
 

 

   

 
 

شااسانااان و  روان   توجه   قاب    مسااا     بردن به غایت و انگیزۀ رفتارهای انسااان ا  همواره پی   چکیده:

قیرقواهانا انسااان را دنااتیابی به ن    فالناا ا اقال   بوده انااتد قودارایان انگیزۀ تمامی اقتاما   

  رفاه   و   مساف    تأمین   برای   ف ط   توانت می   انساان   اویست می   م اب ، دیگرارایان   کسست؛ در شاصیای تی ی می 

معاصارممریاا ی و   شاسا  روان  باشاتد دنی  بتساون   نتاشاته   شاصیای   داشات چشا    هیچ   و   کست   کار   دیگری 

  مت او  ا  حامیان جتی و نارناصت دیگرارایی تامس نیگ  فییساو  معاصارممریاا ی با دو شایوۀ  

کشاایتن  همتئی ۀاامن به چائ    -بتسااون با رویاردی تبربی و با حرف فرۀاایا مئترو یساا    هسااتستد 

هاای دقی   کساتد او ا  حری  م ماای  شااسااقتی دفاا  می ادعااهاای قودارایاان ا  نوعی دیگرارا ی روان 

را ثابت کستد بسا به ادعای او، احساا   عاح ی    تبربی توانسات وجود انگیزۀ دیگرارایی در اا  انساان 

شاودد ا  ناوی  نگرانی  همتالنه موجب ایباد انگیزۀ دارقواهانه جهت تأمین رفاه مطیوب دیگری می 

دیگر نیگ  با روش ت سایری قود ا  اماان نوعی دیگرارایی با  انگیزش  ع النی دفا  کرده اناتد به  

ع النیت و شاارب برقراری اقال  انااتد این م ائه با رویاردی    حرفانه، ال ما ع یتۀ او دیگرارایی بی 

دهت که  و در نهایت نشااان می   تحیییی به توصاایو و ار یابی مراب بتسااون و نیگ  پرداقته    - توصاای ی  

تی ی من دو ا  دیگرارایی و نساتت دیگرارایی با اقال  مت او  اناتد اما ناتا مه  این انات که دو  

 توانست پشتوانا محامی برای رد قودارایی باشستد ایی،  در کسار ه  می رویارد مت او  در دیگرار 

 

 دریافت:   تاریخ 

3/9/1400 

 تاریخ پذیرش:

21/1/1401 

 واژگان کلیدی: 

اهن و قارج، 

اتحاد ماهوی،  

شتح، معاد  

جسمانی، 

 مااش ا د 

 

 دوفصلنامه علمی

 تأمالت فلسفی
 

 

 76-55 ، ص حه1401  پاییز و  مستان، 29، شماره  دوا ده دوره 

 با قول به شبح و ثمرات آن عین ذهن و عدم تطابق  ۀقیاس نظری
 2 محمد حسن وکیلی،  1 محمد دانش نهاد

 مقاله پژوهشی 
 

DOI: 10.30470/phm.2022.539690.2078 
Homepage: phm.znu.ac.ir 

،    )نویسندده سسنلول    دکترای رشاته ائهیا  ارای  ف ه و متانی ح و  اناالمی، ناطح ناه کالح و حامت حو ه عیمیه مشاهت د  1

M_borosdar@yahoo.com 
  Mohammadhasanvakili@gmail.comانتاد درو  قارج حو ه عیمیه مشهت،  د 2

https://doi.org/10.30470/phm.2022.539690.2078
http://phm.znu.ac.ir/
mailto:M_borosdar@yahoo.com)09159046043


56  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

 مقدمه

راباطاا  عایان   اتاتایایان  و  جامایااه    ،اهان  ا  

شاسانای  ه  در معرفت  متاحثی انات که

شااساناای مورد بررناای و ه  در هسااتی

مای   :1364)حاتاااحاتااایای،    اایاردقارار 

(د یای ا  41:  1395؛ فیااۀااای،  1/165

عی    بااه  من  ت سااای   عی ،  ت سااایمااا  

حیااوئی و عی  حرااوری اناات که در 

ا    یااای  عایا  حیاااوئای  باحاا   ایاا  

اناااناای این اناات که چه    هایناالا 

ای میان اهن و قارج وجود دارد؟ ابطهر

ماتاااحاا   من در  حااامااا  مایااان  در  چااه 

شاسانای مشاهور انات این انات  معرفت

ناح شاااساقت و عی  را فر  که امری به

انات کاه برای تح   من، باایساااتی  کرده

  ؛تطااب  بین اهن و عین صاااور  پا یرد 

یعسی میان وجود قارجی شایب و وجود  

 و  دشاااو  اهسی من اتحااد مااهوی برقرار

عتاار  دیگر مااهیات وجود قاارجی و باه

بر یااتیگر مطااب ات پیاتا  وجود اهسی 

 (د55-2/52: 1392  کسست )عتودیت،می

  ، اوئین جایی که در حامت متعائیه 

بین ادراک حسی و واقعیت حرف  افاصی

اتحااد حس و   انظریا   بحا شاااود در  می

یعسی بعت ا     ،حا  و محساااو  انااات

حت  که مالصاترا مع و  را با عاق  مت من

دانت، محسااو  را با حا  نیز متحت  می

( که با 65-9/58،  1981)صترا،   دانتمی

شااافی میان حس و واقعیت    ،این اتحاد

ماای قااتااال     ؛دهااتروی  کااه  حااائاای  در 

اتیاا  مسات ی     ،ا تست ادراک حسایمی

ادراک قیااائی   و  اناااات  واق   متن  بااه 

شااود  مربوب به  مانی اناات که قط  می

چسین  یز این که حامای مشاب نحور  همان

؛  217-215:  1395نااایساا،  )ابن   ا تساتمی

؛  420-2/415:  1394حااااوناااااای،  

در حاائی کاه    د(63:  1396فیرو جاایی،  

، ادراک حساای و در دنااتگاه مالصااترا

اعتتاری ماورای واقعیا  اناات  قیائی به

یعسی    ،کستو در اف  ن س انساان نایر می

  ، بیستن س متیاا  اناات اما منی که می

متن واقعیت نیساات بیاه مسشااأ ن س را  

بیستد ائتته عالمه حتاحتایی در راناتای  می

پای  را  ماطایااب  ایان  ماالصااااترا  کاالح 

ایرد کاه در چسین حاائتی کاه ن س  نمی

ا  واقعیت اساساته شات، راه اثتا  جسا   

می چرا   ؟اردددر قاارج چگوناه تتیین 

و   کستمیجسا  را بیان ابتتا بح    اوکه  

بعات ا  من متااحا  مربوب باه اتحااد حس  
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و حاا  و محساااو  و اتحااد ع ا  و 

ماعا او  و  بای1)حاتاااحاتااایای  عاااقاا   تااا،  ، 

( را بیشاااتر در بحا  معااد بیاان 8/253

باه  و  کساتمی قوبی حا  بحا  معااد را 

رنات  ا این نظریه به اهن مینمایتد ئ می

بساا عائ  بیرون به شاا  جسامانی که چه

نتاشاات بیاه    ،کسستها تی ی میانسااان  که

واقعیتی با قیاوصایا  دیگری باشات که  

چسین تمثا   هاا این در اف  ن س انسااااان

تاهارانای،   )ردکد  - 2/301:  1423کاساات 

 د2(053

عالماه حتااحتاایی در مثاار مصتیو  

ت و کسا قود باه ح ی ات عی  اشااااره می

امر ۀاااروری  ا  واق  را  عی   ت ایا  

ساااان قاارج را  ای کاه اناوناهباهدانات  می

جاتان و یاابات بیااه هسگااح وعیساه درنمیهبا 

وصاااو   ادراک قاارج بین او و قاارج

ها  مایوجااتانای  قارار  عایا   ، اایاردچاون 

کاه میاان قود و قاارج چسین  باتون من

  )وجود عی ( را احساااا  کسات   وجودی

 

 ائحاما ائمتعائیا )با حاشیا عالمه حتاحتا ى(د د 1

رابطاه وجود دارد باه    ینکاه در ا  یااتی  جمیاه مد ا 2

د: »إ نَّ ائَّ ینَ یَاْتُمُونَ ما کراشاااره    توانیموارد م ینا

أَنْزََ  ائیَّهُ م نَ ائْا تاب  وَ یَشْتَرُونَ ب ه  ثَمَسا  قَییال  أُوئئ  َ ما 

فی یَ  یَاأْکُیُونَ  ائیَّاهُ  یُاَیممُهُ ُ  وَ ال  ائسَّاارَ  إ الَّ    وْحَ بُطُون ه  ْ 

