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چکیذه

با کًاقيهاؾو ٠لنًٌاوی پىلیحیىیىحی ،ي٭ً ؾاؾههای ٤یكجصكبی ؾق ٠لىم جصكبی،
هعل جىشه واٌ ٟ٬ؿ .اهكوله هیؾايین که ؾايً جصكبی بك اِىل و هبايی
ه١ك٨ثًٌاؼحی ،هىحیًٌاؼحی و اقليًٌاؼحی اوحىاق اوث که ؾق ٌکلگیكی و
جعىالت ٠لن ي٭ً بىمایی ؾاقيؿ .بًا بك جل٭ی هٍهىق٠ ،لن شؿیؿ ؾق ج٭ابل با ٠لن
٬ؿین ٬كاق ؾاقؾ و ٘ب١ا هك یک پیً٨كْهای هح٩اوجی ؾاقيؿ .ایى ه٭اله ابحؿا
پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ قا بكقوی جٙبی٭ی هیکًؿ و ج٭ابل آيها قا ؾق
بكؼی هىأ ٟيٍاو هیؾهؿ .وپه بك اوان آذاق اوحاؾ هٙهكی به ؾاوقی ؾق ایى
آيها اوث که هیجىايؿ آویبهای بمقگی به شاه١ه واقؾ کًؿ .بكای پكهیم ال ایى
یکوىيگكیها ،بهحكیى قاه ،بهكههًؿی ال ج١الین شاه ٟاوالم اوث< چًاوکه ي٭ً
آهىلههای اوالم ؾق پیٍك٨ث ٘بی١ثًٌاوی و ٌکلگیكی ٠لن شؿیؿ ايکاقياپفیك
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باب هیيٍیًؿ و يٍاو هیؾهؿ که ي٭ُ هٍحكک ایى هئل٩هها ،ا٨كاٖ و ج٩كیٗهای
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اوث .بؿیى قوی ،کىٌیؿهاین ايؿیٍه اوحاؾ هٙهكی هؿؼلی بكای ؾوثیابی به
پیً٨كْها و هبايی هٙلىب ٠لن بك اوان آهىلههای اوالم ٬كاق گیكؾ.
کلیذواژهها٠ :لن ٬ؿین٠ ،لن شؿیؿ٠ ،لىم ٘بی١ی ،پیً٨كْهای ٠لن.
همذهه

ؾیكلهايی به وبب ویٙكه ٠لنًٌاوی پىلیحیىیىحی ،ه١مىال ٠لىم جصكبی جا٨حهای
شؿابا٨حه و ٬لمكویی کاهال هح٩اوت با ٨لى٩ه و ؾیى جل٭ی هیٌؿْ .اها ایى بكؾاٌث
وٙعی ال ؾايً جصكبی ،اهكوله ؾق ٨لى٩ه ٠لن هكؾوؾ اوث .ؾق جع٭ی٭ات ب١ؿی،
اقجباٖ ٠لن با وایك ظىلههای ه١ك٨ث و ظحی ٠ىاهل ٤یكه١ك٨حی بهؼىبی واکاوی
ٌؿه ،جا آيصا که اذبات ٌؿه اوث ٠لن ؾق وٙط لیكبًایی ؼىؾ بك پیً٨كْهایی
ه١ك٨ثًٌاؼحی ،هىحیًٌاؼحی و اقليًٌاؼحی اوحىاق اوث .پیً٨كْهای
٤یك٠لمی ؾق ٌکلگیكی و قٌؿ ٠لن ي٭ً بىمایی ؾاٌحه اوث و ؾق اِل،
هؿیكیث کالو پژوهًهای ٠لمی قا بك ٠هؿه هیگیكؾ.
يمؾ هىقؼاو ٠لن ،ؾو ظىلۀ هحمایم ال ؾايً ٘بی١ثًٌاوی هٙكض اوث٠ :لن
٬ؿین و شؿیؿ .هكاؾ ال ٠لن ٬ؿین جمام ؾوحاوقؾهای ٠لمی واب ٫بك وًث
البحه گاه هًٝىق ال ایى ج١بیك ،ؼّىَ ٠لن یىيايیهىیعی قایس ؾق ٬كوو ووٙا
اوث .جاقیػ ٠لن ٬ؿین قا هیجىاو به چهاق ؾوقه ج٭ىین کكؾ٠ :لن پیً ال یىياو،
٠لن یىيايی٠ ،لن اوکًؿقايی و ٠لن هىیعی یا ٬كوو ووٙایی .ؾق ایى هیاو ؾوقۀ
اؼیك بیٍحك هعل بعد ٬كاق گك٨حه اوث .هكاؾ ال ;٬كوو ووٙا :ؾوقهای ال جاقیػ
٤كب اوث که ال ظؿوؾ  211جا  0211هیالؾی قا ؾق بك هیگیكؾ .البحه ج١ییى
ؾ٬ی ٫هعؿوؾۀ لهايی ایى ّ٠ك هعل اؼحال ٦اوث ٕبكای يمىيه يکّ :.کًی،
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٘بی١ثًٌاوی جصكبی اؼیك ٤كب اوث که آقامآقام په ال قيىايه ٌکل گك٨ث.
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 .ٔ943 :0724ؾق هك ِىقت ،ویژگی ٌاؼُ ایى ؾوقه ،چیكگی هىیعیث ؾق
٤كب اوث .هىیعیث جعكیٌ٧ؿه ال ابحؿا با ؾايً بٍكی ج٭ابل ؾاٌث و ؾق
ظىلۀ ٠لن و ؾايً کاقياهه ه٭بىلی ال ؼىؾ با٬ی يگفاٌثْ .اها يمیجىاو ي٭ً
پژوهًهای هح٩کكاو ایى ؾوقه و ؼّىِا اواؼك ٬كوو ووٙا قا ؾق پیؿایً
قيىايه ياؾیؿه گك٨ث .ال همیىقو اوث که باقبىق ؾق کحاب دیى و ػلن 1که
ظؿوؾ  71وال په ال کحاب ه١كو ٦ؾیگكي ػلن و دیى 2يگاٌحه اوث ،ؾق
ّ٨ىل هكبىٖ به جاقیػ ٠لن ؾق ٬كوو ووٙا جصؿیؿيٝكهای چٍمگیكی ايصام ؾاؾه
اوث ٕباقبىق 0729 ،ال 93 :٧و  <40بكای آًٌایی با بكؼی پیٍك٨ثهای ٠لن
ؾق ٬كوو ووٙا ،يک :.وات ،0782 ،و کاپلىحىو.ٔ0788 ،
ؾق ه٭ابل ٠لن ٬ؿین٠ ،لن شؿیؿ ٬كاق ؾاقؾ .ؼاوحگاه ٠لن شؿیؿ قا والهای
هیاو  0211و  0321م .هیؾايًؿ< یً١ی ؾوقهای که ها اکًىو ال آو به ّ٠ك
اي٭الب ٠لمی یاؾ هیکًین .ویژگی ههن ایى ّ٠ك قؾ يٝكیات ٨یمیکی اقوٙىیی
بىؾ ٕلیؿیمى .ٔ70 :0720 ،يؽىحیى گام ؾق پیؿایً ٠لن شؿیؿ ،اي٭الب
کىپكيیکی بىؾ که ال ٘كی ٫پژوهًهای کپلك و گالیله و ؾق يهایث ٨یمیک يیىجى به
اوز ؼىؾ قویؿ٨ .یمیک يیىجًی چاقچىب ٠لن قا بكای وؿههای ب١ؿی ٨كاهن کكؾ.
هٙال١ه ٌیمی ،اپحیک ،ايكژی ،جكهىؾیًاهیک ،الکحكوهً٥ا٘یه و لیىثًٌاوی
بىؾ .ؾق آ٤ال ٬كو بیىحن ،ؾق پی ٜهىق ؾو جعىل اي٭البی ؾق ٨یمیک ،یً١ی يٝكیۀ
يىبیث و کىايحىم٨ ،یمیک يیىجًی ؾق هن ٌکىث .ؾق هماو ٬كو ،لیىثًٌاوی
يیم ٌاهؿ اي٭الب ؾیگكی بىؾ :پیؿایً لیىثًٌاوی هلکىلی .ایى کٍ٠ ٧كِه
شؿیؿی قا ؾق لیىثًٌاوی گٍىؾ .ؾق ٬كو اؼیك يیم قٌحههای ٠لمی شؿیؿی
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٬كو هصؿهن و يىلؾهن ٌاهؿ پیٍك٨ثهای ٠لمی ٌایاو جىشهی ،بهویژه ؾق
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هايًؿ ٠لىم کاهپیىجك ،هىي هًّى٠ی ،لباوًٌاویّ٠ ،بًٌاوی و ٠لىم
ًٌاؼحی ٜهىق کكؾ ٕبكای يگاهی گفقا به جاقیػ ٠لن شؿیؿ ،يک :.اوکاٌا،
.ٔ91-2 :0729
٘ب١ا هك یک ال ٠لىم ٬ؿین و شؿیؿ بك پیً٨كْهای ؼاَ ؼىؾ هبحًی اوث.
هماو٘ىق که ؾق پفیكي ٠لىم هؽحل ٧بایؿ هع٭٭ايه و هصحهؿايه ق٨حاق کكؾ ،ؾق
هىاشهه با هبايی و پیً٨كْهای ٠لن يیم بایؿ هىٌیاقايه ٠مل کكؾ جا ال
آویبهای اظحمالی هّىو هايؿ .ؾق ایى ِىقت ،با ایى پكوً هىاشهین که:
پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ چیىث و با پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین چه ج٩اوجی
ؾاقؾ؟ بالًٌاوی پیً٨كْهای هىشىؾ ٠لن و ٠كٔه آيها بك يگاه شاه ٟاوالم
هیجىايؿ ها قا ؾق ؾوثیابی به هبايی هٙلىب ٠لن یاقی کًؿ .ؾق ایى ه٭اله
کىٌیؿهاین په ال بكقوی جٙبی٭ی پیً٨كْهای ٠لىم ٬ؿین و شؿیؿ ،ؾق آیًۀ آذاق
اوحاؾ هٙهكی به اقلیابی آيها بًٍیًین و جؤهل ؾق ايؿیٍه اوحاؾ قا هؿؼلی ؾق
کٍ ٧هبايی اوالهی ٠لن ؼىاهین ؾهین.
 .3پیؼفشضهای ػلن لذین

ايؿیٍمًؿاو یىياو آگاهايه ایى بیًً قا پفیك٨حًؿ و آٌکاقا بیاو کكؾيؿ که ٠الن یا
٘بی١ث ؾاقای يٝمی ٠٭لی اوث که ايىاو هیجىايؿ آو قا کٍ ٧و اؾقاک کًؿ
ٕکاپالؿی .ٔ47 :1390 ،ایى پیً٨كْ ؾق ٠لنًٌاوی ٬كوو ووٙا يیم همچًاو
هع٩ى ٚهايؿ .البحه ظصیث ٨هن بٍك با ؾو هعؿوؾیث قوبهقو بىؾ; :اوال ،ؼكؾ و
٠لن بكای بكهالکكؾو همۀ ظ٭ای ٫ؾیًی٨ ،ا٬ؿ ِالظیث اوث .ذايیا ،هیچ ظ٭ی٭ث
٠لمی يمیجىايؿ با هیچ ظ٭ی٭ث ؾیًی ؾق ج١اقْ باٌؿٕ :باقبىق 1392 ،ب:
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 .3 .3اهکاو ؽًاخث طبیؼث
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 <24-23کاپالؿی .ٔ71 :1390 ،چًاوکه آٌکاق اوث ایى هعؿوؾیثها با
ه١حبكٌمكؾو ٨هن بٍك ؾق ظىلۀ ًٌاؼث ٘بی١ث ياوالگاق يیىث .بًابكایى،
هیجىاو گ٩ث ؾق هصمى; ،ٞج٩کك ٬كوو ووٙا ه١ح٭ؿ بىؾ که شهاو ؾقوث به
هماو ِىقجی که جىوٗ بٍك ؾقک و ؾقیا٨ث یا جصكبه هیٌىؾ ،وشىؾ ؾاقؾ و ٨هن
بٍك قا ٬اؾق به ؾقک هاهیث شهاو هیؾايىثٕ :باقبىق 1392 ،ب.ٔ23 :
 .2 .3سویکشد غیشطبیؼثگشایايه

