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چکیذه
وشىؾ ظكکث ؾق ٘بی١ث ،اهكی بؿیهی اوث ،اها ؾق هىقؾ شهث و ٤ایث آو هیاو هح٩کكیى اؼحال ٦يٝوك وشوىؾ
ؾاقؾ .بٕ١ی ال پیٍا و٭كا٘یاو ،وشىؾ ٘بی١ث قا اج٩ا٬ی و جّاؾ٨ی هیؾايىحًؿ و ٤ایحی بكای آو ٬ائول يبىؾيوؿ .ؾق
ه٭ابل٠ ،ؿهای ؾیگك هؿ٨مًؿی قا به هىشىؾات ؾاقای ٌ١ىق و اقاؾه هًعّك هیؾايًؿ٘ .بی١ث ٨ا٬ؿ ایى ؾو ویژگوی
اوث ،په شهثؾاق و ٤ایثهًؿ يؽىاهؿ بىؾ .اها هالِؿقا ٤ایث قا به ٌ١ىق و اقاؾه هًىٖ يمیؾايوؿ .ال يٝوك او،
ظكکث ؾق وكاوك ٘بی١ث ،شهثؾاق و ٤ایثهًؿ اوث Dلیوكا هیواو ٠لوث ٤وایی و ٤ایوث ،ج٩واوت وشوىؾ ؾاقؾ.
وایحهؿًّ٠ ،ك اِلی جٍکیلؾهًؿۀ ٘بی١ث قا پىیً هیؾايؿ و با اِوىل و هبوايی ؼوىؾ٘ ،بی١وث قا ؾق جعوىل و
ویالو هیؾايؿ .او ٘بی١ث قا ؾاقای يٝن هیؾايؿ و ال ایى قاه ،بوه وشوىؾ ؼوؿا پوی هیبوكؾ .ال ایوىقو ظكکوث ؾق
٨لى٩ه ،پىیٍی شهثؾاق و هؿ٦هًؿ اوث .بًابكایى به يٙك هی قوؿ ؾو ٨یلىىٌ ٦ك٤ ،٪كب بوا اِوىل و هبوايی
هؽحل ٧جىايىحهايؿ ؾق باب ٤ایثهًؿی و شهثؾاقی ظكکث به هنؾلی و هنلبايی ؾوث یابًؿ.
واژّگاوّکلیذی :هالِؿقا ،وایحهؿ ،ظكکث ،ظكکث شىهكی٤ ،ایثهًؿی.
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همذههّ
ؾق جعلیل ٘بی١ث ،ؾو يگكي وشىؾ ؾاقؾ٠ .ؿهای به وکىو ٬ائل هىحًؿ و ٠الن ٘بی١وث قا ٤یوكهحعوكک و ایىوحا
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ؾايىحه و بكای آو ظكکث و ٤ایث هحّىق يیىحًؿ .اگك ٤ایث يباٌؿ ،ظكکحی وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌوث .ا٨وكاؾی هايًوؿ
پاقهًیؿن :و اجبا ٞاو به وکىو ه١ح٭وؿ هىوحًؿٌ ( .وك ٦ؼكاووايی )066 :1173 ،و الئايیواو بوه اِول ،یً١وی
Cوشىؾ Bا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ که هاؾی و بؿوو ظكکث جّىق هیٌىؾ و بكایى اوان ،کركت و ظكکث قا ايکواق هیکًًوؿ.
(کاپلىحىو )51: 1 ،1153 ،ؾق ه٭ابل٠ ،ؿهای ؾیگك ال هح٩کكیى به جعىل ؾق ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ .يؽىحیى کىی کوه بوه
ٌیىۀ ٠لمی ظكکث ؾق ٘بی١ث قا جبییى يمىؾ ،هكاکلیحىن; بىؾ که آو قا ؾق ٬الب ایى شملۀ ه١كو ٦بیاو کوكؾ :ؾق
یک قوؾؼايه ؾو باق يمیجىاو گام يهاؾ( .گاجكی )whitehead, 1979:219 D351 :1173 ،ظكکث هايًوؿ لهواو
ي٭ٍی ههمی ؾق ليؿگی ؾاقؾ و هبًای ج٥ییك و جعىل ؾق ٘بی١ث هیباٌؿ .ـهوى بٍوك هموىاقه ؾقگیوك پكووًهایی
ؾقباقۀ چگىيگی پیؿایً ظكکث و ايىا ٞو ا٬ىام آو بىؾه اوث و ایىکه آیا ظكکث ،وشىؾ هىح٭ل ؾاقؾ یا ؼیوك ال
ایى قو ،ظكکوث ال ؾیكبوال یکوی ال ههنجوكیى هباظود ٠لون و ٨لىو٩ه و ال هىٔوى٠ات و هىوائل هوىقؾ اهحموام
ؾايٍمًؿاو بىؾه اوث .ؾق ٠لن ٨یمیک ،جئىقیهای هؽحل٩ی ؾق باقۀ ظكکث هٙكض ٌؿه اوث( .هواکه پاليوگ،
 )67-36 :1132ؾق هیاو ظکمای اوالهی و ٨الو٩ۀ ٤كب يیم بعد ظكکث بوه٘ىق شوؿی هعول جىشوه بوىؾه
اوث٤ .ایثهًؿی و ٠لث ٤ایی ،ال اقکاو ٠لث و ه١لىل هعىىب هیٌىؾ .کىايی که بوه اِوالث هواؾه ه١ح٭وؿ
هىحًؿ ،هؿ٦هًؿی و ٠لث ٤ایی قا قؾ هیکًًؿ .اهسوؿکله ( ايبواـا٬له) و ـیه٭وكا٘یه< بوه جّواؾ ٦ا٠ح٭واؾ
ؾاقيؿٌ( .ك ٦ؼكاوايیD1173:153 ،کاپلىحىو ٠ )71 :1 ،1153،وؿهای هؿ٦هًوؿی قا بوه ٠لون و اقاؾه هًوىٖ
هیؾايًؿ ( هلکیاو )01 :1160 ،و بكایى اوان آو قا ؾق هىشىؾات ـیٌ١ىق و با اقاؾه شایم ؾايىوحه و ؾق ٤یوك آو
ايکاق هیکًًؿ .هالِؿقا با جعىلی که ؾق ایى اِل ایصاؾ يمىؾ ،جىايىث ٤ایثهًوؿی قا بوه کول ٘بی١وث ا٠ون ال
هىشىؾات واشؿ اؾقاک و اقاؾه و ٨ا٬ؿ آو ،وكایث ؾهوؿ .او ٠اهول اقاؾه و اؾقاک قا ؾلیول ٤ایثهًوؿی هىشوىؾات
يمیؾايؿ و با جبیى ظكکث شىهكی ذابث هیکًؿ هك ٨ا٠لی ؾق ١٨ل ؼىؾ ؾاقای ٤ایوث اووث و ١٨لوی کوه هع٭و٫
هیٌىؾ ،هؿ٦هًؿ ؼىاهؿ بىؾ .ؾق جبیى ٤ایثهًؿی ؾق ٘بی١ثٌ ،بهاجی هايًوؿ ظكکوث شما٨یوه ،اج٩وا ٪و ّ٬وؿ
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ٔكوقی ،هٙكض اوث که هالِؿقا جىايىث با اقائۀ جىٔیعات هًاوب بوكای جموام هوىاقؾ ٨وى٤ ،٪ایوث هًاووب
ج١كی ٧کًؿ .وایحهؿ که اوان ٘بی١ث قا ظكکث هیؾايؿ ،به وشىؾ يٝن ؾق آو ه١ح٭ؿ اووث و بوا اِوىل و هبوايی
ؼىؾ٤ ،ایثهًؿی قا اذبات هیکًؿ .هؿ ٦ایى ه٭اله آو اوث که با بكقوی جعلیلوی ظكکوث شوىهكی ؾق ؾیوؿگاه
هالِؿقا و پىیً ؾق وایحهؿ ،بحىاو با هبايی هؽحل٤ ،٧ایثهًؿی قا ؾق ٘بی١ث اذبوات يموىؾ و ال ایوى ٘كیو ٫بوه
هنؾلی و ه٭اقيه ؾوث یا٨ث.
هًذیّدسّظشکثّشىهشیّهالفذساّ
ّ
ّ ّ.1
غایث
بعد ظكکث ال هباظد ههن ٬ىه و ١٨ول اووث و هؿ٨مًوؿی ال هىٔوى٠ات اواووی ٠لوث و ه١لوىل هعىوىب
هیٌىؾٌ .ئ ال ٬ىه به ومث ١٨ل هیقوؾ و ظكکث ؾق ایى ٨كایًؿ بهوشىؾ هیآیؿ .اها شهث و ٤ایث آو چیىوث
آیا هی جىاو گ٩ث ٨ا٠ل ؾق جمام ا١٨الً هؿ ٦ؾاقؾ و آیا هك ١٨لی ؾق ٘بی١ث هؿ٦هًؿ اوث ؾق بعد ظكکوث
قوٌى ٌؿ که بكای جع٭ ٫آو ًٌ ،اهك اللم اوث :هبؿأ (هاهًه العكکه) ،هًحهی (ها الیه العكکه) ،هعكک (ها ً٠ه
العكکه) ،هىا٨ث (ها بهالعكکه) ،هىٔى( ٞها له العكکه) و لهاو (ها ٨یه العكکه)( .هالِؿقا )67 :1 ،1161 ،ؾق
ها يعى ٨یه ،ؾو اهك بایؿ ج٩کیک ٌىؾ٤ Dایثهًؿی ٨ا٠ل و ٤ایثهًؿی ١٨ل .اگوك ذابوث ٌوىؾ هوك ظكکحوی ؾاقای
٤ایث اوث ،آوگاه هیجىاو ٤ایث قا به ١٨ل و ٨ا٠ل بالگكؾايؿ .ال ایىقو ؾق هك ١٨لوی کوه ال ٘وك٨ ٦ا٠ول هع٭و٫
ٌىؾ ،هن ١٨ل و هن ٨ا٠ل ؾاقای ٤ایث هىحًؿ٤ .ایث ؾق ٠لث و ه١لىلٌ ،كٖ ٨ا٠لیث ٨ا٠ل اوث و ؾق ظكکوث،
ه٭ّؿ هعكک هعىىب هیٌىؾ .اگك هعكکی ؾاقای شهث و ه٭ّؿ يباٌؿ ،ظكکحی به وشىؾ يمیآیؿ ،اها ظكکوث
ؾق اهىق بىیٗ وا ٟ٬يمیٌىؾ Dلیكا ؾق آ و اشمایی يیىث و جكکیبی وشىؾ يؿاقؾ و يٝمی ظاکن يیىث جا بحىاو بوكای
آو ٤ایث ج١كی ٧يمىؾ٤ .ایث ؾق اهىق کریك و هكکب وشىؾ ؾاقؾ Dلیكا اهىق کریك ؾاقای اشما بوىؾه و هیواو آو يٝون
ظاکن اوث و ؾق بٕ١ی ال آوها اقاؾه و ٌ١ىق يیم وشىؾ ؾاقؾ .و٬حی قوٌى ٌؿ ظكکث ،ویك ال ٬وىه بوه ١٨ول و یوا
کمال اول بكای اهك بال٭ىه اوث ،چه ؾق شىهك و چه ؾق ٠كْ ،بایؿ ؾاقای شهث و ٤ایث باٌوؿ .اهوا بایوؿ جىشوه
يمىؾ که شىهك بما هى شىهك و٠كْ بما هى ٠كْ وشىؾ ؼاقشی يؿاقيؿ ،بلکه ال جكکیبٌواو اشىوام بوهوشوىؾ
هیآیًؿ وظكکث ؾق آيها ٌکل هیگیكؾ٨ .كْ اِلی هؿ٦هًؿی ؾق ظكکث شىهكی آو اوث که همۀ ظكکات ؾق
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٘بی١ث ٤ایثهًؿ هىحًؿ و ٤ایث هؽحُ ٨ا٠لهای ـی ٌ١ىق و با اقاؾه يیىث .ؾق جعلیول ظكکوث شوىهكی ؾق
هالِؿقا هیجىاو به یک اِل ههن ؾوث یا٨ث که ٘بی١ث هؿ٦هًؿ اوث Dا٠ن ال آو که ظكکات ،اقاؾی٬ ،ىكی
یا ٘بی١ی باٌؿ .هالِؿقا بكای ظكکث ٤ایحی ٬ائل اوث که کل ٠الن هىحی به وىی آو هیقوؾ و يهایث آو ٬وكب
الهی هیباٌؿ.
ّ.2-1جؼش یفّظشکثّ

