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 1علی واییجی 

 مالصدرا  یدر حرکت جىهر مىدی یتغا یقیتطب یبررس      2مهدی مىفرد                             
 *یتهدوا یعتو حرکت در طب                     

 

 چکیذه

هح٩کكیى اؼحال٦ يٝوك وشوىؾ  هیاوشهث و ٤ایث آو قؾ ؾق هىاها  ،وشىؾ ظكکث ؾق ٘بی١ث، اهكی بؿیهی اوث

ل يبىؾيوؿ. ؾق ئوو ٤ایحی بكای آو ٬ا ؾايىحًؿ هیو٭كا٘یاو، وشىؾ ٘بی١ث قا اج٩ا٬ی و جّاؾ٨ی  اؾاقؾ. ب١ٕی ال پیٍ

ؾايًؿ. ٘بی١ث ٨ا٬ؿ ایى ؾو ویژگوی  ؾاقای ١ٌىق و اقاؾه هًعّك هی هىشىؾات بههؿ٨مًؿی قا ای ؾیگك  ٠ؿهه٭ابل، 

ؾايوؿ. ال يٝوك او،  اقاؾه هًىٖ يمی هالِؿقا ٤ایث قا به ١ٌىق واها . يؽىاهؿ بىؾهًؿ  ؾاق و ٤ایث شهثاوث، په 

ج٩واوت وشوىؾ ؾاقؾ.  ،٠لوث ٤وایی و ٤ایوث هیواولیوكا  Dهًؿ اوث ؾاق و ٤ایث ظكکث ؾق وكاوك ٘بی١ث، شهث

ل و ٘بی١وث قا ؾق جعوى   ؾايؿ و با اِوىل و هبوايی ؼوىؾ، ٘بی١ث قا پىیً هی ۀؾهًؿ وایحهؿ، ٠ًّك اِلی جٍکیل

ظكکوث ؾق  قو ال ایوىبوكؾ.  ال ایى قاه، بوه وشوىؾ ؼوؿا پوی هی ؾايؿ و ٘بی١ث قا ؾاقای يٝن هیؾايؿ. او  ویالو هی

ؾو ٨یلىى٦ ٌك٪، ٤كب بوا اِوىل و هبوايی قوؿ  بًابكایى به يٙك هی هًؿ اوث.  ؾاق و هؿ٦ پىیٍی شهث ،٨لى٩ه

 لبايی ؾوث یابًؿ. ؾلی و هن ؾاقی ظكکث به هن هًؿی و شهث ايؿ ؾق باب ٤ایث هؽحل٧ جىايىحه

 .هًؿی هالِؿقا، وایحهؿ، ظكکث، ظكکث شىهكی، ٤ایث :کلیذیّگاوّواژ

                                                      
ّ  14/15/1176 جاقیػ پفیكي:  ?A;9/:9/>9 * جاقیػ ؾقیا٨ث:

   ali_naieji_2008@yahoo.com                )يىیىًؿۀ هىئىل( اؼال٪ ؾايٍگاه ٬ن ۀ٨لى٩ یؾکحك. 1

  mmonfared86@gmail.com                                 اؼال٪ ؾايٍگاه ٬ن ۀاوحاؾیاق گكوه ٨لى٩. 2
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

ّهمذهه

 9هحعوكک و ایىوحا هىحًؿ و ٠الن ٘بی١وث قا ٤یوك٬ائل به وکىو ای  ٠ؿهؾق جعلیل ٘بی١ث، ؾو يگكي وشىؾ ؾاقؾ. 

 ايًوؿظكکحی وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌوث. ا٨وكاؾی ه ،یث يباٌؿيیىحًؿ. اگك ٤ا هحّىقؾايىحه و بكای آو ظكکث و ٤ایث 
( و الئايیواو بوه اِول، ی١ًوی 066: 1173) ٌوك٦ ؼكاووايی، . هىوحًؿ ه١ح٭وؿ و اجباٞ او به وکىو :پاقهًیؿن

CوشىؾB کًًوؿ. کركت و ظكکث قا ايکواق هیبكایى اوان، ٌىؾ و  ظكکث جّىق هیؿوو که هاؾی و ب ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ 

کىی کوه بوه  يؽىحیى. ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿهح٩کكیى به جعىل ؾق ای ؾیگك ال  ٠ؿه( ؾق ه٭ابل، 51: 1، 1153)کاپلىحىو، 
ؾق  :ه١كو٦ بیاو کوكؾ ۀشملقا ؾق ٬الب ایى بىؾ که آو  ;هكاکلیحىن ،ى يمىؾیجبیظكکث ؾق ٘بی١ث قا ٠لمی  ۀٌیى

کث هايًوؿ لهواو ظك( Dwhitehead, 1979:219 351: 1173جىاو گام يهاؾ. )گاجكی،  یک قوؾؼايه ؾو باق يمی

هایی  هموىاقه ؾقگیوك پكووًـهوى بٍوك  . باٌؿ ٘بی١ث هی ؾقجعىل  ج٥ییك وهبًای  ههمی ؾق ليؿگی ؾاقؾ و یي٭ٍ

ال وشىؾ هىح٭ل ؾاقؾ یا ؼیوك  ظكکث، آیا که  بىؾه اوث و ایىو ايىاٞ و ا٬ىام آو ظكکث چگىيگی پیؿایً ؾقباقۀ 

و ال هىٔوى٠ات و هىوائل هوىقؾ اهحموام ن و ٨لىو٩ه ٠لوجوكیى هباظود  یکوی ال ههنال ؾیكبوال ظكکوث ایى قو، 

. )هواکه پاليوگ، ه اوثظكکث هٙكض ٌؿقۀ های هؽحل٩ی  ؾق با ؾق ٠لن ٨یمیک، جئىقی ؾايٍمًؿاو بىؾه اوث.

ه جىشوه بوىؾ ٘ىق شوؿی هعول بوهبعد ظكکث يیم ٤كب  ۀ(  ؾق هیاو ظکمای اوالهی و ٨الو36-67٩: 1132

ه١ح٭وؿ   بوه اِوالث هواؾهٌىؾ. کىايی که  ٠لث و ه١لىل هعىىب هی هًؿی و ٠لث ٤ایی، ال اقکاو . ٤ایثاوث
ا٠ح٭واؾ بوه جّواؾ٦  >ه٭وكا٘یه کًًؿ. اهسوؿکله ) ايبواـا٬له( و ـی هًؿی و ٠لث ٤ایی قا قؾ هی هؿ٦ هىحًؿ،

هًوؿی قا بوه ٠لون و اقاؾه هًوىٖ  ای هؿ٦ ( ٠وؿه71 : 1، 1153کاپلىحىو ،1173:153Dؿ. )ٌك٦ ؼكاوايی، ؾاقي

١ٌىق و با اقاؾه شایم ؾايىوحه و ؾق ٤یوك آو  آو قا ؾق هىشىؾات ـیبكایى اوان ( و 01: 1160کیاو، ؾايًؿ ) هل هی

هًوؿی قا بوه کول ٘بی١وث ا٠ون ال  جىايىث ٤ایث ،لی که ؾق ایى اِل ایصاؾ يمىؾکًًؿ. هالِؿقا با جعى   ايکاق هی

هًوؿی هىشوىؾات  ک قا ؾلیول ٤ایثهىشىؾات واشؿ اؾقاک و اقاؾه و ٨ا٬ؿ آو، وكایث ؾهوؿ. او ٠اهول اقاؾه و اؾقا

و ١٨لوی کوه هع٭و٫ اووث هك ٨ا٠لی ؾق ١٨ل ؼىؾ ؾاقای ٤ایوث  کًؿ هیؾايؿ و با جبیى ظكکث شىهكی ذابث  يمی

٬ّوؿ  و ظكکوث شما٨یوه، اج٩وا٪ ايًوؿهًؿی ؾق ٘بی١ث، ٌبهاجی ه . ؾق جبیى ٤ایثؼىاهؿ بىؾهًؿ  هؿ٦ ،ٌىؾ هی
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جىٔیعات هًاوب بوكای جموام هوىاقؾ ٨وى٪، ٤ایوث هًاووب اقائۀ با هالِؿقا جىايىث ٔكوقی، هٙكض اوث که 

اووث و بوا اِوىل و هبوايی ه١ح٭ؿ يٝن ؾق آو وشىؾ ؾايؿ، به  ج١كی٧ کًؿ. وایحهؿ که اوان ٘بی١ث قا ظكکث هی

ؾیوؿگاه کًؿ. هؿ٦ ایى ه٭اله آو اوث که با بكقوی جعلیلوی ظكکوث شوىهكی ؾق  هًؿی قا اذبات هی ؼىؾ، ٤ایث

 و ال ایوى ٘كیو٫ بوههًؿی قا ؾق ٘بی١ث اذبوات يموىؾ  هؿ، بحىاو با هبايی هؽحل٧، ٤ایثهالِؿقا و پىیً ؾق وایح

 .ؾوث یا٨ثه٭اقيه  و ؾلی هن

ّفذساّهًذیّدسّظشکثّشىهشیّهالّغایث.1ّ

بعد ظكکث ال هباظد ههن ٬ىه و ١٨ول اووث و هؿ٨مًوؿی ال هىٔوى٠ات اواووی ٠لوث و ه١لوىل هعىوىب 

شهث و ٤ایث آو چیىوث  . اها آیؿ وشىؾ هی هظكکث ؾق ایى ٨كایًؿ ب قوؾ و ال ٬ىه به ومث ١٨ل هی ئٌىؾ. ٌ هی

هًؿ اوث  ؾق بعد ظكکوث  جىاو گ٩ث ٨ا٠ل ؾق جمام ا١٨الً هؿ٦ ؾاقؾ  و آیا هك ١٨لی ؾق ٘بی١ث هؿ٦ آیا هی

هعكک )ها ٠ًه  ،هًحهی )ها الیه العكکه( ،هبؿأ )هاهًه العكکه( :قوٌى ٌؿ که بكای جع٭٫ آو، ًٌ اهك اللم اوث

( ؾق 67: 1، 1161)هالِؿقا،  .هىٔىٞ )ها له العكکه( و لهاو )ها ٨یه العكکه( ،العكکه( هىا٨ث )ها به ،عكکه(ال

هًؿی ١٨ل. اگوك ذابوث ٌوىؾ هوك ظكکحوی ؾاقای  ٤ایث و هًؿی ٨ا٠ل ٤ایث Dها يعى ٨یه، ؾو اهك بایؿ ج٩کیک ٌىؾ

هك ١٨لوی کوه ال ٘وك٦ ٨ا٠ول هع٭و٫ ؾق  قو ایىال گكؾايؿ. الجىاو ٤ایث قا به ١٨ل و ٨ا٠ل ب گاه هی آو ،٤ایث اوث

 ،ؾق ظكکوث ٌكٖ ٨ا٠لیث ٨ا٠ل اوث و ،ه١لىل ٤ایث ؾق ٠لث و ًؿ.هىحهن ١٨ل و هن ٨ا٠ل ؾاقای ٤ایث  ،ٌىؾ

اها ظكکوث  ،آیؿ ظكکحی به وشىؾ يمی، ٌىؾ. اگك هعكکی ؾاقای شهث و ه٭ّؿ يباٌؿ ه٭ّؿ هعكک هعىىب هی

و اشمایی يیىث و جكکیبی وشىؾ يؿاقؾ و يٝمی ظاکن يیىث جا بحىاو بوكای لیكا ؾق آ Dٌىؾ ؾق اهىق بىیٗ وا٬ٟ يمی

آو يٝون  هیواوو بوىؾه لیكا اهىق کریك ؾاقای اشما  Dآو ٤ایث ج١كی٧ يمىؾ. ٤ایث ؾق اهىق کریك و هكکب وشىؾ ؾاقؾ

١ول و یوا ویك ال ٬وىه بوه ٨ ،وشىؾ ؾاقؾ. و٬حی قوٌى ٌؿ ظكکث ها اقاؾه و ١ٌىق يیم ظاکن اوث و ؾق ب١ٕی ال آو

بایوؿ جىشوه اهوا کمال اول بكای اهك بال٭ىه اوث، چه ؾق شىهك و چه ؾق ٠كْ، بایؿ ؾاقای شهث و ٤ایث باٌوؿ. 

