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 ييصذرالوتألْ يضٌاس هعرفت جايگاُ خيال در ًظام

  /ٍاعـ تْلاى هلكنٕفبعٕٝ ٔشتز٣ الهٖ  الهٖ ؿاًِگبُ آماؿ ًا  Mortaji.fa@gmail.com ؿاًِزَٕ ؿكتلٕ فلٌفِ ٍ كالم ًا

الهٖ ٍاعـ تْلاى ٟٔذ٢ ٘زف٣ افشا /   Mah.Najafiafra@iauctb.ac.ir   ٕهلكناًتبؿ گلٍُ فلٌفِ ؿاًِگبُ آماؿ ًا
 05/03/99: پز٤شؽ                    07/11/98: دس٤بفت

 دُ٘چى

٥ٗ، ٣ؿٙبػ ٔعشفت خ٥بَ دس عشث٣ ٚ ٘مؾ عظ٥ٓ ٚ ٔبفٛق عم٣ّ آٖ داؿـتٝ ٚ ٌـب٣ٞ ٞـٓ ٌـشا٤ؾ ثـٝ       ٌبٜ تٕب٤ُ ثٝ اثٗ كذسإِتأِٟ

،ٗ٥ ثٝ عمُ اػـت، أـب آ٘زـب وـٝ      ٔتعّك ػ٢ٛ ٔـبء ٚ ٔٙضِت ٔبدٖٚ عم٣ّ آٖ داسد. ٌشچٝ رب٤ٍبٜ ٤ٚظٜ دس ٘ظبْ فّؼف٣ كذسإِتأِٟ

سا ثـب عـ٣ حشوـت     ٔزشد ٚ لـبئٓ ثـٝ ٘فـغ ا٘ؼـب٣٘     عمُ دس دسن ٔؼبئ٣ّ عبرض ٔب٘ذٜ، س٢ٚ ثٝ ػ٢ٛ خ٥بَ وشدٜ ٚ خ٥بَ ا٘ؼب٣٘

٣، تعب٥ِٓ ٚح٥ب٣٘ ٘جـ٣  ٚ حـُ ٔؼـئ١ّ ٔعـبد رؼـٕب٣٘      رٛٞش٢، حالَّ ثؼ٥بس٢ اص ٔؼبئُ، اص رّٕٝ دسن كفبت حجٛت٣ ٚتـج٣ٟ٥ اِٟ

ٚ فّؼفٝ ثب خ٥ـبَ اػـت وـٝ ثـب اتىـب ثـٝ        ثب س٤ٚىشد عشفبٖ دس ٔٛارٟٝ ٔتأِٝٗ پظٚٞؾ تج٥٥ٗ چبِؾ ا٤ٗ حى٥ٓ . ٞذف اص ا٤دا٘ذ ٣ٔ

٥ٗ خ٥بَ سا داسا٢ ٔشاتت   خ٥ـبَ   ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔشاتت تـى٥ى٣ خ٥ـبَ،  دا٘ذ ٣ٔسٚؽ تٛك٥ف٣ ـ تح٣ّ٥ّ اسائٝ ؿذٜ اػت. كذسإِتبِٟ

بْ ٚ ٚح٣  ٔٙـأٔٙتؼت ثٝ حغ سا  . تعٟذ اٚ ثـٝ عمـُ فّؼـف٣    دا٘ذ ٣ٔتل٤ٛش ٚ تٕخ٥ُ ٚ خ٥بَ ٔٙتؼت ثٝ عبِٓ ّٔىٛت سا، ٔذخُ اِٟ

 تٟٙب دس رب٣٤ وٝ عمُ اص دسن آٖ عبرض اػت، ثٟشٜ ر٤ٛذ. اص ثعذ فشاعم٣ّ خ٥بَ ٔٛرت ؿذٜ تب

 ٌُبًٖ. ه٤لفتٌُبًٖ،  ي، رْبى٘هٌفٔل، ؽ٘بل هتٔل، ٓـكالوتألْ بل٘ؽ :ّب ول٘دٍاشُ
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 همدهِ

فِ  ضِ ام فٌل ٘يًآ ٌكِ ٍا توالٍ كولؿُ توب ثوب      ٓـكالوتأْل ت ٗا هَِْك ًا

ِ اتكب ِث َُْؿ، ٣قل ٍ ًقل ِث تـٍٗي  وف ٕ روبه٢ ثپولؿامؿ كوِ ّون     ا فٌل

َفبى ٍ ّون ٣قول ٣لفوٖ هتكلووبى ٍ ّون ٓوبعجبى       ٣قل  ٌ٘ل فٖ ف فٌل

ـاى ِث هٌبث٢ ًقٖل كا ام تفكلا  ؽوَؿ ًو٘لاة    كهٌ ٌٖ ٍ ّن ثٍب ه٤لفت ثٛب

ن ًوبؽتِ ٍ آى كا   ِ كا فلّا تل َْٟك عكوت هت٤ب٘ل ًبمؿ. صٌ٘ي ًگلُٖ ٌث

ت. َٓك  ٗكٖ ام رلٗبى ِث كؿُ ًا ؿاى ؿكٍآ  ّبٕ ؽلؿ رٍب

٘ي َفٖ ٣بكف ٓـكالوتأْل ٌ٘ل ُو٘ؼ   ،ًٌ٘ب اثي ،فبكاٖثام  هتأحل هِلة ف
لا   وت، گلصوِ ٍٕ ؿك      ٣لٖث اثي ٍُا ٍ قبئل ِث ٣بلن ؽ٘وبل هٌفٔول ًا

تبؿٕ صَى  ٣وبلن ؽ٘وبل    تلوق كولؿُ كوِ ام هٌكولاى    ه٘لؿاهبؿهغ٘ل ًا

ت، اهب كٍٗكلؿ ٣لفبًٖ فٍقٖ  هٌفٔل ٘يًا ـ   ٓـكالوتأْل  توب  ًوجت گلؿٗو

َالن قب   ِث ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل ِث َاى ٗك ثلمػ ثو٘ي ٣و ئول گولؿؿ ٍ ؿك   ٣ٌ

وت ٍ ّلگوُب ٣قول ؿك         ون قبئول ثوِ تزولؿ ًا ٘بل هتٔل ً٘ ِ ؽ ٕ ا هٌوئل

لُ ـ، ثب ْث گِبٖٗ كٌ ت كّا َاًٌ گ٘ولٕ ام ؽ٘وبل،    ّوضَى ه٤بؿ رٌوبًٖ ًت

. ٗلٍك  تج٘٘ي ربٗگُب ؽ٘وبل ؿك ٠ًوبم فكولٕ    ـٗآٖ هؿكٓـؿ عل آى ثل

٘ي ت كِ  ٓـكالوتأْل ٘يام آى رْت ًا َٕا   ٓـكالوتأْل گلصِ ؿك ه٘بى قو

بًٖ ـ ٖ هو قلاك  ؽ٘بل كا هبؿٍى ٣قل اًٌ اهوب ربٗگوبّٖ فلا٣قلوٖ ؿك     ،ؿّو

ت. ىٕ آثلاتج٘٘ي ثلؽٖ هٌبئل   قبئل ًا

 ؛كٍؿٖ هو كوبك  ِ ؽ٘بل ؿك ًِ ه٤ٌب ثو  ٓـكالوتألْ٘يؿك ٠ًبم فكلٕ 

ت كِ كول هوب ًوَٕ اهلل كا     ٗكٖ ام آى ه٤بًٖ، ؽ٘بل ثِ ه٤ٌبٕ ٣بم ًا

هوكٌووب   (.55ّ ،1د ،الووف1383 ي،٘ٓووـكالوتألْ) لؿ٘ووگٖ هووؿكثوول 

ـ    فٖ ٍاق٤٘وت هَروَؿ ًٌ٘وتٌ آًْوب  ثلكوِ   ؛عـ ًفٌِ ٍ ثِ عٌت فا  ٍ 

َاك غبء ع  ،ٛا ٖ  ُئَى ٍ ًا ْ )تٌـ ٌّو  ت٤وبل  ،الوف 1380 ي،٘ٓوـكالوتأل

ٖ    (. 361ٍّٕ، 2د ِ  ٣بلن كا ه٠ْولٕ ام ه٠وبّل الْو كخول  ؿك   كو

ام  ّٖٗبِ ًٗبى ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ّوِ ٣بلن آٍ ٍعـ  ؿك كخل  ؿك  ،ٍعـ 

ت، آّبٖٗ ؿك  ٣كيهبًٌـ  ت٤بلٖ ٗب ع  ـٖ هٌِٗ٘ ًا  :ـٗگَٖ هٍ  ؿًا

 كل هب فٖ الكَى ٍّن أٍ ؽ٘بل         أٍ ٣كَى فٖ الولاٗب أٍ ٗالل

 (.55ّ، 1د، الف1383ي، ٘)ٓـكالوتألْ

ٕ  ثِ كلا  ام آٌِٗ٘ ثَؿى ٣بلن، ٓـكالوتألْ٘ي ت٤وبلٖ   ًٌجت ثِ ثوبك

ت ًؾي گفتِ  (.361ّ، 2د، الف1380ي،٘)ٓـكالوتألْ ًا

ِ  گله٤ٌبٕ ؿٗ ؿك ؿك كاثٜوِ ثوب ؽ٘وبل،     هٜٔلظ ؿك عكوت هت٤بل٘و

َاى ثِگبُ ؽ٘بل  ؛لؿ٘گٖ هثلمؽ٘ت ؽ٘بل هـ٠ًل قلاك  وِٜ   ٣ٌ ًٍا ٣بلوٖ 

ٖ   ث٘ي ٣بلن هزلؿا  ٍ هبؿٗب  ؿك قَى ًنٍل ٍ ؛ گ٘ولؿ  هـ٠ًل قولاك هو

ِ   گبّٖ ؽ٘بل ؿك ٣بلن ٓغ٘ل هوـ٠ًل قولاك ؿاكؿ.   ٖ  ؿك ٣لٓوِ ًو  ًوبعت

ٌبى،  َاى ثًِفي ٍرَؿ ًا ت ٍ ثـى هبؿٕهزلؿ  ثلمؽٖ ث٘ي كٍط ٣ٌ  ًا

ٌبًٖ عبل،  ؿك ٣٘ي ٍ ِٜ ثِقَُ ؽ٘بل ًا ًٍا َاى  ثو٘ي قوَُ    ٍ ثلمؽٖ ٣ٌ

َاى پٌذ ٌبى  ٣بقلِ ٍ ع تگبًِ ًا اٗي ١ًَ ؽ٘بل ؿك قوَى   كِ الجتِ ،ًا

 .گلؿؿٖ هٍ ٣ًَٖ ه٤لفت ام آى عبٓل  ثبُـٖ ه٤َٓؿ هٜلط 

ووت ام: ر  آوولٖ  ًووؤال بٗگووبُ ؽ٘ووبل ؿك  هقبلووِ ٣جووبك  ًا

ت؟ ٓـكالوتألْ٘ي ٌُبًٖ لفته٤  صگًَِ ًا

ت كِ قَُ ؽ٘وبل گلصوِ    گبكُ آلٖ اٗي هقبلِ اٗي ًا ِ ًا َاى  ثو  ٣ٌو

ووت ثوولمػ ثوو٘ي ؿٍ قووَُ ٣بقلووِ ٍ عووي  ؿك ٠ًووبم فلٌووفٖ  اهووب ؛ًا

ٌبًووٖ، ًجووَ ، ه٤ووبؿ   كاّگِووب، ٓووـكالوتألْ٘ي ـُا ٍ  ٕ ت٤ووبل٘ن ؽ

ٌبى بٖٗ پبًؼ ثبُـٖ هٌُبًٖ  ًا ًَا ـاكؿ.  كِ ٣قل ت  لوقا  گَٖٗ ثِ آى كا ًو

ـ  ي اهل، ؽ٘بل ثبٗـ ؿك ربٗگوبّٖ فلا ثب تَرِ ثِ اٗ ٗوب ثوِ    ،٣قلوٖ ثٌِوٌ٘

 هبؿٍى ٣قل ثَؿى آى كٗبٗت ؿّ٘ن.

ت كِ ٣والٍُ ثول پولؿاؽتي ثوِ      رٌجِ ًَآٍكٕ اٗي هقبلِ ؿك اٗي ًا

ُوٌبؽتٖ   ٌُبؽتٖ ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل ٍ ربٗگوبُ ه٤لفوت   ربٗگبُ رْبى

لإ آًْوب  كاّكوبك ٣قلوٖ ثو    ٓـكالوتألْ٘يؽ٘بل هتٔل ثِ هجبعخٖ كِ 

تِ ٍ ًبگنٗل ام ثْلُ ـُا ت. ً  گ٘لٕ ام ؽ٘بل ُـُ، پلؿاؽتِ ُـُ ًا

َاى ثِهقبالتٖ ؿك عَمُ ؽ٘بل ًگبُتِ ُـُ كِ  پٌِِ٘٘ پووٍَّ   ٣ٌ

ٕ      : »گلؿؿٖ هاكائِ  و   ثلكًوٖ ثلؽوٖ پ٘بهوـّبٕ كٍٗكولؿ ًوَٗي ًوٌَ٘

(؛ 1390)ًزوبتٖ ٍ ثِْوتٖ،   « قوَُ ؽ٘وبل   ٌُبًٖ ه٤لفتٓـكاٖٗ ؿك 

تٜج٘قوٖ   ٖثلكًو » (؛1388)اكجلٗبى، « ؽ٘بلٖ قَُ ؽ٘بل ٍ ٣بلن َٓك»

ـِِٗ اثي ٘وبى ٍ ه٤لووٖ،   « ٣لثٖ ٍ هالٓـكا ؽ٘بل ؿك ًا ًَا  (؛1392)پْل

ًولهـٕ،   )اّل« ٓـكاٖٗ ٌُبًٖ ه٤لفت٣لثٖ تب  ٌُبًٖ اثي ؽ٘بل ام»

(؛ 1395افلا ٍ هلتزوٖ،   )ًزفٖ« ًٌ٘ب يؽ٘بل ؽال  ام ٠ًل اث»(؛ 1394

 (.1397)هلتزٖ،  ٔالكذسا عبِٓ خ٥بَ ٔٙفلُ اص ٔٙظش اثٗ عشث٣ ٚ

 ؼٌبظٖ صدرالوتألْ٘ي . جبٗگبُ خ٘بل در ًظبم هؼرفت9
٠بم ِ ؿكً  زبك فٖ امًآ ٕ فٌل ٕ فكل ُ ِث ،ّب ل َاى كبهل ُكل ؿٗا كل  ٣ٌ تلٗيُ 

ت َالنٍ  ؛ًا ٕ  ٠ًبم ُكل ٣ روَؿ  ٍٕ ونٍل     ،ّب  ًٍ و٤َؿ  ُ  ؿك قوَىٓ  ول ؿٗا

٤َؿ ٣وبلن   .گلؿؿٖ فلٕ ه ىٓ  ٍ ؿك َق ٘بل هٌفٔل  نٍل ٣بلن ؽ ىً  ؿك َق

ل  ٘بل هٔت ْ٘ي .كا قلاك ؿاكؿؽ ـٗل ه ٓـكالوتأل ٌت ً٘ن ه رَؿ كا   ٍٖ ـ ٖ ٘ف و . ؿًا

ت » ْب دائزة الوجود میعطفة بیقطة آخزهب علی نقطةفكًب ٍل ْ٘ي، « أ ـكالوتأل (ٓ

ٌبى كا ِث ؿإٍ  (.423ّ، 1د ،1386 في ًا  ً ى آكوِ هلكون    ٕا لُٗعٖت

ت ِت ِ ه٣قل ًا ْ٘ي،  كـٌٖ ٘ج ـكالوتأل (ٓ1378،  ّ229.) 