هكاؾ ال ٘بی١ثگكایی ؾق ایًصا ایى هؿ٠ا اوث که ؾق ٨هن و جبییى پؿیؿههای
٘بی١ث٨ ،٭ٗ و ٨٭ٗ بایؿ ال ٠لل و اوباب ٘بی١ی و ؾاؼل ؾق ٘بی١ث وىؾ شىث
و ال جمىک به اهىق هاوقائی اشحًاب کكؾ .چًیى قویکكؾی ؾق هیاو ٨الو٩ۀ یىيايی
٬ابل هٍاهؿه اوث .بكؼال ٦شمهىق یىيايیاو که ؾق جبییى پؿیؿهها ،به اوٙىقهها،
اهىق ٨ى٘ ٪بی١ی و ؼؿایاو اوحًاؾ هیکكؾيؿ ٕهىلیى٨ ،ٔ9-8 :1391 ،الو٩ه
یىياو کىٌیؿيؿ شهاو و پؿیؿههای آو قا بك اوان ٠ىاهل ٘بی١ی جبییى کًًؿٌ .ایؿ

ایىقو ،با يگاهی هاوقائی به ٘بی١ث ه١ح٭ؿ بىؾيؿ شهاو و هك یک ال پؿیؿههای آو
قا بایؿ ؾق قابٙۀ با ؼؿاويؿ ًٌاؼث و با ِك ٦يٝك کكؾو ال ؼؿاويؿ يمیجىاو ؾقک
ؾقوحی ال پؿیؿهها به ؾوث آوقؾ .ایى قویکكؾ ٔؿ٘بی١ثگكایايه قا بایؿ ههنجكیى
ؼّیّۀ ٠لنًٌاوايۀ ٠لن ٬ؿین ؾايىث.
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ال همیى قو بىؾ که بكؼی ال ایٍاو به اجهام هؽال٩ث با ؾیى و آییى ٌكکآهیم
یىيايی هصالات ٌؿيؿْ .اها ؾق شهاوبیًی ٬كوو ووٙا ال ایى قویکكؾ ّا٠كاْ
کكؾيؿ .لیكا شهاو قا هؽلى ٪و جعث جؿبیك هىشىؾی ٨كا٘بی١ی هیؾايىحًؿ و ال
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 .7 .3غایثيگشی

ال آيصا که ؼؿاويؿ ،ظکین اوث و هك کاقی قا بك اوان ٤كٔی اقشمًؿ واهاو
هیؾهؿًٌ ،اؼث شهاو یا ;وك و گىي آب ؾاؾو :ؾق ١٨ل الهی ،بؿوو وك ؾق
ُ
آوقؾو ال هؿ ٦و ٤كْ ا١٨ال او يمؾ هح٩کكاو ٬كوو ووٙا ٠٭ین هیيمىؾ .ؾقيحیصه
جبییىهای ٤ایثيگك ؾق ٠لن ٬ؿین قواز و ٤لبۀ گىحكؾهای ؾاٌث .جبییى ٤ایثگكا
بؿیى هً١ا اوث که ههنجكیى ؼّیّه هك پؿیؿه که ٌایىحه اؾقاک اوث ،همايا
٤كْ و هؿ ٦ال ؼل٭ث او اوث .لفا ؾ٤ؿ٤ۀ اِلی پیٍیًیاو ؾق هىاشهه با
ظىاؾخ شهاو ٨هن چكایی آيها بىؾ که ٘ب ٫آهىلههای کلیىا ٠باقت بىؾ ال اهؿا٦
ؼؿاويؿ ال ؼل٭ث آيها .ايؿیٍۀ ٬كوو ووٙایی بكای جبییى يٝكی ایى قویکكؾ
همچًیى ال يٝكیۀ ٠لل اقب١ۀ اقوٙىیی بهكه هیگك٨ث .به ٠٭یؿۀ اقوٙى٠ ،لث
٤ایی ؾق ظ٭ی٭ث ٠لث ٠لثها اوث .لیكا ٠لث ٤ایی٠ ،لث ٨ا٠لیث ٨ا٠ل بىؾه
و ؾق وا ٟ٬بك وایك ٠لل چهاقگايه ج٭ؿم ؾاقؾ .په شىثوشىی ٠لث ٤ایی بایؿ
اولیى کاق ؾايٍمًؿ یا کىايی باٌؿ که ؾق ِؿؾ ًٌاؼحى ٠لث اٌیا هىحًؿ ٕبكيك،
 .ٔ26 :1392البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که يمؾ ایٍاو٤ ،ایث هك چیم آيچًاو ج٩ىیك
هیٌؿ که الهیات کاجىلیک بك آو جؤکیؿ هیوقلیؿ و يه بك اوان يگاه ٘بی١ثگكایايه
 .4 .3جىاص يگاه پیؾیًی به طبیؼث

يگاه ٤ایی به شهاو و پؿیؿههای آو ال ه٭ ْىهات اؾیاو به ٌماق هیقوؾ .ال آيصا که
بكای يگاه ٤ایی به شهاو و پؿیؿههای آو چاقهای شم قشى ٞبه هحىو ؾیًی يیىث،

لفا ؾق ٠لنًٌاوی ٬كوو ووٙا وذا٬ث و ا٠حباق هحىو ؾیًی ؾق جبییى شهاو و
پؿیؿههای آو پفیك٨حه ٌؿه بىؾ .ایى بؿاو هً١ا اوث که به يٝكٌاو ه١٭ىل بىؾ که
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اقوٙىیی ٕکاپالؿی.ٔ68 :1390 ،
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بؿوو هكاش١ه به ؼىؾ ٘بی١ث و با يگاهی پیٍیًی و با اوحًاؾ به آهىلههای ؾیًی،
٘بی١ثًٌاوی کكؾ .بؿیىجكجیب ؾايٍمًؿاو ٬كوو ووٙا با اوح٩اؾه ال هً٫ٙ
اقوٙىیی جىايىحًؿ ;ؾوحگاهی کالو ال ظ٭ای ٫قا ال ٘كی ٫اوحًحاز و به هؿؾ
٬یان ِىقی ،ال ظ٭ای ٫اواویای که ال قاه الهام الهی جؤهیى ٌؿه بىؾيؿ ،بكپا
ؾاقيؿٕ :کاپالؿی.ٔ67 :1390 ،
 .5 .3بیجىجهی به هؾاهذه و ججشبه

به گ٩حه کاپالؿی ،الگىی ٠لمی ٬كوو ووٙا قا هیجىاو چًیى جلؽیُ کكؾ :اِىل
و هباؾی ال قاه ٠٭ل یا وظی الهی با هكاش١ه به کحاب ه٭ؿن کٍ ٧هیٌىيؿ .با
جمىک به ایى اِىل و به هؿؾ ج٩کك ٬یاوی هیجىاو وایك ظ٭ای ٫قا اوحًباٖ کكؾ.
بًابكایى ،جًها لهايی که چًیى ايؿیٍمًؿايی به ٠الن هٍاهؿهپفیك قشى ٞهیکكؾيؿ
و٬حی بىؾ که ّ٬ؿ ؾاٌحًؿ باوقی قا که ال قاه ظصیث و وذا٬ث الهی و به ٌیىۀ
٬یاوی جؤهیى ٌؿه بىؾ ،جؤییؿ کًًؿ ٕکاپالؿی .ٔ68-67 :1390 ،بًابكایى٠ ،لن
٬كوو ووٙایی چًؿاو ؾق گكوی هٍاهؿات يٝامهًؿ و گىحكؾه يبىؾ.
 .6 .3بیجىجهی به ػلل فاػلی و وعایئط هادی

ايؿیٍمًؿاو بك ٨هن ٠لل ٤ایی اٌیا یا ٤كْ ؼؿاويؿ ال ؼل ٫آيها و شایگاهٍاو
ؾق واؼحاق شهاو هّكو ٦بىؾ .یکی ال ویژگیهای ایى قویکكؾ٩٤ ،لث ال
شمئیات وا١٬ی و والوکاقهای هكبىٖ به ٠الن هاؾه اوث ،چًاوکه ٨هن چگىيگی
پؿیؿهها يیم ؾق ؾقک ٤كْ و ٤ایث آيها چًؿاو هئذك يیىث .ال ایىقو،
٠لنًٌاوی ٬كوو ووٙا جىشهی به ٠لل ٨ا٠لی و ووائٗ هاؾی يؿاٌث .اواوا
٘ب ٫يگاه ٤ایثگكایايه به شهاو ،ههنجكیى پؿیؿۀ ٠الن بكای ايىاو قا بایؿ ليؿگی
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چًاوکه گفٌث ؾق ٬كوو ووٙا ٘بی١ثگكایی قایس يبىؾ و بیٍحك جالي
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په ال هكگ و و١اؾت یا ٌ٭اوت اؼكوی ؾايىث .همیى يگاه ؾق ٬كوو ووٙا
وبب ٌؿه بىؾ ؾ٤ؿ٤ههًؿی قاش ٟبه وكيىٌث هً١ىی ايىاو ،بىی ههنجك ال
کٍ ٧قوابٗ پؿیؿههای ؾيیىی شلىه کًؿ .به ج١بیك باقبىق; ،ایًاو شهاو قا جمریلی
هصالی جل٭ی هیکكؾيؿ که قال اِلیاي هماو ٨عىای هفهبی او اوث ،يه
٠لثها و ه١لىلهایی که ؾق والوکاق آو اوثٕ :باقبىق 1392 ،ب.ٔ21 :
 .7 .3فمذاو يگاه کمی به طبیؼث

قیأیات يه ؾق یىياو باوحاو و يه ؾق ٬كوو ووٙا شایگاه هٍؽّی يؿاٌث .ؾق
ظىلۀ یىياو ،گكچه ا٨ال٘ىو و ٨یرا٤ىقیاو بك لموم بهکاقگیكی قیأی ؾق ٨هن
شهاو جؤ کیؿ ؾاٌحًؿْ ،اها ایى يگاه به ؾلیل ٨٭ؿاو جبییى ؾقوث هكگم با ا٬بال
٠مىهی هىاشه يٍؿ .اقوٙى يیم ؾق هحا٨یمیکً ،قیأیات ٕه٭ىله کمیثٔ قا
اهكی ٠یًی هیپًؿاٌثْ ،اها ٠مال ؾق جع٭ی٭ات ٘بی١ثًٌاؼحیاي به قیأی
ً٠ایحی يؿاٌث .ؾق ظىلۀ ٠لمی اوکًؿقیه ،اوح٩اؾه ال هًؿوه بكای ايؿالهگیكی
پؿیؿهها قواز یا٨ثْ ،اها ایى پیٍك٨ثها بك هىٔ٨ ٟلى٩ی قوًٌی ؾقباقۀ ي٭ً
قیأیات ؾق پژوهً ٠لمی هبحًی يبىؾ ٕکاپالؿی .ٔ66 :1390 ،همیى اهك ؾق
و يیم بیق٤بحی به ًٌاؼث والوکاقهای ٘بی١ث و ٘ب١ا ايؿالهگیكی ؾ٬ی ٫آيها،
جالٌی ؾق بهکاقگیكی قیأیات ؾق ٠لنوقلی يؿاٌحًؿ .ظحی ؾق اواؼك ٬كوو
ووٙا يیم همچًاو هىئلۀ يگاه قیأیاجی به ٘بی١ث هبهن با٬ی هايؿه بىؾ .ال باب
يمىيه ،گكچه ـهى قاشك بیکى يیم وكاپا آٍ٤حه به ايؿیٍه اقلي قیأیات و ه٭ام
ههن آو ؾق ٠لن بىؾ و ظحی کىٌیؿ اب١اؾ کٍحی يىض قا ايؿاله بگیكؾ ٕکاپالؿی،
ْ ،ٔ75 :1390اها ؾق ه٭ابل ،يیکالن کىلایی ِكیعا ي٭ً قیأی ؾق ًٌاؼث
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٬كوو ووٙا يیم ِاؾ ٪اوث .هح٩کكاو ٬كوو ووٙایی به ؾلیل ٤لبۀ يگاه اقوٙىیی
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٘بی١ث قا ايکاق هیکكؾ .شالب ایًکه ؼىؾ وی بكای يؽىحیى باق ؾق هعاوبات
اشىام ؾق ظال و٭ىٖ ،اوح٩اؾه ال وا٠ث آبی قا پیًٍهاؾ کكؾ ٕکاپالؿی:1390 ،
 ٔ77که ب١ؿها گالیله به کاق گك٨ث.
 .8 .3پزیشػ جهاو هىجىد

