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 هقذهِ

ؾق يمٙیه همابی  ؾییؿگاه جمىیث شايب ٠ماليیث ؾق اؼالق، ٘بك یک وًث جاقیؽی 
ؾايیؿ و يمیً  هىوىم به ظىى و لبط ٌك٠ی اوث، که اؼاللیات قا به بیاو ؾیى وابىحه هی

های هىویىم بیه  های اؼیك ؾییؿگاه ٌماقؾ. البحه ؾق وؿه ٠م  قا ؾق جٍؽیُ آو ياچیم هی
هن به ٠ًىاو هًاؾیاو کٍف هًٍؤ  =گكایی یا اشحماٞ >گكایی ، ٠ا٘فه;گكایی اؼالق اظىان

ايؿ، که هك کؿام ؾق ظىله هىقؾ اؾ٠ای ؼیىؾ بیه جعؿییؿ هىٔیٟ ٠می   الق هٙكض ٌؿهاؼ
های هیايه و يیم  کالهی وؿه -های فلىفی ايؿ. اها بك هؿاق ايؿیٍه هىحم  اؼاللی پكؾاؼحه

٘بك هًؿقشات جاقیػ ايؿیٍه اوالهی، قلیب اِلی اوحمال  اؼالق و ٠ماليییث ظىیى 
که ٔمى باوق بیه وابىیحگی اؼاللییات بیه فیكاهیى و لبط ؾق وًگكی اوحمكاق یافحه اوث 

 کًؿ. های اؼاللی ه١كفی هی الهی، هحى ؾیى قا به ٠ًىاو هًٍؤ اقلي

ی١ًی لکكیای قالی  -ؾق هیاو هحفیكاو شهاو اوالم، هًاٜكه ه١كوف ؾو ظیین قالی
هیای ههین ؾق ویًصً ا٠حبیاق ٠ماليییث ؾق جیاقیػ  یییی ال آوقؾگاه -و ابىظاجن قالی

اعالم  البحه قوایث اییى هًیاٜكه ؾق کحیاب  (9: 0955کكهايی، )هی اوث.ايؿیٍه اوال
ابىظاجن قالی و ٘بك گماقي یک ٘كف وی ذبث ٌؿه اوث. اهیا ؾق ظیؿ همییى  الىبىة

جىاو به ٘كض هىؤله پكؾاؼث و ؾق اؾاهه بك اوان وایك آذاق ؾو هحفیك بیه  گماقي هن هی
کٍف هىأٟ آياو ؾق فٕای لب  و ب١ؿ ال هًاٜكه هفکىق اهیؿ ؾاٌث. اؼحالف ؾییؿگاه 

از به وظیی و يبیىت اویث، ٠یالوه بیك ؾو ظیین، که هعىق آو کفایث ٠م  و وكل اظحی
 -ِبغه کالهی ؼىؾ ال ظید هىؤله اؼاللی هن هىقؾ جىشه اوث. ؾق ایى يماٞ ا٠حماؾی

که با ؾو هىٟٔ هحفاوت ؾق باب کاقکكؾ ٠می  و کفاییث ییا ٠یؿم  اؼاللی، ٠الوه بك ایى

                                              
1. moral sense theory. 

2. emotivism. 

3. communitarianism. 
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ؾق D کفاییث ٠می  ال ٌیكی١ثEٌىین، با هىؤله  کفایث آو بكای و١اؾت بٍك آًٌا هی
ها يیم به ٠ًىاو یک هىیؤله  های اؼاللی و الماهات هبحًی بك ایى اقلي اقلي جٍؽیُ

 هىقؾ هًالٍه هیاو ؾو هحفیك، هىاشه هىحین.

ؾق شهث بكقوی ایى هًالٍه پایؿاق که ال گفٌحه جیا اهیكول و بیا همابلیه ؾو هىٔیٟ 
Eظىى و لبط ٠ملی D وEظىى و لبط ٌك٠ی D هٙكض بىؾه اوث، ایى هماله با ٘یكض ؾو

ٌیىؾ: يؽىیث( پكؾاؼیث  ی پكبیاق جعمییك هحمیایم هی ً شؿیؿ يىبث به پیٍیًهپكو
هحمایم به هىٔىٞ ؾو ظیین قالی اوث، که جا کًىو اؼحالف ؾیؿگاه آيیاو بیا جؤکییؿ بیك 
يمً اؼاللی ٠م  بكقوی يٍؿه اوث. ؾوم( جفییک ؾو واظث اقلي و المام ؾق جمكیك 

جٙبیك آو بك هىأیٟ ؾو ظییین قالی  قابٙه ؾیى و اؼالق، که ایى هىؤله يیم هٍؽّا با
 جا کًىو هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو لكاق يگكفحه اوث.

 ی خَدبٌیبداخالق -صکشیبی ساصی ٍ ػقل صیؼتی

بیه  یؾهیؿ. و یهٍؽّیا ؾق اؼیالق ؼیىؾ قا يٍیاو ه یاؾ قالییؼىؾ بً یی٠م  گكا
 و یییبايیه بیه پكویً ال چكای٘ب یيگیكؾ و بیا الگیى یيگاقايه ه اؼالق، ال هًٝكی ٘ب

گىيه کیه فیكؾ  هماوؾهؿ. بك ایى اوان او ه١حمؿ اوث  یجؽلك ايىاو پاوػ ه یچگىيگ
 ی کیه يفیه ؼیىؾ قافیكؾ کًؿ، یبه پمٌک هكاش١ه ه بكای قفٟ هٍیالت شىمی ماقیب
 یقال هییٔیكوقت اؼیالق ؾق يٝك .آوقؾ یهی یبیه ٠یالن اؼیالق قو مییي یابؿ هی ماقیب

کیه بیا  یبا ؼىؾ و ٌفمث بك يفه. کىی : ههكباو بىؾوگكؾؾ بال هیهبًا  کیهًعّكا به 
ؾغؿغه والهث شىن و يفه   ههن اوث، يؼىؾ یاو بكاِعث ؼىؾ ههكباو اوث و 

 یاؼالل هیيٝكال همیى قوی . کٍايؿ  یه ًهیؾق هك ؾو له بىؾاو قا به بكياهه بهؿاٌث و به
ؾايىیث  گكا ثییغا هیيٝك جىاو یه یال هیاجب اؼالل سیقا یبًؿ قا بك ظىب ٘بمه یقال

 نیجكویی ايییهیؼىؾگكا یقا بییك هبًییا یاؼاللیی فیجیییال قيییس، –کییه بییا هعاوییبه لییفت 
 (29: 0990)لكاهلیی، .کًؿ یه
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با هؿف اِالض اؼالق  ،یقال یزوحاوالطب الکحاب کن ظصن ال ایى قو اوث که 
و  هكؾم يىٌحه ٌیؿه اویث ٠اهه یلاب  فهن بكابا بیايی و  یيفىن و به ِىقت اوحؿلل

گاهايه ال قو ىیهم ً چیكا کیه ٘بیك  اویث.گمییؿه  یؾوق یو يملی یًییؾقوو ؾ یكؾیآ
قالی ؾق فّ  جفّیالت آجی، قالی به یک ٠م  ؼىؾبًیاؾ ؾق واظث اؼالق باوق ؾاقؾ. 

