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    چکيدٌ
ً اوذ ازآن رَ کً گبي از غغل ديُاوي َ َظيفخ ضلطبوي  ثً حبفظ، خُاجً گفت

ثي وصيت وجُدي َ ازضُي ديگر، ثخػي از اغؼبر اَ ثبزتبة اَضبع رَزگبر خُيع 
پص وجبيذ حبفظ را از اوذيػً، اوذرز يب فلطفخ ضيبضي ثي ثٍري داوطت . اضت

ً ميبن ويبمذي اضت ثىبثرايه، جطت َجُي ! ٌرچىذ از اَ چيسي در ثبة ضيبضت ث
ثً . (ضؤال)محُرٌبي اصلي فلطفخ ضيبضي حبفظ، مطئلً اضبضي پژٌَع اضت 

وظر مي رضذ حبفظ ثً ضجت قريحخ غبػراوً، ترش زمبوً َ اوذيػخ 
ايه مقبلً . (فرضيً)مصلحت گرايبوً، ضخه ثً غؼر در وقذ ضيبضي گػُدي اضت 

-ثً دوجبل وػبن دادن ثىيبن ٌبي فلطفخ ضيبضي حبفظ َ ظرافت ثيبن وقذ ضيبضي
َِظ در جٍبن ثيىي حبفظ مي تُاوذ ٌر . (ٌذف)اجتمبػي ثً زثبن غؼر اضت  کب

ً مىذي را ثً زَايبي کػف وػذح فلطفخ ضيبضي اَ  جطت َجُگر ٌىرمىذ َ ػالق
طرد ثي تُجٍي ضيبضي حبفظ َ تأکيذ ثر ظرايف ديُان َي . (رَظ)َاقف ضبزد 

اجتمبػي، ثذيغ َ وُ - در طرح ٌىرمىذاوً َ زيرکبوخ وقذ ثر مطبئل ضيبضي
 .(يبفتً)مي ومبيبوذ 

ياشگان کليدي 
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 مقدمٍ

ثؽ اُبلي ٌُؽ ّ قيبقذ پْنيعٍ ًيكذ کَ ًگبؼل اثؽي هزمي ظؼثبؼح فلكفخ 

َ ّيژٍ اؾ آى ؼّ کَ رٌِب اثؽ  قيبقي زبفٕ چَ اًعاؾٍ ضٓيؽ ّ ظنْاؼ اقذ؛ ث

نٛؽ هْاج ّ ضيبل اًگيؿ زبفٕ ؼا کَ . ثبلي هبًعٍ اؾ ضْاخَ ثَ ؾثبى نٛؽ اقذ

َ ّؼؾي  قؽنبؼ اؾ هْقيمي ّ رًْيؽ اقذ ًوي رْاى ثَ آقبًي اؾ غؽثبل اًعيه

ثب ّخْظ ايي اثٛبظ هِن قيبقي نٛؽ زبفٕ ثؽ . اخزوبٚي ٚجْؼ ظاظ- فلكفخ قيبقي

اًدبم ظاظى . کكبًي کَ ظؼ ّاظي قيبقذ رٌفف هي کٌٌع، پٌِبى ًوبًعٍ اقذ

َ اي ظؼثبؼح غضبيؽ ًفيف اظة ّ فؽٌُگ ايي قؽؾهيي َؽّؼد  هٓبلٛبد هيبى ؼنز

هِوي اقذ کَ ثَ اقزطؽاج هُبهيي ربؾٍ ّ ثعيٙ ضْاُع اًدبهيع ّ ايي ًْنزبؼ ًيؿ 

همبلخ پيِم ؼّ، ثب ثُبٚذ فلكفي . ثب چٌيي اًگيؿٍ اي ثَ ؼنزخ رسؽيؽ ظؼ آهعٍ اقذ

ًبچيؿ اهب ثب ٚهمي قؽنبؼ ًگبنزَ نعٍ ّ اؾ ًطكزيي لعم ُب ظؼ ؾهيٌخ آنٌبيي ثب 

اهيع آًکَ کبقزي ُبي آى اًگيؿٍ اي ثبنع ثؽاي . فلكفخ قيبقي زبفٕ اقذ

َ ّؼؾي خعي رؽ ّ ٚويك رِؽ آًبى کَ ظل ظؼگؽّ ًبؾک اًعيهي ُبي ضْاخخ  اًعيه

اؾآًدبکَ فِن فلكفخ قيبقي زبفٕ ثعّى ظؼک ًسْح ًگؽل اّ ثَ . نيؽاؾ ظاؼًع

هكبئل ٚوعح زيبد غيؽهوکي ضْاُع ثْظ ًطكذ ثَ خِبى ثيٌي زبفٕ هي پؽظاؾين 

ّ ظؼ اظاهَ رأثيؽاد ايي خِبى ثيٌي ؼا ظؼ ثؽضي هُبهيِي قيبقي انٛبؼل ثؽؼقي 

 .ضْاُين کؽظ

 جهان بيىي حافظ

 :خِبى ثيٌي زبفٕ ؼا هي رْاى ظؼ چٌع ثطم ؾيؽ رهؽير کؽظ

. ظقزيبثي ثَ خِبى ثيٌي زبفٕ الجزَ کبؼ آقبًي ًيكذ :حافظ و قلم صُنع. الف

َ ُبي غٌُي ال  اثيبد هزٛعظي ظؼ ظيْاى اّ ّخْظ ظاؼظ کَ هٌٛکف کٌٌعح ظغعغ

ظؼثبؼح هكبئل خعي ٚبلن فلكفخ قيبقي اقذ؛ ثب ّخْظ ايي ظؼيبفِذ ظلبيك فلكفخ 

ثؽاي ًوًَْ يکي اؾ . قيبقي اؾ ؾثبى ؼاؾآهيؿ ّ ضيبل اًگيؿ نٛؽ ظنْاؼ هي ًوبيع



 

پؽهبخؽارؽيي اثيبد فلكفخ قيبقي زبفٕ کَ لؽى ُب هٛؽکَ آؼا ثْظٍ اقذ ّ ثؿؼگبى 

 :ثكيبؼي ظؼ رْخيَ ّ رَْير آى للن فؽقبيي کؽظٍ اًع ايي ثيذ اقذ

پيؽ هب گفذ ضٓب ثؽ للِن يٌٙ ًؽفذ  آفؽيي ثـؽ ًٗؽ پبک 

ضٓبپْنم ثبظ 

 (148: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

آؼاي « پيؽ هب گفذ»، ظؼ کزبة «ًيبؾ»هسوعيبظق قٛيع کؽهبًي، هزطلى ثَ 

زبفٕ : هطزلف ظؼ رأّيل ّ رَْير ايي ثيذ ؼا گؽظ آّؼظٍ ّ چٌيي ًگبنزَ اقذ

ظؼ ايي ثيذ ثَ کل پيهيٌخ هكئلخ نؽ ّ ٚعل الِي انبؼٍ ظاؼظ ّ لػا ظّ هٌٛبي ظؼُن 

ًطكذ ايٌکَ اقزبظ ْؽيمذ زبفٕ ثؽ ايي ثْظٍ : رٌيعٍ ّ ايِبم آهيؿ اؾ آى ثؽهي آيع

اقذ کَ نؽ ظؼ آفؽيٌم ًيكذ يب اگؽ ُكذ اؾ ضعاًّع يبظؼ ًهعٍ اقذ يب اگؽ 

يبظؼ نعٍ ثَ ضٓب ًجْظٍ ثلکَ هبًٌع ضيؽ اؾ ٚلن ّ اؼاظح الِي ًهئذ گؽفزَ اقذ ّ 

يب لبئل ثَ ّخْظ نؽ ثَ ُؽ هٌٛبيي ثْظٍ ّلي آى ؼا ظؼ خٌت ضيؽُبي آفؽيٌم 

ًبچيؿ ّ غيؽهِن هي ظاًكزَ ّ ثَ ًْٚي رْخيَ هي کؽظٍ يب اؾ کوبل ضْل ثيٌي کَ 

 .ظانزَ اياًل ًوي ظيعٍ اقذ

لسي خعي ّ آى ايٌکَ آفؽيي ثؽ ًٗؽ  (1: هًؽا٘ ظّم هسزول ثؽ ظّ هٌٛبقذ

 زميمذ ًگؽ پيؽهب کَ ؼاٍ زل ّ رْخيَ ظؼقزي ثؽاي هكئلخ نؽ يبفزَ ثْظ 

 ضٓبپْل ظؼ نٛؽ زبفٕ ظّثبؼ ظيگؽ . ّ ضٓبي قٓسي ًگؽاى ؼا ثؽْؽف هي کؽظ

ضْل ٚٓبثطم ّ )يکي اؾ آى ُب يفذ ضعاًّع اقذ . ثَ کبؼ ؼفزَ اقذ

ٌ کٌٌعٍ ّ ثطهبيهگؽ ّ ظيگؽ ثَ هٌٛبي  (ضٓبپْل ضعايي ظاؼظ ثَ هٌٛبي اغوب

 ؾائل کٌٌعٍ 

کَ پيعاقذ اثؽ ؼزوذ ضٓب ؼا هي نَْيع ّ  (آثؽّ هي ؼّظ اي اثؽ ضٓبپْل ثجبؼ)

 هي َثؽظ 

( 2. ًَ ايٌکَ هي پْنبًَع ّ اقبـ ايِبم ايي ثيذ ًيؿ ثؽ کلوخ ضٓبپْل اقزْاؼ اقذ



 

 ثب 

لسي ٌْؿ ّ نيٌٓزي کَ ظؼ نٛؽ زبفٕ ًوًْخ فؽاّاى ظاؼظ، ظؼ ٚيي زبل هي گْيع 

پيؽهب ايْاًل اُل هكبهسَ ّ گػنذ ّ آقبى گيؽي ثْظ ّ چٌعاى کَ ثبيع ظؼ ّخْظ يب 

ٚعم ّخْظ ضٓب ظؼ آفؽيٌم، ژؼف کبّي ًکؽظٍ ثْظ ّ يب اگؽ کؽظٍ ثْظ ضْظل ؼا 

 ثَ قبظگي هي ؾظ 

هٌٛبي ظيگؽي ًيؿ ثؽاي ثيذ رًْؼ . ّ هي گفذ ُيچ ٚيت ّ ٚلزي ظؼ کبؼ ًيكذ

پيؽ هب گفذ ُؽچَ اؾ للن يٌٙ يبظؼ نعٍ ثبنع، ثي اؼاظٍ ّ ًبضْاقزَ ّ : هي نْظ

ثَ ضٓب ًيكذ ّ ثَ ايٓالذ اؾ للن يٌٙ ظؼ ًؽفزَ اقذ، ثلکَ ْؽذ ّ رعثيؽ اّقذ 

ّ ضعاًّع فبٚل هَْخت يٌٛي هدجْؼ ّ هُٓؽ ًيكذ ّ نؽ ًيؿ هبًٌع ضيؽ، هٌكْة 

هالزَٗ هي نْظ ايي ثيذ کَ . (67-64: 1370ًيبؾکؽهبًي )ثَ اّ يب يبظؼ اؾ اّقذ 

اؾ نبُکبؼُبي ثي ًٗيؽ اظة فبؼقي هسكْة هي نْظ چگًَْ هزُوي هٛبًي هِن 

 ّهزٛعظ فلكفي اقذ ّ ظؼ ًِبيذ ًيؿ 

ثَ ظليل ايِبم هٌعؼج ظؼ آى کكي ًوي رْاًع هٌٛبي لٓٛي ّ يميٌي ال ؼا ثَ ظقذ 

خبلت آًکَ پيهيٌخ هدبظالري کَ ظؼ ثبة کلوبد ايي ثيذ ُوچْى ظاللذ للن . ظُع

 يٌٙ 

َ يْؼد هکزْة ّخْظ ظاؼظ ثَ لؽى ًِن ثبؾ  ّ قبيؽ هفبُين هٌعؼج ظؼ آى ث

 ! هي گؽظظ

اثيبد ظيگؽي اؾ ظيْاى زبفٕ ًيؿ نبيع رب زعي ثَ ؼّني نعى ٚميعح زبفٕ ّ 

 :خِبى ثيٌي اّ يبؼي ؼقبًع

ثـَ چهن ٚمـل ظؼ ايـي ؼُگػاؼ  پؽآنْة           خِبى ّ کبؼ خِبى ثي ثجبد 

ّثي هسل اقذ 

 (118: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 :يب



 