٘ب ٫ؾیؿگاه اقوٙىیی ،هك پؿیؿۀ ٘بی١ی ٠باقت اوث ال جكکیبی ال هاؾه و ِىقت
و آذاقی که بك ایى جكکیب باق هیٌىؾ و ٠كْ يام ؾاقؾ .ال آيصا که آذاق هك ٌیء،
ه١لىل و بكؼاوحه ال ـات و ِىقجً اوث ،په شهاو همیى اوث که هىث و
شم ایى يحىايؿ بىؾ٘ .ب ٫جعلیل ٨ى ،٪جمام اج٩ا٬ات ٠الن ال ؾو ظال ؼاقز يیىث<
یا ه٭حٕای ٘بی١ث ؼىؾ ٌیء اوث یا ه٭حٕای ٘بی١ث ٌیء ؾیگك که ٬ىت وی
بك ٌیء يؽىث ٨ائ ٫آهؿه اوث .بًابكایى ،جمام جعىالت ،ظكکات ،وکًات و
ج٥ییكات شهاو ياٌی ال ـات و يهاؾ اٌیا اوث و چىو ـات و ٘بی١ث ٌیء
ج٥ییكپفیك يیىث ،هًاوبات شهاو يیم همیى اوث که هىث و ٤یك ال ایى
يمیجىايؿ باٌؿٌ .ایؿ ال همیى قو اوث که اقوٙى پؿیؿههای شهاو قا بك ؾو ؾوحه
ج٭ىین هیکكؾ :اهىق ج٥ییكپفیك و اهىق ج٥ییكياپفیك< و ٤یك ال ق٨حاق اؼحیاقی ايىاو،
آيها ٨٭ٗ هیجىايىث به ّ٬ؿ ٨همٍاو باٌؿ يه وىؾای ج٥ییكٌاو ٕهىلیى:1391 ،
 .ٔ17-16ايؿیٍمًؿاو ٬كوو ووٙا ِك ٦يٝك ال جؤذیكپفیكی ال ؾیؿگاه اقوٙىیی،
اظحماال ال شهات ؾیگكی يیم ؾق پی ج٥ییك شهاو يبىؾيؿ و شهاو هٍهىؾ قا هماوگىيه
که هىث هیپفیك٨حًؿ .ال شمله ایًکه يگاهی الهی و ٤ایثيگك به شهاو وبب
هی ٌؿ ظىاؾخ ياهٙلىب بكای ايىاو ج٩ىیكی ه١٭ىل بیابًؿ و ظحی به شهث
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جمام پؿیؿهها قا ؾق ٬لمكوی اهىق ج٥ییكياپفیك هیؾايىث که کاوي ٠لمی ؾقباقۀ
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جؤذیكٌاو ؾق جکاهل هً١ىی ايىاو بىی اقشمًؿ جل٭ی ٌىيؿ و اگك چیمی ؾق ایى
هیاو يیالهًؿ ج٥ییك باٌؿ همايا ق٨حاق و کكؾاق آؾهی اوث.
 .9 .3يذاؽحى لصذ جغلط بش طبیؼث

همچًاو که ٠لن یىيايی بكای جؤهیى ا٤كاْ ولٙهشىیی و ؾؼل و جّك ٦ؾق
٘بی١ث يبىؾ ٕکاپالؿی ،ٔ47 :1390 ،به ٘ىق کلی هیجىاو اؾ٠ا کكؾ که
ايؿیٍمًؿاو ٬كوو ووٙایی يیم ؾق پی چیكگی بك ٘بی١ث يبىؾهايؿ .ال ویژگی ه٩حن
ٕ٨٭ؿاو يگاه ْ
کمی به ٘بی١ثٔ هیجىاو بكؼی ؾالیل ایى قویکكؾ قا ؾقیا٨ث٠ .الوه
بك ایى ،ياگ٩حه پیؿا اوث که بكای هئهًاو ٬كوو ووٙایی ؾ٤ؿ٤ۀ ههن ،ليؿگی
بالپىیى و قوحگاقی بىؾ يه ق٨اه و ٠یً بیٍحك ؾق ؾيیا ،جا بؽىاهًؿ با جىول به ٠لن
و ٘بی١ثًٌاوی بؿاو ؾوث یابًؿ .ال ؾیؿگاه هح٩کكاو ٬كوو ووٙا ،هٙال١ه کحاب
آ٨كیًً ،هايًؿ هك کحاب ؾیگكی ،بیً ال هك چیم ال ِ٩ات يگاقيؿه آو پكؾه
هؿ ٦هك پژوهًؿۀ قاوحیى ال کاوي ؾق ٘بی١ث اوث .ظحی
بكهیؾاقؾ و ایى ّ
آ گىوحیى که ؼىؾ هیچگىيه ٠لنوقلی يؿاٌث ه١ح٭ؿ بىؾ ٘بی١ث که هىحی ؼىؾ
قا هؿیىو ؼؿاويؿ اوثٙ٨ ،كجا ؼىب اوث و جع٭ی ٫ؾق آو يیم هیجىايؿ ؼىب
ایىقو هیجىاو اؾ٠ا کكؾ ٠لن ؾق ٬كوو ووٙا ؾق ؼؿهث الهیات و ابماقی بكای
بىٗ بیٍحك وحایً الهی بىؾ و هكگم ؾ٤ؿ٤ۀ جىلٗ بك ٘بی١ث قا ؾق وك
يمیپكوقايؿ.
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باٌؿ و هیجىايؿ به وحایً بیٍحك ٌ١ىق الهی بیًصاهؿ ٕقياو .ٔ343 :1392 ،ال
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 .2پیؼفشضهای ػلن جذیذ
 .3 .2جمشکض بش ؽًاخث جهاو طبیؼث

٠لن شؿیؿ ؾق هىٔىًٌٞاوی قویکكؾی وکىالق ؾاقؾ .قویکكؾ وکىالق ؾق
هن و ْ
هىٔىًٌٞاوی ٠لن بؿیى هً١ا اوث که ْ
٤ن اِلی اهل ؾايً هّكو٦
ًٌاؼث هاؾه و ٘بی١ث ٌىؾ .ایى وا١٬ه ؾق قيىايه قغ ؾاؾ و به هئذكجكیى
هئل٩ههای قوي٠ ٫لن ؾق ٤كب شؿیؿ هبؿل گٍث .چًیى قویکكؾی ٠لل هح١ؿؾی
ؾاٌث .بؿبیًی هكؾم به اقباب کلیىا و به ٘ىق کلی به ؾیى و هفهب ،ؾق کًاق
و٭ىٖ ٨لى٩ۀ اوکىالوحیک ،یً١ی جًها ٨لى٩ۀ قایس آو ّ٠ك ،هىشب هحكوکٌؿو
بعد ؾقباقۀ هىٔى٠ات هاوقائی و ايحما٠ی ٌؿ و ال شمله اهىقی که ؾق ایى
شكیاو ،پیٍك٨ث کكؾ هیل به ٠لىم ٘بی١ی و جصكبی بىؾ ٕهّباض یمؾی:1394 ،
 .ٔ38ال وىی ؾیگك ،اکحٍا٨ات ش٥كا٨یایی بٍك وىؾشىی قيىايىی ،ایى يکحه قا
بك اـهاو ال٭ا کكؾه بىؾ که گىیا پیٍیًیاو با همۀ بمقگی جمؿيٍاو ،همه چیم قا
ؾقباقۀ شهاو يمی ؾايىحًؿ< یً١ی کا٨ی بىؾ کىی باق ؾیگك به شهاو ٘بی١ث بًگكؾ
و ٌایؿ به اکحٍا٨ات جالهای يائل گكؾؾ ٕقياو .ٔ376 :1392 ،چًیى ٠ىاهلی يهجًها
هٙكضکكؾو هىائل ٘بی١ثپژوهی و اولىیثبًؿی آيها يیم جؤذیك گفاٌحه بىؾ و ال
ایى ٘كی ،٫جع٭ی٭ات آجی قا شهثؾهی هیکكؾ.
 .2 .2حزف دیى اص هًابغ ؽًاخث طبیؼث

بًیاوگفاقاو ٠لن شؿیؿ ال هماو ابحؿا ال هك گىيه قشى ٞبه کحب ه٭ؿن بكای ٨هن
٘بی١ث ا٠كاْ کكؾيؿ .ایى اِل قا گالیله ِىقتبًؿی کكؾ .او قا قوما يؽىحیى
ؾايٍمًؿ ٠لن شؿیؿ هیؾايًؿ .وی بیى کحاب ٘بی١ث و کحاب ٌكی١ث٠ ،لیق٤ن
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آ٨كیؿگاق یگايهٌاو ،هكلبًؿی کكؾ و ه١ح٭ؿ بىؾ يمیجىاو بكای ٨هن اوكاق کحاب
٘بی١ث به هحىو ه٭ؿن قشى ٞکكؾ< چكاکه ;کحاب ه٭ؿن به ها يمیآهىلؾ که
آوماوها چگىيه ظكکث هیکًًؿ ،بلکه هیآهىلؾ که ها چگىيه به آوماو بكوین:
ٕههؿویيژاؾ٘ .ٔ132 :1390 ،ب ٫چًیى ؾیؿگاهی ،هكگم يمیجىاو به هًاب ٟؾیًی
بكای ًٌاؼث ٘بی١ث قشى ٞکكؾ و ٘بی١ث قا ِك٨ا بایؿ با اجکا به ؼكؾ آؾهی و به
اوحًاؾ ٨كآیًؿهای هٍهىؾ ؾق ٘بی١ث ًٌاؼث.
 .7 .2حزف يگاه غایی به طبیؼث

ْ
هك چ٭ؿق هح٩کكاو ٬كوو ووٙا بك ٤ایثيگكی اهحمام ؾاٌحًؿ٠ ،لن شؿیؿ بهشؿ ال
يگكیىحى ال ایى ؾقیچه به شهاو ٘بی١ث هیپكهیمؾ .اواوا ؾق ٠لن شؿیؿ يىٞ

پكوًها هح٩اوت اوث و ال چكایی به چگىيگی هبؿل ٌؿه اوث .ابحؿائا ایى ج٥ییك
چًؿاو ٠صیب يمیيمىؾ .چًاوکه گالیله هحفکك هیٌىؾ ،ؼكؾ آؾهی قا بك يهاوؼايه
٤یب الهی ؾوحكوی يیىث و آؾهی قا آو پایه يكوؿ جا ال ا٤كاْ الهی پكؾه بكؾاقؾ.
لفا وی با ِك ٦يٝك ال چكایی و٭ىٖ اٌیاِ ،ك٨ا هیپكویؿ چگىيه اٌیا و٭ىٖ

