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 استکمبل وفسبوی از طریق وظر ي عمل، از مىظر حکمب ي عرفبی اسالمی

 حسین غفاری دکتر

 داوشگاٌ تُران داوشيار

 ( 24/8/89تبكٔؼ پقٔلش وُبٔٓ:       18/5/89  :ؿكٔبفت ممبلٍتبكٔؼ )

ٓ  تؤمل وهلْ ي اوـٔطٍ يكمْ ام ؿٔلثبم ونؿ عىٕمبن َمضًن ومبل ئژٌ وًو اوسبوٓ مغسًة چکيدٌ: ي ثیٍ  ضیـ   می

ویٕىب اوـٔطیٍ يكمْ كا ثیبیتلٔه فًبلٕیت ویًبؿ  ثؾیص ثیلاْ  ؿمیٓ          أیه رُیت فٕوسیًفبوٓ صیًن اكویكً ي اثیه      

ـبمبتٓ ي ثیلاْ           مٓ ؿاوستىـ. ؿك ممبثل، اضلالًٕن ي يبكفیبن ؿك رُیبن اوی،مٓ، عىمیت وهیلْ كا رین ام رُیت ممی

تىُب ضبؽػیّ یمم ثیلاْ وٕیل ثیٍ      وُبؿوـ ي ثٍ اغك،ط عىمت يموٓ كا عػًل مىبكم ي فؿبٔل اؽ،لٓ يلًٓ ومٓ

 ؿاوستىـ.  وًبؿ  يموٓ مٓ

َبْ اكائٍ ضـٌ ام وًْ فٕوسًفبن او،مٓ رُت تًرٍٕ اوتىمبل وفس  ؿمٓ ام قلٔك ؿاوص ي  ثلكوٓ وهلٍٔ

تلٔه وهلٍٔ تًرُٕٓ ؿك أه ممٕىٍ، وهلّٔ اتّغبؿ يبلل ي مًمًل  يوًم وهلْ، مًؾًو ثغج أه ممبلٍ اوت. يمـٌ

ان ٔه مٕلاث ام عىمت وًاف،قًوٓ، تًوبف م،غـكا اعٕبء ضـٌ اوت وٍ ثب م،عهّ وهلّٔ يرًؿ اوت وٍ ثٍ يىً

ؿك  ،تًاوـ ثٍ يىًان مجىبْ وهلّٔ اوتىمبل وفسبوٓ مغسًة ضًؿ. ثب أه عبل  فَىٓ ثٍ يىًان ٔه وهلّٔ تىمٕوٓ مٓ

مّظ وجًؿٌ ي ؿك مًلؼ اوتمبؿا  رـْب مته ممبلٍ وطبن ؿاؿٌ ؽًاَـ ضـ وٍ ثٕبوب  غـك المتؤلُٕه وٕن ؿك أه ثبة مى

للاك ؿاكؿ ي ولاوزبم وٕن ثب ثبموبمْ مـل غـكأٓ وهلٍٔ يلفب ي عىمت متًبلٍٕ ثكًك صطمگٕلْ ثٍ ٔىـٔگل 

 ونؿٔه ؽًاَـ ضـ. 

ومبل ئژٌ وًو اوسبوٓ، عىمت وهلْ، عىمت يموٓ، اتغبؿ يبلل ي مًمًل، يرًؿ فَىٓ،  َبی كليدی:ٌ ياژ

 اوتىمبل وفسبوٓ.

 
 Email: hghafari@ut.ac.ir  
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 دمٍمق

تًان ؿك وٍ عًمِ مؾتوف  ام مىهل مجبعج فوسفٓ مسئوّ وهل ي يمل ي اكتجبـ مٕبن  ن ؿي، كا مٓ

َبْ  ثغج ؽًاَـ ضـ. ايلٕه عًمٌ وٍ ؿك وـٌَب   ن ثىـْ ولؿ وٍ ؿك أه ممبلٍ ام ٔىٓ ام ؿوتٍ

اؽٕل ثٕطتل كأذ اوت كاثكٍ مىكمٓ مٕبن مجبعج عىمت وهلْ ي عىمت يموٓ ي ثٍ مثبن ؿٔگل 

ثبضـ  بن لؿبٔبْ تًغٕفٓ ي اؽجبكْ ام قلفٓ، ي لؿبٔبْ اوطبٔٓ ي ايتجبكْ ام وًْ ؿٔگل، مٓمٕ

ؿك أه مًكؿ ي،يٌ ثل مجبعج رـٔـْ وٍ ام للن َزـَم مٕ،ؿْ ثٍ ثًـ ثب  كاء ًَٕم پـٔـ  مـٌ 

اوت ؿك فوسفٍ ي و،م او،مٓ وٕن صٍ ؿك گقضتٍ ي صٍ ؿك ؿيكان مًبغل مجبعج فلايان ي يمٕمٓ 

َبْ  َبْ مًٕه مبوىـ فوسفّ او،مٓ ي ٔب گلأص ضـٌ اوت. عًمٌ ؿيم ثٍ تؤحٕل ؽبظ فوسفٍ مكلط

َبْ ارتمبيٓ ي  ؽبظ  ن َمضًن عىمت مطبء ٔب عىمت متًبلٍٕ ؿك تًوًٍ ي تىًٔه فوسفٍ

اوؿمبمٓ كأذ ؿك ؿيكان مًبغل وهل ؿاكؿ َمضًن فوسفٍ َىل، فوسفٍ عمًق، فوسفٍ وٕبوت ي ... 

َبْ وهلْ ؿك ثٍ فًوٕت كوبوٕـن ومبل ؽبظ اوسبن  ثٍ اكتجبـ ئژِ مٕبن فوسفٍ ي امبب عًمِ وًم

قًك ؿلٕك صىٕه اوت وٍ  ٔب عػًل  وهل ؿاكؿ وٍ مًؾًو ثغج مبوت. غًك  مسئوٍ ثٍ

تًان  َبْ فىلْ ي فوسفٓ مغؽ ؿكثبكِ عمٕمت يبلم ي  ؿم، ؽـا، كيط، مجـأ ي مًبؿ، كا مٓ وهبم

تومٓ ولؿ؟ ثٍ يجبك  ؿٔگل اگل وًبؿ   ؿمٓ ؿك گلي ثٍ فًوٕت  ثٍ يىًان ومبل ئژِ وًو اوسبن

تًان غلف ؿاوبٔٓ ي عػًل يمبٔـ ي  كوبوٕـن ومبی  ؽبظ يرًؿْ يْ ثبضـ،  ٔب مٓ

َبْ غغٕظ كارى ثٍ رُبن َستٓ كا وجت وًبؿ  اوسبن تومٓ ولؿ؟ ي ٔب أىىٍ ثبٔـ گفت  ؿاوص

َبْ يٕىٓ ي  ي ٔب فلاَم  يكؿن مًلًٕتوًبؿ  اوسبن ؿك گلي كفتبك ي ايمبل ؽبظ اؽ،لٓ يْ 

 يموٓ ئژٌ ؿك موـگٓ فلؿْ ٔب ارتمبيٓ ايوت؟

موـگٓ »ي  1«عٕب  تؤموّٓ»اوسبن كا ؿك « وًبؿ  وبمل« »اؽ،ق وٕىًمبؽس»اكوكً ؿك 

تل ام عػًل موىب  ي فؿبئل اؽ،لٓ  ؿاوـ. أه ملعوّ ام وًبؿ ، ثبیتل ي كالٓ مٓ« يم،وٓ

 
1- contemplative activity 
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ملؿ يبؿل ٔب اوسبن يفٕف ي ٔب اوسبن ضزبو ي ٔب وٓؾٓ ثلاْ تغمك ي اثلام  اوت. مٔلا ثٍ تًجٕل يْ،

ثبضىـ  فؿٕوت يـالت ي ٔب يفت ي ٔب ضزبيت ي وؾبي  ؽًؿ؛ وٕبممىـ يرًؿ ضلأف ؽبغٓ مٓ

مخ،ً ملؿ يبؿل ثبٔـ ؿك مٕبن افلاؿْ ام ربمًٍ وٍ وٕبممىـ يـالت اي َستىـ للاك ؿاضتٍ ثبضـ ي 

... ي وؾٓ؛ ي عبل  وىٍ ضؾع عىٕم، غلف وهل ام وٕبمَبْ ايلٍٕ  َمٕىكًك اوت ملؿ يفٕف ي

َب ثلاْ گقكان ايلٍٕ موـگٓ ثٍ  ن وٕبممىـوـ، ثٍ َٕش صٕن ؿٔگلْ ثلاْ تغمك  وٍ َمّ اوسبن

 مٕن ؽًؿ وٕبم وـاكؿ ي ثٍ اغك،ط عىمت وهلْ ٔه فؿٕوت  عٕب  تؤموٓ ي عىمت

َبْ  ت ي موـگٓ عىٕمبوٍ ثل وبٔل ضًٌٕؽًؿوفبوت ي ثٍ يىًان ٔه وطبوٍ ؿٔگل ام ثلتلْ عىم

 گًٔـ:  موـگٓ، مٓ
كوـ فمف ثٍ ؽبقل ؽًؿش وٍ صٕن ؿٔگلْ  وٍ أه تىُب فًبلٕت اوسبوٓ اوت وٍ ثٍ وهل مٓ»

وم ٔب ثٕص وبضٓ ام َب   ن مغجًة ثبلقا  اوت ي عبل  وىٍ ؿك مًكؿ وبٔل فؿبٔل، ي،لٍ مب ثٍ

ي عبل  وىٍ عىمت ي تؤمبل يم،وٓ كا فمف ثلاْ وتبٔذ ي  حبك يموٓ متلتّت ثل أه فؿبٔل اوت 

)اؽ،ق وٕىًمبؽس(.« ؿاكٔم ؽًؿ  ن ؿيوت مٓ
(1)

 

 اْ وٍ ؿك َمٕه ثؾص ام وتبة ؿَم اؽ،ق  مـٌ اوت وٍ: الًبؿٌ اگلصٍ ثب تًرٍ ثٍ يجبكا  فًق
اگل يمل املْ الُٓ اوت پس موـگٓ  مٕؾتٍ ثٍ يمل وٕن لُلاً املْ الُٓ اوت ؿك ممبٔسٍ ثب » 

وىىـ،  مب وجبٔـ ثٍ وؾىبن وسبوٓ گًش ثسپبكٔم وٍ ثٍ مب تًغٍٕ مٓ»ـگٓ ثطلْ، ي أىىٍ مو

ثوىٍ ثبٔـ تب عـب « يرًؿ ثطلْ ثبٔـ ثٍ صٕنَبْ ثطلْ ثٕبوـٔطـ ي مًرًؿ فبوٓ ثٍ صٕنَبْ فبوٓ

امىبن، ؽًؿ كا ربيؿاوٍ وبمٔم ي ثب تمبم ضُبمت ت،ش وىٕم وٍ ؽًؿ كا مكبثك ثُتلٔه رنء 

مٔم مٔلا اگل أه رنء عتٓ ام وهل ممـاك َم وًصه ثبضـ ام وهل وٕلي ي اكمش يرًؿ ؽًؿ وب

 )اؽ،ق وٕىًمبؽس(.« ام َل صٕنْ ثلتل اوت...

ي وٕن اضبكا  ؿٔگل ؿك َمٕه ثؾص ام وتبة مجىٓ ثل يرًؿ رنء الُٓ ؿك اوسبن، ي وٕن اوكجبق  ن 

 گًٔـ: ٔگبوٍ َستٓ مٓ ، وتبة یمجـأ، ؿك ثغج ام مجـأ«متبفٕنٔه»اْ وٍ ؿك   ثب اضبكٌ
اْ اوت وٍ مب تىُب اوـن ممبوٓ ام  ن  امب گقكان موـگٓ اي ام  ن ثُتلٔه گًوٍ»... 

)متبفٕنٔه، یمجـا(.« ثلؽًكؿاكٔم... ي موـگٓ ام  ن ايوت مٔلا فًوٕت يمل موـگٓ اوت...
(2)
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ي اؿكان  ضبٔـ ثتًان ثلاْ أه موـگبوٓ يم،وٓ ي تؤمبوٓ اكوكً مًىبٔٓ ثٕص ام عىمت وهلْ

مفًُمٓ ام وهبم يرًؿ لبئل ضـ يلٓ فً،ً مب كا مزبل ي ينم ثغج ؿك تفسٕل وُبٔٓ أه فملا  ام 

وتبة اؽ،ق اكوكً وٕست ي فً،ً ثٍ نبَل َمٕه يجبكا  وٍ ثٍ يىًان ضًِٕ ثلتل وًبؿ  ي قلٔمّ 

ي  وىٕم ًٔىٓ تؤمل وهلْ تلْ ام فؿبئل اؽ،لٓ ي يموٓ ضملؿٌ ضـٌ اوت ثسىـٌ مٓ وبمل

يم،وٓ مغؽ، ي أه ثبیتلٔه ومبل ممىه ؿك  ؿمٓ اوت وٍ ثٍ وهل اكوكً اوسبن كا ثل تمبمٓ 

ثؾطـ. ي الجتٍ أه تفبيتٓ اوت وٍ عست نبَل ثبٔـ مٕبن كئٕس ايل  مًرًؿا  ؿٔگل ضلافت مٓ

ف،وفٍ مطبئٕه ثب كئٕس ايل عىمبْ اضلالٓ ًٔىٓ اف،قًن الُٓ ثبضـ،  وزب وٍ اف،قًن ومبل 

ٓ اوسبن كا ثٍ يجًك ام غبك قجًٕت ي كوٕـن ثٍ لوٍ عمٕمٓ يرًؿ ي وپس مطبَـٌ ؽٕل اي، ي عمٕم

 ؤًسـ:  ؿكثبكِ فوسفٍ مٓ« وبمّ َفتم»ومبٔـ ي ٔب ؿك  عمٕمت الغمبٔك مًلفٓ مٓ
ؿكثبكِ ؤًسىـگبوٓ وٍ صٍ امليم ي صٍ ؿك  ٔىـٌ اؿيب وىىـ وٍ ام مكبلت اغوٓ فوسفّ مه »

م أىىٍ ثگًٔىـ  ن كا ام ؿَبن مه ضىٕـٌ ٔب ام ؿٔگلان  مًؽتٍ ي ٔب ؽًؿ ثٍ ؿاوىـ، ايم ا صٕنْ مٓ

اْ وٍ مه ؿكثبكِ فوسفٍ ؿاكم،  گًٔم وٍ  وبن، ثىب ثٍ يمٕـٌ اوـ، فبش مٓ تغػٕل  ن وبئل گلؿٔـٌ

تلٔه ؽجلْ وـاكوـ... مٔلا  ن مكبلت مبوىـ ؿٔگل مكبلت يومٓ وٕست وٍ ثٍ  ام فوسفٍ وًصه

ومًؿ ثوىٍ فمف ؿك وتٕزّ ثغج ي مقاولِ الفبل يبؿْ ثتًان تطلٔظ ي ثٕبن يوٕوٍ اغك،عب  ي 