پیٍیًیاو ج١اقی ٧هؽحل٩ی بكای ظكکث بیاو کكؾهايؿ .ؾق ج١كی ٧اقوٙى ،ظكکث١٨ ،لیث یا٨حى ،اهك بال٭ىه اوث،
هًگاهی که جع٭ ٫هییابؿ و يه به ً٠ىاو ؼىؾ ،بلکه بوه ً٠وىاو هحعوكک ٠مول هیکًوؿ (.اقووٙى)153 :1141 ،
ا٨ال٘ىو آو قا ؼكوز ال ظالوث جىواوی هیؾايوؿ ( .ا٨ال٘وىو )1221 :1 ،1165 ،ؾق ج١كی٩وی ؾیگوك ظكکوث قا
ه٭ایىۀ ٌئ ؾق ؾو لهاو ؾايىحهايؿ که ظالث اولی با ؾوهی هح٩اوت اووث و یوا آو قا کموال اول بوكای ٌوئ ال آو
ظید که بال٭ىه هیباٌؿ ،بكٌمكؾهايؿ (.هالِؿقا٠ )10 :1 ،1161 ،ؿهای يیم ظكکث قا ؼكوز جؿقیصی ٌوئ ال
٬ىه به ١٨ل ج١كی ٧کكؾهايؿ( .هالِؿقا )051 :1174 ،هالِؿقا په ال ـکك ج١اقی ٧یاؾٌؿه همه قا هكؾوؾ ؾايىحه
و آو قا ال وًػ هاهیث ؼاقز يمىؾه و ه١ح٭ؿ اوث که ٨ا٬ؿ شًه و ّ٨ل هیباٌوؿ( .هٙهوكی)37 :11 ،1175 ،
بًابكایى ظكکث ؾاقای ج١كی ٧ظؿی يیىث ،اگك ج١كی٩ی ال آو به ٠مل آهؿ ،یا ٌكضاالون اوث و یا ال همیمات آو
هعىىب هیٌىؾ بهيعىی که بحىاو آو قا ال ؾیگك ه٩اهین شؿا يمىؾ .بكایى اوان هالِؿقا ظكکث قا يعىۀ وشىؾ
و ال ٠ىاقْ جعلیلی آو به ظىاب آوقؾ( .هالِؿقا)20 :1 ،1161 ،
.2-2ظشکثّدسّهمىالتّ

هٍائیاو به ؾالیل گىياگىو ،ظكکث قا به وه ه٭ىلوۀ کون و کیو ٧و أیوى هعوؿوؾ هیکًًوؿ و وشوىؾ آو قا ؾق ب٭یوۀ
ه٭ىالت ٠كٔی و شىهكی قؾ هیيمایًؿ .آيها وشىؾ ٔؿ ،ؾاٌحى هىٔى ،ٞلیاؾت و ي٭ُ قا ال ه١یاقهوای ِوؿ٪
ظكکث بك ه٭ىالت بكٌمكؾهايؿ٬ Dىا٠ؿی که وشىؾٌاو بكای ِؿ ٪ظكکث بك آيها ٔكوقی اوث .ایٍاو ؾق ه٭ىلۀ
شؿه و أا٨ه ظكکث قا ي٩ی هیکًًؿ Dلیكا ؾق ایىگىيه ال ه٭ىالت ،ظكکث به اقجباٖ ٘ك٨یى وابىوحه اووث هكگواه
یک ٘ك ٦ج٥ییك کًؿ٘ ،ك ٦ؾیگك يیم ج٥ییك ؼىاهؿ کكؾ Dال ایىقو ظكکث ؾق آيها هع٭ ٫يؽىاهؿ ٌؿ.
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ابىویًأ ،مى پفیكي ظكکث ؾق ه٭ىالت وه گايه ،ه٭ىلۀ ؤ ٟقا به آو أا٨ه هیکًؿ .بًابك يٝك ها ظكکوث
ؾق ؤ ،ٟشاقی اوث هايًؿ شىن هىحؿیك که به ؾوق ؼىؾ هیگكؾؾ و یا گكؾي لهویى بوه ؾوق ؼوىؾ( .ابوىوویًا،
٨ )054 :1142الو٩ۀ ٬بل ال هالِؿقا به ؾو ؾلیل ظكکث ؾق شىهك قا ي٩وی کكؾيوؿ :الو )٧ظكکوث بوه هىٔوىٞ
يیالهًؿ اوث و چىو ؾق شىهك ،هىٔى ٞوشىؾ يؿاقؾ په ظكکث يیىث ( .هالِوؿقا D)114 :1 ،1161 ،ب) ؾق
هك ظكکحی ،لیاؾت ،ي٭ٌُ ،ؿت و ٔ ٧١وشىؾ ؾاقؾ ،اها ؾق شىهك ،ایى هىقؾ ،وشىؾ يؿاقؾ بلکه کوىو و ٨ىواؾ
ؾق آو ؾ١٨ی اوث يه جؿقیصی ،په ظكکث ؾق آو يیىث ( .هماو )053 :1142 ،هالِؿقا با قؾ يٝوك پیٍویًیاو،
٠الن ٘بی١ث ا٠ن ال شىهك و ٠كْ قا ؾق ویالو و جعىل هیؾايؿ.
ّ.3جبییىّظشکثّشىهشیّ
ظكکث ؾق شایی شكیاو ؾاقؾ که ٌئ٬ ،ىۀ هعٓ يباٌؿ Dلیكا ِىقجی ؾق آو يیىوث جوا بوه ١٨لیوث بكووؿ و ٌوئ
١٨لیث هعٓ يباٌؿ .ؾق وا ٟ٬ایى به آو ؼا٘ك اوث که ٬ىهای ؾق آو وشىؾ يؿاقؾ جا ال ٘كی ٫ظكکوث بوه ١٨لیوث
بكوؿ ،بلکه ٌئ بایؿ ال شهحی بال٭ىه و ال شهحی بال١٩ل باٌؿ جا بحىايؿ به ووویلۀ ظكکوث بوه کموال ؾووث یابوؿ.
(هماو)07 :1 ،1161 ،
ابىویًا ،اگكچه اِل ظكکث قا جأییؿ هیکًؿ ،اها هاؾه قا ذابث ٨كْ يمىؾه و ِىقت قا هح٥یك بوه يعوى ؼلوٟ
ب١ؿ ال لبه هیؾايؿ( .ابىویًا  )116 :1251،هالِؿقا هیگىیؿ هواؾه و ِوىقت ؾق وویالو هىوحًؿ و ؾق ووایۀ
ِیكوقت به ١٨لیث جام ؾوث هییابًؿ( .هالِؿقا  )160 :0 ،1161،وی بًابك اِالث وشىؾ و جٍوکیک ؾق آو و
هكاجب وشىؾ ،جىايىث ظكکث قا ؾق ـات اٌیاء جعلیل يمایؿ که ج٥ییك ؾق آو به يعى اجّوالی و جوؿقیصی و لوبه
ب١ؿ ال لبه قغ هیؾهؿ .هاؾه و ِىقت ٬بلی ،بكای ِىقت ب١ؿی ،هاؾه هیٌىيؿ و لهايی که ٌوئ بوا ظكکوث ال
ظالحی به ظالث ؾیگك جبؿیل ٌؿ ،ظكکث و ٬ىۀ ٬بلی ال بیى يمیقويؿ ،بلکوه کاهولجك هیٌوىيؿ .بًوابكایى ال يٝوك
هالِؿقا ؾق ظكکث شىهكی ،هاؾه و ِىقت با جمام وشىؾ ؾق ویالو و ظكکث هىحًؿ.
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ّ.1-3دالیلّظشکثّدسّشىهشّ
ّ.بشهاوّاول<ّغایثهًذیّ
ّ
1-1-3

