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چکیذٌٔ :ؿئّ« ٝضاثُ ٝػمُ  ٚزیٗ» ،یىی اظ ٔجبحث ٔ ٟٓخٟبٖ اؾالْ ٔ ٚؿیحیت ث ٝقٕبض ٔیآیس وٕٛٞ ٝاضٜ
ٔؼطو ٝآضاء ٔتفىطیٗ ثٛز ٚ ٜث ٝقىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛزض حٛظٜٞبی ٔتفبٚت فىطی ثب ٘بْٞابیی ٕٞوا« ٖٛضاثُاٝ
ػمُ ٚ ٚحی»« ،ضاثُ ٝػمُ  ٚایٕبٖ» « ٚضاثُ ٝػمُ ٚ ٚحای» ُٔاط ٌطزیاس ٜاؾاتر زض ٔیابٖ ا٘سیكإٙساٖ
ٔؿیحی« ،ؾٛضٖ وییطوٍٛض» ،ایٕبٖ ٌطایی ٔ ٚربِفت ثب ػمُ ضا ث ٝقای ٜٛافطاَای ،پبیا ٝضیاعی ٕ٘اٛزر ثٙیابٖ
فىطی ایٕبٌٖطایی ٚی ،ثط ٔربِفت ثب ػمُ  ٚوٛتبٕٛ٘ ٜزٖ زؾت آٖ اظ زذبِات زض زیاَٗ ،اط ضیاعی ٌطزیاسٜ
اؾتر ث٘ ٝظط وی یطوٍٛض؛ اؾبؼ زیٗ ،قٛضٔٙسی اؾت  ٚقٛضٔٙسی زیٙی ثب ػمُ  ٚتحمیمابت آفابلی زض تًابز
اؾتر ٟٔٓتطیٗ ٘مف زض ایٕبٖ آٚضزٖ افطاز ضا خٟف  ٚاضاز ٜقرهی افطاز ٔیزا٘س ٔ ٚیٌٛیس= تىی ٝثاط ػماُ ٚ
ػمال٘ی وطزٖ آٔٛظٜٞبی زیٙی ،ثبػث ظٚاَ زیٗ ٔیٌطزز ِ ٚصا زض ؾ ٝحٛظٚ ٜؾیغ ٔؿائّ ٝضاثُا ٝػماُ  ٚزیاٗ
(٘مف ػمُ زض اثجبت زیٗ٘ ،مف ػمُ زض تجییٗ زیٗ ٘ ٚمف ػمُ زض تٛخی ٚ ٝزفبع اظ ٌعاضٜٞبی زیٙی) ،لبئاُ
ث ٝػمُؾتیعی ٌعاضٜٞبی زیٙی اؾتر
وّیس ٚاغٌبٖ= ػمُ ،زیٗ ،ایٕبٖ ،وییطوٍٛض ،ایٕبٌٖطایی ،اضازٌٜطٚیر

 وبضقٙبؾی اضقس فّؿف ٝزیٗ زا٘كٍب ٜثبلطاِؼّ1ْٛ
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مقذمٍ

ثحث اظ ػمُ ٛٔ ٚافمت ثب ان َٛوّی ٔ ٚربِفت ثب آفبت آٖ ث ٝلاسٔت تابضید ا٘سیكاٝای
ثكط ،اظ ٕٞبٖ آغبظ و ٝػمُ ث ٝا٘ؿبٖ ٔٞٛجت قسٛٔ ،ضز ٔٙبقمٝی فطقتٍبٖ ٚالغ قس  ٚتجؼیات
اظ ػمُ افؿبض ٌؿیرت ٝزض ثطاثط تؼجس ذسا٘ٚس ،اظ ٕٞبٖ آغبظیٗ فطٔبٖ ،ثب ذاٛضزٖ ٔیإٛٙٔ ٜٛػاٝ
قطٚع قسر
ایٗ ػمُ ؾتیعی یب تؼجسٌطایی اظ ٕٞبٖ ضٚظ تبو ٖٛٙزض ثؿتطٞبی ٔرتّف تبضیری نٛضتی
٘ٔ ٛیپصیطز  ٚث ٝاقىبَ ٔرتّف زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ا٘سیكٚ ،ٝؾؼت ٌ ٚؿتطـ ٔییبثسر
زض ٔیبٖ ا٘سیكٕٙساٖ ٔؿیحی ٔ ٚؿّٕبٖ ٘یع ایٗ ٘عاع ،ضیكاٞٝابی ثؿایبضی زاضز  ٚػماُ
ؾتیعاٖ اِٟیزاٖ ٔىبتت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا تكىیُ زاز٘سر
زض ٔیبٖ اِٟیزا٘بٖ ٔؿیحی ثحث ایٕبٌٖطایی تٛؾٍ افطازی چ ٖٛوییطوٍاٛض ٚ ،پاؽ اظ
ٚی ،تٛؾٍ ٚیٍٙٙكتبیٗ  ٚتیّیف ٚررر ُٔط قس ٜاؾت ِٚی ؾطٔساض انّی ایٗ ٔىتات ،ؾاٛضٖ
وی یطوٍٛض زإ٘بضوی اؾت و ٝزض ایٗ تحمیكٔ ،جبحث ذٛز ضا ثط ٘ظطیٝی ایٗ فیّؿٛف زضثابضٜ
ػمُ  ٚزیٗ ٔتٕطوع ٔیىٙیٓر
ؾٛضٖ آثی ٝوییطوٍٛض زض پب٘عزٔ ٓٞب ،ْ4;46 ٝٔ ٜزض قٟط وپٟٙبن زإ٘بضن ٔتِٛاس قاس
(وبپّؿت ،46;: ،ٖٛج ،:لٚ )663ی زضؾبَ  ،ْ4;63ث ٝزا٘كٍب ٜوپٟٙبن ضفت  ٚزا٘كاىسٜی
اِٟیبت ضا ثطٌعیس أب ثُٔ ٝبِؼٝی اِٟیبت ػاللٝای ٘ساقت ٚ ٝز٘جبَ فّؿف ،ٝازثیبت  ٚتابضید ثاٛزر
ٚی زض ایٗ ایبْ ،ثیٍب٘ ٝاظ زیٗ  ٚپسضٔ ،كغ َٛذٛقٍصضا٘ی ثٛز ٚ ٜاظ «فًبی ذفمبٖ» ٔؿیحیت
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ؾرٗ ٔیٌفت  ٚایٗ ٔطحّ ٝاظ ظ٘سٌیاـ ٕٞبٖ ٔطحّٝای ثٛز و ٝثؼسٞب زض فّؿفٝی ذاٛز ،ثاٝ
آٖ ػٛٙاٖ ٔطحّ« ٝاؾتتیه» یب ؾپٟط ظیجب قٙبذتی زازر (ٔؿتؼبٖ ،46;9 ،ل )94
زض ٔب ٜغٚئٗ ؾبَٛ٘ ،ْ46;9ػی تح َٛاذاللی زض ٚی پسیس آٔس  ٚؾؼی وطز اظ لاٛا٘یٗ ٚ
ان َٛاذاللی پیطٚی وٙسر زض <ٔ 4ب( ٝٔ ٜؾبِی و ٝپسضـ ٚفبت وطز) وییطوٍاٛض زٚثابض ٜثاٝ
زیٗ ضٚی آٚضزر ػجبزت ضا اظ ؾط ٌطفت  ٚزض ؾبَ  ،ْ4;73أتحابٖ اِٟیابت ضا ٌصضا٘اسر (ٞابثٗ،
; ،467نم<)56-4
لطٖ< ،4خٟابٖ غاطة ،ػهاط حًاٛض فالؾافٝی ثعضٌای چاٍٞ« ٖٛاُ»« ،قاّیٙه»،
«ٔبضوؽ»« ،قٛپٟٙبض» ٘« ٚیو »ٝزض وكٛض إِٓبٖ ثٛزر فالؾافٝی زیٍاطی ٘یاع چا« ٖٛچابِع
زاضٚیٗ» ٞ« ٚطثطت إؾپٙؿط» زض وكٛض اٍّ٘یؽ ا٘سیكٞٝبی ذٛز ضا ُٔط ٔیوطز٘س ،أب زض ایٗ
زٚض ،ٜتفىط ضٔب٘تیؿٓ  ٚتفىط فّؿفی  ،ٍُٞؾطاؾط خٟبٖ غطة ضا زض ٘ٛضزیس ٚ ٜثط ا٘سیكٞٝابی
زیٍط غبِت قس ٜثٛزر (فطٚغی ،46;: ،ل;;)7
وی یطوٍٛض ٍٙٞبْ تحهیُ زض زا٘كٍب ،ٜثب افىبض  ٍُٞآقٙب قس  ٚقیفتٝی ػمبیس اٌ ٚطزیس
أب زض ازأ ٝثٔ ٝربِفت ثب ا ٚپطزاذتر آٖ چ ٝزض ٘ظبْ فّؿفی  ٍُٞپسیساض ثٛز ،وّیٌطایی ثیحس
 ٚحهطی ثٛز و٘ ٝظبْ فّؿفی ا ٚضا وبٔالً ا٘تعاػی وطز ٜثٛزر ث ٝػال ٜٚایٗ و ٍُٞ ٝایٗ ٘ظابْ
فّؿفی ضا ثب زیٗ ٔؿیحیت ٕٔعٚج وطز ٔ ٚؼتمس قس؛ ثطای ف ٟٓزیٗ ثبیس ثا ٝفّؿاف ٝپٙاب ٜثاطزر
ا٘تمبز وییطوٍٛض اظ  ،ٍُٞثیكتط ٔتٛخٕٞ ٝیٗ ٘ظطپطزاظیٞبی ا٘تعاػی ٚی اؾات وا ٝفطزیات
ٚالؼی ضا ظایُ ؾبذت ٚ ٝآٖ ضا زض ُّٔك ازغبْ ٔیوٙسر وییطوٍٛض انبِت ػمُ ضؾٕی  ٚاناَٛ
تفىط ُٔٙمی  ٍُٞضا ٔطزٚز  ٚثبَُ ٔیزا٘س  ٚثب ٞط فّؿفٝای اػٓ اظ زیٙی  ٚغیط زیٙی ٔربِفت
ٔیٚضظز؛ ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝساض فّؿفٝی آٖٞب زض قٙبذت أٛضٔ ،بٞیت  ٚنٛض وّی شٙٞی اؾات
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زض حبِی و ٝتٟٙب فّؿفٝای ُّٔٛة اؾت و ٝتفىط زضثبضٜی ظ٘اسٌی قرهایٞ ،ؿاتی ٚ ٚخاٛز
ا٘ؿب٘ی ثبقسر (غاٖ ٚاَ ،468: ،ل<)43
اوذيشٍَای کیيشکگًس

وییطوٍٛض ضا پسض ٔىتت اٌعیؿتب٘ؿیبِیؿٓ ٔیزا٘ٙس أب ٚی ٞطٌع ذٛز ضا یه فیّؿٛف ثاٝ
ٔؼٙی ٔتسا ٚ َٚضؾٕی ٕ٘یزا٘ؿت ٔ ٚؼتمس ثٛز= خٕغ آٚضی ٘ظبٔی اظ ٔفبٞیٓ ا٘تعاػی ثاط َجاك
ان َٛػمُ ثطای تٛخی ٝا٘ؿبٖ ،خٟبٖ ٔ ٚجسأ آٖٞب وٛقكی ٔٞٛا ٚ ْٛؾاعاٚاض تٕؿارط اؾاتر
(وییطوٍٛض ،46<3ل)66
ٔربِفت انّی ا ٚثب ٘ظبْٞبی فّؿفی  ٚ ٍُٞزیٍطاٖٚ ،ی ضا ثط آٖ زاقت وا ٝاظ ٘بٔیاسٖ
٘بْ فیّؿٛف ثط ذٛز اثب زاقت ٝثبقس ،ظیطا وی یطوٍٛض اِٚیٗ فطزی اؾت و ٝشٞٗٞبی فّؿافی ضا
ثٞ« ٝؿت ثٛزٖ» تٛخ ٝزاز ٚ ٜضا ٜضا ثطای ٌؿتطـ فالؾف ٝپؽ اظ ذٛزٔ ،ثُ ؾبضتط ٞ ٚبیاسٌط
ٕٛٞاض وطز ٜاؾتر وییطوٍٛض ثیف اظ ؾی خّس وتبة اظ ذٛز ث ٝیبزٌبض ٌصاقت وٕٞ ٝیٗ آثبض ،اظ
ٔ ٟٓتطیٗ ٔٙبثغ اٌعیؿتب٘ؿیبِیؿٓ ًٟ٘ ٚت فّؿفی لطٖ ثیؿتٓ ث ٝقٕبضٔی آیٙس (خیٙایؽ آِاٗ،
<; ،46ل ;)9ر وی یطوٍٛض ٔؼتمس اؾت؛ ٞؿتی ٚ ٚخٛز ا٘ؿبٖ ،ثعضيتطیٗ چیاعی اؾات واٝ
 ٚ ٍُٞؾبیط فالؾف ٝاظ آٖ غفّت ٚضظیس٘س  ٚث ٝآٖ ٘پطزاذتٙس زض حبِی و ٝپیبْ ٔؿیحیت ٕٞیٗ
«ٞؿت ثٛزٖ» اؾتر ٔؿایحیت یاه زوتاطیٗ فّؿافی ٘یؿات وا ٝثتاٛا٘یٓ آٖ ضا ثاب ٘ظطیاٝ
پطزاظیٞبی فّؿفی ثفٕٟیٓ ثّى ٝپیبٔی اؾت و ٝزضثابضٜی فاطز ٚالؼای ٔٛخاٛز ا٘ؿابٖ اؾاتر
(ٕٞبٖ ،ل )448
ٚی فمٍ ذٛز ضا یه ٘ٛیؿٙسٜی ٔصٞجی ٔیزا٘ؿت  ٚازػب زاقت و ٝثطای حُ ایٗ ٔؿئّٝ
ٔیوٛقس و« ٝا٘ؿبٖ چٍ ٝ٘ٛزیٙساض (ٔؿیحی) قٛز؟» أ ٚؼتمس اؾت= زیٗ زض ٚضای ػماُ لاطاض
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زاضز  ٚػمُ ضا یبضای زؾتطؾی ث ٝزیٗ ٘یؿت ثّىٚ ٝن َٛث ٝحمیمت ،تٟٙب زض پطت ٛػّٓ حًٛضی
 ٚاظ ضا ٜتٕبؼ ثی ٚاؾُٕٔ ٝىٗ اؾتر
وییطوٍٛض زض ا٘سیكٞ ٝبی ذٛیف ،ا٘ٛاع ظ٘سٌیٞب ضا زض افاطاز ٔرتّاف ثطضؾای واطزٚ ٜ
ٔطاحُ حیبت ؾٌ ٝب٘ ٝضا زض آٖ َط ضیعی ٔیوٙسر ؾپؽ تٛيیح ٔیزٞس وٞ ٝط ا٘ؿب٘ی چٍٝ٘ٛ
ذٛز ضا اظ ٔحسٚزیتٞبی ظ٘سٌی ذٛیف خسا وطزٞ ،ٜؿتی ٘بة ذٛیف ضا زض ٔییبثاس  ٚظ٘اسٌی
ٕٞطا ٜثب ػكك ٔ ٚحجت ضا زض ظ٘سٌی ذٛیف ثب تدطثٝی حًٛضی ث ٝزؾت ٔیآٚضزر
سپُشَای حیات

وییطوٍٛض ٔطاحُ ظ٘سٌی ضا زض فًبی فّؿفٝی اٌعیؿتب٘ؿیب٘ؽ ذٛز ُٔط وطز ٚ ٜاظ آٖ
ٔطاحُ ،ثب ػٛٙاٖٞبیی ٔثُ= فّؿفٞٝبی حیبتٛ٘ ،احی ٚخاٛز ،ؾاپٟطٞبی ٚخاٛزی  ٚتمطضٞابی
ٚخٛزی تؼجیط ٔیوٙسر (فطیتٟٛف ،46;5،ل)59
ث٘ ٝظط ٚی ،ا٘ؿبٖ زض َ َٛحیابت ذاٛیف ،ؾأ ٝطحّا ٝحیابت  ٚظیؿات زاضز (ذّیاُ
پٛؾتیٙی46<3 ،ل)437ر ظیطا ظ٘سٌی ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝا٘ؿبٖ یب ثطای ذٛز ظ٘سٌی ٔیوٙس یب
ثطای زیٍطاٖ  ٚیاب ثاطای ذاسار ٚی ٞاط واساْ اظ ایاٗ ؾاٌ ٝعیٙا ٝضا ثا ٝتطتیاتٔ« ،طحّاٝی
ظیجبقٙبذتی»ٔ« ،طحّٝی اذاللی» ٔ« ٚطحّٝی زیٙی یب ایٕب٘ی» ٘بْ ٔیٌصاضزر ٞط وساْ اظ آٟ٘ب،
قطایٍ ٚ ٚیػٌیٞبی ٔرهٛل ث ٝذٛز زاضز و ٝثَٛ ٝض خساٌب٘ ٝآٖٞب ضا شوط ٔیوٙیٓر
سپُش صيبا شىاختی

