مطهری پژوهی
سال اول ،شماره یکن،
بهار و تابستاو 9911
صفحات 913-931

چگىيگی جأذیش ؽايظ بش ػمل یک فشد
دس يگاه جاهظ يیگل و ؽهیذ هطهشی
*

لهكا ؼما٠ی

**

٨ا٘مه جمؿو
چکیذه

باب وقوؾ به هباظد اؼال٬ی ،جربیث اؼحیاقیبىؾو ا٠مال بٍك اوث .اها ٠ؿهای
ؾق قویاقویی با بٕ١ی ال ٠ىاهل و قویؿاؾهای شهاو ،يىبث به اؼحیاقی بىؾو یا
يبىؾو ا٠مال ايىاو قویکكؾهای هؽحل٩ی قا اجؽاـ کكؾهايؿ .جاهه يیگل ٨یلىى٦
اؼال٬ی اوث که به ؾلیل هٍاهؿه جؤذیك ٠ىاهل ؼاقز ال کًحكل بٍك بك ٠مل وی،

ؾق ایى ا٬ىام گًصايؿه و با هؽحاق بىؾو ايىاو ه٭ابله هیکًؿ .ؾق ه٭ابل ،بكقوی
آقاء ٌهیؿ هٙهكی ظىل هىٔى ٞهىقؾيٝك يٍاو هیؿهؿ که هك چًؿ او هً١ایی
هح٩اوت با يیگل ال ;ٌايه :اقائه هیکًؿ اها ؾق هباظد گىياگىو ؼىؾ هايًؿ ٕ٬ا
ْ
و ٬ؿق٠ ،لیث و  ...به جؤذیك ٠ىاهلی که يیگل ؾق ٌايه هعیٙی ،واليؿه و ٠لی
*

استاد فلسفه ،دانشگاه قن (نىیسنذۀ هسئىل) z-khazaei@qom.ac.ir

**

دانشجىی دکتری فلسفۀ اخالق ،دانشگاه قنtamaddonfard@gmail.com ،

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

٠مل ايىاو قا جعث هؿاؼله ٠اهلی به يام ;ٌايه :هیؾايؿ .او با جمییمؾاؾو
ْ
چهاق يىٌ ٞايه هًحس ،هى١٬یحی/هعیٙی ،واليؿه و ٠لی ،جمام ا٠مال ايىايی قا
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هٙكض کكؾه جىشه ؾاقؾ٠ .الوه بكایى ،ايىاوًٌاوی و شهاوًٌاوی وی ها قا ٬اؾق
هیوالؾ جا يٝك وی قا ؾق هىقؾ ٌايه هًحس يیم اوحًباٖ کًین .ؾق ایى ه٭اله
هٍؽُ هیٌىؾ ٔمى ایًکه هك ؾو ٨یلىى ٦به جؤذیك ٌايه بك ٠مل ايىاو اـ٠او
ؾاقيؿ اها ٌهیؿ هٙهكی به هؿؾ ٬كآو ،وشؿاو و ٠لن ،با جبییى ایى هىٔى ٞو هیماو
اؼحیاق ايىاو ،بكؼال ٦يیگل هؽحاقبىؾو ايىاو قا اذبات هیکًؿ.
کلیذواژههاٌ :ايه ،جاهه يیگل ،اؼحیاقٕ٬ ،ا و ٬ؿق.
همذهه

ال شمله ٠٭ایؿی که ؾق ليؿگی ايىاوها هىشب ؾ٤ؿ٤ه ،هكان ،يگكايی و ياآقاهی
بىؾه و هىث ا٠ح٭اؾ به وشىؾ ٠اهلی به يام ;ٌايه ٔluckٕ :اوث .شمالجی هايًؿ
;هى بؿٌايىن :و ;ؾیگكی ؼىيٌايه اوث٨ :كاواو ًٌیؿه هیٌىؾ .آيچه
هىشب هیٌىؾ ٌايه هًصك به بكهنلؾو آقاهً قوظی یا بیا٠حًا ٌؿو بٕ١ی
ايىاوها به ا٠مال و قو یؿاؾهای پیكاهىيٍاو ٌىؾ ایى اوث که وشىؾ ٌايه يٍايگك
ؼاقزٌؿو ليؿگی بٍك ال اؼحیاق و اقاؾه او اوث ،به گىيهای که او ؼىؾ قا ؾق بكابك
٠اهلی ياًٌاؼحه که بك اهىق او وایه ا٨کًؿه ،ه٥لىب و ياجىاو هییابؿ.
ي٭ٙۀ جال٬ی ٠لىم هؽحل ٧بٍكی هايًؿ قواوًٌاوی ٕال لعا ٚبكقوی هباؾی
٠مل و يعىۀ ِؿوق ١٨ل ؾق ايىاؤ٨ ،لى٩ه ٕبكای ق ٟ٨بكؼی ال جىهمات ؾق ایى
هىٔى ،ٞهايًؿ بكابكی شبك و اؼحیاق با ٔكوقت و ٠ؿم ٔكوقتٔ ،ظ٭ىٕ ٪ال
لعا ٚهباظد جکلی ،٧هىئىلیث ،پاؾاي و کی٩كٔ ،اؼالٕ ٪کىب ٕ٨ایل و
قـایل اؼال٬یٔ و کالم ،الهیات و ٨لى٩ه ٕال لعا ٚبكقوی چگىيگی ج١ل٠ ٫لن و
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هبعد اؼحیاق ٕ ٔfreedomال ظید يٝكی اهمیث بىیاق ؾاقؾ ،چًاوکه پایه و
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اقاؾۀ ؼؿاويؿ به ا١٨ال ايىاؤ اوث ٕ٘با٘بایی .ٔ023 :0772 ،ال ایىقو ي٭ٓ
اؼحیاق هیجىايؿ آذاق وىء ٠لمی و ٠ملی هح١ؿؾی ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ.
ه١مىال هٍاهؿه يابكابكیهای بىیاق هیاو ايىاوها ؾق ٠كِههای هؽحل٧
اشحما٠ی ،ا٬حّاؾی٨ ،كهًگی ،ویاوی و  ...هكؾم قا به وشىؾ ٠اهلی به يام
;ٌايه :ؾق ليؿگی وى ٪ؾاؾه اوث .ایى واژه به يعىی ؾیگك ؾق هیاو ايؿیٍمًؿاو
و ٨الو٩ه يیم قوىغ پیؿا کكؾه اوث .آيها ه١مىال و٬حی با قو یؿاؾی هىاشه
هیٌىيؿ که ٠لحً قا يمیًٌاوًؿ و و٬ى ٞآو بكایٍاو هبهن و هكهىل اوث به
اوح١مال چًیى واژهای هحمایل هیٌىيؿ.
ؾق ه٭ابل ،آيچه همىاقه ؾق شىاه ٟبٍكی هحؿاول بىؾه ایى اوث که ٌايه ؾق
اؼال ٪قاه يؿاقؾ .اها اهكوله بٕ١ی ال ٨الو٩ۀ اؼال٤ ٪كبی کىٌیؿهايؿ ج٩کكی
ؼال ٦ایى ایصاؾ کًًؿ.
ؾق اخالق يیکىهاخىش اقوٙى يٍايههایی ال ایى ج٩کك هییابین .وی ٠الوه بك
ٕ٨ایل و ؼیكات ؾقويی ،وشىؾ ؼیكات بیكويی ،ا٠ن ال ؼايىاؾه ؼىب ،ذكوت،
٨كليؿاو و  ...قا بكای و١اؾجمًؿ ٌؿو ٨كؾ ٔكوقی هیبیًؿ .البحه ایى هئل٩ۀ اللم
بكای جع٭ ٫و١اؾت ،ؾق ظیٙه اؼحیاق ٨كؾ يمیگًصؿ ٕاقوٙى .ٔ62 :0720 ،با
هیؾايىث٨ .الو٩ۀ ب١ؿ ال او يیم هايًؿ قوا٬یاو و کايث به جكجیب با ٨یي٩ىه
اقلٌمًؿ ؾايىحى ليؿگی هٙاب ٫با ٠٭ل ٕیً١ی ٬ايىو ٘بی١ثٔ و اقاؾۀ يیک ،با
ؾؼالث هك گىيه ٠اهل ؼاقز ال اؼحیاق بٍك ؾق اؼال ٪ه٭ابله کكؾيؿ ٕ Kant,

 .ٔ2002: 9لفا هباظد اقوٙى ؾقباقۀ ؼیكات بیكويی يحىايىث قيگ و بى یی به
ي٩ىـ ٌايه ؾق اؼال ٪بؿهؿ .اها ایى ؤ١یث ؾوام يیاوقؾ و ؾق وال  0236بكياقؾ
و یلیاهم با ايحٍاق ه٭الهای با ً٠ىاو ;ٌايه اؼال٬ی ٔmoral luckٕ :به ٘ىق
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وشىؾ ایى اقوٙى ي٭ً بىیاقی بكای ؼىؾ ٨كؾ ٬ائل بىؾ و يهایحا او قا هؽحاق
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هؿوو و شؿی با يٝكیه کايث و ٌهىؾات ها هبًی بك هّىيیث اؼال ٪ال ٌايه
ه٭ابله کكؾ .ب١ؿ ال او ،جاهه يیگل٨ ،یلىى ٦آهكیکایی ه١اِك ،ؾق ه٭اله ؾیگكی
با هماو يامٔ ،مى ياکام ؾايىحى و یلیاهم ؾق جع٭ ٫هؿ ٦ؼىؾ ،هؿ٠ای وی قا به
٘ىق گىحكؾه و ٨كاگیك به جّىیك کٍیؿ .هكاؾ ایى ؾو ال به کاقگیكی واژه ٌايه ،بك
ؼال ٦وایك ؾايٍمًؿاو و ٨الو٩های هايًؿ اقوٙى ،جّاؾ ٦و ياًٌاؼحه بىؾو
٠لث يیىث ،بلکه ِك٨ا يمایايؿو وشىؾ ٠اهلی ؼاقز ال کًحكل بٍك ؾق ليؿگی او
و ؾؼالث آو ؾق جمام ا٠مال ايىايهاوث .آيها ؾق ه٭الههایٍاو کىٌیؿيؿ يٍاو
ؾهًؿ که اوال چگىيه ٠اهلی به يام ٌايه ،ؾق ٠ملی 1که ٨كؾ ايصام هیؾهؿ و ذايیا
چگىيه ٕ٬اوتهای اؼال٬ی ها ؾقباقۀ آو ٠مل و ٨ا٠لً هبحًی بك آو ا٠مال
ٌايىی اوث .به ایى جكجیب آيها اؼحیاق و هىئىلیث اؼال٬ی ايىاو قا به پكوً
کٍیؿيؿ و ال پؿیؿهای به يام ;ٌايه اؼال٬ی :وؽى گ٩حًؿ .البحه هؿ ٦ایى ه٭اله
بكقوی چگىيگی و هیماو جؤذیك ٌايه بك ٠مل یک ٨كؾ اوث که ٌاهل هماو
بؽً اول کاق ایى ؾو ٨یلىى ٦اوث و هباظد آيها ؾق هىقؾ ٕ٬اوت اؼال٬ی هؿ
يٝك ها يیىث .به ٠الوه ال آيصایی که جاهه يیگل ؾق ایى هىیك هى٫٨جك ال و یلیاهم
ٜاهك ٌؿه اوث بًابكایى ٔمى اٌاقاجی کىجاه به يٝك و یلیاهك ؾق اذًای ه٭اله،

