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 ينياد دينقد عقل خودبن
ـزٛي/  يحسي احوذ ـٍبٜ ٓل د٘ا  amin1980306@yahoo.com دوتشاي والْ د٘ا

 28/11/1396ـ پذيزش: 15/07/1396 0دريبفت: 

 دهيچک
سد؛ ؿخل ه دس دٚسٖا ٔعبكش ثٝياص اسوبٖ ٔىتت تفى يىيذ يسا ثب يٕياػتبد ٔحٕذسهب حى ٗ ٔىتت سا ثاب  يوٝ ا يتيؿٕبس ٚآ
ذ٘ ذاخت ٚ ثشا ـٝ ثش ػش صثبٖيؾ اص ٕٞٝ ٚ ٕٞيؾ ثيخٛ يآحبس رزاة ٚ خٛ٘ا  دسخاٛس وؼات واشد     ياي ؾ اعتجبس ٚ آثشٚيٞب ٘ا

ٞابي   ٌاضاسٜ  يفٟٕا  ، تالؿي ثشاي خابِق يٕياػتبد حىبٖ ٚ اص رّٕٝ يىيتفى ياص ػٛ« يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ»ذٌبٜ يًشح د
ذيٚ پ يٙيد تمبًٞبي  ـٝيشاػتٗ آٖ اص ؿٛائت ٘ا س تمؼيٕي وّي ثاٝ دٚ لؼآ   ذٌبٜ، اثتذا عمُ ديٗ دياػت  دس ا يٚ ٚاسدات يِا

ديٙي ثٝ دِيُ اتلابَ   بديب ٕٞبٖ عمُ خٛدثٙي يٙيٙىٝ عمُ پؼبديؿٛد ٚ ػپغ ثب اػتٙبد ثٝ ا ٔي ٓيتمؼ يٙيدپيـبديٙي ٚ پؼب
حب ياص تٕبٔ ياِٟ يضاَ ٚحثٝ وبٖ٘ٛ الي ٌ ياحت ي٘ا ٞابي   حاٛصٜ  ديٍاش ٗ عماُ اص  يا ا يبد ٔجشاػت، ثش اػتمالَ ٚ خٛدثؼاٙذ

 يبثيا ثاٝ ٘ماذ ٚ اسص   يّا يٚ تحّ يفيٚ ثب سٚؽ تٛك يٕياػتبد حى سٚ ثب تٕشوض ثش آحبس ٛد  دس پظٚٞؾ پيؾؿ ٔي ذيتأو ئعشفت
ٟ  دسخاٛس  يٞب يٞب ٚ وبػت ُ هعفيذٌبٜ ثٝ دِيٗ ديزٝ آٖ ؿذ وٝ اعتجبس ايٓ  ٘تيذٌبٜ پشداختيٗ ديا ت الصْ يا اص وفب ؾتاٛر

بْ دس ٔبٞيت ٚ عٙبكش ٞٛيت٘ ييٞب ؼت؛ هعفيثشخٛسداس ٘  ٗياي بٖ تجيا ٚ تعبسهبت ٔٛرٛد ٔ يٙيبد ديػبص عمُ خٛدثٙ ظيش اٟث
ب عجٛس وش يػبدٌ تٖٛا ثٝ ٕ٘ي ه وٝئىتت تفى يٚ ٔجب٘ يٕياػتبد حى  د اص آٟ٘
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 مقدمو

ٛا٘ئىتت تفى بٖ ٚ ٔذع يذٌبٞيد ياػت ثشا يه عٙ ٛٞا ي عٙا ي يض ٚ عذْ تذاخُ ٚ ٔضد ػٝ حٛصٜ ٔعشفتا يتٕب يوٝ خ

دا٘ؼات  اص ؿابسحبٖ ٚ    ٔعبكش ٗ تفىش دس دٚسٖايداس ا سا ثبيذ ًاليٝ ياكفٟب٘ يشصأٟذئلشآٖ، ثشٞبٖ ٚ عشفبٖ اػت  

ٝ يٝ ٚ تشٚيغ ٚ تٛريدس تجّ يتٛرٟ ٝ وٝ ػٟٓ لبثُيٗ ٘ظشيٕٞت أشٚربٖ ثّٙذ  يٕا ياػاتبد ٔحٕذسهاب حى   ،ذ آٖ داؿات

ٗ يسٚد ثش ا ٔي ؿٕبس ه ثٝيٝ تفىي٘ظش يمت سوٗ ٔحٛسيوٝ دس حم« يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ»ثب رعُ اكٌالح  ياػت  ٚ

ٝ اتىاب  ي،ٙيد يميٚ ٔعبسف حم يٙيمت ٔعبسف ديثٝ حم دػتيبثيٚسصد وٝ سٜا  ٔي ٘ىتٝ اكشاس عت يرب٘جاٝ ثاٝ ؿاش    ي ٕٞا

ٟ يبفتٗ ثٝ ثّٙذايسا دس ثبس يب عمُ فّؼفيٚ  يٚ ػٌٛح يياػت  ٚا عمُ اثتذا دا٘ذ ٚ ٔعتماذ اػات    ٔي ُيعّ ئعبسف ِا

ٖٛا دس ٔذاس ي ٔيصٔب٘ ٚاص دسآٚسد وٝ عمُ سا ثب هٕ يت اص ػاٌٛح   يشدٖ ٚحا ٕٝ وا ي٘بٔحذٚد ثبَ تفىش ٚ تعمُ سا ثٝ پش

ىاشد دفابا اص   يثاب سٚ  غبِجبً يٕياػتبد حى ٞبي ديذٌبٜه ٚ ي  ٔٙتمذٖا ٔىتت تفىثشػب٘يٓٚ ثٝ اعٕبق ٚ دفبئٗ  وٙيٓرذا 

دس  ا٘اذ،  ذٌبٜ ٍ٘بؿاتٝ ؿاذٜ  يا ٗ ديا ب سد ايا واٝ دس دفابا    ياص آحابس  يا٘اذ  ٌضاسؿا   فّؼفٝ پبي ثٝ ٔيذٖا ٘مبدي ٌازاسدٜ 

آحبس ٔاشتجي   ديٍشٗ پظٚٞؾ سا اص يٌشد آٔذٜ اػت  آ٘چٝ ا يسثب٘ يٞبد ٘ٛؿتٝ «هئىتت تفى يفيتٛك يؿٙبػ وتبة»

ٛ   يٙا يبد ديا اص عمُ خٛدثٙ يٕياػتبد حىٗ ييتج يتٕشوض ثش ٘مذ ٚ ثشسػ ،وٙذ ٔي ضئتٕب ٖا سواٗ سوايٗ ٘ظشياٝ    ثاٝ عٙا

بٖ احمبق حك فّؼفٝ ٚ اعبدٜ ح تفىيه اػت؛ ثي ٛٞا ثبٚس اػت واٝ عماُ   ٗ يٓ  ٍ٘بس٘ذٜ ثش ايّؼٛفبٖ ثبؿيت فيخيآ٘ىٝ خ

ٗ عماُ سا  يا ت ايوٝ ٞٛ يا ٌٛ٘ٝ ٘بپزيش اػت؛ ثٝ اغٕبمٞبي  يٞب ٚ وبػت يٌٕ، دچبس ػشدسٗييدس ٔمبْ تج يٙيبد ديخٛدثٙ

ٖٚا ٚ ٟٕٔ ٞبي ثي پشػؾثب  يٙيبد ديذٌبٜ عمُ خٛدثٙيدس پشدٜ صٔخت اثٟبْ ٌشفتبس ػبختٝ اػت  ًشاحبٖ د  يپبػخ فشا

ٖٛا عمُ خٛدٙذ وٝ يذ ثٍٛيٕ٘ٛ٘ٝ ثب   ثشاي٘ذا جبٖيدػت ثٝ ٌش ؟ يؼات چ يٙيبد ديثٙػبصٚوبس تىٛيٗ ٚ تٛػعٝ عمّي ثب عٙ

ػابص عماُ    ثيبٖ ديٍاش، اسوابٖ ٞٛيات    ؼت؟ ٚ ثٝيعمَٛ ثٝ كٛست ٔـخق چ ديٍشبد اص يعٙبكش رذاػبص عمُ خٛدثٙ

ٕيٗ پظٚٞؾ سا ثبيا٘ذ؟    هشٚست ا وذْا يٙيبد ديخٛدثٙ راٛ واشد    ٚ دس عّْٛ ٔختّف رؼت «يؿٙبػ سٚؽ»ت يذ دس ٞا

 يآحابس  يؾ تٛرٝ ٘ـاٛد، ٞب يوبػتثٝ اػت ٚ اٌش  يٙئٌبِعبت د يؿٙبػ ثٙيبد ديٙي ديذٌبٞي دس لّٕشٚ سٚؽعمُ خٛد

ذ داؿت  اٌش دس اكٌ بٖيص ٛٞا ٝ صٔابْ وابس سا    يٙيٝ ٔعبسف ديٗ ٚ تٛرييبد، ؿشح ٚ تجيثبس ثٝ ٕٞشٜا خ  يدػاتبٖ سٚؿا   ثا

