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ایي لذست دس دسٍى ثطش ثِ ٍدیعِ ًْبدُ ضذُ وِ ثتَاًذ ثب ًگبُ ثِ عجیعت ٍ تىَیي ضجیِ آى سا التجبس ٍ
ًسخِ ثشداسی وٌذ؛ هثالً ثب ًگبُ ثِ سٌجبله ٍ چگًَگی پشٍاصش ضجیِ آى سا ثِ ًبم ثبلگشد (ّلی وَپتش)
هیسبصد.
گبّی ًسخِی التجبس ضذُ اص عجیعت ٍ تىَیي ثِ صَست هلوَس ٍ هحسَس دس خبسج هَجَد
هیضَد ـ هبًٌذ هثبلی وِ روش ضذ ـ ٍ گبّی صشف لشاسداد است؛ یعٌی ضیء حمیمی دس خبسج افضٍدُ
ًویضَد وِ هلوَس ٍ هحسَس ثبضذٍ ،لی آثبسی وِ دس تىَیي ثش اصل هتشتت است ثش آى ًسخِی همتجَس
هتشتت هیوٌذ .ثِ عٌَاى هثبل رّي ثب دلت دس پیىشُی اًسبى وِ دس تىَیي ّش عضَی اص ثذى ًمطی سا ایفبء
هیوٌذ ـ هثالً پب ثشای جبثجبیی ٍ اًتمبل ،دست ثشای تصشفبت ٍ تملّجبت ،سش ثشای ساٌّوبیی ٍ هذیشیت ٍ ...
ـ جبهعِی ثطشی سا ثِ هٌضلِی یه پیىش فشض هیوٌذ ٍ ثشای اعضبء جبهعِ هبًٌذ اعضبء ثذى ًمطی سا
هحَل هیوٌذ وِ عذُای هثالً ًمص پب ،عذُای ًمص دست ٍ ثبصٍ ،ثعضی ّن ًمص سش دس ثذى سا ایفبء وٌٌذ؛
یعٌی هذیشیت ٍ وٌتشل جبهعِ سا ثشعْذُ گیشًذ ٍ ّوبىعَس وِ سش ٍضعیت ثذى سا تٌظین هیوٌذً ،یبصّب سا
تطخیص ٍ ثشآٍسدُ هیوٌذ ،فشهبى ثِ سبیش اعضبء صبدس هیوٌذ ٍ سبیش اعضبء حبلت فشهبى پزیشی اص سش سا

 .1هكبلجٖ وِ دس اٗيرب روش هٖضَد ثشگشفتِ اص هكبلت هحمك اغفْبًٖ
ضبگشد اٗطبى يالهِٕ قجبقجبٖٗ

دس سسبلِٕ حك ٍ حىن ،حبضِ٘ ثش هىبست ٍ حبضِ٘ ثش وفبٗ ِ ٍ ً٘ ض هكبل ت

دس وتت هختلفضبى هٖثبضذ وِ دس وتبة فلسفِٕ اخالق دس ثخص يمل يولٖ ٍ يمل ًهشٕ ً٘ض روى آٍسٕ و شدُام ٍ ث ِ

قَس خالغِ دس لبلت اغكالحبت هٌبست اٗيرب ث٘بى هٖوٌن.
1

داسد ،ثشای وسی وِ هذیشیت جبهعِ سا ثِ عْذُ هیگیشد چٌیي ٍظیفِای سا لشاس دادُ ٍ عٌَاًی هٌبست آى
اعتجبس هیوٌذ هثالً هیگَیذ «تَسَأسَ» ٍ «صبز زئ٘سبً» دس حبلیوِ دس تىَیي تفبٍتی ثشای اٍ ًسجت ثِ دیگشاى
حبصل ًطذُ است.
الجتِ اعتجبسی وِ عمالء جعل هیوٌٌذ ثیهالن ًیست ٍ ثش اسبس اغشاض هتفبٍت است؛ هثالً ثِ خبعش
ًیبص ثِ فشدی وِ ثتَاًذ هبًٌذ سش دس ثذى جبهعِ سا هذیشیت وٌذ ٍ هبًع اص هختل ضذى اهَس ضَد عٌَاى سئیس
سا جعل هیوٌٌذ ٍ اص وسی وِ ایي عٌَاى سا وست هیوٌذ تَلع داسًذ ایي ًیبص سا ثشآٍسدُ وٌذ.
گبّی هوىي است ثِ خبعش خاللیت ٍ اثتىبس رّي ،دس التجبسی وِ اص تىَیي اخز هیوٌذ تصشف وشدُ ٍ
چِ ثسب چٌذ صَست ثشگشفتِ اص تىَیي سا ثب ّن تلفیك وشدُ آى سا اعتجبس وٌذ ،دس عشف آثبس ًیض هوىي است
تصشف وشدُ ون ٍ صیبد وٌذ یب آثبسی سا ثِ آى اضبفِ وٌذ .ثِ ّش حبل هحذٍدیتی دس اعتجبس ًیست هْن غشضی
است وِ اعتجبس ثِ دًجبل آى است.
هفَْم هلىیت ثِ تلمی عوَم یب اوثش فالسفِ ،هتىلویي ٍ فمْبء اص هفبّین اعتجبسی است وِ هستمیوبً ٍ
ثذٍى ٍاسغِ اص تىَیي التجبس ضذُ است ،گشچِ ظبّش ولوبت ثعضی اص فمْبء ٍ حتی فالسفِ ایي است وِ
هفَْم هلىیت حبوی اص یه ساثغِی حمیمی ثیي هبله ٍ هولَن دس خبسج است ٍ َّیت ٍ هبّیت حمیمی ٍ
خبسجی داسد ٍ ثِ اصغالح اص همَالت است.
ثِ ّویي جْت هحمك اصفْبًی

