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 آيين حكمتفصلنامه 

  8، شماره مسلسل 8311 پاییز، اولسال 

 

 

 

 حيثيت تقييدي در حكمت متعاليه

 

 علي افضلي
اص اصؽالحات دقيق مه دس حل تشخي  سؼيا ل اػاػي  دس فهؼيده صيذسا        

نقؾ تغ سهم  داسد، حيثيت تقييذي اػت و ؼيش  و تشسػي  اقؼيان را ساتؽي      

خة، سعقوالت ثانيه فهؼيد  تيا سي      خواهش و اعشاض، صدات وخوت  تا رات وا

وخود، ساهيات تا س   وخود و تاالخشه ؿؤوا س نثشه هؼ   تا س   وخود واحيذ  

ذي و اقؼيان  يي منذ. ا   نوؿ ه دس صذد تثييي  حيقييت تقي  سا ته سوؿن  تثيي  س 

 چنذگانه را اػت.

 

، واػؽه دس عشوض، حيثيت تقييذي سدياصي،  يحيثيت تقييذ:يكليديهاواژه

ت تقييذي انعماس ، حيثيت تقييذي حقيق ، حيثيت تقييذي نديادي، حيثيت   حيثي

 تقييذي انذساخ ، حيثيت تقييذي ؿأن .

                                                 

  پظوهـگش و سذسع حوصه و دانـگاه   
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 طرح مسأله

اص اصؽالحات  مه نقؾ تؼياس سهم  دس فهم تشخ  اص سؼائل مهييذي حنميت   

؛ چشا مه فهم دسػت اص نحيوه استثياغ   اػتس عاليه داسد، اصؽال  حيثيت تقييذي 

ذت و حي وخود اصيل تا ساهيات و احنان رات  وخود، ساننذ ووخودي و خاسخ  

فعهيت، سنوغ ته ؿناخت دقيق اص حيثيت تقييذي اػت. ا   اصؽال  ميه چنيذاا   

( و 79و  51: 1367هيياي فيهؼييوفاا گزؿيي ه نثييوده اص صسيياا سيشداسيياد   دس تحيي 

 ( تؼياس ته ماس سف ه اػت.7/198؛ 1/86: 1981سالصذسا 

گونه مه دس اقؼان سقاتل را  عن  حيثيت اؼالق   هماا حيثيت دس ا   اصؽال ،

سعناي قيذي اػت مه تا رات سوظيو   هو حيثيت تعهيه  وخود داسد، دس حقيقت ت

ؿود؛ سالهادي ػثضواسي ر ل ػخن  اص سالصذسا دستاسه حيثيت  خاسخ  لحاؾ س 

 نو ؼذ: تعهيه  و تقييذي س 

ٗني قم٘٘نر  نِ ًنَض  نصع      ّصگبُ ش٘ئٖ ثِ ٗك ح٘ث٘ت هم٘ر گشتِ ثبشر، اض ا

ٍجَذ ذاشذ؛ اٍل آًكِ  صع اض قم٘٘ر، ث٘بى اؿالق زات هَػَض اض ّونِ هبدنرإ   

ح٘ث ّٖ حكن  گٌَٗر، هبًٌر: هبّ٘ت هي« ح٘ث٘ت اؿاللٖ»اٍ ت كِ ثِ اٗي ح٘ث٘ت 

اٗي چٌٌٖ٘ ذاشذ؛ ٗعٌٖ حكن زات هبّ٘ت ثب لـع ًظص اض قونبهٖ هبدنرإ آى چٌن٘ي    

٘ر، ث٘بى دلت حكن ثصإ هم٘نر ا نت كنِ ذش اٗني     ا ت...؛ ذٍم آًكِ  صع اض قم٘

ًبم ذاشذ، هثل آًكِ گفتِ شنَذ: اًانبى اض ح٘نث قع نت     « ح٘ث٘ت قعل٘لٖ»طَشت 

خٌراى ا ت؛  َم آًكِ  صع اض قم٘٘ر، ه وَض هم٘ر ثنب ل٘نر اخنس شنَذ، ذش اٗني      

خَاّر ثَذ، هثل آًكِ گفتِ شَذ: جانن اض ح٘نث آًكنِ    « ت قم٘٘رٕ٘ح٘ث»طَشت 

 ِ(.مقعل٘ 1/93ا ت. )طرشالرٗي ش٘صاضٕ، ّوبى:  ـح ا ت،  ف٘ر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8، شماره مسلسل 8311 پایيز اول،سال 

 

 

 

 

 

33 

 ؿود: تا ا   ػخ ، گد اس سالصذسا دس ا   تاب سوؿ  س 

هظراق حكن ثص اش٘ب گبّٖ زات هَػَض ا نت، ثنرٍى آًكنِ ح٘نث ذٗ نصٕ      

ادتجبش گصذذ... گبّٖ زات هَػَض ثِ ادتجبش ح٘ث٘ت قعل٘لٖ خبشج اض هظراق حكنن  

  ت كِ  ٘ص اض زات هَػَض ا ت. )ّوبى(ا ت ٍ گبّٖ ّوصاُ ثب ح٘ث٘ت قم٘٘رٕ ا

ظشوسي اػت پيؾ اص تعش ف دقيق حيثيت تقييذي و اقؼان را تيه ػيه نن يه    

 تپشداص م:

. واػؽه دس ثثيوت و واػيؽه دس عيشوض، دو واطم همگني  هؼي نذ ميه دس       1

انذ و گاه  خا گض   ا   دو حيثييت   حنمت س عاليه ته صوست اصؽال  دس رسذه

اػؽه دس ثثوت و ته حيثيت تقييذي، واػؽه دس ويت تعهيه ، ؿونذ؛  عن  ته حيث س 

يثييت همياا   حگو نذ. ػشّ ا   گض نؾ را اػت مه دس حيثيت تعهيهي    عشوض س 

انؼياا اص حيي    »اي اػت مه نقؾ عهت سا داسد؛ سيثال  تعدية دس قعييه     واػؽه

واػؽه و عهت خنذه انؼاا اػيت. دس حيثييت تقيييذي نييض     « تعدة خنذاا اػت

اي اػت مه تا رات سوظو  همشاه تاؿذ و تيا صسيان  ميه تيا      ماا واػؽهحيثيت ه

گيشدد و ليزا هنگياس  حيثييت،      سوظو  اػت، سوظو  ته را وصف س صيف سي   

تقييذي اػت مه ته همشاه سوظيو ، سوصيوو واقيو ؿيود و تيذوا را اص چنيي        

مه عيشض  « خؼم اص حي  ػياه  ػياه اػت»سنذ نگشدد؛ ساننذ قعيه  اتصاف  تهشه

 ؿود. ه ، واػؽه اتصاو خؼم ته وصف ػياه  س ػيا

سقيّيذ و  »اي اػت مه سنـأ اتصاو خاسخ  سوظو  ته عنواا  . حيثيت واػؽه2

گشدد مه اگش ا   اتصياو، حقيقي  تاؿيذ، را     ته  ل قيذ و وصف س « روالواػؽه

ه ؽحيثيت، واػؽه دس ثثوت و حيثيت تعهيه  خواهذ تود و اگش سداصي تاؿذ، واػ
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يثيت تقييذي خواهذ تود. حال اگيش واػيؽه، واػيؽه دس عيشوض     دس عشوض و ح