ٚالع پب ،ٓيادعب ثؼپبس، ٞشچٙذ پش٘بوبسآٔذ ٓ  ياٍ٘بس ؿٙبػي، ػُٟ ايٓ  دس سٚؽ ٔعبسف سا أوب وشدٜ حىٓ اعذْا يدس   ػا

ا٘اذ دِياُ ٔحىٕاي ثاش دسػاتي      تٛ ٔاي  عيبٖ دس عبِٓ اػاالْ ٚ تـا  يآٔٛص اخجبس ّٟٔه اػت ٚ تزشثٝ ٘بٔٛفك ٚ عجشت

ٛاع حضْ ٛاسديٌٛ٘ٝ دس ا ا٘ذيـي ٚػ  ٗ دػت ثبؿذ ياص ا يٗ ٔٛسد خبف ٚ ٔ

 يمياستاد محمدرضا حک يآرا از يگسارش. 1

 کيتفک مکتب در عقل منسلت .1-1

ٝ  لشآٖ يـٍيٕٞ دعٛت ُيدِ ثٝ ٔىتت ٗيا  داسد ٚاال يٕتيل ٚ اسد ،هيتفى ٔىتت دس عمُ ٓ  ا٘حلابس  تعماُ،  ثا  فٟا

 عمُ وبسٌيشي ثٝ ثش تعمُ دس ٔعلْٛ ٓيتعبِ فٟٓ ا٘حلبس ٚ تعمُ ثٝ ٔعلْٛ يـٍيٕٞ دعٛت تعمُ، دس لشآٖ يذيتزش
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ف، ف1391،يٕيحى) داسد يا ظٜيٚ ذيتأو تعمُ اص يٚس ثٟشٜ ٚ  لّٕاشٚ ٞشچٙذ  يٕياػتبد حى لشائت دس بٖيىيتفى(  47ِا

ٝ  ٔضثاٛس  يلّٕشٚٞاب  اص هي چيٞ دس سا عمُ ػٟٓ أب ،دا٘ٙذ ٔي رذا ٍشيىذي اص سا عشفبٖ ٚ فّؼفٝ ٗ،يد  بٖي٘ؼا  ًابق  ثا

ٗ  ،ا٘اذ  عمُػبس  ٘ٛؽ چـٕٝ ٞشچٙذ ٕٞٝ ٔىبتت ٔضثٛس رشعٝٙزبػت وٝ ي٘ىتٝ ا  ػپبس٘ذ ٕ٘ي  ٚ دسػات  قيتـاخ  ِىا

ٖ ) وـف ٚ ي٘ظش عمُ ،يٚح يعٙي اػت؛ وذْا ٞش ٕ٘بد آٖ اص آخش ػخٗ ٚ ييٟ٘ب ٝ   (40، فٕٞاب  دس ٍاش يد بٖيا ث ثا

 ٚ داسد ٔماذٔبت  دس  وٙٙاذٜ ٗ ياي تع ي٘مـ ،عمُ ٚ ذيٌٛ ٔي وـف سا آخش ػخٗ عشفبٖ دس ٚ اػت عمُ ثب اكبِت فّؼفٝ،

 سػاب٘ذ  ٔي ٔتلٛس ػٌٛح ٗيتش يعبِ ثٝ ؾيخٛ بتيعٙب پشتٛ دس سا عمُ ٚ وٙذ ٔي يٌؼتشا٘ٝ يػب وٝ اػت يٚح ٗ،يد دس

 ( 120،121،122، ف1388 ،يٕيحى)

 ينياد دي. عقل خودبن2-1

 ينياد ديعقل خودبن يستي. چ1-2-1

، عمُ ثش اػبع لوبٚت كبدسٜ اص خٛد عمُ، دس ادسان حمابئك ثاٝ   اػتبد ٔحٕذسهب حىيٕيدس لشائت تفىيىي 

ٕٞاٝ حمابئك سا خاٛد ثاٝ خاٛد      « عمُ خٛدثؼاٙذٜ »ثؼٙذٌي ٚ ٘بثؼٙذٌي اػت  كٛست عبْ، داساي دٚ ٔشحّٝ 

ٞبػات؛ أاب دس كاٛست اسائاٝ دسػات       فبلذ ادسان خٛد ثٝ خٛد ٕٞٝ حميمات « عمُ ٘بثؼٙذٜ»وٙذ ٚ  ادسان ٔي

سٚػات واٝ    (  اصاي23ٗاِف، ف1391حىيٕي، ) ذيآ ٔٛهٛعبت ثٝ ايٗ عمُ، اص عٟذٜ دسن ٚ تلذيك آٟ٘ب ثشٔي

ب٘ٝ وٝ ػّٛوي دس رٟت سػيذٖ ثاٝ تٕابٔي وٕابالت ٕٔىاٗ ا٘ؼاب٘ي اػات، ثاٝ دٚ ٞابدي         دس ػّٛن ٔتـشع

ٖ ) يثبًٙ٘يبصٔٙذيٓ: حزت ظبٞشي ٚ حزت  ٝ     ٕٞبٖ(  ثٝ ثيبٖ ديٍاش آ تٟٙابيي ياب ثاب وٕاه      ٌابٜ واٝ عماُ ثا

ٌازاسد، ثاٝ ػاجت ٔحاذٚديت      عٙبكشي ٔب٘ٙذ تزشثٝ، ٔـبٞذٜ عيٙي ٚ وـف، پبي دس وبسصاس فٟٓ حمابيك ٔاي  

ٞابي ٔٛراٛد دس عابِٓ     ٞبي عٛأُ أذادي ٔازوٛس، دس دسن ٚ وـاف تابْ ٚالعيات     ٚديت تٛا٘بييراتي ٚ ٔحذ

خٛسد ٚ دػات تٛا٘ابي ٚحاي ثاٝ      ٞؼتي وبٔيبة ٘يؼت؛ أب آ٘زب وٝ صِف عمُ ثٝ صِف ثّٙذثبالي ؿشا ٌشٜ ٔي

خاذا ٚ   (  ثشاي ٔخبَ عمُ دس احجبت اكاُ ٚراٛد  74ٕٞبٖ، فؿٛد ) آيذ، تٛا٘بيي عمُ ٘بٔحذٚد ٔي أذادؽ ٔي

اٚكبفي ٘ظيش عّٓ، حيبت ٚ لذست ثٝ ٘حٛ ارٕبَ خٛدثؼاٙذٜ اػات، ِٚاي دس دسن چٍاٍٛ٘ي كافبت خذاٚ٘اذ       

(  ثٙبثشايٗ عمُ اثضاسي )عمُ ػٌٛحي، عماُ اثتاذايي، عماُ فّؼافي،     57ٚ  56ٕٞبٖ، فاػت )ٔحتبد ٚحي 

ٝ عمُ كٛسي، عمُ يٛ٘ب٘ي ثٙيبد ٚ اِتمبًي، عماُ   ٚ اصآ٘زبواٝ اكاُ،    ٌـابي وبٔاُ ٘يؼات    ي ٚ   ( ساٜا پٛػات

يعٙي دفبئٗ ٚ اعٕبق عمُ ٚ ٘ٝ ػاٌٛح آٖ اػات ٚ اياٗ ٌّٔات ٟٔآ ثاش اػابع        « عمُ دفبئٙي»سػيذٖ ثٝ 

َ   »تعبِيٓ اٚكيبي ديٗ وٝ فشٔٛد٘ذ:  ، خٌجاٝ اَٚ( اص رّٕاٝ   1379اِجالغاٝ،   )ٟ٘اذ « ٚ يخيشٚا ِٟآ دفابئٗ اِعماٛ

٘يابصي چاٖٛ ٚحاي آٚيخات ٚ ثاشاي       بٖ ثاي ٞبي اختلبكي ا٘جيبي اِٟي اػت، ثبيذ دػت ٘يبص سا ثٝ دأ سػبِت

سا ثاٝ   اؽ عٕاذٜ سٚػت وٝ ٔىتات تفىياه تٛراٝ     سػيذٖ ثٝ آٖ ٞذف ٔمذع ٚ الصْ اص اٚ يبسي رؼت  اصايٗ

عماُ ػاٌٛحي ٚ   »ٔعٌٛف وشدٜ اػت ٚ سٚي خٛؽ ثٝ « عمُ خٛدثٙيبد ديٙي»ٚ يب « عمُ اعٕبلي ٚ دفبئٙي»

 ( 73-68اِف، ف1391حىيٕي،دٞذ ) ٘ـبٖ ٕ٘ي« يٛ٘ب٘ي ثٙيبد ٚ اِتمبًي
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آ ثاٝ    ٔي ٞفت ٔشتجٝ يعمُ ٚ تعمُ سا داسا يٕياػتبد ٔحٕذسهب حىٗ ٍ٘شؽ، يثش اػبع ٕٞ دا٘ذ ٚ آٟ٘ب سا اص ٞا

  عماُ ٚ  3 ي؛  عمُ ٚ تعماُ عشفاب٘  2 ؛(ي، فٌشي، ٘ٛسيدفبئٙ) يب٘يٚح  عمُ ٚ تعمُ 1 ؿٕبسد: ٔيثشتشتيت  ٟٔٓ، ثذيٗ

