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 چکیذه 

ًٌاؼحی به پؿیؿۀ ٠لن اوث هىئلۀ جمىین ٠لن به ظٕىقی و ظّىلی يمؾ فیلىىفاو هىلماو ذمكۀ يگاه هىحی
اياؿ. هالِاؿقا ظمیماث ٠لان قا اهاكی وشاىؾی ظكما به آو ا٠حماؾ ؾاٌاحه بیٍحكال ؾیكبال جا كًىو جمكیبًا كه 
ٌىؾ. ایى يىٌاحاق باا ؾايؿ و ه١حمؿ اوث ؾق هًگام ٠لن به هك چیمی، يفِه هماو چیم يمؾ ٠الن ظأك هی هی

ألهیى، و جعلیل و بكقوی ؾیؿگاه وی ؾق ؼّىَ ظمیماث يٝك به قوي ؼاَ اوحًباٖ آقاء فلىفی ِؿقالمح
فلىافی او ال شملاه اِاالث وشاىؾ، وظاؿت و بىاا٘ث ؼااَ ٠لن، و وسه جٙبیك ایى قویككؾ با هبايی 

قوؿ كاه جمىایِن هٍاهىِق ٠الل و ه١مىل، ایى فكٔیه به اذبات هی اّجعاؾوشىؾ، جىاوق وشىؾ با كماالت آو و 
كاه گفحاین پفیكي يیىث، بلكه او چًااوًٌاوی ِؿقالمحألهیى لابلكفث٠لن يمؾ ظكماء، بكاوان هبايی ه١

اجی اواث كاه ؾق هىأاٟ هإّیاؿؾايؿ. پٍاحىايۀ ایاى ق ی يیام ٌاىاهؿ و ٠لن قا هًعّك ؾق ٠لن ظٕىقی هی
هاا جكیى آوهؽحلف آذاق ِؿقالمحألهیى و ٌاگكؾاو ظكمث هح١الیه لابل اِٙیاؾ اوث و ؾق ایى هماله به ههن

 اوث.اٌاقه ٌؿه 

 اِالث وشىؾ، ٠لن ظّىلی، ٠لن ظٕىقی، ِؿقالمحألهیى.واژگاو کلیذی: 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 73/50/7931جاقیػ پفیكي يهایی:         39/50/7931* جاقیػ ؾقیافث: 
 h.asadi@mail.um.ac.ir. ؾايٍصىی ؾكحكی ظكمث هح١الیه ؾايٍگاه فكؾووی هٍهؿ    1
 javareshki@um.ac.irهٍهؿ     یؾايٍگاه فكؾوو اقیؾايٍ.  2
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 همذهه

فهن ايؿیٍۀ ِؿقالمحألهیى و اوحؽكاز آقاء فلىفی او هىحلمم فهن قوٌی اوث كه وی ؾق همام ج١لین ظكمث 
اي بؿویها ال يٝكات وما ؾق فهن آقاء وی و بالًٌاوی آوًٌاوی وهمی بهكًؿ. جأهل ؾق ایى قويهی اّجؽاـ

كًاؿ> لیاكا بىیاقی ال هباظری قا كه ه١ماىاًل باه لبااو لاىم بیااو يماىؾه اواث، ؾگكگاىو های هىّیثؾاقؾ و 
ٌىؾ فهن ِعیط آقاء كًؿ كه وبب هی فكؾی پیكوی هیِؿقالمحألهیى ؾق يگاقي آذاق ؼىؾ ال ٌیىۀ هًعّكبه

ىو هؽحلفی ؾقيٝك گكفث كه هاك بًٙای ال جىاو بٙاو يیالهًؿ اشحهاؾ فلىفی باٌؿ. ال ایى قو بكای كالم او هی
( بك ایى اوان ؾق هىاشهاه باا 512: 14َ، ز1378ای ال هكاجب فهن اوث. )هٙهكی،  آو هحًاوب با هكجبه

 آذاق هالِؿقا و ؾقیافث آقاء يهایی او بایؿ يكاجی قا ؾق يٝك ؾاٌث:

های يبایاؿ ؾق يؽىث: جّكیعات ِؿقالمحألهیى ؾق همؿهاۀ بكؼای آذااقي كاه ه١حماؿ اواث اواكاق ال
ؼىاهاؿ كاه ياهعكهااو و  شایگاهی شم ویًۀ اظكاق، اهل يٝك و اِعاب ايؿیٍه شای گیكؾ و ال ؼؿاوياؿ هی

( 381: 1354َ> هماى، 3: 1361َيااهالو قا ال اوحكاق ومٟ ایاى اواكاق هاأیىن واالؾ. )هالِاؿقا، 
يیىث كه ؾق ؾوحكن همگااو لاكاق ؾاقؾ وگكياه وشهای باكای واّك  چیمهایی ٘بی١حًا ایى اوكاق و قهىل، هماو

 ؾوث آیؿ. هايؿ، بلكه اوكاق بایؿ ؾق هىٟٔ هًاوب و با جىشه به هبايی ؼاَ او به ياهیؿو آو يمی

جالي ؾاقؾ جا ظّؿ اهكاو هباظد ابؿا٠ی ؼىؾ قا به ؾیگكاو يىبث  ،ؼا٘ك جكن ال اٌحهاقؾوم: ِؿقا كه به
 (41و 4ُ: 1361ِكًؿ. )هالِؿقا، ِىقت پكاكًؿه و جلىیعی بیاو هی ؾ قا يیم بهؾهؿ، يٝكات يهایی ؼى

ای اوث كاه هحاؿیًیى ٜاهكيماا ظحای  گىيهوىم: ٌكایٗ يابىاهاو ٠میؿجی و هٍكالت ٠ّك هالِؿقا به
يهاایی جعمل آقاء ابحؿایی او قا يؿاٌحًؿ. وأط اوث ؾق چًیى ٌكایٙی يبایؿ ايحٝاق ؾاٌث كه او آلاؾاياه آقاء 

گالیاه كاكؾه و آو قا  ٌاّؿتؼىؾ قا ابكال كًؿ. او ؾق بكؼی هىأٟ ال ؼّىِیات و ٌكایٗ ؾوقاو ؼاىیً باه
 گىیؿ: كًؿ و هیباق جىِیف هیاوف

دس ایى ؽشایط بىد که صهايه هشا اص هش الذاهی باصداؽث و دهش اص سعیذو به ایى همام ]اظهاس دمـایك  هـايؼن 

یخ ب اظهاس ؽىد اص جايب دك يیافحن و هیچ سغبحی که هشا به إای که هىجؽذ ... هیچ ايگیضه ؽؼاس و جقـش
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 ( 183ؿ :5114> همى، 4، ؿ:الف;، 5131، ىیفذسالمحؤله. )واداسد دافل يًمىدم

 (8-3َ :1381)همى،  .كًؿاو هاي١او اِلی بیاو ظمایك قا هؿ٠یاو ؾقوغیى ٠لن و ه١كفث ه١كفی هی

هالِؿقا بایؿ به همىلۀ ايىصام جىشه ویاژه ؾاٌاث> لیاكا ویىاحن  چهاقم: بكای ؾوحیابی به يٝكات ل١ٙی
جاك اواث.  فلىفی او هًٝن و هًىصن اوث و ظحای باه ا٠حمااؾ بكؼای ال ویىاحن هٍااء و اٌاكاق يیام هًٝن

كًؿ كه ابحؿا اقكااو اِالی ( وشىؾ چًیى يٝام فككِی هًىصمی ایصاب هی252: 13َ، ز1378)هٙهكی، 
ها با ایى اقكااو و های فك٠ی، والگاقی آو وسه ٠الوه بك الاهۀ ؾلیل بك گماقهظكمث هح١الیه بالًٌاوی ٌىؾ، 

 ٠1ًاِك ؾق لالب جفكك ویىحمی، جفىیك و جىشیه ٌىؾ.

جىاو ؾق فهان همّاىؾ هالِاؿقا ؾق ًٌاوی ؼاَ ظكمث هح١الیه، يمیاكًىو با اه١او يٝك بك ایى قوي
گفٌحۀ ؾوق هىقؾ جىشه ظكمای هىلماو بىؾه اوث  كه ال-شمله هىئلۀ ٠لن و جمىین آو  هك هىئلۀ فلىفی ال

لؾه ٠مال كاكؾ بلكاه جأهال ٌاحاب -ٌاًاؼحی باك آو هحكجاب اواثو ذمكات هح١ؿؾ وشىؾًٌاؼحی و ه١كفث
ؾوچًؿاو ؾق هبايی ؼاَ و ویىحن فككی ِؿقا و جىشه باه يكاات هافكىق، وكيىٌاث بىایاقی ال آقاء او قا 

  كًؿ.ؾگكگىو هی

٘ىق ؼاَ ؾق ظكمث هح١الیه، ایى هىائله قا فاكاقوی ؾق فلىفۀ اوالهی و بهيگاه وشىؾی به همىلۀ ٠لن 
قغن ایًكه هٍی ؼىؾ قا ؾق همام ج١لین و جبییِى هىائل فلىافی گفاقؾ كه آیا هالِؿقا ٠لیاِعاب ايؿیٍه هی

(، ؾق ؼّىَ جمىین ٠لن به ظّىلی 71: 1َ، زم1981يمایؿ )ِؿقالمحألهیى، بك همٍای لىم جكوین هی
جىاو با يٝك به هبايی ِاؿقا، پفیكؾ یا ؼیك؟ و آیا هیی يیم ؾیؿگاه هٍهىق ظكمای پیً ال ؼىؾ قا هیو ظٕىق

ال ٠لمی جعث ٠ًىاو ٠لن ظّىلی یاؾ ككؾ یاا يامؾ او ٠لان هًعّاك ؾق ٠لان ظٕاىقی اواث؟ پاواػ باه 
ی او و اقائاۀ هاا باا هباايی فلىافهای هفكىق با اوحؽكاز ؾیؿگاه يهایی هالِؿقا و جعلیل و جٙبیاك آو پكوً

 ؾهؿ.هىحًؿاجی ؾق جأییؿ هؿ٠ای يگاقيؿه ال فهن ِؿقالمحألهیى، هعحىای ایى هماله قا جٍكیل هی

یف و جمغین ػلن5  . جؼش
( ال ایاى قو 278: 3َم، ز1981آو اواث. )هالِاؿقا،  هاهّیاث٠لن، ال ظمایمی اوث كه ايّیث آو ٠ایى 
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ٌاىؾ )فااقابی، ل شاًه و فّال جٍاكیل هایهمايًؿ وشىؾ، ج١كیف ظمیمی آو همكى يیىاث، لیاكا ظاؿ ا
: 1371وایًا،  ( و چیمی كه بىیٗ باٌؿ، شًه و فّل ظمیمی يؽىاهؿ ؾاٌاث. )ابى38: 1َق، ز 1418

جىاو كىی قا كه به ٠لن جىشه يؿاقؾ ال ٘كیك اٌاقه به هّاؾیك ٠لن كاه كن هی(  اها با ایى ظال ؾوث119َ
 .ؼىؾ يى٠ی ج١كیف ٌبه قون اوث، هحىشه ٠لن واؼث

بًاابكایى اواًل ؾق فلىافۀ اوااالهی، وشاىِؾ ٠لن،اهااكی وشاؿايی و ٔااكوقی اواث، ذايیااًا هفهاىم آو يیاام 
( 152: 1َ، ز1391> هّباض یمؾی، 153: 1388َجكیى هفاهین اوث )٘با٘بایی، جكیى و بؿیهی وأط

ٌاىؾ. باا ٌاًاؼحه هایواوٙۀ ٠لن جكی وشىؾ يؿاقؾ جا ه١ّكف ٠لن والٟ ٌىؾ، بلكه همه چیم به و هفهىم وأط
گاهی و ه١كفث قا بهًٌاوی و فلىفۀ اوالهی بهه١كفثجىاو ؾق  ایى ظال هی ه١ًاای ايكٍااف و يعى هٙلك، آ

ای كاه هىشاب جمییام ٌاىؾ. گىياهؾايىاث باه ظٕىق ٌیئی يمؾ ٌایء ؾیگاك یاا ظٕاىق ه١لاىم يامؾ ٠االن
: 1372ْ الهیصاای، > فیااا58: َ:الااف;،1361> ليااىلی جبكیاامی، 71ق: 1421َ)ِااؿقالمحألهیى، 

 یابؿ.( ایى ايكٍاف به ؾو ِىقت ظٕىقی و ظّىلی جعمك هی158: 1388َ> ٘با٘بایی، 258َ

جمىین ٠لن به ظّىلی و ظٕىقی يمؾ ظكمای هىلماو هبحًی بك ظّك ٠ملي و ؾایك بایى يفای و اذباات 
ؼث (، لیاكا ؾق ٌاًا171-172: 1َ، ز1391> هّاباض یامؾی، 154: 1388َاوث )٠الهه ٘با٘بایی، 

