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ال هیاو ه١ايی ظصیث ،وه هً١ا ؾق هىئله ;ظصیث  :ٟٙ٬هٙكض اوث :ال٬ )٧كاقگك٨حى ظؿ ووٗ< ب) کاٌ٩یث و ٘كی٭یث< ز)
ه١فقیث و هًصمیث .ؾق ايؿیٍه ٌیػ ايّاقد ،اجّا ٟٙ٬ ٦بههً١اد اول ِعیط يیىاث .ؾق هاىقؾ هً١ااد ؾوم ،چهااق ؾیاؿگاه ؾقهیااو
اِىلیاو هٙكض اوث :هٙاب ٫ؾیؿگاه اول ،کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ،ـاجی باب ایىا٤ىشی وشم ه٭ىم بكاد  ٟٙ٬اوث ،اها هٙاب ٫ؾیؿگاه ؾوم،
کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ،ه٭ىم ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬اوث و جمام ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬قا جٍکیل هیؾهؿ .ؾیؿگاه وىم بك ایى اوث که کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ال
لىالم  ٟٙ٬اوث .هٙاب ٫ؾیؿگاه چهاقم ،کاٌ٩یث  ٟٙ٬پفیك٨حًی يیىث .ؾق هىقؾ هً١اد وىم يیم پًس ؾیؿگاه هٙاكض اواث :ؾیاؿگاه اول،
ـاجیبىؾو ه١فقیث و هًصمیث بكاد  ٟٙ٬اوث< ؾیؿگاه ؾوم ،اللم ـاجیبىؾو ه١فقیث و هًصمیث اوث< ؾیاؿگاه واىم ،ظکان ٠٭لای باه
ه١فقیث و هًصمیث اوث< ؾیؿگاه چهاقم ،ا٠حداقدبىؾو ه١فقیث و هًصمیث اوث و ؾیؿگاه پًصن ،جد١یث ه١فقیث و هًصمیث ال هىلىیث
هىلی اوث .يىٌحاق ظأك به جعلیل و بكقوی ایى ؾیؿگاهها هیپكؾالؾ .هىئله ;ظصیث  :ٟٙ٬با ٠لن ٨٭ه يیم اقجداٖ جًگاجًگی ؾاقؾ< لیكا ال
یکوى ،هٙاب ٫ؾیؿگاه ـاجیبىؾو ظصیث بكاد  ،ٟٙ٬اهکاو قؾ ٞال  ٟٙ٬ال وىد ٌاق ٞوشىؾ يؿاقؾ ،اها ؾق هداظد ٨٭هی ،هىاقؾد یا٨ث
هیٌىؾ که با ٠لن جّ٩یلی هحىلؿ ال ٠لن اشمالی ،هؽال٩ث ٌؿه که با ظصیث ـاجی  ٟٙ٬ياوالگاق هیيمایؿ.

همذهه
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هىئله ظصیث  ٟٙ٬ؾق ٠لن اِاىل ،پایً ال وقوؾ باه هداظاد ظصیاث اهااقات هٙاكض
هیٌىؾ .ؾق جداقًٌاوی ایى هىئله ،بكؼی آوقا ؼاقز ال هىاائل ٠لان اِاىل هیؾايًاؿ .باه
٠٭یؿه هع٭ ٫ؼكاوايی ،هىائل هكبىٖ باه ٙ٬ا ،ٟؼااقز ال ؾایاكه ٠لان اِاىل اواث و باه
هىااائل ٠لاان کااالمٌ ،ااداهث بیٍااحكد ؾاقؾ (ؼكاو اايی :1431 ،ز .)231َ ،2وشااه ایااى
ٌ
ه٭ٙى ٞبه:
ٌداهث ایى اوث که هىئله ظصیث  ،ٟٙ٬به هىئله ;ظىى ٠٭اب بك هؽال٩ث
بكهیگااكؾؾ (اِاا٩هايی :1429 ،ز <27َ ،2ظکااین :1418 ،ز .)4َ ،2بًااابكایى هىاائله
ظصیث  ٟٙ٬به هىئله ظىى و ٬دط بكهیگكؾؾ (ؼمیًی :1415 ،ز .)33َ ،1همچًایى ؾق
باوق هع٭ ٫ياییًی و هع٭ ٫ؼىیی ،هىئله اِىلی بایؿ يحیصهاي ؾق ٘كی ٫اوحًداٖ اظکاام
ٌك٠ی ٬كاق گیكؾ .بًابكایى هىائل  ٟٙ٬شم هىائل ٠لن اِىل يیىحًؿ< لیكا  ٟٙ٬باه ظکان
ٌك٠ی ،ؼىؾي  ٟٙ٬به يحیصه اوث ،يه ایًکه يحیصهاي ؾق ٘كی ٫اوحًداٖ اظکام ٌاك٠ی
٬كاق گیكؾ .بعد ال ظصیث  ٟٙ٬به ;ِعث ٠٭اب بك هؽال٩ث  :ٟٙ٬بكهیگكؾؾ .بًابكایى به
هىائل ٠لن کالم که ال هدؿ و ه١اؾ بعد هیکًؿٌ ،داهث ؾاقؾ (ياییًی :1376 ،ز<9َ ،3
ؼىیی :1417 ،ز .)5َ ،1پیً٨كْ ؾیؿگاه هع٭ ٫ياییًی و هع٭ ٫ؼىیی ،ج١لٙ٬ ٫ا ٟباه
 ٟٙ٬به ظکن ٌك٠ی يؿاقؾ ،بلکه ٌاهل
ظکن ٌك٠ی اوث ،اها ظصیث  ،ٟٙ٬اؼحّاِی به ِ
 ٟٙ٬به ه٭ؿهات يیم هیگكؾؾ .بًابكایى ؾلیل ایٍاو باك ؼاكوز ایاى هىائله ال ٠لان اِاىل،
پفیك٨حًی يیىث٠ .الوه بكایًکه اوحؿالل ایٍاو ؾقهىقؾ ًٜاىو يیمشااقد اواث و ٜاى باه
ظکن ٌك٠ی ،ؼىؾي ٜى به يحیصه اوث ،يه ایًکه يحیصهاي ؾق ٘كیا ٫اواحًداٖ اظکاام
ٌك٠ی ٬كاقگیكؾ ،اها بكؼی اِىلیاو ،آوقا شم هىائل ٠لان اِاىل هیؾايًاؿ .ؾق بااوق اهاام
ؼمیًی ،ظصیث  ٟٙ٬يه جًها شم هىائل کالهی يیىاث ،بلکاه شام هىاائل ٠لان اِاىل
اوث< لیكا هالک اِىلیبىؾو هىئله آو اوث کاه هىشاب اواحًداٖ ظکان ٌاك٠ی ٨ك٠ای
باٌؿ< هكچًؿ يحىايؿ ؾق کدكاد ٬یان اوحًداٖ واٌ ٟ٬ىؾ .بًاابكایى هداظاد ٙ٬ا ٟال هىاائل
٠لن اِىل اوث< هماو٘ىق که هداظد اِىل ٠ملیه ال هىائل ٠لن اِىل اوث و ؾق٠ایى
ظال ؾق کدكاد ٬یان اواحًداٖ باهکااق يمیقوياؿ (ؼمیًای :1423 ،ز .)289َ ،2باه يٝاك
هع٭ ٫بكوشكؾد يیم ظصیث  ٟٙ٬شم هىائل اِىلی اواث< لیاكا بیاايگك ج١یایى هّاؿا٪

ظصث اوث (بكوشكؾد .)16َ :1415 ،ؾق شمٟبًؿد ایى ؾیؿگاهها بایؿ گ٩اث جداقًٌاوای
ً
ایى هىئله کاهال وابىحه به هدًایی ؾاقؾ که ؾق اِىلیبىؾو یک هىئله اجؽاـ هیٌىؾ.
هىئله ظصیث  ٟٙ٬با ٠لن ٨٭ه يیم اقجداٖ جًگاجًگی ؾاقؾ< لیكا ال یکوى ،هٙاب ٫ؾیؿگاه
ـاجیبىؾو ظصیث بكاد  ،ٟٙ٬اهکاو قؾ ٞال  ٟٙ٬ال وىد ٌاق ٞوشىؾ يؿاقؾ ،اها ؾق هداظد
٨٭هی ،هىاقؾد یا٨ث هیٌىؾ که هؽال ٧با ٠لن جّ٩یلی هحىلؿ ال ٠لان اشماالی اواث و باا
ظصیث ـاجی  ٟٙ٬ياوالگاق هیيمایؿ< هايًؿ ظکن باه شاىال اقجکااب هماه ا٘اكا ٦ؾق ٌادهه
هعّىقه یا ظکن به ِعث ا٬حؿا کكؾو کىی که ؾق لدان هٍحكکً با اهام شما٠ث ،هًی
هٍاهؿه کكؾه اوث و هىاقؾ ؾیگكد که ؾق هداظاد ٨٭های هٙاكض اواث (ايّااقد:1428 ،
ز٠ <79َ ،1دؿالىاجك1996 ،م :ز <364َ ،8ايّاقد اقاکی.)263َ :٪1415 ،

ؾق هىئله ظصیث  ،ٟٙ٬هىاائلی هٙاكض اواث .یکای ال ههنجاكیى آيهاا ،يعاىه ذداىت
ظصیث بكاد  ٟٙ٬اوث که هىقؾ اؼحال ٦ايؿیٍمًؿاو ٠لن اِىل بىؾه اوث .يىٌحاق ظأك
با قوي جىِی٩ی -جعلیلی به واکاود ایى هىئله هیپكؾالؾ.
جبییى هغئله زدیث راجى لطغ

جدییى ایى هىئله ؾق پكجى جدییى واژگاو آو یً١ی ظصیث ،ـاجی و  ،ٟٙ٬هیىىق اوث.
الف)تبييىواژهحجيت 

ظصث ؾق ل٥ث بههً١اد بكهاو و ؾلیلای اواث کاه ه٭ّاىؾ قا قوٌاى و یاا کاالم ٘اك٦
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ایى ٨كو٨ ٞ٭هی بههرابه چالٍای ؾق هىائله ظصیاث ـاجای ٙ٬ا ٟهىاحًؿ و يیالهًاؿ قاه
ظلايؿ .ال وىد ؾیگك ،یکی ال قاههااد اوحکٍاا ٦اظکاام ٌاك٠یٙ٬ ،ا ٟباه آيهاواث کاه
بیايگك کاقآیی هىئله ظصیث  ٟٙ٬ؾق ٠لن ٨٭ه اوث< ال وىد ؾیگك ،بًا بك ؾیؿگاه ـاجیبىؾو
ه١فقیث و هًصمیث بكاد  ،ٟٙ٬وشىب ٠مل به هح١ل ٟٙ٬ ٫ال  ٟٙ٬اي٩کاکياپافیك اواث و
ؾق جمام هىاقؾ ذدىت  ،ٟٙ٬وشىب ٨٭هی ٠مل به هح١ل ٫آو يیم وشىؾ ؾاقؾ٠ .االوه باك هماه
ایًها ،هىئله ظصیث  ٟٙ٬هٙاب ٫ؾیؿگاه اِىلیبىؾو ،ؾق ٘كیا ٫اواحًداٖ اظکاام ٌاك٠ی
٬كاق هیگیكؾ که بیايگك ي٭ً آو ؾق هىائل ٨٭هی اوث.