 ،ام ًِ ٣بلن اهل، هوـثلا  ًفٌوبًِ٘ ٍ ٣وبلن ارٌوبم     لْ٘يأٓـكالوت

َالن هَكؿ ثِ َاى ٣ ٍلٖ ٣وبلن هخوبل كا هوَكؿ     ،ثلؿٖ هًبم  اتفب  عكوب ٣ٌ
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ـ )ٖ هاؽتالف ف٘لٌَفبى  (. اهوب  728ّ ،2د ،1386 ي،٘ٓـكالوتألْؿًا

زوبم       ّٕبٕ ثٌـ ؿك تقٌ٘ن َالن، ؿك كتوت هؾتلوف ًا هؾتلفٖ كوِ ام ٣و

َاكُ ام ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل  ،ؿاؿُ َاى ثِّو ٗوك ٣وبلن هٌوتقل ًوبم      ٣ٌ

قجل ام ت٤ل  ًفي ثِ ثوـى هوبؿٕ هَروَؿ     ،ؿك قَى ًنٍل كِ ثلؿٖ ه

ٌبًٖ ٍ ام هلاتوت ٣لون عو      ؿاكؿ ٣ٖلّ ًقَ ،ثَؿُ ٍ ؿك تغق  ًفي ًا

ت ٍ فوٖ٘   ـثبُو ٖ هو ٍ َٓك ٣لوٖ قـكٕ ٍ هزلإ فوٖ٘ عو     ًا

 .كًـٖ هى ثِ هبؿُ آٍرَؿ ام ٛلٗ  

ي عك٘ن هتأِل ِث ت٤ج٘ول ؿٗگول   َالن ؿك قوَى ًونٍل كا     ،ٗا وِ ٣و  ،كاٜث

ِ تِ  ٕا كاٜث لف ِث ُلٗف ؿاًٌ ت٤بٖل آلوبم   ِث ع  يٗتل كٗام ًنؿ كِام ُا

َاؿ رٌوبًٖ َّ٘الًٖ اؿاهِ هو  ٍ تب گلؿؿ هٖ ـ ٖٗ ه ٍ تلت٘وت ؿك ٍروَؿ    بثو

وت. ٍروَؿ عٌوٖ ٍروَؿ رٌووبًٖ       ٕا ا٣بؿُ ٖ ًا ـٗا ثل ٣كي ٍرَؿ اثت

وتِ ٍ پوي ام    ـامُ قلاك ؿُا ٕ، ًپي ٍرَؿ هخبٖل ؿاكٕا ًا ٍروَؿ   ،ىآهبؿ

ٖ٘ل قلاك ه و٘ٚ قلووٖ      ؛لؿ٘گٖ ٣قٖل ق٘بٖٗ تفٔ ًپي ٍروَؿ ٣قلوٖ ٌث

ٌْب، ّوِ ام ث٤ـ ٍاروبٖل  ِ  كِ امٖل ٣لن ٗا ِ  اهوَك  ّوو  گولؿؿ ٖ هثوبم  ٍا ثو

ـ  فلهَؿُ ٛج  ًٍو ـا ُُا  اللَّؤِ »: هت٤وبل  ؽ  إِلَ٘وِٙ  حُونٛ  ٤ٗٙ٘وـُٔٔ  حُونٛ  الْؾَلْو َ  ٗجٕوـٓ

 (.24ّ، 7د ،ة1380ٓـكالوتألْ٘ي، ؿاكؿ )( قلاك 11: كٍم«)تُلْر٤َٓٔىَ

 هوكٌب  كا ثِ َُ هلتجِ تقٌ٘ن كولؿُ  ،اػفبسؿك  ٓـكالوتألْ٘ي

وفل كا ؿك   ٍ هلكوَ   ٣وبلن هخوبل   هَرَؿا  ٍ ِ ًا روبٗگنٗي   ٕا هلتجو

ٖ  ، هلتجوِ ؿٍم  هزلؿا  ٣قلِ٘ؿك هلتجِ ًؾٌت  :كٌـٖ ه ، ًفوَى فلكو

ًفَى رنئِ٘ ٍ ًفَى ؽ٘بلٖ كِ هت٤ل  ثِ ارٌوبم ثؾوبكٕ   هلتجِ ًَم 

ٌوبًٖ ٍ هَروَؿا     ٍ ًبكٕ ٍ ارٌِ ٍ ُ٘بٛ٘ي ت كِ ُبهل ًفَى ًا ًا

ت ًفوَى  هلتجوِ   هلتجِ صْبكم .ُولؿٖ هكا ثل ،٣بلن هلكَ  ٍ هخبل ًا

وت رٌوبم  ٛج٤٘ت رٌوبًٖ ًوبكٕ ؿك ا هلتجِ  ، هلتجِ پٌزنًجبتٖ  ٍ ،ًا

ِ  هلتجِ ُِن كا هلتجوِ   ـ  كوِ ٣و٘ي قوَُ    ارٌوبم َّ٘الً٘و ـاؿً وت٤  ،ٍ ًا

ـٖ ه ثلإ تووبهٖ هَروَؿا     ٓـكالوتألْ٘يًكتِ قبثل تَرِ اٌٗكِ . ؿًا

ت ،هوكٌِ آًضوِ ث٘وبى    ثلثٌب. ه٤تقـ ثِ مًـگٖ اؽلٍٕ ٍ ه٤بؿ ٍ عِل ًا

وفل هَرَؿا   ُـ ًَه٘ي هلتجِ هوكٌب ، وت كوِ    ٣بلن هلكَ  ًا ًا

ٌبًٖ ٍ هَروَؿا  ٣وبلن هلكوَ  ٍ هخوبل     ٣الٍُ ثل ارٌوِ ٍ   ،ًفَى ًا

 .لؿ٘گٖ هُ٘بٛ٘ي ً٘ن ؿك اٗي ٣بلن ربٕ 

   ِ وـ علقو ـاكؿ ٍ     ٕا ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔول هبًٌ بٗوت ًو وت كوِ ًْ ام  ًا

ٖ، ُج كًا ـاك ثوَؿى ٍ    ِ٘رَّلٕ ًَ ِث رَّل رٌوبًٖ ام رْت ؿاكٕا هقو

 َ ٍٖل رٌن هبؿٕ ٍ رو ت ُجبّت ؿاكؿ؛  كاً٘ ّل ِث رَّل هزلؿ ام رْت ًَ

ٌت ي ؛ ٣قٖل ً٘ ًت ٍ ّلصِ ثلمػ ثو٘ي  ا ؿٍ  ىآمٗلا ثلمػ ٍ عـ فبٓل ٘ث

ـ ٖءُ ؿٍ ـ ٍ ؿك ٣و٘ي عوبل ؿٍ رْتوٖ ؿاكؿ     ،ثُب ب ثُب ثبٗـ كِ ل٘ل ام آًْ

جت ؿاكؿ. ثغج ؿك ٣بلن هخبل ثغج ؿق٘قوٖ   كِ ِث ؿٍ ٣بلن ُجبّت ٍ هًٌب

ت ي ٣وبلن كٍعوبًٖ ٍ رٌووبًٖ ثوب      ِث ؛ًا ي ٣بلن ٘ث َاى هخبل اگل ٗا ى آ٣ٌ

ر٘وِ        ًٍ َالن هوبفَ  ل٘لهتٌوبّٖ َت ًَوِ ًٍو٤ت ٣و ـ پوي صگ ٤ت ثُب

٘ي، گلؿؿ )ٖ ه ي ٣بلن، ٍروَؿٕ روَّلٕ    (.448ّ، 1375ٓـكالوتأْل ٗا

وتِ ٍ ٣و٘ي ع٘وب  ٍ اؿكال        هخبٖل اؿكاكٖ هزولؿ ام ارٌوبم عٌوٖ ؿُا

ـ )ٖ ه ٘ي، ثُب  (.424ّ ،8د ،ؿ1383ٓـكالوتأْل

َاى ثٍِرَؿ اٗي ٣بلن  وت  ٣ٌ ِٜ، اهلٕ ًبگنٗل ًا ًٍا مٗولا   ؛٣بلوٖ 

ـ ٖ ًوو ام اهول هزولؿ هغوٖ     اهل هبؿٕ هغٖ، و ًَا لونٍم   ثوِ ٣لوت   ت

َالن     ًٌؾ٘ت ث٘ي ٣لت ٍ ه٤لَل عبٓل گلؿؿ. ٣ًَٖ هٜبثقوت ثو٘ي ٣و

ت كوِ ام تزلؿكبهول    ٕا ًٌؾٍِرَؿ ؿاكؿ. ٣بلن هخبل،  ام ٣بلن ٣قل ًا

تي، ٍ  كٍؿٖ هو هبؿٕ پوَ٘   ّٕبٖ وگًٍٗوت ؿاكا ُـى ثلؽٖ  ثِ ؿُا

ٜ ت. ٍ هبؿٗب ًنٍل فٖ٘ ام هزلؿا   ًٍٔا  ًا

ْ٘ي َالن كِ آى  ٓـكالوتأل َٖل ٣  ٛ ٌِل ًل ول     ؿك  ٌٛوبٖث هٔت ًٌوـ  كا هب

٘بل هٌفٔل كا ِثؿاـًٖ ه ٘بل  ، ٣بلن ؽ ٍ هٌفٔل ام ؽ ٌتقل  ك ٣بلن ه َاىٗ  ٌ٣

 ٖ ووًب ووـٖ هوواًٌ ٕ »: ؿًا وول ٍ ال٤ٌٔ  ٕ وول « ٗكووَى ثلمؽووب ثوو٘ي ال٤ووبلن اال٘ح

ْ٘ي،  ـكالوتأل وبفل    304ّ ،ة1391ٓ) َالن ام ٣وبٖل ثوًِ  وبمل  (. آحبك ٣ ٌت

ٌبفب  ثب لنٍم التفب  ام ٣بٖل هٖ ِ ه ٕ ك غَ  ًِ ٍٖل ث ـ؛  ل   ٗبث ٗب توأ٘ح  ٍ ًبفل   ِ ث

ـ  ُِت ثُب ـا  ً وؾَى ؿك    ثلكِ ؛ؿاـًٖ هًبفل ؿك ٣بٖل ِ كًا ت كو ٕ ًا غَ  ً ِث

ًـٌ )ٖ ه٣لن  ْ٘ي، ؿا وي ٣وبلن، ٣وبلن    830ّ، 2د، الف1381ٓـكالوتأل (. ٗا

ٍى هبؿُ  وت ) َٓك ـث ْ٘ي،  ًا ٖ  ( 432ّ، 5د، ة1381ٓوـكالوتأل ٍ ثلؽو

ٍ ؿك ٣٘ي عوبل  ّبٖ وگٍٗ ت  ً٘ن ؿاكًا ٍ تقـك كا  ٕ ٣بلن هبؿُ ام روِل تزٌن 

ً٘ن ام ٣بلن ٣قل ؿاكا  ُ كا  ٖ تزلؿ ام هبؿ ـٖ هٍٗوگ  .ثُب

وتِ ٍ      ٍرَؿ ؿك ٣بلن هخبل ـُا ً٘بم ثِ هغلٖ ثولإ علوَل ٍ هوبؿُ ً

ًووـ ا فووب٣لٖ ًووَكٕ هتغقوو  هجووـأًووـ ٍ ثوولإ ا لفتٌْووب ٓووَك  ٓٙوو

ثوب هكوبى    (. عتٖ هكبى ؿك اٗوي ٣وبلن  77ّ ،1375 ي،٘)ٓـكالوتألْ

ت ِ  ّوبى ٍلٖ ٣ًَٖ كاثِٜ ث٘ي آًْب ٍرَؿ ؿاكؿ. ؛هبؿٕ هتفبٍ  ًا  گًَو

هبًٌوـ كاثٜوِ عوبٍٕ ٍ     ،ٍرَؿ ؿك ٣بلن هخبل ثوب ٣وبلن هوبؿُ    ٔكِ كاثٜ

اعبِٛ ٛج٤٘ت ثول رٌون ٍ كٍط ًٌوجت ثوِ      ثلكِ هبًٌـ ،ًٌ٘ت هغَٕ

ت ثـى ِ  هكبى ً٘ن اٗوي  ؛ًا وت )  گًَو ْ ًا  ،4د ،د1383 ي،٘ٓوـكالوتأل

(. ٤ٌٖٗ هكبى ؿك ٣بلن هخوبل اعبٛوِ ثول هكوبى ؿك ٣وبلن هوبؿُ       68ّ

تِ ٍ ٣ًَٖ كاثِٜ اهل هت٤بلٖ ًٌجت ثِ اهل هبؿٍى هبًٌـ كاثٜوِ كٍط   ،ؿُا

 ًٌجت ثِ ثـى، ث٘ي آًْب ٍرَؿ ؿاكؿ.