٘ىق هىحمین و ظمیمِث ٠یًِی ه١لىم، به هىّیثای يمؾ ٠الن ظأك اوث و اٌیاء> گاه ه١لىم بؿوو هیچ واوٙه
هٍااهؿۀ ;اوث كه گاهی ال آو با ج١اابیكی يٝیاك : ٠لن ظٕىقی;ٌىؾ كه ایى هماو بكای هؿقِک آٌكاق هی

> 412و  53ُِا: 1م، ز1981ٌاىؾ. )هالِاؿقا،  یااؾ هی: ٠لن ٌاهىؾی;و : ٌهىؾ اٌكالی;،:ظٕىقی
( و گاه يه ؼىؾ ٌیء بلكه ِىقت یا هفهىهی ـهًی ال آو، يمؾ ٠االن ظأاك 74: 1َ، ز1372وهكوقؾی، 

واوٙۀ همیى هفاهین و ِىق ـهًای ٌىؾ ی١ًی هؿقِک بهؼىؾ يمؾ ٠اِلن ظاِل هی هاهّیثاوث> لفا ه١لىم با 
ؾق اِاٙالض ال آو باه ه١لاىم  ٌىؾ به ٌاًاؼث ٌایء ؼااقشی كاهكه ؾق اِٙالض ه١لىم بالفات ياهیؿه هی

ج١بیك اوحاؾ هٙهكی ٠لن ياهًؿ. بههی: ٠لن ظّىلی;گكؾؾ> ایى يعىۀ ٠لن قا ٌىؾ، يائل هیبال١كْ ج١بیك هی
ظٕىقی ٠لمی اوث كه ٠الن با ـات و وال١یث ؼىؾ و بؿوو لىۀ هؽّىَ و آلث ؼاِی با ه١لىم هىاشهۀ 
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هاای هؽحلاف ٖ به یک لّىه و ؾوحگاه ؼاِی ال ؾوحگاهیابؿ، اها ٠لن ظّىلی، آو اوث كه هكبىهىحمین هی
 (44-45: پاوقلی 2َ، ز1391يفىايی اوث. )٘با٘بایی، 

ًٌاؼحی به پؿیاؿۀ ٠لان اواث، ال گفٌاحه> ال لهااو ٘اكض آو ایى جمىین هٍهىق كه ذمكۀ قویككؾ هىحی
ؼاىؾ  لاّىته ( جا كًاىو با574-575: 1375َ> بهمًیاق، 117-129: 1361َویًا، ویًا )ابىجىوٗ ابى
، 1361> لياىلی جبكیامی، 185جاا[: َ)قک: وبمواقی، ]بای .و جمكیبًا اكرك ظكما بؿاو ه١حمؿيؿ بالی اوث

 (79َ :1374> شىاؾی آهلی، 277: 1377َ> آٌحیايی، 31-36: 1381َ> ليىلی، 58َ ::الف;

 . هقادیك ػلن دضىسی5-5

 هٍهىقجكیى هّاؾیك ٠لن ظٕىقی ٠باقجًؿ ال:

 (148ق: 1414َویًا،  ؼىؾ )ابى٠لن ٌیء به ـات  .1
 (487: 1َ، ز٠1372لن ٌیء به ه١لىل ؼىؾ )وهكوقؾی،  .2
 (115: 1َم، ز1981)ِؿقالمحألهیى،  ٠2لن ه١لىل به ٠لث .3

ایى هّاؾیك بكاوان باوق به جمىین ٠لن به ظٕىقی و ظّىلی ٌاكل گكفحاه اواث كاه پاه ال اذباات 
ظٕىقی هّاؾیك ظمیمث ٠لن اوث و ياه هّااؾیك گكؾؾ الىام هٍهىق ٠لن هىئلۀ ایى پژوهً، قوٌى هی

 ٠لن ظٕىقی ؾق بكابك ٠لن ظّىلی.

 های ػلن دضىسی. ویژگی5-2

اوث : يبىؾ واوٙه و فاِله هیاو ٠الن و ه١لىم;ههمحكیى ویژگی ٠لن ظٕىقی كه هىقؾ اجفاق ظكما اوث، 
اواث و : ايحماالٌؽّای و غیكلابال ;( ال ایى قو اهاكی كااهاًل 412و  53ُ: 1ِم، ز1981)هالِؿقا، 

( 144-145َ ::الاف;، 1363آو )هالِؿقا، : ؼٙاياپفیكی;ظكما ال فمؿاو واوٙه ؾق ٠لن ظٕىقی بك 
ظّاىل اؾقاک ;یابؿ و  كًًؿ. ؾق ٠لن ظٕىقی، ـاِت ٠الن با وال١یث ؼىؾ، وال١یث ه١لىم قا هیاوحؿالل هی

: 6، ز1378اواث )هٙهاكی، ، بلكه يیال به لاّىه ال ؼّاایُ ٠لان ظّاىلی :ؼاِی يیىثۀ هبحًی بك لّى 



  
 
 
 

 ىیايعّاق ٠لن به ظٕىق يمؾ ِؿقالمحأله                                            

 

 70 

اوث، لیكا ٘بك باوق : ث و وال١یث ٠یًی اٌیاءهح١َلك ًٌاؼث ٠لن ظٕىقی، ايیّ ;(. بًابكایى 272ا273َ
( 173-274: 1381َالی، ظكما، ًٌاؼث ظمیماث شام ال ٘كیاك ؾقک ظٕاىقی همكاى يیىاث. )ف١ّا

همچاىو وشاىؾ، آو اوث بؿیى ه١ًا كه ؾق ٠لان ظٕاىقی : پفیكی جٍكیک;ؼّیّۀ ؾیگك ٠لن ظٕىقی 
هكاجب و ؾقشات هحفاوجی وشىؾ ؾاقؾ كه هًٍأ آو بكظىب اوحمكاء یا به اؼحالف هكاجب هىحی هؿقِک اوث و 

، :الف;،1363، ِؿقالمحألهیى> 97-98، َ:ب;، 1361یا به جفاوت هكاجب جىشه هؿقِک. )قک: ليىلی، 
َ145-144) 

ؾق جٍكیط ٠لن ظٕىقی بیاو ٌؿه اواث  های هفكىق يیم بكاوان آقاء هٍهىق و بكظىب اوحمكاءویژگی
 ها يیم ویژگی هٙلك ٠لن ؼىاهؿ بىؾ.و په ال اذبات ايعّاق ٠لن ؾق ظٕىقی، ایى ویژگی

 . وجىدی بىدو ػلن و کمال بىدو آو دس فلغفۀ فذسالمحؤلهیى2

چىو اِالث وشىؾ، وظؿت و بىاا٘ث وشاىؾ و ِؿقالمحألهیى بكاوان هبايی ؼاَ يٝام فلىفی ؼىؾ هن
كًؿ)ِاؿقالمحألهیى، بىؾو هٝاهك وشىؾ، ٠لن و ظمیمث آو قا ال اهىق وشىؾی  و ذبىجی ه١كفی هی جٍكیكی

( وی باه 297و288ُِاأاافی ؾاقؾ. )همااو:  هىّیاثولبی و يه  هىّیث( كه يه 286: 3َم، ز1981
ٌماقؾ كه بكاوان آو وشاىؾ بماا هاى ِكاظث بعد ال ٠لن قا بعد ال ٠ىاقْ اولیه و جعلیلی وشىؾ بكهی

 وشىؾ بؿوو ایًكه جؽُّ یا لیؿ ج١لیمی یا ٘بی١ی ؾاٌحه باٌؿ هىاوق با ٠لن ؼىاهؿ بىؾ:
همايا اص ػىاسك هىجىد بما هى هىجىد ػالن یا ػلن یا هؼلىم بىدو آو اعث بـذوو ایًکـه ادحیـاج باؽـذ 

یاضی[يىػی بؾىد که جخقـ یا جمیذ به لیىد طبیؼی یا جؼلیمی  لـن و داؽحه باؽذ، بًابشایى بذـ  اص ػ ]س
اولی اعث که دس آو اص ادىال کلی ػاسك بش هىجـىد بمـا هـى  ۀطشح دس فلغف ۀاطشاف و ادىال آو ؽایغح

 (278ؽىد.)هماو: ؿهىجىد بذ  هی

ؾايؿ ًٌاوايۀ ؼىؾ ال ٠لن، آو قا یكی ال اوِاف كمالی وشىؾ و ٠یى وشىؾ هیهالِؿقا ؾق جفىیك هىحی
( و ه١حمؿ اوث كه چىو وشىؾ، ظمیماث 298ق: 1421َ> همى، 117: 6َم، ز1981)ِؿقالمحألهیى، 

جاىاو باه هىااولث وشاىؾ و ٠لان ظكان  واظؿ و بىایٗ اواث و ٠لان اهاكی وشاىؾی و ذباىجی اواث، هی
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هٙاابك ؾیاؿگاه او ٠لان باه ٠ًاىاو ظمیمحای كاه ؾق قو  ال ایى( و 117: 6َم، ز1981ِؿقالمحألهیى، ؾاؾ.)
 (382: 3َ)هماو، ز .ای يیىثهمىلههّاؾیك و هكاجب هؽحلف وشىؾ ؾاقؾ هًؿقز جعث هیچ 

ٌاىؾ. او جمكیباًا يگاه وشىؾی و فكاهمىلی ِؿقالمحألهیى به ٠لن وبب ؾگكگىيی جعؿیؿ و ج١كیف ٠لن هی
گىیؿ چىو ٠لان ال ظماایمی اواث كاه هماو ظكفی قا كه ؾقباقۀ وشىؾ لؾه، ؾقباقۀ ٠لن يیم هٙكض ككؾه و هی

ظؿ و قون بكای آو همكى يیىاث و يیام باه ایاى ؾلیال كاه  ج١كیف به بًابكایى ،ً اوثهاهّیحوشىؾي ٠یى 
٘ىق هن هفهىهی اشلی و ا٠كف ال  هفهىهی اشلی و ا٠كف ال وشىؾ يیىث كه ؾق ج١كیف آو اؼف ٌىؾ، هماو

جاىاو  ( باكایى اواان هی278: 3َم، ز٠1981لن وشىؾ يؿاقؾ كه ؾق ج١كیف ٠لن بیایؿ.)ِاؿقالمحألهیى، 
یک ظمیمث وشىؾی وكیايی اوث و به اظكام و اوِاف وشاىؾی هايًاؿ  گفث ؾق يٝك ِؿقالمحألهیى، ٠لن

 گكؾؾ: جٍكیک يیم هحّف هی
یة فـ  جمیـغ المىجـىدات ػلـی الحفـاوت و الحؾـکیم بالکمـال و  و کما أو الىجىد دمیمة وادذة عاس

یاو ال یة ف  الکـل عـش ىجـىد الًمـ فکزا ففاجه الذمیمیة الح  ه  الؼلن و المذسة و اإلسادة و الذیاة عاس
 (557: ؿ3. )هماو، ج ػلی وجه یؼلمه الشاعخىو

و ال أاافیا... بال وشاىؾًا ؼالّاًا غیاك هٍاىب  ة٠ى الماؾ حصّكؾال١لن لیه اهكًا ولبیًا كال;و همچًیى: 
 (297َ :3)هماو، ز: كىيه ٠لمًا. ةبال١ؿم و بمؿق ؼلىِه ٠ى ٌىب ال١ؿم یكىو ٌّؿ 

ٌىؾ> لیكا چًیى ج١بیك ٌؿه اواث كاه ه ٠لن ؾیؿه هیؾق ایى ٠باقت يیم جلمی وشىؾی و وسه جٍكیكی ب
و ١ٔف ؾاقؾ. چىو آهیؽحگای باه ٠اؿم، همااو ظاؿوؾ  ٌّؿت٠لن يیم : ؼلىَ ال ٌىب به ٠ؿم;به ايؿالۀ 

وشىؾی و شهات ٠ؿهی و بالمىۀ ٌیء اوث كه اهكی جٍاكیكی اواث كاه ال ٠مال اول باا كمحاكیى ظاؿوؾ 
یاباؿ. بًاابكایى و وشىؾ قا ؾاقؾ، اؾاهاه های ١لّیثیى بهكه ال فٌىؾ و جا هیىالی اولی كه كمحك ٠ؿهی ٌكوٞ هی

یاباؿ و باه ٜهاىق ای ال هكاجب وشىؾ، ٠لمای هحًاواب باا آو هكجباه قا ؾق ؼاىؾ هایوشىؾ ٠الن ؾق هك هكجبه
 قوايؿ.هی

