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 نين تكامل برزخي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهيتبي

 
 ٗسهحوذ ٖ٘ح   normohamadi2531@anjomedu.irؼكتفي ضكوت هتؼبليِ هؤوىة آهَقٌيٍ  پمٍٍّي اهبم غويٌي/  ًَٕ

 اػتاد هؤػؼِ آهَصشٖ ٍ پظٍّشٖ اهام خوٌٖ٘/ ت ٗعثذالشػَل عثَد
 21/11/1396ـ پزٗشؽ: 18/06/1396 0دسٗافت: 

 دييچک
ىبى  ي، ثب هٍکكتت يهجبً ياوت؛ اهب ؼـ فلىفِ ثِ وجت ثفغ يٌيؽ ؼـ هتَى ؼيّب ؼـ ثفقظ اق هىبئل هَـؼ تأك تكبهل ًفَن ًا

ٍثِ  يفلىکف  يهجکبً  يـوکؽ كکِ ثتکَاى ثکف اوکبن ثفغک       يكٌؽ، اهب ثِ ًظکف هک   يه يطبً آى ـا ًفيي ِفيـٍوت. ِؽـالوتأْل ـ
 يّوسکَى: ًفک   يهجبً يًوَؼ. ثف اوبن ثفغ يي ٍ اثجبت فلىفيي، تكبهل ًفَن ؼـ ثفقظ ـا تجيػقل يي ٍ ثب ـٌٍيِؽـالوتأْل

كکِ   يبتيک تى ثکِ ّوکِ ٍا ؼ  يٍ و ين ضفكت خَّفي، ٍ تؼويؼت، ضفكت خَّفيكَى ٍ فىبؼ ؼـ ٘ج ي، ًفيهٍبئ يَاليّ
ًَ ب ػکفٍْ  يک  يتى اٌکتؽاؼ يل وک يكِ ثِ ؼل يبتيثلكِ توبم ٍا ؼ ،دِ گففت كِ ًفهيتَاى ًت                                         يفًؽ، هيٍ تغ يهٍوَل ؼگفگ

ًَييتغ يبل، ؼاـايبت ويكوبالت ثف آى ٍا ؼ ؽ، ًِ ثفا يف ٍ ؼگفگ ػکفٍْ ضکَاؼث    يٌبى، ٍ ًِ ثفا يديضؽٍث ٍ قٍال تؽـ يًا
ب ً َال ًؽاـؼ ٍ فقؽاى هکبؼُ  يثِ ّ يبقيغَؼ ً يفيپؿ ي ًفه ؼـ كوبليىتٌؽ. ثٌبثفايب تؼلق ثِ آى ًيَال يَل ؼـ ّبقهٌؽ ضليثف آًْ
 ٌَؼ. يتكبهل ًفه ؼـ ثفقظ ًو يَال، وجت ًفيٍ ّ

ييٌب، يو تكبهل، ثفقظ، اثي ّا: ول٘ذٍاطُ  .ِؽـالوتأْل

  

Ma'rifat-i Kalami __________________________________________ Vol.8. No.2, Fall & Winter 2017-18  



16    ،6931دٍم، پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  شواسُّشتن،  ػال 

 مقدمً

ثفقظ )ػبلن هيبى ؼًيب ٍ  يبهت( اق اهکَـ هىکلن   هىئلِ تكبهل ثفقغي ٍ اهكبى اوتكوبل ًفَن اًىبًي ؼـ ػبلن 

تکَاى يبفکت كکِ ايکي هىکئلِ ـا تأييکؽ        ؼـ ًقل ٍ هتَى ؼيٌي اوتهي اوت ٍ آيبت ٍ ـٍايکبت ثىکيبـي ـا هکي   

اًؽ. ًََّ ٍ ـٍايبتي كِ ثِ تلقيي هيت، ًوبق هيت، غَاًؽى ًوکبق ٍضٍکت ؼـ ٌکت اٍل ؼفکي هيکت، ثکِ        كفؼُ

ٌؽُ اق هيت )هبًٌؽ ًوبق ٍ ـٍقُ(، پفؼاغت ؼيَى هيکت، اًدکبم غيکفات ٍ     خبي آٍـؼى  ٕبي تكبليف ٍاخت فَت

هجفات اق ؼػب ٍ ِؽ ِ ٍ ًؿـ ٍ ٍ ف ٍ ًوبق ٍ قيبـات ٍ غيفُ ٍ ّؽيکِ كکفؼى ثکَاة آًْکب ثکِ ـٍش هيکت اٌکبـُ        

(، ّوگکي ثکف ايکي ًكتکِ     32، 58َ ؛ ج12، 4َ  ، ج1403؛ هدلىکي،  172 ، 1398َ، كٌٌؽ )ِکؽٍ   هي

اق هفبـ ت ًفه ٍ ـٍش اق ثؽى ٍ ٍـٍؼ ثِ ػبلن ثفقظ، ٌّکَق اهكکبى ثکبال ـفکتي ؼـخکبت ٍ      ؼاللت ؼاـًؽ كِ په 

ـفغ ثفغي كؽٍـات اق ًفه ٍ ـٍش اًىبى ثب ي اوکت ٍ ضّکَل آى هٌکَٖ ثکِ اهکَـ هکؿكَـ اوکت. ّوسٌکيي         

ً   ٍ اّکل  ـٍايبتي كِ ثِ ففوتبؼى ؼـٍؼ ٍ ِلَات ثف پيبهجف اكکفم  كٌٌکؽ، يکب    وکفبـي هکي   ثيکت ٘کبّفيٌ

ٌؽُ هؤهٌکبى ؼـ ثکفقظ تکب پکيً اق  يبهکت ضكبيکت ؼاـًکؽ،         هتؼؽؼي كِ اق ـٌؽ ٍ تفثيت ففقًؽاى فَت ـٍايبت

؛ 394 ، 1398َ؛ ّوکَ،  490، 3َ  ، ج1413آيٌکؽ )ِکؽٍ ،    ٌوبـ هکي  ؼليلي ثف تكبهل ًفَن ؼـ ثفقظ ثِ

ٍ         293، 5َ  ، ج1403هدلىي،   (؛ اهکب ؼـ فلىکفِ هىکئلِ اهكکبى اوکتكوبل ًفکَن ؼـ ثکفقظ ثکب هٍکكتت 

ّکبي   ّب ؼـ ثکفقظ اق تؼلکق ثکِ ثکؽى     ـٍوت؛ قيفا ثب تَخِ ثِ ايٌكِ اٍالً ًفَن هدفؼ اًىبى ّبيي ـٍثِ پيسيؽگي

گًَِ ضفكت ٍ اوتكوبل، ثف ٍخَؼ  َُ ٍ هبؼُ ؼـ ٌيء هتطفک هجتٌکي اوکت    هبؼي هجفا ّىتٌؽ، ثبًيبً اهكبى ّف

ؽاـؼ، لؿا اهكبى ضفكکت ؼـ ًفکه هدکفؼ    ٍ خبيي كِ هبؼُ ٍ ّيَال ٍ  َُ ًيىت، ضفكت ٍ اوتكوبل ًيك اهكبى ً

 ٌَؼ. ـٍ هي خؽاٌؽُ اق ثؽى هبؼي ؼاـاي ّيَال ٍ  َُ، ثب هٍكل ـٍثِ

ؼـ َ٘ل تبـيع فلىفِ اوتهي، ثىيبـي اق فيلىَفبى ؼـ پکي ضکل هىکئلِ تكبهکل ثفقغکي ٍ ـفکغ زکبلً        

اهكبى اوتكوبل ٍ تكبهکل  اًؽ. ثفغي ؼـِؽؼ تَخيِ ٍ تجييي ػقتًي ٍ فلىفي  پؽيؽآهؽُ هيبى فلىفِ ٍ ًقل ثَؼُ

اًؽ ٍ ؼـ پي تأٍيل ٍ تَخيِ ًََّ ؼال ثف تكبهل ثفقغي  اًؽ؛ ثفغي ًيك هٌكف تكبهل ثفقغي ٌؽُ ثفقغي ثفآهؽُ

ٔوي ًبتوبم ؼاًىتي اؼلِ ًفکي ٍ اثجکبت اهكکبى تكبهکل      فبـاثيّوىَ ثب  ويٌب اثياًؽ. ثفغي هٍبئيبى هبًٌؽ  ثَؼُ

تَاى ثف اثجبت  اًؽ كِ ًوي اًؽ. الجتِ ثِ ايي ًكتِ ًيك اؾػبى كفؼُ ى ثفآهؽًُفه ؼـ ثفقظ، ثِ ؼًجبل تَخيِ ػقتًي آ

، 1379؛ ّوکَ،  137ٍ138، 2007َ؛ ّوکَ،  431 ، 1404َويٌب،  تكبهل ثفقغي ثفّبى ػقلي ا بهِ كفؼ )اثي

 -353، 3َ ، ج1375؛ َ٘وککي، 483ٍ  484، 1383َ؛ اوککففايٌي، 153 ، 1400َ؛ ّوککَ، 695ٍ696َ

ـوکؽ كکِ    (؛ اهب ثِ ًظکف هکي  386، 1373َ؛ لَكفي، 256، 2َ ، ج1411؛ ـاقي، 177َ، 1374؛ ّوَ، 355

ًيك ثِ هىئلِ تكبهل ثفقغي  ِؽـالوتألْييهجبًي آًْب  بِف اق اثجبت فلىفي اهكبى تكبهل ًفه ؼـ ثفقظ اوت. 