هح٭اباال قا ي٭ااؿ هیکًااؿ (ابااىهًٝااىق :1414 ،ز <228َ ،2قا٤ااب اِاا٩هايی :1412 ،ز،1

َ .)219هً١اد شاه ٟظصث ؾق ل٥ث; ،ها به یعحس ٠لی ال٥یك :اوث .بًابكایى ظصیث يیم
بههً١اد ِالظیث اظحصاز اوث ،اها ;ظصث :و ;ظصیث :ؾق ٠لن هً ٫ٙو ٠لن اِاىل،
ه١ايی هح١ؿؾد ؾاقؾ که جدییى آيها ال ایى ٬كاق اوث:
یکن :ظصث ؾق ٠لن هً٠ ،٫ٙداقت ال ه١لىم جّاؿی٭یاد اواث کاه ِاالظیث اذداات
هصهىل جّؿی٭ی قا ؾاٌحه باٌؿ .بك ه١لىم جّىقداد که قوايًؿه به هصهىل جّىقد باٌؿ،
;٬ىل ٌاقض :و بك ه١لىم جّؿی٭یاد کاه قواايًؿه باه هصهاىل جّاؿی٭ی باٌاؿ; ،ظصاث:
ا٘ال ٪هیگكؾؾ (٘ىوی :1375 ،ز.)26-25َ ،1
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ؾوم :ظصث ٠داقت ال ؼّىَ ;ظؿ ووٗ :اوث که ي٭ً اذدات ظاؿ اکداك باكاد ظاؿ
اِ٥ك قا به ٠هؿه ؾاقؾ .ایى هً١ا٠ ،الوه بك کاقبكؾ ؾق ٠لن هً ،٫ٙؾق ٠لن اِاىل يیام باهکاق
ق٨حه اوث (ايّاقد :1428 ،ز <29َ ،1ه٩ٝك :1421 ،ز.)12َ ،2
ٌهیؿ ِؿق ظصیث هًٙ٭ی قا به ;ظ٭ايیث  :ٟٙ٬ج٩ىیك کكؾه اوث (ٌاهكوؾد:1417 ،
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ز .)27َ ،4ه٭ّىؾ ایٍاو ال ;ظ٭ايیث  ،:ٟٙ٬واٟ٬يمایی و کاٌ٩یث  ٟٙ٬ال وا٬ا ٟاواث،
اها ایى هىئله اؼحّاِی به  ٟٙ٬ياؿاقؾ و ؾق جماام اؾقاکاات هٙاكض اواث ،اهاا ظصاث ؾق
اِٙالض ٠لن هً ٫ٙبه ایى هً١ا يیىث ،بلکه به ؾو هً١اد باالوث .هىئله واٟ٬يمایی يیام
شم هىائل هًٙ٭ی يیىث و شم هىائل ًٌاؼثًٌاوی و بیايگك اقلي ه١ك٨حای اؾقاکاات
اوث< چًاوکه ؼىؾ ایٍاو ؾق هداظاد ًٌاؼثًٌاوای ؾق کحااب فلغوفحنب باه آو پكؾاؼحاه
اوث (ٌهیؿ ِؿق.)125َ :1424 ،
وىم٘ :كی٭یث بهوىد وا ٟ٬و کاٌ٩یث ال وا .ٟ٬ایى هً١ا هماو واٟ٬يمایی ٙ٬ا ٟاواث
که ٌهیؿ ِؿق ؾق هً١اد ظصیاث هًٙ٭ای باه آو اٌااقه کاكؾ (ؼاىیی :1417 ،ز<15َ ،1
ٌاهكوؾد :1417 ،ز <27َ ،4اِ٩هايی :1429 ،ز <18َ ،3ه٩ٝك :1421 ،ز.)12َ ،2
چهاقم :ه١افقیث و هًصمیاث (ؼاىیی :1417 ،زٌ <15َ ،1ااهكوؾد :1417 ،ز.)27َ ،4

ایى هً١ا بیايگك اقجداٖ ٠دؿ با هىال ؾقه٭ام اهحرال اوث :هًصمیث ٠داقت ال ذداىت هىائىلیث باك
٠هؿه هکل ٧اوث و ه١فقیث ٠داقت ال بكؾاٌحى هىئىلیث ال ٠هؿه هکل ٧اوث.

پًصن :وشىب هحاب١ث (ايّاقد :1428 ،ز <29َ ،1ؼكاوايی :1431،ز.)233َ ،2
ٌٍن :هعكکیث جکىیًی بهوىد هح١ل٭ًٌ .اهیؿ ِاؿق هعكکیاث جکاىیًی قا هً١ااد
ظصیث جکىیًی ؾايىحه اوث (ٌاهكوؾد :1417 ،ز.)27َ ،4
ه٩حن :ظصیث ؾق باب اهاقات .ؾقج٩ىیك ظصیث ؾق باب اهاقات ،وه ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ:

ؾیؿگاه ؾوم :جحمین کاٌ٩یث و ٘كی٭یث .هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،هً١اد ظصیث اهاقات ایى
يا ُ٬اهاقات قا جام ٌمكؾه و با ال٥اد اظحماال ؼاال،٦
اوث که ٌاق ،ٞکاٌ٩یث و
ِ
٠لمیث ِ
ً
اهاقات قا ج١دؿا ٠لن ٬كاقؾاؾه اوث .هع٭ ٫ياییًی و هع٭ ٫ؼىیی ایى ؾیؿگاه قا پفیك٨حاهاياؿ
(ياااییًی :1376 ،ز <118َ ،3ؼااىیی :1417 ،ز .)43َ ،1هدًاااد ایااى ؾیااؿگاه ،ش١اال
اوح٭اللی اظکام ؤ١ی اوث (ياییًی :1376 ،ز.)115َ ،3
ً
ؾیؿگاه وىم :ه١فقیث و هًصمیث .هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،هً١ااد ظصیاث اهااقاتِ ،اك٨ا
ش١ل ه١فقیث و هًصمیث بكاد آيهاوث و يه ظکمی هماذل با هإؾاد آيها ش١ال هیٌاىؾ و
يه کاٌ٩یث ياا ُ٬آيهاا جحماین هیگاكؾؾ .هع٭ا ٫ؼكاواايی ایاى ؾیاؿگاه قا پفیك٨حاه اواث
(ؼكاوايی :1431،ز <282َ ،2ؼىیی :1417 ،ز.)42َ ،1
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ؾیؿگاه اول :ش١ل ظکن هماذل .هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،هً١اد ظصیث اهاقات ایى اوث که
ً
ٌاق ٞاظکام ٜاهكد هماذل با هإؾاد اهاقات ش١ل هیکًؿ< هرال اگك هإؾاد اهاقه ،وشاىب
يمال شم١ه باٌؿ ،ؼؿاويؿ وشىبی ٜاهكد و هماذل با هإؾاد اهاقه باكاد يماال شم١اه ش١ال
هیکًؿ (اِ٩هايی <52َ :1416 ،همى :1429 ،زٌ <118َ ،5اهیؿ ِاؿق-27َ :1426 ،
ؤا١ی ظصیاث ال
ظکان
ٌ <28اهكوؾد :1417 ،ز .)78َ ،4هدًاد ایاى ؾیاؿگاه،
ايحاماِ ٞ
ِ
ِ
ظکن جکلی٩ی و هص١ىلیث هصالد اظکام ؤ١ی اوث .به يٝك هع٭ا ٫اِا٩هايی ،ظصیاث
ؼدك واظؿ به ایى هً١اوث که ٌاق ٞؼداك واظاؿ قا واواٙه قوایؿو باه وا٬ا ٟو هاإؾاد آوقا
بههًمله وا٬ ٟ٬كاق ؾاؾه اوث .ظصیث به ایى هً١ا ،ش١ل اوح٭اللی يؿاقؾ< لیكا بًا بك هىالک
ش١ل ظکن هماذل ،ظصیث ،وِ ٧ؼدك واظؿ ٬كاق هیگیكؾ که واوٙه ؾق اذدات وا ٟ٬اوث و
با ش١ل ظکن هماذل ،ظصیث يیم ش١ل هیٌىؾ و يیال به ش١ل اواح٭اللی ياؿاقؾ (اِا٩هايی،
 :1429ز 118َ ،5و ز <55َ ،3همى.)52َ :1416 ،

هٙاب ٫ؾیؿگاه ؾوم ،ظصیث ؾق اهاقات بههً١اد وىم ال ه١ايی ظصیث بكگٍحه و هٙاب٫
ؾیؿگاه وىم ،بههً١اد چهاقم بكهیگكؾؾ ،اها هٙاب ٫ؾیؿگاه اول ،ظصیث هً١اد شؿیؿ پیاؿا
هیکًؿ.
ب)تبييىواژهراتى 

;ـاجی :ؾق هً ٫ٙو ٨لى٩ه ،اِٙالظات هح١ؿؾد ؾاقؾ .آيچه هكجدٗ با هىائله ظصیاث
ـاجی  ٟٙ٬اوث ،ؾو اِٙالض ـاجی ؾق باب ایىا٤ىشی و ـاجی باب بكهاو اواث کاه جدیایى
آيها ال ایى ٬كاق اوث:
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یکن :ـاجی ؾق باب ایىا٤ىشی یا کلیات ؼمه .ـاجی ؾق ایًصاا باههً١اد ;ه٭اىم ـات:
اوث و ٌااهل ياى ،ٞشاًه و ّ٨ال هیٌاىؾ .ه٩ااهیمی کاه ؾق هاهیاات ه١حدكياؿ و ٬اىام
هاهیات به آيها اوث ،ه٩اهین ـاجی ياهیؿه هیٌىيؿ .ایى ه٩اهین ؾق ظؿوؾ جام هاهیات اؼف
هیٌىيؿ و هاهیات با لایلٌؿو آيها لایل هیگكؾيؿ (٘ىوی :1375 ،ز <57َ ،1وادمواقد،
 :1384ز٘ <179َ ،1دا٘دایی :1385 ،ز.)285َ ،1

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ؾوم :ـاجاای باااب بكهاااو .ـاجاای باااب بكهاااو ،هعمااىلی اوااث کااه ال ـات ،اي٩کاااک
يمی پفیكؾ ،ا٠ن ال ایًکه ؾاؼل ؾقـات باٌؿ یا ؼاقز ال ـات و هاللم باا ـات باٌاؿ .هٙااب٫
ایى ج١كی ،٧ـاجی باب بكهاوٌ ،اهل ـاجی باب ایىا٤ىشی و يیم ٠اكْ اللم هیٌاىؾ< لیاكا
ویژگی هٍحكک هیاو ـاجی و ٠كْ اللم ،اي٩کاکياپافیكد ال ـات اواث .بًاابكایى ٠كٔای
باب بكهاو ،اؼاُ ال ٠كٔای بااب ایىاا٤ىشی اواث (٘ىوای :1375 ،ز <58َ ،1ظلای،
.)219َ :1371
ج)تبييىواژهلغغ 

 ٟٙ٬و ی٭یى ؾق یک ج٭ىین هًٙ٭ی ،باه ٙ٬ا ٟو ی٭ایى باالمً١ی اال٠ان و ٙ٬ا ٟو ی٭ایى
بالمً١ی االؼُ ج٭ىین هیٌىؾ .جىٔیط ایًکه ؾق هكکب ؼدكد ،یا ؾو ٘اك ٦ظکان ؾق آو،
هىاود اوث یا یکی بك ؾیگكد قشعاو ؾاقؾ .اولی (جىاود ٘ك٨یى) ٌک اوث .ؾق ؾوهی،
یا ٘ك ٦هكشىض ،قشعاو ؾاقؾ یا ٘ك ٦قاشاط ،قشعااو ؾاقؾ .قشعااو ٘اك ٦هكشاىض ،وهان

اوث ،اها قشعاو ٘ك ٦قاشط ،یا همكاه با ظکن به اهحًا٘ ٞك ٦هكشىض اوث یا ؼیك .ؾوهی
ٜى اوث و اولی شمم اوث .قشعاو ٘ك ٦قاشط ،همكاه با ظکن به اهحًا٘ ٞاك ٦هكشاىض،
یا هٙاب ٫با وا ٟ٬اوث یا هٙاب ٫با وا ٟ٬يیىث .ؾوهی شهل هكکاب اواث و اولای ،یاا ذاباث
اوث و ظاکن يمیجىايؿ ظکن به ؼال٨اً کًاؿ و یاا ٤یاك ذاباث اواث و هیجىاياؿ ظکان باه
ؼال ً٨کًؿ .اگك ذابث باٌؿ ،ی٭یى باالمً١ی االؼاُ اواث و اگاك ٤یكذاباث باٌاؿ ،ج٭لیاؿ
اوث .ی٭یى بالمً١ی اال٠ن ٠داقت ال جّؿی ٫شالم اوث کاه ٌااهل شهال هكکاب ،ج٭لیاؿ و
ی٭یى بالمً١ی االؼُ هیٌىؾ ،اها ی٭یى بالمً١ی االؼُ ٠داقت ال جّاؿی ٫شاالم هٙااب٫
باوا ٟ٬و ذابث اوث (٘ىوی :1375 ،ز <13-12َ ،1قالد :1384 ،ز.)12َ ،1
 ٟٙ٬ؾق یک ج٭ىین اِىلی باه ٘كی٭ای و هىٔاى٠ی ج٭ىاین هیگاكؾؾٙ٬ .ا٘ ٟكی٭ای،
١ٙ٬ی اوث که ؾق هىٔى ٞؼٙاب ٌك٠ی اؼف يٍؿه اواث< یً١ای ظکان ٌاك٠ی باك ي٩اه
هىٔى ٞهحكجب ٌؿه و ٨ ٟٙ٬٭ٗ ٘كی٭ی بكاد اظكال هىٔى ٞظکن اوث ،بی آيکه ٬یؿ بكاد
هىٔى ٞباٌؿ ٟٙ٬ .هىٔى٠ی١ٙ٬ ،ی اوث که ؾق هىٔى ٞؼٙااب ٌاك٠ی اؼاف ٌاؿه و ؾق
ذدىت ظکن ٌك٠ی ،ي٭ً ؾاقؾ< بهگىيهادکه اگك  ٟٙ٬و ٠لن يداٌؿ ،ظکمای ؾقکااق يیىاث
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(ؼكاوايی :1431 ،ز <245َ ،2ؼىیی :1417 ،ز.)37َ ،1