وشوىؾ  هٌواو اشىوام بو بلکه ال جكکیب يؿاقيؿ،شىهك بما هى شىهك و٠كْ بما هى ٠كْ وشىؾ ؼاقشی  يمىؾ که

ظكکات ؾق  ۀشىهكی آو اوث که هم هًؿی ؾق ظكکث ٨كْ اِلی هؿ٦. گیكؾ آیًؿ وظكکث ؾق آيها ٌکل هی هی
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

های ـی ١ٌىق و با اقاؾه يیىث. ؾق جعلیول ظكکوث شوىهكی ؾق  هًؿ هىحًؿ و ٤ایث هؽحُ ٨ا٠ل ٘بی١ث ٤ایث

 اقاؾی، ٬ىكی ،ا٠ن ال آو که ظكکات Dهًؿ اوث جىاو به یک اِل ههن ؾوث یا٨ث که ٘بی١ث هؿ٦ هالِؿقا هی

يهایث آو ٬وكب  وؾ قو کل ٠الن هىحی به وىی آو هی اوث که ٬ائل ی٘بی١ی باٌؿ. هالِؿقا بكای ظكکث ٤ایحیا 

 .باٌؿ هیالهی 

ّ.ّجؼشیفّظشکث1-2

بال٭ىه اوث،  اهك   ،١٨لیث یا٨حى ،ظكکثؾق ج١كی٧ اقوٙى،  يؿ.ا هپیٍیًیاو ج١اقی٧ هؽحل٩ی بكای ظكکث بیاو کكؾ 

( 153: 1141.) اقووٙى، کًوؿ یابؿ و يه به ٠ًىاو ؼىؾ، بلکه بوه ٠ًوىاو هحعوكک ٠مول هی هًگاهی که جع٭٫ هی

 ؾق ج١كی٩وی ؾیگوك ظكکوث قا( 1221: 1، 1165) ا٨ال٘وىو، ؾايوؿ.  هیؼكوز ال ظالوث جىواوی  ا٨ال٘ىو آو قا

ال آو  ئکموال اول بوكای ٌوآو قا و یوا  اووثکه ظالث اولی با ؾوهی هح٩اوت ايؿ  ؾايىحه ؾق ؾو لهاو  ئٌ ۀه٭ایى

ال  ئٌو جؿقیصی ؼكوزای يیم ظكکث قا  ٠ؿه( 10: 1 ،1161 .) هالِؿقا،ايؿ باٌؿ، بكٌمكؾه هیظید که بال٭ىه 

هكؾوؾ ؾايىحه  قایاؾٌؿه همه ج١اقی٧ په ال ـکك ( هالِؿقا 051: 1174)هالِؿقا،  ايؿ. ج١كی٧ کكؾه٬ىه به ١٨ل 

( 37: 11 ،1175)هٙهوكی،  .باٌوؿ ٨ا٬ؿ شًه و ٨ّل هی و ه١ح٭ؿ اوث کهو آو قا ال وًػ هاهیث ؼاقز يمىؾه 

و یا ال همیمات آو  اوثاالون  كی٩ی ال آو به ٠مل آهؿ، یا ٌكض١كی٧ ظؿی يیىث، اگك ج١ث ؾاقای جظكک بًابكایى

وشىؾ  ۀظكکث قا يعى بكایى اوان هالِؿقاه٩اهین شؿا يمىؾ.  ؾیگكبحىاو آو قا ال  يعىی که بهٌىؾ  هعىىب هی

 (20: 1، 1161آوقؾ. )هالِؿقا،  و ال ٠ىاقْ جعلیلی آو به ظىاب 

ّهمىالتّ.ظشکثّدس2-2

 ۀؾق ب٭یو و وشوىؾ آو قا کًًوؿ هعوؿوؾ هی یوىو أکون و کیو٧  ۀهٍائیاو به ؾالیل گىياگىو، ظكکث قا به وه ه٭ىلو

ال ه١یاقهوای ِوؿ٪  و ي٭ُ قا وشىؾ ٔؿ، ؾاٌحى هىٔىٞ، لیاؾت يمایًؿ. آيها ه٭ىالت ٠كٔی و شىهكی قؾ هی

 ۀؾق ه٭ىلایٍاو بك آيها ٔكوقی اوث.  ٬ىا٠ؿی که وشىؾٌاو بكای ِؿ٪ ظكکث Dيؿا هٌمكؾ ظكکث بك ه٭ىالت بك

گىيه ال ه٭ىالت، ظكکث به اقجباٖ ٘ك٨یى وابىوحه اووث هكگواه  لیكا ؾق ایى Dکًًؿ شؿه و أا٨ه ظكکث قا ي٩ی هی

 آيها هع٭٫ يؽىاهؿ ٌؿ. ظكکث ؾققو  D ال ایىج٥ییك ؼىاهؿ کكؾ يیم یک ٘ك٦ ج٥ییك کًؿ، ٘ك٦ ؾیگك
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کًؿ. بًابك يٝك ها ظكکوث  ؤٟ قا به آو أا٨ه هی ۀوه گايه، ه٭ىلظكکث ؾق ه٭ىالت  ویًا، ٔمى پفیكي ابى

وویًا،  گكؾؾ و یا گكؾي لهویى بوه ؾوق ؼوىؾ. )ابوى شاقی اوث هايًؿ شىن هىحؿیك که به ؾوق ؼىؾ هی ،ؾق ؤٟ

ظكکوث بوه هىٔوىٞ  (الو٧ :٬بل ال هالِؿقا به ؾو ؾلیل ظكکث ؾق شىهك قا ي٩وی کكؾيوؿ ۀ( ٨الو054٩: 1142

ؾق  (ب D(114: 1، 1161هىٔىٞ وشىؾ يؿاقؾ په ظكکث يیىث. ) هالِوؿقا،  ،چىو ؾق شىهك و يیالهًؿ اوث

کوىو و ٨ىواؾ  بلکه وشىؾ يؿاقؾ ،ایى هىقؾ، اها ؾق شىهك وشىؾ ؾاقؾ،٧١ٔ  و ٌؿت ،لیاؾت، ي٭ُ ،هك ظكکحی

 ،ٍویًیاوبا قؾ يٝوك پی ( هالِؿقا053: 1142ؾق آو ؾ١٨ی اوث يه جؿقیصی، په ظكکث ؾق آو يیىث. ) هماو، 

 ؾايؿ. ل هی٠الن ٘بی١ث ا٠ن ال شىهك و ٠كْ قا ؾق ویالو و جعى  

ّىّظشکثّشىهشیی.ّجبی3

 ئلیكا ِىقجی ؾق آو يیىوث جوا بوه ١٨لیوث بكووؿ و ٌو Dهعٓ يباٌؿ ۀ٬ى ئ،ظكکث ؾق شایی شكیاو ؾاقؾ که ٌ

٫ ظكکوث بوه ١٨لیوث ای ؾق آو وشىؾ يؿاقؾ جا ال ٘كی ٬ىهایى به آو ؼا٘ك اوث که  . ؾق وا١٨ٟ٬لیث هعٓ يباٌؿ

. ؾووث یابوؿظكکوث بوه کموال  ۀبایؿ ال شهحی بال٭ىه و ال شهحی بال١٩ل باٌؿ جا بحىايؿ به ووویل ئبلکه ٌ ،بكوؿ

 (07: 1، 1161هماو،  )

اها هاؾه قا ذابث ٨كْ يمىؾه و ِىقت قا هح٥یك بوه يعوى ؼلوٟ  ،کًؿ ییؿ هیأگكچه اِل ظكکث قا جا، ویًا ابى

 ۀؾق ووایو گىیؿ هواؾه و ِوىقت ؾق وویالو هىوحًؿ  ( هالِؿقا هی116: 1251ویًا ، . )ابىؾايؿ هیب١ؿ ال لبه 

بًابك اِالث وشىؾ و جٍوکیک ؾق آو و وی ( 160 :0 ،1161)هالِؿقا ،یابًؿ.  ؾوث هیِیكوقت به ١٨لیث جام 

لوبه که ج٥ییك ؾق آو به يعى اجّوالی و جوؿقیصی و  ایؿجعلیل يم اٌیاءهكاجب وشىؾ، جىايىث ظكکث قا ؾق ـات 

بوا ظكکوث ال  ٌوئٌىيؿ و لهايی که  ه هیهاؾ   ،بكای ِىقت ب١ؿی ،. هاؾه و ِىقت ٬بلیؾهؿ قغ هیب١ؿ ال لبه 

ال يٝوك  بًوابكایىٌوىيؿ.  جك هی بلکوه کاهول ،قويؿ ٬بلی ال بیى يمی ۀظالحی به ظالث ؾیگك جبؿیل ٌؿ، ظكکث و ٬ى

 ًؿ.هىحو ظكکث  ه و ِىقت با جمام وشىؾ ؾق ویالوهاؾ   ،ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

ّ.ّدالیلّظشکثّدسّشىهش3-1

ّهًذیّ.ّبشهاوّاول>ّغایث3-1-1

اهوا  ،(07: 1 ،1161هالِوؿقا،  ) اووث هًوؿ ٤ایوث ؾاقای وشوىؾ بوؿیهی و ،ال يٝك هالِؿقا ظكکث ؾق ؼاقز

 (116 :1، 1251وویًا،  ابوى. )پوفیكؾ هیقا به ٌوکل کوىو و ٨ىواؾ  هًؿی ظكکث ؾق ٘بی١ث ویًا اِل ٤ایث ابى

آیؿ و ٨ا٠لیث ٨ا٠ل به وشىؾ ٠لث ٠لث ٤ایی ؾق بعد ٠لث و ه١لىل ال ا٬ىام ٠لث جاهه به ظىاب هی همچًیى

 به ي٩وه   ،گكؾؾ. ظكکث ؾق هحعكک ١ؿ به ٤ایث با٠د ؾگكگىيی و ج٥ییك ؾق ٘بی١ث هیكب و ب  ٤ایی بىحگی ؾاقؾ. ٬  

، ؾق ٤یوك ل ؼىاهوؿ بوىؾاهكی ویا ،( په ٠لث ٬كیب ظكکث102: 5، 1173لاؾه،ظىىجصؿؾ و اي٭ٕاء اوث. )

: 1، 1161هالِوؿقا، ) بلکه واکى و ذابوث اووث. ،ال يیىثال، وی  ٌىؾ و وی  اشماء آو ه١ؿوم يمیایى ِىقت 

ظكکوث  په ٘بی١ث بایؿ ٨ا٠ل هباٌوك ،باٌؿ٠اهل ظكکث و هبؿأ ظكکث، ٨ا٠ل هباٌك آو هی ،( ٘بی١ث56-55

ال اووث و ایوى يحیصوه قا بوه هباٌك ظكکث، ووی   ( ٘بی١ث به ٠ًىاو ٨ا٠ل012: 10، 1171شىاؾی آهلی، باٌؿ.)

