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 دُ٘چى

٢٘ٝٛ ٔضبف ٞب فّؼفٝ ذ ٣ٔختّف٢ ٞب ٌ بػت. دس فّؼـفٝ اسصؽ، ٔجبحـج ٔختّفـ٣ ٔغـشح اػـت وـٝ       « فّؼفٝ اسصؽ»وٝ  ٘ا ٤ى٣ اص آٟ٘

ب، ٗ ٤تش ٟٔٓاصرّٕٝ  . ا٤ٗ ٔمبِٝ دسكذد اػت ٝث سٚؽ تح٣ّ٥ّ ـ تٛك٥ف٣ تعش٤ـ  دل٥ـكٚ  رـبٔع٣ اص     ثبؿذ ٣ٔ« ٔعٙبؿٙبػ٣ اسصؽ»آٟ٘

ٚ، اثتذا تعش٤  اسصؽ ث٥بٖ ؿذٜ اػت. ػپغ ثب ت ٔعٙب٢ اسصؽ اساٝئ دٞذ. اصا٤ٗ ت٥زٝ حبكُ آٔـذ وـٝ اسصؽ،   س ح٥ُّ ٔعٙب٢ اسصؽ، ا٤ٗ٘ 

ٛث٥ـت اػـت، ا٤ـٗ ٔمبِـٝ دسكـذد تج٥ـ٥ٗ        زبوٝ ٔعٙب٢ ٔٛسد٘ظش دس فّؼفٝ اسصؽ، ٔغّ ٛث٥تٚ  ٔمذاس اػت. اص٘آ ٔـتشن ِفظ٣ ٥ٔبٖ ٔغّ

 َ دٖ ٔعٙب٢ اسصؽ، ٔعمَٛ ٚا ٥ض حم٥م٣ ٤ب اعتجبس٢ ٛث تب٤ذ آٖ ثشآٔذٜ اػت. پغ اص آٖ٘   ٘ ٛاصْٚ  ٛث٥ت، ِ ٥ـض     ٔعٙب٢ ٔغّ  ٘ ٤ـب حـب٣٘ ثـٛدٖٚ 

چٝ  ٥ض ٘آ ب٘  ٟت دٖ آٖ ٔٛسد ثحج لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ٘ا ٛاع٣ ٤ب ٔـىه ٛث ذ ٣ٔٔت ٛ٘ا  ٔٛكٛف اسصؽ لشاس ٥ٌشد، تج٥٥ٗ ؿذٜ اػت. ت

ـاك، ًٌجت. :ّب ٍاشُول٘د  اكمٍ، هٜلَث٘ت، هق
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 همدهِ

فِاهلٍمُ  ـاى  ّب فٌل ووٌ َفبى ٍ ؿاًِ ٌ٘ل ٘بكٕ ام ف رِ ٌث ٕ ه٘بف هَكؿ َت

رِ ِث هجوبًٖ ٣قلوٖ ٣لوَم ٍ ًتوبٗذ آى،      ت. َت م ٣قٖل قلاك گلفتِ ًا ٣َل

     ٍ تنا٣وٖ ؿكثوبكُ كٍ ـاى ثوِ تفكول ٣قلوٖ ٍ ًا وٌ ّوب،   ًجت ُـُ كِ ؿاًِ

م ثپلؿا َل ه٣ََِٗ ٍ ًتبٗذ ٣َل ٖ، ٓا وي  هجبً ـ. ٗكٖ ام ٗا ِ مً وف ٕ ّوب  فٌل

فِ اكمٍ ) ت. اهلٍمُ ٣لوَم اكمُوٖ ٍ ًقوَ    Axiologyه٘بف، فٌل ( ًا

    ،ٍ وت. ثغوج ام اكم رِ قلاك گلفتوِ ًا ٘بك هَكؿ َت آى ؿك فلؿ ٍ ربه٤ِ ٌث

َل ه٣ََِٗ ٍ ًتبٗذ اكمٍ ًوَ    ٖ، ٓا ـ ٖ هو هب كا ِث ثغج ام هجبً . ؿّو

ي اهَك ثغج  ٍ »، كٌـٖ ه٣لوٖ كِ ام ٗا وفِ اكم وي  ًوبم ؿ « فٌل اكؿ. ؿك ٗا

وِ اكمٍ ثوب ٣لون ٍ       ٍ، كاٜث ٍ، ٌّوتٖ ٍ صٌ٘وتٖ اكم ٣لن، ت٤لٗف اكم

ٖ اكمٍ هَكؿ ثغج قلاك  ٣ول ٍ ه٤لفت وي هقبلوِ ثوِ    لؿ٘و گٖ هًٌُب . ٗا

ٖ، ًوٌؼ  ًٌب وي      ه٤ٌُب وت. امٗا وٖ ٍ هَٓوَف اكمٍ پلؿاؽتوِ ًا ٍ،  ًٌُب ك

ٖ اكمٍ كا ؿك صٌـ اهل ٖپ  ًٌب  .نٗل٘گٖ هثغج ه٤ٌُب

ت پلًَ آلٖ ٍ   ّٕب پلًَپَ٘ ام ث٘بى آل هٌئلِ المم ًا

 فل٣ٖ هقبلِ كا ث٘بى كٌ٘ن.

 پلًَ آلٖ: اكمٍ ثِ صِ ه٤ٌبًت؟

. 2 ؟. ت٤لٗف قبثول قجوَل ام اكمٍ صٌ٘وت   1فل٣ٖ:  ّٕب پلًَ

ت ٗب ه٤قَل حبًٖ ل ًا  هََٓف اكمٍ صٌ٘ت؟. 3 ؟اكمٍ ه٤قَل ٍا

وبكُ كٌو٘ن كوِ ّلصٌوـ ؿك ثلؽوٖ       ؿكثبكُ پٌِِ٘٘ ثغج ً٘ن ثبٗـ ُا

وت، ثوِ      ّب ًَُتِ ثِ َٓك  اروبلٖ ثِ ه٤ٌبٕ اكمٍ پلؿاؽتوِ ُوـُ ًا

كِ ؿك اٗي هقبلوِ آهوـُ    ٕا ََُُ٘ٓك  تفٔ٘لٖ ٍ ثب ًگلٍ فلٌفٖ ٍ 

ت. ت، هَكؿ هٜبل٤ِ قلاك ًگلفتِ ًا  ًا

 ف ارزغٗ. تؼر9
ن هٔـك اكم« اكمٍ»ٓ ٍاه ثوِ ه٤ٌوبٕ ثْوب، ق٘ووت،      ـى ٍ ؿك لغوت ًٗا

ـ ٖ هو ٍاك ثَؿى ٍ الٗ  ثوَؿى  اًن ؛ 102، 1386ّ)ك.ل: ه٤و٘ي،   ثبُو

گل102، ٣1373ّو٘ـ،  ٍ ؿك  value ه٤وبؿل  ٌٖو ٘(. اكمٍ ؿك مثبى ًا

ٌِ ثلاثل ِ  ثبُـٖ ه valeur مثبى فلًا ٖ ٓوَك  كلو   . اكمٍ ؿك ٣ولف ثو

كٍؿ، ٤ٌٖٗ ؿك هفْوَم اكمٍ، ًوٌز٘ـى ٗوك     كبك هٖ ثلإ ًٌزَ ثِ

ت؛ ام ثبة هخوبل، اكمٍ ٗوك ؽبًوِ    ص٘ن ًٌجت  ثِ ص٘ن ؿٗگل هٜلط ًا

 .َُؿٖ هؿٗگل ٍ ٗب پَل كاٗذ ه٤لَم  ّٕب ؽبًِؿك ًٌجت ثب 

ف هؾتلف  ت ت٤بٗك ٍ، المم ًا ٖ اكم ٜالع ٕ ٓا ٌب ـى ه٤  ُْ ؾ ٕ ِه ثلا

ي َؿ، امٗا  ُٖ ٍ ثلًك ُ  اكم ُبك ٍ ا ف اكم ِ ت٤بٗك وت ث ي ٌق ٌ٘ن. ٖهٍك ؿك ٗا  ك

  ِ ٌ٘ن كو ِبى ك ٛلً  ت ؽب ٍ المم ًا ف اكم ٘بى ت٤بٗك َ ام ث « ت٤لٗوف »٘پ

نؿك  ٌ٘ن  يٗتل ْه ٖ تق َه ٍ هْف  ٖ ٘ق ٌ٘ن ؽَؿ ِث عق ٖ َُؿ ٖهتق ٘ق . ت٤لٗف عق

   ٖ َه و ٍ ت٤لٗوف هْف ت  ّ٘ت ه٤لَّف ًا ٘٘ي ارناء هب ـؿ تج ِ ؿٓك ت ك ٖ ًا ٗف ت٤ل

  ِ ٖ ًآضو َه ت. ؿك ت٤لٗف هْف ٖء ًا  ُٖ َه ٘ب  هْف گل فات ً٘ب ِ ث ت ك ٖ ًا ٗف ت٤ل

ُ  ام وـ٘ ٞ ْف ٖ    َُؿ ٖهؽَؿ لف َه و گول، ت٤لٗوف هْف ٘بى ٗؿ ِ ث ت. ث َكًؿ٠ل ًا ، ه