ـوکؽ   ِ ًظف هياوت. ث  ٍ اهكبى اوتكوبل ًفَن ؼـ ػبلن ثفقظ تَخِ ؼاٌتِ، اهب ِفاضتبً آى ـا ًفي ٍ اًكبـ كفؼُ

ثِ اهكبى اوتكوبل ًفَن ؼـ ثفقظ توبيل ًٍبى ؼاؼُ اوت، اهب هجبًي فلىفي اٍ ؼـ تَخيکِ ٍ   ويٌب اثيكِ اگفزِ 



  19 تث٘٘ي تىاهل تشصخٖ تش اػاع هثاًٖ فلؼفٖ طذسالوتألْ٘ي 

تكبهکل ثفقغکي ـا ِکفيطبً اًكکبـ      ِؽـالوتألْييتجييي تكبهل ثفقغي ًبتوبم ٍ ًبكبفي ثبٌٌؽ. ؼـ هقبثل، اگفزِ 

تكبهل ثفقغي ـا تَخيِ ٍ تجييي كفؼ. لؿا پفؼاغتي ثِ پمٍٍّکي   تَاى كٌؽ، اهب ثف پبيِ هجبًي هَـؼ  جَل اٍ هي هي

كِ ثف پبيِ هجبًي ٍ اَِل فلىفي، هىئلِ اهكبى تكبهل ؼـ ثفقظ ـا تَخيِ ٍ تجييي ًوبيؽ، اق ايي ًظکف اّويکت ٍ   

ٔي ٔفٍـت ؼاـؼ كِ اٍالً اغتتفي ـا كِ ؼـ هيبى ؼيؽگبُ فيلىَفبى ٍخَؼ ؼاـؼ، ثف٘فف وبقؼ؛ ثبًيبً زبلً ٍ تؼبـ

 ـا كِ هيبى ؼيؽگبُ ثفغي فيلىَفبى ٍ ًقل ٍخَؼ ؼاـؼ، ضل كٌؽ.

َاوتِ يپمٍٍّگفاً ْ لىَفبى ٍ يٍ اَِل هَـؼ  جَل ف يِ ثف هجبًياًؽ تب ثب تك غ ـالوتأل َ  ييِکؽ تكبهکل   ي، ثکِ ًطک

حشوـت  ثبـُ ًگبٌتِ ٌؽُ اوکت؛ اق خولکِ    ييؼـ ا يّب ٍ هقبالت هتؼؽؼ ًبهِ بىيي ٍ هىتؽل وبقًؽ. لؿا پبييـا تج يثفقغ

تشسػٖ تطث٘مٖ حم٘مت عـالن تـشصا اص دٗـذ اُ    (، 1391، يؽيوؼ) جَّشٕ ًفغ دس حىوت هتعالِ٘ ٍ وتاب ٍ ػٌت

ٌکؽ اوکتكوبل ًفکه اق    يففا»(، 1384 ،قًؽيِ) «ػقل هٌظف اق ًفه تكبهل»(، 1395 ،تفكبًٌَؽ) لشآى، سٍاٗات ٍ عمل

ـالوتألْثفـوى ففايٌؽ اوتكوبل ًفه اق ؼيؽگبُ »(، 1391، ي)هؼلو« ٌبيو اثيؽگبُ يؼ ي يک (. ثب ا1392، ياوؼؽ) «ييِؽ

ـالوتألْ ياق هجبً يبـيّب ثِ ثى ي پمًٍّيضبل ؼـ ا ٍ  يهٍبئ يَاليّ يقت خىن ٍ ًفيّوسَى ضق يؼـ هىبئل ييِؽ

گف يهكثَـ ٍ ؼ يهجبًـوؽ ثف اوبن  يب كوتف تَخِ ٌؽُ اوت. لؿا ثِ ًظف هيقت ضفكت تَخِ ًٍؽُ يضق يي زگًَگييتج

ـالوتألْ يهجبً َاى ثب ٌييِؽ ٍ هىکتؽل   يي فلىکف يکي ـا تج يتف هىئلِ تكبهکل ثفقغک   ؽ ٍ هٌبوتيخؽ يفيَُ ٍ تقفي، ثت

ؼـ فلىکفِ،   ياق اهكبى تكبهل ثفقغ يي ػقتًييـٍ، ػتٍُ ثف خجفاى غأل فقؽاى تجً يـوؽ پمًٍّ پ يًوَؼ. ثِ ًظف ه

ـا )كکِ      يثفا يهىئلِ هكثَـ، ثىتف هٌبوج بى ًقل ٍ فلىفِ ؼـيك ضل تؼبـْ هيٍ ً اثجبت اهكکبى ضفكکت ؼـ هدکفؼات 

ن ه يكيغَؼ  ـا ثکف     ياق هََٔػبت هَـؼ اغتتف ًقل ٍ فلىفِ اوت( ففّا وبقؼ ٍ هىئلِ اهكبى ضفكکت ؼـ هدکفؼات 

 ؽ. يآ يٌوبـ ه ؽ ثِيخؽ يك پمٍٍّيي لطبٚ ًيكٌؽ. لؿا اق ا يي ٍ اثجبت هييتج يفلىف ياوبن هجبً

ِ پيًثٌبثفا ـ هقبل ِ تجييي ٍ تقفيفي خؽيؽ ٍ ثْتف اق اثجبت اهكبى تكبهل ؼـ ثفقظ ثف اوبن هجبًي   يي ؼ ـائ ِ ؼًجبل ا ٍ ث ـ

ـالوتألْيي ِ گًَِ ِؽ ـا ث  ِ ـ ايي هىئل ِ ؼ ْ هيبى ًقل ٍ فلىف اي ثف٘فف كفؼُ ثبٌين ٍ ّن ثىتفي ـا  ّىتين تب ّن تؼبـ

ن آٍـؼُ ثبٌين. ثفاي تجييي فلىفي اهكبى ضفكت ؼـ هدفؼات ٍ ضل تؼ  بـْ ًقل ٍ فلىفِ ؼـ ايي هََٔع ففّا

 هياز وگاي صدرالمتألٍ يتکامل برزخ

ـالوتألْ َأغ هتؼؽؼ ييِؽ ـا ًو يتكبهل ثفقغ يؼـ ه ـا اًكبـ هيپؿ يًفه  كٌؽ، ٍ اهكکبى ضفكکت ٍ    يفؼ ٍ ِفاضتبً آى 

ـا تب ٌّگبه ؽى ثکِ  يتؼلق ؼاـؼ؛ يؼٌي هؼتقؽ اوکت تكبهکل ًفکه ٍ ـوک     يؼاًؽ كِ ثِ ثؽى هبؼ يه ياوتكوبل ؼـ ًفه 

 يؼک يبت ٘جيک ٍ هفثکَٖ ثکِ ض   يهٍفٍٖ ثِ تؼلق ثِ ثؽى هکبؼ  يك كىت ؼـخبت هتكبهل تدفؼ، ّوگيهفتجِ تدفؼ ٍ ً

ـاثِٙ ًفه ثب ثؽى، تكبهل ٍ اٌتؽاؼ ًفه ً ْ  يك توبم هيًفه اوت ٍ په اق هفگ ٍ  ٙغ  ـالوتأل ، 1981ي، يٌَؼ )ِکؽ

، 1363؛ ّوکککککَ، 344، َة 1360ّوکککککَ، ؛ 2ٍ16ٍ51، 9َج ؛265ٍ266، 7َج ؛198، 5َج ؛127، 3َج

 (.132ٍ133، 1378َ؛ ّوَ، 235، 1361َ؛ ّوَ، 411ٍ455َ
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ـالوتألْ يهجبً ياهب اق ثفغ اهكبى ٍ ٍ َع ضفكت ٍ اوتكوبل ًفه ؼـ ثفقظ، په اق اًقٙبع هفاتت هدکفؼ اق   ييِؽ

ـايک ،  بثل اثجبت ٍ اوتٌجبٖ اوت. لؿا ًفه ؼـ ثکفقظ ً يهبؼًفه هدفؼ اق ثؽى  يي، ٍ اًفّبل ٍ خؽايهفاتت هبؼ  يك ؼا

ٍاخؽ هفاتت هبؼيضفكت ٍ اوتكوبل اوت. ؼـ ا ّ يً يي هفضلِ، ًفه  ٍاوِٙ ٍخکَؼ  َال ٍ  کَُ ؼـ هفاتکت   يک ىت تب ثِ 

ٍاخکؽ     يـا ـّب هک  يهفاتت هبؼ ؼاٌتِ ثبٌؽ، ثلكِ ًفهْ يك ضفكت اوتكوبليهدفؼ ً ک   ي، ًفه هبؼيهبؼ وکبقؼ ٍ تٌْکب 

 هفاتت هدفؼ اوت.  

