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رييكرد كالمي ي فلسفي خير ي شر
حسن اميني

رًيکزد اشاعزٍ ىسبت بَ مسألَ شزًر ،ىيستتاىگاراىتَ ً رًيکتزد ملکانتاه
معلشلي شيعي پيش اس خٌاجَىصيزُ ،سلياىگاراىَ بتٌدٍ اتتتا امتا پت

اس ً ،

ديذگاٍ آىاه ملفاًت بٌدٍ اتت .اس مياه فياسٌفاه ،فارابي ىخسليو کسي اتت کَ
بَ ايو مسألَ پزداخلَ ،مياه شزًر طبيعي ً اراد تفاًت گذاشلَ اتتت .پت

اس

اً ابوتييا با ىگاٍ ىيسلياىگاراىَ بصٌرت مفصل با تشقيق شتقٌ ً بيتاه ااکتا
ُز کذا بصتٌرت جذاگاىتَ بتَ ايتو مستألَ پزداخلتَ اتتت .بعتذ اس ً  ،بيشتلز
فياسٌفاه ملأثز اس ً بٌدٍاىذا البلَ مالصذرا در مفتاتي الغيت ،،ديتذگاٍ ىيستلي-
اىگاراىَ فياسٌفاه را بَ چالش کشيذٍ ،ديذگاٍ عزفا را بزگشيذٍ اتت.

واژههاي كليدي :ذيط ٍ ضط ،ضٍيىطز والهي ،ضٍيىطز فلسفي ،اضازي ،تىَيٌي،
ًسبي ،ػسم ووال اٍل ،ػسم ووال ثاًي.

 پژًُشگز اٌسٍ عانيَ قم
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طرح مسألٍ

ذيط ٍ ضط اظ گصضتِّاي بسياض زٍض با زغسغِّاي هتفااٍتي زض ثثااض والهاي ٍ
فلسفي هكطح بَزُ است .زغسغِ اساسي ايي تحميك ،بطضسي ايي ًىتاِ اسات واِ
ضٍيىطز هتىلواى ٍ فيلسَفاى هسلواى زضبااضُ هساه ِ ضاطٍضٍ ،خاَزي اسات ياا
ػسهي؟
بحث ضطٍض ابتسا زض هياى فيلسَفاى يًَاى باستاى هكطح بَزُ است؛ بٌاابط ًما
بطذي اظ حىيواى هسلواى ،افالقَى با تىيِ بط ػاسهي باَزى هاّيات ضاطٍض ،باِ
تَخيِ ثى پطزاذتِ ٍ اظ ايي ضاُ بِ ضبِْ ثٌَياى iپاسد زازُ است ٍ اضسكَ با تىياِ
بط ٍخَزي بَزى ثى ٍ تمسين هَخاَزا

هوىاي بلحاال ذياط ٍ ضاط باِ الساام

هرتلف ٍ اًسن ٍ ًسبي بَزى ضط زض همايسِ با ذيط ،بِ ايطازّاي ثًْا پاساد زازُ
استّ ٍ iiط وسام اظ ثًاى زض ايي ظهيٌِ زاضاي هطاط

(سبزساريٍ .)533/2 :1413 ،

اغ (ميردرماد 434 :1374؛ ربنسينا  448 :1376تعليقه) .خساگاًِاي بَزُاًس؛ اها تا ثًدا
وِ ًگاضًسُ تفحع وطزُ است هاًٌس ػباض

غطيح ٍ ضٍضٌي اظ افالقَى بط ػسهي

بَزى ضطٍض يافتِ است ٍ ًِ اظ اضسكَ بط تمسين هَخَزّاي اهىااًي ياا ٍخاَزي

 .iشثِْٕ ثٌَٗاى اٗي است مِ دس ًظام آفشٌٗش ّن خ٘ش ٍجَد داسد ّمن شمشا اٗمي دٍ هد ماد
ّسدٌذ ٍ دٍ اهش هد اد اص ٗل هثذأ طادس ًوٖگشدًذا پس تاٗذ تشإ ّش مذام اص خ٘مش ٍ شمشم هثمذأ
هسدقلٖ ٍجَد داشدِ تاشذ( .س.ك :طثاطثاٖٗم  :1364ص)159
 .iiپاسخ اٗي شثِْ اٗي است مِ :شش ػذم است ٍ ً٘اص تِ هثذأ ًذاسدا ػلت آىم ػذم ٍجَد ػلت
استا شش اًذك ٍ ًسثٖ اص لَاصم خ٘ش مث٘ش استا خ٘ش مث٘ش تالزات تِ ػلمت اسمدٌاد داسدا اهما شمش
اًذك ًسثٖم تالؼشع( .س.كّ :واى.)160 ٍ 159 :
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بَزى ضطٍض؛ ا بتِ زض ثثاض فلَقييٍ ،خَزي بَزى ذياط ٍ ػاسهي باَزى ضاط ٍ ياا
تمسين ثى زٍ بِ هكلك ٍ ًسبي ٍ هغلَ

بَزى ضط هكطح گطزيسُ است .اظ بطذاي

سرٌاى فلَقيي اييگًَِ استفازُ هي ضَز واِ ًياه ٍ باس رذياط ٍ ضاطن باِ ًاا
رهكلكن ٍ ًسبي رهميسن تمسينپصيط ّستٌس ٍ ضطٍض ًسابي اظ ٍيگگايّااي خْااى
هازي اًسً .يه ًا

رذيط هكلكن يؼٌي ذسا ٍ بس رضطن يؼٌي ػسم .ضط هكلك ،ػاسم

هحؽ است ٍ ضطً ،سبي ٍ ٍخَز ّوطاُ با ػسم رػاسم هؿاا ن ٍ اظ هرتػاا
ػا ن هازُ است( .فلوطين  144 139 135 147/1 :1366ا .)127
اگطچِ ضطٍض پيطيٌِ والهي ٍ فلسفي قَالًي زاضز ،يىي اظ زضَاضتطيي هسايلي
است وِ ٌَّظ هؼؿلي اساسي زض حَظُ هكا ؼا

زييپگٍّي بطواض هيثيسٌّ .اَظ

ايي سؤال هكطح است وِ ضٍيىطز والهي ٍ فلسافي زض ٍخاَزي ٍ ػاسهي باَزى
ضطٍض چيست؟ بِ تؼبيط زيگط ،تلمي هتىلواى ٍ فيلسَفاى اظ هساه ِ ضاط ٍخاَزي
است يا ػسهي .ايي ًَضتِ تالش واطزُ اسات تاا زياسگاُ ثًااى ضا زض اياي ظهيٌاِ
بػَض

ضٍضي بياى وٌس.

خير ي شر در اصطالح متكلمان ي فيلسًفان مسلمان

پيص اظ زٍضُ ذَاخِ ًػيط ،هتىلواى اضؼطي ذيط ضا بِ هكلك «ًفغ» ٍ ضط ضا بِ
هكلك «ؾطض» iضٌاساًسُ اًس ٍ هتىلواى هؼتع ي ًيع ذيط ضا بِ «ًفغ حسي» ٍ ضاط ضا

( .iساصٕم .)220 /9 :1407
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بِ «ؾطض لبيح» iتؼطيف وطزُاًس .iiايي تلمي تا ظهاى هحماك قَساي ازاهاِ زاضاتِ
است؛ اها اظ زٍضُ ذَاخِ بِ ايي قط  ،تؼطيف ػسهي اظ ضاطٍض زض اًسيطاِّااي
والهي ٍاضز ضس؛ هث تؼطيف ضطٍض بِ ػسم هالئوت ٍ ػسم ٍخاَز واِ بطذاي اظ
iii

هتىلواى ثى ضا پصيطفتٌس ٍ بطذي ثى ضا ضز وطزًس( .يرز 324/3 :1375 ،ب )326

ضيدا طئيس رم 428قن زض تؼطيف ذيط هيگَيس« :ذيط اهطي است وِ ّط ضيء
زض هطتبِ ذَز بِ ثى اضتياق زاضتِ باضس ٍ ٍخَزش بِ ثى توام ضَز» iv.اهاطي واِ
ٍخَز ّط چيع بِ ثى توام هيگطززّ ،واى ووال اٍل ثى چيع است؛ پس ذياط ّاط
ضيء ّواى ووال اٍل اٍست وِ لَام ثى چيع بِ ثى اسات ٍ ّاط ضايء زض هطتباِ
ذَز بِ ثى اضتياق زاضز ٍ ثى ضا اذتياض هيوٌس؛ ا بتِ ّاط ضايء ،چياعي ضا اذتيااض
هيوٌس وِ هالئن با قبغ ٍي باضس.
ايطاى زض خاي زيگط هيگَيس:
بطَس كلٖ ،خ٘ش اهشٕ است كِ ّش چ٘ض دس هشتبهِ خهَد بهِ ى ايهق٘دا داسد
اهشٕ كِ ّش يٖء بِ ى هشقدا استٍ ،جَد ٗد كودل ٍجَد است ،اص اٗي ًظش كهِ
ٍجَد است ٍ ػذم اص اٗي ح٘ث كِ ػذم است ،هَسد ايق٘دا ٍاقغ ًوٖيهَد ...يهش

( .iعبذالجبارا بيتا.)453 :
 .iiقاضٖ سؼ٘ذ اص هدنلواى ش٘ؼٖ ماص هدأخشٗي ً٘ض خ٘ش سا تِ ًفغ ٍ شش سا تِ ضشس تؼشٗف مشدُ
مشدُ است ٍ« :الخ٘ش َّ الٌافغ هطلقا ٍ الشش هاٗقاتلِ سَاء مماى فمٖ اٙجمو اٍ الؼاجمو» (:1373
.)466/2
 .iiiجشجاًٖم تٖتا.166 :
( .ivاتيسٌ٘ام )89 :1379
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راتٖ ًذاسد بلكِ ٗد ػذم جَّش (ػذم كودل) اٍل ٍ ٗد ػذم طالح حدل جَّش (ػذم
كودل ثدًٖ) است.

i

فيلسَفاى بطاي ضط ،تؼطيف هفَْهي اضائِ ًسازُاًس يا زست وان ًگاضًاسُ ثى ضا
ًيافتِ است؛ ٍ ي بِ لطيٌِ تمابلي وِ هياى ثى زٍ ٍخَز زاضز ،باِ ثسااًي هايتاَاى
هفَْم ضط ضا اظ سرٌاى ثًاى اغكياز وطز؛ بسيي غَض

وِ ضط يؼٌي ثًچاِ اًسااى

بِ ثى اضتياق ًساضز ،بِ حسب قبغ يا اضازُ ،ثى ضا اذتياض ًويوٌس؛ بِ سري زيگاط،
ضط يؼٌي ًاهالئن ٍ هٌافط با قبغ .تؼطيفي وِ هالغسضا ًيع بياى هيوٌس ،هفيس ّوايي
هؼٌاست :هؼٌي ا ريط ها يؤثط ػٌس ا ؼمالء ٍ يطتاق ا يِ االضياء ٍ يكلبِ ا وَخَزا
ٍ يسٍض ػليِ قبؼا ٍ ارادٓ ٍ جثلٔ 340/1 :1410(.ا 341؛  ٍ )58/7ي بيطتط حىيواى
هسلواى با تىيِ بط حميمت ذيط ٍ ضط بِ تؼطيف هػاسالي ا ًاِ هفْاَهي .ثى زٍ
پطزاذتِ اًس؛ بسيي غَض

وِ ذيط يؼٌي ٍخَز ٍ ووال ثى ٍ ضط يؼٌي ػسم شا

ٍ

ػسم ووال ثى .سطّ ايٌىِ فيلسَفاى ،ذيط ضا بِ ٍخاَز ٍ ضاط ضا باِ ػاسم تؼطياف
وطزُاًس ،بِ اضىاالتي بط هيگطزز وِ زض با