ؾوم ال کحاب الٙب الكوظايی ؾق جالي اوث جا ٔمى جمكیك يگاه افال٘یىيی بیه ٠می ، 
ؾ وی ٠می  ؾق يمیً ییک ظیاکن کاقکكؾ ٠م  قا اواوا اؼاللی ج١كیف کًؿ. بیه ا٠حمیا

کًیؿ.  ها قا به قاه ؾقوث هیؿایث هی کًؿ و آو هٙلىب، بك لىای ؾیگك ايىاو يٝاقت هی
ؾق ایى بیاو، وشه جمایم ايىاو بك غلبه او بك ٘بایٟ پىیث و يیاللی اویث کیه ؾق جىشیه 

ايؿ. به ایى جكجیب جًها همیث آؾهی بك ظیىايیات،  ِكف به آياو ظیىايات ال آؾهیاو پیً
مايا قام کكؾو يفه و ٘بٟ به ویىؾ وییٙكه ٠می  اویث و اییى کیاق شیم ال فیلىیىف ه

ٌىؾ. ؾق ظمیمث فٕییلحی قا کیه ؾق همایىیه ايىیاو بیا  وقل ِاؾق يمی باوق و ؼكؾ ٠م 
ؾهین، ؾق همایىه فیلىىف و ٠اهی هن بكلكاق اوث. به ایى  ظیىايات به آؾهی يىبث هی

هًملث ايىاو بك وایك هؽلىلات اویثF کیه ه١ًا هًملث فیلىىفاو بك ٠اهه هكؾم هماو 
اٌكف هؽلىلات به ظىیاب  ،فیلىىف به وبب جالي بكای بهكه گكفحى هٙلىب ال ٠م 

 (2 -4: 0980)قالی، آیؿ. هی

ايگییمؾ و ؾق اییى  قا به لیفت ظیا  بیك هی هاهیث هىای يفىايی آو اوث که ايىاو 
ای يفىییايی ج١یییى هییاو، ٌییؤو فیلىییىف و ظیییین افال٘ییىيی ؾق غلبییه او بییك ایییى هییى

ؾق والٟ ؾق جیكاق يىبث بكجك ايىاو ؾق لییان بیا ظیىايیات، کیه ؾق  (5)هماو: یابؿ. هی
اي ج١یى یافحه اوث، به بكجكی فالوفه يىبث به  جىايایی ايىاو ؾق غلبه بك هىای يفىايی

ٌیىین. فیلىیىف  ٠مىم هكؾم و جیكاق ایى همیث ؾق غلبه بك جمایالت يفىايی هًحم  هی
هكؾهاو اوثF چكا که ٠الوه بك ج١لین يٝكی ؾلیك، بك لىای يفىايی ؼىؾ هن  جكیى ٠ال 

هىلٗ اوث و بكجكی ايىاو به واوٙه بكؼىقؾاقی ال يفه يا٘میه قا ؾق همیام ٠می  بیه 
قالی فكؾ ٠ال  کىی اوث که ٘بایٟ ؼىؾ قا بیا جىشیه بیه  اذبات قوايؿه اوث. ؾق بیاو 
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قا ال ؾیگكاو همحال کكؾه اوث، ؾوقايؿیٍی  چه ٠ال  وًصؿ. ؾق والٟ آو ها هی ٠ىالب آو
 ؾلیك او و غاف  يٍؿو ال ٠ىالب گكیمياپفیك هك کكؾاق اوثF که بؿیى جكجیب:

E وماواق اوث که ؼكؾهًؿ هىی و ٘بٟ قا بال ؾاقؾ و وكکىبٍاو يمایؿ، آو ؾو قا هگك
کاق قا ها به ظا  ؼىؾ قها يیًؿF وپه که ایى  په ال پاییؿو و يگكیؿو ؾق پیاهؿهای آو
چه گمیاو لیفت   جك اوث پیكوی کًؿ، جا ال آو بكآوقؾ يمىؾ و بكوًصیؿ، ال آو چه قاشط

  (8 -5)هماو: Dبكؾ لیاو يبیًؿ. چه گماو بك وىؾ هی  ؾاقؾ به قيس يیفحؿ، و ال آو

ال يگاه قالی ؾق هىلٟ ٌک ؾق يىبث وىؾ و لیاو ٠م ، اِی  قا باییؿ بیك اظحییاٖ 
چكا که ؾق هك ظا  لیاو ٠ملی که ؾق جؤوییه آو هیىای  گفاٌحه و ٠م  قا ج١ٙی  کكؾ.

جك اوث. ؾق والٟ ٠م  ايىاو لهیايی واشیؿ  يفه هٍاقکث کكؾه اوث، ال وىؾ آو بیً
اقلي و هًحهی به همّىؾ اوث که به لیىق ٠م  آقاوحه باٌؿ و ٠ملیی کیه ال اییى لییؿ 

ى ال لییاو و هحمى ؼالی باٌؿ و یا ؾق جفىییك وشیه ٠ماليیی آو جكؾییؿ واقؾ ٌیىؾ، هملی
ؼىكاو ؼىاهؿ بىؾ. ظحی قالی به ایى قأی جمای  یافحیه اویث کیه ؾق ِیىقت جىیاوی 
يىبث وىؾ و لیاو ٠م  هم ًاو شايب جىلف و اظحیاٖ و جكک ٠م  اولی اوثF چیكا 

قا گكایً ٘ب١ی او پىٌیايؿه و ویهن قا ٠می  بیه   که ايىاو ال جكک ٠ملی که يیمی ال آو
ىاهؿ کكؾ. ؾق والٟ غلبیه بیك ٠یاؾت بیه جیؿقیس بیكای يّف جملی  ؾاؾه اوث، لیاو يؽ

ايىاو فىایؿ اؼاللی لاب  جىشهی ؼىاهؿ ؾاٌث و ؼىب اویث کیه ايىیاو بیا جمیكیى 
 (8)هماو: يفه، غلبه بك ٠اؾت قا ؾق ؼىؾ يهاؾیًه والؾ.

يفه ايىاو ؾق ایى جفىیك، ه١ًا که  ىیبه ا Fهعىق اوث والهث ،یقال یاؼالل يٝام
٠یىاقْ  ىییو ؾقهاو ا یكیٍگیپ یؾق پ یو ٘ب قوظاي ٌىؾ یه بیؾچاق ٠اقٔه و آو

فّی   کییو  یيٝك ال چهاق فّ  همؿهاج ِكف یؾق ٘ب قوظاي  یؾل ىیاوث. به هم
ییا همیاو يفه ) قٔهپايمؾه ٠ا اویاؼالق، پايمؾه فّ  کحاب به ب ی٠مل یالگى  هؾق اقا

    ییقا بیا جعل ویالهث يفیه و ٠ال ین آو فیی( اؼحّیاَ ؾاقيیؿ. ج١كیاؼالل  یقـا
گفیث: ویالهث  جیىاو یبه ؾوث آوقؾ. به اشما  ه جىاو یاذك ه ىیا یهمؿهاج یها فّ 
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و هحبىٞ بىؾو ٠م  و هٙیابك ٠می   ثیظاکم گاهیشا ی١ًی٠م ،  گاهیيفه ؾق ظفٛ شا
 جك بیاو ٌیؿ، که پیً البحه هم ًاو )هماو(و قفحاقها اوث. ها نیها، جّم بىؾو ؼىاوحه
 میجما یبكا یو اوث. یؾق بكابك ٠م  يٝك یال ٠م ، ٠م  ٠مل قالیهكاؾ ؾق ایى بعد 

قا   وییه هییالک کًییؿ، یبییه آو قهًمییىو ه یچییه هییى و آو ؾهییؿ یچییه ٠میی  يٍییاو ه آو
 :ٌماقؾ یبكه

 دییو اِیلط اویث ال ظ شیطچیه قا کیه افٕی ، اق اوث و آو ًی٠م  ؾوقايؿ -0
آوق و ٌیؿت و ِی١ىبث ؾاٌیحه  يفیه قيیس یهكچًؿ ؾق آغال بیكا ًؿیگم ی٠ىالب، بكه

همان قا بك٘كف ویالؾ  یبحىايؿ اهك هىـ ًکیکه ا ًؿیگم یقا بكه یمیچ یباٌؿ. اها هى
 هكچًؿ ؾق په  آو هٕكات باٌؿ.

