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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، چهارمسال 

 

 اتصّاف هاّّ٘ت بِ ٍجَد در پرتَ لاعذٓ فرعّ٘ت 

 در اًذٗشٔ صذرالوتألْ٘ي
 
 
 
 

 52/71/17تاريخ تأييد:    71/8/17تاريخ دريافت: 

 عسکری سلیمانی امیری

 محمدعلی اسماعیلی

جطبي چيع زيگط فطٔ جرط ححروت مخحرت  ر       مُةجك لةٖسة فطٖيّت، ححوت چيعي
بؾت )جنحة بححةتي( و فطٔ جط ححوت حةجت نيؿرت )جنحرة ؾر(حي(س مؿرا(ة بت هرة       

تطين وةضجطزهةي جنحة بيجةجي لةٖسة فطٖيّرت بؾرتس بيرن     مةهيت ج  وجوز بظ مهم

هرةي متٗرسزّي بظ ؾروي     مؿا(ة بظ گصقت  زوض زض جين فالؾف  مُطح جوزه و پةؾد
ن بضبئر  قرسه بؾررتس نرسضب يت، هين، پرؽ بظ نمرس و جطضؾرري      فالؾرف  زض لرآ    

س ححروت وجروز   1نيةيرس:   هةي بضبئ  قسه، چهةض پةؾد ج  مؿا(ة فوق بضبئ  مي پةؾد
س 2بظ لحيآ ححوت ب كيء بؾتس  جطبي مةهيت بظ لحيآ ححوت قيء  كيء نيؿت ج(ى 

لةٖسة فطٖيّرت مررتم جر  ٖروبضو وجروز بؾرت و قرةمآ ٖروبضو مةهيّرت          
س مُةجك بنة ت وجوز، مةهيّت ححوت لميمي نسبضز تة ٖطوو وجروز  3 گطززس نيي

س ٖمرآ مةهيّرت ضب جيرة    4جط  ن مهسبق لةٖسة فطٖيّت )ححوت قيء  كيء( گرطززس  
نيةيس و لتي بظ بينى  مةهيّت جية هي هري نيرع زبضبي    هي )الجكطٌ( بٖتحةض مي هي

گون  ححروتي   يچنيةيسس جنةجطبين، مةهيّت مفطوو ه نٓط مي وجوز شهني بؾت نط 
 نسبضز تة مكيول لةٖسة فطٖيّت گطززس

                                           

 سبؾتةزيةض مؤؾؿ   موظقي و پػوهكي بمةم ذييني 

 ب يهُفي ب ٗة يي سجامعة  فم  و بنول بضقس وةضقنةؼ  
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 لةٖسة فطٖيّت، ه(يّة جؿيُ ، وجوز، مةهيّت، نسضب يت، هينس های كليدی:واژه
 

 همذهِ 

قنةؾري جروزه، بضتحرةٌ     مؿا(  بت هة  مةهيّت ج  وجوز بظ مؿرةئآ مهرم هؿرتي   

جرطبي   تنگةتنگي جة مؿا(ة بنة ت وجوز زبضزس مُةجك لةٖسة فطٖيّت، ححروت چيرعي  

چيع زيگط فطٔ جط ححوت مخحت    بؾتس جنةجطبين، ححوت وجوز جطبي مةهيّت نيع فطٔ 

جط ححوت پيكين مةهيّت بؾت؛ ححوت پيكين مةهيّرت نيرع مؿرت(عم تمرسم قريء جرط       

ذوزـ ية تؿ(ؿآ بؾتس مكىآ فوق بظ ظمةني زوض زض جين فالؾرف  مُرطح جروزه،    

 بنسس ههةيي بضبئ  نيوز لآ فالؾف  زض پةؾد ج   ن ضبه

نوقتةض لةيط جة ضوـ تح(يآ ٖم(ي ج  جطضؾي بين مؿا(  پطزبذت ، زضنسز نمس 

ب يتر، هين   هةي نرسض  هةي مؿا(  فوق جة تىي  جط بنسيك  لآ تطين ضبه و جطضؾي مهم

 بؾتس
 

 لاعذُ فرع٘ت

، و  ج  نرةم لةٖرسة   «ححوت قيء  كيء فطٔ  خحوت ب يخحت    زون ب خةجت»لةٖسة 

طچ  ج  ٖنوبن يه لةٖسه جة محتوبي ونوني  ن زض و(يةت فطٖيّت مٗطو  بؾت، گ

قرروز، محترروب و وةضجطزهررةي  ن بظ تةضيریررة وهنرري  گصقررتگةن ويتررط يةفررت مرري

هرةي قرهري     جطذوضزبض بؾتس بضؾُو جة نطبلت وجروز مويرؤ ضب زض موجحر    

فةضبجي لةٖسة فروق ضب جرة بؾرتفةزه بظ     (2/147: 1408)ر.ک. فارابي، نيةيسس  قطٌ مي

مُطح نيوزه، مٗتمس بؾت چيعي و  وجوز نسبضز محرةل بؾرت ور     « تحٗيّت»وبغة 

گيطز و  محةل بؾت مةهيّرت   چيع زيگطي تةجٕ بو زض وجوز جةقس و چنين نتيج  مي
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زاده آمنني،   )ر. ک. حسن   iچيعي ضب الظم زبقت  جةقس مگط جٗرس بظ لهرول مةهيرتس   

ين لًية موجح  و ؾة ح ، ؾينة نيع، جة تفىيه ج ( بجن1/75، 1408؛ فارابي، 22: 1375

: 1375)ر.ک. طوسني،  مٗتمس بؾت وجوز مويؤ زض لًية موجح  يطوضي بؾرتس  

 (80-79: 1404سينا،  ؛اب 1/129

ؾةظي لةٖسة فطٖيّت و وةضجطزهةي  منس و(يةت فوق زؾتيةية مت،ذطين جطبي نٓةم

ن تطين موبضز ورةضجطز     ن گطزيسه بؾتس مؿا(ة بت هة  مةهيّت ج  وجوز جعء مهم

بنسس زض بيرن   هةيي جطبي بين مؿا(  پطزبذت  لآ و بضبئة ضبه بؾت و فالؾف  ج  جطضؾي

ب يت، هين ج  وةضجطزهةي جسيسي جطبي بين لةٖسه زؾت يةفت و مؿرا(ة   ميةن، نسض

بت هة  مةهيّت ج  وجوز ضب نيع لآ نيروزس پريف بظ پرطزبذتن جر  مؿرا(ة بت هرة        

 نيةييمس طٖيّت شوط ميمةهيّت ج  وجوز، نىةتي پيطبمون لةٖسة ف
 

 . تعب٘رات لاعذٓ فرعّ٘ت1

نيرةييم:   وةض ضفت  بؾتس جطذي بظ  نهة ضب شوط مري  بين لةٖسه جة تٗةجيط مرت(في ج 

ر. ک. صنررامتألميي ،  « )ححوت قيء  كيء فطٔ ٖ(ي ححوت ش ه ب كيئ فري نفؿر   »

، «بت هرة  »، «لهرول »، «وجروز »هرةي   جرةي ححروت بظ وبغه   گةهي ج  (138: 1368

گرطزز؛ چنةنیر     و مةننس بينهرة بؾرتفةزه مري   « بنتعبٔ»، «بٖتحةض»، «بنًيةم»، «ٖطوو»

نويؿس: ححوت چيعي جطبي چيع زيگط جة بتهة   نسضب جة بقةضه ج  تٗةجيط مرت(ف مي

ة ٖطوو چيعي جط چيع زيگط متفطٔ جرط وجروز مخحرت  ر  و     يچيعي ج  چيع زيگط 

                                           
iمحرةل نن يىرون ب رصي ال وجروز  ر  ي(عمر  قريء يتحٗر          »فةضبجي چنين بؾت:  نم والم س

ظبزه  )ضس نس لؿرن «س ية ي(عمهة قيء لةنرآ بال جٗرس لهرو هة   ب وجوز، فيحةل نن تىون ب يةه في

 (1/75: 1448؛ فةضبجي، 22: 1375 م(ي، 
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، (1/41؛ 1411؛ رازي، 110: 1302)ر. ک. هتنو،   iجةقرسس  مونو  و مٗرطوو مري  

و  وي زض جةيي زيگط تٗحيطبت ححوت بنًيةم، بٖتحةض و بنتعبٔ ضب نيرع جر  ورةض     چنةن

 (188: 1375)ر. ک. صررامتألميي ،  iiجطزس مي

فري  »ور  گرةهي ليرس     بفعبيس، چنرةن نيع جسبن مي« زون ب خةجت»بيكةن گةهي ليس 

گةهي ليس  (1/370: 1981هتو،)ر.ک. قوزس   وضزه مي« ب يخحت   »نيع پؽ بظ « نفؿ 

إن ذةضجرة   »قوز، يٗني ليس  زيگطي نيع و  محيّن ْط  ححوت بؾت جسبن بفعوزه مي

ر. ک. هتنو،  ) iii«سفرةضجة  و إن لؿية  فحؿية  و إن ذية ية  فرية ية  و إن ٖمرال فٗمرال  

)ر. ک. قرروزس  بظ بيررن لةٖررسه جررة تٗحيررطبت زيگررطي نيررع يررةز مرري  (8/330: 1981

 (1/248: 1384؛ سبسواري، 1/270و  ؛1/246: 1981 صررامتألميي ،
 

 . هفاد لاعذٓ فرعّ٘ت )جٌبٔ اٗجابٖ ٍ سلبٖ(2

و  بقةضه قس، زبضبي زو جنحة بيجرةجي و ؾر(حي بؾرت ور       لةٖسة فطٖيّت، چنةن

 توييح  نهة جسين لطبض بؾت:

ححوت قيء  كريء  »جنحة بيجةجي لةٖسة فطٖيّت ر و  جة تٗحيط   . جنبة ايجابي:2ـ 1

قوز ر مفةزـ بين بؾرت ور  محيرول تنهرة       جسبن بقةضه مي« ٘  خحوت ب يخحت   فط

                                           
iكيء بو بت هرةف  جر  بو ٖطوير   ر       بن ححوت قيء»نسضب يت، هين چنين بؾت:  س نم والم 

 (114: 1342)نسضب يت، هين،  س«متفطٔ ٖ(ي وجوز ب يخحت    و ب يونو  و ب يٗطوو

ii« س «بو بنًيةم  ب ي  و بٖتحةضه مٗ  بو بنتعبٖ  من  فطٔ  وجروز ب يخحرت  ر     ححوت قيء  كيءس

 (س188: 1375)نسضب يت، هين، 

iii« ء فري نفؿر  جنحرو ش ره ب وجروز إن       ء فطٔ ٖ(ى وجوز ش ه ب كي ء  (كي وجوز ب كيس

ت، هين، )ضس نس نرسضب ي  س«لؿية  فحؿية  و إن ذية ية  فرية ية  و إن ٖمال فٗمال  ذةضجة  فرةضجة  و إن

