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قٌؿ هك ؾايً ال شمله ٠لن اِىل که ال ههنجكیى ابماقهاد اوحًداٖ هعىىب هیٌىؾ٠ ،االوه باك ياىآوقد يیالهًاؿ
ي٭ؿ و اِالض هؿاوم آو ؾايً اوث و يىآوقد و ي٭ؿ ٠لن يیم جًها با ظكکث بك اواان هداايی قويٌاًاؼحی آو ٠لان هیىاك
اوث .یکی ال هٕ١الت ٠لن اِىل ؾق ؾو ٬كو اؼیك ،ؼلٗ قوي جع٭یا ٫ؾق ٨لىا٩ه باهً٠ىاو یاک ٠لان ظ٭ی٭ای باا قوي
جع٭ی ٫ؾق ٠لن اِىل بهً٠ىاو ٠لمی ا٠حداقد اوث .ظٕكت اهاام ؼمیًای ال اِاىلیايی اواث کاه باا جماام جاىاو باه ي٭اؿ
قويًٌاؼحی ایى آهیؽث ياؾقوث پكؾاؼحه اوث .پژوهۀ ٨كاقو ؾق همۀ آذاق اِىلی ایٍاو (ٌاهل چهاقؾه شلاؿ آذااق ؾواث
يگاٌث و ج٭كیكات ٌاگكؾاو) اوح٭كا کكؾه و ايح٭اؾات ایٍاو قا ؾق ایى لهیًه گكؾآوقد و ؾق جعلیلی آهاقد هٍاؽُ کاكؾه
ي٭ؿ ظٕكت اهام ؾق ایى هىئله هحىشه هكظىم آؼىيؿ ؼكاوايی اوث .همچًیى ؾق ایى جع٭ی ،٫هدايی يٝاكد الگاىد قوي
ًٌاؼحی یاؾٌؿه جدییى و به بكؼی اٌکاالت واقؾ بك ایٍاو ؾق ایى هىٔى ٞيیم پاوػ ؾاؾه ٌؿه اوث.

همذهه
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قوٌمًؿد ٠لمی ال ههنجكیى قهمهاد قٌؿ و جك٬ی ؾايً و اِالض و جاكهین آو اواث<
لیكا گ٩حگىهاد ي٭اؾايه و جاليهاد يىآوقاياه کاه ٔااهى جىوا١ه و اِاالض اٌاحداهات هاك
ؾايً هىحًؿ ،جًها ؾق بىحكد ال قوٌمًؿد اوث که هًٙ٭ی ؼىاهًؿ باىؾ .ال ٘اك ٦ؾیگاك،
هك ؾايٍی بكاد اوحؿالل ؼىؾ ابماق و قوي ؼاِی ؾاقؾ و ٠لان اِاىل يیام ال ایاى ٬ىا٠اؿ و
قویهها هىحرًا يیىث .یکی ال هٕ١الت قويًٌاؼحی ایى ؾاياً ؾق ؾویىاث واال اؼیاك،
اوح٩اؾۀ بكؼی اِىلیاو ؾاقاد ـائ٭ۀ ٨لىا٩ی ال قوي ٨لىا٩ی و واكایثؾاؾو جعلیالهااد
٨لى٩ی یا جعلیلهاد هدحًی بك قوي ٨لى٩ی به ٠لن اِىل اوث و ظال آيکه قوي ٨لى٩ه،
قوي بكهايی – ٠٭لی اوث ،اها قوي ٠لن اِىل ،قوي ٠ك٨ای ا ٠٭الیای اواث< لیاكا ٠لان
اِىل ،ؾايً جعلیل ؼٙابهاد ٌك٠ی اوث و بایؿ قود ٬ىا٠ؿ هعااوقه و ٬اىايیى جعلیال
لباو هحمكکم باٌؿ .
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بىیاقد ال بمقگاو ٠لن اِىل هًح٭ؿ ایى ؤ١یث هىحًؿ ،اها جاکًىو جعلیل شاه١ی که
ن
ایى ايح٭اؾات قا ؾق همۀ ابىاب ٠لن اِىل ،يه لموها ال هًٝك هماۀ هًح٭اؿاو ،یکصاا ه١ك٨ای
کًؿ و هدايی يٝكد ایى قوي ايح٭ااؾد قا جدیایى و اٌاکاالت واقؾ باك آو و هاىاقؾ آو قا ق٨اٟ
کًؿ ،ايصام يگك٨حه اوث .ال آيصا که ظٕكت اهاام ؼمیًای ال بمقگااو و واكظل٭ههااد ایاى
الگىد ايح٭اؾد اوث و ٌاگكؾاو ایٍاو يیم با جأذك ال ایٍااو باه ایاى هداظاد واقؾ ٌاؿهاياؿ،
پژوهۀ ٨كاقو با هؿ ٦جدییى و جعلیل ؾیؿگاههاد ایٍاو ؾق ایى هىئله يگاٌحه ٌؿه اواث جاا
پكوً ال چیىحی ؾیؿگاههاد ايح٭اؾد اهاام ؼمیًای ؾق اواح٩اؾه ال قوي ٨لىا٩ی ؾق ٠لان
ن
ن
اِىل قا پاوػ ؾهؿ و ؾق ایى لهیًه اوال ،هدايی يٝكد ایى قویکكؾ قا جدییى کًؿ و ذايیاا ،ایاى
ن
ؾیؿگاهها قا ٘د٭هبًؿد و یکصا اقائه کًؿ و ذالرا ،بكؼی اٌاکاالت واقؾ باك ایٍااو قا ال هًٝاك
قويًٌ-اؼحی پاوػ ؾهؿ جا ؾق بكآیًؿ يهایی ایى وه ؾوحاوقؾ ،چٍناياؿالد ال هًٝاك قوي
ًٌاؼحی ؾق قوي جع٭ی ،٫جعلیل و ي٭ؿ اِىلی اقائه ٌىؾ .
قوي جع٭ی ٫ؾق ایى پژوهه ،اواح٭كایی اواث کاه الدحاه ال قوي اواًاؾد يیام بهاكه هایباكؾ.
اوح٭كاد یاؾٌؿه همۀ آذاق اِىلی ایٍاو قا ٌاهل هیٌىؾ< یً١ی چهااقؾه شلاؿ ٌااهل ه٩اث شلاؿ

هداظد اِىلی ؾوثيگاٌث ؼىؾ و ؾو ؾوقه ج٭كیك هداظد اِىلی ایٍاو که ٌااگكؾاو آو بمقگاىاق
ؾق ه٩ث شلؿ (تهیب احصىل ؾق وه شلؿ و خىاهراحصىل ؾق چهاق شلؿ) ٨كاهن کكؾهايؿ.
هبايی هفهىمغًاخحی ٕروظ فلطفی و روظ اصىلیٔ

قوي ،اواان هّااؿق اوااث و ؾق ل٥ااث بااه هً١اااد ;٠ماال ق٨ااحى( :ه١اایى :1383 ،ز،2
َ )1691و چگىيگی ايصامؾاؾو کاقد و يیام ٬ا٠اؿۀ بكقوای يٝاامهًاؿ کااقد یاا چیامد
(ايىقد :1381 ،ز )3737َ ،4اوث .

٠لن اِىل هكگم ال قوي بكهايی بههً١اد هفکىق بهكه يمیبكؾ ،بلکه قوي ٠لن اِىل،
قوٌی ٠ك٨ی– ٠٭الیی اوث (٘دا٘داایی ،بایجاا :ز .)15 – 14َ ،1ؾق ایاى قوي جىااهط
شاقد اوث و الدحه ایى جىاهط بههً١اد ٠ؿم ؾ٬اث يیىاث ،بلکاه باههً١اد ؾوقد ال ؾ٬اث
٠٭لی ٨لى٩ی اواث (اهاام ؼمیًایٕ٬ .)219َ :1381 ،اایاد ٠لان اِاىل ؾقبااقه اهاىق
ا٠حداقد بعد هیکًًؿ< لیكا هن هعىق اِلی آو ;بایؿها :هىث ،يه ;هىثها :و الماهات
ّ
آو يیم هیچکؿام قابٙۀ ٠لی يؿاقيؿ .ه٭ّىؾ ال ا٠حداقد ،ه١ايی جّىقد و جّؿی٭یايؿ که شم
ؾق ٜك٠ ٦مل و و٠اد اؾقا ها يیىحًؿ< هايًؿ قیاوث و هالکیث و لوشیث و ؾق ؼاقز جًهاا
ايىاااو وشااىؾ ؾاقؾ ،يااه ایااى اهااىق کااه بااكاد اؾاقه ايىاااو ؾق ـهااى او واااؼحه ٌااؿه اوااث
(٘دا٘دایی.)259 –256َ :1414 ،
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قوي ٨لى٩ی ٠داقت اوث ال قوٌی که ال بكهاو ٠٭لی بههً١اد ؼاَ ایى کلماه بهاكه
هیبكؾ .بكهاو ٠٭لی ؾق اِٙالض هًٙ٭ی و ٨لى٩ی ٤یاك ال بكهااو باههً١اد ٠اام آو یً١ای
اوحؿالل اوث .جىٔیط ایًکه یکی ال هداظد ٠لان هًٙا ،٫بعاد ؾقبااقۀ ِاىقت ٬یاان و
ا٬ىام آو ال ا٬حكايی و اوحرًایی اوث و یکی ؾیگك ال هداظد ایاى ٠لان ،بعاد ؾقبااقۀ هااؾۀ
٬یان اوث که ؾق آو هدعد٬ ،یان بك ظىب هاؾه به پًس ٬ىن ج٭ىین هایٌاىؾ :بكهااو،
ّ
ّ
(بؿیهیات) هیؾايًؿ که
ٔكوقیات
شؿل ،ؼٙابه١ٌ ،ك و ه٥الٙه .هً٫ٙؾاياو هاؾۀ بكهاو قا
وویلۀ کىاب ی٭ایى و اياىاّ ٞ
يٝكیاات ی٭یًای هعىاىب هایٌاىيؿ و ٌاً ٕ٬ایه هىاحًؿ:
اولیاتٙ٨ ،كیات ،ظىیات ،جصكبیاات ،هحاىاجكات ،ظؿوایات ی٭ایىآوق (وادمواقد:1379 ،
ز.)342 - 324َ ،1
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با جىشه به ج٩اوت ؾو قوي ٨لى٩ی و اِىلی ،اهام ؼمیًی هداظد ٠٭لای و ٨لىا٩ی قا ؾق
آهىلههاد هكبىٖ به ه١اق ٦الهی ؾق کحاب و واًث ه٩یاؿ هایؾايًاؿ ،اهاا ؾق ٠لاىم ٨٭های و
اِىلی ه١ح٭ؿيؿ ؾاؾهها و بكووؾاؾ ایى ؾايًها باك هعاىق ا٨هاام قایاس و ه١اايی بىایٗ يامؾ
٠مىم هكؾم اوث .به همیى شهث ٨٭یه بایؿ با هعاوقات ٠ك٨ی هأيىن باٌؿ (اهام ؼمیًای،
 :1423ز .)569 – 568َ ،3ایٍاو ٌكٖ اشحهاؾ قا ايه باا هعااوقات ٠ك٨ای و پكهیام ال
ؾ٬ثهاد ٠٭لی و ٨لى٩ی هیؾايًؿ و ال ؼلٗ هداظد ٨لى٩ی با ٠لىم ا٠حدااقد چاىو ٨٭اه و
اِىل که ٨هن کحاب و وًث بك آو هدحًی اوثٌِ ،کىه ؾاقيؿ (اهام ؼمیًی–9َ :1426 ،
 .)11بك اوان ایى اِل قويًٌاؼحی ،ایٍاو ؾق هىاقؾ هح١ؿؾ بك اِىلیاو ؼكؾه هیگیكياؿ
که چكا اظکام ظ٭ی٭ی قا با اهىق ا٠حداقیه ؼلٗ کكؾهايؿ (اهام ؼمیًی :1423 ،ز318َ ،1
و  <488هماو .)221 –219َ :1381 ،ایٍاو به شهث اهمیاث ؼلاٗ ظ٭ی٭اث و ا٠حدااق،
جًها هًٍأ اٌحداهات ٠لمی ؾق ؾاياًهااد ا٠حدااقد قا ؼلاٗ ظ٭ی٭اث و ا٠حدااق هایؾايًاؿ.
(هماو :1423 ،ز .)319 –318َ ،1الدحه ج١دیك ;جًها هًٍأ اٌحداه :به ایى شهاث اواث
که ال هًٝك ه١ك٨ثٌاًاؼحی هایجاىاو کال وشاه جماایم قوي ٨لىا٩ی و قوي اِاىلی قا ؾق
ظ٭ی٭یبىؾو آو و ا٠حداقدبىؾو ایى ؾايىث ،وگكياه ال هًٝاك قويٌاًاؼحی ،ؼلاٗ ایاى ؾو
قوي ؾاقاد اب١اؾ هحًى٠ی اوث و ؾق جع٭ی٨ ٫كاقو يیم همیى هً١اد ؾوم که ٠ام و گىاحكؾه
اوث ،هىقؾ يٝك اوث.
الدحه بایؿ جىشه ؾاٌاث کاه ٤اكْ ال ایاى جع٭یا ،٫قؾ اواح٩اؾه ال قوي ٠٭لای ؾق ٠لان
اِىل يیىث< لیكا ؾق قوي ٠لن اِىل ال ٠٭ل اوح٩اؾه هیٌىؾ ،اها ایى باههً١اد اواح٩اؾه
ال بكاهیى ٠٭لی قیأی و ٨لى٩ی يیىث ،بلکه ه٭ّىؾ جکااپىد ٠٭اليای باكاد قوایؿو باه
اظکام ٌك٠ی اوث (ودعايی :1415 ،ز )5َ ،1و هماو٘ىق که ؾق هدايی يٝاكد گ٩حاه
ؼىاهؿ ٌؿ٠ ،٭ل ؼىؾ ظکن به اوح٩اؾه ال قويهااد ٠٭الیای اواحؿالل ا٠حدااقد ؾق ٠لان
سان َبو ِم ِ
ِ
اِىل هیکًؿ< لیكا ؼؿاد هح١ال ٨كهىؾه اوثَ  :و ما َأرس ْلنا ِم ْن رس ٍ
هه
ول إِ ّٓ بِل ِ ْ
َ ُ
ْ َ
(ابكاهین ،)4 :و اهك و يهی (ؼٙاب) که هىٔى ٞبكقوی ٠لن اِىل اوث ،هّاؿا ٪هحای٭ى
ایى ;لىاو ٬ىم :اوث که هماو لباو ٠ك٨ای هاكؾم ؾق هعااوقات اواث .باه همایى شهاث

