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 چکیده

ٝ  پیفذای   اغفبص  اص فّسففی  ٔجبعج ٟٕٔتشیٗ اص شٙبسی ٔوشفت ٔجبعج ٖ  دس وٙفٛ٘ی  هظفش  تفب  فّسفف  ٔیفب

ٝ  فیّسٛفی ٘خستیٗا٘ذ.  پشداختٝ ٘لش ٚ ثغج ثٝ ثبسٜ ایٗ دس ٕٞٛاسٜ وٝ سٚد ٔی شٕبس ثٝ فیّسٛفبٖ  تفذثش  وف

ٖ  ثٝ ٚی. است افالؿٖٛ ثبشذ ٔی فّسفٝ ٌزاس پبیٝ ٘ٛهی ثٝ ٚ ٕ٘ٛد اسائٝ اٖ تغّیُ ٚ ثشٔوشفت رذی  هٙفٛا

 سیفضی  ؿفشط  سا خفٛد  خبص فّسفی ربٔن ٘لبْ تٛا٘ست وٝ است اص ٘خستیٗ فیّسٛفب٘ی، غشة فّسفٝ پذس

ْ  وٝ است ٔسّٕب٘ی فیّسٛف، اششاق شیخ ثٝ ّٔمت سٟشٚسدی، اسالْ رٟبٖ دس یوٙی سٛ ایٗ دس. وٙذ  ٘لفب

ٗ  ِزا. ٘بٔیذ اششاق عىٕت سا اٖ ٚ وشد سیضی پی عىٕب دیٍش ٚ افالؿٖٛ اص پیشٚی ثٝ سا رذیذی فّسفی  ایف

 . ثشخٛسداس٘ذ ثبالیی ثسیبس إٞیت اص ششق ٚ غشة فّسفٝ تبسیخ دس فیّسٛف دٚ

 اشفشاق  عىٕت أبْ ٚ سئیس هٙٛاٖ ثٝ) افالؿٖٛ وٝ است ایٗ ٌشدد ٔی ٔـشط ایٙزب دس وٝای  ٔسبِٝ أب ٚ

ٝ  ثفٛدٜ  ٌفزاس  تفبحیش  (هٙٛاٖ ٔٛسس ایٗ عىٕتثٝ ) اششاق شیخ دس ا٘ذاصٜ صٝ تب( سٟشٚسدی توجیش ثٝ  ثفب  وف

َ  ثشخی دس سٟشٚسدی وٝ سسیٓ ٔی ٘تیزٝ ثذیٗ عىیٓ دٚ ایٗ شٙبسی ٔوشفت ٔجبعج ثشسسی  ٚأفذاس  اطفٛ

ٗ  دس ِفزا . داسد ثسیبسیٞبی  تفبٚت افالؿٖٛ ثب فشٚم دس أب، است افالؿٖٛ ٝ ، ٘ٛشفتبس  ایف  تفبحیش  ثشسسفی  ثف

ٜ  اص اٖ افتشالفی  ٚ اشفتشاوی  ٘مبؽ ٚ اششاق شیخ شٙبختی ٔوشفت اسای دس افالؿٖٛ ٗ  دیفذٌب ٓ  دٚ ایف  عىفی

 . پشداصیٓ ٔی

 .عؼٛسی هّٓ، ُٔخُُ، ٔوشفت، اششاق شیخ، افالؿٖٛ :های کلیدی واشه

 

                                                 
 1دا٘شٍبٜ ثبلشاِوّْٛ ٔذسسی ٔوبسف اسالٔیاسشذ  یوبسشٙبس . 
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 مقدمه

 وففٝ اسففت ثٙیففبدیٗٞففبی  دا٘فف  اصای  عففٛصٜ (epistemology) شٙبسففی ٔوشفففت

 ٚ خفٛد  شٙبخت پی ٘غٛی ثٝ ٕٞٛاسٜ ا٘سبٖ وٝ صشا. داسد ا٘سبٖ هٕش لذٔت ثٝای  تبسیخضٝ

 ثبص یٛ٘بٖ فیّسٛفبٖ ثٝ سا ٞستی اص ٔٙسزٓ تفىش ؿشط وٝ ا٘زب اص. است ثٛدٜ پیشأٖٛ رٟبٖ

ٖ  ایٗ ثٝ ٘یض شٙبسی ٔوشفت پیشیٙٝ، ٌشدا٘ٙذ ٔی ٖ . شفٛد  ٔفی  ٔٙتٟفی  فیّسفٛفب اص ، افالؿفٛ

ٝ  ٘ٛهی ثٝ ٚ ٕ٘ٛد اسائٝ اٖ تغّیُ ٚ ٔوشفت ثش رذی تذثش وٝ فیّسٛفب٘ی است ٘خستیٗ  پبیف

ٖ . وشدٜ است ایفب هّٓ ایٗ دس سا وٙٙذٜ توییٗ ٚ اسبسی ٘م  ٚ ٔیجبشذ فّسفٝ ٌزاس  افالؿفٛ

 ٔجبعفج ، سفبختٙذ  ٔـشط ٔوشفت ٚ هّٓ تغمك أىبٖ ثشای سٛفسـبئیبٖ وٝ شجٟبتی سد دس

ٝ  ثفب  ٚ داد لفشاس  خٛد فىشیٞبی  فوبِیت سأس دس سا شٙبسی ٔوشفت ، فّسففی  ٘لشیفبت  اسائف

 . ٚ ٕٔىٗ دا٘ست ٚ آٖ سا ٘لبْ ٔٙذ سبخت ٔوشفت سا لبثُ دستشسی

، است ٘لبٔی ٚ فشایٙذ وشدٖ ؿی ثٝ ٘یبص عمیمی ٔوشفت ثٝ سسیذٖ افالؿٖٛ دیذٌبٜ اص

ٝ  ٚ پٙذاشت ٔی شذٖ ٚ تغییش عبَ دس سا عسی ادسان ٚی صیشا(. 2، 1374، ٞبّٔیٗ. ٚ)  اٖ ثف

 ِزا، (1396 ٚ 1377، 3د، 1349، افالؿٖٛ، )(941، 1375، ٌٕپشتس) ثٛد اهتٕبد ثی وبٔال

ٖ  ٔوشفت ٚ هّٓ اٖ دس تب سیضد پی فّسفی ٘لبٔی تب ثٛد ایٗ فىش ثٝ ٚی . ثبشفذ  پفزیش  أىفب

 اٚ ٘لفش  دس. یبدآٚسی ٚ ربٚداٍ٘ی ٘ففس سا ٔـفشط وفشد   ، ثذیٗ رٟت سٝ ٘لشیٝ ٟٔٓ؛ ٔخُ

ُ  ٔتوّفك  یوٙی ثبد پبیذاس ٚ حبثت ثبیذ عمیمی ٔوشفت ٔتوّك ٝ  همف ُ ) عفس  ٘ف ، 1373، ساسف

 . (233، 1د، 1388، وبپّستٖٛ، )(192

ٖ  ٔفی  ٚ اسفت  حبثت عمیمت ٚ ٔوشفت وٝ وشد حبثت خٛد فّسفی ٘لبْ ثب افالؿٖٛ  تفٛا

َ  ثٝ ایٙىٝ ٘ٝ ٚ یبفت دست ثذاٖ ٖ  لفٛ ٗ . ٚ) ثبشفذ  ٘سفجی  سٛفسفـبئیب ، (2، 1374، ٞفبّٔی

ٗ  دس ٘جبیفذ  سا عمیمت ایٗ اٚ صهٓ ثٝ اِجتٝ، (19، 1376، ٟٔذٚی) ٖ  ایف  ٞفش  طفیشٚست  رٟفب

 (216ف215، 1د، 1379، ّٔىیبٖ) «ُٔخُُ رٟبٖ» ٘بْ ثٝ دیٍش رٟب٘ی دس ثّىٝ، رست اوّیتی
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 اِجتٝ ثٝ ششؿی وٝ فیّسٛف اص ٞٙفش  اسفتفبدٜ وٙفذ ٚ سٚ  دیبِىتیفه سا ثفٝ وفبس ثٙفذد       

 . (77، 1389، ثٛسٔبٖ، )(105، 1357، یبسپشس)

 ٛستط ثٝ اسالٔی وبٔال ٔتفبٚت ثٛد ثٝ ؿٛسی وٝ فّسفٝ دس شٙبسی أب سیش ٔوشفت

 ٔٙلفش  صیفشا اص ، اسفت  ثفٛدٜ  ٔـشط ػٕٙی ثـٛس دس اثتذا یوٙی. پیششفت اطالعی ٚ تىبّٔی

شفذ ٚ ٔشفغّٝ    ٔفی  فشع ٔتغمك ثّىٝ ٕٔىٗ أشی ٔوشفت ثٝ دستیبثی، ٔسّٕبٖ ٔتفىشاٖ

اٌشصٝ دس ٕٞیٗ عذ ٘یفض  . ٌشت ٔی اطّی فالسفٝ اسالٔی دس ثبة ٞستی شٙبسی ٔظشٚف

اسالٔی خظٛطفب شفیخ اشفشاق ٕٞضفٖٛ ٔجغفج هّفٓ       ٔـبِت اسصشٕٙذی تٛسؾ فالسفٝ 

 . ٔـشط شذ وٝ پبیٝ ٚ اسبس ٔوشفت شٙبسی اسالٔی لشاس ٌشفت.. . عؼٛسی ٚ

 آٖ ٔزذد ٚ دا٘ذ ٔی اششاق عىٕت  اعیبءوٙٙذٜ سا خٛد  سٟشٚسدی اِذیٗ شٟبة شیخ

ٝ  اسفت  ٔب٘فذٌبسی  ٔیشاث ایٗ ایشبٖ اهتمبد ثٝ. (28، 1386، داوب٘ی هجبسی) ثبشذ ٔی  اص وف

 ثشٞبٖ، ایٗ عىٕت. (29_28، 3د، 1380، سٟشٚسدی) است شذٜ ٔٙتمُ ایشبٖ ثٝ دیٍشاٖ

، 1380، سفٟشٚسدی ) دٞذ ٔی لشاس ٔشبٞذٜ ٚ شٟٛد ٚ وشف ٚ هشفبٖ وٙبس دس سا استذالَ ٚ

 وٙفذ  ٔفی  سد سٚشٗ ثشٞبٖ ثب ٕٞشاٜ ٚ استذالِی طٛست ثٝ سا ٔـّك شىبویت ٚ، (32، ، 3د

 . (213، 1د، 1380، سٟشٚسدی)