ذيط ٍ ضط هكطح بَزُ است ٍ ،ثًااى

زضغسز بَزُ اًس اظ ضاُ تحلي هفَْم ذيط بِ ٍخَز ٍ ضط بِ ػسم ،ثى اضاىاال

ضا

پاسد زٌّس.
بطذي اظ فيلسَفاى هؼاغط هؼتمسًس ذيط ٍ ضط اظ هؼمَال
اًساى اظ همايسِ هياى ضغبت ٍ هتؼلما

ثاًي فلسفياًس واِ

ثى ،اگط ضابكِ هثبت باضس ،هفْاَم ذياط ٍ

اگط هٌفي باضس ،هفَْم ضط ضا اًتعاع هيًوايٌس ٍ بِ ّطچِ هتؼلك ضغبت باضس ،ذيط

ّ( .iوَم 381 :1376ا ه٘شداهادم 428 :1374ا طثاطثاٖٗم .)310 :1364
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ٍ بِ ّطچِ هتؼلك ًفط
اظ قط

اؾافِ حص

باضس ،ضط اقالق هيوٌس؛ زض هطحلِ زٍمٍ ،يگگي اًساى ضا
هيوٌس؛ بسيي غَض

هَخَز با ضؼَض ٍ ضط يؼٌي ًا هكلَ
ٍيگگي ضؼَض ضا ًيع اظ قط
ّوِ هَخَزا

واِ ذياط يؼٌاي هكلاَ

باطاي ّاط

بطاي ّط هَخَز با ضؼَض .زض هطحلِ ساَم،
هيوٌس ٍ هفَْم ثى زٍ ضا باِ

اؾافِ ٍ همايسِ حص

تؼوين هيزّس؛ ذيط يؼٌي هالئن باا هَخاَز ،هثا بااضزاضي باطاي

زضذت ٍ ضط يؼٌي هٌافط ٍ ًا هالئن با هَخَز ،هث ػسم بااضزاضي باطاي زضذات.
سپس با تسليك ػملي ٍ سَز خستي اظ هػازيك ضٍضي ثى زٍ ،ذيط با اصا
ضا بِ ػسم شا

ٍخَز ٍ ضط با صا

وٌٌس؛ ظيطا ثًچِ اٍالً ٍ با صا

ضا باِ

يا ػسم ٍخَز يا ػسم ووال ثى تؼطياف هاي-

بطاي يه ضيء ،هكلَ

ٍ هالئن استٍ ،خَز ثى ٍ

ثًچِ اٍالً ٍ با صا

بطاي يه ضيء هٌفَض است ،ػسم ثى ذَاّس بَز .ووال ًيع باِ

تبغ ٍخَز ،هكلَ

ٍ هالئن است ٍ ػسم ووال ّن بِ تبغ ػسم ٍخَزً ،ا هكلاَ

ٍ ًا هالئن .هتػف ضسى افؼال اضازي بِ ذيطيت ٍ ضطيت ًيع بِ تبغ ًتايدي است
وِ بط ثًْا هتطتب هيضًَس( .مصزاح يسد469 :1405 ،؛ همو .)420/2 :136
فيلسَفاى زض هَاضزي وِ يه اهط ،زاضاي خْا

هتؼسز باضس ،يؼٌي ّان خْات

ٍخَزي ٍ ّن خْت ػسهي زاضتِ باضس ،هفَْم ذيط ضا اظ خْات ٍخاَزي ٍ ًياع
هفَْم ضط ضا اظ خْا

ػسهي ثى اًتعاع هيوٌٌس .زض ايٌدا تَخِ بِ اياي ًىتاِ الظم

است وِ اگط ًگَيين ّوِ ،حسال اظ ًظط بيطتط فيلسَفاى ،تماب هياى ذيط ٍ ضاط،
تماب ػسم ٍ هلىِ است؛ بط ايي اساس ،ثًاى هفَْم ضاط ضا اظ خْاا

ػاسهي واِ
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ضهًيت ٍ استؼساز ووال هماب ثى ضا زاضتِ باضٌس ،اًتعاع هيوٌٌس؛ iضط با صا  ،ػسم
ػسم فؼليت هلىِ ذيط است؛ بِ ػٌَاى هثال ،خْ ً ،اتَاًي ،بيواضي ،وَضي ٍ وطي
بطاي هَخَزي وِ ضهًيت ػلن ،تَاًايي ،سالهتي ،ضاٌَايي ٍ بيٌاايي ضا زاضز ،ضاط
است ًِ ،بطاي سٌگ ٍ چَ ؛ بٌابطايي ًمع ٍخَزي هطاتاب پاايييتاط زض ًظاام
ّستي ًسبت بِ هطاتب باالتط ثى ٍ يا ًمع هدطزا
باالتط يا فمساى ووال يىسيگط زض هدطزا
زيگطاى ،ضط بحسا

ًويثيس.

تام زض همايسِ باا هداطزا

ّنػطؼ بِسبب ػسم ضهًيت ووااال

ii

زض ايٌدا باظ تَخِ بِ ايي ًىتِ الظم است وِ ّطگاُ ووال هَخاَزي باط ضاطـ
ػسهي رػسم هاًغن تَلف زاضتِ باضاس ،اظ ًظاط فلسافي ،باِ سابب اساتٌاز وواال
ٍخَزي رذيط با صا ن بِ اهط ػسهي رضط با اصا ن اهاط ػاسهي هتػاف باِ ذياط
با ؼطؼ هيگطزز؛ رهػباح يعزي423/2 :1365 ،ن .هثالً سالهتي خسوي ٍ هؼٌاَي
بطاي اًساى ،ذيط با صا
ذيط با صا

است ٍ ٍخَز ضيكاى ٍ ٍخَز هيىاطٍ

ٍ ػسم ثى زٍ ضط با صا

بيوااضيظا ًياع

است؛ ٍ ي زض همايسِ با اًساى ،ػاسم ثى زٍ

ذيط با ؼطؼ است .زض تعاحن لَُّاي هتؼسز زض هَخَز ٍاحس ًيع اهط اظ ايي لاطاض
است وِ ّط لَُ ٍ ووال ثى ًسبتبِ ذَز ثى لَُ ذيط است؛ ٍ ي ًسبتبِ لاَُاي
وِ هعاحوت هيوٌس ،ضط با ؼطؼ است.
با تَخِ بِ ثًچِ گصضت ،اظ ًظط فلسافيّ ،ايا اهاط ٍخاَزي باطاي ذاَزش

( .iاتيسٌ٘ام 451 :1376ا ه٘شداهادم  430 :1374م .)432
( .iiه٘شداهادم ّواى431 :ا تْوٌ٘اسم .)659 :1375
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رفيحسًفسِن ضط ًيست i.فيلسَفاى ّن هفَْم ضط ضا بِ ػسم بطهيگطزاًٌاس ٍ ّان
بلحال هػسالي ثى ضا بِ ػسم تؼطيف هيوٌٌاس ii.اوٌاَى زٍ ضٍيىاطز هرتلاف باِ
هسه ِ ضط ضا بط هيضوطين.
 .1رييكرد كالمي
طرح مسألٍ در اوديشٍ كالمي در باب خير ي شر

پيص اظ ذَاخِ ًػيط ،بيطتط هتىلواى هسلواىً ،گاُ ّستياًگاضاًاِ ًسابت باِ
ضطٍض زاضتِاًس يا حسال ٍخَزي بَزى برطي اظ ثى ضا بؼٌاَاى اهاَض باسيْي ياا
لطيااب بااِ ثى پصيطفتااِ بَزًااس؛ اهااا بااا ًمااس فرااط ضاظي (ب ب تببا ٍ )153 :تحلي ا
ذَاخِ ًػيط ،والم بِ فلسفِ ًعزيه ضس .ذَاخِ با ًَضتي تجشٗذ االػققدد ،يه هتي
هتمي ٍ زليك والهي ضا اضائِ زاز وِ خطياىّاي والهي پس اظ ذَز ،چِ اضااػطُ ٍ
چِ هؼتع ِ ضا تحت تاثيط لطاض زاز .ضطح هَاقف ٍ ضاطحّااي تجشٗهذ االػققهدد (ي.ك:

حل 326 :1419؛ همبو؛  )90 :1363گَاُ ضٍضي باط اياي هكلاب ّساتٌس .پاس اظ اٍ
تحلي ّااي فلسافي زض واالم هكاطح گطزياس( .جرجباي  ٍ )179 :1325بطذاي اظ
هتىلواى ،تحلي ّاي ػمالًي فلسفي اظ خولِ تحلي فلسفي اظ ثالم ٍ ضطٍض ضا وِ
با ًگاُ ًيستياًگاضاًِ( ،حل  )326 :1419لياسيً ،سبي ،تبؼي ٍ ػطؾاي (همبا)90 ::

ّوطاُ بَز ،پصيطفتٌس.
اظ سرٌاى هتىلواى چٌيي استفازُ هيضَز وِ ضطٍض بِ زٍ لسن تىَيٌي ا هاًٌس
( .iه٘شداهادم ّواى.)432 :
ّ( .iiواىا اتيسٌ٘ام 451 :1376ا تْوٌ٘اسم ّواى.)659 :
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سي  ،ظ ع ِ ٍ اًَاػي بيواضيّا ا ٍ اضازي ا ًظيط وفط ،ضاطن ٍ اًاَاع هؼاغاي ٍ
فحطااا ( -ييشببابوي ،ببب تببا 344 :ا  ٍ )354ضااطٍض تىااَيٌي ّاان بااِ ابتااسايي ٍ
استحمالي(جرجاي  )198/8 :1325تمسين هيضًَس.
اضىال اساسي وِ پيص اظ ذَاخِ ،هتىلواى هسلواى ضا ٍازاض بِ بحاث زضبااضُ
هسه ِ ضط وطز ،ايي بَز وِ ٍخَز ثالم ،ضًح ،ستن ٍ زيگط اًاَاع ضاطٍض زض ًظاام
ّستي با غفا

حىوت ٍ ػسا ت ذساًٍس ساظگاض ًبَز؛ پس ايي وگيّا چگًَاِ

هتؼلك لؿاي االّي لاطاض گطفتاِاًاس؟ هتىلوااى هسالواى تاالش واطزُاًاس اظ ضاُ
هػلحت ،ػَؼ ٍ اًتػا
اضىال ٍ پاسد زض با

بِ ايي اضىال پاسد زٌّس.
ضطٍضً ،اظط بِ ضطٍض اضازي يا ابتسايي اظ سٌد تىاَيٌي

ثى است؛ چطاوِ ضطٍض استحمالي ،ويفط ٍ خعاي اػوال بطط هحسَ

هيضًَس .اظ

اييضٍ زاذ ضسى ثًْا زض لؿاي االّي ًِ كوِ بِ زيي ٍ حىوت االّي هيظًس ٍ
ًِ بِ ػسل االّي تا هتىلويي زضغسز زفاع اظ زيي ٍ ػسل االّي بطثيٌاس .هتىلوااى
زستون زض ٍخَزي بَزى زستِاي اظ ضطٍض ٍ زض ًسبت زازى ضاطٍض قبيؼاي باِ
ذساًٍس اتفاق زاضًس؛ اها زض ًسبت زازى ضطٍض اضازي بِ ذساًٍس ٍ ضاُحلي وِ زض
با

ضطٍض زض پاسد بِ پطسص زٍم اضائِ زازُاًس ،فيا دولِ اذتال

زاضًس.