ال يٝك هالِؿقا ظكکث ؾق ؼاقز ،ؾاقای وشوىؾ بوؿیهی و ٤ایوثهًوؿ اووث (هالِوؿقا ،)07 :1 ،1161 ،اهوا
ابىویًا اِل ٤ایثهًؿی ظكکث ؾق ٘بی١ث قا به ٌوکل کوىو و ٨ىواؾ هیپوفیكؾ( .ابوىوویًا)116 :1 ،1251 ،
همچًیى ٠لث ٤ایی ؾق بعد ٠لث و ه١لىل ال ا٬ىام ٠لث جاهه به ظىاب هیآیؿ و ٨ا٠لیث ٨ا٠ل به وشىؾ ٠لث
٤ایی بىحگی ؾاقؾ٬ .كب و ب١ؿ به ٤ایث با٠د ؾگكگىيی و ج٥ییك ؾق ٘بی١ث هیگكؾؾ .ظكکث ؾق هحعكک ،به ي٩وه
جصؿؾ و اي٭ٕاء اوث( .ظىىلاؾه )102 :5، 1173،په ٠لث ٬كیب ظكکث ،اهكی ویال ؼىاهوؿ بوىؾ ،ؾق ٤یوك
ایى ِىقت اشماء آو ه١ؿوم يمیٌىؾ و ویال ،ویال يیىث ،بلکه واکى و ذابوث اووث( .هالِوؿقا:1 ،1161 ،
٘ )55-56بی١ث٠ ،اهل ظكکث و هبؿأ ظكکث٨ ،ا٠ل هباٌك آو هیباٌؿ ،په ٘بی١ث بایؿ ٨ا٠ل هباٌوك ظكکوث
باٌؿ(.شىاؾی آهلی٘ )012 :10 ،1171 ،بی١ث به ً٠ىاو ٨ا٠ل هباٌك ظكکث ،وویال اووث و ایوى يحیصوه قا بوه
ؾيبال ؾاقؾ که ٘بی١ث ؾق ٠الن هاؾه ،ویال ؼىاهؿ بىؾ .ا٠كاْ هحعكک هىحًؿ و ٠كْ ،جاب ٟشىهك و ٬وائن بوه آو
اوث( .ظکین وبمواقی[ ،بیجا] )027:ؾق يهایث شىهك بایؿ هحعكک باٌؿ وگكيه ؾوق یا جىلىل اللم هیآیؿ .اها
چكا ٨ا٠ل ظكکث بایؿ ویال باٌؿ لیكا ٨ا٠ل ٬كیب ظكکث Dشىهك ه٩اق ٪یا ي٩ه یا ظكکث و یا ٘بی١ث شىهكی
ا
اوث .شىهك ه٩اق ٪که ٨ى٘ ٪بی١ث ٬كاق ؾاقؾ ،يمیجىايؿ ٨ا٠ل هباٌك باٌؿ .ي٩ه يیم ـاجا اهكی هصكؾ اووث و ؾق
هصكؾات هگك به واوٙۀ ج١ل ٫آو (ي٩ه) به بؿو ظكکث قاه يؿاقؾ ،بًابكایى ي٩ه يیم يمیجىايؿ ایى هىئىلیث قا بوه
٠هؿه بگیكؾ .هىیث ظكکث ٠یى جّكم و ویالیث هیباٌؿ که آو يیم ٬ابلیث پوفیكي چًویى وٜی٩وهای قا يوؿاقؾ.
ا
بًابكایى جًها ٘بی١ث شىهكی که ـاجا هحعكک و ؾاقای ٘بی١حی ویال اوث ،هیجىايؿ ٨ا٠ول هباٌوك ظكکوث باٌوؿ.
(هماو )001 :10 ،1171 ،اِل ج٥ییك ؾق ٨ا٠ل هباٌك ظكکث ،ذابث ٌؿ ،اها ج٥ییك یا به يعى کىو و ٨ىواؾ یوا بوه
ا
ِىقت جؿقیصی و هحّل اوث .ؾق هىقؾ ي٩ی کىو و ٨ىاؾ بایؿ گ٩ث اوال ایى يى ٞال ج٥ییوك ،واشوؿ هوید هوؿ٨ی
يیىث ،چىو اشمای آو هًّ٩ل هىحًؿ و هیاو ِىقت ٬بلی و ب١ؿی هید اقجبوا٘ی وشوىؾ يوؿاقؾ .البحوه هیجوىاو
بكای هىشىؾی که ایى ِىقتها قا بؿل هیکًؿ٤ ،ایحی ؾق يٝك گك٨ث ،اها بكای ِوىق هحبواؾل هویدگىيوه ٤وایحی
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ا
٬ابلجّىق يیىث( .ؾهباٌی )43 :1164 ،ذايیا اگك هیاو ِىقت ٬بلی و ب١ؿی یک آو٨ ،اِله ٌىؾ ،اللههاي آو
ا
اوث که هاؾه ؾق یک لعٝه بؿوو ِىقت باٌؿ .ذالرا آيات ،بؿوو اجّال و به ٘ىق پیىوحه به ؾيبال هن هیآیًؿ که
اهكی با٘ل اوث .په آوچه ؾق يٝك ها ِعیط به يٝك هیقوؿ ایى اوث که ج٥ییك بایوؿ بوه ٌوکل کوىو و ٨ىواؾ
جؿقیصی و هحّل باٌؿ (.هالِؿقا )165 :1 ،1161 ،ؾق يحیصه ظكکث ؾق ـات ٘بی١ث يهاؾیًوه ٌوؿ و بوه يعوى
کاو جاهه ال هیىلی با ِىقت ها ٌكو ٞو به ٠٭ل ١٨ال و ؾق يهایوث بوه ٬وكب الهوی ؼوحن هویٌوىؾ (.ووبمواقی،
[بیجا])021:
ّ.2-1-3بشهاوّدومّ:ظشکثّجکاهلیّىبایغّ

ظكکث ؾق شایی هع٭ ٫هیٌىؾ که ٌئ بال١٩ل واشؿ ِىقجی و ٨ا٬ؿ ِىقت ؾیگك که بال٭ىه ال ظكکث به ١٨لیوث
هیقوؿ( .ظىىلاؾه٘ )31 :1153 ،بی١ث ٌئ ؾق ظكکث جکاهلیاي ال ي٭ُ به کمال هیقوؾ و ؾق آو هحصوؿؾ
و هحّكم اوث ،اها ظ٭ی٭ث و ٌؽّیث آو هع٩ى ٚهیباٌؿ ( .هماو) لیكا جمام ا١٨الی که ؾق ٘بی١ث چوه کلوی
و چه شمئی ايصام هیگیكؾ ٤یك ال ؼیك و ِالض يیىث .او ه٭ّؿ يهایی ظكکات اٌیاء ٘بی١وی قا هلکوىت ا٠لوی
هیؾايؿ (.هالِؿقا D160 :0 ،1161 ،ظىىلاؾه )35 :1153 ،ؾق ٠الن شىمايی ،اشىام به یکؿیگك جبؿیل هی-
ٌىيؿ Dهايًؿ جبؿل شماؾ به يبات و يبات به ظیىاو .ویك ظكکث ؾق آو اوحکمالی اوث اها ٨ا٠لی که جعوىل ؾق آو
ایصاؾ هیٌىؾ ،کی٩یث هماشیه يیىث Dلیكا کی٩یات هماشیه ال ا٠كاْ جٍکیل ٌؿهايؿ کوه ؾق ظكکوث اووحکمالی
ي٭ً چًؿايی يؿاقؾ .هیىلی يیم يمیجىايؿ ٠اهل ههن ؾق ٨ا٠لیث آو باٌؿ ،چىو بؿوو ج٥ییك ؾق هاؾه هید شىومی
يمی جىايؿ ال ِىقجی به ِىقت ؾیگك جبؿیل ٌىؾ .ؾق ایى ظالث ٌئ ؾاقای ٘بی١ث هعّله يیىث و هوك چیومی
که ؾاقای ٘بی١ث هعّله يباٌؿ ،يمیجىايؿ هاؾه بكای ِىقت ب١ؿی ٬كاق گیكؾ ( .هالِؿقا )161:0 ،1161 ،اهوا
ِىقت يى٠یه اٌیاء هیجىايؿ ؾق جبؿل اٌیاء به یکؿیگك ي٭ً ٨ا٠ل ؾاٌحه باٌؿ و ؾق ایى ٨كآیًؿ بوه ٌوكٖ جكکیوب،
هیجىايًؿ به یکؿیگك جبؿل ٌىيؿ Dلفا ًّ٠ك هً٩كؾ ،هىح١ؿ ٬بىل ِىقت هكکب ه١ؿيی و يباجی و ظیىايی يیىوث.
( هماو )35 :ال ٘ك ٦ؾیگك اٌیاء ٘بی١ی ؾق جبؿالتٌاو به ٔؿ و هبایى ؼىؾ هحمایل يیىوحًؿ .ؾق وویك ظكکوث
ٌئ بكای يیل به کمال جا هكاظل ٬بلی قا ٘ی يکًؿ ،يمیجىايؿ به هكاظل ب١ؿی بكوؿ .بًابكایى ٬ىۀ ٨ا٠لی ٘بی١ی که
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ا
ي٭ً ٨ا٠ل هباٌك ظكکث قا ؾاقؾ ،بایؿ هحصؿؾ بالفات باٌؿ .په شىهك ٘بی١ی اٌیاء که ـاجا هحصوؿؾ هىوحًؿ بوه
وىی هلکىت ا٠لی ؾق ظكکث هیباًٌؿ (.ظىىلاؾه)35 :1153،
ّ.4جؼشیفّغایثّ
٤ایث به هً١ای ه٭ّؿ Dهٙلىب و یا جمام چیمی هیباٌؿ که ٨ا٠ل به وىی آو هحىشه اوث یا چیمی کوه هحعوكک آو
قا ٘لب هیکًؿ٘( .با٘بایی ،هعمؿظىیى )165-161 :1141 ،ؾق ج١كی ٧ؾیگوك ٤ایوث ٠بواقت اووث ال آوچوه
ظكکث به آو ؼحن هیٌىؾ و یا کمال وشىؾی که ١٨ل بك آو هحكجب هیٌىؾ .یکی ال ا٬ىام ٠لوث جاهوه٠ ،لوث ٤وایی
اوث که ٨ا٠لیث ٨ا٠ل ،به آو بىحگی ؾاقؾ٤ .ایث ال لعا ٚـهًی ه٭ؿم بك هموۀ اووباب اووث و ال لعوا ٚوشوىؾی
هحأؼك ال آيها هیباٌؿ( .ابىویًا[ ،بیجا]٤ .)106 :ایث ؾق اهىقی هً١ا پیؿا هیکًؿ کوه ؾاقای اشوما باٌوًؿ و ٌوئ ال
آيها جكکیب ٌؿه باٌؿ٤ .ایث گاهی به ؼىؾ ٨ا٠ل بالهیگكؾؾ ،هايًؿ ا١٨ال باقیج١الی که ؾق آو ٤ایث بوا ١٨ول یکوی
اوث ،البحه ٤ایث ؾق باقیج١الی به هً١ای ي٭ُ يیىث که با ا١٨الً بوه ه٭ّوؿ بكووؿ بلکوه چوىو ٠والن و ٬واؾق و
ظکین اوث هك چه ال او ِاؾق هیٌىؾ ،ظکیمايه هیباٌؿ .گاهی ال ٨ا٠ل شؿا اوث اها ؼاقز ال آو يیىوث هايًوؿ
ايصام ١٨لی بكای ٌاؾهايی ؼىؾ و گاهی ٤ایث ال ١٨ل هصوما و بوكای ٤یوك اووث ،هايًوؿ ا١٨والی کوه ال ٨ا٠ول بوكای
قٔایثهًؿی و ؼًٍىؾی ؾیگكی ِاؾق هیٌىؾ .بًابكایى ٤ایث یا ٠یى ـات اوث و یا ٠یى ـات يیىوث Dؾق ظالوث
ؾوم ،یا ٬ائن به ٨ا٠ل اوث و یا ٬ائن به آو يیىث ( .هالِوؿقا٤ )051 :0 ،1161 ،ایوثهًوؿی ؾق ٬لموكو ٘بی١وث و
٠الن هاؾه ،بهواوٙۀ ٨٭ك وشىؾی و يیل به کمال هً١ا پیؿا هیکًؿ و ال ظىلۀ هصكؾات ؼاقز اوث.
ّ.4-1سابيۀّظشکثّباّغایثّ