دس اثتذای ثحث حمیمت هله ،هغبلت تفصیلی عویمی هغشح هیوٌٌذ

تب اثجبت وٌٌذ وِ هلىیت اص همَالت ًیست؛ ًِ همَلِی جذُ است ًِ ،همَلِی ویف ٍ ًِ همَلِی اضبفِ ،ثلىِ
هفَْهی اعتجبسی است.
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 .1سسبلٔ فٖ تحم٘ك الحك ٍ الحىن ،ظ:25
أهّب أىّ الوله الوزوَس ل٘س هي الومَالت الًشؾ٘ٔ سأسب ٍ أغال فلَرَُ:
أحدّب :أىّ الومَلٔ هب ٗمبل يلى ضٖ ء ٗػذق يلِ٘ فٖ الخبسد ،فال ثذ هي أى ٗىَى لْب هكبثك ٍ غَسٓ فٖ األي٘بى ،وبلسَاد ٍ الج٘ بؼ ٍ ه ب
ضبثْْوب هي االيشاؼ ،أٍ ٗىَى هي ح٘خ٘بت هب لِ هكبثك ٍ هي ضؤًٍِ الَرَدٗٔ ،ف٘ىَى ٍرَدّب ثَرَدُ وومَلٔ اإلؾبفٔ ،ح٘ج إًّْب لوىبى وَى
فًل٘تْب ثئؾبفت ْب ٍ لحبنْب ثبلم٘بس إلى الغ٘ش ال ًٗمل أى ٗىَى لْب ٍرَد استماللٖ ،يلى تفػ٘ل تًشؾٌب لِ فٖ ثًؽ تحشٗشاتٌب األغ َل٘ٔ ٍ .ه ي
الَاؾح أًِّ ثًذ ٍرَد الًمذ هخال لن َٗرذ هب لِ هكبثك فٖ الخبسد ٍ ،لن ٗتحّ٘ج رات الوبله ٍ الوولَن ثح٘خ٘ٔ ٍرَدٗٔ ،ثل يل ى حبلْو ب لج ل
الًمذ ٍ ،غذق الومَلٔ ثال ٍرَد هكبثك أٍ تح٘خِ ثح٘خ٘ٔ ٍالً٘ٔ أهش غ٘ش هًمَل.
ثبًْ٘ب :أىّ الومَالت لوىبى ٍالً٘تْب ال تختلف ثبختالف االًهبس ٍ ،ال تتفبٍت ثتفبٍت االيتجبسات ،فئىّ السمف الولحَل إلى هب دًٍِ فَق فٖ
رو٘ى االًهبس ٍ ،ثبإلؾبفٔ إلى السوبء تحت ثزو٘ى االيتجبسات ،هى أىّ الوًبقبٓ هف٘ذٓ للوله يشفب ٍ ،غ٘ش هف٘ذٓ لِ ض شيب ،فبٙخ ز ثبلوًبق بٓ ٍ
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ٍلی ثِ ًظش هب اعتجبسی ثَدى هفَْم هلىیت ٍاضح است ٍ ثب تَضیحبتی وِ دادُ ضذ ضبیستِ ًیست وسی
احتوبل دّذ هلىیت هغشح دس ثبة فمِ ٍ حمَق وِ عمالء ٍ عشف آى سا اعتجبس هیوٌٌذ اص ثبة همَالت عطش
اسسغَیی 9ثبضذ ٍ ضبیذ علت ایيوِ جٌبة هحمك اصفْبًی

ایيگًَِ هفصل ٍ عویك ٍاسد ثحث ضذُاًذ

ایي ثبضذ وِ چَى اص همَلِی جذُ ثِ همَلِی هله ٍ همَلِی «لِ» ًیض تعجیش هیضَد ٍ ثشای آى ثِ هبلىیت