  عماُ ٚ تعماُ   6 يي؛كاذسا  يعشفاب٘  -ي  عمُ ٚ تعمُ فّؼف5 ي؛ٔـبئ ي  عمُ ٚ تعمُ فّؼف4 ي؛اؿشال يتعمُ فّؼف

  ي  عمُ ٚ تعمُ تزشث7 يي؛اػتمشا

ؿاٛد ٚ عماُ دس ٔاذاس ثابص ٚ      ٔي عمُ دس آٖ، ثبِفعُٞبي  ٗ ٔشاتت، ٔشتجٝ ٘خؼت اػت وٝ تٕبْ ثبِمٜٛيٗ ايثبالتش

ذٜ ٚ عٕاُ ٚ سٞاب ؿاذٖ اص    يا ٗ عمُ ٔحلَٛ تـاشا تابْ دس عم  يا  (107ٚ108، فشد )ٕٞبٖيٌ ٔي ٔحلٛس لشاسغيش

 ػاش    (41، فٕٞبٖاػت )ٓ يض، اغشام ٘بدسػت، اعٕبَ ٘بدسػت، افىبس ٘بػبِٓ ٚ اكٌالحبت ٚ ٔفبٞيغشا يٞب حزبة

ٛ  رؼات ٗ ٘ىتٝ يذ دس ٕٞيض ثبيثش عُٕ ثٝ عجبدات ٚ تشن ٔحشٔبت سا ٘ يذ ٔىتت ٚحيتأو ٍاش  يبٖ ديا ثاٝ ث   واشد  ٚرا

ؼت»ي ٔٛرت ثبصٌـت ثٝ يع ؿشايرٕت يٚ ػّٛن ٔتـشعب٘ٝ ثب سعب يعجبدات ؿشع ذٜ ٚ ثبسٚس ؿاذٖ  ييٚ صا« يفٌشت ِا

ذ ؿذ وٝ اص لجُ آٖ ٔعشفت حم« يعمُ ٘ٛس» ٛٞا ذ آٚسد: يميٚ ػپغ عجبدت حم يميخ ٛٞا  ػش ثش خ

 عجبدت حميمي   يمئعشفت حم  يعمُ ٘ٛس  عُٕ ثٝ عجبدات ٚ تشن ٔحشٔبت

عمُ ٔب عجذ ثٝ »وٝ فشٔٛد:  ػخٗ أبْ كبدق ئعٙب شحٕبِٖا ّٔ حش) «ِا ٗ يض ٕٞا يا ( 4٘، ف1 دق، 1414، يعاب

ف، ف1391، يٕيحىاػت )  ( 43ِا

ْٚا حشوت دس ٔاذاس ثابص    ّي اػت وٝ عّياػت  عم يذٜ دس ثؼتش ٚحيعمُ آسٔ يٙيبد ديخالكٝ آ٘ىٝ عمُ خٛدثٙ ذ ِا

ٚاصؽ سا دس فواب      يا پش٘اذٜ ، ٔب٘ٙاذ  يوٙذ ٚ ثٝ رٟت ٔعبهذت ٚحا  ٔي شٔحلٛس سا تزشثٝيٚ غ  يياػات واٝ ثابَ پاش

ٚايػت وٝ لشآٖ وشسٚ اصايٌٗـٛدٜ اػت؛  يتٙبٞيال مّاٛة يسث»بت، يٓ سا دس س ( 150، ف1363،يحشا٘ا ؿاعجٝ   اة) «ع ِا

  (216ٚ217، ف1388 ،يٕيحىآصاد ) يٞب ٞب ٚ رٛؿؾ ؾئجذأ سٚ يعٙي؛ ا٘ذ دا٘ؼتٝ

 ينياد ديعقل خودبن يي. چرا2-2-1

وٙاذ، تأوياذ ثاش     ثيؾ اص ٕٞٝ خٛدٕ٘بيي ٔي اػتبد حىيٕيآ٘چٝ دس ٔٛهٛا چشايي عمُ خٛدثٙيبد ديٙي دس آحبس 

ٔحذٚدا٘ذيـي ٚ ٔحذٚدٜ داسي عمُ ٔٙفلُ اص ٚحاي اػات  ٔحاذٚديت ٚ ٘بثؼاٙذٜ ثاٛدٖ عماُ ٔؼاتمُ اص        

تاٛاٖ   ٚايابت ٘ياض ٔاي   اص ثشخاي س  حب٘يابً حىٓ خٛد عمُ اػات ٚ   اٚالًتش ٘يض ثيبٖ ؿذ  ٌٛ٘ٝ وٝ پيؾ ٚحي، ٕٞبٖ

 َٚػَايِ  فِاي  اِؼِّاشَاد   وَٕخَاُ   اِْمَّْات   فِاي  اِْعَمْاُ   ََٚٔخَاُ   أََِاب »اؿبسات ٚ تٙجيٟابتي ثاش آٖ يبفات؛ سٚايابتي ٘ظياش      

( وٝ ثب تـجيٝ ٘مؾ عماُ دس ػابختٕبٖ ٚراٛد آدٔاي ثاٝ چاشا، خب٘اٝ،        99، ف1 دق، 1403ٔزّؼي، «)اِْجَيت

وٙاذ، اياٗ ٘ىتاٝ ظشياف ٚ ٌِياف سا ٘ياض ٌٛؿاضد         آٖ دالِت ٔي آفشيٙي ثخـي ٚ ٔعشفت هٕٗ آ٘ىٝ ثش سٚؿٙي

وٙاذ واٝ    ػبٖ ٘ٛسافـب٘ي چشا، خب٘ٝ ٔحذٚد اػت ٚ تٟٙب چيضٞبيي سا ٕ٘بيبٖ ٔي وٙذ وٝ پشتٛافـب٘ي عمُ، ثٝ ٔي

(  عمُ دس ٕٞٝ عّْٛ ٘يبصٔٙذ ثاٝ عابّٔي ثياشٖٚ اص رات    56اِف، ف1391آٖ لشاس ٌيشد )حىيٕي،  سع پشتٛدس 

عّْٛ حؼي ٚ تزشثي ٘يبصٔٙذ حٛاع ٚ آصٖٔٛ ٚ تزشثٝ، دس عّْٛ تبسيخي ٘يبصٔٙاذ ٔؼإٛعبت   خٛيؾ اػت؛ دس 

ٚ ٔٙمٛالت، دس عّْٛ اػتمشايي ٘يبصٔٙذ آٔبس ٚ اػتمشا، دس عّْٛ فّؼفي ٔحتبد لٛاعذ ٌٔٙماي، دس عّاْٛ عشفاب٘ي    
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ٕٞابٖ،  ) ُيا تٙضٚ اؿشالي ٘يبصٔٙذ وـف ٚ اؿشاق ٚ ٔعيبسٞبي كحت وـف ٚ دس عّْٛ ٚحيب٘ي ٘يبصٔٙذ ٚحي ٚ 

 اي ثذيٗ ؿشح اػت:   ٌب٘ٝ ٞبي دٜ داساي ٔحذٚديت اػتبد حىيٕي(  عمُ ٔؼتمُ اص ٚحي اص ٔٙظش 187ف

  ؛كيحمبادسان  ٞبي سٜات دس ؿٙبخت ٕٞٝ ي  ٔحذٚد1

  ؛كيحمبؿٙبخت خٛد  ت دسي  ٔحذٚد2

   ؛ا٘ذ ؿذٜدسن  يا ا٘ذاصٜوٝ تب  ييٞب متيت دس ؿٙبخت ٕٞٝ اثعبد حمي  ٔحذٚد3

ٚاثي حمئحذٚد  4  ؛ٍشيىذيؿذٜ ثب  ٞبي دسن متيت دس ادسان وبُٔ س

  ؛ثٝ ًٛس خبف() يفشاعمّك يت دس ؿٙبخت حمبي  ٔحذٚد5

ٖٛا عمُ دس ادسان تأحي  ٔحذٚد6  ؛ٔحن يدس ٔعشفت ٔٛهٛعبت عمّ يش ٔعشفت ٔٛهٛعبت فشاعمّيت ت

ٖٛا عمُ دس ادسان تأحي  ٔحذٚد7  ي؛ٚ تزشث يدس ٔعشفت ٔٛهٛعبت حؼ يش ٔعشفت ٔٛهٛعبت فشاعمّيت ت

ٖٛا عمُ دس ادسان تأحي  ٔحذٚد8   ي؛ٚ ؿٟٛد يدس ٔعشفت ٔٛهٛعبت وـف يش ٔعشفت ٔٛهٛعبت فشاعمّيت ت

ٖٛا عمُ دس ادسان سٚؽ دسػت اػتفبدٜ اص عمُي  ٔحذٚد9    ؛ت ت

ٛأُ خٙخب  ٔحذٚد10 ٖٛا عمُ دس ادسان ع   (25ٚ  24ة، ف1391، يٕيوٙٙذٜ ٔعشفت )حىيت ت

ٔٙتٟبي آٖ، حشوت تىابّٔي ثـاش سا    ٘ظش اص أذاد ٚحي ٚ اتلبَ ثٝ خضا٘ٝ ثي ٞب ثب لٌع ٔحذٚديت ايٗ