ي ؿك پلتً َمىبكْ ؿكيوٓ ي مًىًْ، ٔىجبكٌ  ن أـٌ، مبوىـ  تطٓ وٍ ام َب   ن متًالٓ ؿكثبكِ

وىـ ي  گلؿؿ ي  وگبٌ كاٌ ؽًؿ كا ثبم مٓ ضًؿ، ؿك ؿكين  ؿمٓ كيضه مٓ اْ پـٔـاك مٓ رللٍ

(7بكِ )وبمّ ضم« ٔبثـ. تًوًٍ مٓ
(3)

 

 ي وٕن:
مىـ اوت َلگن  مبؿٌ وؾًاَـ ضـ عمبٔك كا  كي وسٓ وٍ ام تلثٕت مًىًْ ؿكوتٓ ثُلٌ ي ام أه»

يوٕوّ يمل مزلؿ ؿكٔبفتٍ اوت ؿك لبلت وبلع ي وبكوبْ الفبل ثلٔنؿ مٔلا مثبن ام وطٕـن  وٍ ثٍ

ومب  يلؾٍ ثبك عمبٔك وبتًان اوت ي أه وبتًاوٓ ي وبكوبٔٓ ؿك  وضٍ ثٍ ٔبكْ عليف ي و

ثـٔه رُت اوت وٍ ملؿ رـ ّْ َلگن »ي وٕن « ٔبثـ ثٍ ؽًثٓ ًَٔـاوت... گلؿؿ ي اوتطبك مٓ مٓ

ضًؿ امًك رـبْ ي ممـس كا ؿك لبلت الفبل ثگىزبوـ ي ثٍ غًك  وًضتٍ ؿك مٕبن ملؿم   مبؿٌ ومٓ

(7)وبمّ ضمبكِ « اوتطبكؿَـ.
(4)
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ًل تبكٔؼ اوت وٍ كاٌ ومبل ي  كْ أه وؾه تمبمٓ يبكفبن ي غبعجبن وطف ثبقىٓ ؿك ق

َبْ مـكوٍ، ثوىٍ تنوٍٕ ي تػفّٕ ثبقه ي  كوٕـن ثٍ عمبٔك كا وٍ ثغج يومٓ ي وهلْ ي لٕل ي لبل

َبْ وفسبوٓ ي يغًل ثٍ اوًاك لـس موىً  ثٍ وغً عؿًكْ ي  وٕل كيعٓ ي يجًك ام ولًٌٔ

اٌ عمٕمت، اگل َم ؿاوىـ ي وٍ وٕل ثغخٓ ي مفًُمٓ، ؿك ونؿ أه گليٌ ام وبلىبن ك ضًُؿْ مٓ

ضًؿ  غلفبً ام ثبة اوىب  ؽػم ي الىبو وفًس  ثغج ي وهل ي ثلَبن ي اوتـیلٓ مطبَـٌ مٓ

، ؿاييؿ مغمًؿ لٕػلْ اوت «الغىم فػًظ»ثٕگبوٍ ثب اقًاك كيعبوٓ اوت، أه ضبكط تًاوبْ 

 ؤًسـ: وٍ ؿك اثتـاْ ممـبمٍ ؽًؿ ثل أه وتبة مٓ

اس الؼضٗض الحى٘ن، فَبىّ اّل اهلل اًّوب ٍجذٍا ّزُ ٍ ػٔلٙنٓ لظَس الؼمل ػي ادسان اسش»

الوؼبًٖ ثبلىشف ٍ ال٘م٘ي ٍ الثبلظي ٍ التخو٘ي. ٍ هب رُوٙشَ فِ٘ هو٘ب ٗشجِ ثبلذل٘ل ٍ الجشّبى، 

اًّوب جٖء ثِ تٌجْ٘بً للوستؼذٗي هي االخَاى، ار الذل٘ل الٗضٗذ فِ٘ االخفبءٖ ٍ الجشّبى 

الٗظل الِ٘ االّ هي اّتذٕ ٍ الٗجذُ ػ٘بًبً االّ هي صوٖ  الَٗجت ػلِ٘ االّ جفبءٖ، الًِّ ؿَسٗ

(9)فظَص الحىن، ص « ًفسِ ٍالتذٕ.
(5)

 

 تلرمٍ:

وبن وًتبَٓ يمل ام فُم اولاك ؽـايوـ ٔگبوٍ عىٕم، ؿاوستٍ ضـ پس َمبوب ثـان  ي ثـٔه

اوـ وٍ ام قلٔك  وٍ اَل اهلل عمبٔك ثبقىٓ كا ام كاٌ وطف ي ٔمٕه يٕىٓ ثٍ ؿوت  يكؿٌ

َمضًن ؿلٕل ي ثلَبن يموٓ  مـٌ َب   ن ي گمبن وهلْ. ي  وضٍ وٍ ؿك ثٕبوب عـس 

اوت، فمف ام ثبة  گبَٓ ثؾطٕـن ثٍ وفًس مستًـب َـأت ام ثلاؿكان أمبوٓ اوت ي وٍ 

ثٍ عمٕمت ثلَبن يموٓ ثًؿٌ ثبضـ مٔلا وٍ اوتـیل وهلْ َب   ن أىىٍ عمٕمتبً كاٌ ؿوتٕبثٓ

وىـ ي ثٕبن ثلَبوٓ ثٕطتل مًرت  بم ي پًضٕـگٓ مٓؿك وطف عمبٔك ثٕطتل أزبؿ اثُ

اْ َستىـ وٍ فمف ام كاٌ  گًوٍ ضًؿ مٔلا وٍ عمبٔك يرًؿ ثٍ ؿيكْ ام عمٕمت مكبلت مٓ

َـأت ثبقىٓ لبثل عػًل اوت ي تىُب ثلاْ  وبن وٍ وفس ؽًؿ كا تنوٍٕ ثؾطٕـٌ ي ام 

 «.ثبضـ مٓ اوـ، ثٍ قًك ضًُؿْ ي يٕىٓ لبثل ؿكٔبفت ايلٕبء الُٓ پٕليْ ولؿٌ
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 كْ ثلاْ يبكفبن، ومبل اوسبوٓ ؿك اتػبل يرًؿْ ثب عمبٔك يٕىٓ يبلم يرًؿ يٕبوبً ي ضًُؿاً 

ثبضـ ي مفبَٕم فَىٓ ي وهلْ كثكٓ ثٍ عػًل ومبی  عمٕمٓ ثلاْ ثطل وـاكوـ ي فمف رىجّ  مٓ

ًىًْ وبكثلؿْ ؿك موـگٓ ؿوٕبٔٓ ؿاكوـ ي عـاوخل يارـ رىجٍ اكضبؿ ي تًوٕم وفًس مستًـ وٕل م

َبْ غبلظ ي  ثبضىـ، لقا  وضٍ وٍ ثلاْ اوسبن ؿك كيْ  يكؿن ثٍ ومت يبلم وًك ي نًُك مٓ

ضًؿ، ثلاْ وبلىبن  مًبعـ، ؿك رُبن  ؽل  ؿك ثبیتلٔه ؿكرّ ومبل ي ٔب لمبْ الُٓ عبغل مٓ

ضًؿ ي لقاوت وٍ ول عومٍ يبكفبن رُبن او،م ي  ياغل ؿك َمٕه وطئّ ؿوٕبيْ عبغل مٓ

لًوطف الغكبء مب أمؿؿ ٔ »الس،م فلمًؿوـ:  بتم ايغٕبْ الُٓ امٕلالمؤمىٕه يوٍٕوٕـايلٕبء ي ؽ

 كاْ عؿل  عكّ ؿك َمٕه ولا  َبْ نومت ي وًك ام رمبل ؿل َب ي پلؿٌ مٔلا َمّ عزبة« ٔمٕىبً

ثلاْ  ن يرًؿ ضلٔف ثٍ وىبك كفتٍ ي ربٔٓ ثلاْ غٕت ثبلٓ ومبوـٌ اوت، وٍ َمّ يبلم مغؿل 

يوت. ام َمٕه رب اوت وٍ رـأٓ مٕبن ؿٔـگبٌ عىٕمبن مطبٔٓ ي عىمبْ عك تًبلٓ ي عؿًك ا

اضلالٓ ي وٕن يبكفبن رُبن او،م وسجت ثٍ مًلًٕت عىمت وهلْ ي ومبل اوسبوٓ كػ ومًؿٌ 

اوت، عىٕم مطبٔٓ َمضًن اكوكً ومبل ؽبظ ي ئژٌ  ؿمٓ كا ؿك ثبیتلٔه ملتجّ ؽًؿ َمبن 

مت اضلالٓ ي يلفبوٓ، ومبل ئژٌ  ؿمٓ كا ؿك لبثوٕت وىـ ي عى يكمْ ي تًمل مًلفٓ مٓ اوـٔطٍ

اتغبؿ ثب رًاَل وًكٍٔ ي يمًل مزلؿٌ ي وٕل ؿك رمٕى ملاتت يرًؿ عمٕمتبً ي ثبلًٕبن ي وٍ ام كاٌ 

اْ ام أه اؽت،ف وهل ثٍ ؽًثٓ ؿك تًلٔف عىمت ؿك مًتجلتلٔه  ؿاوـ. ومًوٍ مفًُم ي وهل مٓ

وٕىب ؿك  وٕىب لبثل مطبَـٌ اوت، اثه ثًيوٓ« ضفبْ»وتبة عىمت مطبء ؿك رُبن او،مٓ ًٔىٓ 

 گًٔـ:  غبم وتبة الُٕب  ضفب ؿك تًلٔف فوسفٍ مٓ

ٍ لذ اُش٘ش الٖ الفشق ثٌْ٘وب ٍ رُوش  العمليّاىّ الؼلَم الفلسف٘ٔ... تٌمسن الٖ الٌظشِٗ ٍ الٖ »

ثبلفؼل ٍ  لحصًل العقلالٌظشِٗ هي الٌفس  ٓؤىّ الٌظشٗٔ ّٖ التٖ ٗٔـلت فْ٘ب استىوبل المَ

ٍ احَالٌب، « اػوبلٌب»رله ثحظَل الؼلن التظَسٕ ٍ التظذٗمٖ ثبهَس ل٘ست ّٖ ّٖ ثإًّْب 

هجذا  كيفيّالؼول اٍ  كيفيّفتىَى الغبِٗ فْ٘ب حظَل سؤٕ ٍ اػتمبد، سؤٗبً ٍ اػتمبداً فٖ 

(4-3)الْ٘بت شفب، طض « ػول هي ح٘ث َّ هجذؤ ػول.
(6)
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 تبة ضفب ثب أه يجبكا   مـٌ اوت وٍ: مطبثٍ َمٕه تًلٔف ؿك ايائل قجًٕٕب  و

 «الحىؤ الٌظشٗٔ اًّوب الغبٗٔ فْ٘ب تىو٘ل الٌفَس ثإىْ ٗٔؼٕلَن فمؾ.»

أه ؿي تًلٔف وٍ َل ؿي ؿك أىىٍ ومبل عبغل ضـٌ تًوف عىمت وهلْ فمف  گبَٓ ي 

ثبضـ مطتلوىـ يلٓ ؿك تًلٔف ثؾص الُٕب  وٕفٕت أه اوتىمبل وفسبوٓ ثب لٕـ  ؿاوص وهلْ مٓ

« لغػًل»ثٕبن ضـٌ اوت وٍ الجتٍ ؿك وسؾّ صبح مػل، ثٍ َمٕه غًك  « لغػًل الًمل ثبلفًل»

 يكؿٌ ضـٌ اوت. ؿك « ثغػًل» مـٌ اوت يلٓ ؿك صُبك وسؾٍ ثـل ؿٔگل ضفب ثٍ غًك  

ضًؿ  تلٔه  حبك يْ مغسًة مٓ تًوٕمب  ملعًم غـكالمتؤلُٕه ثل الُٕب  ضفب وٕن وٍ ٔىٓ ام مُم

ثلاْ غبٔت ثًؿٌ ي « ل» مـٌ اوت وٍ ؿك أه ؾجف اؽٕل علف « صًللح»يجبك  ثٍ غًك  

غبٔت اوتىمبل وفس اوسبوٓ اوت يلٓ اگل ثٍ غًك  « يمل ثبلفًل»گًٔبْ أىست وٍ عػًل 

ومص ؽًاَـ ؿاضت. تًؾٕظ « يمل ثبلفًل»ثبضـ، ثبْ وججٕت ثًؿٌ ي ؿك تغٕٕل مًىبْ « ثغػًل»

اوت وٍ  ٔب َمبن مًىبْ مطًُك ؿك ممبثل يمل ثبلموىٍ ؿك أىزب ملؿبؿ « يمل ثبلفًل»أىىٍ مًىبْ 

اوت وٍ ملعوٍ اتػبل ؿائمٓ يمل « يمل مستفبؿ»ي يمل ًَٕیوٓ ي ثبلمًٌ اوت ي ٔب أىىٍ مىهًك 

ثبضـ ي مجـأ َمّ   ؿمٓ ثب يمل فًبل اوت وٍ ثٕلين ام عمٕمت اوسبوٓ ي ياَت الػًك مٓ

 وفًس اوسبوٓ اوت.فًٕؾب  يم،وٓ الُٓ ثٍ مًرًؿا  يبلم قجًٕت ي 

كغم  ملعًم غـكالمتؤلُٕه ؿك تًوٕمّ ؽًؿ ثل أه مًؾى، پس ام أىىٍ وفس اوسبن كا يوٓ

ؿاوـ، ؿك تًؾٕظ  ثسبقت ؽبكرٓ ثٍ عست تغوٕل يموٓ ملوت ام ؿي رىجّ ثبلفًل ي ثبلمًٌ مٓ

بً غًك ي ومبٔـ وٍ ؿائم رىجٍ ثبلمًٌ، وفس كا تطجٍٕ ثٍ ًَٕیْ اُيلٓ وسجت ثٍ ومبی  وفسبوٓ مٓ

ضًؿ، أه غًك يلؾٓ مبوىـ يوًم تػًكْ ي  ومبی  يٓلَؾٓ ي رًَلْ ثٍ يْ افبؾٍ مٓ

 يةيالػًك الزًَل»ؤًسـ:  تػـٔمٓ ي موىب  اؽ،لٓ اوت ي ؿك مًكؿ غًك رًَلْ مٓ

وغػًل الًمل ثبلفًل الّقْ ٔػٕل ثٍ ایوسبن مه عنة الم،ئىّ الً ؤًْٕه ي مب ٔمبثوٍ ومب فٌػِّل 

ًٔىٓ ؿك أه ملعوٍ ام اوتىمبل رًَلْ، وفس ثب اتػبل ي عػًل اكتجبـ رًَلْ  «فٓ مًؾًٍ
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ثب يمل مستفبؿ، وٍ ؿك أىزب ثٍ ايتجبك فًوٕت تبم يمل، ام  ن ثٍ يمل ثبلفًل، تًجٕل ضـٌ اوت، 