بوه آو  ٬وائنجابٟ شىهك و  ،ًؿ و ٠كْهىح ال ؼىاهؿ بىؾ. ا٠كاْ هحعكکوی   ،که ٘بی١ث ؾق ٠الن هاؾه ؾيبال ؾاقؾ

آیؿ. اها ( ؾق يهایث شىهك بایؿ هحعكک باٌؿ وگكيه ؾوق یا جىلىل اللم هی027:[جابی]ظکین وبمواقی، ) .اوث

شىهكی  شىهك ه٩اق٪ یا ي٩ه یا ظكکث و یا ٘بی١ث Dال باٌؿ  لیكا ٨ا٠ل ٬كیب ظكکثیؿ وی  چكا ٨ا٠ل ظكکث با

و ؾق  اووث ـاجاا اهكی هصكؾ يیمجىايؿ ٨ا٠ل هباٌك باٌؿ. ي٩ه يمی ٬كاق ؾاقؾ، اوث. شىهك ه٩اق٪ که ٨ى٪ ٘بی١ث

جىايؿ ایى هىئىلیث قا بوه يیم يمی ي٩ه ، بًابكایىظكکث قاه يؿاقؾ به بؿوآو )ي٩ه( ج١ل٫  ۀهصكؾات هگك به واوٙ

ای قا يوؿاقؾ. آو يیم ٬ابلیث پوفیكي چًویى وٜی٩وه باٌؿ که هی الیثث ظكکث ٠یى جّكم و وی  هىی   ٠هؿه بگیكؾ.

 ظكکوث باٌوؿ. جىايؿ ٨ا٠ول هباٌوكهی جًها ٘بی١ث شىهكی که ـاجاا هحعكک و ؾاقای ٘بی١حی ویال اوث،بًابكایى 

اها ج٥ییك یا به يعى کىو و ٨ىواؾ یوا بوه  ،ذابث ٌؿ ،ا٠ل هباٌك ظكکث( اِل ج٥ییك ؾق 001٨: 10 ،1171هماو، )

ي٩ی کىو و ٨ىاؾ بایؿ گ٩ث اوالا ایى يىٞ ال ج٥ییوك، واشوؿ هوید هوؿ٨ی هىقؾ . ؾق اوث ِىقت جؿقیصی و هحّل

جوىاو  هیِىقت ٬بلی و ب١ؿی هید اقجبوا٘ی وشوىؾ يوؿاقؾ. البحوه  هیاوًؿ و هىح چىو اشمای آو ه٩ًّل ،يیىث

گىيوه ٤وایحی اها بكای ِوىق هحبواؾل هوید ،٤ایحی ؾق يٝك گك٨ث ،کًؿها قا بؿل هیشىؾی که ایى ِىقتهىبكای 
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اي آو اللهه ،ِىقت ٬بلی و ب١ؿی یک آو، ٨اِله ٌىؾ هیاو( ذايیاا اگك 43: 1164 )ؾهباٌی، جّىق يیىث. ٬ابل

آیًؿ که ؾيبال هن هیه ب پیىوحه٘ىق بؿوو اجّال و به  ،ذالراا آيات اوث که هاؾه ؾق یک لعٝه بؿوو ِىقت باٌؿ. 

ج٥ییك بایوؿ بوه ٌوکل کوىو و ٨ىواؾ ایى اوث که قوؿ چه ؾق يٝك ها ِعیط به يٝك هیاهكی با٘ل اوث. په آو

ظكکث ؾق ـات ٘بی١ث يهاؾیًوه ٌوؿ و بوه يعوى  ؾق يحیصه( 165: 1 ،1161جؿقیصی و هحّل باٌؿ.) هالِؿقا، 

ٌوىؾ.) ووبمواقی، ٠٭ل ١٨ال و ؾق يهایوث بوه ٬وكب الهوی ؼوحن هوی کاو جاهه ال هیىلی با ِىقت ها ٌكوٞ و به

 (021:[جا بی]

ّ.ّبشهاوّدوم:ّظشکثّجکاهلیّىبایغ3-1-2

بال١٩ل واشؿ ِىقجی و ٨ا٬ؿ ِىقت ؾیگك که بال٭ىه ال ظكکث به ١٨لیوث  ئٌىؾ که ٌظكکث ؾق شایی هع٭٫ هی

قوؾ و ؾق آو هحصوؿؾ ي٭ُ به کمال هی اي الؾق ظكکث جکاهلی ئ( ٘بی١ث 31ٌ: 1153لاؾه،  ظىى قوؿ. )هی

) هماو( لیكا جمام ا١٨الی که ؾق ٘بی١ث چوه کلوی  باٌؿ. هیاها ظ٭ی٭ث و ٌؽّیث آو هع٩ىٚ  اوث، و هحّكم

٘بی١وی قا هلکوىت ا٠لوی  ءگیكؾ ٤یك ال ؼیك و ِالض يیىث. او ه٭ّؿ يهایی ظكکات اٌیاو چه شمئی ايصام هی

-( ؾق ٠الن شىمايی، اشىام به یکؿیگك جبؿیل هی35: 1153لاؾه، ىىظ 160D: 0 ،1161ؾايؿ.) هالِؿقا، هی

جبؿل شماؾ به يبات و يبات به ظیىاو. ویك ظكکث ؾق آو اوحکمالی اوث اها ٨ا٠لی که جعوىل ؾق آو  هايًؿD ٌىيؿ

ايؿ کوه ؾق ظكکوث اووحکمالی لیكا کی٩یات هماشیه ال ا٠كاْ جٍکیل ٌؿه Dکی٩یث هماشیه يیىث ،ٌىؾایصاؾ هی

چىو بؿوو ج٥ییك ؾق هاؾه هید شىومی  ،جىايؿ ٠اهل ههن ؾق ٨ا٠لیث آو باٌؿً چًؿايی يؿاقؾ. هیىلی يیم يمیي٭

ؾاقای ٘بی١ث هعّله يیىث و هوك چیومی  ٌئجىايؿ ال ِىقجی به ِىقت ؾیگك جبؿیل ٌىؾ. ؾق ایى ظالث يمی

اهوا  (161:0، 1161) هالِؿقا،  جىايؿ هاؾه بكای ِىقت ب١ؿی ٬كاق گیكؾ.که ؾاقای ٘بی١ث هعّله يباٌؿ، يمی

به یکؿیگك ي٭ً ٨ا٠ل ؾاٌحه باٌؿ و ؾق ایى ٨كآیًؿ بوه ٌوكٖ جكکیوب،  ءجىايؿ ؾق جبؿل اٌیاهی ءِىقت يى٠یه اٌیا

 هىح١ؿ ٬بىل ِىقت هكکب ه١ؿيی و يباجی و ظیىايی يیىوث. ،لفا ٠ًّك ه٩ًكؾD ؿيؿ به یکؿیگك جبؿل ٌىًجىايهی

ٌاو به ٔؿ و هبایى ؼىؾ هحمایل يیىوحًؿ. ؾق وویك ظكکوث بی١ی ؾق جبؿالت٘ اٌیاء( ال ٘ك٦ ؾیگك 35 :) هماو

٨ا٠لی ٘بی١ی که  ۀجىايؿ به هكاظل ب١ؿی بكوؿ. بًابكایى ٬ىيمی ،بكای يیل به کمال جا هكاظل ٬بلی قا ٘ی يکًؿ ٌئ
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ًؿ بوه هىوح هحصوؿؾ که ـاجاا ء بایؿ هحصؿؾ بالفات باٌؿ. په شىهك ٘بی١ی اٌیا ؾاقؾ،ي٭ً ٨ا٠ل هباٌك ظكکث قا 

 (35: 1153لاؾه،ًؿ.) ظىىباٌ هی وىی هلکىت ا٠لی ؾق ظكکث

ّ.ّجؼشیفّغایث4

که ٨ا٠ل به وىی آو هحىشه اوث یا چیمی کوه هحعوكک آو  باٌؿ هیبه ه١ًای ه٭ّؿD هٙلىب و یا جمام چیمی ٤ایث 

 چوه آوؾق ج١كی٧ ؾیگوك ٤ایوث ٠بواقت اووث ال ( 165-161: 1141کًؿ. )٘با٘بایی، هعمؿظىیى،  قا ٘لب هی

ٌىؾ. یکی ال ا٬ىام ٠لوث جاهوه، ٠لوث ٤وایی  ٌىؾ و یا کمال وشىؾی که ١٨ل بك آو هحكجب هی ظكکث به آو ؼحن هی

اووباب اووث و ال لعواٚ وشوىؾی  ۀاوث که ٨ا٠لیث ٨ا٠ل، به آو بىحگی ؾاقؾ. ٤ایث ال لعاٚ ـهًی ه٭ؿم بك همو

ؿ و ٌوئ ال ًکًؿ کوه ؾاقای اشوما باٌو ىقی ه١ًا پیؿا هی(. ٤ایث ؾق اه106: [جا بی]ویًا،  )ابىباٌؿ.  هیؼك ال آيها أهح

٤ایث بوا ١٨ول یکوی ؾق آو ج١الی که  ا١٨ال باقی هايًؿ ،گكؾؾ هیالجكکیب ٌؿه باٌؿ. ٤ایث گاهی به ؼىؾ ٨ا٠ل ب هاآي

 ٬واؾق و ج١الی به ه١ًای ي٭ُ يیىث که با ا١٨الً بوه ه٭ّوؿ بكووؿ بلکوه چوىو ٠والن و البحه ٤ایث ؾق باقی ،اوث

گاهی ال ٨ا٠ل شؿا اوث اها ؼاقز ال آو يیىوث هايًوؿ  باٌؿ. ظکیمايه هی ،ٌىؾ ث هك چه ال او ِاؾق هیظکین او

هايًوؿ ا١٨والی کوه ال ٨ا٠ول بوكای  ،ايصام ١٨لی بكای ٌاؾهايی ؼىؾ و گاهی ٤ایث ال ١٨ل هصوما و بوكای ٤یوك اووث

ـات هًؿی و ؼًٍىؾی ؾیگكی ِاؾق هی قٔایث ـات يیىوث اوث ٌىؾ. بًابكایى ٤ایث یا ٠یى  ؾق ظالوث   Dو یا ٠یى 

هًوؿی ؾق ٬لموكو ٘بی١وث و  ( ٤ایوث051: 0، 1161ؾوم، یا ٬ائن به ٨ا٠ل اوث و یا ٬ائن به آو يیىث. ) هالِوؿقا، 

 هصكؾات ؼاقز اوث. ۀال ظىل کًؿ و يیل به کمال ه١ًا پیؿا هی ٨٭ك وشىؾی و ۀواوٙ ه٠الن هاؾه ،ب

ّظشکثّباّغایثّۀ.ّسابي1-4

 هیواوٌىؾ. ١٨لیث يىبث  هًحهی، جٍکیل هی -ظكکث -قوؾ وه ٔل١ی ٬ىه ىه به ومث ١٨لیث هیکه ٌئ ال ٬ لهايی 