 عن  عيشض تشر يذ و تيه رات    « وخود ف  ندؼه لغيشه»تاؿذ، اگش وصف و قيذ اص 

خواهيذ تيود و اگيش    « حيثيت تقيييذي انعيماس   »سوظو  سنعمّ گشدد، را واػؽه 

وخودي تاؿذ مه اص س   وخود واػؽه نـأت تگيشد و دس عي  حال تحقق  وساي 

خواهيذ تيود. دس ا ي     « حيثيت تقيييذي حقيقي   »س   نذاؿ ه تاؿذ، را واػؽه را 

حيثيت »هنگان اگش چني  وصد ، تحقق  حذّي و ندادي داؿ ه تاؿذ، را واػؽه سا 

حيثيت »ناسنذ و اگش تحقق  نهد ه و انذساخ  داؿ ه تاؿذ، را واػؽه سا  س « ندادي

ن  داؿي ه تاؿيذ، را واػيؽه    خواننذ و نيض اگش تحقق  ظهوسي و ؿأ س « انذساخ 

 خواهذ تود.« حيثيت ؿأن »

 ا اتصياو  « تالحقيقه»ته سعناي « تندؼه»اػت و « تندؼه»ته سعناي « تالزات. »3

اػت و اتصاو حقيق  هنگاس  اػت مه سوصوو ته وصف رات  خيود ي    حقيق 

سا   سوصوو اػت و سوصوو تذوا را هيچ اػيت ي    مه نما انگش هو ت و دسوا

و « ػديذي ػيديذ اػيت  »؛ ساننذ وصف ػديذ تشاي ػديذي دس قعيه س صف گشدد

و وصيف وخيود تيشاي    « ص يذ انؼياا اػيت   »وصف انؼاا تشاي ص يذ دس قعيي    

« تاليزات »؛ ليزا ػيديذي   «الوخيود سوخيود اػيت    واخة»الوخود دس قعيه  واخة

الوخيود   تاؿذ. و واخة س صف ته انؼاا س « تالزات»س صف ته ػديذ اػت و ص ذ 

 س صف ته وخود.« تالزات»

اػت و را هم تيه سعنياي   « تالمداص»سعناي هنيض دس حنمت س عاليه ت« تالعشض»

واػؽه استثاغ هاتصاو سداصي. اتصاو سداصي را هنگان اػت مه  ل سوصوو ت

توانذ  ؿود مه ا   استثاغ س  تا سوصوو تالزات، ته وصف و احنان را س صف س 
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تاؿيذ. صيذسالم ألهي  دس تدؼييش    اتحادي، اخ ماع ، عشظي  و  يا نيو  د گيشي     

 نوتؼذ: تالعشض س 

هصاذ اض ثبلعصع اٗي ا ت كِ اقظبف هَطَف ثِ فالى حكن، ه نبضٕ ٍ  ٘نص   

گ٘صذ كِ ث٘ي هَطَف حم٘منٖ ٍ   حم٘مٖ ا ت ٍ چٌ٘ي اقظبفٖ ٌّ بهٖ طَشت هٖ

اقحبذٕ ٗب  ٘ص اقحبذٕ ٍجَذ ذاشتِ ثبشر؛ هبًٌر اقظنبف   عالقةبضٕ،  هَطَف ه

اقحبذٕ آى ثب همراش ٍ ً٘ط هبًٌر  عالقةٍا ـِ ٍِ درم هابٍات ثجان ثِ هابٍات 

اقحبذٕ آى ثب ك٘ن  ٍ هبًٌنر    واسطة عالقةِاقظبف جان ثِ هشبثْت ٍ  ٘ص آى ث

ـ ِاقظبف  صًش٘ي كشنتٖ ثنِ حصكنت، ثن     : 1981اشقجنبؿ  ثنب كشنتٖ. )    ٍِا ن

2/287) 

 

 اقسام حيثيت تقييدي

خود حقيق ا  س صف ته  ل  اي اػت مه چناننه گزؿت، حيثيت تقييذي واػؽه

وصف و قيذ اػت و سقيذ نيض ته دليل اتحاد تا را، سداصا  و تالعشض ته را وصف 

ؿود و ته تعثيشي، وصف دس حقيقت اص راِِ واػؽه و اتصاو سقييذ تيه    س صف س 

تاب وصف ته حال س عهق اػيت. دس چنيي  اتصياف ، ػيهة قييذ اص سنـيأ        را اص

ت؛ چشامه ػهة ؿ ء اص خودؽ سم نيو اػيت؛   اتصاو  ا هماا واػؽه سم نو اػ

اي سؼ قل  ول  ػهة وصف اص سقيذ اس ناع  نذاسد. الث ه سقيذ تا چني  قيذي، سشتثه

منذ؛ تهنه همواسه دس مناس واػؽه اػت و ساداس  ميه تيه    اص وخود واػؽه پيذا نم 

م الدؼي »توانذ اص واػؽه خذا تاؿذ. سيثال  دس   ا   قيذ سقيذ اػت، ته هيچ وخه نم 

تياض واػؽه دس عشوض ػديذي تش خؼم اػت و خؼيم سدياصا    « اتيط تالثياض

ته وصف ػديذي س صف ؿذه اػت و ػيهة وصيف ػيديذي اص تيياض سم نيو      
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اػت؛ ص شا ػهة ؿ ء اص خودؽ سحال اػت؛ ول  ػهة وصف ػديذي اص خؼم 

صحيح اػت و لزا گاه  اص سواسد، ػياه  يا ػيشا اػيت و چيوا     « تما هو خؼم»

ؿيود،   دس خاسج ػديذ نيؼت و تا وخود ػديذي ػيديذ سي   « هو خؼمتما »خؼم 

 ؿود خؼم تالعشض و المداص ته ػديذي س صف اػت. گد ه س 

تناتشا   فشق اػاػ  حيثيت تعهيه   واػيؽه دس ثثيوت( تيا حيقييت تقيييذي      

 واػؽه دس عشوض( دس ا   اػت مه دس اول ، سقييذ حقيق يا  س صيف تيه وصيف      

حقيق ا  س صف نيؼت؛ تهنيه تيالعشض س صيف تيه را      اػت، ول  دس دوس ، سقيذ

وصف اػت و لزا ػهة وصف اص سقيذ دس حيثيت تقيييذي سمني  و دس حيثييت    

. 1تعهيه  ناسمن  اػت. حيثيت تقيييذي دس حنميت س عالييه ػيه گونيه اػيت:       

