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تجرد» در مسئلۀ ّ
ابىرس يبىیاو 2مروری اوتقادی بر معىاشىاسی« ّ
تجرد وفس∗

چکیذه
یكی ال ؾغؿغه های ظكیماو الهیًٌ ،اؼث ظمیمث يفه و اوكاق آو بىؾه اوث .ال ویژگیهای يفهّ ،
جصكؾ
آو هی باٌؿ< لیكا اگك ایى ویژگی به اذبات يكوؿ ،بكؼی هىٔى٠ات هايًؿ ه١اؾ با جكؾیاؿهایی هىاشاه ؼىاهاؿ
ٌؿ .بكؼی ال ظكیماو ه١یاقهایی هحفاوت ؾق ج١كیف ّ
جصكؾ اقائه يمىؾيؿ .اكًىو ایى پكوً باه ـهاى ؼٙاىق
هیكًؿ كه كؿام یک ال ج١كیفهای هىشىؾ ،شاه ٟافكاؾ و هاي ٟاغیاق هی باٌؿ؟ ایى هماله با قوي جىِیفی-
جعلیلی ،يؽىث به ج١اقیف هىقؾ يٝك ال يفه و ّ
جصكؾ آو پكؾاؼحه و ؾق اؾاهه ،يمؿهایی ؾقباقۀ ایاى ج١ااقیف
اقائه هی ٌىؾ .با جىشه به يمؿهایی هايًؿ ٠ؿم شاه١یث ؾق افكاؾ٠ ،ؿم هاي١یث ؾق اغیاق و پیٍكفثهاای ٠لاىم
جصكبی و ٌمىل ج١كیف بك ّ
هاؾیاجی كه غیك لابل ؾقک با ظىان ٜاهكی هىحًؿ ،چًیى يحیصه گكفحه های ٌاىؾ
كه ج١كیفهای اقائه ٌؿه ؾاقای ابهاهاجی بىؾه و ؾق اؾاهه ،ج١كیف پیًٍهاؾی ـكك هیٌىؾ.
واژگاو کلیذی :ظكمای اوالهی ،قویككؾ ايحماؾیّ ،
جصكؾ ،يفه٠ ،لىم جصكبی.
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جصكؾ :ؾق هىئلۀ ّ
هكوقی ايحماؾی بك هً١اًٌاوی; ّ
جصكؾ يفه

همذهه
ًٌاؼث يفه یكی ال هىٔى٠اجی اوث كه ؾق فلىفۀ غكب 1و فلىفۀ اوالهی هىقؾ جىشه بىؾه اوث .یكای ال
هىائل ههن يفه كه با هىٔىٞهایی يٝیك ؼؿاًٌاوی و ه١اؾًٌاوی اقجباٖ ؾاقؾّ ،
جصكؾ آو هی باٌؿ .هفهاىم

ّ
جصكؾ ال هفاهین فلىفی و ا٠حباقی اوث< بؿیى هً١ا كه ایى هفهىم ٌاهل يى ٞؼاِی ال هىشىؾات يبىؾه بلكه
همۀ هكاجب وشىؾ قا ؾقبكهیگیكؾ .ؾقباقۀ هً١ای ّ
جصكؾ ،اؼحالفاجی هیاو ظكیماو الهی وشىؾ ؾاقؾ كه هك یک
ال آوها با جىشه به ه١یاقهای هىقؾ لبىل ؼىؾ ،ال آو ج١كیفی اقائه يمىؾهاياؿ .بكؼای ال ج١كیافهاا باك هبًاای
ؼاَ هىحیًٌاؼحی هبحًی اوث< به ً٠ىاو يمىيه،هٍائیى كه باه وشاىؾ هیاىال ه١حمؿياؿّ ،
جصاكؾ قا باك ایاى

اوان ج١كیف هیكًًؿ كه هىشىؾ ّ
هصكؾ ،هىشىؾی اوث كه ؾاقای هیىال يباٌاؿ< اهاا اٌاكالیى ال آوشاا كاه
ً
اواوا به وشىؾ هیىال ا٠حماؾ يؿاقيؿ ،يمیجىايًؿ ال ایى ه١یاق بكای ج١كیف ّ
هصكؾ اوحفاؾه كًًؿ .ؾق بىایاقی ال
ج١اقیف ،جًها به گىٌهای ال هً١ای ّ
جصكؾ اٌاقه ٌؿه اوث بهيعىی كه بكؼی جًها به اوِاف والبی و بكؼای
جًها به اوِاف ایصابی آو پكؾاؼحهايؿ و بكؼی ال ج١اقیف يیم ؾاقای ابهام اوث.

جصكؾ ؾق بعد ّ
هیٌىؾ كه كؿام یک ال ج١كیفهای ّ
جصكؾ يفه ،شاه ٟافاكاؾ
ؾق ایىشا ایى پكوً هٙكض 
و هاي ٟاغیاق هیباٌؿ؟ چه ج١كیفی هیجىايؿ ّ
جصكؾ قا به هً١ای ؾلیمً به ٘ىق وأط اقائه يمایؿ؟پژوهًهای

گىياگىيی ؾقباقۀ هً١ای ّ
جصكؾ يفه ايصام ٌؿه اوث< ولی يىٌحاقی كه به٘ىق شاه ٟبحىايؿ ج١اقیف هؽحلاف

قا گكؾآوقی ككؾه و به جعلیل آوها بسكؾالؾ ،وشىؾ يؿاقؾ .ؾق اؾاهه به چًؿ يمىيه ال پژوهًهای ِىقت گكفحه،
اٌاقه هی ٌىؾ.
كحاب ش ايگی يىٌحۀ قٔا اكبكی ،به ج١كیف و اذبات ّ
جصكؾ و شاوؾايگی پكؾاؼحه اوث .ؾق كحاب يظ مو
هصاكؾات و ّ
فیضوازو یأگ هوظکیم وواضالهیويىٌحۀ ٠یىالله ؼاؾهی ،به شهاوًٌاوی و چیؿهاو ّ
هاؾیاات ؾق

آفكیًً بىًؿه ٌؿه اوث .همالۀ ; ّ
جصكؾ يفه ال يگاه ٠مل و ؾیاى ؾق ظكماث ِاؿقایی :يىٌاحۀ ٠باؿال١لی
جصكؾ يفه هیپكؾالؾ< همالۀ ;جأهلی ؾق يٝكیۀ ّ
ٌكك ،به جىِیف ّ
جصكؾ يفه ِؿقایی :يىٌحۀ هعىى شاىاؾی
و همكاقاو به قیٍهیابی ّ
جصكؾ يفه ال ؾیؿگاه هالِؿقا و قبٗ آو به ظككث شاىهكی جىشاه كاكؾه اواث .ؾق
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همالۀ ;بكقوی جٙبیمی آیات و قوایات ّ
جصكؾ يفه ال ؾیؿگاه ٠الهه هصلىی و ِؿقالمحألهیى :يىیىًؿگاو باا
جصكؾ يفه و یمیى هالِؿقا ؾق ّ
اقائۀ بكؼی ؾالئل به جكؾیؿ ٠الهه هصلىی ؾق ّ
جصكؾ آو هیپكؾاليؿ .بااؾق يٝاك

گكفحى پیٍیًۀ پژوهً به يٝك هیقوؿ جاكًىو به يمؿ هً١ای ّ
جصكؾ ؾق هىئلۀ يفه پكؾاؼحاه يٍاؿه و ال ایاىقو

بعد ؾق ایىباقه ؾاقای يىآوقی هایباٌاؿ .باكایى اواان هىائلۀ اِالی و ؾغؿغاۀ ایاى يىٌاحاق باك ؼاالف
پژوهًهای جىِیفی كه ؾق ایى هىقؾ هٙكض گكؾیؿه ،بیاو ٔ١فهایی اوث كه ؾق ج١كیف ّ
جصكؾ وشاىؾ ؾاقؾ

