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چىیذُ
ال٧ت ٨ٛشغ  ٦ٌ٧اص كالػل ٠ػوْ ُشا ٥هش٨ٗ 6< ٙالد ٥اػز ً ٠اؿٔت ثب ٛظش٧بر كٔؼرلٗ ٦ـرٞ٢س٘١ ٥چرٙٞ
ٗٛٞبدٞٓٝط٘١ ،٥ب ٦ِٜ١د٨ـ ٚ٨ث٨ٜبد  ٝد٢ب١ٙب ٌٚ٘ٗ ٥ؿٜبخش٦ٗ ٠ؿٞد .ا ٝث ٠دٓٗ ْ٨ؼئ٨ٓٞز١ب ٥ػ٨بػً ٦ر٠
دس دسثبس آٓ٘ب ٙثشػ٢ذ ٟداؿش ،٠آثبس ص٧بد ٥سا اص خٞد ث ٠دب ِٛزاؿش ٝ ٠اًجرش ٞٛؿرش١٠رب٧ؾ اص دٗ ٝـرٌْ اد٘ربّ
ُ ٝ ٦٧ٞدؿٞاس٧ٞٛؼ ٦ث ٦ث٢ش٨ٛ ٟؼشٜذ .ثشخالف خٞد ال٧ت ٨ٛشغ ،ثؼذ اص ٗشٍ ا ،ٝآثربس  ٝدرظ١ٝؾ١رب ٥ص٧ربد٥
سحز ػٜٞاً ٙشبةٗ ،وبٓ ٝ ٠دب٧بٛ ٙبٗ ٠ح ّٞاٛذ٧ـ ٠ا ٝدس د٢ب ٝ ٙا٧شاِٛ ٙبؿش ٠ؿذٗ ٠ً ٟر٦سرٞا ٙآ٢ٛرب سا ثر ٠دٝ
دػش ٦ًٔ ٠آثبس كٔؼل ٝ ٦ؿ٨شكٔؼل ٦سوؼً ٖ٨شد .آثبس كٔؼل ٦ث ٠سـش٧ح ٛظش٧بر ال٧ت ٨ٛشغ دس حرٞص ٟكٔؼرلٝ ٠
ٗشبك٨ض٧ي دشداخش ٝ ٠آثبس ؿ٨شكٔؼلٛ ،٦ظشار  ٥ٝدس صٗ١٠ٜ٨بٗ ٥خشٔل٘١ ٦چر ٙٞػ٨بػرز ،اخرالم  ٝحورٞم سا
دُ ٦شكش٠اٛذ .آجش ٠اص ٓحبظ ١ذف دظ١ٝؾ ا ٚ٧آثبس دس ٧ي سد٨ٛ ٟؼشٜذ چشا ًر ٠ثشخر ٦اص آ٢ٛرب ثر١ ٠رذف سب٨٧رذ
ٛظشار ال٧ت ٨ٛشغ ،ثشخ ٦دِ٧ش ث ٠دٛجبّ ٛوذ ٗجب ٦ٛا ٝ ٝػذ ٟا ٥دِ٧ش ث ٠ػرشاؽ سطج٨رن ٛظش٧ربر  ٥ٝثرب دِ٧رش
اٛذ٧ـٜ٘ذا ٝ ٙكالػل ٠سكش٠اٛذ .ثب سطٞس ث ٚ٨ا ٚ٧آثبس ث ٠ساحش٦ٗ ٦سرٞا ٙك٨٘٢رذ ًر ٠اٝال ؿربخق سرش ٚ٧اػربس٨ذ
ال٧ت ٨ٛشغ ؿٜبػ ٦دس ًـٞسٗبً ٙذإ اػبس٨ذ ١ؼشٜذ  ٝثب٨ٛب چ ٠حٞص١ٟرب ٦٧اص اٛذ٧ـر ٠ال٧رت ٨ٛرشغ ً٘شرش اص
ثوٞٗ ٠٨سد سٞد ٠هشاس ُشكش ٠اػز .اُشچ ٠دس ٗٞسد ٛظش٧بر كٔؼل ٝ ٦ؿ٨شكٔؼل ٦ال٧ت ٨ٛشغ آثبسِٛ ٥بؿش ٠ؿرذٟ
٨١ ٦ٓٝچ اثش ٥سبً ٜٙٞث ٠سج ٚ٨٨اثشٜب ٥اٛذ٧ـ١٠ب ٥ؿ٨شكٔؼل ٦ا ٝثش ٗجب ٦ٛكٔؼل ٦اؽ ٛذشداخش ٝ ٠اسسجرب دسٙٝ
ُلش٘ب ٦ٛآ٢ٛب سا ٗٞسد ثشسػ ٦هشاس ٛذاد ٟاػز .اص ا ٚ٧س ٝاٛذبٕ سحو٨و ٦ثب ٗٞضٞع ًـق سبث٨ش ٗجب ٦ٛكٔؼل ٦ال٧رت
٨ٛشغ دس اٛذ٧ـ١٠ب ٥ؿ٨شكٔؼل ٦اً ،ٝبس ٥ضشٝس ٝ ٥ثب ا٨٘١ز دًٜٔ٦ٗ ٟٞذ .

ٍاصُّبیکلیذی:ال٧ت ٨ٛشغ ،آثبس دظ١ٝـ ،٦كٔؼل ،٠اٛذ٧ـ ٠ادش٘بػٛٞٗ ،٦بدٞٓٝط.٥


 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ٨لى٩ه ٠لىم اشحما٠ی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
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همذهِ

ؾق بیى ٨تو٩ه ه٥كب لهیى همىاقه يامهای آًٌایی همچ ىو ا٨ت٘ ىو ،اقو ٙى ،و
کايث بك وك لب اوه ا هیچكؼ ؿ .ؾق ای ى ب یى یک ی ال ههمح كیى ٨یلى ى٨ايی ک ه ب ا
جاذیكپفیكی ال گفٌحگايی هرح اقوٙى ؾق ايؿیٍه ٨تو٩ه ب ١ؿی ؼ ىؾ همچ ىو کاي ث
هًٍا اذك بىؾه ،و ؾق ٠یى ظام ،چًؿاو که بایؿ هٙكض يٍؿه اوث ،گىج٩كیؿ الی يیحه

;

اوث .الی يیحه یکی ال ٨تو٩ه ٠٭حگكای ٬كو ه٩ؿهن هیتؾی اوث ک ه يٝكی ههای
٨لى٩ی ههن او همچىو هىياؾولىژی ،هماهًگی پیٍیى بًیاؾ و شهاوهای همک ى ب كای
اهح ٠لن و ٨لى٩ه ياآًٌا يیىث .او يه جًها ؾق ٨لى ٩ه بلک ه ؾق بى یاقی ال ٠كِ ههای
٠لمی هرح قیأیات ،ههًؿوی ،ه١ماقی ،ظ٭ى ٪و ظحی لیىث ًٌاوی ِاظ يٝك
بىؾ .الی يیحه ؾق وام  0646ؾق الیامیک آلم او چٍ ن ب ه شه او گٍ ىؾ و ب ١ؿ ال
والها جعّیح ؾق قٌحه ظ٭ى ،٪قاه ؼىؾ قا بكای وقوؾ به ؾقباق پاؾٌاهی قا پیؿا ک كؾ .او
همچًیى به ِىقت ٌؽّی هٙال١ات ٨لى٩ی و قیأی قا ؾق پیًگك٨ح ه و ؾق ای ى ؾو
قٌحه يیم يٝكاجی قا هٙكض کكؾ .او ؾق يهایث ؾق وام  0706ؾق  73والگی ٨ىت کكؾه و
هکح ٨لى٩ی يىپای ؼىؾ قا به ؾوث ٌاگكؾايی همچىو کكیىحیى ُول ٧واكؾ.
آثبر ثِ جب هبًذُ اس الیت ًیتس

همايٙىق که بیاو ٌؿ الی يیحه ؾق ظىلههای هؽحل ٠ ٧لم ی همچ ىو ٨لى ٩ه،
قیأیات ،ظ٭ى ،٪ویاوث و ظحی اؼتِ ٪اظ يٝك بىؾه ولی به ؾلیح ١٨الیثه ای
ٌ٥لی ؼىؾ که ا٤ل ویاوی بىؾهايؿ ،يحىايىحه ؾق بىیاقی ال لهیًهها ،کحاب یا يىٌ حه
هًىصمی قا ال ؼىؾ بك شای بگ فاقؾ .او اکر ك يىٌ حهه ای ؼ ىؾ قا ب ه لب او الجیً ی،
٨كايىىی و ایحالیایی يىٌحه ولی به لباو آلمايی یً١ی لب او ه اؾقی ؼ ىؾ اذ كی يًىٌ حه
1. Gottfried Wilhelm Leibniz.
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اوث چكا که ه١ح٭ؿ اوث لباو آلمايی واژگاو ً٤ی بكای جكشمه ٨لى٩ههای بیگايه هر ح
یىيايی قا يؿاقؾ ولی لباو ٨كايىىی و ایحالیایی ایى واژگاو قا ؾاقا هیباٌ ًؿ ِٕ اي١ی ؾقه
بیؿی .ٔ07 ،0080 ،هحىو ٠لمی الی يیحه بیٍحك به لباو الجیًی ،بعدهای ٨لى ٩ی
او به لباو ٨كايىه و يىٌحههای جاقیؽیاي ٠مؿجا به لب او ایحالی ایی او ث .او ال و ام
 0684به ب١ؿ ؾق هصله ُهحبعكاو الیامیک چًؿ يىٌحه و ه٭اله به چاپ قو ايؿه و هم یى
کاق قا ال وام  0690به ب١ؿ ؾق قولياهه ؾايٍمًؿاو ٨كايىه جکكاق کكؾه اوث ِٕاي١ی ؾقه
بیؿی .ٔ020 ،0080 ،الی يیحه ؾق وام  0695جّمین گك ٨ث ج ا ب كای اول یى ب اق
ٌكض هًٝمی ال يٝكیات ٨لى٩ی ؼىؾ قا ؾق ایى هصله ٨كايىىی هًحٍك کًؿ .او ایى اذك قا
يٝام شؿیؿ ٘بی١ث و همایىيؿی شىاهك ياهگفاقی ک كؾ و ب ه و ك٠ث جىايى ث جىش ه
بىیاقی ال اهح ٨ى و ؾکاقت ًٌاواو اقوپای ٬اقه ای قا ب ه ؼ ىؾ شل