 ٕ ؿ وبَث  ً ٍالٍ  ي ٣بلن، م ِ آى كُا      ؿك ٗا وٜل  ً َامٍ  ـاكؿ ثوِ ٣لوت قو  :ًو

« ٕ ٜبًِ اَق قا ال٤بلنٗنٍل هب ف اى هيًل  ّٖ ٍال هب ف ْ٘ي، « ِ٘ ثن ـكالوتأل (ٓ
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ت.48ّ ،1د، 1386 ُ ًا ْ ٣بلن هبؿ ٕ هؾت ؿ ًبَث  ٍ ٍال   (؛ مٗلا م

ؿُ ٍ كووبالٖت ؿاكؿ كوِ ًقٔوٖ ؿك آى     ي ٣بلن ثبلف٤ل َث هَرَؿا  ٗا

ٌووت ً٘  ٖ ووت ٍ تزـؿپووقٗل ًووو ووـ  ٍ ٣ووبلن قوولاك ٍ حجووب  ؿائوووٖ ًا ثُب

٘ي،  ـاكؿ؛ مٗولا قوَُ   (. قَُ ؿك آى كُا 432ّ ،5د ،ة1381)ٓـكالوتأْل ً

ت كِ ؿك احلعلكت ِث ف٤ل٘ت  ؛ لقا علكت كًـٖ ههت٤ل  ِث اهَك هبؿٕ ًا

ـاكؿ. ؿك ٛج٤٘وت   ِث ه٤ٌٖ ؽلٍد تـكٗزٖ ُٖء ام قَُ ِث ف٤ل، ؿك آى كُا ً

٘ي،  ـاكؿ )ٓـكالوتأْل  (.42ّ ،4د د،1383رٌن هخبٖل علكت ٍرَؿ ً

ووت كلًووٖ هِووتول ثوول  ٍ ٣ووبلن هخووبل هِووتول ثوول كلًووٖ ًا

گبًِ ٍ آًضِ ؿك قلوت افوالل    ّفت ّٕب ي٘مهگبًِ ٍ  ّفتّبٕ  آًوبى

ت،  ْ ثبُوـ ) ٖ هو ًا (. ثولمػ عبٓول ام   448ّ ،1375 ي،٘ٓوـكالوتأل

تٌنال  ٍرَؿٕ، ثلمػ قجل ام ؿً٘بًت كِ ام آى ثِ رٌت ًنٍلوٖ ت٤ج٘ول   

ً٘ن ؿك اٗوي ٣وبلن    كلؿام آى ّجَٙ  كِ ع٘ل  آؿم ٍ ثِْتٖ گلؿؿٖ ه

ت. ثلمػ ؿك قَى ًنٍل ام ٠ًل ـا٣ٖ ٍ ثوـٍى  ٓـكالوتألْ٘ي ٍاق٢ ًا ، اث

ت ِٜ علكوت هتغقو     ،مهبى ٍ علكت ًا ًٍا ٍلٖ ؿك قَى ٤َٓؿ ثِ 

 (.272ّ، 9د، 1382ي، ٘)ٓـكالوتألْ گلؿؿٖ ه

ٍ  ثل ٍام  َا٣ـ الٗتغ٘ل عوبكٖ ام ؿ حجوب ، عوبكن    هزلؿا  ثلمؽٖ ق

ّوبٕ   ٍٗوگٖ . ام ؿٗگلكٍؿٖ هُوبك  ام هغكوب  كتبة تكَٗي ثِ ثَؿُ ٍ

تي، ت٤ـؿ هَك،ا ٤ًٍت اٗي ٣بلن، كبل ؿُا َال     ُا مٗبؿ ثوب ك٘ف٘وب  ٍ اعو

ت )  (.1092ّ ،2د ،1386 ي،٘ٓـكالوتألًْا

َاىٖ ؿالٗل احجب  ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل هؿك  لف،  ِث ت قب٣ـُ اهكبى ُا

بًٖ َالن ٍ اؿكاكب  اًٌ ل ٣ َالن   تٌٟب وبكُ كولؿ:   ، لنٍم ًوٌؾ٘ت ثو٘ي ٣و  ُا

فٖ عك٘وبى ثلٕا احجب  ٣بلن هخبل، ثل قب٣ـُ اهكوبى   يٗتل هْن ل فٌل ؿ٘ل

لف هجتٌٖ ه ـٖ ُا وفٖ ام رولوِ     ثُب ٘بكٕ ام هٌوبئل فٌل كِ ؿك احجب  ٌث

.ٍ َا١  كِٗ ٍ اكثبة ًا ولُ رٌوتِ ُوـُ    آ . ام.احجب  ٣قَل، احجب  هخل ًَ ى ْث

ت ٘ي،  ًا ٘ي الجتِ (. 321ّ، 7د ،ة1380)ٓـكالوتأْل وي   ٓوـكالوتأْل ٗا

ِ ثب ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل ث وبً٘قثلّبى كا هٌت كبك ًجلؿُ ٍ تٌْب ٣بلن ِ ؿك كاٜث

ت ن  اهب ُبكعبى ؛٣قل كا هٜلط كلؿُ ًا ي ثلّبى كا ِث ٣بلن هخبل ً٘ ٍٕ ٗا

لٕ ؿاؿُ ـ.  ٌت ي قب٣ـًُا بى ٗا لف، ثول هوكوي    ثلًا ت هوكي ُا المم ًا

ـ اى الووكي األُلف ٗزت أى ٗكَى أقـم فٖ هلاتت »: اؽي هقـم ثُب

رَؿ هي ال ووكي األؽي ٍ أًِ إفا ٍرـ الووكي األؽوي فوال ثوـ أى    اَل

   ِ هوخالً  (. 320ّ)ّووبى،   «ٗكَى الووكي األُلف هٌِ قوـ ٍروـ قجلو

كِ ٣بلن ٛج٤٘ت ٍ ٣بلن هخبل كا ؿك ٠ًول ثگ٘ولٗن ٍ ثوب ٗكوـٗگل      ٌّگبهٖ

٘ن ُـ كِ ٣بلن هخبل ثلتول ام ٣وبلن ٛج٤٘وت     َّا ِ كٌ٘ن، هٜوئي ؽ هقبٌٗ

ي َٓك  اگل ِث ٓـٍك  ت؛ ؿك ٗا و٘ن، ثوِ      ٍرَؿًا ٣بلن ٛج٤٘وت آگوُب ثُب

ؿ ٘ن َث َّا ن آگُب ؽ َ ام آى ً٘  .ٓـٍك ٍرَؿ ٣بلن هخبل ٘پ

َالن ٍ اؿكاكوب     ؿٗگل ثلّبى ل ٣و ثل احجب  ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل ام تٌٟب

بًٖ  ت.اًٌ ٘يؿك ًگُب  ًا ي ٣بلن ٓغ٘ل ٍ ٣بلن كج٘ل تٜوبث    ،ٓـكالوتأْل ٘ث

وبى هٌٜجو      ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ّلٗك ام هلاتت ٌّتٖ ثل هلاتت ه٤لفوت اًٌ

ت ي تٜبث  ؛ًا ـ ٖ ٍرَؿ ٣بلن هخوبل كا احجوب  هو    ،لقا ام ٛلٗ  ٗا ٍٕ  .كٌو

ب  ًَا ت، ؿك ه٘بى ع٘ بى ثوَ٘ ام ّووِ ثول ٍروَؿ ؽوبل  ٍ       ،ه٤تقـ ًا اًٌ

ًَِ ؛كٌـٖ ٓب٢ً ٣بلن ؿاللت ه ضِ ؿك ؿٍ ٣وبلن هلوك ٍ   لام ّ ٕا مٗلا ًو ًآ

ت ـٖ ه ،هلكَ  ًا ؾِ ثُب وت.     ٕا ٍ ًٌ وٖ ًا هؾتٔل ام كتبة كج٘ول اْل

ًٍوـ هٌِو   كتبة كج٘ل ،٣بلن ّٔو ـا ت ٍ ؽ هب  ًا ى آهجوـ١  أ ٍ ربه٢ ه٤َل

ئ بى ام ع٘ج ًِ ت ٍ اًٌ ى كتوبة  آٟبّلٕ كتبة ٓوغ٘ل هٌتؾوت ام    ًٔا

ت وئ  ،ًا ِ     ٍٔ اهب ِث عٌت ًِ و ٌٖ ٍ ام ع٘وج كووبل ٍ اعٛب ٍا ثوِ   ثوٛب

هب  كٖل ٍ رنٖئ ٍ اؿكال هوـككب  ٣قلوٖ ٍ عٌوٖ كتوبة كج٘ول       ،ه٤َل

ت ٍ ـ ٣بلن ًا ت: آثلكِ ثنكگتل ام  هبًٌ وأِت  »ى ًا بى هي ع٘ج ًِ ٍ االًٌ

وأِت      الظبهزة  كتبة ٓغ٘ل هٌتؾت هي فلوك الكتوبة، ٍ اهوب ثغٌوت ًِ

هب   الببطیة تِ ثبلو٤َل ٍ اؿكاكوِ   الولیة و الجشئیةٍ هي ع٘ج كوبِل ٍ اعٛب

ـاككب   ِ        لعقلیة و الحسیةاالو  «فْوَ كتوبة كج٘ول كبل٤وبلن ثول اكجول هٌو

٘ي،  ون ُوبهل    (.292، ّ 1د ّو، 1383)ٓـكالوتأْل بى ً٘ ٍ اؿكاكب  اًٌ

ٖ، اؿكاكب  ؽ٘بٖل ٍ اؿكاكب  ٣قٖل ه ـٖ اؿكاكب  عٌ اهب ٣وبلن كج٘ول   . ثُب

َالن ًِ گبًوِ ٣وبلن هغًٌَوب ، ٣وبلن هتؾو٘ال  ٍ ٣وبلن        هِتول ثل ٣

ـٖ ه٤قَال  ه بىثُب ـٕا  . اًٌ وئِ اؿكاكوٖ   آؿك اثت فلٌَٗ ثبلقَُ ؿك ًِ ًِ

َا ي ق ت ٍ ثب ّلٗك ام ٗا َالن   ،عٌٖ ٍ ؽ٘بٖل ٍ ٣قٖل ًا ي ٣و ٣بلوٖ ام ٗا

٘ي،  ) بـثٖٗ گبًِ ؿك ٣بلن كج٘ل كا ؿك ه ًِ (. 380ّ ،ة1391ٓوـكالوتأْل

بى ًو الق زبكِ هلتجِ عي اًٌ َاـًٖ امًآ ام ؽَؿ كا ؿكٗبثوـ   تلٖ هلاتت ٣بل ت

ـ ٖٗ ٍ تٌْب ّل هلتجِ اؿكاكٖ ٣بلوٖ ّن ًوٌؼ ؽوَؿ كا ؿك هو    لوقا قوَُ    ،بثو

بى تٌْب ه َاـًٖ ؽ٘بل اًٌ ن ه ،٣بلن هتؾ٘ال  ت ـ ٖ ٍ قَُ ٣قل ً٘ و ًَا ٣وبلن   ت

ن هغًٌَب ه٤قَال  ـ. ، ٍ قَُ عي ً٘  كا ؿكٗبث

ٍاثٚ ٣لٖ ٍ لنٍم ًٌؾ٘ت احجب   ه٤لَل ث٘ي ٣لت ٍ ٣بلن هخبل ام ك

ت. ً٘ن هٌ٘ل  تلؿٗـٕ ًٌ٘ت كِ ّل ه٤لَلٖ ام ّل ٣لتوٖ ثوِ ٍروَؿ    ًا

ت، كاثٜٔ ؽبٖٓ ه٘بى هَرَؿا  ه٤و٘ي ٍ هِوؾْ   ؛ ثلكِ ٣ل٘٘ـٗآٖ ًو

ت. ثِ ؿٗگل ًؾي، ثبٗـ ه٘بى ٣لت ٍ ه٤لَل هٌبًجت ؽبٖٓ ٍروَؿ   ًا

تِ ثبُـ كِ ام آى، ثِ ًٌؾ٘ . اگول  ُوَؿ ٖ هو ٣لت ٍ ه٤لَل ت٤ج٘ل  تؿُا

ُو٘ئٖ   كِ ّول  ـٗآٖ هُـ، المم ًٌؾ٘ت ه٘بى ٣لت ٍ ه٤لَل ثلقلاك ًجب

 .٣لت ّل ُٖء ؿٗگلٕ ٍ ّل ُ٘ئٖ ه٤لَل ّل ُٖء ؿٗگل ثبُـ

زبؿ ه ٍارت ل كا ٗا ـ، ٣قل ٍا َاع رَؿ، ٛج  قب٣ـٓ ال ، ٍ ٣قول  كٌـٖ اَل
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ٌٔل ٣قَل تٌنل ه ًل ل ٣قل ؿٍم كا ٍ ّو٘ي َٛك  ًَِ ؛ ِثبـثٖٗ ٍا كوِ   ٕا گ

ي تٌنل  تل فّ٘ل هَرَؿ ٣قٖل هتأؽل، ام هَرَؿ ٣قٖل هتقـم ٤ٗ ت. ٗا ًا

٣وبلن هخوبل ٍ ث٤وـ ام آى، ٣وبلن      كِ يٗتب ا بـثٖٗ قـك اؿاهِ ه ٍ تفٔ٘ل آى

ِ، ِث قَى ًنٍل ت٤ج٘ل ه ٌل ًل ي  وي  َُؿٖ ٛج٤٘ت هَرَؿ َُؿ. ام ٗا . ؿك ٗا

ت ) ِ، هَرَؿ هتقـم ٣لت هَرَؿ هتأؽل ًا ٌل ٘ي،ًل  ،ة1380ٓـكالوتأْل

رِ ِث قب٣ـٓ (. 147ّ ،7د َاعـثب َت وِل ٣لول ٍ   ٍ اهتٌب١ ٛفلُ ؿ ال ًٌل ك 

ب ي آًْ ال  ٍ لنٍم ًٌؾ٘ت ٘ث ت كِ ام ٣وبلن ٣قول ٣وبلوٖ     ،ه٤َل المم ًا

ت ٍ ّن وت ٍ ام رْوت     آى ٓبؿك َُؿ كِ آًٌؼ  هتًٌب ى ٣وبلن هخوبل ًا

ون ٣وبلوٖ     ت ٍ ّوضٌ٘ي ام ٣بلن هخوبل ً٘ ت ّن ًٌؼ ٣بلن ٣قل ًا كاً٘ ًَ

ت ثب آى ـاك ٍ ُكل  ،هتًٌب  ٓبؿك َُؿ.ام ثلؽٖ لغٝب ام روِل هق

ــٗجب. 2 ــبُ خگـ ــت ٘ـ ــبم هؼرفـ ــٖ  بل در ًظـ ؼٌبظـ
 ي٘صدرالوتألْ
وت.    ٕثلا ،٣لِٓ ٣بلن ٓغ٘ل ؿكٓـكالوتألْ٘ي   ؽ٘بل ٍرْوٖ قبئول ًا