وٙذ  ثٝ ثيبٖ ديٍش، غبيت غبيبت ص٘اذٌي ا٘ؼاب٘ي، سػايذٖ ثاٝ      ٘بپزيش ٔي ٞبي رذي ٚ رجشاٖ دچبس آػيت

ٚالعيت  ثٝ« عّٓ تبْ»سٚحب٘يت وّي ٚ وٕبَ ٌّٔك اػت  سػيذٖ ثٝ وٕبَ ٌّٔك ٔٛلٛف ثش دٚ أش اػت: 

ٌيشد وٝ ٔشاتت  ػشچـٕٝ ٔي« عّٓ ٔحيي اِٟي»اص « عّٓ تبْ«  »تشثيت اِٟي»ٚرٛدي ا٘ؼبٖ ٚ رٟبٖ ٚ 

اػت واٝ اص  « ٚاليت تىٛيٙي»٘يض اص ٔمِٛٝ « تشثيت اِٟي»اعٌبيي آٖ رض دس ٘ضد ٔعلْٛ ٘يؼت  اػبع 

ٖ  ٚ اص ًشيك پيبٔجش ثٝ عّي ًشيك خذا ثٝ پيبٔجش سػايذٜ اػات     ٚ اص ًشيك اٚ ثٝ ديٍش ٔعلاٛٔب

ٗ ثشاي سػيذٖ ثٝ وٕبَ ٌّٔك ثبيذ ثٝ وبُٔ ٌّٔك وٝ ٔعلْٛ ، 1393حىيٕي، وشد )اػت سرٛا  ثٙبثشاي

، 1 دق، 1407وّيٙي،اػت )(  وبسوشد عمُ وٝ دس سٚايبت اص آٖ ثٝ حزت ثبًٙي تعجيش ؿذٜ 178ٚ179ف

 -اص اٚػت تب آدٔي ثب فٟٓ آٖ حمبيك ثٝ وٕبَ ا٘ؼب٘ي( يبفتٗ حزت ظبٞشي ٚ اخز حمبيك ٔىتْٛ 16ف

 ( 62اِف، ف1391حىيٕي، ثشػذ )اِٟي خٛيؾ 

ُ  دٞذ ٔي ثذٖا تٛرٝ يٕياػتبد حىوٝ  يٍشي٘ىتٝ د ، ئٙمٌاع اص ٚحا   يٚسص آٖ اػت وٝ ٔعّٛٔبت حبكّٝ اص عما

ٝ ض دچبس خذؿاٝ  ي، ٔعّٛٔبت سا ٘يختٍيٗ آٔياػت ٚ ا يبسيختٝ ثب ٔزٟٛالت ثؼيآٔ وٙاذ   ٔاي  اص اعتجابس ػابلي  ، ػابخت

  :(52، فٕٞبٖ)
م ًسجيکِ  يًذاًستي. ٌّگبه يعٌيکن داًستي   ... غزق در ّشارّب هجَْل ثِ دسـت اًسـبى  يک هعَل

ل يعلن لل بفتِ است؟...يدست « ياالهز حمبيك ًفس»ٍ « علن صحيح»ثِ ثِ چِ اًذاسُ  يراست آيذ، ثِ هي

 .(149، ظ1388 ،يويز را ثب خَد ثِ ّوزاُ دارد )حکيجْل کث
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ٚاوٙـ ٔي سا يٕياػتبد ٔحٕذسهب حىبٖ ٚ اص رّٕٝ يىيتفى ياص ػٛ يٙيبد ديًشح عمُ خٛدثٙ ٖٛا  ثاٝ ًعاٗ ٚ    يت

ِ دس ٔزّذ دْٚ اص وتبة  ساػُض دا٘ؼت  ي٘ ثشتشا٘ذ ساػُش ي٘ظ ئتفىشٖا غشث ين ثشخيتعش  يدس لوابٚت  تبريخ فلسـف

 ؼذ: ي٘ٛ ي ٔيتأُٔ دسثبسٜ فّؼفٝ ٚ تٕذٖ اػالٔ دسخٛس
َاى ثِ يعزث ِفلسف  اسبسبً رضذ اثي ٍ ٌبيس اثي چَى يهزداً. ستيً تياّو حبئش عيثذ ٍ لياص تفکز عٌ

َافالطًَ ٍ ارسطَ اس عِ،يهبثعذالطج ٍ هٌطك در يعلو فالسفِ بتيًظز يطَرکل ثِ. ّستٌذ ضبرح ـ ً  ٍ بى،ي

 عزفـبى  اّل ٍ ضذُ، گزفتِ يٌّذ ٍ يًَبًي هٌبثع اس بتيبضير ٍ يضٌبس ستبرُ در ٍ ٌَسيجبل اس طت در

 يعزث سثبى ثِ را خَد آثبر کِ يسٌذگبًيًَ .اًذ سدُ يچبضٌ يزاًيا نيلذ ذيعمب ثب را خَد يٌيد فلسفِ شيً

ضتِ ِ يسه در آًـبى  بتيکطف ٍ دٌّذ هي ًطبى يتبسگ يويض ٍ بتيبضير ٌِيسه در اًذ ًَ ـ  ٌـ ِ يًت يويض  جـ

دُ يبگزيويک در آًبى ّبي پژٍّص يتصبدف تز در ياساله توذى. است َث ٍار ييْث  ٌّز جْت اس خَد، اد

د، صيستب لبثل يبريثس يفٌ جْبت اس ٍ  يًظز هسبئل در هستمل تفکز ٌِيسه در يلذرت چيّ کييل ٍ َث

 .(598، ظ1373ًذاد )راسل، ًطبى

يبت ثطزيدس وتبة  ،ساػُ يب٘يپب رّٕٝثب ٘مُ  يٕياػتبد ٔحٕذسهب حى ي ٍ اْل يبت اْل  ؼذ: ي٘ٛ ٔي اْل
ن هتْن ثـِ ًذاضـتي تفکـز هسـتمل ٍ     يي ثب داضتي لزآى کزيي ديست کِ ايافسَس ًِ يب هبياکٌَى آ

ٍ اصزار ثز  يٌيبد ديي است سز هطزح کزدى عمل خَدثٌيص اس اسالم ضَد؟ ايگبًگبى پياس ث يزيگ ٍام

 .(237، ظ1388 ،يويآى )حک يآى ٍ رٍضي کزدى هجبد

 ينقد و بررس. 2

(  ثٙبثشايٗ 213، ف1390٘ىٛ٘بْ، ا٘ذ ) دا٘ؼتٝٚالعٝ، خجش ٚ ٘ظش ٘مذ سا ؿشح ٔعبيت ٚ ٔحبػٗ ؿخق، عّٕىشد، 

دسثبسٜ عمُ خٛدثٙيبد ديٙي، ٔٙبػت اػت ٔحؼٙبت آٖ سا وبٖ٘ٛ  اػتبد حىيٕيٞبي ديذٌبٜ  پيؾ اص ثيبٖ وبػتي

 تٛرٝ لشاس دٞيٓ 

ٔعابسف   يثٟاب  شاث ػتشي ٚ ٌشٖايتٛرٝ دادٖ ثٝ ٔ ي،ٙيبد ديٝ عمُ خٛدثٙيؼٗ ًشح ٘ظشذ تٟٙب حُيٚ ؿب ٗيتش ٟٔٓ

ٚا يلشآ٘ ٛاس دسدٔٙذيٗ ٟٔٓ ثب لّٓ ؿيآ٘ىٝ ا ٚيظٜ ثٝاػت؛  ييٚ س ٛست كا  يٕا ياػاتبد ٔحٕذسهاب حى  چاٖٛ   يٛا ٚ اػت

ياض، ثشػابختٗ اكاٌالحبت تابصٜ ٚ     اٍ٘ٗ يه والْ، تحؼا يٚ دس  يٕيلّك، ػبدٜ ٚ كٕ ٌشفتٝ اػت  عجبسات ؿٙبٚس، وٓ

ٚا ْٚا ِٛايش عمُ دفبئٙيبت ٘ظيٌشفتٝ اص لشآٖ ٚ س ٚاحذ دس لبِت عجبسات ٔتٙٛا ٚ احشٌازاس ٚ اػاتٙبد    ي، ت ٚ تىشاس ٔوٕٖٛ 

 يآ٘ب٘ىاٝ ثاب ثشخا    يثاشا  يحتا  ، آحابس ٚا سا يٕياػتبد حىٔٙذ ٚ پشتالًٓ  ٔعبسف ٚحيب٘ي، دس وٙبس سٚح دغذغٝثٝ  يدائٕ

ٛا٘ذ٘ يا ٔزٕٛعُٝ ثٝ يتجذ ،٘ذاس٘ذ يػش ػبصٌبس ؾيٞب ـٝيا٘ذ  يٟيٗ واشدٜ اػات  ثاذ   ي، ٔحشن ٚ ؿٛسآفشيرزاة، خ