ٖء » و ن هٙي اِل ْٗٔف ٕ،    «هب  ٍك ْلم و وت )ك.ل:ُ  ٕ،  60 ،ّ 1372ًا ٘لام و ؛ُ 

1383 ّ، 61 ،َ و ي 338 ،ّ 1369؛ّ  ٍ     (. ثولٗا ٕ اكم وب ِ ه٤ٌ ٌٗكو وبى، ا ًا

َاـً ٖه ٖ     ت ٘قو ِ اهكوبى ت٤لٗوف عق ِ ث ٌت ٍاث ٘ل،  ٗب ؽ ـ  ُِت ثُب ٖ٘ق ؿا ت٤لٗف عق

ت؛ م     ًا َو ـ، هْف و ًجُب ٘بء هوكوي  ٖ٘ق ثلٕا ُا ت كِ اگل ت٤لٗف عق ي ًا كٍُ

ت ـ ؿُا َّا ؾ  ًٖ ٘ق ٘ن ت٤لٗف عق  ًٍ ِ هب كا ام ت٤لٗوف كولؿى   ؛ اكم ٌئل ي ه اهب ٗا

ٌٕب اكٍم ثبم ِ ام    ؿاكؿٖ ًوه٤ وت كو ٕ ًا وبى ص٘ون  ّٖ َه ؛ صلاكِ ت٤لٗف هْف

ـُ  و٘ ٖء ْف  ُ ٌٕب َْمٍ  ه٤ يَُؿ ٖههف َاى ٖهٍك  . امٗا ً٘ون   ت م اكٍم  َو  ام هْف

ِ ؿاؿ. ٍ ؿ٘ق  اكائ  ٖ َه ٖ هْف ٗف  ت٤ل

 ف ارزغٗ. تؼبر9ـ9
 ٗف اٍل. تؼر9ـ9ـ9

وت. ٌّگوبهٖ كوِ گفتوِ        وت ًا َ٘ث ٜل ي ت٤لٗف، اكمٍ ِث ه٤ٌوبٕ ه ؿك ٗا

وت كوِ آى ص٘ون ؿاكٕا         هٖ وت، ه٠ٌوَك آى ًا َُؿ ص٘ونٕ اكمُووٌـ ًا

ت؛ )ك.ل: ت ًا َ٘ث ٜل َاى هخوبل، ؿك    (. ِث46و45 ، 1374ّ، هٔجبط ه ٣ٌو

ضِ كِ هَرت ِث ل ٍ ّلًآ ٕ، َپ كؿى آى  هجبعج اقتٔبؿ ، َُؿٖ هؿًت ٍآ

ضوِ كوِ   گلؿؿٖ هاكمُوٌـ تلقٖ  ل ٍ ّلًآ ت كِ اكمُوٌـٕ َپ . كٍُي ًا

ل هٖ هَرت ِث وت اقتٔوبؿٕ آى     ؿًت آهـى َپ َ٘ث ٜل َُؿ، ِث ه٤ٌوبٕ ه

ت. ّوضٌ٘ي ؿك ًبٗل مهٌِ٘ ن، ٌّگبهٖ كِ ام هفَْم اكمٍ ا ًا ًتفبؿُ ّب ً٘

ِ، ٌّگوبهٖ كوِ گفتوِ     هٖ ًَ ت؛ ام ثبة ًو ت آى هَكؿ٠ًل ًا َ٘ث ٜل َُؿ، ه

ت كِ ف٤ل هنثوَك ام ٠ًول    هٖ ٖ، اكمٍ اؽالقٖ ؿاكؿ، هلاؿ آى ًا َُؿ ف٤ل

 ٖ ت ٍ ٗب ٌّگبهٖ كِ گفتِ هو ة ًا َٜل ُوَؿ ٗوك احول، اكمٍ     اؽالقٖ ه

وت.       ٜلوَة ًا ت كِ آى احول ام ٠ًول ٌّولٕ ه ٌّلٕ ؿاكؿ، ه٠ٌَك آى ًا

ي  بثلٗا َاىٖ هٌث ت. ت ت ًا َ٘ث ٜل  گفت كِ اكمٍ ِث ه٤ٌبٕ ه

٠ل » َ٘ت ؿكً  َث ٜل ة ام رْت ه َٜل ـف ه ّلگُب ف٤ل كا ؿك اكتجٙب ثبّ 

ًتنا١  ٕ     َُؿٖ هثگ٘لٗن، هفَْم اكمٍ ام آى ا ٖ ثولا ٗل ًوب . كفتبكّوبٖٗ كوٍِ 

ة  َٜل ـاف ه ى ِث ّا ًـ٘ ُـٌٖ هك وو٘ي     ثب  ّ ْب ثوِ لغوٝب ؿى ًآ ٍ اكمُٖ َث

ت  َ٘ث ٜل ًْبا ِلًٍ٘ه ٖ ًآ ٍ هقـه ٔجبط، « تٕ  ٌتن(.1379)ه  ، ؿكى ٘ث

 ف دٍمٗ. تؼر2ـ9ـ9
ك » ٗب ثٍب  ُ ٍ، ٣قـ٘ ٌجتبًاكم ً   ُ وَ٘ كُ  ت كِ فلؿ ثب تكِ٘ ثل آىٗ  ـاكٕ ًا پٗب

ك   ٗ ت، ِث ٗب ارتوب٣ٖ ًا ؾٖٔ  ك عبلت لبٖٗ كا كُِ  ٗبٗ  كفتبكٕ ؽّب 



  13 پٛس ٚ...  ٔمبِٝ تش٤ٚز٣: ٔعٙبؿٙبػ٣ اسصؽ / ص٥ٞش ثّٙذلبٔت

ُ قلاك  قِٜ هقبثل عبلت ثلگنـٗ ك عبلت لبٖٗ كًِ  ٗبٗ  ُ كفتبكٕ ؽّب  َُ٘

ٖ، « ؿّـٖ هؿاكؿ تلر٘ظ  ٘ج ّ 1391)ؽٜ  ،10٢ قل ام: ك٘ف  ًِ ك، ، ث  (.1378 َپ

 ف ظَمٗ. تؼر7ـ9ـ9
٣ٖ ّل ِث ص٘نٕ اگل» ـ هف٘ـ ًَ ـ  توأه٘ي  كا ه٠ٌَكٕ ٍ ثُب ٖ  ٍ كٌو  كووبل

بى ٍرَؿ ؿكرب  ام ؿكرِ ٗك ثلٕا بى ّٕب قَُ ام قَُ ٗك ٍ اًٌ ـ اًٌ  ثُب

گبى ؿٗگل ٛلف ام ٍ ـ؛ ٤ٌٖٗ كٗا ـ  ٍا ؿًوتلى  ؿك ًبؿگٖ ِث ًجُب و  ٍ ًجُب

غٔبك قبثل ـ، ّن ًا ٌزب ثُب ـا اكمٍ ٗا َا. َُؿٖ ه ٘پ ـاكؿ،  اكمٍ ّ  صولا؟  ًو

گبى مٗلا الً كٗا ت؛ ٤ٌٖٗ ٍا ـامُ ِث ًا ِ  ٕا ًا ِ  كو وتفبؿُ  آى ام ّوو ـ،  ًا  كٌٌو

بً ٍ ؿاكؿ ٍرَؿ غٔوبك  ٍ هبلك٘ت قبثل حبً٘ ٌوت  ًا ً٘ . ٖ  مهو٘ي  هوَكؿ  ؿك ٍلو

 كا ؿٗگلاى ٍ ؿٌّـٖ ه اؽتٔبّ ؽَؿ ِث كا ّب مه٘ي ٕا ٣ـُ ؛>ٌتً٘ صٌ٘ي=

ٌزب ام ٍ كٌٌـٖ ه هغلٍم ٕ، ٖث« ـٗآٖ ه ٍرَؿ ِث اكمٍ ٗا توب، ّ   )هْٜل

ن، ك.ل: هٔجبط، 234و233  (.67 ، 1390ّ؛ ً٘

 ف چْبرمٗ. تؼر4ـ9ـ9
ووت كووِ آى » ووتٖ،   اكمٍ، ك٘ف٘ووت ٗووك ُووٖء ًا ًَا كا هٜلووَة، ؽ

٘ـُ ٍ هَرت تَرِ آؿهوٖ ثوِ آى    . ؿك ُوَؿ ٖ هو پقٗلفتٌٖ ٍ هف٘ـ گلؿًا

ت كِ فبقـ ٍٓف اكمُووٌـٕ ٍ ك٘ف٘وت   اكم هقبثل، ُٖء ثٖ ٍ آى ًا

 (.9، ّ 1391ؽٜ٘جٖ، )ك.ل: « ثبُـ

 ف ارزغٗثررظٖ تؼبر. 9ـ2
َاىٖ هُـُ  ام ت٤بكٗف اكائِ وتٌجبٙ كولؿ: الوف:     ت ؿٍ ه٤ٌب ثلإ اكمٍ ًا

