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  1اصغر فتحی عمادآبادی                      
 *و سىآرز یىاس ابهیدگاه ددر  یعهمىضىع مابعدالطب یقیتطب یبررس       2زاده علی کرباسی                      

ّ

ّچکیذه

کًوؿ و ایوى ٠لون قا  ه١ك٨ی هیB هىشىؾ بماهى هىشىؾCاقوٙى ؾق آ٤ال کحاب چهاقم )گاها(، هاب١ؿالٙبی١ه قا ٠لن 

C٨لى٩ۀ اولی B یاC٨لى٩ۀ يؽىحیى Bياهؿ، اگكچه ؾق هىاقؾ ؾیگك بك آو يام  هیCظکموث B وCالهیوات B يیوم يهواؾه

قو  هؽحل٧، هىٔى٠ات هح١ؿؾ و هحًى٠ی يیم بكای ایى ٠لن ٬كاق ؾاؾه اوثD ال ایوىهای  اوث. وی ا٨موو بكایى يام

ايوؿ و هوك کوؿام بوه قاهوی  بال ٌاقظاو و ه٩ىكاو اقوٙى ؾق ج١ییى هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه ؾچاق هٍکل ٌؿه ال ؾیك

ٞ هوای ٬وكوو وووٙی، جعوىالت بىویاق لیواؾی ؾق بعود هىٔوى وویًا بوه بعود ايؿ. با وقوؾ ؾیوؿگاه ابوى ق٨حًه

ؾايؿ، اها هىشىؾ قا به يعى ٠وام ؾق  ا٨حؿ. وی هىٔىٞ هحا٨یمیک قا هىشىؾ بماهى هىشىؾ هی هاب١ؿالٙبی١ه اج٩ا٪ هی

ٌىؾ و ال ایوى هًٝوك جعوىلی ؾق هىٔوىٞ  گیكؾ به يعىی که هن ٌاهل ؼؿا و هن هىشىؾات هعىىن هی يٝك هی

وویًا  های ابوى وو ووٙی اوث که بوا ايؿیٍوهآوقؾ. وىآقل يیم ايؿیٍمًؿی هح١ل٫ به ٬ك هاب١ؿالٙبی١ه به وشىؾ هی

وویًا و ؾیگوك اووال٨ً  ؾهؿ، هىیك ؼىؾ قا ال ابوى آًٌا بىؾه اوث، اها با هىٔى٠ی که بكای هاب١ؿالٙبی١ه اقائه هی

ویًایی اوث که ياؼىاوحه به جأویه هاب١ؿالٙبی١ه يىیى هًصك  ابى -والؾ. ج٩ىیك او یک ج٩ىیك اقوٙىیی شؿا هی

ویًا هح٩واوت اووث. ؾق ایوى ه٭الوه، هىوئلۀ اِولی پوكؾاؼحى بوه  هاب١ؿالٙبی١ی اقوٙى و ابى ٌىؾ که با يٝام هی

کىٌین ي٭واٖ اٌوحكاک و اؼوحال٦  ویًا و وىآقل اوث و  ال ایى قهگفق هی هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه جٙبی٭ی هیاو ابى

 ؾق ؾو وًث اوالهی و هىیعی ؾق هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه قا ج١ییى و جبییى کًین.

 ویًا، وىآقل، هاب١ؿالٙبی١ه، هىشىؾ بما هىهىشىؾ، وا١٬ی. اقوٙى، ابى یذی:واژگاوّکل
                                                      

  :14/15/1176 جاقیػ پفیكي:  01/54/1176جاقیػ ؾقیا٨ث 
   fathiasghar@yahoo.com  )يىیىًؿۀ هىئىل( ؾايٍگاه ا٩ِهاو ۀ. هكبی گكوه ٨لى9٩

     alikarbasi@ymil.com                                            . ؾايٍیاق ؾايٍگاه ا٩ِهاو:
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

ّمذههّه

پكؾالؾ، جىشه به وكگفٌث هاب١ؿالٙبی١وه )هحا٨یمیک(بوه ویوژه ؾق ووًث ج٩کوك  بكای هك که که به جاقیػ ٨لى٩ه هی

١ٙ٬اا ؾق ل٩ٛ و ه١ًوا  9یسیکمتافايحٍاق و جكشمۀ بؽٍی ال آذاق اقوٙى با ٠ًىاو  ياپفیك اوث. ای اشحًاب ٤كبی، هىئله

هوای بىویاق ههون ؾق  قو یکی ال بعد ال همیى ال١اؾه بك ج٩کك ٨لى٩ی ه٥كب و هٍك٪ لهیى گفاقه اوث. جأذیكی ٨ى٪

 ، بعد ال هاب١ؿالٙبی١ه و به جبٟ آو هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه اوث. یىياو و ٬كوو ووٙی  و ؾق جمام جاقیػ ٨لى٩ه

ایى ٠لون قا  ،متافیسیکؾق ٨٭كاجی ال کحاب  یو. اوثB وشىؾ بما هى وشىؾ٠لن به C هاب١ؿالٙبی١ه يمؾ اقوٙى 

یوا C  اولوی ۀ٨لىوC٩اقوٙى به ایى ٠لون يوام . ؾايىحه اوثC  ٠لن الهیCبًابكایى ها و  جكیى ٠لىم هیاو ؾايً ٌكی٧

Cيؽىحیى ۀ٨لى٩ Bهوای  آو قا بوا يوامگاه همچًیى ، ؾاؾه اوثCظکموثB  وCالهیوات Bيیوم  وC ؾايوً ٌوًاؼث

٘ىق که اقوٙى يام های هؽحل٧ بك ایى ٠لون يهواؾه اووث ؾق شوای شوای کحواب بوه  هماو ؼىايؿ. هی B٭ی٭ثظ

یک باق هىٔىٞ ایوى ٠لون  که چًاو اوثD ، هىٔى٠ات هح١ؿؾ و هحًى٠ی يیم بكای ایى ٠لن ٬كاق ؾاؾهبعدهًاوبث 

کًوؿ و شوای  ه١ك٨ی هیBه٩اق٪ شىاهكCیا  BشىهكCقا  آوباق ؾیگك هىٔىٞ  Dؾايؿ هی B: هىشىؾ بماهى هىشىؾ Cقا 

، ٌواقظاو و ه٩ىوكاو اقووٙى ؾق ج١یویى بوالقو ال ؾیوكال ایوى. ٌمكؾ هی ٠Bلل و هباؾی اولیهCؾیگك آو قا ٠لن به 

هىشوىؾ بمواهى Cکه آیوا هىٔوىٞ هاب١ؿالٙبی١وه  به ایى بیاوايؿ هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه ؾچاق ج١اقْ و هٍکل ٌؿه

اقائه ؾق هصمىٞ ا٬ىال و ج٩اویك هؽحل٧  .اوثB ٠لل و هباؾی اولیهCو یا  Bشىهك ه٩اق٪Cیا B شىهكCیا B هىشىؾ

  : جىاو ؾق ؾو ؾیؿگاه کلی بیاو کكؾ هیقا ؾق ایى لهیًه  ٌؿه

، يىٞ ؼاِی ال هىشىؾ ی١ًی هىشىؾ ه٩اق٪ ٨ى٪ ظىوی و  بكای اولیى ٌاقظاو و ه٩ىكاو یىيايی اقوٙى ( ال٧

، بوه  ، يؽىوحیى ٌواقض و ه٩ىوك یىيوايی اقووٙى;٨كوؾیىویاووکًؿق ا اولوی اووث.ۀ ، هىٔوىٞ ٨لىو٩ ياهحعكک

کلوی  ،اولوی ۀ٨لى٩ .اولی و ٠لن الهی یکی ال ايىاٞ آو اوث ۀهاب١ؿالٙبی١ه به ٠ًىاو یک شًه يٝك ؾاقؾ که ٨لى٩

 >اٌیاء ؾیگك اوث. وحكیايىن ۀوكو کاق ؾاقؾ و ؾق ه١ًای ٠لث وشىؾ بكای هم ،لیكا با آيچه که اولی اوث ,اوث

ه١اؾل گك٨حه اوث B هىحیCىكاو و ٌاقظاو یىيايی اقوٙى ،هىشىؾ بماهى هىشىؾ قا جًها با یک يىٞ ال ال ؾیگك ه٩

يیم آو  =اوکلیسىن .جكیى اوث جكیى و ٤ًی ، هىشىؾی که ٠ا٬ل و ٠الی اولی ٬كاق ؾاؾه اوث ۀو آو قا به ٠ًىاو ٨لى٩
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الهیات قا با  ،وًث ٬ؿین یىيايی ى اوث که ؾقایایى هىاقؾ به ٠ًىاو ٌاهؿ بك ۀهم .ؾايؿ قا هىشىؾ ٠٭اليی الهی هی

 (Ownes,1978: p13)  .ؾايًؿ یکی و هًٙب٫ هی ،اقوٙى ؾیؿگاه اولی ؾق ۀ٨لى٩

، هىشىؾ به يعى ٠ام و کلی یوا هىشوىؾ هٙلو٫ قا کوه ٌواهل  ، ٌاقظاو و ه٩ىكاو اقوٙى ؾق ٬كوو ووٙی ب(

 ايؿ. وواؼحهو قا ال هىشوىؾ يؽىوحیى هحموایم ، هىٔىٞ ٨لى٩ه ٬كاق ؾاؾه و آ هعىىن اوث هىشىؾ هعىىن و ٤یك

اولوی  ۀهىٔوىٞ ٨لىوB٩ هىشىؾ بماهى هىشىؾ٨Cیلىى٨او هاب١ؿالٙبی١ی ٬كوو ووٙی ؾق ایى اهك جىا٫٨ ؾاٌحًؿ که 

آياو هحىشه بىؾيؿ که اقوٙى  .ٌىؾ هىشىؾات هح٩اوت هی ۀآياو ؾقیا٨حًؿ که ایى ه٩هىم به يعىی ٌاهل هم و اوث

