ ٣   كا ٕ٘ ٣  ءٌبٜ فات٣ ٣ُ ـ پبًؼ ؿاؿ وٝ ٥ٞشُلٚك آفل٤ـٜ ِ٘ـ؟ ثب٤

ٛٛك  م٤لا ؿك آٖ ٓٛكت ؿ٤ٍل آة ٥ٌ٘ت، ثٝ ،ولؿ، ٔغبَ اًت وٝ فات٣ آة كا ام آة ٌلفت

ت ٛاٖ ام آت َ    ٤ ب فات ٣ آت َ كا ٕ٘ ٣     .اٌِّت ام آة اًت ٔخبَ كٛٛثت، فات٣ آة ٚ ٕٔتٙع

بَ اًت وٝ آتَ ثب ِج بى ثلؽ ٛكؿ   آتَ ٥ٌ٘ت، ٔغ ٓٛكت ؿ٤ٍل آتَ، ٌلفت، م٤لا ؿك ا٤ٗ

فات٣ ٚ غ٥للبثُ ا٘فى بن   ١وٙـ ٚ تٛلع ؿاُتٝ ثب٥ُٓ وٝ ِجبى كا ٌ٘ٛما٘ـ، م٤لا ًٛما٘ـٖ، المٔ

. اِجتٝ لجُ ام اٚ اثٗ ً ٥ٙب )اث ٗ ً ٥ٙب،    (467 ٚ 466 :1 د ،1372)ًٟلٚكؿ٢، « ام آتَ اًت

٘بپق٤ل٢ ُلٚك ام  ثل رـا٣٤( 46ق: 1408( ٚ لجُ ام اثٗ ٥ًٙب ٥٘ن فبكاث٣ )فبكاث٣، 458: 1385

 عبِٓ ٛج٥عت تأو٥ـ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ.

 َبْ ممكه . جُبن3 .2

اَ ث ٝ فٞ ٗ   ؤا٤ ٗ ً    ُب٤ـ رٟبٖ ٛج٥عت ٚ ٔبؿٜ، ُلٚك ٌ٘ج٣ اًت، ١ثب افعبٖ ثٝ ا٤ٙىٝ المٔ

ُٛ٘ـ، اًبًب ًصلا ؽـاٚ٘ـ ا٤ٗ رٟ بٖ   لًـ وٝ: ثب ٚرٛؿ ُلٚك٢ وٝ ؿك رٟبٖ ٔبؿ٢ پ٥ـا ٣ٔث

ُ ـ   عبِٓ ٔبؿ٤بت ؽّك ٣ٕ٘ ؿاُت ٚ وٝ تٟٙب عبِٓ ٔزلؿات ٚرٛؿ ٣ٔ كا آفل٤ـ؟ آ٤ب ثٟتل ٘جٛؿ

 ُـ٘ـ؟ تب ٔٛرٛؿات ٔبؿ٢ ام ُلٚك ٔٛرٛؿ، ك٘زـ٤ـٜ ٚ ٘بكاعت ٣ٕ٘

ـ  ف٥ٌّٛفبٖ ام مٔبٖ اكًٜٛ عٛآِ ٕٔىٗ كا ثٝ پٙذ لٌٓ تم٥ٌٓ و لؿٜ   : اَٚ ع بِٓ ؽ٥ ل  ا٘ 

بٖ عبِٓ ٛج٥عت وٝ ٕٞ ؿْٚ عبِٓ ؽ٥ل وخ٥ل ٚ ُل ا٘ـنوٝ ٕٞبٖ عبِٓ ٔزلؿات اًت؛  ٔغٖ

صٟبكْ عب٣ِٕ وٝ ُل وخ٥ل ؿاكؿ ٚ ؽ٥ل  ؛ًْٛ عب٣ِٕ وٝ ؽ٥ل ٚ ُل ؿك آٖ ٌٔب٢ٚ اًت اًت؛

اً ت ٚ ؽ ـا آٟ٘ ب كا    عٛآِ اَٚ ٚ ؿْٚ ٔعمَٛ آفل٤َٙ تٟٙب . ا٘ـن ٚ پٙزٓ عبِٓ ُل ٔغٖ

ثلا٢ ؽّمت ع بِٓ ٔز لؿات ث ٝ ؿ٥ِ ُ      وٙـ. ٚ ًٝ عبِٓ ؿ٤ٍل كا ؽـا ا٤زبؿ ٣ٕ٘وٙـ  ؽّك ٣ٔ

ت، أب ؽّك ٘ىلؿٖ عبِٓ ٛج٥عت وٝ ؿك آٖ ؽ٥لٞب ث٥ِتل ام ُلٚك اًت، ؽٛؿ ُ ل  ٥٘بم٢ ٥ٌ٘

 وٙـ. ؽٛاٞـ ثٛؿ، پي ؽـاٚ٘ـ عبِٓ ٛج٥عت كا ٞٓ ا٤زبؿ ٣ٔ
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  ٗ   ُ ٛؿ:  اِٛرٛؿٞ ب لبئ ُ ٔ ٣    اثٗ ٥ًٙب ٞٓ ؿك االُبكات ٚ اِتٙج٥ٟبت ؿٚ لٌٓ ث لا٢ ٕٔى 

ٗ  .2 ؛ؽُّ ٚ فٌبؿ پبن اًت، اِٛرٛؿٞب٣٤ وٝ ٚرٛؿُبٖ ام ُل ٕٔىٗ. 1 اِٛرٛؿٞ ب٣٤   ٕٔى 

ر ٛؿ ٔغ ٖ    ٤ٌٛـ صٖٛ وٝ ٔجـأ ف٥٘بٖ ٚر ٛؿ،  ًپي ٣ٔ ُل ثل آٟ٘ب عبكٕ ُٛؿ.ثب٤ـ وٝ 

٤ٗ ؿ٥ُِ ٚارت اًت ٝ اف٥٘بٖ لٌٓ ؿْٚ ث .ؽٛاٞـ ثٛؿپي ف٥٘بٖ ٞل ؿٚ لٌٓ ٚارت  ،اًت

ٔخ ُ ؽّم ت آت َ و ٝ      آٚكؿٖ ؽ٥ل وخ٥ل ٚ ُل ل٥ُّ، ؽٛؿ ُل وخ٥ل اًت. ٚرٛؿ وٝ تلن ثٝ

ـ  اِٛرٛؿ ؽ٥ل وخ٥ل ٚ ُل ل٥ّ ُ كا ؽّ ك ٔ ٣    ٕٞلاٜ اًت. پي ٚارتف٥ّ٘تَ ثب آماكٍ   وٙ 

 .(92 ٚ 91: 1383 ٔالٓـكا،؛ 133: 1375)اثٗ ٥ًٙب، 

 حل متكلمبن راٌ .3

 . وظزّٔ عًض: دلٕلٓ بز وبًد وبسبسگبرْ مٕبن ضزير ي عذالت خذايوذ1 .3

ؿٞٙ ـ ؿك   اكائٝ ٣ٔ)ٔتىّٕبٖ ٥ُع٣ ٚ ٔعتن٣ِ( ثلا٢ ٌٔئ١ّ ُل  ٔتىّٕبٖثؾ٣ِ ام وٝ ع٣ّ  كاٜ

ؽـاٚ٘ ـ   ٛج ك ا٤ ٗ ؿ٤ ـٌبٜ،   رٟت وبَٞ ؿكؿ ؿكؿٔٙ ـاٖ ٚ ا٤ز بؿ ا٥ٔ ـ ؿك ؿَ آٟ٘بً ت.     

تلت٥ت  ٤ٗٝ اث وٙـ، ؿك آؽلت رجلاٖ ٣ٔ ،ُٛؿ وٝ اٌ٘بٖ ؿك ا٤ٗ ؿ٥٘ب ٔتغُٕ ٣ٔكا ٞب٣٤  ًؾت٣

ٞب٣٤ و ٝ   ٞب ٚ ؿكؿٞب ٚ عقاة ثؾِـ وٝ ُؾْ ام ًؾت٣ وٝ ؽـا آ٘مـك ؿك آؽلت ثٝ آٟ٘ب ٣ٔ

ٞب ثٝ ؽ٥ ل ٚ ٘ف ع اٌ٘ ب٣٘ تٕ بْ      پب٤بٖ ا٤ٗ ؿكؿٞب ٚ غٓ ُٛؿ. كا٣ٗ ٣ٔ ،ب و٥ِـٜ اًتؿك ؿ٥٘

ٞ ب   تٛاٖ ثٝ ا٤ٗ أٛك ُل ٚالع٣ اٛالق ولؿ، ثّىٝ آٟ٘ب ٓلف ٘بٔال٤ٕت ُٛؿ، ؿك ٘ت٥زٝ ٣ٕ٘ ٣ٔ

ُ ٛ٘ـ. ؿك   ٚ ٗلكٞب٣٤ ٌٞتٙـ وٝ پُ تلل٣ ٚ ٥ُ٘ اٌ٘بٖ ثٝ ًعبؿت ٚ وبٔلٚا٣٤ ٔغٌٛة ٣ٔ

ُ ل   وٙـ پب٤بٖ ؽٍٛ ؿاكؿ، ؿكؿ ٚ ا٣ِٕ وٝ اٌ٘بٖ ؿك ا٤ٗ ؿ٥٘ب تغُٕ ٣ٔصٖٛ ٞل  ا٤ٗ ؿ٤ـٌبٜ،

: 1376 ربٞل٢ عىٓ ٘لؿثبٖ تلل٣ ٚ ٥ُ٘ اٌ٘بٖ ثٝ ًعبؿت اثـ٢ كا ؿاكؿ )ل ـكؿاٖ للأّى ٣،  

ُل كا اٛالق ولؿ، ثّىٝ عى ٓ آٖ عى ٓ ؿاك٢ٚ تّؾ ٣     ١تٛاٖ ثل آٖ وّٕ كٚ ٣ٕ٘ ام ا٤ٗ .)42

ؽٛاٞ ـ ث ٛؿ. ٛج ك آ ُ ف ٛق و ٝ       كؿٔٙ ـ  اًت وٝ ًلا٘زبْ ثٝ ؽ٥ل ٚ ّٔٔغت ُؾْ ؿ

ُٛؿ ثب ٓفت ع ـَ   ٞب٣٤ وٝ ثل اٌ٘بٖ ٚاكؿ ٣ٔ ٘ب٥ٔـٜ ُـٜ اًت، ؿكؿ، ك٘ذ ٚ ًؾت٣« عٕٛ»

ؽـاٚ٘ـ ٘بًبمٌبك ٥ٌ٘ت. ٕٞضٙ ٥ٗ ٛج ك آ ُ ا٘تٔ بف، ً تٕـ٤ـٌبٖ ثب٤ ـ ث ٝ ٘غ ٢ٛ ام         
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ت اٚ ؿ٥ُِ لـكت ّٜٔك ؽـاٚ٘ ـ، رّ ٓ ام رب٘     ٓٛكت ثٝ ًتٕىبكاٖ ا٘تمبْ ٥ٌل٘ـ، ؿك غ٥ل ا٤ٗ

 (.46: 1390ٓٛكت ٌلفتٝ اًت )ا٣ٙ٥ٔ، 

ع ٕٛ ٘فع ٣ اً ت و ٝ     " ٤ٌٛـ: االعتمبؿ ٣ٔ اِـ٤ٗ ٣ًٛٛ ؿك وتبة تزل٤ـ ؽٛارٝ ٥ٔ٘ل

 "أب )اعٜب٢ آٖ( ٕٞلاٜ ثب ثنكٌـاُ ت ٚ ٌلا٥ٔـاُ ت ٥ٌ٘ ت    ،ُؾْ اًتغمبق آٖ كا ؿاكؿ

ؿ ُٛ ٢ٚ ًپي أٛك٢ كا وٝ ٔٛرت اًتغمبق عٕٛ ثل ؽـا ٣ٔ .(186: 1 د ،1382 ،ع٣ّ)

ؽبٛل ّٔٔغت  ٖ ٔٙفعت و٣ٌ ثٝولؿتجبٜ  .2 ؛فلٚفلًتبؿٖ ؿكؿ ٚ ك٘ذ .1 ثلؿ: ٌٛ٘ٝ ٘بْ ٣ٔ ا٤ٗ

