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 چکیده: 

مشاد که شین یقخقا بر توجه به اوایا که دالک علم ش ا به خوم شیخ  ششیقشح یقخقا شانیرا اش شن  ن  اوا ج د قم  د                
آگره  ب  جش یهه ش  به اوو یویوا  مشامو ج نوا یقخقا شانیرا شدق  تربا ج غیر خق ش یا بنربقشین خومآگره  ما هلنوه شج اخ      

وم ج یقکا جوهق  ما اگره شدق  تربا ج غیر خق د  برشیدو شدر دالدیداش بق ش یرظ ااقیرت  هن وا شدیر ا ج جیدک تی خ   جج    
شج خه خوم اش شدق  جشید درصییو ج  ییخر  د  مشاد که شن برغتقین دقتاه تر نریخن تقین دقتاه   ججوم شدردشم مشام ج ما آا هخن گواه  
 طوقه ش  اش ان  توشا یرهاو  ذش خوم آگره  ما هلنییوه ج  اخ  هن وا یقخقا خوم شانییرا شدق  رج دقشتت ش ییا ج شدر بر توجه به 
ااقیه ججوم اشبط ،شن آا ر که هخن یک شن دن نرک یقخقرر ججوم  ادشااد ج تنردر شیییرا  شن شیییجوا جشجت ش وجوم هنیییرند بنربقشین 

 خومآگره  شانرا نخ   ج  خدشآگره  اخناو 
 یقخقا خوم، خوم آگره  ، خدش آگره  ،  هقجام ، دالدداش  واژگان کلیدی:

  

                                                           

  شین دقر ه بقگقهره شن نریرا ارده  خد اضر  خد شیند  وش را  بر عنوشا "شنر ری  ج تولخو شبعرم ج دقشتت خوم آگره  ما ی نا درعر خه دداشی " د  برشدو
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and Sohravardy   opinion 

 
1-Seyed Reza Seted Ahmad Lavasani     2- Hosein Zamaniha 

1-Department of Theology, Shahed University, Tehran, Iran 

2- Department of Theology, Shahed University, Tehran, Iran 

Abstract 
            According to philosophical system of Sohravardy , the reality of  human is Light and non material. 

In his view the criterion for knowledge is being light, so self awareness is direct and immediate and self is 

fixed and unchangeable, but  in Sadra`s opinion Self is one connected fluid unit with different levels on the 

basis of his theories such as substantial movement. Therefore  Self awareness in his view is graded. Finally 

because he claims that all of creatures have no independent existenceandevendose not consider existence 

other than existence of god , so Self awareness is nothing but God awareness.   
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 مقدمه:
ی   شن دنرئو ش ر   ج دهم هلنوه نخنر  یقخقا شانرا د  برشد که در شن آا بر خوم یر جشژه دن یرم د  کنخم و تنرد               

هال یوه هق کدش  به ش ل  به شین شدق دهم نقمشخره شادو شخ  ششقشح هن وا هال وه   میگق توجه غن  اش به شین شدق مششره شج دالک  
  دعراف بیق  دعقهر  یووا  ش ا که بر ششقشح اوس مشاد، که رجدقشتت د  برشیدو ما ااق شج  یقنینه   دعقها، اش هنرا اوا د

  ششقشح اوس ش او شج دعقها یقخق  اش دعقها شهوم  جش ههجش یهه ج یووا  به گقممو یر  شینیرظ اخ  ماک  ب  یردیو د  
مشمه که بق  ه عنصق اجش ششقشی ، علم ش نوس ششقشی  ج دررهخ یک توشا گوا که شج اار  جردع هلنیو  اش شاشئه  مشاد، د ششیقشی  د  
آجام ج تقتخت عر م بق ینییت اار  اوا  اش   هلنییو ، به ججوم د گذشا  شییده ش ییاو بنربق شین توو   عنخ  اش ما یونهاوا  نریه
شانرا دعرقد ش ا  ذش خوم شگره   کند و  یهقجام  شن آا ر که یقخقا شانیرا اش اوا مشانیره جبه اوا  نونیه بوما اوس    تق یخم د  

شانییرا اش بدجا جش ییهه د  مشاد و شن ااق شج یقخقا شانییرا شدق  تربا ج غیر خق ش ییا ج خوم آگره  اخ  به آا یقخقا تعل  خوشهد 
 گقها   

ما شین ندخنه طوا نییینگخق  درورجک ش ییاو بر ششییراه به بقخ  آاش  ج    نخیییخن بهتونییخق دالدییداش شن شین شدق بر هال ییوهشدر    
اش به دثربه هقشیند  د  یربخم که بر یقکا جوهق ، شن  "خوم"، "یقکا جوهق "ج  "جیدک تییی خ   ججوم"ج  "شدییر ا"هن وا 

شانییرا اخ  هقشیند   "خومآگره "اجم ج به دوشنشک آا تقین ماجه ججوم  شانییرا یعن  بدا تر برغتقین دقتاه ججوم  نخم د ارن 
تاه ججوم  شج خوشهد بومو شن میگق  و تعقیف ج  شن ججوم اشبط دعلو ، تنر  دوجومشک اش شأا  شن شجوا جشجت ت ردل  ج درنرظق بر دق

دالدیییداش یو  نند  "خومآگره "خوشهد بوم؛ بوث "خدشآگره "اج  میگق  "خومآگره "کند؛ که ما شین اش یییرر تعر   دعقه  د 
اش شدق   خر  ج به ش و یک هقآیند  "خوم"  نخیخن، یقخقا هال وه دالدداش بق خالف تنر  -گقمم: ش فدوواش یر   خالده د  

مهد، یقخقا آا ما  ریا ججوم شاشئه د  "خوم"اج به ت ردو د  بخندو ج  ما نقتو شدیر ا ججوم ج تی خک ججوم، بر تولخل  که شن  
  دالدداش شاشئه شی و شج خن برا به ج خله شیم، شین ااقیه به شین که در جنیر و کقمه مشاد ج تر جری اش ججوم جشید درصیو  یخر  د   

مشانره ج هق مج اش دقشتا  شن یک یقخقا جشید  "خوم"شوم، ج  اوس ج بدا اش مشخو ما یقخقاهنخن شدق برعث د  -شیده ش او   
ما  ش او  نخیخن درورجک اخ  تر یدجم نیرم  بر هال وه "خومآگره "  دالک ااق ج  مابراه -بدشادو ج "خوم"یعن  هنرا یقخقا

مشادو شدر دالدییداش بق د  "خومآگره "ما ااق گقهره ج تنهر اوا  نونییه اش جشجد  "خومآگره "جری  که  ییهقجام  اوایا اش دالک 
خدش  "بر  "خومآگره "مابراه انیییاا  -کندومدعقه  د  "خومآگره "عنوشا دالک ش یییرظ دایرا  ججوم  خوم، ججوم جنع  اش به 

 را  ش او نیقش بق ش رظ دارا  هلنو  شج، تنر  یقخقا دعلو ، عخن ابط ج جشبنرگ  به علا ش ا؛  ذش اخ  ااق ج  ااقیه شبر"آگره 
ج  "خومآگره "یربدو بنربقشین ما هلنیییوه دیییداشی  د  "خوم"، ما یقخقا علم به علا، ما دقتاه ججوم  "خوم"دعلو  ما علم به 

ا ی  ج دقرینه ااقشک شین مج هخلنوف ب ا  ش الد  ما ن  مایرها  مج اج  یک یقخقا جشیدادو ما شین نژجهم بر بق "خدشآگره "
شخراله  هنرخم که بر توجه به دارا  ااق  آا هال وه بوجوم آدده و تر بروشاخم به اگره عنخ  تق  ما دوام خوم آگره  ج یقخقا آا 

 بق خم که اهگیر  بنخرا شن دنرئو خوشهد بومو
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 روردیسه در نظر "خودآگاهی"و  "خود"حقیقت 

هر  کهن عقل  ج ششقشی  شیقشا بر ررا ج یوارا ج هنخن طوا دخقشث هقهنگ ش الد ، اار  گخق  شن  ناشخ  ششقشح بر بهقه           
هلنیو  بدیع ج یربو توجه  اش بر ار  ی نا ششیقشح، تر خس انومو ما شین اار  شدو ش ر   ج دووا ، دوهو  اوا ش او اوا ما اگره   

  اار  اوا  ش ییاه ییهقجام ، اواشغاوشا،  ییق ییلنییله گقمموقشتت بومه، که شن اواشغاوشا تر اوا ینیی  اش شییردو د شج یقخقر  رج د
  شوم؛ نیقش شج اوا دوض ش ا که شن شرئاه( ج ما جشیع اار  اوا  شن خدشجاد  اورا که هنرا اواشغاوشا ش ا آغرن د 08، 2،ج1931

 یقخقا، اوا دقف، اردرنره  ج یقخقر  ی رر اوهقگواه ظلنا نخقش ره ش او شج به 
تقین اوا به علا شیوم شین دعلو  شن  ن  اوا ش ا ج ا میک شن اواشغاوشا دعلو   جشید که هنرا اخنیرخن دعلو  ش یا دیرما د        

تقین اوا به ق  که ا میکجر( ما اوا شیگویندوههنراتقین اوا نس شن آا ش یییا، که به آا اوا شیق  د ش علیو، هنرا اواشغاوشا ج یو  
جها یقرا  ما اوا شیق   .آید که اواشغاوشا شن ننخن تعدم ج کثقت  عرا  ش یییااواشغاوشا بوم، مج جهیا یقیرا  ج خلق  نیدید د    

ج  شومانری  ما اوا شیق  د جهر  بنخرا یو  ج شدید ش ا ج   جها هقق  شج که هنرا ضعف ج اقص آا ش ا، برعث اوع  ترایک
گقمم ج اشه اش بقش  یربدو هنخن مج جها درعدم ج درورجک شن هم م خو نخدشیم کثقشک د ینیییه بر اواشغاوشا خوم اش ترایک د ما دقیر 

گخقمو شخ  ششقشح تعدشم عقو  طو خه اش بقخالف دیر  نس شن اوا شیق ، عقو  طو خه یقشا د  .کندددجا کثقک شن اوا شیق  هنوشا د 
آیدوعقو  ( ج شن عقو  طو    ه نخ  به ججوم د 08بل ه به عقو  طو   بخیینرا  یرئو ش یاههنرا،    مشادما مه عقو دنوصیق ان  

ش  شن اار  اوا  شین ی خم ب ا  بوم طو    یرهو، دثثو شهالطوا  ج شاوشا یرهقه عقض  ، هنخن طوا هلک هیرم ج بقن  و شین خالده 
 که بخرا گقمیدو

  دعراف بیییق  دعقهر  مشاد، که رجدقشتت د  برشییدو ما ااق شج  ییقنییینه هنرا اوا د شدر ما بر  دعقها، شج یقخقا دعقها اش 
  ششقشح اوس ش او شج جش ههجش هه ج یووا  بهگقممو یر  شینیرظ اخ  ماک  ب  یویوا  ش یا که بر ششیقشح اوس یردیو د     
 آید، بل ه بر شاقهرع شن ماخر ج تعلقرکان  مشاد، که دقهر بر تعقو ج بوث علن  به م ادعقها یقخق  اش دعقها شیهوم  ششیقشی  د   

توشا گوا که شج اار  جردع هلنو  اش شاشئه مشمه که بق  ه عنصق گقممو د   تهذیت اوس ج  یلوک برطن  یردیو د   ماخر بوش یهه 
وم نو ، به جج  هلگذشا  شیده ش یاو بنربق شین توو   عنخ  اش ما یونه  اجش ششیقشی ، علم ش نوس ششیقشی  ج دررهخ یک اوا  نریه  

 کند وآجام ج تقتخت عر م بق ینت اار  اوا  اش هنراهوا که بخرا شد، تق خم د د 
یر  بقش  مایرها نق یم شین نژجهم، غن  ش یا اگره  شجنر   به دوهو  اوا ما اار  هلنو  شج مششره برشخم؛ نقش که یقخقا      

 کندورم د شانرا اخ  هنرا اوا ش ا که بر عنوشا اوا ش پهاد  شن آا ی
که نوا اوا عراض یربو ششراه ین  ش ا، نس شگق اوا   مشامشییرا ما توضخو  اناا به تورجک اوادوض ج اوا عراض بخرا د    

گخقم ج مشاش   ینا ج  و اخنا ه هقجام ،  توشا به آا ششیراه ینی  کقم ج شین اوا دوض ما جنیم جر  ان    دوض برشید؛ ان  
مشام که اوا عراض اوا نونه اخنا؛ نوا ججومش بقش  غخق خویم ش ا، نس اوا   خقه هرا د ج ما ضیربط بعد  شظ  (239، 1908

