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 چکیذٌ

 ٍخَد ٍغَفی سفػا ػمیذُ تِ. است ٍخَد ٍحذت هسائل ایي اص یىی. است ػشتی اتي اص هتاثش ّایص اًذیطِ اص تسیاسی دس ػشالی

 خض ًیست ّیچ ٍ ّست یىی» ّستی ػشغِ دس تٌْا ٍ خذاست ّست ّشچِ. تطىیىی ًِ است ضخػی ٍحذت داسای ّستی ٍ

 «اٍ

 ػثاستٌذ ّا خلَُ ایي. است ضذُ هتاثش ّا آى ّوِ اص ػشالی وِ داسد هختلفی ّای خلَُ ػشتی اتي الحىن فػَظ دس ٍخَد ٍحذت

 :اص

 استخذ ّست ّشچِ:  ػشتی اتي( الف

 ًْاد ًتَاى خْاى تش ّستی ًام            تَیی ػالن ّوِ اًذس ّست چِ ّش:  ػشالی

 خذاست اًساى:  ػشتی اتي( ب

 دیذم اٍ ّوِ سا وَ ضَ، ػشالی خَیای            ضَ تالی ٍ دسوص هی ضَ، سالی هیىذُ دس: ػشالی

 .است هستمین غشاط تش هَخَدی ّش:  ػشتی اتي( ج

 .تَد خَاّذ هستمین غشاط تش اٍ تثغ تِ ّن سایِ تاضذ، هستمین غشاط تش ًَس ٍلتی ًَس، هحثَب ٍ ستا سایِ هحة:  ػشالی

 اهلل تا است تشاتش هؼثَدی ّش: ػشتی اتي( د

 خاًاًی تَ خض تِ ًذاسد وِ تَ خاى تِ              تٌگشد تتی ّش تِ ػشالی چطن اگشچِ: ػشالی

 ًوی پیذا ظَْس حك ًثَد، خلك اگش ٍ وشد ًوی پیذا ٍخَد خلك ًثَد حك اگش. هٌذًذًیاص ّوذیگش تِ خلك ٍ حك:  ػشتی اتي( ّـ

 .ًوَد

 ظَْس دس دیگشی ٍ ٍخَد دس یىی: ًیاصهٌذًذ ّن تِ وِ چشا ًیستٌذ هغلك حش وذام ّیچ خذاًٍذ ٍ تٌذُ: ػشالی

 ّا توثیل ایي. اًذ وشدُ ستفادُا صیادی هطتشن ّای توثیل اص ٍخَد ٍحذت اثثات تشای ػشالی ٍ ػشتی اتي ایٌىِ آخش ًىتِ

 الَاى آتگیٌِ ٍ ًَس ضخع، ٍ سایِ یا ًَس ٍ سایِ اػذاد، دیگش ٍ یه ػذد آیٌِ، یا هشآت :اص ػثاستٌذ

 

 هخلَق خذا، ػشالی، ػشتی، اتي ٍخَد، ٍحذت :َای كلیذی:  ياژٌ
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 مقذمٍ

 تشیي هْن. ضًَذ هی هتاثش خَد اص پیص یا خَد ػػش تضسگاى ّای اًذیطِ اص یا هتفاٍت هٌاتغ اص خَد اضؼاس سشٍدى دس ضؼشا

 خَد ػػش ضؼشای تش تضسگاى ّای اًذیطِ هؼوَالً. اًذ تَدُ احادیث ٍ لشآى ضه تی اًذ، داضتِ تاثیش والسیه ادب تش وِ هٌاتؼی

 ّای اًذیطِ یشتاث ٍ گزضتِ دس هَلَی تش ضوس ّای اًذیطِ تاثیش اص تَاى هی ًوًَِ هحض. گزاسد هی تاثیش خَد اص تؼذ ضؼشای ٍ

 . وشد یاد هؼاغش دٍسُ دس هؼاسف ػثاس سیذ تش فشدیذ احوذ ٍ سپْشی سْشاب تش وشیطٌاهَستی فشخضاد، فشٍؽ تش گلستاى اتشاّین

 تاثیش صتاى فاسسی غیش ٍ صتاى فاسسی ضؼشای تش ٍی ٍخَد ٍحذت ًظشیِ خػَغاً اٍ ّای اًذیطِ وِ است تضسگاًی اص ػشتی اتي

 وِ است وسی ًخستیي اٍ. این ًگفتِ گضاف تذاًین، اسالم خْاى افىاس تش اًذیطوٌذاى هَثشتشیي اص یىی اس اٍ اگش. است ًْادُ

 ٍلی، اهلل ًؼوت ضاُ ضثستشی، هحوَد ضیخ ػشالی، الذیي فخش. داد لشاس خَیص ًظشیِ ٍ تؼلین اساس سا ٍخَد ٍحذت

 .َدًذت ػشتی اتي ّای اًذیطِ تاثیش تحت تثشیضی هغشتی ٍ خاهی ػثذالشحوي

 

 عراقی ي عربی ابه

 تحت الذیي غذس ٍ وشد اصدٍاج لًََی الذیي غذس هادس تا وِ تَد ضْش ّویي دس. ضذ لًَیِ ٍاسد خَد ػوش اٍاسظ دس ػشتی اتي

