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اوحاؾ هٙهكی ،به جب٠ ٟالهه ٘با٘بایی ،ؾق باب اِالث وشىؾ يٝك ؼاِی قا بیاو
و ال آو ؾ٨ا ٞکكؾه اوث .يیم وی جؤهالجی جاقیؽی ؾقباقۀ ٌکلگیكی هىئله و
اوحؿالل اِلی ِؿقا به ي ٟ٩آو ؾاٌحه اوث .ؾق ایى ه٭اله ،به وه هٙلب پكؾاؼحه
ؼىاهؿ ٌؿ :يؽىث با هٙكضکكؾو بكؼی ٌىاهؿ جاقیؽی ،ؾق جؤهالت جاقیؽی
هٙهكی هؿا٬ه هیکًین .وپه٘ ،كض هىئلۀ اِالث وشىؾ ال يٝك هٙهكی قا بیاو،
و جمایم آو با ٘كض هىئله ال يٝك ِؿقا قا يٍاو ؼىاهین ؾاؾ .ؾق پایاو ،اوحؿالل
اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ به ج٭كیك هٙهكی بیاو هیٌىؾ و يٍاو هیؾهین که ایى
اوحؿالل هبحًی بك ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز اوث.
کلیذواژهها :هاهیث ،وشىؾ ،اِالث وشىؾ ،هالِؿقا.
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همذهه

هیکًؿ .وی بكای ایى هىئله جاقیؽچهای يیم ـکك هیکًؿ .ؾق ایى ه٭اله ّ٬ؿ بك
ایى اوث که ؾیؿگاه هٙهكی قاش ٟبه ایى هىئله بكقوی ٌىؾ .ؾق بؽً يؽىث،
وه بیًً جاقیؽی ههن هٙهكی هٙكض هیٌىؾ که چًیى اوث٘ :كض هىئلۀ
اِالث وشىؾ ال هباظد هحکلماو هحؤذك بىؾه اوث< هیكؾاهاؾ و ِؿقا يؽىحیى
کىايی بىؾهايؿ که هىئله قا ِكاظحا هٙكض کكؾهايؿ< اوحؿالل اِلی ِؿقا ؾق
اضفار ،الػىاهذ الربىبیة و هػاػر هًٙب ٫اوث بك اوحؿالل پًصن وبمواقی ؾق
هًظىهه .يیم ٌىاهؿی جاقیؽی ٠كٔه هیٌىؾ که به جؿ٬ی ٫ایى جؤهالت جاقیؽی
کمک ؼىاهؿ کكؾ .ؾق بؽً ؾوم ،هىئلۀ اِالث وشىؾ ال هًٝك هٙهكی قا بیاو
ؼىاهین کكؾ :هىئلۀ َؾ َوقاو هىشىؾیث بیى وشىؾ و هاهیث .ایى بیاو گكچه هٙاب٫
با يٝك ٠الهه ٘با٘بایی ؾق اصىل فلطفه اوث ،اها اوحؿالل هیٌىؾ که اؼحال٦
ههمی با ٘كض هىئله ال هًٝك ِؿقا ؾاقؾ .يیم بكؼی ه٩كؤات پًهاو هىئلۀ
َؾ َوقاو ،هايًؿ جًاٜك کركت ـهى و کركت ؼاقز و ج٭ىین همۀ ه٩اهین به ه٩اهین
هاهىی و وشىؾی قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ .ؾق بؽً وىم ،ج٭كیك هٙهكی ال اوحؿالل
اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ بیاو هیٌىؾ .اوحؿالل ؼىاهؿ ٌؿ که ایى ج٭كیك
هبحًی اوث بك ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز.
 .3بیًؼهای جاسیخی

بكؼال ٦هحىهای کالویک ؾق باب اِالث وشىؾ 1،يٝیك هحىهای ِؿقا ،آ٬ا٠لی
هؿقن ،ظاشی وبمواقی و ٠الهه ٘با٘بایی ،ج٭كیك هٙهكی ال ایى هىئله با
ه٭ؿههای جاقیؽی ٌكو ٞهیٌىؾ .ایى ه٭ؿهه ،گكچه ،ؾق ٜاهك ،ه٭ؿههای بكای
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بیاو هىئله اوث ،اها ،ؾق وا ،ٟ٬پژوهٍی اوث که ایٍاو ؾق جاقیػ ٨لى٩ه
جاقیؽی ،جمییًی يیىحًؿ ،بلکه ؾق ٨هن و وكيىٌث هىئله ؾؼالث ؾاقيؿ ٕآثار،
 .ٔ68-66/2ؾق ایى بؽً با بیاو ههنجكیى ؾیؿگاههای ایٍاو ؾق باب جاقیػ
هىئلۀ اِالث وشىؾ ،هیکىٌین بكؼی ٌىاهؿ بیٍحك جاقیؽی قا بكقوی کًین جا
قاهی باٌؿ بكای پیٍبكؾ و جؿ٬ی ٫ؾیؿگاه ایٍاو ؾق باب جاقیػ ایى هىئله.
٘ب ٫يٝك هٙهكی ؾق باب جاقیؽچۀ ٌکلگیكی هىئلۀ اِالث وشىؾ ،ایى هىئله
ؾو قیٍه جاقیؽی ؾاٌحه اوث :بعدهای هحکلماو ،و وؽًاو ٠ك٨ا .جىٔیط ایٍاو
ؾقباقۀ يعىۀ هىاهمث هحکلماو چًیى اوث که ؾق بكؼی هىٔى٠ات که هعل
بعد ٨الو٩ه بىؾه اوث ،هحکلماو اٌکاالت ،هىائل و ؾیؿگاههایی هٙكض
کكؾهايؿ .گكچه ٨الو٩ه ایى اٌکاالت و ؾیؿگاهها قا يپفیك٨حهايؿ ،اها قاهی گٍىؾه
اوث بكای هٙكضکكؾو هىائل شؿیؿ ؾق هیاو ٨الو٩ه ٕآثار .ٔ62-64/2 ،جؤذیك
٠ك٨ا يیم ال ٘كی ٫هٙكضکكؾو و گىحكي يٝكیۀ وظؿت وشىؾ په ال ابى٠كبی و
ٌاگكؾاو او بىؾه اوث.
ؾقباقۀ جؤذیك ٠ك٨ا بك ٨لى٩ۀ ِؿقا به ٘ىق ٠ام و بك هىئله اِالث وشىؾ به ٘ىق
ؼاَ پژوهًهای بىیاقی ايصام ٌؿه اوث که ؾق ایًصا ّ٬ؿ گماقي ،بكقوی
و اقلیابی آيها قا يؿاقم .اها ؾقباقۀ چگىيگی جؤذیك هحکلماو ؾق ٌکلگیكی هىئلۀ
اِالث وشىؾ ؾق ٨لى٩ۀ ِؿقا کمحك وؽى گ٩حه ٌؿه اوث .هٙهكی يیم ،بیً ال
ایى ؾقباقۀ جؤذیك هحکلماو و شمئیات ي٭ًهایی که ؾق ٌکلگیكی هىئلۀ اِالث
وشىؾ بالی کكؾهايؿ ،وؽى يگ٩حه اوث .البحه ،با بكقویهای جاقیؽیای که ؾق
والهای اؼیك ؾق باب جاقیػ ٌاقظاو و هحکلماو په ال ابىویًا ايصام ٌؿه
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اوثٌ ،ىاهؿ ٬ىی بكای ِائببىؾو يٝك هٙهكی هیجىاو یا٨ث .ؾق اؾاهه بك
په ال ابىویًا ،ؾق بیى ٌاقظاو و هحکلماو هحؤذك ال ٨لى٩ۀ وی اؼحال٦يٝكی
ٌکل گك٨حه اوث بك وك ایى هىئله که آیا وشىؾ ؾق ؼاقز ،هحمایم ال ـات اوث
یا يه .هحکلماو اٌ١كی ،يٝیك ٨ؽكالؿیى قالی ،هن ال ایى جمایم ؼاقشی ؾ٨اٞ

کكؾهايؿ و هن ،چًیى ٬ىلی قا به ابىویًا يىبث ؾاؾهايؿ 2.ؾق ه٭ابل ،ا٨كاؾی يٝیك
ؼیام ٕؼیام ٔ0781 ،و وهكوقؾی ٕوهكوقؾی-64/9 ،764-747/0 :0732 ،
 ٔ39اوحؿالل کكؾهايؿ که ٬ىل به جمایم ؼاقشی وشىؾ ال ـات يٝكی ياوالگاق
اوث .وهكوقؾی چًیى ٬ىلی قا به جاب١او هٍائیاو يىبث هیؾهؿ .ؼىاشه
يّیكالؿیى ٘ىوی ،ؾق ه٭ابل٬ ،ىل به جمایم ـهًی قا به ابىویًا يىبث هیؾهؿ و
ال ایى ج٩ىیك ؾق ه٭ابل ج٩اویك ؾیگك ابىویًا ؾ٨ا ٞهیکًؿ.