فمیٗ  یهیى یولی کًؿ، ی( قا قِؿ هاوی٠م  هن هًافٟ و هن هٕكات )وىؾ و ل -2
 .ؾهؿ ی(، يٍاو هيفه ىبیجك )هر  ٠ وىؾ و هًافٟ قا، آو هن به ٘كل بكشىحه

و هىافمیث،   یجابٟ الًاٞ و ه یظصث و ٠فق وأط اوث، اها هى بًؿ ی٠م  پا -9
 (89اوث.)هماو: (ی)اوحؿل  هغالٙكيگیو ي بیفك یبكا اوقؾیب میي یو اگك اوحؿلل

ؼالِه ج١لین قالی ؾق اؼالق، ؾق غلبه بك هىی و ٌهىت ؼالِه ٌؿه اوث به ایى 
ايىاو که هماو فّ  همییمه و ٠اهی  جفیىق وی بیك ویایك جكجیب هىیك جكبیث ٠ماليی 

ال  (20)هماو: ٌیىؾ. ظیىايات اوث، ؾق غلبه او بك ایى ؾو ِفث يفىايی ج١كییف هی
يگاه قالی، ًٌاؼحى ٠یىب يفه با قشىٞ به ايىاو ٠ال  بیه ٠ًیىاو الگیىی ه١كفحیی و 

٠اؾت و ٠لمه قالی، ايىاو به وبب ؼىی و  گكؾؾ. چكا که ٘بك بیاو  اؼاللی جىهی  هی
چه ال هىی بكؼاوحه اوث قا ؾق ظین اهك لفیف  به هىای يفىايی و هح١لمات آو، گاه آو

ٌماقؾ. ایى چًیى قاه ًٌاؼث ٠یىب هىیؿوؾ  و الحیام بؽً و هال ن با ٘بٟ ؼىیً هی
گكؾؾ و ال پی ایى ايىؿاؾ، غلبه بك هىای يفىايی هن هًحفی ؼىاهؿ ٌؿ. ال ایى قو ؾق  هی

ايی و ؾق ه١الصیه اهیكاْ آو، قشیىٞ بیه فیكؾ ؼبیكه هىٔیى٠یث ًٌاؼث ٠یىب يفىی
 (29 -22)هماو: یابؿ. هی
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البحه قالی ؾق ٠یى ظا  که قشىٞ به ؼبكه قا للم ٌمكؾه اوث، اؼحباق ال ؾوویحاو و 
قا هن ٔكوقی ؼىايؿه اوث. چكا که ال يگاه وی ٠یىب يفه گیاه آو  آًٌایاو و هكاوؾاو 

ها شم ال ٘كییك اویحمكا  و پكویً ال همیه  به بك آولؿق پًهاو هىحًؿ که ًٌاؼث و غل
ظحی ؾق بیاو قالی قشىٞ به ؾٌمى هن واشؿ اییى  (29)هماو: ا٘كافیاو همیى يیىث.

جك ال ؾوویحاو و آٌیًایاو بیه بییاو ٠ییىب هیا ؼىاهیؿ  فایؿت اوث که وی بی هالظٝه
ٌؿ. ظحیی  جك ؼىاهؿ ها آواو پكؾاؼث. به ایى جكجیب با ًٌاؼث بهحك ٠یىب، غلبه بك آو

ث ؾٌمى و وكليٍی که ال وی قویؿه اوث، يىبث به اِالض ؼگاه ايىاو به وبب ًٌا
  )هماو(جك ؼىاهؿ ٌؿ. ٠یىب ؼىؾ هٍحاق

های هغایك با ٠ماليییث، ٠ٍیك و هعبیث  ها و کًً ؾق فلىفه قالی، ییی ال کًٍ
افكا٘ی اوث. قالی اِعاب ایى يعله قا هكؾاو وىث همحی ؾايىحه اوث که ال ؼیكؾ 

بیه يٝیك  (22)هماو: ايؿ. ايؿ و ؾق لفت جًايی و ٌهىت يفىايی اویك ٌیؿه ؾوق هايؿه به
هؽالفث ٌؿیؿ قالی با ٠ٍك، ؾق ایى جفىیك ؼیاَ يهفحیه اویث کیه وی   قوؿ وكل  هی

٠اٌك قا بكؾه و هٙیٟ هعٓ ه١ٍىق ٌمكؾه اوث. ی١ًی ٠اٌك کىی اوث که البحه به 
و ال ایى قو ٠م   ؼیىؾ قا بیه ج١ٙیلیی  هی  ؼىؾ لهام اهىقي قا به ؾوث ؾیگكی وپكؾه

 (29)هماو: کٍايؿه اوث.

اي  قالی ظیایحی قا يم  کكؾه اوث کیه افال٘یىو ؾق شیىاب ٌیاگكؾ ٠اٌیك پیٍیه
چًیى اوحؿل  کكؾه اوث: ؾق هك ظا  ایى ه١ٍىق ال جى شؿا ؼىاهؿ ٌؿ و جى ال اهكول 

چه بهحك که اکًىو ؾق ايؿیٍه شؿایی لكیب الىلىٞ ؾق بین و هكان ؼىاهی لیىث. په 
وی ه١یاق ٘كؾ ٠ٍك  (90)هماو: به اؼحیاق ؼىیً ال لفت ٠ٍك ٜاهكی بیكوو ٌىی.

بیالؾ و اییى  ؾ ٠ٍك يمیمقالی فیلىىف ي قا ؾق ویكه ٠ملی فیلىىفاو یافحه اوث. به بیاو 
 (99)هماو: که ِاظباو ٠م   بكجك ال بلیه ٠ٍیك ؾق اهیاو هىیحًؿ. ظصحی اوث بك ایى

قا همحًٟ ؾايىحه اوث، که با فكْ ِعث ايحىاب هن  ه پیاهبكاو ايحىاب ِفث ٠ٍك ب
چیه  ایى يمّی بك ٌؽُ يبی ؼىاهؿ بىؾ. ال يگاه قالی ؼىب اویث کیه ؾق هىییك آو
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ايؿ، به آيیاو قوی کًیین و ال هٍكبٍیاو الگیى  پیاهبكاو بكای ؼىؾ فؽك و هباهات ٌمكؾه
ه ِیفث ٠اٌیمی هباهیات بگیكین. ایى ؾق ظالی اوث که ال يگاه قالی هیچ پیاهبكی ب

 (92)هماو: يیكؾه اوث.

شیا هین قشیىٞ بیه  قالی ؾق هفهث ؼىؾبیًی ویؽًاو لابی  جیىشهی ؾاقؾ و ؾق ایى
که آؾهی  جىاو ؼىؾبیًی قا بؿاو ؾفٟ کكؾ، ایى چه هی ال آوEقا جصىیم کكؾه اوث:  ؾیگكاو 

، ايىاو به ایى جكجیب (40)هماو: Dهایً قا به ؾیگكی واگفاقؾ. ها و يییی وًصً بؿی
ؾق ٠یى اجیا  به ٠م  و پكوقي آو، ؾق قفٟ ظاشیات ظییات اؼاللیی ؼیىؾ بیه ٠میى  
ؾیگییكاو هعحییاز اوییث. هم ًیییى قالی کییاقکكؾ اؼاللییی ٠میی  قا ؾق لؾوؾو ظىییؿ و 

کًؿ. وی ؾق جمیام  پیٍگیكی ال ابكال ِكیط ؼٍن و ؾوق هايؿو ال ؾقو٢ و... ه١كفی هی
٠م  اگك ؾقوث کاق کًؿ، آذاق و١ٔی ایى قـای   کًؿ که ایى هىاقؾ به ایى يیحه اٌاقه هی

قا ؼىاهؿ ؾیؿ که ٠مؿجا هماو بؿيام ٌؿو ؾق هییاو ؼلیك و افحیاؾو بیه وق٘یه هىلًیاک 
 (42)هماو: جباهی اؼاللی ؾق ايٝاق ٠مىهی اوث.