 ٍ فىَن ًػَظ، الغیة، هفتاح ّای وتاب اٍ. ضذ ػشتی اتي تشخستِ ضاگشداى اص یىی تؼذّا الذیي غذس. گشفت لشاس اٍ تشتیت

 . وشد تالیف ػشتی، اتي استادش، آساء تمشیش ٍ تثییي دس سا الْیِ ًفحات

 فخشالذیي تِ ٍاسغِ یه تا ػشتی اتي ّای اًذیطِ پس. تَد لًََی غذسالذیي ضاگشد ػشالی فخشالذیي وِ داًین هی دیگش عشف اص

 تا. داسد ػشتی اتي فػَظ تِ هاًٌذگی تسیاس غَسی تشتیة ٍ ظاّشی ضىل ّن هحتَا حیث اص ّن ػشالی لوؼات. »سسیذ ػشالی

 همػَد: گفت دیذش لًََی، غذسالذیي یؼٌی ػشالی فخشالذیي  استاد ٍ دسآهذ تحشیش سضتِ تِ وتاب ایي چَى گَیٌذ وِ خا آى

 (1374 تیات،.« )ًیست ایي خض ّن فػَظ غاحة

 پس تشخَاًذ، توام سا آى غذسالذیي ضیخ گزساًیذ، لًََی غذسالذیي ًظش اص سا لوؼات سسالِ ػشالی ٍلتی: »است آهذُ چٌیي ّن

.« است فػَظ لة حمیمت تِ لوؼات ٍ وشدی آضىاس هشداى سخي سش ػشالی فخشالذیي: گفت ٍ ًْاد دیذُ تش ٍ تَسیذ سا آى

 (1366 وَب، صسیي)

 

 «يجًد» ي «يحذت» تعریف

 ٍخَد، هثل  فلسفی ػام هفاّین. داسد اٍلی تػَس آى اص خَد  ًفس ٍ رّي دس اًساى وِ است ػاهی هفاّین اص وثشت هثل ٍحذت

 .اًذ گًَِ ایي...  ٍ اهتٌاع ٍخَب، ، اهىاى

 دس ٍ ضًَذ هی هفَْم ٍ هؼمَل خَد خَدی تِ ٍ اًذ تذیْی هفاّین ایي. است فلسفی ػام هفاّین اص ضذ روش وِ چٌاى ّن ٍخَد

 .گیشد لشاس ٍاسغِ دیگش هفَْم وِ ًیست ایي تِ ًیاص ّا آى ضذى هفَْم ٍ هؼمَل

 

 عارفان ي فیلسًفان دیذگاٌ زا يجًد يحذت

 :داسد تفاٍت ّن تا ٍخَد ٍحذت اص ّا آى خَاست اها اًذ گشفتِ واس تِ سا ٍخَد ٍحذت اغغالح دٍ، ّش ػاسفاى، ٍ فیلسَفاى

 اى تیي ٍحذتی ٍ اضتشان ّیچ وِ است ٍخَد افشاد داسد، ػیٌیت وِ چِ آى اها داسد اغالت ٍخَد گَیٌذ هی هطایی حىیواى -

 .ًیست ّا

 هَخَدات ٍ است خذاًٍذ آى اص تٌْا ٍ است ٍاحذ ٍخَد گفت هی ٍ تَد هَخَد وثشت ٍ ٍخَد ٍحذت تِ لایل دٍاًی هحمك -

  وثیش حال ػیي دس ٍ ٍخَدًذ تِ هٌسَب

 ضؼف ٍ ضذت ٍخَد یؼٌی. است هشاتة رٍ یا تطىیىی ٍحذت داسای ٍ داسد اغالت ٍخَد وِ تَد هؼتمذ ضیشاصی غذسالذیي -

 ٍخِ تشیي ضؼیف داسای داسد لشاس الوَاد هادُ وِ سَ دیگش دس ٍ ٍخِ ضذیذتشیي داسای لشاسداسد خذاًٍذ وِ َس یه دس. داسد

 (1374 تیات،. ) است
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 ٍخَد یه ّستی ػشغِ دس یؼٌی تطىیىی، ًِ است ضخػی ٍحذت داسای ٍخَد: گَیٌذ هی ٍخَد ٍحذت خػَظ دس ػشفا

 خض ًیست ّیچ ٍ ّست یىی وِ: »  گَیذ هی ّاتف وِ ّواى. اٍست ّست، چِ ّش لزا است؛ خذاًٍذ ٍخَد آى ٍ داسین تیطتش

 (1378 ّاتف،)  «اٍ

 

 آوُا از عراقی تأثر ي عربی ابه الحکم فصًص در يجًد يحذت َای جلًٌ

 خذاست ّست، چِ ّش( الف

 ( 1379 ػشتی، اتي) حك ػیٌِ اال       الؼیي تشاُ خلك ها ٍ

 .است حك رات یا ػیي تیٌذ، یه سا آى چطن وِ هَخَدی ّش رات یا ػیي

 پیص سا هَخَدات دس حك سشیاى هَضَع ٍ( ّواى) است دیذُ سا خذا حمیمت دس تثیٌذ، وِ سا چِ ّش چطن گَیذ هی چٌیي ّن