هكگم يمیجىاو يگاهی ٤ایی قا ؾق ًٌاؼث پؿیؿهها ا٠مال کكؾ.
 .4 .2جمشکض بش ػلل فاػلی

ْ
٠لن شؿیؿ با جمام جىاو بك ٠لل ٨ا٠لی هحمكکم اوث و ؾق ایى قاه هیچ ظؿ و هكلی قا

به قومیث يمیًٌاوؿ شم ايعّاق بك ٠لل هاؾی و پكهیم ال جىشه به ٠لل ها٨ى٪
٘بی١ی .ؾايٍمًؿاو شؿیؿ ،اگك هن ؼؿا قا به قومیث بًٍاوًؿ ،به ً٠ىاو ٠لةال١لل
یا ب١یؿجكیى ٠لثها اوث ،آو٬ؿق ؾوق که ؾق هیچ جبییى ٠لمی به کاق يمیآیؿ .ال
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هیکًًؿ ٕباقبىق 1392 ،ب .ٔ31 :جبییى و جكویس ٤ایثيگكی قا ه١مىال آهىلههای
اؾیاو بك ٠هؿه ؾاقيؿْ .اها با ياؾیؿهگك٨حى آهىلههای هًاب ٟؾیًی ؾق ًٌاؼث ٘بی١ث،
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همیى قو اوث که يیىجى ايؿیٍه ؼؿای قؼًهپىي قا هٙكض هیکًؿ .ؼؿای
قؼًهپىي هبحًی بك اِلی ٤یك٠لمی اوث که بایؿ آو قا ال هئل٩ههای شهاوبیًی
٠لن شؿیؿ ؾايىث و آو اِل ٠باقت اوث ال ایًکه باوق به جؤذیك ؼؿاويؿ ؾق ٠الن
٘بی١ث و ؾوث و پا کكؾو ي٭ٍی بكای آ٨كیًًؿه ٠الن ؾق جبییى ٠لمی پؿیؿهها٨ ،٭ٗ
ياٌی ال شهل به ٠لل و اوباب هاؾی اوث .ایى هؿ٠ا قا ب١ؿها آگىوث کًث
ِىقتبًؿی کكؾ و به هكلبًؿی هك چه ؼٍىجك ٠لن و ؾیى هًصك ٌؿ .ال يحایس ایى
هبًا اوث که ؾايٍمًؿاو ؾق جىِی ٧شهاو ِك٨ا به يحایس و لىالم ياٌی ال ٨هن
قوابٗ هاؾی و ا٠ؿاؾی جکیه هیکًًؿ و شهاو اوكاقآهیم ٘بی١ث قا چیمی شم يحیصه
جّاؾم اج٩ا٬ی ـقات هاؾی کىق و ٨ا٬ؿ ٌ١ىق يمیؾايًؿ و ظأك يیىحًؿ بكای
هً١ابؽٍی به ایى جّىیك ال هیچ هًب ٟه١ك٨حی ؾیگكی جؤذیك بپفیكيؿ.
 .5 .2فمذاو يگاه اسصؽی به طبیؼث و پذیذههای آو

اقلي هك چیم ؾق گكوی ٤ایث او اوث .آيگاه که بكای ٘بی١ث و پؿیؿههایً
٤ایحی هٙكض يباٌؿ ،شهاو یکىكه بیهً١ا و بیاقلي شلىه ؼىاهؿ کكؾ .ال شمله
هبايی ٠لىم ٘بی١ی شؿیؿ ایى اوث که ٘بی١ث و پؿیؿههای آو ٨ا٬ؿ هك گىيه

يمیًٌاوؿ و ٘بی١ث قا هايًؿ هاؾهای ؼام ؾق ؾوحاو ؼىؾ هیيگكؾ که هك گىيه
ؾؼل و جّك٨ی ؾق آو هصال هعىىب هیٌىؾ.
 .6 .2عىدای جغییش ػالن

با ي٩ی ج٭ؿن ال شهاو ٘بی١ث ،آيچه ه١یاق اقلي و هٙلىبیث هك پؿیؿۀ ٘بی١ی
٬كاق هیگیكؾ ،همايا شایگاهً ؾق ٘كض ؤ١یث هٙلىب شهاو بكای آؾهی
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ج٭ؿنايؿ و بكای وشىؾ آيها ;بؿاوگىيه که هىحًؿ :هیچ اقلٌی وشىؾ يؿاقؾ.
ْ
ؾقيحیصه بٍك بكای هىاشهه با شهاو ٘بی١ث هیچگىيه ظؿ و هكلی قا به قومیث
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ؼىاهؿ بىؾ< یً١ی هؿ ٦و ٤ایث يهایی ٠لن ،جىاياوالی بٍك بكای پیًبیًی و
ههاق ٘بی١ث اوث ٕبكای جىٔیط هبىىٖ ،يک :.يّكّ٨ :1387 ،ل ؾومٔ.
بًابكایى ،شهثگیكی جع٭ی٭ات به وىی پكوًهایی ؾقباقۀ ج٥ییك و جبؿل ؾق
٘بی١ث ،هحًاوب با ؼىاوث آؾهی وى ٪ؾاؾه هیٌىؾ و ؾیگك کىی ٘بی١ث قا ؾق
شهث ا٨موؾو به ه١ك٨ث ؼىؾ یا ج٭كب به ؼال ٫ظکیمً شىثوشى يمیکًؿ،
بلکه ٘بی١ث قا بیقظمايه ٌکًصه هیکًؿ جا ال ٜك٨یثهای يهاو آو بكای بىٗ
ي٩ىايیث و آقلوهًؿی بیپایاو ؼىؾ بهكه بیٍحكی ببكؾ .جىشه به ي٭ً ٠لن ؾق
جىاياوالی بٍك بكای ج٥ییك ٠الن قا يؽىحیى باق بیکى ِىقتبًؿی کكؾ ٕيک:.
شهايگیكی 37 :1385 ،و  ٔ42و اهكوله یکی ال ههنجكیى پیً٨كْهای ٠لن
شؿیؿ هعىىب هیٌىؾ.
 .7هالحظات ايحمادی اعحاد هطهشی دس باب پیؼفشضهای ػلن لذین و جذیذ

ؾق گىٌه و کًاق آذاق اوحاؾ هٙهكی هٙالبی به چٍن هیؼىقؾ که ؾق کًاق هن
هیجىايؿ گىیای يگاه ايح٭اؾی اوحاؾ به پیً٨كْهای ٠لىم ٬ؿین و شؿیؿ باٌؿ .ال
آيصا که اٌکال اِلی پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ ؾق ظ٭ی٭ث ا٨كاٖ و
هیکًین جا ايىصام هٙالب بیٍحك ظٌ ٛ٩ىؾ.
 .3 .7يمذ يگاه افشاطی به هؼًىیث و آخشت

پیً ال ایى گ٩حین که يگكي ٤الب به ايىاو و شهاو ؾق ٬كوو ووٙا ٠باقت بىؾ ال
ج٩ىیك آباء کلیىا ال هحىو ه٭ؿن ،که به هؿؾ ٨لى٩ه ا٨ال٘ىيی و اقوٙىیی جبییى ٠٭اليی
یا٨حه بىؾ .ایى يگكي کلیىایی بك ٨كهًگ ٤كب ؾق ٬كوو ووٙا چیكگی ؾاٌث .ال شمله،
پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین يیم ٠می٭ا ال يگاه کلیىایی به شهاو اٌكاب ٌؿه بىؾ .بًابكایى،
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ج٩كیٗ آيها ؾق هىٔى٠ات هٍحكکی اوث ،ایى ي٭ؿها قا ؾق کًاق یکؿیگك هٙكض
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ؾق ه٭ام ي٭ؿ بیً و پیً ال هك چیم بایؿ به کاوحیها و ٠یىب آهىلههای کلیىایی
پكؾاؼث که قوض ظاکن بك هبايی ٠لن ٬ؿین هعىىب هیٌىؾ.
٤كب ؾق ٘ی ٬كوو ووٙا٠ ،لیق٤ن بكؼی شلىههای ؾقؼٍاو ياٌی ال ظٕىق
ج١الین اؼال٬ی هىیعیث ؾق شاه١ه ،بیً ال آيکه ال ایى آییى جىظیؿی بهكههًؿ
ٌىؾ ،ال ياظیۀ جعكی٩ات آو آویب ؾیؿ و ايؿکايؿک ال ؾیى ٨اِله گك٨ث.
هىیعیث ال اوان به ً٠ىاو آییًی اؼال٬ی و هً١ىی ه١ك٨ی ٌؿْ .اها ؾق همیى
شًبه يیم کاقياهه ه٭بىلی ٠كٔه يکكؾ .اوحاؾ هٙهكی ،اؼال ٪هىیعی قا چًیى
جىِی ٧هیکًؿ:

ههنجكیى ي٭ُ ؾق آهىلههای کلیىایی ایى بىؾ که يحىايىث ال شهث يٝكی
آهىلههایی ه١٭ىل و ال لعا٠ ٚملی ،ؾوحىقهایی ؼالی ال ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ٠كٔه
کًؿٌ .ایؿ ٠اهل اِلی ایى ي٭یّه ،آهیؽحگی آهىلههای ؾیى با ج٩ىیك آباء کلیىا
باٌؿ .ال باب يمىيهٌ ،هیؿ هٙهكی به ّايگاقه قهبايیث اٌاقه هیکًؿ که به يُ

٬كآو کكین شایی ؾق هحى وظی الهی يؿاٌث و ال شمله ابؿا٠ات پیكواو هىیط

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-07-03

اسالق هـیذی صع جهاو به ػلث كیىع و عواز هظهب هـیخ ٕعٔ،
سوىها صع اعوپا ،هغاصف با اسالق هظهبی كًاسحه كضه و دال
آيکه بـیاعی اػ آو جؼلیمات بغ ًض جؼالین اؿالم و بغ ًض جؼالیمی
اؿث که لغآو اػ ايبیای ؿلف يمل هیکًض .اػ ایىعو اسالق هظهبی
هؼمىال جشضیغی ،جمکیًی ،پلث به ػيضگی ،ؿلب هـئىلیحی،
ؿاػكکاعايه و غیغايمالبی كًاسحه كضه اؿث .يماٍ هربث ایى
جؼلیمات ایى اؿث که بغ اؿاؽ هذبث اػ یک ُغف ،ػهض اػ ُغف
صیگغ ،كکـحى ايايیث اػ ُغف صیگغ ،ػفاف و پاکی اػ جايب چهاعم
بًا كضه اؿث .يمِه ًؼفق هن صع افغاٍ و هبالغه صع همۀ ایًها
اؿث ٕیادداشتها.ٔ256/33 ،
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بىؾ و گكچه ؾق ابحؿا با ايگیمهای الهی هٙكض ٌؿ اها ؾق اؾاهه ؾوثؼىي ا٨كاٖ و
ج٩كیٗ ٌؿ و ؾق لهیًه هؿیكیث ليؿگی ؾيیایی ال وىی کلیىا ،هٍکالجی ایصاؾ
کكؾ ٕآثار 093/93 ،و  .ٔ098ؾق اذك ایىگىيه آهىلههای ياِىاب ه٭كوو به ا٨كاٖ
و ج٩كیٗ ،کلیىا ؾچاق اٌحباهات بمقگی ٌؿ که یکی ال آيها به يٝك اوحاؾ هٙهكی
٠باقت اوث ال شؿاییا٨کًؿو هیاو ؾیًؿاقی با ليؿگی ه١حؿل و ٌكا٨حمًؿايۀ ؾيیا
ٕآثار .ٔ460/90 ،ایٍاو ؾق ایى لهیًه وؽًايی ال هاکه وبك ي٭ل هیکًًؿ که ٘كؾ
آهىلههای ؾيیاوحیمايۀ کلیىا قا یکی ال ٠ىاهل پیٍك٨ث ٤كب و ؼكوز ال ٬كوو
ووٙا هیؾايؿ .بؽٍی ال ٠باقات وی چًیى اوث:
هاکؾ وبغ هیگىیض  ...صيیای هـیذیث صع اذغ پیغوی اػ کاجىلیکها
صع ايذِاٍ بىص  ...صيیای هـیذیث هیاو صيیا و آسغت صیىاعی
کلیضه بىص .کاعها عا جمـین هیکغص به کاعهای هحؼلك به صيیا و
کاعهای هحؼلك به آسغت  ...لهغا ایى فکغ صع هیاو کاجىلیکها پیضا
كضه بىص که اػ هیاو صيیا و آسغت یکی عا بایض ايحشاب کًًض .ايحشاب
آسغت هـاوی بىص با جغک هغ گىيه کاع و جالف و فؼالیث ٕآثار،
.ٔ113/10