الوأخَر ثْب هبله ٍ هولَن فٖ ًهش الًشف دٍى الطشو ،هى أىّ الح٘خ٘ٔ الخبسر٘ٔ الًشؾ٘ٔ لَ وبًت رات ٍالً٘ٔ وبًت وبلفَل٘ٔ ٍ التحت٘ٔ اللت ٘ي ال
تختلف فْ٘وب االًهبس.
ٍ ثبلثْب :أىّ الًشؼ وًَِ فٖ ً فسِ وًَِ لوَؾَيِ ،ألىّ ًحَ ٍرَدُ ًبيتٖ لغ٘شُ ،ف٘حتبد إلى هَؾَو هحمك فٖ الَالى ،هى أىّ اإلروبو ٍالى
يلى غحٔ تول٘ه الىلٖ الزهٖ فٖ ث٘ى السلف ٍ ًحَُ ٍ ،الوطَْس يلى هبلى٘ٔ قجًٖ٘ الفم٘ش للضوبٓ ٍ ،الحبل أًِّ لن ًٗتجش ف ٖ هَؾ َيِ الَر َد
الخبسرٖ أٍ ال ٍرَد لِ أغال ٍ ،ال ًٗمل أى تىَى الوبلى٘ٔ ثلحبل تطخّع الفم٘ش يٌذ أخزُ للضوبٓ ،أٍ الوولَو٘ٔ ثلحبل تط خع الىل ٖ يٌ ذ
الَفبء ،فئىّ الوبلى٘ٔ ٍ الوولَو٘ٔ هتؿبئفبى ٍ ،الوتؿبٗفبى هتىبفئبى فٖ المَٓ ٍ الفًل٘ٔ ،فبلوبلى٘ٔ الفًل٘ٔ تستذيٖ الوولَو٘ٔ الفًل٘ ٔ ٍ ث بلًىسٍ ،
تمذٗش الَرَد فٖ الزهٔ ٗستذيٖ تمذٗش ٍرَد الولى٘ٔ ال الولى٘ٔ التحم٘م٘ٔ.
 .1اسسكَ ٍ يوَم فالسفِٕ هطبء ،هبّ٘بت سا ثِ دُ لسن تمس٘ن وشدُاًذ وِ ثِ آى همَالت يطش گفتِ هٖضَد هبّ٘بت دس ٗه تمس٘ن ثٌ ذٕ
ثِ رَّش ٍ يشؼ تمس٘ن هٖضَد .رَّش ،آى هبّ٘تٖ است وِ اگش هَرَد ضَد لبئن ثِ ًفس استٍ ،لٖ يشؼ لبئن ثِ ًفس ً٘ست ٍ احت٘بد ث ِ
هَؾَو داسد .ايشاؼ ثِ حست استمشاء ًُِ لسن است الجتِ ض٘خ اضشاق فمف چْبس همَلِ [يالٍُ ثش رَّش] لجَل داسد ٍ ثًؿٖ فمف دٍ همَلِ .
وِ ّفت لسن اص آى ايشاؼ ًسجِ٘ است هخل (أٗي ،هتٍٖ ،ؾى ،رذُ ،اؾبفِ ،فًل ٍ اًفًبل) ٍ دٍ لسن آى (ون ٍ و٘ف) همَلِٕ غ٘ش اؾبفٖ اس ت.
ّش وذام اص اٗي همَالت ّن تمس٘وبتٖ داسد هبًٌذ ون هتػل ٍ ون هٌفػل  ،و٘ف هحسَس ٍ و٘ف ًبهحسَس ٍ . ...
 سسبئل اثي سٌ٘ب ،ظ:16
ول لفم هفشد ٗذل يلى ضىء هي الوَرَدات :فئهّب أى ٗذلّ يلى جَّس َّ ٍ ،هب ل٘س ٍرَدُ فى هَغَف ثِ لبئن ثٌفسِ هخل إًسبى ٍ خطجٔ،
ٍ إهب أى ٗذل يلى مو٘ٔ َّ ٍ :هب ،لزاتِٗ ،حتول الوسبٍآ ثبلتكج٘ك أٍ التفبٍت فِ٘ ،إهب تكج٘مب هتػال فى الَّن هخ ل الخ ف ٍ الس كح ٍ الًو ك ٍ
الضهبى ٍ ،إهب هٌفػال وبلًذد؛ ٍ إهب يلى م٘ف٘ٔ ٍ َّ ول ّ٘ئٔ غ٘ش الىو٘ٔ هستمشّٓ ال ًسجٔ فْ٘ب ،هخل الج٘بؼ ٍ الػحّٔ ٍ المَّٓ ٍ الطىل؛ ٍ إهب يلى
إضبفٔ وبلجٌَّٓ ٍ األثَّٓ؛ ٍ إهب يلى أٗي وبلىَى فى السَق ٍ الج٘ت؛ ٍ إهب يلى هتى وبلىَى ف٘وب هؿى أٍ ف٘وب ٗستمجل أٍ فى صهبى ثًٌ٘ ِ؛ ٍ إه ب
يلى الَضع وىلّ ّ٘ئٔ للىلّ هي رْٔ أرضائِ وبلمًَد ٍ الم٘بم ٍ الشوَو؛ ٍ إهب يلى الولل ٍ الجدٓ وبلتلجّس ٍ التسلّح؛ ٍ إهب يلى أى ٗفعل شىء،
هخل هب ٗمبل َّ :را ٗمكى َّ ،را ٗحشق؛ ٍ إهب يلى أى ٌٗفعل شىء ،ووب ٗمبل َّ :را ٌٗمكى َّ ،را ٗحتشق .فْرُ ّى الوقَالت العشس.
 ضشح حىؤ االضشاق (الطْشصٍسى) ،ظ:418
الَل :لذ يشّف الحشؤ فٖ وتجِ ثًذٓ تًشٗفبت ،هٌْب ّزا التًشٗف الوزوَس فى الىتبة ٍ ،صاد فٖ ّزا التًشٗف ف ى «التلَٗح بت» ل٘ ذا آخ ش،
فمبل« :الحشؤ ّ٘ئٔ غ٘ش لبسّٓ ثبلؿشٍسٓ ٍ ال ثذّ هٌِ»؛ ٍ ضشح ّزا التًشٗف :اى الوَجَدات الوونٌٔ تٌحصس فٖ خوس هقَالت :الجَّس ٍ ،النمن،
ٍ الن٘ف ٍ ،االضبفٔ ٍ ،الحسمٔ يلى هب البم الجشّبى يلِ٘ فى «التلَٗحبت» ٍ غ٘شُ ؛ فجم٘ذ «الْ٘ئٔ» ٗخشد الزَّش ٍ ثمَلِ «غ٘ش لبسّٓ» الوس بٍى
لوب روشُ فى «حىؤ االضشاق» ال ٗتػَس حجبتْب ٗخشد هب َّ حبثت هي الىن ٍ الى٘ف ٍ االؾبفٔ؛ ٍ ثم٘ذ «الؿشٍسٓ» ٗخشد الضهبى ،ار هب ل٘س ثمبسّ
ٍ َّ ول هب ٗىَى ارضائِ الفشؾ٘ٔ غ٘ش هزتؤً فٖ االي٘بى ٌٗمسن الى :غ٘ش لبسّ الزات لزاتِ َّ ٍ ،الزٕ ٗىَى وزله ثبلؿشٍسٓ ّٖ ٍ ،الحشؤ؛ ٍ
الى هب ل٘س ثبلزات وزله ،ثل ثبلًشؼ َّ ٍ ،الضهبى الزٕ ٗوٌى حجبت ارضائِ الفشؾ٘ٔ ال لزاتِ ثل لوحلِ َّ ٍ ،الحشؤ ،فبى الضهبى همذاس الحشؤ؛
ٍ صاد فى «الوكبسحبت» ل٘ذا آخش ،فمبل« :الحشؤ ّ٘ئٔ ال ٗتػَس حجبتْب اال ثبلتزذد» ٍ .هًٌبُ اى الْ٘ئٔ الغ٘ش المبسّٓ اًوب ٗتػَس حجبتْب ٍ اس توشاسّب
ثبلتزذد الذائن ،فبى الحشؤ ل٘ست هي الوَرَدات التٖ ال تخجت ٍ اال الًمكًت ثبلىل٘ٔ ،ثل تخجت دائوب ثبلتزذد َّ ٍ ،ل٘ذ وخ٘ش الفبئذٓ.
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اًسبى ًسجت ثِ لَا ٍ اعضبء ٍ جَاسح هثبل صدُاًذ ایي عَس ثِ رّي هتجبدس هیضَد وِ هلىیت اعتجبسی ًیض اص
همَالت استٍ .لی ثب تَضیحبتی وِ روش وشدین سٍضي ضذ وِ هلىیت فمْی ٍ حمَلی ٍ عشفی هلىیت
اعتجبسی است ٍ تحت ّیچ یه اص همَالت هتأصلِ ًویگٌجذ.
ٍلی ایي سؤال هغشح است وِ هلىیت اعتجبسی وِ ثالٍاسغِ اص تىَیي التجبس ضذُ اص چِ حمیمتی ًسخِ
ثشداسی ضذُ است [اص هفبّین هبَّی یب هفبّین اًتضاعی؟] اص هبّیت التجبس ضذُ یب غیش هبّیت ٍ اگش اص
هبّیت التجبس ضذُ جَّش است یب عشض ٍ اگش عشض است تحت وذام یه اص همَالت تسعِی عشضیِ
لشاس داسد؟
مقتبس عنهای ملکیت اعتباری
احتماالت مطرح شده در مقولهی
ٌ