ث ٝایٗ ٔطحّٔ ،ٝطحّٝی اؾتحؿب٘ی ،تصٚلی ،اؾتتیه  ٚظیجبقٙبذتی ٘یع ٔایٌٛیٙاس  ٚایاٗ
ٔطتجٝای اظحیبت ظیؿتی ا٘ؿبٖ اؾت و ٝقرم فمٍ ثاطای اضيابی آضظٞٚابی قرهای ذاٛز
ظ٘سٌی ٔیوٙسر (ٕٞبٖ ،ل )437
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ث٘ ٝظط وییطوٍٛضٕٝٞ ،ی ٔب زض حبِت َجیؼی زض زؾتٝی ظیجبیی قٙبذتی لطاض ٔیٌیطیٓ ٚ
اظ ٕٞیٗ ٔطحّ ٝقطٚع ٔیوٙیٓ  ٚؾطا٘دبْ ػسٜای زض ٕٞیٗ ٔطحّٔ ٝیٔب٘ٙس  ٚػسٜای زیٍط ثاٝ
ٔطاحُ اذاللی ٔیض٘ٚسر زض آٖخب ٘یع ػسٜای ٔیٔب٘ٙس  ٚػسٜی زیٍطی ثٔ ٝطحّٝی ثبالتط یؼٙی
ٔطحّٝی زیٙی نؼٛز ٔیوٙٙسر (ٔؿتؼبٖ ،46;9 ،ل );4
ظ٘سٌی چٙیٗ قرهی ،ثط أٛض تهبزفی ٌ ٚصضا پبیٝضیاعی قاس ٚ ٜلًابٚت ٚی زضثابضٜی
اقیبء پیطأ ٖٛذٛز ،ثط خبِت ثٛزٖ آٟ٘ب ٔجتٙی اؾتر ذٛة ثٛزٖ یب ثاس ثاٛزٖ ثاطای أ ٚؼٙابیی
٘ساضز ثّىٔ ٝؿئّٝی اؾبؾی ا ٚایٗ اؾت= «آیب ثطای ٔٗ خبِت ٞؿات یاب ذیاط؟»ر زغسغاٚ ٝی،
تغییط زازٖ ذٛز ٘یؿت ثّى ٝتغییط ٔحیٍ ذبضخی ذٛز ثطای اِتصاش ثطزٖ ثیكتط اؾتر اِجتا ٝایاٗ
ظ٘سٌی فبلس پیٛؾتٍی اؾتر فبلس چیعی اؾت و ٝآٖ ضا ٔتهُ ٍ٘ ٝزاضزر قرم ٔتصٚق ٔساْ اظ
ایٗ قبذ ٝث ٝآٖ قبذٔ ٝیپطز  ٚفىط پبیثٙسی ثا ٝوؿای یاب چیاعی ضا زض ؾاط ٕ٘ایپطٚضا٘اسر
(خیٙیؽ اِٗ ،46;< ،ل):5
ٔثبَ ثبضظ زٚض ٜی اؾتحؿب٘ی ا٘ؿبٖ ،ػكك ظٖ ٔ ٚطزی اؾت و ٝپؽ اظ ٔست وٛتابٞی اظ
ثیٗ ٔیضٚز ٞ ٚط وساْ ث ٝقرم زیٍطی زَ ٔیؾپبض٘سر ایٗ ٛٞؼٔ ،ثبَ ضٚقٙی ثطای حیابت
ظیجبقٙبذتی اؾتر أب ٕٞیك ٝایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیؿت و ٝایٗ ٔطحّ ،ٝثط ٔساض ٛٞا ٛٞ ٚؼ ثوطذس؛ ظیطا
ٕٔىٗ اؾت ظیجبیی پطؾتٙٞ ،طٔٙس ثبقس  ٚزغسغٝی انّی قارم ٙٞطٔٙاس ثاطای ثا ٝوٕابَ
ضؾب٘سٖ اؾتؼسازٞب  ٚتٛا٘بییٞبیف ،اضيبی ذٛیف اؾتر (آ٘سضؾٗ ،46;8 ،ل<<)
سپُش اخالقی

ؾپٟط اذاللیٔ ،طحّٝای اظ ٚخٛز زاقتٗ اؾت وا ٝزض آٖ٘ ،رؿاتیٗ ا٘سیكا ٝفاطز ،ا٘دابْ
تىبِیف اؾت؛ تىّیفی و ٝذٛز ٚی آظازا٘ ٚ ٝزض ػیٗ آٌبٞی ٚ ٚلٛف وبُٔ ثٔ ٝؿئِٛیت ذٛیف،
لج ٚ َٛاذتیبض وطز ٜاؾتر ظ٘سٌی إٞ ٚو ٖٛفطز اؾتحؿب٘ی ،تحت تدطثٞٝبی ظیجبقٙبؾی یؼٙی
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ذٛقی ٘ ٚبذٛقی ،ظیجبیی  ٚظقتی ،ػالل ٚ ٝثیعاضی ٞسایت ٕ٘یقٛز ،ثّى ٝظ٘سٌی فطز اذاللای
تحت ؾُّٝی ٔمِٞٝٛبی ذیط  ٚقط یب ٕٞبٖ ٔمِٞٝٛبی اذاللی اؾتر فطز اذاللی (ثاط ذاالف
فطز اؾتحؿب٘ی و ٝتبثغ ٘فؽ ذٛیف ثٛز) نبحت ٘فؽ ذٛیف اؾت  ٚثط ػبزات  ٚاحؿبؾبت ٚ
ٔحیٍٞبی ذبضخی حىٔٛت ٔیوٙسر (فطیتٟٛف ،465 ،ل )86-59
ؾپٟط اذاللیٔ ،دٕٛع لٛا٘یٗ ٔٙؿدٓ ثطای پیضیعی ذیط  ٚذٛثی زض اختٕبع اؾتر ظ٘سٌی
قرم اذاللی ٔؼٙبزاض ٔیثبقس ،قرم ثبیس ذاٛز ضا ثاب خبٔؼإٞ ٝبٙٞاً واطزٔ ٚ ٜهاّحت
اختٕبع ضا ثط ٔٙفؼت ذٛیف ٔمسْ ثساضزر (خیٙیؽ اِٗ ،46;< ،ل):6
وییطوٍٛض زض ٔمبیؿٝی ؾپٟط ظیجبیی قٙبذتی  ٚاذاللی ٔیٌٛیس= ظ٘سٌی اذاللای قاغُ
زض ثطاثط ثیىبضی  ٚاظ ایٗ قبذ ٝث ٝقبذٝی زیٍط پطیسٖ اؾتر ثٙبثطایٗ قرم اذاللی ،ذٛاٞبٖ
تىطاض ثٛزٕٞ ٚ ٜو ٖٛقرم ٔتصٚق ث ٝز٘جبَ زٚضی خؿتٗ اظ تىطاض ٘یؿتر ٕٞوٙیٗ ٔیٌٛیس=
ظ٘سٌی اذاللی ٔب٘ٙس اظزٚاج زض ثطاثط ػككٞابی ذیبثاب٘ی  ٚاؾتحؿاب٘ی اؾاتر ( 1843 , v2,

)Ermita،p.166
سپُش ديىی

ؾپٟط زیٙی ؾپٟطی اؾت و ٝزض آٖ ،ا٘ؿبٖ ث ٝاػّی زضخٝی ٞؿت ثٛزٖ ٔایضؾاسر ایاٗ
ؾپٟط ٔجتٙی ثط ایٕبٖ اؾت  ٚذهٛنیت ثبضظ آٖ ،ض٘ح ٔ ٚحٙت اؾتر ایٕبٖ یه ٘ٛع قٙبؾابیی
٘یؿت؛ حطوت ثب قٛض  ٚقٛق اضاز ٜثَ ٝطف ؾؼبزتی اثسی اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜإ٘ؿبٖ ذٛاؾاتبض آٖ
اؾتر اضتجبٌ ثب ذسا  ٚاَبػت اظ ا ،ٚقٙبذتٝتطیٗ أٔط زض ظ٘سٌی زیٙی اؾتر وییطوٍٛض ٔیٌٛیس=
ایٗ ظ٘سٌی ظٚزٌصض ز٘یبٞ ،یچ ٔؼٙبیی ٘ساضز ٍٔط ایٗ و ٝآٖ ضا ثب ذسا ضثاٍ زٞیاس ظیاطا ؾاؼبزت
قرم زض ظ٘سٌی ،ثب ایٕبٖ ث ٝذسا  ٚأیس ث ٝاثسیت اؾتر (پٛضٔحٕسی ،4646<3 ،ل;)4:
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ؾپٟط زیٙی ٔطحّٝای اظ حیبت اؾت و ٝإ٘ؿبٖ زض آٖ ،ثطای ذسا ظ٘سٌی ٔیوٙس  ٚزض ایاٗ
ٔطحّ ،ٝثبیس ٔیبٖ ظ٘سٌی اذاللی  ٚزیٙی ،تٟٙب یىی ضا ا٘تربة وٙس؛ ظیطا اظ خٟتی ،زیاٗ أٔاطی
غیط ػمال٘ی اؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،قرم زیٙاساض ثبیاس اظ أاٛض ٍٕٞاب٘ی  ٚاختٕابػی ؾاپٟط
اذاللی ثٍصضز تب ثتٛا٘س ضاثُٝای تٗ ث ٝتٗ ثب ذسا زاقت ٝثبقسر (ا٘سضؾ ،468 ،ٖٛل)435
ثطای ظ٘سٌی وطزٖ زض ؾپٟط زیٙی ،ثبیس ذسا ضا ثط ٍٕٞبٖ ٔمسْ ثساضیٓ ٕٞبَٖاٛض وا ٝزض
ؾپٟط اذاللی ،آؾبیف زیٍطاٖ ضا ثط آؾبیف ذٛز ٔمسْ ٔیوطزیٓر أّب ٔامٔٗ وا ٝضاثُاٝای ثاب
ُّٔك زاضز ،فطاتط اظ ٍٕٞب٘یٞب ػُٕ ٔیوٙس ،ث ٝذسا ٔؼتمس ٔیقٛز  ٚایٕابٖ ٔایآٚضز  ٚایٕابٖ
زیٙی ٘یع أطی غیط ػمال٘یر (اؾتٕٟبٖ ،ل)436
ٚی زض وتبة تطؼ ِ ٚطظ ،اثطاٞیٓ ضا ث ٝػٛٙاٖ قٟؿٛاض ایٕبٖ ٕٝ٘ٛ٘ ٚی وبُٔ ٔاطز زیٙای
ث ٝتهٛیط ٔی وكس و ٝثطای ذسا حبيط اؾت اظ تٕبْ ظ٘سٌی ذاٛز ثٍاصضز  ٚفطظ٘اس ذاٛز ضا ثاٝ
لطثبٍ٘ب ٜاِٟی ثطز ٚ ٜزض ایٗ ضاٞ ،ٜیچ تطؾی ث ٝذٛز ضا٘ ٜسٞس ثّى ٝثب قاٛض  ٚقاٛق ایٕاب٘ی ،اظ
٘ظبْ اذاللی  ٚػمّی اختٕبػی فطاتط ثطٚزر (وییطوٍٛض ،46<3ل<)6
چیستی ديه

وییطوٍٛض زض ٔجبحث ذٛز ،اظ ثحث زضثبضٜی زیٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ٘ظابْ ؾاطثبظ ٔایظ٘اس ٚ
ثحث زیٙساضی ضا ُٔط ٔی وٙسر ٚی ضا ٜزیٍطی ضا پیٕٛز ٚ ٜث ٝخابی ثحاث اظ ایاٗ وا ٝزیاٗ
چیؿت ،ث ٝایٗ ثحث ٔیپطزاظز و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ زیٙساض قسر
ٔتفىطاٖ  ٚاِٟیسا٘بٖ لجُ اظ وی یطوٍٛض ٔؼتمس ثٛز٘س= ثطای ایٗ و ٝا٘ؿبٖ ثتٛا٘اس ثا ٝذاسا
اػتمبز پیسا وٙس ،ثبیس لب٘غ قٛز و ٝآٔٛظٜٞبی زیٙی ا ٚاظ خٟت ػمّی ُٙٔ ٚمی لبثُ زفبعا٘س ِاصا
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ثطاٞیٗ ظیبزی ثطای إثجبت ذسا٘ٚس شوط ٔیوطز٘س ،أب وییطوٍٛض ث ٝایٗ قی ٜٛپكت پب ظز ٚ ٜضاٜ
ضؾیسٖ ث ٝظ٘سٌی زیٙی ضا خٟف ایٕب٘ی  ٚؾیط ا٘فؿی ٔیزا٘سر
ٚی ٔؼتمس اؾت= زیٗ ضؾٕی ٔؿیحیت ثب زیٗ حمیمیای و ٝػیؿی ٔؿیح ثٙیابز ٌصاقاتٝ
ثٛز فبنّٞٝبی ثؿیبضی زاضز  ٚثَٛ ٝض وّی ،وییطوٍٛض ثب ٔؿیحیت ضؾٕی وّیؿبیی ث ٝقاست
ٔربِفت وطز ٚ ٜآٖ ضا ذالف حمیمت زیٗ ٔیزا٘ؿت ٔ ٚؼتمس ثٛز= انحبة وّیؿب ،فمٍ ظبٞط ٚ
پٛؾتٝی ٔؿیحیت ضا ثٔ ٝطزْ تؼّیٓ ٔیزٙٞس ِ ٚصا ٔیٌفت= زقٕٙی لابَغ  ٚناطیح ثاب زیاٗ،
ثؿیبض ثٟتط اظ چٙیٗ ٔؿیحیت لالثی  ٚؾؿت ٚ ٚاضفتٝای اؾتر (پٛضٔحٕسی ،46<3 ،ل )6:اظ
زیسٌبٚ ٜی ،زیٗ حمیمی چٙس ٚیػٌی زاضز و ٝزیٗ فؼّی ٔؿیحیت اظ آٖ ػبضی اؾتر
4ا زیٙساض قسٖ
5ا زقٛاضی زیٙساضی
6ا ضاثُ ٝتٗ ث ٝتٗ ثب ذسا
ٚی زض ٔمبثُ تفىط ضایح اظ زیٙاساضی ظٔب٘اٝی ذاٛز زضثابضٜی ٔؿایحی ثاٛزٖ ،ؾاِٟٛت
ٔؿیحیت ٘ ٚظبْٞبی ؾبظٔبٖ یبفت ٝزیٙی ،ایٗ ؾٔ ٝم ِٝٛضا شوطواطز ٜاؾاتر ٔؿایحی قاسٖ،
نؼٛثت ٔؿیحیت  ٚضاثُٝی تٗ ث ٝتٗ زاقتٗر
1ـ ديىذاس شذن

زض ٔطاؾٓ زیٙی ،ضٞجطاٖ زیٙی ثٔ ٝطزْ لٛت لّت ٔیزاز٘س تب ٔطزْ ثبٚض وٙٙس پیط ٚزیٗ پسض
ٔ ٚبزض ذٛز ٞؿتٙس  ٚاظ ٍٙٞبْ تِٛسٔ ،ؿیحی  ٚزیٙساض ث ٝز٘یب ٔیآیٙسر وییطوٍٛض ایٗ قای ٜٛضا
ٕ٘یپصیطزٚ .ی ٔؼتمس ثٛز= ثبیس زیٙساض قس  ٚثطای پیٛؾتٗ ث ٝیه زیٗ ،تٕٟیساتی الظْ اؾات ٚ
نطف ایٗ و ٝوؿی زض ُٔٙمٝای ٔؿیحی ث ٝز٘یب ثیبیس  ٚزض وّیؿبی زِٚتی ثجات ٘ابْ واطزٚ ٜ
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غؿُ تؼٕیس ثٕٙبیسٚ ،ی ضا زیٙساض ٘رٛاٞس وطزر ٔیتٛاٖ ٌفت= وییطوٍاٛض ٔایذٛاٞاس ثٍٛیاس=
آٖچ ٝآؾبٖ ث ٝزؾت ٔی آیس ،آؾبٖ اظ زؾت ذٛاٞس ضفت  ٚاظ َطفی آٖخب و ٝزیٗ ،ػٕیكتطیٗ
حطٔت  ٚاحتطاْ ضا ٔی َّجس ،ثبیس آٖ ضا ث ٝثیكتطیٗ ثٟبی ٕٔىاٗ ثا ٝزؾات آٚضزر (ٍِٟٙابٚظٖ،
 ،46:7ل<)43
2ـ دشًاسی ديىذاسی