ؾاٌث ،و ال همیى قو اوث که هیجىاو يگاه کلیىایی قا یکی ال هىايٟ
٘بی١ثپژوهی ؾايىث .البحه وبك گماو هیکًؿ ایى لىجك بىؾ که با جؤویه هفهب
پكوجىحاو يصاتبؽً شاه١ه ٤كبی و لهیًهوال پیٍك٨ث ٤كب بىؾ ٕآثار،
 ،ٔ779/71اها اوحاؾ هٙهكی با اوحًاؾ به وؽًاو بكؼی هح٩کكاو ٤كبی ه١ح٭ؿ
اوث آًٌایی با آهىلههای اوالم ؾق اذك شًگهای ِلیبی لهیًهوال اِالظات
هفهبی ؾق ٤كب ٌؿ ٕآثار.ٔ467-469/90 ،
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قوٌى اوث که با ایى يگاه جالي بكای ًٌاؼث ٠لمی ٘بی١ث وشهی يؽىاهؿ
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به يٝك هی قوؿ ؾق لهیًه جىشه به ٘بی١ث و ٜك ٦ليؿگی ؾيیایی ايىاو که
لهیًهوال ا٬بال یا اؾباق به ٘بی١ثپژوهی ؼىاهؿ بىؾ ،ايؿیٍه کلیىایی و ج٩کك
٤كب شؿیؿ قا هیجىاو ؾو وىی ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ؾايىث .هماو٬ؿق که کلیىا ؾق
بیجىشهی به ٘بی١ث و ٘ب١ا ٘بی١ثپژوهی کىٌیؿ٤ ،كب شؿیؿ ؾق جىشه هعٓ
به آو جالي کكؾ.
 .2 .7يمذ يگاه افشاطی به ديیا و طبیؼث

به يٝك اوحاؾ هٙهكی ،ؾق ٤كب ال ّ٠ك قيىايه به ب١ؿ جىشه بٍك به ٘بی١ث
هٙ١ىٌ ٦ؿ و بٍك وؽث ،به اِٙالض اهكول; ،بكووگكاٌ :ؿ ،ولی يى٠ی
بكوو گكایی که ه٭كوو و هاللم با ي٩ی ؾقوو و ؾق وا ٟ٬ي٩ی ايىاو بىؾ ٕآثار،
 .ٔ259/29ایى قویکكؾ ا٨كا٘ی شؿیؿ يیم گكچه لهیًهوال پىیایی ؾق ٠لىم
جصكبی ٌؿ ،اها هايًؿ ؾقووگكایی و آؼكتگكایی کلیىایی ٬كوو ووٙا به ي ٟ٩بٍك
جمام يٍؿ .لیكا:

بؿیىواو ،ؾق اذك ٤لبۀ يگاه ٘بی١ثگكایايۀ شؿیؿ ،ايىايی که قولی به ً٠ىاو
هؽلى ٪بكگمیؿه ؼؿاويؿ ؾق هكکم کائًات ٬كاق ؾاٌث همهشايبه ؾق ه١كْ هصىم
ايىايی هبحًی بك شایگاه ؼاَ
و ايکاق ٬كاق گك٨ث و جمام اقليهای اؼال٬ی و
ّ
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بلغ به هغ ايضاػه که ُبیؼث عا جؼظین و جمضیؾ کغص و صع والغ
ُبیؼث عا پغؿحق کغص ،ايـاو عا جذمیغ کغص ،جا آيجا که ايـاو صع
دض یک هاكیى جًؼل صاصه كض  ...یک هاكیى هرل همۀ
هاكیىهای صیگغ ،هًحها یک همضاع پیچیضهجغ  ...آو چیؼهایی که
هغبىٍ به ػمك وجىص ايـاو و هؼًىیث ايـاو بىص ،همگی اػ اؿاؽ
هىعص ايکاع و يفی لغاع گغفث .بضبشحی اعوپا  ...و بضبشحی بلغیث
اهغوػ صع والغ اػ ایى يادیه اؿث ٕآثار.ٔ226/26 ،
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ايىاو کًاق يهاؾه ٌؿ و شاه١ه بٍكی ال هًصاقهای ٨كا٘بی١ی جهی ٌؿ ٕآثار،
 .ٔ037-039/92اوحاؾ هٙهكی ؾق هىٔ ٟؾیگكی همگام با ؾیگك ايؿیٍمًؿاو
هح١هؿ شهاو ،ایى وا١٬ه قا قال ايعٙاٖ ٤كب هیؾايؿ:

آگاهاو جهاو ،ػیب اؿاؿی که بغ فغهًگ و ْ
جمضو غغبی گغفحهايض
ایى اؿث که ایى فغهًگ ،فغهًگ جهاوآگاهی و سىصفغاهىكی
اؿث .ايـاو صع ایى فغهًگ به جهاو آگاه هیگغصص؛ و هغ چه
بیلحغ به جهاو آگاه هیگغصص بیلحغ سىیلحى عا اػ یاص هیبغص .عاػ
اهلی ؿمىٍ ايـايیث صع غغب همیى جا اؿث .ايـاو آيگاه که
سىص عا ،به جؼبیغ لغآو ،بباػص ٕسـغاو يفؾٔ ،به صؿث آوعصو جهاو
به چه کاعف هیآیض؟ ٕآثار.ٔ102/2 ،

چًاوکه ؾق ؾو ي٭ؿ اؼیك هالظٝه ٌؿ ،پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ ؾق
یکی ال ههنجكیى يیالهای بٍك ،یً١ی ایصاؾ ج١اؾل بیى ليؿگی ؾيیىی و اؼكوی،
ياجىاو بىؾ و ایى کاوحی بك ٕ٨ای ٠لن و ؾايً يیم جؤذیك هً٩ی گفاٌث .ؾق ایى
لهیًه يکاجی ٌایاو جىشه اوث که ؾق ایًصا با اوح٩اؾه ال آذاق اوحاؾ هٙهكی ٨٭ٗ
وه هٙلب قا هحفکك هیٌىین که به يٝك هیقوؿ ؾق جالي بكای ؾوثیابی به
ه٩یؿ اوث .ایى يکات بهاؼحّاق ٠باقت اوث ال :جىشه به ي٭ً کلیىا ؾق جكویس
هاؾیگكی و ؾقنآهىلی ال جصاقب جلػ کلیىا ؾق ایى لهیًه ،و يیم جىشه به بكؼی
بایىحهها ؾق پیً٨كْهای ٠لن و جؤذیك آو ؾق پىیایی ٠لن و ؾايً.
 .3 .2 .7يکحۀ اول :يمؼ کلیغا دس جشویج هادیگشی

به يٝك اوحاؾ هٙهكی ،کلیىا ؾق ُب١ؿ يٝك و ٠مل ،یً١ی هن ؾق يٝكیهپكؾالی و
جبییى ه١اق ٦ؾیى و هن ؾق ولىک اشحما٠یاي و هكاوؾه با جىؾۀ هكؾم،
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هبايی و پیً٨كْهای هٙلىب ٠لن و اشحًاب ال جکكاق جصاقب جلػ گفٌحه،
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بهؼّىَ ؾايٍمًؿاو ،ؾچاق اٌحباهات هىلًاکی ٌؿ که هىح٭ین یا ٤یكهىح٭ین
ؾق ؾیىگكیمی و جكویس هاؾیگكی ي٭ً بىمایی ؾاٌث ٕآثار .ٔ479/1 ،جؤذیكگفاقی
کلیىا ؾق جكویس هاؾیگكی ال ؾیؿگاه اوحاؾ ،بهاؼحّاق ال شهات لیك اوث:
 .3 .3 .2 .7هشصبًذی بیى صيذگی و بًذگی

اوحاؾ هٙهكی به ایى يکحه جّكیط هیکًؿ که ؼؿاويؿ هح١ال ايىاو قا ؾاقای ٤كایم و
گكایًهایی آ٨كیؿه اوث که بكای ب٭ای ليؿگی ؾيیایی چاقهای شم به قومیث
ًٌاؼحى آيها يیىث .البحه هكاؾ جىلین ؾق بكابك ؼىاهًهای ي٩ىايی يیىث ،بلکه
وؽى ال اقٔای ه١٭ىل و وكکىبيکكؾو آيها اوث .به ؾلیل اشحًابياپفیكبىؾو
چًیى ٤كایمی ،اگك ؾیى و ج١الین هً١ىی ؾق ه٭ابل چًیى يیالهایی ٠كٔه ٌىؾ و
يى٠ی ج٭ابل بیى هً١ىیث و جىشه به اب١اؾ هاؾی ليؿگی بٍك قا جؿا٠ی کًؿ ،آيگاه ؾیك
یا لوؾ ؾق ایى ج٭ابل ،ایى اقليهای هً١ىیايؿ که جكک هیٌىيؿ یا ؾق ه١كْ
اهمال و ا٠كاْ ٬كاق هیگیكيؿ .ایى اٌحباه و يحیصه ؾقؾياک آو یکی ال ؾوحاوقؾهای
ظٕىق هىیعیث کلیىایی ؾق شهاو ٤كب اوث ٕآثار.ٔ565-561/1 ،
 .2 .3 .2 .7ياهؼمىلبىدو آهىصههای هؼًاگشایايه

ٕآثار .ٔ492/1 ،اها ياجىايی ؾق ه١ك٨ی ؼؿا و ِ٩ات واال و ا١٨ال او ،ؼّىِا ؾق
٬لمكوی ٘بی١ث ،قا هیجىاو یکی ال ؼّایُ آهىلههای کلیىایی بكٌمكؾ .ایى
بكؾاٌث ياِىاب کلیىایی ال ؼؿاويؿ و جّك ٦او ؾق شهاو ٘بی١ث قا هیجىاو ؾق
آهىلۀ ؼؿای قؼًهپىي یا وا٠ثوال الهىجی ؾق آ٤ال قاه ٠لن شؿیؿ هٍاهؿه کكؾ
و ِىقتبًؿی ٨لى٩یاي يیم ب١ؿها ؾق ٠لنگكایی ا٨كا٘ی آگىوث کًث ِىقت
گك٨ث ٕبكای جىٔیط بیٍحك ،يک :.آثار.ٔ487-479/1 ،
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 .7 .3 .2 .7هىاجهۀ غیشػلمی با يظشیههای ػلمی

ال هًٝك اوحاؾ ،یکی ال ٠ىاهلی که ؾق وى٪ؾاؾو هكؾم به ؾیىگكیمی ي٭ً اِلی
ؾاٌث ٠باقت اوث ال ياقوایی ه٩اهین کلیىایی ؾق جبییى ه١اق ٦ؾیًی .جىٔیط
ایًکه ،ؾق شهاو هىیعیث ،آهىلههای ؾیى با بكؼی آقای ٤یكؾیًی پفیك٨حهٌؿه يمؾ
ايؿیٍمًؿاو بمقگ هىیعیث گكه ؼىقؾ و ایى پیىيؿ جا آيصا پیً ق٨ث که هك گىيه
هؽال٩ث با چًیى آقایی ،هؽال٩ث با ؾیى و اقجؿاؾ جل٭ی ٌؿ ٕآثار .ٔ487/1 ،البحه
جؤ کیؿ کلیىا بك ایى آهىلهها يه بك اوان پژوهً و جع٭ی ٫و جكویس آلاؾيگكی و
ظ٭ی٭ثشىیی بلکه هبحًی بك جعکن و اوحبؿاؾ ؾیًی بىؾ .آٌکاق اوث که چًیى
قویکكؾی ؾق بیى هؽا٘باو و بهؼّىَ ايؿیٍمًؿاو چه جؤذیك هً٩یای به شا
ؼىاهؿ گفاٌث.
 .2 .2 .7يکحۀ دوم :لضوم همشاهی ػلن و هؼًىیث

چًاوکه گ٩حین ،یکی ال آ٨ات پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ و به جب ٟآو ٠لن شؿیؿ،
يگاه هاؾیگكایايۀ آو اوث .اکًىو به یکی ال يىا٤ ُ٬لبۀ هاؾیگكایی بك ٠لن جىشه
هیؾهین .به يٝك اوحاؾ هٙهكی ،یکی ال لىالم هاؾیگكایی يٝكی وى٪ؾاؾو بٍك به
يٝكی و ٠ملی يیال به جىٔیط يؿاقؾ .لیكا آٌکاق اوث که با ياؾیؿهگك٨حى هً١ىیات
و جمكکم يگاه بك ؾيیا و شلىههای ٌیكیى آو ،هاؾیگكایی اؼال٬ی٨ ،كهًگ ظاکن
بك شاه١ه ؼىاهؿ ٌؿ .اها اوحاؾ هٙهكی ال شًبۀ ؾیگكی يیم بك ایى قابٙۀ جؤ کیؿ
ؾاقؾ ،و آو ایًکه٤ ،لبۀ هاؾیگكایی يٝكی بك ٨كهًگ اشحما٠ی ،بٍك قا ؾق يى٠ی
بٍك بیيهایث٘لبی که ؼىؾ قا ؾق وكایی
قيس و هٍ٭ث ٘ا٬ث٨كوا ٬كاق هیؾهؿّ .