ًٌاوای ٠لان اواث>  ًٌاوايۀ ِؿقالمحألهیى به ٠لن، ؾو ابحكاق ههان ؾق ه١كفثذمكۀ ایى قویككؾ هىحی
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جفىیك وشىؾی ال ٠لن و ايحمال بعد ال آو به هباظد اهاىق ٠اهاه و ؾیگاكی جعاّىل ؾق ج١كیفای كاه يؽىث 
وایًا، ِىقت پؿیؿ آهؿه يمؾ ـهى اوث )اباى ،ايؿ. ٠لن يمؾ هٍهىق ظكما شمهىق ظكما بكای ٠لن اقائه ككؾه

لان باه ( اها با شایگمیى ٌؿو جلمی وشاىؾی ال 151٠: 6َم، ز1981، ِؿقالمحألهیى> 179ق: 1414َ
چیمی شم هماو هىحی ظأك ؾق يفه يؽىاهؿ بىؾ. يكحاۀ ؾلیاك ؾیگاكی كاه ،شای جلمی هاهىی ال آو، ٠لن

پاكؾالین> ٘بك قویككؾ هفكىق و ٌىاهؿ هىشىؾ ال كالم ِؿقا لابل اوحًباٖ اوث و ؾق اؾاهه به جًمیط آو های
 ابحكاق يؽىث اوث.هىئلۀ اِلی يىٌحاق ظأك ی١ًی ايعّاق ٠لن به ٠لن ظٕىقی اوث كه ذمكۀ ؾو 

جك ٌؿه و به ٠ًىاو ؾلیل ؾق اذبات هؿ٠ای ایى پاژوهً باه  يگاه وشىؾی هالِؿقا به ٠لن ؾق شایی يمایاو
  جأكیؿی ویژه: ظٕىق;و : ظّىل;بكؾ بك ؾو ٠ًىاو  قوؾ كه ِؿقا ؾق ج١بیكاجی كه بكای ٠لن به كاق هیكاق هی

او ;ٌاماقؾ: چیم كه ال واًػ هىاحی اواث، باك های كًؿ و اواوًا ٠لن به هك چیمی قا ٠لن به ظمیمث آو هی
 (289: 1354َ، ِؿقالمحألهیى: )االؾقاک بالٍیء ايما هى ظّىل يفه ـلک الٍیء

كًؿ. بك ایى اوان ظحای ؾق ه١كفی هی: ؼىؾ ٌیء;ِؿقالمحألهیى ؾق ایى ٠باقت هًاٖ ٠لن قا، ظّىل 
كًین ٠لن به ِىقت ٌیء ؾاقین ؾق والٟ ایى ٠لن، ٠لن به ؼىؾ آو ٌیء اواث. ی١ًای شایی هن كه گماو هی

ء  ال١لان بالٍاي;بكلكاق اوث و ه١لىم هماو ؼىؾ ظمیماِث ٌایء اواث.  ٠یًّیثهیاو هح١لك اؾقاک و اؾقاک 
 (411: 3َ، زم1981، ِؿقالمحألهیى> ): بالعمیمة هى ٠یى وشىؾه

آو اوث كه ه١لىم و هح١لك ٠لن هماو ظمیمث ٌیء هؿَقک اوث. ی١ًای ٠لان باه  گك بیاوایى ٠باقت يیم 
٠یى وشىؾ آو ٌیء اوث، و ؾق ظمیمث ٠لن به ظمایك اٌیاء ؾق ایى قویككؾ ٠باقت اوث ال ٠لان باه  ،ٌیء

وشىؾ و هكجبۀ ٠الی هىحی آيها ی١ًی هبؿ  ٠ملی كه اِل هىحی اٌیاء اوث و ؾق یک قابٙۀ ٌاهىؾی و باؿوو 
ٌىؾ. بًابكایى يگكي ِؿقا به همىلۀ ٠لن، يگكٌی وشىؾًٌاؼحی اوث و ال ایاى قو ٠لان قا ؾقاک هیواوٙه ا

: 8)همااو، ز: الٍایء ةاو االؾقاک لایه ئال برباىت ظمیما;كًاؿ: ظمیمحی وشىؾی و ذباىجی ه١كفای های
َ271) 

اؾات  الاواحفاؾه  ٠لن و اؾقاک ه١ٙىف به ظمیمث اٌیاء ٌاؿه اواث و هالِاؿقا باا ،هن ؾق ایى ٠باقت



  
 
 

                                    
                                                                                                                                                                                   7931وال وىم، ٌماقۀ ٌٍن، پاییم و لهىحاو                                                                                                              

                                                                                 
 

 71 

ؾايؿ. ال ٘كفی بًابك يگاه اِالث جأكیؿ ؾق جأییؿ قویككؾ وشىؾی ؼىؾ، اؾقاک قا شم ذبىت ظمیمث اٌیاء يمی
و ِىق هااهىی، اهاىقی  هاهّیاتها يیىث و وشىؾی ؾق ظكمث هح١الیه، ظمیمث اٌیاء چیمی شم وشىؾ آو

 بال١كْ و المصال.  ها يىبث ؾاؾ هگكجىاو ظمیمث اٌیاء قا به آوا٠حباقی هىحًؿ لفا يمی

جىشه به ٠باقات فىق با يٝك به هبايی ظكمث هح١الیه ال شمله اِالث وشىؾ، ها قا به ایى هٙلب قهًمىو 
ٌىؾ كه ؾق يٝام فلىفی ِؿقا، ٠لن ظمیمحی شم ذبىت و ظٕىق يؿاقؾ و اگك ٠لان همااو ظٕاىق باٌاؿ،  هی

ان اگك ٠لن بؽىاهؿ هعماك ٌاىؾ، هاك آیًاه ؾاٌحه باٌؿ. بك ایى او: وشىؾ;ی شم هىّیحجىايؿ ظمیمث و يمی
بایؿ ظٕىقی باٌؿ> لیكا اواًل يمؾ ِؿقالمحألهیى، چًايكه ال ٌىاهؿ هفكىق بكآهؿ، ٠لان باه ٌایء، ٠لان باه 
يفِه وشىؾ ٌیء و ٠یى وشىؾ ٌیء اوث و ذايیًا ٠لن به وشىؾ و اؾقاِک ظمایك وشىؾی، شام ال ٘كیاك ٠لان 

 ث.پفیك يیىظٕىقی و هىاشهۀ وشىؾی اهكاو

ای كه ال قهگفق جلمی وشىؾی ال ٠لن به جربیث هؿ٠ای هىقؾ يٝك ؾقباقۀ ايعّاق ٠لان ؾق ظٕاىق يحیصه
آیؿ ایى اوث كه جلمی وشىؾی و ذبىجی ال ٠لان هىاحلمم آو اواث كاه هًااٖ يمؾ ِؿقالمحألهیى به ؾوث هی

، بایاؿ بگىیاؿ كاه :مهى ٠لان ؾاق;باٌؿ ی١ًی اگك ٠الن بؽىاهؿ بگىیؿ كه : ايكٍاف;و : همايیایى;٠لن، 
كًؿ كه اؾقاک ٌیء، هًعّاكًا چه آيكه ِؿقا جأكیؿ هی:. ه١لىم هماو چیمی اوث كه يمؾ هى ظأك اوث;

( په اگك ه١لىم بؽىاهؿ ه١لاىم باٌاؿ بایاؿ 298: 1354َ، ِؿقالمحألهیى ظّىل يفه آو ٌیء اوث.)
م ؼاقز ال ـات ٠االن ظٕاىق ؾاٌاحه لیكا اگك ه١لى >و چیمی بیكوو ال ـات ٠الن يباٌؿ بىؾهيمؾ ٠الن ظأك 

ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث و بؿیى جكجیب ؾیگك هالک و هًاٖ ٠لن كه قا باٌؿ، غیكیث و ؾوئیث هیاو ٠الن و ه١لىم 
همايی و ايكٍاف ال والٟ باٌؿ، ظاِل يؽىاهؿ بىؾ. بكایى اوان اگك گفحه ٌىؾ كه ها به ؼاقز باه وابب ایى

ه ؾاٌث كه ایى ٠لن هماو ؾقک ظمیماث ٌایء باه يعاى ٌاهىؾی كًین، بایؿ جىش٠لن ظّىلی ٠لن پیؿا هی
والی و ٠لن ها به ؼاقز ال ٘كیك ایى ِىق و هفاهین، والی و ِىقتاوث كه ؾق هكظلۀ ب١ؿ ؾق همام هفهىم

. به ٠باقت ؾیگاك هًگاام يٝاك باه هىاحی ٌىؾ جٍكیل هیٌیء يمؾ ٠الن  هاهّیث٠لن ظّىلی ٘كیك ظٕىق 
آو ٌایء  هاهّیث٠لن ظٕىقی اوث و با يٝك به  ،يمؾ يفه، ٠لن ها به آو ٌیء -ای ال آوؾق هك هكجبه-ٌیء 
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به ٠لن ظّىلی ؼالی ال هىاهعه يیىث و جًهاا ال  ج١بیك آو اگكچهٌىؾ. ٠لن ها به آو ظّىلی هی ،يمؾ يفه
( ؾق ـهاى ظأاك هاهّیثی قا ؾاقؾ كه )آو هاهّیحایى باب اوث كه گفحه ٌىؾ ٌیئی كه ؾق ؼاقز اوث، هماو 

ٌىؾ> لیكا ٠لن ظّىلی ال آيچاه ٠باقت ؾیگك با يٝك به شًبۀ هعاكات آو، ٠لن ظّىلی ؼىايؿه هیوث. بها
كًؿ و باق ؾیگك هًگاهی كاه ِاىق ـهًای و هفااهین يامؾ يفاه ظاِال این، ظكایث هیها ٌهىؾًا آو قا یافحه

ی١ًای ؾق ابحاؿا و  .ایینای يیىث شم ایًكه ایى ِىق و هفاهین قا به ٠لمی ظٕىقی اؾقاک يماٌىؾ، چاقه هی
 ؾهؿ.ايحهای اؾقاک، ها ٌاهؿ ٠لن ظٕىقی هىحین بًابكایى اؾقاک شم ال ٘كیك ظٕىق قغ يمی

كاه ؾق ٠لان : ه١لاىم باال١كْ;و : ه١لاىم بالافات;با جىشه به جىٔیعات فىق اواوًا جمىین ه١لىم به 
وابب ؾوئیاث و ٠الن اوث باه چه بیكوو ال ـاتلیكا آو >جمىین ؾلیمی يؽىاهؿ بىؾ ،ٌىؾظّىلی هٙكض هی

كه ه١لىم بایؿ يمؾ ٠االن ظٕاىق و ايكٍااف ؾاٌاحه جىايؿ ه١لىم باٌؿ ؾقظالی غیبىبحی كه ال ٠الن ؾاقؾ، يمی
 كه هؿ٠ای ٠لن اوث ذابث ٌىؾ.: همايیایى;باٌؿ جا 

 . هبايی فلغفی فذسالمحؤلهیى1

ه ؼىؾ اوث و بك اِىلی اوحىاق چىو وایك هكاجب فلىفی، ؾاقای يٝام ؼاَ و هؽحُ بظكمث هح١الیه هم
بایاؿ هباظاد فلىافی  قو  ال ایىجىاو لكائث ِعیعی ال آو اقائه ككؾ. اوث كه اگك به ؾقوحی فهن يٍىؾ يمی

اقچىب هماو يٝاام و ؾواحگاه ؼااَ هِؿقالمحألهیى ال شمله هباظد هكبىٖ به ٠لن و ظمیمث آو قا ؾق چ
ـهًی و هاهىی بك بالٌماقی بكؼای اِاىل و هباايی  بعد و بكقوی يمىؾ. بكایى اوان يفی ٠لن بىؾو ِىق

ها و بكقوی جكابٗ ایى اِىل با یكؿیگك و اوث كه جىشه به هعحىا و جعلیل ؾلیك آوهحىلف ظكمث ِؿقایی 
كًًؿۀ ایى هؿ٠ا اوث كه هاكاؾ ِاؿقالمحألهیى ال ٠لان و اذبات هإّیؿجىشه به لىالم و يحایس هحكجب بك هك یک 

 ظٕىقی و ٌهىؾی باٌؿ. جىايؿ چیمی شم ٠لنيمی

يیم ؾق هىاشهه با آقاء فلىفی ِؿقا  )كه  اهمّیثپیً ال اٌاقه به ایى اِىل و هبايی بایؿ به ایى يكحۀ ظائم 
ٌىؾ( جىشه يمىؾ كه هیاو جمام آقاء و هبايی فلىفی ایٍاو با یكؿیگك و لىالم و يحاایس ه١مىاًل  هغفىل والٟ هی

