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 ٖهشفربٍس  ٗىشدّبٕثَدُ اػز ٍ سٍ ٘بسٍٖ هجبحث الْ ٗياص هؼبئل هْن دس فلؼفِ د ٗيساثغِ ػلن ٍ د

ٕ اص خٌجرِ خذ  ٗري ؿذُ هؼئلِ ساثغِ ػلرن ٍ د  ٖهمبلِ ػؼ ٗيؿَد دس ا هٖ هؼئلِ اسخبر ٗيدس ا  ٗرذ

ثرِ   ٌٗدرب هؼرئلِ اػرز هرب دس ا    ٗري فلؼرفِ ػلرن دس ا   ٘شارسبث ٖ. ٍ اى ثشسػ٘شدلشاس گ ٖهَسد ثشسػ

ِ  ٗيثؼىبس دس ا ٕاًشمبد ٘ؼنسئبل ّبٕلزدال ٖ  هؼرئل  ٘ؼرن ػرِ هَلفرِ اص سئبل   ٘شارٍ سربث  ٗندرشداص  هر

، ٘ؼرن اًرذ اص سئبل ػِ هَلفرِ ػجربسر   ٗيا ٘ندّ هٖ لشاس ًَٖؿشبس هَسد ثشسػ ٗيثؼىبس سا دس ا ٕاًشمبد

ٖ هؼبكرش   ٕػلورب  ٗرذگبُ اى اص د ٖ. ثؼرذ اص اى ثرِ ًمرذ ٍ ثشسػر    ٘رز ػل ٖ،هغبلغِ هؼشفش ػالهرِ   ٗؼٌر

 ٘ربى هؼرئلِ سا ث  ٗري سرَاى ا  هٖ ٘كسحم ٗيا ٕ. اص دػشبٍسدّبٗندشداص هٖ ٗـبىٍ ؿبگشداى ا عجبعجبٖٗ

دس  ٘٘رش هَضَػبر ٍ هؼبئل فلؼفِ ػلن ثبػث سغ ٖهب دس ثشخ ٗذگبُؿَد هجٌب ٍ د هٖ وشد وِ هـخق

 ّٕرب فرشم  ٘ؾٍ د ٖهجبً ٖ،ًمذ ٍ ثشسػ ٘زاّو ٘يؿَد ّوچٌ هٖ ٍ فلؼفِ ػلن ٖواله ّٕبٗذگبُد

ٌّگبم هَاخِْ ثرب هؼرئلِ ساثغرِ     ٗذداًبى ٍ هشىلوبى ثب ٖالْ ٌٗىِؿَد ٍ ا هٖ هـخق ٖػلو ارًظش

سَخرِ   ٖػلور  ِٗفلؼفِ ػلن ّش ًظش ٍٖ ثِ عَس ولّب  فشم ٘ؾد ٗياى ثِ اّبٕ  ٍ چبلؾ ٗيػلن ٍ د

.ًذشداصًذ ٌٖٗهشَى د ٘شٍ سفؼ ِ٘ثِ سَخ ٕ،اًشمبد ٖداؿشِ ثبؿٌذ ٍ لجل اص ثشسػ

 .ٖهغبلغِ هؼشفش ٘ز،ثؼىبس، ػل ٕ،اًشمبد ٘ؼنسئبلّبیولیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

باٌیؿ کیه ؾق هیی گیفاق ؾق فلىیفه ٠لین یكال هیاجیب ههین و جیاذ یايحماؾ یىنق ال
فلىیفه ٠لین ه١كفیث  ییىؾايًؿ ؾق اهی گماق یكغكب او قا شمو هیاجب جاذ یهاؾايٍگاه

هیحیب  ییىگفاق ا یاوبً یكيؿگهی ؾق کًاق هن هىقؾ بعد لكاق یًٌاو یو هىح یًٌاو
او جىوٗ ٌاگكؾايً بىٗ و جىو١ه  ییكؾها قوباٌؿ و ب١ؿهی یىیايگل یلىىفبىیاق ف

اویث  ییىؾق هىئله قابٙه ٠لین و ؾ یههم یهاؾللث یؾاقا یؿگاهؾ یىا یىهم ً یافث
يىٞ يگاه بیه هىیئله ٠لین و  یىا ینپكؾالهی یو به بعد و بكقوآکه ها ؾقباقه وه هىلفه 

 یًییها هباٌیؿ ال شملیهیی یههم یسو يحا یكاتجاذ یباٌؿ و ؾاقاهی یاجاله ییكؾقو یىؾ
 ییؿیشؿهیای قاه ظ  یٌىيؿ و ظحهی ال اوان ظ  یىال ج١اقٔات ٠لن و ؾ یاقیبى
به ؾايٍمًؿاو و هحیلماو کمیک کًیؿ جیا اقجبیاٖ  یحىايؿٌىؾ که ههی یصاؾهىئله ا یبكا

 .کًًؿ یؿاپ ییؿیگك یجؽّّ یٙهبا ظ یبهحك

 سئبلیؼن

هىیئله ق الیىین  ،ًٌاوی و فلىفه ٠لین ىا   اواوی و اِلی ؾق ه١كفثییی ال ه
آییؿ ؾاقای جیاذیكات بىییاق  . هبًا و يىٞ يگاه ها به ق الیىن هم ًاو که بیموؾی هیاوث

و جمىییمات ؾاقای ج١یاقیف  ههمی ؾق بعد قابٙیه ٠لین و ؾییى اویث. اهیا ق الیىین
ق الیىن هًٙمی اویث و بیه های که بعد ها ؾق ایًصا جمكکم بك ؾللث گىياگىيی اوث

 پكؾالین. اذكات او ؾق بعد قابٙه ٠لن و ؾیى هی

ٌایؿ بحىاو گفث که ال لعاٚ جاقیؽی اولیى هىئله و ج١اقٔی که بییى ٠لین و ؾییى 
ایصاؾ ٌؿ ؾق والٟ بك هبًای هىئله ق الیىن بىؾ که جعث ٠ًىاو ج١یاقْ بییى ق الیىین 

اولیى ج١اقْ شؿی ٠لین  05اوای  لكو لهايی که . گكایی ؾیًی هٙكض ٌؿ ٠لمی و يُ
های کحیاب همیؿن آغیال ٌیؿ اولییى  و ؾیى به واوٙه چالً کٍیؿو بكؼیی لىیمث
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ها ه١ٙىف به شًبه ق الیىحی ٌؿ ظا  ایى جىشه هین ؾق هیىقؾ يٝكییات  ها و يگاه جىشه
اولیى چالً ٠بیاقت بیىؾ ال جمابی  ؼىقٌییؿ . ٠لمی بىؾ و هن ا٠حماؾات و هحىو ؾیًی

قا هفیكوْ گكفحیه  همؿن که هك ؾو ٘كف ق الیىحی بىؾو هىٔیٟ ؼیىؾ هكکمی و هحى
 .کىٌیؿيؿ همه به شًبه ق الیىحی جىشه ؾاٌحًؿ  و افكاؾی که بكای هّالعه هی بىؾيؿ

ًٌاؼحی ؾیؿگاهی ق الیىیحی  ق الیىن ايحماؾی ؾق ظىلهای وشىؾًٌاؼحی و ه١كفث
يهیا قا جیا ظیؿی هین ؾاقؾ که به وشىؾ اٌیا  ؼاقز و هىحم  ه١حمؿ اوث و ٌیًاؼث آ

بىییاق . يٝكیه شؿییؿی ؾاقؾ و لا ی  بیه ِیؿق يیىیث ،پفیكؾ اها ؾق هىاله ِؿق  هی
 کًؿ کفایث ٠ملی اوث پفیكؾ و هالکی که او هٙكض هی قا يمی قایسهالک ِؿق 

بك اوان ایى ه١یاق ها به ه١كفث ؾیگك به ٠ًىاو بال يمیىؾ ٠یالن يگیاه يمییًیین بلییه 
ؾق ایى ِىقت ها هفیاهین قا يیه فمیٗ  ،صام کاقهای هؽحلفه١كفث ابماقی اوث بكای اي

گیكین ؾق اییى ِیىقت   او به کاق هی بابكای هٍاهؿه ٠الن بلیه بكای ٠م  ؾق او و ج١اه  
کًؿ يیىث  ه١كفث ؾیگك به ٠ًىاو ایًیه به هرابه یک ٠یه اوث که ؼاقز قا ه١ًیه هی

ای شىحصىی ه١كفیث گیكؾ ٌؽُ به ش ظا  که هفهىم کفایث ٠ملی شای ِؿق قا هی
ايیؿقو ِاؾق به ؾيبا  ه١كفحی اوث که به لعاٚ ٠ملی کفایث ؾاٌیحه باٌیؿ و بیه ج١بییك 
 ;.وایك بایؿ ايحٝاقاجی قا ؾقباقه ٠الن و ؾقباقه يحایس ظاِ  ال ا٠ما  ها به وشىؾ آوقؾ

ؾق کًاق يٝكیات غیك ق الیىحی لیكاق و هىاله ِؿق ؾق جماب  ٠لن و ؾیى  قوییكؾایى 
اؾقاک ظىی ال هفاهین اٌباٞ ٌؿه و اواواا هم ًیى ال يگاه ق الیىن ايحماؾی  .گیكؾ هی

هیچ اؾقاکیی بیؿوو هفهیىم يیؿاقین يٝكییات هحفیاوت هىشیىؾ ؾق ـهیى فیكؾ هىشیب 
هحفاوت ال یک وال١ه اوث لفا هٍاهؿه ٠اقی ال يٝكییه و هفهیىم اظىان گیكی  ٌی 