يمیؾايؿ .ال ایى چهاق يىٌ ٞايه ،و یلیاهم ؾق ه٭اله ؼىؾ ٨٭ٗ ال ٌايه واليؿه
يام بكؾه و هعحىای ه٭اله قا به ٌايه هًحس ٌٕايىی که بك يحایس ا٠مال اذك
هیگفاقؾٔ اؼحّاَ ؾاؾه اوث.
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جمكکم اِلی ها بك يٝك يیگل اوث .يیگل با بیاو چهاق يىٌ ٞايه هًحس،
ْ
هى١٬یحی ،واليؿه و ٠لی ،هیچ یک ال ا٠مال ها قا بیيّیب ال ؾؼالث ٌايه
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ه٭الۀ ظأك چیىحی ٌايه و جؤذیك آو بك ٠مل قا ال ؾیؿگاه يیگل و ٌهیؿ
هٙهكی ،به ً٠ىاو ٨یلىى٨ی هىلماو ،هیکاوؾ جا ؾق يهایث بحىايؿ به يٝك هك یک
ال ایى ٨یلىى٨او ؾق هىقؾ اؼحیاقی بىؾو یا يبىؾو ا٠مال ايىاو و چگىيگی آو
ؾوث یابؿ .يیگل ٨یلىى٨ی وٜی٩هگكا اوث ،اها ج٭كیك هح٩اوجی با کايث ال وٜی٩ه
گكایی ؾاقؾ و بكؼال ٦کايث ،ؾق ايصامؾاؾو ٠مل اؼال٬ی ال جىشه به ٤ایث و
پیاهؿ ١٨ل ٤ا٨ل يمايؿه اوث .هباظد هكبىٖ به ٌايه و اؼحیاق قا ؾق کحب
هؽحل ٧وی هايًؿ ایًها همه یؼًی چه ٕ? ،ٔWhat Does It All Meanپكوًهای
کػًذه ٕ ،ٔMortal Questionsيگریطحى از ياکجا ٕ ٔThe View From Nowhereو ...
هیجىاو یا٨ث.
ٌهیؿ هٙهكی قا با قو یکكؾی ؾیًی ،هیجىاو ال هؿا١٨او اؼالٕ٨ ٪یلث
ؾايىث .وی ٌايه قا ؾق هً١ایی هح٩اوت با يیگل به کاق هیبكؾ .اها آيچه قا يیگل
جعث ً٠ىاو ٌايه و اؼحیاق هٙكض هیکًؿ هیجىاو جعث ً٠او یى ٕ٬ا و ٬ؿق،
هباظد اؼحیاق و اقاؾه ايىاو٠ ،لیث و  ...ؾق کحب هؽحل ٧ايطاو و ضريىغث،
ايطاو در لرآو ،شلؿ وىم اصىل فلطفه و روظ رئالیطن و  ...یا٨ث .او ٔمى
ایًکه همايًؿ يیگل به وشىؾ ٠ىاهل ؼاقز ال کًحكل بٍك و هئذك بك ٠مل وی اـ٠او
ایى ه٭اله په ال بكقوی ؾیؿگاه يیگل ؾقباقۀ ه٩اهین ;ٌايه; ،:اؼحیاق :و
يعىۀ جؤذیك ٌايه بك ٠مل اؼال٬ی ٨كؾ ،ایى هٕاهیى قا ؾق آذاق هٙهكی
شىثوشى هیکًؿ .ؾق يهایث هٍؽُ ؼىاهؿ ٌؿ آيچه وبب ٌؿه اوث يیگل
ايىاو قا ٤یكهؽحاق ٬لمؿاؾ کًؿ آو اوث که وی بكؼال ٦هٙهكی ،جمًای اقاؾۀ
هٙل ٫قا بكای بٍك ؾاقؾ ،و اگك کًحكل هعؿوؾی قا هن بكای ايىاو ؾق ا٠مالً ٬ائل
باٌؿ بال آو قا آهیؽحه با ٠ىاهل ٌايه هیؾايؿ٠ .مل ؼالّی که بحىاو جًها به
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ؾاقؾ اها بكؼال ٦يیگل ،ايىاو قا هىشىؾی هؽحاق هیؾايؿ.
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ؼىؾ ٨كؾ اؼحّاَ ؾاؾ يؽىاهین ؾاٌث .بًابكایى او ي٭ً بیً ال ايؿاله بكای
٠ىاهل ٌايىی ؾق ٠مل ٨كؾ ٬ائل هیٌىؾ.
 .3دیذگاه جاهظ يیگل

کايث ه١ح٭ؿ بىؾ که اقاؾۀ يیک ٨یي٩ىه اقلٌمًؿ اوث ؼىاه به هؿ ٦هىقؾ يٝك
ؼىؾ بكوؿ یا ؾق اذك ؾؼالث ٠ىاهل و هىاي٘ ٟبی١ی ال يیل به آو ياکام بمايؿ .يیگل
با ایى ایؿۀ کايث هؽال ٧و ه١ح٭ؿ اوث ظاالت و ايگیمههای ؾقويی و ا٠مال ها،
هیچکؿام هّىو ال ٌايه يمیباٌؿ .ؾق ـیل به جّ٩یل ایى ؾیؿگاه هیپكؾالین.
 .3.3ؽايظ

هٙال١ۀ جاقیػ ٨لى٩ه ٕا٠ن ال ٌك ٪و ٤كبٔ و آيچه ؾق هیاو هكؾم قایس اوث يٍاو
هیؾهؿ که بكای ٌايه ه١ايی هح٩اوجی ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه اوث ،هايًؿ :جّاؾ،٦
اج٩ا٠ ،٪لث ياه١یى ،بؽث و ا٬بال و  . ...اها هكاؾ يیگل ال ٌايه٠ ،اهلی ؼاقز
ال کًحكل بٍك اوث يه جّاؾ ٦و یا يمایاو کكؾو ٠لل ياه١یى بكای یک
قو یؿاؾ) .(Nussbaum, 1993:76, Zimmerman, 1993: 217او ٌايه قا
ْ
به چهاق يىٌ ٞايه هًحس ،واليؿه ،هى١٬یحی/هعیٙی و ٠لی ج٭ىین هیکًؿ و
 .3.3.3ايىاع ؽايظ

ٌايه هًحس ٕ٠ :ٔresultant luckاهلی که ؼاقز ال کًحكل ٨كؾ اوث ؾق يعىۀ
جع٭ ٫اهىق هؿاؼله هیکًؿ ٕيلکیى .ٔ03 :0727 ،ال يٝك يیگل ،ایى يىٌ ٞايه
به وه ٘كی ٫هیجىايؿ ؾق ٠مل ؾؼالث کًؿ:
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جىٔیط هیؾهؿ که هك کؿام چگىيه ؾق ٠مل ايىاو ي٩ىـ هیکًًؿ.
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 .0قايًؿهای قا ؾق يٝك بگیكیؿ که ٌكاب هیيىٌؿ و ؾق ظالث هىحی هٍ٥ىل
قايًؿگی هیٌىؾ٠ .ابكی ؾق هىیك هاٌیى او ٜاهك هیٌىؾ و او هىشب ٬حل وی
هیگكؾؾ .همکى اوث قايًؿۀ ؾیگكی با هماو ظالث هىحی هٍ٥ىل قايًؿگی ٌىؾ
اها چىو ٠ابكی ؾق ه٭ابل او ٜاهك يمیٌىؾ هكجکب ٬حل يیم يمیٌىؾ .ؾق ایًصا
ٌايه ،یً١ی ٠بىق ٠ابك پیاؾه وبب هیٌىؾ قايًؿگی ٨كؾ اول به ٬حل بیًصاهؿ .ؾق
ظالی که ٨٭ؿاو چًیى ٠اهلی که ؼاقز ال کًحكل ٨كؾ اوث ،ؾق يمىيه ؾوم ،وبب
هیٌىؾ ٬حلی ايصام يٍىؾ.
و یلیاهم هن ،ؾق ه٭الۀ ؼىؾ هرال هٍابهی آوقؾه که يیگل ال آو ؾق ایًصا بهكه
هیبكؾ :قايًؿهای قا ؾق يٝك بگیكیؿ که بؿوو هیچ ج٭ّیكی ٨٭ٗ به ؾلیل ؾو یؿو
ىو وی ،هكجکب ٬حل هیٌىؾ .ؾو یؿو کىؾک
ياگهايی کىؾکی ؾق شلىی کاهی ّ
ؼاقز ال کًحكل قايًؿه بىؾه اوث .ؾق ٠یى ظال٬ ،حل ياٌی ال قايًؿگی او اوث.
بًابكایى ،هیبیًین که ٌايه چگىيه ؾق ٠مل ٨كؾ اذك گفاٌحه اوث ٕ Williams,

 1976: 123-124و بكای هٙال١ه بیٍحك يک :.ؼما٠ی و جمؿو-916 :0722 ،
.ٔ912
 .9جبهکاقی قا ؾق يٝك بگیكیؿ که ّ٬ؿ کٍحى ٨كؾ ؼاِی قا ؾاقؾ و به ومث
ومث هؿ ٦جیكايؿالی هیکًؿ ،اها به ؾلیل پكوال پكيؿهای ؾق هىیك جیك یا ل٥م یؿو
پای یکی ال ٘ك٨یى و  ...جیك به ٌؽُ هؿ يٝك اِابث يمیکًؿ .پكوال پكيؿه یا هك
ؾلیل ؾیگك٠ ،اهل ؼاقز ال کًحكل ٌٕايه هًحسٔ اوث که يبىؾي ؾق يمىيۀ اول،
هًحهی به ٬حل و وشىؾي ؾق يمىيه ؾوم هاي ٟال آو ٌؿ.
 .7ظالث ؾیگك هكبىٖ به هىا١٬ی اوث که بك اوان جكؾیؿ و ؾوؾلی جّمین
هیگیكین .چىو يمیجىايین يحیصۀ ٠ملماو قا به ٘ىق  ٟٙ٬پیًبیًی کًین .هرال
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آٌىبگكايی که ٠لیه قژین وحمگك ظاکن بك ؼىؾ ٬یام هیکًًؿ ،اگك پیكول ٌىيؿ ال
لیك باق ٜلن قها هیٌىيؿ ،ؾق ٤یك ایى ِىقت ِك٨ا هىشب ا٤حٍاي و ؼىوقیمی
ٌؿهايؿ .قوٌى اوث که يحیصۀ ٌىقي ،کاهال جعث کًحكل و پیًبیًی آيها يیىث و
بایؿ اج٩ا ٪بی٩حؿ جا يحیصۀ آو هٍؽُ ٌىؾ ٕ.ٔNagel, 1976: 140-2
و یلیاهم يیم ؾق ه٭الۀ ؼىؾ ،هرال هٍهىق ؾیگكی ؾاقؾ که يیگل ال آو ؾق ایًصا
اوح٩اؾه هیکًؿ :ي٭اٌی به يام گىگى بك آو اوث که اگك به جاهیحی بكوؾ اهکاو
پیٍك٨ث و ٌکى٨ایی اوح١ؿاؾ هًكیاي ههیا هیٌىؾ .اها بكای قویؿو به ایى
هؿ ٦بایؿ ؼايىاؾهاي قا جكک کًؿ .و یلیاهم هیگى یؿ اگك به جاهیحی بكوؾ و
بكؼال ٦جّىقي هى ٫٨يٍىؾ و٩كي ظاِلی شم ؾوقی ال ؼايىاؾه و جكک آيها
يؿاٌحه اوث ،اها اگك هىٌ ٫٨ىؾ هى٨٭یحً ال لٌحی جكک ؼايىاؾه هیکاهؿ .ؾق
٠یى ظال ،هكچًؿ گىگیى جا ٬بل ال ق٨حى ،جمام بكقویهای اللم قا ايصام هیؾهؿ
اها به ٘ىق  ٟٙ٬و ی٭یى يمیجىايؿ ؾقباقۀ يحیصه ِعبحی کًؿ هگك آيکه به جاهیحی
بكوؾ و ببیًؿ يحیصه چه ؼىاهؿ ٌؿ ٕچىو همکى اوث جّىق اٌحباهی ال اوح١ؿاؾ
ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ که هًىل به آو پی يبكؾه اوثٔ ٕWilliams, 1976: 117-120