 . حيثيت تقييذي حقيق .3. حيثيت تقييذي انعماس ؛ 2حيثيت تقييذي سداصي؛ 

 

 ازي. حيثيت تقييدي مج1

اي اػيت ميه تحصيه  سؼي قل داسد و حقيق يا        حيثيت تقييذي سداصي واػؽه

گيشدد و سقييذ سا ميه تحصيه  سنحياص و سؼي قل داسد،        س صف ته  ل صدت سي  

منذ. دس ا   نو  اص حيثيت تقييذي، واػؽه  تالعشض و المداص ته وصف س صف س 

هيت عشفي ،   وظع  و سنان  تا سقيذ س غا ش اػت مه تنها ته خ اص خهت وخودي،

انذ و همي  استثاغ نيض سوخة  حقوق ، قشاسدادي و  ا غيشه تا  نذ گش سشتثػ گـ ه

ؿود. ليزا را وصيف اوال  و تاليزات     اتصاو سداصي سقيذ ته وصف را واػؽه س 

تشاي س   اصه   واػؽه( و ثانيا  و تيالعشض تيشاي سي   سيشتثػ  سقييذ( حاصيل       

گو ذ: س  پنچيش ؿيذن؛    ؛ ول  ساننذه س ؿود گشدد؛ سثال  گاه  اتوسثيل پنچش س  س 
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دس حالينه اتوسثيل او پنچش ؿذه اػت و چوا ته نحيوي تيي  ساننيذه و اتوسثييل،     

تعهق و استثاغ وخود داسد، ا   گد اس اص خهيت عشفي ، پؼينذ ذه و دس اصيؽال      

دهذ حمهه منييذ   اي ته ػشتاصانؾ دػ وس س  ادت ، ماستشد سداصي اػت؛  ا فشسانذه

گو نذ: رفيش   تيش    ؿونذ؛ اسا تعذ اص پيشوصي خؽاب ته فشسانذه س  وص س و رنها پيش

انذ و پيشوص  تو مه اص ا   نثشد پيشوص و ػشتهنذ دسرسذي! دس حالينه ػشتاصاا خنگيذه

انيذ. حنييم    انذ و ا   تذاا عهت اػت مه حنم اتضاس سا ته صاحة اتيضاس داده  ؿذه

واػؽه دس عيشوض تيا پييشوي اص     ػثضواسي دس تياا ا   قؼم اص حيثيت تقييذي و

 نو ؼذ: صذسالم ألهي  س 

ٗكٖ اض الابم ٍا ـِ ذش دصٍع اض لج٘ل حصكت كشنتٖ ٍ حصكنت  صًشن٘ي    

شنَذ ٍ حصكنت    ا ت ثِ اٗي هعٌب كِ  صًش٘ي كشتٖ حم٘متبً ثِ حصكت هتظ  ًوٖ

 1/38: 1981كشتٖ ٍا ـِ ذش دنصٍع اقظنبف  صًشن٘ي ثنِ حصكنت ا نت. )      

 قعل٘لمِ(

 

 دي انضمامي. حيثيت تقيي2

خا گاه حيثيت تقييذي انعماس  دس تح  استثاغ سوظو   و عشض اػت؛ تيه  

ا   نحو مه واػؽه، عَشَض و سقيذ، سوظو  خوهش را اػت و لزا دس ا ي  نيو  اص   

، واػؽه سوخودي س حصل أسا لغيشه اػت مه حقيق ا  ته وصد  ميه  يحيثيت تقييذ

ميه داساي تحصيه  سؼي قل     گشدد و سقيذ سا اص ػنخ رات خود اوػت، س صف س 

منذ. دس ا   نو  اص حيثيت تقيييذي، واػيؽه    اػت، سداصا  ته را وصف س صف س 

ندؼيه   تنها اص خهت وخودي تا سقيذ س غا ش اػت؛ ص شا وخود عَشَض، وخودي في  
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ندؼيه لندؼيه اػيت؛ ولي  اص خهيت وظيع  و سنيان          لغيشه و وخود خوهش، ف 

نه نيؼت مه وخيود عيشض و وخيود خيوهش     گونه تغا شي نذاسنذ؛ ص شا ا نگو هيچ

هماننذ ساننذه و اتوسثيل وي ماسال  خذاي اص هيم تحصيل داؿي ه تاؿينذ و ليزا تيا       

ؿود و چنيي  اتحيادي    ان داي تغا ش وظع ، استثاغ ا   دو س   ته اتحاد سثذل س 

نيض وحذت و  گانگ  سصذاق سا ته همشاه داسد و ته ػثة هميي  اتحياد، وصيف    

منذ، ته نحوي مه اوال  و تالزات تشاي عشض و ثانييا    ا ت س عشض ته سوظو  ػش

مه وصيف  « الدؼم اتيط تالثياض»و تالعشض تشاي سوظو  خوهشي اػت؛ ساننذ 

اتيط  ػديذ( اوال  و تالزات تشاي خود تياض  ػديذي( و ثانييا  و تيالعشض تيشاي    

ػي   خؼم خواهذ تود؛ چناننه ر ل تعش ف حيثيت تقييذي، نحيوم اتصياو سا تشس  

نمود م. حنيم ػيثضواسي دس تثييي  ا ي  قؼيم اص حيثييت تقيييذي و واػيؽه دس        

ا   قؼم اص واػؽه دس عشوض اص قثييل ػيياه تيودا خؼيم و     »نو ؼذ:  عشوض س 

 «.ػياه  اػت...

 

 . حيثيت تقييدي حقيقي3

حيثيت تقييذي حقيق  سعناي تؼياس ظش ف و دقيق  داسد مه تيا تدنيش ظش يف    

فهم  سنوغ ته  افيت صيحيح سوخيود تاليزات و سوخيود      ؿود. چني   فهميذه س 

 تالعشض اػت.

دس حنمت س عاليه سوخود تالزات تنها وخود اصييل اػيت. چنيي  سوخيودي،     

سوخود حقيق ، اصل دس تحقق، سنـأ رثاس، صوست عين ، حقيقت س أصل، س حقيق  

ف  االعياا، حقيقت خاسخ ، س حصل و هو يت عيني  اػيت ميه سي   خياسخ        
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نو  اػيت: سوخيود    هؼ   سا پش مشده اػت. سوخود تالزات تش دو تل سشاتة تل

يت تعهيهي  و حيثييت تقيييذي    ثاي مه دس تحقق خود نياصي ته حي تالزات و تندؼه

اي ميه گشچيه دس    الوخود و د گشي سوخيود تاليزات و تندؼيه    نذاسد؛ ساننذ واخة

اػت، ساننيذ  تحقق خود نياصي ته حيثيت تقييذي نذاسد، ته حيثيت تعهيه  نياصسنذ 

 (1/04)همان: وخودات اسنان . 