3

هحؤذك ال ایى اؼحال٨ات ٌکلگك٨حه ؾق ؾوقۀ هح٭ؿم ؾق هباظرات هیاو ٨یلىى٨او و
هحکلماو هحؤذك ال ابىویًا ،ایى هىئله بهِكاظث هعل جىشه و بعد واٟ٬
هی ٌىؾ که :آیا وشىؾ به ظمل هىهى بك چیمی ٬ابل ظمل اوث؟ هٍؽّا،
هحکلماو ٬كوهای  3جا  01هصكی ؾق هباظد کالهی ؼىؾ به ایى هىئله
پكؾاؼحهايؿ .آيچًاو که هٍهىق اوث ،ال هًٝك بىیاقی ال ایى هح٩کكاو ،وشىؾ به
ظمل هىهى ٨٭ٗ بك واشبالىشىؾ ٬ابل ظمل اوث .ؾق ٬كو یالؾهن هیكؾاهاؾ
اوحؿالل هی کًؿ که وشىؾ به ظمل هىهى بك هیچ چیمی ٬ابل ظمل يیىث ،چه
آو چیم واشب باٌؿ و چه همکىٕ 4هیكؾاهاؾ .ٔ02-2 :0720 ،ؾق ه٭ابل ایى يٝك
ّ
اکیؿ هیكؾاهاؾ ،يٝك اکیؿ ٌاگكؾ وی ِؿقا ٌکل هیگیكؾ که وشىؾ به ظمل هىهى

يهجًها بك واشبالىشىؾ بلکه بك اهىق ٤یكواشب يیم ٬ابل ظمل اوثِ .ؿقا بؽً
ههمی ال ٨لى٩ۀ ؼىؾ قا به اوحؿالل به ي ٟ٩ایى يٝك و بكقوی اٌکاالجی که ؾق
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وًث ٠لیه ایى يٝك واقؾ ٌؿه و پاوػ به آيها اؼحّاَ هیؾهؿ .جاب١او ظکمث
چًیى جىٔیط هؽحّك جاقیؽی جا ظؿی قوٌى هیکًؿ که ي٭ً هحکلماو،
ؼّىِا هحکلماو اٌ١كی ؾق ٌکلگیكی هىئله اِالث وشىؾ جا چه ايؿاله ههن
بىؾه اوث.
په ال بیاو قیٍههای هىئلۀ اِالث وشىؾ ،هٙهكی اٜهاق هیکًؿ که بیاو
ِكیط هىئلۀ اِالث وشىؾ اول باق به ؾوث هیكؾاهاؾ و ِؿقا ايصام ٌؿه اوث
ٕآثار .ٔ64/2 ،بیاو هىئلۀ اِالث وشىؾ ؾق بؽً ب١ؿی بعد و بكقوی
هیٌىؾ< اها ٠صالحا ،ال يٝك هٙهكی بیاو هىئلۀ اِالث وشىؾ بهاؼحّاق چًیى
اوث :ال بیى وشىؾ و هاهیث کؿام یک اِیل اوث و کؿام یک ا٠حباقی؟ یً١ی
هىئله بك وك َؾ َوقاو اِالث بیى وشىؾ و هاهیث اوث ٕآثار .ٔ80/2 ،ظال،
پكوً جاقیؽی ایى اوث که :بك اوان کؿام ٌاهؿ چًیى هىئلهای به ؾوث
هیكؾاهاؾ و ِؿقا هٙكض ٌؿه اوث؟ به ٠باقت ؾیگك ،هیكؾاهاؾ و ِؿقا ؾق کؿام
هحى هىئلهای بؿیى بیاو هٙكض کكؾهايؿ؟
ابحؿا ؾقباقۀ هیكؾاهاؾ< هٙهكی جّكیعی يؿاقؾ که هیكؾاهاؾ ؾق کؿام هحى چًیى
هىئلهای قا ِىقتبًؿی کكؾه اوث .اها به يٝك هیقوؿ جًها هحى هًىىب به
هیكؾاهاؾ که ٜك٨یث چًیى ايحىابی قا ؾاقؾ ،قوالۀ هفهىم الىجىد باٌؿ .ایى قواله
ؾق کلمات المذممیى ٕهصمى٠ه هئل٩او ٔ0419 ،جعث ً٠ىاو رضالة فی هفهىم
الىجىد ،يیم ؾق شلؿ يؽىث هصمى٠ۀ هًّ٩ات هیكؾاهاؾ ٕهیكؾاهاؾٔ0780 ،
جعث ً٠ىاو فی هفهىم الىجىد والماهیة و اؼیكا ؾق هصلؿ هىح٭لی ٕهیكؾاهاؾ،
 ٔ0722جعث ً٠ىاو جذمیك هفهىم الىجىد چاپ ٌؿه اوث .ؾق ایى قواله
بهِكاظث ال َؾ َوقاو اهك بیى جع٭ ٫ؼاقشی وشىؾ و هاهیث وؽى گ٩حه ٌؿه و
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بهجّ٩یل به جالیهای ٨اوؿ ٬ىل به جع٭ ٫ؼاقشی وشىؾ پكؾاؼحه ٌؿه اوث.
ایى اوث که :آیا ایى قواله بهؾقوحی به هیكؾاهاؾ هًىىب ٌؿه اوث؟ ؾالیلی
ا٬اهه ؼىاهن کكؾ که ایى قواله يمیجىايؿ ال آو هیكؾاهاؾ باٌؿ.
دلیل يخسث ،ضعف يسخه :بًا بك ٬ىل هّعط اؼیك ایى قواله ،جًها يىؽۀ
ؼٙی ایى قواله ،که ؾق کحابؽايۀ آوحاو ٬ؿن قٔىی يگهؾاقی هیٌىؾ ،ؾق ٬كو
ؾوالؾهن یا ویمؾهن يىٌحه ٌؿه اوث ٕهیكؾاهاؾِ .ٔ03 :0722 ،عث ٬كو
اوحًىاغ قواله قا ال ؼٗ يىح١لی ٫هحى هیجىاو بهؼىبی جٍؽیُ ؾاؾ .بىیاق
ب١یؿ اوث که چًیى اذك ههمی ال هیكؾاهاؾ ؾق هصمى٠ه ؾوثيىٌحههای ه١اِكاو
و ٌاگكؾاو يمؾیک وی ،يٝیك ویؿ اظمؿ ٠لىی ،هیچگاه اوحًىاغ يٍؿه یا ال آو
یاؾ يٍؿه باٌؿ.
دلیل دوم ،جفاوت يگارش عربی :يگاقي ٠كبی قواله هیچ ٌباهحی به يعىۀ
يگاقي هیكؾاهاؾ ؾق آذاق ؾیگك وی يؿاقؾ .هحى ٠كبی ایى قواله بىیاق واؾه و بهؾوق
ال يعىۀ يگاقي اوحىاق هیكؾاهاؾ اوث .هٍهىق اوث که ِؿقا ،به ؼال٦
هیكؾاهاؾ ،هحىو ٨لى٩ی قا به لباو واؾه هیيىٌحه اوث .ایى وبک واؾهيىیىی ؾق
بیى جاب١او و هؽال٩او ظکمث هح١الیه يیم هحؿاول ٌؿه اوث .واؾگی يگاقي ایى
قواله ؼىايًؿه قا به یاؾ وبک يگاقي ِؿقا و جاب١او و هؽال٩او ظکمث هح١الیه
هیايؿالؾ .ایى ٌباهث و ج٩اوت ،ایى ظؿن قا که ایى قواله ال آو یکی ال
هؽال٩او ظکمث هح١الیه باٌؿ ،به ـهى هحباؾق هیکًؿ.
دلیل سىم ،ياهمخىايی اصطالحی با سایر آثار هیرداهاد :ؾق ایى قواله
اذكی ال اِٙالظات ؼاَ هیكؾاهاؾ ؾق بعد وشىؾ ،يٝیك ج٭كق١٨ ،لیث و
ِیكوقت یا٨ث يمیٌىؾ .ظال آيکه هیكؾاهاؾ به ٘ىق یکًىاؼحی ؾق جمام آذاقی که
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ؾق باب وشىؾ وؽى گ٩حه يٝك ؼىیً ؾق باب وشىؾ قا با کمک ایى اِٙالظات
هیكؾاهاؾ .ٔ091-008/0 :0780 ،بىیاق ب١یؿ ،و بلکه ياهمکى ،اوث که ٨یلىى٨ی
با ظىاویثهای هیكؾاهاؾ چًیى ج٥ییكی ؾق اِٙالظات ٨لى٩ی ؼىؾ قوا بؿاقؾ.
دلیل چهارم ،ياهمخىايی هححىایی با سایر آثار هیرداهاد :هیكؾاهاؾ ؾق همۀ
آذاقی که ؾق باب وشىؾ وؽى گ٩حه ،هؿ٠ی اوث که وشىؾ چیمی يیىث شم
هىشىؾیث به هً١ای هّؿقی ٕهیكؾاهاؾ <02-2 :0720 ،هیكؾاهاؾ<73 :0763 ،
هیكؾاهاؾ .ٔ091-008/0 :0780 ،ؾق يحیصۀ ایى يٝك وشىؾ يمیجىايؿ به ظمل
هىهى بك چیمی ؾق ؼاقز ظمل ٌىؾ .لیكا هیچ هً١ای هّؿقی به ظمل هىهى
يٝك هیكؾاهاؾ ؾق باب هً١ای
بك چیمی ؾق ؼاقز ظمل يمیٌىؾ .هبحًی بك ایى ّ

وشىؾ ،اِال ایى هىئله هٙكض يمیٌىؾ که بك ٨كْ ایًکه وشىؾ به ظمل هىهى
بك چیمی ؾق ؼاقز ظمل ٌىؾ چه جالیهای ٨اوؿی به ؾيبال ؼىاهؿ ؾاٌث< لیكا
هً١ای وشىؾ به گىيهای اوث که چًیى ظملی هًح٩ی اوث .بًابكایى ،ه١٭ىل
يیىث کىی که چًیى يٝكی ؾق باب وشىؾ ؾاقؾ ،قوالهای هىح٭ل بًىیىؿ و ؾق آو
جالیهای ٨اوؿ ٬ىل به جع٭ ٫وشىؾ قا بكقوی کًؿ.
بًا به ؾالیل یاؾٌؿه ،ال يٝك يگاقيؿۀ ایى وٙىق ،ایى قواله هىلما ال آو
هیكؾاهاؾ يیىث .ظال ،اگك ایى قواله هًعىل باٌؿ ،يمیجىاو ٘كض هىئله َؾ َوقاو
اِالث بیى وشىؾ و هاهیث قا به هیكؾاهاؾ يىبث ؾاؾ .اها ،ؾق ؼّىَ ِؿقا
چٙىق؟ آیا او هىئلۀ َؾ َوقاو قا هٙكض يکكؾه اوث؟
هٙهكی ؾقباقۀ ِؿقا يیم جّكیعی يؿاقؾ که وی ؾق کؿام اذك ال آذاقي هىئله

َؾ َوقاو قا بهِكاظث هٙكض کكؾه اوث .بكقوی ؾق آذاق ِؿقا يیم کمکی يمیکًؿ.
لیكا وی ؾق هیچ هحًی چًیى ِىقتبًؿیای ال هىئله يؿاقؾ .بكای يمىيه وی ؾق
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وه اذكی که بهجّ٩یل ؾق باب اِالث وشىؾ وؽى گ٩حه ،یً١ی اضفار ،الػىاهذ
اػلن -أیضک الله جؼالی بًىعه -أو الىجىص أدك األكیاء بؤو یکىو طا
دمیمة هىجىصة .و ػلیه كىاهض لِؼیة .اللاهض األول ،أو دمیمة
کل كيء هى وجىصه الظی یحغجب به ػلیه آذاعه و أدکاهه .فالىجىص
إطو أدك األكیاء بؤو یکىو طا دمیمة ٕكیغاػی.ٔ6 :3131 ،
الىجىص أدك األكیاء بالحذمك .ألو غیغه به یکىو هحذمما و کائًا في
األػیاو و فی األطهاو؛ فهى الظی به یًال کل طی دك دمیمحه
ٕكیغاػی.ٔ3/3 :3152 ،
لما کايث دمیمة کل كيء هي سوىهیة وجىصه الحي ذبث له،
فالىجىص أولی هى طلک الليء  -بل هى کل كيء  -بؤو یکىو طا
دمیمة ٕكیغاػی.ٔ16-15 :3653 ،

