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چکیده
وحًِ يرًد غفبت الُٓ ي وًو استجبـ آوُب ثب رات ممذس حقك اص اغق ٓ تقشٔه مسقبدا نذاضىبسقٓ اسقط وقٍ وكشٔقبت
گًوبگًوٓ دس ثبسِ آن اص قشف مىبتت ف سفٓ ،والمٓ ي فشلٍَبْ مزَجٓ ثٕبن ضذٌ اسط .اگش چٍ أه مسإلٍ َم دس ثقبة
غفبت رات مكشح اسط ي َم دس ثبة غفبت فًا .امب ثشسسٓ آن دس ل مشي غفبت فًا اص اَمٕقط ي غقًًثط ثٕطقتشْ
ثشنًسداس اسط .أه غفبت قجك وهش مطًُس فٕ سًفبن مس مبن ،صادذ ثش رات ي غشفبً اوتضايبتٓ رَىٓاوقذ .ثقب أقه حقبل،
تح ٕا ربمى ي مستما لبثا ايتىبٔٓ دس أه ثبسٌ اسادٍ وطذٌ اسط .دس تحمٕك حبؾش اص قشٔك تح ٕا مفًُم اؾقبفٍ ،حبثقط
ضذٌ اسط وٍ اؾبفٍ داساْ يرًد نبسرٓ اسط ثىب ثشأه ،غفبت فًا وٕض ثبٔذ داساْ يرقًد نقبسرٓ ثبضقىذ .امقب يرقًدْ
اوگبضته غفبت فًا مب سا ثب مطىا ثضسگٓ سيثشي مٓوىذ وٍ َمٕه مطىا مًتضلٍ سا ثٍ وفٓ غفبت ياداضط .ثقشاْ سفقى
أه مطىا دس حىمط متًبلٍٕ ثب استفبدٌ اص مجىبْ اغبلط ي تطىٕه يرًد ،وًيٓ ساثكٍ سا مٓتًان ثٕه نذايوذ سقجحبن
ي أه غفبت يرًدْ تًشٔف وشد وٍ دسيٕه حفم تىضٍٔ ي ثسبقط حك ،يرًد أه غفبت وٕض حمٕمقٓ ت مقٓ ضقذٌ ي رات
ممذس حك سا حمٕمتبً مػذاق أه غفبت داوسط.

کلمات کلیدی :غفط ،غفط فًا ،غفبت اؾبفٓ ،تمسٕمبت غفبت.
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طزح مسأله

رُبن َستٓ فًا نذاسط ي غفبت ي ئژگُٕبْ آن وطبن اص غقفبت ي ئژگقٓ فًقا نذايوقذ داسوقذ
غفبتٓ سا وٍ اص قشٔك استجبـ ثٕه رات نذا ثب مًرًدات رُبن اوتضاو مٓضًوذ غفبت فًا مقٓگًٔىقذ.
غفبت فًا سا غفبت اؾبفٓ وٕض مٓوبمىذ .دس ممبثا أه غفبت وسجٓ ي اؾبفٓ ،غفبت راتٓ لشاس داسوذ
وٍ آوُقب سا غقفبت حمٕمقٓ مقٓوبمىقذ .مالغقذسا1981 ،م ،د  ،6ظ 123-119رقًادْ آم قٓ،
1368ش ،ظ) 342 -333
ثٍ غًست نالغٍ أه غفبت سا مٓتًان ثٍ أه غًست تًشٔف وشد وٍ غقفبت فً قٓ نقذا ايغقبفٓ
ومبلٓ اسط وٍ اص وًيٓ وسجط ياؾبفٍ ثٕه نذا يمخ ًلبت اي حىبٔط داسوذ مبوىذ نبلك مذثش ي سصاق.
رًادْ آم ٓ1387،ش ،ظ)291
امب چگًوٍ مٓتًان أه غفبت ي وهبٔش آوُب مبوىذ :سؾب ،سخف ،مغفشت ،احٕب ي امبتٍ سا ثقٍ رات نقذأٓ
وسجط داد وٍ اص اوفًبل ي دگشگًوٓ مجشّا اسط؟ أه مسإلٍ گشيَٓ سا م ضم ثٍ أه وشدٌ اسط تب ت ًٔحقبً
يرًد أه غفبت سا اوىبس ومبٔىذ .دس ممبثا أه لًل ،گشيَٓ مًتمذوذ أه امًس غفتىذ امب غقفط فًقا
نذايوذ .اص قشف دٔگش ثب تح ٕ ٓ وٍ اص مًىبْ غفط فًا اسادقٍ مقٓدَىقذ ،مًغقًف حمٕمقٓ آوُقب سا
نذايوذ ومٓداوىذ .يذٌّاْ دٔگش مٓگًٔىذ َش چىذ مًغًف حمٕمٓ أه غفبت نذايوذ اسط ،يلقٓ أقه
امًس مفبَٕمٓ ايتجبسٔىذ .قجبقجبٔٓ4747ق .ظ 5;8تً ٕمٍ مػقجبح ٔقضدْ469:ش ،ظ-653
)654
دس حىمط متًبلٍٕ وٍ تىُب يرًد أه غفبت اوىبس ومٓضًوذ .ث ىٍ رات الُٓ مًغًف حمٕمٓ غفبت
فًا داوستٍ مٓضًد ،امب حمٕمٓ ٔب ايتجبسْ ثًدن أه غفبت مسإلٍاْ اسط وٍ تجٕٕه سيضىٓ اص آن
اسادٍ وطذٌ اسط .ثىب ثشأه مجىب ،مُمتشٔه مسبد ٓ وٍ ثبٔذ ثٍ حا آوُب پشدانط يجبستىذ اص:
الف) غفبت دس حىمط متًبلٍٕ ثٍ چٍ وحً ي ثب چٍ مًٕبسَبٔٓ دستٍ ثىذْ مٓضًد ي غفبت فًا
دسوذام گشيٌ ربْ مٓگٕشد؟
ة) وحًِ يرًد أه غفبت چگًوٍ اسط ي ثٍ چٍ وحً مٓتًان آوُب سا تح ٕا وشد وٍ َم ثسبقط راتٓ
نذايوذ محفًل ثمبوذ ي َم غفبت مىتست ثٍ رات ثبضىذ؟
تقسیم صفات خداوند اس دیدگاه مالصدرا
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غفبت نذايوذ سجحبن سا مٓتًان اص سٍ رىجّ يرًد ضىبنتٓ ،مًىب ضىبنتٓ ،ي وسجتٓ وٍ غفبت ثب َم
ي ثب رات داسوذ تمسٕم وشدٌ ي َش لسم سا وٕض ثبص ثٍ السبم رضدٓتش تمسٕم وشدٌ ي احىبم ي مسبدا َش
لسم سا مًسد ثشسسٓ ي تزضٍٔ ي تح ٕا لشاس داد.
غفبت نذايوذ سا ثٍ ايتجبس يرًد ي حجًتطبن دس رات ٔب وفٓ ي س ت اص آن ،ثٍ دي دستّ و ّٓ حجًتٓ ي
س جٓ ي غفبت حجًتٓ وٕض ثٍ دي لسم حمٕمٓ ي اؾبفٓ تمسٕم مٓضًد .مالغذسا دس اسفبس مٓؤًسذ:
«الصفٔ إها أٗجاب٘ٔ ثبَت٘ٔ ٍ اها سلب٘ٔ تمذٗسٍ٘ٔ ....الثاً٘ٔ (صفٔ الجوال) تٌمسن الٖ حم٘م٘ٔ
کالؼلن ٍ الح٘آ ٍ اظاف٘ٔ کالخالم٘ٔ ٍ الشاصل٘ٔ ٍ التمذم ٍ الؼل٘ٔ ».مالغذسا1981 .م ،د ،6ظ
)106 - 105
ثب أه ثٕبن ثشاْ نذايوذ سٍ لسم غفبت يرًد داسد:
 .1غفبت حجًتٓ حمٕمٓ مزشد اص وسجط ي اؾبفٍ مبوىذ ي م ي حٕبت.
 .2غفبت حجًتٓ اؾبفٓ مبوىذ نبلمٕط ي ساصلٕط ي تمذم ي ي ٕط.
 .3غفبت س جٓ َمبوىذ لذيسٕط ي فشدٔط.
غفبت فًا نذايوذ وٍ مب دس أه تحمٕك ثٍ ثشسسٓ آن مٓپشداصٔم دس لسم ديم اص السبم فًق ًٔىٓ
غفبت حجًتٓ اؾبفٓ لشاس داسوذ.
غذس المتإلُٕه ثب َمٕه مًٕبس ي مجىب تمسٕم دٔگشْ سا دس وتبةَبْ ضشح اغًل وبفٓ ي مجذؤ ي مًبد
ثب يجبساتٓ مطبثٍ ثٕبن مٓوىذ يلٓ دس آوُب ثٍ ٔه لسم دٔگش اص غفبت ثٍوبم غفبت اؾبفٓ محؽ
اضبسٌ مٓوىذ وٍ دس اسفبس ثٕبن وىشدٌ اسط ،اي مٓؤًسذ« :اىّ الصفات ػلٖ ثالثٔ السام :هٌْا سلبّ٘ٔ
هحعٔ کالمذٍّس٘ٔ ٍ الفشدٗٔ ٍ هٌْا اظاف٘ٔ هحعٔ کالوبذئ٘ٔ ٍ الشاصل٘ٔ ٍ ،هٌْا حم٘م٘ٔ سَاء کاًت
رات اظافٔ کالؼالو٘ٔ ٍ المادسٗٔ ،أٍال کالح٘آ ٍ البماء ».مالغذسا1366 ،ش ،د  ،3ظ 208
َمً1354 ،ش ،ظ)74
اص أىىٍ ثشاْ غفبت س جٓ ي اؾبفٓ لٕذ محؽ سا آيسدٌ اسط مً ًم مٓضًد وٍ ثشاْ آوُب لسم
دٔگشْ يرًد داسد وٍ محؽ وٕسط .ومب أىىٍ حبرٓ سجضياسْ وٕض غفبت اؾبفٓ سا ثٍ دي لسم
تمسٕم وشدٌ اسط .مؿبف حمٕمٓ ي مؿبف مطًُسْ سجضياسْ1379-1369 .ش ،د  ،3ظ
 ،)546ي ثش أه مىًال مٓتًان غفبت س جٓ سا وٕض ثٍ حمٕمٓ ي اؾبفٓ تمسٕم وشد .پس ثب أه ثٕبن
مٓ تًان غفبت سا ثب مجىبْ حىمط متًبلٍٕ ثىحً صٔش تمسٕم وشد:
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محؽ
حمٕمٓ
رات اؾبفٍ

