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بازخوانی تقریر ابنسینا از برهان صدیقین

تاريخ تأييد98/3/33 :

تاريخ دريافت98/2/1 :



دکتر حسن عبدی

مسأله اصلي اين مقاله تقشيش اتنسينا اص تشهانِ صذّيقين است .تشاي تثيين اين
مسأله ميتوان پشسيذ سشآغاص طشح تشهاان صاذيقين تاه ماذا ياح اص
اسالمي تاص ميگشدد؟ تقشيش اتنسينا ته عنوان ي ي اص
عنوان سئيس

ااي

اي اساالمي تل اه تاه

اي اسالمي چيست و چه فشقاي تاا دي اش تقشيشهاا داسد .چاه

اش ال ها و ايشادهايي تش تقشيش او مطشح شذه يا م ن اسات مطاشح شاود؟ آياا
ميتوان اص تقشيش اتنسينا دس مقاتل اش الهاي مزموس دفاع مشد؟ دس اين مقالاه تاا
تشسسي پشسشهاي مزموس ته اين نتيجه ميسسيم مه نخستين

ي اي ماه سو

صذيقين دس اثثات واجةالوجود سا مطشح مشد فاساتي دس متاب فصَص الحىمن
است .ه چنين نخستين

ي ي مه تقشيشي تش اساس سو

صذيقين اسائه ماشده

است اتنسينا ميتاشذ مه دس پنج اثش خود آن سا مطشح ماشده اسات .ن تاه قاتال
رمش اين ه هيچ مذا اص اش الها قادس ته متضلضل ساختن تقشيش اتنسينا نيست.

واژههايكليدي :بضّاى صدزيٗي٘ي بضّداى كهنداى ٍ ٍردَث كحوداب ٍكرد
ٍرَث ٍرَر كبيسٌ٘ا.

 هذسس ٍ هحمك حَصُ ٍ داًطگاُ
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طرح مسأله

هوزأ ٍ همار كط رولِ هساٗلٖ ّستٌز كِ كط گشضتٔ رٍص فنض بطدض صك بدِ ددَر
هطغَل ركضتِكًز .كط ه٘اى كٗي رٍ هسألِ هوزأ كّو٘ت ب٘طتضٕ ركصر؛ طٗضك با حلّ آى
كصكئِ پاسخ بِ هسألِ همار بسٖ آساىتض دَكّز ضز .رص باث هوزأ بدِ بضصسدٖ كٗدي
هسألِ هٖپضركطٗن كِ آٗا لالن آفضٗزگاصٕ ركصر؟ بطض صكُّإ هتمزيرٕ بِ سَٕ دزك
ركصر كِ رٍ صكُ لوزٓ آى لواصتٌز كط :صكُ رل ٍ صكُ ليل( .هصجبح ٗمصيٕ  19 :1365م

 )20صكُرل كِ آى صك ضٌادت حعَصٕ ً٘دظ هدًٖاهٌدز ضدٌادتٖ كسدت كدِ كط رل
سضچطوِ هٖ گ٘ضر ٍ كبظكص آى تظكِ٘ ٍ تصفِ٘ صٍح كسدت .رص كٗدي ًدَق ضدٌادت
ٍكقم٘يتِ داصرِٖ هملَم ًظر لالن حاظض كست؛ بدزٍى آًندِ ه٘داى لدالن ٍ هملدَم
ٍكسؽِ كٕ باضز .رص ضَ٘ٓ ليلٖ كِ بِ آى ضٌادت صكُ للن حصَلٖ ً٘ظ هٖگٌَٗدز
با كسدتفارُ كط قعداٗإ كلدٖ ٍ هيدزهاب ٗيٌ٘دٖ ٍردَ ِر هَردَرٕ هدافَ ّودٔ
هَرَركب كحواب هٖگضررٍٗ .ژگٖ صكُ ليل كستفارُ كط هفاّ٘ن ٍ صَصبّإ ليلٖ
ٍ سٌّٖ كست ٍ ّو٘ي ٍٗژگٖ آى صك بِ هٌظلٔ ضدَُ٘كٕ لودَهٖ ٍ قابدل تفْد٘ن ٍ
تفاّن كضرُ كستّ( .وبى )20 :بضكٕ صس٘زى بِ دزك كط صكُ ليل تو٘٘يّإ هتمدزرٕ
كصكئِ ضزُ كست كِ رص ٗك تيس٘ن كلٖ رٍ گًَِكًز :تو٘٘ي بًٖ٘اطٕ ٍكر

كلَردَر

كط كحواب ٍ كستزالل بضكٕ كحواب ٍكر كلَرَر.
كٗي رٗزگاُ ّا رص ه٘داى حنودإ كسد هٖ هدزكفماًٖ ركضدتِ ٍ ركصًدز كط ه٘داى
حنوإ كس هٖ هتأدض ل هِ ؼواؼوداٖٗ گدظكصُ «ددزك ٍردَر ركصر» صك بدزْٖٗ ٍ
بٖ ً٘اط كط كحواب هٖ ركًز ٍٕ .رص تو٘٘ي ًفض دَٗص بض ٍكقم٘يتٖ كِ ضنّٖ رص ٍردَر
آى ً٘ست ٍ هضط ه٘اى فلسفِ ٍ سفسؽِ هحسَث هٖضَر كًگطت هًْٖز .سپس با
كصكئِ هيزهاتٖ ًطاى هٖرّز كٗي ٍكقم٘يت د كِ ّض كس ًاگظٗض كط پشٗضش آى كسدت
ٍ كًناص آى بِ كحواتص هٖكًزاهز د چ٘ظٕ رظ ٍكرد

كلَردَر ً٘سدت ٍٕ .همتيدز
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كست ب٘اًص صضفاً تٌوْٖ٘ بض كهض بزْٖٗ كست ًِ كٌٗنِ بضّداًٖ بدض كحوداب ٍكرد
باضز( .صدزالدٗي ش٘ساشٕ  15/6 :1410تعل٘مِ)

رص هيابل رص ؼَل تاصٗخ حنوت كس هٖ حنوإ بس٘اصٕ ت ش كضرُكًز تدا
كستزاللّإ هذتلفٖ بض كحواب ٍرَر دزكًٍز كصكئِ كٌٌز؛ كستزاللّاٖٗ كِ رص پدس
هيزهاب ٗيٌٖ٘ آًْا ًتاٗزٖ قؽمٖ ٍ ٗيٌٖ٘ ٍرَر ركضتِ باضز .كط رولِ كٗدي صكُّدا
بضّاى صزيٗي٘ي كست .تمضٗف بضّاى صزيٗي٘ي بِ كروال چٌ٘ي كست« :ضَُ٘كٕ كدِ
بزٍى ً٘اط بِ كحواب ٍرَر هذلَقاب ٍ تٌْا كط ؼضٗق ه حفٔ ٍرَر هحط ٍرَر
دزكًٍز صك كحواب كٌز» .رص كركهِ ظوي ؼضح داستگاُ بضّاى صزٗي٘ي بِ تو٘د٘ي ٍ
بضصسٖ تيضٗض كبيسٌ٘ا كط كٗي بضّاى دَكّ٘ن پضركدت.
پ٘ص كط ٍصٍر بِ بحج هٌاس

كست تَظ٘حٖ رصباصٓ صٍش بِ كاصصفتِ رص كٗدي

پژٍّص كصكئِ گضرر .كٍيالً كٗي صٍش كتابذاًِ كٕ كست كِ بض هؽالمِ ٍ بضصسٖ هتَى
ٍ هٌابك ًَضتاصٕ كستَكص كست؛ ل٘ني كفظٍى بض كٗي سمٖ ضدزُ رص كصرالداب بدض
هٌابك همتوض ٍ رست كٍل تنِ٘ ضَر .حاً٘اً رص گظكصش رٗزگاُ كبيسٌ٘ا صٍش تحل٘لٖ
د ليلٖ بضگظٗزُ ضزُ كست .رص كٗي صٍش باٍص بض آى كست كدِ ٗدك رٗدزگاُ بدا
تَريِ بِ كلگَٕ هوٌاگضٍٕ بض پاٗٔ هزوَلِكٕ كط هيزيهاب كستَكص كست؛ ٍلٖ لظٍهاً
چٌ٘ي ً٘ست كِ ٗك هتفنّض رص ًَضتٔ دَر تٌْا بِ ب٘اى كٗي هيدزيهاب ككتفدا كٌدز؛
بلنِ رص بضدٖ هَكصر هؽال

رٗگضٕ د كدِ كصتوداغ هٌؽيدٖ چٌدزكًٖ بدِ رٗدزگاُ

هشكَص ًزكصر د ً٘ظ ؼضح هٖضَر .كط كٗيصٍ گام كساسٖ رص فْن رٗزگاُ ٗك هتفنّدض
آى كست كِ آى رستِ كط هيزهاب ٍ ضضٍغ الطم ٍ كدافٖ كدِ بدِ رٗدزگاُ هدشكَص
كًزاه٘زُ كست كط ساٗض هؽال

باط ضٌادتِ ضَر .رص كٗي هيالِ تد ش ضدزُ تدا رص

گظكصش رٗزگاُ كبيسٌ٘ا ّؤ هيزهاتٖ كِ رص ضنلگ٘ضٕ رٗزگاُ كٍ ًيدص ركضدتِ د
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دَكُ هيزيهاب ًواٗاى ٍ دَكُ هيزيهاب پٌْاى د بِ صَصب صضٗح سكض ضدَر ٍ ّدض
هيزهِ با ضواصٓ داصيٖ رص راٗگاُ هٌؽيٖ دَر قضكص گ٘دضر .كٗدي صٍش لد ٍُ بدض
هف٘ز بَرى رص گظكصش رٗزگاُ بضكٕ بضصسٖ آى رٗزگاُ ً٘ظ سَرهٌز كست؛ طٗدضك بدا
پ٘ضٍٕ كط آى هٖتَكى بِ رقّت ًطاى ركر كضنالّا ٗا ظمفّإ ٗك رٗزگاُ رق٘ياً بِ
كزكم ٗك كط هيزيهاب آى باط هٖگضرر.
 .1سرآغاز طرح برهان صدّیقین

كستزالل ّاٖٗ كِ حنوإ كس هٖ بدضكٕ كحوداب ٍردَر ٍكرد كلَردَر كقاهدِ
كضرُكًز بس٘اص كست .رص كٗي ه٘اى بضدٖ كط كستزاللّا بِ رل٘ل رقت ٍ كلتواصضداى
ب٘طتض رص كاًَى تَريِ حنوا قضكص گضفتِكًز .كط رولٔ كٗي كستزاللّدا هدٖتدَكى بدِ
بضّاى ٍرَرٕ ٍ بضّاى كهناى ٍ ٍرَث كضاصُ كضر كِ رص بضدٖ هناتد

