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معیار تقسیم مفاهیم کلی از دیدگاه فالسفه مشاء

تاريخ دريافت99/1/9 :

تاريخ تأييد99/7/72 :

غالمرضا ابراهیمی مقدم

يكي از ابتكارات فالسفِ اسالهي ،تقسينبٌدي هعقَالت ٍ هفاّين كلي است.
تَجِ بِ اقسام هعقَالت ،هشكالت فراٍاًي از هباحث هعرفتشٌاسي ٍ فلسفِ را
حل هي كٌدد ٍ دددم بازشٌاسدي اًْدا از يكدديجر هَجد

دس ّداي فراٍاًدي

هي گردد؛ شٌاسايي اقسام هفاّين كلي ،هبتٌي بر هعياري هعرفتشٌاساًِ است كدِ
بتَاًد توام هفاّين ذٌّي را در خَد هٌدرج كٌد .ايي هقا دِ در يدي بررسدي ايدي
هعيار از ًجاُ فيلسَفاى بسرگ اسالهي است.

واژههاي كليدي :مؼمًل ايل ،مؼمًل حبوي ،مفبَيم ولي ،مؼمًل حابوي للفافي،
مؼمًل حبوي مىطمي.

 دضَ ّيأت دلوي داًشجاُ ييام ًَر.
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تمفيم مفبَيم ولي ثٍ ايلي ي حبوًي ثٍ اثتىابس لابساثي طاًسر تشلاا ي ا اه
اططالحبر دس آحبس لالسفٍ اسالمي ثؼذ اص يي ،مبوىذ اثهسيىب ي خًارٍوظايش ثاٍ
سسميا شىبختٍ شذ.

i

لبساثي دس ا ه ػجبسر ،مفبَيمي سا وٍ مب اص ػبلم خبسد دسثبسٌ اشيبء ثاٍ دساا
ميآيس م« ،مفبَيم مبًَي» ب «ممًالر» ميوبمذ ي اػشاضاي سا واٍ ثاش مؼماًالر
رَىي ،اص آن رُا وٍ رَىي َفتىذ ،ػبسع ميتشدوذ« ،مؼمًل حبوي» ميشامشد ي
مؼتمذ اسا لبػل ا ه احًاالر ،خًد رَه اسا ي رَه ثٍ لحبظ تشويت ،تفظيل،
تؼش ف ،داللا ي سب ش خظًطيبتي وٍ دس مؼمًالر ايل يرًد داسد ،ا ه مفابَيم
سا اثذاع ي ثش آوُب حمل مي ومب ذ .مىظًس اص مؼمًل ايل مفًُمي اسا وٍ مفاتميمب
اص خبسد اوتضاع ميشًد ي اص مظبد ك خًد حىب ا وىذ ي مىظًس اص مؼماًل حابوي،
 .iي اللًاحك َٓ أعشاض تلحك الممًالت مه حٕج َٓ فٓ الزَه ،ي الفاعل لُزٌ االعشاض فٓ
الممًالت ًَ الزَه ي ارا حصلت َزٌ اللًاحك فٓ الممًالت ،سجع الزَه ي عملُا ي اخزَا معمًلةّ
علٓ حٕالُا مجشدِ عه المعمًالت األيل ي صاست َزٌ اللًاحك ارا عملُا الزَه« ،معمًالت حًاوٓ»
تعشف احًاالً مه المعمًالت األيل ي صاست وسثّ َزٌ الممًالت الخًاوٓ مه المعمًالت األيل كىسثّ
المعمًالت األيل إلٓ اشخاصُا خاسد الزَه ي صاس الزَه ُٔحصُٕا فٓ المعمًالت األيل ي ٔةذسكُا
كما تذسن الحةًا

اشةخاا المعمةًالت ،ي صةاست المعمةًالت األيل مًعةًعات تًجةذ فُٕةا

المًعًعات الخًاوٓ ،كما كاوت اشةخاا المعمةًالت األيل مًعةًعات للمعمةًالت ي لىحةً َةزٌ
اللًاحك تاسثاتُا األستعّ .فالًل :إوُا معمًالت حًان ٔفعلُا الزَه فٓ المعمةًالت األيل ٔرةشف تُةا
ال زَه علٓ المعمًالت األيل مما ٔفعل فُٕا مه الذاللّ ي التعشٔف ي اوحاء التشكٕة ي اوحاء التفصةٕل
مما ًَ فٓ الحمٕمّ تعشٔف اي تشكٕة اي تفصٕل اي ظهّ لةًْ اي ظةهّ عةعٕف اي تخٕٕةل اي تمًٔةٍ.
(فاساتٓ)132/3 :1408 ،
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احًاالر ي ػًاسع رَىي َميه مفبَيم اسا .وفجا ا ه احًاالر ثب مًضًػبر
آوُب مخل وفجا مؼمًالر ايل ثب اشيبي خبسد اسا؛ ثٍ تؼجيش د گش ،يلتي رَه ماب
احًاالتي سا وٍ ثؼذ اص حظًل مؼمًالر ايل دس رَه حبطل ميتشدوذ ،مزاشد اص
مًضًػبر ي متؼلمبر آوُب دس وظش ميتيشد ،ػىًان مؼمًل حبوي پياذا مايوىىاذ .اص
آوچٍ تفتٍ شذ ،ثٍ دسا ماي آ اذ واٍ لابساثي ثاٍ دي واًع مفُاًد ولاي دس وظابد
مؼشلاشىبسي خًد اػتمبد داشتٍ اسا؛ مفبَيم مبًَي ي مفبَيم مىطمي.
شىي ويفا وٍ لبساثي مفبَيم مبًَي ،للففي ي مىطمي سا مايشاىبخا؛ يلاي
ثٍ طًس ياضح ،تؼجيشي اص تفىيه ي دستٍ ثىذي آوُب وذاسد .وُب ا والد ا شبن ا اه
اسا وٍ مب ممًالتي داس م ي اه دساتٍ مفابَيمي واٍ لًاحاك ي ػاًاسع ا اه
ممًالر َفتىذ .يي ثٍ ممًالر ،مؼمًل ايل ي ثٍ ػاًاسع آوُاب مؼماًالر حابوي
اطالق وشدٌ اسا.
تمفيم مفبَيم ولي ثٍ ايلي ي حبوًي ي رواش احىابد َاش اه اص آوُاب دس ثيابن
اثهسيىب شفبليا ثيشتشي مي بثذ .ا شبن ثٍ طشاحا ،مؼيابس تماب ض مؼماًل ايل اص
مؼمًل حبوي سا چىيه ثيبن ميوىذ 9ان للشييء مؼمًالر ايل وبلزفام ي الحياًان ي
مب اشجُُمب ي مؼمًالر حاوّٕ تفتىذ الي َزٌ ي َي وًن َزٌ االشيبء كلّٕ ي جضئٕةّ
ي شخصّٕ)167 :1404( .

اثهسيىب ثب ثيبن ا ىىٍ ه شيء ممىه اسا داساي مؼمًل ايل مبوىذ رفميا ي
مؼمًل حبوي مبوىذ وليا ي رضئيا ا وٍ مفتىذ ثٍ مؼماًل ايل َفاتىذ ا ثبشاذ ثاٍ
تجييه مؼيبس مؼمًل حبوي مىطمي ي للففي مي پشداصد .ا شبن تاال

مايوىاذ يراٍ

للففي ي مىطمي مؼمًل حبوي سا ثيبن وىذ .مؼيبس يي ا ه اسا وٍ احجبر مؼماًالر
حبوي متؼلك ثٍ للففٍ اسا .ؼىي تحمك ي يرًد آوُب اص طش ك مبثؼذالطجيؼٍ اوزابد
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ميشًد؛ ا مب استفبدٌ اص آوُب ثشاي يطًل ثٍ مزًُل اص طش ك مؼلًد ،ػمال مىطماي
اسا .ثىبثشا ه مؼمًل حبوي ثٍ طًسر مششيط ،مًضًع ػلم مىطك اساّ( .وبى)