ؼوىؾ قا بوه  قو ال ایوى ٠Dلن به هباؾی اولی و به ٠ًىاو ٠لن به هىحی ه٩اق٪ یاؾ کكؾه اوث اولی به ٠ًىاو ۀال ٨لى٩

 ؾايىحًؿ. هیاقائه جىشیه و ج٩ىیكهایی ؾق ایى هىقؾ هلمم 

گىیوا ٬وكاق اووث کوه ایوى هىوائل و هٍوکالت ظوىل هىٔوىٞ  ،قووؿ و٬حی جاقیػ ج٩کك به ووىآقل هویاها 

بوكای اولویى بواق ال لیكا وی  Dب١ؿ ال ؼىؾ باٌؿ های ؾاو کهحا٨یمی هاب١ؿالٙبی١ه ظل و ٨ّل ٌىؾ و وی قاهگٍای

ج٩ىیك  و جا کًىو واب٭ه يؿاٌحه اوث اهكیؾهؿ که چًیى  اقوٙىیی اقائه هی ًؿ و ٤یكه هاب١ؿالٙبی١ه قویکكؾی يٝام

 که هٙاب٫ با وًث ٨لى٩ی پیٍیى ؼىؾ يیىث. ؾهؿ شؿیؿی ال هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه اقائه هی

ّعیًاّّابىّيضدّؼشیفّهىمىعّهابؼذاليبیؼهییىّوّجبج.1ّّ

ؼحّواَ هوی ؾهوؿ . وی ؾق هىٔوىٞ هاب١ؿالٙبی١وه او جبییى قا به ج١ییى  الهیات شفاؾو ٨ّل يؽىث  ابى ویًا

به جمایم يٝك ؼىؾ ال گفٌحگاو و به ٘ىق ؼاَ اقوٙى هی پكؾالؾ و به ِكاظث آيچه يؽىحیى ٨ّل ال ایى کحاب 

. ابى ویًا ابحؿا ال ج٭ىین بًؿی بیاو هی کًؿ B ًٌیؿه ایؿCیا B ـکك ٌؿه اوث C ال او يیىث قا با شمالجی همچىو

ج٭ىین بًؿی اقوٙى ال ٠لىم به يٝكی و ٠ملی و ٠لون يٝوكی قا بوه ٠لون ٘بی١وی ، اقوٙى ال ٠لىم آ٤ال هی کًؿ و 

٠لون هًٙو٫ اووث البحه اوحرًایی قا يیم واقؾ هی کًوؿ و آو (0-2)هماو: ج١لیمی )قیأی(و الهی قا هی پفیكؾ . 

ه٫ًٙ قا ، به ٠ًىاو یک ٠لن ؾق کًاق ٠لىم ٘بی١ی و ٠لن قیأی ٬كاق هی ؾهوؿ . ٠لون  ،.وی ؾق ج٭ىین بًؿی ٠لىم

ه٫ًٙ يؽىحیى ٠لمی اوث که ؾق ٩ٌا ال آو بعد هی کًؿ و هىٔىٞ آو قا ه١٭ىالت ذايی هوی ؾايوؿ کوه بوا آو ال 

ؾق ج١كیو٧ و هىٔوىٞ ٠لوىم ٘بی١وی و  ابوى وویًا(15-11: 1252وویًا ، ه١لىم به هصهىل ؾوث هی یابًؿ .)ابى
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

قیأی با اقوٙى و ٌاقظايً هىا٫٨ اوث D ولی ؾق هىٔىٞ ٠لن الهی ال آياو ٨اِله هی گیكؾ و لوفا ؾق ٬ىومث 

 (15: .)هماواول بعد هی کىٌؿ جا ذابث کًؿ چه چیمهایی يمی جىايؿ هىٔىٞ ٨لى٩ه اولی یا هاب١ؿالٙبی١ه باٌؿ 

اوباب یا ٠لل يؽىحیى وشىؾ ٘بی١ی و ج١لیمی و آيچه بوه ۀ که ٠لن الهی ؾقباق C ایؿ ًیؿهٌ C گىیؿ هی ویًا ابى

کًؿ  او با ایى وؽى ا٠الم هی . ؾق وا٬ٟکًؿ هباؾی ی١ًی ؼؿای هح١ال بعد هی أال١لل و هبؿ آيها ج١ل٫ ؾاقؾ و ٠لث

آيهوا لهوايی وٌى يیىوث هٍؽُ يٍؿه اوث و قؾق يٝك گفٌحگاو  اولی ظ٭ی٭حاا  ۀکه هىٔىٞ ٠لن الهی یا ٨لى٩

يعى  چگىيوه اووث  بوهال ٌوًاؼث ِو٩ات و ا١٨والً  ٌواوهكاؾ ،ؿيوپكؾال به بكقوی ٠لث ـات يؽىث هی که

 ، ٠ؿهی یا ج٩ّیل هیاو ایى ؾو  وشىؾی

ؾايؿ و ؾق ایى  هٍؽُ هی ، هىٔىٞ ظکمث قا يیم يا اولی ۀهٍؽُ يبىؾو هىٔىٞ ٨لى٩ بیاوپه ال  ویًا  ابى

ال ظکموث ي٭ول وی ج١اقی٩ی کوه  .کًؿ ظکمث اوح٩اؾه هی ۀبكای ـکك آقاء هؽحل٧ ؾقباقBؿای ًٌیؿهCباقه ال ـکك 

وویًا اقووٙى بوكای ظکموث ؾو  به بیاو ابوى (11-13: 1252ویًا،  ابى. )اقوٙىیی و يى ا٨ال٘ىيی اوث ،کًؿ هی
م اولوی بوه جّوعیط هبواؾی ؾیگوك ٠لوى ۀج١كی٧ اقوٙىیی ظکمث یوا ٨لىو٩ 6ؾق يؽىحیىکًؿD  ج١كی٧ ـکك هی

ا٨ال٘ىيیواو  ج١كی٧ قا يىایى  ٬ىن ال  .٠لن به اوباب یا ٠لل يؽىحیى اوث ،ظکمث 7پكؾالؾ و ؾق ج١كی٧ ؾوم هی

وویًا  ابوىايؿ.  به هیاو آوقؾهجكیى ه١ك٨ث وؽى  جكیى و ی٭یًی ِعیط به ٠ًىاو ال ظکمث قو  Dال ایىيؿا هيیم پفیك٨ح

یىث و آیا ایى ج١اقی٧ و ٩ِات به یک یا چًوؿ اولی و ظکمث چ ۀگىیؿ با ایى وؽى هٍؽُ يٍؿ که ٨لى٩ هی

،  اولوی و ظکموث یوک ٠لون و ِوًا٠ث اووث ۀکه ٨لىC٩  کًین اکًىو بیاو هیCًِا٠ث و ٨ى ج١ل٫ ؾاقؾ و ایًکه 

هوا Cقا بوا ٠بواقت  ؼىؾ ال ایى به ب١ؿ يٝك ویًا . ابىؾهؿ ؾق ایى هىٔىٞ يٍاو هیقا ابحؿای ٨اِله گك٨حًً ال آيها 

ا٨ال٘ىيیواو و بیواو  ي٭ؿ و قؾ آقاء اقوٙى و يوىبا ایى هٙلب به ؾو ٘كی٫ ولبی و ایصابی  و کًؿ بیاو هیB گىیین هی

کىٌؿ ج١كی٧ یىيایًواو ال ظکموث و ٨لىو٩ه  ؾق وا٬ٟ او هی ؾهؿ. هیهىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه ايصام  ۀيٝك ؼىؾ ؾقباق

او با ِوًا٠ث و ٨وى  (3: 1252ًا ، وی ابى) .يٝك ؼىؾ قا بیاو کًؿ ؾیگكاو،آقاء  جٍكیطاولی قا کاهل کًؿ و په ال 

هوبب کوه  ٌوىؾ و ال هح٩کوكاو یىيوايی ، ال لعاٚ قوي به اقوٙى يمؾیک هی الهیات شفا ؾايىحى ظکمث ؾق کحاب

 (24: 1171ایلؽايی ،). ٌىؾ ، ؾوق هی ؾايىحًؿ ظکمث قا ٘كی٫ لیىحى هی
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اول  ۀگىيه کوه ؾق ه٭الو و هماو ث آو ٠لن ؾاقؾهعىقی ؾق ج١ییى هىی   یویًا هىٔىٞ هك ٠لمی ي٭ٍ ال يٝك ابى

 شمفابرهما  ؾق  وویًا ابى (1: 1252ویًا، ابى). ث هك ٠لمی وابىحه به هىٔىٞ آو اوث، ايی   گىیؿ هی الهیات شفا

کًؿ که هك ٠لمی ؾاقای هىٔى٠ی اوث که ج١كی٧ و اذبوات وشوىؾ آو هىٔوىٞ ، هبواؾی جّوىقی و  جّكیط هی

ٞ  ؾا ولی هید ٠لمی ٠هؿه .جّؿی٭ی آو ٠لن اوث ،  بلکه هىٔىٞ هوك ٠لموی ،ؼىؾ يیىث ق ج١كی٧ و جبییى هىٔى

، ؾق يهایث ٠لموی وشوىؾ ؾاقؾ کوه  بًابك ابٙال جىلىل اذبات ٌؿه اوث.ؾق ٠لمی باالجك ج١كی٧ ٌؿه و وشىؾ آو 

 ( 162و143-144هماو:). باالجكیى هكجبه قا ؾق هیاو ٠لىم ؾاقاوث و هید ٠لمی باالجك ال آو وشىؾ يؿاقؾ

 ٠لون هاب١ؿالٙبی١وهبك آو اوث که ذابث کًؿ چه چیومی هىٔوىٞ  الهیات شفاال کحاب ٨ّل ؾوم  ؾق ویًا ابى

، ٠لوث يؽىوحیى اووث و  آیا هىٔوىٞ ایوى ٠لون کًؿ : چًیى آ٤ال هی یىيؽىح هبعد او بعد ؼىؾ قا ؾق . اوث