اػت وٝ دس ٔمبْ ًشح ٚ ؿشح  يؼت؛ ثّىٝ حؼٙي٘« يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ»ٝ ئشثٛى ثٝ اكُ ٘ظش يظٌيٗ ٚياػت وٝ ا

ٜٛ يأاب ؿا   ،سػاذ  ٔاي  ثٝ ٘ظش ٘بپزيش ٔجٟٓ ٚ دفبا يذٌبٞيد« يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ»ٞشچٙذ  يعٙيوٙذ؛  يي ٔيآٖ خٛدٕ٘ب

ٛاؿييتج ٖ  ت ٔازو يا اػت وٝ ٔض يا ٌٛ٘ٝؿشح آٖ ثٝ  ًشح ٚ يٗ ٚ ح آٚسد؛ ٔب٘ٙاذ آ٘چاٝ دس للاٝ     ٔاي  ٛس سا ثاٝ اسٔااب

 ٔٛرات أاب   ،٘جٛد يبٖ لبثُ دفبعيرش ي٘ظش يٙىٝ ثٝ رٟت ٔجب٘يثب ا يٍشيبٖ اخجبسي  رشٓيا ثٛدٜ ؽؿبٞذ يٍشياخجبس
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ُا ٚايبت ٞا ؿذ  يعالٔٝ ٔزّؼ االًَار ثحبرٞبي حذيخي اسصؿٕٙذي ٘ظيش  ٗ ٔزٕٛعٝيٚ تذٚ تيث حيبي ثؼيبسي اص س

ٚاد اخجبسيسا وٝ تب پ عيَى اخجبر الزضبعٝ ٔب٘ٙذ يؿ يخياص وتت حذ يبسيثؼ ٚ ٚا  يٍشيؾ اص دٚسٜ س دس ٌٛؿٝ عضِت ٚ ا٘ض

ٚا خبسد وشد )ثٟـت ثؼيبسيذٜ ثٛد٘ذ، تب حذ يآسٔ   (207ٚ 89، ف1391 ،ياص ا٘ض

اص اسوابٖ ٟٔآ    يٙا يبد ديا بس اػات  عماُ خٛدثٙ  يػخٗ ثؼ ي،ٙيبد ديعمُ خٛدثٙ يٞب ييٞب ٚ ٘بسػب يدسثبسٜ وبػت

ٝ  ىشديثب سٚ غبِجبًه ئٙتمذٖا ٔىتت تفى سٚ اصايٗاػت؛ « هئىتت تفى»ذٌبٜ يد  يال دفبا اص فّؼفٝ ٚ عشفبٖ، دس الثا

ٝ  ذٜيوـا ض ثٝ چبِؾ يسا ٘ يٙيبد ديؾ، عمُ خٛدثٙيخٛ يآحبس ا٘تمبد   ا٘اذ  واشدٜ ٔٛراٛد دس آٖ سا ثشرؼاتٝ   ٞابي   ٚ سخٙا

واٝ   ييٞاب  وبػات چابِؾ  ٚ وٓ فبٖ ٚ عشفبٖ ٚ عبسفبٖ ٚ تىشاس ثيّؼٛيؼفٝ ٚ فٗ ٔزبَ دسكذد دفبا اص فّيٍ٘بس٘ذٜ دس ا

دس آحابس   يٙا يبد ديؼت؛ ثّىٝ ثش آٖ اػت وٝ ثب تٕشوض ثش عمُ خٛدثٙي٘ ا٘ذ دادٜلشاس  يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ يٍشٖا فشاسٚيد

تٛراٝ   ثاذاٟ٘ب ٔٙتماذٖا   ديٍاش  اػبػابً ب يسا وٝ  يٚ اثٟبٔبت ٞب يوبػت، يٕياػتبد ٔحٕذسهب حىٔـٟٛس ٔعبكش،  يىيتفى

 :٘ذلشاس ذيٗٗ وٕجٛدٞب ٚ اثٟبٔبت ثيبٖ وٙذ  ايث ا٘ذ ب وٕتش ثذاٟ٘ب پشداختٝيٚ ٘ىشدٜ 

الق« ٔذسوٝ»ٚ « لٜٛ عبِٕٝ»ٌبٜ ثش « عمُ»ٚاطٜ   1 ٛا٘  ٔي ًا ٗ لاٜٛ  يا ادساوابت ا  ياػات ثاشا   يؿٛد ٚ ٌبٜ عٙا

ٕتأِٟيٗ)كذس  ػابصٚوبس ، ٔشثاٛى ثاٝ   يٙيبد ديٗ عمُ خٛدثٙيياص رّٕٝ اثٟبٔبت ٔٛرٛد دس تج  (329، ف3 دق، 1425، ِا

ٛإ٘ٙذػبص بثمٝ ٚ ٔاب  ػا  ي ادساوبت تبصٜ ٚ ثاي ٕٝ ؿذٖ آٖ ثٝ عمُ، اعٌبيزٝ هٕيٚ ٘ت يب وبسوشد ٚحيآٖ اػت وٝ آ يت

ٛإ٘ٙذ آ٘زاب واٝ اص    يٕياػتبد حىب يٍش آيبٖ دي؟ ثٝ ثيٗ ادساوبتيفٟٓ چٙ يلٜٛ ٔذسوٝ ا٘ؼبٖ ثشا يػبصاليعّٓ اػت يب ت

ٗ لاٜٛ  يا ب ادساوبت اي اػت  وشدٜذ، لٜٛ ٔذسوٝ سا اسادٜ يٌٛ ٔي ثٝ آٖ ػخٗ يٕٝ ؿذٖ ٚحيٚ هشٚست هٕ ييعمُ اثتذا

ٛإ٘ٙذ ؿذٖ اييٚ اثتذا يثٝ عمُ ػٌٛح يٕٝ ؿذٖ ٚحيب حٕشٜ هٕيسا؟ آ ؾ ياػت وٝ پ يدسن ٔعبسف يٗ عمُ ثشاي، ت

سا اص ٔاذاس   يعماُ ػاٌٛح   يٗ، لاٜٛ ادساوا  يشٚآفشي٘ ييػبٖ داسٚٝ ث ياص ا٘وٕبْ، أىبٖ ادسان آٟ٘ب ٚرٛد ٘ذاؿت ٚ ٚح

ٚاسد ٔذاس ٘بٔحذٚد ٖٛا ٔي ٔحذٚد خبسد ٚ  ٖٛا لٜٛ ٔذسوٝ ٘ ييافضا وٙذ، يب حٕشٜ چٙيٗ ا٘وٕبٔي ت ثّىاٝ   ،ؼتيعمُ ثٝ عٙ

ٛا٘ب يياػت وٝ تٛس عمُ اثتذاي ٔعّٛٔبت ياعٌب  ٞش دٚ ٔعٙاب ٔـابٞذٜ   يٕياػتبد حىذ آٟ٘ب سا ٘ذاسد؟ دس عجبسات يك ييت

عمَٛ»ـبٖ يا خالًٔ ؛ؿٛد ٔي بيسا ٌبٜ ثٝ ٘بپ« دفبئٗ ِا ، 1391،يٕا يحىوٙاذ )  ٔاي  شيٚ اعٕابق عابِٓ تفؼا    يٞؼات  يذٞا

ٖٛا70ف جتٝ ٌبٜ ثٝ ٘ظش  (185، فٕٞبٖعمُ ) يذاي٘بپ يٞب ( ٚ ٌبٜ ثٝ ت سػاذ واٝ ٞاش دٚ ٔعٙاب ثاب ٞآ اسادٜ        ٔاي  ِا

ٖٛا ثٝ  ٔي عمُ يدفبئٙ يشٚٞبيثب ٘»ؼذ: ي٘ٛ ٔي آ٘زب وٝ ٔخالً؛ ا٘ذ ؿذٜ ٖ  «ذيٚ اعٕابق عابِٓ سػا    يدفبئٗ ٞؼتت ، )ٕٞاب

ي ت عمُ ػٌٛحي، ٘ليعمُ ٔٙمٌع اص ٚح يثشا ٘بپزيش ع ٚ وـفي، ٞٓ ٔعبسف تبصٜ ٚ ثذيٗ ٔعٙب وٝ ٚحيثٝ ا ؛(70ف

ٛإ٘ٙذ ٔي  دٞذ  ٔي ٚا سا تٛػعٝ يٞب يوٙذ ٚ ٞٓ ت

ذ ؤئ يٕياػتبد حىسات اص عجب يبسيوٝ ظبٞش ثؼ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖٓ وٝ ٔملٛد اص عمُ، لٜٛ ٔذسوٝ اػت )ياٌش فشم وٙ

ٛإ٘ٙذػبصؿٛد وٝ ػبصٚ ٔي ٗ پشػؾ ٌٔشحيٌبٜ ا آٖ ،اػت( يٗ تّميا ٛ  يلاٜٛ ادساوا   يوبس ت ؼات؟  يچ يٚحا  ياص ػا

اص لّٕاشٚ   اػبػبًب يب عمُ ٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب دچبس غفّت ٚ تابفُ اػت ٚ ياػت وٝ  يٗ ٘مؾ ثب عشهٝ ٔعبسفيا يفبيا لبعذتبً