وییطوٍٛض ٍ٘طاٖ ثٛز ظ٘سٌی زیٙی وٓ وٓ حمیط ٔ ٚؼِٕٛی ٌطزز ٞ ٚؿتی آزٔی ػٕاك ٚ
فطزیت ذٛز ضا ظیط ؾیالة ؾطٌطٔی ٞب  ٚػبفیت َّجی ػمبیس حبيط  ٚآٔبز ،ٜاظ وف ثسٞاسر ٚی
اػتمبز زاقت= ضاٞی ؤ ٝؿیح َی وطز ،ضا ٜآؾب٘ی ٘جٛز ٜاؾت ِصا ثط زیٍطاٖ اؾات وا ٝچٙایٗ
ضاٞی ضا إحیب ٕ٘بیٙسر زض ػٟس خسیس آٔس ٜاؾت و ٝػیؿی ٔؿیح ٔیٌٛیس= «ضاٞی واٚ ٝی آٖ ضا
٘كبٖ ٔی زٞس ثؿیبض ثبضیه اؾت  ٚفمٍ افطاز وٕی ٔیتٛا٘ٙس آٖ ضا ثیبثٙس» (ٕٞبٖ) زض حبِی وٝ
ٔیثیٙیٓ افطاز ،ث ٝضاحتی  ٚتٟٙب ثب یه غؿُ تؼٕیس زیٙساض ٔیق٘ٛسر
اؾبؼ ظ٘سٌی ثٛضغٚایی ٔسضٖ ،تالـ ثطای أٔٗ  ٚآؾبٖ ٕ٘ٛزٖ  ٕٝٞچیع ثٛز وإٞ ٝایٗ
أٔطٛٔ ،خت آظضزٌی ذبَط وییطوٍٛض ٔیقسر ا ٚاظ ایٗ ؾِٟٛت زیٙساضی ث« ٝػكك ثاٛضغٚایی»
یبز وطز ٚ ٜآٖ ضا ٔصّٔت ٔیوٙسر (ٔؿتؼبٖ ،46;9 ،ل  ):7زض ٚالغ ٔؼتمس ثٛز= آؾب٘ی ٔؿیحیت
تٟٙب ثطای وؿی إ٘ىكبف پیسا ٔی تٛاٖ وطز و ٝزقٛاضی آٖ ضا ثب تٕبْ ٚخٛز ذٛز ،ث٘ ٝحٛی ثای
ٚاؾُ ٝزضی بفت ٝثبقس ،ظیطا ثٙیبز ٔؿیحیت انیُ  ٚزیٗ حمیمی ،ثط ظیط  ٚض ٚقسٖ ثٙیابز ٞؿاتی
ػبفیتَّجب٘ ٝاؾت ٘ ٝتحىیٓ آٖر «ایٕبٖ ثب تحمیمبت ٘ظطی پسیس ٕ٘یآیس ،ایٕبٖ انالً ثاب ایاٗ
ؾطػت  ٚؾِٟٛت اظ ضإ٘ ٜیضؾس ،ثّى ٝثطػىؽ»ر (وییطوٍٛض ،46:7 ،ل;):
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3ـ سابطٍی ته بٍ ته با خذا

وییطوٍٛض فطو انّی زیٗ ؾبظٔبٖیبفت ٝضا لج٘ َٛساقت ٕ٘ ٚیپاصیطفت وا ٝزیٙاساضی،
فؼبِیتی خٕؼی ثبقسر ٚی ٔؼتمس ثٛز= زیٙساض قسٖٔ ،ؿتّعْ ثطلطاض وطزٖ ضاثُٝی تٗ ثا ٝتاٗ ثاب
ذساؾت  ٚچیع زیٍطی ٕ٘یتٛا٘س ث ٝثطلطاضی چٙیٗ ضاثُٝای وٕه وٙسر ٚی اظ ایٗ وا ٝا٘ؿابٖ
ثرٛاٞس ذسا ضا ثَٛ ٝض ضؾٕی ػجبزت وٙس  ٚیب زض یه ٟ٘بز زیٙیای ٕٞب٘ٙس وّیؿب تحت تطثیات
زیٙی لطاض ثٍیطز ثؿیبض تؼدت ٔی وٙس  ٚثط ایٗ ثبٚض اؾت اؾت= ثب قطوت واطزٖ زض ٔطاؾإبت
زیٙی ٔ ٚصٞجیٕ٘ ،یتٛاٖ زیٙساض قس ِ ٚصا وّیؿب ضا ث ٝػٙاٛاٖ یاه ٟ٘ابز زیٙای ٕ٘ایپاصیطز ٚ
ٔیٌٛیس= اٌط وّیؿب حصف قٛز ٘ ٚجبقس ثٟتط اؾتر أضثبثبٖ وّیؿاب  ٚوكیكابٖ ،آذاطیٗ ثمبیابی
ؾطٔبیٝی ٔمسّؼ ایٕبٖ ضا ثط ثبز زازٜا٘سر ػجبزات وّیؿب  ٚقؼبئط آٖ ،وطیٝتط اظ وفط خّی  ٚزظزی
اؾتر اضثبثبٖ وّیؿب ،ذسا ضا احٕك تّمی وطز٘س» (ٔؿؼبٖ ،46;9 ،ل):7ر ٚی ٔؼتمس اؾات واٝ
ا٘تعاع  ٚوُ ،فطز ضا ٘بثٛز ٔیوٙسر ٚی ٔیٌٛیس= «ثٚ ٝاؾُٝی ثی ٕٞتی  ٚثعزِی زض ثطاثط ٞؿت
ثٛزٖ اؾت ؤ ٝطزْ ٔی ذٛاٙٞس تحت ِٛای خٕبػت شٚة زض تٛز ٜثك٘ٛسررر ،اٌاط ا٘ؿابٖ ػٙابٖ
اذتیبض ذٛیف ضا زض زؾت ٘ساقت ٝثبقس  ٚثب خٕؼیت  ٚتٛز ٜثطٚز ،ث ٝیه ٔؼٙب انال ٚخٛز ٘ساضز»ر
()Kierkegaard ،1962, P.130
چیستی ايمان

ٕٞبٖ َٛض و ٝشوط وطزیٓ وییطوٍٛض زض ٔٛضز ضاثُا ٝػماُ  ٚزیاٗ ،لبئاُ ثا٘ ٝظطیاٝی
ایٕبٌٖطایی اؾت  ٚایٕبٌٖطٚی ذٛز ضا ث ٝنٛضت إفطاَی زض آثبض ذٛیف ٛٞیاسا ٔایوٙاسر ٚی
لبئُ ث ٝػسْ ٞط ٌ ٝ٘ٛزذبِت ػمُ زض أٛض زیٙی قس ٚ ٜلبئُ اؾت= أٛض زیٙی تٟٙاب ثاب ایٕابٖ،
لبثُ ف ٚ ٟٓزضن ٞؿتٙس  ٚاؾبؼ زیٗ ضا ٕٞبٖ ایٕبٖ زض٘ٚی ٔیزا٘س  ٚزیاٗ ؾابظٔبٖیبفتا ٝضا
لج٘ َٛساضزر ٚی ٔؼتمس اؾت= زض َ َٛتبضید ،ثطزاقت ٘بثدبیی اظ ایٕبٖ نٛضت ٌطفت ٝقس ٜاؾت
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ٕٞ ٚیٗ أٔط ،ثبػث قس ؤ ٝؿیحیت فؼّی ،اظ ٔؿیحیت انیُ فبنّ ٝثٍیطز  ٚاؾبؾبً ٘ٛع ُٔط
وطزٖ آٖ ث ٝنٛضت آفبلی اقتجب ٜثٛز ٜاؾت  ٚثبیس ایٕبٖ ضا ث ٝنٛضت زیٍطی ُٔط واطز واٝ
ٔؼٙبی حمیمی ایٕبٖ ،اظ ایٕبٖ تحطیف قسٔ ٚ ٜهاُّح ثابظ قاٙبذت ٝقاٛزر (وبپّؿات،46: ،ٖٛ
ل;)664-65
أوفسیبًدن ايمان

ث٘ ٝظط وی یطوٍٛض ،زٛٔ ٌٝ٘ٛ ٚاخ ٟٝثب أٛض پیطأ ٖٛذٛز ٔیتٛا٘یٓ زاقت ٝثبقیٓ؛ یب آٟ٘ب ضا
ث ٝنٛضت أ٘فؿی ثطضؾی ٔیوٙیٓ  ٚیب ث ٝنٛضت آفبلی؛ زض ثطضؾی آفبلی یب ثطضؾی ثیط٘ٚای یاب
ػیٙی ،قرم إ٘ؿبٖ ث ٝیه ٔكبٞسٌٜط تجسیُ ٔی قٛز ظیطا تٕبْ تالـ ٚیٔ ،هطٚف أاٛضی
غیط اظ زضیبفتٞبی ثبَٙی ٚ ٚخٛزی ٔیقٛزر ثٙبثطایٗ تٕابْ پاػٞٚفٞابی اذاللایُٙٔ ،مای،
تدطثی َ ٚجیؼی ٍٕٞی خعء أٛض آفبلی یب ػیٙای یاب ثیط٘ٚای ٔحؿاٛة ٔایقا٘ٛسر زض ٔمبثاُ
پػٞٚفٞبی أ٘فؿی و ٝثط ٚخٛز  ٚزض ٖٚآزٔی تأویس فطاٚاٖ زاضزر (پٛؾتیٙی ،46<3 ،ل)7:
ٚی ٔؼتمس اؾت= ایٕبٖ زیٙی اظ ؾاٙد أاٛض أ٘فؿای اؾات  ٚثاٚ ٝاؾاُٝی ٞایچ یاه اظ
پػٞٚفٞبی آفبلی ث ٝزؾت ٕ٘یآیسر پػٞٚفٞبی آفبلی ٔ ٚؿأِٝی آفبلی زضثبضٜی ٔؿایحیت،
ایٗ اؾت= آیب ٔؿیحیت ثط حك اؾت یب ذیط؟ أّب پػٞٚف أ٘فؿی زضثبضٜی ایٕبٖ ایٗ اؾات واٝ
ضاثُٝی فطز ثب ٔؿیحیت چیؿت یب ایٗ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ٔؿیحی قاس  ٚثا ٝؾاؼبزت ضؾایسر
(وییطوٍٛض ،46:7 ،ل )96
عىاصش ايمان

اظ ٘ظط وییطوٍٛض أ٘فؿی ثٛزٖ ٔؿبٚی ثب حمیمت اؾت  ٚایٕبٖ ٔ ٚؿیحیت ٘یاع تٟٙاب زض
یه ؾیط أ٘فؿی ث ٝزؾت ٔیآیسر زض چٙیٗ زیسٌبٞی اؾتسالَٞاب زض ایٕابٖ ،وابضایی ٘ساقاتٚ ٝ
ٔؿئّٝی اضتجبٌ ٚخٛزی تٗ ث ٝتٗ إ٘ؿبٖ ثب ذسا٘ٚس ُٔط ٔایقاٛز  ٚایٕابٖ آٖ اؾات وا ٝاظ
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تهٕیٓ قرم ثٌ ٝعیٙف قٛضٔٙسی ثی حس  ٚحهط ،زض ػیٗ ثییمیٙی آفبلی فطا چٔ ًٙیآیسر
ایٕبٖ زض ایٗ ٘ظطٌب ،ٜذهٛنیبت  ٚػٙبنط ذبنی زاضز و ٝآٖٞب ضا شوط ٔیوٙیٓر
1ـ تضاد با عقل

ٔ ٟٓتطیٗ ٚیػٌی ایٕبٖ ،يسیت  ٚتٙبفی ثب ػمُ  ٚثطضؾی آفبلی اؾتر ث٘ ٝظط وییطوٍٛض
زض ٔؿیحیتٞ ،یچ چیع ػمال٘ی ٘یؿت چٞ ٖٛط أٔط ػمال٘ی ثبػث تجبٞی ایٕابٖ ٔایقاٛز ِاصا
ٞطوؽ ایٕبٖ ذٛز ضا ثط اؾٙبز ٔ ٚساضن ػیٙی یب ػمال٘ی ؾبٔبٖ زٞس ،زچبض اقتجب ٜاؾات؛ ظیاطا
ػمُ  ٚزا٘ف ،قرم ٔمٔٗ ضا ٘ ٝتٟٙب اظ ٚظیفٝی انّی ذٛیف ،وٌ ٝبْ ٟ٘بزٖ زض ٔؿیط ایٕبٖ
اؾت ثبظ ٔیزاضز ،ثّى ٝا ٚضا اظ آٖ ٔؿیط زٚضتط ٔیوٙسر «زا٘اف ٕٞوا ٖٛاغزٞابیی ثاط آؾاتبٖ
ذب٘ٝی ایٕبٖ ٘كؿت ٝاؾت  ٚا ٚضا تٟسیس ث ٝثّؼیسٖ ٔیوٙس  ٚا ٚضا زض ایٕبٖ  ٚؾط ؾپطزٌی ذٛز،
زچبض يؼف  ٚتطزیس ٔیوٙس» (وییطوٍٛض،46:7 ،ل )9:
ثٙبثطایٗ ایٕبٖ ػال ٜٚثط ایٗ و٘ ٝیبظٔٙس زِیُ  ٚثطٞبٖ ٘یؿت ،زقٕٗ ثطٞابٖ ٘یاع ٞؿاتر
ظیطا ػمُ ثب چٟطٜی حك ث ٝخب٘ت ذٛز ،تٟٙب ث ٝتطزؾتی  ٚقؼجسٜثبظی ٔكغ َٛثٛز ٚ ٜثب لیبفٝی
حك ث ٝخب٘جی و ٝاظ ؾیٕبی ٚی ٕ٘ٛزاض اؾت ؾؼی ٔیوٙس ٔمٔٗ ضا ث ٝاقتجب ٜثیٙساظزر (ٔؿتؼبٖ،
 ،46;9ل):6
2ـ شًسمىذی

یىی اظ ػٙبنطی وٚ ٝخٛز آٖ زض ایٕبٖ ،الظْ اؾت قٛضٞ ،یدبٖ  ٚاحؿبؼ زیٙی اؾت وٝ
اؾبؼ زیٙساضی  ٚایٕبٖ ث ٝحؿبة ٔیآیسر چ ٖٛایٕبٖ  ٚزیٗ اظ زیسٌب ٜوییطوٍاٛض ٔجتٙای ثاط
ٔؼطفت ٘یؿت ِصا قٛضٔٙسی ضا خبیٍعیٗ آٖ وطز ظیطا ایٕبٖ اظ تهٕیٓ ثاٌ ٝاعیٙف قاٛضٔٙسی
ثیحس  ٚحهط ثٕٞ ٝطا ٜثییمیٙی آفبلی ،ظازٔ ٜیقٛزر ٚی ٔیٌٛیس= ٞسف ٔؿیحیت ایٗ اؾات
و ٝقست قٛضٔٙسی ضا ث ٝاٚج ثطؾب٘س أب قٛضٔٙسی ،أ٘فؿی ثٛزٖ اؾات ٚ ٚخاٛز آفابلی ٘اساضز
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(وییطوٍٛض ،46:7 ،ل ):3پؽ اظ زیسٌبٚ ٜی ،قٛضٔٙسی ذأل ٔؼطفتای  ٚآفابلی ٔطثا ٌٛثاٝ
ایٕبٖ ضا خجطاٖ ٔیوٙس  ٚثٟتطیٗ ٔىُٕ ثطای حمیمت أ٘فؿی  ٚؾیط ثابَٙی اؾات تاب زض ثطاثاط
حمیمت آفبلی ٔمٟٛض ٍ٘طززر «زض آٖ خب وَ ٝطیك ٔب اظ َطیك ٔؼطفت آفبلی خسا ٔیقاٛز  ٚزض
آٖ ٘مُٔ ،ٝؼطفت آفبلی اظ ٔیبٖ ثطزاقتٔ ٝی قٛزر اظ ِحبِ آفبلی ،فطز فمٍ ثییمیٙای زاضز ،أّاب
زلیمب زض ٕٞبٖ خب ،قٛضٔٙسی ثی حس  ٚحهط ؾیط ثبَٙی تكسیس ٔیقاٛز  ٚحمیمات زلیماب أاط
ذُیط ٌعیٙف ثی یمیٙی آفبلی اؾت ٕٞطا ٜثب قاٛضٔٙسی ؾایط ثابَٙی» (واییطوٍاٛض،46:7 ،
ل):9
ٕٞوٙیٗ ٚی زض خبی زیٍطی چٙیٗ ٔیٌٛیس= ٚلتی ایٕبٖ ض ٚث ٝوبٞف ٔیٟ٘س  ٚوٓ وٓ
قٛضٔٙسی ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٞس؛ ٚلتی ث ٝتسضیح ث ٝحبِتی ٔیافتس و ٝزیٍط ٕ٘یتٛاٖ ٘ابْ آٖ
ضا ایٕبٖ ذٛا٘س ،آٌٖب ٜث ٝثطٞبٖ ٔحتبج ٔی قٛز تب ثٚ ٝؾبَت آٖ خٙاب وفاط حاطٔتف ثٟٙاسر
(وییطوٍٛض،46:7 ،ل ;)9
3ـ مقاسوت با سوج ي خطش