ٞب، ؽٛاٜ ٌٔتٙـ ثٝ عّٓ ث ـ٣ٟ٤ ٤ ب اوتٌ بث٣ ثبُ ـ ٚ ؽ ٛاٜ       ٚاكؿ آٚكؿٖ غٓ ٚ ا٘ـٜٚ .3 ؛غ٥ل

ألو لؿٖ   .4 ؛ؽالف ا٘ـ٣ٞٚ وٝ ٌٔتٙـ ث ٝ و بك ؽ ٛؿ ثٙ ـٜ اً ت      ٌٔتٙـ ثٝ ٌٕبٖ ثبُـ، ثل

ـ   وبكٞب٢ م٤بٖؿاؿٖ ثٙـٌبٖ ثٝ ا٘زبْ  ٌٔ ّٚ   .5 ؛آٚك ٤ب آ٘ىٝ ا٘زبْ آٖ كا ثل آٟ٘ب ٔج بط ٌلؿا٘ 

  .(190: 1 د ،1382 ،ع٣ّ)ٔب٘ٙـ ؿك٘ـٌبٖ( ) ًبؽتٗ غ٥لعبلُ

ًتب٘ـٖ عك ٔظّْٛ ام ربِٓ ثٝ عىٓ عمُ ٚ ٘مُ ثل ؽ ـا  "وٝ  وٙـ ٢ٚ ؿك اؿأٝ ارٟبك ٣ٔ

وٝ ؽـاٚ٘ـ، ؿك ر ب٣٤ و ٝ ً تٍٕل ؿك ٍٞٙ بْ تٌ ّٚ      ٚ ؿك ٘ت٥زٝ رب٤ن ٥ٌ٘ت  ٚارت اًت

عّ ٣،  ) "ع٣ٗٛ ثلاثل ثب ًتٓ ؽٛؿ ٘ـاكؿ وٝ ثـٞـ، ً تٍٕل كا ث ل ً تٕـ٤ـٜ ٌٔ ّٚ ً بمؿ     

 .(198 ٚ 197: 1 د ،1382

 ١آٖ آالْ ٚ ؿكؿٞب٣٤ وٝ ام ٘بع٥  " ٤ٌٛـ: ( ٔتىّٓ ٔعتن٣ِ ٣ٔ.قٜ 415)ْ  لب٣ٗ عجـاِزجبك

ٚ پبؿاٍ عظ٣ٕ٥ اًت، ٔتٔ ف ث ٝ رّ ٓ    « ٕٛع»كًـ صٖٛ ٔتٕ٘ٗ  ؽـاٚ٘ـ ثٝ ثٙـٌبٖ ٣ٔ

ام ا٤ ٗ ع٥ ج ٥٘ى ٛ ٚ ام     ،ُٛؿ ٚ صٖٛ ٔت٘ ٕٗ ٔٔ ّغت ٚ ِٜ ف ؿك تى٥ّ ف اً ت      ٣ٕ٘

ٔعتم ـ   ٜ.ق( ٥ُ460ؼ ًٛٛ ٣ )ْ   .(389 تب: ث٣ )لب٣ٗ عجـاِزجبك، "ُٛؿ ؽبكد ٣ٔ« ثغخ٥ت»

٘ ـٜ  ص ٝ آٖ ٔٛر ٛؿ م   -ا٢ پـ٤ ـ آٚكؿ  ؿكؿ٘بو٣ وٝ ؽـاٚ٘ـ ثلتل ام ٕٞٝ ؿك ٞل م٘ـٜ": اًت

٤ٚن٢ وٝ ٥ِٕٞٝ ام وبك ثٙ ـٌبٖ  بآٖ ؿكؿ٘بو٣ ام ٚرٛؿ ؿًت -تى٥ّف ُـٜ ثبُـ ٤ب ِ٘ـٜ ثبُـ

ر ب٢  ٝ ٘نؿٜ ثبُـ، ٕٞب٘ب ثل ؽـاٚ٘ـ ثلت ل امٕٞ ٝ اً ت و ٝ آٖ ت بٚاٖ كا ث        آ٤ـ ًل پـ٤ـ ٣ٔ

، ٘م ُ ام  507:ُ ٥ؼ ًٛٛ ٣  ) "ؿكؿ٘بن ولؿٖ ثب٤ـ ثپلؿامؿ، تب تبٚاٖ ام ًتٓ ثٛؿٖ ث٥لٖٚ ثلٚؿ

 (.26: 1376ى٣، لـكؿاٖ للأّ
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ٔلي  ٠ؿكثبكام رّٕٝ  ُـٜ اًت. رجلاٖ ُلٚك ؿك عبِٓ آؽلت فول ٠كٚا٤بت ٔؾتّف٣ ؿكثبك

ؿك كٚا٤ت٣ تٔل٤ظ ُـٜ اً ت وٌ ٣   . ٚ ٥ٔلٞب٢ ٘ب٣ُ ام عٛاؿث ٛج٥ع٣ ٚ وِتٝ ُـٖ ربِٕب٘ٝ

«. الطبػَى شْبدُ لىال هسالن  »ؿك عىٓ ٥ُٟـ اًت.  ،ٞب٣٤ ٔب٘ٙـ ٛبعٖٛ ث٥ٕلؿ وٝ ؿك احل ث٥ٕبك٢

ؽبٛل ٔ بَ   ؽبٛل ربٖ ؽٛؿ ٤ب اُٞ ؽٛؿ ٤ب ثٝ و٣ٌ وٝ ثٝ آٔـٜ اًت وٝ: ٢ٞب٢ ؿ٤ٍل كٚا٤تؿك 

 .)30: 1376لـكؿاٖ للأّى٣، ٘مُ ام ) ٥ُٟـ كا ؿاكؿ ارل، ُٛؿ ٚ حلٚت ؽٛؿ وِتٝ

ؿك تٛر٥ ٝ   أ بْ ٓ بؿق  . رجلاٖ ؿكؿٞ ب٢ ث٥ٕ بك٢ ٥٘ ن كٚا٤ بت٣ ٚر ٛؿ ؿاكؿ      ٠ؿكثبك

فلٔب٤ـ: ؽـاٚ٘ـ ؿك آؽلت ثٝ صٙ ٥ٗ اُؾبٓ ٣    ا٣٤ ٣ٔٞب٢ ثـ٣٘ ٔب٘ٙـ ٘بث٥ٙب٣٤ ٚ ٘بُٙٛ ٘مْ

وٙـ وٝ اٌل ث٥ٗ ثبمٌِت ثٝ ؿ٥٘ب ٚ تغٕ ُ   ؿك ٓٛكت ثلؿثبك٢ ٚ ٓجل، صٙبٖ پبؿا٣ُ اعٜب ٣ٔ

٥ٕٞٗ ٔٔبئت ٚ ثبل٣ ٔب٘ـٖ ؿك آؽلت ٔؾ٥ل ثبُ ٙـ، ثبمٌِ ت ث ٝ ثال٤ ب كا ا٘تؾ بة       ٠ؿٚثبك

الجالیاب هاي الااَاة ثؼاذ الواَت اى       ن للزیي یٌال ثْن ّزُ » .ُٛؿوٙٙـ تب ارلُبٖ ٔ٘بعف  ٣ٔ

شىشٍا ٍ اتبثَا هب یستصغشٍى هؼِ هبیٌبلْن هٌْب، حتی اًْن لَ خیشٍا ثؼذ الوَت الختابسٍا اى یاشدٍا   

 .(71: 1404 )ٔز٣ٌّ، «الی الجالیب لیادادٍا هي الاَاة

 . فًأذ ضزير: دلٕلٓ بز وبًد وبسبسگبرْ مٕبن يجًد ضزير ي حكمت خذايوذ2 .3

٘بً بمٌبك٢ ث ٥ٗ ع ـاِت    ٥ٞش آٖ  ١وٝ ؿك ٘ت٥ز ٚ ا٘تٔبف عٕٛ ٞب٢ ام ٘ظل٤ٝ ٔتىّٕبٖ غ٥ل

ٔب٘ـ، ثلا٢ ُلٚك فٛا٤ـ٢ ٞٓ لبئُ ٌٞتٙـ وٝ ثب اًتٙبؿ ث ٝ آٟ٘ ب    ؽـا ٚ ٚرٛؿ ُلٚك ثبل٣ ٣ٕ٘

ثلؽ ٣ ام فٛا٤ ـ ُ لٚك     .كؿ و لؿ ٚرٛؿ ُلٚك ٚ عىٕت ؽـاٚ٘ ـ كا   تعبكٕ ٥ٔبٖتٛاٖ  ٣ٔ

 عجبكتٙـ ام:

ُ ٛؿ.   كُ ـ ٚ وٕ بَ اٌ٘ بٖ ٔ ٣     ًجت: ٓجل ٚ تغُٕ ًؾت٣ كُـ ٚ تىبُٔ اٌ٘بٖ .اَٚ

پ٥ٕب٤ ـ. ؽ ـا ث لا٢     وٙـ ٚ كاٜ ًعبؿت كا ٔ ٣  اٌ٘بٖ ؿك ِٔىالت ٚ ٘بٔال٤ٕبت كُـ پ٥ـا ٣ٔ

ٞ ب٣٤ اً ت. ؿك    تِل٤ع٣ ٚ تى٣ٙ٤ٛ ؿاكؿ وٝ ؿك ٞ ل و ـاْ ً ؾت٣    ١ٞب ؿٚ ثل٘بٔ تلث٥ت اٌ٘بٖ

 ١ٔخ ُ كٚمٜ، ع ذ، رٟ بؿ، ا٘ف بق ٚ ٕ٘ بم ٚ ؿك ثل٘بٔ        ،تِل٤ع٣، عجبؿات كا ل لاك ؿاؿٜ  ١ثل٘بٔ

 ٔخُ ٌل٣ًٍٙ، تلى، تّفبت ٔ ب٣ِ ٚ ر ب٣٘  اًت، تى٣ٙ٤ٛ، ٔٔبئت كا ًل كاٜ ثِل للاك ؿاؿٜ 
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ّٔتٟبً ت،   ٠فلؿ ٚ ٞٓ ث٥ـاكوٙٙـ ٠وٙٙـ ًؾت٣ ٚ ٌلفتبك٢، ٞٓ تلث٥ت. (178: 1372 )ٜٟٔل٢،

ْ  ٠وٙٙـ هٞب٢ ؽفتٝ ٚ تغل٤ اٌ٘بٖ ٠ًؾت٣ ث٥ـاكًبم٘ـٜ ٚ ٥ُٛٞبكوٙٙـ  ٞبً ت  ٞ ب ٚ اكاؿٜ  ع ن

  .(180: 1372 )ٜٟٔل٢،

ؽـاٚ٘ ـ ث ب ً ؾت٣ ؿاؿٖ ث ٝ     آٖ ك٢ٚ آٚكؿٖ ثٝ ؽـا:  ١٘ت٥ز ٔتٙجٝ ولؿٖ ٔلؿْ ٚ ؿك .ؿْٚ

ٔب٘ٙ ـ  ٞب٢ وبفل، كا٣ٞ ثلا٢ آٟ٘ب ٌِ ٛؿٜ و ٝ ث ٝ ؽ ـا ٚ پ٥ بٔجل ؽ ـا ا٤ٕ بٖ ث٥بٚك٘ ـ.          أت

فشػَى ثبلسٌیي ٍ ًمص هي الاواشات لؼلْان   ٍ لمذ اخزًب ال " .لْٛ فلعٖٛ ُـٜ ثٝ ٚاكؿٞب٢  عقاة

 : اعلاف(.130)"یزوشٍى

و لؿٖ ٚ   ـ و ٝ ُ ل عبٔ ُ ؿع ب    ٘  ٕٞض٥ٙٗ آ٤بت٣ ام للآٖ ول٤ٓ ثٝ ا٤ٗ ٔٛٗٛه اُبكٜ ؿاك

آٚكؿ  ثٝ ؽـاٚ٘ـ كٚ ٔ ٣  ًؾت٣ ٚ ٥٘بم، فٜلتبًٍٞٙبْ ُٛؿ. اٌ٘بٖ ؿك  ؽٛا٘ـٖ ؽـا ؿك اٌ٘بٖ ٣ٔ

وٙٙ ـ ٚ   ٞب، آٖ عبِت كا فلأٍٛ ٣ٔ اوخل اٌ٘بٖأب ثب ثلٛلف ُـٖ ِٔىُ،  ،ؽٛا٘ـ ٚ اٚ كا ٣ٔ

: 12) "ٍ ارا هس االًسبى العُشُّ دػبًب لجٌجِ اٍ لبػاذا  اٍ لبمواب   "ُٛ٘ـ.  ثلا٢ ؽـا ُل٤ه لبئُ ٣ٔ

الزی یسیشون فی الجش ٍ الجحش حتی ارا وٌتن فی الفلاه ٍ جاشیي ثْان ثاشیب  یجاِ ٍ       َّ" .٤ٛ٘ي(

الوَج هي وال هىابى ٍ وٌاَا اًْان احای  ثْان دػاَا ا         فشحَا ثْب جبءتْب سیب ػبصف ٍ جبءّن 

ٍ ارا اًؼوٌاب ػلای   "٤ ٛ٘ي( : 22) "هخلصیي لِ الذیي لئي اًجیتٌب هي ّزُ لٌىاًَي هاي الشابوشیي   

 .(51:)فّٔت "االًسبى اػشض ٍ ًب ثجبًجِ ٍ اراهسِ الشش فزٍ دػبء ػشیط

ُٛؿ تب ثٝ ٤بؿ ؽـا ث٥فت٥ٓ وٝ ا٤ٗ ؽ ٛؿ، ؽ٥ ل    ٣ٔ ًجتپي للاك ٌلفتٗ ؿك ًؾت٣ ٚ ٥٘بم 

 .٘غُ( :53) " ن ارا هٓسَّىُنٔ العُّشُّ فبلیِ تجئشٍى"اًت ٚ ام فٛا٤ـ ُل ٌ٘ج٣ اًت. 