 «.ضًؿ اغًیً اكتمبء رًَلْ ٔبفتٍ ي ام وىؼ م،ئىٍ يًالم مزلؿا  ي يؤًٕه مٓ

بمؿَم ثل الُٕب  ضفب، ًٔىٓ مغمّك وجنياكْ، ؿك ضلط ؽًؿ ٔىٓ ام مغطٕبه مًليف للن ٔ

ي َم « يمل مستفبؿ»َل ؿي مًىب ًٔىٓ َم « يمل ثبلفًل»ثل أه مًؾى، ؾمه أىىٍ ؿك مًىبْ 

مًىبْ مًليف ؿك ممبثل ثبلمًٌ ي ثبلموىٍ كا اعتمبل ؿاؿٌ اوت، امبب ثٍ تفسٕل ؽبظ ملعًم غـكا 

ي تفسٕلٌ ثغػًل ایمل القْ ثٍ ٔػٕلایوسبن مه »ٍ اوتمبؿْ ثٍ أه غًك  ياكؿ ولؿٌ اوت و

صلا مغمك وجنياكْ اتغبؿ ي « عنة الم،ئىّ الًؤًٕه یٔىكجك يوٓ الممػًؿ مه و،م الطٕؼ

اتػبل يمل مستفبؿ كا ثب يمل فًبل، ي تجـٔل رًَل وفس  ؿمٓ كا ثٍ رًَل م،ئىٍ يوًْ 

ًؿ ضٕؼ اللئٕس مىكجك ثبضـ. صلا؟ مٔلا وٍ تًاوـ ثب ممػ پقٔلؿ؟ مٔلا ثٍ لًل أطبن أه ومٓ ومٓ

ؿك أه غًك  ومبل لًِ وهلْ فمف ؿاوسته وؾًاَـ ثًؿ، ثوىٍ ؿگلگًن ضـن ي اكتمبء رًَلْ 

ثبضـ ؽػًغبً ثٍ عست ثلؽٓ ام الًال  ؽًاَـ ثًؿ، ي أه ؿك ضؤن يمل وهلْ مفًُمٓ ومٓ

يوم ثب رًَل وفس ام لجٕل كاثكّ وٕىب مجىٓ ثل امتىبو اتغبؿ يبلل ي مًمًل وٍ ؿك وتٕزٍ وسجت  اثه

ثبضـ ي لقا َلگًوٍ اكتمبء رًَلْ ي وٕل قًلٓ وفسبوٓ  يلؼ ثب مًؾًو ي وٕفٕت وفسبوٓ مٓ

ضًٔم  مىتفٓ ؽًاَـ ثًؿ، وٍ ثٍ أه مسئوٍ ؿك اؿامٍ وؾه ثبمؽًإَم پلؿاؽت، ؿك أىزب متقول مٓ

ل وفسبوٓ ؿك وبعٍٕ لًٌ وهلْ اْ متؿمبه اوتىمب گًوٍ وٕىب ام عىمت يموٓ وٕن ثٍ وٍ تًلٔف اثه

 گًٔـ: ثبضـ مٔلا مٓ وفس وٕن مٓ
ٍ اىّ الؼول٘ٔ ّٖ الّتٖ ٗٔـلت فْ٘ب اٍ٘الً استىوبل المَٓ الٌظشٗٔ ثحظَل الؼلن التظَسٕ »... 

ٍ التظذٗمٖ ثبهَس ّٖ ّٖ ثإًّْٙب اػوبَلٌاب، ل٘حظال هٌْاب یبً٘اًب اساتىوبل المآَ الؼول٘أ        

 (4)الْ٘بت شفب، ص « ثبالخالق.
(7)

 
ضًؿ غبٔت ايبلٍٕ عىمت يموٓ وٕن ومبل لًٌ وهلْ اوسبن  ؿك أه تًلٔف َمٕىكًك وٍ ؿٔـٌ مٓ

ضملؿٌ ضـٌ اوت. مٔلا عىمت يموٓ ايبیً وبك ؽًؿ كا ثب وست ؿاوص كارى ثٍ امًك مفٕـ ٔب 
گًوٍ  وىـ ي مًوًم اوت وٍ أه مؿلّ ثٍ عمٕمت اوسبن ي اوجبة وًبؿ  ي ضمبي  ؽًؿ  غبم مٓ
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 ن رُت وٍ تًوًّ يوم ي ثٕىص اوسبن يلً وسجت ثٍ تًوًٍ يموٓ يرًؿ ؽًؿ ثبضـ،  لؿبٔب ام
ضًؿ، يلٓ  رًٔٓ ومبل  ؿمٓ مغسًة مٓ ؿاوص ي يوم اوت ي ثىبثلأه ام رُت مٕل ثٍ عمٕمت

ام  وزب وٍ أه ؿاوص متًرٍ ايمبل  ؿمٓ ام عٕج  ؿمٕبت ايوت ؿك وتٕزٍ مىزل ثٍ اوتسبة 
ضًؿ ي ام أه رُت ومبل لًِ يموٓ اي  ي يموٓ يرًؿ اوسبن مٓ فؿبئل اؽ،لٓ ي تًوًٍ يٕىٓ

ضًؿ. ملعًم غـكا ؿك تًوٕمّ ؽًؿ ؿك أه مًكؿ، ثب فول ممـمبتٓ وسجتبً فىّٓ ثب لسمت  مغسًة مٓ
ايَّیً و،م ضٕؼ ًٔىٓ أىىٍ مجبعج عىمت يموٓ ايیً اوتىمبل ثلاْ لًٌ وهلْ وفس ثبضـ 

مت يموٓ غلفبً ام عٕج عػًل ومبی  يموٓ ؿك گًٔـ مجبعج عى وىـ ي مٓ مؾبلفت مٓ
اوسبن مًرت اوتىمبل وفس اوت ي غلف وهل ام أه رىجٍ، عٕخٕبت ممـمبتٓ أه مجبعج 

ضًؿ ي گًٔب ثـين يكيؿ ؿك ممـبمب  تىىٕىٓ  گًوٍ ومبلٓ ثلاْ لًٌ وهلْ مغسًة ومٓ َٕش
ٕـ ولؿ، مٔلا فلؾبً اگل فلؿْ گٕلْ اي كا تؤٔ غـكا ؿك أه ثغج وٕن ثتًان ثب ٔه ثٕبن وبؿٌ وتٕزٍ

َمّ ايمبل مًكؿ وهل ؿك مجبعج عىمت يموٓ كا غلفبً ثب تًجـ ثٍ ؿوتًكا  ضبكو ي ٔب ثب اقبيت 
ام ملثٕبن تلثٕتٓ ؽًؿ مبوىـ پـك ي مبؿك ي اوتبؿ، اوزبم ؿَـ، لبيـتبً اوتىمبل وفسبوٓ مًكؿ وهل 

مت يموٓ وٕبمْ ثبضـ ي ؿاوسته  وىٍ ثٍ ممـمب  ثًؿبً پٕضٕـِ عى ضًؿ ثٓ ثلاْ يْ عبغل مٓ
تًاوـ  وهلٔبتٓ مبوىـ مجبعج اؽ،لٓ وبوت مخ،ً، غلف وهل ام أه فًأـ يموٓ، صگًوٍ مٓ

ومبلٓ ثلاْ وفس  ؿمٓ مغسًة ضًؿ؟ اوىًن ثب لٕبس ثل َمٕه اضىبلٓ وٍ ملعًم غـكا ؿك 
پلوٕم وٍ ٓ گلؿاوٕم ي م  يكؿ ثغج كا ثٍ ومكٍ ايل ؽًؿ ثبممٓ مًكؿ عىمت يموٓ ثٍ يمل مٓ

عىمت وهلْ مًكؿ وهل عىٕمبن، غلف وهل ام فًأـ ممـبمبتٓ گًوبگًوٓ وٍ ثتًان ثلاْ  ن 
فلؼ ولؿ مبوىـ پبوؾگًٔٓ ثٍ ضجُب  مؾبلفبن ؿٔه ي اؽ،ق ي ٔب احجب  مجبؿْ يوًم ی اگل ثٍ  ن 

ٓ اوسبن تًاوـ ثٍ يىًان ومبل وفسبو ایملْ صگًوٍ مٓ وٕبمْ ثبضـ ی ي امخبل أىُب، ثٍ قًك وفس
 لغبل ضًؿ؟

،«يَمٌ ي تىجٌٍٕ»وٕىب ؿك ومف َفتم وتبة اضبكا  ؿك قٓ صىـ يجبك  مٔػٓـَّك ثٍ  اثه
(8) 

لًل ثٍ 

 ضملؿ. وىـ ي  ن كا لًل ضًلْ ًٔىٓ غٕليموٓ ي غٕلثلَبوٓ مٓ اتغبؿ يبلل ي مًمًل كا كؿب مٓ

ي حکم بٍ  ويس ایه عقيدٌ را ردّ ومًدٌ« شفا»َمچىيه در مقالة چُارم از طبييعيات 

 وماید بٍ ایه عبارت کٍ: امتىاع آن می
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ٍ هب ٗٔمبل هٙيْ رات الٌفس تظ٘شُ ّٖ الوؼمَالت فَْ هي جولٔ هبٗستح٘ل ػٌاذٕ فابًّٖ   »

«لستٔ ؤفْن لَلْن اىّ ش٘ئبً ٗظ٘ش ش٘ئبً آخش ٍ ال ؤػمٙل ؤىّ رله و٘ف ٗىَى
(9)

 

ضـٌ ي مًرت ٔه اكتمبء  تًاوـ ؿاؽل ؿك عمٕمت وفس وبقمٍ  ؿمٓ ثل أه اوبس رًَل يوم ومٓ

رىبة ضٕؼ ؾمه « اضبكا »فاتٓ ي رًَلْ ؿك يْ ضًؿ. ربلت تًرٍ أىىٍ ؿك َمٕه فػًل 

پقٔلؿ يلٓ اتغبؿ  أىىٍ اتػبل يمل فًبل كا ثب وفس وبقمّ اوسبوٓ ؿك عٕه يمل تًمّل اوسبن مٓ

ًَ أنّ تػٕل »... ٍ وىـ ًٔىٓ أىىٍ اتػبل ثٍ يمل فًبل أىگًوٍ تفسٕل ضًؿ و مٕبن  ن ؿي كا كؿب مٓ

 «َٓ وفس الًمل الفًبل...
(01)

 ضمبكؿ. كا ثٍ ؿیئوٓ غٕلممىه مٓ 

صىٕه « وفس ضفب»وٕىب ؽًؿ صگًوگٓ اتػبل ثب يمل فًبل ي وٍ اتغبؿ ثب  ن كا ؿك وتبة  اثه

وىـ صٍ ثبٔـ  ؿَـ وٍ: ؿك مًكؿ غًك مًمًیتٓ وٍ وفس ؿك عٕه تًوّم وست مٓ تًؾٕظ مٓ

َب   ن وفس  ؿمٓ ثٍ قًك ثبلفًل مًرًؿ َستىـ ي ؿك وتٕزٍ اوسبن َمًاكٌ گفت؟  ٔب أه غًك ؿك

اْ ثلاْ وگُـاكْ أه غًك يرًؿ ؿاكؿ؟ ي ؿك أه غًك   ٔب  وىـ؟ ٔب أىىٍ ؽناوٍ كا تًمل مٓ

أه ؽناوٍ ؿك فا  وفس ي ٔب ؿك ثـن ي ٔب أىىٍ مجـأ فًبلٓ ثٕلين ام وفس ثبضـ ي ثٍ عست قوت 

پس ام ؿٔگلْ ثل وفس افبؾٍ وىـ ي ؽ،غٍ پس ام فول َمٍ أه وفس غًك يموٓ كا ٔىٓ 

 گًٔـ:  مَٓب   ن ضمًق يـٔـٌ ي كؿب َمٍ

فجمٖ اى ٗىَى المسن الظح٘ح َّالمسن االخ٘ش، ٍ ٗىَى التّؼلن ؿلت االستؼذاد التابم  »... 

لالتظبل ثِ، حتٖ ٗىَى هٌِ الؼمل الزٕ َّ الجس٘ؾ فتف٘غ هٌِ الظَس هٔفَظٛلًٔ فٖ الاٌفس  

ثتَسؾ الفىشٓ، ف٘ىَى االستؼذاد لجل التؼلّن ًبلظبً ا ٍ االستؼذاد ا ثؼذ التؼلّن تبه٘بً ا فابرا     

تَؼٓلَّنٓ ٗىَى هي شبًِ ؤًِّ ارا خـش ثجبلِ هبٗتّظل ثبلوؼمَل الوـلَة، ٍ ؤلجلت الٌفس ػلاٖ  

َٓ جْٔالٌظش ا ٍ جْٓٓٔ الٌظش َّ الشجَع الٖ هجذا الَاّت للؼمل ا اتّظل ثِ ففبػت هٌِ لا   

ي ارا اعشض عىٍ عادَت فصاست تلک الصًسِ الؼمل الوجشّد الزٕ ٗٓتْجؼِٓٔ ف٘ؼبى التفظ٘ل، 

فٖ الجذى، فبًِّ  ٔ... ٍ هبداهت الٌفس الجششِٗ الؼبه٘بالقًٌ، ي لکه قًًِ قشيبًّ جذّاً مه الفعل

ت، فوؼٌبُ اًِّ هوتٌغ ػلْ٘ب اى تمجل الؼمل الفؼبل دفؼًٔ،... ٍ ارا ل٘ل: اىّ فالًبً ػبلنٗ ثبلوؼمَال
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ثح٘ث وُلَّوب شبء ؤُحٕؼٙشَ طَستِ فٖ رّي ًفسِ ٍ هؼٌٖ ّزا اًِ وُلَّوب شبء وبى لِ اى ٗتّظال  

ليس انّ رلکک المعقکًل ضا کش فک      ثبلؼمل الفؼبل اتظبالً ِٗٔتَظَٓٛسٔ فِ٘ٔ هٌِٔ رله الوؼمَل، 

(807-808)ًفس شفب، طض ...« رَىٍ ي متصًسٌ ف  عقلٍ بالفعل دائماً
(00)

 

 -ؿك عٕه تًرٍ وفس ثٍ مجـأ يموٓ مًمًلٍ ٓغًك غٍ تلرمٍ فلمبٔص رىبة ضٕؼ أىست وٍؽ،

ضًؿ ي پس ام لكى  ام وبعٍٕ يمل فًبل افبؾٍ مٓ -وٍ أه تًرٍ مغػًل يمل تًوٕم ي تًوّم اوت

مبوـ. ي  وضٍ وٍ مب ؿك تؤٕٔـ مكوت  كيؿ ي فمف اوتًـاؿ أه اتّػبل ثبلٓ مٓ تًرٍ ام ثٕه مٓ

وىٕم أىست وٍ عمبٔك يومٓ يموٓ، عمبٔك حبثت ي مًرًؿْ  ٔه يجبك  اوتفبؿٌ مٓگقضتٍ ام ا

كا ام ومبی  وفسبوٓ مغسًة ولؿ مٔلا وٍ ربٔگبٌ أه غًك َب   ن ثبضىـ وٍ ثتًان ؿك وفس ومٓ

مبوـ  يمل فًبل اوت وٍ ثٕلين ام عمٕمت  ؿمٓ اوت، ي  وضٍ ام أه ومبی  ؿك اوسبن ثبلٓ مٓ

تبمب ثلاْ اتػبل ي مًارُّ ثب يمل فًبل ؿك مًلى وٕبم يومٓ اوت. ثب أه  فمف عػًل اوتًـاؿ

َبْ  عسبة ثبٔـ گفت قًىٍ يبكفبن ثل عىٕمبن مطبٔٓ ياكؿ اوت وٍ مغػًل َمّ لٕل ي لبل

اْ وٕبمَبْ يموٓ ثبضـ  ن َم يمـتبً ؿك مغـيؿِ عىمت يموٓ لبثل تػًك  يومٓ ضبٔـ كفى پبكٌ

 ٔـ. الجتٍ أه َمٍ ؿك غًكتٓ  لٓ ثلاْ وفس  ؿمٓ ثٍ عسبة ومٓيرٍ اوتىمب اوت ی يلٓ ثٍ َٕذ

وٕىب ؿك ثبة عمٕمت يوم ي اتغبؿ يبلل ي مًمًل َمٕه ثبضـ وٍ يلؼ  اوت وٍ تمبم وؾه اثه

وٕىب ؿك أه ثبة مزـؿاً  ضـ ي لىه ؽًإَم ؿٔـ وٍ أه تمبم وؾه وٕست ي ثٍ الًال ؿٔگل اثه

 ثبمؽًإَم گطت.