کً ؿ ٕش الی،

.ٔ50 ،0090
اگكچه که هیچ یک ال آذاق الی يیحه ؾق ٨لى٩ه ٤كب ٌاهکاق هعىىب يمیٌىؾF
ولی وو١ث و ؾاهًه ا٘ت٠ات ٠لمی و ٨لى٩ی او به گىيهای اوث ک ه کمح ك ه یج ىاو
ايؿیٍمًؿی هايًؿ آو ؾق شاه ٟبىؾو و پیچیؿگی آذاق پیؿا کكؾ .همیى پیچی ؿگی با ٠د
ٌؿه جا بكؼی ال ٌاقظاو الی يیحه هرح قاوح ال ؾو ٨لى٩ه ٠م ىهی و ؼّىِ ی ؾق
ا٨کاق او وؽى بگىیًؿ ٕه١یى .ٔ4 ،0095 ،قاوح با يگاقي کحاب ٌكض ايح٭اؾی ٨لى٩ه
الی يیحه ؾق وام  0933ؾق وا٬ ٟ٬كو  23و ٨تو٩ه ايگلیىی لب او قا ب ا آقای الی
يیحه آًٌا کكؾ .ایى کحاب جاذیكات هربحی ؾق شهث ا٠حتی ٌؽّیث الی

يی حه ؾق

شىاه٠ ٟلمی هؽّىِا ؾق ظ ىله هً ٫ ٙؾاٌ ث ٕش الی٤ .ٔ064 ،0090 ،ی ك ال ؾو
کحاب ه١كو ٦گ٩حاق ؾق هاب١ؿالٙبی١ث و هىياؾولىژی و همچًیى چًؿیى ه٭ال ه کىج اه،
اکرك يىٌحهها و آذاق الی يیحه ب١ؿ ال هكگ او ؾق اقوپ ا هًحٍ ك ٌ ؿه او ث .آ ک اؾهی
بكلیى ؾق وام  0920با شم ٟآوقی جمام آذاق الی يیحه ،و١ی بك آو ؾاٌث ج ا آيه ا قا
ؾق ٔمى  43شلؿ به چاپ بكوايؿ که البحه ایى اه ك ب ه ؾالی ح ویاو ی و ٤ی ك ٠لم ی
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هحىٌ ٧٬ؿ ٕالکىايؿق .ٔ48 ،0080 ،به ٘ىق کلی هیجىاو هًّ٩ات الی يیحه قا ب ه
وه ؾوحه ج٭ىین کكؾ ِٕاي١ی ؾقه بیؿی 03 ُِ ،0080 ،جا :ٔ00
ياههها :ظؿوؾ 05هماق ياهه ال الی يیحه به شا هايؿه که ا٤ل آيها ؼ ٙاب ب ه
 .0

آقيى ،کتقک; و هىیگًه اوث.

 .2ه٭االت :بیٍحكیى يىٌحههای الی يیحه قا ه٭االت او جٍکیح هیؾهًؿ.
کحابه ا :الی

.0

يی حه کح ابه ای لی اؾی ؾاقؾ ک ه هىي اؾولىژی و گ٩ح اق ؾق

هاب١ؿالٙبی١ث ال ههمحكیى آيهاوث ٕشالی .ٔ49 ،0090 ،البح ه او ؾو کح اب پ كظصن
ؾیگك يیم ؾاقؾ .یکی ه٭االت شؿیؿ که ؾق شىاب شاو الک يىٌحه و ؾیگكی ٠ؿم اله ی
که ؾق شىاب بیح يىٌحه اوث .ب٭یه کحابهای او يیم با ج١ؿاؾ ِ٩عات کمح ك و ظ اوی
هىٔى٠ات هحًى ٞبىیاقی اوث٘ .ب ٫ا٘ت٠ات کحاب ًٌاو ی ک ه ؾق و ام  0907ال
آذاق الی يیحه ؾق آلماو پؽً ٌؿ 933 ،کحاب ال او وشىؾ ؾاقؾ که به ً٠ىاو بكؼی ال
آيها اٌاقه هیکًین ٕهصحهؿی:ٔ008 ،0088 ،
 -0جاهتت ؾق ًٌاؼث ظ٭ای ٫و ه١ايی.
 -2ؾقباقه ه٩هىم ٠ؿالث ؾق ٕ٬اوت.
 -0اگك هاهیث اشىام هبحًی بك اهحؿاؾ يباٌؿ.
٨ -4لى٩ه اولی و ه٩هىم شىهك.
 -5يٝام شؿیؿ ٘بی١ث و اقجباٖ هیاو شىاهك.
 -6ؾقباقه ٘بی١ث بؿوو جاکیؿ بك هؽلى٬ات.
 -7جع٭ی٭ات شؿیؿ ؾق ٨اهمه ايىايی.
 -8هًٍا ظیات.
; .الی يیحه ؾق هماو ّ٠ك يیىجىو هحىشه ه٩اوؿ يٝكیه ٨لى٩ه ٘بی١ی و الهی او ٌؿه و با ٌاگكؾ او یً١ی ک تقک ب ه
بعد و گ٩حگى ؾقباقه هىٔى٠اجی همچىو شبك و اؼحیاق و لهاو و هکاو پكؾاؼث ولی ؾق وا ٟ٬هیجىاو گ ٩ث ک ه ایًه ا
هکاجبات ؼىؾ يیىجىو با الی يیحه اوث چكا ک ه ک تقک ب ه ؾو حىق يیىج ىو ای ى ياه هه ا قا ش ىاب ه یؾاؾه او ث
ٕالکىايؿق.ٔ00 ،;=B; ،
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٠لیك٤ن ایًکه ؼىؾ الی يیحه آذاق لیاؾی قا ال ؼىؾ هًحٍك يکكؾه ،ب١ؿ ال ه كگ او ؾق
ياهههای لیاؾی يگاٌحه ٌ ؿه
کحابها ،ه٭االت و پایاو 
یاي 
هىقؾ يٝكیات ٨لى٩ی و ٠لم 
که ؾق ایى جع٭ی ٫به بكؼی ال آيها اٌ اقه ؼىاه ؿ ٌ ؿ .ؾق ظ ىله ٠ل ىم ايى ايی ؾق ای كاو
جاکًىو ِك٨ا يٝكیههای ٨لى٩ی الی يیحه ٘كض و بكقوی ٌؿه و کمحك کىی قا هیج ىاو
یا٨ث که با آقاء و يٝكیههای ٤یك٨لى٩ی الی يیحه ؾق ظىلهه ای هؽحل ٠ ٧لىمايى ايی
هرح شاه١ه ًٌاوی ،قوايًٍاوی ،ظ٭ى ،٪ویاوث و اؼت ٪آًٌا باٌؿ .یکی ال ٠لح ای ى
یٍهه ای اشحم ا٠ی و
هىاله٠ ،ؿم آًٌایی با هًاب ٟو آذاق پژوهٍی هىشىؾ ؾق هىٔى ٞايؿ 
٨لى٩ی الی يیحه اوث .ؾق جع٭ی ٫ظأك جتي ٌؿه جا با ه١ك ٨ی اشم الی ههمح كیى
هًاب ٟظىم ايؿیٍه الی يیحه ،آذاق پژوهٍی هىشىؾ ؾق ایى ظىله گكؾآوقی ٌ ىيؿ٬ .ب ح
ال پكؾاؼحى به ایى آذاق بایؿ ایى قا هحفکك ٌؿ که ال بیى هًاب ٟهىشىؾ ؾق هىقؾ الی يی حه
و ايؿیٍههای او ،ه٭اله Eالیبًیحم Dيىٌحه آ٬ای ـبیط الل ه هصاه ؿ ٕهًحٍ ك ٌ ؿه ؾق و ام
 ٔ0052به ً٠ىاو ٬ؿیمی جكیى اذك و ه٭اله Eبكقوی جٙبی٭ی شبك و اؼحیاق ال ؾی ؿگاه الی
يیحه و ٠تهه ٘با٘بایی Dيىٌحه لیلی ؼیؿايی ٕهًحٍك ٌ ؿه ؾق و ام  ٔ0099ب ه  ً٠ىاو
شؿیؿ جكیى اذك ًٌاؼحه ؼىاهً ؿ ٌ ؿ ٠ .توه ب ك ای ى ب كای آٌ ًایی اشم الی و ش اهٟ
پژوهٍگكاو ؾاؼلی با ا٨کاق الی يیحه بهحكیى اذك هىشىؾ ،ه٭ال ه هؽحّ كی او ث ک ه
چًؿ الی يیحه ًٌان ایكايی یً١ی آ٬ایاو کكین هصحهؿی ،هًىچهك ِ اي١ی ؾقه بی ؿی،
٠بؿالله ِلىاجی و ههؿی ٌصا٠ی آو قا با  ً٠ىاو آٌ ًایی ب ا الی

