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 ((وجی توحیدی پبنتئیستی جهبن اسالمنتولا وجه برتری نمبز))

 ((غرة دنیبی در برابر انتولوجی اکبزیونبلیستی))

 
 لیال ووبلی ثبًیبًی  *

 هْذی سهب ووبلی ثبًیبًی** 

 هجیذ سهب ووبلی ثبًیبًی*** 

 :چکیده 
فشاهَؽ وشدى ّذف ٍ جْت، دس صیش فـبس گشفتبسی ّبی هبدی، اهشی ًجیٔی 

اص ًشفی اهىبى هشٍس وشدى ّوِ ی تْٔذّبیی وِ دس ساُ سػیذى ثِ . اػت ٍ ٍاهْ

ًبهوىي ٍ هحبل اػت ٍ  ّذف، ثش ْٓذُ ی آدهی ّؼت، دس ّش سٍص، تمشیجبً

ًوبص چىیذُ ٍ خللِ ی اكَل . ؿٌیذى اص وؼی وِ حشفِ اؽ ایٌؼت هحبل تش

ی ایي هىتت سا دس خَد داسد ٍ ثب گفتٌی ّب ٍ حشوت ّبی حؼبة ؿذُ ٍ هٌِو

 .وِ دس آى ّؼت، ًوَداس اًتَلَجی تَحیذی اػت

اگش ّش ػیؼتوی هتىی ثِ یه فلؼفِ ای، وِ جضء پذیذُ ّبی اًؼبى ٍ جضء 

چَى دیگش ًِ تٌْب آى . رات اًؼبى اػت، ًجبؿذ، ثِ ًَس ٍهَح هحىَم ثِ فٌبػت

یه تفىش اًؼبًی ًیؼت ثلىِ یه ًَّ احؼبػبت كشف هی ثبؿذ وِ ثٌیبد ٓمالًی 

یه اًذیـِ ی یبس هشٍسی اػت وِ اگش ثخَاّین اص ًوبص ثِ ٌَٓاى ًذاسد ٍ ثؼ

صیشا ثشسسػی . ٓشفبًی دس اًمالثوبى دفبّ وٌین، سیـِ ی فلؼفی آى سا ثشسػی وٌین

فلؼفِ ی ًوبص هبهي تذاٍم ایي اهش الْی اػت ٍگشًِ ایي احؼبػبت هٌجَّ ٍ ایي 

دس ثٌیبد ًذاؿتِ ثبؿذ لذست ٍ اتحبد ِٓین الْی تب یه فلؼفِ حبثت ٍ لبثل دٍاهی 

اداهِ پیذا ًخَاّذ وشد ٍ هخل ػبیش جشیبًبتی وِ صٍد ثِ ٍجَد هی آیٌذ ٍ صٍد ّن 

اص ثیي هی سًٍذ، خَاٌّذ ثَد ٍ یب ثِ لَل حبفَ خَؽ هی دسخـٌذ ٍلی دٍلتی 

 .هؼتٔول اًذ

 ًوبص، اًتَلَجی تَحیذی، اوبصیًَبلیؼن، پبًتئیؼن:  کلمبت کلیدی

 
 . صؽ ٍ پشٍسؽ وبهفیشٍصوبسؿٌبع ٍ دثیش آهَ *

 .داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذاسان ( Phd)داًـجَی دوتشی** 

 .هُذسع داًـگبُ پیبم ًَس*** 
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 :مقدمه 