1981 :8/334  ) 
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 ر ( لرحال  ححروت زبقرت       گطزز و  مويؤ )مخحرت  ظمةني جطبي مويوٖف حةجت مي

جةقسس جنةجطبين، لًيّ  موجح  مؿت(عم وجوز مويؤ لحآ بظ ححروت محيرول جرطبي    

جطبين، جين لًرةيةي  جةقس، زض لة ي و  لًيّة ؾة ح  چنين نيؿتس جنة مويوٖف مي

موجح  و ؾة ح  بظ بين نگةه تفةوت بؾتس بين نىتر  ضب مالنرسضب نيرع شورط نيروزه      

: 1375؛ طوسنني، 7/214: 1981؛ هتننو، 412: 1422)ر. ک. صننررامتألميي ، بؾررتس 

1/129) 

نىت  زيگط بينى  ْط  وجوز مويؤ )مخحت   ( ترةجٕ ْرط  ححروت محيرول     

ي جةقس، ْط  وجوز مويؤ نيع شهنري  جطبي مويؤ بؾت، بگط ْط  ححوت شهن

بؾت و بگط ذةضجي جةقس، ذرةضجي بؾرت و بگرط ممرسّض جةقرس، تمرسيطي بؾرت،        

و  مالنسضب بيجةت لًيّ  ضب ممتًي مويؤ زبنؿت ، وجوز مويرؤ ضب بٖرم    چنةن

بظ وجوز ذةضجي زض لًةيةي ذرةضجي، شهنري زض لًرةيةي شهنري و تمرسيطي زض      

؛ 8/330: 1981؛ هتنو،  208: 1375ررامتألميي ، )ر. ک. صن زبنرسس   لًةيةي لميمي مي

هيینررين، محمررك َوؾرري جررة بقررةضه جرر  هيررين نىترر   (1/248: 1384سننبسواري، 

نويؿس: الظم نيؿت و   ن ححوت، فمٍ ححوت ذةضجي ية فمٍ ححوت شهني جةقرس   مي

: 1375)ر. ک. طوسني،  گرطززس   ج(ى  ححوتي ٖةم بؾت و  قةمآ تيةم بلؿةم ححوت مي

1/129) 

جسبن « زون ب خةجت»جنحة ؾ(حي لةٖسة فطٖيّت و  جة بفعوزن ليس  جنبة سلبي: .2ـ 2

قوز مفةزـ بين بؾت و  ححوت حةجت جطبي مخحت    فطٔ جط ححوت حةجرت   بقةضه مي

نيؿتس جنةجطبين، ححوت محيول جرطبي مويرؤ فرطٔ جرط ححروت محيرول نيؿرتس        

نفؿ  نيع زبقت  جةقس،  جنةجطبين، الظم نيؿت محيول ٖالوه جط وجوز  غيطه وجوز في

و هيين و  محيول وجوز ضبجٍ زبقت  جةقرس ورةفي بؾرت و الظم نيؿرت وجروز      
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توييح جيكتط بينى  بغ(ث  (1/138: 1981)ر. ک. صررامتألميي ، ضبجُي زبقت  جةقسس 

بنرسس   في(ؿوفةن جنحة ؾ(حي لةٖسة فطٖيّت ضب نيع هيیون جنح  بيجرةجي  ن پصيطفتر   

بنس و  زض  نهة بموض ٖسمي محيرول   ةيةي موجح  مٗسو  ز يآ  نةن جط بين مُ(ث لً

زبضز و  ححوت چيعي جرطبي چيرع    بنسس نسضب يت، هين جة نطبلت جيةن مي لطبض گطفت 

 ر    زيگط مؿت(عم ححوت حةجت زض ْط  بت هة  نيؿت ج(ى  تنهة مؿت(عم ححوت مخحت

ٖسه جة لةٖسة بيكةن زض بزبم  ج  لآ تٗةضو بين لة (1/138)ر. ک. هتنا::   iجةقسس مي

زض بمروض  « ححوت في نفؿ  نفت هيةن ححوت  غيطه  ن بؾت»گويس:   زيگطي و  مي

ونرس   ضب چنين لآ مي ٖسمي و بنتعبٖي پطزبذت ، جة تفىيه وجوز ضبجٍ و وجوز  ن

و  بٖسبم و بموض بنتعبٖي تنهة وجوز ضبجٍ زبضنرس نر  وجروز ضبجُريس پرؽ، وجروز       

قونس و تنهرة مكريول جنحرة ؾر(حي لةٖرسة       نفؿ  نسبضنس تة مكيول لةٖسة زوّم في

 (1/139)ر. ک. هتا:: قونسس  فطٖيّت مي

زض ممةجآ بين زيسگةه، جطذي جنحة ؾ(حي لةٖرسة فطٖيّرت ضب مروضز بنىرةض لرطبض      

ؾينة زض ب هيّةت قفة ج  ححوت حةجت لىم نيروزه بؾرت، ظيرطب     بنس، بظ جي(  بجن زبزه

: 1388)ر. ک. سننيتايي،   محةل بؾت و  نفت مٗسوم چيرعي ضب تونريف نيةيرسس   

فرطضبظي و محم ك َوؾي نيع بظ َطفرسبضبن   (32: 1404سينا،  ، به يقل از: اب 1/410

هةي زيگطي نيع پيطبمون  جحج (1/410: 1388)ر. ک. سنيتايي، جةقنسس  بين لةٖسه مي

جنحة ؾ(حي بين لةٖسه وجوز زبضز  ىن چون تنهة جنحة بيجةجي بين لةٖسه جة جحرج  

 ونيمس ت بظ جيةن  نهة ذوززبضي ميمة مطتحٍ بؾ
 

                                           
iوية هو ب يمطض ٖنرسهم جرآ     ء اليؿت(عم ححوت ب خةجت في ْط  بالتهة   كي ء ححوت قي» س

 ( 1/138: 1981)نسضب يت، هين،  س«إنية يؿت(عم ححوت ب يخحت   
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 . اثبات لاعذٓ فرعّ٘ت3

زبننرسس   ضب جرسيهي بالؾرتحة   مري    جطذي لةٖسه فطٖيّت ضب جسيهي زبنؿت ، نفي  ن

هررةي  لررآ جررة زل ررت زض ضبه (283: 1427؛ مالعبننرا ، 1/346: 1409)ر.ک. تفأننازايي،

لةٖرسة فطٖيّرت    گرطزز ور    قسه زض مؿا(  بت هة  مةهيّت ج  وجوز ضوقن مي بضبئ 

موضز پصيطـ تيةم پػوهكگطبن بؾت و تنهة زض زبئطة قيول  ن بذتالفرةتي وجروز   

توبن يةفت و  جطذي بظ  زبضزس جة بين وجوز، زض الجالي وتث زالي(ي جط بححةت  ن مي

  نهة بظ بين لطبض بؾت:

نويؿس جطهةن لةئم قسه جط بينى   نسضب يت، هين زض ممةم بححةت لةٖسة فطٖيّت مي

ی  زض ْطفي بظ ْطو  مٗسوم جةقس ححوت چيع زيگطي زض هيةن ْط  ية زض  ن  ن

ٖة م جطبيف ميىن نيؿت، ظيطب جسيهي بؾت و  نفت موجوز جطبي مفمروز حةجرت   

)ر.ک: صررامتألميي ، قوزس  گطزز ج(ى  جطبي مونوفي و  موجوز جةقس حةجت مي نيي

لةٖسة فطٖيّت بؾت، ظيطب ضؾس بين بؾتسالل بٖم بظ مفةز  ج  نٓط مي (3/334: 1981

ححوتي و  زض لةٖسة فطٖيّت مُطح بؾت ححوتي متمسّم جط ححوت حةجت جطبي مخحت  ر   

پطزبظزس ب حت ،  جةقس، زض لة ي و  بؾتسالل فوق ج  بححةت مُ(ك ححوت مخحت    مي مي

نيةيرس ج(ىر  فمرٍ     ضوقن بؾت و  بيكةن ذوز زض بين تٗحيط بؾتسالل ضب نمآ نيري 

 ونسس ط ميمس ول  ن ضب شو

بنس محني  جطذي بظ محممةن مٗةنط ز يآ زيگطي جط بححةت بين لةٖسه مُطح نيوزه

جط بينى  لةٖسة فطٖيّ  تةجٕ جطهةن بؾت و جطهةن لةئم جط بين بؾت و  زض هط لًريّة  

مطو ح  ٖطو تةجٕ مويؤ و ونف تةجٕ مونو  بؾت، ظيطب مٗطوو و مونو  

 -جوزه و، زضنتيج ، بظ نوٖي ٖ( يّت لحآ بظ لحول ونف و ٖطوو ٖةضو لةجآ  ن 

ٖ(يّت فةٖ(ي، زض نوضتي و  ونفْ ٖطو شبتي و محهرول مونرو  جةقرس يرة     

نؿرحت جر   ن    -ٖ(يّت لةج(ي، زض نوضتي و  ونف معجوض ٖرطو مفرةضق جةقرس،   
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بيررن بؾررتسالل بذررم بظ  (1/315: 1386)ر.ک.جننوادي آمننني،  جطذرروضزبض بؾررتس

نيةيسس ب حت ،  ل لًةيةي مطو ح  بححةت ميمسٖةؾت، ظيطب لةٖسة فطٖيّت ضب زض ذهو

قيول لةٖسة فطٖيّت نؿحت ج  ه(يّةت جؿيُ  موضز بذتال  بؾرت و زض بزبمر  جر     

 قوزس جطضؾي  ن پطزبذت  مي
 

 . کاربرد لاعذٓ فرعّ٘ت4

ترطين  نهرة بظ بيرن     گرطزز ور  مهرم    بظ بين لةٖسه زض موبضز متٗسزي بؾتفةزه مي

 لطبضنس:

و  گصقرت، لًريّة    مُةجك بين لةٖسه، چنةن به از سالبه؛. تفکیک قضايای هوج4ـ 1

جةقرس، زض   موجح  مؿت(عم وجوز مويؤ لحآ بظ ححوت محيول جطبي مويوٖف مي

قروز ور  ؾر(ث     مترص وط مري   و  مالنسضب لة ي و  لًيّة ؾة ح  چنين نيؿت، چنةن

)ر. ک. چيعي بظ چيع زيگطي متول ف جط ححوت مؿ(وت )مويرؤ ؾر(ث( نيؿرتس    

 (1/129: 1375؛ طوسي، 1422؛ هتو، 7/214: 1981ميي ، صررامتأل

مُةجك بين لةٖسه، مويؤ جةيس پيف بظ ححروت محيرول    . اثبات وجود ذهني؛4ـ 2

جطبي مويؤ موجوز جةقس، زض لة ي ور  جطذري بلىرةم بيجرةجي جرط مويروٖةت       

قونسس جنةجطبين، الظم بؾت  ن مويوٖةتِ مٗرسوم ذرةضجي    مٗسوم ذةضجي جةض مي

جوز شهني جةقنس تة لةٖسة فوق نمى نكوزس جنرةجطبين، ٖرالوه جرط وجروز     زبضبي و

؛ صنررامتألميي ،  1/42: 1411)ر.ک. رازي،ذةضجي، وجوز شهني نيرع حةجرت بؾرتس    

: 1385؛ طباطبنننا ي، 2/124: 1384؛ سنننبسواري، 150: 1368؛ هتنننو، 6/149: 1981

1/148) 