؛ حتااحتاایی،  2/177تاا:  ، بی3)حتااحتاایی

عاایاا    (د2/209-211:  1364 ایشاااااان 

عی  »  ت:کس و میحیااوئی را چسین تعری

  حراور ماهیتت  حیاوئى عتار  انات ا

ناه هویتات و و م هوح معیوح عسات ائعاائ ، 

من قاارجى  عیسى  )حتاااحتااایی،    « وجود 

د  ( 3/454تاا:  ، بی4؛ حتااحتاایی179:  1417

ائحاماه  نظیر مطیوب ما کور در نهاایاه

:  1394)حتاحتایی،    ته انااتنیز اکر شاا 

تطاب ی  ها،  (د بر انا  این عتار 4/929

میان اهن و عین نیسات، بیاه ناسع عی   

ت او  جوهری دارد    ،با اشااایاب قارجی

و هیچ ۀااارورتی نیز در تح   تطااب  و 

 اهن و عین نیستد

  کسون م ااالتی در رابطاه باا نحوۀ   تاا

بااه رشاااتاا  عین  و  اهن  تحریر ارتتاااب  ا 

باا در اناااااتد  نااگاااهاای  ممااته  رقاای 

اهن و عین    شاااساانااااناه باه رابطاامعرفات

ر اناا  من ح ی ت عی  را  انت و بداشاته

داده قارار  تاحایایاا   )کارمااانای،   انااتماورد 

أَئی   ائْ  یاامَاا  وَ ال ئَهُ ْ عَا اب   (؛  174«)ب ره/یُزَکمیه  ْ وَ 

  ظُیْماا  إ نَّماا یَأْکُیُونَ فی   »إ نَّ ائَّ ینَ یَأْکُیُونَ أَمْواَ  ائْیَتاامى

 (10بُطُون ه  ْ نارا  وَ نَیَیْیَْونَ نَعیرا«)نساب/

 دحاشیا ائا ایهد3

 ائحامه ائمتعائیه )با حاشیا عالمه حتاحتا ى(د د4



58  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

اهن و عین    (، برقی دیگر رابطاا1397

ای و تحیییی  را بر اناااا  رویارد قااره

تطاب ، انساباح  و  مورد بررنای قرار داده

هاای  ترین نظریاهشاااای   را  اراییو عما 

رابطاا  کی یاات  تتیین  در  و   امطرف  اهن 

  د( 1393ی،  رعایت جهرم) انتدانسته  عین 

اهن و   ارابط  ،ای دیگر ا  مح  اندنااته

عین را ا  هر دو ناااو مورد توجاه قرار 

شاساناانه  ، یعسی ه  حی  معرفتانتداده

من را مورد   اشااسانااانو ه  حی  هسااتی

( و در 1388)پاتس ،   انتبررنای قرار داده

حیی  نهاایات برقی دیگر در پی تتیین راه

در جهت ح  چائ  ثسویت اهن و عین  

بارممااتهد ماالصااااترا  حاااماات    انااتر 

رو   چاه تح ی  پی  (د من1390)اکتریاان،

من   ،تکس می  هارا متمایز ا  نایر پژوه  

 اانات که در این تح ی  ا  ناویی نظری

عاتح تطااب  اهن و عین باا قو  باه شاااتح  

د و ا  ناوی دیگر ثمرا  شاوم ایساه می

قو  باه عاتح تطااب  اهن و عین مطرف  

 ددشومی

 حقیقت تطابق و اقسام آن . 1

اناااناای فیساا ه که در   یای ا  متاح 

  ، دشوای  بح  اصائت وجود مطرف می

بح  تشااای  در وجود اناات که در 

تاطااابا    ،من باحاا   و  حاوئای  وجاودا  

بح  تطاب ،   شاااود و درتتیین میعوائ   

 شودد میبح  تطاب  عین و اهن مطرف 

 تطابق عوالم . 1-1

ا  روش بحاا   یای  تطاااب   هااای حرف 

عوائ  بتین صاور  انات که با وحت  

شاودد م یاود ا  وحت  ماهوی شارو   

ماهوی این انات که ماهیت واحت ا  دو 

چاسایان   بارای  کااه  شاااود  اناتازا   وجاود 

شارب انات  هانتزاعی، ماهیت در اهن الب

 شرب ال انتد هو ماهیت در قارج ب

که عوائ  در فیساا ه به  توۀاایح من

رتست  د که عتاشااوچهار قساا  ت ساای  می

عاائ  مااده، عاائ  مثاا ، عاائ  ع ا  و   :ا 

عاائ  تبرد یاا ائوهید م یاااود ا  تطااب  

عوائ  این انااات کاه هر نو  موجودی  

کاه در عاائ  حتیعات باا وجودی ماادی و 

یاافات می شاااود هماان نو  جساااماانی 

شود  موجود در عوائ  دیگر نیز یافت می

اماا ناه باا وجود ماادی بیااه در هر عاائ   

یابت و ن عیوح ظهور میمتساناب با نو  م

عااائا   نامای در  ماوجاود  ا   ناوعای  تاوان 

مگر این کاه هماان نو    ،تر یاافاتپاایین 
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در عائ  باالتر با وجودی مساناااب با من 

عائ  یافت شودد مالصترا در شرف قود  

حاتاقا  چهاار مرتتاه بر   اصاااو  کاافیبر  

:  1383صاترا،  )  تکس این مساأئه تأکیت می

  د( 3/336؛  261-3/260؛  1/386-387

شاارعی    او متعی اناات که ادئ  (3/344

ای تیاریح دارنتد در این  بر چسین مساأئه

اناطاتااا  شااا   ،راباطااه تاحا ا   بارای  روحای 

ه انات که رعایت این شاروب مطرف شات

  در تطاب  عین و اهن ۀاااروری انااات 

 (د  178-1/175: 1395)ردکدعتودیت،

 تطابق ذهن و عین . 1-2

 اه پس ا   یای ا  متااحثی کاه در فیسااا 

مایتاطااابا    ماطارف  باحاا   شاااوعاوائا   د، 

و عین  اهن    :1404  یسااا،نااا )ابن   تطاااب  

بعرای  حاما    ،اناتد در این رابطه  (140

انات کاه  فر  ارفتاهعسوان پی  امور را باه

جامایاا  ا   انااااتد  تااأماا   ایان    اماحاا  

بااه حوا   فر پی   اعتماااد کردن  هااا 

انااات که این مساااأئه ا   مان ارناااطو  

( و 45-44:  1953)ارنااطو،    شاارو  شاات

د کرقتر به حوا  اعتماد میارناطو من

که قراایای محساو  را عت  قراایای  

بتیهی اوئی و قراایای ریاۀای قرار داد 

پاایاه برهاان و ا  من باتیهیاا   جاا کاه 

ا حسای  یای ا  بتیهیا  را قرای  ،بودنت

ظاهر و باحن  دانساات که حس نیز به  می

شاااتد اشااااائی که در ایسبا  ت سااای  می

قراااایاای  انااات کاه    من  ،میاتپاتیات می

  ،اوناه کاه باایات توانات مننمی  ساااو مح

ارا اه دهات چساان  ۀازار ا   کاه  فیسااا ی 

توان به تسهایی نمیحری  حس باصااره به

عتی بودن اجساح دنت یافتد به هر بُنه

فر  بتیهی ، حاما بر اناا  پی  حا 

ا  اصاا  وجود شااساقت    ،بودن حوا 

او  مساای    اانت ئ ا در مرحیبح  نارده

انساااان قاابا  ارفتسات کاه واقعیاا  برای  

شاساقت انات و با وجود بتیهی دانساتن  

اماان عی  به دئی  شاتها  ناوفساطا یان  

و شاااااکان ناااصن ا  اماان معرفت را  

)فیاۀی،    انتنرمغا  بح  عی  قرار داده

انت که  دوح ا ته ا( و در مرحی76  :1395

بایسااتی چیزی وجود داشااته باشاات تا با 

واقعیات مطااب  بااشااااتد این دو مرحیاه 

اناااات  باتیهی   یعسی     یرابوده  ادراک 

کااه   این  و  واق   بااا  مطاااب   شاااساااقاات 

  ، ادراکااتی مطااب ات باا واق  وجود دارد

ا  مسایما  اناتد نالائی که حاما در 
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انت این اناات که  هکرداین رابطه مطرف  