لهايیکه ٌئ ال ٬ىه به ومث ١٨لیث هیقوؾ وه ٔل١ی ٬ىه -ظكکث -هًحهی ،جٍکیل هیٌىؾ١٨ .لیث يىبث هیواو
٨ا٠ل و ٤ایث اوث که ؾو گىيه جعلیل هیٌىؾ .بٕ١ی هیاو ١٨ل و ٨ا٠ل و ٤ایث ،اقجباٖ ٔكوقی ٬ائل يیىحًؿ Dلیوكا
٤ایث ؾق شایی ٘كض هیٌىؾ که ٨ا٠ل يىبث به ١٨لًٌ ،و١ىق و اقاؾه ؾاٌوحه باٌوؿ( .هالِوؿقا)057 :0 ،1161 ،
بًابكایى ٤ایث هكا ؾقبكهیگیكؾ که ؾاقای اؾقاک و اقاؾه باًٌؿ ،اها هىشىؾات ٘بی١ی ال شماؾات و يباجات و ظیىايوات
ال ٬لمكو آو ؼاقز هىحًؿ Dلیكا هیاو ٤ایث و ١٨ل اقجباٖ ٔكوقی وشىؾ يؿاقؾ .ؾلیل ؾیگك ایى گكوه آو اووث کوه ؾق
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٨ا٠لهایی که واشؿ اؾقاک و اقاؾه هىحًؿ ،بٕ١ی هىا ٟ٬ا١٨الی هايًؿ ظكکات شما٨یهّ٬ -ؿ ٔكوقی -اج٩واِ ٪واؾق
هیٌىؾ که ٤ایث يؿاقيؿ .بًابكایى يمیجىاو هیاو ١٨ل٨ -ا٠ل و ٤ایث ،قبٗ ٔكوقی بك٬كاق يمىؾ .ؾق ه٭ابل ،يٝكیهای
وشىؾ ؾاقؾ که هیاو ١٨ل٨ ،ا٠ل٤ ،ایث قبٗ ٔكوقی بك٬كاق هیؾايؿ .اوحؿالل ایى گكوه آو اووث کوه اگوك هیواو ووه
ٔل١٨ ٟل٨ -ا٠ل٤ -ایث ،قبٗ ٔكوقی بك٬كاق يباٌؿ ،بایؿ بك اوان اج٩ا ٪ا١٨ال ِاؾق ٌىيؿ که چًؿ هعوفوق قا بوه
ؾيبال ؾاقؾ :ال :٧هید ١٨لی به و٬ى ٞيمیپیىيؿؾ Dب :هیاو گفٌحه و آیًؿه اقجباٖ بك٬كاق يمیٌىؾ ،چىو گاهی هىوث
و گاهی يیىث .ال ایى شهث ٌئ٨ ،ا٬ؿ ٨ا٠ل اوث Dؾق يحیصه هیاو اج٩ا ٪و ٤ایث ،ج١اقْ بوه وشوىؾ هیآیوؿ٠ .وؿم
وشىؾ ٠لث ٤ایی ؾلیل ي٩ی ٠لث ٨ا٠لی بىؾه و به هكز و هكز هًصوك هیٌوىؾ .هح٩کكیًوی هايًوؿ ـیه٭وكا٘یه بوه
جّاؾ ٦باوق ؾاقيؿ .او ً٠اِك جٍکیلؾهًؿۀ ٠الن قا اجنهایی هویؾايوؿ کوه ؾاقای ٘بوای ٟهٍوابه اهوا بوه ٌوکلهوای
هؽحل ٧هىحًؿ که پیىوحه ؾق ظال ظكکث هیباًٌؿ .ال ایى شهث وشىؾ ٠الن بك اوان اج٩ا ٪اووث ،اهوا يباجوات و
ظیىايات ؼاقز ال اج٩ا ٪هىحًؿٌ( .ك ٦ؼكاوايی )153 :1173 ،ايباـ ا٬له ٌکلگیكی ً٠اِك اولیۀ ٘بی١ث قا بوك
اوان اج٩ا ٪جعلیل هیکكؾ ،اها اشحما ٞآو قا هصمى٠های ؾايىث که ِالظیث ب٭ای يىل قا ؾاقاوث ( .کاپلىوحىو،
ٌ ()56 :1 ،1153ك ٦ؼكاوايی)153: 1173 ،
غایثهًذیّهًىهّبهّادساکّوّاسادهّ
ّ.5دالیلّهالفذساّبشّسدّيظشیۀّ ّ
٬ائلیى به ٤ایثهًؿی ؾق هىشىؾات ؾاقای ٌ١ىق و اقاؾه اوحؿالل کكؾيؿ که ٘بی١ث يمیجىايؿ واشؿ ٤ایث باٌوؿD
لیكا ٘بی١ث ؾاقای ٌ١ىق و اقاؾه يیىث .هك چیمی که ؾاقای ٌ١ىق و اقاؾه يباٌؿ٤ ،ایث يوؿاقؾ ،بًوابكایى ٘بی١وث
٤ایث يؿاقؾ .هالِؿقا با ؾو قوي جصكبی و ٠٭لی ،بكهاو آيهوا قا ابٙوال هیکًوؿ .او جواللم هیواو هؿ٦هًوؿی و
ا
اؾقاک و اقاؾه قا ٬بىل يؿاقؾ Dلیكا هوید يىوبحی هیواوٌواو وشوىؾ يوؿاقؾ( .همواؤ )057 :0 ،1161 ،ومًا وی
اوحؿالل هیکًؿ جمام هىشىؾات ٘بی١ث ٌ١ىق ؾاقيوؿ ،پوه ٘بی١وث ،ؾاقای اؾقاک بوىؾه و ؾق يحیصوه ٤ایثهًوؿ
اوث( .هماو )057 :هالِؿقا ال وىیی اوحؿالل هیکًؿ که اللهۀ ٤ایثهًؿی ٌ١ىق و اقاؾه يیىوث و ال ٘وك٦
ؾیگك ،بكهاو هیآوقؾ که ٘بی١ث واشؿ ٠لن اوث .اوحؿالل اول او ایى اوث که ؾق ایوى جعلیول ،ايىواو ،هوالک
ا
٬كاق گك٨ث و بك هبًای آو٤ ،ایثهًؿی ج١كیٌ ٧ؿ ؾق ظالیکه ايىاو ،هیماو ٤ایثهًؿی يیىث .ذايیوا ؾق بٕ١وی
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هىا ٟ٬ايىاو ؾاقای ٌ١ىق و اقاؾه بؿوو جأهل ا١٨الی قا ايصام هیؾهؿ ،هايًؿ وؽًكايی اگك بؽىاهؿ قوی جوک جوک
کلمات ٨کك کًؿ ،وؽًكايی ؾچاق و٩٬ه هیٌىؾ یا ًِ١ثگكی که اگك قوی جمام ظكکات و وکًاجً ٨کك کًوؿ ،ال
کاق بال هیهايؿ یا يىاليؿهای که چًايچه قوی جک جک يثها ج١م ٫يمایؿ٬ ،اؾق به يىاؼحى هىوی٭ی يؽىاهوؿ بوىؾ.
(هماو)057:
هالِؿقا ه١ح٭ؿ اوث جمام ا١٨الی که ؾق ٘بی١ث اج٩ا ٪هیا٨حؿ ،ؾاقای هؿ ٦هىحًؿ و ؾق ٘بی١ث هیاو ٤ایث
و ٨ا٠ل ،قبٗ ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ ،هماو٘ىقی که ؾق بعد ٠لث و ه١لىل گ٩حه ٌؿه اوث :الٍی هوالن یصوب
لن یىشؿ (ٌئ جا به ظؿ وشىب يكوؿ ،ایصاؾ يمیٌىؾ) .ؾق ٠لث ٤ایی يیم گ٩حه هیٌوىؾ جوا ٨ا٠ول ؾاقای ٤ایوث
يباٌؿ ،هید ١٨لی ال او ِاؾق يمیگكؾؾ Dلیكا هماو٘ىق که ١٨ل بؿوو ٨ا٠ل هعال اوث١٨ ،ل بوؿوو ٤ایوث يیوم
همحً ٟهیباٌؿ .هك ١٨لی که ؾق ٘بی١ث وا ٟ٬هیٌىؾ ،ايگیمهای ؾق هاوقا ءآو وشوىؾ ؾاقؾ .اگوك ٨ا٠ول يىوبث بوه
١٨لً ٠لیالىىیه بىؾه و جمام ِىق بكای ٨ا٠ل همکى باٌؿ به٘ىقی که هك ايحؽابی بكای او ٬ابولجع٭و ٫باٌوؿ،
ؾق ایى ظالث١٨ ،ل ؾق ظؿ اهکاو با٬ی هايؿه و جا لهايی که یکی بك ؾیگك جكشیط پیؿا يکًؿ ،هع٭ ٫يمیٌوىؾ ،ؾق
ا
ْ
ا ا
٤یك ایى ِىقت جكشیط بالهكش ٟاللم هیآیؿ .هحکلمویى ؾقبواقۀ ا١٨وال الهوی گ٩حهايوؿC :ال ی ْىوأل  ٠اموا ی ٩ا١ولB
(ايبیا ):;/ال هك آيچه ؼؿا ايصام هیؾهؿ ،يبایؿ وئىال کكؾ٤ .ایث و ١٨ل ؼؿاويؿ یکی بىؾه و ٨ا٠ول ٠ویى کموال
اوث .ؾق ٨ا٠لهای يا٤ ،ُ٬ایثهًؿی بكای ق ٟ٨ي٭ُ و يیل به کمال اوث( .هالِوؿقا );:? :: ،9;@;،اهوا
ؾق واشب ،چىو ٠الن هٙل ٫اوث ،ا١٨ال ال او ِاؾق هیٌىؾ .بًابكایى چوه بوه ً٠وىاو هصموى ٞو چوه بوه ً٠وىاو
شمی ،ٟواشؿ ٤ایث اوث .کل ٠الن به وىی ٤ایث ؾق ظكکث هىحًؿ و اشما ایى هصمى٠ه يیوم هوك کوؿام ٤وایحی
ؼاَ ؾاقيؿ .او ه١ح٭ؿ اوث اگكچه هك هىشىؾی ٤ایث ؾاقؾ ،همکى اوث ٠لث ٤ایی يؿاٌحه باٌؿ.
ّ.1-5ػلثّغاییّهىشىداتّىبیؼیّبشّهبًایّظشکثّشىهشیّ