فلسدفٖ

غضث ً٘ظ هٖ تَكى تيضٗضّإ هطابْٖ كط آًْا ٗافت؛ ٍلٖ كط ه٘اى كٗدي بضّداى آًهدِ
ب٘ص كط ّض بضّاًٖ هَصر تَرِ بَرُ كست ٍ بدِ كسلداى بضددٖ كط صداح ًفدضكى
كبتناص حنوت كس هٖ ضوضرُ هٖضَر ٍ ّ٘چٗك كط ف٘لسَفاى هغضثطهد٘ي بدِ آى
كضاصُ ًنضرُكًز «بضّاى صزٗي٘ي» كست.
با بضصسٖ ٍ رقّت رص آحاص حنوإ كس هٖ بِ رسدت هدٖآٗدز كدِ تدا پد٘ص كط
فاصكبٖ ّ٘چ ٗك كط حن٘واًٖ كِ رص سٌت حنوت كس هٖ كحضٕ كط آًاى بِ ردإ
هاًزُ كست كضاصُ كٕ بِ كٗي بضّاى ًزكضتِكًز ٍ ًذست٘ي كضاصُ بِ آى صك هٖتَكى رص
آحاص فاصكبٖ بِ رست آٍصر .كٍ رص كتاث فصَص الحىن تصضٗح هٖكٌز:
فص؛ له اى تلحظ عبلن الخلك فتسٕ فِ٘ اهمبزا الصمٌعٔ ٍ لمه اى تعمس
عٌِ ٍ تلحظ عبلن الَخَي الوحض ٍ تعلن اًِ الثد هي ٍخَي ثبلرا ٍ تعلمن و٘م
ٌٗجغٖ (اى ٗىَى) علِ٘ الَخَي ثبلرا  .فبى اعتجس عبلن الخلك فبًم صمبعد ٍ اى
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اعتجس عبلن الَخَي الوحض فبً ًبشل؛ تعسف ثبلٌصٍل اى ل٘س ّرا ذان ٍ تعسف
ثبلصعَي اى ّرا ّرا« :سٌُٓسِْٗنٕ آٗٓبتٌَِب فِٖ الْأفَبقِ ٍٓفِٖ ؤًفُسِِْنٕ حٓتَٖ ٗٓتَجٓم٘نيَ لَْٔمنٕ ؤًَمِٔ

الْحٓكُ ؤٍٓلَنٕ ٗٓىْ ِ ثِسَثِهٓ ؤًََِٔ عٓلَٖ وُّلَ شَٖٕءٍ شَِِْ٘دٌ»( .فصل 53 /؛ )62 :1405

ّواىگًَِ كِ كط كٗي لواصب بِ رست هٖآٗز فاصكبٖ صكُّإ صس٘زى بِ دزكًٍز
صك بِ رٍ رستِ تيس٘ن هٖكٌز؛ صكُ صمَرٕ ٍ صكُ ًظٍلٖ .آًهِ ٍٕ كط آى بدِ لٌدَكى
صكُ ًظٍلٖ صس٘زى بِ دزكًٍز تمو٘ض هٖ كٌز ّواى كست كِ حنوإ كس هٖ بمز كط
ٍٕ ًام «بضّاى صزٗي٘ي» بض آى ًْارُكًزّ .وهٌ٘ي هٖتَكى با تأهل رص كٗي لوداصب
فْو٘ز كِ هْن تضٗي ٍٗژگٖ بضّاى صزٗي٘ي كِ آى صك كط ساٗض بضكّ٘ي كحواب ٍردَر
دزكًٍز هتواٗظ هٖ ساطر كٗي كست كِ رص كٗي بضّاى كط ه حفٔ «ٍردَر هحدط»
ٍرَر دزكًٍز كحواب هٖگضرر( .عجدٕ  27 :1387م )29

كبيسٌ٘ا ً٘ظ بض كٗي هؽل

تأك٘ز كضرُ كست كِ ٍٗژگٖ كساسٖ بضّاى صدزٗي٘ي

آى كست كِ بزٍى ه حفٔ كهضٕ غ٘دض كط سكب ٍردَر ٍكرد كلَردَر بالدشكب صك
كحواب هٖكٌز .كٍ بمز كط كصكئِ تيضٗض دَر كط بضّاى صزٗي٘ي تصضٗح هٖكٌز:
تإهّل و٘ لن ٗحتح ث٘بًٌب لثجَ االٍل ٍ ٍحداً٘تِ ٍ ثسائتِ عي الصموب المٖ
تإهّل لغ٘س ًفس الَخَي ٍ لن ٗحتح الٖ اعتجبز همي للممِ ٍ فعلمِ ٍ اى ومبى ذلمه
يل٘الً علِ٘؛ لىي ّرا الجبة اٍثك ٍ اشسف إ اذا اعتجسًمب حمبل الَخمَي ف مْد ثمِ

الَخَي هي ح٘ث َّ ٍخَي)66 / 3 :1375( .

بِ ّض حال كط رقت رص لواصب فاصكبٖ ًنتٔ سَهٖ ً٘ظ بِ رست هٖآٗدز .كٍ رص
لواصب دَر تٌْا بِ صٍش بضّاى صزٗي٘ي ٍ ٍٗژگٖ آى كضاصُ كدضرُ ٍ رص لودل
ّ٘چ تيضٗضٕ كط كٗي بضّاى كصكئِ ًنضرُ كست؛ بلنِ حتٖ ًام صزٗي٘ي صك ً٘ظ بض كٗدي
صٍش كبتناصٕ ًٌْارُ ٍ تٌْا كط آى بِ لٌَكى صٍش ًظٍلٖ ٗار كدضرُ كسدت .بدِ ّدض
حال كٍ ًِ رص كتاث فصَص الحىن ٍ ًِ رص ّ٘چ ٗك كط كتاثّا ٍ صسالِّإ رٗگض
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دَر تيضٗضٕ هوتٌٖ بض صٍش ًظٍلٖ بِ رست ًوٖرّز .كلوتدِ كٗدي هؽلد

بالدج

ًوٖضَر فعل كبتناص صٍضٖ رزٗز رص كحواب دزكًٍدز صك كط آىِ كٍ ًطدواصٗن؛ طٗدضك
ّو٘ي كضاصُ كافٖ بَر تا سّي د
سضكًزام كٗي كفتذاص ًص٘

حنوإ بمدزٕ صك بدِ ددَر هطدغَل ركصر ٍ

ض٘خ كلضئ٘سِ حنوإ هطائٖ كس هٖ گضرر تا ًذسدت٘ي

تيضٗض بضّاى صزٗي٘ي صك كصكئِ كٌزً .ت٘زِ سمٖ ٍ ت ش حنوإ كس هٖ تاكٌَى بِ
كصكئِ ب٘ص كط رٍٗست تيضٗض كط بضّاى صزٗي٘ي كًزاه٘زُ كست (ع مبلٖ  5 :1387م

 )10ها رص كركهِ كط ه٘اى كٗي تيضٗضّا بِ بضصسٖ ٍ تو٘٘ي تيضٗض كبيسٌ٘ا هٖپضركطٗن.
 .2تقریر ابنسینا از برهان صدّیقین

رص كٗي بذص ت ش دَكّ٘ن كضر بضّاى صزٗي٘ي صك كط آحاص هذتلدف كبديسدٌ٘ا
تو٘٘ي كٌ٘ن .پ٘ص كط كٗي الطم كست ًگاّٖ بِ آحاص كٍ ب٘فنٌ٘ن تا رصٗاب٘ن كٍ رص كدزكم
ٗك كط آحاص دَر بِ بضّاى صزٗي٘ي پضركدتِ كست ٍٕ .رص كتاثّدإ االشمبزا ٍ
التٌجْ٘ب

الوجدؤ ٍ الوعبي الٌدبٓ ياً ٌبهِ عالٖٗ زسبلٔ العسشِ٘ كٗدي بضّداى صك ؼدضح

كضرُ كست .كٍ هفصلتضٗي تيضٗض دَر كط بضّاى صزٗي٘ي صك رص كتداث االشمبزا ٍ

التٌجْ٘ب آٍصرُ كست ٍٕ 1.رص كٗي تيضٗض ًذست بض ٍرَر هتوضكظ ضزُ ٍ رص گام
كٍل آى صك بِ ٍكر
ه٘اى ٍرَر ٍكر

ٍ هوني تيس٘ن كضرُ كست .رص كركهِ ظوي ؼضح ٗدك روٍوصكى
ٍ ٍرَر هوني كٗيگًَِ كستزالل هٖكٌز كِ كگدض كٗدي ٍردَر

ّواى ٍكر كلَرَر بالشكب باضز كرلإ ها حابت هٖگضرر ٍ كگض ٍكرد

كلَردَر

بالشكب ًواضز الرضم هونيكلَرَر بالشكب دَكّز بَر .كٍ با توضكظ بض ٍٗژگّٖإ
هوني كلَرَر بالشكب بِ كٗي ًت٘زِ هٖصسز كِ كٗي ٍرَر ٗا ٍكر كلَرَر بالشكب
كست ٗا ًاگظٗض بِ ٍكر كلَرَر بالشكب هٌتْٖ هٖگضرر .بٌدابضكٗي رص ّدض صدَصب
ٍكر

كلَرَر بالشكب حابت هٖگضرر .ؼضح فضٍض هذتلف هونيكلَرَر بالدشكب
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رص كٗي كستزالل بدضكٕ آى كسدت كدِ صكُ صك بدض كحتوداالب رٗگدض بوٌدزر ٍ رص ّدض
صَصب بضّاى بِ ًت٘زِ هؽلَث بضسز .كبيسٌ٘ا تيضٗض هطابْٖ ً٘ظ رص كتاث الوجمدؤ

ٍ الوعبي كصكئِ كضرُ كست 2.با رقت رص آى تيضٗض هٖٗاب٘ن كِ كٗي تيضٗض ً٘ظ رص كساس
هاًٌز تيضٗض سابق كست؛ رظ آًنِ تفص٘ل بضدٖ هؽالد

صك بدِ كتداثّدإ رٗگدض

كصراق ركرُ كست .كٍ ّوهٌ٘ي رص كتاث الٌدبٓ رص تو٘د٘ي بضّداى صدزٗي٘ي تيضٗدضٕ
كصكئِ كضرُ كست كِ با رٍ تيضٗض پ٘ص گفتِ هطتضك كست.

3

ٍٕ رص كتاث ركًطٌاهٔ ل ٖٗ ً٘ظ تيضٗض دَر كط بضّاى صزٗي٘ي صك هؽضح كدضرُ
كست 4.باألدضُ پٌزو٘ي ب٘اى كٍ كط بضّاى صزٗي٘ي صك هدٖتدَكى رص صسدالِ العسشمِ٘

ٗافت 5.آًهِ رص كٌٗزا بِ آى كضداصُ كدضرٗن تيضٗضّدإ بضّداى صدزٗي٘ي كط ًفدض
كبيسٌ٘ا بَر كِ با هؽالمٔ آًْا صٍضي هٖضَر تو٘٘يّإ كٍ رص كتاثّإ هذتلف با
ٗنزٗگض تفاٍب كساسٖ ٍ كدت ف رَّضٕ ًزكصر ٍ كٍ رص ّؤ هَكصر ت ش كدضرُ
كست ٍرَر ٍكر

صك بضكساس «ٍردَر هحدط» بدِ كحوداب بضسداًز .پدس كط كٍ

ضاصحاى ٍ هفسضكى آحاص ٍٕ ت ش كضرُ كًز تيضٗض كٍ صك تفس٘ض ٍ تو٘د٘ي كٌٌدز ٍ رص
كٗي ه٘اى گظكصضٖ كط تيضٗض كٍ بِ رست رٌّز كِ كط رولِ آًْدا هدٖتدَكى بدِ ب٘داى
هحيددق ؼَسددٖ رص تدسٗممد االعتمممبي (حلممٖ  )118 :1379صددزصكلوتألْ٘ي رص اسممفبز
( )26 /6 :1410هحيق سوظٍكصٕ (صُ) رص شسح الوٌظَهمِ ( 505 / 2 :1380م )506

ٍ ل هِ ؼواؼواٖٗ(صُ) رص ًْبٗٔ الحىؤ ( )271 ٍ 270 :1415كضاصُ كدضر 6.رص كٗدي
قسوت با توضكظ بض آًهِ ٍٕ رص كتاث االشبزا ٍ التٌجْ٘ب هؽدضح كدضرُ كسدت ٍ
ً٘ظ با بِ كاصگ٘ضٕ صٍش تحل٘لٖ ت ش دَكّ٘ن كضر ب٘داًٖ كط تيضٗدض كٍ كط بضّداى
صزٗي٘ي كصكئِ كٌ٘ن.
( )1ض٘ئٖ رص داصد ٍرَر ركصر( .بزْٖٗ)
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(ّ )2ض هَرَرٕ ٗا ٍكر
«ٍكر

بالشكب كست ٗا هوني بالشكب( .بض كسداس تمضٗدف

بالشكب» ٍ «هوني بالشكب» ٍ رٍصكى ليلٖ ركئض ه٘اى ًفٖ ٍ كحواب).