ٌتِ ٍٕ ٌبى كا ًِ ًبعتٖ ؿًا ٌوبى كا   ًا ِ ٍ ًفي ًا َاى  ثو ثلمؽوٖ   ٣ٌو

ٜث٘ي  ًٍا ٌبًٖ كا ً٘ن  ٌتِ ٍ ام ٛلفٖ قَُ ؽ٘بل ًا قوَُ   ٔكٍط ٍ ثـى ؿًا

ـ ٖ ه٣بقلِ ٍ عي  و َالن ٍروَؿٕ، ؿك  هتٌوبٟل ثوب   ٍٕ  .ؿًا اؿكاكوب    ٣و

ت ٌبًٖ قبئل ًا هتٌوبٟل ثوب    ٍ عي كا بل٘ؽ ٣قل، ٔگبً ٍ هقبهب  ًِ ًا

َالن ٣قل، ـ ٖ هو ٍ ٛج٤٘وت   بل٘و ؽ ٣ و ْ  ؿًا  ،9د ،1382 ي،٘)ٓوـكالوتأل

ت.79ّ  (. اٗي هقبهب  ثلإ ًفي ؿك قَى ٤َٓؿ هغق  ًا

َاى ٍ آال  ٛج٤ٖ٘ ٍ ٤َٓؿ ِث هلتجِ ٣قول ف٤وبل    ًنٍل ِث هلتجِ ع

ٍاعـآٍ هب فَ   ًٚ ًفي َٓك  هو  ،ى، ؿك آى  وي اهول ثوِ    لؿ٘و گٖ َت . ٗا

لاف ٍ اكٌبف  ك هٌتِل ؿك ٛا وت آ٣لت ٤ًِ ٍرَؿٕ ٍ ٍفَك ًَ پوي   .ى ًا

َا ٍ ا٣٘وب  ٖ ِث هٌبمل ق ت ٍ ِث اهل اْل َاك ًا  فا  ًفي ؿاكٕا ُئَى ٍ ٛا

ـ   .بـثٖٗ ًنٍل ه َاؿ ٍ ارٌبؿ ًونٍل ٗبثو عكووَ   ،پي ّلگُب ِث ًبعت ه

وي اهوَك ثوِ     ت ٍ اگل ِث فا  ٍ عب  رَّلٍ ثبمگلؿؿ ّوِ ٗا ًَا عكن ق

ٍاعـ ًفي ثله ت اهلٕ ّن ت٤لو  ثوِ هوبؿُ ٍ ّون      گلؿؿٖ اهل  ٍ ربٗن ًا

٘ي، ) بـثٗت٤ل  ِث اهَك هزلؿ   (.266ّ ،9د ،1382ٓـكالوتأْل

َٕا هؾتلف اؿكاكٖ ٍ تغلٗكٖ ه بى ؿاكٕا ق ـٖ اًٌ  يٗ. هزلؿتول ثُب

بى، َٕا اؿكاكٖ اًٌ اهَك ٣قٖل ًپي ٍّوٖ ٍ ًپي ؽ٘وبٖل ٍ ًوپي    ق

ذ ت. عٌ٘ب  ٌپ ٍت عٌٖ ًا ن تفب وت كوِ    ِگبًِ ً٘ بى ِث كوبل ٍ ًقوْ ًا

ٖ، ًوپي    ـتلٗي اهلٕ كِ ت٤ل  ِث هبؿُ ؿاكؿ الهٌِ ٍ ًپي صِوبٗ ُـٗ

ٗبٖٗ ٖ ٍ پي ام  ث٤ـ ،َث َٗا ٌبٖٗ قلاك ؿاكؿ )آٌُ  (.140ّ ّوبى،ى ٘ث

ٖ، ؿكرِ هغٌَ بً ًوب  ٍ ًو٘ل ؿك   ًؾٌت٘ي هٌنل ام هٌبمل ًفي اًٌ

ي هٌنل رٌووبًٖ   ت. لقا هبؿام كِ ؿك ٗا ٣بلن ارلام ٍ ارٌبم ٍ هبؿٗب  ًا

٣ ٍ ت عكن ا ِ ؿك رَف مه٘ي ه ٌبًً٘ا ت ك ٖ ًا ـ عكن كله ٍ ٗب  ؽنؿٖ هبًٌ

ٍاًِ ـ عكن پل ٍام ه ٕا هبًٌ َا پل وِ ام   ؛كٌـٖ كِ ؿك ّ ًٍا مٗلا ؿكرِ ٍ كتجِ پل

وِ قوبؿك   ًٍا ـاكٕ     ؿكرِ ٍ كتجِ اعٌبى ثبالتل ًلفتِ ٍ پل ثول عفوٞ ٍ ًگْو

ٌت ٍ ٍاًِ ؿاكٕا قـك  تؾ٘ول ٍ عفوٞ ٓوَك      َٓك  ؽ٘بٖل ً٘ اگل پل

٘بٖل ؽََٗ ثوَؿ، پوي ام اعٌوبى ًوَؽتي ُوو٢ ٍ ٗوب ّول آتوَ          ؽ

ِ ٛلف ٕا ثلافلٍؽتِ تي كا ث ٍ آَت افلٍؽتِآ، هزـؿاً ؽَِٗ  ِ ًَ   ،ى ٤ُل

مٗلا ؿك ًؾٌت٘ي هلتجِ ًنؿٗك ُـى ِث آَت ٍ ُو٤ِل افلٍؽتوِ    ؛ؿاؿٖ ًو

ؿ ) ٘ي، ُو٢، ًَؽتي كا اعٌبى كلؿُ َث  (.396ّ ة،1391ٓـكالوتأْل

ٖ   ث٤ـ ام ؿكرِ اعٌبى، ؿكرِ ؽ٘بل ٍ تؾو٘ال    ٍ اؿكاكوب  ؽ٘وبل

وت عكون     ٌبى ؿك اٗي ؿكروِ ٍ هلتجوِ ًا ت ٍ هبؿام كِ ًا ٍا عكون   ًا

ب  پلًـگبى ًَا وت   ُو٤َك ٍ ف  ثٖ ٍ ًبٗل ع٘ مٗولا   ؛بقوـ اؿكال ٣قلوٖ ًا

ب  پلًـُ ٍ ًبٗل ًَا ّول   ًٍو٘لِ صوَة ٍ ٗوب    ثِ ؿك ٗك هغلٖ ّلگبُ ع٘

ٖ  ،آلت ؿٗگلٕ ه٘لٍة ٗب هزلٍط ًَُـ فولاك   ى هَٗو٢ آ ؿكًوگ ام  ثو

ـاى ه٢َٗ ٍ هغل ثبمگِوت   كٌٌـٖ ه ـ ٖ ًوو ٍ ؿٗگل ث مٗولا اٗوي    ؛كٌٌو

و٘ب    ٔثِ هلتج پلًـُ ـاكٕ ٓوَك  ؽ٘وبلٖ ُا ث٤وـ ام لبٗوت    ،عفٞ ٍ ًگْ

َاى پٌذآ ىُـ ٘ب ام ع ت گبًِ ى ُا ٌوبى  . پي هبؿامكً٘ـُ ًا ؿك  كِ ًا

ت اٗي هقبم ٍ هٌنلت ـ    ،ًا ٖ فبقو ًَا ْ   ٌّوَم ع٘و  اؿكال ٍ ُو٤َك ًوبق

ت. ت كِ ام  ٍا ؿك اٗي هلتجِ اٗي ًْبٗت عـ ًا كوِ ٗوك    ى ص٘نٕآًا

ت ؿٗـُ ام آى آماك ٍ افٗت هلتجِ ٖ  فلاك كٌـ ،ًا كوِ ام ص٘ونٕ    ٍ تب مهوبً

ت،  هتأحلٍ  ٕهتأف ـٖ ًوًِـُ ًا ِ  ى ص٘ن امآ كِ آٗب ؿًا ٖ  رولو  ص٘نّوبٗ

ت كِ ثبٌٗتٖ ى آؽ٘بل كوِ ثوِ    ٓقَ .ّوبى() ى فلاك كٌـ ٗب ؽ٘لآام  ًا

ـ ٖ هو َٓك هَرَؿ ؿك ثبٛي كا عفوٞ   ،گٌَٗـ هَٔكُ ً٘ن هٖ  قکوة »: كٌو

 ٖفو  المصورة هی قوة یحفظ بهب الصکورة الموجکودة  قبل لْب ٗبل ٍ ٘الؾ

ٖ   ،ؽ٘بل .(250ّ، 8د ؿ،1383 ي،٘)ٓـكالوتألْ«الجبٛي  ٓوَك  ثوبق

ـاكٕ     ث٤ـ ؿك ًفي، َاة ٍ صوِ ؿك ث٘و ام ل٘جت اهل هغٌَى صِ ؿك ؽو

ام  ٕا قوَُ ؿك  ٍ هٌٜج٢ ؿك اٗي ٣بلن هَرَؿ ًٌ٘ت . اٗي َٓك ثبُـٖ ه

َإ ثـى ً٘ن ًوٖ وت ؿك   ّوبى ٍ ثبُـ ق َٛك كِ ث٘ي فالًفِ هَِْك ًا

تْبٕ تزَٗف ل ام ؿهب٥ ًا ت. ٍا ؿك  ـإ ام ًفوي ّوضٌ٘ي ر هَرَؿ ًا

ـ ٖ ًوو ٣بلن هخبل هٜل  ً٘ن هَروَؿ   ولاق٘بى     ّووبى  ،ثبُو گًَوِ كوِ ُا

ـاكًـٖ ه ٌبًٖ ثلكِ، پٌ قوبئن   ؿك ؽ٘بل هق٘ـ ٍ هتٔل ٍ ،ؿك ٣بلن ًفي ًا

ت ـ ٖ هو كا عفٞ  ٍ هبؿاهٖ كِ ًفي آى ؛ثِ ًفي هَرَؿ ًا ثوبقٖ   ،كٌو

ٍ ّلگوبُ   گولؿؿ ٖ هام ًفي لبٗت  كا فلاهٍَ كٌـ ٍ ّلگبُ آى هبًـٖ ه

ـآًفي  ـ ٖٗ هو ؿك ًفي ع٘وَك  هزـؿاً  ،ى كا ثبمگلؿًا هؾ٘لوِ   قوَُ  .بثو



32   1399، ؿٟش٤ٛس 273ٔعشفت، ػبَ ث٥ؼت ٚ ٟ٘ٓ، ؿٕبسٜ ؿـٓ، پ٥بپ٣ 

 

 