و بكای هٙال١ه بیٍحك يک :.ؼما٠ی و جمؿو.ٔ912-028 :0722 ،
که با آو به ؾيیا هیآیؿ ،ال يٝك ٠ا٘٩ه ،ؾلىىلی ،و  ،...با ٨كؾ ؾیگك هح٩اوت اوث
و ؾق ٠یى ظال هیجىايؿ بك يعىۀ ٠ملکكؾو آيها اذك بگفاقؾ .ال يٝك يیگل ،ظحی
اگك ٨كؾ بحىايؿ هاي ٟال جؤذیك آيها بك ٠مل ؼىؾ ٌىؾ يمیجىايؿ ؾقوو ؼىؾ قا ال وشىؾ
ایى ؼّىِیات پاک کًؿ و اظىاوات هًاوب با ٌكایٗ قا ؾاٌحه باٌؿ .ایى
ؼّىِیات با ٠مل هحؤهاليۀ ٨كؾ قیٍهکى يمیٌىؾ .هرال هكچًؿ ٌؽُ ظىىؾ
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ؾق ٜاهك بحىايؿ ال پیٍك٨ث ؾیگكاو اٜهاق ؼكوًؿی کًؿ اها ؾق با٘ى يمیجىايؿ
وا١٬ا ؼىٌعال باٌؿ.
ؾیؿگاه يیگل ؾق ایى لهیًه با کايث هح٩اوت اوث .وی ٔمى اـ٠او به ج٩اوجً
با کايث اٌاقه ؾاقؾ که ایًها بكای کايث هحًا ٓ٬به يٝك هیقوؿ .ال يٝك کايث،
و یژگیهای ٘بی١ی ٨كؾ ِك٨ا لهیًهای بكای ٨كؾ ٨كاهن هیآوقؾ که پیكوی ال المام
اؼال٬ی قا وؽثجك یا آواوجك کًؿ اها همه هیجىايًؿ ال ٕ٨ایل اؼال٬ی بكؼىقؾاق
ٌىيؿ ٕ.ٔNagel, 1976: 144-5
ٌايه هى١٬یحی/هعیٙی ٕ :ٔsituational/circumstantial luckآلهىوهای
اؼال٬یای که ها ؾق ليؿگی با آيها قوبهقو هیٌى ین ال ٌؽّی به ٌؽُ ؾیگك
هح٩اوت اوث و ٠مؿجا يیم ٠ىاهل ؼاقز ال کًحكل ها آيها قا ج١ییى کكؾه اوث .هرال
ؾقوث آو اوث که ٨كؾ بایؿ ؾق هى١٬یث ؼٙكياک ق٨حاق ٌصا٠ايه ال ؼىؾ بكول
ؾهؿ و جكوى يباٌؿ اها اگك هكگم چًیى هى١٬یحی پیً يیایؿ او هیچ ٨كِحی پیؿا
يمیکًؿ جا ٌصا٠ايه ق٨حاق کًؿ ٕ.ٔNagel, 1976: 145-6
ْ
ٌايه ٠لی ٕ :ٔcausal luckيیگل ایى يىٌ ٞايه قا هكبىٖ به هبعد وًحی
شبكگكایی و اقاؾۀ آلاؾ ؾق ٤كب هیؾايؿ ٕ.ٔNagel, 1976: 146
ال ؾوقۀ هؿقو ،با ٬ىتیا٨حى ٨یمیک يیىجى و ظاکمیث ٬ايىو ٠لیث بك شهاو،
ْ
يٝكیهای به يام شبكگكایی ٠ل ّی ٠لمی ٜهىق پیؿا کكؾ .هٙاب ٫با ایى يٝك ،ايىاو
همايًؿ وایك هىشىؾات ایى شهاو ،ظاِل جؤذیك ٠ىاهل گفٌحه و ٬ىايیى ٘بی١ث
بىؾه و ا٠مال وی يیم ياٌی ال آيها اوث .ايىاو هىشىؾی هصبىق اوث يه هؽحاق
ٕ .ٔHoefer, 2016ایى هىٔى ٞؾق هیاو ٨الو٩ۀ اؼال ٪هىشب بعد و يماٞ
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گىحكؾهای ٌؿ .چىو ال یک ٘ك ٦ي٭ٓ ٬ايىو ٠لیث ؾق شهاو ،ا٠ح٭اؾ به ِؿ٨ه و
اج٩ا٬یبىؾو اهىق قا ؾق پی ؾاقؾ و ال ٘ك ٦ؾیگك ايکاق اؼحیاق ايىاو ،هحململٌؿو پایۀ
٠لىم بٍكی هايًؿ اؼال ،٪ظ٭ى ٪و  ...و قواز ٨ىاؾ اؼال٬ی ؾق هیاو هكؾم اوث.
ؾقگیكیهای بعری ؾق ایى لهیًه وبب ٌؿ ٨الو٩ۀ اؼال ٪وه قو یکكؾ هؽحل٧
اجؽاـ کًًؿ .گكوهی بك آو ٌؿيؿ که يهجًها ٠لیث با اؼحیاق ايىاو هح١اقْ يیىث
بلکه اللم هن هىث .ایى گكوه به والگاقگكایاو ٕ ٔcompatibilistه١كوٌ ٦ؿيؿ.
ا٨كاؾی هايًؿ ٨كايک٩ىقت ،واجىىو ،ول٨ ،٧یٍك و  ...با ج٭كیكهای هؽحل ٧ال شمله
والگاقگكایاو هىحًؿ ٕ.ٔVihvelin, 2017; Mckenna, 2015
گكوه ؾیگك با ا٠ح٭اؾ به ایًکه شبك و اؼحیاق ؾق یک شهاو با یکؿیگك ٬ابل شمٟ
يیىث جىلین ج١اقْ ایى ؾو ٌؿيؿ .بًابكایى ،همايًؿ گكوه ٬بل ،جّىق
هؽحاقبىؾو ايىاو قا شایم ؾايىحًؿ اها بكؼال ٦آيها ،وشىؾ آو قا ؾق یک شهاو
شبكی ٬ابل ٬بىل يیا٨حًؿ .یً١ی ال يٝك آيها ،جًها ؾق شهايی ٤یكشبكی هؽحاقبىؾو
ايىاو هیىك اوث .ایى گكوه قا ياوالگاقگكا ٕ ٔincompatibilistهیياهًؿ که
ؼىؾ به ؾو ؾوحه اِلی ياوالگاقگكایاو اؼحیاقگكا و ياوالگاقگكایاو شبكگكا ج٭ىین
هیٌىيؿ .ؾوحه اول ،بكای اظیای وا١٬ی اؼحیاق ايىاو ،هًکك ٬ايىو ٠لیث ٕظؿا٬ل
وه ؾوحه ٠لیث ياه١یى٠ ،لیث ظىاؾخ و ٠لیث ٨ا٠لی ج٭ىین هیٌىؾ٨ .الو٩های
هايًؿ شیًث ،قابكت کیى و کالقک به جكجیب ؾق ایى ؾوحهبًؿی وا ٟ٬هیٌىيؿ.
ؾوحه ؾوم ياوالگاقگكایاو ،اؼحیاق قا به ي٬ ٟ٩ايىو ٠لیث قؾ کكؾيؿ و شبكگكا ٌؿيؿ.
اوپیًىلا ال شملۀ آيها اوث ٕ.ٔVihvelin, 2017; Mckenna, 2015
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ؾق ؼّىَ ايىاو بكؼال ٦وایك ٬ىمثهای شهاؤ ٌؿيؿ .ایى گكوه ؼىؾ به
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گكوه وىم ؾق ه٭ابل ؾو گكوه ٬بل ،هن جّىق هؽحاقبىؾو ايىاو و هن وشىؾ
چًیى چیمی قا ؾق هك شهاو ياهمکى ؾايىحًؿ .ال يٝك آيها ،هیچ هىشىؾی ٤یك ال
ؼؿاويؿ يمیجىايؿ ؾاقای اؼحیاق باٌؿ .ایى گكوه به ياهمکىگكایاو
ٕ ٔimpossibilitistه١كو٦ايؿ .ؾابل ،گلى اوحكاووى و  ...ؾق ایى لهكه ٬كاق
هیگیكيؿ ).(Vihvelin, 2017; Mckenna, 2015
.2.3.3.3جاهظ يیگل دس هبحد اسادۀ آصاد و جبشگشایی

جاهه يیگل ؾق ه٭الۀ ;ٌايه اؼال٬ی :ؾقباقۀ ایى يىٌ ٞايه جىٔیط چًؿايی
يمیؾهؿ و ٨٭ٗ به ایى هٙلب بىًؿه هیکًؿ که ٠مل ها جعث جؤذیك ٠ىاهل
پیٍیًی و پىیًی ؼىؾ اوث .ؾق ِىقجی که ایى ٠ىاهل یا اذك ياٌی ال آيها ؼاقز
ال کًحكل بٍك اوث ٕ .ٔNagel, 1976: 146اها ؾق کحاب ؼىؾ به يام يگریطحى
از ياکجا بهجّ٩یل به بعد اقاؾۀ آلاؾ هیپكؾالؾ .يٝام ٨کكی وی به گىيهای اوث
که به هك هبعری ال ؾو هًٝك/چٍنايؿال ٠یًی ٤یكٌؽّی /ؼاقشی و ـهًی/
ٌؽّی /ؾقويی هیيگكؾ .هكاؾ وی ال هًٝك ٠یًی بیى هًٝك ايىايی و ٨كاايىايی
ٕؾیؿگاه ياکصأ و هًٝك ـهًی بیى هًٝك ٌؽّی و ايىايی هح٥یك اوث .بًابكایى،
کاقبكؾو ایى چٍنايؿالها به ؾوث آوقؾ .چٍنايؿال ٌؽّی يمایايگك ؾیؿگاه
٨كؾی ايىاوها اوث و چٍنايؿال ايىايی و ٤یكٌؽّی هكبىٖ به هك آو چیمی
اوث که يى ٞبٍك جؤییؿ کًؿ .يیگل ه١ح٭ؿ اوث ايىاو ؾق هىٔى٠اجی هايًؿ ٨یم یک
هیجىايؿ ظحی ال ايىاوبىؾو ؼىؾ يیم ؼاقز ٌىؾ و ال هًٝكی ٨كاايىايی و به
اِٙالض ;ياکصا ،:هىٔى٠ات قا بكقوی کًؿ ٕيیگل 06 :0724 ،و .ٔ94-97
ال يٝك يیگل اؼحیاق یا اقاؾۀ آلاؾ ؾو هئل٩ه ؾاقؾ:
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 .0وشىؾ هبؿأ يهایی ٠مل ؾق ٨ا٠ل ،که ؾق اِٙالض يیگل ;ؼىؾهؽحاقی:
ياهیؿه هیٌىؾ .بؿیى هً١ا که ٨كؾ جعث اشباق هیچ يیكوی ؾقويی یا بیكويی يباٌؿ
و آلاؾ ال هك گىيه ٠لیث باٌؿ.
 .9ؾوحكوی به اهکاوهای بؿیل٨ :ا٠ل بحىايؿ به شای کاقی که ايصام ؾاؾه اوث
هك کاق ؾیگكی قا که هیؼىاهؿ بحىايؿ ايصام ؾهؿ ٕ.ٔNagel, 1987: 24 & 27
بایؿ هحفکك ٌؿ که هئل٩ه اول به يعىی ؾقبكؾاقيؿۀ هئل٩ه ؾوم يیم هىث و بیاو
هصمای آو هیجىايؿ هٙلب قا ؤىض بیٍحكی ببؽٍؿ.
يیگل بك آو اوث که ها ايىاوها بیى آيچه بك ها قغ هیؾهؿ و آيچه به ؾوث ها
ايصام هیٌىؾ ج٩اوت هیگفاقین .ها ؼىؾ قا ٨ا٠لی هئذك ؾق شهاو هیايگاقین يه
هىشىؾی هً١٩ل و اذكپفیك .ها ؼىؾ قا ال يى٠ی ؼىؾهؽحاقی بكؼىقؾاق هیؾايین
که ؾق هى١٬یثهای هؽحل ٧بؿوو هیچ اشباقی ،ظ ٫ايحؽاب ٠مل ال هیاو
گم یًههای هؽحل ٧ؾاقؾ .ال يٝك يیگل ،جا لهايی که ها ال چٍنايؿال ؾقويی ٕا٠ن
ال ايىايی و ٌؽّیٔ به شهاو و ا٠مالماو هیيگكین با چًیى یا٨حههایی قوبهقو
هىحین و ظحی ایى یا٨حهها قا يیم به ؾیگكاو ج١مین ؾاؾه و آيها قا همچىو ؼىؾهاو
هؽحاق هیؾايین.
هح٩اوت با هًٝك ؾقويی ؼىاهین قویؿ .ایى چٍنايؿال ٠یًی جّى یك کاهلجكی ال
هك هىٔى ٞو ال شمله شهاو به ها هیيمایايؿ .ؾق ایى ٬ىمث٠ ،مل ،همكاه با
٠ىاهل پیٍیًی و پىیًی آو ؾیؿه ٌؿه و هٍؽُ هیٌىؾ که ا٠مال ها چیمی
يیىحًؿ که ها ايصاهٍاو ؾهین بلکه همايًؿ وایك ظىاؾخ شهاو ،شكیايی ال
قو یؿاؾهای آو هىحًؿ که بك ها قغ هیؾهًؿ .بًابكایى٨ ،ا٠لیث هك ايىايی ؾق
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اگك ال هًٝكی بیكوو ال شهاو ٕياکصأ ،شهاو قا يٝاقه کًین به یا٨حههایی
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ْ
شهاو هعى هیٌىؾ .هًٝك ٠یًی ال ها جىٔیط ٠لی ؾقباقۀ ا٠مال هیؼىاهؿ و
ظال آيکه آو آجايىهی و ؼىؾهؽحاقیای ٕ ٔautonomyکه ؾق هًٝك ؾقويی
ؼىؾيمایی هیکكؾ ِك٨ا هیجىايؿ جىٔیط ايگیمٌی بكای ا٠مال باٌؿ و يمیجىايؿ
پاوػگىی هًٝك ٠یًی باٌؿ .ؼىؾهؽحاقی ِك٨ا يٍاو هیؾهؿ که ایى کاق
ايحؽاب هى اوث و چكا ایى کاق قا کكؾم اها يمیگى یؿ چكا کاق ؾیگك قا يکكؾم .اگك
بگى یین ایى کاق يحیصه و یژگیهای هًً ٨كؾ اوث ایى ؾق وایۀ هًٝك ٠یًی بك ها
هى یؿا ٌؿه اوث.
ال ایى هًٝك ٠یًی ها ؾاقای اقاؾۀ آلاؾ و ؼىؾهؽحاقی وا١٬ی يیىحین .چىو ؾاؼل
شهاو و شمئی ال آيین .شهاو به ها چیمهایی ؾاؾه اوث و ها ؾيبالکًًؿۀ آيها و
٠اهل ؾق هماو هعؿوؾه هىحین .ؾق ظالی که اللهه ؼىؾهؽحاقی وا١٬ی آو اوث
که بحىايین ؼىؾ قا ال هیچ به وشىؾ آوقین و هك چیمی قا ؾقباقۀ ؼىؾ اقاؾه کًین،
هايًؿ اِىل ايحؽاب و  . ...ال وىی ؾیگك ،بایؿ بكای اقاؾهکكؾو هك چیمی٬ ،بل ال
آو ،چیمی باٌین .بًابكایى ،ایؿۀ ؼىؾهؽحاقی ؼىؾهحًا ٓ٬اوث ٕ Nagel,