( )3كٗي ضٖء هَرَر:
ٗا
(ٍ )3/ aكر

بالشكب كست.

ٗا
( )3 / bهوني بالشكب كست( .كستٌتاد كط (.))2( ٍ )1
(ّ )4ض هوني بالشكتٖ بضكٕ ٍرَر دَر للّتٖ ركصر( .كصل لل٘يت)
( )5كٗي ضٖء هوندي بالدشكب رص ٍردَر ركضدتي ددَر هحتداد للّتدٖ كسدت.
(كستٌتاد كط (.))4( ٍ )3 / b
( )6للّت كٗي ضٖء هوني بالشكب:
ٗا
(ٍ )6 / aكر

بالشكب كست.

ٗا
( )6 / bهوني بالشكب كست( .كستٌتاد كط (.))5( ٍ )2
( )7كٗي للّت د كِ دَر هوني بالشكب كست د رص ٍرَر ركضدتي ددَر للّتدٖ
ركصر( .كستٌتاد كط (.))6 / b( ٍ )4
( )8كٗي للّت رٍ حالت ركصر:
ٗا
(ٍ )8 / aكر
ٗا

بالشكب كست.
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( )8 / bرص هزوَلِ كٕ كط هونٌداب بالدشكب كسدت( .كسدتٌتاد كط (ٍ )7( ٍ )2
تيس٘ن ليلٖ).
( )9هزوَلِ هونٌاب بالشكب ً٘ظ:
ٗا
( )9 / aللّت ركصر.
ٗا
( )9 / bللّت ًزكصر( .كستٌتاد كط ( ٍ )8 / aتيس٘ن ليلٖ).
(ّ )10ض هزوَلِكٕ رص ٍرَر ٗافتي هحتاد بِ ّوِ كرظكٗص كست( .بض كساس
تحل٘ل ليلٖ صكبؽِ رظء ٍ كل ٍ با تَرِ بِ تمضٗف «هزوَلِ»).
( )11كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب هحتاد بِ ّوِ كرظكٗص كست( .كسدتٌتاد كط
(.)10( ٍ )9
(ّ )12ض هَرَرٕ كِ رص ٍرَر ٗدافتي ددَر هحتداد باضدز ٍكرد
ً٘ست( .بض كساس تمضٗف «ٍكر

بالدشكب

بالشكب»).

( )13كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب ٍكر

بالشكب ً٘ست( .كستٌتاد كط (ٍ )11

(.))12
(ّ )14ض هَرَرٕ كِ ٍكر

بالشكب ًواضز هوني بالشكب كست( .كسدتٌتاد كط

(.))13( ٍ )2
( )15كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب دَر هوني بالدشكب كسدت( .كسدتٌتاد كط
(.))14( ٍ )13
( )16بضكٕ كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب للّتٖ ٍرَر ركصر( .كستٌتاد كط (ٍ )4
(.)15
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( )17للّت كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب:
ٗا
(ّ )17 / aوِ كرظكٕ آى كست.
ٗا
( )17 /bتكتك كرظكٕ آى كست.
ٗا
( )17 / cبمعٖ كط كرظكٕ آى كست.
ٗا
( )17 / dداصد كط هزوَلِ كست( .كستٌتاد كط ( ٍ )16بض كساس رٍصكى ليلٖ).
( )18هزوَلِ هونٌاب بالشكب ّواى كردظكٕ آى كسدت( .بدض كسداس تحل٘دل
ليلٖ ٍ با تَرِ بِ تمضٗف «هزوَلِ»).
(ّ٘ )19چ هَرَرٕ للّت دَرش ً٘ست( .بضكساس كصل كهتٌاق تٌاقط).
(ّ )20وِ كرظكٕ هزوَلِ للّت هزوَلِ هونٌاب بالشكب ً٘ست( .كستٌتاد كط
(.))19( ٍ )18
( )21تكتك كرظكء للّت هزوَلٔ هونٌاب بالشكب ً٘ست( .كستٌتاد كط (ٍ )10
(.))11
( )22تضر٘ح بزٍى هضريح هحال كست( .بضكساس كصل كهتٌاق تٌاقط ٍ با تَرِ
بِ تمضٗف «تضر٘ح»).
( )23للّت بَرى بمعٖ كط كرظك بضكٕ هزوَلِ هونٌاب بالشكب تضر٘ح بدزٍى
هضريح كست( .بضكساس تحل٘ل ليلٖ ٍ با تَرِ بِ تمضٗف «تضر٘ح»).
( )24للّت بَرى بمعٖ كط كرظك بضكٕ هزوَلِ هونٌاب بالشكب هحدال كسدت.
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(كستٌتاد كط (.))23( ٍ )22
(ّ )25ض هَرَرٕ كِ ركدل رص هزوَلِ هونٌاب بالشكب ًواضز ٍكر بالشكب
كست( .كستٌتاد كط (.))8
( )26للّت كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب داصد كط هزوَلِ كست( .كستٌتاد كط
(.))24( ٍ )21( )20( )17
( )27للّت كٗي هزوَلِ هونٌاب بالشكب ٍكر

بالدشكب كسدت( .كسدتٌتاد كط

(.))26( ٍ )25
( )28كٗي ضٖء هَرَر:
ٗا
(ٍ )28 / aكر

بالشكب كست[ .صَصب (.] )3 / a

ٗا
( )28 / bللتص ٍكر

بالشكب كست[ .صَصب (.] )6 / a

ٗا
( )28 / cللتِ للت آى ٍكر

بالشكب كست[ .صَصب (.] )8 / a

ٗا
( )28 / dرص ظوي هزوَلِكٕ كط هونٌاب بالشكب كست كِ للّت كٗي هزوَلِ
ٍكر

بالشكب كست[ .صَصب ( ])8 / bكستٌتاد كط (.)27( ٍ )8( )6( )3

( )29رص ّض صَصب ٍكر

بالشكب هَرَر كست( .كستٌتاد كط (.))28

ّواىگًَِ كِ كط س٘ض كٗي بضّاى بِ رست هٖآٗز كبيسدٌ٘ا بدا هودزأ قدضكص ركرى
كصل ٍرَر ض٘ئٖ رص لالن داصد بزٍى آًنِ ٍٗژگّٖإ آى بضكٕ كستوضكص حضكت
بضّاى هَظَل٘ت ركضتِ باضز ٍ هوني ٗا ٍكر

بَرى آى لحاؾ گضرر بدِ كحوداب
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ٍكر كلَرَر پضركدتِ كست؛ ٍلٖ هٌظلت كٍ هاًك كط آى ًطزُ كست كِ تيضٗضش كط
ًگاُ ًاقزكى بِ رٍص بواًز .حن٘واى بمز كط كٍ بِ تفص٘ل بدِ بضصسدٖ كٗدي تيضٗدض كط
بضّاى صزٗي٘ي پضركدتِ ٍ كضنالّاٖٗ بض آى هؽضح كضرُ كًز كدِ رص كركهدِ كط ًفدض
هٖگشصكً٘ن.
 .3تبیین و بررسی اشكالهاي تقریر ابنسینا

ككٌَى بِ سضكن كضنالّاٖٗ هٖصٍٗن كِ حنوإ بمزٕ با رقت ٍ تاهل رص تيضٗض
كبيسٌ٘ا كط بضّاى صزٗي٘ي كصكئِ كضرُ كًز .با بضصسٖ هتَى حنوت كس هٖ هٖتدَكى
رص هزوَق پٌذ كضنال بض كٗي تيضٗض ٗافت كِ لواصتٌز كط:
اشكال یكم

صزصكلوتالْ٘ي رص كتاث اسفبز هًَٖٗسز:
ٍ ّرا الوسله السة الوسبله الٖ هٌْح الصدٗم٘ي ٍ ل٘س ثرله ووب شعن
الى ٌّبن ٗىَى الٌظس الٖ حم٘مٔ الَخَي ٍ ٌّْ٘ب ٗىَى الٌظس فٖ هفَْم الَخَي ٍ
حبصلِ اى الٌظس فٖ هفَْم الوَخَي ٍ الوَخَيٗمٔ ٗعيمٖ اًّمِ الٗوىمي تحمممِ اال
ثبلَاخت)26 / 6 :1410( .

تَظ٘ح كضنال آى كست كِ كط ٗكسَ بض كساس آًهِ رص تَظ٘ح چ٘ستٖ بضّاى
صزٗي٘ي ب٘اى كضرٗن كٗي بضّاى بض كستزاللٖ كؼ

هٖ ضَر كِ رص آى كط ه حفدٔ

«ٍرَر هحط» ٍرَر دزكًٍدز كحوداب گدضرر( .ز .ن :عجمدٕ  27 :1387م  )28كط
سَٕ رٗگض كبي سٌ٘ا رص كتاث ياً ٌبهِ عالٖٗ تصضٗح هٖكٌز كدًِ« :ودَرى حدال
ّستٖ ٍكر

ٍ هوني ّض چِ ٍصك ّستٖ ّست ٗا ّستٖ ٍٕ بذَر ٍكر

ٗا ً٘ست ٍ ّض چِ ّستٖ ٍٕ بذَر ٍكر

كست

ً٘ست بذَر ٗا هوتٌك كست ٗا هوني».
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()105 :1360

ّواًگًَِ كِ كط كٗي لواصب بِ رست هٖآٗز ٍٕ «ّض چِ ٍصك ّستٖ ّست» صك
بِ سِ قسن تيس٘ن كضرُ كست؛ ٍكر

هوني ٍ هوتٌك .بٖتضرٗز آًهِ بدِ ٍكرد

هوني ٍ هوتٌك تيس٘ن هٖگضرر ًِ دَرِ ٍرَر بلنِ هفَْم آى كسدت .كگضچدِ رص
كٗي لواصب هيسن ّستٖ ٍ ٍرَر قضكص ركرُ ضزُ كست تيسد٘ن آى بدِ سدِ قسدن
ًطاى هٖرّز هضكر كط آى حي٘يت ٍرَر ً٘ست؛ طٗضك حي٘يت ٍردَر ّد٘چگداُ بدِ
ٍكر

هوني ٍ هوتٌك تيس٘ن ًوٖضَر .حي٘يت ٍرَر ٗا ٍكر

كست ٗا هوندي؛

هوتٌك ّ٘چگاُ ٍرَر ً٘افتِ كست تا بتَكى آى صك كط كقسام ٍرَر قضكص ركر ٍ كط كٌٗدضٍ
حنوا هيسن رص هَكر ح ث صك هفَْم قضكص ركرُ كًز .بٌابضكٗي صدضفٌفض كط كٌٗندِ آٗدا
تيضٗض كبيسٌ٘ا قارص بِ كحواب ٍرَر ٍكر