وت ٍ ام    هزلؿ ام اٗي ٣بلن ٕرَّل هـككِ، ٍ ارٌبم ٍ ا٣ولإ آى ًا

وت.    ث٤ٖ٘ ؿكرب  ًفي ثوب   ًفوي  ث٘ي ؿكرِ عي ٍ ؿكروِ ٣قول ًا

ت ت كوِ ثلؽوٖ ام     أؿاكإ ًِ اٌٗكِ رَّل ثٌٜٖ٘ ًا ٍ هقبهبتٖ ًا

 ؿك ٣بلن ؿٗگولٕ هَروَؿ   ب اعتٌبة ّوِ آًْبث ثلؽٖ ؿٗگل ثلتل ثَؿُ ٍ

ت )  (.560ّ، 3د ،ة1383ي،٘ٓـكالوتألًْا

ت هلتجِ ًَم، ؿكرِ ٍ هلتجِ ٌبى ؿك اٗي هََّهب  ًا هلتجوِ،   ٍ ًا

٘ت ًَا ت كبهل ؿك ع٘ ٖ ًا ًَا ت ؛ع٘ ٘وت    هبًٌـ ًا ًَا ٍ  كوِ ؿك ؿكروِ ع٘

وت ؛ كبهلٖ ؿاكؿ ام هََّهب ، هلتجِ ٕا پبكُثِ  تَرِ َاكُ ام   مٗلا ًا ّوو

ـ   ٍ ؿك ّل آًٖ ُ٘ل ّلاى ؿاكؿ مؿُ  ٍعِوت  فوَكاً  كوِ ٍا كا ام ؿٍك ثجٌ٘و

ى ًبع٘وِ ثوِ ٍٕ   آعوبل ام  ِ ّلصٌـ تب ثو  نؿٗگلٖ هى ًبعِ٘ آٍ ام  ُـُ

 (.396ّ ،ة1391 ي،٘)ٓـكالوتألْ آً٘جٖ ًلً٘ـُ ثبُـ

ٌبً٘ت گبُ هلاتت هقكَك، آى ث٤ـ ام ٖٛ ـ ٖٗ هو  اكتقوب  ثِ ٣بلن ًا . بثو

ـ  ٍ ٣بلن كِ ؿك عي كا اهَكٕ كٌـٖ ه پي اؿكال  ؽ٘بل ٍ ٍّن ًگٌزو

ـ ًَتًِ٘پ ثِ ٍق١َ كِ ٌَّم آٌٗـُ اهَك ٍ ام ـ ٖ هو ً٘ون   ًا ٍ هلاقوت   تلًو

ووت ٍا هٌغٔوول ؿك اهووَك ٣بروول ،آًْبًووت ٍ مٍؿكى  ٍ توولى ٍ علًا

ِ  ٍ ً٘ن اهَكٕ ًٌ٘ت لبٗوت ٍ   ،ٍ ٣وبلن ٍّون ٍ ؽ٘وبل    ام عوي  كا كو

ٌبى كٌـٖ ه اؿكال ،هٌتَكًـ ٖ  ؿك صٌو٘ي  ٍ اٗي ًا ًولإ   ٛبلوت  ،عوبل

ت اؽلٍٕ ٌبً٘ت ٍ ام اٌٗزبًت ٍ رَٗبٕ ثقبٕ اثـٕ ًا ن ًا ثوِ   كِ ًا

ٌوبً٘ت     .كٌـٖ هثل ٍٕ ٓـ   عق٘قت  ،اٗي عق٘قوت ٤ٌٗوٖ عق٘قوت ًا

ـإ هت٤بل ت كِ ؿك آِٗ ُلٗفِ  ّوبى كٍط هٌٌَة ثِ ؽ فٌفؾوت  »ًا

ـاى تٔلٗظ ُـُ ٍ ؿك ّو٘ي (72: ّ) «هي كٍعٖ فِ٘ ٣بلن ؿكّبٕ  ث

ٍاط ؿك ًت٘زوِ،  .ؿؿگول ٖ هثول ٍٕ ثوبم   هلكَ  ّوبٕ   هزولؿ ام قبلوت   اك

ْ كٌـ )ٖ ههِبّـُ  كا ثب ؿٗـُ هلكَتٖ رٌوبًٖ  ،ة1391ي،٘ٓوـكالوتأل

ت ٍ ه٠ْول  ، ًِئِ ٣قلٖ(. 396ّ ؿاك هقلث٘ي ٍ ؿاك ٣قل ٍ ه٤قَل ًا

ٌبى ،ىآ ت قَُ ٣بقلِ ًا ٖ  ،اگل ٣قل ثبلف٤ل گلؿؿ .ًا ٍ  فقٚ ؽ٘ل هغو

ت )ًَك ٓلف   (.32ّ، 9د ،1382 ي،٘ٓـكالوتألًْا

ـاؿ َإ ثووبٌٖٛ كووِ  ت٤وو بًووبً، ُووولؿٖ هووثل ٓووـكالوتألْ٘يقوو  ًا

ت كِ هتفكلاى هٌلوبى قجل ام ٍا ثِ تج٤٘وت ام   ّوبى اكًوَٜ  ّبٖٗ ًا

ـ گفتِ ٖ   قوَُ  ،ٓوـكالوتألْ٘ي ثب اٗي تفبٍ  كوِ   ،ًا ٌوبً كا ً٘ون   ؽ٘وبل ًا

ـٖ ه٣الٍُ ثل قَُ ٣بقلِ هزلؿ ٍ ثبقٖ  ِ  ؿًا وِٜ ّوو٘ي تزولؿ،     ٍ ثو ًٍا

گٖ ؿ ٕا گًَِ  .بثـٖٗ هك ع٘ب  پي ام هلگ، تغق  ربٍؿًا

تجـٗل هِوبّـُ عٌوٖ ثوِ ؽ٘وبلٖ ٍ ًوپي       ًٓغَ ٓـكالوتألْ٘ي

ٌّگبم ٠ًوبكُ آًووبى ٍ مهو٘ي ٍ     كِ كٌـٖ هگًَِ تِلٗظ  اٗي ٣قلٖ كا

ٜجب١ َٓك  ؿك ٍ  ُوَؿ ٖ هعبٓل  قَُ ثبٓلُ، َٓكتٖ ام آى ؿك قلت ًا

 كٌـٖ هاگلصِن كا ثجٌـٗن َٓكتٖ ام آًوبى ٍ مه٘ي ؿك ؽ٘بل هِبّـُ 

گبك ثِ آى  ٍ مهو٘ي ًوبثَؿ ً٘ون     آًووبى ٍ اگول   ًگلؿٖ هثِ ًغَٕ كِ ًا

َ اٗي ٓوَك  ؿك ٣وبلن ؿٗگولٕ كوِ      كِآًزبام ،گلؿؿ ام اهوَك   تول ٕ قو

ٍال ت، اٗي َٓك ًبثَؿ  م احولٕ   ؽ٘بل ً٘ن ام .گلؿًـٖ ًوپقٗل اٗي ٣بلن ًا

وت     كٍؿٖ ه٣قلٖ ثِ قلت   ،ٍ ثِ قَُ ٣بقلِ كِ هتغـ ثوب ٣قول ف٤وبل ًا

٘بٖٗ ى عقبٗ آٍ ؿك  بثـٖٗ ه اكتقب وت  ُا  ،كِ ؿك صِن عي ٍ ؽ٘بل ًا

 (.48ّ ،1د ،1386 ي،٘ٓـكالوتألْگلؿؿ )ٖ هعبٓل 

َٓك ؽ٘وبلٖ كا هَروَؿ    ،ًٌ٘ب اثي ؿك عبُِ٘ ثل كالم ٓـكالوتألْ٘ي

ـٖ ه ؿك ٣بلن هخبل ٍ ؽ٘بل هٌفٔل ؿك هوبؿُ،   ٍ هَرَؿٗت ؿك افّبى، ؿًا

كبك  ؿك ا٣٘بى ال  الصکورة الخیبلیکة  فئفى » :كٌـٖ هٍ ؿك ٣بلن ٣قَل كا ًا

َاؿ ٍ األ٣ ٖاألفّبى ٍ ال ف ٖف موجودةَى ٗك ٣وبلن   ٖبى ٍ ال فو ٘و الو

ٓق٢ آؽل ٍ َّ  َٖى فٗك مقذاریة ال عقلیة فببلضزورة ّب الىالو٤قَل 

بل ٘و ْب ثبلؾ٘تِوج  ٕل هوبؿ ٘و ًَوِ ل كبل الوٌفٔول ل ٣٘بلن الوخبل ٍ الؾ

 (.132ّ  تب،ٖ ث ي،٘)ٓـكالوتألْ «الوتٔل

ِ الجتِ ًف ٍائل ؽلقتَ، ؿك هزو١َ اؿكاكب  ًو ٌبًٖ ؿك ا گبًوِ   ي ًا

ِٜ  ثِ كِ َالن ًِآًٍا وت  ،بثـٖٗ هگبًِ اتٔبل  ى ثِ ٣ ٍ عوي   ثبلقَُ ًا

ؽ٘بل ثلإ اؿكال ٣بلن ل٘ت ٍ هلكَ  ، ثلإ اؿكال ٣بلن هغًٌَب 

وت. ؿك    ٍ رجولٍ  عو    ٍ ٣قل ثولإ اؿكال ٣وبلن كثَث٘وت    ت٤وبلٖ ًا

ـام ام اٗي ًِئب  ً٘ن  ت هلاتجٖتغٔ٘ل ّل ك هبًٌـ هلاتت ٣بقل٘ت  ،ًا

ثبلف٤ول ٍ   ثبلولكوِ ٍ  ٣قول  ت٤قل ٣قل َّ٘الًٖ، هلاتت كِ ٍ ه٤قَل٘ت

ت كِ هلاتجٖ پ٘بپٖ  اعٌوبى ٍ تؾ٘ول ً٘ون ؿاكإ     .ثبُـٖ ههٌتفبؿ ًا

ت ؽ٘وبل هتٔول    ٓوَك  (.437ّ ،د1381 ي،٘)ٓـكالوتألْ هلاتت ًا

ؿك٣وبلن ؽ٘وبل   گبُ ام ٣بلن ٣قَل، گبُ ام ٣بلن هبؿُ، گبُ ام َٓك هَرَؿ 

ت )ًبُٖ ام قَُ تؾ٘ل  گبُ هٌفٔل،  (.1387ٍ هلاؿٕ،  اكجلٗبىًا

٘يهجبًٖ كِ  وب     ٓـكالوتأْل ثلٕا احجب  ؽ٘بل ؿك قوَى ٓو٤َؿ ام آًْ

لُ  زب كِ ِث ٣بلن هبؿُ  كن ؿًت٠ًلِٗ علكت رَّلٕ كِ  ،ثلؿٖ هْث تب ًآ

ت، ٗك ً٘ل كٍ ِث كوبل كا ثلٕا ّوِ احجب  ه ٙ ًا ـ ٖ هلَث ٍ ؿٗگول   كٌو

ت )« تزلؿ ؽ٘بل»ِ ٠ًلٗ ٖ، ًا (. ؿك قَى ٓو٤َؿ،  297ّ ،1392كعوت

بًٖ ـاؿ روَّلٕ قبثل٘وت تزولؿ       ًفي اًٌ وت تكوبٖل ؿك احول ُا ؿك ً٘ل ًا

٘ي،  بـثٖٗ ه بى 400ّ  ،8د  ،ؿ1383)ٓـكالوتأْل  الحذوث جسمبنیة(. اًٌ

ـ ٖٗ هو  اكتقبء ،البقبء روحبنیةِث هَرَؿٕ  . ًفوَى رٌووبًٖ ثوب علكوت     بثو

َاى روَّلٕ كوِ ؿك    . ًفي ِثـٗآٖ هِث ف٤ل ؿكرَّلٕ ًفي، ام قَُ  ٌ٣

ت، بؿ ؽََٗ هتغلل ًا ت ٍ ؿك  ًْ َ ؿك عبل علكت ًا ثب ّوِ ا٣لٗا

ـاؿ ٍرَؿٕ ٍ تجـٗل  ت ثوِ ف٤ل٘وت ثوِ هَروَؿٕ هزولؿ       َّٗب قَُاحل ُا
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 .َُؿٖ ههلتجِ ؽ٘بل ٍ ٣قل تجـٗل  كٍعبًٖ ؿك

٘يلقا ام ٠ًل  ِ رَّلٕ ل٘ل قبئن ثوِ ُو  ، ٓـكالوتأْل ام ٘ئٖ قَُ ؽ٘ب٘ل

وي ٣وبلن ٛج٤٘وٖ هَروَؿ      ت ٍ ؿك رْتٖ ام رْب  ٗا ى ٍ ا٣٘بَٗ ًا ـث

ٌت وت )   ؛ً٘ ي ٣وبلن ًا ٘ي،  ثلكِ هزلؿ ام فا  ام ٗا ، د1381ٓوـكالوتأْل

ت كِ  (.20ّ ي ًا و٘ت ؿك ؽ٘بل هتٔل ٗا ٘ي  ًكتِ عبئن ّا ٓوـكالوتأْل

بًٖ كا  تِ ٍ آى ا قَُؽ٘بل اًٌ  ًفوي  .ؿاـًٖ هكا قبئن ِث فب٣ل  ٕ هزلؿ ؿاًٌ

بى، ق وبى   اًٌ ـك  ؽالق٘ت َٓك كا ؿاكؿ ٍ َٓك عبٓل تؾ٘ل ؽوال  اًٌ

ل ِث ٣لت ٍ  جت ه٤َل ِ ِث قَُ تؾ٘ل ٍ هتؾ٘ل، ًٌ جت َٓك ؽ٘ب٘ل ت. ًٌ ًا

جت عبل ِث هغل؛ ٗب ِث ٣جبك  ؿٗگل، ق٘وبم   هؾَل  ِث ؽبل  ت، ًِ ًٌ ًا

ت، ِ ًفي، ق٘بم ٓـٍكٕ ًا ٖ ث َٖل ٍ َٓك ٣لوِ٘ هؾَل   َٓك ؽ٘بل ًِ عل

ؿُ ت. هٌِأٍ ًفي  ًفي َث ل ٍرَؿ َٓك ًا  ٍ ٓا

وت  ًفي هبؿاهٖ َ ل٘ل ام تؾ٘ل ًا ت اعًٌب ى ًا ؛ كِ هت٤ل  ِث ـث

وت   اعٌبى، مٗلا ؿك ٚ هؾٔوَّ ًا اهوب   ،اعت٘بد ِث هبؿُ ؽبكرٖ ٍ ُلٗا

ـاكؿ ي ؿٍ اهل ً ي ٣بلن ٍٖل ؛ؽ٘بل اعت٘بد ِث ٗا ي  ،ٌّگبم ؽلٍد ام ٗا فل  ٘ث

ِ   ؛هبـًٖ تؾ٘ل ٍ اعٌبى ثبقٖ ًو و وِ عو   ،مٗلا قوَُ ؽ٘ب٘ل ي ثوَؿُ ٍ  ؽنًا

ى ؽبكد ُـُ ٍ ٗو٤ف ٍ ًقوْ ام    َُؿٖ ه تلٕ قَ ى مائول  آٍ ام لجبك ـث

َا هتغـ ه گلؿؿٖ ه ـأ هِتلل  ٍ گلؿؿٖ ٍ ثب ق ٍ ًفي  گلؿؿٖ ى ثلهآِث هج

،ِ ضِ كا ثب ل٘ل  ثب قَُ ؽ٘ب٘ل زبم هآًآ زبم ه ؿاؿُٖ ى ًا . ًفوي ثوب   ؿّـٖ كا ًا

ِ كا ثب صِن عي ه ،صِن ؽ٘بل ض ٣لن ٍ َُْ  ؿٗـُ ٍ قـك  ٍ  ،ٌـ٘ثٖ ًآ

ٕ ه ،آى ٍاعـ ِ گلؿؿٖ اهل  ِ ث ض ٕ ًآ َ ثلا تْب ؿاكؿ ّوبى آ. پي اؿكاك ى ُا

ت ٍ اع٘بك  ٌوت    ؛ى ًنؿٍآًفي قـكَت ًا ِوت ً٘ هگول   ،ثلكوِ ؿك ْث

َا  ًفي، ّوبى ٍـً هت٤بل ه ُْ ـا ًَِ كِ ؽ هب تَِْتَِْٖ  ّبٖ ف: »ـٗفلهبٖ گ

ٔلت: « أًَْفٌُٔكنٕ َِل  (31)ف  «هب تَِْتَِِْ٘ٙ الْوأًَْفُئ ٍٓ تَلَوقُّ الْوأ٣َٕ٘ي    ْب٘ف»ٍ ق

٘ي، 81)مؽلف:   (.268ّ ،9د  ،1382( )ٓـكالوتأْل

ـٍُ  ك ِّب ٢ ؿك ه ٘بل،ُهًب ٌٖٛ ؽ ِ  آحبك آ ٗت ِث عي ثب ت كو َٕك ًا ى اه

ل ه َِغ ِ ؽَؿ ه َاى كا ث ي ع ي  ؿاكؿٖ ٗا ٛلف هاٍ ٗا ْب ثب هلگ ثل  گولؿؿ ٖ حل ٌت

ٌّگبم هلگ ٖ عزبة ،ٍ  ِ ه ّب كبهالً توبه ُت ٘ب َُؿٖ ثلؿا َك ُا وت   ٍٓ  ؿك لٗب

ٖ ه زل ـ هت٤وبل     گلؿؿٖ ًازالء، ٌه ًٍو ـا ُ ؽ ؿ ٛجو  فلهَو ٌبى  ي ًا  ،ٍ صِن ثٛب

ي ه ي ؿك هگلؿؿٖ ّآ ت كِ ثب عي ثٛب ي مهبى ًا َك  بـثٖٗ . ؿك ٗا ْ ِتلٗيٟ  ٘ث

ي ٣بلن   ٕ ٗا ـاك ِ ؿك ٘ث َاة كا   و كا ام ًآض ِ ثب ٣بلن آؽل  عكون ؽو ِ ؿك هقبٌٗ ك

ـك ٗبـث ٖهو  ؿاكؿ ْ٘ي، ٓ)  (.979ّ، 2د ،1386الوتأل

ت  ٘يالمم ِث فكل ًا ِ  ًوٌ٘ب  اثوي ِث تج٤٘ت ام  ٓـكالوتأْل ؿٍ ًو١َ   ثو

َالن ثبال ،ؽ٘بل ت ٍ اگل رْوت   ،هٌتٌت ِث عي ٍ هٌتٌت ِث ٣ ه٤تقـ ًا

وت     ـ ام ٍرْٖ كِ ِث ٣وبلن هلكوَ  هتٔول ًا تِ ثُب  ،قـً٘ت للجِ ؿُا

َالن ثبالتل عبٓل ه ام ًفي كِ ِث ٣بلن  ٖرْت .گلؿؿٖ ؽ٘بل هٌتٌت ِث ٣

ت ٍ ام رْتٖ كِ ثوِ ٣وبلن ُوْبؿ      بم ٍ ٍعٖ ًا ت، هـؽل اْل ل٘ت ًا

ام ٍرْٖ كِ ِث ٣بلن  ،. پي ؿك ًفيگلؿؿٖ ؿاكؿ، تَٔٗل ٍ توخ٘ل ٟبّل ه

ِ٘ل  ،ُْبؿ  ؿاكؿ ِ   ؛ بـثٖٗ هتغق  َٓك هتؾ ٍا  مٗلا ٣وبلن ُوْبؿ  ّوو

ت. پي ؽ٘بل ؿٍ ٍرِ ؿاكؿ ٍرْٖ ٠ًل ِث ٣بلن ُْبؿ   ب ٗو هتؾ٘ال  ًا

تِ ٍ َٓك  هغٌَى ؽبكرٖ ِث  ٍ گُب ام ٠ًل  بـثٖٗ ه ى اكتقبآعي ؿُا

ي ٣بلن ل٘ت عبٓل ه ى ًوبمل  آٍ َٓك  اهول ه٤قوَل ثول     گلؿؿٖ ِث ثٛب

ي، ألًِ » :گلؿؿٖ ه ٠ل فٖ ٟوبّل   ابرةإف الؾ٘بل ٣ٖل ٗل٘ث ٗغٔل هي اٌل

ِ  الشهبدة٣بلن  ٖ. ٍ    صورةثبلغي، ف٘لتقٖ إ٘ل اکبرة  الوغٌوَى الؾوبكر

ِ ٗغٔل هي ال ي ٣بلن الغ٘ت، فٌنل إ٘ل األهل الو٤قوَل  صورة ٠ٌل إٖل ثٛب

ـاؽٖل ٘ي، « ال  (.785ّ ،2د ،الف1381)ٓـكالوتأْل

ن ؿٍٍرْوٖ ثوَؿُ    بًٖ ً٘ ت كِ ًفي اًٌ زًب ؿى ؽ٘بل ام ًآ ١ َث ؿٍ ًَ

وجت ثوِ ٣وبلن     جت ِث ٣بلن هلك ٍ كٍٗكلؿ ؿٗگلٕ ًٌ ٍ ٗك كٍٗكلؿ ًٌ

ًَٕ ٣وبلن هلكوَ  ٍ ل٘وت ٍ     هلكَ  ٍ ل٘ت ؿاكؿ. ثبة ؿاؽٖل ًفي ِث

ـام ام     وت. ّلكو  ،ى ؿٍآثبة ؽبكرٖ ِث ٣بلن هلك ٍ ُْبؿ  گِوَؿُ ًا

ب ؿك ًفي احل ه كِ اهَكٕ ٌّتٌـ وبى ٗوب ؿك    گقاكؿٖ آحبك هؾتْ آًْ ٍ اًٌ

  ىآٍ ٗوب ثو٘ي    گولؿؿ ٖ مهلُ هالئكِ ؿكآهـُ ٍ ٗب ؿك عنة ُٜ٘بى ؿاؽل ه

ت ) ؿٍ ٘ي، ؿًتِ هتلؿؿ ًا  .(250ّ ،1د ،1386ٓـكالوتأْل
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ؿك ثٌ٘بكٕ ام هٌبئل فلٌفٖ ٍ كالهوٖ   ٓـكالوتألْ٘يؽ٘بل كاّگِبٕ 