لیوكا  Dل يیىحًؿئ٨ا٠ل و ٤ایث، اقجباٖ ٔكوقی ٬ا و ١٨ل هیاوٌىؾ. ب١ٕی  جعلیل هی گىيه٨ا٠ل و ٤ایث اوث که ؾو 

( 057: 0، 1161ؿقا، به ١٨لً، ٌو١ىق و اقاؾه ؾاٌوحه باٌوؿ. )هالِويىبث ٌىؾ که ٨ا٠ل  ٤ایث ؾق شایی ٘كض هی

اها هىشىؾات ٘بی١ی ال شماؾات و يباجات و ظیىايوات  ،که ؾاقای اؾقاک و اقاؾه باًٌؿگیكؾ  كا ؾقبكهیبًابكایى ٤ایث ه

٤ایث و ١٨ل اقجباٖ ٔكوقی وشىؾ يؿاقؾ. ؾلیل ؾیگك ایى گكوه آو اووث کوه ؾق  هیاولیكا D ال ٬لمكو آو ؼاقز هىحًؿ
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اج٩وا٪ ِواؾق  -٬ّؿ ٔكوقی -ظكکات شما٨یه هايًؿاؾه هىحًؿ، ب١ٕی هىا٬ٟ ا١٨الی هایی که واشؿ اؾقاک و اق ٨ا٠ل

ای  يمىؾ. ؾق ه٭ابل، يٝكیه قبٗ ٔكوقی بك٬كاق ،٤ایث و ٨ا٠ل -١٨ل هیاوجىاو  . بًابكایى يمیيؿاقيؿٌىؾ که ٤ایث  هی

ووه  هیواواووث کوه اگوك  . اوحؿالل ایى گكوه آوؾايؿ بك٬كاق هی١٨ل، ٨ا٠ل، ٤ایث قبٗ ٔكوقی  هیاووشىؾ ؾاقؾ که 

قبٗ ٔكوقی بك٬كاق يباٌؿ، بایؿ بك اوان اج٩ا٪ ا١٨ال ِاؾق ٌىيؿ که چًؿ هعوفوق قا بوه  ،٤ایث -٨ا٠ل -ٔلٟ ١٨ل

چىو گاهی هىوث  ،ٌىؾ آیًؿه اقجباٖ بك٬كاق يمی و گفٌحه هیاوب:  Dپیىيؿؾ ال٧: هید ١٨لی به و٬ىٞ يمی: ؾيبال ؾاقؾ

 آیوؿ. ٠وؿم اج٩ا٪ و ٤ایث، ج١اقْ بوه وشوىؾ هی هیاوؾق يحیصه  ٨Dا٠ل اوث٨ا٬ؿ  ،و گاهی يیىث. ال ایى شهث ٌئ

ه٭وكا٘یه بوه  ـی هايًوؿ یٌوىؾ. هح٩کكیًو و به هكز و هكز هًصوك هی بىؾه ٠لث ٤ایی ؾلیل ي٩ی ٠لث ٨ا٠لی وشىؾ

هوای   اهوا بوه ٌوکل کوه ؾاقای ٘بوایٟ هٍوابه ؿؾايو هایی هوی ٠الن قا اجن ۀؾهًؿ ٠ًاِك جٍکیلاو يؿ. باوق ؾاق جّاؾ٦

اهوا يباجوات و  ،ال ایى شهث وشىؾ ٠الن بك اوان اج٩ا٪ اووث باًٌؿ. هیؾق ظال ظكکث  پیىوحهًؿ که هىحهؽحل٧ 

٘بی١ث قا بوك  ۀگیكی ٠ًاِك اولی ( ايباـ ا٬له ٌکل153: 1173. )ٌك٦ ؼكاوايی، هىحًؿظیىايات ؼاقز ال اج٩ا٪ 

که ِالظیث ب٭ای يىل قا ؾاقاوث. ) کاپلىوحىو،  ای ؾايىث اها اشحماٞ آو قا هصمى٠ه کكؾ، جعلیل هیاوان اج٩ا٪ 

 (153: 1173() ٌك٦ ؼكاوايی، 56: 1، 1153

ّهًذیّهًىهّبهّادساکّوّاسادهّغایثّۀ.ّدالیلّهالفذساّبشّسدّيظشی5

 Dجىايؿ واشؿ ٤ایث باٌوؿ ١ٌىق و اقاؾه اوحؿالل کكؾيؿ که ٘بی١ث يمی ؾاقایهًؿی ؾق هىشىؾات  ٬ائلیى به ٤ایث 

٘بی١وث  بًوابكایى ،٤ایث يوؿاقؾ ،ای ١ٌىق و اقاؾه يیىث. هك چیمی که ؾاقای ١ٌىق و اقاؾه يباٌؿی١ث ؾاقبلیكا ٘

هًوؿی و  هؿ٦ هیواوکًوؿ. او جواللم  قا ابٙوال هی آيهوا٤ایث يؿاقؾ. هالِؿقا با ؾو قوي جصكبی و ٠٭لی، بكهاو 

وی  ( ٔومًاا 057: 0، 1161)همواو،  ٌواو وشوىؾ يوؿاقؾ. هیواولیكا هوید يىوبحی  Dاؾقاک و اقاؾه قا ٬بىل يؿاقؾ

 هًوؿ و ؾق يحیصوه ٤ایثبوىؾه ؾاقای اؾقاک  ،پوه ٘بی١وث ،يوؿؾاق کًؿ جمام هىشىؾات ٘بی١ث ١ٌىق اوحؿالل هی

هًؿی ١ٌىق و اقاؾه يیىوث و ال ٘وك٦  ٤ایث ۀکًؿ که الله اوحؿالل هی وىییال هالِؿقا ( 057: اوث. )هماو

هوالک ،الل اول او ایى اوث که ؾق ایوى جعلیول، ايىواو ٘بی١ث واشؿ ٠لن اوث. اوحؿکه آوقؾ  ؾیگك، بكهاو هی

ؾق ب١ٕوی  هًؿی يیىث. ذايیواا  هیماو ٤ایث ،که ايىاو هًؿی ج١كی٧ ٌؿ ؾق ظالی ٤ایث ،٬كاق گك٨ث و بك هبًای آو
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هايًؿ وؽًكايی اگك بؽىاهؿ قوی جوک جوک  ،ؾهؿ هل ا١٨الی قا ايصام هیأهىا٬ٟ ايىاو ؾاقای ١ٌىق و اقاؾه بؿوو ج

ال  ،٨کك کًوؿ ًقوی جمام ظكکات و وکًاج ی که اگكگك ٌىؾ یا ١ًِث کًؿ، وؽًكايی ؾچاق و٩٬ه هی کلمات ٨کك

 .يؽىاهوؿ بوىؾ٬اؾق به يىاؼحى هىوی٭ی  يمایؿ،ها ج١م٫  قوی جک جک يثچًايچه ای که  هايؿ یا يىاليؿه کاق بال هی

 (057هماو: )

٤ایث  هیاوًؿ و ؾق ٘بی١ث هىح ؾاقای هؿ٦ ،ا٨حؿ که ؾق ٘بی١ث اج٩ا٪ هی یه١ح٭ؿ اوث جمام ا١٨ال هالِؿقا

الٍی هوالن یصوب   ه اوث:ه١لىل گ٩حه ٌؿ ٠لث و بعد ٘ىقی که ؾق هماو ،قبٗ  ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ ،و ٨ا٠ل

ٌوىؾ جوا ٨ا٠ول ؾاقای ٤ایوث  ؾق ٠لث ٤ایی يیم گ٩حه هی (.ٌىؾ ایصاؾ يمی ،جا به ظؿ وشىب يكوؿ ٌئ)لن یىشؿ 

١٨ل بوؿوو ٤ایوث يیوم  ،٘ىق که ١٨ل بؿوو ٨ا٠ل هعال اوث لیكا هماوكؾؾD گ يمی هید ١٨لی ال او ِاؾق ،يباٌؿ

ای ؾق هاوقا ءآو وشوىؾ ؾاقؾ. اگوك ٨ا٠ول يىوبث بوه  ايگیمه ،ٌىؾ باٌؿ. هك ١٨لی که ؾق ٘بی١ث وا٬ٟ هی همحًٟ هی

باٌوؿ،  جع٭و٫ ٬ابول اوهك ايحؽابی بكای  ٘ىقی که بهِىق بكای ٨ا٠ل همکى باٌؿ  جمام وبىؾه الىىیه   ١٨لً ٠لی

، ؾق ٌوىؾ هع٭٫ يمی ،هايؿه و جا لهايی که یکی بك ؾیگك جكشیط پیؿا يکًؿ ١٨ل ؾق ظؿ اهکاو با٬ی  ،ؾق ایى ظالث

وا یالا C :ايوؿ ا١٨وال الهوی گ٩حه ۀآیؿ. هحکلمویى ؾقبواق جكشیط بالهكشٟ اللم هی ٤یك ایى ِىقت ما  ل  ٠ا ول  یْىوأا  ١٩ْBا

و ٨ا٠ول ٠ویى کموال  بىؾه ىال کكؾ. ٤ایث و ١٨ل ؼؿاويؿ یکیئیؿ ويبا ،ؾهؿ هك آيچه ؼؿا ايصام هیال ( ;:/ايبیا )

( اهوا ?:;: :، ;@;9هًؿی بكای ق٨ٟ ي٭ُ و يیل به کمال اوث. )هالِوؿقا، ٤ایث ،های يا٬ُ ؾق ٨ا٠ل. اوث

ٌىؾ. بًابكایى چوه بوه ٠ًوىاو هصموىٞ و چوه بوه ٠ًوىاو  ا١٨ال ال او ِاؾق هی ،ؾق واشب، چىو ٠الن هٙل٫ اوث

 یًؿ و اشما ایى هصمى٠ه يیوم هوك کوؿام ٤وایحهىح یث اوث. کل ٠الن به وىی ٤ایث ؾق ظكکثواشؿ ٤ا ،شمیٟ

 همکى اوث ٠لث ٤ایی يؿاٌحه باٌؿ. ٤ایث ؾاقؾ،هك هىشىؾی اگكچه او ه١ح٭ؿ اوث  ؾاقيؿ. ؼاَ

ّ.ّػلثّغاییّهىشىداتّىبیؼیّبشّهبًایّظشکثّشىهشی5-1

٘ىق کوه ؾق ٠لوث ٨وا٠لی،  ( همواو072: هماواوث. ) ٬ائل٤ایث و ١٨ل و ٨ا٠ل اقجباٖ ٔكوقی  هیاوهالِؿقا 

وگكيه هید ١٨لی ال ٨ا٠ول ِواؾق باٌؿ،  هیؾق ٠لث ٤ایی يیم هك ١٨لی ؾاقای ٤ایث ، آیؿ وشىؾ هی ه١٨ل ال ٨ا٠ل ب

 ،کًوؿ ایى هٙلب قا با جصكبه و بكهاو اذبات هیهالِؿقا  .ٌىؾ. هك ٨ا٠لی ؾاقای ٤ایحی ه٭ّىؾ بالفات اوث يمی
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به ٘ىق ٘بی١ی بوكای شوفب هوىاؾ ٤وفایی ؾق ؾل ؼواک ي٩وىـ  ۀ آوقیٍ ،ٌىؾ ؼحی ؾق با٢ ٤كن هیو٬حی ؾق هرالا 

ؾاللوث ؾاقؾ کوه ٘بی١وث  ، جمام ایًها بكآوٌىيؿ هحىشه يىق ؼىقٌیؿ هی کًؿ و ٌاغ و بكگ بكای ٠مل ٨حىوًحم هی

 ؾاقای ٤ایث اوث.)هماو(

الىوىیه يیىوحًؿ.  های همکى، ٠لوی یثبا اذبات هیىلی، قوٌى ٌؿ که هىشىؾات ٘بی١ی يىبث به شمیٟ ١٨ل

گًوگ و هوبهن  ،يىبث ٬ىا بوه ١٨لیوث ال وىی ؾیگك٬ىای ٘بی١ث يىبث به جمام ِىقهای همکى یکىاو يیىث. 