ل، ؿٍم ٍ صْوبكم ثوِ ًغوَٕ ًوبٟل ثوِ       هٜلَث٘ت. ة: كوبل. ت٤لٗف ٍا

ت.  هٜلَث٘ت ٍ ت٤لٗف ًَم ًبٟل ثِ كوبل ًا

ـاٖٗ، ه٤ٌبٕ اكمٍ، ّوولُا ثوب ه٤ٌوبٕ هٜلَث٘وت ؿك      ؿك ًگبّٖ اثت

ت كوِ اكمٍ، ث٘وبًگل ًٌوجت فب٣ول     َُؿٖ ه٠ًل گلفتِ  . گبُ صٌ٘ي ًا

ت ثب آى ص٘نٕ كِ ٛلت  َاى ثِ .كٌـٖ هًا هخبل، ًووبم ام آى رْوت    ٣ٌ

ت، اكمُوٌـ تلقٖ   .گلؿؿٖ هكِ هٜلَة ًوبمگناك ًا

ـ     وت،  ٍ گبّٖ ً٘ن اكمٍ ث٘بًگل كاثٜوِ ف٤ول ثوب ّو ؿك  هوخالً ف ًا

ّبٕ اؽالقٖ، ّلگبُ ف٤ل كا ؿك اكتجبٙ ثب ّـف هٜلَة ام رْوت   اكمٍ

تنا١  ؛ ف٤ول  ُوَؿ ٖ هو هٜلَث٘تَ ؿك ٠ًل ثگ٘لٗن، هفَْم اكمٍ ام آى ًا

ت.  ًوبم ً٘ن ؿك ًٌجت ثب ّـف )قلة الٖ اهلل( ؿاكإ اكمٍ ًا

ـ ٖ هو اهب ثب اٗي تَٓ٘ف، ثِ ٠ًل  اكمٍ ؿك ّووِ كبكثلؿّوبٕ    كًو

وت،      ؽَؿ ؿك ه٤ٌب ِ ٕ هٜلَث٘وت ثوِ كوبك ًلفتوِ ًا َاى  ثو هخوبل، ؿك   ٣ٌو

وت   ـٗآٖ هه٤بؿال  رجلٕ ام اكمٍ ٣ـؿٕ ًؾي ثِ ه٘بى  . كٍُوي ًا

ؿك ٗوك ه٤بؿلوِ   »مٗولا   ؛كِ اكمٍ ٣ـؿٕ ثِ ه٤ٌٖ هٜلَث٘وت ًٌ٘وت  

ت ام ٣ـؿٕ كوِ ثوب ًٌوجت     رجلٕ اكمٍ ٣ـؿٕ ٗك هتغ٘ل ٣جبك  ًا

٣وـؿ ثنكگتولٕ كا   ؿاؿى ثِ آى هتغ٘ل، ه٤بؿلِ ثلقلاك ثبُـ. هتغ٘لٕ كوِ  

 .(66ّ ، 1390)هٔووجبط، « ، اكمٍ ٣ووـؿٕ ثِ٘ووتلٕ ؿاكؿلؿٗپووقٖ هوو

َاىٖ هكٍ  اماٗي وت   ت ـاك ٣ـؿٕ ًا گفت كِ اكمٍ ٣ـؿٕ ثِ ه٤ٌبٕ هق

 .َُؿٖ هؿاؿُ  كِ ؿك ثلاثل ٗك هتغ٘ل قلاك

وت، ثوِ        ّوضٌ٘ي اكمٍ اقتٔبؿٕ كوِ ؿك ٣لون اقتٔوبؿ هٜولط ًا

كِ ؿك ٣لن اق ٗ٘ظ ًآ ٌت. َت ت ً٘ َ٘ث ٜل وبى  ه٤ٌبٕ ه ١ اكمٍ ٘ث تٔبؿ ؿٍ ًَ

ووت: اكمٍ هٔوولفٖ ٍ اكمٍ اقتٔووبؿٕ ٗووب   ٕ. اكمٍ ا هجبؿلووُِووـُ ًا

ت ٍ كٗبٗتوٌـٕ عبٓل ام هٔلف ّل كبالًوت.   َ٘ث ٜل هٔلفٖ ّوبى ه

ت كِ ؿك ثبماك ثوِ  ا هجبؿِلاهب اكمٍ اقتٔبؿٕ ّل كبال، ّوبى اكمٍ  ٕ ًا

ِ٘ل  ٍاق٢ َُؿٖ هت٤٘٘ي  ّب وت٘قًٍ ـاك اكمٍ   ّوب  وت٘ق. ؿك  ، ؿكروِ ٍ هقو

بى ا هجبؿِل ـ،    ؿٌّـٖ هٕ ّل كبال كا ًِ ، ّ 1371)ك.ل: كٗوبٖٗ ه٘لقبئو

ي، تٌْوب اكمٍ هٔولفٖ    ؛ (46وو 43، ّ 1374؛ هٔجبط، 23و21 وبثلٗا ٌث

ت ًِ اكمٍ  ت ًا َ٘ث ٜل ت كِ ِث ه٤ٌبٕ ه  ٕ.ا هجبؿِلًا

َاىٖ هاهب اكمٍ ثِ ه٤ٌبٕ كوبل كا ً٘ن  ـ   ت و  ؛ثِ هٜلَث٘وت ثبمگلؿًا

ت كِ هٜلَث٘ت ُأًٖ ؿاكؿ كِ ؿك اؿاهوِ  مٗلا كوبل  ٗك ُٖء اهلٕ ًا

َاّ٘ن گفت. ٓثِ٘تل ؿكثبك  آى ًؾي ؽ

ـ ٖ هو ثِ ٠ًل  هِوتلل لف٠وٖ ه٘وبى ؿٍ ه٤ٌبًوت:     « اكمٍ» كًو

ت كِ تب كٌوَى   ـاك. اكمٍ ثِ ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت ّوبى ًا هٜلَث٘ت ٍ هق

ـاك ّووبى اكمٍ ٣وـؿٕ     ؛ ام آى ًؾي گفت٘ن اهب اكمٍ ثِ ه٤ٌوبٕ هقو

ت كِ ؿك ه٤ ِ . اكمٍ كٍؿٖ هو بؿال  رجلٕ ثِ كبك ًا ً٘ون ثوِ    ٕا هجبؿلو

ـاك ثبم ِ ، مٗلا اكمٍ گلؿؿٖ هٗكٖ ام ؿٍ ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت ٗب هق  ٕا هجبؿلو

ت كوِ ؿك   ـاك هٜلَث٘تٖ ًا ٍاق٢ ّوبى هق ٗك كبال ٠ً٘ل ٗك ؽبًِ، ؿك 

ت.  ه٘بى افلاؿ آى ربه٤ِ هٜلط ًا

ثلاٗي . ثٌوب َُؿٖ هؿك اٗي هقبلِ ام اكمٍ ثِ ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت ثغج 

ٍاهُ  وت.    كٍؿٖ هكبك  ثِ« اكمٍ»ّلگبُ  ، ه٤ٌبٕ هٜلَث٘وت هوَكؿ٠ًل ًا

ت كِ پبًوؼ   ّٖٗب پلًَثلإ فْن ؿق٘  ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت،  هٜلط ًا

ـٖ ه آًْبثِ  ًَا  ه٤ٌبٕ آٜالعٖ اكمٍ كا كٍُي كٌـ. ت

 الف: هٜلَث٘ت ثِ صِ ه٤ٌبًت؟

وت ٗوب ًوِ؛ ٍ ؿك         ة: آٗب هفْوَم اكمٍ، هتولاؿف ثوب هٜلَث٘وت ًا

ت ٍ ٗوب آًكوِ    بًوبً َٓك  هتلاؿف ًجَؿى، آٗب هالمم ثب هٜلَث٘ت ًا  ًا

 ّ٘ش اكتجبٙ هٌٜقٖ ه٘بى آًْب ًٌ٘ت؟
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ل: هٜلَث٘ت صٌ٘ت؟  اهب پلًَ ٍا