ايىآيها با چاقچىب هفهىهی  همهو  >هىحًؿ. وشىؾ يؿاقؾ و هٍاهؿات وكٌاق ال يٝكیه
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ظحی اهىقی هر  چكؼً ؼىقٌیؿ بیه  ایى ؾیؿگاهپكؾاليؿ ظا  با جىشه به   به اؾقاک هی
که ؾاقای اٌباٞ هفهىهی هىث هىقؾ جكؾیؿ و هیىقؾ اٌییا   ؾوق لهیى هن به واوٙه ایى

جىاو ؾق هىئله قابٙه ٠لن و ؾییى ؾییؿ هم ًیاو  يحیصه هىئله بال قا به قاظحی هی. اوث
 .ايؿ ه بكؼی گفحهک

E ؾوث کٍیؿو ال ایى ؾ٠ىا که ِؿق ؾق ٠لن هیٍىف افحاؾه اوث پیاهؿهای ژقف
گكی ؾیًی ؾییكی اویث ؾق اذیك اییى پًیؿاق  ؾاق بكای ؾیى ؾاٌحه اوث لیكا هؿاف١ه و ؾاهًه

هكاقت کٍیؿه اوث که جفاوت بًیاؾیًی هیاو هؿ٠یات ٠لن و هؿ٠یات ؾییى هكبیىٖ بیه 
ؾاقاو ایى بیىؾه  بیًیؿ ییی ال اٌیالت بك ؾیى  ٘ىق که هی هماو ;D.ٌىؾهی هىئله ِؿق

جىايیؿ ؾق ه١اقف ؾیى هايًؿ ه١اقف  که ٌما ؾق هىئله ِؿق ؾاقای ١ٔف هىحیؿ و يمی
٠لمی ال هؿ٠یات ؼىؾ ؾق هىئله ِؿق ؾفاٞ کًیؿ ظا  که هىیئله ِیؿق ؾق ٠لین بیه 

ای ٌیی  جیالهو ؾیى بىؾ کًاق قفحه اوث بىیاقی ال اٌیالت و ج١اقٔاجی که بیى ٠لن 
 کًًؿ. پیؿا هی

لهايی که بیى یک يٝكیه ٠لمی و ؾیًی  -یک :ی١ًی ؾق والٟ ؾو اٌیا  وشىؾ ؾاٌث
 -جىايؿ ِؿق ؼىؾ قا ذابث کًیؿ ؾو يٝكیه ؾیًی يمی ج١اقْ بىؾ ایى اٌیا  بىؾ که یک

. يیؿاقؾٌما ه١ًا  ایٌؿ که ِؿق بك  ایى اٌیا  هی ؾیًؿاقاو٘ىق کلی به  که اِالا به ایى
ای ٠لمی ؾاٌحین که با ییی ال يّىَ ؾیًی ؾق جماب  بىؾ و هیا ه١كفیث  په اگك يٝكیه

شا بك اوان يگاهی کیه ق الیىین ايحمیاؾی بیه هىیاله  ؾیًی قا ق الیىحی ؾايىحین ؾق ایى
ؾيبا  ِؿق يیىث ظیا  گكچیه  ها يیىث لیكا ایى يٝكیه به ِؿق ؾاقؾ جمابلی هیاو ایى
جىايیؿ هًصیك بیه جمابی   پفیكؾ لیى او ه١ًیا ال ِیؿق يمی یبىیاق يى٠ی ال ِؿق قا ه

٠لمیی ٌیكٖ ج١یاقْ ؾق هیای په ؼالِه ایى ٌؿ که ق الیىحی ؾايىیحى گیماقه.ٌىؾ
هىاقؾی اوث که ؾق جماب  ِكیط با هحىو همؿن یا بكؼی افیاق پایه یک ؾیى باٌؿ اهیا 
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یگك وشهی يیؿاقؾ و اگك ال يٝك ه١كفحی يٝكیه ؼىؾ قا هحًاٜك با وال١یث يؿايین ج١اقْ ؾ
اهكوله ؾق هباظد بلیه  های لؿیمی بیى ٠لن و ؾیى يیىثایى هىاله فمٗ بكای ج١اقْ

 .ايؿؿیؿ هن به ایى يیحه جىشه ؾاٌحهش

ؾايٍمًؿاو ه١اِك لا ی  بیه جٙیابك هیاهىی اها ؾق هىئله ق الیىن ؾق ظىله هًٙك، 
و ؾق اییى هىیئله  و لا   به يٝكیه ِؿق هىحًؿ ه١كفث با هاهیث ؼاقشی اٌیا هىحًؿ

ؾق جماب  با ق الیىن ايحماؾی هىحًؿ که هؽالف هیالک ِیؿق و کیفب بیىؾ و کفاییث 
 کكؾ. ٠ملی قا بصای او پیًٍهاؾ هی

ٌیًاؼث ِیعیط قا بیه ه١ًیی ٌیًاؼث  بك اوان هبًای ؼىؾ ؾايٍمًؿاو اوالهی
لیٟ که غییك هٙیابك بیا وا ؾايًؿ هی ًٌاؼحی قا گیكيؿ و ًٌاؼث اٌحباه هٙابك با والٟ هی

٘ییف وویی١ی ال اوث هم ًاو که پیؿاوث ایى يگیاه بیه يٝكییه ٌیًاؼث ؾق همابی  
های که هًٍیا  اشحمیا٠ی قا ؾلیی  ِیعث و  يٝكیهًٌاؼث اوث ال شمله های يٝكیه

گىیًیؿ کیه اهییاو ؾاقؾ ییک   پفیكيؿ و هی  ؾايًؿ و يىبی گكایی قا هی  لبى  یک يٝكیه هی
و ؾق لهیاو ؾیگیك  باٌؿ گكفحه اوث ِعیطيٝكیه ؾق یک لهاو چىو هىقؾ پفیكي لكاق 

  ؾايًؿ. . هم ًیى يٝكیاجی که فایؿه ٠ملی قا هالک ِعث یک يٝكیه هیاٌحباه باٌؿ

 بعد جٙابك ٠لن با ؼاقز ؾق فلىفه اوالهی ؾق ـی  بعید ٠لین ظّیىلی بعید
 لییكا، ٌیىؾيمی هٙكض اوایى بعد ؾق  اوٌىؾ لیكا ٠لن ظٕىقی به ؼا٘ك ٌكایٗ هی

٠لن اولا ظین وشیىؾ يیؿاقؾ و ذايییاا وال١ییث  يىٞ ؾق ایى فكهایؿ هم ًاو که ٠الهه هی
ه١لىم با وال١یث ٠لن ییىاو اوث و اِالا پای همایىه ٠لن با ؼاقز ؾق کاق يیىیث جیا 

 ;.وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ اوجٙابك بیى  وؼٙا 
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هىؤله  ال شمله هىاقؾی که ؾقباقه جٙابك ه١كفث با ؼاقز ال ـهى بعد ٌؿه اوث،
اقلي والٟ يمایی يما بىؾو ِىق ٠لمی و  ى هىؤله، هالن والٟیوشىؾ ـهًی اوث، ؾق ا

ؿ ییى هماو هىؤله اقلي ٠لن اوث که ؾق فلىیفه شؿیگیكؾ و ا هىقؾ بعد لكاق هی٠لن 
ا ییما هىیؤله اقلي یاق لكاق گكفحه اوث.البحه فالویفه اویالهی هىیحمیث بىیهىقؾ اهم

ى هٙلب ال هٕمىو بعرهای یايؿ ولی ا و بعد لكاق يؿاؾه ی ٠لن قا هىقؾ جىشهیيما والٟ
ايؿ به ؼیىبی  ی که به اٌیالت واقؾ ٌؿه ال ٘كف هؽالفاو ؾاؾهیژه پاوؽهایاياو و به و

  ;ؿ.یآ به ؾوث هی

فالوفه ه١اِك ها لا   هىحًؿ که قابٙه بیى ـهى و ؼاقز قابٙیه هیاهىی اویث، و 
يمیایی و ال کٍیف والیٟ ویؽى  يؿ ال والیٟجىا جًها ؾق قابٙه هاهىی اوث که ايىاو هی

ا  ٠بیاقت اویث ال یى اوان اوث که اؾقاکات هیا ال اٌییه بك ایى فكٔیؿ، په ایبگى
ا  ؾق ـهى ها، ی١ًی ظٕىق هاهیث ٌی ؼاقشی ؾق ـهى و يیه وشیىؾ یظٕىق ـات اٌ

ى وشىؾ ؾاقؾ و بك اوان هماو پ  قابٙیه بیه یاو ـهى و ٠یاو. په جًها پ  همیًی که ه
او ییاو ـهى و ؼاقز ه١ًی ؾاقؾ، پ  قابٙه هیاهىی هیىحی هیًايه و ق الیض والٟ باِٙال

او ییگیكی هین، هییچ يیىٞ قابٙیه ؾیكیى قابٙه قا ال ايىاو بگیـهى و ؼاقز اوث. اگك ا
 لیكا ؾیگك جٙابك هاهىی يؿاقيؿ. >ن.یجىايین بكلكاق کًيمی ـهى و ؼاقز قا

اٌیالت ق الیىن ايحماؾی و ؾیگك ؾايٍیمًؿاو غكبیی ؾق بعید ه١كفیث و  ؾیگك ال
٠لن ایى اوث که به هىحی ًٌاوی ه١كفث يپكؾاؼحًؿ چییمی کیه ؾق هباظید ٠لمیای 