به يعىی كه جىاو بیاو هً١ای شاه ٟو هاي ٟآو قا يؿاقؾ .ؾق اؾاهه يؽىث ،هً١ای يفه بیااو هایٌاىؾ ،واسه
ج١كیفهای اِٙالظی ّ
جصكؾ جبییى و جعلیل هیگكؾؾ و په ال بیاو ٔ١فها ،پیًٍهاؾی اقائه هیگكؾؾ.
.5هفهىم يفظ
بكؼی ايؿیٍمًؿاو ،يفه قا هماو اهك وشؿايی ؾايىحه و آو قا بؿیهی هیپًؿاقيؿ كه با ج١بیك ;هى :هىقؾ اٌاقه
لكاق هی گیكؾ( .ظىىلاؾه آهلی ،1372 ،ز  )5َ :1ال وىیی ؾیگك ،بكؼی ايؿیٍمًؿاو هايًؿ غمالی(-451
 515ق) ؾالیل هىشىؾ ؾق ّ
جصكؾ يفه قا ياكافی هیؾايًؿ( 2.غمالی)238َ :1382 ،
ؾق آذاق بیٍحك ظكمای هىلماو ٔمى ا٠حماؾ به بكهايی بىؾو ّ
جصكؾ يفه ،3ج١اقیف هؽحلفی اقائه ٌؿه كه
ج١كیف ٌای ،ٟج١كیفی اوث كاه اباىوایًا ( 359-416ق) هٙاكض يماىؾه اواث .وی ؾق ج١كیاف يفاه ال
اِٙالظات اقوٙى( 384ق.م) اوحفاؾه هی كًؿ جا به ؾیؿگاه ؼىؾ ؾوث یابؿ .اقوٙى ه١حماؿ اواث;:يفاه
كمال اول بكای شىن ٘بی١ی آلی كه ؾاقای ظیات بالمىه اوث(:.اقوٙى )78َ :1367 ،اباى وایًا يیام باا
الهام ال ج١كیف اقوٙى ه١حمؿ اوث;:الًفه الحی يعؿها هی كماال اول للصىان ٘بی١ای آلای لاه او یف١ال
ابىویًا )22َ :1375 ،بًابك ج١كیف فىق ،يؽىحیى ویژگی يفاه ،كماال اول باىؾو اواث.
اف١ال العیاة (:
ابىویًا ؾق الحالیم ت ،كمال اول قا ایى گىيه ج١كیف هی كًاؿِ; :اىقة الٍای كمالاه االول و كیفیحاه كمالاه
الرايی( :همى ) 32َ :1379 ،همّىؾ وی ال كمال اول ،هبؿ فّل هك چیم اواث كاه هىشاب ٌایئیث آو
ً
هیٌىؾ .البحه وی ؾق ِؿؾ يیىث كه ؾلیما جّىیك اقوٙى ال يفه به ً٠ىاو ِىقت قا هٙكض كًؿ و گكيه بایاؿ

هايًؿ اقوٙى ؾق ج١كیف يفه ال اِٙالض ;ِىقت :اوحفاؾه هیككؾ٠ .ؿول ال بهكاق بكؾو ایى واژه و ايحؽاب
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اِٙالض ;كمال :بكای يفه اٌاقه به جّىق ؼاِی ال يفه ؾاقؾ كه هىشب جفاوت 4يگاه ابىوایًا باه يفاه
(ابىویًا)16َ :1375 ،
يىبث به يگاه اقوٙى هیٌىؾ .

با جىشه به ٠باقت ـكك ٌؿه قوٌى گكؾیؿ ال يگاه ابىویًا هیااو ِاىقت باىؾو یاا كماال باىؾو ّ
هاهیاات
ّ
هاؾه بىؾه و وشىؾی شؿا ال ّ
ظال ؾق ّ
هاؾه يؿاقؾ< اها كماال آو
جفاوت اواوی وشىؾ ؾاقؾ< ِىقت آو اوث كه
ّ
ً
ظال ؾق ّ
اواوا ال آو هحفاوت اوث و وشىؾی ّ
هصكؾگىياه و باه ج١بیاك ایٍااو ;هفااقق
هاؾه يیىث و
اوث كه
الفات :ؾاقؾ .به ٠باقت ؾیگك ،په ال آو كه ِىقت بؿيی به همكاه ّ
هاؾۀ آو هككبی به يام بؿو قا جٍكیل ؾاؾيؿ

كمال شؿیؿی به يام يفه به بؿو ج١لك پیؿا هیكًؿ .بًابكایى ،ال يگاه ابىویًا ،يفه هًٙب ٟؾق باؿو يیىاث و
ّ
به ٠باقت ؾیگك ،يفه ِىقت بؿو و ظال ؾق آو يیىث بلكه هىحمل ال آو هیباٌؿ.
ویژگی ؾیگكی كه ظكمای اوالهی هايًؿ ابىویًا و هالِؿقا ( 1145-979ق)(ق.کِ :اؿقالمحألهیى،
1981م )25-27َ :بكای يفه لائل هىحًؿ ،شىهك بىؾو آو اواث .ال يگااه آيهاا ،يفاه ،شاىهك اواث و
وشىؾ ;لًفىه :ؾاقؾ و ٠كٔی ال ا٠اكاْ ّ
هااؾه يیىاث .بیااو اباىوایًا چًایى اواث; :فاالًفه اـو كماال
ِ
)46َ:
اباىوایًا 1375 ،
لمىٔى ،ٞـلک المىٔى ٞیحمىم به ...فالًفه اـو كمال كالصىهك ال كاال١كْ (:.
ؾق ایى ٠باقت ،ابىویًا يفه قا ٠اهل لىام هىٔى ٞهیؾايؿ< بؿیى هً١ا كه هىشىؾ ؾیگكی باؿاو جكیاه كاكؾه و
وابىحه به يفه اوث و ال آيصا كه هك چه كه جكیهگاه هىشىؾ ؾیگكی باٌؿ ،شىهك هعىىب هیٌىؾ ،هیجىاو
چًیى بكؾاٌث ككؾ كه يفه  ٠الوه بك ویژگی كمال بىؾو ،ؾاقای ویژگی ؾیگكی به يام شىهك بىؾو يیم هىاث.
ویژگیهای فىق یً١ی كمال اول بىؾو و شىهك بىؾو ،ال ویژگیهای هٍحكک هیااو يفاىن اواث< یً١ای هان

ٌاهل يفه ايىايی و هن يفه ظیىايی هیٌىؾ و هؽحُ به يفاه ايىاايی يیىاث< ال ایاىقو بایاؿ ویژگای
ؾیگكی قا به ً٠ىاو فّل هیاو يفىن ظیىايی و ايىايی هٙكض كًین.
فالوفه ؾق جفاوت هیاو ایى ؾو هىئله ،اؾقاک ّ
كلیات قا هٙكض ككؾهايؿ< بؿیى هً١ا كه يفه ايىايی لاؾق به
ؾقک ّ
كلیات و جصكیؿ ه١ايی و جٍكیل لیان اوث ،ؾق ظالیكه يفىن ظیىايی چًایى لاؿقجی يؿاٌاحه و جًهاا
هؿقک شمییات هىحًؿ 5.بیاو ابىویًا چًیى اوث; :الًفه العیىايیة و هی الكمال االول لصىن ٘بی١ی آلی
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ابىویًا )284َ :1375 ،هالِؿقا يیم ؾق ج١كیاف يفاه
هى شهة ها یؿقک الصمییات و یحعكک باالقاؾة (:.
ايىايی اؾقاک ّ
كلی ات و ايصام اف١ال فككی قا كه هبحًی بك جّىق و جّؿیك به فایؿۀ آو اوث هىشب جفاوت آو
با يفه ظیىايی هیؾايؿ .وی ؾق ج١كیف يفه ايىايی چًیى هی يىیىؿ; :فهی فی االيىاو كماال اول لصىان
٘بی١ی آلی ـی ظیاة بالمىة هى شهة ها یؿقک االهاىق الكلیاة و یف١ال االف١اال الفككیاةِ(:.اؿقالمحألهیى،
1422ق )365َ :بًابكایى ،با جىشه به ویژگیهایی كه ظكما بكای يفه ايىاايی ؾق همابال يفاه ظیاىايی
هٙكض ككؾهايؿ هیجىاو يفه ايىايی قا چًیى ج١كیف ككؾ; :شىهكی كه كمال شىان ٘بی١ای باىؾه و هاؿقک
كلیات اوث :.ؾق اؾاهۀ هماله بك اوان همیى هً١ای یاؾ ٌؿه ال يفه ،به بكقوی هً١اای اِاٙالظی ّ
هصاكؾ
پكؾاؼحه و جعلیلی ال آو اقائه ؼىاهین ؾاؾ.
 .2هفهىم ججشد
 .5-2ججشد دس لغث
ّ
هاؾه ;شكؾ :ؾق كحب لغث هن ؾق ذالذی ّ
هصكؾ و هن ؾق ابىاب ذالذی همیؿ هايًاؿ بااب جف١یال و ايف١اال باه
هً١ای واظؿی به كاق قفحه كه ٠باقت اوث ال ؼالی باىؾو و جهای كاكؾو و باه ٠بااقت ؾیگاك٠ ،ااقی باىؾو
هىِىفی ال وِف.
بكؼی لغثًٌاواو ٠كب ه١حمؿيؿ ;شكؾ الصلؿ یصكؾه شكؾا :يم٠ ٞى الٍ١ك یمال :قشال اشاكؾ ال ٌا١ك
ابىهًٝىق1416 ،ق )234-235َ :یاٌ; :اهكا اشاكؾ و ٠اام
٠لیه و هكاو شكؾا و اشكؾ و شكؾ اليبات به (:.
حصكؾ هى الًمّاوٌ(:.ك٘ىيی1416 ،ق )113َ :هماو ٘ىق كه هٍاهؿه گكؾیؿ ّ
اشكؾ ايی جام ه ّ
هاؾه ;شكؾ:
ً
هرال ولحی گفحه هیٌىؾ ; ّ
ؾق ذالذی ّ
شكؾ الصلؿ :باه هً١اای
هصكؾ به هً١ای جهی ككؾو به كاق گكفحه هیٌىؾ<
كًؿو هىهای پىوث اوث و همیى ٘ىق ولحی ایى ّ
هاؾه ؾق هىقؾ هكايی اوح١مال ٌىؾ به هً١ای جهی باىؾو آو
هكاو ال گیاه اوث .ایى ّ
هیچگاه
هاؾه ولحی ؾق ابىاب ذالذی همیؿ به كاق هیقوؾ به هً١ای ولب و يفی اوث و 
شًبۀ اذباجی يؿاقؾ به ً٠ىاو هرال :اهل لغث ؾق هىقؾ هً١ای ; ّ
جصكؾ :و ;ايصكؾ :چًیى آوقؾهاياؿ; :شاكؾه هاى