ى ٠لون وشوىؾ ؾیگكی   آیوا هىٔوىٞ ایو اهك٩ِات و اظىال و ا١٨ال اووث یا  باقۀجع٭ی٫ ؾق ،ه٭ّىؾ ال ایى ٠لن

، په  ویًا ؾق ج١ییى هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه   ابى یا وشىؾ ؼؿاويؿ ؾق قؾی٧ هىائل ایى ٠لن اوث باٌؿ هیؼؿاويؿ 

قا قؾ ايوؿ، هوك ؾو ٬وىل   ؾايىوحهB گايوه هوای چهواق ٠لثCیا B ؼؿاCهىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه قا  ،که بكؼی ایى بیاوال 

ن گك٨حوه هىل   ،هىٔىٞ هك ٠لن ؾق هماو ٠لنCگىیؿ:  آو ٠لن هیبكای B ؼؿاويؿCهىٔىٞ بىؾو   باقۀاو ؾق کًؿ. هی

اها وشىؾ ؼوؿا ال هىوائل هاب١ؿالٙبی١وه اووث و ؾق  ،کًؿ ٌىؾ و آو ٠لن ٨٭ٗ ال ٠ىاقْ آو هىٔىٞ بعد هی هی

وویًا  ال يٝوك ابوى ،( په3-4: 1252ویًا، ابى) B.ٌىؾ های هح١ؿؾی آوقؾه هی بكهاوB ؼؿاC ایى ٠لن بكای وشىؾ

ال  D لیكا اگك وشىؾ ؼؿا ؾق ایى ٠لن ه٩كوْ و هىٔىٞ جل٭ی ٌوىؾ جىايؿ هىٔىٞ ایى ٠لن باٌؿ ؿ يمیوشىؾ ؼؿاوي

ٌىؾ یوا شومء هىوائل هوید ٠لموی  یا ال هىائل ٠لن ؾیگكی اوث و ؾق آو ٠لن اذبات هی  :ؾو ظال ؼاقز يیىث

بى ویًا با٘ول اووث. که هك ؾو ِىقت آو ال يٝك ا (;9: 8@;9، ٌىؾ )شىاؾی يیىث و ؾق هید ٠لمی اذبات يمی

ل٭وی٠لوىم ك ٠لوىم ٠باقجًوؿ ال ؾیگ ِىقت يؽىث به ایى ؾلیل با٘ل اوث که ، قیأوی و  ، ویاووی و ٘بی١وی ؼ 

 ويوؿؼؿا ۀؾق هید یک ال ایوى ٠لوىم هون ؾقبواق D ظال آيکهوشىؾ يؿاقؾها  شم ایىهًٙ٭ی و ٠لن ظکمی ؾیگكی 

D لیكا ؾق آو ِىقت بایؿ چًیى ٨كْ کوكؾ کوه  ؾوم يیم با٘ل اوث ِىقت .ٌىؾ و يبایؿ هن بعد ٌىؾ بعد يمی

هی اوث و يیالی بوه ی، ظال یا ال آو ظید که بؿ بایؿ ؾق پی جع٭٫ آو باٌؿ ايىاوایى هىئله ال هىائلی يیىث که 

ال بوؿیهیات  ،ایوى هىوئلهال یوک ووى بؿیهی اووث کوه اها  .جع٭ی٫ يؿاقؾ و یا ال آو ظید که اهکاو جع٭٫ يؿاقؾ
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

ای  هىوئله ا٨موو بك ایوى .جىاو آو قا با بكهاو اذبات کكؾ چىو هی ،جع٭٫ هن يیىث ٬ابل ٤یكال وىی ؾیگك  و يیىث

  بًابكایى بعد ؾق  ٌىؾ ، هىٔىٞ ه٩كوْ جل٭ی هی ، چگىيه ؾق یکی ال ٠لىم جع٭ی٫ يیىث که ؾق هید ٠لمی ٬ابل

 (=-?: ;=9A، ویًا ابى)باٌؿ.  هیاذبات وشىؾ ؼؿا ال هىائل ایى ٠لن 

اقووٙى ؾق کحواب یوالؾهن )کاپوا( و ؾیوؿگاه ، ال  قؾ ایًکه وشىؾ ؼؿاويؿ هىٔىٞ ٠لن الهوی اووثویًا با  ابى

البحوه بوا ایوى  (24: 1171ایلؽايی ،). گیكؾ ٨اِله هی اغراض مابعدالطبیعه ۀا٨ال٘ىيیاو و ظحی ٨اقابی ؾق قوال يى

 ،و ه١ك٨وث بوه ؼؿاويوؿ (4: 1252وویًا ،  ابى) باٌؿ هٙلىب هی،  هىٔىٞ يیىث ،که وشىؾ ؼؿاويؿ ؾق ایى ٠لن

پكؾالؾ و بعد ؼوىؾ قا بوا ٘وكض  ویًا ؾق اؾاهه به ابٙال ٨كْ ؾوم هی ( ابى;: )هماو: .٤ایث هاب١ؿالٙبی١ه اوث

، ٠لول و اووباب  ايوؿ ٘وىق کوه بكؼوی چًویى ايؿیٍویؿه ، همواو آیا هىٔىٞ ایى ٠لن کهؾهؿ  اؾاهه هی پكوًایى 

٠لول و اووباب ال چًوؿ شهوث  ۀD لیكا بعد ؾقبواق يه:  ؾهؿ ػ هیاها ؼىؾ به وك٠ث پاو   يهایی اوث ۀچهاقگاي

 :   همکى اوث

 گايه ال آو ظید که هىشوىؾ های چهاق ٠لث Cٌایؿ ه٭ّىؾ   B.ًؿهىح هىشىؾCال٧( ال آو شهث که هّؿا٪ 

ات بایوؿ ؾق ٠لون هاب١ؿالٙبی١وه بوه اذبو قو ال ایىهعل اذبات بكهايی آو يیىحًؿ و  ،ولی ٌایؿ ٠لىم ،باٌؿ C ًؿهىح

 (?-7: 1252ویًا،  ابى ). بكوؿ

بوؿوو ٬یوؿ بوه  ،گايوه های چهواق هٙل٫ ٠لث Cال ٌایؿ ه٭ّىؾ . ًؿهىحB وببCب( ال آو شهث که هّؿا٪ 

، ؾق هاب١ؿالٙبی١ه بایؿ به Bگايه بىؾ های چهاق هٙل٫ ٠لثCولی اگك هىٔىٞ ایى ٠لن  ، وشىؾ یا چیمی ؾیگك باٌؿ

ٌؿيؿ و ظال آيکوه ؾق ایوى ٠لون ال ه١وايی و  هی Bگايه های چهاق ثهٙل٫ ٠لCٌؿ که ٠اقْ  اهىقی پكؾاؼحه هی

،  ، ٬وىه و ١٨ول کلی و شمئی هايًؿيیىحًؿ  Bگايه های چهاق هٙل٫ ٠لثC ۀٌىؾ که ال ا٠كاْ ـاجی هباظری بعد هی

هباظد ایوى  ۀD لیكا هىحلمم آو اوث که هم با٘ل اوث ،ایى هىقؾ )هماو(. ؼك و ٤یكه أاهکاو و وشىب، ج٭ؿم و ج

به هباظد هكبىٖ به اِول  عؿوؾ، ه ، هباظد ایى ٠لن باٌؿ و به ج١بیك ؾیگكB وببCاظىال و ٠ىاقْ  ۀ٠لن ؾقباق

 : اوث ياؾقوثبه چًؿ ؾلیل هٙلب ایى  .ث باٌؿ٠لی  

، هايًوؿ هىوائل کلوی و  ٌىؾ که ال اظىال و ٠ىاقْ ووبب يیىوحًؿ هىائلی بعد هی ۀاوالا ؾق ایى ٠لن ؾقباق 
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 .اهکاو و وشىب ، ٬ىه و ١٨ل و شمئی

ذايیاا  ًٌاؼث اظىال و ٠ىاقْ اوباب و ٠لل بایؿ به اذبات وشىؾ آيها هىبى٪ باٌؿ و وشىؾ آيها يیوم بوؿیهی  

 گىیؿ: هیویًا ؾق ایى قابٙه  ابى. ٠٭لی اوث

ّۀهمـ;ّ.ایـنّدايغحهّّساّ:هؾهىس;وّ:ّبذیهی;ایىّهيلبّبذیهیّيیغثّوّبلکهّاصّهؾهىساتّاعثّوّلباًلّجفاوتّ

ّوّبذیهیّبىدوّيیغثوّيضدیکّبهّبذیهیّبىدوّۀوّاهاّالصهّایّيضدیکّبهّبذیهیّاعثّفشمیه:ّهبذئیّداسيذّوظىادخ

وّبذیهیّيیغحًذّوّدسّکحابّاللیذطًّّذباؽّهیهايًذّبغیاسیّاصّافىلّهًذعیّکهّدسّػیىّآيکهّيضدیکّبهّبذیهیّ

ّ(5404ّّ:8وّّعیًاّابى.ّ)ؽىدّبشّاذباتّآيهاّبشهاوّالاههّهی

ٌىؾ و چىو وشىؾ آيهوا ؾق هوید ٠لون ؾیگوكی اذبوات  با ظه يیم ؾقیا٨ث و اذبات يمی  هٙلب همچًیى ایى

 ،، ياگمیك بایؿ ؾق ایى ٠لن اذبات ٌوىؾ و چگىيوه همکوى اووث وشوىؾ هىٔوىٞ ٠لموی ؾق همواو ٠لون ٌىؾ يمی

  گكؾؾ. هیاظىال و ٠ىاقْ آو بعد  ۀٌىؾ که ؾق آو ٠لن ؾقباق اذبات 

هكیوک ال Cٌایؿ ه٭ّىؾ  .ًؿباٌ هی ، هىٔىٞ ایى ٠لن که وببی ؼاَ هىحًؿ ز( هك یک ال آيها ال آو شهث