هٙاب ٫جىٔیعات باال ،ظصث و ظصیث ؾاقاد هٍث هً١اواث .ال هیااو ایاى ه١اايی،
جًها بكؼی ال آيها ؾق هىئله ظصیاث ٙ٬ا ٟهاىقؾ بعاد هایباٌاًؿ :هً١ااد اول ؾق هىائله
ظصیث  ٟٙ٬هٙكض يیىث< لیكا ه١لىم جّؿی٭یاد که ِالظیث اذدات هصهىل جّؿی٭ی قا
ؾاٌحه باٌؿ ،هح١ل ٟٙ٬ ٫اوث ،يه ؼىؾ ٙ٬ا .ٟهً١ااد پاًصن (وشاىب هحاب١اث) باههً١اد
چهاقم بكهیگكؾؾ و وشىب هحاب١ث ال لىالم ه١فقیث و هًصمیث اوث ،اهاا باه يٝاك هع٭ا٫
ؼىیی ،وشىب هحاب١ث ٠داقت ؾیگكد ال هماو ه١فقیث و هًصمیاث اواث (ؼاىیی:1417 ،
ز .)19َ ،1هً١اد ٌٍن (هعكکیث جکىیًی) يیم ال لىالم هً١اد وىم اوث< لیكا جعكیاک
جکىیًی ؾق پی ٘كی٭یث بهوىد وا ٟ٬و کاٌ٩یث ال وا ٟ٬هٙكض هیگكؾؾ .هً١اد ه٩احن يیام
اؼحّاَ به اهاقات ؾاقؾ و ؾق هىقؾ  ٟٙ٬هٙكض يیىث .بًاابكایى ال هیااو ه١اايی ظصاث و

پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علن اصىل

دیذگاهها دس يسىه زدیث لطغ

ظصیث ،جًها وه هً١اد ؾوم ،وىم و چهاقم يیاال باه بكقوای ؾاقؾ و ؾق واه هعاىق باه آيهاا
پكؾاؼحه هیٌىؾ.
ه٭ّىؾ ال ـاجی يیم ؾق هىئله ظصیث ـاجی  ،ٟٙ٬گاهی هً١اد يؽىث و گاهی هً١ااد
ؾوم اوث< الایىشهث اللم اوث به بكقوی هك ؾو هً١ا پكؾاؼحه ٌىؾ.
ه٭ّىؾ ال  ٟٙ٬ؾق ایى هىائلهٙ٬ ،ا ٟو ی٭ایى باالمً١ی اال٠ان اواث کاه ٌااهل شهال
هكکب ،ج٭لیؿ و ی٭یى بالمً١ی االؼُ هیگكؾؾ .به٘ىق کلی ،ه٭ّىؾ ال  ٟٙ٬ؾق ٠لن اِىل،
همیى  ٟٙ٬اوث که ٠داقت ال جّؿی ٫شالم اوث .همچًیى ه٭ّىؾ ال  ٟٙ٬ؾق ایى هىئله،
٘ ٟٙ٬كی٭ی اوث ،يه  ٟٙ٬هىٔى٠ی.
هسىسهاى هغئله زدیث لطغ
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بًاابكایى هىائله ظصیاث ٙ٬ا ٟؾق واه هعاىق هٙاكض هیٌاىؾ :هعاىق اول :ظؿووااٗ
٬كاقگك٨حى  <ٟٙ٬هعىق ؾوم :کاٌ٩یث و ٘كی٭یث  <ٟٙ٬هعىق واىم :ه١افقیث و هًصمیاث
 .ٟٙ٬جدییى ایى وه هعىق ال ایى ٬كاق اوث:

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

هحىساول:حذوسظلشاسگشفتىلغغ 

 ٟٙ٬به ظصیث به ایى هً١ا ،هحّ ٧يمیگكؾؾ .بًابكایى ـاجیبىؾو ظصیث به ایاى هً١اا
بكاد  ٟٙ٬يیم والده به ايح٩اد هىٔى ٞؼىاهؿ بىؾٌ .یػ ايّاقد ایى هؿ٠ا قا هٙكض واؼحه
که جدییى آو ال ایى ٬كاق اوث:
ديذگاهشيخايظاسى 

ؾق ايؿیٍه ٌیػ ايّااقدٙ٬ ،ا ٟباه ظصیاث باههً١اد ٬كاقگاك٨حى ظاؿ وواٗ ،هحّا٧
يمیٌىؾ .ایٍاو بك اذدات ایى هؿ٠ا ،ؾو ؾلیل ا٬اهه کكؾه اوث:
ؾلیل اول :ؾق ٘ ٟٙ٬كی٭ی ،ؼىؾ ٙ٬ا ٟؾؼاالحی ؾق ذداىت ظکان ٌاك٠ی باكاد هىٔاىً٠
يؿاقؾ< ؾق ظالیکه اگك  ٟٙ٬ظؿ ووٗ ٬كاق گیكؾ ،اللم هیآیؿ که ظکان ٌاك٠ی باكاد هىٔاى ٞباا
وِ ٧ه٭ٙى٠یث ،ذابث گكؾؾ و  ٟٙ٬ؾق ذدىت ظکن ٌك٠ی ؾؼالث ؾاٌحه باٌاؿ .باه يٝاك ٌایػ

ايّاقد ،هیاو  ٟٙ٬و ٜى ؾق ظؿ ووٗ ٬اكاقگاك٨حى ،ج٩ااوت وشاىؾ ؾاقؾٙ٬ .ا ٟظاؿ وواٗ ٬اكاق
يمیگیكؾ و گ٩حه يمیٌىؾ که ایى چیم ،ه٭ٙى ٞالؽمك اوث و هك ه٭ٙى ٞالؽمكد ظاكام اواث<
لیكا ظكهث بكاد ؼىؾ ؼمك ذابث اوث ،اها ٜى ظؿ ووٗ ٬كاق هیگیاكؾ و گ٩حاه هیٌاىؾ; :ایاى
چیم ،هًٝىو الؽمك اوث و هك هًٝىو الؽمكد ظكام اوث( :ايّاقد :1428 ،ز.)29َ ،1
ؾلیل ؾوم :اگك ظصیث به ایى هً١ا بك  ٟٙ٬ا٘الٌ ٪ىؾ ،اللم هیآیؿ  ،ٟٙ٬ودب باكاد
ؼىؾي باٌؿ .جىٔیط ایًکه ظصث به ایى هً١ا ،ظؿ ووٙی اوث کاه واواٙه باكاد ذداىت
اکدك بكاد اِ٥ك اوث .بًابكایى ظصث ،ودب بكاد  ٟٙ٬به ذدىت اکداك باكاد اِا٥ك اواث.
اکًىو اگك ظصث بك ؼىؾ  ٟٙ٬ا٘الٌ ٪ىؾ و ؼىؾ  ٟٙ٬ظؿ ووٗ ٬كاق گیكؾ ،اللم هیآیؿ که
 ٟٙ٬ظؿ ووٗ بىؾه و ٠لث بكاد  ٟٙ٬به ذدىت اکدك بكاد اِ٥ك باٌؿ< یً١ی  ،ٟٙ٬هن ٠لث
باٌؿ و هن ه١لىل و ؼىؾي ودب بكاد ؼىؾي باٌؿ (ايّاقد :1428 ،ز.)31َ ،1
يمذوبشسسى 
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هؿ٠اد ٌیػ ايّاقد ِعیط اوث ،اها ؾو ؾلیل ایٍاو جمام يیىث:

٬یان ;ایى چیم ،ه٭ٙى ٞالؽمك اواث و هاك ه٭ٙاىٞ
ؾلیل ؾوم يیم پفیك٨حًی يیىث< لیكا ؾق ِ
الؽمكد ظكام اوث< په ایى چیم ،ظكام اوث ،:هح١ل ٟٙ٬ ٫ؾق ظؿ ووٗ ،ؼمكیث اواث ،اهاا
ؾق يحیصه١ٙ٬ ،ی وشىؾ يؿاقؾ و ١ٙ٬ی که به ؼمكیث ج١لا ٫گك٨حاه ،ؾق يحیصاه يمایآیاؿ< لیاكا ؾق
يحیصه ،ظؿ ووٗ ظف ٦هیگكؾؾ .اگك هن با هىاهعه بپفیكین يحیصه ایى ٬یان ایى اوث کاه هاا
 ٟٙ٬به ذدىت ظكهث بكاد ؼمك پیؿا هیکًین ،بال هح١ل ٫ایى  ٟٙ٬با هح١لاٙ٬ ٫ا ٟؾق ظاؿ وواٗ
ج٩اوت ؾاقؾ< لیكا هح١ل ٟٙ٬ ٫ؾق ظؿ ووٗ ،ؼمكیث اوث< ؾق ظالیکاه هح١لاٙ٬ ٫ا ٟؾق يحیصاه،
ذدىت ظكهث بكاد ؼمك اوث .بًابكایى ٠لیث و وددیث  ٟٙ٬بكاد ؼىؾي هٙكض يمیٌىؾ.

پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علن اصىل

ؾلیل اول ال ایى يگاه که اللهه ا٘ال ٪ظصث بك  ٟٙ٬قا ؾؼالث ٘ ٟٙ٬كی٭ای ؾق ذداىت
ظکن ٌك٠ی ؾايىحه ،پافیك٨حًی اواث ،اهاا ال يگااه ج٩کیاک هیااو ٙ٬ا ٟو ٜاى پافیك٨حًی
يیىث< لیكا هماو٘ىقدکه اظکام ٌك٠ی بكاد ـات هىٔى٠اجٍاو ذابثايؿ و ٘ ٟٙ٬كی٭ای
ؾق ذدىت آيها ي٭ٍی يؿاقؾٜ ،ى يیم ؾق ذدىت آيها ي٭ٍی يؿاقؾ.

بكؼی ٌاقظیى قوائل پًؿاٌحهايؿ که ؾلیال ؾوم ٌایػ ايّااقد بكهایگاكؾؾ باه همااو
اٌااکال ه١كو٨اای کااه بااه ٌااکل اول هًٙ٭اای واقؾ ٌااؿه اوااث ،هدًاای بااك ایًکااه ٬داال ال
يحیصهگیكد ،ؼىؾ کدكاد کلی هحٕمى ظکن ایى ِ٥كا هىث و اواحؿالل ،يحیصاه جاالهاد
يؿاقؾ (هعمؿد :1387 ،ز ،)17َ ،1اها ایى پًؿاق ِعیط يیىث< لیكا اٌکال همباىق يااٜك
به ایى اوث که يحیصه ؾق ٔمى کدكاد کلی هىث ،اها وؽى ٌیػ ايّاقد يااٜك باه ایاى
اوث که  ٟٙ٬به ظؿ ووٗ ،ودب بكاد ؼىؾي ( ٟٙ٬به يحیصه) هیٌىؾ.
هحىسدوم:کاشفيتوعشيميتلغغ 
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اِل اجّا ٦و يعىه اجّا ٟٙ٬ ٦به کاٌ٩یث و ٘كی٭یث هىقؾ اؼاحال ٦اواث .هٍاهىق
اِىلیاو ،اجّا ٟٙ٬ ٦به کاٌ٩یث و ٘كی٭یث قا پفیك٨حه و آوقا ـاجی  ٟٙ٬ؾايىحهايؿ ،اها ؾق
ج٩ىیك ـاجیبىؾو ،اؼحال ٦يٝك ؾاقيؿ ،ولی بكؼی اِىلیاو اِل اجّا ٟٙ٬ ٦به کاٌا٩یث و
٘كی٭یث قا يپفیك٨حه ايؿ .جدییى ایى ؾو ؾیؿگاه ال ایى ٬كاق اوث:
ديذگاهاول:راتىبىدوکاشفيتبشاىلغغ 


سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ؾیؿگاه هٍهىق هیاو اِىلیاو ایى اوث که اجّا ٟٙ٬ ٦به کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ِعیط
ـاجی  ٟٙ٬اوثٌ .ؽُ ٬ا٘ ،ٟظصابی هیاو ؼىؾ و وا٬ا ٟيمایبیًاؿ و ١ٙ٬اً آییًاهاد
و ِ
اوث بكاد اقائه وا .ٟ٬بًابكایى  ٟٙ٬کاٌ ٧ال وا ٟ٬و ٘كی٭ی بكاد يمایايؿو وا ٟ٬اوث.
بىؾو کاٌ٩یث بكاد ٟٙ٬
اها اِىلیاو ؾق ج٩ىیك ـاجیبىؾو ،اؼحال ٦ؾاقيؿ< بكؼی ،ـاجی ِ
قا ال وًػ ـاجی باب ایىا٤ىشی و کاٌ٩یث قا ه٭ىم ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬هیؾايًؿ ،ولی بكؼی ؾیگاك
آوقا ال وًػ ـاجی باب ایىا٤ىشی و ه٭ىم ظ٭ی٭ث ٙ٬ا ٟيمیؾايًاؿ ،بلکاه کاٌا٩یث قا اللم
 ٟٙ٬و آوقا ال وًػ ـاجی باب بكهاو هیؾايًؿ که ٌاهل لىالم ـات يیم هیٌىؾ .بًاابكایى ؾق
ایًصا ؾو ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ .اها ٘ك٦ؾاقاو ؾیؿگاه اول يیم ؾو ؾوحهايؿ :گكوهی کاٌا٩یث قا
ـاجی  ٟٙ٬و گكوهی ؾیگك آوقا ٠یى ـات  ٟٙ٬هیؾايًؿ .بًابكایى با ٨اكْ پافیكي اجّاا٦
 ٟٙ٬به کاٌ٩یث ،وه ؾیؿگاه ٨ك٠ی وشىؾ ؾاقؾ:
ؾیااؿگاه اول ایًکااه کاٌاا٩یث و ٘كی٭یااث ،ه٭ااىم ظ٭ی٭ااث ٙ٬اا ٟو ال وااًػ ـاجاای باااب