ٖ  أتغبٖ ُـٖ ٔلؿْ: ًْٛ. ٞ ب، آٟ٘ ب كا أتغ بٖ     ٕٞض٥ٙٗ ؽـاٚ٘ـ ثب ًؾت٣ ؿاؿٖ ثٝ اٌ٘ ب

ن ثشایء هاي الخاَ  ٍ    ىًَََُّّجلٌٍَُلَ".(35 :)ا٘ج٥بء "ًٍجلَون ثبلشش ٍالخیشفتٌِ ٍالیٌب تشجؼَى" وٙـ. ٣ٔ

 .(155: )ثملٜ "الجَع ٍ ًمص هي االهَال ٍ االًفس ٍالاوشات
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 ي فٕسلًفبن مسلمبن بزاْ مسئلّ عملٓ ضزحل متكلمبن  راٌ . کبرآمذ4ْ

ٝ  عُ پلؿام٤ٓ وٝ آ٤ب كاٜ ؿك اؿأٝ ثٝ ثلك٣ً ا٤ٗ ّٜٔت ٣ٔ ُ ـٜ تًٛ ٚ ف٥ٌّ ٛفبٖ ٚ     ٞب٢ اكائ 

عُ ٔٙبًج٣ ثلا٢  ٔتىّٕبٖ ثلا٢ ٌٔئ١ّ ُل تٟٙب پبًؾ٢ٍٛ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل اًت ٤ب آ٘ىٝ كاٜ

ُ  ُٛ٘ـ؟ ثٝ ث٥بٖ ؿ٤ٍل آ٤ ب ا٤ ٗ كاٜ   ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ٞٓ ٔغٌٛة ٣ٔ ٞ ب فم ٚ ؿك ٔٛال ع     ع 

ٞب ٚ ٘بٔال٤ٕبت  آ٤ٙـ ٤ب آ٘ىٝ ؿك ٔٛالع٣ وٝ ُلٚك ٚ ًؾت٣ وبك ٣ٔ ل ثٝثلك٣ً ٘ظل٢ ٌٔئ١ّ ُ

ٞب ٞٓ ًجت عف  ا٤ٕبٖ اُ ؾبّ ث ٝ    آ٤ـ ٞٓ وبكثلؿ ؿاك٘ـ ٚ ؿك ا٤ٗ مٔبٖ ثٝ ًلاغ آؿ٣ٔ ٣ٔ

ٞ ب ٚع ـٜ    عُ ٔتىّٕبٖ وٝ ثٝ رجلاٖ ا٤ ٗ ً ؾت٣   ؽـاٚ٘ـ ٚ ٓفبت ّٜٔك اٚ ٌٞتٙـ؟ آ٤ب كاٜ

ث ٝ اف لاؿ، و بكا٣٤ ث٥ِ تل٢ ٌ٘ جت ث ٝ كاٜ ع ُ         ؿٞـ، ؿك عُٕ ٚ ؿك مٔبٖ ك٥ًـٖ ُلٚك ٣ٔ

 ُٛؿ؟   ف٥ٌّٛفبٖ ٘ـاكؿ ٚ ٔٛرت آكأَ ث٥ِتل آٟ٘ب ٣ٕ٘

تٛاٖ ثب اتىب ثٝ عـ٣ٔ ؽٛا٘ـٖ ُل ٤ ب اعتم بؿ    : ؿك ا٤ٗ ٔٛاكؿ ٤٣ٕ٘ه رٛاة ا٤ٗ اًت وٝ

ثٝ ٗلٚك٢ ثٛؿٖ آٖ ثلا٢ پ٥ـا٤َ عبِٓ ٔبؿ٢ ٚ ؿاُتٗ ؽ٥ لات وخ٥ ل ٚ ثلت ل٢ آٖ تٛر٥ ٝ     

ِٓ ف لٚوَ  أؿكؿ ٚ ك٘ ذ ؿكؿٔٙ ـ ٚ ٔت     ،وٝ ٘ٝ ثب عـ٣ٔ ؽٛا٘ـٖ ُل ولؿ، صلا اكائٝ پق٤لفت٣ٙ

ثلا٢ ٔغلٚٔ بٖ   ا٢ صبكٜثٛؿٖ ُلٚك ام ؽ٥لات عبِٓ،  ٘بپق٤ل وٙـ ٚ ٘ٝ ثب ٗلٚك٢ ٚ ٔٙفه ٣ٔ

ع ُ   ثب٤ـ ؿك ك٤ٚ بك٣٤ٚ ث ب ِٔ ىُ ُ لٚك كاٜ     كٚ، . ام ا٤ٗؽٛاٞـ ُـ ٜٔلطو٥ِـٌبٖ  ٚ ك٘ذ

عالٜٚ ثل ا٤ٙىٝ ؿك ٔجبعج عمّ ٣ ٚ فٌّ ف٣ ام اتم بٖ ٚ اعتج بك     ا٢ كا ٛلط ولؿ وٝ  ث٥ٙب٘ٝ ٚالع

ك٘ز٥ـٌبٖ ٚ ٔجتال٤بٖ ٚالع٣ ثٝ ا٘ٛاه آالْ ٚ ٔٔ بئت كا   ١ٌلٜ ٚ ُجٟ ،ؽب٣ٓ ثلؽٛكؿاك ثبُـ

ـ      ،٥٘ن تج٥٥ٗ ٚ عُ ٚ فُٔ ثّى ٝ ؿك   ٚ ٚ آتَ ك٘ ذ ٚ ؿكؿ آٟ٘ ب كا ؽ بٍٔٛ ٚ ؽبوٌ تل وٙ 

ٖ ت ٛاٖ ام   ا٤ٗ پبًؼ كا ٣ٕ٘ .ؿٞـ ٓٛكت تٛاٖ ام آتَ آٖ، ت٤ٛٔل٢ ام آة ع٥بت اكائٝ  ٥ٔ ب

ع ٕٛ   ١ٞب٢ لٜٛك فٌّف٣ ٤بفت. پبًؾ٣ وٝ ٔتىّٕبٖ اً ال٣ٔ آٖ كا ؿك لبِ ت ٘ظل٤     وتبة

 (.23: 1376 )لـكؿاٖ للأّى٣، ا٘ـ ٜٔلط ولؿٜ

ع ُ ف٥ٌّ ٛفبٖ    عُ ٔتىّٕبٖ ثٟتل ام كاٜ كاٜ ،عُٕ ٚ م٘ـ٣ٌ ١ثب ٚكٚؿ ثٝ ٓغٙ اًپي ربٞل

ث ب  ، ص٣ٍٍ٘ٛ ؿؽَٛ آٖ ؿك ل٘ ب٢ اِٟ ٣  ك٣ً فات ُل ٚ رب٢ ثل ثٝوٝ ٔؾبٛت  اًت، صلا
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ؿً ت   و بكثلؿ٢ عّٕ ٣ ٚ   ٣ٞب ٚ ؿكؿٞب٢ ؿ٥٘ب ؿك آؽلت، ث ٝ پبً ؾ   ًؾت٣ پق٤لٍ رجلاِٖ

 ث ل اً بى عم٥ ـ٠   أ ب   ،٥ٌ لؿ  ٔ ٣  و٥ِـٜ ٛجك ٘ظل ٔتىّٓ ؿك آؽلت پبؿاٍ ٤بثـ. فلؿ ك٘ذ ٣ٔ

ؿك رٟ بٖ   پ٥ـا٤َ ُ ل تٛا٘ـ ثٝ ثلك٣ً فات ٚ صلا٣٤  عم٣ّ ٣ٔ ٞب٢ ف٥ٌّٛف فمٚ ثب تغ٥ُّ

ٓ   ٔٛر ت عم٣ّ وٝ  ٞب٣٤ تغ٥ُّ ثپلؿامؿ. ٓ     تٌ ى٥ٗ ٔت أِ  اٚٞ ب٢   ٚ ٔ لٞٓ ٌقاُ تٗ ث ل مؽ 

 ـ.ُ٘ٛ ٣ٕ٘

ٞب  ثب ًؾت٣ ١ٔٛارٟ ٍٞٙبْثلا٢ عف  ا٤ٕبٖ ثٝ ؽـا ؿك افنٖٚ ثل ا٤ٗ ُب٤ـ ٌٕبٖ ُٛؿ وٝ 

ٚ ٘بٔال٤ٕت م٘ـ٣ٌ، المْ اًت ٔٙبفبت ٘ـاُتٗ ٚرٛؿ ُلٚك ث ب ع ـاِت ؽ ـا احج بت ُ ٛؿ.      

عف  ا٤ٕبٖ ُ ؾْ   ًجتٚ ؿك ٘ت٥زٝ  وٙـ ٥ٔ٣ٔٗ أتٞٓ عٕٛ ٔتىّٕبٖ ا٤ٗ ٞـف كا  ١ظل٤٘

لج٥ ُ ٔتٙج ٝ ُ ـٖ     فٛا٤ ـ٢ ث لا٢ ُ لٚك ام    ؿ. ٕٞض٥ٙٗ ٔتىّٕبٖ ث ب فو ل  ُٛ و٥ِـٜ ٣ٔ ك٘ذ

٘بًبمٌبك٢ ث٥ٗ ٚرٛؿ ُ لٚك ٚ عىٕ ت ؽ ـا ٚ ً ب٤ل ٓ فبت       ٘جٛؿؿك پ٣ احجبت  ،ٞب اٌ٘بٖ

كًـ ٔٛكؿ اؽ٥ل ؿك رب٤ٍبٜ پبً ؾ٣٤ٍٛ ث ٝ ٌٔ ئ١ّ     ٣ٔ٘ظل  ثٝ ـ. ٞل صٙـوٕب٣ِ ؽـاٚ٘ـ ٌٞتٙ

ع ـ٣ٔ ث ٛؿٖ    أب ام ٛلف ؿ٤ٍ ل ؿكنِ  ثبُـ. ؿاُتٝع٣ّٕ ُل ٌ٘جت ثٝ ا٣ِٚ ا٥ٕٞت وٕتل٢ 

ص٣ٍٍ٘ٛ كاٜ پ٥ـا ولؿٖ ُلٚك ؿك ل٘ ب٢ اِٟ ٣ ؿك پبً ؾ٣٤ٍٛ ث ٝ ٌٔ ئ١ّ      ُلٚك ٚ ؿاٌ٘تٗ 

ؿ٤ ٗ   ِنٚٔبً ٔٛرت عف ٞب  ا٤ٗ ؿاٌ٘تٝٚ  ٘ـاكؿا٥ٕٞت م٤بؿ٢  ٚ عف  ا٤ٕبٖ افلاؿ،ع٣ّٕ ُل 