پىچ و بیهؿ ٦و ظاِل ١٨ل و اي١٩االجی کىق هیبیًؿ بكای يصات ال ٍ٨اقهای
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قوايی ظاِل ال ایى بیهً١ایی و قيسهای ليؿگی قولهكه چاقهای يؿاقؾ شم
ْ
پًاهبكؾو به اهىق ٨كاهىٌیآوقْ ،
ا٠ن ال ٠یً و ٍ٠كتها یا هؽؿقات و هىکكات و
ٌهىتقايیها و ا٨ىاقگىیؽحگیها و ٤كٌ٪ؿو ؾق هًصالب ٌهىتپكوحی ٕآثار،
.ٔ570-568/1
ایى هٙلب قا هیجىاو یکی ال ؾالیل ِالظیثيؿاٌحى شهاوبیًی ٠لن شؿیؿ
بكای ک٩الث ٠لىم ٘بی١ی ؾايىث .لیكا ؾقيحیصۀ ایى هؿیكیث وىء٠ ،لن به شای
ایًکه ؾق ؼؿهث بٍك باٌؿ ؾق شهث هىوكايی هك چه بیٍحك وی ٬كاق ؼىاهؿ
گك٨ث و ؾق يهایث به يابىؾی او هًصك ؼىاهؿ ٌؿ .ایى وىؾای ج٥ییك ٠الن ،که
ٌ١اق اهكول ؾايٍمًؿاو اوث ،ؾق وا ٟ٬پىٌٍی يٝكی بك هىنبالیهای ي٩ه
اهاقۀ بٍك اوث و آيچًاو که جاکًىو آٌکاق ٌؿه ،ؾايً بكؼاوحه ال چًیى ـهًیحی
آهیؽحه با ي٩ىايیث ،ؾق هصمى ٞشم به ٔكق بٍك جمام يؽىاهؿ ٌؿ.
 .7 .2 .7يکحه عىم :اجماو جهاوبیًی ،ساص پىیایی و کاسایی ػلن

بایؿ ؾايىث که پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ که ال اوان هاؾیگكایايه و ٨ا٬ؿ جىشه به
وایك اب١اؾ شهاو وا١٬ی اوث ،يمیجىايؿ بىحك هًاوبی بكای جىلیؿ و جىو١ه ٠لىم

٠لىم ٘بی١ی ي٭ً ای٩ا کًؿ و ؾق ایى هیاو بهحكیى آيها پیً٨كْهایی ؼىاهؿ بىؾ که
ال يىا ُ٬و کاوحیهایی هايًؿ آيچه ؾق شهاوبیًی کلیىایی ٬كوو ووٙا یا
شهاوبیًی هاؾیگكایايۀ ٤كب شؿیؿ وشىؾ ؾاقؾ ،هبكا باٌؿ .ال ؾیؿگاه اوحاؾ هٙهكی،
چًیى شهاوبیًیای شم ؾق ؾل اوالم یا٨ث يؽىاهؿ ٌؿ:
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ها اؿالم عا صع یک جاهؼیث والؼا كگفثآوع و جالبی هیبیًین.
یؼًی هؼایای هغ صو ُغف عا هًهای يىالن آيها هیبیًین .صع اؿالم
جىجه به ُبیؼث هـث .ایى هـئله صع ؿغاؿغ لغآو هىز هیػيض.
لغآو هؼًىیث عا جًها اػ عاه صعووگغایی يمیصايض بلکه اػ عاه
بیغووگغایی هن هیصايض .لغآو جىجه به ُبیؼث عا بغای ػيضگی و
دحی بغای هؼًىیات یک اهغ ًغوعی هیكًاؿض ٕآثار.ٔ226/26 ،

ال ایى هًٝك هیجىاو ؾقیا٨ث که ج٩اوت اِلی ٠لن ؾیًی یا ٠لن بكؼاوحه ال ؾل
شهاوبیًی اوالهی با هؿلهای ق٬یب ایى اوث که ٠لن ؾیًی اوال جمام همایای
٠لن شؿیؿ قا ؾاقؾ ،و ذايیا ال ه١ایب آيها هبكا اوث.
 .7 .7يمذ دوگايۀ اسعطىگشایی یا اسعطىعحیضی

اکًىو به ي٭ؿهای اوحاؾ هٙهكی به پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ بال
هیگكؾین .پیً ال ایى گ٩حین که ي٭ؿهای اِلی اوحاؾ هٙهكی ياٜك به ا٨كاٖ و
ج٩كیٗ ایى شهاوبیًیها ؾق هىٔى٠اجی هٍحكک اوث .ؾق ایًصا به یکی ؾیگك ال
ایًها هیپكؾالین که ال شمله ي٭ؿهای هٍحكک پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و شؿیؿ
هعىىب هیٌىؾ .یکی ال هئل٩ههای بكشىحه ؾق پیً٨كْهای ٠لن ٬ؿین و
اوحاؾ هٙهكی به آو جىشه کكؾه اوث٤ .كبیها ابحؿا به ٘ىق يا ُ٬با آقای ا٨ال٘ىو
آًٌایی ؾاٌحًؿ و ال هیاو ايؿیٍههای اقوٙىیی ٨٭ٗ هً ٫ٙوی قا هیًٌاؼحًؿ.
ب١ؿها ؾق ٔمى يهٕث جكشمه و ؼّىِا ال ٘كیٌ ٫كوض ابىقٌؿ با ايؿیٍههای
اقوٙىیی آًٌا ٌؿيؿ و ؾق ظكکحی ياِىاب ،آقای کلیىا قا با ج١لیمات اقوٙى
جٙبی ٫ؾاؾيؿ و ج١لیمات اقوٙى قا يیم با آهىلههای کلیىایی هًٙب ٫کكؾيؿ و ال
هصمى٠ۀ آيها ٨لى٩های به وشىؾ آوقؾيؿ که قيگ ج٭ؿن ؾاٌث .بؿیىواو ؾق ا٬بال
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به ا٨کاق اقوٙى قاه ا٨كاٖ پىییؿيؿ ٕآثارْ .ٔ440-439/30 ،اها ایى چهكۀ اقوٙى
پایؿاق يمايؿ.
صع هغغبػهیى آيچًاو اعؿِى كکـحه كض که یک ػضه اهال عاه
اغغاق و هبالغه عا پیمىصه ،اعؿِى عا هـئىل ايذغاف فکغی بلغ
صايـحًض و گفحًض ايذِاٍ ػلمی بلغ اػ اعؿِى اؿث و اعؿِى ؿیغ
ػلمی بلغ عا صو هؼاع ؿال هحىلف کغص ٕآثار.ٔ344/23 ،

ال ايؿیٍههای اوحاؾ هٙهكی بكؾاٌث هیٌىؾ که وی چًیى قویکكؾی قا ِعیط
يمیؾايؿ .لیكا:
 .0ؾق ي٭ؿ ايؿیٍهها همىاقه بایؿ شايب ايّا ٦قا ق٠ایث کكؾ .به يٝك اوحاؾ،
ي٭ؿ به هً١ای ظ٭ی٭ی ؼىؾ ا٠ن اوث ال جٍؽیُ ٠یىب و هعاوى کالم.
بًابكایى ،اوال ،بایؿ به ايؿیٍهها ي٭اؾايه يگكیىث و ال هّ١ىمايگاقی پكهیم کكؾ< و
ذايیا ،ي٭ؿ قا به هً١ای ؾقوث آو به کاق گك٨ث يه ایًکه ِك٨ا بك کاوحیها و
ي٭ُها هحمكکم ٌؿ ٕآثار .ٔ021/71 ،بًابكایى ،همچًاو که پفیكي ا٨كا٘ی آقای
اقوٙى ؾق ٬كوو ووٙا هٙلىب يیىث٠ ،یبشىییهای ا٨كا٘ی ال وی ؾق ّ٠ك
شؿیؿ هن هكؾوؾ اوث و يبایؿ جاليهای ٠لمی اقوٙى و جؤذیك آو ؾق جاقیػ ٠لن
 .9وشىؾ ّاٌکال ؾق ايؿیٍههای هح٩کكاو گفٌحه اؼحّاِی به اقوٙى يؿاقؾ:
كما هیچ ػالمی اػ ػلمای هؼغوف ،چه ػلمای اؿالهی و چه
غیغاؿالهی ،عا پیضا يمیکًیض که الالل هضی هلحاص اػ آعا و ػمایضف
هًـىر يلضه باكض .سىص ابىؿیًا عا هیبیًیض که يیمی اػ ػمایض او
کهًه كضه اؿث .صکاعت هًـىر كضه اؿث ،داال به افکاع او
هیسًضيض  ...كما يمیجىايیض یک يفغ عا پیضا کًیض که کحاب او
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هضصعهض ػيضه هايضه باكض .هیبیًیض ػلمای بؼض دغفهایی ػصهايض
که دغفهای لبلی ،سىص به سىص هًـىر كضه اؿث ٕآثار.ٔ344/23 ،

وؽى اوحاؾ اؼحّاِی به ٠لىم ايىايی يؿاقؾ و هكاش١ه به جاقیػ ٠لن،
يمىيههای ٨كاوايی ال آو قا ؾق هیاو يٝكیههای ٠لىم ٘بی١ی آٌکاق هیکًؿ .البحه
بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث که به هكوق لهاو و با ؾوثیابی بٍك به ابماق ؾ٬ی٫جك ،ال هیماو
ایى اٌحباهات کاوحه هیٌىؾ ،اها ؾق هك ِىقتٕ٨ ،ای ٠لن ٕ٨ای ج٭ؿن و
هّ١ىهیث يیىث ،بلکه ؾق هك لهیًهای به هكوق لهاو ايؿیٍههای ؾ٬ی٫جك و
کاقآهؿجكی ٠كٔه ؼىاهؿ ٌؿ.
 .7بكؼال ٦اب١اؾ ظیىايی وشىؾ بٍك ،اوح١ؿاؾهای ايىايی وی بهجؿقیس قٌؿ
هیکًًؿ ٕآثار ٔ464/9 ،و گكچه اهكول ايؿیٍمًؿايی قا هیًٌاوین که ؾق بكجكی ؾايً
آيها يىبث به گفٌحگاو شای ٌک يیىث ،اها بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾايٍمًؿاو
شؿیؿ ،بمقگی ؼىؾ قا واهؿاق جاليهای ٠لمی پیٍیًیاوايؿ .هیچ ؾلیلی بك بكجكی
ايؿیٍمًؿاو شؿیؿ يىبث به ٠لمای ٬ؿین وشىؾ يؿاقؾ ،شم ایًکه ؾايٍمًؿاو اهكول بك
وك و٩كۀ جصاقب و ؾوحاوقؾهای پیٍیًیاو ؼىؾ يٍىحهايؿ و به ج١بیكی ٬ؿ بلًؿ ایٍاو
ال آو قو اوث که بك ؾوي ٤ىلهایی وىاقيؿ ٕآثار.ٔ220/92 ،
هٙهكی ایى وؽى قا ال اوان ٤لٗ ؾايىحه و ه١ح٭ؿ اوث اجهام بیجىشهی ٠لمای
یىيايی به جصكبه یکی ال ؾقو٢های بمقگی اوث که ال ٤كب به ٌك ٪يیم وكایث
کكؾه اوث ٕآثار .ٔ27/4 ،ؾق ایى ِىقت ،شای ایى پكوً هىث که :چكا
یىيايیاو قا ِاظب جصاقب چًؿايی يمیًٌاوین و آقای ایٍاو ٠مؿجا اوحعىايات
٠٭لی و ٬یانهای هبحًی بك ٕ٬ایای ٤یكجصكبی اوث؟ پاوػ آٌکاق اوث :اوال،
چًاوکه اوحاؾ هحفکك ٌؿهايؿ ،یىيايیاو و بهؼّىَ اقوٙى يیم ؾق ظؿ ؼىؾ به
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پژوهًهای جصكبی گىحكؾهای ؾوث لؾيؿ< ذايیا ،هن يٝكیات هكبىٖ به کاقبكؾ و
ي٭ً جصكبه ؾق ٠لن و هن ابماق اللم ال شمله اهىقی اوث که با گفٌث لهاو و
ايؿک ايؿک بكای بٍك هکٍىٌ ٦ؿ و يبایؿ پیٍیًیاو قا به وبب ياآگاهی ال
ِىقتبًؿی يهایی چًیى ايؿیٍههایی وكليً کكؾ.
 .4 .7يمذ دوگايۀ غایثيگشی یا غایثگشیضی