ثُمىيبس ،شبتشد مىتت للففي اثهسيىب واٍ سابلَاب دس محراش يي شابتشدي
ومًدٌ اسا ي آساي استبد خًد سا ثُتش اص َش وفي ميداوذ ،ثيبن دليك ي ظش في اص
مؼمًالر حبوي ي يرٍ للففي ي مىطمي آن داسد .وٍ ميتًاوذ ششح تفتبس اثاهسايىب
ثبشذ .ا شبن مفبَيمي سا وٍ وبظش ثاٍ ػابلم خابسد اساا ي مظاذاق ػيىاي داسد،
مؼمًالر ايلي ميوبمذ ي مفبَيمي سا وٍ وبظش ثٍ مؼمًالر ايلي َفتىذ ،ثاٍ لحابظ
ا ىىٍ ثبػج سسيذن اص مزًُل ثٍ مؼلًد ميثبشىذ ،حيج مىطمي مؼمًالر حبوي ثاش
مي شمشد .ي ثٍ لحبظ ا ىىٍ مؼمًالر حبوي ،ه وحًٌ يرًدي داسوذ وٍ آن ظاش
يرًد ػملي اسا ،ثحج اص وحًٌ يرًد اشيب ي اص رملٍ مؼمًالر حبوي سا ثشػُذٌ
مفبَيم للففي ميداوذ9
أهّب هَضَع الوٌطق فَْ الوؼقوَت الابً٘ؤ الونوةٌذٓ الوٖ الوؼوبًٖ الوؼقَلؤ
األٍلٖ هي جْٔ م٘ف٘ٔ هب ٗةَصّل بْب هي هؼلَم الٖ هجَْل ،ت هوي جْؤ هوب ّوٖ
هؼقَلٔ هطلقب ٍ لْب الَجَد الؼقلٖ .فبلشٖء لِ هؼقَل مبتًنبً٘ٔ ٍ ٗؼشض لوِ هوي
ح٘ث َّ هؼقَلٔ هؼبى :مبلنلّ٘ٔ ٍ الجضئ٘ٔ ٍ الجٌن٘ٔ ٍ الٌَّػ٘ؤّ ٍ .وزُ اًٗوبه لْوب
ًحَ هي الَجَد فٖ الؼقل ،موب ٗةبّ٘ي ٍ ّٖ الوؼقوَت الابً٘ؤف فةرو٘ش هَضوَػٔ
لؼلن الوٌطق ،ت هي ح٘ث ٍجَدّب ٍ ت هي ح٘ث هؼقَلّ٘ةْبف بل هي ح٘ث ٗةَصّل بْب

هي هؼلَم الٖ هجَْل)221 :1375( .

مؼيبس تمفيم مفبَيم ولي اص وظش لالسفٍ مشب ا اه اساا واٍ اتاش مفُاًمي دس
خبسد داساي الشاد ثبشذ ،ثٍ آن «مؼمًل ايل» ب «مفبَيم مبًَي» تفتٍ مايشاًد ي
اتش مفًُمي لبلذ لشد خبسري ثًدٌ ،مظذاق آن لمط دس ظش

رَه ثبشذ« ،مؼمًل

حبوي» وبميذٌ مي شًد .آوگبٌ اتش مؼمًل حبوي ثاٍ ياساطٍ مؼلاًمي مًرات وشاف
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مزًُلي تشدد ،مىطمي اسا ي اتش ثٍ لحبظ يرًدي محل ثحج يالغ شًد ،ؼىاي
ثيبوگش حيج يرًدي اشيب ثبشذ ،للففي اسا.
تب صمبن مالطذسا ،الفابد مفابَيم ولاي مىحظاش دس مؼماًالر ايلاي ممفابَيم
مبًَي) ي مؼمًالر حبوي ممفبَيم مىطمي) ثًد .دس ا ه ثيه ،رب گبٌ مفبَيم للففي
خيلي سيشه وجًد ي حتي خًد لالسفٍ ،تبَي آوُب سا دس ر ال مؼماًالر ايلاي ي
تبَي دس ر ل مؼمًالر حبوي رواش مايوشدواذ( .س .ك :طَسوٖ298 :1375 ،ف حلوٖ،

 )117 :1415الجتٍ اثهسيىب دس ممبلٍ ايل لظل ديد اص الْ٘ب شفب آوزب وٍ اص مًضًع
مبثؼذالطجيؼٍ ثحج مي وىذ ،ثٍ ي ژتي َبي مفبَيم للففي اشبسٌ ميومب اذ:1376( .
)15

وگبٌ ي ژٌ ا شبن ثٍ مفبَيم للففي وشبن ميدَذ وٍ تشچٍ اي مفبَيم للففي سا
ثٍ ػىًان دستٍاي اص مؼمًالر ي مفبَيم ثٍ طًسر مفاتمل مطاشح وىاشدٌ اساا،
تظً شي مشخض اص آوُب داشتٍ ي آوُب سا متفبير اص سب ش مفبَيم ميداوفتٍ اسا.
اص ا ىشي اتش َش ه اص اوًاع مفبَيم سا ثشاسبس ي ژتيَبي آوُاب شىبساب ي وىايم،
مي تًاويم ثگً يم دس آحبس اثه سيىب مفبَيم للففي رب گبٌ مفتملي اص مفبَيم مبًَي
ي مىطمي داشتٍاوذ.
معیار تقسیم مفاهیم کلی از نظر شیخ اشراق

ثٍ وظش ا شبن ،مفبَيم ولي ثٍ دي لفم مفبَيم ػيىي ي مفبَيم رَىي ب اػتجابسي
تمفيم مي شًوذ .مفبَيم ػيىي مفبَيمي َفتىذ وٍ ػاليٌ ثش طًسر ػملي ،يراًد
خبسري َم داسوذ ،مبوىذ سيبَي ،سافيذي ي حشواا .مفابَيم رَىاي محماًالتي
َفتىذ وٍ يرًد ػيىي آوُب َمبن يرًد رَىي آوُبسا ي راض دس رَاه يراًدي
وذاسوذ .ثٍ تؼجيش د گش ،يرًد خبسري آوُب ػايه رَىياا آوُبساا ،مبوىاذ امىابن،
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رضئيا ي وليا .ثٍ وظش سُشيسدي ،دس ا ه لفما ثايه مجاذو ي مشاتك اص حياج
اػتجبسي ثًدن تفبيتي ويفا؛ مخال َمبن تًوٍ وٍ امىبن اػتجبسي اسا ،ممىاه وياض
اػتجبسي اسا؛ امب دس دستٍ ايل ،مجذو ا مبوىذ سيبَي ا حميمي اسا؛ يلي مشاتك ا
مبوىذ اسًد ا امش ػملي ي اػتجبسي اسا؛ ص شا دس سيبٌ ثًدن چيضي وٍ سيبَي لبئم
ثٍ آن اسا ،رفميا ي رًَش ا مأخًر ويفا .پس اتش سيبَي ثٍ چيضي غيش اص
رفم َم لبئم ثبشذ ،آن چيض اساًد خًاَاذ ثاًد ي ا اه حابوي اص آن اساا واٍ
اسًد ا طشلب امشي ػملي اسا361 ٍ 346 ،25 ،7/1 :1363( .ف )94 ٍ 72 ،71/2

سُشيسدي ثشاي تمييض مفبَيم اػتجبسي اص مفبَيم حميمي ،دي ضبثطٍ اسائاٍ دادٌ
اسا9
ا ول مب لضد مه يلًػٍ تىشس وًػٍ ،لًُ اػتجبسيّ( .وبى358/1 :ف )67/2
ا ول مب متىغ تأخشٌ ػه يرًد مًضًػٍ ،لًُ اػتجبسيّ(.وبى25/1 :ف ابشاّ٘ووٖ
دٌٗبًٖ)650/2 :1372 ،

يي ثشاسبس ا ه دي مؼيبس ،ثفيبسي اص مفابَيمي سا واٍ لالسافٍ مشابء ،راضء
مفبَيم مبًَي ي حميمي ميداوفتىذ ،اص مفبَيم اػتجبسي داوفتٍ اسا ،مبوىذ مفُاًد
ػشع ،رًَش امًس اضبلي ،مبوىذ اثًر ،اخاًر ي لًلياا ي اماًس ػاذمي مبوىاذ
سىًن ،ومطٍ ي خط وٍ َمٍ اص اػتجبسار ػملي َفاتىذَ .ماٍ مؼماًالر اص حياج
ممًلٍ ي محمًل ثًدنشبن ،اػتجبسار ػملي َفتىذ؛ لىه دس ثؼري اص آوُب ،اضبلبر
ي اػذاد ،مجذو ي مشتك َش دي اػتجبسي َفتىذ ي دس ثشخي د گش مبوىذ سايبَيَ ،اش
چىذ مجذو ه طفا ػيىي اسا ،ويفيا ثًدن آن اػتجبس ػملاي اساا؛ ص اشا اتاش
ويفيا سيبَي ويض امش ػيىي ثبشذ ،تفلفل الصد مايآ اذ364 ٍ 18 ،7/1 :1363( .ف
)110 ٍ 109 ،74/2
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الةحق٘ق اى الرفب تٌقنن الٖ صفب لْب ٍجَد فٖ الزّي ٍ الؼ٘ي مبلب٘بض ٍ
الٖ صفب تَصف بْب الوبّ٘ب ٍ ل٘س لْب ٍجَد ات فٖ الزّي ٍ ٍجَدّب الؼٌ٘وٖ
َّ اًْب فٖ الزّي مبلٌَػ٘ٔ الوحوَلؤ ػلوٖ اتًنوبى ٍ الجضئ٘ؤ لْوب صوَسٓ فوٖ
اتػ٘بى قبئؤ بضٗذ ٍ مزلل الش٘ئ٘ٔ موب ٗنلوْب ما٘ش هوٌْن اًْوب هوي الوؼقوَت
الاَاًٖف تحق٘ق اٗي است مِ صفب دٍ گًَِاًذ :صفبتٖ مِ ّن دس رّوي ٍ ّون دس
خبسج ٍجَد داسًذ ،هبًٌذ سف٘ذٕ ٍ صفبتٖ مِ ٍصف هبّ٘ب ٍاقغ هٖشًَذ ٍ جض
دس رّي ٍجَدٕ ًذاسًذ ٍ ٍجَد ػٌٖ٘ آًْب اٗي است موِ دس رّوي ّنوةٌذ ،هبًٌوذ
ًَػ٘ت مِ بش اًنبى حول هٖشَد ٍ جضئ٘ت مِ بش صٗذ حول هٖگشدد .اٗوي دسوةِ
اص صفب هب بِ اصائٖ دس ػبلن خبسج ،جذإ اص هَضَع خَد ًذاسًذ .بِ اٗي دسوةِ