َاى هقؽهِ، ثِ ث ْ  يّکب ٍ هجکبً   ؽگبُيزٌؽ هىئلِ ؼـ ؼ يبى ٍ ثفـويؼـ اؼاهِ، ثِ ػٌ ـالوتأل ن كکِ  يپکفؼاق  يهک  ييِکؽ

َاى اق آًْب ؼـ اثجبت تكبهل ثفقغ يه ًفه ؼـ ػبلن پکه اق هفبـ کت اق ثکؽى،     يٍ اٌتؽاؼ يٍ ٍخَؼ ضفكت اوتكوبل يت

 كوک گففت:

 ُاليً قاعدي مربُط بً رابطً اوفعال با ٌس ي. بررس1

اًکؽ، ؼـ   گف ٍ ؼـ هقبثکل ّکن  يكکؽ ي َُ ٍ فؼل )ثبلقَُ ثَؼى ٍ ثبلفؼل ثَؼى( ٔکؽ   يمگيالف(  بػؽُ تقبثل: اقآًدبكِ ؼٍ ٍ

ٍا ؼ يگبُ  بثل خوغ ً ريّ يمگيي ؼٍ ٍيٗ، ايبت ثىيٍا ؼ ي ي، زٌک بٌکؽ ثکبلقَُ ث  يؼـ ٍِکف  يٙيت ثىک يک ىتٌؽ. لؿا اگکف 

ٍا ؼياوت. ّوسٌ يتيؾاتبً ثبلقَُ هطٓ ٍ فب ؽ ّفگًَِ فؼل يتيٍا ؼ ثبلفؼل ثبٌؽ، ؼـ توکبم   يؼـ ٍِف يٙيت ثىيي اگف 

ِبفً ثبلفؼل اوت ٍ ًو َاًؽ ؼـ ّ يٍا اٌکبـُ ثکِ    يثکفا « يَالًيک ّ»ثبلقَُ ثبٌؽ. ؼـ فلىفِ، ٍِف  يگفير ٍِف ؼيت

ٍا ؼيٌکَؼ. ثٌکبثفا   يؼى ثِ كبـ ثکفؼُ هک  ثبلفؼل ثَ يمگياٌبـُ ثِ ٍ يثفا« يَِـ»ثبلقَُ ثَؼى، ٍ ٍِف  يمگيٍ بت يک ي 

َاًٌؽ ؼـ ّ يٗ ًويثى ٍا ؼيهفكت اق ّ يٙير ٌفايت ِکبف يتک يَال ٍ َِـت ثبٌٌؽ ٍ زٌبًسِ ؼـ  ِکبف   ي، ٍا  يثکبلقَُ ٍ ٍا

ِبف ثجَتيثبلفؼل  ٍا ؼي، زٌک يب ؾاتي ي، ػفٔيب ولجي يبفت ٌَؼ، اػن اق ٍا ّ   يتک يي  َال ٍ ِکَـت  يک لكٍهکبً هفكکت اق 

 ٗ.ياوت، ًِ ثى

گکبُ ٍِکف    ريِکَـت ّک   ييک ف ايفا ؼـ غيٌَؼ، ثبلقَُ اوت؛ ق يكِ ؼـ آى ضبؼث ه يء هٌفؼل، ًىجت ثِ ٍِفيٌ

ؽ ٌؽ. لؿا ثف پب َّا َال ٍ يک ب هفكت اق ّيَالوت، يب غَؼي ّي، يء هٌفؼليِ  بػؽُ تقبثل، ّف ٌيهكثَـ ؼـ آى ضبؼث ًػ

ـالوتأل350ْ–348، 1379ٌَب، يوکک ِککَـت )اثککي  ، 1361، ي؛ وککدبؼ63، 2َج ؛109، 1َ، ج1981ي، ي؛ ِککؽ

 (؛358ٍ359، 3َ، ج1391ت، ي؛ ػجَؼ127، 1379َ؛ ّوَ، 129َ

ّيکَال ٍ هکبؼُ    تَاًؽ هطل اهَـ ضبؼث يب قايل ثبٌؽ كکِ يکب غکَؼْ    ة(  بػؽُ اًفؼبل ثىيٗ: فقٗ ثىيٙي هي

   ُ اوکت ٍ   ثبٌؽ، يب هفتجٗ ثب ّيَال ٍ هبؼُ ثبٌؽ؛ قيفا ففْ ضؽٍث ٍ قٍال ثب اًفؼبل هطل ضکبؼث ٍ قايکل ّوکفا

هجؽأ ثبلؿات اًفؼبل ًيك ّيَالوت. په ّف هٌفؼلي يب ػيي ّيَالوت يکب ضکبٍي آى ٍ يکب هکفتجٗ ثکب آى اوکت.       

تَاًؽ ضبٍي ّيَال ثبٌؽ؛ لؿا يب ػيي اٍوت ٍ يب هفتجٗ ثب اٍوت. ايي اـتجبٖ يب ضلکَلي اوکت    ٍا ؼيت ثىيٗ ًوي

)هبًٌکؽ اـتجکبٖ ًفکه اًىکبى ثکب ّيکَال(       )هبًٌؽ اـتجبٖ ِکَـ ٍ اػکفاْ ثکب ّيکَال(، يکب اـتجکبٖ تؼلقکي اوکت         

 (؛362-360، 3َ، ج1391؛ ػجَؼيت، 252 ، 1422َ)ِؽـالوتألْيي، 



  16 تث٘٘ي تىاهل تشصخٖ تش اػاع هثاًٖ فلؼفٖ طذسالوتألْ٘ي 

( تطقق آى ٍخَؼ ؼاـؼ. اهكکبى  يً اق ضؽٍثً اهكبى )اوتؼؽاؼيٌَؼ، پ يكِ ضبؼث ه يئي: ّف ٌج(  بػؽُ ضؽٍث

 يثبٌؽ. هطل هكثکَـ )خکَّف ثکفا   )هبؼُ( اوت كِ ضبهل آى  يبقهٌؽ هطليػفْ اوت ٍ ً يب اوتؼؽاؼ، ًَػي ياوتؼؽاؼ

ـا يً اق ٌيَِـت( پ يػفْ ٍ هبؼُ ثفا ًبهٌؽ كِ ثب تطقق  يه« هبؼُ وبثق»ء ضبؼث، ضبهل اوتؼؽاؼ آى اوت ٍ آى 

 ٌَؼ.  يؽُ هيًبه« هبؼُ هقبـى»ي ٌّگبم يٌَؼ ٍ ؼـ ا يء ضبؼث، ضبهل غَؼ آى هيٌ

ـا كِ ثِي، اهَـ ويؼفؼ يّب ٌَؼ؛ لؿا ػتٍُ ثف ضبؼث يه يي  بػؽُ ٌبهل ّف ضبؼثيا ك يًٌَؽ ً يح ضبؼث هيتؽـ بل 

ٍال ٌيفؼ. ّوسٌيگ يؼـثفه ـالوتألْ اوت يك خبـيء ًيي  بػؽُ ضؽٍث، ػتٍُ ثف ضؽٍث، ؼـثبـُ ق ، 2تکب، ج  يي، ثک ي)ِؽ

 (.363، 1391َت، ي؛ ػجَؼ385ٍ  27، 26، 25، 1422َ؛ ّوَ، 780 – 778َ

«     ِ  «، أٍ يؼکؽم ثؼکؽ الَخکَؼ...    يَخکؽ ثؼکؽ الؼکؽم     أى  يوكکي  ال  ... كل هب ال ضبهکل مهكکبى ٍخکَؼُ ٍػؽهکِ ف ًک

 ْ ـالوتأل َ  ي؛ ّوکَ، ثک  447، َ 1422ي، ي)ِکؽ ، 1375؛ ّوککَ، 394ٍ  393، 390، 8َ ، ج1981؛ ّوکَ،  170تکب، 

 (.168، 1381َ، يبًي؛ آٌت266، 1383َ، ي؛ َ٘و170ٍ 166َ

 «  قبُل»َ « بالقُي» ي. معاو2

ٍالُ يف ٌب، يوک  اًکؽ )اثکي   ؼـ ؼٍ هؼٌب ثکِ كکبـ ثکفؼُ    يـا ثِ َِـت هٍتفک لفظ«  جَل»ٍ « ثبلقَُ»لىَفبى ؼـ آثبـ غَؼ، 

ـالوتأل485ْ، 1383َ،  ؛ ٌکککْفقٍـ 481، 1َ ، ج1375، ي؛ وکککْفٍـؼ32ٍ  294 ،160َ  ،1404 ي، ي؛ ِکککؽ

، 1375؛ ّوکَ،  48، َالف 1360؛ ّوَ، 98ٍ  68 ،67، 1354َ؛ ّوَ، 57تب، َ ي؛ ّوَ، ث371ٍ  71، َ 1422

ـالوتبلْيي؛ 200ٍ 210، 128، 6َ ج ؛62ٍ  14، 5َ ج ؛332ٍ  331ٍ  46، 3َ ، ج1981َ، ؛ ّوکک90ٍ 89َ ، ِککؽ

 (. 478ٍ  54، َة1360

ٍاخؽ آثبـ هكثَـ ٌَؼ: ؼـ ا يٌػّبً ثب  اوت، ٍ غَؼْ يكِ فب ؽ آثبـ غبِ يئيالف( ؼـثبـُ ٌ ي اِکٙتش،  يک ثوبًؽ ٍ 

ٍاخؽ آى ٌَؼ. يكيكِ فب ؽ ز يئيي هؼٌبوت كِ ٌيثِ ا«  جَل»ٍ « ثبلفؼل ٌؽى ثبلقَُ» ي يک ؼـ ا«  جَل» ثَؼُ اوت 

ـا  هقجکَل   ي. ػؽم غکبـخ 2هٌفؼل؛  يٌػّ ي. ثقب1ًبهٌؽ كِ هٍفٍٖ اوت ثِ  يه« اًفؼبل ي جَل ثِ هؼٌب»اِٙتش 

ِبف ـا هيكِ ٌ ي)آثبـ ٍ ٍا ٍل يء ثبلقَُ ؼا ؽ يكکِ وکف   يكِ  بثل ؼـ غبـج هَخَؼ اوت؛ هبًٌؽ خىکو  يٌَؼ(. ؼـ هقٙغ ا

َليٌَؼ. زٌ يؽ هيؼـ آى وف يؽيثب ضلَل وفىت ٍ يً ت اوت كِ ؼـ  بػؽُ تقبثل  َُ ٍ فؼکل ثکِ   يؼـ هقبثل فؼل يي  ج