ايؿ، يه ؾق اهىالی که  ال يگاه قالی ظییماو ؾاقایی افكاؾ قا ؾق پیٍه و ًِا٠ث ؾايىحه
٠م  اهك بهحك قا با جىشه به پیاهؿ و فایؿت آو  (94)هماو: هىحًؿ. به وك٠ث لاب  لوا 

شیا همییى اویث يفیه  ؾهؿ. ؾق ایى هعاوبه کكؾه و يحیصه قا ؾق اؼحیاق ايىاو لكاق هی
آؾهی يىبث به اقجیاب ٠م  ِعیط ياجىاو یا کاهی  باٌیؿ، اهیا باییؿ شايیب ٠می  قا 

يفىايی اوثF که ؾق لعٝیه گكفث و ایى ؾقوث بك ؼالف هؽحاقات بكؼاوحه ال هىای 
گیكؾؾ. ؾق والیٟ ؼّیلث هیىی آو  افحؿ و يىبث به آو هٍیحاق هی او  همبى  يفه هی

 (000)هماو: چیًؿ. ای يمؿ قا هی يگكؾ و لفت لعٝه وؾيباله کاق يمی اوث که به پیاهؿ

قالی به قفحاق بك اوان ٠ؿ  و پفیكي قفحاق ؾیگكاو به فٕ  اٌاقه کكؾه اوث و ایى 
ال ایى قو فییك و ايیؿوه بىییاق قا  (009)هماو: ب ظییماو ؼىايؿه اوث.قوي قا هٍك
فایؿه به ظا  ٠ماليیث و بلیه هٕكل به ظا  ٠م  ؼىايؿه اوث. ال  قا بی آو  جمبیط کكؾه و

يگاه وی جمكیى ٠ماليیث و جمعٓ و جىلٗ بك فلىفه به هماقوث و ؾوقی ال افیكاٖ و 
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ًؿ ٜیكف ییک ویا  ال ج١لیین فلىیفه بیه جفكیٗ اوث. افكاٖ ایى اوث که فكؾ گماو ک
هًملث ومكاٖ و افال٘ىو ؼىاهؿ قویؿ. جفكیٗ هن آو اوث که فكؾ با جفًى و به جًیاوب 
به فلىفه اٌحغا  وقلؾ و به هعٓ ٠یكوْ اولییى هیايٟ ؾویث ال کیاق جؤهی  فلىیفی 

ايؿ.  به قوایث وی فلیىىفاو يفه قا وكکىب ياپیفیك ؾايىیحه (29 -22)هماو: بٍىیؿ.
ٟ ویژگی يفه ایى اوث که ؾق هك ظا  آهاؾه بالگٍحى بیه کیاق و بیاق همیٍیگی ؾق وال

ال يگیاه قالی بیاؾه  (28)هماو: ؼىیً و بیكايگیؽحى ايىیاو بیه لیفت ٘لبیی اویث.
 (55)هماو: گىاقی هن به وبب آویب به ٠م  هعیىم و هًفىق اوث.

ُ که هٍاهؿه ٌؿ، ٠ملی که قالی ال آو وؽى گفحه اوث، ؾق هىٟٔ جٍیؽی چًاو
ظمیمییث اؼییالق و يیییم ؾق ابییال٢ قوي ایّییا  بییه هٙلىبییات و هٙالبییات اؼاللییی 
ؼىؾهؽحاق اوث. ٘بك جٍؽیُ قالی، ایى ٠م  هین ٔیكوقت اؼاللیی ٌیؿو قا بیه 

ا٠ین ال  -کًؿ و هن هّیاؾیك اؼاللییات ٠ًىاو اهك هحّ  به والهث قوض جّؿیك هی
ظاکمییث هٙلیك ؾهیؿ. بیا  قا ٘بك جصىیم هىحم  ٠م  جٍؽیُ هی -فٕای  و قـای 

کیه ظحیی  -قوؾ و فكؾ با پكهییم ال آفیات ٠می  ٠م ، هصا  هك گىيه قـیلث ال هیاو هی
 یابؿ. به ظیات اؼاللی پایؿاق ؾوث هی -گكؾؾ ٠ٍك قا هن ٌاه  هی

 گشا ابَحبتن ساصی ٍ ػقل اخالقیِ ٍحی

که او قا هلعؿ ؼىايؿه اوث، ٘ی چًؿ  یؾق يم  هًاٜكات ؼىؾ با کى یابىظاجن قال
و ٠لین بیه  یبٍك قا ال شمله يصیىم و پمٌیی یها یی٠لىم و جىايا ی همه ی ٍهیق هىٟٔ

ؾايؿ و ه١حمؿ اوث بٍك ؼىؾ به ؼىؾ اهییاو ؾویث  یا هین ايبیؼىاَ ؾاقوها و ... ج١ل
گاهیافحى به ای بیا أیافه  (290: 0955)ابىظاجن قالی، ها قا يؿاٌحه اوث. یى ٠لىم و آ

ؿ ییى بیا جىشیه بیه جؤکیا٠حمیاؾی او و هم ًی یباوقها ی به هصمى٠ه یى يٝك ویکكؾو ا
صه یجىاو يح یه بك ٔكوقت اهام ؾق جٍؽیُ ظك و ایّا  به و١اؾت، هیلیؿ اوما٠یٌؿ

 ؾايؿ. یقا ال آو  ٠م  يم یم يمً اِلیگكفث که ابىظاجن ؾق بعد اؼالق ي



  >9   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

کیه ؾق  یكگفاقیجاذ یو آوماي یاله یكویکًؿ که ي یؿ هیاو ٌؤو لكآو جؤکیؾق ب یالبحه و
کیه يفیه  یىث و جًهیا کىیايیللىب هىذك ي ی آو وشىؾ ؾاقؾ، بك همه یات يىقايیلكآو و آ

و  یالهی یبكؾ ؾوق يگه ؾاقيؿ، به هماو يىبث ال وظ یيام ه یکه و ییها یؼىؾ قا ال آلىؾگ
ؾق يگیاه ابىظیاجن، اهیك بیه ( 488كيیؿ.)هماو: یپف یك هیا  ٠ٝام جیاذیط و هىا٠ٛ ايبیيّا

ايؿ و ال ظیید اِیٙالظی هین  ال هًیك هن ال ه١كفث و ايیاق هٍحك ٌؿهه١كوف و يهی 
( ؾق والٟ ه١كوف و هًییك بیه 984: 2002بك ایى ؾو هىقؾ ؾللث ؾاقيؿ.)ابىظاجن قالی، 

ٌىيؿ. ؾق اییى  کمک ٌكٞ و به ٠ًىاو یک لٕیه هحمى و هبحًی بك جّؿیك ٠م  ًٌاؼحه هی
میٟ کكؾه اویث. اییى چًییى کىیی هیاو ظیین کىی اوث که هكاجب ٠لن و ٠م  قا جص

( ؾق يمٙیه ٠985ملً هعین و اوحىاق اوث، چكا که با ٠لن همكاه ٌؿه اویث.)هماو: 
( بًابكایى کافك هن کىیی اویث 448هماب ، کفك هن به ه١ًای پكؾه و وحك اوث.)هماو: 

بهكه هايؿه و ظمیمث قا ج١مؿا با ظصیاب شهی  و  که ال هىهبث يٝكی و اؼاللی ٠م  بی
بؿیى جكجیب ٠م  که ؼیىؾ شىییای ظىیًات و گكییماو ال لبیایط  ٌايؿه اوث.ٜلمث پى

چًیى ٠م  ايىیاو بیه ییاقی  یابؿ و ایى اوث، به کمک ٌكٞ به کما  لىه اؾقاک ؾوث هی
 ٌىؾ. وظی الهی به هؿاقز ٠الیه اؼاللی يا   هی

ؾق هىٔىٞ قابٙه ٠م  و ؾیى، ِكیط و يىبحا هفّ  اویث. وی ؾق  ابىظاجنهىأٟ 
 یبٍیك چیهی ه١حمیؿ اویثؾاقؾ و  ؿییؾايیً بٍیك جؤک ثیبیك هعیؿوؾ ِكاظثکما  

يباٌؿ، و هكؾم هىٜف باًٌؿ  ؿیاگك جمل ىیابًابك .و ٠لن بكوؿ ییؾايا ثیبه يها جىايؿ یيم
)همیاو: .اوث ٙاقیل ها فیجیل یيى٠ ىیبكويؿ، ا ثیؼىؾٌاو جا يها یمیکه ؾق هك چ