اص صفب «هؼقَل ثبًٖ» گفةِ هٖشَدّ( .وبى)346 /1 :

سُشيسدي ثيه دي دستٍ اص مفبَيم تفىيه ومًدٌ اساا؛ دساتٍ ايل مفابَيمي
َفتىذ وٍ ػاليٌ ثش طًسر رَىي ،يالؼيا خبسري َم داسوذ ،مبوىذ مفًُد سيبَي
ي سفيذي وٍ ػاليٌ ثش يرًد رَىي ،دس خبسد َم داساي الشاد َفتىذ ا ه مفابَيم
َمبن مفبَيم مبًَي َفتىذ وٍ پل استجابطي ثايه يراًد رَىاي ي خابسري آوُاب
يحذر مبَيا اسا .دستٍ ديد مفبَيمي َفتىذ وٍ مفبَيم دستٍ ايل سا تًطايف
مي وىىذ ي ثٍ تؼجيش د گش ،احىبد ي ي ژتيَبي مفبَيم دستٍ ايل سا ثيبن ميومب ىذ.
ا ه لفم اص مفبَيم لمط يرًد رَىاي داسواذ ي َاي تابٌ دس خابسد يراًد پياذا
وميوىىذ ،مبوىذ وليا ،رضئيا ،امىبن ي وًػيا.
مؼيبس تمفيم مفبَيم اص وظش ساُشيسدي ،داشاته الاشاد خابسري ي وذاشاته آن
اسا .اص ا ه سي مفبَيم ولي اص دي لفم ثيشين ويفتىذ؛ ب دس خبسد الشاد داسواذ اب
وذاسوذ ،اتش الشاد داشتٍ ثبشىذ ،اص مفبَيم مبًَي ي اتش وذاشاتٍ ثبشاىذ ،اص مفابَيم
اػتجبسي ي رَىي خًاَىذ ثًد.
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ياضح اسا وٍ چىيه مؼيبسي وميتًاوذ َمٍ مفبَيم ولي سا پًشش دَذ؛ ص شا
مفبَيم مىطمي ي للففي اص ا ه حيج وٍ داساي الاشاد خابسري ويفاتىذ ،مشاتشن
مي ثبشىذ؛ يلي حميما آوُب ىي ويفا؛ چًن مفبَيم للفافي دسثابسٌ مًراًدار
خبسري ي رَىي َفتىذ؛ يلي مفبَيم مىطمي حًل مًرًدار رَىاي مايچشخىاذ.
ػاليٌ ثش ا ىىٍ مفبَيم وليِ حمًلي ي ارتمابػي دس ا اه تمفايمثىاذي رب گابَي
وذاسوذ.
ثؼذ اص اثه سيىب ،سُشيسدي اص رملٍ ليلفًلبوي اسا وٍ ثاٍ طاًسر ي اژٌ ثاٍ
مفألٍ مؼمًالر ي الفبد آن تًرٍ ومًدٌ ي دسثابة ايطاب

مؼماًالر ثاٍ تأمال

للففي پشداختٍ اسا .وخفتيه ثبس شيخ اشاشاق اص اطاطالح مفابَيم اػتجابسي اب
رَىي ثشاي مؼشلي مفبَيم للففي استفبدٌ وشدَ .ش چىذ يي تمفيم رذ ذي اسائاٍ
وىشد تب ثتًاوذ لفمي ثش مفبَيم ولي شىبختٍ شذٌ ثيه لالسافٍ ثيفضا اذ اطاطالح
«مفبَيم اػتجبسي» ػىًان رذ ذي ثًد وٍ تًرٍ متفىشان ي لالسفٍ سا ثاٍ شىبساب ي
آوُب رلت وشد.
سُشيسدي دس تفىيه ثيه مفبَيم اػتجابسي ي مفابَيم ػيىاي مابًَي ،وابي
تحفيهثشاوگيضي اوزبد داد؛ ليىه دس َي اه اص آحابس يي ،تماب ضي ثايه مفابَيم
للففي ي مىطمي طًسر وگشلتٍ َش رب اص مفبَيم اػتجبسي وبد ثاشدٌ ي مخابلَاب ي
روش ومًدٌ اساَ ،ش دي دستٍ مفبَيم اػتجبسي يراًد داسد .ؼىاي َام اص مفابَيم
مىطمي ي َم اص مفبَيم للففي ثب ػىًان مفابَيم اػتجابسي ابد شاذٌ اساا .تً اب
مفبَيمي مبوىذ يرًد ي يحذر ي وليا ي رضئياَ ،مٍ اص اه ساىخ َفاتىذ ي
تحا اططالح مؼمًل حبوي لشاس ميتيشوذ .ي ژتاي مشاتشن آوُاب ا اه اساا واٍ
طفبر ي ي ژتي مفبَيم مبًَي َفتىذ ي لمط يرًد رَىي داسوذ.
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معیار تمایس و تقسیم مفاهیم کلی از نظر خواجه نصیر

خًارٍ وظيش دس آحبس مىطمي ي للففي خًد ثاٍ طاًسر پشاوىاذٌ ثاٍ دي لفام
مؼمًالر اشبسٌ داسد .اص وظش محمك طًسي ،مؼمًالر دي تًوٍاوذ 9مؼمًالر ايلاي
ي مؼمًالر حبوي.
ا شبن دس وتبة تجشٗوذ اتػةقوبد ػماذٌ مفابَيم للفافي سا اص مؼماًالر حابوي
مي شمبسد .مفبَيمي وٍ خًارٍ دس مجبحج مختلفاي ثاٍ مؼماًل حابوي ثاًدن آوُاب
تظش ح مي وىذ ،ػجبستىذ اص شيئيا ،يرًد ،ػذد ،مبَيا ،يرًة ،امىابن ،امتىابع،
ثفبطا ،تشويت ،يحذر ،وخشر ،ػليا ،مؼلًليا ،رًَش ،ػشع ،اضبلٍ ،لاذد ي
حذيث( .س .ك :حلٖ)117 ،100 ،88 ،65 ،60 ،42 :1415 ،

ا شبن ػذد تأطل دس يرًد ي احتيبد ثٍ محل داشته سا مؼيبسي ثاشاي مؼماًل
حبوي ثش ميشمشد .مشاد اص ػذد تأطل دس يرًد ي احتيبد ثٍ محل ا ه اسا وٍ ا ه
مفبَيم َميشٍ ثٍ ػىًان طفبر ي محمًالر اشايبي د گاش شاىبختٍ مايشاًوذ ي
خًد ،لشد ػيىي ثٍ طًسر رًَش ب ػشع وذاسوذ( .فٌبٖٗ اشنَسٕ )62 :1375 ،امب
آوچٍ خًارٍ سا اص اسال

خًد متمب ض وميوىذ ا اه اساا واٍ ا شابن وياض مبوىاذ

اثه سيىب ،سُشيسدي ي د گشان ،ثيه مفبَيم للففي ي مىطمي تماب ضي لبئال وشاذٌ
اسا .يي ويض َش دي دستٍ اص مفبَيم مزوًس سا دس وىابس َام لاشاس دادٌ ي اص اه
سىخ داوفتٍ اسا .اي دس لشاصي اص تجشٗذ اتػةقوبد ميلشمب ذ« 9يراًد اص مؼماًالر
حبوي اساَ .مچىيه ػاذد ،رُابر ساٍتبواٍ ،مبَياا ،ولياا ،رضئياا ،راتياا،
ػشضيا ،رىفيا ،لظليا ي وًػيا اص ا ه لجيل ميثبشىذ( ».حلّٖ ،وبى)62 :