 آى اٌبـُ ٌؽُ اوت؛  

ـا ثکِ ٌک    يآثبـ اوت ٍ ثب هؼؽٍم ٍ قائل ٌؽًً، خب يـٍؼ كِ فب ؽ ثفغ يء ثِ كبـ هية( ؼـثبـُ ٌ كکِ   يئيغکَؼ 

ٍ  يهؼکؽٍم ٌکؽى فب کؽ آثکبـ     يي اِٙتش ثِ هؼٌبيؼـ ا«  جَل» ٍ« ثبلفؼل ٌؽى ثبلقَُ»ؼّؽ.  يٍاخؽ آى آثبـ ثبٌؽ ه

ٍاخؽ آى آثبـ ثِ خب ـا يؼـ ا«  جَل»آى اوت.  يهَخَؼ ٌؽى  ًبهٌکؽ. ؼـ   يهک « اتّکبف  ي جَل ثکِ هؼٌکب  »ي اِٙتش 

ٍا غ ٌَؼ؛ ثلكِ ٔفٍـتبً  يقهبى ثب هقجَل هَخَؼ ً ّب،  بثل ّفگك ّن گًَِ اق  جَل ييا بثل ىت تب ثب  جَل آى، هطل آى 

 يهقجَل ّوفُا اوت ٍ  بثل ؼاًىتي آى، ففٔک  يـٍ  جَل فقٗ ثب ػؽم ؾٌّ ييٌَؼ. اقا يً اق تطقق هقجَل هؼؽٍم هيپ

گکبُ   ريء اوت كکِ ّک  يؼٍم ٌ يقتبً  بثل هقجَل اوت، خكء ففٔيقت آًسِ ضقيٍ اق وف هىبهطِ ٍ هدبق اوت. ؼـ ضق



11    ،6931دٍم، پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  شواسُّشتن،  ػال 

ل، ّخكء  يؼٌيففْ ٌؽُ اوت،  ىت؛ اهب آًسِ  بثلْيفب ؽ هقجَل ً ٍاخؽ هقجَل ًو ريٍا ً اق ضکؽٍث  يٌَؼ ٍ پک  يگبُ 

ْ   يهكثکَـ، هؼکؽٍم هک    يهقجَل،  بثل ففٔک  ـالوتأل َ 332ٍ  331، 3َ ، ج1981ي، يٌکَؼ )ِکؽ ، 2 ، ج1996، ي؛ تْکبً

 (.284، َ 1414ِ، ي؛ هدوغ الجطَث االوته1301َ

ثکِ هؼٌکبي اتّکبف     ًيك ثف تفكيک هؼبًي  جَل تأكيؽ ؼاـؼ. ثِ ًظف اٍ هّکؽا   جکَلْ   ِؽـالوتألْيي

، «هتِؽـا هؼتقؽ اوت ؼـ ثفقظ )اًفؼبل( ًؽاـين ٍلي )اتّبف( ؼاـين ٍ اتّبف ّن ًيبقهٌؽ ّيَال ًيىت»

ٍا ؼيت ثىيٗ ويبلي اوت كِ ؼـ ضبل اٌتؽاؼ ٍخَؼ اوت. زٌيي ٍا ؼيتي ّفزٌؽ ثىکيٗ اوکت، ّکف خکكء     

آًكکِ   ؽي غکَؼ ثکبلقَُ اوکت، ثکي    ًفىِ ثبلفؼل اوت، غَؼ ثؼيٌِ ًىجت ثِ خكء ثؼ اي، ثب ايٌكِ في ففٔي

يبثؽ  تفي اق ٍا ؼيت ويبل تطقق هي هطؿٍـي ؼاٌتِ ثبٌؽ. ثب اًؼؽام خكء ثبلقَُ ) بثل ففٔي(، خكء كبهل

كِ ّن ٍاخؽ آثبـي ٌجيِ آثبـ خكء ثبلقَُ هؼؽٍم اوت، ٍ ّن آثبـي خؽيؽ ؼاـؼ. ؼـ ضقيقکت ٍاخکؽ هقجکَل    

اًؽ ٍ ٌکجيِ   ؼـ غبـج ضبؼث ٌؽُ قهبى ثب هقجَلْ كِ ّنتف اوت  ) بثل ضقيقي( هفتجِ ؼيگفي اق خكء كبهل

گبُ ؼـ غکبـج فب کؽ هقجکَل ًيىکت؛ اهکب       ـٍ  بثل ضقيقي ّير  بثل ففٔي )خكء  جلي هؼؽٍم( اوت. اقايي

اقآًدبكِ اففاؼ ٍ هّبؼيق ؼيگفي اق  بثل ؼـ هَاـؼ ؼيگفي، اق خولِ ؼـ خكء ففٔي  جلي، ثکؽٍى هقجکَل   

ليل غَؼ،  بثل ففٔي )خكء  جلي هؼؽٍم( ـا ثکؽٍى هقجکَل ٍ فب کؽ آى    ًٌَؽ، ؾّي ؼـ ظفف تط يبفت هي

؛ 89، 1375َكٌؽ كِ ؼـ هفتجِ ثؼؽ )هفتجِ  بثل ضقيقي( ٍاخؽ آى ٌؽُ اوت )ِکؽـالوتألْيي،   ففْ هي

 (.372-369، 3َ، ج1391ػجَؼيت، 

اتّکبف.   يًِ ثکِ هؼٌکب   اوت،« اًفؼبل» يؼـ  بػؽُ تقبثل  َُ ٍ فؼل،  َُ ثِ هؼٌب«  َُ»َ٘ـ كِ گفتِ ٌؽ،  ّوبى

ٍا ؼيٌَؼ ٍ ؼـ ًت يبل ًويٗ ويت ثىيٍا ؼ يففٔ يلؿا  بػؽُ هكثَـ ٌبهل  َُ ٍ فؼل ؼـ اخكا  يبقيبت هكثَـ، ًيدِ ؼـ 

َاى  بثل ٍ ضبهل  َُ ًيثِ ّ كٌکؽ كکِ    يدبة ًوک يٗ ايفي  بػؽُ تقبثل ٍ  بػؽُ اًفؼبل ثىيي پؿيىت. ثٌبثفايَال ثِ ػٌ

ْ   يَال يضبل ؼـ ّ يٙيب ثىيَال ٍ يٌبهل ّ يهفكجبل ؼـ ضبل اٌتؽاؼ، يت ويٍا ؼ ـالوتأل ي، يب هتؼلق ثکِ آى ثبٌکؽ )ِکؽ

 (.373َ، 3ج، 1391ت، ي؛ ػجَؼ89، 1375َ

ٍا ؼ يٌَؼ كِ ضكن هكثَـ اغتّبِ يدِ ثبال ـٌٍي هيثب ؼ ت ؼـ ًت ًؽاـؼ، ثلكِ ٌبهل ّکف   يبل اٌتؽاؼيبت ويثِ 

ٍا ؼيک ؼـ ّوِ ا يؼٌيٌَؼ؛  يه يفتٕؼفيٍ غ يؽاؼفاٌتيب غي يٍ تٕؼف ي، اػن اق اٌتؽاؼيبليت ويٍا ؼ تى يبت، وک يک ي 

َال ًجبٌؽ، ثلكکِ ّکف   يثِ ّ يبقيدِ ًياتّبف ثبٌؽ ٍ ؼـ ًت يبفتي ثبلقَُ، ثِ هؼٌبيت يٌَؼ تب  َُ ٍ فؼل يٍخَؼ وجت ه

ٍا ؼ يا يخكء ففٔ ، 1391ت، يک )ػجَؼ يثؼکؽ  يبفتي خكء ففٔک يت ي جَل ٍ فؼل ياوت ثفا يبت هكثَـ،  بثل ففٔياق 

 (.373َ، 3ج

ٍا ؼ اشىال: دکِ ثکف   يٌکًَؽ ٍ ؼـًت  يٗ ًوک يبلْ هٍوَل  بػؽُ تقبثل ٍ  بػؽُ اًفؼبل ثىک يو يبت اٌتؽاؼياگفزِ 

َاى ضكن ثِ ً ياوبن آى ؼٍ  بػؽُ ًو ٍا ؼيبق ايت ٍا ؼ يبت ثِ ّيي  بت هكثکَـ  يک َال ًوَؼ، لكي ثف اوبن  بػؽُ ضکؽٍث، 



  14 تث٘٘ي تىاهل تشصخٖ تش اػاع هثاًٖ فلؼفٖ طذسالوتألْ٘ي 

ـايثب ٍاخؽ آى هک ياوت كِ اق پ يا بقهٌؽ هبؼُيً يفا ّف ضبؼثيَال ثبٌٌؽ؛ قيّ يؽ ؼا ٌکَؼ.   يً هىتؼؽ آى اوت ٍ وپه 

ٍاليؼفؼ يّب ، ػتٍُ ثف ضبؼثيبقهٌؽيي ًيا ٍا ؼ يك هيً يديتؽـ يّب ، ٌبهل ضؽٍث ٍ ق بل يبت وک يٌَؼ؛ په ٌبهل 

ٍال تؽـ يك هيً آى  يديل تکؽـ هىتلكم اًفؼب بل ؼـ هبؼُ هكثَـْيت ويٍا ؼ يففٔ ياخكا يديگفؼؼ. اقآًدبكِ ضؽٍث ٍ ق