ن
ؾ٬ث ٨لى٩ی که ؾق ٠لاىم ٠٭لای هٙاكض اواث ،اِاال ؾق ٨٭اه و ٠لاىم وابىاحه باه آو اللم
يیىث ،بلکه بكاد اشحهاؾ ِعیط که ٠دااقت اواث ال ج٩كیا٨ ٟاكو ٞباك اِاىل ،ؾق هداظاد
٨٭هی ٔكق ؾاقؾ (اٌحهاقؾد :1417 ،ز.)125َ ،1
پیػیًه جحلیلهای فلطفی در علن اصىل

هكظىم بهدهايی ه١ح٭اؿ اواث کاه هع٭ا ٫ؼىايىااقد (ویؿظىایى) ؾق کحااب مشذ دق
الشمىشافیاحرذاالددوش ال اولیى ا٨كاؾد اوث که ؾ٬ثهاد ٨لى٩ی و ٠٭لی قا باه ٠لان
اِىل واقؾ کكؾ و ایى هداظد ؾق ایى ٠لن اؾاهه یا٨ث (بهدهايی .)41 –39َ :1415 ،په
ال ایٍاو يیم به٘ىق هٍؽُ هیجىاو ال ؾو ٌؽّیث ؾیگك ؾق ایى ؼلٗ قويٌاًاؼحی ياام
بكؾ :یکی ،هكظىم آؼىيؿ ؼكاوايی اوث و ؾومٌ ،اگكؾ بمقگىاق او هكظىم هع٭ا ٫اِا٩هايی.
هكظىم ٠الهه ظاز آ٬اابمقگ ،ال ٌااگكؾاو آؼىياؿ ؼكاواايی ،ه١ح٭اؿ اواث آؼىياؿ بایً ال
پیٍیًیايی چىو ِاظب فصىل و ٌیػ ايّاقد٨ ،لى٩ه قا به ٠لن اِىل واقؾ کكؾه اوث .

په ال هكظىم آؼىيؿ ،بكؼی ال ٌاگكؾاو ایٍاو يیم به پاقهاد ال جعلیلهاد ٨لى٩ی اوحاؾ ؼىؾ
اٌکال کكؾهايؿ ،اها ؾو ي٩ك ؾق قولگااق ه١اِاك ایاى ايح٭ااؾات قا باه ٌاکل ٠لمای و گىاحكؾه جدیایى
کكؾهايؿ :اول ،هكظىم ٠الهه ٘دا٘دایی که با جؿویى و جىلیؿ يٝكیه ا٠حداق و کاقبكؾبؽٍایؿو باه آو
ؾق ظاٌیه ؼىؾ باك کا بااحصذىل ؼاؿهث بمقگای باه جدیایى و قؾ ایاى ؼلاٗ قويٌاًاؼحی کاكؾ و
هیچکه چىو ایٍاو يٝكیۀ ا٠حداق و اب١اؾ آو قا اقائه يکكؾ< ؾوم ،ظٕكت اهام ؼمیًای کاه باه٘ىق
شؿد و گىحكؾهجك ال هكظىم ٠الهه هىاقؾ وقوؾ جعلیلهاد ٨لى٩ی به ٠لن اِاىل قا ي٭ااؾد کاكؾ و
ؼىؾ يیم ؾق جىلیؿ ايؿیٍههاد يى اِىلی به ایى هدًا الحمام قويًٌاؼحی ؾاٌث.



تبییى دیدگاه های ايتقادی اهام خمیًی در استفاده از روش فلسفی در علن اصىل

بكؼی ال ٨٭یهاو ؾو ٬كو اؼیك با وقوؾ جعلیلهاد ٠٭لی به ٠لىم ٨٭اه و اِاىل بهٌاؿت
ن
هؽال٩ث کكؾهايؿ جا ظؿدکه گ٩حهايؿ اِال ٨٭یه يدایؿ با هداظاد ه١٭اىل اياه ؾاٌاحه باٌاؿ
(يكا٬ی ،بیجا ،)269 –268َ :اها هكظىم يكا٬ی ایى وؽى قا قؾ و آو قا به ٌکل هًٙ٭ی و
با قویکكؾ قويًٌاوايهاد بالآ٨كیًی هیکًؿ .ایٍااو ؾق ایاى باالآ٨كیًی جأکیاؿ هایوقلؾ کاه
ههن بهکاقيدكؾو قوي ٠٭لی – ٨لى٩ی و قیأیاجی و اهرال آو ؾق ٨٭ه اوث يه ايهيؿاٌاحى
با ایى قويها (يكا٬ی ،بیجا.)269َ :

004

خلػ روظغًاخحی در هباحث همذهات الفاؾ

ایى بؽً ال ه٭اله به جدییى هىاقؾ ايح٭اؾ ظٕكت اهام به ؼلٗ ظ٭ی٭ث و ا٠حدااق ؾق ٠لان
اِىل ؾق هداظد ه٭ؿهاجی ایى ٠لن هیپكؾالؾ .هداظد ایى بؽً بك ظىب ً٠اویى هداظاد
٠لن اِىل ٘كض ٌؿهايؿ.
 .1لسوم هىضىع برای هر ػلن

005


اِىلیىو بهجد ٟهً٫ٙؾاياو و ٨الو٩ه ه١ح٭ؿيؿ هك ٠لمای بایاؿ هىٔاى ٞؼااَ ؾاٌاحه
باٌااؿ (ظااائكد اِاا٩هايی <11َ :1414 ،هماااو :1429 ،ز .)115 – 114َ ،1آؼىيااؿ
ؼكاوايی ؾق بیاو ٔكوقت وشىؾ هىٔى ٞبكاد هك ٠لن به ٬ا٠ؿۀ ٨لى٩ی ;الىاظاؿ :جمىاک
کكؾه اوث< لیكا ٘د٬ ٫ا٠ؿه الىاظؿ ،واظؿ همىاقه ال واظؿ ِاؾق هیٌىؾ و ال واظاؿ يیام شام
واظؿ ِاؾق يمیٌىؾ (ودمواقد :1369 ،ز .)466َ ،2آؼىيؿ ٘د ٫ایى ٬ا٠ؿه هی٨كهایاؿ
اگك ٠لمی هىٔى ٞؼاَ يؿاٌحه باٌؿ ،چگىيه ٤كْ واظؿ ایى ٠لن ال هىائل هحٍاحث آو
بهؾوث هیآیؿ؟ که يحیصه هیگیكؾ که بایؿ یک شااه١ی بایى ایاى هىاائل هؽحلا ٧ؾقواث
ٌىؾ جا ٤كْ واظؿ بك آو هحكجب ٌىؾ (آؼىيؿ ؼكاوايی.)8َ :1419 ،
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هكظىم اهام ؼمیًی ؾق ي٭ؿ ایى يٝك هكظىم آؼىيؿ ه١ح٭ؿياؿ کىایکه اياؿ ا٘ال٠ای ال ٠لاىم
٠٭لی ؾاٌحه باٌؿ ،هیؾايؿ که ایى ٬ا٠ؿه ،هؽّىَ واظاؿ بىایٗ ظ٭ی٭ای اواث و ؾق ٠لاىم کاه
ؾاقاد وظؿت ا٠حداقدايؿ ،شاقد يیىث (اهام ؼمیًی :1423 ،ز .)15 –14َ ،1جىٔایط ایًکاه
بىیٗ ظ٭ی٭ی هماو ؼؿاد هح١ال اوث که ؾاقاد وظؿت ظ٭ه ظ٭ی٭یاه ـاجیاه اواث و
یگايه ِ
واظؿ ِ
واظؿد هن که ال او ِاؾق ٌؿهِ ،اؾق يؽىحیى اوث که ؾاقاد وظؿت ظ٭ه ظ٭ی٭یه ّ
ٜلیه اواث و
ؾق بعد ;جدییى ظ٭ی٭ث جؽییك :جىٔیط بیٍحكد ؾق ایى لهیًه ؼىاهؿ آهؿ .
 .2جبییى هفهىم ;راجی :در جؼریف هىضىع ػلن

اِىلیاو پیً ال هكظىم آؼىياؿ ،باهجد ٟهًٙا٫ؾايااو و ٨الوا٩ه ؾق آ٤اال کحاب ؼاىؾ ؾق
ِ
ج١كی ٧هىٔى٠ ٞلن ٨كهىؾهايؿ« :هى ها یدعد ٨یه ٠ى ٠ىاقٔه الفاجیه» و ٠اىاقْ ـاجای
قا بههً١اد ـاجی باب بكهااو ج٩ىایك کكؾهاياؿ (ظاائكد اِا٩هايی <11َ :1414 ،همااو،

 :1429ز .)115 –114َ ،1هكظىم آؼىيؿ يیم ؾق ایى هىئله ال ایٍاو جد١یث کاكؾه اواث
(آؼىيؿ ؼكاوايی.)7َ :1419 ،
ظٕكت اهام ؾق ایى هىئله ؾق قؾ آؼىيؿ اوحؿاللی کكؾه که هدحًی بك ایى يگكي ايح٭ااؾد و
قويًٌاؼحی اوث که اظکام ؼمىه ،ال وًػ هىٔى٠ات ٬ابل جعلیل ٨لىا٩ی يیىاحًؿ< چاىو
ن
اِال ٠كْ يیىحًؿ (اهام ؼمیًی :1423 ،ز .)14َ ،1ه٭ّىؾ ایٍااو ال ٠كْيداىؾو ایاى
اوث که ایى اظکام ال وًػ کىيیات و ظ٭ای٨ ٫لى٩ی ؼاقز هىحًؿ و ؾق ظ٭ای٨ ٫لى٩ی اوث که
جىٔیط ایًکاه اظکاام ؼمىاه ال واًػ
هاوىد الله قا بك ؾو ٬ىن یً١ی شىهك و ٠كْ هیؾايًؿ.
ِ
ظ٭ای٬ ٫ابل جعلیل ٨لى٩ی يیىحًؿ ،ؾق هداظد آیًؿه گ٩حه ؼىاهؿ ٌؿ.
 .3طحیح و اػن (وحذت جاهغ)

هكظىم آؼىيؿ ؾق بعد جّىیك شاه ٟبكاد ٬ىل ِعیعی هیيىیىًؿ; :بؿوو ٌاک ایاى
شاه٬ ٟابل جّاىیك اواث< لیاكا ال وظاؿت اذاك هایجاىاو باه وظاؿت هاىذك پای باكؾ( :آؼىياؿ
ؼكاوايی .)24 َ:1419 ،ایٍاو ؾق ایى اوحؿالل به ٬ا٠ؿۀ ٨لى٩ی ;الىاظاؿ الیّاؿق ئال
هى الىاظؿ» (که هاللم ٬ا٠ؿۀ «الىاظؿ الیّؿق هًه ئال الىاظؿ» اوث) اوحؿالل کكؾهايؿ .