ت كِ ام آى رولِ  َاىٖ هًا ٌبًٖ ت ـُا ٍ ٌُبؽت ٓوفب    ثِ هجبعج ؽ

بكُ  حجَتٖ ٍ تِجْٖ٘ ٣قَل قبؿًوِ   ،ٓفب  ًلجٖ الْٖ كا .كلؿالْٖ ُا

ٌ ٍ كلؿُ قجَل ـ بفتِّٗبٖٗ كِ ثِ هلتجِ ٣قل ؿًت  ىبعكوب ٍ ًا ً٘ون   ًا

ٌـٖ ه ًَا ٖ  ؛ٓفب  ًلجٖ الْٖ كا ؿكل كٌٌـ ت كوِ ثوِ هلعلوِ     اهب كٌوبً

ـ ـًُ٘لًؿكل ٣قلٖ  ـ  هبًوـُ ؿك هلتجِ ٍّون ٍ ؽ٘وبل   ٍ  ًا و ثوِ  تٌْوب   ،ًا

ـ ٖ هو ثلؽٖ هبًٌـ ٟبّلَٗى ثِ تزٌ٘ن الْوٖ   ٍ ،تِجِ٘ . ّلگوبُ  پلؿامًو

ًـ ؿك ٓفب  حجَتٖ ـٍا ، ثٔول،  ًوو٢  ،اكاؿُ ،قوـك   ،هبًٌـ ع٘ب ، ٣لن ؽ

 ىآًفوَى ًبٛقوِ   ، قلَة ٍ تزلٖ ٗبثـ ...هغفل  ٍ ،كلم كالم، كعوت،

ٍ   ؛كٌـٖ هكا قجَل  ت ٍ ام ع٘ج تزولؿ روَّل  مٗلا ثِ ارٌبم ُجِ٘ ًا

ت كوبك اٗوي هلتجوِ     ٍ ٣قَل هزلؿ هزلؿ ًا . ّول  پولؿامؿ ٖ هو ً٘ن ثِ ًا

ٖ  ٍّٖوو  ام ًِئب  ٣قلٖ، ٕا ًِئِ ِ كا ام تزل٘وب  الْوٖ آًضو    ٍ ؽ٘وبل

تآ هٌبًت ٍ ُبٌٗتِ ـ ٖٗ هو ؿك ،ى ًا وت كا  آٍ آًضوِ هؾوبلف    بثو ى ًا

كووبك  ثٌووبثلاٗي (. 386ّ ،2د الووف،1380ي،٘ٓووـكالوتألْكٌووـ )ٖ هووًا
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ٕ    ّ٘ش وبٖٗ ُوٌبؽت ثوبك ًَا ٌبًٖ ت َإ ًا ـام ام ق ِ   ك ٖ  ت٤وبلٖ كا ثو  تٌْوبٗ

تِ ٍ ّل  ـُا ـامُ ٟلف ٍروَؿٕ ؽوَؿ، آى كا ؿك   ٕا قًَُ ـ ٖٗ هو ثِ ًا . بثو

بٖٗ ؿكل ٓفب  ًلجٖ ،٣قل ًَا ٖ  ،ٍ ؽ٘بل ت بٖٗ ؿكل ٓفب  حجوَت ًَا  ت

ٌبى كبهل ت كِ كا ؿاكؿ ٍ تٌْب ًا َاى   ربه٢ رو٢٘ هلاتت ٍرَؿٕ ًا تو

٣قول ٗوب    ،ؿك ؿٗگول هَروَؿا    ت٤وبلٖ كا ؿاكؿ ٍ  ع  ربًجِ ٌُبؽت ّوِ

وبٖٗ ًبقٔوٖ ؿك ُوٌبؽت ٍٕ ؿاكؿ.      ًَا  ٓوـكالوتألْ٘ي ٍّن ٗب ؽ٘وبل ت

ت.ّلرب ٣قل كا ٣برن ؿك ؿكل هٌ  بئل ٗبفتِ، ثِ ؿًجبل ؽ٘بل كفتِ ًا

ٖ     ؿك ًجوَ   ام ؽ٘بل ٓـكالوتألْ٘ي ثْولُ   ٍ قوَُ ؽ٘وبل ٍٗووُ ًجو

ٌبى كبهل ام ٠ًل لؿ٘گٖ ه الغبٗوب  اهكوبًٖ ٍ    لبٗوت  ٓوـكالوتألْ٘ي . ًا

ولف      وت كوِ    ٣قل كل ٍ ً٘ـ هوكٌوب  ٍ ثٌوـُ ثلتول ٍ هوكوي ُا ًا

ل٘ي هلتجِ قولاك ؿاكؿ   ٍ ؿكل ٍ ٣ول ؿك ثبالتلٗي ؿكت٤قل ه٠ْول   ٍٍ ٍا

ت وبء الِْ٘ تفٔ٘لٖ ًا ِ  ّٖٗوب ٖ وگو ٍٗام  ٖكٗ .ًا  ٓوـكالوتألْ٘ي  كو

ت كِ إ قَُ هتؾ٘لِ ،ُولؿٖ هثلإ ًجٖ ثل ـاكٕ ًا ٣بلن ل٘وت   ،ؿك ث٘

ـاّبٕ   ًوبمؿ ٖ هٍ َٓك هخبلٖ ل٘جٖ كا هتوخل  كٌـٖ هكا هِبّـُ  ٍ ٓو

ٍ آًضوِ   ُوٌَؿ ٖ ها ك ٗب ل٘لُ ،قل٘ب ،ؿك هقبم َّك ،هلكَ  ًٍٚ عٌٖ ام

ـٖ هكا هلكٖ عبهل ٍعٖ  ٌـ٘ثٖ ه  كالهٖ ه٠ٌوَم  ،ٌَُؿٖ هٍ آًضِ  ؿًا

ت  ًـ هت٤بل ٗب كتبثٖ ؿك ٓغ٘فِ ًا ـٍا وت  آ ٍام ٛلف ؽ ى ام اهَكٕ ًا

ـا ثب ٍٕ ؿك  ـاكؿ ) ى هِوبككت  آكِ ٍلٖ ؽ ْ ًو ، ة1391ي، ٘ٓوـكالوتأل

٠ًول ثوِ ٣وبلن ُوْبؿ  ثوب       ٍرْٖ :ؿٍ ٍرِ ؿاكؿًجٖ  ؽ٘بل(. 401ّ

تِ ٍ َٓك  هغٌَى ؽبكرٖ ثِ  ـ ٖٗ ه ى اكتقبآعي ؿُا ٍ گوبُ ام   ،بثو

ٖ   گلؿؿٖ ه٠ًل ثِ ثبٛي ٣بلن ل٘ت عبٓل   ٍ َٓك  اهل ه٤قوَل ؿاؽلو

 (.785ّ ،2د الف،1381 ي،٘)ٓـكالوتألْ گلؿؿٖ هى ًبمل آثل 

بى ب ،قَُ ؽ٘بل اًٌ ًَا مٗبؿٕ ؿك ؿكل ه٤بًٖ ل٘جٖ ِث ٣لوت   ّٕب ٖٗت

بٖٗ تجـٗل َٓك ؿك قَُ ؽ٘بل ثوِ ٓوَك ٣قلوٖ ٍ ثول      ًَا تزلؿٍ ؿاكؿ ٍ ت

ي قوَُ هغٌوَى ٍ هتؾ٘ول ٍ     ،ىآ٣كي  ِث ٣لت ٍرَؿ ٣القِ فاٖت ٘ث

ٖ  .ؿاكؿكا ه٤قَل  ـ ٖ اهوَك ه٤قوَل كا تؾ٘ول هو     ،لقا قَُ ؽ٘بل ًجو  ٍ ام كٌو

َاـًٖ هتؾ٘ل كا ه ٛلف ؿٗگل اهَك ـ. قَُ ت وت ٍ   ،ؽ٘بل ت٤قل كٌ هزلؿ ًا

ت َٓكٖت ؿٗگلٕ ٣قٖل ِث قَُ ٣قول هوب   ام َٓكٖت  كِ ؿك قَُ ؽ٘بل ًا

تقبل ه وت.    بـثٖٗ ًا وِل ًونٍل ًا ًٌل ٌِل ٤َٓؿ ٣كوي  ًل پوي هوب    . ؿك 

عكوبٗتٖ هخوبٖل هٜوبث  آى ؿك     ،ن٘كٌو ٖ ّلگُب َٓك  ٣قٖل كا تَٔك ه

ٍاق٢ ه ٍ اگل ٍرَؿ َٓك  ؿك ٣وبلن ؽ٘وبل ام قوَُ عوي      َُؿٖ ؽ٘بل هب 

ًَوِ   ّووبى  ؛گولؿؿ ٖ گلؿؿ ٍ ؿك عي َٓكٖت ؿك ؽبكد هتوخل ههٌف٤ل  گ

ٍـً هت٤بل ه ـا ولا ًوَٗب   » ـٗفلهبٖ كِ ؽ وب ِث ٍ ام  (17)هولٗن:  « فتوخل ْل

ًوٚ ُوؾْ    ي ٣بلن َت ل ٍ هالئكِ ؿك ٗا ي قج٘ل كٍٗت َٓك  رجل٘ئ ٗا

ـٖ ًجٖ ه ٘ي، ) ثُب  .(365ّ، 9د ،1382ٓـكالوتأْل

َكٕ عبٓول  عقبٗ  ؿك ٣بلن هخبل ام ٛلٗ  كِف ه٤ٌوَٕ ٍ ٓو  

ٌبى ؿك ٣بلن ؽ٘بلگلؿؿٖ ه َاى ٟبّلٕ ًا ـام هٌجو٢ كِوف     ،. ع ّلكو

فوٖ٘ الْوٖ ً٘ون هٌجو٢ كِوف       ٍ تزلوٖ ٍ  گلؿؿٖ هٍ ؽ٘بلٖ  َٓكٕ

ِ  ،. كِوف گلؿؿٖ هه٤ٌَٕ  ل ٘و ب لٗو ًوبهٌت٠ل   ٕن٘و ؿًوت آٍكؿى ص   ثو

ت  ٕن٘آى ص ِٕف َٓككهٌجَ  ثِ ًبثقِ كا گٌَٗـ.  ِ ؿك ٣وبلن  كًا

َاى ؽوي عبٓل ٗهخبل ام ٛل ت ٍٗ ٣لت آى ا َُؿٖ ه  ع ِ كو ي ًا

ت ًٖفي ف  ،ي ٍعوـ  ً٘في ؿك ٣و ٖ ٤ٌٗ ؛فاتْب ًو٢ ٍ ثٔل ٍ ُن٘ ًا

ت ًٗت ٍ اّب قَُ ّٔو ٌٌوـُ ٍ ُوًٌَـُ ٍ صِوٌـُ ٍ    ِ٘ ثكو ي ًفي ًا

تك لوي  ٕ  هِبّـُ ثٔول ٗگبُ ثل ٛل ،ٕبُفِ َٓككپي ه ؛ٌٌـُ ًا

ت ٍاق٢  ِٖ الجتِ ؿك ه٤ٌك ،ًا ت.كٍ  ١ًَ كِوف ٗوب ؿك    يٗا بك ًفي ًا

ت اهَك ٍ ٗوب ؿك اهوَك ل٘لؿً٘وَٕ     َُؿٖ هكِ كّجبًِ٘ ًبه٘ـُ  ،ؿًَٕ٘ ًا

ت وت ) كِ ؿك اٗوي ٓوَك  ه٤تجول     ،ًا ْ ًا  ،1د ،1386 ي،٘ٓوـكالوتأل

ن ال٤لِ٘ عبٓل ام تزلٕ كِف ه٤ٌَكاهب  .(254ّ  ٍن ك٘الغ ن٘ب  ًا

ت ٌٖ٘  ٣ٍٗ عقب ٖج٘ل َْٖٟك ه٤بً هلاتوت   ١ًَ كِف ؿاكإ يٗا .ًا

ت  لو  ِكو ًا ثوـٍى   «لُكو قوَُ هف »ؿك  ٖآى ْٟوَك ه٤وبً   ِي هلتجو ٍ٘ا

وت.  بًب ٘ت قك٘هقـهب  ٍ تل گ٘لٕ ثْلُ ِ   ؿك ًا فّوي ام   اٗوي هلتجو

تقبل ٕهٜبلت ثِ هجبؿ ِ  »ؿك ِ عـى ًبهٌوـ ٍ  ك بثـٖٗ ه، ًا  «قوَُ ٣بقلو

ت  ٣ًَٖ َاك ًا َاه٢ ًا َاهو٢ ْٟوَك   ٗو ا ،ِوف كهلاتوت   ِٖ ؿك اؿًكل ي ل

ت  «هلتجِ قلت»ٍ ث٤ـ ؿك  كٌـٖ ه ِ الْوبم ًبهٌوـ ٍ هلتجوِ ًوَم،     كًا

ت» ت ) ِٖ هلتجِ َُْؿ كٍعك «هلتجِ كٍط ًا  (.248ّ  ّوبى،ًا

ِٜ ؽ٘وبل هتٔول    ثِ ٓـكالوتألْ٘يٗكٖ ام هجبعج هْوٖ كِ  ًٍا

ت ،كٌـٖ هكا عل  ىآ وِٜ      هٌئلِ ه٤بؿ ًا ًٍا كِ ؿك قوَى ٓو٤َؿ ثوِ 

ٌبى ٍ  قَُ ؽ٘بل بًا ًَا  .گلؿؿٖ هتفٌ٘ل  ،ىآٍٗوُ  ّٕب ٖٗت

ٌبى ؿاكإ  َالن ٍرَؿٕ ؿك قوَى   ًِٔ ًِئًا َاما  ٣ اؿكاكٖ ثِ ه

ت  وتكوبل روَّلٕ ٗبفتوِ ٍ     ًٍنٍل ًا ـ ٖ هو ثِ ٗبكٕ آًْب ًا و ًَا ثوِ   ت

اٗوي ًِوئب     ثوب ٗوبكٕ ام   ٓـكالوتألْ٘ي .ًْبٗت ؿك قَى ٤َٓؿ ثلًـ

ْ كٌوـ ) ٖ هو اؿكاكٖ ه٤بؿ كا ً٘ن تَر٘وِ   ، 2د ،الوف 1381 ي،٘ٓوـكالوتأل

ِ  ،ؽ٘بل ٓثلإ قَ (.576ّ كون ٍروَؿ    ٗوب ؿًوت   گٖروبٍؿاً  ٕا گًَو

ت كِ ًفي  ام ثـى قبئل هٌتقل ٌبى ثب علكوت   الحذوث جسمبنیةًا ًا

 قَُ ً٘ون ٠ً٘ول   يٗا ثب هلگ ثـى، .بثـٖٗ هرَّلٕ ثِ اٗي تزلؿ ؿًت 

ٌبى ثب قَُ ؽ٘وبَل  . ؿّـٖ هكا اؿاهِ  ٣ًَٖ مًـگٖ هٌتقل قَُ ًبٛقِ ًا

َاّـٖ هّلصِ  تْب كٌـٖ هكا تَٔك ٍ اؽتلا١  ؽ ثٌو٘بكٕ ؿك  ٍك آٍ اهَك ُا

 ى ٓوَك آهگول اٌٗكوِ    ،َُؿٖ هعبٗل  ثِ عٌت توخل فٌّٖ ،ثبٌَٛ
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ثلكوِ ًونؿ   و ؿك ٣وبلن ٣و٘ي ًٌ٘وتٌـ      هَرَؿ ًٌ٘تٌـ ٍ عبٗل ًنؿ عي