ایىا٤ىشی شم ـاجی  ٟٙ٬اوث.
ؾیااؿگاه ؾوم ایًکااه کاٌاا٩یث و ٘كی٭یااث ،ه٭ااىم ظ٭ی٭ااث ٙ٬اا ٟو ال وااًػ ـاجاای باااب
ایىا٤ىشی اوث ،ولی جمام ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬قا جٍکیل هیؾهؿ ،يه ایًکه شم ـاجی  ٟٙ٬باٌؿ.
ؾیؿگاه وىم ایًکه کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ،ه٭ىم ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬يیىث ،بلکه ال لىالم  ٟٙ٬و
ال وًػ ـاجی باب بكهاو اوث.
ٌیػ ايّاقد  ٟٙ٬قا بً٩ىه ٘كی ٫بهوىد وا ٟ٬هیؾايؿ که هیجىاو ال آو ،ؾیؿگاه ؾوم
قا اوحٝهاق کكؾ (ايّاقد :1428 ،ز.)29َ ،1

هع٭ ٫ؼىیی يیم ؾیؿگاه ؾوم قا پفیك٨حه و ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬قا ايکٍا ٦ؾايىحه اوث (ؼاىیی،

 :1417ز .)18َ ،1هع٭ ٫ؼكاواايی ؾیاؿگاه واىم قا پفیك٨حاه و کاٌا٩یث قا ال لاىالم ـات
ٌ ٟٙ٬مكؾه اوث (ؼكاوايی .)484َ :1411 ،هع٭ ٫ياییًی گاهی ٘كی٭یث قا ـاجای ٙ٬اٟ
و گاهی آو قا اللهه ـات  ٟٙ٬ؾايىحه اوث< همچىو لوشیث باكاد چهااق .ود گااهی يیام
جك٬ی کكؾه و آوقا ٠یى  ٟٙ٬ؾايىحه (ياییًی :1376 ،ز.)6َ ،3
ي٭ٙه هٍحكک هیاو ایى وه ؾیؿگاه ،پفیكي وه يکحه اوث:
يکحه اول ایًکه اجّا ٟٙ٬ ٦به کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ِعیط اوث.
يکحه ؾوم ایًکه کاٌ٩یث و ٘كی٭یث ،ـاجی  ٟٙ٬اوث .الدحه با ایًکه ایاى ؾیاؿگاههاا ؾق
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هع٭ ٫اِ٩هايی يیم ؾیؿگاه ؾوم قا بكگمیؿه و به ي٭ؿ ؾو ؾیؿگاه ؾیگك پكؾاؼحاه اواث .باه
٠٭یؿه ایٍاو ،ظ٭ی٭ث  ،ٟٙ٬يىقايیث اوث و چیمد شم ٘كی٭یث و کاٌ٩یث يیىث< لیكا هك
وِ ٧اٌح٭ا٬ی که ال هكجده ـات یک چیم ايحاماٌ ٞاىؾ ،هداؿ آو وِا ٧ال ؼاىؾ آو چیام
اٌاح٭ا٬ی ;٘كیاا ،:٫ال ـات ٙ٬ا ٟايحاما ٞهیٌااىؾ<
وِا٧
ايحاما ٞهیٌاىؾ .ؾق ایًصاا يیاام
ِ
ِ
بًابكایى ٘كی٭یث يیم ال ـات ؼاىؾ ٙ٬ا ٟايحاما ٞهیٌاىؾ .باهج١دیاك ؾیگاك ،هٍاح ٫همیٍاه
بههً١اد ;ـات ذدث له المدؿ  :يیىث ،بلکاه ؾق هاىقؾ ؼاىؾ هدااؾد ،باههً١اد ;ـات هاى
المدؿ  :اوث .بًابكایى ٘كی٭یث٠ ،یى ـات  ٟٙ٬اوث ،يه ایًکه ـاجی یا اللهه ٠٭لی ٙ٬اٟ
باٌؿ (اِ٩هايی :1429 ،ز.)18َ ،3

اِل ـاجی بىؾو کاٌ٩یث بكاد  ،ٟٙ٬اٌحكاک ؾاقيؿ ،ؾق يعىه ـاجیاث باا یکاؿیگك اؼاحال٦
ؾاقيؿ که جىٔیط آو گفٌث.
يکحه وىم ایًکه ش١ل جٍكی١ی ٘كی٭یث بكاد ِ ٟٙ٬عیط يیىاث< لیاكا ـاجای يیالهًاؿ
ش١ل جكکیدی يدىؾه ،ش١ل جكکیدی بكایً همکى يیىث.
ديذگاهدوم:ايكاسکاشفيتلغغ 

ؾق ه٭ابال ؾیااؿگاه هٍاهىق اِااىلیاو ،بكؼاای ؾیگاك اِاال اجّاااٙ٬ ٦ا ٟبااه کاٌاا٩یث و
٘كی٭یث قا يپفیك٨حه و به ي٭اؿ ؾیاؿگاههااد واهگايه ٨ك٠ای پكؾاؼحاهاياؿ .جدیایى ههنجاكیى
اوحؿاللهاد ایى ؾیؿگاه ؾق ي٭ؿ ؾیؿگاه اول الایى ٬كاق اوث:
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ؾلیل اول :ظ٭ی٭ث ٠ ٟٙ٬داقت ال هاهیث  ٟٙ٬اواث و بًاا باك ؾیاؿگاه اِاالث وشاىؾ،
هاهیث ا٠حداقد اوث و يمیجىايؿ بؿوو ٠كوْ وشاىؾ باك آو٠ ،ایى ٘كی٭یاث و کاٌا٩یث
باٌؿ .بًابكایى کاٌ٩یث به جد٠ ٟكوْ وشىؾ بك هاهیث ٠اقْ هیٌىؾ و ؼىؾ هاهیث ،ٟٙ٬
کی ٧ي٩ىايی و ال ا٠كاْ اوث (ؼمیًی :1418 ،ز .)21-21َ ،6
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ؾلیل ؾوم :هًٝىق ال کاٌ٩یث  ٟٙ٬یا کاٌ٩یث ال وا ٟ٬اوث و یا کاٌ٩یث ال ه١لاىم باال١كْ ؾق
يگاه ٬ا٘ .ٟاگك ه٭ّىؾ ،کاٌ٩یث ال وا ٟ٬باٌؿ ،با٘ل اوث< لیكا ؾق هىاقؾ شهل هكکب ،کاٌا٩یث ال
وا ٟ٬وشىؾ يؿاقؾ .پاه کاٌا٩یث ال وا٬ا ،ٟـاجای ٙ٬ا ٟيیىاث .و اگاك ه٭ّاىؾ ،کاٌا٩یث ال ه١لاىم
ً
بال١كْ ؾق يگاه ؼىؾ ٬ا٘ ٟباٌؿ ،ایى يیم با٘ل اوث< لیكا ؾق بكؼی هاىاقؾ ،اِاال ه١لاىم بال١كٔای
وشىؾ يؿاقؾ و وشىؾي همحً ٟاواث< هايًاؿ اهحًاا ٞاشحماا ٞي٭یٕایى .بًاابكایى جىِایٙ٬ ٧ا ٟباه
کاٌ٩یث ِعیط يیىث (ؼمیًی :1418 ،ز .)21َ ،6
ؾلیل وىم :اگك ٘كی٭یث و کاٌ٩یث ،ـاجی  ٟٙ٬باٌؿ ،ا٠ن ال ـاجی بااب ایىاا٤ىشی یاا
ـاجی باب بكهاو٘ ،كی٭یاث و کاٌا٩یث ال ٙ٬ا ٟشاؿا يمیگاكؾؾ< ؾقظالیکاه ٙ٬ا ،ٟگااهی
هٙاب ٫با وا ٟ٬و گاهی هؽال ٧با وا ٟ٬اوث ،اها اگك کىای آوقا ـاجای ؾق يٝاك ؼاىؾ ٬ااٟ٘
بؿايؿ ،ایى ؾیؿگاه يیم پفیك٨حًی يیىث< لیكا ـاجی ،اؼحال٦پفیك يیىث و با اؼاحال ٦يٝكهاا،
هؽحل ٧يمیٌىؾ (ؼمیًی :1423 ،ز.)294َ ،2

يمذوبشسسى 

ؾق جعلیل و بكقوی ؾو ؾیؿگاه باال ،جىشه به يکات لیك اللم اوث:
يکحه اول :ؾیؿگاه اول ،هماو٘ىقدکه گفٌث ،ؼىؾي به وه ؾیؿگاه ٨ك٠ای هًٍا١ب
بااب ایىاا٤ىشی،
ـاجای ِ
هیٌىؾ .ال هیاو ایى وه ؾیؿگاه ،ؾیؿگاه اول پفیك٨حًی يیىث< لیكا ِ
بیايگك ه٭ىهات هاهیث اوث .شم ه٭ىم هاهیث که ٠داقت ال شًه و ّ٨ل اوث٨ ،٭ٗ ؾق
هاهیات هكکب وشىؾ ؾاقؾ< اها ال آيصا که  ٟٙ٬اهكد بىایٗ و ٨ا٬اؿ شاًه و ّ٨ال اواث،
کاٌ٩یث قا يمیجىاو شم ه٭ىم  ٟٙ٬یً١ی شًه یا ّ٨ل آو ؾايىث.

اول ؾیؿگاه ؾوم پفیك٨حه يیىث< لیكا:
يکحه ؾوم :ؾلیل ِ
ً
اوال ،بًا بكؾیؿگاه اِالث وشىؾ ،ظ٭ی٭ث ٠ ٟٙ٬داقت ال وشىؾ ٙ٬ا ٟاواث ،ياه هاهیاث
آو .ه٩اااهین ـهًاای قا هیجااىاو ؾو گىيااه لعااا ٚکااكؾ :الاا )٧بااهً٠ااىاو وشااىؾات ـهًاای<
ب) بهً٠ىاو ِىقتهاد ظاکی ال ظ٭اای ٫ؼااقشی .ه٩ااهین ـهًای باا لعاا ٚاول ،وشاىؾ
ـهًیايااؿ و بااا لعااا ٚؾوم ٠لنايااؿ (واادمواقد :1384 ،ز <47َ ،5یمؾاوپًاااه :1389 ،ز،1
َ .)56اظکام ایى ؾو لعا ٚقا بایؿ ج٩کیک کكؾ .ؾق ایى ؾلیل ،هیااو ظیریاث وشاىؾ ؼاىؾ
ه٩اهین و ظیریث ظکایثگكد ه٩اهین ،ؼلاٗ گكؾیاؿه اواثٙ٬ :ا ٟباه لعاا ٚاول ،کیا٧
ي٩ىايی اوث ،اها با لعا ٚؾوم٠ ،یى کاٌ٩یث ال وا ٟ٬اوث.
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همکى اوث ایى پكوً هٙكض گكؾؾ که شًه و ّ٨ل ،اؼحّاِی به هاهیات هكکاب
يؿاقيؿ ،بلکه ؾق هاهیات بىیٗ يیم هٙكض هیٌىيؿ .جىٔایط ایًکاه شاًه و ّ٨ال وا١٬ای
هؽّىَ هاهیات هكکبايؿ ،اها بكاد هاهیات بىیٗ يیم هیجاىاو شاًه و ّ٨ال ا٠حدااق
کكؾ ،به ایى ِىقت که ;هابه االٌحكاک :آيها قا بههًمله شاًه و ;هاباهاالؼحال :٦آيهاا قا
بههًمله ّ٨ل ا٠حداق کًین (٘دا٘دایی :1385 ،ز .)1168َ ،4بًاابكایى ؾق هاىقؾ ٙ٬ا ٟيیام
هی جىاو شًه و ّ٨ل قا هٙكض واؼث؟ پاوػ ایى اوث کاه هٙااب ٫ایاى جعلیال ،شاًه
همباىق شاًه وا١٬ای يیىااث و شاًه ا٠حدااقد اوااث< ؾق ظالیکاه اِاىلیاو٘ ،كی٭یااث و
ً
ً
کاٌ٩یث قا ظ٭ی٭حا ـاجی  ٟٙ٬هیؾايًؿ ،يه ایًکه آوقا ا٠حداقا شم ـاجی  ٟٙ٬بؿايًؿ.