واق   و  ادراک  میااان  تطاااب ی  نو   چااه 

 تسات  اوجود دارد؟ حاماای مشااااب می

این  باا واق  باه  صاااور   تطااب  ادراک 

ه هماان مااهیتی کاه در قاارج  انااات کا 

باه هماان کی یات در اهن ه     ،اناااات

؛ را ی، 2/401:  1394)حوناای،   میتمی

بر که  (د ا  جمیه اشاااالتی  1/15:  1411

این بود که بر  ،شااتمیوارد این دیتااه 

این اناااا  باایساااتی مااهیات، فردی در 

مثال     ؛قارج و فردی در اهن داشته باشت

ی  انسااان قارجی و ی  انسااان  تبای

حائی که    اهسی وجود داشاااته باشااات در

این مطیاب مسااای  انااات کاه در اهن،  

فردی به ناح انسااان وجود نتاردد پانااع 

اجمائی به این اشاااا  تونااط حامای  

ه انااات  داده شااات  قرن ه ت  و هشااات 

:  1388؛ ابوترابی،  2/272تاا:  )دوانی، بی

حائت  ( و توناط مالصاترا پاناع من 10

باه قود ارفات و من این کاه  ت یاااییی 

باه حما  اوئی موجود    ،انساااان در اهن 

ئ ا اهن همان عین    ؛انات نه حم  شاای 

صاااورتی  یعسی باه  انااات باه حما  اوئی

انات که مسشاأ مثار نیسات و عین همان 

م  شاای  که مسشاأ مثار اهن انات به ح

؛  1/293:  1981)صاااااترا،    هسااااات

در   ناالائی  (د2/138:  1379نااتزواری،  

میات کاه چگوناه و باه چاه  ایسباا پاتیات می

دارای    عیمی کاه در اهن ماانااات،معساا  

مااهیات قاارج انااات؟ داشاااتن مااهیات  

نات؟ تون داشاتن مسشاأ مثار به چه معساب

که م یااود ا    ت تحیی  فیساا ی کردبای

یعسی    راناات،ت را داماهی   ،این که اهن 

این   اار م یاااود  دارد؟  را  چااه چیزی 

اناااات کاه مااهیات در اهن کمااال   

مثار    یرا  ،چسین نیسااات  ،ماهیت را دارد

ماهیت قارجی را نتاردد اار م یاود ا   

این    ،این کاه کمااال  مااهیات را دارد

چسین    ،انات که تسها انا  ماهیت را دارد

ت،  کسا م یاااودی، مشاااایی را حا  نمی

مری قراردادی انات و تطاب   ا  ، یرا انا 

کساتد اار مااهیات در اهن  درنااات نمی

که حم    ،قود ماهیت را داشاااته باشااات

در حائی که بسا بر من   ،شاااودشاااای  می

ا اشااته شااته اناات که ماهیت اهسی  

حم  اوئی باشاات نه حم  شااای د ئ ا به 

انت این  رناات که حاما نتوانااتهنظر می

مساأئه را که »صاور  ادراکی ماهیت را  

حما  اوئی دارد و باه حما  شااااای    باه

 نتارد« تحیی  فیس ی بسمایستد  
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اار   ،وجوداصاااائات  ئا ا بر متساای  

ااه نیا ی  هیچ ،ریزی بشااودمسااا   پایه

بیاه    ،به تطااب  میاان اهن و عین نیسااات

 یرا د  شومعسا میای بیال  چسین مسأئهاص

انت و ح ای  و وجودا  عائ  را پر کرده

نامای حا ااایا   ا   چایازی  بااا هایاچ  تاواناات 

دیگر متحات شاااود کاه  چساان  ،ح ی ات 

مالصااترا نیز بر عتح اماان اتحاد تأکیت  

(د  98-2/97  :1981)صااااترا،    تکساا می

ی اتحااد مااهوی کاه ا  رناااوباا   جااباه

 ،نارچشامه ارفته انات  ماهیت اصاائت

اهن و عین را متتسی بر ارتتاب    ارابط  تبای

  ح اای  عاائ  باا یااتیگر دو ح ی ات ا

نیاا ی نیساااات کاه  تحییا  کر د و هیچ 

اتحااد مااهوی میاان من دو کاه در واق  

 دد شوبرقرار   ،انتامری اعتتاری

 ارتباط عدم تطابق با قول به شبح. 2

 تقریر قول به شبح . 2-1

شاتح ا  ناویی به قتما نساتت داده  انظری

ا  نوی دیگر به جمهور متایمان شته و  

)حتااحتاایی،    شاااته انااات  نساااتات داده

قود به   ،قا الن به شااتح  د(1/146:  1394

 شونت:دو دنته ت سی  می

او  اارچاه هماانسات حاماا    ادناااتا  

وجود   کسااار  در  اهسی  بااه وجود  قااا اا  

باا  ا تماایز منااناماا ن طا   ،قاارجی هساااتسات

چه  حاما در این انااات که معت تنت من

قاا اشااایاای  میا   باه اهن  میات،  رجی 

مااهیات من اشااایااب نیسااات بیااه شاااتح  

میات هاانااات یعسی چیزی باه اهن میمن

کاه ااتاا  و مااهیتاا  باا شااایب قاارجی م اایر 

انت وئی نوعی مشابهت و تسانب با من 

و می ویژایدارد  ا   برقی  هاای  توانات 

:  1397ها را نشاااان دهت )شااایروانی،  من

 (د 1/190-191

تنات کاه  دوح معت ا   ادناااتا  ،در م اابا 

متاایسات   باا وجود قاارجی  وجود اهسی 

-دارد و وجود اهسی هیچ نو  حااایات 

اری ا  وجود قاارجی ناتارد و در واق  

اماا  اناااات  داده  ن س ر   در  قطاایی 

باه مسظ   ای کاه  ناتای اوناهقطاایی 

حور کاه  ت هماانکسا انساااان را مصتا  نمی

 انسان رنگ قرمز را دا ما  نتز بتیستد  

ه شاااته اشاااتااف ا تا   ادر ن ات نظریا 

انات که این نظریه به نا ساطه و مساتود  

شاود  شاتن باب عی  ا  قارج مستهی می

 یرا اار عیوح و ادراکا  انسااان، تطاب   
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ت و س قارج نتاشااته باشاا   ماهوی با اشاایاب 

چه معیوح تسها شااتحی ا  من باشااست، من

انات نه   شاتح اشایاب   ،ایردانساان قرار می

قود اشااایااب و انساااان برای همیشاااه ا   

بیرونی چساان  ادراک کاه هساااتسات  امور 

عیوم     اد و در واق  همشااومیمحروح 

بود و این هماان  جها  مرکاب قواهات 

نااا ساااطه و انساااتاد باب عی  به قارج  

؛  151-1/146:  1394)حتاحتایی،   اناات

-49:  1373  ؛ مطهری،4/996،  حتااحتاایی

 (د  50

ا شااتح ا ته شااته در دفا  ا  نظری

اناب که با دیتن تیاویر  همچسان  انات

شااود، با تیااور  به قود انااب مست   می

شاتح اهسی اناب نیز به ح ی ت قارجی  

شااود و ا  من مااه این حیوان مست   می

ارددد عالماه حتااحتاایی در پااناااع باه  می

اویت در صاورتی انساان ا   این ناصن می

شاااود و چیزی باه چیز دیگر مست ا  می

دهت که انساان یای دیگری را نشاان می

در  ،دوح مشاسا باشات  ا  پی  با من شایب 

حاائی کاه بساا بر فر ، مشاااساایی باا من 

قودش مسوب بر همین انت ا    ،شیب دوح

 د(4/996 :1394  یی،حتاحتا)  انت

 قول به عدم تطابق با قول به شبح  ۀ مقایس. 2-2

با    ۀیسمقا .  2-2-1 تطابق  از    ۀدست عدم  اول 
 قائالن به شبح  

هاایی کاه میاان قو  باه  ا  جمیاه ت ااو 

او  ا  قو  شاااتح    اباا دناااتا عاتح تطااب   

من انات که بر اناا  نظر   ،وجود دارد

این دناااتاه ا  قاا الن باه شاااتح، قاارج  

جوهری جسمانی و وجود اهسی عرۀی 

همچون کیو ن سااانی اناات در حائی  

ت  که قو  به عتح تطاب  بر اناا  اصاائ

مای پایا   ماااهایاات  وجاود  بارای  و  رود 

ا ایی در قارج قا   نیست بیاه تسها  بهما

دانات ئا ا دارای مسشااااأ انتزا  میمن را  

وجود اهسی را وقتی ا  ناااسع مااهیات  

نایاز  من  باودن  عار   و  نااتاناات، جاوهار 

  ا د و وجود اهسی در نایسایشاومست ی می

مای قارار  وجاودی  چاسایان  اماور  در  اایاردد 

اشاااا  ناا سااطه به دو صااور     ،حائتی

 ددشومطرف می

  ، وجودا  ناامتی مصائ ان اصااائت  

ست  کس ارد میاین اشااا  را بر این تتیین و

و ا  نامت دیگر اار تطاب  میان اهن و 

حتی کساانی که قا     ،عین ا  میان برود

را    وجودنت نیز اشااا  نا ساطهت به اصاائ

وجود  دانساتد مصاائ اان اصاااائات  وارد می
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وجود نار ا  نا ساطه  : اصاائت  اویستمی