 خذاًٍذ تش تشًذ، فشٍ چاُ دس سیسواى تا سا دلَی اگش) «اهلل ػلی لْثظ تحثل دلیتن لَ» پیاهثش حذیث ایي اص ٍ(   ّواى) وطذ هی

 .دیگش هَسد دّْا ٍ( ّواى) گیشد هی ووه «خذاست ّست، چِ ّش»  اثثات تشای( آیذ یه فشٍد

 :گَیذ هی سخي هَضَع ایي اص هختلفی تؼاتیش تا ّن ػشالی

  اٍست ّوِ تل اصٍست، هَخَد ّوِ    پَست ّوِ ٍس هغض  ّست ّوِ گش -

 ( 1382 ػشالی،) داى احَل چطن ًمص دٍهیي     خْاى دٍ دس خذای ٍخَد خض -

 هَخَدات، ّوِ گَیذ هی ٍ گیشد هی پس سا سخي تؼذ ّستٌذ خذا هخلَق هَخَدات ّوِ گَیذ هی اتتذا ػشالی ًخست تیت دس

 تِ وسی اگش ٍ خذاست ّست، چِ ّش پس ًیست دیگشی چیض ّیچ خذا خض خْاى دٍ دس: گَیذ هی دٍم تیت دس ٍ ّستٌذ خذا

 .تیٌذ هی تا دٍ سا اضیاء وِ است ٌیتی دٍ یا احَل آى هثل دسست تاضذ، لائل دیگشی ٍخَد

 (ّواى) ًْاد ًتَاى تشخْاى ّستی ًام         تَیی ػالن ّوِ اًذس ّست چِ ّش -

 ّستی ًام تَاى ًوی خْاى هخلَلات تش گَیذ هی دٍم هػشاع دس ٍ ّستٌذ خذا هَخَدات توام گَیذ هی غشاحتاً اٍل هػشاع دس 

 .اضافی ٍ اػتثاسی ظلی، است ٍخَدی ٍخَدضاى وِ چشا پٌذاضت  هستمل ّست سا ّا آى ٍ گزاضت

 ٍ آضىاسا لوؼات اص چْاسم ٍ تیست لوؼِ دس خولِ اص است وشدُ اضاسُ اهش ایي تِ لوؼات ٍ دیَاى دیگش خای دّْا دس چٌیي ّن

 :گَیذ هی غشاحتاً

 .تَد ًتَاًذ هَخَد رات یه خض حمیمت تِ ٍخَد، ّوِ دس ٍ ضَْد چطن دس

 ( 1382، ػشالی)       چَتٌگشی حمیمت تِ خَد است یىی خولِ           تیص ذّضاسگشغ ٍ غذست اگش اضیاء

 :تیٌذ هی خذا سا غحشا ٍ دسیا ّن تاتاعاّش

 (1366 ّوذاًی، ػشیاى)          تیٌن تِ غحشا تٌگشم، غحشا تِ       تیٌن تِ دسیا تٌگشم دسیا تِ

 
 چِ ّش یؼٌی ایي ٍ ًوایاًذ هی هخلَلات دس سا خَد خذاًٍذ. )ضَد یه ظاّش هختلف ّای لثاس دس ضاُ وِ است هؼتمذ ّن ػغاس

 (:خذاست ّست،

 (1368 ػغاس،)       لثاس ّش دس سا ضاُ تیٌذ وِ تا            ضٌاس ضِ تاضذ وِ تایذ هی هشد

 
 خذا خَد، هختلف لاضىا تا هَخَدات توام یؼٌی ایي ٍ آیذ هی تش ضىلی تِ لحظِ ّش دس ػیّاس تت آى وِ است هؼتمذ ّن هَلَی

 :ّستٌذ

 ضذ ًْاى ٍ تشد دل                        تشآهذ ػیاس تت ضىلی تِ لحظِ ّش                         

 ( 1365 هَلَی،)    ضذ خَاى پیشٍ گِ                          تشآهذ یاس دگشاى لثاس تِ دم ّش                         

 
 :خذاست اًساى( ب
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 اًساى»  هَضَع تِ تخص ایي دس. پشداختین ػشالی ٍ ػشتی اتي آثاس دس «خذاست ّست، چِ ّش» هَضَع تِ لثل تخص دس

 ایي تِ هفػل ػشالی ٍ ػشتی اتي وِ است ایي وشدین، تفىیه لثلی تخص اص سا تخص ایي وِ ایي ػلت. پشداصین هی «خذاست

 .است تشخَسداس ٍیژُ توایضی ٍ تطخع اص تهَخَدا سایش هیاى دس اًساى وِ ایي دیگش ٍ پشداختٌذ هَضَع

 :وٌین هی روش سا ًوًَِ دس یىی وِ است پشداختِ هَضَع ایي تِ الحىن فػَظ اص هتؼذدی هَاضغ دس ػشتی اتي

 فی تشاُ ٍ َّ اًت تل َّ فوااًت 

 همیذا ٍ هسشحا االهَس ػیي    

 
 ( 1379 ػشتی، اتي)                                                                                                                          