ّست ٗا ًِ تضرٗزٕ ً٘ست كِ ًوٖتَكى

آى صك بضّاى صزٗي٘ي بِ حساث آٍصر.
رص پاسخ بِ كٗي كضنال باٗز گفت كٍالً هستطنل رص ؼضح كضنال دَر تٌْا بض
لواصب كتاث ياً ٌبمة عالٖٗ هتوضكظ ضزُ ٍ لواصب ساٗض كتاثّا صك ًارٗزُ گضفتدِ
كست؛ رصحالٖكِ بضكٕ فْن رٗزگاُ ٗك هتفنض الطم كست ّؤ آحاص كٍ بضصسٖ ضَر
ٍ رٗزگاُ ًْاٖٗ كٍ كط د ل ّؤ آحاص كٍ كصكئِ گضررّ .واىگًَدِ كدِ كبدي سدٌ٘ا رص
كتاثّإ االشبزا ٍ التٌجْ٘ب

كست ٍرَر بِ ٍكر

الوجدؤ ٍ الوعبي الٌدبٓ ٍ زسبلٔ العسش٘ٔ تصضٗح كدضرُ

ٍ هوني تيس٘ن هدٖضدَر ٍ رص كٗدي كتداثّدا سدذٌٖ كط

هوتٌك كلَرَر بِ ه٘اى ً٘اهزُ كست .حال ّواى گًَِ كِ هستطنل كسلاى كضرُ كست
تٌْا هفَْم كست كِ هٖتَكى آى صك بِ هَكر ح ث (ٍرَث كهناى ٍ كهتٌاق) تيسد٘ن
كضر .كط كٗيصٍ كگض رص تيس٘وٖ تٌْا كط رٍ قسدن ٍكرد كلَردَر ٍ هونديكلَردَر
سذي بِ ه٘اى آهزُ كست هٖتَكى ًت٘زِ گضفت هيسن آى «هفْدَم» ً٘سدت؛ بلندِ
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چ٘ظٕ كست كِ ٍرَر داصرٖ ركصر .حاً٘اً كگض بپشٗضٗن هيسدن رص چٌد٘ي تيسد٘وٖ
«هفَْم» كست كضنال تٌْا رص صَصتٖ ٍكصر دَكّز بَر كِ كبيسٌ٘ا «هفَْم بوا َّ
هفَْم» صك هيسن قضكص ركرُ باضز؛ ٍلٖ كگض كٍ هيسن صك «هفَْم بوا كىّ لِ هصزك فٖ
كلذاصد» قضكص ركرُ باضز ٍ هيسدن لوداصب باضدز كط هفْدَم كط آى ًفدض كدِ ركصكٕ
هصزكقٖ رص لالن داصد كست رص كٗي صَصب ّد٘چ كضدنالٖ بدض تيضٗدض ٍٕ ٍكصر
ًذَكّز بَر؛ طٗضك ّوهٌاى رص كستزالل كط «ٍرَر هحط» كِ ّواى هصزك هفَْم
ٍرَر باضز بض كحواب ٍكر كلَرَر بالشكب كستزالل ضزُ كست ٍ كٗدي هؽلد

صك

هٖتَكى با تأهل رص هيزهِ كٍل ب٘اى پ٘طٌْارٕ (ضد٘ئٖ رص دداصد ٍردَر ركصر) بدِ
دَبٖ رصٗافت .كط ّو٘يصٍ هحيق سوظٍكصٕ رص رفاق كط تيضٗدض كبدي سدٌ٘ا تصدضٗح
هٖكٌزٍ« :لني هي ح٘ج كلسضكٗٔ كلٖ كلومٌَى ٍ هي ح٘ج كى هفَْم كلوَرَر ٍرِ
كلَرَر كلحي٘يٖ بوا َّ هَرَر ٍ ٍردِ كلطدٖء ّدَ كلطدٖء بَردِ»ّ( .ومبى27 :

تعل٘مِ) بٌابضكٗي كٍ ً٘ظ رص كٗي لواصب تأك٘ز هٖكٌز كِ كبيسٌ٘ا رص تيضٗدض ددَر بدِ
ٍرَر ًفض ركضتِ كست ًِ بدِ هفْدَم آى؛ كط كٗديصٍ كضدنال صدزصكلوتألْ٘ي ٍكصر
ً٘ست.
اشكال دوم

بضكساس كضنال رٍم تيضٗض كبيسٌ٘ا با بضّاى كهناى ٍ ٍرَث تفداٍتٖ ًدزكصر ٍ
ًوٖتَكى آى صك تيضٗضٕ كبتناصٕ ٍ هتواٗظ تحت لٌَكى «بضّاى صزٗي٘ي» بدِ ضدواص
آٍصر .تَظ٘ح آًنِ كبي سٌ٘ا رص س٘ض كستزالل دَر كط هفْدَم كهنداى سدَر رسدتِ
كست؛ بِ گًَِ كٕ كِ كستزالل كٍ با حشف كٗي هفْدَم ًاتودام دَكّدز بدَر .كٍ رص
هيزهِ رٍم كستزالل هٖگَٗزّ :ض هَرَرٕ ٗدا ٍكرد

بالدشكب كسدت ٗدا هوندي

بالشكب ٍ كبتٌإ تيضٗض ٍٕ بض هفَْم كهناى هاًك كط آى هٖ گضرر كِ آى صك رص ضواص
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بالشكب صك كط صكُ «ٍرَر هحدط» كحوداب

هٖكٌز .بِ لواصب رٗگض صضف ًفض كط توام بَرى ٗا ًودَرى كسدتزالل كٗدي بضّداى
بضّاى صزٗي٘ي هحسَث ًوٖگضرر .صزصكلوتالْ٘ي رص كتاث اسفبز كٗدي كضدنال صك
رص قال

«ق٘ل» كٗيگًَِ ب٘اى هٖكٌز« :ق٘ل للدْ٘ن ألسدتن قدز أددشتن فدٖ كلدزل٘ل

ٍرَر كلووني الٗطاّز هي لزهِ بمز ٍرَرُ كٍ قولِ؟» (ّوبى)27 :

رص پاسخ بِ كٗي كضنال بضدٖ كرلا كضرُكًدز آًهدِ تيضٗدض كبديسدٌ٘ا كط بضّداى
صزٗي٘ي بض آى كستَكص كست «ٍرَر» هٖباضز ًِ «كهناى»؛ طٗضك رص هيزهِ ًذسدت
كستزالل با تنِ٘ بض ٍرَر ٗك هَرَر رص لالن داصد س٘ض بضّاى آغاط هٖگضرر كِ
ض٘ئٖ رص داصد ٍرَر ركصر (بزْٖٗ) ٍ رص كركهِ بزٍى آًنِ ٍرَر هونٌٖ صك هسلن
بگ٘ضر ٍرَر ٍكر

بالشكب صك كحواب هٖكٌز .آصٕ ٍرَر هوني بالشكب بِ لٌدَكى

ٗنٖ كط فضٍض بضّاى رص ظوي هيزهِ( )3هؽضح ضزُ كست؛ ٍلدٖ ٍردَر هوندي
بالشكب رص كٗي هيزهِ هسلن ركًستِ ًطزُ كست .بٌابضكٗي حتٖ ًفٖ ٍرَر هونٌاب
ً٘ظ دللٖ رص بضّاى كٗزار ًوٖكٌز .صزصكلوتألْ٘ي ً٘ظ كٗي پاسخ صك بِ كٗي صدَصب
ًيل كضرُ كست« :فأرابَك بأى ّشك كلوضّاى غ٘ض هتَقف كال للٖ ٍرَر هَرَرها؛ فاى
كل ٍكرواً فَْ كلوضكم ٍ كى كاى هونٌاً ف بز كى ٗستٌز كلٖ كلَكر »ّ( .وبى) رص كٗدي
لواصب تمو٘ض «فأرابَك» كگضچِ صضكحت الطم صك ًزكصر بِ كٗي هؽلد

كضدماص ركصر

كِ پاسخ هشكَص رص ًفض صزصكلوتألْ٘ي هيوَل ً٘فتارُ كست ٍ كٍ صدضفاً پاسدذٖ صك
كِ رٗگضكى بِ كضنال ركرُ كًز؛ ًيل كضرُ كست؛ ٍلٖ دَر رص كركهِ پاسذٖ بدِ كٗدي
كضنال ًزكرُ ٍ بِ ًيل ّو٘ي پاسخ بسٌزُ كضرُ كست.
اشكال سوم

تيضٗض كبي سٌ٘ا با رضَكصٕ سَهٖ ً٘ظ هَكرِ كست .هستطنل رص كٗي كضدنال بدا
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توضكظ بض كقسام كستزالل هٖگَٗز كستزالل بضّاًٖ كط رٍ قسن داصد ً٘ست :بضّاى
«إى» ٍ بضّاى «لن» كٍلٖ آى كست كِ كط ؼضٗق ٍرَر هملَل بدِ ٍردَر للدت پدٖ
بضرُ هٖ ضَر؛ هاًٌز آًنِ كط ٍرَر ًَص ٍردَر دَصضد٘ز كحوداب گدضرر .بدضد ف
بضّاى لن كِ رص آى كط صكُ ٍرَر للت ٍرَر هملَل كحواب هٖضَر؛ هخ ً كگض باصكى
بواصر طه٘ي د٘س هٖضَر؛ باصكى هٖباصر پس طه٘ي د٘س كست .رص كٗي كستزالل
باصش باصكى للت بضكٕ د٘س ضزى طه٘ي كست؛ كط كٗيصٍ با للن بِ ٍردَر للدت
هٖتَكى ٍرَر هملَل صك ًت٘زِ گضفت .تفاٍب لوزٓ كٗي رٍ ًَق كسدتزالل بضّداًٖ
آى كست كِ بضّاى «إى» هف٘ز ٗي٘ي ً٘ست؛ رصحالٖكِ بضّاى «لن» با حفؿ ضدضكٗػ
هف٘ز للن ٍ ٗي٘ي دَكّز بَر.
حال سضكن تيضٗض كبيسٌ٘ا كط بضّاى صزٗي٘ي هٖصٍٗن .پضسطٖ كدِ رص هَكرْدِ
با كٗي تيضٗض هؽضح هٖضَر كٗي كست كِ آٗا كٗي كستزالل إًّٖ كست ٗا لويدٖ؟ كگدض
إًٖ باضز هف٘ز للن ٍ ٗي٘ي ًذَكّز بَر ٍ كگض لويٖ باضز كٗي بزكى همٌاسدت كدِ
بضكٕ كحواب ٍكر كلَرَر بالشكب ٍرَر كٍ صك كط صكُ ٍرَر للتص كحواب كضرُكٗدن؛
رصحالٖكِ ٍٗژگٖ ٍكر

كلَرَر بالشكب آى كست كِ للتٖ ًزكصر .بٌابضكٗي تيضٗدض

كبيسٌ٘ا كط رٍ حال داصد ً٘ست؛ ٗا هف٘ز للن ٍ ٗي٘ي ً٘ست ٗا آًنِ ٍرَر چ٘دظٕ
صك كحواب هٖكٌز كدِ ٍكرد

كلَردَر بالدشكب ً٘سدت .لوداصب صدزصكلوتألْ٘ي رص

تَظ٘ح كٗي كضنال چٌ٘ي كست:
ثن است ىلَا فٖ وَى الج٘بى ثسّبًبً ثإى االحتدبج هٌحصس فٖ اإلًّٖ ٍ اللّومٖ ٍ
الَاخت تعبلٖ ل٘س هعلَالً ل ٖء اصالً ثّل َّ علٔ لدو٘ع هب عداُ فىّل هب ٗسمتدل
ثِ علٖ ٍخَيُ ٗىَى يل٘الً اً٘بً ٍ َّ الٗعيٖ ال٘م٘يّ( .وبى)

