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 فصلنامه آيين حكمت

  2، شماره مسلسل 8811سال اول، زمستان 

 

 

 سير تطًّر تبييه فلسفي يحي از فارابي تا مالصذرا

 
 62/01/88تاريخ تأييد:   8/8/88تاريخ دريافت:  

 زهرا يوسفي روشناوند

 
ّاي ديٌي است از سوَي السسو ِ ّونوَى     تريي آهَزُ ٍحي كِ يكي از هْن

تَجِ قرار گرالتِ است. در اللس ِ اسسهي، الرشتِ ٍحوي،  ديگر اًذيشوٌذاى هَرد 
هخسى ػلَم ٍ ه يض آًْا ٍ گيرًذُ ٍحي ًيس قَُ ػاقلوِ ًثوي اسوت كوِ ٍي توِ      

تَاًوذ توِ ػ ول     رسذ كِ هوي  اي هي ػلت استؼذاد راتي ٍ تكاهل ٍجَدي تِ هرتثِ
 الؼال هتصل گردد ٍ هؼارف را از ٍي درياالت ًوايذ.

ًسد السسو ِ اسوسهي، ًحوَُ ر يوت الرشوتِ       تريي هثحث در زهيٌِ ٍحي هْن
ٍحي است. در ًظام هشائي، ػ ول الؼوال ّوواى الرشوتِ ٍحوي ٍ ر يوت اٍ ًيوس        

هحاكات هتخيلِ ًثي از ح ي ت ٍجَد ٍي تَد؛ ٍلي در هكتة اشراقي ٍ حكوت 
ِ  »هتؼاليِ تا كشف ػالن هثال هٌ صل يا تِ تؼثير شوي  اشورا     تثيويي  « هثول هؼلق و

توريي   طف خَد رسيذ. در ايي هكتة، الرشتِ ٍحي ػظوين ػ  اللس ي ٍحي تِ ً طِ

اًَار قاّرُ ػرضيِ ٍ رب الٌَع آدهي تَد كِ ً س پاك ًثي پس از رالغ شَاغل ٍ 
حجة ترزخي ٍ جسواًي تا اتصال تِ الرشتِ ٍحوي، هؼوارف را از ٍي درياالوت    

كٌذ. ح ي ت الرشتِ ٍحي داراي هظاّري در ػالن هثال است كِ توا هْوَر در    هي
شوَد. الرشوتِ ٍحوي از     ّر، اهكاى ر يت آى تراي ً س ًثي حاصول هوي  ايي هظا

                                                 
 ارشذ اللس ِ ٍ كسم داًشگاُ تاقرالؼلَم كارشٌاسي 
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ًوايوذ ٍ در هظْوري از هظواّر ػوالن هثوال       ح ي ت ػ لي ٍ ًَري خَد تٌسل هي
 شَد تا ًثي تِ ر يت آى ًائل آيذ. گر هي جلَُ

 

 يمل فًال، يمل، ٍحي، ًثي، ذيال هٌفػل. های کلیدی: واژه

 
 در مبحث يحي وظري به تفايت وگرش متكلميه ي فالسفه

ّااي   ّاي زيٌي هاست، پژٍّص تطيي آهَظُ زضتاضُ هسألِ ٍحي وِ يىي اظ هْن

ّاا   فطاٍاى ٍ غس الثتِ تسياض هتفاٍتي اًزام ضسُ است. هحَض ٍ ّستِ ايي پژٍّص

 زّس. ضا پطسص اظ ًحَُ اضتثاـ تيي ذسا ٍ ًثي تطىيل هي

اًاس ٍ تاا    زاذتِهتىلواى زض ٌّگام هَارِْ تا ايي پطسص تِ يه قطف سإال پط

اًاس   تطضسي غفت تىلّن شيل غفات االّي، زض رْت پاسد تِ ايي پطسص وَضيسُ

ٍ زض پاسد تِ ايي ساإال، ًهطياات تساياض    « وٌس؟ ذسا چگًَِ تا ًثي تىلّن هي»وِ 

اًس. اظ ًهطيِ هًتعلِ وِ والم ذسا ضا چاَى واالم تطاط، زاضاي     هتفاٍتي هكطح وطزُ

فطاى تط سط هحلي است واِ اياي واالم زض آى ٍالاى     اًس ٍ تٌْا اذتال الفال زاًستِ

 ضَز تا ًهطيِ والم ًفسي فرط ضاظي ٍ... . هي

گاَيي تاِ قاطف زيگاط       اها فالسفِ زض تثييي فلسفي ٍحي تيطتط زضغسز پاسد

 اًس. لؿيِ تطآهسًس ٍ ويفيت زضيافت ٍ تلمي ًثي اظ ٍحي ضا هَضز هسالِ  لطاض زازُ

ّوَاضُ هَضز تَرِ فالسفِ تاَزُ اسات، تاا    غفلت هتىلواى اظ چٌيي تحخي وِ 

تَرِ تِ تاضيرچِ قطح ايي تحج زض ًعز فالسفِ ٍ ّوچٌيي تأحيط قطح يه هسألِ 

آٍض است. سطّ ايي  ّاي فلسفِ ٍ والم تط زيگطي، اهطي تًزة زض ّط يه اظ حَظُ

 هسألِ ضا تايس تيص اظ ّط چيع زض تفاٍت هاَّي يلن والم ٍ فلسفِ زاًست.

ي يوستاً ًانط تِ وطف حميمت اضيا ٍ تحليل هاّيت آًْاسات ٍ  ضٍيىطز فلسف
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 حسّ شاتِ همػَز هتىلّن ًيست. ايي زليماً ّواى اهطي است وِ في
 

 تاريخچه بحث يحي در فلسفه اسالمي

ًحَ ضٍضوٌس ٍ هثتٌي تط اغَل فلسفي اظ ٍحاي ٍ ًثاَت   اٍليي فيلسَفي وِ تِ

يطِ فاضاتي زض تاضيد فلسافِ  سري گفت، حىين اتًَػط فاضاتي است. ضٍش ٍ اًس

سايٌا، ساْطٍضزي ٍ غاسضا تاِ اٍد      اسالهي تا تفىاط فالسافِ تعضگاي چاَى اتاي     

 ضىَفايي ذَز ضسيس.

لثل اظ قطح ًهطيِ فاضاتي الظم است گعاضش هرتػطي اظ ٍؾًيت ايي هثاحج 

زض آى ظهاى اضائِ ضَز تاا تاا آضاىاض ضاسى فؿااي فىاطي آى زٍضاى، اّويات ٍ        

يع ًواياى گطزز. زض زٍضُ حيات فىطي فااضاتي ااٍاذاط لاطى    ؾطٍضت واض فاضاتي ً

سَم ٍ اٍايل لاطى چْااضمد زض احاط آهياعش هسالواًاى تاا تيگاًگااى ٍ هًاًاست         

تسذَاّاى، ضه ٍ تطزيسّاي فطاٍاًي زضتاضُ ايتمازات هصّثي ٍاضز فؿاي راهًاِ  

ى گطفت، ٍحي تَز. اظ هياا  ضسُ تَز ٍ يىي اظ هَؾَياتي وِ هَضز ذسضِ لطاض هي

ّاي هًاغطِ فاضاتي وِ ٍحي ٍ ًثَّت ضا تِ ًمس وطيس ٍ ضثْاتي ضا زض آى  ضرػيت

 (68: 1361)بيومي مدكور، ضاًٍسي اضاضُ وطز.  تَاى تِ اتي ظهاى هكطح وطزًس، هي

ّاي سلثي ٍ رسلي زض ضزّ ضاثْات اوتفاا    فاضاتي زض چٌيي فؿايي تٌْا تِ پاسد

 تا اهىاى فلسفي ٍحي ضا تثييي وٌس. ًىطز؛ تلىِ زض رستزَي هثاًي فلسفي تط آهس
 

 شىاسي يحي در فلسفه اسالمي مباوي هستي

الَراَز  تمسين ّستي زض ًعز فالسفِ تاِ زٍ حاَظُ ٍاراة الَراَز ٍ هوىاي     

غَضت گطفتِ است ٍ اغل يليّات ٍ لاَاظم آى، ضاتكاِ اياي زٍ حاَظُ ضا ضاىل       

 زّس. هي
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اهي قاَلي اسات. يمال    ًهام غسٍض وخيط اظ ٍاحس تا تىيِ تط لايسُ الَاحس، ًه

   ِ ّااي   حيخيات   اٍل، غازض ًرستيي است وِ اٍ ٍ هَرَزات هاازًٍص تاا هالحها

ّاي زٍگاًِ ٍ اظ هٌهاط ساايط فالسافِ،     هتفاٍتي وِ زاضًس ااظ هٌهط فاضاتي، حيخيت

تاضٌس. ًهام يمَل قَلي تاا   گاًِد سثة پيسايص وخطت اظ ٍاحس هي ّاي سِ حيخيت

ٍز ٍ يالٍُ تط تثييي هسألِ آفطيٌص، زض تَؾاي   ض يمل زّن يا يمل فًال پيص هي

؛ ابه 106ـ   103: 1379)فارابي، افاؾِ ٍ ًعٍل ٍحي ًيع فالسفِ ضا ياضي وطزُ است. 

 (.191ـ188: 1354؛ صدرالديه شيزاسي، 2/138: 1372؛ سهزوردي، 86ـ  78: 1363سينا، 

ت؛ چطا يمل زّن يا يمل فًال زض ًهام ّستي اظ اّويت فطاٍاًي تطذَضزاض اس

وِ ايي هَرَز هزطّز، حلمِ اضتثاـ يالن هازٍى تا يالن هافَق اسات. يمال فًاال    

يالٍُ تط ايٌىِ هٌطأ افاؾِ فله هازٍى لوط است، هحل ذطٍد لَُ آى تِ فًليات  

تاضس؛ اظ ايي گصضتِ، هرعى ٍ هًسى يلَم يملي ًيع ّويي يمل است. ًهام  ًيع هي

هازُ ًيسات؛ تلىاِ هااٍضاي اياي ياالن      ّستي زض فلسفِ اسالهي، هحسٍز تِ يالن 

آى   هحسَس ٍهازي، يالوي هزطز ٍ فًال ٍرَز زاضز وِ ايي ياالن هاازي ظائياسُ   

است. فالسفِ اسالهي پس اظ سْطٍضزي يالٍُ تط هطاتة هًماَل ٍ هحساَس زض   

ًيع  لائلٌس. پصيطش ياالن هخاال ٍ   « يالن هخال»اي زيگط تِ ًام  ًهام ّستي، تِ هطتثِ

رَزات يالن حس زض هطتثِ يالن هخاال، غاَضتي هخاالي زاضًاس، زض     ايٌىِ ّوِ هَ

 ًهطيِ ًثَت سْطٍضزي ٍ غسضا زاضاي اّويت فطاٍاًي است.
 