وییطوٍٛض ٔؼتمس اؾت= «ٞط چٔ ٝربَط ٜثیكتط ثبقس ،ایٕبٖ ػظایٓتاط اؾات ٞ ٚاط چاٝ
تًٕیٗ ػیٙی ثیكتط ثبقس ٔى٘ٛٙیت وٕتط اؾت  ٚاؾبؾب ایٕابٖ ثاس ٖٚذُاط واطزٖ ثا ٝزؾات
٘رٛاٞس آٔس (ا٘سضؾٗ ،46;8 ،ل<ٚ )444-43ی ٔسػی اؾت= ٘كب٘ٝی ٔصٞجی ثٛزٖ ایاٗ أٔاط
اؾت و ٝا٘ؿبٖ تب چ ٝا٘ساظٔ ٜیتٛا٘س اظ َطیك ض٘ح وكیسٖ ،ث ٝظ٘سٌی ذاٛز تؼابِی ثركاسر ٚی
ٕ٘ ٝ٘ٛی اػالی وؿی و ٝزض ٔؿیط زیٗ ،ض٘ح فطاٚاٖ  ٚذُاط ثؿایبض واطز ضا؛ حًاطت اثاطاٞیٓ
ٔی زا٘س  ٚا ٚضا ث ٝؾجت تحُٕ ایٗ إثتالٞب ،قٟؿٛاض ایٕبٖ ٘بٔیس ٜاؾاتر (واییطوٍاٛض،46<3 ،
ل)43
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4ـ اسادٌ ي جُش

وی یطوٍٛض اضاز ٜضا زض ایٕبٖ ،خبیٍعیٗ ػمُ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜؼتمس اؾت= ایٕابٖ ٘اٛػی ضٚیىاطز
أ٘فؿی اؾت و ٝتٟٙب زض ذأل ٔؼطفتی أىبٖ ٔییبثس  ٚزض ٞط خبیی و ٝذأل ٔؼطفتی ٚخٛز زاقتٝ
ثبقس ،ػُٕ فطز ث ٝزا٘ؿتٞٝبی آفبلی اٚ ٚاثؿت٘ ٝجٛز ،ٜثّى ٝث ٝاضازٜی اٚ ٚاثؿت ٝاؾاتر ( 1967

)MacIntyre، Vol. 4 pp. 336-40
ظیطا أىبٖ ایٕبٖ آٚضزٖ  ٚایٕبٖ ٘یبٚضزٖ ٞط زٚ ٚخٛز زاضزر زض ایاٗ ٔیابٖٔ ،امٔٗ وؿای
اؾت ؤ ٝیبٖ ایٗ زضٜی ٔؼطفتی «خؿت ایٕب٘ی» یب ٕٞبٖ «خٟف ایٕب٘ی» ٔیوٙس ،ثٙابثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت= خٟف ٕٞبٖ تهٕیٓ  ٚا٘تربة ِحظٝای ایٕبٖ اؾتر
زض ٔٛاضزی و ٝإ٘ؿبٖ ػبضی اظ ٔؼطفت ٘یؿت (ٔثُ ضٚیبیی ثب ٔؿبئُ ضیبيای ُٙٔ ٚمای)،
وبٔال ٔٙفؼال٘ ٝػُٕ ذٛاٞس وطز یؼٙی یب ٔٙفؼال٘ ٝلجٔ َٛیوٙس یب ٔٙفؼال٘ ٝضز ٔیوٙس ِ ٚصا زض
ؾیط آفبلی ثحث اضاز ٚ ٜخٟف ُٔط ٘یؿتر (پٛؾتیٙی ،46<3 ،ل):9
ایٕب٘ی و ٝاظ إ٘ؿبٖ ذٛاؾت ٝقس ٜاؾت ایٕبٖ أ٘فؿی اؾت  ٚآٖ ایٕب٘ی اؾت و ٝثب ػاعْ ٚ
اضاز ٜی فطز حبنُ قٛز  ٚاٌط زِیُ وبفی ثطای تهٕیٓ زض ثبة ٔٛيٛػی ٔٛخاٛز ثبقاس زیٍاط
٘یبظی ث ٝػعْ  ٚاضاز ٚ ٜقٛض  ٚقٛق ٘یؿتر ٔبیىُ پتطؾ ٖٛثب شوط ٔثبَٔ ،ف ْٟٛخؿت  ٚخٟف
ایٕب٘ی ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙس= ایٕبٖ یؼٙی ایٗ و ٝقٕب ذٛز ضا ٔتؼٟس ؾبظیس ثا ٝزض ٖٚایٕابٖ
خؿت ثع٘یس ،ثس ٖٚایٗ وٞ ٝیچ زِیُ  ٚلطیٝٙی ػمّی حابوی اظ ناسق اػتمبزاتتابٖ زض زؾات
زاقت ٝثبقیس  ٚثس ٖٚایٗ وَ ٝبِت چٙیٗ زالیّی ثبقیسر فطو ثٍیطیاس وا ٝزض یاه ضٚظ ؾاطز
ظٔؿتب٘ی زض ٔطاؾٓ ٔیٕٟب٘یای قطوت وطزیسر یىی اظ زٚؾتبٖ قٕب ثطای ایٗ و ٝثأ ٝدّاؽ،
ٞیدبٖ  ٚقٛض ثجركس ،یه قطٌثٙسی ثب قٕب ٔیوٙس؛ چ ُٟزالض ث ٝقٕب ٔیزٞس زض نٛضتی وٝ
زض تبضیىی ُّٔك ث ٝزض ٖٚاؾترط قٙب قیطخ ٝثع٘یس  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝاؾاترط زض ٔىابٖ
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تبضیىی زض پبییٗ تپ ٝلطاض زاضز  ٚقٕب ثبیس اظ ٕٞیٗ ثبالی تپ ٝقیطخ ٝثع٘یاس  ٚاظ َطفای زیٍاط،
قرهی و ٝثب قٕب قطٌ ثؿت ٝاؾت ،ا٘ؿبٖ قٛخ َجؼی اؾت  ٚایٗ احتٕبَ ٘یع ٚخٛز زاضز واٝ
زض ایٗ ٛٞای ثؿیبض تبضیه ،آة زض ٖٚاؾترط ٘جبقسر قسیستط ایٗ اؾت و ٝاٌط ثطای تحمیاك اظ
آة زاقتٗ یب ٘ساقتٗ اؾترط٘ ،جبیس پبییٗ ثطٚیس ظیطا زض ایٗ نٛضت ،قطٌ ضا ثبذت ٝایس ،ثٙابثطایٗ
ث ٝزاذُ اؾترط ٔیپطیسر (پتطؾ ،46;; ،ٖٛل);4
عقل ي قلمشي آن

ٔجبحث ٔطث ٌٛث ٝػمُ  ٚوبضوطز آٖ ،اظ تٕبیع ثیٗ پػٞٚفٞابی أ٘فؿای  ٚپاػٞٚفٞابی
آفبلی ضٚقٗ ٔی ٌطززر ٕٞبٖ َٛض و ٝزض ٔجبحث ٌصقت٘ ٝیع ٌفتیٓ ،وییطوٍٛض ایٕبٖ ضا ؾایطی
زض٘ٚی ٔیزا٘س  ٚاظ لًبیبی أ٘فؿی ثط ٔی قٕبضز  ٚزض ٔمبثُ لًبیبی أ٘فؿی لًابیبی آفابلی ٚ
ثیط٘ٚی ضا لطاض ٔیزٞسر
لًبیبی آفبلی ضا ٕٞبٖ لًبیبی ػمّی تبضیری  ٚػّٕای ٔایزا٘اس وا ٝزض آٟ٘اب ثاَ ٝاٛض
فبضؽزال٘ ٚ ٝثس ٖٚقٛضٔٙسی ،ث ٝتحمیك زضثبضٜی أٛض ٔیپطزاظ٘سر (وییطوٍٛض ،46:7 ،ل)98
ثحث اظ زیٗ ٔ ٚؿیحیتٛٔ ،يٛع ثطضؾیٞبی آفبلی ٘یؿات  ٚخبیٍاب ٜایاٗ ز ،ٚوابٔالً خاسا ٚ
ٔتجبیٗ اظ ٕٞسیٍط اؾتروی یطوٍٛض زض آثبض ذٛیف ،ثَٛ ٝض نطیح ،ثٔ ٝصٔت ػمُ  ٚذطزٚضظی
پطزاذت ٝاؾت  ٚزض زیٗٞ ،یچ ٘مكی ضا ثطای ػمُ  ٚثطٞبٖ لبئُ ٘یؿتر « ٗٔ ٚث ٝاِٟیبت ٘ظطی
ثبظ ٔی ٌطزْر ثطای چ ٝوؿی زض َّت ثطٞبٖ ٞؿتیس؟ ایٕبٖ ٔحتبج ثطٞبٖ ٘یؿاتر آضی ایٕابٖ
ثبیس ثطٞبٖ ضا ذهٓ ذٛز ثسا٘سر أب ٚلتی ایٕبٖ٘ ،طْ ٘طٔه احؿبؼ قطْ ٔیوٙس؛ ٚلتی ٔب٘ٙس ظٖ
خٛا٘ی و ٝػكك ،زیٍط ا ٚضا ثؿٙس٘ ٜیؿت  ٚزض ٟ٘ابٖ اظ ایاٗ وا ٝفاالٖ واؽ ػبقاك اٚؾات
قطٔؿبض اؾت  ٚثٙبثطایٗ ٘یبظٔٙس آٖ اؾات وا ٝزیٍاطاٖ تأییاس وٙٙاس وا ٝػبقاك ا ٚثاٚ ٝالاغ،
قرهیتی اؾتثٙبئی اؾتر ثٕٞ ٝیٗ ٘حٚ ٛلتی ایٕبٖ ض ٚث ٝوبٞف ٔیٟ٘س ،وٓ وآ قاٛضٔٙسی
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ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞس؛ ٚلتی ث ٝتسضیح ث ٝحبِی زض ٔیافتس و ٝزیٍط ایٕب٘ف ٕ٘یتٛاٖ ذٛا٘اس،
آٖ ٌب ٜث ٝثطٞبٖ ٔحتبج ٔیقٛز تب ثٚ ٝؾبَت ا ،ٚخٙب وفط حطٔتف ٟ٘س» (وییطوٍٛض،46:7 ،
ل;)9
وی یطوٍٛض ثب ایٗ ٔثابَ  ٚزالیاُ زیٍاطی وا ٝزض ازأاٝی ُٔبِات ذاٛیف ،ثا ٝآٖٞاب
ٔی پطزاظیٓٔ ،ؿیط ضؾیسٖ ث ٝزیٗ ضا تٟٙب ؾیط أ٘فؿی  ٚایٕبٖ زا٘ؿت ٝاؾت  ٚػماُ حؿابثٍط ضا
ترُئٔ ٝیوٙسر
ٚی ثب تٛخ ٝث ٝثٗثؿتٞبیی و ٝزیٗ ٔؿیحیت زض آٖ ٌطفتبض آٔس ٜاؾت (اظ خّٕ ،ٝآٔٛظٜی
تدؿس و ٝآٔٛظٜای وبٔال غیط ػمّی اؾت)ٔ ،ؼتمس قس ٜاؾت و ٝ٘ ٝتٟٙب آٔٛظٜٞبی زیٙای لبثاُ
زضن ٘جٛز ،ٜثّى ٝاؾبؾبً اثجبت زیٗ تٛؾٍ ثطٞبٖ  ٚػمُ ،غیط ٕٔىٗ اؾت  ٚآٔٛظٜٞبی زیٙی ٘ٝ
تٟٙب لبثُ زفبع ٘یؿتٙس ثّى ٝتجییٗ أٛض زیٙی ثٚ ٝؾیّٝی ػمُ ،ث ٝإٔحبء  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ اؾابؼ
زیٗ  ٚایٕبٖ  ٚقٛض ایٕب٘ی ٔیا٘دبٔسر (وییطوٍٛض،46:7 ،ل;)9
وییطوٍٛض ٔؼتمس اؾت= حمیمت ٔؿیحیت ،أٔطی ػیٙی ٘یؿتر پاؽ آٖ ضا ٘أ ٝایتاٛاٖ
فٕٟیس ٔ ٝ٘ ٚیتٛاٖ إثجبت وطز ظیطا زیٙساضی یه ضاثُٝی ٚخٛزی  ٚاظ ٔمِٛاٝی ٞؿات ثاٛزٖ
اؾتر ثٙبثطایٗ ّٔ ح ِٛزاقتٗ آٖ اظ خٟت ٘ظطی ،ثطاثط ثب ٘كٙبذتٗ آٖ اؾتر پؽ تٟٙب ثبیاس ثاب
ؾیطی أ٘فؿی ثب ا ٚضاثُٝای تٗ ث ٝتٗ  ٚػّٕی زاقت ٝثبقیٓر «ٔؿیحیت یه زوتاطیٗ فّؿافی
٘یؿت و ٝآٖ ضا ثب ٘ظط پطزاظی ٞبی ػمُ ثفٕٟیٓ ،ظیطا ٔؿیح فیّؿٛف ٘جٛز ٜاؾات  ٚحٛاضیاٖٛ
٘یع یه خبٔؼٝی وٛچه زا٘كٕٙساٖ تكىیُ ٘ساز ٜثٛز٘س ٔ ٚؿیحیت ثا ٝػٙاٛاٖ یاه ؾیؿاتٓ
وٛچىی وَ ٝجیؼتب ث ٝا٘ساظٜی ؾیؿتٓ  ٍُٞذٛة ٘یؿت ،إضائ٘ ٝكس ٜاؾات» (غاٖ ٚاَ،468: ،
ل)448
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وی یطوٍٛض ثب ایٗ ؾرٙبٖ ،إشػبٖ زاضز و ٝزیٗ ٔؿیح ث ٝػٛٙاٖ یه ؾیؿتٓ ٘ظطی خابٔغ
ُٔط ٘كس ٜاؾت ظیطا ثؿیبضی اظ ثٙیبزٞبی اػتمبزی آٖ ٔثُ تدؿس ٚ ٚضٚز أٔط ٘بٔتٙبٞی  ٚفاطا
ظٔب٘ی ث ٝحیُٝی أٛض ٔتٙبٞی٘ ،بٔؼمٔ َٛی ثبقٙسر ثٕٞ ٝیٗ زِیُٞ ،ط ٌ ٝ٘ٛتالـ ثطای تٛخیٝ
ػمّی آٔٛظٞ ٜبی ٔؿیحی ،تٛخی ٝثبَّی زیٍط  ٚذیب٘تی زیٍط ثٔ ٝؿیحیت ٔیثبقسر «٘رؿاتیٗ
وؿی و ٝزض ٔؿیحیت زفبع اظ زیٗ ٔؿیحیت ضا ثبة وطز زض ٚالغ یٟٛزای زیٍطی اؾت؛ ا٘ ٚیاع
ثب ثٛؾٝای ذیب٘ت ٔیوٙس أّب ایٗ ثٛؾٝی حٕبلت اؾتر وؿی و ٝاظ زیٗ ٔؿیح زفبع ٔایوٙاس
ٔٗ ا ٚضا ثی ایٕبٖ اػالْ ٔیو( »ٓٙغاٖ ٚاَ،468: ،ل )449
ٚی ضا ٚ ٜضٚـ ػمّی ضا ٔصٔت وطزٔ ٚ ٜؼتماس اؾات= پػٞٚكاٍطاٖ آفابلی وا ٝؾاؼی زض
ثطضؾی زیٗ زاض٘س ،زٍِٙطا٘ی قٛضٔٙسا٘٘ ٝساض٘س  ٚانالً ٕ٘یذٛاٙٞس زاقت ٝثبقٙس ثّى ٝآٟ٘ب َجاك
ػبزت ،زض پی یبفتٞٝبی ذٛزقبٖ ثٛز ٚ ٜفمٍ زٍَ٘طاٖ حمیمات آفابلی  ٚػیٙای ا٘اسر «ثٍاصاض
پػٞٚف ٌط زا٘كٍبٞی ،ثب قٛض  ٚقٛق ذٛزٔ ،كغ َٛثبقس  ٚقت  ٚضٚظ ضا زض ذسٔت نبزلب٘ ٝثٝ
زا٘كٍب ٜؾپطی وٙسررر آ٘بٖ ذٛاؾتبض آٖ ٞؿتٙس و ٝوبضقبٖ ٕ٘ٝ٘ٛی وبض آفبلی فبضؽزال٘ ٝثبقاسر
آٖ چ ٝثطای فطز إ٘ؿب٘ی إٞیت زاضز ،ثاطای ایٙابٖ ٚاخاس وٕتاطیٗ لاسضت  ٚإٞیات اؾات ٚ
ذ٘ٛؿطزی ٚاالی ٔحممبٖ  ٚوٕسی فًُ فطٚقی ََٛی ٚاض آ٘بٖ ٘یع زلیمبً ٘بقی اظ ٕٞیٗ أاط
اؾتر (وییطوٍٛض ،46:7 ،ل)98
ثٙبثطایٗ زض ثبة ٔیعاٖ زذبِت ػمُ زض زیٗٚ ،ايح اؾت و ٝاظ زیسٌب ٜوییطوٍاٛض ،ػماُ
ٞیچ ٌ ٝ٘ٛاضتجبَی ث ٝزیٗ ٘ساقت ٚ ٝایٙبٖ زٔ ٚؿیطی خسا اظ  ٓٞضا َی ٔیوٙٙسر ثؼال ٜٚایٗ وٝ
اٌط ثرٛاٞیٓ زیٗ ضا ثب أٛض ػمّی ثؿٙدیٓ٘ ،كبٖ اظ ثیایٕب٘ی  ٚؾط ؾپطزٌی ثا ٝػّا ْٛػمّای
ٔیزٞسر «وؿی و ٝزیٗ ذٛز ضا ثب أٛض ػمّی ثؿٙدسٔ ،ثُ وؿی اؾات وا ٝزض یاه خبٔؼاٝی
ٔسضٖٕٞ ،ؿطـ ضا ثط ٔجٙبی أتیبظاتی و ٝزض ٔؿبثمبت ظیجبیی ا٘ساْ وؿت وطز ٜاؾات ا٘ترابة
وٙس» (پتطؾ ،46;; ،ٖٛل);3
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واساصگاسی عقل ي ايمان