 عفس ، دا٘ذ ٔی ادسان ٚ هّٓ اثضاس سا عس ٚ همُ، خٛد شٙبسی ٔوشفت سبختبس دس ٚی

ْ  ثٝ سا ٞب ایٗ اص وذاْ ٞش ٚ( 289، 1372، اثٛسیبٖ) ثبؿٗ ٚ كبٞش ثٝ سا ٓ  دیٍفش  السفب  تمسفی

 اثظفبس  ثغفج  دس ٚ( 23، 4د، 1380، سٟشٚسدی، )(289ف288، 1د، 1389، ششیف. ْ) وشدٜ

 اص ٚالفن  ثب ٔـبثمت طٛست دس سا ٔغسٛسبت ٚ ٞستٙذ ٘فس اششاق ٚ عؼٛسی هّٓ ثٝ لبئُ

 . دا٘ذ ٔی عؼٛسی هّٓ لجیُ

، ( 383، 1د، 1380، سٟشٚسدی) وشدٜ تمسیٓ عظِٛی ٚ عؼٛسی ثٝ سا هّٓ سٟشٚسدی

ٖ ، وٙفذ  ٔفی  ثشسسفی  سا هّْٛ ایٗ اص ٞشوذاْ ٚ (111، 2د، 1380، سٟشٚسدی) ٝ  ٕٞضٙفب  وف

ٝ  اص ثیشفتش  عؼفٛسی  هّٓ ثٝ ٚ شٕشد ٔی ثش سا عؼٛسی هّٓ ٔظبدیك  اسد دیٍفش  ی فالسفف
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ٓ  سا خفٛد  ٔبسٛای ثٝ ٔزشدات ٚ خذاٚ٘ذ هّٓ لجیُ اص دیٍشی ٔٛاسد ٚ ٟ٘ذ ٔی  عؼفٛسی  ٞف

 خیبَ ٚ ٚٞٓ، ثذٖ ثٝ ٘فس ادسان عتی اششاق شیخ. (120، 2د، 1380، سٟشٚسدی) دا٘ذ ٔی

  ، 1379، فوبِی) دا٘ذ ٔی عؼٛسی ٘یض سا اعسبسبتٕبٖ ثٝ ٔب هّٓ ٚ دا٘ذ ٔی عؼٛسی ٘یض سا

، 1د، 1380، سفٟشٚسدی ) تظذیك ٚ تظٛس ثٝ، عظِٛی هّٓ تمسیٕبت ثغج دس ٚی. (54، 2

ٓ  ٚ ثغفج  وّفی  ٚ رضئی تظٛسات لجیُ اص دیٍش تمسیٕبت ثوذ ٚ( 489  ٔومفٛالت  ٚ ٔففبٞی

 . (51، 42 ، ، 1380، أیذ) وٙذ ٔی ثشسسی ساٞب  آٖ ٚ پشداصد ٔی

 وشد ثبص فیّسٛفبٖ ٚ ٔغممبٖ دیٍش ثشای سا ساٜ، عؼٛسی هّٓ ثٝ ایشبٖ دادٖ إٞیت 

ٝ  ثفٛدٜ  ٔالطفذسا  رٙفبة  ثش ا  عىٕت ٚ ٔجبعج ایٗ اص تبحیشات ثیشتشیٗ وٝ ٕٞضٙبٖ  وف

 . وٙذ سیضی پی ٔتوبِیٝ عىٕت ٘بْ ثٝ سا رذیذی فّسفی ٘لبْ تٛا٘ستٙذ

  ٓ ، دس ایٗ احش سوی ثش ایٗ است تب ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبعج ٔوشفتی ٞش یه اص ایٗ دٚ عىفی

ٝ  اشفشاق  عىٕفت  أبْ ٚ سئیس هٙٛاٖ ثٝ) ایٗ ٔسبِٝ پبسخ دٞیٓ وٝ افالؿٖٛثٝ   توجیفش  ثف

 ٟ٘بدٜ است؟ (ثٝ هٙٛاٖ ٔٛسس ایٗ عىٕت) صٝ تبحیشی ثش شیخ اششاق( سٟشٚسدی

 اشراق شیخ شناختی مؼرفت آرای در افالطون تاثیر بررسی

 شفٙبختی  ٔوشفت آسای دس افتشاق ٚ اشتشان ٘مبؽ ثیبٖ ثٝ ٘ٛشتبس ایٗ اص لسٕت ایٗ دس

 . پشداصیٓ ٔی سٟشٚسدی ٚ افالؿٖٛ

 فلسفی نظام. 1

ٖ . ثبشٙذ ٔی خٛی  صٔبٖ فالسفٝ ثضسٌتشیٗ اص سٟشٚسدی ٞٓ ٚ افالؿٖٛ ٞٓ  افالؿفٛ

 ٚ ٕ٘فٛد  تبسفیس  ربٔوی ٘لبْ داد ٚ ادأٝ هٕٛٔی افىبس تٙٛیش رٟت سا اٚ ساٜ سمشاؽ اص ثوذ

ٝ  وٛشفٙذ؛  ٔی آٖ تبٚیُ ٚ تفسیش دس ٍٕٞبٖ أشٚص ثٝ تب وٝ وشد سیضی پبیٝای  فّسفٝ  اٌشصف

ٝ  ٘ىفشدٜ  تبسیس ٚ ٘ذاد تشىیُ ٘لبٔی افالؿٖٛ وٝ ٔوتمذ٘ذ ٔتفىشاٖ اص ثوؼی  ٚاسث ثّىف

ٖ ) ٌشفتٝ ثشهٟذٜ ساٞب  آٖ ٘لشیبت تذٚیٗ ٘ٛهی ثٝ ٚ است خٛی  ٌزشتٍبٖ ، 1375، ثٛسٔفب
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، یبسفپشس ، )(62، 1376، ٟٔفذٚی ) ثفبِوىس  دیٍش ثشخی ٚ( 170، 1385، وبپّستٖٛ، )(22

ٝ  تذٚیٙی صٝ ٚ ثبشذ تبسیسی ا  فّسفی ٘لبْ صٝ ٞشطٛست دس ِٚی، (39، 1357 َ  ثف  لفٛ

ٗ  وٝ ثبشذ ٔی ربٔوی ٚ رذیذ،  ٘ٛ ؿشط، وشد سیضی پی ٚی وٝ ؿشعی،  ساسُ ثشتشا٘ذ  ثفذی

 (32ف31، 1382، تسّش) ٘جٛدٜ ٔـشط ٌزشتٝ دس طٛست

ٖ  آٖ غبِت فّسفٝ وٝ شذ ٔتِٛذ صٔب٘ی دس ٘یض سٟشٚسدی، دیٍش سٛی اص ٝ ، صٔفب  فّسفف

ٛ  آحفبس  ثفش  خفٛی  ٞبی  ششط دس ثضسٌبٖ دیٍش... ٚ سیٙب اثٗ ٚ فبساثی وٝ ثٛد ٔشبئی ، اسسفـ

ٝ ، ثٛد٘فذ  ٌشدا٘یذٜ خٛی  هظش سایذ فّسفٝ سا آٖ ٚ وٛشیذ٘ذ ٗ  اص اٌشصف ٛ  ایف ٛ  آٖ ٚ سف  سف

ٝ  وٝ ؿشعی ِٚی شذ ٔی شٙیذٜ ٔشبئی فّسفٝ ثبٞبیی  ٔخبِفت طذای ٝ ، ٌشدیفذ  ٔفی  اسائف  ثف

 فّسفٝ ثب ٔخبِفت ٚ ػذیت وٝ ثٛد هشفبٖ ٘ٛهی ثٝ ثّىٝ، ٘جٛد ٔـشط رذیذی فّسفٝ هٙٛاٖ

 . (63، 1386، یخشثی) پشٚسا٘ذ ٔی خٛد دس سا

 وٝ ششٚعی ٚ ثسیبس اسبتیذ اص استفبدٜ ٚ ثسیبسٞبی  تال  ٚ ٕٔبسست اص ثوذ سٟشٚسدی

، عّجفی ، )(458، 1384، شفٟشصٚسی ، )(12، 3د، 1380، سفٟشٚسدی ) ٘ٛشت ٔشبء فّسفٝ ثش

ٝ  افتفبد  رذیذی فّسفٝ سیضی ؿشط فىش ثٝ، (355، 1386 ٓ  وف ٝ  اسفّٛة  اص ٞف  ٔشفبء  فّسفف

 ثب ٚ (32، 3د، 1380، سٟشٚسدی) ٘جٛد ثٟشٜ ثی هشفبٖ سٚ  ٚ ساٜ اص ٞٓ ٚ وشد ٔی استفبدٜ

، ٔالطذسا ٔتوبِیٝ عىٕت دس ا  تبحیشٌزاسی وٝ وشد اثذام سا رذیذی فّسفٝ ا  راتی ٘جٛى

ٝ  ثفٛد  ٘غفٛی  ثٝ لؼیٝ ایشبٖ ٔٛسد دس صٝ اٌش، ثٛد ٔشبء فّسفٝ اص ثیشتش ٘ٛهی ثٝ  ادهفب  وف

 ٌشتٝ ٔٙتمُ دست ثٝ دست وٝ دیشپبست سٙتی ٚاسث ثّىٝ ٘یست ٔٛسس ٚ ٔجذم وشد ٔی

، 1386، داوب٘ی هجبسی) ثبشذ ٔی خبِذٜ عىٕت ایٗ وٙٙذٜ اعیب طشفب ایشبٖ ٚ سسیذٜ اٚ ثٝ تب

 ثّىٝ  (35ف34 ٚ 29ف28، 3د، 1380، سٟشٚسدی) ثبشذ ٕ٘ی رغشافیبیی اسع داسای وٝ( 28

 ٌشدیفذ  روش اششالی شیخ خٛد صثبٖ اص آٖ دِیُ وٝ است دیٍشی صاٚیٝ اص، آٖ ثٛدٖ اششالی

ٝ  ٔٛسد دس ٘ٛهی ثٝ یوٙی. (19، 1391، شیشاصی) ٖ  آیفب  ایٙىف ْ ، افالؿفٛ  فّسففی  رفبٔن  ٘لفب