١٨لیوث ی لیكا ٘بی١وث ؾق يهواؾ ؼوىؾ ا٬حٕوا باٌؿD میهای همکى، بال١٩ل ي يیىث. يىبث ٬ىه به ١٨ل و ِىقت

لیوكا  Dٌىؾ يه چیم ؾیگك ؾايه به ؼىٌه گًؿم جبؿیل هی، گیكؾ ق هیگًؿم ؾق ؾل ؼاک ٬كا ۀؼاَ ؾاقؾ. لهايی که ؾاي

کوه قبوٗ -ا٬حٕوای ٘بی١وث  ۀکًؿ جا به ١٨لیث ؼاَ جبؿیل ٌوىؾ. قابٙو ِىقت ه١یى قا جعكیک هی ،٨ا٠لهۀ ٬ى

بلکوه ؾق يهواؾ آو ٬وكاق ؾاقؾ و  ،يیىوثهن هىشىؾ و ه١ؿوم يیىث و قبٗ ؼاقز ال ٘بی١ث  هیاو  -وشىؾی اوث

يمؾ او  و به ٌکل بال٭ىه وشىؾ ؾاقؾ ٌئٌىؾ. په ؾقوو ٘بی١ث  يیىث و گكيه جعّیل ظاِل هیِىقت بال١٩ل 

ن اوث و ٠لن بوه ٠لون يوؿاقؾ. بوا ایوى ؾايؿ که ٠ال   اها يمی ،گ٩حه ٌؿه ٠لن هماو ظٕىق اوث ظأك اوث. ٬بالا 

گواه  ،اقيوؿٌىؾ که هىشىؾات ٘بی١ی ٨ا٬ؿ ١ٌىق و اقاؾه يیىحًؿ و به ١٨ل ؼوىؾ ٠لون ؾ بیاو، قوٌى هی اهوا ال آو آ

 (172: 7، 1172شىاؾی آهلی، D 065: 0، 161يیىحًؿ. ) هالِؿقا، 

ّهًذیّ.ّاهکاوّفمشیّبشایّاذباتّغایث5-3

که ال ووًػ وشوىؾ اوث اهکاو ٨٭كی  . یکی ال آيهاه اوثاوالهی ه١ايی هؽحل٩ی بكای اهکاو بیاو ٌؿۀ ؾق ٨لى٩
ًؿ. ٬وىام ه١لوىل بوه وشوىؾ ٠لوث اووث و بویى هىوحبٗ به واشب الك الله، ٠یى به ایى ه١ًا که ها وىی باٌؿ، هی

ًؿ و ج٥ییوك ؾق ـات هىح  ج١الی قبٗ ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ. همکًات ؾق وشىؾٌاو به ٤ًی وابىحه الله و باقی هاوىی
 ٠،1141الهوه ٘با٘بواییD 156: 1، 1161هىشىؾات ٘بی١ی بكای يیل به کمال و ق٨ٟ ي٭ُ اوث. )هالِوؿقا، 

٤ایث هىشىؾ ٨٭یك اوث. ؾق ج٭ىین وشىؾ گ٩حه ٌؿ، وشىؾ یا هىوح٭ل یوا  ،ؾاللث ؾاقؾ که واشبایًها بكآو ( 26:
ي٩ىوه ل٩ًىوه و  وشوىؾ ٨وی ،٬ىام هىشىؾات قابٗ و قابٙی به وشىؾ هىح٭ل اوث. واشوب اوث و قابٗ و یا قابٙی

ؼوىؾ اووح٭اللی  لیوكا هىشوىؾات قابوٗ و قابٙوی ال Dکه  هىشىؾات ل٥یكه به او جىشه ؾاقيؿاوث هىشىؾ هىح٭لی 
بًوابكایى وشوىؾ  (15-11: 1141ٌاو به وشىؾ هىح٭ل اووث. ) ٠الهوه ٘با٘بوایی،  يؿاقيؿ و جمام جىشه و ٤ایث
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٤ایث وشىؾ قابٙی، وشوىؾ هىوح٭ل اووث. ال ٘ك٨وی قو  ال ایى Dًؿهىحالكبٗ به وشىؾ هىح٭ل  قابٗ و قابٙی ٠یى
ٌوىؾ. ٘لوب بوؿوو  ایوث آو هعىوىب هیؼىاهؿ کوه ٤ هك ٘لبی، هٙلىب هیو ٘لب اوث  ،گ٩حه ٌؿ، ظكکث

 هٙلىب و وشىؾ قابٗ بؿوو هىح٭ل و وشىؾ ٨٭یك بؿوو ٤ًی، ه١ًا يؿاقؾ.

ّهًذیّظشکثّوّغایثّهیاو.ّاسجباه5-4ّ

چوىو  باٌؿ، هیاقجباٖ ٔكوقی بك٬كاق  ،ظكکث و هًحهی هیاو .اوث یث٬ىه به ١٨ل قویؿوبكای  ای وویله ،ظكکث
جا به ٠٭ل ؼوحن ٌوىؾ. بوكای هوك  هحّىق اوث كای هك ٤ایحی ٤ایث ؾیگكهك ظكکحی بالٙبٟ ؾاقای هؿ٦ اوث و ب

،  ؼل٭وه ذون هوؿی ٌوئ٫ٍ٠ ٤كیمی به ه١ٍى٪ اوث جا بوه ؾاقال٭وكاق بكووؿ و قبًوا الوفی ا٠ٙوی کول  ،يا٬ّی
 (35/)٘ه وسه آيها قا هؿایث کكؾ.، پكوقؾگاقی که به هكچیمی وشىؾ ٠ٙا يمىؾ

 :جىاو گ٩ث بك اوان آو هیو  ٌىؾ به ؼیك يهایی هًحهی هیبك هبًای ظكکث شىهكی، هك ظكکحی  بًابكایى

 .ظكکث ؾق جمام ٘بی١ث شكیاو ؾاقؾ 

 .ظكکث ؾاقای شهث و ٤ایث اوث 

 .کل ظكکات ٘بی١ی به وىی ٤ایث ؾق ظكکث هىحًؿ 

 هًؿی، اؾقاک و اقاؾه يیىث. هالک ٤ایث 

 ٨ا٠ل قبٗ ٔكوقی ظاکن اوث. –٤ایث –١٨ل هیاو 

 ٌىؾ. یصاؾ ١٨ل هع٭٫ يمیبؿوو ٤ایث، ٨ا٠لیث ٨ا٠ل ؾق ا 

 ٌىؾ. جك هی قوؾ بلکه کاهل ظكکات ؾق شىهك، په ال يیل به کمال ال بیى يمی 

 ٬ّؿ ٔكوقی ؾق شایگاه ؼىؾ ؾاقای ٤ایث هىحًؿ. -شما٨یه -جمام ظكکات، اج٩ا٬یه 

ّپىیؾیّوایحهذّۀدسّفلغفّّ.ّغایث6

ه بیٍحك بوه ٠ًوىاو ٨یلىوى٦ ٠لون و ؾاو و ٨یلىى٦ ايگلیىی،ک ( قیأی1725-1641) =آل٩كت، يىقخ و وایحهؿ
. او يموىؾه١اِك ایصواؾ  ۀپىیٍی اوث که جعىلی ؾق ٨لى٩ يٝكیۀ( هبؿٞ S.E.Pٌىؾ. ) ه٫ًٙ قیأی ًٌاؼحه هی

او،  يٝكیوۀؾگكگوىيی اووث. ؾق  ،چه وا١٬یث ؾاقؾ آوبكایى اوان، ه١ح٭ؿ اوث  و ؾايؿ ٘بی١ث قا ؾق ِیكوقت هی
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 قا يٝموی وی قا جعلیل يمىؾDهبايی ٨کكی ابحؿا او، بایؿ  ۀًؿی ؾق ٨لى٩ه وکىو شایگاهی يؿاقؾ. بكای جبیى ٤ایث
هًؿی قا ال آو اوحًباٖ يمىؾ.  بحىاو ٤ایثب١ؿ و ي٭ً ؼؿاويؿ قا هٍؽُ يمىؾ جا  ، جبییى کكؾآو ظاکن اوث بكکه 

گواه  ، آوؾهوؿ ی هٍوؽُ قغ هیاگك ذابث ٌىؾ ظكکث ؾق ٘بی١ث بك اوان يٝمی ؼواَ و بوه وومث ه٭ّوؿ
 ،لیوكا ٘بی١وث Dهًؿی قا ال آو ٨همیؿ. ٘بی١حی کوه هوىقؾ جىشوه او اووث، بكهبًوای پوىیً اووث ٤ایثجىاو  هی

ؾهباٌی،  گكؾؾ ) ایى اقجبا٘ات هًٝىق هی ۀلهیًۀ ؾهًؿ ای ال اقجبا٘ات هىشىؾاجی اوث که به ٠ًىاو ٌکل هصمى٠ه
کكؾيوی ج١بیوك ٌوؿ.  لموهؾیوؿيی و ٌوًیؿيی،  -هحموایم -وا٬ٟ ۀ( و چیمی اوث که با اجکا به جصكب124: 1164

جىاو گ٩ث ظكکث ؾق ٘بی١ث، کوه  ( با جىشه به ج١اقی٩ی که ال ٘بی١ث به ٠مل آهؿه، آیا هی134: 1157وایحهؿ،  )
هًؿ اوث یا بؿوو شهث و ٤ایث، باقی بوه هوك شهوث ؾق  ٤ایث و شهث ؾاق ،ؾهؿ اوان جئىقی او قا جٍکیل هی

 .جعلیل گكؾؾ وایحهؿ٨لى٩ۀ هبايی  و ىلبایؿ اِ ایى وئىال  بكای پاوػ به باٌؿ هیيىواو 

ّپىیؼّّ>افلّاول.6-1ّ

ِویكوقت چیوم ؾیگوكی  . هىوحی ٤یوك الباٌوؿ هی٬ابل اي٩کاک  ٤یك ٘بی١ث ؾق پىیً اوث به ٘ىقی که ال آو،

هماو پىیً اوث  ،( ظكکث ؾق ویىحن ٨لى٩ی او ـاجی هىشىؾ اوث. وا١٬یثWhitehead, 1979: 23) يیىث
 گوكؾؾ. هی هىشوىؾات ابوؿی و ه١اؾل باٌؿ. هىشىؾ بىؾو ٌاهل هىشىؾات وا١٬وی <هىشىؾ هايًؿهایی  که با واژه

( بووه يٝووك او ٠ًاِووك Whitehead, 1979: 32ٌووىؾ. ) اؾقاک همبىووحگی ؾقويووی و ِووىق ـهًووی ٬ٕووایا هی