 شىاسي يحي در فلسفه اسالمي مباوي اوسان
 . تركيب اوسان از وفس ي بذن1

زض ًهام فلسفِ اساالهي، اًسااى هَراَزي اسات واِ اظ زٍ تًاس رساواًي ٍ        

اظ آًزا وِ تًاس رساواًي اٍ هحساَس اسات، ّاي        ضٍحاًي تطىيل ضسُ است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2، شماره مسلسل 8311 زمستاناول،سال 

 

 

 

 

 

149 

ًياظي تِ احثات ًساضز؛ ٍلي تًس ضٍحاًي آى هزطز است ٍ تزطزش اظ قطيك الاهاِ  

؛ 303ـ   287ب:  1375؛ ابـه سـينا،   71ـ   68ب:  1405)فـارابي،  ضَز.  تطّاى احثات هي

 (.474و  471، 6/470: 1990؛ صدرالديه شيزاسي، 31ـ  3/26سهزوردي، همان: 

 
 . قًاي وفس2

ًفس اظ ازًا تِ ايال تط سِ ًَو است: ًثاتي، حيَاًي ٍ اًساًي. ًفاس حياَاًي،   

ّوِ وواالت ًفس ًثاتي ٍ ًيع ًفس اًساًي توام ووااالت ًفاس حياَاًي ضا زاضز؛    

يالٍُ تط ايٌىِ زاضاي لَايي است وِ زض ًفس حيَاًي ٍ ًثاتي ًيست. لَاي ًفاس  

اًس: هحطوِ واِ   هَلسُ. لَاي ًفس حيَاًي زٍ زستًِثاتي يثاضتٌس اظ غاشيِ، ًاهيِ ٍ 

ذَز ضاهل تايخِ ٍ فايلِ است ٍ هسضوِ وِ تستِ تِ ايٌىِ هسضن اظ ذاضد تاضس يا 

ضَز. حَاس نااّطي ّوااى حاَاس     تاقي، تِ حَاس ناّطي ٍ تاقٌي تمسين هي

 تساٍايي، تَيايي، چطايي، ضٌَايي ٍ تيٌايي ّستٌس؛ حَاس تاقٌي ًيع پٌذ  گاًِ پٌذ

ِ  لَُ تاضاس؛ ٍاّواِ    اش لاَُ ذياال هاي    اًس. حس هطتطن وِ هسضن غَض ٍ ذعاًا

هسضن هًاًي است ٍ حافهِ ذعاًِ آى؛ هتػطفِ يا هتريلِ وِ ّن هاسضن اسات ٍ   

ّن هتػطف. تٌاتطايي لَاي هسضن تاقٌي يثاضتٌس اظ: حس هطتطن، ذيال، ٍاّواِ،  

؛ 345ـ   2/331الـ::   1375؛ ابـه سـينا،   214ـ   208: 1379)فارابي،  حافهِ ٍ هتػطفِ.

 (.133ـ  8/129؛ صدرالديه شيزاسي، همان: 210ـ  2/203سهزوردي، همان: 

اي ًيع زاضز واِ اظ آًْاا تاِ     اها ًفس آزهي يالٍُ تط ايي لَا، لَاي ازضاوي ٍيژُ

 ضَز.  يمل ًهطي ٍ يمل يولي تًثيط هي

زضتااضُ  يمل ًهطي ذَز زاضاي هطاتة ٍ هطاحلي اظ ّيَالًي تا هساتفاز اسات.   

يمل ّيَالًي، توام فالسفِ اسالهي ًهطي هطتطن زاضًس ٍ هًتمسًس اًساى، زض ايي 

هطتثِ تٌْا استًساز وسة هًمَالت ضا زاضز. اظ ًهط فاضاتي، هطتثِ زٍم يمل تالفًال  
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ضًَس ٍ آًچِ اياي هًماَالت ضا اظ    اي است وِ هًمَالت زض آى حاغل هي ٍ هطتثِ

ِ  لفًل آزهي لطاض هيضساًس ٍ هًمَل تا لَُ تِ فًل هي اًاس؛   زّس، ّواى يمَل هفاضلا

سيٌا تِ تًس، هطتثِ زٍم يمل ًهطي، يمل تالولىِ ًاهيسُ ضس واِ اًسااى    ٍلي اظ اتي

ياتس. يمل تالفًل ٍ حػَل  زض ايي هطحلِ تِ هًمَالت ًرستيي ٍ تسيْي زست هي

هًلَهات اوتساتي ّن هطتثِ سَم يمل ًهطي است. زض ايي هطتثِ ضرع پاس اظ  

تَاًاس تاِ يلاَم ًهاطي ٍ      زضيافت هًمَالت ًرستيي، اظ قطيك فىط يا حسس هي

 اوتساتي زست ياتس.

هطتثِ تًسي، يمل هستفاز است وِ اظ ًهط فاضاتي ٍ غسضا زض ايي هطتثِ، اًسااى  

سيٌا هٌىاط اتحااز    گطزز؛ ٍلي اظ آًزا وِ اتي تِ يمل فًال هتػل ٍ تا ٍي هتحس هي

ضا چيعي رع ّواى هًاضف افاؾِ ضاسُ اظ ساَي    يالل ٍ هًمَل است، ايي هطتثِ

سيٌا ايتثاضي  زاًس. تٌاتطايي تفاٍت يمل تالفًل ٍ هستفاز اظ هٌهط اتي يمل فًال ًوي

است. ٍ يمل هستفاز ّواى يمل تالفًل تِ ايتثاض ٍرَز غَض افاؾاِ ضاسُ اسات.    

زاًساتٌس،   فالسفِ اسالهي ّوگي ّواى قَض وِ يمل ّيَالًي ضا لاَُ هحاؽ هاي   

 179: 1379)فارابي، آٍضًس.  هستفاز ضا فًليت هحؽ ٍ يمل هكلك تِ ضواض هي يمل

؛ صدرالديه شيزاسي، 433ـ   3/421؛ 1372؛ سهزوردي، 99ـ   97: 1363؛ ابه سينا، 182ـ 

 (.270ـ  268: 1354

اي زيگط اظ يمل تِ ًام يمل لسسي، ًفس لسساي ٍ ياا    سيٌا تِ تًس، هطتثِ اظ اتي

ُ وِ هرتع اًثياست ٍ اًثيا تا ضسيسى تِ اياي هطتثاِ تاَاى    لَُ لسسي ًيع تياى ضس

 ياتٌس. زضيافت هًاضف ٍحياًي اظ يمل فًال ضا هي
 

 كيفيت ادراك وفس

يه اظ غَض هًمَل ًيست؛ تلىِ تٌْا لاتل اسات ٍ  حسشاتِ ٍارس ّي  ًفس في



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2، شماره مسلسل 8311 زمستاناول،سال 

 

 

 

 

 

151 

تاضس. اظ آًزا وِ فالس ضيء، هًكي ضيء ًيست، هسلّواً  ايزازضاى هحتاد فايل هي

ز ًفس، يلت فايلي غَض هًمَل ًرَاّس تَز؛ تلىِ تطاي تِ فًليات ضسايسى،   ذَ

هحتاد هَرَزي است وِ ذَز تالفًل، هسضن ّوِ هًمَالت تاضس. حىواا چٌايي   

ًاهٌس. وِ رَّطي است يمالًاي ٍ يمال اًسااًي تاا      هي« يمل فًال»هَرَزي ضا 

واِ غاَض   ياتاس   ضؤيت غَض هريل ٍ الاهِ لياسات ٍحسٍز، اياي اساتًساز ضا هاي   

هًمَل اظ يمل فًال تِ اٍ افاؾِ گطزز. تٌاتطايي زض ًهام هًطفتي حىوت اساالهي،  

ازضان هًمَل تسٍى فطؼ هَرَزي يمالًي وِ هفيؽ هًمَالت تاضس، غيط هوىي 

؛ صـدرالديه شـيزاسي،   430؛ سهزوردي، همان: 88)فارابي، همان: ابه سينا، همان:  است.

 (.320و  319همان: 

طاز زض زضيافت فيؽ يمل فًال هتفاٍت است. تطذي اظ افطاز اظ اها استًساز اف 

چٌاى استًساز تااليي تطاي زضيافت ايي فيؽ تطذَضزاضًس وِ تطاي اتػال تِ يمال  

فًال ًياظ تِ ّي  تفىط ٍ استساللي ًساضًس؛ تلىِ تا ووتطيي تَرِ ٍ يا حتي تاسٍى  

وٌٌاس.   زضيافت هاي گطزًس ٍ هًاضف ضا اظ ٍي  ّي  تَرْي تِ يمل فًال هتػل هي

ًاهٌس. ضاست لاَُ حاسس،     هي« الْام»يا « حسس»ايي ًحَُ اظ اوتساب هًاضف ضا 

يىي اظ هسائلي است وِ اظ اتي سيٌا تِ تًس زض تثييي فلسافي ٍحاي هاَضز تَراِ     

: 1985؛ همـو،  117ـ   116)ر. ك: ابه سـينا، همـان:   فالسفِ اسالهي ٍالى ضسُ است. 

 (.481ـ  48: 1354؛ صدرالديه شيزاسي، 205
 

 ماهيت فلسفي يحي از فارابي تا مالصذرا
 . فارابي1

وٌس ٍ هًتمس است ّوااى   ضٌاذتي اضائِ هي فاضاتي اظ آهَظُ ٍحي، تثييٌي هًطفت

قَض وِ ًفس اًساًي تطاي زضيافت وليات تايس تِ يمل فًال هتػل ضَز تا هًاضف 
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ياا ّوااى    تِ اٍ افاؾِ ضَز، ًثي ًيع تايس رْات زضيافات هًااضف ٍحيااًي ولاي     

 لؿاياي ولي ٍحياًي تِ يمل فًال هتػل ضَز.