 ،ؾقباقه اهمیث هىحی ًٌاویی ه١كفیث. به همیى ؼا٘ك ه١اِك هىقؾ جىشه بىؾه اوث
 وىهیاوی و يیم هكًٌ ًٌاوی ؾق گكو اِ  هىحی بىیاقی ال هىا   ه١كفثEگفحه ٌؿه 
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  ىیبىیاق ؾق هىئله ٠لن و ؾ یىن ايحماؾیق ال یها ؾللث یيمؿ و بكقو...   ;:  

هم ًیییى بكؼییی ال هىییا   و هٍیییالت و  ;D.هىییحی ًٌاوییی ٌییًاؼث اوییث
 جاذیك و جاذك فیمییی ؾوحگاه اؾقاک به واوٙه هىحی ًٌاوی هیماو ًٌاوی هايًؿ ه١كفث
ٌىؾ و هٍؽُ ؼىاهؿ ٌؿ که ایى جاذیك و جیاذك ؾویحگاه اؾقاک هی ظ ه١كفث  ؾقوث

 . یكؾگ ؾق هعؿوؾه ٠لث ا٠ؿاؾی ايؿیٍه لكاق هی

ظا  ؾق هىئله هىحی ًٌاوی ه١كفث ؾايٍیمًؿاو هیا ؾق همابی  ق الیىین ايحمیاؾی 
هىحًؿ لیكا همايٙىق که گفٌث آيها لا   به هاؾی بیىؾو ه١كفیث بىؾيیؿ و بیك پكوویه 

. ال يٝك ٠لمای ه١اِك بك ؼالف ایى هٙلب اویث هاؾی ٠لن جاکیؿ لیاؾی ؾاٌحًؿ اها
ىمايی و هاؾی اوث اها اِ  ه١كفث کیه يگاه ایٍاو ه١كفث گكچه ؾاقای همؿهات ش

 کًؿ اهكی غیك هاؾی اوث.  ؾق ـهى جعمك پیؿا هی

ؾو ؾلیی   ؾايًؿ و ٠لن قا اهكی غیك هاؾی هی ٠الههاها ؾق بعد هىحی ًٌاوی ٠لن، 
ِىقت ٠لمی ؾاقای لىه يیىث و ف١لیث ؾاقؾ لیكا لابی  ایًیه  -او ؾلی   :کًًؿ اقا ه هی

يیىث لیكا با ايؿک جغییكی با ِیىقت ٠لمیی لبلیی هبیایى جغییك و جبؿی  به چیم ؾیگك 
 >.ؼىاهؿ ٌؿ

 

اَ للم هاؾه يؽىاهًؿ بىؾ ظا  ىاگك ِىقت ٠لمی هاؾی باٌؿ فالؿ ؼ -ؾلی  ؾوم 
يؿاقؾ و هم ًیى ؾق هیاو قا لىٞ ؾق ٜكف لهاو ویه ٠لن جمىین پفیك يیىث و لابلیث اي

 .يؿاقؾ هقا اوبىؾو و اٌاقه ظىی به 

جىايیؿ ظصیث   جًها ٠لن و ٠لمی اویث کیه هی ه١حمؿيؿ:هم ًايیه ؾايٍمًؿاو ه١اِك 
یه  اقا یه کیكؾه باٌیؿ لییكا قا او ای که ؾايٍیمًؿ ٌك٠ی و هًبٟ ه١كفث ؾیًی باٌؿ يه هك فٔك

یه يییم هاییه فیكاهن آهیؿو ا٠حمیاؾ ٠ماليیی يیىیث پیه  ، وهبیكهى چىو٠لن يیىث  ،فٔك
یه    =.يه ه١اقْ ؾیى هىحًؿ يه ه١اقْ ٠م ايؿ ؿههای ٠لمی جا ولحی که ل١ٙی يٍفٔك
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  ;;   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

ای هؽالف ؾیى باٌؿ و ؼىؾ قا ق الیىحی يیم بؿايًؿ بیكای  په به ِكف ایًیه يٝكیه
 با ؾیى کافی يیىث بلیه بایؿ ایى يٝكیه به ِىقت بكهايی اذبات ٌؿه باٌیؿ اوج١اقْ 

الماهیات هم ًیى هىئله  و ؾاقای همؿهات و ِىقت اوحؿللی ِعیط و یمیًی باًٌؿ.
جىشه ؾايٍیمًؿاو ه١اِیك بیىؾه اویث  و اذكات ق الیىحی يؿايىحى يٝكیات ٠لمی هىقؾ

٠لمیی قا  لٕیایایهایی که ؾق فلىیفه ٠لین اقلي کلیه ؾیؿگاهEهم ًاو که گفحه ٌؿه 
ؾايًؿ و بكای ٠لىم جصكبی ؾق والٟ يمایی و اقا ه ه١كفث ٠یًیی و ه١حبیك ٌیايی  يال  هی

هیا لیكا بیك اویان اییى فلىیفه ٠لین ;D.ايؿْ ٠لن و ؾیىلا   يیىحًؿ هىیؿ ٠ؿم ج١اق
چىو ظیاییث لابی  ا٠حمیاؾی ال  ىثيٝكیات ؾايٍمًؿاو ٠لىم جصكبی ال وًػ ٠لن يی

يمیی و وال١یث يؿاقؾ بًابكایى ایى يٝكیات ؾق لبا  يٝكیات هٍابه ؾیًیی ؼیىؾ ویاکحًؿ
 >و بكؼیميؿ.آجىايًؿ به ج١اقْ با 

 

و به همیى ؼا٘ك گفحیین ال والٟ يمایی شمو همیى هىاقؾ اوث لفا يٝكیه بىیاق ؾق 
يٝك هبايی فلىفه ٠لن بىیاق ج١اقٔی بیى گماقهیای ؾیًیی و ٠لمیی قغ يؽىاهیؿ ؾاؾ. 

 ی بیالم١ًیلٕیایای جصكبیی یمیًی کیه ایى ال يٝك ؾايٍمًؿاو هاالبحه بایؿ جىشه ؾاٌث 
ؾاقای آذیاق و يحیایس  آيهیا آيها قا کًیاق بگیفاقین و ؼُ يیىحًؿ به ایى ه١ًا يیىث کهال

ؾق  ظحیی و ٌیىيؿهیی هكبیىٖ ايىیاو با ظىله ٠م  آيها٠ملی يیىحًؿ بلیه بىیاقی ال 
های پمٌیی ؾق ؾاقووالی ٌىؾ هرالا یافحهاوحفاؾه هی آيهاهباظد ؾیًی ال ؾوحاوقؾهای 

ه ٌك٠اا للم اوث به ایى ه١ًا کی آيهاؾقهاو اگك هىشب ا٘میًاو ٌؿ ا٠حًای با های و قاه
یكؾ و شاو ؼىؾ ییا يا٘میًاو  آيهااگك کىی با ٠لن به ا٘میًاو آوق بىؾو ایى کٍفیات به 

 =.بیماق قا به ؼٙك ايؿاؼث ٌك٠اا ال لعاٚ ؾیًی هىئى  اوث
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  ىیبىیاق ؾق هىئله ٠لن و ؾ یىن ايحماؾیق ال یها ؾللث یيمؿ و بكقو...   ;<  

ؾق يگاه ؾايٍمًؿاو ها، لباو ؾیى لباو ق الیىحی اوث و بیه همییى ؼا٘كاٌییالت 
ال شملیه آيهیا  کًًؿ واقؾ هی ؾايًؿ هایی که لباو ؾیى قا ق الیىحی يمیؾیؿگاه هح١ؿؾی بك

هیای ؼالف اقجیال اوث ی١ًی هحؿیًاو بك ایى باوقيؿ کیه يیه جًهیا گیماقه ایًیه يٝك آيها
يما هىحًؿ بلیه ؾق والٟ ِیاؾق  قی و والٟاجىِیفی و جبییًی ؾیًی ؾاقای ه١ًای ًٌاؼح

ؾیى فالؿ ؾلی  و پٍحىايه هًٙمیی اویث  ی ؾق گماقهایيیم هىحًؿ بًابكایى يفی والٟ گكای
 يماؾیى ؾق هًابٟ ؾیًیهای وشىؾ گماقه .هغالٙه شم و ک  اوث ،يٝكیه ایىاٌیا  ؾیگك 

به ِىقت اشمالی هىقؾ لبى  اوث اها ایى غیك ال ایى اوث که ها لباو ؾیى قا بیه ٘یىق 
لیؿ ه١ًیای يمیاؾیى و قهیمی ؾیًیی فاهای کلی ومبىلیک بؿايین ٠الوه بك ایى که گماقه

که ابحؿا ال ٜاهك لفٛ بیه  يیىثچیمی غیك ال ه١ايی  او لى ؿقی يیىحًؿ بلیه هاًٌاؼح
 ;.آیؿ ؾوث هی

 هغبلطِ هؼشفتی

های هىقؾ جاکیؿ بىیاق هىئله پكهیم ال هغالٙه ه١كفحی اوث وی ایى هىلفهؾیگك ال 
ج١كییف هغالٙیه  ؾق ؾايیؿ بىییاق هغالٙه قا هًٍا  اٌحباهاجی بىیاق ؾق فلىفه ٠لین هی