حجًتٓ
اؾبفٓ
غفط

حمٕمٓ ي راتٓ محؽ) مبوىذ مًت
س جٓ
اؾبفٓ مبوىذ ن م
ثىبثشأه ،ثشاْ نذايوذ سجحبن پىذ لسم اص غفبت ثٍ ضشح صٔش يرًد داسد:
 .1غفبت حجًتٓ حمٕمٓ محؽ مبوىذ يرًة يرًد ي حٕبت وٍ وٍ وسجتٓ دس آن َسقط ي وقٍ زصمقّ
وسجتٓ دٔگش اسط .مالغذسا1981 ،م ،د ،6ظ  )105أه غفبت سا وفسٓ وٕض مٓ گًٔىقذ ،صٔقشا دس
مًىبْ أه غفبت َٕچ وسجط ي اؾبفٍاْ ثٍ نبسد اص رات يرًد وقذاسد .قجبقجقبٔٓ1374 ،ش ،د ،8
ظ ) 460
 .2غفبت حجًتٓ حمٕمٓ رات اؾبفٍ مبوىذ ي م ثٍ غٕش ي لذست ثش آن وٍ َشچىذ نًدآن راتبً وسجط
وٕسط ،يلٓ م ضيم وسجط اسط ،أه غفبت سا وفسى رات اؾبفٍ وٕض مىوبمٕم .صٔشا اغا أىگًوٍ غفبت
وفسى ثًدٌ ي أه غفبت وفسٓ ،اؾبفٍ ثٍ نبسد داسوذَ .مبوزب)
 . 3غفبت حجًتِٓ اؾبفِٓ حمٕمٓ ،مبوىذ مجذدّٕط ي ساصلّٕط وٍ وسجط محؽ اسط .أه غفبت ،اؾبفٓ
محؽ وٕض وبمٕذٌ مٓ ضًوذ.
 . 4غفبت س جٓ حمٕمٓ محؽ) مبوىذ لذيسّٕط.
 . 5غفبت س جٓ اؾبفٓ مبوىذ ن م.
تقسیم چهارگانه صفات
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مالغذسا دس اسفبس اص رُط دٔگشْ ثٍ تمسٕم ي تًشٔف غفبت نذا مٓپشداصد ي مٓؤًسذ غفبت ثٍ
قًس و ٓ ثٍ چُبس لسم صٔش تمسٕم مٓ ضًوذ:
 .1غفط محسًس يٕه مًغًف ،مبوىذ غفط ثشاْ رسم.
 . 2غفط محسًس غٕش مًغًف ،مبوىذ غفط سٕبٌ ثشاْ رسم.
 .3غفط مًمًل يٕه مًغًف ،مبوىذ غفط يبلم ثشاْ يما.
 .4غفط مًمًل غٕش مًغًف ،مبوىذ غفط يبلم ثشاْ اوسبن .مالغذسا1981 ،م ،د ،6ظ -109
)110
ثش مجىبْ ثسٕف ثًدن غفط ي رىس ي فػا وذاضته آن ،تمسٕمبتٓ وٍ دسثبسِ آن غًست مٓگٕشد
ايتجبسْ ثًدٌ ي اص رىس تمسٕمبت مىكمٓ وٕسط وٍ رىس سا ثٍ اوًاو ي سپس اوًاو سا ثٍ افشاد ي
اغىبف تمسٕم مٓوىىذ .ث ىٍ َش گًوٍ دستٍ ثىذْ وٍ دس غفط غًست مٓگٕشد اص رىس تػىٕف اسط
وٍ ثب فشؼ ايتجبس نبغٓ ثشاْ ضىبنط مًؾًو مًسد ثحج ،افشاد آن ،دستٍ ثىذْ مٓضًوذ.
دس أىزب وٕض يغف ثٍ ايتجبس متً َّمص دستٍ ثىذْ ضذٌ اسط ي أه تمسٕم وٕض صٔش مزمًيّ تمسٕم
گزضتٍ اسط ي رىجٍ يرًد ضىبنتٓ داسد .صٔشا يغف ٔب يرًدْ حسٓ داسد ٔب يم ٓ ي َش وذام اص أىُب
ٔب يٕه مًغًفىذ ٔب غٕش مًغًف ،ثىبثشأه چُبس غىف غفط ،صٔش مزمًيّ غفبت حجًتٓ ،ثب ضشحٓ
وٍ دس ثبز ثٕبن ضذٌ اسط ثذسط مٓآٔذَ .ذف أه تمسٕم دي چٕض اسط:
ايل :أىىٍ وطبن دادٌ ضًد لسمٓ اص غفبت وٍ دس مًرًدات محسًس يرًد داسد ،دس نذايوذ ومٓتًاوذ
مػذاق داضتٍ ثبضذ صٔشا مًرًدات محسًس ثٍ دلٕا ؾًفطبن داساْ آن غفبتىذ ي نذايوذ ثشتش اص آن
اسط وٍ داساْ آن غفبت ثبضذ« .غفبت الجبسْ لٕسط مه لجٕا المحسًسبت ار ًَ اراّ مه ؤن ٔىبلٍ
حسَ ».مبن ،ظ)109
ديم :ثٕبن أىىٍ نذايوذ سا وجبٔذ مػذاق غفبت صادذ ثش رات داوسط ي غفبت اي تمبمبً ثبٔذ يٕه رات اي
ثبضىذ ،صٔشا اگش غفبت اي يٕه راتص وجبضىذ مست ضم محبزت يم ِٓ ديس ٔب تس سا نًاَذ ثًد.
«ارلَکاى کزلک ٗلضم أى ٗکَى ػاسٗٔ فٖ هشتبٔ راتِ ػوّا َّصفٔ الکوالَ ».مبوزب)
مالغذسا ثب أه تمسٕم ثىذْ ياسد ثحج مًىبضىبنتٓ غفبت نذا مٓضقًد وقٍ اسقبس ي مجىقبْ تفىقش
ف سفّ دٔىٓ يْ ثًدٌ ي الجتٍ اص قشف دٔگش مجىبْ تفىش والمٓ مزَت حمّّ امبمٍٕ اسقط .اي اص قشٔقك
ضمًلٓ وٍ دس أىزب ثشاْ غفبت ثكًس وا ي غفبت نذاْ تجبسن ي تًبلٓ ثكًس نبظ ثٕبن مٓوىذ ،ي
وتبٔزٓ وٍ اص آن ثٍ دسط مٓآيسد مشص ثٕه تفىش والمٓ ضًٍٕ سا ثب تفىش مجتىٓ ثقش تطقجٍٕ ي تًكٕقا
ثشرستٍ مٓوىذ ي مجبوٓ ف سفٓ نًد سا دس وتبٔزٓ وٍ مٓگٕشد ثٍ وحً سبصمىذْ وطبن مٓدَذ.
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صفات اضافی

مالغذسا دس وتبة مفبتٕح الغٕت دسثبسِ غفبت اؾبفٓ مٓؤًسذ وٍ مٓتًان أه غفبت سا ٔه لسمٓ
دس وىبس غفبت حجًتٓ ي س جٓ لشاس داد وٍ دس أه غًست ،دٔگش غفبت اؾبفٓ دانا دس غفبت حجًتٓ
لشاس ومٓگٕشوذ ث ىٍ نًد ٔه لسم دسوىبس آوُب نًاَىذ ثًد ي ثب غفبت س جٓ ،سٍ لسم مزضا اص غفبت
ثشاْ نذايوذ نًاَىذ ثًد .اي مٓؤًسذّ ٍ« :اٌّا لسن آخش ٗوکي ادساجِ تحت الصفات الثبَت٘ٔ
حتٖ ٗکَى لسن آخشٍٗوکي جؼلْا لس٘واَ لْا ٍّٖ الصفات االظافّ٘ٔ کالوبذئّ٘ٔ ٍ األٍّلّ٘ٔ ٍ
الشاصلّ٘ٔ ٍ الشأفٔ ٍ الشحؤ ٍ ًحَّوا ».مالغذسا1363 ،ش ،ظ )253
دس أىىٍ غفبت اؾبفٓ محؽ ي غفبت حمٕمٓ رات اؾبفٍ ،ثب َم چٍ تفبيت ثبسصْ داسوذ دس يجبستٓ
وٍ اص وتت مالغذسا ثٕبن وشدٔم مالن مطخػٓ ثذسط ومٓآٔذ .أه مسإلٍ دسن غفبت اؾبفٓ سا
چىبوىٍ ر ًتش تًؾٕح نًإَم داد لذسْ ثب مطىا مًارٍ نًاَذ وشد.
غذسالمتإلُٕه دس ضشح اغًل وبفٓ ،غفبت اؾبفٓ سا ثٍ دي دستٍ تمسٕم وشدٌ يمجذدّٕط ي ساصلٕط سا
غفبت اؾبفٓ محؽ ي يبلمٕط ي لبدسٔط سا حمٕمٓ رات اؾبفٍ مًشفٓ وشدٌ اسط ٍ« :هٌْا اظاف٘ٔ
هحعٔ کالوبذئّ٘ٔ ٍ الشاصل٘ٔ ٍ هٌْا حم٘م٘ٔ سَاءکاًت رات اظافٔ کالؼالو٘ٔ ٍ المادسٗٔ ».مالغذسا،
1366ش ،د ،3ظ )208
يلٓ دس اسفبس ي ربْ دٔگشْ اص ضشح اغًل وبفٓ ،چىبوىٍ دس ثبز روش ضذ ،دي لسم غفبت اؾبفٓ سا
دس ٔه لسم روش مٓوىذ ي مخبلُبٔٓ وٍ ثشاْ آن ثٕبن مٓوىذ يجبستىذ اص :مجذدّٕط ،ساصلّٕط ،نبلمٕط،
تمذّم ،ي ّٕط ،يبلمّٕط ،لبدسّٔط ،وشم ،رًد ،سحمط ،غفشان ،يفً ،سؾب ،مػًّسّٔط اسط .مالغذسا،
1366ش ،د  ،3ظ َ 208مً1981 ،م ،د ،6ظ  105ي )106
حىٕم سجضياسْ دس حبضّٕ نًد ثش اسفبس تمسٕم فًق سا ثب ثٕبن مخبلَبٔٓ تًؾٕح دادٌ ي انُبس مٓداسد:
غفبت ٔب مبوىذ لبدسّٔط ييبلمّٕط َستىذ وٍ وسجط محؿىذ ي ٔب حمٕمٕىذ .غفبت حمٕمٓ وٕض ٔب ثٍ
گًوٍاْ َستىذ وٍ َٕچ وسجط ي اؾبفٍاْ ثٍ غٕش وذاسوذ ،وٍ دس غًست ديم أه غفبت حمٕمٓ
محؿىذ ،ي ٔب أىىٍ وسجتٓ دس آوُب َسط ،وٍ أه لسم غفبتٓ َستىذ وٍ حمٕمٓ رات اؾبفٍ وبمٕذٌ
مٓضًوذ .اي مٓؤًسذ ٍ« :الثبَت٘ٔ اها اظاف٘ٔ ٍ ّٖ ها کاًت هحط الٌبسٔ کالؼالو٘ٔ ٍالمادسٗٔ
ٍإهّا حم٘م٘ٔ ٍّٖ إهّاحم٘م٘ٔ هحعِ ٍ اها حم٘م٘ٔ رات اظافٔ اى لن تکي ًسبٔ ٍ لکي تکَى
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هلضٍهٔ للٌسبٔ کالؼلن بالغ٘ش ٍ المذسٓ ػلِ٘ ،فؼلن صٗذ بالشوس (هثالً) صَسٓ فٖ رٌِّ ٍ ل٘ست
اظافٔ ،بل ک٘ف٘ٔ ٍ لکي تلضهْا الٌسبٔ الٖ الشوس الخاسج٘ٔ ٍ تلک الٌسبٔ ّٖ الؼالو٘ٔ».
مالغذسا1981،م ،د  ،6ظ )105
مالغذسا دس وتبة دٔگشْ ،رًد ي لذست سا غفبت حمٕمٓ ي مجذدّٕط ،مجذيّٕط ي نبلمٕط سا اؾبفٓ
محؽ مٓداوذ ي مٓؤًسذ« :صفاتِ تؼالٖ هٌْا حم٘م٘ٔ کوالّ٘ٔ کالجَد ٍالمذسٓ ٍالؼلنٍ ....هٌْا
اظاف٘ٔ هحعِ کالوبذػ٘ٔ ٍالخالم٘ٔ ٍاهثالْا ٍّزُ صائذٓ ػلٖ راتِ ».مالغذسا1354 ،ش ،ظ)74
ثب يرًد أه ،اثُبمِ تفبيت مٕبن غفبت اؾبفٓ محؽ ثب حمٕمٓ رات اؾبفٍ ،ثشقشف ومٓضًد ثٍ يىًان
مخبل غفط ساصلٕط ثب غفط لبدسٔط چٍ تفبيتٓ داسوذوٍ ٔىٓ اؾبفٓ محقؽ ي دٔگقشْ حمٕمقٓ رات
اؾبفٍ اسط؟ اگشربٔگبٌ غفبت اؾبفٓ محؽ سا دس غفبت حجًتٓ حمٕمٓ لشاس دَقٕم دس أقه غقًست
چًن غفبت حجًتٓ نذايوذ يٕه رات ائىذ ثسٕبسْ اص لًاصم ي وتبٔزٓ وٍ اص يرًد أه غقفبت دس رات
ثذسط مٓآٔذ ،ثب وتٕزٍاْ وٍ مالغذسا ي اتجبيص اص أه غفبت مٓگٕشوذ ثٍ قًس و ٓ متفبيت نًاَقذ
ثًد .ثٍ قًس مخبل دٔگش ومٓتًان غفبت اؾبفٓ محؽ سا صادذ ثش رات داوسط .ثىب ثش أه ،زصم اسط تب
مطخع ضًد مىهًس اص اؾبفٓ ثًدن غفبت چٕسط.
تقسیم صفت بز مبنای نسبت و اضافه