اظ ًهط فاضاتي، ًثي تِ تاالتطيي هطتثِ يمل ضسيسُ ٍ اظ يمل هساتفاز تطذاَضزاض   

 گَيس: است ٍ زض ايي هطتثِ تَاى اتػال ٍ اتحاز تا يمل فًال ضا زاضاست. ٍي هي
تي٘ي اٍ ٍ   ضَد ٍ ًثٖ پس اص سس٘ذى تِ هشحلِ ػمل هستفاد، تا ػمل فؼال هتحذ هٖ

ضيَد  اٗيي    إ ً٘ست؛ دس ًت٘جِ هؼاسف اص ػمل فؼال تِ اٍ افاضِ هٖ ػمل فؼال ٍاسطِ

افاضِ ّواى ٍحٖ است ٍ اص آًجاٖٗ كيِ ػميل فؼيال  يَد ف٘ايص سا اص ػلئ ا ؼليل        

االسثاب تيِ تَسيع ػميل فؼيال      تَاى گفت ٍحٖ كٌٌذُ ّواى هسثة دسٗافت كشدُ، هٖ

 د.80ا  79: 1366ااست  

ّايي است  گصضت، شوط هطاتة يمل آزهي يىي اظ تلٌستطيي گام ّواى قَض وِ

وِ زض قَل زٍضاى حيات تفىط فلسفي اسالهي تطزاضتِ ضس ٍ تواام فالسافِ ضا زض   

ضساس،   ايي هسيط ياضي وطز. اظ هٌهط فاضاتي، ٍلتي ضرع تِ هطتثِ يمل هستفاز هي

ت ضا تَاى زضيافت ٍ حػَل هًطفتي غيط اظ هًااضف هىتساة اظ قطياك احساساا    

 وٌس. ياتس ٍ زض ًتيزِ هًاضف هَرَز زض ًعز يمل فًال ضا زضيافت هي هي

ّاي ٍحي ضسُ تط اًثيا لؿاياي رعئي ٍ ضرػي  هسلّن است وِ زض هياى گعاضُ

ّايي، ضًٍسي زيگاط ضا   ًيع ٍرَز زاضز. حىين اتًَػط فاضاتي زض تثييي چٌيي گعاضُ

تِ تياى ٍرِ توايع هياى فيلسَف گيطز وِ تِ ٍسيلِ ايي تثييي ٍ تَؾي ،  زض پي هي

پطزاظز. تِ ايتماز فاضاتي، ضسيسى تِ هطتثِ يمل هستفاز تٌْا زض اذتيااض   ٍ ًثي ًيع هي

اًثيا ًيست؛ تلىِ حىوا ٍ فالسفِ ًيع تَاى ضسيسى تِ اياي هطحلاِ ضا زاضًاس ٍ زض    

 ٍاسكِ اظ يمل فًال زضيافت وٌٌس؛ ٍلي آًچِ ًتيزِ لازض ذَاٌّس تَز هًاضف ضا تي

فػل هويع ًثي اظ حىواست، تَاى زضيافت هًاضف رعئي ٍحيااًي اظ يمال فًاال    

است. اظ آًزا وِ تًطيف ٍحي ًعز فاضاتي، افاؾِ هًاضف اظ يمل فًاال تاِ يمال    
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تَاى گفت ٍي اتػال تاِ يمال فًاال ضا اظ ضاطايف ياام ًثاَت        هستفاز است، هي

ػاالص تاِ يمال    زاًستِ است ٍ ضطـ اذتػاغي آى ضا زض ووال لَُ هتريلاِ ٍ ات 

وٌس. اظ ايي ضٍ فالسفِ حميمي ًيع هَحي اليْن ّستٌس؛ ٍلي چاَى   فًال هًطفي هي

ووال لَُ هتريلِ ضا ًساضًس ٍ هتريلِ آًْا تَاى اتػال تِ يمل فًال ضا ًساضز، تاا اظ  

زست ضفتي ايي ضطـ اذتػاغي، ايطاى رعء اًثيا ًرَاٌّس تَز. ٍي زض تياى اياي  

 گَيس: ٍرِ توايع هي
ضَد، حكي٘ن،   ِ ٍاسطِ فَ٘ضاتٖ كِ اص ػمل فؼال تِ ػمل هٌفؼل اٍ افاضِ هٖپس ت

ف٘لسَف،  شدهٌذ ٍ هتؼمل كاهل است ٍ تِ ٍاسطِ فَ٘ضاتٖ كِ اص ػمل فؼال تيِ ليَُ   

ضَد، ًثٖ ٍ هٌَزس است اص آٌٗذُ ٍ هخثش اسيت اص ٍلياٗغ ٍ اهيَس     اش افاضِ هٖ هتخ٘لِ

 د.220ا  219: 1379ا جضئٖ هَجَد دس حال 

اتطايي زض هىتة فاضاتي، ًثي وسي است وِ يالٍُ تط ضضس يملي ٍ ٍغَل تِ تٌ

هطحلِ يمل هستفاز ٍ اتػال تِ يمل فًال ٍ ًيع زضيافت هًااضف ولاي اظ ٍي تاِ    

اش، لسضت اتػال تِ يمل فًال ضا زاضز ٍ زض ايي اتػاال،   ٍاسكِ ووال لَُ هتريلِ

تَاًاس اظ ٍلاايى    ي ضٍ هاي وٌاس ٍ اظ ايا   هًاضف رعئي ٍحياًي ضا اظ اٍ زضيافت هي

 (125)همان:  رعئي گصضتِ، حال ٍ آيٌسُ ذثط زّس.

فاضاتي زض تثييي ويفيت ضؤيت فطضتِ ٍحي اتتسا تِ تياى ًحَُ ذَاب زياسى زض  

گَيس لَُ هتريلِ زض ٌّگام ذَاب، پس اظ فطاغت اظ اضتغال  اًساى اضاضُ وطزُ، هي

سااظي ٍ هحاواات    يِتِ هسضوات حسي ٍ ذسهت تاِ هفىاطُ ياا ٍاّواِ، تاِ ضاث      

پاطزاظز. اياي    هًمَالت ٍ حاالت هعاري زض لالة غَض ذيالي هٌاسة تا آًْاا هاي  

ضاًَس؛ ٍلاي ّوچٌايي     غَض هريل پس اظ اًكثاو زض لَح حسّ هطتطن ضؤيت هي

ؾوي تػطي  تِ ايي ًىتِ وِ توام ضؤياّا هحاوات هتريلِ اظ حاالت هعاري ٍ ياا  

تاضاس؛   يا غَض هًمَلِ ًفس ًاقماِ ًواي  غَض هَرَز زض ذعاًِ ذيال يا حافهِ ٍ 
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آيس. اظ ايي  زضغسز هًطفي هٌطأي غيط اظ اهَض هصوَض تطاي ضؤياّاي غازلِ تط هي

گَيس گاّي هًمَالت هتٌاسة تا يمل هستفاز ٍ لَُ ياللِ ّساتٌس ٍ گااّي    ضٍ هي

ضاًَس.   ًيع اهَض رعئي حال، گصضتِ ٍ آيٌسُ اظ يمل فًال تاِ هتريلاِ افاؾاِ هاي    

ّااي   ًواياس ٍ غاَضت   ع ايي غَض هًمَل ضا تِ غَض هريل تثاسيل هاي  هتريلِ ًي

وٌاس.   رعئي ضا ًيع تِ غَض هريل زيگط يا تِ ّواى غَضت اغلي ذَز تريال هاي  

ضاًَس ٍ پاس اظ اًكثااو زض لاَح      ضسُ تِ حس هطتطن زازُ هي ّاي تريل غَضت

 (.198ـ  189)همان:  ضًَس. حس هطتطن ضؤيت هي

ًثيا تسياض ًيطٍهٌس است، ايي حالت هوىي اسات زض  اظ آًزايي وِ لَُ هتريلِ ا

تيساضي ًيع ضخ زّس. ضؤيت غَض غيثي زض حالت تيساضي ٍ ّوچٌيي ضؤيت فطضتِ 

ضًَس. يًٌي لَُ هتريلِ ًثي پس اظ اتػال تِ يمل  ٍحي تِ ّويي ويفيت تثييي هي

فًال ٍ زضيافت حمايك اظ اٍ، ايي حمايك ٍحياًي ضا تِ غَض هٌاساة، هحاواات ٍ   

ًوايس ٍ ايي غَض هريل پاس اظ اًكثااو زض حاس هطاتطن ضؤيات       ساظي هي ثيِض

ضًَس. تٌاتطايي ضؤيت فطضتِ ٍحي، هحاواات هتريلاِ ًثاي اظ حميمات ٍراَز        هي

 (.202ـ  201)همان: يمالًي اٍست. 

اًس، تِ حسي وِ ّاط زٍ راعء    اظ ًهط رٌاب فاضاتي، اًثيا زاضاي ووال لَُ ًاقمِ

ضَز ٍ ياالٍُ   هطي ٍ يمل يوليد تِ يمل فًال هتػل هيلَُ ًاقمِ ايطاى ايمل ً

تط ايي، لَُ هتريلِ آًْا ًيع زض حس ووال است؛ تا آًزا وِ لسضت اتػال تاِ يمال   

 فًال ٍ زضيافت حمايك اظ اٍ ضا زاضز.
 