ّگؽ قؽاي خِبى ؼا قِؽ ضؽاثي ًيكذ  اقبـ اّ ِثـَ اؾ ايـي اقزـْاؼ 

ثبيكزـي 

 (398: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 :ًيؿ

آظهي ظؼ ٚبَلن ضبکي ًوي آيع ثـَ ظقذ ٚبلوي ظيگؽ ثجبيع قبضذ، ّؾ ًْ آظهي 

 (356: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ٕ پژُّبى ضْاخخ نيؽاؾ ؼا انٛؽي هي ظاًٌع؛ ُؽچٌع غُي فلكفي اّ ؼا هبًٙ  زبف

َ اًع کَ انٛؽي ؼاقطي ثبنع ُوچٌيي اثيبري چٌع ظؼ ظيْاى اّ زبکي . اؾ ايي ظاًكز

ثؽ اقبـ . اؾ ٚميعٍ ثَ اضزيبؼ اقذ ّ ثب اٚزمبظ انبٚؽٍ ثَ خجؽ لبثل خوٙ ًيكذ

ُوخ آًچَ ظؼ خِبى اقذ ّ . ٚميعح انبٚؽٍ ظؼ ٚبلن ّخْظ، هؤثؽي خؿ ضعا ًيكذ

ززي افٛبل آظهي هطلْق ضعاًّع اقذ ّکبؼ ضعاًّع هالک ٚعل هسكْة 

ثؽ ضعا ُيچ اهؽي ززي لٓف ّ يالذ ّ ٚعل ـ ٚعلي کَ ٚمل اًكبى . هي نْظ

ثٌبثؽايي، ُزكي ّ ُلجر ّ ٖلن ّ ٚعل ظؼ هٌٓك . رهطيى هي ظُع ـ ّاخت ًيكذ

انٛؽي ٚملي ًيكذ ثلکَ ربثٙ اهؽ ًِّي نبؼ٘ اقذ ّ ٚمل ًَ هي رْاًع هٛيبؼ 

َ ُب ثيزي اؾ . زكي ّ لجر ثبنع ّ ًَ ثؽاي ضعا رٛييي رکليف کٌع ظؼ پبؼٍ اي ًكط

زبفٕ آّؼظٍ اًع کَ ُؽچٌع اًزكبثم ثَ اّ لٓٛي ًيكذ، هٌٛبيم ثب ٚميعح انبٚؽٍ 

 :ظؼ ايي ؾهيٌَ ُوكْ اقذ

 ًيكذ ظؼ ظايؽٍ يک ًمَٓ ضالف اؾ کن ّ ثيم

 کـَ هـي ايي هكئلَ ثي چـْى ّ چـؽا هي ثيٌـن

 (128: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 :ههبثَ ُويي هُوْى ؼا ظؼ ثيذ ظيگؽي ًيؿ رْاى يبفذ

ُؽچَ ُكذ، اؾ لبهذ ًبقبؾ ثي اًعاِم هبقذ 

 ّؼًَ رهؽيف رْ ثـؽ ثبالي کف کْربٍ  ًيكذ



 

 (130: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ايي ثيذ ثيبى گؽ آى اقذ کَ ٚٓب ّ فيٍ الِي کبهل اقذ ّ ًمًبًي ًعاؼظ ّ 

ُكذ اؾ لًْؼ ّ اقزٛعاظ  (لْاثل ّ هبُيبد)اگؽ کوجْظي ظؼ کبؼ ّ ثبؼ هوکٌبد 

ضؽههبُي )غاري آى ُبقذ کَ ثيم اؾ زع هٌٛي ربة لجْل فيٍ ؼثبًي ؼا ًعاؼًع 

1367 :347) .

ًکزخ هِن ظيگؽي کَ ظؼثبؼح  :ناتواني عقل در حل معماي هستي. ب

 خِبى ثيٌي 

 اقذ کَ زبفٕ « ؼاؾ ظُؽ»زبفٕ ثبيع هالزَٗ نْظ ظقذ ًبيبفزي آظهي ثَ 

َ ّقيلخ لْاي . انبؼاد يؽير ّ فؽاّاًي ظؼثبؼح آى ظاؼظ اّ هٛزمع اقذ اًكبى ث

ٚمالًي ضْظ لبظؼ ثَ زل هٛوبي ّخْظ ًيكذ؛ اؾ ُويي ؼِّي اّ ؼا ثؽاي ايي 

 ًبرْاًي ظچبؼ 

 :اًعٍّ ّ ؼًح هي ثيٌع

 زعيث اؾ هٓؽة ّ هي گْ ّ، ؼاِؾ ظُـؽ کوزؽ خـْ

 کَ کف ًگهْظ ّ ًگهبيع ثَ ِزکوذ ايي هٛوب ؼا

 (98: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

گـؽٍ ؾ ظل ثگهـب ّؾ قپِـؽ يـبظ  هکـي کَ فکؽ ُيچ هٌِعـ چٌيي گؽٍ ًگهبظ 

 (146: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

پيبلـَ گيؽ ّ ثيبقب ؾ ٚوـؽ ضْيم ! زعيِث چْى ّ چؽا ظؼظقؽ ظُع اي ظل

 ظهـي

 (356: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

چيكذ ايي قمِف ثلٌِع قبظح ثكيبؼ ًمم؟        ؾيي هٛوب ُيچ ظاًب ظؼ خِبى آگبٍ 

ًيكذ 

                                                      
 .چْى ّ چؽا اؾ نٛبؼُب ي انبٚؽٍ اقذ کَ ظؼًِبيذ ثَ لجْل خجؽ هي اًدبهع. 



 

 (130: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ اي کَ ؼٍِ ٚمل ّ فُل ًيكذ فِـن َٛيف، ؼأي فُْلـي  چـؽا   ظؼ کبؼضبً

کٌع؟ 

 (194: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

خبم هي ام ظٍ، کـَ ًگبؼًعح  غيت ًيكذ هٛلْم کَ ظؼ پؽظح اقؽاؼ چَ ! قبليب

کؽظ 

 (169: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

آًـکـَ ُپـؽ ًمـم ؾظ  ايـي  ظايـؽح  هيٌـبيـي           کف ًعاًكذ کَ ظؼ گؽظل 

پؽگبؼ چَ کؽظ 

 (169:: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ ّؼؾي ُبي فلكفخ قيبقي  ثٌبثؽايي، نٌبضذ ًبپػيؽِي ضلمذ ّ هسعّظيذ اًعيه
ؼا هي رْاى اؾ هْاؼظ هكّلن ظؼ خِبى ثيٌي زبفٕ فؽٌ کؽظ کَ الجزَ ظؼ ثيي فالقفخ 

 .هزمعم اّ ًيؿ ؼايح ثْظٍ اقذ
 خِبى پيِم ؼّي زبفٕ خِبًي اقذ کَ :همزاهيِ رنج ها و لذات در جهان. ج

اؾ آقوبى فزٌَ هي ثبؼظ ّ ظؼ ًِبيذ ثي ّفبيي ّ . ظؼ آى لػد ُب ظؼ هيبًخ ؼًح ُبقذ
کْربُي ّ پكزي اقذ ّ َرَجًٛب اًكبًي کَ زبفٕ رؽقين هي کٌع غارًب ًوي رْاًع هْخْظ 

نبظهبًي ثبنع ّ لػا رْييَ ثَ نبظي، اثيبد ثكيبؼي اؾ ظيْاى زبفٕ ؼا ثَ ضْظ 
ايي نبظي الجزَ ثؽقبضزَ ّ رًٌٛي اقذ؛ ظاؼّيي کَ ثبيع ثؽاي . اضزًبو ظاظٍ اقذ

:غؽق ًهعى ظؼ اًعٍّ ّ غن خِبى ًْنيعٍ نْظ  

فزٌَ هي ثبؼظ اؾ ايي قمِف ُهَمؽًَف ثؽضيؿ رـب ثـَ هيطبًـَ پٌبٍ اؾ ُوـَ آفبد 

ثؽيـن 

 (297: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

خبيي کـَ رطذ ّ َهكٌع خـن هي ؼّظ ثـَ  ثبظ 

َْظ، ِثَ کَ هي ضْؼين  گؽ غن ضْؼين ضْل ًج



 

 (296: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هگؽ کَ اللَ ثعاًِكذ ثي ّفبيِي ظُـؽ  کَ رب ثؿاظ ّ ثهع خبم هي 

ؾکف ًٌِبظ 

 (147: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظهي ثب غن ثَ قؽ ثؽظى خِبى يک قؽ ًوي اؼؾظ 

 ثـَ هـي ثفؽّل ظلِك هـب، کؿيي ثِزؽ ًوي اؼؾظ

 (176: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ اًع ِِٚع  همـبِم ٚيم هيّكـؽ ًوي نْظ  ثي ؼًح  ثليََ ثَ زکِن َثال ثكز

الكذ 

 (109: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ ايي چوي گل ثي ضبؼ کف ًچيع، آؼي چؽاٜ هًٓفْي ثـب نؽاِؼ  

ثـْلِجـي قذ 

 (127: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ؾ ِگؽِظ ضْاى ًگْى فلک، ْوٙ ًزْاى ظانذ 

 کـَ ثي هاللذ يعغًَ،  يک ًْالـَ ثؽآيـع

 (219: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

کـي ثـْظ ظؼ ؾهـبًـَ ّفـب خبِم هـي  ثيبؼ رب هي زکبيِذ خن ّ کبّّـ ّ کي 

کٌن 

 (284: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هي ثيبّؼ، کَ ًٌبؾظ ثَ گل ثبٜ خِبى  ُؽکَ غبؼرگؽِي ثبظ ضؿاًي 

ظاًكذ 

 (120: 1368زبفٕ لؿّيٌي )



 

انبؼح زبفٕ ثَ ثي ّفبيي ظُؽ ّ غٌيوذ نوبؼي هعد اًعک ٚوؽ ّ 

نٌبضذ ًبپػيؽي ضلمذ نجبُذ فؽاّاًي ثب انٛبؼ ضيبم هي يبثع ثب ايي رفبّد کَ 

 :ايوبى ّ ٚؽفبى ّ اهيِع نٛؽ زبفٕ ظؼ نٛؽ ضيبم ًيكذ

اؾ ثبظ ضؿاى ظؼ چوي ظُـؽ هؽًح فکؽ هٛمْل ثفؽهب، گل ثي ضبؼ کدبقذ ! زبفٕ

 (106: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثيـب کـَ َّٙ خِـبى ؼا چٌبى کـَ هي ظيعم 

 گؽ اهزسبى ثکٌي، هي ضْؼي ّ غن ًطْؼي

 (343: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 ظؼ ايي ثبؾاؼ اگؽ قْظي قذ ثب ظؼّيِم ضؽقٌع اقذ

هٌٛوـن گـؽظاى ثـَ ظؼّيهـي ّ ضـؽقٌـعي! ضعايـب  

 (336: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 چْ اهکبى ضلْظ اي ظل ظؼيي فيؽّؾٍ ايْاى ًيكذ

 هدبل ٚيم فؽيذ ظاى ثـَ فيـؽّؾي ّ ثِـؽّؾي

 (344:: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

پٌـع ٚبنمبى ثهٌْ  ّؾ ظِؼ ْؽة ثبؾآ  کبيي ُوَ ًوي اؼؾظ نغل ٚبلن 

فبًي 

 (358: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

کبم ثطهِي گؽظّى، ٚوؽ ظؼ ٌْٚ ظاؼظ خِع کي کَ اؾ ظّلذ، ظاِظ ٚيم 

ثكزبًي 

 (357: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 سياست گريسي حافظ

ًسْح ًگؽل اّ ثَ . قيبقذ گؽيؿي زبفٕ ظؼ اظاهخ خِبى ثيٌي ال لؽاؼ هي گيؽظ

َ ال ؼا ظؼ ثبؾاؼ لعؼد ؼلن هي ؾًع ظؼ ظًيبي پؽًيؽًگ ّ . خِبى نيْح هٛبهل



 