ت ج  وجروز محتنري جرط    مكىآ مؿا(ة بت هة  مةهيّ . اتّصاف هاهیّت به وجود؛4ـ 3

 لةٖسة فطٖيّت بؾتس تفهيآ بين مُ(ث زض بزبم  ذوبهس  مسس
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وةضجطزهةي فوق بظ زيطجةظ زض جين فالؾف  مُطح جوزه بؾت بمرة نرسضب يت، هين   

 نيةييمس لةٖسة فوق ضب زض موبضز زيگطي نيع ج  وةض جطزه بؾت و  ج   نهة بقةضه مي

چهةضم بظ مكٗط ؾوّم وتةت مكةٖط  زض قةهس مالنسضب . اثبات اصالت وجـود؛ 4ـ 4

نيةيس: بگط وجوز موجوز نحةقس، هريچ   جطبي بححةت بنة ت وجوز چنين بؾتسالل مي

چيعي بظ بقية موجوز نروبهس قس،  ىن تة ي جةَآ بؾت، پرؽ، ممرسم نيرع جةَرآ     

بؾتس وج  مالظم  بين بؾت و  مةهيّرت ولتري مجرطز بظ وجروز ماللٓر  قروز،       

ظ وجوز و ٖسم ماللٓ  گطزز، ن  موجوز بؾرت و نر    مٗسوم بؾت و ولتي مجطز ب

مٗسومس لةل، بگط وجوز موجوز نحةقس، ححوت يىي بظ بينهة جطبي زيگطي نيع ميىن 

نيؿت، ظيطب ححوت چيعي جطبي چيعي زيگط فطٔ جط ححوت مخحت    بؾتس پؽ، بگط 

: 1363)ر.ک. صررامتألميي ، وجوز موجوز نحةقس، هيچ چيعي موجوز نروبهس قسس 

پيطبمون بين بؾتسالل زض ضبه لآ هكتم مُة حي بضبئ  ذوبهس  (195: 1378؛ هتو، 13

 قسس 

نرسضب يت، هين زض ؾ(ؿر(  محةلرج     الحـوو  بـودى سفـ ؛    وية  . اثبات جسـوا 4ـ 5

پطزبظز و  نفؽ ويةل بول جطبي جؿم َحيٗري   قنةؾي ج  َطح بين بقىةل مي نفؽ

توبن نفرؽ   ؽ، چگون  ميبؾتس بظ َط  زيگط، ويةل و نوضت نيع يه چيعنسس پ

ضب زض بجتسبي پيسبيف ٖةضي بظ هط نوضتي جسبنيم؟ بيكةن پؽ بظ َطح بين بقرىةل  

فطمةيرس: نروضت جرط زو نرؤ بؾرت: نس نروضت مرةزي         ج  پةؾرف پطزبذت ، مري 

پصيط و مىةنينس تس نوضت غيطمر(وٌ ج  مةزهس ؾپؽ، نوضت جر  مٗنرةي    بنمؿةم

، مٗتمس بؾت نفرؽ زض بجترسبي پيرسبيف    زوم ضب ؾعبوبض بَالق  فّ نوضت زبنؿت 

نوضت ج  مٗنةي زوم نيؿت و چيعي بظ نوض لؿي، ذية ي و ية ٖم(ي نيع جطبيف 

نويؿس: مُةجك لةٖسة فطٖيّت نفؽ  حةجت نيؿتس بيكةن جة تىي  جط لةٖسة فطٖيّت مي
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هرةي مرةزي و زض بجترسبي     زض هنگةم لسوث و پيسبيف زض مطل(ة بنتهرةي نروضت  

لرطبض زبضز و وجروز نفرؽ زض بيرن هنگرةم زض مطل(ر   ذرط        هةي بزضبوري   نوضت

)ر. ک. صنررامتألميي ،  هةي ضولةني بؾتس  هةي مةزي و زض مطل(  بول هؿت  پوؾت 

1981 :8/330) 

مالنسضب زض بزبمة محةلج بت حرةز ٖرة م و مٗ(روم     . اثبات اتّحاد عالن و هعلوم؛4ـ 6

گطزز مگط  جطبيف حةجت نيي فطمةيس: لحآ بظ بينى  نفؽ مٗمول گطزز، نوض ٖم(ي مي

)ر.ک. نيةيررسس  جررة موهس بيكررةن زض ممررةم تٗ(يررآ جرر  لةٖررسة فطٖيّررت تيؿّرره مرري  

 (91: 1375؛ هتو، 3/334: 1981صررامتألميي ، 

 
 اتّصاف هاّّ٘ت بِ ٍجَد در پرتَ لاعذٓ فرعّ٘ت

ويفيّت بت هة  مةهيّت ج  وجوز جعء مؿةئآ مهم زض محةلج وجوز بؾتس تحيين 

ن لطبض بؾت: ج  ممتًةي لةٖسة فطٖيت زض بت هة  مةهيّت ج  وجوز و  مؿا(  بظ بي

قروز )ب يةهيرة موجروزة( الظم بؾرت لحرآ بظ       زض لة ث ه(يّة جؿيُة موجح  جيةن مي

ححوت وجوز جطبي مةهيّتْ مةهيّت مصووض موجوز جةقس، ج  بيرن مٗنرة ور  پريف بظ     

وز گطززس و بين تة ي بت هة  مةهيّت ج  وجوز ]محيول[ جةيس مةهيّت مت هف ج  وج

محةل بؾت، ظيطب وجوزي و  جطبي مةهيّت )مخحت   ( حةجرت بؾرت بظ چنرس لرةل     

ذةضد نيؿت: ية جطبي مةهيّت مٗسوم حةجرت بؾرت يرة جرطبي مةهيّرت موجروزس زض       

ونيم جر    زهس و زض نوضت زوّم، نمآ والم مي نوضت بوّل، بجتيةٔ نميًين ضخ مي

ت و  ية ٖين وجروز محيرو ي بؾرت يرة     هيةن وجوزي و  جطبي مةهيّت حةجت بؾ

قوز ج  هيةن وجوزي و  جطبي مةهيّت حةجرت   غيط نس زض نوضت زوّم نمآ والم مي

بؾت، ظيطب ححوت  ن وجوز نيع فطٔ جط وجوز لح(ي مةهيّت بؾت، و هيين َوض نمآ 

 يس ور  زو وجروز جرطبي يره      زهسس و نيع الظم مي قوز و تؿ(ؿآ ضخ مي والم مي
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تمسم ب كريئ ٖ(ري   »بنسس و زض نوضت بوّل  و  هط زو تة ي محةل مةهيّت حةجت جةقس

ضخ مي زهس، ظيطب بظ يه َط  وجوز مصووض هيةن وجوز محيو ي بؾت و « نفؿ 

بظ َط  زيگط ج  ممتًةي لةٖسه فطٖيّت ممسّم جرط وجروز محيرو ي بؾرتس پرؽ،      

وجوز محيو ي هم ممسم بؾت و هم مؤذط، و بين هيةن تمسّم ب كيئ ٖ(ري نفؿر    

ت و  محصوض زوض بؾت و محةل بؾتس نتيج  بينى  بت هة  مةهيّت ج  وجوز ج  بؾ

ممتًةي لةٖسة فطٖيّت مؿت(عم يىي بظ محةالت )تنةلى، تؿ(ؿآ و ية تمسّم ب كيئ 

؛ تفأنازايي،  137: 1368؛ هتو، 110: 1302)ر.ک. صررامتألميي ، جةقسس  ٖ(ي نفؿ ( مي

1409 :1/324) 

بنرس،   ة ت زبضنس و هط وسبم بظ فالؾف  ووقيسهزض َطح مؿا(  فوق ممسمةتي زذ

جة بنىةض يىي بظ ممسمةت  ن، ضبه ل( ي جطبيف بضبئ  نيةينسس ب حتر ، زض يرين نمرس و    

گطزز و  جطذي بظ ممسمةت ظيط زض َطح مؿا(  زذة ت  هة ضوقن مي لآ جطضؾي ضبه

ؾرتس  زبنؿرت  ب  ضب ج  بقتحةه زذيرآ مري   نسبضنس جع بينى  َطفسبض ضبه لآ مصووض  ن

 ممسمةت مصووض جسين لطبضنس:

ممسمة بوّل: بت هة  مةهيّت ج  وجوز مهسبق لةٖسة فطٖيّت جوزه، بين لةٖسه زض 

 گطزز؛  ن موضز نيع جةضي مي

 ممسمة زوّم: ْط  ححوت وجوز جطبي مةهيّت ذةضد بؾت ن  شهن؛

 ممسّمة ؾوّم: ْط  ححوت مخحت    جة ْط  ححوت حةجت يىي بؾت؛

سة فطٖيّت غيط بظ لةٖسة بؾت(عبم بؾت و تحسيآ  ن جر  لةٖرسة   ممسّمة چهةضم: لةٖ

 بؾت(عبم نحيح نيؿت؛

 ممسّمة پنجم: وجوز )حةجت( هم مهةزيك ذةضجي زبضز و هم مهةزيك شهني؛

شبت »بؾت ن  ج  مٗنرةي  « شبت ححت    ب وجوز»ممسّمة قكم: موجوز ج  مٗنةي 
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 ؛«ححت    بالنتؿةت ب ي ب وجوز

ٖيّت مرتم جر  ٖروبضو وجروز نيؿرت ج(ىر  قرةمآ       ممسّمة هفتم: لةٖسة فط

 گطزز؛ ٖوبضو مةهيّت نيع مي

 ممسمة هكتم: مؿا(  فوق محتني جط پصيطـ ححوت مةهيّت بؾتس

فرطب سين ضبظي زض ضبه لآ بوّل ج  بنىةض ممسم  بوّل پطزبذت  بؾتس زض هط وسبم 

لرآ ؾروم   هة هيینين بؾت: زض ضبه لرآ زوّم ممسمر  زوّم، زض ضبه    لآ بظ جةلي ضبه

ممسمة ؾوّم، زض ضبه لآ چهةضم ممسمة چهةضم، زض ضبه لآ پرنجم و قكرم ممسمرة    

پنجم، زض ضبه لآ هفتم ممسمة قكم، زض ضبه لآ هكتم نيع ممسمة بوّل، زض ضبه لآ 

نهم ممسمة هفتم، زض ضبه لآ زهم و يةظزهم ممسمة هكتم موضز بنىةض لرطبض گطفتر    

 بؾتس 

نيةيرسس مرة زض بينجرة جر  نمرس و       ض ضخ ميجة پصيطـ ممسمةت فوق مؿا(  مصوو

 پطزبظيمس هة جة تىي  جط بنسيكة نسضب يت، هين مي لآ تطين ضبه جطضؾي مهم
 

 راُ حل اٍّل: اًكار جرٗاى لاعذٓ فرع٘ت

فرطب سين ضبظي مٗتمس بؾت تٗيّن مةهيّت جرطبي بت هرة   ن جر  وجروز ورةفي      

ر.ک. سننيتايي،  س )بؾت و ٖطوو وجوز جط مةهيّت فطٔ جط وجروز مةهيّرت نيؿرت   

جنرةجطبين ضبظي ممسمر  بوّل ضب    (126ن   1/120: 1410، به يقل از: رازي، 403: 1388

بنىةض نيوزه بؾت و لةٖسه فطٖيّت ضب زض مؿا(  بت هة  مةهيّت ج  وجوز ترهيم 

ظنسس بؾنةز ترهيم لةٖسة فطٖيّت ج  بيكةن زض جين متر،ذطين مكرهوض بؾرتس     مي

پةؾد زيگطي نيع بظ و(يةت فرطب سين ضبظي لةجآ  (2/396: 1384)ر.ک. سنبسواري،  

 قوزس  جطزبقت بؾت و  زض ضبه لآ هكتم جسبن پطزبذت  مي
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 ًمذ ٍ بررسٖ