. ؾايًؿ یم يمیؿ قا شایى هكگم جملیؾؿ: همايا اه  ظك و ٠ؿ  ؾق اِى  یگى یه یو (50
 یىث، هكگاه بكایم يیها شا ؿ، يبىت، اذبات اهاهث که ؾق آویؿ ؾق هىا   جىظیهكگم جمل

ت قا به ِعث پفیجىظ یٌؽّ كفث و اهك اهاهث بك او ذابیث یؿ ذابث گٍث و اهك يبىل
بٍیك ؿ کًؿ. ال يگاه وی ؾق وكٌث یم اوث ال اهام ظك و ٠اؾ  جملیى شایٌؿ، په ال ا
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كا کیه فیىق هیك ؾايٍیمًؿ، ییث ٠لیىم بكویؿ. لییث و يهاییىث که بحىايیؿ بیه غایى يیا
 (52)هماو: م هىث.یي یؾايٍمًؿجك

قا  گاه و ظؿ ٠م  و يىبث آویى وؽًاو به ِكاظث شایکه پیؿاوث ابىظاجن ؾق ا چًاو
ك ؾق ییؾلیث يٝیك و جعم ی ى اشالهیکه ؾ ىیاو ایؾق اؾاهه با ب یکًؿ. و یى هٍؽُ هیبا ؾ
ى ییؿ کىقکىقايه و همًىٞ بىؾو ؾلث يٝك قا ؾق ؾیقا ال جمل قا ؾاؾه اوث، هىهًاو  یًیؿ ؾی٠ما

هؿاقاو هؽیالف بیا  ١ثیاؾ٠ا که همه ٌك ىیا ؿیگى یه ( ابىظاجن52کًؿ.)هماو:  یه یيف
Eبعد و يٝك Dییال اهی  هلی ، بیه ؾل یال ٔی١فا یگكچه بكؼ ىث،یهىحًؿ، ؾقوث ي  

 هلعیؿ ىییآو بیاوق يؿاقيیؿ، اهیا ا یحًؿ و بیه ؾقویح١ٔف ؼىؾ، هًیك بعد و يٝك هىی
ج١میین  ىییؾ یبه همه اهیالگكیم ال بعد و هًاٜكه قا  ؼّیّهجىايؿ  یيم )لکكیای قالی(

 ؿویهكؾم قا به ًٌؼؿاويؿ شا که  آو افثFیؾق جىاو یقا با هكاش١ه به لكآو هجفىیك  ىیؾهؿ. ا
 و ؾ٠ىت کیكؾهD يٝكEبه  قا او یهىؾی ای کًؿ، یالىا  هؽحلف و ايحؽاب اظىى آو ؾ٠ىت ه

 وث.ا یها و ٌما به جىاو اویکه ه ؿیٍیًؿیب یا که به کلمه ؿیگى یه

ؾاقؾ قا آوقؾه جیا يٍیاو D يٝك و بعیدEکه اهك به  یاجیال آ یگكیؾ یها يمىيه ابىظاجن
 ؿییهلعیؿ يبا ىیبًابك .هماو قوي ؾقوث اوث ١ث،یال اه  ٌك اویگكا ؾهؿ هكام ٠م 

وی ؾق هیىقؾ ٌیًاؼث  )همیاو( .اوحؿل  ؼىؾ لیكاق ؾهیؿ یهبًالىم قا  یقوي ١ٔفا
ؼؿاويؿ و جىايایی ٠م  ؾق ایى ًٌاؼث ه١حمؿ اوث ؼؿاويؿ ٜاهك اوث، چیكا کیه بیه 

ٌىؾ و با٘ى اوث، چكا که ؼالیك لاؾق بیه ٌیًاؼث  هی اي ًٌاؼحه  هؽلىلات ٜاهكی
 ال همیییى يمٙییه اوییث کییه وی بییه قوي ؼییاَ( 099)همییاو:  کیفیییث او يیىییحًؿ.

( ؾق 90: 2، ز0959)بیؿوی،  قویؿ. بیاً٘ی ؾییى هی -اوما٠یلیاو ؾق جفىیك ٠ماليی
که ؼىؾ ال هبايی ايؿیٍه اوما٠یلیاو لؿین ٌمكؾه ٌؿه اوث، جؤوی  بیه ايؿیٍه ابىظاجن 

 ه١ًای قاه یافحى به ظمیمث باً٘ی اوث. ٘بك ایى هىلک:

Eی١ًیی جىٔییط ٌیىؾ ال ٘كییك جؤویی  ظمایك يهفحه ؾق کحب و ٌكایٟ هًمله قا هی ،
يماؾیى و جمریلی و اوح١اقی یا ج١بیك باً٘ی که ب١ؿا ٠ییاق هیفهب اویما٠یلیه گٍیث، 
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آٌیاق کكؾ. جؤوی  قا که ؾق لغث به ه١ًای قاه بكؾو به اِ  یا بییكوو کٍییؿو بیا٘ى ال 
ٜاهك اوث، بایؿ ال جفىیك که ٌكض و بیاو ه١ًای ٜاهكی کحب همؿن اویث و يییم ال 

همؿن ال ٘كیك فكٌحگاو اٌاقت ؾاقؾ، هحمایم ؾايىث. جؤویلی  جًمی  که به وظی کحب
]=٠كفیايی و  جیك ِیىقت قهیمی و کبیالی بكؾيیؿ، بیً که اوما٠یلیاو لؿین به کیاق هی

باً٘ی[ ؾاٌثF ی١ًی هبحًی بىؾ بك ؼىاَ يماؾیى ظكوف و ا٠ؿاؾ... غیكْ ال جؤویی  
بىؾ کیه ال قوی بیا٘ى  شىحًؿ، ایى باً٘ی، که اوما٠یلیه به ٘ىق گىحكؾه ال آو وىؾ هی

چًاو پكؾه بكگكفحه ٌىؾ، که ظمیمث ه١ًىی وال١ی آو آٌیاق گكؾؾF يمىؾاق ویفكی بیىؾ 
هیا،  های اِلی يهفحه ؾق با٘ى با بال بكؾو الفاٚ به ه١ايی اِیلی آو ال ٜاهك به ايؿیٍه

ی١ًی ظمایك باً٘ی، و ویپه ٠یًییث ؾاؾو اییى ظمیایك بیا ظیمیث الهیی ییا فلىیفه 
 (022 -020: 0952حكی، )ؾف Dاوما٠یلی.

قا يمایًؿگی  ؾق هىقؾ جؤوی  بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق ايؿیٍه اوما٠یلی که ابىظاجن آو
بًؿی کكؾه اوث، جؤوی  ه١اؾ  اویث بیا گیفاق ال ٜیاهك بیه بیا٘ى، ال  و بلیه ِىقت

ٌكی١ث به ظمیمث، ال يمىؾ به بىؾ، ال ٠الن هعىىن به ٠الن ه١مى ، و يهایحا ال پیام و 
ه هٕمىو و هّؿاق. فایؿه جؤوی  اوما٠یلی آو اوث که اییى جؤویی  ؾق ظیین يٍايه ب

جىلیؿ ؾوباقه اوث. اییى چًییى ٠یالن اویما٠یلی ظكکیث ؼیىؾ قا ال ٜیىاهك و ؾيییای 
هعىىوات و اظیام ٌكی١ث که ؾق ظین ٔىابٗ جمٍیث ٠الن ٜاهكی اویث، آغیال 

بؽٍؿ.  ى ٠الن اهحؿاؾ هیکكؾه و قاه ؼىؾ قا ؾق هىیك با٘ى و ظمیمث يهفحه ؾق ٜىاهك ای
ایى چًیى یک والک اوما٠یلی به غایث لّىای ٠الن و هؿف يهایی ال ؼلمیث بٍیك 