جىاو ال هك یک ؾیگكی قا اذباات ای اوث كه هیگىيهایى جاللم به 3اوث.آو جاللم ؾووىیه و چًؿوىیه بكلكاق 
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ای به يحایس وایك هبايی ؾوث پیؿا كاكؾ. آو به هبًای ؾیگك قویؿ و ال هك يحیصه ۀيمىؾ و يحیصه گكفث و ال يحیص
ایى اِىل ٠باقجًؿ ال اِالث وشىؾ، وظؿت وشىؾ، هىاولث وشىؾ با كماالت آو، وشىؾی باىؾو ٠لان كاه 

 اّجعاؾو ذمكۀ آو هبًای ؾیگك ی١ًی  -و ؾق ابحؿای بعد به جفّیل ال آو وؽى گفحین-ذمكۀ وه اِل اول اوث 
گیاكی او ٌىاهؿی ال هباظد فلىفی ِؿقالمحألهیى قا ؾق اؾاهه پایها و وسه بی٠الل و ه١مىل كه جعلیل آو

 يمایین.هی

 . هبًای اول> افالث وجىد1-5
جمام هىائل فلىفی ِاؿقایی قا  هاهّیث٠ًىاو اوان و ٌاكلۀ اِلی ظكمث هح١الیه، اذبات اِالث وشىؾ به

به ؾو ِىقت به اِالث وشىؾ  ٌىؾای كه ؾق ظكمث ِؿقایی بیاو هیكًؿ. بًابكایى ؾق هك هىئلهؾگكگىو هی
ؼىاهین قویؿ> یكی اذبات هىحمین بكؼی هىائل و ؾیگكی اذباات هماؿهات هاك بعاد ؾیگاكی. ؾق هىائلۀ 

٠ًىاو لیكواؼث فلىفۀ ِؿقا و هبًایی بكای جمام يٝكات او جىشاه ظأك يیم بایؿ به هبعد اِالث وشىؾ به
هاای او، يمٍای اواوای ؾق بالًٌاوای آقاء یك ؾیؿگاهفهن ِعیط ایى هبًا و ِا٠مال آو ؾق وا لیكاویژه يمىؾ، 

 جعمیمی و اؾّق او ال آقاء بؿوی و هیايی او ؾاقؾ.

اِالث وشىؾ به جمكیك هٍهىق ؾق ظكمث هح١الیه ٠بااقت اواث ال جعماك ٠یًای ؾاٌاحى و هًٍاأ آذااق 
: َ: 1 م، ز1981، ِاؿقالمحألهیى) ؼاقشی بىؾو، كه اهِك همابِل آو، ا٠حباقی و ِكفًا ايحما٠ی ٠ملی اواث.

جاىاو ؾق جأییؿ ایى جمكیك هی( 9-11، َ:ب;،1363همى،  >185: 9َز  > هماو،2: 5َ> هماو، ز117
وًاؾ بالفات ظمیمث، وال١یث و كمال به چیمی قا گىیًؿ، باك ایاى اواان وشاىؾ باه گفث اِالث وشىؾ، اِ 

الحی باه ـات هىاحی يیىاث هالک ـاجً هىشىؾ اوث و بكای اوًاؾ وشىؾ به هىحی يیال به ايٕمام هیچ ظا
ؼىاهؿ، و اواواًا هًااٖ وشاىب ـاجای ( ی١ًی واوٙه ؾق ٠كوْ يمی68: 1َ، زم1981، ِؿقالمحألهیى)

هتدأ و وهاد  و( ؾق جأییاؿ ایاى ه١ًاا، هالِاؿقا ؾق 417: َهمااوهمیى يفای واواٙه ؾق ٠اكوْ اواث. )
بًاابك  > لیاكااپافیك ؼىاهاؿ باىؾيؾايؿ كه بكاوان آو ؼىؾ وشىؾ هن ش١لياپفیك هیوشىؾ قا ش١ل هىشىؾّیث

هك چیمی هماو وشىؾ آو اوث و بیى وشىؾ و هىشاىؾ باه ظىاب ـات اؼحالفای  هىشىؾّیثاِالث وشىؾ، 
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 (12: 1354َ، ِؿقالمحألهیى). يیىث

جىاو گاهی فكاجك و والگاق با ق ی يهاایی هالِاؿا ؾق ؼّاىَ جفىایك ؾق اؾاهۀ هبعد اِالث وشىؾ هی
: 2م، ز1981، ِاؿقالمحألهیىو جٍأو و ايعّاق وشىؾ و هىشىؾ ؾق ٌؽُ واظؿ بكؾاٌث ) جصّلیبه  ٠لّیث

( و اِالث وشىؾ قا ٠باقت ؾايىث ال لىام ـاجی، اواحغًای ال غیاك، 311-311، َ> هماو293-292َ
اهحًاٞ ولب وشىؾ ال وشىؾ و اواحصماٞ شمیاٟ كمااالت ؾق هىاحی> لیاكا اللهاۀ والب وشاىؾ ال وشاىؾ، 

( كاه جًالٕاً آٌاكاق اواث. بًاابكایى ظمیماث 171: 1356َباٌؿ )آٌحیايی، يفىه هی الٍیء ٠ى ولب
شهث اهحًاٞ اجّاف یكی ال يمیٕیى بك ؾیگكی و اهحًاٞ ايماالب ٘بی١اث وشاىؾ هی به وشىؾ هى ظید هی

جككاه، كًؿ، و اگك ٠ؿم بكای ـات همحًٟ باٌؿ وشىؾ واشب ؼىاهؿ بىؾ. )اباىبه ٘بی١ث ؾیگك، لبىل ٠ؿم يمی
لیاكا باه ا٠حمااؾ  >( ذمكۀ ایى يگاه هاللهاث اِاالث وشاىؾ باا وشاىب وشاىؾ ـاجای اواث211: 1381َ

یا فمؿاو ظیریث جمییؿیاه و ظیریاث : يفی واوٙه ؾق ذبىت;با : يفی واوٙه ؾق ٠كوْ;ِؿقالمحألهیى هیاو 
 انبكاوا( 4: 1386َ> فأال جاىيی، 417: 1َ، زم1981ج١لیلیه جاللم بكلكاق اوث. )ِؿقالمحألهیى، 

ایى جفىیك، اِالث وشىؾ، ٠یى وشىب وشىؾ ؼىاهؿ بىؾ ی١ًی هىشىؾات همه هحّاف باه ٔاكوقت اللای 
 واوٙه و بًابك غًا و اوحغًاء ـاجی و بكؼی باواوٙه و بًابك اوحغًاء قبٙی. ٌىيؿ با ایى جفاوت كه بكؼی بی هی

و ِىق هااهىی و ٘باك  هاهّیاتبا ؾق يٝك گكفحى ه١ايی هفكىق، با اذبات اِالث وشىؾ و يفی اِالث ال 
هك ٌیء همااو هعآ ظمیماث وشاىؾی اواث كاه  هىشىؾّیثاِل ;يگاه وشىؾی ِؿقا كه ه١حمؿ اوث 

( ؾق ؼّىَ هبعد ايعّااق 46َ :4، ز1391)ِؿقالمحألهیى، : آهیؽحه به چیمی غیك ال وشىؾ يیىث
و هااهىی ياؿاقؾ. ؾق  ٌىؾ كه ایى ظمیمث، ظؿ و يهایث و يمُ و لىه اهكايی٠لن ؾق ظٕىقی هًكٍف هی

اي آو جىايؿ وبب ًٌاؼث هىشىؾات باٌؿ> لیكا اللههو ِىق هاهىی يمی هاهّیاتيحیصه اهىق ا٠حباقی ی١ًی 
كه هًاٖ ٠لن به اهك وشىؾی و اِیل جًها اوث كه اهك ا٠حباقی بك اهك اِیل ی١ًی وشىؾ همؿم باٌؿ، ؾقظالی

كًاؿ، لهیى و ٘بك جّكیعات هح١ؿؾی كاه بیااو هایقو يمؾ ِؿقالمحأ وشؿاو و ٌهىؾ ظٕىقی اوث. ال ایى
، :ب;،1363> هماى، 114: 1َم، ز٠1981لن ال وًػ وشىؾ و هىاوق با وشىؾ اواث. )ِاؿقالمحألهیى، 
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( پك وأاط اواث ولحای بایى ٠لان و وشاىؾ، 111َ :1341> آٌحیايی، 298َ :ق1421> همى، 51َ
پفیك يؽىاهؿ بىؾ> لیكا ٌاًاؼث ظمیماث جىاوق ظاكن باٌؿ، ًٌاؼث وشىؾات شم با ٠لن ظٕىقی اهكاو

وشىؾ به ٠لن ظّىلی همكى يیىث، ظمیمث وشىؾ شًه و فّل و اشمای هاهىی كه همّىم ٠لان ظّاىلی 
ك، ذبىت و كیًىياث ؼااقشی اواث، چًایى اهاكی اگاك و ِىقت ـهًی يیىث، بلكه ٠یى جعم اوث، يؿاقؾ

 اوث. ثهىشىؾیّ اي ايمالب ؾق بؽىاهؿ به ِىق ـهًی هبّؿل ٌىؾ، اللهه

كه ؾق يٝام ظكمث ِؿقایی ٠باقت اوث ال ٜاّل  هاهّیثهمكى اوث ایى وإال هٙكض ٌىؾ كه شایگاه 
وشىؾ ؾق جبییى ايعّاق ٠لن به ظٕىقی كصاوث؟ ؾق پاوػ بایاؿ گفاث ٠لمای كاه ؾق وااظث يفاه باه 

 آیؿ، ٜهىق هاهىی يیم ؾاقؾ ی١ًای چاىو ظمیماثظیریث وشىؾی و ظمیمث ٌیء به يعى ظٕىقی پؿیؿ هی
آو  هاهّیاثاؾقاک ٌؿه ؾاقای ظؿوؾ و ذغىق اوث، ؾقیافث ها ال ایى ظؿوؾ و ذغاىق ٠بااقت اواث ال اؾقاک 

جاىاو ال ٘كیاك ٌیء كه البحه غیك ال اؾقاک ظمیمث ٌیء و ظیریث وشاىؾی آو اواث و باؿیى شهاث يمای
 به ًٌاؼث ظمایك اٌیاء يایل آهؿ. هاهّیث

 . هبًای دوم> ودذت وجىد1-2

جىاو جعلیل ؾیگكی ال ايعّاقی بىؾو ٠لان ظٕاىقی يامؾ هالِاؿقا بیااو بكاوان آو هیهبًای ؾیگكی كه 
ؾاٌث، هبحًی بك باوق به وظؿت ظمیمث وشىؾ اوث كه ؼىؾ، ذمكۀ هبًای اِالث وشىؾ و يگاه جٍكیكی باه 

> هماو، پااوقلی ظكاین 251و  121و  68و 44-64ُِ: 1، زم1981وشىؾ اوث )قک: ِؿقالمحألهیى، 
( ٘بك اؾ٠ای هالِؿقا وشىؾ، ظمیمث واظؿ 44: 1363َ> همى، 381: 2َ، هماو، ز71وبمواقی، َ

و وًػ فاقؾ اوث، و ال وىی ؾیگك وی ؾق بعد هًاٖ اظحیاز ه١لىل به ٠لاث ال اهكااو هااهىی باه اهكااو 
( و ؾق بعاد ٠لاث و 253: 3َ> همااو، ز86: 1َ، زم1981، ِاؿقالمحألهیىكًاؿ )فمكی ظككث هی

الاكبٗ باىؾو ه١الیال باه واشاب اواث،  به وشىؾ قابٗ و هىحمل كه ذمكۀ آو اذبات ٠یى ه١لىل يیم ؾق يهایث
 ( 531-532: 1َ، ز1375> شىاؾی آهلی، 331َ :شا> هماوقوؿ. )هماوهی
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و  ]لًفىه بًفىه[يفىه  هىشىؾات ٠الن ؾو لىن ؼىاهًؿ بىؾ، یكی هىشىؾ فی ۀبكاوان ایى هبايی هصمى٠
غیاكه ٌاؿ، باه جًهاایی  ی١ًی وشىؾات قاباٗ. اكًاىو اگاك وشاىؾی، فی ]یكهلغیكه بغ[غیكه  ؾیگكی هىشىؾ فی

ك ٠لن لكاق گیكؾ يمی ً ٠یى قبٗ، فمك، ج١لك و هىّیحلیكا وشىؾ قابٗ هیچ ظكن هىحملی يؿاٌحه و  >جىايؿ هح١لَّ
ِٟ اؾقاِک  يىبث اوث. بًابكایى ُهٍاِهؿ، ابحؿا بایؿ هىشىؾ هىحمل قا هٍاهؿه و ج١مل كًؿ، آو وشاىِؾ  گاه باه جبا