ؤوس عىمت متًبلٍٕ ؿك فوسفٍ او،مٓ، ؿك مسئوٍ اتغبؿ يبلل ي ملعًم غـكالمتؤلُٕه م

ثبلـ، ي اگلصٍ أه وؾىبن كا  ثٍ ؽًؿ مَٓب   ن ياوكّ مًمًل وؾىبن وغن ي ثـًٔٓ ؿاكؿ وٍ ثٍ

يلفبْ مسومبن پٕص ام أه ؿك غغف يومٓ ؽًؿ ثٕبن ولؿٌ ثًؿوـ، الجتٍ ثـين اثتىبْ ثل مجبوٓ 

ىمت متًبلٍٕ امىبن  ن كا فلاَم  يكؿٌ اوت، ام لجٕل وهلْ ي اوتـیلٓ وٍ ؿوتگبٌ وهلْ ع

الغـيث ثًؿن وفس ي علوت رًَلْ ي غٕل  وُب، أه مسئوٍ ؿك وومب  رىبة  نيةرسمب



 
96 

 9489پايیس و زمستان   48سال  فلسفه  نشريه

 

ي غٕلٌ ي وٕن ؿك وومب  ضبكعبن « فػًظ»ي « فتًعب »يلثٓ ؿك  حبك مؾتوفص ام  الـٔه اثه مغٓ

فىبكْ ثٍ اضىبل مؾتوف  ػلْ ي اثهي ضبگلؿان يْ ي اوبقٕه يلفبن وهلْ َمضًن لًوًْ، ي لٕ

ي لىه »... فلمبٔـ  الغىم، ؿك فع ًٔوفٓ مٓ مًكؿ تؤٕٔـ ي تؤوٕـ للاك گلفتٍ اوت. ؿك فػًظ

گًٔـ: وٍ وًك ام اومبء فا   ي ضبكط تًاوب لٕػلْ ؿك تًؾٕظ  ن مٓ« يلى ایؿكان« الىًك»ثبومٍ 

ضًؿ مٔلا َلٔه ام أىُب  ق مٓالُٓ اوت وٍ ثل يرًؿ اؾبفٓ ي ثل يوم يثل ؾٕبء ي كيضىٓ اق،

ثٍ وغًْ مٔهُِل اضٕبء َستىـ، ي امبب وًكٔت يرًؿ كيضه اوت وٍ اگل وجًؿ ايٕبن اضٕبء ؿك وتم 

ضـ ثوىٍ  مبوـ ي امبب وًكٔت يوم مٔلا وٍ اگل وًك يوم وجًؿ َٕش صٕنْ اؿكان ومٓ يـم ثبلٓ مٓ

ضـن اضٕبء، ثٍ ايتجبك يوم مب ي امبب وٍ الجتٍ لسمت ايل ًٔىٓ مـكٓن يالى [ضـ  اوبوبً مًرًؿ ومٓ

ؿَـ وٍ كيضىبٔٓ  ، وپس تًؾٕظ مٓ]مًرًؿ وطـن اضٕبء، ثٍ ايتجبك يوم يىبٔٓ عؿل  عك اوت

 ي ؾٕبء ملثًـ ثٍ اؿكان مغسًوب  اوت.

ٍ ثبلؼلن ٗمغ االدسان فٖ ػبلن الوؼبًٖ، ٍ ثبلَجَد الحمّٙابًٖ الوَجات للشاَْد ٗماغ     »... 

(467)فظَص الحىن، ص « االسٍاح الوجشدُ٘. االدسان فٖ ػبلن االػ٘بى ٍ
(08)

 

ؿك أه يجبك  ؾمه مفليٌ يىٍ ثًؿن اغل ثغج اتغبؿ يبلل ي مًمًل وٍ ؿك وومب  َمّ أه  

ؿَـ  ثنكگبن ثل  ن پبفطبكْ ضـٌ اوت، ملاعل مؾتوف أه اتغبؿ كا وٕن ثٍ ؽًثٓ تًؾٕظ مٓ

ي ا ؿكان يمل َمبن اتغبؿ ًٔىٓ اؿكان عسٓ َمبن وًك يرًؿ ؿك ملعوٍ اؿكان مغسًوب  

رًَل يم،وٓ وفس ثب مًبوٓ ي عمبٔك فَىٓ ي مبًَْ مًرًؿا  ؿك ملعوّ يرًؿ فَىٓ ي وفسٓ، 

ي اؿكان يٕىٓ َمبن فىبْ وبله ي تجـلّ يرًؿ اي ثٍ يرًؿ عمبوٓ ي الُٓ اوت وٍ مًرت 

اوت. اتغبؿ ضًُؿْ ي عؿًكْ ثب يرًؿا  يٕىٓ ؿك َمٍ يًالم يٕىٓ ي اكياط مزلؿٌ ي غٕلٌ 

ؿك أىزب ؾبثكٍ مًكؿ ثغج ثلاْ اوتىمبل وفس  ؿمٓ ؿك ؿي ملعوّ يومٓ ي يٕىٓ ي ضًُؿْ 

وبم،ً ياؾظ اوت، رًَل يم،وٓ ثب اتغبؿ ثب يرًؿ فَىٓ ي وفسبوٓ مًبوٓ مبًَْ، ومبلٓ 

تل ثب كفؽ اوٕبت ؽًؿ ي تجـلّ ثٍ يرًؿ  وىـ ي ؿك ملتجٍ يبلٓ متىبوت ثب أه يرًؿا  پٕـا مٓ

مىـ ام ووٍٕ ومبی  يٕىٓ  فس كعمبوٓ ثب عمبٔك يٕىّٕ ؽبكرٍٕ متغـ گطتٍ ي ثُلٌكثبوٓ ي و
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گلؿؿ ي الجتٍ احل فَىٓ أه اتغبؿ ؿك فَه وبله ثٍ غًك   يرًؿ ؿك مته عمبٔك يرًؿ مٓ

ضًؿ. ي ام َمٕه كيوت وٍ ؿك وهل يبكف ومبل عمٕمٓ  مىبضفب  ي ياكؿا  لوجٓ نبَل مٓ

ب عمبٔك ؽبكرٍٕ يٕىٍٕ ام يًالم مخبلٓ ي موىًتٓ ي يموٓ ي َمٕه ملتجّ اتغبؿ يرًؿْ وبله ث

كيوت وٍ  ثبضـ. ي وٕن ام َمٕه رجليتٓ ي فىبْ ؿك اومبء ووٍٕ الٍُٕ ي فا  ممـس الًَٓ مٓ

 گًٔـ : يبكف ؿك قًه ثٍ ثٕگبوگبن ثب ووًن يلفبوٓ مٓ

ييـٌ فلؿاْ ماَـ كا صلا ثبيك وىم ضًؿ مه وٍ امليمم ثُطت ومـ عبغل مٓ
(03)

 

ثب اتغبؿ يبلل ي مًمًل مـبيٓ َب   ن ٔب أه قًه ؿك عكّ عىٕمبن متؤلٍّ وٕن غبؿق اوت. مٔلا وٍ 

تًاوىـ ثٍ ؿاضته ثُطت  اوـٔص ثب مًمًی  ؽًؿ گطتٍ ي مٓ پًٕوـ رًَلْ ربن َمٍ عىٕمبن يمل

 ومـ امليمٔه مجبَب  وىىـ:

 اْ اْ ثیییلاؿك تیییً َمیییٍ اوـٔطیییٍ

   ٓ  گل گُل اوت اوـٔطیّ تیً گوطیى
 

ٍ میییب ثمییی    اْ ٓ تیییً اویییتؾًان ي كٔطییی

 ٓ يك ثییًؿ ؽییبكْ، تییً َٕمییّ گوؾىیی
(04)

 
 

الجتٍ مًوًم اوت وٍ تكجٕك ضًل مًلًْ ثل مجىبْ أه عىٕمبن ثٍ غًك  اتغبؿ وفس يبلل ثب گل 

يىًان مًوًم ثبلًلؼ وٕست ثوىٍ ثب گل مًرًؿ ؿك فَه ًٔىٓ مًوًم ثبلقا   ؽبكرٓ ي يٕىٓ ثٍ

تًاوـ ثبضـ ثوىٍ ثب عٕج يرًؿْ گل ؿك فَه ثٍ  ل َم ومٓاوت ي ثبم ثب مفًُم ي عٕج مًىبٔٓ گُ

يىًان ٔه مًرًؿ وفسبوٓ ي فَىٓ اوت.  وضىبن وٍ عىٕم وجنياكْ ؿك عبضّٕ ؽًؿ ثل اوفبك 

 يكمؿ...  ثل  ن تؤوٕـ مٓ

اه٘ب التج٘٘ي فَْ اىّ الوشاد ثبالتحبد َّ االتحبد ثحست الَجَد الالوفْاَم، فابىّ هفابّ٘ن    »

ب ٍ هغ هفَْم الؼبلل هتغبٗشٌٓ ٍ لىي ٍجَدّب ٍاحاذٓ، فابرا ساوغ اى    الوؼمَالت فٖ اًفسْ

الؼبلل ٗتّحذ ثبلوؼمَالت الثذ٘ اى الٗٓزّت الَّنٔ الٖ ش٘ئ٘بت الوفبّ٘ن ثوب ّٖ هفبّ٘ن، ثل 

الوشاد اى ٍجَدّٓب ٍجَدُ ٍاالّ لىبى الؼمل هفبّ٘نٗ طشفِٗ وتمشّس الوبّ٘بت الزٕ ٗماَل ثاِ   

 (38ص  ،3)اسفبس، ج « الوؼتضلٔ...
(05)
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 ٔب اؿكان  -1وبمؿ ثٍ أه ضلط وٍ  كي مٓ أه ثٕبن عىمت متًبلٍٕ مب كا ثب وؤای  متًـؿْ كيثٍ

عمبٔك اضٕبء ثٍ وغً مًمًل ي اتغبؿ ثب يرًؿ فَىٓ ي يموٓ  وُب، ثٍ مًىبْ اتغبؿ ثب َمّ ومبی  

اك وهبم يرًؿ مًرًؿ ؿك أه مبَٕب  اوت، ثٍ وغًْ وٍ عىٕم مفليؼ وٍ مخ،ً ثٍ تمبمٓ اول

يالف ضـٌ ي ام ولّ يعـ  عمٍّ عمٕمٍٕ تب وغًٌ اوتطبء وخل  ام يعـ  ي وٕن كرًو وخل  ثٍ 

يعـ  ي يًالم قًلٓ يرًؿ َمٍ كا ؿك ٔه وهبم يموٓ مىسزم اؿكان ومًؿٌ اوت ي مػـاق 

ٔه يبلم، ثٍ يبلَمبً يموٕبً مٔؿبَٕبً لوًبلَم الًٕىٓ گلؿٔـٌ اوت،  ٔب يالًبً وٕل يرًؿْ ومبلٓ اي ؿك ا

تمبمٕبت كوٕـٌ ي لٕبمتص ثلپب گلؿٔـٌ ي  وضىبن وٍ يبكفبن مـبيٓ  وىـ ؿك َمٕه ؿوٕب ي امليم، 

ب»يٓوَم  « ي هلل ایومبء الغسىٓ»( كا ثلافلاضتٍ ي مهُل تَبمب 31)ثملٌ ی « يٓ يٓوَّمٓ  ؿمٓ ایومبءٓ ووُُّ

فوسفٍ ي يلفبن ثبلٓ ومبوـٌ  گطتٍ اوت وٍ ؿك أه غًك  ثبٔـ گفت فللٓ مٕبن« 180)ايلاف ی 

أىىٍ  ايبیً ي عىمت متًبلٍٕ َمبن يلفبن اوت ي أه اؿبيب الجتٍ لًامم ي  حبك غٕللبثل لجًلٓ ؿاكؿ.