نةپصيطنس، ظيطب محيول زض  نهة بظ ٖوبضو شبتي مويؤ  بلىةم ٖم(ي ترهيم

جوزه، لةجآ بنفىةن نيؿتس جنةجطبين، زض نوضت ترهيم بلىةم ٖم(ي، ية محيول 

ويؤ نيؿت و، زض نتيج ، بنآ لىم جةَآ بؾرت يرة بگرط ٖرطو     ٖطيي شبتي م

شبتي بوؾت ترهيهف نحيح نيؿتس جنةجطبين، ترهيم بلىةم ٖم(ي وةقف بظ 

 (2/396: 1384؛ سبسواري، 110: 1302)ر.ک. صررامتألميي ، جُالن  نهةؾتس 
 

 راُ حل دٍّم: رٌّٖ داًستي ّلّ٘ات بس٘طِ

ححوت وجروز ذرةضجي )محيرول(    جطذي زض پةؾد مؿا(  فوق مٗتمسنس: ْط  

جطبي مةهيّت )مويؤ( شهن بؾت ن  ذةضدس جنةجطبين، مةهيّت جة وجوز ذةضجي زض 

ْط  شهن موجوز بؾت، ظيطب مةهيّت و وجوز زض ْط  ذةضد بظ يىسيگط متيةيع 

نيؿتنس تة ححوت وجوز جطبي مةهيّت زض ْط  ذةضد نوضت پصيطز ج(ى  بينسو فمٍ 

ةيعنسس جنةجطبين، ححوت وجوز جطبي مةهيّرت زض ْرط    زض ْط  شهن بظ يىسيگط متي

)ه(يّة جؿيٍ موجحر ( لًريّة   « بنؿةن موجوز بؾت»پصيطز و لًية  شهن نوضت مي

جة توجّ  ج  بين مُ(ث، پةؾد مؿا(   (110: 1302. )ر.ک. صنررامتألميي ،  شهني بؾت

بت هة  مةهيّت ج  وجوز بين بؾت و  مةهيّت پيف بظ بت هة  جر  وجروز ذرةضجي    

قروز   زبضبي وجوز شهني بؾتس جنةجطبين، لةٖسة فطٖيّت زض بين موضز نيع جةضي مي

 جةقسس و ححوت شهني مخحت    )مةهيّت( ضبهگكةي مؿا(  مي
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

بـ مت هف ج   مالن زض شهني جوزن لًيّ  بين بؾت و  مويؤ جة وجوز شهني

ط  شهرن بؾرت، مةننرس    محيول گطززس جنةجطبين، مُةجَك لًيّ  شهنيّ ، مويؤ زض ْ
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بـ نرؤ بؾرت نر  جرة وجروز       ور  زض  ن بنؿرةن جرة وجروز شهنري     « بإلنؿةن نؤٌ»

بظ بين لحيآ نيؿت، ظيطب بنؿرةن جرة وجروز    « بإلنؿةن موجوزٌ»بـس بمة لًيّ   ذةضجي

گطززس پؽ، بنؿةن جة وجوز ذةضجي مويؤ بؾت  بـ مت هف ج  وجوز مي ذةضجي

نتيج ، بت هة  مةهيّت ج  وجوز زض ْط   و ْط  بين بت هة  نيع ذةضد بؾتس زض

 )ر.ک. هتا:(زهسس  پصيطز و لًيّة ذةضجي ضب تكىيآ مي ذةضد بنجةم مي

قوز بين بؾت و  ححوت شهني مويؤ  بقىةل زيگطي و  جط بين پةؾد وبضز مي

نيع مهسبق لةٖسة فطٖيّت بؾت و الظم بؾت پريف بظ بت هرة  مةهيّرت جر  ححروت      

قوز ج   ي مةهيّت حةجت جةقس و هيين َوض نمآ والم ميشهني نيع ححوت زيگطي جطب

 گطززس  ن ححوت زيگط و بقىةل مصووض زوجةضه مُطح مي
 

 راُ حل سَّم: اختالف ظرف ثبَت هَضَع با ظرف ثبَت هحوَل برإ هَضَع

جطذي زيگط، جطذال  ضبه لآ لح(ي ور  ححروت محيرول جرطبي مويرؤ ضب زض      

وق مٗتمسنرس: گطچر  ححروت محيرول     زبنؿت، زض پةؾرد مؿرا(  فر    ْط  شهن مي

پصيطز، الظم نيؿت ْط   )وجوز( جطبي مويؤ )مةهيّت( زض ْط  ذةضد بنجةم مي

ححوت مويؤ جة ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ يىي جةقس ج(ى  ححوت محيول 

پرصيطز، زض لرة ي ور  ححروت مويرؤ زض       جطبي مويؤ زض ْط  ذةضد بنجةم مي

ُ(ث، پةؾد مؿا(  بت هة  مةهيّرت جر  وجروز    ْط  شهن بؾتس جة توجّ  ج  بين م

بين بؾت و  مةهيّت پيف بظ بت هة  ج  وجوز ذةضجي زبضبي وجوز شهنري بؾرتس   

قوز و ححروت شهنري مخحرت  ر       جنةجطبين، لةٖسة فطٖيّت زض بين موضز نيع جةضي مي

 جةقسس )مةهيّت( ضبهگكةي مؿا(  مي

ط زو الظم بؾرت ْرط    فطق بين ضبه لآ جة ضبه لآ لح(ي زض بين بؾت و  زض ه

ححوت مويؤ جة ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ يىي جةقس، جة بين تفةوت ور   
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مُةجك ضبه لآ لح(ي بظ  نجة و  ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ شهن بؾت الظم 

بؾت ْط  ححوت مويؤ نيع شهن جةقس، زض لة ي و  مُرةجك بيرن ضبه لرآ الظم    

جطبي مويؤ يىي جةقس، ج(ى  نيؿت ْط  ححوت مويؤ جة ْط  ححوت محيول 

ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ ذةضد بؾت، زض لة ي و  ْط  ححوت مويؤ 

لرآ زض شهنري جروزن ْرط  ححروت مويرؤ        بين، بيرن زو ضبه  جةقسس جنةجط شهن مي

 بقتطبن زبضنسس 

بنس و  ححوت وجروز   نويؿس: جطذي گفت  لآ مي زض تمطيط بين ضبه نسضب يت، هين

متفطٔ جط وجوز شهني مةهيّت بؾت ن  جط وجوز ذةضجي  نس  ذةضجي جطبي مةهيّت

گطچر  گرعبضة ذرةضجي بؾرت مگرط بينىر  بت هرة         « ظيسٌ موجوزٌ»جنةجطبين گعبضة 

مويوٖف ج  وجوز متفط ٔ جط وجوز مخحت    )مةهيّت( زض ْط  زيگطي هيیرون  

 (110: 1302)ر. ک: صررامتألميي ، جةقسس  شهن مي
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

وت مويؤ جة ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ ضبهگكرةي  بذتال  ْط  حح

مؿا(  نيؿت، ظيطب ححوت شهني مويؤ نيع مهسبق لةٖرسة فطٖيّرت بؾرت و الظم    

بؾت پيف بظ بت هة  مةهيّت ج  ححوت شهني نيع ححوت زيگطي جطبي مةهيّت حةجرت  

قوز ج   ن ححوت زيگط و بقرىةل مرصووض زوجرةضه     جةقس و هيين َوض نمآ والم مي

 (111)ر.ک. هتا:: گطززس  مي مُطح
 

 راُ حل چْارم: تبذٗل فرعّ٘ت بِ استلسام

محم ك زوبني مٗتمس بؾت لةٖسة فطٖيّت جة زو نمى موبج  بؾت: بول، بت هة  

هيو ي ج  نوضت، ج  بين جهت هيو ي تمسّم وجوزي جط نوضت نرسبضز زض لرة ي   
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زوم، بت هرة  مةهيّرت    و  مُةجك لةٖسة فطٖيّت جةيس تمسّم ححوتي جط  ن زبقت  جةقسس

ج  وجوزس جة توجّ  ج  بين زو موضز نمى لةٖسة فطٖيّت جةَآ جوزه، لةٖسة زيگرطي  

قوزس توييح بينى  ج  ممتًةي لةٖسة فطٖيّت  ج  نةم لةٖسة بؾت(عبم جةيگعين  ن مي

الظم بؾت مويؤ لحآ بظ بت هة  ج  محيول زبضبي ححوت و وجوز جةقرس، و بيرن   

گطزز ج(ى  ححوتي في نفؿ  جطبي مخحت    بؾرت   نآ نييححوت جة ذوز محيول لة

)ححوت قيء  كيء فطٔ ححوت ب يخحت    في نفؿ (س بمة بؾت(عبم بٖم بظ بيرن بؾرت   

و  ححوت مخحت    جة حةجت )محيول( لةنآ گطزز يرة فري نفؿر  جةقرسس جنرةجطبين،      

ححوت قيء  كيء مؿرت(عمٌ  خحروت ب يخحرت  ر  و  رو      »لةٖسة بؾت(عبم چنين بؾت: 