ػسٜای اظ ٔتفىطیٗ ،زض ثبة ٘ؿجت  ٚضاثُٝی ػمُ  ٚزیٗ ،خبیٍبٚ ٜاالیی  ٓٞثطای ایٕبٖ
زض٘ٚی  ٓٞ ٚثطای ػمُ حؿبثٍط لبئُ ٞؿتٙس أب وی یطوٍٛض ٔؼتمس اؾات= ضا ٜزیاٗ اظ خابزٜی
ػمُ ٕ٘ی ٌصضز ثّى ٝتٟٙب ضا ٜضؾیسٖ ث ٝآٖ ،ؾیط أ٘فؿی ایٕبٖ  ٚوٙبض ٌصاقاتٗ ػماُ  ٚفّؿافٝ
اؾتر ٕٞوٙیٗ ثط ایٗ ثبٚض اؾت اؾت و ٝػمٌُطایی ٔتًبز ثاب ایٕابٖ ٛٔ ٚخات افا ٚ َٛظٚاَ
ایٕبٖ ذٛاٞس قسر (وییطوٍٛض ،46:7 ،ل ;):
ث٘ ٝظط ٚی ،زض خبٔؼ ٝی ا ُٞایٕبٖ ،زٛ٘ ٚع ا٘ؿبٖ ٚخٛز زاضز؛ یىای ا٘ؿابٖ ؾابزٔ ،ٜثاُ
چٛپبٖ ؾبزٜزَ و ٝثب قٙیسٖ ٔحتٛای ایٕبٖ ضاثُ ٝی شٙٞیات زض٘ٚای ٚخاٛزی ضا ثا ٝؾابزٌی
ٔی پصیطز  ٚزیٍطی إ٘ؿبٖ فط ًٙٞیبفت ٝو ٝث ٝػّّت آقٙبیی ثب ػّ ْٛػطيی ،ؾرت ثا ٝز٘جابَ
ػیٙیت اؾت ٕ٘ ٚیتٛا٘س ایٕبٖ ضا لج َٛوٙس ،ظیطا ث ٝز٘جبَ ذسای ػیٙی اؾت و ٝاِجتٞ ٝطٌع ا ٚضا
ٕ٘ییبثسر (وییطوٍٛض ،46:7 ،ل;):
وی یطوٍٛض زض إثجبت ایٕبٖ ٌطایی ذٛیف  ٚوٙبض ٌصاقتٗ ػمُُٔ ،بِجی ضا زض وتبة تؼّیمٝ
غیط ػّٕی ٟ٘بیی ،شوط وطز ٜاؾت (ضاثطت آزأع ٘ٛقتبضٞبی ٚی ضا زض لبِت ؾ ٝثطٞبٖ ٌطزآٚضی
وطز ٜاؾت=  -4ثطٞبٖ تمطیت  ٚترٕیٗ  -5ثطٞبٖ تؼٛیك  -6ثطٞبٖ قٛضٔٙسی) و ٝآٖٞب ضا ثٝ
قىُ ٔجؿ ٌٛشوط ٔیوٙیٓر
1ـ بشَان تقشيب ي تخمیه

1

ایٗ اؾتسالَ ثٍ٘ ٝب ٚ ٜثطضؾی تبضیری ٔؿیحیت ٔطثٔ ٌٛیقٛزر ثا٘ ٝظاط واییطوٍاٛض،
وؿی ؤ ٝیذٛا ٞس اظ زیسٌب ٜتبضیری ث ٝحمب٘یت یب ػسْ حمب٘یت ٔؿیحیت حىٓ وٙس ،زض ٚالاغ
ؾؼبزت أثسی ذٛز ضا ثط ٔؼطفت ظایی أٛض تبضیری ٔجتٙی واطز ٜاؾات (ٕٞابٖ ،ل)98ر چٙایٗ
1.the Approximation Argument.
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قرهی زض ٚالغ ثب چٙیٗ چبِكی ٔٛاخٔ ٝیقٛز و ٝآیب ٔیتٛا٘س ؾؼبزت أثسی ذاٛز ضا ثاط أاٛض
تبضیری ٔجتٙی ٕ٘بیس تب ایٗ و ٝاظ ضأُ ٜبِؼ ٝتبضید ،ثا ٝتحمیاك زضثابضٜی حمب٘یات ٔؿایحیت
ثپطزاظز یب ذیط؟ ا ٚثبیس ثُٔ ٝبِؼ ٝی ایٗ أٛض ثپطزاظز و ٝآیب وتت ٔمسؼ قطػیت زاض٘س؟ ٔیاعاٖ
اػتجبض ؾٙسی وتت ٔمسؼ تب چ ٝا٘ساظ ٜاؾت؟ آیب ٘ٛیؿٙسٌبٖ آٟ٘ب ٔؼتجط ٞؿتٙس یب ذیط؟ آیب وتت
ٔمسؼ وبُٔ ٞؿتٙس  ٚتحطیفی زض آٟ٘ب نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت؟
وؿی و ٝاظ ضا ٜتبضیری ثرٛاٞس ث ٝحمب٘یت زیٗ ثطؾاس ثبیاس ثا ٝخاٛاثی وابٔال یمیٙای ٚ
إَیٙبٖآٚض زضثبض ٜی ایٗ أٛض ثطؾس تب ثتٛا٘س ایٕبٖ ذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ یه زِجؿاتٍی ثای حاس ٚ
حهط ثط ایٗ ٔؼطفت تبضیری ٔجتٙی وٙسر (ٕٞبٖ ،ل)98
ِٚی وییطوٍٛض ٔؼتمس اؾت و ٝتحمیمبت تبضیری زضثبضٜی ٔؿیحیت ،ؾؿتتط اظ آٖ اؾت
و ٝثتٛا٘س تىیٌ ٝبٔ ٚ ٜجٙبی ؾؼبزت أثسی ا٘ؿبٖ لطاض ٌیطز ٟ٘ ٚبیت چیعی و ٝاظ ایٗ تحمیمابت
ث ٝزؾت ٔیآیس ،تمطیت  ٚترٕیٗ اؾتر «چیعی اظ ایٗ ٚايحتط ٘یؿت و ٝثیكتطیٗ یمیٗ لبثُ
حه َٛزض ٔٛضز أٛض تبضیری ،نطفبً تمطیت  ٚترٕیٗ اؾت» (آزأع ،46:7 ،ل );6
ایٗ ؾرٙبٖ ضا ٔیتٛاٖ زض یه ثطٞبٖ اضائٕٛ٘ ٝز؛
نغطی= ٕٝٞی تحمیمبت تبضیری٘ ،تبیدی ظٙی  ٚترٕیٙی ث ٝزؾت ٔیزٙٞسر
وجطی= ٘تبیح غیطلُؼی  ٚترٕیٙی ،قبیؿتٍی ایٗ ضا ٘ساض٘س ؤ ٝجٙابی ایٕابٖ زیٙای لاطاض
ٌیط٘سر
٘تید =ٝثٙبثط ایٗ تحمیمبت تبضیری ،قبیؿتٍی ٘ساض٘س ؤ ٝجٙبی ایٕبٖ زیٙی لاطاض ثٍیط٘اسر
(پٛؾتیٙی ،46<3 ،ل ;):
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2ـ بشَان تعًيق

1

زِیُ زٔٚی و ٝوییطوٍٛض ثطای ضز پػٞٚف آفبلی زض زیٗ ُٔط ٔیوٙس ٔطث ٌٛثٔ ٝؿبئُ
ػّٕی ،ػمّی  ٚفّؿفی اؾتر ٚی زض ایٗخب ٔسػی قس ٜاؾت= ؾؼبزت اثسی ذٛز ضا ٕ٘ایتاٛا٘یٓ
ثط أٛضی ػمّی  ٚفّؿفی یب ػّٕی ٔتطتت وٙیٓ ظیطا چٙیٗ پػٞٚفٞبییٕٛٞ ،اض ٜزض حبَ تغییاط
 ٚتجسیُ ٞؿتٙس  ٚأىبٖ ٘مى  ٚضز آٖ ٞب ٚخٛز زاضزر ثٙبثطایٗ ٞیچ ٌب ٜیاه ٌاعاضٜی ػّٕای،
ثبثت  ٚلُؼی  ٚثطای ٕٝٞی ظٔبٖٞب ٕ٘یثبقس؛ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔاب ٕ٘ایتاٛا٘یٓ ٔٙتظاط ثٕاب٘یٓ
ٌعاضٜٞبی ػّٕی زض َ َٛظٔبٖ ،زض ٔؼطو ٘مى  ٚإثطاْ لطاض ثٍیط٘س  ٚؾپؽ اٌط ث٘ ٝظطیاٝای
خبٔغ  ٚوبُٔ ضؾیسیٓ ،آٌٖب ٜایٕبٖ ذٛز ضا ثط آٖ ٘ظطیٔ ٝجتٙی وٙیٓ ،ظیطا الظٔٝی ایٗ وبض ،ثٝ
تؼٛیك ا٘ساذتٗ ایٕبٖ اؾت تب ظٔب٘ی و ٝػّٓ ثٌ ٝعاضٜای لُؼی زض ٔٛيٛع ٔاٛضز پاػٞٚف ٔاب
ثطؾس (آزأع ،46:7،ل);8ر ث٘ ٝظط وییطوٍٛض ٛٙٞظ ٘ظبْ وبُٔ ػّٕیای ثٚ ٝخٛز ٘یبٔس ٜاؾت
و ٝثَٛ ٝض وبُٔ ،ثكط زض آٖ ٘تٛا٘س ذسقٝای ٚاضز وٙسر «ٌفتٓ نبزلب٘ ٝث ٗٔ ٝثٍ =ٛآیب ایٗ ٘ظبْ
ػمّی ٚالؼب تىٕیُ قس ٜاؾت؟ و ٝاٌط تىٕیُ قس ٜاؾت ٗٔ ،ث ٝذبن ثیفتٓ؛ حتی اٌط قاّٛاضْ
ذبوی  ٚذطاة قٛزر أب ٕٛٞاض ٜخٛاة زضیبفت وطزْ وٛٙٞ ،ٝ٘ ٝظ ٘ظبْ ػمّی تىٕیُ ٘كس ٜاؾت
ِ ٚصا ظا٘ ٛظزٖ ٔٗ زض ثطاثط آٖ ث ٝتؼٛیك ٔیافتاس» ()Climacus ، 1992. P. 108.ر ؾارٙبٖ
وی یطوٍٛض زض ثبة تؼٛیك افتبزٖ ایٕبٖ ضا ٘یع ٔىی تٛاٖ زض لبِت ثطٞب٘ی چٙیٗ تٙظیٓ وطز؛
4ا ایٕبٖ زیٙی ٔؼتجط ٛٔ ٚثمی ٕ٘یتٛاٖ زاقت ٍٔط ایٗ و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ اِتاعاْ ػّٕای ٚ
تبٔی زاقت ٝثبقیٓر
5ا اِتعاْ تبْ ث ٝتحمیمبت ػّٕی  ٚػمّی (آفبلی) وٕٞ ٝیك ٝضا ٜتدسیس ٘ظط زض آٖٞاب ثابظ
اؾت ٕٔىٗ ٘یؿت (ظیطا ٔؿتّعْ تؼٛیك ایٕبٖ اؾت)ر

1. Postponement Argument.
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6ا ثٙبثطایٗ ٕ٘ی تٛا٘یٓ ایٕبٖ ذٛز ضا ثط تحمیمبت ػّٕی  ٚػمّی وٛٔ ٝضز تدسیس ٘ظط لاطاض
ٔیٌیط٘س ٔتطتت ّٔ ٚتعْ وٙیٓ (ظیطا ٔؿتّعْ تؼٛیك  ٚث ٝتأذیط ا٘ساذتٗ ایٕبٖ اؾت)ر
 -3بشَان شًسمىذی

1

ٚی قٛضٔٙسی ضا ٌٞٛط زیٗ  ٚایٕبٖ  ٚػٙهط اناّی زض اِتاعاْ  ٚؾاط ؾاپطزٌی ثا ٝأاٛض
ثطٔیقٕبضز ٔ ٚؼتمس اؾت= ػمٌُطایی  ٚػیٙیت آفبلی ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔب ضا ثا ٝؾاٛی ایٕابٖ زیٙای
ؾٛق ثسٙٞس  ٚفمٍ ثٔ ٝسز قٛضٔٙسی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ خٟف زض زضیبی زیٗ  ٚایٕبٖ ثع٘یٓر
آٖ چ ٝوییطوٍٛض ثط آٖ تأویس ٔی وٙس ،تًبز  ٚتمبثُ ػٙهط قٛضٔٙسی ثب یمایٗ ػمّای ٚ
آفبلی اؾتر ٚی زض اثتساٌٞٛ ،ط زیٗ ضا قٛضٔٙسی زا٘ؿت ٝاؾتر الظٔٝی ایٗ حطف ،ایاٗ اؾات
ؤ ٝب ثبیس ضوٗ  ٚاؾبؼ ایٕبٖ  ٚاِتعاْ زیٙی ذٛز ضا ٍ٘ ٝزاقات ٚ ٝآٖ ضا اظ زؾات ٘اسٞیٓر ٚی
ؾپؽ یمیٗ ػمّی  ٚآفبلی ضا ػبُٔ اظ ثیٗ ضفتٗ قٛضٔٙسی ٔیزا٘س ِصا ث ٝوٙابض ٌصاقاتٗ یمایٗ
ػمّی  ٚآفبلی  ٚچ ًٙظزٖ ث ٝضیؿٕبٖ قٛضٔٙسی حىٓ ٔایوٙاسر «ایاٗ ضا ثبیاس یاه إغفابَ
قطیطا٘ ٝیب یه تدب ُٞفطیتوبضا٘ ٝزا٘ؿت و ٝوؿی ثپصیطز وَ ٝجیؼتب اظ زَ تفىط آفبلی ،تؼٟس
أ٘فؿی ؾط ثطٔی آٚضز» (ٕٞبٖ ،ل ):3
ثٙبثطایٗ حىٓ ث ٝوٙبض ٌصاقتٗ ػمُ  ٚیمایٗ ػمّای  ٚآفابلی  ٚچٙاً ظزٖ ثا ٝضیؿإبٖ
قٛضٔٙسی ٔیوٙسر ٔی تٛاٖ ایٗ إزػبی ٚی ضا زض لبِت قىُ ُٔٙمی ثطٞب٘ی ثسیٗ نٛضت ثیبٖ
وطز؛
نغطی= قٛضٔٙسی ثی حس  ٚحهط ،اؾبؼ ٌٞٛ ٚط زیٗ اؾت
وجطی= یمیٗ آفبلی  ٚػمّی ثب قٛضٔٙسی ثی حس  ٚحهط ٘بؾبظٌبض اؾت
1.Passion Argument.
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٘تید =ٝیمیٗ آفبلی  ٚػمّی ثب اؾبؼ ٌٞٛ ٚط زیٗ ٘بؾبظٌبض اؾتر
تىافی شًسمىذی با يقیه آفاقی