سوخود تالعشض سوخودي اػت ميه تحقيق خياسخ  و عيني  داسد و اص سي        

ر يذ و تيشاي تقيشس و تحقيق خيود       گيشد و اص را س   تشس  وخود اصيل نـأت س 

سوخود و حيثي   اص ػينخ رات  چني  نياصي ته خاسج اص رات و س   وخود نذاسد. 

وخود ؾ غيش اص هو ت وخودي وخود اصيل اػت. ته وخود نيؼت؛  عن  هو ت 

گونه تحصل  حذ ندؼه هيچ تعثيشي، د گش وخود سوخود تالزات اػت و حيثيت ف 

 اتذ و  و تحقق  نذاسد و سعذون تالزات اػت و تنها ته تشمت س   وخود تحقق س 

ؿود. چوا دس تالعشض تا ذ تيي  سوخيود حقيقي  و     تالعشض و المداص سوخود س 

تينيم سوخود تيالعشض تيا وخيود     اي استثاؼ  تاؿذ، لزا س  سداصي ته گونهسوخود 

گشدد. الث يه الصسيه ا ي  نيو       منذ و تا را س حذ س  اصيل، استثاؼ  اتحادي پيذا س 

تحقق تثع ، افضا ؾ وخودي وخود اصيل نيؼت و ته تعثيش عشفي ، عاسيل چياق    

ؼيت و چيوا   پيشم  ني  ؿود؛ چشا ميه سوخود يت را سـيت    ؿذا س   وخود نم 

يثيت وخود اصيل اػت و خود، غيش س حصل اػيت، سيا را سا   حسوخود تالعشض 

ناسيم. تناتشا   اگش تخواهيم نؼيثت سيياا وخيود اصييل و      س « حيثيت الس حصل»

حيثيت الس حصل سا تشسػ  منيم، خواهيم  افت مه وخود اصيل ته ػه گونه، ػه 

ؿيود ميه عثاستنيذ اص:     شتثػ سي  روسد و تا رنها س نو  حيثيت الس حصل سا پذ ذ س 
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 iحيثيت تقييذي ندادي، حيثيت تقييذي انذساخ  و حيثيت تقييذي ؿأن .

تا توظيح  اد ؿذه، حيثيت و واػؽه دس ا   نو  هماا رات وخود س حصيل و  

سوخود تالزات اػت و سقيذ نيض سوخود تالعشض و حيثيت الس حصه  اػت مه اص 

ثيت الس حصل تا سوخيود تاليزات س حيذ    گيشد. ا   حي را س   س حصل نـأت س 

يثييت  حاػت و ته همي  دليل، عالوه تش ا ننه را سوخود اصيل، خياسخ  اػيت،   

تاؿذ و صشفا  اص سداهيم رهن  نيؼت.  اي خاف، خاسخ  س  الس حصل نيض ته گونه

الث ه سشاد اص گون  خاف ا   اػت مه حيثيت الس حصيل گشچيه دس خياسج تقيشس     

قق  افضوده تش س   س حصل نذاؿ ه، ته ندغ هميي  س حصيل   ه تحخو داسد، ته هيچ

گاه تاعي    ؿود و لزا تا ا ننه س   وخود اصيل س قشس اػت، هيچ داساي تحصل س 

الوخود مه  اي اػت مه دس صدات واخة ؿود. ا   نن ه مثشت و تعذد را س   نم 

تا رات وي س حذنذ، تؼياس سوؿ  اػيت؛ ص يشا دس عيي  ا ننيه صيداتؾ دس رات      

انذ و خاسخيت داسنذ، خاسج اص صقو رات او نيؼ نذ و افضودم تش تي    اخث  نهد هو

نذاسنيذ و تيه عنيواا سوخيود تيالعشض سحؼيوب         وي، تحقق سؼ قل و سنحياصي 

ؿونذ. همي  نو  اتحاد تا انذم  تداوت دس ساتؽه وخود تيا ساهييت نييض د يذه      س 

 نو ؼذ: دس ا   تاسه س  ؿود مه سا دس ر نذه ته را خواهيم پشداخت. سالصذسا س 

طفبت ٍاجت جل ا وِ ضائر ثص زات ٍاجت ً٘اتٌر؛ ثلكنِ ٍجنَذ ٍاججنٖ كنِ     

د٘ي زاق  ّات، هظْص ّوِ طفبت كوبل٘ٔ اٍ ت؛ ثنرٍى آًكنِ كثنصت، اًفعنبل،     

                                                 

i. پناه تش پا   سؽالع  دقيق رثياس صيذساي    دااا   ػه اصؽال  سا اػ اد گشانقذس، ػيذ  ذاهلل  ض

 انذ ده ؿيشاصي و حاخ  ػثضواسي خعل مش
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لجَل ٍ فعلٖ ذش زاق  الضم آٗر ٍ فصق ث٘ي زات ٍاجت ٍ طفبت ٍٕ هبًٌنر فنصق   

ؿَش كِ ٍجَذ، هي ح٘ث  پس ّوبى ث٘ي ٍجَذ ٍ هبّ٘ت ذش هَجَذات هبَّٕ ا ت.

ّٖ ٍ ثنِ خنَذٕ خنَذ     َّ ٍ ثِ خَذٕ خَذ هَجَذ ا ت ٍ هبّ٘ت هي ح٘ث ّٖ َّ

هَجَذ ً٘ات؛ ثلكِ اض ح٘ث ٍجَذ هَجَذ ا ت؛ ّوچٌ٘ي طفبت حك ٍ ا نوبٕ اٍ  

 (38: 1401ثِ خَذٕ خَذ هَجَذ ً٘اتٌر؛ ثلكِ اض ح٘ث حم٘مت احرٕ هَجَذًر. )

ر يذ،   و سقيذ دس حيثيت تقييذي حقيق  الصن س  نن ه سهم  مه اص اتحاد واػؽه

وصد  ميه اص  « حنم احذ الم حذ    ؼشي ال  اآلخش»را اػت مه تشاػاع قاعذم 

منذ؛ ته نحوي ميه اوال  و    اتذ؛ ته الس حصل ػشا ت س  را حقيقت س   تحصل س 

 تالزات تشاي س حصل و ثانيا  و تالعشض تشاي الس حصل اػت.