مُةجك لةٖسة بؾت(عبم، بت هة  مةهيّت ج  وجوز جسون محصوض بؾت، ظيرطب  «س جة خةجت

 مةهيّت ج  وبؾُ  حةجت )وجوز( ححوت زبضزس

نيةيس، جة مكرىآ   ، گطچ  مكىآ مصووض ضب جط َط  مي تحسيآ فطٖيّت ج  بؾت(عبم

 عوم ٖسم ذ(ٍ مونو  جر   »زيگطي ضوجطوؾت؛ توييح بينى  ج  ممتًةي لةٖسه 

نحةيس مةهيّت لحآ بظ بت هة  ج  وجروز مر(روٌ جر  وجروز      i«بظ بت هة  نفت لحآ

جةقس، زض لة ي و  جة تحسيآ فطٖيّت ج  بؾرت(عبم مخحرت  ر  جرة نفرؽ ححروت حةجرت        

)محيول( ححوت زبضز، پؽ، لحآ بظ بت هة  ج  نفت ححوت مر(وٌ جر   ن نرفت   

                                           
iعوم تحهريآ لةنرآ و   «  عوم ٖسم ذ(ٍ مونو  ج  نفت لحآ بظ بتهة »لةٖسة  س ز يآ 

و بؾت و بين لةٖسه بذتهةني ج  مونو  و نفت ذةضجي نسبضز بجتيةٔ يسين بظ ذ(ٍ  ن ز

گرطززس تنهرة    نيع مري « بالنؿةن ميىن»ج(ى  قةمآ نفةت بنتعبٖي و مٗموالت حةني ف(ؿفي هيةننس 

فطق  نهة زض بين بؾت و  تغةيط نفت جة مونو  زض موضز لح(ي تغةيط لميمي بؾت و زض بينجرة  

ةيع بهييت بؾت ن هحة پصيطـ لةٖسه فطٖيت و ٖرسم  تغةيط بٖتحةضي بؾتس توج  ج  بين نىت  ل

گطزز، ظيطب پيف بظ ححوت حةجت جطبي مخحت  تحسيآ فطٖيت ج  بؾت(عبم مفةز بين لةٖسه نيع ت،مين مي

    مخحت    زبضبي ححوت في نفؿ  بؾتس
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ب يةهيرة  » بؾتس پةؾد محم ك زوبني ج  بين بقىةل بين بؾت و  مةهيّرت زض لًري   

جسون بٖتحةض وجوز و ٖسم ماللٓر  قرسه بؾرت )ال جكرطٌ(س جنرةجطبين،      « موجوزةٌٌ

مونو  مر(وٌ ج  نفت نيؿتس ب حت ، مةهيّت ال جكطٌ نيع چرون وجروز شهنري    

زبضز ٖةضي بظ وجوز نيؿت بمة وجوز شهني زض  ن ماللٓ  و بٖتحةض نكسه بؾت، و 

ن   111: 1302ر.ک. صررامتألميي ، )هيين ممسبض زض تهحيح لةٖسة فوق وةفي بؾتس 

113) 
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

لةٖسة فطٖيّت تةجٕ جطهةن بؾت و جطهرةن لرةئم بؾرت جرط بينىر  ٖرطو ترةجٕ        

جةقس، ظيطب مٗطوو و مونو  پيف بظ لحول  مويؤ و ونف تةجٕ مونوفف مي

ونف و ٖطوو ٖةضو لةجآ  نهة جوزه و، زض نتيج ، بظ نوٖي ٖ(يت نؿحت ج   ن 

زو  ؛ بگط ونف ٖطو شبتي مونو  جةقس، ٖ(يّت فرةٖ(ي جرين  ن  جطذوضزبض بؾت

جطلطبض بؾت و بگط ونف مصووض ٖطو مفةضق جةقس، ٖ(يّت لةج(ي جطلرطبض بؾرتس   

جنةجطبين، تحسيآ فطٖيّت ج  بؾت(عبم ن  تنهة منةفي  (1/315 :1386)ر.ک. جوادي آمني، 

جةقس و بظ نرةتوبني زض لرآ  بقرىةل     جطهةن بؾت ج(ى  ج  مٗنةي پصيطـ بقىةل مي

 نةقي قسه بؾتس
 

 راُ حل پٌجن: ًفٖ اتّصاف هاّّ٘ت بِ ٍجَد خارجٖ

جطذي زض ممةم پةؾد ج  مؿا(  فوق منىط بت هة  مةهيّرت جر  وجروز ذرةضجي     

مسنس، وجوز فطز ذةضجي نرسبضز و، زض نتيجر ، مةهيّرت نيرع بت هرة       بنس و مٗت قسه

گرطزز و مهرسبق    لميمي ج  وجوز نسبضزس زض نگةه بينهة، وجوز بظ مةهيّت بنتعبٔ مي

گونر  مهرسبلي نرسبضزس     تنهة هويت ذةضجي ظيس بؾت و وجوز هيچ« ظيسٌ موجوزٌ»



 

 

 

 
 

 
 

 یّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت در اندیشة صدرالمتألهیناتصّاف ماه

 

 

 

 

 

52 

نيؿرت،  « ء  كريء ححوت قي»مُةجك بين زيسگةه، بت هة  مةهيّت ج  وجوز بظ لحيآ 

 (113ن  112: 1302ر.ک. صررامتألميي ، گطززس ) جنةجطبين، مكيول لةٖسة فطٖيّت نيي
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

زيسگةه فوق محتني جط بنة ت مةهيّت بؾرت و جرة بز ر  فرطبوبن بنرة ت وجروز       

ضوجطوؾتس بظ َط  زيگط، لةٖسة فطٖيّت بذتهةني ج  ٖرطوو ذرةضجي نرسبضز    

گرطززس جنرةجطبين، ليرآ موجروز جرط       ي نيع جةضي مري ج(ى  زض ليآ مفةهيم بنتعبٖ

مةهيّت، لتي جنة جط زيسگةه بيكةن، محتني جط بنترعبٔ موجروز بظ مةهيّرت و مكريول     

 ور  مالنرسضب   گطزز و مؿت(عم ححوت پيكين مةهيّت بؾرت، چنرةن   لةٖسة فطٖيّت مي

نويؿس: ححروت جرطبي چيرع زيگرطي ر چر  بظ بنتعبٖيرةت شهنري جةقرس، چر  بظ            مي

جةقرسس بيرن    يّةت ذةضجي ر متفطٔ جط ححوت مخحت    زض ْط  بت هرة  مري   بنًيةم

 (113)ر. ک. هتا:: لىم جسيهي بؾت و بؾتخنة جطزبض نيؿتس 
 

 راُ حل ششن: ًفٖ هطلك ثبَت از ٍجَد )اصالت هاّّ٘ت(

، جنرةجطبين،  فةلس هط گون  مهسبق ذرةضجي بؾرت  ؾيّس ؾنس مٗتمس بؾت وجوز 

ححروت قريء   »ة جط مةهيّرت ليرآ قروز و مهرسبق     گون  ححوتي نسبضز ت وجوز هيچ

ج(ىر  ترههرة  بظ مويرؤ لةٖرسة      گطزز و مكيول لةٖسة فطٖيّرت جةقرس  «  كيء

فطٖيّت ذةضد بؾتس توييح بينى  بيكةن مٗتمس ج  بنة ت مةهيّت بؾرت و وجروز   

زبنسس بظ بين جهت، مٗتمس بؾت وجوز فةلس هط گون  مهسبق ذةضجي  ضب بنيآ نيي

گرطززس   نيع بظ مةهيّت موجوزه )هويت ذرةضجي( بنترعبٔ مري    بؾت و مفهوم وجوز

گون  ححوتي نسبضز تة مةهيّت جسبن متهف گرطزز، و زض نتيجر ،    جنةجطبين، وجوز هيچ

ححوت قيء  كيء جةقس ج(ى  مةهيّت متحس جة وجوز بؾت و ليآ موجوز مهسبق 
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وجروز  جط مةهيّةت بظ لحيآ ليآ قةيٕ نيؿت ج(ى  بظ جةت ليآ بو ي بؾت، ظيطب م

فةلس مهسبق بؾت و هيةننس ؾةيط مكتمةت مطوث نيؿت ج(ى  تنهة مفهوم جؿريُي  

نيةينسس لةنآ بينى  زض نگةه بيكرةن   تٗحيط مي «هؿت»بؾت و  زض فةضؾي بظ  ن ج  

گون  مهسبلي نسبضز، ن  مهسبق ذةضجي و ن  مهسبق شهني، ظيرطب هرط    وجوز هيچ

وجوز نيرع مةهيّرت بؾرت، و    چ  زض ذةضد و شهن بؾت مةهيّت بؾت لتي مفهوم 

مالن موجوز جوزن مةهيّت زض نگةه بيكةن مت حس قسن مةهيّرت جرة مفهروم موجروز     

؛ 452: 1382؛ هتننو، 139: 1368؛ هتننو، 113: 1302)ر.ک. صننررامتألميي ، بؾررتس 

 (1/315: 1386؛ جوادي آمني، 2/396: 1384سبسواري، 

وجروز، مةهيّرت بظ    بين زيسگةه محتني جط بنة ت مةهيّت بؾتس مُرةجك بنرة ت  

نحوة وجوز لىةيت زبضز و هي  جة ضب وجوز پط وطزه بؾت؛ بمرة، مُرةجك بنرة ت    

گون  ححوتي نسبضز تة مةهيّت جسبن مت هرف گرطزز و، زض نتيجر ،     مةهيّت، وجوز هيچ

قوز، ظيطب لةٖسة فطٖيّت محتني جط ححوت  لةٖسة فطٖيّت منتفي ج  بنتفةي مويؤ مي

 مويؤ و ححوت محيول بؾتس
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

زيسگةه فوق محتني جط بنة ت مةهيّت بؾرت و جرة بز رة فرطبوبن بنرة ت وجروز       

ضوجطوؾتس بظ َط  زيگط، هيةنُوضي و  زض نمس ضبه لآ لح(ري گصقرت، لةٖرسة    

فطٖيّت بذتهةني ج  ٖطوو ذةضجي نسبضز ج(ى  زض ليآ مفرةهيم بنتعبٖري نيرع    

ظ َررط  زيگررط، تفؿرريط  ب (113: 1302)ر.ک. صننررامتألميي ، گررطززس  جررةضي مرري

موجوزيت مةهيّت ج  بت حةز مةهيّت جة مفهوم موجوز نيع، ٖالوه جرط بينىر  ذرال     

زو نيةظمنس بححةت نيؿت، منةفي بز ة ظيةزت وجوز  جسبهت جوزه و تغةيط مفهومي بين

 جةقسس جط مةهيّت مي
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 راُ حل ّفتن: رٍق التألِ