 .4فرق بیى هشحك و هبذا

اکرك اِىلیاو ؾق بعد ٨ك ٪بیى هٍاح ٫و هداؿأ ه١ح٭ؿياؿ ایاى ٨اك ،٪همااو ٨اك ٪بایى
شًه و ّ٨ل با هاؾه و ِاىقت اواث .جّاىیك هىائله باه ایاى ِاىقت اواث کاه هٍاح،٫
;البٍكٖ :اوث و ال ایى شهث هرل ظیىاو و يا٘ ٫اوث که شًه و ّ٨ل ايىاو هىاحًؿ
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ظٕكت اهام ؼمیًی بك ایٍاو اٌکال هیکًًاؿ کاه جمىاک باه الىاظاؿ ؾق ایاى هىائله
ؾقوث يیىث< لیكا ایى ٬ا٠ؿه هؽّىَ واظؿ هٙل٭ی اوث که هیچ ٌائدۀ کركت ؾق آو قاه
ن
ن
يؿاقؾ و ٠٭ال و وهما يمیجاىاو ؾق آو کركجای جّاىق کاكؾ و اهاىقد چاىو يماال قا کاه ؾاقاد
وظؿت ا٠حداقد هىحًؿٌ ،اهل يمیٌىؾ (اهاام ؼمیًای :1376 ،ز .287َ ،1همچًایى
ق : .هماااااو :1423 ،ز <113 – 112َ ،1هماااااو :1415 ،ز .)149 – 148َ ،1ؾق
بعد ;جدییى ظ٭ی٭ث جؽییك :جىٔیط بیٍحكد ؾق ایى لهیًه اقائه ؼىاهؿ ٌؿ.
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و لفا بك هن ظمل هیٌىيؿ و هیگىیین; :ب١آ العیاىاو ياا٘ ،:٫اهاا هداؿأ; ،بٍاكٖ ال:
اوث و لفا ظمل يمیٌىؾ< په شًه باا هااؾه ٨اك ٪ؾاقؾ و ّ٨ال هان باا ِاىقت .هكظاىم
آؼىيؿ و هع٭ ٫يائیًی ال اِىلیايی هىحًؿ که جّكیط هیکًًؿ ها به جد١یاث ال اهال ه١٭اىل
ایى وؽى قا گ٩حهاین (آؼىياؿ ؼكاواايی <55َ :1419 ،ياائیًی :1376 ،ز.)116 َ ،1
ن
گ٩حًی اوث که ٨الو٩ه ه١مىال بك ایاى هىائله یً١ای ٨اك ٪بایى شاًه و ّ٨ال باا هااؾه و
ِىقت اج٩ا ٪ؾاقيؿِ( .ؿقالمحألهیى.)43َ :1361 ،
ظٕكت اهام ؼمیًی ه١ح٭ؿ اوث ایى ايؿیٍه ،ؼلٗ قوي ٨لى٩ی و ٨هان ٠ك٨ای اواث<
لیكا ج٩ىیك هٍح ٫با ٠ك ٦و ـهاى وااؾۀ ٠ك٨ای اواث ،ياه بكهااو ٨لىا٩ی (اهاام ؼمیًای،
 :1423ز.)175َ ،1
007
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بكؼی ؾق ایى هىائله باه وشاىهی ٠٭لای جمىاک کاكؾهاياؿ جاا اذداات کًًاؿ هٍاح ٫ؾق
ؼّىَ هحلده ،ظ٭ی٭ث ؾاقؾ و ؾق ا٠ن ،هصاال اواث .همچًایى ال شملاه اؾلاۀ آؼىياؿ باك
ؤ ٟهٍح ٫بكاد هحلده به هدؿأ ؾق ظالِ ،عث ولب هٍح ٫ال هً٭ٕی اواث .ؾق ایًصاا
ایكاؾد بك ایى ؾلیل واقؾ ٌؿه اوث که آؼىيؿ با جعلیل ٨لى٩ی و ج٩اوتيهاؾو بیى ٬یؿ ولب
و ٬یؿ هىلىب به آو شىاب ؾاؾه و ٨كهىؾه اوث ولب هً١اد ه٭یاؿ ؾلیال باك والب هً١ااد
هٙل ٫يیىث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)47َ :1419 ،
ظٕكت اهام ٨كهىؾهايؿ ایى بعد ،بعری لٝ٩ی اواث و لافا قوي اذداات آو هان جدااؾق
اوث ،يه جعلیال ٠٭لای (اهاام ؼمیًای :1415 ،ز .)215َ ،1جدااؾق یکای ال قويهااد
کٍ ٧هً١اد ال٩ا ٚاوث که ؾق ٠لن اِىل ال آو بعد هیٌىؾ.
خلػ روظغًاخحی در هباحث الفاؾ

ایى بؽً ال ه٭اله به جدییى هىاقؾ ايح٭اؾ ظٕكت اهام به ؼلٗ ظ٭ی٭ث و ا٠حدااق ؾق ٠لان
اِىل ؾق هداظد بؽً اول ایى ٠لن هیپكؾالؾ .هداظد ایى بؽً يیام باك ظىاب ً٠ااویى
هداظد ٠لن اِىل ٘كض ٌؿهايؿ.

 .1ظهىر اهر در وجىب

ن
هع٭ ٫ظائكد ؾق اواؼك ٠مك ؼىؾ ه١ح٭ؿ ٌؿهايؿ ٠لل جٍكی١ی ؾ٬ی٭ا هايًؿ ٠لل جکاىیًی
هىحًؿ و ایى هدًا و يگكي ،ؾق اِىل و بلکه هداظد ٨٭هی ود جاأذیك لیااؾد يهااؾه اواث.
آو هكظىم ٘د ٫همیى هدًا ،ؾق ٠لن اِىل ؾق بعد ٨ىق و جكاؼی٬ ،ائل به ٨ىقیث ،ؾق بعد
ج١دؿد و جىِلی ٬ائل به اِالث ج١دؿیث ،ؾق بعد ٜهىق اهك ٬ائل به ٜهاىق ؾق وشاىب و ؾق
بعد جؿاؼل اوداب ٬ائل به ٠ؿم جؿاؼل ٌؿهايؿ که هكظىم اهام با قؾ آو هدًا ،ایاى يحاایس قا
هن قؾ کكؾهايؿ .ؾق اؾاهه ه٭اله ایى هىاقؾ بكقوی ؼىاهًؿ ٌؿ .ایٍاو ٘د ٫همیى هدًا یً١ای
٬یان ٠لل جکىیًی و جٍكی١ی ؾق بعد آ٤الیى اواهك یً١ی ٜهىق اهك ه١ح٭ؿيؿ اهك ؾق وشاىب
ٜهىق ؾاقؾ و ٠لث ایى ٜهىق ایى اوث که اقاؾهاد که پٍث وك اهاك اواث٘ ،الاب وشاىب
اوث و يؿب يیالهًؿ ٬یؿ لائؿ اوث (ظائكد یمؾد.)74َ :1418 ،

 .2فىر و جراخی

هع٭ ٫ظائكد ؾق بعد ٨ىق و جكاؼی هايًؿ آؼىيؿ ٬ائل بىؾهايؿ هیچکؿام ال ٨ىق و جكاؼای
ال هحى ل ٛ٩اهك بكؾاٌث يمیٌىيؿ ،اها او ؾق اواؼك ٠مك ٌكی ٧ؼىؾ ٘د ٫هدًاد هافکىق ؾق
هدعد ٬دل ه١ح٭ؿ ٌؿهايؿ اهك گكچه به يعى لعا ٚو ٬یاؿیث باك ٨ىقیاث ؾاللاث ياؿاقؾ ،اهاا
٨ىقیث ال لىالم اواهك اوث و به همیى شهث اِل قا ؾق ٕ٬اد يمالها هٕای٭ه ايگاٌاحهاياؿ
(ظائكد یمؾد.)573َ :1414 ،
ظٕكت اهام ؾق پاوػ ایٍاو هی٨كهایًؿ ٠لل جکىیًی به٘ىق کلی يمایجىايًاؿ ؾق لهاايی
ن
هحأؼك ال ؼىؾ اذك يهًؿ< لیكا لهاو ال اب١ااؾ هىاحی هااؾد اواث و اِاال جاا لهااو يیایاؿ ،آو
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ظٕكت اهام هی٨كهایًؿ ٬یؿ لائؿ و ي٩ی آو به شهث ٠ؿم وشىؾ ،یک بعد لٝ٩ی اواث
ایصابیاه و ّ
ّ
يؿبیاه ؾو ظ٭ی٭اث
که هكبىٖ به ج١كی ٧لٝ٩ی ایى ؾو اقاؾه اواث ،اهاا ؼاىؾ اقاؾۀ
جکىیًی هىحًؿ و يىدث بایى آو ؾو ،يىادث ٬یاؿ و ه٭یاؿ يیىاث ،بلکاه ؾو ظ٭ی٭اث بىایٗ
هىااحًؿ .لاافا هً١ااا يااؿاقؾ جع٭اا ٫اقاؾه قا ه٭یااؿ بااه ٬یااؿ قؼّااث ؾق جااك کًااین جااا يااؿب قا
اوحعّال کًین (اهام ؼمیًی.)188َ :1378 ،
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چیمد که ؾق آو لهاو اوث يیم جع٭ ٫يؽىاهؿ یا٨ث ،اها ٠لل جٍكی١ی چًایى يیىاحًؿ .لافا
هیجىاو به هاهیث هٙل٭ه و ٨اق ٢ال ٨ىق و جكاؼی اهك کكؾ (اهاام ؼمیًای.186َ :1378 ،
همچًیى ق : .هماو :1423 ،ز.)245َ ،1
 .3جؼبذی و جىطلی :هطابمث ػلل جشریؼی و جکىیًی
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ؾق بعد ج١دؿد و جىِالی بعرای اواث کاه ؾق ِاىقت ٌاک ،اِال باا ج١داؿیث اواث یاا
جىِلیث؟ هكظىم هع٭ ٫ظائكد یمؾد ،اواحاؾ ظٕاكت اهاام ؼمیًای ،ه١ح٭اؿ بىؾياؿ اِال باك
جىِلیث اوث ،اها ؾق اواؼاك ٠ماك ؼاىؾ ال ایاى ايؿیٍاه بكگٍاحهايؿ و ه١ح٭اؿ ٌاؿهايؿ کاه ٠لال
ن
جٍكی١ی ؾ٬ی٭ا هايًؿ ٠لل جکىیًی هىحًؿ و همۀ ه٭حٕیات ٠لل جکاىیًی هايًاؿ جکراك ه١لاىل باا
ن
جکرك ٠لث و ٠ؿم اي٩کا ه١لىل ال ٠لث و  ...ؾق ٠لل جٍكی١ی يیم ؾ٬ی٭اا شكیااو ؾاقياؿ .ایٍااو
ّ
٘د ٫همیى هدًا و ؾو هدًاد ؾیگك که هماو ج١ل ٫اواهك به هاهیث ّ
البٍك٘یه و يیم ايٙدا٪
کلیۀ
٬هكد هح١ل ٫اهك بك هاهیث ه٭یؿ به ٬یؿ ّ٬ؿ اهك به شهث ٔی ٫ـاجای آو اواث ،های٨كهایًاؿ
هماو٘ىقکه آجً بهً٠ىاو یک ٠لث ٘دی١ی ؾق هٙل ٫هعحك ٪و يیم هعحك ٪به ٬یؿ ;هعحك ٪ال
٘ك ٦آجً :اذك يمیکًؿ ،اها ؾق جع٭ ٫ؼاقشی ،جًها هعحك ٪ال ٘ك ٦آجً اوث که هایواىلؾ،
ؾق اواهك ٌك٠یه هن ٬یؿ ؾا٠ی اهك بهً٠ىاو یک ٬یؿ ّلدی ظٕىق ؾاقؾ< گكچه ٬ابل اؼف ؾق هح١لا٫
اهك يیىث (اهام ؼمیًی :1415 ،ز.)276 – 275َ ،1
ظٕكت اهام ؾق پاوػ ایٍاو ٨كهىؾهايؿ ه٭ایىهکكؾو ٠لل جٍكی١ی با جکىیًی ال اواان
ياؾقوث اوث< لیكا ؾق جکىیى ،ه١لىل جًها با وشىؾ ٠لث ؼىؾ هىحی هییاباؿ و اهاا ؾق ٠لال
جٍكی١ی و٬حی کىی به چیمد اهك هیٌىؾ ،اهك بهً٠ىاو ٠لث و آو چیام باهً٠ىاو ه١لاىل،
ؾاقاد ایى اظکام يیىحًؿ< لیكا ایى ه١لىل ،قجدهاي ه٭ؿم باك ٠لاث اواث< چكاکاه اهكکًًاؿه
بایؿ آو چیم قا بهً٠ىاو هح١ل ٫با همۀ ٬یىؾ آو جّاىق کًاؿ (همااو :1423 ،ز<227َ ،1
همچًیى ق : .هماو :1415 ،ز 277 – 276َ ،1و َ.)172
 .4همذهه واجب :رجىع لیذ در واجب هشروط به هیئث یا هاده