ذىبه و شكؾه ایاه (ف ّ
حصكؾ و ايصكؾ) ای ج١كی(:.المبیؿی1316 ،ق )317َ :جهايىی بك هً١اای ؼاالی باىؾو
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جأكیؿ هیكًؿ كه به هً١ای هؽلىٖ يبىؾو ال ّ
هاؾیات اوث( .جهايىی ،1862 ،ز )195َ :1

لغثًٌان ٌهیك٠ ،الهه شىهكی يیم هیگىیؿ :الحصكیؿ< الح١ؿیة هى الریاب ال ّ
حصكؾ :الح١كی( .شىهكی،


هیؼىايین; :شكؾت :الٍایء( :شاكؾا) هاى بااب لحال
 )182َ :1974همچًیى ؾق المصت ضالمًیر چًیى 
(شكؾجه) هى ذیابه بالحفّیل يم٠حها ً٠ه و ( ّ
اللث ها ٠لیه و ّ
(:المماكی الفیاىهی1415 ،ق:
جصاكؾ) هاى هًهاا .

َ )95-96هماو٘ىق كه ال گىيههای بهكاقگیكی ایى ّ
هاؾه ؾق لغث ٠كب هٍاهؿه كاكؾین ،قوٌاى ٌاؿ كاه
ایى ّ
هاؾه ؾق وه باب جف١یل ،ايف١ال و جف١ل ال ابىاب ذالذی همیؿ به كاق هیقوؾ كه ؾق باب ايف١ال و جف١ال باه
ِىقت اللم و ؾق باب جف١یل همايًؿ اوح١مال آو ؾق ذالذی ّ
هصكؾ به ِىقت هح١ؿی اوح١مال هیٌىؾ.

هصكؾيؿ ،هايًؿ ٠مىل< ؾیگك ّ
هصكؾاجی كه ؾق ـات و ف١ل ّ
هصكؾات به ؾو لىن جمىین هی ٌىيؿّ :
ّ
هصكؾاجی
كه ؾق ـات ّ
 )441َ:باه ٠بااقجی
هصكؾيؿ يه ف١ل ،هايًؿ يفاىن ايىاايی و فلكای( .ق.ک :واصاؾی 1379 ،
هصكؾ ـاجایّ ; ،
هصكؾ جام :ا٘الق ٌؿه و به ّ
جصكؾ ف١لی و ـاجیّ ; ،
ؾیگك ،به ّ
هصاكؾ بكلؼای :گفحاه هایٌاىؾ.
َ )331يحیصۀ جعمیك و بكقوی هً١ای ّ
جصكؾ ؾق بیاو لغاثًٌاوااو قا هایجاىاو
(ق.ک :وبمواقی :1383 ،

چًیى ؼالِه ككؾ كه هً١ای شاه ٟو هٍحككی كه ال اوح١ماالت هؽحلف ایى ّ
هاؾه به ؾوث هایآیاؿ ،همااو
جهی بىؾو ،ؼالی ككؾو و يؿاٌحى اوث.

 .2-2هجشد دس افطالح
هصكؾ و هحكاؾفات آو ،ال هفاهیمی اوث كه ؾاقای يىبث و ج١لك هىحًؿ .همیٍه ّ
واژۀ ّ
جصكؾ يىبث باه چیامی
ؾیگك هً١ا پیؿا هی كًؿ< هايًؿ وِف ٠لن كه همیٍه با ه١لىم همكاه اوث یاا وِاف لاؿقت كاه همیٍاه باا
همؿوق همكاه اوث .بًابكایى ،هفهىم ; ّ
هصكؾ :ال ِفات يفىی هايًؿ ظیات يیىث كه بؿوو هح١لك باٌاؿ .ؾق
٠باقات ظكمای اوالهی ا٘اللات ،كاقبكؾها و ه١ايی گىياگىيی به٘ىق هٍحكک لفٝی ؾقباقۀ هح١لك ایى واژه
آهؿه اوث كه ؾق اؾاهه به آو اٌاقه هیٌىؾ< وسه ه١ايی هؽحلف قا هىقؾ بكقوی لكاق ؾاؾه و جعلیل يهاایی قا
اقائه هیؾهین.
ّ
هیقوؾ و هىشىؾ ّ
ّ
هصكؾ یً١ی هىشىؾی كه شىان
شىمیث یا ايٙبا ٞؾق شىن به كاق 
هصكؾ ؾق همابل
.1
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یا شىمايی يیىث (ابىویًا1411 ،ق)152َ :
هصكؾ ؾق همابل شهث ؾاٌحى بؿیى هً١ا كه هىشىؾ ّ
ّ
هصكؾ ،هىشىؾی اوث كه ؾاقای شهات ًٌگايه
.2
يیىث .به ٠باقت ؾیگك ؾق ایى كاقبكؾ ال واژه ّ
هیٌىؾٌ( .هكلوقی،
هصكؾ ،شهث ؾاٌحى چیمی يفی 
)587َ :1372
هصكؾ به هً١ای هبایًث و هغایكت با بؿو< یً١ی ولحی هی گىیین ;ايىاو ّ
ّ
هصكؾ اوث ،:به ایاى هً١اا
.3
اوث كه ايىاو ،بؿو يیىث( .ق.کِ :ؿقالمحألهیى)279َ :1354 ،
 .4هكاؾ ال ّ
هصكؾ ،هىشىؾی اوث كه ؾاقای همؿاق يبىؾه و هىقؾ اٌاقه يیم لكاق يمایگیاكؾ( .ق.ک :هماى،
1981م ،ز)8َ :2
 .5واژۀ ّ
هایقوؾ كاه ؾق ایاى اِاٙالض<
هصكؾ هن ؾق همابل هىشىؾ ٘بی١ی و هن هىشىؾ هرالی باه كااق 
; ّ
هصكؾات :هىشىؾاجی هىحًؿ كه به ٠الن ٘بی١اث و ٠االن هراال ج١لاك يؿاقياؿ( .ق.ک :وابمواقی،
)679َ :1361
 .6واژۀ ّ
يمایباٌاؿ( .ق.ک:
هصكؾ به هً١ای ٠اقی ال هیىال كه هكاؾ ال آو هىشىؾی اوث كه ؾاقای هیىال 
ابىقٌؿ1982 ،م)86َ :

هصكؾ :ؾق همابل ;وشىؾ لغیكه :اوح١مال هی ٌىؾ كه ؾق ایى اِاٙالض هىشاىؾ ّ
ّ ; .7
هصاكؾ ،هىشاىؾی
لًفىه اوث و هىشىؾ غیك ّ
هصكؾ هىشىؾی لغیكه هیباٌؿ( .ق.ک :ؾوايی1411 ،ق)178َ :
هصكؾ به هً١ی ذبات و يفی ظككث كه ؾق ایى اِاٙالض ،هىشاىؾ ّ
ّ
هصاكؾ هىشاىؾی اواث كاه ؾاقای
.8
ظككث يیىث( .ق.ک :ابى ویًا)318َ :1371 ،
هصكؾ ؾق همابل هكاو ؾاٌحى كه بكاوان ایى اوح١مال ،هىشاىؾ ّ
ّ
هصاكؾ ،هىشاىؾی اواث كاه ؾاقای
.9
هكاو يیىث( .ق.ک :ؾغین2111 ،م)841َ :
ً
ّ .11
هصكؾ به هً١ای هىشىؾی كه همكىالىشىؾ يباٌؿ كه ؾق ایى فاكْ هًعّاكا ٌااهل ؼاؿای هح١اال
اوث( .ق.کِ :ؿقالمحألهیى)247َ :1363 ،
هصكؾ به هً١ای هىشىؾی كه ؾاقای ّ
ّ .11
هاهیث يیىث كاه ؾق ایاى هً١اا يیام جًهاا ٌااهل ؼاؿای هح١اال
هیگكؾؾ( .ق.ک :قالی)372َ :1384 ،