 ثي همعاؼ زبفٕ، 

 گٌح لعؼد قيبقي رأللؤ ّ اؼؾل چٌعاًي ًعاؼظ ّ لػا ٚبلن قيبقذ ظؼ ًٗؽگبُم 

اّ ُوْاؼٍ ثَ اًكبى اؾ هطبْؽاد ّ ثي ؼزوي ُبي ايي . فُبي ظل چكجي ًيكذ

اؾ ًٗؽ زبفٕ ثؽگ ُبي کزبة ربؼيص قيبقي ثب للن ثي ّفبيي ّ . فُب ُهعاؼ هي ظُع

 :فؽيت ًگبنزَ نعٍ اقذ

رکيَ ثؽ اضزِؽ نت ظؾظ هکي، کبيي ّٚيبؼ رـبج کبّّـ ثُجـؽظ ّ کوـؽ کيـطكـؽّ 

 (316: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

نکـٍِْ قلٌٓذ  ّ زكي،  کـي َثجبرـي ظاظ ؾ رطِذ خن قطٌي هبًعٍ اقذ ّ افكؽ 

کي 

 (329: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

خوهيع خؿ زکبيِذ خبم اؾ خِبى ًجؽظ ؾيٌِـبؼ ظل هجـٌـع ثـؽ اقجـبة ظًيـْي 

 (366: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

کـي ثـْظ ظؼ ؾهـبًـَ ّفـب خبِم هـي ثيبؼ رب هي زکبيِذ خن ّ کبّّـ ّ کي 

کٌن 

 (284: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ ظيْاى اّ ًمم ُبي ٚجؽد آهْؾي اؾ گػنزخ ثؽ ثبظ ؼفزخ پبظنبُبى ثؿؼگ ثَ 

 :رًْيؽ ظؼ آهعٍ اقذ

 ُوـبى هٌـؿل اقذ ايـي خِبى ضـؽاة کـَ ظيـعٍ قــذ ايــْاى افـؽاقـيـبة

 کـدـب  ؼأي پـيـؽاِى  لـهـکؽکـهــم کدـب نيـعٍ آى رـؽِک ضٌـدـؽکهـم

َ رٌِـب نـع ايـْاى ّ  لًـؽل ثـَ ثبظ کَ  کف ظضوـَ ًيـؿل ًـعاؼظ ثـَ  ًـ

 يـبظ

َ قذ ايـي  ثيـبثـبِى  ظّؼ کَ گـن نـع ظؼ اّ لهکـِؽ قلـن ّ  ُوـبى هؽزلـ

 رـْؼ



 

 ثعٍ قبلي آى هـي  کـَ ٚکكم ؾ خـبم ثـَ کيطكـؽّ ّ خـن  فـؽقـزـع پـيـبم

 چَ ضْل گفذ خوهيع ثب ربج ّ گٌح کـَ يـک خـْ ًـيـؽؾظ قـؽاي قپـٌـح

 (381: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

چهن فلكفي زبفٕ ظًيب ؼا ثي اؼؾل رؽ اؾ آى هي ثيٌع کَ ضْظ ؼا ظؼگيؽ 

 :کهوکم ُبي قيبقي ًوبيع

ًـيِِ ظّلِذ ظًيب ثـَ  قزـن  هـي اؼؾظ  ًـيِِ لـػد هكزيـم الـن  

 هـي اؼؾظ

 ًَ ُفذ ُؿاؼ قبلَ نـبظيِّ  خِـبى  ايي هسٌذ ُفذ ؼّؾٍ غن هي اؼؾظ

 (405: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظهي ثب غن ثَ قؽثؽظى  خِبى  يک قـؽ ًوـي اؼؾظ 

 ثَ هي ثفؽّل ظلـك هـب،  کؿيـي ثِزـؽ ًوـي اؼؾظ

ّّل غِن ظؼيـب ثـَ ثـْي قـْظ  چَ آقبى هي ًوْظ ا

 غلّ کؽظم  کَ ايي ْْفبى ثَ يعگُْؽ ًوي اؼؾظ

نکٍْ ربِج قلٓبًي کَ ثيِن خبى ظؼ اّ ظؼج اقذ 

 کالُـي ظلکم اقذ  اّهب ثـَ رؽک قؽ  ًوي اؼؾظ

 (176: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

فؽاغزي کَ ظؼ قبيخ ظّؼ نعى اؾ ُيبُْي هٌبؾَٚ ثؽقؽلعؼد ثَ ظقذ هي آيع 

چٌعاى ثؽاي اّ ظل چكت هي ًوبيع کَ آى ؼا لبثل همبيكَ ثب ُيچ چيؿ ظيگؽي 

 :ًوي ظاًع

ضْل ّلذ ثْؼيب ّ  گعايي ّ  ضـْاة اهـي 

 کبيي ٚيم ًيكذ ظؼ ضْؼ اّؼًگ ضكؽّي

 (366: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظّ يـبؼ ؾيـؽک ّ اؾ ثـبظح کـِـي ظّهـٌـي َفـؽاغزـي ّ کزـبثـي ّ گـْنـخ 

 چـوـٌـي



 

هي ايـي همـبم ثـَ ظًيـب ّ  آضـؽد ًعُـن اگؽچـَ ظؼ پـي ام افزٌـع ُـؽ ظم 

 اًدوٌـي

ُـؽ آًکـَ کٌـح  لٌبٚذ ثـَ گٌـح ظًيب ظاظ فؽّضذ يْقِف هًؽي ثَ کوزؽيي 

ثوٌي 

 (361: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ايي ًکزَ ؼا ًيؿ ثبيع افؿّظ کَ زبفٕ لعؼد ّ قؽّؼي ّالٛي اًكبى ؼا ظؼ 

 :ايثبؼگؽي ّ گػنزي اؾ ًفٙ ضْظ هي ظاًع

ْؽيك کبم ثطهي چيكذ؟ رؽک کبم ضْظ کؽظى 

 کـالٍ قـؽّؼي آى  اقذ  کـؿايي رؽک ثؽظّؾي

 (344: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 مًاوع فلسفي تًسعٍ در شعر حافظ

اؾ ظيگؽ هجبزث قيبقِي لبثل ثؽؼقي ظؼ اظاهخ ثسث خِبى ثيٌي زبفٕ هْاًٙ فلكفي 

هب ظؼ ايي لكوذ ثَ ظًجبل رَْير ايي . رْقَٛ ظؼ انٛبؼ ايي نبٚؽ ثؿؼگ اقذ

َ يبفزگي ظؼ رُبظ لؽاؼ  ًکزَ ُكزين کَ خِبى ثيٌي فيلكْفي چْى اّ ثب ايْل رْقٛ

ظؼ نطًيذ ّ . ايي ًکزَ الجزَ ثعاى هٌٛب ًيكذ کَ زبفٕ ّاپف گؽاقذ. ظاؼظ

. اًعيهخ قيبقي زبفٕ آنکبؼا ٌٚبيؽي اؾ ردعظ لبثل رهطيى ّ پؽظاؾل اقذ

ايْاًل ايٌکَ انٛبؼ اّ ظؼ هْاؼظ ثكيبؼي ظاؼاي ًمبظي قيبقي اقذ، هزدعظاًَ 

ثؽلؽاؼي ظيبلْگ ثيي نبٚؽ ّ همبهبد فبقع هػُجي ًٚؽل ّ ْغيبى گؽي . اقذ

ًْ٘ . اّ ثَ ؼّاج گكزؽظح هػُجي ًوبيي، ضْظ يبظآّؼ ًٚؽ ًْگؽايي ظؼ اؼّپبقذ

ثؽضْؼظ زبفٕ ثب گٌبٍ،رلمي اي کَ اؾ هػُت ّ ضعا ظؼ نٛؽ اّ هٌٛکف هي نْظ، 

َ ُبيي لْي اؾ  هٌٓك ؼًعاًَ ّ ٌْؿآهيؿي کَ ظؼ ثؽضْؼظ ثب هكبئل ظاؼظ ظؼّى هبي

اخزوبٚي زبفٕ خعاگبًَ - ًْٚي ؼّني فکؽي اقذ کَ ظؼ هجسث ؼقبلذ قيبقي

ؾثبى زبفٕ ًيؿ ؾثبى ضبيي اقذ کَ رسليل ؾثبى نٌبقبًخ . ثَ آى ضْاُين پؽظاضذ



 

َ ال ؼا  آى ّ همبيكخ ٌٚبيؽل ثب ظيگؽ نٛؽاي هٛبيؽ اّ ؼًگ ّثْي ًْگؽايبً

ظؼ ٚيي زبل زبفٕ ثبؾربة ظٌُعح پبؼٍ اي ّيژگي ُبي . آنکبؼ ضْاُع قبضذ

ظؼ هجسث . فؽٌُگي ههؽق ؾهيي ًيؿ ُكذ کَ ظؼ رُبظ ثب رْقَٛ لبثل ْؽذ اقذ

خِبى ثيٌي زبفٕ ظيعين کَ اّ ؾًعگي ؼا کْربٍ ّ ظًيب ؼا فؽيت کبؼ ّ ثي ّفب 

ايي ًگبٍ کَ هؽگ ُوْاؼٍ ظؼ کويي ؾًعگي ّ ضْني ُبي آى اقذ . هي ظاًكذ

َ ؼيؿي ُبي کالى ثؽاي ثِجْظ َّٛيذ ؾيكذ . هبًٙ خعي گؽفزي ايي خِبى ّ ثؽًبه

اّثِذ ّ ٚٗوذ هؽگ چٌبى ثؽ اًعيهخ زبفٕ ّ ثؽضي فيلكْفبى . ظؼآى ضْاُع ثْظ

نؽلي قيٓؽٍ ظاؼظ کَ ُيچ گًَْ ًگبٍ خعي ؼا ثَ اؼرمبي ؾًعگي هبظي ايي خِبًي 

 :ثؽًوي ربثع

َِ آضؽ، ههزي  ضبک  اقذ گْ چَ زبخذ کَ ثَ افالک کهي  ُؽکَ ؼا ضْاثگ

ايْاى ؼا 

 (101: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اؾ يي ؼثبِ ظّ ظؼ چْى َؽّؼد اقذ ؼزيل 

 ؼّاق ّ ْبق هٛيهذ چَ قؽثلٌع ّ چَ پكذ

 (109: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثَ ُكذ ّ ًيكذ هؽًدبى َويؽ ّ، ضْل هي ثبل 

 کـَ ًيكزـي اقذ قـؽ اًدبِم ُـؽ کوـبل کـَ ُكذ

 (109: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هؽا ظؼ هٌؿل خبًبى چَ اهي ٚيم، چْى ُؽ ظم 

 خـؽـ فؽيـبظ هي ظاؼظ کـَ ثؽثٌعيع هسول ُب

 (97: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اؾ ظيگؽ هْاًٙ فلكفي رْقَٛ ظؼ نٛؽ زبفٕ هي رْاى ثَ رمعيؽگؽايي انبؼٍ کؽظ؛ 

ثب رَْير ايي ًکزَ کَ اّ هٓبثك ثب ٚميعح انٛؽي ال لبٚعرًب ثبيع خجؽگؽا ثبنع ثب 



 

َ ال ظؼ هْاؼظ هزٛعظي ثب انٛبؼ زبکي اؾ  ّخْظ ايي ظؼ کٌبؼ انٛبؼ خجؽگؽايبً

 :اضزيبؼ اّ ًيؿ هْاخِين کَ اؾ غُي فلكفي ّ قيبقي ال ْجيٛي ثَ ًٗؽ هي ؼقع

ثيـب رب  گـل ثـؽافهبًين ّ هـي ظؼ قبغؽ اًعاؾين 

 فلک ؼا قمف ثهکبفين ّ ْؽزي ًْ ظؼاًعاؾين

 (297: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

لـعؼ ّلذ اؼ ًهٌبقـع ظل ّ کـبؼي ًکٌـع             ثف ضدبلذ کَ اؾ ايي 

زبيل اّلبد ثؽين 

 (297: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

غضيؽٍ اي ثٌَ اؾ ؼًگ ّ ثْي فًل ثِبؼ کَ هي ؼقٌع ؾ پـي ؼُؿًبى ثِوي ّ 

ظي 

 (329: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ٚبنك نْ اؼ ًَ ؼّؾي کبؼ خِبى قؽآيع ًبضْاًعٍ ًمم همًْظ اؾ کبؼگبٍ ُكزي 

 (333: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظٚبي يجر ّ آٍ نت، کليع گٌح همًْظ اقذ 