.ٔ1986: 110-124
با ایى اوِا ٦يیگل چه قو یکكؾی قا ؾق بعد اقاؾۀ آلاؾ و به بیاو ؾیگك ;ٌايه
به ا٠ح٭اؾ يیگل ،ؼىاه شهاو شبكی باٌؿ و ؼىاه ٤یكشبكی ،ها يمیجىايین
هىشىؾاجی هؽحاق ٕبه هً١ای وا١٬ی کلمهٔ باٌین .اگك شهاو شبكی باٌؿ ها
ايىاوها هعّىل ٠ىاهل گفٌحۀ ؼىؾ و ا٠مالماو ياٌی ال آيها ؼىاهؿ بىؾ .اها
ي٩ی ٬ايىو ٠لیث و يٝام شبكی شهاو يیم به ٘كی٭ی ؾیگك ٠مل ها قا ال اؼحیاقهاو
ؼاقز ؼىاهؿ کكؾ .اگك ٠لیحی ظاکن بك شهاو يیىث چگىيه هیجىاين بگى ین آيچه
ال هى وك لؾه ;٠مل هى :اوث ٕ Nagel, 1987: 23-29; Nagel, 1979:
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ْ
٠لی :ؾق پیً هیگیكؾ؟ والگاقگكا ،ياوالگاقگكا یا ياهمکىگكا؟
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 .ٔ197-9او ؼىؾ قا ياوالگاقگكا ه١ك٨ی هیکًؿ ٕيیگلٕ ٔ040 :0729 ،که البحه
چىو جعث هیچ ٌكایٙی هؽحاق بىؾو ايىاو قا يمیجىايؿ بپفیكؾ به يٝك هیقوؿ
بحىاو او قا ياهمکىگكا و یا يمؾیک به آيها بؿايینٔ و بك آو اوث که هٍکل اقاؾۀ آلاؾ
ظلياٌؿيی اوث و کىی يحىايىحه اوث آو قا ظل کًؿ .چىو ایى هٍکل ياٌی ال
کاقبكؾ ایؿۀ ه١مىل ها ؾقباقۀ ؼىؾهاو ال هًٝكی ٠یًی اوث .یً١ی ها ال
چٍنايؿال ؾقويی ؼىؾ قا بكؼىقؾاق ال ؼىؾهؽحاقی هییابین اها و٬حی ال
چٍنايؿال ٠یًی با ه١یاق ٬كاقؾاؾو ؼىؾهؽحاقی ،ا٠مالماو قا بكقوی هیکًین
هیبیًین آيچه ها ايصام ؾاؾهاین جماها ياٌی ال ٠ىاهل پیٍیى و پىیى بىؾه و ٕ٨ایی
بكای ;ؼىؾ :ها با٬ی يؽىاهؿ هايؿ .اها ال ٘ك ٦ؾیگك ،چىو همیٍه يمیجىايین ال
ایى هًٝك به ؼىؾهاو يگاه کًین و به ٘ىق هؿاوم به هًٝك ؾقويی و ؾوحاوقؾهای آو
بكؼىاهین گٍث جمایلی به جصؿیؿيٝك ؾقباقۀ ؼىؾهاو يیم يؿاقین .بًابكایى،
هٍکل اقاؾۀ آلاؾ بیايگك يى٠ی ا٤حٍاي و وكؾقگمی ؾق جمایالت ؾقويی ها اوث
يه ایًکه بكقوی کًین که ؾق کؿام لهیًه اؼحیاق ؾاقین و ؾق کؿام لهیًه يؿاقین .به
همیى ؾلیل ،هٍکل اقاؾۀ آلاؾ قاهظل يؿاقؾ و هىشب بكهنلؾو ج١اؾل و ا٠حماؾ به
ي٩ه ها ؾق ليؿگی هیٌىؾ ٕ.ٔNagel, 1986: 112, 124, 126
٨لى٩ۀ اؼال ٪و ؾیؿگاه وٜی٩هگكایايه هییابؿ؟
يیگل ؾق اؾاهۀ هٙالب ؼىؾ ،بكای يمؾیککكؾو ایى ؾو چٍنايؿال ٠یًی و
ـهًی ،پیًٍهاؾی قا هٙكض هیکًؿ که ؾق وا ٟ٬يه گى یای وشىؾ اقاؾۀ آلاؾ اوث و يه
قاهظل بكای ق ٟ٨هٍکل آو .چًاوکه هیگى یؿ پیًٍهاؾي يمایايگك يىؽه بؿلی ال
اقاؾۀ آلاؾ اوث که ١ٙ٬ا اقلي اقاؾۀ آلاؾ وا١٬ی قا يؿاقؾ اها ؾق ظؿ ؼىؾ يیم
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هیجىايؿ اقلٌمًؿ باٌؿ .ال يٝك او ،ظال که ها يمیجىايین ال بیكوو ال شهاو به
ؼىؾهاو بًگكین و هٙاب ٫با آو اقاؾه کًین بایؿ بکىٌین ال ٠یًیجكیى چٍنايؿال،
اها ال ؾاؼل شهاو به ؼىؾ بًگكین .او ایى هًٝك قا ;هًٝك ياکاهل ٠یًی:
ٕ ٔincomplete objective viewهیياهؿ که ؾق هكکم آو ،ي٭ٙۀ کىقی به يام
;ؼىؾ ٔselfٕ :واٌ ٟ٬ؿه اوث; .ؼىؾ :هًٍؤ جمام ا٠مال و ق٨حاقهای ها اوث،
اها ياًٌاؼحهجكیى ي٭ٙه اوث .ؾق يگاه يیگل ،هىیك پیٍك٨ث ال هًٝك ـهًی به
٠یًی ،هىیكی ٘ىلی ،ـوهكاجب و هٍکک اوث ٕ.ٔNagel, 1986: 126-128
ؾق اولیى هكظله به ومث ٠یًیٌؿو چٍنايؿال ٨كؾ ،ؾق ج١اقْ هیاو اهیال،
٠ا٬اليه آو اوث که اهیال باؾوامجك و بلًؿهؿتجك قا ايحؽاب کًؿ .ؾق ایًصا هحىشه
هیٌىؾ که ؾق ايصامؾاؾو کاق هؿ يٝك ؼىؾ ٨٭ٗ لهاو ظال و لفت هكبىٖ به آو قا
ؾق يٝك يگیكؾ ،بلکه کاقی قا ايحؽاب کًؿ که ؼىٌی آیًؿۀ وی قا يیم ؾق پی ؾاٌحه
باٌؿ .چىو لهاو ظال ،لهايی ؾق هیاو وایك لهاوها و بكابك با آيها اوث .او ایى
هكظله قا هّلعثايؿیٍی ٕ ٔprudenceهیياهؿ ٕNagel, 1986: 130-

 .ٔ134ؾق هكظلۀ ب١ؿ ،هحىشه هیٌىؾ که ٨كؾی ؾق هیاو وایك ا٨كاؾ و بكابك با آيها
اوث .بًابكایى ،هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ که ٨٭ٗ وىؾای بكآوقؾو و ظ ٛ٩هًاٟ٨
يمایاو هیکًؿ .اقليهایی که بیايگك اِىل ظاکن بك ق٨حاق هك ايىايی اوث .ال
يٝك او ،اؼال٬یات اقاؾه هٙل ٫به ها يمیؾهًؿ اها بایؿ بکىٌین ال چًیى هًٝكی
بًگكین و هٙاب ٫با آو ٠مل کًین .به ایى جكجیب يیگل باب وقوؾ به ٨لى٩ۀ اؼال٪
قا هیگٍایؿ و البحه پیٍك٨ث ؾق ایى هكاظل ٠یًی قا يیم وابىحه به ؼىيٌايىی
ا٨كاؾ هیؾايؿ.ٔNagel, 1986: 134-137ٕ .
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 .2دیذگاه هشجضی هطهشی

جاهه يیگل ،به ایى يحیصه قویؿ که ايىاو همايًؿ وایك هىشىؾات ایى شهاو،
جعث اظا٘ۀ يیكوهای هؽحل ٧و ٨ا٬ؿ اؼحیاق اوث .جًها ج٩اوت وی با وایك
هىشىؾات ایى اوث که چىو هیجىايؿ ٠الوه بك هًٝك ـهًی ،ال هًٝكی ٠یًی يیم
به ؼىؾ بًگكؾ ال ایى هعؿوؾیث ؼىؾ آگاه اوث ،ظال آيکه وایك هىشىؾات چًیى
آگاهیای يؿاقيؿ .ؾق ه٭ابلٌ ،هیؿ هٙهكی هیکىٌؿ هؽحاق بىؾو ايىاو قا ؾق
هیاو يیكوهای هؽال ٧شهاو اذبات کًؿ .بًابكایى ،بایؿ ببیًین او چگىيه ایًها قا با
هن شم ٟکكؾه اوث .همايٙىق که ؾق ه٭ؿهه بیاو ٌؿ واژه ;ٌايه :با هً١ایی
هح٩اوت ؾق هٙهكی به کاق ق٨حه اوث و آيچه قا يیگل جعث ایى ً٠ىاو هٙكض
هیکًؿ هیجىاو ؾق هىٔى٠اجی هايًؿ ٠لیثٕ٬ ،ا و ٬ؿق و  ...ؾق آذاق ٌهیؿ
هٙهكی شىثوشى کكؾ.
 .3.2ؽايظ