فلؼفِ اص جولِ ٍاطگبًی اػت وِ دس ثحج ّبی هحبٍسُ ای سٍصهشُ ٍ چِ دس 

ٍلی ثبیذ ارٓبى وشد وِ . هجبحج تخللی، ثیـتشیي وبسثشد ٍ اػتٔوبل سا داسد

پیچیذُ تشیي ٍ یب ثِ تٔجیشی ثحج ثشاًگیضتشیي هفبّین سا خلَكبً دس  دسٓیي حبل

دس ؿشق، خلَكبً ؿشق اػالهی ًیض تٔبسیف ٍ  هغشة صهیي داساػت گشچِ

تفبػیش گًَبگًَی اص فلؼفِ ٍجَد داسد، ٍلی ایي تٔبسیف ثب توبم تفبٍت ّبیـبى، 

جبهْ هیبى آًْب سا  دس توبد هفَْهی ثب یىذیگش لشاس ًذاسًذ، ثِ ًَسی وِ ثؼب ثتَاى

ثش خالف غشة وِ تفبٍت تٔبسیف فلؼفِ گبُ آى چٌبى اػت وِ ّش وذام . یبفت

ثذٍى آًىِ . ًوی داًذ  دیگش سا تب ثذاًجب ًفی هی وٌذ وِ اػبعً آى سا فلؼفِ 

ثخَاّین ثِ ًمذ ٍ هٌبلـِ دس گًَِ ّبی هختلف تٔبسیفی وِ فیلؼَفبى هؼلوبى 

، دس یه ًِش ولی هی تَاى سػبلت فلؼفِ سا اسائِ ثشای فلؼفِ وشدُ اًذ ٍاسد ؿَین

ثیٌـی فشاگیش ٍ تلَیشی جبهْ اص اًؼبى ٍ جْبى داًؼت ٍ ایي آى لذس جبهْ 

 .اػت وِ اص هیبى تٔبسف هختلف فیلؼَفبى اػالهی اػتٌجبى هی ؿَد

 موضوع فلسفه

چیؼتی اًؼبى ٍ جْبى، چشایی، وجبیی ٍ غبیت آى، ثحج اص حمیمت ٍ 

جذا ٍ هٔبد ّؼتی، ثشسػی هفَْم صًذگی ٍ ساُ ّبی تبهیي ػٔبدت سّیبفت ثذاى، ه

اص صهشُ ای اػت وِ فلؼفِ دس هوي اسائِ تلَیش ولی اص ّؼتی، ثذاًْب  هی ... ٍ 

ثٌبثشایي . داسد« ٍجَد » پشداصد ٍ ایي ّوِ اص سّگزس اّتوبهی اػت وِ فلؼفِ ثِ 

ثی ثِ ؿٌبختی فشاگیش فلؼفِ ، تبهلی طسف ًگشاًِ دس ّؼتی اػت، ثِ هٌَِس دػتیب

ایي یىی اص هْوتشیي ٍیظگی ّبیی اػت وِ تفىش  ٍْ هجوَٓی اص جْبى ٍ دس ٍال

فلؼفی سا ثش ػبیش هٌبلٔبت یه ػَ ًگشاًِ ای وِ دس فلؼفِ ّبی ٓلوی هَسد 

ایٌىِ هشص ّؼتی تب ثِ وجبػت؟ ٍ آیب دس حلبس . اّتوبم اػت ثشتشی هی ثخـذ

صّبی فشاهبدی سا ًیض دسهی ًَسدد ٍ هبدیت ٍ ًجیٔت هحلَس هی ؿَد یب هش

هبٍساء ًجیٔت ًیض دس گؼتشُ ی ّؼتی داخل هی ؿَد ٍ ًیض ایٌىِ طسف ًگشی ٍ 

یب دس ایي هؼیش ثب چِ اثضاسی تحمك پزیش اػت؟ ٍ آ هٌبلٔبت هتبهالًِ دس ّؼتی

ثبیذ؟ ثٌبثشایي ّش پظٌٍّذُ ای ؿیَُ ٍ سٍؽ ٓلوی، وبسآهذ اػت یب سٍؽ خبكی 

لٔبت ٓلوی اػت سا ًوی تَاى كبحت تفىش فلؼفی ٍ ًشفذاس وِ دلجؼتِ ی هٌب

ثلىِ تٌْب آى صهبى تفىشی فلؼفی داسد وِ اص هٌبلٔبت  .فلؼفِ ی ٓلوی داًؼت
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ته ػبختی ٍ جضء ًگشاًِ ی ٓلوی، ًمجی ثش ول ّؼتی ثضًذ ٍ ًتیجِ ای فشاگیش 

 .ثگیشد

 نقش و رسبلت فلسفه

ب ٍ خبكِ ّبی راتی آدهی ول ًگشی ٍ جؼت ٍ جَ اص ثیٌؾ ٓبم، اص ٍیظگی ّ

ثَدُ ٍ اص صهشُ ای اػت وِ اٍ سا اص ػبیش هَجَدات هتوبیض هی وٌذ، ٍ ایي ًگشؽ 

فلؼفِ، ثِ صًذگی . ولی ٍ ثیٌؾ ٓبم، اص سّگزس تبهل فلؼفی، تبهیي ؿذًی اػت

سؿتِ ای   رٌّی ٍ ٓیٌی اٍ سا دس  آدهی ػبصهبى هی دّذ هجوَِٓ فٔبلیت ّبی

. ٌذ ٍ الگَی حیبت هٌٔبداس سا ثشای اٍ تشػین هی ًوبیذػبص ٍاسُ ًِبم هٌذی هی و

گشچِ آى الگَ، حیبت سا ثی هٌٔب ثذاًذ، صیشا دس ّوبى حبل، صًذگی سا ثِ ثی 

ثِ ّویي جْت ّوِ . بم فلؼفِ اػتلبٓذُ ی ٓ  هٌٔبیی هٌٔی وشدُ اػت ٍ ایي

ی  اگش دیي سا هجوَِٓ  .بى ّب دس صًذگی خَد ًیبصهٌذ ًَٓی فلؼفیذى ّؼتٌذؼًا

هٔشفتی ًِبم هٌذ ثذاًین، ًخؼتیي سػبلت آى اسائِ ی تلَیشی فشاگیش اص ّؼتی 

اػت وِ دس ساػتبی آى جْبى ثیٌی دیٌی ؿىل هی گیشد، ٍ اص ایي جْت حَصُ ی 

ثیٌـی وِ . پیذا هی وٌذ ٍلی ًِ ایٌىِ سلیت آى ثِ ؿوبس آیذ ٓولی هـبثِ ثب فلؼفِ

خَسداس اص تَجیِ ٓمالًی اػت ٍ ثِ هی دّذ، ثش    دیي اص ّؼت ّبی جْبى اسائِ 

جْت ثْشُ هٌذی اص همذهبت ٓملی ٍ هٌٌمی، اًتِبس ٍاوٌؾ اػتذاللی اص ػَی 

ّش چٌذ ثب اًویٌبًی وِ اص ٍجِ ! هخجتهٌفی ٍ چِ ٍاوٌؾ . هخبًجبى خَد سا داسد

ّؼت ٍ تَجیِ پزیشی ٓملی هجبًی خَیؾ داسد، ّؼتی ؿٌبػی خَد سا ثشتشیي، 

اثٌبل ًبپزیشتشیي تلَیش هوىي هی داًذ، ٍ ّویي اًویٌبى گَّشیي، وبهلتشیي ٍ 

 .وِ ثِ آى جؼبست احتجبد ٍ ٍسٍد دس هیذاى سلبثت ثب هذٓیبى سا ثخـیذُ اػت

 

 

 فرق تعبد و تعقل

تٔجذ ًمذًبپزیشی ٍ ًیض تؼلین پزیشی هشیذ هأثبًِ سا ثِ دًجبل داسد، اص ایي سٍ ثش 

ی دیي ثش هجٌبی آى اػتَاس هی ؿَد، خالف تلمی دیي گشیضاى، سوي پبیِ ای وِ ثٌب

اص ًَّ تبهالت فلؼفی اػت، ٍ تٔجذ هبّیتی دسٍى دیٌی داسد وِ پغ اص « تٔمل»