 ـ.ُ٘ٛ ٣ٕ٘ ٞب ك٘ذ ٚٞب  ًؾت٣ك٤ٚبك٣٤ٚ ثب ؿك ٔٛالع افلاؿ،  ا٤ٕبٖٚ 

ع ُ   ت ٛاٖ ث ٝ ثلت ل٢ كاٜ    آ٤ب ؿ٤ـٌب٣ٞ وٝ ؿك ثبال ثٝ آٖ اُبكٜ ُـ، پق٤لفت٣ٙ اًت ٚ ٔ ٣ 

 عُ فٌّف٣ ؿك پبًؼ ثٝ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ٔعتمـ ُـ؟ وال٣ٔ ثل كاٜ

 مسئلّ عملٓ ضز. ريش ضًُدْ فلسفّ اسالمٓ ي وقص آن در 5

عُ فٌّف١ اًال٣ٔ ثلا٢ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُ ل   كًـ ؿ٤ـٌبٜ فٛق ٔج٣ٙ ثل ٘بوبكآٔـ٢ كاٜ ٘ظل ٣ٔ ثٝ

و ٓ ؿك ثلؽ ٣ ام    رب٢ ٘مـ ؿاكؿ. عبُٓ ٘مـ آٖ اًت وٝ ثب ٘ظل ث ٝ كٍٚ ُ ٟٛؿ٢ )ؿً ت   

عُ فٌّف١ اًال٣ٔ ؿفبه ولؿ. ث لا٢ تٛٗ ٥ظ    تٛاٖ ام وبكآٔـ٢ كاٜ ٔىبتت فٌّف١ اًال٣ٔ( ٣ٔ

 اثتـا ثٝ كٍٚ فٌّفٝ ٚ عىٕت اًال٣ٔ ٍ٘ب٣ٞ ؿاُتٝ ثب٥ُٓ.   المْ اًت
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بهٍ حقٕقهت در فلسهفّ اسهالمٓ تحكمهت اضهزا  ي        رسٕذني ضًُد: ريش  کطف. 1 .5

 متعبلٍٕ(

ٔعٙب٢ عبٗ ل ُ ـٖ ٚ ؿ٤ ـٖ ص٥ ن٢ ٚ ؿك آ ٜالط، عّ ٓ ع٘ ٛك٢ ث ٝ          ُٟٛؿ ؿك ِغت ثٝ

تعل٤ف ُـٜ اً ت   "ٔزلؿع٘ٛك أل ٔزلؿ ٘نؿ أل "ّٔىٛت عبَِٓ اًت. عّٓ ع٘ٛك٢، ثٝ 

 (.171: ٥ٌ1389لؿ )ٔٔجبط ٤نؿ٢،  ٚ ؿك آٖ، عّٓ ثـٖٚ ٚاًٜٝ ثٝ فات ٔعّْٛ تعّك ٣ٔ

ٔعٙب٢ آُىبك ًبؽتٗ ٚ پ٥ـا ولؿٖ اًت ٚ ؿك آٜالط علفب عجبكتٌت  وِف ؿك ِغت ثٝ

َ    »...ام:  « دا َّ اال الع ػلی هب ٍساء الحجبة هي الوؼبًی الغیجیِ ٍ االهاَس الحمیمیاِ ٍجاَدا  اٍ شاْ

ؿك وِ ف   ُ ٛؿ.  (. وِف ثٝ ؿٚ لٌٓ ٓ ٛك٢ ٚ ٔعٙ ٢ٛ تمٌ ٥ٓ ٔ ٣    127: 1363)ل٥ٔل٢، 

ٌب٘ ١ ثلمؽ ٣ تغم ك     ؿٞـ ٚ ام ٛل٤ ك ع ٛاى پ ٙذ    ٓٛك٢، ٔىبُفٝ ؿك عبِٓ ٔخبَ ك٢ٚ ٣ٔ

ُ ٛؿ،   ٤بثـ. ٘ؾٌت٥ٗ عم٥مت٣ وٝ ثب وٙبك ٌقاُتٗ عزبة ٔبؿ٢، ثلا٢ ًبِه ٔىِٛف ٔ ٣  ٣ٔ

٢ٛٙ عجبكتٌت ام رٟ ٛك ٔع ب٣٘ غ٥ج ٣ ٚ عم ب٤ك     عمب٤ك ٔخب٣ِ ٚ ثلمؽ٣ اًت. أب وِف ٔع

 :1388ُ ٛؿ )ُ ٥لٚا٣٘،    غ٥ج٣. ؿك ا٤ٗ ٘ٛه وِ ف، آ ُ ر ٛٞل فات ٔعٙ ب ٔىِ ٛف ٔ ٣      

6  ٚ7 .) 

ام ٘ظل ًٟلٚكؿ٢، وِف ٚ ُٟٛؿ ثب تمٛا پ٥ِٝ ولؿٖ، پل٥ٞن ام ٌٙبٞبٖ، تٟ ق٤ت ٘ف ي ٚ   

ّمبت ٔ بؿ٢ ٚ عج ٛك   پق٤ل اًت. اٌ٘بٖ ثب ؿَ وٙـٖ ام تع ٞب٢ ٔبؿ٢ أىبٖ كٞب ولؿٖ ٚاثٌت٣ٍ

پلؿامؿ. ث ٝ ٥ٔ ناٖ    كًـ ٚ ثٝ ِٔبٞـ٠ عٛآِ ٔبٚكا٢ ٔبؿٜ ٣ٔ ام عبِٓ ٛج٥عت، ثٝ ٔمبْ تزلؿ ٣ٔ

       ٝ ً ٕت   وبَٞ ٚاثٌت٣ٍ ثٝ ؿ٥٘ب٢ ٔبؿ٢ ٚ ت لن ٌٙ بٜ ٚ ٘بفلٔ ب٣٘ اِٟ ٣، ً ٥ل ٓ عٛؿ٢ ث 

١ وٙـ ٚ ام آ٘زب و ٝ كاثٜ    ُٛؿ ٚ ٘ٛكاال٘ٛاك ث٥ِتل ؿك ُؾْ اُلاق ٣ٔ تل ٣ٔ ٘ٛكاال٘ٛاك ًل٤ع

ُٟٛؿ ٚ اُلاق ٔتمبثُ اًت، ُؾْ ثٝ ُٟٛؿ ث٥ِتل٢ ٘بئ ُ ؽٛاٞ ـ ُ ـ. پ ي ام ٔلعّ ١      

ؿٞ ـ. ام ٘ظ ل    كػ ٣ٔثٝ عّٓ ع٣ِٛٔ ٚ ثلا٥ٞٗ ٜٔٙم٣  عّٓ ع٘ٛك٢وِف ٚ ُٟٛؿ، تجـ٤ُ 

ـ    ٥ُؼ اُلاق   ٣عّٕ   ٚ ثلا٥ٞٗ ٜٔٙم٣ ٚلت٣ اكمُٕٙـ٘ـ وٝ ِٔٙأ آٟ٘ ب وِ ف ٚ ُ ٟٛؿ ثبُ 

 تل ؿاكؿ. ٤ٗ٥اكم٣ُ ثٝ ٔلاتت پب عّٓ ع٘ٛك٢ ٘جبُـ، ٠ُـ ع٣ِٛٔ وٝ تجـ٤ُ
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ثٝ فول عجبكات٣ ام ٥ُؼ  ،ثلا٢ فٟٓ ثٟتل رب٤ٍبٜ وِف ٚ ُٟٛؿ ؿك كٍٚ عىٕت اًال٣ٔ

 پلؿام٤ٓ: ٣ٔ م٥ٔٙٝا٤ٗ  اُلاق ؿك

"   ِ  )ً ٟلٚكؿ٢،  "ٍلن یحصل لی اٍال  ثبلفىش ثل وبى حصَلِ ثبهش اخش  ن  لجا  ػلیاِ الحجا

٤ٌٛـ وٝ عمب٤ك اَٚ ام  ٓلاعت ٣ٔ االُلاق ثٝ عىٕٝ ١ًٟلٚكؿ٢ ؿك ٔمـٔ .(10: 2 د ،1372

ث ٝ   )وٝ ٕٞبٖ ٛل٤م١ ُٟٛؿ٢ ث ٛؿٜ(  ثّىٝ ام ٛل٤ك ؿ٤ٍل٢ ،ٛل٤ك فىل ثلا٢ اٚ عبُٓ ِ٘ـٜ

ٝ ًپي ثلا٢ آٖ عمب٤ك اًتـالَ ًبؽتٝ اًت. ٛجك ا٤ٗ رّٕٝ ٚ آٖ ٘بئُ ُـٜ ٚ  ٚاه٠  ٤ٚ وٜ  ث 

ؿك كً ٥ـٖ ث ٝ عم٥م ت،    ُ ٥ؼ اُ لاق    ١ ا١٥ِٚٛل٤م وٝ كٍٚ ٚتٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌلفت  ٣ٔ« اّٚالً»

 .ُٛؿ ٔغٌٛة ٣ًٔبم٢ كٍٚ ثعـ٢ اٚ  ٚ تفىل ٚ ثلٞبٖ ُٜٟٛؿ ثٛؿ

ؽ ٛا٥٘ٓ: اٌ ل اً تـالَ كا وٙ بك ٌ قاكْ، ؿك       ٣ٔ م٥ٔٙٝا٤ٗ  عجبكت ؿ٤ٍل ًٟلٚكؿ٢ كا ؿك

 "هبوبى یشاىىٌی فیاِ هشاىه    -هاال  -الحجِحتی لَ لطؼ  الٌظش ػي "وٙٓ.  عمب٤ـْ ُه ٣ٕ٘

 .)ٕٞبٖ(

ا٤ٗ اًت وٝ ًٟلٚكؿ٢ ثلا٢ ؿك٤بفت عم ب٤ك ام كٍٚ  ٔقوٛك  ١رُّٕـٜ ام  ٌلفتٝ ١٘ت٥ز

عمُ ٚ فىل اًتفبؿٜ ٘ىلؿٜ اًت تب ثب وٙبك مؿٖ آٟ٘ب، ؿك عمب٤ ـٍ ؽّّ ٣ ا٤ز بؿ ُ ٛؿ. ا٤ ٗ      

٘ج ٛؿٜ  ثلا٢ ؿًت٥بث٣ ثٝ عم٥م ت   ًٟلٚكؿ٢ ١كٍٚ ا٥ِٚ ،ؿٞـ وٝ فىل ا٥ٕٛٙبٖ ٣ٔثٝ ٔب رّٕٝ 

ـ  ٘بؿكً ت٣ مؿٖ اًتـالَ ٤ ب ؿكن  ثٛؿ، ثب٤ـ ثب وٙبك  ٛٛك صلا وٝ اٌل ا٤ٗ ،اًت ٠ ٢ٚ آٖ، عم٥ 

أب ٛجك اؿعب٢ ٥ُؼ اُلاق ؿك ا٤ٗ ُلا٤ٚ ٞ ٓ عم ب٤م٣ و ٝ ث ل عى ٥ٓ       ُـ، ٣ٔٞٓ ٌٔٙٛػ 

 .ُٛؿ كٚ ٣ٕ٘ ثٝ كٚتلؿ٤ـ  ثب ،ٔٙىِف ُـٜ اًت

ؿٚ عجبكت فٛق ا٤ٗ اًت وٝ عى٥ٓ اثتـا ثب٤ـ ثب عّٓ ع٘ٛك٢ ثٝ عم٥م ت ؿً ت    ١٘ت٥ز

، ٍ  شیك الشة هي تله الطشیمِ ، ٍ اًظن ٍ ّزا سیبق اخش" ـ:٤ٌٛ ٢ٚ ؿك رب٢ ؿ٤ٍل٢ ٣ٔ ٤بثـ.