ـ   هتأكـؽ٘بل ؿك فّي ثب ٍرَؿ ٤ٗ٘ف ٍ ل٘ل ٍ ثوِ ّوو٘ي    ٍروَؿ ؿاكًو

٣لوت تَروِ    ثِ ،نٗثلٖ هگًَِ كِ ام اهَك ٣ٌٖ٘ لق   ىّوب ىآ٣لت ام 

َالل عٌٖ، . اهب ؿك كٍم ق٘بهت امآًزبكِ ًفي ثلؿٖ ًو لق  ًفي ثِ ُ

ت ٍ ثبٛيآؿًَٕ٘ ٍ  ّٕب هِغلِهزلؿ ام  َاى ًا ى هكِوَف ٍ  آ حبك ع

تآٍ ٣لن  ٟبّل ٍ ٍروَؿ، ل٘وت ٍ    لق  ثل عٌوت ْٟوَك   ،ى ٣ٌٖ٘ ًا

ت ُْبؿ   (.538ّ ،9د ،1382 ي،٘)ٓـكالوتألْ ًا

ت كوِ ؿك قوَى ٓو٤َؿ ٍا كا ثوِ هلاتوت ثلتول        بى ًا ي ٣ول اًٌ ٗا

ُ ؽَؿ كًبـًٖ ه ت ٍ ّلكي ِث ٣لن ٍ ٣وَل ًبمـً . رناء، ًفي ٣ول ًا

ٍ ّلكي ِث ت  ت، هغَِك ه ًا ٖ كِ كٌت كلؿُ ًا . َُؿٖ َٓك  هلكبت

وت، ٍ     ًب َٓك  ّلكي ؿك آؽل  ًت٘زِ ٣ول ٍ لبٗوت ف٤ول ٍا ؿك ؿً٘

َاؿ٘ َٓك ثلمؽ ،هلكب  ًفي ْ  ؛ ٍ ِث ت٤ج٘ول ُولٗف   اـًِ ٘ه  ي٘ٓوـك الوتوأل

ِ، ٍ الولكب   للولكب  مستتبعةاأل٣وبل » ر ب َث ـً٘ لأل٣وبل  مستتبعةفٖ ال

رِاآلخزة  فی ٘ي،  «َث  (.965، 2ّد ،1386)ٓـكالوتأْل

٘يام ٠ًل  ـ، اگل  ،ٓـكالوتأْل قٜب١ ٗبث َٕ ًا ى ؿً٘ ي ـث ُ ًفي ام ٗا ّلگب

ـ هقبم ٣قل هزلؿ ه وي  بـثٖٗ ام كبهالى ؿك ٣لن ٍ ٣ول ثُب ًَوِ   ٍ اگل ٗا گ

َا١ ِث عٌت للجِ ـ ٍ ام اؽتالف ًا وب      ًجُب َال ٍ تٔوَك آًْ هلكوب  ٍ اعو

ـ  َٓكٖت ِث و تِ ثُب َا١ اؽلٍٕ ؿُا جت ثب ًا هقوبم هخوبٖل اؽولٍٕ     ،كِ هًٌب

٘ي، ) بـثٖٗ ه ى(. 82ّ، 9 د ،1382ٓـكالوتأْل وت   ّٕب ـث اؽلٍٕ هًٌب

ى ت، ـث ًب ٕ ّب اؽال  ًفَى ٍ هلكب  آًْ وجبط ٟاللوٖ ٍ    ٕ اؽولٍ ام ُا

ثوـٍى   ،فب٣ل٘وت رْوب    ى ًفَى ِث هزولؿ آهخبٖل عبٓل ام  ّٕبِ ًٗب

ت ٘ي،  هـؽل٘ت رْب  قبثل٘ت ًا (. 574ّ ،2د ،الوف 1381)ٓـكالوتأْل

ٌتآالجتِ ؿاك  ثلكِ ُبهل ؿٍ ٣بلن ٣قلوٖ   ؛ؽل  هٌغٔل ؿك ٣بلن ٣قل ً٘

كٕ ٍ رغ٘ن  ي ٣بلن هخبٖل ِث ٣بلن ٤ً٘ن ًَ ت كِ ٗا كٕ ٍ ٣بلن هخبٖل ًا ًَ

ي اآ. ٣بلن گلؿؿٖ ٟلوبًٖ تقٌ٘ن ه ًوت ٍ  ؽل  هت٤ل  ِث كبهل٘ي ٍ هقل٘ث

 ٕ وغبة ٗوو٘ي ٍ       ،اهب ٣بلن هخبل ٤ً٘ن ًوَك هت٤لو  ثوِ هتًَوٜ٘ي ام ٓا

ت ق٘بء هلؿٍؿ ًا ٟلوبًٖ هت٤ل  ِث ُا ـاى ٍ رٌْن   .٤ًبؿتوٌ

عبف٠وِ ؿك پ٘ولٕ ٍ تَر٘وِ     ٣الٍُ ثل هٜبلت هقكَك، تَرِ٘ ثقوبء 

ٍاى ٌُبؽتٖ ٗب علكب  ٍ اتفبقب  ٍروَؿ ؿك ٣وبلن رٌووبًٖ     هٌبئل فلاك

َاىٖ ًوگًَِ پبًؾٖ  كِ ّ٘ش ت ت ً٘ن ثب تَروِ ثوِ تزولؿ     ثلإ آى ؿُا

 (.1385 عج٘جٖ،) لؿ٘گٖ هقَُ ؽ٘بل َٓك  

٘بل4 ُ خ گب عبى . جٗب ٌبظٖ در ًا  ٍ صؼَد ًسٍل لَض در ؼ
ٌبى ًِ ًِئِ قجل ام ؿً٘ب، ؿك ؿً٘ب ٍ ث٤وـ ام ؿً٘وب    ٓـكالوتألْ٘ي ثلإ ًا

ت ٍ ثلإ احجب  ًِئ وتٌبؿ   افالٛوَى قجل ام ؿً٘ب ثوِ كوالم    ٔقبئل ًا ًا

ِ « ب قجول عوـٍث الجوـى   ٘و ًَوب ٣قل ك اإلنسکبنیة للٌفوَى  » رٌتِ:  ٍ ثو

ٌبى قجل ام عـٍث ثـى ٕا ًغَُ ؿك قوَى ًونٍل    ،ٍرَؿ ٣قلٖ ثلإ ًا

ٍ  ثِ قـٗن ثَؿى ًفي قبئول ًٌ٘وت   ٓـكالوتألْ٘ي. الجتِ َُؿٖ هقبئل 

ت. الجتوِ   ؿك هلاتت ٣لن كَى ٣قلٖ ثِ تٌْب ٍ ق٘ب ٍ قـك الْٖ قبئل ًا

 «تَْٔنٕٗو آؿٓمٓ هٙيْ ُْٟٔوَكِّٙنٕ فُكِّ ٖ هٙيْ ثٌٓٙ كأَؽَقَ كٓثٍٜٓ إِفْ »ُلٗفِ ٔ ٍا ثِ آٗ

بكُ  (172: )ا٣لاف اقلاك ثِ كثَث٘وت الْوٖ كا ثوِ مهوبًٖ كوِ       ُ ٍكلؿُا

ِبى ثَؿًـ پِتآؿم ؿك  ثٌٖ ـ ٖ هو ًٌجت  ،پـكًا كوِ آًْوب تٔوـٗ      ؿّو

ٌوبى ؿك ًِوئِ       ُ ٍكلؿ ثلٖ گفتٌـ. اٗي اؽق ه٘خب  ؿاللوت ثول ٍروَؿ ًا

ثوِ   ٓوـكالوتألْ٘ي  (.273ّ ، 9د ، 1382 ي،٘)ٓـكالوتألْ قجلٖ ؿاكؿ

ٍاٗتٖ تٌبؿ رٌتِ ٍ  ُ٘ؼ ٓـٍ  اعتمبداتام كتبة  ك إى : »ـٗو گَٖ هًا

، فأًٜقْوب  المقذسکة المطهکزة  الٌفوَى   ّٖو  ٖأٍل هوب أثوـ١ اهلل ت٤وبل   

ِ  كـُ، حن ؽل  ث٤ـ فل٘ثتَع  (.47ّ ،  1414ٓوـٍ ،  ) «ًبئل ؽلقو

ـا١  ًـ اث ـٍا ل٘ي ص٘نٕ كِ ؽ ـ    ّٕوب  ًفي كلؿٍا  ،پوبل ٍ هقوـى ثَؿًو

ٍ  پي ى آث٤وـ ام   ًوپي  ،گَٗوب كولؿ   آًْب كا ثلإ ُْبؿ  ثِ تَع٘وـ

ُ٘ؼ ٓوـٍ   اٗي هٜلت كا ام  ٓـكالوتألْ٘ي. ًبٗل هؾلَقبتَ كا آفلٗـ

 (.399ّ، 4د، الف1391 ي،٘ٓـكالوتألْكٌـ )ٖ هًقل 

َاما  ٓـكالوتألْ٘ي ؿً٘ب ٔاهب ؿك ًِئ َالن ٍروَؿٕ كوِ ؿك     ثِ ه ٣و

ٌُبًٖ ام ٣وبلن ٣قول، ٣وبلن ؽ٘وبل هٌفٔول ٍ ٣وبلن ٛج٤٘وت         ٌّتٖ

ٌبى ُولؿٖ هثل ٌبى كا ثبلقَُ ؿاكإ ؿك ًا َا اٗوي   ٌُبًٖ ً٘ن، ًفي ًا  قو

ـ كِ ثِ تلت٘ت هلاعل تكبهل كا ام ٣بلن ٛج٤٘ت ثِ ٣بلن ؽ٘وبل  هٖ ٍ  ؿًا

ِ  .كٌـٖ هًپي ثِ ٣بلن ٣قل ٖٛ   ى ٛج٤٘وت آ هجوـأ عوي كوِ    ًِوئ

ت ٍ  ت آى ًفي هجـأكِ  ،تؾ٘ل قًَُا ى آ هجوـأ كوِ   ،ت٤قول  قٍَُ  ًا

ت ل  ،٣قل ًا ـإ ٍرَؿ ٍ ٍا ٌبًٖ ؿك اثت ٌبى ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ًفي ًا ؿك ًا

ّلصوِ ٍروَؿٍ ثوبلقَُ     ٍ گبًِ ثبلقَُ ثوَؿُ  ب  ًِئؿك اٗي ًِ ؽلقتَ

ت ـا   ٍرَؿٍ صِّل ى ًٌ٘ت.آ رن عَٔل تـكٗزٖ ٕا صبكُ ًا ؿك اثتو

كووبالتَ ثبُوـ ٍ ام   الغَٔل ؿك آل ٍرَؿ ٍ  ثبلقَُ ثبُـ ثبٗـ هتـكد

ام ًِوئب    ٕا ًِئِتلقٖ ٗبثـ. ؿك ّل  پبٗ٘ي ثِ ثبال ٍ ام ٤ٗ٘ف ثِ قَٕ

ـاؿ ٍ كوووبل      ًووِ ووت٤ ووت كووِ قووَُ ٍ ًا ؿاكؿ گبًووِ ً٘وون هلاتجووٖ ًا

 (.318ّ ،9د ،1382 ي،٘ٓـكالوتألْ)

ٌبى ام ثـٍ تَلـ كَى ٛج٤ٖ٘ كا ٍ  ٌبًٖ كا ٛوٖ   زبًٗتـكًا ؿكرب  ًا

توب ثوِ كوَى ًفٌوبًٖ      ٘ف گِتِٓبف ٍ لٜ رَّلٍ فكُ فكُ ُ ٍكلؿ

گ٘ؾتوِ ُوـى ؿك كٍم     .ثلًـ ٌبى ًفٌبًٖ اؽلٍٕ كِ ٓوالع٘ت ثلًا ًا

وت     ق٘بهت كا ؿاكؿ ٍ ؿاكإ ا٣٘بٕ ًفٌبًٖ ٌوبى ؿٍم ًا ت ٍ اٗوي ًا ًا
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ٌبى ٣قلوٖ   كًـٖ هثِ كَى ٣قلٖ  زبًٗتـكًپي ام اٗي كَى ً٘ن  كِ ًا