هالِؿقا هیاو ٤ایث و ١٨ل و ٨ا٠ل اقجباٖ ٔكوقی ٬ائل اوث( .هماو )072 :همواو٘ىق کوه ؾق ٠لوث ٨وا٠لی،
١٨ل ال ٨ا٠ل بهوشىؾ هیآیؿ ،ؾق ٠لث ٤ایی يیم هك ١٨لی ؾاقای ٤ایث هیباٌؿ ،وگكيه هید ١٨لی ال ٨ا٠ول ِواؾق
يمیٌىؾ .هك ٨ا٠لی ؾاقای ٤ایحی ه٭ّىؾ بالفات اوث .هالِؿقا ایى هٙلب قا با جصكبه و بكهاو اذبات هیکًوؿ،
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ا
هرال و٬حی ؾقؼحی ؾق با٤ ٢كن هیٌىؾ ،قیٍۀ آو به ٘ىق ٘بی١ی بوكای شوفب هوىاؾ ٤وفایی ؾق ؾل ؼواک ي٩وىـ
هیکًؿ و ٌاغ و بكگ بكای ٠مل ٨حىوًحم هحىشه يىق ؼىقٌیؿ هیٌىيؿ ،جمام ایًها بكآو ؾاللوث ؾاقؾ کوه ٘بی١وث
ؾاقای ٤ایث اوث(.هماو)
با اذبات هیىلی ،قوٌى ٌؿ که هىشىؾات ٘بی١ی يىبث به شمی١٨ ٟلیثهای همکى٠ ،لویالىوىیه يیىوحًؿ.
٬ىای ٘بی١ث يىبث به جمام ِىقهای همکى یکىاو يیىث .ال وىی ؾیگك يىبث ٬ىا بوه ١٨لیوث ،گًوگ و هوبهن
يیىث .يىبث ٬ىه به ١٨ل و ِىقتهای همکى ،بال١٩ل يمیباٌؿ Dلیكا ٘بی١وث ؾق يهواؾ ؼوىؾ ا٬حٕوای ١٨لیوث
ؼاَ ؾاقؾ .لهايی که ؾايۀ گًؿم ؾق ؾل ؼاک ٬كاق هیگیكؾ ،ؾايه به ؼىٌه گًؿم جبؿیل هیٌىؾ يه چیم ؾیگك Dلیوكا
٬ىۀ ٨ا٠لهِ ،ىقت ه١یى قا جعكیک هیکًؿ جا به ١٨لیث ؼاَ جبؿیل ٌوىؾ .قابٙوۀ ا٬حٕوای ٘بی١وث -کوه قبوٗ
وشىؾی اوث -هیاو هىشىؾ و ه١ؿوم يیىث و قبٗ ؼاقز ال ٘بی١ث هن يیىوث ،بلکوه ؾق يهواؾ آو ٬وكاق ؾاقؾ و
ِىقت بال١٩ل يیىث و گكيه جعّیل ظاِل هیٌىؾ .په ؾقوو ٘بی١ث ٌئ به ٌکل بال٭ىه وشىؾ ؾاقؾ و يمؾ او
ا
ظأك اوث٬ .بال گ٩حه ٌؿه ٠لن هماو ظٕىق اوث ،اها يمیؾايؿ که ٠الن اوث و ٠لن بوه ٠لون يوؿاقؾ .بوا ایوى
بیاو ،قوٌى هی ٌىؾ که هىشىؾات ٘بی١ی ٨ا٬ؿ ٌ١ىق و اقاؾه يیىحًؿ و به ١٨ل ؼوىؾ ٠لون ؾاقيوؿ ،اهوا ال آو آگواه
يیىحًؿ ( .هالِؿقا D065 :0 ،161 ،شىاؾی آهلی)172 :7 ،1172 ،
ّ.اهکاوّفمشیّبشایّاذباتّغایثهًذیّ
ّ
3-5

ؾق ٨لى٩ۀ اوالهی ه١ايی هؽحل٩ی بكای اهکاو بیاو ٌؿه اوث .یکی ال آيها اهکاو ٨٭كی اوث که ال ووًػ وشوىؾ
هیباٌؿ ،به ایى هً١ا که ها وىیالله٠ ،یىالكبٗ به واشب هىوحًؿ٬ .وىام ه١لوىل بوه وشوىؾ ٠لوث اووث و بویى
هاوىیالله و باقی ج١الی قبٗ ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ .همکًات ؾق وشىؾٌاو به ً٤ی وابىحه هىحًؿ و ج٥ییوك ؾق ـات
هىشىؾات ٘بی١ی بكای يیل به کمال و ق ٟ٨ي٭ُ اوث( .هالِوؿقا٠ D156 :1 ،1161 ،الهوه ٘با٘بوایی1141،
 )26:ایًها بكآو ؾاللث ؾاقؾ که واشب٤ ،ایث هىشىؾ ٨٭یك اوث .ؾق ج٭ىین وشىؾ گ٩حه ٌؿ ،وشىؾ یا هىوح٭ل یوا
قابٗ و یا قابٙی اوث و ٬ىام هىشىؾات قابٗ و قابٙی به وشىؾ هىح٭ل اوث .واشوب ،وشوىؾ ٨ویي٩ىوه لً٩ىوه و
هىشىؾ هىح٭لی اوث که هىشىؾات ل٥یكه به او جىشه ؾاقيؿ Dلیوكا هىشوىؾات قابوٗ و قابٙوی ال ؼوىؾ اووح٭اللی
يؿاقيؿ و جمام جىشه و ٤ایثٌاو به وشىؾ هىح٭ل اووث٠ ( .الهوه ٘با٘بوایی )15-11 :1141 ،بًوابكایى وشوىؾ
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قابٗ و قابٙی ٠یىالكبٗ به وشىؾ هىح٭ل هىحًؿ Dال ایىقو ٤ایث وشىؾ قابٙی ،وشوىؾ هىوح٭ل اووث .ال ٘ك٨وی
گ٩حه ٌؿ ،ظكکث٘ ،لب اوث و هك ٘لبی ،هٙلىب هیؼىاهؿ کوه ٤ایوث آو هعىوىب هیٌوىؾ٘ .لوب بوؿوو
هٙلىب و وشىؾ قابٗ بؿوو هىح٭ل و وشىؾ ٨٭یك بؿوو ً٤ی ،هً١ا يؿاقؾ.
ظشکثّوّغایثهًذیّ
ّ
ّ.4-5اسجباهّهیاوّ

ظكکث ،وویلهای بكای قویؿو ٬ىه به ١٨لیث اوث .هیاو ظكکث و هًحهی ،اقجباٖ ٔكوقی بك٬كاق هیباٌؿ ،چوىو
هك ظكکحی بالٙب ٟؾاقای هؿ ٦اوث و بكای هك ٤ایحی ٤ایث ؾیگك هحّىق اوث جا به ٠٭ل ؼوحن ٌوىؾ .بوكای هوك
ياّ٬ی٤ ٫ٍ٠ ،كیمی به هٍ١ى ٪اوث جا بوه ؾاقال٭وكاق بكووؿ و قبًوا الوفی اٙ٠وی کول ٌوئ ؼل٭وه ذون هوؿی،
پكوقؾگاقی که به هكچیمی وشىؾ ٙ٠ا يمىؾ ،وسه آيها قا هؿایث کكؾ٘( .ه)35/
بًابكایى بك هبًای ظكکث شىهكی ،هك ظكکحی به ؼیك يهایی هًحهی هیٌىؾ و بك اوان آو هیجىاو گ٩ث:
 ظكکث ؾق جمام ٘بی١ث شكیاو ؾاقؾ.
 ظكکث ؾاقای شهث و ٤ایث اوث.
 کل ظكکات ٘بی١ی به وىی ٤ایث ؾق ظكکث هىحًؿ.
 هالک ٤ایثهًؿی ،اؾقاک و اقاؾه يیىث.
 هیاو ١٨ل– ٤ایث– ٨ا٠ل قبٗ ٔكوقی ظاکن اوث.
 بؿوو ٤ایث٨ ،ا٠لیث ٨ا٠ل ؾق ایصاؾ ١٨ل هع٭ ٫يمیٌىؾ.
 ظكکات ؾق شىهك ،په ال يیل به کمال ال بیى يمیقوؾ بلکه کاهلجك هیٌىؾ.
 جمام ظكکات ،اج٩ا٬یه -شما٨یهّ٬ -ؿ ٔكوقی ؾق شایگاه ؼىؾ ؾاقای ٤ایث هىحًؿ.
ّ.6غایثّّدسّفلغفۀّپىیؾیّوایحهذّ
آل٩كت ،يىقخ و وایحهؿ= ( )1725-1641قیأیؾاو و ٨یلىى ٦ايگلیىی،که بیٍحك بوه ً٠وىاو ٨یلىوى٠ ٦لون و
هً ٫ٙقیأی ًٌاؼحه هیٌىؾ )S.E.P( .هبؿ ٞيٝكیۀ پىیٍی اوث که جعىلی ؾق ٨لى٩ۀ ه١اِك ایصواؾ يموىؾ .او
٘بی١ث قا ؾق ِیكوقت هیؾايؿ و بكایى اوان ،ه١ح٭ؿ اوث آوچه وا١٬یث ؾاقؾ ،ؾگكگوىيی اووث .ؾق يٝكیوۀ او،
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وکىو شایگاهی يؿاقؾ .بكای جبیى ٤ایثهًؿی ؾق ٨لى٩ۀ او ،بایؿ ابحؿا هبايی ٨کكی وی قا جعلیل يمىؾ Dيٝموی قا
که بك آو ظاکن اوث ،جبییى کكؾ و ي٭ً ؼؿاويؿ قا هٍؽُ يمىؾ جا ب١ؿ بحىاو ٤ایثهًؿی قا ال آو اوحًباٖ يمىؾ.
اگك ذابث ٌىؾ ظكکث ؾق ٘بی١ث بك اوان يٝمی ؼواَ و بوه وومث ه٭ّوؿی هٍوؽُ قغ هیؾهوؿ ،آوگواه
هیجىاو ٤ایث هًؿی قا ال آو ٨همیؿ٘ .بی١حی کوه هوىقؾ جىشوه او اووث ،بكهبًوای پوىیً اووث Dلیوكا ٘بی١وث،
هصمى٠های ال اقجبا٘ات هىشىؾاجی اوث که به ً٠ىاو ٌکلؾهًؿۀ لهیًۀ ایى اقجبا٘ات هًٝىق هیگكؾؾ (ؾهباٌی،
 )124 :1164و چیمی اوث که با اجکا به جصكبۀ وا -ٟ٬هحموایم -ؾیوؿيی و ٌوًیؿيی ،لموهکكؾيوی ج١بیوك ٌوؿ.
(وایحهؿ )134 :1157 ،با جىشه به ج١اقی٩ی که ال ٘بی١ث به ٠مل آهؿه ،آیا هیجىاو گ٩ث ظكکث ؾق ٘بی١ث ،کوه
اوان جئىقی او قا جٍکیل هیؾهؿ ،شهث ؾاق و ٤ایثهًؿ اوث یا بؿوو شهث و ٤ایث ،باقی بوه هوك شهوث ؾق
يىواو هیباٌؿ بكای پاوػ به ایى وئىال بایؿ اِىل و هبايی ٨لى٩ۀ وایحهؿ جعلیل گكؾؾ.
ّ.1-6افلّاول<ّپىیؼّّ

٘بی١ث ؾق پىیً اوث به ٘ىقی که ال آو٤ ،یك٬ابل اي٩کاک هیباٌوؿ .هىوحی ٤یوك ال ِویكوقت چیوم ؾیگوكی
يیىث ( )Whitehead, 1979: 23ظكکث ؾق ویىحن ٨لى٩ی او ـاجی هىشىؾ اوث .وا١٬یث ،هماو پىیً اوث
که با واژههایی هايًؿ هىشىؾ> ه١اؾل باٌؿ .هىشىؾ بىؾو ٌاهل هىشىؾات وا١٬وی و هىشوىؾات ابوؿی هیگوكؾؾ.
اؾقاک همبىووحگی ؾقويووی و ِووىق ـهًووی ٕ٬ووایا هیٌووىؾ )Whitehead, 1979: 32( .بووه يٝووك او ً٠اِووك
جٍکیلؾهًؿۀ ٘بی١ث ،شىهك و ٠كْ اقوٙىیی و یا اجنهای ـیه٭كا٘یه و هىياؾهای الیب يیحه يیىث ،بلکه
?