ثب تًرٍ ثٍ لشاصَب ي مبوىذ ا ىىٍ ا شبن مفبَيم للففي ي مىطمي سا دس وىبس َام
لشاس دادٌ ي َش دي سا مؼمًل حبوي داوفتٍ اسا ،ثٍ دسا ميآ ذ وٍ مؼمًل حابوي سا
دس لجبل لًاحك ي ػًاسع خبسري ثٍ وابس مايثاشد ي آن سا ثاش مفابَيمي اطاالق
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مي وىذ وٍ مب ثٍ اصاي خبسري وذاسوذ ي ثٍ ا ه لحبظ ،مفابَيم مىطماي ثاب مفابَيم
للففي َمفبن َفتىذ.
تشچٍ محمك طًسي دس وتبة اسبس اتقةببس ثٍ تمب ض مفبَيم للففي ي مىطماي
تًرٍ ومًدٌ ي اص دسآميخته آوُب مظًن مبوذٌ اسا ،ا ه ثبس ثيه مؼمًالر ايلاي ي
مؼمًالر حبوي للففي تفىيه وىشدٌ اسا .مفبَيمي سا واٍ دس تجشٗوذ اتػةقوبد ثاٍ
مؼمًل حبوي ثًدن آوُب تظش ح ومًدٌ اسا ،دس اسبس اتقةببس مؼمًل ايل ميوبماذ
وٍ دس ممبثل مؼمًل ثٍ مؼىبي مىطمي آن اسا .ػجبسر خًارٍ ا ه اسا وٍ9
هَضَع ػلن هٌطق مِ هببحث جضٍٕ است ،اص آى هؼقَت ثبً٘وِ اسوت ،بوِ
اػةببس آًنِ هقةًٖ ٍقَف بش م٘ف٘ت امةنبة ػلَم ببشذ ٍ .بوِ هؼقوَت اٍلوٖ،
صَسٕ ػقلٖ هٖخَاّ٘ن مِ هنةفبد اص اػ٘بى هَجَدا بَد ،هبًٌذ جَّش ٍ ػوشض
ٍ ٍاحذ ٍ ما٘ش ٍ غ٘وش آى ٍ بوِ هؼقوَت ثبً٘وِ ،صوَسٕ ػقلوٖ موِ هنوةفبد اص

هؼقووَت اٍلووٖ ،هبًٌووذ ملووٖ ٍ جضٗووٖ ٍ راتووٖ ٍ ػشضووٖ ٍ اهاووبل آى( .س .ك:
طَسٖ298 :1375 ،ف فٌبٖٗ اشنَسّٕ ،وبى)64 :
معیار تقسیم مفاهیم کلی از نظر مالصدرا

ا شبن دس للففٍ ،اطًل رذ ذي سا ثىيبن مي وُذ وٍ ثشاسبس آوُب ،تمفيمثىاذي
مفبَيم ولي َم تغييش مي وىذ .اطًلي َمچًن اطبلا يرًد ي اػتجبس ا مبَيا ي
تشىيه دس حميما يرًد ،مجىبي رذ ذي ثشاي تؼش ف ي شىبخا مفابَيم ولاي
ثٍ دسا ميدَذ .ثىب ثش وظش مالطذسا يرًد ،حميمتي ياحذ ،اماب مشاىه ي داساي
مشاتت مختلف اص حيج شذر ي ضؼف ي تمذد ي تأخش اسا مًرًدار ثاب َماٍ
تًوبتًوي خًد ،ظًُسار حميما وًسي ه يرًدوذ .اص آوزاب واٍ راض َفاتي،
حميمتي دس ػبلم يرًد وذاسدَ ،م مب ثٍ االشتشان اشيبء ي َم ماب ثاٍااللتاشاق آوُاب
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مفتىذ ثٍ يرًد اسا .ثشاسبس حميما تشىيىي يرًد ،تىاًع مفابَيم تابثؼي اص
تىًع يرًدار ثٍ لحبظ اػتجبسار ػملي اسا.
طجك اطل تشىيه دس يرًد ،حميما ياحذ ميتًاوذ دس مشاتت مختلف َفتي
ثٍ اوحبي تًوبتًن ظًُس پيذا وىذ؛ دس ه مشتجٍ ،طفا ثشاي چياضي ي دس مشتجاٍ
د گش ،لبئم ثٍ رار ي داساي تحظل وففي ثبشذ .حمابئمي چاًن يحاذر يراًد
داساي ا ه ي ژتي َفتىذ وٍ دس غب ا ومبل خاًد ،يارات الًراًد ي دس غب اا
ومظبن خًد ،اػتجبسي ػملي ميثبشىذ وٍ حميماا متأطالي ثاٍ اصاي آوُاب ويفاا.
(صذسالذٗي ش٘شاصٕ )173/1 :1981 ،ىي اص پژيَشگشان ميوً فذ9
دس ًظبم فلنفٖ هالصذسا ،ماش ٍ تببٗي هبّ٘ب صشفبه دس رّوي ٍ دس سوط
هفَْم استف اهب دس ػبلن ػٌٖ٘ هبّ٘ب  ًِ ،اهَسٕ هةببٗ٘ي ،بلنِ جلَُّب ٍ تؼٌ٘وب
ٗل حق٘قت اًذ .دس حق٘قت آًچِ دس خبسج ّنت ،چ٘ضٕ جض ٍجَدا هةؼ٘ي ً٘نت
ٍ هبّ٘ب هفبّ٘وٖ ّنةٌذ مِ اص لحبظ مشدى اٗي تؼٌ٘ب بوب صوشفًظوش اص اصول
حق٘قت اًةضاع هٖ شًَذ مِ تجشم هَطٌٖ جض رّي ًذاسًذف بِ ػببس دٗگش ،ماش
ّن دس رّي ّنت ٍ ّن دس ػبلن خبسج ،هٌةْب ماشا خبسجٖ پشتَّوبٕ گًَوبگَى
ًَس ٍجَد ٍ هقَْس سلطٌت ٍحذ اًذ .لزا دس هقببل ٍحذ ٍ هٌوبفٖ آى ً٘نوةٌذف
اهب ماشا هبَّٕ ٍ هفَْهٖ موِ اص خَسشو٘ذ ٍحوذ هٌقطوغ شوذُاًوذ ،ماوش
هحض اًذ ٍ چَى سبِٗ ٍحذتٖ بش سششبى ً٘نوت ،اخوةالف ٍ بًٌَ٘ةشوبى راتوٖ ٍ

آشةًٖبپزٗش است( .فٌبٖٗ اشنَسّٕ ،وبى)69 :

اص آوزب وٍ َفتي ثٍ رَىي ي خبسري تمفيم ميشًدَ ،ش وذاد اص ا اه دي واًع
داساي خًاص ي ي ژتيَب ي اسا .يلتي مب ا ه ي ژتيَب سا دس لبلت مفًُد ثيبن
ميوىيم ،مفبَيم ثٍ رَىي ي ػيىي تمفيم ميشًوذ( .صذسالذٗي ش٘شاصّٕ ،وبىٍ 334 :
)335
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مالطذسا اثتذا مفبَيم سا ثشاسبس تمفيم يرًد ثٍ رَىي ي خبسري ،ثٍ مفابَيم
رَىي ي ػيىي تمفيم مي وىذ .اتش مفًُمي دسثبسٌ ػبلم ػيه ثبشاذ ،ثاٍ آن «مفُاًد
ػيىي» ي اتش دسثبسٌ پذ ذٌَبي رَىي ي مفبَيم د گش ثبشذ ،ثاٍ آن «مفُاًد رَىاي»
تفتٍ ميشًد .مفبَيم ػيىي ممفبَيم دسثبسٌ مًرًدار خبسري) دي لفم َفتىذ9
ا مفبَيم اورمبمي وٍ داساي مب ثٍ اصاي ػيىي ميثبشىذ ،مبوىذ سفيذي؛
ا مفبَيم اوتضاػي وٍ َش چىذ مب ثٍ اصاي ػيىي وذاسوذ ،اماًس ػيىاي سا تًطايف
مي وىىذ ،مبوىذ وًسي ،يحذر ي امىبن .ا ه مفبَيم ثٍ ا ه اػتجبس ػيىي َفتىذ واٍ
اشيبي متظف ثٍ آوُب داساي چىبن يرًدي َفتىذ وٍ ا اه مفابَيم اص آوُاب اوتاضاع
ميشًوذ.
ثٍ وظش مالطذسا ،مفبَيم ػيىي ا چٍ اوتضاػي ي چٍ اورمبمي ا َام دس رَاه ي
َم دس خبسد مًرًدوذ؛ امب وحًٌ يرًد آوُب متفبير اسا؛ ص اشا يراًد مفابَيم
اوتضاػي ،ساثط ي حشلي اسا.
ثش پب ٍ ا ه اطل وٍ اتظب

ه مًرًد ػيىي ثٍ اه طافتي واٍ َاي وحاً

يرًدي دس خبسد وذاشتٍ ثبشذ ،مؼمًل ويفا ،اتاش مًطاً
اتظب

اماشي خابسري ي

آن ثٍ طفتي دس ػبلم خبسد ثبشذ ،ثب ذ آن طفا اه وحاً يراًدي دس

ػبلم خبسد داشتٍ ثبشذ 9حبل چاًن ثشاسابس اطال تشاىيه دس يراًدَ ،فاتي
حميمتي داساي مشاتت مختلف اسا ،مالطذسا يرًد مؼماًالر حابوي للفافي دس
خبسد سا اص سىخ يرًد ساثط مي داوذ .ثٍ د گش سخه ،مفابَيم للفافي واٍ يراًد
مفتمل داسوذ ي وٍ مؼذيد َفتىذ؛ ثلىٍ مؼبوي اسمي َفتىذ وٍ اص يراًدار ساثاط
اوتضاع شذٌ ،اص آوُب حىب ا مي وىىذ .يرًد آوُب دس خبسد ثٍ وحاً ساثاط اساا ي
يرًد اس تماللي وذاسوذ؛ امب يرًد محمًلي آوُب وٍ مؼبوي اسمي ماأخًر اص مؼابوي
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حشلي اسا ،طشلب دس رَه مًرًد اساّ( .وبى)171 ٍ 139 :