ً
ذايیا ،ؾق ایى ؾلیل هیاو واوٙه ؾق ذدىت و واوٙه ؾق ٠كوْ ،ؼلٗ ٌؿه اوث .جىٔیط
ایًکه هٙاب ٫ؾیؿگاه اِالث وشىؾ ،هاهیث يیالهًؿ واوٙه ؾق ذدىت اوث و جمام هعمىالت
هاهیث يیم ؾق پكجى ووا٘ث وشىؾ ،بكاد هاهیث ،ذابث هیٌىيؿ ،اها ذدىت ـاجی باكاد ـات
هاهیااث ،يیالهًااؿ واوااٙه ؾق ٠ااكوْ يیىااث (٘دا٘دااایی :1385 ،ز .)53َ ،1ـاجیبااىؾو
کاٌ٩یث بكاد  ،ٟٙ٬بیايگك ي٩ی واوٙه ؾق ٠كوْ اوث ،ياه ي٩ای واواٙه ؾق ذداىت جاا باا
اِالث وشىؾ ياوالگاق باٌؿ.
ِ
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يکحه وىم ایًکه ؾلیل ؾوم و وىم ؾیؿگاه ؾوم يیم پفیك٨حًی يیىث< لیكا:
ً
اوال ،ایى اؾ٠ا که ؾق بكؼی هىاقؾ ه١لاىم بال١كٔای ؾق آيهاا وشاىؾ ياؿاقؾ ،هايًاؿ اهحًااٞ
اشحما ٞي٭یٕیى ،پفیك٨حًی يیىث< لیكا گكچه اشحماا ٞي٭یٕایى وشاىؾ ؼااقشی ياؿاقؾ ،اهاا
جع٭ ٫و ذدىت ي٩ه االهكد ؾاقؾ و ؾایاكه ي٩اه االهاك ،گىاحكؾهجك ال ؾایاكه وشاىؾ ؼااقشی
اوث .ایى هىئله ؾق هداظاد ٨لىا٩ی ؾق هىائله ي٩اه االهاك باهؼىبی جدیایى ٌاؿه اواث
(٘دا٘دایی :1385 ،ز.)69َ ،1
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ً
ذايیا ،کاٌ٩یث  ،ٟٙ٬هن ؾق هاىقؾ ه١لاىم بالافات هٙاكض اواث و هان ؾق هاىقؾ ه١لاىم
بال١كْ .کاٌا٩یث ٙ٬ا ٟال ه١لاىم بالافات قوٌاى اواث ،اهاا ؾق کاٌا٩یث ٙ٬ا ٟال ه١لاىم
بال١كْ ایى پكوً هٙكض ٌؿ که  ٟٙ٬گاهی هٙاب ٫با وا ٟ٬و گاهی هؽال ٧با آو اوث و
اگك کىی آوقا ـاجای ؾق يٝاك ؼاىؾ ٬اا٘ ٟبؿاياؿ ،ایاى اٌاکال هٙاكض هیٌاىؾ کاه ـاجای،
اؼحال٦پفیك يیىث (ؼمیًی :1423 ،ز .)294َ ،2باه ایاى پكواً پاواػ هااد هح١اؿؾد
ؾاؾه ٌاؿه اوااث (ؼمیًای :1418 ،ز <21َ ،6ظیااؿقد .)122َ :1427 ،اهاا پاوااػ هااىقؾ
پفیكي يگاقيؿه ایى اوث که کاٌ٩یث  ٟٙ٬ال ه١لىم بال١كْ ؾق يگاه ؼىؾ ٬اا٘ ،ٟهمیٍاه
بكاد  ٟٙ٬ذابث اوث .ایى بؿاو هً١اوث که کاٌ٩یث ،ال  ٟٙ٬شؿا يمیگكؾؾ< لیكا ؾق يگااه
ؼىؾ ٬ا٘ ٟکه بكایً  ٟٙ٬ظاِل اوث ،ایى کاٌ٩یث يیم وشىؾ ؾاقؾ ،اهاا باكاد کىای کاه
٬ ٟٙ٬ا٘ ٟقا شهل هكکب هیپًؿاقؾ ،با ایًکه کاٌ٩یث ال ه١لىم بال١كْ هٙكض يیىث ،اهاا
 ٟٙ٬يیم بكایً ظاِل يیىث .بًابكایى ؾق يگاه ؼىؾ ٬اا٘ ٟکاه باكایً ١ٙ٬ای وشاىؾ ؾاقؾ،
کاٌ٩یث ال ه١لىم بال١كْ يیم وشىؾ ؾاقؾ و ؾق يگااه ٌاؽُ ؾیگاكد کاه ٙ٬ا ٟاو قا شهال

هكکب هیؾايؿ و بكایً کاٌ٩یحی وشىؾ ياؿاقؾ١ٙ٬ ،ای يیام باكایً وشاىؾ ياؿاقؾ جاا اؾ٠ااد
اي٩کاک هیاو  ٟٙ٬و کاٌ٩یث هٙكض ٌىؾ.
هحىسسىم:هؼزسيتوهًجضيتلغغ 

اجّا ٟٙ٬ ٦به ه١فقیث و هًصمیث و يعاىه ایاى اجّاا ،٦هاىقؾ اؼاحال ٦اواث و پاًس
ؾیؿگاه ؾق ایىباقه ٠كٔه ٌؿه اوث:
ديذگاهاول:راتىبىدوهؼزسيتوهًجضيت 


ؾیؿگاه هٍهىق هیاو اِىلیاو ایى اوث که ه١فقیث و هًصمیث ،ـاجی  ٟٙ٬اوثٌ .یػ
ايّاقد ؾق اذدات ایى هؿ٠ا اٜهاق هیکًؿ که اٌکالی ؾق وشىب هحاب١ث  ٟٙ٬يیىاث< لیاكا
 ٟٙ٬بفاجه ٘كی٭یث ؾاقؾ و ٘اكی٭یحً ٬ابال ش١ال جٍاكی١ی يیىاث (ايّااقد :1428 ،ز،1
٠داقت ؾیگاكد ال
َ .)29هماو٘ىقد که گفٌث ،به يٝك هع٭ ٫ؼىیی ،وشىب هحاب١ث،
ِ
هماو ه١فقیث و هًصمیث اوث (ؼىیی :1417 ،ز.)19َ ،1

ديذگاهدوم:الصمراتىبىدوهؼزسيتوهًجضيت 


ؾق ايؿیٍه بكؼی اِىلیاو ،ه١فقیث و هًصمیث ال لىالم ـاجی  ٟٙ٬اواث .اللم ـاجای ،ال
ـات هلموم شؿا يمیٌىؾ و ؾاؼل ؾق ـات هلموم يیم يیىث< همچىو اهکااو باكاد ايىااو
که ه٭ىم ايىاو يیىث ،اها ال ـات ايىاو يیم شؿا يمیگكؾؾ .هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،ه١فقیث و
هًصمیث ال وًػ ـاجی باب بكهاو يىدث به  ٟٙ٬اوث.
هع٭ ٫ؼكاوايی ایى ؾیؿگاه قا بكگمیاؿه اواث (ؼكاواايی :1431،ز .)233َ ،2هٙااب٫
ایى ؾیؿگاه ،ي٭ً ٠٭ل که جاللم هیاو  ٟٙ٬و ه١فقیث و هًصمیث قا اؾقا ک هیيمایؿ ،ي٭ً
اؾقاکی اوث و ظاکمیث و با٠ریحی ؾق کاق يیىث.



پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علن اصىل

يکحه ههن ؾق ایى ؾیؿگاه ،ياوالگاقد هیااو ؾلیال باهؿ٠اواث .هاؿ٠اد ٌایػ ايّااقد
وشىب هحاب١ث  ٟٙ٬اوث< ؾق ظالیکه ؾلیل ایٍاو٘ ،كی٭یث و کاٌ٩یث  ٟٙ٬اوث .جعلیل
و بكقوی ایى هٙلب ؾق بؽً ي٭ؿ و بكقوی هیآیؿ.
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هع٭ ٫ؼىیی يیم ایى ؾیؿگاه قا بكگمیؿه اوثٜ .ااهك ٠دااقات او ،پافیكي ؾیاؿگاه واىم
هدًی بك ظکن ٠٭لی به ه١فقیث و هًصمیث اوث (ؼىیی :1417 ،ز .)18َ ،1اها ایٍاو ؾق
وا ،ٟ٬ؾیؿگاه باال قا پفیك٨حه اوث که جىٔیط آو ؾق بؽً ي٭ؿ و بكقوی هیآیؿ.
ديذگاهسىم:حكنػملىبههؼزسيتوهًجضيت 
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ؾق ايؿیٍه بكؼی اِىلیاو ،ه١فقیث و هًصمیث ال اظکام ٠٭لی  ٟٙ٬اوث .ج٩ااوت ایاى
ؾیؿگاه با ؾیؿگاه ٬دل ؾق ایى اوث که هٙاب ٫ؾیؿگاه ٬دل ،ه١فقیث و هًصمیث باكاد ٠٭ال
ذابث اوث< هماو٘ىقدکه لوشیث بكاد ٠ؿؾ چهاق ذابث اواث و ي٭اً ٠٭ال چیامد شام
اؾقاک ایى جاللم يیىث ،اها هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،ه١فقیث و هًصمیث ال اظکام ٠٭لای ٙ٬اٟ
اوث و ٠٭ل ايىاو به آيها ظکن هیکًؿ .بًابكایى ي٭ً ٠٭ل ؾق آيها ،ي٭ً هاؿقک يیىاث،
بلکه ي٭ً ظاکن و با٠د اواث .پاه ایاى ؾیاؿگاه هدحًای باك پافیكي ٌاأيیث ظاکمیاث و
با٠ریث بكاد ٠٭ل اوث.
هع٭ ٫ؼىیی ایى ؾیؿگاه قا باه هع٭ا ٫ؼكاواايی يىادث هیؾهاؿ (ؼاىیی :1417 ،ز،1
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َ ، )18اها ایى ايحىاب ٬ابال جأهال اواث< لیاكا هع٭ا ٫ؼكاواايی ؾق اذداات هاؿ٠ایً ال
اوحعاله ;ش١ل جكکیدی هیاو اللم و هلموم :بهكه هیباكؾ (ؼكاواايی :1431 ،ز.)233َ ،2
ایى ؾلیل بیايگك ایى اوث که ایٍاو ،ه١فقیث و هًصمیث قا ال لىالم ـاجی  ٟٙ٬و ي٭ً ٠٭ل
قا اؾقاک هیؾايؿ.
ديذگاهچهاسم:اػتباسىبىدوهؼزسيتوهًجضيت 

هع٭ ٫اِ٩هايی ه١فقیث و هًصمیث قا ـاجی  ٟٙ٬يؿايىحه ،بلکه آوقا جاب ٟبًاا و ا٠حدااق
٠٭ال هیؾايؿ .ؾیؿگاه ایٍاو ؾق يعىه ه١فقیث و هًصمیاث ٙ٬ا ٟؾق پكجاى ؾیاؿگاه ایٍااو ؾق
ًٌاوایی وًػ ٕ٬ایاد ظىى و ٬دط واهاویا٨حه اوث .ایٍاو ٕ٬ایاد ظىى ٠ؿل و ٬ادط
ٜلن قا ال وًػ ٕ٬ایاد هٍهىق بالمً١ی االؼُ هیؾاياؿ .جدیایى ؾیاؿگاه ایٍااو ؾق يعاىه
ه١فقیث و هًصمیث  ٟٙ٬ؾق پكجى يکات لیك اقائه هیٌىؾ:
يکحه اول ایًکه ،ظصیث ٠ ٟٙ٬دااقت ال ه١افقیث و هًصمیاث ٙ٬ا ٟاواث .باه ٠٭یاؿه

ایٍاو ،ظکن ٠٭ل به ه١فقیث و هًصمیث  ،ٟٙ٬هماو اؾقاک ه١فقیث و هًصمیاث جىواٗ
٠٭اال اوااث ،يااه ایًکااه ٠٭اال ،ظاکمیااث و بااا٠ریحی ؾاٌااحه باٌااؿ (اِاا٩هايی :1429 ،ز،3
َ .)18-17ایى ؾیؿگاه ایٍاو ؾق پكجى ؾیؿگاه ایٍاو ؾق ج٩ىیك ٠٭ل يٝكد و ٠ملای ٌاکل
گك٨حه اوث٠ .٭ل يٝكد و ٠٭ل ٠ملی ؾقايؿیٍه ایٍاو ،ؾو ٬ىه هىح٭ل يیىحًؿ ،بلکه یاک
٬ىه ال ٬ىاد ي٩ه ايىايیايؿ که با اؼحال ٦هؿقکاجٍاو ،هؽحل ٧هیٌىيؿ :اگاك هاؿقکات ال
هؿقک آيها قا ٠٭ل ٠ملی هیياهین و اگك
وًػ اهىقد باًٌؿ که هكجدٗ با ه٭ام ٠ملايؿ٬ ،ىه ِ
هؿقک آيها قا ٠٭ل يٝكد هیياهین .ایاى
ال وًػ اهىقد باًٌؿ که هكجدٗ با ه٭ام يٝكيؿ٬ ،ىه ِ
ؾیاؿگاه هاىقؾ پاافیكي ٨ااقابی ،بكؼاای ج١دیاكات ٌاایػ الاكئیه ،هع٭اا ٫اِا٩هايی و بكؼاای
ايؿیٍامًؿاو ه١اِاك وا٬اٌ ٟاؿه اواث (٨ااقابی <29َ :1415 ،اباىوایًا<263َ :1379 ،
اِ٩هايی :1429 ،ز <333َ ،3ه٩ٝاك :1421 ،زٌ <193َ ،1اهیؿ ِاؿق<315َ :1426 ،