َاىٖ ههٜلَث٘ت كا   ثِ صٌـ َٓك  ه٤ٌب كلؿ: ت

ًَا. 1 ت ٍ ٛلت فلؿ ٗوب  هٜلَث٘ت ٤ٌٖٗ ص٘نٕ كِ ثبلف٤ل هَكؿ ؽ

بى اٗي ت٤لٗوف، اگول ص٘ونٕ ثبلف٤ول هٜلوَة       افلاؿٕ قلاك گ٘لؿ. ثلًا

َاّـ ثَؿ.  َاى ثًِجبُـ، ؿاكإ هٜلَث٘ت ٍ اكمٍ ًؾ هخبل، اگول ٛوال    ٣ٌ

ؿك ؿل كَّٖ ثبُـ ٍ ّ٘ش ُؾٖٔ آى كا ٛلت ًكلؿُ ثبُوـ، هٜلوَة   

َاّـ ثَؿ ٍ ثِ ت؛ ؿك ًؾ َاّـ ؿُا ِ ٖ عوبل تج٢ آى، اكمٍ ً٘ن ًؾ صٌو٘ي   كو

ت.ٛالٗ  ٖ ً٘ن ؿاكإ اكمٍ ًا

تي، ا٣ن ام آًكِ ثبلف٤ول هوَكؿ ٛلوت    . 2 ًَا هٜلَث٘ت ثِ ه٤ٌبٕ ؽ

تِ ثبُوـ. ؿك هخوبل پِ٘و٘ي،     قلاك گلفتِ ثبُـ ٗب اٌٗكِ ُأً٘ت ٛلت ؿُا

وت، اهوب ثوِ      ٛال ثب آًكِ ثبلف٤ل هٜلَة ّ٘ش ُؾٖٔ قلاك ًگلفتوِ ًا

َاّـ ثَؿ.  رْت آًكِ ُأً٘ت ٛلت ؿاكؿ، هٜلَة ٍ اكمُوٌـ ؽ

وت  « ؿكل هالئوت ٍ كوبل هغجوَة »َث٘ت ثِ ه٤ٌبٕ هٜل. 3 ًا

 (.104ّ ، 2 د، 1379، )ك.ل: هٔجبط

ـ ٖ هِث ٠ًل  تل ظ٘ٓغت٤لٗف ؿٍم  ٍاهُ  كًو ٜلوَة »؛ مٗولا  ون  « ه ًا

وت ٍ لوقا     وتٌٖ ًا ًَا تِ ُـُ ٗب ؽ ًَا ٛلت ٍ ِث ه٤ٌبٕ ؽ  ِ هف٤َل ام كِٗ

ن  ة ُأًٖ ً٘ َٜل يَُؿٖ هُبهل ه ت،  ؛ امٗا ٍ، ّلصِ اكمُوٌـ ًا َاـًٖ هك  ت

ٛلت فب٣ل قلاك گ٘لؿ. ِث ت٤ج٘ول ؿٗگول، ه٤ٌوبٕ اكمٍ ام     ت ٍ  ًَا هَكؿ ؽ

ًت، عبٓل  ت ٍا ًَا ضِ هَكؿ ؽ جت ه٘بى ٛبلت ٍ ًآ كِ الجتِ  َُؿٖ هًٌ

ت؛ ٤ٌٖٗ افنٍى ثل  ٛلت ًا ٜل   ٛلت، ه تي ٍ  ًَا ٕ ّوب  ٛلته٠ٌَك ام ؽ

ن ُبهل ّب ٛلتثبلف٤ل،  ٖ كا ً٘ جتٖ ه٘بى َُؿٖ هٕ ُأً ي، ّلگُب ًٌ بثلٗا . ٌث

ًت ثلقلاك َُؿ، اكمٍ هتغق  ٛبلت ث ة ُأًٖ ٍا َٜل ضِ ه . ُوَؿ ٖ هب ًآ

ٛلت  ِث َاى هخبل ٌّگبهٖ كِ فلؿٕ ف٤ل ًوبم كا  جتٖ ه٘بى كٌـٖ ه٣ٌ ًٌ ،

تنا١  َُؿٖ هٍا ٍ ًوبم هغق   . ّوضٌ٘ي َُؿٖ هكِ ام آى، هفَْم اكمٍ ًا

ت ؿاكؿ  ـاكؿ، ُأً٘ ٖ ام آى ؽجل ً ٍ ّ٘ش ُؾٔ ت  ُ ًا ِ ؿك ؿل كَ ٖ ك ٛالٗ

ٛلت ِ،        كِ هَكؿ  وي ًكتو روِ ثوِ ٗا وت. ثوب َت قلاك گ٘لؿ ٍ لقا اكمُوٌـ ًا

َاىٖ ه  اكمٍ كا ِث اكمٍ ف٤ٖل ٍ ُأًٖ تقٌ٘ن كلؿ. ت

 پلًَ ؿٍم: كاثِٜ اكمٍ ٍ هٜلَث٘ت

َاكؿ، اكمٍ ٍ هٜلَث٘ت هتولاؿف ثوب ٗكوـٗگل ثوِ كوبك       ؿك ثِ٘تل ه

ت اٗي ؿٍ ه٤ٌب، ل٘ل ّن ٍ هالمم ٗكـٗگل ثبٌُـ. كًٍـٖ ه ، اهب هوكي ًا

٘ن ًوِ هولاؿف آى، ؿك اٗوي       اگل اكمٍ ـًا كا هالمم ه٤ٌبٕ هٜلَث٘وت ثو

ـا ه٤ٌوبٕ    ٍاق٢ َُؿ، اثتو َٓك  ّلگبُ ًٌجتٖ ه٘بى فب٣ل ٍ هٜلَة ٍا 

 هوخالً  .گولؿؿ ٖ هو هٜلَث٘ت عبٓول ٍ ًوپي ه٤ٌوبٕ اكمٍ هتغقو      

ٖ    و امآًزبكِ ف٤ل ًوبم ًٌجتٖ ثب ّوـفَ    و   ٤ٌٗوٖ قولة الوٖ اهلل ت٤وبل

ـا ف٤ل ًوبم هتٔف ثِ هٜلَث ٘وت ٍ ًوپي ثوِ اكمٍ هتٔوف     ؿاكؿ، اثت

تولاؿف ٗوب توالمم هفْوَم      كًـٖ ه٤كي. الجتِ ثِ ٠ًل لٍ ٗب ثب َُؿٖ ه

ـاكؿ.  اكمٍ ٍ هٜلَث٘ت ؿك ًت٘زِ ثغج تأح٘لٕ ً

وت هتوقكل ُوَٗن     ًكتِ ؿٗگلٕ كِ ؿك تج٘٘ي ه٤ٌبٕ اكمٍ المم ًا

ت  ًوت ٍ ثوِ        كِآى ًا وبٖٗ ٍا ٕ، كووبل ًْ ٖٓل ّول هَروَؿ ة ا َٜل ه

وال      ٖ، ثوِ آى اكمٍ ٛا وبٗ ت كوبل ًْ َ٘ث ٜل ؛ ٤ٌٗوٖ  گولؿؿ ٖ هو رْت ه

ة ُؾْ  َٜل كِ ه ل ًآ بٖٗ ِث ؿ٘ل ـٖ هكوبل ًْ وت.  ثُب ، ؿاكٕا اكمٍ ًا

وت ثبلف٤ول ؿاكؿ ٍ لوقا        َ٘ث ٜل بٖٗ ثولٕا ّول ُؾٔوٖ ه ّوِِ٘ كوبل ًْ

وبٖٗ و    ـا  كووبل ًْ ت، اهب هٔ ًٍوـ     ثبلف٤ل اكمُوٌـ ًا ـا وـ قولة ؽ هبًٌ

 ِ ت ثبلف٤ل ٍ ٗب ث ٛلت قولاك گ٘ولؿ؛    هت٤بل و هوكي ًا َٓك  ُأًٖ هَكؿ 

ٍـً هت٤بل  ـا بٖٗ ؽَؿ كا كِ قلة ؽ بى كوبل ًْ ـ ٖ هو مٗلا گبّٖ اًٌ و ، ثُب

ـٖ ه ٛلت  ًٌُب ن  ًٍوـ هت٤وبل    كٌـٖ هٍ آى كا ً٘ ـا ي عبلت قولة ؽ ؛ ؿك ٗا

ٛلو    ت، ثبلف٤ول هوَكؿ  بى ًا بٖٗ اًٌ ـا  عق٘قٖ كوبل ًْ ٍاقو٢  كِ هٔ ت 

ت ـا  كووبل    ؛ ُـُ ًا ت ُؾْ ؿك ُوٌبؽت هٔو اهب گبّٖ هوكي ًا

وبٖٗ ؽوَؿ    ٍـً كا كوبل ًْ ـا تجُب كٌـ ٍ اهلٕ ل٘ل ام قلة ؽ بٖٗ ؽَؿ ُا ًْ

وي ُوؾْ          وجت ثوِ ٗا ًٍوـ هت٤وبل ًٌ ـا ي هوَكؿ، قولة ؽ ـاكؿ. ؿك ٗا ثپٌ

ت. ة ُأًٖ ًا َٜل ـاكؿ؛ ثلكِ ه ت ثبلف٤ل ً َ٘ث ٜل  ه

ت كِ ّلصِ هقـهِ كً٘ـى ثِ كوبل وت، ً٘ون    كٍُي ًا ًْبٖٗ ًا

َاّـ ثَؿ. ثِ ثوِ ث٘وبى    تج٢ هٜلَث٘ت كوبل ًْبٖٗ، هٜلَة ٍ اكمُوٌـ ؽ

وت ٍ اكمُوٖ آو٘ل ؿاكؿ؛ اهوب        ؿٗگل، كوبل ًْبٖٗ هٜلوَة آو٘ل ًا

تِ ٍ لقا اكمٍ تج٤ٖ ؿاكًـ.  هقـهب  آى، هٜلَث٘ت تج٤ٖ ؿُا

وت       ّوبى ـا  كووبل ًْوبٖٗ هوكوي ًا َٛك كِ ؿك ٌُبؽت هٔو

تجبُ َٓك  گ٘لؿ، ؿك ٌُ وت.   ُا تجبُ هوكوي ًا بؽت هقـهب  آى ً٘ن ُا

َاى ثِ ًوـ     ،هخبل ٣ٌ ـٍا ـى، هقـهِ عق٘قٖ كً٘ـى ثوِ قولة ؽ ًَا ًوبم ؽ

ت اٗي هقـهِ عق٘قٖ، ٌُبؽتِ ًَِؿ ٍ ُٖء  ت؛ اهب هوكي ًا هت٤بل ًا

ؿٗگلٕ هبًٌـ لقا  ًبهِل١ٍ ؿًَٕ٘، هقـهِ كً٘ـى ثوِ كووبل ًْوبٖٗ    

تِ َُؿ ـُا ـاكٕ   ؿك اٌٗزب، لقا  ؿًَٕ٘ ثلإ ُؾٖٔ  .پٌ كِ صٌو٘ي پٌو

ٍ هقـهب  عق٘قٖ كوبل ًْوبٖٗ ًٌوجت    َُؿٖ هؿاكؿ، اكمُوٌـ ُولؿُ 

 ثِ اٗي ُؾْ، هٜلَث٘ت ُأًٖ هقـهٖ ؿاكؿ.