اص آوچٍ ثيبن شذ ،ثشاسبس مجبوي وظبد مؼشلاشىبسي مالطذسا سٍ وًع مفُاًد
ولي ثٍ دسا ميآ ذ9
 .0مفبَيم اورمبمي وٍ مؼمًالر ايلي ميثبشىذ؛
 .1مفبَيم اوتضاػي وٍ شبمل مفبَيم للففي ،مبوىذ يرًد ي امىبن ميثبشىذ؛
 .2مفبَيم رَىي وٍ ػجبستىذ اص مفبَيم مىطماي اب مؼماًالر حابوي ثاٍ مؼىابي
خبص.
مخال وًػيا ثشاي اوفبن ي رضئيا ثشاي ص ذ وٍ يلتي مايتاً يم ص اذ رضئاي
اسا ،مىظًس ا ه ويفا وٍ رضئيا طفا خبسري ص ذ اسا؛ حتاي مىظاًس ا اه
ويفا وٍ ص ذ ثب مالحظٍ ػمل دس خبسد رضئي اسا؛ ثلىٍ رضئياا طافا ص اذ
اسا اص آن حيج وٍ دس ظش

رَه مًرًد اسا.

مؼيبس مالطذسا دس تمفيم مفبَيم ولي ػجبسر اسا اص وحًٌ يرًد مًراًدار
وٍ اتش مفًُد ثٍ تًوٍاي ثبشذ وٍ َمبنطًس وٍ دس رَه اسا ،دس خبسد َم ػيىاب
مًرًد ثبشذ« ،مفًُد مبًَي» خًاَذ ثًد؛ چًن لمط مبَيا اسا واٍ تابَي دس
خبسد ي تبَي دس رَه مًرًد ميشًدَ .مچىيه اتش مفًُد ثٍ تًوٍاي ثبشاذ واٍ
ػيىب دس خبسد لبثل دسن ي احفبس وجبشذ ،ؼىي ه يرًد مفتمل دس وىبس ساب ش
مًرًدار وذاشتٍ ثبشاذ ،يلاي ثتاًان ثاب تحليال ػملاي آن سا شىبساب ي وماًد ي
مًرًدار خبسري سا ثب آن تًطيف وشد ،ثٍ آوُب «مفبَيم للففي» تفتٍ مايشاًد.
دس يالغ مفبَيم للففي ،وحًٌ يرًدَبي خبسري سا ثيبن مايوىىاذ اتاش مفُاًمي
دسثبسٌ وحًٌ يرًدَبي مفبَيم د گش دس رَه ثبشذ ،ثٍ آن «مفُاًد مىطماي» تفتاٍ
ميشًدّ( .وبى334 :ف فٌبٖٗ اشنَسّٕ ،وبى)73 ٍ 72 :
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طذسالمتألُيه اططالح مؼمًل حبوي سا دس دي مؼىبي ػبد ي خبص ثٍ وبس ميثشد
وٍ دس مؼىبي خبص لمط شبمل مفبَيم مىطمي اسا؛ امب دس مؼىبي ػبد ثاٍ َاش دي
وًع مفًُد مىطمي ي للففي اطالق مي شًد .يرٍ مشتشن مؼمًالر حبوي ثٍ مؼىبي
ػبد ا ه اسا وٍ داساي لشد خبسري ويفتىذ ي ػشيع آوُب ثش مًضًػبر دس رَه
اسا .تفبير آوُب َم دس ا ه اسا وٍ مفبَيم للفافي ،طافا اشايبي خابسري
َفتىذ يلي مفبَيم مىطمي ،طفا مفبَيم رَىي ميثبشىذ 332/1 :1981( .و )337

اص وظش طذسالمتألُيه ،مؼمًالر حبوي للففي ثٍ لحبظ مظذاق دي دستٍاوذ .وًع
ايل ،مؼمًالتي وظيش يرًد ي يحذر وٍ ثٍ خبسد ساٌ پيذا وميوىىذ ي آنتًوٍ واٍ
دس رَه َفتىذ ،دس خبسد بلا ومي شًوذ .ثاٍ تؼجياش د گاش ،ثاب آوىاٍ لبلاذ لاشد
خبسري َفتىذ ،داساي مظبد ك خبسري َفتىذ ،مبوىذ مفًُد يراًد واٍ ثاب آوىاٍ
لبلذ لشد خبسري اسا ،مًرًد خبسري مظذاق مفًُد يراًد ماي ثبشاذ ي ا اه
مفًُد اص آن حىب ا ميوىذ.
وًع ديد اص مؼمًالر حبوي للففي ،وظيش مفًُد امىبن اسا وٍ َام لبلاذ لاشد
خبسري مي ثبشىذ ي َم اص مظذاق خبسري محشيد َفتىذ ،ؼىي ثاب آوىاٍ اشايبي
خبسري متظف ثٍ ا ه دستٍ اص مفبَيم ميتشدوذ ،دس اصاي ا اه دساتٍ اص مفابَيم،
َمبنطًس وٍ َي لشدي بلا وميشًدَ ،ي مظذالي خبسري َم ويفا( .جَادٕ
آهلٖ)460 ٍ 459 /1 :1375 ،

تمفيم مؼمًالر حبوي للففي ثٍ دي لفم بد شذٌ ،ثؼذ اص احجبر ا ىىٍ دي طش
سثط دس ظش

تحمك سثط مًرًدوذ ،لشي ميس ضد؛ ص شا وبتض ش َمٍ مؼمًالر حبوي

للففي وٍ اشيب دس خبسد ثٍ آوُب متظف ميشًوذ ،اص رملٍ ثاشاي مفابَيمي وظياش
امىبن مظذاق خبسري يرًد خًاَذ داشاا .مظاذاق خابسري مفابَيمي وظياش
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امىبن ،يرًدي اسا وٍ دس مشاتت وبصل َفتي ثٍ طًسر يراًد اوتضاػاي ي لاي
غيشٌ ،لبلذ َفتي ليوففٍ ي اورمبمي اسا؛ امب دس وظش ادق ،وًػي امتيبص ثايه دي
دستٍ اص مؼمًالر حبوي للففي ثبلي ميمبوذ؛ ص شا دسربر مظبد ك مؼمًالر حابوي
للففي ثٍ حفت تشىيه متفبير خًاَذ ثًد .مظاذاق ثشخاي اص مفابَيم ،مخال
يارت الًرًد ،ثٍ يرًدي وٍ ثبصاي آن مفًُد اسا ،مًرًد ميثبشاذ ي مظاذاق
ثؼري اص مفبَيم د گش ،وظيش امىبنَ ،فتي ضؼيفي اسا وٍ ثٍ يرًد مىشأ اوتاضاع
مًرًد اساّ( .وبى)

ثٍ وظش ميسسذ مؼمًل حبوي للففي دس وظش مالطذسا داساي دي اططالح اسا9
 .0اططالح ػبدَ 9ش وًع مفًُمي وٍ مب ثٍ اصاي خبسري وذاسد؛ چٍ ا ىىٍ مىشاأ
اوتضاع خبسري داشتٍ ثبشذ ،ب وٍ.
 .1اططالح خبص 9مؼمًل حبوي للففي دس اططالح خبص ،مًاسد ص ش سا دس ثش
ميتيشد9
ه .محمًالر ولي ،مبوىذ يارت ،ممىه ي ممتىغ؛
دي .مجبدي اوتضاػي ي رَىي ا ه محمًالر ،مبوىذ يرًة ،امىبن ي امتىبع؛ ا اه
مفبَيم مجذو اوتضاع مفبَيم لجلي َفتىذ ي ممظًد اص رَىي ثًدن آوُب ا ه اسا واٍ
ا ه مفبَيم دس خبسد ،يرًد مفتمل اص مًضًػبر خًد وذاسوذ؛ واٍ ا ىىاٍ رَىاي
طش

ثبشىذ.