 هخلَلات ػیي دس سا اٍ ٍ ّستی اٍ ظاّشُ َّیت وِ حیث ایي اص ّستی اٍ تَ ّستی، هوىي ٍ همیذ وِ اػتثاس تذیي ًیستی اٍ تَ

 . تیٌی هی تمییذ ٍ اعالق حالت دس

 الحك الی تٌظش فال

                         لخلكا الی تٌظش ال ٍ

 الخلك ػي تؼشیِ ٍ  

  الحك سَی تىسَُ ٍ

 
 (ّواى)                                                                                           

  تِ خلك تِ هىي ًظش. تپٌذاسی غفاتص ٍ هظاّش اص هٌضُ ٍ اوَاى اص هدشد خاسخی هَخَد سا اٍ وِ ای گًَِ تِ حك تِ هىي ًظش

 تذاًی اٍ هغایش ٍ تپٌذاسی حك اص هدشد سا خلك وِ غَست تذیي تپَضاًی؛ حك خض وسَتی سا اٍ وِ ای گًَِ

 (ّواى. )حمیمتِ ٍ َّیتِ ػیي َّ تل خلمِ غَستِ ػلی فاًِّ ستِّ ػشف فمذ الوؼشفِ تْزُ ًفسِ ػشف فوي -

 حمیمت دس است، ضذُ ظاّش هَخَدات غَست تِ تفػیل همام دس وِ تاس حك اٍ حمیمت وِ تذاًذ ٍ تطٌاسذ سا ًفسص وِ ّش

 .اٍست حمیمت ٍ َّیت ػیي اًساى ٍ است وشدُ خلك خَد غَست تِ سا اًساى خذاًٍذ وِ چشا است؛ ضٌاختِ سا خَد خذای

 :است وشدُ اضاسُ اهش ایي تِ تاسّا خَد دیَاى دس ّن ػشالی

        ػشالـی ای تثیٌـی وِ تاضـذ

   ًماش خَیص ٍخَد مصً دس   

 
 ( 1382 ػشالی،)                                                                                                                      

 اًساى ِو تاضذ داضتِ تاٍس هَضَع ایي تِ وِ تثیٌذ سا ًماش خَیص ٍخَد ًمص دس تَاًذ هی ػشالی صهاًی وِ پیذاست ًاگفتِ

 .خذاست

 دیذم اٍ ّوِ سا وَ ضَ، ػشالی خَیای  ضَ تالی ٍ دسوص هی ضذ، سالی هیىذُ دس

 (ّواى)                                                                                                                     

 .دیذم خذا یىسشُ سا ػشالی یؼٌی دیذم اٍ ّوِ سا وَ

 .تَد اٍ ػیي خَد وشد، ًگِ ًیه چَى. تاصیافت دٍست گاُ آى. یافت گن سا خَد وشد، ًظش خَد دس الیمیي ػیي تِ چَى -

 خستن هی هىاى ّش تِ سا تَ دٍست ای

 تَدی هي خَد تَ سا، خَیص تَ تِ دیذم

  خستن هی آى ٍ ایي اص خثشت دم ّش   

 خستن هی ًطاى تَ وض ام صدُ خدلت

 
 (ّواى)                                                                                                                                
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 است هستمین غشاط تش هَخَدی ّش( ج

 دس َسده ایي دس ػشتی اتي. است هستمین غشاط تش هَخَدی ّش وِ است ایي ٍخَد ٍحذت تِ اػتماد پیاهذّای ٍ ًتایح اص یىی

 :گَیذ هی فػَظ

 الؼوَم فی خفی غیش ظاّش           الوستمین الػشاط هلل اى                                          

 ( 1379 ػشتی، اتي)           ػلین ٍ تاهَس خَْل ٍ             ػیٌِ غغیش ٍ وثیش فی                                          

 .ًَیسذ هی تاال تیت دٍ تَضیح دس فػَظ فهؼشٍ ضاسح لیػشی

 رسُ ّیچ ٍ خَْل ٍ ػلین ٍ وثیش ٍ غغیش ّیچ. است خفی غیش ٍ ظاّش خالیك ػوَم هیاى دس وِ است هستمین غشاط سا خذای

 غشاط تش هَخَدی ّش پس هستمین غشاط داسای ٍ است هَخَد خذاًٍذ َّیت یا ػیي یا رات تِ وِ ایي هگش ًیست ٍخَد دس ای

 (1378 آهلی، صادُ حسي) است نهستمی

 است وشدُ اضاسُ اهش ایي تِ تش غشیح دیگش خای دس ٍ

 ػلیْن  هغضَب غیش فَْ الوستمین الشب غشاط فؼلی هاش فىل الوستمین غشاط ػلی ستی اىّ تٌاغیتْا آخز َّ اال داتِ هي ها

 (1379 ػشتی، اتي) ضالَى ٍال الَخِ ّزا هي

 :آٍسد هی چٌیي تاال ػثاست ضشح دس خَاسصهی حسیي الذیي تاج

 اسوایص حسة تِ ٍ است گشفتِ سا اٍ پیطاًی هَی ول، دس ساسیِ غیثیِ َّیت تِ تؼالی حك وِ ایي هگش ًیست هَخَدی ّیچ

 است هستمین غشاط تش ای سًٍذُ ّش پس. است هستمین غشاط تش اٍ ٍ تشد هی خَاّذ هی وِ عشیمی تِ سا اٍ ٍ داسد تػشف اٍ دس