هىاتب والهي ظيازي زض تاضيد اًسيطِ اسالهي لسم بِ ػطغِ ظَْض ًْاازُاًاس؛
ٍ ي بياى اخوا ي زيسگاُّاي ّوِ ثًْا زضباضُ ذيط ٍ ضط ،ذاضج اظ هداال تحمياك
است؛ اظ اييضٍ ًگاضًسُ ،تٌْا بِ سِ خطياى ػوسُ والهي ًگاُ گصضا زاضز:
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1ـ  .1ديدگاه معتزله

هؼتع ِ هؼتمس بِ حسي ٍ لبح شاتي ٍ تميياس اضازُ ذساًٍاس ٍ ػاسم ضاوَل ثى
ًسبت بِ افؼال اذتياضي اًساى ّساتٌس ٍ فاػا ثالم قبيؼاي ضا ذساًٍاس ٍ فاػا
واضّاي اضازي ضا اًساى زاًستِاًس( .ييشابوي ،هما ):ثًْا بط اساس اغ «ػاَؼ» ٍ
i

«اًتػا » بؼٌَاى اغَل ػملي ٍ ضطػي بِ تَخيِ ضطٍض پطزاذتِاًس( .همبو :1416
 449 389/13ب .)526

هؼتع ِ تَخِ زاضًس وِ يىي اظ َاظم ضوَل اضازُ االّي ٍ زض پاي ثى اظ اَاظم
تَحيس افؼا ي ايي است وِ ذا ك افؼال اضازي اًسااى ،اػان اظ ذاَ  ،باس ،وفاط،
ػػياى ،ظلن ٍ فحطا ،ذساًٍس است ٍ بطاي تٌعيِ ذساًٍس اظ ًماايع ،هلتاعم باِ
ػسم ضوَل اضازُ االّي ًسبت بِ افؼال اذتياضي ضسُاًس؛ ّوچٌايي حساي ٍ لابح
شاتي اضيا ٍ تَاى ػم بطاي زضن ثى ٍ ًيع ػسل ٍ ظلن شاتي افؼال ضا با غط ًظط
اظ اهط ٍ ًْي ضاضع پصيطفتِاًس ٍ بسياضي اظ هباحث والهي اظ خولِ بحاث ذياط ٍ
ضط ضا بط ثى ساهاى زازُاًس .هؼتع ِ ًيع ضطٍض ٍ ثالم قبيؼي ضا ًاضي اظ اضازُ ذاسا،
اها ضطٍض اضازي ضا ًاضي اظ اضازُ اًساى هيزاًٌس( .همو ب تا )344 :ثًگاُ بطاي حا
اضىال ضطٍض قبيؼي بِ زٍ گًَِ پاسد اخوا ي ٍ تفػيلي هيپطزاظًس:
يه .پاسد اخوا ي :ثالم ٍ هػائب ٍ ضًحّا ّطچٌس بحسب ظاّط ضط ّساتٌس،
بِ حسبٍ ،الغ حىوت ،ذيط ٍ هػلحت ّستٌس وِ بؼؿي ضا هيزاًين ٍ بطذي ضا
ًويزاًين( .هما):

( .iحلٖم .)130 :1363
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زٍ .پاسد تفػيلي :ػم زٍ اغ «ػَؼ» ٍ «اًتػا » ضا اظ خاًاب ذساًٍاس
زضباضُ وساًي وِ زض ايي زًيا هَضز ثالم ابتسايي ٍ يا ظلن لطاض گطفتِاًس ،الظم هاي-
زاًٌس؛ بِ ايي هؼٌا وِ ذساًٍس بِ وساًي وِ با زضز ،ضًح ،فمط ٍ اًَاع بيواضيّااي
قبيؼي هَاخِ ضسُاًس ،زض ايي زًيا يا زض ثذط

ػَؼ هيپطزاظز؛ بِ گًَِاي واِ

اگط بِ ذَز ثًْا ًيع ٍاگصاض ضًَس ،ػَؼ ضا تطخيح هيزٌّس ٍ اظ وساًي وِ ستن
وطزُاًس ،بٌحَي اًتمام هيگيطز .زض غيط ايي غَض  ،باِ سابب توىايي ٍ لاسض
االّي ،ظلن اظ خاًب اٍ غَض

هيگيطز؛ زض غَضتيوِ ذساًٍس هٌعُ اظ ثى است؛

با ٍخَز هػلحت ،ػَؼ ٍ اًتػا  ،ثالم ،حسي شاتي هييابٌس ًِ ،لابح .اگاط زض
زضز ،ضًح ٍ هػائبي وِ بط اًساى ٍاضز هيضَز ،ػَؼ ٍ اًتػا

ًباضاس ،اياي باا

غفت ػسل ذساًٍس ًاساظگاض است ٍ اگاط هػالحتي ّان باطاي اًسااى ًباضاس،
هستلعم غَ ٍ ػبث بَزى فؼ ذساًٍس است وِ باا غافت حىوات اٍ ًاسااظگاض
است.
 .2-1ديدگاه اشاعره

اضاػطُ بِ ػٌَاى هباًي بسياضي اظ هسائ والهي ،لائ بِ ػاسم حساي ٍ لابح
شاتااي( ،جرجبباي  181/8 :1325ا  .)182ػوَهياات اضازُ االّااي (رشببعر52 :1421 ،؛

باقالي  ٍ )317 :1993وسب (رشعر ،هماّ )41 ::ستٌس .اضازُ ذساًٍس ضا ضاه ّواِ
هحسثا  ،اظ خولِ افؼال اذتياضي اًسااى ،اػان اظ ذاَ

ٍ باس ،ايوااى ٍ وفاط ٍ
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قاػت ٍ هؼػيت هيزاًٌس i.افؼال اذتياضي اًساى ضا اظ حيث «ايداز» بِ ذساًٍاس
ٍ اظ حيث «وسب» بِ اًساى ًسبت هايزٌّاس( .غنيمب حنيب  )121 :1981هػاحح
تىليف ٍ خعا ٍ پازاش ضا وسب هيزاًٌس ٍ ذا ك ثالم قبيؼي ٍ ضاطٍض ًاضاي اظ
اضازُ اًساى ضا ذسا ٍ ثى ضا ػيي ػسل ٍ حىوت تلمي هيوٌٌس( .شهرسبااي :1317
 100/3ا .)367

ّواى گًَِ وِ ياز ضس ،اضاػطُ لائ باِ ضاوَل اضازُ االّاي ،وساب ٍ ػاسم
حسي ٍ لبح شاتي اضيا ٍ ػسل ٍ ظلن شاتاي افؼاال ّساتٌس ٍ بساياضي اظ هساائ
اػتمازي ٍ والهي ذَز اظ خولِ ذيط ٍ ضط ضا هبتٌي بط ثًْا لطاض زازُاًس .بط اسااس
اغ ػوَهيت اضازُ االّي ،ػلت تواهي پسيسُّاي ػا ن ،اظ خولِ افؼال اذتيااضي،
اػن اظ ايواى ٍ وفط ٍ قاػت ٍ هؼػيت ا ٍ ًيع افؼاال غياط اذتيااضي ضا ذساًٍاس
هيزاًٌس ٍ بط ايي اساس بِ َاظم تَحيس افؼا ي هلتعم ّستٌس.
زض ًظط ثًْا وسب يؼٌي ّطگاُ ضطايف اًدام فؼا فاطاّن باضاس ٍ ػباس لػاس
اًدام ثى ضا ًوايس ا ذَاُ ذيط باضس ،ذَاُ ضط ا ذساًٍس لسض

بط ايداز ثى ضا باِ

اٍ ػكا هيوٌس؛ (غنيم حني  )121 :1981بِ سري زيگط ،لسض

ا زض ظهاىِ

بط فؼ

اًدام ثى ا ضا «وسب» هيًاهٌس.
هؼٌاي ػسم حسي ٍلبح شاتي اضاػطُ ايي است وِ «ا حسي ها حسٌِ ا طااضع ٍ
ا مبيح ها لبحِ ا طاضع»ّ .طچِ ثى ذساطٍ وٌاس ،ضايطيي باَز ٍ اَ ايٌىاِ اًساا ِى
 .iسٗشِ تس٘اسٕ اص اًذٗشِّإ مالهٖ اتَالحسي اشؼشٕ سا پ٘ش اص ٍٕ دس ػقاٗذ مالهٖ اّو حذٗث هٖتَاى دٗمذا
اص جولِ ػوَه٘ت اسادُ خذاًٍذ ٍ هسألِ مسة مِ اص هخدظات اٗي ًحلِ شٌاخدِ هٖشَدم حذٍد طذ سما پم٘ش اص اٍ
دس ػقاٗذ مالهٖ اهام شافؼٖ ت٘اى شذُ است( .س.ك :شافؼٖم تٖتا18 ٍ17 :ااشؼشٕم 31 :1421م 43م .)52 ٍ 50
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هسلَ االذتياض ضا تىليف وٌس ٍ بِ اًساى ػاغي ،پازاش ٍ بِ اًساى هكياغ ،ويفاط
زّس .افؼال فيحس شاتِ ًِ ػسل ّستٌس ٍ ًِ ظلن ٍ ػسل ٍ ظلن تابغ اضازُ ذساًٍاس
ٍ اهط ٍ ًْي ضاضعاًس؛ اظ اييضٍ اضاػطُ بِ اضىال ضطٍض ايي گًَِ پاسد هيزٌّاس:
با ايٌىِ ثالم قبيؼي ٍ ضطٍض ًاضي اظ اضازُ اًساى ،بِ حك استٌاز زاضًسّ ،وِ ثًْاا
ػيي ػسل ٍ حىوت ّستٌس (باقالي  ٍ )42 :1426ظلن زضباضُ ذساًٍس تػَض ًساضز؛
چَى ظلن زض خايي تػَض زاضز وِ تػط

زض هله زيگاطي غاَض

گياطز؛ اهاا

ذساًٍس ّط واضي هيوٌس ،زض هله ذاَزش اًداام هايزّاس ٍ اغا اػاَاؼ ٍ
اًتػا  ،چِ زض زًيا ٍ چِ زض ثذط
خطياى ػاز

وِ زض وتا

االّي هكطح ّستٌس ًِ ،اظ با

ٍخَ

ٍ سٌت بياى ضاسُاًاس ،اظ باا
ػملي.

1ـ  .3ديدگاه متکلمان شيعي

هتىلواى ضيؼِ بِ حسي ٍ لبح شاتي ٍ ػسل ٍ ظلن شاتي افؼال بِ ػٌَاى هبٌاي
بسياضي اظ هسائ والهاي ٍ تميياس اضازُ االّاي ٍ ػاسم ػوَهيات ثى ًسابت باِ
واضّاي اذتياضي بطط هؼتمس بَزًس؛ اظ ايايضٍ زض بحاث ذياط ٍ ضاط ،ذاا ك ثالم
قبيؼي ،هاًٌس فمط ،باليا ٍ بيواضيّاي قبيؼي ضا ذساًٍس هيزاًساتٌس؛ ٍ اي فاػا
واضّاي اضازي ،اػن اظ ذَ

ٍ بس ضا اًساى هيزاًستٌس ٍ بِ وتا  ،سٌت ،اخواع ٍ

ػم استسالل هيوطزًس( .علم رلهد 193 :1405 ،ب « ٍ .)204ػَؼ ٍ اًتػا » ضا زض
ثالم ابتسايي ّن بِ ػٌَاى زٍ اغ ػملي ٍ ضطػي هيپصيطفتٌس(.بحرري ب تبا 120 :ا
191؛ حل  127 :1363ب130؛ سيوي.)285 :1415 ،

هتىلواى ضيؼِ پيص اظ ذَاخًِػيطّ ،واًٌس زيگطاى ًگاُ ّستياًگاضاًِ ًسابت
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بِ ضطٍض زاضتٌس ٍ ثالم قبيؼي ضا بِ ػٌَاى اهط ٍخساًي ٍ بسيْي پصيطفتِ بَزًس .زض
ثى ظهاى ،يه اًسيطِ والهي لَي هياى هتىلواى ضايؼي ٍخاَز ًساضاتّ .طچٌاس
تحلي ػويك ػمالًي وِ بتَاًس هياى تَحيس افؼاا ي ٍ تٌعياِ ذساًٍاس اظ ضاطٍض ٍ
ًمايع خوغ وٌس زض ضٍايا