 (029)هماو: یابؿ. جمكب هی

 یابىظاجن قال یها ؿگاهیًٌاوی ابىظاجن و قابٙه ٠م  و ٌكٞ، ؾ ؾق اهحؿاؾ بعد ؾیى
يیىق و ٜلمیث، ؾق يمؿ ايؿیٍه لقجٍحی که لا   به ؾو ؼالك، ی١ًی ؼالك ؼیك و ٌیكل ییا 

هىحًؿ، يیم ؤىض لاب  جىشهی ؾاقؾ. وی ؾق کحاب الِالض، با يمؿ ٠میؿه ذًىی به ایى 
ايیؿ و بیه اییى  قوؿ که ایى گكوه ال فهن ؾقوث شكیاو ؼلمیث هعیكوم هايؿه ظین هی
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ايؿ و هیین شمییا٠حی قا ال هىیییك ظییك هًعییكف  جكجیییب هیین ؼییىؾ بییه ٔییاللث قویییؿه
ال ایى قو ؾیى به ؼىؾی ؼیىؾ جٕیمیًی بیكای  (28: 0989)ابىظاجن قالی، ايؿ. واؼحه

اؼالق يیىث، بلیه ایى ٠م  ايىاو اوث کیه اِی  ؾییى قا بیكای او جّیؿیك و بیه آو 
 کًؿ. ؾللث هی

چًیى ابىظاجن بك ؼالف لکكیای قالی به شايب اظحیاز اؼالق به ؾییى گكایییؿه  ایى
ییال بیه ؾییى و شیم جك ال آو اوث که شم اِ  ي اوث. ٘بك يگاه وی ٠م  اواوا يالُ

اِ  يیال به اؼالق و و١اؾت قا جٍؽیُ ؾهؿ و ؾق همام جٍؽیُ هّاؾیك اؼیالق و 
و١اؾت به ابال٢ ظین و جصیىیم يىیؽه ٌیفابؽً بپیكؾالؾ. هكچًیؿ اِی  ٌیًاؼث 
ؼؿاويؿ و اِ  يیال به وظی و جٍؽیُ يبی و اهام ال وٜایف ٠م  اوث، اها ؾق همیام 

 ٌىؾ. ق ابالغات ایى هًبٟ هحمى ٠م  هی٠م ، ِكفا ٘بك الگىی ٌكٞ و بك هؿا

 ؛ هقبیؼِ تطبیقیًقش ػقل دس اخالق

ؼاَ ؼیىؾ بیه اؼیالق  ییگكا که يٍاو ؾاؾه ٌؿ، لکكیای قالی بك هبًای ٠م  چًاو
ؾايیؿ و  یهو ؾقهیاو  بهبیىؾ ، یكیٍگیبكياهه پقوی آوقؾه اوث. به ایى بیاو که اؼالق قا 

 کًؿ، یبه پمٌک هكاش١ه ه یشىماي قو اهى ؾق شىن ماقیگىيه که فكؾ ب : هماوؿیگى یه
 یاؼاللی هییيٝكؾق اییى ِیىقت، . آوقؾ یه یبه ٠الن اؼالق قو میؾق يفه ي ماقیفكؾ ب

 Fؾايىیث گكا ثیغا هیيٝك جىاو یه یال هیاجب اؼالل سیقا یبًؿ قا بك ظىب ٘بمه یقال
 نیجكویی ايییهیؼىؾگكا یقا بییك هبًییا یاؼاللیی فیجیییال قيییس، /کییه بییا هعاوییبه لییفت

٠می  ؾق  یکه لا   به يمّیاو و يیاجىاي یاها ابى ظاجن قال (008: 0949)ِفا، .کًؿ یه
قا ؾق پیمیىؾو هىییكی  ماو یى و ایك اه  ؾیافحى قاه و هّؿاق و١اؾت اوث، يه جًها ؼی
آياو لكاق ؾاؾه اوث، بلیه قوي  یا  و قوىلو بكایؾايؿ که ؼؿاويؿ ؾق ا٘ا٠ث ال ايب یه

بییاو  ی١ًیی (202: 0955)ابىظاجن قالی، ؾايیؿ. یاو هیچاقپان و یقا هايًؿ بها هلعؿاو 
ال ٠م  هعٓ قا با٠ید  یكویاوث که پ یای قالیما ؼالف يٝك هعمؿ بى لکكیوی ؾل

 ؾايىث. یىايات هیال ايىاو ال ظیاهح
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بًابكایى ؾق ايؿیٍه ابىظاجن ییی ال اؼحالفات ايىاو و ظیىاو ؾق يمو  هىهبث ؾییى 
ٌیىؾ. اهیا لکكییای  ايىاو به یاقی ایى هىهبیث يماییاو هی بكای ايىاو و ج١الی اؼالق

قالی ه١حمؿ اوث ايىاو با هماو هىهبث یگايه، که ٠م  ؼىؾبًییاؾ او اویث، بیه قجبیه 
یابؿ و ؾق ایى هىیك ظاشث به جیلن اؼحّاِی ؼؿا و ؼلیك و  ٠الی ظیات جمكیب هی

ا اویحًاؾ بیه قواییث ؾق يحیصه يمو  ؾیى و ابال٢ فكاهیى اؼاللی وابىحه به آو يیىیث. بی
هًاٜكه، که ابىظاجن ؾق ا٠الم الًبیىه آوقؾه اویث، اییى يحیصیه بیه ِیىقت هىیحمین ال 

ٌىؾ. اها اگك بؽىاهین ِیكف يٝیك ال قواییث ییک  کلمات لکكیای قالی اوحؽكاز هی
جىاو يىبث به اهیاو ِؿوق ایى قأی ال  وىیه ابىظاجن به لٕاوت بًٍیًین، هم ًاو هی

ؾ. چكا که ٘ی بیايات وی ؾق کحاب الٙب الكوظیايی کیه بىییاق شايب قالی اِكاق کك
ٌیىؾ. ؾق والیٟ اگیك  ِكیط هىحًؿ، اذكی ال يیال اؼاللی ايىاو بیه ؾییى هٍیاهؿه يمی

ظاوی ايیاق ِكیط يمً ؾییى ؾق  -الٙب الكوظايی -هىأٟ قالی ؾق اذك اؼاللی وی
جىاو یافیث.  ه يیم يمیاؼالق يیىث، اها ؾق ايؿیٍه اؼاللی او اذكی ال جّؿیك ایى قابٙ

 ;او به ٠م  ؼىؾکفایی يٝك ؾاقؾ که قافٟ شمیٟ ظىا س اؼاللی بٍك اوث.

بیه  یابیلیكاق ؾاقؾ و ٠می  قا يیاجىاو ال ؾویح یهماب  و ی ؾق يمٙه یاها ابى ظاجن قال
ؾايؿ و وشىؾ اهام و قاهًما قا بیكای هیؿایث اؼاللیی  یك و١اؾت هیظاق ظمیمث و هى

ىث، یکاه  ٠م  ي یيف یکه هٍاهؿه ٌؿ، هىٟٔ و لبحه چًاوٌماقؾ. ا یه یبٍك ٔكوق
کیه  ؾايیؿ. هم ًاو یه یقا ؾق وه اِ  جىظیؿ و يبىت و اهاهیث ٔیكوق بلیه وشىؾ آو

ایماو و کفك قا هن به ه١ًای بیًایی و يابیًایی و به ٠ًىاو ه١كفث و شه  اقلییابی کیكؾه 

                                              

آو  ی گاه ٠م  و قابٙهیؾق قابٙه با يمً و شا یو ابى ظاجن قال یقال یایچه به ٠ًىاو همایىه يٝكات هعمؿ بى لکك . آو;
 یقا يفی ك ال آوییغ یمیلا   اوث و هك چ ی٠م  يمً اواو یا بكایى اوث که هعمؿ بى لکكیجىاو گفث ا یى هیآو با ؾ

و  یهٙكض اوث و به ؼیا٘ك هٍیىي بیىؾو اؤیاٞ فییك یاؾیوؽًاو ل یى هىٟٔ وی  ایؾل ی کًؿ. اگك چه ؾقباقه یه
 ییگكا و جصكبه ییگكا قيگاقيگ، ٠م  یها هؽحلف به فكله یها گىياگىو و ؾ٠ىت یهاً یو وشىؾ گكا یو ةلهاي یا٠حماؾ