ًٟلٚكؿ٢ پي ام فول كٍٚ پ٥ِ ٥ٙ٥بٖ ؿك فٌّ فٝ ٚ    .)ٕٞبٖ("ٍ اظج  ٍ الل اتؼبثب  فی الحصیل

ت ل،   ٘نؿ٤ ه ثٝ ٌ٘ جت كٍٚ فى ل   ؽٛا٘ـ ٚ آٖ كا  كٍٚ ؽٛؿٍ كا كٍٚ ؿ٤ٍل ٣ٔ ،عىٕت

 ؿا٘ـ. تغ٥ُٔ ٣ٔتل )ثب ًؾت٣ وٕتل( ؿك  تل ٚ كاعت تل، ٔٙ٘جٚ ٔٙظٓ
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لذ المبء الٌبفث المذسی فی سٍػی فی یاَم ػجیات ٍ اى وبًا     "عجبكت ؿ٤ٍل ام ًٟلٚكؿ٢: 

 .(259-258: 2، د 1372 )ًٟلٚكؿ٢، "وتبثتِ هب اتفم  الّب فی اشْش لوَاًغ االسفبس

االُ لاق كا ث ٝ ٤ىج بكٜ ٘بف ج      ُٛؿ وٝ وتبة عىٕٝ ام ا٤ٗ عجبكت ًٟلٚكؿ٢ ف٥ٕٟـٜ ٣ٔ

و ٝ كٍٚ ً ٟلٚكؿ٢ ؿك   ٔٛٗٛه اًت  ا٢ٗ٤ ثل اِمب ولؿٜ وٝ ا٤ٗ تأ٥٤ـ ؿ٤ٍللـ٣ً ثٝ ٢ٚ 

كا ر بٞل ا٤ ٗ عج بكت، ُ ٟٛؿ٢ ث ٛؿٖ و ُ وت بة         ُٟٛؿ ث ٛؿٜ اً ت.   ،ك٥ًـٖ ثٝ عم٥مت

ای »اِـ٤ٗ ٥ُلام٢ ؿك ا٤ٙزب ٥٘ن ٕٞ ٥ٗ ع٥ٕٔٛ ت كا ف٥ٕٟ ـٜ اً ت:      ؛ صٙب٘ىٝ لٜتكًب٘ـ ٣ٔ

 .(357: 1383 ٥ُلام٢،اِـ٤ٗ  )لٜت «هجوَع هب فی الىتبة هي الوؼبًی

تِبثٝ وِف ٚ ُ ٟٛؿ علف ب٣٘ ث ب ُ ٟٛؿ      ٥ُؼ اُلاق ٤ى٣ ام ؿال٤ُ اعتٕبؿ ثٝ ُٟٛؿ كا،

ث٥ٙ٥ٓ ٚ ام ٛل٤ك ا٤ٗ  ٛٛكوٝ ٔب ٔغًٌٛبت كا ٣ٔ ؿا٘ـ. ثب ا٤ٗ ت٥ٗٛظ وٝ ٕٞبٖ ٔغًٌٛبت ٣ٔ

ٓ، ٌ قاك٤  آٖ، ع٣ّٔٛ ٔخ ُ ٥ٞئ ت كا ثٙ ب ٔ ٣     ١پب٤ و٥ٙٓ ٚ ثل ؿ٤ـٖ ثل اعٛاَ آٟ٘ب ٤م٥ٗ پ٥ـا ٣ٔ

ؿا٣ِ٘ كا ٛلاع٣ ولؿ وٝ ٕٞ بٖ   ٟبآ٘ ١پب٤ تٛاٖ ثٝ ِٔبٞـات كٚعب٣٘ ٥٘ن اعتٕبؿ ولؿ ٚ ثل ٣ٔ

عىٕت اًت. ام ٘ظل ٢ٚ فلؿ٢ وٝ كاَٞ ا٤ٗ ٘جبُـ، ام عىٕت ص٥ ن٢ ٘ـا٘ ـ ٚ غ لق ؿك    

 ُٛؿ. ثبم٢ ُه ٣ٔ

ُ ثل االششالیَّى الیٌتظن أهشّن دٍى سَاًب ًَسیّة فابىّ هاي ّاز   " :و٥ٙٓ عجبكت ٢ٚ كا فول ٣ٔ

المَاػذ هب یجتٌى ػلى ّزُ االًَاس، حتّى اى ٍلغ لْن فى االصَل شهّ، یاٍل ػٌْن ثبلسلن الوخلّؼاة ٍ  

ووب اًّب شبّذًب الوحسَسبت ٍ تیمٌّّب ثؼط احَالْب  نّ ثٌیٌب ػلیْب ػلَهب  صحیحة وبلْیئة ٍغیشّب فىزا 

ء ٍ  س هاي الحىواة فاى شاى    سجیلِ فلی ًشبّذ هي الشٍحبًیّبت اشیبء، نّ ًجٌى ػلیْب ٍ هي لیس ّزا

 .(9: 2  د ،1372 )ًٟلٚكؿ٢، "سیلؼت ثِ الشىَن

ث ٝ   ثٙـ٢ عىٕب ٥٘ن و بٔالً  رب٤ٍبٜ ٚاال٢ وِف ٚ ُٟٛؿ ام ٘ظل ًٟلٚكؿ٢ ؿك ثغج ٛجمٝ

اُٞ وِف ٚ ُٟٛؿ ٚ عبِٕبٖ ثٝ عّ ْٛ كً ٣ٕ   ثعـ ام آ٘ىٝ  ،٢ٚؽٛكؿ. ٕٞب٘زب وٝ  صِٓ ٣ٔ

ك٤بً ت ٚ   ١ؿٞ ـ ٚ آٟ٘ ب كا ُب٤ٌ ت    ثبالتل٤ٗ ٔلتجٝ للاك ٔ ٣ ( كا ؿك لِ ٍ الجحثأهتَغّل فی التّ)

 "لِّ ٍ الجحث، فلِ الشمبسِ ٍ ّاَ خلیفاِ ا   أفبى اتّفك فی ٍل  هتَغّل فی التّ" :ؿا٘ـ ؽـا ٣ٔ ١ؽ٥ّف
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اٞ ُ وِ ف ٚ ُ ٟٛؿ ٚ ٔتًٛ ٜبٖ ؿك      كا ام آٖ ثع ـ٢  ١( ٔلتج12: 2 د ،1372 )ًٟلٚكؿ٢،

و ٝ ام عّ ْٛ   )آٖ كا ٥٘ن ث ٝ اٞ ُ وِ ف ٚ ُ ٟٛؿ     ثعـ ام  ١ٚ عت٣ ٔلتجؿا٘ـ  ٣ٔعّْٛ ك٣ًٕ 

 ١ٔلتج ،٥يئكام ٘ظل ًٟلٚكؿ٢، ؿٞـ. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ  اؽتٔبّ ٣ٔ (ك٣ًٕ اٛالع٣ ٘ـاك٘ـ

ٚ  أِٝ ٚ ٔتًٛٚ ؿك ثغج اًت ٚ ٔتًٛٚ ؿك تأؿْٚ ٔتٛغُ ؿك ت  ِٝ ٚ ٔتٛغُ ؿك ثغ ج ٥ٌ٘ ت 

ِٝ أٔتًٛٚ ؿك ت ِٝ ٚ ٗع٥ف ؿك ثغج اًت ٚأًْٛ ٔتٛغُ ؿك ت ٥١ي ٔلتجئٛٛك عت٣ ك ٥ٕٞٗ

ُٟٛؿ ٌ٘جت ثٝ ثغج ٚ اً تـالَ   ثلتل( رب٤ٍبٜ 12: 2 د ،1372 )ًٟلٚكؿ٢، ثغج ٥ٌ٘ت ٚ

 ؿ.ُٛ ؿك ٘ظل ًٟلٚكؿ٢ آُىبك ٣ٔ

ُٕبكؿ وٝ ثتٛا٘ـ ؽّع كٚط ام ث ـٖ وٙ ـ ٚ ؿك    ُؾ٣ٔ كا عى٥ٓ ٣ٔ ٢ٚ٢ ؿكرب٢ ؿ٤ٍل

ـ. اٚ وٙ  ع٥ٗ م٘ـٜ ثٛؿٖ، ام رٌـ ؽ٤َٛ رـا ُٛؿ ٚ كٚط ؽٛؿ كا ٔز لؿ ام ث ـٖ، ُ ٟٛؿ    

اهلل كا ام ُلا٤ٚ ؿكن عىٕ ت اُ لال٣    ٕٞض٥ٙٗ صّٝ ٌِ٘تٗ ٚ اعلإ ام ؿ٥٘ب ٚ ا٘مٜبه ا٣ِ

ل لاك   ٢ٚپي ام  ٌّٕٔبًٖٟلٚكؿ٢ ٔٛكؿ تٛرٝ ف٥ٌّٛفبٖ ُٟٛؿ٢ ٚ اُلال٣ ؿا٘ـ. كٍٚ  ٣ٔ

٢ ُ ٥لام٢، ٔؤً ي   ٔالٓـكاام ر١ّٕ آٟ٘ب  پ٥ل٢ٚ ولؿ٘ـ. ا٤ٗ كٍٚ آٟ٘ب ام ث٥ِتلٚ  ٌلفت

كٍٚ وِ ف ٚ   ٚ اًتفبؿٜ امتٟق٤ت ٘في تمٛا ٚ ثل  ث٥ٌبك٢تأو٥ـ وٝ  عىٕت ٔتعب٥ِٝ اًت

ٝ  " ١ثٝ عم٥مت ؿاُت. ٢ٚ ؿك ٔمـٔ َُٟٚٓٛٛؿ علفب٣٘ ثلا٢  ، ت ٛرَٟ ث ٝ   "اً فبك اكثع 

ُ   ٠وٙٙـ آًبٖ "ٚ ت٘لعَ ثٝ ؿكٌبٜ  "االًجبة ٌٔجت" ٚ ث بل٣ ٔب٘ ـَ٘ ؿك آٖ    "أ ٛك ِٔ ى

٤ٌٛـ وٝ پي ام آٖ اًلاك٢  وٙـ ٚ ٣ٔ ٣ام ٔلؿْ ثلا٢ ٔـت م٤بؿ كا فول ٔ  ٥ٌل٢ عبَ ٚ ٌُٛٝ

اٍ كا ؿك عىٕت ٔتعب٥ِ ٝ   . ٔالٓـكا ٛل٤مٝ(12: 1 د ،1383 ٔالٓـكا،) ُـثل ٔٗ ٔٙىِف 

(. ٢ٚ 496: 1380ؿا٘ ـ )ٔالٓ ـكا،    ا٢ ام ٛل٤م١ عى٥ٕبٖ ا٣ِٟ ٚ عبكفبٖ كُٚ ٕٙـ ٔ ٣   آ٥ٔنٜ

ُ ٛؿ. صٙب٘ى ٝ   ؿك ٔعبكف ا٣ِٟ تٟٙب ثب٤ ـ ام ثلٞ بٖ ٚ ٔىبُ ف١ ع٥ٙ ٣ تجع٥ ت      »ٔعتمـ اًت: 

هاي یاذع هاغ ا     "فلٔب٤ـ:  ٚ ٣ٔ "لل ّبتَا ثشّبًىن اى وٌتن صبدلیي"فلٔب٤ـ:  ؽـاٚ٘ـ ٔتعبَ ٣ٔ

ـ  ٚ ا٤ٗ ثلٞبٖ ٕٞبٖ ٘ٛك٢ اً ت و ٝ ؽ ـا ؿك لّ ت ٔ ؤٔٗ ٔ ٣       "الْب اخش ال ثشّبى لِ « افىٙ 

 (.102: 1420)ٔالٓـكا، 



 : 2 شر یعمل ۀبه مسئل ییو متکلمبن مسلمبن در پبسخگو یلسوفبنف یهب حل راه یکبرآمذ 

 . وقص ضًُد حقبٔق مزبًط بٍ ضزير در حل مسئلّ عملٓ ضز2 .5

عُ  عُ ٔتىّٕبٖ ٌ٘جت ثٝ كاٜ صلا ؿك عُٕ كاٜ»ا٤ٗ ًؤاَ وٝ پبًؼ  ٜٔبِت فٛق،تٛرٝ ثٝ ثب 

ام ا٤ٗ اًت وٝ: اوخل ؿكؿٔٙ ـاٖ  « وبٞـ؟ ٞب٢ ؿكؿو٥ِـٌبٖ ٣ٔ ف٥ٌّٛفبٖ، ث٥ِتل ام آالْ ٚ ك٘ذ

ث ب ف لٕ ا٤ٙى ٝ اؿع ب٢     ا٘ ـ ٚ   ٛل٤ك عّٓ ع٘ٛك٢ ٚ ُٟٛؿ٢، ثٝ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل ٘لً ٥ـٜ 

ـ  ،ٙـف٥ٌّٛفبٖ كا ف٥ٕٟـٜ ثبُ ٘ ٝ   ،تٟٙب ام ٛل٤ك عّٓ ع٣ِٛٔ، ثٝ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل ٔعتمـ ُ ـ٘

ـ ُ ؾْ  اٌ ل  ُـٜ ؿك ٔمبِٝ ا٤ ٗ اً ت و ٝ     اؿعب٢ ٜٔلطام ٛل٤ك عّٓ ع٘ٛك٢.  ٚ  ؿكؿٔٙ 

ثٝ ع ـ٣ٔ  كٍٚ ُٟٛؿ علفب٣٘ ثٝ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل ٘بئُ ُٛؿ،  ثب عّٓ ع٘ٛك٢ ٚ و٥ِـٜ، ك٘ذ

ٝ    ثب ١ٔٛالع ٔٛارٟ ؿك ٘ت٥زٝ ؿك ٚ ثٛؿٖ ُل ٤م٥ٗ پ٥ـا ولؿٜ ٘ظ ل   آ٘ضٝ ؿك ٘ظل ثٌ ٥بك٢ ُ ل ث 

ٗ  ٚ آكأَ ؽٛؿ كا عف  ٣ٔ ُٛؿ ، ٘بكاعت ٚ ٘بالٖ ٣ٕ٘كًـ ٣ٔ آٚك ٚ  وٙـ. ؿ٥ُِ ا٤ٗ أل، ٤م ٥

وٝ عّٓ ع٣ِٛٔ ٚ ٔف٣ٟٔٛ ِنٚٔ بً ا٤ ٗ ؽبٓ ٥ت كا     ثؾَ ثٛؿٖ ُٟٛؿ اًت، ؿكعب٣ِ آكأَ

 ٘ـاكؿ.