 ثعيـي ؼاٍ ّ ؼّل هي ؼّ کَ  ثـب  ظلعاؼ پيًْعي

 (336: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َِْ الوـأّي  کَ ُؽ کَ ٚهْح ظًيب ضؽيع  َ اًع ثـؽ ايـْاى خٌـ ًـْنـزـ

ّاي ثَ ّي 

 (330: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ ُؽ زبل فبؼٜ اؾ آًکَ ثَ ظًجبل اثجبد اضزيبؼگؽا يب خجؽگؽا ثْظى زبفٕ ثبنين، 

َ ُبيي انبؼٍ هي کٌين کَ هُوْى رمعيؽگؽايبًخ آى ظؼ رُبظ ثب رْقَٛ لبثل  ثَ ًوًْ

 :ْؽذ اقذ

ؼَب ثَ ظاظٍ ثعٍ ّ ؾخجيي گؽٍ ثگهبي  کَ ثـؽ هي ّ رْ ظِؼ اضزيبؼ 

ًگهبظٍ قذ 



 

 (114: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

خبم هي ّ ضْى ظل، ُؽيک ثَ کكي ظاظًع ظؼ ظايـؽح لكوـذ اَّـب٘ چٌيـي 

ثبنـع 

 (182: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َْظ آًچـَ رٛييـي ! قبليب هي ظٍ کَ ثب زکن اؾل رعثيؽ ًيكذ لبثل رغييـؽ ًجـ

کؽظٍ اًـع 

 (391: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هي خِع ُوي کٌن لُب هي گْيـع  ثيؽّى ؾ کفبيذ رْ کبؼي ظگؽقذ 

 (404: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثَ آة ؾهؿم ّ کْثؽ قفيع ًزْاى کؽظ  گلين ثطذ کكي ؼا  کَ ثبفزٌع 

قيبٍ 

 (397: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

کكي ؼا کَ ضْاؼي اقذ ًًيت        زميمذ آًکَ ًيبثع ثَ ! کَ اي ٚؿيؿ

ؾّؼ هًٌت ّ خبٍ 

 (397: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ ظايـؽح لكـوـذ، هـب ًـمـٓـخ ركليـوـيـن 

 لٓف آًچَ رْ اًعيهي، زکن آًچَ رْ فؽهبيي

 (371: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ کٌبؼ ايي هْاؼظ ثَ ّيژٍ ّخْظ يک قٌّذ خجؽي ظؼ نٛؽ زبفٕ هِن ثَ ًٗؽ 

هي ؼقع ّ آى ايٌکَ اؾًٗؽ زبفٕ ًطجگبى ّ اُبلي فُل، ٌُؽ ّ قيبقذ ُوْاؼٍ ظؼ 

اّ ززي ًْهيعاًَ اؾ . هٛؽٌ آقيت ّ ضٓؽ لؽاؼ ظاؼًع ّ فلک ظؼ کويي آى ُبقذ

قيٓؽح ايي قٌّذ غيجي ظؼ رًْيؽي ؾيجب اؾ ظّقزبًم هي ضْاُع کَ ظفزؽ ظاًهم 

زبفٕ چؽش ؼا ظّى پؽّؼ ّ ؾهبم هؽاظ ؼا ظؼ کف هؽظم ًبظاى . ؼا ثب هي ثهْيٌع

 :هي ثيٌع



 

فلـک ثـَ هـؽظم ًـبظاى ظُـع ؾهـبم هـؽاظ رْاُل فُلي ّ ظاًم ُويي گٌبُذ 

ثف 

 (237: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

آقوبى، کهزِي اؼثبة ٌُؽ هي نکٌـع  رکيَ آى ِثَ کَ ثؽ ايي ثسؽ 

هّٛلك ًکٌين 

 (299: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظفزـؽ ظاًم هب خولَ ثهْييع ثَ  هي  کَ فلک ظيعم ّ ظؼ لًع ظل 

ظاًب ثْظ 

 (203: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 

قوـبِ ظُـؽ ظّى پـؽّؼ ًـعاؼظ نِـع آقـبيـم 

 هػاق زؽو ّ آؾ اي ظل ثهْ اؾ رلص ّ اؾ نَْؼل

 (241: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اؼغٌِْى قبِؾ فلک، ؼُـؿِى اُـل ٌُؽقذ چْى اؾ ايي غًَ ًٌبلين ّ چؽا 

ًطؽّنين 

 (298: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ُٚدِت ٚلن ًزْاى نع ؾ اقجبِة ْؽة هسؽّم  ثَ 

 ثيـب قبلي  کـَ خبُل ؼا ٌُي رؽ هي ؼقع  ؼّؾي

 (345: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اّ ؼيهخ ًبکبهي . ظليل ايي َّٛيذ رأقف ثبؼ اؾ ًٗؽ زبفٕ ؼّني ًيكذ

ثلکَ . ًطجگبى ؼا ظؼ ٖلن ّخْؼ ُيئذ زبکوَ يب َّٛيذ فکؽي خبهَٛ ًوي ظاًع

 :اؾًگبٍ اّ کبهيبثي ُب ّ ًبکبهي ُب ظؼ ايي ظًيب ٚلذ ههطًي ًعاؼظ

َ پؽّؼ نع  قجت هپؽـ کَ چؽش اؾ چَ قفل

 کـَ کبم ثطهِي اّ ؼا ثِبًـَ  ثـي قججـي قذ



 

 (127: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ايي ثيذ ًيؿ ثيبى گؽ آى اقذ کَ خكذ ّخْي ظليل هْفميذ فؽّهبيگبى 

ثي فبيعٍ ضْاُع ثْظ؛ چؽا کَ ثَ ٌْٚاى يک قٌذ زبکن ثؽ ايي خِبى، هْفميذ ّ 

ايي ثيذ، يبظآّؼ ايي آيَ اؾ لؽآى کؽين ًيؿ . کبم ثطهي افؽاظ، ظليل ههطًي ًعاؼظ

ّ ُؽکَ ؼا ضْاُي، ٚؿد  (26: آل ٚوؽاى) وَتُعِّزُ مَن تَشَاء وَتُذِّلُ مَن تَشَاء»: ُكذ

 .(53: 1376فْالظًّع )« ثطهي ّ ُؽ کَ ؼا ضْاُي ضْاؼ گؽظاًي

. اؾ ظيگؽ هْاًٙ رْقَٛ ظؼ نٛؽ زبفٕ هػهْم ثْظى گؽظآّؼي ثؽّد اقذ

 هٓبثك 

ثب خِبى ثيٌي اّ ايي ظًيب کْربٍ رؽ اؾ آى اقذ کَ اًكبى لػد ّ ضْني ضْظ ؼا ثَ 

 :فؽظا هْکْل کٌع

چْگل گؽ ضؽظٍ اي ظاؼي ضعا ؼا يؽف ٚهؽد کي 

ّ ُـب ظاظ  قـْظاي ؾؼاًــعّؾي  کـَ لـبؼّى ؼا غـلـ

 (344: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظقزؽًح رُْوبى ِثَ کَ نْظ يؽف ثَ کبم ظاًي آضؽ کـَ ثـَ ًبکبم چَ  ضْاُع  

ثْظى 

 (307: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

رکيَ ثؽ ايبم چْ قِْقذ ّ ضٓب هـي چـؽا ٚهؽد اهؽّؾ ثـَ فـؽظا  ! زبفٗب

فکٌن 

(282: 1368زبفٕ لؿّيٌي )  

 جايگاٌ پادشاٌ در وظام فلسفي حافظ

زبفٕ ظؼ روبم ٚوؽ ضْظ ثَ ًسْي ثَ ظؼثبؼ نبُبى هؽثِْ ثْظ ّ ثب ّؾؼا ّظيْاًيبى 

نيص اثْاقسبق : غؿل ُبي زبفٕ ثَ ضًْو ظؼثبؼح قَ پبظنبٍ. ؼاثَٓ ظانذ

ثب نبٍ نيص اثْاقسبق ؼّاثّ ظّقزبًَ ّ ٚبْفي . ايٌدْ، ندب٘ ّ هًٌْؼ هِن اقذ



 

ثب نبٍ . ظانذ ّ الجزَ نٛؽُبيم ظؼ هعذ اّ، ثَ ظّؼح خْاًي زبفٕ ثبؾهي گؽظظ

ندب٘ رمؽيجًب ُوكي ثْظ ّ کبؼ اّ ثب ايي نبٍ لؽيت ثَ قي قبل ثَ لِؽ ّآنزي 

ظؼ ظّؼح نبٍ هًٌْؼ کَ اّ ؼا ثكيبؼ ظّقذ ظانذ پيؽ ثْظ ّ نبٍ هًٌْؼ . گػنذ

ظؼ ظيْاى زبفٕ ثب انٛبؼ هعزي . (194: 1388نويكب )ًيؿ ثَ اّ رْخَ ّيژٍ ظانذ 

هزٛعظي هْاخَ ُكزين کَ ظؼ ثؽضي اؾ آى ُب نبٚؽ خبيگبٍ ضبو ّ ثكيبؼ ّيژٍ اي 

 :ؼا ثؽاي پبظنبٍ ظؼ ًٗؽ گؽفزَ اقذ

هسـّل ًـْؼ ردـّلي قـذ ؼأِي  اًـْؼ  نـبٍ چْ لؽة اّ ْلجي ظؼ يفـبي ًّيذ 

 کـْل

ِّؼِظ َويؽ کَ ُكذ گْل ظلم هسؽم پيبم  ثـَ خـؿ ثٌـبي خاللم هكـبؾ 

قؽّل 

 (244: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

آيب ثَ ؼاقزي پبظنبٍ ظؼ ًٗؽگبٍ زبفٕ اُويذ غاري ّ فؽٍ ايؿظي ظاؼظ ّ ثبيع 

انٛبؼي اؾ ايي ظقذ ؼا ثَ هثبثخ يک ظيعگبٍ ظؼ ظقزگبٍ فلكفخ قيبقي اّ رلمي 

 کؽظ؟

اي ظؼ ؼش رـْ پيـعا اًـْاؼ پـبظنبُـي  ظؼ فکؽِد رْ پٌِبى يع 

ِزکوذ الِي 

 (368: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

يب ايٌگًَْ انٛبؼ ؼا ثبيع يؽفًب هعزيبري ظاًكذ کَ زبفٕ ُوبًٌع ظيگؽاى 

نبٚؽاى ظؼ ّيف پبظنبُبى، ثَ الزُبي هْلٛيذ ّ ثَ هٌْٗؼ ثؽْؽف ًوْظى 

ًيبؾُبي هبظي ضْظ ًگبنزَ اقذ ّ لػا ظؼ رَْير خبيگبٍ پبظنبٍ ظؼ ًٗبم فلكفخ 

 قيبقي زبفٕ ًجبيع چٌعاى خعي گؽفزَ نْظ؟

 :اؾ ْؽفي ظؼ ظيْاًم انٛبؼي چٌيي ثؽ پيچيعگي هكئلَ هي افؿايع

 يسجذ ُزّکبم، ٖلوذ نت يلعا اقذ ًـْؼ ؾ ضْؼنيع خـْي، ثْکـَ ثـؽآيـع



 

ّّد ظًـيــب چٌـع ًهيٌي کـَ ضْاخـَ کي ثَ ظؼ  ثـــؽ ظِؼ اؼثــبة ثـي هـــؽ

آيع 

 (218: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثؽّ کـَ ثٌعگي پبظنبٍ ّلذ  گؽ خولَ هي کٌٌع رْ ثبؼي ! زبفٕ

ًوي کٌي 

 (363: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ پبقص ثَ ايي هكئلَ ّ زل ايي ظّگبًگي ُب ظؼ ظيْاى زبفٕ ثبيع ثَ ظّ ًکزَ 