تفهيآ زبزه، مٗتمرس  محم ك زوبني زض مؿا(  بنة ت وجوز جين وبجث و ميىن 

جةقرسس بيكرةن    ج  بنة ت وجوز زض وبجث تٗة ي و بنة ت مةهيّت زض ميىنةت مري 

لةئآ ج  ولست وجوز و وخطت موجوز بؾت؛ وجوز هيةن وبجث تٗة ي بؾت ور   

گون  وخطتي نسبضز  ىن مةهيّةت متىخطنسس موجوزيرت وبجرث    ولست زبقت  و هيچ

زيرت مةهيّرةت جر  مٗنرةي نؿرحت      ج  بين مٗنةؾت و  نفؽ وجوز بؾت بمة موجو

زبقتن جة وجوز بؾت، هيةننس الجن و تةمط و  منؿوت ج   حن و تيطنرسس َحرك بيرن    

نيؿت ج(ىر  جر    « شبت ححت    ب وجوز»زيسگةه، موجوز مكتك بؾت  ىن ج  مٗنةي 

بؾتس لةنآ بينى  وجوز جطبي مةهيّت « شبت ححت    بالنتؿةت ب ي ب وجوز»مٗنةي 

؛ 168: 1411ر.ک. محقن  دوايني،   لةٖسة فطٖيّت لطبض گيطزس ) حةجت نيؿت تة مهسبق

؛ 2/115: 1384؛ سننبسواري، 113: 1302؛ هتننو، 65ن    6/64: 1981صننررامتألميي ، 

 (17: 1423طباطبا ي، 
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

بنة ت مةهيّت زض ميىنةت جة بز ة فطبوبن بنة ت وجوز منةفةت زبضزس بظ َرط   

مةهيّت و  منةٌ موجوزيت مةهيّت ضب تكرىيآ  زيگط، ححوت بنتؿةت ج  وجوز جطبي 

زهس، ذوزـ نيع مهسبق لةٖسة فطٖيّت بؾت، ظيطب ححوت بيرن بنتؿرةت جرطبي     مي

مةهيّت متفطٔ جط ححروت پيكرين مةهّيرت بؾرت و بقرىةل مرصووض زوجرةضه مُرطح         

 (114ن  113: 1302)ر. ک. صررامتألميي ، گطززس  مي
 

 از لاعذٓ فرعّ٘تراُ حل ّشتن: خرٍج تخصّصٖ ّلّ٘ات بس٘طِ 

هةي گصقت ، چنرس ضبه لرآ جرطبي     پؽ بظ نمس و جطضؾي زيسگةه نسضب يت، هين،
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ونسس ضبه لآ بول بيكةن بين بؾت و  ححروت وجروز جرطبي     بقىةل مصووض بضبئ  مي

مةهيّت بظ لحيآ ححوت قيء  كيء نيؿت ج(ى  بظ لحيآ ححروت ب كريء بؾرت، ظيرطب     

ي جرطبي مةهيّرتس جنرةجطبين، ه(يّرةت     وجوز هيةن ححوت مةهيّت بؾت ن  ححوت چيع

)ر.ک. صنررامتألميي ،  بنسس  جؿيُ  ج  نوضت ترهّهي بظ زبئطة لةٖسة فطٖيّت ذةضد

 (116ن  115: 1302؛ هتو، 1/43: 1981

و فرطب سين ضبظي نيع لةجرآ بؾرترطبد بؾرتس     ؾينة ضبه لآ فوق بظ و(يةت بجن

ن  مةننس جيةو جطبي  نويؿس: وجوز جؿم هيةن موجوزيّت جؿم بؾت، مي ؾينة بجن

iجؿمس
ب فهآ ب خةمن في نن ب وجوز  يؽ مة يىون »نويؿس:  فرطب سين ضبظي نيع مي 

ء ج  حةجتة جآ هو نفؽ وون  حةجتة، و ب تحميك في هصب ب حرةت بن نمرول نحرن ال     ب كى

 (1/44: 1411)رازي،  س« ء و تحمم  و ححوت  نٗنى جة وجوز بال لهول ب كى

بؾت ضبه لآ فوق ضب جة توج  ج  محةني لروم بضبئر  نيروزه    مٗتمس  ب يت، هين نسض

: 1368)ر.ک. صنررامتألميي ،  بؾت، ظيطب بين ضبه لآ محتني جط بنة ت مةهيّت بؾتس 

139) 
 

 ًمذ ٍ بررسٖ

مالنسضب، مُةجك ضبه لآ فوق، بت هة  مةهيّت ج  وجروز ضب ترهّهرة  بظ زبئرطة    

تةت مكةٖط و ب يؿةئآ ب مسؾي  جر   زبنسس بمة بيكةن زض زو و لةٖسة فطٖيّت ذةضد مي

پطزبظزس توييح بينى  بيكةن زض  تُحيك لةٖسة فطٖيّت جط بت هة  مةهيّت ج  وجوز مي

زو وتةت جة تيؿّه ج  لةٖسة فطٖيّت ج  بححةت بنة ت وجوز و نمس بنة ت مةهيّرت  

                                           
i« ال وحةل ب حيةو في ب جؿم في وون  نجريى،    ب صي  (جؿم هو موجوزيّة ب جؿم فة وجوزس

جر  نمرآ بظ تٗ(يمرةت     139: 1368)نرسضب يت، هين،   س«جيى اليىفي في  ب حيةو و ب جؿرم ألن  بأل

 ؾينة(   بجن
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پطزبظزس لةنآ فطمةيف بيكةن زض بين زو وتةت بيرن بؾرت ور  مةهيّرت جرسون       مي

مةهيّت جكطٌ ال، مٗسوم بؾت و مةهيّت من ليج هي، يٗني مةهيّرت   وجوز، يٗني

جةقسس بگط وجوز مهسبق نسبقت  جةقس، مةهيّرت   الجكطٌ، ن  موجوز و ن  مٗسوم مي

ج  قطٌ وجوز نيع بظ  ن جهت و  مكطوٌ ج  يه بمط ٖسمي بؾت مٗسوم ذوبهس 

ححروت، يىري   جوز و، زض بين نوضت، ليآ وجوز جط مةهيّت ية مةهيّت جط وجوز و 

مٗنةؾرت ور     گون  متهوض نيؿتس بين جي(  جسين بظ بين زو جطبي زيگطي، ج  هيچ

توبنس مٗطوو وجوز جةقس و ن   نینةن  پنسبضز مي مةهيّت ن   نینةن و  جيهوض مي

ء جطبي  توبنس ٖةضو جط  ن گطزز، ظيطب ححوت هط قي گوينس مي و  جطذي بظ ٖطفة مي

گطي و ية بنتعبٔ يه مفهوم بظ يه بمط متفطٔ جرط  ء ج  زي زيگطي ية بنًيةم يه قي

ء بوّل ية  ن بمطي بؾت و  منك، بنترعبٔ مفهروم و مٗرطوو  ن     ححوت لح(ي  ن قي

بؾرتسالل فروق محتنري جرط     ( 195: 1378: هتنو،  1363)ر.ک. صررامتألميي ، جةقسس  مي

 پصيطـ جطيةن لةٖسة فطٖيّت زض بت هة  مةهيّت ج  وجوز بؾتس

بن مٗةنط زض جيٕ بين زو نگةه مالنسضب مٗتمسنرس: تُحيرك   جطذي بظ پػوهكگط

مُة ث بؾفةض جة  نی  زض مكةٖط و مؿةئآ لسؾي   مسه ج  بين بؾت و  لةٖسة فطٖيّ  

زض بين زو وتةت زض مٗنةيي بٖم ج  وةض ضفت  بؾت، ظيطب، ٖالوه جط موضز ححوت يه 

عبٔ يره مفهروم ضب   ء زيگط ية بنت ء ج  قي ء جطبي زيگطي، موضز بنًيةم يه قي قي

قوزس جنةجطبين، نيةظ ج  ححوت لح(ي مةهيّت زض هنگةم ليرآ وجروز جرط     نيع قةمآ مي

ء  ء جطبي زيگرطي يرة بنًريةم زو قري     توبنس بظ جةت ححوت يه قي  ن، گطچ  نيي

نؿحت ج  يىسيگط جةقس، بظ جهت بلتيةجي و  يه مفهوم بنتعبٖي ج  ححوت پيكين 

ض بؾت، و جنة جط بٖتحةضي جوزن وجوز مجة ي جرطبي  منك، بنتعبٔ ذوز زبضز لةجآ تهو

)ر.ک. فطو ححوت لح(ي مةهيّت جهت بنتعبٔ مفهروم وجروز و ليرآ  ن نيؿرتس     
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 ( 332-1/331: 1386آمني،  جوادي

ضؾس بيرن وجر  جيرٕ لةجرآ پرصيطـ نيؿرت، ظيرطب         جة بين ونف، ج  نٓط مي

فروق ضب مُرطح   بظ ؾرويي ضبه لرآ   « بت هة  ب يةهية جة وجوز»زض ضؾة ة  مالنسضب

قروز   هةي گصقت  يةز وض مري  نيةيس و بظ ؾويي زيگط زض پةؾد ج  جطذي زيسگةه مي

و  لةٖسة فطٖيّت بذتهةني ج  ٖطوو ذرةضجي نرسبضز ج(ىر  زض ليرآ مفرةهيم      

ب حت ، مُ(ث فوق زض  (113: 1302)ر.ک. صررامتألميي ، گطززس  بنتعبٖي نيع جةضي مي

ت؛ بيكةن هم ز يآ فوق ضب جط بححرةت بنرة ت   ب يؿةئآ ب مسؾي  نيع لةجآ مكةهسه بؾ

iنيةيرسس  ونس و هم ضبه لآ فوق ضب بضبئ  مري  وجوز و نمس بنة ت مةهيّت مُطح مي
 

  (202: 1378)ر. ک. هتو، 
 

 راُ حل ًْن: اختصاص لاعذٓ فرعّ٘ت بِ عَارض ٍجَد

نيةيس بين بؾت و  لةٖسة فطٖيّرت   ضبه لآ زيگطي و  نسضب يت، هين مُطح مي

گطززس توييح بينى   ٖوبضو وجوز بؾت و قةمآ ٖوبضو مةهيّت نيي مرتم ج 

ٖطوو ٖةضو بگط متولف جط وجوز مٗطوو لحآ بظ بت هة  ج   ن ٖةضو جةقس، 

ٖةضو مصووض ٖةضو وجوز بؾت و بگط متولف نحةقس، ٖرةضو مةهيّرت بؾرت،    

بوّ ي مةننس ٖطوو لطوت و جيةو جط جؿم و زوّمري مةننرس ٖرطوو فهرآ جرط      

و تكر م جط نؤ، ظيطب له  جرنؽ ور  زض يرين نرؤ موجروز      جنؽ ية ٖطو

                                           
iلآ فوق محتني جط بنة ت مةهيرت بضبئر     ت،مآ زيگط بينى  بيكةن مٗتمس بؾت ضبه س نىت  لةجآ

لآ گصقت  پطزبذت، ظيرطب   توبن ج  َطح ضبه قسه بؾت، زض لة ي و  مُةجك بنة ت وجوز نيع مي

جهرطه بظ وجروز    گطچ  وجوز بوال  و جة صبت موجوز بؾت  ىن مةهيت نيع جي  ط بنة ت وجوزجنة ج

( جنةجطبين، ححروت جرة ٗطو   116: 1342)ضس نس نسضب يت، هين:  نيؿت ج(ى  وجوز جة ٗطو زبضزس

 ؾةظزس   لآ لح(ي  مةزه مي مةهيت ظمين  ضب جطبي َطح ضبه
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گطزز و هيینين بؾت لهّة نؤ و تكرمس جة توجّر    بؾت جة فه(ف موجوز مي