 ش ا ج اوا دوض اوا  نونه ش ا ج هق اوا  نونه، اوا دوض د قم د  برشدو ههنرا (
مشاش  رشت  برشد ج شن مهد که : هقکس که گواه توضخح د کند که ما دوام بوث در ا ج شینشدر ما شمشده، دنأ ه ش  اش عنوشا د     

که آا رشک خوم غرهو اارشید، غخق غر   ش ا؛ نقش که رشک ج  ما ا م خوم شج ظرهق ش ا ج هخأک ظلنرا  ما غخق خوم اخنا ،نوا 
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ش ا، هنرار اوا د قم ش ا ج  "خومآگره"اه تنهر هخأک ظلنرا  بل ه هخأک اواشا  اخ  اوا به ینیت رشک خوم اخنیاو نس کن  که   
طوا اش به "خوم"مهد دان  بق شین که د قمشک، دثال اوس شانییرا  آا ششییراه ینیی  کقم ج ما شمشده  ییه م خو شاشئه د   توشا بهان 

 (238کنندوههنرا ،یووا  ماک د 
اش که شن تصواشک بدیه  ا م هق شانرا  "دن"انریدو شج شماشک  یهقجام  بر ش یردغ   درورجک، مجگراگ  ججوم شانیرا  اش بخرا د        
( ج ججوم  درورجک بر تن مشام، اوس شانیرا  مشانیره ج م خل  بق مجگراگ  ججوم شانییرا شنقمه   118، 2ش ف، ج1908برشید ههنو، د 

 برشدوججوم  غخق شن ججوم جننرا  شج د « دن»ش ا؛ نیقش 
ش ا، که عقالً یربو شهوم ماجا  ما دوات  مشاش  شانش دعقهر  برید توجه مششیا که  هقجام  ما بر  دعقها دعرقد ش ا، که     

تقشن علو  ین  ج ت قب  مشانره ش او ههنرا، ( شج ننخن مشای  اش شن  ورظ یقخن  ج دوخح بوما، دهم3، 1939شتارک برشدو ههقج ، 
10) 
ا بدجانریدو شانرا مشام به تنری  اوس ج بدا اخ  ششراه د ” خومآگره “که ششراه ش  به  یهقجام  ما ش یردغ  خوم ما عخن آا      

 "دن"  شعوییر  بدا ش یییا، که آا شماشک  یربد،که جاش  هنهد  "خوم"آگره  مششیییره ج نخ   ما  "خوم"تقمید هق شانییرا  به  
ش  غرهو کن  ج شن شین آگره   واهاش شماشک د  "خوم"آگره  مششیییره ج نخو یییره رشک  "خوم"کند که: تو به برشیییدو شج بخرا د د 

برشیید ج ما شین شدق شهقشم   دییواک ااومه، بل ه ظهوا آا عخن رشک تو د ججومک، یعن  بو ییخله اخنییر ؛ شین شماشک بر شدق  نشئد شن
 (2،112ش ف، ج1908انریند، بر تو شقیک هنرندو ه هقجام ، اش ماک د  "خوم "میگق  که رشک 

انرید که به برشد، بخرا د ش یا ،  یریر  شن ججوم شانیرا اش که غخق شن  ریا جننرا  شج د    "دن"شین شماشک که هنرا شماشک     
 کند که  ماجا ، که یربو م یرق ی  بقش  هنگرا ش ا، بهقه جنره ج بخرا د   دیواک شماشک ت قب  ماجا  ش یاو شج شن شین ت قبه  

گقهره شن عر م شاوشا آگره  مشام، اوا  ایییأک "خوم"کند ج به کند ج دوجوم  که رشک خوم اش ماک د شانییرا رشک خوم اش ماک د 
برشد برشید، ججوم دوض ج د قم ش یا، یربو ششیراه ینی  اخنیا ج رشترً مشاش  یخرک ج علم د      برشید، ج به  یات شین ه اوا د   د 

اش م خل  بق مجگراگ  ججوم  "دن"کند ج هنخنهوا ججوم اش اوس شانرا ج هویا شانرا  شانرا دعقه  د  "دن"(و شج شین 121ههنرا، 
 هنرا یک شن آاهر شینیک شن شعویر  جننرا  شانرا ااومه ج بر هخن  ، هخن "دن"کند که   د انرید ج ننخن ش یردغ شانیرا رکق د  
برشدو   شعور  شج ج ما یقخقا هنرا اجح شانرا  یر اوس شج د  یریر  شن ججوم شانیرا  ش ا که درجاش  هنه   "دن"ادشامو بنربقشین 

شعوییر اش باخن  که شن اربوم شییدام یخرک ج شماشک دقم  اش اقصییرا  بدشا که هق ج ئ  شن شج ش  بدا خوم اش هقشدوش کن  ج بعویی  
ج عقض  که هنا شن شج غرهو توشا  شیوم، ج بعوی  نوا مدرو ج م  ج جگق به تیقیح ج دقرینا مشا  ج ه  ش  نله، هق جنن    ان 

 (و29،  9، ج1931بوم، شدر شن خوم غرهو اارش  ج خوم اش مشا و ه هقجام ، 
عخن آگره  د  برشیید ج شین دوجوم عخن ظهوا اجیرا  ش ییا، اه نخ    "خوم آگره"شین دهلت د  نقمشنم که دوجوم شج به شتارک     

ه ک "خوم"به غخق رشک  "خوم"کند که شین دوجوم ما شماشک خوم اناا به رشک میگق  که شماشک اش به ماار  مششره برشد ج بخرا د 
تو برینر  به خوم  خوم ج به ینت خوم رشک تو ، آا طوا که هنا، ” خومآگره “گوید بقش  خومش ظرهق برشید، اخرن ادشام ج د  

غرهو برش و آا ه تو شن آا غرهو هنر ، دراند شعوری  دثو یلت ج کاد ج  "خوم"ج شن ج   رشک  "خوم"برشید ج اارید تو هقگ  شن رشک  
ا نخ   اخنیا که شن تو شماشک شده برشدو نس آا ه شن تو  هر، آهر  ظلنرا  ج اواشا ، هخن کدش  شن شینهر ج هخرکد   ج هنه   بقن 

برشد ج شتارک تو دنرنق ج ب  نجش  د ” خومآگره “شد ؛ نقش که شماشک شیده، اه عوو ش ا ج اه شدق بقنخ ، جگقاه شن آا غرهو ان  
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مشام که شگق تو ج بخرا د   رشک تو ییا ج اه ج   رشک کند که رشک تو جوهق  ش ییا که تو شن آا غرهل  اخنییر ؛ یعن  اه هنه د 
بوما تو ش ا،  "دن"که هنرا  "خوم آگره"بقا ی  کن  دروجه د  شیو  آا نخ   که تو به ینیت آا، تو هنر ، ج  یک ش      

 (231، 1908نخ  میگق  اخناو ههنو، 
ش و به طوا  که مشاش  هرهیرااق شه نده، آا اش شاخا ج ججوم  "خوم"دن بر خوم خلوک کقمه ج به رشک اویند که شیخ  ششیقشح د       

یک تعقیف به ا م، بقش  جوهقیا ش ا ج اخ  آا اش مشا  شضرهرت  به  ش  که دراندش ، به عنوشا غ ه  دوضوع ش او ضنخنهضینخنه 
  غ گیربم ج جیژش و شضرهرک ج دنر ارت  که دثو تعقیف به ا م بقش  اوس بوما ش او شضرهرک اش خراج شن یقخقا خوم د یرهره جنم

   ییلا  ش ییاو شگق جوهقیا، دعنر  میگق  غخق شن دعنر  غ ه  دوضییوع مشام، آا اش ما شین دقیله به یک دنییأ هه  دوضییوع اخ  
ش ، که شن شج غریت اخنییرمو شین رشک مشاش  هصییو اخنییا، نوا دن آا اش به  یرهره ج ماک کقمه اش "خوم"ش ، ج   رشک م ییا اخرجامه

ش ا "خوم"ش و شگق هصو یر خصودخر  به غخق شن ججوم ما کرا بوم، ما هنرا ندرا که ااوما شن آا شنرخره   هنرا جیژگ  غریتج خله
کرج ، نخ   ج  ججوم تق اخناو جیر  رشک خوم  اش به خوب  د کقم ، نوا کنی  شن خوم  به دن ا میک یرهرم، آا اش هم ماک د 

 (و111 ،9، ج1931بخنم ههنو ،ج شماشکم اش ان  "خوم"
که اوس ارطقه ما اهریا  هرها ج شییورهخا ج کند   آا بر بدا، بخرا د یهت مین ما شییقح خوم، ما بر  اوس شانییرا  ج اشبهه    

  خومش ادشام، بنربقشین ما بقنخ  که ما اهریا کثرها ج اواشاخا بومه، نوا دوجوم  د قم ش ا ج هخن ظلنا ج ترای   شن اریخه
هخف ما که  کند که دخرا آاهر یک دنر ار  برشد؛ دراند شینند ج ندرا  شیخج  ما نخ  میگق تصقف د  کظلنا ش یا، تصیقف ان   

 هخف تصیقف کقمه ج کثخف ما کثخف، ج شگق بخوشهد یک شیخج  ما یک شیخج  میگق  که بر شج دنر یاا ادشام تصقف کند، برید ما     
س او"و ما دوام تصییقف اوس ما بدا اخ  یک جوهق  هخو  که  هر یک شییخج  میگق که بر آا دنر ییاا مشام، جش ییهه گقممدخرا آا
برشد ج دناع آا  نا نپ یلت ش ا ج شین اوس بخرا  ار  مشام ج آا بخرا  هخو  ش یا که شن شخال  ندید آدده ش ا د   "یخوشا 

برشد ج د شج شج نوا تقلخو  شیاخه به اوس ارطقه ش یا؛ نیقش ججوم شج دعرد  ج مجا شن تویرم بومه، بنربقشین شیاخه به شجنر  علو  د    
توشاد یربو اوا برشد ج دراند آ  ج شخیه، اوا اش شن خوم عاوا مهد، ج شین یربد، دراند آ  شیورف شیده، نوا میگق کدا اخنیا، د    د 

 کندتق شن شجنر  عنصق  ج ید هردو دخرا عر م شجنر  ج د قمشک ش ا ج اوس ارطقه ما آا تصقف د اوس بخرا  ش یا که  هخف 
  دل وک ش ا، که جوهق  د قم   ار وک، دوو اوس ارطقهاوس ارطقه (882، 1933گقممو هشخقشن ، به تدبخق بدا دی و  د  ج

آگره ش ا ج به دوجومشک نخقشدوا  "خوم"شن درمه بومه، بدین جها ششراه ین  به آا اروشا کقم ج شج تدبخق جنم شانرا اش کقمه ج به 
 (03اهریا کندو ههنرا، اخنا؛ نیقش گره ما طق  آید ج گره طلت عر م ب  اخ  آگره  مشام، آا جنم "خوم"

ج عقضیی  که هنییا، کند که، هق جنیین   ییهقجام  ش ییردغغک نیرم  ما بر  تورجک اوس ج بدا شاشئه مشمه؛ دثال برن بخرا د     
ی   شن شین   شین شعویر ش ییا ج اه به  ات  نهتوشا  غرهو برشی و نس تو  تو، اه ه ان  "خوم"توشا  شن آا غرهو شیو ، ج   شن  د 

اش به خرطق آجا ،  "خوم"توشانیر ،   ی   شن شین شعویر  بدا، ما تو  تو مخر ا مششیا، هقگ  بدجا شج ان   شعویر، به طوا  که شگق  
 (29، 9،ج1931نس تو جاش  شجنر  ج شعقشض هنر و ه هقجام ،

 "دن"کن و هق نه اش شج توشا  گوا، اه گوینده هنه اش بر شج ششراه د بدا تو یا،   گوی ، ج   هق نه ماد  "دن"تو خوم اش به  وظ 
  ش ، نس اه هنهش یا شن تو، نوا آا ه تو اش شج ا، دن  تو اارشد ج هق نه شج اش تو، شج گوی ، شن خومش ج شن دن  خویم جدش کقمه 

دراد، هنراهوا که شگق ما ج میوشا شن خراه جدش کن  کن ، دن ان  تو بیرشییید ج ایه ج   دن  تو، نوا شگق ج  دن  تو اش شن دن  تو جیدش   
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  شجی  کن ؛ دثو مدرو، م ، جگق، ج غخقه؛  بدا دثو آ نرا ج ندخن هق توشا  ششراه  شعویر، د  دراد، نس به هنهش  بری  ان خراه
ج اه ج   آا، بل ه جاش  شین هنه ش او ههنرا، جر(و تو  تو اه شین هنه تن ش ا مج طقف ش او نس تو جاش  شین هنه هنر  ههنرا

 (01، 8ج
شد تصوا کقم که شانرا بروشاد جیدک توشا تصوا کقم که ججوم اوس ما عر م شجنر  برشد؛ نوا شگق اوس شین گواه بوم، ان ان     