 

 ييثيت تقييدي اندماجح

واػؽه دس ا   قؼم اص حيثيت تقييذي حقيق  وخود اصيل اػت؛ خواه واخة 

تاؿذ و خواه سمن  و نيض سقيذ، حيثيت الس حصل انذساخ  اػيت. ا ي  حيثييات،    

حيثيات انثاؿ ه و خهات نهد ه دس س   وخودنذ و ته صوست تؼاوق وخيودي تيا   

اصييل نـيأت   انذ و گشچه دس خياسج سوخودنيذ واص سي        س   وخود گشه خوسده

 اتنيذ، تيه تشميت وخيود      حذندؼه سعذون هؼ نذ و اگش تحصه  سي   گيشنذ، ف  س 

ؿونذ. اص ا نشو وخيود   صل اػت و لزا ته عنواا سوخود تالعشض سحؼوب س حس 

حيثيت انذساخ  نيض ثانييا  و تيالعشض س صيف تيه وصيف       اصيل، اوال  و تالزات و

هؼ نذ. الث ه تحصل خاسخ  ا   سوخود تالعشض ته هييچ وخيه افيضوده تيش سي        

ؿود؛ چشاميه   س حصل نيؼت و لزا تقشس را دس س  ، سؼ هضن تعذد و تنثش س   نم 
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اي اػت مه ؿشاؿش سي   وخيود و دس حياق رات وخيود،      نحوم وخود را ته گونه

ؿيود. سيثال     سنذسح اػت و تا اؿاسه ته هش نقؽه اص س  ، اثيش را د يذه سي     نهد ه و

اي اػت مه تشوا، دسوا، سشمض و ػؽح ميشه دا يشه    وصف دا شه تشاي مشه ته گونه

اي د گيش نيه و هميي  استثياغ      دا شه تاؿذ و نقؽه اي اػت و چني  نيؼت مه نقؽه

ػيت. هميي  اتحياد، قاعيذه     تنگاتنگ دس لؼاا فهؼده تا نان استثاغ اتحادي سا ح ا

منذ؛ لزا هم س   وخيود تيه    ؼم س دسا س« حنم احذ الم حذ    ؼشي ال  اآلخش»

اوصاو حيثيات انذساخ  س صف اػت و هم حيثيات س صيف تيه احنيان وخيود     

هؼ نذ؛ الث ه نن ه قاتل توخه ا ننه هش سشتث  وخودي، تؼياسي اص حيثيات انذساخ  

 خود داسد.سا ته نحو انثاؿ ه و نهد ه دس 

تواا دو نموني  حقيقي  اسائيه داد:  ني ،      تشاي حيثيات الس حصل انذساخ  س 

الوخود مه دس صقو رات وي سوخودنذ و سوخية مثيشت رات وي    صدات واخة

ؿونذ و د گشي احنان سـ شك تمياس  وخيودات اصييل همچيوا وحيذت،       نم 

سنيذسح   فعهيت و هم  سعقوالت ثان  فهؼد  مه دس حاق وخيود اصييل، نهد يه و   

 هؼ نذ. سالصذسا ته نمون  نخؼت چني  اؿاسه داسد:

ؿنَش كنِ شا ندبى ذش دلنن      ّوبًب طفبت ٍاجت، د٘ي زات ٍٕ ّاتٌر؛ ّونبى 

ذاًٌر كِ ٍجَذ ٍاجت قعبلٖ، كِ ًفس حم٘مت اٍ ت، هظراق طفبت كونبلٖ ٍ   هٖ

گًَِ كثصقنٖ   هظْص ا وبٕ جوبلٖ ٍ جاللٖ اٍ ت. پس اٗي طفبت كث٘ص ثرٍى ّ٘چ

گًَِ كِ ٍجنَذ هوكني ًنطذ هنب هَجنَذ       ٍاحر هَجَذًر... ثٌبثصاٗي ّوبى ثِ ٍجَذ

ثبلسات ا ت ٍ هبّ٘ت ثِ د٘ي اٗي ٍجَذ، هَجَذ ثبلعصع ا ت ن چنصا كنِ ٍجنَذ     

هظراق هبّ٘ت ا ت ن حكن قحمك طفبت ٍاجت ثِ ٍجَذ ٍاجت همنر  ً٘نط اٗني     
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 (274قب:  گًَِ ا ت. )الّ٘ ٖ، ثٖ

 چني  انعناع  اف ه اػت: اسا نمون  دون مه دس ػخناا سالصذسا

الَجَذ فٖ كل هَجَذ د٘ي ٍحرقِ ٍ الَحرٓ فٖ كل شٖء د٘ي ٍجَذُ؛ ٍجَذ 

ذش ّص هَجَذٕ د٘ي ٍحرت اٍ ت ٍ ٍحرت ذش ّص شنٖء، دن٘ي ٍجنَذ اٍ نت.     

(1981 :2/157) 

ثراى كِ ٍحرت، شف٘ك ٍجَذ ا ت، ثِ اٗي هعٌب كِ ّص جب ٍجَذ ثبشر ٍحنرت  

ذش طرق ثص اشن٘ب هانبٌٍٗر؛ پنس ثنِ ّنص آًچنِ       ً٘ط ذش آً ب ّات؛ ضٗصا اٗي ذٍ 

گٌَٗر ٍ لسا ثاب گوبى شنرُ اٗني ذٍ اض جْنت     شَذ، ٍاحر ً٘ط هٖ هَجَذ گفتِ هٖ

هفَْهٖ ٍاحر ّاتٌر؛ ذش حبل٘كِ چٌ٘ي ً٘ات؛ ثلكنِ اٗني ذٍ ثنِ حانت هظنراق      

 (28)همان: ٍاحرًر، ًِ ثِ حات هفَْم. 

 نو ؼذ: تش ا   اػاع عالسه ؼثاؼثا   س 

زات  شًَر، اهَشٕ خبشج اض َالقٖ كِ حم٘متبً ثِ ٍجَذ هلحك هٖوحطفبت ٍ ه

 ٖ قنب:   ٍجَذ ً٘اتٌر؛ ضٗصا اگص خبشج اض زات آى ثبشٌر، ثبؿل )درم( خَاٌّر ثَذ. )ثن

13) 

گو نذ؛ چناننيه   نيض س « سحمول س  صميمه»گاه  ته حيثيت تقييذي انذساخ  

. حنيم ػثضواسي دس گو نذ نيض س « تالعميم سحمول »ته حيثيت تقييذي انعماس  

 نو ؼذ: تاسه س  ا  

طو٘وِ آى هحوَلٖ كِ خبشج اض حبق زات هعصٍع ثبشنر ٍ   خبشج هحوَل هي

شَذ ٍ اض آى هعٌنبٕ   ثب هحوَل ثبلؼو٘وِ هغبٗص ا ت؛ ٗعٌٖ گبّٖ دصػٖ گفتِ هٖ

 ٖ شنَذ، هبًٌنر ٍجنَذ، هَجنَذ، ٍحنرت،       خبشج اض شٖء ٍ هحوَل ثص آى اشاذُ هن

ٖ  گفتِ هٖقشدض ٍ هبًٌر اٌْٗب كِ  ّنبٕ هعنصٍع ّانتٌر؛ ضٗنصا      شَذ آًْب دصػن
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ّنبٕ   ّبٖٗ خبشج اض هعصٍع خَٗ  ّانتٌر؛ ٍلنٖ اض  نٌح هحونَل     چٌ٘ي هحوَل