ضيؼي ًْفتِ بَزٌَّ ،ظ تبييي ضايستِ ٍ زضذَض هماام

ًيافتِ بَز .هتىلواى ضيؼي گاّي تٌْا بِ شوط ضٍايا

بسٌسُ وطزُاًس .باطاي ًوًَاِ

وافي است وِ زض ايي ظهيٌِ بِ ثثاض والهي پايص اظ ذَاخاِ ،هاًٌاس اٍائه اموقهدال

ضيدهفيس ٍ سسهدئ سيسهطتؿي هطاخؼِ ضَز .ثًْا هاًٌس هؼتع ِ ،لبح ٍ حسي شاتاي
اضيا ،ػسل ٍ ظلن شاتي افؼال ،استٌاز ضطٍض ٍ ثالم قبيؼي بِ ذساًٍس ٍ ًيع اًتسا
ضطٍض اضازي بِ اًساى ضا پصيطفتِاًس .زض ح هسه ِ ضطٍض ًيع با ًگاُ ّستياًگاضاًِ
ٍ تمسين ثى بِ ابتسايي ٍ استحمالي بِ ثى پطزاذتِاًس .ثًْا زض تَخيِ ضطٍض ٍ ثالم
ابتسايي اظ ضاُ ؾطٍض

ػملي هػلحت ،ػَؼ ٍ اًتػا

گطزى ًْازُاًاس ،باسٍى

ايٌىِ سري اظ ػسهي ،لياسي ٍ ًسبي بَزى ضاطٍض باِ هيااى بياٍضًاس ٍ ياا هيااى
تَحيس افؼا ي ،ػسل ٍ تٌعيِ ذساًٍس اظ ًمايع خوغ ًوايٌس( .مظيبر 1423؛ طوسب

 205 :1407ا  )206اها پس اظ ذَاخِ با ًگاُ ًيستياًگاضاًاِ ٍ تحليا فلسافي باِ
تَخيِ ضطٍض پطزاذتِاًس(.حل 325 :1419؛ همو  )9 :1363واِ زض ضٍيىاطز فلسافي
ضطٍض اخواالً بِ ثى ذَاّين پطزاذت.
 .2رييكرد فلسفي
طرح مسأله در انديشه فلسفي در باب خير و شر

اظ هٌظط فلسفٍِ ،خَز بِ ٍاخب ٍ هوىي با صا

تمساين هايضاَز( .رببنسبينا
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97 :1375؛ فايرب ٍ )157 :1996اخبا َخَز زض ػيي ٍحس  ،بسيف هحؽ اسات؛
ّيا گًَِ وثط

زض شا

اٍ ضاُ ًساضز ،اظ ّوِ خْا

ٍاخب اساتّ ،ايا خْات

اهىاًي ًساضزّ ،ط ووا ي وِ بطاي ٍاخب ،هوىي ا بِ اهىاى ػام ا باضس ،اٍ اظ اٍل
ٍاخس ثى است؛ پس ٍاخبا َخَز حا ت هٌتظطُ ًساضز؛ چاَى فالاس ّايا وواا ي
ًيست ٍ توام وواال

ضا با فؼ زاضز ٍ اٍ ذيط هحؽ اسات ٍ تواام هَخاَزا

اهىاًي بِ ٍاخبا َخَز با صا

هٌتْي هايضاًَس( .رببن سبينا  :1376مقالبه . 401/9

.)402
با تَخِ بِ اغَل فَق ٍ با ايي اغ وِ ػا ي زض واضّا تَخِ بِ ساف ًساضز ا
چَى تَخِ بِ ساف  ،هستلعم استىوال ٍ ًمع زض ػا ي اسات( .همبو . 113 :1375

 )133ا ايي پطسص پيص هيثيس وِ هَخَزا

اهىاًي با ًظان هحياطا ؼماَل ذاَز

چگًَِ بسٍى تَخِ اظ ٍاخب غازض گطزيسُاًس؟ فلسفِ اظ ضاُ ػلن ػٌايي بِ پطسص
فَق پاسد هيزّس وِ هبسأ اٍل ذَز ضا تؼم هيوٌس ٍ زض ػيي حال ،هؼلاَال

ٍ

َاظم ذَز ٍ ويفيت تىَى ثًْا ضا بِ ًحَ احسي ًيع تؼم هيوٌس ٍ بِ غسٍض ثًْا
اظ ذَز بِ ّواى ويفيت وِ تؼم هيوٌس ،ضاؾي است؛ ّويي ػلن بِ ًظام احساي
بسٍى لػس ظائس ،هَخب فيؿاى ٍ تطاٍش ًظام اهىاًي اظ ٍاخب هيضَز ٍ ّوااى
ػلن ابسي ٍ تؼم شاتي ٍاخب ،پيَستِ زض واض فؼ ٍ ايداز ًاهتٌاّي است؛ بط ايي
اساس ،هَخَزا

قبك هؼلَها

باضي تحمك هيياباس؛ اهاا باسٍى تطزياس ،اهاَض

ًاذَضايٌس ٍ غيط هالئن ًيع زض ػا ن ٍخَز زاضز وِ بِ حسب ظاّط ،ضاط باِ ًظاط
هيضسٌس .با تَخِ بِ هكا ب فَق ،ايي سؤال هكطح هيضَز وِ ايي اهاَض چگًَاِ
ٍاضز لؿاااي االّااي گطزيااسُاًااس ٍ چگًَااِ بااا ٍحااس

ٍ ذيااط هحااؽ بااَزى
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ٍاخب ا َخَز ساظگاضًس؟ زض ايٌدا ًگاضًاسُ باط ثى اسات واِ اظ هيااى فيلساَفاى
هسلواى بِ غَض

اذتػاض بِ زيسگاُ فاضابي ،ضيدا طئيس ٍ زيسگاُ ًْاايي غاسضا

زض هبحث ذيط ٍ ضط بپطزاظز ،ظيطا پطزاذتي تفػايلي ياا پاطزاذتي باِ ثضاي ّواِ
فيلسَفاى هسلواى اظ هدال ايي تحميك ذاضج است .افعٍى بط ايي ،سارٌاى زيگاط
فيلسَفاى زضٍالغ تمطيط يا هس ساظي زيسگاُ ضيدا طئيس است.
راٌحل فيلسًفان مسلمان

زغسغِ اغلي حىيواى زض بحث ذيط ٍ ضط ،پاسد بِ ايطازّااي ثٌَيااى باَزُ
است .ثًاى هي ذَاستٌس اظ ضاُ تؼطيف ذيط بِ ٍخَز ٍ ضط باِ ػاسم ،اضاىاال

ضا

پاسد زٌّس؛ بسيي بياى وِ ضط ،اهط ػسهي است ًياظ بِ هبسأ ًساضز؛ چطاواِ ٍخاَز،
ػلت هيقلبس ًِ ،ػسم؛ ػسمِ ػلت بطاي ػسمِ تحمكِ هؼلَل وافي است؛ با ايي بياى،
ضط با صا

اظ ًظام اهىاًي هكلماً ًفي هيضَز؛ سپس ايي گًَِ پاسد زازًس وِ اهط

ٍخَزي وِ هاًغ اظ تحمك هَخَز زيگطي يا سبب ًيستي ٍخَز يا ووال ثى هاي-
ضَز ،في حسًفسِ ٍ با صا

ذيط است؛ ٍ ي زض همايسِ با اهط زيگطي ضط .پس ضط

بَزى اهط ٍخَزيً ،سبي ٍ با ؼطؼ است .اضيا بلحال ٍخَز ًفسي هتؼلك لؿااي
االّي ٍالغ هي ضًَس ًِ ،بلحال ٍخَز ًسبي ٍ غياطي؛ اهاا هفْاَم ضاط اظ ٍخاَز
غيطي ٍ خْا

ػسهي اضيا وِ ًياظ بِ هبسأ ًساضًس ،اًتعاع هيضَز.

2ـ  .1ديدگاٌ فارابي (م 333ق)

زض حس تفحع ًگاضًسُ ،اظ هياى حىيواى هسلواى ،فاضابي اٍ يي وساي اسات
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وِ بِ هسه ِ ذيط ٍ ضط پطزاذتِ است .اگطچِ وٌسي رم 258قن باِ ػٌاَاى اٍ ايي
فيلسَ

هسلواى ضٌاذتِ هيضَز؛ اها تا خايي وِ ًگاضًاسُ زض ثثااض ٍي خساتدَ

وطزُ ،بحث ذيط ٍ ضط ضا ًيافتِ است.
فاضابي ذيط ٍ ضط ضا بِ قبيؼي رتىَيٌين ٍ اضازي راذاللين ٍ ّط واسام ضا باِ
هكلك ٍ ًسبي تمسين وطزُ است .اظ هٌظط ّساتيضاٌاذتي ،ايطااى ذياط هكلاك ضا
ٍخَز ،ضط هكلك ضا ػسم ٍ ذيط ٍ ضط ًسبي ضا ووال هٌاسب ٍ ػسم ووال هٌاسب
هيزاًس i.اظ هٌظط اضظش ضٌاذتي ،فاضابي ذيط ٍ ضط هكلك ضا سؼاز
ذيط ٍ ضط ًسبي ضا ّط چيعي وِ زض ضسيسى بِ سؼاز

ٍ ضاماٍ

ٍ ضاماٍ

ٍ

هاؤثط باضاٌس،

هيزاًس 1408( .ب 80 :ا  81؛ )79 :1996

اظ بطذي ػباضا

ٍي استفازُ هيضَز وِ اگطچِ ضطٍض تىاَيٌي بوؼٌااي ػاام

رهكلك واستي ٍ ًمع ٍ تٌعل ٍخَزين ضا زض سطاسط ًظام ثفطيٌص پصيطفتِ است،
ثى ضا ضط بِ هؼٌاي هتساٍل ثى ا وِ هَضز ًعاع است ا ًويزاًس؛ر 1408ا اف46 :ن
ظيطا ضط بِ ايي هؼٌا الظهِ تحمك خْاى اهىاًي است ٍ با ًفي ثىً ،ظام اهىاًي ًياع
هٌتفي هيضَز؛ اها اٍ هكلما ضطٍض تىَيٌي بِ هؼٌاي هتساٍل ثى ضا ذَاُ شاتي ،ذَاُ
ًسبي بِ هؼٌاي ّستي ضٌاذتي ثى اظ سطاسط ػا ن بِ هفاز سالب بسايف تحػايلي
هٌتفي بِ اًتفاي هَؾَع هيزاًس .اگطچِ اٍ ثفتّا ٍ بالّاي قبيؼي ضا الظهِ ػاا ن
هازي ز اًستِ است ،زض ػباضا

زيگط ،توام ثًچِ ضا ضط قبيؼي پٌساضتِ هايضاًَس،

ذيط ٍ ػسل هي زاًس .اٍ تٌْا ضماٍ

ٍ افؼال اضازي وِ هٌتْي بِ ضماٍ

هيگاطزز

ٍ .iجَد موا غ٘ش هٌاسة هثو اٌٗنِ ٗنٖ اص اًذام اًساى تِ اًذاصُ چٌذ هدش سشذ ًواٗذ.
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ضا بِ ػٌَاى ضطٍض اضازي هيپصيطز ٍ .تػطيح هيوٌس« :ضط هٌحػط زض اضازي است
ٍ ثى بط زٍ گًَِ است :هكلك ٍ ًسبي» i.اظ ايي هكا ب بِ ايي ضّيافت هٌتم هاي-
ضَين وِ ايطاى ضطٍض ضا غطفاً اهط اًساًي ٍ ثًچِ ضا ضاطيؼت ،ضاط تلماي واطزُ
است ،ضط هيزاًس.
ضايس زض هياى فيلسَفاى هسلواى ،ايطاى تٌْا وسي باضس واِ ًاَػي اظ ضاطٍض
رضطٍض اضازين ضا ٍخَزي هيزاًس؛ زض غَضتيوِ فيلسَفاى زيگط ضطٍض ضا اػان اظ
تىَيٌي ٍ اضازي ػسهي زاًستِاًس .اضىالّاي هكاطح زض باا

ذياط ٍ ضاط باياس

بيطتط ًاظط بِ ضطٍض تىَيٌي باضٌس ًِ ،ضطٍض اضازي؛ چَى ضاطٍض اضازي باِ ساَء
اذتياض ثزهياى بطهيگطزز ٍ الظهِ اضازُ ايي است وِ غاحب اضازُ بتَاًس ّان اضازُ
ذيط ٍ ّن اضازُ ضط زاضتِ باضس ٍ زاضتي اضازُ ٍ اذتياض فيحسًفسِ وواال ٍ ذياط
استً ًِ ،مع ٍ ضط ٍ ضط بَزًص زض گطٍ بس اساتفازُ واطزى اظ ثى اسات؛ اصا
بطذي اظ اًسيطِ ٍضاى هسلواى تٌْا زضغسز تَخيِ ضاطٍض تىاَيٌي بطثهاسُاًاس .اظ
بطذي اظ تؼبيطا
اضىاال

فاضابي ًيع استفازُ هيضَز وِ ايطاى زض ايي همامً ،اظط باِ زفاغ

ضطٍض تىَيٌي بَزُ است.