آًهِ كٗي كضنال صك تيَٗت هٖكٌز سذٌٖ كست كِ ددَر كبدي سدٌ٘ا رص كتد
التعل٘مب ٍ االلْ٘ب هي ال فبء ب٘اى كضرُ كست .كٍ رص التعل٘مب تصضٗح هٖكٌز« :كوا
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كى ٍكر كلَرَر البضّاى لل٘دِ ٍ الٗمدضف كال هدي سكتدِ» )70 :1404( .رص كتداث
االلْ٘ب هي ال فبء ً٘ظ بِ صضكحت هٖگَٗزٍ« :ال بضّاى للِ٘ بل َّ كلوضّداى للدٖ
كل ضٖء بل َّ إًوا للِ٘ كلزالئل كلَكظحٔ»1363( .ة)354 :

پاسخ آًنِ رص رٍ هؽل

تضرٗز ٍرَر ًزكصر؛ ًذسدت آًندِ ٍكرد كلَردَر

للدت ًدزكصر ٍ كگدض بددضكٕ آى للدت ّسدتٖبذدص رص ًفددض گضفتدِ ضدَر كصد ً
ٍكر كلَرَر ًذَكّز بَر .رٍم آًنِ تيضٗض كبيسٌ٘ا كط بضّاى صزٗي٘ي هف٘ز ٗيد٘ي
كست ٍ ّ٘چگًَِ كحتوال د فٖ رصباصٓ آى هؽضح ً٘ست .حال با تَرِ بِ كٗدي رٍ
ًنتِ هْن بضصسٖ ًَق كٗي بضّاى كست كِ آٗا رص طهضُ بضكّ٘ي لويٖ قضكص هدٖگ٘دضر
ٗا رص ضواص بضكّ٘ي إًّٖ ٗا آًنِ قسن سَهٖ كط بضّاى هحسَث هدٖگدضرر؟ پاسدخ
كبيسٌ٘ا ًطاى هٖ رّز بِ ًفض كٍ كحتوال سدَم رصسدت كسدت؛ ٗمٌدٖ تيضٗدض كٍ كط
بضّاى صزٗي٘ي قسن سَهٖ كط بضّاى كست كِ ًِ هم٘اص بضّاى لِويدٖ بدض آى صدار
كست ٍ ًِ هم٘اص بضّاى إًّٖ كست:
اًب اثجتٌب الَاخت الَخَي ال هي خْٔ افعبلِ ٍ ال همي خْمٔ حسوتمِ فلمن ٗىمي
الم٘بس يل٘الً ٍ ال اٗضبً وبى ثسّبًبً هحضبً .فبالٍل ل٘س علِ٘ ثسّبى هحض الًمِ ال
سجت لِ ثّل وبى ل٘بسبً شجْ٘بً ثبلجسّبى الًِ استدالل هي حمبل الَخمَي اًمِ ٗمتضمٖ
ٍاخجبً ٍ اى ذله الَاخت و٘ ٗدت اى ٗىمَى ٍ .الٗوىمي اى ٗىمَى همي ٍخمَُ
الم٘بسب الوَصلٔ الٖ اثجب العلٔ االٍلٖ ٍ تعسٗم صمفبتِ شمٖء اٍثمك ٍ اشمجِ
ثبلجسّبى هي ّرا الجسّبى فبًِ ٍ اى لن ٗفعّل ش٘ئبً ٍ لن ٗظْس هٌِ اهمس ٗوىمي ثْمرا
الم٘بس ؤى ٗثج ثعد اى َٗضع اهىبى ٍخَي هب و٘ وبى 1363( .ال )34 ٍ 33 :

رص كٗي لواصب هضكر كٍ كط «رل٘ل» كصؽ حٖ هٌؽيٖ كست كِ بض ٗنٖ كط كقسدام
بضّاى كِ ّواى بضّاى إًّٖ باضز كؼ

هٖگضرر ٍ هضكرش كط «بضّاى هحط» ً٘دظ

ّواى بضّاى لِويٖ كست .بٌابضكٗي كبي سدٌ٘ا رص كٗدي لوداصب تيضٗدض ددَر صك قسدن
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سَهٖ كط بضّاى قلوزكر كضرُ كست .كٗي سذي كٍ با تمو٘ضّاٖٗ كِ رص آحاص رٗگدضش
بِ كاص بضرُ كاه ً ّواٌّگ كست .بدضكٕ ًوًَدِ كٍ رص كتداث االلْ٘مب همي ال مفبء

هٖگَٗز« :البضّاى للِ٘ الًِ ال علٔ لِ ٍ لشلك ال لِدني لدِ» ( 1363ةّ )348 :ود٘ي
پاسخ ٍٕ طهٌِ٘ صك فضكّن كضرُ كست تا بضدٖ ضاصحاى ّوهَى ه صزصك كط تيضٗدض
ٍٕ بِ «بضّاىٌ ضوٌِ٘ باللوٖ» تمو٘ض كٌزّ( .وبى )29 :ل هِ ؼواؼواٖٗ ً٘ظ قسن سَهٖ
بضكٕ بضكّ٘ي هؽضح ٍ كط آى بِ «بضّاى هي ؼضٗق كلو طهاب» تمو٘ض هٖكٌدز؛ ٗمٌدٖ
بضّاًٖ كِ رص آى ٗنٖ كط ه طهاب حدز ٍسدػ بدضكٕ كحوداب هد طم رٗگدض قدضكص
هٖگ٘ضر .كٍ رص تَص٘ف بضّاى صزٗي٘ي هٖگَٗز َّ ٍ« :هك سلك بضّاى كًٖ سلك
فِ٘ هي بمط كللَكطم ٍ َّ كَى كلَرَر حم٘مٔ هطككٔ سكب هضكت

تاهةٔ رةش ٔ...

(ّوبى /13 :تعل٘مِ) رصباصٓ كٗي لواصب باٗز تَرِ ركضت كِ هضكر ٍٕ كط «بضّداى كى»
لظٍهاً بضّاى كط صكُ هملَل بِ للت ً٘ست؛ طٗضك صكبؽٔ ه٘اى ه طهداب لظٍهداً صكبؽدٔ
للت ٍ هملَلٖ ًوٖباضز .گَٖٗ ل هِ ؼواؼواٖٗ تيس٘ن حٌاٖٗ بضّاى بِ بضّاى كًدٖ
ٍ بضّاى لوٖ صك هسلن ركًستِ ٍ ت ش كضرُ كست تا بضّداى كط صكُ ه طهداب صك رص
ٗنٖ كط كٗي رٍ قسن بگٌزاًز؛ رصحالٖكِ بضّاى كط صكُ ه طهداب بدض صكبؽدٔ لدظٍم
ليلٖ ه٘اى رٍ ٍكقم٘ت كستَكص كست كِ ه٘اى آًْا لظٍهاً صكبؽٔ لل٘ت حاكن ً٘سدت.
ّو٘ي هؽل

بِ گًَِكٕ رٗگض رص سذٌاى ٗنٖ كط هماصضكى ً٘ظ بِ چطن هٖددَصر؛

با كٗي تفاٍب كِ ٍٕ با تَسمِ بذطد٘زى بدِ هفْدَم «بضّداى لودٖ» بضّداى كط صكُ
ه طهاب ليلٖ صك رص ضواص بضكّ٘ي لوٖ قضكص ركرُ كست .بدِ لوداصب رٗگدض كٍ رص
هفَْم «بضّاى لن» تَسمِ ركرُ ٍ آى صك بض لل٘ت حاكن بض هفاّ٘ن ٍ ه طهاب ليلٖ
ً٘ظ كؼ

كضرُ كست(.هصجبح ٗصيٕ  )409 :1411بِ ّض حدال پدس كط آًندِ حابدت

گضرٗز تيضٗض كبيسٌ٘ا كط بضّاى صزٗي٘ي ّن هف٘ز ٗي٘ي كسدت ٍ ّدن بضّداى كط صكُ
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ه طهاب ليلٖ كست قضكص ركرى آى رص ظوي بضكّ٘ي لويٖ ٗدا بدضكّ٘ي إًّدٖ بحخدٖ
لففٖ دَكّز بَر ٍ دللٖ رص كلتواص كستزالل ٍٕ بِ ٍرَر ًذَكّز آٍصر.
اشكال چهارم

چْاصه٘ي كضنال بض تيضٗض كبيسٌ٘ا بض كٗي ًنتِ كستَكص كست كدِ رص تيضٗدض كٍ كط
كبؽال رٍص ٍ تسلسل كستفارُ ضزُ كست .رٍص ٍ تسلسل هتفضق بض ٍرَر كخدضب ٍ
تمزر كست ٍ بزٍى ٍرَر كخضب ٍ تمزر رٍص ٗا تسلسل للل همٌا ًزكصر؛ رصحالٖ-
كِ هم٘اص رص بضّاى صزٗي٘ي آى كسدت كدِ ٍردَر ٍكرد كلَردَر بالدشكب كط صكُ
«ٍرَر هحط» كحواب گضرر ٍ هٖ ركً٘ن رص ٍرَر هحط كخضب ٍ تمزر صكُ ًزكصر.
بِ لواصب رٗگض كط ٗكسَ تيضٗض كٍ هوتٌٖ بض كستحالِ رٍص ٍ تسلسل كست ٍ بزٍى
كستحالِ رٍص ٍ تسلسل كط كحواب ٍكر كلَرَر بالدشكب ًداتَكى كسدت ٍ كط سدَٕ
رٗگض بِ صضف توسك رستي بِ كستحالِ رٍص ٍ تسلسدل سد٘ض بضّداى بدض هدزكص
«ٍرَر هحط» ًذَكّز بَر .صزصكلوتألْ٘ي رص كٗي باصُ ظوي كضاصُ بِ تيضٗض دَر
كط بضّاى صزٗي٘ي ٍ رص تمو٘ضٕ كِ هٖتَكى آى صك كٌاِٗكٕ بِ تيضٗض كبيسٌ٘ا قلوزكر
كضر هٖ گَٗز :فْشك كلوٌْذ كلشٕ سلنٌاُ أسزِّ كلوٌاّذ ٍ أضضفْا ٍ أبسدؽْا ح٘دج
الٗحتاد كلسالك كٗاُ فٖ هعش ٔ سكتِ تمالٖ ٍ صفاتِ ٍ كفمالِ كلٖ تَسدػ ضدٖء هدي
غ٘ضُ ٍ ال كلٖ االستعأً بابؽال كلزٍص ٍ كلتسلسلّ( .وبى)26 ٍ 25 :

پاسخ كٗي كضنال ً٘ظ با رقت رص هواحج گشضتِ صٍضي هدٖضدَر .آًهدِ قدَكم
بذص تيضٗض كبي سٌ٘ا كط بضّاى صزٗي٘ي كست تنِ٘ آى بض ٍرَر هَرَرٕ رص لالن
داصد كست بِ گًَِ كٕ كِ با صر آى تيضٗض كٍ هذزٍش دَكّز ضز؛ كها كستفارُ كط
كهَصٕ هاًٌز «هونيكلَرَر» «كستحالِ رٍص» ٍ «كستحالِ تسلسل» بِ گًَِكٕ ً٘ست
كِ با كًناص آًْا تيضٗض ٍٕ هذزٍش گضرر؛ طٗضك كٍ رص تيضٗض دَر كط كٗي كهدَص بدِ
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صَصب ضضؼٖ كستفارُ كضرُ كست؛ بِ كٗي همٌا كِ كگدض هَردَر رص لدالن دداصد
ٍكر كلَرَر باضز هؽلَث حابت كسدت ٍ كگدض ٍكرد كلَردَر ًواضدز رص كٗدي
صَصب بِ ٍكر كلَرَر بالشكب هٌتْٖ دَكّز ضز .كستفارُ كط كٗي كهَص بِ صَصب
ضضؼٖ بزكى همٌاست كِ كگض هوني بالشكب بَرى كٗي هَرَر داصرٖ كًناص ضَر
ًِ تٌْا دللٖ بِ تيضٗض ٍٕ ٍكصر ًوٖگضرر؛ بلنِ تيضٗدض كٍ بدِ صدَصب هسدتي٘ن ٍ
بزٍى بِ كاصگ٘ضٕ كستحالِ رٍص ٍ كستحالِ تسلسل دَكّز تَكًست ٍكر كلَردَر
بالشكب صك كحواب كٌز .كلوتِ كگض رص تيضٗضٕ بتَكى بدزٍى كسدتفارُ كط كسدتحالِ رٍص ٍ
كستحالِ تسلسل با هيزهاب كوتضٕ ٍكر كلَرَر بالشكب صك كحوداب كدضر هظٗتدٖ
بضكٕ آى بضّاى دَكّز بَر؛ ٍلٖ چٌ٘ي چ٘ظٕ بالج ًوٖگضرر تا تيضٗدض هوتٌدٖ بدض
كستحالِ رٍص ٍ كستحالِ تسلسل صك بضّاى صزٗي٘ي ًزكً٘ن.
اشكال پنجم