ّ .12
هصكؾ به هً١ای هىشىؾی كه به ؼىؾ ٠الن اوث و ال ؼىؾ غایب يیىاث( .ق.ک :قالی ،1375 ،ز:2
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َ)379

ّ .13
هصكؾ به هً١ای هىشىؾی كه ٠مل بالف١ل اوث( .ق.کِ :ؿقالمحالهیى1981 ،م ،ز)383َ :8
ّ .14
هصكؾ ؾق هً١ای ٠اهی به كاق هیقوؾ كه ٌاهل هیىالی اولی يیم هیٌىؾ( .ق.کٌ :هكلوقی:1383 ،
َ)422
.1هشوسی ايحمادی
بًابك آو چه بیاو گكؾیؿ هً١ای اِٙالظی ّ
جصكؾ ال هًٝك ظكمای اوالهی ه١ايی هؽحلفی قا ؾقبكهیگیكؾ .باا
جىشه به ج١اقیف فىق ،يكات ـیل ؾق هىقؾ چیىحی هً١ای ّ
جصكؾ به ؾوث هیآیؿ:
 .5-1هفهىم اػحباسی دس جىاهش خاسجی
هفهىم ّ
جصكؾ ال هفاهین فلىفی و ا٠حباقی اوث< بؿیىهً١ا كه ایى هفهاىم ٌااهل ياى ٞؼاِای ال هىشاىؾات
يیىث و به ٠باقجی ؾیگك ،ال هفاهین هاهىی يیىث كه جًها ٌاهل يى ٞؼاِی بىؾه و ٌاهل وایك ايىا ٞيٍاىؾ<
بلكه ؾق اِٙالض ؼاِی ال آوٌ ،اهل همۀ هكاجب وشىؾ هیگكؾؾ .به٠باقجی ؾیگك ،هفاهین به ؾو لىن شمئی
و كلی جمىین هیٌىيؿ(ابى ویًا )9َ :1379 ،كه بعد ظأك به لىن ؾوم هكبىٖ اوث.
ال وىیی ؾیگك ،ایى هفهىم ٠الوه بك هّاؾیك ـهًی ٌاهل شىاهك ؼاقشی يیم هیٌىؾ .به بیاو ؾیگك ،ایى
هفهىم هايًؿ هفهىم ّ
٠لیث اوث كه ال قابٙۀ هیاو پؿیؿههای ؼاقشی ايحما ٞهیٌىؾ( .هٙهاكی ،1366 ،ز :2
)256َ:
َ٘ <7166با٘بایی 1362 ،

ؾق لكیب به اجفاق جفاویك ّ
جصكؾ ،هفهىم همبىق ال هفاهین ولبی به ٌماق آهؿه اواث .اوِااف باه لعااٚ
هىحیًٌاوايه به ؾو بؽً جمىین هیٌىيؿ :اوِاف ایصابی و اوِااف والبی .اوِااف ایصاابی ،اوِاافی

هىحًؿ كه ظكایث ال يى٠ی هىحی و ظمیمث ؾق هىِىف ؾاقيؿ و به اِٙالض ،ؾاقای هًٍأ ايحما ٞهىاحًؿ .باه
ً٠ىاو هرال ِفث ٠لن یا لؿقت ال يى٠ی ظمیمث وشىؾی ؾق هىِىف ظكایث هیكًؿ و ؾق يحیصه ،يفی ایاى
اوِاف ال يمٓ وشىؾی ظكایث ؾاقيؿ< بهً٠ىاو هرال ولحی هیگىیین; :لیؿ ٠الن يیىث ،:به ایى هً١اواث
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بیبهكه اوث.
كه ال ظمیمث ٠لن 
ؾق همابل ،اوِاف ولبی ؼىؾ بك ؾو گىيهايؿ :يى ٞاول كه اوِاف والبی ظمیمای هایيااهین( .هعماك و
ایموجىى <437َ :1371 ،وبعايی[ ،بیجا] ،ز  )419َ :3ایى اوِاف ال يبىؾ كمال و ظمیمث ٠یًای ؾق
غیاك ال ؼؿاوياؿ هح١اال
هىِىف ؼىؾ ظكایث ؾاقيؿ هايًؿ شهل و ٠صم و هىت كه بك همۀ هىشىؾات ٠االن 
ِاؾق اوث و همۀ هؽلىلات ،البحه ؾق ؾقشات گىياگىو ،هّؿاق ایى هفاهین لكاق هیگیكيؿ و هك هىشاىؾی
كه ایى اوِاف ولبی بیٍحك بك او ظمل هیٌاىؾ ال كمااالت كمحاكی بكؼاىقؾاق ؼىاهاؿ باىؾ .ياى ٞؾوم كاه
يبىؾ اوِاف ؾیگك هىشاىؾات ؾق ایاى
اوِاف ولبی ا٠حباقی ياهیؿه هیٌىؾ ،اوِافی هىحًؿ كه ظكایث ال ِ
هىِىف ؼاَ ؾاقيؿ< به ً٠ىاو هرال ولحی گفحه هایٌاىؾ ؼؿاوياؿ هح١اال ّ
هصاكؾ ال ج١اؿاؾ اواث ،باه ایاى
هً١اوث كه ؼؿاويؿ هح١ال همؿاق قا كه ال اوِاف شىن اوث ،يؿاقؾ .بایؿ به ایى يكحه جىشاه ؾاٌاث كاه ؾق
ج١كیفهای ولبی يمیجىاو ّ
هاهیث اٌیاء قا به ؼىبی جبییى يماىؾ و فماٗ باه ویژگایهاای والبی آو بىاًؿه

هی ٌىؾ .ؾق ج١كیف اٌیاء ؼاقشی كه وال١یث ٠یًی ؾاقيؿ بایؿ ال ج١كیف ایصابی اوحفاؾه كاكؾ ،لیاكا جًهاا ؾق

ایى ِىقت ج١كیف هیجىايؿ همۀ افكاؾ ه١كف قا ٌاهل ٌؿه و به شاه١یث بكوؿ.
 .2-1يمـ هىفىف و جضئی بىدو
بایؿ به ایى يكحۀ ههن يیم جىشه يمىؾ كه وِف ّ
جصكؾ به هك هىشىؾی يىبث ؾاؾه ٌاىؾ ال يماُ هىِاىف آو
ظكایث يؿاقؾ هگك آو كه هح١لك ایى وِف ،اهكی وشىؾی هايًؿ ٠لن یا لاؿقت باٌاؿ كاه ؾق ایاى ِاىقت،
يمُ هىِىف به ؼا٘ك يبىؾ ایى اهك وشىؾی و ظمیمث ٠یًی اوث يه ِكف وِف ّ
جصكؾ .بهً٠ىاو هرال اگك
ِ
گفحه ٌىؾ ;شىنّ ،
هصكؾ ال اقاؾۀ ظككث اوث <:يمُ شىن به ؼا٘ك يؿاٌحى اقاؾه (كه كماالی ال كمااالت
هصكؾ بىؾو .بًابكایى ،ال آو شا كه ؾق ؼىؾ هً١ای ّ
هعىىب هیٌىؾ) اوث يه به ؼا٘ك ّ
جصكؾ و ـات آو يمُ
وشىؾی و يبىؾ كمال اٌكاب يٍؿه اوث ،هیجىاو ایى وِف قا ظحی به ؼؿاويؿ هح١ال هن يىبث ؾاؾ.
بكؼی ال جفاویك ،ال ّ
جصكؾ بك اوان هبًای ؼاَ هىحیًٌاؼحی هبحًی اواث< باهً٠اىاو هراال هٍاائیى
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جصكؾ قا بك اوان ا٠حماؾ ؼىؾ به وشىؾ هیىال جفىیك هیكًًؿ به ایى هً١اا كاه ال يٝاك ایٍااو هىشاىؾ ّ
ّ
هصاكؾ،
هىشىؾی اوث كه ؾاقای هیىال يباٌؿ< اها اٌكالییى يمیجىايًاؿ ال ایاى ج١لیال باكای ج١كیاف هىشاىؾ ّ
هصاكؾ