ُ  ٔفٛسد  ایٗ دس صیضی خٛد  ایٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ وشدٜ تبسیس ٔستمّی ٝ ، ٘ىفشدٜ  ٘مف  ثّىف

ْ ، اٚسفت  اص ٔب٘ذٜ ثزبٞبی  ٘ٛشتٝ ٔٛسد دس دیٍشاٖٞبی  ثشداشت ثیشتش  ٚرفٛد  اسبسفی  اثٟفب
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 ٔفٛسد  دس ِٚفی ، اسفت  ٔشخض اششالی شیخ فّسفٝ ٔخُ  آٖ ثٛدٖ رذیذ ٚ ٘ٛ اٌشصٝ، داسد

 ٞسفتٙذ  ٔذهی خٛدشبٖ وٝ ؿٛسی ثٝ، است ٚٔشخض ٚاػظ وبٔال، لؼیٝ ایٗ سٟشٚسدی

ٗ  وٙٙذٜ ص٘ذٜ ٚ ٔغیی اٚ ٚ ثبشذ ٔی اٚ اص لجُ ثضسٌبٖ فّسفٝ اص ثشخبستٝ شبٖ فّسفٝ وٝ  ایف

 . آٖ وٙٙذٜ تبسیس ٘ٝ است عىٕت

 شناسی مؼرفت و شناسی هستی پیچیدگی. 2

ٖ  فّسفٝ ثٝ ٍ٘بٞی ثب وٝ است ایٗ ٌشدد روش رب ایٗ دس ثبیذ وٝ ثوذی ٘ىتٝ   افالؿفٛ

 شٙبسفی  ٔوشففت  ٔجبعفج  اص ا  شٙبسفی  ٞستی ٔجبعج وشدٖ رذا وٝ ٌشدد ٔی ٔشخض

 شٙبختی ٔوشفت ٔجبعج ثٝ ثخٛاٞیٓ اٌش، وبپّستٖٛ لَٛ ثٝ ٚ ثبشذ ٔی سخت ٚ دشٛاس ثسیبس

ٝ  داشت تٛلن شٛد ٕ٘ی، ثپشداصیٓ شٙبسی ٞستی ٔجبعج اص رذا، ا  ٝ  وفبٔال  وف  پیفشٚصی  ثف

ٝ  وٝ. . . ٚ یبدآٚسی ٚ ٔخُ ٘لشیٝ ٔخُ. (172، 1د، 1385، وبپّستٖٛ) یبثیٓ دست  ٘فٛهی  ثف

ٝ  ٚ شٙبسی ٔوشفت ٞٓ ٚ پشداخت آٖ ثٝ تٛاٖ ٔی شٙبسی ٞستی دیذ اص ٞٓ ٖ  ثف  دیٍفش  ثیفب

ٗ  ٔفٛسد  دس سا شٙبسفی  ٔوشففت  ٚ شٙبسفی  ٞسفتی  شٛد ٕ٘ی وٝ ٌفت ؿٛس ایٗ شٛد ٔی  ایف

 . وشد رذا ٞٓ اص ٘لشیبت

، ایشبٖ ٔجبعج ثٝ ٍ٘بٞی ثب یوٙی، وٙذ ٔی طذق ٘یض سٟشٚسدی فّسفٝ دسثبسٜ ٘ىتٝ ایٗ

 پیضیذٌی ٞٓ ثٝ شذت ثٝ، اٚ ٔجبعج دس شٙبسی ٔوشفت ٚ شٙبسی ٞستی وٝ شٛد ٔی ٔوّْٛ

، 10 ٚ 9  ، 1385، فّسففی ) اسفت  دشٛاس ٚ سخت، اصٞٓ آٖ ا٘فىبن ٚ داسد ٕٞجستٍی ٚ

ُ  آٖ دس شٙبسی ٔوشفت ٚ شٙبسی ٞستی سبصی رذا وٝ ٘ٛس ٘لشیٝ ٔخُ .(154ف153  ٔشفى

ٝ  ٞستٙذ فیّسٛفب٘ی ٔوذٚد رضٚ افالؿٖٛ ٚ سٟشٚسدی. ثبشذ ٔی ٗ  داسای وف  دس عفبِتی  صٙفی

 . ثبشذ ٔی فّسفٟشبٖ
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 مؼرفت مساله و فلسفه به نگاه نوع. 3

 سا خفٛی   غٓ ٚ ٞٓ تٕبْ ثٝ دیٍش سخٗ ٚ سا ا  ٔوشفتی ٔجبعج ٚ فّسفٝ، افالؿٖٛ

 ٚ وٙذ ا٘ىبس ٚ سد ٔـّك ؿٛس ثٝ سا ٌشی سٛفسـبئی ٚ شىبویت وٝ وشد ٘ىتٝ ایٗ ٔظشٚف

 ٘فٛهی  ثٝ ٚ دٞذ ٘شبٖ ٕٔىٗ سا ا  پیشأٖٛ ٔجبعج ٚ ٔسبئُ ثٝ ا٘سبٖ شٙبخت ٚ ٔوشفت

 یوٙی ٔسبِٝ ایٗ خبؿش ثٝ سا ا  ربٖ وٝ ثبشذ وشدٜ دیٗ ادای، سمشاؽ، ثضسٌٛاس  استبد ثٝ

 داد دسفت  اص ٌشایفی  شفه  اص سٞفبئی  ٚ ٌشی سفسـٝ اص آتٗ رٛا٘بٖ ارٞبٖ سبختٗ سٚشٗ

ٝ  ٘یفض  اشفشاق  شیخ وٝای  ٔسبِٝ ٕٞبٖ، (113، 1389، ٌبتشی، )(19، 1376، ٟٔذٚی)  آٖ ثف

 شفىبویت  ا  ٔجبعفج  دس ٘یض سٟشٚسدی، دیٍش هجبست ثٝ ٚ وشدٜ روش سا آٖ ٚ داشتٝ اشبسٜ

ُ  ؿٛس ثٝ سا آٖ ٚ ٔـشط شذٜ ثٙذی شبخٝ طٛست ثٝ سا ٔـّك ٝ  ٔوتمفذ  ٚ وفشدٜ  سد وبٔف  ثف

، (213، 1د، 1380، سفٟشٚسدی ) اسفت  شفذٜ  آدٔفی  دسثفبسٜ  ٔوشففت  ٚ هّٓ پزیشی أىبٖ

ٝ  ثٙفبی ، ایٙىٝ آٖ ٚ تفبٚتی ا٘ذن ثب ِٚی، (73_72، 1385، سٟشٚسدی) ٖ  فّسفف  ٚ افالؿفٛ

، 1392، وشففٛسد ) ثفٛدٜ  ٔوشفت پزیشی أىبٖ ٚ شىبویت صدٚدٖ دِیُ ثٝ، ا  فّسفٝ تٕبْ

 پزیشی أىبٖ ٚ ٔـّك شىبویت سد، ایٙىٝ آٖ ٚ دیٍشای  ٌٛ٘ٝ ثٝ شیخ ٔٛسد دس ِٚی، (492

ٗ  ٘ٝ ٚ شذ ٔـشط ػٕٙی طٛست ثٝ ٚ ا  ٔجبعج خالَ دس ٔوشفت ٝ  ایف ٝ  اسفبس  وف  فّسفف

 عىٕففت ٚ فّسفففٝ اسففبس. (25_24،  5 ، 1384، خسففشٚپٙبٜ) ثبشففذ آٖ ثففش سففٟشٚسدی

ٝ  آٔٛختٗ ثشای رذیذی سٚ  ٚ ساٜ اسائٝ ثش، سٟشٚسدی  ٌشفت  ٔوشففت  ٚ عىٕفت  ٚ فّسفف

ٖ  یوٙفی ، (32، 3د، 1380، سفٟشٚسدی ، )(63، 1386، یخشثی)  سد ساٜ دس سا هٕفش   افالؿفٛ

 وست ثشای رذیذی سٚ  ٚ ساٜ اسائٝ دس سٟشٚسدی ٚ وشد طشف ٔوشفت أىبٖ ٚ شىبویت

ٗ  دس اِجتٝ وٝ، ٞستی ثٝ رذیذی ٍ٘بٜ ٘ٛم ٚ ٔوشفت ٗ  تٕفبیض  ٚ ففشق  ایف ٜ  ثفی ٗ  ٍ٘فب  دٚ ایف

، ثشد٘ذ ٔی سش ثٝ آٖ دس وٝٞب  آٖ ص٘ذٌی اص ٔمـوی ششایؾ ٚ صٔیٙٝ تفبٚت، ثضسٌٛاس فیّسٛف

ٝ  ٘سجت ٚ ٌزشت ساعتی ثٝ آٖ وٙبس اص شٛد ٕ٘ی وٝ، داشتٝ ثسضایی تبحیش ٚ ٘م   ثفی  آٖ ثف

 . (159_149، 1د، 1388، یضدی ٔظجبط) ثٛد تفبٚت
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 مؼرفت به رسیدن مقدمه. 4

 سٟشٚسدی ٞٓ ٚ افالؿٖٛ فّسفٝ دس ٞٓ ٘ٛهی ثٝ ٚ وشد روش ثبیذ ایٙزب دس وٝ ٔٛسدی  

ٖ  ثشایٞب  ایٗ ٞشدٚی وٝ است ایٗ داسد صیبدی ثسیبس سٟٓ ٝ  سسفیذ ٗ  ٔوشففت  ثف  ٚ ساسفتی

 تفب  وٝ ٔوتمذ٘ذ ٘ٛهی ثٝ ٚ دا٘ٙذ ٔی ٚارت سا ٔمذٔبتی ا٘زبْ عمیمی شٙبخت ثٝ یبفتٗ دست

ٗ  ٍ٘شدد ٔشغَٛ ٔمذٔبت ا٘زبْ ثٝ اثتذائب، افشاد ٝ  تٛا٘فذ  ٕ٘فی ، ٍ٘زسا٘فذ  سا ٔشاتفت  ٚایف  آٖ ثف

 ٘یض سٟشٚسدی ٚ افالؿٖٛ شٙبختی ٔوشفت ٔجبعج تٕبیض اسبسب ٚ یبثذ دست عمیمی ٔوشفت

ٖ   ٌفشدد  ٔفی  ٔٛرفت  وٝ ٞبست آٖ فشاٌیشی ٚ ٔمذٔبت ٕٞیٗ ٚرٛد  دیٍفش  اص فّسففٝ شفب