هٙهكی واژه ;ٌايه :قا هكاؾ ٦با بؽث و ا٬بال و ظاکی ال بیيٝمی ،جّاؾ ٦و
٨٭ؿاو ٌكٖ بكای چیمی هیؾايؿ ٕهٙهكی .ٔ34-37 :0787 ،وی هیگىیؿ
بؿوو ایًکه هً ٫ٙؼاِی وقای ایى وا١٬یث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .به ایى هً١ا که
گىیا کل شهاو ،بؿوو هیچ ؾلیلی بٕ١ی ال ايىاوها قا ؾق قویؿو به اهؿاٍ٨او
یاقی هیکًؿ و هیچ هاي ٟؼاقشی ؾق هىیكٌاو يمایاو يمیٌىؾ ،اها بٕ١ی ؾیگك
ال ایى ؾووحی و یاقی شهاو بیبهكهايؿ .ا٨كاؾ بؿبؽث با هك گىيه جالي ٨کكی یا
٠ملی يمیجىايًؿ هاي ٟکاقکكؾ هً٩ی بؽث بؿ ؼىؾ ٌىيؿ و بك٠که ا٨كاؾ
ؼىيبؽث با کىًٌ کمحك هیجىايًؿ ظحی آقلوهای ؾوقؾوث ؼىؾ قا يیم هع٭٫
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کًًؿ .چىو کل ٠الن با آيها ؾووث اوث٠ .لث پیؿایً چًیى ٨کكی ؾق هیاو
هكؾم ،هٍاهؿه هٝالن ،ياهمىاقیها و بی٠ؿالحیهای اشحما٠ی ،و  ...اوث .آيها
هیبیًًؿ ا٨كاؾی با جالي کمحك٠ ،لیق٤ن يؿاٌحى اوحع٭ا ٪اللم به ه٭اهات باالی
اشحما٠ی ؾوث یا٨حهايؿ و ؾق ٠یى ظال ٠ؿهای کىٌاجك و الی٫جك شایگاه ياهًاوبی
ْ
ؾاقيؿ .ال يٝك هٙهكی ،با ايؿکی جؤهل ؾق يٝام ٠لی شهاو هیجىاو ٨همیؿ که بؽث
و ٌايه هىهىم اوث و ا٠ح٭اؾ به آو شم واهمهای ٌیٙايی ،بیً يؽىاهؿ بىؾ .او
هیگىیؿ ؾق ٬كآو چیمی جعث ً٠ىاو ٌايه وشىؾ يؿاقؾ و ٠لن و ٨لى٩ه يیم هك
گاه ؾقباقۀ چًیى چیمی وؽى هیگىیؿ ال آو به ً٠ىاو اهكی هىهىم یاؾ هیکًؿ
ٕهٙهكی <34-37 :0787 ،هٙهكی 0782 ،ال.ٔ086 :٧
ْ
بًابكایى هٙهكی ٌايه قا اهكی ؼاقز ال يٝام ٠لی شهاو و قوابٗ ٠لث و
ه١لىلی ٬لمؿاؾ هیکًؿ ،ؾق ظالی که يیگل ٌايه قا به ً٠ىاو ٠اهلی ؼاقز ال
ْ
کًحكل هیؾايؿ که ؾق ٬الب يٝام ٠لی کاهال ٬ابل جبییى اوث .ا٠ح٭اؾ به جؤذیك
ؤ١یث٘ ،بی١ث و ٨ ...كؾ بك ٠مل وی ؾق يیگل يمایايگك جؤذیك ٠ىاهلی هٍؽُ
بك ٠مل ٨كؾ هیباًٌؿ يه ٠ىاهلی ياهٍؽُ و جّاؾ٨ی بىؾو ٠مل .بًابكایى ،ها ؾق
هباظد هٙهكی ؾقباقۀ ٌايه به آيچه يیگل هٙكض کكؾه اوث ؾوث يؽىاهین
 .2.2هحذودیثهای بؾش که به حکن لضا و لذس الهی اعث

ْ
باوق به يٝام ٠لی شهاو هیجىايؿ با يگاهی هاؾیايگاقايه باٌؿ و یا يگاهی الهی.

اهرال يیگل به ایى يٝام يگاه هاؾیايگاقايه ؾاقيؿ و آو قا هحٍکل ال ولىلهای ال
٠لل هاؾی هیؾايًؿ که به ٠لةال١للی ؼحن هیٌىؾ .اها اهرال هٙهكی ،همیى يٝام
ْ
ْ
٠لی قا يٝام ٠لی الهی هیؾايًؿ .یً١ی هصمى٠ۀ ٠للی که ٠لةال١لل آو ؼؿاويؿ
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ْ
اوث .ؾق ایى يٝام ٠لی ،ؼؿاويؿ به ٘ىق بیواوٙه هىشىؾی قا ایصاؾ يمیکًؿ.
بلکه ؾق ٠یى ظال که ؼؿاويؿ به ایى ٠الن اذك ؾاؾه و به آو يٝك ؾاقؾ بكای جع٭ ٫هك
چیمی يٝام و ٌكایٙی ٬كاق ؾاؾه که قاهی ه١یى بكای قویؿو به آو بایؿ ٘ی ٌىؾ.
هٙهكی هیگىیؿ ٠ؿهای ٕ٬ا و ٬ؿق الهی قا به هً١ای جىلٗ بیهً٬ ٫ٙؿقجی
ياهكئی بك ايىاو جّىق هیکًًؿ که اؼحیاق ايىاو قا هًح٩ی هیوالؾ ٕهٙهكی،
 ،ٔ46 :0742ؾق ِىقجی که ٕ٬ا و ٬ؿق اهكی ١ٙ٬ی و هىلن اوث اها
هعؿوؾکًًؿۀ بٍك يیىثٕ٬ .ا به هً١ای ظکن ١ٙ٬ی ؼؿاويؿ ؾقباقۀ ظىاؾخ
شهاو و شكیاوهای آو ،و ٬ؿق به هً١ای ايؿالهگیكی پؿیؿهها و ظىاؾخ اوث.
ؼىؾ ٕ٬ای الهی بكای ايىاو هعؿوؾیث يیىث بلکه هعؿوؾیثهای ؾقويی و
ْ
بیكويی بٍك ،و ظحی هیماو اؼحیاق و اقاؾه ايىاو و يٝام ٠لی شهاو ،همه به ظکن
ٕ٬ا و ٬ؿق الهی اوث ٕهٙهكی 26 :0742 ،و  <42-48هٙهكی<072 :0762 ،
ْ
هٙهكی 0782 ،ب .ٔ72-78 :هٙهكی همایایی قا بكای يٝام ٠لی الهی يىبث به
ْ
ْ
ه١لىل ؼىؾ
با
اولیه
٠لل
ابٙۀ
ق
هاؾی،
ی
٠ل
يٝام
ؾق
:
ٌمكؾ
ی
بكه
هاؾی
ی
٠ل
يٝام
ّ
قابٙهای ٠یًی اوث ،ؾق ظالی که ؾق يٝام الهی قابٙۀ آيها هن ٠یًی اوث و هن
٠لمی .یً١ی ٠لث اولیه و ٠لل ها٨ى ٪لهاو قاش ٟبه کاق و ؼاِیث ؼىؾ آگاهی
يٝام الهی ،به هىالات ٠لل هاؾی ،يٝاهی ال ٠لل هً١ىی وشىؾ ؾاقؾ که اگك هع٭٫
ٌىؾ بك ٠لل هاؾی بكجكی ؾاقؾ و هیجىايؿ جؤذیك ٠لل هاؾی قا ؼًرا کًؿ .وی با
چًیى جبییًی هىائلی هايًؿ جؤذیك ؾ٠ا ،اي٩اِ ،٪ؿ٬ه و  ...قا بك ظىاؾخ هاؾی
شهاو هٙكض هیکًؿ ٕایى هٙلب چهبىا ظاکی ال آو باٌؿ که ها ظحی ظىاؾخ
شهاو قا يیم هیجىايین جا ظؿوؾی جعث کًحكل ؼىؾ ؾقآوقینٔ .ؾق يٝام الهی ،يیث
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و ايگیمههای ؾقويی و ا٠مال ؼىب و بؿ بٍك هیجىايؿ بك شكیاو ظىاؾخ ٠الن اذك
بگفاقؾ< یً١ی ٠الن يٝام به هن پیىوحهای اوث که ؾق بكابك ا٠مال ها بیا٠حًا و
بؿوو ٠کهال١مل يیىث .ایًها چیمهایی اوث که ؾق يگاه هاؾیگكایايه به ٠الن
جبییىپفیك يیىث ٕهٙهكی 0782 ،ب.ٔ978-973 :
هٙهكی ؾق کحاب ايطاو و ضريىغث ؾقباقۀ اؼحیاق و اقاؾۀ ايىاو و اظحمال
ياوالگاقی آو با ٕ٬ا و ٬ؿق بهجّ٩یل وؽى هیگىیؿ .وی هیکىٌؿ ٔمى جبییى
ٕ٬ا و ٬ؿق ایى ياوالگاقی قا ي٩ی ،و جىشیه کًؿ که چگىيه ايىاو ؾق ٠یى ظال که
جؤذیك ٕ٬ا و ٬ؿق قا ؾق يٝام ٠الن هیپفیكؾ ؾق ج١ییى وكيىٌث ؼىؾ وهین اوث.
به باوق او ،ايىاو به واوٙۀ اقاؾه و اؼحیاقی که ؼؿاويؿ به او ؾاؾه اوث هیجىايؿ
ؾقباقۀ ؼىؾي و ليؿگیاي جّمین بگیكؾ و بایؿ چًیى ٠مل کًؿ .وی ٠لیق٤ن
پفیكي اِل ٠لیث ؾق يٝام هىحی و جؤذیك همۀ هعؿوؾیثهای بٍك بك ٠ملً که
يیگل و اهرال او ٕهايًؿ اٌا٠كه ؾق اوالم و  ٔ...جعث ً٠ىاو ٌايه ،شبك و ...
هٙكض هیکًًؿ ايىاو قا هىشىؾی هؽحاق و ؾاقای اقاؾۀ آلاؾ هیؾايؿ< هىشىؾی که
ؼىؾي ج١ییى هیکًؿ چگىيه باٌؿ و چگىيه ليؿگی کًؿ.
ؾق ایًصا هٙهكی هعؿوؾیثهای بٍك و جؤذیك آيها قا بك ٠مل وی بكقوی هیکًؿ:
ايىاو :هًٙ٭ه آب و هىایی ،لباو ،هفهب ،آؾاب ٠ك٨ی و اشحما٠ی و و٬ای ٟو
ظىاؾذی که ؾق گفٌحه اج٩ا ٪ا٨حاؾهايؿ همگی هیجىايًؿ ؾق جکىیى ؼّىِیات
قوظی ٨كؾ جؤذیكاجی قا جعمیل کًًؿ .ایى جؤذیكات هیجىايؿ به يى٠ی با ٌايه
هعیٙی و هى١٬یحی 2يیگل بكابكی کًؿ .هیچ ايىايی هعیٗ ابحؿای جىلؿ ؼىؾ قا
ايحؽاب يکكؾه اوث .همچًیى ،ظىاؾخ گفٌحه و ظال و آیًؿه به هن هكجبٗايؿ و
ها قا ياؼىاوحه ؾق هى١٬یثها و آلهىوهای هؽحل ٧اؼال٬ی ٬كاق هیؾهًؿ.
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 .9وقاذث :ال لعا٠ ٚلمی اذبات ٌؿه اوث که هك ايىايی ٠لیق٤ن جٍابه
شىمی و ٜاهكی به والؿیًً ،ال لعا ٚؼل٭ی يیم واقخ آيها اوث .بعد
هٙهكی ؾق ایًصا هیجىايؿ به بعد ٌايه واليؿۀ يیگل يمؾیک ٌىؾ.
ْ
٠ .7لیث و يٝام ٠لی شهاو :ؾق ایى ٬ىمث هٙهكی به بعد هكوىم شبكگكایی
ْ
و اقاؾۀ آلاؾ هیپكؾالؾ که هیجىايؿ با ٌايه ٠لی يیگل هٙاب٭ث ؾاٌحه باٌؿ.
 .3 .2.2هطهشی دس هبحد اسادۀ آصاد و جبشگشایی