ً
اوحفاؾه هیكًًؿ< لیكا آيها اواوا به وشىؾ هیىال ا٠حماؾ يؿاقيؿ (وهكوقؾی ،1375 ،ز )75َ :2جاا يباىؾ آو
قا هىشب جفاوت هیاو هىشىؾ ّ
هصكؾ بؿايًؿ .ؾق بىیاقی ال ج١اقیف ،جًها به گىٌه ای ال هً١ای ّ
هاؾی و ّ
جصاكؾ
اٌاقه ٌؿه و ظكما به بكؼی ال اوِاف هىشىؾ ّ
هصكؾ پكؾاؼحهايؿ .گكوهی جًها به اوِااف والبی و گكوهای

ؾیگك جًها به اوِاف ایصابی جىشه ككؾه ايؿ .بكؼی ال ج١اقیف يیم ؾاقای ابهام اوث< به ً٠ىاو هرال ولحی گفحه
هیٌىؾ ّ
هصكؾات ؾاقای ٌكل و همؿاق يیىحًؿ ،هٍؽُ يٍؿه اوث كه هاكاؾ ال هماؿاق چیىاث؟ آیاا هاكاؾ،

همؿاق شكهايی و فیمیكی اوث یا ٌاهل همؿاق هرالی كه هكبىٖ به هىشىؾات ٠الن هرال هىث يیم هیٌىؾ.
 .1-1وسود اغیاس
قٌؿ ٠لىم جصكبی اوث .ايؿیٍمًؿاو ٠لىم جصكبای باه وشاىؾ
یكی ؾیگك ال يكاجی كه بایؿ به آو جىشه يمىؾِ ،
پؿیؿههایی ؾوث یافحًؿ كه بكؼی ال ج١اقیف قا هیجىاو ؾقباقۀ آيها ِاؾق ؾايىث .به همیى ؾلیال ،بكؼای ال

ً
ایى ج١كیفها ویژگی اِلی ؼىؾ قا كه هاي١یث ؾق اغیاق اوث ،ال ؾوث ؾاؾهايؿ و يمایجىايًاؿ ؾلیماا ظاىلۀ
هىشىؾ ّ
هاؾی ال ّ
هصكؾ قا جكوین كًًؿ.
هصكؾ گفحه ٌىؾ; :اـا كايث االيىاق ّ
به ً٠ىاو يمىيه ،اگك ؾق ج١كیف ّ
هصكؾة ٠ى الماىاؾ الصىامايیة لائماة
بفاجها و هی االيىاق المعٕة ٠لای العمیماة فاياه الیمكاى اال ٌااقة العىایة الیهااٌ(:.اهكلوقی:1372 ،
یاؿههاا اگكچاه باا ظاىان
َ )293با جىشه به ایى كه اهكوله یافحههای ٠لمی يٍاو هیؾهًؿ كاه بكؼای پؿ 
پًسگايه و بهؼّىَ با چٍن ؾیؿه يمیٌىيؿ< ولی ّ
ویژگایهاای ّ
هاؾیاث ؾق آيهاا وشاىؾ ؾاقؾ.

هاؾی باىؾه و

هصكؾات و ّ
بًابكایى٠ ،ؿم اهكاو اٌاقه ظىی يمیجىايؿ فاقلی هیاو ّ
هاؾیات باٌؿ .يمىيۀ ؾیگك قا هایجاىاو ؾق

اهىاز الكحكوهغًا٘یىی هافىق بًفً يىق هالظ ٝه يمىؾ كه ال هعؿوؾۀ ؾیؿ آؾهی بیكوو اواث ،اهاا ؾق ٠ایى
ظال كه هىشىؾی ّ
هاؾی هیباٌؿ ،لابل اٌاقۀ ّ
ظىی يیىث .ؾق همیى قاوحا هایجاىاو ;هیاؿاوهاا :قا يیام باه
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ً٠ىاو هىشىؾ ّ
هاؾی غیكلابل اٌاقه هٙكض ككؾِ( .ایكفی )83-84َ :1373 ،یكای ال ویژگایهاای ههان
ليؿگی بٍك ؾق ّ٠ك كًىيی ،اوحفاؾۀ فكاواو ال ایى گىيه اهىاز اوث كه ظحی ؾق ووایل قولهكۀ ليؿگی كاقبكؾ
فكاوايی ؾاقؾ و البحه گاهی هؽكب يیم هایباٌاؿ (Feychting; Ahlbom, 2005: p.165-189) .باه ایاى
هً١ا كه ّ
هاؾه ؾاقای ايىا ٞهؽحلفی اوث< گاهی به ِىقت هحكاكن كه بؿاو شىن ا٘الق هیٌاىؾ و گااهی باه
ِىقت غیكهحكاكن كه هیؿاو ياهیؿه هیٌىؾ .ال ویژگیهای هٍحكک هیاو ایى ؾو ؾاٌحى ظصن ،ظمل ايكژی و
ؾاٌحى شكم اوث و ال هىاقؾ افحكاق آوها هی جىاو ال ٠ؿم اؾقاک هیؿاو جىوٗ ظاىان پاًسگاياه ياام باكؾ< ؾق
ظالی كه ّ
هاؾۀ هحكاكن جىوٗ ظىان پًسگايه ؾقیافث هیٌىؾ .ؾق ظمیمث ;هك باق الكحكیكی ؾق ا٘كاف ؼىؾ
یک هیؿاو ایصاؾ هیكًؿ و ایى هیؿاو بك باق الكحكیكی ؾیگك اذك هایگافاقؾ و ؾق والا ٟهیاؿاو٠ ،اهال ايحماال
واكًً هیاو اشىام اوث( :.لىجاقاوى و جاقاوى)226–229َ :1371،

٠الوه بك ظالثهای ;لابل وًصً :شاهؿ ،های ،ٟگال و پالوماّ ،
اوهاای هؽحلاف
هاؾه به ِاىقت هیاؿ 
الكحكوهغًا٘یه و گكايٍی يیم وشىؾ ؾاقؾ .هیؿاو یک ظالث ّ
هاؾی اوث كه ؾقباقۀ آو ظحای ال پالواما هان

كمحك هیؾايین .هیؿاوها ياؾیاؿيی و ياٌاًیؿيیاياؿ .باهً٠اىاو هراال ظاىان هاا لااؾق باه ؾقک بیٍاحك ٘یاف
الكحكوهغًا٘یه-كه يىق هكئی ،شمء كىچكی ال آو اوث -يیىث .ایى هیؿاوها ّ
هااؾی هىاحًؿ كاه ؾو گىياۀ
آوها قا هیجىاو آٌكاق يمىؾ .بهً٠ىاو يمىيه هیؿاو هغًا٘یىی با جىشاه وااؼحى ٠مكباۀ لٙابيماا ؾق اهحاؿاؾ

ؼٗهای يیكو ،ؼىؾ قا يٍاو هیؾهؿ .هیؿاوهای گكايٍی ظاهل يیكوهای شاـبۀ ّ
وًصًپفیك :هىحًؿ.

هاؾۀ ;

هىحههای اجمی قا باه یاک ؾیگاك هحّال يگااه هایؾاقياؿ( .واوایلیًف و
هیؿاوهای هىحهایّ ،ـقات بًیاؾی 

َ )23با جىشه به وؽى فىقٔ ،كوقی اوث كه اهكوله ج١كیف ؾلیمی ال ّ
هصكؾ اقائه
اوحايیىكىویچ :1356 ،

هصكؾ ال اوِافی كه هٍحكک هیاو ّ
ٌىؾ و بكای جىِیف هىشىؾات ّ
هصكؾات و هاؾیات اوث ،اوحفاؾه يٍىؾ.
 .4پیؾًهاد یک جؼشیف

بكای اقائۀ هك ج١كیفی بایؿ به ٌكایٗ ههن آو جىشه يمىؾ .بكؼی ال ههنجكیى ٌكایٗ ج١كیاف ٠بااقت اواث ال
;هاي ٟاغیاق :و ;شاه ٟافكاؾ :بىؾو كه بایؿ ؾق ج١كیفها هؿ يٝك لكاق بگیكؾ .به همیى ؾلیل; ،ج١كیف به ا٠ن:
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جصكؾ :ؾق هىئلۀ ّ
هكوقی ايحماؾی بك هً١اًٌاوی; ّ
جصكؾ يفه

يمیجىايًؿ ج١كیفی هًاوب باٌؿ .به ً٠ىاو يمىيه ،ج١كیاف ايىااو باه ;ظیاىاو ٌاا٠ك:
و ;ج١كیف به اؼُ :
يمیجىايؿ شاه ٟافكاؾ باٌؿ و ج١كیف ايىاو به ;ظیىاو :يیام هااي ٟاغیااق يیىاث( .یامؾی1412 ،ق<51َ :