ٝ . ٌفشدد  رفذا  دیٍش اهظبس دس ٚ هظششبٖ ٞٓ ٔتفىشاٖ ٖ  اهتمفبد  ثف ، سفٟشٚسدی  ٚ افالؿفٛ

 عبَ ایٗ دس ٚ وٙذ ٔی ساستیٗ ٔوشفت فشاٌیشی آٔبدٜ سا خٛد ٔمذٔبت ایٗ ششٚم ثب شخض

، ٔمذٔبت ایٗ دس. ثشسذ آٖ وٕبَ ثٝ ٚ ٌشدد ٔتٛرٝ صیضیٞب  آٖ فّسفٝ اص تٛا٘ذ ٔی وٝ است

 ٔبدیبت اص سا ٚ خٛد ثىشذ ٞبئی سختی ٚٞب  سیبػت یىسشی ثبیذ شخض وٝ ٌشدد ٔی اشبسٜ

ٗ . سبصد رذا تٗ ص٘ذاٖ اص ٚ سبصد سٞب سا ا  ٘فس ثتٛا٘ذ تب، وٙذ دٚستش د٘یبیی شٟٛات ٚ  ایف

 ا  آالیشفی  ثفی  ٚ پبوی ٚ ٌشدد ٕ٘بیبٖ شخض ٚالوی هیبس وٝ شٛد ٔی ٔٛرتٞب  سیبػت

ٝ  دیٍفشی  ٔٛسد. سبصد فشاٞٓ سا ا  سٞبئی ٔٛرت ٗ  دس وف ، ٌفشدد  ٔفی  اشفبسٜ  ٔمفذٔبت  ایف

 ٚ ٔوشفت هبِٓ ثٝ آٖ یبدٌیشی ثب شخض وٝ ثبشذ . . . ٔیٚ عسبة ٚ سیبػی هّٓ فشاٌیشی

 دس عزبة ٚ ٔب٘ن وٝ ٔبدیبتی ٚ رضئیبت اص سا خٛد ٚ شٛد ٔی ٘ضدیه عمیمی ٚ ساستیٗ وٕبَ

 . سبصد ٔی دٚس، است عمیمی شٙبخت ٚ ٔوشفت ثٝ سسیذٖ

ٖ  ٚ ساستیٗ ٔوشفت ثٝ سسیذٖ ثبِٟبی، ٔمذٔبت فٛق اِزوش ٗ  پیٕفٛد ٜ  اص ساٜ ایف  دیفذٌب

ٝ  آٖ ٚ ثبشذ ٔی تفبٚتی ثب ٕٞشاٜ، ٘یض رب ایٗ دس اٌشصٝ، ثبشذ ٔی سٟشٚسدی ٚ افالؿٖٛ  ایٙىف

 اص ثیشتشی إٞیت... ٚ ٘زْٛ ٚ ٞٙذسٝ ٚ عسبة ٚ سیبػی هّٓ فشاٌیشی، افالؿٖٛ ٔٙلش اص

 ؿفٛسی  ثٝ (85، 1382، ٚس٘ش، )(94، 1389، ثٛسٔبٖ) داسد ...ٚ سیبػت یوٙی ٔمذٔبت  دیٍش

ْ  ٚ سیبػی هّٓ فشاٌیشی دسثبسٜ ٚی ٔـبِت ثیشتش وٝ ٝ  ٚ ثبشفذ  ٔفی  آٖ ثفب  ٔفشتجؾ  هّفٛ  ثف

، (32، 1383، فشٚغفی ، )(152 ٚ 94، 1357، یبسفپشس ) پشداصد ٔی رضئی طٛست ثٝ سیبػت



 :27  تاثیر افالطون در آرای معرفت شناختی شیخ اشراق  

ٝ ، سٟشٚسدی ٔٙلش اص ٔـّت ایٗ ٚ( 130، 1389، ٌبتشی، )( 211 ٚ 209، 1373، ساسُ)  ثف

 ثفبالی  دسرٝ دس، ٞب سختی تغُٕ ٚ سیبػت، ایشبٖ دیذ اص یوٙی، ثبشذ ٔی ثبِوىس طٛست

ٞفبیی   ٔشفمت  ٚ سیبػفبت  ثب سا عمیمی ٔوشفت فشاٌیشی ششٚم ٚ داسد لشاس اسص  ٚ إٞیت

 . (50ف49، 1386، یخشثی، )(9ف8، 1391، سٟشٚسدی) شٕبسد ٔی ٕٔىٗ

 آن به رویکرد و مثل. 5

 شفٙبختی  ٔوشفت ٘لشیبت ٟٕٔتشیٗ اص یىی وٝ، وٙذ ٔی ٔـشط ساای  ٘لشیٝ، افالؿٖٛ 

 ٔفب  ٔوشفت وٝ وٙذ ٔی ٔـشط، ٘لشیٝ ایٗ دس افالؿٖٛ. است ٔخُ ٘لشیٝ؛ آٖ ٚ ثبشذ ٔی ا 

َ  دس دائٕفب  ٚ ٞسفتٙذ  رضئی صیشا، ٌیشد ٕ٘ی توّك ٔغسٛسبت ثٝ  حبثفت  ٚ تغیفش  ٚ تغییفش  عفب

 ٚرفٛد  دیٍفشی  ربی ثبیذ پس، ٌیشد توّك حبثت صیض ثٝ ثبیذ ٔوشفت وٝ طٛستی دس، ٘یستٙذ

 ٚ ٌیفشد  توّفك  آٖ ثٝ ٔوشفت ٚ ثبشذ وّی ٚ حبثت ثّىٝ ٘جبشذ ٔتغیش ٚ رضئی وٝ ثبشذ داشتٝ

 ٚ است الیتغیش ٚ طشف ٚ حبثت وٝ، وّی ٔومٛالت رٟبٖ ٘بْ ثٝ است دیٍشی رٟبٖ دس، آٖ

، 1375، ٌففبتشی، )( 63ففف62، 1375، ثٛسٔففبٖ) ثبشففذ ٔففی ٔخففُ ٕٞففیٗ ساسففتیٗ ٔوشفففت

 ایٗ. (233، 1د، 1388، وبپّستٖٛ، )(28، 1385، ٍٔی، )( 191، 1373، ساسُ، )(106ف105

ٝ ای  ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ٌشت فّسفٝ دس رذیذی ٚ ٟٔٓ ٔجبعج پیذای  ٔٛرت ٘لشیٝ ٝ  سا فالسفف  ثف

ٝ  ؿفٛسی  ثٝ، وشد تمسیٓ ٔخُ ثٝ ٔٙىشاٖ ٚ ؿشفذاساٖ ٝ  دس وف ٝ  دس خظٛطفب ،  ٌزشفت  فّسفف

ٝ  آٖ ثٝ ثسیبس، اسالٔی ٝ ، اطفٛال  ِٚفی  شفذ  پشداختف ٝ  ٔشفبء  فالسفف ُ  ثف ٜ  ٘فٛم  دِیف  ٚ ٍ٘فب

 دفبم ثٝ اششاق شیخ أب، ٘جٛد٘ذ ٔوتمذ آٖ ثٝ.. . ٚ همّی ٔجبعج ٚ اسسـٛ آحبس ثٝ سٚیىشدشبٖ

 . پشداخت ٘لشیٝ ایٗ اص

٘خستیٗ تففبٚت  . ٔخُ سا ٔـشط وشدٜ استاِجتٝ شیخ اششاق ثٝ طٛست دیٍش ٔٛػٛم 

 أفب ، ٌففت  ا٘ٛام ٚ اطٙبْ اسثبة یب ٔوّمٝ ٔخُ آٖ ثٝ آٖ است وٝ سٟشٚسدی ثب وٕی تفبٚت

ٝ  ٔخُ، داسد ٔزشد وبٔال حبثت ٚرٛد وٝ افالؿٛ٘ی ٔخُ ثشخالف ٝ  اشفشاق  شفیخ  ٔوّمف  ٘یٕف
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 تزفشد  ٚ داساست سا ٚػن ٚ ویف ٚ وٓ ٔب٘ٙذ ٔبدیٞبی  ٚیژٌی اص ثوؼی یوٙی، است ٔزشد

 . داسد سا ٔبدٜ ِٛاصْ ِٚی ٘یست ٔبدٜ اٌشصٝ ٚ داس٘ذ ثشصخی

 ؿجیوفی  ٘فٛم  ٞش ثشای ٚ ا٘ذ رسٕب٘ی ا٘ٛام اِٙٛم سة افالؿٛ٘ی ٔخُ ایٙىٝ دیٍش فشق

ٝ  ٔوّمٝ طٛس، اششاق شیخ اهتمبد ثٝ وٝ عبِی دس، است همّی ٔزشد فشا یه  اففشاد  توفذاد  ثف

، هفشة  سیذ ٚ ٔغٕذخب٘ی) داسد ٚرٛد ٔوّمٝ طٛست یه فشدی ٞش ثشای ٚ ثبشذ ٔی ا٘سب٘ی

 . (146، 1385، سػٛی أیٗ، )(95ف93، 1382

 شناسی مؼرفت در شناسی هستی از گیری بهره. 6

 شٙبسفی  ٞستی اص، شبٖ شٙبختی ٔوشفتٞبی  ثغج دس، ثضسي فیّسٛفبٖ ایٗ ٞشدٚی 

، خفٛی   ٔوشفتی ٘لبْ دس شٙبسی ٞستی ٔشتجٝ ثبالتشیٗ ثٝ ٞشدٚ ٌیش٘ذ ٚ ٔی ثٟشٜ ٚ وٕه

 دسرٝ آٖ ثٝ ساستیٗ ٔوشفت ایٗ ثٝ یبثی دست ثشای ثبیذ سبِه، ٘لششبٖ ثٝ ٚ داس٘ذ اهتمبد

 ٔوٙفب  ثفی  ٚ ثبؿُ ٚ پٛس آٖ فّسفٝ، دسرٝ آٖ ثٝ ٘شسیذٖ طٛست دس یوٙی اال ٚ ثشسذ هبِی