D لیوكا اگوك هوك یوک ال  ولی ایى هن به ظکن شىاب ٬بلی با٘ول اووث ،باٌؿB ها ال شهث وشىؾ ؼاَ آو ٠لث

جا ایى کوه  ،ها ؾق ٠لمی اذبات ٌؿه باٌؿ بایؿ وشىؾ هك یک ال ٠لث ،گايه قا هىٔىٞ ٨لى٩ه بؿايین های چهاق ٠لث

 )هماو(. ؾق هاب١ؿالٙبی١ه ال ٠ىاقْ ـاجیه آو بعد ٌىؾ

يهوایی ال هىوائل ایوى ٠لون  ۀگايو D لیكا اذبات وشىؾ هك یک ال اوباب و ٠لل چهاق هىقؾ )ز( يیم با٘ل اوث

 اوباب و ٠لل چهاقگايه ال شهث ؼاَ هكیک ال آيها هىٔىٞ ایى ٠لن باٌؿ. ۀاوث و همکى يیىث بعد ؾقباق

ایوى  .٠ًىاو یک کل، هىٔوىٞ ایوى ٠لون اووث هب ،يه ال آو ظید که هصمىٞ هىحًؿگا ؾ( هصمىٞ ٠لل چهاق

، هك چًوؿ کوه ؾق شمئوی  اشمای هك کل بك ؼىؾ آو ه٭ؿم اوث ۀD لیكا بعد و جع٭ی٫ ؾقباق يیم با٘ل اوث هىقؾ، 

یوا بایوؿ ؾق گايه  اشما، ی١ًی هك یک ال ٠لل چهاق ۀبًابكایى بعد ؾقباق .به یک ا٠حباق چًیى يیىث ،يىبث به کلی

،  . ؾق ِىقت يؽىث ، ؼىؾ آو اشماء بكای ایًکوه هىٔوىٞ ٨وكْ ٌوىيؿ ایى ٠لن ِىقت گیكؾ یا ؾق ٠لن ؾیگكی

. وشه ؾوم يیم ؾقوث يیىثD لیكا ٠لن ؾیگكی ٤یك ال ایى ٠لن يیىث که بحىاو هباظد  يىبث به کل اولىیث ؾاقيؿ
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

 (11-12: 1165قٔایی ،). ٙكض کكؾههكبىٖ به ٠لل يهایی قا ؾق آو 

٠لول و اووباب ال آو  ۀ، بعد ؾقبواق هايؿ که ؾق آو ِىقت با٬ی هی با بكقوی هىاقؾ همبىق ٨٭ٗ هىقؾ )ال٧( 

B هىشوىؾ بمواهى هىشوىؾCهىٔىٞ ایى ٠لون  قو D ال ایىًؿهىحB هىشىؾ بما هى هىشىؾCشهث اوث که هّؿا٪ 

 آوال هىوائل  ، بلکوهن يیىوثهىٔىٞ ایوى ٠لوB اوباب و ٠لل يهاییCبًابكایى ، قوٌى اوث که  .اوث يه وبب

 (5-7:  1252ویًا ،  )ابىباٌؿ.  هی

وویًا، قوي و هبوايی ٨لىو٩ی قا ال یىيواو بكگك٨وث و ؾق  جىاو يحیصه گك٨ث ابى بكاوان هباظری که هٙكض ٌؿ هی

، ؾقبواقۀ آو  هًوؿ ٠والن و هىوحی قا بًٍاووؿ ٘ىق يٝوام چهاق چىب هبايی ٨كهًگی ؼىؾ کىٌیؿ جا به قوي ٠٭لی و به

، پوه ال بیواو چگوىيگی ووالهاو ؾاؾو  ای که ال یىيايیاو آهىؼحه بوىؾ ؿیٍؿ و وؽى بگىیؿ. وی ؾق قوي ٨لى٩یبیً

کًؿ و به ًٌاؼث ٨كا ٘بی١ث که هبوؿأ هح١والی یوا ؼؿاووث بوه  ، ال ًٌاؼث هعىىن آ٤ال هی ها ه٩اهین و اوحؿالل

هوببی  ى قوي ٨لىو٩ی قا ؾق ؾوقۀ یىيوايی، ٠لث ٨ا٠لی يیم هىث. ایو قوؿ. ایى ٤ایث ٠ًىاو ٤ایث ايؿیٍۀ ٨لى٩ی هی

ؾايىحًؿ و ؾق  کًین که جأهل ؾقباقۀ ٠الن هعىىن قا يؽىحیى هكظلۀ ٨لى٩یؿو هی يمؾ بىیاقی ال هح٩کكاو هٍاهؿه هی

ویًا با آيها ؾق ایى اوث کوه او بوه ٠ًوىاو  شىحًؿ. ج٩اوت ابى گفاق ال آو، ٤ایث قا ؾق ايؿیٍیؿو ؾق هباؾی هح١الی هی

، ؾق ج١كی٩ی که ال هىشوىؾ یوا  ، هىٔىٞ ٨لى٩ه قا هىشىؾ بماهى هىشىؾ ٔمى پفیكي کلیات ایى قويیک ٨یلىى٦، 

ؼىايوؿ. بوه ٠بواقت ؾیگوك اگوك  الىشىؾ ال ٠ىاقْ آو هوی ، ٬كاق ؾاؾه و هبؿاء هح١الی قا به ٠ًىاو واشب کًؿ وشىؾ هی

 (25: 1171. )ایلؽايی ،وشىؾ ٬كاق ؾاؾ ویًا آو قا ؾق ، ابى ٨الو٩ۀ یىياو، ذبات و وظؿت قا ؾق هبؿأ ٬كاق ؾاؾيؿ

بوه  ،بعد هىشىؾ بمواهى هىشوىؾهو هباؾی قا ؾق أ هبؿ ۀویًا بعد ؾقباق کًین که ابى بؿیى جكجیب هٍاهؿه هی

وقو  D ال ایىؾهؿ ٠ًىاو ٠ىاقْ هىشىؾ ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاقْ ٬كاق هی ث و اولىیوث ایوى ٠لون قا بوه وظؿت و کلی 

يومؾ  اولوی  ۀ٨لى٩ . ال ایى قو ٌىؾ هاب١ؿالٙبی١ه ؾوق هی ۀهای قوال گمی ه٭اله ؾق کًؿ و ال وك قوي ؼىؾ جبییى هی

 ۀال شمل کهکًؿ  هىشىؾ هٙل٫ و ٠ىاقْ آو بعد هیال هىشىؾ بما هى هىشىؾ اوث، ی١ًی  ۀ٠لمی ؾقباقویًا  ابى

ؾق اقجباٖ بوا اها ایى ٠لن ٨٭ٗ هؽحُ به هىشىؾ بماهى هىشىؾ . یا هباؾی اوث أایى ٠ىاقْ هىشىؾ واشب و هبؿ

 اوث.جمام هىشىؾات  ۀ. ٠ىاقْ هىشىؾات ؾقبكؾاقيؿ ٘بی١ی يیىث هباؾی یا هىشىؾات ٨كا
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ٌوىؾ و ؾق  ٠لىم اووح٩اؾه هوی ۀای ه١ايی ؾق هم پاقهه١ح٭ؿ اوث ال  هبعد هىشىؾ بما هى هىشىؾویًا ؾق  ابى

ایوى اهوىق  .هىا٫٨ ، هؽال٧ و ٔؿکًؿD هايًؿ واظؿ ، کریك ،  وشىؾ آيها جع٭ی٫ يمی ۀ، هید ٠لمی ؾقباق ٠یى ظال

بوىؾو ِو٩ث  ،وشوىؾ آيهوا ۀ، يعى ال اظىال و ٠ىاقْ هید یک ال هىٔى٠ات ٠لىم شمئی يیىحًؿ و ؾق ٠یى ظال

َ   ایًها ال هؽحّات ه٭ىله. بكای ـات اوث چیومی شوم  ای ؼاَ هن يیىحًؿ و هعال اوث که ال ٠وىاقْ ؼوا

C هىشىؾ بماهى هىشىؾ Bال ایىباًٌؿ D  قوCما هى هىشىؾهىشىؾ بB ٨٭وٗ ایًهاووث کوه  ۀاهكی هٍحكک بكای همو

و هون جّوؿی٫ بوه وشوىؾي B هىشىؾ بمواهى هىشوىؾCهن ه٩هىم  ا٨موو بك ایى، .باٌؿ جىايؿ هىٔىٞ ایى ٠لن هی

،  وویًا ا وشوىؾي قا ذابوث کًوؿ )ابوىهعحاز ٠لمی ؾیگك يیىث که هاهیحً قا ج١كی٧ یو قو بؿیهی اوثD ال ایى

ایوى ٠لون ال  (;9)هماو :ؼىاهؿ بىؾ. C  هىشىؾ بماهى هىشىؾC ىٞ اِلی هاب١ؿالٙبی١ه، بًابكایى هىٔ(6: 1252

٠وىاقْ هىشوىؾات ٘بی١وی قا يیوم ال  ، بلکوهپوكؾالؾ شهث ایى که ٠ام اوث و ٨٭ٗ به هىشىؾات ٨كا ٘بی١ی يمی

اؾی هبو .گیكؾ په بكقوی هباؾی ٠لىم شمئی يیم شمء هىٔىٞ آو ٬كاق هی کًؿ، ج٩عُ هیوشىؾٌاو  ۀظید يعى

جىاو گ٩وث کوه  هی قو ال ایىٌىؾ و  ؾق ایى ٠لن بعد هی -٘ىق که هٙكض ٌؿ هماو-و اوان هىٔىٞ ٠لىم ؾیگك 

٘ىق  بوه، ؾايٍی ايحما٠ی و شؿا ال ؾیگك ٠لىم ؼاَ که  ایى ٠لن ،به ٠باقت ؾیگك. ؾیگك ٠لىم اوث هاؾق   ،ایى ٠لن