ش یییا، غخق جشید ش یییاو نس درهخا  توشاد جشید اش ماک کندو هقنه ما شین عر مکه تنهر شدق جیدشا  د ی  اش ماک کند، بقش  شین
 (و233، 2اوس شدق جننرا  اخناو ههنرا ،ج

  غذشی  که شوم ج ما عوض به جش هه  یقشاک، شن بدا کر ره د بدا تو نخو یره ما یر  اقصیرا ش یا ج نخو یره به جش هه         
شد؛ ج   شین ا خد، بدا ب  شادشنه ب ا  د   د شید ج اجن به اجن شن غذش  او ددم شیومو شگق شن بدا کر یره ان   خوامه، برنیر  د 

شعوییر ما یر  تاد  ش ییا ج شگق تو  تو شن  آیدو بنربقشین هنهشییوم ج نخ   برن به جر  د ننخن اخنییاو نس هق اجن نخ   کم د 
ه ج مشیم ری  شانرا نخو ربوم، ج   شین ننخن اخنا؛ نوا مشاکقم ج هقکس هق اجن کن  میگق د شعور  بدا بوم، نخو ره ت خخق د 

 (و03، 8ش او بنربقشین، اه اوس شن شعور  بدا ش ا ج اه بقخ  شن تن، بل ه جاش  هنه بدا ش او ههنرا، ج
اونیرا ، اوا د قم  ش یا که ما کر اد شانیرا درصیقف شده، که آا هنرا ش پهاد ار وک ج شین اوس هنرا شاراخا شانرا      اجح    

(و ییهقجام  اوس شانییرا، یعن  هنرا اونیی  که ما کر اد  281، 2ش ف، ج1908کند ههنو، یرم د  "دن"عنوشا ش ییا، که شن آا به
ج ما    دل وک مشامگوید: شین اوس شارها نیرم  بر اوا ش پهاد  یر اوس ارطقهاردد ج د   ار وک د شانیرا  ش ا اش اوس ارطقه 

  شین اوس ما بدا ج خلهدوقکه ش یا ج شاوشا ش یپهادیه یر اوس ارطقه به    یوش، شعم شن دداکه ج تنر  بدا جرا  بومه ج یردو کلخه
 جر(و  انریدو ههنراتصقف د 

(و اواهر 190برشندو ههنرا ،   شاوشا د قمه، اوا  راح شن اواشغاوشا د کند که هنهما بر  اووظ ج نخنر  ج یقخقا آاهر بخرا د     
    رهو، اوا اواشغاوشا اش تو ط درهویمتق هخورا انومه ج هق دقتاه  نریخنبه دقتاه   عر  مشاش  دیوا هخرضخا بومه ج هق دقتاه 

  آاهر شن یک یقخقا بقخوامشا ج مشاش  یخرک ج برشیییند ج هنه  آاهر اوا دوض، یعن  هنیییر  یقخق  د انرید ج کلخهمایرها د 
ص ش ییاو اواهر ما عر م شاوشا، مشاش  دقشتت دخرلو  بومه که ما برشییند ج شخرالف دخرا آاهر به کنر  ج اقشماشک ج هعر  ج بنییخط د 

ما  برشند، ج    شاوشا ش پهادیه یرئم به رشک د شاوشا یرهقه تر دقتاه گقماد؛  دیعوم یو  د  شیده ج ما دقتاه   ا ج  ضیعخف  دقتاه
ام ، گقمادو ه هقجج درعل  به شبدشا ج شجنر  د  ا یند که یرئم به رشک ااومه، بل ه درصیقف ما کر اد  ش  د   ا ج  به دقتاهدقتاه
    شاوشا یرهقه ج علا اوس ارطقه  ارن ه  اووظ ارطقه ش ا، که دقتاه  شاوشا ش پهادیه، هنرا دقتاه(و دقتاه133، 2ش ف، ج1908

 ار  اجحش هه بهبرشیدو شین اوس جها تدبق ج تصقف ما جنم اخرندند یک اوس ج ار یوک شانیرا  ش یا که درصیقف ما جنیم د      
  جننرا  شانرا، نوا د شجم ما درمهگوید که ج ما دوام نگواگ  تعل  آا به بدا ج بقر  آا د (131شوم ههنرا، اونیرا  د  

تقین د شج به شعردش  ش ییا، بنربقشین بقخوامشا شن کنر  غن  بومه ج دخرا  ییریق دقکارک هن وا دعدا ج اارک ج یخوشا، شتم ج ا میک
هر بقش  جنم شانرا  یردو گقمیده ش ا، که یربو هخض شن جرات شاوشا ش پهادیه یر اوس ارطقه شم ج یربلخا اخ  ط   یر  شین ش یرعد 
(و 131، 9ش ف، ج1908  ش ییرعدشمشییرا شن شاوشا یرهقه هخض بقاد ههنو،  شادشنههر  دنییرعد به ( ج یربو32، 9، ج 1931شییوم ههنو،
ش صیوا دنیردع  کنر ، یعن  اوس شیده، نوا ننخن ش رعدشم  اش    عدشم ج  خریا خوم شن جشهت  شانیرا بر ااق به ش یر  بنربقشین درمه
  جنیینرا  انییاا به  ییریق دوجومشک عر م طاخعا کنر  یرهره بوم ج هم اوس   بوم، یعن  هم شن  ورظ تقکخت درمه کنییت کقمه
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ا دوجارک یدجث اوس ارطقه ار ییوک، که هنرا یخوشا  بر کنر  یرهرن تادیو به اوس بخرا  شییده، که بر تصییقف اوس ارطقه ما آ
شوم؛ و بنربقشین شن دخرا اهرن اوس شانیرا ش ا، دهخر انومه، ما یقخقا اوس بخرا  داهق آا شاوشا گقمیده ج اوس شانرا یرمث د  

ئن  به بقر  علا ج دق  تن، دوجت دق  اوس ج بهالا شج اخنییا؛ نیقش دادو ج علا شج شن عر م بری  ج مشئن  ش ییا؛ شج اخ  بری  ج مش 
کند که بقش  خویم، به خوم  خوم ظرهق ش ا ج برن تأکخد د  "خوم آگره" ذش ما ااقش (181، 9ش ف، ج1908برشدو ههنو، خوم د 

اوا بقش  خویم ش یا ج اوا دوض ش یا ج شماشک کننده بوما تو اناا به ششخر     "خومآگره"خوم هنرا ظرهق ش یا ج   "خومآگره"،
 و ش اومیگق هم تربع رشک ت

که نخ   برشد که شماشک اش به ماار  مششره برشدو عخن شماشک ج عخن ظهوا ش یا، اه آا  "خوم آگره"بنربقشین ما شدیو ما ااق شج      
مشاد،  ذش ما اگره شج، اوس شانییرا جدش  شن بدا ش ییا ؛ نقش اش اوا بوما ج اوس اش شن  یین  اوا د ” خومآگره “نس شن آا ر که دالک 

 ش ا ج شین آگره ، ششقشی  شن شاوشا د قم ج اوا شغاوشا ش او "خوم"ق غر   ش ا ج ما آخق، اوس یرما به آگره  شن که جنم، جوه
 

 در نظر مالصدرا "خود"حقیقت 

مابقا یی  یقخقا خوم آگره  ما ااق شین هخلنییوف ب ا  ما آغرن برید به بقا یی  یقخقا خوم ما اگره شج نقمشخا ج بقش             
ما ااق دالدیداش، برید اگره  به ااقشک شین  مشاینند ش الد  بننریخم، تر مایرها میخق  شن شین شدق مششره   "خوم "مایرها نخنیر   

 برشخمو

ا بر توجه به دارا  ااق  دالدییداش ما ی نا درعر خه هن وا شدییر ا ج جیدک تییی خ   ججوم ج یقکا ما شین دنییخق د  توش    
جوهق  ششیییردشم  ج هنخنهوا عوش م دخرلف ما اگره شج ج ججوم اشبط ما دقربو ججوم اشبه  مایرها که آا ه در به خوم یر دن شن آا 

 یرم د  کنخم نخناو
هر  دخرلف مشانا نیقش اوس شانرا  توشا اوس شانیرا  اش ججوم  مشاش  طخف شیردشم  د    یقکا جوهق  شبر توجه به ااقیه    

شن یر ا جنیینرا  عنصییق  آغرن شییده ج به ججوم  اجیرا  خوشهد ا ییخدو دییدا ش نرر هخن اوس شانییرا  اش جنیینراخا ش ودجث ج  
بر یقکا جوهق  ششردشم  به ت قم اهق  ج  مهد، که اوس یدجت  جنینرا  مشام ج مشاد ج ما آا جر توضیخح د  اجیراخا ش اقر  د 

ا یندو ما اگره شج اوس شانرا خوم ما شین یقکا، دنرها یقکا ش ا ج شن  و  میگق دنرها  بعوی  شن شانیراهر به ت قم عقل  د   
س نممو که دقن  ما آا یرها گقبرشد؛ به شین دعنر که یک جشیعخا دنرد  خر  ججوم مشام، بدجا آایقکا، یهعر شدق  نخو یره د  

  بدا ج ما ارخ ه درصیو به آا ش یا ج به تعاخقخوم دالدداش، اوس کنر  ج     عر خهاوس، جوهق  جدش شن بدا اخنیا بل ه دقتاه 
توشا گوا اوس، یقخقر  شن یقری  ججومیه ج بدا یقخقا میگق  ( شن شین اج، ان 283، 2،ج1933تنر  بدا ش ییاو هجوشم  آدل ، 
شادو نس  یییخن عقض ج بقشبق هم یقشا بگخقاد؛ بل ه شین مج بر هم یک یقخقا شن دقشتت اار  ججومش یییا؛ ااخق مج دوجوم  که ما 

هر  گوارگوا ما بدا ججوم مشام، نقتو ع ن  ما ر  ش ا شگق گوره شوم، آا ه شن دوا ججومیه ج ایو ج انو ج ااگ ج اخنرا ج هخأک
( دالدییداش بقش  تاخخن هق نه بهرق شین دنییأ ه به 1933،08جین ،   بدا ششییقشح کقمه ش ییاو هاهخع  ی ش ییا، که شن اوس بق درمه

تنثخو اج  آجامه ج شن بر  تییاخه دعقو  به دونوظ، شتصر  ج شاتار  اوس بر بدا اش به شتصر  اوا به  ریه یر شتصر  آتم به مجم یر  
 (121، 3، ج1301کندو هدالدداش، شتصر  شخص به ع س خوم ما آینه تیاخه د 
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   دنرها یقکاش  که غندهشوم ج نخو رگ ه به شین دهلت، به  یات ججوم ششردشم ، که ما یقکا جوهق  تصویق د  بر توج    
ش  ما بخن آاو نس   ماجرک ججوم  بخن یر ا عنصییق  ج یر ا اهق  اش جشجد گقمم، بدجا ججوم هخن گواه طوقهش یا، برید هنه 

وهق  خوم، شن هق دقهع هقض  آا درهخر  شار شع دخیوم، غخق شن دقهع هقض جشا ش ا، که بق ش رظ یقکا جاوس شانرا یهعر طخف
 میگق آا، که درهخر  میگق شار شع خوشهد شدو  

دالدیداش ما دوشام درعدم  شن تعل  اوس شانیرا  به عر م دثر   خن گوره ش ا؛ گره  خل  جنم اش ما ماخر ج خل  اوس اش ما        
 (3، 1918مشادوههنو،  شانرا اش شن  ن  عر م دل وک د جر  میگق اوس ارطقه (  ما30مشادو ههنو،ب  تر ،بقن  د 

تقتخت عر م عقو، عر م دثر  ج گقمم ج بعد شن آا بهشج بیه عوش م دخرلو  برجا مشامو ما ااق دالدیییداش عوش م شن عر م ش وه  آغرن د       
مشاد؛ نقش که شج هن وا مشا د ت قمش دثر   ش ا، شدق دنرد ج شادشنه عر م درم  یقشا مشامو دالدداش اوس ارطقه اش بر توجه به شین که

  مشادو ج شبن  یییخنر به تالن  بخن درمیا ج جنییینراخا دعرقد اخنیییا؛ نیقش شج دعخرا درمیا ج ت قم اش به اخرن ج عد  اخرن به درمه د 
ره شج شدردشم هقط دالک شدک ج ضعف ما درم  بوما ج مشاد، هنراهوا که بر ت قم  یرنگرا ش یاو ما اگ  شدردشم اش بر درمیا  یرنگرا د  

د قم بوما جوشهق ش یا؛ به شین دعنر که شدردشم ما جوهق  درم ، برعث شدک ما درمیا ج ما جوهق د قم، دنرل   ضعف ما ت قم  
نن  شن د قمشک یرئو برشیدو شدر شج بر یاو  شدردشم ما شدق  د قم ،بخن د قمشک دثر   که دنرد هنیرند ج د قمشک عقل ، به ی  آا د 