ثب آن وٍ غفط دس رات نًد ٔه مًىبْ وسجٓ ثًدٌ ي دس تحمك آن يرًد مًغًفٓ م حًل اسط ،يلٓ
حما آن ثش مًغًف ثٍ ٔه غًست وٕسط .صٔشا گبَٓ أه وسجط ،ثب تًرٍ ثٍ راتِ نًد ٔه ضٕئ ثش
آن حما ضذٌ ي حٕخٕط دٔگشْ دس آن دنبلط وذاسد ،وٍ دس أه غًست آن غفط حمٕمٓ محؽ ي
يٕه رات اسطٔ .ب أىىٍ دس أه وسجط حٕخٕط دٔگشْ غٕش اص رات لحبل ضذٌ اسط .اگش دس غفتٓ
مبوىذ ساصلّٕط ٔب اثًّت ،غفط ثٍ گًوٍاْ ثبضذ وٍ يرًدِ رات دس آن متػًّس وجبضذ ي غفط اص آن رُط
وٍ حبوٓ اص ٔه امش يرًدْ مًرًد دس ثٕه ديچٕض اسط م حًل ثبضذًٔ ،ىٓ مخالً دس «اُثًّت» راتٓ
وٕسط وٍ داساْ «اَة» ثبضذ) أه غفط سا ثبٔذ اؾبفٓ محؽ تًشٔف وشد .امب اگش يرًد رات م حًل
ثبضذ ي رات اص رُط وسجتٓ وٍ ثب غٕش پٕذا مٓوىذ مًسد تًرٍ لشاسگٕشد أه غفط ،حمٕمٓ رات اؾبفٍ
اسط ي أه لبيذٌ دس مًسد غفبت س جٓ وٕض غبدق اسط .ثب أه تفبيت وٍ دس غفبت س جِٓ اؾبفٓ
محؽ ،غفبت ،حبوٓ اص يذم يرًد امشْ دس ثٕه دي چٕض اسط .پس اگش ثب لحبل وسجط ،ثٍ غفبت
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ثبسْ تًبلٓ تًرٍ ضًد غفبت حجًتٓ ي س جٓ سا مٓتًان ثش ضص لسم تمسسٕم وشدٌ يومًداس صٔش سا
تشسٕم ومًد:

حجًتٓ

رات وسجط ثٍ نًد راتٓ) مبوىذ حٕبت وٍ دس ممبثا آن ممبت اسط.
رات ثب لحبل غٕش مبوىذ لبدس وٍ دس ممبثا آن وبتًان اسط.
وسجط محؽ مبوىذ :لبدسٔط وٍ دس ممبثا آن وبتًاوٓ اسط.

غفبت
س جٓ

رات وسجط ثٍ نًد راتٓ) مبوىذ ثَٓمتبٔٓ ٔب فشدٔط) وٍ دس ممبثا آن
َمتبٔٓ اسط.
رات ثب لحبل غٕش ،مبوىذ نبلم دس ممبثا يبدل.
وسجط محؽ ،مبوىذ نبلمٕط دس ممبثا يذالط.

حبل اگش ثخًإَم ثذاوٕم وذام ٔه اص السبم فًق داساْ مًىبْ اؾبفٓ ثًدٌ يدانا دس ممًلّ اؾبفٍ
اسط ،ثبٔذ اثتذا مً ًم ضًد مًىبْ مؿبف دس حىمط متًبلٍٕ چٍ ثًدٌ تب اص أه قشٔك مًىبْ اؾبفٓ
ثًدن غفبت فًا مطخع ضًد.
معنای مضاف

مالغذسا دسثبسٌ مؿبف سٍ ايتجبس سا ثٕبن مٓوىذ ي مٓؤًسذ« :لذٗشاد بالوعاف ًفس هؼٌٖ االظافٔ
ٍحذّا ٍلذ ٗشاد بِ األهشالزٕ ػشظت لِ األظافِ ٍ ،لذ ٗشاد بِ هجوَع األهشٗيٍ....أها األػتباس
األٍّل فَْ الومَلٔ ».مالغذسا1981 ،م ،د ،4ظ)189
گبَٓ اص مؿبف فمف مًىبْ اؾبفٍ اسادٌ مٓضًد يگبَٓ وٕض چٕضْ وٍ اؾبفٍ يبسؼ آن ضقذٌ اسقط ي
گبَٓ وٕض مزمًو اؾبفٍ ي مًشيؼ مًسد وهش اسط.
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َمّ آن غفبتٓ سا وٍ مالغذسا آوُب اؾبفٓ مٓوبمذ سا مٓتًان دس ايتجبس ايلِ مؿبف وٍ اؾبفّ ممقًلٓ
َسط دستٍ ثىذْ وشد .ثىب ثشأه ،اوىًن ثبٔذ ثجٕىٕم مًىبْ ممًلٍ ي اؾبفّ ممًلٓ چٕسط ي چٍ تفبيتٓ
ثب مًبوٓ دٔگش اؾبفٍ داسد؟
دس ف سفّ مطب َمٍ مًرًدات ممىه سا دس ممًزت دستٍثىذْ مقٓوىىقذ ،ممقًزت ارىقبس يبلٕقٍاْ
َستىذ وٍ دس أه مىتت ف سفٓ ثشاْ ضىبنط ي تًشٔف اضٕب ثىبس مٓسيوذ .ممًزت دس تمسٕم ايل ثقٍ
دٌ لسم تمسٕم مٓضًوذ وٍ وٍُ لسم آن ايشاؼ ،ي ٔه لسم رًَش اسقط .فقبساثٓ1408 ،ق ،د ،3
ظ )125-103اص وٍُ ممًلٍ يشؾٓ ثٍ رض دي لسمِ وم يوٕف ،ثمّٕ آوُب ًٔىٓ َفط لسم دٔگقشِ آن
ممًزت وسجٓ ثًدٌ ي دس آوُب وسجط ي اؾبفٍ مىذسد اسط .وسجٓ ثًدن آوُب ثٍ أه مًىبسقط وقٍ آوُقب
وسجتُبٔٓ َستىذ وٍ دس ؾمه مًؾًيبت نقًد مًرقًد ضقذٌ ي لقبدم ثقٍ آوُقب مقٓثبضقىذ .اسسقكً،
1367ش ،وتبة پىزم ،فػا  15قجبقجبٔٓ1414،ق ،ظ)126 - 125
حمٕمط اؾبفٍ يجبست اص َٕئتٓ اسط حبغا اص وسجط ٔه چٕض ثٍ چٕضدٔگش .مبوىذ «اثًّت» وقٍ تحمقك
آن ثشاْ «اِثه» ياثستٍ ثٍ تحمك «ثىًّت» ثشاْ «اَة» اسط وٍ أه «اِثقه» وٕقض مىسقًة ثقٍ «اَة»
اسط .مالغذسا1981،م .د ،4الومالٔ األٍلٖ فػا ايل اثهسٕىب ،1404 ،ممبلٍ سًم فػقا دَقم).
امب ثب يرًد أه َش آوچٍ سا وٍ دس مفًُم آن وسجط يرًد داضتٍ ثبضذ ومٓتًان وسجتٓ اؾبفٓ داوسط،
چشا وٍ اگش چىٕه ثبضذ َمٍ مفبَٕم سا مٓتًان وسجط ثٍ َم سىزٕذ ي ٔه وسجتٓ ثٕه آوُب أزبدوشد.
ثىب ثشأه ،ممًلّ اؾبفٍ مًىبٔٓ داسد وٍ ثبوسجط تفبيت داسد.
غذس المتإلُٕه دس تفبيت وسجط ي اؾبفٍ مٓؤًسذ ٍ« :أها الفشق ب٘ي اإلظافٔ ٍ الٌسبٔ فبأًِ ل٘س
کل ًسبٔ إظافٔ بل إرا أخزت هکشسٓ ٍ هؼٌى ّزا أى ٗکَى الٌظش ال فٖ ًفس الٌسبٔ فمط بل
بضٗادٓ أى ّزُ الٌسبٔ ٗلضهْا ًسبٔ أخشى فإى السمف لِ ًسبٔ إلى الحائط بأًِ ٗستمش ػلِ٘
ٍللحائط أٗعا ًسبٔ إلِ٘ بأًِ هستمش ػلِ٘ ٍ لْزا لالَا إى الٌسبٔ لطشف ٍاحذ ٍ اإلظافٔ تکَى
للطشف٘ي ».مالغذسا1981 ،م ،د ،4ظ)192-190
دس وسجطٔ ،ه قشف ثٍ قشف دٔگش مىسًة اسط امب دس اؾبفٍ يقاليٌ ثقش آن ،ققشف ديم َقم ثبٔقذ
وسجتٓ ثب قشف ايل داضتٍ ثبضذ .مخال «اُثًّت» مفًُمٓ اسط وٍ اص وسجط «اَة» ثب مفًُم دٔگشْ ثقٍ
وبم «اِثه» ،تًمّا ضذٌ اسط ،ي اص وسجتٓ وٍ «اِثقه» ثقب «اَة» داسد ،مفُقًم اؾقبفٓ دٔگقشْ ثقٍ وقبم
«ثىًّت» وٕض تًمّا مٓضًد ،پس مفًُم «اُثًّت» مست ضم مفًُم اؾبفٓ دٔگشْ ثٍ وبم «ثىًّت» اسقط.
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ثذٔه مًىب وٍ دس مفًُم اؾبفٍ ممًلٓ ثش نالف وسجتُبْ دٔگش ،تىقشاس وسقجط يرقًد داسدًٔ ،ىقٓ َقش
وسجتٓ وٍ متؿبٔف ايل وسجط ثٍ متؿبٔف ديم داسد ،ضجٍٕ آن سا متؿبٔف ديم وسقجط ثقٍ ايلقٓ داسد،
ثىبثشأه ،دس اؾبفّ ممًلٓ دي وسجط متىشّس يرًد داسد.
ثب أه مًٕبس اص السبم غفبت ،تىُب غفبت حمٕمٓ اص وًو حجًتٓ ي س جٓ آن اؾبفٓ وٕستىذ ي چُبس لسقم
دٔگش اص وسجتُبٔٓ وٍ ثٕبن وشدٔمًٔ ،ىٓ غفبتٓ وٍ وبضٓ اص وسقجط رات ثقب لحقبل غٕقش اسقط ًٔىقٓ
غفبت حمٕمٓ رات اؾبفٍ ي غفبتٓ وٍ وسجط محؽ اسطًٔ ،ىٓ اؾبفٓ محؽَ ،م دس لسم حجًتٓ ي
َم دس لسم س جٓ وٍ چُبس لسم اص ضص لسم فًق اسط ،غفبت اؾبفٓ َستىذ.
تفاوت صفات اضافی