 .1مقولهی جده
دس تعشیف جذُ گفتِ ضذُ« :9الْ٘ئٔ الحبصلٔ هي إحبعٔ شٖءٍ ثشٖءٍ ثح٘ث ٌٗتقل الوح٘ظ ثبًتقبل الوحبط
 .1الش٘خ السئ٘س اثَ علٖ سٌ٘ب وِ سئ٘س فلسفِٕ هطبء ٍ ثلىِ سئ٘س فالسفِٕ اسالهٖ است دس ربّبٕ هتًذدٕ هبًٌذ ًزبٓ ٍ ثشّبى هٌكك
ضفبء هًَٖٗسذ« :لست أحصلِ» (الٌزبٓ هي الغشق فى ثحش الؿالالت ،ظٗ )157ب «ٍ اهب هقَلٔ الجدٓ فلن ٗتفق لمٖ إلمٖ ّمرُ الغبٗمِ فْوْمب»
(هٌكك ضفبء ،ظ ًٌٖٗ )235تب اٗي صهبى هًٌبٕ رذُ سا تحػ٘ل ًىشدُ ٍ ًفْو٘ذُام! دس حبلٖ وِ اٗطبى ٍالًبً اًسبى فَق الًبدُإ ثَدُ است .دس
ضبًضدُ سبلگٖ وتبة لبًَى سا دس قت ًَضتِ وِ چِ لذس هطتول ثش تتجًبت ٍ تزشث٘بت يالٍُ ثش هسبئل يلوٖ ٍ فىشٕ ثَدُ وِ تب حذٍد غذ
ٍ پٌزبُ سبل پ٘ص ،وتبة دسسٖ داًطگبُّبٕ غشة ثَدُ است ٍ دس ث٘ست ٍ ٗه سبلگٖ وتبة ضفبء سا ًَضتِ وِ افتخبس فالس فِ آى اس ت و ِ
ثتَاًٌذ آى سا خَة تذسٗس وٌٌذ.
[أثَ يج٘ذ يجذ الَاحذ الزَصربًٖ] ثِ ًمل اص استبدش ثَ يلٖ هٖگَٗذ« :فلوب ثلغت ثوبًٖ عشس سٌٔ هي عوسٕ فسغت هي ّرُ العلَم ملْمب،
ٍ مٌت اذ ذاك للعلن أحفظ ٍ لنٌِ الَ٘م هعٖ أًضج ٍ اال فبلعلن ٍاحد لن ٗتجدد لٖ شٖء هي ثعد» .دس وتبة الوجبحخ بت آه ذُ و ِ دس ر َاة
ضبگشدش ثْوٌ٘بس وِ هسألِإ سا پشس٘ذُ ثَد گفت ٍ« :أًب إلى ّرُ الغبٗٔ لن احصّلْب ٍ ،هب عٌدٕ أى احصّل ثعد ّرا السيّ ش٘ئب لن احصملِ قجمل،
فال ٗجت إى تغلت هي جْتٖ فٖ ّرا تحص٘ل ،ثل ٗجتْد فِ٘ الشجّبى األذم٘بء الفبزغَ القلَة» (الوجبحخبت ،ظ.)249
ثِ ّش حبل ثَيلٖ سٌ٘ب ثب اٗي يهوت يلوٖ دسثبسُٕ همَلِٕ رذُ دس وتت هتًذدش هٖفشهبٗذ هي آى سا ًفْو٘ ذمٍ ،ل ٖ غ بحت ض َاسق
هٖفشهبٗذ :خَارِٕ قَسٖ هًٌبٕ رذُ سا تحػ٘ل وشدُاًذ.
 ضَاسق اإللْبم فٖ ضشح تزشٗذ الىالم ،د ،2ظ:493
السبثى :الوله ٍ ٗمبل لِ «الزذٓ» ٍ «لِ» أٗؿب ٍ ٗفسّش ثبًِّ ًسجٔ الزسن الى اهش حبغش لِ اٍ لجًؿِ هٌتمل ثبًتمبلِ و بلتموع ٍ التخ تن .ل بل
الط٘خ ٍ :اهّب همَلٔ الزذٓ فلن ٗتفق لى الى ّرُ الغبٗٔ فْوْب ٍ ال ارذ االهَس التى تزًل وبالًَاو لْب اًَايب لْب ثل اًّوب ٗمبل يلْ٘ب ثبضتشان االسن
اٍ تطبثِ ٍ ووب ٗمبل الطٖء هي الطٖء ٍ الطٖء فى الطٖء ٍ الطٖء يلى الطٖء ٍ الطٖء هى الطٖء ٍ ال ايلن سججب َٗرت اى ٗىَى همَلٔ الزذٓ
رٌسب لتله الزضئ٘بت ال َٗرت هخلِ فى ّزُ الوزوَسٓ ٍ ٗطجِ اى ٗىَى غ٘شى ًٗلن رله فل٘تبهّل رله هي وتجْن حن لبل هب حبغلِ اًِّ اى احت٘ل
فى تَاقؤ ّزُ الومَلٔ ٍ يٌى ثْب ًسجتِ الى هالغك ٌٗتمل ثبًتمبل هب َّ هٌسَة إلِ٘ وبلتموع ٍ التسلح ٍ التغلّ ففِ٘ هزبل ٍ ٗضٍل التط ى٘ه ٍ
ٗىَى هٌِ رضئىّ ٍ هٌِ ولّى ٍ أٗؿب ٗىَى هٌِ راتىّ وحبل الْشّٓ يٌذ اّبثْب ٍ هٌِ يشؼ وحبل االًسبى يٌذ لجؿِ لىي ل٘س ّزا الوًٌى هي الم ذس
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هب ًٗذّ فى يذاد الومَالت ٍ .الوصٌف حصل هعٌبُ فقبل ٍ َّ ًسجٔ التولل ٍ لًلّ الوشاد ٌّب َّ التفس٘ش الّزٕ روشًب ٍ َّ االحت٘بل الو زوَس ف ى