و درمی تطاااب  اهن  مالک  مورد چون 

ت عین، ماهیت اناات و بر انااا  اصااائ

یت اعتتاری اناات پس اهن  ماه  ،جودو

نات و شاااوو عین بیگااناه ا  یااتیگر می

تطاب  نتارنتد در پاناااع به این اشااااا   

ماااهایاات مای ااارچااه  کااه  اا اات  تاوان 

اعتتااری اناااات وئی تطااب  بین اهن و 

تشاااایای   اماا تطااب   عین وجود دارد 

وجودی اناات نه ماهوی ا  این باب که  

وجود برتر بر وجود دانی مسطت  اناااتد 

وجاو عاوائا  تاطااابا   تاطااابا   باااب  ا   دی 

شااود  اناات که مسشااأ انتزا  ماهیت می

ا ایی در قاارج  وئی قود مااهیات مااباه

صاااور   ها   مشااااایای  هایاچ  و  نااتارد 

 پ یردد نمی

ای که  در پاناع به اشااا  نا ساطه

اویست ابتتا وجود میت  قا الن به اصاااائ

د که م یاود ا   ت به این امر توجه کربای

ه،  ن سطه چیست؟ اار م یود ا  ن سط

بی و  واقعیاات  بودن عااتح وجود  اعتتااار 

تردیت قا   به ادراکا  انساانی باشات، بی

چسین مطیتی نیسات و قو  به عتح تطاب   

نیز مسااتیزح ن ی واق  نیساات و ادراکا   

ت بیاه  کس ار ش تی ی نمیانساااانی را بی

معت ت انات که انساان بر اناا  ظرفیت  

های ا  واقعیت  راه  تتوانا قود میو نع

ای که هر انسانی اونهت، بهرا دریافت کس 

واقعایاات یاا   ا    ،ا   متمااایز  دریااافتای 

دیگری داشاااتاه بااشااات و در عین حاا   

اوناه  کاتاح نتوانسات واقعیات را هماانهیچ

این امر  کاه هساااات دریاافات کسسات و 

د که ادراکا  هر ی  شاااوموجب نمی

کاتاح باه م اتار شاااود، بیااه هرار ش  بی

بردد قود، ا  واقعیات بهره می  دریاافات

ئ ا قو  به عتح تطاب  با قو  به شاااتحی  

کسسات در این  او  مطرف می  اکاه دناااتا 

مساأئه شاتاهت دارنت که هر دو معت تنت 

هاا واقعیات  واقعیتی وجود دارد و انساااان

کسست  اونه که هست ادراک نمیرا همان

اماا تماایز این دو در این مطیاب روشااان  

  ، ا  قا الن به شاتحد که این دناته  شاومی

کااه   عارۀااای  افا   در  را  اهاسای  وجاود 

ست، اما قا   به کس ماهیت انااات تتیین می

اماری  را  اهاسای  وجاود  تاطااابا ،  عااتح 

مای تامااایاز وجاودی  ماااهاوید  نااه  داناات 

در   ،توان یاافاتدیگری میاان این دو می

بح  تطاب  عوائ  انات که قو  به عتح 
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تطاب  به این مساأئه توجه دارد و واقعیت  

امور ماادی میرا فرات اماار ا   این    دانات 

 ،عسوان مثا قا الن به شااتح واقعیت را به

دانات و وجود  هماان اناااب قاارجی می

عسوان کیو  ا  من باهاهسی را شاااتحی  

)ردکد عتودیت،    تکس ن ساااانی تی ی می

 (د1/175-183: 1395

با    ۀ یسقا م.  2-2-2 تطابق  از    ۀدست عدم  دوم 
 قائالن به شبح 

عی متاایسات میاان دوح معت ات باه نو  دناااتاا

اهن و عین هساااتسات، اماا ناااسع متاایسات  

مشاص  نیساتد اار م یاود ا  متایست  

این انااات کاه هیچ نو  ارتتااب بین این  

دو برقرار نیسااات و در واق  بر اناااا  

اه انسااان اناات که میان این  قطا و اشااتت 

تردیت د، بیشااوهمانی برقرار میدو، این 

عااتح   بااه  قو   قتو   مورد  مطیتی  چساین 

نیست، بیاه قو  به عتح تطاب  در تطاب  

عین قو  باه عاتح تطااب  کااما  میاان اهن  

هن و عین برقرار و عین، ارتتااحی میاان ا

منمای بااتون  ایان  مایاسااه داناات  در  کااه 

 

توانت ناظر بر میاتی ا  قرمن کری  که می  د ا  جمیه 1

توان به این میه اشاااره کرد:  باشاات، میاین مطیب می

ى ئ م ی َات سَا وَ کَیَّمَهُ رَب هُ َقاَ  رَبم أَر ن ی » و ئَمَّا جَابَ مُوناااَ

  فَاِ ن    ائْبَتَا    إ ئَى  انْظُرْ  ا ن أَنْظُرْ إ ئَیْا َ قَااَ  ئَنْ تَرَان ی وَ ئ

اشاتتاهی ر  دهت و عیت ت او  اهن و 

دانت که ن س انساااانی عین را در این می

ای پیتا نارده انااات که  چسان ناااعهمن

  ، اونه که هستنح ی ت و واقعیت را م

دریافت کست و ممان انات حتی با ناعه  

نهاایات نتوانات تمااح  پیاتا کردن ه  در 

اارچاه باه میزانی کاه    ؛ح ی ات را دریاابات

ن س انسانی افزای  یابت، دریافت     انع

د وئی به جهت  شااوا  واقعیت بیشااتر می

ناامتسااهی بودن واقعیات و متسااهی بودن 

اااه امااان دریاافات  هیچ  ،ن س انساااانی

وجود    ،اوناه کاه هساااتهماان  ،واقعیات

کاه در واقعیتی  ناتاشاااتاه بااشاااات، چساان

این مطیاب  ،چون اا  قاتاونات متعاا ه 

کس توان دریافت  کست و هیچصات  می

همااان را  قااتاوناات  کااه  ح ی اات  اونااه 

بساابراین هر یا  ا   1ناتارد  ،هساااات د 

  اری ادراکا  انساااان به میزان حااایت

باشاااست و دارای ار ش می ،ا  واق   قود

ار شمست بودن ادراکا  در تطاب  کام  

د و این  شاوبین اهن و عین مسحیار نمی

 جَعَیَهُ  ئ یْبَتَ    رَب هُ  تَبَیَّى  فَیَمَّا تَرَان ی  َفسَاْو َ  اَانَهُمَ انْاتَ َرَّ

 مُونَاى صَاع  ا  فَیَمَّا أََفا َ َقاَ  نُاتْحَانَ َ تُتْتُ  قَرَّ وَ دَکتا 

 (د143ن«)اعرا /إ ئَیْ َ وَ أَنَا أَوَُّ  ائْمُْلم س ی
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شاااود باتون تطااب  کااما   کاه ا تاه می

ها ا   اهن و عین محا  اناات که شااتح

ح اای  دیگری حااایات کسسات، چرا کاه  

قتا  ا  ادراک شاااتح، واقعیات را    تباایا 

اونه که هساات شااساقته باشاات امر همان

  ، شااساقت واقعیت ،  یرای نیسااتدرناات 

امر بساایطی نیساات که با برداشااته شااتن 

تطاب ، شاااساقت واقعیت ه  ا  دنااات 

برود بیاه ا  م روۀاا  این دیتااه این  

ود دارد و عاتح اناااات کاه واقعیتی وج

نامای ماوجااب  وجاود شاااوتاطااابا   کااه  د 

واقعیت  یرناالا  برود چرا که دئییی بر 

عتح وجود واقعیت نیساات بیاه انسااان 

اماا   ؛کسات واقعیتی وجود داردن میوجاتا

ااه دئییی بر این مساأئه وجود نتارد هیچ

که ادراکا  انسان عین همان واق  انت  

هایی که ا  حری  ن یی و تبربه ابیاه ادئ

شااهود صااور  پ یرفته اناات قال   

مای اثاتااا   را  ماطایاتای  ئاا ا چاسایان  کاساسااتد 

ساقت واقعیت دارای مراتتی انااات؛ شااا 

ن در این مسااایر ای کاه هر میزااوناهباه

توانت  ارتتاب بیشااتری می ،نااعه پیتا کست

)ردکد صاااترا،   باا واقعیات برقرار کسات

ا   (د چسااان159-160:  1375 برقی  کااه 

نیز   احمت کربالییبزراان همچون ناایت

عتح تطاب  اشااره   انحوی بر این مساأئبه

که چسین امری مستیزح  ، بتون منتکس می

چسین    ،ناا سااطه و اناار واقعیت شااود

ی موجب اشاااای  درهای ح ی ت  امر

در این رابطه   ودد اشاوبه روی انساان می

عاائ  قاارج تسزت  عاائ  مثاا  فرماایات: »می

عاس و ظا ت اونااات و فى    او باه مسزئا 

هو قیاا   فى قیاا د این نیسااات   هائح ی ا 

  رَمَت داشاااتن عین بیااایر ، که  مگر ا

ائ رور را وجود ح ی ى و مسشااأ مثار دار

ب باا اعت قاارجیتاه  را  باه ایسااه در تیسات؛ 

دار و  وجاود  دارائاتا اااب  ا   غایار  ائاصایاود، 

بیى این اقتراااب    .بائعر  چیزى نیساات

غرور این دار انتد ائیَّهُ َّ ارْ ُقسا ائتَّباف ىَ  

   اإلنَابَا إئَى دار ائصُیود د عَْن دار  ائ ُرور ، وَ

 ایگون قراب کن  ۀما را   جاح باد

ن پیشاااتر کاه عاائ  فاانى شاااود  ا 

 قراب

و   »مُردح انتر حسار  فه  درنات« 

سشاااأ شاااته که حیااار وجود به همین م

کاه  ائ رور شااااته و حاا  منوجود دار

مرگ و نیساااتى هزار مرتتاه بهتر ا  این  

بهتر  اغترار به وجود اناااتد »به هزار بار 
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ناحاو  من  قاااماى«د  یارا  پاصاتااه،  هازار    