ٍا ؼ يثَؼى هبؼُ هكثَـ ه يَالًيٌَؼ، لؿا هىتلكم ّ يه بقهٌکؽ  يٌبى، ً يديل ضؽٍث تؽـيك ثِ ؼليبل ًيبت ويگفؼؼ. په 

 اًؽ. يَالًيَال ٍ هبؼُ ّيّ

ـالوتألْاق ًگبُ  پاػخ: خکك خْکت ًقکُ     يكيک اوکت ٍ هکبؼُ ز   ياتطبؼ يجيت هبؼُ ٍ َِـت، تفكي، تفكييِؽ

ـالوتألْىت يَِـت ٍ هَخَؼ ثبلفؼل ً ٍا ؼ يي(؛ اقا348، 1354َ؛ ّوَ، 3، 9َ ، ج1981ي، ي)ِؽ يبت وکيبل،  ـٍ ؼـ 

ـا هبؼُ زيكي خك خْت ًقُ ٌيء ت يک ىکت ٍ اقآًدبكکِ ؼـ تفك  يً يتکف ثؼکؽ   كبهکل  يهبؼُ ًىجت ثِ خكء ففٔ يؼا

ْ يککاًککؽ ٍ ؼـ غککبـج ّوککِ ثککِ   يٍ ؾٌّکک ي، اخککكا ػقلککياتطککبؼ ـالوتأل ، 5ج ، 1981ي، يک ٍخککَؼ هَخَؼًککؽ )ِککؽ

ٍا ؼ307ٍ283ٍ309َ بل اوکت ٍ ؼـ ّکف   يثبلفؼلٍکبى، وک   يففٔک  يك ّوبًٌؽ اخکكا يبل، هبؼُ آًْب ًيبت وي(، په ؼـ 

َِـت هَخَؼ اوکت ٍ   ي جل يَال ثِ ّوفُا خكء ففٔيّ ي جل يخكء ففٔ يؼٌياق آى هَخَؼ اوت؛  ي، خكئيا هفضلِ

َال ثکِ ّوکفُا   يک ّ يوپه خكء ثؼکؽ ٌَؼ؛  يك هؼؽٍم هيَال ًيّ يَِـت، خكء ففٔ ي جل يثب هؼؽٍم ٌؽى خكء ففٔ

ٍال تؽـ يَِـت هَخَؼ ه يخكء ثؼؽ َِـت ًگففتکِ اوکت    ير اًفؼبليبل، ّيبت ويٍا ؼ يديگفؼؼ. لؿا ؼـ ضؽٍث ٍ ق

ـالوتألْيبقهٌؽ ّيتب ً في يثکِ پکؿ   يبقيك ًيفي  بػؽُ ضؽٍث ًي(. په ثب پؿ64-62، 3َ ، ج1981ي، يَال ثبٌٌؽ )ِؽ

ٍا ؼيّ ٍا ؼيثفاىت. ثٌبيبل ًيبت ويَال ؼـ   يفؼ ٍ  جَل ؼـ آًْب ثِ هؼٌبيگ يَِـت ًو يگًَِ اًفؼبل ريبل ّيبت ويي ؼـ 

 ىت. يَال ؼـ آًْب ًيثِ ّ يبقيٍخِ ً ريّ اتّبف اوت. لؿا ثِ

ـالوتألْ يگف اق هجبًيي ًكتِ ثِ ؼٍ اِل ؼيوِ ايثب ٔو ثِ  ين ضفكت خَّفيكَى ٍ فىبؼ ٍ تؼو يًف يؼٌي، ييِؽ

َاى  ي، هيّوِ اهَـ خىوبً ف ٍ اػفاْ، ويدِ گففت كِ توبم اهَـ خىوبًيًتت َّا ک اق ي رياًؽ؛ لؿا ؼـ ّ بلي، اػن اق خ

 يگکف، ًفک  يبقًؽ. ثِ ػجبـت ؼيً يَال ثيدِ توبم آًْب اق ّيفؼ ٍ ؼـ ًتيگ ي، اق خولِ ًفه، اًفؼبل َِـت ًوياهَـ خىوبً

ؼکت ٍ اهکَـ   يتى ثِ كکل ٘ج ين وي، هىتلكم تؼويؼيٍ ٘ج يثِ كل اهَـ خىوبً ين ضفكت خَّفيكَى ٍ فىبؼ ٍ تؼو

 يَاليک ّ يت هىکتلكم ًفک  يؼت ٍ ؼـ ًْبياًفؼبل اق كل ٘ج يؼت هىتلكم ًفيتى ثِ كل ٘جين وياوت ٍ تؼو يخىوبً

 (.394-392َ، 3ج، 1391ت، ياوت )ػجَؼ يؼت ٍ اهَـ خىوبًياق كل ٘ج يهٍبئ
ٍالجشه٘ٔ ٍأعشاضْ فؼ٘ٔ  ٍاٌل ٍالظَسٗٔ  َاّشُ الوادٗٔ  ا، فْٖ حادحٔ هتجذدٓ فٖ وـل  ٍأها العالن تجو٘ع ج

ٍاحذ تالعذد، تل َٗجذ هٌِ فٖ ول آى شخض آخـش    ح٘ي؛ ٍال َٗجذ فٖ شٖ ء هي العالن لذٗن تشخظِ 

ٍاألسضَى الوَجَدٓ فٖ ّزا الضهاى لن ٗىي هَجَدٓ أشخاطـْا لثـل ّـزا الضهـاى         ٍات  فْزُ الؼوا

 ( 666، ص6941ي، ٘)طذسالوتأْل

ـا ًوَؼاـ هى كت خَّف ، ػتٍُ ثف آًكِ تَّيف ضؽٍث ػبلنتَخِ ثِ ؼٍ اِل اِبلت ٍخَؼ ٍ ضف ـا  ّب  ٍال آًْب  وبقؼ، ق

ِ   ًيك ًوبيبى هى تٌْکب ؼـ لطظکبت  جکل ٍخکَؼ ًؽاٌکتِ، ؼـ       كٌؽ؛ قيفا ؼـ ّف لطظِ يک ػبلن ٌػّى ٍخَؼ ؼاـؼ كکِ ًک

ؽ ؼاٌت. َّا  لطظبت ثؼؽ ًيك ٍخَؼ ًػ
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 . وحُي تکامل وفس3

ت ثِ تدکفؼ  يف اوت؛ زِ تكبهل ضبِل اق غفٍج اق هبؼيپؿ تطقق ياٌتؽاؼ يق ضفكت خَّفيتكبهل ًفه فقٗ اق ٘ف

ْ   يٍ زِ تكبهل ضبِل اق ٘ ـالوتأل ، 13، 8َج ؛109، 6َج ؛ 461 ٍ 330، 3َ، ج1981ي، يؼـخبت تدکفؼ )ِکؽ

؛ ّوکَ،  277ٍ  266–264ة، 1360َ؛ ّوکَ،  143الف، 1360َ؛ ّوَ، 85، 9َج ؛334ٍ  333، 326، 147، 38

؛ ّوککَ، 170ٍ  169، 120، 119، 89ٍ  88، 1375َ؛ ّوککَ، 235، 1361َ؛ ّوککَ، 558ٍ  537ٍ  536، 1363َ

 (.136ٍ  135، 126الف، 1360َ

 يعيوفس بً بدن طب يازٌاياوُاع و .4

ؼـ  يف ٍ تكکبهل ييک ب ّفگًَِ تغين آيبثين كِ ؼـيي ّىتي، ثِ ؼًجبل ايبق ًفه ثِ ثؽى هبؼيهػتلف ً يّب گًَِ يثب ثفـو

ٍاثىتِ ثِ اـتجبٖ ثب ثؽى ٘ج ب يک هوكکي ًجبٌکؽ،    ياوت تب تكبهل ثفقغ يؼيًفه، زِ ؼـ ضبل ضؽٍث ٍ زِ ؼـ ضبل ثقب، 

 ىت؟  يي ًيزٌ

َاع ً ٍاثىتگ يّب بق ٍ گًَِياً َاـؼ ؾ يهػتلف  ـا ؼـ ه َاى خىت يل هيًفه ثِ ثؽى  ْ    ت ـالوتأل ي، يٍخکَ كکفؼ )ِکؽ

 (:402 – 396َ، 3ج، 1391ت، ي؛ ػجَؼ202-194، 2َ    ،1380؛ هّجبش، 325-327، 8َ، ج1981

الطکؽٍث ثکَؼى ًفکه، تأكيکؽ      خىوبًيةثب اػتقبؼ ثِ  ِؽـالوتألْيي: الف( ًيبق ًفه ثِ ثؽى اق خْت ضؽٍث

اي ثف ًيبق ًفه ثِ ثؽى ؼـ ضؽٍث ٍ پيؽايً ؼاـؼ؛ زفاكِ ثف اوبن ايي ؼيؽگبُ، ًفه اق ٘فيق تكبهل ؾاتي  ٍيمُ

 پؽيکؽ آهکؽُ ٍ ضکؽٍثً ًکَػي تكبهکل خکَّفي اق هبؼيکت ثکِ تدکفؼ اوکت          ٍ اٌتؽاؼ خَّفي َِـت هبؼي 

تککب،  ؛ ّوککَ، ثککي 85، 9َ؛ ج393، 391، 347، 8َ؛ ج109، 6َ؛ ج282، 1َ، ج1981)ِککؽـالوتألْيي، 

(، لكکي ايکي ًکَع اق    143الف، 1360َ؛ ّوَ، 235، 1361َ؛ ّوَ، 223ٍ  95ة، 1360َ؛ ّوَ، 170َ