(ابىویًا <164َ :1379 ،بهمًیاق <789َ :1375 ،قالد :1375 ،ز.)352َ ،2

يکحه ؾوم ایًکه هً١اد ه١فقیث و هًصمیاث ٙ٬ا ،ٟجكجاب اواحع٭ا٠ ٪٭ااب باك ايصاام
ـاجای
هّ١یث اوث .ؾق ايؿیٍه هع٭ ٫اِ٩هايی ،اوحع٭ا٠ ٪٭ااب ال آذااق ٬هاكد و ِ
لاىالم ِ
هؽال٩ث با جکلی ٧يیىث ،بلکه ال لىالم ا٠حدااقد آو اواث< لیاكا اواحع٭ا٠ ٪٭ااب ال ایاى
شهث بك هؽال٩ث با جکالی ٧هىلی هحكجب هیٌىؾ که ایى هؽال٩ث ،هحک ظكهث هىالوث
و جًها هؽال٩حی بیايگك هحک ظكهاث هىالواث کاه هؽال٩اث باا جکلیا ٧ه١لاىم باٌاؿ ،اهاا
هؽال٩ث با جکلی ٧هصهىل ،هىحلمم هحک ظكهث هىال يیىث .بًابكایى اوحع٭ا٠ ٪٭اب ال
آذ اق هؽال٩ث با جکالی ٧ه٭ٙاى ٞاواث و ٙ٬ا ٟؾق اواحع٭ا٠ ٪٭ااب ي٭اً ؾاقؾ (اِا٩هايی،
 :1429ز.)22َ ،3
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هعىًی :1428 ،ز .)147َ ،2ایى ؾیؿگاه ؾق ه٭ابال ؾیاؿگاه ؾیگاكد ٬اكاق ؾاقؾ ،هدًای باك
ایًکه ٠٭ل يٝكد و ٠٭ل ٠ملای ؾو ٬اىه هىاح٭ل ال ٬اىاد ي٩اه ايىاايیايؿ٠ .٭ال يٝاكد
هكبىٖ به ؾایكه اؾقاکات ايىاو اوث ،چه اؾقاکاجی کاه هاكجدٗ باا ه٭اام ٠مال باٌاًؿ ،چاه
اؾقاکاجی که هكجدٗ با ه٭ام يٝك باًٌؿ٠ .٭ل ٠ملی هكبىٖ به اؾقاکات يیىث ،بلکه هكباىٖ
به ب١د و جعكیک و ه٭ام ١٨ل اوث .ایى ؾیؿگاه هىقؾ پفیكي ابىویًا ؾق بكؼای کلمااجً،
بهمًیاقٙ٬ ،ب الؿیى ِاظب معبککبت ،ظکین يكا٬ی و بكؼی ه١اِكیى ٬كاق گك٨حه اوث.
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يکحه وىم ایًکه اوحع٭ا٠ ٪٭اب ؾاؼل ؾق هً١اد هىقؾ ياما ٞؾق هىائله ظىاى و ٬ادط
اوث و به اوحع٭ا ٪هؿض و ـم بك هیگكؾؾ .جىٔیط ایًکه به يٝك هع٭ ٫اِ٩هايی ،هً١ااد
هىقؾ بعد ؾق هىئله ظىى و ٬دط ٠داقت ال ;اواحع٭ا ٪هاؿض و ـم :اواث .ایٍااو گااهی
ج١دیااك بااه ;ِااعث هااؿض و ـم :کااكؾه (اِاا٩هايی :1429 ،ز ،)335َ ،3لهااايی ج١دیااك
;اوحع٭ا ٪هؿض و ـم :قا آوقؾه (هماى :ز )339َ ،3و گااهی يیام ج١دیاك باه ;هاؿض و ـم:
کكؾه اوث (همى :ز ،)336َ ،3اها ه٭ّىؾ ایٍاو ال همه ایًها هماو ;اواحع٭ا ٪هاؿض و
ـم :اوث .به يٝك ایٍاو ،هؿض و ـم ٠٭الیی ٌاهل ذىاب و ٠٭اب يیم هیٌاىؾ (هماى :ز،3
َ .)346-345بًابكایى اوحع٭ا ٪ذىاب و ٠٭اب ،به ظىى ٠ؿل و ٬دط ٜلن بك هیگكؾيؿ.
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يکحه چهاقم ایًکه ؾق ايؿیٍه هع٭ ٫اِ٩هايیٕ٬ ،ایاد ظىى ٠ؿل و ٬دط ٜلن ال وًػ
ٕ٬ایاد هٍهىق بالمً١ی االؼُايؿ :هٍهىقات ،شم هداؾد اوحؿالل ٬یاوی اواث و باه
ؾو هً١ا باهکاق هایقوؾ :هٍاهىقات باالمً١ی اال٠ان و هٍاهىقات باالمً١ی االؼاُ٬ .ىان
يؽىثٕ٬ ،ایاییايؿ که هیاو ٠٭ال ٌهكت یا٨حه باًٌؿ ،ا٠ن ال ایًکاه هًٍاأ ٌاهكت آيهاا،
اولیبىؾيٍاو باٌؿ یا چیم ؾیگكد .اها هٍهىقات بالمً١ی االؼاُ ٕ٬اایاییاياؿ کاه هیااو
٠٭ال ٌهكت یا٨حهايؿ و هًٍأ ٌهكت آيها جًها جٙاب ٫آقاد ٠٭الوث (ق.ک٘ :ىوی:1375 ،
ز <221َ ،1اِ٩هايی :1429 ،ز .)348َ ،3ؾق ايؿیٍه هع٭ ٫اِ٩هايیٕ٬ ،ایاد ظىى
و ٬دط ال وًػ ٕ٬ایاد هٍاهىق باالمً١ی االؼُاياؿ .ابىوایًا ،هع٭ا٘ ٫ىوای و پیاكواو
ایٍاو ایى ؾیؿگاه قا پفیك٨حهايؿ (ق.ک :ابىویًا٘ <119-118َ :1379 ،ىوای :1375 ،ز،1
َ <221-219اِ٩هايی :1429 ،ز .)336َ ،3هٙاب ٫ایى ؾیؿگاهٕ٬ ،ایاد ظىى و ٬ادط،
پٍحىايهاد شم جٙاب ٫آقاد ٠٭ال يؿاقيؿ.
ؾق پكجى ایى يکات وهگايه ،به جدییى ؾیؿگاه هع٭ ٫اِ٩هايی هیپكؾالین:
هًصمباىؾو ٙ٬ا ٟباه
ظصیث ٠ ٟٙ٬داقت ال ه١فقیث و هًصمیاث ٙ٬ا ٟاواث .هً١ااد
ِ
هّ١یث ایى اوث که اوحع٭ا٠ ٪٭اب بك ايصام هّ١یث هحكجب هیگكؾؾ .بًاابكایى هً١ااد
ظصیث  ،ٟٙ٬اوحع٭ا٠ ٪٭اب بك ايصام هّ١یث اوث ،اهاا ؾق جكجاب اواحع٭ا٠ ٪٭ااب باك
هّ١یث ٟٙ٬ ،يیم ي٭ً لیاؾد ؾاٌحه و جا به هّ١یث  ٟٙ٬يؿاٌحه باٌین ،اوحع٭ا٠ ٪٭اب

بك ايصام آو هحكجب يمیٌىؾ و چىو اوحع٭ا٠ ٪٭اب ،ظکن ٠٭الیی و ال هٍهىقات اواث،
ظصیث  ٟٙ٬يیم ال اظکام ٠٭الیی و ال هٍهىقات بالمً١ی االؼُ اوث.
کلی ;ايصام هّ١یث ظ٭ی٭ی ،اوحع٭ا٠ ٪٭ىبث ؾاقؾ :ؾق ايؿیٍه
بهج١دیك ؾیگك،
ِ
کدكاد ِ
ایٍاو ،شم ٕ٬ایاد هٍهىقه اوث که وا١٬یحی شم جىا٨ا٠ ٫٭اال يؿاقياؿ .همااو٘ىقدکاه
جىٔیط ؾاؾین ٟٙ٬ ،يیم ؾق اوحع٭ا٠ ٪٭ااب ،ؾؼالاث ؾاقؾ و جاا ٙ٬ا ٟباه هّ١ایث يؿاٌاحه
باٌین ،اوحع٭ا٠ ٪٭اب بك ايصام هّ١یث هحكجاب يمیٌاىؾ .بًاابكایى ٙ٬ا ٟباه هّ١ایث،
ِ٥كاد ایى کدكاد کلی قا ٨كاهن هیوالؾ و چًیى ٬یاوی جٍکیل هیؾهاینٙ٬ :ا ٟؾاقیان
٨الو کاق ،هّ١یث اوث و ايصام هّ١یث ،اوحع٭ا٠ ٪٭اب ؾاقؾ .ال ٘اك ٦ؾیگاك ،هً١ااد
ظصیث  ٟٙ٬يیم ه١فقیث و هًصمیث  ٟٙ٬اوث .و چىو هً١اد ه١فقیث و هًصمیث ٙ٬ا،ٟ
اوحع٭ا٠ ٪٭اب بك ايصام هّ١یث اوث و اوحع٭ا٠ ٪٭اب شم ٕ٬ایاد هٍاهىق باالمً١ی
االؼُ اوث ،په ظصیث شم ٕ٬ایاد هٍهىق بالمً١ی االؼُ اواث کاه ٠٭اال آيهاا قا
ا٠حداق و ش١ل هیکًًؿ (اِ٩هايی :1429 ،ز.)22َ ،3
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ٌاهكوؾد :1417 ،ز.)28َ ،4

همکى اوث گ٩حه ٌىؾ که ه٭ّىؾ اِىلیاو ال ه١فقیث و هًصمیث  ٟٙ٬يیم هك ١ٙ٬ای
يیىث ،بلکه  ٟٙ٬به جکالی ٧هىالوث .بًابكایى ٌهیؿ ِؿق چیام شؿیاؿد هٙاكض يىااؼحه
اوث .پاوػ ایى اوث که اگك ه٭ّىؾ اِىلیاو يیم ؼّىَ  ٟٙ٬به جکالی ٧باٌؿ ،ؾق ایاى
ِىقت ه١فقیث و هًصمیث بكاد ـات  ٟٙ٬ذابث يیىث و  ٟٙ٬ي٭ٍی ؾق ذداىت ه١افقیث و
هًصمیث يؿاقؾ ،بلکه آيچه اِل اوث ،هماو هىلىیث هىالوث .هٙاب ٫همیى هدًاوث که
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ٌهیؿ ِؿق ؾق ه١فقیث و هًصمیث  ،ٟٙ٬ؾیؿگاه شؿیؿد هٙكض واؼحه ،هدًی بك ایًکه
ه١فقیث و هًصمیث  ،ٟٙ٬جاب ٟهىلىیث هىالوث< یً١ی  ٟٙ٬به جکلی ٧هك کىی ،ه١فقیث و
هًصمیث يؿاقؾ ،بلکه جًها  ٟٙ٬به جکاالی ٧هاىال ه١افقیث و هًصمیاث ؾاقؾ .بًاابكایى ٙ٬اٟ
بماهى  ،ٟٙ٬هًصم و ه١افق يیىاث ،بلکاه ه١افقیث و هًصمیاث جااب ٟهىلىیاث هىالواث .ال
ایًصاوث که بعد هىلىیث هىال و ؾایكه آو هٙاكض هیگاكؾؾ (ٌاهیؿ ِاؿق<48َ :1426 ،