ً٠ىايی به يام هى١٬یث وا١٬ی اوث کوه وا١٬یوث شهواو ٘بی١وث قا جٍوکیل هیؾهوؿWhitehead, ( S.E.P .

 )1979: 18او ٘بی١ث قا ٠یى ظكکث هیؾايؿ که ؼالء ؾق آو ٬ابل جّىق يیىث .ایىکوه هوید چیوم ؾق ٘بی١وث
يباٌؿ ،هعال اوث Dلیكا ٘بی١ث ال هى١٬یثهای وا١٬ی جٍکیل ٌؿه که پیىووحه ؾق پوىیً هیباٌوًؿ ( .همواو،
 )13 :1757جّىق ٕ٨ای ؼالی که جًها وویلۀ اقجباٖ هح٭ابل آو بىؾ ،ؾق ٠لن شؿیوؿ ظوفٌ ٦وؿ .بًوابكایى کول
٘بی١ث ،یک هیؿاو يیكو اوث و یا یک هیؿاو ١٨الیث ( .وایحهؿ )144 :1157 ،ال يٝك او ظكکوثِ ،و٩ث اٌویاء
هحعكک يیىث ،بلکه ٠یى آو اوث .ؾق ٨لى٩ۀ پىیٍی٘ ،بی١ث ،هكکب ال اجنها و هىلکىلها يیىث ،بلکوه آوچوه
٘بی١ث قا جٍکیل هیؾهؿ ،پىیً و قوابٗ هیاو آيها هیباٌؿ .پوه آيچوه ؾق ٨لىو٩ۀ او وا١٬یوث ؾاقؾ ،ظكکوث و
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قوابٗ هیاو آيهاوث .ؾق ٨لى٩ۀ پىیٍی ،جعىالت و٬ایٌ ٟاهل اج٩ا٬اجی اوث که ال قوابٗ و جأذیك و جأذك اٌویاء ؾق
٘بی١ث بهوشىؾ آهؿه اوث .بًابكایى ً٠اِك جٍکیلؾهًؿۀ ٘بی١وث ا٠ون ال اجنها،هىلکىلهوا ،اشىوام ،گیاهواو،
ظیىايات و ايىاوها هى١٬یثهای وا١٬ی هىحًؿ که پیىوحه ؾق ویالو هیباًٌؿ .پوىیً و قوابوٗ هیواو آو ،اهوىق
ظ٭ی٭ی هىحًؿ که ؾق یک لعٝه آقام و ٬كاق يؿاقيؿ .جمام قوابٗ ؾقويی ،اهىق وا١٬وی هیباٌوًؿ کوه ؾق ـات ؼوىؾ
هح٥یك و هحعىل هىحًؿ .هك جع٭٭ی ؾق لهیًۀ پیٍك٨ث ؼال ،٪ؾاللحی ؾق بكؾاقؾ)Whitehead, 1979: 177( .
ٌبکهای که ؾق يٝكیۀ او ج١كیٌ ٧ؿه هحٍوکل ال يىوبثها و قوابوٗ هیواو ً٠اِوك آو اووث کوه ؾق ِویكوقت
هىحًؿ .پىیً ؾق ٠الن هاؾه ٌاهل ١٨ل و اي١٩االجی هیٌىيؿ که ياهىن ؼل٭ث آيها قا به واوٙۀ ظكکث ؾق ٘بی١وث
بهوشىؾ آوقؾه اوث .هك یک ال ظكکات ٘بی١ی ،ظاکی ال واظوؿهای ٘بی١وی ظ٭وای ٫جواقیؽی اووث .لوفا جئوىقی
وایحهؿ ،هؽحُ به ٠الن ٘بی١ث يیىث بلکه قیأیات قا ؾق بك هیگیكؾ( .ؾهباٌی )11;: 1164 ،با ایى بیاو قوٌى
ٌؿ ٘بی١ث ؾق ظكکث اوث .آوچه وا١٬یث ؾاقؾ ظكکث اوث و ٘بی١ث ظكکث و قوابٗ بیى آوها بىشىؾ آهؿ.
ّ.2-6افلّدوم<ّؽبکۀّعیغحمیّهشجبوّباّهنّ

په ال آو که قوٌى ٌؿ ،آوچه وا١٬یث ؾاقؾ ،ظكکث و پىیً اوث ،بایؿ ؾیؿ قوابٗ هیاو اشوما چگىيوه اووث و
چه جًاوبی هیاو آيها بك٬كاق اوث ؾق يٝكیۀ وایحهؿ ،هید چیم هىح٭ل ال چیم ؾیگك يیىث ،بلکه جمام اشما هايًوؿ
یک ٌبکۀ ویىحمی و ؾق هن جًیؿه ٠مل هیکًًؿ که بك یکؿیگك و بوك کول ،جوأذیك هح٭ابول ؾاقيوؿ Dال ایوىقو اشوما
هحٍکلۀ ٘بی١ث ،هصما ال یکؿیگك يیىحًؿ .هصمى٠ۀ ٘بی١ث ؾق یکؿیگك اذك ؾاقيؿ ،اها هیوماو اذكگوفاقی هح٩واوت
اوث )Ibid: 170( .او اِل جأذیك قا اهكی هىلن ٨كْ هیگیكؾ ،اها هیماو اذكگفاقی ،بىحگی به ٌكایٗ و ٬وؿقت
اشمای آو ؾاقؾ .بایؿ اـ٠او يمىؾ هماو٘ىق که قوابٗ ٘بی١ث اٌیاء هاؾی که ؾق اقجباٖ با هن هىحًؿ Dؾق یکوؿیگك
جأذیك هیگفاقيؿ ،اٌیاء هكجبٗ يیم ؾق ٘بی١ث اذك هیگفاقيؿ Dلیكا قابٙهای که ؾق ٌوبکۀ ویىوحمی ظواکن اووث،
قابٙهای کلی و هبهن يیىث ،بلکه به هماو ايؿاله که اٌیاء هىٔى ٞاقجباٖ ،جٍؽُ ؾاقيوؿ ،ظ٭ی٭وی و هٍوؽُ
اوث .ه٩هىم ايؿقاز ٠لث ؾق ه١لىل يٍاوؾهًوؿۀ ظ٭ی٭وث اووث )Ibid: 279( .بًوابكایى اشوما ٘بی١وث ،یوک
هصمى٠ه کاهل هكجبٗ به هن هىحًؿ ،که یک ٌبکه ویىحمی ؾق هن جًیؿه قا بوهوشوىؾ آوقؾهايوؿ٘ .بی١وث ،هکواو
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ظٕىق قوابٗ هح٭ابل ١٨الیث آيها اوث که جمام اٌیاء١٨ ،الیثها و قوابٗ هیاوٌاو ج٥ییك هیکًؿ)Ibid: 170( .
به يٝك او اشما ٘بی١ث هايًؿ یک جیپ يٝاهی ؾاقای يٝن يیىث و یا هايًؿ یوک ظوىله یوا يمىيوهای ال ش١بوههای
ا
ٌیٍهای يیىث که اقجباٖ چًؿايی هیاو آيها بك٬كاق يبایؿ ،بلکه شهاو چىو ظ٭ی٭ی اوث که اشوماء آو کواهال بوه
هن وابىحه و ؾق ظال پىیً هیباًٌؿ(Ibid: 110( .
ّ.3-6افلّعىم<ّپىیاییّ

هماو٘ىق که گ٩حین ؾق يٝكیۀ وایحهؿ٘ ،بی١ث ؾق ویالو اوث و اشمای آو هصمى٠وهای هوكجبٗ بوه هون و ؾق هون
جًیؿه قا جٍکیل ؾاؾهايؿ که ؾق یکؿیگك جأذیك هح٭ابل ؾاقيؿ .ظال وی ؾق ایى اِل هیگوید:این ضن ۀسیسنمی ،
ی،گنردد پوه ٨لىو٩ۀ
پویاوزندهاست.درفلسفۀاو پویص اساشاولیۀط یعتاستوفردیتاجنسالحنا 
اقگايیىن ٬ابلظّىل اوث .بًابكایى يگكي او به ٘بی١ثٌ ،بیه یک ؾوحگاه بیشاو يیىوث ،بلکوه ليوؿه و ؾاقای
ظیات هیباٌؿ و ؾق هك ه٭١ٙوی ،هىشوىؾات ال ه٭وا٘ ٟؾیگوك اذوك هیپفیكيوؿ و بوه ايوؿالۀ جىايوایی ؼوىؾ ،اذوك
هیگفاقيؿ DWhitehead, 1979: 177( .باقبىق )141 :1152 ،ؾق ٠یى ظال که اشماء ٘بی١ث ا٠ن ال الکحكوو،
پكوجىو ،يىجكوو ،هىلکىل ،شماؾات ،يباجات ،ظیىاو و ايىاو به ٘ىق هصما ؾاقای ظیات هىحًؿ ،هصمى٠ۀ آيها يیم
که ٘بی١ث قا ٌکل ؾاؾهايؿ ليؿه اوث .ال ایىقو ه٭ّؿ يهایی شهاوًٌاووی ؾق ٨لىو٩ۀ اقگايیىون ،آو اووث کوه
هىشىؾات ؾق ٠الن ٘بی١ث که ٌاهل قویؿاؾهای وا١٬ی هیباًٌؿ ،ليؿه هىحًؿ .وایحهوؿ ،اقگايیىون قا بوه ٌوكایٗ
هعیٙی يیم وابىحه هیؾايؿ .ویژگیهای بكشىحۀ هعیٗ ،يحیصۀ بكآیًوؿ ویژگیهوای شىاهو ٟهؽحلو ٧هىوحیهای
وا١٬ی اوث که ٠اهل پیؿایً هعیٗ اوث ،ظحی ي٩ه و بؿو ايىاو و قابٙۀ هیاو آيها ؾق ٨لى٩ۀ اقگايیىون ،شومء
ایگوناگونحاصلواکنصهای،اسنتکناانسنان

هایانساندرزیانه

هى١٬یثهای وا١٬ی اوث٠ .که 
ال١مل
نس تبایحیطنطانی،دهد؛زیراهرحادثاایواقعیتخودرادرارت اطباحوادثدیگرحفظی،کندکاتیام
پدیدههارادزبری،گیرد.هیی روشدرواظؿهای ؾیگك هًؿقز اوث .يٝكیۀ وایحهؿ هًعّك ؾق ٨لىو٩ه يبوىؾ .او