و اگك هین يفیی  -کكؾه یقا يف یيبىت و وظ یاهك، و ةصیبه هك ظا  ؾق يح یکٍايؿ. ول یكیگ ى هىٟٔیقا به ا یؿ ویٌؿ
 م  و قوي فلىفه ؾايىحه اوث. ال ٠ یكویو جًها قاه و١اؾت قا پ -يیكؾه باٌؿ، ؾوث کن جؤییؿ هن يیكؾه
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ٌمكؾ و  یم يمیؿ قا شایجملى یاوث. ؾق والٟ هٍؽّا بایؿ جؤکیؿ کكؾ که وی ؾق اِى  ؾ
كي ظییات ؾیًیی و ؾق هىل١ییث یث ال قوى  و اهیام قا ب١یؿ ال پیفیؿ و جب١یٌكوٞ جمل

 ؾايؿ. یجٍؽیُ هّاؾیك ظك و با٘  یا جمییم ظىًات و لبایط ه

البحه لکكیای قالی هن ؾق بعد ال ٌباهث ٠بؿ بیه هیىلی بیه اییى ج١كییف هٍیهىق 
لفلسفة ه  الحطبه بالله عْض و جْل بقذس هیا فی  إو اEقوؿ که:  فلىفه ؾق ٠الن اوالم هی

قا به کحاب  وی ایى کالم قا شاهٟ ویكه فلىفی ؾايىحه اوث و جفّی  آوD. االيساو عاقة
الٙب الكوظايی اقشاٞ ؾاؾه اوث. چكا که ٌؤو اؼاللی فیلىیىف اویث کیه وی قا ؾق 

)قالی، کًؿ.   هیکًؿ و لؿقت غلبه بك هىايٟ قا به وی هًحم جؤهالت ٠ملی ؼىؾ هىفك هی
به يٝك قالی ؼؿاويؿ يه ٜلن بیه ؾیگیكی و يیه ٜلین بیه ؼىیٍیحى قا قوا  (008: 0402

يؿايىحه اوث و ال ایى قو بك ايىاو واشب اوث که به ظیین ٠می  يىیبث بیه ؼیىؾ و 
ؾیگكی با هال٘فث قفحاق کًؿ. ال ایى قو اوث کیه قالی ٜلین بیه يفیه قا هین هیفهىم 

لهؿ و پىٌیؿو شاهه ؼٍى و ... قا ال هّاؾیك آو ٌیمكؾه ؾايىحه اوث و لیاؾه قوی ؾق 
ال يٝك قالی ؼالك هح١ا  که هعبیث و قظمیث او يىیبث بیه هیا  (004)هماو: اوث.

هفكوْ اوث، ٘بی١ث قا بكای قاظحی و آوایً و يه قيس و ج١ب ها ؼلك کیكؾه اویث. 
ايّیاف قا  ال ایى قو بك ها اوث که ؾق ا٠ما  اؼحیاقی و اکحىابی ؼىؾ شايب ا٠حؿا  و

کیه اِیالحا بیه لّیؿ ؼییك ؾق هایی ق٠ایث کًین و ال لیاؾه قوی ؾق هّكف ایى ي١مث
 (004 -009)هماو: اؼحیاق ايىاو يهاؾه ٌؿه اوث، ؼىؾؾاقی کًین.

قالی ه١حمؿ اوث هك یک ال ها به ظىب ویكجی که ؾق اییى ظییات بیؿاو اٌیحغا  
ین قویؿ. ایى ظیالت ؾق يحیصیه این، په ال هكگ به ظالت ظمیؿه یا ـهیمه ؼىاه یافحه

 (000)هماو: ه١اٌكت ٘ىليی اشىام و يفىن ها ؾق ظیات ؾيیىی ایصاؾ ٌؿه اویث.
این، اٌحغا  به لفات شىؿی  ؾق کالم قالی اهك افٕلی که ها بكای جعمك آو ؼلك ٌؿه

قالی با اجّاف به ایى ِیفات  يیىث، بلیه کىب ٠لن و اوح١ما  ٠ؿ  اوث. ؾق بیآو



  655   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

و ال ٠الن هاؾی و ؤٟ هٕٙكب کًىيی ؼالَ ٌؿه و به ٠المی کیه ؾق اوث که ايىا
 )هماو(ٌىؾ. آو هكگ و المی يیىث قهىپاق هی

قالی ٘بی١ث و هیىی هیا قا بیه لیفت يمیؿ و ظأیك فیكا  که گفٌث، ؾق بیاو  چًاو
ؾاقؾ. ؾق ایى فكآیًؿ ياٜكی  ؼىايؿ، ؾق ظالی که ٠م  ال ج١لك به لفات ظأك بال هی هی

ىلٗ و به ظا  ها قظین و ؾلىىل اوث، ال شىق به ها و و اوحمكاق شه  ؾق ها که بك ها ه
قوی گكؾاو اوث و ؾق ٠ىْ ٠ؿ  و ٠لن قا بكای ها پىًؿیؿه اوث. ایى هماو يیاٜكی 

ؼؿاويؿ باقی بیا  )هماو(اوث که ها به ذىاب او اهیؿواق و ال ٠فاب او بیمًاک هىحین.
قا فكاهن کكؾه اویث  ١یٍث وی ایى اهیآوجؤهیى ٔكوقیات ليؿگی ايىاو و با جىهی  ه

 که ايىاو به هىهبث ٠م  ؼىؾ هلحفث گكؾؾ و هىیك وال١ی وی١اؾت قا ؾق پییً گییكؾ.
 (002)هماو: 

ؾق ايؿیٍه قالی با همایىه لفات آش  ؾيیىی و لفات شاویؿ اؼكوی ايحؽاب هییاو 
شیط لیفات یابؿ که جك ها ؾٌىاق يؽىاهؿ بىؾF چكا که ٌؽُ ٠ال  به قوًٌی ؾق هی آو

جكیى  یییی ال شیؿی )هماو(گفقا بك لفات بالی ذمكی شیم ؼىیكاو يؽىاهیؿ ؾاٌیث.
اٌیالت قالی بك شالیًىن آو اوث که ال يگاه قالی ایى فیلىىف ٘بی١ث گكا يفه قا 

ؾاٌحه  عايیاوحؾق ظؿ یک هماز جملی  ؾاؾه اوث و ال پفیكي ايیث و لیام ـاجی يفه 
گكایً شالیًىن به هاؾی ؾايىحى يفه و جیالي او اوث. ظحی قالی ه١حمؿ اوث ایى 

بكای ايیاق شًبیه هىیحم  يفیه ايىیاو بیه ؼٙاهیای پمٌییی هٍیهىؾ جىوی١ه یافحیه 
هم ًیى قالی ه١حمؿ اوث لى  به هًٍؤ بیىؾو آب و هیىا و  (25: 0952)قالی، اوث.