اگش دي گشيٌ غفبت حمٕمٓ رات اؾبفٍ ي اؾبفٓ محؽ ،دانا دس ممًلٍ اؾبفٍ ثبضقىذ ،أقه ثٕقبن ،آن
اثُبم تمبٔض آوُب سا ثش قشف وخًاَذ وشد .ثُتش اسط ثبس دٔگش ثٍ ثشسسٓ مخبلُب پشدانتقٍ ضقًد ،اگقش ثقٍ
مخبلُبٔٓ وٍ مالغذسا دس ضشح اغًل وبفٓ ثشاْ غفبت اؾبفٓ محقؽ ي حمٕمقٓ رات اؾقبفٍ ثٕقبن
وشدٌ اسط تًرٍ وشد ي آوُب سا ثب َم ممبٔسٍ ضًد ،غفبت مجذدّٕط ي ساصلّٕط ،اؾبفٓ محؽ ي غقفبت
يبلمّٕط ي لبدسّٔط ،حمٕمٓ رات اؾبفٍ وبمٕذٌ ضذٌاوذ .تفبيت يبلمٕط مخالً ثب مجذدّٕط آن اسط وٍ مىطإ
اوتضاو غفط يبلمّٕط آن اسط وٍ رَه اوسبن ٔه وسجتٓ ثٕه يبلم ي مً ًم ثشلقشاس مقٓوىقذ ي حىقم
مٓوىذ وٍ مًرًد «الف» وٍ يبلم اسط وسجط ثٍ مًرًد «ة» وٍ مً ًم اسط غفط ي م سا ،وقٍ مقب
دس أىزب «د» مٓوبمٕم داسد .ي مٓ وٍ رَه اوسبن ثٍ «الف» وسجط مٓدَذٔ ،ه امقش غقشفبً رَىقٓ
وٕسط وٍ داساْ يالًٕط نبسرٓ وجبضذ ،ث ىٍ آن ،نًد ٔه غفط يرًدْ اسط وقٍ دس مًؾقًو نقًد
حمٕمتبً يرًد داسد ي مىطإ احش اسط .امب ثٍ وهش مٓسسذ غفط مجذدّٕط ،مبوىذ يبلمّٕط داساْ أقه وحقً
يرًد وجبضذَ .شچىذ مجذدٕط وٕض غفتٓ اسط وٍ اص وسجطِ ثٕه مًرًدِ «الف» ثٍ يىًان ي ط ي مجذؤ ،ي
مًرًدِ «ة» ثٍ يىًان مً ًل ثٍ دسط مٓآٔذ ،امب «مجذؤ» غفتٓ وٕسط وٍ حمٕمتقبً مًرقًد دس ضقٕئ
«الف» ثبضذ ،چشا وٍ ثب تح ٕا «الف» حبلتٓ وٍ حبوٓ اص يرًد غفتٓ ثٍ وبم مجذؤ ثبضقذ دس اي ٔبفقط
ومٓضًد .حذ اوخش چٕضْ وٍ دس ثبسٌ مجذدٕط مٓتًان گفط آن اسط وٍ أه مفًُم مجّٕه آن اسط وقٍ
ثٕه مًرًد «الف» ي «ة» ٔه استجبـ ي وسجط نبغٓ يرًد داسد .امب أىىٍ آٔب أه ثٍ مًىٓ آن اسقط
وٍ غفبت اؾبفٓ محؽ مبوىذ مجذدٕط ،غفبتٓ غشفبً رَىٓ َستذوٍ اص وسجط ٔه مًرًد ثقب مًرقًد
دٔگش اوتضاو ضذٌ اوذ؟ ي ثش أه اسبس آٔب مٓتًان گفط مالن حمٕمقٓ ثقًدن غقفبت ،يرقًد نقبسرٓ
داضته آوُب اسط ،ثٍ أه مًىب وٍ چىبوچٍ غفطٔ ،ه يىًان رَىٓ ثشاْ ٔه مًرًد نبسرٓ ثبضذ ،آن
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غفط وسجٓ محؽ ثًدٌ ،ي اگش غفط ثذين لحبل مفًُم رَىقٓ ،داساْ مػقذاق نقبسرٓ ثبضقذ ،آن
غفط حمٕمٓ اسط َشچىذ وٍ مست ضم وًيٓ وسجط ي اؾبفٍ َم ثبضذ؟
آٔب مىهًس حىٕم سجضياسْ سا دس آوچٍ وٍ پٕطتش اص اي ثٕبن ضذ ،ثبٔذ اضبسٌ ثٍ اسادّ َمقٕه مًٕقبس ثقشاْ
حمٕمٓ ثًدن غفبت رات اؾبفٍ داوسط؟ اي دس أه يجبست مٓؤًسذ ٍ« :اها حم٘م٘ةٔ رات اظةافٔ اى
لن تکي ًسبٔ ٍ لکي تکَى هلضٍهٔ للٌسبٔ کالؼلن بالغ٘ش ٍ المذسٓ ػلِ٘ ،فؼلن صٗذ بالشوس (هةثالً)
صَسٓ فٖ رٌِّ ٍ ل٘ست اظافٔ ،بل ک٘ف٘ٔ ٍ لکي تلضهْا الٌسبٔ الٖ الشةوس الخاسج٘ةٔ ٍ تلةک
الٌسبٔ ّٖ الؼالو٘ٔ ».مالغذسا4<;4 ،م ،د ،9ظ)438
غفط «ي م» اص آن رُط وٍ غًست رَىٓ صٔذ اسط دس رَه اي يرًد داسد ي تىُب ٔه وسجط غقشف
وٕسط ي اص أه رُط ،أه غفط ٔه مًرًد مستماِّ داساْ مبَٕط اسقط وقٍ مبَٕقط آن وٕقض وٕقف
اسط .ثٍ يجبست دٔگش :غحٕح اسط وٍ ثگًٕٔم نذايوذ ي مٓ داسد وٍ ثٍ غٕش تً ّك مٓگٕقشد ي اص ي قم
اي ثٍ غٕش مفًُم اؾبفٓ يبلمّٕط اوتضاو مٓضًد .پس ي م م ضيم ييبلمٕقط زصم وسقجط اسقط ،امقب دس
مًسد مجذدّٕط ومٓتًان گفط وٍ نذايوذ مجذدٓ داسد وٍ ثٍ غٕش تً ّقك گشفتقٍ ي غقفط مجقذدّٕط اص آن
اوتضاو ضذٌ اسط .چشا وٍ مجذؤ نًد ٔه غفتٓ اسط وٍ اص وسجط نذايوذ ثب غٕش اوتضاو ضذٌ اسط.
يلتٓ غفبت دٔگشْ سا وٕضوٍ اؾبفٓ محؽ مًشفٓ ضذٌ اوذ ثشسسٓ مٓوىٕم مٓثٕىٕم ،آوُب وٕض مبوىقذ
مجذدّٕط حبوٓ اص يرًد غفتٓ حمٕمٓ دس رات يارت وٕستىذ ،غفبتٓ مبوىذ نبلمّٕط ،مجذيّٕط ي ساصلّٕط.
ًٔىٓ ن ك ي سصق ي اثذاو دس نذايوذ يرًد وذاسوذ ،ث ىٍ َمّ أىُب وسجتٓ اسط وٍ اص ممبٔسّ دي ققشف
اؾبفٍ ًٔىٓ مخ ًق ،مشصيق ي پذٔذاس ،ثب نبلك ي ساصق ي مجذو اوتضاو ضذٌ اوذ .ثىبثشأه ،مٓتقًان أقه
لبيذٌ و ّٓ سا دس تفبيت مٕبن غفبت اؾبفٓ محؽ ثب غفبت دٔگشْ وقٍ دسآوُقب ثقٍ وحقًِ اؾقبفٍ ي
وسجط يرًد داسد ،ثٕبن وشد وٍ َشگبٌ غفط رَىٓ محؽ ثًدٌ ي غٕش اص وسجتٓ وٍ رَه أزقبد مقٓ-
وىذ حبوٓ اص امش يرًدْ نبغّٓ وجبضذ آن غفط اؾبفٓ ،ي غفتٓ وٍ ياليٌ ثقش وسقجتٓ وقٍ اص رَقه
وطإت مٓگٕشد ،حبوٓ اص يرًد چٕضْ دس نبسد ثبضذ غفط حمٕمٓ ل مذاد مٓضًوذ.
وجودی بودن مضاف