هٝفك)123َ :1376 ،
ال وىیی ؾیگك ،ج١كیف ّ
هصكؾ بایؿ ؾق ؾو ظىله هٙكض ٌىؾ :یكای ؾق ظاىلۀ شاىاهك و ؾیگاكی ؾق ظاىلۀ
ا٠كاْ .ؾق ظىلۀ شىاهك هیجىاو ظؿالل ؾو اِٙالض بكای ّ
هصكؾ ؾق يٝك گكفث :یكی اِٙالض ٠ام و ؾیگكی

اِٙالض ؼاَ كه ؾق هىقؾ يفه به كاق هی قوؾّ .
هصكؾ ؾق اِٙالض ٠ام و به ِىقت هٙلاك باه هىشاىؾاجی
ا٘الق هی ٌىؾ كه ؾاقای ٠لن به يفه بىؾه و لابلیث اهحماز و ظلىل و ايمىام (ظحی به ِىقت وهمی) ؾق آو
يباٌؿ .ؾق آذاق ظكما ج١بیكاجی هايًؿ ; ّ
 )238َ:و یاا ;كال
المصكؾات ال جً١اؿم(:واهكوقؾی ،1375 ،ز 2

هصكؾة ٠ى الماؾة لائمة بًفىها فله او ی١مل ـاجه و غیكه (:هماو ،ز )476َ :1اٌاقه به همیى هً١ا ال ّ
ّ
هصكؾ
ؾاقيؿ و اظكام آو هرل ٠ؿم ،اي١ؿام ،ج١مل ـات و غیك آو ٌاهل همۀ ايىا ٞشىاهك ّ
هصكؾ هیٌىؾ.

هصكؾ ؾق اِٙالض ؼاَ كه هىقؾ بعد ایى هماله اوث و با ج١بیك ّ
ّ
جصكؾ يفه ال آو یاؾ هیٌىؾ٠ ،بااقت
ال هىشىؾی اوث كه ٠الوه بك آو كه ویژگیهای هً١ای ٠ام ّ
جصكؾ قا ؾاقاوث ال باؿو و اشاماء و اوِااف آو

جصكؾّ ،
جصكؾ يفه پیً هی آیؿ هكاؾ ال ّ
هبكاوث .ؾق ظمیمث ،ولحی بعد ّ
جصكؾ ال بؿو ،اشاماء و اوِااف آو
اوث ،بؿیى هً١ا كه اگك هايًؿ هالِؿقا بكای يفه هكاجب يباجی ،ظیىايی و ايىايی ج١كیف كًین ،بایاؿ هكجباۀ
ايىايی يفاه قا ّ
هصاكؾ ال باؿو و اوِااف هااؾی هعىاىب باؿايین و يفاه ايىاايی ؾق ایاى هكجباه قا فالاؿ
ویژگیهایی هرل اهحؿاؾ و جمىین پفیكی كه ال اوِاف هاؾه اوث جلمی كًین و اگك هايًؿ ابىویًا يفاه قا اهاك
بىیٗ و شىهكی شؿاگايه ؾق كًاق بؿو بؿايین كه ؾاقای اقجباٖ با باؿو اواث ،بایاؿ يفاه قا ّ
هصاكؾ ال باؿو و

اشماء و اوِاف بؿو هعىىب كًین .به ٠باقت ؾیگك هیجىاو هكاؾ ال ّ
جصكؾ يفه قا ؾق ج١كیف لیك چًیى بیااو
ككؾ :شىهك ٠الن به ـات كه لابلیث اهحماز با هىشىؾ ؾیگك و لابلیث ايمىام قا يؿاقؾ .البحاه هفهاىم ّ
هصاكؾ باه
ج١ؿاؾ هح١لكهایی كه بؿاو أافه هیٌىؾ ،هیجىايؿ ؾاقای اِٙالض ؼاَ باٌؿ و بؿیهی اواث كاه ج١كیاف
ّ
جصكؾ با هح١لكهای گىياگىو ،جفاوت هییابؿ.
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يكحهای كه بایؿ به آو جىشه يمىؾ ایى اوث كه ج١كیف ّ
ویژگایهاای

جصكؾ ؾق اِٙالض ٠ام ٌاهل ظاؿالل

ً
شىهك ّ
هصكؾ اوث و با جىشه به شىاهك هؽحلف بایؿ لیىؾ ؾیگكی يیم به ایى ج١كیف أافه ٌاىؾ< هارال ولحای

جصكؾ بكای ٠مىل هٙكض هیٌىؾ ،بایؿ ویژگی ٠لن ؾق آو لعاٌ ٚىؾ كه ایى ویژگی ؾق ّ
ّ
جصاكؾ يفاىن ظیاىايی
هصكؾ هىحًؿ< اها هكاجب ّ
جصكؾ آوها ،وشىؾ يؿاقؾ .بًابكایى ،اگكچه هك ؾوی ایىها ّ
بًا بك لىل به ّ
جصكؾ هحفاوت
ً
ً
اوث .په بایؿ هكاؾ ال ّ
جصكؾ ؾق هباظد اقائه ٌؿه كاهال هٍؽُ باٌؿ جاا ؾق فهان و اظیاياا يماؿ هاؿ٠یات
فلىفی اٌحباه ِىقت يگیكؾ .ویژگیهای اِٙالض ؼاِی ال ّ
جصكؾ يبایؿ هىشاب ٌاىؾ كاه آو ویژگایهاا قا

ویژگیها قا ؾق وایك هّاؾیك ّ
ٌاهل همۀ ايىاّ ٞ
هصكؾات يیاافحین ،آيهاا قا ال شكگاۀ

هصكؾات بؿايین و ولحی آو
هصكؾات ؼاقز كًین ،هماو اٌحباهی كه هحكلمیى هىالماو هكجكاب ٌاؿيؿ و ّ
ّ
جصاكؾ قا ؾق ؼؿاوياؿ هح١اال
هًعّك ؾايىحًؿ(.هّباض یمؾی1415 ،ق )417َ :ؾق ظىلۀ ا٠كاْ يیم بایؿ ّ
هصكؾات قا ایى گىيه ج١كیاف

ككؾ :هك وِفی كه ظمیمحی ٠یًی بىؾه و ؾق هىِىف همموز يٍاؿه و لابلیاث ايمىاام ؾق آو يباٌاؿ٠ ،اكْ
هصكؾ يیم ؾق هكاجب هؽحلف وشىؾ ؾاقيؿ .هك چه هىِىف ایى اوِااف ال ّ
هصكؾ ؼىاهؿ بىؾ .ا٠كاْ ّ
ّ
جصاكؾ

بیٍحكی بكؼىقؾاق باٌؿ ،ایى اوِاف يیم ال ّ
جصكؾ بیٍاحكی بكؼاىقؾاق اواث< هايًاؿ وِاف ٠لان و ٍ٠اك و
لؿقت كه به جًاوب هىِىف ؾاقای ؾقشۀ ؼاِی ال ّ
جصكؾ ؼىاهؿ بىؾ .با جىشه به ج١كیف فىق هك وِفی كاه

با هىِىف اهحماز پیؿا كًؿ و ؾق يحیصه با جمىین هىِىف جمىین ٌاىؾ ،ال اوِااف ّ
هصاكؾ يؽىاهاؿ باىؾ و ال
اوِاف هاؾی به ٌماق هیآیؿ< هايًؿ ٘ىل كه با جمىین شىن جمىین هیٌىؾ و یا ايكژی كاه باا جمىاین ّ
هااؾه
جمىین هیٌىؾ.
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يحیجهگیشی

هصكؾ ؾق ّ
هىئلۀ اِلی ایى يىٌحاق هً١اًٌاوی واژۀ ّ
جصكؾ يفه بىؾ كاه جاا باهظاال باه ِاىقت هصاما باه آو
پكؾاؼحه يٍؿه اوث .ج١كیف قایس يفه ،هماو ج١كیف ابىویًا اوث كه بكاوان آو يؽىحیى ویژگای يفاه،
كمال اول بىؾو اوث .يفه ايىايی يیم ٠باقت اوث ال; :شىهكی كاه كماال شىان ٘بی١ای باىؾه و هاؿقک
هصكؾ ،يؽىث بایؿ ؾیؿگاه اهل فى بكقوی گكؾؾّ .
كلیات اوث :.ؾق ج١كیف شاه ٟو هايّ ٟ
هصكؾ و ه١ااؾل آو
ؾق لغث به هً١ی جهی بىؾو ،ؼالی بىؾو و ؼالی ككؾو هی باٌؿ .اهل فى ؾق ظكماث اواالهی باه ج١كیاف
های هؽحلفی همكاه با لیىؾی هحفاوت اٌاقه ككؾيؿ كه هعل يما ٞبىؾه و شاه١یث و هاي١یث كافی قا يؿاقيؿ.
ه١ايی اِٙالظی ؾاقای يمؿهایی اوث كه بكؼی جفاویك ال ّ
جصكؾ بك اوان هبًای ؼاَ هىحیٌاًاؼحی
ً
هرال هٍائیى كه به وشىؾ هیىال ه١حمؿيؿّ ،
جصكؾ قا بك اوان آو جفىایك های كًًاؿ و باكآيًاؿ كاه
هبحًی اوث<
ً
هىشىؾ ّ
هصكؾ ،هىشىؾی اوث كه ؾاقای هیىال يباٌؿ< اها اٌكالیى ال آوشا كه اواوا به وشاىؾ هیاىال ا٠حمااؾ
يؿاقيؿ ،يمیجىايًؿ ال ایى ج١لیل بكای ج١كیف هىشىؾ ّ
هصكؾ اوحفاؾه هی كًًؿ .ؾق بىیاقی ال ج١اقیف يیم جًهاا
جصكؾ و بكؼی ال اوِاف هىشىؾ ّ
به بؽٍی ال هً١ای ّ
هصكؾ پكؾاؼحه ٌؿه اوث .بكؼی جًها به اوِاف والبی