یکی ال هداظد ال٩ا ٚؾق ٠لن اِىل ،بعد ه٭ؿهه واشاب اواث و یکای ال هداظاد ایاى

بؽً ،ج٭ىیمات واشب ال شمله ج٭ىین واشب به هٙلا ٫و هٍاكوٖ اواث .ؾق ایاى هدعاد
ایى هىئله هٙكض اوث که آیا ٬یىؾ و ٌكوٖ ؾق واشاب هٍاكوٖ باه هیئاث باك هایگاكؾؾ یاا
هاؾه؟ (آؼىيؿ ؼكاوايی .)95َ :1419 ،ؾق پاوػ ،ا٤لب اِىلیاو ٬داىل ؾاقياؿ کاه ٜهاىق
ن
٠ك٨ی ؾق بكگٍث ٬یؿ به هیئث اوث< هرال ؾق ٕ٬یۀ ;ئو شالٮ لیؿ ٨أکكهه :وشىب اکاكام
ه٭یؿ به آهؿو لیؿ اوث ،اها هكظىم ٌیػ ايّاقد ه١ح٭ؿ اوث به شهث وشىؾ هعفوق ٠٭لای
بایؿ ؾوث ال ایى ٜهىق بكؾاٌث و ٬یؿ قا به وشاىب يامؾ ،بلکاه آو قا باه هااؾه یً١ای واشاب
بكگكؾايؿ< یً١ی اگك لیؿ آهؿ ،اکكام هح١ل ٫واشب ؼىاهؿ ٌؿ ،يه ایًکه ؼىؾ وشاىب ه١لا ٫باك
آهؿو لیؿ باٌؿ< لیكا هیئث ال ه١ايی ّ
ظك٨یه اواث کاه شمئای هىاحًؿ و لافا وا١ه و ا٘اال٪
يؿاقيؿ ،بلکه ٨كؾ هىحًؿ و چیمد که ٨كؾ اوث ،ؼىؾ هحٍؽُ اوث و ج٭ییؿ آو هً١ا ياؿاقؾ
(ٌیػ ايّاقد :1383 ،ز.)237 – 236َ ،1
اهام ؼمیًی ایى وؽى ٌیػ قا ؼلٗ اظکام ا٠حداقد اِىلی و ظ٭ی٭ای ٨لىا٩ی ؾايىاحه
اوث< لیكا ؾق ٠لىم ا٠حداقد هیچ اٌکالی يؿاقؾ آهاك ،اهاك ؼاىؾ قا ه١لاِ ٫ااؾق کًاؿ (اهاام
ؼمیًی :1423 ،ز.)319 – 318َ ،1

ظٕكت اوحاؾ ودعايی ؾق هىٔى٠ی هٍابه بیايی ؾاقيؿ که هیجىايؿ پاوؽی اشمالی باه
يٝك آیثالله هکاقم باٌؿ :ه َ
١حدك ال ا٠حداق شؿا يیىث (ودعايی :1424 ،ز ،)466َ ،1اها
ایٍاو جّ٩یل يؿاؾهايؿ که چكا َ
ه١حدك ال ا٠حداق شؿا يیىث .
ؾق جأییؿ وؽًاو ظٕكت اوحاؾ ودعايی و اهام و ي٭ؿ وؽى آیثالله هکاقم هیجىاو گ٩ث:
ن
اوال ،ظید وشىؾد وهمی ؾق اهك ا٠حدااقد ا٬حٕاایً همایى اواث کاه جعاث ٬اىايیى
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آیثالله هکاقم بك ایى وؽى ظٕكت اهام ایكاؾ گك٨حاهاياؿ کاه گكچاه ؼلاٗ بایى اظکاام
ظ٭ی٭ی و ا٠حداقد اٌکاالت لیاؾد ؾق ٨٭ه و اِىل ایصاؾ کكؾه اواث ،اهاا ایاى باؿاو هً١اا
ن
يیىث که هیچ ٬ايىيی ؾق ا٠حداقیات هٙل٭ا وشىؾ يؿاقؾ< لیكا آيچه ال اهاىق ا٠حدااقد هعآ
اوثَ ; ،
ه١حدك :اوث ،اها ;ا٠حداق :ؼىؾ یک اهك جکىیًی و جعث ٬ىايیى آو اوث و ؾق ایًصا
هن وؽى ؾق ایصاؾ ا٠حداقد اوث که هً١ا ياؿاقؾ ه١لا ٫باك چیامد باٌاؿ (هکااقم:1415 ،
ز.)358 – 357َ ،1
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جکىیًی يیىث و یگايه ه٭یان ٠٭اليی که ؾق ا٠حداقیات بهکاق بكؾه هیٌىؾ ،ل٥ىیاث و ٠اؿم
ل٥ىیث ا٠حداق اواث و الدحاه ؾق ایاى شهاث ؼّىِایث ا٠حداقکًًاؿه قا بایاؿ ؾق يٝاك گك٨اث
(هٙهكد :1381 ،ز.)412َ ،6
ن
ذايیا ،آیثالله هکاقم به بیاو يعىه اقجداٖ جکىیى و ا٠حداق يپكؾاؼحًؿ ،اهاا هكظاىم ٠الهاه
ؾق ّ
يٝكیۀ اؾقاکات ا٠حداقد به ایى اقجداٖ وا ٧٬بىؾيؿ و آو قا ؾق ٬الب هًٍئیث بیاو کكؾيؿ :
ن
ا٠حداق ،بیظ٭ی٭ث هعٓ يمیٌىؾ< هرال هًگاهیکه آب هایآٌااهین،
يؽىث ال شهال ج٥فیه ِىقت اظىاوی جًٍگی قا هٍاهؿه هیکًاین و پاه
ال آو ،ؼىاهً ویكابٌؿو بك ها شلىه هیکًاؿ و يىادث وشاىب و لاموم قا
هیاو ؼىؾ و ویكابٌؿو بهکاق هیبكین و چىو ایى اذك یً١ی ق ٟ٨جٍاًگی قا
با آلهایً یا ٨كاگاك٨حى ال ؾیگاكاو ؾق آب واكا ٢ؾاقیانِ ،اىقت ؼىاواحه و
ویكابکًًؿه قا به آب هیؾهین و په ال آو يىدث وشاىب قا هیااو ؼاىؾ و
ظكکث ویژهاد که جأهیى ؼىقؾو آب قا هیجىايؿ بکًؿ ،هیگافاقین و ؾق ایاى
هًگام ٬ىه ١٨اله اوث و ظكکث ؼىؾي که يىٌیؿو آب اوث (٘دا٘داایی،
.)157َ :1387
په اقجداٖ ا٠حداق و جکىیى به شهث هًٍئیث جکىیى بكاد ا٠حداق اوث ،يه چیام ؾیگاك و
لفا ه٭ّىؾ ال ٜك ٦ا٠حداق ،هماو ٜك ٦اؾقا اوث و به همایى شهاث ا٠حداقکًًاؿه اواث
که ظا ٛ٨آو اوث ،يه ي٩هاالهك .ایى هايًاؿ ظکان یاک ٬أای ؾق پكوياؿه اواث کاه یاک
يىدث کالهی اوث که با ج٥ییك يٝاك او ٠اىْ ؼىاهاؿ ٌاؿ و باه ؾوام جأییاؿ او هىاحی ؾاقؾ
(٘دا٘دایی ،بیجا :ز .)241 – 239َ ،2په اگك هیگىیین ٠لىم ا٠حداقد به ياچاق به اهىق
ظ٭ی٭ی بكهایگكؾياؿ ،باه ایاى هً١اواث کاه ي٩اه باؿوو اواح١ايث ال بیاكوو آيهاا قا ایصااؾ
يمیکًؿ ،بلکه بیى آيها و ه١ايی ظ٭ی٭ی يى٠ی اجعاؾ وشىؾ ؾاقؾ ،با جّاك٨ی کاه وهان ؾق آو
ؾاقؾ (٘دا٘دایی.)346َ :1428 ،
بًابكایى ّ
يٝكیۀ هًٍئیث ا٠حداق بكاد جکىیى ،ياٜك به ٨كایًؿ ایصاؾ ا٠حداقیات و باههً١اد
يیال ايىاو به ایى اهىق و ي٭ً آيها ؾق ج١الی ايىاو اوث ،يه ياٜك به بعد هىاحیٌاًاؼحی

ایى اهىق ،و بایى ایاى ؾو ج٩ااوت لیااؾد اواث (ق٘ : .دا٘داایی :1371 ،ز-16َ ،14
 .)114لاافا هكظااىم ٠الهااه جّااكیط هیکًااؿ کااه ٠لااىم ا٠حداااقد بااهياچاق بااه اهااىق ظ٭ی٭اای
بكهیگكؾيؿ< لیكا ي٩ه بؿوو اوح١ايث ال بیكوو آيها قا ایصاؾ يمیکًؿ ،بلکه بیى آيها و ه١ايی
ظ٭ی٭ی يى٠ی اجعاؾ وشاىؾ ؾاقؾ ،باا جّاك٨ی کاه وهان ؾق آو هیکًاؿ (٘دا٘داایی:1428 ،
َ .)346ال ٘ك ٦ؾیگك ،ؾق و٠ال ـهاى ،ا٠حدااقکكؾو و ا٠حداقٌاؿه ،هاك ؾو یاک چیمياؿ و
يىب و أا٨اجی هىحًؿ که ٠٭ل جعلیل هیکًؿ .په ایًصاوث که هً ٫ٙواؽى ظٕاكت
اوحاؾ ودعايی ؾق چاقچىب يٝكیه اؾقاکاات ا٠حدااقد و ا٠حدااقدبىؾو ٠لان اِاىل قوٌاى
ؼىاهؿ ٌؿ که چكا ا٠حداق و َ
ه١حدك هك ؾو یکی هىحًؿ و و٬حی ا٠حداق و ه١حدك یکی ٌاؿ ،پاه
اؾ٠اد آیثالله هکاقم که هدحًی بك ج٩اوت ایًهاوث ،ياؾقوث ؼىاهؿ بىؾ.
 .5هحؼلك اواهر و يىاهی (طبیؼث یا افراد)