ؿَـ ي أه صىٕه وٕست وٍ   م،عهٍ عبل عىٕمبن ي فٕوسًفبن غـكائٓ ؽ،ف أه كا وطبن مٓ

بضـ ام مملِ وٕىبن ي وُموّٕه َلوس ثٍ ميأبْ فوسفٍ غـكائٓ ثٍ وغً يبلٓ،  گبٌ ي مًتلف ث

الًبكف »ضًؿ  مغسًة ضًؿ!؟ ي اگل أىكًك ثبضـ  وضىبن وٍ ؿك ضؤن يبكف وبمل گفتٍ مٓ

ي وٕن اگل أىكًك ثبضـ وٍ اؿكان « ٔؾوك ثُمبتٍ، ثبٔـ گفت الفٕوسًف ي الغىٕم أؿبً ٔؾوك ثُمتٍّ

مل ي  تص ي  ة ثٍ مًمًی ، عؿًك َمّ  حبك ومبلٓ  ن مًمًی  ثبضـ ثبٔـ اؿكان گل ي 

ؿك َب   ن عىم اضـٔبت يرًؿ يموٓ ي مخبلٓ، ؿاكاْ  حبكْ اضـب ي اوخل ام يرًؿا  ؽبكرٍٕ يٕىٓ

ضًؿ وٍ عىم ثٍ اضـٔبت  يبلم قجًٕت ثًؿٌ ثبضـ! ي صًن ثٍ ثـُّٔ يمل صىٕه وٕست مًوًم مٓ

مٕه ملاتت يرًؿ يم،وٓ ي مخبلٓ وسجت ثٍ يرًؿ قجًٕٓ ي عسٓ ملثًـ ثٍ ووسوٍ قًلٍٕ َ

يرًؿا  وفسبوٓ اوت، ًٔىٓ ؿكووسوٍ قًلٓ يرًؿا  يٕىٓ يبلم مخبل مىفػل اضـ ي اوخل ومبیً 

اوت وسجت ثٍ يبلم قجًٕت يٕىٍٕ ي عمبٔك مزلّؿٌ يٕىٍٕ ٔب يمًل مزلّؿٌ اضـب يرًؿاً َستىـ وسجت 

ٓ ثٍ يبلم مخبل يٕىٓ ي قجًٕت يٕىٓ، ي َمٕىكًك ؿك ووسوٍ قًلٓ مًرًؿا  وفسبوٓ، يرًؿ مخبل

تل  تل اوت ام يرًؿ عسبٓ ي قجًٕٓ ؿك وفس، ي يرًؿ يموٓ وفسبوٓ ي فَىٓ لًْ وفسبوٓ لًْ
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اوت ام يرًؿ فَىٓ َمٕه عمبٔك ؿك فَه، يلٓ ممبٔسٍ مٕبن مفبَٕم فَىٓ ثب عمبٔك يٕىٓ لٕبس 

الفبكق اوت ي وتٕزٍ أىىٍ يرًؿ فَىٓ مًرًؿا ، عـاوخل ٔه ومبل فَىٓ ي يموٓ مفًُمٓ  مى

ىـ وٍ ام وهل ضـ  ي لً  يرًؿْ لبثل ممبٔسٍ ثب عمبٔك يٕىٓ أه مبَٕب  وٕست ي و أزبؿ مٓ

تًاوـ مػغبظ ومبل عمٕمٓ ثلاْ وفس  ؿمٓ مغسًة ضًوـ ي فلق يلفبن ي فوسفٍ  لقا َلگن ومٓ

ثبضـ  مَٓب   ن ؿك مًكؿ أه وؤال َمبن فلق ووسوٍ يٕىٓ مًرًؿا  ثب ووسوٍ فَىٓ ي مفًُمٓ

تًان گفت تب أىزبْ ثغج فلق  اگل صىٕه ثبضـ وٍ يلؼ ضـ، مٓ« أٔه الخَلٔب ي الخُلْ»وٍ 

صىـان ثنكگٓ مٕبن عىمت متًبلٍٕ لبئل ثٍ اتغبؿ يبلل ي مًمًل ي عىمت مطبٔٓ مىىل أه 

مًؾًو، ام عٕج اوتىمبل وفسبوٓ ؿك احل مجبعج عىمت وهلْ، ؿك وبك وؾًاَـ ثًؿ ي اگل 

مىـْ ام يرًؿ فَىٓ اضٕبء ثبضـ ؿك يبلم  ؽل  ي ثب تجٕٕه ي  مبلٓ ؿك ثُلٌومبل ي اوتى

ي امبب وىتٍ ؿٔگل أه اوت وٍ  -2تًؾٕغٓ ي،يٌ ثل  وضٍ تب وىًن فول  ن كفت، ؽًاَـ ثًؿ. 

ملعًم غـكالمتؤلُٕه ؿك تجٕٕه وغًِ يرًؿ ي عػًل مًمًی  ووٕبٍ مجىبٔٓ اتؾبف ولؿٌ اوت 

يٕىٓ ي رـاوبمْ مٕبن مًوًم ثبلًلؼ ي يبلم يٕه، ي مًوًم ثبلقا  ي ثىـْ فَىٓ ي  وٍ ثب تمسٕم

كوـ. ثٍ أه ضلط وٍ أطبن ؿك وغًِ عػًل غًك يموٍٕ  يبلم فَه صىـان وبمگبك ثٍ وهل ومٓ

وٕىب أه غًك كا وبضٓ ام افبؾب  يمل فًبل ؿاوستٍ، ي ثلؽ،ف مجىبْ كيضه ؽًؿ ؿك  َمبوىـ اثه

َب   ن ؿاوـ ثوىٍ لٕبم كا ثٍ وغً اوكجبو ي عوًل ؿك وفس ومَٓب   ن پٕـأص غًك ؽٕبلٓ ي عسبٓ وٍ

ضمبكؿ يلٓ ؿك ثبة غًك يموٓ لبئل ثٍ  كا ثٍ وفس لٕبم غـيكْ ي ام لجٕل مًوًل ي نلّ وفس مٓ

ثلاْ وفس لبئل َب   ن ام فَه مٔـكِن ي يبلل وجًؿٌ ثوىٍ ثٍ عػًل نًُكَْب   ن اوتطبء غـيكْ

لتٓ ثٍ ثبیتلٔه ملعوٍ ؽًؿ كوٕـ وفس كا لبؿك ثٍ مًارُّ ثب يمل اوت ًٔىٓ اوتًـاؿ تًوٕمٓ ي

ضًؿ ي الجتٍ تفبي  وهلٍٔ غـكا ثب  فًبل وبؽتٍ ي غًك يموٓ ام يمل فًبل ثٍ وفس فبئؽ مٓ

مىتت وٕىبئٓ ؿك أه مًكؿ، أىست وٍ ؿك تملٔل ايلٍٕ مىتت وٕىبٔٓ، أه غًك يموٓ ثلاْ وفس 

 التًرٍ ثٍ مىطؤ ضًوـ ي ثوىٍ مبؿام لًٕت وفس ربٔگٕل ومٓعبلتٓ َمضًن اؾبفٍ ؿاضتٍ ي ؿك يا

ٔبثـ ي يىـایوػلاف أه غًك ؿك وفس مًرًؿ وٕستىـ يلٓ  كا مَٓب   ن وٍ يمل فًبل ثبضـَب   ن
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ونؿ غـكا أه غًك پس ام غـيك ي فٕؿبن ام يمل فًبل ٔب ثٍ تًجٕل ؿٔگل پس ام اتػبل يمل 

ضًوـ ي مًرت اوتىمبل  اي  عمٕمت رًَل وفس متغـ مٓثبلفًل ي يمل مستفبؿ ثب يمل فًبل، ثب 

  يكوـ. ام لًٌ ثٍ فًوٕت كا فلاَم مٓ

 اوىًن ربْ أه وؤال اوت وٍ  ٔب غًك يومٍٕ مًمًلٍ ؿك يمل فًبل وٍ وفس اوسبن ثب

ضًؿ، َمٕه غًك مبًَْ ي مفًُمٓ َستىـ؟ الجتٍ ؿك أىىٍ ام وهل مًىب ي عـب ٔىٓ  متغـ مَٓب   ن

 وٕست ي ثٍ لًل م،غـكا: َستىـ تلؿٔـْ

الفشس الفؼلٖ الوَجَد فٖ الؼمل الفؼبل ٍ الفشس الؼملٖ الوَجَد فٖ الاٌفس ػٌاذ هاب    »

طبست ثِ ػمالً ثبلفؼل، الٗوىي تؼذ٘دّب هي جْٔ الوؼٌٖ ٍ الحم٘مٔ ثل هي جٍْٔ صائذٓ ػلٖ 

ٍاحذٗ... الجتِ دس الٌفس ٍ هب فٖ الؼمل الفؼبل هي الفشس الؼملٖ اهشٌ   الحذ٘ ٍ الحم٘مٔ، فوب فٖ

ٍ لو٘ب »دّذ وِ ٍجَد اٗي هؼبًٖ دس ػمل فؼبل ثِ ٗه ٍجَد ٍاحذ است  اداهِ تَػ٘ح هٖ

، 3)اسافبس، ج  « وبًت الوؼبًٖ وُلّْب هَجَدٓ فِ٘ ثَجَد ٍاحذ هي غ٘ش لضٍم تىثاش ف٘اِ...  

 (339ص 
(06)

 

مبن اؿكان ي ًٔىٓ وفس  ؿمٓ ؿك َىگبم پٕـأص اوتًـاؿ یمم ثلاْ َل اؿكاوٓ ثٍ اوـامِ َ

ضًؿ ًٔىٓ مٕنان ي ضـ  ي امىبن اكتجبـ ي اتػبل ثب  ن  غًك  يموٓ ثب يمل فًبل متغـ مٓ

ي »... وىـ  يرًؿ وًٓ ي اعبقٓ يمل فًبل كا ؿك عـب نلفٕت َمبن غًك  يموٓ يومٓ پٕـا مٓ

، المًرًؿ فٍٕ لـ ملّ أؿبً انّ الىفس ٔتغبـ ثىل غًكِ يموٍّٕ أؿكٓوَتُْب فٕونم اتغبؿَب ثبلًمل الفًبل

َبْ يموٓ  ثٍ أه تلتٕت غًك « ول ضٓءٍ، مه َقٌ الزُّ یمه رُّ مبیٔـكوٍ مه الًموٕب 

ثبضىـ ي ثٍ مٕنان غًكْ وٍ َل وفسٓ  َبْ اتػبل وفس ثٍ يمل فًبل مٓ اؿكاوٓ ثٍ مىنلّ ؿكٔضٍ

تٓ مٔـكِن  ن وٕست ام اتغبؿ يرًؿْ ي فٕؽ يم،وٓ وبضٓ ام يمل فًبل مغليم اوت، عبل يل

وٍ ؿك وبعٍٕ يمل فًبل َمّ أه غًك ثٍ غًك  ياعـ و ً ٓ مًرًؿوـ ي وٍ ثٍ غًك  غًك 

يومٍٕ مغبٔل ٔىـٔگل،  ٔب مًىبْ اتغبؿ وفس ثب أه غًك مًمًل، اتغبؿ ثب َمبن عمٕمت يرًؿْ ي 
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 ؽًاَـ ثًؿ ٔب اتغبؿ ثب مًبوٓ مفًُمٓ ي مبًَْ مغبٔل ثب ٔىـٔگل. ومب أىىٍ لج،ً امَب   ن وًكٍٔ

لًل ملعًم عبرٓ وجنياكْ ؿك ٔىٓ ام عًاضٓ ؽًؿ ثل اوفبك أه وىتٍ كيضه ضـ وٍ مًىٓ 

اتغبؿ يبلل ثٍ مًمًل، ًٔىٓ اتغبؿ ي فًوٕت ٔبفته وفس ثٍ ؽًؿ  ن عمٕمت يرًؿْ ي وٍ ثٍ مفًُم 

 مبًَْ  ن اوت.

هفابّ٘ن   اه٘ب التج٘٘ي فَْ اى الوشاد ثبالتحبد َّ االتحبد ثحست الَجَد الالوفَْم فابىّ »... 

«الوؼمَالت فٖ اًفسْب ٍ هغ هفَْم الؼبلل هتغبٗشٓ ٍ لىي ٍجَدّب ٍاحذٌٓ
(07)

 

ي الجتٍ أه تفسٕل م،ئم اوت ثب لًل ملعًم غـكا ؿك ثبة وغًِ اؿكاوب  ووٕب  ي مفبَٕم 

 مًمًلٍ  وضىبن وٍ ؿك مجبعج يرًؿ فَىٓ ؿك مزوـ ايل اوفبك ثل  ن تؤوٕـ ي تػلٔظ ؿاكؿ: 

فس ثبلم٘بس الٖ الظَس الؼملِ٘ هي االًَاع الوتإطلِ فْٖ ثوجشّد اػبفِٚ اششالِ٘ٚ ٍ اه٘ب حبل الٌ»

تحظل لْب الٖ رٍات ػملِ٘ ًَسِٗ٘ٚ ٍالؼٍٔ فٖ ػبلن االثذاع... ٍ الحبطل اى الٌفس ػٌذ ادساوْب 

للوؼمَالت الىلِ٘ تُشبّذ رٍاتبً ػملِ٘ هجشّدٓ، الثتجشٗذ الٌفس اٗ٘بّب ٍ اًتضاػْب هؼمَلْب هي 

ثبًتمبلٍ هي الوحسَس الٖ الوتخ٘٘ل ین الٖ  ]ثل[َسْب ووب َّ ػٌذ جوَْسالحىوب، هحس

الوؼمَل، ٍ استحبلٍ هي الذً٘ب الٖ اٙخشٓ یُنٛ الٖ هبٍساءّوب، ٍ سفش هي ػبلن االجشام الٖ ػبلن 

(888-891، ص 0)اسفبس، ج « الوثبل ین الٖ ػبلن الؼمَل...
(08)

 

غـكا ؾمه كؿب وهلٍٔ مطًُك عىمب ؿك ثبة اؿكان ضًؿ ملعًم  َمبوكًك وٍ مطبَـٌ مٓ 

ؿاوـ، اي عمٕمت اؿكان  ووٕب  وٍ  ن كا وبضٓ ام تزلٔـ مًبوٓ غًكْ ام مبؿِ مغسًوب  مٓ

ؿاوـ وٍ مىهًك الجتٍ ثًٔـ ي فبغوٍ يرًؿْ  ووّٓ كا مطبَـِ عمبٔك يموٓ، مىتُٓ مطبَـٌ ام ؿيك مٓ

وفس ؿك وخلا  ؿوٕبيْ أه مطبَـٌ ثٍ  ي مًىًْ اوت وٍ ثٍ وجت أه ثًـ يرًؿْ ي اوغمبك

غًك  تبم ي تمبم وجًؿٌ ثوىٍ ٔه مطبَـٌ ؾًٕف ي وبلع ي ثٍ تًجٕل ي مخبل ؽًؿ اي مبوىـ 

ثبضـ. اوىًن اگلصٍ وٍ ثٍ  اؿكان ثػلْ مب ام اضٕبء ؿك ٔه ًَاْ غجبك لًؿ ام فبغوٍ ؿيك مٓ
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ثبضـ ي  ٔـٌ ي غٕللبثل ؿفبو مٓوهل لبغل أىزبوت أه تفسٕل ام مسئوٍ ووٕب  ؿاكاْ اضىبی  يـ

علّ غـكا ؿك مسئوٍ اؿكاوب  عسٓ ي ؽٕبلٓ اوت وٍ ثٍ اوطبء وفس ي  علّ َمبن كاٌ ثُتلٔه كاٌ

ثٍ قلٔك لٕبم غـيكْ اوت ي اضىبلٓ وٍ وجت يـيل ام أه وهلٍٔ مٔجب ضـٌ اوت وٕن ثٍ ؽًثٓ 

ٍ قجبقجبٔٓ ثٍ غلاعت ي ثب مجبوٓ غـكائٓ لبثل علّ ي پبوؾگًٔٓ اوت، ومب أىىٍ ملعًم ي،م

عتٓ ملعًم عبرٓ وجنياكْ ثب اضبكٌ ثٍ أه مسئوٍ ؿك عًاضٓ ثًـْ ؽًؿ ؿك اوفبك اضبكٌ 

اوـ ي ثٍ لنيم تجًٕت ملعًم غـكا ام َمبن فلمًل لٕبم غـيكْ ي اوطبء مًمًی  ام غمى ي  ولؿٌ

اوـ ثبقه وفس تؤوٕـ يكمٔـٌ
(09)