جیىاو  ًٌاواو لؿین اوث. بك اییى اویان هی ... بكای شهاو ال شمله آقا  فاوؿ ٘بی١ث
فث قالی ايؿیٍه ؾهكیىو قا همبى  يؿايىحه و بك فىاؾ آو گىاهی ؾاؾه اوث. هم ًییى گ

ايؿ ايىاو جًها ؼىو یا بلغن یا وىؾا  اوث، که ایى الىا  هین  اوث لى  کىايی که گفحه
گكا اوث. ؾق ایى بعد قالی ه١حمؿ اویث  ال يگاه قالی ؾق ٌماق ابا٘ی  لؿها  ٘بی١ث
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ی١ًیی الهییات بیالم١ًی  -ؿ ؾق ٌیماق ٠لیىم الهیی٠لن بیه اوٙمىیات ٘بی١یی قا بایی
 (98)هماو: ؾايىث. -الؼُ

باوقی اؼاللی قالی قا به ه١ًای ايیاق بیاوق بیه ؼؿاويیؿ ال  جىاو ٠م  ال ایى قو يمی
هًٝك وی جفىیك کكؾ. چكا که به گىاهی کلمات ِیكیط وی اییى شهیاو هبیؿأ و غاییث 

کیه پیؿاویث،  ؤو اویث. اهیا چًاوهٍؽّی ؾاقؾ و پؿیؿ آهؿه ال آفكیؿگاقی ٠ٝین الٍ
قالی به کفایث ٠م  به شای وظی باوق ؾاقؾ و ایى کافیث قا به هكلهای ظیات اؼاللی 

ؿگاه قالی ٠م  ايىاو هىهبحی ال وىی ؼؿاويؿ اویث. بیك یؾهؿ. ٘بك ؾ هن جىو١ه هی
ایى اوان وشه اهحیال ايىاو ؾق ؼكؾوقلی او اوث، که با الحفات به ایى اهحییال ايىیاو 

هؿاقز ٠الی کما  قاه ؼىاهؿ یافث. قالی ؾق يؽىحیى کلمات ؼىؾ ؾق کحاب الٙیب  به
 يىیىؿ: الكوظايی هی

Eال آو به ها اقلايی ؾاٌث، جا بحىايین ال بهكه  قا ؼكؾ -که ياهً گكاهی باؾ -آفكیؿگاق
ها ؾق گىهك هىیحی  و وىؾهای آيی و آجی بكؼىقؾاق ٌىین، چیمهایی که ؾوحیابی بك آو

هیای ؼؿاويیؿ ؾق يیمؾ هیا، و ویىؾهًؿجكیى جكیى ي١مث ؿه اوث. ؼكؾ بمقگها يهاؾه ٌ
این،  چیمهاوث که بهحك ال آو يباٌؿ. هن با ؼكؾ هیا بیك چاقپاییاو ياگىییا بكجیكی یافحیه

های ذمیكبؽً هین ها قا به گىيه این، و آو چیكه گٍحه و قاهٍاو کكؾهها چًؿاو که بك آو
  هاو ؾاقؾ، ليؿگی چه قا که بك فكالهاو هی با ؼكؾ آواین، هن ها ؾقآوقؾه بكای ؼىؾهاو و آو

هیا و آقلوهاهیاو ؾویث  ییابین، و هین بیؿاو بیه آقهاو ویالؾ ؾق هی قا يیک و بهییى هی
 (0: 0980)قالی،  Dیابین. هی
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که بیاو ٌؿ، لکكیای قالی به يىٞ ؼاِی ال ٠ماليیث اؼاللیی بیاوق ؾاقؾ، کیه  چًاو
ؾق جماب  با ٌكی١ث، ؾوث کن ؾق اوحمال  ال بیايات ٌكٞ ًٌاؼحه ایى ٠ماليیث اگك يه 

ٌىؾ. ایى يگاه با افحكاْ وهن ییىاو آؾهیاو ؾق ٠می  بیه ِیىقت بیالمىه، جفیاوت  هی
الهی قا به همث هحفأ  آياو هكجبٗ ؾايىحه اوث.  -آؾهیاو ؾق اوح١ما  ایى لىه ٘بی١ی

كای جٍؽیُ ظىى و لبط اهىق و ؾق بًابكایى ٘بك ؾیؿگاه لکكیای قالی ٠م  به جًهایی ب
های اِی  اؼاللی بیك  ج١ییى هّاؾیك ا٠مالی که ایّا  به و١اؾت قا ٘بك هؿاق اقلي

کًیؿ. بًیابكایى ٘بیك ؾییؿگاه وی ٠می  ؾق هىل١ییث جٍیؽیُ  ٠هؿه ؾاقيؿ، کفایث هی
 ها و الماهات اؼاللی ؼىؾبىًؿه اوث. اقلي

ها ؾق ظاق والٟ)ظىى و  اقلي ؾق يمٙه هماب ، ابىظاجن با جّؿیك وال١یث وشىؾی
هیای اؼاللی)ظىیى و لیبط  لبط ـاجی( و با جّؿیك هًملث ٠می  ؾق جٍیؽیُ اقلي

هارابهدیهواگذاشتهاست.درواقعطبق٠ملی(، جٍؽیُ ا٠ما  هًحهی به ایى اقلي
ام ناناسنتماوهاناوااینهحیاتمالزمکهمادیحقارتسبببهاوسانویوگاه

اعمالگفاقی هىحم   به و١اؾت و ؾق والٟ اهیاو ؼىؾفكهایی و لايىو هًحهیتشخیص
قا يؿاقؾ. ال ایى قو ؾیى و کالم وظیايی به ٠ًىاو ؾوحگیك ايىاو  اوییك ؾق شهیاو ؼیاکی 

 کًؿ. ٠م  کكؾه و قاه ؾقوث ایّا  به هٙلىب قا به وی يمایاو هی

يٝیك با جمكیك ؾو هىٟٔ و ٔمى جّؿیك يمایُ ـاجیی و جصیاقب جیاقیػ بٍیك، بیه 
 قوؿ قشعاو هىٟٔ ابىظاجن قالی همبى  و هىحؿ  باٌؿ. چكا که: هی

اول( ايىاو به وبب ظٕىق ؾق ٠یالن هیاؾی، کیه وكٌیاق ال ج١یًیات و جماظمیات 
یابیؿ. ؾق والیٟ هكچًیؿ فٙیكت  اوث، اهیاو ج١ییى ؾلیك هىیك و١اؾت قا ؾق ؼىؾ يمی

کًیؿ، اهیا اییى  یث هیالهی ايىاو وی قا به جّؿیك ظیات قبايی و ٠كوز هلیىجی هؿا
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ٌیىؾ.  هؿایث باً٘ی و فكاگیك به جًهایی به جٍؽیُ ا٠ما  هًحس به و١اؾت هًحهی يمی
 بلیه ايىاو هعحاز قاهًمایی ايبیا  الهی اوث، جا ا٠ما  ِعیط قا به او ج١لین ؾهًؿ.

ذايیا( اگك ؾق لهايه لکكیای قالی اؾ٠ای وی ؾق کمایث ٠م  ؾق هؿایث بٍك ویؽًی 
ىقؾه بىؾه باٌؿ، جصاقت بٍك ؾق ؾوقاو هؿقو و ٠كٔه هیابث اؼاللی بیك و هعک يؽ

گكایايه او اوث. چكا که ايىیاو اهیكول  هىحم  ال ؾیى ؼىؾ گىاهی بك ابٙا  هىٟٔ ٠م 
بك اذك ؾا٠یه هؽكب اوحمال  ال ؾیى که ٘ی لیكوو اؼییك ظیاؾخ ٌیؿه و هًٍیؤ ٜلین و 

ییؿه اویث، بییً ال هیك شًگ و ؼٍىيث و افىكؾگی و پىچی و وایك آلم بٍكی گكؾ
 گك ؾیى ؾق ایّا  ايىاو به و١اؾت باوق ؾاقؾ. لهاو ؾیگك به يمً هؿایث

ذالرا( با فكْ لبى  اوحمال  ٠م  اؼاللی ال قاهًمایی ؾییى ؾق همییى شهیاو، کیه 
ج١ییى هییماو وی١اؾت اؼیكوی و قاه  -ؾهؿ جصكبه جاقیؽی بٍك بك ؼالف آو گىاهی هی

شا بیً ال اهیىق ؾيییىی بیه  بٍك ؼاقز بىؾه و ؾق ایى ایّا  به آو ال ٠هؿه ٠م  هىحم 
 هًؿین. قاهًمایی ؾیى ظاشث

قاب١ا( اجیا  به هًبٟ وال١یی ظییات و کىیب جیلییف ال آو، ؼیىؾ بیه ظیین ٠می  
گیكؾ و ال ایى قو ایؿه اجیا  ا٠ما  اؼاللی به الماهات ؾیًی و ٠یؿم کفاییث  ِىقت هی

 و هىحًؿ ٠م  اوث. ٠م  ؾق ایى اهك، ؼىؾ هىحًؿ به یافحه هىحم 
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