ت )ؿاكإ ا٣٘بٕ ٣قلٖ   (.273ّ  ّوبى،ًا

ت، ٓـكالوتألْ٘ي آفلٗوـُ   ًفَى امآًزبكِ ثلإ ثقوب  يٗا ه٤تقـ ًا

ـ ُـُ ث٤وـ ام   ثوَؿُ ٍ  ؿك اٗوي ٣وبلن ؿك للثوت ٍ هٌوزَى     ؿك ًو٘ل  ،ًا

 ٍ ّوِ٘وِ ثوِ ؿًجوبل ثبمگِوت ثوِ آول        هفبكقت ام ثـى ثبقٖ ثوَؿُ 

ت. ثلؽٖ ام آًْب ٍ ثلؽٖ ؿصوبك   ه٤ٌن ،ث٤ـ ام هفبكقت ام ثـى ؽََٗ ًا

وتٌبؿ   ُو٘ؼ ٓوـٍ   ٖ ام ثوِ كالهو   ٓـكالوتألْ٘ي. گلؿًـٖ ه٣قاة  ًا

ًْب ؽلقت للجقبء، ٍ لن تؾل  للفٌبء لقَلِ: هوب  ا ّبٖ فٍ ا٣تقبؿًب » :كٌـٖ ه

ؿاك. ٍ أى  ٖؽلقتن للفٌبء ثل ؽلقتن للجقوبء، ٍ إًووب تٌقلوَى هوي ؿاك إلو     

ٍاط ف ـاى  ٍٖ ف غزیبةب ٘الـً ٖاألك ًْوب  ا ّوب ٖ فو ا٣تقبؿًب  ٍ .مسجونةاألث

ـاى، فْ ٓوـٍ ،  ) «میعمکة و میهکب معذبکة   ، هٌْب ببقیة ٖإفا فبكقت األث

 (.399ّ ،4د، الف1391 ي،٘ـكالوتألْ؛ 47ٓ ، ّ 1414

ووت كووِ ؿك عووَمُ  ّٖٗووب رٌجووِؽالق٘ووت ؽ٘ووبل ً٘وون ٗكووٖ ام  ًا

ٌبى وت.   ًا اهوَكٕ ؿك ؽ٘وبل هتٔول، ثولإ      ؽلو   ٌُبًٖ هٜولط ًا

ت، اهب  ثلإ ٣بكف ا٣تقبؿ ثِ ؽالق٘وت   ٓـكالوتألْ٘يّوگبى هٌ٘ل ًا

هوب ٗكوَى    ال٤بكف ٗؾل  ثبلْوِ»: ـٗگَٖ هٍ  د ؿاكؿؿك ٣بلن ؽبك ؽ٘بل

رَؿ ْ  «فٖ ؽبكد هغل الْوِ لِ اَل ؛ 314ّ ،ة1391 ي،٘)ٓوـكالوتأل

الهٖ ًفي ؿٍ ١ًَ  (.317ّ، 1د ،الف1383ّوَ،  ام ٠ًل عكوبٕ ًا

ِٜ ّبٕ ثٖ ف٤بل٘ت ؿاكؿ. ٣ًَٖ ف٤بل٘ت وت   ًٍا  ،ٗب ف٤ل قَ٘هٖ ًفوي ًا

ِٜ كِ ّ٘ش ٍ اهول ٓوبؿكُ ٍروَؿ     ،ث٘ي ٓبؿككٌٌـُ ٤ٌٖٗ ًفوي  ٕا ًٍا

ووت. ًوو١َ ؿٍم    ـاكؿ ٍ ه٤لووَم ثبلووقا  ٍ ثووبل٤لٕ ؿك آى ٗكووٖ ًا  ًوو

آى ه٤لَم  كِ ؿك بثـٖٗ هام فّي تغق   كِ ؿك ؽبكد ًفي ّٕب ت٘ف٤بل

ووت )ثبلووقا  ٍ ثووبل٤لٕ هتفووبٍ   هجووبًٖ (. 1381 هغقوو  ؿاهووبؿ،ًا

ٌبى قوَُ   تزولؿ ٌُبؽتٖ ؽالق٘ت ؿك عكوت هت٤بلِ٘، تزولؿ ًفوي،    ًا

ٍ هخل ا٣لٖ ثوَؿى   ٍ ثٌبٛت ًفي ثَؿى، ربه٤٘ت ؽ٘بل، فب٣ل ٣لوٖ

ت )آى  تخٌبًا  (.1395ٖٗ ٍ ّوكبكاى، ًا

َاة ن ٗكٖ ام  بٗكٍُ  ؽ بً٘ ًَا ت كوِ تفٌو٘ل   ّب ٖٗت بًٖ ًا ٕ ًفي اًٌ

ت. ٘ي آى ام ٛلٗ  ؽ٘بل ًا تقبل كٍط ثؾبكٕ ام ٟبّل  بٗكُ ٓـكالوتأْل كا ًا

ي ٗب  غجبى اللٍط هي ا»ِث ثٛب يل٠بّل إٖل ًا كوِ   . ٌّگبهٖؿاـًٖ ه« الجٛب

ت ًفي هتَقف  ٢ ثلٛلف گلؿؿ،  گلؿؿٖ هف٤ب٘ل ًَا ٍ ًفي فلالت ٗبـث ٍ ه

َٕا      اتٔبل ًفي آهبؿُ ل ًفٌوٖ ٍ قو َّا ل ٣قٖل ٗب اتٔبل ثوِ رو َّا ِث ر

ِٗ جب٣ٖ ؿك ثلامػ ٣َل ي َٓك ؿك  .بـثٖٗ ه اًٜ بٖٗ پقٗلٍ ٗا ًَا ثلؽٖ افلاؿ ت

ـ. ؿك ٌّگبم ن ؿاكً ـاكٕ كا ً٘ ب ام ًقٍَ  ٘ث ضِ ؿك آًْ ل، ًآ َّا اتٔبل ِث آى ر

ت ً٘ب ٘ي، كٌـ )ٖ هكا قجَل  َٓك ُا (. 781ّ، 1د ،الف1381ٓـكالوتأْل

بى  َاة، اًٌ َاـًٖ هؿك ؽ ى ُؾٖٔ ؽَؿ كا تَٔك كٌوـ ٍ عتوٖ آى كا    ت ـث

ب. ًفوي  َاى ٍ ككَؿ آًْ ؿى ع ـ، ثب ٍرَؿ ت٤ٜ٘ل َث ٖ  اعٌبى كٌ فاتوِ   فو

ي ٣بلن كا ثب هغًٌَب  لبٗت ـ ٖ هو ؿكل  كال رنٖئاؿ ام ٗا ٍ ؿك آى  كٌو

ل  كٌـٖ هتٔلف  ـأ ٍ آى ٓا َٕ ٍ هج َاى ؿً٘ ون   آع ت ؿك هولگ ً٘ ى ًا

ت ) ي صٌ٘ي ًا ٘ي، ٗا  (.327ّ ،ة1391ٓـكالوتأْل

 گ٘رٕ ٘جًِت
الهٖ ربٗگبُ ٣بلن ؽ٘بل، ًٌجت ثِ ؿٗـگبُ ٣لفوبًٖ ٣لفوب،    ؿك فلٌفِ ًا

ٍاق٢ ُـُ ٍ  گبّٖ ًوبگنٗل ام پوقٗلٍ ٍ تَر٘وِ     ٓـكالوتألْ٘يهغفَل 

وت. ؿك عوَمُ       ثوب ثْولُ   ٠ًبم فلٌوفٖ ؽوَؿ   گ٘ولٕ ام ؽ٘وبل ُوـُ ًا

ثِ ٣لت لنٍم ًٌؾ٘ت ه٘بى ٣لوت ٍ ه٤لوَل، ًوبگنٗل ام     ٌُبًٖ ه٤لفت

َاى ثِپقٗلٍ ٣بلن ؽ٘بل هٌفٔل  ِٜ ه٘بى ٣بلن ٣قول ٍ   ٣ٌ ًٍا ٣بلوٖ 

لف ثِ اؽي هوك كِ كاثِٜ َٛلٖ ٍ تِك٘كٖ ٛج٤٘ت َالن كا ام ُا ي ٣

ت. اٗي ٣بلن ثلؽٖ ًبمؿٖ ه ٣بلن هبؿٕ ام رولوِ   ّٕبٖ وگٍٗ، ُـُ ًا

تِ ٍ ثلؽٖ  ٣بلن هزلؿ امرولِ تزولؿ   ّٕبٖ وگٍٗتقـك ٍ تزٌن كا ؿُا

ٍال ٍ ًبثَؿٕ، هغٖ، ٣ـم علكوت ٍ مهوبى ؿك    ت٘ف٤ل ام هبؿُ، ٣ـم م

ـا٣ٖ ٍ ت. آى، ًب هتٌبّٖ ثَؿى، اث  ثـٍى هبؿُ ٍ هـ  ثَؿى كا ؿاكًا

ام عول هٌوبئل    ٓوـكالوتألْ٘ي ً٘ن ّلگبُ  ٌبًُٖ ه٤لفتؿك عَمُ 

وت.  كولؿ ٣برن هبًـُ، كٍٕ ثوِ ًوَٕ ؽ٘وبل     ه٤لفتٖ تًَٚ ٣قل ُ ًا

ٌوبى   ثوِ هقوبم تزولؿ     الحکذوث  جسکمبنیة ّلصٌـ ٍا قبئل ثِ كً٘ـى ًا

ِٜ علكت رَّلٕ ًٍا ت ٣قلٖ ثِ  اهب ؿك ت٤بل٘ن  ٍ ؿك هَكؿ كبهالى ًا

ن ل٘وت ؿك  ؿٌٖٗ ام رولِ ؿكل ٓفب  تِوجْٖ٘ الْوٖ، هِوبّـُ ٣وبل    

ـاّبٕ ٣بلن هلكوَ   ـاكٕ ٍ توخل َٓك هخبلٖ ل٘جٖ ٍ ٌُ٘ـى ٓ ثول   ث٘

ٍ عل هٌئلِ ه٤بؿ رٌوبًٖ ٍ تَرِ٘ ه٤بؿ هتًَٜ٘ي ام ؽ٘بل ثْولُ   ًجٖ

َاكُ ربٗگبُ ثلتل ؿك ٠ًول ٍا ام آى ٣قول ثوَؿُ ٍ ه٤وبؿ     لؿ٘گٖ ه . اهب ّو

ٌتِ ت. ثِ ٠ًل  هقلث٘ي كا ؿك ٣بلن ٣قل ؿًا ـ ٖ هًا ٓوـكالوتألْ٘ي   كًو

٣٘ي اٌٗكِ ّن ثِ ًگبُ فالًفِ ٍ ّن ٣لفوب ؿك عوَمُ ؽ٘وبل تَروِ     ؿك 

تِ ـ      ،ؿُا ٌتِ اٗوي ؿٍ ًگوبُ كا ام ّون تفك٘وك كٌو ًَا  ؛ٍلٖ ثِ ؽَثٖ ًت

ٗوب هوبفَ  آى؟ اٌٗكوِ ثلؽوٖ      اٌٗكِ ؽ٘بل كا ثبٗـ هبؿٍى ٣قل ًِبًـ ٍ

   ٍ ِٜ ٣قول قبثول ؿكل ًجوَؿُ  ًٍا تٌْوب ام كُا ؽ٘وبل قبثول     عقبٗ  ثِ 

ت ـٖ ًو ،ؿًت٘بثٖ ًا ًَا وتِ     ت وبكُ ؿُا ثِ ربٗگبُ هبؿٍى ٣قلٖ ؽ٘وبل ُا

ٖ  اثيؿك ٣لفبى  ؽَٔٓبًؽ٘بل ؿك ٣لفبى  كًـٖ هثبُـ. لقا ثِ ٠ًل   ٣لثو

َارْوِ    هتأحل ٓـكالوتألْ٘يكِ  ام آى ثَؿُ، ثب ؿقت ثِ٘تلٕ ثب ؽ٘وبل ه

ـا كلؿُ ٍ ثِ ت٤بكٗبتٖ هبًٌـ  ت. ٓـكالوتألْ٘يپ٘  گلفتبك ًِـُ ًا
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 .ٓـكا ، ثٌ٘بؿ عكوت اًالهٖتْلاىهقَٔؿ هغوـٕ، 

 ، تغق٘  ٍظ٘تٔغ، الحکوة الوتعالیة فی االسفار العقلیة االربعةد، 1383 ،ووووو 
 .تْلاى، ثٌ٘بؿ عكوت اًالهٖ ٓـكا هقـهِ هقَٔؿ هغوـٕ،

، تٔغ٘ظ، تغق٘و  ٍ  یة االربعةالعقلالحکوة الوتعالیة فی االسفار ؿ، 1383 ،ووووو 
 .ثٌ٘بؿ عكوت اًالهٖ ٓـكا، تْلاى اكجل كُبؿ، ٣لٖ هقـهِ

ٔ هؤًٌو  ،تْلاى هغوـ ؽَارَٕ،، تٔغ٘ظ ٣اكَٛ وبف ؿشحّو.، 1383 ،ووووو 
 .تغق٘قب  فلٌّگٖ هٜبل٤ب 

تْولاى،  ، ٍ هقـهِ ًزفقلٖ عج٘جٖ  ٘تغق تٔغ٘ظ، ،اِغ٥ت ح٥ٔفبت، 1386 ،ووووو 
 .ثٌ٘بؿ عكوت اًالهٖ ٓـكا

  ٘و تغق ،ظ٘تٔغ، سػبئُ فّؼف٣ )اِحى١ٕ اِعشؿ٥ٝ( ٔزٕٛعٝالف، 1391 ،ووووو 
 .، ثٌ٘بؿعكوت اًالهٖ ٓـكاتْلاى آغل ؿاؿثِ، ٍ هقـهِ

ذة، 1391 ،ووووو  ٝ   اِـٛٞا تغق٘و  ٍ  ، ظ٘تٔوغ  ،اِشثٛث٥ٝ ف٣ إِٙـبٞذ اِؼـّٛو٥
ؿٍم، تْلاى، ثٌ٘وبؿ عكووت اًوالهٖ     سق  ؿاهبؿ، هقـهِ ً٘ـهٜٔفٖ هغ

 .ٓـكا
 .ث٘ـاك، ، قناِحبؿ٥ٝ ع٣ّ ا٥ِٟبت ؿفبءتب،  ٖث ،ووووو 
ؿٍم، قن، كٌگولُ ُو٘ؼ    ، ساالعتمبدات االٔب٥ٔٝ،  1414 ،٣ٖل هغوـثيٓـٍ ، 
 .هف٘ـ

، خشد٘بٔٝ كذسا، «آى ّٕب ت٘ؽالقًفي ٍ »، 1381هغق  ؿاهبؿ، ً٘ـهٜٔفٖ، 
 .30و22ّ ، 28ٍ 

 ا، تْولاى، عشث٣ ٚ ٔالكذس عبِٓ خ٥بَ ٔٙفلُ اص ٔٙظش اثٗ، 1397هلتزٖ، فبٛوِ، 
گبُ آماؿ  .ٍاعـ تْلاى هلكناًالهٖ  ؿاًِ

ِتٖ،  هغوـ ًزبتٖ، ثلكًٖ ثلؽٖ پ٘بهـّبٕ كٍٗكلؿ ًوَٗي  »»، 1390ٍ اعوـ ْث
ٖ ؿك و   ًٌَٕ٘ ، 34ٍ  ،ٔعشفت فّؼف٣، «قَُ ؽ٘وبل  ٌُبًٖ ه٤لفتٓـكٗا
 .84و63ّ 
، «ًوٌ٘ب  ؽ٘بل ؽوال  ام ٠ًول اثوي   »، 1395ٕ ٍ فبٛوِ هلتزٖ، ـهْ افلا، ًزفٖ

 .24و7ّ  ،12ٍ  ،ؿٙبخت٣ ٢ ٔعشفتٞب پظٚٞؾ
 