وویًا  ابوى)٬وكاق ؾاقؾ. ان ؾیگك ٠لىم بك ایوى ٠لون بًیاو و او ، بلکه، يیىث هىحًؿ هكجبٗ هىح٭ین با ظیات ايىاو

گیكؾ و قاهگٍای ج١كی٩ی شؿیؿ ال هاب١ؿالٙبی١ه  ویًا ال ج٩کك یىيايی ٨اِله هی بؿیى شهث ابى (01-17:  1252،

٠لون C( وی بیاو هوی کًوؿ کوه 30: 1171.)ایلؽايی ، گیكؾ ٌىؾ که ؾق ؾوقاو شؿیؿ هىقؾ جىشه بىیاق ٬كاق هی هی

جىاو هىٔىٞ  بك ایى اوان هی( 13)هماو :B هىقی اوث که ؾق ظؿ وشىؾ و ه٩اق٪ ال هاؾه هىحًؿالهی، ٠لن به ا

 .یا هىشىؾ ه٩اق٪ ؾايىث (2)هماو : Bه٩اق٬اتCایى ٠لن قا 

، ٠لون الهوی و  ، ظکموث اولویۀ ٌىؾ : ٨لى٩ بكای ایى ٠لن ؾق اقجباٖ با هىٔى٠ً چهاق يام ؾق يٝك گك٨حه هی

اولی اوث چىو ًٌاؼث اهىق يؽىث ؾق وشىؾ، ی١ًی ٠لث يؽىحیى  و يؽىحیى  ۀى٨٩ل ،ایى ٠لن. هاب١ؿالٙبی١ه

بوكای  ٌوًاؼث جكیى هىٔىٞ  ، چىو ٠الی ظکمث اوث ،ایى ٠لن. ، ی١ًی وشىؾ و وظؿت اوث ٘ىق ٠ام اهىق به

و  ه١ك٨ث به ٠لول هح١والی  هموه چیومی١ًی ؼؿای هح١ال و ٠لل په ال او و  ،، ی١ًی ی٭یى بهحكیى ًٌاؼث . اوث

ؾق ج١كیو٧ وشوىؾ  ،اهوىق ه٩واق٪ ال هواؾه چىو ًٌاؼث ٌىؾ ياهیؿه هیهمچًیى ٠لن الهی  .ه١ك٨ث به ؼؿاوث
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

بك هاؾه ج٭ؿم ؾاقيؿ و ؾق وشوىؾ بوه وشوىؾ آو  ،اوثD لیكا هباؾی و ٠ىاقْ هىشىؾ بماهى بماهى هىشىؾ ؾق وشىؾ

هًٝىق ال ٘بی١ث ؾق  .ٌىؾ ىايؿه هیهاب١ؿالٙبی١ه يیم ؼ همچًیى ایى ٠لن (13: 1252)ابى ویًا ، هىحًؿ. وابىحه 

وویًا کوه او قا ال  ووؽى ههون ابوى .شىمايی و ٬ىه و ا٠وكاْ اووث ۀاٌیاء ظاؾخ ال هاؾ جمام ،يام هاب١ؿالٙبی١ه

 .ؾايوؿ والؾ ایى اوث که او هاب١ؿالٙبی١ه قا همايًؿ آياو هاوقاء ٘بی١ث به ٘ىق ٠یًی يموی هح٩کكاو یىيايی شؿا هی

Cب١وؿ B ؾقCهاب١ؿالٙبی١ووهBٌووًاؼحی ٌووًاؼحی اوووث و يووه شهوواو يىووبث بووه ه١ك٨ووث ايىوواو و اهووكی ه١ك٨ووث. 

کًؿ، وشىؾ ٘بی١وی  ( ؾق هماو ابحؿا و به هعٓ ایًکه ايىاو، وشىؾ و اظىال آو قا ؾقک هی30: 1171،)ایلؽايی

ای ٠لون هاب١ؿالٙبی١ه به ه١ً ،هبب بكای بىیاقی ال هح٩کكاو یىيايی (01-00:  1252،  ویًا ًٌاوؿ. )ابى قا يیم هی

٘ىق که هٍؽُ  ویًا چًیى يمی باٌؿ. هماو اها بكای ابى ،و یا هباؾی يؽىث اوث أ، ی١ًی هبؿ به هاواقء ٘بی١ث

بواق   اولیىبكای  هىث یا يیىث٠لل يؽىحیى  ،ایًکه هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ههىقؾ ویًا با ي٭ؿ يٝك اقوٙى ؾق  ٌؿ ابى

 .ل٫ اوثٞ آو هىشىؾ یا وشىؾ ٠ام هٙال ٠لمی وؽى گ٩ث که هىٔى

ّجؼشیفّوّهىمىعّهابؼذاليبیؼهّدسّجفکشّفشايغیظّعىآسص.2ّّ

ّ.ّشًبۀّعلبیّهىمىعّهحافیضیک2-1ّ

کىٌوؿ  کًؿ و ؾق ایى بكقوی هی ال گفٌحگاو ؼىؾ آ٤ال هی وىآقل ؾق يؽىحیى گام ؾق ج١ییى هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه

ؾق ایًصا ًٌ ٠٭یؿۀ وًحی هؽحلو٧ ال ٘كی٫ ٨كآیًؿ ولبی )ظف٨ی( به هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه ؾوث پیؿا کًؿ. وی 

کًؿ و گام به گام همۀ آيها قا  قا که ال لهاو اقوٙى جا لهاو وی ؾقباقۀ هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه هٙكض بىؾ،  بكقوی هی

  يمایؿ. ایى ًٌ هىٔىٞ ٠باقجًؿ ال: قؾ هی

وا١٬وی، يه ٨٭وٗ ٌواهل جموام هىشوىؾات  که چًاوجكیى وشه،  جكیى ه٩هىم و ٠ام به ايحما٠ی )وشىؾ(هىحی .1

 گیكؾ.  بكهی  ؾق يیم قا  @، بلکه هىشىؾات ـهًیٌىؾ هی ؼىاه شىهكی یا ٠كٔی

 شؿا ال هىشىؾات ـهًی شىهكی و ٠كٔی ٨٭ٗ هىشىؾات وا١٬ی .0

 )ؾیؿگاه ابى قٌؿ(هح١الی ی١ًی ؼؿا  و وا١٬ی هىشىؾ .1

 هاؾی یا شىهك )هىشىؾ هصكؾ( ٤ی هىشىؾ .2
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 Aاقوٙىیی ۀای ی١ًی هماو ه٭ىالت ؾهگاي ه٭ىله شىهك .3

  (Suarez,1861, 25: 2-8) .شىهك به هاهى شىهك .4

وىآقل ب١ؿ ال جعلیل و بكقوی هىٔى٠ات هح١ؿؾ هاب١ؿالٙبی١ه که ال لهاو اقوٙى هٙكض ٌؿه بىؾ ؾق ِوؿؾ بیواو 

 .آیؿ اشحهاؾی ؼىؾ بك هی ۀيٝكی

یۀّاشحهادیّعىآسص2-2 ّ.ّشًبۀّایصابیّهىمىعّهحافیضیک>ّيظش

 هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١وهوی ٌىؾ و آو ایى که  هًصك هی وىآقلهربث بكای  گیكی به یک يحیصه )ولبی( ٨كایًؿ ظف٦

یوا بوه ٠بواقت ؾیگوك هىٔوىٞ (Suarez,1861, 25: p11) . گیوكؾ ؾق يٝوك هوی Bهىشىؾ بماهى هىشىؾ وا١٬ویCقا 
وی ي٭ٙۀ جمایم ؼوىؾ قا  (Ibid: 85). ؾايؿ هیB 10ه٩هىم ابژکحیى]ـهًی[ ٠ام هىحی ال ظید اومیCهاب١ؿالٙبی١ه قا

کیؿ بك کلمۀ  ال هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١وه ٌواهل بك اوان ایى ؾیؿگاه ،،  بؿیى جكجیبؾايؿ.  هیB وا١٬یCپیٍیًیاو قا جأ

ؾق يحیصوه  .ٌوىؾ هوی ا٠كاْ وا١٬ی شوىاهك هصوكؾ )٤یوك وا١٬وی( و  )هصكؾ(هاؾی ، شىهك های ٤یك ؼؿا ۀهٙال١

ال آو  ٘ىق کاهول بوه،  هىوحًؿ ايحما٠ویهىشىؾاجی که کاهالا ٠كٔوی و  ۀهىشىؾات ـهًی و ؼیالی و هٙال١ ۀهٙال١

 (Doyle,2007: 257)ٌىؾ . ؼاقز هی

هوای ٠موىهی ؾق بواب  ج٩ىویك وشوههید به ال هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه  وىآقلج١كی٧ قومی  بًابك آيچه گ٩حین

 چًیى هىٔوى٠ی بیاو ال وىآقلقویکكؾ و هؿ٦  کًؿ. ،جأییؿ يمی پفیك٨حه ٌؿه بىؾ ٬بالا  هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه قا که

ؾو ؾوقۀ ٨لىو٩ی قا ال هون هحموایم  ، مباحم  مابعمدالطبیع ووىآقل بوا کحواب  شؿیؿ بىؾ.Bًٌاوی -هىحیCیک 

( به همیى ؼوا٘ك 9AA- 055: 1163های هیايه و ٨لى٩ۀ هؿقو آ٤الیى. )ژیلىىو ، واؼث: هکحب هؿقوی وؿه

٨لىو٩ۀ هوؿقو آ٤والیى  ؾاق وى، او قا آؼكیى ظکین هحأله بومقگ هؿقووی ؾايىوحه و ال ووىی ؾیگوك ٘الیوه ال یک

، جبییى و ؾ٨اٞ ال وشوىؾ ًٌاووی بوكای ٨هون الهیوات  . با ایى که ايگیمۀ اِلی او ؾق يگاقي ایى کحاب ايؿ بكٌمكؾه

جىايىث شؿا ال الهیوات جّوىق ٌوىؾ. بوك  ، يٝام هاب١ؿالٙبی١ی هىح٭لی آ٨كیؿ که هی ، ولی با ایى ظال ه٭ؿن بىؾ