شَذ ٍ اض آى هحوَل ثبلؼو٘وِ  ثبلؼو٘وِ ً٘اتٌر. ذش همبثل، گبّٖ دصػٖ گفتِ هٖ

؛ 179ٍ  1/178؛ 1412شننَذ، هبًٌننر اثنن٘غ ٍ ا ننَذ ذش اجاننبم. )    اشاذُ هننٖ

 قعل٘مِ( 33ٍ  1/32؛ 1981، طرشالرٗي ش٘صاضٕ

 

 حيثيت تقييدي نفادي

واػؽه دس ا   قؼم اص حيثيت تقييذي حقيق  وخود اصيل اػيت؛ اسيا وخيود    

اصيل، سمن  و سقيذ نيض حيثيت الس حصل ندادي اػت. ا   وخود اصيل اسنيان ،  

سشتثيه ؿيذا     وخودي س عي  و سحذود اػت مه تا ؿن ، تؽيوس، تديذد و سشتثيه   

يثيت ندادي را، هماا ساهيت خياسخ   حر ذ و  ػش ان  پذ ذ س  وخود گؼ شده و

گيشد  اػت مه اص حذ، نحوه، داسنه، پا انه و نداد هش ؿن  و تؽوس هؼ   نـأت س 

گشدد و تا را هنگان مه وخود سشتثه سشتثه نـود، سياهي   اص ساهييت    و سوخود س 

 و ؼذ:ن منذ. چناننه صذسالم ألهي  تذاا اؿاسه مشده و س  تشوص نم 

ِ واسطة گًَِ قعٌٖ٘ ًراشذ، جط اٌٗكِ هبّ٘ت ثِ  ٍجَذ اهكبًٖ ّ٘چ إ اض  هصقجن

ٖ    مرتبةة إ اض ًطٍل اض چٌن٘ي   لظَش ٍ ذشجِ : 1981گ٘نصذ. )  ٍجنَذٕ ًشن ت هن

1/178) 

 گو ذ: همچني  س 

شنَذ؛ ضٗنصا    ّص ٗك اض هصاقت ٍجَذ، هبّ٘تٖ اض هبّ٘بت آشكبش هٖ واسطةثِ 

إ اض ٍجنَذ   ر ا ت. پس قب آى ٌّ بم كنِ ًحنَُ  آى هتح ٍجَذ ثِ آى هتظ  ٍ ثب

 قحمك پ٘را ًكٌر، حكن ثص هبّ٘ت هٌاَة ثب آًكِ ثنِ ًنَدٖ ثنب ٍٕ هتحنر ثبشنر،     

 (2/288)ّوبى:  .ًبهوكي ا ت
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گشچه چني  حيثي   دس خاسج سوخود اػيت و اص سي   وخيود اصييل نـيأت      

ا سوخيود  ؿود و ليز  حذندؼه سعذون توده، ته واػؽ  وخود سوخود س  گيشد، ف  س 

تالعشض اػت؛ چوا تا س   وخود سمن  نثاؿذ، حذ س   نخواهيذ تيود. اص ا نيشو    

وخود اصيل اوال  و تالزات و نيض حيثيت ندادي ثانيا  و تالعشض س صف تيه وخيود   

هؼ نذ؛ الث ه تحقق  ا   سوخود تالعشض، تنها تحقق  حذي و ندادي اػيت و تيه   

اسد و لزا سؼ هضن تعذد س   نيؼت؛ دس ه وساي س   نثوده، افضون  تش را نذخهيچ و

عي  حال، اص اوصاو انثاؿ ه و سنذسح دس س   وخيود نيؼيت و اص ا نيشو اص ػينخ     

ؿود. تناتشا   نحوه وخود حيثيت ندادي تيه گونيه    حيثيت انذساخ  سحؼوب نم 

ؿيود   حذي و ندادي اػت. ته ا   تشتية، استثاؼ  تي  وخود و حذؽ پذ ذاس س 

اتحادي و ته سعناي تؼاوق ساهوي اػت. الث ه تا ذ توخه داؿت  مه اص نو  استثاغ

خوسده،   ل ساهييت   مه تشخالو حيثيت انذساخ ، هش وخود تحذد  اف ه و ؿن 

تيؾ نذاسد؛ ص شا فقػ  ل حذ،  ل نداد و  ل چيؼ   داسد. چناننه وق   ته  ل 

  پذ يذاس  تينيم ساهيت سثهث  تذوا رننيه افضا ـي   منيم، س  سثه  ماغزي توخه س 

 ر ذ و  ل حذ سثهث  تيؾ نذاسد. گوؽ ته دػت س  ػاصد، اص پا ان  را ماغز ػه

ييت تقيييذي نديادي سا تياص     ثصذسالم ألهي  تيا عثياسات سخ هيف، صوا ياي حي    

حذندؼه سعذون اػيت و تيه تشميت وخيود،      ساهيت ف  گـا ذ. اص د ذگاه وي، س 

 گو ذ: لزا س  ؿود و سوخود گـ ه، ته عنواا سوخود تالعشض سحؼوب س 

ً٘اتٌر؛ ضٗصا هعرٍم ّاتٌر؛ اگص چِ اقظنبف   ّوبًب اد٘بى هَجَذات هوكي، ً٘صّ

 (292آًْب ثِ ٍجَذ ثِ ًحَ ثبلعصع ا ت ًِ ثبلسات. )ّوبى: 

 نو ؼذ: همچني  س 
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ّوبًب ٍجَذ، اطل ذش قحمك ا ت ٍ هبّ٘ت ذش قحمك خَٗ  قبثع اٍ ت. پنس  

ٍجَذ، هَجَذ ثنبلعصع ا نت.    اسطةوًفاِ ثبلسات ٍ هبّ٘ت ثِ  ٍجَذ، هَجَذفٖ

(1401 :8  ٍ40) 