 گىیؿ: ه١كفحی هی

E ایى ؾیؿگاه ایى هىئله قا ؾق بیك ؾاقؾ کیه ٠بیاقات هكبیىٖ بیه بیىؾو و وشیىؾ قا بیه
شمالجییی ؾقبییاقه ه١كفییث کییاهً ؾاؾ یییا جعلییی  کییكؾ بییه ٠بییاقت ؾیگییك وییىالت 

 >D.ًٌاوی جبؿی  ٌىيؿ جىايًؿ به ٠باقات ه١كفث ًٌاوی همیٍه هی هىحی
 

کاهؿ  هىحی ًٌاوی قا به ه١كفث ًٌاوی فكو هیپه بك اوان ایى هغالٙه ٌؽُ 
که ؾقباقه ه١كفث بؿوث آوقؾه یا ا٠حماؾ ؾاقؾ قا به شهاو ؼاقز يیم وكایث هایی و گماقه

  .اوث اوؾهؿ و جىشهی يؿاقؾ که هىحی فكاجك ال ه١كفث او به  هی
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  ;=   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

جصكبه ییا هیك گىيیه هعّیى  ايىیايی  البحه بایؿ جىشه ؾاٌث وشىؾ ٌاه  ه١كفث،
جك و ا٠ین ال للمیكو  اوث اها لاب  جملی  به آيها يیىث بلیه للمكو وال١ی شؿا و گىحكؾه

 ; .قا اوؾهؿ و يه همه  جصكبی اوث ی١ًی جصكبه ها بؽٍی ال هىحی قا جٍیی  هی

ؼالِه همايٙىق که گفٌث ال يگاه بىیاق ٠لن هعّى  اشحما٠ی اوث و يحیصیه 
کًیؿ  و جصكبی افكاؾ اوث اها وال و کاقهایی قا که ٠لن ؾق ٘بی١ث کٍف هیکاق ٠ملی 

 کًًؿ و ال اییى قو بىییاق ٠م  هی اوایى وال و کاقها همؿم بك کٍف ٌاو و هىحم  ال 
گىیؿ ایى وال١یث که ٠لین  گفاقؾ وی هی بیى هح١لك هح١ؿی و هح١لك للم ٠لن فكق هی

ٌىؾ کیه هی ل ه١كفث ها وشىؾ ؾاقؾ با٠دوال١یث هىحم  ا اوؾقباقه وال١یحی اوث که 
 یه کیه ايقا ياؾیؿه بگیكین و ؾق ؾام هغالٙه ه١كفحی بیفحین هىا لی قا که قاشٟ به  اواگك 

باٌیؿ و هیی جیىايین بیؿايین  یه هیآيکاهین که ؾقبیاقه  وشىؾ ؾاقؾ قا به هىا لی فكو هی
 >.ايؿهفاهیمی هايًؿ شهاو جصكبی ؾق بكگیكيؿه ایى هغالٙه

غالٙه ؾق ظىله قابٙه ٠لن و ؾیى يمً ههمی ؾاقؾ و ها به ؾو اذك و يمً ٠میؿه ایى ه
ؼىاهین ببیًین ایى هغالٙه که بىییاق کیه   پكؾالین و هی  و ههن ایى هىئله ؾق الهیات هی

هیای الهییاجی ؾق بعید کًؿ چیه ؾللیث ؾق شاهای هؽحلف آذاق ؼىؾ به او اٌاقه هی
لماهات ياٌیی ال هغالٙیه ه١كفحیی بكؼیی هعممیاو با جىشه به ا .قابٙه ؾیى و ٠لن ؾاقؾ

 ایًییه اِیالث جصكبیی هىشیب اوهحكجب اویث و  اوه١حمؿيؿ يحیصه بىیاق ههمی بك 
ٌىؾ وشىؾ واظات و اب١اؾ ؾیگكی ال شهاو و وال١یث فكاجك ال جصكبه هصهى  و بیی هی

ىو بیكای و اویباب گىيیاگهیا ه١ًا باٌؿ بًابكایى ؾق يٝام ه١كفحی آيها اِىلا جّیىق قاه
 =.بكآوقؾه ٌؿو اقاؾه الهی شایی يؿاقؾ
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  ىیبىیاق ؾق هىئله ٠لن و ؾ یىن ايحماؾیق ال یها ؾللث یيمؿ و بكقو...   ;>  

بىییاق یییی ال . هغالٙه ه١كفحی ؾق بعد هیالک ه١ًیاؾاقی اویث هایؾللث ال
اٌحباهات قا ؾق ه١یاقهای ه١ًاؾاقی ال يگاه ایؿه آلیىین و پىلیحیىیىین اِی  جعمییك 

 .ؾايؿ قا يیم هغالٙه ه١كفحی هی اوؾايؿ که هًٍا   پفیكی هی

Eجىاو ؾق ه١یاقهای ه١ًاؾاقی ال يگاه ایؿه  مىيه هغالٙه ه١كفحی قا هیبه يٝك بىیاق ي
گىیییؿ لهییايی کییه   وی هی Dآلیىیین اوییح١الیی و پىلیحیىیىیین هًٙمییی هٍییاهؿه کییكؾ

گىیؿ )هك گماقه که لاب  جاییؿ و ابٙا  جصكبی يباٌیؿ و جىجىلیىژی هین   پىلیحیىیىن هی
اوییث ی١ًییی ٘بییك يگییاه ه١ًییا اوییث ؾچییاق ایییى هغالٙییه ٌییؿه  يباٌییؿ یییک گییماقه بی

های  پىلیحیىیىث اِالا هفاؾ گماقه ؾق ؼاقز جعمك يؿاقؾ چىو ال ه١یاق ه١كفحی و گماقه
 ;ؾايًؿ. ه١كفحی يحیصه وشىؾی گكفحه ٌؿه اوث لیكا ه١كفث قا هًعّك ؾق ظه هی

 

ًمی هن با جىشه ایًیه اِ  جعمیك اِلی بك اوان هغالٙه ه١كفحی اوث یؾقک اوح
کًؿ کیه   ؾق کحاب يٝكیه والٟ گكایايه ؾقباقه ٠لن ال ایى قای ؾفاٞ هیگىیؿ که بىیاق   هی

بًؿی اِ  جعمیك هكجیب هغالٙه هىوىم به هغالٙه ه١كفحی  ها ؾق ِىقتپىلیحیىیىث
  .ايؿ ٌؿه

E جعمیك گكایی ؾق والٟ همیى اوث چىو ٌی  ؼاِی ال هغالٙه ه١كفحی ايگاٌحه
با ؾلی  ها که همیى اوث جصكبی باًٌؿ  ؾقباقه وال١یثای ه١ًای لٕیه آوٌىؾ که ؾق 

  >D.لٕیه باوق ؾاقین،ؼلٗ ٌىؾ آویا يباًٌؿF ؾلیلی که به اوحًاؾ آيها به 

گىیؿ اگك هیا ییک لٕییه غییك جصكبیی ؾاٌیحه باٌیین هیرالا ایًییه  ی١ًی بىیاق هی
Eفكٌحگاو وشىؾ ؾاقيؿD ؾق ایًصا پىلیحیىیىث ه١ًای ایى لٕیه قا بیا ؾلیی  هیا کیه ها

کًًیؿ ی١ًیی  ؼلیٗ هیایین قا اوحًاؾ کكؾه آو  جصكبی يیىحًؿ هرالا ال کحاب همؿن ؾلی
ؾق ظالی کیه ه١ًیای ییک لٕییه ؾقبیاقه ايؿ ه١ًای لٕیه و ؾلی  ها قا با هن ؼلٗ کكؾه

                                              
 .929. س.ک. هشضیه فشوصيذه، ظ 1
 .62. دسک اسیًض ب ، ظ2



  <5   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

وال١یث اگك بگىیین جًها هعؿوؾ به هالک جصكبی اوث، يى٠ی هغالٙه ه١كفحیی اویث. 
ٌىؾ ؾق ظالی کیه ؾلیی  هی اقشی فكو کاوحهٌی ؼ آوی١ًی شهاو ؼاقز به ؾلی  ها ال 

ها که ه١كفث هاوث جىاو ایى قا يؿاقؾ که يمایًؿه جمام هىحی ؾق شهاو باٌیؿ بیه ٘یىق 
هرا  ؾلی  پىلیحیىیىن بكای جعمیك گكایی ال يٝك بىیاق فمٗ ؾق وٙط جصكبی کاقبكؾ 

٠یى ظیا  يییم ؾیگك بىیاق گىحكؾه جك ال وٙط جصكبی هىحًؿ اها ؾق های ؾاقيؿ اها لیه
 وال١ی هىحًؿ.

ايیؿ ؾو  با ه١یاقی که بكای ه١ًای وال١ییث اقا یه کكؾهها ؼالِه ایًیه پىلیحیىیىث
ايیؿ ؾوم ایًییه  ییی ایًیه ؼىؾ وال١یث قا به ه١كفث ها جملیی  ؾاؾهايؿ اٌحباه ايصام ؾاؾه

  .ايؿ ها جملی  ؾاؾههای ه١ًای وال١یث قا يیم به ه١كفث ها و هالک

ای با هىئله قابٙیه  ٌىؾ ایى اوث که بعد ه١ًاؾاقی چه قابٙههی ٙكضوىالی که ه
٠لن و ؾیى ؾاقؾ ٌایؿ بحىاو گفث که هىئله ه١ًاؾاقی که ياٌی ال هغالٙه ه١كفحی اوث 
یک پله ال اِ  هاؾی گكایی که به ٌؿت هؽالف ؾیى اوث افكا٘ی جك و ٌؿیؿجك اوث 

هیای اٌؿ ولی هم ًاو بكای گماقهلیكا همیى اوث کىی به هاؾه گكایی گكایً ؾاٌحه ب
اها بًابك هالک ه١ًیاؾاقی ایًهیا يیه جًهیا ؾق ؼیاقز وشیىؾ  .ؾیًی ه١ًایی هحّىق باٌؿ

ه١ًا و پىچ هىحًؿ ظیا  اگیك هیا کلمیات  ظمیمی يؿاقيؿ و جىهن هىحًؿ بلیه اواواا بی
ه١ًا و پىچ بؿايین اِال ؾیگك بعد قابٙه ٠لن و ؾیى هعلی ال ا٠كاب يیؿاقؾ  ؾیًی قا بی

 و والبه به ايحفا  هىٔىٞ اوث و ایى اهكی قوٌى اوث. 