هٙهكی بك آو اوث که ٬ايىو ٠لیث ،اِلی ظاکن بك ٨کك و قوض ايىاو و پایۀ
٠لىم اوث .چىو هك ٠لمی هصمى٠های ال قوابٗ و ٬ىا٠ؿ ظاکن بك شهاو قا
هٙكض هیکًؿ .لفا ي٭ٓ ٬ايىو ٠لیث هىشب هحململٌؿو ٠لىم و ا٠ح٭اؾ به ِؿ٨ه
و اج٩ا٬یبىؾو اهىق اوث .ایًکه هك ظاؾذه ٠لحی ؾاقؾ و به هعٓ جع٭٠ ٫لث
جاهه ،ه١لىل ٔكوقجا هع٭ ٫هیٌىؾ ايکاقياپفیك اوث .ایى اِل اوحرًاياپفیك
اوث ،اها چًیى جّىق ٌؿه که ا٠ح٭اؾ به ٠لیث هاللم با ٨٭ؿاو اؼحیاق اوث یا
اؼحیاق بكابك با ي٭ٓ ٠لیث اوث .ال يٝك هٙهكی ،جّىق چًیى جاللهی بیى ٠لیث
و ٨٭ؿاو اؼحیاق و بك٠که ،اٌحباه اوث٠ .لیث يهجًها با اؼحیاق هًا٨اجی يؿاقؾ،
چگىيه هیجىاو ٠ملی قا به ٨ا٠لً يىبث ؾاؾ؟ اقاؾه و اؼحیاق ها به ً٠ىاو ظل٭های
ال ظل٭ههای ولىله ٠لل اوث .اگك قابٙۀ ٔكوقی بیى هباؾی ٠مل ايىاو و ٠مل
وی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ؾق هك لهاو و هکاو هیجىاو ايحٝاق هك ٠ملی ال وی
ؾاٌث و ا١٨ال قا بایؿ به ؾوث ِؿ٨ه و اج٩ا ٪وپكؾ ٕ٘با٘بایی ،0772 ،پاوق٬ی
 27-29و .ٔ036-032
او ؾالیلی ؾق اذبات اؼحیاق هؿ يٝك ؼىؾ يیم هیآوقؾ:
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 .0اؼحیاق ،وشؿايی و بؿیهی اوث.
 .9ج٩کك ؾق هك کاقی هىحلمم هؽحاقؾايىحى ؼىؾ به ٘ىق ٙ٨كی اوث.
 .7بكپایی اشحما٠ی ؾاقای ٌئىو هؽحل ٧اهك و يهی ،پاؾاي و جكبیث و وایك
جىاب ٟهئیؿ اؼحیاق اوث.
 .4قؾ اؼحیاق به و٩ىٙه هیايصاهؿ ٕ٘با٘بایی.ٔ081 :0772 ،
هٙهكی ؾق کحابهای هؽحل ٧باقها هیگىیؿ اگك ايىاو هؽحاق يباٌؿ يمیجىايؿ
با ايحؽاب ؼىؾ ٕ٨یلحی قا کىب کًؿٕ٨ .یلثهًؿبىؾو ٤یكاقاؾی ٨كؾ يمیجىايؿ
اقلٌمًؿ باٌؿ ٕبه هماو ايؿاله ٌكاقت ٤یكاقاؾی يیم هعل ا٠حًا يؽىاهؿ بىؾٔ.
چكاکه ؾق ایى ِىقت ج٩اوجی هیاو ايىاو و ظیىاو يؽىاهؿ بىؾ و بهٍث و شهًن
هً١ایی يؽىاهؿ ؾاٌث ٕهٙهكی 0783 ،ال ،ٔ098-093 :٧ؾق ظالی که ايىاو
هىشىؾی اوث که بیٍحك ال هىشىؾات ؾیگك يیال به واؼحهٌؿو و ج١لین و جكبیث
ؾاقؾ٠ .ىاهل ٤یكاقاؾی ؾق ليؿگی او ٌؽُ او قا هیواليؿ يه ٌؽّیث او قا
ٕهٙهكی .ٔ21-43 :0786 ،بكؼال ٦ظیىاو که هىشىؾی اوث بال١٩ل و ؾاقای
ویژگیهای ؼاَ ؼىؾ ،ايىاو هىشىؾی اوث که ال يٝك ؼىی و ؼّلث بال٭ىه
اوث و ؾق ٘ىل ليؿگی هؿام ؾق ظال ج٥ییك ٕهٙهكی 0782 ،ب<72-74 :
ؼل٭ی یکىايی يؿاقيؿ و به همیى ٠لث اوث که هالِؿقا هك ايىايی قا یک يىٞ
هیؾايؿ که جعث یک شًه هىحًؿ يه یک ٨كؾ ال یک يىٕ ٞهٙهكی 0782 ،ب:
.ٔ74
به٠الوه ،ال يٝك هٙهكی ،هؿ ٦ال ب١رث ايبیا ایى اوث که ايىاو ؾق ؾو ياظیۀ
٠لن و اقاؾه يیكوهًؿ ٌىؾ .به گ٩حه وی ،ؼؿاويؿ ايىاو قا ال وىیی بكای ٠لن و
آگاهی و ال وىی ؾیگك بكای ٬ؿقت و جىايایی آ٨كیؿه اوث .کمال ايىاو به ایى اوث
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که ؾق ایى ؾو شًبه ج٭ىیث ٌىؾ< یً١ی ال ٘ك٨ی بیٍحك بؿايؿ و ال ٘ك ٦ؾیگك هك چه
بؽىاهؿ بحىايؿ ايصام ؾهؿ .ايىايی که بیٍحك بؿايؿ و به واوٙۀ اقاؾۀ ؼىؾ بیٍحك
بحىايؿ ،به ٤ایث ايىايی يمؾیکجك ٌؿه اوث .ایى وؽًاو يٍاوؾهًؿۀ اؼحیاقیبىؾو
ا٠مال ايىاو اوث وگكيه ب١رث ايبیا ال وىی ؼؿاويؿ کاقی ٠بد ؼىاهؿ بىؾ .ظال
آيکه ؼؿاويؿ ال چًیى يىبحی به ؾوق اوث ٕهٙهكی.ٔ37 :0766 ،
او ٌىاهؿی ال ٬كآو قا ؾق جؤییؿ هؽحاق بىؾو ايىاو هیآوقؾ:
 .0وىقه الؿهك :ال آيصا که ؾق ابحؿای ایى وىقه ال ايىاو ،هىئىلیث و قوالث او
یاؾ ٌؿه اوث ایى وىقه قا وىقۀ ايىاو يیم هیياهًؿ .ایى آیات يٍاوؾهًؿۀ آو
اوث که ايىاو ؾق ه٭ابل ؾوحگاه ؼل٭ث و ؼال٭ً هصبىق يیىث.
 .9باالجكیى ج١بیك ؾقباقۀ ايىاو ؾق ٬كآو ;ؼلی٩ة الله :اوث .ايىاو ؼؿای قوی
لهیى و شايٍیى ؼؿاويؿ اوث .ایى بیايگك قوالث بمقگ ،اؼحیاق ،هىئىلیث و
ْ
اوح١ؿاؾهای وشىؾی او اوث٬ .كآو هی٨كهایؿ; :و ٠لن آؾم االوماء کلها .:اون
هك چیم کلیؿ ًٌاؼث آو چیم اوث و ایى آیه يٍاو هیؾهؿ که کلیؿ ًٌاؼث همه
چیم قا به ها ج١لین ؾاؾهايؿ .ؼؿاويؿ ؼال ٫اوث و بؽٍی ال ؼال٬یحً قا به ايىاو
ج٩ىیٓ کكؾه اوث جا او ؾق لهیى به يمایً بگفاقؾ .ايىاو شايٍیى ظ ٫و هکمل
 .7وىقه ق٠ؿ ،آیه  :00ؼؿاويؿ ؤ ٟکىی قا ٠ىْ يمیکًؿ هگك آيکه ؼىؾ
آيها ؤ ٟي٩ىايیٌاو قا ج٥ییك ؾهًؿ.
 .4وىقه يعل ،آیه  :004ياٌکكی هكؾم ؾق ه٭ابل و٨ىق ي١مث ،وبب يااهًی و
گكوًگی ؾق هیاو آو هكؾهاو ٌؿ ٕیً١ی ؼىؾٌاو هىبب قيس بكای ؼىؾٌاو
ٌؿيؿٔ.
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 .2وىقه ؾهك ،آیه  :7ها قاه قا به ايىاو يمىؾین ،او ؼىؾ ٌاکك یا ياوپان اوث
ٕهٙهكی.ٔ78-76 :0742 ،
البحه او ال آیاجی که ٜاهكا يمایايگك ي٭ٓ هؽحاق بىؾو ايىاو اوث يیم ٤ا٨ل
يمايؿه اوث:
 .0وىقه ظؿیؿ ،آیه  :99هیچ هّیبحی ؾق لهیى یا ؾق ي٩ىن ٌما به ٌما
يمیقوؿ هگك آيکه ٬بل ال ٜاهكکكؾو آو ،ؾق کحابی ذبث ٌؿه اوث.
 .9وىقه ظصك ،آیه  :90هیچ چیمی يیىث هگك ایًکه ؼمايههای آو ؾق يمؾ ها
اوث .ها شم آو قا به ايؿالۀ ه١یى يمی٨كوحین.
 .7وىقه ابكاهین ،آیه  :4ؼؿا هك که قا که بؽىاهؿ گمكاه و هك که قا که
بؽىاهؿ هؿایث هیکًؿ.
 .4وىقه آل ٠مكاو ،آیه ٠ :96مت و ٬ؿقت ؾوث ؼؿا اوث .به هك که که
بؽىاهؿ هیؾهؿ و ال هك که که بؽىاهؿ هیگیكؾ ٕهٙهكی.ٔ76-77 :0742 ،
ایًها ٨٭ٗ يمىيههایی اوث ال آیاجی که هٙهكی ؾق ایى ؼّىَ شمٟآوقی
کكؾه اوث .ال يٝك وی ،ج١اقْ ایى آیات ٜاهكی اوث و هیچگىيه ياهماهًگی
وا١٬ی با یکؿیگك يؿاقيؿ.
ؾو ه٭ؿهه اؾقاکی ،یک ه٭ؿهه اي١٩الی و یک ه٭ؿهه ١٨لی هیؾايؿ.
ؾو ه٭ؿهۀ اؾقاکی ٠باقت اوث ال .0 :اؾقاک ١٨ل ،یً١ی جّىق ١٨ل<  .9اؾقاک
٨ایؿه ١٨ل ،یً١ی جّؿی ٫هىا٨٭ث اذك يهایی ١٨ل با جمایالت ظیاجی ٨ا٠ل.
ه٭ؿهۀ اي١٩الی چًیى اوث :هیصاو ؼى٨ی یا ٌى٬ی ؾقويی قاش ٟبه اذك يهایی ١٨ل.
ؾق ایًصا ٬بل ال ه٭ؿهۀ ب١ؿ ،هكظلۀ وًصً ،ه٭ایىه ،هعاوبه و جؤهل اوث و
همیى هىشب جمایم ايىاو ال ظیىاو هیٌىؾ.
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ه٭ؿهۀ ١٨لی چًیى اوث٠ :مم و اقاؾه آؼكیى ه٭ؿهات ١٨ل اؼحیاقی و وبب
ِؿوق ١٨ل ؼاقشی هیباٌؿ .ایى جّمین بك اوان ج٩کك و جؤهل ايصام گك٨حه
اوث ٕ٘با٘بایی.ٔ039 :0772 ،
ال يٝك او اقاؾه هىلٗکًًؿۀ ايىاو بك ي٩ه ؼىؾ اوث و شًبۀ ؾقويی ؾاقؾ .اقاؾه
٤یك ال هیل و ٌى ٪اوث .اقاؾه ،ايىاو قا ال کًٍ اهیال آلاؾ هیکًؿ و اهیال قا ؾق
اؼحیاق ايىاو ٬كاق هیؾهؿ و جاب ٟجّمین و ٨کك ٠مل هیکًؿ .ؾق ه٭ابل ،هیل
شًبۀ بیكويی ؾاقؾ .اقاؾۀ ظیىاو جاب ٟهیل اوث اها ايىاو به ظکن ٠٭ل و اقاؾۀ ؼىؾ
هیجىايؿ ؼال ٦هیلً ٠مل کًؿ .بًابكایى ،ال شبك ٤كایم آلاؾ اوث ٕهٙهكی،
 0783ب <973-972 :هٙهكیٔ71 :0784 ،
اها جّ٩یل بعد :ال يٝك هٙهكی ،هباؾی ١٨ل ايىاو هكکب اوث ال هصمىٞ
٤كایم ،جمایالت ،وىاب ٫ـهى٬ ،ىه ٠٭ل و وًصً٬ ،ؿقت ٠مم و اقاؾه .هك ١٨لی
که هیؼىاهؿ ال ايىاو ِاؾق ٌىؾ بایؿ با یکی ال جمایالت هىا ٫٨باٌؿ ،ؾق ٤یك
ایى ِىقت ٬ىۀ ١٨اله ايىاو به ومث آو ظكکث يمیکًؿ .ؾق ایى هكظله ٠٭ل با
جؿبك و ج٩کك و وًصً بكقوی هیکًؿ که آیا بكآوقؾو هیل هؿيٝك هىشب
ياقٔایحی اهیال ؾیگك و ياؼىٌی آیًؿه ؼىاهؿ ٌؿ یا ؼیك؟ اگك چًیى هٍکلی بك
با جكشیط ،ايحؽاب و اقاؾۀ ؼىؾ ايىاو ِىقت هیگیكؾ .یً١ی آيچه به ١٨ل
ٔكوقت هیبؽٍؿ اقاؾه و ايحؽاب و اؼحیاق ؼىؾ ايىاو اوث و با ظٕىق آو،
اهکاو يؿاقؾ ١٨ل ِاؾق يٍىؾ .بًابكایى٨ ،كؾ جىايایی ايحؽاب یا جكک هك یک ال
اهیال ؼىؾ ،و ٠مل بك اوان ٬ىۀ ٠٭ل ؼىؾ قا ؾاقؾ ٕ٘با٘بایی-069 :0772 ،
 .ٔ062ظال بایؿ پكویؿ آیا ه٭ؿهات ١٨ل اؼحیاقی يیم اؼحیاقی اوث؟ هٙهكی
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وك قاه يباٌؿ اقاؾه ؾق ه٭ابل جمایل جعكیکٌؿه ایىحاؾگی يمیکًؿ و ِؿوق ١٨ل
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پاوػ هیؾهؿ ؼیك .چىو ه٭ؿهات ١٨ل اؼحیاقی اهىقی ي٩ىايی اوث و ايىاو
٨٭ٗ ؾق ظكکات ٕ٠اليیاي ،بك جكک و ايصامؾاؾو ١٨ل هؿ يٝك جىايا اوث .ایى
بؿاو هً١ا يیىث که ؾق هیچ یک ال اهىق ي٩ىايی اؼحیاقی يؿاقؾ .چىو ؾق ایى
ِىقت هباظری قا که ؾقباقۀ ج٭ىیث اقاؾه و ج١لیمات اؼال٬ی هٙكض هیٌىؾ
بی٨ایؿه هیکًؿ .یکی ال ٠للی که ه٭ؿهات يمیجىايؿ اقاؾی باٌؿ شلىگیكی ال
جىلىل اوث .ؾلیل ؾیگك ایى اوث که ا٠مال و ١٨الیث ٕ٠اليی ،هح١ل٫
بالواوٙۀ اقاؾۀ ايىاو اوث .هرال هى اکًىو ؾق ظال يىٌحًن و آيا اقاؾه هیکًن که
يًىیىن .اها اهىق ي٩ىايی ایىگىيه يیىث که به هعٓ اقاؾهکكؾو ایًکه
٤یكاؼال٬ی ٠مل يکًن هیىك ٌىؾ .بلکه اللم اوث هصهم به هلکات ؾقويی هايًؿ
ج٭ىا و  ...باٌن و کىب ایى هلکات يیم با جمكیى و هماقوث ال ٘كی ٫ا٠مالی که
بالواوٙه هح١ل ٫اقاؾه هىحًؿ بایؿ ِىقت پفیكؾ ٕ٘با٘بایی.ٔ032-037 :0772 ،
ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ؾقباقۀ اؼحیاق و شهاو شبكی ٕ٠لیثٔ با يٝك به
اِٙالظات ؾیًی; ،الشبك و الج٩ىیٓ بل اهك بیى االهكیى :اوث ٕالبحه ایى
اِٙالض ؾق قابٙۀ بیى اقاؾۀ ؼؿاويؿ و اقاؾۀ ايىاو به کاق بكؾه ٌؿه اوث يه اقجباٖ
ايىاو با شهاو .ها ِك٨ا ؾق ایًصا اوح٩اؾه ال اِٙالض هیکًین و هعحىای بعری
لهكۀ والگاقگكایاو ٬كاق ؾاؾٕ٘با٘بایی .ٔ084 :0772 ،او ه١ح٭ؿ اوث هك چًؿ
٠ىاهلی ؼاقز ال کًحكل هیجىايًؿ بك ٠مل ايىاو اذك بگفاقيؿ اها ٠اهلی هئذكجك ال
ؼىؾ ايىاو ٕیً١ی اقاؾهای که جعث ٠٭ل ٠مل هیکًؿٔ بك ٠مل يؽىاهؿ بىؾ .ال
يٝك او ٠لن ذابث کكؾه اوث ايىاو ظحی هیجىايؿ آيچه قا که ال ٘كی ٫وقاذث به او
قویؿه قا يیم اِالض کًؿ هك چًؿ که هیپفیكین وؽث اوث.
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که ؾق آو به کاق بكؾه ٌؿه اوثٔ که با جىشه به اِٙالظات ٤كبی بایؿ آو قا ؾق
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با جىشه به آيچه ؾقباقۀ ایى ؾو ٨یلىى ٦هٙكض ٌؿ بكقوی چًؿ پكوً الماهی
اوث .چًاوکه ؾیؿین هٙهكی هىح٭یما چیمی ؾقباقۀ آيچه يیگل ٌايه هًحس
هیياهؿ هٙكض يکكؾه اوث .آیا ایى بؿیى هً١ا اوث که وی ٤ا٨ل ال چًیى چیمی
ؾق ليؿگی بٍك بىؾه یا آيکه وؽًاو وی ٜك٨یث ایى هعحىا قا ؾاقؾ که ٤یكهىح٭ین
بحىاو يٝك او قا اوحًباٖ کكؾ؟ ؾیگك آيکه ،ؾیؿگاه هٙهكی و يیگل ؾق ٌايه
هى١٬یحی و واليؿه با هن چه ج٩اوجی ؾاقؾ؟ هماوگىيه که اٌاقه ٌؿ ،هٙهكی به وه
ؾوحه ال ٠ىاهل ؼاقز ال کًحكلی که يیگل جعث ً٠ىاو ٌايه هعیٙی ،واليؿه و
ْ
٠لی بیاو کكؾه جىشه ؾاٌحه اوث .په چگىيه اوث که اولی ايىاو قا هؽحاق
هیؾايؿ و ؾوهی بهٌؿت هؽال ٧آو اوث؟
همایغه و يحیجهگیشی