ٍي بطاساس ًظام احسي بِ اضىاال

ضطٍض بسيي گًَِ پاسد زازُ است:

خذاًٍذ غدٗت بدمزا  ،خ٘ش هطلق ٍ اص ح٘ث قذس  ،حكوت ٍ ػلن تدم اسهت
ٍ اص محدظ افؼدل ،كده ّ٘چگًَِ خل دس افؼدمش ساُ ًهذاسد .فهتّهد ٍ بالّهدٕ
طب٘ؼٖ ،الصم ٍ ضشٍسٕ ػدمن هددٕ بَدُ ،بِ ػذم قدبل٘ت ى بشهٖگشدد ًِ اٌٗكهِ

.)81ٍ 80 :1408( .i
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پيطيي اٍ وِ بساى اضاضُ گطزيس استفازُ هيضاس واِ زضزّاا،

اًسٍُّا ٍ بالّاي قبيؼي وِ بحسب ظاّط ضط بِ ًظط هيضسٌس ،بحسب ٍالاغ ضاط
ًيستٌس؛ ًِ ايٌىِ ضطٍض تىَيٌي اظ تباض ًيستي باضٌس؛ بلىِ ضطٍض تىَيٌي باِ هفااز
سلب بسيف تحػيلي اظ ًظام اهىاًي هٌتفياًس.
 .2-2شيخالرئيس (م 424ق)

ايطاى حسٍز  90سال با فاضابي فاغلِ ظهاًي زاضتِ ٍ زض ايي هسه ِ اظ زياسگاُ
ضا ًفاي

فاضابي فاغلِ گطفتِ است ٍ زض ايدسا  ،امْ٘د يفد ٍ ًجد  ،ضاطٍض با اصا

وطزُ ٍ ضطٍض ًسبي بوؼٌاي ّستيضٌاذتي ثى ضا پصيطفتِ است .زض هياى فيلسَفاى
هسلواى وسي وِ بِ غَض

هفػ باا تواام خَاًاب ٍ اَاظم باِ ثى پطزاذتاِ ٍ

فيلسَفاى ٍ هتىلواى پس اظ ذَز ضا ًيع تحت تهثيط لطاض زازُ ،ابيسيٌاست.
ٍي زض يه تمسين ،ذيط ٍ ضط ضا بِ با صا
ضا ضط با صا

ٍ با ؼطؼ تمسين وطزُ ،ػسم ووال

ٍ هبازي ػسم ووال زض هَخَز زيگاطي ضا ضاطٍض باا ؼطؼ زاًساتِ

است؛ ( )416 :1376اظ هٌظط ٍي ،گطچِ ّوِ اضيا هطوَل اضازُ ٍ لاسض
ّستٌس ٍ ،ي بِ حال خْا
با صا

ٍ بِ حال خْا

االّاي -

ذيطي وِ بط ثًْا هتطتب هيضًَس ،همػَز ٍ همؿاي
ضطي وِ بط ثًْا باض هيضًَس ،همػَز با ؼطؼ ٍ باا تبغ

 .iاٙفات ٍ الؼاّات الدٖ تذخو ػلٖ االش٘اء الطث٘ؼ٘ٔ اًوا ّٖ تاتؼٔ لل شٍساتا ٍ لؼجض الومادٓ
ػي قثَ الٌظام الدام 1408( .الف)46 :
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ّستٌس( .هما )420 ::اٍ اظ ضاُ ّاي هتؼسز بِ ح هؼؿ ضطٍض پطزاذتِ است وِ باِ
غَض

اذتػاض بِ ثًْا اضاضُ هيضَز:

يك .وظام احسه

ابيسيٌا زض تؼل٘قهد اظ قطيك بطّاى ويً ،ظام احسي ضا تثبيت واطزُ اسات اٍ
هيگَيسٍ :اخب ا َخَز ذياط هحاؽ ٍ ّواِ اضايا اظ اَاظم ٍي ٍ باِ ٍخاَز اٍ
هَخَزًاس؛ پااس ّطچااِ اظ ٍاخااب غااسٍض ياباس بااِ ًحااَ ًظااام احسااي ٍ ذيااط
است 189 :1379(.ب )191اها اٍ زض وتا

يفد هيگَيس ّوِ ايي هَخاَزا  ،اػان اظ

فَاػ ٍ هٌفؼ ثسواًي ،ظهيٌي ،قبيؼي ٍ ًفسااًي زض ػاا ن قبيؼات باِ گًَاِاي
تطتيب زازُ ضسُ اًس ،وِ يه ًظام ضا پسيس ثٍضزُاًس .هحال است ايي ًظام با فاػا
ٍ هٌفؼ ّاي ذَز ايي ًظام باضس؛ ٍ ي ضطٍض زض ثى پسيس ًيايس )421 :1376(.خواغ
ايي زٍ سري بسيي غَض

هوىي است واِ زض ًظاام احساي ،ذياطا

ٍ ضاطٍض

پسيسُّا ًسبت بِ و ًظام هكطح است ًِ ،زض همايسِ با يىسيگط .ابايسايٌا ّايا
هَخَزي ضا زض هدوَع ًظام ضط ًويزاًس؛ ّواىگًَِ وِ فيحسشاتِ ًيع ضط ًوي-
زاًس؛ پس اگطچِ ابيسيٌا ضطّيت بطذي پسيسُّا ضا زض همايسِ با بؼؿي زيگط لبَل
زاضز ،زض و  ،هدوَع ًظام ضا ذيط هيزاًس ٍ ضط ضا هٌتفي هيپٌاساضز( i.همبا.)420 ::
زضًتيدِ ّيا پسيسُاي اظ ٍاخب غازض ًويضَز وِ فيحسشاتِ يا زض هدوَع ًظاام

 .iدس اٗي هَسد هٖتَاى تِ سخٌاى تْوٌ٘اس ً٘ض تِ ػٌَاى هؤٗذ اسدٌاد جست« :ثن ل٘س ارا ماى شٖء تالق٘ما
اهش ششاً فَْ شش فٖ ًظام النو تو ستوا ماى خ٘شاً تالق٘ا
هقذس».)659 :1375( .

الٖ ًظام الؼالنم فئرى ال شش تالق٘ا

المٖ

الٖ النمو ٍ ممو هق مٖ
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ضط باضس .با ايي بياى ًِ هياى هباًي ايطاى تؼاضؼ پيص هيثيس ًِ ،هياى زيسگاُّاي
ٍي.
دي .وسبي بًدن شرير

ابيسيٌا اهَض ػسهي ًظيط خْ ٍ هاًٌس ثى ضا ضطٍض با صا
ضطٍض ًسبي ٍ با ؼطؼ زاًستِ است .اٍ زض هاَضز حاطاض

ٍ اهَض ٍخَزي ضا
واِ هَخاب اًفػاال

اخعاي بسى هيضَز ،هيگَيس:
حشاس كِ اهش ٍجَدٕ است ،فٖحذراتِ يش ً٘ست بلكِ فهٖحذًفسهِ خ٘هش
است ٍ دس هقدٗسِ بد يٖء دٗگش كِ اًفظدل اجضإ بذى بديذ ،يهش اسهت:6731(.
)564
سٍ .مالزمت شريراودکِ وسبي با خيركثير

ابيسيٌا زض يه تمسين فطؾي با غاط ًظاط اظ ٍالاغ ،هَخاَزا

ضا باِ ذياط

هحؽ ،ذيط غا ب ،ذيط هساٍي با ضط ،ضط غا ب ٍ ضط هحؽ تمسين وطزُ است.
اٍ افاؾِ ذيط هحؽ اهىاًي رػا ن ػمَل ٍ افالنن ٍ ذيط غا اب رػاا ن قبيؼات
ػٌػطين ضا اظ سَي ذا ك حىين الظم زاًساتِ اسات؛ چاَى ػاسم ثفاطيٌص ثًْاا
هستلعم اهسان فيؽ ٍ تؼكي است ٍ اهسان ٍ تؼكي زض ساحت ٍاخبا َخاَز
ضاُ ًساضز؛ ظيطا افاؾِ ٍ هبسئيت ،شاتي ذيط هحؽ ٍ خَاز هكلك است(.هما457 ::؛
)133 :1375

بط اساس ثًچِ بياى گطزيس ،بحسب ٍالغ زٍ غَض
هَخَز ّستٌس ٍ سِ غَض

اظ پٌح غَض

زض ذااضج

زيگط بِّياضٍ اظ ّستي بْطُاي ًساضًس .ضطٍض اًسن
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غطفاً زض هطتبِ ًاظل ّستي رقبيؼت ػٌػطين ضاُيافتِاًس)416 :1376( .

بط ايي اساس ،ضط زض برطي اظ ػا ن هازي وِ قبيؼت ػٌػاطي باضاس ،هكاطح
است؛ ظيطا ضط بِ هؼٌاي ػام ا وِ ًمع اهىاًي باضس ٍ ّوچٌيي فمساى ووا ي واِ
زض افطاز ًازض هحمك هيگطزز ٍ فؿ ضوطزُ هيضَز ،هاًٌس خْ ًسبت بِ فلسافِ
يا ٌّسسِ ٍ ا هَضز بحث ًيست .بحث زض ًمػي است وِ اظ حطوت ٍ تػازها
پسيس هيثيس ٍ حطوت ٍ تػازها
تام ،توام وواال

اذتػاظ بِ ػا ن ػٌاغط زاضز .ػا ن هداطزا

ٍخَزي ضا با فؼا زاضز؛ اظ ايايضٍ ذاا ي اظ لاَُ ٍ حطوات ٍ

زض ًتيدِ ذا ي اظ ضط است )133 :1375( .زض ػا ن افالن وِ برطي اظ ػاا ن هاازي
است ،لَُ ٍ حطوت ٍخَز زاضز؛ اها ّط وسام زض هسيط ذاظ ذَز حطوت هيوٌس
ٍ بسيي سبب ،تػازم هياى افالن ضخ ًويزّس؛ اظ اييضٍ زض ػا ن افالن ًياع ضاط
هكطح ًيست )417 :1376(.پس ضط اذتػاظ بِ برطي اظ ػا ن قبيؼت زاضز ٍ ايي
برص ًسبت بِ و ًظام ّساتي اظ ػاا ن هفاضلاا