 وقاط ضعف تفسير فارابي

اگط چِ فاضاتي زض ًحَُ زضيافت رعئيات ٍحياًي تالش وطزُ تا تياى ايي ًىتاِ  

يولي ًثي، لَُ گيطًسُ ٍحي است، تواايعي ضا هيااى چگاًَگي زضيافات     وِ يمل 
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وليات ٍ رعئيات ٍحياًي لائل ضَز، هٌثى فيؽ ضا زض ّط زٍ حال ٍاحاس زاًساتِ   

ضوطز؛ حال  است ٍ تطاي افاؾِ هًاضف ٍحياًي، هٌثًي غيط اظ يمل فًال ضا تط ًوي

ّويي راسات. اظ   تطيي ًمع واض ٍي زض تطيي اضىال تِ فاضاتي ٍ اغلي آًىِ هْن

تاَاى يلان تفػايلي اٍ تاِ تواام       آًزا وِ يمل فًال رعء يمَل يالي است، ًواي 

رعئيات يالن ضا پصيطفت؛ چطا وِ يلن يمَل، ولي ٍ يملي است، ًِ رعئي. ضاايس  

ٍرَز ّويي اضىال، ضيد الطئيس ضا تِ تثييٌي رسيس ٍازاضت تا ياالٍُ تاط ايٌىاِ    

ئل ضَز، هٌثى فيؽ ضا ّن هتفاٍت تساًس تا تيي لَُ زضيافت وٌٌسُ ٍحي تفىيه لا

 ايي اضىال ضا تطقطف وٌس.

 
 . ابه سيىا2

اغَل تثييي هًطفت ضٌاساًِ فاضاتي اظ ٍحي، چٌاى تاط هثااًي اغاَلي فلسافِ     

هطائي استَاض تَز وِ حىواي تًس اظ ٍي، آى ضا تِ ضاحتاي پصيطفتٌاس ٍ تاِ هاطٍض     

 هل سَق زازًس.ظهاى، فالسفِ اسالهي، ايي تثييي ضا ضٍ تِ تىا

اتي سيٌا ًيع هخل فاضاتي تطاي ٍحي، هاّيتي هًطفتي لائل است ٍ تا تحليل ًهام 

وٌس گاهي زض رْات تثيايي فلسافِ ٍحاي      ازضاوي ٍ ويفيت ازضان آزهي سًي هي

زاًس، زض ًتيزِ  تطزاضز. اظ آًزا وِ اتي سيٌا توام هًاضف لَُ ياللِ ضا افاؾِ يمل هي

رع تطسيس استًساز ًفس رْات زضيافات فايؽ يمال     اظ ًهط اٍ اوتساب هًٌايي 

فًال ًساضز؛ ٍلي اٍ استًساز ًفَس تطاي زضيافت فيؽ يمل فًال ضا تاط زٍ لسان   

زاًستِ است. استًساز ًالع اهحؽد وِ لثل اظ تًلين ٍ اوتساب است ٍ استًساز 

تام وِ پس اظ تًلين، اوتساب ٍ فىط ٍ تأهل، استًساز ضرع تطاي زضيافت فايؽ  

ضَز ٍ زض ًتيزِ ضرع تِ ٍسايلِ افاؾاِ    ل تِ ٍسيلِ ايي هًسّات تام هييمل فًا

 ضَز. يمل فًال، تِ هًلَهات آگاُ هي
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تياى ضس وِ اتي سيٌا تطاي ٍحي هاّيتي هًطفتي لائل است ٍ تواام هًااضف ضا   

زاًس. زض پي اشياى تِ ايي زٍ اهط، ضيد الطئيس تطاي اًثيا  افاؾِ فيؽ يمل فًال هي

ٍحي اضائِ زّس.   وٌٌس تا تتَاًس تثييٌي فلسفي اظ آهَظُ اي ضا شوط هي گاًِ ضطايف سِ

 ايي ضطايف يثاضتٌس اظ:

يه. ضست لَُ حسس ٍي تِ حسي تاضس وِ تسٍى ًياظ تِ تفىط، هًلَهاات ضا  

 اظ يمل فًال زضيافت وٌس.

اش تِ حسي لسضتوٌس تاضس وِ يلَم ٍ هًااضف زضيافات ضاسُ     زٍ. لَُ هتريلِ

 فتِ، تا حس هطاّسُ ٍ استواو تٌعل ياتس.تطاي اٍ تزسن يا

اي تاضس وِ تاِ ٍاساكِ آى زض هاَاز ٍ يٌاغاط      سِ. ضست لَُ هتػطفِ تِ گًَِ

يالن زذل ٍ تػطف ًوايس ٍ هًزعاتي رْت احثات غسق زيااٍي ذاَز تيااٍضز.    
 (.75ـ  69: 1383؛ 120ـ  116: 1363)

ًمطاي  ضطـ ًرست زض تثييي هًطفت ضٌاذتي ٍحي زض ًهاام تفىاط سايٌَي    

زاًس واِ ضارع ضا اظ تفىاط      اي هي وٌس. اٍ لَُ حسس ضا لَُ تسياض هْن ضا ايفا هي

الحاسس ّاَ   »گَيس:  وٌس ٍ زض تًطيف حسس هي ًياظ هي تطاي وسة هًلَهات تي

اظ ًهط اٍ، گَيا اساتًساز زاضًاسُ اياي    «. التفكي للحس االٍسف هي المياس تال تًلين

مل فًال تاام ٍ تواام اسات. اياي لاَُ زض      لَا اظ ّواى اتتسا تطاي زضيافت فيؽ ي

اش تاطاي وساي اسات واِ ّاي        تطيي هطتثِ ّا زاضاي هطاتثي است وِ پاييي اًساى

تطيي هطتثِ، ضرع تاالتطيي استًساز ضا اظ ًهاط   اي اظ حسس ًساضز ٍ زض يالي تْطُ

ووي ٍ ويفي تطاي اتػال تا يمل فًال ٍ زضيافت فيؽ اٍ زاضاست. اتي سيٌا چٌيي 

؛ 205: 1985)زاًس.  هي« يمل لسسي»اي زيگط اظ يمل تِ ًام  ا زاضاي هطتثِضرػي ض

 (.340ـ  338ب:  1375

تٌاتطايي ًثي پس اظ ٍغَل تِ هطحلاِ يمال هساتفاز، تاِ يمال فًاال هتػال        
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گطزز ٍ تِ يلت تطذَضزاضي اظ ضست لَُ حسس، هًاضفي وِ اظ راًاة يمال    هي

وٌس وِ  الطئيس زض تثييي ذَز تأويس هيًوايس. ضيد  ضَز ضا زضيافت هي فًال الما هي

هًطفت  حاغل اظ ايي اتػال، هًطفتي يميٌي ٍ هثتٌي تط حس ٍسف است ٍ ًثي تاِ  

 (.206: 1985) وٌس. حازحِ ٍ يلل آى زض هًيت ّن يلن پيسا هي

تفاٍت آضىاض اتي سيٌا تا سايطيي زض ًحَُ افاؾِ ٍ زضيافات ٍحاي اسات. اٍ    

گَيس  زاًس ٍ هي مل فًال زض ًفس هستًس ًثي هيٍحي ضا الماي هًطفت اظ راًة ي

 وٌس: ايي الما اظ رٌس فًل است ٍ ًفس ًثي ضا هٌفًل هي

اها ا َحٖ ٍ ا كشاهات فاًّْا دا لٔ فٖ تاح٘ش ا ٌفساًٖ فٖ ا ٌفساًٖ ار حم٘مٔ ا َحٖ 

َّ اال ماء ا خفٖ هي االهش ا ؼملٖ تارى اهلل تؼا ٖ فٖ ا ٌفَس ا ثطشٗٔ ا وسيتؼذٓ  مثيَل   

خل ّزا اال ماء إها فٖ حال ا ٘مظِ ٍ ٗسوٖ ا َحٖ ٍ إهّا فٖ حال ا ٌَم ٍ ٗسوٖ ا ٌفج ه

 د.223تا،  اتيفٖ ا شٍع  

الاطئيس اظ همَلاِ فًال ٍ     تٌاتطايي الما ٍ ازضان هًطفت ٍحيااًي زض ًاعز ضايد   

سايٌا ٍ فااضاتي زض تثيايي رعئياات      آيس. تفاٍت زيگط ًهط اتي اًفًال تِ حساب هي

سيٌا زض ايي هطحلِ ّوچَى فاضاتي، لَُ گيطًسُ ٍحاي   ضَز. اتي هيٍحياًي آضىاض 

ّااي رعئاي ٍحيااًي ضا     زاًس؛ چطا وِ لسوت ايهان گاعاضُ   ضا يمل يولي ًثي هي

ّاا ياا تاِ يثااضتي،      ّاا ٍ ًثاياس   زٌّس وِ هطتَـ تِ حَظُ تايس لؿايايي تطىيل هي

ي يلَم هًطفي تَاى يمل ًهطي ضا زضيافت وٌٌسُ اي ضفتاضّاي آزهي است؛ پس ًوي

سيٌا اظ حىاين  سالف ذاَز فاغالِ      ّا اتي وطز؛ ٍلي زض تياى هٌثى الماي ايي گعاضُ

گطفتِ، هٌثًي غيط اظ يمل فًال ضا تطاي افاؾِ ايي هًاضف تاِ ًفاس ًثاي هًطفاي     

وٌس. اٍ لائل است اظ آًزا وِ يمل فًاال اظ راَاّط يملاي اسات، ًفاس تٌْاا        هي

فت وٌس ٍ تطاي زضيافت رعئيات ٍحياًي، ًفس تَاًس هًاضف ولي ضا اظ اٍ زضيا هي

گطزز. ٍ حماايك ٍحيااًي ضا اظ اياي قطياك زضيافات       ًثي تِ ًفس فلىي هتػل هي
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الطئيس ازضان لؿاياي رعئي ٍحياًي ضا حاغال اًفًاال ٍ    وٌس. اظ ايي ضٍ ضيد هي

 (.117: 1363) زاًس. احطپصيطي يمل يولي ًثي اظ ًفس فلىي هي

فس زض ًعز اتي سيٌا هَرَزي هزطز است؛ تٌااتطايي  ّواى قَض وِ گفتِ ضس، ً

شاتاً لسضت اتػال ٍ اضتثاـ تا هَرَزات هزطز ضا زاضز ٍ اگط حزاتي اظ ايي ياالن  

ضاَز،   هاًى اٍ ًطَز، ايي اضتثاـ لكًي است ٍ آًچِ هاًى ايي اتػال ٍ اضتثاـ هاي 

حزاتْاا  ؾًف لَاي ازضاوي اًساى ٍ يا اضتغال ٍي تِ اهَض زيگط است ٍ اگط ايي 

ٍ هَاًى زض هياى ًثاضس ًفس اًساى تِ ًفَس فلىي هتػل ٍ تاِ يلاَم هَراَز زض    

 (.117ـ  116: 1383)ًعز آًْا آگاُ ذَاّس ضس. 