ؾق هیچ کؿام ال ایى ٠باقاتِ ،ؿقا هىئله قا به ٌکل ؾوقاو بیى وشىؾ و
هاهیث هٙكض يمیکًؿ ،بلکه به شای آو هیگىیؿ وشىؾ يىبث به هاهیث اولی و
اظ ٫اوث به هىشىؾیث .اولىیث و اظ٭یث قا به ؾو هً١ا هیجىاو ٨همیؿ :يؽىث
به هً١ای جٕ٩یلی و ؾوم به هً١ای ج١ییًی .هٙاب ٫هً١ای جٕ٩یلی ،هن وشىؾ
هىشىؾ اوث و هن هاهیث هىشىؾ اوث< ولی وشىؾ يىبث به هاهیث ،ؾق
هىشىؾیث ،ج٭ؿم ؾاقؾ .هٙاب ٫هً١ای ج١ییًی٨ ،٭ٗ وشىؾ هىشىؾ اوث و هاهیث
هىشىؾ يیىث .چًاوکه ؾق بؽًهای آجی يیم قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ ،يٝك هٙهكی ؾق
باب هؿ٠ای اِالث وشىؾ با هً١ای ج١ییًی همؽىاو اوث.
ٌایؿ بحىاو بك پایۀ هً١ای ج١ییًی بكای اولىیث ،يى٠ی ؾوقاو اِالث بیى وشىؾ
و هاهیث قا اوحًحاز کكؾ< بؿیى بیاو که هٙاب ٫هً١ای ج١ییًی ،همکى يیىث هن
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هاهیث هىشىؾ باٌؿ و هن وشىؾ .اگك ِعث اوحؿاللهای ِؿقا و وایك جاب١او
هىشىؾیث ،اولی اوث .ؾق يحیصه ،ؾیگك همکى يیىث هاهیث هن هىشىؾ باٌؿ.
يیم ،بًا بك اوحؿاللهای پیٍیًیاو ،يٝیك وهكوقؾی ٕوهكوقؾی-747/0 :0732 ،
 ،ٔ 39-64/9 ،764اگك هاهیث هىشىؾ باٌؿ ،همکى يیىث وشىؾ هن هىشىؾ
باٌؿ 5.بًابكایى ،ؾق يهایث ظؿاکرك یکی ال هاهیث و وشىؾ هیجىايًؿ هىشىؾ باًٌؿ.

اها بایؿ به ؾو يکحه ؾ٬ث کكؾ .يؽىث ایًکه ،ایى هىئلۀ اؼیك ،هماو هىئله

َؾ َوقاو هؿ يٝك هٙهكی يیىث .ؾق ایًصا اؾ٠ا ایى اوث که دذاکثر یکی ال هاهیث
و وشىؾ هیجىايًؿ هىشىؾ باًٌؿ .هًىل ایى ظالث همکى اوث که هیچ کؿام
هىشىؾ يباًٌؿ .بًابكایى٨ ،اِلۀ بیى ایى ؾو هىئلۀ ؾوقاو بك وك شای ؼىؾ با٬ی
هیهايؿ .ؾوم ،و ههنجك ،ایًکه ایى ؾوقاو اؼیك يحیجۀ اوحؿاللهای ظاهیاو و
هؽال٩او ظکمث هح١الیه اوث و يه طرح هطئلهای که ایى ؾو گكوه ال ظکما
ؾقباقۀ آو بعد کكؾه باًٌؿ.
بًابكایى ،اگك هىئلۀ هعل بعد ایى اوث که ;آیا هیجىاو ال هحىهای ِؿقا
٘كض هىئله ؾوقاو اِالث بیى وشىؾ و هاهیث قا بكؾاٌث کكؾ؟ :پاوػ هً٩ی
اوث< ٘ب ٫اوحؿاللهای باالِ ،ؿقا هىئله قا به ایى ٌکل هٙكض يکكؾه اوث.
اها ٌایؿ بحىاو هؿ٠ی ٌؿ که همکى اوث اؼحال٦يٝك ِؿقا و پیٍیًیايً قا با
بیاو هىئلۀ َؾ َوقاو بازضازی کكؾ و هؿ٠ی ٌؿ که هىئلۀ ؾوقاو ،هطئلۀ دورۀ هؼاصر
اوث که ؾق بعدهایی قیٍه ؾاقؾ که ؾق هحىو پیٍیًیاو وشىؾ ؾاٌحه اوث .به يٝك
هیقوؿ هٙهكی با ایى اؾ٠ای اؼیك همؿل باٌؿ و٬حی هیگىیؿ; :هىئلهای که
اآلو  ...بكای ها 6هٙكض اوث  ...به ٌکل ؾوقاو اوثٕ :آثار.ٔ80/2 ،
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جا ایًصا ؾو بیًً جاقیؽی ههن ال هٙهكی ي٭ل و بكقوی ٌؿ :يؽىث ایًکه

هٙهكی ؾق بعد اِالث وشىؾ بؿاو اٌاقه کكؾه اوث هكبىٖ هیٌىؾ به
ههنجكیى اوحؿالل ِؿقا به ي ٟ٩اِالث وشىؾ که ؾق اضفار ٕجًها اوحؿاللٔ،
الػىاهذ الربىبیة ٕاوحؿالل اولٔ و هػاػر ٕاوحؿالل اولٔ بیاو ٌؿه اوث< هماو
اوحؿاللی که ؾق باال هحىهای هكبىٖ به آو ي٭ل ٌؿ .هٙهكی ؾق غرح هًظىهه
هیگىیؿ ایى اوحؿالل اِلی ِؿقا هٙاب ٫اوث با اوحؿالل پًصن هًظىهه .به يٝك
هی قوؿ ایى جٙاب ٫قا وبمواقی هن جؤییؿ کًؿ ،چكاکه وی ؾق ٌكض اوحؿالل اِلی
ِؿقا ؾق ج١لی٭هاي بك اضفار هماو جىٔیعاجی قا بیاو هیکًؿ که ؾق ٌكض
اوحؿالل پًصن هًظىهه بیاو کكؾه اوث ٌٕیكالی .ٔ72-78/0 :0280 ،يیم به يٝك
هیقوؿ ٠مىم جاب١او ظکمث هح١الیه په ال وبمواقی جا ؾوقۀ ه١اِك بك ایى
جٙاب ،٫جىا ٫٨ؾاقيؿ.

8

بیاو واؾۀ اوحؿالل پًصن وبمواقی ؾق غرح هًظىهه ال ایى ٬كاق اوث :هاهیث
به ؼىؾی ؼىؾ ٌایىحگی هىشىؾیث يؿاقؾ .هاهیث به همكاه وشىؾ ایى ٌایىحگی
قا ؾاقؾ .په آيچه به ؼىؾی ؼىؾ ٌایىحگی هىشىؾیث ؾاقؾ وشىؾ اوث يه هاهیث
ٕوبمواقی <086-082 :0786 ،آثار .ٔ046-047/2 ،ایى ؾق ظالی اوث که
اوحؿالل اِلی ِؿقا به بیاو واؾه ال ایى ٬كاق اوث :جكجب آذاق و اظکام بك هك
هاهیحی به واوٙۀ وشىؾ آو هاهیث اوث .په وشىؾ يىبث به هاهیث اولی اوث
ؾق هىشىؾیث ٌٕیكالیٌ <2 :0767 ،یكالیٌ <6/0 :0789 ،یكالی:0280 ،
 .ٔ72-78هىئله ایى اوث که :آیا ایى ؾو اوحؿالل یکی اوث؟
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قیٍۀ ٘كض هىئلۀ اِالث وشىؾ ال یک ٘ك ٦به هحکلماو بكهیگكؾؾ< ؾوم ایًکه
٘كض ِكیط هىئلۀ َؾ َوقاو ال آو هیكؾاهاؾ و هالِؿقا اوث .بیًً وىم جاقیؽی که
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ابحؿا جىشه به ایى يکحه ٔكوقی اوث که ٌبیه اوحؿالل وبمواقی ؾق آذاق ِؿقا
ؾومٔ اوحؿاللی ؾاقؾ که بىیاق ال لعا ٚواؼحاقی ٌبیه اوحؿالل وبمواقی اوث.
بیاو واؾهٌؿۀ اوحؿالل ال ایى ٬كاق اوث :هاهیث به ؼىؾی ؼىؾ ٌایىحگی
هىشىؾیث يؿاقؾ .اگك وشىؾ هن به ؼىؾی ؼىؾ ٌایىحگی هىشىؾیث يؿاٌحه
باٌؿ ،په هیچ هىشىؾی يؽىاهین ؾاٌث .اها هىشىؾی هىث .په وشىؾ به
ؼىؾی ؼىؾ ٌایىحگی هىشىؾیث ؾاقؾ ٌٕیكالیٌ <04-07 :0767 ،یكالی،
 .ٔ20-21 :0766ج٩اوت ایى اوحؿالل و اوحؿالل پًصن وبمواقی ؾق ظكکحی
هًٙ٭ی اوث .ؾق یکی ال ایى ؾو ،اوحؿالل ،به ٌکل ق ٟ٨جالی بیاو ٌؿه و ؾق
ؾیگكی يه .شم ایى ج٩اوت هًٙ٭ی ،هیچ ج٩اوت هعحىایی بیى ه٭ؿهات ایى ؾو
اوحؿالل به چٍن يمیؼىقؾ .بًابكایى ،به يٝك هیقوؿ ال لعا ٚهعحىایی ایى ؾو
اوحؿالل ؾق وا ٟ٬یک اوحؿالل باًٌؿ.
با ایى ه٩كؤات پكوٍی هٙكض ؼىاهؿ ٌؿ :ال ٘ك٨ی ٕبًا بك ؾلیل یاؾٌؿهٔ
اوحؿالل پًصن وبمواقی هٙاب ٫با اوحؿالل چهاقم هػاػر اوث .ال ٘ك ٦ؾیگك
ٕبًا بك يٝك هٙهكیٔ اوحؿالل پًصن وبمواقی هٙاب ٫با اوحؿالل يؽىث هػاػر
ٕاوحؿالل اِلی ِؿقأ اوث .بًابكایى ،بایؿ اوحؿالل يؽىث هػاػر و اوحؿالل
چهاقم هػاػر با هن هٙاب ٫باًٌؿ .اها بىیاق ب١یؿ هیيمایؿ که ٨یلىى٨ی ؾق وٙط
ِؿقا ؾق کحاب ههمی چىو هػاػر چًیى اٌحباه بمقگی کكؾه باٌؿ :ـکك یک
اوحؿالل به ؾو بیاو ؾق ٨اِلۀ چًؿ ِ٩عه ال یک هحى و ایى جل٭ی که ،ؾق وا ،ٟ٬ؾو
اوحؿالل بیاو ٌؿه اوث.
بكای ایًکه چًیى اٌحباهی به ِؿقا يىبث ؾاؾه يٍىؾ ؾو جىٔیط اللم اوث.
يؽىث بایؿ جىٔیط ؾاؾه ٌىؾ که اوحؿالل اِلی ِؿقا ٕاوحؿالل يؽىث
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هػاػرٔ چه هعحىای هح٩اوجی با اوحؿالل چهاقم هػاػر ٕکه هٙاب ٫با اوحؿالل
ظکمث هح١الیه ،يٝیك وبمواقی ،ایى ؾو اوحؿالل یکی ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه اوث.
به ایى ؾلیل که بعد ظأك ؾق باب جاقیػ اِالث وشىؾ اوث ،ؾق اؾاهه ٨٭ٗ به
هىئله ؾوم ؼىاهن پكؾاؼث.