كضنال ّإ چْاصگأً هشكَص كط چٌاى قَب ٍ كستحناهٖ بْضُهٌدز ًوَرًدز كدِ
كلتواص تيضٗض كبيسٌ٘ا صك كط ه٘اى بوضر .رص كٗي ه٘اى كضنال پٌزوٖ ً٘ظ بض تيضٗدض ٍٕ
هؽضح ضزُ كست كِ هٖ تَكًدز آى صك كط كسداس ٍٗدضكى سداطر .هستطدنل رص كٗدي
كضنال كبي سٌ٘ا صك رص هيابل ق٘اسٖ سٍكلحزٗي قدضكص هدٖرّدز؛ ٗمٌدٖ ق٘اسدٖ كدِ
پشٗضفتي ّض ؼضف آى بِ كبؽال تيضٗض ٍٕ دَكّز كًزاه٘ز .ها هٖپشٗضٗن كِ كبيسٌ٘ا
كٍالً كط صكُ ٍرَر بِ كحواب ٍكر

كلَرَر پضركدتِ كسدت ًدِ كط صكُ هفْدَم .حاً٘داً

تيضٗض كبتناصٕ كٍ قسن سَهٖ رص كٌاص بضّاى إًٖ ٍ بضّاى لويٖ كست ٍ حالخاً تيضٗدض
كٍ بض هوني بالشكب ٍ كستحالِ رٍص ٍ تسلسل هوتٌٖ ً٘ست ٍ بزٍى آًْا ً٘ظ قارص بِ
كحواب هؽلَث كست؛ ٍلٖ هطنل كصلٖ رص كٗي ًنتِ ًْفتِ كست كِ كٍ هضكر دَر كط
«ٍرَر» صك هطذص ًسادتِ كست .كگض هضكر ٍٕ كط ٍرَر ّواى حي٘يت ضذصٖ
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ٍرَر باضز كِ ٍرَر هحط كست ٍ رص هيابل لزم هحط قضكص ركصر ٍ ّ٘چ حدز
ٍ هضطٕ ًزكصر رص كٗي صَصب ٍرَر كٗي حي٘يت ضذصٖ ٍرَر كهدضٕ بدزْٖٗ
كست كِ ّض كسٖ آى صك بالَرزكى هٖٗابز ٍ چٌ٘ي كهض بزْٖٗ بِ كحواب ٍ كسدتزالل
ً٘اطٕ ًزكصر ٍ .كگض هضكر ٍٕ كط ٍرَر چ٘ظٕ غ٘ض كط كٗي حي٘يت ٍرَر باضدز بدا
تَرِ بِ كٌٗنِ ّض چِ غ٘ض كط كٗي حي٘يت ضذصٖ ٍردَر باضدز لدزم هحدط ٍ
باؼلكلشكب كست تيضٗض ٍٕ ًِ تٌْا ٍكر كلَرَر صك كحواب ًنضرُ كط لزم هحدط
بِ «ٍرَر» تمو٘ض كضرُ ٍ كحواب آى صك كحواب ٍكرد كلَردَر بالدشكب تصدَص كدضرُ
كست! (ز .ن :اثي تسوِ  10 :1378م )45

كٗي كضنال هْنتضٗي كضنال بض تيضٗض كبيسٌ٘ا دَكّز بَر كِ كساس آى صك قدَل
بِ ٍحزب ضذصٖ ٍرَر تطن٘ل هٖرّز .رص كٌٗزا باٗز هَظك دَر صك ًسوت بدِ
ٍحزب ضذصٖ ٍرَر ٗا كخضب آى همد٘ي سدادت .آًهدِ هدٖتدَكى رص رفداق كط
كبي سٌ٘ا هؽضح كضر كٗي كست كِ كٗي كضنال ًاـض بِ هيزهِ( )1كست تيضٗض ٍٕ بض
ٍرَر ٗك هَرَر رص لا لن دداصد كسدتَكص كسدت بدزٍى آًندِ ّد٘چ كؼ لدٖ كط
ٍٗژگّٖإ كٗي ٍرَر ركضتِ باض٘ن؛ ٗمٌٖ ًِ هٖركً٘ن كٗي هَردَر ٍكرد كلَردَر
بالشكب كست ٍ ًِ هٖركً٘ن كٗي هَرَر هونيكلَردَر بالدشكب كسدت ٍ كط كٗديصٍ
گفتِ هٖضَر هوزأ بضّاى صزٗي٘ي صك «ٍرَر هحط» تطن٘ل هٖرّز .پس هحدط
بَرى كٗي هَرَر بزكى همٌاست كِ ٍٗژگٖ آى بض ها هملَم ً٘ست؛ كها كٌٗنِ هحط
بَرى صك بِ همٌإ ٍرَرِ هؽلق ٍ ٍرَرِ ٍكحز ضذصٖ بزكً٘ن كٍالً ّ٘چگاُ چٌد٘ي
ٍرَرٕ صك كط صكُ للَم حصَلٖ كِ صٍش فلسفٖ ٍ ليلٖ صك تطن٘ل هٖرّز رصك
ًنضرُ كٗن ٍ حاً٘اً چٌ٘ي كهضٕ بضد ف آى چ٘ظٕ كست كِ ّض كسٖ بالم٘اى هٖٗابز؛
ّض كس هَرَركب هتنخضٕ صك هٖ ٗابز كِ ّض ٗدك غ٘دض كط رٗگدضٕ كسدت؛ حدال
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چگًَِ هٖتَكى كط ٍرَر ٍكحز ضذصٖ هحط كِ رص هيابل لزم هحط قضكص ركصر
سذي گفت؟! بٌابضكٗي آًهِ هستطنل «حي٘يت ضذصٖ ٍرَر» هًٖاهز رص قالد
للن حصَلٖ ًوٖگٌزز ٍ كط كٗيصٍ ًوٖتَكًز هيزهدِكٕ رص كسدتزالل قدضكص گ٘دضر.
كفظٍى بض كٌٗنِ بضد ف آى كخضتٖ كست كِ ه٘اى كض٘ا هطاّزُ هٖكٌ٘ن تا چِ صسز
بِ كٌٗنِ بزْٖٗ باضز.
نتیجه

رص كٗي ًَضتاص ت ش كضرٗن ظوي كصكئِ گظكصضٖ كط تيضٗض كبديسدٌ٘ا كط بضّداى
صزٗي٘ي كضنالّإ پٌذگاًِ بدض آى صك تَظد٘ح ركرُ كط تيضٗدض كٍ رص هيابدل كٗدي
كضنالّا رفاق كٌ٘ن .بض كساس هؽال

هؽضح ضزُ رص كٗي ًَضدتاص بدِ كٗدي ًت٘زدِ

هٖصس٘ن كِ:
ً .1ذست٘ي كضاصُّا بِ بضّاى صدزٗي٘ي صك هدٖتدَكى رص كتداث فصمَص الحىمن

فاصكبٖ ٗافت .كٍ بزٍى آًنِ تيضٗضٕ كط كٗي بضّاى كصكئِ كٌدز تٌْدا بدِ ضدَُ٘كٕ كط
كحواب ٍكر كلَرَر كضاصُ كضرُ كست كِ كط صكُ «ٍرَر هحط» ٍكرد كلَردَر صك
كحواب هٖكٌز.
 .2رص ؼَل تاصٗخ حنوت كس هٖ ًذست٘ي حن٘ن هسلواى كِ بض كساس صٍش
«صزٗي٘ي» تيضٗضٕ كاهل كصكئِ كضرُ كست كِ ّن ٍرَر ٍكرد

بالدشكب صك كحوداب

هٖ كٌز ّن هف٘ز ٗي٘ي كست ٍ ّن بض ّ٘چ كهضٕ رظ «ٍرَر هحط» هوتٌٖ ً٘ست
كسٖ رظ صئ٘س حنوإ هطاٖٗ هسلواى ً٘ست.
 .3كبيسٌ٘ا رستكن رص پٌذ كحض دَر تيضٗدض بضّداى صدزٗي٘ي صك هؽدضح كدضرُ
كست كِ كاهلتضٗي ٍ راهكتضٗي ب٘اى كٍ صك هٖتَكى رص كتاث االشمبزا ٍ التٌجْ٘مب

ٗافت.
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 .4رص هزوَق پٌذ كضنال بِ تيضٗض كبيسٌ٘ا ٍكصر ضزُ كِ لواصتٌز كط:
ٗك .كٍ رص س٘ض بضّاى كط صكُ «هفَْم» بِ كحواب ٍكر كلَرَر پضركدتِ كست .بدا
بضصسٖ كٗي كضنال رصٗافت٘ن كِ كٍ بضكساس ٍردَر ٗدا هفْدَم ٍردَر ٍلدٖ كط آى
ح٘ج كِ رص لالن داصد ركصكٕ هصزك كست ٍكر كلَرَر بالشكب صك كحواب كضرُ
كست پس كضنال كٍل ٍكصر ً٘ست.
رٍ .كٍ رص س٘ض تيضٗض دَر بِ «هونيكلَرَر بالشكب» توسك كدضرُ كسدت ٍ بدا
كٗي كاص كط قلوضٍ بضّاى صزٗي٘ي داصد ضزُ كست .بضصسّٖا ًطاى ركر توسك بِ
«هونيكلَرَر بالشكب» تٌْا رص قال

قعِ٘ ضضؼٖ بَرُ كست ًِ آًنِ تيضٗض كٍ بدض

آى هوتٌٖ باضز .بٌابضكٗي كٗي كضنال ً٘ظ ٍكصر ً٘ست.
سِ .تيضٗض كٍ ًِ بضّاى لوٖ كست ٍ ًِ بضّداى إًدٖ ٍ كط كٗديصٍ كصدَالً بضّداى
ًاه٘زى آى كضتواُ كست .با بضصسٖ كقسام بضّاى بِ كٗي ًت٘زِ صس٘زٗن كِ تيضٗدض ٍٕ
هف٘ز ٗي٘ي كست ٍ كلوتِ گًَِكٕ رزٗز كط بضّاى كست كِ هٖتَكى آى صك «ضدوِ٘ بدِ
لن» ٗا «بضّاى كط صكُ ه طهاب» ًاه٘ز ٍ كدت ف رص تسوِ٘ ٗدك بضّداى دللدٖ رص
كلتواص ٍكقمٖ آى ٍكصر ًوٖكٌز.
چْاص .كٍ رص تيضٗض دَر كط كسدتحالِ رٍص ٍ تسلسدل كسدتفارُ كدضرُ كسدت .بدا
بضصسٖ كٗي كضنال هطذص ضز س٘ض كستزالل بِ گًَِ كٕ ً٘ست كِ بزٍى كستحالِ
رٍص ٍ تسلسل ًاتوام باضز؛ بلندِ تٌْدا صر ٗندٖ كط فدضٍض كسدتزالل كدِ ّوداى
«هونيكلَرَر بالشكب» باضز بض كستحالِ رٍص ٍ تسلسل هوتٌٖ كست؛ بِ گًَِكٕ كِ
با كًناص كٗي فضض بضّاى بِ صَصب هستي٘نتض ٍكرد كلَردَر بالدشكب صك كحوداب
دَكّز كضر.
پٌذّ .وهٌ٘ي كٗي كضنال كِ هضكر كط ٍردَر هحدط ّوداى حي٘يدت ضذصدٖ
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ٍرَر باضز ًاتوام كست؛ طٗضك چٌ٘ي حي٘يتٖ ل ٍُ بض كٌٗنِ رص قال