گزسگبُ ؿٌبخت ٍ پزیشؽ ثیٌؾ ٍ تلَیت تلَیشی وِ دیي اص ّؼتی  گزس اص

. اسائِ دادُ اػت ثِ ػشإ آدهی هی آیذ وِ ایي ًیض خَد تَجیْی ٓمالًی داسد

ثَدُ ٍ حمبًیت هجبًی  تفلؼفذ تٔجذ، دس ثؼتشی اص تٔمل ٍ ثٌبثشایي پیذایؾ ٍ سؿ



 (اصفهان)همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

 

4 

 

دیٌی ٍاهذاس ٓمالًیت تَجیِ پزیشی ٓملی آى اػت، ًِ تىلیف ٍ الضام آفشیٌی 

ؿشٓی آى، ٍ ثش ّویي اػبع فلؼفِ ی دیٌی ثِ هٌٔبی فلؼفِ ٍسصی ٍ ثِ وبسگیشی 

ِ ی تفىش ٓملی دس ثشسػی هذٓیبت دیٌی تَلذ هی یبثذ، ٍ ثِ دًجبل آى، فلؼف

حمیمت اػت  سػبلت فلؼفِ ؿٌبختي. ًِبهبت ػیبػی ٍ اجتوبٓی ؿىل هی گیشد

وِ جبرثِ ثشاًگیض ٍ دافِٔ صاػت ٍ ّوَػت وِ هٌـبء احش هی ثبؿذ ٍ اهىبى ًذاسد 

وِ هفَْهی ٓبسی ٍ خبلی اص حمیمت، هٌـبء جزة ٍ دفْ ؿَد، ٍ ایٌىِ ؿجحی دس 

هی ؿَد ثِ آى دلیل اػت  فتبسیىی ؿت، آدهی سا هی تشػبًذ ٍ هٌـبء آحبسی خب

 .وِ ثیٌٌذُ، آى ؿجح سا حمیمت پٌذاؿتِ اػت

 فلسفه ی اسالمی و فلسفه ی غرة

دس جْبى غشة، ثِ هَاصات سؿذ تفىش حؼی ٍ سٍاد پذیذاسؿٌبػی فلؼفِ ثِ 

داًؾ ٍجَدؿٌبػی ٍ پشداصًذُ ی ّؼتی ؿٌبػی، هَسد ثی هْشی لشاس  ٌَٓاى

ؿذ ٍ همبثل آى  یْاص ایي هفَْم ت فلؼفِ سٍاد یبفت،گشفت ٍ آًچِ ثِ ًبم 

حمبیك . پغ اص وبًت ثب تفىیىی وِ هیبى َُاّش ٍ حمبیك ایجبد وشدُ ثَد. ًـؼت

اص حَصُ ی هٔشفت خبسد ؿذ ٍ َُاّش ثِ ٌَٓاى تٌْب هَهَّ ٍ هتٔلك ؿٌبخت 

ثِ  یذ، فلؼفِذدس تفىش فیلؼَفبى ج. ثبلی هبًذ ٍ ایي یٌٔی تٌٔیلی ٍجَد ؿٌبػی

ذ ثِ ؿذت هَسد دؿوٌی لشاس گشفت آى گًَِ وِ آى سا فبلذ هٌٔبیی وِ روش ؿ

اٍد ایي دؿوٌی سا دس فلؼفِ ی صثبًی ٍ یب فلؼفِ . اسصؽ هٔشفتی هی داًؼتٌذ

-881 )وِ پبیِ گزاس آى ٍیتگٌـتبیي ( analytic philosophy)تحلیلی 

گفتِ ّبی ٍی ثب توبم خبكِ ّبیؾ، تفبٍت هبَّی ثب  . ثَد هی یبثین.( م191 

چِ جولگی . ّبی پیـیٌیبى خَد ّوچَى ثبسولی، الن، ّیَم ٍ وبًت ًذاسد گفتِ

ثب تبویذ ثش یه اكل ٍ ثب یه اًگیضُ ثِ ثحج ًـؼتِ اًذ؛ یٌٔی اكل اكبلت 

اص ( ٓلن)ثخـی ثِ تجشثِ دس هٔشفت ٍ ثِ اًگیضُ ی جذایی هیبى هشص فیضیه 

 !دٍهی هتبفیضیه، ثِ هٌَِس اسصؽ گزاسی ؿٌبختی اٍلی ٍ اسصؽ صدایی اص

اهتیبصات فلؼفِ اػالهی ٓذم دٍگبًگی دس تبسیخ فلؼفِ اػت، ثش ؿبیذ یىی اص 

سٍؽ اص  خالف فلؼفِ ی غشة وِ ایي دٍگبًگی ثِ كَست دٍ سؿتِ ٍ حتی دٍ

ػٌتض »دس حمیمت فلؼفِ اػالهی . تفىش ثـشی ثؼیبس هلوَع ٍ هحؼَع اػت

م ّن ّویي اػت، اكالً هٌٔبی وال .توبد دیبلىتیه ثیي اؿبٓشُ ٍ هٔتضلِ ثَد

چَى آًْب اص ًشیك . هٌٔبی والم سا ّن ثِ هٌٔبی دیبلىتیه هی تَاًیذ تفؼیش وٌیذ

تىلن ٍ هىبلوِ، ثِ خلَف هىبلوِ ای وِ ثِ سٍؽ جذال ثبؿذ هی خَاػتٌذ وِ 
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اهب توبد دیبلىتیىی وِ اكٌالح ّگل  اػت خیلی . وـف حمبیك لشآى سا ثىٌٌذ