9

ؾیؿین که ِؿقا ؾق هػاػر ؾو اوحؿالل هعل بعد قا ٔمى اوحؿالل يؽىث و
چهاقم بیاو کكؾه اوث .اظمؿ اظىایی ،ال ٌاقظاو و يا٬ؿاو هٍهىق ظکمث
هح١الیه ،ؾق کحاب غرح المػاػر ـیل اوحؿالل يؽىث هػاػر ٕاوحؿالل اِلی
ِؿقأ اٌکالی هٙكض کكؾه اوث که به بعد جاقیؽی ظأك هكبىٖ اوث .وی
هؿ٠ی اوث اوحؿالل يؽىث هػاػر هّاؾقه به هٙلىب اوث< یً١ی ،ه٭ؿهۀ
اوحؿالل ؾ٬ی٭ا بیاو يحیصۀ اوحؿالل اوث .به ٘ىق هٍؽُ ،ایى اؾ٠ا که ;جكجب
آذاق و اظکام بك هك هاهیث به واوٙۀ وشىؾ آو هاهیث اوث :چیمی شم يحیصۀ
اوحؿالل ،یً١ی ;وشىؾ يىبث به هاهیث اولی اوث ؾق هىشىؾیث ،:يیىث
ٕاظىایی .ٔ061/0 :9113 ،بكای بعد ظأك ههن يیىث که اٌکال اظىایی
واقؾ اوث یا يه< و يیم ههن يیىث که اوحؿالل يؽىث ِؿقا هّاؾقه به هٙلىب
اوث یا يه< يکحۀ شالب جىشه ایى اوث که اظىایی ـیل اوحؿالل چهاقم هػاػر
چًیى اٌکالی واقؾ يمیکًؿ ،بلکه ؾق آيصا اٌکال ؾیگكی هٙكض هیکًؿ .وی
هؿ٠ی اوث اوحؿالل چهاقم هػاػر یکی ال ؾو ؤ ٟقا ؾاقؾ :یا ِؿقا ج١ابیك
ٌا٠كايه به کاق گك٨حه اوث یا ج١ابیك وی جعثاللٝ٩ی اوث .ؾق ِىقت يؽىث،
هًىل هحى هػاػر هى ٫٨به بیاو اوحؿالل ٨لى٩ی يیىث .ؾق ِىقت ؾوم ،اوحؿالل
هًحس يیىث ،چكاکه همۀ ظاالت همکى قا ؾق يٝك يگك٨حه اوث< ایى ظالث که
هن وشىؾ و هن هاهیث هىشىؾ باًٌؿ .بال جىشه ٌىؾ که بكای بعد ظأك ههن
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يیىث که اٌکال اظىایی واقؾ هىث یا يه .آيچه يحیصۀ ایى ٌاهؿ جاقیؽی اوث
اوحؿالل چهاقم هػاػر اوحؿاللهای هح٩اوجی هىحًؿ ،جؤییؿ هیکًؿ.
اها چكا وبمواقی ایى ؾو اوحؿالل قا یکی ؾق يٝك گك٨حه اوث .جىٔیعات
وبمواقی ـیل اوحؿالل پًصن هًظىهه قوًٌگكیهایی ؾاقؾ .وی ؾق جىٔیط
اوحؿالل پًصن هًظىهه چًیى بیايی ؾاقؾ; :اگك بؽىاهین اوحؿالل قا ٘ىقی بیاو
کًین که هّاؾقه به هٙلىب يباٌؿ بایؿ بگىیین که ٕ :...وبمواقی:0786 ،
 .ٔ082بهؤىض چًیى جفکكی به ي٭ؿ اظىایی اٌ١اق ؾاقؾ .گىیا وبمواقی ؾق
شىاب به اظىایی قاهبكؾ لیك قا ؾيبال هیکًؿ :بكای ایًکه اوحؿالل يؽىث
هػاػر ٕاوحؿالل اِلی ِؿقأ ؾچاق هّاؾقه به هٙلىب يٍىؾ ،آو قا بایؿ به
گىيهای بالوالی کكؾ که هٙاب ٫اوحؿالل چهاقم هػاػر ٕهٙاب ٫با اوحؿالل پًصن
هًظىهه ٔ ٌىؾ .ؾق ایى ِىقت اٌکال اظىایی ،یً١ی هّاؾقه به هٙلىب بىؾو
اوحؿالل يؽىث ،ق ٟ٨ؼىاهؿ ٌؿ .البحه ایى قاهبكؾ همیًهای هن ؾاقؾ :ایًکه یکی
ال اوحؿاللهای ِؿقا کًاق گفاٌحه هیٌىؾ یا به اوحؿالل ؾیگكی جعىیل
هیٌىؾ٘ .بی١حا چًیى همیًهای بهحك ال آو اوث که اِلیجكیى اوحؿالل اِالث
وشىؾ هّاؾقه به هٙلىب باٌؿ.
بًابكایى ،جىٔیط ایى هىئله جاقیؽی که چكا ؾو اوحؿالل هؽحلِ ٧ؿقا ؾق بیى
جاب١او ظکمث هح١الیه يٝیك وبمواقی و ظکمای په ال وی یکی جل٭ی ٌؿه ،ال
ایى ٬كاق اوث :به اوحؿالل اِلی ِؿقا اٌکالی واقؾ ٌؿه اوث ٕاظىاییٔ .بكای
پاوػ به ایى اٌکال قاهی پیًٍهاؾ ٌؿه اوث :جعىیل اوحؿالل اِلی ِؿقا به
اوحؿالل ؾیگكی ال ِؿقا ٕوبمواقیٔ .بك ایى قاهظل جىا ٫٨کكؾهايؿ .ال ایىقو،
هٍاهؿه هیٌىؾ که جىٔیط جاقیؽی يىبحا قوًٌی هىث که چكا هٙهكی ه١ح٭ؿ
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اوث اوحؿالل پًصن هًظىهه هٙاب ٫با اوحؿالل اِلی ِؿقا بكای اِالث وشىؾ
جا ایًصا ،بعد بك وك جاقیػ هىئلۀ اِالث وشىؾ بىؾه اوث .ؾیؿین که هٙهكی
بیًًهای جاقیؽی ؾق ؼىق جىشه و ٬ابل پیگیكی و بكقوی ؾق ؼّىَ ایى هىئله
ؾاٌحه اوث .ؾق اؾاهه٘ ،كض هىئلۀ اِالث وشىؾ ال هًٝك هٙهكی قا جبییى هیکًین.
 .2بیاو هغئله اصالث وجىد

پیً ال ایى اٌاقه ٌؿ که هىئلۀ اِالث وشىؾ ال يٝك هٙهكی هىئلۀ َؾ َوقاو

هىشىؾیث بیى وشىؾ و هاهیث اوث .يیم اوحؿالل ٌؿ که ایى ٘كض هىئله قا
يمیجىاو به ِؿقا يىبث ؾاؾ .بلکه بهحك اوث گ٩حه ٌىؾ هىئلۀ َؾ َوقاو هىئلهای
اوث بكای ٨یلىى٨او ؾوقۀ ه١اِك يٝیك هٙهكی که ؾق هىئلۀ هعل بعد ِؿقا
قیٍه ؾاقؾ .ؾق ایى بؽً ّ٬ؿ ؾاقم هىئلۀ هؿ يٝك هٙهكی ،یً١ی هىئلۀ َؾ َوقاو ،قا
با شمئیات بیٍحكی بکاوم .ؾق ٔمى ایى هٙال١هٌ ،ىاهؿ بیٍحكی ـکك ؼىاهؿ ٌؿ
که يٍاو هیؾهؿ هىئلۀ َؾ َوقاو و هىئلۀ هعل بعد ِؿقا یکىاو يیىث.
ابحؿا ایى پكوً قا بكقوی هیکًن :هىئلۀ اِالث وشىؾ چگىيه هىئلهای
اوث؟ آیا هىئلهای اوث هكبىٖ به شهاو آوگىيه که هىث ٕیً١ی هىئلهای
هحا٨یمیکی ِكٔ٦؟ یا هىئلهای اوث هكبىٖ به ًٌاؼث ٕیً١ی هىئلهای هكبىٖ
به ٨لى٩ۀ ـهى یا ه١ك٨ثًٌاویٔ؟ یا جكکیبی ال ایى ؾو؟ هٙهكی بهؤىض به ایى
هىئله پاوػ گ٩حه اوث .وی هیگىیؿ:
بذد اهالث وجىص یا هاهیث صع ػیى ایًکه بذد اػ جؼییى و جذمیك
ساعز و والغ اؿث بذد و کاوف اػ طهى هن هـث و ایى بذد
صاعای صو جًبه اؿث :اػ یک جًبه طهًی و اػ جًبه صیگغ ساعجی
اؿث و هغ صو جًبه جىأم با یکضیگغ اؿث ٕآثار.ٔ202/3 ،
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چًیى قویکكؾی به هىئله ،گكچه هٙاب ٫با هحى ٠الهه ؾق اصىل فلطفه اوث،