ّ٬ؿ ؾاٌث هیاو ٨یم یک و قواوًٌاوی اقجباٖ بك٬كاق کًؿ ،په آوچه ٤یكآلوی بوىؾ ؾق وواؾهجكیى ٌوکلً ،آلوی
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اوث .ال يٝك او اٌیاء ٤یكآلی وشىؾ يؿاقؾ ،هكچه هىث آلی اوث و قوابٗ هیاو اٌیاء يیم آلی هیباٌؿ ( .لىیى،
)015 :1131
بًابكایى هؿ ٦يهایی ٨لى٩ۀ اقگايیىن ؾق ؾیؿگاه وایحهوؿ آو اووث کوه شهواوًٌاووی هنآهًوگ قا بوك هبًوای
ه٩اهین ویىحن پىیٍی ،یً١ی پیٍك٨ث ؼال ٪به وىی يىآوقی ،يىآ٨كیًی ظ٭ای ٫ذابث ،وظوؿت ٨وكؾی جصكبوی،
اظىان وظؿت ٨كؾی جصكبه ،اظىان ،هؿ ،٦کلیات به ً٠ىاو ِىق ه١یى و ؼّىِیات به ً٠ىاو ٠ىاهل ٤ایی
ظ٭ی٭ث ذابث ،جبییى يمایؿ ( .هماو)131 :1164 ،
ّ.4-6افلّچهاسم<ّشضءّ–ّکلّ

ؾق ٨لى٩ه پىیٍی ،اشما ٘بی١ث ؾق ویالو هىحًؿ و ؾق یکؿیگك جأذیك ؾاٌحه و یک ٌبکۀ ویىوحمی ليوؿه و پىیوا قا
جٍکیل ؾاؾهايؿ .بكاوان ایى اِل ،اشما ؾق کل ،ؾق ٠یى همبىحگی و جأذیك هح٭ابل ،ؾق یکوؿیگك هعوى يمیٌوىيؿ
بلکه کلیث کل و شمئیث شمء ،ظ ٛ٩هیٌىؾ ،اگكچه ویىحن او ،هصمى٠های ال ا٨كاؾ ليوؿه قا جٍوکیل هیؾهوؿ.
ا٨كاؾ ؾق هصمى٠ه و هصمى٠ه ؾق ا٨كاؾ ؾاقای ٠مل و ٠که ال١مل هح٭ابل هىحًؿ که ظحی قوابٙی کوه هیواو آوهوا
بك٬كاق اوثٌ ،كایٙی قا ٨كاهن هیکًؿ که ؾاقای کًً و واکًً هیباًٌؿ .اهىق بال١٩ل یا وا١٬ی ؾیگك ،هك یک بوا
جصكبۀ ؼىؾ هن به ِىقت ٨كؾ و هن ؾق اقجباٖ با یکؿیگك وشىؾ ؾاقيؿ.
هك جىِی٩ی ال وظؿت ،اهىق وا١٬ی هح١ؿؾ قا ایصاب هیکًؿ و هك جىِی٩ی ال ج١ؿؾ یا کركت هىوحلمم جّوىق
وظؿجی اوث که ال آو اهمیث و هؿ ٦اوحؽكاز هیٌىؾ ( .وایحهؿ )41 :1157 ،وایحهوؿ ؾق بٕ١وی ال اهوىق ،ال
ویلیام شیمم هحأذك اوث ،ال شمله ایىکه واظؿ هٙل٭ی که شهاو قا جٍکیل هیؾهؿ ،هىشىؾ يیىث ،بلکوه کروكت
ِىقهای اولیه ؾق شهاو به وویلۀ اقجبا٘ات یک شايبه یا چًؿشايبه یکی هیٌىيؿ وشهواو قا جٍوکیل هیؾهًوؿ.
په شهاو یک واظؿ هٙل ٫يیىث که به٘ىق هصما هىشىؾ باٌؿ ،بلکه هصمى٠های ال ا٨وكاؾ ؾاقای قوابوٗ هح٭ابول
هیاو آيها ٌکل هیگیكؾ .وایحهؿ هیگىیؿ ظ٭ی٭ث شهواو هىوحی ال کروكت قویوؿاؾها ،جٍوکیل ٌوؿه اووث کوه
هىشىؾاجی وا١٬ی و هكجبٗ به هن هىحًؿ .قویؿاؾها ،پىیً هىوحًؿ جوا يعوىۀ وشوىؾ آو قا ه١ویى کًًوؿ( .همواو،
 )106 :1164ویژگیهای ا٨كاؾ با جىشه به جأذیك و جأذك هح٭ابلی که هیاو آوها وشىؾ ؾاقؾ٬ ،ابل ٨هون اووث ،چوىو
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ِىقت ٨كایًؿ ٨كؾ قا ال ا٨كاؾ هماو هصمى٠ه ؾقیا٨ث هیکًؿ )Whitehead, 1979: 119( .بًابكایى هك چیمی
که ؾق هك ٌكایٙی ٬كاق گیكؾ ؾاقای ؾو شهث اوث٨ ،كؾ آو و اقلي آو ٨كؾ ؾق ٠الن ٘بی١ث.
با جىشه به اِىل ٨لى٩ۀ پىیٍی وایحهؿ هیجىاو هىاقؾ ـیل قا اوحؽكاز کكؾ.
٘ بی١ث ؾق ِیكوقت اوث و وکىو ؾق آو قاه يؿاقؾ.
 آوچه وا١٬یث ٘بی١ث قا جٍکیل هیؾهؿ ،پىیً اوث.
 اشماء جٍکیلؾهًؿۀ ٘بی١ث ؾاقای یک ٌبکۀ ویىحمی وابىحه به یکؿیگك هىوحًؿ کوه ؾاقای جوأذیك -جوأذك
هح٭ابل هیباًٌؿ.
 ایى ٌبکۀ ویىحمی ،ليؿه و ؾاقای ظیات اوث.
 هىیث اشماء ؾق کل و کل ؾق اشماء ،ؾق ٠یى قوابٗ هح٭ابلی که با هن ؾاقيؿ ،هع٩ى ٚاوث.
ّ.5-6يظنّدسّىبیؼثّ

او يٝن ؾق ٘بی١ث قا اهكی هىلن و وا١٬ی هیؾايؿ که ؾق ٘بی١ث هىشىؾ اوث .ایى واؼحاق هبیى الیههای هحىالی
ال ايىا ٞيٝن اوث .هك الیه ه١ك ٦يى٠ی يٝن هح١ل ٫بوه هعوؿوؾهای ه١ویى اووث کوه بوا يٝون کلوی ظواکن بوك
هعیٗهای وویٟجك وشىؾ هٍحكک ؾاقؾ( .وایحهؿ )212 :1175 ،وایحهؿ هصمى٠ ٞالن قا هًٝن هیؾايؿ که ايوىا ٞو
ا٬ىام يٝن ؾق آو هىشىؾ اوث و بٕ١ی قٔایث بیٍحك و بٕ١ی قٔایث کنجكی قا به ؾيبال ؾاقؾ .او بكای وشىؾ و
٠ؿم يٝن ؾق ٘بی١ث ،ؾلیل ا٬اهه يمیکًؿ ،اها وشىؾ ؼؿاويؿ قا ؾلیل بك وشىؾ آو هیؾايؿ .او ه١ح٭ؿ اوث ٘بی١ث
بك اوان يٝن ٌکل گك٨ث و ظیات و ليؿگی ؾق آو بك هبًای ٘كض ٬بلی و يٝمی ؼاَ بهوشىؾ آهؿ ،اها ٌایؿ ها
يحىايین جمام اب١اؾ يٝن قا ه١یى کًین ،بًابكایى ویىحمی که ؾق شهاو ٘بی١وث هىوث ؾاقای هنآهًگوی ٠٭اليوی و
هًٙ٭ی اهىق ظىی هیباٌؿ جا ؾايىحه ٌىؾ هنآهًگی هًٙ٭ی ؾقشهاو ،یک ٔكوقت اوث .هنآهًگی ظىی ٬بل
ال آو به ً٠ىاو الگىیی ال ه٩هىم ليؿه ؾق شكیاو کل پیٍك٨ث هًّ٩ل ال آو٘ ،ك ٦هىٔى٠ات ٠الیجك و لٙیو٧جك
ؾاقؾ )Whitehead, 1979: 24(.بًابكایى ج٥ییكاجی که ؾق٘بی١ث قغ هیؾهؿ بك اوان يٝن اوث و ال ایى شهث
ايىاو آو قا پفیك٨ث،بًابكایى هیاو ؼیك و يٝن قابٙۀ ٔكوقی وشىؾ ؾاقؾ و ایى یاؾآوق ،وؽًاو هالِؿقا ووث کوه
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وكاوك٠الن ،ؼیك و و١اؾت اوث Dلیكا اقلٌی ٤یك ال آو يؿاقؾ .چىو اگك ِیكوقت ٘بی١ث همكاه با ظیات باٌؿ
به جع٭ ٫يحیصه بیٍحك یاقی هیکًؿ( .ؾهباٌی)111 :1164 ،
ّ.1-5-6يمؼّخذاويذّدسّىبیؼثّ

وایحهؿ ال ٘كی ٫بكهاو ايی ،یً١ی يٝمی که ؾق شهاو ظاکن اوث ،به وشىؾ ؼؿاويؿ پی هیبكؾ Dلیكا شهاو ،هًٝن
اوث و يٝن يیالهًؿ ياٜن اوث .په ؼؿاويؿ ،ياٜن ٘بی١ث اووث .او ؼوؿا قا ؼوال٘ ٫بی١وث يمیؾايوؿ ،بلکوه
ه١ح٭ؿ اوث ؼؿا بك شهاو هىلٗ اوث و ٌكایٗ پیٍك٨ث ؼال ٪قا ٨كاهن هیکًؿ( .ؾهباٌی )130 :1164 ،ؼؿا
همكاه ٘بی١ث و بك آو ظاکن اوث .ؼؿا هنؾوي بوا ووایك٠ ،مول هیکًوؿ اهوا هموه چیوم بوه او وابىوحه اووث.
( )Whitehead, 1979: 524هك ظاؾخ یا ظاؾذهای ؾق وشىؾ ؼىیً هحکی به ؼؿاويؿ اوث که يٝن بؽٍویؿو
شهاو و اهکاياجی قا که به آو يیال ؾاقؾ ؾق اؼحیاقٌاو ٬كاق هیؾهؿ ،په ؼؿاويوؿ ،اووان يٝون اووث ( .بواقبىق،
)247 :1152
ّ.6-6اذباتّغایثّدسّجئىسیّوایحهذّ