 . ثٛد خٛاٞذ

 ٚی ٘لش ثٝ ٚ است ٔخُ ٘لشیٝ ثش، شذ روش وٝ ٕٞضٙبٖ افالؿٖٛ فّسفی ٘لبْ اسبس

ٝ  ثبالتشیٗ تب ثبیذ ساستیٗ ٔوشفت ثٝ سسیذٖ ٍٞٙبْ ثٝ ٔوشفتی ٘لبْ ایٗ دس ُ  دسرف ٝ  ٔخف  ثف

 ٔومَٛ رٟبٖ لّٝ ثشتش ایذٜ، افالؿٖٛ ٘لش دس. سسیذ ٘یه ٚ ثشتش( ٔخبَ) ایذٜ ثٝ ٚ سفت پی 

 . (32ف31، 1379، ا٘تلبْ، )(114، 1357، یبسپشس) است شٙبخت ٔشتجٝتشیٗ  هبِی ٚ

 دس ٚ است ٘ٛس ٘لشیٝ ثش ٚی فّسفی ٘لبْ اسبس، ٘یض اششاق شیخ ٘لش دس  وٝ ٕٞضٙبٖ

 ٔوشففت  آٖ ٚ سففت  پی  است ٔوشفتی  ٚ ٚرٛدی دسرٝ ثبالتشیٗ وٝ ٘ٛساال٘ٛاس تب ثبیذ آٖ

ُ  ٔٛاسد دس وٝ ٕٞضٙبٖ ِٚی. (صٟبس ٚ سٝ، 1389، سٟشٚسدی) است عمیمی ، شفذ  روفش  لجف

ُ ، ٔفب  وٝ است ٔوتمذ افالؿٖٛ، وٝ ایٗ آٖ ٚ ثبشذ ٔی تفبٚت ٘ٛهی ثب ٕٞشاٜ  ٚ تِٛفذ  اص لجف

 ٚ ایٓ دیذٜ سا ا  ٘یه ایذٜ ٚ ٔخُ ٚ عمیمی ٔوبسف ایٗ ثذٖ دس سٚط عَّٛ ٚ ٚسٚد اص پی 

 ثفب  تٕفبس  ثفب  وٝ شٛد ٔی ٔستِٛی اٚ ثش ٘سیبٖ، ثذٖ دس سٚط تِٛذ ثب ِٚی ایٓ وشدٜ ٔشبٞذٜ
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 تزوش ٚ یبدآٚسی دصبس، ٞستٙذ حبثت ٚ وّی ٔومٛالت اص ٔٙذ ثٟشٜ یب سشٔشك وٝ ٔغسٛسبتی

ٓ  ٔی یبد ثٝ سا لجّی ٔشبٞذات ٚ ٌشتٝ ٖ ) آٚسیف  ٚ  473 ٚ 471، 365، 1د، 1344،  افالؿفٛ

 1234، 3د، 1344، افالؿٖٛ، )(245، 1388، وبپّستٖٛ، )(154، 1372، ثشیٝ، )(475ف 474

 عَّٛ ٚ تِٛذ اص لجُ) لجال ساٞب  آٖ ٔب وٝ ٔـّت ایٗ ثٝ شیخ أب، (1269،  1237 ف 1236 ٚ

 ٚ تفزوش  فشآیٙفذ  ثفبِـجن  ٚ ٘یسفت  ٔوتمذ، ایٓ آٔٛختٝ ٚ ٔشبٞذٜ سا ٔوبسف آٖ( ثذٖ دس سٚط

 یفبد  ٚ تزوش اص صٖٛ وٝ سسذ ٔی ٘لش ثٝ ؿٛس ایٗ عذالُ ایٙىٝ ٚیب پزیشد ٕ٘ی ٘یض سا یبدآٚسی

 توجیشی ٚ اطـالعی ٔوٙبی دس سا آٖ ِٚی استفبدٜ ِفق ایٗ اص ٚیب وٙذ ٕ٘ی روش صیضی آٚسی

 . ٘یست ٔوتمذ آٖ ثٝ ٚی وٝ سسذ ٔی ٘لش ثٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ پس، ثشد ٕ٘ی وبس ثٝ افالؿٖٛ

 مؼرفت تؼریف. 7

 ٚ ثٛد٘فذ  رفب  ٕٞٝ سٛفسـبئیبٖ وٝ وشد ٔی ص٘ذٌی صٔب٘ی ٔمـن ٚ ششایؾ دس افالؿٖٛ

 ٌشایی شه دس وبٔال ٔشدْ ٚ ثٛد ٔشخض ٚ هیبٖ ثسیبس سٚص آٖ آتٙی ربٔوٝ ثش تبحیشاتشبٖ

 ٘بپفزیشی  أىبٖ ٚ عمیمت ٚ ٔوشفت ثٝ دستشسی هذْ ٚ، ثشد٘ذ ٔی سش ثٝ ٔـّك شىبویت ٚ

ٚ  ٚ شفذ  ٔفی  تّمفی  ٘سجی صیض ٕٞٝ ٚ ثٛد شذٜ ٟ٘بدیٙٝ ٔشدْ ثیٗ دس آٖ  دسفتبٚسدٞبی  رفض

 . (2، 1374، ٞبّٔیٗ. ٚ، )(102 ف 101، 1372، ثشیٝ) آٔذ ٔی شٕبس ثٝ سٛفسـبئیبٖ

، ٔـّك شىبویت سد ٚ ٔوشفت پزیشی أىبٖ دادٖ ٘شبٖ رٟت، ششایـی صٙیٗ دس ٚی

ٔبٞیت ٔوشفت عمیمی  ثٝ، ثٛد ایزبثی ٚ سّجیٞبی  شبخظٝ اص عبطُ وٝ فشآیٙذی تشسیٓ ثب

 . (175، 1386، استیس، )(25، 1388، فوبِی) سسذ ٔی ٚ ساستیٗ

 اسفالٔی  فالسفٝ ششایؾ. دیٍش اتفبق افتبدای  ٔـّت دسثبسٜ سٟشٚسدی ثٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ أب

َ  ٚ ٔوشفت خٛد دس فالسفٝ وٝ ثٛد ؿٛسی سٚصٌبس آٖ دس  سا آٖ ٚ ٘ذاشفتٙذ  شفه  آٖ عظفٛ

 دس عتفی ، (66، 1386، ٔوّٕی، )(27، 1389، صادٜ عسیٗ) وشد٘ذ ٔی فشع یمیٙی ٚ ثذیٟی

 اص ثوؼفی  روفش  دس یب ٚ داشتٙذ اختالف... ٚ آٖ ا٘ٛام ٚ اثضاس توذاد دس أب، اثضاس ٚ سٚ  ٚ ساٜ
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َ  دس ٚ ػٕٙی طٛست ثٝ ٘یض ساٞب  آٖ وٝ آٖ ٔجبعج ٖ  فّسففی  ٔجبعفج  خفال  ٚاسد دیٍششفب

 . وشد٘ذ ٔی

 ٚ ثفذیٟی  صیفض  ٔوشففت ، ثٛد آ٘بٖ اص یىی ٘یض اششاق شیخ وٝ اسالٔی فالسفٝ ٘لش ثٝ

 داسد اختظبص ایشبٖ ثٝ وٝ ٔٛسد دسایٗ شیخ اص خبص ٘ىبتی روش ثب اِجتٝ ٚ ثبشذ ٔی یمیٙی

 توشیف لبثُ غیش ادسان ٚ هّٓ ٕٞضٖٛ سا ٔوشفت، سٟشٚسدی. (73ف72، 1385، سٟشٚسدی)

ٖ  سا ٔوشففت  شفیخ . (213، 1د، 1380، سٟشٚسدی) وشد ٔی فشع ثذیٟی ٚ ٓ  ٕٞضفٛ  ٚ هّف

ٝ  ٘ٛس اِوّٓ» ثٝ سا هّٓ وٝ ٕٞضٙبٖ ٚ دا٘ذ ٔی ٘ٛس، ادسان ٗ  لّفت  ففی  اهلل یمزفف  «یشفبء  ٔف

 آشفىبس  ٚ ٚػفٛط  ٟ٘بیت دس ٚ توشیف لبثُ غیش ٚ ثذیٟی ٚ ٘ٛس ٘یض سا ٔوشفت، وٙذ ٔی تفسیش

 ٟ٘بیت دس ایٙىٝ یب ٚ ثبشذ ثذیٟی ثبیذ یب. . . ٚ ٔوبسف ٕٞٝ سٟشٚسدی ٘لش ثٝ. دا٘ذ ٔی ثٛدٖ

ٝ  ٕٞضٙبٖ اِجتٝ. ثبشذ آٖ ثٝ ٔوشفت ٚ شٙبخت لبثُ ایٙىٝ تب ثشسذ ثذیٟی ثٝ  روفش  لفجال  وف

 وٙذ ٔی استفبدٜ ثذیٟی غیش ٚ ثذیٟی ربی ثٝ ثٛدٖ فـشی غیش ٚ فـشی اص شیخ اششاق، شذ

ٝ  خفٛی   فّسفی وتت دس پس سٟشٚسدی. دٞذ ٔی ششط سا آٖ ٚ  ٕ٘فی  ٔوشففت  توشیفف  ثف

 خٛی  اششالی فّسفٝ دس، ٔوشفت ثٝ سسیذٖ خبصٞبی  سٚ  ٚٞب  ساٜ روش ثٝ ثّىٝ، پشداصد

 . پشداصد ٔی آٖ اثضاسٞبی روش ثٝ ٕٞیٙـٛس ٚ

 مؼرفت روش. 8

ٝ  تظشیغبتی ثٝ تٛرٝ ثب ٓ ، شٙبسفی  ٔوشففت  سٚ  دس اشفشاق  شفیخ  وف ٜ  اص ٞف  دیفذٌب

ٓ  ایٗ سٚ ، اثتذا وٝ آیذ ٔی ٘لش ثٝ، داس٘ذ افالؿٖٛ دسثبسٜ ٞٓ ٚ خٛدشبٖ ٜ  اص سا هّف  دیفذٌب