ساازتٓ وٍ دس ثبز ثٕبن ضذ حبوٓ اص يرًد مسإلّ مجُمٓ دس ثبة غفبت اؾبفٓ اسط وٍ حاّ آن ثقٍ
آسبوٓ مٕسّش ومٓضًدًٔ ،ىٓ ممىه اسط أه لبيذٌ و ّٓ ضبما َمّ غفبت اؾبفٓ وطذٌ ي پبسخگًْ
َمّ ساازتٓ وٍ دس ثبز مكشح ضذ وجبضذ .اص آوزبٔٓ وقٍ غقفبت فًقا نذايوقذ دس حىمقط متًبلٕقٍ،
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اؾبفٓ محؽ ل مذاد مٓضًوذ ،پس حاّ أه مسإلّ ي پبسخ ثٍ پشسطقُبْ فقًقٔ ،ىقٓ اص مُمتقشٔه
اَذاف أه تحمٕك اسط .ثىبثشأه زصم اسط تب ثٍ لًاصم ي رًاوت پبسخ دادٌ ضذٌ ثٕطتش تًرٍّ ضًد ،تقب
مً ًم ضًد ثب مجبوٓ ي اغًلٓ وٍ دس حىمط متًبلٍ مفشيؼ اسط تًبسؼ وذاسد.
چىبوچٍ پبسخٓ وٍ ثٍ پشسص فًق دادٌأم دسسط ثبضذ ي غفبت اؾقبفٓ محقؽ ،دس ممبثقا غقفبت
حمٕمٓ رات اؾبفٍ ،رَىٓ ت مّٓ ضذٌ ي حبوٓ اص امش مًرًدْ وجبضقىذ ،ي اص ققشف دٔگقش ،مؿقبف سا اص
السبم مبَٕبت داوستٍ ي آن سا دس ٔه ممًلّ رذاگبوٍاْ لشاس دَٕم ،دس أه غًست مؿقبف وٕقض مبوىقذ
مبَٕبت ي ممًزت دٔگش ثبٔذ داساْ ٔه وحً يرًدْ دسنبسد ثبضذ ،ثىبثشأه ،چگًوقٍ مقٓتقًان گفقط
غفبت اؾبفٓ محؽَ ،م دس ممًلّ مؿبفىذ ي َم يرًدْ وٕستىذ؟ ثٍ يجبست دلٕمتش ،حمٕمٕط اؾقبفٍ
چٕسط ي وحًِ يرًد مفبَٕمٓ وٍ اص ممًلّ مؿبف َستىذ چگًوٍ اسط؟
پبسخ ثٍ أه ساال ثستگٓ داسد ثٍ أىىٍ ثذاوٕم آٔب مؿبف يرًد نبسرٓ داسد ٔب وٍ؟ اگش يرًد نقبسرٓ
داسد وحًِ يرًد آن ثٍ چٍ غًست اسط؟ دسثبسِ يرًد نبسرٓ مؿبف دي وهش مطًُس يرًد داسد ،آن دي
يجبستىذ اص:
الف) يذٌّاْ گفتٍاوذ حمٕمط اؾبفٍ فمف دس وفس ي رَه اوسبن أزبد مٓضًد ي رض أىىٍ مبَٕتٓ
ايتجبسْ داضتٍ ثبضذ چٕض دٔگشْ وٕسط .آوُب ثش دٔذگبٌ نًد مجىٓ ثش ايتجبسْ ثًدن اؾبفٍ دي استذزل
صٔش سا اسادٍ وشدوذ:
استذزل ايل :فشؼ يرًد نبسرٓ داضته مؿبف مست ضم ديس ٔب تس سا اسط ،صٔقشا اگقش ثقٕه صٔقذ ي
يمشي مخالً اؾبفّ اُثًّت ي ثىًّت يرًد داضتٍ ثبضذ ،اص آن رُط وٍ اُثقًت ثقشاْ «اَة» مًرقًد اسقط،
يبسؼ آن ثًدٌ ي«اَة» مًشيؼ آن اسطًٔ .ىٓ ثٕه اُثقًّت ي «اَة» اؾقبفّ دٔگقشْ ثقٍ وقبم اؾقبفّ
يبسؼ ي مًشيؼ يرًد داسد يأه اؾبفٍ غٕش اص اؾبفّ اُثًّت اسط .ثٍ َمٕه وحً ثٕه ثىقًت ي «اِثقه»
وٕض َمٕه وسجط يبسؼ ي مًشيؼ يرقًد داسد .ثىقبثشأه ،يرقًد اؾقبفّ اُثقًّت ثقٕه «اَة» ي «اِثقه»
مست ضم يرًد سٍ اؾبفّ دٔگشٔ ،ىٓ اؾبفّ ثىًت ي ديم اؾبفّ يبسؼ ي مًشيؼ ثشاْ ثىقًت ي سقًم،
اؾبفّ يبسؼ ي مًشيؼ ثشاْ اُثًت نًاَذ ثًد .اص قشف دٔگش ،أه سٍ اؾبفٍ يبسؼ اؾبفّ اُثًت ضذٌ
اسط ،ي َمٕه قًس اؾبفبت ثسٕبسْ تب ثٕىُبٔط ثش آوُب افقضيدٌ مقٓضقًد .ثىقبثشأه ،اؾقبفٍ ،مفُقًمٓ
ايتجبسْ ثًدٌ ي يرًد نبسرٓ وذاسد .اثهسٕىب ،1404 ،ظ 156مالغقذسا1981م ،د  ،4ظ 201
)
استذزل ديم :ثسٕبسْ اص اؾبفبت ثٕه دي چٕضْ وٍ ٔه قشف آن مًذيم اسط ،ثشلشاس مٓضًد ،مبوىقذ
وسجط مب ثب اوسبوُبْ گزضتٍ يآٔىذٌٔ ،ب ي م مب وسجط ثٍ سيص لٕبمط .پس چًن ثقٕه مًرقًد ي مًقذيم
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ومٓتًاوذ ساثكٍاْ حمٕمٓ ي مًرًد ثش لشاس ضًد ،ثىبثشأه ،اؾبفٍ ،يرًدْ حمٕمٓ وذاضقتٍ ث ىقٍ غقشفبً
يرًدْ ايتجبسْ داسد ي تىُب دس رَه اوسبن مًرًد اسطَ .مبن مالغذسا1981 ،م ،د ،4ظ)202
ة) گشيٌ دٔگش ثش أه وهشوذ وٍ اؾبفٍ دس نبسد يرًد داسد .استذزل آوُب أه اسط وٍ مب چٍ دس رَه
نًد تًمّا ثىىٕم ٔب وىىٕم ،مػذاق اثًّت وٍ «اة» ي «اثه» اسط دس نبسد يرًد داسد ،مًٕبس نبسرّٕقط
وٕض چٕضْ رض أه وٕسط وٍ چٕضْ مػذاق آن دس نبسد يرًد داضتٍ ثبضذ .ثىبثشأه ،اثًّت يغفٓ اسط
وٍ دس نبسد يرقًد داسدَ .مقبن ،ظ  157 – 156مالغقذسا1981 ،م ،د ،4ظ 200مػقجبح
ٔضدْ1387 ،ش ،ظ)187-178
نحوة وجود اضافه