ًطكذ آًکَ نطًيذ زبفٕ هٌم اضاللي ّ ًسْح رٛبهل اّ ثب : رْأهبى رْخَ کؽظ

يبزجبى لعؼد ؼا رب زع اهکبى ّ اؾ کّليذ انٛبؼل ظؼيبفذ ّ ثبًيًب ثب هعذ گْيي 

نٛؽا ّ ًيبؾهٌعي ُبي هبظي نبى ّ ؾثبى ّيژٍ اي کَ اؼرجبِ ثب پبظنبُبى ّ ّؾؼا 

 .هي ْلجع آنٌب نع

اثيبد «ُوچٌيي ثسث ؾهبًي ثَ ارمبى ثيهزؽ هي ؼقع کَ ثَ ايٓالذ نأى ًؿّل

قيبقي زبفٕ ًيؿ ؼّني نْظ کَ الجزَ پف اؾ گػنذ لؽى ُب اؾ ؾهبًخ زبفٕ 

ظقزؽقي ثَ ايي آگبُي رب زع ؾيبظي غيؽهوکي اقذ ّ رٌِب ثَ زع ًبؾلي اؾ آى 

ثب کٌبؼ ُن چيعى اثيبد قيبقي : ثبيع اکزفب ًوْظ، اهب ظؼثبؼح ًکزخ ًطكذ ثبيع گفذ

زبفٕ ثب نطًيذ اّ ثَ ٌْٚاى يک فٛبل قيبقي هْاخَ هي نْين، نطًيزي کَ ثب 

يبزجبى لعؼد ظؼ ًٚؽ ضْظ ظؼ رٛبهل اقذ اهب چبپلْـ ّ زميؽ ًيكذ، ظؼ 

هدبلف آى ُب ؼفذ ّ آهع ظاؼظ ثب ؾيؽکي ّ ُْل قؽنبؼل هبخؽاُبي قيبقي 

ؾهبى ؼا ؾيؽ ًٗؽ هي گيؽظ ّ ثب هٌٓك ِْٖؼ ّ قمِْ ّ فؽاؾ ّ فؽّظ قيبقي اؾ 

ًؿظيک آنٌبقذ، چٌبى کَ ظؼ ظيْاًم، اًٛکبـ ايي آگبُي ؼا ظؼ لبلت اثيبري ثب 

اّ ُوچٌيي ثَ ههکالد ؾهبًخ . هُوْى پٌعآهْؾي ربؼيص قيبقي ههبُعٍ هي کٌين

َ ْْؼي کَ هي رْاى اؾ  ضْظ آگبُي ثبال ّ ًيؿ زكبقيذ ّ ظغعغخ ّيژٍ اي ظاؼظ، ث

ايي ؾاّيَ زبفٕ ؼا يک هٌزمع قيبقي ظاًكذ؛ هٌزمعي کَ ثب ؾثبًي ثي پؽّا ثب فكبظ 

ّي غُي . گكزؽظح ؾاُعًوبيبى ّ هزْليبى ؼيبکبؼ هػُجي هٛبيؽضْظ ظؼ هجبؼؾٍ اقذ



 

َ اي ظاؼظ ّ ثيبى قسؽاًگيؿل زبکي اؾ ًجْٜ غاري ّ روؽکؿ - فلكفي قيبقي پيهؽفز

 .فْق الٛبظٍ اي اقذ؛ ثب ّخْظ ايي همبم يب ٌْٚاى قيبقي ضبيي ًعاؼظ

 غؿل ّ لًيعح نيْا 50ظؼ ظيْاى زبفٕ زعّظ : ظؼثبؼح ًکزخ ظّم ًيؿ ثبيع گفذ

نيْح ًگبؼل . ظؼ هعذ نبُبى ّ ّؾيؽاى آل ايٌدْ ّ آل هٗفؽ گفزَ نعٍ اقذ

هعذ ظؼ ايي اثيبد الجزَ يک قبى ًيكذ ثؽضي اؾ آى ُب يبظلبًَ ثَ ًٗؽ هي ؼقع ّ 

َ اي کَ ززي هي رْاى ًْٚي روكطؽ ؼا ًيؿ اؾ آى ُب  پبؼٍ اي ؾيؽکبًَ ّ ثَ گًْ

 :ثؽاي هثبل. ظؼيبفذ
گْي فلک، ظؼ ضِن چْگبى رـْ ثـبظ ! ضكؽّا

 قبزِذ َکْى ّ هکبى، ٚؽيخ هيعاى  رـْ  ثـبظ
ؾلف ضبرْى  ٖفؽ، نـيفزخ پـؽچـن رْقـذ 

 ظيـعح فزـر  اثــع ٚـبنـك خـْالى رـْ  ثـبظ
اي کـَ اًهبء ٚٓبؼظ، يفذ نْکذ رْقذ 

 ٚمـِل  ُکـل چبکـؽ ْغـؽاکم ظيـْاى رـْ ثبظ
ْيـؽح خلـْح ْْثـي لـِع چْى قؽّ  رْ  نع 

 غيؽد ُضلـع َثـؽيي قبزِذ ثكزبى  رـْ  ثـبظ
ًـَ ثـَ رٌـِب َزَيـْاًبد ّ ًجـبرـبد  ّ خوبظ 

 ُؽچـَ ظؼ ٚبَلن اهـؽ اقذ ثـَ فؽهبى رـْ ثبظ

 (149: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ کبؼگيؽي افؽاِ ّ اغؽالي ٚديت زيْاًبد ّ  هالزَٗ هي نْظ کَ زبفٕ ثب ث
ؼا ظؼ فؽهبى پبظنبٍ لؽاؼ ظاظٍ، ًْٚي ٌْؿ ؾيؽکبًَ ! ّززي ٚبلن اهؽ! ًجبربد ّ خوبظ

انبؼٍ ثَ ايي ًکزَ ًيؿ ضبلي اؾ لٓف . آفؽيعٍ کَ الجزَ ظؼ ظيْاًم قبثمخ فؽاّاى ظاؼظ
ًيكذ کَ زبفٕ پيؽّ ايلي اقذ کَ اؾ ؼاٍ ًبهزٛبؼف ثِزؽ هي رْاى ثَ همًْظ 

 :ؼقيع



 

ظؼ ضالف آهـع ٚبظد ثٓلت کبم کـَ هي کكِت خوٛيذ اؾ آى ؾلف پؽيهبى 

کؽظم 

 (264: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ ّقيلخ هعذ ضْظضْاُي ّ  ظؼ ايٌدب ًيؿ ايي ايل ؼا ثَ کبؼ ثكزَ اقذ ّ ث
ايي ًْ٘ هعذ اّ يبظآّؼ ايي ايل . زوبلذ پبظنبٍ ؼا ثَ ًوبيم گػانزَ اقذ

 :فلكفي ًيؿ ُكذ کَ

ُؽچَ چْى اؾ زعل ثگػؼظ ثَ َعل رجعيل : اَلشيئُ اِذاجاوَزَ حَّدَهُ اِنعَکَسَ ضِّدَهُ

 .(366: 1360اثؽاُيوي ظيٌبًي )هي گؽظظ 

َ اي اقذ کَ کل ُؽ غؿل ثَ  هٓلت ظيگؽ آًکَ پبؼٍ اي هعزيبد زبفٕ ثَ گًْ

ْْؼ هدؿا اؾ ثيذ هعذ، هٌٛبي هكزمل ظاؼظ ّ ززي ثب زػف ثيذ هعذ کَ غبلجًب ظؼ 

نبيع ثزْاى زعـ ؾظ . اًزِبي غؿل اقذ ُيچ ضللي ثَ هٌٛبي نٛؽ ّاؼظ ًوي نْظ

کَ زبفٕ رٛوعًا ثب ايي کبؼ ضْاقزَ اُل في ايي گًَْ انٛبؼ اّ ؼا ثعّى اُويذ 

 :ظاظى ثَ هعذ ظؼ ًٗؽ ثگيؽًع

ظيعم ثَ ضْاِة ضْل کَ ثَ ظقزن پيبلـَ ثـْظ 

ِّلـذ زـْالـَ ثـْظ  رٛجيـؽ ؼفـذ ّکـبؼ ثـَ َظ

چل قبل ؼًح ّ غًـَ کهيـعيـن ّ ٚبلجـذ 

 رعثـيـؽ هـب ثـَ ظقـذ نؽاِة ظّ قبلـَ ثـْظ

آى ًـبفـخ هـؽاظ کـَ هـي ضـْاقزـن ؾ ثطـذ 

 ظؼ چيـي ؾلف آى ثـذ ههکيـي ُکاللـَ ثـْظ

اؾ ظقـذ ثـؽظٍ ثــْظ ُضوــبِؼ غوـن قَسـؽ 

 َظّلـْذ هكبٚـع آهـع ّ هـي ظؼ  پيـبلـَ ثـْظ

ثـؽ آقزبى  هيکـعٍ ضـْى هـي ضـْؼم هـعام 

 ؼّؾيِّ هـب ؾ ضــْاِى َلــعؼ ايـي ًْالـَ ثـْظ

ُؽ کبّ ًکبنذ هِؽ ّ ؾ ضْثي گلـي ًچيـع 



 

 ظؼ  ؼُـگـػاِؼ  ثــبظ، ًگـِـجـبى اللـَ ثــْظ

ثؽ ِْؽِف گلهٌـن گـػؼ افزـبظ ّلـِذ يجـر 

 آى ظم کـَ کـبؼ هـؽٜ قَسـؽ آٍ ّ ًـبلـَ ثـْظ

ظيعين نٛؽ  ظلکم زبفـٕ ثـَ هـعذ نـبٍ 

 يک ثيذ اؾ ايي لًيعٍِ ثَ اؾ يع ؼقبلَ ثْظ

نيـؽگيـؽ  آى نبٍِ رٌع زولَ کـَ ضْؼنيِع 

 پيهم ثـَ ؼّؾ هٛؽکـَ  کوزـؽ غؿالـَ ثـْظ

 (208: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثؽاي ؼّني کؽظى خبيگبٍ هعذ ظؼ نٛؽ زبفٕ يکي ظيگؽ اؾ غؿل ُبي اّ ثب 
« خْؾا َقسؽ ًِبظ زوبيل ثؽاثؽم يٌٛي غالم نبُن ّ قْگٌع هي ضْؼم»هٓلٙ 

غؿل ؾيجبي اّ ضٓبة ثَ نبٍ .  اُويذ ضبيي ظاؼظ(.270: 1368زبفٕ لؿّيٌي )
. ظّ ًکزخ نبيبى اُويذ ظؼ ايي نٛؽ ّخْظ ظاؼظ.  ّ ظؼ هعذ ّي اقذهًٌْؼ

ًطكذ آًکَ زبفٕ فؽاغذ ّ ؼفٙ ًيبؾ هبظي ضْظ ؼا ظؼ گؽّ ازكبى نبٍ للوعاظ 
 :کؽظٍ اقذ

نبُييِ يفذ چْ ْٛوَ چهيعم ؾ ظقذ نبٍ 
 کـي ثـبنـع الـزـفـبد ثـَ ييـِع کجـْرـؽم؟

چـَ کـن گـؽظظ اؼ نـْظ ! اي نـبٍ نيـؽگـيؽ
 ظؼ قـبيـخ رـْ هـلـِک فـؽاغـذ هـيـّكـؽم؟

 (271: 1368: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ضْاخَ ظؼ ّاپكيي ثيذ ايي غؿل آنکبؼا ٌْٚاى هي کٌع کَ ظؼ : ّ ظّم آًکَ
 :قؽّظى نٛؽ ثَ ظًجبل خلٍْ فؽّني يب ضؽيعى ٚهْح پبظنبٍ ًيكذ

                                                      
فؽؾًع اهيؽ هجبؼؾالع يي ّ آضؽ يي نبٍ اؾ قلكلَ آل هٗفؽ اقذ کَ ظليؽاًَ ثب ريوْؼ  ( لوؽ ي795-750)ٍ هًٌْؼ نب. 