 . ثپشداصیٓ افالؿٖٛ ثٝ ثوذ ٚ وٙیٓ ثشسسی ایشبٖ

ٗ  اٌشصٝ ٚ رٚلی ٞٓ ٚ است ثغخی ٞٓ، هّٓ ایٗ سٚ  اششاق شیخ ٔٙلش اص ، سٚ  ایف

ٝ  هّت ثٝ ِٚی، آٖ ثٝ سسیذٖ سٚ  ٚ است اششاق عىٕت دس وبسثشد  ٓ  ثف  ٚ تٙیفذٌی  ٞف

 ٘یض ٔجغج ایٗ دس، فیّسٛفبٖ ایٗٞبی  فّسفٝ دس شٙبسی ٞستی ٚ شٙبسی ٔوشفت پیضیذٌی

 . ٌشدد ٔی استفبدٜ
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ثفٝ همفُ ثفشای     صیفشا ، است همّی شٙبسی ٔوشفت ثٝ یبثی دست سٚ ، ٍ٘بٜ غبِت اص

 ٞٓ ٔوشفت آٚسدٖ دست ثٝ سٚ ، اششاق شیخ دیذٌبٜ اص ثبشذ ِٚی ٔی تزضیٝ ٚ تغّیُ ٘یبص

 ٚ ثفبؿٙی  رٚق ٚ شٟٛد ٚ وشف ؿشیك اص ٞٓ ٚ ثبشذ ٔی ثغج ٚ همُ ٚ استذالَ تٛسؾ ثٝ

ٝ  ا٘سبٖ طوٛد سٚ  پش٘ذٜ ثبَ ٕٞضٖٛ سٚ  دٚ ایٗ ٝ  سفٛی  ثف  سٚ  ٚ ٔوشففت ٞفبی   لّف

ٖ  شفیخ  خٛد ٔـّت ایٗ ثٝ ٚ ثبشٙذ ٔی هّٓ ایٗ یبثی دست ، 1380، سفٟشٚسدی ) داسد ارهفب

 .(صٟبس ٚ سٝ، 3، 1389، سٟشٚسدی، )(32، 3د

 ثبؿٙی شٟٛد ٞٓ ٚ است همُ ٞٓ، ٔوشفت آٚسدٖ ثذست ساٜ ٘یض، افالؿٖٛ دیذ اص أب ٚ

 ایٗ خٛی  شٙبخت وتبة دس ٔـٟشی شٟیذ اٌشصٝ. داسد ارهبٖ سٟشٚسدی ٔـّت ایٗ ثٝ ٚ

 ٌٛیذ ٔی ٚ وٙذ ٔی سد ثٛدٜ ٞٓ رٚلی، سٚ  دس ثٛدٖ همّی ثش هالٜٚ افالؿٖٛ وٝ سا ٔـّت

 ٚی ثٝ خٛی  ا٘تسبة ٚ افالؿٖٛ ثٝ اششاق شیخ ٘سجت ایٗ ٚ است ٔغغ همّی افالؿٖٛ

 دس اشفشاق  شفیخ . (48، 1378، ٔـٟفشی ) است ثٛدٜ خٛی  ٘لش دادٖ رّٜٛ ٔٛرٝ دِیُ ثٝ

ٗ  ثٝ تظشیظ ا  وتت ٝ  داسد ایف ٝ  یفبثی  دسفت  دس وف ٗ  ثف ٚ  رٚق ٚ ثغفج  سٚ  دٚ ایف  پیفش

ٓ  ٚ ثفٛد  ٔوتمفذ  آٖ ثٝ ٞٓ افالؿٖٛ خٛد ٚ است اِغىٕب أبْ هٙٛاٖ ثٝ افالؿٖٛ ٝ  ٞف  آٖ ثف

ٝ ( 47، 1386، یخشثفی ، )(11فف 10، 2د، 1380، سٟشٚسدی) داشت تظشیظ ٛ  ثفب  وف  ٚ رسفتز

 اشفشاق  شفیخ  ثفب  عفك  وٝ سسذ ٔی ٘لش ثٝ ؿٛس ایٗ افالؿٖٛٞبی  ٘ٛشتٝ دست دس پژٚٞ 

 . ثبشذ

ُ  افالؿٖٛ اص ٔب٘ذٜ ثزبٞبی  ٘ٛشتٝ دست اص سٚ  دٚ ایٗٞبی  ٘شب٘ٝ ٚ سٍٞیشی   لبثف

ٖ  ٌفتٍٛٞفبی  ٚ دیبِىتیفه  ٔجبعفج  اص همّفی  سٚ . است پیٍیشی ٖ  ٕ٘بیٙفذٌب  دس افالؿفٛ

 ٌفشدد  ٔفی  ٔشفخض ... ٚ ٔوشففت  ثٝ یبثی دست ثشای ٚی وٙىب  ٚ رستزٛ ٚ ٔغبٚسات 

 سٚ  ٚ( 85، 1382، ٚس٘فش ، )(518، 1د، 1392، تیّٛس. ٚ، )(32ف31، 24  ، 1379، ا٘تلبْ)

ُ ... ٚ غبس تٕخیُ ٔب٘ٙذ وٙٙذ ٔی استفبدٜ وٝ تٕخیالتی اص ٘یض ٚی رٚلی  اسفت  تشفخیض  لبثف

ٖ  تٕخیالت ایٗ دس( 191، 1د، 1385، وبپّستٖٛ) ٝ  افالؿفٛ  ٚ ثفبؿٙی  شفٟٛد  اصٞفبیی   ٘شفب٘
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 ٘فس تزشد دسثبسٜ وٝ ٔجبعخی ؿٛس ٕٞیٗ ٚ دا٘ذ ٔی هّٓ ایٗ ثٝ سسیذٖ ساٜ سا رٚق ٚ وشف

 . است سبصٌبس رٚلی سٚ  ثب وٝ وٙذ ٔی ٔـشط. ..ٚ ثذٖ اص

ٖ  ٘ٛم دس تفبٚتی اششالی شیخ ثب افالؿٖٛ ٔٛسد ایٗ دس اِجتٝ  آٖ ٚ داس٘فذ  ٘یفض  ٍ٘بٞشفب

ٝ  یفبثی  دست سٚ  دٚ ایٗ، سٟشٚسدی ٘لش اص ایٙىٝ ٜ  اص، ٔوشففت  ثف  یىسفب٘ی  اسصشفی  ٍ٘فب

 ثفبؿٙی  ٚ رٚلفی  سٚ  ثفب  اثتذا خٛد، ایشبٖ طشاعت ثٝ ٚ ٚی ٘لش اص ثّىٝ ٘یستٙذ ثشخٛسداس

 ٚ آٚسد ٔفی  دس همّی استذالَ طٛست ثٝ سا آٖ ثوذ ٚ فٟٕیذٜ ٔی ٚ وشدٜ ٔی دسن سا ٔوبسف

، (24، 1391، شیشاصی، )(9ف8، 1389، سٟشٚسدی) است شٟٛدی اٚ ٔوشفت ٚ عىٕت اسبسب

ْ  ٞیش وٝ سسذ ٔی ٘لش ثٝ افالؿٖٛ ٔٙلش اص ِٚی ُ  اص وفذا  ثشتفشی  دیٍفشی  ثفش  رٚق ٚ همف

 . وشدٜ استفبدٜ ٞبی  ٘ٛشتٝ دس سٚ  دٚ ٞش اص افالؿٖٛ صٖٛ، ثبشذ ٘ذاشتٝ

 مؼرفت ارزش. 9

. ثبشفذ  ٔی ٕٔىٗ آٖ ثٝ یبثی دست ٚ است پزیش أىبٖ ٔوشفت، ٞب آٖ دٚی ٞش دیذ اص

 یىسفب٘ی  اهتجفبس  ٚ اسص  داسای ا٘سبٖ ثشای آٔذٜ دست ثٝ ٔوبسف ٕٞٝ افالؿٖٛ دیذٌبٜ اص

 یفب  ٌشد٘فذ؛  ٔی عبطُ ؿشیك صٙذ اص ا٘سبٖ ثشای عبطّٝ هّْٛ ٚ ٔوبسف، ٚی دیذ اص. ٘یستٙذ

 پیشأٖٛ ٚ خبسد د٘یبی ٚ ٔغسٛسبت ثب ٔب استجبؽ ؿشیك اص ٚ عسی ادسان ساٜ اص ٔوبسف ایٗ

 . ثبؿٙی شٟٛد ٚ همّی ادسان ؿشیك اص یب ٚ آیذ ٔی دست ثٝ

 رضئی ٚ ثسیبس خـبپزیشی ٚرٛد هّت ثٝ عسی ادسان ساٜ اص عبطُ ٔوبسف ٚی ٘لش ثٝ

 ٕ٘فی  اؿفالق  ٔوشففت  آٖ ثٝ اطال ٚ ٘یست اهتٕبد لبثُ اطال... ٚ ثٛدٖ تغییش لبثُ ٚ ثٛدٖ

ٝ ، (192، 1373، ساسُ، )(233، 1388، وبپّستٖٛ، )(941، 1375، ٌٕپشتس) ٌشدد  اص اٌشصف

 ٚاسـٝ ٘م ، دیٍش رٟبتی اص آٖ ثٛدٖ تمّییذ یب ٚ ٔٙذی ثٟشٜ ٚ ٔغسٛسبت ٔشبٞذٜ ؿشیك

 ٕ٘فی  صا ٔوشففت  ٚ وٙفذ  ٕ٘ی ایزبد ٔوشفتی، ٔشعّٝ ایٗ دس ایشبٖ ِٚی وٙذ ٔی ایفب سا پُ ٚ

 سا ثفبؿٙی  شفٟٛد  ؿفٛس  ٕٞیٗ ٚ همُ اص عبطُ ٔوبسف ٚی. ٘ذاسد اهتجبسی ٚ اسص  ٚ ثبشذ

 شٛد ٔی لبئُ آٖ ثشای سا اهتجبسات ٚ اسص  تٕبْ، دا٘ذ ٔی حبثت، تغییش لبثُ غیش ٚ وّی صٖٛ
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ُ ، )(106فف 105، 1375، ٌبتشی) دا٘ذ ٔی اسص  داسای سا آٖ اص عبطُ ٔوشفت فمؾ ٚ ، ساسف