ٍ افاالن ،برطاي اًاسوي ضا

تطىي هيزّس .زض ايي برص اظ ػا ن هازُ ًيع ذيط ،غا ب ٍ ضط ،هغلَ

ٍ اًاسن

است.
اٍ هيگَيس ضطٍض ًسبي ٍ اًسن زض اياي براص ًياع اظ اَاظم ذياطا

وثياط

اهىاًي ّستٌس ٍ بِ تبغ هالظهت با ذيط وثيط هَضز لؿاي االّي ٍالغ گطزياسُاًاس،
ًِ با صا ؛ چَى هالظم با ذيط وثيط ّستٌس ٍ تطن ثًْا هساتلعم ضاط وثياط اسات،
هؼلَم ٍ همؿي با ؼطؼ ٍالغ گطزيسُاًس 419 :1376( .ب 421؛ )134 :1375
چهار .عدمي بًدن شرير
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ولي ،زٍ اقالق زاضًس؛ يىي ٍخَزي زيگطي ػاسهي i.اهاَض

ػسهي ًظيط خْ ً ،اتَاًي ٍ هاًٌس ثًْا وِ ايي زساتِ اظ اهاَض ،ضاط هحاؽ ٍ باِ
تؼبيطي هكلماً ٍ با صا

ضط ّستٌس؛ ظيطا ّيا خْت ٍخَزي ًساضًس تا اظ ثى خْت

يا ًسبت بِ هَؾَع ذاغي ذيط باضس؛ بلىِ بِ غَض

هكلك زض ّط هَؾَػي وِ

ايي ٍغف ػسهي هحمك ضَز ،ضط است .ايي زض غَضتي است واِ ضاط باِ ذاَز
ًمع ٍ خْ اقالق ضَز؛ اها اگط ضط بِ اهط ٍخَزي واِ ّواطاُ باا اياي خْاا
ػسهي باضسً ،سبت زازُ ضَز ،زض ايٌػَض

ضط با صا

ًِ اهَض ٍخَزي )185 :1376(.اضىاالتي وِ زض با

ّواى خْا

ػسهي است،

ذيط ٍ ضط هكطح استً ،ااظط

بِ اهَض ٍخَزي هيباضس ًِ ػسهي؛ چَى اهَض ػسهي ػلت ًويقلبس .ضيدا اطئيس
بط ايي باٍض است وِ با تهه زض هَاضز اقاللا
زلت فلسفي ،ضط بِ خْا
يؼٌي ضط با صا

ّواى خْا

ػسهيرػسم شا

ضط بط اهَض ٍخاَزي ،باِ حساب
ٍ ػسم وواال شا ن باطهايگاطزز ٍ

ػسهي است ٍ اهَض ٍخَزي ،ضط با ؼطؼ ّساتٌس.

(هما 415 ::ب)421

اگط ًگَيين ّوِ ،زست ون بيطتط فيلساَفاى هسالواى پاس اظ ايطااى ،زض اياي
هسه ِ هتهثط اظ ٍي بَزُاًس ،بِ گًَِاي وِ زض ايي هَضز ،ضاضح سرٌاى ٍي بَزُاًس؛
صا تفاٍ

زيسگاُ فيلسَفاى زض ايي ظهيٌِ ،اًسن ٍ اضتطاوا

ثًْا ظياز است .ا بتاِ

 ٍ . iاػلن اى الشش ٗقا ػلٖ ٍجَُ :ف٘قا شش لوثو الٌقض الزٕ َّ الجْو ٍ ال ؼف ٍ الدشَِٗ
فٖ الخلقٔا ٍ ٗقا شش لوا َّ هثو االلن ٍ الغن الزٕ ٗنَى ٌّاك ادساك ها تسثة ال فقذ سثة فقط.
()415 :1376
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زيسگاُ ًْايي غسضا وته ْيي با زيسگاُ حىيواى زيگط تفاٍ

زاضز .زياسگاُ ًْاايي

ٍي ّواى زيسگاُ ػطفاست.
 .3-2ديدگاٌ وهايي صدرالمتألهيه

هالغسضا زض اسهفدس زض يهخا هيگَيس واستيّا ،شهائن ٍ ضطّا زض ٍخَزّااي
هوىي بِ سبب تػازم وِ زض هطاتب پاييي ٍخَز زاضز ،بِ ذػَغايا

هحا ّاا،

لاب ّا ٍ استؼساز ثًْا بطهيگطزز ًِ ،بِ «ٍخَز بوا ََّّ»؛ اها تفاٍ

زض لاب ّاا،

حمائك اهىاًي ٍ هاّيا
لؿاي اظ ي رثبَ

اظ خْتي بِ شا

ثًْا ٍ اظ خْتي بِ فيؽ الاسس ،يؼٌاي

اضيا زض ػلن ذساًٍس هتؼالن ٍ اسوا بطهيگطزز 354/2 :1410(.ا

 )355اٍ زض خاي زيگط هيگَيس :واستيّا ،شهائن ،ضطٍض ،ثفا  ،گوطاّي ٍ حيط
بِ حسب «سطا مسض» اظ َاظم هاّيا

ٍ اػياى ثابتِ ّستٌس ٍ ًيع سرٌي ضا اظ بطذي

اظ هحمميي ًم هيوٌس وِ ٍي اػياى ثابتِ ضا اظ ضؤًٍا

حك زاًستِ اسات(.همبا::

 350ا)351

ايطاى زض هفدت٘ح امغ٘ب پس اظ ًم زيسگاُ ٍخَزاًگاضاًِ اضسكَ زض با

ضاط ،ثى

ضا بِ چا ص وطيسُ ،هيگَيس:
ًضاع دس هبددٕ يشٍس است ًِ ،دس يشٍس بِ هؼٌدٕ ػذهٖ ى .هبددٕ يهشٍس،
اهَس ٍجَدٕ ّسقٌذ ٍ يشٍس بِ هؼٌدٕ اهش ػذهٖ ً٘ض هسقلضم اٗي است كِ هبددٕ
ًْد هَجَدا يشٗش بديٌذ ٍ خذاًٍذ هَجَدا يشٗش فشٗذُ بديذ ايهكدل اٗهي
است كِ اٗي اهَس ٍجَدٕ ،هدًٌذ ي٘طدى كِ سبب دسدّهد ،صٗهدىّهدّ ،الكهتّهد،
ضالمتّد ٍ ٍقَع هشدم دس ػزاب ابذٕ هٖيًَذ ،چگًَِ اص هبهذ حكه٘ن طهذٍس
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هٖٗدبٌذ ػق هحدل بَدى طذٍس هَجَد يشٗش سا اص هبذ حك٘ن بذْٖٗ ههٖداًهذ.
()656::131

ايطاى زض فػ زيگط ،سرٌاى هحيا سيي ٍ ليػطي ضا زضباضُ ذيط ٍ ضاط ًما
هيوٌس ٍ هؿوَى ثى ،ايي است وِ هطيت ٍ اضازُ ذساًٍس ،تابغ ػلن اٍ ٍ ػلان اٍ
تابغ هؼلَم است ٍ هؼلَم ٍي ،اػياى ثابتِ ٍ احَال ثى است .ذساًٍاس ّطچاِ باِ
اضيا ػكا هيوٌس ،بطاساس التؿائا

اػياى ثابتِ ثًْاست؛ اظ اييضٍ ذيط ٍ ضط ّاط

زٍ بِ اػياى ثابتِ اضيا بطهيگطزًس ٍ اػياى ثابتِ ًيع غياط هدؼاَل ّساتٌس بٌاابطايي
بطاي ذساًٍس حدت با غِ است .زض پاياى هكلب هيگَيس :بْتطيي سري زض باا
i

ضط ،سري ػطفاست( .هما)287 ::

هالغسضا غطفاً بِ چا ص وطيسى زيسگاُ فلسفي ٍ ًم سرٌاى هحايا اسيي ٍ
ليػطي ضا وافي زاًستِ است .ايطاى ًِ بِ هباًي هساه ِ ٍ سارٌاى غاطيح زيگاط
هحي ا سيي ٍ تابؼااًص پطزاذتاِ اسات ٍ ًاِ زض اياي ظهيٌاِ واِ ضاطٍض اظ هٌظاط
هحي ا سيي ٍخَزي است يا اهط ػسهي يا ػسم هحاؽ ،تبييٌاي اضائاِ زازُ اسات.
بسياضي اظ فيلسَفاًي وِ زض ؾوي هكا ب زيگط بِ ايي هسه ِ پطزاذتِاًاس ،زچااض
غعش ٍ ذلف هياى زيسگاُ فلسفي ٍ ػطفاًي ضسُاًس؛ اها بياى تفػيلي ثى ذاضج اظ
هدال تحميك ،بلىِ زضذَض چٌس ًَضتِي هستم است .زض ايٌدا بػَض

اذتػااض

بِ زيسگاُ هحيا سيي ٍ پيطٍاى اٍ زض ايي ظهٌيِ هيپطزاظين.

 ٍ .iاًوا تدثؼٌا ملوات ّؤالء الؼشفاء ٍ امدفٌ٘ا تاٗشادّا فٖ ّزا الفظوم الًْا طذست ػمي هؼمذى
الحنؤ ٍ هشنآ الٌثَٓ ٍ هٌثغ القشب ٍ الَالٗٔم ٍ ّٖ اجَد ها ق٘و فٖ تاب هسألٔ الشش..
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زيسگاُ هحي ا سيي زض ظهيٌِ هسه ِ ضطٍض با زيسگاُ فيلسَفاى بِ حال هبااًي،
ضٍش ٍ غايت فيا دولِ تفاٍ
هحي ا سييٍ ،حس

زاضز؛ باِ ػٌاَاى هثاال ،يىاي اظ هبااًي فىاطي

ضرػي ٍخَز است ٍ ايي هسه ِ ،هبٌاي هىتب ابايػطباي ٍ

هحَض اًسيطِّاي اٍ هحسَ

هيضَز؛ بِ گًَِاي وِ اغ حاون بط ًظام فىاطي

اٍ بِ ضواض هيثيس
ضط بطاساس ٍحس

ضرػي ٍخَز ،فطؼ ًساضز؛ هفاز ٍحس

ايي است وِ زض ًظام ّستي ،يه ٍخَز بيص ًيست ٍ هَخَزا

ضرػي ٍخَز
زيگط ،هظااّط ٍ

خلَُّاي اٍ ّستٌس ٍ بِ هالن هَخَزيت اٍ ٍ باِ تؼبياطي باِ حيثيات تميياسي
ٍخَز اٍ هَخَزًس.
ًعز هحمماى ثابت ضسُ است وِ زض ٍخَز ،خع ذسا چپعي ًيست ٍ ٍخاَز هاا
ّن بِ اٍست ٍ ّط وس ٍخَزش بِ غيط اٍ باضس ،زض حىان ػاسم اسات( .بب تبا:

 )279/1اٍ ذيط هحؽ است ٍ زض زل اؾافا

اضطالي حؿاَض ٍخاَزي زاضز؛ باا

تَخِ بِ ايي اهط ّوِ هَخَزا  ،ضطافت ،قْاض  ،ذيطيات ٍ ػلاَ شاتاي زاضًاس؛
ذبيث ٍ ضط زض ًظام ّستي ضاُ ًساضًس؛ فوي حيث َّ ا ْاي ولاِ قياب»:1380( .
)221

بط اساس ًظام احسي ًيع ضط اظ سطاسط ّستي ًفي هيضَز؛ چَى ػا ن هلاه،
خلَُ ػا ن هلىَ

ٍ ثى خلَُ ػا ن خبطٍ

ٍ ثى ّن خلَُ ػا ن غياب راساوا ٍ

غفا ن است؛ ّط پسيسُاي ًيع هظْط اسوي اظ اسواي حسٌاي اٍست .ابايػطباي
هيگَيس :ذساًٍس توام حسي ٍ خوال ضا زض ػا ن خوغ وطزُ اسات؛ پاس ظيبااتط،
بسيغتط ٍ ًيىَتط اظ ايي ػا ن اهىاى تحمك ًساضز .اگط ثفطيٌص تا بيًْايت ّن ازاهِ
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يابس ،هاًٌس ثًچِ ايداز وطزُ است ،حسي ٍ خوال االّي ضاه ثى ًياع هايضاَز.
ايطاى بِ غطاحت هيگَيٌس :ػا ن تواهاً زض ًْايت خواال اسات ٍ هكلمااً لابح ٍ
ظضتي اظ ػا ن هٌتفي است« :فا ؼا ن ولِ في غاٗٔ ا دوال ها فيِ ضايء هاي ا مابح»
(ب تا449/3 :؛  )542/2اٍ زض خاي زيگط ّن هيگَيس :بسيغتط اظ اياي ػاا ن اهىااى
ًساضز؛ ظيطا ايي ػا ن بط غَض

ضحواى ثفطيسُ ضسُ اسات« :فلايس فاي اكهىااى

أبسع هي ّصا ا ؼا ن ألًِ ػلى غاَضٓ ا اطحوي» )172 :1380( .ليػاطي زض تَؾايح
سري اٍ هيگَيس اگط َّيت حك ّواى َّيت ػا ن است ٍ تواام اهاَض زض ًظاام
ّستي بِ اٍ بطهيگطزز؛ پس بسيغتط ٍ ًيىَتط اظ ايي ػا ن اهىاى ًساضز؛ ظياطا اياي
ػا ن بط غَض

ضحواى ثفطيسُ ضسُ است)1002 :1375( .