ٚی ٔؼتمس اؾت= قٛضٔٙسی تٟٙب زض خبیی أىبٖ زاضز وٞ ٝیچ ٌٔ ٝ٘ٛؼطفتی ٚخٛز ٘ساقاتٝ
ثبقسر «ضٚا٘كٙبؾبٖ ػٕٔٛبً ٚلتی و ٝوؿی چیعی ضا ؤ ٝیذٛاٞس ث ٝزیسٜی آفابلی ٔایٍ٘اطز،
٘كب٘ٝی لُؼی اظ زؾت زازٖ قٛض ٔیزا٘ٙسر قاٛض  ٚثبضیاه ا٘سیكای ٕٔاٛالً خٕاغ ٘بپصیط٘اسر»
(پٛؾتیٙی ،46<3،ل) ;7ر پؽ زض ٞط خبیی و ٝثبضیه ا٘سیكی ػمّی ٚخٛز زاقت ٝثبقس قاٛضی
٘یؿتر ضاثطت آزأع ٔؼتمس اؾت= حىٓ تٙبفی ثیٗ ایٗ ز٘ ،ٚعز وییطوٍٛض ٔیتٛا٘اس ٘بقای اظ زٚ
زِیُ زیٍط ٘یع زض تفىطات وییطوٍٛض ثبقسر
4ا ثٞ ٝط ا٘ساظ ٜو ٝیمیٗ آفبلی زض ٔؿئّٝای ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘اساظ ٜاحتٕابَ
ذُط زض آٖخب افعایف ٔی یبثس  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝذُط وطزٖ ٔ ٚربَط ،ٜیىی اظ ِاٛاظْ ٚ
أضوبٖ قٛضٔٙسی اؾتر ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌط ذُطی زض وبض ٘جبقس ،ایٕب٘ی ٘یع زض وبض ٘رٛاٞس ثاٛزر
«أب ث ٝذُط ا٘ساذتٗ یؼٙی چٝ؟ ٔربَط ٜثب ثییمیٙی  ٓٞثؿتٍی زلیك زاضزر ٚلتی یمیٗ زض وبض
اؾتٔ ،ربَط ٜغیط ٕٔىٗ ٔیقٛزررر اٌط آٖچ ٝأیس زؾاتیابثی ثا ٝآٖ ضا اظ َطیاك ثا ٝذُاط
ا٘ساذتٗ چیعی زاضْ ذٛز یمیٙی ثبقس ٗٔ ،ذُط ٘ىطزٜاْ یب چیعی ضا ث ٝذُط ٘یٙساذتٝاْ ،ثّى ٝثٝ
تؼٛیى ٔ ٚجبزِ ٝزؾت ظزٜاْ» (آزأع ،46:7 ،ل)<7
ثٙبثطایٗ ٚلتی یمیٗ آفبلی ٔؿتّعْ ضفغ ذُط اؾتٕٞ ،یَٗٛض ٔؿاتّعْ ضفاغ قاٛضٔٙسی ٚ
ایٕبٖ ٘یع ٔیثبقس ،ظیطا ذُطوطزٖ ،انُ  ٚاؾبؼ قٛضٔٙسی  ٚایٕبٖ اؾتر اظ َطفای ٞاط چاٝ
ٔیعاٖ ذُط زض ایٕبٖ  ٚزیٗ ثیكتط ثبقس ،یؼٙی یمیٗ ػمّی وٕتطی ٚخٛز زاقت ٝثبقس ،قٛضٔٙسی
ػظیٓتط ثٛز ٚ ٜثبػث ضلٓ ظزٖ ایٕبٖ  ٚاِتعاْ ثعضٌتطی ذٛاٞس ثٛزر
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5ا زض ٔجبحث پیكیٗ شوط وطزیٓ و ٝاظ خِّٕٛ ٝاظْ ایٕبٖٔ ،الظٔت آٖ ثاب ذُاط واطزٖ ٚ
ٔمبض٘ت آٖ ثب ض٘ح اؾتر ثٙبثطایٗ ثطای اِتعاْ ایٕبٖ ذٛیف ،ثبیس ض٘ح ثجیٙیٓ  ٚثطای ایٕبٖ ذاٛز،
ٞعی ٝٙثىٙیٓ ٕٞ ٚب٘ٙس اثطاٞیٓ ،قٟؿٛاض ایٕبٖٞ ،ط ٌ ٝ٘ٛيطض  ٚض٘ح ضا ث ٝخبٖ ثراطیٓر تحٕاُ
ض٘ح ضٚحی  ٚزچبض ايُطاة قسٖ ،اظ ٞعیٞٝٙب  ٚض٘حٞبیی اؾات وا ٝثبػاث اظزیابز قاٛضٔٙسی
ٔی ق٘ٛس ِٚی ٞطٌب ٜو ٝیمیٗ آفبلی زض وبض ثبقس ،اظ ثیٗ ٔیض٘ٚس یب ث ٝحسالُ ٔیضؾٙسر ثٙبثطایٗ
ثبیس اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتالـ ثطای ضؾیسٖ ث ٝیمیٗ آفبلی زؾت ثىكیٓ تب قٛضٔٙسی  ٚایٕبٖ ذٛز ضا اظ
زؾت ٘سٞیٓر (ٕٞبٖ ،ل)<7
وقش عقل دس ديه

تب ایٗخب ضٚقٗ قس وییطوٍٛض ،ا٘سیك ٝایٕبٖ ٌطایی ضا ث ٝنٛضت خسی  ٚزض لبِت افطاَی
آٖ ز٘جبَ ٔیوٙس  ٚخبیٍبٞی ثطای ػمُ ،زض ؾیط ایٕب٘ی  ٚزیٙی لبئُ ٕ٘یقٛز أّب الظْ اؾت وٝ
خبیٍب٘ ٚ ٜمف ػمُ ضا زض زیٗ ،ث ٝنٛضت زلیكتط  ٚخعئیتط ٔكرم ٕ٘بئیٓر ٕٞابَٖاٛض واٝ
شوط وطزیٓٚ ،ی ثب پكت ٕ٘ٛزٖ ث ٝػمُ  ٚؾیط آفبلیٔ ،ؼتمس قس و ٝضا ٜزیٙاساضی  ٚایٕابٖ ،اظ
ؾیط أ٘فؿی ٔیٌصضزر
زض ایٗ خب ٘ٛثت ث ٝایٗ ؾماَ ٔی ضؾس= آیب ٚی ٔؼتمس اؾت وٌ ٝعاضٜٞبی زیٙی ػمُؾاتیع
ٞؿتٙس یب ث ٝػمٌُطیعی آٖ ٞب ثبٚض زاضز؟  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط؛ آیب وٙبض ٌصاقتٗ ػماُ اظ خب٘ات
وییطوٍٛض ثٔ ٝؼٙی ایٗ اؾت ؤ ٝطتجٝی ػمُ ،وٛتب ٜتط  ٚلبنطتط اظ زیٗ ثٛز ٚ ٜلبزض ث ٝزضن
أٛض زیٙی ٕ٘ی ثبقس یب ثسیٗ ٔؼٙبؾت وا ٝزیاٗ  ٚػماُ ثاب ٞآ ٔتًابز ٔ ٚترابِف ٞؿاتٙس ٚ
ٌعاضٜٞبی ػمّیٌ ،عاضٜٞبیی زض تًبز ثب ػمُ  ٚزا٘ف ثكطی ٔیثبقٙس واٞ ٝاط واساْ اظ آٖٞاب
زیٍطی ضا ٘فی  ٚضز ٔیوٙس؟
ثَٛ ٝض وّی٘ ،ؿجت ٔمٛالت زیٙی  ٚزیٗ ث ٝػمُ ،یىی اظ ایٗ ؾ ٝحبِت ضا زاضا ٔیثبقس؛
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4ا ذطزپصیط= ذطزپصیطی أٛض زیٙی ،ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝػمُ ،أٛض زیٙی ضا ٔیپصیطز  ٚآٟ٘ب
ضا ٘یع تأییس ٔیوٙسر
5ا ذطزٌطیع= ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝػمُ ث ٝزِیُ ػسْ تؿٍّ  ٚاحبَا ،ٝلابزض ثا ٝتكاریم
حمیمت زضثبضٜی آٖٞب ٘یؿت ِٚی آٖٞب ضا ضز ٕ٘یوٙسر
6ا ذطزؾتیع= ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت وٌ ٝعاضٜٞبی زیٙی ثب ٌعاضٜٞبی ػمال٘ی زض تًبز ٞؿاتٙس ٚ
ٕٞسیٍط ضا ضز ٔیوٙٙسر (فٙبیی ،46;< ،ل;)59
او ٖٛٙثبیس ثبثت وٙیٓ ا٘سیكٞٝبی وی یطوٍٛض زض ثبة زیٗ  ٚایٕبٖ ٛٔ ٚيغ ٌیاطیٞابی
ٚی زضثبض ٜػمُ ،زض وساْ ٌط ٜٚلطاض ٔیٌیطزر ٚايح اؾت وا ٝػماُ ،وبضوطزٞاب ٘ ٚمافٞابی
ٔرتّفی ٔیتٛا٘س زض خٙجٞٝبی ٔرتّف زاقت ٝثبقسر
4ا زض ٔمبْ تؼّیٓ ٌعاضٜٞبی زیٙی؛
 -5زض ٔمبْ إؾتٙجبٌ ٌعاضٜٞبی زیٙی اظ ٔتٔ ٖٛمسؼ؛
 -6زض ٔمبْ ایدبز ٕٞبٍٙٞی  ٚتالئٓ ٔیبٖ آٖٞب؛
 -7زض ٔمبْ تجییٗ  ٚتفؿیط ٌعاضٜٞبی زیٙی؛
 -8زض ٔمبْ زفبع اظ آٖٞب؛
 -9زض ٔمبْ إثجبت ٌعاضٜٞبی زیٙی؛
ثب ثطضؾی ٔدٕٛػ٘ ٝظطیبت ٔٛافمبٖ ٔ ٚربِفابٖ زذبِات ػماُ زض زیاٗ ،ثا ٝایاٗ ٘تیداٝ
ٔی ضؾیٓ و ٝزض ؾ ٝوبضوطز ا َٚػمُ ،اذتالفی ٚخٛز ٘ساضز  ٚتٕبْ إذتالفٞب یؼٙی ٔحُ ٘اعاع
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ٔٛافمیٗ ٔ ٚربِفیٗ زض وبضوطز چٟبضْ  ٚپٙدٓ  ٚقكٓ اؾت (نبزلی ،46;5 ،ل)64ر و ٝایاٗ
ٔجبحث ٔحُ ٘عاع ضا زض ؾٔ ٝطحّ ٝثطضؾی ٔیوٙیٓر
وقش عقل دس تبییه ي تفسیش ديه

وی یطوٍٛض زض ایٗ ٔطحّ ٚ ٝایٗ ثرف ،وٕٞ ٝبٖ ٔطحّ ٝتفؿیط  ٚتجییٗ ٌعاضٜٞبی زیٙای
تٛؾٍ ػمُ اؾت٘ ،ؿجت ث ٝػمُ ،ثی اػتٙبیی وطزٞ ٚ ٜیچ ٘مكی ثطای ػماُ زض أاٛض زیٙای ٚ
ایٕب٘ی لبئُ ٘یؿتر ٚی ٔیٌٛیس= «ایٕبٖ ٚاالتطیٗ چیعٞبؾت  ٚقبیؿتٝی فّؿاف٘ ٝیؿات واٝ
چیع زیٍطی ضا ث ٝخبی ایٕبٖ ػطي ٝوطز ٚ ٜآٖ ضا ذفیف وٙسر فّؿفٕ٘ ٝیتٛا٘س ٘ ٚجبیاس ایٕابٖ
ثیبفطیٙس» (وییطوٍٛض ،46<3 ،ل)8:ر زیٗ ثطای ػمُ ،غیط لبثُ زؾتطؼ اؾت  ٚػمُ ثبیس ثٝ
ػسْ زضن تجییٗ  ٚتفؿیط ٌعاضٜٞبی زیٙی حىٓ وٙسر «آیب ثؿٙس ٜوطزٖ ثا ٝایٕابٖ اِٚایتاطٚ ،
ذٛاؾت  ٕٝٞثطای فطاتط ضفتٗ اظ آَٖ ،غیبٖ ٘یؿت؟ ٚلتی زض ظٔب٘ٔ ٝبٔ ،طزٔبٖ ثاٞ ٝاعاض ظثابٖ
ٔیٌٛیٙس و ٝث ٝػكك ثؿٙسٕ٘ ٜیوٙٙس ،ث ٝودب ٔیض٘ٚس؟ ث ٝذطز ٘بؾٛتی؟ ثا ٝحؿابثٍطیٞابی
حمیط؟ ث ٝذفّت  ٚذٛاضی؟ ثٞ ٝط آٖچ ٝؤ ٝیتٛا٘س ٔٙكأ اِٟی إ٘ؿبٖ ضا ٔكىٛن وٙس؟» ٚی زض
ٔطحّ ٝتجییٗ زیٗ ثط اؾبؼ ٌعاضٜٞبی ػمال٘ی ،ثیكتط ػمُ ٌطیع اؾت ٔ ٚساْ ٔمٔٙبٖ ضا ث ٝؾیط
أ٘فؿی  ٚزض٘ٚی ث ٝزیٗ ٚازاض ٔیوٙسر «آٖ وؽ و ٝذسای ضا ثس ٖٚایٕبٖ زٚؾات ٔایزاضز ،ثاٝ
ذٛز ٔیا٘سیكس أب آٖ وؽ و ٝذسا ضا ٔمٔٙب٘ ٝزٚؾت ٔیزاضز ،ثا ٝذاسا ٔایا٘سیكاس» (ٕٞابٖ،
ل)94
ٔٙظٛض وی یطوٍٛض اظ ایٗ خٕالت ،ایٗ اؾت و ٝزض ؾپٟط زیٙای ،ثبیاس اظ ا٘سیكایسٖٞابی
ػمّی ،زؾت وكیس ٚ ٜثَٛ ٝض ُّٔك ،زض ثطاثط ػمبیس زیٙی ؾط تؿّیٓ فاطٚز ثیابٚضیٓ  ٚایاٗ ثاٝ
ٔؼٙی ٔرب ِفت  ٚتًبز ػمُ  ٚزیٗ زض ایٗ ٔطحّ( ٝتجییٗ) ٘یؿت ،ثّى ٝثٔ ٝؼٙبی ٘مهابٖ ػماُ
اؾت  ٚایٗ و ٝػمُ ٕ٘ی تٛا٘س زض ؾپٟط ایٕبٖ  ٚزیٗ ،خابیی ثاطای اظٟابض ٘ظاط زاقات ٝثبقاسر

تبییه و بررسی رابطه عقل و دیه از دیدگاه کییرکگور 616

« لّٕط ٚایٕبٖ ،والؾی ثطای وٛز٘بٖ ؾپٟط ػمُ ،یب آؾبیكٍبٞی ثطای وٙس شٙٞبٖ ٘یؿت ،ایٕبٖ
ذٛز ؾپٟطی ث ٝتٕبْ اؾت ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛوح فٕٟی اظ ٔؿیحیت ضا ٔیتٛاٖ زض خاب اظ تالقای واٝ
ثطای تجسیُ آٖ ث ٝیه آٔٛظ ٚ ٜإ٘تمبَ آٖ ث ٝؾپٟط ػمُ نٛضت ٔیٌیطز ثبظ قٙبذت»ر
داليل عقلگشيضی

زض ثحث ػمُ ٌطیعی ٘ ٚبٕٔىٗ ثٛزٖ تفؿیط  ٚتجییٗ زیٗ ثطاؾبؼ ػمُ ،ث٘ ٝظط ٔیضؾاس
وی یطوٍٛض ث ٝز ٚزِیُ ػٕس ،ٜتٛخ ٝزاقت ٚ ٝؾرٙبٖ ٔرتّف  ٚپطاوٙاسٜی ٚی ،زض ثابة ػماُ
ٌطیعی زیٗ ،پیطإٔٞ ٖٛیٗ ز ٚزِیُ إضائ ٝقس ٜا٘س؛
ابشاَیم ي ربح فشصوذ خًد