11

هىٔ١ی هىئله قا به ِكاظث و ؤىض بیاو کكؾه اوث .هرال ؾق اضفار ٨٭ٗ
اوحؿالل به ي ٟ٩اِالث وشىؾ قا بیاو هیکًؿ و هؿ٠ا قا ؾق يحیصۀ ایى اوحؿالل
هیآوقؾ; :وشىؾ يىبث به همه چیم اولی اوث ؾق ایًکه ؾاقای ظ٭ی٭ث باٌؿ:
ٌٕیكالی <ٔ72-78/0 :0280 ،یا ؾق الػىاهذ الربىبیة ٨٭ٗ هیگىیؿ ;وشىؾ
يىبث به همه چیم اظ ٫اوث ؾق جع٭ٌٕ :٫یكالی <ٔ6/0 :0789 ،یا ؾق هػاػر
هیگىیؿ ;وشىؾ يىبث به همه چیم اظ ٫اوث ؾق ایًکه ؾاقای ظ٭ی٭ث و هىشىؾ
باٌؿٌٕ :یكالی .ٔ2 :0767 ،يکحه جىشهبكايگیم ایى اوث که ؾق هیچ کؿام ال ایى
هىأِ ٟؿقا ؾق بیاو هؿ٠ا و ٘كض هىئلۀ اِالث وشىؾ وؽًی ال ـهى و
اقجباً٘ با ؼاقز به هیاو يمیآوقؾ.
جًها شایی که ِؿقا وؽًی ال ـهى به هیاو آوقؾه ،ؾق یکی ال اوحؿاللهای به
ي ٟ٩اِالث وشىؾ ٕاوحؿالل وىم هػاػرٔ اوث ٌٕیكالی .ٔ09 :0767 ،ؾق آيصا
وی ال ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز يحیصه هیگیكؾ که هاهیث
يمیجىايؿ جًها اهك هىشىؾ باٌؿ ،بلکه وشىؾ يیم بایؿ هىشىؾ باٌؿ .اها ،ایًکه ؾق
ه٭ؿهۀ اوحؿاللی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ ال ـهى وؽى به هیاو آیؿ ،ؾلیلی بك ایى
يیىث که ِىقت هىئله ؾقباقۀ ـهى باٌؿ .به ٘ىق هٍابه ،ایًکه اوحؿالل هٍحن
هػاػر بكای اِالث وشىؾ ال ه٭ؿهاجی ؾق هىئلۀ ظكکث اٌحؿاؾی اوح٩اؾه
هیکًؿ ،ؾلیلی بك ایى يیىث که ِىقت هىئلۀ اِالث وشىؾ ؾقباقۀ ظكکث
اٌحؿاؾی باٌؿ .قوٌى اوث که بایؿ بیى اوحؿاللی به ي ٟ٩هؿ٠ا و هعحىای هؿ٠ا
یا ِىقت هىئلۀ اؼحال٨ی ٨ك ٪گفاٌث .يحیصه ایًکه يمیجىاو هؿ٠ی ٌؿ که
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ِىقت هىئلۀ اِالث وشىؾ ال شايب ِؿقا ؾقباقۀ ـهى و ؼاقز اوث .ایى
به هىئلۀ اِالث وشىؾ ال يگاه هٙهكی بال گكؾین .با ایى جىٔیط که هىئله هن
ؾقباقۀ ـهى و هن ؾقباقۀ ؼاقز اوث ،هٙهكی هىئلۀ اِالث وشىؾ قا چًیى بیاو
هیکًؿ٨ .كْ کًین که قئالیىث هىحین و يه ایؿئالیىث و يه وى٨یىث< ال
ایى قو ،ه٩كوْ اوث که اهك یا اهىقی ؼاقز ال ـهى هىشىؾيؿ .ظال ایى اهك یا
اهىق قا ،ؾق ـهىٕ ،ظؿاکركٔ ؾق ـیل ؾو ً٠ىاو هیجىاو جىِی ٧کكؾ :ایًکه چه
چیمی هىحًؿ و ایًکه هىحًؿ< به بیاو ؾیگك ،هاهیث ایى اهىق و وشىؾ ایى اهىق.
ظال ،هىئلۀ اولیه ایى اوث که :کؿام یک ال وشىؾ یا هاهیث اِیل هىحًؿ و
کؿام یک ا٠حباقی؟ اها; ،اِیل :و ;ا٠حباقی :به چه هً١ا اوث؟ هٙهكی
جّكیط ؾاقؾ که ;اِیل :به هً١ای هىشىؾ ؾق ؼاقز اوث و ;ا٠حباقی :به هً١ای
هعّىل ـهى بىؾو یا ايحما٠یبىؾو ٕآثار .ٔ426/6 ،يیم وی جّكیط ؾاقؾ که
;اِیل :به هً١ای اوان و بًیاو يیىث< و هحًاٜكا ;ا٠حباقی :به هً١ای يحیصه یا
٨ك ٞيیىث ٕآثار .ٔ426/6 ،بًابكایى ،هىئلۀ اولیه ایىگىيه بیاو هیٌىؾ :کؿام یک
ال وشىؾ یا هاهیث ؾق ؼاقز هىشىؾيؿ؟ پاوػهای همکى چًیىايؿ :هك ؾو ،هیچ
کؿام ،یا ؾ٬ی٭ا یکی ال ایى ؾو.
ؾو هً١ایی که هٙهكی بكای ;اِالث :هٙكض کكؾه اوث هحًاٜك اوث با ؾو
هً١ایی که بكای ;اولىیث :ؾق اِٙالض ِؿقا بیاو ٌؿ .ؾیؿین که اولىیث گاه به
هً١ای اولىیث ج١ییًی اوث .هٙاب ٫ایى هً١ا ،ایًکه وشىؾ بك هاهیث اولی اوث
به هىشىؾیث ،ه١اؾل ؼىاهؿ ٌؿ با ایًکه وشىؾ هىشىؾ اوث و هاهیث هىشىؾ
يیىث .ایى هً١ا ؾ٬ی٭ا هٙاب ٫اوث با يٝك هٙهكی ؾق باب هً١ای اِالث .هً١ای
ؾیگك اولىیث ،جٕ٩یلی اوث .هٙاب ٫با ایى هً١ا ،ایًکه وشىؾ بك هاهیث اولی
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اوث به هىشىؾیث ،ه١اؾل ؼىاهؿ ٌؿ با ایًکه وشىؾ و هاهیث هك ؾو هىشىؾيؿ،
اوث با هً١ایی ال اِالث که هٙهكی آو قا به بعد اِالث وشىؾ ياهكبىٖ
هیؾايؿ.

12

با ایى ه٭ؿهات هیجىايین واقؾ شمئیات هك یک ال چهاق پاوػ همکى ٌىین.
ابحؿا ایى ظالث قا ؾق يٝك بگیكین که هیچ کؿام ال وشىؾ و هاهیث ٌایىحگی
هىشىؾیث قا يؿاٌحه باًٌؿ .ال يٝك هٙهكی ،ایى ٨كْ به ایؿئالیىن یا و٩ىٙه
هیايصاهؿ .چىو اگك اهك وا ٟ٬يه هاهیث اوث و يه وشىؾ په هك چه ٕبًا بك
٨كْٔ ال اهك وا ٟ٬ؾقیا٨حهاین ،بكواؼحۀ ـهى اوث .ظال ؾو قاه با٬ی هیهايؿ< یا
ایًکه اهك ؼاقز ال ـهى وشىؾ يؿاقؾ ٕایؿئالیىنٔ یا ایًکه ؾقباقۀ ایًکه چًیى اهكی
وشىؾ ؾاقؾ یا يه يمیجىاو يٝكی ؾاؾ ٕو٩ىٙهٔ .ایى ؾق ظالی اوث که ها با ٨كٔی
قئالیىحی جع٭ی٨ ٫لى٩ی قا آ٤ال کكؾهاین .بًابكایى ،چًیى ٨كٔی ،اگكچه ؾق ابحؿا
همکى به يٝك هیقوؿ ،وا١٬ا همکى يیىث ٕآثار.ٔ30-31/2 ،
یک هىئله ههن ؾق باب ایى اوحؿالل هٙهكی ایى اوث که :چگىيه ال ایى
ه٭ؿهه که ;اهك وا ٟ٬يه هاهیث اوث و يه وشىؾ :به ایى يحیصه هیقوین که ;هك
چه ٕبًا بك ٨كْٔ ال اهك وا ٟ٬ؾقیا٨حهاین ،بكواؼحۀ ـهى اوث:؟ ٘بی١حا بایؿ ایى
ه٭ؿهۀ ه٩كوْ قا ؾاٌحه باٌین که هىشىؾیث همۀ آيچه ٕبًا بك ٨كْٔ ال اهك واٟ٬
ؾقیا٨حهاین ،وابىحه اوث به هىشىؾیث هاهیث یا وشىؾ .اها ایى ٨كْ ؾق يگاه
يؽىث ؾقوث به يٝك يمیقوؿ .هرال ه٩اهین ;٠لن٬; ،:ؿقت :یا ;٠لیث :يه ال
وًػ ه٩اهین هاهىی هىحًؿ و يه هماو ه٩هىم ;وشىؾ:يؿ< ٘ب ٫يٝك هٍهىق ،ایى
گكوه ال ه٩اهین ال ه١٭ىالت ذايیۀ ٨لى٩یايؿ .بًابكایى ،اٌکال ایى اوث :ظحی اگك
ه٩اهین هاهىی و ه٩هىم وشىؾ ،اقجبا٘ی با اهك وا ٟ٬يؿاٌحه باًٌؿ ،هًىل همکى
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اوث ه٩اهین ؾیگكی ٕيٝیك ;٠لن :و ;٬ؿقت ٔ:اقجبا٘ی با اهك وا ٟ٬ؾاٌحه باًٌؿ.
هاهیث اوث و يه وشىؾ ،:به ایى يحیصه قویؿ که ;هك چه ٕبًا بك ٨كْٔ ال اهك
وا ٟ٬ؾقیا٨حهاین ،بكواؼحۀ ـهى اوث.:
اها هىئله به ایى واؾگی ظل و ّ٨ل يمیٌىؾ .هٙاب ٫يٝك ٠الهه ٘با٘بایی،
کل ه٩اهین ياٜك به وا ٟ٬ؾو ؾوحهايؿ :ه٩اهین هاهىی و ه٩اهین وشىؾی .ه٩اهین
هاهىی یا هاهیثايؿ یا یکی ال لىالم آيها .ه٩اهین وشىؾی یا وشىؾ اوث یا یکی
ال هىاو٬ات وشىؾ ٕ٘با٘بایی .ٔ703-704 :0727 ،به يٝك هیقوؿ هٙهكی يیم
ؾق ایى يٝك با ٠الهه همؿل اوث ٕآثار .ٔ444-722/2 ،ظال ،ال ایًکه هاهیث و
وشىؾ هیچ کؿام هىشىؾ يیىحًؿ ،هیجىاو يحیصه گك٨ث که لىالم و هىاو٪های آيها
يیم هىشىؾ يیىحًؿ .ؾق يحیصه با ؾاٌحى ایى ٨كْ و ایى ه٭ؿهه که ;اهك وا ٟ٬يه
هاهیث اوث و يه وشىؾ :هیجىاو به ایى يحیصه قویؿ که ;هك چه ٕبًا بك ٨كْٔ ال
اهك وا ٟ٬ؾقیا٨حهاین ،بكواؼحۀ ـهى اوث .:بًابكایى ،اوحؿالل هٙهكی بكای
ياهمکىبىؾو ایى ظاالت ال ظاالت همکى قا هیجىاو به يعىی بالوالی کكؾ.