يی حه يگاٌ حه و ؾق

ٌماقه  64کحاب هاه ٨لى٩ه ؾق وام  0090به چاپ قوايؿهايؿ.
به ٘ىق کلی آذاق پژوهٍی هىشىؾ ظىم ايؿیٍه الی يیحه قا هیج ىاو ؾق ؾو ؾو حه
کلی ج٩ىین کكؾ:
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آثبر غیزفلسفی

بكؼی ال آذاق پژوهٍی هىشىؾ ،به ي٭ح ايؿیٍههای ٤یك٨لى٩ی الی يیحه پكؾاؼح ه
ايؿ که ؾق ـیح بؿايها اٌاقه هیٌىؾ:
 -0کحاب الی يیحه و اهك ویاوی٠ ،اؾم هٍایؽی ،جهكاو ،يٍك يی.0098 ،
ایى کحاب جاله جكیى اذكی اوث که ؾق جىٔیط ايؿیٍههای الی يیحه يگاٌحه ٌ ؿه
اوث .يىیىًؿه ؾق ٘ی یک ؾوقه ؾقن گ٩حاق ،و١ی کكؾه جا يٝكیههای ویاو ی الی
يیحه قا ایى باق ال ؾم هً ٫ٙهىقؾ يٝك او اوحؽكاز يمایؿ .ایٍاو با بهكه گیكی ال هً٫ ٙ
ؾی٩كايىیحٕکه بكای اولیى باق جىوٗ الی يیحه هٙكض ٌؿه اوثٔ و١ی کكؾه جا يٍ او
ؾهؿ که يىبثهای اشحما٠ی و ویاوی بیى هكؾم شاه١ه و همال ک هؽحل  ،٧همايً ؿ
يىبثهای هعٕی که بیى ا٠ؿاؾ و یا ه٭ىالت لبايی وشىؾ ؾاقؾ ،ؾو  ًّ٠ك وظ ؿت و

هیکًٍؿ .و به همیى ؾلیح اوث که الی يی حه
هماهًگی پیٍیى بًیاؾ قا با ؼىؾ یؿک 
و١ی ؾاٌحه جا جمام کٍىقها قا با یکؿیگك هحعؿ کكؾه و لباو واظ ؿی قا ب كای آيه ا پ ی
قیمی کًؿ .ایى کحاب ،ؾق ٠یى ایًکه اِلی جكیى هًب ٟه ىقؾ او ح٩اؾه پ ژوهً ظأ ك
هیٌىؾ Fال ؾو شهث اواوی ٔ ٧١ؾاقؾ :اول یى هٍ کح کل ی گ ىیی و  ٠ؿم
ٌمكؾه 
اٌاقه به شمئیات و هّاؾی ٫اشمای يٝكیههای الی يیحه اوث .ؾوهیى هٍ کح  ٠ؿم
جىشه به هبايی ٨لى٩ی و ٤یك ٨لى٩ی یا هبايی ٤یكه١ك٨حی ه ىذك ؾق ايؿیٍ هه ای الی
يیحه اوث .ؾق ٠یى ظام ،کاق شًاب هٍایؽی به  ً٠ىاو اول یى پ ژوهً ؾق ظ ىله ی
يٝكیههای ویاوی الی يیحه ؾق ایكاو ،بىیاق ٬ابح وحایً و جعىیى اوث.

 -2کحاب يىٌحههای ویاوی الی

يی حه ،ه یمى ب كیى ،جكشم ه هعم ؿ هه ؿی

اقؾبیلی ،جهكاو ،يٍك قولبهاو.0096 ،
هیمى بكیى با شم ٟآوقی ياهههایی که الی يیحه ؾق ؾوقاو هى ئىلیث و ویاو ث
وقلی ؼىیً به ا٨كاؾ هؽحل ٧يىٌحه ،و١ی کكؾه ايؿیٍهه ای ویاو ی او قا او حؽكاز
يمایؿ .به ٘ىق کلی ،وه هىٔى ٞاواوی ؾق ایى کحاب و ؾق البتی ياه هه ای هؽحل ٧
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الی يیحه به چٍن هیؼىقؾ .اولیى هىاله يعىه شكیاو ؾهی  ٬ايىو ٘بی١یٕقیأ یٔ
ؾق ٬ىايیى ویاوی و اشحما٠ی شىاه ٟايىايی اوث .ؾوهیى هى اله پ كؾاؼحى ب ه و بک
ليؿگی هٙلىب بكای قویؿو به ؼكوًؿی و و١اؾت يهایی اوث و وىهیى هى اله ـک ك
هٍؽّات آقهايٍهك یا هماو ٌهك ؼؿاوث .ایى کحاب يیم همچىو هىقؾ ٬بح یک ی ال
اِلی جكیى هًاب ٟهىقؾ اوح٩اؾه ؾق پژوهً ظأك اوث .ؾق ایى اذك يیم ها با ؾو اٌکام
اواوی هىاشهین :اولیى اٌکام ایًکه ایى کحاب ِك٨ا به جكشمه ياهههای ویاوی الی
يیحه پكؾاؼحه و ٌكض و ج٩ىیكی ال آيها اقائ ه ي ؿاؾه او ث .ؾوه یى اٌ کام ایًک ه ب ه
ِىقت گمیًٍی با يٝكیههای ویاوی الی يی حه هىاشه ه ٌ ؿه و ِ ك٨ا بؽٍ ی ال
ياهههای او که باب ٘ب ٟيىیىًؿه و هحكشن بىؾه قا به هؽا٘باو ه١ك٨ی کكؾه اوث.

3- Alberto Artosi, Leibniz: Logico- Philosophical Puzzles in
the Law, 2011, springer.

یکی ؾیگك ال آذاقی که به ٌمهای ال ايؿیٍهه ای اشحم ا٠ی الی

يی حه پكؾاؼح ه

اوث ،کحاب پالمهای هًٙ٭ی٨-لى٩ی ؾق ٬ايىو يىٌحه آلبكجى آقجىلی و ؾیگ كاو او ث.
ایى کحاب ال يعىه وقوؾ ايؿیٍهه ای هًٙ٭ ی و ٨لى ٩ی ب ه ظ ىله ی  ٬ايىو گ فاقی و
ویاوث ٌكو ٞکكؾه و ؾق اؾاهه و١ی کكؾه جا يٝكیههای ٨لى٩ی الی يی حه قا ب ه ای ى
ظىله قبٗ ؾهؿ .ال آيصایی که الی يیحه والهای لیاؾی ال ٠مك ؼ ىیً قا ؾق ؾقب اق
هیجىاو ايحٝاق ؾاٌث که يٝكیههای ظ٭ى٬ی و ٬ايىيی هح٭ى و ؾق ؼىق
ظکىهث گفقايؿه 
جىشهی قا ال او ؾق ایى کحاب ٌاهؿ باٌین.
4- Marcelo dascal, The Art of Controversies, 2008, springer.

جاقیػ يگ اقی الی

يی حه يی م ج٭كیب ا همچ ىو ظ ىله ٨لى ٩ی او بى یاق  ً٤ی و

پكهعحىاوث Fاگكچه ؾق ایكاو ،جاکًىو به جكشمه آذاق جاقیؽی وی پكؾاؼحه يٍؿه او ث.
یکی ال آذاق يىبحا ٬ابح جىشه ؾق ایى ظىله کح اب Eهً ك جم ؿو ه ا Dيىٌ حه ی هاقو ت
ؾاوکام اوث که ؾق وام  2338به چاپ قویؿه اوث .ایى کح اب اگ ك چ ه و ىیه ی
ویاوی و ظ٭ى٬ی ؾاقؾ ولی به ؼىبی جاقیػ هلثها و ظکىهثهای آلماو و ؾیگك هل ح
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اقوپایی قا به جّىیك کٍیؿه اوث .الی يیحه ؾق آذاق ؼىؾ و١ی ک كؾه ي٭ اٖ  ٬ىت و
ٔ ٧١ظکىهثهای هؽحل ٧ؾق ٘ ىم ج اقیػ قا بكشى حه ک كؾه و يع ىه بهكهگی كی ال
ؤ١یث آيها ؾق شىاه ٟهؿقو قا بكقوی کًؿ.
5- Roger Berkowitz, Leibniz and the Modern Legal Tradition,
2005, Harvard universlty press.