قغي ٍ هٌبفي ثب اهكبى ضفكت اوتكوبلي ًفه په اق هفبـ ت اق ثؽى ٍاثىتگي ًفه ثِ ثؽى، هبًغ اق تكبهل ثف

هبؼي ًيىت؛ قيفا زٌيي ًيبقي ًبظف ثِ ضؽٍث ٍ ثؽٍ پيؽايً ًفه اوت ٍ ؼغبلتي ؼـ هفاضل ثقبي ًفکه )زکِ   

كِ تكبهل ثفقغي هفثَٖ ثکِ ٌّگکبم تدکفؼ ٍ     ؼـ هقبم ؾات ٍ ٍخَؼ ٍ زِ ؼـ هقبم فؼل ٍ تكبهل( ًؽاـؼ، ؼـضبلي

 ي ًفه په اق هفبـ ت اق ثؽى ٘جيؼي ٍ هبؼي اوت؛هفضلِ ثقب

َ   ي: ًفه، هدفؼ غيفيپؿ بق ًفه ثِ ثؽى اق خْت كوبلية( ً ِکبف هوكکي غک ً، يفتبم اوت ٍ ؼـ كوبالت ٍ ٍا

ٍاخؽ كوبالت ثبلقَُ غَؼ هي يح تكبهل هيتؽـ ثبلقَُ اوت ٍ ثِ ْ ً اق يلىکَفبى پک  يٌَؼ. ف يبثؽ ٍ  ـالوتأل تكبهکل   ييِکؽ

ـا ثِ ا اوکت ٍ ثکب    يٌؽ تكبهل ٍ ثبلفؼل ٌؽى كوبالت ًفه، ٌکػُ ًفکه ثکب    يؼاًىتٌؽ كِ ؼـ ففا يه ي هؼٌبيًفه 

ٍاخؽ آًْب ه ِبف ٍ كوبالت ثف آى، ًفه  ِکبف ٍ كوکبالت     يًفه،  بثل )ثِ هؼٌکب  يؼٌيٌَؼ؛  يػفٍْ ٍا اًفؼکبل( ٍا

ي اـتجبٖ، خك ثب تؼلق ثکِ ثکؽى   يَال هفتجٗ ثبٌؽ. اقآًدبكِ ايؽ ًفه ثب ّيٗ، ثبيً اوت؛ لؿا ثٌب ثف  بػؽُ اًفؼبل ثىيغَ

ـا يؼي٘ج گکف  ي، ًفه ؼيؼيؽ كِ ثب  ٙغ اـتجبٖ ًفه ثب ثؽى ٘جيآ يدِ ثِ ؼوت هيي ًتيىت، ايف ًيپؿ َال اهكبىيّ يؼا

َاًؽ تكبهل ؼاٌتِ ثبٌؽ ٍ اق ضبلت ثبلقَُ غبـج ٌؽُ ثبلفؼل گفؼؼ. يًو  ت



  13 تث٘٘ي تىاهل تشصخٖ تش اػاع هثاًٖ فلؼفٖ طذسالوتألْ٘ي 

ـالوتألْؽگبُ يثِ ؼ ييؼـ ًگبُ اثتؽا ٍاثىکتِ ثکِ     يفيپکؿ  ؽ كِ كوبليثِ ؼوت آدِ يي ًتيؽ ّويك ٌبيً ييِؽ ًفکه، 

ـالوتألْفا ياوت؛ ق يؼيٍ ٘ج يتؼلق ثِ ثؽى هبؼ ِبف ٍ كوبالت ثبلقَُ غَيً ييِؽ ً يك اگفزِ  بثل ثَؼى ًفه ثف ٍا

ـا ثِ هؼٌب ياًفؼبل ٍ ػفٍْ كوبالت ثف ًفه ًو يـا ثِ هؼٌب اتّبف ٍ اتطبؼ ًفه ثب كوبالت غَؼ ؼـ  يؼاًؽ، ثلكِ آى 

ل يک بل ثکِ ؼل يك ًفکه وک  يک ي َِـت ًيؼاًؽ، اهب هؼتقؽ اوت كِ ؼـ ّو يًفه ه يٍ اٌتؽاؼ ٍخَؼ يخَّف تىياثف و

فا ثف اوبن  بػکؽُ ضکؽٍث،   ياوت؛ ق يؼيبقهٌؽ تؼلق ثِ ثؽى ٘جيًٌَؽ، ً يل هيكِ ضبؼث ٍ قا يا يففٔ يؼاٌتي اخكا

 َالوت. يبقهٌؽ ثِ ّيٍاثىتِ ٍ ً يّف ضؽٍث

پکؿيفي ًيکك ًيبقهٌکؽ     ـوين كِ ًفه ؼـ خْکت كوکبل   ثِ ايي ًتيدِ هي يِؽـالوتألْياهب ثب ؼ ت ؼـ هجبًي 

، هجٌي ثف اًكبـ كَى ٍ فىکبؼ ٍ تؼوکين ضفكکت    ِؽـالوتألْييّيَال ٍ تؼلق ثِ ثؽى ٘جيؼي ًيىت؛ قيفا ؼيؽگبُ 

ٍ ويتى ثِ ّوِ ٍا ؼيبتي كِ هٍوَل ؼگفگًَي ٍ تغييفًؽ، هىتلكم ًفي ثقب ؼـ اخكاي ففٔکي ايکي ٍا ؼيکبت ٍ    

غَؼ آًْبوت. ًفي ثقب ؼـ اخكا ًيك هىتلكم ًفي اًفؼبل اوت. اگف ًيبق ثِ ّيَال ـا ثکِ ؼليکل ًيکبق اًفؼکبل ثکِ      ؼـ 

تٌْب ًفه، ثلكِ توبم ٍا ؼيبتي كکِ ثکِ    گفؼؼ. ؼـ ًتيدِ ًِ ّيَال ثؽاًين، ثب ًفي اًفؼبل ًيبق ثِ ّيَال ًيك ًفي هي

اًؽ، ًِ ثکفاي ضکؽٍث ٍ    ل، ؼاـاي تغييف ٍ ؼگفگًَيؼليل ويتى اٌتؽاؼي يب ػفٍْ كوبالت ثف آى ٍا ؼيبت ويب

ٌبى، ٍ ًِ ثفاي ػفٍْ ضَاؼث ثف آًْب ًيبقهٌؽ ضلَل ؼـ ّيَال يب تؼلق ثِ آى ًيىکتٌؽ )ػجَؼيکت،    قٍال تؽـيدي

پؿيفي غَؼ ًيبقي ثِ ّيَال ًؽاـؼ ٍ ايي اهف وکجت ًفکي تكبهکل     (. ثٌبثفايي ًفه ؼـ كوبل398، 3َ، ج1391

 ٌَؼ؛ ثفقغي آى ًوي

ِ  ًيبق ًفه ثِ ثؽى اق خْت كىت فؼليت كوبل ج( ّکبي اؼـاكکي ٍ تطفيكکي     كکبـگيفي اًکؽام   : ًفه ثکب ثک

كبـگيفي آًْب اؼـاكکبت خكئکي يکب ضفكکبتي ـا      ًوبيؽ. هثتً ثب ثِ ثؽى، كوبالت ٍ اٍِبف ثبلقَُ غَؼ ـا ثبلفؼل هي

هب ًيبق ًفکه ثکِ ثکؽى ٍ اًکؽام     وبقؼ؛ ا آٍـؼ كِ ًفه ـا هىتؼؽ اؼـاكبت كلي يب هلكبت ًفىبًي هي ؼوت هي ثِ 

اي اق اؼـاكبت ٍ هلكبت، هىتلكم آى ًيىت كِ اٍ ؼـ فؼليت يبفتي توبم كوکبالت ٍ اٍِکبف    ثؽًي ؼـ كىت پبـُ

غَؼ، ثِ ثؽى ٘جيؼي ٍ ّيَالي ؼـ آى ًيبقهٌؽ ثبٌؽ؛ قيفا ؼليلي ًؽاـؼ كِ ًفه پکه اق ايٌكکِ ثفغکي اؼـاكکبت     

ل ؼـيبفت كفؼ، ؼـ اؼاهِ ًيکك ؼـ توکبم اؼـاكکبت ػقلکي غکَؼ ًيبقهٌکؽ       ػقلي ـا ثؼؽ اق اؼـاكبت ضىي اق ػقل فؼب

ّکبي ضىکي ٍ    كِ اٍ ًقً اًؽام ِؽـالوتألْييٍيمُ ثفاوبن ايي ؼيؽگبُ  كبـگيفي اًؽام اؼـاكي ثؽى ثبٌؽ؛ ثِ ثِ

  ِ ؼاًکؽ.   ّکب اق ًفکه هکي    وکبق ِکؽٍـ ايکي ِکَـت     غيبلي ؼـ ٌّگبم اضىبن ٍ تػيل ـا ِففبً اػکؽاؼي ٍ قهيٌک

بن آيب هطؿٍـي ؼاـؼ كِ ًفکه پکه اق اٌکتؽاؼ خکَّفي، ؼيگکف ًيکبقي ثکِ ايکي هؼکؽات ؼـ ِکؽٍـ           او ثفايي

ّبي اؼـاكي غَيً ًؽاٌتِ ثبٌؽ ٍ ٍا ؼيبت هبؼي ـا ثؽٍى اـتجبٖ ثب ثؽى، اضىبن ٍ تػيل ًوبيکؽ؟ ايکي    َِـت

 ِ ، 3، ج1391كککبـگيفي اًککؽام تطفيكککي ًيککك هٙککفش اوککت )ػجَؼيککت،  پفوکً ؼـثککبـُ هلكککبت ًفىککبًي ٍ ثکک