جا ایىشا قوٌى ٌؿ٘ ،بی١ث ظكکث هیکًؿ و يٝمی بك آو ظاکن اوث و ؼؿاويؿ ياٜن آو اوث .شهث و ٤ایث
ظكکث چیىث آیا هك ظكکحی که ؾق ٘بی١ث اج٩ا ٪هیا٨حؿ ؾاقای شهث و ٤ایوث اووث وایحهوؿ ه١ح٭وؿ اووث
ظكکث که ؾق ـات ٘بی١ث ج١بیه ٌؿه٤ ،ایثهًؿ و شهثؾاق اوث .لیكا هك قویؿاؾ شؿیؿ قا هیجىاو یک واکوًً
کًىيی يىبث به قویؿاؾهای گفٌحه بك و ٫٨بال٭ىهگیهای جع٭ ٫یا٨حوه ؾق يٝوك آوقؾ ( .بواقبىق ) 156 ، 1152،او
بكای اٌیاء که ؾاقای شاو يیىحًؿ ،اهکاياجی قا ٬ائل اوث که با جعىل ؾق آو به هىشىؾات شاوؾاق جبؿیل هیٌىيؿ.
(هماو )255 :1152 ،هك قویؿاؾ ،به ٌیىهای که با گفٌحهاي هًاوب باٌؿ چیمی ال ؼوىؾ هیا٨مایوؿ کوه بوؿاو
ا
وویله ؼىؾ قا به اهکايات هح١ؿؾ هیپیىيؿؾ و یک وًحم شؿیؿ به باق هیآوقؾ که ؾ٬ی٭ا ال هصمى٠وۀ وواب٭ً ٬ابول
اوحؽكاز يیىث .ؾق ظكکث ،اهك بال٭ىهای هىشىؾ اوث که با ظكکث به ١٨لیث ؼاَ جبوؿیل هیٌوىؾ .پوه بوك
اوان ٤ایاجی که وشىؾ ؾاقؾ ،یک ايحؽاب ؼال٬ايه ال هیاو بال٭ىهگیهای هىشىؾ ايصام هیگیكؾ کوه همواو ٠لوث
٤ایی اوث( .باقبىق٠ )156 :1152لث ٤ایی ؾق ٨ا٠ل ،وبب ايح٭ال هیاو ؾو قویؿاؾ قا ه١یى هیوالؾ Dلیكا بكای
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جع٭ ٫بال١٩ل هك قویؿاؾی ،ؾؼالث يیكوی ٠٭اليی ٔكوقی اوث و ایى ایؿهها چه يوى یوا کهًوه ،بوه ایوى يحیصوه
١ٙ٬ی هیايصاهؿ که هىاقؾ یا قویؿاؾها يىبث به گفٌحه هنچىو یک ه١لىل وك بك آوقؾه و يىوبث بوه آیًوؿه هون
چىو یک ٠لث پایاو هیپفیكؾ٤ .ایثًٌاوی شهاو ؾق هیاو ایى اهك که هوك قویوؿاؾی هون ٠لوث و هون ه١لوىل
هیباٌؿ٬ ،كاق گك٨حه اوث( .وایحهؿ)Whitehead, 1933: 198D253 :1175 ،
وایحهؿ ٠لث ٨ا٠لی و ٠لث ٤ایی قا ؾق ظكکث هىقؾجىشوه ٬وكاق ؾاؾه و ي٭وً آيهوا قا ؾق يٝكیوهاي هٍوؽُ
هیکًؿ .بؿیىواو ٠لثهًؿی ٨ا٠لی ،ايح٭ال هیاو ؾو قویؿاؾ قا ه١یى هیوالؾ و ظال آو که ٠لث ٤وایی بوك قٌوؿ
ؾقويی لوؾگفق ؼىؾ قویؿاؾ که ؾم به ؾم وًحم ؼوىؾ قا بوه ١٨لیوث ؾق هویآوقؾ ،ظواکن اووث و ووكايصام ايگواقۀ
ؼاِی ال ِىقت قا که وایحهؿ آو قا ؾقک ه٩هىهی@ هیياهوؿ ،هصىون هیووالؾ .او هیواو ٤ایوث و ٨ا٠ول ،قبوٗ
ٔكوقی ٬ائل اوث .ایى وا١٬یث که هك هىقؾ هً٩كؾ ال ٘كی ٫يیكوی ٍ٨اق و ايگیمي ؼال٬ايه ج١الی هییابوؿ و بوه
يهاؾ و واؼحاق ـاجی هك یک ال ایى هىاقؾ (قویؿاؾها) ج١ل ٫ؾاقؾ ،اهكی جّاؾ٨ی و بؿوو اقجباٖ با وواؼحاق و يهواؾ
جکمیل ٌؿه ایى چًیى هىاقؾ یا قویؿاؾها يیىث ( .وایحهؿ )253 :1175 ،ؾق يهایوث بوا بكقووی يٝكیوۀ وایحهوؿ
هیجىاو به هىاقؾ ـیل ؾوث یا٨ث.
 ظكکث ؾق ـ ات ٘بی١ث هىشىؾ اوث.
 ظكکث ؾق يٝكیۀ او یک ویىحن ٌبکهای ؾق هن جًیؿه اوث که ؾاقای قوابٗ هح٭ابل هىحًؿ.
 ایى ٌبکه ،ليؿه و پىیا اوث.
 ا٨كاؾ ؾق کل و کل ؾق ا٨كاؾ هع٩ى ٚاوث.
 يٝن ؼاِی بك آو ظاکن اوث.
 ؼؿاويؿ ياٜن ٘بی١ث اوث.
٠ الن٤ ،ایثهًؿ اوث و بهوىی آو ؾق ظكکث اوث.

ّ
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يحیصهگیشیّ
ّ
جيبیكّغایثّهًذیّدسّظشکثّشىهشیّهالفذساّوّظشکثّدسّىبیؼثّوایحهذّ

اگكچه هالِؿقا و وایحهؿ ؾق بٕ١ی هىاقؾ ،ؾاقای اؼحال ٦يٝكهایی هىحًؿ ،اها ؾق هىاقؾی به هنؾلی و هنلبوايی
قویؿه ايؿ .ؾق باب ظكکث بایؿ گ٩ث جعلیل هالِؿقا بك اوان شىاهك و ا٠كاْ اوث .ظكکوث کوه ؾق ٘بی١وث
اوث ؾق يه ه٭ىلۀ ٠كٔی و شىهكی شاقی اوث .یً١ی ؾق ـات اٌیاء ،ظاکن اوث و يعوىۀ وشوىؾ و ال ا٠وكاْ
جعلیلی آو هعىىب هیٌىؾ .اها وایحهؿ ج٭ىین وشىؾ به شىهك و ٠كْ ،اشما الیحصمی اجمیاو و هىياؾهای الیب
يیحه قا ٬بىل يؿاقؾ ،بلکه شىهكۀاِلی يٝكیۀ او پىیً و قوابٗ هیاو آيهاوث که جٍکیلؾهًؿۀ ٘بی١ث هیباٌؿ.
ؾق باب ي٭ً ؼؿاويؿ ؾق ؼل٭ث شهاو هىحی ،هیواو ؾو ٨یلىوى ،٦اؼحال٦يٝكهوایی هٍواهؿه هیٌوىؾ .ؾق
هکحب هالِؿقا ،ؼؿاويؿ وشىؾی هىح٭ل و ً٤ی بالفات٠ ،الن هٙل ٫اووث و هاووىیاللوه ال شملوه ٘بی١وث،
وشىؾی قابٙی ٨ -٭یك ٨ ،ی ي٩ىه ل٥یك و ب٥یكه هىحًؿ .جمام هؽلى٬ات وایه و او ـی وایه ه١ك٨ی هیٌوىؾ ،اهوا ؾق
ؾیؿگاه وایحهؿ ،ؼؿاويؿ ؼال ٫هىشىؾات يیىث بلکه همكاه آو اوث اگكچه همۀ هىشىؾات به او وابىوحه هىوحًؿ.
او ياٜن ٘بی١ث و ٘بی١ث هىح٭ل اوث .ؼؿاويؿ لهیًۀ پیٍك٨ث ؼال٬یث قا بك ٠هؿه ؾاقؾ.
اها ایى ؾو ٨یلىى ٦ؾق هىاقؾ لیك به هنؾلی -هنلبايی ؾوث یا٨حهايؿ.
 ظكکث ؾق ؾیؿگاه هك ؾو ٨یلىى ٦شمء ـاجی هىشىؾات ٘بی١ی اوث .ؾق ؾیؿگاه هالِؿقا ،وشىؾ ظكکوث
اهكی بؿیهی اوث که ؾق جمام ٘بی١ث شكیاو ؾاقؾ و ظكکث ال ِو٩ات ٌوئ هعىوىب يمیٌوىؾ ،بلکوه
ـاجی اووث که به يعى کاو جاهه شكیاو ؾاقؾ .ؾق وایحهؿ يیم ظكکثًّ٠ ،ك اِلی جٍکیلؾهًوؿۀ ٘بی١وث
هیباٌؿ و قوابٙی که هیاو اشماء ظاکن اوثٌ ،بکۀ ویىحمی هحعكک – ليؿه و پىیوا قا ؾق ٘بی١وث ٬وكاق
ؾاؾه اوث.
 ي٭ً ؼؿاويؿ ؾق هك ؾو ٨یلىى ٦ظیاجی اوث .ؾق ؾیؿگاه هالِؿقا ،ؼؿاويؿ ؼال٠ ،٫الن و ظکین اووث
که ٠الن قا ؼل ٫يمىؾه اوث .ؾق ؾیؿگاه وایحهؿ ،ؼؿاويؿ ياٜن بىؾه و لهیًۀ جکاهول هىشوىؾات ٘بی١وی قا
٨كاهن هیکًؿ ،ؾق ٠یى ظال هىشىؾات به او وابىحه هىحًؿ.
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 هك ؾو ٨یلىى ٦ه١ح٭ؿيؿ ٘بی١ث ،هًٝن اوث و يٝن ؾق آو ؾاقای وا١٬یث ؼاقشی اوث ،یً١ی واؼحگی
يیىث بلکه همايًؿ ا٠ؿاؾ قیأی ؾق شای ؼىؾ هىح٭ك اوث.
 هالِؿقا ٠لث ٤ایی و ٤ایثهًؿی قا اوان ظكکث هىشىؾات هیؾايؿ Dلیكا ٨ا٠لیث ٨ا٠ل بوه ٤ایوث آو
بىحگی ؾاقؾ و گكيه هید ١٨لی به وا١٬یث جبؿیل يمیٌىؾ و ظكکث ،ظكکث يیىث .وی هون بوكای ٨ا٠ول
٤ایث و هن بكای ١٨ل ؾق يٝك هیگیكؾ .او ٤ایث ٘بی١ث قا ٬وكب الهوی ؾايىوحه کوه شهوث ق٨و ٟي٭وُ،
ظكکث اوحکمالی به وىی کمال ؾاقؾ ،اها ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ٤ ،ایث با ٨ا٠ل یکی اوث .اگكچوه ؾق قويوؿ
ِ١ىؾی ظكکث بٕ١ی ال هىشىؾات به هىاي ٟبكؼىقؾ هیکًًؿ و به کمال يمیقوًؿ ،اها ٬اهىن ؼل٭ث،
٤ایث قا بكای جمام هىشىؾات ؾق يٝك گك٨ث .هالِؿقا ٤ایثهًؿی قا هًوىٖ بوه ٌو١ىق و اقاؾه يمیؾايوؿ
بلکه ال يٝك او کل ٘بی١ث ؾاقای ٤ایث هىحًؿ .وایحهؿ يیم ظكکث قا ٤ایثهًؿ ؾايىحه اوث Dلیكا ؾق هوك
ظكکحی ٬ىهای ال گفٌحه وشىؾ ؾاقؾ که به وىی آیًؿه با شهث ؼاَ و ٬ابلیث ؼواَ ؾق وویالو اووث.
و٬حی يٝمی ؾق شهاو ظاکن باٌؿ و ؼؿاويؿ ياٜن آو باٌؿ ،به ی٭ویى ٤ایثهًوؿ يیوم هیباٌوؿ ،چوىو او
٤ایث قا با ؼیك یکی ؾايىحه اوث.
ّ
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