13

ظالث همکى ؾوم ؾق پاوػ به هىئلۀ اولیه اِالث وشىؾ ایى اوث که هك ؾوی
وشىؾ و هاهیث هىشىؾيؿ .بكای قؾ ایى ظالث ،هٙهكی اوحؿالل هیکًؿ که اگك
هن هاهیث هىشىؾ باٌؿ و هن وشىؾ هىشىؾ باٌؿ ،اللم هیآیؿ که هك چیم ؾو
چیم باٌؿ .بؿیى ٌكض که بًا بك ٨كْ قئالیىحی هىئله ،اهك یا اهىقی وا ٟ٬هىحًؿ.
ـهى ال هك اهك وا ٟ٬واظؿ ٕظؿاکركٔ ؾو ه٩هىم هیوالؾ :هاهیث و وشىؾ .اگك هن
هاهیث هىشىؾ باٌؿ و هن وشىؾ هىشىؾ باٌؿ ،ؾو چیم هىشىؾ ؼىاهؿ بىؾ :یکی
هاهیث و یکی وشىؾ .اها ه٩كوْ بىؾه اوث که یک اهك وا ٟ٬هىشىؾ اوث.
بًابكایى ،اهکاو يؿاقؾ که هك ؾوی هاهیث و وشىؾ هىشىؾ باًٌؿ< ظالث ؾوم يیم
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هايًؿ ظالث يؽىث ،اگكچه ؾق ابحؿا همکى به يٝك هیقویؿه ،ؾق وا ٟ٬همکى
یک هىئله ههن ؾق باب اوحؿالل هٙهكی ایى اوث که چگىيه ال ایى ه٭ؿهه که
;هن هاهیث هىشىؾ اوث و هن وشىؾ هىشىؾ اوث :يحیصه ٌؿه اوث که ;ؾو
چیم هىشىؾ اوث:؟ همکى اوث گ٩حه ٌىؾ ؾلیل آو ،ه٭ؿهۀ پًهايی اوث که
ه٩كوْ هح١اق٨ ٦یلىى٨او اوالهی اوث :وظؿت و وشىؾ با هن هىاو٪ايؿ .با
ایى ٨كْ ،هیجىاو گ٩ث چىو هاهیث هىشىؾ اوث ،په هاهیث یک چیم اوث.
يیم ،چىو وشىؾ هىشىؾ اوث ،په وشىؾ یک چیم اوث .ظال که هك ؾو
هىشىؾيؿ ،په دو چیم هىشىؾ اوث .اها چًیى ٨كْ پًهايی يیم به اوحؿالل
کمکی يمیکًؿ .لیكا ،هًىل ایى ظالث قؾ يٍؿه اوث که وشىؾ و هاهیث یک
چیميؿ .به ج١بیك ؾیگك ،ؾق ه٭ؿهات اوحؿالل ایى ٨كْ يیم اللم اوث که وشىؾ
غیر از هاهیث اوث< جا ال ایًکه وشىؾ یک چیم اوث و هاهیث یک چیم اوث،
يحیصه ٌىؾ که ؾو چیم هىشىؾ اوث.
چكا بایؿ ٨كْ ٌىؾ که وشىؾ ٤یك ال هاهیث اوث؟ همکى اوث گ٩حه ٌىؾ که
چىو وشىؾ ؾق جّىق ٤یك ال هاهیث اوث ،په اگك ایى ؾو هىشىؾ باًٌؿ يیم ٤یك
ال هن هىحًؿ .ایى ٨كْ هىئله قا یک گام به ٠٭ب هیبكؾ :چگىيه جمایم ؾق
جّىق ،جمایم ؾق هىشىؾیث قا يحیصه هیؾهؿ؟ به ج١بیك ؾیگك ،چگىيه کركت ؾق
جّىق ،کركت ؾق ؼاقز قا يحیصه هیؾهؿ؟ به يٝك يمیقوؿ بحىاو اوحؿالل
وكقاوحی به ي ٟ٩ایى يٝكیه ؼاَ ؾق باب اقجباٖ بیى ـهى و ؼاقز جًٝین کكؾ.
ؾق هیاو آذاق ِؿقا و جاب١او ظکمث هح١الیه يیم اوحؿاللی به ي ٟ٩ایى اؾ٠ا به
چٍن يمیؼىقؾ .اها ،اگك ایى ظالث ال بیى چهاق ظالث همکى ؾق پاوػ به
هىئلۀ اولیۀ اِالث وشىؾ ياهمکى باٌؿ ،بایؿ چًیى ٨كٔی ؾق باب اقجباٖ بیى
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ـهى و ؼاقز ه٩كوْ ؾايىحه ٌىؾ .ؾق اؾاهه ٨كْ ؼىاهؿ ٌؿ که ؾ٨ا٠ی ال ایى
با ٘كؾ ؾو ظالث يؽىث ،ؾو ظالث با٬ی هايؿ :یا ایىگىيه اوث که ٨٭ٗ وشىؾ
هىشىؾ اوث یا ایىگىيه اوث که ٨٭ٗ هاهیث هىشىؾ اوث .ایى هماو هىئلۀ
ؾوقاو اوث که هٙهكی آو قا هىئلۀ ه١اِك اِالث وشىؾ هیياهؿ ٕآثار.ٔ80/2 ،
ؾق بؽً ب١ؿ ،ج٭كیك هٙهكی ال اوحؿالل اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ قا بكقوی
ؼىاهن کكؾ.