ظٕكت اهام با ابكال ج١صب ال ایاى قوي ٨كهاىؾه اواث کاه چاكا ایًااو بعرای ٠ك٨ای قا
هدحًی بك هداظد ٨لى٩ی کكؾهايؿ! اهام ؾق پاوػ ایٍاو ٨كهىؾهايؿ کٍ ٧هح١ل ٫اهاك قا بایاؿ
با قويهاد ٠ك٨ی ظل کكؾ ،يه با ؾ٬ثهاد ٨لى٩ی که ٠ك ٦اهل ؾق آيهاا يیىاث (اهاام
ؼمیًااای :1423 ،ز <488َ ،1يیااام ق : .همااااو :1415 ،ز .)64َ ،2همچًااایى
ظٕكت اهام ؾق بیايی يى و بىایاق کااقبكؾد ؾق پاواػ جّ٩ایلی باه آيااو ،هاهیاات ا٠حدااقد
ٌك٠ی هايًؿ يمال و  ...قا جعلیل کكؾه و آيها قا ال واًػ ّ
کلیاات ٘دی١ای هّاٙلط ؾق هًٙا٫
يؿايىحه ،بلکه یک ;ً٠اىاو :کلای ه١ك٨ای کاكؾهاياؿ (همااو :1423 ،ز <489َ ،1يیام
ق : .هماو 1415 ،ز.)64َ ،2
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ؾق اواؼك هداظد اهك ،بعری اوث که آیا هح١ل ٫اواهك٘ ،دی١ث اوث یا ا٨كاؾ؟ (آؼىيؿ ؼكاوايی،
 .)138َ :1419آؼىيؿ ؾق ـیل ایى هدعد ؾق یک ;ؾ ٟ٨وهن :ه١ح٭ؿ اواث باك اواان هاك ؾو
هدًاد ٨لى٩ی اِالث وشىؾ و اِالث هاهیث٘; ،دی١ث هٙل٭اه :يمایجىاياؿ هح١لا٘ ٫لاب باٌاؿ
(آؼىيؿ ؼكاوايی .)139َ :1419 ،بًابكایى آؼىيؿ ایى بعد قا هدحًی باك بعاد ٨لىا٩ی وشاىؾ و
هاهیث کكؾهايؿ .هكظىم اِ٩هايی هن آو قا هدحًی بك ایى بعد کاكؾه اواث کاه آیاا کلای ٘دی١ای
ؾاقاد وشىؾ ؼاقشی اوث یا ؼیك (اِ٩هايی :1429 ،ز.)254 – 253 ،2
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الدحه ایٍاو ؾق اواؼك ایى هىئله ،بعد ٨لى٩ی هىحى٨ایی ؾق ه١ك٨ای هاهیاث و اهکااو
ج١ل ٫اهك به آو کكؾهايؿ جا اٌکال بعد ٨لى٩ی آؼىيؿ و اجدا ٞاو قا که ٬ائل باه ٠اؿم اهکااو
ج١ل ٫اهاك باه ٘دی١اث کلیاه هىاحًؿ ،قوٌاى کًًاؿ (همااو :1423 ،ز<516 – 493َ ،1
هماو :1415 ،ز <78 – 67 ،1همااو :1376 ،ز ،)427 – 411َ ،3اهاا يدایاؿ پًؿاٌاث
ن
ایٍاو ؼىؾ يیم بعد ال٩ا ٚقا با قوي ٨لى٩ی جعلیل کكؾه اوث< لیكا ایى بعد اهامِ ،اك٨ا
ي٭ؿ اؾلۀ ٨لى٩ی آياو و جعلیل ِعیط هاهیث اوث و لفا يى٠ی وشىؾًٌاوای اواث کاه باا
قوي ٨لى٩ی ايصام گك٨حه اوث و يدایؿ ايگاٌث ایٍاو که هًاؾد پكهیام اِاىلیاو ال ؼلاٗ
ّ
ظ٭ی٭یااه و
اظکاام ظ٭ی٭اث و ا٠حداااق ؾق ٠لان اِاىل هىااحًؿ ،ؾق ایًصاا ؼاىؾ باایى ٕ٬اایاد
ّ
ا٠حداقیه و ؾق قوي ٠لىم ٨لى٩ی و ٠لىم ا٠حداقد ؼلٗ کكؾهايؿ .
 .6جبییى حمیمیث جخییر ػملی
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آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق بعد واشب جؽییكد ،جؽییاك قا باك ؾو ٬ىان ؾايىاحه اواث :جؽییاك
٠٭لی و ٌك٠ی .جؽییك ٠٭لی آو اوث که آهك ؾاقاد ٤كٔی واظؿ اوث ،هرال قوٌاىکكؾو
اجا ٪که ؾوحىق هیؾهؿ چكا ٢یا آجً قا قوٌى کى ایٍاو ا٨موؾه اواث :ؾق ایاى ؾواحىق ،ال
آيصا که قوٌىکكؾو اجا ٪ه١لىل چیمد اوث که شاه ٟبیى ؾو ١٨ل (قوٌاىکكؾو چاكا ٢یاا
آجً) اوث و ال آيصا که ِؿوق واظؿ ال کریك همکى يیىث ،په اهك يدایاؿ باه ایاى ؾو ج١لا٫
یابؿ ،بلکه به شاه ٟبیى آيها هح١ل ٫اوث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)141 -141َ :1419 ،
ظٕكت اهاام باك کااقکكؾ ایاى ٬ا٠اؿه ٨لىا٩ی ؾق ٠لاىم ا٠حدااقد چاىو اِاىل اٌاکال
هااایکًًاااؿ (اهاااام ؼمیًااای :1423 ،ز <515َ ،1همااااو :1376 ،ز )447َ ،3کاااه
جدییىاٌکال ایٍاو ؾق هداظد ٬دل ـکك ٌؿ .
جىٔیط بیاو ظٕكت اهام ایى اوث که ؾق هداظد ٨لى٩ی ِؿقایی ،ا٠ح٭اؾ بك ایى اوث
که به شهث هىايؽث ه١لىل با ٠لث ،اولیى هؽلى ٪الهی ؾاقاد بىا٘ث و وظاؿجی ٨كاگیاك
اوث< بهگىيهادکه همۀ ظ٭ای ٫ؼل٭یاه باه يعاى بىاا٘ث و کلیاث ؾق آو هىشاىؾ و هًاؿقز
ّ
ظ٭ی٭یاه ّ
ّ
ٜلیاه اواث ،ؾق ه٭ابال ؼاؿاد هح١اال کاه
اوث .ایى هىشىؾ ؾاقاد وظاؿت ظ٭اه
ّ
وظؿت ظ٭ه ظ٭ی٭یه ـاجیاه ؾاقؾ (قِ : .اؿقالمحألهیى <153َ :1361 ،همااو:1354 ،

َ <65ودمواقد <262َ :1361 ،هماو :1369 ،ز <166َ ،1ز.)671َ ،3
ایى ظ٭ی٭ث ٠داقت ال ٠٭ل اول و ِاؾق يؽىحیى اوث که ؾق قوایات يیم ال آو با ً٠اىاو
٠٭ل (هصلىی :1413 ،ز )97َ ،1یا ياىق پیااهدكاکكم( ؾیلمای )195َ :1427 ،یاا
اقواض پیاهدك و اهل بیث ِ( ؿو :1378 ،٪ز )262َ ،1یاؾ ٌؿه اواث و ؾق ؾ٠ااد
ٌكی ٧قشدیه ؾقباقۀ ایى هًملاث واال هٕامىيی واقؾ اواث کاهَ ; :أ ٓض َیأ ُل َه ب َمیا َي َؽ َیك فییه ٓن ه ٓ
یى
ّ ّ ّ
ّ

َ َ
ُ ِّ َ
َ
َ َّ َ َ ٓ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َ ٓ َ ُ ٓ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ َ َ ٓ
یذن َو َآی ّاجه َو َهم َاه ّاجه ال ّحي ال جع ّؽییل لهیا ّفیي کیل َهکیاو
ه ّػی ّحه فجعلحهن هع ّادو ّلک ّلم ّاجه و أرکايا ّلحى ّح ّ
َ َ ُٓ
َّ َ َّ
َ َ َ َ َ
َ
ُ َ
َی ٓع ّرفه ّب َها َه ٓى َع َرفه ال ف ٓرق َب ٓی ًَه َو َب ٓی ًَ َهیا ّإال أي ُه ٓین ّع َب ُیادن َو خلمیهٌ( :ایػ ٘ىوای :1411 ،ز،2
ُ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َّ ُ
َ <813ابى٘اوون :1376 ،ز )214َ ،3که ٨كال ;ال ف ٓرق َب ٓیًیه َو َب ٓیًهیا ّإال أيه ٓین ّع َبیادن َو
ّ
َ ُٓ
ّ
ظ٭ی٭یاه باا
خلمه :ؾق ایى ؾ٠اد ٌكی ،٧باهؼىبی باه ج٩ااوت ٜلیباىؾو ایاى وظاؿت ظ٭اۀ

ّ
ّ
ظ٭ی٭یۀ الهیه که ـاجی اوث ،اٌاقه ٨كهىؾه اوث .
وظؿت ظ٭ۀ

 .7يمذ همذهۀ اول دلیل لائلیى به اهحًاع اجحماع اهر و يهی

ظٕكت اهام يیم ال ج١كی ٧جٕاؾ ٌكو ٞکكؾه و ٘د ٫ؾو هعاىق ال هإل٩اههااد ههان ایاى
ج١كی ٧یً١ی جٕاؾ بیى ؾو اهك ;وشىؾد :که ;٠اقْ :بك هىٔى ٞواظؿ اوث ،يحیصه گك٨حه
ايؿ ؾق اهىق ا٠حداقد که ال وًػ وشىؾد يیىحًؿ و ؾق يحیصه ٠كْ يیىحًؿ ،جٕاؾ هً١ا ياؿاقؾ
(اهام ؼمیًی :1423 ،ز.)376 -374َ ،2
 .8هطئلۀ خروج از دار غظبی

اگك کىی ؾق هکايی ّ٤دی باٌؿ و ؼكوز ال آو هکاو ؼىؾ هىحلمم جّك ٦ؾق آو هکاو
(ؾوثکن جّك٨ی چىو ي٩ه ظكکثکكؾو بكاد ؼاقز ٌاؿو) باٌاؿ ،ظکان ایاى جّاك٨ات
چیىث؟ هكظىم آؼىيؿ ؾق ایى هىئله که ال جًدیهات پایايی بعد اشحما ٞاهك و يهای اواث،
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٬ائلیى به اهحًا ٞاشحما ٞاهك و يهی ،ه٭ؿهاجی بكاد اوحؿالل ؼىؾ بیاو هیکًًؿ و اولیى
ه٭ؿهه ایى اوث که اظکام ؼمىه با هن جٕاؾ ؾاقيؿ و لفا اشحما ٞاهك و يهی ،جکلی ٧به اهك
هعال يیىث ،بلکه ٨ی ي٩ىه هعال اوث و لفا ظحای اگاك جکلیا ٧باه هعاال قا هان هصاال
بؿايین ،اشحما ٞهصال يیىث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)158َ :1419 ،
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ه١ح٭ؿ اوث اگك کىی ال ج١ؿؾ ً٠ىاو و هً١ىو هن اوح٩اؾه کًؿ جاا هٍاکل جٕااؾ قا ؾق ایاى
هىئله ق ٟ٨کًؿ ،بال هن هعال اوث ؾق ایى هىئله بگىیین ظكکات ایاى ٨اكؾ باكاد ؼاكوز ال
ؾاق ّ٤دی ،هن هأهىقبه اوث و هان هًهایً٠اه< لیاكا ي٩اه ٘لاب ؾق ایًصاا هعاال اواث
(آؼىيؿ ؼكاوايی.)173َ :1419 ،
همچًیى بكؼی اِىلیاو ه١ح٭ؿيؿ ؼكوز واشب اوث و ایى جّك٨ات ظكام هن يیىاث و
٠٭اب هن يؿاقؾ .ایٍاو ؾق ایى يٝك به ٬ا٠ؿۀ ;االهحًا ٞباالؼحیااق ال یًاا٨ی االؼحیااق :يٝاك
ؾاقيؿ و هىئله قا ؾق ایى ٬ا٠ؿه ؾاؼل يمایؾايًاؿ و ؾق يحیصاه ه١ح٭ؿياؿ ایاى ؼاكوزّ٤ ،اب
يیىث.
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ظٕكت اهام ؾق پاوػ ایٍاو ٨كهىؾهايؿ ایى ٬ا٠ؿه یک ٬ا٠اؿۀ کالهای ؾق اؼحیااق بااقد
ج١الی اوث و قبٙی به بعد ها يؿاقؾ و وپه ؼىؾ ً٠ىاو و ّ
هّب ایاى بعاد قا باك ظىاب
یک ٬ا٠ؿۀ ٠٭الیی ج٭كیك هیکًًؿ (اهام ؼمیًی :1415 ،ز.)147 – 146َ ،2
 .9جظىیر ػلیث هًحظره در هفهىم شرط

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

هع٭ ٫اِ٩هايی ؾق ه٩هىم ٌكٖ بعری ؾاقيؿ که بایؿ ٠لیث هًعّكۀ ٌاكٖ باكاد شاما
اذدات ٌاىؾ جاا ٬ابال ه٩هاىمگیاكد ٌاىؾ< لیاكا اگاك ٠لاث هًعّاكه يداٌاؿ و باال بؽاىاهین
ه٩هىمگیكد کًین ،بایؿ شما ؾاقاد ٠لل هؽحل٩ی باٌؿ و ؾق ایًصا ياچاقین ه١لىل قا به شااهٟ
بیى آو ٠لل يىدث ؾهین< لیكا ;الىاظؿ الیّؿق هًه اال الىاظؿ» ،و ایى اوحًاؾ هان ؼاال٦
ٜاهك ٌك٘یث اوث که جالی قا ه٭ؿم باك ؼاىؾ ه٭اؿم کًاین ،ياه باك ٬اؿق شااه( ٟاِا٩هايی،
 :1429ز.)416َ ،2
ظٕكت اهام بكؼی اٌکالها قا بك ایٍاو واقؾ کكؾهايؿ و ؾق يهایث ؾق بیايی لیدا ه١ح٭ؿيؿ
با ِك٦يٝك ال ایى اٌکاالت ،اٌکال قويًٌاؼحی ایٍااو یً١ای اواح٩اؾه ال جعلیالهااد
ؾ٬ی٠ ٫٭لی ؾق هداظد ال٩ا ٚکه بایؿ با اواحٝهاق ٠ك٨ای هىائله قا جعلیال کاكؾ ،پافیك٨حًی
يیىث (اهام ؼمیًی :1423 ،ز .)114َ ،2ي٩ی کاقبكؾ ٬ا٠ؿۀ الىاظاؿ ؾق ٠لان اِاىل باه
ٌکل هّ٩ل ؾق چًؿ هدعد همیى ه٭اله هٙكض ٌؿ .