یکی ؾیگك ال آذاقی که ؾق ظىله ايؿیٍههای اشحما٠ی الی يیحه به ِىقت ٠ام و
ؾق ظىله ظ٭ى ٪اشحما٠ی به ِىقت ؼاَ جؿویى یا٨حه کحاب Eالی يی حه و ظ٭ ى٪
هؿقو Dاوث .يىیىًؿه ؾق ایى کحاب ابحؿا به ي٭ح جاقیػ و ٬ىايیى هل ح گفٌ حه ال لب او
الی يیحه پكؾاؼحه و واه ٘كض پیًٍهاؾی او قا هحًاو با هب ايی ؾوقاو قوٌ ًگكی
جىٔیط هیؾهؿ .آلاؾی ،جىاهح و جىاهط و اؼت٬ی ٌؿو ظ ىله  ٬ىايیى ال هه ن ج كیى
هىائح ایى ٘كض اوث.
 -6ه٭اله اؼت ٪و ظ٭ى ٪ايىايی ال ؾیؿگاه الی يیحه ،اهكالله ه١یى ،ؾو ّ٨لًاهه
ظ٭ى ٪بٍكٌ ،ماقه  ،00بهاق و جابىحاو .0093
ایى ه٭اله ال ه١ؿوؾ هًاب٨ ٟاقوی ؾق ظىله ايؿیٍههای اشحما٠ی الی يیحه اوث.
يىیىًؿه و١ی کكؾه با اوح٩اؾه ال ظ٭ى٘ ٪بی١ی که الی يیحه بكای ايىاو ٬ائح اوث و
ظ٭ى ٪اشحما٠ی او قا بك پایه آو بًا يهاؾه اوث Fبی پایه و او ان ب ىؾو هبً ای ايى او
هؿاقايه ی ظ٭ى ٪بٍك ؾق شهاو کًىيی قا يٍاو ؾهؿ .ؾق ایى ه٭اله ًّ٠ك اِلی ؾی ؿگاه
ظ٭ى ٪اشحما٠ی الی يیحه یً١ی ٠ؿالث ؾق شاه١ه بىیاق بكشىحه ٌ ؿه و ب ك هم یى
اوان ٘كض شاه١ه ی آقهايی الی يیحه ی ا هم او شاه ١ه اؼت ٬ی ه ىقؾ ي ٝك وی،
جىٔیط یا٨حه اوث.
 -7ه٭اله قوحًگاه لیبایی ًٌاوی هؿقو ال ؾیؿگاه الی يیحه ،هى١ىؾ ٠لیا و ه ايی
قٌحی پىق ،ؾوّ٨لًاهه پژوهً ٨لى٩یٌ ،ماقه  ،23بهاق و جابىحاو .0096
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ؾق ظىله هًك و لیبایی ًٌاوی اشحما٠ی الی يیحه يیم ظك٦ه ای ههم ی ه ٙكض
اوث که هحاو٩ايه جاوام  0096ؾق ایكاو کىی به آيها ياكؾاؼحه ب ىؾ .ای ى ه٭ال ه ک ه ؾق
ظىله ٨لى٩ه ی هًك الی يیحه يگاٌحه ٌؿه ،به يٝكیههای ای ى ٨یلى ى ٦ؾق هباظ د
لیبایی ًٌاوی و هًك پكؾاؼحه اوث .ایى بؽً يیم  ٠توه ب ك هبحً ی ب ىؾو ب ك هب ايی
٨لى٩ی او٬ ،ابلیث به اشكا ؾق آهؿو ؾق آذ اق هً كی و قو ايههای اه كولیى قا يی م ؾاقؾ.
ٌایاو ـکك اوث که يٝكیههای ٤یك ؾیًی الی يیحه ؾق ظىله هًك يی ال ب ه ي٭ ؿ ش ؿی
ؾاقؾ که ایى ه٭اله ال ٠هؿه آو بكيیاهؿه اوث.
 -8ه٭اله ال يیكو جا ٬ؿقت :وكقیم ٌؿو اهك ٘بی١ث ؾق شاه١ه ،ظاهؿ کیاّ٨ ،لًاهه
شاه١ه٨ ،كهًگ و قوايهٌ ،ماقه  ،7جابىحاو 0092
يیكو و ٬ؿقت ٘بی١ی ايىاو که ؾق ًّ٠ك اؼحیاق او هحبلىق اوث همىاقه ايى او قا ب ه
ومث جكشیط يٝكیههای آلاؾی ظ٭ى٬ی ؾق اشحما ٞکٍايؿه و ای ى ؾو قا ب ك ه ن هبحً ی
واؼحه اوث .ؾق ایى ه٭اله يىیىًؿه و١ی کكؾه جا با او ح٩اؾه ال ج ٩اوت هی او ؾو شًب ه
٬ؿقت ٘بی١ی ايىاو و ظ٭ى ٪اشحما٠ی وی ؾق کتم الی يیحه ،اذبات کًؿ که ایى ؾو
ال یکؿیگك هًحس يٍؿه و ؾق شاه١ه بایؿ ٬ؿقت و اؼحیاق هٍؽُ و هعؿوؾی بكای ا٨كاؾ
ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ البحه جا شایی که به ٬ؿقت ٘بی١ی آيها لٙمه يؽىقؾ.
آثبر فلسفی

ؾقِؿ لیاؾی ال آذاق هىشىؾ ،به ي٭ح هباظد ٨لى٩ی و هبايی ٨لى ٩ی الی

يی حه

پكؾاؼحه ايؿ .ایى ؾوحه ال آذاق ؼىؾ به ؾو بؽً ج٭ىین هیٌىيؿ:
آثبرتَصیفی 

ال شمله ایى آذاق ،هیجىاو به هىاقؾ ـیح اٌاقه يمىؾ:
 -0کحاب الی يیحه و ه٩ىكاو ٨لى٩ه او ،کكین هصحهؿی ،پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی
و هٙال١ات ٨كهًگی ،جهكاو.0093 ،
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ال شمله آذاق جؿویى یا٨حه ؾق هىقؾ ايؿیٍههای ٨لى٩ی الی يیحه ،کحابی اوث ک ه
جىوٗ ؾکحك هصحهؿی جؿویى ٌؿه و هحٕمى ًٌ يى ٞج٩ىیك ال ٨لى٩ه ی الی

يی حه

اوث .ایى ج٩اویك هكبىٖ به يىیىًؿگايی ال شمل ه ب ىجكو ،قاو ح و کاپلى حىو او ث.
قوي يگاقي کحاب کاهت جىِی٩ی اوث و يىیىًؿه ِك٨ا به ّ٬ؿ ج الی ٧و کً اق ه ن
٬كاق ؾاؾو ٬كائثهای هؽحل ٧ال ٨لى٩ه الی يیحه به يگاقي آو ؾوث لؾه اوث .یکی
ال يکات ظائم اهمیث ایى کحاب بكقوی ٠لح گمًاهی الی يیحه ب ه  ً٠ىاو ٨یلى ى٨ی
بمقگ ؾق شاه١ه ٠لمی ایكاو اوث که بكای ایى جع٭ی ٫ه٩یؿ ؼىاهؿ بىؾ.
 -2ه٭اله قویکكؾ الی يیحه به ٠لیث ؾق يٝام هىحی ،ظىقاو اکبكلاؾه ،ؾو هاهًاهه
ظکمث ویًىیٌ ،ماقه  ،22ههك و آباو .0082
ؼاين اکبكلاؾه ؾق ایى ه٭اله به جىِی ٧اِح ٠لی ث ال ؾی ؿ الی

يی حه پكؾاؼح ه

اوث .ایٍاو ٠لیث قا ؾق هًٝىهه ٨کكی الی يی حه ه ١اؾم هم اهًگی پیٍ یى بًی اؾ
هیؾايؿ و ه١ح٭ؿ اوث که الی يیحه چىو بكؼت ٦ؾکاقت و اوایًىلا ،وش ىؾ اشى ام
يمیپفیكؾ ،يمیجىايؿ اِح ٠لیث قا يیم ؾق ب یى آيه ا ش اقی بؿاي ؿ .ال ٘ ك٦
هاؾی قا 
ؾیگك الی يیحه يمیجىايؿ هًکك اقجباٖ بیى اشما و اشىام ایى ٠الن ٌىؾ و لفا به ياچاق
يٝكیه هماهًگی قا هٙكض واؼحه جا بؿیى وویله جم ام آذ اق ي ٝكی اِ ح ٠لی ث قا ب ك
اشىام باق کًؿ .ایى ه٭اله اگكچه ؾق جىِی٨ ٧لى٩ه الی يیحه ه٩یؿ اوث اها ال ٠هؿه
بكٌمكؾو وشىه ا٨حكا ٪و اٌحكاک ؾو ه٭ىله ٠لیث و هماهًگی پیٍ یى بًی اؾ ب ه ؼ ىبی
بكيیاهؿه اوث.
 -0ه٭اله قابٙه کح و شمء ؾق ٨لى٩ه الیبًی حه ،له كا ي ىقی و ًگؿهی و ظىقی ه
باکىیی ،ؾو ّ٨لًاهه پژوهًهای ٨لى٩یٌ ،ماقه  ،05پاییم و لهىحاو .0090
ایى ه٭اله ايىا ٞکح و شمء و يىبث هیاو آيها قا با جىش ه ب ه ه٩ه ىم بًی اؾیى ٨لى ٩ه
الی يیحه یً١ی شىهك ،بكقوی کكؾه و اقجباٖ ایى ؾو قا با ش ىهك ب ىیژه ب ا جىش ه ب ه
بكؼی اِىم ايؿیٍه ی الی يیحه هرح اِح اهحًا ٞجًا ،ٓ٬شهث کا٨ی ،هم اهًگی،
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اجّام و ...هٍؽُ واؼحه اوث .يىیىًؿگاو ه٭اله و١ی ؾاقيؿ جا يٍاو ؾهًؿ که ک ح
و شمء ؾق ٨لى٩ه الی يیحه ال يى٨ ٞلى٩ی اوث يه هًٙ٭ی Fال ایى قو ،ؾق ایى هًٝىهه
٨کكی ،کح قا بایؿ ی ک هىش ىؾ هًى صن ؾاقای وظ ؿت ؾايى ث ک ه جم ام کی٩ی ات و
ظاالجً قا بال٭ىه ؾاقاوث .ایى ه٭اله هكچًؿ هكاؾ ال کح و شمء ؾق ٨لى٩ه الی يیحه قا
به ؼىبی جىٔیط ؾاؾه ولی ؾق اؾاهه ،جاذیك ایى هً١ا ال کح و شم ،قا ؾق ٠ل ىم اشحم ا٠ی
هٙكض يىاؼحه اوث Fؾق ظالی که ایى ؾیؿگاه ،ؾق بؽٍ ی ال ايؿیٍ ه اشحم ا٠ی الی
يیحه هىذك بىؾه اوث.
 -4ه٭اله ٠٭ح و ٠٭تيیث ؾق ٨لى٩ه الی يی حه ،او ما٠یح و ١اؾجی ؼمى ه ،ؾو
ّ٨لًاهه ی ـهىٌ ،ماقه  ،06بهاق و جابىحاو .0088
و١اؾجی ؾق ایى ه٭اله به ایى هىٔى ٞهیپكؾاليؿ که ٠٭ح ،ب ه هراب ه اه كی هص كؾ ال
هاؾه ،ؾق يٝام ٨کكی الی يیحه ،هن ال ظید هىحی ًٌاوی و ه ن ال ظی د ه١ك ٨ث
ًٌاوی ،ي٭ً و شایگاه بىیاق بكشىحه ای ؾاقؾ .به يٝك ایٍاو ؾق ه١ك٨ث ًٌاوی الی
يیحه ج١٭ح هاب١ؿالٙبی١ی ٠الیجكیى يى ٞج١٭ح اوث و ج٩کك قیأی ؾق هكجبه ای ٨كوجك
ال آو شای هیگیكؾ .ال ؾی ؿ وی٠ ،٭ی ؿه ،گم او ،اظى ان ی ا جصكب ه اقلي ه١ك٨ح ی
کمحكی ؾاقؾ وهكاج يالم جكی ال ه١ك٨ث قا ٌاهح هیٌىؾ .ؾق ایى ه٭اله هكچً ؿ وش ه
جمایم ٠٭تيیث ال ؾیؿگاه الی يیحه و ؾیگك ايؿیٍمًؿاو و هکاج ٨لى ٩ی ب ه ؼ ىبی
جىٔیط یا٨حه ولی ال جاذیك ؾیؿگاه الی يیحه بك ٨تو٩ه ؾیگك و همچًیى جمؿو و ٨لى٩ه
ه١اِك ٤كب وؽًی به هیاو يیاوقؾه اوث.
 -5ه٭اله الی يیحم ،ـبیط الله ِ٩ا ،هصله ی ههكٌ ،ماقه .0052 ،03
یکی ال آذاق هىشىؾ ؾق ه١ك٨ی هباظد ايىاو ٌ ًاؼحی الی