با ايؿکی جؤهل هیجىاو به پكوًهای ٨ى ٪پاوػ ؾاؾ.
ؾقباقۀ پكوً اول بایؿ گ٩ث هٙهكی ؾق آذاق هؽحل ٧ؼىؾ اٌاقه هیکًؿ که
اؼحیاق ،جىايایی و ٠لن بٍكی هعؿوؾ اوث اها بكای آيکه يااهالو ال ایى هٙلب
وىء اوح٩اؾه يکًًؿ چًیى اؾاهه هیؾهؿ که يبایؿ ؾق ایى هعؿوؾیث ،ايىاو ه٭ّك
هیکًؿ هٍؽُ اوث که ؾو یؿو کىؾک ؾق شلىی هاٌیى ،پكوال پكيؿه و ...
ؼاقز ال کًحكل ٨ا٠ل اوث اها آیا ؼىقؾو ٌكاب و ا٬ؿام به قايًؿگی یا کٍحى يیم
ؼاقز ال کًحكل ٨ا٠ل آو بىؾه اوث؟ ؼیك .ها يمیجىايین ؾوث به هك کاقی بميین
و ايحٝاق يحیصهای هح٩اوت ؾاٌحه باٌین .يٝام ایى ٠الن بیظىاب و کحاب يیىث
و ٬كاقگك٨حى ؾق هك هىیكی ،يحیصه و ه٭ّؿ ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ .همکى اوث ؾق
ایى هیاو ٠اهل ٤یكهًحٝكه ؾیگكی ؾؼالث کًؿ و هىیك قا ال قویؿو به ه٭ّؿ ؼىؾ
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باٌؿ ٕهٙهكی0782 ،ب .ٔ47-49 :ؾق هرالهایی که يیگل ؾق ٌايه هًحس بیاو
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هًعك ٦کًؿ .اها ایًها ١ٙ٬یث يؿاقؾ و وأط اوث که جىشه به آيها ٠ا٬اليه
يیىث .به يٝك هیقوؿ اللهۀ ایًکه بحىايین ال و٬ى ٞچًیى ٠ىاهل بیكويی ؾق هىیك
٠ملکكؾ ؼىؾ شلىگیكی کًین جا آو اقاؾۀ آلاؾی قا که يیگل هیپىًؿؾ به ؾوث
آوقین آو اوث که ٬اؾق به اؾاقهکكؾو و کًحكل جمام اهىق شهاو باٌین .اها ایى
ْ
ظؿا٬ل ؾق يٝام ٠لی هاؾیايگاقايه يمیجىايؿ همکى باٌؿ و ايحٝاق آو ؼال٠ ٦٭ل
اوث .هٙهكی با ا٠ح٭اؾ به يٝاهی ال ٠لل هً١ىی ٨كاجك ال ٠لل هاؾی و جىشه به
جؤذیكات يیث ؼىب و بؿ ٨ا٠الو بك ظىاؾخ شهاو ،هیجىايؿ به ها يٍاو ؾهؿ که
چگىيه هیٌىؾ ٠الوه بك جىلٗ بك ي٩ه ؼىؾ ،بك و٬ای ٟشهاو يیم هىلٗ ٌى ین.
ٔمى ایًکه بایؿ جىشه ؾاٌحه باٌین که بهكهگیكی ال ٠لل هً١ىی ٕهايًؿ ِؿ٬ه،
اظىاو و ٨ ٔ...٭ٗ ؾق ّ٬ؿ ،يیث و هىیك ظ ٫و ؾقوث هیجىايؿ کاقآیی ؾاٌحه
باٌؿ .هرال يمیجىايین ّ٬ؿ کٍحى کىی قا بکًین و ِؿ٬ه ؾهین که هاي١ی ؾق ایى
هىیك پؿیؿاق يٍىؾ .ؾق هصمى ،ٞبایؿ گ٩ث ال بیايات هٙهكی هیجىاو هؽال٩ث او
قا با ٌايه هًحس اوحًباٖ کكؾ .اگك ها ؾق بؽً اؼحیاقی به ؾقوحی ٠مل کًین
هیجىايین جا ظؿ بىیاق بك جؤذیك چًیى ظىاؾذی بك ٠ملماو چیكه ٌى ین .به٠الوه،
اگك هىیك ها ظ ٫اوثٔ ،مى ایًکه همیى ظ٫بىؾو هىیكهاو بك همکاقی
هاي ٟال هؿاؼلۀ وىء ٠لل هاؾی شهاو بك هىیكهاو ٌى ین ٕهٙهكی<072:0762 ،
هٙهكیٔ978-973 :0782،
ؾق پاوػ به پكوً ؾوم بایؿ بگى یین ؾقوث اوث که هٙهكی ؾق آذاق ؼىؾ به
هعؿوؾیثهایی که هیجىايؿ بك ؾقوو و ا٠مال ٨كؾ اذك بگفاقؾ ،یً١ی هماو ٌايه
هعیٙی و واليؿه يیگل ،جىشه کكؾه اوث اها او با اوحًاؾ به ٬كآو ،وشؿاو و ٠لن
بك آو اوث که ایى ٠ىاهل ،جؤذیك ١ٙ٬ی و ج١ییىکًًؿه بك ٠مل ٨كؾ يؿاقؾ .يهجًها ٨كؾ
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قو یؿاؾهای شهاو با ها اذك هیگفاقؾ ،با اوحمؿاؾ ال ٠لل هً١ىی يیم هیجىايین
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هیجىايؿ بكؼال ٦آيچه ال لعا ٚقوظی و ؼل٭ی ال هعیٗ و والؿیى ؼىؾ به اقخ
بكؾه اوث ٠مل کًؿ بلکه با جمكیى و هماقوث هیجىايؿ اذك ؾقويی ایى ٠ىاهل قا
ال ِ٩عۀ وشىؾي پاک کًؿ ٕ٘با٘بایی ،0772 ،پاوق٬ی  032و  <080هٙهكی،
0782ب .ٔ70 :ایى ٠ىاهل ِك٨ا هیجىايًؿ کاق قا بكای ا٨كاؾ وؽث یا قاظثجك
کًًؿ يه ایًکه ياهمکى یا ١ٙ٬ی کًًؿ .اها يیگل بیٍحك ال هٙهكی به ایى ٠ىاهل
ؼاقز ال کًحكل جىشه هیکًؿ و ؾق ٌايه واليؿه ه١ح٭ؿ اوث ظحی اگك ٨كؾ بحىايؿ
ؼىؾ قا کًحكل و ؼال ٦ؼّلثهای هىقوذی ٠مل کًؿ يمیجىايؿ آيها قا ال ٔمیك
وشىؾي پاک گكؾايؿ ٕ .ٔNagel, 1976: 144-5هٙهكی ؾق پكجىی وشؿاو،
٬كآو و ٠لن بك آو اوث که ايىاو ؾاقای ؾو وكٌث و ٘بی١ث اولیه و ذايى یه اوث.
وكٌث اولیه آو چیمی اوث که ؾق بؿو جىلؿ ؾاقؾ و ا٠ن ال گكایًهای ايىايی،
جمایالت ظیىايی و ؼىیهای هىقوذی اوث .ایًها ٤یكاقاؾی به ايىاو ؾاؾه
هیٌىؾ .اها او اوث که با ايحؽاب ؼىؾ ال هیاو ایى گم یًهها٘ ،بی١ث ذايى یهاي قا
ال هكجبۀ ظیىاو جا ٨كٌحگاو و ظحی باالجك ال آيها ج٥ییك هیؾهؿ ٕهٙهكی،
0782ال .ٔ026-021 :٧ج٥ییك ٘بی١ث اولیه و جٍکیل هى یث ذايى یه بك اوان
ايحؽابات و ق٨حاقهای ايىاو ،هٙاب ٫با هىلک ٨لى٩ی هٙهكی اوث که هماو
هیٌىؾ .به ایى هً١ا اوث که ايىاو هیجىايؿ ؾق اذك ٠ىاهل اؼحیاقی هرل ٠مل،
٠لن ،يیث و هلکات ال ٘بی١ث اولیه ؼىؾ شؿا ٌىؾ و ؾق ٬البی ذايىی پؿیؿاق
گكؾؾ .ایى ظكکث و ج٥ییك که ؾق گكو ؾاٌحى اؼحیاق و ١٨الیث ايىاو اوث ؾق
يهایث ايىاو قا هح٩اوت با آيچه هؿ يٝك يیگل اوث يٍاو هیؾهؿ .يیگل به
ٌیىهای پؿیؿاقًٌاؼحی ال ج٥ییك ايىاوها هیگى یؿ و بك ایى پایه آو قا ج٩ىیك
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ظکمث هح١الیه ِؿقایی اوث .چىو با٠د ج٥ییك ؾق شىهك و ٘بی١ث اولیه
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هیکًؿ .آيچه ؾق ليؿگی قولهكه ؾیؿه هیٌىؾ ایى اوث که ايىاوها ٠لیق٤ن
ج٥ییكهای هًٍی ،هًىل ؾق ؤ١یثهای ؼاِی که ٬كاق هیگیكيؿ به گفٌحۀ
٘بی١ی ؼىؾ بال هیگكؾيؿ و ؼّلثها و ق٨حاقهای هحًاوب با آو پؿیؿاق هیٌىؾ.
اگك ؾیؿگاه ٨لى٩ی ِؿقایی پفیك٨حًی يباٌؿ و اگك هعؿوؾۀ ا٘ال٠ات ها همیى
ق٨حاقهای ٠اؾی ايىاوهایی باٌؿ که قولهكه با آيها هىاشه هیٌى ین هیجىاو به
يیگل ظ ٫ؾاؾ .اها وا١٬یث ؼال ٦ایى اوث .ؾق ایًصا يهجًها هیجىاو بك پایه ٠٭ل
و ٠ك٨او ظ٭ی٭ث ٌکلگك٨حه ؾق ايىاو قا به گىيهای هح٩اوت جىشیه کكؾ بلکه ال
لعا ٚپؿیؿاقًٌاؼحی يیم ٌىاهؿ بىیاقی وشىؾ ؾاقؾ که با اوحًاؾ به آو هیجىاو
جىاياییهای ايىاو قا ٨كاجك ال آيچه يیگل به آو ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ جىشیه کكؾ.
ؾق پاوػ به پكوً وىم و ؾق ه٭ایىه آيها بایؿ جىشه ؾاٌحه باٌین که هك کؿام ال
آيها ال اقاؾۀ آلاؾ و هئل٩ههای آو و وایك واژههای اِلی هىٔى ٞچه بكؾاٌحی
ؾاقيؿ .اؼحیاق ؾق يگاه هٙهكی ،جىايایی بك جكک و ايصامؾاؾو ٠مل ؼاِی اوث .ال
يٝك او ،لموهی يؿاقؾ که بكای جع٭ ٫اؼحیاق ،اقاؾه ها آلاؾ ال هك گىيه ٠لیث باٌؿ.
یً١ی اؼحیاق هىقؾيٝك هٙهكی هًا٨اجی با ایى يؿاقؾ که ايىاو بك اوان اِىل
٨کكیای که ظاکن بك يى ٞايىاو اوث ؾوث به ايحؽاب هیاو اهیال و ؾاؾههای
شای ؼىؾ ق٨ث ظاکی ال اقاؾۀ آلاؾ ال گىيه ٠لیث ،ظحی اِىل ظاکن بك ٨کك و
ايحؽاب ها هیباٌؿ .ال يٝك ٌهیؿ هٙهكی ،ؾق هى١٬یث ِك ٦جىايایی ها جكک و یا
ايصام ؾاؾو یک ١٨ل ؼاَ بكای اذبات هؽحاقبىؾو ها کا٨ی اوث اها ال يٝك يیگل،
ایى ظؿ ال جىايایی ک٩ایث يمیکًؿ بلکه بایؿ ٠الوه بك ایى بحىايین به شای آو هك کاق
ؾیگكی که هیؼىاهین يیم ايصام ؾهین .بًابكایى ،بایؿ گ٩ث يیگل ؼىاهاو اقاؾۀ
هٙل ٫اوث و ایى چیمی ٤یكهمکى ؼىاهؿ بىؾ .لفا يمیجىايؿ هؽحاقبىؾو ايىاو قا