 اسن همتضای پس است عشیك آى دس اٍ سب وِ است اسوی هظْش اٍ صیشا. ضالیي ًِ است ػلیْن هغضَب ًِ یسٍ ایي اص ٍی ٍ

 خولِ اص است هخالف اٍ تا حىن دس وِ ستی تِ ًسثت چِ اگش ًیست، ضالیي ٍ ػلیْن هغضَب خولِ اص پس تاضذ هی خَدش

 ( ّواى. ) است ضالّیي ٍ ػلیْن هغضَب

  چطن ّا آى روش اص والم اعالِ اص پشّیض خْت وِ است وشدُ اضاسُ اهش ایي تِ فػَظ دیگش خای چٌذیي دس ػشتی اتي

 آى تش اٍ. وٌین هی اوتفا ًوًَِ یه روش تِ فمظ وِ پشداختِ هَضَع ایي تِ لوؼات دس چِ ٍ دیَاى دس چِ ّن ػشالی. پَضین هی

. ) تَد خَاّذ هستمین غشاط تش اٍ تثغ تِ ّن ِسای تاضذ، هستمین غشاط تش ًَس ٍلتی. ًَس هحثَب، ٍ است سایِ هحة وِ است

 ( 1382 ػشالی،

 
 اهلل تا است تشاتش هؼثَدی ّش( د

 فاىّ: گَیذ هی ػشتی اتي. ضَد هی پشستیذُ وِ است اهلل ، هؼثَدی ّش دس وِ وشد تؼثیش ّن گًَِ ایي تَاى هی سا فَق هَسد

 ( 1379 ػشتی، اتي) هؼثَد ول فی اهلل غیش ػثذ واف...  خْلِ هي ٍیدْلِ ػشفِ هي یؼشفِ ٍخْا هَخَد ول فی للحك

 .ضَد هی پشستیذُ اهلل هؼثَدی، ّش دس. غافلٌذ آى اص خاّالى ٍ داًٌذ هی سا آى ػالواى داسد، ٍخْی هَخَد ّش دس حك

 :است گفتِ ًظشیِ ایي تأییذ دس ّن ضثستشی هحوَد ضیخ

 اص چِ ّش ٍ اٍست خالك خذاًٍذ وِ چشا ًیست تاعل ّستی حیث اص تت. است تت ّا آى اص یىی داسد، هختلفی هظاّش ّستی

. وٌٌذ هی تَخِ اٍ ظاّش تِ فمظ وِ چشا ًیستٌذ آگاُ تت حمیمت اص وذام ّیچ هطشن ٍ هسلواى. است خیش گشدد، غادس خذاًٍذ

 (1369 ضثستشی،. )دیذ تت اص سا پٌْاى حك تایذ

 :گَیذ هی دیَاى دس هثالً. است دُوش اضاسُ هَضَع ایي تِ تاسّا لوؼات ٍ دیَاى دس ّن ػشالی

 خاًاًی تَ خض تِ ًذاسد وِ تَ خاى تِ           تٌگشد تتی ّش تِ ػشالی چطن چِ اگش

 (1382 ، ػشالی)                                                                                                               

 



 ادتیات، ػشفاى ٍ فلسفِهغالؼات 

 258-250غفحات ، 1395 تاتستاى، 1/2، ضواسُ 2دٍسُ 

255 

 

 دس سا تت اگش. ّستی تَ هي اغلی هؼطَق وِ تَد خَاّذ ایي تاال تیت اص ػشالی خَاست تذاًین، هؼطَق صا استؼاسُ سا تت اگش

 سا لوؼات اص ّفتن لوؼِ توام ػشالی. پشستن هی سا تَ ّن تت دس هي وِ ضذ خَاّذ ایي تیت هؼٌی تگیشین، ػشفی ٍ ظاّشی هؼٌی

 :  َیذگ هی لوؼِ ایي دس هثالً.است دادُ اختػاظ هَضَع ایي تِ

 (ّواى) ًذاًی اگش تَد؛ اٍ آٍسی، سٍی چِ ّش تِ ٍ داسی دٍست سا وِ ّش

 
 ًیاصهٌذًذ دیگش ّن تِ خلك ٍ حك( ّـ

 یا ًیاصهٌذًذ ّن تِ خلك ٍ حك پس وشد، ًوی پیذا ٍخَد خلك ًثَد، حك اگش ٍ وشد ًوی پیذا تدلی ٍ ظَْس حك ًثَد، خلك اگش

 .ّستٌذ دیگش ّن آئیٌِ خلك ٍ حك

 :گَیذ هی ػشتی اتي

 (1379 ػشتی، اتي)  احىاهْا ظَْس ٍ اسواء سٍیتِ فی هشآتِ اًت ٍ ًفسه سٍیته فی هشآته فَْ

 .وٌذ هطاّذُ سا آى احىام ظَْس ٍ اسواء تَ دس اٍ تا ّستی خذاًٍذ آئیٌِ تَ ٍ تثیٌی سا خَد رات اٍ دس تا تَست آئیٌِ خذاًٍذ