اٍ ّوچٌيي هًتمس است ًفس فلىي تِ توام رعئيات يالن آگااُ اسات ٍ ّاي     

زّس هگط ايٌىِ ًفس فلىي لثل اظ تحممص تِ آى يلان زاضز.   چيع زض يالن ضخ ًوي

رْت احثات يلن ًفس فلىي تِ ٍلايى رعئي، تِ تأحيط حطوات سواٍات ٍ افًال  اٍ

گَياس حطواات زٍضي افاالن،     آًْا زض ٍلَو حَازث رعئي يالن استٌاز وطزُ، هي

ظًس؛ چطا واِ ذاَز    فًلي اذتياضي است ٍ ايي حطوات رع اظ اضازُ رعئي سط ًوي

ظ اضازُ ولاي غاازض ضاسُ    تَاًٌاس ا  اًس ٍ زض يالن ذاضد ٍالى ّستٌس. ٍ ًواي  رعئي

تاضٌس. زض ًتيزِ ًفَس فلىي تا اضازُ رعئي، هثسأ حطوات زٍضي است ٍ تايس فًل 

ذَز ضا تػَض وٌس ٍ اظ آًزا وِ ًفس فلىي تايس تَاى تػَض فًل ذاَز احطواات   

زٍضيد ضا زاضتِ تاضس ٍ ايي حطوات اهَضي رعئي ّستٌس، پس ًفس فلىاي ّان   

ضٍ ًفاس فلىاي ّان اضازُ رعئاي زاضز ٍ ّان      تايس هسضن رعئيات تاضس. اظ اياي  

تاضس. تا ايي احتساب،  هسضن رعئيات است ٍ ايي ووال رسن ٍ غَضت فله هي

سااَ  افاالن زاضاي ًفَسااي ّسااتٌس واِ لااازض تااِ زضن رعئياات ّسااتٌس. ٍ اظ آى   

گًَِ وِ گفتِ ضس، غسٍض حطوت اظ ًفس فلىي هستلعم ايي است واِ فًال    ّواى
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ًل ذَز ضا وِ ّواى ٍلايى ٍ حَازحي فطآيٌس، غايت ف ذَز ضا تػَض وٌس ٍ زض ايي

ِ  زّس ًيع تػَض هي است وِ زض يالن هازُ ضخ هي اي زض ياالن   وٌس؛ پس ّي  حازحا

هازُ ضخ ًرَاّس زاز، هگط ايٌىِ ًفس فلىي لثل اظ ٍلَو ٍ تحمماص تاِ آى يلان    

زاضز. ًفس ًثي ًيع تا اتػال تِ ًفَس فلىي، اظ يلَم هَراَز زض ًاعز آًْاا آگااُ     

 (.386ـ  383: 1378؛ ابه سينا، 257: 1371ابه سينا و تالميذه، ) ذَاّس ضس.

اي ضاثيِ تاِ    ٍي زض هَضز ضؤيت فطضتِ ٍحي ٍ استواو الفال ٍحياًي، يمياسُ 

فاضاتي زاضتِ، هًتمس است ًثي زض احط اتػال تِ يمل فًال، يلن غياة ضا اظ فطضاتِ   

ًي زضيافت ضسُ وٌس ٍ لَُ هتريلِ، ايي حمايك ٍحيا ٍحي ايمل فًالد زضيافت هي

ًوايس. سپس ايي غَض ٍ اضىال  ضا تِ غَضت حطٍف ٍ اضىال هرتلف تػَيط هي

گطزًاس. تٌااتطايي ضؤيات     زض لَح حس هطتطن هٌكثى ضسُ، هطاّسُ ٍ استواو هي

فطضتِ ٍحي، تلمي لَُ هتريلِ ًثي اظ حميمت ٍرَز اٍست وِ زض احط اتػال ياللِ 

 گَيس: سيٌا زض ايي تاضُ هيًثي تِ يمل فًال، زضيافت ضسُ است. اتي 

ػلن غ٘ة سا اص حك تِ ٍاسطِ هلك دسٗافت كشدُ ٍ لَُ هتخ٘لِ حمياٗك   ًثٖ 

دسٗافت ضذُ سا اص ػاللِ تلمٖ كشدُ ٍ آًْا سا تِ صيَست حيشٍف ٍ اضيكال هختلي      

ٖ      تصَٗش كشدُ ٍ دس  َح ًفس هٌتمص هٖ ضيٌَد ٍ   ضَد  پيس ًثيٖ كيهيٖ هٌظيَم هي

 د252تا:  اتي « تٌ٘ذ ضخصٖ تِ ضكل تطش هٖ

ضيد الطئيس رْت ضٍضي وطزى ًمص لَُ هتريلِ زض ازضان هًااضف ٍحيااًي   

ؾوي تأويس تط ضست ايي لَُ تِ يٌَاى يىي اظ ضطايف اًثيا هًتمس است اضتغال تِ 

زاضز. زض ًتيزِ آًچاِ   حَاس ناّطي، لَُ هتريلِ اًثيا ضا اظ ازضاوات تاقٌي تاظ ًوي

 تَاًٌس زض تيساضي هطاّسُ وٌٌس. هيتيٌٌس، اًثيا  زيگطاى زض ضؤيا هي

ضسُ،  اًثيا زض قَل تاضيد يالٍُ تط ايٌىِ اظ قطف ذسا تِ آًاى ٍحي ٍ الْام هي

اي وِ  الًازُ اًس. هًزعات ذاضق تطاي احثات غسق زياٍي ذَز، هًزعاتي ًيع زاضتِ
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 اًس. ٍ اًثيا اظ آى تطاي احثات ضسُ تا زذل ٍ تػطف زض هَاضز يٌاغط يالن اًزام هي

 اًس. وطزُ غسق زيَتطاى استفازُ هي

اتي سيٌا يالٍُ تط تثييي فلسفي ٍحي، تِ تثيايي فلسافي هًزاعُ ًياع پطزاذتاِ      

است. الثتِ تثييي اتي سايٌا ّوااى گًَاِ واِ اهىااى هًزاعُ ضا هساتّسل ٍ هساتٌس         

ًوايس ٍ زض ًْايت ٍي تا تيااى ياه    ساظز، اهىاى سحط ساحطاى ضا ًيع هثيي هي هي

 (.417)همان: ضَز.  طؾي اًِ شاتيد تيي هًزعُ ٍ سحط لائل هيضطـ، تفاٍتي ي
 

 سبىا ها ي وقاط ضعف وظريه ابه اشكال

چٌاى وِ زض تثييي ًهط ضيد الطئيس زضتاضُ آهَظُ ٍحاي گصضات، اٍ ٍحاي ضا    

زاًس وِ ايي الما ٍ  ّواى الماي هًطفت اظ راًة يمل فًال زض ًفس هستًس ًثي هي

ل است ٍ ًفس ًثي زض احط الماي هًاضف هٌفًال ضاسُ،   ازضان اظ همَلِ فًل ٍ اًفًا

 وٌس. آى ضا زضيافت هي

آًچِ ضيد الطئيس ضا تِ ايي تَريِ اظ ٍحي سَق زاز ٍ سثة تفاٍت ًهاط ٍي  

الاطئيس   تا فاضاتي ضس، اًىاض اتحاز يالل ٍ هًمَل اظ سَي اٍ تَز. اظ آًزا وِ ضيد

وٌاس، زض   طاحتاً تيااى هاي  هرالف اتحاز يالل ٍ هًمَل است ٍ ايي هرالفتص ضا غ

تيٌاس راع    تثييي ويفيت حػَل هًطفت زض ًفس آزهي، ضاّي فطاضٍي ذَيص ًوي

 ايٌىِ زضيافت هًاضف ضا اظ همَلِ فًل ٍ اًفًال تساًس. 

الطئيس تا اًىاض اتحاز يالل ٍ هًمَل، هًاضف ٍحياًي ضا ًياع چاَى زيگاط     ضيد

ا پصيطش ايي هثٌا ضاُ ضا تطاي آٍضز ٍ ت هًاضف اظ همَلِ فًل ٍ اًفًال تِ حساب هي

تَريِ ذكاًاپصيطي ٍحي تط ذَز زضَاض وطزُ است؛ چطا وِ تَريِ ذكاًاپاصيطي  

 تط ذَاّس تَز. تط ٍ سازُ ٍحي تا لَل تِ اتحاز يالل ٍ هًمَل، تِ هطاتة ضاحت

سايٌا ٍاضز ضاس، زض تيااى ويفيات تلماي رعئياات        اظ زيگط اضىاالتي وِ تِ اتي
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 ٍحياًي است.

ِ وتاب  غعالي زض ذَز زض ضاًعزّويي اضىال ٍاضز تط فالسفِ، ايي  تْافت ا فيسيف

زيسگاُ ضا هَضز ًمس ٍ حولِ لطاض زازُ ٍ لائل است يلان ًفاَس فلىاي تاِ تواام      

 گَيس: رعئيات، هستلعم ارتواو اهَض ًاهتٌاّي زض هتٌاّي ذَاّس تَز. ٍي هي
ل تاضيذ، دس اٗيي   اگش جضئ٘اتٖ كِ ًفس فلكٖ تِ آى ػا ن است فمع هشتَط تِ حيا 

صَست اطيع ًثٖ اص غ٘ة ٍ حَادث آٌٗذُ دس احش اتصال تا ًفس فلكٖ هوكي ًخَاّذ 

ػلَم ًفَس فلكٖ تِ جضئ٘ات سا تيِ ح٘طيِ     ضَد ٍ اگش داهٌِ تَد ٍ غ٘ش لاتل تث٘٘ي هٖ

للوشٍ آٌٗذُ ً٘ض تَسؼِ دّ٘ن ٍ تگَٗ٘ن ًفس فلكٖ تِ توام حَادث ٍ ٍلياٗغ هاضيٖ ٍ   

گاُ است، هستلضم اجتواع اهَس ًاهتٌاّٖ دس هتٌاّٖ  َاّذ تَد  كِ هستمثل تِ تفص٘ل آ

 د.227ا  226: 1994ا اٗي ً٘ض هحال است 

غعالي اظ ايي اضىال پا ضا فطاتاط ًْاازُ، همتؿااي زليال فالسافِ ضا ًياع تاقال        

زاًس؛ چطا وِ لعٍم ضٌاذت تَاتى ٍ لَاظم ضايء ضا زض غاَضت ضاٌاذت ذاَز      هي

س است ّي  لعٍهي ًيست وِ ًفاس فلىاي تاِ غايات     زاًس ٍ هًتم ضيء تحىن هي

ّوايي اضاىال تاط     )همـان( افًال ذَز احَازث ياالن هاازُد يلان زاضاتِ تاضاس.      