و بكؼی جًها به اوِاف ایصابی آو پكؾاؼحهايؿ .بكؼی ال ج١اقیف يیم ؾاقای ابهام اوث< به ً٠ىاو هراال ولحای
گفحه هیٌىؾ ّ
هصكؾات ؾاقای ٌكل و همؿاق يیىحًؿ ،هٍؽُ يٍؿه اوث كه هكاؾ ال همؿاق چیىاث؟ بكؼای
ً
ؾلیما ظاىلۀ هىشاىؾ ّ
هااؾی ال ّ
هصاكؾ قا
ال ایى جفاویك يیم اهكوله كاقایی ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾهايؿ و يمیجىايًؿ
جفكیک كًًؿ .اهكوله یافحههای ٠لمی يٍاو هیؾهؿ بكؼی هىشىؾات اگكچه با ظىان پًسگايه و به ؼّىَ
با چٍن ؾیؿه يمیٌىيؿ< ّاها ؾق ٠یى ظال ّ
هاؾی هىحًؿ .ج١كیف بهحك ّ
جصكؾ بایؿ ٔمى ؾاقا بىؾو ویژگایهاای
اِالث وشىؾ ،ال لیىؾ ّ
هاؾی ّ
هبكا باٌؿ جا اٌكاالت هىقؾ يٝك به آو واقؾ يٍىؾ .به همیى ؾلیال ،ج١كیاف لیاك
پیًٍهاؾ گكؾیؿ:
هصكؾ ،هىشىؾی اوث كه ٠الوه بك آو كه ویژگیهای هً١ای ٠ام ّ
; ّ
جصاكؾ قا ؾاقا هایباٌاؿ ،ال باؿو ،اشاماء و
هبكاوث :.با ایى ج١كیف هىشىؾات ّ
اوِاف آو ّ
هاؾی كه لابل قؤیث يبىؾه و ؾق ج١كیف گفٌحگاو واقؾ ٌاؿه
ً
بىيؿ٠ ،مال ال ج١كیف ؼاقز هی ٌىيؿ.
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يىؽثها


پی
 ..۱.به ً٠ىاو يمىيه ،قيه ؾكاقت با اوحفاؾه ال يفه ايىاو كه هؿقكاجی ؾاقؾ به اذبات وشىؾ ؼؿای ج١الی هیپاكؾالؾ .وی
ه١حمؿ اوث; :بؿیهی اوث كىی كه هىشىؾ كاهلجك ال ؼىؾ قا هیًٌاوؿ ،ؼىؾ ٠لث وشىؾ ؼىیً يیىث< چه اگاك
٠لث ؼىؾ بىؾ ،هماو كماالجی كه جّىقي ؾق وشىؾ وی هىاث باه ؼاىؾ اقلايای های ؾاٌاث( :.ؾكااقت:7935 ،
َ )366وی ؾق ایى بكهاو ،به اؾقاكات و ًٌاؼثهایی كه بكای يفه ايىاو ؾقبااقۀ هىشاىؾ هح١االی قغ هایؾهاؿ،
اوحًاؾ ككؾه و به وشىؾی هىحمل بكای ـات ظك ج١الی هیقوؿ. .

 .2غمالی ه١حمؿ بىؾ ٠مل ايىاو يمیجىايؿ ؾلیلی باك ّ
َ )391كاه
هصاكؾ باىؾو يفاه اقائاه يمایاؿ (غمالای :7913 ،
يمایؿ(ابىقٌؿ7037 ،ق)َ91 :

ابىقٌؿ ؾق بكؼی آذاقي به ایى ٌبهه پاوػ ؾاؾه و بكهايی بىؾو هىئله قا اذبات هی

ّ
 .3ؾقباقۀ وشىؾ و جصكؾ يفه ،ؾالیل گىياگىو ٠ملی ،يملی و ٌهىؾی جىوٗ ايؿیٍمًؿاو هؽحلف هٙكض ٌؿه كه جبییى
یگكؾؾ.
آوها هىشب ؾوقی ال غكْ هماله ه 

ابىویًا ؾقباقۀ جفاوت هیاو ;ِىقت :و ;كمال :چًیى هیيىیىؿ; :كل ِىقة كمال و لیه كل كمال ِاىقة فااو
 .4
الملک كمال للمؿیًة و الكباو كمال الىفیًة و لیىا بّىقجیى للمؿیًة و الىفیًة .هما كاو هى الكمال هفاقق الفات لن
یكى ِىقة للماؾة و فی الماؾة فاو الّىقة الحی هی فی الماؾة هی الّىقة المًٙبمة فیهاا المائماة بهاا( :.اباى وایًا،
. )76َ :7910

ابىویًا ؾقباقۀ اؾقاكات ايىاو كه هحمایم ال هىشىؾاجی هايًؿ ظیىايات هیباٌؿ ه١حمؿ اواث; :اؼاُ الؽاىاَ
 .5
ّ
المصكؾة ٠ى الماؾة كل الحصكیؿ ٠لی ها ظكیًاة و بیًاة و الحىِال الای ه١كفاة
بااليىاو جّىق الم١ايی الكلیة ال١ملیة
(ابىویًا. )95َ :7913 ،
المصهىالت جّؿیما و جّىقا هى الم١لىهات ال١ملیة :.
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جصكؾ :ؾق هىئلۀ ّ
هكوقی ايحماؾی بك هً١اًٌاوی; ّ
جصكؾ يفه

هًابغ و هآخز
 .1لرآووکرین،و( ،)1391جكشمۀ ابىالفٕل بهكام پىق ،لن :ايحٍاقات آوای لكآو.
باىاظماؿ (1982م) ،جلخدی وکحد اوالترهد و ،جعمیاك هعماىؾ لاوان ،لااهكه:
ابىقٌؿ ،هعمؿ 
 .2
الهیئةالمّكیه.