14

 .7جمشیش اعحذالل اصلی

هٙهكی ؾق غرح هًظىهه و اصىل فلطفه چهاق یا پًس ج٭كیك هح٩اوت ال اوحؿالل
اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ به ؾوث ؾاؾه اوث .اها قوٌى اوث که وی ٨٭ٗ ؾق
یکی ال ایًها ّ٬ؿ ؾاقؾ اوحؿالل قا آوگىيه که ؼىؾ هیپىًؿؾ ج٭كیك کًؿ .ؾق ایى
بؽً جمكکم ٨٭ٗ بك ایى ج٭كیك هؽحاق هٙهكی ؼىاهؿ بىؾ و ال بیاو وایك ج١ابیك
ِك ٦يٝك هیٌىؾ< چىو ّ٬ؿ يىٌحاق ظأك بكقوی ؾیؿگاههای هٙهكی ؾق
باب اِالث وشىؾ اوث .ج٭كیك هؽحاق هٙهكی چًیى اوث:
٨كْ کًین قئالیىن ؾقوث اوث< ال ایىقو ،اهك یا اهىق وا١٬ی هىث .يیم
٨كْ کًین که با هىئله ؾوقاو هىاشهین< یً١ی یا ٨٭ٗ هاهیث هىشىؾ اوث یا ٨٭ٗ
وشىؾ .اهك وا ٟ٬ؼاِی قا لعا ٚهیکًین و ظکمی ؾقباقۀ هىشىؾیث آو
هیؾهین .ال ؾو ظال ؼاقز يیىث :یا ؾقباقۀ آو اهك واِ ٟ٬اؾ ٪اوث که بگىیین
;هاهیحی هىث :یا يه .به ج١بیك ؾیگك ،ایى اهك وا ٟ٬یا هٙاب ٫ظکن ـهًی ;هاهیحی
هىث :ؼىاهؿ بىؾ یا يه .ظالث ؾوم ،هحًاٜك با ایى اوث که آو اهك وا ٟ٬هحًاٜك با
هیچ هاهیحی يیىث .ظالث اول هحًاٜك با ایى اوث که آو اهك وا ،ٟ٬هن هحًاٜك با
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هاهیحی اوث و هن هحًاٜك با وشىؾ .اها هىئلۀ َؾ َوقاو اشباق هیکًؿ که آو اهك واٟ٬
ؼىؾ يىبث به وا١٬یبىؾو یا وا١٬یيبىؾو البٍكٖ و ؼًرا اوث .بًابكایى ،آو اهك
وا ٟ٬وشىؾ اوث ٕآثار.ٔ214-217/6 ،
یک هىئلۀ ههن ؾقباقۀ ایى اوحؿالل ایى اوث که :چكا هاهیث به ؼىؾی ؼىؾ
يىبث به وا١٬یبىؾو یا وا١٬یيبىؾو البٍكٖ و ؼًرا اوث؟ یک پاوػ وكقاوث
ایى اوث که هاهیث ؾق ج١كی ً٩و ؾق جّىق ،يه ٌاهل وشىؾ ٕوا١٬یبىؾؤ اوث
و يه ٌاهل ٤یكوشىؾ .بًابكایى ،هاهیث به ؼىؾی ؼىؾ يىبث به وشىؾ و ٤یكوشىؾ
البٍكٖ و ؼًرا اوث .اها ایى اوحؿالل لهايی هى ٫٨اوث که ٨كْ ؾیگكی هن
ؾاٌحه باٌؿ :هاهیث ؾق جّىق هماو هاهیحی اوث که ٬كاق اوث ؾق ؼاقز هع٭٫
باٌؿ .ایى چیمی يیىث شم ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز .با ایى
جىٔیط ،ج٭كیك هٙهكی ال اوحؿالل اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ جعىیل هیٌىؾ به
اوحؿالل وىم هػاػر که ؾق بؽً پیٍیى بؿاو اٌاقه ٌؿ :اوحؿاللی که هبحًی بك
ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز اوث.
به يٝك هیقوؿ ؼىؾ هٙهكی به ایى يکحه الح٩ات ؾاٌحه ،اها همچًاو ه١ح٭ؿ
اوث ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز اللم يیىث .وی هیگىیؿ اگك
کىی ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز قا بپفیكؾ ،يحیصه قوٌى اوث .اها اگك
يپفیكؾ ،هماو هاهیحی که بًا بك ٨كْ ؾق ؼاقز اوث ٕو ٘بی١حا هماو هاهیث
ظأك ؾق ـهى يیىثٔ يیم ایى ظکن قا ؾاقؾ که به ؼىؾی ؼىؾ يىبث به وشىؾ
البٍكٖ اوث .بًابكایى ،ب٭یۀ اوحؿالل پیً هیقوؾ و يحیصه ظاِل هیٌىؾ که
هاهیث هىشىؾ يیىث و وشىؾ هىشىؾ اوث ٕآثار.ٔ428-423/6 ،
اها ،به يٝك هیقوؿ ایى جىٔیط کا٨ی يباٌؿ .اگك هاهیحی که ؾق ؼاقز اوث ،هماو
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هاهیث البٍكٖ که ؾق جّىق اوث يباٌؿ ،ایى هىئله بؿوو پاوػ هیهايؿ که :چكا
ؼًرا اوث؟ همکى اوث ال شمله ج٩اوتهایی که هاهیث ؾق ـهى و هاهیث ؾق ؼاقز
ؾاقيؿ همیى باٌؿ که یکی يىبث به وشىؾ البٍكٖ اوث و ؾیگكی يه .اگك ایى ظالث
همکى باٌؿ ،ؾیگك اوحؿالل اِلی پیً يؽىاهؿ ق٨ث .لیكا ؾق ایى ظالث همکى ،اهك
وا ٟ٬هیجىايؿ هماو هاهیث ؾق ؼاقز باٌؿ ٕکه هماو هاهیث ؾق ـهى يیىثٔ.
بًابكایى ،بكای ایًکه اوحؿالل اِلی به ج٭كیك هٙهكی اِالث وشىؾ قا يحیصه ؾهؿ ،بایؿ
٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز قا ؾق ه٭ؿهات ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ.
ؾق بؽً پیٍیى بیاو ٌؿ که ال يٝك هٙهكی ،که هحًاٜك با يٝك ٠الهه ؾق اصىل
فلطفه و بىٗیا٨حۀ آو اوث ،هىئلۀ اِالث وشىؾ هىئلهای اوث هن ؾقباقۀ ـهى
و هن ؾقباقۀ ؼاقز .اکًىو اوحؿالل ٌؿ که ج٭كیك هٙهكی ال اوحؿالل اِلی به
ي ٟ٩اِالث وشىؾ بهياچاق ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز قا ؾق ؼىؾ
ؾاقؾ .يکحه شالب جىشه ایًکه بىؾو ٨كْ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و ؼاقز ؾق
ه٭ؿهه اوحؿالل اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ يهجًها اٌکالی ٠لیه هٙهكی يیىث،
بلکه با ایى قویکكؾ وی که هىئلۀ اِالث وشىؾ هىئلهای اوث هكبىٖ به اقجباٖ
ـهى و ؼاقز کاهال همؽىاو اوث .اگك ٬كاق اوث هىئلۀ اِالث وشىؾ ؾقباقۀ
ـهى و ؼاقز باٌؿ ،ایًکه ؾق ه٭ؿهۀ اوحؿالل اِلی آو ال يٝكیۀ ؼاِی ؾقباقۀ
اقجباٖ ـهى و ؼاقز اوح٩اؾه ٌؿه باٌؿ٠ ،صیب يیىث .يحیصه ایًکه ،يهجًها ٨كْ
ايع٩ا ٚؾق اوحؿالل اِلی به ؼىؾی ؼىؾ ي٭ّی بكای ایى اوحؿالل هعىىب
يمیٌىؾ ،بلکه به قوٌىٌؿو هىٔ ٟهٙهكی ؾق باب هىئلۀ اِالث وشىؾ يیم
کمک هیکًؿ.
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هاهیحی که ؾق ؼاقز اوث به ؼىؾی ؼىؾ يىبث به وا١٬یبىؾو یا وا١٬یيبىؾو البٍكٖ و
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يحیجه

هؿا٬ه کكؾینٌ .ىاهؿی جاقیؽی ٠كٔه ٌؿ که يٝك وی ؾق باب ؾؼالث هحکلماو ؾق
ٌکلگیكی هىئلۀ اِالث وشىؾ کاهال ِائب بىؾه اوث .ي٭ً هحکلماو اٌ١كی،
ؼّىِا ٨ؽك قالی ،ؾق پیؿایً هىئلۀ ظمل ;وشىؾ :بك ؼاقز جبییى ٌؿ و يٍاو
ؾاؾه ٌؿ که چگىيه ِؿقا ّ٬ؿ ؾاٌحه اوث اٌکاالت واقؾ بك ایى يٝك ال شايب
ؼیام ،وهكوقؾی و هیكؾاهاؾ قا ق ،ٟ٨و ایى يٝك قا اِالض و ال آو ؾ٨ا ٞکًؿ.
يٝك هٙهكی ؾقباقۀ اوحًاؾ هٙكضکكؾو هىئلۀ اِالث وشىؾ به هیكؾاهاؾ هبحًی
بك اوحًاؾ قوالهای به هیكؾاهاؾ اوثٌ .ىاهؿی ـکك ٌؿ که چكا يمیجىاو ایى
قواله قا به هیكؾاهاؾ يىبث ؾاؾ .بًابكایى ،يمیجىاو ال ایى شهث اٌکالی به يٝك
هٙهكی واقؾ کكؾ .اوحؿالل ٌؿ که چكا هٙكضکكؾو هىئلۀ اِالث وشىؾ به ج٭كیك
هٙهكی قا يمیجىاو به ِؿقا يىبث ؾاؾٌ .ىاهؿی ـکك ٌؿ که ٨هن ؾقوث يٝك
هٙهكی ایى اوث که وی هىئلۀ ه١اِك اِالث وشىؾ ٕهىئلۀ َؾ َوقاؤ قا بكگك٨حه
ال يٝكیات ِؿقا هیؾايؿ و يه لموها ٠یى آو.
هٙهكی ه١ح٭ؿ اوث اوحؿالل اِلی ِؿقا بكای اِالث وشىؾ با اوحؿالل
پًصن وبمواقی هٙاب ٫اوثٌ .ىاهؿی ـکك ٌؿ که اِالظی ال شايب وبمواقی
ؾق اوحؿاللهای ِؿقا ايصام ٌؿه اوث جا اٌکال اظىایی قا ق ٟ٨کًؿ .ایى
اِالض با٠د ٌؿه اوث وبمواقی ؾو اوحؿاللی قا که ِؿقا آيها قا هح٩اوت
هیايگاٌحه ،به یکؿیگك جعىیل ،و ظاِل قا ؾق اوحؿالل پًصن هًٝىهه بیاو کًؿ.
وبمواقی اقشا٠ی به اظىایی و جمایم ایى ؾو اوحؿالل ؾق آذاق ِؿقا يمیؾهؿ.
همیى وبب ٌؿه اوث اؼال ٦وبمواقی ،يٝیك هٙهكی ،اوحؿالل اِلی ِؿقا قا
هماو اوحؿالل پًصن وبمواقی جل٭ی کًًؿ.
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بیى وشىؾ و هاهیث اوث .اوحؿالل ٌؿ که ٘كض هىئلۀ ِؿقا با ایى ٘كض هىئله
همؽىاو يیىث ،گكچه ایى ٘كض هىئله هٙاب ٫يٝك ٠الهه ؾق اصىل فلطفه اوث.
يیم اوحؿالل ٌؿ که ٘كض هىئله بؿیى ٌکل بك ه٩كؤاجی هبحًی اوث :ایًکه
کركت ـهى هٙاب ٫کركت ؼاقز اوث< و ایًکه همۀ ه٩اهین یا هاهىیايؿ یا
وشىؾی.
ؾق پایاو ،ج٭كیك هٙهكی ال اوحؿالل اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ بیاو ٌؿ.
اوحؿالل ٌؿ که یکی ال ه٩كؤات ایى اوحؿالل ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى و
ؼاقز اوث .چًیى ٨كٔی ؾق ایى اوحؿالل همؽىاو اوث با ایًکه هىئلۀ اِالث
وشىؾ هىئلهای هن ؾقباقۀ ـهى و هن ؾقباقۀ ؼاقز باٌؿ .باق ؾیگك قوٌى هیٌىؾ
که يٝك هٙهكی ؾق باب اِالث وشىؾ هماو يٝك ِؿقا يیىث< لیكا ِؿقا ٨٭ٗ
ؾق یکی ال اوحؿاللهای ؼىؾ ٕو يه ؾق اوحؿالل اِلیٔ ايع٩ا ٚهاهیث بیى ـهى
و ؼاقز قا ه٩كوْ گك٨حه اوث.
به يٝك هیقوؿ هىئلهای که هٙهكی جعث ً٠ىاو اِالث وشىؾ با آو هىاشه
اوث ،ال لعا ٚجاقیؽی به هىئلهای هحّل اوث که ِؿقا با آو هىاشه بىؾه
اوث .اها هٙهكی ؾق بیاو ایى هىئله و ؾ٨ا ٞال آو ،به هیماو ٬ابل جىشهی هحؤذك ال
يٝك و قاهبكؾ ٠الهه ٘با٘بایی ؾق اصىل فلطفه اوث .هیؾايین که اصىل فلطفه به
هؿ ٦ؾ٨ا ٞال قئالیىن يىٌحه ٌؿه اوث .با ایى ٌىاهؿ هیجىاو ظؿن لؾ که ٘كض
و ؾ٨ا٠ ٞالهه ٘با٘بایی و به جب ٟاو هٙهكی ال هىئلۀ اِالث وشىؾ ،يى٠ی
بالوالی هىئلۀ جاقیؽی ِؿقا بكای اهؿا٨ ٦لى٩ی ه١اِك اوث< جالي
گكاوهایهای که يمىيههای هٍابه بىیاق ايؿکی ال آو قا ؾق ؾوقۀ ه١اِك هیجىاو
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ال يٝك هٙهكی ،هىئلۀ ه١اِك اِالث وشىؾ ،اوال هىئلهای اوث هن هكبىٖ
به ـهى و هن هكبىٖ به ؼاقز< و ذايیا ایى هىئله هماو هىئلۀ َؾ َوقاو هىشىؾیث
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یا٨ث .بكقوی هیماو هى٨٭یث چًیى جالي اقلٌمًؿی ؼىؾ پژوهً هىح٭لی
کحابياهه
اظىایی ،اظمؿ ٕ .ٔ9113غرح المٍا٠ك ،بیكوت :هئوىة البال.٢
ظىیًی ،ؾاووؾ ٕ; .ٔ0722ظ٭ی٭ث ،وشىؾ و ج٭كق< جؤهلی جاقیؽی ؾقباقۀ يٝك ِؿقا ؾق باب
جع٭ ٫وشىؾ ؾق بكابك يٝك هیكؾاهاؾ ،:ؾق :دکمث هؼاصر ،ن ،3ي.016-82َ ،0
ظىیًی ،ؾاووؾ ٕؾق ؾوث چاپٔ; .ؾق-شهاوبىؾو و هىشىؾیث بال١كْ هاهیث<
اوحؿاللهایی بكای ؾق-شهاوبىؾو هاهیث ؾق ٨لى٩ۀ ِؿقا ،:ؾق :دکمث هؼاصر.
ؼیام٠ ،مك ٕ; .ٔ0781الٕیاء ال١٭لي ٨ی هىٔى ٞال١لن الکلي ،:جّعیط٤ :المقٔا
شمٍیؿيژاؾ ،ؾق :فرهًگ ،ي 72و .072-002َ ،41
وبمواقی ،هالهاؾی ٕ .ٔ0786غرح المًظىهة فی المًطك والذکمة ،جع٭ی ٫و ج١لی :٫هعىى
بیؿاق٨ك٬ ،ن :بیؿاق.
وهكوقؾیٌ ،هابالؿیى ٕ .ٔ0732هجمىػه هصًفات غیخ اغراق ،جّعیط :يص٬٧لی
ظبیبی ،هايكی کكبى و ویؿ ظىیى يّك ،جهكاو :هئوىه هٙال١ات و جع٭ی٭ات ٨كهًگی
ولاقت ٨كهًگ و آهىلي ٠الی.
ٌیكالیِ ،ؿقالؿیى هعمؿ بى ابكاهین ٕ .ٔ0280الذکمة المحؼالیة في االضفار الؼملیة االربؼة،
بیكوت :ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبي.
ــــــــــــــــ .ٔ0767ٕ .جكشمه و ٌكض هػاػر ،جّعیط :هايكی کكبى ،جهكاو :کحابؽايه
٘هىقی.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0766جفطیر المرآو ،جّعیط :هعمؿ ؼىاشىی٬ ،ن :بیؿاق.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0789الػىاهذ الربىبیة ،جهكاو :بًیاؾ ظکمث اوالهی ِؿقا.
٘با٘بایی ،ویؿ هعمؿظىیى ٕ .ٔ0727يهایة الذکمة ،جّعیط و ج١لی٠ :٫بان٠لی
وبمواقی٬ ،ن :هئوىه يٍك اوالهی.
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٨یأی٤ ،المقٔا ٕ .ٔ0788هطحی و چیطحی در هکحب صذرایی ،جأهلی يى در اصالث وجىد و
٬ن :پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه.
هصمى٠ه هئل٩او ٕ .ٔ0419کلمات المذممیى٬ ،ن :هکحبة الم٩یؿ.
هّباض یمؾی ،هعمؿج٭ی ٕ .ٔ0727جؼلیمة ػلی يهایة الذکمة٬ ،ن :ايحٍاقات هئوىه آهىلٌی
پژوهٍی اهام ؼمیًی ٕقهٔ.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0730هجمىػۀ آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز 6و .2
هیكؾاهاؾ ،هعمؿبا٬ك ٕ .ٔ0763المبطات ،به اهحمام :ههؿی هع٭ ،٫ویؿ ٠لی هىوىی
بهبهايی ،جىٌیهیکى ایموجىى ،ابكاهین ؾیباشی ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0780هجمىػه هصًفات هیرداهاد ،به اهحمام٠ :بؿالله يىقايی ،جهكاو:
ايحٍاقات ايصمى آذاق و ه٩اؼك ٨كهًگی.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0720االفك المبیى ،جع٭ی :٫ظاهؿ ياشی اِ٩هايی ،جهكاو :هیكاخ هکحىب.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0722جذمیك هفهىم الىجىد ،جّعیط و ظاٌیه :هاؾی قوحگاق ه٭ؿم
گىهكی٬ ،ن :هكکم بیىالمللی جكشمه و يٍك المّ٩ٙی.
Wisnovsky, Robert (2003). Avicenna’s Metaphysics in Context, Ithaca, New
York: Cornell University Press.