ٌهیؿ ِؿق ظحی جکالی ٧اظحمالی قا ظصث هیؾايؿ (ٌهیؿ ِؿق.)47َ :1426 ،
يمذوبشسسى 

ؾق جعلیل و بكقوی ؾیؿگاههاد پیًگ٩حه ،جىشه به يکات لیك اللم اوث:
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ؾق ؾ یؿگاه ٌیػ ايّاقد ،ياوالگاقد هیااو ؾلیال باا هاؿ٠ا وشاىؾ ؾاقؾ .هاؿ٠اد ایٍااو
وشىب هحاب١ث ٙ٬ا ٟاواث< ؾق ظالیکاه ؾلیال ایٍااو٘ ،كی٭یاث و کاٌا٩یث ٙ٬ا ٟاواث.
هكظىم ه٩ٝك ؾق ِؿؾ ؾ٨ا ٞال ؾیؿگاه ٌیػ ايّاقد بكآهؿه و اٜهاق کكؾه که وشىب هحاب١ث
 ٟٙ٬و ٘كی٭یث  ٟٙ٬یک چیميؿ .ایى ؾو ؾق هىقؾ ًٜىو با یکؿیگك ج٩اوت ؾاقيؿ ،اها ؾق ٟٙ٬
یکیايؿ( .ه٩ٝك :1421 ،ز .)21َ ،2اها ایى ؾ٨ا ٞپفیك٨حًی يیىث< لیكا ٘كی٭یث  ٟٙ٬کاه
ظ٭ی٭ث  ٟٙ٬قا جٍکیل هیؾهؿ ،با وشىب هحاب١ث ٙ٬ا ٟکاه ظکمای ٠٭لای اواث ،ج٩ااوت
ؾاقؾ .وشىب هحاب١ث  ٟٙ٬ال اظکام ٠٭لی  ٟٙ٬اوث ،يه ٠یى ٠ .ٟٙ٬الوه بكایًکه همیٍاه
٘كی٭یث  ٟٙ٬همكاه با وشىب هحاب١ث  ٟٙ٬يیىث< چًاوکه ؾق ؾیاؿگاه پاًصن جدیایى ٌاؿ.
يکحه ؾقؼىق جىشه ایًکه اٌکالی که ؾق ي٭ؿ و بكقوی ؾیؿگاه ـاجیبىؾو کاٌ٩یث باكاد ٙ٬اٟ
هٙكض ٌؿ ،ؾق ایًصا يیم هٙكض هیٌىؾ.
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يکحه ؾیگك ایًکه ٜاهك ٠داقات هع٭ ٫ؼاىیی ،هماو٘ىقکاه گفٌاث ،پافیكي ؾیاؿگاه
وىم هدًی بك ظکن ٠٭لی به ه١فقیث و هًصمیث اوث (ؼىیی :1417 ،ز ،)18َ ،1اها ایى
ؾیؿگاه ال ایٍاو پفیك٨حه ٌؿه يیىث< لیكا ایٍاو ؾیؿگاه ظکن ٠٭لی به ه١فقیث و هًصمیاث
قا ؾق ه٭ابل ؾیؿگاه اللم ـاجیبىؾو ه١فقیث و هًصكیاث ٬اكاق ؾاؾه و ؾیاؿگاه ظکان ٠٭لای قا
هىحلمم پفیكي ٌأيیث ظاکمیث و با٠ریث بكاد ٠٭ل ؾايىحه و وپه به ي٭اؿ ایاى ؾیاؿگاه
اؿگاه ;ظکا ِان ٠٭لاای بااه ه١اافقیث و
پكؾاؼحااه اوااث .بًااابكایى هًٝااىق ایٍاااو ال پاافیكي ؾیا ِ
هًصمیث ،:هماو ؾیؿگاه ؾوم اوث که ه١فقیث و هًصمیث قا ال لىالم ـاجی ٙ٬اٌ ٟامكؾه و
ي٭ً ٠٭ل قا اؾقاک آيها ؾايىحه اوث< لیكا ایٍاو اٜهاق هیؾاقيؿ که ٠٭ل ٌأيی شم اؾقاک
يؿاقؾ .بًابكایى ظکن ٠٭ل به ه١فقیث و هًصمیث ال باب اؾقاک ٠٭لی اوث و ٠٭ل ،ظىاى
٠مل به  ٟٙ٬و ٬دط هؽال٩ث با  ٟٙ٬قا ؾقک هیکًؿ.

ؾیؿگاه وىم يیم پفیك٨حًی يیىث< لیكا ،هماو٘ىقدکه ؾق ؾیؿگاه پًصن گفٌث ٟٙ٬ ،به
جکلی ٧هك کىی ه١فقیث و هًصمیث يؿاقؾ ،بلکاه جًهاا ٙ٬ا ٟباه جکاالی ٧هاىال ه١افقیث و
هًصمیث ؾاقؾ .بًابكایى ٠٭ل به ذدىت ه١فقیث و هًصمیث بكاد هك ١ٙ٬ی ظکن يمیکًؿ.
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ؾیؿگاه چهاقم قا يیم يمیجىاو پفیك٨ث< لیكا قیٍه ایى ؾیؿگاه قا ؾیؿگاه هٍهىقد ايگاقد
ٕ٬ایاد ظىى و ٬دط جٍکیل هیؾهؿ ،اها ؾیؿگاه هٍهىقد ايگاقد ٕ٬ایاد ظىاى و ٬ادط
٬ابل پفیكي يیىث< لیكا:
ً
اوال ،ایى ؾیؿگاه با بكؼی کلمات ایٍاو ياوالگاق اوث .بهً٠ىاو يمىيه ،هع٭ ٫اِ٩هايی
هیاو ظىى و ٬دط بههً١اد ;اوحع٭ا ٪هؿض و ـم ٠٭الیی :با ;هّالعث ٠ماىهی :پیىياؿ
بك٬كاق هیکًؿ و ؾوهی قا ٠لث اولای هیؾاياؿ (ق.ک :اِا٩هايی :1429 ،ز.)336-335َ ،3
ً
ایى هّلعث که بكگك٨حه ال يٝام اشحماا٠ی ٠٭الیای اواث ،لموهاا ؾاقاد وا١٬یاث اواث و
٤یك٘كیا; ٫اواحع٭ا٪
اهكد ا٠حداقد يؽىاهؿ بىؾ< لیكا اگك ا٠حداقد باٌؿ ،هیجىاو آوقا ال
ِ
هؿض و ـم ٠٭الیی :جأهیى کًؿ و يیالد به جكوین قاه ظل ایٍاو يداٌؿ .ظال کاه هّالعث
ً
هفکىق ال وا١٬یث بكؼىقؾاق اوث ،لموها ٠لث ایصاؾکًًؿة آو يیم ال وا١٬یث بكؼىقؾاق ؼىاهاؿ
بىؾ< لیكا اهك ا٠حداقد يمیجىايؿ ٠لث اهكد وا١٬ی باٌؿ .بًابكایى ا١٨ال ظىى و ٬دیط يیم که
جأهیىکًًؿه هّلعث هفکىقيؿ ،ال وا١٬یث بكؼىقؾاقيؿ و قابٙاه ایاى ؾو يیام قابٙاة وا١٬ای و
ظ٭ی٭ی ٠لی و ه١لىلی اوث.
ِ
ً
ذايیا ،به يٝك ایٍاو ،با وشىؾ هؿض و ـم ٠٭الیی و ظکن ٠٭ل ٠ملای باه ظىاى و ٬ادط،
شایی بكاد ظکن هىلىد ٌاق ٞبا٬ی يمیهايؿ< لیكا به يٝك ایٍاو ،هؿض و ـم ٠٭الیی ٌاهل
ذىاب و ٠٭اب يیم هیٌىؾ و با وشىؾ هاؿض و ـم ٠٭الیای ،شاایی باكاد ظکان هىلاىد باا٬ی
يمیهاياؿ (اِا٩هايی :1429 ،ز ،)346-345َ ،3اهاا ظىاى و ٬دعای کاه ٌااهل ذاىاب و
٠٭اب هیٌىيؿ ،شم اهىق وا١٬ی و ظ٭ی٭یايؿ که قیٍه ؾق جکىیى ؾاقياؿ .بًاابكایى ٕ٬اایاد
ظىى و ٬دط يیم ٕ٬ایاد ي٩ه االهكد ؼىاهًؿ بىؾ.
ً
ذالرا ،هٍهىقد ايگاقد ٕ٬ایاد ظىى و ٬دط ،هىحلمم ِؿ ٪و کفبياپفیكد ایى ٕ٬ایا
هیٌىؾ< لیكا ٌاؼّه ِؿ ٪و کفبپفیكد ،ظکایث ٕ٬یه ال ي٩ه االهك و وا ٟ٬اواث و ؾق

ً
ِىقجی که ٕ٬ایاد ظىى و ٬دط قا ِك٨ا بیاوکًًؿه جىا٠ ٫٨٭ال بؿايین ،ایى ٕ٬ایا ال ي٩ه
االهك و وا١٬یحای ظکایاث يمیکًًاؿ و ِاؿ ٪و کفبپافیك يیىاحًؿ (اِا٩هايی :1429 ،ز،3
َ.)334-333
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ً
قاب١ا ،هٍهىقد ايگاقد ٕ٬ایاد ظىى و ٬ادط ،هىاحلمم ٨٭اؿاو ه١یااق باكاد ه١٭ىلیاث
اظکام اؼال٬ی اوث< لیكا اگك يحىايین پاد اواحؿالل و بكهااو قا باه اؼال٬یاات باال کًاین،
يمیجاىاو هکاجاب و ؾیااؿگاههااد اؼال٬اای قا اقليگافاقد کااكؾ و باه جدیاایى ٠٭الیای آيهااا
افیكد اؾقاکااات ا٠حداااقد اوااث
پكؾاؼااث .لیكبًاااد ایااى ویژگاای ،ظؿياپاافیكد و بكهاوياپا ِ
(٘دا٘دایی :1385 ،ز <)1111َ ،4اها ایى هاؿ٠ا ،پافیك٨حًی يیىاث و ٨٭اٗ ؾق ا٠حداقیاات
هح٥یك شاقد هیٌىؾ .ا٠حداقیات ذابث ا٠حداقیاجیايؿ که جع٭ ٫آيها ياگمیك اواث و قیٍاه ؾق
اهىق ظ٭ی٭ی و ي٩ه االهكد ؾاقيؿٕ٬ .ایاد ظىى و ٬دط يیم شم ا٠حداقیات ذابثايؿ و قیٍه
ؾق ي٩ه االهك ؾاقيؿ.
ً
ؼاهىا ،کركتگكایی اؼال٬ی یکی ؾیگكال لىالم ؾیؿگاه هٍهىقد ايگاقد ٕ٬ایاد ظىى
و ٬دط اوث< لیكا هٙاب ٫ایى ؾیؿگاه ،جًها ه١یاق ٕ٬ایاد اؼال٬ی ،جىا٠ ٫٨٭الواث و چاىو
جىا٠ ٫٨٭ال ؾق شىاه ٟهؽحل ٧اوث و يیام باا اؼاحال ٦لهاوهاا هؽحلا ٧هیگاكؾؾ ،هىائله
کركتگكایی اؼال٬ی ؾق ایى ؾیؿگاه به قومیث ًٌاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.
ً
واؾوا ،يىدیث اؼال٬ی يیم یکی ؾیگك ال ایاى لاىالم اواث کاه اللهاه ه١یااق ٬اكاقؾاؾو
جىا٠ ٫٨٭الوث< لیكا و٬حی اظکام اؼال٬ی جاب ٟاهیال ٨كؾد یاا ٠الیا ٫اشحماا٠ی بىؾياؿ و
هیچ قیٍهاد ؾق وا١٬یات ؼاقشی يؿاٌحًؿ ،بالٙد ٟبا ج٥ییك هیل و ـائ٭ه ا٨كاؾ یا گكایًهاد
اشحما٠ی آياوٕ٬ ،اوتهاد اؼال٬یٌاو يیام ؾواحؽىي ج٥ییاك و ؾگكگاىيی ؼىاهاؿ ٌاؿ.
همکى اوث کاقد قا که اهكول ؼىب هیؾايًؿ ،با ج٥ییكات و جعىالت اشحما٠ی بؿ جل٭ی کًًؿ
و یا بك٠که کاقد قا کاه ؾق ٌاكایٗ ٨کاكي و اشحماا٠ی ؼاِای باؿ هيپًؿاقياؿ ،باا ایصااؾ
ؾگكگىيی ؾق آو ٌكایٗ ،ؼىب جل٭ی کًًؿ (هّاداض یامؾد <34-33َ :1387 ،هماى:1381 ،
َ <111-95اوما٠یلی.)116َ :1395 ،

ٌهیؿ ِؿق ؾق ي٭ؿ ؾیؿگاه هع٭ ٫اِ٩هايی گ٩حه اوث که اوحؿالل بك ظصیث ٙ٬ا ٟباا

اوح٩اؾه ال ٬ا٠ؿه ظىى ٠ؿل و ٬دط ٜلن ِعیط يیىث< لیكا ؾو گماقه ;٠ؿل ظىى اوث:
و ;ٜلن ٬دیط اوث ،:شم ٕ٬ایاد ٔكوقد بٍكٖ هعمىلاياؿ .جىٔایط ایًکاه ؾق ايؿیٍاه
هىٔىٕ٬ ٞیه هأؼىـ اوث .ؾق گماقه ;ٜلن
شايب
ٌهیؿ ِؿق ،هعمىل ؾق ایى ؾو گماقه ؾق ِ
ِ
٬دیط اوثٜ ،:لن یً١ی ولب ظ ٫ال ِاظب ظ .٫په بایاؿ ٬دال ال آيکاه بگىییاؿ ;الٝلان
ٌ
٬دیط ،:ظ٭ی باٌؿ .ظال ایى ظ ٫قا چاه کىاي اؾقاٮ هیکًاؿ و چاه کىای آوقا ٬اكاق ؾاؾه
اوث؟ آیا ایى ظ ،٫ش١لی و ٬كاقؾاؾد اوث یا وا١٬ی اوث؟
ؾق ایًصا ؾو اظحمال وشىؾ ؾاقؾ :اظحمال اول ایًکاه ایاى ظا٬ ،٫اكاقؾاؾد اواث و آوقا
ٌك ٞیا ٬ايىو و یا ٠٭الد ٠الن ٬كاق ؾاؾهايؿ و٠٭ل آوقا ؾقک يمیکًؿ .ؾق ایى ِاىقت ایاى
يمیجىايؿ بكاد ها هالٮ واظؿد باٌؿ< لیكا ؾق بٕ١ی ال ٬ىايیى و هصحم١ات بٍكد ،یٯ چیم
ظ ٫اوث و ؾق ب ٓ١ؾیگك ال هصحم١ات آو هىقؾ ظ ٫يیىاث٠ .االوه باك ایًکاه ٘دا ٫ایاى
اظحمال٠ ،٭ل به ٬دط ٜلن ظکن يمیکًؿ< لیكا و٬حی ؼىؾ ایى ظ ٫قا اؾقاک يکكؾ ،ظکن به
٬دط گك٨حى ایى ظ ٫يیم يمیکًؿ.