کما ایًیه ؾقباقه آیك گفحه ٌؿه که او يمیؽىاوث هىأٟ اي با هىأٟ ؼؿا ياباوقايه 
که ه١ًا یا هفهیىهی قا  اوث شایم ؾق يگاه لاؾقی گكاها گكایايه ٌبیه ٌىؾ لیكا یا لاؾقی

به ؼؿا يىبث ؾهًؿ ظا  که آیك ال اوان هًیك بىؾ کیه ویؽى گفیحى ال ؼیؿا، بیه هیك 
 ;.ؾاقای ه١ًا باٌؿ ال يٝك او ؼؿاويؿ اون ظمیمی يیىث ،ِىقجی
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هیىقؾ لبیى  اویث و بیك اویان يگیاه  ظا  ایى هىئله ؾق يٝك ٠لمیای ه١اِیك هیا
 آوقین قاهی به ؾوث که با جصكبه كفحی هاه١و های ًٌاؼحی  ؾايٍمًؿاو ه١اِك يیم گماقه

جىاو به وكاوك وشىؾ وكایث ؾاؾ لیكا وشىؾ هىحم  ال ـهى هاوث و بىیاق گىحكؾه  يمی
ال وشىؾ اوث که غیك هاؾی اوث و ؾق ؾوحكن ه١كفیث هایی و پی یؿه اوث و بؽً

 . ظىی ها لكاق يؿاقؾ

يییافحى چییمی ؾلیی  بیك يؿايىیحى و E: فكهایًؿ آیث الله شىاؾی ؾق بیايی شاهٟ هی
. ٠ؿم ال١لن بٍیی لییؿ  0 :جىاو ایى ؾو اِ  قا پفیكفث  يیىث ال ایى قو هی آويبىؾو 

لیكا همیى اوث ٠ؿم ٠لن بك اذك D ٠ؿم الىشؿاو ٌی ل یؿ  ٠لی ٠ؿهه .٠2لی ٠ؿهه 
  ;.٠ؿم وشؿاو بك اذك ١ٔف و لؿقت فكاگیكی باٌؿ وباٌؿ  آولّىق 

هغالٙیه ه١كفحیی  ،کًیؿ هفیاؾ همیاويمی ٠ؿم وشىؾ٠ؿم ٠لن ؾللث بك  ایًیه په
وشىؾی به ؾویث آوقؾ ؾلیلیی کیه  و لٕایای جىاو ال ه١كفث ؼىؾ اظیام اوث که يمی

ٌىؾ جا ها هی ٠لن ها هعؿوؾ اوث و ایى هعؿوؾیث هىشب ایى اوث کهٌىؾ هی آوقؾه
ظا  که ٠لن ها ؾاقای هعیؿوؾیث اویث ؾق  پهظین کًین  آو هعؿوؾ بك اوان ؾایكه

جىايین به ِىقت کلی و ٔكوقی ظین به ٠ؿم چیمی بیًین بلیه  همام ظین کكؾو يمی
قا پیؿا يیكؾین و همیًٙیىق ٠یؿم وشیؿاو ٌیایؿ  آوبایؿ به ِىقت شم ی بگىیین که ها 

هیاؾی و  وشیىؾاجیياٌی ال ١ٔف ها ؾق اوحمكا  جمام هىاقؾ باٌیؿ ی١ًیی ٌیایؿ ظحیی 
ین لیفا ًیؿا يیبه ؾلی  ١ٔف ؾق هًابٟ و ابماق آو قا پییا هؿ اها ًباٌ وشىؾ ؾاٌحهبی جصك

 .جىايًؿ شًبه يفی و اذبات ؾاٌحه باًٌؿ يمی گماقهای ه١كفحی ها

 ایًییه آوکًیؿ  البحه ؾايٍمًؿاو ها ؾق ؾق یک هىاله اواوی با بىییاق هؽالفیث هی
ي ه جاکًىو ؾقباقه ٠یؿم آی هغالٙه ه١كفحی ؾق ب١ٕی هىاقؾ ِعیط اوث ی١ً ه١حمؿيؿ

قفث هكبىٖ به ايىاو بىؾ اها ؾقباقه ؼؿاويیؿ و ظییین هٙلیك ایًگىيیه  ؾقوحی بیاق هی

                                              
 .289ظ  24،ز 9988س.ک. عبذالله جىادی آهل ، جسًین،  ا  هطحن، قن، ايحطاسات اسشا،  .1



  <7   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

ؾق اییى ِیىقت هین ٠یؿم ٠لین  ؾاٌث ياهعؿوؾ و لؿقت ٠لنـاجی، اگك  . پهيیىث
  ;کًؿ. هی وآ ٠ؿم الىشؿاو ؾللث بك کًؿ و هن ٠ؿم هی وشىؾ ؾللث بك ٠ؿم

ایى هبًا  فكهایًؿ: هٙلك اوث هی و لؿقت اويؿ ِاظب ٠لنيصایی که جًها ؼؿآو ال 
يیافحى ؼىؾ قا ؾلی  بك يبىؾ بؿايین ال لعاٚ ه١كفث ًٌاویی بیكای ايىیاو ياؾقویث  که

 آویابن وًؿ ل١ٙی ه١ؿوم بیىؾو يمی ؾاين یايمی اوث اها هبؿا ياهحًاهی اگك بگىیؿ هى
هن ٠الن و لیاؾق  آووؾ يىبث به چیم هىشىؾ بىؾ یمیًاا هبؿا ياهعؿ آو اگك چیم اوث لیكا

پیه ٠لین  >.٠ؿم وشىؾ   ٠لیبىؾ و فمٗ ؾق ایى هىقؾ اوث که لا٠ؿه ٠ؿم الىشؿاو یؿ
جیىاو ٠یؿم وشیىؾ قا  ٠ؿم ٠لن هی ال ٌىؾ ؾق يحیصههی هٙلك ٌاه  جمام هىشىؾات يیم

  .ؾاقيؿ هاللههيحیصه گكفث لیكا ایى ؾو 

ياؾقوحی هغالٙه ه١كفحی ٔی١ف ٌىؾ که ٠لث اِلی هی ظا  ال ایى هىئله قوٌى
و هعؿوؾیث ًٌاؼث اوث لفا اگك ًٌاؼث جام و کاه  باٌؿ هیچ هٍیلی ؾق وكایث 

 ه١كفث ؼىؾ به ک  هىحی يؿاقین لیكا هىحی، ال آو ه١كفث ؼاقز يیىث.

ػلیتٍلبًَىػلیدرهسئلِراثطِػلنٍدیيّبیداللت

گییكؾ و ؾاقای  ویی لیكاق هیییی ال هىا   بىیاق ههن که ؾق فلىفه ٠لین هیىقؾ بكق
باٌیؿ هىیئله ٠لییث و لیايىو ٠لمیی اویث هی جاذیكات بىیاق لیاؾی ؾق هباظد ؾیًی

بىیاق ؾق بعد ٠لییث ؾاقای يیىآوقی و يگیاه شؿییؿی اویث و اییى يگیاه شؿییؿ ؾق 
 .هباظد فلىفه ؾیى جاذیكگفاق اوث

ؾها قا ٠م  آلهایً، اِ  ٠لیث و وشىؾ يیكوهای ٠لی هىلؿ قویؿا ؾق يگاه بىیاق
فكْ گكفحه اوث و هكگىيه ف١الیث آلهایٍی جًها هبحًی بك ایى فكْ اوث. پیه اٌییا 

کًًؿ و اگك اِ  ٠لیث وال١یث يؿاٌحه  واشؿ يیكوهایی هىحًؿ که قؼؿاؾها قا جىلیؿ هی
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ؾق ٠لین بیی ه١ًیا و هیا باٌؿ و قویؿاؾها لاییؿه يیكوهای ٠لی يباًٌؿ ايصیام آلهیایً
همه شكیايات فیكی ؾق فلىفه ٠لن، ف١الیث آلهایٍگاهی  ياه١مى  ؼىاهؿ بىؾ ظا  که

 ;ؾايًؿ په ٠لیث ؼاقشی ٌكٖ اهیاو ٠لن اوث. قا ه١مى  و ه١حبك هی
 

بًابكایى بكای فهن پفیك بىؾو یک ف١الیث آلهایٍی بایؿ بؿايین که لیىايیى ٠لیحیی ؾق 
کًًیؿ هیی هابال ی١ًی بیكوو ال ٌكایٙی که ها قا لاؾق به ًٌاوایی جصكبی آيهای ویىحن

وگكيه اگك لىايیى ٠لیحی فمٗ هؽحُ آلهایٍیگاه باٌیؿ  >.وشىؾ ؾاٌحه و کاقآهؿ هىحًؿ
ؾق والٟ ؾق قؾ کىیايی اویث کیه ٠لییث قا اهیكی  يگاهایى . ؾیگك اقلي ه١كفحی يؿاقؾ