خٌگيع ّ ززي ضْظ ظّ ثبؼ ثب نوهيؽ ثَ ريوْؼ زولَ ثؽظ ّ قؽ اًدبم ثب کهزَ نعًم قلكلخ آل هٗفؽ، هٌمؽٌ 

َ هٌع ثْظٍ اقذ. گؽظ يع . زبفٕ ثَ کوزؽ کكي اؾ اهيؽاى ّ زبکوبى هٛبيؽل رب ا يي اًعاؾٍ ٚالل



 

همًـْظ اؾ ايي هٛبهلَ ثبؾاؼ ريـؿي اقذ ًيِِ خلٍْ هي فؽّنن ّ ًيِِ ٚهٍْ 
هي ضؽم 

 (272: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اؾ ُوخ ايي ُب کَ ثگػؼين ظؼ ؾهبًخ زبفٕ ٌُؽ ّ غّق اظثي ثؽاي نبٚؽاى ّقيلخ 
اهؽاؼهٛبل رلمي هي نعٍ ّ هعذ يبزجبى لعؼد ثبِؼ هٌفي اهؽّؾيي ؼا ًعانزَ 

گؽايم ثَ اؼثبة ثي هؽّد ّ »: ثِبءالعيي ضؽههبُي ظؼ ايي ثبؼٍ هي ًْيكع. اقذ
ثبهؽّد ظًيب ُوْاؼٍ ّخْظ ظانزَ اقذ ّ ًجبيع ظؼ رؽاؾّي اؼؾل ُبي اهؽّؾيي 

ثعّى ّخْظ ايي ؼاثَٓ ثكيبؼي اؾ نٛؽاي ثؿؼگ اهکبى پؽظاضزي ثَ . قٌديعٍ نْظ
ايي ثَ هٌٛبي آى ًيكذ کَ ايي نٛؽا ٚؿد . فٛبليذ ٌُؽي ّ فؽٌُگي ؼا ًوي يبفزٌع

ًفف ضْظ ؼا ثَ َيال ّ ِيلخ نبُبى ّ ّؾيؽاى فؽّضزَ ثبنٌع ثلکَ ارًبل يک 
ـ گؽفزي ظاًهوٌعاى ّ اُل  ٌُؽهٌع يب ظاًهوٌع لعين ثَ ظؼثبؼُب چيؿي نجيَ ثْؼ

 .(795: 1367ضؽههبُي )« رسميك ظؼ ؾهبًخ هبقذ
ثٌبثؽ آًچَ هٓؽذ نع اثيبري کَ اثزعاي ايي ثسث ظؼثبؼح اٚزمبظ ثَ فؽٍ ايؿظي 

ثؽاي پبظنبٍ هٓؽذ گؽظيع ّ الجزَ خؿء انٛبؼ هعزي اّقذ ؼا ًوي رْاى هٛيبؼ رفکؽ 
َّٛيذ هٛيهزي زبفٕ چٌبى کَ اؾ ضالل اثيبرم . فلكفي قيبقي زبفٕ ظاًكذ

ثؽهي آيع چٌعاى هٌبقت ًجْظٍ، لػا هعذ ؼا ثبيع ؼاُي ثؽاي اهؽاؼهٛبل زبفٕ ّ 
 :اظاهخ اؼرجبِ اّ ثب ظقزگبٍ قيبقي ؾهبًَ ظاًكذ، چٌبى کَ ضْظ هي گْيع

 رْ َظِم فمـؽ ًـعاًـي ؾظى اؾ ظقذ هـعٍ هكٌع ضْاخگي ّ هدلف رْؼاًهبُي

 (368: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ هدوْ٘ ثَ ًٗؽ هي ؼقع يؽف ًٗؽ اؾ انٛبؼ هعزي، پبظنبٍ ظؼ ًٗؽگبٍ 

 :زبفٕ خبيگبٍ ّيژٍ اي ًعاؼظ

                                                      
ّؾاؼد  (ؾهبى ّ ّفبد نبٍ ندب٘) لوؽ ي 786 رب 766خالل الع يي رْؼاًهبٍ آضؽ يي ّؾ يؽ نبٍ ندب٘ اقذ کَ اؾ . 

پف اؾ نبٍ ندب٘ ظؼ ؾهبى فؽؾًع ّ خبًهيي اّ قلٓبى . اّ ؼا ثؽ ِٚعٍ ظانذ ّ اؾ هسبؼم ًّؿظ يکبًم ثْظ

نبظؼّاى غٌي اّ ؼا اؾ هسجْة رؽ يي هوعّزبى زبفٕ ّ اؾ ؼخبل . ؾ يي الٛبثع يي کَ ثب اّ ؼلبثذ ظانذ، خبى قپؽظ

ْ ير اؾ اّ  يبظ کؽظٍ اقذ. ثكيبؼ هزيي ّ ٚبلل ّ ضّيؽ ًٚؽ هي نوبؼظ . زبفٕ ثيم اؾ ظٍ ثبؼ ثَ رًؽ ير  يب رل



 

گعاييِِ ظِؼ خبًبى ثَ قلٌٓذ هفؽّل  کكي ؾ  قبيـخ ايي ظؼ ثَ 
َّظ؟  آفزبة َؼ

 (213: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ّّق   نبٍ اگؽ خؽٚخ ؼًعاى ًَ ثَ ُزؽهذ ًْنع الزفبرـم ثـَ هـِي يـبف  ُهـؽ
ًکٌين 

 (299: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اقذ ثب  (ًبيبف)يٌٛي نبٍ اگؽ خؽٚخ نؽاة ؼًعاى ؼا کَ هٛوْاًل ظؼظآهيؿ 
ايي . اززؽام ًٌْنع هب ُن ثَ رالفي، الزفبري ثَ هي يبف ّ پبلْظح اّ ًطْاُين کؽظ

ثيذ ثلٌعًٗؽي ّ ثلٌعُوزي ؼًعاى ؼا ًهبى هي ظُع ّ ثي اٚزٌبيي آى ُب ؼا ثَ خبٍ ّ 
نبٚؽ ظؼ ايي . (126: 1381انؽف ؾاظٍ )هبل ّ ثي ًيبؾي نبى ؼا ثَ يبزجبى لعؼد 

ثيذ ثب لسٌي رِعيعآهيؿ رسول ًکؽظى ُؽگًَْ ثي زؽهزي ثَ ؼًعاى ؼا ثَ پبظنبٍ 
 :ضبْؽ ًهبى هي قبؾظ

چْ هِوبِى ضؽاثبري، ثـَ ٚؿد ثبل  ثب  ؼًعاى 
گؽد هكزي ُضوبؼ آَؼظ! کَ ظؼظقؽ کهي خبًب  

 (153: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

: يب

ظؼ  قفبلييِ کبقـخ ؼًعاى ثـَ ضْاؼي هٌگؽيـع 

 کبيي زؽيفبى ضعهذ خبِم خِبى ثيي کؽظٍ اًع

 (391: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

يب ايي غؿل خكْؼاًَ کَ ضٓبة ثَ نبٍ هًٌْؼ گفزَ نعٍ ّ ثيم اؾ آًکَ ظؼ 

اّ ظؼ ايي غؿل نبٍ ؼا ظؼ ضْاة ّ . هعذ نبٍ ثبنع زبّي ضْظقزبيي زبفٕ اقذ

ضْظ ؼا ثيعاؼ هٛؽفي هي کٌع، پبظنبٍ ؼا هعيْى رْخَ ضْظ هي ظاًع، لعؼد ضْظ ؼا 

 :ثَ ؼش اّ هي کهع ّ ظؼ ًِبيذ نبٍ ؼا هکلف ثَ ثبؾپؽظاضذ ّاهم هي کٌع

 گؽچـَ هـب ثٌعگـبِى پـبظنـِـيـن  پـبظنـبُـبى هلـِک يجسگِـيـن



 

 گٌـح ظؼ آقزـيـي ّ کيكـَ رِــي  خـبم گيـزـي ًوـب ّ  ضـبک ؼُيـن

 ُْنيبِؼ زُـْؼ ّ هكـِذ غـؽّؼ  ثسـؽ رـْزـيـع  ّ غؽلـخ گٌِـيـن

 نبُع ثطذ چْى  کؽنوـَ کـٌـع  هـبل آيـيـٌـخ ؼِش  چــْ هـِـيـن

 نـبٍِ ثـيـعاؼ ثـطـذ ؼا  ُـؽ  نت هـب ًگِـجـبِى افـكـؽ ّ  ُکـَلـِيــن

 گـْ غٌيوـذ نوـبؼ يسجـذ هـب  کَ رْ ظؼ ضْاة ّ هب ثَ ظيعٍ گِين

 نـبٍ هًٌـْؼ ّالف اقذ  کَ  هـب  ؼِّي ُوذ ثـَ ُؽکدب  کـَ  ًِين،

 ظنوٌـبى ؼا ؾ  ضِْى کفـي قبؾيـن  ظّقـزـبى ؼا لـجـبي فـزـر ظُيـن

 ؼًـِگ رـؿّيـؽ، پـيـِم هـب ًـِجـْظ  نيـِؽ قـؽضيـن ّ  افٛـِي  قيِيـن

َُْين  ّام زبفـٕ ثـگـْ کـَ ثـبؾ ظٌُـع  کـؽظٍ اي اٚزـؽاف ّ  هـب  ُگـ

 (301:: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َندبٚذ زبفٕ، آؾاظي ثيبًي کَ ظاؼظ ّ ايٌکَ قيبقذ هعاؼاى ًيبؾهٌع اُل هٌٛب 

َ رؽ اؾ لعؼد هٌْٛي آًبى اقذ هٓبلت لبثل  ُكزٌع ّ لعؼد هبظي نبى فؽّؼرج

 .ظؼيبفذ اؾ اثيبد غؿل فْق اقذ

ضْنب آى ظم کؿ اقزغٌبي هكزي  َفؽاغذ ثبنع اؾ نـبٍ ّ  ّؾيـؽم 

 (273: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 حلقة رودي ي وقد سياسي

نيْح ؼًعي ؼا ثب اثٛبظ ضبيي کَ ظؼ ظيْاى ضْاخَ پيعا کؽظٍ، هي رْاى اثعا٘ ضْظ 
. ؼًعي، ّاکٌم اّقذ ظؼ ثؽاثؽ خبهٛخ ضبيي کَ ظؼگيؽل ثْظٍ اقذ. اّ ظاًكذ

الجزَ نبيع ًزْاى ايي هجسث ؼا هكزمين ظؼ غيل ٌْٚاى فلكفخ قيبقي گٌدبًع ّ ايي 
ثسث ثيهزؽ خٌجخ اًعيهخ قيبقي ظاؼظرب فلكفَ، اهب ثب ًپؽظاضزي ثَ ايي ثسث 

َ ُبي قيبقي زبفٕ اؾ ظقذ هي ؼّظ . لكوذ هِوي اؾ اًعيه
ًٚؽ زبفٕ ؼا نبيع ثزْاى ًٚؽ لعؼد گؽفزي ؼيبکبؼاى ّ گكزؽل خوْظ 

َ اي کَ ظؼ آى هي ؾيكذ ثَ . هػُجي ظاًكذ زبفٕ اؾ فُبي آلْظٍ ثَ ؼيبي خبهٛ



 

اززوبل هي ؼّظ کَ . نعد ؼًح هي ثؽظ ّ يْؼرک ؼًع ؼا ظؼ چٌيي فُبيي آفؽيع
 :ايي اثعا٘ هؽثِْ ثَ ظّؼح خْاًي زبفٕ ثبنع، چٌبى کَ ضْظ هي گْيع

زبفٕ چَ نع اؼ ٚبنك ّ ؼًع اقذ ّ ًٗؽثبؾ 

 ثف ْـْؼ ٚدـت الؾم  ايـبم نجـبة اقـذ

 (110: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ٚهك ّ نجبة ّ ؼًعي، هدوْٚخ هؽاظ اقذ 

 چـْى خوٙ نـع هٛبًي، گِْي ثيبى  رْاى ؾظ

 (178: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

يْؼرک ؼًعي يْؼرکي اؾ اٚليََ رؽيي زّع ركبُل ًكجذ ثَ رميعاد هػُجي ّ 
ًيؿ ٚهك ثَ اًكبًيذ اقذ کَ ثب ثِؽٍ ثؽظاؼي ُْنوٌعاًَ اؾ ٚميعح خجؽ ثؽَع 

زبفٕ اؾ ٚميعح خجؽ کَ ٚميعح غبلت ؼّؾگبؼل . خوْظ هػُجي ُوؽاٍ نعٍ اقذ
 :ثْظ ثؽاي ظفب٘ اؾ ركبُل ّ ثي اٚزٌبيي ؼًع ثَ ؾُع ثِؽح فؽاّاى ثؽظ

کبيـي ثـْظ قؽًْنْذ ؾ ظيْاِى  ! ٚيجن هکي ثَ ؼًعي ّ ثعًبهي اي زکين
لكوزـن 

 (261: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هـؽا ؼّؾ اؾل کـبؼي ثــَ خـؿ ؼًـعي ًـفـؽهـْظًـع 
 ُؽ آى لكوذ کَ آًدب ؼفذ اؾ آى افؿّى ًطْاُع نع