فسٕل مسئوٍ ام يلٓ  وضٍ مب ؿكغـؿ  ن َستٕم ؿك عبل عبؾل ت 

ثبضـ ًٔىٓ ثبٔـ م،عهٍ وىٕم وٍ اگل تفسٕل فًق كا ؿكثبكِ  وهل عػًل ومبی  وفسبوٓ مٓ

  مـَبٔٓ ؽًاَـ ؿاضت. مطبَـِ يٕىٓ ي اتغبؿ يرًؿْ عمبٔك مًمًلٍ ثپقٔلٔم صٍ پٓ

ؿك أه غًك  ثبٔـ گفت ؿك اؿكان مًمًی ، فوسفٍ تجـٔل ثٍ يلفبن ؽًاَـ ضـ مٔلا  .1

يتٓ مٕبن وٕل وفسبوٓ يلفبوٓ ي اتغبؿ ثب عمبٔك ؽبكرٍٕ ام رموٍ يًالم يموٓ وؾًاَـ ؿك أىزب تفب

ثًؿ، ًٔىٓ مٕبن يبكف ي فٕوسًف ؿك مسئوٍ مطبَـِ يًالم يموٓ َٕضگًوٍ فللٓ وؾًاَـ ثًؿ ي 

اگل فللٓ ام وهل ضـب  ي ؾًف ثبضـ أه فلق ؿك ثٕه افلاؿ مؾتوف ام يلفب وٕن ثلللاك اوت ي 

ؾًاَـ ثًؿ ي اگل گفتٍ ضًؿ وٍ ثٍ ؿوجبل أه مطبَـِ يموٓ ي اتػبل يرًؿْ، تفبي  مبًَْ و

ضًؿ وٍ أه َمبن مًبوٓ  ٔه ومطّ مبًَْ ثٍ غًك  ثبلتجى ي ثبلًلؼ ؿك غفغٍ فَه عبغل مٓ

ووٍٕ اوت ؽًإَم گفت أه ثٕبن اگلصٍ ؿك مًكؿ مىبضفب  يلفب لبثل لجًل اوت وٍ ؿك احل 

ضًؿ وٍ  ام أه ضًُؿ ؿك لًٌ فَىٓ ي مـكِوّ وبله عبغل مٓ اتػبل ي ضًُؿ عمبٔك يٕىٓ احلْ

الفبكق اوت، مٔلا وٍ  ضًؿ يلٓ پقٔلش أه فلؼ ثلاْ فٕوسًف لٕبس مى ثٍ  ن مىبضفٍ گفتٍ مٓ

ثٕىـ يلٓ فٕوسًف ؽًؿ  َمٕه  يبكف احل يرًؿْ ضًُؿ ؽًؿ كا ؿك لًٌ فَىٍٕ ي مـكوٍ ؽًؿ مٓ

ولؿٌ اوت ي فلؼ مزـؿ غًك فَىٓ، ٔه  اؿكان يموٓ فَىٓ كا ثٍ غًك  ضًُؿْ تفسٕل

 تىلاك ايتجبكْ اوت. )وىب  ؿلٕك ؿٔگلْ ؿك أىزب َست وٍ فول  ن مًرت اقبلٍ و،م ؽًاَـ ضـ(.
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أه تفسٕل ؿك غًك  غغت ثبٔـ موتنم ثٍ أه ثبضـ وٍ َمّ افلاؿ اوسبوٓ وٍ عمبٔك  .2

ثًقٍ ؽًاَىـ ضـ ي وىىـ ؿاكاْ تمبمٓ ومبی  يرًؿْ مل ووٓ يًالم َستٓ كا اؿكان مٓ

ثب عمبٔك يبلم مزلؿا  فمف تفبي  ؿك ضـ  ي ؾًف اوت. ؿك أه غًك  ثبٔـ َب   ن تفبي 

گفت مكبلًٍ عىمت غـكائٓ ي ٔب فوسفٍ او،مٓ مىزٓ ثطل ام تمبمٓ مُوىب  ي ثبة يغًل ثٍ 

تفبي  ي ؽبقٓ ي ؿيك ام يبلم مزلؿا   عك اوت ي ؿك مٕبن ف،وفٍ ي عىمبْ متؤلٍّ فلؿ ثٓ

 گقاكؿ. ؾًاَـ ثًؿ ي أه تفسٕلْ اوت وٍ َٕش يبلوٓ ثل  ن غغبٍ ومٓو

مكبثك أه تفسٕل صًن نلف مطبَـِ مب يبلم ؽبكد ي عمبٔك مزلّؿٌ ؿك يمل فًبل  .3

اوت، ثىبثلأه تًرٍٕ ؽكبْ ؿك مًمًی  وبكْ غًت ي ثوىٍ غٕلممىه ؽًاَـ ثًؿ، مٔلا وٍ 

لبثل تفسٕل ي تؤئل ثًؿٌ ي ٔب َب   ن گٕلْ ضىلاگل مىبضفب  يلفب ثٍ ؿلٕل ومص لًٌ ؽٕبل ؿك 

اعٕبوبً ؿك احل اتػبل ثب يًالم ضٕكبوٓ ي وفسبوٓ، غٕل مىكجك ثب وهبم عك تًعٕـْ ثبضـ ؿك أىزب اگل 

متًول ثٍ أه تًرُٕب  غٕللبثل لجًل ضًٔم، ثبة وسجٕت ؿك اؿكاوب  ي  ن َم ؿك اضلف السبم 

 ثٍ َٕش قلٔمٓ امىبن كَبٔٓ ام  ن وؾًاَـ ثًؿ. اؿكاوب  ًٔىٓ مًمًی  ثبم ؽًاَـ ضـ وٍ

اْ اضىبی  ؿٔگل ي وٕن علّ مطى،  ملثًـ  الجتٍ كاٌ كَبٔٓ ام أه اضىبل اؽٕل ي پبكٌ .4

ثٍ وهلٍٔ ووٕب  )َمبوكًك وٍ ام الًال ثلؽٓ مفسبلان مىتت غـكائٓ اضبكٌ ضـ( ثبمگطت ثٍ 

« يمل متػل»ام ثبقه وفس ي ام يبلم وهلٍٔ لٕبم غـيكْ مًمًی  ي اوطبء وفسبوٓ مًمًی  

 اوت. مطبثٍ يبلم ؽٕبل متػل

الجتٍ ؿك أه غًك ، مسئوٍ مًكؿ ثغج مب ؿك أه ممبلٍ، ًٔىٓ وٕفٕت اوتىمبل وفس ثٍ 

المبيـٌ ثٍ عىم  أىىٍ ام مىطآ  وفس ي ام غمى ي ثبقه  ياوكٍ أه غًك فَىٓ وٍ ؿٔگل يوٓ

تًاوىـ ثمب َٓ   تٕت ؿاضتٍ ي َمبوىـ َمّ مبَٕب  ومٓثبضىـ، غلفبً رىجّ نًُك نوّٓ ي مل يْ مٓ

مبَٕب ٌ ي مفبَٕمٌ ام افلاؿ يٕىٓ ي ؽبكرٓ مًىبْ ؽًؿ مغسًة ضـٌ ي ومبلٓ ثلاْ مٔىطؤ ي 

وٍ ؽًؿ غـكا  وزب وٍ ؿكغـؿ عل اضىبی  يرًؿ فَىٓ  مٔػـ ك ؽًؿ مغسًة ضًوـ  وضىبن
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 ٔـ مسئوٍ كا ام َمٕه قلٔك عل  ثلمٓاْ ام مـكوب  فَىٓ  مبوىـ ارتمبو رًَل ي يلؼ ؿك پبكٌ

 وىـ وٍ:  مٓ

ٍ حظَل الوبّ٘بت ٍ الوفَْهبت الؼملِ٘ ٍ ٍلَػْب هغ اًحبء الَجَدات حظَلُ تجؼ٘اٖٗ ٍ  »

هي األهثلٔ فٖ االش٘بء الظ٘مل٘ٔ الشاجْ٘ٔ ثابلَجَد فاٖ     ٰ  ٍلَعٔ ػىسٌّٖ، ٍلَع هب ٗٓتشإ

تله االشجبح ثبًّْب فٖ راتْاب   الظفبء ٍ الجسبؿٔ ٍ ػذم االختالف، هي غ٘ش اى ٗحىن ػلٖ

جَاّشٌ اٍ اػشاعٗ ... فىزله هبٗمغ فٖ الزّي هي هفَْم الحَ٘اى ٍ الٌجابت ٍ الحشوأ ٍ   

الحشاسٓ ٍ غ٘شّب ّٖ هفَْهبت تله االش٘بء ٍ هؼبًْ٘ب الرٍاتْب ٍ حمبٗمْب، ٍ هفْاَم والّ   

 (890، ص 0)اسفبس، ج « شٖءٚ الٗلضم اٗي ٗىَى فشداً لِ...
(81)

 

كوٕـ ومص فلاياوٓ ؿك تًرٍٕ اوتىمبل  وٍ وهلٍٔ اتغبؿ يبلل ثٍ مًمًل وٍ ثٍ وهل مٓأىزبوت 

وفس  ؿمٓ ثٍ ياوكٍ عىمت وهلْ أفب ومبٔـ نبَلاً ؽبغٕت ؽًؿ كا ام ؿوت ؽًاَـ ؿاؿ، مگل 

 أىىٍ ثٍ تجٕٕىٓ رـٔـ ثلاْ تىمٕل أه وهلٍٔ ؿوت ٔبثٕم.

 ًمًل مىكجك ثب ؿٔـگبٌ اغبلت يرًؿ:ثٕبن يلفبوٓ ضٕؼ اللئٕس ام لبيـِ اتغبؿ يبلل ي م

اللئٕس  گقاكٔم ي مليكْ ؿيثبكٌ ثٍ ثًؿٓ وومب  رىبة ضٕؼ مًلتبً ثٕبن ملعًم غـكا كا يامٓ

 ومبئٕم. مٓ

ثل اوىبك « وفس ضفب»ي وٕن « اضبكا »اْ ام  حبك مطًُك ؽًؿ مبوىـ  وٕىب ؿك پبكٌ ؿٔـٔم وٍ اثه

فطبكؿ، ام  ن قلف ؿك ثلؽٓ ام ؿٔگل  حبك  بْ مٓلبيـٌ اتغبؿ يبلل ي مًمًل ي اثكبل اؿلّ  ن پ

ثٍ تفػٕل ثٍ احجب  اتغبؿ يبلل ي مًمًل « مجـأ ي مًبؿ»وىـ، ؿك وتبة  ؽًؿ ثٍ ؽ،ف كفتبك مٓ

وٕن ثٕبوٓ ؿك اتغبؿ يبلل ي مًمًل ؿاكؿ ي ام َمٍ ثُتل ي « وزب »پلؿامؿ ي ؿك فػل مًبؿ  مٓ

 ضفب ثٕبن ومًؿٌ اوت:  تل مكوجٓ اوت وٍ ؿك ممبلٍ وُم ام الُٕب  كيضه
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الٌفس الٌبؿمِ ووبلْب الخبص ثْب اى ؤى تظ٘ش ػبلَوبً هشتساوبً فْ٘اب طاَسٓ الىالّ الوؼماَل      »

الىل، هجتذئًٔ هي هجذا الىل سبلىٔ الٖ الجاَاّش    الىل ٍ الخ٘ش الفبئغ فٖ  ٍالٌظبم الوؼمَل فٖ

ذاى، ین٘ االجسبم الؼٙلَٗٔ ثْ٘أتْب الششٗفٔ الشٍحبً٘ٔ الوـلمٔ ین الشٍحبً٘ٔ الوتؼلمٔ ًَػبً هب ثبالث

ضتّ  تستًف  ف  وفسُا َيأِ الًجًد كلُّا فتىقلب عالماً معقکًًً مًاصيکاً   ٍ لَاّب، ین٘ وزله 

للعالم المًجًد كلٍّ، مشاَذِ لما ًَ ضسه المطلق ي الخيش المطلق ي جمال الحقّ المطلکق، ي  

)الْ٘ابت  .« لکٍ، ي صائشًِ مکه جکًَشٌ  متّحذًِ بٍ ي مىتقشًّ بمثالٍ ي َيأتٍ، ي مىخشطًّ ف  س

 (485-486شفب، طض 
(80)

 

أه ضجٍُ مكلط اوت وٍ رىبة ضٕؼ ثٍ گفتٍ ؽیًؿ  ن وتیبة كا    مجـأ ي مًبؿاگل ؿك مًكؿ وتبة 

« احًلًرٕیب »ثٍ مقاق مطبئٕٕه تؤلٕف ومًؿٌ اوت ي صیًن وهلٔیٍ اتغیبؿ يبلیل ي مًمیًل ؿك وتیبة       

مؤلف أسبغًرٓ،  مـٌ اوت لقا مىتسیت ثیٍ مطیبئٕٕه    مىسًة ثٍ اكوكً ي وٕن ممـبمٍ فلفًكًٔس 

وٕىب مغل تلؿٔـ اوت. يلٓ رمی،  فیًق    كي ؿك اوتسبة لكًٓ أه وهلٍٔ ثٍ ؽًؿ اثه اوت ام أه

َبْ ؽبلع او،مٓ ي اثـايٓ ضیٕؼ،   وٕىبوت ي  ن َم ؿك ثؾص تلٔه احل اثه مُم« ضفب»ؿك وتبة 

ج يرًؿ فَىٓ اوت ي وٍ تىُب غیغجت ام اوتمیبش   تل وٍ وغًِ اتغبؿ َم فلاتل ام مجغ ي ام  ن مُم

ولّ وهبم يرًؿ ؿك وفس  ؿمٓ ثٍ گًوّ مًامْ ثب يبلم يٕىٓ اوت ثوىٍ ام أیه مطیبَـٌ ثیب تًیبثٕل     

ٓ   «صائشِ مه جًَشٌ»تیل ام  ن   ي كيضه« ثٍ طّمىؾل»ثٍ ي وٕن « ٓمتغـ» وىیـ ویٍ ثیٍ مًىیبْ      ٔیبؿ می

أه تلتٕیت ي ثیب أیه ثٕیبن رىیبة ضیٕؼ        ؿؽًل ؿك عمٕمت ٔه صٕن ي ام وىؼ  ن ضـن اوت. ثٍ

وىـ ثیٍ قیًكْ ویٍ ؿك اؿامیّ َمیٕه       مسئوٍ كا وبم،ً ؿك وكظ اتغبؿ عؿًكْ ي يلفبوٓ مكلط مٓ

گًٔـ: امبیب   ؽًاَـ أه لق  يموٓ كا ثب وبٔل لقا  لًاْ عًٕاوٓ ممبٔسٍ وىـ، مٓ يجبكا  يلتٓ مٓ

سٓ متغٕل ي مًلت َستىـ ي ام وهیل  ام وهل ؿيام أه لق  يموٓ ؿاكاْ ؿيام اثـْ اوت ي لقا  ع

گًٔـ ي امب ام وهل ضـ  يغًل ثٍ مًطًق وٕین يغیًل ؿك میًكؿ مًمیًی  ثیب يغیًل        ضـ  مٓ