 . (194ف193، 1373

ٖ  اهتجفبس  ٚ اسص  داسای سا ٔوبسف ٕٞٝ افالؿٖٛ ٕٞضٖٛ ٘یض سٟشٚسدی  ٕ٘فی  یىسفب

 عسی ادسان اص عبطُ ٔوبسف، اششاق شیخ. ایشبٖ ثبٞبیی  تفبٚت ٚ ٘لش اختالف ثب أب، دا٘ذ

 ثش ٘فس اششاق ٚ ٔشبٞذٜ ٔٛسد شی ٚ صشٓ ٔبثیٗ عزبة هذْ عبطُ صٖٛ ثیٙبئی ٔخُ سا

 سا آٖ ٚ اسفت  لبئُ ثبالئی اهتجبس ٚ اسص  ٘یض عسی ادسان ثشای ٕٞیٗ ثشای، پٙذاسد ٔی آٖ

ٖ ) دا٘فذ  ٔفی  عؼٛسی ٚ شٟٛدی هّٓ لجیُ اص اششاق عبطُ ٜ  یفضدا ، (258، 2د، 1389، پٙفب

ُ  ٔوبسف، اششاق شیخ ٘لش ثٝ. (297ف296، 94 ٚ 93  ، 1355، سزبدی)  ادسان اص عبطف

 ٚ ثغج ٚ استذالَ ؿشیك اص وٝ شخظی صیشا، است همّی ٔوبسف اص ثبالتش رٚلی ٚ شٟٛدی

 ِغض  ٚ ِشصیذٖ اص تشس ٚ ٘یست ٔـٕئٗ آٖ ثٝ خیّی، وٙذ ٔی پیذا ٔوشفت صیضی ثٝ همُ

ٝ  شفیخ  ٘لفش  ثٝ. ٘ذاسد اؿٕیٙبٖ آٖ ثٝ دَ دس ٚ داسد سا ٔوشفت ایٗ دس ٖ  ػفٕیٕ  ادسان شفذ

 شٟٛدی ادسان ثوذ، داسد سا ٔوبسف اهتجبس ٚ اسص  ثبالتشیٗ داسای، شٟٛدی ادسان ثٝ همّی

 . (50ف49، 1386، یخشثی، )(9ف8، 1389، سٟشٚسدی) همّی ادسان ثوذ ٚ طشف

 مؼرفت ابسار و منبغ. 11

ُ  ٚ پیضیفذٜ  ثسفیبس ٞبی  ثغج اص یىی، ٔوشفت ٔٙجن ٚ اثضاس ثغج ٗ  دس ٔشفى ٓ  ایف  هّف

 ٚ غبٔؼفیت  ایٗ ثٝ ٘یض خٛی  شٙبخت وتبة دس( سٜ)ٔـٟشی شٟیذ وٝ ؿٛسی ثٝ، ثبشذ ٔی

 دٚ ایٗ افشاد وٝ شٛد ٔی ٔشبٞذٜ. ..ٚ ٔمبالت اص ثسیبسی دس عتی ٚ وٙذ ٔی اشبسٜ پیضیذٌی

 . ٌیش٘ذ ٔی اشتجبٜ ثٝ ٚ وشدٜ خّؾ ٞٓ ثب سا

، ٔـٟفشی ) سسفیذ  ٔوشففت  ٚ شٙبخت ثٝ تٛاٖ ٔی آٖ وٕه ثٝ وٝای  ٚسیّٝ یوٙی اثضاس

ٝ  ثٝ وٝ ٔغّی یوٙی ٔٙجن. (38ف37، 1378 ٝ  اثفضاس  ٚسفیّ ٖ  ثف ْ  ٚ ٔوفبسف  تفٛا  آٖ اص سا هّفٛ

ٖ ، شفذٜ  روش ٔٛاسد ایٗ ثٝ تٛرٝ ثب .(61ف60، 1378، ٔـٟشی) وشد استخشاد  ٔٙجفن  افالؿفٛ

ٝ  وٝ ٔخُ رٟبٖ ٕٞبٖ یوٙی، دا٘ذ ٔی ٔشٟٛدات ٚ وّیبت ٚ ٔومٛالت رٟبٖ سا ٔوشفت  ٕٞف
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، 1 د،  1379، ّٔىیففبٖ) ٔزففشد، طففشف، الیتغیففش، حبثففت رٟففبٖ، داسد خففٛد دس ساٞففب  ایففٗ

 . دا٘ذ ٔی شٟٛد ٚ همُ سا ٔوشفت ثٝ سسیذٖ اثضاس ٚی. (219ف215

ٖ  اثضاس، دا٘ذ ٕ٘ی ثشخالف افالؿٖٛ وٝ عس سا اثضاس لبثُ اهتٕبدی اششاق شیخ  سسفیذ

ٗ  سٝ ٞش ثشای ٚی همیذٜ ثٝ ٚ دا٘ذ ٔی شٟٛد ٚ همُ ٚ عس سا ٔوشفت ثٝ ٖ  ٞفب ٔفی   ایف  تفٛا

ٖ  ٚ ؿجیوفت  ٘یفض  سا ٔوشفت ٔٙبثن شیخ دیٍش ؿشف اص. ٌشفت ٘لش دس هّٛٔی ٚ ٔوبسف  رٟفب

 . دا٘ذ . .( ٔیٚ لشآٖ ٚ اِٟی والْ) ٚعی ٚ ٔشٟٛدات ٚ وّیبت ٚ ٔومٛالت رٟبٖ، خبسد

 مؼرفت اقسام. 11

ٓ  شفٟٛدی  ٚ همّفی  ٚ عسفی  لسٓ سٝ ثٝ ٔوشفت، ٔٙلش یه اص ٝ  شفٛد  ٔفی  تمسفی  وف

 ادسان ٚی اهتمبد ثٝ. وٙذ ٔی تّمی اسص  ثی سا آٖ ٚ پزیشد ٕ٘ی سا عسی ٔوشفت افالؿٖٛ

 ِغفبف  ٚ ٌیفشد  ٕ٘ی لشاس ٔوشفت ثٙذی تمسیٓ دس رٟت ٕٞیٗ ثٝ ٚ ٘یست صا ٔوشفت عسی

. ٌزشت آٖ روش، ٔوبسف اسص  ثخ  دس وٝ ثبشٙذ ٔی اسـٝ ٚ ٚ پُ ٘م  اٌشصٝ ٌشدد ٕ٘ی

، خؾ، غبس تٕخیُ ٕٞضٖٛ خٛی  غٓ ٚ ٞٓ تٕبْ ٚ پزیشد ٔی سا شٟٛدی ٚ همّی ٔوشفت ٚی

ٖ  ٔظفشٚف  سا( 185ف181، 175ف174، 1د، 1385، وبپّستٖٛ) ...ٚ سٚیب هبِٓ ثٝ هشٚد  ٘شفب

ٓ  سٝ ٞش سٟشٚسدی وٝ عبِی دس. وٙذ ٔی ٔوبسف اص ٘ٛم ایٗ دادٖ  ٚ ٔـفشط  سا ٔوفبسف  لسف

 . پزیشد ٔی ساٞب  آٖ

 اششاق شیخ. ٌشدد ٔی تمسیٓ ٚاسـٝ ثی ٚ ٚاسـٝ ثب لسٓ دٚ ثٝ ٔوشفت، دیٍش سٛی اص

 ثیشفتش  ِٚفی  داسد تظفشیظ  ٘فٛم  دٚ ٞش ثٝ ایٙىٝ ثب ٚ اشبسٜ ٔوشفت ٘ٛم دٚ ٞش ثٝ آحبس  دس

 آٖ سٚی ثش سا ا  فّسفٝ سیضی پبیٝ ٘ٛهی ثٝ ٚ ٌزاسد ٔی عؼٛسی هّٓ سٚی ثش سا تبویذ 

ٗ  ثشای شیخ وٝ إٞیتی. (487، 1د، 1380، سٟشٚسدی) دٞذ ٔی لشاس ٓ  ایف  ٔوشففت  اص لسف

ٗ  ٚ ٔب٘فذ  ٕ٘ی ٘تیزٝ ثی وٙذ ٔی ٔظشٚف عؼٛسی هّٓ یوٙی  ثفش  سا ٌفزاسی  تفبحیش  ثیشفتشی

 رذیذی ثبة ٘ٛهی ثٝ ٚ ٌزاسد ٔی ٔالطذسا ٚ ٔتوبِیٝ عىٕت خظٛطب خٛی  اص پس فّسفٝ

 . وٙذ ٔی ثبص ساٜ ایٗ دس
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 صیفشا ، ٘ذاسد تظشیغی ا  ثٙذی تمسیٓ ٚ ٔوشفت اص ٘ٛم ایٗ ثٝ اٌشصٝ، افالؿٖٛ أب ٚ

 شیخ خظٛطب اسالٔی فّسفٝ خظٛطیبت اص ٔوبسف ایٗ السبْ روش ٚ ثٙذی تمسیٓ ٘ٛم ایٗ

ٗ  ٚ وٙفذ  ٔفی  روش وٝ ٘لشیبتی ٚ افالؿٖٛ وتت دس رستزٛ ثب ِٚی است اششاق  ؿفٛس  ٕٞفی

ُ  ٔب٘ٙفذ  وٙذ ٔی روش وٝٞبیی  تٕخیُ ٖ ) غفبس  تٕخیف  عىبیفت  ٚ( 191، 1د، 1385، وبپّسفتٛ

ٝ  وشدٖ ٘لبسٜ ٚ ثبال آسٕبٖ ثٝ طوٛد ٚ خذایبٖٞبی  اساثٝ ٖ  ٌٙجفذ  ٚ ٘یفه  ایفذٜ  ثف  ٚ آسفٕب

ٝ  ٔجبعخی ٖ  ٚ عسفی  ادسان دسثفبسٜ  وف ٝ  آٖ اص سسفیذ  داسد.. . ٚ وّفی  ٚ عمیمفی  ٔوشففت  ثف

 اشفبسٜ  عؼٛسی ٚ عظِٛی یوٙی، ٔوشفت ٘ٛم دٚ ٞش ثٝ( 197ف196، 1د، 1385، وبپّستٖٛ)

 . وٙذ ٔی

 گیری نتیجه

ْ  سا ٚی ٚ وٙذ ٔی خـبة اِغىٕبء أبْ سا افالؿٖٛ اٌشصٝ سٟشٚسدی ٗ  أفب  ٚ اشفشالیی

ٗ  ِٚی ثٛد رٚق ٚ ثغج ربٔن ٘یض افالؿٖٛ وٝ ثٛد ٔوتمذ ٚ ٘بٔذ ٔی اِٟی افالؿٖٛ  ؿفٛس  ایف