گطاايس   سيٌاست وِ تطاي سْطٍضزي افمي رسيس زض تثييي رعئيات ٍحياًي هي اتي

پاطزاظين. اظ زيگاط    تاضاس واِ تاِ آى هاي     ٍ تا تياى ذَز پاسرگَي ايي اضىال هي

سيٌَي ٍحي، ًمص ٍسيًي است وِ تِ لَُ ذيال زض تيااى ًحاَُ    هطىالت تثييي

سايٌا ًياع ّوچاَى     ضَز. اتاي  ضؤيت فطضتِ ٍحي ٍ استواو الفال ٍحياًي زازُ هي

زاًاس واِ زض احاط     فاضاتي، فطضتِ ٍحي ضا تلمي هتريلِ ًثي اظ حميمت ٍرَز اٍ هاي 

فااضاتي هاَّن   سيٌا ٍ  اتػال ياللِ ًثي تِ يمل فًال زضيافت ضسُ است. تثييي اتي

ساظ  ايي ًىتِ است وِ فطضتِ ٍحي، ذلك ٍ اتساو لَُ هتريلِ ًثي ٍ زض ًتيزِ ظهيٌِ

قطح اضىاالتي زض هسألِ ًثَت ٍ آهَظُ ٍحي است. ّوچٌيي ايي تثييي تا ضٍايات 
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ٍ هتَى زيٌي وِ زال تط ضؤيت فطضتِ ٍحي تِ ضىل ٍ سيوايي ذاظ است، لاتال  

 تاضس. روى ًوي

اضاتي اظ ايي اضىال، لػاس ٍي ضا هحاسٍز تاِ تيااى اهىااى      تطذي تطاي تثطئِ ف

اًس فاضاتي ّويي وِ تَاًسات اهىااى ٍحاي ضا هساتسل      فلسفي ٍحي وطزُ ٍ گفتِ

)بيـومي مـدكور،   ساظز ٍ تط هثاًي فلسفي استَاض ًوايس، گاهي تعضي تطزاضتِ است. 

ِ ٍلي ايي اضىال فطاضٍي اتي سايٌا ًياع ّسات؛ اتاي سايٌايي وا       (83ـ   82: 1361

 وٌس. ؾطٍضت ٍحي ضا تِ تْتطيي ضىل تا الاهِ تطاّيي احثات هي

تطزاضت لطية تِ شّي اظ والم ايي زٍ حىين ضايس ّواى ذلك ٍ اتاساو غاَض   

تاضس؛ يًٌي ًثي پس اظ هطاّسُ حميمت ٍحياًي زض يالن يمَل ٍ اتػال تاِ يمال   

وٌاس ٍ   ساظي ٍ هحاواات هاي   فًال، آى حميمت ضا تِ غَضي واهالً هتٌاسة هطاتِ

ضًَس؛ ٍلي آًچِ ّسات،   ًْايتاً آى غَض تا ًمص تستي زض حس هطتطن ضؤيت هي

والم ايطاى زض ايي ظهيٌِ، تاض پصيطفتي هًٌايي رع ايي ضا ًيع زاضز ٍ هطىل يواسُ  

ايي زٍ فيلسَف ضا تايس زض تياى زليك ًهطضاى زض يسم وطف يالن ذياال هٌفػال   

تي ٍ ضيد الطئيس اهط تًياسي ًيسات ٍ   زاًست؛ ظيطا حول ايي هًٌا تط تياًات فاضا

ّواى قَض وِ ًفس ًثي تطاي تطلطاضي اتػال تا يالن يمل تا هطحلِ يمال هساتفاز   

ضٍز، فطضتِ ٍحي ًيع اظ حميمت يملي ذَز تاا ساك  ذياال ًثاي تٌاعل       پيص هي

 ضَز. وطزُ، هَضز ضؤيت ٍي ٍالى هي

ًفاَس فلىاي زض   سيٌا تط  هسألِ زيگطي وِ زض ايٌزا لاتل قطح است، تىيِ اتي

تاَاى   تثييي رعئيات ٍحياًي است. اهطٍظُ تا تَرِ تِ اتكاال قثيًياات لاسين هاي    

گفت رايي تطاي ًفَس فلىي تِ تثى تىيِ تط آًْا تطاي تثيايي ٍحاي ًيسات. ّاط     

چٌس تايس هتصوط ضس وِ ايي يه هطىل زض تطريع غحي  هػساق است، ًِ يه 
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سيٌا اظ ٍحي  ٌياى تثييي فلسفي اتياضىال هثٌايي وِ قطح آى هستلعم فطٍ ضيرتي ت

تاضس؛ تلىِ تطاي ضفى آى وافي است هػسالي هٌاسة، رايگعيي ًفس فلىي ضاَز  

تا ويفيت تلمي رعئيات ٍحياًي تا ّواى تياى سيٌَي ٍ فمف تا تغييطي زض هػساق 

تَاى اياي   هَضز پصيطش لطاض گيطز. تا ووي زلت زض يالن هخل هًلمِ سْطٍضزي هي

فيت تااليي وِ زاضز تِ يٌَاى رايگعيي هٌاسة ًفس فلىي زض تثييي يالن ضا تِ نط

 ٍحي هًطفي وطز.

 
 . سهريردي3

سيٌا زض تاب ًثَت اظ راًة سْطٍضزي ًيع پصيطفتاِ ضاسُ    لالة ولي ًهطيِ اتي

است؛ اها ٍي زض هسائلي هخل ويفيت ضؤيت فطضتِ ٍحي ٍ ًيع استواو ٍحياًي تاا  

 وٌس. الطئيس اذتالف پيسا هي دتىيِ تط هثاًي فلسفِ اضطاق تا ضي

وٌس، ّن سٌري ًفس اًساى تا ًفاَس هاستطُ ٍ    آًچِ سْطٍضزي تط آى تىيِ هي

يمَل است ٍ ايي ّن سٌري تيي هَرَزات هزطز وِ شاتاً هَراَزاتي يلواي تاِ    

پصيطي يىي اظ زيگطي است.  آيٌس، هػح  يلن آًْا تِ يىسيگط ٍ ًمص حساب هي

ّااي تطظذاي    ضَز، ضاَاغل ٍ حزااب   ٍ آگاّي هيتٌْا اهطي وِ هاًى ايي نَْض 

 است وِ ضفى آًْا ًيع هوىي است.

سْطٍضزي ّن زض ازضان وليات ٍحياًي هًتمس است ًثاي پاس اظ ٍغاَل تاِ     

گطزز ٍ غَض هًمَالت اظ آى راَاّط   هطحلِ يمل هستفاز، تِ يمل فًال هتػل هي

تي ًاَضي لائال   اٍ تطاي ًفس َّي (3/445: 1372)تٌسز.  يملي زض ًفس اٍ ًمص هي

زاًاس. تٌااتطايي تايي اياي      است؛ ّن چٌاًىِ رَاّط يملي ضا ًيع حمايمي ًَضي هي

ّاي رسواًي حزاتي ًيسات. ًثاي تاا ذلاى      هَرَزات ًَضي رع ضَاغل ٍ تطظخ

ياتس  تسى ٍ ضّا ضسى اظ نلوت تطظخ رسواًي، لسضت اتػال تِ يَالن يالي ضا هي
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)همـان:  ياتاس.   َز زض ًعز آًْا ضا زض هيٍ زض پطتَ ايي اتػال، حمايك ٍ هًاضف هَر

2/236) 

سيٌاسات، ٍلاي زض   تثييي سْطٍضزي اظ وليات ٍحياًي زليماً هاًٌاس تثيايي اتاي   

ويفيت زضيافت رعئيات ٍحياًي ٍ ضؤيت فطضتِ ٍحي اظ اتي سيٌا فاغالِ گطفتاِ   

آياس تاا    ّا ٍ ًَالع هَرَز زض ًهاام سايٌَي تطهاي    است ٍ زض غسز ضفى اضىال

   ٍ ذطزپسٌس اظ آهَظُ ٍحي اضائِ وٌس.تثييٌي غحي

سيٌا هٌثى افاؾِ غَض رعئي ٍ هغيثات ضا ًفاس فلىاي    سْطٍضزي ًيع چَى اتي

زاًس ٍ اياي پطساص ضا فاطاضٍي     سيٌا، ضا ٍاضز هيزاًس؛ ٍلي اضىال غعالي تط اتي هي

اي اظ اهَض ًاهتٌااّي   تَاًس تالفًل تِ سلسلِ تيٌس وِ چگًَِ ًفس فلىي هي ذَز هي

سايٌا ٍ اضاىال ٍاضز    طتة تط يىسيگط يلن زاضتِ تاضس؟ ّويي ًمكِ ؾًف اتيٍ هت

ضسُ تط اٍ ضيد اضطاق ضا ٍازاضت تا يلن ًفَس فلىاي تاِ رعئياات ضا تاِ هخاتاِ      

لَاًيي ٍ ؾَاتكي تساًس وِ حَازث ٍ رعئيات يالن زليماً هكاتك آى ؾَاتف تىطاض 

ثيِ ّان، اهاا ًاهتٌااّي تاطاي     ضًَس. اٍ تطاي ضفى ايي اضىال، لائل تِ ازٍاضي ض هي

يالن ضس. يلن ًفَس فلىي تِ هخاتِ لَاًيي ٍ ؾَاتكي اسات تاطاي حاَازحي واِ     

 گَيس: هكاتك آى ٍارة التىطاض ّستٌس. سْطٍضزي زض پاسد تِ اضىال غعالي هي
ًفَس فلكٖ تِ حشكات  َد ٍ تِ  َاصم آى حشكات ػلن داسًذ  دس هَسد اٗي ػلن، 