اگطچِ ابيػطبي اظ حيث ٍحس
وطزُ ،بِ حال تؼيٌا

ضرػي ٍخَز ،تفاؾ ٍ تماب ٍخَُ ضا ًفي

تفاؾ رتطىيهن ٍ تماب ٍخَُ ضا پصيطفتِ اسات:1380( .

 )76بطاساس تفاؾ ٍ تماب ٍخَُ اظ حيث تؼيٌا ً ،مع ٍ واستي ٍخاَزي ضا
زض هطاتب ًعٍ ي ٍخَز پصيطفتِ است؛ اها زض هسه ِ ضط بِ هؼٌاي هتساٍل ثى هيااى
ضطٍض قبيؼي ٍ اضازي فطق گصاضتِ اسات؛ ضاطٍض قبيؼاي ضا زض ًظاام ّساتي باِ
حسب ازضان فاػ ضٌاسا ،ضط تلمي وطزُ است؛ لًَاَي ،بْتاطيي هفساط زياسگاُ
ابي ػطبي ،هؼتمس است اهَضي وِ حسي ٍ ظيبايي ثًْا اظ زيس هحدَباى پٌْاى است
ٍ ثًْا ضا ػيب ٍ ًمع هيپٌساضًس ،ثًگاُ وِ حمايك اظ اغا ٍ ضيطاِ باطاي ثًااى
ثضىاض گطزز ٍ ًسبت ثًْا با حك ضٍضي ضَز ،ووال ضا زض ثًْاا ذَاٌّاس يافات ٍ
ثًْا ضا ػطغِ تدلي خوال ٍ خالل حك ذَاٌّس زيس؛ يؼٌاي ثًچاِ ضا هحدَبااى،
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ػيب ٍ ًمع هيپٌساضًس ،خلَُ خالل ٍي ذَاٌّس زيس .خالل ٍ خوال ّاط زٍ اظ
اسواي ووا ي ّستٌس ٍ حك ّط زٍ ضا با ّن زاضز .بط ايي اساس ،غطفاً وساًي واِ
اظ هٌظط تؼيٌا

زض همايسِ با يىسيگط ًگاُ هيوٌس ،ضط ضا هيفْوٌس.

اها زض هبحث ضطٍض اضازي اظ بطذي اظ هباًي هحيا سيي ٍ بطذي تؼبياطا
ايي هكلب لاب استفازُ است وِ هرا فت با ضطيؼت ضا با صا

ٍي

ضط هيزاًاس؛ ظياطا

ايطاى زض يهخا هالن اغلي ذيط ٍ ضط ضا ضطيؼت زاًستِ ،هيگَيس :ذياط ٍ ضاط
خع اظ ضاُ ضطيؼت ضٌاذتِ ًويضَز( i.هما )462/4 ::زض خاي زيگط ضط ضا هٌحػاط
زض گٌاُ زاًستِ است( .ب تا )18/4 :زض هَضز زيگط ضط ضا بِ ػٌَاى احَال زًيا ٍ ذيط
ضا بِ ػٌَاى احَال ثذط

ًفي وطزُّ ،ط زٍ ضا اظ احَال ثزهياى ٍ افؼال ثًاى تلماي

وطزُ است( .هما )210/2 ::اٍ زض هَاضز هتؼسز ،حساي ٍ لابح شاتاي ضا پصيطفتاِ ٍ
َّيت اغلي گعاضُّاي اًطائي زيي ضا اذباضي زاًستِ است ،اٍ حسي ٍ لبح شاتي
زيسگاُ فيلسَفاى ضا زض برص ضطٍض اضازي با چا ص خسي ضٍبطٍ هايوٌاس( .همبا::
 45ا )299

اظ هٌظط ػطفا ًمع ٍ واستي ٍخَزي ٍ ضطٍضي ضا واِ هايپصيطًاس ،باِ غلباِ
خْا

اهىاًي زض هطاتب ًعٍ ي ٍخَز بط هيگطزًس( .هما389 ::؛ قويو191 :1375 ،؛

همو  )238 :1371غلبِ خْا

اهىاًي ،تابغ استؼسازا

خعئي تؼيٌا

ٍ استؼسازا

خعئي ثًْا تابغ استؼساز ولي اػياى ثابتِ ثًْا ّستٌس ٍ اػياى ثابتِ ٍ استؼسازا

ثًْا

بِ ًاهدؼَ يت اسواي االّي ًاهدؼَل ّستٌس .تفػي بيطتط ايي هكلب زساتوان

 .iال تؼشف الخ٘ش ٍ الشش إال تدؼشٗف الششع.
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وتيجٍ

تلمي اضاػطُ اظ ضطٍض ،تلمي ًيست اًگاضاًِ بَز .ثًاى ضاطٍض ،اػان اظ قبيؼاي ٍ
اضازي ،ضا بِ سلب بسيف تحػايلي اظ ًظاام ّساتي ،هٌتفاي باِ اًتفااي هَؾاَع
زاًستٌس؛ بط ايي اساس ،تماب هياى ذيط ٍ ضط ،تماب ايدا
ثًاى اغ ػَؼ ،اًتػا

ٍ هػلحت ضا اظ با

ػاز

ٍ سلب ذَاّاس باَز.

االّي پصيطفتٌس.

ًگاااُ هتىلواااى هؼتع ااي ٍ ضاايؼي پاايص اظ ذَاخااًِػاايط بااِ ضااطٍضً ،گاااُ
ٍخَزاًگاضاًِ است .زستون ٍخَز برطي اظ ضطٍض ضا اهط بسيْي زاًستِاًس .ثًااى
اظ ضاُ اغ ػَؼ ،اًتػا

ٍ هػلحت بِ هؼؿ ضطٍض پاساد زازُاًاس؛ باط اياي

اساس ،تماب هياى ذيط ٍ ضط ،تماب تؿاز ذَاّس بَز؛ اها پس اظ ذَاخاِ زياسگاُ
فلسفي زض والم ضاُ پيسا وطزُ است.
زض حَظُ فلسفِ تلمي غا ب ،ضٍيىطز ًيساتي اًگاضاًاِ اسات .فااضابي پايص اظ
ابيسيٌا ذيط ٍ ضط ضا بِ اضازي ٍ تىَيٌي ٍ هكلك ٍ هميس تمسين واطزُ اساتٍ .ي
زض برص تىَيٌي ثى هؼتمس است ضطٍض ٍخَز ًاساضز ٍ ضاطٍض زض ًظاام تىاَيي
ًيستٌس؛ ًِ ايٌىِ ضطٍض ًيستي باضٌس .ايي زٍ گعاضُ ّواىگًَِ وِ بِ حال هٌكماي
هتفاٍ

ّستٌس ،هفاز ثًْا ًيع فطق زاضز .گعاضُ ًرست ،ساا بِ هحػالِ هٌتفاي باِ

اًتفاي هَؾَع است؛ بط ايي هبٌا ،تماب زض براص تىاَيٌي ثى ،تمابا ايداا

ٍ

سلب ذَاّس بَز ٍ ضط بِ هفاز يس تاهِ اظ سطاسط ّستي ًفي هايگاطزز .گاعاضُ
زٍم ،ايدا

ػسٍ ي است ،هفاز ثى ،ايي است وِ ضط اظ تباض ًيستي است ٍ ّوطاُ

ٍخَزّاي هميس ّست ٍ بِ تؼبيطي بِ خاي اهاط ٍخاَزي ًطساتِ اسات؛ اهاا زض
برص ضطٍض اضازي اظ هٌظط فاضابي ،تماب هياى ذيط ٍ ضط ،تماب تؿاز ذَاّس بَز.
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83
ا ًسبي ٍ اًسن اسات ٍ باا ؼطؼ