مال غذسا ثش وهش ديم اسط .اي دس ثبسِ وحًِ يرًد اؾبفٍ مٓؤًسذ« :أى ٍجَد اإلظافٔ ل٘س ٍجَداً
هباٌٗاً لَجَد سائش األش٘اء بل کَى الشٖء سَاءً کاى فٖ ًفسِ جَّشاً أٍ ػشظاًبح٘ث إرا ػمل،
ػمل هؼِ شٖء آخش َّ ًحَ ٍجَد اإلظافٔ ».مالغذسا1981 ،م ،د  ،4ظ )203اؾبفٍ داساْ
يرًدْ مستما وٍ مجبٔه ي مىحبص اص سبٔش مًرًدات ثبضذ وٕسط ،ث ىٍ يرًد آن وبمالً ياثستٍ ي وبيتٓ
اسط .ثذٔه مًىب وٍ يلتٓ دس مٕبن مًرًدات رُبن چٕضْ ٔبفط ضًدوٍ مػذاق أه تًشٔف وٍ:
«َشگبٌ تًمّا ضًد چٕض دٔگشْ ثب اي تًمّا مٓضًد» سا داضتٍ ثبضذ ،آن چٕض اؾبفٍ اسط ي ثبٔذ دس وهش
داضط وٍ چٕضْ وٍ أه غفط سا داسد،گبٌ يشؼ اسط يگبَٓ وٕض رًَش ،فمف وبفٓ اسط مػذاق أه
تًشٔف ثبضذ .يلتٓ وٍ ثٍ رُبن َستٓ مٓوگشٔم ،مًرًدات صٔبدْ سا مٓثٕىٕم وٍ أه ئژگٓ سا
داسوذ ،پس مٓتًان گفط اؾبفٍ دس رُبن يرًد داسد.
اؾبفٍ يرًدْ تً ّمٓ ي ياثستٍ داسد ي اص أه رُط ثٍ يىًان ٔه يَشَؼ دس رقًَش ئقب مبوىقذ غقفتٓ
اسط وٍ دس ٔه رات يرًد داسد .مخالً ي ّتٓ مبوىذ يما مفبسق دس رات نًد رقًَش نبغّقٓ اسقط وقٍ
يرًد مستم ٓ داضتٍ ي ثٍ يىًان ٔه حمٕمط مًرًد دس رُبن ،حذّ ي تًشٔف نبغٓ داسد .حبل ثٕه أه
مًرًد ثب مًرًدات دٔگشٔ ،ه يؾى ي محبراتٓ حبدث مٓضًد .اص َش يؾقًٓ وقٍ ثقب مًرقًدْ پٕقذا
مٓوىذ وسجتٓ ثٍ اي دادٌ مٓضًد .مخالً اص تإحٕشْ وٍ دس مًرًدْ دٔگش مٓوىذ ثٍ اي وسجط ي ط دادٌ
مٓضًد .تإحٕش ي ي ّٕتٓ وٍ ي ّط دس مًرًدْ دٔگش داسد ،امشْ رَىٓ وجًدٌ ث ىٍ حمٕمٓ ي يالًٓ اسط.
ثىبثشأه ،يلتٓ ثٍ رًَشيم ٓ ،ي ّط مٓگًٕٔم ،اص آن رُط وٍ رًَشْ يم قٓ اسقط ي رات مسقتم ّٓ
داسد وٕسط ،ث ىٍ يىًان ي ّط ثشاْ اي ثٍ رُط تإحٕشْ اسط وٍ دس مًرًدْ دٔگش مٓوىذ .يلتقٓ ثقٍ
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ي ّٕط أه رًَش يم ٓ تًرٍ مٓوىٕم مٓثٕىٕم وٍ ثٍ گًوٍاْ اسط وٍ يلتٓ تًمّا مقٓضقًد ،مًرقًد
دٔگشْ وٍ مً ًل اسط ثبٔذ ثب اي تًمّا ضًد ي الّب ،ثذين لحبل مً ًل ،ثٍ اي ي ّط ومٓگًٔىقذ ي اص أقه
رُط اسط وٍ حمٕمط دٔگشْ ثٍ وبم مؿبف پذٔذ مٓآٔذ .اص أه وٍ ثٍ مؿبف حمٕمط گفتٕم ثٍ نبقش
آن اسط وٍ مخالً دس أىزب مفًُم ي ّٕط ،غشفبً پشدانتّ رَه اوسبن وٕسط ،ث ىٍ يالًٕتٓ اسقط وقٍ اص
قشٔك تً ّك ثٍ غٕش ي تإحٕشْ وٍ دس آن داضتٍ اسط ثٍ دسط آمذٌ اسط ي أه تإحٕشِ دس غٕش وٕض چٕقضْ
اسط وٍ يالى ضذٌ ي محمك اسط .دس وتٕزٍ يىًان ي ّط ثشاْ رًَش يم قٓ ،حمٕمقٓ ثقًدٌ ي مفُقًم
ي ّٕط وٍ ساثكٍاْ اؾبفٓ ثٕه رًَش ي ّط ثب مً ًل اسط ،داساْ مػذاق نبسرٓ ثًدٌ ي امشْ مًرقًد
اسط .پس اؾبفٍ امشْ مًرًد اسط.
اص آوچٍ گفتٍ ضذ مً ًم ضذ وٍ ثشاْ فُم وحًٌ يرًد مؿبف ،ثبٔذ دي سىخ يرًد سا اص َم تفىٕه وشد
ايل يرًدْ وٍ مستما اسط ي ثذين لحبل مًرًدات دٔگش ،داساْ حمٕمط مزضأقٓ ثقًدٌ ي اص لحقبل
مبَٕط وٕض حذّ ي تًشٔف نبغٓ داسد ي ديم يرًد غٕش مستما وٍ ساثكٓ ٔب ثقٍ تًجٕقش مالغقذسا ساثقف
وبمٕذٌ مٓضًد ي داساْ حمٕمتٓ ياثستٍ ثًدٌ ي يرًد آن يٕه تً ّك ثٍ مًؾًو نًد مٓثبضذ .أه يرًد،
چىبوىٍ دس ثحج يرًد ساثف ثٕبن مٓضًد ،ثبٔذ ثٍ ياسكٍ ي دس ؾمه مًرًد ٔب مًرًدات دٔگش تحمقك
ٔبثذ .دس مخبل فًق ي ّٕط وٍ داساْ يرًدْ مؿبف اسط ،يغف رًَش يم ٓ اسط يدس دسين آن ثقًدٌ
ي يرًدْ رذاْ اصآن وذاسد.
يرًد يشؾِٓ مؿبفٓ مبوىذ ي ّٕط ،وسجط ثٍ رًَشْ مبوىذ يما چًوبن چٕضْ اسط وٍ حبؾقشِ غبٔقت
اسط .ي ّٕط دس رًَش يما حؿًس ي يرًد وذاسد ،چًن مبَّٕط ي رات يما ،ي ّط وٕسط ،امّقب اص ربوقت
دٔگش يلتٓ رًَش يما سا وسجط ثٍ مًرًدْ دٔگش مٓسىزٕم ،مٓثٕىقٕم وقٍ غقفط ي ّٕقط ثقشاْ اي
حمٕمٓ ثًدٌ ي اص دانا آن مٓرًضذ ي دس دسين آن حؿًس داسد ،چشا وٍ َمٕه يما اسط وٍ ي ّط َم
َسط .مبحػا وهش اي دسثبسِ وحًِ يرًد مؿبف أه اسط« :فالؼلّٔ کالؼمل هةثال لْةا رات هَجةَدٓ
بَجَد ٗخصّْا هي ح٘ث ّٖ جَّش ػملٖ ٍ کَى رلک الَجَد بح٘ث لِ تأث٘ش فٖ ٍجَد الغ٘ش َّ
ٍجَد الؼلّٔ بوا ّٖ ػلّٔ ٍ الؼلّٔ ًَع هي الوعاف فْزا الَجَد هٌسَب إلى الجَّش بالزات ٍ إلى
الوعاف بالؼشض ٍ.إًّوا للٌا بالؼشض ألى هفَْم الؼلّ٘ٔ خاسج ػي رات٘ات ّزا الَجةَد إرا لطةغ
الٌظش إلْ٘ا ػوا سَاّا ٍ کزا ٍجَد الوعاف هي ح٘ث َّ هعاف هغاٗش باالػتباس لَجَد الجةَّش
بوا َّ جَّش لکي الفشق ب٘ي هاّ٘ٔ الجَّش الزٕ َّ الؼلٔ ٍ ب٘ي ػلّ٘تِ ٍ إظافتِ بالواّ٘ٔ ٍ الحذّ
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فإىّ حذّ الجَّش غ٘ش حذّ الوعاف ٍ الفشق ب٘ي ٍجَدْٗوا باالػتباس فالَجَد الجةَّشٕ إرا أخةز
فٖ ًفسِ کاى جَّشا ٍ إرا ل٘س إلى غ٘شُ کاى هعافا فکَى ّزا الَجَد بح٘ةث إرا ػمةل ػلةى
الَجِ الزٕ ٗکَى فٖ الخاسج ٗلضم هي تؼمّلِ تؼمّل شٖء آخش َّ ٍجةَد الوعةاف ».مالغقذسا،
1981م ،د ،4ظ )204
مالغذسا دس ثٕبن فًق انُبس مٓداسد مؿبف اصحٕج مؿبف ثًدوص ثبزيتجبس ثب يرًد رقًَش متفقبيت
اسط ،ي فشق رًَش يما وٍ ي ّط اسط ثب ي ّٕط آن ،ثٍ مبَٕط اسقط .صٔقشا وقٍ آوُقب فمقف دس حقذّ ي
مبَٕط ثب َم متفبيتىذ ،مبَٕتٓ وٍ اص دٔذگبٌ اي ايتجبسْ اسقط .حتقٓ تفقبيت ثقٕه يرقًد آن دي وٕقض
ايتجبسْ اسط ،اي تػشٔح مٓوىذ وٍ يرًد حمٕمٓ متً ك ثٍ رًَش يما اسقط ي اوفىقبن دي يرقًد اص
َم تىُب دس رَه ي ايتجبس رَىٓ اسط .ممىه اسقط أقه تًجٕقش ،أقه گمقبن سا ثشاوگٕضاوذوقٍ مؿقبف
يرًدْ ايتجبسْ ي رَىٓ داسد ،امب ثب تًرٍ ثٍ مجىبْ اغبلط يرًد دس مٓٔبثٕم َمقبن ققًس وقٍ يرقًد
رًَش يما امشْ حمٕمٓ ي يالًٓ اسط ،ي ّٕتص وٕض يالًٕط داضتٍ ي يرًد ي ّّٕتص لبثا اوىقبس وٕسقط.
امب يلتٓ ثٍ مبَٕط آوُب وهش مٓوىٕم آوُب سا دي چٕض مخت ف مٓثٕىٕم چشاوقٍ مبَٕقط مؿقبف غٕقش اص
مبَٕط رًَش اسط ،أه تًذّد دس مبَٕط سجت تًذّد دس يرقًد ومقٓضقًد .صٔقشا آوُقب ثقٍ ٔقه يرقًد
مًرًدوذ ،يم ٓ وٍ رًَش اسط ي ي ّتٓ وٍ مؿبف اسط يىبئه ٔه مًرًد ثًدٌ ي تفبيت آوُب فمف دس
ايتجبس اسط.
دس مجحج يرًد ساثف ثٕبن مٓضًد وٍ تمسٕم يرًد ثٍ ساثكٓ ي مستما ثٍ ايتجقبس مبَٕقط مًرقًداتٓ
اسط وٍ ثٍ ساثف ي مستما دستٍ ثىذْ مٓضًوذ .امب اص رُط حمٕمط يرًد ،وقٍ ممقًل ثقٍ تطقىٕه
اسط ،يرًد داساْ اوًاو مخت ف وجًدٌ ث ىٍ مًىب ي حمٕمط آن ياحذ اسط .مكبثك ثب أه دٔذگبٌ حمبٔمٓ
وٍ دس وهش رمًُس فالسفٍ ساثكٓ ل مذاد مٓضًوذ دس يالى ساثف مٓثبضىذ ي ساثف ثًدن آوُب َقم ثقذٔه
مًىبسط وٍ مبَٕط وذاضتٍ ي َستٓ آوُب يٕه سثف ثٍ مًؾًيطبن مٓثبضذ .مأل أه وگشش وسجط ثٍ
يرًد ،ثٍ يحذت ضخػٓ يرًد مٓسسذ ،وحًِ يرًد مؿبف دس أه دٔذگبٌ وقٍ مقب دس أىزقب آن سا ثقب
يرًد ساثف ي غفط فًا مىكجك داوستٕم ،مزبصْ ي ثبلًشؼ نًاَذ ثًد «فْزا الَجَد هٌسَب إلةى
الجَّش بالزات ٍ إلى الوعاف بالؼشض ».حمٕمتبً أه مًرًد مستما اسط وٍ يرًد داضتٍ ي اص لِجَقا
آن يرًد ساثف مًرًد مٓضًد.
مؿبف ثٍ يىًان يالًٕتٓ مستما ي مزضا يرًد وذاسد ي چىبوچٍ مبَٕتٓ ثشاْ آن دس وهقش گشفتقٍ ضقًد
تىُب ثٍ لحبل حٕخٕتٓ اسط وٍ دس رَه ثذان دادٌ ضذٌ اسط .ي الّب اص رُط يرقًد نقبسرٓ ،آوچقٍ وقٍ
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مػذاق أه دي مبَٕط مزضاْ مىحػش ثٍ فشد لشاس مٓگٕشد ٔىٓ ثًدٌ ي تفبيت آوُب ي رُط تمبٔضضبن
امشْ ايتجبسْ اسطٍ« .الفشق ب٘ي ٍجَدْٗوا باألػتباسًٔ ».ىٓ أه وٍ رَقه اوسقبن ثقب ياسد وقشدن
ايتجبسَبٔٓ ،دس يرًد ياحذْ وٍ داساْ ضاين ي اقًاس مخت ف اسط ،حذّ ي مشصَبٔٓ سا تشسٕم وقشدٌ ي
آوُب سا اص يرًد ياحذ رذا مٓوىذ ي حبل آن وٍ آن اقًاس ي ضاين َشچىذ داساْ يرًدوذ امب مًرًدٔقط
آوُب رذاْ اص آن يرًد ياحذ وٕسط .مخالً رَه اوسبن يرًد يما سا وٍ يرًدْ رقًَشْ اسقط يلتقٓ
ثطشـ ز ايتجبس مٓوىذ ،آن سا داساْ يرًد فٓ وفسٍ مٓداوذ .ي يلتٓ آن سا ثطشـ ضئ ايتجبس مٓوىقذ،
مًرًدات دٔگشْ سا مٓثٕىذ وٍ دس مًرًدٔط ياثستٍ ثٍ يرًد رًَش ثًدٌ ي اص قشٔك اي مًرقًد مقٓ-
ضًوذ .ومٓتًان مًرًدٔط يًاسؼ ي لًاصم رًَش سا اوىبس وشد ي يرًد سا مىحػش دس رًَش داوسط .صٔشا
آوُب وٕض مبوىذ يرًدَبْ مستما داساْ ٔه ومًد ي نًُسْ دس رُبن َستىذ .مكبثك ثب اغبلط يرًد ي
حشوط رًَشْ ،ايشاؼ ،اقًاس ي ضًئن مخت ف يرًدَبْ مستما َستىذ .ي ضإن يرًد ،نًد ثُشٌاْ
اص يرًد داسد َشچىذ دس مًرًدٔط ياثستٍ ثٍ يرًد رًَش ثبضذ.
ممتؿبْ تًحٕذ نبغّٓ اريبن ثٍ أه مك ت اسط وٍ حمٕمط ياحذ يرًد ،يٕه حكّ اسط ي مبَٕقبت ي
ايٕبن امىبوٓ يرًدْ حمٕمٓ وذاضتٍ ،ث ىٍ فمف غجغٍاْ اص وًس يرقًد سا داسا مقٓثبضقىذَ .قش ضقإن ي
تًّٕىٓ وٍ اص مًرًدات ممىه پٕذاسط ،قًسْ اص اقًاس تز ّٓ حمٕمط يرًد اسط .حبغا مك ت آن وٍ
مبَٕبت نبغٍاْ مبوىذ حًٕان ي اوسبن ي دسنط ،تىُب حىبٔتٓ اص يرًدات ثًدٌ ي مبَٕط ي راتطبن اصزً
ي اثذاً ثبقا اسط ٍ« .الحاصل أى الواّ٘ات الخاصٔ حکاٗٔ للَجةَدات ٍ تلةک الوؼةاًٖ الکل٘ةٔ
حکاٗٔ لحال الواّ٘ات فٖ أًفسْا  ....بل الووکٌات باطلٔ الزٍات ّالکٔ الواّ٘ات أصال ٍ أبةذا ٍ
الوَجَد َّ رات الحك دائوا ٍ سشهذا فالتَح٘ذ للَجَد ».مالغذسا4<;4 ،م ،د ،4ظ<)66
ثىب ثش وهش مالغذسا غذق مًرًد ثش نذايوذ ي دٔگش مًرًدات ي يرًد مىجسف ،ثٍ وحً مطتشن مًىًْ
اسط .مًرًدات تز ٕبت راتٓ حمّىذ ي ثٍ يرًد حمٕمٓ مًرًدوذ .ثب أه حبل چًن يرًد مىجسف َمبوىذ
مًىبْ حشفٓ يٕه سثف ثٍ حك تًبلٓ اسط ،اص آن تًجٕش ثٍ تز ّٓ ،تًّٕه ي وسجتُبْ يرًد حك ومًدٌاوذ.
مًرًدات ممٕذ ثٍ تجى يرًد مىجسف ي فٕؽ ممذس مًرًد ضذٌ ي مزًًل ثبلكجى مٓثبضىذ .ثىب ثشأه،
مًرًدات ممّٕذ ي مبَّٕبت ممىه ،حمٕمتبً مًرًدوذ .پس مَزبصْ ي ايتجبسْ ثًدن يرقًد آوُقب ثبٔقذ ثقٍ
مً ىبْ مػك ح يشفب دس وهش گشفتٍ ضًد .ثٍ أه وحً وقٍ ثقب لكقى وهقش اص تز ّٕقبت حقك ،مقبَٕتٓ اص
مبَٕبت نًُس ي ثشيص پٕذا ومٓوىىذ وٍ أه وٍ يرًدضبن حمٕمط وذاسد .حمٕمقط آوُقب َمقبن نُقًس ي
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تز ّٓ ي احش فًا ثًدوطبن اسط ي أه ثذان مًىب اسط وٍ آوُب دس ممبم رات حمٕمط وذاسوقذ .آضقتٕبوٓ،
46;5ش ،ظ)56;-56:
استبد سٕذ رالل الذٔه آضتٕبوٓ مًتمذ اسط اص أه وٍ يرًد مبَٕبت ممىه ،وِسَت ي اؾقبفبت مًشفقٓ
مٓضًوذ ،وست ي اؾبفّ ممًلٓ وٕسط ،ث ىٍ مىهًس وست ي اؾبفّ اضقشالٓ اسقطَ .مقبن ،ظ-573
)574
صفات اضافی فعلی