ج  بين تفىيه، ٖطوو وجوز جط مةهيّرت بظ لحيرآ ٖرةضو مةهيّرت بؾرت، ظيرطب       

گطزز، زض لة ي و  لةٖسة فطٖيّت  مةهيّت ج  ؾحث ذوز وجوز محيو ي موجوز مي

: 1302؛ هتو، 6/76: 1981ر.ک. صررامتألميي ، وجوز بذتهةل زبضزس )ج  ٖوبضو 

)ر.ک. نؿرحت زبزه بؾرتس   « ب نةؼ جٗى»بيكةن زض بؾفةض، ضبه لآ فوق ضب ج  ( 114

 (1/247: 1981هتو، 
 

 راُ حل دّن: ًفٖ ثبَت هاّّ٘ت )اصالت ٍجَد(

ز نيةيس بين بؾت و  مُةجك بنة ت وجو ضبه لآ زيگطي و  مالنسضب مُطح مي

و بٖتحةضيّت مةهيّت وجوز بوال  و جة صبت، موجوز بؾت ن  مةهيّرتس پرؽ، مةهيّرت    

ححوت لميمي نسبضز تة ٖطوو وجوز جط  ن مهسبق لةٖسة فطٖيّرت )ححروت قريء    

زض «  كريء » كيء( گطززس تنهة وجوز بؾت و  ححوت لميمري زبضزس جنرةجطبين، ليرس    

في بؾت ج(ى  مُةجك بنرة ت  لةٖسة فطٖيّت زض مؿا(  بت هة  مةهيّت ج  وجوز منت

ب حيآ بنس، ظيرطب وجروز بوال  و    وجوز، لًةيةي متٗةض  ه(يّة جؿيُ  بظ لحيآ ٖىؽ

گرطزز جنرةجطبين، لًرية     موجوز بؾت و مةهيّت بظ نحوة وجوز بنترعبٔ مري   جة صبت،

بؾرت و  « نحوٌ من ب وجوز إنؿةنٌ»مُةجك بنة ت وجوز ج  مٗنةي « بإلنؿةن موجوزٌ»

ت زض بين لًي  جسون محصوض بؾت، ظيطب تمسّم ححروت مويرؤ   جطيةن لةٖسة فطٖيّ

ن   116: 1302؛ هتنو،  139: 1368. )ر.ک. صنررامتألميي ،  جط محيرول ضوقرن بؾرت   

لرآ   تطين ضبه تطين و بو ي تطين، محىم نسض ب يت، هين ضبه لآ فوق ضب نفيؽ( 117

 (116: 1302)ر. ک. هتو، نيةيسس  تونيف مي
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 ٌّٖ ٍ ٍحذت خارجٖ ٍجَد ٍ هاّّ٘تراُ حل ٗازدّن: تغاٗر ر

نيةيرس بيرن بؾرت ور  وجروز و       ضبه لآ زيگطي و  نسضب يت، هين مُطح مري 

مةهيّت زض ذةضد جة يه وجوز موجوزنس و مغةيطت بينرسو فمرٍ زض ممرةم تح(يرآ      

شهن بؾتس نحوة بت هة  مةهيّت ج  وجوز زض ممةم تح(يآ ج  بين نوضت بؾت و  

ونس و لتي بظ بينى  مةهيّرت جيرة    جكطٌ( بٖتحةض مي ٖمآ مةهيّت ضب جية هي هي )ال

نيةيرسس جنرةجطبين، مةهيّرتِ     هي هي نيع زبضبي وجوز شهني بؾرت نرط  نٓرط مري    

 گون  ححوتي نسبضز تة مكيول لةٖسة فطٖيّت گطززس مفطوو هيچ

قوز بين بؾت ور  ذروز هيرين مةهيّرتِ      بقىة ي و  جط بين ضبه لآ مُطح مي

وجوز شهني بؾت، ظيرطب زض ْرط  شهرن وجروز زبضزس     تجطيسيةفت  نيع مر(وٌ ج  

يةفت  مهسبق لةٖرسة فطٖيّرت    پؽ، ححوت وجوز شهني جطبي مةهيّت مجطزه و تٗطي 

قوزس پةؾد مالنسضب ج  بقىةل فوق بين بؾت و  مةهيّرت مرصووض ضب زو گونر      مي

س بٖتحرةض بينىر    2س بٖتحةض مةهيّرت جيرة هري هريس     1توبن ماللٓ  و بٖتحةض نيوز:  مي

ةهيّت مصووض نوٖي وجوز شهني بؾتس مُةجك بٖتحةض بوّل مةهيّت مفرطوو ذرة ي   م

بظ مُ(ك وجوز بؾت، ن  وجوز شهني زض  ن  حةِ قسه و ن  وجروز ذرةضجي، زض   

نتيج ، منةفةتي جة لةٖسة فطٖيّت نسبضزس بمة مُرةجك بٖتحرةض زوّم فمرٍ وجروز شهنري      

؛ هتنو،  137: 1368؛ هتو، 1/56: 1981ر.ک. صررامتألميي ، مُطح بؾت ن  مةهيّتس )

 (724ن  2/723: 1382؛ هتو، 112ن 111: 1302
 

 پاٗاًٖ )دٗذگاُ برگسٗذُ(  پژٍّش

هرةي متٗرسز زض مؿرا(ة بت هرة  مةهّيرت جر  وجروز         لرآ  تة بينجة ج  تحيرين ضبه 

   ٕ جنرسي محةلرج و بضبئر  زيرسگةه      پطزبذتيمس زض بينجة ج  نوضت مرتهرط جر  جير

 پطزبظيمس جطگعيسه مي
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و « ححوت قيء  كريء »ت زض بين لةٖسه زض زو موضز ج  وةض ضفت  بؾت:  فّ ححو

، ححوت زض بين زو موضز ج  مٗنةي ليآ نيؿت، ظيطب تفؿريط هرط   «ححوت ب يخحت   »

زو ححوت ج  ليآ ج  بين بؾت و  ليآ چيعي جط چيع زيگطي فطٔ جط ليآ مخحت 

ذري بظ محممرةن   مٗنةؾتس بظ بين جهت، جط جةقسس و بين تفؿيط جي    )مويؤ( مي

ر. ک. بنرسس )  مٗةنط ححوت ضب ج  مٗنةي وجوزي و  الظمة ليآ بؾت تفؿيط نيروزه 

ضؾس جةيس جرين ححروت بوّل و زوّم تفىيره     ج  نٓط مي (82: 1380عسكري سنيتايي، 

نيةييم ححوت بول ج  مٗنةي ليرآ بؾرت و ححروت زوم جر  مٗنرةي وجروز بؾرتس        

ليآ چيعي جط چيع زيگط فطٔ جط وجوز جنةجطبين، مفةز لةٖسة فطٖيّت بين بؾت و  

جةقرس،   مخحت    بؾتس منٓوض بظ ليآ نيع بٖم بظ ليآ بقتمةق و ليآ موبَةت مي

بنس  بمة جطذي بظ محممةن مٗةنط  ن ضب ج  ليآ بقتمةق بذتهةل زبزه و مسٖي قسه

و  في(ؿوفةن بؾالمي جةيس لةٖرسة فطٖيّرت ضب مؿرتميية  زض ليرآ بقرتمةق مُرطح       

زض پطتو توييحةت جٗسي  (83: 1380)ر. ک. هتو، زض ليآ موبَةتس وطزنس، ن   مي

ضوقن ذوبهس قس و  بين بذتهةل موجّ  نيؿت و مفةٖرس لةٖرسة فطٖيّرت بيرن     

بؾت و  ليآ چيعي جط چيع زيگط )ليآ موبَةت ية بقتمةق( فطٔ جط وجوز مخحت 

ج      بؾتس ليآ نيع زو چهطه زبضز: چهطة شهني و چهطة ذةضجي، زض چهطة شهني

قروز بمرة زض چهرطه ذرةضجي جر        ذوز مويؤ و محيول زض ْط  شهن نگةه مي

 قوزس محىيّ  نهة زض ْط  ذةضد نگةه مي

لةٖسة فطٖيّت زض تيةم لًةية جة ت،ويس جط چهطة شهني ليآ جرةضي بؾرت، چر     

ونريم و،   ه( يةت جؿيُ  و چ  مطو ح ، ظيطب زض هط لي(ي بجتسب مويؤ ضب تهوّض مري 

نيةييم پؽ، مويؤ ححوت شهني لح(ي زبضزس  ىن  جط  ن ليآ ميؾپؽ، محيول ضب 

نىت  مهم بين بؾت و  بين ححوت شهني لح(ي بذتهةل ج  لًةيةي موجحر  نرسبضز   
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جةقسس بين زض لة ي  ج(ى  لتي مويؤ زض لًةيةي ؾة ح  نيع زبضبي چنين ححوتي مي

نهرةزن جرين    بؾت و  فالؾف  و بهآ منُك جة بؾتنةز ج  لةٖسة فطٖيّت زضنسز فطق

؛ هتنو،  7/214: 1981ر. ک. صنررامتألميي ،  )جةقرنسس   لًةيةي موجحر  و ؾرة ح  مري   

بين نىت  جيرةنگط  ن بؾرت ور  چهرطة شهنري      ( 1/129: 1375؛ طوسي، 412: 1422

ليآ و ححوت شهني مويؤ چنسبن موضز نٓط  نهة نيؿتس بمة چ  بين چهطه مروضز  

ض بت هة  مةهيّت ج  وجوز زض بينجة هم قسه ز نٓط  نهة جةقس ية نحةقس، بقىةل مُطح

جةضي بؾت، ظيطب گطچ  مويؤ زبضبي ححوت شهني لح(ي بؾت، لةٖسة فطٖيّت زض 

قوز و بقىةل تمسم قيء ٖ(ي نفؿ  يرة   ذوز هيةن ححوت شهني لح(ي نيع جةضي مي

قوزس پةؾرف نيع هيةن تفىيه جين زو  حرةِ و بٖتحرةض    تؿ(ؿآ زوجةضه مُطح مي

 لآ يةظزهم گصقتس ييحف زض ضبهمويؤ بؾت و  تو

ضونرس يرة بظ ؾرند مفرةهيم      زض نگةهي زيگط، مفةهييي و  زض لًةية ج  ورةض مري  

بنسس ليآ زض مفرةهيم مرةهوي نيرع     بنس ية مفةهيم منُمي و ية مفةهيم ف(ؿفي مةهوي

گةهي نةْط ج  شهن و ذوز مفةهيم )ليآ بوّ ي( بؾت و گةهي نةْط ج  ذةضد بؾت 

عي جط ذوزـ و نيع ليآ لس جط محرسوز بظ لحيرآ ليرآ    )ليآ قةيٕ(س ليآ چي

قروز ور     بنس و زض  نهة ححوت شهني لح(ي مويؤ مُرطح مري   نةْط ج  ذوز مفةهيم

گرطزز ور  نٓرط جطذري بظ      توييح  ن گصقتس زض پطتو بين توييحةت، ضوقن مي

پػوهكگطبن و  بين زو موضز ضب نمى جط چهطة ذةضجي ليآ )نرةْط جر  محىري(    

: 1380)ر. ک. عسنكري سننيتايي،    زبنرس  فطٖيّت ضب زض  نهة جةضي نيي زبنؿت ، لةٖسة

موج  نيؿتس موضز زيگط ليآ جة مفةهيم مةهوي ليرآ بٖرطبو جرط جروبهط     ( 82

جةقسس ححوت لح(ي زض بين ليآ جؿيةض ضوقن بؾت، ظيرطب جروبهط وجروز لح(ري      مي

 گطززس بين ححروت بظ ؾرند ححروت ذرةضجي     زبضنس ؾپؽ، بٖطبو جط  نهة ليآ مي
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بؾرت، ظيرطب     بؾتس ليآ زض مفةهيم منُمي تنهة جة چهطة شهني ليآ لةجآ ماللٓ 