 بخص بًدن ضًُدِ عذمٓ بًدن ضز . ٔقٕىٓ بًدن ي آرامص3 .5

ثؾَ ثٛؿٖ ُٟٛؿ ا٤ٗ اًت وٝ ُٟٛؿ ام ًٙؼ عّٓ ع٘ ٛك٢ اً ت.    آٚك ٚ آكأَ ٤م٥ٗؿ٥ُِ 

٥ٌلؿ، ثل ؽالف عّٓ ع٣ِٛٔ و ٝ   ؿك عّٓ ع٘ٛك٢ ؽٛؿ ٚالع٥ت ع٣ٙ٥ ٔتعّك ُٟٛؿ للاك ٣ٔ

وٙٙ ـ ٚ   ٞب ٚ ٔفب٥ٞٓ ف٣ٙٞ ٘مَ ًٚبٛت كا ؿك ُٙبؽت ٚالع٥ ت ؽ بكر٣ ا٤ف ب ٔ ٣     ٓٛكت

ا٢ ؿك وبك٘جبُـ ٚ ؽٛؿ ٚالع٥ت ؽبكر٣  ٚاًٜٝوٙـ، ٣ِٚ آ٘زب وٝ  ؽٜب٢ ؿك اؿكان ا٤زبؿ ٣ٔ

ٔعٙب٢ اعتمبؿ غ٥لٜٔبثك ث ب ٚال ع ٔعٙ ب ٘ ـاكؿ )ٔٔ جبط ٤ نؿ٢،        ٘نؿ عبِِٓ ع٘ٛك ٤بثـ، ؽٜب ثٝ

وٙ ٥ٓ ٚ ا٤ ٗ ؽُٛ غب٣ِ كا ؿك ٚرٛؿٔ بٖ      (. ٔخالً ٚلت٣ اعٌبى ؽُٛغب٣ِ ٔ ٣ 175: 1389

لا ؿك ا٤ٗ عبِت عّٓ ٔب ثٝ ٔعٙبًت وٝ ؿك ٤بفتٗ ؽُٛغب٣ِ اُتجبٜ ولؿٜ ثب٥ُٓ، م٤ ٤بث٥ٓ، ث٣ ٣ٔ

 ؽُٛغب٣ِ، ٕٞبٖ ٚرٛؿ ؽُٛغب٣ِ ؿك ٔبًت.

أب پي ام پب٤بٖ ٤بفتِٗ ؽُٛغب٣ِ ؿك ؽٛؿ، ٚلت٣ آٖ عبِ ت كا ؿك فٕٞٙ بٖ ٔ لٚك ٤ ب ث ب      

٤ُٛٓ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ  و٥ٙٓ، ٚاكؿ ع١ٜ٥ عّٓ ع٣ِٛٔ ٣ٔ اًتفبؿٜ ام رٕالت٣ ثلا٢ ؿ٤ٍلاٖ ث٥بٖ ٣ٔ
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تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٗلٚك٢ اً ت و ٝ ث ٥ٗ ٘ف ي     أىبٖ ؽٜب ؿك تغ٥ُّ ٔب ٚرٛؿ ؿاكؿ. پي 

عٙٛاٖ ك٤ٚ ـاؿ٢ ٚالع ٣ ٚ ث٥ بٖ ٚ عىب٤ ت آٖ      ٤بفت ع٘ٛك٢ ٚ ُٟٛؿ ثالٚا١ًٜ ؿك٣٘ٚ ثٝ

٤بفتٝ ٚ تغ٥ُّ ٚ اًتٙتبد ام آٖ، ثب٤ـ تفى٥ه لبئ ُ ُ ٤ٛٓ. آ٘ى ٝ ٔٔ ٖٛ ام ؽٜبً ت اِٚ ٣       

ٝ اًت، أب ؿ٣ٔٚ ٘ٝ تٟٙب ؽٜب٘بپق٤ل ٥ٌ٘ت، ثّىٝ ؽٜبؽ٥ن ٚ ِغن٘ـٜ اًت. ل٘ ب  ؿً ت   ٤ب٢ ث 

آٔـٜ ام عّٓ ع٘ٛك٢ وٝ عّٓ ع٣ِٛٔ اًت، ثٝ ٔمت٘ب٢ ٛج٥عت عّٓ ع٣ِٛٔ، ُ ب٤ـ ؽٜ ب   

 (.25: ٤1369ب ٓٛاة ثبُٙـ )فٙب٣٤، 

ؿ٥ُِ ٥ٕٞٗ ؽٜب٘بپق٤ل٢ ٚ ٤م٥ٙ ٣   عى٥ٓ اُلال٣ وٝ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل كا ُٟٛؿ ولؿٜ اًت، ثٝ

وٙ ـ ٚ   ٣ثٛؿٖ ُٟٛؿ )وٝ ام ً ٙؼ عّ ٓ ع٘ ٛك٢ اً ت(، ام ٘ج ٛؿ ُ ل ا٥ٕٛٙ بٖ عبٓ ُ ٔ          

تٛا٘ـ ؿك اٚ تأح٥ل ثـ٢ ثٍقاكؿ. ثٝ ث٥بٖ ؿ٤ٍ ل ُ ٟٛؿ و ٝ ٘ ٛع٣ عّ ٓ       ٞب٢ م٘ـ٣ٌ ٣ٕ٘ ٘بٌٛاك٢

ُٛؿ، ام ًٙؼ ع٘ٛك ٚ ٚرٛؿ اًت، ؿك ٘ت٥زٝ ُٟٛؿِ عـ٣ٔ ث ٛؿٖ ُ ل،    ع٘ٛك٢ ٔغٌٛة ٣ٔ

  ٗ ٛ ٛك ٥ٌ٘ ت و ٝ     ك٥ًـٖ ثٝ ٔمب٣ٔ اًت وٝ ؿك آٖ ٥ٞش ُل، ك٘ذ ٚ ٘بكاعت٣ ٚرٛؿ ٘ ـاكؿ. ا٤ 

ُ عى٣ٕ٥ وٝ عـ٣ٔ ث ٞ ب٢ فٞٙ ٣ ٚ ث ب عّ ٓ      ٛؿٖ ُل كا ُٟٛؿ ولؿٜ اًت، تٟٙب ام ٛل٤ك تغ٥ّ 

كً ـ ٚ اٚ   ع٣ِٛٔ، عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل كا ؿاٌ٘تٝ ثبُـ، ثّىٝ ٚالعبً ٚ ؿك عٕ ُ ُ ل٢ ث ٝ اٚ ٕ٘ ٣    

ُٛؿ. اٌل أٛك٢ و ٝ ام ؿ٤ ـٌبٜ عبٔ ١ ٔ لؿْ، تّ ؼ ٚ       ٥ٞش اؿكان ٘بّٜٔٛث٣ ثلا٤َ عبُٓ ٣ٕ٘

ٚ ٘بٌٛاك ٥ٌ٘ت، صلا وٝ ث ب وِ ف ٚ ُ ٟٛؿ، عى ٥ٓ ام      ٘بٌٛاك اًت، ثٝ اٚ ثلًـ، ثلا٢ اٚ تّؼ

كٚؿ ٚ ٚاكؿ ؿ٥٘ ب٣٤   ٔلتج١ ؿ٥٘ب ٚ رٟبٖ ٔغًٌٛبت وٝ ٔغُ ٚرٛؿ ُلٚكِ ٌ٘ج٣ اًت، فلاتل ٣ٔ

عُ ف٥ٌّٛفبٖ ؿك ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ثلا٢ اٚ وبكً بم   ثـٖٚ ُل ٚ ًؾت٣ ُـٜ اًت. ؿك ٘ت٥زٝ كاٜ

 وٙـ. بَ٘ كا ثٝ ؽـا٢ وبُٔ عف  ٣ٔثلؿ ٚ ا٤ٕ ؿٞـ ٤ب ام ث٥ٗ ٣ٔ اًت ٚ ؿكؿٍ كا وبَٞ ٣ٔ

 مسئلّ وظزْ ضز بزاْ پبسخگًٔٓ بٍ مسئلّ عملٓ ضزحل  . کبرآمذْ را6ٌ

 وبپذٔزْ حًسِ وظز ي عمل در فلسفّ اسالمٓ . جذا1ٓٔ .6

ؿٚكافتبؿٜ ٚ ث ـٖٚ اكتج بٙ ث ب ٤ى ـ٤ٍل      ٚ رـا ٠عُٕ ٔخُ ؿٚ رن٤ل اًال٣ٔ ٘ظل ٚ ١فٌّف ؿك

رب٤ٍ بٜ   ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ وٝ ٛٛك٢ٝ بت٣ٍٙ ثب ٤ىـ٤ٍل ؿاك٘ـ، ث٥ٌ٘تٙـ، ثّىٝ ا٤ٗ ؿٚ، اكتجبٙ تٍٙ
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ٗ  ّٜٔٛث٣ المْ اً ت ٔعلفت٣  رب٤ٍبٜ ٘ظل٢ ٚ ٔٙبًت،ع٣ّٕ  ٛ ٛك عٕ ُ ؿكً ت ٚ     ٚ ٕٞ ٥

ا٤ ٗ   ١ثٝ اٌ٘بٖ ٤بك٢ ثلً ب٘ـ. ك٤ِ   اًتفبؿ٠ ثٟتل ام فىل ٚ ل٠ٛ ٘ظل٢ ؿك رٟت  ُب٤ـٓغ٥ظ 

عٕ ُ و لؿٖ ث ٝ    "ث ٝ  رٛ و لؿ و ٝ ؿك آٖ   ٚ ٞب٢ ؿ٤ٗ اًالْ رٌت تٛاٖ ؿك آٔٛمٜ ٟٔٓ كا ٣ٔ

هي ػٓوِلَ ثوب یؼلان ٍسّ اِ ا    »فلٔب٤ـ:  ٣ٔ ُـٜ اًت. پ٥بٔجل اًالْ و٥ـ ث٥ٌبك٢أت "ٞب ؿاٌ٘تٝ

ؿا٘ ـ ث ٝ اٚ    ؿا٘ـ عُٕ وٙـ، ؽـاٚ٘ـ ؿاَ٘ آ٘ض ٝ كا ٕ٘ ٣   ؛ ٞل وي ثٝ آ٘ضٝ ٣ٔ«ػلن هب لن یؼلن

عٙٛاٖ ٔالٔت ٚ  ؽـاٚ٘ـ ٔتعبَ ثٝ(. ؿك للآٖ ول٤ٓ 546، ط 1380ُٟل٢،  ؿاكؿ )ك٢ اكما٣٘ ٣ٔ