والم الط٘خ ٍ فى ًسخٔ ضشح الًلّبهٔ لَلِ ٍ لخفبئْب يجّش الوتمذهَى يٌْب ثًجبسات هختلفٔ وبلزذٓ ٍ الوله ٍ لِ.
 هػبسو الوػبسو (للخَارٔ ًػ٘ش الذٗي الكَسٖ) ،ظ :9
س٘شٓ الط٘خ الشئ٘س أثَ يلٖ الحس٘ي ثي يجذ اللِّ ثي حسي ثي يلٖ ثي سٌ٘بٍ :لذ فٖ الَ٘م الخبلج هي ضْش غفش الخ٘ش سٌٔ  373الْزشٗٔ.
هىبًتِ فٖ الًلن أضْش هي أى ٗحتبد الى تًشٗف ٍ ،هىبسهِ أث٘ي هي أى تَغف ٍ .سيبٗٔ لالدة ًمتػش يلى هب روشُ ّ َ ف ٖ تشرو ٔ ًفس ِ
حست هب سٍاُ تلو٘زُ الشْ٘س أثَ عج٘د الجَشجبًٖ ٍ َّ:
وبى ٍالذٕ هي أّل ثلخ ٍ ،اًتمل هٌْب الى ثخبسى فٖ أٗبم االه٘ش ًَح ثي هٌػَس ٍ ،اضتغل ثبلتػشف ٍ تَلى الًول فٖ أحٌبء أٗبهِ ثمشٗ ٔ ه ي
ؾ٘بو ثخبسى ٗمبل لْب «خشه٘خي» ّٖ ٍ ،هي أهْبت المشى ثتله الٌبح٘ٔ ٍ ،ثمشثْب لشٗٔ ٗمبل لْب «أفطٌٔ» .فتضٍد أثٖ هٌْب ثَالذتٖ ٍ لكي ثْ بٍ ،
ٍلذت أًب فْ٘ب ،حن ٍلذ أخٖ ...
حن اثتذأت ثمشاءٓ وتبة اٗسبغَرٖ يلى الٌبتلٖ ،فلوب روش لٖ حذ الزٌس :أًِ الومَل يلى وخ٘شٗي هختلف٘ي ثبلٌَو ف ٖ ر َاة «ه ب ّ َ ».
فأخزت فٖ تحم٘ك ّزا الحذ ثوب لن ٗسوى ثوخلِ ٍ تًزت هٌٖ ول الًزت ٍ وبى إٔ هسألٔ لبلْب تػَستْب خ٘شا هٌِ ٍ ،حزس ٍالذٕ هي ضغلٖ ثغ٘ش
الًلن ،حتى لشأت نَاّش الوٌكك يلِ٘ ٍ ،أهب دلبئمِ فلن ٗىي يٌذُ هٌْب خجش .حن أخزت ألشأ الىتت يلى ًفسٖ ٍ أقبلى الط شٍح حت ى أحىو ت
يلن الوٌكك .فأهب وتبة أٍلل٘ذس فبًٖ لشأت يلِ٘ هي أٍلِ خوسٔ أضىبل أٍ ستٔ ،حن تَل٘ت حل ثٌفسٖ ثم٘ٔ الىتبة ثأروًِ.
حن اًتملت الى الوزسكٖ ٍ ،لوب فشغت هي همذهبتِ ٍ اًتْ٘ت الى االضىبل الٌْذس٘ٔ لبل لٖ الٌبتلٖ :تَل لشاءتْب ٍ حلْب ثٌفسه ح ن أيشؾ ْب
يلٖ ال ث٘ي له غَاثِ هي خكبئِ ٍ .هب وبى الشرل ٗمَم ثبلىتبة فحبلوتِ ،فىن هي هطىل هب يشفِ اال ح٘ي يشؾتِ يلِ٘ ٍ فْوتِ اٗبُ .حن فبسلٌٖ
الٌبتلٖ هتَرْب الى وشوبًذ ٍ .اضتغلت أًب ثتحػ٘ل الىتت هي الفػَظ ٍ الطشٍو هي الكجً٘٘بت ٍ االلْ٘بت ٍ غبس أثَاة الًلن تٌفتح يلٖ.
حن سغجت فٖ يلن الكت ٍ لشأت الىتت الوػٌفٔ فِ٘ ٍ .يلن الكت ل٘س َّ هي الًلَم الػًجٔ ،فلزله ثشصت فِ٘ ألل هذٓ حت ى ث ذأ فؿ الء
االقجبء ٗمشأٍى يلٖ يلن الكت ٍ .تًْذت الوشؾى فبًفتح يلٖ هي أثَاة الوًبلزبت الومتجسٔ هي التزشثٔ هب ال َٗغف ٍ .أًب ه ى رل ه هط غَل
ثبلفمِ ٍ أًبنش فِ٘ ٍ ،أًب َٗهئز هي أثٌبء ست يطشٓ سٌٔ.
حن تَفشت يلى الًلن ٍ المشاءٓ سٌٔ ٍ ًػفب ،فأيذت لشاءٓ الوٌكك ٍ رو٘ى أرضاء الفلسفٔ ٍ ،لن أًن فٖ ّزُ الو ذٓ ل٘ل ٔ ٍاح ذٓ ثكَلْ ب ٍ ال
اضتغلت ثبلٌْبس ثغ٘شُ ٍ .روًت ث٘ي ٗذٕ نَْسا ،فىل حزٔ وٌت أًهش فْ٘ب أحجت (فْ٘ب) هب فْ٘ب هي همذهبت ل٘بس٘ٔ ٍ تشت٘جْب ٍ هب يسبّب تٌ تذٍ ،
أسايٖ ضشٍـ همذهبتْب حتى تتحمك لٖ تله الوسألٔ.
ٍ الزٕ وٌت أتح٘ش فِ٘ هي الوسبئل ٍ ال أنفش فِ٘ ثبلحذ االٍسف فٖ الم٘بس أتشدد ثسجت رله الى الزبهى ٍ أغلٖ ٍ اثتْل الى هج ذو الى ل
حتى ٗفتح لٖ الوٌغلك هٌِ ٍ ٗسْل الوتًسش ٍ ،أسرى ثبلل٘ل الى داسٕ ٍ أحؿش السشاد ث٘ي ٗذٕ ٍ اضتغل ثبلمشاءٓ ٍ الىتبثٔ .فوْوب غلجٌٖ الٌَم أٍ