ئهى براى انسااان اوجود در جمی  عوائ   

به جهت    هت بودد چهار رو ىبوده و قوا

ئهى به م ترااى: إ نمی جاع    ف ی  اقالفت  

قَی یَ  بااه    ه ائْااأَرْ    عاااریاات  ناااتیاا   بر 

ى این دار فانى مورده؛ و بعات به  یتاکتقا 

م رت ح ی ى قود ف ی مَْ عَات  صااا اتْ ْ ع سْاتَ  

)حتااحتاایی،    « مَی یا ْ مُْ تَات رْ قواهات برد 

 د(115-116: 1417

 ثمرات بحث عدم تطابق عین و خارج .  3

 نقش عدم تطابق در مکاشفات  . 3-1

عین وجود و واقعیت    ،نظاح عائ  هسااتی

ای  اونهبهو مبرد ا  جساامانیت اناات  

و نااه  دارد  وحاات  جمعی  حاات  کااه 

جای من اتیاااائی و عی  و اراده در همه

نظاح در چسین نظامی، قردهحرور داردد  

توانت ا  من ح ی ت  ادراکی انسان نیز می

ی، بیااری، شاامتمبرد، ادراکا  حساای  

نامعی و ددد دریافت کست که شاا ، بو، 

صاتا و ددد داشاته باشاتد این مساأئه بساتگی  

دارد کاه چگوناه ن س انساااان باا ح اای   

ئا ا  ماانی کاه    ؛عاائ  ارتتااب برقرار کسات

تماح   ،انسااان به عوائ  دیگر صااعود کست

بیساتد باا هاا را قاابا  ادراک حسااای میمن

بیاان در این  میساه  ،این  بین    نزاعی کاه 

متایماان و حاماا در رابطاه باا مبرد یاا 

)ص(  جساامانی بودن معراج پیامتر اکرح

مست ی    ،و بهشاااات و جهس  وجود دارد

یعسی ه  تبرد این ح اای  و   ؛شاااودمی

ه  ظواهر روایاتی که دا  بر جسااامانی 

در جاای قود    ،بودن این ح اای  انااات

مای نازا   ماحا اوی  ایان  بار  عاالوه  مااانااتد 

ب نیز ا   رود و من ین میدرونی حاتیثی 

باه روایاا   اناااات کاه وقتی  نزا  این 

شااود،  معراج، مال اه و معاد مراجعه می

ای ا  قیامت به چست شاا  ترنای   صاحسه

شاته انات که با یاتیگر در تعارۀاستد  

حا  این تعاار ، توجاه باه این واقعیات  

انااات کاه انوا  تمثا  هر موجود باه هر 

توانت تسو   می  ،م تار که ناعه پیتا نمایت

هاا تمثالتی در چون تمااح این   ،تکسا تا  پیا 

 ست، ئ ا تماح میا هساات اف  ن س انسااان 

( و روایاتی که در 10:  ؛ نسااب 174: )ب ره

توانات درنااات  می  ،این بااب وجود دارد

ها  ها یا حم  منباشاات و دئییی بر رد من

بر مباا  یاا تشاااتیاه وجود ناتارد و واقعاا  

ها را به این   ،اصااحاب کشااو و شااهود

ممااته   روایااا   در  کااه  ماصاتایا ای  اناوا  

سی  یع ؛انتدهکرمشاااهته و تبربه    ،اناات
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 من صاااحسه ا  قیامت ح ی ت اساااتردۀ

)ح ی ت مبرد( دارد و کساای    وجودی

باا من مواجاه می انحااب    ،شاااودکاه  باه 

 مانسات  ؛تکسا توانت مشااااهته اونااون می

هر   عاتی کاه انساااان دربُتیااااویر چسات

کاه در بیسات  چیزی ا  من را می  ،ای اویاه

  ا  وایاای دیگر من وجود ناتارد کاه هما 

  ؛ شاااود این انحااب وجود دارد و دیاته می

باه این معساا کاه موجودا  جساااماانی و 

عیساه  ههماه در جاای قودشاااان با   ،مبرد

هساااتسات و هیچ تعاارۀااای ه  بین انحاب  

بساابراین ح اای ی  بودن ات اا  نمی افتاتد 

ثتوتاا    ،هاا مواجاه اناااتکاه انساااان باا من

اثاتااا و  مایماباردناات  دریااافاات تااا   تاوان 

 ها داشتد  جسمانی نیز ا  من

 خواب . نقش عدم تطابق در تعبیر 3-2

باه قو  عاتح تطااب  ت سااایر    ،باا توجاه 

توان  درنااتی ا  رایاهای صااادقه را می

در حائی که بر اناا  قو  به  ؛دکرارا ه  

یاا اتحااد   و  و عین  تطااب  کااما  اهن 

تعاارۀاااااتی    ،مااهوی میاان اهن و عین 

 

اکرح  چسان  د1 پی متر  انت،  ممته  روایا   در  که 

امیه را به شا  میمون بر فرا   قواب، بسی)ص( در  

 « کرد:  مشاهته  قود  ص  مستر  ائیَّه   رَنُوُ   رَمهُ ْ  قَتْ 

حیی برای من د که راهپ یرصااور  می

ها  قواب  برقیوجود نصواهت داشاااتد  

محسااونااا  را در عائ    یواقعیتی ورا

ست وئی ن س انسااان دهقواب نشااان می

نس و ائ تی که با محسااونااا   قاحر اُبه

من را به ی  صااور  محسااو     ،دارد

ای کاه اااهی  اوناهباه  1کساتتتاتیا  می

ت باه باایا   ،برای دریاافات واقعیات ما کور

  کرد تاا ارتتااب میاان شااایب  معتر رجو

عسوان  شاودد بهشاته و واقعیت تتیین  دیته

بیسات کاه  واب میدر عاائ  قفردی  نموناه  

حع  و فراوانی به او رو  شسته شیر قوش

حور تعتیر  نوشاااااناتنات و معتر من را این 

، عی  قائ  و م یتی  کست که شااستهمی

شاااودد در این راناااتا ی  و میرو ی ا

میاوتی   چهرهمیح ی اات  هااای  تواناات 

محسااو  اونااون نیز داشااته باشاات و 

مصتیو شاااااا   ،افراد  بااه  را  هااای  من 

تیسسات و اااه یا  ن ر مطیتی را  مصتیو ب

بار به چست شااا  مت او  مشاااهته چست

(د در 110-109:  1397)وکایایای،    تکاساا 

:  1405« )هالئی،  [ عَیَى م سْتَر ه  ]تََواثُبَ ائْ  رَدَۀ []یَتََواثَتُونَ

 د(2/774
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ی  واقعیت مبرد  ۀمشاااهت  ،این موارد

به شاا  ی  امر محساو  و یا دریافت  

ناااون، دا  بر این  من باه اشاااااا  او

اناااات کاه من ح ی ات مبرد در عین  

ۀااارورتی ناتارد کاه باا   ،ح ی ات بودن

صاور  محساونای که در ارتتاب با من 

مطاب ت کام  داشااته    ،پتیت ممته اناات

باشات بیاه ناسع وجودی هر ی  متمایز 

وقتی انساانی  یا این که    ؛ا  دیگری انات

ی  ح ی ت را به صور مصتیو دریافت  

ب  ،کساتمی رای تطااب  اهن و عین  راهی 

نمی تطاااب   باااقی  اار  کااه  ااا ارد چرا 

وجود داشااات، تح   صاااور متعاتد ا   

برای مثاا ،   ؛ی  ح ی ات امر محاائی بود

توانات تطااب   نمی  ،ح ی تی همچون عی 

کام  با صاور  محساو  شایر و عسا   

واحت داشاته باشات و مرجحی نیز   در من 

برای ترجیح یای ا  این دو صااور  بر 

باا ح ی ات وجود  دیگری در   انطتااق  

ناتارد و ترجیح بالمرجح نیز امر قتیحی  

 انتد

به  .  3-3 اعمال  تبدیل  در  تطابق  عدم  نقش 
 اجسام در عوالم بعدی 

با توجه به قو  صاااعود و نزوئی که در 

یای ا     ،تشااا بحا  وجود برتر مطرف  

ثمرا  بحا  عاتح تطااب  عین و اهن در 

تتاتیا  اعماا  باه اجساااامی متسااناااب باا 

جاا کساتد ا  منتر نمود پیاتا میموحن بر

کاه عوائمی کاه بعات ا  دنیاا در بر   و 

بر اناااا  قو     ،شاااودقیاامات حی می

شااود، ئ ا صااعود در فیساا ه تحیی  می

هاا نیز کاه در موحن پاایین  اعماا  انساااان

اناااات داده  برتر   یاثر  ،ر   موحن  در 

و ح اای   در موحن برتر،   کساتمی  یباادا

بود  انعاااا  ح اا  قواهاات  در کااه  ای ی 

ای  اونه؛ بهشته انت  یبادا  یین موحن پا

ت انسااااان در کاه اعماا ، نیاا  و ع اایا 

هاای  مواقو مصتیو قیاامات باه شااااا 

میا ظهور  برقی ونااااونی  در  و    کساات 

ظهوری کاامال  جساااماانی دارد    ،مراحا 

  کسسات کاه ا  من باه تبسااا  اعماا  یااد می

وکایایای، 330-329:  1360)صااااترا،   ؛ 

ن برتر (د ح ای ی که در موح151:  1397

اونه نیسات که تماح این   ،شاودایباد می

قیاوصایا  موحن پایین را داشاته باشات 

بیااه در موحن برتر باا توجاه باه ت ااو   

کستد  موحن، به شااا  دیگری تبیی می

نما ی که در عائ  پایین    ،بر این انااا 

عسوان نمونه به شاا   ، بهشاودقوانته می
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یاابات و در جوانی در عاائ  بااالتر نمود می