سالصذسا تش را اػت مه چوا ساهيت دس خاسج ته واػيؽ  وخيود و تيه نحيو     

تاؿيذ و ا ي  استثياغ     تالعشض سوخود اػت، تا وخود اصيل خاسخ  دس استثاغ س 

توانذ اص نو  استثاغ دو ؿ ء س حصل تاؿيذ؛ ص يشا استثياغ وخيود و ساهييت،       نم 

ي اػت و دو ؿ ء س حصل گشچه تنحوي تا  نذ گش سشتثػ هؼ نذ، استثاؼ  اتحاد

سو استثياغ وخيود و ساهييت، استثياغ دو ؿي ء       استثاغ رنها اتحادي نيؼت. اصا ي  

س حصل، ساننذ تياض و خؼم نيؼت؛ ته نحوي مه وخود همچوا خؼم، سوخيود  

تالزات توده، تحصيل سنداص داؿ ه تاؿيذ و ساهييت نييض هماننيذ تيياض، سوخيود       

نحو س حصل سؼ قل تش وخود عاسض هلزات توده، داساي تحقق  اظافه تاؿذ و تتا

نحو استثاغ دو ؿ ء اػت مه  ن  س حصل و د گشي هگشدد؛ تهنه اتحاد ا   دو ت

 گو ذ: الس حصل اػت. صذسا تا توخه ته همي  نن ه س 

ّوبًب ذاًاتٖ كِ ًاجت ٍجَذ ثب هبّ٘ت، ّوبًٌنر ًانجت دنصع ثنب هَػنَض      

ٗي ًحَ كِ ثصإ هبّ٘ت قحممٖ ثبشر ٍ ثصإ ٍجَذش قحممنٖ ذٗ نص ٍ   ً٘ات ثِ ا

آً بُ ثص هبّ٘ت حلَل كٌر؛ ثلكِ ٍجَذ، ًفنس قحمنك ٍ حظنَل هبّ٘نت ٍ چ٘نطٕ      

حرًفاِ ذش ًْبٗت پٌْنبًٖ ٍ   ٗبثر. پس هبّ٘ت فٖ ا ت كِ هبّ٘ت ثراى قحظل هٖ

ٖ    واسطةثـَى ٍ خفب ت ٍ فمؾ ثِ  َ   ٍجَذ، قكَّى ٍ ظْنَش پ٘نرا هن ش كٌنر ٍ هٌن

گصذذ. پس ًاجت ث٘ي ٍجَذ ٍ هبّ٘ت اقحبذٕ ا ت، ًِ قعلمٖ ٍ ً٘ط اقحبذ ثن٘ي   هٖ

شَذ؛ ثلكِ اقحبذ ذش جنبٖٗ ا نت كنِ ٗكنٖ اض آًْنب       ذٍ شٖء هتحظل قظَش ًوٖ
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هتحظل ٍ ذٗ صٕ الهتحظل ثبشر؛ چٌبًكِ اٗي ًَض اقحبذ ث٘ي جٌس ٍ فظل اض آى 

 (1/100: 1981جْت كِ جٌس ٍ فظل ّاتٌر، ثصلصاش ا ت. )

اص لواصن ا   اتحاد، عينيت خاسخ  وخود و ساهيت اػت ميه سالصيذسا را سا   

«. وخود مل سمن  عي  ساهي ه خاسخا  و   حذ تهيا نحيوا سي  االتحياد    »تا عثاست 

سعناي عينييت هيو    و   ها   عينيت ت .سنشسا  رمش مشده اػت (181تا:  )الهيجي، بي

سعنياي تؼياوق   ها دو تي همچني  اص نو  تؼاوق وخودي نيؼيت؛ تهنيه عينييت ر   

ساهوي و وسا نثودا ساهيت اص س   وخود اػت. ا   نو  اتحاد چناننه دس تعش ف 

ؿود مه ساهيت ته تشخ  اص اوصياو   حيثيت تقييذي حقيق  گد يم، سوخة را س 

وخودي س صف گشدد و وخود نيض ته تعع  اص اوصاو ساهوي س صف ؿود؛ چشا 

و لزا سالصذسا دس تيياا ا ي  تعيامغ    « شحنم احذ الم حذ    ؼشي ال  اآلخ»مه 

 گو ذ: س 

الحكن ّانتٌر ٍ   ّص ٗك اض د٘ي ثبثت )هبّ٘ت( ٍ ٍجَذ ًاجت ثِ ّن هتعبكس

 ٖ شنَذ ٍ   هصاذ اض اٗي قعبكس حكن اٗي ا ت كِ هبّ٘ت ثِ ثعؼٖ ٍجَذ هتظ  هن

 (2/297: 1981گصذذ. ) ٍجَذ ً٘ط ثِ هبّ٘ت ٍ ثِ ثعؼٖ اض طفبت آى هتظ  هٖ

ها، اتصاو وخود عين  ته خوهش ت و عشظيت اػت ميه   امغاص خمهه ا   تع

هماا خوهشي مه اص ندغ وخود سحذود قيائم تاليزات    وخود خوهش ته خوهش تِ

هماا عشظ  مه اص وخود  پذ ذاس گـ ه، خوهش اػت و وخود عشض، ته عشظيتِ

 قائم تالغيش ته وخود رسذه، عشض اػت:

ِ   هدتبش هب جَّصٗنت ّونبى جنَّص     اٗي ا ت كِ ٍجَذ جَّص، جَّص ا نت ثن

جَّصٕ ذٗ ص، هتظ  ثنِ   واسطة)پرٗر آهرُ اض حر ٍجَذ لبئن ثساقِ( ًِ اٌٗكِ ثِ 
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جَّص شَذ ٍ ّوچٌ٘ي ٍجَذ دصع، دصع ا ت ثِ دصػ٘ت ّوبى دنصع )كنِ اض   

دصع ذٗ ص، هتظ  ثنِ دنصع    بواسطةحر ٍجَذ لبئن ثغ٘ص پرٗراش شر( ًِ اٌٗكِ 

 (1/63گصذذ. )ّوبى: 

هو ت وخيودي ساهييت سا تيا عثياسات س نيوع  اص خمهيه       الث ه صذسالم ألهي  

الوخيود، فيش ، خييال و     ية  سوخود تالعشض، اع ثاسي، الس حصل، الس أصل، حنيا 

نما ذ. وي اص ا   الداؾ تيا تنيو     الوخود تياا س  الوخود، تاتو الوخود و ظل عنغ

 رنها سعناي خاص  سا اساده مشده اػت.

ل ا ي  اػيت ميه ساهييت، سعيذون      غشض وي اص اػ عمال الس حصل و الس أص

گونه تحصيل و تأصيه  نيذاسد و تيا ان خياب واطه تيالعشض        تالزات اػت و هيچ

. تي  وخيود و ساهييت دس خياسج اتحياد تشقيشاس      1خواهذ ته ػه اسش توخه هذ. س 

. الصس  ا   اتحاد، اتصاو ساهيت ته احنان وخيود و اتصياو وخيود تيه     2اػت؛ 

قق ساهيت، نقؾ واػؽه داسد و تا الداؾ ظل، . وخود دس تح3احنان ساهيت اػت؛ 

تاتو، فش ، تعي ، خيال، حنا ت و عنغ ته خنث  سوخود يت تيالعشض و عينييت    

ا يذ، ساهييت   يتالمداص ساهيت توخه داسد و تش را اػت مه وخود اصيل ته خاسج ن

توانذ سنگ واقعيت تگيشد. عالوه تش را، ساهيت هماننيذ وحيذت و فعهييت اص     نم 

نثوده، و دس ػشاػش س   وخود سوخود نيؼت و ليزا دس صيميم رات    احنان وخود

 وخود تحقق نذاسد.