 : گَیذ هی لوؼات اص ًْن لوؼِ دس ّن ػشالی. است شدُو اضاسُ اهش ایي تِ فػَظ دیگش هتؼذد هَاضغ دس اٍ

 آى احىام ظَْس ٍ غفات ٍ اسواء اٍ دس هحثَب، آیٌِ هحة ٍ ًثیٌذ سا خَد خض خَد، چطن تِ اٍ دس. است هحة آئیٌِ هحثَب

 . تیٌذ

 (1382 ، ػشالی) 

 ٍ ظَْس دس یىی ًیاصهٌذًذ دیگش ّن تِ وِ چشا ًیستٌذ، هغلك حشّ وذام ّیچ خذاًٍذ ٍ تٌذُ وِ گَیذ هی دیگش خای دس ػشالی

 (ّواى. )ٍخَد دس دیگشی

 
 ٍخَد ٍحذت اثثات تشای توثیل اص استفادُ( ٍ

 :آیٌِ یا هشآت توثیل

 :است چٌیي خالغِ عَس تِ توثیل ایي هفاد

 دس اٍ تػَیش ٍ ضخع)  پذیذُ دٍ تا ها ٍ است ٍخَد داسای ظاّش دس افتذ، هی آیٌِ دس آیٌِ هماتل ضخع اص وِ تػَیشی اگشچِ

 آیٌِ هماتل دس ًظش هَسد ضخع ٍلتی ایٌىِ تشای. ًیست ًفس تِ لائن ٍ هستمل ٍخَد تػَیش، ٍخَد اها ّستین؛ هَاخِ( آیٌِ

 تْتش یا آیٌِ دس هَخَد تػَیش اهلل هاسَی ٍ است آیٌِ هماتل ضخع هثل خذاًٍذ. تَد ًخَاّذ آیٌِ دس ّن تػَیشی دیگش ًثاضذ،

 .آیٌِ خَد تگَئین است

 ّش وِ تَد خَاّین تػَیش چٌذیي داسای دّین، لشاس ضخع یه هماتل دس آیٌِ چٌذیي اگش هثالً داسد ّن دیگشی اتؼاد توثیل یيا

 .آیٌِ تا هتٌاسة است ّائی ٍیژگی ٍ هختػات داسای وذام

 هماتلِ فی هٌِ شُالظاّ غَسُ:. گَیذ هی فػَظ اص خائی دس هثالً. است خستِ سَد تسیاس آیٌِ یا هشآت توثیل اص ػشتی اتي

 .غیشُ لیس الػمیل الدسن

 (1379 ػشتی، اتي)

 .ًیست اٍ غیش غیملی، خسن دس اًساى تػَیش

 .احىاهْا ظَْس ٍ اسوائِ سٍیتِ فی هشآتِ اًت ٍ ًفسه سؤیته فی هشآته فَْ: گَیذ هی دیگش خائی دس

 ظَْس ٍ خَد اسوای اٍ وِ ایي تشای ّستی اٍ آیٌِ تَ ٍ تثیٌی سا خَدت ًفس تَاًی هی تَ وِ است ای آیٌِ هثل تَ تشای اٍ

 .تثیٌذ سا آى احىام

 :ضَد هی روش ًوًَِ چٌذ وِ است وشدُ استفادُ فشاٍاًی تِ توثیل ایي اص ػشتی اتي هاًٌذ ّن ػشالی

 تیص آیٌِ ّضاس ٍ سٍی یه

 هفػل ّوِ ایي ٍ هدول یه   
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 ( 1382 ػشالی،)

 آیٌِ ّضاساى دس دم ّش تٌوَدُ خَد سٍی

 اًذاختِ ًطاى دیگش سخت آییٌِ ّش دس   

 
 (ّواى)

 اًِّ غیش ٍاحذ اال الَخِ ها ٍ

 تؼذدا الوشایا اػذدت اًت ارا   

 
 (ّواى)

 (ضَد هی هتؼذد ًیض چْشُ تطواسی، سا ّا آیٌِ چَى ٍلی ًیست تیص چْشُ یه)

 

 اعذاد دیگر ي یک عذد تمثیل

 وِ است گفتٌی ًىتِ ایي. ّستی ػَالن ًوَداس اػذاد سایش ٍ( هغلك غیة) است احذیت رات ًوَداس یه ػذد توثیل ایي دس

 اػذاد توام دس ٍلی ًیست ػذد یه وِ ایي تا لیىي ضَد هی ضشٍع دٍ اص ػذد ٍ ًیست ػذد یه، ػذد ػشفاى ٍ فلسفِ دس اساساً

 یه ػذد وِ گًَِ اىتذ. دّذ هی ًطاى سا خذا تِ خْاى ٍاتستگی ٍ استثاط ضذت ًیض توثیل ایي. ّاست آى ساصًذُ ٍ داسد حضَس

 دیگش، عشف اص. وشدُ خلَُ ػَالن ّوِ دس ّن خذا – آهذُ ٍخَد تِ ٍاحذ چٌذ اص ػذدی ّش چَى – داسد حضَس اػذاد توام دس