ضًشت ثؿًف يذلت الى ضشة لذح هي الطشاة لى٘وب ًَٗد الٖ لَتٖ حن أسرى الى المشاءٓ ٍ .هْوب أخزًٖ ًَم وٌت أسى تله الوسبئل ثأي٘بًْ ب
فٖ هٌبهٖ ٍ ،اتؿح لٖ وخ٘ش هي الوسبئل فٖ الٌَم ٍ ،لن أصل وزله حتى استحىن هًٖ رو٘ى الًلَم ٍ ٍلفت يلْ٘ب ثحست االهىبى االًسبًٖ.
ٍ ول هب يلوتِ فٖ رله الَلت فَْ ووب يلوتِ االى لن أصل اصدد الى الَ٘م فِ٘ ض٘ئب .حتى أحىو ت يل ن الوٌك ك ٍ الكجً٘ ٖ ٍ الشٗبؾ ٍٖ .
اًتْ٘ت الى الًلن االلْٖ ٍ لشأت وتبة هب ثًذ الكجً٘ٔ فلن أفْن هب فِ٘ ٍ التجس يلٖ غشؼ ٍاؾًِ حتى أيذت لشاءت ِ أسثً ٘ي ه شٓ ٍ غ بس ل ٖ
هحفَنب ٍ أًب هى رله ال أفْوِ ٍ ال الومػَد ثِ.
ٍ أٗست هي ًفسٖ ٍ للتّ :زا وتبة ال سج٘ل الى فْوِ .فخػشت َٗهب ٍلت الًػش فٖ الَسال٘ي فتمذم دالل ث٘ذُ هزلذ ٌٗبدٕ يلِ٘ ،فًشؾ ِ
يلٖ فشددتِ سد هتجشم هًتمذ أى ال فبئذٓ فٖ ّزا الًلن .فمبل لى :اضتشُ فػبحجِ هحتبد الى حوٌِ ٍ َّ سخ٘ع ٍ أثً٘ىِ ثخالحٔ دساّن فبضتشٗتِ فبرا
َّ وتبة أثٖ ًػش الفبساثٖ فٖ أغشاؼ وتبة «هب ثًذ الكجً٘ٔ» ٍ سرًت الى داسٕ ٍ أسشيت فٖ لشاءتِ فبًفتح يلٖ فٖ الَل ت أغ شاؼ رل ه
الىتبة الًِ وبى لذ غبس لٖ هحفَنب يلى نْش الملت ٍ .فشحت ثزله ٍ تػذلت فٖ الَ٘م الخبًٖ ثطٖء وخ٘ش يلى الفمشاء ضىشا للِّ تًبلى.
ٍ اتفك لسلكبى الَلت ثجخبسى ٍ َّ ًَح ثي هٌػَس هشؼ تح٘ش االقجبء فِ٘ ٍ ،لذ وبى اضتْش اس وٖ ث٘ ٌْن ث بلتَفش يل ى الًل ن ٍ الم شاءٓ،
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سَاء مبًت اإلحبعٔ تبهٔ أٍ ًبقصٔ» 9هبًٌذ ّیئت حبصلِ اص إحبعِی عِوبهِ ًسجت ثِ سش ،وِ عِوبهِ هحیظ ثش
فأرشٍا روشٕ ث٘ي ٗذِٗ ٍ سألَُ احؿبسٕ ،فحؿشت ٍ ضبسوتْن فٖ هذاٍاتِ ٍ تَسوت ثخذهتِ ٍ سألتِ َٗهب االرى فٖ الذخَل ال ى داس وت جْن ٍ
هكبلًتْب ٍ لشاءٓ هب فْ٘ب .فأرى لٖ ٍ أدخلت الى داس رات ثَ٘ت وخ٘شٓ فٖ ول ث٘ت غٌبدٗك وتت هٌؿذٓ ثًؿْب يلى ثًؽ ،ففٖ ث٘ ت هٌْ ب وت ت
الًشث٘ٔ ٍ الطًش ٍ ،فٖ آخش الفمِ ٍ ،وزله فٖ ول ث٘ت يلن هفشد .فكبلًت فْشست وتت االٍائل ٍ قلجت هب احتزت الِ٘ ٍ سأٗت هي الىتت هب لن
ٗمى اسوِ الى وخ٘ش هي الٌبس ٍ لن اوي سأٗتِ لجل رله ٍ ال سأٗتِ أٗؿب هي ثًذ .فمشأت تله الىتت ٍ نفشت ثفَائذّب ٍ يشفت هشتجٔ و ل سر ل
فٖ يلوِ.
فلوب ثلغت ثوبًٖ عشس سٌٔ هي عوسٕ فسغت هي ّرُ العلَم ملْب ٍ ،مٌت اذ ذاك للعلن أحفظ ٍ لنٌِ الَ٘م هعٖ أًضج ٍ اال فبلعلن ٍاحد لن
ٗتجدد لٖ شٖء هي ثعد ٍ .مبى فٖ جَازٕ زجل ٗقبل لِ اثَ الحسي العسٍضٖ ،فسألٌٖ أى أصٌف لِ متبثب جبهعمب فمٖ ّمرا العلمن ،فصمٌفت لمِ
الوجوَع ٍ سو٘تِ ثبسوِ ٍ أت٘ت فِ٘ على سبئس العلَم سَى العلن السٗبضٍٖ ،لى اذ ذاك احدى ٍ عشسٍى سٌٔ.
ٍ وبى فٖ رَاسٕ أٗؿب سرل ٗمبل لِ أثَ ثىش الجشلٖ خَاسصهٖ الوَلذ فمِ٘ الٌفس هتَرِ فٖ الفمِ ٍ التفس٘ش ٍ الضّذ هبئل الى ّ زُ الًل َم،
فسألٌٖ ضشح الىتت ،فػٌفت لِ وتبة الحبغل ٍ الوحػَل فٖ قسٗت هي عشسٗي هجلدٓ ٍ ،غٌفت لِ فٖ االخالق وتبثب سو٘تِ وتبة الجش االح ن،
ٍ ّزاى الىتبثبى ال َٗرذاى اال يٌذُ فبًِ لن ًٗش احذا ٌٗسخ هٌْوب  . ...لبل الط٘خ اثَ يج٘ذ :فْزا هب حىبُ لٖ الط٘خ هي لفهِ.