ال شمله ج٭ابلهای ا٨كا٘ی ؾق پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ و ٬ؿین ،هىٔ ٟآيها ؾق
٬بال يگاه ٤ایی به پؿیؿههای شهاو ٘بی١ث ؾق ٕ٨ای ٠لمی اوث .اوحاؾ هٙهكی
ال بؿيامٌؿو ;اِل جىشه به ٤ایث :يمؾ ٤كبیها ج١صب هیکًؿ و ه١ح٭ؿ اوث
چهبىا هًٍؤ ایى بؿبیًی بكؼی بكؾاٌثهای کىؾکايه ٬كوو ووٙایی ؾق ایى باقه
اوث ،و ِؿالبحه اگك به هً١ای ِعیط ایى هٙلب جىشه ٌىؾ هكگم يمیجىاو ال آو
قوی بكجا٨ث ٕآثار.ٔ221/4 ،
اوحاؾ هٙهكی ؾق آذاق ؼىؾ يگاه ٤ایی به شهاو ٘بی١ث و ؾوحاوقؾهای اقلٌمًؿ
آو قا جىٔیط ؾاؾه اوث که ؾق ایى لهیًه ٘الباو قا به آذاق گكاو٬ؿق وی اقشاٞ
هیؾهین و ؾق ایًصا ِك٨ا به جفکك ایى يکحه اکح٩ا هیکًین که ٠لن يیم هايًؿ هك
ؾوحاوقؾهای يٝكی ٠لن ؾق جىِی ٧و جبییى ٨كآیًؿهای ٘بی١ث اوث یا جىاياوالی
بٍك بكای جّك ٦ؾق ٘بی١ث و ایصاؾ ج٥ییك ؾق آو .ؾق هك ؾو بؽً ،بكای ظل و
ّ٨ل پكوًهای هكبىٖ چاقهای شم يگاه ٤ایی به شهاو ٘بی١ث يیىث .ال باب
يمىيه ،ؾق بعد اقليًٌاوی جّك ٦ؾق ٘بی١ث بایؿ بؿايین :آیا جّك ٦ؾق ٘بی١ث
شایم اوث؟ و ؾق ِىقت شىالٔ ،ىابٗ آو چیىث؟ آٌکاق اوث که پاوػ به ایى
٬بیل پكوًها چه جؤذیك وحكگی ؾق شهثؾهی و هؿیكیث ٠لن ؾاقؾ و ؾقوث ؾق
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همیى شا اوث که اهمیث يگاه ٤ایی به ٘بی١ث قغ هیيمایايؿ .لیكا پاوػ کىايی
که ٘بی١ث قا شم جىؾهای هاؾه ؼام بكآهؿه ال ـقات قیم بیهؿ ،٦چیم ؾیگكی
يمیؾايًؿ با قأی کىايی که آو قا هؽلى ٪هىٌمًؿ و ظىابٌؿه ؼؿاويؿ ظکین
هیؾايًؿ کاهال هح٩اوت ؼىاهؿ بىؾ.
 .5 .7يمذ ػلنؽًاعی بیکى

بیکى و ؾکاقت قا پیً٬كاوالو ٠لن شؿیؿ هیياهًؿ .البحه وهن آو ؾو ؾق پیؿایً
٠لن شؿیؿ یکىاو يیىث .بیکى قا بهظ ٫هیجىاو پیامآوق ٠لن شؿیؿ ياهیؿ .ؼىؾ
او به ایى هٙلب آگاه بىؾ و چًیى يىٌث که; :هى جًها ٌیپىق قا به ِؿا ؾق
هیآوقم ولی واقؾ يبكؾ يمیٌىمٕ :شهايگیكی .ٔ201 :1385 ،وی يؽىحیى کىی
اوث که به لباو قوا ا٠الم کكؾ ;ؾايایی جىايایی اوث :و اواوا بكای ؾايً شم
جىاياواؼحى ايىاو ؾق قویؿو به اهؿا ً٨هیچ هٙلىبیث ؾیگكی وشىؾ يؿاقؾ.
ابماقؾايىحى ٠لن بكای قویؿو به هؿ ٦آيچًاو ٬كیب يمیيمایؿ .لیكا گفٌحگاو
يیم ٠لن قا ؾاالو يیل به ظ٭ی٭ث هیؾايىحًؿ و آو قا ال همیى قو ه٭ؿن
هیٌمكؾيؿْ .اها يکحه ههن ایًکه بیکى ظ٭ی٭ث قا يیم ابماقی بكای ق ٟ٨يیالها و
ههنجكیى يکحه ؾق ایى ٘كض ایى اوث که هؿ ٦یا اهؿا٨ی که او ٠لن و ظ٭ی٭ث قا
بٍك ٨ا٬ؿ يگاه الهی به ٠الن و
بكای قویؿو به آيها هیؼىاهؿ ،ؼىاوحهها و جمًیات ّ

آؾم اوث .ال ایىقو ٠لن ؾق يٝك بیکى ابماقی اوث بكای ا٠مال هىنها و پكوقي
ٌهىات و ؾق وا ٟ٬بىٗ ولًٙث ُب١ؿ ظیىايی بٍك .اوحاؾ هٙهكی ایى يگكي به
٠لن قا ،که ال پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ اوث ،ي٭ؿ هیکًؿ و ه١ح٭ؿ اوث:
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 .0ایى ؾیؿگاه ال لعا ٚيٝكی هبًای ٤لٙی ؾاقؾ و بك ايىاوًٌاوی ياؾقوحی
هبحًی اوث که ٘ب ٫آو جىايایی و ٬ؿقت بٍك ؾق بهكهکٍی ال ٘بی١ث ،و لفت و
ؼىٌی بیٍحك ،هالک بكجكی ايىاو ٌمكؾه هیٌىؾ .ظال آيکه٘ ،ب ٫هىالیى
ِعیط ايىاوًٌاوی ،چًیى يٝكیهای هكؾوؾ اوث ٕبكای جىٔیط هّ٩ل ،يک:.
آثار ،ز ،97بؽً ؾومٔ.
 .9اللهۀ يٝكی ؾیؿگاه ٨ى٠ ،٪لنگكایی اوث .بك اوان ايىاوًٌاوی پیًگ٩حه،
جًها ابماقی که ايىاو قا ايىاوجك هیکًؿ و به ج١بیك ؾیگك یگايه ابماق و١اؾت بٍك٠ ،لن
و ؾايً جصكبی قاش ٟبه ٘بی١ث اوث .ؾقيحیصه ،ایى يٝكیه به ٠لنگكایی هًصك
هیٌىؾ و ٠لن قا قاه ايعّاقی و١اؾت بٍك جل٭ی هیکًؿ .ظال آيکه جاقیػ بهؼىبی
ْ
گىاه اوث که ٠لن بهجًهایی هكگم يمیجىايؿ ظالل هٍکالت بٍك باٌؿ:
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جمام هؼجؼات عا اػ ػلن سىاؿحًض .یک صكمى ايـاوً ،ؼف اؿث .ػلن
ايـاو عا لىی هیکًض .عاؿث هن گفحًض ،ػلن به ايـاو لضعت هیصهض،
ػلن لضعت اؿث ،جىايا بىص هغ که صايا بىص؛ اها لضعت صع همابل چه؟ صع
همابل ُبیؼث .ػلن به صؿث بیاوعیض جا بیماعی عا عیلهکى کًیض .دغف
دـابی اؿث .ػلن به صؿث بیاوعیض جا با فمغ هباعػه کًیض .يیمی اػ آو
صعؿث اؿث و يین صیگغ ياصعؿث؛ یؼًی با ػلن هیكىص الحواص عا جىؿؼه
صاص ،اها فمغ که همیله ياكی اػ يمن صع الحواص يیـث .ػلن به صؿث
بیاوعیض جا بغ صلهغهها و اًِغابها فائك بلىیض .هضصعهض اكحباه اػ آب
صعآهض .ػلن يحىايـث با صلهغه و اًِغاب بلغ هباعػه کًض .ػلن به صؿث
بیاوعیض جا ظلن عیلهکى بلىص .بغػکؾ ،ػلن ابؼاعی كض صع صؿث ظلن.
ػلن به صؿث بیاوعیض جا با آػ و دغم ،یؼًی با سىصجاو ،هباعػه کًیض.
ایًکه اهال هیچ به صؿث يیاهض؛ ػلن ابؼاعی كض صع صؿث آػها و
دغمها که اهغوػ يحیجهاف عا صاعین هیبیًین ٕآثار.ٔ323/22 ،
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به يٝك اوحاؾ ،جا لهايی که بٍك آلاؾی هً١ىی ٕ= آلاؾ ال ٬ىای ظیىايیائ
يؿاٌحه باٌؿ ،هیچ یک ال ٬ىا و جىاياییهایً ،ؾق وا ،ٟ٬ؾق ؼؿهث او و ه٩یؿ بكای
و١اؾجً يؽىاهًؿ بىؾ و هیچ ابماق بیكويی يمیجىايؿ به ؼىٌی و و١اؾت وی
هًصك ٌىؾ ٕآثار .ٔ237/98 ،ههنجكیى ٔ ٧١يٝكیه بیکى ایى اوث که ؾق ظکن
وپكؾو جی ٣ؾق ؾوث ليگی هىث اوث< چه ايىايی که وی ؼىاوحههای او قا
ه١یاق اقلي ٠لن هیٌمكؾ چیمی يیىث شم بٍكی شاهل به واؼحاق و ظ٭ی٭ث
َ
شهاو و ي٭ً ايىاو ؾق ایى ٘كض کالو و َبكؾه ي٩ه اهاقه ؼىؾ .ؾقيحیصه هكگم ٠لن
و ؾايً به وی وىؾی يؽىاهؿ بؽٍیؿ.
 .7ایى ؾیؿگاه ال يٝك ٠ملی يیم ؾوحاوقؾهای ویكايگكی به ؾيبال ؾاقؾ .چًیى
يگكٌی وبب ٌؿ ٠لن ال ٬ؿاوث و اقليهای هً١ىی ؼالی ٌىؾ و ؾق ج١الی
قوظی بٍك کاقایی يؿاٌحه باٌؿ و يیم ،يگاه بیکى ٠لن قا به ابماقی ؾق ؾوث
٬ؿقجمًؿاو بكای لوقگىیی بیٍحك جبؿیل کكؾ .لفا ٠لن اهكول اویك ٬ؿقت و بكؾه او
اوث يه ؾق ؼؿهث هًا٠ ٟ٨مىهی بٍك ٕآثار.ٔ929-942/97 ،
ي٭ایُ ٠لنًٌاوی بیکى قا هیجىاو یکی ؾیگك ال وشىه بیک٩ایحی پیً٨كْهای
٠لن شؿیؿ بكای هؿیكیث ٠لىم ٘بی١ی ؾايىث.
پیً ال ایى با بكؼی کاوحیهای پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ آًٌا ٌؿین .اکًىو
همکى اوث ایى پكوً به ـهى بكوؿ که :چگىيه چًیى چاقچىب ياّ٬ی
جىايىحه اوث به جى٨ی٭ات ٠لمی چٍمگیك ؾوث یابؿ؟ ال وىی ؾیگك٤ ،كبیها
جى٨ی٭ات ؼىؾ ؾق ًٌاؼث ٘بی١ث قا ه١مىال چًاو شلىه هیؾهًؿ که گىیا بایؿ
آيها قا ؾوحاوقؾ يژاؾ ٤كبی یا ؾوحاوقؾ يىاب ٣ایى هلل یا ٌكایٗ و ٕ٨ای ٨لى٩ی،
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بشسعی ايحمادی پیؼفشضهای ػلن لذین و  || ...هحمذسضا يىسهحمذی || 050