_______________ (2004). “One Aspect of the Avicennian Turn in Sunni
Theology,” in: Arabic Sciences and Philosophy, No. 14/1, pp. 65-100.

_______________ (2005). “Avicenna and the Avicennian Tradition,” In: P.
Adamson and R. Taylor (eds.), The Cambridge Companion to Arabic
Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 92-136.

_______________ (2012). “Essence and Existence in the Islamic East
(Mashriq) in the 11th and 12th centuries CE: A sketch,” In: The Arabic,
Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Metaphysics, ed. by A.
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Bertolacci and D. Hasse, Berlin: De Gruyter, pp. 27–50.
Commentaries on the Ishārāt,” Oriens, No. 41, pp. 349-378.

پیيىؽث
 .1گكچه ج١بیك ;اِالث وشىؾ :ج١بیكی هح١ل ٫به ٔ
ؾوقه ه١اِك اوث و يمیجىاو بهؾقوحی آو قا به
هحىو ٬ؿین يىبث ؾاؾ ،اها يگاقيؿه ،هٙاب٠ ٫ك ٦قایس ایى هىئله ؾق ٔ
ؾوقه ه١اِك ،ایى جىاهط قا
ؼىاهؿ ؾاٌث.
٬ .2ىل به جمایم وشىؾ ال ـات ؾق ؼاقز به هًٝىق اظیای بكؼی ه١ح٭ؿات اٌ١كیث بىؾه اوث.
بكای بعری ؾق ایى لهیًه يک.Wisnovsky, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013 :.

 .3برإ تفص٘ل اٗي تبرٗخچِ ًکWisnovsky, 2003, 2004, 2005, 2012, :.
.2013
 .4بكای ٌكض يٝكیات ؼاَ هیكؾاهاؾ ؾق باب وشىؾ يک :.ظىیًی.0722 ،
 .5ایى ؼىايٍی ال ٬ىل پیٍیًیاو اوث که هٙهكی هن هیپفیكؾ ٕآثار.ٔ80/2 ،
 .6جؤکیؿها ال هى اوث.
 .7ایى وؽى هٙهكی وؽى ههمی اوث که ؾق يحیصهگیكی بؿاو بال ؼىاهن گٍث.
 .8بكای يمىيه يک٨ :.یأی <0788 ،هّباض.0727 ،
 .9ظىیًی ٕ ٔ0722بهجّ٩یل به هىئله يؽىث پكؾاؼحه اوث .وی ٌىاهؿی هٙكض هیکًؿ که
ِؿقا ؾق اوحؿالل اِلی ؼىؾ ٕاوحؿالل يؽىث هٍا٠كٔ ؾق ج٭ابل با يٝك ٔیه وشىؾ هیكؾاهاؾ اوث.
 .10البحه ،اگك بحىاو اوحؿالل يؽىث ِؿقا قا به گىيهای ؾیگك ٨هن کكؾ که هّاؾقه به هٙلىب
يباٌؿ ،هیجىاو قاه ؾیگكی ؾق پیً گك٨ث و همچًاو به جمایم ؾو اوحؿالل باوق ؾاٌث .هٍؽّا
اگك ظىیًی ٕ ٔ0722ج٩ىیك ؾقوحی ال اوحؿالل ِؿقا ؾق ج٭ابل با يٝك هیكؾاهاؾ ٠كٔه کكؾه باٌؿ،
يیالی به يىبثؾاؾو اٌحباه به ِؿقا ٕیً١ی جٍؽیُيؿاؾو همايی ؾو اوحؿالل ٜاهكا هحمایمٔ
يیىث.
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ایى اذك کاهال هٙاب ٫با ج٭كیك ِؿقا اوث .بعد بك وك ایًکه ایى اؼحال ٦ج٭كیك چه ٠ىاهل یا چه
جب١اجی ؾاقؾ ،ال ٔ
ه٭اله ظأك ؼاقز اوث.
ٌ .12یىۀ هٙهكی ؾق ٘كض هىئله و هً١ایی ال اِالث که ؾق ایى بعد هؿ يٝك وی اوث ،ؾ٬ی٭ا
هًٙب ٫اوث بك هً١ایی که ٠الهه ٘با٘بایی ؾق هحى اصىل فلطفه به آو جىشه ؾاٌحه اوث .گكچه
شمئیات ایى هىئله ؼاقز ال بعد ظأك اوث ،اها ؾالیل ههمی هىث که ایى يٝك هٙاب ٫يٝك
ِؿقا يیىث .یً١ی ال يٝك ِؿقا اولىیث وشىؾ بك هاهیث ج١ییًی يیىث ،بلکه جٕ٩یلی اوث.
بكای بعری ؾق ایى لهیًه يک :.ظىیًی ،ؾق ؾوث چاپ.
 .13یک هىئله با٬ی هیهايؿ که وقوؾ به آو ؼاقز ال بعد ظأك اوث :آیا هیجىاو هىح٭ل ال
اِالث وشىؾ ال يٝك ٠الهه ؾق باب ه٩اهین ؾ٨ا ٞکكؾ؟ اگك ایى کاق همکى يباٌؿ ،ابحًاء ٘كض
هىئله اِالث وشىؾ ٕ ٔ
ٔ
هىئله َؾ َوقاؤ بك چًیى يٝكی ؾق باب ه٩اهین ؾچاق ؾوق ؼىاهؿ ٌؿ.
 .14بًا بك آيچه ؾق بؽً جاقیؽی گ٩حه ٌؿ ،چهبىا اوحؿالل اِلی ِؿقا ٤یك ال اوحؿاللی باٌؿ
که هٙهكی اوحؿالل اِلی ِؿقا هیؼىايؿ .اها ایى يامگفاقی بكای بعد ظأك اهمیحی يؿاقؾ.
بعد بؽً ب١ؿی ؾقباقۀ اوحؿاللی اوث که هٙهكی آو قا اوحؿالل اِلی به ي ٟ٩اِالث وشىؾ
هیؾايؿ ،ؼىاه ایى اوحؿالل هماو اوحؿالل اِلی ِؿقا باٌؿ یا يه.
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