سٍ .طجب غ مظذسي 9مفبَيمي اص لجيل ػلا ي مؼلًل ثًدن؛
چُبس .لًاصد مبَيبر ،مبوىذ صيريا ثشاي اسثغ ي امىبن ثشاي مبَيا؛
پىذ .وفجا ي اضبلبر ،مبوىذ اثًر ي اخاًر( .صوذسالذٗي شو٘شاصّٕ ،ووبى/1 :
)332
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ثب دلا دس مًاسد لًق ثٍ دسا مي آ ذ وٍ مؼمًالر حبوي ثٍ لحبظ مظاذاق دي
تًوٍاوذ9
 . 0مظذاق آوُب يالؼيا خابسري داسد ي اتاش چاٍ مؼماًل حابوي دس رَاه ثاش
مًضًع ػبسع مي تشدد ،دس حميما يطف يالؼيا خبسري اسا ،مبوىذ يرًة
ي امىبن؛
 .1مظذاق آوُب مبَيا «مه حيج َي» اسا ،وٍ يرًد خابسري ي واٍ يراًد
رَىي ،مبوىذ لًاصد مبَيابر .دس وتيزاٍ لراب ب ي واٍ اص مؼماًالر حابوي تشاىيل
ميشًوذ دي دستٍاوذ9
 .0لرب بي رَىي؛
 .2لضأاْ حمٕمٓ« .فئن المىعمذ تُا مه المضأا صىفان حمٕمّ ي رَىٕةّ صةشفّ».
(ّوبى)335 :

ثب تًرٍ ثٍ ا ه ديتبوگيِ مظذاق مؼمًالر حبوي ،مالطذسا آوُب سا ثاٍ تًواٍاي
تؼش ف مي ومب ذ وٍ ػشيع آوُب ثش مًضًع دس ظاش

رَاه اساا ،اماب اتظاب

مًضًع ثٍ آوُب وفجا ثٍ خبسد ي رَه اػم اسا؛ ؼىي تبَي مًرًدار خبسري
ثٍ آوُب متظف ميشًوذ ي تبَي مفبَيم رَىي ي تبَي اتظاب

اشايب ثاٍ آوُاب ثاٍ

طًسر مطلك اسا .ؼىي وفس حميما شيء «مه حيا َي» ثب لطغوظش اص رَىي
ب خبسري ثًدن آن ،متظف ثٍ مؼمًل حبوي للففي ميتشدد.
فبتهنبى صفٔ رٌّ٘ٔ إٔ ًحَ ٍجَدّب الخبص بِ فٖ الزّي :لني ًٗ٘فْب الؼقل
تبسٓ الٖ هب فٖ الخبسج ٍ تبسٓ الٖ هب فٖالزّي ٍ تبسٓ ٗحنن حنوبه هطلقبه بةنوبٍٕ
الٌنبٔ الٖ الؼ٘ي ٍ الزّي ...اتهةٌبع ٍ الَجَة ٍ اتهنبى حبلْب ٍاحذ فٖ أًْب هوي
اتٍصبف الؼقل٘ٔ الةٖ تصَسٓ لْب فٖ اتػ٘بى هغ اتربف اتش٘بء بْب فٖ اتػ٘بى ٍ

اترّبى جو٘ؼبهّ( .وبى)335 ٍ /180 :
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معیار تقسیم مفاهیم کلی از نظر سبسواري

مالَبدي سجضياسي ثشاي تمب ض ميبن الفبد مؼمًالر ،الفبد ػاشيع سا مطاشح
وشدٌ اسا .الجتٍ ا ه مؼيبس سا لجل اص يي ويض ػجذالشصاق الَيزي دس مةوبة شوَاس
اتلْبم مطشح وشدٌ ثًد( .تّ٘جٖ ،بٖتب)72 ٍ 71 /1 :

ثٍ وظش سجضياسي ،يلتي محمًلي ػبسع ثش مًضًػي ميشًد ي مًضًع ثٍ آن
محمًل متظف ميتشدد ،دي وفاجا متظاًس اساا 9ىاي ػاشيع محماًل ثاش
مًضًع ي ىي اتظب
ػشيع ي اتظب

مًضًع ثٍ محمًل .يلتي ا ه دي سا ثاب تًراٍ ثاٍ ظاش

ثب ىذ گش ميسىزيم ،سٍ حبلا پيذا ميشًد .ثاٍ ثيابن د گاش،

ػشيع محمًل ثش مًضًع سٍ تًوٍ اسا9
 .0ػبسضي وٍ ظش

ػشيع آن ثاش مؼاشيع خاًد

ي ظاش

اتظاب

آن

مؼشيع ثٍ ػبسعَ ،ش دي دس خبسد اسا .ا هتًوٍ ػابسعَاب مؼماًالر ايلاي
َفتىذ؛ مخال يلتي ميتً يم «ص ذ لبئم» ليبد ػبسع ثش ص ذ اسا ي ػشيع ليبد ثش
ص ذ دس ظش

خبسد اسا ي ص ذ َم دس ظش

 .1ػبسضي وٍ ظش

خبسد ،متظف ثٍ ليبد اسا.

ػشيع آن ثش مؼشيع ي ظش

ػبسعَ ،ش دي دس رَه اساا؛ مخال ولياا واٍ دس ظاش

اتظب

مؼاشيع ثاٍ آن

رَاه ػابسع اوفابن

مي شًد .وليا ه امش ػيىي ويفا .ثىبثشا ه وليا اوفبن ه اماش رَىاي اساا؛
يلي اوفبن ه امش ػيىي اسا ،ؼىي دس ظاش

رَاهِ اوفابن ولاي اساا ،واٍ دس

خبسد .پس مؼشيع وليا ،اوفبن رَىي اسا ،وٍ اوفبن خبسري.
 .2ػبسضي وٍ ػشيع آن ثش مؼاشيع دس رَاه مايثبشاذ ي ظاش

اتظاب

مؼشيع ثٍ ػبسع خبسد ثبشذ .مفبَيمي َفتىذ وٍ دس رَه ثاش مؼاشيع خاًد
ػشيع پيذا ميوىىذ؛ يلي مؼشيع دس ظش

خبسد ثٍ ا ىُب متظف ميشاًد ي دس

خبسد ػشيضي ويفا؛ ص شا ػبسع دس خبسد ،غياش اص يراًد مؼاشيع خاًد
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يرًدي وذاسد .ثب ا ىىٍ يرًدي دس ظش
ظش

خابسد واذاسد ،ماغ رلاه مؼاشيع دس

خبسد متظف ثٍ ا ه ػبسع اسا؛ مخال اوفبن ممىه اسا ب ياحذ اساا.

دس ا ىزب ممظًد آن اسا وٍ اوفبن دس ظش
مي شًد ي اص طش

خبسد ،متظف ثٍ امىبن اب يحاذر

د گش ،خًد امىبن ب يحذر دس خبسد يرًد مفاتمل وذاسواذ

تب ػبسع ثش غيش ثشًوذ .پس اوفبن دس ػيه ا ىىٍ طفا اوفبن اساا ،دس خابسد
ػبسع اوفبن ويفا .لزا ميتً يم ظش

اتظاب

آن خابسد ي ظاش

ػشيضاش

رَه اساا(.سوبضٍاسٕ ،165 /1 :1413 ،هطْوشّٕ ،277/5 :1372 ،ووَ/2 :1366 ،
 103و )105

لفم ايل ػشيع سا مؼمًالر ايلي ي لفام ديد سا مؼماًالر حابوي مىطماي ي
لفم سًد سا مؼمًالر حبوي للففي ميوبمىذ.
اشكال شهید مطهري به نظریه سبسواري

شُيذ مطُشي پس اص تمش ش ي تًضيح وظش ٍ ساجضياسي دسثابسٌ مؼيابس تمفايم
مؼمًالر ،آن سا ومذ وشدٌ ،اشىبالتي سا ثٍ آن ياسد ميومب ذ9
 .0چٍ لضيمي داسد ممفم َمٍ ا ه الفبد سا ػبسع ب محماًل لاشاس ثاذَيم ي
ثگً يم َش يلا ػبسضي ثش مؼشيضي ي ب محماًلي ثاش مًضاًػي حمال شاًد،
آوگبٌ آن ػبسع ب مؼمًل ايل اسا ب مؼماًل حابوي للفافي ي اب مؼماًل حابوي
مىطمي .ثشاسبس ا ه ممفم ،مؼمًالر ثٍ مؼبوي ي مفبَيمي وٍ ػبسع اه اماشي
د گش َفتىذ ،اختظبص پيذا مي وىذ ي چيضي وٍ ػابسع ي محماًل ويفاا ،واٍ
مؼمًل ايل اسا ي وٍ مؼمًل حبوي ،دسحبليوٍ مفلمب رضء مؼماًالر اساا؛ ماخال
اوفبن ي وليٍ مبَيبر وًػيٍ ،ػبسع ثش چيضي ويفتىذ .ثش اسبس مؼيابس ساجضياسي،
ثب ذ داخل َي

ه اص مؼمًالر وجبشىذ ،دسحبليوٍ ثٍ طًس لطغ ،راضء مؼماًالر
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ايلي َفتىذ؛ چٍ ػبسع ثش مبَيا د گش شذٌ ثبشىذ ب وٍ .ثىبثشا ه لضيماي واذاسد
ه مؼىبي مؼمًل ػبسع ثبشذ تب ثگً يم مؼمًل ايلي اساا ي اب مؼماًل حابوي.
(279/5 :1372ف )108/2 :1366