هَضز لؿاي االّي ٍالغ گطزيسُاًس؛ ًِ با صا  ،تمابلطاى تماب ػسم ٍ هلىِ اسات.
زيسگاُ ًْايي غسضا وته ْيي ّواى زيسگاُ ػطفاست واِ اياي ًَضاتِ باِ غاَض
اخوال بِ زيسگاُ ػطفا پطزاذت .بياى تفػيلي ثى زستوان ًيااظ باِ ياه تحمياك
هستم زاضز.
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مىابع
 اتيسٌ٘ا ،حس٘يتي عثذاهلل ،6731 ،ط  ،6امشفدء (االمْ٘د ) ،تحم٘ك حسي حسنيزادُ آهلنٖ،لن :هركس اًتطارات دفتر تثل٘غات اسالهٖ.
 _________  ّ 6731 ،ن ش ،ط  ،6االيدسا ٍ امقٌبْ٘د  ،لنً :طر الثالغِ. _________  6731 ،ش ،ط  ،4امقؼل٘قد  ،لن :هركس اًتطارات دفتر تثل٘غات اسالهٖ.اتي عرتٖ ،هحوذ تي علٖ ،6731 ،چ  ،4فظَص امحكن ،تْراى( :السّرا (س).
 _________  ،تًٖا ،تٖتا ،امفقَحد اموكِ٘ (  4جلذٕ) ،ت٘رٍت :دارصادر. اتي ًَتخت ،اتَاسحاق اتراّ٘ن ّ 6467 ،ن ق ،ط  ،6ام٘دقَ (فٖ ػلن امكهالم) ،تحم٘ك علنٖاكثر ض٘ائٖ ،لن :هكتثِ آٗٔ اهلل العظوٖ الورعطٖ الٌجفٖ.
 االضعرٕ ،اتَالحسي ،ّ 6446 ،ط  ،6املوغ ،تصح٘ح هحوذاه٘ي الضٌإٍ ،ت٘رٍت :دارالكتنةالعلوِ٘.
 الثالالًٖ هحوذ 6117 ،ّ 6464 ،م ،ط  ،4توْ٘ذ االٍائ ٍ تلخ٘ض امذالئ  ،تحم٘نك الطن٘عوادالذٗي ٍ احوذ ح٘ذر ،تٖجا ،هؤسسٔ الكتاب الثماف٘ٔ.
 _________  6441 ،ق ،االًظدف ،تحم٘ك عوادالذٗي ٍ احوذح٘ذر ،ت٘رٍت :عالن الكتاب. الثحراًٖ ،علٖ تي ه٘ثن ،تٖتا ،قَاػذ اموشام ،تحم٘ك الس٘ذ احوذ الحسٌٖ٘ ،لن :هكتثِ آٗنٔ اهللالعظوٖ الورعطٖ الٌحفٖ العاهٔ.
 تْوٌ٘ار ،6731 ،چ  ،4امقحظ٘  ،تْراى :اًتطارات داًطگاُ تْراى. التفتازاًٖ ،هسعَدتي عور 6131 ،ّ 6411 ،م ،ط  ،6يشح جدهغ اموقدطذ ،التحم٘ك ٍ التعل٘نكهع همذهٔ الذكتر عثذالرحوي عو٘رٓ ،تٖجا ،تًٖا.
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 الجرجاًٖ ،الس٘ذ الطرٗف ،ّ 6741 ،ط  ،6يشح اموَاقف ،هصر :هطثعٔ السعادٓ. _________  ،تٖتا ،امقؼشٗفد  ،التحم٘ك ٍ التعل٘ك الذكتَر عثذالرحوي عو٘رٓ ،ت٘رٍت :تًٖا. الطَسٖ ،خَاجًِص٘رالذٗي ّ 6413 ،ق ،ط  ،6تجشٗذ االػققدد ،التحم٘ك هحوذجَاد الحسٌٖ٘الجاللٖ ،تٖجا ،هركس الٌطر هكتة االعالم االسالم.
 الرازٕ ،فخرالذٗي هحوذ ،تٖتا ،ظ  ،6هحظه افكهدس اموققهذه٘ي ٍ اموقهدخشٗي ،...تمنذٗن ٍتعل٘ك د .سو٘ع دغ٘ن ،ت٘رٍت :دارالفكر اللثٌاًٖ.
 _________  ،ّ 6413 ،ط  ،6اموطدمب امؼدم٘ٔ هي امؼلن االمْٖ ،التحم٘ك الذكتر احوذ حجازٕالسفا ،ت٘رٍت :دارالكتة العرتٖ.
 _________  6441 ،ق ،هفدت٘ح امغ٘ب ،ت٘رٍت :داراح٘اء التراث العرتٖ. الرازٕ الحوصٖ ،هحوَد ،6464 ،ط  ،6امٌقز هي امققل٘ذ ،التحم٘ك هَسسٔ الٌطنر االسنالهٖ،لن :هؤسسٔ الٌطر االسالهٖ.
 الرازٕ ،لطةالذٗي 6731 ،ش ،ط  ،6يشح ايدسا  ،لن :الثالغٔ. الراغة االصفْاًٖ ،الحس٘ي ،6714 ،ط  ،4اموفشدا (فٖ غراٗة المنرآى) ،تنٖجنا ،الوكتثنٔالورتضَٗٔ.
 سثسٍارّٕ ،ادٕ ،ّ6467 ،ط  ،6يشح اموٌظَههِ ،التصح٘ح ٍ التعل٘ك حسي حسيزادُ آهلٖ،تْراىً :طر تاب.
 ضْرستاًٖ ،هحوذ تي عثذالكرٗن ،ّ6763 ،ط  ،6امول ٍ امٌح  ،هصر :تًٖا. الطافعٖ ،هحوذ تي ادرٗس ،تٖتا ،امكَكب االصّش (يشح امفقِ االكبش) ،التحم٘ك الط٘ هحونذٗاس٘ي عثذاهلل ،تغذاد :هكتثٔ الفكر العرتٖ.
 سْرٍردٕ ،ضْاب الذٗي ،6731 ،چ  ،4هجوَػِ هظٌفد  ،تصح٘ح س٘ذ حس٘ي ًصر ،تْنراى:پژٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ.
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 ض٘رازٕ ،لطةالذٗي ،6731 ،يشح حكوت ايشاا ،تْراى :هؤسسٔ هطالعات اسالهٖ داًطنگاُتْراى ،داًطگاُ هك گ٘ل.
 _________  ،6737 ،چ  ،4هجوَػههِ هظههٌفد  ،تصننح٘ح ٍ همذهننٌِّ ،ننرٕ كننرتي ،تْننراى:پژٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ.
 صذرالذٗي ض٘رازٕ ،هحوذ تي اتراّ٘ن ،ّ 6461 ،ط  ،6هفدت٘ج امغ٘ب ،التعل٘نك الونَلٖ علنٖالٌَرٕ ،ت٘رٍت :هؤسسٔ التارٗ العرتٖ.
 _________  ،ّ6461 ،ط  ،4اسفدس ،ت٘رٍت :داراح٘اء التراث العرتٖ. _________  ،6734 ،امشَاّذ امشبَب٘ٔ ،تعل٘نك سن٘ذ جنالل النذٗي آضنت٘اًٖ ،لنن :هؤسسنِهطثَعات دٌٖٗ.
 _________  ،6714 ،هبذ ٍ هؼدد ،تمذٗن س٘ذ حس٘ي ًصر ،اًجوي فلسفِ اٗراى. الطَسًٖ ،ص٘رالذٗي ّ6731 ،ن ش ،ط  ،6يشح االيدسا  ،لنً :طر الثالغِ. طثاطثائٖ ،هحوذ حس٘ي 6714 ،شًْ ،دٗٔ امحكؤ ،تصح٘ح ٍ تذل٘ك استاد غالهرضا ف٘اضٖ،لن :هؤسسٔ الٌطر االسالهٖ.
 لًََٕ ،صذرالذٗي هحوذ تي اسحك ّ 6736 ،ش ،چ  ،6فكَك ،تصح٘ح هحونذ خَاجنَٕ،تْراى :اًتطارات هَلٖ.
 _________  ّ 6731 ،ش ،چ  ،6امٌفحد اإلمْ٘ٔ ،تصح٘ح هحوذ خَاجَٕ ،تْراى :اًتطاراتهَلٖ.
 _________  6714 ،ش ،چ  ،6سسدمٔ امٌظَص ،التصح٘ح س٘ذ جاللالذٗي آضنت٘اًٖ ،تْنراى:ًطر داًطگاّٖ.
 ل٘صرٕ ،داٍد ّ 6731 ،ش ،چ  ،6يشح فظَص امحكن ،كَضص ،س٘ذ جالل الذٗي آضت٘اًٖ،تٖجا ،ضركت اًتطارات علوٖ ٍ فرٌّگٖ چاج.
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 _________  6714 ،شًْ ،دٗٔ امحكؤ ،لن :هؤسسٔ الٌطر االسالهٖ. _________  ،ّ 6717 ،ط  ،4امو٘ضاى ،لن :هؤسسِٕ هطثَعاتٖ اسواع٘ل٘اى. حلٖ ،حسي ،ّ 6461 ،ط  ،4كشف اموشاد (فٖ ضرح تجرٗذ االعتماد) ،تحم٘ك ٍ تعل٘ك حسيحسيزادُ آهلٖ ،لن :هؤسسٔ الٌطراالسالهٖ.
 _________  ّ 6717 ،ش ،ط  ،4اًَاس امولكَ (فٖ ضرح ال٘الَت) ،تحم٘نك هحونذ ًجونٖالسًجاًٖ ،لن :ت٘ذار.
 علن الْذٕ ،الورتضٖ ،ّ 6411 ،سسدئ (اًمار الثطر هي الجثر ٍ المذر) ،التمذٗن السن٘ذ اجونذالحسٌٖ٘ ،لن :دارالمرآى الكرٗن.
 _________  6117 ،ّ 6464 ،م ،ط  ،4امفظَل اموخقدسُ ههي امؼ٘هَى ٍ اموحدسهي (سلسنلٔهَلفات الط٘ الوف٘ذ رُ) ،ت٘رٍت :دارالوف٘ذ لجواعٔ الٌطر ٍ التَزٗع.
 هصثاح ٗسدٕ ،هحوذ تمٖ ّ 6411 ،ق ،تؼل٘قٔ ػلٖ ًْدٗٔ امحكؤ ،لن :هؤسسِ در راُ حك. _________  6711 ،ش ،چ  ،6آهَزش فلسفِ ،تْراى :سازهاى تثل٘غات. الغٌ٘وٖ ٍ الحٌفٖ ،عثذالغٌٖ ،ط  6136 ،4م ،يهشح امؼق٘هذٓ امطحدٍٗهٔ ،التحم٘نك ٍ التعل٘نكهحوذ ،هط٘ع الحافظ ٍ  ،...ت٘رٍت :دارالفكر الوعاصر.
 فاراتٖ ،اتًَصر ،ط  6413 ،6الف ،امقؼل٘قد  ،التحم٘ك ٍ التعل٘ك ،النذكتَر جعفنر آل ٗاسن٘ي،ت٘رٍت دارالوٌاّل.
 _________  ،ّ 6413 ،ط  ،6فظَل هٌقضػِ ،التحم٘ك ٍ التمذٗن ٍ التعل٘ك ،النذكتَر جعفنر آلٗاس٘ي ،ت٘رٍت :دارالوٌاّل.
 _________  ،6111 ،ط  ،6كقدب امس٘دسٔ اموذٌٗٔ ،التمذٗن الذكتَر علٖتَهلحن ،تٖجا ،دار ٍهكتثٔ الْالل.
 ،ّ 6411 ، _________ -ط  ،4فظَص امحكن ،التحم٘ك الط٘ هحوذ حسني آل ٗاسن٘ي ،لنن:
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اًتطارات ت٘ذار.
 الفاضل السَ٘رٕ ،اموقذاد ،ّ 6461 ،ظ  ،431ارضناد الطنالث٘ي (النٖ ًْنم الوسترضنذٗي)،التحم٘ك الس٘ذ هْذٕ الرجاٖٗ ،لن :هكتثٔ آٗٔ اهلل الورعطٖ.
 _________  ّ 6466 ،ق ،امزخ٘شُ ،التحم٘ك ،الس٘ذ احوذ الحسٌٖ٘ ،لن :هَسسٔ الٌطر االسالمالتاتعٔ لجواهعٔ الوذرس٘ي.
 فلَط٘ي ّ 6711 ،ش ،چ  ،6دٍسُ ثدس «تدسَػد » ترجونِ هحونذ حسني لطفنٖ ،تْنراى:خَارزهٖ.
 ف٘اضٖ ،غالهرضا ،6737 ،چ  ،4تؼل٘قٔ ػلٖ ًْدٗٔ امحكوهٔ ،لنن :هركنس اًتطنارات هؤسسنِآهَزضٖ ٍ پژٍّطٖ اهام خوٌٖ٘(رُ).
 ً٘طاتَرٕ ،لاضٖ عثذالجثار ،6461 ،اموغٌٖ فٖ ابَاب امقَح٘هذ ٍ امؼهذل ،التحم٘نك ،دكتنَراتَالعالء ،عف٘فٖ ،اضراف ،دكتَر طِ حس٘ي ،تٖجا.
 _________  ،تٖتا ،اموخقظش فٖ اطَل امذٗي (رسائل فٖ العنذل ٍ التَح٘نذ لالئونِ االعنالمٗحٖ٘ الْادٕ الطرٗف الورتضٖ الماسن الرسٖ الماضٖ عثذالجثار اتنٖ رضن٘ذ الٌ٘طناتَرٕ) ،التمنذٗن
س٘ف الذٗي الكاتة ،ت٘رٍت :هٌطَرات دار هكتثٔ الح٘آ.
 لوٖ ،لاضٖ سع٘ذ ،6737 ،يشح تَح٘ذ طذٍا ،تصح٘ح ٍ تعل٘نك ًجفملنٖ حث٘ثنٖ ،تْنراى:ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ.
 هطْرٕ ،هرتضٖ ،6734 ،هجوَػِ ثدس ( ،)1تْراى :اًتطارات صذرا. _________  ،6733 ،هجوَػِ ثدس ( ،)5تْراى :اًتطارات صذرا. الوظفر ،الط٘ هحوذ حسي ،6447 ،دالئ امظذا ،لن. -ه٘رداهاد ،هحوذ ،6734 ،امقبسد  ،تْراى :اًتطارات داًطگاُ تْراى.