ٛا٘ب ٔؼتمالًوٝ عمُ  يؿه عشهٝ ٔعبسف فٟٓ عمُ خبسد اػت  ثي ب يٌشفتبس غفّت  يّيأب ثٝ دال ،فٟٓ آٟ٘ب سا داسد ييت
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ٛإ٘ذػبص دس  يٍش ٘ماؾ ٚحا  يبٖ ديؼت؛ ثّىٝ اخجبس اص ٔمذٚسات ٔافَٛ اػت  ثٝ ثيعمُ ٘ يتابفُ ٘ؼجت ثٝ آٟ٘بػت، ت

ٛا٘ب دائٕبًاػت وٝ  يبس ؿبًشيٗ كٛست، ٘مؾ يا ٛا٘اب ٙىا ي٘اٝ ا  ،وٙاذ  ٔاي  ٌٛؿاضد  يعمُ سا ثٝ ٚ يٞب ييت  يٞاب  ييٝ ت

 ذ يفضايث يثش ٚ يذيرذ

ٖ   يثذا٘ يسا عشهٝ ٔعبسف يأب اٌش وبسوشد ٚح  ٗ پشػاؾ ٌٔاشح  يا ٌابٜ ا  ٓ وٝ اص لّٕشٚ فٟٓ عماُ خابسد اػات، آ

ٛا٘ب يبفت ٔعبسفيچٍٛ٘ٝ ثب دس يٚ ػٌٛح ييؿٛد وٝ عمُ اثتذا ٔي ٛا٘بتش اص لجُ ييوٝ ت ؿٛد؟ ثاٝ   ٔي فٟٓ آٖ سا ٘ذاسد، ت

ٛا٘ب يٍش صٔب٘يبٖ ديث ٛا٘اذ   ي ٔاي ؿذٜ استاضاق وٙاذ ٚ صٔاب٘    ؿٛد وٝ لٜٛ عبلّٝ اص ٔعشفت عشهٝ ٔي عمُ افضٚدٜ ييثش ت ت

  ا٘اذ  ؿذٜ خبسد اص لّٕشٚ فٟٓ عمُ ٚ فشم ثش ايٗ اػت وٝ ٔعبسف عشهٝ استضاق وٙذ وٝ لذست فٟٓ آٖ سا داؿتٝ ثبؿذ

ب يٓ ٚ ياص دٞب٘ؾ ثٝ ٚا ثذٞ تش ثضسي يا ِمٕٝ ،اػت يوٝ دچبس هعف رؼٕب٘ يت وؼيتمٛ يٗ ٔب٘ٙذ آٖ اػت وٝ ثشايا

ٛا٘بيوٙ ييش غزايسا دسٌ اؽ ٔعذٜ  ٞوٓ آٖ سا ٘ذاسد  ييٓ وٝ ت

ٔىب٘يضْ تمٛيت عمُ اثتذايي سا تٗ دادٖ ثٝ ػاّٛن ٔتـاشعب٘ٝ ثاب     اػتبد ٔحٕذسهب حىيٕياِجتٝ دس ربيي 

وٙذ ٚ ٘تيزٝ آٖ سا ثبصٌـت ثٝ فٌشت اِؼتي ٚ تعمُ ثٝ عمُ ٘ٛسي  سعبيت تٕبٔي ؿشايي لّجي ٚ لبِجي ثيبٖ ٔي

ؿاٛد ٚ لاذست دسيبفات ٚ دسن     (  دس ايٗ كٛست اػت وٝ عمُ تٛا٘اب ٔاي  41اِف، ف1391دا٘ذ )حىيٕي،  ٔي

رب٘ت عمُ ٘ٛسي سا وٝ ثٙب ثش اعتمبد تفىيىيبٖ حميمت ٔؼتمّي خبسد اص ٘فغ ا٘ؼاب٘ي اػات    ٔعبسف ٔٛٞٛة اص

يبثذ؛ أب ٘ىتٝ ايٙزبػت وٝ ػيش ٚ ػّٛن ٔتـشعب٘ٝ ثب سعبيت تٕبٔي ؿشايي لّجي ٚ لبِجي صٔب٘ي ثاٝ ا٘زابْ    ٔي

ست ديٍش، اص رّٕٝ ؿشايي وٙذ  ثٝ عجب آٚسد وٝ ػبِه ثذا٘ذ ٚ ثفٟٕذ وٝ چٝ ٔي سػذ ٚ ٘تبيذ ٌّٔٛة ثٝ ثبس ٔي ٔي

وٙاذ  ثٙابثشايٗ ثاٝ     ػّٛن ٔتـشعب٘ٝ تبْ، تٛا٘بيي عمُ ػبِه دس فٟٓ حمبيمي اػت وٝ ؿشيعت ثش اٚ عشهٝ ٔي

ٗ     ٞب ٚ تزوش ثٝ تٛا٘بيي سػذ وٝ ٘مؾ ؿشيعت، صدٚدٖ حزبة ٘ظش ٔي سٚػات واٝ    ٞبي عماُ آدٔاي اػات  اصايا

دس ٔٛاًٗ  اػتبد حىيٕيوٝ ٔٛسد اػتٙبد « دفبئٗ اِعمَٛ ِيخيشٚا ِٟٓ»دس ؿشح فمشٜ ٘ٛسا٘ي  الجالغِ ًْجؿبسحبٖ 

لما »٘ٛيؼذ:  ٔي اِحذيذ ٔعتضِي اثي اثٗ  ثشاي ٔخبَ ا٘ذ وشدٜٔختّف اػت، ثش ٘مؾ تٙجيٟي ٚ اسؿبدي ا٘جيب تأويذ 

کانت المعسفة به تعالي وادلة التوحيد والعدل مسکوشة في العقول ازسل سبحانه االنبياء او بعضهم ليؤکدوا ذلک   

اِعّْٛ اِىبٔٙٝ في »دفبئٗ اِعمَٛ سا  ٔزّؼي(  عالٔٝ 115، ف1 ، د1377اِحذيذ، اثي )اثٗ« المسکوش في العقول

چيضٞابيي واٝ ٔاذفٖٛ ٚ ٔشواٛص دس     »آٖ سا ثٝ  ٘ٛاة الٞيزيدا٘ذ ٚ  ( ٔي5، ف1 ، د1366)ٔزّؼي، « اِعمَٛ

٘ياض دس ؿاشح    آّٔيوٙذ   تفؼيش ٔي( 20ب، فت يث )٘ٛاة الٞيزي،« عمَٛ اػت اص الشاس ثٝ عجٛديت ٚ ٚحذا٘يت

فبيذٜ چٟبسْ دس اسػبَ ا٘جيب آٖ اػت وٝ ظبٞش ٚ سٚؿٗ ٌشدا٘ٙذ داليُ عمّياٝ سا واٝ داَ   »٘ٛيؼذ:  ايٗ فمشٜ ٔي

اػت ثش ٚرٛد خذاي تعبِي ٚ ٚحذا٘يت ٚي ٚ كفبت وٕبَ ٚي ٚ افعبَ ٚي ٚ غيش رِه ٚ ايٗ دالياُ دس ٕٞاٝ   

 ( 177، ف1355)آّٔي، « سػٙذ يٝ ثذاٖ ٔيعمَٛ ٔزجَٛ اػت ٚ ثٝ ا٘ذن اؿبست ٚ تٙج

ٛإ٘ٙذػبص يٕياػتبد حىبٖ يوٝ ٔتٛرٝ ث يٍشياؿىبَ د  يآٖ ثب ثشخا  يؿٛد، عذْ ػبصٌبس ٔي عمُ يدس ٔٛهٛا ت

٘اذ      يا ه ثش ايٕ٘ٛ٘ٝ ثضسٌبٖ ٔىتت تفىثشاي بٖ اػت  يىيتفى ٞبي ديذٌبٜٚ  ئجب٘ ٗ ثبٚس٘اذ واٝ ٔعشفات، كاٙع خذٚا
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 هکا  يفک المعسفة صنع اهلل و ليس لعبکادة  »ٔب٘ع اص آٖ:  يٚ ٘ٝ ٔعبك ا٘ذ ٔعشفتاػت ٚ ٘ٝ عجبدات ػجت حلَٛ  ػجحبٖ

ٗ ػخٗ يثٙبثشا  (144، ف1382، ي)ٔٛػٛ« ... فال العبادات علة أو معدة لحصول المعسفة وال المعاصي مانعهابداًصنع 

ِٛ لبعذتبً يمياص ػّٛن ٔتـشعب٘ٝ تبْ ٚ ٘مؾ آٖ دس ٚكَٛ ثٝ ٔعشفت حم  ؛ؼتي٘ يػخٗ ٔمج

وٙذ، عذْ تٙبػت آٖ ثب ٔجب٘ي  ٞبيي وٝ دس ًشح ديذٌبٜ عمُ خٛدثٙيبد ديٙي خٛدٕ٘بيي ٔي اص رّٕٝ ٘مق  2

 يخابسر اػت  تفىيىيبٖ اص ػٛيي عماُ سا دس عّاْٛ اِٟاي، ٘اٛسي     « حميمت عمُ»ٔىتت تفىيه دس ٔٛهٛا 