يی حه ه٭ال ه شً اب

هیجىاو به ً٠ىاو ٬ؿیمی جكیى پیٍیًه جاقیػ بعد ال ايؿیٍ ه الی
ِ٩ا اوث که ال آو 
يیحه ؾق ایكاو یاؾ کكؾ .يىیىًؿه ؾق ایى ه٭اله به جبییى اب١اؾ هؽحل ٧قوظ ی و شى می
ايىاو پكؾاؼحه و ِ٩ات و ویژگیهای هك یک قا ال يگاه الی يیحه جىٔیط ؾاؾه اوث.
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شال ایى که قوایث ايىاو ًٌاوايه ِ٩ا ال الی يیحه کاهت ؾق شؿام با يٝكی هه ای
ؾیًی هٙكض ؾق ؼّىَ ايىاو ٬كاق ؾاقؾ.
 -6پایاو ياهه اِح هماهًگی پیٍیى بًیاؾ ؾق ٨لى٩ه الی يیحه ،هّ١ىهه ٌاکكی
ظىیى آباؾ ،لیك يٝك هًىچهك ِاي١ی ؾقه بیؿی ،ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی ،آباو .0080
ٌاکكی ؾق ایى پایاو ياهه و١ی ؾاقؾ جا یکی ال ههمحكیى يٝكیهه ای ٨لى ٩ی الی
يیحه یً١ی يٝكیه هماهًگی پیٍیى بًیاؾ او قا جىِی ٧کًؿ .ایٍاو ٠لث ٔ كوقت ای ى
کاق قا ٌبهاجی هیؾايؿ که ؾق هىقؾ شبكگكایی الی يیحه هٙكض اوث و ه١ح٭ؿيؿ که ب ا
جىِیِ ٧عیط ایى يٝكیه ،هكگىيه ٌک و ٌبهه ؾق ایى قابٙه هكج ٟ٩ؼىاهؿ ٌ ؿ .ای ى
پایاو ياهه با ایًکه ٌكض هًاوبی ال يٝكیههای هح١ؿؾ الی يیحه اقائ ه ؾاؾه ،ؾق يهای ث
ال ٠هؿه ظح هٕ١ح اؼحیاق ؾق ٔمى يٝكیه هماهًگی پیٍیى بًیاؾ الی يیحه بكيیاهؿه
و يحىايىحه اؾ٠ای ؼىؾ قا به اذبات بكوايؿ .با ایى وشىؾ ،ایى پایاو ياهه يیم هًب ٟهًاوبی
هیٌىؾ و ؾق ایى پژوهً يیم هىقؾ او ح٩اؾه  ٬كاق
بكای ٨هن يٝكیات الی يیحه ٌمكؾه 
ؼىاهؿ گك٨ث.
آثبرتحلیلی 

ایى ؾوحه ال هًاب ٟيیم بكظى هؿ٨ی که ؾق پیً گك٨حهاي ؿ ،ب ه و ه ؾو حه ج٭ى ین
هیٌىيؿ:

يمذ فلغفه الیب يیحظ

يمىيههایی ال ایى ؾوحه ٠باقجًؿ ال:

 -0کحاب ٌكض ايح٭اؾی ٨لى٩ه الی يیحه ،بكجكايؿ قاوح ،جكشمه ایكز ٬ايىيی ،يٍك
يی ،جهكاو.0082،
به شكات هیجىاو گ٩ث ههمحكیى کحابی که جا کًىو ؾقباقه ٨لى٩ه الی يیحه ؾو ث
کن ؾق ایكاو جكشمه و ٠كٔه ٌؿه او ث ،کح ابی او ث ک ه قاو ح٨ ،یلى ى ٦ه ١كو٦
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ايگلیىی ؾق آو به ٌكض و ي٭ؿ يٝكیههای الی يیحه ؾق ظىلهه ای هؽحل  ٧پكؾاؼح ه
اوث .ایى کحاب ٌاهح ّ٨ 06ح او ث .قاو ح ؾق ای ى کح اب ب ه ٘ كض ليؿگیًاه ه و
ه٩كؤات اولیه الی يیحه و يیم اِىم هًٙ٭ی٨ ،لى٩ی٘ ،بی ١ی ،ه١ك ٨ث ًٌاو ی،
الهیاجی و اؼت٬ی او پكؾاؼحه و آيها قا با يگ اهی ک اهت ايح٭ اؾی جعلی ح ک كؾه او ث.
قاوح ،البحه همايگىيه که ؼىؾ اؾ٠ا کكؾه ّ٬ؿ يؿاقؾ با بكشىحه کكؾو جًإ٬ات ٜاهكی
هىشىؾ ؾق ٨لى٩ه الی يیحه او قا بك لهیى بميؿ بلکه ّ٬ؿ او بیٍحك ایى او ث ج ا ؾی ؿ
٨یلىى٨او ه١اِك قا به ومث ٨لى٩ه او چكؼايؿه و يٝكیات او قا واقؾ بعد و شؿمهای
٨لى٩ی کًؿ .ایى کحاب ٠توه بك بیاو هبايی ه١ك٨حی و ٤یك ه١ك٨حی ايؿیٍه ٨لى٩ی الی
يیحه و١ی کكؾه جا بٕ١ی ال هىائح آو قا ٠می٭ا ب ه ي٭ ؿ کٍ ؿ .ای ى کح اب يی م ب كای
پژوهً ظأك ه٩یؿ ٨ایؿه ؼىاهؿ بىؾ.
 -2کحاب ٨لى٩ه الی يی حه ،قاب كت لح ا ،جكشم ه ی ٨ا٘م ه هیً ایی ،ايحٍ اقات
هكهه ،جهكاو.0084 ،
الی يیحه ه١مىال يىٌحههای ؼىؾ قا ؾق ٬ال قوالهه ای هؽحّ ك ج ؿویى ک كؾه
اوث .قابكت لحا و١ی کكؾه ؾق کحابی با ً٠ىاو ٨لى٩ه الی يیحه ،اکرك ایى قوالهه ا قا
شم ٟکكؾه و به اقلیابی جاقیؽی و ايح٭اؾی آيها باكؾالؾ .یکی ال ویژگیهای بكشىحه ایى
کحاب ه٭ایىه و ؾق ج٭ابح يهاؾو آقاء الی

يی حه ب ا ؾیگ ك ايؿیٍ مًؿاو ب مقگ  ٤كب

همچىو کايث و يٍاو ؾاؾو جاذیك ايؿیٍههای الی يیحه بك يٝكیههای آيهاو ث .ای ى
کحاب يیم بىیژه به ؾلیح هاهیث ايح٭اؾی ،ؾق پژوهً ظأ ك ه ىقؾ او ح٩اؾه ی ؼىاه ؿ
بىؾ.
 -0ه٭اله ٌكض و ي٭ؿ آقای الی يیحه پیكاهىو لهاو و هکاو٠ ،لی اقٌ ؿ قی اظی،
پژوهًٍاهه ٠لىم ايىايیٌ ،ماقه  ،02لهىحاو .0083
اقٌؿ قیاظی ؾق ایى ه٭اله و١ی ؾاقؾ ج ا ب ا او ح٩اؾه ال ا ٬ىام ه٩ى كاو و ٌ اقظاو
٨لى٩ه الی يیحه ،اذبات کًؿ که ا٠ح٭اؾ ب ه ظكک ث هٙل  ٫و أ ا٨ی ب ىؾو هک او ؾق
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يمیجىاو جىاهاو به اذبات ه ك ؾوی
هًٝىهه ٨کكی الی يیحه با یکؿیگك جًا٨ی ؾاٌحه و 
آيها پكؾاؼث .ایٍاو با ـکك ا٨حكا٬ات يٝك يیىجىو با الی يیحه ،و١ی هیکً ؿ ج ا ي ٝك
يیىجىو ؾق باب ظكکث و هکاو قا ٬ابح ٬بىم جك ال يٝك الی يیحه ه١ك٨ی کًؿ .ي٭ؿه ای
ایٍاو بك يٝكات الی يیحه اگكچه ال ٠م ٫و ً٤ای ؾق ؼىقی بكؼىقؾاق او ث اه ا ب ه
يٝك هیقوؿ که اگك ایٍاو ال هًٝك ٨لى٩ه ی اوتهی و ظکمث الهی ب ه ي٭ ؿ ای ى آقاء
هیپكؾاؼث ،يحایس بهحكی به ؾوث هیآوقؾ .اوح٩اؾه ال يٝكیههای جصكیه گكایايه يیىجىو
ؾق ي٭ؿ وؽًاو الی يیحه آوقؾه بكشىحه و ؾقؼىق جىشهی يؿاقؾ.
 -4ه٭اله بكقوی و ي٭ؿ الهیات الی يیحهِ ،الط ظىى لاؾهّ٨ ،لًاهه ظکمث و
٨لى٩هٌ ،ماقه  ،23لهىحاو .0088
ظىى لاؾه ؾق ایى ه٭اله ابحؿا ؾق ه٭ام اقائه جىِی٩ی شاه ٟال ؼؿاًٌاوی و الهی ات
ؾکاقت و ٘ك٨ؿاقاو او و واه ٘كض يٝكیههای الی