گقمم، که هنرا اووظ ارطقه تقین عقو تر  دنره  د تقین دوجوم دثر   ج شن  یو  برغ به ضعخف ش یا، که شن  یو  نریخن به یو   
ا ییدو ما ینییم اخنییا  شدوا کند که به تقتخت شن درم  دوض به د قم دوض د شادو دالدییداش جوشهق اش به نهرا گقجه تقنییخم د 

  برغتق شدوا  درم  غخق دنرد، که شردو اووظ اارت  ج بقخ  شن شیردو شجنیر  طاخع  ش ا، جر  مشام ج ما دقیله  درم  دنرد که 
برشییید ج   جوشهق دثر   د   بعد ، دوجومشک غخق درم  دنرد یقشا مشام، که شیییردو کلخهبرشییید ج اخ  ما دقتاهاووظ یخوشا  د 

  آخق شدوا غخق درم  غخقدنرد جر  مشام که دری و   اش ما آا جر  مشمو مادقیلهتوشا عنو  اووظ شانرا  ج میگق اووظ یخوشاد 
مهد؛ نقش که دعرقد ش ییا بقخ  شن   جوشهق عقل  ش ییا ج دالدییداش ما شین ینیینا اوشما  شن اووظ شانییرا  اش اخ  جر  د شنکلخه

  د قمشک عقل  یقشا گخقادو د ج ما دقتاهتوشانید بیه شین دقیلیه اشه یربن   اووظ شانیییرا ، ما یقکیا جوهق  ششیییریدشم  خوم د   
 ( 33، 9، ج1931هعاومیا،

توشا مایرها که ما ااق دالدداش، طخو  شن دوجومشک ججوم مشام، که شن طقه  به جوهق هخوغا  خوشهد ا خد ج شن طقف شکنوا د     
خر   اخنییا ج هخن طوقه ش  ججوم ادشامو  میگق به جشجت ش وجوم، شدر برید بدشاخم که ما هخن ک ر  شین  ییلنییله، جر  اوع  جوهق 

  ججوم مشاش  تورضو ش ا ج بر مششرن تورجک، بعو  شن آاهر درصو ش ا به بعض میگق ج اییجه "کند:  دالدیداش ما شین بر  بخرا د  
 (   933،  0 ، ج1301هدالدداش،  "برشدوآخق هق دقتاه آغرن دقتاه میگق ش ا ج آخق ماجرک شین ایجه، شج  ماجرک ایجه ت قم  د 

تق  خوشهخم مششاو شج خوم براهر به شتورم ما اگره دالدداش به نه دعنر ا؟ تصویق دوخح "خوم"یر  ما نر   به شین  ؤش  که      
برشد، آا نرا که جیر  شن   یربو توجه شین ش ا که دقشم شج شن شتورم بخن اوس ج بدا، جیدک آاهر ان اوس ج بدا او  مشمه، شدر ا ره

گوید، دناوا شج جیدک آا مج ما خراج ش یییا؛ بل ه اگره شج به شین شتورم، دراند شتورم اوس بر یوش  شتورم دیییواک ج درمه  یییخن د 
که اوس ج بدا در ریق هنرند، ج   دارین ی دیگق اخنرند؛ بل ه بدا شن آا جها که توشا بخرا انوم، بر آااج د خویم ش یاو شن شین 
  آا مشانا، بر شین بخرا که بدا هنرا اوس ش ا تقین دقتاهتوشا آا اش نریخنقشتت اوس ش ا؛ج یر  د ش  شن دبدا ش یا، دقتاه 

نس هن نخن ارگ یق  هق دعنر  اجیرا  ما اوس د قم، ااخق  ما بدا مشام، که بدا بعخنه "ما دقتایه جنییینرا و شج بخرا د  کند: 
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اون  هنگر  ت قمش شن عر م شبدشا، بعخنه هنرا بدا ش ا، شدر  هخف ج  اوس ارطقه ش  ش ا، که کدا ج جق  مشا ش ا ج هن نخن هق
( طاخعر  که اوس، شن آا ما یقکا شارقر   خوم ش یییرورمه د  کند، درعل  به اوس ش یییا؛ نیقش آا شن 813وه هنو، ب  تر، "اجیرا 

وم، ما دقتاه   آا دروق  شده ش او ه یوش  اوس د  برشد، بل ه درود بر رشک آا ش ا؛ به شین دعن  که اوس ما دقتاه   ارن  خ
شیوم دراند شدردشم، شن هنرا جها بر ذشک به اوس دننیو  ش ا؛   ( نس آترا  که بر ذشک  به بدا انیاا مشمه د  111،  1938هنو ،

   رشک آا، بل ه به ینت تن   شج ما دقتاه جننرا و      شدر اه ما دقتاه
ق تگوید که اوس شردو کنرغک بدا ش ا، شدر به اوو بقتق ج کردوبدا یرم دخ ند ج د ما گورراهر  میگق شن اوس به عنوشا غریا     

تق مشاش ییا ج ما ارخ ه بر مشاخم که غریا هق شییخج  کنرغک آا شیی   اش به اوو بقتق ج کردونقش که اوس غریا بدا ش ییا ج در د 
شاد ج م  که ما آا اوس اش ججوم بقتق ج کردو تق یوش  خوم د گخقم؛ دراند بخراش ییرورمه شن شین دهلت شتورم بدا ج اوس اش ارخ ه د 

 ( 183،   0، ج1301گخقمو ه دالدداش، شتورم بخن آا مج اش ارخ ه د 
  خوم، ما بر  شدییر ا   ااقیهکند ج ما شین جر بق نریههن نخن گره  شن تعاخق عد  دارینا یقخقا اوس ج بدا ش ییرورمه د     

یقخقا اوس دارین بر "آجامو ، بدا اش انیاا به اوس، هن وا  یریه انیاا به دیریت  ریه، به شنرا د     ججوم ج شعرارایا درهخا
( ما شین ر هنرا تعاخقشت  که ما بر  183،  1918ه هنو، "هر دن ه شن شجقش  اخنیا، بل ه بدا بقش  اوا اوس، دراند  یریه ش ییاو  بدا

ا ججوم مشام اش دیرهده د  کنخم، که هم به د ریقت  که بخن بدا ج اوس  ریه بوما ج ی ریا بوما درهخا اناا به ججوم ما شدر 
   ارن  اوس ش اود  برشد ششراه مشام ج هم به شین ه بدا، دقتاه

یر  شگق بر ااق به تیی خک ما ججوم که ی   شن دارا  ااق  دالدداش د  برشد، به آا بنگقیم، هق دقتاه شن ججوم اناا به دقتاه     
  ارن  ججوم مشاش د  برشد، شج هم مشاش ا ج کنرغک میگق  تق ش یا؛ به شین دعنر که تنر  آا ه اش آا دقتاه خوم کردو تق شن  نریخن

اه   آا، یعن  دقتتقین دقتاهاش اخ  مشام، که دقتاه   ارن  هرید آا ش یا؛ یر  اوس اخ  دیرنو بق هنخن یراوا ش ا، که شگق ارن  
ن   ارن  اش مشاش د  برشد ج هن نخ  برغتق اون  ش ا، که تنر  کنرغک دقتاهاق بگخقیم، ما دقتاه  ت نم ج یر طاخعا آا اش ما ا

یربد تر دقتاه   رشک، که تنرد  کنرغک دقشتت نریخن اش مشام ج خوم شیییردو کنیرغک میگق  اش اخ  مشاش یییاو شین دقشتیت شمشده د   
تقین دقتاه، اناا ایخقه ج تن   یک یقخقا به خوم آا یقخقا به عر    دقشتت درمجا اناا کنرغک میگق  اخ  هناو نس هنه
ااق شن دقشتت میگق، به تنهری  جشجد هنه کنرغک اوس به اونه ج بر دقف  اوس ه تقین دقتاهش یا؛ نیقش هنراهوا که گورخم عر   

رید گوا گقمم؛ بل ه ببقتق ما شین دقتاه یرها د شوم، دگق آا ه به اوو اوو بقتق ش ا، ج هخن کنر   ما دقتاه ش  شن اوس یرها ان 
 تقین دقتاه اوس ش او  درم  آا که ارن شدو اوس ج یقخقا آا هقط هنخن دقتاه ش ا، اه دقتاه

کنخم جشیعخر   خر  ش او به شن آا یرم د  "دن"  بق ش رظ جننراخا ش ودجث بوما اوس ج یقکا جوهق  جشیعخر  که بر جشژه    
ما  شوممهد تادیو به دوات  دعدا  د   بعد بر ششردشم  که ما آا ا  د ه ما شبردش دیوات  عنصق  بومه ج ما دقیله شین دعنر ک

  بعد بر هنرا یقکا ششردشم  تادیو به اوس دراد که یرئم به آا ش یا ج ما دقیله   عنصیق ، هنقشه آا بری  د  یر   که دقتاه
یعن  دواک عنصق  ج دعدا  اش اخ  به هنقشه مشام ج نس شن آا اوس یخوشا  که برن ما شین   یال  گقمم که آا مج دقیلهاارت  د 

  ت قم اش ط  آیدو ما شین ر اوس دقیلهبرشند به ججوم د دقیله آا  ه دقیله یاو اش هنقشه خوم خوشهد مششا که یرئم به آا د 
ش  یرها   ج  ما عوش م هخن گواه طوقهمشاد؛ نقش که به عقخدهت د شوم که دالدداش شین ت قم اش اخ  مشاش  دقشتکند ج د قم د د 
  ججوم که ما دقن عر م دثر   ج درم   ش یییا آغرن تقین دقتاه( ج خوم عر م دثر  شن نریخن933، 0، ج1301شیییوم هدالدیییداش، ان 
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ه  کند تر عر م ش وش ما عر م عقو تصویق د برشید ج هنخن دانر ا اجم که ا میک به دقن ت قم عقل  د ش  نخم د گقمم جتر دقتاهد 
شییوم ج هقط ما عر م دثر  ش ییا که یربدو شدر برید توجه مششییا که ما آا دقشتت، میگق اوس اردخده ان ج ما عر م ش وه  اخ  شمشده د 

 اوس ار  مشام و
بدا    جشغتق ججوم ش ییا که اوس دقتاهبنربقشین ما ااق دالدییداش ما یقخقا د ریقت  بخن اوس ج بدا ججوم ادشام بل ه یک دو    

ش  شن آا بدا ما ااق دالدییداش شانییرا یک یقخقا جشید رج دقشتت ش ییا که دقتاهبرشییدو به عاراک میگق تق آا د   ارن اخ  دقتاه
قا ما یقخ شیوادو ش اره دداش ش  میگق جوهق د قم عقالا  ش یا ج ما بخن شین دقشتت، اییجرک میگق اخ  یرها د   جنینرا  ج دقتاه 

 شنرامو  ججوم عقل  یعن  ججوم ش نر  ج دورت  اش اخ  بقد ججوم شانرا دقشتا  جشغتق شن دقتاه
یربو رکق ش یا بق ش یرظ شدیر ا ججوم ج شعرارایا درهخا آا ه شدیر ا مشام هقط ججوم ش ا که شین ججوم ما عخن آا ه مشاش          

بق دانر  جیدک تییی خ   ججوم شن برغتقین دقتاه یعن  جشجت ش وجوم آغرن شییوم که جیدت  یقخق  ش ییا دقشتا  اش اخ  شییردو د 
ق کندو بر شین جدف هش  ش ا که شن آا ی ریا د یربد و شین ججوم مشاش   ریهشده ج تر نریخن تقین دقتاه یعن  ججوم هخوغ شمشده د 

نس  بر شین اگره اوس ج بدا مج نخ  درورجک ج جدش  شن هم عهده مشامو دقتاه ش  شن ججوم  ریه ش  مشام که ی ریا شن آا دقتاه اش به
 برشندوش  درورجک د اخنرند بل ه هق مج ی ریر  شن یک ججوم بر دقتاه

نخ   ج  ججوم شانرا اخنا "خوم "توشا گوا، که یقخقا   دالدداش، د ما هلنوه "خوم"  دعنر ج یقخقا ما ارخ ه مابراه    
هقشیند  اج به ت ردو ج مشاش  دقشتت  "خوم"کندو  ذش اش  دیرهخر  ش یییا کیه شن آا دقتاه ی ریا د   ج بیر توجیه بیه هق دقتایه، مش    

 ش  اشه ادشام و   جشا ش ا که ما آا هخ گواه طوقهبخینرا  به ش و طخف
 

 ابعاد و مراتب خود آگاهی در نظر مالصدرا

توشا، آا اش هنرا یرهرن جشیعخا علم، ششییراه به شتورم علم، عر م ج دعلو  مشام که د  "خوم"به  "خوم"در د  مشاخم که ما علم         
شن شین یاخو ش ییاو ما هلنییوه شگق علم ج دعلو  یک جشیعخا برشییند، ما آا   "خوم"ج شییهوم خویم مشانییا ج علم اوس به جشیعخا 