( 38فق، 1415دا٘ٙذ )ّٔىي ٔيب٘زي،  ا٘ؼبٖ ٔي( ٚ حميمتي ٔزشد ٚ ثيشٖٚ اص رات 141، ف1394اكفٟب٘ي، )

فبلذ ؿاعٛس، عماُ،    راتبًٚسص٘ذ ٚ آٖ سا حميمتي ظّٕب٘ي وٝ  ٚ اص ػٛي ديٍش ثش عذْ تزشد ٘فغ ا٘ؼب٘ي تأويذ ٔي

فهي )نفس االنساني(... مظلم الرات حکاد  بکا.... فهکي مک      »ؿٙبػٙذ:  عّٓ، فٟٓ، لذست ٚ لٜٛ ٚ اػتعذاد ٔي

ٚ  101، ف1394)اكافٟب٘ي،  « ز الشعوز والحياة والعقل والعلم والفهم والقدزه والقکوه حيث ذاتها ليست عي  نو

سٚد،  ؿٕبس ٔاي  وٝ ٘خؼتيٗ ٔٙبدي ٔىتت تفىيه دس دٚساٖ ٔعبكش ثٝ ٔشحْٛ اكفٟب٘ي(  ثٙبثشايٗ اص ٔٙظش 102

ي ا ستجٝداسي دس تٟٙب عيٗ عّٓ ٚ حيبت ٚ عمُ ٘يؼت؛ ثّىٝ دس ٘بتٛا٘ي ٚ ٘ب ٘فغ ا٘ؼب٘ي دس ٔشتجٝ رات خٛيؾ ٘ٝ

٘يض ثب پازيشؽ ٕٞايٗ    اػتبد ٔحٕذسهب حىيٕيثٟشٜ اػت   حتي اص لذست ٚ لٜٛ ٚ اػتعذاد فٟٓ ٘يض ثي اػت وٝ

ثٙذي عمُ ثش ٔجٙبي ٘ظبْ فىشي فّؼفي، دس  حميمت ٚ ٔبٞيت ٚ تمؼيٓ»وٙذ وٝ  ٔجٙب ٚ عذْ رشح آٖ تأويذ ٔي

 ( 137ٚ138، ف1388)حىيٕي، « ديذٌبٜ تفىيىيبٖ ٔٛسد پزيشؽ ٘يؼت

تٙبػت ثب ٔجب٘ي ٔىتات   ثٙبثشايٗ ػخٗ اص أذاد عمُ ثٝ تٛػي ٚحي ٚ تمٛيت ٚ تزٟيض آٖ ػخٙي ِاٛ ٚ ثي

تفىيه اػت  اٌش ٘فغ ا٘ؼب٘ي حميمتي ٔبدي، ٔظّٓ ٚ فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ دسن ٚ ؿعٛس ٚ حتي اػتعذاد فٟٓ اػات،  

بثيٓ؟ ًجيعي اػت وٝ ػخٗ ثش ػش اؽ ثـت چٝ چيضي سا ثٙبػت تمٛيت وٙيٓ ٚ ثب ثبصٚاٖ پش تٛاٖ ٚحي ثٝ يبسي

وٙذ  اٌش  لٜٛ ٔذسوٝ اػت؛ يعٙي ػخٗ دسثبسٜ خلٛكيتي اػت وٝ آدٔي ثٝ ٚاػٌٝ آٖ اػتعذاد فٟٕيذٖ پيذا ٔي

ي ػخٗ ثٍٛيذ أشي پزيشفتٙي اػت؛ چٖٛ اٚ ٘فاغ ا٘ؼاب٘ي سا ٔزاشد    ا لٜٛفيّؼٛف اص تمٛيت ٚ تزٟيض چٙيٗ 

(؛ ثاذيٗ ٔعٙاب واٝ    629، ف2 دق، 1417)كاذسإِتأِٟيٗ،  « ُوُ ٔزشد عبلا »دا٘ذ ٚ ثش ايٗ ثبٚس اػت وٝ  ٔي

ٚ ٞآ دس ٔمابْ فعاُ     راتبًٌب٘ٝ رٛٞش اػت ٚ ٞٓ  فيّؼٛف، عالٜٚ ثش پزيشؽ عمُ ٔفبسق وٝ يىي اص الؼبْ پٙذ

ٌٛيذ وٝ وبسؽ ادسان وّيبت اػت ٚ  ي دس دسٖٚ آدٔي ػخٗ ٔيا لٜٛٔزشد ٚ ٔؼتمُ اص ٘فغ ٚ ثذٖ اػت، اص 

تٛا٘ذ ؿذت ٚ هعف پيذا وشدٜ، ٔشاتت چٟبسٌب٘ٝ سا وٝ دس ادأٝ ثذاٟ٘ب اؿبسٜ خٛاٞيٓ واشد تزشثاٝ وٙاذ؛ أاب      ٔي

وٙذ؛ پغ ػاخٗ اص تمٛيات ٚ استمابي     ي سا ا٘ىبس ٔيا لٜٛٚرٛد چٙيٗ  عتبًيًجٔىتت تفىيه ثب ٘في تزشد ٘فغ، 

 ص تمٛيت چيضي اػت وٝ ٚرٛد خبسري ٘ذاسد آٖ، ػخٗ ا

ٓ  ػابصٚوبس ٗ ييآٟ٘ب سا دس تج يمت عمُ ٚ ٘فغ ا٘ؼب٘يبٖ دسثبسٜ حميىيظٜ تفىيذٌبٜ ٚياػت وٝ د ٌفتٙي دچابس   ،فٟا

 يا٘ؼاب٘  يپبػخ دٞٙذ وٝ چٍٛ٘ٝ ٘فغ ٔابد  ثٙيبديٗٗ پشػؾ يذ ثٝ ايثب آٟ٘ب ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝوشدٜ اػت   يرذ يٞب چبِؾ

 ؛(146، ف1382 ،ي)ٔٛػٛ وٙذ؟ ٔي بفتيش ٔؼب٘خ ثب ٘فغ اػت، دسئزشد ٚ غ يٝ أش٘ٛس عّٓ ٚ ٔعشفت سا و
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سٚد   ؿٕبس ٔاي    ٔؼئّٝ ٔبٞيت عمُ خٛدثٙيبد ديٙي اص ديٍش اثٟبٔبت ٔٛرٛد دس ًشح ٚ ؿشح ايٗ ديذٌبٜ ث3ٝ

فيّؼٛفبٖ ٔؼّٕبٖ عمُ ثٝ ٔعٙبي لٜٛ ٔذسوٝ ا٘ؼب٘ي سا ثٝ دٚ لؼٓ عمُ ٘ظشي ٚ عمُ عّٕاي تمؼايٓ واشدٜ،    

ي، عمُ ثبِّٕىٝ، عمُ ثبِفعُ ٚ دا٘ٙذ ٚ ثشاي آٖ چٟبس دسرٝ عمُ ٞيٛال٘ وبسوشد عمُ ٘ظشي سا ادسان وّيبت ٔي

(  ثٙابثشايٗ ٔبٞيات عماُ فّؼافي ثاب ادسان      329ٚ330، ف3 ق، د1425)كذسإِتأِٟيٗ،  ا٘ذ لبئُعمُ ٔؼتفبد 

ثبيذ پبػخ دٞٙذ وٝ ٘مٌٝ آغبص تىٖٛ عماُ   اػتبد ٔحٕذسهب حىيٕيٌيشد  حبَ  ٘خؼتيٗ ٔعمَٛ وّي ؿىُ ٔي

ٕٔىٗ اػت پبػخ دادٜ ؿٛد واٝ ٘مٌاٝ    آٖ چٝ صٔب٘ي اػت؟ خٛدثٙيبد ديٙي وزبػت ٚ تبسيخ دليك ا٘عمبد ٌ٘فٝ

ٌـاب   أب ايٗ پبػخ ساٜ ٞبي عمُ اثتذايي اػت؛ آغبص، ٔمبسٖ ثب هٕيٕٝ ؿذٖ ٘خؼتيٗ ٔعشفت ٚحيب٘ي ثٝ دا٘ؼتٝ

 ٔؼتمالً؛ يعٙي اسؿبد ثٝ احىبٔي ٞؼتٙذ وٝ عمُ، ا٘ذ عمُ٘يؼت؛ صيشا ثؼيبسي اص ٔعبسف ٚحيب٘ي اسؿبد ثٝ حىٓ 

 اص ٘خؼتيٗ آٔٛصٜ پيبٔجش خذا ًبسق ٔحبسثيؿٛد  ثشاي ٔخبَ آ٘چٝ  ٝ ؿذٖ ٚحي ثذاٟ٘ب ٘بئُ ٔيٚ ثذٖٚ هٕيٕ

ٗ « اِٙبع لِٛاٛا ال اِاٝ اال ات تفّحاٛا    ٟبيا»فشٔٛد:  وٙذ وٝ ٔي ٘مُ ٔي ( 56، ف1 دق، 1379ؿٟشآؿاٛة،   )اثا