يی حه ؾق ج٭اب ح ب ا يٝكی هه ای

ؾکاقت و اوایًىلا بكآهؿه و ه١ح٭ؿ اوث که الهیات الی يیحه ال شىاي

هؽحل  ٧ب ا

الهیات ٨تو٩ه پیٍیى هح٩اوت اوث .وی ؾق اؾاهه ،ي٭ؿهایی قا به الهیات الی يی حه
هحىشه واؼحه و ه١ح٭ؿ اوث که ایى يىؽه ال ؼؿاًٌاوی ٠ ،توه ب ك وی ژه شبكگكایاي ه
اي ،يىؽهای هاؾی و لهیًی و ٨یمیکی ال ؼؿاويؿ بهؾوث هیؾهؿ .ایى ه٭اله يیم بك٤ن
جتي ؾق ي٭ؿ ايؿیٍه الی يیحه ٧١ٔ ،شؿی ؾاقؾ .جكؾیؿی يیىث که الهیات الی
يیحه هح٩ك ٞبك هبايی ٨لى٩ی او هرح يٝكیه هىياؾ اوث و ٬ا٠ؿجا بكای ي٭ؿ آو بایؿ ابح ؿا
به ي٭ؿ هبايی ایى ايؿیٍه پكؾاؼث.
اثبات فلغفه الیب يیحظ

يمىيههایی ال ایى آذاق ٠باقجًؿ ال:

 -0کحاب ٨لى٩ه ؾق آلماو ٕال لىجك جا يیچهٔ ،ؾکحك کكین هصحهؿی ،پژوهٍگاه ٠ل ىم
ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگی ،جهكاو.0088،
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ایى کحابٌ ،ایؿ بهحكیى کحاب ؾق جىٔیط جاذیك لهیًههای ٤یكه١ك٨حی ؾق يٝكیههای
٨لى٩ی ٨یلىى٨او اوث .يىیىًؿه و١ی کكؾه جا با قوٌی هٍ ابه قوي ًٌاو ی بًی اؾیى
يٍاو ؾهؿ که ؤ١یث اشحم ا٠ی ؾق ا ّ٠اق هؽحل  ٧کٍ ىق آلم او چ ه ج اذیكی ب ك
ؿیٍههای ٨یلىى٨او ایى کٍىق ؾاٌحه اوث .هاقجیى لىجك ،الی يیحه ،ول  ،٧کاي ث،
اي 
٨یؽحهٌ ،لیًگ ،هگحٌ ،ىپًهاوق و يیچه ال شمله ٨یلىى٨ايی هىحًؿ که ؾق ایى کحاب به
٘ىق ؼتِه ال ليؿگیًاهه و يٝكیههای ٨لى٩ی آيها و ؽى ب ه هی او آه ؿه و ج اذیك آيه ا
بكشاه١ه لهاو ؼىؾٌاو قا هحفکك ٌؿه اوث .ایى کحاب به ؾلیح ٘كض هى ائح ظکم ث
٠ملی بكای هك یک ال ای ى ٨یلى ى٨او هؽّىِ ا الی

يی حه و کاي ث ،هیجىاي ؿ ؾق

يگاقي ایى پژوهً ه٩یؿ باٌؿ و ا ٫٨شؿیؿی ب كای پی ؿا ک كؾو هب ايی ٤ی ك ه١ك٨ح ی
يٝكیههای الی يیحه و ي٭ؿ آيها بك ها بال کًؿ .البحه ؼىؾ يىیىًؿه هیچ ي٭ ؿی ب ك ای ى

يٝكیهها واقؾ يکكؾه اوث.

 -2کحاب ابعاخ الصؿیؿه ٨ی ال٩هن االيىاو ،ؾکحك اظم ؿ  ٨ىاؾ کاه ح ،ؾاقالر٭ا ٨ه
للًٍك و الحىلی ،ٟبیكوت.0980 ،
ؾقباقه الی يیحه و ٨لى٩ه او آذاق چًؿايی به لباو ٠كبی وشىؾ ي ؿاقؾ ول ی ال ب یى
همیى ج١ؿاؾ کن هیجىاو کحاب اظمؿ ٨ىاؾ قا بهحكیى ؾايىث .ایى کحاب ب ه يٝكی هه ای
ه١ك٨ث ًٌاوی و ٠لنًٌاوی الی يیحه پكؾاؼحه و هىائلی همچىو ج٭ىین ه١اق ٦به
ٔكوقیه و همکًه ال وىی الی يیحه قا هؿم شؿیؿی بكای ج٩ىیك ٨هن ايى او ه١ك ٨ی
هیکًؿ .ایى کحاب ٬لن قوايی يؿاقؾ و ٨هن آو بكای ؼىايًؿگاو ٤یك  ٠كب لب او ؾٌ ىاق
اوث.
 -0کحاب ٨لى٩ه الی يیحه ،هً ىچهك ِ اي١ی ؾقه بی ؿی ،يٍ ك ٬٭ً ىن ،جه كاو،
.0082
ِاي١ی ؾق ه٭ام یک هؿا ٟ٨جمام ٠یاق ؾق ایى کحاب ال شاه١یث ٨لى٩ه الی

يی حه

ؾ٨ا ٞکكؾه و با شم ٟکكؾو ايؿیٍههای او ؾق ظىلههای هؽحل٩ی همچىو هً ،٫ٙهاب ١ؿ
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الٙبی١ه ،اؼت ،٪ویاوث ،الهیات و ٠لن الً٩هٝ٠ ،م ث ٨لى ٩ه الی

يی حه قا ب ه

هؽا٘باو يٍاو ؾاؾه اوث .ایى کحاب و١ی ؾق ٘كض اِىم هؽحل ٧بكای ٨لى٩ه الی
يیحه و ٘ب٭ه بًؿی هىٔى٠ات هؽحل ٧ؾق چاقچىب ایى اِىم ؾاقؾ .یکی ال ههمحكیى
هىٔى٠اجی که ؾق ایى کحاب هٙكض ٌؿه٨ ،لى٩ه اؼت ٪الی يیحه او ث ک ه ؾق ي ىٞ
ؼىؾ جالگی و شفابیث هًعّك به ٨كؾی ؾاقؾ .البحه هم ه هباظ د و هىٔ ى٠ات ٘ كض
ٌؿه ؾق ایى کحاب قواو٬ ،ابح ٨هن و ه٩یؿ ٨ایؿه ايؿ .ایى کحاب يیم اگ ك چ ه ٨ا ٬ؿ ؾی ؿ
ايح٭اؾی اوث ولی ؾق یا٨حى هبايی ه١ك٨حی يٝكیههای الی يیحه به پژوهٍگكاو کمک
هیکًؿ.
 -4پایاو ياهه ٨لى٩ه الی يیحه و شهاوهای همکى ،اهكالله ه١یى ،لیك يٝك هعمؿ
٠لی اژهای ،قٌحه ٨لى٩ه ،ه٭ ٟٙؾکحكی ،ؾايٍگاه اِ٩هاو ،ؼكؾاؾ.0088 ،
ه١یى ؾق ایى پایاو ياهه و١ی ؾاقؾ جا ال يٝكیه شهاوهای همکى الی

يی حه ؾ ٨اٞ

کكؾه و آو قا بهحكیى يىؽه بكای اقائه ؼؿاًٌاوی هٙلىب ه١ك٨ی کً ؿ .ب ه ي ٝك ایٍ او
ایًکه ها همچىو الی يیحه ایى شهاو قا ال بیى شهاوهای همکى ؾیگك ،بهحكیى بؿايین
با٠د هیٌىؾ جا ؾق بیاو ِ ٩ات شمالی ه اله ی ؾچ اق جىلى ح و ي٭ ؿه ای هلعؿاي ه
يٍىین .ایى يٝكیه ،همچًیى ؾق جىشیه ٌكوق ه٩یؿ اوث و قاه ظ حه ای لی اؾی ب كای
جىشیه آيها ؾق اؼحیاق هیگفاقؾ .البحه شًاب ه ١یى ،ب ه ايب ىه ي٭ ؿهای واقؾه ب ك يٝكی ه
شهاوهای همکى و شهاوهای هىالی اٌاقه ای يکكؾه و ِك٨ا به ٨ىای ؿ ای ى يٝكی ه ؾق

جعلیح هىائح ؼؿاًٌاوی پكؾاؼحه اوث.
شهاوهای همکى ال ؾی ؿگاه الیبًی حه ،اهكالل ه ه ١یى و ٠ل ی