تٌْب هٌفي ًيىت، ثلكِ ِکفاضتبً تطقکق زٌکيي اهکفي ـا      ثِ ايي پفوً ًِ ِؽـالوتألْيي(. پبوع 399ٍ400َ

 ٌوبـ آٍـؼُ اوت:   هقتٕبي ضفكت خَّفي ًفه ثِ
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ا طَست هعـذً ٘شَد؛ اٍلٖ تِ ًطفِ افاضِ ه ٕجَّش ٖدسپٖ اص جاًة هثذأ فعال وواالت پ اػـت   ٖي آًْ

ا طَست ًثا٘دٍه ذ هضاج اػت؛٘ة ٍ هف٘داسًذُ تشو وِ ًگِ ـ ت اػت ٍ پغ اص آى طَست حٗي آًْ  َٖاً٘

ٌىِ ًفغ هجـشد  ـشدد ٍ اص هشتثـِ    ٗدّذ  تا اٖ ًفغ سا ه ٕطَس اشتذاد دس ٍجَد جَّش ي٘اػت ٍ ّو

ْ  ٘ش ٍ فعـل ٍ تـأح  ٘هادُ راتاً ٍ ػپغ اص جْت ادسان ٍ تـذت  ، 1 ، ج6316ي، ٘ش، تـاالتش سٍد )طـذسالوتأل

 ( 974ي س ن: ّواى، ص٘؛ ّوچ674ٌص

َاًؽ هؼٌب يب ػجبـت ثبال هيآ  يقيكىت هؼبـف ٍ ضقکب  ي، ثفايي ؼاٌتِ ثبٌؽ كِ ًفه په اق اٌتؽاؼ خَّفيف اق ايغ ييت

ي اگفزِ ًفه ؼـ اثتؽا ٍخَؼاً يثبٌؽ؟ ثٌبثفا بق اق ثؽى يً يآٍـؼ، ث يثِ ؼوت ه ياًؽام ثؽً يفيكبـگ ق ثِيكِ ؼـ اثتؽا اق ٘ف

بقي ثِ ثؽى يح ًيتؽـ ٍتف، ثِياوت، لكي په اق اٌتؽاؼ ث يؼيبقهٌؽ ثِ ثؽى ٘جيٍ ً يٍ هبؼ يهدفؼ ٍ اوتكوبالً خىوبً

ي وکػي،  يک ا يگکفؼؼ. هؼٌکب   يبق اق اـتجبٖ ثب ثؽى هيً يٍ ث يك هدفؼ ٍ ـٍضبًيكِ اوتكوبالً ً يا گًَِ ٌَؼ؛ ثِ يكبوتِ ه

بق يک ً يثک  يثؽى ٍ اًؽام ثؽً اق يك ًفه ؼـ اثف اٌتؽاؼ خَّفيفا ؼـ آًدب ًياهكبى ٍ تطقق تكبهل ًفه ؼـ ثفقظ اوت؛ ق

َاًؽ هىتقتً ثِ كوبالت ٍ هؼبـف ٍ ضقب يٌؽُ اوت ٍ ه  بثؽ.يؼوت  يقيت
ا اهَس جؼواًٍ٘ اتضاس آى ً ٕتِ تذى عٌظش ًٖفغ دس شٌاخت اهَس جؼواً  ٖاصهٌذ اػت تا تِ ووه آًْ

وـِ   ٖذ ٍ ٌّگاهوٌٖ عثَس ه ٕگشٗوٌذ ٍ اص آى تِ عالن دٖ     ػپغ اص عالن عٌاطش وَچ ه ذٗسا دسن ًوا

 ( 779، ص6967ي، ٘اص  شدد )طذسالوتأْلًٖ٘ ًفغ هحمك شَد، ًفغ اص تذى ت ٕي وَچ تشاٗا

ـالوتألْبى ٌؽ، ثِ ًظف يَ٘ـ كِ ث ّوبى اشىال: ـاكکبت ٍ هلكکبت،     يثکؽً  يّکب  اًؽام يفيكبـگ ثِ ييِؽ ؼـ كىکت اؼ

ب توکبم  يک )ًِ ّکف كوکبل    يهفخص ضؽٍث كوبل غبِ يٌَؼ كِ اوتؼؽاؼ غبِ يي اهف وجت هيؼاـؼ. ّو ياػؽاؼ يًقٍ

ِ   يديًفه ثبٌؽ؛ لؿا تؽـج ؼـ كىت كوبالت ًفه، هؼلکَل تکؽـ   يثفا يكوبالت( ؼـ قهبى غبِ  يفيكکبـگ  ثکَؼى ثک

ك يک ًفکه ً  يتى ضَّل كوکبالت ثکفا  يح ٍ ويًجبٌؽ، تؽـ ياًؽام ثؽً يفيكبـگ دِ اگف ثِياوت. ؼـ ًت يثؽً يّب اًؽام

ـالوتألْگفؼؼ ٍ اقآًدبكِ  يه يهٌتف ـا هٌطّفاً ثِ ًطَ وک  يضَّل كوبالت ثفا ييِؽ  يخکَّف  يتى اٌکتؽاؼ يًفه 

 گفؼؼ. يه يك هٌتفيؼاًؽ، تكبهل ًفه ثؽٍى ثؽى ً يهوكي ه

ـالوتألْاق ًظف  پاػخ: اوت، ٍخَؼ ّف خکكء   يخَّف يتى اٌتؽاؼيكِ ٍخَؼٌبى ثِ َِـت و ي، ؼـ اهَـييِؽ

َاًؽ غَؼ ه يه ي جل يففٔ ، هبًغ اق ضَّل تکؽـج ؼـ اهکَـ   يٌؽُ ثبٌؽ؛ لؿا ًجَؼ هؼؽات هبؼيآ يفخص ضؽٍث خكء ففٔت

ْ   يؼاـؼ ًوک  يخَّف يتى اٌتؽاؼيكِ ٍخَؼٌبى و يا يفهبؼيغ ـالوتأل ، 1981؛ ّوکَ،  170، 1375َي، يٌکَؼ )ِکؽ

 (؛393ٍ394، 8َ ج

ٍخکَؼ   اقآًدبكکِ ًفکهْ  : هوكي اوت گوبى ٌکَؼ  ؼ( ًيبق ًفه ثِ ثؽى اق خْت ضؽٍث ٍ قٍال تؽـيدي آى

ويبل ٍ پيَوتِ، ثب اخكا ٍ هفاضل ففٔي ؼـ ضبل ضؽٍث ٍ قٍال ؼاـؼ، ٍ ثٌب ثف  بػؽُ ضؽٍث، ّف ضبؼثي ًيبقهٌکؽ  

اي اوت كِ پيً اق ضؽٍثً ضبهل اوتؼؽاؼ آى ثبٌؽ، په ّف خكء ٍ هفضلِ اق ٍخَؼ ًفه، ًيبقهٌؽ هبؼُ  ثِ هبؼُ

وتؼؽاؼ آى ثبٌؽ. ثٌبثفايي ضفكت اوتكوبلي ٍ اٌتؽاؼي ًفه تب ٍ ّيَالي هَخَؼ ؼـ ثؽى ٘جيؼي اوت تب ضبهل ا

 قهبًي اوت كِ ثب ثؽى ؼـ اـتجبٖ ثبٌؽ.
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اق تكبهکل   ياي ثِ ضکؽ  يخَّف يف ضفكت اٌتؽاؼيفا گفتِ ٌؽ كِ ًفه ؼـ ويىت؛ قيص ًيِط يي گوبًياهب زٌ

ـالوتألْـوؽ كِ ثٌب ثف ًظف  يه ، ٍخَؼ هفضلِ كي، هفخص ضؽٍث هفضلِ آييِؽ ًَ ٌؽُ ٍا ثبٌکؽ، ًکِ اوکتؼؽاؼ     ياي هک  يٌک

ٍال اخکكا  يضفكت اٌتؽاؼ يً، ثفايي هفضلِ اق تكبهل غَيؼـ ا ػبـْ ثف ثؽى. لؿا ًفهْ اي،  يففٔک  يٍ ضؽٍث ٍ ق

 ثؽى كِ ضبهل اوتؼؽاؼي ثبٌٌؽ ًؽاـؼ. يَاليثِ هبؼُ ٍ ّ يبقيً

زْبـگبًة ًفه ثِ ثؽى  يبقّبيک اق ًي ريح ضبِل اق آى، ّيًفه ٍ ًتب ياٌتؽاؼ يِ ضفكت خَّفيي ثف پبيثٌبثفا

ـا پؿيىت، لؿا ثبيًفه ً يهبًغ اق تكبهل ثفقغ  (.402َ، 3ج، 1391ت، يففت )ػجَؼيؽ اهكبى آى 

تَاى ثِ ؼوت آٍـؼ، اهكکبى ضفكکت ؼـ هدکفؼات اوکت؛ قيکفا       ًكتِ هْن ؼيگفي كِ اق هٙبلت گؿٌتِ هي

ٍ اهكبى ضفكت خکَّفي اٌکتؽاؼي،    گًَِ كِ ؼـ ًفه ثب تكيِ ثف ٍيمگي ويتى ٍخَؼي، تكبهل ثفقغي ّوبى

ـتجکِ   په اق هفگ ٍ  ٙغ اـتجبٖ ثب ثؽى ٘جيؼي ثِ ؼوت آهؽ، ؼـ ؼيگف هدفؼاتکي كکِ ؼـ ثکفقظ ثکب ًفکه ّکن      