٘ك٦، ی١ًی همواو چیومی کوه  ٤ال گك يٝام هاب١ؿالٙبی١ی هىح٭ل و بی، گكوهی ال ه٩ىكايً او قا آ همیى اوان

قو يٝوك ووىآقل،  ال ایوى( 37: 1174،لاؾه  ؾايًوؿ. )کكباووی ٌوؿه، هوی ياهیؿه هیB ًٌاوی هؿقو هىحیCاهكوله 
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

ؼىاهؿ و هن به ِىقت ياهعؿوؾ آو قا  D ی١ًی وی هن وا١٬یث قا هی گايۀ ٨ى٪ اوث ؾیؿگاهی بیًابیى هىأٟ ًٌ

گكایايوه ال هحا٨یمیوک او بوال  کًؿ و همیى هىئله قاه بكای ج٩ىیك ـهوى . البحه وىآقل ِكیط ِعبث يمی فیكؾپ يمی

ؾايؿ و بؿیى شهوث  هیB ه٩هىم ابژکحیى هىشىؾ بماهى اومیCشا هىٔىٞ هحا٨یمیک قا  گفاقؾ . هرال وی ؾق یک هی

 کًًؿ.  هگل يیم قؾیابی هی ها و جأذیكات هحا٨یمیک او قا جا ، قیٍه ای ال ه٩ىكاو آذاق او ٠ؿه

وث جواقیؽی هحا٨یمیوک و هىٔوىٞ هحا٨یمیوک ووىآقل قا هی با جىشه به همۀ ایى اوِا٦ جوىاو ؾق ایوى  ، اهمی 

 وا١٬یات بكٌمكؾ:

٘ىق ٠مؿه با  وی یک ي٭ٙۀ ٧ٙ٠ هیاو ج٩کك هؿقوی )اوکىالوحیک( وًحی و ٨لى٩ۀ ابحؿایی هؿقو که به .9

 يؿ، بىؾه اوث.کكؾ هىٔىٞ هحا٨یمیک ٠٭اليی بكؼىقؾ هی

 -گیوكی ووًث اقووٙىیی قوؾ که ظاِول يحیصوه ای هىح٭ل به ٌماق هی هحا٨یمیک وىآقل به هرابه قواله .:

 اوکىالوحیک اوث.

 . قوالۀ وی به ٠ًىاو اذكی پیٍگام ؾق هحا٨یمیک هؿقو هىقؾ جىشه اوث .;

ۀ او ؾق بعود جىشوه اووثD لیوكا قووال هًؿ )ویىحماجیک( بىؾو يیم هوىقؾ هحا٨یمیک وىآقل به ؾلیل يٝام .>

آیوؿ کوه ؾق ٠ویى ظوال هىوح٭ل ال ٘وكض  ، يؽىحیى ویىحن هحا٨یمیکی پیچیؿه به ظىواب هوی هحا٨یمیک

 (Hedier,2008: p 10-12)اقوٙىیی اوث. 

ّ.ّهؼًایّّوالؼیّدسّجؼشیفّهىشىدّوالؼیّيضدّعىآسصّدسّجؼشیفّهىمىعّهحافیضیک2-3ّّ

ی١ًی هىشىؾ بال١٩ل که ایى هىشىؾ بال١٩ول بوا  actual .هح٩اوت بایکؿیگك هىحًؿ  actual وreal ؾق يٝك وىآقل  

real  هح٩اوت اوث.هىشىؾ بال١٩ل ی١ًی هىشىؾی که اکًىو هىث و وشىؾ ؾاقؾ، ولی real هىشىؾ وا١٬ی اووث

جىايؿ باٌؿ و هن يباٌؿ. البحه ؾق يٝك وىآقل هىشىؾ وا١٬ی، هىشوىؾ همکوى ِوك٦  به ه١ًای هىشىؾی که هن هی

اوث، ی١ًی هىشىؾی که چًاو اوح١ؿاؾ و جىايایی ؾق آو باٌؿ که  possibleهمکى هماو  هن يیىثD لیكا هىشىؾ

بحىايؿ وشىؾ یابؿ، اها لموهاا االو هىشىؾ يباٌؿ. ایى ؾق ظالی اوث که ؾق يٝك وىآقل، اهك وا٬ٟ هون ٌواهل ـوات 

ؾیؿگاه وىآقل ایوى بوه . با ایى ظال بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق  هىشىؾ بال١٩ل و هن ٌاهل ـوات هىشىؾ همکى اوث



 1176هٍحن، پاییم و لهىحاو  ۀوال چهاقم، ٌماق

  
 

 41 

گاه بىؾه اوث و ؾق هبعود ووىم ال کحواب  ه١ًای پكؾاؼحى به یک اهك ـهًی يیىثD لیكا ؼىؾ وی به ایى هىئله آ

کًؿ که هًٝىق او ال هىشىؾ همکى، هىشوىؾ ـهًوی يیىوث.  ٘ىق ِكیط به ایى اهك اٌاقه هی به مباح  متافیسیک 

ًای آيچه که جًها ؾق ٠٭ل به ِىقت ابژکحیى وشىؾ ؾاقؾ یا به به ه١  mental  beingو possible beingوی هیاو 

ج٩واوت ٬ائول ، هك چًؿ که به ؼىؾی ؼوىؾ وشوىؾ يؿاٌوحه باٌوؿ،  پًؿاقؾ ج١بیكی ؾیگك آيچه ـهى آو قا هىشىؾ هی

هايًؿ کىقیD لیكا کىقی، ٨٭ؿاو اوث و چًیى اهكی اواواا وا١٬یحوی ؾق ؼواقز يوؿاقؾ، اهوا اهوك همکوى  ٌىؾ. هی

جىايؿ وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، ایى ؾق ظالی اوث کوه هىشوىؾ ـهًوی اواوواا ٌوأيیث  ىؾ ؾاقؾ، هكچًؿ هیٌأيیث وش

. ج٩اوت هیاو اهك همکى و اهك ـهًی ؾق همیى ٌأيیث ؾاٌحى یوا يؿاٌوحى وشوىؾ اووث، پوه  وشىؾ ؾاٌحى يؿاقؾ

١وی ؾق ؾیوؿگاه ووىآقل ی١ًوی گیكؾ. با ایوى جىٔویط وا٬ هی بك ، اهك همکى قا يیم به يى٠ی ؾقrealوا١٬ی ، ی١ًی اهك 

 باٌؿ. هی actualهىشىؾ بال١٩ل ؾق شهاو وا١٬ی که هىاوی با واژۀ 

ّدسّهىمىعّهابؼذاليبیؼهّعیًاّّعىآسصّوّابىجيبیكّّ.3

قو ؾق بىویاقی ال هوىاقؾ ووىآقل بوه  هاب١ؿالٙبی١ه وىآقل جكکیبی ال هاب١ؿالٙبی١ه ابى ویًا و جىهوان بوىؾD ال ایوى

ٌىؾ. ؾق اؾاهه بیٍحك بوه ایوى  ویًا ؾوق ٌؿه و به جىهان يمؾیک هی و ؾق هىاقؾی يیم ال ابى ٌىؾ ویًا يمؾیک هی ابى

 هىٔىٞ پكؾاؼحه و ایى ؾو ايؿیٍمًؿ قا ؾق وشىه هؽحل٧ هكبىٖ به هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه جٙبی٫ ؼىاهین کكؾ.

ّدسّادبیاتّهحىوّفلغفیّّعىآسصعیًاّوّّجيبیكّابىّ.3-1

ّبهّادبیاتّجفغیشیّلشووّوعيائیاوّّؽًاعیّیکغاوّيغبثّسوػّ.3-1-1

گیكی قوي یکىواو و  کاق ویًا و وىآقل ؾق بكقوی  هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه، به های ٌباهث ؾیؿگاه ابى یکی ال شًبه

، ابحوؿا  های ؼوىؾ  هوی قووًؿ ای که هك ؾو و٬حی به جببیى و بیاو هىٔىٞ هحا٨یمیک ؾق قواله هٍابه اوث، به گىيه
کًًوؿ. ایوى هٙلوب يٍواو  و ب١ؿ ؾیؿگاه ایصابی ؼىؾ قا هٙوكض هوی11 ت گفٌحگاو ؾاقيؿو١ی ؾق بیاو و قؾ يٝكیا

گاه بىؾه هی قو  ايؿD ال ایى ؾهؿ که هك ؾو ٨یلىى٦ به هٍکل ایصاؾ ٌؿه ؾق  هىٔىٞ هحا٨یمیک پیً ال ؾوقاو ؼىؾ آ

اقؾ و ؼوىؾ بایوؿ گوفاق يىوبث بوه ٠لوىم ؾیگوك ؾ ویًا ه١ح٭ؿ هىحًؿ که هحا٨یمیک ي٭ٍی بًیاو هن وىآقل و هن ابى

وویًا بوك ؼوال٦ يٝوك ؾیگوك  ای ؼاَ بكقوی ٌىؾ. بًابكایى هن وىآقل و هن ابى هىح٭ل ال ٠لىم ؾیگك و به ٌیىه
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

ؼىؾ کحواب هىوح٭لی  -اقوٙى بىؾ مابعدالطبیعهٌاو ج٩ىیكی بك کحاب  که بیٍحك کاقهای-٨یلىى٨او ٬كوو ووٙی 

 الهیمات شمفاایى هىٔىٞ بوه بكقووی هعحوىای کحواب جك ٌؿو لوایای  ؾق ظىلۀ هحا٨یمیک يگاٌحًؿ. بكای قوٌى

 وىآقل ؼىاهین پكؾاؼث. مباح  متافیسیک ویًا و  ابى

ابحؿاء  Cبا ٠ًىاو  الهیات شفاویًا ؾق ٨ّل يؽىث ه٭الۀ اول کحاب  ٘ىق که ؾق ٨ّل ٬بل بیاو کكؾین ابى هماو