 -5ه٭اله اؼحیاق و
اقٌؿ قیاظی ،ؾو ّ٨لًاهه پژوهًهای ٨لى٩یٌ ،ماقه  ،235پاییم و لهىحاو .0087
ه١یى و قیاظی ؾق ایى ه٭اله ب١ؿ ال اقائه ؾیؿگاه الی يیحه ؾق هىقؾ اؼحیاق ايى او،
ایى يکحه قا هحفکك هیٌىيؿ که الی يیحه بكای اذب ات اؼحی اق ؾق ايى او و ؼؿاوي ؿ و
همچًیى ج٩اوت ایى ؾو يى ٞاؼحیاق ،يٝكیه شهاوهای همکى قا ه ٙكض و اؼحه او ث.
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جكؾیؿی يیىث که ٬بح ال ٘كض ایى يٝكیه بایؿ هبايی ؾیگك الی يی حه همچ ىو جم ایم
هیاو ٔكوقت ٌك٘ی و ٔكوقت هٙل ٫به اذبات بكوؿ جا بحىاو يٝكیه شهاوهای همکى
قا بكای اذبات اؼحیاق ؾقؼؿاويؿ هىقؾ اوح٩اؾه  ٬كاق ؾاؾ .ای ى ه٭ال ه هكچً ؿ ب ه ؼ ىبی
هىٔى ٞاؼحیاق ال ؾیؿ الی يیحه قا ٘كض و جىٔیط ؾاؾه اوث ولی ٌایؿ هًاو

ب ىؾ

ه٭ایىه ای يیم بیى ایى يٝكیه و ؾیؿگاه ٨لى٩ه اوتهی که ؾق هىٔى ٞاؼحیاق بىیاق  ً٤ی
اوثِ ،ىقت هیپفیك٨ث.
جطبیك فلغفه الیب يیحظ با دیگشاو

بكؼی ال ایى آذاق ٠باقجًؿ ال:
 -0کحاب جئىؾیىه و ٠ؿم الهی ،ههیى قٔایی ،يٍك وهكوقؾی ،جهكاو.0083 ،
ایى کحاب ،ؾق ظىله هىحی ًٌاوی و الهیاتٌ ،ایؿ یکی ال بهح كیى هً اب ٟهىش ىؾ
اوث که ؾق آو آقای هىحی ًٌاوی ٌهیؿ هٙهكی و الی يیحه ؾقباقه ی ٌكوق و شبك
و اؼحیاق هىشىؾات ،هىقؾ ه٭ایىه و ؾاوقی ٬كاقگك٨حه اوث .يىیىًؿه ؾق ایى کحاب و١ی
کكؾه جا يٝكیه شهاوهای همکى الی يیحه قا با يٝكیه ٕ٬ا و ٬ؿق ٌهیؿ هٙهكی شمٟ
کكؾه و ؾق قابٙه با اؼحیاق ايىاو و ٠ؿم الهی يٝكیه ی يىبحا شاه١ی به ؾوث ؾهؿ .ایى
کحاب اگك چه ؾق يى ٞؼىؾ بىیاق اقليؿه اوث اها به ؾلیح وىگیكی و پیٍؿاوقی يى بث
به ٌهیؿ هٙهكی يحىايىحه به ٘ىق کاهح هؿ ٦هىقؾ يٝك قا جاهیى کًؿ.
 -2کحاب هکاجبات الی يی حه و ک تقک ،ایچ.شی.الکى ايؿق ،جكشم ه ی ٠ل ی
اقٌؿ قیاظی ،بىوحاو کحاب٬ ،ن.0080 ،
الی يیحه و کتقک ،هك ؾو ال ايؿیٍمًؿاو ٬كو ه٩ؿهمی هىحًؿ که ه٭االت قا ؾق
ج٭ابح يٝكی با یکؿیگك يىٌحه ايؿ .ایى ه٭االت ا٤ل ؾق ظىله هىائح هكبىٖ به ايى او
هر ح ٠لن ايىاو ،لهاو و هکاو٠ ،لن الً٩ه ،شبك و اؼحیاق ايى او و ا ١٨ام اوو ث .ؾق
ایى کحاب ب١ؿ ال بی او لي ؿگی ياه ه هؽحّ ك ه ك ؾو ايؿیٍ مًؿ ب ه جىٔ یط هعح ىای
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هکاجبات آيها پكؾاؼحه و و١ی کكؾه جا يٝك ايؿیٍمًؿاو ب ١ؿی هر ح ب اقکلی و کاي ث قا
يىبث به ایى هکاجبات شم ٟآوقی کًؿ .ایى کحاب بكای بیاو ؾیؿگاههای ايىاو ًٌاؼحی
الی يیحه بىیاق ه٩یؿ اوث ،اگكچه ٨ا٬ؿ ؾیؿ ايح٭اؾی اوث.
 -0پایاو ياهه اقٌؿ بكقوی جٙبی٭ی هىاله ٌك ال هً ٝك هتِ ؿقا و الی

يی حه،

هیحكا ِ٩ایی ،ؾايٍگاه اِ٩هاو.0093 ،
ال شمله هًاب١ی که به بكقوی ٠ىاهح ٤ی ك ه١ك٨ح ی ه ىذك ؾق ايؿیٍ ه الی

يی حه

پكؾاؼحه پایاو ياهه ؼاين ِ٩ایی اوث .يىیىًؿه ؾق ایى پایاو ياهه ب ه ي٭ اٖ بكشى حه ال
ؤ١یث لي ؿگی ،اؤ ا ٞویاو ی  -اشحم ا٠ی له او الی

يی حه و ج اذیك آيه ا ب ك

ايؿیٍههای او پكؾاؼحه اوث .ههمحكیى هىاله ای که هح١ا ٬آٌىبهای ٬كو ه ٩ؿهن

ؾق اقوپا ،ـهى الی يی حه قا ب ه ؼ ىؾ هٍ ٥ىم ؾاٌ ث هى اله ٌ كوق و آو ی ه ای
اشحما٠ی بىؾ .الی يیحه و١ی هیکكؾ با ؾیؿی ٨لى٩ی ؾق َِؿؾ جىشیه آيه ا بكآی ؿ ج ا
هباؾا ؾیًؿاقی هكؾم آوی ببیًؿ .ایى هًب ٟيیم ؾق اوحؽكاز هبايی ٤ی ك ه١ك٨ح ی ايؿیٍ ه
الی يیحه کمک هىذكی به پژوهً ظأكؼىاهؿ کكؾ.
 -4پایاو ياهه ٠ىالن همکًه و يٝام اظىى ؾق ٨لى٩ه الی يی حه و ايؿیٍ ه کته ی
٘ىوی و قالی٠ ،بؿالله ج كاوقی ،لی ك ي ٝك هعى ى ش ىاؾی ،ؾايٍ گاه  ٬ن ٌ ،هكیىق
.0094
جكاوقی ؾق ایى پایاو ياه ه و ١ی ؾاقؾ ج ا ب ا او ح٩اؾه ال قوي جٙبی٭ ی ،ا٨حكا ٬ات و
اٌحكاکات ؾوحگاه ٨کكی الی يیحه قا با ؾو ج ى ال ظکم ای هى لماو ی ً١ی ؼىاش ه
٘ىوی و ٨ؽكقالی يٍاو ؾهؿ .ال ؾیؿ وی ،ایى وه ي٩ك هٍحكکا ؾق ِؿؾ اذب ات ؼ ال٭ی
یکحا و کاهح هىحًؿ که کمالی باالجك ال آو بكای او ٬ابح جّىق يباٌؿ .ال ٘ك٨ی ،هك و ه
بكای اذبات ایى هىاله ال يٝكیه يٝام اظىى بهكه شىحهايؿ Fاگكچه ؾقيعىه بهكهگیكی ال
ایى يٝكیه هیاو آيها ج٩اوتهایی وشىؾ ؾاقؾ٨ .ؽك قالی و ؼىاش ه يّ یك ب ا او ح٩اؾه ال
همیى يٝكیه ،يحایس ؾیگكی همچىو اذبات ؼت و ظىى ب ىؾو ؾیگ ك  ٠ىالن همکً ه قا
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يیمبه اذبات هیقوايًؿ ولی الی يیحه ،ال اذبات ؼال٭ی جىايا شلىجك يمیقوؾ .يىیىًؿه
ؾق ای ى پای او ياه ه اهحم ام بیٍ حكی ب ه آقای ؾو ايؿیٍ مًؿ هى لماو ؾاٌ حه و ب ه آقاء
الی يیحه ؾق اذبات شهاوهای همکى و يٝام اظىى بىؾو ٠الن که هٍحكکاجی با آقاء ؾو
ايؿیٍمًؿو هىلماو هفکىق ؾاقؾ ،الح٩اجی چًؿايی يکكؾه اوث.
 -5پایاو ياهه هًٍا ظه لیبایی ًٌاوی ؾق ياؼىؾآگ اه الی