1421( ،______ .3ق) ،جه فثوالحه فث ،به كىًٌ اظمؿ ٌمهالؿیى ،بیكوت :ؾاقالكحبال١لمیه.
بى٠بؿالله ( ،)1371المت ظر ت ،لن :يٍك بیؿاق.
ابىویًا ،ظىیى 
 .4
 ،)1375( ،______ .5الًفصوهىوکح اوالػف ء ،لن :هككم الًٍك الحاب ٟلمكحب اال٠الم االوالهی.
 ،)1379( ،______ .6الحالیم ت ،چاپ چهاقم ،لن :هككم ايحٍاقات ؾفحك جبلیغات اوالهی.
1411( ،______ .7ق) ،رض ئل ،لن :يٍك بیؿاق.
 ،)1379( ،______ .8الًص ثوهىوالغرقوفیوةعروالضدالالت ،باه كىٌاً هعماؿجمی ؾاياً پاژوه،
چاپ ؾوم ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
ابىهًٝىق (1416ق) ،لط ووالارا ،شلؿ  ،2بیكوت :ؾاقاظیاء الحكاخ ال١كبی.
 .9
 .11اقوٙى ( ،)1367رة رۀويفص ،جكشمۀ ٠لی هكاؾ ؾاووؾی ،جهكاو :ايحٍاقات ظكمث.
 .11قالی ،فؽكالؿیى ( ،)1384غرضواالغ راتو والحًتیه ت ،جّعیط يصف لاؾه ،جهكاو :ايصماى آذااق و
هفاؼك فكهًگی.
بى٠لی (1862م) ،کػ فواصغالظ توالفًوو ،شلؿ  ،1كلكحه[ ،بیيا]
 .12جهايىی ،هعمؿ٠لی 
 .13شىهكی ،ابىظماؾ (1974م) ،صع ضواللغة ،شلؿ  ،1بیكوت :ؾاق العٕاقة ال١كبیة.
 .14ظىى لاؾه آهلی٠ ،بؿالله ( ،)1372هارفثويفص ،چاپ وىم ،جهكاو :ايٍاقات ٠لمی فكهًگی.
 .15قالی ،لٙب الؿیى ( ،)1375المع ک ثوةیىوغرظیواالغ رات ،شلؿ  ،2لن :يٍك البالغة.
 .16لبیؿی ،هعمؿهكجٕی ( ،)1316ج زوالار ش ،شلؿ  ،2بیكوت :هًٍىقات ؾاق هكحبة العیاة.
 .17ؾكاقت ،قيه ( ،)1391فلطفۀو ک رت ،جكشمۀ هًىچهك ِاي١ی ؾقه بیؿی ،جهكاو :يٍك الهؿی.
 .18ؾغین ،ومیط ( ،)2111هوضوعةوهصغلع توااله موفخروالدأیىورازی ،بیاكوت :يٍاك هكحباة لبًااو
00
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ياٌكوو.
 .19ؾوايی ،شاللالؿیى (1411ق) ،ذالخورض یل ،هٍهؿ :يٍك بًیاؾ پژوهًهای اوالهی آواحاو لاؿن
قٔىی.
 .21وبعايی ،ش١فك [بیجا] ،ةعوخوفیوالمللو والًعل ،لن :هإوىة الًٍكاالوالهی.
 .21وبمواقی ،هالهاؾی ( ،)1383اضراروالعکن ،جّعیط ككم فیٕی ،لن :هٙبى٠ات ؾیًی.
 ،)1361( ،______ .22الحالیم توعلیوغواهأوالرةوةیة ،جّعیط شالل الؿیى آٌحیايی ،هٍهؿ :يٍاك
المككم الصاه١ی للًٍك.
 .23وصاؾی ،ش١فك ( ،)1379فرهًگواصغالظ توفلطفیوهالصأرا ،جهاكاو :ولاقت فكهًاگ و اقٌااؾ
اوالهی.
 .24وهكوقؾیٌ ،هابالؿیى ( ،)1375هصموعهوهصًف توغیخواغراق ،شلؿ  1و  ،2جّعیط و همؿهاۀ
هايكی ككبى ،چاپ وىم ،جهكاو :پژوهٍگاه فكهًگ و ايؿیٍۀ اوالهی.
اللهالمكٍ٠ی.
الراالموار  ،لن :هًٍىقات هكحبة آیة 
ٌ .25كجىيی ،و١یؿ (1413ق) ،
غرضوظکمدةاالغدراق ،جعمیاك ظىایى ٔایائی جكبحای،

ٌ .26هكلوقیٌ ،مهالؿیى هعمؿ (،)1372
جهكاو :يٍك هإوىۀ هٙال١ات و جعمیمات فكهًگی.
 ،)1383( ،______ .27رض یلوالػصرثوااللهیةوفیوعلوموظم یكوالرة يیدة ،جّاعیط يصفملای ظبیبای،
جهكاو :هإوىۀ ظكمث و فلىفۀ ایكاو.
ِ .28ؿقالمحألهیى ٌیكالی ،هعمؿ (1981م) ،العکمةوالمحا لیةوفیاالضف روالاملیةواالرةادة ،شلاؿ ،8
چاپ وىم ،بیكوت :ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.
1422( ،______ .29ق) ،المتأ و والما  ،چاپ وىم ،لن :هككم ايحٍاقات ؾفحك جبلیغات اوالهی.
 ،)1354(،______ .31المتأ و والما  ،جّعیط شااللالاؿیى آٌاحیايی ،جهاكاو :ايصماى ظكماث و
فلىفۀ ایكاو.
 ،)1363( ،______ .31هف جیطالغیب ،جّعیط هعمؿ ؼىاشىی ،جهكاو :هإوىۀ جعمیمات فكهًگی.
00

جصكؾ :ؾق هىئلۀ ّ
هكوقی ايحماؾی بك هً١اًٌاوی; ّ
جصكؾ يفه

ِ .32یكفی ،ؼلیل ( ،)1373يور؛ورازوک ئً ت ،جكشمۀ ياِك ٌیالجی ،جهكاوٌ :ككث وهاهی ايحٍاق.
٘ .33با٘بایی ،هعمؿظىیى ( ،)1372المیساووفیوجفطیروالمرآو ،جهكاو :ؾاقالكحب االوالهیة.
 ،)1362( ،______ .34يه یةوالعکمة ،لن :ايحٍاقات شاه١ۀ هؿقویى.
 .35غمالی ،ابىظاهؿ هعمؿ ( ،)1382جه فثوالفالضفه ،جعمیك ولیماو ؾيیا ،جهكاوٌ :مه جبكیمی.
 .36لىجاقاوى و آلؿیًا جاقاوى ( ،)1371يگ هیوةهوفیسیک ،جكشمۀ ٠لی هّ١ىهی ،چاپ چهاقم ،جهاكاو:
يٍك گىحكؾه.
 .37هصلىی ،هعمؿبالك (1413ق) ،ةع روااليوار ،چاپ ؾوم ،بیكوت :هإوىة الىفاء.
 .38هعمك ،ههؿی و ایموجىى ،جىٌی هیكى ( ،)1371هًغكو وهت ظدوالف ػ ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍاگاه
جهكاو.
 .39هّباض یمؾی ،هعمؿجمی (1415ق) ،جالیمةوعلیويه یةوالعکمة ،لن :يٍك هإوىۀ ؾق قاه ظك.
 .41هٙهكی ،هكجٕی ( ،)1366غرضوهتطوطوهًظوهه ،شلؿ  ،2چاپ ؾوم ،جهكاو :ظكمث.
 .41هٝفك ،هعمؿقٔا ( ،)1376المًغك ،لن :هككم هؿیكیث ظىلههای ٠لمیه.
 .42همكی الفیىهی ،ابى٠لی (1415ق) ،المصت ضوالمًیر ،شلؿ 1و ،2لن :يٍك ؾاقالهصكة.
 .43واویلیًف .اواحايیىكىویچ ( ،)1356هد هو وايطد و ،جكشماۀ پكویام لاىاهی ،چااپ واىم ،جهاكاو:
ايحٍاقات فكايكلیى.
 .44یاامؾی٠ ،بؿاللااهبااىٌااهابالااؿیى (1412ق) ،الع غددیةوعلددیوجهددمیبوالمًغددك ،لاان :هإوىااۀ
الًٍكاالوالهی.

45. Feychting M, Ahlbom A, Kheifets L. (2005), EMF and Health, Annu Rev
Public Health, pp. 165-189.
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احمذوصیری محالتی
علیرضا کهىطال
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ّ
ّ
وطبیت و مکاویک کىاوتىمی*
هىیت مکان از دیذگاه وظریۀ

چکیذه

بكقوی ّ
هىیث هكاو ؾق فیمیک يٝكی همىاقه هىقؾ جىشه و هًالٍه باىؾه اواث .يیاىجى باك هبًاای هكايیاک
كالویک به هكاو هٙلك ه١حمؿ بىؾ< ّاها الیبيیحه ؾق هماو لهاو هكاو قا اهكی يىابی و ياٌای ال هىل١یاث
اٌیاء يىبث به یكؿیگك هیؾايىث .ایى بعد جا آيصا اؾاهه یافث كه يٝكیاجی بیًابیًی يیم ٌكل گكفث .يٝكیۀ
يىبیث ؼاَ ،ؾیؿگاهی يىبیگكا ؾاقؾ اها ّ
ّ
يىبیث ٠ام جا ظؿوؾی هٙلكايگاق شلىه هیكًؿ< ال ایىقو به يٝاك
يىبیث به ّ
هیقوؿ كه قویككؾ ّ
هىیث هكاو با يى٠ی ؾوگايگی همكاه اوث .ال وىی ؾیگك هكايیک كىايحاىهی
يیم با ٘كض يٝكیۀ اقبیحال و ج١كیف فٕا بك هبًای اظحمال ظٕىق ّـقات ،يگكٌی يىبیگكا ؾاقؾ< لكى آيصا كه
هىل١یث هك ّـقه قا هیاو ؾیىاقههای پحايىیلی ياٌی ال جىاب ٟايكژی هعؿوؾ هیكًؿ ،به ومث ّ
هىیحی هٙلكگاكا

وىق هییابؿ .بؿیى جكجیب هی جىاو يگكي كىايحىهی يىبث به هكاو قا يیم ؾقگیك باا ياى٠ی ؾوگاايگی للماؿاؾ
ككؾ.

واژگاو کلیذیّ :
هىیث هكاوّ ،
يىبیث ،هكايیک كىايحىهی ،هٙلكايگاقی ،يىبیگكایی.
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