گقمم، که شاهارح علم بق ند ج شگق علم ج دعلو  مج جشیعخا د ریق برشییند، شییقط  به آا شضییرهه د ارددییواک علم اش علم یوییوا  د 
 "خوم"کنندو بر شین بخرا، علم دعلو  ش ییاو هن نخن شگق جشیعخا علم، هنرا جشیعخا عر م برشیید، آا علم اش علم عخن رشک دعقه  د 

 ورظ عقل  بروشاخم بگویخم که آا ش  برشد، که بهشیعخا دوجوم به گواهتوشا، علم یویوا  عخن ش ذشک مشانیاو شگقج  اش د  "خوم"به 
جشیعخا ا م شییخج  ، یر ا م خوم ج یر میگق  دوجوم ش ییا، شین یقخقا دالک شا یییرف خوم بقش  میگق  ج عر م بوما آا به خویم 

  اخنا ج  جشیعخا یرضق ا م ش یاو نس یقخقا علم نخ   اخنیا ج ، دوجوم بوما ا م شخبوبه عاراک میگق، یقخقا علم نخ   
 (92، 2، ج1938  ننخن ججوم  مشاناوهعاومیا، توشا علم اش اووهشخب ج د 

ش ا؛ به شین دعنر که ما یصو  علم بقش  هق یقخقر  نه به اوو یصو   یر  "یویوا "نس شیق  هق گواه عر م ج یر دعلو  بوما      
ا ا م شج دن ن برشد ج هن نخن دعلو  بوما اخ  مشاش  هنخن شق  ش ا؛ یویوا ،  ، برید جشیعخا عر م به گواه ش  برشید که یویو   

شماشک عاراک ش ا شن "کند: یعن  برید جشیعخا دذکوا به اوو  برشید تر یویوا ا م میگق ، بقش  شج دن ن برشیدو دالدیداش بخرا د     
جوم شییخج  بقش  شیی   میگق ج ( علم عاراک ش ییا شن ج813، 3،ج 1301هدالدییداش ،"ججوم شییخج  بقش  شییخج  ج یوییواش ا م شج
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کند که علم، هنرا مشاد بقش  شیی   میگق ج بخرا د ( ج ما ش ییورا علم اش ججوم شیی   بر وعو د 38، 1931یوییواش ا م آاههنو ، 
 (918، 9، ج 1301ججوم، بقش  ش   د قم شن درمه ش او ه هنو ، 

برشد؛ بقش  توق  علم یر شین یووا یر مج د قم برید بر م د هر  دوجوم د قیربو رکق ش یا شن آا ر که یووا، شق  علم ج شن جیژگ  
توشا گوا هق دوجوم د قم  ا م هر اشبهه   عل  ج دعلو   خراج  بقیقشا برشیییدو نس د هم جیدک مششیییره برشیییند ج یر بخن آا

اخ   "خوم"هرعل  د قم    عل  ج دعلو  ، ا م علایرضق ش ا ج به خوم علم یووا  مشام ج هق دعلو  د قم به  ات اشبهه "خوم"
یرضییق ش ییا ج آا علا هم به دعلو  علم یوییوا  مشام ج بق ش ییرظ هنخن اشبهه، عوشاض اونییرا  د قم اخ  ا م اووظ یخوشا  ج  

برشند یرضق هنرند ج شین اووظ به آاهر علم یووا  مشاادو برید میا انوم که عر م ضقجاتر مشاش  ججوم  شانرا  که دوضوع آاهر د 
توشاد عقض برشید،  عر م برید ججوم  دنییرقو مششییره برشدو ه  ( ج بق خالف علم ج دعلو  که د 180،  1939ه هنو ،  دنیرقو ش یا  

 (و118هنرا، 
جر که یقخقا علم ما ا م دالدیداش یووا ا م شخب ش ا ج هقط جشیعخرک د قم که شد را یووا ما ا م خوم ج یر میگق  اش  شن آا    

یهعر علم "  ننخن ججوم  دعقه  انومو ج یر اووه "ججوم د قم"توشا یقخقا علم اش رشیییند، نس د بمشااید عیر م ج ییر دعلو  د    
علم عاراک ش ا شن "( 203، 1، ج1301هدالدداش ،  "عاراک ش یا شن ججوم شی   د قم؛  یعن  ججوم  به شق   لت غوشش  شن آا   

 (و238وههنرا، "  ججوم د قم شن درمه اووه
مشادو شج عوش م اش به ش ییا که دالدییداش به م خو شعرقرم به عوش م دخرلف، د قمشک اش ما عقض هم ج ی نییرا ان ش اره شییریرا رکق     

کندو شگق عر م ش وه  اش ما ااق اگخقیم، شج به مج شییی و شن عیر م ش وه  جعر م عقو ج عر م دثر  ج هن نخن عر م طاخعا تقنیییخم د  
قمشک دثر   ج اخ  عر م دثر  اش به عر م دثر  دنوصییو ج دثر  درصییو تقنییخم د  د قمشک یرئو ش ییا؛ شج  د قمشک عقل  ج مج  د 

انرید، عر م دثر  دنوصیییو ما خراج شن اوس توق  مشام جعر م دثر  درصیییو یرئم به اوس ش یییا؛ به شین دعنر که ج   دقشتت اوس  
ثر   ین  جد قمشک دثر   خخر   دنقنم برشیدو هن نخن د قمشک دثر  درصو که یرئم به اوس بوماد اخ  به مج ینم د قمشک د د 
 گقمادود 
  د قمشک ینیی  ج خخر   ج عقل  یقشا که درصییو به اوس برشییند ج یر دنوصییو شن آا، ما  ییه دقتاهبنربقشین د قمشک شعم شن آا    

م ینیی  ش ییا یر   ججوم ، علم یوییوا  یهعر یر د قعنوشا ججوم د قم ج یر اووهمشاادو نس بر عنریا به تعقیف علم یوییوا  به
خخر   ج یر د قم عقل و نس بر شین بخرا علم یویوا  ینی ، به دعنر  یویوا د قم دثر   ین ، علم یووا  خخر  ، به دعنر     
یوییوا د قم دثر   خخر   ج علم یوییوا  عقل ، به دعنر  یوییوا د قم عقل  خوشهد بومو بر توجه به شین شدق که ما علم یوییوا  

ند، بنربق شین بر تارک ج بقر  دداّک، شد را ت خخق شماشک ججوم ادشامو نس ما علم یووا  یک جشیعخا، علم ج دعلو  یک جشیعخا هنیر 
  ماک شدا آا تنری  یربد؛ یعن  شگق دداّک  شیوم دداّک بییخصه تربا برشد ج اووه  هقط یک اوو شماشک دن ن ش یا؛ یعن  ان  

اوو درخخو ج یر عقل  ماک کقم؛ ما غخق شینصواک تنریض ا اش بهتوشا آینی  برشید، هنوشاه به اوو ینی  یربو ماک ش یا ج ان     
  آید؛ نقش که بقر  دداّک ج ت خخق شماشک دنرل   شین ش ا که یک جشیعخا هم تربا برشد ج هم در خقو به عاراک میگق، اووهغن  د 

یک جشیعخا شن شماشک ین  به خخر   ج هن نخن   شماشک   ججوم آا ش ا و ذش برغ اهرن ج شاتقر  اووهشماشک یک جشیعخا، تربع اووه
  ججوم بقتق آا،  شن دثر   ین  به دثر   خخر   ج هن نخن شن دثر   خخر   به د قم شن خخر   به عقل ، تربع برغ اهرن ج شاتقر  اووه

 عقل  خوشهد بومو
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بقخ  شن ششخر  ججومشرا به اوو  ش ا، که توشا یک شی   خر  ما دخرا ششیخر  مشانیا، بل ه    ما میدگره دالدیداش علم اش ان      
برنگیا آا به اووه   ججوم ش ا ج آا د قم، بقش  جوهق ماک کننده ج یر "اویند: برشدو شج د بقش  خوم ج یر میگق  د ییوف د  

 (و238، 1وه هنرا ،ج"برشدا م آا یردو ش ا ج هنقشه هق ججوم  درهخا کل   د 
جت بر ذشک به خوم ج به ششییخر  ، بر ججوم خوم جشجت بر ذشک دوجوم ش ییا؛ نیقش نشئد بق رشک  توشا گوا که علن  دثو علم جشنس د 

  اخنا ج هرید درهخا ش ا ج اخ  علم د قمشک به خوم ج به ششخر  ج هن نخن علم شانرا به خومش، نوا نشئد بق رشک اخنرند، اووه
دوشام بنخرا  بقش  تنر  دوجومشک شماشک ج شعوا یرئو ش ا؛ نقش  هر دوجوم ش او دداش نرأ هخن مابرشد ج بر ججوم آاججومشرا د 

  ججوم  خوم؛ یعن  هنرا   دقتاهمشادو نس هق آا ه ججوم مشام، مشاش  شییعوا ش ییاا شدر به شادشنه که علم ج ججوم اش دنییرجح د 
 (و  138، 0وه هنرا، ج"ا ججوم دهلقر عخن علم ج شعوا ش "انرید:   ججومش ج ما شین دوام بخرا د ججومش ج یر اووه

یک شییی   گره  بر ججوم خر  "( ج938، 9مشاخم که هق درهخا مشاش  دقشتا  شن ججوم ش ییا ههنرا، ج طا  ااق دالدییداش د      
  نخیخن، شعرقرم (و دالدداش بق خالف هال وه239، 1909و ه هنو، "برشید دوجوم ش یا ج گره  بر ججوم جنع  ج غخق آا دوجوم د  

که هق کدش  شن شین ججومشک دقتاه رهخر  عالجه بق ججوم خر  خوم مشاش  ججوم یر ججومشک جنع  میگق  هم هنیییامشام که هق د
  دقشتت دذکوا ما طو  ی دیگق هنرند ج هخن یک شن آاهر ما یک دقتاه ش  شن اار  تی خ   ججوم اش به خوم شخرصر  مشمه ج هنه

   شن ججوم اخنرندو
ش او ججوم جنع   ش  ما میدگره دالدیداش به خوم شخرصر  مشمه عاخق  ججوم بقتق درهخا، جریگره جیژهشین ججوم جنع  یر به ت     

  کنرغک جنن  ج هصل  ما ید تر  درهخا اش مشاش ا؛ جشجد کنرغک درهخا ج یر ما ااق شج هق جشیعخر  ش ا که عالجه بق آا ه هنه
ج بنیرطا شیق  ججوم جنع  ش ا ونس درهخا هق یک شن شدوا درم ،    درهخرک میگق  اخ  هنیاو شدر برید توجه مششیا که جیدک  

تقین دقتاه، ججوم درم  یقشا مشام که هنرا ججوم خراج  خر  درهخا ش یییا ج شین برشیییدو ما نریخنمشاش  نهرا اووه شن ججوم د 
علم به آا درهخا هنرندو یر   برشد که ججومشک بقتق آا درهخا ج یر هنرادرهخا مشاش  ججوم د قم ین  ج خخر   ج عقل  اخ  د 

کند که درهخا یربو شماشک اارشیید؛ یعن  درهخا تر ندرا  که بر ننخن برید توجه مششییا که ججوم درم  جنیینرا  درهخا شی ر  د 
برشیید یربو ماک اخنییا، شدر شماشک شین درهخا هنگرد  که بر اووه ججوم بقتق د قم خوم ما اوس دوجوم شییوم، ججوم  دوجوم د 

گقمم؛ یعن  شگق درهخر  ما اوس شانیرا  بر ججوم دثر   ینی  دوجوم شوم، آا درهخا به اوو ج ئ  ین  ماک خوشهد    دخنیق د 
شییوم جبدین تقتخت شگق بر ججوم عقل  ما اوس دوجوم اوو ج ئ  خخر   شماشک د شیید ج شگق بر ججوم دثر   خخر   دوجوم برشیید، به

 (  183، 1909شومو ه دالدداش، اوو کل  ماک د شوم، به
ما اگره دالدداش شعم شن اوس ج بدا ج هنرا ججوم رجدقشتت شانرا ش ا که شدق  تربا ج غیر خق اخنا ج بدا  "خوم"مشانرخم که     

برشیییدو شن طقه  بر تعخخن دالک علم شن جرات ج  مایرهرخم که علم اخ  به تاع ججوم مشاش  دقشتت د  "خوم"ش  شن ی یریا شن دقتاه 
  شعرقرم دالدیداش به شدیر ا ججوم ج شعرارا  بوما درهخا شین ش یا که جشیعخا خراج ، شدق  غخقدرهو  ش ا ج    رخ هبرشیدو ا د 