عبغوٍ ؿك مغسًوب  لبثل ممبٔسٍ وٕست مٔلا ؿك مغسًویب  عیـاوخل يغیًل ؿك عیـب م،لیب       

  وییكًط ؿي ضییٓ مغسییًس ثییب ٔىییـٔگل اوییت ي امبییب ؿك أییه مییًكؿ لبثییل لٕییبس وٕسییت ثییب امییلْ 
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ال  ماًَ ساسٍ ف  جًَش قابلٍ ضت  يکًن كاوٍّ ًَ ًَ بالاوفصال ارا العقکل ي العاقکل ي   »

 (385-386)الْ٘بت شفب، طض « المعقًل ياضذٌ اي قشيبٌ مه الًاضذ
(88)

 

ویٍ ریًَل مًمیًل ؿك ریًَل يبلیل       دوٍ ؿٔگل ايد مسئوٍ اوت يغلٔغبً ام أه ٔگبوگٓ ي اتغیب  

ٓ َب   ن بلل ي مًمًل ي ٔب املْ ضجٍٕ ثٍ يعـ وىـ ثٍ اتغبؿ ي ولٔبن پٕـا مٓ وىیـ ي وگفتیٍ    ٔبؿ می

ضًؿ وٍ ضبٔـ أه ايغبف ملثًـ ثٍ يؾى وفس مفیبكق ام ثیـن ؿك  ؽیل  ي عؿیًك ؿك ممبثیل      

أیه اویت ویٍ أیه      ؿكویٕىب   رمبل مكوك املٓ اوت مٔلا اگلصٍ صىٕه اوت يلٓ اغًیً ثغج اثه

وفس  ؿمٓ ثٍ يوت اوغمبك ؿك يبلم مبؿٌ ي وخیلا ،   لقا  ؿك َمٕه يبلم ثلاْ مب يرًؿ ؿاكؿ يلٓ

َب ي مًاویى، أیه لیقا  )ي     وىـ، ي ؿك يبلم  ؽل  ثٍ وجت ام مٕبن كفته يبٔك  ن كا اعسبس ومٓ

« انّ ایثلاك لفٓ وًیٕم »ضًوـ ي ثٍ تًجٕل لل ن ولٔم  َب(، اعسبس مٓ ًٔىٓ يقاةَب   ن َمضىٕه ؾـب

يجیبك    ( يیٕه 13-16)اوفكیبك،  « الـٔه، ي مب َم يىُب ثغبئجٕه ي انّ الفزببك لفٓ رغٕم، ٔػوًوُب ًٔم

 اللئٕس صىٕه اوت: رىبة ضٕؼ

ي لکىّا ف  عالمىا ي بکذوىا  اٍ و٘ف تمبس ّزُ اللزُ ثبللّزُ الحسِ٘٘ ٍ الجْ٘و٘٘ٔ ٍ الغؼج٘٘ٔ، »... 

شاٖءٗ هاي ؤساجبثْب وواب      َزيه ي اوغماسوا ف  الشرائل ًوَحسُّ تلک اللّزِ ارا ضصل عىذوا

ؤٍهإًب الِ٘ فٖ ثؼغ هب لذهٌّبُ هي االطَل، ٍ لزله الًـلجْب ٍ الًَٙحٙاي  الْ٘اب، اللّْانٛ االّ اى    

ًىَى لذ خلؼٌب سثمٔ الشَْٓ ٍ الغؼت ٍ اخَاتْب ػي اػٌبلٌب ٍ ؿبلؼٌب ش٘ئبً هي تله اللزُ... 

لزٕ َّ هؼشاَلْب  ٍ اه٘ب ارا اًفؼلٌب ػي الجذى، ٍ وبًت الٌفس هٌب تٌََجْٛٓتٕ فٖ الجذى لىوبلْب ا

ٍ لن تحظلِ ٍ ّٖ ثبلـجغ ًبصػٔ الِ٘ ار ػملت ثبلفؼل اًِ هَجَدٗ االّ ؤىّ اشتغبلْب ثبلجذى ووب 

 (486-487)الْ٘بت شفب، طض « للٌب لذ ؤًسإّب راتَْب ٍ هؼشَلَْب...
(83)

 

وٕىب ثٍ اتغبؿ مٕبن  ضًؿ وٍ ربْ َٕضگًوٍ تلؿٔـْ ؿك ايتمبؿ اثه ثٍ أه تلتٕت م،عهٍ مٓ

ًی  ي رًَل وفس  ؿمٓ ثبلٓ وٕست ي ثب تًرٍ ثٍ يجبكاتٓ وٍ ومل ضـ أه اتغبؿ غلفبً ثٍ مًم

ٔگبوگٓ ثب مفبَٕم مًمًی  ي مبَٕب  ووٍٕ وؾًاَـ ثًؿ ثوىٍ وفس ؿكأه عبلت ام مملِ افلاؿ 
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اْ  ؽًاَـ ثًؿ. اگلصٍ ؿك ملتجٍَب   ن ي ام ووهَب   ن عمٕمت  ن مًمًی  ي مىؾلـ ؿك

اْ ام  مبن مجىبْ لٕم يرًؿ فَىٓ عمبٔك يٕىٓ وٍ ؽًؿ قًكْ ام يرًؿ ي گًوٍؾًٕف، ي أه َ

ي الجتٍ أه « لوطٓء غٕلالىًن فٓ ایيٕبن  وًنٌ ثىفسٍ لـْ ایفَبن»ثبضـ.  عمبٔك يبلم اوت، مٓ

 وغًِ يرًؿ فَىٓ ثٍ لغبل عىبٔتگلْ ي ؿك ممبم احجب  م،مم ثب مًبوٓ ي مفبَٕمٓ َستىـ وٍ ام

اْ ؿك يبلم وفس  وىٕم وٍ أىىٍ ؽًؿ  ن مًبوٓ تغمك مستمل ي رـاگبوٍ   تًجٕل مٓثٍ مبَٕبَب   ن

 ؿاضتٍ ثبضىـ ي ثٍ يجبك  ملعًم غـكا:

ٍ ًحي ًشٕ ؤىّ الوبّ٘ٔ االًسبًِ٘ ٍ ػٌِ٘ الثبثتٔ هحفَظٔ فٖ وال الوَؿٌ٘ي ا وِ هٌظاَس    »

َد ثحسات  ثبشذ ا الحظّ لْب هي الَج  اص اٗي دٍ هَؿي ّوبى ٍجَد خبسجٖ ٍ رٌّٖ هٖ

ًفسْب فٖ شٖءٚ هي الوشْذٗي ػلٖ هب لشسً٘بُ، االّ اىّ لْب ًحَاً هي االتحبد هاغ ًحاَ هاي    

الَجَد اٍ االًحبء... ٗؼٌٖ هبّ٘٘ت فٖ حذؤًفسْب ٍجَد هستمل ٍ اط٘لٖ ًذاسد ٍ ثلىِ حذ٘ 

إ است وِ ث٘بًگش ًحَُ ٍ جبٗگبُ ٍجَد است ٍ اص آًجب وِ دس ػابلن، ٍجاَد دس    ٍ ستجِ

شَد هبًٌذ ٍجَد ػملٖ هجشد لذسٖ، ٍ ٍجاَد ػٌ٘اٖ ؿج٘ؼاٖ ٍ     تلف ٗبفت هٖاًحبء هخ

ٍجَد ػملٖ رٌّٖ، پس ثِ حىن ٍحذت هشاتت ّشٗه اص اٗي اًحبء ٍجَد، ّش هابّ٘تٖ  

تَاًذ ثب ّشٗه اص اٗي اًحبء ٍجَدٕ هتحذ ثبشذ ٍ هاثالً اًسابًٖ دس ػابلن لاذس ٍ      هٖ

س ٍجاَد رٌّاٖ ػمالًاٖ داشاتِ     هلىَت، ٍ اًسبًٖ دس ػبلن اػ٘بى خبسجٖ، ٍ اًسبًٖ د

 (898، ص 0س، ج ب)اسف« ثبش٘ن.
(84)
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 گيری  وتيجٍ

 مسئلٍ يجًد ذَىی ي استکمبل وفسبوی رسيىب، صدرا ي عرفب د  در جمع ميبن دیدگبٌ ابه ٌبيبن وگبرود

ضًؿ ي مًرت  ثىبثلأه تغمك يرًؿ فَىٓ ؿك  ؿمٓ عمٕمتبً ومبل لًبِ وهلْ مغسًة مٓ
مبوـ أىست وٍ  اْ ثسٕبك ؾًٕف،  وضٍ وٍ ثبلٓ مٓ مىتُٓ ؿك ؿكرٍاوتىمبل وفسبوٓ اوت 

ضبٔستٍ اوت ملعًم غـكالمتؤلُٕه ؿوت ام لبيـِ مطبَـِ ام ؿيك وسجت ثٍ عمبٔك مًمًلٍ 
اضبكٌ ضـ كَبٔٓ ٔبثـ ي وهلٍٔ ؽًؿ كا ؿك َب   ن اْ وٍ ثٍ ثًؿٓ ام ثلؿاضتٍ تب ام مطى،  يـٔـٌ

سًوب  ي اؿكاوب  ؽٕبلٓ ثل مجىبْ اوطبء وفس ي لٕبم ثبة اؿكان ووٕب  َمبوىـ اؿكان مغ
غـيكْ أه عمبٔك ثٍ يوت ي مٔىطؤ ؽًؿ ًٔىٓ وفس للاك ؿاؿٌ ي ثٕم مغهًكاتٓ ام لجٕل يـم 

تل ام ؽًؿ كا وـاضتٍ ثبضـ. صًن  وزب وٍ أه عمبٔك مًمًلٍ ام  لـك  وفس ثل اوطبء عمبٔمٓ لًْ
ام وفس اوت ي وٍ ؿك ووسوٍ وفسبوٓ وٍ ملاتت  تلوـ، ؿك ووسوٍ يٕىٓ يرًؿ ؿك ؽبكد وفس لًْ

ضًوـ ي صٍ مبوًٓ ؿاكؿ وٍ وفس ؿك احل إيـاؿ   ن ثٍ عست اعًال ؿكيوٓ ؽًؿ، وىزٕـٌ مٓ
ؽبكرٓ ي عػًل يالًٕب  يٕىٓ ي مبؿْ ام كاٌ عًاس ؿك  ی  عسبٓ اؿكاوٓ ؽًؿ ي ؿك وتٕزٍ 

ؿ وٍ ام قلٔك علوت اكتجبـ ؿكيوٓ ثب عمبٔك ارمبلٓ  ن يالًٕب  ؿك غمى ي ثبقه ؽً
اوتىمبلٓ رًَلْ ي تجـٔل َمّ عمبٔك يٕىٓ ثٍ مبؿِ حبوٍٕ وفسبوٓ، ؿك ثبقه ي غمى ؽًؿ َمّ  ن 
عمبٔك كا ثىغً یثطلـ ؿاكاوت، ثتًاوـ عمٕمت مكومٍ َل وًيٓ ام اوًاو كا وٍ ؿك ؾمه يرًؿ 

أه تلتٕت  للاك ؿاكؿ، ثٍ غًك  يرًؿ نوّٓ يومٓ ي اؿكاوٓ اوطبء ومبٔـ ي ثٍَب   ن ممٕـ
مٔـكوب  وفسبوٓ ؿك َمّ ملاتت ؽًؿ ايم ام عسٓ ي ؽٕبلٓ ي يموٓ، غبؿكٌ ام لًبِ تزلؿْ وفس 

ضًؿ. ي ثٍ أه وىتٍ  ثبضـ ي وفس ؿك اؿكاوب  ؽًؿ، ام يبلم ؽًؿ عمٕمتبً ؽبكد ومٓ وبقمٍ مٓ
ك يلضٓ، مغطٕبه ثنكي اوفبك َمضًن ملعًم ي،مٍ قجبقجبئٓ ي ملعًم وجنياكْ، الجتٍ وٍ ؿ

اوـ ی ثوىٍ ؿك صىـٔه غفغٍ ثًـ  ثغج ام ووٕب  ی وٍ ؿك  وزب ثٍ وىً  ي كؾبٔت گقكاوٕـٌ
 وزب وٍ ملعًم غـكا كارى ثٍ يرًؿ يبلم مخبلٓ ونؿ ضٕؼ اضلاق ي م،عهب  ؽًؿ ثل  ن وؾه 

 ؤًسـ:  اوـ: ملعًم ي،مٍ ؿك عبضٍٕ ؽًؿ مٓ گًٔـ، اضبكٌ ولؿٌ مٓ
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هي هؼلَهبتْب االّ ثؼاذ ٍجَدّاب للاٌفس ٍ الصم ّازا     السٗت فٖ اى الٌفس التٌبل ش٘ئبً »
االستجبؽ وَى ٍجَد الوؼلَم ساَاٖء وابى جضئ٘اب اٍ وُل٘٘اًب لبئواًب ثابلٌفس ٍ هاي هشاتات         

فشهبٌٗاذ... فمَلاِ سُ ثثجاَت هثابلٍ خابصٍ ثابلٌفس        ٍ پس اص تَػ٘حبتٖ هٖ« ٍجَدّب
لِ فٖ الؼمل فبىّ هبتجذُ غ٘شالوثبل االػظن الؼبم هو٘ب الهح٘ض ػٌِ لىي ٌٗجغٖ اى ٗمبل ثوث

الٌفس هي الظَس الؼملِ٘ اٗؼبً غ٘شخبسج ػي ػبلن ًفسْب ٍ ح٘ـٔ راتْب لجشٗبى هب هشّ هي 

(3، ص 0س، ج ب)اسف« الجشّبى فٖ الوثبل فِ٘ ثؼٌِ٘.
 (85) 

ضًؿ أطبن غلٔغبً ممتؿبْ ثلَبن كا لًل ثٍ اوطبء غًك يموٍٕ تًوف  قًك وٍ م،عهٍ مٓ َمبن 
 ؤًسىـ:  ، ملعًم وجنياكْ وٕن ؿك َمٕه مًؾًو ؿك عبضٍٕ ؽًؿ مٓاوـ وفس ؿاوستٍ
ٍالحك ػٌذٕ فٖ التخ٘ل هب لبل الوظٌف لذُ ٍ لىي فٖ التؼمال اًاِ ثوشابّذٓ الاٌفس     »

الٌَسِٗ ػىَس هثبلْب االلِْ٘ ٍ اشؼتْب الوتفبٍتٔ هؼْب هشتجًٔ، فىواب اى الخ٘ابالت الاٌفس    
لْب االطغش، الػلن الؼمل االوجاش، اللّْان االّ ارا   ػبلن هثبلْب االطغش وزله ػمل٘بتْب ػبلن ػم

.« فٌت الٌفس فٖ الؼمل الفؼبل
(86)

 
وٍ ممػًؿ مب فً،ً َمٕه ممـاك تًرٍ رىبة عبرٓ ثٍ لنيم لجًل يبلم يمل اغغل ثٍ تًجٕل أطبن 
ثلاْ وفس اوت ي أىىٍ يوًم يموٓ وفس ام غمى ي ثبقه ؽًؿ ايوت ي وٍ أىىٍ يوم وفس ثٍ 