للَم ليلدٖ

ٍ حصَلٖ ًوٖگٌزز كصَالً بضد ف كخضتٖ كست كِ ّض كس بضكسداس هطداّزُ
كض٘ا بزكى كسلاى هٖكٌز.
پس رص هزوَق هٖتَكى تيضٗض كبي سٌ٘ا كط بضّاى صدزٗي٘ي صك تيضٗدض كداهلٖ كط
ٗك كستزالل بض كحواب ٍرَر دزكًٍز بِ ضواص آٍصر.
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پینوشتها
 « 1تٌثِ٘ :كل هَجَد ارا التفت الِ٘ هي ح٘ج راتِ هي غ٘ش التفات الٖ غ٘شُ ئها اى ٗكَى تح٘ج
ٗجة لِ الَجَد ٖ ًفسِ اٍ الٗكَى .اى ٍجة َْ الحك تزاتِ الَاجة ٍجَدُ هي راتِ ٍ َّ المَ٘م
ٍ اى لن ٗجة ،لن ٗجض اى ٗمال اًِ هوتٌع تزاتِ تعذها شض هَجَد؛ تل اى لشى تئعتثةاس راتةِ ضةشغ
هخل ضشغ عذم علتِ راس هوتٌعاً ؤٍ هخل ضشغ ٍجَد علتِ راس ٍاجثةاً ٍ اى لةن ٗمةشى تْةا ضةشغ
الحصَل علٔ ٍ العذهْا تمٖ لِ ٖ راتِ االهش الخالج ٍ َّ االهكاى؛ ٘كَى تاعتثاس راتِ الطٖ الةزٕ
الٗجة ٍ الٗوتٌع .كل هَجَد اها ٍاجةالَجَد تزاتِ اٍ هوكي الَجَد تحسة راتِ .اضاسٓ :ها حمِ
ٖ ًفسِ االهكاى ل٘س ٗص٘ش هَجَداً هي راتِ اًِ ل٘س ٍجَدُ هي راتِ اٍلٖ هي عذهِ هي ح٘ةج
َّ هوكي؛ اى راس احذّوا اٍلٖ لحعَس ضٖء اٍ غ٘ثتِ َجَد كل هوكي الَجَد هي غ٘شُ .تٌثِ٘:
اها اى ٗتسلسل رلك الٖ غ٘ش الٌْاٗٔ ٘كَى كل ٍاحذ هي آحاد السلسلٔ هوكٌا ةٖ راتةِ ٍ الجولةٔ
هتعلمٔ تْا تكَى غ٘ش ٍاجثٔ اٗعاً ٍ تجة تغ٘شّا ٍ لٌضد ّزا ت٘اًاً .ضشح كل جولِ كةل ٍاحةذ هٌْةا
هعلَل اًْا تمتعٖ علٔ خاسجٔ عي آحادّا ٍ رلك الًْا اهاى اى التمتعٖ علٔ ارالً تكَى ٍاجثةٔ
غ٘ش هوكٌٍٔ ٍ ك٘ف ٗتإتٖ ّزا ٍ اًوا ٗجة تأحادّا ٍ ،اها اى تمتعٖ علٍٔ ّٖ اٙحاد تإسشّا تكةَى
هعلَلٍٔ لزاتْا اى تلك ٍ الجولٍٔ ٍ الكل ضٖء ٍاحذ ٍ اها الكل توعٌٖ كل ٍاحةذ لة٘س ٗجةة تةِ
الجولٔ ٍ إها اى ٗمتعٖ علٔ ّٖ تعط اٙحاد ٍ ل٘س تعط اٙحاد اٍلٖ تزلك هي تعط اى كاى كل
ٍاحذ هٌْا هعلَالً؛ الى علتِ اٍلٖ تزلك ٍ اها اى ٗمتعٖ علٍٔ خاسجٍٔ عي اٙحاد كلْا ٍ َّ الثةالٖ.
اضاسٓ :كل علٔ جولٔ ّٖ غ٘ش ضٖء هي آحادّا ْٖ علةٔ اٍالً ال ٙحةاد حةن الجولةٔ ٍ اال لةتكي
اٙحاد غ٘ش هحتاجٔ الْ٘ا .الجولٔ ارا توت تأحادّا لن تحتج الْ٘ا؛ تل ستوا كاى ضٖء ها علٔ لثعط
اٙحاد دٍى تعط لن ٗكي علٔ للجولٔ علٖ االطالق .اضاسٓ :كل جولٔ هتشتثٔ هي علل ٍ هعلَالت
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علٖ الَالء ٍ ْ٘ا علٔ هعلَلٔ ْٖ طشف الًْا اى كاًت ٍسطاً ْٖ هعلَلٔ ،اضاسٓ :كل سلسلٔ هتشتثٔ
هي علل ٍ هعلَالت كاًت هتٌاّ٘ٔ اٍ غ٘ش هتٌاّ٘ٔ؛ مذ ظْش اًْا ارا لن ٗكي ْ٘ا اال هعلَل احتاجةت
الٖ علٔ خاسجٔ عٌْا لكٌْا ٗتصل تْا الهحالٔ طش اً ٍ ظْش اًِ اى كاى ْ٘ا هةا لة٘س توعلةَل ْةٖ
طشف ٍ ًْاٗٔ .كل سلسلٔ تٌتْٖ الٖ ٍاجة الَجَد تزاتِ .اضاسٓ :كل اض٘اء تختلف تإع٘اًْا ٍ تتفةك
ٖ اهش همَم لْا اها اى ٗكَى ها تتفك ِ٘ الصهاً هي لَاصم ها تختلةف تةِ ٘كةَى للوختلفةات الصم
ٍاحذ ٍ ّزا غ٘ش هٌكش ٍ .اها اى ٗكَى ها تختلف تِ الصهاً لوا تتفك ِ٘ عاسظاً عشض لوا تختلف تةِ
ٍ ّزا غ٘ش هٌكش ٍ اها اى ٗكَى ها تختلف تِ عاسظاً عشض لوا تتفك ِ٘ ٍ ّزا اٗعةاً غ٘ةش هٌكةش».
( 18 / 3 :1375ة  .)28
 ٖ « .2احثات ٍاجة الَجَد؛ الضك اى ٌّا ٍجَداً ٍ كل ٍجَد اها ٍاجة ٍ اها هوكةي؛ ةاى
كاى ٍاجثاً مذ رح ٍجَد الَاجة ٍ َّ الوطلَب ٍ .اى كاى هوكٌةاً اًةا ًثة٘ي اى الووكةي ٌٗتْةٖ
ٍجَدُ الٖ ٍاجة الَجَد ٖ .اًِ الٗوكي اى ٗكَى لكل هوكي الَجَد علٔ هعةِ هوكٌةٔ الةٖ غ٘ةش
الٌْاٗٔ ٍ .لثل رلك اًا تمذم همذهات .وي رلك اًةِ الٗوكةي اى ٗكةَى ةٖ صهةاى ٍاحةذ لكةل
هوكيالزات علل هوكٌٔ الزات تالًْاِٗ ٍ ،رلك الى جو٘عْةا اهةا اى ٗكةَى هَجةَداً هعةاً ٍ اهةا اى
الٗكَى هَجَداً هعاً .اى لن ٗكي هَجَداً هعاً لن ٗكي الغ٘ش الوتٌاّٖ ٖ صهاى ٍاحذ ٍ لكةي ٍاحةذ
لثل اٙخش اٍ تعذ اٙخش ٍ ّزا الًوٌعِ؛ ٍ اها اى ٗكَى هَجَداً هعاً ٍ ال ٍاجة ٍجَد ْ٘ا؛ الٗخلَ
اها اى تكَى تلك الجولٔ توا ّٖ تلك الجولٔ ٍاجثٔالَجَد تزاتْا اٍ هوكٌٔالَجَد ٖ راتْةا؛ ةاى
كاًت ٍاجثٔ الَجَد تزاتْا ٍ كل ٍاحذ هٌْا هوكيالَجَد ٗكَى الَاجةة الَجةَد ٗتمةَم تووكٌةات
الَجَد ّزا هحال ٍ .اها اى كاًت هوكٌٔ الَجَد تزاتْا الجولةٔ هحتاجةٔ ةٖ الَجةَد الةٖ هف٘ةذ
الَجَد .اها اى ٗكَى خاسجاً هٌْا اٍ داخالً ْ٘ا .اى كاى داخةالً ْ٘ةا اهةا اى ٗكةَى كةل ٍاحةذ
ٍاجةالَجَد ة ٍ كاى كل ٍاحذ هٌْا هوكيالَجَد ة ّزا خلف ٍ .اها اى ٗكَى هوكيالَجَد ٘كَى
َّ علٔ للجولٔ ٍ لَجَد ًفسِ الًِ احذ الجولٔ ٍ .ها راتِ كةاف ةٖ ؤى َٗجةذ راتةِْ ،ةَ ٍاجةة
الَجَد ٍ كاى ل٘س ٍاجة الَجَد؛ ّزا خلف .ثمٖ اى ٗكَى خاسجاً عٌْا ٍ .الٗجَص اى ٗكَى علةٔ
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هوكٌٔ اًا جوعٌا كل علٔ هوكٌٔالَجَد ٖ ّزُ الجولٔ ْٖ ارا خاسجٔ عٌْا ٍ ٍاجثٔالَجَد تزاتْا
مذ اًتْت الووكٌات الٖ علٔ ٍاجثٔ الَجَد؛ ل٘س لكل هوكي علٔ هوكٌٔ هعِ ٍ .الَل اٗعاً اى ّةزا
ٗتث٘ي توا ٖ كتة اخشٕ اى ٍجَد العلل الغ٘ش الوتٌاّ٘ٔ ٖ صهاى ٍاحذ هحالً ٍ .حت الًطَل الكالم
تاالضتغال تزلك» 1363( .الف)23 ٍ 22 :
 « .3صل ٖ احثات ٍاجة الَجَد؛ الضك اى ٌّا ٍجَداً ٍ كل ٍجَد اها ٍاجة ٍ اها هوكي؛
اى كاى ٍاجثاً مذ رح ٍجَد الَاجة ٍ َّ الوطلَب ٍ اى كاى هوكٌا ،اًا ًَظح اى الووكي ٌٗتْٖ
ٍجَدُ الٖ ٍاجة الَجَد ٍ لثل رلك اًا ًمذم همذهات وي رلك اًِ الٗوكي اى ٗكَى ةٖ صهةاى
ٍاحذ لكل هوكي الزات علل هوكٌٔ الزات تالًْاٗٔ ٍ رلك الى جو٘عْا اها اى ٗكَى هَجَداً هعةاً ٍ
اها اى الٗكَى هَجَداً هعاً؛ اى لن ٗكي هَجَداً هعاً غ٘ش الوتٌاّٖ ٖ صهاى ٍاحذ ٍ لكي ٍاحذ لثل
اٙخش لٌؤخش الكالم ٖ ّزا ٍ اها اى ٗكَى هَجَداً هعاً ٍ ال ٍاجة ٍجَد ِ٘؛ الٗخلَ اها تكةَى
الجولٔ توا ّٖ تلك الجولٔ سَاء كاًت هتٌاّ٘ٔ اٍ غ٘ش هتٌاّ٘ٔ ٍاجثٔالَجَد تزاتْا اٍ هوكٌِ الَجَد
اى كاًت ٍاجثِ الَجَد تزاتْا ٍ كل ٍاحذ هٌْا هوكي ٗكةَى الَاجةةالَجةَد هتمَهةاً تووكٌةات
الَجَد؛ ّزا خلف ٍ .اى كاًت هوكٌٔالَجَد تزاتْا الجولٔ هحتاجٔ ٖ الَجَد الٖ هف٘ةذ الَجةَد؛
اها اى ٗكَى خاسجاً هٌْا اٍ داخالً ْ٘ا؛ اى كاى داخالً ْ٘ا اها اى ٗكَى ٍاحذاً هٌْا ٍاجةالَجَد
ٍ كاى كل ٍاحذ هٌْوا هوكي الَجَد؛ ّزا خلف ٍ .اها اى ٗكَى هوكيالَجَد ٘كَى َّ علٔ لَجَد
الجولٔ ٍ علٔ الجولٔ علٔ اٍالً لَجَد اجضائْا ٍ هٌْا ٍ َْ علٔ لَجَد ًفسِ ٍ ّزا هع اسةتحالتِ إى
رح َْ هي ٍجِ ها ًفس الوطلَب؛ اىّ كل ضٖء ٗكَى كا ٘اً ٖ اى َٗجذ راتِ َْ ٍاجةالَجةَد
ٍ كاى ل٘س ٍاجة الَجَد؛ ّزا خلف .ثمٖ اى ٗكَى خاسجاً عٌْا ٍ الٗوكي اى ٗكَى علةٔ هوكٌةٔ
اًا جوعٌا كل علٔ هوكٌٔ الَجَد ٖ ّزُ الجولٔ ْٖ ارا خاسجٔ عٌْا ٍ ٍاجثٔ الَجَد تزاتْا مةذ
اًتْت الووكٌات الٖ علٔ ٍاجثٔ الَجَد ل٘س لكل هوكي علٔ هوكٌٔ تالًْاٗٔ» )235 :1412( .
ً « .4وَدى حال ّستٖ ٍاجة ٍ هوكي؛ ّش چِ ٍسا ّستٖ ّست ٗا ّسةتٖ ٍٕ خةَد ٍاجةة
است ٗا ً٘ست ٍ ّش چِ ّستٖ ٍٕ خَد ٍاجة ً٘ست ،تِ خَد ٗا هوتٌع است ٗا هوكي؛ ٍ ّةش چةِ
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خَد هوتٌع تَدً ،طاٗذ كِ ّشگض هَجَد تَد؛ چٌاًكِ پ٘صتش اضاساتٖ كشدُ آهذ تَد .پةس تاٗةذ كةِ
خَد هوكي تَد ٍ تطشغ تَدى علت ٍاجة تَد ٍ تطشغ آًكِ علت ً٘ست هوتٌع تَد ٍ خةَدٕ ٍٕ
چ٘ض دٗگش است ٍ ضشغ تَدى علت ٗا ضشغ ًثَدى علت ،چ٘ضٕ دٗگةش ٍ چةَى خةَدٕ ٍٕ اًةذس
ًگشٕ تٖ ّ٘چ ضشغٍ ًِ ،اجة تَد ٍ ًِ هوتٌع ٍ چَى ضشغ حارةل ضةذى علةت ،سةثة هَجةة
ٍٕگ٘شٕ ٍاجة ضَد ٍ چَى ضشغ ًاحارل ضذى علت ،سثة ٍٕگ٘شٕ هوتٌع ضَد ،چٌاًكةِ اگةش
اًذس چْاسًگشٕ تٖضشطٖ ،طثع ٍسا هوتٌع ً٘اٖٗ ٍ اگش هوتٌع تَدّٕ ،شگض ًثَدٕ .پس اگش اًذسچْاس
ًگشٕ تطشغ دٍ دٍ حارل ضذى ٍاجة ضَد ٍ لكي اگش اًذس چْاس ًگةشٕ ،تطةشغ دٍ دٍ حارةل
ًاضذى هوتٌع تَد .پس ّةش چةِ ٍسا ٍجةَد تةَد ٍ ٍجةَدٕ ٍاجةة ًثةَد ،خةَد هوكةي تةَد ٍ
هوكيالَجَد تَد خَد ًاهوكي الَجَد تَد ٍ ٍجَدش ٌَّص حارل ًطَد كِ تش آى حكةن تةَد كةِ
تَد .پ س تاٗذ كِ چَى هَجَد خَاّذ ضذى ٗكٖ هوكٌٖ تطَد ٍ هوكٌٖ خَد ّشگض ًطَد كِ ًةِ اص
سثثٖ آهذُ است .پس هوكٌ٘ص اص علت تاٗذ كِ تطَد تا ٍاجة ضَد كِ تثَد اص علت ٍ آى آى تةَد
كِ پًَ٘ذ ٍٕ تا علت توام ضَد كِ ضشغّا ّوِ تِ جإ آٌٗذ ٍ علت علت ضةَد تةِ عةل ٍ علةت
آًگاُ علت ضَد تفعل كِ ٍٕ چٌاى ضَد كِ چٌاى تاٗذ تفعل تا اصٍ هعلَل ٍاجة آٗذ105 :1360( .
ٍ  )106
« .5االرل االٍل ٖ احثات ٍاجةالَجَد؛ اعلن اى الوَجَد اها اى ٗكَى لِ سثة ٖ ٍجَدُ اٍ
ال سثة لِ؛ اى كاى لِ سثة َْ الووكي سَاء كاى لثل الَجَد ارا شظٌاُ ٖ الزّي اٍ ةٖ حالةٔ
الَجَ د؛ الى ها ٗوكي ٍجَدُ ذخَلِ ٖ الَجَد الٗضٗل عٌِ اهكاى الَجَد ٍ اى لن ٗكي لِ سةثة
ٖ ٍجَدُ تَجِ هي الَجَُ َْ ٍاجة الَجَد :ارا تحممةت ّةزُ الماعةذٓ الةذل٘ل علةٖ اى ةٖ
الَجَد هَجَداً ال سثة لِ ٖ ٍجَد ها الَلِْ :زا الَجَد اها هوكيالَجَد اٍ ٍاجةالَجَد؛ ةاى
كاى ٍاجة الَجَد مذ حثت ها طلثٌاُ ٍ اى كاى هوكيالَجَد ووكيالَجَد الٗذخل ٖ الَجَد اال
تسثة ٗشجح ٍجَد علٖ عذهِ اى كاى سثثِ اٗعاً هوكيالَجَدْ :كةزا تتعلةك الووكٌةات تععةْا
تثعط الٗكَى هَجَداً الثتِ؛ الى ّزا الَجَد الزٕ شظٌاُ الٗذخل ٖ الَجَد ها لن ٗسثمِ ٍجَد
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ها الٗتٌاّٖ ٍ َّ هحال ،ارا الووكٌات تٌتْٖ تَاجة الَجَد» )243 ٍ 242 / 1 :1400( .
 .6تشخٖ اص گضاسش ّإ هطشح ضذُ دس هٌاتع هزكَس تا تمشٗشاتي سٌ٘ا اص تشّاى رذٗم٘ي تفاٍت
داسد .تشإ ًوًَِ ،تمشٗشٕ كِ عالهِ طثاطثاٖٗ دس ًْاٗٔ الحكوِ اص اٍ اسائِ كشدُ تا آى چِ ٍٕ هطشح
كشدُ است ،تفاٍت داسد؛ دس ًظش اتي سٌ٘ا ،دس تشّاى رذٗم٘ي هٖ تَاى اص پةزٗشش ارةل ٍجةَد تةِ
احثات ٍاجة الَجَد سس٘ذ؛ ٍلٖ دس گضاسش عالهِ طثاطثاٖٗ اص پزٗشش ٍجةَد تةِ هعٌةإ سشاسةش
ّستٖ .هٖتَاى تِ چٌ٘ي چ٘ضٕ سس٘ذ( .طثاطثاٖٗ 270 :1415 ،ة )271
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منابع