ج١الی اوث كه ٠لن  غیكه قا اؾقاک كًؿ، ال ٘كفی یگايه وشىؾ هىحمل ؾق ٠الن، ـات واشب يفىه، وشىؾ فی فی
كاه گفٌاث ٠لاِن ه١لاىل باه ٠لاث ؼاىؾ ال هّااؾیك ٠لان  لیاكا چًاو - اوث هایً به او ظٕىقیه١لىل

چاىو ٠لان باه ;واث ج١الی ا ولحی چًیى باٌؿ، ٠لن به هك چیمی هحىلف بك ٠لن به واشب -ظٕىقی اوث
> هماى، 315-316ق: 1421َ)ِاؿقالمحألهیى، : ٌاىؾوبب شم ال ٘كیك ٠لن به وبب ظاِل يمایـی

( و اگك كىی هؿ٠ی ٌىؾ ه١لىل قا ًٌاؼحه و ؾق ٠ایى ظاال ٠لاث قا يٍاًاؼحه 396-398: 3َ، زم1981
باه ٠لاث كاه ٠لمای الكبٗ بىؾو ه١لىل هًافات ؾاقؾ. په ٠لن به ه١لىل شم ال ٘كیك ٠لن  اوث> ایى با ٠یى

كه ٠لن ه١لىل به ٠لاث و ٠لان پفیك يیىث. ؾق يحیصه بكاوان جعلیل هفكىق همچًاوظٕىقی اوث، اهكاو
هاای ٠لاث واظاؿ ال یكاؿیگك يیام كاه ؾاقای ٠لث به ه١لىل، ظٕىقی اوث، ظٕىقی بىؾو اؾقاک ه١لىل

اواث كاه ؼاىؾ ال ٘كیاك و اجّال وشىؾی ٌهىؾی باا هاؿَقک  اّجعاؾقبٙی و فمكی هىحًؿ ال ٘كیك  هىّیث
 ٌهىِؾ وشىؾ هىحمل ِىقت گكفحه اوث.

ٌاىؾ جأهل ؾق ایى هبًا با يٝك به جفىیك وشىؾی ال ٠لن ؾق ظكمث هح١الیه ها قا به ایى يحیصه قهًمىو های
 ٌىؾ، لفا ٠لن به هك اهكی، بایؿ ظٕىقی باٌؿ.كه جعمك ٠لن شم ال ٘كیك ظٕىق هیىك يمی

 کماالت. هبًای عىم> جغاوق وجىد با 1-1
> 432-433: 1َم، ز1981)ِاؿقالمحألهیى،  .وشىؾ، ظمیمحی واظؿ و ؾق ٠یى ظال بىیٗ اواث

ٌاىؾ ؾق هایچ هاىقؾی يحاىاو  ( وظؿت ظمیمی و بىا٘ث وشىؾ وبب هی24: 1388َ٘با٘بایی، 
٠باقت ؾیگك وشىؾ به ظكن وِفی ال اوِاف كمالی و وشىؾی قا ال وشىؾ یا هىشىؾی ولب ككؾ. به

ماالت اوث و هكشا هىحی و وشىؾی جعمك ؾاٌحه باٌؿ، ٠یى ٠لن، لاؿقت، اقاؾه، الكبىا٘ث، كل
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: 6م، ز1981وشاىؾی ؼىاهاؿ باىؾ. )ِاؿقالمحألهیى،  ۀظیات و ؾقبكؾاقيؿۀ واایك ِافات كمالیا
( البحه بایؿ جىشه ؾاٌاث كاه 298ق: 1421َ> همى، 257-258: 9َ> هماو، ز335> 117َ

اياؿالۀ ٜكفیاث و گىاحكۀ وشاىؾی آو هىشاىؾ اواث. ِفات و كماالت وشىؾی ؾق هك هىشىؾی به 
بًابكایى به ظكن هىاولث وشىؾ با كماالجً، جمام كماالت وشىؾات ٠یى وشىؾٌاو اوث. ٠لن يیم 

يعىی كه هىشىؾات هاؾی يیم ال ٠ًىاو یكی ال كماالت وشىؾ، وكجاوك هىحی قا فكاگكفحه اوث بهبه
كیايی، ال يىٞ ٠لن ٌیء باه ـات اواث كاه ٠لمای هًؿ هىحًؿ و ایى ٠لن ٠مىهی و وایى كمال بهكه

 جااظٕىقی اوث. بًابكایى، ظمیمث ٠لن كه هىاوق با وشىؾ اوث بایؿ وشىؾی و ظٕاىقی باٌاؿ 
باكؾاق يیىاث. همچًایى ِاؿقا ؾق هًؿ ٌىؾ و ایى لا٠ؿۀ ٠ملای جؽّایُوكجاوك هىحی ال آو بهكه

كه ال وًػ هىاحی اواث ياه -هىأٟ هح١ؿؾی كه بؿاو اٌاقه ٌؿ، بك اِٙالظات ظٕىق و ظّىل 
كیؿ هی -ٔمیمه و اهك لائؿ بك يفه كًؿ. وی ال یک وى ه١حمؿ اوث هًاٖ ٠لن بىؾو، ؾق جبییى ٠لن جأ

( و ال 46: 1367َ، ِاؿقالمحألهیى همیى ظّىل، ظٕىق و جعمك چیمی باكای چیامی اواث،)
٠لن به آو هن  ؾايؿ. اكًىو اگك چیمی ال وًػ هىحی ٌؿ،قا ال وًػ هىحی هی: ظٕىق;وىی ؾیگك 

لیكا ِىق هاهىی و ـهًی ؾق ٠لن به وشىؾ ال اوان هٙكض يیىث.  >بایؿ ٠لن ظٕىقی وشىؾی باٌؿ
په ایى ٠لن وكیايی ٠الوه بك ٠لِن ٌیء به ـات ؼىؾ، ؾق ٠لن به غیك هن ظٕىقی ؼىاهؿ بىؾ وگكيه 

جأییاؿ باك يگااه هايؿ. ال قهگفق ایى هبًا اواث كاه ههاك وشهی بكای جىاوق ٠لن با وشىؾ بالی يمی
 ٌىؾ. وشىؾی ِؿقا به همىلۀ ٠لن و كمال بىؾو آو هن لؾه هی

ذاد. هبًای چهاسم> 1-4  ػالل و هؼمىل اج 
آیاؿ، ؾواث هایيعىی ال يحایصی اوث كه ال جلمی وشاىؾی ٠لان باهال هبايی ؾیگك بعد ظأك كه ؼىؾ به

، 325-324، 312-321: 3َم، ز1981، ِااؿقالمحألهیى٠الاال و ه١مااىل اوااث، )قک:  اّجعاااؾهىاائلۀ 
 هىّیاث( كه 242: 1361َ> همى، 197، َ:ب;،1363> همى، 78-87: 1354َ> همى، 331-331

( بكایى اواان اگاك هىائلۀ 419: 4َم، ز1981، ِؿقالمحألهیى) .٠لن هحىلف بك پفیكي ایى هىئله اوث
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: ظٕاىقی;و : وشاىؾی;٠الل و ه١مىل ِعیط باٌؿ، بایؿ يىبث هیاو ٠الن و ه١لىم قا يیم باا يگااه  اّجعاؾ
هايؿ. ظال ال آيصا كه ٠اكْ باىؾو ٠لان باكای ـات جبییى و جفىیك ككؾ و گكيه شایی بكای جبییى آو بالی يمی

كًًؿۀ ـات ايىاو، ٠الن هماو يفه هحكاهل هعال اوث و ٠لن يه ٠كْ لائؿ بك ـات اوث و يه شىهك جككیب
ً ال یک ظٕىق جعمك يؿاقؾ كه ایى ظٕىق هان ؼىاهؿ بىؾ> لیكا ؾق قابٙۀ يفه با ِىق اؾقاكی ؼىیً، بی

ظٕىق ِىق اؾقاكی يمؾ ؼىیً اوث و هن ٠یًًا ظٕىق يمؾ يفه اوث و جعماك ایاى اهاك هان جًهاا لهاايی 
اوث كه يفه و وال١یِث ٠لن هحعؿ باًٌؿ بؿیى ِىقت كه ؾق ؼاقز یک وال١یث بىیٗ وشىؾ ؾاقؾ كاه هان 

ج١بیاك ٌاىؾ. : وظؿت;به  اّجعاؾلفا بهحك اوث ال ایى  >هّؿاق هفهىم يفه و هن هّؿاق هفهىم ٠لن اوث
 (91: 2َ، ز1387ث، )٠بىؾیّ 

٠الال و ه١ماىل، وظاؿت و یگاايگی وشاىؾ  اّجعاؾبًابك جفىیك هفكىق و جمكیك همبىل قالن وٙىق هكاؾ ال 
اٖ ٠الل با وشىؾ ه١مىل اوث. و اگك بؽىاهین ق ی يهایی ِؿقالمحألهیى قا هبحًی باك اِاىل فلىافه او اواحًب

يیام هعال  -وشىؾ ٠الال باا وشاىؾ ه١ماىل–ؾو وشىؾ  اّجعاؾيمایین، به هماو ايؿاله كه ظلىل، هعال اوث، 
ب باٌاؿ، اٌكال اوث> لیكا ؾق وشىؾ بًابك بىا٘ث، جككیب به یكی ال ؾالیل لیك ه١ًا يؿاقؾ: اگك وشىؾ، هككّ 

اوث كه بؽاا٘ك بىاا٘ث وشاىؾ  اي جككیب الٍیء ٠ى يفىهیا بایؿ با یک وشىؾ ؾیگك جككیب ٌىؾ كه اللهه
ه١ماىل جككیاب  هاهّیثاي جككیب الٍیء ٠ى يمیٕه اوث، یا با با٘ل اوث، یا با ٠ؿم جككیب ٌىؾ كه اللهه

اي آیؿ و یا با وشىؾ ؾیگك بًابك جبایى جككیاب ٌاىؾ كاه ذماكهٌىؾ كه جككیب اهك اِیل با اهك ا٠حباقی اللم هی
 ايٕمام و يفی ٠لن اوث. 

ٌاىؾ. ال ٘كفای ای والاٟ يمای ث هعٓ هىحًؿ و جعث هایچ همىلاهه ٠الن و ٠لن، ايیّ به بیاو ؾیگك يف
ای اوث كه ج١ؿؾ و جككیب و اؼحالٖ بكای آو همكاى اواث. بًاابكایى، يفاه و ٠لان و  وشىؾ، ظمیمث یگايه

 وایك كماالت، ؾوگايگی يؿاقيؿ جا يیال به جككیب باٌؿ یا جككیب همكى باٌؿ.