ه٭كا٘یه و هىياؾهای الیب يیحه يیىث، بلکه  های ـی ٘بی١ث، شىهك و ٠كْ اقوٙىیی و یا اجن ۀؾهًؿ جٍکیل
 ,S.E.P (Whiteheadؾهوؿ.  اوث کوه وا١٬یوث شهواو ٘بی١وث قا جٍوکیل هی ?به يام هى١٬یث وا١٬ی ٠ًىايی

کوه هوید چیوم ؾق ٘بی١وث  ؾق آو ٬ابل جّىق يیىث. ایى ءؾايؿ که ؼال ( او ٘بی١ث قا ٠یى ظكکث هی18 :1979

) همواو،  .ٌوًؿبا هیؾق پوىیً  پیىووحهکه  ههای وا١٬ی جٍکیل ٌؿ لیكا ٘بی١ث ال هى١٬یث Dيباٌؿ، هعال اوث

اقجباٖ هح٭ابل آو بىؾ، ؾق ٠لن شؿیوؿ ظوف٦ ٌوؿ. بًوابكایى کول  ۀ( جّىق ٨ٕای ؼالی که جًها وویل13 :1757

 اٌویاء( ال يٝك او ظكکوث، ِو٩ث 144: 1157) وایحهؿ، . ٘بی١ث، یک هیؿاو يیكو اوث و یا یک هیؿاو ١٨الیث

چوه  بلکوه آو ،ها يیىث هىلکىلو ها  ال اجن هكکب ،پىیٍی، ٘بی١ث ۀهحعكک يیىث، بلکه ٠یى آو اوث. ؾق ٨لى٩

او وا١٬یوث ؾاقؾ، ظكکوث و  ۀ. پوه آيچوه ؾق ٨لىو٩باٌؿ هیآيها  هیاوپىیً و قوابٗ  ،ؾهؿ ٘بی١ث قا جٍکیل هی
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

ؾق  اٌویاءذك أو ج جأذیكپىیٍی، جعىالت و٬ایٟ ٌاهل اج٩ا٬اجی اوث که ال قوابٗ و  ۀآيهاوث. ؾق ٨لى٩ هیاوقوابٗ 

 ،گیاهواو ،اشىوام ،هوا هىلکىل،ها ٘بی١وث ا٠ون ال اجن ۀؾهًؿ . بًابكایى ٠ًاِك جٍکیلاوثه وشىؾ آهؿ ه٘بی١ث ب

، اهوىق  آو هیواو. پوىیً و قوابوٗ باًٌؿ هیؾق ویالو  پیىوحههای وا١٬ی هىحًؿ که  ها هى١٬یث ظیىايات و ايىاو

ؾق ـات ؼوىؾ اٌوًؿ کوه ب هیظ٭ی٭ی هىحًؿ که ؾق یک لعٝه آقام و ٬كاق يؿاقيؿ. جمام قوابٗ ؾقويی، اهىق وا١٬وی 

 (Whitehead, 1979: 177) ؾاقؾ. پیٍك٨ث ؼال٪، ؾاللحی ؾق بك ۀهح٥یك و هحعىل هىحًؿ. هك جع٭٭ی ؾق لهیً

٠ًاِوك آو اووث کوه ؾق ِویكوقت  هیواوها و قوابوٗ  او ج١كی٧ ٌؿه هحٍوکل ال يىوبث يٝكیۀای که ؾق  ٌبکه

ظكکث ؾق ٘بی١وث  ۀبه واوٙآيها  قا که ياهىن ؼل٭ث ٌىيؿ  هىحًؿ. پىیً ؾق ٠الن هاؾه ٌاهل ١٨ل و اي١٩االجی هی

. هك یک ال ظكکات ٘بی١ی، ظاکی ال واظوؿهای ٘بی١وی ظ٭وای٫ جواقیؽی اووث. لوفا جئوىقی ه اوثوشىؾ آوقؾ هب

( با ایى بیاو قوٌى ;11: 1164، گیكؾ. )ؾهباٌی وایحهؿ ،هؽحُ به ٠الن ٘بی١ث يیىث بلکه قیأیات قا ؾق بك هی

 ها بىشىؾ آهؿ. چه وا١٬یث ؾاقؾ ظكکث اوث و  ٘بی١ث ظكکث و قوابٗ بیى آو ث. آوٌؿ ٘بی١ث ؾق ظكکث او

ّعیغحمیّهشجبوّباّهنّۀؽبکّ>افلّدوم.6-2ّ

اشوما چگىيوه اووث و  هیاوقوابٗ  ، بایؿ ؾیؿظكکث و پىیً اوث ،چه وا١٬یث ؾاقؾ ال آو که قوٌى ٌؿ، آو په 

بلکه جمام اشما هايًوؿ  ،م هىح٭ل ال چیم ؾیگك يیىثچیید وایحهؿ، ه يٝكیۀآيها بك٬كاق اوث  ؾق  هیاوچه جًاوبی 

اشوما  قو ال ایوى Dهح٭ابول ؾاقيوؿ جوأذیك ،کًًؿ که بك یکؿیگك و بوك کول ویىحمی و ؾق هن جًیؿه ٠مل هی ۀیک ٌبک

اها هیوماو اذكگوفاقی هح٩واوت  ،٘بی١ث ؾق یکؿیگك اذك ؾاقيؿ ۀ٘بی١ث، هصما ال یکؿیگك يیىحًؿ. هصمى٠ ۀهحٍکل

اها هیماو اذكگفاقی، بىحگی به ٌكایٗ و ٬وؿقت  ،گیكؾ قا اهكی هىلن ٨كْ هی جأذیك( او اِل Ibid: 170اوث. )

هاؾی که ؾق اقجباٖ با هن هىحًؿD ؾق یکوؿیگك  اٌیاء٘ىق که قوابٗ ٘بی١ث  آو ؾاقؾ. بایؿ اـ٠او يمىؾ هماو یاشما

 ،ویىوحمی ظواکن اووث ۀای که ؾق ٌوبک ٙهلیكا قاب Dگفاقيؿ يیم ؾق ٘بی١ث اذك هی هكجبٗ اٌیاءگفاقيؿ،  هی جأذیك

ظ٭ی٭وی و هٍوؽُ  ،هىٔىٞ اقجباٖ، جٍؽُ ؾاقيوؿ اٌیاءبلکه به هماو ايؿاله که  کلی و هبهن يیىث، ای قابٙه

بًوابكایى اشوما ٘بی١وث، یوک  (Ibid: 279) ظ٭ی٭وث اووث. ۀؾهًوؿ اوث. ه٩هىم ايؿقاز ٠لث ؾق ه١لىل يٍاو

هکواو  ،ايوؿ. ٘بی١وث وشوىؾ آوقؾه هکه ویىحمی ؾق هن جًیؿه قا بوهصمى٠ه کاهل هكجبٗ به هن هىحًؿ، که یک ٌب
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 (Ibid: 170کًؿ. ) ٌاو ج٥ییك هی هیاوقوابٗ  و ها ، ١٨الیثاٌیاءظٕىق قوابٗ هح٭ابل ١٨الیث آيها اوث که جمام 

 های ای ال ش١بوه یوک ظوىله یوا يمىيوه هايًؿو یا  يیىثاو  اشما ٘بی١ث هايًؿ یک جیپ يٝاهی ؾاقای يٝن  به يٝك

بوه  آو کواهالا  ء بلکه شهاو چىو ظ٭ی٭ی اوث که اشوما هیاو آيها بك٬كاق يبایؿ،ای يیىث که اقجباٖ چًؿايی  ٌیٍه

 (Ibid: 110ًؿ. )باٌ هی  ه و ؾق ظال پىیًحهن وابى

ّپىیاییّ>افلّعىم.6-3ّ

و ؾق هون  هوكجبٗ بوه هون ای ٘بی١ث ؾق ویالو اوث و اشمای آو هصمى٠وه٘ىق که گ٩حین ؾق يٝكیۀ وایحهؿ،  هماو

سیسنمی، ۀگوید:این ضن  ؾق ایى اِل هیظال وی هح٭ابل ؾاقيؿ.  جأذیكيؿ که ؾق یکؿیگك ا هقا جٍکیل ؾاؾ  جًیؿه

 ۀپوه ٨لىو٩گنردد لحنا ی،ط یعتاستوفردیتاجنساۀاساشاولی پویص اوۀپویاوزندهاست.درفلسف

شاو يیىوث، بلکوه ليوؿه و ؾاقای  بیه یک ؾوحگاه بیيگكي او به ٘بی١ث، ٌ . بًابكایىظّىل اوث اقگايیىن ٬ابل

جىايوایی ؼوىؾ، اذوك  ۀپفیكيوؿ و بوه ايوؿال ؾق هك ه٭١ٙوی، هىشوىؾات ال ه٭واٟ٘ ؾیگوك اذوك هی باٌؿ و  هیظیات 

 ،٘بی١ث ا٠ن ال الکحكوو ءؾق ٠یى ظال که اشما (141 :1152باقبىق، Whitehead, 1979: 177 D) گفاقيؿ. هی

يیم ها آيۀ هصمى٠ ،ايىاو به ٘ىق هصما ؾاقای ظیات هىحًؿ و ظیىاو ،يباجات ،شماؾات ،پكوجىو، يىجكوو، هىلکىل

اقگايیىون، آو اووث کوه  ۀًٌاووی ؾق ٨لىو٩ ه٭ّؿ يهایی شهاو قو ال ایىيؿ ليؿه اوث. ا ه٘بی١ث قا ٌکل ؾاؾ که

یىون قا بوه ٌوكایٗ اقگاي ،ًؿ. وایحهوؿهىح ًؿ، ليؿهباٌ هی  هىشىؾات ؾق ٠الن ٘بی١ث که ٌاهل قویؿاؾهای وا١٬ی

های  هوای شىاهوٟ هؽحلو٧ هىوحی بكآیًوؿ ویژگی ۀهعیٗ، يحیص ۀهای بكشىح ؾايؿ. ویژگی هعیٙی يیم وابىحه هی

 ءاقگايیىون، شوم ۀآيها ؾق ٨لى٩ هیاو ۀظحی ي٩ه و بؿو ايىاو و قابٙ ،وا١٬ی اوث که ٠اهل پیؿایً هعیٗ اوث

های،اسنتکناانسنانایگوناگونحاصلواکنصههایانساندرزیانال١مل های وا١٬ی اوث. ٠که هى١٬یث

کندکاتیامایواقعیتخودرادرارت اطباحوادثدیگرحفظی،زیراهرحادثا؛دهدنس تبایحیطنطانی،

وایحهؿ هًعّك ؾق ٨لىو٩ه يبوىؾ. او   ۀظؿهای ؾیگك هًؿقز اوث. يٝكی.هیی روشدرواگیردرادزبری،هاپدیده

جكیى ٌوکلً، آلوی  چه ٤یكآلوی بوىؾ ؾق وواؾه په آو ،ًٌاوی اقجباٖ بك٬كاق کًؿ یک و قواو٨یم هیاو٬ّؿ ؾاٌث 



 

 
 

 02 

 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

. ) لىیى، باٌؿ هیيیم آلی  اٌیاء هیاوهكچه هىث آلی اوث و قوابٗ  ،٤یكآلی وشىؾ يؿاقؾ اٌیاءاوث. ال يٝك او 

1131: 015) 

آهًوگ قا بوك هبًوای  ًٌاووی هن وایحهوؿ آو اووث کوه شهواوؾیؿگاه اقگايیىن ؾق  ۀبًابكایى هؿ٦ يهایی ٨لى٩