ّ
ّ
جکىیًیه
شرػیه هايًذ اضباب
 .11اضححالۀ جذاخل اضباب

یکی ال هداظد ه٩هىم ٌكٖ ایى اوث که اگك چًؿ ٌكٖ و یک شاما ؾاٌاحه باٌاین ،آیاا
بایؿ بكاد هك کؿام ال ٌكوٖ شما قا بهشا آوقؾ یا یک باق بكاد همه کا٨ی اواث؟ ایاى هىائله
به جؿاؼل اوداب ه١كوٌ ٦ؿه اوث .بكؼی بمقگاو هايًؿ هع٭ ٫اِ٩هايی و هع٭ا ٫ظاائكد
ؾق ایى هىئله ٬ائل به ٠اؿم جاؿاؼل اواداب ٌاؿهاياؿ و ٠ماؿه ؾلیال یاا ؾواثکن بكؼای ال
هىحًؿهاد ایٍاو ،جىكد ظکن اوداب جکىیًی به جٍكی١ی اوث.
ن
ظٕكت اهام ه١ح٭ؿيؿ اوال ،اِل ایى هىئله همکى اوث و ؾاقاد اوحعالۀ ـاجی يیىاث< لیاكا
٠لل جٍكی١ی ٤یك ال ٠لل جکىیًی هىحًؿ (اهام ؼمیًی :1415 ،ز.)195َ ،2

ظٕكت اهام ؾق پاوػ ایٍاو٠ ،الوه بك بعد بك اوان هٍی ؼىؾ آياو و قؾ اوحؿالل ایٍاو
٘د ٫هماو ٬ىا٠ؿ ٨لى٩ی ،یک اٌکال قويًٌاؼحی يیم باك ایٍااو واقؾ هایکًًاؿ کاه همااو
ؼلٗ ٬ىايیى ظااکن ؾق جکاىیى باا جٍاكی ٟاواث (اهاام ؼمیًای :1415 ،ز.)214 – 213َ ،2
ایٍاو ایى ه٭ایىه قا هًٍأ بىیاقد ال اٌحداهات ؾق ٠لن اِىل هیؾايًاؿ و واپه ؼاىؾ قاهکااق
ایى هىئله قا هكاش١ه به ٠ك ٦ه١ك٨ی هیکًًؿ (اهام ؼمیًی :1415 ،ز.)214 ،2
 .11جحلیلی برای اػحباردهی به هفهىم وطف

هع٭ ٫اِ٩هايی ؾق ج٭كیب ه٩هىم وِ ،٧آو قا به ایى ٌکل جدییى هیکًاؿ کاه ّ
٠لیاث
وِ ،٧ه٭حٕاد ايعّاق اوث< لیكا اگك ٠لل هح١ؿؾ بىؾيؿ٠ ،لیث به وِ ٧ج١ل ٫يمیق٨ث،
بلکه به شاه ٟج١ل ٫هیگك٨ث .پهلهیًۀ ایى اوحؿالل ایٍاو ایى اواث کاه ال ٠لال هح١اؿؾ
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په ال ٨كا٤ث ال اِل اهکاو ،ؾق هكظلۀ بكقوی جؿاؼل یا ٠ؿم جؿاؼل يیم يٝك بكؼی که
ال ٬ىايیى ٨لى٩ی هًاوب ٠لل جکىیًی ؾق اوحؿالل ؾق ٠ؿم جاؿاؼل ؾق ایاى هىائلۀ اِاىلی
اوح٩اؾه کكؾهايؿ ،ؾاقاد اٌکال قويًٌاؼحی ؾق ؼلٗ قوي ٠لىم ظ٭ی٭ی و ٠لىم ا٠حدااقد
چىو ٠لن اِىل هیؾايًؿ .جىٔیط ایًکه هكظىم ظاز آ٬اقٔا هماؿايی هان باك همایى قوي
ّ
یً١ی ه٭ایىۀ ٠لل جکىیًی و جٍكی١ی هٍی کكؾه و ال ٕ٬ایایی چىو «اهحًا ٞجأذیك المحاأؼ ك
ّ
٨ي المح٭ؿ م» بهكه بكؾهايؿ (ظاز آ٬اقٔا همؿايی :1416 ،ز.)261 – 261َ ،2

ه١لىل واظؿ يمیجىايؿ ِاؾق ٌىؾ (اِ٩هايی :1429 ،ز.)436 -435َ ،2
ظٕكت اهام ٨كهىؾهايؿ ایى ؾ٬ثهاد ٨لى٩ی ؾق ایًصا ٌگ٩ثآوق اوث (اهاام ؼمیًای،
 :1423ز .)141َ ،2وپه ؾق وه هعىق بك هع٭ ٫اِ٩هايی اٌاکال کاكؾهاياؿ٬ :یاان
جٍكی ٟبا جکىیى که ياؾقوث اوث ،اشكاد ٬ا٠ؿۀ ;الىاظاؿ :کاه ؾق ٨لىا٩ه اواث ؾق ٠لمای
ا٠حداقد چىو اِىل،و ٬یان جأذیك با شاه ٟو ظال آيکه شااه ٟیاک ه٩هاىم اواث و جع٭ا٫
ؼاقشی يؿاقؾ جا اذكبؽً باٌؿ .ایٍاو ؾق پایاو جأکیؿ هیکًًؿ که ؾق ایاى اهاىق بایاؿ ال اباماق
٠ك ٦اوح٩اؾه کكؾ ،يه جؿ٬ی٭ات ٨لى٩ی (اهام ؼمیًی :1423 ،ز .)142َ ،2ؾقبااقه ي٩ای
کاقبكؾ ٬ا٠ؿۀ الىاظؿ ؾق ٠لن اِىل هّ٩ل ؾق ایى ه٭اله بعد کكؾین.
 .12جبییى هفهىم غایث
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هكظىم ٠الهه ظاز ٌیػ ٠دؿالکكین ظائكد ،هإوه بمقگىاق ظىلۀ ّ
٠لمیۀ ٬ن ،ؾق بعرای
ه١كو ٦ؾق ه٩هىم ٤ایث که آیا ٤ایث ؾاؼل ؾق ّ
ه٥یاوث یا ؼیك ،ه١ح٭ؿ اواث ؾو اظحماال ؾق
ایى هىئله وشىؾ ؾاقؾ و یکی ایى اوث که ایى هىئله هدحًای باك شامل الیحصامد ؾق ٨لىا٩ه
باٌؿ (ظائكد یمؾد.)215َ :1418 ،

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

ظٕكت اهام ؾق پاوػ ایٍاو ٨كهىؾهايؿ ه٭ّىؾ٤ ،ایث ٠ك٨ی اوث ،يه ٤ایث با ؾ٬ث ٨لىا٩ی
که بؽىاهین ؾق ایى هىئله هدحًی بك آو بعد کًین (اهام ؼمیًی :1423 ،ز.)147 – 146َ ،2
 .13جبییى ػلث جفاوت اضن جًص و ػلن جًص در هطلك

َ
َ
ؾق بعد هٙل ٫و ه٭یؿ ،بعری ؾق َ٠لن شًه اوث که آیاا َ٠لان شاًه ال ال٩اا ٚهٙلا٫
هعىىب هیٌىؾ یا ؼیك؟ ؾق ایى هدعد گ٩حه ٌؿه اوث که یک ;٠لن شاًه :وشاىؾ ؾاقؾ
هرل اواهه و یک ;اون شًه :هرل اوؿ که هك ؾو بههً١اد ٌیك هىحًؿ ،اها اولای ه١ك٨اه
و ؾوهی يکكه اوث .ؾق ٨اك ٪بایى ایاى ؾو ا٬اىالی وشاىؾ ؾاقؾ .اهاام ؼمیًای ؾق ایاى لهیًاه
٨كهىؾهايؿ اون شًه بكاد هاهیث هى ظید های اواث کاه هایچ ج١یًای ياؿاقؾ ،اهاا ٠لان
شًه بكاد هكجده ج١یى آو ال بیى ه٩اهین که يمؾ ؼىؾ هحمایم هایٌاىؾ ،ؤاٌ ٟاؿه اواث
(اهام ؼمیًی :1423 ،ز.)269َ ،2

ظٕكت آیثالله ودعايی ،ال ٌاگكؾاو اهام ،بك ایٍاو اٌکال کكؾهايؿ که ایاى ؾ٬اای ٫و
جعلیلهاد ٠٭لی که اهام ٨كهىؾيؿ ،بكاد ٨یلىى ٦اوث و وأ ٟایى ؾ٬ای ٫قا جّىق يکاكؾه
ن
و اِال ال ایى هداظد ٨اِلۀ لیاؾد ؾاقؾ .ایٍاو ظؿن هیليًؿ ظٕكت اهام ایى بعد قا ال
هداظد ٠ك٨ايی ؾق ج٩اوت ه٭ام اظؿیث و واظؿیث اؼف کاكؾه باٌاؿ (وادعايی :1391 ،ز،2
َ ،)476اها ایى اٌکال اوحاؾ ودعايی واقؾ يیىث< لیكا ظٕكت اهام کمی پیٍاحك ال ایاى
هدعد ،اوح٩اؾه ال قوي ٠٭لی قا ؾق ؾاللث اون شًه و ٠لن شًه که با جعلیل ا٠حدااقات
هاهیث اوث ،قؾ کكؾيؿ و به ِكاظث ٨كهىؾيؿ ایى هداظد قبٙی به هداظد ا٘ال ٪و ج٭ییاؿ
يؿاقؾ و هى بكاد هماٌات با ٬ىم و پاوػؾاؾو به ایٍاو ٘د ٫اِٙالض ؼىؾ آياو ایى بعاد
قا ٘كض کكؾهام (اهام ؼمیًی :1423 ،ز.)261َ ،2
بًابكایى اگك اهام واقؾ بعد ٨لى٩ی ٌاؿهاياؿ ،باه ایاى شهاث اواث کاه ایٍااو ؾق ایاى
هداظد ٠الوه بك اٌکال قويًٌاؼحی ؾق ؼلٗ ظ٭ی٭ث و ا٠حدااق ،باا قوي ٨لىا٩ی يیام باه
٬ائل شىاب هیؾهًؿ< لیكا ؾق ٨لى٩ه يیم ؾاقاد جؽُّ باالیی هىحًؿ.
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خلػ روظغًاخحی در هباحث اهارات و اصىل

 .1اهکاو جؼبذ به اهارات

هٍهىق اِىلیاو ؾق ایى بعد ه١ح٭ؿيؿ ج١دؿ به اهااقات اهاكد ;همکاى :اواث .هكظاىم
ٌیػ ايّاقد ؾلیل ایٍاو قا ٨٭ؿاو هك گىيه هعال ؾق ِاىقت ج١داؿ باه اهااقات ـکاك کاكؾه
اوث (ٌیػ ايّاقد :1416 ،ز.)41َ ،1
هكظىم آؼىيؿ ؾق ایى بعد به ج٭كیك ٌیػ ال ؾلیال هٍاهىق اٌاکال کاكؾه و واه هً١اا ال
اهکاو قا بیاو کكؾهايؿ :اهکاو ـاجی (هاهىد) ،و٬ى٠ی و اظحمالی< واپه ه١ح٭اؿ ٌاؿهاياؿ
ه٭ّىؾ ال اهکاو ،اهکاو اظحمالی اوث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)276َ :1419 ،
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ؾق ایى هدعد جدییى هىاقؾ ايح٭اؾ ظٕكت اهاام باه ؼلاٗ قويٌاًاؼحی ٠لان اِاىل باا
قوي ٨لى٩ی ؾق هداظد بؽً ؾوم و واىم ایاى ٠لان یً١ای اهااقات و اِاىل هایپاكؾالین.
هداظد ایى بؽً يیم بك ظىب ً٠اویى هداظد ٠لن اِىل ٘كض ٌؿهايؿ.