 .1چٍ مؼيبس ي مجىبي طحيحي ثشاي تفىياه ثايه ػاشيع ي اتظاب
ػشيع ي ظش

تفىيه ثيه ظش

اتظب

دي وفجا يرًد داسد وٍ تابَي ظاش

ي وياض

يرًد داسد .آ ب يالؼب دس َاش لرايٍاي
ىاي اص دي وفاجا ثاب د گاشي مختلاف

ميشًد .اتش مب مًضًػي ي محمًلي داشتٍ ثبشيم «ص ذ لبئم» ميبن ص ذ ي ليبد ،ه
ساثطٍ اي َفا؛ ا ه ساثطٍ سا يلتي ثٍ ص ذ وفجا ثذَيم ،اسمش اتظاب

اساا ي

َميه ساثطٍ اتحبد سا يلتي ثٍ ليبد وفجا ثذَيم ،اسم آن ػشيع اساا .دي چياض
ويفا وٍ مب َم اتظب

ص ذ ثٍ ليبد دس خبسد داشتٍ ثبشايم ي َام ػاشيع ليابد

ثشاي ص ذ وٍ ا ه َم دس خبسد اسا .ػاليٌ ثش ا ىىٍ ،ا ه لشق اػتجبسي ثشاي ا ىىٍ
ا ه دي سا اص ىذ گش رذا وىذ ،وبلي ويفا؛ ص شا لشع ا ه اسا واٍ اه

ظش

وفجا اسا وٍ دي اػتجبس داسد ي ومي شًد ظش

وفجا ،ثٍ ه اػتجبس ،رَه ي ثاٍ

اػتجبس د گش خبسد ثبشذ .لزا دس لفم سًد وٍ ثيه ظش

ػشيع ي ظش

اتظاب

تفىيه ميشًد ،ومي غش ت ثٍ وظش ميسسذ109/2 :1366( .ف )280/5 :1372

 .2ا ىىٍ دس لفم سًد ممؼمًالر حبوي للففي) تفتٍ ميشًد ظش
رَه ي ظش

اتظب

ػشيع آن

آن خبسد اسا ،دسسا ويفا؛ ص شا آن چيضي واٍ مًضاًع

دس خبسد ثٍ آن متظف ميتشدد ،مظذاق محمًل اسا ي آن چيضي واٍ دس رَاه
ثٍ مًضًع ملحك مي شًد ،مفًُد محمًل اسا .ػاليٌ ثش ا ىىٍ ولمٍ ػاشيع دس
ا ىزب ثٍ دي مؼىبي مختلف ثٍ وبس سلتٍ اسا؛ آوزب وٍ تفتٍ ميشًد ظش
ي ظش

اتظب

ػشيع

َش دي خبسد اسا ،اص ػشيع ،حلًل يرًدي لظذ شاذٌ اساا
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مػشيع ثٍ اططالح ثبة ممًالر) ي آوزب وٍ تفتٍ ميشًد ظش
ي ظش

اتظب

ػشيع ،رَاه

خبسد اسا ،اص ػشيع مؼىبي حمل شيء خابسد اص رار لظاذ

شذٌ اساّ( .وبى)283 :

 .3ا ىىٍ دس لفم ديد ممؼمًالر حبوي مىطمي) تفتٍ ميشًد ظاش
ظش

اتظب

ػاشيع ي

َش دي رَاه اساا ،خابلي اص اشاىبل ويفاا؛ ص اشا دس لفام ايل

ممؼمًالر ايلي) وٍ تفتٍ ميشًد ظش

ػشيع ي اتظب

َاش دي خابسد اساا،

مىظًس ا ه اسا وٍ مًضًع دس خبسد ثٍ محمًل متظف ميشًد ي محماًل َام
دس خبسد ػبسع ثش مًضًع ي ضميمٍ آن ميتشدد؛ ثٍ طًسي وٍ يرًد مًضًع ي
يرًد محمًل دس ػيه ا ىىاٍ ثاب ىاذ گش متحذواذ ،اص اه رىجاٍ د گاش اص َام
متمب ضوذ ي آوچٍ ثبلزار مب ثٍ اصاي محمًل اسا ،مشتجٍ خبطي اص يرًد اسا وٍ
ثش اطل يرًد مًضًع اضبلٍ شذٌ اسا .حبل اتش مىظًس اص ػشيع ي اتظب

دس

لفم ديد ممؼمًالر حبوي مىطمي) َميه مؼىب ثبشذ ،ثب ذ محمًل دس رَه ،ضاميمٍ
مًضًع شذٌ ثبشذ ،وظيش ضميمٍ شذن َش حبلّي ثٍ محلّ خًد؛ حبل آوىٍ َش چىذ
مبوؼي وذاسد وٍ ه حميما وففبوي داساي ػاشع وففابوي ثبشاذ ،اورامبد اه
يرًد غيش رَىي ثٍ ه مفُاًد رَىاي اص آن رُاا واٍ رَىاي ي ليبساي اساا،
ثي مؼىبسا .الجتٍ ياضح اسا وٍ َي

ه اص ا ه ػًاسع يرًد رَىي ،ه شيء

خبسري ويفتىذ .ثٍ ػاليٌ مب ميداويم مًاسدي وٍ ثٍ ػىاًان مخابل ثاشاي مؼماًالر
حبوي مىطمي آيسدٌ ميشًد ،مبوىذ وليا ي وًػيا ثشاي اوفبن ،ه حميما وففبوي
ويفا وٍ ضميمٍ يرًد اوفبن دس رَه شذٌ ثبشذ؛ ثلىٍ وليا اوفابن ثاٍ مؼىابي
اطالق ي سَب ي ي ػذد تميذ مفًُد اوفبن ثٍ َش چيض د گاش اسااّ( .ووبىٍ 283 :
)284
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دس حميما ،مؼمًالر حبوي مىطمي ثٍ مؼمًالر حبوي للففي شجيٍتش اسا تب ثاٍ
مؼمًالر ايليَ .مبن طًس وٍ ثٍ اصاي مفبَيم للففي دس خبسد چيضي يرًد وذاسد
ي يرًد خبسري مفبَيم للففي ػيه يرًد مًضًع آوُبساَ ،ميه طًس ثاٍ اصاي
مفبَيم مىطمي دس رَه چيضي يرًد وذاسد؛ ثلىٍ يرًد ا ه ايطب

ثب مًطًلبر

آوُب دس رَه ىي اسا ي ا ه طًس ويفا وٍ ه يرًدي ي حميمتاي ثاٍ يراًد
د گش ضميمٍ شذٌ ثبشذ ي اص ضميمٍ شذن آوُب چيضي ثٍ يرًد آمذٌ ثبشذ وٍ اتش
ا ه ضميمٍ وجًد ،آن چيض ثٍ يرًد وميآمذ.
معیار تقسیم مفاهیم کلی از نظر عالمه طباطبایی

ػالمٍ طجبطجب ي مفبَيم سا دس ه تمفيم ثٍ دي تًوٍ حميمي ي اػتجبسي ميداوذ9
ا »مفبَيم حميمي» ثٍ آن دستٍ اص مفبَيمي تفتٍ ميشًد واٍ تابَي ثاب يراًد
خبسري مًرًد ميشًوذ ي آحبس يرًد خبسري ثش آوُب متشتت مايتاشدد ي تابَي
ثب يرًد رَىي مًرًد ميشًوذ ي آحبس يرًد خبسري ثش آوُب متشتات ومايتاشدد.
ا ه وًع مفبَيمَ ،مبن مبَيبر َفتىذ.
ا «مفبَيم اػتجبسي» آن دستٍ اص مفبَيمي َفتىذ وٍ ثشخال