 .ؾايًؿ کىايی هر  واؼحاقگكایاو یا پیكواو کايث هی ـهًی و هىهىم

 ٬باٌیؿ هی به هرابه لىه ؾقويی هىٔى٠ات آوجّىق ق الیىن ايحماؾی ال ٠لیث جّىق 
 بیا ی١ًی ؾاقيؿ وشىؾ فكاوال١ی ِىقت به که ٠لی يیكوهای هرابه بههایی لابلیث وها لىه

جىشه به ویىحن بال شهاو همیى اوث ا٠ما  ٌؿه و به ف١لییث ؾق آیًیؿ و ییا اییى کیه 
  =کًًؿ یا يیًًؿ.قؼؿاؾ ؼاِی قا جىلیؿ 

ق الیىن ايحمیاؾی ٌیًاؼث ٠لیی يیاٜك بیك يیكوهیا و و ال همیى قووث که ال يگاه 
ٌیىؾ کیه اییى لیايىو اؾ٠یایی هی اوث و لفا هفهىم ق الیىحی لايىو ٠لی ایىها لابلیث

 ویال و کاقهیا ٠می  آوف١الیث وال و کاق هاوث يیه ؾق هیىقؾ ٌیكایٙی کیه ؾق  هؾقباق
 ايٕیماهی کًًؿ. په بكؼالف ؾیگك قوییكؾها که ٠لیث ياٜك به قابٙه بیى ظىاؾخ  هی

)٠لث يحیصیه( اویث ؾق يگیاه ق الیىین ايحمیاؾی ٠لییث يیاٜك بیه يیكوهیای ٠لیی ییا 
٠می  ویال و کاقهیای هیای های هىٔى٠ات ییا بیه ٌییلی کلیی جیك بیه ٌییىه لابلیث

  <ٌىؾ.هی هىٔى٠ات هكبىٖ
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هىحًؿ کیه بیه هایی يیه گفحین که هح١لك ٠لن ها، لىايیى ها هیايیممآظا  با جىشه به 
ٌىؾ که يگاه ق الیىن ايحمیاؾی بیه لیايىو ٠لیی هی کًًؿ هٍؽُ ٠م  هی٘ىق هىحم  

 چیىث.

وال١یی شهیاو و هیای و هییايیممهیا اوث ؾقباقه ویاؼحاقای گماقهلايىو ٠لی په 
بیك اییى اویان این قا به ؾوث آوقؾه آویا ؾق آلهایٍگاه این قؼؿاؾهایی که جصكبه کكؾه

وال١ی اوث که ؾق ٌكایٗ بال و بىحه بیه ِیىقت ییىیاو ٠می   فكاای لايىو ٠لی گماقه
 واوث کًؿ. لايىو ٠لی، اؾ٠ایی ؾقباقه ف١الیث هیايیمم و ؾقباقه ٌكایٗ ف١الیث آيها  هی

لییكا  ;.٠می  کًیؿ ی ایى لايىو ٠لییيه اؾ٠ایی ؾقباقه ؼكوشی بالف١  که ؾق هك ٌكایٙ
 هىشىؾ اگك ٌكایٗ البحهکًًؿ  لىايیى به ِىقت هىحم  ال ٌكایٗ وشىؾ ؾاقيؿ و ٠م  هی

 .آیًؿ و گاهی يه باٌؿ به وٙط جصكبی ؾق هی

زاتهسئلِػلیتدرثحثػلنٍدیيیّبٍتبثداللت

اِ  ٠لیث ال هىٔى٠ات هٙكض و بىیاق ههن ؾق هىئله قابٙه ٠لن و ؾیى اویث بیا 
ئله هىی. ٌىؾهی جىشه به يگاه ها به اِ  ٠لیث هىئله ف١  الهی ؾاقای اٌیا  هؽحلفی

 باٌیؿهیی ؾییى هؾاق ؾق ٠لن کالم و فلىیف ٠لیث و ف١  الهی ال هباظد هفّ  و ؾاهًه
بكؼی هحیؿیًیى ه١ًیی اویحًاؾ  ییی ال ایى هباظد هكبىٖ به ٠م  ؼؿا ؾق شهاو اوث

کًًؿ که ؼؿا شهاو قا آفكییؿه و بكشهیاو لیىايیًی  ولایٟ به ف١  ؼؿا قا ایًگىيه ؾقک هی
لىه ؼؿاوث. ی١ًی يى٠ی ؾؼالث غیك هىحمین بؽالف  ظاکن کكؾه و بمای ایى هًىٖ به
  >.يؿاه١صمه و ؾ٠ا و ٌفا که هىحمین

پكؾاؼحه ٌؿه اوث ؾق ـی  ج١كیفیی  آوظا  هباظری که جاکًىو ؾق کحب هؽحلف به 
ؾاٌیحًؿ و هحیلمیاو بیك  آواوث که ؾايٍمًؿاو غكبی ال ٠لیث به ه١ًای جصكبه گكاییی 
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پكؾاؼحًؿ و گیاهی ال هىأیٟ ؼیىؾ  هبايی ؼىؾ هیاوان هماو ج١كیف به يمؿ و جىشیه 
هایی بىیاق با هبايی هىحی ًٌاوی که ؾاقؾ و بك اوان يگكي .کكؾيؿهی ٠مب يٍیًی

به بال ج١كیف هفهىم ٠لییث و ها لیه بًؿی شهاو و ؾیگك هىلفه ،هايًؿ شهاو بال و بىحه
قا  آوؾايؿ و هی پكؾالؾ و ٠لیث جصكبه گكایی قا به ٌؿت وٙعی و يالُهی لايىو ٠لی

 .ؾايؿهی ياٌی ال ؾقک ياؾقوث لايىو ٠لیث و هىا   ؾیگك

های اقلٌمًؿ وی اویث لییكا بیا اویحفاؾه ال  اؾ٠ای بىیاق ؾقباقه ٠لیث ال يىآوقی
کًیؿ و ٠لییث قا ياٌیی ال ویاؼحاقهایی  ق الیىن ٠ممی ال ویٙىض هؽحلیف ٠بیىق هی

قوؿ لفا به شاوث کیه ال يمی هیقوؿ و گا ؾايؿ که ایى اذك٠لی گاهی به ف١لیث هی هی
بك بعد و ف١  ؼؿاويؿ پكؾاؼحیه ٌیىؾ و  آوجاذیكات الهیاجی ایى بعد و هم ًیى جاذیك 

هىیا   هؽحلیف  ،به ایى هىئله پكؾاؼحه ٌىؾ که بك اوان يگاه بىیاق به اِ  ٠لییث
 ؿ. کًهی چه ٌیلی پیؿا آوظى  

شبیك ٠لیی ؾق شهیاو و  بك اویانهعا  بىؾو جاذیك ؼؿا ؾق شهاو    بكاٌیایى اول
 فكْ ویىحن بىحه ؾق شهاو اوث.

کًؿ هم ًايیه شاو هی په ییی ال اٌیالت ایى اوث که ؾ٠ا قابٙه ٠لی قا يمٓ
 ؾق اییى گىییؿ و کكؾيؿ هی هكاش١ه هی آوجیًؿا  با اٌاقه به لیاقجگاه لؿیىیى که هكؾم به 

ابٟ اقاؾه ايىیاو کًًؿ که ٘بی١ث به شای قابٙه ٠لی و ه١لىلی ج هٍیث ؼاَ فكْ هی
  ;اوث.

بیًی ٠لمیی شبیكی و  هم ًاو که هٍؽُ اویث هبًیای اٌییا  وی ییک شهیاو
کًیؿ  گكا اوث که به هعٓ ایًیه الف جعمك پیؿا کكؾ ب هین جعمیك پییؿا هی ف١لیث

ٌیىؾ کیه اِیىل ٠یاهلی غییك ال هیی هم ًیى ؾق ایى يگاه شهاو ویىحمی بىحه فكْ
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شایی يؿاقؾ لفا ؾ٠ا که به ه١ًای جیاذیك اقاؾه الهیی ؾق شهیاو  آو٠ىاه  ف١لیث یافحه ؾق 
  .اوث قا لبى  يؿاقيؿ

کًؿ و ظحیی ؾق  اها بك اوان ق الیىن ايحماؾی بىیاق شهاو بك ایى اوان ٠م  يمی
آیًیؿ و بكؼیی يییم يمیی شهاو هاؾی يیم ٠ىاه  لیاؾی هىحًؿ که به ویٙط جصكبیی ؾق

يٝكیات ال يگاه ق الیىن ايحماؾی هكؾوؾ اوث که یابًؿ لفا هبايی فیكی ایى يمی ف١لیث
 .کًینيمی گفٌث و ؾوباقه جیكاق آوجىٔیعات 

اوث ی١ًیی اگیك هیا جىايىیحین ه١میى   آوؾوهیى هىئله ؾقباقه ؾ٠ا. وًصً ٠لمی 
بىییاق ؾق ٔیمى  ؟قا ذابیث کیكؾآو لهیایً آٌىؾ با هی یاآقا ذابث کًین ظا   آوبىؾو 

ها گىیؿ ایىهی ه گكایی کالویک و ایؿه آلیىن اوح١الییايحماؾ ال ؾو شكیاو ٠مؿه جصكب
 ا٠حماؾ به هفهىم شهاو جصكبی اویث وی آوو ايؿ ًٌاؼحی هٍحكک ؾق یک هىئله هىحی