ٚی ٕ٘ٝ٘ٛی وبُٔ ایٕبٖ ضا اثطاٞیٓ ٔیزا٘س ٔ ٚیٌٛیس= اثطاٞیٓ زض أٛض زیٙی ذٛز ،فمٍ ثٝ
أٔط ذسای ذٛیف ٌٛـ فطا زاز ٚ ٜزض ایٗ ضا ،ٜتٕابْ تٕابیالت  ٚحاطف  ٚحاسیثٞابی ػماُ
حؿبثٍط ضا ظیط پب ٌصاقت ٝاؾتر ظیطا اثطاٞیٓ ثطای اثجبت ایٕبٖ ذٛزٔ ،یذٛاؾت زؾات ثا ٝوابض
غیطاذاللی ثع٘س  ٚفطظ٘س ذٛز ضا ث ٝلتُ ثطؾب٘س  ٚایٗ اظ ٔٙظط ػمُ حؿبثٍط ،لبثُ لج ٚ َٛلبثاُ
٘ ًٓٞیؿت ،أّب ثطای قرم ٔمٔٙی و ٝتؿّیٓ ٔحى ذسا٘ٚس اؾت لبثُ ًٞآ اؾاتر «ثاٝ
ٚاؾُ ٝایٕبٖ ثٛز و ٝاثطاٞیٓ اظ ؾطظٔیٗ پسضاٖ ذٛیف ذطٚج وطز ٔ ٚؿابفطی غطیات زض أضو
ٔٛػٛز قسر ا ٚچیعی ضا ث ٝخب ٌصاقت  ٚچیعی ضا ثب ذٛز ثطز؛ ا ٚف٘ ٟٓبؾٛتی ذٛیف ضا ثاط خاب
ٌصاقت  ٚایٕبٖ ضا ثب ذٛز ثطز ٌ ٚط٘ ٝآٚاضٕ٘ ٜیقس  ٚؾفط ضا ٘بثرطزا٘ٔ ٝیكٕطزر» (وییطوٍاٛض،
 ،46<3ل)75
ث٘ ٝظط وی یطوٍٛض= ثیبٖ اذاللی ػُٕ اثطاٞیٓ ایٗ اؾت ؤ ٝیذٛاؾت اؾحبق ضا ث ٝلتُ
ثطؾب٘س ،ثیبٖ زیٙی آٖ ایٗ اؾت ؤ ٝیذٛاؾات اؾاحبق ضا لطثاب٘ی وٙاس» (ا٘سضؾا،46;8 ،ٖٛ
ل)44:ر ثٙبثطایٗ ؾطٌصقت اثطاٞیٓ ٘كبٍ٘ط تؼّیك ػمُ  ٚأط اذاللی اؾتر ِصا ٚی ػال ٜٚثاط
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ایٗو ٝاثجبت زیٗ ،تٛؾٍ ػمُ ضا ٘بٕٔىٗ ٔیزا٘س ،تجییٗ زیاٗ  ٚتفؿایط ٌاعاضٜٞابی زیٙای ضا
غیطلبثُ لج َٛثطای ػمُ ٔیزا٘سر «چٍٍ٘ٛی ٚضٚز اثطاٞیٓ ث ٝآٖٕٞ ،بٖ لسض تجییٗ ٘بپصیط اؾت
و ٝچٍٔ ٝ٘ٛب٘س٘ف زضآٖ» (وییطوٍٛض ،46<3،ل)<7
عقل واپزيش بًدن ايمان ديىی

ٕٞبٖ َٛض و ٝزض الثالی ٔجبحث ٚی ،زضثبض ٜأ٘فؿی ثٛزٖ ایٕبٖ ،ایٗ زِیُ ضا شواط واطزٜ
اؾت ،زض ایٗ ٔجحث ٘یع ،یىی اظ ٔؿتٕؿهٞبی وییطوٍٛض زض اثجبت ػمُؾتیعی ٔمِٛاٞٝابی
زیٙی زض ٔطحّ ٝتجییٗ آٖ ٌعاضٜٞبؾتر ٚی ث ٝآٔٛظٜی تدؿس  ٚایٗ وا ٝذاسا ٘ ٚبٔتٙابٞی ،ثاٝ
لّٕطٔ ٚتٙبٞی ٌبْ ٌصاقت ٝاؾت تٕؿه ٔیوٙس ٔ ٚیٌٛیس= ثطای تفؿیط  ٚتجییٗ ایٗ ا٘سیك ٝوٝ
چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ اؾت ٔؿیح ٓٞ ،ذسا  ٓٞ ٚثكط ثبقس٘ ،بٔؼم َٛثٛز ٚ ٜلبثُ زضن ٘یؿتر «فطو
وٙیس و ٝا٘ؿب٘ی ٔیذٛاٞس ایٕبٖ زاقت ٝثبقس ،وٕسی آغبظ ٔایقاٛز ،أ ٚایذٛاٞاس ثا ٝوٕاه
تحمیمبت آفبلی ٘ ٚتبیح فطایٙس تمطیت  ٚترٕیٗ  ٚپػٞٚفٞبی ٔتىی ثط اؾٙبز ٔ ٚساضن ،وؿت
ایٕبٖ وٙسر چٔ ٝیقٛز؟ ث ٝوٕه افعایف اؾٙبز ٔ ٚساضن ،أط ٘بٔؼم َٛث ٝچیع زیٍاطی تجاسیُ
ٔیقٛز» (وی یطوٍٛض،46:7،ل<):ر ثٙبثطایٗ ث٘ ٝظط ٚی ،چا ٖٛتٙابلى زض ثُاٗ ٔؿایحیت
ٔٛخٛز اؾتِ ،صا ػمُ ٕ٘یتٛا٘س أٛض زیٙی ٔؿایحیت ضا تجیایٗ  ٚتٛخیا ٝػمال٘ای ٕ٘بیاسر ٚی
ٔی ٌٛیس= ٔیبٖ ٔؿیحیت  ٚحىٕت ٔ ٚؼطفتٙٔ ،بؾت ٕٞ ٚبٍٙٞی ٚخٛز ٘ساضزر چٍٔ ٝ٘ٛیتاٛاٖ
ؾبظٌبض ٕٞ ٚب ًٙٞثب حى ٕت ٔ ٚؼطفت ثبقس زیٙی وٞ ٝط چ ٝثیكتط زض آٖ غ َٝٛثرٛضی ٞ ٚط
چٙس ػٕیكتط ث ٝاػٕبق آٖ ثٍٙطی ،خع ض٘ح ٔ ٚهیجت  ٚذٔ ٚ ٖٛطي  ٚثسثرتی  ٚؾایٝضٚظی ٚ
ؾم ٚ ٌٛاٟ٘ساْ  ٚقىٙد ٝزض حبَ  ٚآیٙسٕ٘ ٜیثیٙی؟» (ٔؿتؼبٖ ،6;9 ،ل)76
ٚی ٔمٔٙبٖ ضا ث ٝتٛلف زض ایٕبٖ زػٛت وطز ٚ ٜاظ ؾٙدف  ٚتفؿیط أاٛض پبضازٚوؿایىبَ
زیٙی تٛؾٍ ػمُ ،ثط حصض ٔیزاضزر «او ٖٛٙاٌط ٞط یه اظ٘ ٓٞؿال٘ٓ وٕ٘ ٝیذٛاٞاس زض ایٕابٖ
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ٔتٛلف ثٕب٘س ،ث ٝضاؾتی ٚحكت  ٚظ٘سٌی ضا زضن وطز ٚ ٜؾرٗ "زاة" ضا فٕٟیاس ٜثبقاس واٝ
ٔی ٌفت= ؾطثبظی و ٝیى ٚ ٝتٟٙب ،ثب تفٍٙی پط ،زضقجی َٛفب٘ی ،وٙبض ا٘جبض ثابضٚت ثاٍٟ٘ ٝجاب٘ی
ایؿتبز ٜثبقس ،ا٘سیكٞٝبی غطیجی ث ٝؾطـ ٔیظ٘س» (وییطوٍٛض ،46<3 ،ل)::ر ثٙبثطایٗ َجك
ؾرٙبٖ وی یطوٍٛض٘ ،جبیس زض تجییٗ أٛض زیٙی ،ث ٝػمُ ضخٛع وطز ظیطا ػمُ ثب ٌعاضٜٞبی زیٙی،
زض تًبز اؾتِ ،صا ٞطٌ ٝ٘ٛوٛقف  ٚتالـ ثطای تجییٗ زیاٗ ،تٛؾاٍ ػماُ ،ثا ٝأحابء زیاٗ
ٔیا٘دبٔسر
وقش عقل دس اثبات ديه

زض ایٗ ٔطحّ ،ٝؾماَ ایٗ اؾت و ٝػمُ ثكطی ،چ٘ ٝمكی زض إثجبت وطزٖ زیاٗ  ٚایٕابٖ
زاضز؟ یؼٙی آیب زیٗ ضا ٔی تٛاٖ ثب ػمُ إثجبت وطز یب زیٗ لبثُ پصیطـ  ٚإثجبت ثب ػماُ ثكاطی
٘یؿت  ٚزیٙساضاٖ ٔ ٚمٔٙبٖ ٕ٘یتٛا٘ٙس زیٗ ذٛز ضا ثب ػمُ إثجبت وٙٙسر
وی یطوٍٛض ٔؼتمس اؾت= اظ ضا ٜاؾتسالَ ٕ٘یتٛاٖ زیٙساض قسر ٚی زالیُ ػمّی ٘ ٚظطیٚ ،
زالیُ تبضیری ضا زض إثجبت حمب٘یت زیٗ٘ ،بوبضآٔس ٔیزا٘سر ٕٞوٙیٗ زالیُ زیٍطی ثط ٔربِفت ٚ
تًبز ػمُ ثب أٛض زیٙی زض ٍٙٞبْ إثجبت زیٗ ،شوط وطز ٚ ٜػمُ  ٚزیاٗ ضا زٔ ٚمِٛاٝی وابٔالً
خساٌب٘ٔ ٚ ٝتًبز ٔی زا٘س و ٝإثجبت ٞطوساْ ث٘ ٝفی زیٍطی ٔٙدط ٔیقٛزر ثٙبثطایٗ وییطوٍاٛض
زض ایٗ ٔطحّ٘ ٝیع ،حىٓ ث ٝػمُ ؾتیعی زیٗ ٔیٕ٘بیسر ثطای إثجبت ػمُ ؾتیعی ٚی ،ثا ٝچٙاس
زِیُ ٔیتٛاٖ تٕؿه وطز؛
4ا اضاز ،ٜتهٕیٓ  ٚخٟف ایٕب٘ی٘ ،مف اؾبؾی زض تفىطات وییطوٍاٛض زاضز  ٚثاطاٞیٗ ٚ
قٛاٞس آفبلی ٘بوبضآٔس ٔی ثبقٙس ،ظیطا ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی فىطی ٚی ،ایٕبٖ ٘ٛػی ضٚیىطز أ٘فؿای
اؾت و ٝتٟٙب زض ذأل ٔؼطفتی أىبٖ ٔییبثس (پٛؾتیٙی ،46<3 ،ل):9ر ٚی پاصیطـ ػمال٘ای
زیٗ ضا ثب ػسْ اضازٜی قرهیٔ ،ؿبٚی ٔیزا٘س  ٚاظ َطفی لبئُ اؾت و ٝایٕبٖ ،ؾیط زض٘ٚای ٚ
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أ٘فؿی اؾت و ٝثطذبؾت ٝاظ اضاز ٚ ٜتهٕیٓ اؾتر ثٙبثطایٗ ٔجٙبی فىطی وییطوٍٛض تهاطیح زض
ػمُؾتیعی ٚی زاضز و ٝزیٗ ضا ٕ٘یقٛز ثب ػمُ ثكطی اثجبت وطز  ٚتٟٙب ٔیثبیؿت تهٕیٓ ثٝ
پصیطفتٗ زیٗ ثٍیطیٓ  ٚث ٝؾٕت آٖ خٟف وٙیٓر
5ا وییطوٍٛض ٔؼتمس اؾت= ذسا٘ٚس ثب زِیُ لبثُ إثجبت ٘یؿت ظیطا آغبظ ذسا ضا ٕ٘ایتاٛا٘یٓ
زض َجیؼت ثیبثیٓ  ٚثب آٟ٘ب ذسا ضا إثجبت ٕ٘ابییٓ ((Climacus،1992. P. 39ر ایاٗ ػمیاس٘ ٜیاع
ضیك ٝزض تفىطات ٚی زاضز ؤ ٝیبٖ ٞؿتی  ٚاؾتسالَ تٕبیع لبئُ اؾت  ٚتٟٙاب ضاٛٔ ٜاخٟا ٝثاب
ٞؿت ثٛزٖ ضاٛٔ ،اخٚ ٟٝخٛزی  ٚتٗ ث ٝتٗ ٔیزا٘س ،ثٙبثطایٗ ،تفىط  ٚتؼمُّ زض ایٗخاب وابضایی
٘ساض٘س ِ ٚصا ػمُ ضا ثبیس زض إثجبت ذسا  ٚزیٗ ،وٙبض ثٍصاضیٓ (وییطوٍٛض ،46:7،ل);3
6ا ثب اؾتفبز ٜاظ تٙمیح ٔٙبٌ زض فحٛای ؾرٗ وی یطوٍٛض ،ػمُ ؾاتیعی ٚی ،ثا ٝضاحتای
لبثُ اؾتٙجبٌ اؾتر ٔثال ٚی ٔؼتمس اؾت= ث ٝزِیاُ تٙابلىٞابی ٔٛخاٛز زض زیاٗ ٔؿایحیت،
ٕ٘یتٛا٘یٓ ثب ا ٚضاثُٝی ػمال٘ی ثطلطاض وٙیٓ  ٚتٟٙب ضاٛٔ ،ٜاخٚ ٟٝخٛزی ثب آٖ اؾتر ایٗ ؾرٗ
ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت یه اؾتسالَ ُٔٙمی ُٔط وطزر
نغطی= زض زیٗ (ٔؿیحیت) تٙبلى ٚخٛز زاضزر
وجطی= ٞط چیعی و ٝزض آٖ تٙبلى ٚخٛز زاضز ،اضتجبٌ ػمال٘ی ثب آٖ ٕٔىٗ ٘یؿتر
٘تید =ٝپؽ ثب زیٗٔ( ،ؿیحیت) ٕ٘یتٛاٖ اضتجبٌ ػمال٘ی ثطلطاض وطزر
زِیُ ػمُ ؾتیعی ا٘سیكٞٝبی زیٙی ٚی ،ایٗ اؾت و ٝاٌط ا ٚػمٌُطیع ثاٛز ٔایثبیؿات
ثتٛا٘س ثب زیٗ ٔ ٚؿیحیت ،اضتجبٌ ػمال٘ی ثطلطاض وٙسٕٞ ،ب٘ٙس افطاز ثؿیبضی زیٍط اظ ٔتفىطیٗ یاب
ٔٙٔٛیٗ ٔؿیحیت و ٝػمُ ضا ترُئٔ ٝیوٙٙس ِٚی ٘ ٝزض اثجبت زیٗ یب ایدبز اضتجبٌ ثب زیٗ ،ظیطا
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اٌط ٕ٘یثبیؿت تٛؾٍ ػمُ ،ث ٝحمب٘یت زیٗ  ٚحمب٘یت اضتجبٌ ثب زیٗ حىٓ وٙیٓ ،زض ایٗ نٛضت
زض ٔؿئّ ٝضاثُ ٝػمُ  ٚزیٗ لبئُ ث ٝػمُ ؾتیعی ٌعاضٜٞبی زیٙی ذٛاٞیٓ ثٛزر
7ا زض ٔجبحث ٔطث ٌٛث ٝایٕبٖ ٘ ٚبؾبظٌبضی آٖ ثب ػماُ ،شواط واطزیٓ واَ ٝجاك ثطٞابٖ
تؼٛیك ،اٌط وؿی زیٗ ذٛز ضا ثط أٛض ػمّی ٘ ٚظطی یب تبضیری ٔتطتت وٙس ،ایٗ ثبػث ٔیقٛز
وٚ ٝی ،ایٕبٖ ذٛز ضا ث ٝتؼٛیك  ٚتبذیط ثیٙساظز  ٚحتی زض ٔٛاضزی ٘تٛا٘س ایٕبٖ ثیابٚضز (ٕٞابٖ،
):3
ثب زلت ثیكتط زض ایٗ ثطٞبٖ ٔیتٛاٖ فٕٟیس= آٖ چ ٝثطای وییطوٍاٛض إٞیات زاضز ،ایاٗ
اؾت و ٝزیٙساض قٛیٓ ِٚی چ ٖٛآٔٛظٞ ٜبی ػمّی ثب ػمُ لبثُ اثجبت ٘یؿتٙس ،ایٕبٖ  ٚزیٙاساضی
قرم ضا ث ٝتؼٛیك ٔیا٘ساظزر «ٚلتی ٔٗ زض َجیؼت ٔسالٔ ٝیو ٓٙتب ذاسا ضا وكاف وا ،ٓٙزض
ٚالغ ،لسضت ُّٔم ٚ ٝحىٕت ا ٚضا زض ٔییبثٓ أب ثؿی چیعٞبی زیٍط ٔ ٓٞییبثٓ وا ٝآقافتٝاْ
ٔیوٙٙس» (ٕٞبٖ ،ل ):9
اظ ثطٞبٖ ترٕیٗ  ٚتمطیت ٘یع چٙیٗ ثطزاقت ٔیقٛز و ٝػمُ زض إثجبت زیٗ٘ ،بوبضأس ثٛزٜ
 ٚچیعی ثیكتط اظ احتٕبَ ٌٕ ٚبٖ زضثبضٜی زیٗ ٕ٘یتٛا٘س ثٔ ٝب اضظا٘ی وٙسر
ٕٞوٙیٗ ؾرٙبٖ وییطوٍٛض زضثبضٜی قٛضٔٙسی ،ثَٛ ٝض نطیح ،ثیبٌٖط ػمُؾتیعی ٚی
زض ضاثُ ٝثب ٔؿئّ ٝػمُ  ٚزیٗ اؾتر ٕٞوٙیٗ اٌط ثتٛاٖ زض زِیُ چٟابضْ ذسقا ٝواطزٞ ،طٌاع
ٕ٘ی تٛاٖ زض ایٗ زِیُ ذسقٚ ٝاضز وطز ،ظیطا ٚی ٔؼتمس اؾت و ٝقٛضٔٙسی ثب یمیٗ ٚالؼی آفبلی
ٔربِف ٔ ٚتًبز اؾتر اظ َطفی قٛضٔٙسی ،ضوٗ انّی زیٗ  ٚایٕبٖ ث ٝقٕبض ٔیآیاس (ٕٞابٖ،
ل):3ر ِصا ٔؼ تمس اؾت وٞ ٝط خب زیٗ ٞؿت یاب زیاٗ ثبیاس ثبقاس ،تٟٙاب  ٚتٟٙاب ٔایثبیؿات
قٛضٔٙسی ثبقس ٘ ٝػمُ  ٚتؼمُ آفبلی و ٝثطای ٔب یمیٗ ث ٝثبض ثیبٚضز ،ظیطا یمیٗ آفبلی  ٚػمّی،
زض إثجبت حمب٘یت زیٗٞ ،یچ زذّی ٘ساضز  ٚتٟٙب ٔالن ،قٛضٔٙسی اؾت وٕب ایٗ وٚ ٝی ثب ایاٗ
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خّٕ ٝذٛیف ،ث ٝآٖ تهطیح ٔیوٙس و« ٝاٌط وؿی و ٝزض فطٔ ًٙٞؿیحی ٔیظیس ،ث ٝذب٘اٝی
ذسای حمیمی ضٚز  ٚتهٛض زضؾت اظ ذسا ٔ ٚؼطفت ث ٝذسا زاقت ٝثبقس  ٚزض آٖ خاب ثا ٝػجابزت
ثپطزاظز أّب ٘ ٝثب ذّٛل ٘یت؛  ٚوؿی و ٝزض ثالز ثت پطؾتی ٔایظیاس  ٚثاب قاٛضٔٙسی تٕابْ ٚ
ثیحسّ  ٚحهط ػجبزت وٙس ٞطچٙس ث ٝتٕثبَ ثت ،چكٓ زٚذت ٝثبقس ،حمیمت ثیكتط زض ودبؾت؟
یىی اظ ؾط ذّٛل ػجبزت ذسا ٔیوٙس ٞطچٙس ثت ٔیپطؾتس  ٚزیٍطی اظ ؾط ٘فبق  ٚضیب ػجبزت
ذسای حمیمی ٔیوٙس  ٚثٙبثطایٗ زض ٚالغ ،ثت ٔیپطؾتس» (ٕٞبٖ ،ل ):6
ذُط وطزٖ یىی اظ ٔٛاضزی اؾت و ٝقٛضٔٙسی ایٕبٖ ضا ظیبز ٔیوٙس ٞ ٚطچ ٝایٗ ٔیاعاٖ
ذُط ثیكتط ثبقس قٛضٔٙسی ثیكتط ذٛاٞس ثٛزر او ٖٛٙثطای اظزیبز ذُط چ ٝثبیس وطز؟ وییطوٍٛض
ٔی ٌٛیس= ثبیس ثی یمیٙی ذٛز ضا افعایف ثسٞیٓ تب ٔیاعاٖ ذُاط ثیكاتط قاٛز ،آٌٖاب ٜایٕابٖ ٚ
قٛضٔٙسی ٔب ظیبزتط ٌطززر (آزأع ،46:7 ،ل)<7
ایٗ زض حبِی اؾت و ٝث ٝخبٖ ذطیسٖ ذُط ،ثطای تهٕیٓ ٌطفتٗ زض اثجبت حمب٘یات یاه
أط ،زض نٛضتی نحیح اؾت و ٝثب ثطضؾی ػمّی زض خٛا٘ت ٔٛيٛع ،ث ٝایٗ ٘تید ٝثطؾیٓ و ٝثٝ
خبٖ ذطیسٖ ذُط زض ایٗ ٔٛيٛع ،اضظـ ػمال٘ی زاضز ٝ٘ ،ایاٗ وا ٝذُاط واطزٖ  ٚایٕابٖ ضا،
ٔتًبز ٕٞسیٍط ثرٛا٘یٓ  ٚثٍٛییٓ= «ایٕبٖ ٔحتبج ثطٞبٖ ٘یؿت ،آضی ایٕبٖ ثبیس ثطٞبٖ ضا ذهٓ
ذٛز ثسا٘س» (اوجطی ،46;9 ،ل)74ر
وقش عقل دس دفاع اص ديه