 .1هَسَئ هػكلحبت يلن الوٌكك يٌذ الًشة ،ظ:788
الًشؼ الزٕ ًٗجّش يٌِ ث (لِ) ٍ لذ ٗسوّى ث (الزذٓ) ٍ لوب هخل ّزا ث (الوٌتمل) ٍ (الوتسلّح) ٍ (الوتكلّس) فال ٗتحػّل لِ هًٌ ى س َى أً ِ
ًسجٔ الزسن إلى الزسن ،الوٌكجك يلى رو٘ى ثس٘كِ أٍ يلى ثًؿِ؛ إرا وبى الوٌكجك ٌٗتمل ثبًتمبل الوحبـ ثِ الوٌكجك يلِ٘ «لِ» ٗذلّ يلى الوتًٌّل
ٍ الوتسلّح «لِ» تمبل يلى أًحبء ضتى :أحذّب يلى قشٗك الولىٔ ٍ الحبل  ٍ ...الخبًٖ يلى قشٗك الىنّ  ٍ ...الخبلج يلى هب ٗطتول يلى الجذى ٍ ...
الشاثى يلى ًسجٔ الزضء إلى الىلّ  ٍ ...الخبهس ً ...سجٔ الطٖء إلى الَيبء الزٕ َّ فِ٘  ٍ ...السبدس يلى قشٗك الوله.
 الزَّش الٌؿ٘ذ ،ظ:30
الولل ٍ الجدٓ ٍ لِ ٍ َّ التوله للطٖء ٍ ل٘ل وَى الطٖء هطوَال ثوب ٌٗتمل ثبًتمبلِ وبلتلجس ٍ التختن ألَل الوله أحذ األرٌبس الًبل٘ ٔ
لبل الط٘خ أثَ يلٖ سحوِ اهلل فٖ الطفبء همَلٔ الوله ال أحممْب ٍ ٗطجِ أى تىَى يجبسٓ يي وَى الطٖء هطوَال لغ٘شُ ٌٗتمل ثبًتمبل ِ و بلتلجس ٍ
التختن.
أهب الوػٌف سحوِ اهلل فئًِ رًلْب يجبسٓ يي ًسجٔ التوله للطٖء لبل سحوِ اهلل ٍ ثبيتجبس ٍلَو االضتجبُ فْ٘ب ٍؾى األٍائل لْب الوله ٍ الز ذٓ ٍ
لِ لَ٘لف يلى هًبًْ٘ب ٍ أضىل يلِ٘ ثأى التوله هي ثبة الوؿبف ٍ للوبًى أى ٗوٌى هي رله ٍ إى وبًت اإلؾبفٔ يبسؾٔ لِ.
 ضشح الوػكلحبت الفلسف٘ٔ ،ظ:73
الزذٓ ّٖ ًسجٔ الزسن إلى الزسن الوٌكجك يلى ثس٘كِ أٍ يلى رضء هٌِ( .هفبت٘ح الًلَم َّ )145 /يجبسٓ يي وَى الزَّش فٖ هح٘ف ثىلّ ِ
أٍ ثًؿِ ،هٌتمل ثٌملِ( .هزوَيِ هػٌّفبت ض٘خ إضشاق  َّ )11 /1وَى الزسن فٖ هح٘ف ثىلِّ أٍ ثجًؿِ ثح٘ج ٌٗتمل الوح ٘ف ثبًتم بل الوح بـ.
(ًفس الوػذس ّ٘ َّ ) 276 /1ئٔ تحػل ثسجت وَى رسن فٖ هح٘ف ثىلِّ أٍ ثًؿِ ثح٘ج ٌٗتمل الوح٘ف ثبًتمبل الوحبـ هخل التسلّح ٍ ال تّموّع.
(الحىؤ الوتًبل٘ٔ ً ّٖ )223 /1سجٔ التولّه( .الطَّاّذ الشّثَثّّ٘ٔ٘ )23 /ئتى است وِ حبغل هىضَد اص احبقِ رسن ثزسن دٗگش ولّب ٗ ب ثًؿ ب
ثح٘خ٘تٖ وِ هح٘ف هٌتمل ضَد ثبًتمبل هحبـ هخل ّ٘ئتى وِ حبغل هىضَد اص ثشاى ضخع اص لج ب پَض ٘ذى( »1« .لوً بت إلّْ٘ ّٔ٘ )217 /ئ ٔ
تحػل ألرل هب ٗح٘فً .سجٔ الطّٖء إلى هب ٗح٘ف ثِ ثح٘ج ٌٗتمل ثبًتمبلِ( .ضشح الوٌهَهٔ -)144 ٍ 143 /الوله.
 الحىؤ الوتًبل٘ٔ فى االسفبس الًمل٘ٔ االسثًٔ ،د ،4ظ:223
ٍ هوب يذ فٖ الومَالت الزذٓ ٍ الوله ٍ َّ ّ٘ئٔ تحػل ثسجت وَى رسن فٖ هح٘ف ثىلِ أٍ ثًؿِ ثح٘ج ٌٗتمل الوح ٘ف ثبًتم بل الوح بـ
هخل التسلح ٍ التموع ٍ التًون ٍ التختن ٍ التًٌل ٍ ٌٗمسن إلى قجًٖ٘ وحبل الحَ٘اى ثبلٌسجٔ إلى إّبثِ ٍ غ٘ش قجًٖ٘ وبلتسلح ٍ التموع ٍ لذ ًٗجش
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سش است ٍ سش هحبط آى ٍ ثب حشوت سش ،عِوبهِ ًیض حشوت هیوٌذ.
إحبعِ گبّی هوىي است إحبعِی وبهل ثبضذ؛ هبًٌذ إحبعِی وفي ٍ جلجبة ٍ گبّی هوىي است
ًبلص ثبضذ؛ هبًٌذ عوبهِ ًسجت ثِ سش ٍ پیشاّي ًسجت ثِ ثذى.
مناقشه در احتمال اول