غفبت اؾبفٓ سا دستمسٕمٓ دٔگش مٓتًان ثٍ دي لسم تمسٕم ومًد:
 .4غفبت اؾبفٓ دس ممبثا وفسٓ :غفبتٓ مبوىذ لبدس ي يبلم غفبتٓ اؾبفٓ راتٓ ثًدٌ وٍ يٕه رات
يارت َستىذ .لبدسٔط ي يبلمٕط مالصم ثب متً َمٓ اسط وٍ ممىه اسط ثذين يرًد آوُب أه غفبت
مًىبْ محػّ ٓ وذاضتٍ ثبضىذ ،دس ممبثا ،غفتٓ مبوىذ حٕبت وٍ مالصم ثب يرًد اؾبفٍ وٕسط ،غفتٓ
وفسٓ اسط وٍ يرًد متً َك دس آن مفشيؼ وٕسط.
 .5غفبت اؾبفٓ دس ممبثا غفبت حمٕمٓ :غفبتٓ مبوىذ ساصق ،نبلك ي سدًف اؾبفٓ محؽ ثًدٌ ي
مبوىذ يبلم ي لبدس ،حمٕمٓ راتٓ وٕسط.
مكبثك ثب تمسٕم غفبت ثٍ راتٓ ي فً ٓ ،غفبت فًا فمف ضبما لسم ديم اص آوُب مٓضًد ي لسم ايل،
َش چىذ وٍ اؾبفٕىذ ،يلٓ فً ٓ وٕستىذ .أه مك ت دس تمسٕمبتٓ وٍ ثشاْ غفبت نذايوذ دس آحبس
متفىشان حىمط متًبلٍٕ غًست مٓگٕشد ثٍ غًست مطخع يرًد وذاسد .دس آحبس آوُب غفبت اؾبفٓ
ثبَم ن ف ضذٌ ي احىبمطبن وٕض ثٍ تفىٕه ثٕبن وطذٌ اسط.
معنای اضافه

مكبثك ثب وهبم ف سفٓ سأذ وٍ مًرًدات دس دٌ ممًلٍ دستٍ ثىذْ مٓضًوذ ،ممًلّ اؾبفٍ َمبوىذ دٔگش
ممًزت ،مشثًـ ثٍ مبَٕط ثًدٌ ي دس وتٕزٍ ايتجبسْ اسط ي ربٔگبٌ أه ممًزت ايتجبسْ وٕض يبلم
رَه ي مًشفط اسط پس چگًوٍ مٓتًان گفط مؿبف امشْ يرًدْ اسط؟ أه ساال سا ثٍ دي قشٔك
مٓتًان پبسخ گفط ايل آن وٍ ثگًٕٔم اؾبفّ ممًلٓ وٍ غفط مبَٕط اسط حىمٓ دسثبسِ يرًد
نبسرٓ اسط .صٔشا مسبدا ف سفٍ اص لجٕا مًمًزت حبوٓ ف سفٓ َستىذ وٍ متً َك ي مىطإ اوتضاو آوُب
رُبن نبسد اسط.
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پبسخ دٔگش آن اسط وٍ گفتٍ ضًد مىهًس اص اؾبفٍ دس أىزب اؾبفّ ممًلٓ وجًدٌ ث ىٍ اؾبفّ اضشالٓ
اسط وٍ اغكالحٓ يشفبوٓ اسط .ثب أه مجىب چًن يرًد ممىىبت يٕه سثف ثٍ ػلٔالؼلل ثًدٌ ي اص
نًُسات ي تز ٕبت يرًد حك تًبلٓ َستىذ ،تز ٓ حك دس اضٕبَ ،مبن اؾبفّ اضشالٍٕ اسط وٍ وٕبص ثٍ
يرًد دي قشف وٕسط ،ث ىٍ نًد ،قشف سبص اسط ي مست ضم أه وٕسط وٍ لجا اص تز ّٓ چٕضْ مًرًد
ي محمَّك ثبضذ تب قشف اؾبفٍ لشاس گٕشد .آضتٕبوٓ46;5 ،ش ،ظ)574
تمثیل صفات فعل به ماهیت واعیان ثابت

دس غحط اوتسبة دٔذگبٌ فًق ثٍ حىمط متًبلٍٕ مٓتًان ثٍ ضًاَذْ استىبد وشد وٍ دس آوُب حىٕمبن
متًبلٍٕ ثٍ تجٕٕه افًبل نذايوذ پشدانتٍ ي دسثبسٌ مخ ًلبت وٍ تز ّٓ غفبت فًا نذايوذ َستىذ سقخه
گفتٍ اوذ .مالغذسا وٍ ثٍ ضذت تحط تقإحٕش اَقا يشفقبن اسقط دس وتقبة مفقبتٕح الغٕقت ثقٍ ومقه
اغكالحبت يشفب مٓؤًسذ« :اػلن أى فؼلِ تؼالى ػباسٓ ػي تجلٖ صةفاتِ فةٖ هجالْ٘ةا ٍ رْةَس
أسوائِ فٖ هظاّشّا ٍ ّزُ الوجالٖ ٍ الوظاّش ّٖ الوسوآ باألػ٘اى الثابتٔ ػٌذ لَم ٍ بالواّ٘ات
ػٌذ لَم آخش ٍ ل٘ست ّٖ هجؼَلٔ کوا ػلوت ٍ لذ ل٘ل األػ٘اى الثابتٔ ها شوت سائحٔ الَجَد».
مالغذسا ،4696 ،ظ)668
فًا نذايوذ تًبلٓ َمبن تز ٓ غفبتص دس مزبلٓ ي مهبَشش مٓثبضذ أه ر ًٌگبَُب ي مهقبَش وقٍ
دس صثبن يشفب« ،ايٕبن حبثتٍ» وبمٕذٌ مٓضًوذ َمبن چٕضْ َستىذ وٍ حىمبْ مطب مبَٕبت مقٓوبمىقذ.
يشفب ،ثٍ حك تػشٔح مٓوىىذ وٍ أه ايٕبن حبثتٍ مزًًل يالى وطذٌ يحتٓ ثًْ يرًد سا وٕض استطقمبم
وىشدٌاوذ .مًىبْ أه وٍ ايٕبن حبثتٍ مزًًل يالى وطذٌ ي ثًْ يرًد سا استطمبم وىشدٌاوذ أه وٕسقط
وٍ اغالً يرًد وذاسوذ ث ىٍ ثذٔه مًىبسط وٍ آوُب دس مًرًدٔط مستما اصحك تًبلٓ وجًدٌ ي حتٓ ثًْ
استمالل دس مًرًدٔط سا وٕض وذاسوذ .وحًٌ يرًد أه غفبت ،چٕضْ رض نًُس ر ًٌاْ اص ر ًٌَبْ حك
تًبلٓ وٕسط ي يلتٓ مٓگًدٕم نذايوذآوُب سا أزبد وشدٌ اسط ثذان مًىب اسط وٍ نذايوقذ يرقًدش سا
ثٍ ايٕبن ثخطٕذٌ ي نًد سا ثٍ غًستُبٔٓ وطبن دادٌ اسط .ثىبثشأه ،سُم مًرًدات مخت قف اص يرقًد
تىُب ثٍ اوذاصِ مهُشٔط اسط .آوُب رض آن وٍ ر ًٌاْ اص يرًد حقك تًقبلٓ ي پشتقًْ اص اي ثبضقىذ چٕقض
دٔگشْ وٕستىذ .پس أه گستشِ يرًد حكّ اسط وٍ ثٍ وبم مًرًدات ي مخ ًلبت ثب ومطُب ي ر ًٌَبْ
مخت ف دس َمٍ رب گستشدٌ اسط .يىبئه دٔگشْ چًن مشأبْ حك ي اسمبء ي غفبت اي حمٕمقط آوُقب
سا تغٕٕش ومٓدَذ ،ث ىٍ أه يىبئه تىُب ايتجبسات مخت فٓ اسط وٍ آن يرًد ٔىتب سا تًغٕف مٓوىىقذ.
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«فبلمًرًدات المسمى ثبلمحذحبت غًس تفبغٕا الحك ي لُب ايتجبسان ايتجبس ؤوُب مشأب لًرقًد الحقك ي
ؤسمبدٍ ي غفبتٍَ ».مبوزب)
اص دٔذگبٌ مالغذسا مسإلّ اغبلط وذاضته يرًد مخ ًلبت ثٍ يىًان غفبت فًا نذايوذ متًبل حتٓ ثىب
ثش اغًل ف سفٓ رمًُس فالسفٍ وٕض لبثا تجٕٕه اسط .صٔشا دس ف سفٍ مطًُس وٕضگبَٓ ،غفط ثب مبَٕط
مكبثمط داسد ي دس آحبس حىمب مًاسد صٔبدْ سا مٓتًان وطبن داد وقٍ مبَٕقط سا ثقٍ يىقًان غقفط ٔقبد
وشدٌاوذ .مالغذسا4<;4 ،م د ،9ظ )5;4ثب تًرٍ ثٍ أه وٍ دس ف سفّ مطًُس مبَٕقطِ ٔقه چٕقض
َمبن حمٕمتٓ اسط وٍ رات آن چٕض سا تطىٕا مٓدَذ ي يرًد آن سا متمبٔض اص سبٔش مًرًدات ًَٔقط
مٓثخطذ ،پس يلتٓ أه مبَٕط ،مسبيق ثب غفط ت مٓ مٓضًد أه وتٕزٍ ثٍ دسط مٓآٔذ وٍ ًَٔط
اغ ٓ مًرًدات ي وحًِ يرًدضبن مبوىذ وحًِ يرًد غفط ثشاْ رات اسط .ثٍ قًس مخقبل دس احًلًرٕقب
ثٕبن ضذٌ اسط وٍ دس يما ،غفبت رمٕى اضٕب يرًد داسد ي مىهًس اي دس أىزب اص غفبت ،مبَٕبت اسط.
اف ًقٕه4746 ،ظ ) 65-63مًىبْ أه سخه آن اسط وٍ مبَٕبت وٍ َمبن غفبتِ ي طِ مفٕؽ
يرًدوذ ،يرًد مستم ٓ اصمًرِذضبن وذاضتٍ ث ىٍ َمچًن غفتٓ ياثستٍ ثقٍ يرًدي قط ،ي نُقًسْ اص
يرًدش مٓثبضىذ.
جمعبندی و نتیجه