 (183: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هؽا ثَ ؼًعي ّ ٚهك آى فُْل ٚيت کٌع کـَ اٚزؽاٌ ثـَ اقؽاؼ ٚلـن غيت  

کٌـع 

 (194: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هٛـػّؼ ظاؼ هـب ! زبفٕ ثَ ضْظ ًپْنيع ايي ضؽلخ هي آلْظ اي نيـص پـبک ظاهـي

ؼا 

 (99: 1368زبفٕ لؿّيٌي )



 

آى ًيكذ کَ زبفٕ ؼا، ؼًعي ثهع اؾ ضبْؽ 

 کبيـي قبثمـخ پيهيي، رـب ؼِّؾ پكيـي ثبنع

 (182: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هکي هالهِذ ؼًعاى کَ ظؼ اؾل  هب ؼا ضعا  ؾ  ُؾُـع ؼيـب ! زبفٕ

ثـي ًيـبؾ کـؽظ 

 (164: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 آيـيـي رـمـْا هـب ًـيـؿ  ظاًـيـن  ليکي چـَ چبؼٍ ثب ثطِذ گوؽاٍ

 هب نيص ّ ّإٚ، کوزؽ نٌبقين  يب خـبِم ثـبظٍ، يـب لًـَ کْرـبٍ

! هي ؼًع ّ  ٚبنك ظؼ  هْقِن گل  آى گـبٍ  رـْثـَ اقزـغـفـؽ اهلل

 (322: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثؽّ اي ؾاُع ّ ثؽ ُظؼظکهبى  ضؽظٍ  هگيؽ کَ خؿ ايي رسفَ ًعاظًع ثَ هب ؼِّؾ 

الكذ 

 (109: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظؼ کْي ًيک ًبهي، هب ؼا گػؼ ًعاظًع  گؽ رْ ًوي پكٌعي، رغييؽ کي 

لُب ؼا 

 (99: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اؾ ظيگؽ اثؿاؼُبي زبفٕ ثؽاي کبُم قيٓؽح ثالهٌبؾ٘ ؾُعفؽّنبى ثؽ اغُبى 

ايي هكئلَ کَ ضعاًّع ظؼ ًِبيذ خؽاين . ٚوْهي، رأکيع ثؽ لٓف ّ ٚفْ الِي اقذ

ّ گٌبُبى افؽاظ ؼا هي ثطهع اؾ اثِذ ّ رٛييي کٌٌعٍ ثْظى ؾُع ّؼؾي ّ ٚبثعًوبيي 

 :ظؼ چهن هؽظم هي کبقذ

 لٓـف ضـعا ثيهزؽ اؾ خـؽم هبقذ  ًکزخ قؽثكزَ چـَ ظاًـي ضوـْل

گْل هـي ّ  زلمـخ گيكـْي يـبؼ  ؼّي هـي ّ ضـبک ظِؼ 

 ِهـي فـؽّل

َِ  ٚـيـت پــْل  ؼًعِي زبفٕ ًَ گٌبُي قذ يٛت  ثـب  َکــؽم پـبظنـ



 

 (244: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ظاؼم اؾ لِٓف َاَؾل خٌِّذ فؽظّـ ْوٙ  گؽچـَ ظؼثبًـِي هيطبًَ فؽاّاى 

کـؽظم 

 (265: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

فؽظا نؽاة کْثؽ ّ زْؼ اؾ ثؽاي هبقذ ّ اهؽّؾ ًيـؿ قبلي َهِؽّي ّ خـبم 

هـي 

 (329: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ِهي ضْؼ ثَ ثبًگ چٌگ ّ هطْؼ غًَ ّؼکكي 

ُـْالغفـْؼ: گْيع رْ ؼا کـَ ثـبظٍ هطـْؼ، گـْ  

 (228: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ ال ؼا ُن ؼظيف ؼًع لؽاؼ هي ظُع  :ُوچٌيي اثيبري کَ ٚبلجذ اضؽّي ؾُبظ ؾهبً

َ اي ًجؽظ ؼِّؾ ثبؾضْاقذ ًــبى زــالِل نـيــص ؾآة زـؽاِم  رؽقن کَ يؽف

هــب 

 (102: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

رؽقن کَ ؼّؾ زهؽ، ٌٚبى ثؽ ٌٚبى َؼّظ  ركجير نيص ّ ضؽلخ ؼًـع 

نؽاة ضْاؼ 

 (225: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اکٌْى الؾم اقذ ثؽاي ؼّني رؽ نعى هْلٛيذ ؼًع ظؼ افکبؼ زبفٕ، ّيژگي ُبي 

 ثبؼ ظؼ 80ؼًع ّ ؼًعي ّ ؼًعاى ثيم اؾ . نطًيزي ؼًع ؼا ثيهزؽ رَْير ظُين

ؼًع . ظيْاى زبفٕ ثَ کبؼ ؼفزَ اقذ کَ ًهبى اؾ اُويذ کليعي آى ظؼ نٛؽ اّ ظاؼظ

اًكبًي آؼهبًي اقذ کَ زبفٕ ظؼ ؼّيبؼّيي ثب نؽايّ قيبقي ؾهبًخ ضْظ ضلك 

ايي کلوَ پيم اؾ کبؼثؽظ ضبيي کَ زبفٕ ثؽاي آى ايدبظ ًوْظ، . ًوْظٍ اقذ

ّّليخ آفؽيٌم ؼًع، ظؼ ايي کبؼثؽظ . ظاؼاي ثبؼ هٌٛبي هٌفي ثْظٍ اقذ ُؽچٌع ًٓفخ ا

قٌبيي، ٚٓبؼ ّ قٛعي : ضبو ؼا هي رْاى ظؼ آثبؼ نبٚؽاى پيم اؾ زبفٕ چْى



 

فٕ ايي کلوَ ؼا ُْيزي ربؾٍ هي ثطهع ّ ثبؼ زب. (194: 1388نويكب )ثبؾيبفذ 

ثَ ْْؼي کَ فلكفخ قيبقي زبفٕ ثعّى . هٌٛبيي ضْظ ؼا ثؽ ظّل آى هي گػاؼظ

نطًيزي ؾيؽک، . ؼًع، خبهٙ اَعاظ اقذ. نٌبضذ کبهل ؼًع اهکبى پػيؽ ًيكذ

هٌزمع، ظنوي ؼيبکبؼي ّ ؾُعفؽّني، ٚبنك، ًزؽـ، اُل نْضي ّ نبظضْاؼي، 

ظؼ هيبى ايي ّيژگي ُب ثَ ّيژٍ هيبى ٚهك ّ ؼًعي ؼاثَٓ . ثعًبم ّ گٌبُکبؼ اقذ

 :ضبيي ّخْظ ظاؼظ ّ رْأهبًي ايي ظّ کلوَ ظؼ اثيبد هزٛعظ لبثل هالزَٗ اقذ

ؾاُـع َاؼ ؼاٍ ثـَ ؼًـعي ًََجؽظ هٛـػّؼ اقذ ٚهك کبؼي قذ کَ هْلِْف ُعايذ 

ثبنع 

 (180: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

هؽا ثَ ؼًعي ّ ٚهك آى فُْل ٚيت کٌع کـَ اٚزؽاٌ ثـَ  اقؽاِؼ ٚلن غيـت 

کٌـع 

 (194: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ْؽيك ؼًعي ّ ٚهك اضزيبؼ ضْاُن ! ًفبق ّ ؾؼق ًجطهع يفـبي ظل، زبفٕ

کؽظ 

 (165: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ًبؾپؽّؼظ رٌٛن ًجؽظ ؼاٍ  ثـَ ظّقذ  ٚبنمي، نيْح ؼًعاى ثالکم ثبنع 

 (181: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ُّبظ ؾهبًَ گٌبٍ هي نوبؼًع، ًيكذ ّ  ؼًع ُوچٌيي ظؼ ثٌع ظّؼي اؾ آًچَ ُؾ

خؽم ُبي هػُجي ؼا ظؼ همبثل لٓف ضعاًّع ًبچيؿ ّ ثي اُويذ هي ظاًع کَ ثَ ٚميعح 

رٌِب گٌبٍ خعي ظؼ لبهْـ . ًگبؼًعٍ ًْٚي ّاکٌم افؽاْي ثَ خوْظ هػُجي اقذ

 :ؼًع هؽظم آؾاؼي اقذ

هجبل ظؼ پي آؾاؼ ّ، ُـؽچـَ ضْاُي کـي کَ ظؼ نؽيِٛذ هب غيؽ اؾ ايي گٌبُي 

ًيكذ 

 (134: 1368زبفٕ لؿّيٌي )



 

 :ؼًع ثَ غبيذ آؾاظهٌم ّ ظّؼ اؾ ضْظضْاُي ّ ضْظثيٌي اقذ

فکؽ ضـْظ ّ  ؼأي ضـْظ، ظؼ ٚبلن ؼًعي ًيكذ 

 کفؽقذ ظؼ ايي هػُت، ضْظثيٌي ّ ضْظؼأيي

 (371: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

 اُل کـبم ّ ًـبؾ ؼا ظؼ کْي ؼًعي ؼاٍ  ًيكذ

 ؼُؽّي ثبيع خِبى قْؾي ًَ ضبهي ثي غوي

 (356: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ کبؼي  ؼًع ُوچٌيي ٚبلن قْؾ ّ ثؽُن ؾًٌعح ًُؽم ُبي قيبقي اقذ، اؾ هسبفٗ

 :هي پؽُيؿظ، ثَ خبٍ ّهمبم ثي اٚزٌبقذ ّ زؽيي ثَ ظًيب ًعاؼظ

ؼًـع ٚبَلن قْؾ ؼا ثب هًلسذ ثيٌي چکبؼ؟ کبؼ هلک اقذ آًکَ رعثيؽ ّ رأهل 

ثبيعل 

 (240: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

زبفٕ َاؼ ثؽ يعؼ ًٌهيٌع، ؾ ٚبلي ههؽثي قذ 

 ٚبنك ُظؼظي کم اًعؼ ثٌِع هبل ّ خـبٍ ًيكذ

 (131: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ًکزخ ظيگؽ ظؼ هٛؽفي ؼًع، انبؼٍ ثَ هدبلف ؼاؾآهيؿ اّ ثب ؼًعاى اقذ کَ يگبًَ 

 :انبؼد زبفٕ، آى ؼا هي ًوبيع

هًلسذ ًيكـذ کـَ اؾ پـؽظٍ ثـؽّى افـزـع ؼاؾ 

 ّؼًَ ظؼ هدلف ؼًعاى، ضجؽي ًيكذ کَ ًيكذ

 (132: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ههطى ًيكذ کَ ظؼ ايي خلكبد چَ هَْْٚبري هْؼظ ثسث ّالٙ هي نعٍ 

اهب اؾ ُويي يک ثيذ هي رْاى ثَ ًْ٘ اْالٚبد ّ اضجبؼي کَ ظؼثبؼح آى گفذ ّگْ 

اؾ ُوخ ايي ُب کَ ثگػؼين هِن رؽيي کبؼ ّيژح نيْح ؼًعي هجبؼؾٍ . هي کؽظٍ اًع پي ثؽظ



 

ثب ؼيبکبؼي گكزؽظح ؾهبًخ زبفٕ اقذ کَ ضْظ ٚلذ ثٌيبظگػاؼي نيْح ؼًعي ؼا 

 :همبثلَ ثب ؼيب هٛؽفي هي کٌع

ظؼ ضؽلَ اؾ ايي ثيم هٌبفك ًَزْاى ثْظ  ثٌيـبظ اؾ ايـي نيـْح ؼًعاًـَ 

ًِبظيـن 

 (296: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ْؽيك ؼًعي ّ ٚهك اضزيبؼ ضْاُن ! ًفبق ّ ؾؼق ًجطهـع يفبي ظل، زبفٕ