همَلِی جذُ ًویتَاًذ هٌطأ التجبس هلىیت اعتجبسی ثبضذ؛ چشا وِ «اًتقبل هح٘ظ ثِ اًتقبل هحبط» اص
همَّهبت تعشیف جذُ است ٍ ثبیذ دس هلىیت اعتجبسی ًیض وِ اص آى التجبس ضذُ ایي هعٌب لحبػ ضَد ،دس
حبلیوِ چٌیي ًیست؛ صیشا اگش هبله سا هحیظ ٍ هولَن سا هحبط فشض وٌین ،هبله ثب اًتمبل هولَن هٌتمل
ًویضَد؛ ًِ حمیمتبً ٍ ًِ اعتجبساً ٍ .اگش عىس آى ،یعٌی هبله سا هحبط ٍ هولَن سا هحیظ فشض وٌین ثبص ثب
اًتمبل هبله ،هولَن هٌتمل ًویضَد ،عالٍُ آىوِ چٌیي فشضی هٌبسجت ًذاسد.

9

 .2مقولهی کیف (کیف نفسانی)
ثعضی گفتِاًذ :هله اص همَلِی ویف ًفسبًی التجبس ضذُ است؛ صیشا هله ّوبى سلغٌت است ٍ
سلغٌت یعٌی لذست ثش تملیت ٍ تصشف دس ضیء ٍ اص آىجب وِ لذست اص همَلِی ویف ًفسبًی است ،پس
هله همتجس اص همَلِی ویف ًفسبًی است.
مناقشه در احتمال دوم
يي الوله ثومَلٔ لِ.
 ضشح الوٌهَهٔ ،د ،2ظ:491
الزذٓ ّ٘ئٔ تحػل ألرل هب ٗح٘ف

ف٘ىَى إؾبفٔ الْ٘ئٔ ألدًى هالثسٔٗ ٍ .وىي وَى هب هػذسٗٔ -ثبلطٖء رذٓ حبل وَى تله الْ٘ئٔ ثٌملِ

إٔ ثٌمل الوح٘ف لٌملِ إٔ لٌمل الطٖء هم٘ذٓ ووب ٗمبل الزذٓ ًسجٔ الطٖء إلى هب ٗح٘ف ثِ ثح٘ج ٌٗتمل ثبًتمبلِ.
 .1سسبلٔ فٖ تحم٘ك الحك ٍ الحىن ،ظ:29
ٍ أهّب يذم وًَِ هي الومَالت الخالث ثبلخػَظ :فألىّ الزذٓ ّٖ الْ٘ئٔ الحبغلٔ للزسن ثسجت إحبقٔ رسن ثىل ِ أٍ ثجًؿ ِ ،و بلتختن لعغ جى
ثسجت إحبقٔ الخبتن ٍ ،وبلتًون للشأس ثسجت إحبقٔ الًوبهٔ ٍ ،وبلتموّع للجذى ثسجت إحبقٔ المو٘ع ٍ ،اًتفبء هخل ّ زُ الْ٘ئ ٔ الخبسر٘ ٔ للول ه
ثسجت إحبقٔ الوبله ،أٍ للوبله ثسجت إحبقٔ الوله ٍاؾح رذا.
ّ وبى ،ظ:31
حن إىّ الوله الطشيٖ ٍ الًشفٖ ح٘ج وبى ايتجبسٗب ثبلوًٌى الوزوَس ،فْل َّ ايتجبس للزذٓ ،أٍ ايتجبس لعؾبفٔ ،أٍ ايتجبس رذٓ رات إؾبفٔ
األٍسف هٌْب األٍسف ،ألىّ الزذٓ ل٘ست ّ٘ئٔ إحبقٔ رسن ثزسن ،حتى ٗمبل إًِّ ايتجش إحبقٔ الوبله ثبلوبل ،ف٘ىَى الوًتجش رذٓ ثحست الوفَْم
ٍ الوًٌى ،ثل الزذٓ ّٖ الْ٘ئٔ الحبغلٔ للزسن ثسجت إحبقٔ رسن ثِ وبلْ٘ئٔ الحبغلٔ للشأس هي إحبقٔ الًوبهٔ ث بلشأس ،ال ًف س إحبق ٔ الًوبه ٔ
ثبلشأس ٍ ،ال هحبق٘ٔ الشأس للًوبهٔ ٍ ،إى وبى يٌَاى الوح٘ف ٍ الوحبـ الصهب لوَسد الزذٓ ٍ لوَسد األٗي ٍ هتى.
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هلىیت ،هٌبسجت چٌذاًی ثب لذست وِ ویف ًفسبًی است ًذاسد؛ چشا وِ لذست ثش افعبل تعلك هیگیشد؛
ًِ أعیبى ـ هبًٌذ لذست ثش ثلٌذ وشدى ضیء ،لذست ثش جب ثِ جب وشدى ضیء ،لذست ثش ایجبد ٍ اعذام ضیء ٍ
 ...وِ هتعلك آى فعل هیثبضذ؛ ًِ خَد عیي ـ ثش خالف هله وِ عوذتبً ثِ اعیبى تعلك هیگیشد ٍ آى عیي،
هولَن هبله است.
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عالٍُ آىوِ دس هلىیت ساثغِی عویكتشی ثیص اص صشف لذست ثش تصشف ٍ تملیت ،ثیي هبله ٍ هولَن
ایجبد هیضَد وِ تَضیح آى خَاّذ آهذ ،لزا هله ًویتَاًذ فمظ همتجس اص لذست ـ وِ اص همَلِی ویف
ًفسبًی است ـ ثبضذ.
ٍالحوذهلل سة العبلویي
همشس :عجذاهلل اهیشخبًی

ّ .1وبى:
ٍ أهّب همَلٔ الى٘ف فْٖ فٖ غبٗٔ السخبفٔ ،لوب يشفت هي أىّ المذسٓ ال تتًلك ثبالفًبل ٍ ،الولى٘ٔ هتًلمٔ اثتذاء ثبلً٘ي ،فى٘ ف تى َى هتًلم ٔ
للمذسٓ الٌفسبً٘ٔ ٍ للمَٓ الزسذاً٘ٔ حتى تىَى يجبسٓ يي الولىّ٘ٔ ،زا ولِ فٖ يذم وَى الوله الطشيٖ ٍ الًشفٖ هي الومَالت الًشؾ٘ٔ يوَهب ٍ
خػَغب.
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