مفبَيم دستٍ ايل،

تبَي دس خبسد ي تبَي دس رَه مًرًد ومي شًوذ .ا ه وًع مفابَيم سا رَاه ثاب
وًػي لؼبليا سبختٍ ،ثش مظبد ك آوُب مىطجك ميسبصد .مفابَيم اػتجابسي ثاٍ چىاذ
دستٍ تمفيم ميشًوذ9
 . 0مفبَيم اػتجبسي للففي 9ا ه دستٍ اص مفبَيم ثٍ لحبظ مظذاق ،دي دستٍاواذ9
دستٍ ايل مفبَيمي َفتىذ وٍ حميما مظذاق آوُب دس خبسد ثًدن ي داشاته آحابس
خبسري اسا ،مبوىذ مفًُد يرًد ي طفبر حميمي يرًد ،مبوىذ يحذر ،لؼليا،
يرًة ي  ...دس وتيزٍ مظذاق ا هتًوٍ مفبَيم َي تبٌ ياسد رَاه وخًاَاذ شاذ،
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چًن حيخيا يرًد رَىي ،ػذد تشتت آحبس خبسري اسا .لازا اتاش مظاذاق ا اه
دستٍ مفبَيم وٍ ػيه تشتت آحابس ي خبسرياا اساا ،ياسد رَاه ثشاًد ،مفاتلضد
اومالة دس حميما آوُب خًاَذ ثًد؛ ؼىي الصد مايآ اذ يراًد خابسري دس ػايه
خبسري ثًدن ،تجذ ل ثٍ يرًد رَىي ثشًد ي چىيه چيضي محبل اسا.
دستٍ ديد مفبَيمي َفتىذ وٍ حميما مظذاق آوُب وجاًدن دس خابسد اساا ي
َي تبٌ دس خبسد تحمك پيذا وميوىىذ .مبوىذ مفًُد ػذد ي امتىبع ي چًن دس خبسد
تحممي وذاسوذ ،دس رَه َم مظذالي وذاسوذ .ثٍ تؼجيش د گش ،وٍ دس خبسد مظاذالي
داسوذ ي وٍ دس رَه ،چًن اتش دس رَه مظذالي داشاتٍ ثبشاىذ ،ثاٍ اماشي مىملات
ميتشدوذ وٍ يرًد خبسري سا ميپز شد ي ا ه امش مفتلضد ارتمبع وميريه اساا؛
ص شا لشع مب ا ه اسا وٍ چىيه مفبَيمي وميتًاوىذ دس خبسد يرًد پيذا وىىذ.
 .1مفبَيم اػتجبسي مىطمي 9مفبَيمي َفتىذ وٍ حميما مظاذاق آوُاب دس رَاه
ثًدن اسا ،مبوىذ مفًُد رىس ،وًع ،ولي ي د گش مؼمًالر حبوي مىطمي .مظاذاق
ا ه دستٍ اص مفبَيم َي تبٌ دس خبسد تحمك پيذا وميوىذ يتشوٍ مًرًد رَىي ثاٍ
مًرًد خبسري مىملت ميتشدد.
 .2مفبَيم اػتجبسي ػملي ي ارتمبػي 9آن دستٍ اص مفبَيمي َفتىذ واٍ ثاب اه
لؼبليا خبص رَىي ثب ػىًان استؼبسٌ حبطل مي شًوذ وٍ ػجبسر اسا اص ػبس ا
تشلته مفًُمي حميمي ي ثٍ وبس ثشدن آن دس حًصٌ اػمبل .ا ه مفبَيم ثشاي غب بر
ػملي ي صوذتي ثٍ ػبس ا تشلتٍ شذٌ اسا .اص ي ژتيَبي ا ه دستٍ اص مفبَيم آن
اسا وٍ داساي حذيد مىطمي وجًدٌ ،دسثبة آوُب ثشَبن ربسي وميشًد؛ اماب ا ىىاٍ
حذ مىطمي وذاسوذ ،اص آن رُا اسا ا ه دستٍ اص مفبَيم اص سىخ مبَيبر ويفاتىذ
ي داخل دس َي

ه اص ممًالر وميثبشىذ .لزا رىس ي لظل وذاسواذ ي دس وتيزاٍ
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حذ مىطمي َم وذاسوذ .الجتٍ چىيه مفبَيمي ،تؼش في مفاتؼبس اص حماب مي واٍ ا اه
مفبَيم ثشاي آوُب ػبس ا تشلتٍ شذٌاوذ ،خًاَىذ داشا.
ػلا ػذد ثشَبن پز شي آوُب َم ا ه اسا وٍ ممذمبر ثشَبن ثب اذ اص لراب بي
ضشيسي دائمي ي ولي ثبشاذ ي چىايه اماًسي تىُاب دس لراب ب ي واٍ مطابثك ثاب
وفساالمش َفتىذ ،يرًد داسد ي ممذمبر اػتجبسي مطبثك ثب وفساالمش ويفتىذ.
اص د گش ي ژتيَبي چىيه مفبَيمي ا ه اسا وٍ ليبس ربسي دسثابسٌ آوُاب اص
وًع رذل اسا وٍ اص مشًُسار ي مفلمبر تشىيل شذٌ اسا .تؼبثيشي وٍ اص ا ه
مفبَيم حبطل ميشًد ،طذق ي وزةپز ش ويفتىذ؛ ثلىٍ دسثبة ا ه تؼبثيش ميتًان
اص ممجًليا مَىگبد تأميه غب بر) ي مشديد ا مَىگبد ػذد تأميه غب ابر) ساخه
تفا( .طببطببٖٗ :1422 ،هشحلِ  ،11فرل )10
نتیجه

لالسفٍ اسالمي ػليسغم ا ىىٍ دس تمش ش ي ثيبن مطلات ،تفابيرَاب ي ثاب َام
داسوذ ي سيشي تىبملي دس شىبسبئي اوًاع مفبَيم داشاتىذ ،دس اطال مؼيابس تمفايم
مفبَيم ولي اتفبق وظش داسوذَ .شتبٌ مظذاق ه مفًُد ثٍ طًس مفاتميم دس ػابلم
خبسد يرًد داشتٍ ثبشذ ،آن اص مفبَيم مبًَي اساا ي اتاش مبثابصائي دس خابسد
وذاشتٍ ثبشذ ،دس طًستي وٍ ايطب
دس طًستي وٍ َم ايطب

اشيبي رَىي ثبشذ ،اص مفبَيم مىطمي اسا ي

اشيبي خبسري ي رَىي ثبشذ ،چىيه مفًُمي اص مفبَيم

للففي خًاَذ ثًد .مفبَيم للففي ثيبوگش ويفيا يرًد اشيب َفاتىذ؛ اماب مفابَيم
مىطمي ثيبوگش يطًل ثٍ مزًُل اص طش ك مؼلًد ميثبشىذ.
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منابع
 اتشإَمٓ دٔىاوٓ ،غالمحسٕه ،1372 ،قَاػذ ملٖ فلنوفِ دس فلنوفِ اسوالهٖ ،د  ،2تُةشان،مؤسسٍ مطالعات ي تحمٕمات فشَىگٓ.
 اته سٕىا ،حسٕه ته عثذاهلل ،1376 ،اتلْ٘ب هي الشفبء ،تعلٕمٍ حسه حسهصادٌ آملةٓ ،لة ،دفتش تثلٕغات اسالمٓ.
 __________  ،1404 ،الةؼل٘قووب  ،تصةةحٕع عثةةذالشحمه تةةذيْ ،لة  ،ممتةةة ا عةةالاالسالمٓ.
 تُمىٕاس ،اتهمشصتان ،1375 ،الةحر٘ل ،تصحٕع مشتضٓ مطُشْ ،تُشان ،داورگاٌ تُشان. جًادْ آملٓ ،عثذاهلل ،1375 ،سح٘ق هخةَم ،ششح حنوِ هةؼبلِ٘ ،ل  ،اسشاء. حلٓ ،حسه ته ًٔسف ،1415 ،مشف الوشاد فوٖ شوشح تجشٗوذ اتػةقوبد ،تصةحٕع حسةهحسهصادٌ آملٓ ،ل  ،مًسسّ الىرش االسالمٓ.
 سثضياسَْ ،ادْ ،1413 ،ششح الوٌظَهٔ ،تعلٕمٍ حسه حسهصادٌ آملٓ ،ل  ،واب. سُشيسدْ ،شُابالذٔه ٔحٕٓ ،1363 ،هجوَػِ هرٌفب ش٘خ اششا  ،تصحٕع َىشْ كةشته،د  1ي  ،2تُشان ،پژيَرگاٌ علً اوساوٓ ي مطالعات فشَىگٓ.

 صذسالذٔه شٕشاصْ ،محمذ ته اتشإَ  ،1981 ،الحنؤ الوةؼبل٘ٔ فٖ اتسفبس الؼقل٘ؤ اتسبؼؤ،د  ،1تٕشيت ،داساحٕاء التشاث العشتٓ.
 طثاطثأٓ ،سٕذ محمذ حسٕهًْ ،1422 ،بٗٔ الحنؤ ،تعلٕمٍ عثاسعلٓ صاسعٓ سثضياسْ ،لة ،جامعٍ مذسسٕه حًصٌ علمٍٕ ل .
 طًسٓ ،وصٕشالذٔه محمذ ،1375 ،اسبس اتقةببس ،تعلٕمٍ سٕذ عثذاهلل اوًاس ،تُشان ،مشكض. فاساتٓ ،اتًوصش محمذ ،1408 ،الوٌطق٘ب  ،د  ،3تصحٕع محمذ تمٓ داوش پژيٌ ،لة  ،ممتثةٍآّٔ اهلل المشعرٓ الىجفٓ.
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 فىأٓ اشمًسْ ،محمذ ،1375 ،هؼقَل ثبًٖ ،تحل٘لٖ اص اًَاع هفبّ٘ن ملٖ دس فلنفِ اسالهٍٖ غشة ،ل  ،مًسسٍ آمًصشٓ ي پژيَرٓ اما خمٕىٓ(سٌ).
 فٕاض الَٕجٓ ،عثذالشصاق ،تٓتا ،شَاس اتلْبم فٖ ششح تجشٗذ النالم ،د  ،1تٓجا ،تٓوا. مطُشْ ،مشتضٓ ،1366 ،ششح هبنَط هٌظَهِ ،د  ،2تُشان ،حممت. ،1372 ، __________ -هجوَػِ آثبس ،د  ،5تُشان ،صذسا.