ؾق ج١مال، باا ه١ماىالت  -ا٠ن ال واشب و همكاى -كًؿ هك ٠اللیه اذبات هیبًابكایى ِؿقا ب١ؿ ال ایًك
ای كاه هكیاک هايًاؿ ؾیگاكی اواث هااؾام كاه ف١ال ج١مال جاؿاوم ؾاٌاحه باٌاؿ، گىياهٌاىؾ باهعؿ هایهحّ 
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به ب١ؿ( قابٙۀ هیاو ٠مل و ٠الال و ه١ماىل قا  278َ :3> هماو، ز141، 8َم، ز1981، ِؿقالمحألهیى)
 .اّجعاؾؾايؿ يه هی: وظؿت;

اوث به ایى بیااو كاه ه١لاىم باا ـات و شاىهكۀ ٠االن یكای  ٠یًّیثؾق يحیصه يىبث هیاو ه١لىم و ٠الن، 
كًاؿ، ؼاىؾ قا  ای كه بك اذك ظككث شىهكِی ـاجی با ه١لىم پیاؿا هی وبب وظؿت و یگايگیٌىؾ و يفه به هی

جىاياؿ يىابث ١لىم به ٠الن يمیقوؾ. بكایى اوان اواًل يىبث ه هحكاهل يمىؾه و به ومث غایث ؼىؾ پیً هی
٠كوْ، افأه یا ِؿوق  باٌؿ> لیكا ؾق همۀ ایى هىاقؾ يى٠ی ؾوئیث و غیبىبث هیااو ٠االن و ه١لاىم جعماك 

هیااو ٠االن و ه١لاىم اواث ال بایى  ٠یًّیثهمايی و ٌىؾ هالک ٠لن بىؾو كه وظؿت و ایى ؾاقؾ كه وبب هی
ٌىؾ> لیكا ؾق ایاى ايیًا ٠لن بىؾو ٠لن ظّىلی هًحفی هیبكوؾ و ؾق ایى ِىقت ؾیگك ٠لن، ٠لن يؽىهؿ بىؾ. ذ

و وظؿجی ؾق كاق يیىاث. ال ایاى قو ال يٝاك ِاؿقا ٠لان  اّجعاؾها ٠لن، ٠الن و ه١لىم ؾو جا هىحًؿ و هیاو آو
فاِااله بگیااكؾ و بااه ظمیمحاای وشااىؾی هبااؿل ٌااىؾ.  هاهّیاااتٌااىؾ كااه ال هفاااهین و لهااايی ظاِاال هاای

جىايؿ به اٌیاء ٠لن پیؿا كًاؿ كاه بحىاياؿ وشاىؾ ( ايىاو هًگاهی هی271: 8َم، ز1981، ِؿقالمحألهیى)
 كًؿ.قا به جبٟ وشىؾ و ؾق پكجىی آو اؾقاک هی هاهّیثاٌیاء قا ؾقک كًؿ و ٘ب١ًا 

ای ال هكاجب جٍكیكی وشاىؾ و اكًىو بًابك ایًكه وشىؾ و ٠لن ظمایك هٍكک هىحًؿ، ايىاو ؾق هك هكجبه
( وظؿت ؼىؾ قا با آو هكجباه باه ٜهاىق 24: 1361َ، ِؿقالمحألهیىۀ هىحی )گايای ال يٍئات وههك يٍئه

كًاؿ، ؾق ظىی به وشىؾی ظىی ٠لان ظٕاىقی پیاؿا های جصّكؾقوايؿ> بؿیى ِىقت كه يفه ؾق هكجبۀ  هی
٠ملی هحعؿ ٌىؾ به وشاىؾ  جصّكؾكًؿ و اگك با هكجبۀ ؼیالی به وشىؾ ؼیالی ٠لن ظٕىقی پیؿا هی جصّكؾهكجبۀ 

ؾاقؾ  اهمّیاث( ؾق ایًصا آيچاه 342: 3َم، ز1981، ِؿقالمحألهیىكًؿ. )٠لن ظٕىقی پیؿا هی ،آو هكجبه
 (352َ :)هماو اوث. -يفه–ای ال وشىؾ بكای هكجبۀ ؾیگك ظٕىق هكجبه

٠الل و ه١مىل، ِىقت ٠ملی كه وال١یحی بىیٗ اوث به ؼىؾ ٠لن ظٕىقی  اّجعاؾبًابكایى هٙابك يٝكیۀ 
ؼىؾ هن ٠الل اوث و هن ه١مىل، همچًیى ال آيصاا كاه ؼاىؾ ؾق ٠ایى بىاا٘ث باا ؾاقؾ و ؾق يحیصه ؾق ـات 

ه١لىم و به جبٟ هىاحلمم ٠لان  هاهّیثٌىؾ، ٠لن ظٕىقی به ؼىؾ ٠یًًا ج١مل جفّیلی ه١لىم هحعؿ هی هاهّیث
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( ٠لث ایى اهك هن آو اوث كاه باؿوو 324-325َ :2، ز1387ث، ظّىلی به ؼىؾ ه١لىم اوث )٠بىؾیّ 
ٌاىؾ ال ٠لان یابؿ، بًابكایى آيچه جعث ٠ًىاو ٠لن ظّىلی ًٌاؼحه هی٠لمی جعمك يمی ٠لن ظٕىقی هیچ

 گیكؾ.ظٕىقی يٍأت هی

 . ياجماهی لشائث هاهىی اص ػلن 4
قوؾ و لفا بعد ال آو ؾق به ٌماق هی هاهّیثؾق يٝام فلىفی هٍاء، ٠لن و اؾقاک ال اظىاالت يفه و ال وًػ 

و ؾق  هاهّیااتگیكؾ. اها ؾق يٝام فلىفی ِؿقالمحألهیى ظمیماث ٠لان بیاكوو ال ظاىلۀ ٘بی١یات ِىقت هی
قو اظكاهی كه بكای ظمیمث وشىؾ شاقی اوث بكای ٠لن يیم ظاِل اواث. للمكوی وشىؾ لكاق ؾاقؾ، ال ایى

( بك ایى اوان و با يٝك باه هباايی ـكاك ٌاؿه، قویكاكؾ هٍاائی و ج١ااقیف 349: 9َ، ز1378)هٙهكی، 
هاایی ال اٌایاء ال ٠لن يٝیك ج١كیف ٠لن به ظّىل ِىق ه١لىهات ؾق يفه یا ظّاىل آذااق و يٍاايههاهىی 

: 2، ز1375(، جمراال ظمیمااث هااؿَقک ياامؾ هااؿقِک )همااى، 179ق: 1414َواایًا، ه١لااىم ؾق يفه)ابااى
باٌاؿ، ( و هايًؿ آو ال وشىه هح١ؿؾ لابل ؼؿٌه اوث و اواوًا لكائث هاهىی ال ٠لان ِاعیط يمای318َ
 :لیكا

ا٠حبااقی  هاهّیاثكه گكی جاّم و جمام باٌؿ ؾق ظالیاواًل ٠لن ؾق ِىقجی ٠لِن ِاؾق اوث كه ؾاقای ظكایث
جىايؿ هالک ٠لن والٟ ٌىؾ، ال وىیی بًاا باك جلمای وشاىؾی ال ٠لان و هبًاای گكی ا٠حباقی ؾاقؾ و يمی ظكایث

ذايیاًا  آیاؿ.بلكه ال ٌئىو و شلىات يفه به ٌماق هی يبىؾه٠الل و ه١مىل، ظمیمث ٠لن چیمی شم هىحی  اّجعاؾ
بكاوان ظككث شىهكی جمام هىشىؾات شهاو ٘بی١ث ٠یى ظككث و جغییك هىحًؿ بًابكایى هعال اواث كاه 

آو ٌیء لعاٚ كاكؾ و  هاهّیث٠ًىاو ؾوث آوقؾ و بهبحىاو ال هىشىؾاجی كه ٠یى ظككث و جغییكيؿ ظؿ ذابحی به
ذالرًا جمام همكًاات وشاىؾات قاباٗ هىاحًؿ و لعااٚ  ی و اِیل ؾق يٝك گكفث.ؾق ٠لن بكای آو ِومث ظمیم

لیكا وشىؾ قابٗ، ٠یى ج١لك، اقجباٖ و يىبث اوث.  >٠ًىاو ـوات هًفّل و ايّیات هىحمل هعال اوثها به آو
ال اواحمالل هفهاىهی بكؼاىؾاق اواث ؾق  هاهّیثيؽىاهًؿ ؾاٌث، لیكا  هاهّیثبك ایى اوان وشىؾات قابٗ 
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، هماىل ؾق شاىاب هاهّیاث٠باقت ؾیگاك ؾیگك قابٗ يبىؾ. بهؾاٌث كه اگك وشىؾ قابٗ چًیى اوحماللی ظالی
ٌىؾ، و چیمی كه هعمىل باٌؿ ظحماا ٘اكف ؼىاهاؿ باىؾ و ياه قاباٗ. گیكؾ و هعمىل والٟ هیهاهى لكاق هی
ىؾ قاباٗ و هىاحمل و ویژه بًاابك هىائلۀ وشاو ِىق هاهىی قا هح١لك ٠لن ؾايىث به هاهّیثجىاو بًابكایى يمی

 وشهی يؿاقؾ. هاهّیثای به يام وظؿت ٌؽّی وشىؾ، وؽى ال همىله

 . ؽىاهذ ايذقاسی بىدو ػلن به دضىسی يضد فذسالمحؤلهیى1

قوٌاى ٌاؿ  ،په ال جمهیؿ هفكىق با جعلیِل قویككؾ ِؿقا ال ٠لن و بكقوی اِىل و هبايی ظكمث هح١الیاه
-هًعّك ؾق ٠لن ظٕىقی اوث و اواوًا ٠لن ظّىلی، ٠لن يیىث. ؾق هیاو وؽًاو ِاؿقالمحألهیى  ،٠لن

اجی وشاىؾ هإّیؿچىو ٠الهه ٘با٘بایی يیم ٌىاهؿ و و بكؼی ال ظكمای ِؿقایی هن -افموو بك آيچه بیاو ٌؿ
 .ليؿ ؾاقؾ كه اوان جمىین ٠لن به ظٕىقی و ظّىلی قا بكهن هی

 . ؽاهذ اول1-5
ه هؽاحُ كا: اقجبااٖ وشاىؾی ـاجای;ٌىؾ و یا  ظاِل هی: اّجعاؾ;المحألهیى ٠لن یا به ٘كیك ؾق يٝك ِؿق

ظمیمة ال١لن يفه العّىل و الىشىؾ هٙلمًا ... فالبّؿ فی ظّاىل ال١لان هاى ; قوابٗ ٠ّلی و ه١لىلی اوث.
: ال١لّیااة و ئهااا ال١اللااة الىشىؾیااة الفاجیااة و ال١اللااة الفاجیااة هًعّااكۀ فاای ّجعاااؾ ظااؿ االهااكیى> ئهااا اال

 (119، َ:لف;، 1363، ِؿقالمحألهیى)

الىاوٙه ی١ًی ٠اِلن ال یک واى و  ا هفهىم ـهًی و ـیبظال ؾق ٠لن ظّىلی كه بیى واوٙه ی١ًی ِىقت 
هح١ّلك ِىقت ـهًی ال وىی ؾیگك، جغایك وشىؾ ؾاقؾ، هك ؾو هالک و هًاٖ ٠االن ٌاؿو هًحفای اواث> اهاا 

و ٠اِلن ال واًػ وشاىؾ و هىاحی  هاهّیثپفیك يیىث، چىو ِىقت ـهًی ال وًػ  با ِىق ـهًی اهكاو اّجعاؾ
يفاه يیام غیاكهمكى اواث،  ٠لّیثه١ًا اوث. اقجباٖ وشىؾی یا  اهك اِیل با اهك ا٠حباقی بی اّجعاؾاوث و 

قا باه وشاىؾ ؼىاهؿ ِاىق ـهًای  چىو ٠لث بایؿ پیً ال پیؿایً ه١لىل، واشؿ آو باٌؿ ی١ًی يفىی كه هی
ها باٌؿ. ولحی واشؿ بىؾ، ایصاؾ آو ه١ًا يؽىاهؿ ؾاٌاث. ایاى اواحؿالل،  لبل، واشؿ آو ۀآوقؾ، بایؿ ؾق هكظل
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 والؾ.٠لن بىؾِو ٠لن ظّىلی قا ال ظّیم ايحفاٞ ؼاقز هی

 . ؽاهذ دوم1-2

ى هٕامىو باه ایاؾق جأییؿ ايعّاق ٠لن ظمیمی به ٠لن ظٕىقی، ٠باقت ؾیگكی ال ِؿقالمحألهیى ؾق اوفاق 
آذاق و لىالهً، اهاا ال  ۀوویل٠لن به وشىؾ یا ال قاه هٍاهؿۀ ظٕىقی اوث یا اوحؿالل بك آو به;وشىؾ ؾاقؾ: 

 ( 53: 1َم، ز1981، ِؿقالمحألهیى:. )ٌىؾایى ٘كیك جًها ه١كفث ١ٔیفی ظاِل هی

یؿ ؾق هباايی كًؿ، باوّك ایًكه ِؿقالمحألهیى ه١كفث ظاِل ال ٠لن ظّىلی قا ه١كفحی ١ٔیف جلمی هی
لیكا ؾق وهلۀ يؽىث بًابك اِالث وشىؾ و جىااوق وشاىؾ باا كمااالجً، ٠لان ال واًػ وشاىؾ و  >او شىث

اًل هىاحلمم  اّجعاؾهىاوق با آو اوث و ؾق وهلۀ ب١ؿ  ه١كفاث و وشاىؾ اواث. ولحای  اّجعااؾ٠الل و ه١مىل هآ
 >ظكایث وشىؾ و يه ٠یى آو ٌىؾ ٠باقت ؼىاهؿ بىؾ الچًیى باٌؿ آيچه به ٠لن ظّىلی ؾق ـهى ظاِل هی

٠لمی اوث كه ؾق آو وال١یث ٠لن و ه١لىم ؾو جا اوث و ذايیًا ؾق ياظیاۀ ٠االن يیام ؾق  ،لیكا اواًل ٠لن ظّىلی
گكی و جّىیكوالی كًاؿ و يفاه ٠لن ظّىلی هعحاز ابماق و لىۀ ؼاِی ال لىای يفىايی هىحین كه ِىقت

ٌؿه ال یک ٌیء يیم وشهی ال وشىه وشىؾ آو ٌیء و يه كًاه  واوٙۀ آو لىۀ ٠الن ٌىؾ و ذالرًا هفهىم ظاِلبه
ه١كفث ظاِال ال آو،  قو و ال ایىكًؿ. بًابكایى ٠لن ظّىلی وه پكؾه ال ظمیمث فاِله ؾاقؾ آو قا آٌكاق هی

 ه١كفحی ١ٔیف اوث.