  یک جشیعخا ش یییا، که مشاش  مج دوطن   جشیعخا خراج  بر دوهو  درهو ، اشبههجریگره درهخا هقط ما رهن ش یییاو نس اشبهه
(و به تعاخق 18ش ف،  1939برشییدو ههنو،  تصییویق ج دییریت تصییویق د  اشبهه  شدییر ا ججوم شین اشبهه هقط ش ییاو شدر ما ااقیه

 (889، 1،ج 1301ههنو، "دو   هنرا ججوم ش ا ج ی ریا، هنرا درهخا"میگق
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مهند ج هخن شأا  ج  ایرا هر اش ایرا د برشند ج یقخقرر آاشغدق  ججوم د ما ااق دالدداش، درهخرک انومهر  یقخق  ج اوس    
وم شید  شاخه ج دنها  بر آا دقتاه شن ججوم ش ا، که بر دریت تصویق ششراره گقهره د ججومهر ادشااد؛ شدر آا تصیویق به مشما آا 

   دال  بخقجا ش ا وج برید توجه مششا که در دعنری  شن دوجوم اش ددااق مشایم که به دعنر  نقکننده
هنرا جشیعخر  ش ا که دال  بخقجا اش تی خو مشمه ج شین "خوم "انرا اخ ،   جشیعخر  نوا هقم  شن ش را  برید گوا مابراهبدین    

( بنربق شین بر شعرقرم به شدر ا ججوم برید گوا، شین یقخقا ججوم ج یر شین اوو شن 203جشیعخا عخن یخثخا تییخص ش او ه هنرا ،  
 ججوم، شانرا ش او

ج ؛ ج بر راع آگره  ج علم دننییو  به شانییرا یقخقرر ج بر ذشک شنآا  بنربقشین شدق شدییخو ما شانییرا اخ  ججوم شج ییا ج اه درهخا     
 یقخقا ججوم شج او

خوم آگره   "توشا گوا ما هقشیند کنتبر تو یو به اووه ججوم بقتق یر هنرا ججوم جنع  د   "خومآگره "  ما دوام دنیأ ه      
ش  که یقشا مشام مایربد؛ نقش که دالک علم، یووا ج دالک هق دقتاهاش ما  "خوم  "ش  جشغتق م ا یربد تر بروشاد ، خوم برید به دقتاه"

نذیق خوشهد بومو شین یویوا، شد را جنع شیدا شج ش  ما ججوم ش یا ج شین شقج  هقط بر ا خدا به ججوم بقتق درهخا دعلو  شد را   
  ججوم جنع  شانرا ش ا ج ما ین دقتاهتقبرشد، که نریخندقتاه شن ججوم بقش  شانرا ما عر م جننرا ، ججوم بقتق ین  دثر   د 

کندو ش اره شانرا مشاش  دقشتت جشغتق  شن ججومشک جنع  ش ا، که اش به ش و دوجوم  دونوظ شماشک د  "خوم"شین دقتاه شانرا 
اخ   "مخو "ن تقم ا یربد، به تنر  دقشتت نریخ "خوم "  جشغتق  شن برشید ج شگق شانیرا به دقتاه  بق ش یرظ دقشتت عر م یربو بخرا د  

تق اش اخ  که دیییرنو بق دقشتت ججوم  م ییا یربد، تنر  دقشتت ارن  "خوم"آگره  خوشهد یرها؛ دثال شگق به ججوم بقتق عقل  درهخا 
 د  برشد شماشک انومه ش او  "خوم  "خخر   ج ججوم ین  

برشد؛ نس عقو جشید علم درود بر دعلو  د  شن میدگره دالدیداش علم اوو  شن ججوم ش یا که  درود بر درهخا ش یا ج شن طقه        
توشاد، دعقوغک اردرنره  اش شماشک کند؛ دثو آا ه ما عقو بنیخط ش ا و نس آا ه شن ااق ججوم  شعل  برشد، بخیرقین دعلودرک  د 

 (930، 9، ج1301اش مشام ج ججوم جنع  درهخا خر ، شدید تقشن آا د  برشد وه دالدداش، 
مای نا دییداشی  اخ  جشددشا شهنخا نیرم ججوم جنع  ش ییا که هم  دالک آگره  ج علم شانییرا  "ومآگره خ"  بنربق شین، دنییأ ه

 برشدو "خوم"توشاد داخّن دقشتت آگره  شانرا به ش ا ج هم د  "خوم"اناا به 
یرئو ش ییا؛ یعن  برشییند تق شن ججوم خر  د میدیم که دالدییداش بقش  هق درهخر  ج  ججوم خر  آا، به ججومشک میگق  که کردو

  تی خ   ججوم، هق ججوم ما عر م طاخعا، ججوم  ما عر م دثر  ج هق ججوم ما درهخا مشاش  ججومشک طو   ش یا که ما  لنله 
طوا  که هق درهخر  ما عر م درم  بر عیر م دثیر ، ججوم  ما عر م عقو ج هق ججوم  ما عر م عقو ، ججوم  ما عر م ش وه  مشام؛ به  

ش  اش ما اار  تیییی خ   ججوم ما عوش م دخرلف مشاخم دالدیییداش هخن طوقهدوجوم ش یییاو ش اره هنراهوا که د نهیرا اوو ججوم  
 توشا ما هقعر م اخ  بقش  ججوم  خر  دقشتت دخرلو  ما ااق گقهاو( نس د 933، 0نذیقموه هنرا، جان 
شوم ج دقتاه ش  شن ججوم طقه  به هخوغ  شج   ا میک د بقش  دثر  ججوم شانرا ما یخرک درم ، ججومشک دخرلو  مشام که شن      

گخقم ج هنخنهوا ما عر م دثر  اخ  ججوم  که به عر م درمه ا میک شییوم ج ما دقن شین مج عر م یقشا د شج که به عر م دثر  ا میک د 
گخقم ج اخ  به هنخن تقتخت ما عر م شا د ا یید که ما دقن عر م دثر  ج عر م عقو یقش  د اجم، تر به دقتاهش ییا ج دقشتت آا برغ د 

 ا دعقو ج ما عر م ش وه  تر به ججوم جشجت د 
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ه ش ا، ک "خوم"یربد، یک اگره ش رقال   به یر  ما خوم آگره  شانیرا ج دقشتت آا برید گوا که آا ه شانرا ما اگره شج  ما د      
هلنوه دداشی ، خوم یک شدق تربا ج غیر خق اخنا جدقشتت دخرلو   که ما شاگرام؛ یر  آااش هنخن بدا جننرا  د "خوم "شانیرا  

 کند  ججوم آا ی ریا د ج درهخر  خر  مشام که شن هق دقتاه
بنربقشین شانیرا هویا دییخص  ادشام که تربا برشد، بل ه مشئنر مشاش  یقکا ش ا ج ما هق ت خخق، هویر  که ایأک گقهره شن دقشتت   

  بعد دنرقو شانیرا ما هق دقیله بر کنیت آگره  بخییرق ما اش رر  یقکا جوهق  خوم به دقتاه   گخقمو ججوم شج یا، شی و د   
جش هه یربد ج شین ماک، هنرا ماک ب اش ما د  "خوم" رنمو شج گقمم ج ما جشیع هویا خوم اش  که غخق شن هویا یال  شج یا د  د 

 شن خوم ش او
ش  تر شوم ج بدجا هخن طوقهمشاد که شن هخوغ  شج   آغرن د اش ججوم  رجدقشتت د  بر ااق به دارا  دذکوا دالدیداش ججوم شانرا     

دخصیو  آا دقتاه اش مشاش ا که ما اش رر  تی خک   "خومآگره "، "خوم "یربد نس ما هق دقیله شن ججوم ججوم جشجت شمشده د 
  یقکا جوهق  ششردشم  اخ  بخرا شا بر بخرا ااقیهتوججوم شین آگره  اخ  دیی ک خوشهد بومو هنخنهوا شین تورجک ما علم اش د  

تق انوم؛ نقش که دالدیداش بر یاو  شین ااقیه ججوم اش مشاش  یقکر  جوهق  ششردشم  مشانا، که ما یقکا خوم ما هقدقتاه کردو 
 توشاد شمشده یربد، تر به کنر  دهل  بق دو  برشد ج شین ششردشم د   یاو د شن دقتاه

  یربخم که ما دقتاهش  نخ هری  اش ما د ودیییخف علم به هق یک شن آا دقشتت اخ  درورجک خوشهد بوم؛ نقش که ما دقتاهبر شین ت     
ن یربد تر به برغتقین دقتاه بق دو بنربق شین ما شییال  ججوم ادششیره ج آا دقتاه هرید آا کنرغک بومه ج شین شی و شن تاخخن شمشده د   

دقبو  ” خومآگره “شانرا،  "خوم"اش  دقشتت دخرلو  ش یا که هق دقتاه شن ججوم شانرا یر هق دقتاه شن  مش” خومآگره “تونیخق اخ   
اخ  ما شین  "خوم"به هنرا دقتاه اش مشاش خوشهد بومو بر بخرارک هوح مشانرخم نوا ججوم شانرا رج دقشتت ش ا،  ذش علم ج آگره  شج به 

مششره  "خوم"ما هق دقتاه، آگره  بخیرق  به  "خوم"یقکا جوهق  ششیردشم  ججوم   توشاد بربرشید ج شانیرا د   اگره رج دقشتت د 
 برشد
شدر بر توجه به ااقیرک اهری  ج شبر را  دالدیییداش هن وا شد را هقق  ج ججوم اشبط ج میگق ااقیرک شین هخلنیییوف ب ا  در ما      

  ش ییاو تاخخن دنأ ه "شد را هقق "ه دنر  اخرن یرئو به خوشهخم یرها که خوم آگره  اج  میگق خدشآگره  ش یاو شج ما بخرا ااقی 
برشییدو تورجک دهم ج یربو ش  بدیع ج اگره  عنخ  به ججوم دعلو  د ش ییا که ااقیه "ججوم اشبط"  شد را هقق ، دارن  بق ااقیه

هعو ج شتق شج ا؛ ما شین اوع شن  توجه بخن شین مج ااقیه شین ش یا که ما شد را رشت  هعو هرعو ج یر شتق هرعو نخ   جدش  شن هرعو ج 
اردخم خوم، شتق که ما شد را هقق ، آا ه در آا اش دعلو  د شییوم؛ یر  آاعلخا  دعلو  نخ   ش ییا که بق شتق هعو هرعو، شی رم د 
 هرعو ش ا، اه نخ   که بق شتق هعو هرعو شی رم شده برشدو

   شتورم دن ن بر یقخقاگقمم، دگق به ج خلهدوجوم دن ن دوق  ان اجی قم ددا ش نرر هخن ما بر  شد را هقق  شین ش ا که     
ججوم ج اخ  دنر  شد را  بوما ججوم دن ن نخ   اخنییا، دگق تعل  ججوم شج به غخق؛ هنراهوا که دنر  جشجت بوما، نخ   اخنییا 

 (  03، 1، ج1301ج  ب  اخرن  شن غخقو ه دالدداش، 
شومو ما ااق دالدداش، ما بر  دنر  اخرن به علا، یعن  تق د کنخم، بوث اجشندواا د بر شین دانر جیر  شن تیی خک ما ججوم      

شد را هقق ، شین یقری  دیییی ک نخ   جدش  شن علا ج یر هنرا هرعو ج یر جرعو اخنیییرند؛ بل ه دعلو  هنرا رشک ه  ش قبط ش   
به شین دعنر که دعلو  نخ   اخنا که ما شتق شی رم ج  ش عله ش یا؛ یعن  دعلو ، خوم شی رم علا هرعل  ج هنرا خوم هعر خا شج یا؛  
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هعر خا هرعو یردیو شومو نس علا ج دعلو  یعن  هنرا علا ج هعر خرمو  ذش دعلو  عخن جشبنرگ  ج ابط به غخق ش ا ج عخن شی رم  
 (03، 1ج هعر خا هرعو ش او ههنرا، ج

ادشام؛  ذش بقش  عقو دن ن اخنیییا که د عو  اش جدش  شن  نس آا ه د عو  ش یییا، ما جشیع هویر  دارین بر هویا علا خوم     
جرعلم ما ااق بگخقم؛ نقش که آا جرعو علا شی رم  د عو  ش یییاو ج دن ن اخنیییا آاهر اش به دیییواک مج هویا جدش  شن هم ج 

ه د توجه مششا کدنیرقو ما ااق گقها ج شماشک کقمو ش اره دن ن ش ا عقو درهخا د عو  اش بهوا جدشگراه ما ااق بگخقمو ج   بری 
( بق شین ش یییرظ برید گوا که جیر  دوجوم دعلو  ججوم   12ش ف،1939دعلو  یقخق  درهخا اخنیییا بل ه ججوم ش یییاو ه هنو، 