 ؼٌبظٖ هؼٌبٕ ارزغ . ظٌخ2
ٖ تقٌ٘ن  ِ ا٣تجبكا  هؾتلف ٖ ث ٖ، ه٤بً اله ِ ًا ف َـًٖ هؿك فٌل ٕ فْن ُ . ثلا

ي  تل  ٘ؿق ت ِث ثلؽٖ ام ٗا ٍ، المم ًا بكُ كٌ٘ن. ّب ن٘تقٌام ه٤ٌبٕ اكم  ُا

 مٖ ٍ اػتجبرٕ٘ن هؼبًٖ ثِ حم٘تمع. 2ـ9
 ه٤بًٖ گًَبگًَٖ ؿاكؿ، ام رولِ اٌٗكِ:« ا٣تجبكٕ»
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. ؿك هجغوج آوبلت   كٍؿٖ هو گبّٖ ا٣تجبكٕ ؿك ثلاثل آ٘ل ثِ كبك 

ٍرَؿ ٍ ا٣تجبكٗت هبّ٘ت ه٠ٌَك ام آبلت، تغق  ثبلوقا  ٍ ه٠ٌوَك ام   

ت )ك.ل:  ؛ 23وو 22 ّ ، 1405، هٔوجبط ا٣تجبكٗت تغق  ثبل٤لٕ ًا

 اٗي ه٤ٌب ؿك ثبة اكمٍ هَكؿ٠ًل ًٌ٘ت. (.22و21ّ ، 1387ف٘بٖٗ، 

ال   ٌب ٛا ي ه٤ ٖ ا٣تجبكٕ ِث ٗا ت  َُؿٖ هگّب ِ ًا ٘ل ُ هتؾ ِ َق ًبؽت  ِ ك

   ُ ِ قوَ وبؽت  ًِ ت ك ٖ ًا ٌٗب ٖ ه٤ ـاكؿ. ؿك هقبثل، عق٘ق  ًٖ ٌ٘ ـا  ٣ ّ٘ش هٔ  ٍ

ٌٖ٘ ؿاكؿ،  ـا  عق٘قٍٖ  ٣ تٍ  هٔ ًٌ٘ ِ٘ل  و٘ول٥  هخالًهتؾ  ً ٌٕب لَلٍ  ، ه٤

 ٍ ٕ اكم ٌب ٌب، ه٤ ي ه٤ ِ ٗا ـ. ث ـاكً  ًٖ ـا  عق٘ق ٍ ؿك ؽبكد، هٔ ـ  ٌٌت  ّٕ ا٣تجبك

 ِ ت ك ٖ ًا ٖ عق٘ق ٌٗب ت. ٓلفبًه٤ ًٌ٘  ٖ ٍ فّي آؿه  ِ ٘ل ِ هتؾ  ًبؽت

ت؛ هبًٌـ ٍروَة ٍ   گبّٖ هلاؿ ام ا٣تجبكٕ، ا٣تجبك ؿك هقبم ٣ول ًا

هلك٘ت ا٣تجبكٕ. اٗي ه٤ٌوب، ؿك ٣لوَم ٣ولوٖ هبًٌوـ اؽوال  ٍ عقوَ        

وت ام اٗوي رْوت     كبكثلؿ ؿاكؿ. ا٣تجبكٕ ًبه٘ـى اٗي هفبّ٘ن، هوكي ًا

وٌبؿ   و ثبُـ كِ ؿك آًْب ٣ًَٖ تزَم   ٍروَؿ ؿاكؿ ٍ ام  و ٤ٌٖٗ هزبم ؿك ًا

وت، آى كا ا٣تجوبكٕ ًبه٘وـُ   اٗي رْت كِ هزبم  وـ   ؿك ثلاثل عق٘قت ًا ًا

 .(259وو 189ّ ، 1392؛ ًجَٗبى، 155و148 ّ، 2 دتب،  ئٖ، ثٖ)ٛجبٛجب

ت ٗب ًِ، هٖ ٓلف َاى اٗوي ه٤ٌوب كا    ٠ًل ام آًكِ اٗي ؿٗـگبُ ؿكًت ًا ت

َاى ٖ هو تلت٘وت،   ٗك آٜالط ثلإ ا٣تجبكٕ ؿك ٠ًل گلفوت. ثوـٗي    تو

ـ تَٖ هپقٗلفت كِ اكمٍ ثِ اٗي ه٤ٌب  و ـ   ًا هبًٌوـ اكمٍ   ؛ا٣تجوبكٕ ثبُو

 ٗك ؽبًِ كِ ؿك اٗي آٜالط اكمُٖ ا٣تجبكٕ ؿاكؿ.

ً ٘تمع. 2ـ2 ـ ن هؼبًٖ ثِ هؼمَالت اٍلٖ، هؼمـَالت اب ٘ ِ
 ِ هٌطمٖ٘فلعفٖ ٍ هؼمَالت ابً

فٖ ٍ ه٤قَال   ِ فٌل ٖ، ه٤قَال  حبً٘ ٍل ه٤ٌب ؿك ٗك تقٌ٘ن ِث ه٤قَال  ا

ِ هٌٜقٖ تقٌ٘ن  وٜالط اكائوِ    . ت٤بكٗف هت٤ـؿٕ امَُؿٖ هحبً٘ ي ًِ ٓا ٗا

ت كِ ِث ٠ًل  ـ ٖ هُـُ ًا ل،      كًو وبى ت٤لٗوف ٓوغ٘ظ، ه٤قوَل ٍا ثلًا

ـ تِ ثُب ـا  ؽبكرٖ ؿُا ٍ هٔ ِ قبثل٘ت هبثبماء  ت ك ٖ ًا ـ ه٤ٌبٕ ؛ ه٤ٌبٗ هبًٌ

ٖ، ه٤ٌبٖٗ  ت. ه٤قَل حبًٖ هٌٜق ـا  ًا ٕ هٔ ِ ؿك ٣بلن ؽبكد ؿاكا بى ك اًٌ

تنا ٍٖل هٌِأ ًا ـاكؿ،  ت كِ قبثل٘ت هبثبماء ؽبكرٖ ً تِ ٍ اهَك ًا ١ فٌّٖ ؿُا

ـاى هتٔف  َـًٖ هفٌّٖ ث فٖ  ُ ـ ه٤ٌبٕ عـ٘ ٍ كًن. ه٤قَل حبًٖ فٌل هبًٌ

ـاى       ت كِ ًِ قبثل٘ت هبثبماء ؽوبكرٖ ؿاكؿ ٍ ًوِ اهوَك فٌّوٖ ثو ه٤ٌبٖٗ ًا

ـ ه٤ٌبٕ  گلؿؿٖ ههتٔف  بى»هبًٌ بى ثوب َّ اًٌ كِ ًِ قبثل٘ت هبثبماء « اًٌ

ـاى هتٔف  ِوتل،   گلؿؿٖ هؽبكرٖ ؿاكؿ ٍ ًِ اهَك فٌّٖ ث )ثلٕا هٜبل٤ِ ٘ث

 (.8، فٔل 2  د، 1396ًجَٗبى،  ك.ل:

ل كا ً٘ن  َاىٖ هه٤قَل ٍا ل      ت ثِ ؿٍ قٌون تقٌو٘ن كولؿ: ه٤قوَل ٍا

ت كِ ؿك  ل هبَّٕ، ه٤ٌبٖٗ ًا ل فلٌفٖ. ه٤قَل ٍا هبَّٕ ٍ ه٤قَل ٍا

ٍاق٢ ٍ ث٘بًگل صٌ٘تٖ ٍ ت٤٘٘ي ؿكًٍٖ ٍ فوبك  فاتوٖ ُوٖء     َاة هبَّ  ر

ت ٌبى»هبًٌـ ه٤ٌبٕ  ؛ًا ل فلٌوفٖ، ه٤ٌوبٖٗ    ؿ«. ًا ك هقبثل، ه٤قوَل ٍا

ـا  ؽبكرٖ  ت كِ هبثبماء ٍ هٔ ـ ٖ هًا و ًَا ـ   ت وتِ ثبُو اهوب ث٘وبًگل    ،ؿُا

ٍاقو٢    َاة هوبَّ  هبًٌوـ   ؛ُوَؿ ٖ ًوو فبك  فاتٖ ُٖء ًٌ٘ت ٍ لقا ؿك ر

وت ٍ      « ٍرَؿ»ه٤ٌبٕ  ل ًا كِ صوَى هبثوبماء ؽوبكرٖ ؿاكؿ، ه٤قوَل ٍا

ٍاق٢  َاة هب َّ  تَُؿٖ ًوصَى ؿك ر  .، ه٤ٌبٖٗ فلٌفٖ ًا

ت اٗبفٖ كوِ ام ًٌوجت ه٘وبى ٛبلوت ٍ      ه٤ٌبٕ اكمٍ، ه٤ٌبٖٗ ًا

ل ٗوب حوبًٖ ثوَؿى ه٤ٌوبٕ       اماٗي .َُؿٖ ههٜلَة عبٓل  كٍ، ه٤قوَل ٍا

ت كِ ًٌجتٖ كِ ه٤ٌوبٕ اكمٍ ام آى عبٓول    ٍاثٌتِ ثِ آى ًا اكمٍ، 

وت ام      َُؿٖ ه ت ٗب حوبًٖ؛ ثوِ ّوو٘ي رْوت، المم ًا ل ًا ، ه٤قَل ٍا

ل ٗب حبًٖ ثَؿى ًٌجت ثغج  َُؿ. ه٤قَل ٍا

وت   جت، هتَقف ًا تِ ِث ؿٍ ٛلف. تغق  ًٌ ٍاٌث ت  جت اهلٕ ًا ًٌ

وجت ٍروَؿ    ي ُٖء ثب ؽَؿٍ ًٌ ت ٘ث ثل تغبٗل ٛلف٘ي آى؛ مٗلا هغبل ًا

ـ تِ ثُب وت كوِ ٛولف٘ي      ٍ ؿُا جت، ّوبى ٟلفوٖ ًا لقا ٟلف تغق  ًٌ

وجت ؿك ؽوبكد، تغقو  ٍ تغوبٗل       ـ. اگل ٛولف٘ي ًٌ جت ؿك آى تغبٗل ؿاكً ًٌ

جت ٍ ٗا ـ، ًٌ ٌ تِ ثُب وـ     ؿُا َّا ل ؽ ن اهولٕ ٍروَؿٕ ٍ ه٤قوَل ٍا بفِ ً٘

ول  َ  ه٘بى پـك ٍ ٌپ بفِ اَث  ٍ ٌث جت ٍ ٗا ـ ًٌ ؿ، هبًٌ اگول ٛولف٘ي    ؛ ٍَث

ون   بفِ ً٘ جت ٍ ٗا ـ، ًٌ ٌ تِ ثُب بفِ ؿك فّي، تغق  ٍ تغبٗل ؿُا جت ٍ ٗا ًٌ

وبفِ ه٘وبى      وجت ٍ ٗا وـ ًٌ ت، هبًٌ اهلٕ فٌّٖ ٍ ه٤قَل حبًٖ هٌٜقٖ ًا

جت ؿك ؽوبكد ٍ ؿك فّوي،   اهب اگل ٛلف؛ ه١ََٗ ٍ هغوَل ؿك فّي ٘ي ًٌ

وب ه٤قوَل حوبًٖ        وبفِ ه٘وبى آًْ وجت ٍ ٗا ـ، ًٌ ٌ تِ ثُب ـُا تغق  ٍ تغبٗل ً

جت ه٘وبى ه٤ٌوبٕ ٍروَؿ ٍ ه٤ٌوبٕ هبّ٘وت       ـ ًٌ ؿ، هبًٌ ـ َث َّا فٖ ؽ فٌل

ت ًِ ؿك ؽبكد. ب تٌْب ؿك ٟلف تغل٘ل فّي ًا  هَرَؿ كِ تغبٗل آًْ

َٛككِ ث٘بى ُوـ، ه٤ٌوبٕ اكمٍ ام ًٌوجت ه٘وبى ٛبلوت ٍ       ّوبى

ل ٗب  ـٗآٖ ههٜلَة ثِ ؿًت  ت. ثٌبثلاٗي ه٤قَل ٍا ٍ ه٤ٌبٖٗ اٗبفٖ ًا

٤ٌٗوٖ ٛبلوت ٍ   و   حبًٖ ثَؿى اكمٍ، تبث٢ ٟلف تغق  ٍ تغبٗل ٛولف٘ي 

ت. ثب تَرِ ثِ كبكثلؿّبٕ ه٤ٌبٕ اكمٍ، و   هٜلَة َاى ٖ هًا صٌو٘ي   تو

ل ٍ ٗب ه٤قَل حبًٖ فلٌفٖ ٍ ٗوب  ٗب ه٤قَل ٍا« اكمٍ»گفت كِ ه٤ٌبٕ 

ت. تَٗ٘ظ آًكِ:  ه٤قَل حبًٖ هٌٜقٖ ًا

اگل ٛبلت ٍ هٜلَة ثوب ؿٍ ٍروَؿ ؽوبكرٖ هتغقو  ثبُوٌـ،      الف. 

ت ؿك ًت٘زوِ، اكمٍ ً٘ون كوِ     ؛ًٌجت ٍ اٗبفِ ه٘بى آًْب ً٘ن ؽبكرٖ ًا

َاّوـ ثوَؿ. ثوِ ث٘وبًٖ ؿٗگول،       ل ؽ ت، ه٤قَل ٍا عبٓل ام آى ًٌجت ًا

ت كوِ ؿاكإ هبثوبماء ٍ   ه٤ٌبٕ اكمٍ ؿك اٗي كبكثلؿ ، ه٤ٌبٖٗ هبَّٕ ًا
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ووت.  ـا  ؽووبكرٖ ًا الًهٔوو ووت؛ مٗوولا ؿاكإ هبثووبماء  ٍا ل ًا ه٤قووَل ٍا

وت؛ ٍ    ت ٍ ؿك ؽبكد ثِ ٣٘ي ٍرَؿ هٜلَة هَروَؿ ًا  بً٘و حبًؽبكرٖ ًا

َاة هبه٤ ت؛ مٗلا ؿك ر ٍاق٢ ٌبٖٗ هبَّٕ ًا ؿاكإ  حبلخوبً  ؛ ٍُوَؿ ٖ هَّ 

  َ ٕ، ام ه٤وبًٖ ٣لٗوٖ ٍ   هبثبماء هٌتقل ًٌ٘ت ٍ ؿك ه٘بى ه٤وبًٖ هوبّ

ت. تَٗ٘ظ آًكِ ه٤ٌبٕ اكمٍ ؿك اٗي كبكثلؿ، ّوضوَى   هقَلِ اٗبفِ ًا

ٍاعوـ    ـ ٖ هو ؿٗگل ه٤بًٖ اٗبفٖ، ٍٓف هتكلك عبٓل ام ًٌوجت   ؛ثبُو

كِ ؿٍ ٍٓف هتكلكٕ ٌّتٌـ كوِ ام  « فَق٘ت ٍ تغت٘ت»هبًٌـ ه٤ٌبٕ 

ٍاعـ ه٘بى ًقف ٍ كف عبٓل  ـ ُـًٌُجت  وبى، ٌّگوبهٖ    . ثلاٗيًا ًا

ٍاق٢ كِ ُ٘ئٖ  ، ه٘بى آى ُؾْ ٍ آى ُٖء، َُؿٖ ههٜلَة ُؾْ 

ًٌووجتٖ ثلقوولاك ُووـُ كووِ عبٓوول آى ًٌووجت، ؿٍ ٍٓووف ٛبلج٘ووت ٍ 

ت كِ اٗي ؿٍ ٍٓف ه٘بى ؿٍ هَروَؿ  ٤ٌٗوٖ ُوؾْ ٍ   و   هٜلَث٘ت ًا

وت. ثٌوبثلاٗي ؿك اٗوي كوبكثلؿ، ه٤ٌوبٕ       و ُٖء هَكؿ ٛلت   هتغقو  ًا

ت ٠ً٘ل اكمُوٌـٕ ف٤ل ًوبم ثلإ ًوبم ل ًا  گناك.اكمٍ، ه٤قَل ٍا

اگل ٛلف٘ي ًٌجت ٍ اٗبفِ ثب ؿٍ ٍرَؿ هتغق  ًجبٌُـ، ه٤ٌوبٕ  ة. 

وت. تَٗو٘ظ آًكوِ اٗوي       اكمٍ ؿك اٗي كبكثلؿ، ه٤قَل حبًٖ فلٌوفٖ ًا

ت: ـا  ًا  كبكثلؿ ؿاكإ ؿٍ هٔ

ـ     ًٌو ـ، هب وٌ رَؿ هتغقو  ثُب كٍ  ة ثبٗ  َٜل ٛبلتٍ  ه ل. هَكؿٕ كِ  ٍا

ٛلت  ٛبلت، ؽَؿٍ كا  ـٖ هٍ  كـٌٖ ههَكؿٕ كِ  َّا يؽ ٛبلت  . ؿك ٗا َاكؿ  ه

ي،  ٌبثلٗا ـ. ث ٍاعـ هَرَؿً رَؿٕ  ـ، ثلكِ ثبٍ  ـاكً  ً ـاگبًِ رَؿ ر ة، ؿٍٍ  َٜل ٍ ه

ٜلوَة   ٍ ه ٛبلت  ت؛ مٗلا  فٖ ًا ي هَكؿ، ه٤قَل حبًٖ فٌل ٌٕب اكمٍ ؿك ٗا ه٤

ي،    وبثلٗا وت، ٌث ٖ ًا ٌّ ٕ ف ْب اهل ٘بى ًآ ٌجت ه  ً لٍ  ٍ  تغٗب ٍاعـٕ ؿاكـً ٍرَؿ 