 سِ فشض هوكي است:

ٖ         اٗي1 ًْاٗيت پي٘ص    ًفَس ػلن تِ كائٌاتٖ داسًذ كيِ تيش ّين هتشتثٌيذ ٍ تيا تي

 سًٍذ  هٖ

   ػلن آًْا دس ٗك ًمطِ  تن ضذُ ٍ تِ هاتؼذ آى جاّلٌذ 2

  ػلن آًْا تِ هخاتِ ضَاتع ٍ لَاًٌٖ٘ است تشإ حَادحٖ كِ تؼٌِ٘ ٍ هطياتك آى  3

جش تيِ اجتوياع   ضًَذ  فشض اٍل ٍ دٍم تاطل است؛ چشا كِ اٍ ٖ هٌ ضَاتع تكشاس هٖ
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ضَد كِ هحال است ٍ دٍهٖ  يف فشض است  دس ًت٘جِ  اهَسًاهتٌاّٖ دس هتٌاّٖ هٖ

 د.1/492اّواى:  فمع فشض سَم صح٘ح است 

زض ًهطيِ ًثَت ٍ ضؤيت فطضتِ ٍحي، يالن هخل هًلمِ وِ هَضز غفلت حىواي 

س است: وٌس. سْطٍضزي تِ چْاض يالن هًتم اًس، ًمص هْوي ايفا هي هطاء لطاض گطفتِ

 يالن اًَاض لاّطُ، يالن اًَاض هستطُ، يالن هخل هًلمِ ٍ يالن تطظخ.

گَيٌس، ياالوي   يالن هخل هًلمِ وِ گاُ آى ضا يالن ذيال يا ذيال هٌفػل ًيع هي

تيي يالن هحسَس ٍ يالن هًمَل است وِ ّط آًچِ زض يالن هحساَس ٍ هًماَل   

غَض هخالي، لائن تِ شات ذَز تحمك زاضز، زض آى يالن ًيع غَضتي هخالي زاضز. ايي 

تَاًٌس زاضاي ههْطي اظ ههااّط رساواًي    تاضٌس؛ ٍ هحتاد هحل ًيستٌس؛ اها هي هي

 (.2/231)همان: تاضٌس ٍ زض آى ههْط رسواًي ناّط ضًَس. 

وٌس وِ غَض ضؤيت ضسُ زض رطياى ٍحاي، اتاساو    سْطٍضزي هػطّاًِ تأويس هي

ِ ًيستٌس؛ تلىِ غَضي زض يالن هخال  هتريلِ ٍ تزسّن حمايك هلىَتي زض لَُ هتريل

اًس.  هًلمِ ّستٌس؛ يالوي وِ تِ تًثيط ٍي، اوخط حىواي هطاء تِ ٍرَز آى پي ًثطزُ

اٍ لائل است ايي غَض زض يالن هخل هًلماِ تحماك زاضًاس ٍ ًفاس ًثاي فماف تاِ        

)همان: پطزاظز ٍ هتريلِ ّي  ًمطي زض اتساو ٍذلك آًْا ًساضز.  هطاّسُ آى غَض هي

 (.242ـ  240

 

 شرايط وبًت

سيٌا تطاي اًثيا شوط ًوَز، پس اظ ٍي ساايطيي ايان اظ    اي وِ اتي گاًِ ضطايف سِ

ضاگطزاى ٍ هٌتمساى ٍي ًيع پصيطفتٌس ٍ چيعي تِ آى اؾافِ ًطسُ؛ ٍلي ّوَاضُ ايي 

پطسص زض اشّاى اًسيطوٌساى هكطح تَز وِ آيا ّط وس ايي غفات ضا زاضتِ تاضس، 

يي غفات لاتل روى زض ضرػي ّستٌس؟ اظ فحاَاي واالم   ًثي است؟ آيا اساساً ا
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ضًَس؛ ٍلي  تَاى زضيافت وِ ايي سِ غفت تِ ًسضت زض وسي روى هي سيٌا هي اتي

ضَز، تلىِ يثااضات ٍي   يثاضتي وِ ايي غفات ضا هٌحػط زض اًثيا تساًس، زيسُ ًوي

لائال   چٌاى است وِ تفاٍت چٌساًي تيي يطفا ٍ اٍليا ٍ اًثياا  اضاساتزض ًوف زّن 

وٌس. سْطٍضزي تاطاي حال    ضَز ٍ تِ ٍيژُ ًمص وسة ضا زض ًثَت تثييي ًوي ًوي

گاًِ هصوَض تا اًسوي تػاطف زض   ايي هطىل ٍ ضفى ايي ًميػِ يالٍُ تط ضطايف سِ

ًواياس واِ اياي     وٌس ٍ تياى هي لسضت لَُ هتريلِ، ضطـ زيگطي تطاي اًثيا شوط هي

تاضٌس.  سالىاى ٍ اّل تزطيس ًيع هي ضطايف سِ گاًِ لاتل اوتساب ٍ لاتل روى زض

تٌاتطايي اظ هٌهط ٍي، ايي ضطـ ّواى فػل هويع ًثي اظ سايطيي است ٍ آًچِ ًثي 

وٌس، ايي است وِ اظ راًة ذساًٍس هأهَضيت االّي زاضاتِ   ضا اظ زيگطاى هوتاظ هي

اى يىَى هأهَضاً هاي الساواء    ٓايلن اىّ الططـ األٍل في الٌثَ»گَيس:  تاضس. ٍي هي

 (1/95)همان: «. اغالح الٌَوت
 

 وقايص سهريردي

وِ راهى آذطيي ًهطيات ٍي زض تاب ٍحي است،  حكؤ االضشاقسْطٍضزي زض 

ّااي ضؤيات ضاسُ     ّوچٌاى زض وٌاض استفازُ اظ يالن هخل هًلمِ تطاي تثييي غَضت

وٌس، اهاا   تطاي اًثيا اظ ًفَس فلىي ًيع تطاي تثييي ٍحي زض اهَض رعئي استفازُ هي

هاًس وِ آيا تا پصيطش يالن هخل هًلمِ، احتياري تِ تىيِ  ايي پطسص تالي هيراي 

تَاًاس زض تثيايي رعئياات ٍحاي      تط ًفَس فلىي ّست؟ آيا يالن هخل هًلمِ ًواي 

ّا زض فلسفِ اضطاق تَز وِ غاسضا ضا تاِ قاطح     واضوطز زاضتِ تاضس؟ ّويي پطسص

تاَاى آى ضا اٍد تثيايي    هي تط تِ ًام ًهطيِ توخلي ٍحي سَق زاز وِ اي واهل ًهطيِ

 فلسفي ٍحي زاًست.

تاطيي ضاطـ    هطىل تًسي سْطٍضزي زض يسم اضائِ تحليلاي فلسافي اظ اغالي   
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وٌس ايي هطىل ضا ًياع حال ٍ    ًثَت يًٌي هأهَضيت الْي است وِ غسضا سًي هي

 فػل وٌس ٍ يلت اًحػاض ايي هأهَضيت زض تطذي ضا پاسرگَ تاضس.

 
 . صذرالمتألهيه4

سيٌا ٍ سْطٍضزي تط آى است وِ ًثي پس اظ ٍغاَل تاِ   َى اتيغسضا ًيع ّوچ

هطحلِ يمل هستفاز اظ ّواى ضطٍـ سِ گاًِ تطذَضزاض اسات. ٍ تاط لاَُ حاسس     

وٌاس ٍي ًياع    ًثي تًثياط هاي  « لَُ لسسي»يا « ًفس لسسي»تىيِ زاضز وِ اظ آى تِ 

 ضَز. را ٍ زض هًيت يىسيگط هكلى هي گَيس ًثي اظ حازحِ ٍ يلل آى يه هي

غَل تِ يمل هستفاز ٍ هطاّسُ هًمَالت زض اتػال تاِ هاا اياال اگاط چاِ      ٍ

فاضاتي ( 522: 1362)غايت لػَاي اًساى است، هرػَظ ًثي يا فيلسَف ًيست. 

واطز؛ لاصا اظ ًهاط اٍ غاَض      تحليل ذَز اظ ٍحي ضا زض ّويي هطحلِ هتَلاف هاي  

فيلساَف اظ  آيس ٍ ًثي ٍ  هًمَلِ فائؽ زض هطتثِ يمل هستفاز، ٍحي تِ حساب هي

گطفتٌس. اٍ هماهي فَق يمال هساتفاز    رْت ووال يمل ًهطي زض يه ضتثِ لطاض هي

سايٌا ٍ ساْطٍضزي    ضٌاذت تا تِ ًثي اذتػاظ زّس؛ ٍلي غسضا ًيع چَى اتي ًوي

ضَز. زض ًهط اٍ اگطچِ ٍحي ًيع ًَيي ازضان است ٍ ًثي  تِ ايي تثييي ضاؾي ًوي

ضسس ٍ تِ يمال فًاال    ِ يمل هستفاز هيًيع زض ًْايت تطاي ازضان هًمَل تِ هطحل

ضَز، توايع تيي ٍحي ٍ غيط ٍحي زض اهَضي زيگط هخل ًحاَُ زضيافات    هتػل هي

هًمَالت ٍ وويت آًْا ٍ ويفيت ٍغَل تِ هثسأ هًمَالت است ٍ تطاي تيااى اياي   

هكلة استازاًِ اظ يٌػطي هخل لَُ حسس تْاطُ رساتِ، آى ضا زض ازضان ٍحيااًي    

 .(3/42: 1990)زاًٌس.  زذيل هي

تاطيي   ضٍز ٍ هْان  سايٌا پايص هاي    غسضا زض تثييي تلمي وليات ٍحي هخال اتاي  

زاًس ٍ آى ٍلتي است وِ تطاي زضيافات ٍ   ذػيػِ ًثي ضا ووال يمل ًهطي اٍ هي
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سايٌا زض اياي    زضن يلَم، هحتاد تِ تفىط ٍ تًلين ًثاضس. تٌْا تفاٍت غسضا تا اتاي 

سيٌا، چٌاى وِ گصضت، ٍحي ضا  اتي هطحلِ زض ًحَُ زضيافت هًاضف ٍحياًي است.