مفةهيم منُمي مهسبق ذةضجي نسبضنسس جنةجطبين تنهة ححوت شهني مويروٖةت  نهرة   

قوز جة توييحي و  گصقتس مفةهيم ف(ؿفي نيع گطچ  مة جةظبي ذةضجي  مُطح مي

 نهة تنهة جة چهرطة شهنري ليرآ    نسبضنس، منك، بنتعبٔ زبضنسس جة بين وجوز، ليآ زض 

بنس  لةجآ ماللٓ  بؾت، ظيطب مفةهيم متٗسّز ف(ؿفي جط يه چيع ذةضجي لةجآ نسق

گرطززس جنرةجطبين، مويروٖةت  نهرة ححروت       و تٗسّز  نهة مؿت(عم تٗسّز مهةزيك نيي

ذةضجي جسبيي بظ ححوت محيول  نهة نسبضز ج(ى  مويؤ و محيول تنهرة جرة يره    

قروز   بينى  لةٖسة فطٖيّت زض موبضز متٗسّزي و  جةضي مري وجوز موجوزنسس نتيج  

 لةجآ توجي  و تحيين بؾتس

 
 گ٘رٕ ًت٘جِ

 زض پطتو مُة ث فوق، نىةت ظيط لةجآ بؾتنتةد بؾت:

نىتة بوّلس لةٖسة فطٖيّت مكتيآ جط زو جنحة بححةتي و ؾ(حي بؾت؛ ححوت چيعي 

فطٔ جرط ححروت حةجرت     جطبي چيع زيگط فطٔ جط ححوت مخحت    بؾت )جنحة بححةتي( و

 نيؿت )جنحة ؾ(حي(س

س تفىيره لًرةيةي   1نىت  زومس وةضجطزهةي لةٖسة فطٖيّت بظ بين لرطبض بؾرت:    

س بححةت بنة ت 4س بت هة  مةهيّت ج  وجوز 3س بححةت وجوز شهني 2موجح  بظ ؾة ح  

 س بححةت بت حةز ٖة م و مٗ(ومس6نفؽ لسوث جؿيةني س بححةت 5وجوز 

هة  مةهيّت ج  وجوز بظ گصقتة زوض زض جين فالؾف  مُطح نىت  ؾوّمس مؿا(  بت 

لةٖرسة فطٖيّرت زض   قرسه بظ بيرن لطبضنرس: نس     هةي بضبئ  تطين پةؾد جوزه بؾت و مهم

 قوز )ترهيم(؛  جةضي نيي مؿا(  بت هة  مةهيّت ج  وجوز

ْط  ححوت وجوز ذةضجي )محيول( جطبي مةهيّت )مويؤ( شهرن بؾرت    تس
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 ن  ذةضد؛ 

 ؛ مويؤ الظم نيؿت جة ْط  ححوت محيول جطبي مويؤ يىي جةقس ْط  ححوتدس 

 زس لةٖسة فطٖيّت نحيح نيؿت و جةيس لةٖسة بؾت(عبم ضب جةيگعين  ن نيةييم؛

وجوزْ فطز ذةضجي نسبضز و، زض نتيج ، مةهيّت نيع بت هة  لميمي ج  وجروز   سه 

 ؛ نسبضز

ححوت قيء »مهسبق  گون  ححوتي نسبضز تة جط مةهيّت ليآ گكت ، وس وجوز هيچ

 گطزز؛ «  كيء

نيؿرت ج(ىر  جر     « شبت ححرت  ر  ب وجروز   »موجوزْ مكتك بؾت بمة ج  مٗنةي  ظس

بؾتس پؽ، وجوز جطبي مةهيّرت حةجرت   « شبت ححت    بالنتؿةت ب ي ب وجوز»مٗنةي 

 نيؿت تة مهسبق لةٖسة فطٖيّت لطبض گيطزس 

ةي فروق، چهرةض   هر  نىت  چهةضمس نسض ب يت، هين، پؽ بظ نمس و جطضؾري پةؾرد   

 نيةيس:  پةؾد ج  مؿا(  فوق بضبئ  مي

ححوت وجوز جطبي مةهيّت بظ لحيآ ححوت قيء جطبي قيء نيؿت ج(ى  بظ لحيآ نس 

 ححوت قيء بؾت؛ 

لةٖسة فطٖيّت مرتم ج  ٖوبضو وجوز بؾت و قرةمآ ٖروبضو مةهيّرت    تس 

 گطزز؛  نيي

جروز جرط  ن   دس مُةجك بنة ت وجوز، مةهيّت ححوت لميمي نسبضز تة ٖطوو و

 مهسبق لةٖسة فطٖيّت )ححوت قيء  كيء( گطزز؛

ونرس و لتري بظ بينىر      زس ٖمآ مةهيّت ضب جية هي هي )ال جكرطٌ( بٖتحرةض مري    

نيةيرس؛ جنرةجطبين،    مةهيّت جية هي هي نيع زبضبي وجوز شهني بؾت نط  نٓط مري 

 گون  ححوتي نسبضز تة مكيول لةٖسة فطٖيّت گطززس مةهيّت مفطوو هيچ
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 بعهٌا

تْیراى،   قًاعة  لیةف سییةدف فل سییةدال ا،ة  ف      (، 0271حسی٘ي    ابراّ٘وٖ دٌٗاًٖ، غالم -

 پژٍّطگاُ علَم اًساًٖ ٍ هطالعات فرٌّگٖ، چاپ سَم.

 . الورعطى اهلل مكتبة آية الشداء (، 0313عبذاهلل   بي سٌ٘ا، حس٘ي ابي -

ذهیِ ٍ تقق٘یو ٍ تعل٘یو از    هق ، الطرٗف الرضٖ شرح المقاص  (، 0318تفتازاًٖ، سعذالذٗي   -

  دكتر عبذ الرحوي عو٘رُ.

 قن، هركس ًطر اسراء، چاپ سَم. لحيق  ختًم (، 0275  جَادٕ آهلٖ، عبذاهلل -

تْراى، ًطر رجاء، چاپ    وصًص الحكم بر سصًص الحكم(، 0264، حسي   زادُ آهلى حسي -

 دٍم. 

تقق٘و از دكتر سی٘دذ     هيالل الىًل ح ث ل،ائل ي بذيیال ل،ال (، 0300الذٗي   الذٍاًى، جالل -

 ّاى اسالهى آستاى قذس رضَى. ، هطْذ، بٌ٘اد پژٍّص احوذ تَٗسركاًى

قن، اًتطیارات     المباحج المشرقي  سى عیم االلهيات ي الطبيعيات(، 0300الرازى، فخرالذٗي   -

 ب٘ذار، چاپ دٍم.

 ب، الطبعٔ الثالثٔ.تْراى، ًطر ًا شرح المىظً   (، 0273السبسٍارٕ، هالّّادٕ   -

بِ تصق٘ح ٍ هقذهِ ّیاًرى      جمًعال  صىدات شيخ اشراق  (0264الذٗي   ضْاب،  سْرٍردٕ -

 . ، چاپ دٍدم ، تْراى، هَسسِ هطالعات ٍ تقق٘قات فرٌّگى  كربي ٍ س٘ذ حس٘ي ًصر ٍ ًجفقلى حب٘بى

تراث العربیٖ، ب٘یرٍت،   دار اح٘اء ال األ،دال األلبعال (، 0870ابراّ٘ن   صذرالوتألْ٘ي، هقوذبي -

 .الطبعة الثالثة

 بَستاى كتاب، چاپ چْارم. الشًاه  الربًبيال (، 0257 یییییییییی  -

تْراى، بٌ٘اد حکوت اسالهٖ صذرا، چاپ اٍل،  تعیيقال بر الهيّات شداء (، 0271 یییییییییی  -

 تصق٘ح، تقق٘و ٍ هقذه9ِ دكتر ًجفقلٖ حب٘بٖ.
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 . ب٘رٍت، هَسسٔ التارٗخ العربى، چاپ اٍل   االحيري  شرح اله اي(، 0311 یییییییییی  -

تْراى، ًطر كتابخاًِ طَْرٕ، چاپ دٍم، بِ اّتویام ّیاًرٕ    المشاعر (، 0252 یییییییییی  -

 كربي.

 (، قن، بَستاى كتاب، چاپ سَم.0267 یییییییییی  -

 ًا. تْراى، بٖ  جمًعال الر،ائل التیع  (، 0211 یییییییییی  -

تْیراى، اًتطیارات حکویت،      جمًعال ل،ائل سییدف صة لالمتللهيه  (، 0264  یییییییییی -

 چاپ اٍل، تقق٘و ٍ تصق٘ح از حاهذ ًاجٖ اصفْاًٖ.

تقق٘و الط٘خ عباس علیٖ السیبسٍارٕ،    ب اي  الحكم  (، 0312طباطباٖٗ، س٘دذهقودذحس٘ي   -

 العطرٍى. الطبعة قن، هؤسسٔ الٌطر اإلسالهٖ،

 .الطبعة الثالثة، قن، هؤسسِ آهَزضٖ اهام خوٌٖ٘   الحكم  وهاي(، 0264  یییییییییی -

 قن، ًطر البالغٔ.   شرح االشالات ي التىبيهات  ع المحالمات(، 0264طَسٖ، ًص٘رالذٗي   -

 سوت. فل آ  ی بر وظام حكمت ص لايف (، 0274عبَدٗدت، عبذالرسَل   -

 ش.0271قن،بَستاى كتاب،  ا واپذيری يجًف خ وق  برهان(، 0271سل٘واًٖ اه٘رٕ، عسکرٕ  -

 قن، هکتبٔ آٗٔ اللِّ الورعطى. المىطقيّات  الفارابى، ابًَصر،  -

(، گىجيى   عرست ) جمًعال  قاالت  ىطقةف ي سییةدف  (، 0277سل٘واًٖ ٍ گرٍُ ًَٗسٌذگاى   -

 .قاعذٓ فرع٘دت، قن، هؤسسِ آهَزضٖ اهام خوٌٖ٘

، قن، هؤسسٔ الٌطر اإلسالهٖ، ف تهذيب المىطقالحاشيال عی(، 0316الذٗي   ضْاب بي هالعبذاهلل -

 چاپ س٘سدّن.