ـا  ًٖ ي هَكؿ هبثبماء ؽبكر ٗبِف ؿك ٗا ٌجتٍ  ا ٓوف    ً  ٍِ كو ول ًآ ِ ؿ٘ل كؿ، اهب ث

ت. ٖ ًا ف ٖ فٌل ت، ه٤قَل حًب ٖ ًا  اهَك ؽبكر

ـ ٖ ههَكؿٕ كِ ٛبلت اهلٕ كا كِ هَرَؿ ًٌ٘ت، ٛلت . ؿٍم ؛ كٌو

هبًٌـ ُؾٖٔ كوِ قولة   ؛ كٌـٖ ه٤ٌٖٗ ٛبلت، هٜلَة هفقَؿ كا ٛلت 

ت. ؿك اٌٗزب ثِ ؿل٘ول   ـاكؿ، اهب ٛبلت كً٘ـى ثِ آى ًا ًـ هت٤بل كا ً ـٍا ؽ

ت، ًٌوجت ٍ اٗوبفِ ه٘وبى ٛبلوت ٍ هٜلوَة       آًكِ هٜلَة، هفقَؿ ًا

ت ٍ ثِ رْوت آًكوِ    ؿاكإ هبثبماء ٍرَؿٕ ًٌ٘ت ٍ لقا ه٤قَل حبًٖ ًا

ت ًِ ه٤ٌبٕ فٌّوٖ آى، ًٌوت ه٘وبى     ُؾْ، ٛبلت قلة ؽبكرٖ ًا

ت.  ٛبلت ٍ هٜلَة، ٍٓف اهَك ؽبكرٖ ٍ ه٤قَل حبًٖ فلٌفٖ ًا

ٜٖق ل حبًٖ ٌه ٘لؿ، ه٤َق ٌّٖ قلاك گ َك ف ٓف اه  ٍ ّلگُب اكٍم ـ  د.  َّا ؽ

وي   ٘لؿ. كٍُ ّبى قلاك گ ٓف ثل ٗبٍ  ٓبؿ    ِ٘٘ ٓف ق  ٍ،ٍ ًـٌ ًآكِ اكم ؿ؛ هب َث

 ُ ِ ؿك گناك ت ك وت »ًا ـ ًا وٌ ٓبؿ  اكُم  ِ ٘٘ وك اهول    «ق ٓوفٗ   ٍ،ٍ ، اكم

 ٖ ٤ٌٗ  ٖ ٌّ ٓبؿ »ف  ِ ٘٘ ت.« ق ٖ ًا ٜق ٖ ٌه ل حًب ٍ لقا ه٤َق ت  ِ ًا  قلاك گلفت

بى،  ثلاٗي َاىٖ هًا گفت ه٤ٌوبٕ اكمٍ، ؿك ثلؽوٖ ام هٔوبؿٗ      ت

ل وت.      ه٤قَل ٍا ٍ ؿك ثلؽٖ ؿٗگل ه٤قَل حبًٖ هٌٜقوٖ ٗوب فلٌوفٖ ًا

وبى  كٌ٘الجتِ اگل ه٤قَال  حالث كا ثِ َٓكتٖ ؿٗگل ت٤لٗف  ن كِ ثلًا

تونا١ ُوَؿ، ه٤قوَل حوبًٖ        آى ّل هفَْهٖ كِ ام كُا هقبٌٗوِ فٌّوٖ ًا

ت )هٔجبط (، هفْوَم  199و198ّ ، 15، ؿكى 1 د، 1379، فلٌفٖ ًا

َاّوـ ثوَؿ.     اكمٍ ً٘ن ؿك ّوِ كبكثلؿّبٕ ؽَؿ، ه٤قَل حبًٖ فلٌوفٖ ؽ

ت كِ ؿك اٗي ت٤لٗف، ّووِ هٔوبؿٗ  اكمٍ، اهولٕ فٌّوٖ      كٍُي ًا

ٍ هبثوبمائٖ ً٘ون    ًَُـٖ هٌّتٌـ كِ ٓلفبً ام كُا هقبٌِٗ فٌّٖ عبٓل 

ـاكًـ بى ت٤لٗوف هوَكؿ قجوَل    .ؿك ؽبكد ً كوِ پِ٘وتل ث٘وبى    و   اهب ثلًا

ت ٍ ؿك ؽبكد اكمٍ ؿو   كلؿٗن ل ًا ك ثلؽٖ ام هٔبؿٗ  ؽَؿ ه٤قَل ٍا

ت.و  هبثبماء ل٘لهٌتقلو  ماءبؿاكإ هبث  ًا

 ن هؼبًٖ ثِ هتَاطٖ ٍ هؽىه٘تمع. 2ـ7
ت.  ؿى ه٤ًٌب ٕ َث ٖ ٍ هِكك، فل١ ثل هِتلل ه٤ٌَ َٛا ِ هت تقٌ٘ن ه٤ٌب ث

ت كِ ٓـقَ ثل هٔوبؿٗ  هؾتلوف ٗكٌوبى     ٖ ه٤ٌبٖٗ ًا َٛا ه٤ٌبٕ هت

ـ. ؿك هقبثل؛ ه٤ٌبٕ  ت كِ ٓوـقَ ثول هٔوبؿٗ     ثُب هِكك ه٤ٌبٖٗ ًا

ـ. تِ ثُب ـ ٍ ُـ  ٍ ٤ٗف، ٗب تقـم ٍ تأؽل ٗب... ؿُا  هؾتلف، هتفٍب  ثُب

 ن هؼبًٖ ثِ ولٖ ٍ جسئٖ٘تمع. 2ـ4
ت ل٘لقبثل  ٖ، ه٤ٌبٖٗ ًا ت قبثل ٓـ  ثل كخ٘لٗي ٍ رنئ ٖ، ه٤ٌبٖٗ ًا كل

وت     ـ تْولاى. كٍُوي ًا بى ٍ رنٖئ هبًٌ ـ اًٌ ٓـ  ثل كخ٘لٗي. كٖل هبًٌ

ي ه٤ٌب « اكمٍ»ٕ ه٤ٌب ت ٍ قبثل ٓـ  ثل كخ٘لٗي؛ مٗلا ٗا ه٤ٌبٖٗ كٖل ًا

ت. ِث ٘بكٕ قبثل ٓـ  ًا ٖ،   ثل اهَك ٌث وتگَٗ ُ، كًا َاى هخبل، ٛال، ًقل ٌ٣

ٌـٖ هكوك ِث هٌبك٘ي ٍ آحبك ٌّلٕ ؿاكٕا اكمٍ   .ثُب

َٛك كِ ث٘بى ُـ، ه٤ٌوبٕ اكمٍ هِوتلل لف٠وٖ ه٘وبى ؿٍ      ّوبى

وت. ؿك اٗوي ًَُوتبك ام اكمٍ ثوِ ه٤ٌوبٕ       ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت ٍ ـاك ًا هق

ثِ ه٤ٌوبٕ هٜلَث٘وت    «اكمٍ». ٓـ  ه٤ٌبٕ ن٘كٌٖ ههٜلَث٘ت ثغج 

َاى  ثِثل هٔبؿٗقَ ٗكٌبى ًٌ٘ت.  َاى ٖ هو هخوبل،   ٣ٌو گفوت ٛوال    تو

وت؛    اكمُوٌـتل ت؛ اٗي تبثلَ ٌّلٕ اكمُوٌـتل ام ؿٗگولٕ ًا ام ًقلُ ًا

ت؛  َا اكمُوٌـتل ام حلٍ  ًا اكمٍ ه٤ٌبٖٗ هِوكك   ، ه٤ٌبٕثٌبثلاٗيتق

ت كِ ٓـ  آى ثل هٔبؿٗقَ هتفبٍ    .ثبُـٖ هًا

 . هَصَف ارزغ7
ت كِ ام  ّوبى َٛك كِ ث٘بى ُـ، اكمٍ ثِ ه٤ٌبٕ هٜلَث٘ت، ٍٓفٖ ًا
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ؿك ّول هوَكؿٕ    كٍ ؛ اماٗيَُؿٖ هًٌجت ه٘بى ٛبلت ٍ هٜلَة عبٓل 