ّش حبل فلؼفِ ی اػالهی هَلَد تبسیخی ایي دس . ثیـتش اص هٌبُشات والهی اػت

توبد دیبلىتیه ثیي اؿبٓشُ ٍ هٔضلِ اػت، هٌتْی خَؿجختبًِ دس احش سٍؿي ٍ 

سٍؿي گشایی ًخؼتیي فالػفِ اػالم هخل فبساثی ٍ اثي ػیٌب ثَدُ اػت وِ ػٔی 

ش اًؼبًی ٍ ٓمالًی اػالم ٍ لشآى سا ثب ػیؼتن فلؼفِ تٌجیك كوشدًذ وبهالً ٌٓب

فلؼفِ ی اػالهی ثِ ثحج هبثیي اؿبٓشُ ٍ هٔتضلِ ثِ ًَس ػیؼتوبتیه   .ثىٌٌذ

صیشا آًْب فلؼفِ سا ثِ دسػتی فْویذًذ ٍ تب اًذاصُ ای  وِ لذست ٓملی ٍ . پبیبى داد

دس  اكَل ٍ هٔبسف اػالهی ٍ لشآًی سا ّن دسن هی وشدًذ، ٍ ایي. ثـشی داؿتٌذ

الت جَاهْ اػالهی سا هیضاى ٓمل ٍ دیي سا ثِ یىذیگش دهؼبص ًوَدًذ ٍ هـى

 .پبػخ هٌٌمی دادًذ

 و پبنتئیسم  اکبزیونبلیسم

حمیمت ایي اػت وِ ثیٌؾ فلؼفی یه ثیٌؾ اًؼبًی اػت ٍ اص ًِش ثیٌؾ 

آًچِ وِ دس غشة اّویت داسد . اًؼبًی ّیچ تفبٍتی ثیي اًؼبى ّب ٍجَد ًذاسد

ـبّذُ هؼبلِ ی خذاهحَسی اػت وِ اٍد آى سا هی تَاى دس فلؼفِ ی هبلجشاًؾ ه

ّش چٌذ صیشثٌبی ثحج هب ّن دس تفىش اػالهی ٍ ّن دس فلؼفِ ی اهخبل . وشد

ٍ ثشسػی دس آحبس  غَسهبلجشاًؾ ّوبى هؼبلِ ی ٍحذت ٍ وخشت اػت، لیىي ثب 

فالػفِ لشى ّفذّن ٍ ًگبّی ثِ آحبس هتفىشاى اػالهی دسهی یبثین وِ دػتِ ی اٍل 

ٌٔی ساثٌِ ی خذا ٍ جْبى ثِ یٌٔی هتفىشاى غشثی ثیـتش دس جٌجِ ی ٓبم ثحج ی

ًَس ولی ػخي گفتِ اًذ اهب دػتِ ی دٍم یٌٔی هتفىشاى هؼلوبى ّوتـبى ثیـتش ثِ 

 .هٌَٔف ثَدُ اػت« ساثٌِ ی خذا ٍ اًؼبى»ػَی جٌجِ ی خبف ثحج یٌٔی 

هؼبلِ ی ٓلیت یىی اص . اوبصیًَبلیؼن ثشداؿتی ٍحذت اًگبساًِ اص ٓلیت اػت

، ٍ پغ اص هؼبلِ ی ٍحَد، اكیل تشیي، هؼبیل اًذیـِ ػَص تبسیخ فلؼفِ

چِ دس ثٔذ ٍجَد ؿٌبختی ٍ چِ دس . هشهَصتشیي ٍ هْوتشیي هؼبلِ فلؼفِ اػت

ثٔذ هٔشفت ؿٌبختی، ووتش هؼبلِ ای سا هی تَاى یبفت وِ ثِ ًحَی اص اًجبء ثب 

هبجذ فخشی سػبلِ ای ثشای هٔشفی ًِشیبت . هؼبلِ ی ٓلیت دس استجبى ًجبؿذ

ثشای غشثی ّب « الهَحش فی الَجَد االاهلل»غضالی دس هَسد  اؿبٓشُ ٍ ثِ خلَف

. یبد وشدُ اػت Islamic occasionalismهٌتـش ػبختِ ٍ اص ًِشیِ آًْب ثِ 

ٍ تفؼیشی والهی اص هؼبلِ ی ٓلیت دس حَصُ ی اوبصیًَبلیؼن ثشداؿتی دیٌی 

ى اگش ٓلیت سا هؼبلِ ی فلؼفی خبللی ثذاًین وِ جبیگبُ ثحج آ. ًجیٔیبت اػت
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« اكل ٓلیت»اوبصیًَبلیؼن دس پزیشؽ »اهَس ٓبهِ ی فلؼفِ اػت، دس ایي كَست 