 (1374 تیات،. )ًیست اٍ تی ػالن وِ ایي تا ًیست ػالن ػن خذا یؼٌی ًیست ػذد یه ػذد

 :است گشفتِ تْشُ صیاد ّن توثیل ایي اص ػشتی اتی

  الَاحذ الؼذد فػل ٍ الؼذد الَاحذ فاٍخذ الوؼلَهِ الوشاتة فی تالَاحذ االػذاد ظْشت ٍ...  االحىام اختلفت اى ٍ ٍاحذُ يٍالؼی

 (1379 ، ػشتی اتي)

 دیگش اػذاد هؼلَم، هشاتة دس ٍاحذ ظَْس تا وِ چٌاى آى. تاضذ هختلف وٌذ، هی غادس اًساى وِ احىاهی اگشچِ. است ٍاحذ ػیي

 هثالً. است دادُ تفػیل سا ٍاحذ ػذد، ٍ است آٍسدُ ٍخَد تِ سا اػذاد دیگش خَد، تىشاس تا یه ػذد یا ٍاحذ یؼٌی. ذآهذً ٍخَد تِ

 . تاضذ هی( 1+1) یه ػذد تىشاس دٍ

 :است وشدُ استفادُ توثیل ایي اص فشاٍاى لوؼات دس ّن ٍ خَد ّای سشٍدُ دس ّن ػشالی

 داضت سٍی ّضاساى غذ خوالص چَى

 تاص تٌوَد سا ُرس ّش الخشم

  آًه تْش اص ػذد اغل است یه چَى

 دگش دیذاسی رسُ ّش دس تَد   

 دگش سخساسی خَیص خوال اص

  دگش گشفتاسی دم ّش تَد تا

 
 (1382 ػشالی،)

 ّش دس وِ یه ػذد هثل دسست. است وشدُ تدلی ًَػی تِ ّا پذیذُ یا هَخَدات اص یه ّش دس خذاًٍذ وِ تگَیذ خَاّذ هی اٍ

 . داسد حضَس ٍ ظَْس ای ًِگَ تِ ػذد

 :گَیذ هی خَد لوؼات اص چْاسدّن لوؼِ دس

 تِ ٍاحذ اگش ٍ ًثَد اسن سا اػذاد ٍ ًطَد ظاّش اػذاد اػیاى ًثَد، ٍاحذ اگش. اػذاد دس ٍاحذ وِ است ساسی چٌاى اضیاء دس احذ

 (ّواى. )ًطَد ظاّش ػیي سا ػذد ضَد، ظاّش خَد اسن
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 ٍخَد هاسَی تَد، ًوی خذا اگش وِ ایي آى ٍ است وشدُ تیاى سا لغیفی ٍ دلیك ًىتِ توثیل ایي اص استفادُ تا ػشالی خا ایي دس

 ایي اص غیش اگش. ًذاسد اسوی اػذاد دیگش دس یه ػذد وِ چٌاى آى ًطذ، ظاّش خَد اسن تِ هاسَی دس خذاًٍذ ٍ وشدًذ ًوی پیذا

 .یافت ًوی ظَْس ّا آى ترا یا ػیي ضذ، هی ظاّش خَد اسن تِ هاسَی دس خذاًٍذ یؼٌی تَد،

 

 شخص ي سایٍ یا وًر ي سایٍ تمثیل

 آفتاب ٍخَد تا ًیض خْاى هَخَدات. ضَد هی ًاپذیذ آى غیاب دس ٍ گشدد هی پذیذاس آفتاب اص سایِ وِ است ایي تاال توثیل هفاد

 وِ ضذ خَاّذ ایي توثیل ادهف ٍلت آى دّین لشاس ًظش هَسد سا سایِ ٍ ضخع اگش. دٌّذ هی اداهِ خَد حیات تِ ٍاس سایِ حك،

 ٍخَد ًتیدتاً. سسذ هی سایِ غاحة تِ خَد اهتذاد دس سایِ ّش دیگش عشف اص. است تثؼی ضخع، ٍخَد تِ ًسثت سایِ ٍخَد

 . ًیست ّن خذا اص خذای حال ػیي دس اها است تثؼی خذاًٍذ ٍخَد تِ ًسثت اهلل هاسَی

 الی الَخَد ًسثِ ػیي فَْ اهلل ظل فَْ للطخع والظل الحك الی ٌسثِتال َّ الؼالن هسوی اٍ الحك سَی: گَیذ هی ػشتی اتي

 (1379ػشتی، اتي) الظل رله فیِ یظْش هي ثوِ واى ارا ٍلىي الحس فی تالضه هَخَد الظلّ الى الؼالن

 ػالن پس. ضخع تِ ًسثت است سایِ هثل حك تِ ًسثت تاضذ، هطَْس ػالن اسن تِ ٍ گشدد اعالق اٍ تش غیشیت اسن چِ ّش

 وِ ضَد هی هَخَد ٍلتی سایِ اها است هحسَس ضه تذٍى سایِ. ػالن تِ است اضافی ٍخَد ًسثت ػیي ایي ٍ خذاست سایِ

 .گشدد ظاّش آى دس تا تاضذ چیضی

 االًفىان الطیء ػلی یستحیل الًِ االتػال رله ػي االًفىان ػلیِ یستحیل ػٌِ، اهتذ الزی تالطخع هتػال الحسّ فی االتشاُ