 ،ه٩اهین ویىحن پىیٍی، ی١ًی پیٍك٨ث ؼال٪ به وىی يىآوقی، يىآ٨كیًی ظ٭ای٫ ذابث، وظوؿت ٨وكؾی جصكبوی

اظىان وظؿت ٨كؾی جصكبه، اظىان، هؿ٦، کلیات به ٠ًىاو ِىق ه١یى و ؼّىِیات به ٠ًىاو ٠ىاهل ٤ایی 

 (131: 1164ایؿ. ) هماو، ى يمیجبی ،ظ٭ی٭ث ذابث

ّکلّ–شضءّّ>لّچهاسماف.6-4ّ

ویىوحمی ليوؿه و پىیوا قا  ۀؾاٌحه و یک ٌبک جأذیكؾق ٨لى٩ه پىیٍی، اشما ٘بی١ث ؾق ویالو هىحًؿ و ؾق یکؿیگك 

ٌوىيؿ  هح٭ابل، ؾق یکوؿیگك هعوى يمی جأذیك، ؾق ٠یى همبىحگی و  اشما ؾق کلبكاوان ایى اِل، ايؿ.  جٍکیل ؾاؾه

ؾهوؿ.  قا جٍوکیل هیليوؿه ای ال ا٨كاؾ  چه ویىحن او، هصمى٠هاگك ،ٌىؾ ظ٩ٛ هی ،بلکه کلیث کل و شمئیث شمء

هوا  آو هیواوًؿ که ظحی قوابٙی کوه هىح  ا٨كاؾ ؾق هصمى٠ه و هصمى٠ه ؾق ا٨كاؾ ؾاقای ٠مل و ٠که ال١مل هح٭ابل

. اهىق بال١٩ل یا وا١٬ی ؾیگك، هك یک بوا باًٌؿ هیکًؿ که ؾاقای کًً و واکًً  بك٬كاق اوث، ٌكایٙی قا ٨كاهن هی

 ؼىؾ هن به ِىقت ٨كؾ و هن ؾق اقجباٖ با یکؿیگك وشىؾ ؾاقيؿ. ۀكبجص

کًؿ و هك جىِی٩ی ال ج١ؿؾ یا کركت هىوحلمم جّوىق  هك جىِی٩ی ال وظؿت، اهىق وا١٬ی هح١ؿؾ قا ایصاب هی

ؾق ب١ٕوی ال اهوىق، ال  ( وایحهوؿ41: 1157) وایحهؿ،  ٌىؾ. هیوظؿجی اوث که ال آو اهمیث و هؿ٦ اوحؽكاز 

بلکوه کروكت  ،ؾهؿ، هىشىؾ يیىث که واظؿ هٙل٭ی که شهاو قا جٍکیل هی ال شمله ایى ،ذك اوثأم هحویلیام شیم

ؾهًوؿ.  ٌىيؿ وشهواو قا جٍوکیل هی یکی هی شايبه اقجبا٘ات یک شايبه یا چًؿ ۀِىقهای اولیه ؾق شهاو به وویل

كاؾ ؾاقای قوابوٗ هح٭ابول ای ال ا٨و بلکه هصمى٠ه ،٘ىق هصما هىشىؾ باٌؿ په شهاو یک واظؿ هٙل٫ يیىث که به

هىوحی ال کروكت قویوؿاؾها، جٍوکیل ٌوؿه اووث کوه   گىیؿ ظ٭ی٭ث شهواو هیوایحهؿ گیكؾ.  آيها ٌکل هی هیاو

همواو،  وشوىؾ آو قا ه١ویى کًًوؿ. ) ۀپىیً هىوحًؿ جوا يعوى ،هىشىؾاجی وا١٬ی و هكجبٗ به هن هىحًؿ. قویؿاؾها

چوىو  ،٬ابل ٨هون اووث ،ها وشىؾ ؾاقؾ آو هیاوذك هح٭ابلی که أذیك و جأا٨كاؾ با جىشه به ج های ( ویژگی106: 1164
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( بًابكایى هك چیمی Whitehead, 1979: 119کًؿ. ) ِىقت ٨كایًؿ ٨كؾ قا ال ا٨كاؾ هماو هصمى٠ه ؾقیا٨ث هی

 که ؾق هك ٌكایٙی ٬كاق گیكؾ ؾاقای ؾو شهث اوث، ٨كؾ آو و اقلي آو ٨كؾ ؾق ٠الن ٘بی١ث.

 جىاو هىاقؾ ـیل قا اوحؽكاز کكؾ. وایحهؿ هی پىیٍی ۀبا جىشه به اِىل ٨لى٩

 .٘بی١ث ؾق ِیكوقت اوث و وکىو  ؾق آو قاه يؿاقؾ 

 پىیً اوث. ،ؾهؿ چه وا١٬یث ٘بی١ث قا جٍکیل هی آو 

 ذك أجو -جوأذیكًؿ کوه ؾاقای هىوح ویىحمی وابىحه به یکؿیگك ۀ٘بی١ث ؾاقای یک ٌبک ۀؾهًؿ جٍکیل ءاشما

 ؿ.باًٌ هی  هح٭ابل

 و ؾاقای ظیات اوث ليؿه  ،ویىحمی ۀایى ٌبک. 

   ی  هع٩ىٚ اوث. ،، ؾق ٠یى قوابٗ هح٭ابلی که با هن ؾاقيؿءؾق کل و کل ؾق اشما ءاشما  ثهى

ّ.ّيظنّدسّىبیؼث6-5

های هحىالی  ى الیهایى واؼحاق هبی   .ؾايؿ که ؾق ٘بی١ث هىشىؾ اوث اهكی هىلن و وا١٬ی هی او يٝن ؾق ٘بی١ث قا

ای ه١ویى اووث کوه بوا يٝون کلوی ظواکن بوك  يى٠ی يٝن هح١ل٫ بوه هعوؿوؾه ال ايىاٞ يٝن اوث. هك الیه ه١ك٦

ؾايؿ که ايوىاٞ و  هصمىٞ ٠الن قا هًٝن هی وایحهؿ( 212: 1175)وایحهؿ،  جك وشىؾ هٍحكک ؾاقؾ. های وویٟ هعیٗ

 جكی قا به ؾيبال ؾاقؾ. او بكای وشىؾ و ب١ٕی قٔایث بیٍحك و ب١ٕی قٔایث کن وا٬ىام يٝن ؾق آو هىشىؾ اوث 

ؾايؿ. او ه١ح٭ؿ اوث ٘بی١ث  اها وشىؾ ؼؿاويؿ قا ؾلیل بك وشىؾ آو هی ،کًؿ ٠ؿم يٝن ؾق ٘بی١ث، ؾلیل ا٬اهه يمی

اها ٌایؿ ها  ،وشىؾ آهؿ هبك اوان يٝن ٌکل گك٨ث و ظیات و ليؿگی ؾق آو بك هبًای ٘كض ٬بلی و يٝمی ؼاَ ب

آهًگوی ٠٭اليوی و  شهاو ٘بی١وث هىوث ؾاقای هن بًابكایى ویىحمی که ؾق ،يحىايین جمام اب١اؾ يٝن قا ه١یى کًین

آهًگی ظىی ٬بل  آهًگی هًٙ٭ی ؾقشهاو، یک ٔكوقت اوث. هن جا ؾايىحه ٌىؾ هنباٌؿ  هیهًٙ٭ی اهىق ظىی 

جك  لٙیو٧و جك  ال آو به ٠ًىاو الگىیی ال ه٩هىم ليؿه ؾق شكیاو کل پیٍك٨ث ه٩ًّل ال آو، ٘ك٦ هىٔى٠ات ٠الی

ؾهؿ بك اوان يٝن اوث و ال ایى شهث  بًابكایى ج٥ییكاجی که ؾق٘بی١ث قغ هی( Whitehead, 1979: 24)ؾاقؾ.

وق، وؽًاو هالِؿقا ووث کوه آو ایى یاؾ ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ ۀؼیك و يٝن قابٙ هیاو ،بًابكایىايىاو آو قا پفیك٨ث
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

ت باٌؿ چىو اگك ِیكوقت ٘بی١ث همكاه با ظیا لیكا اقلٌی ٤یك ال آو يؿاقؾ. Dؼیك و و١اؾت اوث ،وكاوك٠الن

 (111 :1164، ؾهباٌی. )کًؿ به جع٭٫ يحیصه بیٍحك یاقی هی

ّيمؼّخذاويذّدسّىبیؼث.6-5-1ّ

هًٝن  ،لیكا شهاو Dبكؾ وایحهؿ ال ٘كی٫ بكهاو ايی، ی١ًی يٝمی که ؾق شهاو ظاکن اوث، به وشىؾ ؼؿاويؿ پی هی

بلکوه  ،ؾايوؿ ٘بی١وث يمیياٜن ٘بی١ث اووث. او ؼوؿا قا ؼوال٫  ،اوث و يٝن يیالهًؿ ياٜن اوث. په ؼؿاويؿ

( ؼؿا 130: 1164کًؿ. )ؾهباٌی،  ه١ح٭ؿ اوث ؼؿا بك شهاو هىلٗ اوث و ٌكایٗ پیٍك٨ث ؼال٪ قا ٨كاهن هی

. اووث کًوؿ اهوا هموه چیوم بوه او وابىوحه ؾوي بوا ووایك، ٠مول هی همكاه ٘بی١ث و بك آو ظاکن اوث. ؼؿا هن

(Whitehead, 1979: 524هك ظاؾخ یا ظاؾذه ) ىیً هحکی به ؼؿاويؿ اوث که يٝن بؽٍویؿو ی ؾق وشىؾ ؼا

اووان يٝون اووث. ) بواقبىق،  ،په ؼؿاويوؿ ،ؾهؿ شهاو و اهکاياجی قا که به آو يیال ؾاقؾ ؾق اؼحیاقٌاو ٬كاق هی

1152 :247) 

ّاذباتّغایثّدسّجئىسیّوایحهذ.6-6ّ

اوث. شهث و ٤ایث کًؿ و يٝمی بك آو ظاکن اوث و ؼؿاويؿ ياٜن آو  شا قوٌى ٌؿ،  ٘بی١ث ظكکث هی جا ایى

ا٨حؿ ؾاقای شهث و ٤ایوث اووث  وایحهوؿ ه١ح٭وؿ اووث  ظكکث چیىث  آیا هك ظكکحی که ؾق ٘بی١ث اج٩ا٪ هی

جىاو یک واکوًً  ؾاق اوث .لیكا هك قویؿاؾ شؿیؿ قا هی هًؿ و شهث ظكکث که ؾق ـات ٘بی١ث ج١بیه ٌؿه، ٤ایث

( او  156،  1152یا٨حوه ؾق يٝوك آوقؾ. ) بواقبىق، های جع٭٫ گی کًىيی يىبث به قویؿاؾهای گفٌحه بك و٫٨ بال٭ىه

ٌىيؿ.  ؾاق جبؿیل هی ل اوث که با جعىل ؾق آو به هىشىؾات شاوئاهکاياجی قا ٬ا ،که ؾاقای شاو يیىحًؿ اٌیاءبكای 

ا٨مایوؿ کوه بوؿاو  اي هًاوب باٌؿ چیمی ال ؼوىؾ هی ای که با گفٌحه به ٌیىه ،( هك قویؿاؾ255: 1152)هماو، 