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

ايىايی و ٨كؾی ؼىؾ بميؿ اها اٜهاقات يیگل ؾق ؼّىَ آجايىهی که ـکك آيها ؾق
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بپفیكؾ .اها اؼحیاق هؿ يٝك هٙهكی هعؿوؾجك ال يیگل ،ه١٭ىاليهجك و واٟ٬بیًايهجك
اوث و به همیى ؾلیل هؽحاقبىؾو ايىاو قا اهكی وا١٬ی هیؾايؿ.
هًابغ
اقوٙى ٕ .ٔ0720اخالق يیکىهاخىش ،جكشمه :ویؿ ابىال٭اون ظىیًی ،جهكاو :ايحٍاقات
ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ اول.
ؼما٠ی ،لهكا< جمؿو٨ ،ا٘مه ٌٕ; .ٔ0722ايه اؼال٬ی ال يٝك بكياقؾ و یلیاهم ،:ؾق :پژوهع
های فلطفی دايػگاه جبریس ،ي.908-082 ،08
٘با٘بایی ،ویؿ هعمؿظىیى ٕ .ٔ0772اصىل فلطفه و روظ رئالیطن ،ه٭ؿهه و پاوق٬ی به ٬لن
هكجٕی هٙهكی ،ز.7
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0742ايطاو و ضريىغث ،جهكاوِ :ؿقا.
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0762آغًایی با لرآو  :3جفطیر ضىرههای ايفال و جىبه٬ ،نِ :ؿقا.
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0766جکاهل اجحماػی٬ ،نِ :ؿقا ،چاپ وىم.
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0787بیطث گفحار٬ ،نِ :ؿقا.
ـــــــــــــــ ٕ .)0784آغًایی با لرآو  :11جفطیر ضىرههای دهر ،هرضالت ،يبأ ،يازػات،
٬نِ :ؿقا.
ـــــــــــــــ ٕ 0782بٔ .ايطاو در لرآو٬ ،نِ :ؿقا.
ـــــــــــــــ ٕ .ٔ0786آغًایی با لرآو  :7جفطیر ضىرههای صف ،جمؼه ،هًافمىو ،جغابى،
٬نِ :ؿقا ،چاپ چهاقؾهن.
ـــــــــــــــ ٕ 0783ال .ٔ٧آغًایی با لرآو  :6جفطیر ضىرههای الردمى ،والؼه ،دذیذ،
دػر ،همحذًه٬ ،نِ :ؿقا ،چاپ یالؾهن.
ـــــــــــــــ ٕ 0783بٔ .آزادی هؼًىی٬ ،نِ :ؿقا.
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ـــــــــــــــ ٕ 0782ال .ٔ٧دکمثها و ايذرزها٬ ،نِ :ؿقا ،ز.0

084 ||  فاطمه جمذو، || صهشا خضاػی.... چگىيگی جأذیش ؽايظ بش ػمل یک فشد

، بلذ، فجر، غاغیه، جفطیر ضىرههای اػلی:13  آغًایی با لرآو.ٔ٧ ال0782ٕ ـــــــــــــــ
. ِؿقا:ن٬ ، جیى، ايػراح، ظذی،غمص
، فحخ، جاثیه، دخاو، جفطیر ضىرههای زخرف:5  آغًایی با لرآو.ٔ ب0782ٕ ـــــــــــــــ
. چاپ ویمؾهن، ِؿقا: جهكاو،ن٬
. چاپ چهاقؾهن، ِؿقا: جهكاو، هذف زيذگی.ٔ0721ٕ ـــــــــــــــ
 دايعياهه فلطفه: ؾق، هكین ؼؿاؾاؾی: جكشمه،:ی٬ ;بؽث اؼال.ٔ0727ٕ  ؾايا،يلکیى
.٭ًىن٬ : جهكاو،اضحًفىرد
. چاپ اول،اِك١ يگاه ه: جهكاو، شىاؾ ظیؿقی: جكشمه، رهى و کیهاو.ٔ0729ٕ  جاهه،يیگل
.اِك١ يگاه ه: جهكاو، شىاؾ ظیؿقی: جكشمه، برابری و جايبذاری.ٔ0724ٕ ـــــــــــ
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پیيىؽث
ٞ ؾق اؤا،كؾ والن٨ یمیکی٨ الیث١٨ های اوث که ؾق اذك ظكکات و١٬ وا،مل٠  ؾق ایًصا هكاؾ ال.1
ٔكؾ بیماق ٕشىمی یا قوظی٨ اؾی قوی ؾاؾه اوث ٕيه ظاؾذهای که ياٌی ال ظكکات٠ و اظىال
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.ٔمل ٌؿه باٌؿ٠ كؾی که باالشباق هصبىق به ايصامؾاؾو٨ باٌؿ یا
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كؾ يیم هعىىب٨ كض ٌؿه جؤذیك هعیٗ بك هًً و ٌؽّیثٙىمث ه٬  جؤذیكاجی که ؾق ایى.2
ًىاو ٌايه٠ یىکا آجًاولیه ال آو با٩ ي. اها يیگل به چًیى جؤذیكی اٌاقه يکكؾه اوث،هیٌىؾ
یحی قا يیم يمىيۀ و یژهای ال ٌايه١٬ٔ یاؾ هیکًؿ و ٌايه هىdevelopmental luckٕ قٌؿی
.ٔAthanassulis, 2005: 46-47ٕ قٌؿی هیؾايؿ