 (ّواى) َّیته ها ٍ اًت هي ٍ ػیٌه فػشّ راتِ ػي

 هحال اٍ تشای اتػال ایي اص خذایی تاضذ؟ هی هتػل اٍست، اص اهتذادش وِ ضخػی تِ وِ تیٌی ًوی سا سایِ حس، ػالن دس آیا

  چیست؟ تَ َّیت ٍ ویستی وِ وي هؼلَم ٍ تطٌاس سا خَد رات پس. است هحال اضیاء تشای رات اص خذایی وِ چشا است،

 :است تشدُ تْشُ تسیاس توثیل ایي اص لوؼات دس چِ دیَاى، دس چِ ػشالی

 ػلی ستّی اىّ. ًشٍد وژ سٍد، اٍ پی دس چَى ٍ تاضذ؟ خذا وی ًَس اص سایِ. سٍد اٍ پی دس سٍد ودا ّش. است هحثَب سایِ هحة

 (1382 ػشالی،. )هستمین غشاط

 

 الًان آبگیىٍ ي وًر تمثیل

 ای تیٌٌذُ اگش. است ضذُ هتؼذد ٍ گشفتِ تاتیذى آتگیٌِ غذّا تِ وِ ًیست واس دس تیص ًَس یه وِ است چٌیي توثیل ایي هفاد

 حذٍد هَخَدات، هشاتة دس لیىي است؛ خلَُ یه وِ است چٌیي ّن حك خلَُ. ًثیٌذ تیص ًَس یه تٌگشد، سا ّا آتگیٌِ اص فشاتش

 ًوَداس ّا آتگیٌِ ٍ است هغلك غیة ٍ احذیت رات شًوایاًگ خَسضیذ ًَس دیگش، تؼثیش تِ. است ضذُ تؼذد هَخة ٍ داسد ای ٍیژُ

 . هَخَدات هاّیات

 :گَیذ هی ػشتی اتي

 ًفس فی ٍ تلًَِ یتلَى الضخاج فی الٌاظش ػي حداتِ الی تالٌسثِ والٌَس...  ٍ غاف ٍ وثیش ٍ غغیش خاظ ظل الی تالٌسثِ الحك

 ( 1379تی،ػش اتي) تشتّه لحمیمته هثال ضشب ًشاُ ّىزا ٍلىي لِ لَى ال االهش

 هی سا آتگیٌِ سًگ وِ ًَس هثل...  ٍ غاف وثیش، غغیش،: ضَد هی ظاّش ًَػی تِ اٍیٌذ، ظالل وِ اػیاى اص یه ّش تِ ًسثت حك

 . تَد پشٍسدگاس حمیمت ضٌاخت تشای هثال ایي. ًیست خاغی سًگ داسای وِ حالی دس پزیشد

 :است گشفتِ واس تِ سا توثیل ایي لوؼات ٍ دیَاى دس ّن ػشالی

 تافتِ آتگیٌِ ّضاساى دس آفتاتی

  هختلف ّای سًگ لیىي ًَسست یه خولِ

 اًذاختِ ػیاى تاتی یىی ّش سًگ تِ پس  

 اًذاختِ خاى ٍ اًس هیاى دس اختالفی



 ادتیات، ػشفاى ٍ فلسفِهغالؼات 
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 (1382 ػشالی،)

 
 ٍ تغییش لاتل وِ است ووالی سا رات چِ. ًىٌذ اثش رات دس احىام تغییش وِ داًِ. رات دس ًِ تیٌذ احىام دس وثشت وطف غاحة

 . ًیست تأثش

 تذا الضخاج فی لىي للٌَس لَى ال

 الَاى فیِ ی¬فتشاء ضؼاػِ  

 
 

 (ّواى)                                                                                                       

 . سسذ هی ًظش تِ سًگ تِ سًگ تیفتذ، ضیطِ دس ضؼاػص چَى ٍلی ًیست سًگی سا ًَس

 

 :گیری وتیجٍ

 فخشالذیي. آٍسد دس تحشیش سضتِ تِ استادش آثاس تثییي ٍ ضشح دس سا خَد آثاس ػوذُ لًََی. تَد لًََی غذسالذیي استاد ػشتی اتي

 ّا صهیٌِ اص تسیاسی دس ػشالی. سسیذ ػشالی تِ ٍاسغِ، یه تا ػشتی اتي ّای اًذیطِ پس تَد؛ لًََی غذسالذیي ضاگشد ػشالی

 اص هتؼذدی ّای خلَُ. است ضذُ هتأثش ػشتی اتي اص ضذیذاً ٍخَد، ٍحذت خولِ اص ٍ واهل اًساى لثس، ٍ خلغ ثاتتِ، اىاػی هثل،

 ّا خلَُ ایي تشیي هْن. است ضذُ هٌؼىس لوؼات خػَغاً ػشالی آثاس دس آى تثغ تِ ٍ ػشتی اتي الحىن فػَظ دس ٍخَد ٍحذت

 دیگش ّن تِ خلك ٍ حك. اهلل تا است تشاتش هؼثَدی ّش. است هستمین غشاط تش هَخَدی ّش. خذاست ّست، چِ ّش: اص ػثاستٌذ

 .ًیاصهٌذًذ
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