ثب فلؼفِ هتٔبسف ّوشاُ ٍ ّوگبم اػت ّش چٌذ دس اكل هشٍست ٍ اكل ػٌخیت 

 9.«ثب ایي فلؼفِ تفبٍت ّبیی داسد

ػجت ایي تٔبسم ٍ تفبٍت ثشداؿت، تفبٍتی اػت وِ ثِ صغن ًشفذاساى ایي 

دس فلؼفِ . یًَبًی ٍ خذای ادیبى تَحیذی ٍجَد داسد فلؼفِ ی ًِشیِ ثیي خذای 

خذا چیضی اػت وِ ثش اػبع اكل ػٌخیت ٍ لبٓذُ ی الَاحذ تٌْب یه چیضاص اٍ 

ٍ ثِ ایي تشتیت ًِبم ... كبدس هی ؿَد ٍ اص آى یه چیض، چیض دیگش ٍ ّویي ًَس 

 اهب دس دیي خذا اص وؼی اػت وِ ّوِ چیض ٍ ّوِ وغ. ّؼتی ٍجَد پیذا هی وٌذ

اص دایشُ ی لذستؾ  ّیچ چیض. فٔبل هٌلك اػت. سا ثب اختیبس خَیؾ خلك هی وٌذ

پغ دس دیي، . ٍ ّیچ چیض ثش هـیت ٍ لذستؾ حىَهت ًوی وٌذ. ثیشٍى ًیؼت

آًجب ػخي اص آفشیٌؾ ٍ خلمت   .خذا وؼی اػت ٍ دس فلؼفِ خذا چیضی اػت

 ایٌجبآًجب ػخي اص آفشیٌؾ ٍ خلمت اػت ٍ . اػت ٍ ایٌجب ػخي اص كذٍس

ثحج اص آصادی ٍ اختیبس هٌلك خذا ٍ ایٌجب ثحج اص  آًجب. ػخي اص لبٓذُ الَاحذ

آًجب ػخي ا هَحشیت هٌلك خذاػت ٍ ایٌىِ دس ّوِ . لٌٔیت ٍ هشٍست اػت

چیض ٍ ّوِ جب تٌْب هَحش اٍػت ٍ ایٌجب ػخي اص ًِبم ًَلی، ٓلت اٍلی ٍ ٓلل 

ٓىغ    گفت اوبصیًَبلیؼن دس ًتیجِ هی تَاى . اػت... حبًیِ، اهىبى اؿشف ٍ 

ذای دیي ٍ وَؿـی الٔولی اػت والهی دس ثشاثش خذای فلؼفِ یًَبى ثِ ًفْ خ

اػت ثشای پی سیض ًِبهی والهی وِ دس آى ثحج ٓلیت ثِ ًَسی اكالح ٍ تٔذیل 

پبًتئیؼن گشایبى هٔتمذًذ . ؿذُ اػت وِ ثتَاًذ هفؼش ٍ هجیي فٔل خذای دیي ثبؿذ

وِ توبم هَجَدات تجلی خذاًٍذ ّؼتٌذ ٍ اكل ّوِ ی چیضّب ّوبى ٍجَد 

لیغ فی الذاس غیش ». اٍػتحمیمی اػت وِ خذاػت پغ ّش چِ ّؼت تجلی 

ثب ایي  .ثبصگـت توبم چیضّب دس ٓیي وخشت ثِ ٍحذت یٌٔیوِ دس ٍالْ « دیبس

تفؼیش اؿیبء ٍ هَجَدات آالم ًوب ّؼتٌذ وِ ّوگی دس كذد ٓلن حك تحت 

ٌَٓاى آیبى حبثتِ هَجَدًذ ٍ خذا ثِ ػبى هَجَدی اػت وِ ّوَاسُ دس آییٌِ ی 

رات ًبهتٌبّی  ـیذى ثِ چْشُ ّبی گًَبگَىرات خَد دس حبل تجلی ٍ تحمك ثخ

اص دیذ ایي ٓذُ ًِ تٌْب هی تَاى گفت وِ ًفؼی وِ . ٍ ثیىشاى خذا هی ثبؿذ

حمیمت سا هی ؿٌبػذ تب حذی خذایی سا وِ حمیمت دسثشداسد ؿٌبختِ اػت، ثلىِ 

. هی تَاى گمت وِ تب حذی چیضّب سا ّوبى ًَس وِ خذاؿٌبختِ اػت، هی ؿٌبػذ

میمت ثِ سٍاثي حمیمی اؿیبء وِ خذا ٓلن داسد، هٔشف پیذا هی ایي ًفغ دس ح»
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ایي ًفغ آًْب سا اص ًشیك ادسان ووبالت خذاًٍذ وِ آى اؿیبء سا هی ًوبیبًذ . وٌذ

  .«ٍ خذا ًیض ثِ ّویي ًحَ آًْب سا هی ؿٌبػذ

 انتولوجی توحیدی

اًتَلَجی تَحیذی یىی اص ثضسگتشیي هجبحج ٍ ثلىِ یىی اص ؿبّىبسّبی 

اًتَلَجی یٌٔی حمیمت ؿٌبػی، حمیمت یبثی، ثحج دس . ی اػالهی اػت فلؼفِ

ثِ ٓجبست دیگش . ِ ٍجَد اػتوًجیٔت ٍجَد اص لحبٍ ٍجَد ٍ اص آى جْت 

یٌٔی هب جْبى سا ثب خذای جْبى ٍ ثب آًچِ وِ دس جْبى ّؼتی ّؼت ثب پذیذُ ّب »