ؾیًی و اشحما٠ی ٤كب ؾايىث .اوحاؾ هٙهكی ٔمى ي٭ؿ ایى يٝكیهها ٕآثار،
 ،ٔ498-490/2ؾق جبییى ٠اهل پىیایی ٠لن ؾق ٤كب په ال قيىايه ،باقها به ي٭ً
آًٌایی ٤كب با آهىلههای اوالم اٌاقه هیکًؿ .ال باب يمىيه ،ال جؤذیك جكشمه هحىو
اوالهی ؾق ٘ی يهٕث جكشمه ٕآثار ٔ177/21 ،یا ال جؤذیكپفیكی قاشك بیکى ال
جع٭ی٭ات يىقًٌاوی ابىهیرن یاؾ هیکًؿ ٕآثار 44/21 ،و ْ .ٔ45اها ال شمله ههنجكیى
ایًها ،جؤذیك اوالم ؾق يهٕث اِالض ؾیًی ٤كب اوث .بكقوی ي٭ؿهای اوحاؾ
هٙهكی بك پیً٨كْهای ٠لن ؾق ٤كب قا با ـکك وؽًی ال وی ؾق همیى لهیًه به
پایاو هیبكین که به يٝك هیقوؿ ظىى ؼحاهی بكای ایى بعد و هؿؼلی ٌایىحه بكای
ج٩عُ ال کٍ ٧پیً٨كْهای هٙلىب ٠لن ،ال ؾیؿگاه اوحاؾ هٙهكی اوث:

به يٝك هیقوؿ اکًىو که لهمهههای جؤویه جمؿو شؿیؿ اوالهی به گىي
هیقوؿ ،یکی ال ههنجكیى يیالها ،بكياهههایی پژوهٍی ؾق شهث جؿویى
پیً٨كْهای هٙلىب ٠لن ال هًٝك اوالم ،بك اوان آقای اوحاؾ هٙهكی اوث
جا بك ایى اوان بحىاو ي٭ٍه قاهی شاه ،ٟپىیا و ٌىقايگیم ؾق اؼحیاق ٠لنپژوهاو
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گاهی صع کحابهای جاعیز جمضو هیسىايین که یکی اػ ػلل جمضو
اعوپایی پیضایق هظهب پغوجـحاو اؿث .هظهب پغوجـحاو هىلىص
بغسىعص هـیذیث با اؿالم و الحباؽ اهىل ْاولی اؿالم اؿث .یک
ػلث اؿاؿی و ػمضه جمضو اعوپایی پیضایق هظهب پغوجـحاو
اؿث؛ یؼًی ایى اؿالم اؿث که هـحمیما صع ؿغيىكث جمضو
اعوپایی جؤذیغ صاكحه اؿث .داال بؼض چه صؿیـههایی اػ ُغف سىص
آيها به کاع عفث ،هـحمین یا غیغهـحمین ،که افکاع پلیض سىصكاو عا
به ها صاصيض ،جایلاو عا با ها ػىى کغصيض ،آيجایی که ها بىصین آيها
آهضيض ،جایی که آيها بىصيض ها عا بغصيض ،یؼًی افکاع سىصكاو عا به ها
صاصيض و افکاع ها عا بغای سىصكاو گغفحًض ٕآثار.ٔ131/23 ،
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شىاو کٍىق ٬كاق ؾاؾ و ال ایى ٘كی ،٫گكهای ال هٕ١ل ايعٙاٖ ٠لمی کٍىق
گٍىؾ ،که بیٌک یکی ال اهؿا ٦بلًؿ اوحاؾ ٌهیؿ هعىىب هیٌىؾ.
يحیجه

گكچه شهاو ٘بی١ث و پؿیؿههای هحًى ٞآو یکی ال ي١مثهای ؼؿاويؿ به ٌماق
هیقوؾ و به همیى وبب ؼؿاويؿ جىاو ًٌاؼث آو قا ؾق اؼحیاق بٍك گفاٌحه اوث
جا ال ؾوحاوقؾهای يٝكی و ٠ملی آو بهكههًؿ گكؾؾْ ،اها ؾق ٨كآیًؿ ؾوثیابی به
ٌیىۀ ِعیط ًٌاؼث ٘بی١ث و ا٠مال آو ،هايًؿ هك ١٨الیث بٍكی ؾیگك ،همکى
اوث اٌحباهاجی قغ ؾهؿ که بٍك قا ال يحیصه هٙلىب ؾوق کًؿ و چهبىا وی قا به
هٕ١الجی پیچیؿه ؾچاق والؾ .ال آيصا که ٘بی١ثپژوهی جصكبی بك پایهها و
اِىلی ٨كاجصكبی اوحىاق اوث ،هیجىاو ؾقیا٨ث که ؾق يؽىحیى گام بایؿ ایى
هبايی و پیً٨كْها قا جً٭یط کكؾ جا وپه بحىاو ؾق ٕ٨ایی هّىو ال هك گىيه
ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ال و٩كه گىحكؾه ي١مثهای ؼؿاويؿ بهكه بكؾ .ؾق ایى ه٭اله
يمىيههایی ال پیً٨كْهای ٠لن شؿیؿ و ٬ؿین قا ؾق ظىله ٘بی١ثپژوهی
بكٌمكؾین و وپه با اوح٩اؾه ال آقای اوحاؾ هٙهكی بك کاوحیهای آو ايگٍث
ؾق جىشه به اهىقی هٍحكک یا چٍنپىٌی ال آو .ؾق البهالی ي٭ؿهای اوحاؾ
ؾقیا٨حین که بهكههًؿی ال آهىلههای ؾیى اوالم به ً٠ىاو آییًی شاه ٟهیجىايؿ
قاهًمایی بیبؿیل بكای هؿیكیث ٠لن جل٭ی ٌىؾ ،و ایى یکی ال ههنجكیى وشىه
جبییى قابٙۀ واليؿۀ بیى ٠لن و ؾیى هعىىب هیٌىؾ .ؾق ؼاجمه ،باق ؾیگك یاؾآوق
هیٌىین که پژوهً ؾق آذاق اوحاؾ هٙهكی ؾق ایى ظىله هیجىايؿ ؾوحاوقؾهای
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ْ
ي٩یىی به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ و گكهگٍای هٍکالت ٨كاواو و هؿؼلی بكای ظل
پكوًهای شؿیؿ باٌؿ.
هًابغ
اوکاٌا ،ومیك ٕ .ٔ0729درآهذی بر فلطفه ػلن ،جكشمه :ابىالٕ٩ل ظ٭یكی ٬مویًی ،جهكاو:
اهیكکبیك ،کحابهای شیبی ،چاپ وىم.
باقبىق ،ایاو ٕ 0729ال .ٔ٧دیى و ػلن ،جكشمه :پیكول ٙ٨ىقچی ،جهكاو :والهاو ايحٍاقات
پژوهٍگاه ٨كهًگ و ايؿیٍه اوالهی ،چاپ اول.
ــــــــــــــ ٕ 0729بٔ .ػلن و دیى ،جكشمه :بهاءالؿیى ؼكهٍاهی ،جهكاو :هكکم يٍك
ؾايٍگاهی ،جهكاو :چاپ هٍحن.
بكيك ،ویلیام اچ .ٔ0729ٕ .هبايی فلطفه جذیذ؛ از دکارت جا کايث ،جكشمه :ظىى
ولیمايی آهلی ،جهكاو :ظکمث ،چاپ اول.
شهايگیكی ،هعىى ٕ .ٔ0782ادىال و آثار و آرای فرايطیص بیکى ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی،
چاپ وىم.
قياو ،کالیى ا .ٔ0729ٕ .جاریخ ػلن کمبریج ،جكشمه :ظىى اٍ٨اق ،جهكاو :يٍك هكکم ،چاپ ه٩حن.
کاپالؿی ،يیکالن ٕ .ٔ0721فلطفه ػلن ،جكشمه٠ :لی ظ٭ی ،جهكاو :وكوي ،چاپ وىم.
چاپ وىم ،ز.7
کًی ،آيحىيی ٕ .ٔ0724درآهذی بر جاریخ هصىر فلطفه غرب ،جكشمه :ا٨ىىو آـیى ،جهكاو:
اهیكکبیك ،چاپ اول.
لیؿیمى ،شیمم ٕ .ٔ0720فلطفه ػلن ،جكشمه :ظىیى کكهی ،جهكاو :ظکمث ،چاپ اول.
هىلیى ،کیث ٕ .ٔ0720فلطفه ػلن؛ از کحاب فهن فلطفه ،جكشمه :هًّىق يّیكی ،جهكاو:
٠لمی و ٨كهًگی ،چاپ اول.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0738یادداغثها ،جهكاوِ :ؿقا ،چاپ اول ،ز.00
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ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0720هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،چاپ هٍحن ،ز.99
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0729هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،چاپ يىلؾهن ،ز 90 ،9 ،0و .97
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0727هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،چاپ پايمؾهن ،ز 98 ،93 ،4و .92
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0724هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،چاپ اول ،ز.71
هّباض یمؾی ،هعمؿج٭ی ٕ .ٔ0724آهىزظ فلطفه ،جهكاو :والهاو جبلی٥ات اوالهیٌ ،كکث
چاپ و يٍك بیىالملل ،چاپ ه٩ؿهن ،ز.0
ههؿویيژاؾ ،هعمؿظىیى ٕ .ٔ0721دیى و دايع ،جهكاو :ؾايٍگاه اهام ِاؾ ،ٕٔٞ ٪چاپ ؾوم.
يّك ،ویؿ ظىیى ٕ .ٔ0783ايطاو و طبیؼث :بذراو ايطاو هحجذد ،جكشمه٠ :بؿالكظین
گىاهی ،جهكاو :ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ اوالهی ،چاپ چهاقم.
وات ،هىيحگمكی ٕ .ٔ0782جأثیر اضالم بر اروپای لروو وضطا ،جكشمه :ظىیى ٠بؿالمعمؿی،
٬ن :ايحٍاقات هئوىه آهىلٌی و پژوهٍی اهام ؼمیًی ٕقهٔ ،چاپ ؾوم.
پیيىؽث
 .1يام اِلی ایى کحاب ٠باقت اوث ال :دیى و ػلن :هطائل جاریخی و هؼاصر .ایى اذك ؾق 0228
يگاٌحه ٌؿ و ؾق  0729با ً٠ىاو دیى و ػلن جكشمه ،و ؾق ایكاو هًحٍك ٌؿ .هٍؽّات
کحابًٌاؼحی آو ؾق ٨هكوث هًاب ٟآهؿه اوث.
ٌؿه اوث .هٍؽّات کحابًٌاؼحی آو ؾق ٨هكوث هًاب ٟآهؿه اوث.
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