زاًست؛ چطا وِ هٌىط اتحاز يالل ٍ هًماَل تاَز؛ ٍلاي     اظ همَلِ فًل ٍ اًفًال هي

وٌاس ٍ   سيٌا تط اتحاز يالل ٍ هًماَل تأوياس هاي    گَيي تِ هطىل اتي غسضا تا پاسد

ضَز ٍ زض پطتَ ايي  گَيس ًفس ًثي پس اظ اتػال تِ يمل فًال تا ٍي هتحس هي هي

 ياتس. هًاضف ٍحياًي هَرَز ًعز فطضتِ ٍحي ايمل فًالد زست هي اتحاز تِ

ضَز، تا ٍرَز حميمي ٍ  گَيس ٍلتي يمل اًساى تا يمل فًال هتحس هي غسضا هي

ضَز؛ تلىِ تا هًمَل تالصات ٍ ضًايي وِ اظ ٍرَز حميماي   ًفسِ آى هتحس ًوي في

مل فًال ًيسات؛  گطزز. اها ايي ضًاو ًيع غيط اظ ي يمل فًال ساقى است، هتحس هي

  ِ اي  ظيطا ٍحست يمل فًال، ٍحست اقاللي است، ًِ يسزي ٍ تا تًسز غاَض وليا

 (.339)همان: ضَز،  هٌافاتي ًساضز.  وِ اظ اٍ ساقى هي

غسضا زض تاب ازضان وليات، ًهطي زيگاط ًياع زاضز واِ زض آى ازضان ولاي ضا     

اي اظ  ٌس هطاّسُزاًس ٍ ايي ازضان هاً هحػَل هطاّسُ ًفس اظ هخل اظ ضاُ زٍض هي

تايي اياي     رْت روى (1/288)همان:  زٍض، ؾًيف ٍ لاتل اًكثاو تط وخيطيي است.

زٍ ًهط غسضا يا تايس گفت هٌهَض اٍ اظ يمل فًال، آذطيي يماَل قاَلي ًيسات؛    

ًاهس. هاسيياى زض تَرياِ اياي ازياا      تلىِ اٍ سلسلِ يمَل يطؾي ضا يمل فًال هي

ف والم غسضا  شوط ضسُ است ا ضا تِ يٌاَاى   لفم يمَل فًال ا وِ زض هَاضز هرتل 

اًس؛ يا ايٌىِ ًهط اٍل غسضا ضا زض هواضات تا فالسافِ   ضاّس ٍ هستوسه لطاض زازُ

 هطاء ٍ ًهط زٍم ضا ًهطيِ اذتػاغي ٍي زاًست.

تٌاتط ًهط غسضا زضيافت هًاضف ولي ٍحياًي يا حاغل اتحاز ًفس لسسي ًثاي  

س لسسي ًثي اظ اضتاب اًَاو اظ ضاُ زٍض. تا يمل فًال است ٍ يا حاغل هطاّسُ ًف
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گَيس اهَض رعئاي تاِ زليال رعئيتطااى زض ًاعز       غسضا زض تثييي رعئيات ٍحي هي

اًس، تحمك ًساضز. ٍي هًتمس است ًفس ًثاي زض احاط    يمَل يالي وِ يالن تط وليات

اتػال تِ ًفس فلىي ٍ افاؾِ هًطفت اظ ًفاس فلىاي، تاِ هًااضف رعئاي آگااُ       

گَيس يلن ًفَس فلىي اليتٌااّي ًيسات؛    ٍ ًيع چَى سْطٍضزي هيضَز. الثتِ ا هي

تفاٍت زيگاط   (477: 1354) گيطز. تلىِ تِ لَاًيي ٍ ؾَاتف ٍارة التىطاض تًلك هي

سيٌا زض ايي است وِ ضيد الطئيس لَُ گيطًاسُ ٍحاي ضا زض رعئياات     غسضا تا اتي

الٌفس فاي  »ز وِ زاًس؛ ٍلي غسضا تا تأويس تط هثاًي ذَ ٍحياًي يمل يولي ًثي هي

تِ ايي تفىيه تَرْي ًساضز ٍ زض ّط زٍ هَضز اازضان وليات ٍ « ٍحستْا ولّ المَا

 آٍضز. رعئيات ٍحياًيد سري اظ ًفس ًثي تِ هياى هي

زاًس وِ زض ًتيزاِ رعئياات    اٍ هسيط ٍ هستّط حَازث رعئي ضا ًفَس فلىي هي

اظ ًفاس فلىاي   يلن زض ًعز ًفَس فلىي َّيساست ٍ ًفس ًثي اياي رعئياات ضا   

قَض وِ ًثي، ولياات ٍحيااًي ضا اظ هٌثاى     وٌس. غسضا هًتمس است ّواى زضيافت هي

وٌس، رعئيات ٍحياًي ضا ًياع اظ قطياك اتػاال تاِ      اغلي ايمل فًالد زضيافت هي

 ياتس. هًسى ٍ هرعى اغلي آى زض هي

زض هَضز ًحَُ ضؤيت فطضتِ ٍحاي ٍ اساتواو الفاال ٍحيااًي، غاسضا ًهطياِ       

گَيس ًفس ًثي، حميمت ٍرَز  پصيطز ٍ هي تاضُ يالن هخل هًلمِ ضا هيسْطٍضزي زض

وٌاس؛ ٍلاي هخال ساْطٍضزي      هخالي فطضتِ ٍحي زض يالن هخل هًلّمِ ضا هطاّسُ هي

گَيس ايي غَض تا حاس حاَاس ًثاي ًياع      ذَز ضا زض ايي هطتثِ هتَلف ًىطزُ، هي

 ياتس.  تٌعل هي

ييي ساْطٍضزي اظ ٍحاي ضا   وطف يالن هخال هتػل ًيع اتتىاض غسضاست وِ تث

وٌاس واِ ًثاي غاَضت      تىاهل ترطيس. غسضالوتألْيي زض تثييي ايي هكلة تياى هي
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هخالي فطضتِ ٍحي ضا زض يالن هخل هًلمِ زيسُ ٍ الفاال ٍحيااًي ضا ضاٌيسُ اسات،     

آًگاُ پس اظ ايي هطاّسُ وِ هًوَالً لَُ ذيال ًثي وِ اظ لَاي تااقٌي اٍسات، آى   

فتوخّال لْاا تطاطاً    »گاطزز   حَاس ناّطي اٍ ًيع هتوخل هي ياتس، ايي غَض زض ضا هي

ايي غَضت توخل يافتِ، غَضتي هزطز ٍ ذيالي ًيست وِ زض ياالن ذااضد   «. سَياً

اظائي ًساضتِ تاضس؛ تلىِ هطتثِ ًاظلي اظ يه حميمت يالي است وِ ًفاس ًثاي    هاتِ

َُ وٌاس ٍ ساپس تاِ وواه لا      آى حميمت يالي ضا زض يالن هخل هًلمِ هطاّسُ هي

ياتس.  هتريلِ ذَز، غَضتي هتٌاسة تا ّواى حميمت زض سك  حَاس ًثي توخّل هي
(1990 :7/25) 

تِ ايتماز غسضا اًساى هَرَزي است وِ زٍ تاب زاضز. تااتي تاِ راًاة ياالن     

ضاَز ٍ ّان اظ آى    هله ٍ تاتي تِ راًة يالن هلىَت. ّن اظ ايي يالن هتاأحط هاي  

حَاس اٍ ٍ هسذل ٍضٍز يلاَم اظ ياالن    يالن ٍ هسذل ٍضٍز يلَم اظ يالن هله،

هلىَت، يمل لسسي ٍ يمل هستفاز است. اها ايي ًىتِ ضايستِ يٌايت است وِ تِ 

ّواى تطتيثي وِ هسضوات حسي زض هطاتة ازضان تِ هسضن ذيالي ٍ زض ًْايت تاِ  

ضَز، يًٌي يلن زض لَس غاًَز اظ هحساَس آغااظ ٍ تاِ      هسضن يملي هٌتْي هي

آياس،   ِ ّويي تطتية، يلوي وِ اظ يالن هلىَت تِ زست هيضَز، ت هًمَل ذتن هي

پيوايس؛ يًٌي اظ هطتثِ يمل تِ ذيال ٍ زض ًْايت تِ هحسَس  هسيطي يىس ضا هي

 ضَز. هٌتْي هي
 

 شرايط وبًّت

ًوايس ٍ تط  سيٌا ضا لثَل هي گاًِ اتي غسضا ًيع چَى سْطٍضزي ّواى ضطايف سِ

گَياس اياي    ٍضظز ٍ هاي  ي تأوياس هاي  هأهَضيت االّي تِ يٌَاى ضطـ اٍلي ٍ اغال 

ضَز وِ آى ضطايف ضا زض ذَز روى وطزُ تاضس ٍ  هأهَضيت االّي تِ وسي زازُ هي
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لسضت تط تىويل ًَالع زاضتِ تاضس ٍ تتَاًس تيي ذلك ٍ حك روى وٌاس ٍ هماام   

ا اووال لَُ 1سيٌا  اٍ ضطـ زٍم اتي (7/153: 1363)غحَ تًس اظ هحَ ضا زاضا تاضس. 

وٌس ٍ هًتمس است ًثي وساي اسات واِ     ّوچَى سْطٍضزي تفسيط هيهتريلِد ضا 

 حمايك يالن هلىَت تِ غَضت اضثاح هخالي تطاي اٍ توخّل ياتس.
 

 وقص تبييه صذرا

تَاى تىياِ اياي حىاين تاط ًفاَس فلىاي زض تثيايي         ؾًف تثييي غسضا ضا هي

ٌا وِ تا رعئيات ٍحياًي تياى وطز وِ الثتِ اضىالي تط هػساق هَضز ًهط است، ًِ هث

تَاى آى ضا تاِ يٌاَاى راايگعيٌي هٌاساة      زلت زض يالن هخل هًلمِ سْطٍضزي هي

 تطاي ايي هكلة هًطفي وطز.
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