ايؿیٍمًؿاو پیً ال ؼوىؾ قا بیواو ا٬ىال هؽحل٧ ؾقباقۀ هىٔىٞ هحا٨یمیک ؾق ؾیؿگاه B ٘لب هىٔىٞ ٨لى٩ۀ اولی 

جىايؿ هىٔىٞ هحا٨یمیک باٌوؿ یوا  . ؾق ایى ٨ّل او ابحؿا به ایى يٝك که آیا ؼؿا هی پكؾالؾ کكؾه و ب١ؿ به ي٭ؿ آيها هی

باٌوؿ.  گیكؾ ؼؿاويؿ شمء هىٔىٞ هحا٨یمیک يیىث بلکه شمء هىائل آو هوی پكؾالؾ و ؾق يهایث يحیصه هی يه  هی

جىايًؿ هىٔىٞ هحا٨یمیک باًٌؿ یا  پكؾالؾ که آیا ٠لل ٬ّىی يیم هی به ایى هىٔىٞ يیم هی وی ؾق اؾاهۀ همیى ٨ّل

جىايًوؿ هىٔوىٞ هحا٨یمیوک باٌوًؿ. وی ؾق  قوؿ که ایى ٠لل ٬ّىی يیم يموی ؼیك   و  ؾق يهایث به ایى يحیصه هی

، هىٔوىٞ  بماهى هىشىؾباٌؿ که هىشىؾ  به وه ٘كی٫ ؾيبال اذبات ایى هىٔىٞ هی الهیات شفا٨ّل ؾوم ال کحاب 

ای ؼواَ ؾق بكؼوىقؾ بوا هىٔوىٞ  وویًا قوي و ٌویىه کًین که ابوى . ؾق ایًصا هٍاهؿه هی باٌؿ هاب١ؿالٙبی١ه هی

 هحا٨یمیک ؾاقؾ و آو ٘كض هباظد پیٍیًیاو و ي٭ؿ آيها و ب١ؿ ٘كض يٝك اِلی ؼىؾي اوث. 

لیوكا  Dکًوؿیػ هاب١ؿالٙبی١ه ایصاؾ هویؼىؾ ؾگكگىيی بمقگی ؾق جاق مباح  مابعدالطبیع وىآقل يیم با کحاب 

قوؾ که آیًوؿۀ هاب١ؿالٙبی١وه ٤كبوی قا ؾق وومث و  هًؿ ال هاب١ؿالٙبی١ه به ٌماق هی ایى کحاب يؽىحیى ٌكض يٝام

ٌىؾ که ٨لى٩ۀ هؿقوی به واوٙۀ آو جىوٗ ٨یلىى٨او  جكیى هصكایی هی ؾهؿ و اِلی وىی وؿۀ هصؿهن ٌکل هی

ای  ، وىآقل هًٍوأ ٠موؿه به ج١بیك هایؿگك (Maurer,1962: p.356)گكؾؾ.  ی، ًٌاؼحه ه ٠ّك کالویک ٠ّك جصؿؾ

ًٌاوی یىيايی ال ٬كوو وووٙی بوه ٠ًوىاو پیٍوكو  و قاهًموا بوه هاب١ؿالٙبی١وه و ٨لىو٩ۀ  بىؾ که ال ٘كی٫ او وشىؾ

 اوح١الیی ؾوقاو شؿیؿ قاه یا٨ث. 

هوایی ال آو بوه  بعد ٨ك٠وی بؽوً و ؾق هبعد ج٭ىین کكؾ 32هباظد کحاب ؼىؾ قا به ٘ىق هًٝن به  وىآقل

اهوا  ،های پیاپی هاب١ؿالٙبی١ه اقووٙى هٙوكض بىؾيوؿ هكچًؿ ال هىٔى٠اجی يٍاو ؾاٌث که ؾق ٨ّل که ؾوث ؾاؾ

، به هاهیث  اول ۀوی ؾق هباظر. بىؾأا٨ه ٌؿه بكای قوٌى ٌؿو يٝكیات گفٌحگاو و ي٭ؿ آيها  بیٍحك ها ایى بعد
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 Bهىشوىؾ بمواهى هىشوىؾCکه به بكقووی ؾايؿ  هیؾايٍی قا هاب١ؿالٙبی١ه و ؾ پكؾال اولی و هاب١ؿالٙبی١ه هی ۀ٨لى٩

، ایى ؾق ظالی اوث کوه هباظود ووىم جوا  پكؾالؾ . ؾق ؾوهیى بؽً ال ایى کحاب به بعد ال هىشىؾ هی پكؾالؾ هی
عود هىٔوىٞ ب .ؾهوؿ بعد ٬وكاق هوی یا اوِا٦ هح١الی وشىؾ قا هىقؾ ٩ِ12ات هىشىؾ ايحها،جا  ابحؿا، ال  یالؾهن

بعد ٌٍن به کلیوات  ٌىؾ. هیث ؾق بعد پًصن بكقوی ، وظؿت ٨ك٠ی و اِل ٨كؾی   ، وظؿت کلی اوث چهاقم

 )بعد يهون( و ؼٙا )بعد هٍحن( په ال بكقوی وظؿت به ظ٭ی٭ث وىآقل.  پكؾالؾ و بعد ه٩حن به جمایمها هی

ؾوالؾهن جا بیىوث و ه٩وحن بوا هباظد  . کًؿ های ؾهن و یالؾهن ؼیك و ٌك قا بكقوی هی آوقؾ و ؾق بعد قوی هی

هباظود هكبوىٖ اووث ؾق ظوالی کوه هوا  ٠لوث هباظد کلی  بعد ؾوالؾهن به Dها وكو کاق ؾاقيؿ بكقوی ٠لث

D هباظود ه٩وؿهن جوا بیىوث و  D هباظد پايمؾهن و ٌايمؾهن با ٠لث ِىقی ویمؾهن و چهاقؾهن با ٠لث هاؾی

٠لووث Cبووا ٠لووث ٤ووایی وووكو کوواق ؾاقيووؿ وهباظوود بیىووث و وووه و بیىووث و چهوواقم  و  ؾوم بووا ٠لووث ٨ووا٠لی
ٌٍن بوا قوابوٗ ٠لوث و ه١لوىل و بعود  و . وكايصام، بعد بیىث پًصن اوث و هىٔىٞ بعد بیىثB13ای يمىيه

 بایکؿیگك وكو کاق ؾاقؾ.  له٩حن با قوابٗ هح٭ابل ٠ل و بیىث

ه٩وحن و  و با ج٭ىین هىشىؾ به هىشوىؾ ياهحًواهی و هىشوىؾ هحًواهی )بعود بیىوث کحاب وىآقل ؾوهیى شلؿ

يهون  و ، ی١ًی وشىؾ ؼؿا ؾق بعد بیىث . هىشىؾ ياهحًاهی یا الهی ؾق ؾو بعد ب١ؿی ٌىؾ هٍحن( آ٤ال هی و بیىث

، به ٘ىق کلوی بوه بكقووی هىشوىؾ  یکن و وی ؾق بعد وی ٌىؾ. بعد هی،  ام و ـات و ٩ِات ؼؿا ؾق بعد وی

کًوؿ. هباظود  شىهك و ا٠كاْ قا هٙكض هی یاوه٘ىق کلی جمایم  پكؾالؾ و ؾق بعد ب١ؿی به هؽلى٪ ياهحًاهی هی

ٔوی هؽحلو٧ ووكوکاق ؾاقيوؿ و وىم جوا پًصواه و وی كا ، ی١ًوی بعود  . آؼوكیى بعود کحواب ووىم بوا ه٭وىالت ٠ا

 .پكؾالؾ چهاقم به ؾلیل وشىؾ هی و پًصاه

ؾ ویًا ٌباهحی ٜاهكی يیىث و هك ؾو ٨یلىوى٦ ؾق بكؼوىق يحیصۀ ایى جٙبی٫ آو اوث که ٌباهث وىآقل با ابى

ايوؿ و ؼوىؾ  با چًؿگايگی هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه اقوٙى، جًها به ٌكض آذاق گفٌحگاو به ؼّىَ اقوٙى يسكؾاؼحوه

 . ايؿ ِاظب قأی و يٝك بىؾه

ّعیًاّدسّهعحىایّهىمىعّهحافیضیکّّوّابىّعىآسصجيبیكّ.3-2ّ
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

 ۀؾق يٝكیوووىآقل  ؾايًوؿ، ویًا هىٔوىٞ هاب١ؿالٙبی١وه قا هىشوىؾ بمواهىهىشىؾ هوی هك چًؿ هن وىآقل و هن ابى

بًا بوك قا وا١٬یث هاهیات  اوثCD  هىشىؾ بماهى هىشىؾ وا١٬یCؼىؾ با بیاو ایًکه هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه  اشحهاؾی

ال  قو وىآقل با أا٨ه کوكؾو واژۀ وا١٬وی بوه هىٔوىٞ هاب١ؿالٙبی١وه کًؿD ال ایى بیاو هیها بك وشىؾ  ٌایىحگی آو

همچوىو  ،هىوحًؿB وا١٬ویCهاهیوات  ٌىؾ. بًوابكایى اگوك ؾوق هی یًاو ابىؾق يٝك ؾوگايگی هیاو هاهیث و وشىؾ 
بكایى اوان  . والؾ قا بكای آيها ٨كاهن هی، اهکاو وشىؾ ؾاٌحى  ؼىؾ ٘بی١ث  اهکاو و، 14يؿوشىؾ ۀوا١٬یات ٌایىح

بوه ال ایوى ؾو شً ۀآوقؾ و ؾلیلی يؿاقؾ که ؾقبواق ؾوث هی هـاجی ؼىیً قا با بىؾو ب ۀقابٙ وىآقل، وشىؾ ؾق ؾیؿگاه

. ایى وا١٬یث که هىحی ؾق ٠یى ظال هن بك هىوحی بال١٩ول و هون بوك هىوحی  يگكاو باٌینB هىحیC ۀه١ايی کلم