وجل ی وٍ َمبن يمل فًبل اوت ی ثبضـ، ي أىىٍ فلمًؿ مگل ؿك يلتٓ وٍ وفس فبوٓ ؿك الًمل ای
يمل فًبل ضًؿ، أه اضبكٌ ثٍ َمبن فىبْ يلفبوٓ ي يوم يلفبوٕست ثٍ عمبٔك يبلم ثٍ وغً ضًُؿْ 
ي عؿًكْ. ؽ،غٍ اگلصٍ تًرٍٕ ملعًم عبرٓ ؿك صلائٓ ي لم تًاوبٔٓ وفس ثل اوطبء غًك 

پٕطٕىٓ متقول  ن ضـم )ي مجتىٓ ثل مجبوٓ  وگبكوـٌ ثٍ ارمبل ؿكغفغب   وضٍ وٍيم،وٓ ثب 
ضىبؽتٍ ضـٌ فوسفٍ غـكائٓ اوت(، متفبي  اوت، يلٓ وتٕزٍ وؾه َمبوست ي أه وتٕزٍ مًكؿ 

مًمًل ثل مجىبْ  ي تؤٕٔـ ملعًم ي،مٍ قجبقجبئٓ وٕن ثًؿ. ثىبثلأه عبغل وؾه أىىٍ اتغبؿ يبلل
ایملْ  ٓ  ن، عمٕمتبً اوتىمبل وفس ي اتػبف ثٍ عمبٔك يٕىٍٕ وفسيرًؿ فَىٓ ثٍ مًىبْ غـكائ

تل  اْ ثسٕبك ؾًٕف اوت ي مؿبَٓ ي مطبثٍ يبلم ايٕبن ؽبكرٓ اوت عمٕمتبً، اگلصٍ ؿك ؿكرٍ
 َب.  وسجت ثٍ  ن
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 شىبسی عرفبوی  اشبرٌ اجمبلی بٍ مببوی اوسبن

ك اوت صلا وٍ أه ثنكگبن وٕن ملاتت ، يلفبْ مب وٕن وبمگبضىبوٓ يلفبوٓ مجبوٓ اوسبنأه الجتٍ ثب 

وىىـ وٍ يْ كا ربمى  يًالم ووٍٕ كا ثٍ وٍ يبلم يمل ي وفس ي وپس يبلم اوسبن وبمل تمسٕم مٓ

ؿاوىـ ي أه ثٍ  رمٕى يًالم ؿك ملتجّ كيط ؽًؿ ثبإلرمبل ي ؿك ملتجّ لوت ؽًؿ ثٍ تفػٕل مٓ

اومبء الُٓ اوت ي وٕن ؿك تمسٕم ؽبقل مهُلٔت اوسبن ثلاْ اوم ايهم اهلل اوت وٍ ربمى رمٕى 

وٍ ملاتت تزوٕب  عؿل  عك اوت أه عؿلا  ووٍٕ كا ؿك پىذ ملتجٍ ثٕبن  كليّة الُيٍ حضرات

ضًؿ ي وپس عؿل   وىىـ وٍ ام عؿل  غٕت مكوك وٍ مهُل  ن ايٕبن حبثتٍ اوت ضليو مٓ مٓ

لي  ي ضُبؿ  وٍ مهُل  ن يبلم موه اوت ي عؿل  غٕت مؿبف وٍ ؽًؿ ؿك ؿي يبلم رج

ضًوـ ي پىزمٕه ملعوٍ عؿل  وًن ربمى اوت وٍ  موىً  ام قلفٓ ي يبلم مخبل نبَل مٓ

ؿكثلؿاكوـِ َمّ يًالم ووٍٕ مقوًكٌ اوت ي يبلم نًُك  ن يبلم اوسبوٓ ي فلؿ اتم  ن اوسبن 

 وبمل اوت وٍ ربمى رمٕى يًالم ي مبفُٕبوت. 

 ی ذكر عرفبوی تًجيٍ فلسفی ي يجًد شىبسبوٍ

ٍ عمبٔك اومبء الُٓ ؿك غمى يرًؿ اوسبوٓ مىكًْ اوت وٍ نًُك ي ثليم  ن ثب ثىبثلأه َم

ضًؿ ي وهلٔب   اهلل ثٍ ومت ؽـا ي مؿيؿن موگبكَبْ ؿكيوٓ ممىه مٓ  علوت مًىًْ وبله الٓ

تًان ثٍ يىًان ٔه تفسٕل يبم فوسفٓ ام وغًِ نًُك ي ثليم أه عمبٔك توّمٓ  يرًؿ فَىٓ كا مٓ

وبله الٓ اهلل ؿك ملعوّ تًرٍ فَىٓ ثٍ اومبء الُٓ ي  وضٍ وٍ ؿك وىت ولؿ، ثٍ أه تلتٕت وٍ 

ضًؿ، ؿك يالى ثب تىلاك فول، ؿائمبً ؿك غـؿ تخجٕت يرًؿ يم،وٓ  يلفبوٓ، ثٍ يىًان فول وبمٕـٌ مٓ

اوم مقوًك مخ،ً اهلل ٔب كعمبن، ٔب اهلل اوجل ي ... ؿك وفس ؽًؿ ثل مـٌ ي ثٍ تـكٔذ عمٕمت  ن اوم 

س ثٍ ملعوٍ نًُك ؿكؽًاَـ  مـ ي وبله تغت  ن اوم للاك ؽًاَـ گلفت، ي الجتٍ ام ثكًن وف

یممّ أه رلٔبن، كيبٔت وبٔل ضئًن اؽ،لٓ ي لًامم يرًؿْ تغمك  ن اوم ؽًاَـ ثًؿ ي وٕن ام 

رُت ؿٔگل ايمبل گًوبگًن اؽ،لٓ ي ووًوٓ َل وـام ؿك يالى غًك  يموٓ ٔه عمٕمت 

گلؿؿ. ؿك  ثٍ اضـب ؿكرب   ن عمٕمت ؿك وفس وبله مىتمص مَٓب   ن فَىٓ اوت وٍ ثب تىلاك
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عىٕمبن متؤلٍ وٕن اوتمبش عمبٔك ؿك ملعوّ نًُك يومٓ، اگلصٍ ؿكرٍ ؾًٕفٓ ام ومبی  يٕىٓ 

ام قلفٓ مًرت تخجٕت َمٕه ؿكرّ  ي تًرٍ مـايم ثٍ  ن ن عمٕمت كا ؿكثلؿاكؿ يلٓ تىلاك 

حبك يٕىٓ ي ؽبكرٓ  ن عمبٔك ؿك وفس يومٓ ضـٌ ي وپس يمل ثٍ ممتؿبْ  ن وجت ثليم  

ي تػًك أه وىتٍ عىٕم متؤلٍ ي تجـٔل عىٕم ثغخٓ ثٍ عىٕم تؤلُٓ ي يبلم كثببوٓ ؽًاَـ ضـ 

وٍ تجـٔل افًبل اؽ،لٓ  صىبن اگلصٍ ؿك مًكؿ مفبَٕم يؿوتًكا  اؽ،لٓ وسجتبً كيضه اوت  ن

َبْ تلثٕتٓ  ْ كيش َمٍ ؿك احل تىلاك ثٍ موىب  تملٔجبً املْ پقٔلفتٍ ضـٌ اوت وٍ اوبس

اگلصٍ تجٕٕه وبم ي وبك ي ثٍ اغك،ط مىبوٕسم أزبؿ موىب  ي يبؿا  ؽًؿ ) ،ضًؿ مغسًة مٓ

اْ ام أه مًؾًو ؿاكؿ وٍ ؿك مزبل فًوٓ أه ممبلٍ  تجٕٕه ئژٌوگبكوـٌ قوجـ ي  ثغج ؿلٕمٓ كا مٓ

صگًوگٓ تجـٔل وهلٔب   اْ ؿٔگل ثٍ  ن پلؿاؽتٍ ضًؿ.( يلٓ ؿك مًكؿ گىزـ ي ثبٔـ ؿك ممبلٍ ومٓ

َب ي اثُبمبتٓ ثٍ وهل  ثٕىٓ ي مًلفت ثٍ مبَٕب  ي عمبٔك اضٕبء ؿضًاكْ ووٓ ملثًـ ثٍ رُبن

كوـ يلٓ اگل تًرٍ وىٕم وٍ تىلاك ي تًرٍ ؽبغٓ ثٍ َلگًوٍ اوـٔطٍ وهلْ ٔب عمبٔك مبًَْ  مٓ

ام َب   ن ـٔلْ يبلم وجت كوًػ أه مًبوٓ ؿك وفس ي تج ضىبوبوٍ ي اؿكان وهم ي وهبم َستٓ

َب  غلف عمبٔك مفًُمٓ ثٍ ثبيكَبْ ضًُؿْ گلؿٔـٌ ي وپس ؿك احل يمل ثٍ ممتؿبْ أه اوـٔطٍ

اؽ،لٓ ي... ثٍ  ،ارتمبيٓ ،ي ثبيكَب ًٔىٓ للاك ؿاؿن وفس ؿك يموىلؿَبْ گًوبگًن فلؿْ

 ،ـثبضَب   ن َب ي مكبثك ثب ممتؿٕب  مىكمٓ تغمك اْ وٍ مىكجك ثب تغمك يٕىٓ  ن اوـٔطٍ گًوٍ

َب ام مًلًٕت ي ممبم مفًُمٓ ي وهلْ ؿك يبلم يرًؿ فَىٓ ي  ضًؿ وٍ عمٕمتبً  ن اوـٔطٍ وجت مٓ

ؿك وفس  ؿمٓ عبؾل ي وفس ْ  حبك ي تجًب  يٕىٓ ي ؽبكرٓ ؽًؿ  نوّٓ ؽبكد ضـٌ ي ثب َمٍ

رب وٍ ؿكفلق  ْ ؽًؿ ثل ومـالىػًظ  ن گلؿؿ. گًٔب يبكف ربمٓ ؿك ممـمٍَب   ن متغمك ثٍ

ْ تجـٔل يرًؿ فَىٓ  گًٔـ اضبكٌ ثٍ َمٕه وغًٌ يومٓ ي تًعٕـ عبلٓ وؾه مٓ مٕبن تًعٕـ

گًٔـ: ي تًعٕـ يومٓ اگلصٍ فليؿ  مفًُمٕجٍ يرًؿ يٕىٓ ضًُؿْ ؿاضتٍ ثبضـ  ن رب وٍ مٓ

ي منِارٍٔ مه تسىٕم ›يلىه ام تًعٕـ عبلٓ مٓنْرٓ ثٍ  ن َملاٌ ثًؿ  ،ْ تًعٕـ عبلٓ اوت ملتجٍ

يغف ضلاة أه تًعٕـ  ْ مكففٕه( وًكٌ 28ي  27)مآؽًف ام ٔب   ‹يٕىبً ٔطلة ثُبالمملّثًن
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ثًؿٓ ام  ،ي ثٍ تؤحٕل مند عبلٓ ،تل ؿكفيق ي وليك ثًؿ اوت ي ام أه رُت غبعت  ن ثٕص

وٍ ؿك ثًؿٓ تػبكٔف ثل ممتؿبْ يوم ؽًؿ يمل وىـ ي  صىبن ،نومت كوًم اي ملتفى ضًؿ

ٕبن وجٕىـ. امبب ؿك اوخل اعًال ي  ايلب  ثٍ وجت ؿك م –اوـ  وٍ كياثف افًبل الُٓ-يرًؿ اوجبة كا 

ثمبٔبْ نومت يرًؿ ام ممتؿبْ يوم ؽًؿ مغزًة ضًؿ ي ثـٔه تًعٕـ ثًؿٓ ام ضلن ؽفٓ 

( 78ًمذالٌظَص فٖ ششح ًمش الفظَص ص ) ثلؽٕنؿ.
(87)

 

ؿك َمٕه مًىب ؿلبٔك ي نلائفٓ ؿك وتبة الُٓ ؿك كاثكٍ ثب أمبن ي يمل غبلظ يرًؿ ؿاكؿ  

ضًؿ ي وؾه كا ثب أه  ٍٔ ولٔمٍ ام وًكِ فبقل  بل ام فول  ن ؽًؿؿاكْ مٓزم  وت ؾٕكوٍ ثٍ ي

 ثلٔم وٍ: ثٍ پبٔبن مٓ

(  ) وِ ولوِ ؿ٘ت ثاِ لشٌٗاِ   01)فبؿش، « الِ٘ ٗظؼذ الىلن الـ٘ت ٍ الؼول الظبلح ٗشفؼِ»

ػول طبلح ّوبى اٗوبى ٍ ثبٍس ػلوٖ ٍ للجٖ ثِ ًظبم سثَثٖ ٍ الْٖ ػبلن است وِ اسبس 

دّذ ٍ ػول طبلح ٗؼٌٖ ػول ثِ همتؼبٕ آى ثابٍس   ثؾ اًسبى ثب ػبلن هؼٌب سا تشى٘ل هٖس

ٍ اٗوبى وِ ثبػث سسَخ ٍ تحمك آى ثبٍس دس جبى سبله ٍ دس ًت٘جِ ثشٍص ٍ ظَْس آیبس 

ػٌٖ٘ آى حم٘مت دس ًفس اًسبى هَحذ ٍ استمبء ٍ استفبع ٍ تمشة ثِ سوت حم٘مت الْٖ 

 خَاّذ شذ.
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  ، س اوًاك المُـْ.467مغٓ الـٔه اثه يلثٓ، فػًظ الغىم، ثب ضلط لٕػلْ، د ايل، ظ  .11

 «.وٍ تلن ضبَـ ي وبغل وىممه وٍ  ن كوـم »عبفم ی غنل ثب مكوى  .12

  مخىًْ مًىًْ، ؿفتل ؿيم .13

 عبضٍٕ وجنياكْ 32، ظ. 3غـك المتؤلُٕه، اوفبك، صبح عليفٓ، د  .14

  .339، ظ 3غـك المتؤلُٕه، اوفبك، صبح عليفٓ، د  .15

 .320، ظ 3عبضّٕ ملعًم م،َبؿْ وجنياكْ ثل اوفبك، د  .16

 .288ی290، ظ 1 غـك المتؤلُٕه، اوفبك، صبح عليفٓ، د .17

  .303، ظ 1عًاضٓ ي،مٍ قجبقجبٔٓ ي ملعًم وجنياكْ، د  .18

  .288-290، غع 1غـك المتؤلُٕه، اوفبك، صبح عليفٓ، د  .19

  .425 -426، غع 7اثه وٕىب، الُٕب  ضفب، ممبلٍ وُم، فػل  .20

 َمبن. .21

 .426-427َمبن، غع  .22

 .292، ظ 1غـك المتؤلُٕه، اوفبك، د  .23
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 عبضّٕ ي،مٍ 302ي  3َمبن، ظ  .24

 ياكْ. َمبن، عبضّٕ ملعًم م،َبؿْ وجن25

 ثه ربمٓ، ممـمٍ ي تػغٕظ ئوٕبم صٕتٕه، صبح ايل، يجـاللعمه ،ومـالىػًظ فٓ ضلط ومص الفػًظ .26

 ممـمٍ ربمٓ. ،78ظ ، َزلْ لملْ 1398 وبل 
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