يی حه و ياؼىؾآگ اه

شم١ی یىيگ ،و یؿ ٠ل ی ابكیٍ ن ،لی ك ي ٝك او ما٠یح بً ی اقؾالو ،ؾايٍ گاه هً ك،
اقؾیبهٍث .0092
يىیىًؿه ؾق ایى پایاو ياهه و١ی ؾاقؾ جا وشىه اٌحكاک و ا٨حكا ٪يٝك یک ٨یلى ى ٦و ی ک
قوايًٍان قا ؾق ظىله هًك و لیبایی بكقوی کًؿ .يگاقيؿه بك ایى ا٠ح٭اؾ اوث که ه ن الی
يیحه و هن یىيگ ؾق ه٭ام ج٩ىیك لیبایی و هًك هٍحكکا به اهك  ٨كا ه اؾی اقش ا ٞه یؾهً ؿ.
ج٩اوت هیاو ایى ؾو ایى اوث که الی يی حه ال ای ى اه ك  ٨كا ه اؾی ج٩ى یكی ؾیً ی اقائ ه
هیؾهؿ و آو قا هماو قوظايی ٌؿو ي٩ه هیؾايؿ ولی یىيگ آو قا هكجبه ا٠تی ؼىؾآگاهی
ؾايىحه و همه آذاق آو قا به ـهى اقشا ٞهیؾهؿ .جتي يىیى ًؿه ب كای ي٭ ؿ يٝكی ههای ای ى
٨یلىى ٦و قوايًٍان ٬ابح جعىیى اوث اها يبایؿ ال يٝك ؾوق ؾاٌث که ایى اؼحت ٦قیٍ ه
ؾق هبايی هىحی ًٌاؼحی ،ايىاو ًٌاؼحی و ه١ك٨ث ًٌاؼحی ایى ؾو ؾاقؾ و جًها با اقشا ٞب ه
آو هبايی اوث که هیجىاو ،ؾق ؼّىَ آيها ٕ٬اوت و ؾاوقی کكؾ.
 -6ه٭اله بكقوی جٙبی٭ی شبك و اؼحیاق ال ؾیؿگاه الی يیحه و ٠تهه ٘با٘ب ایی ،لیل ی
ؼیؿايی و ویؿ ظىى بٙعاییّ٨ ،لًاهه ٨لى٩ه ؾیىٌ ،ماقه  ،04جابىحاو.0099 ،
ایى ه٭اله به ً٠ىاو جالهجكیى اذك ؾق هىقؾ ايؿیٍه الی يیحه ،با ٘كض هى اله شب ك و
اؼحیاق و١ی ؾاقؾ جا ا٨حكا٬ات يٝكیه ٠تهه ٘با٘بایی و الی يیحه قا ه ٙكض و الؾ .ب ه
يٝك يگاقيؿه الی يیحه با جمایم يهاؾو بیى ٔكوقت هٙل ٫و هٍكوٖ و همچًیى اذبات
شهاوهای همکى ،اؼحیاق ايىاو قا به اذبات قوايؿه ول ی ٠ته ه ٘با٘ب ایی ب ا  ٙ٨كی

ؾايىحى ه٭ىله اؼحیاق ،ایى ؾو ٔكوقت هٙل ٫و هٍكوٖ قا لیك وىام بكؾه اوث .ؾق ای ى
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ه٭اله که به همث ؾو ي٩ك ال اواجیؿ ؾايٍگاه ٬ن يگاٌحه ٌؿه ،هبايی ٨لى٩ی الی يی حه
با بهكه گیكی ال ظکمث اوتهی به ؼىبی هىقؾ ي٭اؾی ٬كاق گك٨حه اوث .ایى ه٭ال ه يی م
هیجىايؿ هًب ٟهًاوبی ؾق بعد قويًٌاوی بكای پژوهً ظأك باٌؿ.
 -7ه٭اله يىبث ٨لى٩ۀ کايث با ٨لى٩ۀ الی يیحه ،اوما٠یح و١اؾجی ؼمى ه ،ؾو
ّ٨لًاهه پژوهًهای ٨لى٩یٌ ،ماقه  ،204پاییم و لهىحاو .0088
ؾق ایى ه٭اله ي٭ؿهای ایمايىئح کايث ٨یلىى ٦بكشىحه هؿقو بك ٨لى٩ه الی يی حه
٘كض ٌؿه اوث .به يٝك يگاقيؿه کايث ؾق ي٭ؿ ٠٭ح هعٓ ٠توه ب ك پاو ػ گ ىیی ب ه
ٌکاکیث هیىم ،با شمم گكایی ٨لى٩ۀ الی يیحه يیم به ه٭ابله بكؼاو حه او ث .ال ای ى
قو ،هیجىاو ٨لى٩ۀ او قاِ ،ك ٦ي ٝك ال ؾاوقی ؾقب اق  ٬ىت و ايى صام آو٨ ،لى ٩ه ای
اِیح و بؿی ٟبه ٌماق آوقؾ٨ Fلى٩ه ای که جىايىث شكیاو ٨لى٩ۀ ٤كبی قا به هىیك ج اله
ای وى ٪ؾهؿ .ههمحكیى ي٭ؿ ٬ابح ٘كض به ایى ه٭اله ایى اوث ک ه يگاقي ؿه ب ا ج٩ک كی
اقوٙىیی ،هٍی ٨لى٩ی کايث که به ٬ىم ؼىؾي هٍی ه١حؿم و هیايه قویی ؾق بع د
شمم گكایی و ٌکاکیث اوث Fهىقؾ جاییؿ ٬كاق ؾاؾه اوث Fو هح٭ابت بىیاقی ال ي٭ؿهای
وی به شمم گكایی الی يیحه واقؾ يبىؾه و ياٌی ال ٠ؿم ٨هن هبايی ایى ٨یلىى ٦اوث.
الیت ًیتس ضٌبسبى ایزاًی

جا آيصا که قا٬ن وٙىق جحب ٟکكؾه ؾق ایكاو جًها پًس او حاؾ و پژوهٍ گك الی

يی حه

ًٌان وشىؾ ؾاقؾ و اکرك هًاب ٟهىشىؾ يیم به ٬لن ایٍاو جالی ٧و جؿویى ٌؿه اوث:
 -0ؾکحك اهكالله ه١یىٕ٠ ،ى هیات ٠لمی گكوه ٨٭ه و ظ٭ى ٪اوتهی ؾايٍکؿه هً ك
و ٠لىم ايىايی ؾق ؾايٍگاه ٨اقواو ٌهكکكؾ ٕکه هحاو٩ايه ؾق ج اقیػ  06هه ك  0099ب ه
ؾلیح ابحت به ویكون کكويا ؾاق ٨ايی قا وؾا ٞگ٩ثٔ.
 -2ؾکحك ٠لی اقٌؿ قیاظی ،اوحاؾیاق گكوه الهیات ؾايٍگاه اِ٩هاو.
 -0ؾکحك هًىچهك ِاي١ی ؾقه بیؿی ،اوحاؾ باليٍىحه گكوه ٨لى٩ه ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی.
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 -4ؾکحك کكین هصحهؿی ،اوحاؾ باليٍىحه گكوه ٨لى٩ه ؾايٍگاه جهكاو و ٕ٠ى هیات
٠لمی پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگی.
 -5ؾکحك هعمؿ ٠لی ّاژه ای ،ؾايٍیاق گكوه ٨لى٩ه ؾايٍگاه اِ٩هاو.
سخي پبیبًی

ب١ؿ ال بیاو ایى ویك آذاق ظىم ايؿیٍه الی يیحه بایؿ چًؿ يکحه پایايی قا يیم بیاو کكؾ:
 -0همايٙىق که بیاو ٌؿ ؾق ایكاو به ٤یك ال ؾو اذك شمئی ،جاکًىو کىی ب ه ِ ىقت
شؿی يىبث به گكؾآوقی ،ؾوحه بًؿی و ٌكض و جىٔیط ايؿیٍهه ای اشحم ا٠ی الی
يیحه هباؾقت يکكؾه جا چه قوؿ به ي٭ؿ آيهاF
 -2جا کًىو هیچ اذكی به جعلیح يعىه ابحًای ايؿیٍههای اشحما٠ی الی يی حه ب ك
هبايی ٨لى٩ی او ياكؾاؼحه اوثF
 -0آذاق ايح٭اؾی يىبث به يٝكیههای الی يیحه ٤البا به ي٭ ؿ بً ا و هعح ىای ؼ ىؾ
يٝكیهها پكؾاؼحهايؿ و ي٭ؿ هبايی ه١ك٨حی و ٤یك ه١ك٨حی آيها چًؿاو که بایؿ ه ىقؾ جىش ه
٬كاق يگك٨حه اوثF
اللثها و پیاهؿهای يٝكیههای ٨لى٩ی الی يیحه ؾق ايؿیٍههای اشحم ا٠ی
 -4ؾ 
وی و بىیژه اي١کان آيها ؾق ٠لىم اشحما٠ی هؿقو جاکًىو ظحی ؾق آذاق ايگلیى ی لب او
يیم هىقؾ جىشه يبىؾه اوثF
 -5ؾقؼّىَ جٙبی ٫يٝكیهه ای ٨لى ٩ی الی

يی حه ب ا يٝكی هه ای ظکم ث

اوتهی و ي٭ؿ آيها ،اگكچه جاکًىو کاقهای هح١ؿؾی ِ ىقت گك٨ح ه اه ا هیچک ؿام ب ه
اب١اؾ اشحما٠ی ایى يٝكیهها  ٧ٙ٠جىشه يکكؾه و ج٩اوت ایى ؾو ؾوحگاه يٝكی با جىش ه
اشحما٠یات آيها هىقؾ هتظٝه ٬كاق يگك٨حه اوث.
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ًتیجِگیزی


هیجىاو يحیص ه گك ٨ث
با هتظٝه آذاق پژوهٍی هىشىؾ ؾق هىقؾ ايؿیٍه الی يیحه 
که هن ؾق هىقؾ ايؿیٍههای ٤یك٨لى٩ی او و هن ؾق هىقؾ ايؿیٍههای ٨لى٩یاي ،ک ن و
بیً آذاقی وشىؾ ؾاقؾ اها هیچ اذكی جاکًىو به بكقوی ابحًای ايؿیٍههای ٤یك٨لى٩ی او
بك هبايی ٨لى٩ی وی ياكؾاؼحه اوث .ال ایى قو ه یج ىاو يحیص ه گك ٨ث ک ه جع٭ی  ٫ب ا
هىٔى ٞشىحصىی اقجباٖ ؾقويی ایى يٝكیات و هبايی ٨لى٩ی ٌاو ،اه كی ٔ كوقی و
با اهمیث ؼىاهؿ بىؾ که بایؿ ايصام پفیكؾ.
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