 هاهّیاثؾهؿ و ٠لن قا ال وًػ وشىؾ و ياه ال واًػ هالِؿقا اِالث قا به ٠لن ظٕىقی هی ،با ایى بیاو 
كًاؿ. قا هان قؾ های: ِىق هًٙب١ه يامؾ ٠الال;كًؿ. او همچًیى لىل به ایًكه ٠لن ٠باقت باٌؿ ال ه١كفی هی

( په ؾق ؾوحگاه فلىفۀ وشىؾی ِؿقالمحألهیى، ه١كفث ١ٔیف كه 288: 3َزم، 1981، ِؿقالمحألهیى)
واالگاق باا ویىاحن  فحای٠باقت باٌؿ ال ِىق و هفاهین هًٙب١ه كاقوال يباىؾه و الشاكم بایاؿ ویىاحمی ه١ك

 آفكیًی كًؿ.ًٌاوی او يمً هىحی

 . ؽاهذ عىم1-1
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ج١الی ـات ؼىیً قا ٠الل اوث و ال ِلَبل ؾق بیاو ایًكه ظك المػ عرِؿقالمحألهیى ؾق ه١ٍك هفحن ال كحاب 
یكاىو  ّو كّل ٠الال یصاب  و ;كه  بیاوكًؿ بؿیى ای كلی ٠كٔه هیكًؿ، لا٠ؿهـات، وایك اٌیاء قا ج١مل هی

و جفىایكی كاه  ( با اه١او يٝك بك ایى بیاو52، َ:ب;،1363، ِؿقالمحألهیى: ) هّحعؿ الىشىؾ هٟ ه١مىله.
وشاىؾی ؾايىاث. بًاابكایى  اّجعاؾجىاو هًاٖ ٠لن به اٌیاء قا ؾق يٝك او ؾق هبًای چهاقم بیاو ٌؿ باق ؾیگك هی

گىيۀ هٍؽُ، هالک و ه١ًای ٠لن و وظؿت اوث به اّجعاؾ٘ىق كلی و ظّىل كه به يعىی هماو ظٕىق به
 ظٕىقی اوث. 

 . ؽاهذ چهاسم1-4
( ظّاىل 51َ :)همااو: ةال١لن لیه ئال ظٕاىق الىشاىؾ بالغٍااو;هكظىم آؼىيؿ با بیاو ایى هٙلب كه 

والی و جّىیكوالی قا كه ال اقكاو ٠لن ظّىلی اواث، ايكااق كاكؾه و بااق اٌیاء ؾق ـهى و هفهىم هاهّیات

كیؿ لكاق هیؾیگك ا ؾهاؿ. بًاابكایى يامؾ یى هؿ٠ا قا كه جًها هًبٟ ظمیمی ه١كفث، ٠لن ظٕىقی اوث، هىقؾ جأ

م، 1981، ِاؿقالمحألهیى ِؿقالمحألهیى ٠لن ٠باقت اوث ال وشىؾ ٌیء هصكؾ باه ٌاٖك والب غىاٌای،)

 جىايؿ شم ال ٘كیك ظٕىق ظاِل ٌىؾ. ( په ٠لن يمی286َ :3ز

 . ؽاهذ پًجن1-1

ؾاقؾ كه ؾقک وال١ی ظمیمث وشىؾ شم با ٠لن  ؾق بعد ًٌاؼث وشىؾ يیم به ِكاظث بیاو هیِؿقالمحألهیى 

هاای ظٕىقِی ٌهىؾی هیّىك يیىث و چىو ؼاقشی بىؾو ٠یى وال١یث هىحی اوث ال قاه هفاهین و ِىقت

 :جىاو به هىحی و وال١یث اٌیاء ؾوث یافث ـهًی يمی

 ةاإلٌاكالی ةالٍهىؾی و كفا الًىق الُیؿقک كًهه ئال باإلٔاف الىشىؾ كما ٠لمث الُی١لن ئال بال١لن العٕىقّی ; 

 (413َ :1)هماو، ز: و العٕىق ال١یًی

ویژه اِالث ایى اواث كاه وشاىؾ اگاك اِایل و وؽى فىق ؾق جٙبیك با اِىل هفكىق به هإّیؿ اوحؿالل

ًحمال يؽىاهاؿ ای باه يٍائۀ ؾیگاك ه، ی١ًی وشىؾ ظمیمی ؾق جعمك، اِل باٌؿ، ال يٍئهبىؾههص١ىل بالفات 
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بلكه با ٌاهىؾ و اجّاال ظٕاىقی و  يمی گكؾؾواوٙۀ ِىق و هفاهین ـهًی هعمك ٌؿ، بًابكایى ٠لن بؿاو به

 آیؿ.ؾوث هیهىايػ به ٛوشىؾی ٠الن و ه١لىهِ 

افموو بكایى، بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث كه چىو ال ٘كفی ٠لِن به وشىؾ جًهاا ٠لان ظٕاىقی اواث و ال ٘اكف 

ها یا همكى يیىث و یا باا ا٠حبااق، ٠لان هعىاىب ، ٠لن بؿاواوث هی یا ا٠حباقیؾیگك غیك وشىؾ یا اهىق ٠ؿ

ج١بیك ؾیگك چاىو جماام والاٟ و ظمیماث، جًهاا وشاىؾ هًعّك به ٠لن ظٕىقی اوث. به ،ٌىؾ، په ٠لنهی

و ال آيصا كه ٠لن به وشىؾ، ظٕىقی اوث، په ٠لن هًعّك به ظٕىقی اواث.  هاهّیثاوث، يه ٠ؿم و يه 

 بًابكایى ًٌاؼث ظمیمی جًها ال ٘كیك ٠لن ظٕىقی همكى ؼىاهؿ بىؾ.

 . ؽاهذ ؽؾن1-3

ِاىقت هٙلاك پكؾالؾ، ٠لان قا باههًگاهی كه به ج١كیف ٠لن هی :٠الل و ه١مىل اّجعاؾ; ۀهالِؿقا ؾق قوال
كًؿ كه ایى يكحه جأكیؿ هی كوشىؾی و ایًكه وشىؾی يمؾ وشىؾ ؾیگك ظأك باٌؿ و ب اّجعاؾؾايؿ ال ٠باقت هی

و  هاهّیااتيفىه يؿاقؾ، وشىؾي بكای اهك ؾیگك هعال اواث. اكًاىو بًاابك اِاالث وشاىؾ، چه وشىؾ فیآو
ای يؿاقياؿ، ولحای وشاىؾ يفىاهؾهًؿ، وشاىؾ فایهای هاهىی كه اواِن ٠لن ظّىلی قا جٍكیل هیِىقت

 ال١لن;گكؾيؿ: ٘ب١ًا هّؿاق ج١كیف ٠لن به وشىؾ و ظٕىق ٌیئی يمؾ ٌیء ؾیگك والٟ يمی ،ه يؿاٌحًؿيفىفی
 :ء و ظٕىقه ٠ًؿه، فما ال وشىؾ له فاي يفىاه كیاف یكاىو هىشاىؾا الهاك آؼاك ء لٍي ٠باقة ٠ى وشىؾ ٌي

 (71ق: 1421َ، ِؿقالمحألهیى)

 . ؽىاهذ ايذقاس ػلن به دضىسی يضد دکمای فذسایی3
هاای ال ايؿیٍمًؿاو ه١اِك يیم كه ال ٌاگكؾاو هكحب ظكمث هح١الیاه هىاحًؿ و جعاث جاأذیك آهاىلهبكؼی 

ٌاىيؿ باك ؾیاؿگاهی كاه ٠لان قا هًعّاك ؾق فلىفی ِؿقالمحألهیى شمء ظكمای ِاؿقایی هعىاىب های
 كًًؿ.ؾايؿ، اـ٠او ؾاقيؿ و بؿاو جّكیط هیظٕىقی هی

گافاق هكحاب فلىافی پایاه ،وشىؾٌاًاؼحی ِاؿقالمحألهیىهاای ذیك آهاىلهأج ٠الهه ٘با٘بایی كه جعث
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: 1388ؾاياؿ، )٘با٘باایی، يىِؿقایی اوث، به جّكیط بالگٍث ٠لان ظّاىلی قا باه ٠لان ظٕاىقی های
 گىیؿ: ( و ؾق جبییى ؾیؿگاه ؼىؾ هی154َ

ػلن دقىلی اػحباس و ايحضاػی ػملی اعث که ػمـل آدهـی ياچـاس اعـث بـشای هفاهمـه و سفـغ يیاصهـای 

ؽىد که هىجىِد هجشِد هثالی دال اص یک هؼلىم دضىسی أخز هی ػیى دسدهذ. دسخىد بذاو جى ضشوسی 

و ػملی اعث که با وجىد خاسجی خىد يضد هذِسک داضش اعث، هشچًذ ایى فشایًذ اص فافله دوس فـىست 

 ( 517ؿ :گیشد. )هماو

چًیى قک: ِؿقالمحألهیى،  كًؿ. )هن ِكاظث، ِعث جمىین هٍهىق ٠لن قا يفی هی ٠الهه با ایى بیاو به
 ، ج١لیمۀ ٠الهه ٘با٘بایی(286: 1َم، ز1981

گكؾؾ ایى يیىث كه ؾق ايحهاا، اؾقاک يفاه ال ٠الهه ال ایًكه ٠لن ظّىلی به ٠لن ظٕىقی بالهی هًٝىق
٠باقت ؾیگك ِىق ٠ملی و ٠لن ظّىلی ال ٘كیك ٠لن ظٕاىقی باه اؾقاک يفاه ِىق، ظٕىقی اوث و به

ایى اوث كه ٠لن ال اوان ظٕىقی اوث و ِاىق ـهًای هحاأؼك ال ٠لمای ظٕاىقی آیؿ، بلكه هكاؾ ؾقهی
يٝك ال كًؿ كه ایى ِىق يیم ِكفوالی هیاوث كه بكای يفه ظاِل ٌؿه اوث، وسه يفه ال آو ِىقت

ها با ؼاقز يىبث قلیمث به ظمیمث اواث و لافا ٠لان گكی، ظمایك ٠یًی هىحًؿ كه يىبث آوشًبۀ ظكایث
 باٌؿ.ظٕىقی هی ها يیم ٠لمیبؿاو

قویكاكؾ  هإّیاؿاوحاؾ هٙهكی يیم ؾق جفىیك بالگٍث ٠لن ظّىلی به ٠لان ظٕاىقی ج١بیكاجای ؾاقؾ كاه 
هبًاا و هأؼاف جماام ٠لاىم ٠ااؾی و جّاىقهای ;ايعّاق ٠لن ؾق ظٕىقی اوث. او با بیاو ایى هٙلاب كاه 

هاا ال آيصاا يٍاأت ٌاىؾ، ٠لاىم ظٕاىقی اواث و هماۀ آوهایج١بیاك ها به ٠لن ظّىلی ه١مىلی كه ال آو
شهث با اوحاؾ ؼىؾ و هكظىم آؼىيؿ ه١كفی ( ؾیؿگاه ؼىؾ قا هن275-276: 1378َ)هٙهكی، : گیكيؿ هی
)٠الهاه : ؾق هك ٠لن ظّىلی ٠لمی ظٕىقی هىشىؾ اوث;ؾق جبییى ایى وؽى ٠الهه كه  ایٍاويمایؿ. هی

اقجباٖ و ;اٌیاء بكای ـهى قا ( ٌكٖ اِلی پیؿایً وال١یات و جّىقات 43-44: 2َ، ز1391٘با٘بایی، 
والؾ كاه اجّاال وشاىؾی یاک وال١یاث باا ؾايؿ و ؼا٘كيٍاو هیها با وال١یث يفه هیآو: اجّال وشىؾی

 شا(ٌىؾ كه يفه به ٠لن ظٕىقی  آو وال١یث قا ؾقیابؿ. )هماووال١یث يفه هىشب هی
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یاا ٠لان ظّاىلی یاباؿ، هایبكایى اوان ٠الهه ه١حمؿ اوث ب١ؿ ال آيكه يفه، والٟ قا به ٠لن ظٕىقی 
واوٙۀ جّاكفی كاه ٌىؾ كه هماو ه١لىم ظٕىقی اوث با ولب هًٍئیث آذاق و یا بهواوٙه ال آو  ؼف هی بی