دیگری ا  عاائ  مثاا  باه شااااا     احت ا 

( به شااا   مثال )قیااری و در عائ  ع    

میات و ممان انااات  مینوری مبرد در

شاصیای در مواحن اونااون قیامت، با 

هاای اوناااونی  این ح ی ات باه شااااا 

نااات که  معساانشاااود که این بتمواجه  

پاایین  برتر   ،اعماا  در موحن  در عوائ  

عاا   انعاا  دارد و ئزومی نتارد که ان

نماا  باه شااااا  قیااار در عوائ  بااالتر  

ای بااشااات کاه تمااح کمااال  نماا  اوناهباه
 

عَی ی  بْنُ إ بْرَاه ی َ عَنْ أَب یه  عَن  ابْن  مَحْتُوبْ عَنْ عَتْت   د » 1

یَّارْ عَنْ أَب ی عَتْت  ائیَّه    َقاَ :  ائیَّ ه  بْن  مَرْحُوحْ عَنْ أَب ی نااَ

یَااُۀ عَنْ یَم یس اه  وَ  إ اَا دَقَا َ ائْمُْلم نُ ف ی قَتْر ه  کَاانَات  ائیاااَّ

تْرُ  ار ه  وَ ائْت ر  مُط  َ عَیَیْه   وَ یَتَسَحَّى ائیاااَّ ائزَّکَاُۀ عَنْ یَساااَ

یْه  ائْمَیَاَان  ائیَّ َان  یَی یَان  مُسَابَئَتَهُ َقاَ   نَاح یَا  َفِ اَا دَقَ َ عَیَ

اح تَاُ ْ َفِ نْ   یَاۀ  وَ ائزَّکَاۀ  وَ ائْت رم دُونَاُ ْ صااَ تْرُ ئ ییااَّ ائیااَّ

 (2/90:  1407«)کییسی،  عَبَزْتُ ْ عَسْهُ فَأَنَا دُونَهُد

ى مُحَمَّاتُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَاتَ بْن  مُحَمَّات  بْن  ع ی»  د2 ساااَ

یْرَف یم َقاَ  َقاَ    ت یرْ ائیااَّ ن  بْن  مَحْتُوبْ عَنْ نااَ عَن  ائْحَسااَ

أَبُو عَتْات  ائیَّاه    ف ی حَات یا ْ حَو یا ْ إ اَا بَعَا َ ائیَّاهُ ائْمُْلم نَ  

م نْ قَتْر ه  قَرَجَ مَعَهُ م ثَا   یَ ْتُحُ  أَمَامَهُ کُیَّمَا رَأَى ائْمُْلم نُ  

یَوْح  ائْ  یَاامَاا  قَااَ  ئَاهُ ائْم ثَااُ  ئَاا تَ ْزَ ْ وَ ئَا هَْوئ اا م نْ أَهَْوا    

رُور  وَ ائْاَرَامَا  م نَ ائیَّه  عَزَّ وَ جَ َّ  رْ ب ائسااا  تَحْزَنْ وَ أَبْشااا 

تُهُ ح ساااابا   حَتَّى یَ  وَ بَیْنَ یَتَی  ائیَّه  عَزَّ وَ جَ َّ فَیُحَانااا 

یرا  وَ یَاأْمُرُ ب اه  إ ئَى ائْبَسَّاا    وَ ائْم ثَااُ  أَمَاامَاهُ فَیَ ُوُ  ئَاهُ  یَسااا 

ائْمُْلم نُ یَرْحَمُا َ ائیَّاهُ ن عْ َ ائْصَاار جُ قَرَجْاتَ مَع ی م نْ 

رُور  وَ ائْاَرَامَا  م نَ ائیَّه    رُن ی ب ائسااا  َقتْر ی وَ مَا   ئْتَ تُتَشااام

که  عائ  پایین را ه  داشاته باشات چرادر  

مت او    ،ممان انات نسع مثار هر ی 

باشاات و ماهیت عمیی که در عائ  پایین  

همچون    ،شااود و جساا  نیسااتانباح می

(  11/127:  1409)حرعامیی،  ، حج1صتر

 قمی،)  ر قیاب ملمن ، ادقاا  نااارور د

اعما  صاائحی  و یا تماح (1/370  :1404

صاااور  جسااا  در دهت بهکه انباح می

د چساانااه در امور  2عاائ  بااالتر تبیی کسات

(؛  222:  1406باااباویااه،  )ابان   3ماا ماومااه

هماچاسین    ؛11-2/10:  1378،  بااابویااهابن 

رُورُ   حَتَّى رَأَیْاتُ اَئ ا َ فَیَ ُوُ  مَنْ أَنْاتَ فَیَ ُوُ  أَنَاا ائسااا 

ائات نْیَا   ف ی  أَق یا َ ائْمُْلم ن   أَدْقَیْاتَ عَیَى  ائَّا  ی کُسْاتَ 

رَکَد :  1407«)کییسی،  قَیَ َس ی ائیَّاهُ عَزَّ وَ جَا َّ م سْاهُ ئ اأُبَشااام

 (د2/190

عْتُ بْنُ عَتْت  ائیَّه  عَنْ أَحْمَتَ   » د3 أَب ی ره َقاَ  حَتَّثَس ی ناااَ

عَنْ أَب ی عَتْات  ائیَّاه  بْن  ائْ َاانااا     بْن  أَب ی عَتْات  ائیَّاه  عَنْ أَب یاه   

رُ ائْمُتَاَتمرُونَ یَوْحَ   وُ  ائیَّه  ص یُحْشاااَ رََفعَهُ َقاَ  َقاَ  رَناااُ

ورَۀ  ائسَّاا   یُوحَئُونَ حَتَّى  ائْ  یَاامَاا  ف ی قَیْ   ائا َّرم ف ی صاااُ

یَ ُ   اب  قَیْ  ه  ثُ َّ یُسااْ ب ه  ْ یَ ْرُغَ ائیَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ م نْ ح سااَ

یُوحَئُونَ نَارا  ال بسار یُسْ َْونَ م نْ ح یسَا  ائْصَتَا   م نْ عُیَارَۀ  

(؛در بصشااای ا  222 ،  1406«)ابن باابویاه،  أَهْا   ائسَّاار د

حتی  معراج پیامتر اکرح)ص( نیز ایسگونه به تبساا   

رَأَیْتُ ن سَااب  م نْ أُمَّت ی اشااره شاته انات: »  اعما  نایئه

ت  أْنَهُنَّ فَتَاَیْتُ ئ مَا رَأَیْتُ ف ی عَ َابْ شااَ یتْ فَأَنْاَرْ ُ شااَ

عْر هَا یُ ْیَى  تَّۀ  عَ َاب ه نَّ وَ رَأَیْتُ امْرَأَۀ  مُعَیَّ َا  ب شاااَ م نْ شااا 

هَاا وَ رَأَیْاتُ امْرَأَۀ  مُعَیَّ َاا  ب ی ساااَاان هَاا وَ ائْحَم ی ُ   د مَااغُ رَأْنااا 
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مثال  کسی در ایسبا    د(458:  1354صترا،  

صااور     انسااان باشاات و در عائ  برتر به

ااه  حیوانی انعااا  پیاتا کسات باا فر  ایس 

همین جسااام  در عاائ  پاایین باه عاائ   

برتر برود و حیوان بشودد این وجود برتر 

  ، که در قائب حیوان انعاا  یافته انات

به این معسا نیسات که تماح مثار انساان در 

عائ  پایین را داشاته باشات بیاه برعاس  

ایبااد   برتر چون محاتودیات  در عاائ  

برد ئا ا حاماا  رنج می  ،اناااات  شااااته

اارگ  مای بارای  باودن  اارگ  ااویاساات 

دردمور نیسات وئی انساانی که ارا  

برد چون هسگااح  بسماایسات، قییی رنج می

ای داشااته  ادراکا  و نااعه ،انسااان بودن

انااات که در  مان ارگ شاااتن دچار  

ۀااای  و محاتودیات در من ادراکاا   

شود و در عین حا  عائ  دوح، نستت  می

بود  باه عاائ  او  برتری قواهات   موحن 

 

ب  ف ی ۀ  مُعَیَّ َا  ب ثَتْیَیْهَا وَ رَأَیْتُ حَیْ  هَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَ  یُیااَ

امْرَأَۀ  تَاأْکُا ُ ئَحْ َ جَساااَات هَاا وَ ائسَّاارُ تُوقَاتُ م نْ تَحْت هَاا وَ 

رَأَیْتُ امْرَأَۀ  قَتْ شُاتَّ ر جْیَاهَا إ ئَى یَتَیْهَا وَ قَتْ نُایمطَ عَیَیْهَا  

عَمْیَابَ قَرْنَاابَ   ائْحَیَّا ُ وَ ائْعَ َار بُ وَ رَأَیْتُ امْرَأَۀ  صَامَّابَ

هَاا م نْ مَسْص ر هَاا وَ  ف ی تَاابُو ْ م نْ نَاارْ یَصْرُجُ د مَااغُ رَأْنااا 

بَاتَنُهَاا مُتَ َطم   م نَ ائْبُا َاح  وَ ائْتَرَص  وَ رَأَیْاتُ امْرَأَۀ  مُعَیَّ َاا  

ئَحْ ُ  تُ َطَّ ُ  امْرَأَۀ   رَأَیْااتُ  وَ  نَااارْ  م نْ  تَس ورْ  ف ی  ب ر جْیَیْهَااا 