 .4دس حىمط متًبلٍٕ غفبت فًا سا غفبت اؾبفٓ مٓضمبسوذ ي اص آوزبدٓ وٍ غفبت اؾقبفٓ ثقٍ دي
دستٍ اؾبفِٓ حمٕمٓ ي اؾبفِٓ محؽ تمسٕم مٓضًوذ ،غفبت فًا سا دس دسقتّ اؾقبفِٓ محقؽ لقشاس
مٓدَىذ .مًٕبسْ وٍ دس تفىٕه غفبت اؾبفٓ ثٍ حمٕمٓ ي محؽ ،مٓتًان مجىبْ تمسقٕم لشاسگٕقشد
تح ٕ ٓ ي تشوٕجٓ ثًدن آوُبسط .ثٍ أه وحً وٍ چىبوچٍ غفتٓ مبوىذ يبلمٕط تح ٕ ٓ غقشف وجقًدٌ ي
حبوٓ اص يرًد امشْ حمٕمٓ دس مًغًف نًد ثبضذ ،اؾبفِٓ حمٕمٓ ٔب حمٕمِٓ راتِ اؾبفٍ وبمٕذٌ ضذٌ ي
اگش غفتٓ مبوىذ مَجذدٕط ،تح ٕ ٓ غشف ثًدٌ ي حبوٓ اص امش يرًدْ دس نبسد اص رَه وجقًدٌ ثبضقذ آن
غفط سا اؾبفِٓ محؽ مٓوبمىذ .امب ثب أه مجىب ومٓتًان غفبت فًا سا يرًدْ داوسط.
 .5ثب فُم دلٕك مًىبْ غفط اص ٔه قشف ي ضشحٓ وٍ مالغذسا اص مفًُم مُؿبف اسادقٍ مقٓدَقذ اص
قشف دٔگش ،مُمتشٔه حمٕمتٓ وٍ دسثبسِ يرًد غفبت فًا ثٍ دسط مٓآٔذ أه اسط وٍ َش چىذ أقه
غفبت حىبٔط اص امش يرًدْ دس مًغًف نًد ومٓوىىذ ،امب أه يذم حىبٔقط ،دالّ ثقش يقذمٓ ثقًدن
آوُب ،وٕسط چىبوىٍ مىتست ثٍ ثًؿٓ اص مًتضلٍ َسط ،ث ىٍ أه غفبت َمبوىذ مُؿبف داساْ يرقًدْ
نبظ دس يٕه نبسرٓ َستىذ.
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 .6فُم وحًِ يرًد غفبت فًا ثسٕبس دلٕك ي پٕچٕذٌ اسط .أه پٕچٕذگٓ ي اثُبم ثٍ نقبقشآن اسقط
وٍ أه غفبت َم يرًدْ ت مٓ مٓضًوذ ي َم أىىٍ چًن دس حىمط متًبلٍٕ يٕه رات وجًدٌ ي صادقذ
ثش راتىذ ثبٔذ ثٍ گًوٍاْ تح ٕا ضًوذ وٍ ثب َمبن اضىبزتٓ مًارٍ وطًد وقٍ ثقش اضقبيشٌ دس لقًل ثقٍ
صٔبدت غفبت صادذ ثش رات ياسد ثًد .ثش أه اسبس حىٕمقبن متًبلٕقٍ ثقب اسقتًبوط اص اغقًل اغقبلط ي
تطىٕه يرًد ،تجٕٕىٓ اص وحًِ يرًد غفبت فًا ي استجبـ آن ثب رات الُٓ اسادٍ دادٌاوذ وٍ ثقٍ دٔقذگبٌ
يشفب دس يحذت يرًد ضجبَط صٔبدْ داسد .امب وجبٔذ اص أه وىتٍ غبفا ضذ وقٍ َمقٕه وتٕزقّ يبسفبوقٍ
وبمالً مجتىٓ ثش اغًل ف سفٓ ي مًٕبسَبْ مىكمٓ اسط.
 .7مكبثك ثب تجٕٕه حىٕمبن متًبلٍٕ ،غفبت فًا يرًدْ تً ّمٓ ي ساثكٓ داسوذ ،ثذٔه مًىب وٍ نًُس ي
تز ّٓ رات حك مىطإ پٕذأص أه غفبت ثًدٌ ي َستٓ أه غفبت ر ًٌاْ اص ضًبو يرًد اي ي پشتًْ
اص وًسش مٓثبضىذ .أه غفبت دس يٕه أه وٍ ثٍ يىًان ٔه حمٕمط ،داساْ يالًٕتىذ ،امقب حمٕمتطقبن
مستما وجًدٌ اسط ،ث ىٍ يالًٕط آوُب َمبن حمٕمط حك اسط وٍ دس ر ًٌاْ نبظ ،نقًد سا ومبٔبوقذٌ
اسط .مكبثك ثب تجٕٕه فٕ سًفبن متًبلٍٕ ،نذايوذ ثب لًّٕمٕط مك مٍ نًد دس َمّ مشاتت َسقتٓ حؿقًس
داسد ي غفبت فًا ،نًُس يرًد حك دس مشتجٍاْ اسط وٍ ثٍ دلٕا ؾًف لبث ٓ داساْ يرًدْ ؾقًٕف
َستىذ .أه غفبت دسيٕه أىىٍ مًرًدوذ ي حمٕمتٓ داسوذ ،امب ثب أه حبل حمٕمتطبن مسقتما وٕسقط،
ث ىٍ َمبن حمٕمط حك اسط وٍ دس ر ًٌاْ نبظ نًد سا ومبٔبوذٌ اسط.
أه تجٕٕه اص رُتٓ وٍ أه غفبت سا مًرًد مٓداوذ ثب يحقذت ضخػقٓ يرقًد يشفقب ي وفقٓ غقفبت
مىسًة ثٍ مًتضلٍ فبغ ٍ مٓگٕشد ي اص آن رُط وٍ حمٕمط آوُب سا تً ّمٓ ي ساثكقٓ مًشفقٓ مقٓوىقذ،
ًَٔط مستما سا اص حمٕمط أه مًرًدات وفٓ وشدٌ ي يبم ٓ سا وٍ سجت تشوٕت رات يارت مٓضقًد
اص يرًد ممذس اي ديس مٓوىذ ي ثب أه سيش ،ساٌ نًد سا اص اضبيشٌ رذا مقٓوىقذ .اصققشف دٔگقش أقه
تح ٕا چًن ثب مجبوٓ ف سفٓ ،اغًل ايتمبدات دٔىٓ سا تمقًٔم وقشدٌ ي تًبسؾقبت مًَقًم سا اص متقًن
يحٕبوٓ مٓصدأذ ،ف سفٍاْ مستما ،ثب سيضٓ مىحػش ثفشد اسط.
 .8مًىبْ اؾبفٍ دس غفبت اؾبفٓ نًاوذن غفبت فًا دس حىمط متًبلٍَٕ ،م مٓتًاوذ اؾبفٍ ممقًلٓ
ي َم اؾبفٍ اضشالٓ ثبضذ .اؾبفٓ ثًدن غفبت فًا ثٍ مًىبْ آن اسط وٍ آوُب حمٕمٓ وجًدٌ ي مىتست
ثٍ رات وٕستىذ.
منابع و مآخذ

[ ]4آضتٕبوٓ ،سٕذراللالذٔهَ ،)46;5 ،ستٓ اص وهش ف سفٍ ي يشفبن ،لم ،ماسسٍ ثًستبن وتبة
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[ ]5اثهسٕىب 1404 ،ق) ،الطفبء ازلُٕبت) ،ثٍ تػحٕح سًٕذ صأذ ،لم ،مکتبۀ آیۀ اهلل
المشيطى.
[ ]6اسسكً 469: ،ش) ،متبفٕضٔه ،وتبة پىزم فػا پبوضدَم ،وطش گفتبس ،تشرمٍ ضشفالذٔه
نشاسبوٓ.
[ ]7اف ًقٕه 4746 ،ق) ،احًلًرٕب ،تحمٕك اص يجذالشحمه ثذيى ،لم ،اوتطبسات ثٕذاس.
[ ]8رًادْ آم ٓ ،يجذالٍ 1387 ،ش) ،تفسٕش مًؾًيٓ لشآن وشٔم ،تًحٕذ دس لشآن ،لم ،مشوض وطش
بسشاء.
[ ]9رًادْ آم ٓ ،يجذالٍ 1368 ،ش) ،ضشح حىمط متًبلٍٕ اسفبس اسثًٍ ،ثخص ديم اص ر ذ ضطم،
اوتطبسات الضَشاء.
[ ]:غذسالمتإلُٕه ضٕشاصْ ،محمذ ثه اثشإَم 4696 ،ش) ،مفبتٕح الغٕت ،ممذمٍ ي تػحٕح اص
محمذ نًارًى تُشان ،ماسسٍ تحمٕمبت فشَىگى.
[;] سجضياسْ ،حبد مالَبدْ ،)46:3-469< ،ضشح المىهًمٍ ،تػحٕح ي تً ٕك اص آٔط اهلل حسه
صادٌ آم ى ي تحمٕك ي تمذٔم اص مسًًد قبلجى ،تُشان ،وطشوبة.

[<] غذسالمتإلُٕه ضٕشاصْ ،محمذ ثه اثشإَم  1981 ،م) ،الحکؤ الوتؼال٘ٔ فى االسفاس الؼمل٘ٔ
االسبؼٔ ،ثٕشيت ،داس احٕبءالتشاث.

[ ]43غذسالمتإلُٕه ضٕشاصْ ،محمذ ثه اثشإَم  4687 ،ش) ،المجذؤ ي المًبد ،ثٍ تػحٕح سٕذ
رالل الذٔه آضتٕبوى ،تُشان ،اوزمه حىمط ي ف سفٍ أشان.
[ ]44غذسالمتإلُٕه ضٕشاصْ ،محمذ ثه اثشإَم 4699 ،ش) ،ضشح ؤغًل الىبفٓ لػذس المتإلُٕه،
ثٍ تػحٕح محمذ نًارًى ي تحمٕك ي ى يبثذى ضبَشيدى ،ماسسٍ مكبلًبت ي تحمٕمبت فشَىگى.

[ ]45قجبقجبٔٓ ،سٕذمحمذحسٕه469: ،ش)ًْ ،اٗٔالحکؤ ،تً ٕمٍ مػجبح ٔضدْ ،چبح سپُش.
[ ]46قجبقجبٔٓ ،سٕذمحمذحسٕه 4747 ،ق)ًْ ،اٗٔالحکؤ ،ماسسٍ وطش اسالمٓ ربمًٍ مذسسٕه
لم.
[ ]47قجبقجبٔٓ ،سٕذمحمذحسه 46:7 ،ش) ،تشرمّ تفسٕشالمٕضان ،دفتش اوتطبسات اسالمٓ ربمًٍ
مذسسٕه حًصٌ ي مٍٕ لم.
[ ]48فبساثٓ ،اثًوػش 473; ،ق) ،المىكمٕبت ل فبساثى ،ر ذ ،6تحمٕك ي ممذمٍ اص محمذتمى داوص
پژيٌ ،لم ،هکتبٔ آٗٔ ال ٍّ المشيطى.
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[ ]49مػجبح ٔضدْ ،محمذتمٓ46;: ،ش) ،ضشح الُٕبت ضفب ،د  ،6تحمٕك ي وگبسش يجذالزًاد
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