اِاف،  1391حىيٕاي،  ) داسدخٛد تٛاٖ لجَٛ ٚ ادساواؾ سا   خٛدي ، عمُ ثٝاػتبد حىيٕيٕٞبٖ اػت وٝ ثٝ تعجيش 

(  ثٙبثشايٗ عمُ خٛدثٙيبد ديٙي حذٚد ٚ حاٛس ٔـخلي ٘ذاسد ٚ ثٝ ِحابٍ ٔابٞٛي دس كاٛست ٚراٛد، دس     57ف

 ي اص اثٟبْ آسٔيذٜ اػت؛ا ٞبِٝ

٘بدسػات ٚ ثاش    ييدٞذ، ادعب ٔي ثٝ عمُ، آٖ سا دس ٔذاس ٘بٔحذٚد لشاس يب٘يٓ ٚحيٕٝ ؿذٖ تعبِيٗ ادعب وٝ هٕي  ا4

 يت سا واٝ راتا  ي، ٔحاذٚد يٕٝ ؿاذٖ ٚحا  يثب هٕ يحت ياػت  عمُ ا٘ؼب٘ ئشثٛى ثٝ عمُ ثـش يٞب ٚالعيتخالف 

ػت اص دػت ٟي ٚ دس سأع ٕٞٝ آٟ٘ب خبتٓعمَٛ ا٘ج يدٞذ  حت ٕ٘ي ٚا ت ٚ يا وٝ خٛد ٔتلُ ثٝ خضا٘ٝ غ بياال٘ج يبي ِا

ٟ يٚح ٟيسٚػت وٝ دس پٗ ي؛ اصاي اػتـيا٘ذٚدٔحذ دػتخٛؽض ي٘ ،ا٘ذ يِا ػاجحب٘ه ٔاب   : »ا٘اذ  داؿتٝعشهٝ  يـٍبٜ ِا

ٖ يا سا دس اخت ي، ٔعبسفيب٘يٓ ٚحيٙىٝ تعبِيدس ا  (132، ف4 دق، 1405رٕٟٛس،  اثي )اثٗ «عشفٙبن حك ٔعشفته  بس ا٘ؼاب

ٚسٚد دس ٔاذاس ٘بٔحاذٚد    يٗ ثٝ ٔعٙاب يؼت؛ أب اي٘ يبفت آٖ عبرض اػت ؿىياص دس يذ وٝ عمُ ٔؼتمُ اص ٚحٌ٘زاس ٔي

ش رات يا ٘ظ ييٞاب  حٛصٜٔشدْ سا اص تفىش دس  بٔجش اعظٓيٗ ٚ اص رّٕٝ پيضسٌبٖ داػت وٝ ث دِيُٗ يؼت  ثٝ ٕٞيفٟٓ ٘

، 1 دق، 1410فاشاع،   اثي« )قَدِزَه تَقْدِزُوا لَ ْ فَإِنَّکمِ اللَّهِ فِي تَفَکسُوا وَلَا اللَّهِ خَلْقِ فِي تَفَکسُوا»: فشٔبيذ ، ٔيوشدٜ يخذا ٟ٘

عبرض اػات؛ اص عاذد سوعابت     ـبٖمتياػت وٝ عمُ اص فٟٓ حم يٙيؿذٜ د ٞبي عشهٝ اص آٔٛصٜ يعيف ٚػيً(  250ف

ٛاثا يٕ٘بص ٌشفتٝ تب ٔعبد رؼٕب٘ ٍاش  يبٖ ديا ثاٝ ث  عابرض ثاٛدٜ اػات    ؿبٖ  ياص دسن چٍٍٛ٘ يثٛعّچٖٛ  يوٝ عمَٛ ٘

 ػت:سٚ ثٙيبديٗ سٚثٝثب دٚ اؿىبَ  يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ ي٘بٔحذٚد اٍ٘بس

ت اػت؛ پاغ  يؿئٛ٘ؾ ٌشفتبس ٔحذٚد يدس تٕبٔ ،اػت ج وٝ ٕٔىٗيت ٔٛرٛد ٕٔىٗ اص آٖ حي٘خؼت آ٘ىٝ ٔبٞ

ٖٛا ٘ٛعيا٘ؼبٖ ٘ ٛاا ٕٔىٙبت يض ثٝ عٙ دس  راتابً ٚ  عتابً يًجبت ٚ اص رّٕٝ تعمُ ٚ فٟٓ، يؿئٖٛ ٚ حبالت ح يدس تٕبٔ ،اص ا٘

ِٚي٘ذاسد  ا ييثٝ سٞب يش اػت ٚ سٞايت اػيچٍٙبَ ٔحذٚد ؿابُٔ ٕٞاٝ    يعٙا ياػاتخٙب ٘اذاسد؛    يٗ اػبست، ٔشتجٝ داسد؛ 

ِٚيا٘ج يحت يك ا٘ؼب٘يبدٔل  ؛ؿٛد ٔي ضيب ٘يب ٚ ا
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آ٘چاٝ   يياص ػٛ يعٙيؿٛد؛  ٔي ضي٘ ؿذٜ اص رب٘ت ٔعلٛٔبٖ ٔحذٚديت، ؿبُٔ عّْٛ ٚ ٔعبسف عشهٍٝش آ٘ىٝ يد

ٚات ٔمذػٝ ثٝ ثـش عشهٝ ؿذٜ اػات  سا ح آٖ، ٕٞاٝ آ٘چاٝ   يچاٝ اكاُ ٔعابسف ٚ چاٝ ؿاشح ٚ تٛها       ،اص رب٘ت آٖ ر

ٕأيش؛ ؿبٞذؽ خٌبة ؼتيدا٘ؼتٙذ، ٘ ٔي عّآ   ْا ٙٝيػا اػت وٝ فشٔاٛد: ٕٞب٘اب دس    يبد ٘خعيص ثٗ وٕيُثٝ  ٗئٙؤِا

ٚا٘ ٍش حبثت اػت واٝ ٕٞاٝ   يد ياص ػٛ  (90، ف1 دق، 1410، يبثٓ )حمفي ٕ٘ي ؾيؼتٝ ثشاياػت وٝ حبٔالٖ ؿب يفشا

ٖٛا ادعاب واشد تٕابْ      ٕ٘ي وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ؛ذٜ اػتيثٝ دػت ٔب ٘شػ ٖبٔعلٛٔ يؿذٜ اص ػٛ يبٖٔعبسف ث آ٘چاٝ دس  تا

ٚا ٛأع س ٖٛا حذيميفش يير ف يا بس ٔبػت، اص آٖ ٔعلْٛ ثبؿذ ٚ دػات تٌابَٚ رعاُ ٚ تحش   يشٜ دس اختيج ٚ ػيٗ ثٝ عٙ

ذ ثش ٘فيدأب٘ؾ سا ٘ ٛٞا ٖٚا اػت يا يبِٛدٜ ثبؿذ وٝ ؿ  ٗ ادعب فشا

ٚا    ي،داؿاتٙ  ثٙيبد ديٙي، ادعبيي ؿيشيٗ ٚ دٚػتعمُ خٛد يـيا٘ذ ٘بٔحذٚد يادعب ثٙبثشايٗ بت يا لعأاب ثاش خاالف 

 اػت  ئٛرٛد دس ػبخت ثـش

 يريگ جوينت

ٖٚا واٝ دس ا  يٞب يٞب ٚ وبػت هعف ياػت داسا يذٌبٞيد يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ ٗ ٔمبِاٝ ثاٝ چٟابس ٔاٛسد اص آٟ٘اب      يا فشا

ٛإ٘ٙذػبصيٗ ديٓ  ٘خؼت آ٘ىٝ ايپشداخت ٛإ٘ٙذػابص  يا أاب دس ث  ،داسدي تأوياذ  عمُ تٛػي ٚحا  يذٌبٜ ثش ت  يبٖ ٘حاٜٛ ت

ٖٛا اػت  دٚٔ ٚاسد ثش دي٘بت تضْا ثٝ ٔجاب٘  يٙيبد ديذٌبٜ عمُ خٛدثٙيٗ اؿىبَ  مات  يه دسثابسٜ حم يا ٔىتات تفى  يعذْ ِا

ٖ  ٞايچ  ي وٝ ثٝا ٌٛ٘ٝ ثٝ ؛وشد ٚرٛ رؼت يٙيبد ديعمُ خٛدثٙ يتيٞٛ يذ دس ػشدسٌٕيعمُ اػت  هعف ػْٛ سا ثب ٛا  عٙا

ٖٛا ٘مٌٝ آغبص ٕ٘ي حشوات   يٙيبد ديوٝ عمُ خٛدثٙٗ ادعبػت يا يآٖ دس ٘ظش ٌشفت ٚ هعف چٟبسْ دس ػؼت يثشا يت

اٌش دػاتبٖ   يؼت؛ حتي٘ يضياػت ٚ اص آٖ ٌش يعمُ ثـش يت، راتيوٝ ٔحذٚدوٙذ؛ چشا ٔي دس ٔذاس ٘بٔحذٚد سا تزشثٝ

ٛا٘ يٍش ٚحيبسي  ٓ يسا ثٝ أذادؽ فشاخ
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