 توشا گوا هخن ججوم اونه ادششره برشد نس هقط یک دوجوم ججوم مشام که دنرقو ش ا ج ججوم  ه  اونه مشام ج ش ر ر د ه 
 ج  ججوم جشجت ججوم ادشامو

مشاخم که تنرد  دوجومشک هنیییر ، به غخق شن جشجت بر ذشک، هنه ییر  نوا دعلو  نخ   جیدش  شن علیا هرعل  اخنیییا ج د        
  دقتاه ججوم  ج یر یربد، ش اره به شادشنهآگره  د  "خوم"، ما شدییو به علا "خوم"دعلو ند، نس هق دوجوم  ما دنییخق آگره  به 

یربد، تر به م ش یا ج نوا تنرد  شین  یلنله خوم دعلو ند، نس شین علم به علا شمشده د   ، که ما علا دوجو"خوم"ظقهخا ججوم  
 ش  که برشد، به  شین دهلت ش ا که هق دوجوم  ما هق دقتاهججوم جشجت بق ید، که دعلو  نخ   اخناو شین توضخح بخرا کننده 

 م ا یربدو "خوم"به علا برید ” خومآگره “غخق شن جشجت بر ذشک که دعلو  نخ   اخنا، به هنگر  
هنخنهوا آا ه شن ااقیه ججوم اشبط دعلو ، به م ییا د  آید شین ش ییا که هق دن ن بر ذشک ج یر هق دعلو  ، شییأا  شن شییجوا       

جشجت بر ذشک ش ا؛ یعن  ججوم دعلو  یر هق دن ن  یخثخر  ادشام، ج  ی ریا شن جشجت بر ذشکو  ذش هقط دراند آینه ش ا ج آیر  که 
 (30، 1، ج1301توشا شینگواه آاهر اش بخرا انوم: خدش ج آیرتم ج یر خدش ج خدش انرهرو هدالدداش،مهدو د ت اش ایرا د جشج
ش  به غخق خوم ادشام؛ یعن  اه شن جها رشک ج اه شن جها ججوم دنیییرقو ججوم  ش یییا که شن هخن جهر  هخن گواه جشبنیییرگ     

ج یرئم به غخق اخنیاو برید گوا، ننخن دوجوم   اه ما دوجوم بوما خوم ج اه ما مششرن  دیورک ج اه شن جها شهعر  جشبنیره به غخق   
دیور  ج اه ما شا ر  هعل ، به میگق  اخرندند اخنیا ج  شن آا ر که مششیرن جشبنیرگ  به هق ش و آا، نه یخر  ددجا  برشد ج نه     

نرقو جشیعخر  ش ا غخق دیقج  ج برید ننخن دوجوم  اش آجام؛ نس دوجوم دهر ، اوع  شق  اش بوجوم د یخر  یلو   ج نه غخق آا
( هن نخن شقی   بقش  ننخن جشیعخر  یربو 122جشجت بر ذشک دن جنخع ش  هرک مشانیا، که مشاش  ضیقجاک شن   ش یاو ه هنرا،    

  هقض ت ثق آا، توشا بقش  آا تعدم ج ت ثق  ما ااق گقها ج یر(  ذش ان 13، 3  دوض ش او ه هنرا، ج تصیوا اخنا ج شج یگراه 
 (198، 1هقض اردعقو  ج دور  ش اوه هنرا، ج

  جشیعخرک میگق جشبنره ج یرئم به شجیند ج  جش یهه ج هنه نس شین جشیعخا، خوم شیق  هق جشیعخا میگق  ش یا یر بر جش یهه ج یر ب      
مایرها ش ییاو شدر به دوشنشک شین ججوم شین دهلت شن تنر  بقشهخن  که ججوم جشجت اش بر ججوم دن نرک شتارک د  کنند به خوب  یربو 

قمیده ج   نخیخن تاخخن گکه بق ش رظ ااق هال وه "ججوم اشبه "  میگق ججوم مشام، ی   برشد، مج ااقیهکه جشیعخر  دنیرقو د  
 ،  "ججوم اشبط"میگق  

راج  شین ججوم بر میگق ششیخر  ششراه  اونیه بق د ریقک خ مشاند، که ما شین تعقیف ، ه د  "اونیه   خقه ه "ججوم اشبه  اش ججوم     
شن آا      خقهمشامو شین ااقیه بق کثقک ج تعدم مغ ا مشام، شدر هنخن جشیعخا مشاش  جشبنرگ  ج اخرندند یخر  به غخق ش ا، که بر جشژه 

  خا ش ییا، ی شییومو بر بخرا هلنییو  جشیعخر  که اشبه  ش ییا، یر  ما تولخو رهن  اخ  ،ما عخن بنییرطا مشاش  مج یخث  یرم د 
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یخثخا ه  اونیه که هنرا رشک شج یا ج درهخا شن آا یرک  ش یا ج به ینو هوهو بق آا درمح د  برشدو شدر دوخح آا ش ا که    
م تولخو گقم  بنخهه جشیع د بگویخم ججوم اشبه  به اوو  ش ا که شگق ما رهن تولخو شوم شین تولخو به رشت ، که دوضوع هلخه

 (02هخ گواه جشبنرگ  ج ابه  یرک  اخنا، بر آا ه به  ورظ ججوم ، رشک هوش قبط ش او ه هنرا،  شوم ج ما شین دواک شند 
توشا ججوم اشبط اش   ه  اونه ج هقط ججوم    خقه ش او د شدر ججوم اشبط، ما دقرینیه بر ججوم اشبه  ججوم  ش ا هرید جناه     

رم  هرعو مشاناو شین دهلت بنخرا دهم ش ا؛ نیقش شگق یقخقا ججوم اشبط، هقط هنرا جشبنرگ  ج ابط ج یر یخر  ج خوم ددجا ج یر شی 
گقممو نس دوهو  ش یین  ججوم، شن آا یرک  اخنییا ج  بنره  ه   ورظ شییوم، هقط بصییواک دوهود  یقه ، ما رهن دنع س د  

شییومو بر شین بخرا ما ان  توشاد بق آا دییرمح برشیید جاه دوهود  درهو  ج یر هق دوهو  دنییرقو میگق  ما رهن، شن آا دنع س ان 
( ماشین اگره 189، 1، ج1301خوشهخم یرها، که بر یاو  ججوم اشبط به عد  ت ثق ج تعدم جشیعخرک ما عر م او  خوشهخم مشموهدالدییداش،

ک توشا بقش  هخن دوجوم ، به غخق جشجت بر ذشک ، رشت  اش درصوا شد، نس ججوم اشبط، ما خراج اه رشیعن  ابط دوض، ش یر ر ان  
 هو ش قبط ش ا ج اه رشک  هر ش قبطو

شدر آا ه ما شین بوث بقش  در یرئ  شهنخا ش یا، شین ش یا که ش یر یر ججوم اشبط ینین  شن ججوم اخنیا؛ نقشکه ش ر ر ججوم           
ر ههخن ججه بق آا توشا ما دوام آا شن جشژه هر  جشیعخا ج یر ججوم ج یر دوجوم ج شدثر  شینهر بهقه بقم؛ نیقش بهبرشد ج ان اونه ان ه 

د: کنتوشا گوا ججوم اشبط، هقط ما د قم  وظ ججوم بر ججوم دنرقو، دیرقک ش او دالدداش بخرا د دیرمح اخنیا ج ما شدو د   
 ه هنرا ر("هنرار بقش  ججوم اشبط، شدال هخن رشت  ججوم ادشام؛ دراند آینه که بقشیم شدال هخن ااگ ج یقخقر  ججوم ادشامو"

اونیه ما دعلو ، برید به عد  د ریقک جشیعخا علا ج دعلو  یرئو شدو یعن  شگق علا اش ی   شن ششخر     ه م جناهما دیواک ااو     
( برید 233، 2توشاخم ججوم دعلو  اش مجدخن ججوم بدشاخم ج عدم  اش به آا شخرصر  مهخمو ه هنرا، جعر م بدشاخم، ما شین دواک ان 

برشد، تر در بروشاخم بگویخم هنرا جشیعخا، که دصدشح علا دعنر  عخنخا ج یگراگ  آاهر ان  توجه مششیا که  عد  د ریقک آا مج، به 
توشا آا اش شأا  شن شجوا جشیعخا علا، مشاناو ه هنرا، برشد؛ بل ه هقط د ش یا، خوم دصیدشح دعلو  اخ  هنیا یر شیردو آا د     

 (19ش ف،  1939( ههنو، 83، 1ج
علا آا؛ نوا دعلو  بر  بط دعلو ، بنرهوهو دن ن اخنا، ج  بر ماک یصو   ججوم ه  اونهبر شین دانر ماک یصیو   ججوم اش    

ش  ادشام ج هقط ابط دوض ش یاو  ذش ماک یویوا  یقخقا آا، بنرهوهو اخ  دن ن اخنا، دگق بر   اونیه   ه شین اگره هخن جناه
ما یقخقا شین به دعنر  شییهوم ج مایرها ج ماک    علا؛ یعن  شگق در ماک  شن ججوم دعلو  مشایمماک یوییوا  ججوم ه  اونییه

 (19علا ش ا، نه ماک یووا  ج نه ماک یصو  و ه هنرا، 
گقمم، یر  شگق آا جشیعخر  که در بر علم یوییوا  ماک ما تعقیف علم یوییوا  گورخم که خوم جشیعخا، بدجا جش ییهه ماک د     

گقممو  ذش بر ماک دعلو ، که عخن ابط ش ییا، گق  ش ییا که ماک د کقمیم خوم، عخن ابط به میگق  برشیید، بر تاخخن هوح شین می
شوم؛ بل ه هقط ما ید ج شومو ش اره برید توجه مششا که جشیعخا علا هنراهوا که هنا، ماک ان جشیعخا علا ش ا که شماشک د 

م آا، به دعنر  ماک جشیعخر  ه  توشا آا اش مایرها کقمو بنربق شین علم یویوا  به ججوم  که اشبط ش یا ج شهو  دقتاه دعلو ، د 
 اونه ش ا، ج   ما ید ج دقتاه   خوم ججوم اشبط و

تعاخق  میگق، ما علم علا به دعلو ، هق علر  علم یویییوا  به دعلو  مشامو نقش که ججوم دعلو  انیییاا به علا خوم، یک به     
( که هخن گواه ش رقال   ادشام؛ 02، 1، ج1301هنو، ججوم اشبط ش یا ج دالدداش شین ججوم اشبط اش، هنرا ججوم ه  غخقه مشانا ه  
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  کند ج ججوم علا مابقگخقادهتوشا گوا، که دعلو  بر تنر  ججومش، ا م علا یرضیق ش ا ج علا خومش اش تعقو د  بنربق شین د 
م علا بقش  دعلو  برشیید؛ یعن  ججوش  که دقو  ججوم دعلو  د ججوم دعلو  ش ییا ج دعلو ، خوم ، هنرا علا ش ییا شدر ما دقتاه

شین دهلت به شین دعنر ا که علا  و ش  شن خوم، که دقو  دعلو  ش ا یرضق شومتوشاد برشد، که علا بقش  دقتاهتنهر به دیوات  د  
ما شدو به خومش علم مشام ج شین علم علا به خومش، به دعلو  اناا مشمه دخیوم؛ نیقش دعلو  نخ   بخقجا شن علا اخنا ج علا 

  ججوم  دعلو  ش ییاو نس علم دعلو  به علا یعن    ججوم  مشامو ش اره بخرا کقمیم که شین علم به شادشنه  ییعهشیرطهبق دعلو  
  دن نرک خوم اخ  دعلو  یر  شن آا ر که تنرد   ییلنییله   دعلو   ورظ شییده ش ییاو علم علا به خومش ما یر   که ما دقتاه

ش رثنر ما ا ش ا، ب     آاهر ب برشیند ج شین ی م ما دوام هنه اونیه د  ه  هنیرند؛ هنه ججوم  اشبط مشااد ج هنه هرید ججوم 
توشا هق شهوم  اش ماک جشجت بر ذشک مشانا، عله ش علو که دعلو  نخ   اخنا ج ججومش دنرقو بومه ج جشجت بر ذشک ش ا ج د 

 (988، 2،ج 1301ش، برشدو ه دالددا  دعلو ، که هنرا ججوم اشبط ش ا ج یربو شهوم د ما ید ج دقتاه
شوم ج دوام ااق هق هنرار شج ما هق شهوم  دیهوم ش ا ج میده ان "اویند که دالدیداش ما تونیخق  که شن یقشا شاشئه مشمه، د       