حذ دس ٍجَد ٍ ًبپذیذُ ّب ٍ ّش چِ وِ ّؼت ّوِ ایٌْب سا ثِ ًَٓی اص اًَاّ ٍا

یٌٔی . وٌین ٍ ثبلٌتیجِ توبم ٓبلن ّؼتی سا دس یه ٍاحذ ّؼتی ثـٌبػین ؿٌبػبیی

توبم پذیذُ ّبی ّؼتی سا ثب خذای ّؼتی وِ هجذا ّؼتی اػت ّوِ سا یه ٍاحذ 

دس حمیمت . اص تَحیذ ًیض حمیمت ٍ یىتبیی اػتهملَد  1.«حمیمی ٍجَد ثذاًین

دس ٓبلن ٍجَد ًذاسد؛ وخشت یه اهش ّیچ ٍجِ افتشالی دس ٍجَد ًیؼت، وخشتی 

هٌٔی پبیِ ّبی جَاهْ اًؼبًی سٍی ٍحذت ّؼتی اػت وِ هب . ٓشهی اػت اػت

ثٌبثشایي پبیِ ّبی اجتوبّ ٍ جبهِٔ . ثب خذای خَد یگبًِ ّؼتین ٍ جذا ًیؼتین

ؿٌبػی هب ثش ّویي اًتَلَجی تَحیذی اػتَاس اػت، اهب اًتَلَجی وِ دس جبهِٔ ی 

افالًَى هٔتمذ ثَد وِ . اًتَلَجی تَحیذی هتفبٍت اػت غشة ٍجَد داسد ثب

ٓبلوی ثِ ًبم ٓبلن هُخُل ٍجَد داسد وِ دس آى اًؼبى داسای هخبلی ٓمالًی ٍ ًَسی 

ٓبلن هخل ٓبلن هبٍسای ًجیٔت اػت اهب هحیي ثِ ایي ٓبلن اػت ٍ اهَس ایي . اػت

جَاهْ اًؼبًی ٍ ثٌبثشایي ثب ایي دیذ اًتَلَجی اًؼبى ٍ . ٓبلن سا اداسُ هی وٌذ

 ..وخشات جَاهْ اًؼبى دس هبٍساء ًجیٔت اػت

ایي ایشاد » . اكبلت جبهِٔ اػت آًچِ وِ اص دیذ ػیَػیبلیؼت ّب اّویت داسد

فالػفِ ی . ولی ثش ػیَػیبلیضم ٍاسد اػت وِ اًتَلَجی خَد سا اص وجب هی آٍسد

ٍ  .ػیَػیبلیضم اص جولِ هبسوغ ٍ اًگلغ اص ایي هؼبلِ چـن پَؿی وشدًذ

فشم هی « اكل هَهَٓی» اًتَلَجی جبهِٔ سا احجبت ًوی وٌٌذ ثلىِ ثبكٌالح 

ه حشوتی ّؼت ٍ یب فشم هی وٌٌذ یه توبدی یهخالً فشم هی وٌٌذ . وٌٌذ

ّؼت، حبال ّؼتی ایٌْب اص وجب ٍ چِ ًَس آهذُ اػت، جَاثی ًذاسًذ ٍ ًوی 

وی تَاًذ اص ً یه ػَػیبلیؼت 8.«تَاًٌذ جَاثی ثگَیٌذ چَى اًتَلَجی ًذاسًذ

ایٌىِ حشوت چیؼت ٍ آیبد ٍجَد داسد یب ًِ، ثحج وٌذ چَى ثحج اًتَلَجی ثِ 

هیبى هی آیذ ٍ آًْب اكالً اًتَلَجی ًذاسًذ ثٌبثشایي ػیؼتن ػَػیبلیضم ًبلق اػت 
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دس ػیَػیبلیضم التلبدی . ٍ ّویي یىی اص ًبثؼبهبًی ّبی ػیَػیبلیضم اػت

ثِ ایي هٌٔب وِ اًؼبى یه . سا داسًذهخلَكبً ووًَیضم، آحبد هشدم حىن آلت 

ٍاحذ جبهِٔ ًیؼت، ًِ تٌْب ٍاحذی اص جبهِٔ ًیؼت ثلىِ جضء اتویه آى ّن ًوی 

افشاد دس جبهِٔ ی ػَػیبلیؼتی چٌیي حىوی داسًذ ٍ اص لحبٍ اًتَلَجی . ثبؿذ

ّیچ ٓوَیتی دس تـىیل جبهِٔ ًذاسًذ ٍ ایي دس حبلی اػت وِ افشاد ثب جَاهْ دس 

ثِ خبًش  حیذی ًِ تٌْب فشلی ًذاسًذ ثلىِ یه ٍحذت ٍجَدی داسًذاًتَلَجی تَ

ایٌىِ ّوِ افشاد اًؼبى ٍ ّوِ ی جَاهْ ثـشی ثِ ًَس ولی ّوِ ی هَجَدات 

جْبى ّؼتی یه ٍاحذ اص هخشٍى ّؼتی سا تـىیل هی دٌّذ وِ ساع آى 

هخشٍى خذا اػت ٍ یه استجبى اتحبدی ثب توبم هخشٍى داسد وِ لبثل جذاػبصی 

 .صائی ًیؼتٍ جذا

 نمبز انتولوجی توحیدی پبنتئیسمی

آیب هب . هؼبلِ ی اكلی هبثیي خذا ٍ اًؼبى، چگًَگی ساثٌِ ثیي ایي دٍ اػت

ّؼتی ّبی هؼتملی ّؼتین وِ اص ػَی خذا ّؼتین ٍ ثِ ػَی اثذیت ّن هی 

ثِ ٓجبست دیگش ایب ساثٌِ ی هب ثب خذاًٍذ ساثٌِ ای تبسیخی اػت یب ًِ؟ . سٍین

دس ٍجَد فشد فشد هب اًؼبى ّب داسد؟ اگش ثِ چٌیي ػئَاالتی پبػخ  خذا چِ ًمـی

دادُ ًـَد، هٌوئٌبً ػشدسگوی ّبی صیبدی ثِ ٍجَد خَاّذ آهذ ٍ ساُ حمیمت ثشای 

 :ٓذُ ی ثؼیبس صیبدی ًبهـخق هی گشدد 

چـَى ًذیذًذ حمیمت سُ   جٌگ ّفتبد ٍ دٍ هلت ّوِ سا ٓزس ثٌِ

 افؼـبًِ صدًذ

ّذ سفت تب جبیی وِ ّوبًٌذ فشیذسیؾ ًیچِ گفتِ هی ٍ ّویي گًَِ پیؾ خَا

 .خذاًٍذ هشدُ اػت: ؿَد 

ثِ ٓجبست دیگش . جَاة توبم ایي هجبحج سا فمي هی تَاى ثب تَحیذ داسد

تَحیذ . صیشػبصی توبم ایي هـىالت ٍ توبم ایي ػئَاالت هؼبلِ ی تَحیذ اػت

 :ًذاسد  ثِ ایي هٌٔب وِ توبم جْبى ّؼتی یىی اػت ٍ ّیچ دٍئیتی ٍجَد

 وِ یىی ّؼت ٍ ّیچ ًیؼت جض اٍ

 َــــــِ اال ّـــذُ ال الــــــــٍح
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سجَّ ثـش ثِ ؿَسُ صاس ٓلن گشایی ٍ . ثْتشیي تجلی چٌیي اهشی دس ًوبص اػت