 -اتي سٌ٘ا ،اتَعلٖ ،حس٘ي تي عثذاهلل ،1375 ،االشبزا ٍ التٌجْ٘ب

ضشح خَاجِ ًص٘شالذٗي

طَسٖ ،لنً :طش الثالغٔ.
 ةةةةةةةةةةةة  ،1360،ياً ٌبهِ عالٖٗ تصح٘ح احوذ خشاساًٖ ،تْشاى ،كتاتخاًِ اساتٖ. ةةةةةةةةةةةة  ،1400،زسبئّل لن ،اًتطاسات ت٘ذاس. ةةةةةةةةةةةة  1363،الف ،الوجدؤ ٍ الوعبي تحم٘ك عثذاهلل ًَساًٖ ،تْشاى ،هؤسسِ هطالعةاتاسالهٖ داًطگاُ هكگ٘ل.

 -ةةةةةةةةةةةة  ،1404 ،التعل٘مب

تحم٘ك عثذالشحوي تذٍٕ لن ،هكتة اإلعالم االسالهٖ.

 ةةةةةةةةةةةة  1363،ب ،االلْ٘ب هي وتبة ال فبء تحم٘ةك االب لٌةَاتٖ ٍ سةع٘ذ صائةذ،تٖجاً ،ارش خسشٍ.
 ةةةةةةةةةةةة  ،1412 ،الٌدبٓ. -سثضٍاسّٕ ،ادٕ ،1380 ،شسح الوٌظَهِ تحم٘ك حسي حسيصادُ آهلٖ ،لنً ،طش ًاب.

 -حلٖ ،حسي تي َٗسف ،1379 ،و

الوساي فٖ شسح تدسٗد االعتمبي لن ،د تةش اًتطةاسات

اسالهٖ.
 عثذٕ ،حسي« ،1387 ،ثسزسٖ هالن يز ثسّبى صدٗم٘ي» صلٌاهِ اًدٗ مِ يٌٗمٖ ضةواسُ.28
 -عطالٖ ،حس٘ي ،1387 ،تمسٗس ثسّبى صدٗم٘ي لن ،هؤلف.

 رذسالذٗي ض٘شاصٕ ،هحوذ تي اتشاّ٘ن ،1410 ،الحىؤ الوتعبل٘ٔ فٖ االسفبز االزثعمٔ العمل٘مٔت٘شٍت ،داساح٘اء التشاث العشتٖ.
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 طثاطثاٖٗ ،هحوذ حس٘يًْ ،1415 ،بٗٔ الحىؤ لن ،د تش اًتطاسات اسالهٖ. اساتٖ ،اتًَصش ،1405 ،فصَص الحىن لن ،اًتطاسات ت٘ذاس. هصثاح ٗضدٕ ،هحوذتمٖ ،1365 ،هعبزف لسآى ،لن ،هَسسِ دس ساُ حك. ةةةةةةةةةةةة  ،1411 ،تعل٘مِ علٖ ًْبٗٔ الحىوِ ،لن ،هَسسِ دس ساُ حك. اتي تشكِ ،علٖ تي هحوذ ،1378 ،التوْ٘د فٖ شسح لَاعد التَح٘د تصح٘ح حسي حسةيصادُآهلٖ ،لنً ،طش الفالم ه٘ن.