اى وٌ ب٘ى و ٝ ا٤ٕ بٖ    » فلٔب٤ ـ:  وٙٙ ـ، ٔ ى   ٞبى ؽٛؿ عُٕ ٕ٘ ى  ًلمَ٘ وٌب٘ى وٝ ثٝ ٌفتٝ

« ىهٌَا لن تمَلَى هب ال تفؼلَایب ایْب الزیي »« و٥ٙـ؟ ٥ـ وٝ عُٕ ٕ٘ى٤ٌٛ ا٤ـ! صلا ًؾٙى ٔى آٚكؿٜ

ُٛؿ و ٝ ل لآٖ    ٘فبق ٚ ؿٚك٣٤ٚ ٣ٔ ١ٌلفتبك ُـٖ اٌ٘بٖ ؿك ٚكٛ : ٓف(. ا٤ٗ ٌٔئّٝ ًجت2)

آٔـٜ ٚ ث ب   بٖث٥َ ام ٥ًٔـ آ٤ٝ ؿك ٔٛكؿ ٔٙبفمول٤ٓ  ٖآلل ؿك. ُـت آٖ كا ٣ٟ٘ ولؿٜ اًت ثٝ

اٍلئه حاة : »عنة ٥ُٜبٖ ٚ فبًك ُٕلؿٜ اًت ٚرٕالت ٔتعـؿ٢ آٟ٘ب كا ام ثـتل٤ٗ افلاؿ 

آٌبٜ  ،ـٙثبُ عنة ٥ُٜبٖ ٣ٔآٟ٘ب »: ٔزبؿِٝ(؛ 19« )الشیطبى اَال اىّ الحاةٓ الشیطبىّ ّن الخبسشٍى

تل٤ٗ ٔلتج١ ؿٚمػ ؿاٌ٘ تٝ   ؿك آ١٤ ؿ٤ٍل٢ رب٤ٍبٜ ٔٙبفم٥ٗ ؿك پب٥٤ٗ«. ثب٥ُـ وٝ آٟ٘ب م٤ب٘ىبكا٘ٙـ

 : ٌ٘بء(.145) اىّ الوٌبفمیي فی الذَّسٓنِ االَ سٓفلِ هِيَ الٌّبس ٍ لَيْ تجذلْن ًصیشا ُـٜ اًت: 

ٚ  بًف٥ٌّٛفبٖ اًال٣ٔ عىٕت ٚ فٌّفٝ كا أ ل٢ ٓ لف   ٚ   ٘ظ ل٢  عٕ ُ   ر ـا ام م٘ ـ٣ٌ 

ا٢ وٝ ٔالٓـكا تم٥ٌٓ عمُ ثٝ ٘ظل٢ ٚ ع٣ّٕ كا ثٝ اعتجبك تٔلفبت ٘ف ي   تب ا٘ـامٜؿا٘ٙـ  ٣ٕ٘

ؿا٘ـ. اٚ تفى٥ه ا٤ٗ ؿٚ عمُ كا ٘پق٤لفتٝ ٚ ثٝ تعبُٔ ٥ٔبٖ آٟ٘ب لبئ ُ   ؿك أٛك و٣ّ ٚ رن٣٤ ٣ٔ

 ،لٚكتتعل٤ف عىٕ ت ٚ فٌّ فٝ، ٓ ٥   (. ؿك فٌّف١ اًال٣ٔ ثلا٢ 19: 1389اًت )اوجل٤بٖ، 

« للؼبلن الؼیٌای  صیشٍسُ االًسبى ػبلوب ػملیب هعبّیب»ٚاكؿ ُـٜ اًت: علوت ٚ ك٥ًـٖ ثٝ وٕبَ 

اى »ؿا٘ ـ:   (. ٔالٓـكا فٌّفٝ كا وٕبَ ثؾ٥ِـٖ ثٝ ٘في اٌ٘بٖ 50٣ٔ: 2، د 1416ًجنٚاك٢، )

ّاب  ٍ الحىان ثَجَد  الفلسفِ استىوبل الٌفس االًسبًیِ ثوؼشفِ حمبیك الوَجَدات ػلی هب ّی ػلیْب

(. 20: 1، د 1981)ٔالٓ ـكا،  « تحمیمب ثبلجشاّیي ال اخزا ثبلظي ٍ التملیذ ثماذس الَساغ االًسابًی   
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الفلسفِ ّی التی ثْب ًٌابل  »٢ًٛ ًعبؿت اًت:  فبكاث٣ ٔعتمـ اًت وٝ فٌّفٝ ٞـا٤تٍل اٌ٘بٖ ثٝ

 (.67: 1373)فبكاث٣، « السؼبدُ

عى٥ٓ اً ال٣ٔ   ٌٞت. ٞٓثّىٝ ٘ٛع٣ م٤ٌتٗ  ،عىٕت اًال٣ٔ تٟٙب ؿا٣ِ٘ ٘ظل٢ ٥ٌ٘ت

عى٥ٓ  ٌٔئ٥ِٛتثّىٝ اُٞ عُٕ ٓبِظ ٚ ؿكًت م٘ـ٣ٌ ولؿٖ ٞٓ ٌٞت.  ٥ٌ٘ت،تٟٙب ٔتفىل 

، م٘ ـ٣ٌ ؿكً ت ٚ   ٚ تفىل ؿك ث لا٥ٞٗ ٜٔٙم ٣   تزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ ؿل٥ك فٌّف٣غ٥ل ام اًال٣ٔ 

ٖ  تعبُٔ عبؿال٘ٝ ثب ؿ٤ٍلاٖ ،ٕٞلاٜ ثب پل٥ٞنٌبك٢ . ُ ٛؿ  ُ بُٔ ٔ ٣  كا ٞ ٓ   ٚ وٕه ثٝ ؿ٤ٍ لا

فٌّف٣، ٢ٚ كا ث لا٢ ؿكً ت ا٘ـ٤ِ ٥ـٖ وٕ ه      ٞب٢ ٝ ثلا٥ٞٗ ٜٔٙم٣ ٚ اًتـالَٛٛكو ٕٞبٖ

٥٘ ُ ث ٝ    ث لا٢ پ٥ِ ٝ و لؿٖ ٞ ٓ     ُ ٚ تمٛا٤٘في ام كفا ١وٙٙـ، تلن تعّمبت ٔبؿ٢ ٚ تنو٥ ٣ٔ

 كًب٘ٙـ. علفب٣٘ ٢ٚ كا ٤بك٢ ٣ٔ ٞب٢وِف ٚ ُٟٛؿ

اًال٣ٔ ؿك كٍٚ ك٥ًـٖ ثٝ عم٥مت ث٥ِ تل   ١فٌّف ٘ظل ٚ عُٕ ؿك ٠اكتجبٙ تٍٙبتًٙ عٛم

)عى٥ٓ اُلال٣ ٤ب عى٥ٓ ٔتعب٥ِٝ( ثلا٢ ؿًت٥بث٣  ، صلا وٝ عى٥ٓ اًال٣ٔؿٞـ ِ٘بٖ ٣ٔؽٛؿ كا 

وٙـ ٚ ًپي  ٢ٚ اثتـا وِف ٚ ُٟٛؿ ٣ٔ ُٛؿ. عُٕ ٚ ٘ظل ٣ٔ ٠ٚاكؿ ٞل ؿٚ عٛم ،ثٝ عم٥مت

ٌ تم٥ٓ ٚ ٚر ٛؿ٢ ٚ   اكتجبٙ ٔ ،ُٟٛؿ ١. ؿك ٔلعّوٙـ تجـ٤ُ ٣ُٟٔٛؿاتَ كا ثٝ عّٓ ع٣ِٛٔ 

 ؿ.ُٛ عّٓ ع٣ِٛٔ اكتجب٣ٛ ٘ظل٢ ثلللاك ٣ٔ ١ُٛؿ ٚ ؿك ٔلعّ ع٣ّٕ عبُٓ ٣ٔ

 َبْ مسئلّ وظزْ ي عملٓ ضز حل . جذاوبپذٔزْ را2ٌ .6

ٞب٢ آٟ٘ب ٞ ٓ ر ـا٢    عُ ٘ظل ٚ عُٕ، ٌٔبئُ ٘ظل٢ ٚ ع٣ّٕ ٚ كاٜ ٠ثٝ تجع رـا٘بپق٤ل٢ عٛم

اً ال٣ٔ،   ١وِف ٚ ُٟٛؿ علفب٣٘ ؿك فٌّ ف ؿ٥ُِ ٚرٛؿ كٍٚ ٝ عالٜٚ آ٘ىٝ ثٝ ث ام ٞٓ ٥ٌ٘تٙـ.

ـ ٞ ب٢ ٔٙبً ج٣    عُ ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل ثلا٢ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ٞٓ كاٜ عُ كاٜ  ٖٛ. ص  ٌٞ تٙ

ٖ عم ب٤ك  ٝ آٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل ٔخُ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل كا ُٟٛؿ وٙ ـ، ث    عُ ُؾ٣ٔ وٝ كاٜ

 ً جت ثؾِ ـ ٚ   ثٝ ٢ٚ ٔ ٣  ٣ا٤ٗ ا٥ٕٛٙبٖ ٚ ٤م٥ٗ، آكأَ ع٥ٕم .وٙـ ٤م٥ٗ پ٥ـا ٣ٔ ا٥ٕٛٙبٖ ٚ

ٞ ب كا ؽ٥ ل    ً ؾت٣  ١ٞب٢ م٘ـ٣ٌ، ٕٞ ثب ٘بٔال٤ٕبت ٚ ًؾت٣ ١ٔٛارٟ ٍٞٙبْاٚ ؿك وٝ ُٛؿ  ٣ٔ

ؿ٥ِ ُ  ٝ ث   ،ثج٥ٙـ ٚ آٟ٘ب كا ُل ٘پٙـاكؿ. پي وِف ٚ ُٟٛؿ ٔٛرٛؿ ؿك كٍٚ عىٕت اً ال٣ٔ 
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ثلاثل ٌٔئ١ّ عّٕ ٣ ُ ل ٞ ٓ     ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل كا ؿك عُ ا٥ٕٛٙبٖ ثؾ٥ِـٖ ثٝ عى٥ٓ، كاٜ

وٙـ ٚ ا٤ٕبٖ آؿ٣ٔ ث ٝ ؽـاٚ٘ ـ ٔتع بَ ٚ ٓ فبت وٕ ب٣ِ اٚ كا ؿك ٔٛال ع        ٙـ ٣ٔحل ٚ تٛإ٘ؤٔ

ٝ  ك٤ٚبك٣٤ٚ ثب ِٔىالت ٚ ك٘ذ ٞ ب٢ پ لپ٥ش ٚ ؽ ٓ     ٞب عف  ؽٛاٞـ ولؿ ٚ اٌ٘بٖ كا ام ٌلؿ٘ 

 ُٛؿ. ا٤ٕب٣٘ ٣ٔ ؿٞـ ٚ ٔب٘ع ًمٛٙ اٚ ثٝ ؿك٠ وفل ٚ ث٣ ٞب ٚ ؿكؿٞب ثٝ ًالٔت عجٛك ٣ٔ ًؾت٣

ثٙ ـ٢ وٙ ٥ٓ ٚ ٓ ٛكت٣ ٜٔٙم ٣ ث ٝ آٖ ث ـ٥ٞٓ، ثب٤ ـ         اٌل ثؾٛا٥ٞٓ ٜٔبِت فٛق كا رٕع

 ث٥٤ٍٛٓ:

ٞب٢ عمال٘ ٣ ٚ ٜٔٙم ٣ ٥٘ بم ؿاكؿ ٚ ٌٔ ئ١ّ عّٕ ٣ ُ ل،        عُ . ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل، ثٝ كا1ٜ

ؽٛاٞـ )م٤لا ؿك ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُ ل ٟٔ ٓ ا٤ ٗ اً ت و ٝ ٍٞٙ بْ        ثؾَ ٣ٔ ٞب٢ آكأَ عُ كاٜ

 عف  و٥ٙٓ(. ٔٛار١ٟ ثب ُلٚك ٚ ًؾت٣ ؿك م٘ـ٣ٌ، آكأَ ٚ ا٤ٕبٕ٘بٖ ثٝ ؽـا كا

. كٍٚ فٌّف١ اًال٣ٔ )عىٕت اُلاق ٚ ٔتعب٥ِٝ( ٞٓ ك٥ًـٖ ثٝ وِف ٚ ُٟٛؿ اً ت،  2

 ٞٓ اًتفبؿٜ ام ثلٞبٖ ٚ اًتـالَ.