هىحی ال ؾو ه٩هوىم  ۀلیكا به قاوحی کلم Dٌىؾ که ایى کلمه هٍحكک ل٩ٝی باٌؿ با٠د يمی ،کًؿ همکى ؾاللث هی

بوك ه٩هوىم  کلموۀ هىوحی ظحوی .کًوؿ ، ی١ًی ه٩هىم هىحی هىشىؾ و ه٩هىم هىحی همکى ظکایث يموی شؿاگايه

کًؿ که ؾو وشه ال ه١ًای هىحی ؾق آو هًؿقز باًٌؿ و به اِٙالض آهیؽحه بوا  ها يیم ؾاللث يمی هٍحكکی ال هىحی

هؽحل٧ ال ؾ٬ث اؼوف ٌوؿه  ۀه٩هىم واظؿی اوث که با ؾو ؾقش ،کًین واو آيچه ال آو بعد هی بؿیىD هن باًٌؿ

هواهیحی  ،کًؿ که شؿا ال وشىؾ بال١٩ل چیمی ؾاللث هی ك، ب قوؾ کاق هی هن باو ۀبه هًمل ensؾق وا٬ٟ و٬حی  . اوث

 گكؾؾ. جىشه ؼاقز هی ۀٌىؾ، بلکه ِك٨اا با يعىی ال ايحماٞ ال ؾایك ٩ک  و يه ولب هیهًی١ًی يه ال آو ، وا١٬ی ؾاقؾ

کًؿ، ی١ًی  ه ؾاللث هیي٩ى ، به هىحی وا١٬ی ٨ی قوؾ کاق هی هب ؾق ه٭ابل و٬حی به هًمله وشهی و٩ِی )ی١ًی ١٨ل (

کًؿ که  ث هیای ؾالل هاهیث وا١٬ی اوث و هن وشىؾ بال١٩ل و به ایى ه١ًا بك هىحی ۀچًاو هىحی ای که هن ؾایك

   (suarez,1861 , 25.I: p.31)بیٍحك اؾ٤ام ٌؿه اوث. 

ّؽًاعیّباّجىشهّبهّهىمىعّهحافیضیکّعیًاّدسّهغئلۀّوشىدجيبیكّعىآسصّوّابى.3-3ّ

وویًا ؾق هىٔوىٞ هاب١ؿالٙبی١وه هكبوىٖ بوه ایوى وشوه اووث کوه  های جٙبیو٫ ووىآقل بوا ابوى شًبه یکی ؾیگك ال

الشمفا  وویًا ؾق بؽوً الهیوات کحواب  ٌىؾ. ابى ًٌاوی جبؿیل هی هاب١ؿالٙبی١ه ؾق ٨لى٩ۀ آيها ؾق ٠مل به وشىؾ

 گىیؿ: هی

هشّوّاػشاك[ّهؾحشکّاعثّوّشىاّهىشىدّبماهىّهىشىدّاهشیّاعثّکهّبشایّهمۀّایًهاّ]یؼًیّخذاّوّهخلىلات
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وّبایذّهىمىعّایىّفًاػاتّ]فلغفۀّاولیّیاّهابؼذاليبیؼه[ّلشاسّگیشد.ّهمچًیىّبهّایىّدلیلّکهّهىشـىدّبمـاهىّ

وّبشسعیّهاهیثّآوّدسّیکّػلنّهعالّاعثوّبلکهّّيیاصّاصّذباتّاعثّيیاصّاصّؽًاخثّهاهیِثّآوّوّبیّهىشىدّبی

ثّوّهاهیثّآوّهىمىعّبهّػًىاوّاهشیّهغ نّلعاًّهیايی  گشددّوّبهّػلنّدیگشیّيیاصّيیغـثّجـاّجىمـیطّایـىّّل 

وّبشسعیّ:هىشىدّبماّهىّهىشىد;هيلبّساّبشّػهذهّگیشدّ...ّيخغحیىّهىمىعّایىّػلنّ]هابؼذاليبیؼه[ّهماياّ

هىشىدّبذووّهیچّلیذّوّؽشىیّاعثوّبهّآوّهلعكّ:ّهىشىدّبماهىّهىشىد;اهىسیّاعثّکهّبهّواعيهّایىّکهّ

ّ(13: 1252یًاوّعّ)ابى:ّؽىد.ّهی

گوكؾؾ و  ٌىيؿ، ظمل هی قو وشىؾ به يعى هٍحكک بك همۀ چیمهایی که ؾق ٠لن هاب١ؿالٙبی١ه بكقوی هی ال ایى

ای ؾیگوك ؾيبوال  ٌىؾ. همیى هىئله ؾق وىآقل يیم به گىيوه ٠لن هاب١ؿالٙبی١ه ؾق ایًصا هماو ٠لن وشىؾًٌاوی هی

 :suarez,1861 , 25I) اوث B ىشىؾ بماهى هىشىؾ وا١٬یهCٌىؾ. وی با بیاو ایى که هىٔىٞ هاب١ؿالٙبی١ه  هی

p.11) هواؾی )هصوكؾ( و ا٠وكاْ وا١٬وی شوىاهك  های ٤یوك ، شىهك کًؿ ایى هىٔىٞ ٌاهل هٙال١ۀ ؼؿا جأکیؿ هی

والؾ که وشىؾ به يعى هٍحكک بك همۀ چیمهوایی کوه ؾق ٠لون هاب١ؿالٙبی١وه  . ایى اهك ها قا هحىشه هی هصكؾ اوث

وشىؾ ؾق ویىوحن ویًا و وىآقل ؾق ایى هىقؾ آو اوث که  . ظال ج٩اوت ؾیؿگاه ابى ٌىؾ ل هیگكؾؾ، ظم بكقوی هی

. ؾق ج٩کوك  جىايوؿ ؾق کلیوث شایگواهی ؾاٌوحه باٌوؿ ویًا يمی بك ؼال٦ ویىحن هحا٨یمیکی ابى وىآقلهحا٨یمیکی 

وشوىؾ بوه جًهوایی  ؾق يٝوك گك٨وث، ی١ًویـاجوی  ظالث بیكويی و ٤یوكجىاو ؾق یک  وشىؾ وا١٬ی قا جًها هی وىآقل

اگك وشىؾ ؼواقز ال  لیكا جىايؿ هىشىؾ گكؾؾ. جىايؿ هىشىؾ باٌؿ، بلکه جًها با أا٨ه ٌؿو ٬یؿ وا١٬ی به آو، هی يمی

ؾیگك ؾلیلی يوؿاقؾ آو قا بوه ٠ًوىاو وا١٬وی و ؾق يحیصوه بوه ٠ًوىاو  ،وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ،ؾيیایی که ٠اهل آو اوث

 .٬بىل کكؾ ،ؾقک و ٨هنۀپیٍیً

ّعیًاّدسّهغئلۀّظملّوشىدّبشّهقادیكّخىدّباّجىشهّبهّهىمىعّهابؼذاليبیؼهّّكّهیاوّعىآسصّوّابىجيبی.3-4ّ

، بعد قایس و ههن هیاو ٨الو٩ۀ ٬كوو  ویًا ؾق بعد هاب١ؿالٙبی١ه های جٙبی٫ هیاو وىآقل و ابى یکی ؾیگك ال شًبه

،  ٬بول جىٔویط ؾاؾه ٌوؿ ٘ىق کوه ؾق ٨ّول اوث که ظمل وشىؾ بك هّاؾی٫ ؼىؾي چگىيه اوث. هماو  ووٙی

ؾايوؿ  گمیًؿ. وی هىشىؾ قا یک هعمىل هٍحكک ه١ًوىی هوی هی ویًا ؾق ایى بعد، اٌحكاک ه١ًىی وشىؾ قا بك ابى
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 ویًا و وىآقلبكقوی جٙبی٭ی هىٟٔ هاب١ؿالٙب١ه ؾق ؾیؿگاه ابى

وشىؾ اگكچه شًه يیىث و به يعى هىاوی بوك CٌىؾD به بیاو او:  که بك هىٔى٠ات هؽحل٧ به یک ه١ًا ظمل هی

٨یوه  ]لکى[ ؾاقای یک ه١ًوای هح٩و٫ ٌىؾ، [ظمل يمیىؾاتآيچه ـیل آو اوث ]ا٨كاؾ و هّاؾی٭ً ی١ًی همۀ هىش

، آهوىلۀ  ( اها وىآقل ؾق بعد ظمل وشوىؾ بوك هّواؾی٫ ؼوىؾي12:  1252ویًا ، ]هٍحكک ه١ًىی[ اوث. )ابى

کًوؿ. همویى اهوك  کًؿ و به شای آو ال آهىلۀ جٍابه ؾق يىبث ـاجوی اووح٩اؾه هوی ویًا قا قؾ هی اٌحكاک ه١ًىی ابى

ًٌاوی شؿیؿ ؾق ج٩کك ایى ٨یلىى٦ ٌؿ که بوه يوى٠ی بكجوكی هحا٨یمیوک ؼوىؾ بوك  ىحیگیكی یک ه هىشب ٌکل

 قوايؿ. پیٍیًیاو قا به اذبات هی
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هاّيىؽثّپیّ  
                                                      

 B هاب١ؿالٙبی١هC. به یىيايی: هحاجا٨ىویکا به ٠كبی: 9
2.  On he on 

3. Alexander of Aphrodisias 

4. Strianus 

5. Asciepius 

 ىحیى ؾايً ًٌاؼث ٠لل يؽ . <
 ؾايً هٙال١ه هىشىؾ بما هى هىشىؾ  . ?

8. Mental being 

9. Categorical being 

10.Common objective concept of being as a noum 

 ی١ًی هماو شًبه ولبی هىٔىٞ هحا٨یمیک که ؾق ٨ّل ٬بل جىٔیط ؾاؾه ٌؿ.  99
12. Passiones entis 

13.exemplary causality 

14.Apaeadrealiter existendum 
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