 صیفشا ، ثبشفذ  ثشدٜ ثٟشٜ ا  شٙبختی ٔوشفت آسای دس افالؿٖٛ اص فمؾ اششالی شیخ وٝ ٘جٛد

ٗ  دس ٔتوذدی ٔٙبثن اص وٝ وشدٜ تظشیظ سٟشٚسدی . 1: ٔب٘ٙفذ ، اسفت  وفشدٜ  اسفتفبدٜ  ساٜ ایف

 عىٕت. 3( 146، 1386، یخشثی) ٔشبء عىٕت. 2( 47، 1386، یخشثی) ثبستبٖ یٛ٘بٖ عىٕت

، (121، 2د، 1380، سٟشٚسدی) لشآٖ ٚ اسالٔی توبِیٓ. 4( 47، 1386، یخشثی) ثبستبٖ ایشاٖ

 . (40، 31  ، 1386، طفشی لٛاْ) اسالٔی هشفبٖ. 5( 151، 10 ٚ 9  ، 1385، فّسفی)

ٖ  عىٕت وٝ وٙذ ٔی تظشیظ، اششالی شیخ ٖ  یٛ٘فب ٖ  اص ٚ ثبسفتب ٝ  ٔیفب ، ٞفب  آٖ فالسفف

ٖ  ٔوشفتفی  ٔجبعج ٚ وتت تذٚیٗ دس ایشبٖ استفبدٜ ٔٛسد ٔٙبثن اص یىی تٟٙب افالؿٖٛ  ایشفب

 ثٝ وٝ دا٘ذ ٔی خذاٚ٘ذ رب٘ت اص ٔب٘ذٌبس ٔیشاحی وب٘ٛ٘ی ٘مـٝ سا خٛد، ٚی. ٔٙبثن ٕٞٝ ٘ٝ ثٛدٜ

 عىٕفت . است سسیذٜ پیغٕجش ادسیس ٚ آٌبئذٖٔٛ یب شیج ٕٞبٖ یب ٞشٔس ثٝ ٚعی ٚاسـٝ

 رب آٖ اص ٚ سفت ٔظش ثٝ دیٍشی ٚ آٔذ ایشاٖ ثٝ یىی وٝ شذ تمسیٓ شبخٝ دٚ ثٝ آٖ اص پس

ٝ ، ٟ٘بیت دس ٚ شذ اسالٔی تٕذٖ ٚاسد سپس ٚ سسیذ یٛ٘بٖ ثٝ خفٛد شفیخ    ٞش دٚ سّسّٝ ثف



 ویژه فلسفه و کالم، 24:5، پاییز 34شماره   289

، سٟشٚسدی، )(111، 1د، 1380، سٟشٚسدی. )سسیذ، اششاق وٝ ٘مـٝ وب٘ٛ٘ی ایٗ رشیبٖ ثٛد

 (156، 2د، 1380

آیفذ وفٝ   ایٗ ٘تیزٝ ثذسفت ٔفی  ، ثب تغمیك ٚ ثشسسی دس وتت افالؿٖٛ ٚ شیخ اششاق

 . وّی ٚ رضئی اص افالؿٖٛ ٔتبحش ثٛدٜ استشیخ اششاق ثٝ دٚ طٛست 

ثٝ طٛست وّی؛ ایشبٖ دس سٚ  ٔوشفت شٙبختی ثٝ ارهبٖ خٛی  اص افالؿفٖٛ ٔتفبحش   

ٝ  ٞٓ ٔوشفت آٚسدٖ دست ثٝ سٚ ، اششاق شیخ دیذٌبٜ ثٛدٜ ثذیٗ طٛست وٝ اص  تٛسفؾ  ثف

ٗ  ٚ ثفبؿٙی  رٚق ٚ شفٟٛد  ٚ وشف ؿشیك اص ٞٓ ٚ ثبشذ ٔی ثغج ٚ همُ ٚ استذالَ  دٚ ایف

 یفبثی  دست سٚ  ٚ ٔوشفتٞبی  لّٝ سٛی ثٝ ا٘سبٖ طوٛد سٚ  پش٘ذٜ ثبَ ٕٞضٖٛ ٚ س

 . ثبشٙذ ٔی هّٓ ایٗ

ٓ  ٞفش  شفٙبختی  ٔوشففت  ٚ شٙبسفی  ٞستی ٔجبعج، اص ؿشف دیٍش  ؿفشط  ثفب ، دٚ عىفی

ُ  ٚ است پیٛستٝ ٞٓ ثٝ شذت ثٝ ٘لشیبتشبٖ ٞفبی   ثغفج  دس دٚ ٞفش . ٘یسفت  ا٘فىفبن  لبثف

ٝ  دٚ ٞفش  ٚ ٌیش٘فذ  ٔی وٕه شٙبسی ٞستی اص شٙبختی ٔوشفت ٗ  ثف ٝ  ثفبالتشی  ٞسفتی  ٔشتجف

 ثش داس٘ذ اهتمبد ٚ ٔوتمذ٘ذ ٘ٛساال٘ٛاس ٚ ٘یه ایذٜٞبی  ٘بْ ثٝ خٛی  ٔوشفتی ٘لبْ دس شٙبسی

 صیض ٕٞٝ ٚاَِب ثشسذ هبِی دسرٝ آٖ ثٝ ساستیٗ ٔوشفت ثٝ یبثی دست ثشای ثبیذ سبِه ایٙىٝ

 . ثٛد خٛاٞذ ثیٟٛدٜ

ٝ  دٚ ٚ أب ثٝ طٛست رضئی؛ ٞش َ  ثف  ِٚفی  ٞسفتٙذ  آٖ اص سٞفبئی  ٚ شفىبویت  سد د٘جفب

 طٛست ثٝ ٔٛسد ایٗ دس سٟشٚسدی ِٚی وشد وبس ایٗ ٔظشٚف سا خٛی  هٕش ٕٞٝ افالؿٖٛ

 فّسفٝ یبدٌیشی ثشای رذیذی سٚ  ٚ ساٜ اسائٝ طشف سا ا  تٛاٖ ثیشتش ٚ شذ ٚاسد ػٕٙی

ٚ  دس ٚ پسفٙذ٘ذ  ٔی ٔمذٔبت ثب سا عىٕت ششٚم دٚ ٞش. وشد عىٕت ٚ  ٔمفذٔبت  شفشٚم  ٌفش

ٔمذٔٝ ٚ اِٚٛیت ثٙذی آٖ؛ ثٝ ؿٛسی وٝ افالؿٖٛ ثٝ سیبػفی   ٘ٛم دس تفبٚتی ثب أب دا٘ٙذ ٔی

 . دٞذ ٚ شیخ ثٝ سیبػت ٞب ٔی ٚ ٔشتمبت آٖ ثیشتش إٞیت
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پزیش٘ذ ِٚی دس ٔفٛسد   ٔی اثضاس ٚ ٔٙجن ٔوشفت، همُ ٚ شٟٛد سا ثٝ هٙٛاٖ ٔوشفت، ٞشدٚ

ثٝ هٙٛاٖ ٔوشفت ٚ ٘ٝ اثضاس ٚ ٘ٝ ٔٙجن لجَٛ افالؿٖٛ عس سا ٘ٝ . عس ٘لش ٔشتشوی ٘ذاس٘ذ

٘ذاسد ثشخالف شیخ اششاق وٝ آٖ سا اص ٔوبسف دا٘ستٝ ٚ عتی ثوؼی اص السبْ آٖ سا اص لجیُ 

 . دا٘ذ ٔی اششاق ٘فس

ٝ ، ٞسفتٙذ ، عظِٛی یب ٚاسـٝ ثب ٚ عؼٛسی یب ٚاسـٝ ٞش دٚ لبئُ ثٝ ٔوشفت ثی  ٌشصف

ٝ  خظٛطیبت اص ثٙذی تمسیٓ ٘ٛم ایٗ صیشا، ٘ذاسد آٖ ثٝ تظشیغی افالؿٖٛ  اسفالٔی  فّسفف

ثشخالف شیخ اشفشاق وفٝ   ، وٙذ ٔی عىبیبت ا  استفبدٜ ٚ تٕخیالت ٚ آٖ سا ثیشتش دس است

 . تظشیظ ثٝ آٖ داسد

ثبشفٙذ ٚ اص آٖ دس ٔجبعفج    ٔفی  شیخ اششاق ٘یض ٕٞضٖٛ افالؿٖٛ لبئُ ثٝ ٘لشیٝ ٔخُ

ثٝ دیذ ثسفیبسی ٔخفُ ادهفبیی     وٝٞبیی  فّسفی شبٖ استفبدٜ وشدٜ ا٘ذ ِٚی ٕٞشاٜ ثب تفبٚت

تففبٚت  تشیٗ  ثیشٕبسی داس٘ذ وٝ اطّیٞبی  افالؿٖٛ ثب ٔخُ پزیشفتٝ شذٜ شیخ اششاق فشق

دسعبِی وٝ شیخ اششاق ثب ، آٖ ایٗ است وٝ ثٙبی فّسفٝ افالؿٖٛ ثش ٘لشیٝ ٔخُ ٟ٘بدٜ شذٜ

 . ستآٖ سا دس رضء یىی اص ٔجبعج ا  ٘مُ وشدٜ ا، پزیشفتٗ ایٗ ٘لشیٝ ثب تفبٚت ٞبیی

ٝ  سسذ ٔی ٘لش ثٝ صٙیٗ، ثب تٕبْ ٔٛاسد ٌفتٝ شذٜ ُ  ؿفبثك ) وفبٔال  سفٟشٚسدی  وف  اِٙوف

ٖ  هّٕفی  ٘لفشات  اص ثوؼی اص استفبدٜ طٛست ثٝ ثّىٝ ٘جٛدٜ ٔتبحش افالؿٖٛ اص( ثبِٙوُ  ایشفب

، فشٚم دس ٘ٝ ٚ ثٛدٜ ٔتبحش اٚ اص ٔجبعج اطَٛ اصای  پبسٜ دس سٟشٚسدی یوٙی ٔخُ؛ ٘لشیٝ ٔخُ

 ا٘ذ. داشتٝ ٔشٟٛد ٘لش اختالف ٞٓ ثب دیٍش اص ٔجبعج ثسیبسی عىیٓ دسصیشا ایٗ دٚ 
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