 ثؾَ اًت ٚ ثلٞبٖ ٚ اًتـالَ، عمال٣٘ ٚ ٜٔٙم٣. . وِف ٚ ُٟٛؿ، آكا3َٔ

 ثؾَ اًت، ٞٓ عمال٣٘ ٚ ٜٔٙم٣. (. كٍٚ فٌّف١ اًال٣ٔ ٞٓ آكا3َٔٚ  2. )٘ت٥ز١ 4

(. ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ فٌّف١ اًال٣ٔ )عىٕت اُلاق ٚ ٔتعب٥ِٝ( ٞ ٓ ث ٝ   4ٚ  ٥1ز١ . )٘ت5

 تٛاٖ ك٥ًـ. ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ٚ ٞٓ ع٣ّٕ ُل ٣ٔ عُ كاٜ

وٙٙ ـ ٚ   ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ٚ ع٣ّٕ ُل كا ام ٞٓ رـا ٣ٔ عُ پي ؿك رٛاة افلاؿ٢ وٝ كاٜ

ٞ ب٣٤   ا٘ـ ٚ كاٜ ُل ؿاٌ٘تٝ ُـٜ ؿك ٌٔئ١ّ ُل كا تٟٙب پبًؾ٢ٍٛ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ٞب٢ اكائٝ عُ كاٜ

وٙ ٥ٓ و ٝ ٔ ب ٞ ٓ      ؿا٘ٙـ، ث٥بٖ ٔ ٣  عُ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ٣ٔ ٔخُ ؿعبولؿٖ ٚ و٥ٌّب كفتٗ كا كاٜ

ؿا٥٘ٓ، أب ٔعتمـ٤ٓ  عُ ٌٔئ١ّ ُل ٣ٔ عٙٛاٖ كاٜ ؿعبولؿٖ ٚ اكتجبٙ ثلللاك ولؿٖ ثب ؽـاٚ٘ـ كا ثٝ

اُلاق ٚ ٔتعب٥ِٝ( وٝ ا٤ٗ اعٕبَ اًبًبً كٍٚ ك٥ًـٖ ثٝ عم٥مت ؿك عىٕت اًال٣ٔ )عىٕت 

اًت، عى٥ٓ اًال٣ٔ ثب ؿعب ثٝ ؿكٌبٜ ا٣ِٟ ٚ ا٘زبْ ؿاؿٖ ٚارجبت ٚ تلن ٔغلّٔبت ٚ تعّمبت 

ُٛؿ ٚ ا٤ٗ ؿك ٔلع١ّ ؿً ت٥بث٣ ث ٝ    كًـ وٝ ثلا٢ اٚ ُٟٛؿ عبُٓ ٣ٔ ا٢ ٣ٔ ؿ٢ٛ٥٘ ثٝ ٔلعّٝ
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٣ ٞب٤ عمب٤ك ٘بث٣ اًت وٝ ثب تجـ٤ُ آٖ عمب٤ك ثٝ عّٓ ع٣ِٛٔ ٚ ٔف٣ٟٔٛ، ثلا٥ٞٗ ٚ اًتـالَ

ُٙبً ٣ ؿك   عُ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل ٌٞتٙـ. پي ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبعج كٍٚ ُٛ٘ـ وٝ كاٜ ا٤زبؿ ٣ٔ

تٛاٖ ص٥ٙٗ ٌفت وٝ: ؿكًت اًت وٝ كاٜ عف  ا٤ٕبٖ ؿك ٔٛالع ٔٛار١ٟ ثب  فٌّف١ اًال٣ٔ ٣ٔ

ٕٞتبًت، أب  ٞب، ؿعب ولؿٖ ٚ ٌٔزـ كفتٗ ٚ كام ٚ ٥٘بم ثب ٔعجٛؿ ث٣ ٞب ٚ ك٘ذ ُلٚك ٚ ٘بٌٛاك٢

ا٢ ثل وِف ٚ ُٟٛؿ ٚ ك٥ًـٖ ثٝ عم٥مت اًت. ؿك عم٥مت ثب تٌٕ ه ث ٝ    مـٔٝا٤ٟٙب ؽٛؿ ٔ

ٞب٢ ٤م٣ٙ٥ ٚ ٜٕٔئ٣ٙ عت٣ ثلا٢ ٌٔ ئ١ّ ٘ظ ل٢ ُ ل اكائ ٝ      عُ ا٤ٗ ٔٛاكؿ اًت وٝ عى٥ٓ كاٜ

ؿٞـ، صلا وٝ ؿك ًٙت فٌّف١ اًال٣ٔ )عىٕ ت اُ لاق ٚ ٔتعب٥ِ ٝ( المٔ ١ اكائ ١ ث لا٥ٞٗ        ٣ٔ

ُل، ٚلٛه وِف ٚ ُ ٟٛؿ تًٛ ٚ ف لؿ عى ٥ٓ     ٞب٢ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢  عُ فٌّف٣ ٚ ام رّٕٝ كاٜ

 ٝ ٓ ٛكت   اًت ٚ تب ٢ٚ عم٥مت٣ كا ثٝ عّٓ ع٘ٛك٢ ٚ ُٟٛؿ٢ ِٔبٞـٜ ٘ىٙـ، ٘جب٤ـ آٖ كا ث 

 ثلٞبٖ اكائٝ وٙـ.

ٞب٢ ف٥ٌّٛفبٖ ثٝ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُ ل پبً ؾ٢ٍٛ    عُ وٝ كاٜ ُـُـٜ كُٚٗ  ثب ٜٔبِت اكائٝ

، ٜٔ بثك ٘ظ ل   ْ ٔؾبٛ ت ، اِجتٝ ثب ا٤ٗ ُلٙ وٝ ُ ؾ ٓ ٌٞتٞ ٔٙبًج٣ ثٝ ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل

 ٞب كا ُٟٛؿ وٙـ ٚ ثـٖٚ ًٚبٛت ٓٛك ف٣ٙٞ آٟ٘ب كا ٘ نؿ ؽ ٛؿ   عُ ا٤ٗ كاٜعىٕب٢ اًال٣ٔ، 

 .عبٗل ث٥بثـ

 گٕزْ  وتٕجٍ

ؿ٥ِ ُ ٚع ـٜ ؿاؿٖ    ثٝ ٔتىّٕبٖ "عٕٛ"وٝ ٘ظل١٤ لًـ ث٘ظل  ثٍٝ٘بٜ ٘ؾٌت ُب٤ـ ص٥ٙٗ ؿك  -

، آً ب٤َ ث٥ِ تل٢   ٚ ٔجتال٤بٖ ثٝ ا٘ ٛاه آالْ ٚ ٔٔ بئت   ثلا٢ ؿكؿٔٙـاٖ ثٝ پبؿاٍ ؿك آؽلت،

ٌّٕٔبٖ ؿك عُ ٌٔ ئ١ّ عّٕ ٣ ُ ل و بكا٣٤     ف٥ٌّٛفبٖ عُ  ٚ ؿك ٔمبثُ آٖ كاٜ آٚكؿ فلاٞٓ ٣ٔ

اٌل ؿكؿٔٙـ، ٛجك ٘ظل ًٟلٚكؿ٢ ٚ ٔالٓـكا ام كٍٚ  أب عم٥مت آٖ اًت وٝ .صٙـا٣٘ ٘ـاكؿ

ثلا٢ كً ٥ـٖ ث ٝ    (٘في اًت ٥١ٌلفتٝ ام تمٛا ٚ تنو ُٟٛؿ ِ٘أتوِف ٚ وٝ ٕٞبٖ ) اُلال٣

عم٥مت اًتفبؿٜ ٚ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل كا ثٝ عّٓ ع٘ٛك٢ ؿكن ولؿٜ ثبُ ـ، ث ٝ صٙ بٖ ٤م ٥ٗ ٚ     

 وٙـ. ٤بثـ وٝ ٥ٞش ص٥ن٢ اٚ كا ٔتأِٓ ٣ٕ٘ آكا٣ِٔ ؿًت ٣ٔ
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ُٛؿ( ا٤ٗ اًت و ٝ   آٚك ثٛؿٖ ُٟٛؿ )وٝ ام ًٙؼ عّٓ ع٘ٛك٢ ٔغٌٛة ٣ٔ ؿ٥ُِ ٤م٥ٗ -

٥ٌ لؿ ٚ ٔف ب٥ٞٓ فٞٙ ٣     ٣ٙ ٔتعّك ُٙبؽت ل لاك ٔ ٣  صٖٛ ؿك عّٓ ع٘ٛك٢ ؽٛؿِ ٚالع٥ت ع٥

ٝ   ٘مَ ًٚبٛت كا ؿك ُٙبؽت ٚالع٥ت ؽبكر٣ ا٤فب ٣ٕ٘ ٔعٙ ب٢ اعتم بؿ    وٙٙـ، اًبًبً ؽٜ ب )ث 

ثؾِ ٣ ٚ ام   ٛٛك ُٟٛؿِ عـ٣ٔ ثٛؿٖ ُل، ٔٛرت آكأَ غ٥لٜٔبثك ثب ٚالع( ٔعٙب ٘ـاكؿ. ٥ٕٞٗ

ٙىٝ ُ ٟٛؿ ام ً ٙؼ ع٘ ٛك ٚ    ُٛؿ، م٤لا ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ ث٥ٗ كفتٗ ٤ب وبَٞ ٘بٌٛاك٢ ٚ ُل ٣ٔ

ٚرٛؿ اًت، ؿك ا٤ٗ عبِت، عى٥ٓ ؿك ٔمب٣ٔ عبٗل اًت وٝ اًبًبً ُل٢ ٚرٛؿ ٘ ـاكؿ ٚ ؿك  

 كًـ تب ًجت ٘بكاعت٣ ٢ٚ كا فلاٞٓ آٚكؿ. ٚالع٥ت أل ثٝ اٚ ُل٢ ٣ٕ٘

-   ٝ ؿ٥ِ ُ اً تفبؿٜ ام كٍٚ    فٌّف١ اًال٣ٔ )عىٕت اُلاق ٚ ٔتعب٥ِٝ( رـا٢ ام آ٘ى ٝ )ث 

ؾ٢ٍٛ ٌٔئ١ّ ٘ظل٢ ُل اً ت، پبً ؾ٢ٍٛ ٌٔ ئ١ّ عّٕ ٣ ُ ل ٞ ٓ       ثلٞب٣٘ ٚ عمال٣٘( پبً

َ  عُ ٌٞت، م٤لا ٌٔئ١ّ ع٣ّٕ ُل ثٝ كاٜ ثؾ َ ٥٘ بم ؿاكؿ ٚ فٌّ ف١ اً ال٣ٔ ث ب       ٞب٢ آكأ 

 وٙـ.   اًتفبؿٜ ام كٍٚ اُلال٣ ٚ ُٟٛؿ٢ ا٤ٗ ٞـف كا تأ٥ٔٗ ٣ٔ
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 )كٜ(. ٣ٙ٥أبْ ؽٕ ٣پوِٚٞ

 ٥ٓٞٚ اث لا  ٣اعٕ ـ ٘لال    ١تلرٕ   ،٤ٙ ٣ عمُ ٚ اعتمبؿ ؿ(. 1383) ٤ىُٚ ٕٞىبكاٖ، ٔب پتلًٖٛ .6

 تٟلاٖ، ٛلط ٘ٛ. ٣،ًّٜب٘

ٔغٕ ـ   ٥ظ، تلرٕٝ ٚ تٛٗٚ ُل ٥بكاؽت، ؽـا ٤ٗ؛ؿ ١فٌّف(. 1384) ٤ٗ(، ا٥ِٛٙزب)پال٘ت پّٙت٥ٍٙب .7

 ٟٔل، لٓ، ا٘تِبكات وتبة ٛٝ. ٥ـ٢ًع

ل ٓ،   ٥لٚا٣٘،ُ   ٣عّ   ١، تلرٕ  1، د االعتمبؿ ٤ـتزل ٣وِف إِلاؿ ف(. 1382عٌٗ ) ع٣ّ، .8
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