ثؼیبسی . ، جْت یبفتي پبػخی ثشای ًیبصّبی فٌشی یب غیشفٌشی اػتدیي گشیضی

اهشٍصُ . ی دیٌی ؿىَفب هی ؿًَذاص آًْب وِ ؿىل ًبهٔیي پیذا وشدُ اًذ دس آهَصُ ّب

ثـش دس ثٔذ هٔشفتی دچبس تحیش ٓلوی ٍ ًؼجت گشایی ٍ ٓذم احجبت آساء ٍ ٓمبیذ 

اػت ٍ دس ثٔذ سٍاًی دچبس تشدیذ ٓلوی، افؼشدگی ٍ اهٌشاة، فمذاى آساهؾ ٍ 

ایي هجوَِٓ اص . اًویٌبى خبًش اص خَدثیگبًگی ٍ ثِ تٔجیشی ثی خَیـتٌی اػت

ایي هؼبلِ وِ . ه ولیت ثضسگتش ثِ ًبم ًوبص لشاس هی گیشًذگشایـبت اًؼبًی دس ی

ٍ چِ اًگیضُ ای ثبٓج هی ؿَد وِ  ػش جؼتجَی اًؼبى ًؼجت ثِ خذا چیؼت

اًؼبى دس هَسد ًوبص ثِ وبٍؽ ثپشداصد كشفبً یه پبػخ ًذاسد ٍ ایي گًَِ ًخَاّذ 

ًشیك ثَد وِ اًگیضُ ی جؼتجَی خَاًؾ ًوبص ثِ خبًش سفْ ًیبصّبیی ثبؿذ وِ اص 

 . غیشًوبص ٍ ٓجبدت هـخق ؿذُ اػت

اص ثیي ثشدى اًذیـِ ی ته ( ػوجل اًتَلَجی تَحیذی)هْوتشیي اّویت ًوبص 

ًوبص دس ٍالْ ٓشفبى ٓولی اػت . ثٔذی ٍ یه ػَ ؿذى ٍ یگبًِ ؿذى ثب حك اػت

ًوبص اص ثبیذّب ٍ ًجبیذّب ػخي هی گَیذ ٍ . وِ ثِ آى ػیش ٍ ػلَن ًیض هی گَیٌذ

تَسالٔول ّبیی اػت وِ اص ثبیذّب ٍ ثٌیبدّب، اص غیشالوغوَثیي ّب ثش اػبع آى دػ

ًوبص ًَٓی اخالق . ٍ الوبلیي ّب ٍ  اص اّذًباللشاى الوؼمین ػخي هی گَیذ

هزّجی اػت وِ ثخؾ اكلی آى سا تٌِین استجبى اًؼبى ثب خذا تـىیل هی دّذ ٍ 

تجبى ثب هجذا ّؼتی ٍ دس ٍالْ اس. هی تَاى اص آى ثِ اخالق ػیش ٍ ػلَوی تٔجیش وشد

هشحلِ ی یمِِ یب ثیذاسی وِ دس . سا دس ثبالتشیي ػٌح هَسد تبویذ لشاس هی دّذ

ػبله سا ثِ  ،ٓشفبى هٌشح اػت ػشچـوِ اؽ دس ًوبص اػت ٍ اداهِ خَاًؾ

 .ٍاكل ثذل هی وٌذ

( ٓشفبى ٓلوی)تَحیذی ثب ًوبص پبیِ ٍ اػبع هی یبثذ صیشا وِ ًوبص  اًتَلَجی

ثیٌی خبف ٓبسفبًِ ای هی ؿَد وِ ثبٓج تغییش ثؼیبسی اص ثبٓج ایجبد جْبى 

ّوبى گًَِ وِ اص صاٍیِ ًگشؽ ٍ . اًذیـِ ّب ٍ جْبى ثیٌی ّبی دیگش هی ؿَد

ثیـي یه هبتشیبلیؼت ثِ ّؼتی، تفىش ٓبدی اػت، یه اًؼبى ثب ٓجبدت اص صاٍیِ 

 ای ٓشفبًی ثِ جْبى هی ًگشد ٍ تفؼیشی ثش اػبع آتمبدؽ اص ّؼتی اسائِ هی

 .وٌذ

ًوبص ثِ ٌَٓاى تشجوبى ٓشفبًی ٓولی، تجذیل حجیبت ؿخلی ثِ حجیبت 

ثِ ٓجبست دیگش هحتَای ٓجبدات اگش دس لبلت ًوبص جشیبى ًیبثذ، . الضاهی اػت
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. ثِ كَست فشاگیش ٍ ٓبم هٌشح ؿَد جٌجِ جٌجِ خبف پیذا هی وٌذ ٍ ًوی تَاًذ