ساااَات هَاا م نْ مُ َاتَّم هَاا وَ مَُلقَّر هَاا ب مَ َاار یََ م نْ نَاارْ وَ جَ

؛ مشاتیانی،  1/46: 1340)ردکد به صاترا،

اردکااانی،  160-161:  1381 ؛ حسااایسی 

ناااابااادی،  40:  1375   (د450:  1379؛ 

درک  دو  ایان  ارتاتاااب  وجااه  ااارچااه 

 شاااود اماا چسین ارتتااحی بین این دونمی

)مثال  انسااان و ارگ( بائوجتان ادراک  

حور نیساااات کاه  شاااود و ائزاماا  این می

تماح کماال  وجود ناااف   ،برتروجود  

را ه  داشااته باشاات چرا که برتر بودن به 

 حسب موحن انتد  

و  .  3-4 جسمانی  معاد  در  تطابق  عدم  نقش 
وحانی   ر

تااأثیرهااای ا   عااتح   یای  بااه  قو   مه  

تطااب ، در رابطاه باا کی یات تح   معااد 

اناالمی    ااناتد در تاریع کالح و فیسا  

در رابطا   مرای باا کی یات  اوناااونی  ه 

ای که  اونهعاد مطرف شاااته انااات، بهم

و پاداش مقر   پستاشاتست جزابرقی می

رَأَیْتُ امْرَأَۀ  یُحْرَ ُ وَجْهُهَا وَ یَتَاهَا وَ ه یَ تَأْکُ ُ أَمْعَابَهَا 

وَ رَأَیْتُ امْرَأَۀ  رَأْنُهَا رَأْ ُ ائْص سْز یر  وَ بَتَنُهَا بَتَنُ ائْح مَار   

و  ئَْونْ م نَ ائْعَ َاب  وَ رَأَیْتُ امْرَأَۀ  عَیَى وَ عَیَیْهَا أَئْوُ أَئْ

ورَۀ  ائْاَیْاب  وَ ائسَّاارُ تَاتْقُا ُ ف ی دُبُر هَاا وَ تَصْرُجُ م نْ  صاااُ

هَا وَ بَتَنَهَا ب مَ َام  َ  م نْ  ر بُونَ رَأْناااَ ف یهَا وَ ائْمَیَا  اَاُ یَراااْ

 (د11-2/10  :1378«)همو،  نَار

 



 
  ،  محمد حسن وکیلی  محمد دانش نهاد   / قیاس نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین با قول به شبح و ثمرات آن 

 
71 

 

 

ف ط جسامانی انات ئ ا معاد را جسامانی  

-473:  1383)انااا رایسی،    دانساااتساتمی

ممااتی،  475 ماااااارح 4/247:  1423؛  ؛ 

باارقاای  (2/285:  1379شاااایاارا ی،    و 

 ،ی که فهمیته بودنت معادمشاایفییساوفان  

انت و حرکت انسان به ماورای عائ  دنی 

این عاائ     پساتاشاااتسات کاه در مااورایمی

ا تسات معااد می  ،جسااامی وجود ناتارد

جا ا  اجساح ف ط روحانی انت و در من

ها و غ اهای ئ ی  قتری نیساات و و باغ

  ، چه در میا  و روایا  ممته اناااتهر

هماه ا  بااب تمثیا  و تشاااتیاه اناااتد ا   

  باه عاتح تطااب ، این نزا  نیز حری  قو

رقااتاونااهبااه معاااد برمی  ای  و  بسااتد 

جساامانی و روحانی را در کسار ه  قاب  

می ممان  جم   ح ی تی  کااه  داناات چرا 

انت در مواحن قیامت به صور  اجساح 

تبیی کست و در موحن دیگر به صاور  

ظواهر    ،در این  میساه  ؛مبرد ظهور یاابات

میاا  قرمن و روایاا  نیز در جاای قود  

مانت و نیا ی نیساات که این  مح وی می

حور  هماان  ددشاااوهر تاأویا  و توجیاه  ظوا

ا  بزرااان حامات و   کاه عاتۀ  یاادی

عرفاان و جمااعتی ا  متایمین و تعاتاد 

قا   به هر دو   ، یادی ا  اصاحاب امامیه

؛  9/165:  1981)صاترا،  قسا  معاد شاتنت

عاالمااه  300:  1407حاوناااای،   ،  حایای؛ 

/  4:  1412؛ ناااتحانی،  548-551:  1440

 (د  156: 1397؛ وکییی،  275

یجهنتی  گیر

ا  رنوبا     ،ئزوح تطاب  میان اهن و عین 

اناات که با اتصاا متسای    ت ماهیتاصااائ

ین ئزومی نیز رقات  وجود، چس ت  اصاااائا 

کاه میاان اهن و جاای منبساتد و باهبرمی

داشاااتاه    اتحااد مااهوی ۀااارور   ،عین 

کتاح قساامی  باشاات، ابتتا عین و اهن هر

نت و در شاوا  ح ای  عائ  محساوب می

جای اتحاد این دو ح ی ت،  بهااح بعتی  

ماطارف   یااااتیاگار  بااا  دو  ایان  ارتاتاااب 

عتح تطاب  میان اهن و  ادد نظریشاااومی

عایان   ،عایان  و  اهان  مایااان  ارتاتاااب  ،  یااا 

عسوان دو ح ی ات ا  ح اای  عاائ ، باا باه

که به نظر چسانتوانت منقو  به شتح نمی

قو    یرامشاابهت داشاته باشات  ،رناتمی

نات که  به شاتح در فراایی پتیت ممته ا

بح  تطاب  عوائ  مطرف نتوده اناات و 

ماهوی در پی من ت  در فراااایی اصاااائ
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بوده اناات که متعی من شااود که اهن  

ناتارنات مااهوی  اتحااد  اارچاه    ؛باا عین 

اتحااد مااهوی ا  ئحاای ع یی امر مماسی  

عتح تطااب     ااما بر اناااا  نظریا   ،باشااات

وجود  ت اهن و عین که متتسی بر اصاااائ

دو را  عین  و  اهن  و  ح ی اات    اناااات 

تطاب    ادانت و متتسی بر نظریمسااات   می

عوائ  انات، در پی من انات که اهن و 

تسهاا  کسات و ناهعین را باه یااتیگر مرتتط  

بیااه اتحااد    ،تکسا اتحااد من دو را رد می

دانات و میاان دو واقعیات را امر محاائی می

ن یی که    امااشاا ا  و ادئ ،عالوه بر من

در  ا  یا  ح ی ات  مت ااو   قترهاای 

دا    ،تکسسا ئ  بر   یاا قیاامات ارا اه میعاا

باا بر این مسااااأئاه انات کاه اهن و عین 

 یاتیگر مرتتطست نه متحتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظواهر    هایرناات که تعار به نظر می 

ن یی باا یااتیگر در رابطاه باا مواحن    اادئا 

قیاامات جز ا  حری  قو  باه عاتح تطااب  

نامای حاا   عایان  و  اهان  ،  دشااااومایااان 

پا یراوناهباه باا  قوئی  ای کاه  ش چسین 

ظاواهار هایاچ بار حاماا   نایاز  دئایایای  ااونااه 

میا  و روایا  بر تشاااتیاه و تمثی  باقی  

توانات باا یا  ح ی ات می   یراماانات،  نمی

ادراکی افراد باه   اتوجاه باه ت ااو  ناااعا 

 تد  کس های اونااونی جیوه صور 
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  د( 1381)د  ائاتین مشاااتیاانى، نااایات جال  -
ق : دفتر تتیی ا    دائمساااافرشااارف بر  اد

 د، چاپ نوحانالمى

  د(  1423)  دائااتیاان نااااایااو  ،ممااتى -

قااهره:    دائاتین أباااراففااار فی أصاااو 

 د، چاپ او دار ائاتبانتشارا   

بن عیى  ،باابویاهابن  -  د(   1406)د  محمات 

 د1جیات  ،ثواب افعماا  و ع ااب افعماا 

، چاپ  ق : دار ائشااریو ائرۀاای ئیسشاار

 ددوح

عیون   (د1378)د  ______________  -

مهتى  تح ی     ،أقتار ائرۀااا عییه ائسااالح

،  تهران: نشااار جهاان   د2جیاتالجوردى،  

 دچاپ او 

ابوعیینااایسااابن  -   ائشااا ااب  د( 1404)  د، 

  : ق   دتیاااحیح ناااعیات  ایات(،  االئهیاا )

، چاپ  اهلل ائمرعشىتمی  هماتت انتشارا   

  داو 

-  ________( ماان   (د1395د  ائااساا ااس 
 اده  ، تح ی  حساان حساان ائشاا اب کتاب  

،  ق : انتشاااارا  بوناااتاان کتااب   دممیی

 دچاپ او 

تاحا ایا     ،ائاسا اس فاى  دح(1953)  دارناااطاو  -

انتشااااارا   بیرو :  د  ائرحمن باتوىعتات

 د، چاپ او دارائ ی 
چیسااتی حم     د(1388)د ابوترابی، احمت -

ررنی  )ب  ااتی اوئی و حم  شای  صساعی

این  هاای  تعااریو و ئوا ح من و کاارمیی

معاار  ع یی،    دت سااای  در عیوح ع یی(

 د 43-7، ص 13  ۀشمار
ائسیشااااابورى، فصر ائاتین  - د  االنااا رایسى 

ائاساباااه  (د1383) البان  ا  شااارف کاتاااب 
تهران: انبمن مثار    دقسا  االئهیا ()نایسا