 آوکیه ؾوهییى ايیؿ با پفیكي ایى هفهىم ؾچاق چًؿ ؼٙای فلىفی ٌؿهها گىیؿ ایىهی
بكای کی  شهیاو لاب  آلهایً بىؾو و آلهىؾه ٌؿو قا ؼّیّه ٔكوقی E ایى اوث که

 ;D.يیه ویژگی همیى بكای ب١ٕی چیمها للمؿاؾ ٌىؾآکًًؿ به شای هی جلمی
 

کًیؿ بك اوان هبًای بىیاق هىحه اِلی ایى اٌییا ، بیك هی همیًٙىق که هٍاهؿه
اوان ؾقک ياؾقوحی اوث که ال لايىو ٠لمی و هىئله آلهایً ؾاقيؿ گىیا يیكوی الهی 

ماا باییؿ آلهیىو پیفیك باٌیًؿ ظیا  کیه بىییاق و ظحی همه يیكوهای ه١مى  هاؾی ظح
گىیؿ ایى هىئله که همیه چییم لابی  آلهیایً هی هم ًاو که ؾق هىئله شهاو جصكبی

باٌؿ یک اٌحباه اوث و ياٌی ال ؾقک ياؾقوث ال هىحی و شهاو اویث لیفا پیٍیًهاؾ 
وًصً ؾ٠ا همايٙىق که گفٌث ياٌی ال ٠ؿم ؾقک ؾقوث ظمیمیث يیكوهیای الهیی 

که بك اوان ق الیىن ايحمیاؾی همیه يیكوهیای هیاؾی هین لابی  آلهیایً  اوث ب١الوه
  .يیىحًؿ
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ال ؾیگك هىاقؾ هىقؾ ج١اقْ بعد ه١صمه اوث که قابٙه هىحمین بیا بعید ٠لییث 
با لايىو ٠لمی بایؿ هبايی  آوپه هك ٌؽّی لب  ال بعد ؾق باب ه١صمه و جٕاؾ ؾاقؾ 

ل پیاهؿهای ج١كییف ه١صیمه بیه ا ؼىؾ قا ؾق ٠لیث و لايىو ٠لمی هٍؽُ کكؾه باٌؿ.
اوث کیه بیا شكییاو ای يمٓ لايىو ٘بی١ث ایى اوث که بك ایى اوان، ه١صمه ظاؾذه

 آوه١صیمه اویحرًایی ؾق  آوياوالگاق اوث و بك اوان  آو٘بی١ی اهىق و يٝن هىشىؾ ؾق 
یؿ چگىيه ال ییک ویى لیايىو جغیییك ياپیفیك آهی قوؾ ظا  ایًصا وىا  پیًهی به ٌماق

ؾهؿ به ٠باقت ؾیگك لا٠ؿه و يٝمی که هی قوی آو ؾ و ال وىی ؾیگك اوحرًا ؾقوشىؾ ؾاق
هكبیٟ )جىايؿ وال١ا لايىو ٘بی١ث باٌؿ به ٠بیاقت ؾیگیك ه١صیمه هايًیؿ يمی يمٓ ٌىؾ

، هفهىهی ياهًىصن و ؼىؾ هحًالٓ اوث ی١ًی ایًیه ه١صمه ال یک وى بك يٝن (هرلد
يباٌیؿ اویحرًا و يمیٓ ای صن و یگايه٘بی١ی هبحًی اوث لیكا اگك ؾق ٘بی١ث يٝن هًى

ؼالِه ایًیه اگك . ال وىی ؾیگك ولىٞ اوحرًا ؼىؾ ظاکی ال بی يٝمی اوث ه١ًا يؿاقؾ،
ه١صمه قا به يمٓ لايىو ٘بی١ث ج١كیف کكؾین ؾق ایى ِىقت ه١صیمه هفهیىهی ؼیىؾ 

 ;.جًافی يمٓ و اوحرًا با لايىيمًؿی اوث آوهحًالٓ ؼىاهؿ بىؾ و ٠لث 
 

ؽُ اوث ج١كیفی که ها ال ٠لیث و لايىو ٠لی ؾاٌحه باٌین با٠د هم ًاو که هٍ
اییى Eٌىؾ هم ًاو که بكؼیی گفحیه ايیؿهی آوجاذیك ؾق يگاه ها به ه١صمه و يعىه ٠م  

اٌیا  ؾق والٟ ٠مؿجاا ياٌی ال جّىق شؿیؿی اوث که ال لايىو ٘بی١ث به وشىؾ آهیؿه 
 >D.اوث

 

. ای قایس ؾق لىايیى ٠لمی اوثاها بىیاق به ٌؿت هؽالف ٠مىهیث کلیث به ه١ً
لیكا لبال گفٌث ال اِى  هىحی ًٌاوی بىیاق بال بىؾو ویىیحن شهیاو اویث ی١ًیی 
جاکیؿ بك ایى هىئله که یک هیايیمم همیى اوث کاق بیًؿ اهیا بیه ٠لیث هؿاؼلیه کیاق 

ٌیىؾ کیه لیايىو ٠لیی ؾق يگیاه هی به ف١لیث يكوؿ و همیى با٠د آوهیايیمم ؾیگك اذك 
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های فكاوال١ی اوث کیه  باٌؿ ال لايىيی که بیايگك يعىه ٠ملیكؾ هیايیممبىیاق ٠باقت 
قغ يؿهؿ لفا گفحه ٌؿه اوث باییؿ  آولايىو قغ ؾهؿ اها جالی قه همیى اوث همؿم گفا

ِكف يٝك کكؾ ی١ًی بایؿ بپفیكین که اییى گىيیه يیىیث ها ال اؾ٠ای شهايٍمىلی لايىو
ؾهؿ بلیه همیى اوث گاهی هی هن قغکه ؾق هك ٌكایٗ و همیٍه اگك الف قغ ؾاؾ ب 

لیىايیى ٠لیی  :گىییؿ به همیى ؼا٘ك اوث که وایك هی ;الف قغ بؿهؿ و ب قغ يؿهؿ.
هًٝىق وایك ایى اوث که لیىايیى  >.ياٜك به ٔكوقت اوث و يه ٠مىهیث و لا٠ؿه هًؿی

کًؿ که ییىكی ؼىاَ و آذاق ٔكوقی هحًاوب با ؼىؾ هی ٠لی ؾللث بك واؼحاقهای
لابلیث اٌح١ا  پًبیه، اهیا اییى بیه ه١ًیی ٠مىهییث و ؾا میی بیىؾو اییى  . هرالا قا ؾاقيؿ

ؼاِیث يیىث لیكا با وشىؾ ایى که ایى ؼاِیث ٔكوقی اوث اها گاهی بیه واویٙه 
 .قوؿ های ؾیگك به ف١لیث يمی هؿاؼله هیايیمم

ه١صیمه اهیكی ؼیالف ٠می  و غیك٠لمیی  ،بك اوان ایى يگاه به لايىو ٠لمی ؾیگك
بلیه ؾق ه١صمه وال و کاق ٘بی١یی ؾق شكییاو اویث هًحهیا يییكوی ؼًریی  يؽىاهؿ بىؾ

ؾاقؾ ییا هیی قا ال ٠می  ؼیىؾ بیال وآجىايؿ اقاؾه الهی یا يفه يبی باٌؿ هی کهای کًًؿه
کًؿ و ایى به ه١ًای يمٓ لايىو ٘بی١ی يیىیث لییكا اییى هىیئله ؾق ٘بی١یث هی پًهاو

بیًین هیرال گیاهی آجیً و پًبیه هی ای واؾهقا ؾق ٌیله آوافحؿ هًحها ها هی باقها اجفاق
ٌىؾ اها با ایى ظا  ویاؼحاق هی وىلؾ لیكا ق٘ىبث هايٟ ٠م  آجًيمی ؾاقین ولی پًبه

و هاهیث پًبه که فىقی آجً بگیكؾ وك شای ؼىؾ اوث و ٠ىْ يٍؿه اوث بلیه ف١یال 
 ه قاقا ؼًری کكؾه اوث. ؾق ه١صمه هین ٌیبیه همییى هىیئل آوهايٟ و یا والوکاق ؾیگك 

جىاو جّىق کكؾ به ایى ِىقت که اٌیا ؾق ظالث ٠اؾی و لهايییه هییايیمم ؾیگیكی هی
کًًیؿ اهیا لهیايی کیه ٠اهی   هايٟ ٠م  آيها يیىث به ِىقت ه١مىلی کاق ؼیىؾ قا هی

ؾاقؾ و ایى به ه١ًای يمٓ لايىو ٘بی١یث هی ٌی قا ال ٠م  ؼىؾ بال آو ،آیؿهی ؾیگكی
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که بىیاق گفث لايىيی فكا ٘بی١یی اویث کیه هًیىل يیىث لیكا لايىو ٘بی١ث هم ًاو 
واؼحاق ؼىؾ قا ؾاقؾ هًحهی به ف١لیث يكویؿه اوث و بىیاق ف١لیث قا فمٗ یک لییه ال 

وشىؾ ؾاقيؿ کیه بیا وشیىؾ وال١یی بیىؾو بیه هایی ؾايؿ و ه١حمؿ اوث وال١یثهی وشىؾ
 .یًؿآيمی قوًؿ اها به وٙط جصكبی ؾقهی قوًؿ و بكؼی به ف١لیث ف١لیث يمی