بًی اػت، دس ًتیجِ اهب اص آًجب وِ ًوبص ثش اػبع جْبى ثیٌی الْی اهشی ّوگ

خَاًؾ آى، ّش چِ ثیـتش ثِ اػتحىبم اًتَلَجی تَحیذی پبًتئیؼتی ووه خَاّذ 

اگش . دس ٍالْ تجلَس حوَس ٍ تجلی ّوِ جبًجِ ی خذاًٍذ دس ًفغ ًوبص اػت. وشد

چٌیي اًذیـیذُ ؿَد، فلؼفِ ٓجبدات ٍ اًبٓت اص خذاًٍذ ًیض ثؼیبس آؿىبس خَاّذ 

 .ؿذ

لی ٓجذ ٓلت خَد ثَدُ دس حذٍث ٍ ثمب اٍ سا پیشٍی ّش هٔلَدس ًِبم تىَیٌی 

تگی دس فشهبى اٍ سا هی ثشد ٍ ّیچگًَِ گؼؼوشدُ ٍ دس رات ٍ كفت ٍ فٔل 

ًِ ٓلت اص اؿشاف ٍ افبهِ ثبص هی هبًذ ٍ ًِ هٔلَل اص . سؿتِ ی ٓلیت ساُ ًذاسد

اًمیبد ٍ خوَّ ػشثبص هی صًذ ٍ ثی ًیبصی هٔلَل، وِ كشف ًیبص ثِ ٓلت اػت، اص 

ٓلت خَد وِ الصهِ ی هشٍسی ٍی ٓیي افبهِ ثش هٔلَل هی ثبؿذ ثب اػبع 

ٓلیت ٍ هٔلَلیت، ػبصگبس ًیؼت؛ لزا ػشاػش جْبى اهىبى وِ هٔلَل خذای 

جحبى اًذ، ثٌذُ ی هحن حك ثَدُ ٍ آًی اص اهتخبل تىَیٌی آى حوشت توشد ػ

ِ ّویي ًذاسد ٍ ٌٓبٍیي اػالم ، ًوبص، تؼجیح، ػجذُ، ٓجَدیت ٍ اًبٓت ًبُش ث

دس ٍالْ یمیي ؿَْدی ثِ هٔبسف ّذف ًْبیی آفشیٌؾ اػت وِ . هٌلت اػت

ّوَاسُ ثِ ٓجبدت هتىی اػت گشچِ ًحَُ ی آتوبد آى ثش ٓجبدت دس ّش ًـأئی 

هٌبػت ثب ّوبى ًـأُ هی ثبؿذ ٍ اگش لحِِ ای ًوبص ًجبؿذ آًچِ هـَْد اػت 

ب ٍػیلِ ؿَْد صیشا تٌْ. هؼتَس هی گشدد ٍ آًىِ ؿبّذ اػت هحجَة هی ؿَد

ًِ آًىِ  1.ٍآجذسثه حتی یبتیه الیمیي. ػبله ٍ َُْس غیت ّوبى ٓجبدت اػت

. ثٔذ اص تٔییي پشػتؾ ثش ًشف ؿَد، صیشا صٍال ٓجبدت ّوبى ٍ صٍال یمیي ّوبى

اهلل الزی خلك ػجْ الؼوَات ٍ هي االسم هخلْي )آًچِ اص آیِ ی ػَسُ ی ًالق 

لی ول ؿیء لذیش ٍ اى اهلل لذ احبى ثىل ؿیء یتٌضل االهش ثیٌْي اتٔولَا اى اهلل ٓ

ایي اػت وِ ّذف پیذایؾ جْبى یٌٔی َُْس حك دس آییٌِ  ثش هی آیذ   (ٓلوبً

خلك ّوبًب آگبُ ؿذى اًؼبى ػبله ثِ ٓلن ٍ لذست حك اػت ٍ ایي ٓلن ؿَْدی 

اص ایي سّگزس هٔلَم هی ؿَد وِ . ٓبسف ٍ اكل سا  هِْش ٓلن ٍ لذیش هی ًوبیذ

وبهل ػشّ ّش گًَِ ٓجبدت اػت ٍ ّش ػبلىی ثِ همذاس ًیل خَد اص  حمیمت اًؼبى

اًذ ثِ ػشّ (ّ)ووبل اًؼبًی ثِ ساص ٓجبدت هی سػذ ٍ وبهل تشیي آًْب وِ هٔلَهیي 

 .خَاٌّذ ثَد... ًْبیی ٓجبدت ٍاكل آهذًذ، لزا كشاى الوؼتمین ٍ هیضاى آوبل ٍ 
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پغ اٍ ُبّش اػت . اسدثٌبثشایي اٍ ّوِ جب ٍ دس ّوِ ی هشاتت خذاًٍذ َُْس د

ایبن ًؼتٔیي    .«َّ هحىن ایٌوب وٌتن»: ٍ ّوِ چیض هِْش ایي اػت وِ هی فشهبیذ 

هی وٌین ٍلی ػخي  یه تَحیذ هتَػي خَاّذ ثَد ّش چٌذ فمي اص اٍ اػتٔبًت 

   .مبًِ اػت ٍ اهلل الوؼتٔبىؿاص هب ّؼت اهب دس ًوبص وِ سفتبسی ٓب

 بل آة ٍ گــل دس سُ ثْــبًِخیـــ ًذین ٍ هٌشة ٍ ػبلی ّوِ  اٍػت
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 :نتیجه 

تَحیذی  تَاى اص ایي هجبحج ًتیجِ گشفت ایي اػت وِ اًتَلَجی هیآًچِ وِ 

جْبى اػالم ثش اًتَلَجی غیشتَحیذی ٍ اوبصیًَبلیؼتی غشة ثشتشی داسد ٍجِ 

جٌغ  یگبًِ هحَسی غشثیبى اص اًذیـِ ی    . ثشتشی ٍ ِٓوت آى دس ًوبص اػت

ّوبى اًذیـِ ّبی فلؼفی ٍ ًبلق اػت وِ دس ؿٌبخت خذاًٍذ هتٔبل سُ ثِ 

 :چٌیي اًذیـِ ّبیی الیك ایي ثیت هَالًب ّؼتٌذ وِ هی گَیذ . جبیی ًخَاّذ ثشد

 پبی چَثیي ػخت ثی توىیي ثَد پــبی اػتذاللیبى چـــَثیي ثـَد

اًٍذ دس تَحیذی جْبى اػالم وِ هجٌی ثش ٍجَد خذدس حبلی وِ اًذیـِ ی 

توبم جلَُ ّبی ًجیٔت اػت ٍ یب ثِ ٓجبست وبهل تش توبم صهیي ٍ صهبى ٍ هىیي ٍ 

فلؼفِ تَحیذی اػالم ثِ خبًش ٍجَد . هىبى تجلی رات الذع ثبسی تٔبلی ّؼتٌذ

 .ًوبص ثبٓج ٓبؿمبًِ ؿذى ساثٌِ ی ثیي ثٌذُ ٍ خذا ؿذُ اػت

ف ػیَػیبلیؼت ّب دس چٌیي حبلتی اًؼبى ٓبلن سا هِْش خذا هی داًذ ٍ ثش خال

صیشا . ّش وجب ّؼت، ثبؿذ. ٍ خذاهحَسّب، ّوِ چیض ثشایؾ ثب اّویت ٍ هٌٔب اػت

ثٌذُ ی خؼتِ ی . فىش، صهیي، ثبٕ ٍ َّا دس اختیبس اٍػت. وِ آػوبى هبل اٍػت

 :آسی . دس ساُ هبًذُ فمي ثِ اهیذ اٍػت وِ ٌَّص گبم ثش هی داسد

ـبلی ّوــِ ثــی حبكلی ٍ ثـ اٍلبت خَؽ آى ثَد وِ ثب دٍػت ثِ ػش ؿذ

 ثــَالَْی ثَد
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