 د، چاپ او و م اقر فرهسگى
د  ( 1390)د  ین حسا   ی،رۀاا؛ قانام  یان،اکتر -

ثاساو چااائا   عا   یااتحاا   و  در    یان اهان 

،    31  ۀشاامار دمال صااترا  ای ئحامت متعا

   یدفیس   ، ق : معرفت 36  - 11ص 

  ۀ میاا هسو  درباار  (د1388د )پااتس ، هیالری -

ا تن   برای  و صاااات  چیزی  واقعیاات 

فاتاح ماتارجا :  حسااانهساااات؟    ؛  اده، 

-107تأمال  فیساا ی، صاا   انامفیاا 

 د129
http://phm.znu.ac.ir/article_

19511_0a3b86e616107e0d4

ff1d95e87e2c76c.pdf 

http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19511_0a3b86e616107e0d4ff1d95e87e2c76c.pdf


74  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

ائاتین  - حااشااایااه    دتاا()بی  دوانی، جال  
 ائمح   ائتوانی عیی حاشااایه ائشاااریو

در شااروف    ائبرجانی عیی شاارف ائ طب

و تعیی ا (،    یحواشا   ا)مبموع  ائشامسایه

جا: شارکه ائشامس ائمشار  ئیصتما   بی

 ائث افیهد
ائمتااحا     د (1411)د  را ى، فصر ائاتین  -

  فى عی  االئهیا  و ائطتیعیا ،   هائمشاارقی 

 ، چاپ دوحدق : انتشارا  بیتارد 1جیت
   (د1409)د  حر عامیى، محمت بن حساان  -

ائشااایعا ائی تحیااای   وناااا  ت یااای   

ق : ملناساا م  د  11، جیتائشاریعهمساا  

 د، چاپ او ائتیت عییه  ائسالح

محماات - بن  احماات  اردکااانى،  د حسااایسى 

تحریر شااارف  )  مرم  االکوان  د(1375)

تهران: میراث    دهتایه مال صترا شیرا ى(

 د، چاپ او ماتوب

 )د  حسااین ناایتمحمت  ،حساایسى حهرانى -

مشااهت:  د2جیت  ،معادشااسانااى  د (1423

 د، چاپ نیزده نور میاو  قرمن

  (د1393)د  ماحاماات  ی،جاهارما   یااترعااا -

در    یا ااتحا ا   یهااایااهناظار  یداارااونا 

  د یسات قرن ب  یییو تحی  یاقاره  یهافیسا ه

: پژوه   ، تهران28  –  7ص   ،  2  ۀشمار

 دو  مستان ییزپا  یعیدمابعتائطت   یها

اإلئهیاا     د (1412)د  ناااتحاانى، جع ر -
 دجیت ،و ائع    عیى هتى ائاتاب و ائسسه

ائعائمی ئیترانا  اإلنالمیه،  : ائمرکز  ق 

 دچاپ نیزده 

هااادینااااتاازوارى - شاااارف   د(1379)د  ، 
حسااان  اده  حسااان  تح ی     ،  هائمسظوما 

،  نااب  انتشااااارا تهران:    د2جیات  ،ممیى

 دچاپ او 

فرهسگ    د(1379)  دجع ربادى، نااایتنااا  -

تهران:   دمالصااترااصااطالحا  فیساا ى  

، چاپ  و ار  فرهسگ و ارشااد اناالمى

 داو 

ترجمه و شاارف    د(1397)د شاایروانی، عیی -

ق : انتشااااارا     د1، جیاتباتایاه ائحاماه

 د، چاپ ده دارائ ار

 دائتین شاایرا ى، محمت بن ابراهی صااتر -
تیاااحیح    ،ناااه اصااا   ارناااائ  د(1340)

تهران: دانشاگاه عیوح    دحساین نیارنایت

 د، چاپ او تهرانمع و  و مس و   

د  ______________________  -

د ، جیاتشااارف أصاااو  ائااافی  د(1383)

مطاائعاا  و تح ی اا     اتهران: ملناااسااا 

 د ، چاپ او فرهسگى

د  ______________________  -

فى ائمسااهج    هائشاااواهات ائربوبیا   (د1360)
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نااایات جال  ائاتین  ، تح ی     هائسااایوکیا 

،  مشاهت: ائمرکز ائبامعى ئیسشار  دمشاتیانى

  دچاپ دوح

  د______________________  -

ائحامه ائمتعائیه فى االنااا ار    دح(1981)
بیرو : دار احیااب   د1، جیاتائع ییاه االربعاه

 د، چاپ نوحائتراث

د  ______________________  -

ائتین  نیتجال   ،ائمتتأ و ائمعاد  د(1354)

فیسا ه  تهران: انبمن حامت و   دمشاتیانى

 د، چاپ او ایران

د   _____________________  -

فیسااا ى    د(1375) رنااااا اا   مبموعااه 

  د حامت ناجى اصااا هانى   ،صاااترائمتائهین 

، چاپ  ناشااار تهران: انتشاااارا  حامت

 داو 

محماات -   د ( 1417)د  حساااین حتاااحتااایی، 

انتشااارا   مشااهت:   دتوحیت عیمى و عیسى

 د، چاپ او عالمه حتاحتایى

  ه حاشای  دتا()بید  ______________  -

بسیااد عیمی و فاری    :ق   د2جیات،  هائا اایا 

 د، چاپ او عالمه حتاحتایی

 دتااااا()باااای  د______________  -

ائمتعاائیاه باا حااشااایاه عالماه  )  ائحاماه 

ماتتاا  انتشاااارا   ق :   د8(، جیاتحتااحتاا ى

 د، چاپ او ائمیط وی

  د( 1394)د  ______________  -

، تعیی ا  غالمرۀاا فیاۀای،  ائحامهنهایه

، چاپ  تشااارا  اماح قمیسیان ق : د4جیت

 دهشت 

  د( 1364)د  ______________  -

 د1جیت  ،اصااو  فیساا ه و روش ر ائیساا 

 دچاپ او ، تهران: انتشارا  صترا

نیاااایار -   د ( 1407)د  ائااتیان حاوناااای، 

،  ق : دفتر تتیی ا  انالمى  االعت ادتبریت

 دچاپ او 

(د  1394)د  _______________  -

  ی  تح ،  شااارف االشاااارا  و ائتستیهاا 

حسااان  ممیحسااان  ق :    د2جیاات  ی، اده 

 د، چاپ او انتشارا  بونتان کتاب

درممتی   د(1395)د  عتودیت، عتتائرنو  -

شاسانای  )هساتی به نظاح حامت صاترایی

ق : انتشااارا    دشااساناای(، جیتو جهان

 د، چاپ هشت نمت

-  _________________(   (د1392د 

  درمماتی باه نظااح حامات صااااترایی 

 د2یتشاسانای و قتاشاسانای(، ج)معرفت

 د، چاپ چهارحق : انتشارا  نمت
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یاونااااو - بان  حساااان  حایای،  د  عاالمااه 

ائمراد فی شرف تبریت  کشو  د (1440)

،  االنااالمی ق : ملنااسااه ائسشاار  داالعت اد

 دچاپ هبته 

درممتی بر   د(1395)د فیاۀاای، غالمرۀااا -
تح ی  مرترای رۀاایی؛    ،شاسانایمعرفت

انتشاارا  اماح   ق :  داحمت حساین شاری ی

 د، چاپ او قمیسی

کارد - یااارعایای    د( 1396)د  فایارو جااایای، 

انتشاااارا  حامت  ق :   دحامت مشااااب 

 د، چاپ دوحانالمی
ت سایر    د( 1404 )د  قمى، عیى بن ابراهی  -

،  ائاتاب دارانتشاارا   ق :  د1جیت  ،ائ می

 دچاپ نوح
عی     ی تح    د(1397)د  یرۀاااعی کرمانی، -

بر میاس ا     یتبا تأک  ین اهن و ع  او رابط

رنااااائاا   یکاااشااااان  ین ائااتافراااا    ا و 
  ۀ شامار،  یائس س محمتحسان ائهمعرفت

 : مبیه اهندق  ،172 – 155ص  ، 75
یاعا اوب - بان  ماحاماات   د ( 1407)د  کایایاساى، 

اناتشااااارا   تاهاران:    د2جایاات  ،ائااااافای

 ده، چاپ چهارحدارائاتب اإلنالمی 

مارتراااای - شاااارف    د(1373)د  ماطاهاری، 

 دچاپ او ، ق : انتشارا  صترا  دمسظومه

افمث     د(1379)د  ماارح شاایرا ى، ناصاار -
ق :    د2جیت  ،فی ت سااایر کتاب اهلل ائمسز 

چاپ  ، حائباإلماح عیی بن أبی مترناااه

 داو 

ع اایات    د(1397)د  حسااان وکییی، محمات -
مشاهت:  د7)معادشاسانای(، جیت  کاربردی

،  جوانان منااتان قت  رۀااوی  املنااساا 

 دچاپ او 

کتاب    د (1405)  دنایی  بن قیس هالئى،   -

ق : انتشاااارا     دنااایی  بن قیس ائهالئی

 ، چاپ او دائهادى