کؽظ 

 (165: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

زبفٕ، لِؽهبى هجبؼؾٍ ثبؼيبکبؼي اقذ ّ ظيْاًم هولْ اؾ اثيبري کَ ؼيبکبؼي 

آؾاظي ثيبى زبفٕ ظؼ ايي . ّإٚ ّ ؾاُع ّ يْفي ّ هسزكت ؼا ثَ چبلم هي کهع

 :ؼاٍ ًيؿ ضْظ ثكي نگفذ اقذ

ثبظٍ ثب هسزكِت نِـؽ  ًٌْني،  ؾًِبؼ  ثطَْؼظ ثبظٍ اد ّ قٌگ ثَ خبم 

اًعاؾظ 

 (175: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

گؽچَ ثؽ ّإٚ نِؽ ايي قطي آقبى ًهْظ 

 رـب ؼيـب ّؼؾظ ّ  قبلـْـ،  هكلوبى ًهـْظ

 (216: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

يْفِي نِؽ ثيي کَ چْى لموخ ُنجَِ هي ضْؼظ 
 پبؼظهـم ظؼاؾ ثـبظ آى َزـَيـْاى ضْل ٚلـف

 (252: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ؾاُع َاؼ ؼًعي زبفٕ ًکٌع فِن چَ نع ظيْ ثْگؽيؿظ اؾ آى لْم  کـَ لؽآى 
ضْاًٌع 

 (198: 1368زبفٕ لؿّيٌي )



 

فميَ هعؼقَ، ظيِِ هكذ ثْظ ّ فزْا  ظاظ  کَ هي زؽام ّلي ِثَ ؾ هبل 
اّلبف قذ 

 (118: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ؼاِؾ ظؼّى پؽظٍ ؾ ؼًعاِى هكذ پؽـ  کبيي زبل ًيكذ ؾاُِع 
ٚبلي همبم ؼا 

 (100: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َ ال ؼا ًمع هي کٌع . زبفٕ ثَ يؽازذ ّ َندبٚذ روبم ًِبظُبي هػُجي خبهٛ
ظؼ نٛؽ زبفٕ ؾُع ّ ًوبؾ ّ ؼّؾٍ ّزح ّ هكدع ّ هدلف ّٕٚ ّ ضبًمبٍ ّ 

. ضؽلَ ّ ركجير ّ قدبظٍ ّ هعؼقَ اؾ ظؼيچخ ًمع ّ ٌْؿآهيؿ ًگؽيكزَ نعٍ اقذ
ايي ًسْح ًگؽيكزي ثَ همعقبد ثب ّخْظ اٚزمبظ ّ ايوبى هكّلن زبفٕ کَ اؾ 

ثكيبؼي اثيبد ظيگؽل لبثل ظؼيبفذ اقذ اؾ ضًبيى هِن ٌْؿ ظؼ نٛؽ زبفٕ 
 :هسكْة هي نْظ

گؽ ِؾ هكدع ثـَ ضؽاثبد نعم، ضؽظٍ هگيؽ 
 هدلف ّٕٚ ظؼاؾقذ ّ ؾهبى ضْاُع نع

 (183: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

آرِم ؾُع ّ ؼيب َضؽهي ظيي ضْاُع قْضذ 
ايـي ضؽلـخ پهويٌـَ ثيٌـعاؾ  ّ  ثـؽّ! زبفٕ  

 (316: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

َّظ  ركجير نيص ّ ضؽلـخ ؼًِع  رؽقن کَ ؼّؾ زهؽ، ٌٚبى ثؽ ٌٚبى ؼ
نؽاة ضْؼ 

 (225: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

گؽچَ ثب ظلك هلّوٙ، هي گلگِْى ٚيت اقذ 
 هکٌـن ٚيـت، کـؿّ  ؼًـگ  ؼيـب هي ُنْيـن

 (300: 1368زبفٕ لؿّيٌي )



 

ٌٚبى ثَ هيکعٍ ضْاُين ربفذ ؾيي هدلف کـَ ّٕٚ ثي ٚوالى ّاخت قذ 

ًهٌيـعى 

 (308: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ركجيـر ّ ضؽلـَ، لػِد هكزـي ًجطهعد ُّوذ ظؼيي ٚول، ْلت اؾ ِهي فؽّل 

کي 

 (311: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

چْ اؾ ًوبؾ رْ کبؼي ًوي ؼّظ  ُن هكزِي نجبًـَ ّ  ؼاؾ ّ ! ؾاُع

ًيـبؾ هـي 

 (312: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثَ ايي رؽريت زبفٕ ثَ ايالذ اخزوبٚي اؾ ظؼّى خبهَٛ هٛزمع اقذ ّ اهيعي 

ثَ ظقزگبٍ قيبقي ًٚؽل ًعاؼظ ّ يب ايْاًلچٌيي اًزٗبؼي اؾ ُيئذ زبکوَ ظؼ آى 

 :ؾهبى هٓؽذ ًجْظٍ اقذ

رب چَ ثبؾي ؼش ًوبيع ثيعلي ضْاُين ؼاًع ٚؽيخ نٓؽًح ؼًعاى ؼا هدبِل نبٍ 

ًيكذ 

 (130: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

اکٌْى ثؽاي ؼّني رؽ نعى نيْح زبفٕ ظؼ هجبؼؾٍ ثب ؼيبکبؼي ثبيع ثَ ايْل 

َ ُبي : فؽلخ هالهزيَ ًيؿ انبؼٍ نْظ هالهزيَ، فؽلَ ّ قلكلخ ضبيي ظؼ هيبى قبيؽ فؽل

َ ُبي يْفيَ : يْفيبًَ ًجْظٍ نبيع ثزْاى گفذ ايْل اًعيهخ هالهزي هيبى اغلت فؽل

ُوخ يْفيبى ثَ لسبٔ ًٗؽي اؾ ؼيب ّ ضْظپكٌعي ّ هغؽّؼ نعى ثَ . ههزؽک اقذ

ؾُع ّ رؿکيخ ًفف گؽيؿاى ثْظٍ اًع ّ اؾ ؼًْٚذ ًفف ّ خبٍ ّ خالل ظًيْي 

َ اًع ّّل يْفيبى ثي يفب ًيؿ ّخْظ ظانز . ؼّي گؽظاى، اهب ظؼ ٚول اؾ ُوبى يعؼ ا

يکي اؾ ًطكزيي هٌبثٛي کَ ثَ رفًيل ظؼثبؼح اًعيهخ هالهذ ّ فؽلَ يب ههؽة 

ُُدْيؽي اقذ ّي هالهذ ؼا ظؼ پبکيؿٍ ّ پبلْظٍ قبضزي . هالهزي ثسث هي کٌع 

: هسجذ هؤثؽ هي ظاًع ّ ضْظپكٌعي ؼا ثؿؼگ رؽيي آفذ ظؼ ؼاٍ قلْک هي نوبؼظ



 

َْظ، ضلك ّي ؼا ًپكٌعًع ّ آًکَ گؿيعح ري ضْظ ثْظ زك ّؼا » آًکَ پكٌعيعح زك ث

َ اي کَ ثيم اؾ ُوَ ّ نبيع رٌعؼّرؽ اؾ . (1090: 1385ضؽههبُي )« ًگؿيٌع فؽل

َ ُب ّ ايْل هالهزي ؼا ثَ ٚول ظؼهي آّؼظٍ للٌعؼيَ  َ ُبي يْفيبًَ اًعيه ُوخ فؽل

زبفٕ ثَ للٌعؼ ّ للٌعؼيَ ثي اٚزمبظ ًيكذ ثلکَ ززي اؾ آًبى ثَ ًيکي يبظ . اقذ

 :ايْل هالهزي گؽي زبفٕ ٚجبؼرٌع اؾ. هي کٌع ّ ايْل هالهزي گؽي ؼا هي پػيؽظ

پؽُيؿ . 2ري ثَ هالهذ قپؽظى ّ اؾ ثعگْيي اُل ٖبُؽ ًِؽاقيعى ّ ًؽًديعى . 1

پؽُيؿ اؾ . 3اؾ خبٍ ظًيْي ّ يالذ ّ هًلسذ اًعيهي ّ ثي اٚزٌبيي ثَ ًبم ّ ًٌگ 

. 5ظيع اًزمبظي ظانزي ثَ ًِبظُبي قيبقي ؼقوي . 4ؾُِع ؼيبيي ّ ؾُعفؽّنبى 

 . 8ظّؼي اؾ ضْظپكٌعي . 7ٚيت پْني . 6پؽُيؿ اؾ اظٚبي کهف ّ کؽاهبد 

پف . (94: 1370هؽرُْي ). ؼقزگبؼي ؼا ظؼ ٚهك خكزي. 9ردبُؽ ثَ فكك 

َ ُبي هالهزي رأثيؽ ثكيبؼ هِوي ثؽ نکل گيؽي افکبؼ  هالزَٗ هي نْظ کَ اًعيه

 :زبفٕ ظؼ ضًْو نيْح ؼًعي ظانزَ اقذ

ضؽلخ ؾُع ّخبم هي، گؽچَ ًَ ظؼ ضْؼ ُوٌع 

 ايـي ُوـَ ًمم هي ؾًـن اؾ خِذ ؼَبي رـْ

 (318: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ثَ ِهي پؽقزي اؾ آى ًمِم ضْظ ؾظم ثؽ آة کـَ رب ضؽاة کٌـن ًمم 

ضـْظپؽقزيعى 

 (308: 1368زبفٕ لؿّيٌي )

ٍ گيري  وتيج

ظؼ ايي همبلَ ظؼيعظ هٛؽفي هُبهيي هؽثِْ ثَ فلكفخ قيبقي ظؼ نٛؽ زبفٕ 

هجبزث ايي همبلَ ْجيٛزًب هدوْٚخ هٌكدوي ًيكذ؛ چَ ايي هكئلَ هؽثِْ . ثْظين

ٚالٍّ ثؽ . ثَ غاد ٌُؽ نٛؽ اقذ کَ ضْظ ؼا ظؼ لبلت ههطًي هسعّظ ًوي کٌع

َ ُبي فلكفي قيبقي - آى ًبثغخ نيؽاؾ ظؼ انٛبؼ ضْيم ثَ ظًجبل ْؽذ ؼيؿي پبي



 

خِبى ثيٌي زبفٕ، قيبقذ گؽيؿي اّ، هْاًٙ فلكفي رْقَٛ کَ . هزمٌي ًجْظٍ اقذ

ظؼ نٛؽ ضْاخَ هٌٛکف نعٍ، خبيگبٍ پبظنبٍ ظؼ ًٗبم فلكفي اّ ّ قؽاًدبم زلمخ 

ؼًعي ّ ًمع اخزوبٚي ظؼ نٛؽ زبفٕ هجبزث ٚوعح هٓؽذ نعٍ ظؼ ايي اثؽ ؼا 

قيبقي - ثبؾًوبيي ايٌکَ اّ آنکبؼا ظاؼاي غُي ّ اْالٚبد فلكفي. رهکيل هي ظُع

اقذ ّ زكبقيذ ّيژٍ اي ثَ هكبئل قيبقي ّ اخزوبٚي ًٚؽ ضْظ ظاؼظ، ظقزبّؼظ 

ٚٗوذ خلٍْ ُبي ٌُؽي ّ غّلي نٛؽ . ايلي ايي پژُّم ؼا رهکيل هي ظُع

قيبقي نٛؽ اّ ظؼ ْي اظّاؼ پيهيي - زبفٕ ثبٚث نعٍ اقذ رب اثٛبظ اخزوبٚي

کوزؽ هْؼظ رْخَ پژُّهگؽاى لؽاؼ گيؽظ ظؼ زبلي کَ ثَ ًٗؽ هي ؼقع ٖؽايف 

ثكيبؼي ظؼ ظيْاى اّ هْخْظ اقذ کَ رٌِب ثب انؽاف ثؽ خِذ گيؽي اّ ظؼ ؾهيٌخ 

فلكفخ قيبقي ّ هكبئل ضبو اخزوبٚي ًٚؽ اّ لبثل ظؼک ثبنع ّ الؾم اقذ رب 

َ ُبي ٚلْم اًكبًي ثَ ّيژٍ ٚلْم قيبقي، ّ ًَ  هسممبى ّ هزطًًبى ظيگؽ ؼنز

چٌبى کَ ربکٌْى هؽقْم ثْظٍ اقذ، ثَ ؼّني نعى چهن اًعاؾُبي  فمّ اظثيبد آى

َ ُبي قيبقي َ ُبي فؽٌُگ ّ اظة ايؽاى ؾهيي ظؼ ؾهيٌ - خعيعرؽي اؾ ايي لل

 .اخزوبٚي يبؼي ؼقبًٌع

 کتابىامٍ



 



 

 