ظٕكت اهام ه١ح٭ؿ اوث ایى اهکاو ،اهکااو ـاجای يیىاث< لیاكا اهکااو ـاجای يیالهًاؿ
بكهاااو اوااث و ؾق ایااى هدعااد بكهااايی ٬اباال اقائااه يیىااث (اهااام ؼمیًاای :1423 ،ز:2
َ .)365جىٔیط ٠ؿم اهکاو اقائۀ بكهاو ؾق هداظد اِىلی ،ؾق هدعد ;هدايی ه٩هىهی:
ؾق ابحؿاد ه٭اله اقائه ٌؿه اوث.
 .2هحل يساع در الل و اکثر ارجباطی
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هكظىم هع٭٠ ٫كا٬ی ه١ح٭ؿ اواث هعال ایاى بعادِ ،اىقجی اواث کاه ا٬ال هًهااد
ا٬لبىؾو ؾق اکرك وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و لیاؾات آوهن به ِىقت ;البٍكٖ :باٌؿ ،يه ;بٍكٖ
ال :و لفا اگك اهك ؾائك بىؾ بیى ايىاو به ً٠اىاو ا٬ال و لیاؿ باهً٠ىاو اکراك کاه ؾاقاد ٬یاىؾ
بیٍحك ال ايىاو اوث ،ا٬ل و اکرك يیىث< چىو ايىاو با وِ ٧ا٘ال ٪ؾق لیؿ ظٕاىق ياؿاقؾ
(٠كا٬ی :1417 ،ز.)373َ ،3
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ظٕكت اهام ؾق ي٭ؿ ایى وؽى ابحؿا وه اٌکال قا بك اوان قوي ٨لى٩ی به ایٍاو واقؾ
کكؾهايؿ< هايًؿ ایًکه ظّه ؾق اِٙالض ٨لى٩ی با ج٭ییؿ کلی به کلی ؾیگك هايًؿ االيىاو باا
االبیٓ جىلیؿ هیٌىؾ و ٨كؾ هح١یى و هحٍؽُ قا ٨كؾ ؼاقشی هیياهًؿ ،ياه ظّاه .واپه
یک اٌاکال قويٌاًاؼحی باك ایٍااو واقؾ کاكؾهاياؿ کاه همااو ؼلاٗ ٕ٬اایاد ظ٭ی٭یاه و
ا٠حداقیه اوث (اهام ؼمیًی :1423 ،ز.)282َ ،3
 .3اضحظحاب احکام وضؼی

آؼىيؿ ؼكاوايی ؾق بعد ال شكیاو اوحّعاب ؾق اظکام ؤ١ی ،ظکن ؤ١ی قا به وه
ؾوحه ج٭ىین هیکًؿ و ؾوحه اول قا اظکاهی هیؾايؿ که ش١ل ؾق آيها همکى يیىاث< هايًاؿ
ن
ن
وددیث و ٌك٘یث و هاي١یث و قا١٨یث< لیكا ايحما ٞایى ً٠اویى ال جکالی ٧که ـاجاا و ظاؿوذا و
ن
اقج٩ا٠ا هحأؼك ال آيهاوث ،ه١٭ىل يیىث< لیكا ؾق ودب و ٌكٖ و هاي ،ٟج٭ؿم ه١لىل باك ٠لاث
ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق قا ٟ٨يیم چىو قا٠ ،ٟ٨لث ٠ؿم وشىب جکلی ٧اوث ،لفا ؾق قجده ه٭ؿم باك آو
اوث و ال ٘ك ٦ؾیگك ،وشىب هن ه٭ؿم بك جکلی ٧اوث .په ٠ؿم وشاىب و وشاىب هاك ؾو
ؾق یک قجده ٬كاق گك٨حهايؿ و به همیى شهث شم ٟهحًإ٬یى اوث و لفا بایاؿ قا٨ا ٟقا هح٭اؿم

بك وشىب يمال بؿايین که بال ج٭ؿم ه١لىل بك ٠لث اوث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)411َ :1419 ،
هع٭ ٫يائیًی يیم ؾق ایى هىئله با بیايی ؾیگك ٬ائل به اوحعاله ٌؿه اوث (ياائیًی:1376 ،
ز .)395 – 394َ ،4همچًیى هكظىم هع٭ ٫يائیًی ،اظکام ؤا١یاد هايًاؿ هلکیاث قا
با جعلیل ٨لى٩ی ال وًػ ؤ ٟؾايىحه اوث (يائیًی :1376 ،ز.)384َ ،4
ظٕكت اهام ؼمیًی ؾق قوالۀ هىح٭لی که بهيام احضتصس ب يىٌحهايؿ ،ه١ح٭ؿيؿ قیٍۀ
ایى ايؿیٍهها ؾق ٠لن اِىل ،ؼلٗ جکىیى و جٍكی ٟاوث .ایًاو پًؿاٌحهايؿ هماو٘ىقکاه ؾق
جکىیى يمیجىاو اهىق ايحما٠ی چىو ٨ى٬یث و جعحیث قا ق ٟ٨کكؾ ،هگاك باا ق٨ا ٟهًٍاأ ايحاماٞ
ن
آيها ،ؾق اهىق ٌك٠یه يیم همحً ٟاوث شمئیث و ٌك٘یث و  ...قا اوح٭الال ق٨ا ٟکاكؾ ،هگاك باا
اهك اوح٭اللی بكاد ق ٟ٨شمل و ٌكٖ و ظال آيکه ایى ه٭ایىه ؾقوث يیىث .ایٍاو ؾق وشاه
ياؾقوحی ایى ه٭ایىه ،ؼٙابات ٬ايىيی ٌك٠ی (ؼٙابات ٠اام و کلای) قا ال واًػ ا٠حداقیاات
هیؾايًؿ که جاب ٟاهك و اقاؾۀ شا٠ل و ه١حدك هىحًؿ (اهام ؼمیًی.)71َ :1381 ،

هكظىم هع٭ ٫يائیًی٠ ،الوه بك ٌك٘یث ،شمئیث و هاي١یث ،وددیث قا هن ٬ابال ش١ال
يمیؾايؿ .ایٍاو ه١ح٭ؿيؿ وددیث ال لىالم ـات اوث و ـاجی هن ج١لیلبكؾاق يیىث و لفا ٬ابل
هیچگىيااه ش١اال جٍااكی١ی و جکااىیًی ظحاای بااه ٌااکل جد١اای يیىااث (يااائیًی :1376 ،ز،4
َ.)395 – 394
هكظىم اهام ایى وؽى يائیًی قا هن ؾاقاد اٌکال ٨لى٩ی هیؾايًؿ و هن ؾاقاد اٌکال
قويًٌاؼحی< یً١ی ؼلٗ اهىق جکىیًی و جٍكی١ی (اهام ؼمیًی.)72 – 71َ :1381 ،
هع٭ ٫يائیًی هلکیث قا هن ال وًػ شؿه که یکای ال ه٭اىالت ٍ٠اك اواث ،هایؾاياؿ و
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همکى اوث اٌکال ٌىؾ اگك هكاؾ ج٥ییك یابؿ ،چگىيه اقاؾه با٬ی هایهاياؿ و لافا چگىياه جّاىق
هیٌىؾ ٌكٖ یا شمئی کن و لیاؾ ٌىؾ ،اها همچًاو آو اقاؾه بك٬اكاق باٌاؿ؟! اهاام پاواػ هیؾهًاؿ
بعد ها ؾق اقاؾه که یک اهك جکىیًی اواث ،يیىاث ،بلکاه واؽى ؾق ؼٙااب اواث و ؾق ؼٙااب
٬ايىيی هن شا٠ل هیجىايؿ ؼٙابی کلی کًؿ و ب١ؿ ٌكٖ یا شمئی قا بك آو بی٩مایؿ یاا ال آو کان کًاؿ،
بؿوو آو که آو ؼٙاب کلی اول که هح١ل ٫به ٘دی١ث اوث ،ال بیى بكوؾ< چاىو ایاى ج٥ییاكات ،ؾق
هّاؾی ٫آو کلی اوث و يه ؾق ه٩هىم کلیث آو (اهام ؼمیًی.)71 – 69َ :1381 ،

020

هیؾايین که ه٭ىالت ٍ٠ك ،ال وًػ هداظد ٨لى٩ی ؾق هىحیًٌاوی همکًات هىحًؿ< لیكا
٨الو٩ه کل هىشىؾات اهکايی قا به شىهك و ٠كْ ج٭ىین هیکًًؿ و شىاهك قا پاًس ٬ىان و
ا٠كاْ قا يه ٬ىن هیؾايًؿ (يائیًی :1376 ،ز.)383َ ،4
ظٕكت اهام ه١ح٭ؿيؿ هلکیث و ظكیث و لوشیاث و اهراال آو ال اهاىقد کاه ؾق ٌاك ٞو
٬ىايیى ٠ك٨ی و ٠٭الیی وشىؾ ؾاقياؿ ،هكگام ال واًػ ظ٭اای٭ی ّ
کىيیاه يیىاحًؿ ،بلکاه اهاىقد
ا٠حداقد هىحًؿ و به همیى شهث ؾق ه٭ىالت یاؾٌؿه ٬اكاق يمایگیكياؿ< لیاكا ایاى ه٭اىالت،
هىشىؾات اهکايی و ظ٭ایّ ٫
کىيیه قا که ؾاقاد وشىؾ هاؾد یاا هصاكؾ هىاحًؿ (هاواىد اللاه
ج١الی و ج٭ؿن) ،جعلیل هیکًًؿ (اهام ؼمیًی.)73 – 72َ :1381 ،
 .4شرط بمای هىضىع در جریاو اضحظحاب
021
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هكظىم ٌیػ ايّاقد ؾق بعد ٌكوٖ اوحّعاب گ٩حهاياؿ بایاؿ هىٔاى ٞباا٬ی باٌاؿ جاا
اوحّعاب شایم باٌؿ .ؾلیل ایٍاو ایى اواث کاه يىادث هىحّاعب باا هىٔاى ،ٞيىادث
٠كْ و ه١كوْ اوث و اگك ٨كْ بك ایى باٌؿ که بؿوو ب٭اد هىٔى ٞبال هن هىحّاعب
با٬ی باٌؿ ،ایًصا ؾو ظالث ؾاقؾ :یا ٠كْ بؿوو هىٔى ٞب٭ا ؾاقؾ و یاا باا هىٔاى ٞؾیگاك ب٭اا
ن
ؾاقؾِ .ىقت اول هعال اوث< لیكا ٠٭اال ج٭اكق ٠اكْ باا هىٔاى ٞاواث< هماو٘ىقکاه ؾق
ِىقت ؾوم که ب٭اد ٠كْ با هىٔى ٞؾیگك باٌاؿ يیام باال ؾو ظالاث ؾاقؾ :یاا ٠اكْ ال آو
هىٔى ٞبه ایى هىٔى ٞهًح٭ل ٌؿه اوث که باال اللم ؾاقؾ ؾق ایاى ٨اِالۀ ايح٭االی٠ ،اكْ
بؿوو هىٔى ٞباٌؿ و ایى هن هعال اوث و یا ایًکه ٠كٔای هرال ایاى ؾق ه١اكوْ ایصااؾ
ٌىؾ که ؾق ایى ِىقت ظکن به ٠ؿم ذدىت بكاد هىٔى ٞشؿیؿ ،ي٭ٓ هحی٭ى واب ٫يیىاث<
په اوحّعاب ٌکل يؽىاهؿ گك٨ث (ٌیػ ايّاقد :1416 ،ز.)293 – 292َ ،2
ظٕااكت اهااام ؾق اٌاااقهاد کىجاااه ،ایااى وااؽى ٌاایػ قا ؾاقاد اٌااکال قويٌااًاؼحی
هیؾايًؿ< لیكا ؾق ایى هىئله بایؿ ال جعلیال ٠ك٨ای اواح٩اؾه کاكؾه ،ياه قوي ٨لىا٩ی (اهاام
ؼمیًی.)271َ :1381 ،

خالصه یافحهها

ایى ه٭اله به یکی ال ههنجكیى الماهات قويًٌاؼحی ٠لان اِاىل ال هًٝاك ظٕاكت اهاام کاه ال
ههنجكیى ي٭اٖ آویبًٌاؼحی آو ال هًٝك ایٍاو يیم هعىىب هیٌىؾ ،پكؾاؼث .ایى بعد جأکیؿ باك
ج٩کیک قوي ٨لى٩ی با قوي ٠لىم ا٠حداقد بىؾ که ال جدییى هدايی يٝكد بعد با کمک ّ
يٝكیۀ ٨اؼك
;اؾقاکات ا٠حداقد :هكظىم ٠الهه آ٤ال ٌؿ .ال پیٍیًۀ ؼلٗ قوي ظ٭ی٭ی و ا٠حداقد ؾق ٠لن اِاىل و
ي٭ؿ ایى قوي بهكه گك٨حین و ؾق يهایاث باه ٌاکل جّ٩ایلی باه اقائاۀ هاىاقؾ ؼلاٗ ٕ٬اایاد ظ٭ی٭یاه و
ا٠حداقیه ؾق ٠لن اِىل ال هًٝك ظٕكت اهام ؼمیًی پكؾاؼحین.
ایى جع٭ی ٫با ٨عُ ؾق آذاق اِىلی اهام 22 ،هىقؾ ال هىاقؾ هٍؿاق قويًٌاؼحی ایٍاو
به اِىلیاو ؾق ؼلٗ ٕ٬ایاد ظ٭ی٭یه و ا٠حداقیه قا ًٌاوایی و ه١ك٨ی کكؾ که ؾق شاؿول لیاك
که بك اوان ابىاب ٠لن اِىل جًٝین ٌؿه ،اقائه ٌؿه اوث.
جذول هباحث جصحیح روظغًاخحی علن اصىل بر هبًای جفکیک روظ علىم حمیمی و اعحباری
ه٭ؿهات ال٩اٚ
ال٩اٚ