ت. ّلآًضِ هتٔوف   كِ اكمٍ ٓبؿ  ثبُـ، ثِ ٛبلت ٍ هٜلَثٖ ً٘بم ًا

ت. ثلاٗيَُؿٖ هثِ اكمٍ  وبى   ، هََٓف اكمٍ ًا َاى ٖ هو ًا اهوَك   تو

ٌت.  هؾتلفٖ كا هََٓف اكمٍ ؿًا

 ذات. 7ـ9
ت هََٓف اكمٍ، ٗك ُٖء ؽبكرٖ ثبُـ.  ٛال، فاتٖ  هخالًهوكي ًا

ت كِ هتٔف ثِ اكمٍ  . فاتٖ كوِ هٜلَث٘وت ؿاكؿ، هوكوي    َُؿٖ هًا

ت هٜلَة ؽَؿ ثبُـ ٗب هٜلَة ؿٗگلٕ قلاك گ٘لؿ ٌبى كوِ  ؛ ًا هبًٌـ ًا

ت.ّ ًـ هت٤بل قلاك گلفتِ ًا ـٍا  ن هٜلَة ؽَؿ ٍ ّن هٜلَة ؽ

 فؼل. 7ـ2
ت، ؿاكإ اكمٍ   .ثبُـٖ هّل ف٤لٖ ام آى رْت كِ هٜلَة ًا

ت  :ؿك اٌٗزب تقكل صٌـ ًكتِ المم ًا

ل غٖ  . ًكتِ ٍا ًَا َاكعٖ ٍ اف٤بل رو . ُوَؿ ٖ هو ف٤ل ُبهل اف٤بل ر

ٍ    ثلاٗي َاكعٖ ٍ ث٘لًٍوٖ هبًٌوـ ٓوـقِ ؿاؿى  بى، ّوِ اف٤بل ر ً٘ون   ًا

َاٌّـ ثَؿ غٖ ٠ً٘ل ً٘ت، ؿاكإ اكمٍ ف٤لٖ ؽ ًَا اهب اگول  ؛ ّوِ اف٤بل ر

غٖ هبًٌوـ ً٘وت،      ًَا َاكعٖ ثبُـ، اف٤وبل رو ه٠ٌَك ام ف٤ل، تٌْب اف٤بل ر

َاٌّـ ثَؿ.  هََٓف ؿٗگلٕ ثلإ اكمٍ ؽ

ًَِ ف٤لوٖ   زبكِ ف٤ل ه٤ٌبٕ ٣بهٖ ؿاكؿ كِ ُبهل ّلگ ًكتِ ؿٍم. امًآ

تِ َُؿٖ ه ت ؿُا َ٘ث ٜل ي  ، ّل ف٤ٖل كِ ه وبثلٗا ت. ٌث ـ، ؿاكٕا اكمٍ ًا ثُب

ى ٍ اف٤بل ل٘لاؽت٘بكٕ  َاـً ـ ًوبم ؽ توبهٖ اف٤بل ا٣ن ام اف٤بل اؽت٘بكٕ هبًٌ

ـ، ؿاكٕا اكمٍ  ة ٌّتٌ َٜل ـ تپَ قلت ام آى رْت كِ ه ٌـٖ ههبًٌ  .ثُب

ت ف٤لٖ ٗب ُأًٖ ثبُـ هبًٌوـ  . ًكتِ ًَم هٜلَث٘ت ف٤ل، هوكي ًا

٤ل ؿاكؿ ٍ ثلإ ُؾٖٔ كوِ  ف٤ل ًوبم ثلإ ًوبمگناك كِ هٜلَث٘ت ثبلف

ت، ثِ رْت آًكِ هَرت كوبل عق٘قٖ ُوؾْ   آى كا ٛلت ًكلؿُ ًا

 ، هٜلَث٘ت ُأًٖ ؿاكؿ.َُؿٖ ه

ٍاق٤ٖ ٗب تؾ٘لوٖ ثبُوـ.   . ًكتِ صْبكم ت  هٜلَث٘ت ف٤ل، هوكي ًا

َاى ثِ ٍاق٤ٖ ٍ لقا  ًبهِول١ٍ ؿً٘وَٕ    ٣ٌ ـى هٜلَث٘ت  ًَا هخبل، ًوبم ؽ

 ثلإ فب٣ل آى، هٜلَث٘ت تؾ٘لٖ ؿاكؿ.

 فبػل. 7ـ7
زبم  َٖث كا ًا ٜل ت كِ ف٤ل ه ٍ، فب٣ٖل ًا ـ ٖ هو گبّٖ هََٓف اكم . ؿّو

ت كِ اكمٍ فب٣ل، ِث زوبم ؿاؿُ      كٍُي ًا وت كوِ ًا تج٢ اكمٍ ف٤لوٖ ًا

ِوتل        ون ٘ث ـ، اكمٍ فب٣ول ً٘ و ِوتل ثُب ـامُ كِ اكمٍ ف٤ول ٘ث ت؛ ّل ًا ًا

ؿ، ِث ـ َث َّا كِ ف٤ل ًووبم اكمُووٌـ    ؽ َاى هخبل، فب٣ل ًوبم، ِث رْت ًآ ٌ٣

ي ؿ. ثلٗا ـ َث َّا ت، ؿاكٕا اكمٍ ؽ وت    ًا بى، اكمٍ فب٣ٖل اكمُوٖ ًا ًا

ـٖ ه٤ل تج٢ ف كِ ِث بى ِث رْت ؿٗگولٕ ل٘ول   ثُب ـ اًٌ ؛ اهب اگل فاٖت هبًٌ

ـ ثوَؿ ًوِ اكمٍ    َّا ـ، ؿاكٕا اكمٍ فاٖت ؽ تِ ثُب ت ؿُا َ٘ث ٜل ام ف٤َل ه

 ،ٖ وت، ؿاكٕا     هخالًفب٣ل وت ًا َ٘ث ٜل كِ ف٤لوَ ؿاكٕا ه بى ام رْت ًآ اًٌ

      ،ٖ و ِوگُب اْل وبى، ؿك ٘پ كوِ فا  اًٌ ت، اهب ِث رْوت ًآ اكمٍ فب٣ٖل ًا

جت  ِتلٕ ًٌ ت ٘ث َ٘ث ٜل  ٍٓ آؿٓمٖٓ ثٌٓو  كلَّهٌٕب لَقَـٕ ٍٓ»ِث ًبٗل هَرَؿا  ؿاكؿ ه

جب ٙ هٙيَ كٓمٓقٌْبّٔنٕ ٍٓ الْجٓغٕلِ ٍٓ الْجٓلَ فٖٙ عٓوٓلٌْبّٔنٕ َّ٘  كخ٘ولٍ  ٣ٖٓلو  فََّ٘لٌْبّٔنٕ ٍٓ اٜل

لاء: « تَفْ٘٘الً ؽَلَقٌْب هٙوٛيْ ت.7)ًا  (، ؿاكٕا اكمٍ فاٖت ًا

 تٗغب. 7ـ4
ت كِ ّل ّـف ٍ لبٗتٖ كِ هَكؿ ٛلت قلاك  ، ؿاكإ لؿ٘گٖ هكٍُي ًا

ًوـ هت٤وبل ٍ    ـٍا ٍاق٤ٖ ٠ً٘ل قلة ؽ ت. لبٗب ، ا٣ن ام لبٗب   اكمٍ ًا

لبٗب  تؾ٘لٖ ٠ً٘ل كًو٘ـى ثوِ لوقا  ًبهِول١ٍ، ؿاكإ هٜلَث٘وت ٍ      

وت، ٤ٌٗوٖ   ثبٌُـٖ هاكمٍ  . اكمٍ ّل قٌن، هتٌبًت ثب ّوبى قٌن ًا

ٍاق٤ٖ  ٍاق٤ٖ،  وت ٍ اكمٍ لبٗوب  تؾ٘لوٖ، تؾ٘لوٖ ٍ     اكمٍ لبٗب   ًا

ت. ً٘ن لبٗب  ا٣ن ام لبٗت ًْوبٖٗ ٍ لبٗوت هقوـهٖ ؿاكإ     ـاكٕ ًا پٌ

هٜلَث٘ت ٍ اكمٍ ٌّتٌـ. ؿك اٗي هقبم ً٘ن اكمٍ ّول قٌون هتٌبًوت    

ت، ٤ٌٖٗ لبٗت ًْوبٖٗ ؿاكإ اكمٍ لوبٖٗ ٍ ًْوبٖٗ     ثب ّوبى قٌن ًا

ت. ت ٍ لبٗت هقـهٖ ؿاكإ اكمٍ هقـهٖ ٍ اثناكٕ ًا  ًا

 گ٘رٕ جًِت٘
 ِ « اكمٍ»ُوـُ ثوِ اٗوي ًت٘زوِ كًو٘ـٗن كوِ گلصوِ         ام هٜبلت گفتو

ت، ؿك فلٌفِ اكمٍ، ه٤ٌوبٕ   ـاك ًا هِتلل لف٠ٖ ه٘بى هٜلَث٘ت ٍ هق

ت كِ ام ًٌجت ه٘بى  ت. هٜلَث٘ت ً٘ن ٍٓفٖ ًا هٜلَث٘ت هَكؿ٠ًل ًا

. ّوضٌ٘ي ثِ اٗي ًت٘زِ كًو٘ـٗن كوِ   َُؿٖ هٛبلت ٍ هٜلَة عبٓل 

ت. ً٘ون اكمٍ ثوب تَروِ ثوِ      اكمٍ، ه٤ٌبٖٗ ٠ًلٕ، هِكك ٍ كلٖ ًا

ـٖ ههٔبؿٗ  هؾتلف ؽَؿ  ًَا ل، ه٤قوَل حوبًٖ فلٌوفٖ ٍ      ت ه٤قوَل ٍا

َاى ٖ هو كٍ  يه٤قَل حبًٖ هٌٜقٖ ثبُـ، اماٗو  گفوت ثلؽوٖ ام اقٌوبم     تو

ـا  ؽبكرٖ ؿاكًـ. ؿك پبٗبى ً٘ن صْبك اهل ٤ٌٗوٖ فا   ، ف٤ول،  اكمٍ، هٔ

َاى ثِفب٣ل ٍ لبٗت   هََٓف اكمٍ ه٤لفٖ ُـ. ٣ٌ
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