زض ایٗ ٔطحّ ،ٝپطؾف اظ ایٗ اؾت و ٝآیب زیٗ لبثُ زفبع ػمال٘ی ٞؿات  ٚآیاب زیٙاساضاٖ
ٔیتٛا٘ٙس اظ زیٗ ذٛز ثٚ ٝؾیّٝی ػمُ  ٚتؼبِیٓ ػمال٘ی ٘ ٚظطی زفبع وٙٙس یب ذیاط؟ (نابزلی،
 ،46;5ل)65ر ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثحث زفبع ػمال٘ی اظ زیٗٔ ،تطتت ثط ثحث إثجابت ػمال٘ای
زیٗ اؾت یؼٙی اٌط وؿی لبئُ قس و ٝزیٗ لبثُ اثجبت ٘یؿت ،زض ایٗ ٔجحث ٘یع زیٗ ضا لبثاُ
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لبثُ زفبع ػمال٘ی ٕ٘ی زا٘سر أب اٌط اظ خٟت ػمّی اثجبت پصیط زا٘ؿت ،زض ایٗ خب ٘یع ٔیتٛا٘س اظ
زیٗ زفبع ػمال٘ی ٕ٘بیس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،وییطوٍٛض زض ٔطحّٝی زفبع اظ زیٗ ٘یع ،ػمُؾتیع ثٝ
قٕبض ٔیضٚز  ٚازِٝای و ٝزض ٔطحّٝی إثجبت زیٗ ثطای ػمُ ؾتیعی وی یطوٍٛض شوط قاس ،زض
ایٗ ٔطحّ٘ ٝیع لبثُ تُجیك ٞؿتٙسر ث ٝػال ٜٚایٗ وٚ ٝی ث ٝلبثُ زفبع ٘جٛزٖ ٔؿیحیت ،تهطیح
وطزٌ ٚ ٜفت ٝاؾت= «ایٗخبؾت و ٝوبفطی  ٚزیٙساضیٔ ،فبٞیٕی ٔؿبٚی زاض٘سر ایٗخبؾات واٝ
ٔسافغ ٔؿیحیت ،ذٛز یٟٛزای زیٍطی اؾتر ثیتطزیس زفبع اظ زیٗ ث ٝایٗ نٛضت ٔفتًح ،ؾّت
اػتجبض تبْ  ٚتٕبْ اظ آٖ اؾتر تٟٙب زفبػی و ٝزض ذٛض قأٖ ٔؿایحیت اؾات زفابػی اؾات واٝ
حٛاضی ٖٛػٟسٜزاض آٖ قس ٜثٛز٘س؛ ؾؼی آٖٞب ثط ایٗ ثٛز و٘ ٝكبٖ زٙٞس ،وٛقف ػمُ ثٛاِفًَٛ
ا٘ؿب٘ی زض ثیبٖ حممیت  ٚحمب٘یت ٔؿیحیت تب چ ٝا٘ساظ ٜثیپبی ٚ ٝثیاػتجابض اؾات» (ٔؿاتؼبٖ،
):6 ،46;9
وتیجٍ گیشی

وییطوٍٛض ثب پبیٝضیعی ٔجب٘ی اٌعیؿتب٘ؽ ،تفىطات ضا ث ٝؾٛی ٚخٛز ذبل ا٘ؿب٘یٞ ،ؿت
ثٛزٖ ٛ ٔ ٚاخٚ ٟٝخٛزی ثب أٛض ،ؾٛق زاز ٜاؾتر ٕٞوٙیٗ زض آثبض ٔتؼسز ذٛیف زضثبض ٜزیٗ ،اظ
ایٗ ٔٙظط ثحث ٔیوٙس و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ زیٙساض قس  ٚثب ذسا ضاثُٝی ٚخٛزی ثطلطاض وطزر
ٚی زیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ٘ظبْ ٕ٘ی پصیطز ثّى ٝزیٗ ضا ضاثُٝای تٗ ث ٝتٗ ثب ذسا ٔیزا٘اس
و ٝثب ػمُ  ٚتحمیمبت آفبلی ث ٝزؾت ٕ٘ی آیس ثّى ٝثب ؾیط ا٘فؿی  ٚزض٘ٚی حبنُ ٔیٌطززر ثٝ
٘ظط وی یطوٍٛض قٛضٔٙسیٔ ،مبض٘ت ثب زضز  ٚض٘ح ،ذُط  ٚزقٛاضی اؾبؼ زیٗ  ٚایٕابٖ ٞؿاتٙس
ِصا زیٗ ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثب ػمُ  ٚاؾتسالَ ػمّی اثجبت وطز یب تجییٗ ػمال٘ی ٕ٘اٛز یاب ایاٗوا ٝاظ
ٌعاضٜٞبی آٖ زفبع  ٚتٛخی ٝػمّی اضائ ٝزازر
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زذبِت ػمُ  ٚتؼمُ زض زیٗ ،ثب قٛضٔٙسی و ٝاؾبؼ ٌٞٛ ٚط زیٗ اؾات ٔربِفات زاضز ٚ
ٔٙدط ث ٝظٚاَ ایٕبٖ ٔی ٌطززر افع ٖٚثط ایٗ ،تىیٕٛ٘ ٝزٖ ثط أٛض آفبلی زض ٔٛضز نحت  ٚؾمٓ
زیٗ ،ثبػث ٔی قٛز و ٝایٕبٖ افطاز ث ٝتؼٛیك ثیفتس ،ث ٝػال ٜٚایٗو ٝتحمیك آفبلی چیعی ثیف
اظ ظٗ  ٚترٕیٗ زض ٔٛضز زیٗ ٕ٘یتٛا٘س اضائ ٝثسٞسر
ٚی قٟؿٛاض ایٕبٖ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚوبٔاُ زیٙاساضی ضا حًاطت اثاطاٞیٓ ٔایزا٘اس َ ٚجاك ایاٗ
ٔؿتٕؿه چٙیٗ ٔیٌٛیس و ٝأٛض زیٙی ثب ػمُ ا٘ؿبٖ زض ؾتیع ثٛزٕٞ ،ٜبٌٖ ٝ٘ٛو ٝشثح اؾحبق
تٛؾٍ حًطت اثطاٞیٓ أطی يس ثكاطی ،غیطاذاللای ٘ ٚابٔؼم َٛاؾات ِٚای اظ ٘ظاط زیاٗ ٚ
زیٙساضاٖ ،ػُٕ حًطت اثطاٞیٓ ،ثؿیبض پؿٙسیس٘ ٚ ٜیى ٛثٛز ٜاؾتر
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مىابع
مىابع فاسسی
4ر
5ر
6ر
7ر
8ر
9ر
:ر
;ر
<ر
43ر
44ر
45ر
46ر
47ر
48ر
49ر

پتطؾٔ ،ٖٛبیىُ ،ػمُ  ٚاػتمبز زیٙی ،تطخٕ ٝاحٕس ٘طالی  ٚاثطاٞیٓ ؾُّب٘ی ،چبح قكٓ ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات َاط ٘ا،ٛ
;;46ر
خؼفطیٔ ،حٕس ،ػمُ  ٚزیٗ اظ ٔٙظط ضٚقٙفىطاٖ ،چبح ا ،َٚلٓ ،ا٘تكبضات نٟجبی یمیٗ46;9 ،ر
ٚاَ ،غاٖ ٚ -ض٘ ،ٛضٚغ ،ٜپسیساضقٙبؾی  ٚفّؿفٞٝبی ٞؿت ثٛزٖ ،تطخٕ ٝیحیی ٟٔسٚی ،چبح ز ،ْٚتٟطاٖ ،ذاٛاضظٔی،
46;:ر
وبپّؿت ،ٖٛفطزضیه ،تبضید فّؿف ،ٝتطخٕ ٝزاضیٛـ آقٛضی ،چبح چٟبضْ ،تٟطاٖ ،إ٘تكبضات ػّٕی  ٚفطٍٙٞی46;: ،ر
ٔؿتؼبٖٟٔ ،تبة ،وییطوٍٛض ٔتفىط ػبضف پیك ،ٝچبح ا ،َٚانفٟبٖ٘ ،كط پطؾف46;9 ،رر
ٞبثٗٚ ،یّیبْ ،پیبْ آٚضاٖ ػهط ٔب ،تطخٕ ٝػجساِؼّی زؾتغیت ،چبح ز ،ْٚتٟطأٖ ،طوع ٘كط ؾپٟط467; ،ر
پٛؾتیٙی ،ذّیُ ،وییطوٍٛض  ٚایٕبٖ ٌطٚی ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،زا٘كٍب ٜأبْ نبزق46<3 ،1ر
اوجطی ،ضيب ،ایٕبٌٖطٚی ،چبح ز ،ْٚلٓ ،پػٞٚكٍب ٜفط ٚ ًٙٞا٘سیك46;9 ،ٝر
فطٚغیٔ ،حٕسػّی ،ؾیط حىٕت زض اضٚپب ،چبح ز ،ْٚتٟطاٖ ،ا٘تكبضات ظٚاض46;: ،ر
پٛضٔحٕسی٘ ،ؼیٕ ،ٝایٕبٖ  ٚاذالق ،چبح ا ،َٚلٓ ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜازیبٖ ٔ ٚصاٞت46<3 ،ر
وییطوٍٛض ،ؾٛضٖ ،تطؼ ِٚطظ ،تطخٕ ٝػجساِىطیٓ ضقیسیبٖ ،چبح ٘ ،ٟٓتٟطاٖ٘ ،كط ٘ی46<3 ،ر
خیٙیؽ اِٗ ،زایب ،ؾ ٝآؾتب٘٘ ٝكیٗ ،تطخٕ ٝضيب ضيبیی ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ٘ ،كط ٘ی46;< ،ر
فطیتٟٛف ،ثطا٘ت ،وییطوٍٛض ظ٘سٌی  ٚآثبض ،چبح ز ،ْٚانفٟبٖ٘ ،كط پطؾف1382 ،ر
آ٘سضؾٗ ،ؾٛظاٖ ِی ،فّؿف ٝوییطوٍٛضٔ ،تطخٓ ،ذكبیبض زیٕٟی ،چبح ز،ْٚتٟطاَٖ ،ط ٘46;8 ،ٛر
 ،نبزلیٞ،بزی ،زضآٔسی ثط والْ خسیس ،چبح ا ،َٚلٓ ،وتبة َ٘ ٚ ٝكط ٔؼبضف46;5 ،ر
ٚاَ ،غاٖ ،ا٘سیكٞ ٝؿتی ،تطخٕ ٝثبلط پطٞبْ ،چبح ز ،ْٚتٟطاٖ ،ا٘تكبضات وتبثربَٟ٘ٛ ٝضی468: ،ر

مقاالت :
4:ر ٔطی ٞی ٛآزأع ،ضاثطت ،ازِ ٝوییطوٍٛض ثط يس اؾتسالَ آفبلی زض زیٗ ،تطخٕٔ ٝهاُفی ّٔىیابٖ٘ ،كاطی ٝفّؿافٚ ٝ
والْ ،فهّٙبٔ٘ ٝمس ٘ ٚظط ،تبثؿتبٖ  ٚپبییع  ،46:7قٕبض7 ٚ 6 ٜر
;4ر وییطوٍٛض ،ؾٛضٖ ،أ٘فؿی ثٛزٖ حمیمت ،تطخٕٔ ٝهُفی ّٔىیبٖ٘ ،كطی ٝفّؿف ٚ ٝوالْ٘ ،مس ٘ ٚظط ،تبثؿتبٖ  ٚپابییع
 ،46:7قٕبض7 ٚ 6 ٜ
<4ر ٍِٟٙبٚظٖٔ ،حٕس ،ایٕبٌٖطایی ،تطخٕ ٝؾیس ٔحٕٛز ٔٛؾٛیٔ ،دّ٘ ٝمس ٘ ٚظط ،پبئیع ،46:7قٕبض7 ٚ 6 ٜر
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