وواب٭ً ٬ابول ۀ ال هصمى٠و آوقؾ که ؾ٬ی٭اا  پیىيؿؾ و یک وًحم شؿیؿ به باق هی ا به اهکايات هح١ؿؾ هیوویله ؼىؾ ق

ٌوىؾ. پوه بوك  ای هىشىؾ اوث که با ظكکث به ١٨لیث ؼاَ جبوؿیل هی اهك  بال٭ىه ،اوحؽكاز يیىث. ؾق ظكکث

گیكؾ کوه همواو ٠لوث  صام هیهای هىشىؾ اي گی یک ايحؽاب ؼال٬ايه ال هیاو بال٭ىه وشىؾ ؾاقؾ،اوان ٤ایاجی که 

بكای لیكا  Dوالؾ ؾو قویؿاؾ قا ه١یى هی هیاووبب ايح٭ال  ،( ٠لث ٤ایی ؾق ٨ا٠ل156: ٤1152ایی اوث. )باقبىق
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ایوى يحیصوه بوه  ،ها چه يوى یوا کهًوه ؾؼالث يیكوی ٠٭اليی ٔكوقی اوث و ایى ایؿه هك قویؿاؾی،جع٭٫ بال١٩ل 

چىو یک ه١لىل وك بك آوقؾه و يىوبث بوه آیًوؿه هون  بث به گفٌحه هنکه هىاقؾ یا قویؿاؾها يى ايصاهؿ هی١ٙ٬ی 

ًٌاوی شهاو ؾق هیاو ایى اهك که هوك قویوؿاؾی هون ٠لوث و هون ه١لوىل  پفیكؾ. ٤ایث چىو یک ٠لث پایاو هی

 (253DWhitehead, 1933: 198: 1175وایحهؿ،  ) ، ٬كاق گك٨حه اوث.باٌؿ هی

هٍوؽُ اي  يٝكیوهو ي٭وً آيهوا قا ؾق  هجىشوه ٬وكاق ؾاؾ هىقؾؾق ظكکث  ٠لث ٨ا٠لی و ٠لث ٤ایی قا وایحهؿ

والؾ و ظال آو که ٠لث ٤وایی بوك قٌوؿ  ؾو قویؿاؾ قا ه١یى هی هیاوايح٭ال  ، هًؿی ٨ا٠لی واو ٠لث کًؿ. بؿیى هی

 ۀووكايصام ايگواق وظواکن اووث  ،آوقؾ ؾقويی لوؾگفق ؼىؾ قویؿاؾ که ؾم به ؾم وًحم ؼوىؾ قا بوه ١٨لیوث ؾق هوی
٤ایوث و ٨ا٠ول، قبوٗ  هیواوووالؾ. او  ىون هیهص ،ياهوؿ هی @که وایحهؿ آو قا ؾقک ه٩هىهیقا  قتؼاِی ال ِى

یابوؿ و بوه  ٔكوقی ٬ائل اوث. ایى وا١٬یث که هك هىقؾ ه٩ًكؾ ال ٘كی٫ يیكوی ٨ٍاق و ايگیمي ؼال٬ايه ج١الی هی

ؿوو اقجباٖ با وواؼحاق و يهواؾ جّاؾ٨ی و ب یاهك ،يهاؾ و واؼحاق ـاجی هك یک ال ایى هىاقؾ )قویؿاؾها( ج١ل٫ ؾاقؾ

وایحهوؿ  يٝكیوۀبوا بكقووی ؾق يهایوث  ( 253: 1175ث. ) وایحهؿ، جکمیل ٌؿه ایى چًیى هىاقؾ یا قویؿاؾها يیى

 جىاو به هىاقؾ ـیل ؾوث یا٨ث. هی

 .ظكکث ؾق ـ ات ٘بی١ث هىشىؾ اوث 

  ًؿ.هىح ای ؾق هن جًیؿه اوث که ؾاقای قوابٗ هح٭ابل او یک ویىحن ٌبکه يٝكیۀظكکث ؾق 

 ليؿه و پىیا اوث. ،ایى ٌبکه 

 .ا٨كاؾ ؾق کل و کل ؾق ا٨كاؾ هع٩ىٚ اوث 

 .يٝن ؼاِی بك آو ظاکن اوث 

 .ؼؿاويؿ ياٜن ٘بی١ث اوث 

 وىی آو ؾق ظكکث اوث. ههًؿ اوث و ب ٤ایث ،٠الن 
ّ 
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 هًؿی ؾق ظكکث شىهكی هالِؿقا و ظكکث ؾق ٘بی١ث وایحهؿبكقوی جٙبی٭ی ٤ایث

ّگیشیّيحیصه

ّهًذیّدسّظشکثّشىهشیّهالفذساّوّظشکثّدسّىبیؼثّوایحهذّجيبیكّغایث

لبوايی  ؾلی و هن اها ؾق هىاقؾی به هن ،یحهؿ ؾق ب١ٕی هىاقؾ، ؾاقای اؼحال٦ يٝكهایی هىحًؿگكچه هالِؿقا و واا

ايؿ. ؾق باب ظكکث بایؿ گ٩ث جعلیل هالِؿقا بك اوان شىاهك و ا٠كاْ اوث. ظكکوث کوه ؾق ٘بی١وث  قویؿه

ل ا٠وكاْ وشوىؾ و ا ۀظاکن اوث و يعوى ،اٌیاء٠كٔی و  شىهكی شاقی اوث. ی١ًی ؾق ـات  ۀاوث ؾق يه ه٭ىل

اشما الیحصمی اجمیاو و هىياؾهای الیب  ،وایحهؿ ج٭ىین وشىؾ به شىهك و ٠كْ اهاٌىؾ.  جعلیلی آو هعىىب هی

 .باٌؿ هی٘بی١ث  ۀؾهًؿ آيهاوث که جٍکیل هیاواو پىیً و قوابٗ  يٝكیۀاِلی ۀبلکه شىهك ،ؿاقؾيقا ٬بىل  يیحه

ٌوىؾ. ؾق  يٝكهوایی هٍواهؿه هی اؼحال٦ ،ؾو ٨یلىوى٦ هیواوؾق باب ي٭ً ؼؿاويؿ ؾق ؼل٭ث شهاو هىحی، 

اللوه ال شملوه ٘بی١وث،  و هاووىیاووث ٠الن هٙل٫  ،٤ًی بالفاتو هکحب هالِؿقا، ؼؿاويؿ وشىؾی هىح٭ل 

 اهوا ؾق ،ٌوىؾ . جمام هؽلى٬ات وایه و او ـی وایه ه١ك٨ی هیهىحًؿ ب٥یكه و ٨٭یك ، ٨ی ي٩ىه ل٥یك -وشىؾی قابٙی 

ًؿ. هىوح هىشىؾات به او وابىوحه ۀگكچه هماات يیىث بلکه همكاه آو اوث ؼؿاويؿ ؼال٫ هىشىؾ ،وایحهؿ ؾیؿگاه

 ٠هؿه ؾاقؾ. كپیٍك٨ث ؼال٬یث قا ب ۀاو ياٜن ٘بی١ث و ٘بی١ث هىح٭ل اوث. ؼؿاويؿ لهیً

 يؿ.ا هلبايی ؾوث یا٨ح هن -ؾلی هن به  ؾق هىاقؾ لیك ؾو ٨یلىى٦ ایىاها 

  وشىؾ ظكکوث  ،هالِؿقاؾیؿگاه ١ی اوث. ؾق هك ؾو ٨یلىى٦ شمء ـاجی هىشىؾات ٘بی ؾیؿگاهظكکث ؾق

بلکوه  ،ٌوىؾ هعىوىب يمی ٌوئاهكی بؿیهی اوث که ؾق جمام ٘بی١ث شكیاو ؾاقؾ و ظكکث ال ِو٩ات 

٘بی١وث  ۀؾهًوؿ ٠ًّك اِلی جٍکیل ،ؾق وایحهؿ يیم ظكکثـاجی اووث که به يعى کاو جاهه شكیاو ؾاقؾ. 

ليؿه و پىیوا قا ؾق ٘بی١وث ٬وكاق  –حمی هحعكک ویى ۀٌبک ،ظاکن اوث ءاشما هیاوو قوابٙی که  باٌؿ هی

 .ه اوثؾاؾ

 ظکین اووث  و ٠الن ،ؼؿاويؿ ؼال٫ ،هالِؿقاؾیؿگاه ؾق  .ي٭ً ؼؿاويؿ ؾق هك ؾو ٨یلىى٦ ظیاجی اوث

جکاهول هىشوىؾات ٘بی١وی قا  ۀو لهیًبىؾه ؼؿاويؿ ياٜن  ،وایحهؿؾیؿگاه ؾق  اوث. که ٠الن قا ؼل٫ يمىؾه

 ًؿ.هىح شىؾات به او وابىحهؾق ٠یى ظال هى ،کًؿ ٨كاهن هی
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 واؼحگی ی١ًی هًٝن اوث و يٝن ؾق آو ؾاقای وا١٬یث ؼاقشی اوث،  ،هك ؾو ٨یلىى٦ ه١ح٭ؿيؿ ٘بی١ث

 يیىث بلکه همايًؿ ا٠ؿاؾ قیأی ؾق شای ؼىؾ هىح٭ك اوث.

 ؾايؿ هًؿی قا اوان ظكکث هىشىؾات هی هالِؿقا ٠لث ٤ایی و ٤ایثD  لیكا ٨ا٠لیث ٨ا٠ل بوه ٤ایوث آو

هون بوكای ٨ا٠ول  . ویٌىؾ و ظكکث، ظكکث يیىث اقؾ و گكيه هید ١٨لی به وا١٬یث جبؿیل يمیبىحگی ؾ

 ،او ٤ایث ٘بی١ث قا ٬وكب الهوی ؾايىوحه کوه شهوث ق٨وٟ ي٭وُ گیكؾ. ٤ایث و هن بكای ١٨ل ؾق يٝك هی

گكچوه ؾق قويوؿ ا٤ایث با ٨ا٠ل یکی اوث.  ،اها ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ ؾاقؾ،کمال وىی ظكکث اوحکمالی به 

اها ٬اهىن ؼل٭ث،  ،قوًؿ کًًؿ و به کمال يمی ظكکث ب١ٕی ال هىشىؾات به هىايٟ بكؼىقؾ هی ١ِىؾی

ؾايوؿ  هًؿی قا هًوىٖ بوه ٌو١ىق و اقاؾه يمی هالِؿقا ٤ایث .٤ایث قا بكای جمام هىشىؾات ؾق يٝك گك٨ث

كا ؾق هوك لیاوثD هًؿ ؾايىحه  وایحهؿ يیم ظكکث قا ٤ایث کل ٘بی١ث ؾاقای ٤ایث هىحًؿ.ال يٝك او بلکه 

که به وىی آیًؿه با شهث ؼاَ و ٬ابلیث ؼواَ ؾق وویالو اووث.  وشىؾ ؾاقؾای ال گفٌحه  ظكکحی ٬ىه

چوىو او  باٌوؿ، هیهًوؿ يیوم  ی٭ویى ٤ایث ، بهو٬حی يٝمی ؾق شهاو ظاکن باٌؿ و ؼؿاويؿ ياٜن آو باٌؿ

 ٤ایث قا با ؼیك یکی ؾايىحه اوث.
ّ 
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