 

 حيثيت تقييدي شأني

حيثيت ؿأن  اص اقؼان حيثيت تقييذي حقيق  اػيت؛ اسيا تا يذ توخيه داؿيت      
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يثي   دس نظان عه  ي سعهول  فهؼده خاي نذاسد؛ تهنه خا گاهؾ دس نظيان   حچني  

ت س عالييه، غا يت قصيواي فهؼيد      وحذت ؿخص  وخود اػت ميه اوج حنمي  

اػالس  و نقؽ  تالق  تشهاا و عشفاا اػت. چناننه سالصذسا ا ي  اوج سا اف خياس   

 گو ذ: دانذ و س  خود س 

پصٍشذگبشم ثب ثصّبى ً٘ص دصشٖ هصا ثِ طنصاؽ هانتم٘ن ّنراٗت ًونَذ؛ ٗعٌنٖ      

شدظنِ٘ ا نت ٍ ذش هَجَذٗنت ٗكتنب      ةٍجَذ، هٌحظص ذش حم٘مت ٍاحرٍ هَجَذ 

ّاتٖ  ٘ص اٍ ذٗبشٕ ً٘انت.   خاوةذش خبشج ّ٘چ ّوتبٖٗ ًراشذ. اض اٌٗصٍ ذش ثَذُ، 

 (2/292)ّوبى: 

تقييذي حقيق ، وخود اؼالق ، احاسه  و ػش اا  واػؽه دس ا   قؼم اص حيثيت

هؼ   گؼ شده اػت   دؿت تش خهاا گؼ شده په  اياي اػت مه همچوا پشده اف ه

نماها تحقق داسد و همچوا نديغ    و همچوا اقيانوع تينشاا دس دل تماس  هؼ

تل سوخيودات و ؿيؤونات    ردس  مه دس تمان تذا سن ـش اػت و دس فشاخناي تل

 حاظش اػت و سقيذ دس ا   نو  حيثيت، ؿأا و ظهوس ا   وخود احاؼ  اػت.

گونه توي وخيود   حذندؼه هيچ چني  حيثي  . چناننه تضسگاا عشفاا تشرننذ، ف 

ؿيود و ليزا    و ته واػؽ  وخود احياؼ  سوخيود سي    نذاسد و سعذون تالزات اػت 

اص ا نشو وخود اصييل سحييػ    (141ة   144: 1121، ه)ابه تركسوخود تالعشض اػت. 

اوال  و تالزات و حيثيت ؿأن  ثانيا  سثهم اػت و تالعشض ته وخود س صف اػيت.  

گونه افضا ـ  تش س   وخود نذاسد و ليزا سؼي هضن    الث ه چني  سوخود تالعشظ  هيچ

ؿود و چيوا ا ي  نيو  حيثييت تيه عنيواا        عذد و مثشت س   وخود احاؼ  نم ت

گون  انثاؿ ه و سنذسح تقيشس نيذاسد، ليزا اص نيو      هحيثيت دس ػشاػش س   هؼ  ، ت
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پا ياا اػيت،    حيثيت انيذساخ  نيؼيت و چيوا وخيود احياؼ ، ناس نياه  و تي        

ندادي دس داسنه توانذ ته نحو حذي و  پز ش نيؼت. اص ا نشو حيثيت ؿأن  نم  تحذد

و پا ان  س   اصيل سوخود تاؿذ؛ لزا اص ػنخ حيثيت نديادي نيؼيت. سالصيذسا تيا     

چني  نگشؽ طسف  ته وحيذت ؿخصي  وخيود و مثيشت ؿيؤا اؿياسه ميشده و        

 نو ؼذ: س 

ّوبًب ٍجنَذات، اگصچنِ هتكثنص ٍ هتوبٗطًنر، اض هصاقنت قعٌ٘نبت حنك اٍل ٍ        

ٌٗكِ آًْب اهَشٕ هاتمل ٍ زٍاقٖ ظَْشات ًَش اٍ ٍ شؤًٍبت زات اٍ ّاتٌر، ًِ ا

 (1/71: 1981هٌفظل ثبشٌر. )

 گو ذ: و همچني  س 

لكنِ  ثٗ بًِ، ًِ ٍجَذ ا تماللٖ ا نت ٍ ًنِ ٍجنَذ قعلمنٖ؛      ثصإ هب َإ حك

ٍجَذاقشبى جط قـَشات آى ٍجَذ ٗ بًِ ٍ قشؤًبت آى ٍجَذ ٗكتب ً٘ات. )ّوبى: 

2/305) 

س حذ اػت و ا   اتحاد نييض   حيثيت ؿأن  اص ظهوسات س   سحيػ توده، تا وي

: 1132 اي، )قمشةه سعناي نثود دوگانگ  اػيت.  هته سعناي سعيت اػت و سعيت هم ت

ؼشفه اػت و تنها وخود سؽهق تذوا سقييذ تحقيق داسد؛   الث ه ا   سعيت  ل (121

 .)همان(ول  سقيذ تذوا سؽهق تحقق  نذاسد. 

وي، عينييت اص   تا ذ توخه داؿت مه سشاد اص عينييت وخيود احياؼ  و ؿي وا    

 الحكم صفصوحي  تحقق و تقشس ؿأا اػت، نه اص حي  تعي  و تقيذ ؿأا. ؿاس  

 نو ؼذ: تاسه س  دس ا  

شًَر كِ اض ح٘ث ٍجَذ ٍ  اَة هٖحٌّ بهٖ اهَش هتكثص، د٘ي ٍجَذ هـلك ه
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شًَر كِ اض ح٘ث قعن٘ي   حم٘مت ادتجبش گصذًر ٍ ٌّ بهٖ  ٘ص ٍجَذ هـلك قلمٖ هٖ

 (1/78: 1382. )ل٘ظصٕ، ٍقم٘ر ادتجبش گصذًر

تشاػاع نن ه  ادؿذه س   اصيل احاؼ  دس سشتثه ظهوس عي  ؿأا و دس ػشاػش 

ؿأا حاظش اػت، تذوا ا ننه سوخة تنثش س   واحذ سحيػ گشدد و ؿأا نييض دس  

سشتثه ظهوس خو ؾ عي  س   سحيػ اػت، تذوا ا ننه سوخة تنثيش سي   وخيود    

 گو ذ: س   ي دس تياا ا   نن ها گشدد. عاسو فشصانه رقا سحمذسظا قمـه

ٍ ثبل ولٔ الوـلك د٘ي الوم٘ر فٖ همبم التم٘٘ر ٍ الوم٘ر دن٘ي الوـلنك فنٖ ّنسا     

الومبم؛ ثِ ؿَش خالطِ، هـلك ذش همبم قم٘٘ر، دن٘ي هم٘نر ا نت ٍ هم٘نر ذش ّون٘ي      

 (181: 1378همبم، د٘ي هـلك. )
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