هنرار آا که ما "( ج 88، 1، ج1933ههنو، "  نخ هر ا نیین  ش ا، ما یر   که هخن ااق  به شج اخنا؛ نس شج دور  بق هنه 
ظرهق ش یا ج ما کو شجوا ج تعخنرک دیهوم ش ا، نخ   اخنا دگق یقخقا ججوم، بل ه ججوم ی  به ینت تورجک  جنخع دارهق 

کند، به نس هق کس شییخج  اش به هق اوو  شن شماشک، ماک د "(  923، 2، ج 1301ه هنو ، "ما دارهقش ج تعدم ما شییجوارتمو 
(  ذش هق اوع  شن 113، 1ه هنرا، ج"نه غرهلند، دگق خوش  شن شج خر  خدشوشین دعن  ش ا که خدش  تعر   اش ماک کقمه ج شن شین شدق ه

 برشد وشماشک، تنهر ما نقتو شماشک ججوم ه  اونه جشجت، یعن  هنرا ججوم دنرقو ماک شدا  د 
قممو   گتوشاد درصف به جدوعنوشا شیأا  شن شیجوا ججوم دنیرقو ش یا ج ما شین دواک د      ما شین ر برید گوا دعلو  هقط به    

م ج مهخخوشه شین جدیف دوجوم بوما آا برشد ج یر مششرن دور  ج یر ددجا هعل  شن آا و نس هق ی ن  که در به دعلو   اناا د  
اجم، تنردر جدف ج ی م ججوم دنرقو ش ا؛ بر شین تذکق که هقط ما دقتاه ش  که آا ججوم یر هق جدیو  ما دوام آا دعلو  ب را د  

برشدو ما کو ما ااق دالدداش شعرقرم به ججوم اشبط دعلو ، یعن  شعرقرم به او  ججوم شن  ل  انومه ش یا د  دنیرقو تن   یرهره ج ت 
مهد ج هقط کثقک اش ما توشا آا اش شأا  شن شجوا جشجت مشاناو شین کال  او  کثقک ججوم اش ارخ ه د آا ج هقط ما آا دواک د 

 برشدو  جیدک شخص  ججوم ما ااق دالدداش د اقیهنذیقم، که ما شدو هنرا یاو  اشجوارک جشجت د 
تقین دقتاه شن ججوم خوم ما عر م درم  ا ج  کقمه ما ااق بگخقیم، شین هقم شن شانرا، هخن ججوم شینک شگق در شانرا اش که به نریخن    

کنخم، هقط بق ش رظ دوهود  یرم د دنیرقل  ادشام ج بق ش رظ ااق دداش نرر هخن، هقط ججوم    خقه مشام ج شین ججوم که در شن آا  
یقه  ش یا ج اه ش ین  و نس عخنر شین ججوم هنرا ججوم غخق ش ا، که شج یرئم به آا ش او شدر دقشتت برغتق شج هم، هنخن جیژگ  اش   

ه ین تورجک ک  برغتق خوم هنرند؛ بر شمشااد ج ججوم  دنیرقو اخنرند ج هنه ججوم    خقه مشااد ج آاهر اخ  عخنر هنرا ججوم دقتاه 
اجم، تر به تق شن ججوم ریو خوم هنیییرند ج شین دقشتت برغ د تق ج شیییقیفاجاد کردو  برغتق  د تنر  شین ججومشک هقنه به دقتاه

ججوم  دنیرقو بق ید، که ججوم  ه  اونیه ش یا ج شج یرئم به هخن ججوم میگق  اخنیا، ج شج کردو تقین دقشتت ججوم ش ا، که      
برشیییدویر  شگق شین شانیییرا بخوشهد به خوم علم نخدش کند، بر تعقیو  که شن ججوم شج ج میگق دوجومشک ر ذشک د هنرا جشجت ش وجوم ب

  جشغتق جنر و کند جدقشتت برغتق هم هنخن خصودخا اش مشاادو  ذش توشاد، بل ه برید خوم اش ما دقتاهمشمه شید، هقگ  دنیرقال ان   
کندو ج   ما شین ر هم برید توجه مششا،  وجوم ج آگره  شن شج، به خوم علم یقخق  نخدش د هقط شین شانرا بر ا خدا به ججوم جشجت ش
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توشاد به آا ججوم ش ه  م ا یربد ج به هنرا شادشنه آگره  نخدش کند؛ اه به تنر  آا   دقتاه ججوم  خوم د که شانیرا هقط به شادشنه 
شش ج کردو شدا ججومش، به آگره  بخیرق  شن آا ججوم دنرقو ججوم  ججوم که ب  اهریا ش یا ج شین شانیرا بر برغ اهرن دقتاه  

توشا بر اوع ینل  که دالدیییداش بخرا انومه اخ  م یییا نخدش خوشهد کقم، تر شگق بروشاد به کردو تقین دقتاه بق یییدو شین تعقیف اش د 
 (و233، 1932رطاری ، میخقر هنخن دعنر اش تاخخن انومه ش ا هطا "یقخقه ج ایخقه"مایرهاو شج بر بخرا ینو 

اخنا، که شانرا ما دنخق کنت  "خدش آگره "بر ” خومآگره “شانیرا نخ   ج  شیقجع   ” خومآگره “  شین میدگره بقش  ارخ ه    
 انریدواخ  خرم د  "خدش آگره "آغرن د  کند ج به  "خدش آگره "بر  "خوم"دعقها شن 

به طوا دثر  شج ما بخرا ی نا ما آاش  میگق دالدداش اخ  یربو دیرهده ش ا  "ره خدش آگ"  آا بر ش اره شین آگره  شانرا ج اشبهه   
مو نقمشنکند که علم اخ  هن وا جهو یر بنخط ش ا ج یر دقکت  ج ما شمشده به تعقیف ج توضخح آا مج د بخرا د ه ما ش یورا  عقشیخ 
شیی   ج  یقخقا هویا آا شیی   که دقتاط بر ججوم   بوث خوم دعرقد ش ییا که عقهر ج درأ هخن دعرقداد که ججوم هق ما شمشده

ر، ه  آاکند که اوو هویرک عخنخهانریدو  ذش بخرا د برشید اخنیا ج ی م دوجوم بوما ششخر  اش شینگواه دعقه  د   یویقک ی  د  
شجاد ج  نعرک جال  مشام که هویرک ججومیه، شن دقشتت ت لخرک رشک خددرعل  ج دقتاط به ججوم ی  تعر   ش ا ج بقهرا اخ  بخرا د 

  آا شیی   اخنییا، دگق بق ججه  که ( شج دعرقد ش ییا شماشک هق شیی   ، ج  دالیاه113، 1، ج1301ج جنر  شج ییاوه دالدییداش،
دقتاط ش ییا بر جشجت ج آا ججه هنرا ججوم شج ج دوجومیا شج ییا ج شین شماشک شد را ادشام دگق بر شماشک رشک ی  تعر  و نقش که  

کند، ( ج ما شین ر بخرا د 113گقمموه هنرا، ک خدشجاد که بر ذشک ج غریا جنخع تعلقرک ش ییا، دنره  د   دن نرک به رش ییلنییله
 که شماشک ش   شن ش    به دعنر  شماشک یوقک ی  تعر   ش ا ج هنه شن شین شماشک غرهو هنرند، دگق خوشد  شن شج خر  خدش و

یربند، اش ما ان  "خدش آگره "خوم نخ   ج  ” خومآگره “هنییرند ج ما  هر مشاش  شماشک بنییخط  شانییراشج شرعرا مشام که هنه   
کنند شن شین دهم غرهو هنییرندو  ذش علم بنییخط به ی  به اوو هر به آا ه شماشک د ج   بخرطق هنخن اوع شن شماشک ج عد  آگره  آا

آغرن  "خدش آگره "خوم شن ” خومآگره “ ههق  ج جال  بقش  تنرد  شانییراهر یردییو ش ییاو ما شین جر اخ  مایرهرخم که شانییرا ما   
 اش شماشک اخوشهد کقمو  "خدش"نخ   ج    -یر بر شهوم ج یر ش ردغ -کند ج شگق شماشک شج ت ردو یربد ج به شماشک  دقکت توو  یربد د 
م  هق شخص د  برشد   ججویدشیل  ش ا؛ نقش که به شادشنه دقتاه "خدش آگره "ما آغرن   "خدش آگره "ش اره بخرا شید که شین     

ا م "خدش آگره "یدشکثق  بق یییدو ش اره اه به  "خدش آگره "توشاید تیر برغتقین دقتاه مایقکا جوهق  خوم نخم بقجم، تر به   ج د 
 دقر  رشک، که به شرعرا هنه م ا اخرهرن  ش ا و

یعن  آا نخ   که در بر  "خوم"یقخقا بر توجه به دارا  ااق  دالدییداش ما اگره شج خه د  توشا خالدییه   دهلت آا ش ییا که    
شن آا ییرم د  کنخم اش یقخقخر  رجدقشتیت بخیرا انوم که شن نریخن تقین دقتاه ججوم آغرن ج تر برغتقین دقتاه شمشده د      "دن "  جشژه

ااق دالدداش یربد و شین ججوم جشید درصیو  یخر   ش یا که یقخقا شانرا اش تی خو د  مهد ویر  بر توجه به دالک آگره  که ما    
ججوم جنع  دعقه  گقمیدو شانیرا مشاش  دقشتت ب  شنرا  شن خوم آگره  ش ا که شین خوم آگره  درنرظق بر دقشتت ججوم شج ش و  
د  گخقمو شدر بر توجه به اگره نریرا  شین هخلنوف ب ا  بق ش رظ تاخخن ججوم اشبط دعلو  ج میگق ااقیرک شج ،به غخق شن ججوم خدشجاد 

  اونیه ش ا ان  توشا هخن ججوم  اش بقش  دوجومشک میگق ما ااق گقها دگق شجوارک ج ت لخرک ججوم خدشجاد  ذش بر  که ججوم  ه
شین اگره خوم آگره  شانییرا اخ  اج  میگق خدش آگره  ش ییا و یعن  شانییرا  آگره  خوم اش شن خدش آگره  یدشیل  آغرن د  کند ج به 

 خدش آگره  یدشکثق  خرم د  انریدو
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 :نتیجه

شیخ  ششقشح بر توجه به شدو  ج دارا  خوم یقخقا شانرا اش که بر جشژه  خوم یر دن شن آا یرم د  کنخم اوا  نونه مشانا که         
بر شین بخرا اوس شدق  جدش  شن بدا بومه ج یقخقا اوا  شانیرا اش تیی خو د  مهدو شین یقخقا شدق  تربا ج غیر خق ش ا ج ان    

ا ما ااق گقهاو ج خوم آگره  شانییرا اخ  ما اگره شج به شین شدق اوا  تعل  د  گخقم ج ششییقشی  شن اواشغاوشا د  توشا دقشتا  اش بقش  آ
برشیدو شدر دالدیداش بر ااقیرک شبر را  ج بدیع خوم یقخقا شانیرا اش شدق  در خق ج جشید درصو  خر  د  مشاد که شن برغتقین دقتاه    

ما بق د  گخقمو شین یقخقا بر اگره شج شدق  رج دقشتت ش یییا که هخن گواه طوقه ش  اش ان   ججوم تیر نریخن تقین دقتاه   ججوم اش 
 نذیقم و ج هق دقتاه درنرظق بر دقتاه   ججوم خوم مشاش  خوم آگره  دخرص به خوم ش ا و

گخقم شدر دالدداش بر دالک علم ج آگره  ما ااق شیخ  ششیقح اوایا د  برشید که شین آگره  ب  جش یهه به اوا  نونیه تعل  د           
 توجه به ااقیه بدیع خوم ما بر  علم دالک آگره  ج علم اش ججوم جنع  یر هنرا ججوم بقتق درهخا دعلو  دعقه  دخننریدو

ما آخق بق خالف شییخ  ششییقشح ج میگق هال ییوه دالدییداش بر بخرا ااقیه   ججوم اشبط ج میگق ااقیرک خوم شن ش ییرظ بقش  هخن      
شن ججوم اش یرئو اخنا بل ه تنر  دن نرک اش شرا  شن شجوا جشجت ش وجوم ج ت ل  شج د  مشاد که هخن یقخقر  ج  دن ن  دقتاه ش  

شیرا بوما ادشااد  ذش هقط ججوم جشجت ش ا که دنرقو بومه ج علم به آا تعل  د  گخقمو بر بخرا شین میدگره خوم آگره  شانرا اخ   
ر که شانیییرا د  توشاد آگره  خوم اش شن خدش آگره  یدشیل  آغرن ج به خدشآگره  ما یقخقیا هنیرا خیدش آگیره  ش یییا به شین دعن    

ییدشکثق  خرم  انریدو بنربقشین خوم آگره  اج  میگق خدش آگره  ش یییا و که شین آگره  اخ  بر توجه به ججوم ب  اهریا جشجت رج  
 دقشتت خوشهد بوم و
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