ؾق باقه وال١ی بىؾو قابٙه ٠لث و ه١لى  و ٠ؿم ـهًی بىؾو آو، ؾايٍمًؿاو ه١اِك و 
ظمیمی ؾق ؼاقز ای قابٙه ،لا   به ایى هىحًؿ که قابٙه ٠لث و ه١لى  ق الیىن ايحماؾی

 ايحماؾی هىافیكق الیىن ؾق ایى هىئله يٝك ؾايٍمًؿاو ها با و اوث و اهكی ـهًی يیىث
هىلؿ ٘بی١ث بیه های گفٌث بىیاق يیم ه١حمؿ بىؾ که هیايیمم لیكا هم ًاو که هىحًؿ

و ه١حمؿ بىؾ ظحیی اگیك اذیك اییى يیكوهیای ٠لیی بیه  ;٠ًىاو يیكوهای ٠لی وشىؾ ؾاقيؿ
 .ف١لیث يكوؿ بال آيها وشىؾ ؾاقيؿ

هیك ه١لیىلی Eکًًیؿ کیه  گىيیه بییاو هی ٠لیث قا ؾق لالب لٕیه ظمیمیه ایى و اِ 
١ًا که هكگاه ه١لىلی ؾق ؼاقز جعمك یابؿ يیالهًؿ ٠لث به ایى هD هعحاز به ٠لث اوث

بؿوو ٠لث بیه و ؼىاهؿ بىؾ و هیچ هىشىؾی يیىث که وِف ه١لىلیث قا ؾاٌحه باٌؿ 
ال هفهیىم  آووشىؾ آهؿه باٌؿ ایى لٕیه ال لٕایای جعلیلیی اویث و هفهیىم هعمیى  

  >.آیؿهی هىٔىٞ به ؾوث

ال ٠لیث و اِ  ٠لیث ؾاقيؿ بیا  هم ًاو که وأط اوث ج١كیفی که ؾايٍمًؿاو ها
ؾاقؾ هحفاوت اوث لیكا ق الیىن ايحماؾی لا   اویث  ال آو هفهىهی که ق الیىن ايحماؾی

که ٠لیث ياٜك به قابٙه بیى ظىاؾخ ايٕیماهی ی١ًیی ٠لیث و يحیصیه يیىیث بلییه بیه 
و  های ٠م  وال های هىٔى٠ات و یا به ٌیلی کلی جك به ٌیىه يیكوهای ٠لی یا لابلیث

لیكا ؾق جىٔیعات گفٌث که ال يٝیك ق الیىین ايحمیاؾی  =.ٌىؾهی های آيها هكبىٖکاق
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باٌؿ اها به ف١لیث يكوؿ و يیكوها بیه ف١لییث يكویًؿ اهیا ال  هىشىؾ همیى اوث ٠لث
جىاو ظیكف هی ٌىؾ البحههی للم آوه١لى   وشىؾ جام يگاه ؾايٍمًؿاو ها با آهؿو ٠لث

بك ایى اوان که گاهی ٠ل  ه١ؿه وشىؾ ؾاقيؿ  ؾکك یاق قا بك اوان ٠ل  ه١ؿه جفىیكبى
 .به ف١لیث يكویؿه اوثها هیايیمم آواذك ايؿ هىاي١ی ایصاؾ ٌؿهاها چىو 

ییی ال هىاقؾ ههن اؼحالف ٠لمای ه١اِك با ق الیىین ايحمیاؾی ؾق بعید ٠لییث، 
ؾايٍمًؿاو هیا ؾق هیىاقؾ هؽحلیف بیه بعید ال ٠لی  هصیكؾه . بعد ٠ل  هصكؾ اوث

ؾايًیؿ ولیی ؾق هیی و ایى ٠ل  قا ؾق کًاق ٠ل  هیاؾی ؾاقای جیاذیك ؾق شهیاوايؿ پكؾاؼحه
 ق الیىن ايحماؾی ال ایى ٠ل  بعد يٍؿه اوث.

ؼؿاويؿ شهاو قا بك اوان يٝام ٠لی و ه١لىلی آفكیؿه اوث ؾق يگاه ؾايٍمًؿاو ها، 
اها ٠لث هًعّك به ٠لث ٘بی١ی ٠اؾی و هح١اقف يیىث بلیه ٠الن هاوقای ٘بی١یث و 

 غیك هاؾی يیم ؾق پیؿایً یک ظاؾذه هاؾه يیم هىذكيؿ ه١صمات ايبیا الهی و يیمهای ٠لث
ایى هؿ٠ا اوث بك اوان ایى ؾیؿگاه کٍف قابٙیه ؾو پؿییؿه ؾق  ا٠ما  هكجأاو ٌاهؿ

كیبیه ییک لاوث که ؼؿاويؿ ؾق ٘بی١ث لكاق ؾاؾه اوث اهیا ٠لیث  یوالٟ کٍف لىايیً
بیه اـو ها يیىث بلیه جاذیك بؽٍی همه ٠لثظاؾذه  آوجًها ٠لث ظمیمی  Fظاؾذه هاؾی
 ؾايٍیمًؿی اگك بًابكایىؼؿاويؿ اوث ها گیكؾ و ٠لث ال١ل  همه ٠لثهی ؼؿا ِىقت

 يییكؾه بییاو قا وال١ییث جمام وی اوث. ب  ٠لث الف که ؼىؾ ا٠الم کًؿ جعمیمات ؾق
  ;.ثاو کكؾه بیاو آو قا ال بؽٍی بلیه اوث
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 ًتیجِ گیشی

ٌىؾ کیه هبیايی فلىیفه ٠لین ییک يٝكییه، هی که گفٌث قوٌى با جىشه با هٙالبی
اهمیث لیاؾی ؾق قابٙه آو يٝكیه با بكؼی هىای  ؾیًی ؼىاهؿ ؾاٌث ها ؾق اییى همالیه 
بییه بكقوییی وییه هىلفییه ههیین ؾق ق الیىیین ايحمییاؾی پییكؾاؼحین و يٍییاو ؾاؾییین کییه چییه 

هیای ییؿگاهقا ؾق ٠لن و ؾیى ؾق پی ؾاقؾ ؾق ق الیىین هٍیؽُ ٌیؿ کیه ؾهایی ؾللث
جىايًؿ به هؽالفث با گماقهای ؾیًیی بپكؾاليیؿ لیفا يمی ابماقگكا ؾق هىئله گماقهای ؾیًی

يٝكیه بىیاق که هٍابه ایى يٝكیات اوث يیم ؾق هىئله ج١اقْ گماقهای ٠لمی با ؾیًی 
ابماقگكا اوث هم ًییى بیه يمیؿ و بكقویی ؾییؿگاه بىییاق ال يگیاه های ؾق کًاق يٝكیه

پكؾاؼحین و ؾیؿگاه وی ؾق اٌباٞ هفهىم ال يٝكییه قا هیىقؾ يمیؿ لیكاق  ؾايٍمًؿاو ه١اِك
 ؾاؾین.

های آو پكؾاؼحین و يٍاو ؾاؾیین اییى هىئله ب١ؿی هغالٙه ه١كفحی بىؾ که به ؾللث
لیاؾی ؾق بعد قابٙه ٠لن و ؾیى اوث و هم ًییى اییى های يگاه بىیاق ؾاقای ؾللث

کكؾيؿ هی بىؾ البحه ؾق شاهای با بىیاق هؽالفثؾیؿگاه ؾق يمؾ ؾايٍمًؿاو ها هىقؾ لبى  
و آو ؾق شایی بىؾ که ؾايٍمًؿاو ها ؾق بكؼی هىقؾ هغالٙه ه١كفحی قا لبى  ؾاٌیحًؿ و آو 

جىايیؿ ٠لین ؼیىؾ قا بیه هیی شایی بىؾ که ظیین هٙلك وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که ؾق آيصا او
 هٙلك وشىؾ و هىحی وكایث ؾهؿ 

لمی بىؾ که يحیصه گكفحین که اکرك اٌیالجی که هىئله ب١ؿی بعد ٠لیث و لايىو ٠
ٌؿ ياٌی ال قوییكؾ غلٗ ؾق هىاشهه با هفهىم ٠لییث بیىؾ و هی بك بعد ه١صمه و ؾ٠ا

ٌؿ اها بىیاق هی قوییكؾهای ياؾقوث هًحصم به اٌحباهاجی ؾق بعد قابٙه ٠لن و ؾیى
بلییه آو قا  ؾايیؿيمی بك اوان هفهىهی که ال ٠لیث ؾاٌث ؾیگك ه١صمه قا اهك هعالی

ؾايؿ که ؾق ظالث ٠اؾی هصا  ٜهىق يؿاٌحه اها ظا  که هی هٙابك ٘بی١ث و ـات ٌی



  =7   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

لابلیث بكول قا بیه ؾویث آوقؾه ايؿ شؿیؿ آهؿههای هیايیممؿ و ايلبلی قفحههای هیايیمم
 اوث.

جىاو گفث قویییكؾ بىییاق ؾاقای اهمییث لییاؾی ؾق هباظید هی لفا به ٘ىق کلی
آو ؾق هباظد هؽحلف اوحفاؾه لییاؾی کیكؾ و های جىاو ال لابلیثهی الهیاجی اوث و

ؾهؿ که هحیلماو بایؿ به هیاجب هؽحلف فلىفه ٠لین جىشیه هؽّىِیی هی ایى يٍاو
ؾاٌحه باًٌؿ و ال قوییكؾها و يحایس و ؾوحاوقؾهای ایى هیاجیب ؾق هباظید الهییاجی 

 ؼىؾ اوحفاؾه کًًؿ.
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