اوحؿالل بك ؤ ٟهٍح ٫بكاد ؼّىَ هحلده
ٜهىق اهك ؾق وشىب
ج١دؿد و جىِلی :هٙاب٭ث ٠لل جکىیًی و جٍكی١ی

٨ىق و جكاؼی
ه٭ؿهه واشب :قشى٬ ٞیؿ ؾق واشب هٍكوٖ به هیئث یا هاؾه

هح١ل ٫اهك (٘دی١ث یا ا٨كاؾ)
ي٭ؿ ه٭ؿهۀ اول ؾلیل ٬ائلیى به اهحًا ٞاشحما ٞاهك و يهی
جّىیك ٠لیث هًعّكه ؾق ه٩هىم ٌكٖ
جعلیلی بكاد ا٠حداقؾهی به ه٩هىم وِ٧

جدییى ظ٭ی٭یث جؽییك ٠٭لی
هىئلۀ ؼكوز ال ؾاق ّ٤دی
ّ
اوحعالۀ جؿاؼل اوداب ّ
جکىیًیه
ٌك٠یه هايًؿ
جدییى ه٩هىم ٤ایث

جدیى ٠لث ج٩اوت اون شًه و ٠لن شًه ؾق هٙل٫
اهاقات اِىل ّ
٠ملیه

اهکاو ج١دؿ به اهاقات
هعل يما ٞؾق ا٬ل و اکرك اقجدا٘ی
ٌكٖ ب٭اد هىٔى ٞؾق شكیاو اوحّعاب

اوحّعاب اظکام ؤ١ی ٤یك ٬ابل ش١ل
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لموم هىٔى ٞبكاد هك ٠لن
ِعیط و ا٠ن (وظؿت شاه)ٟ

جدییى ه٩هىم ;ـاجی :ؾق ج١كی ٧هىٔى٠ ٞلن
٨ك ٪بیى هٍح ٫و هدؿا

022

همچًیى ٘د ٫اوح٭كاد ايصامٌؿه ؾق آذاق اهام هٍؽُ ٌؿ آؼىياؿ ؼكاواايی ؾق قأن
کىايی اوث که قويهاد ج١٭لی ؾق ٠لىم و ه١ااق٨ ٦لىا٩ی قا واقؾ ٠لان اِاىل کاكؾ .ایاى
بكشىحگی ،با جعلیل آهاقد جىِی٩ی بك ظىب يام اِىلیاو هىقؾ ايح٭ااؾ باه ِاىقت يماىؾاق
ـیل يیم اقائه ٌؿه اوث.

023
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يمىؾاق ٨كاوايی اِىلیايی که ال هًٝك اهام ؼمیًی هداظد ٨لى٩ی قا ؾق هىائل ٠لن اِىل واقؾ کكؾهايؿ

يحیجهگیری

ایى جع٭یا ٫يٍااو ؾاؾه اواث ال هًٝاك اهاام ؼمیًای ،ؾق بىایاقد ال هداظاد ٠لان
اِىل ،چه ؾق ه٭ؿهات ال٩ا ٚو چاه ؾق هداظاد ال٩اا ٚو چاه ؾق هداظاد اهااقات و اِاىل،
قوي ٨لى٩ی با قوي اِىلی ؼلٗ ٌؿه اوث .ه٭ّىؾ ال ایاى ؼلاٗ ایاى اواث کاه ؾق ٠لان
اِىل که ٠لمی ا٠حداقد اوث و بایؿ با قوي ٠ك٨ی– ٠٭الیی بعاد ٌاىؾ ،ال قوي ٨لىا٩ی
یً١ی قوي بكهايی و جعلیلهاد ٠٭لی ؾ٬ی٨ ٫لى٩ی اوح٩اؾه ٌؿه اواث .ه٭ّاىؾ ال قوي
بكهايی قوٌای اواث کاه ال هاىاؾ ی٭یًای چاىو اولیاات و جصكبیاات و  ...کاه باه ٔاكوقیات
ًٌگايه ه١كو ٦هىحًؿ ،اوح٩اؾه هیکًؿ .قوي ٠ك٨ای ٠٭الیای ،قوٌای اواث کاه ؾق آو
جىاهط وشىؾ ؾاقؾ و ؾق جعلیل ؾوحىقهاد ٌك ٞکه هدحًی بك هعاوقات ٠ك٨یاه اواث ،بهاكه

هیبكؾ .الدحه ایى جىاهط بههً١اد ٨٭ؿاو ؾ٬ث يیىاث ،بلکاه باههً١اد ي٩ای ؾ٬اث ٨لىا٩ی
اوث .ؾق ایى هیاو بیٍحكیى ايح٭اؾ ظٕكت اهام هحىشه هكظىم آؼىيؿ ؼكاوايی اوث.
همچًیى ایى جع٭ی ،٫پاقهاد ال اٌکاالت واقؾ بك ايؿیٍۀ قويًٌاؼحی ظٕكت اهاام قا
يیم بكقوی کكؾ و به آيها پاوػ ؾاؾ.
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آؼىيؿ ؼكاوايی ،هعمؿکاٜن( ،)٪1419کا باانصىل ،هإوىۀ آلالدیث ٬ ،ن ،چاپ اول.
آ٬ااابمقگ جهكاياای ،هعمؿهعىااى هًاامود ،)٪1418( ،الیدابؼذذااالذذیاتصذ نی االشذیؼا ،اوااما٠یلیاو و کحابؽايااه
اوالهیه٬ ،ن و جهكاو.
ابى ٨اقن ،اظمؿ بى٨اقن( ،)٪1414مؼدمامق بیصااللغا ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن ،چاپ اول .
ابى٘اوون٠ ،لی بىهىوی (1376ي) ،اإلقب لاب نػم لاالسطنا ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
اٌحهاقؾد٠ ،لیپًاه ( ،)٪1417مدادكالؼروو ،ؾاقالوىة ،جهكاو ،اول.
اِ٩هايی يص٩ی ،هعمؿج٭ی( ،)٪1429هداباالمطترحدبن ،هىوىۀ يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
اِ٩هايی ،هعمؿظىیى( ،)٪1429نه باالدداباافیاحرذالاا با ،هىوىۀ آلالدیث  ،بیكوت ،چاپ ؾوم.
اهام ؼمیًی ،قوض الله( ،)٪1426احخته ذاواالتقلید ،هىوىۀ يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااا(1381ي) ،احضتصس ب ،هىوىۀ يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااا (1378ي) ،الرض ئلاالؼشرو ،هىوىۀ يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1415انىاداالهداباافیاالتؼلیقااػلیاالاا با هىوىۀ يٍك آذاق اهاام ؼمیًای ،جهاكاو،
چاپ ؾوم.
اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1423تهیب اانصىل ،هإوىۀ يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااا (1376ي) ،خىاهراانصىل ،هىوىۀ يٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1415من هحاالىصىلاالیاػلماانصىل ،هىوىۀ يٍاك آذااق اهاام ؼمیًای٬ ،ان ،چااپ
اول .
ايىقد ،ظىى(1381ي) ،فرهنگاضخن ،ايحٍاقات وؽى ،جهكاو ،چاپ اول.
بهدهايی ،هعمؿبا٬ك( ،)٪1415احخته ذاواالتقلید ،هصم ٟال٩کك ایوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
ااااااااااااااااااااااااااا( ،)٪1415الاىائداالس ئرابا ،هصم ٟال٩کك ایوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
ظائكد یمؾد٠ ،دؿالکكین( ،)٪1418ذددالاىائد ،هىوىه يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ ٌٍن.
اااااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)٪1414کت باالصفو ،هىوىه يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
ظائكد اِ٩هايی ،هعمؿظىیى بى٠دؿالكظین( ،)٪1414الاصىلاالغروباافیاانصىلاالاقهیذا ،ؾاقاظیاال ال١لاىم
االوالهیه٬ ،ن ،چاپ اول.
ظازآ٬اقٔا همؿايی( ،)٪1416مصب ذاالاقیه ،هإوىة الص٩١كیة یظیال الحكاخ و هإوىة الًٍك ایوالهی٬ ،ان،
اول.
ؾیلمی ،ظىى بىهعمؿ( ،)٪1427غرداانخب د ،ؾلیل ها٬ ،ن ،چاپ اول.
ودعايی جدكیمد ،ش٩١ك( ،)٪1424ادح ذالؼقىل ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ، ٪ن ،چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)٪1415الكوائلالقب٬ ( ٟىا٠ؿ اِىلیه و ٨٭هیاه ) ،هإوىاه اهاام ِااؾ٬ ، ٪ان،
چاپ اول.
اااااااااااااااااااااااااااااااا (1391ي) ،المبطىط ،هإوىه اهام ِاؾ٬ ،  ٪ن ،چاپ اول.
ودمواقد ،ظاز هالهاؾد(1361ي) ،التؼلیق تاػلیاالشىاهداالربىبیا ،هكکم يٍك ؾايٍگاهی ،هٍهؿ ،چاپ ؾوم.
اااااااااااااااااااااااااااااااا (1379-1369ي) ،حرذاالمنظىمه ،يٍك ياب ،جهكاو ،چاپ اول.
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ٌیػ ايّاقد ،هكجٕی(1383ي) ،مط دذاننظ د ،هصم ٟال٩کك الىالهی٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
اااااااااااااااااااااااااااااا ،)٪1416( ،فرائداحصىل٬ ،ن.
ّ
ذاالمتهدد ،هإوىة ٨٭ه الٍی١ه ،بیكوت ،چاپ اول.
ٌیػ ٘ىوی ،هعمؿ بىظىى( ،)٪1411مصب
ٌهیؿ اول ،هعمؿ بىهکی( ،)٪1414غ بااالمراذافیاحرذاناتااإلدح ذ ،ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
ِؿو ،٪هعمؿ بى ٠لی( ،)٪1378ػیى اأخب داالرض ا ، يٍك شهاو ،جهكاو ،چاپ اول.
ِؿق المحألهیى ،هعمؿ بىابكاهین(1354ي) ،المبدأاواالمؼ ذ ،ايصمى ظکمث و ٨لى٩ه ایكاو ،جهكاو.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(1981م) ،السامااالمتؼ لیا ،ؾاق اظیال الحكاخ ،بیكوت ،چاپ وىم.
٘دا٘دایی ،هعمؿظىیى(1387ي) ،اصىلافلطاهاوادوظادئ لیطم ،بىوحاو کحاب٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا(1371ي) ،المیسا  ،اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا (بیجا) ،ز حیااالاا به ،بًیاؾ ٠لمی و ٨کكد ٠الهه ٘دا٘دایی٬ ،ن ،چاپ اول.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1428دض لۀاحػتب دا(ضمنامدمىػاادض ئلاالؼفمااالطب طبذ ئی) ،با٬یاات٬ ،ان،
چاپ اول.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1414نه باالساما ،هىوىۀ يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ ؾهن.
٠كا٬یٔ ،یالالؿیى( ،)٪1417نه با انفا د ،هىوىۀ يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ وىم.
هصلىی ،هعمؿبا٬ك( ،)٪1413بس داننىاد ،ؾاق ئظیال الحكاخ ال١كبی ،بیكوت ،چاپ ؾوم.
ه١یى ،هعمؿ(1383ي) ،فرهنگ مؼین ،ايحٍاقات اهیكکدیك ،جهكاو ،چاپ بیىث و یکن.
هٙهكد ٌهیؿهكجٕی(1381ي) ،مدمىػهاآث د ،چاپ ؾهن ،ايحٍاقات ِؿقا٬ ،ن.
هکاقم ٌیكالد ،ياِك( ،)٪1428انىادانصىل ،ايحٍاقات هؿقوۀ اهام اهیكالمإهًیى ٬ ، ن ،چاپ ؾوم.
يص٩ی ،هعمؿظىى( ،)٪1414خىاهراالاف افیاحرذاحرائغااإلضف  ،ؾاق ئظیاالالحكاخ ال١كبای ،بیاكوت ،چااپ
ه٩حن.
يكا٬ی ،هال هعمؿههؿد (بیجا) ،بیشا( ،وًگی) ،بیيا.
يائیًی ،هعمؿظىیى(1352ي) ،أخىذالتقرابرات ،هٙد١ۀ ال١ك٨او٬ ،ن ،چاپ اول.
ُ
اااااااااااااااااااااااااااا(1376ي) ،فىائد احصىل ،هىوىۀ يٍك اوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.