ّىتٌؽ ًيك ثبيؽ اهكبى تكبهل اق ٘فيق ويتى ٍخَؼي ٍ ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي خبيك ثبٌؽ. اوبوکبً ٌّگکبهي   

پؿيفين ظفف ػکبلن ثکفقظ، ٍ ًيکك هدکفؼ ثفقغکي ٍ هثکبلي       تَاى اهكبى تكبهل ثفقغي ًفه ـا پؿيففت كِ ث هي

ثَؼى، هوبًؼتي اق تكبهل ٍ ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي ًؽاـؼ ٍ اگف ظفف ػکبلن ثکفقظ هکبًؼي اق تكبهکل ًيىکت،      

تَاًؽ تكبهل ؼاٌکتِ ثبٌکؽ. هدکفؼات هثکبلي ؼـ ظکفف ثکفقظ  کفاـ         په ّف آًسِ ؼـ آى ظفف  فاـ ؼاـؼ ًيك هي

 اًؽ. ؼاـاي تكبهل ٍ ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي ؼاـًؽ؛ په هدفؼات هثبلي ًيك

اًکؽ ٍ   اًؽ، ًِ خىن ػتٍُ ثف هدفؼات هثبلي، اهكبى تكبهل ؼـ هدفؼات ػقلي )هَخَؼاتي كِ ًِ هبؼي

ّبي خىن ـا ؼاـًؽ ٍ ًِ ثِ خىن تؼلق ؼاـًؽ( ـا ًيك ثب تكيِ ثف ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي ًفه ٍ  ًِ ٍيمگي

، هىکيف ضفكکت ًفکه    ِکؽـالوتألْيي كفؼ. گفتِ ٌؽ كِ اق ًظف  تَاى اثجبت ًيك اهكبى تكبهل ثفقغي هي

ٌَؼ ٍ په اق  تفيي هفاتت ٍخَؼ آغبق هي هٌطّف ثِ ػبلن غبِي ًيىت، ثلكِ ايي ويف اوتكوبلي اق پبييي

يبثؽ ٍ ؼـ غَؼ ػبلن هدفؼات ًيك ثکب   ٌَؼ ٍ ثِ ّويي ًطَ تؽاٍم هي ٘ي هفاتت ٘جيؼي، ٍاـؼ هدفؼات هي

گکفؼؼ. ثٌکبثفايي ًفکه ضتکي اق      لي، ٍاخؽ هفاتت ػقلي ٍ ضتي ثبالتف اق ػقل هيپيوَؼى هفاتت تدفؼ هثب

ـوؽ. ضبل ثب تَخِ ثِ ايٌكکِ اٍالً ًفکه ؼـ هفتجکِ ػقلکي      كٌؽ ٍ ثِ فَ  ػقل هي هفتجِ ػقل ًيك گؿـ هي

ّبي خىن ـا ًيك ًؽاـؼ( ٍ ؼـ ػيي ضبل  تٌْب خىن ًيىت، ثلكِ ٍيمگي ٍخَؼي ػقلي ؼاـؼ )ؼـ ايي هفتجِ ًِ

وجت ويتى ٍخَؼي ؼاـاي ضفكت اٌتؽاؼي اوت؛ ثبًيبً ضفكت خَّفي ًفه هٌطّف ثِ ػبلن ٘جيؼت  ثِ

ٍ ٌّگبم اـتجبٖ ٍ تؼلق ثِ ثؽًي هبؼي ٍ ٘جيؼي ًيىت، ثلكِ ؼـ ثفقظ ًيك تكبهل ؼاـؼ، يؼٌي ؼـ آًدب ًيکك  

ي اـتقب يبثؽ ٍ ثبلثبً تَاًؽ تف ي يبثؽ ٍ اق تدفؼ هثبلي ثِ تدفؼ ػقلي ٍ اق تدفؼ ػقلي ثِ تدفؼ فَ  ػقل هي

ـتجِ ثب  ثب تَخِ ثِ تؼوين ضكن اهكبى تكبهل ٍ ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي ثِ ؼيگف هدفؼات ٍ هَخَؼات ّن

ِ ثِ ؼوت هي آيؽ كِ هدفؼات ػقلي ًيك اق اهكبى اوتكوبل ٍ ضفكت اٌتؽاؼي ثِ  ًفه ؼـ ثفقظ، ايي ًتيد

 وجت ويتى ٍخَؼي ثفغَـؼاـًؽ. 
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 يريگ جًيوت

 ِ ِ گفت ِ ؼوت آهؽ كِ ثب هجبًي هٍبئيبى ًوياق آًس ـا اثجبت كفؼ، ٍ تجييي ٍ   تَاى اهكبى تكبهل ثفقغي ٌؽ زٌيي ث

كِ ِفيطبً تكبهکل   ِؽـالوتألْييكٌٌؽ، هػؽٍي ٍ ؼـغَـ ًقؽ اوت؛ اهب  تَخيْي كِ ايٍبى اق ايي اهف اـائِ هي

تَاى تكبهل ثفقغي ـا  غَثي هي آًْب ثِكٌؽ، ؼاـاي هجبًي ٍ اَِلي اوت كِ ثب تكيِ ثف  ثفقغي ـا ًفي ٍ اًكبـ هي

ـ هفتجِ هثبلي ٍ ػقلي، ٍخَؼي هثبلي  ِ ًفه ؼ ِ ايٌك ِ ث ِ ٍ تجييي فلىفي ٍ اثجبت ػقلي كفؼ. ّوسٌيي ثب تَخ تَخي

ٍ ػقتًي ؼاـؼ ٍ ؼـ ػيي ضبل ثِ وجت ويتى ٍخَؼي ؼاـاي ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي اوت، په ظفف ػکبلن  

ِ ؼـ ايي ػبلن هَخَؼًؽ ًيك اهكبى هثبل ٍ ػقل، هٌبفبتي ثب اوتكوبل  ٍ ضفكت اٌتؽاؼي ًؽاـؼ؛ لؿا ؼيگف هدفؼاتي ك

اوتكوبل ٍ ضفكت خَّفي اٌتؽاؼي ؼاـًؽ. ثٌبثفايي ؼـ هدفؼات هثبلي ٍ ػقلي ًيك اوتكوبل ٍ ضفكت خَّفي 

ى فلىفِ ٍ ٌؽُ، ايي اهف تطقق يبفتِ اوت. ثٌبثفايي تؼبـٔي هيب اٌتؽاؼي اهكبى ؼاـؼ، ثلكِ ؼـثبـُ ًفه ػقتًي

 ًقل ؼـ پؿيفي تكبهل ثفقغي ٍ اهكبى ضفكت ؼـ هدفؼات ًيىت.
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ٍاى ثَؼُ كِ ثب ًىػِ ذ وٌگى هقبثلِ ٍ تب ضؽ اهكبى تّطيص ٌؽُ اوت(.  ففا

  .  ، ثيفٍت، ؼاـ اضيبء التفاث ، ذ وَم الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة م، 1981ککککک ، 

 . ،  ن، ثيؽاـالحاشية على الهيات الشفاء تب، يککککک ، ث

  اكجف غفبـ ،  ن، خبهؼِ هؽـويي. ق ػلىي، تطق هي ال ٗحضشُ الفمِ٘ ، 1413، يثي ػل ، هطوؽِؽٍ 

 ، خبهؼِ هؽـويي.  ،  نالتَح٘ذ ، 1398،  ککککک 



47    ،6931دٍم، پاٗ٘ض ٍ صهؼتاى  شواسُّشتن،  ػال 

جام ،1374 ي،يفالؽي، ًّيَ٘و  ففٌّگ ٍ اـٌبؼ اوتهى.ٍقاـت ،  ، ذ زْبـم، تْفاى  قاؼُ آهلى تؼليقبت ضىي،   آغاص ٍ ًا
 ، ًٍف الجتغِ.   ،  ن ششح االشاسات ٍ التٌثْ٘ات هع الوحاووات، 1375 ککککک ،

ظ٘شِٗ )،  1383 ککککک ، َِت الوؼائل اٌل ( 67اج توبم ػجؽسػاِل ـاًى ، ِث ّا  .   ، تْفاى، پمٍٍّگُب ػلَم اًىبًى اهلل ًَ
 .  ، ذ ؼٍم،  ن، ثيؽاـالوثاحج الوششل٘ٔ فى علن االلْ٘ات ٍ الطث٘ع٘ات ، 1411، هطوؽثي ػوف، يـاقفػف
َالؼجبن ،يلَكف ين ؼيجبخى ويؽهّطص ، ت٘اى الحك تضواى الظذق، 1373، اث   ى اًؽيٍِ ٍ توؽى اوتهى.الولل ثيي ةوىؤ، تْفاى، هاثفّا
ظام حىوت طذسا ٕدسآهذ، 1391ت، ػجؽالفوَل، يػجَؼ  ً  ، تْفاى، ووت.ِٖٗت

 .  ضيبء التفاث الؼفثيا، ثيفٍت، ؼاـ تحاس األًَاس ،  1403هدلىى، هطوؽثب ف، 

 ، هٍْؽ، هدوغ الجطَث االوتهيِ. ششح الوظطلحات الفلؼفِ٘ ، 1414هدوغ الجطَث االوتهيِ، 

شتن االػفاس االستعٔ، 1380، يتق وؽهّجبش، هط  . يٌياهبم غو يٍ پمٍٍّ ي،  ن، هؤوىِ آهَقٌششح جلذّ 
ؼاى، «ٌبيو اثيؽگُب يٌؽ اوتكوبل ًفه اق ؼيففا»، 1391 ضىي،هؼلوي،   .27، ي ٌٖٗد ٖپظٍّ ًا