 (45-46َ :. )هماوآیؿ ، به ؾوث هیلىۀ هؿقكه ؾق آو ايصام ؾاؾه اوث
ٖ هًٍأ ٠لىم ظّىلی هبحًی بك أٙكاق ٠ملای، ٠لاىم ظٕاىقی اواث و هاالک و هًاا ،هٙابك ایى يٝك

 و اجّال وشىؾی وال١یث ٌیء هؿقِک با وال١یث ٌیء هؿَقک اوث اّجعاؾهای ظٕىقی،  ٠لن
گااهی باهؾوث هیال ایى قهگفق به ٠ًاىاو اهاكی وشاىؾی، ؾق وااظات هؽحلاف يفاه آیؿ كه ٠لن و آ

ٟ شمی;لاؾه آهلی  ج١بیك اوحاؾ ظىىهىحًؿ و به  ٠ًىاو ِىق اؾقاكی، ه١لىهات بالفات يفه بلكه ٠یى يفه به
ًؿ> بلكاه ٌاأيی ال ٌائىو هىاح الًفه ظأك ِىق هؿقكه ال ه١مىل جا هعىىن، همه به ٠لن ظٕىقی لؿی

( 188ق: 1414َلاؾه آهلای،  )ظىاى: ها قا وشىؾی شم وشىؾ ا٘اىاق يفاه يیىاث. ًؿ و آوباٌ هی  يفه
ىق همىله ؼىاهاؿ بًابكایى بایؿ ٠لن قا هٙلمًا ظٕىقی و ولاو آو قا ولاو وشىؾ ؾايىث. ؾق يحیصه ٠لن اهكی ف

 (32َ :بىؾ. )هماو
هایی كه يفه بك ولاو ٠لن يفه، هٙلمًا ظٕىقی اوث و ِىقت;لاؾه كه ؼىؾ ه١حمؿ اوث اوحاؾ ظىى

ها اوث، به لعاٚ شًبۀ هعاكاة ٠لان ظّاىلی و وشاىؾ ـهًای كًؿ كه ظاكی ال آوا٠یاو ؼاقشی ايٍاء هی
كیؿ باك  ( ؾق1376لاؾه آهلی،  )ظىى: ٌىؾؼىايؿه هی ایًكاه ؾیاؿگاه هكظاىم آؼىياؿ ؾق ؼّاىَ ٠لان، جأ

گىیؿ بًابك هبايی ِؿقالمحألهیى، ه١ًای ایًكه ٠لن، ظٕاىقی اواث، ایاى ايعّاق آو ؾق ظٕىق اوث، هی
يعاىی كاه ٠لان يفه يفىـ ؾاقؾ باه هىّیثاوث كه ِىق ٠لمی، قاوػ ؾق هحِى شىهِك يفه اوث و ؾق ـاِت 

جىاو ٠لان قا ياٌای ال ظّاىل ِاىق و هفااهین ( و يمی125ق: 1414َلاؾه آهلی،  ٠یى يفه بىؾه )ظىى
 (351َ :هاهىی ؾق يٝك گكفث، بلكه ِىق ٠ملیه بالف١ل ؾق يفه وشىؾ ؾاقيؿ. )هماو

باجىشه به جىٔیعات فىق و ٌىاهؿ هح١ؿؾ ال وؽًاو هالِؿقا و ٌاگكؾاو هكحب او، بایؿ ؾق ج١كیف ٠لن 
ً هعٓ اواث. پاه اواواًا ١لّیحّىل اهكی كه فجصؿیؿ يٝك ككؾ. بكایى اوان، ٠لن، ظّىل اوث، اها ظ

، ِاؿقالمحألهیىجبٟ وشىؾ اواث )ها به وشىؾ، بال١كْ و بهّاف آوكه اهىقی ا٠حباقی هىحًؿ و اجّ  هاهّیات
لائاؿ باك وشاىؾ ٌایء  ،هاهّیاث٠باقت ؾیگاك چاىو جىايًؿ هًاٖ ٠لن باًٌؿ. به ( يمی299: 2َم، ز1981
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یاباؿ، يااقوا اواث،  ٠ًىاو اهكی ايحما٠ی كه ال ظّؿ ٌیء ؾق ـهى ايىاو جعمك هیبه هاهّیثيیىث و وؽى ال 
ٌاىؾ كاه ٠لان باه و پیىيؿ وشىؾی با ه١لىم ؼىاهؿ بىؾ. بك ایى اوان قوٌاى های اّجعاؾپه هًاٖ ٠لن، جًها 

پفیك يیىث ی١ًی ًٌاؼث ظمیمث هیچ وشىؾی شم به ٠یى ؼااقشی  وشىؾ ٌیء شم با ٠لن ظٕىقی اهكاو
> 391-392: 1َم، ز1981، ِاؿقالمحألهیىای يیىاث. ) لیكا بكای وشىؾ، وشىؾ ـهًی >يیىثآو همكى 

ایى هىئله لهايی كه باا هبًاای  اهمّیث( 62: 2َ، ز1379چًیى قک: وبمواقی،  > هن138: 6َهمى، ز
لیاكا بكاواان اِاالث  >یاباؿ اِالث وشىؾ و وایك هبايی ظكمث هح١الیه وًعیؿه ٌىؾ، ؤىض بیٍحكی هی

ظمیمث هك چیمی به وشىؾ آو اوث و ٠لن به ٌیء ٠لن به وشىؾ آو اوث و ٠لن به وشاىؾ ال ٘كیاك  وشىؾ،
وشىؾی هیااو ٠االن و ه١لاىم اواث  اّجعاؾواوٙۀ آو يیىث بلكه به ٠یى وشىؾ ٌیء كه هاللم با و به هاهّیث

ای كىب ه١كفاث باه ، بكهاهّیاتگكِی  واوٙهگكؾؾ. ال ایى قو ه١ًا يؿاقؾ كه بهی١ًی ٠لن ظٕىقی هعمك هی
 پایه اوث و ٠لن شم ظٕىق يؽىاهؿ بىؾ. اهِك ؼاقشی لائل ٌؿ. بًابكایى جمىین ٠لن ال اوان بی
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 گیشیيحیجه

بًابك يٝك ِؿقالمحألهیى اواًل هىئلۀ ٠لن شمء هىائل وشىؾ اوث، ذايیًا هفاهین و ِىق هاهىی به شهث ایًكه 
هح١لك ٠لن والٟ ٌىيؿ، ذالرًا بكاوان اقكاو ظكماث ِاؿقایی جىاو اهىق ا٠حباقی و ايحما٠ی ٠ملی هىحًؿ يمی

ویژه اِالث وشىؾ و هىاولث آو با كماالجً، ٠لن، ظمیمحی وشىؾی و فىق همىلی ؾاقؾ، لفا ٠لن ظمیمی، به
٠لن ظٕىقی اوث، ظٕىقی كه ؾق يٝك ِؿقا ال وًػ هىحی اوث. و اواوًا ٠لان ظٕاىقی چیامی شام 

ماؾ او اؾقاک ظمیماث وشاىؾ فماٗ ال ٘كیاك هٍااهؿۀ ِاكیط و ظٕاىق ؾق ؼىؾ ٠لن يیىث. بًابكایى به ا٠ح
چه ٠لن ظّىلی ، ظحی هًٍأ آوهاهّیثهعٕك آو هیّىك اوث. بؿیى جكجیب ه١لىم ظمیمی، وشىؾ اوث و يه 

ٌىؾ، ٠لن ظٕىقی اوث ی١ًی ظمیمث ٠لن شم هىحی يیىاث. باه بیااو ؾیگاك ظمیماث ٠لان، ؼىايؿه هی
گىيه ظّىل، جابٟ ظٕىق اوث و اگك ٠لن ظٕىقی يباٌؿ ٠لن ظّىلی هیچظٕىق ه١لىم يمؾ ٠الن اوث و 

ا٠حباقی يؽىاهؿ ؾاٌث. بًا بك جعلیل ؾیؿگاه هالِؿقا ٠لن ظّىلی ٠لمی اوث كاه پیىواحه ال یاک ه١لاىم 
آیؿ ی١ًی ب١ؿ ال آيكه هؿقِک، هىحی آو ه١لاىم قا باه ٘كیاك ؾوث هیظٕىقی كه يمؾ هؿقک ظأك اوث به

ؾيبال ؾقک ایاى ظاؿوؾ و گاه جب١ًا چىو ظمیمث اؾقاک ٌؿه ؾاقای ظؿوؾ و ذغىق اوث بهظٕىقی ؾقیافث آو
ٌیء غیك ال اؾقاک ظمیمث و ظیریاث وشاىؾی آو  هاهّیثآیؿ كه ٘بی١حًا اؾقاک آو بكهی هاهّیثذغىق به ؾقک 

ىابث حی ؾق جعمك ٠لن ظمیمی يؿاقؾ. لفا يىبث ٠لن ظٕىقی به ٠لن ظّىلی هًحٍای ال آو، يَم اوث و ِو 
 وشىؾ به ٜهىقات آو اوث و ؾق يٝك هالِؿقا ٠لن همايًؿ ظمیمث هىحی شم يىق و ظٕىق يیىث.
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يىٌحۀ : ًٌاوی اوحًباٖ آقاء فلىفی هالِؿقا قوي;ًٌاوی قشىٞ ٌىؾ به همالۀ  . بكای آًٌایی با ایى يىٞ قوي1
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َ68-51. 

ق: 1422> همى، 115: 1354َ> همى، 118َ:: الف;، 1363جك ق.ک: هالِؿقا،  . بكای جفّیل بی2ً
> ]پاوقلی اوحاؾ هٙهكی[ 47-46: 2َ، ز1391> ٘با٘بایی، 456: 1َم، ز1991>  فؽكالؿیى قالی، 382َ
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اذك يگاقيؿه، ؾفاٞ ٌؿه ؾق ؾايٍكؿۀ الهیات ؾايٍگاه فكؾووی هٍهؿ به قاهًمایی ؾكحك ٠بان شىاقٌكیاو به وال 
 بیاو ٌؿه اوث. 1393
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  5ػباط بخؾًذۀ بالی                      

 وفس تجّرددر مسئلۀ « تجّرد»شىاسیمروری اوتقادی بر معىا 2ابىرس يبىیاو                                    
  

 چکیذه

 جصّكؾهای يفه،  های ظكیماو الهی، ًٌاؼث ظمیمث يفه و اوكاق آو بىؾه اوث. ال ویژگی یكی ال ؾغؿغه
باٌؿ> لیكا اگك ایى ویژگی به اذبات يكوؿ، بكؼی هىٔى٠ات هايًؿ ه١اؾ با جكؾیاؿهایی هىاشاه ؼىاهاؿ  آو هی

باه ـهاى ؼٙاىق ایى پكوً اقائه يمىؾيؿ. اكًىو  جصّكؾٌؿ. بكؼی ال ظكیماو ه١یاقهایی هحفاوت ؾق ج١كیف 
-هماله با قوي جىِیفیشاهٟ افكاؾ و هايٟ اغیاق هی باٌؿ؟ ایى  ،های هىشىؾ كًؿ كه كؿام یک ال ج١كیف هی

قیف اج١اایاى  ؾقباقۀآو پكؾاؼحه و ؾق اؾاهه، يمؿهایی  جصّكؾقیف هىقؾ يٝك ال يفه و ايؽىث به ج١ ،جعلیلی
هاای ٠لاىم  ٌىؾ. با جىشه به يمؿهایی هايًؿ ٠ؿم شاه١یث ؾق افكاؾ، ٠ؿم هاي١یث ؾق اغیاق و پیٍكفث اقائه هی

ؾقک با ظىان ٜاهكی هىحًؿ، چًیى يحیصه گكفحه های ٌاىؾ  اجی كه غیك لابلجصكبی و ٌمىل ج١كیف بك هاؾیّ 
 ٌىؾ. پیًٍهاؾی ـكك هیج١كیف های اقائه ٌؿه ؾاقای ابهاهاجی بىؾه و ؾق اؾاهه،  كه ج١كیف

 ، يفه، ٠لىم جصكبی.جصّكؾ: ظكمای اوالهی، قویككؾ ايحماؾی، واژگاو کلیذی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   :73/50/7931 جاقیػ پفیكي: 57/75/7931جاقیػ ؾقیافث 
 a.bakhshandehbali@umz.ac.ir   یو ه١اقف اواله اتیاله ۀؾايٍگاه هاليؿقاو> ؾايٍكؿ اقیاوحاؾ.  1

 a.nabavian134@gmail.com  ؾكحكی فلىفه و كالم اوالهی ؾايٍگاه بالكال١لىم> هؿقن ظىله و ؾايٍگاه.  2