ٌَ <87اهكوؾد :1417 ،ز.)28َ ،4

اها ایى ي٭ؿ ٌهیؿ ِؿق واقؾ يیىث< لیكا ایى هٙلب که ٜلان باههً١اد گاك٨حى ظا ٫ال
٬دط گاك٨حى :يیىاث< لیاكا
ِاظب ظ ٫اوثِ ،عیط و پفیك٨حًی اوث ،اها هً١اد ظِ ; ،٫
ظا٨ ٫اليای اواث :و ;گاك٨حى ایاى ال ٨اليای،
بالىشؿاو ؾقک هیکًین که ؾو ج١دیك ;ایىِ ،
ً
٬دیط اوث ،:ال ٬دیل ؾو ج١دیك هحكاؾ ٦يیىحًؿ ،بلکه ؾو ج١دیك کاهال شؿا ال هناياؿ کاه هاك
یک باق هً١ایی ؼىؾٌاوقا ؾاقيؿ .اها ایى هٙلب ٬ابل پفیكي اوث که و٬حی ايىاو ،چیمد
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اظحمال ؾوم ایًکه ؼىؾ ایى ظا ٫قا ٠٭ال اؾقاٮ هیکًاؿ .هٙااب ٫ایاى اظحماال ،گاماقه
;ٜلن ٬دیط اوث ،:ال ٬دیط ٕ٬ایاد ٔكوقد بٍكٖ هعمىل اوث< لیكا و٬حای ٠٭ال ،ظا٫
کىی قا اؾقاک کكؾ ،ایى اؾقاک ظ ٫جىوٗ ٠٭ل هً١ایً ایى اوث که گك٨حى ایاى ظا ٫ال
ياوماواقد گك٨حى اوث .بًابكایى ٬دط
ِاظدً ٬دیط اوث .بًابكایى هً١اد ظ٬ ،٫دط اؼف و
ِ
ؾق ؼىؾ ٜلن اؼف ٌؿه و ٬كاقؾاؾو آو ؾق شايب هعمىل با٠اد هیٌاىؾ کاه ٕ٬ایه همباىق،
ٔكوقد بٍكٖ هعمىل گكؾؾ (ظائكد :1431 ،ز٠ <252-251َ ،1دؿالىااجك1996 ،م :ز،8
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قا بهً٠ىاو ظ ٫بكاد کىی پافیك٨ث ،باه٘اىق باؿیهی ظکان باه ٬ادط گاك٨حى آو چیام ال او
هیکًؿ .بًابكایى ٠٭ل ايىاو ؾقک هیکًؿ که گك٨حى ظ ٫ال ِاظب ظ٬ ،٫دیط اواث< اهاا
٬ادط گاك٨حى ظا ٫ال
هیاو ایى هٙلب با هٙلب باال ج٩اوت اوث< لیكا هٙابً ٫ایى هٙلابِ ; ،
ِاظب ظ :٫هحكاؾ ٦با ظ ٫يیىث ،بلکه ؾو ج١دیك کاهال شاؿا ال هناياؿ .اهاا اولای ،ظکان
بؿیهیاد اوث که ال ٠٭ل ايىاو به٘ىق آٌاکاق و ؾق پای جٍاؽیُ ظاِ ٫ااؾق هیٌاىؾ.
بهيٝك هیقوؿ هًٍأ ه٥الٙه ؾق کالم ٌهیؿ ِؿق يیم قوًٌی ایى ظکن ٠٭لی اوث .قوًٌی
ً
ظکن ٠٭لی به ٬دط گك٨حى ظ ٫با٠د ٌؿه ایى اظحمال هٙكض ٌىؾ که اواوا هً١اد ظا،٫
ً
٬دط گك٨حى آو ال ِاظدً اوث< ؾق ظالیکه ایى ؾو کاهال شؿا ال هنايؿ ،اها ظکان ٠٭لای
ِ
همبىق بهِىقت آٌکاق ؾق پی جٍؽیُ ظِ ٫اؾق هیٌىؾ (اوما٠یلی.)55َ :1394 ،
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بك اوان يکات باال به يٝك هیقوؿ ال هیاو ؾیؿگاههاد پًسگايه بااال ،ؾیاؿگاه پاًصن قا
هیجىاو پفیك٨ث که هٙاب ٫آو ،ظصیث بههً١اد ه١افقیث و هًصمیاث ،ـاجای باكاد ٙ٬اٟ
يیىث ،بلکه جاب ٟهىلىیث هىالوث.
يحیدهگیشى
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ظصیث  ٟٙ٬ال هىائلی اوث که ؾق ٠لن اِىل ،پیً ال هداظد ظصیث اهاقات هٙكض
هیٌىؾ .هىئله ظصیث  ٟٙ٬با ٠لن ٨٭ه يیم اقجداٖ جًگاجًگی ؾاقؾ< لیكا ال یکواى ،هٙااب٫
ؾیؿگاه ـاجیبىؾو ظصیث بكاد  ،ٟٙ٬اهکاو قؾ ٞال  ٟٙ٬ال وىد ٌاق ٞوشىؾ يؿاقؾ ،اهاا ؾق
هداظد ٨٭هی هىاقؾد یا٨ث هیٌىؾ که با ٠لن جّ٩ایلی هحىلاؿ ال ٠لان اشماالی ،هؽال٩اث
ٌؿه که با ظصیث ـاجی  ٟٙ٬ياوالگاق هیيمایؿ< هايًؿ ظکن به شىال اقجکاب همه ا٘كا ٦ؾق
ٌدهه هعّىقه یا ظکان باه ِاعث ا٬حاؿا کاكؾو کىای کاه ؾق لداان هٍاحكکً باا اهاام
شما٠ث ،هًی ؾیؿه اوث یا هاىاقؾ ؾیگاكد کاه ؾق هداظاد ٨٭های هٙاكض اواث (ايّااقد،
 :1428ز٠ <79َ ،1دؿالىاااجك1996 ،م :ز <364َ ،8ايّاااقد اقاکاای.)263َ :٪1415 ،

ایى ٨كو٠ات ٨٭هی بههرابه چالٍی ؾق هىئله ظصیث ـاجی  ٟٙ٬بىؾه و يیالهًؿ قاه ظلايؿ.
ال وىد ؾیگك ،یکی ال قاههاد اوحکٍا ٦اظکام ٌك٠ی ٟٙ٬ ،باه آيهاواث کاه بیاايگك
کاقآیی هىئله ظصیث  ٟٙ٬ؾق ٠لن ٨٭اه اواث .ال واىد ؾیگاك ،بًاا باك ؾیاؿگاه ـاجیباىؾو

ه١فقیث و هًصمیث بكاد  ،ٟٙ٬وشىب ٠مل به هح١ل ٟٙ٬ ٫ال  ٟٙ٬اي٩کاکياپافیك اواث و
ؾق جمام هىاقؾ ذدىت  ،ٟٙ٬وشىب ٨٭هی ٠مل به هح١ل ٫آو يیم وشىؾ ؾاقؾ٠ .االوه باك هماه
ایًها ،هىئله ظصیث  ٟٙ٬هٙاب ٫ؾیؿگاه اِىلیبىؾو ،ؾق ٘كیا ٫اواحًداٖ اظکاام ٌاك٠ی
٬كاق هیگیكؾ که بیايگك ي٭ً آو ؾق هىائل ٨٭هی اوث.
ال هیاو ه ١ايی ظصیث ،وه هً١ا ؾق هىئله ظصیث  ٟٙ٬هٙكض اوث :ال٬ )٧كاقگاك٨حى
ظؿ ووٗ< ب) کاٌ٩یث و ٘كی٭یث< ز) ه١فقیث و هًصمیث .ؾق هىقؾ هً١ااد اول ،ؾیاؿگاه
ٌیػ ايّاقد هدًی بك ٠ؿم ِعث اجّا ٟٙ٬ ٦به ایى هً١اد ظصیثِ ،عیط اواث ،اهاا
ؾو ؾلیل ایٍاو جمام يیىث .ؾق هىقؾ هً١اد ؾوم ،ؾیاؿگاه ـاجیباىؾو کاٌا٩یث باكاد ٙ٬اٟ
ؾیاؿگاه ه٭ابال ،جماام يیىاث .ؾق هاىقؾ هً١ااد واىم ،ؾیاؿگاه پاًصن
ِعیط اواث و اؾلاة
ِ
پفیك٨حًی بىؾه و ه١فقیث و هًصمیث ،جاب ٟهىلىیث هىالوث.
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کحابًاهه
 .1ابىویًا ،ظىیى بى ٠دؿالله (1379ي) ،هکنصبة ،ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ؾوم.
 .2ابىهًٝىق ،شمالالؿیى( ،)٪1414کغب اهکرش  ،ؾاقالّاؾق ،بیكوت ،چاپ وىم.
 .3اوما٠یلی ،هعمؿ٠لی (1394ي); ،بكقوی ظىى و ٬دط ؾق ايؿیٍه ٌهیؿ ِاؿق ،:فقولنبمهاعلکوىاوهورؾوىا
ک اهع مى ،ي ،91هإوىه اهام ِاؾ٬ ،٪ن.
 .4ااااااااااااااااااااااااااااااااا (1395ي); ،بكقواای ايح٭اااؾد ظىااى و ٬اادط ؾق ايؿیٍااه هع٭اا ٫اِاا٩هايی ،:هاهًاهااه
مرشفث ،ي ( 221ویژه ٨لى٩ه) ،هإوىه اهام ؼمیًی٬ ،ن.

128


سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

 .5اِ٩هايی ،هعمؿظىیى( ،)٪1416بعىخافىاهالفىل ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهي٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .6اااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1429نهبيةاهکذسهية ،هىوىة آل الدیث ،بیكوت ،چاپ ؾوم.
 .7ايّاقد اقاکی ،هعمؿابكاهین( ،)٪1415شىهرشاهحفىل:اجمشيشهتادسطاؽوهيذامعکوذببلشافوذس ،ؾاق الح١ااق٦
للمٙدى٠ات ،بیكوت ،چاپ اول.
 .8ايّاقد ،هكجٕی بى هعمؿاهیى( ،)٪1428فشهئذاهحفىل ،هصم ٟال٩کكاإلوالهي٬ ،ن ،چاپ يهن.
 .9بكوشكؾد ،ظىیى( ،)٪1415نهبيةاهالفىل ،يٍك ج٩کك ،جهكاو ،چاپ اول.
 .11بهمًیاق بى هكلباو(1375ي) ،هکحعقيل ،ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ؾوم.
 .11ظائكد ،ویؿکاٜن ( ،)٪1431مببظداهالفىل ،ؾاقالدٍیك٬ ،ن ،چاپ اول.
 .12ظکین ،هعىى( ،)٪1418ظمبئكاهالفىل ،بّیكجي٬ ،ن ،چاپ پًصن.
 .13ظلی ،ظىى بى یىو1371(٧ي) ،هکصىرشاهکنضيذ ،بیؿاق٬ ،ن ،چاپ پًصن.
 .14ظیؿقد ،ویؿکمال( ،)٪1427هکمغ  ،ؾاق٨كا٬ؿ٬ ،ن ،چاپ اول.
 .15ؼكاوايی ،هعمؿکاٜن( ،)٪1411دسسهکفىهئذافوياهکعبؽويةاعلوىاهکفشهئوذ ،هىوىاة الٙدا ٟو الًٍاك الحاب١اة لاىلاقة
الر٭ا٨ة و اإلقٌاؾ اإلوالهي ،جهكاو ،چاپ اول.
 .16ؼكاوايی ،هعمؿکاٜن( ،)٪1431کفبيةاهحفىل ،هإوىة الًٍكاإلوالهی٬ ،ن ،چاپ اول.
 .17ؼمیًی ،قوضالله( ،)٪1415أنىهساهکهذهيةافياهکحرليمةاعلىاهکالفبية ،هإوىه جًٝاین ويٍاك آذااق اهاام ؼمیًای
جهكاو ،چاپ ؾوم.
 .18اااااااااااااااااااا ( ،)٪1423جهزي اهالفىل ،هىوىه جًٝین ويٍك آذاق اهام ؼمیًی ،جهكاو ،چاپ اول.
 .19ؼمیًی ،ویؿهّ٩ٙی( ،)٪1418جعشيشهتافياهحفوىل ،هإوىاه جًٝاین و يٍاك آذااق اهاام ؼمیًای٬ ،ان،
چاپ اول.
 .21ؼىیی ،ویؿابىال٭اون( ،)٪1417مقببضاهحفىل ،يٍكال٩٭اهه٬ ،ن ،چاپ اول.

 .21قالد٨ ،ؽكالؿیى(1384ي) ،ؽشضاهإلؽبسهتاواهکحنبيهبت ،ايصمى آذاق و ه٩اؼك ٨كهًگی ،جهكاو ،چاپ اول.
 .22قالدٙ٬ ،ب الؿیى(1375ي) ،هککعبککبتابي اؽشظياهإلؽبسهت ،يٍك الدال٤ه٬ ،ن ،چاپ اول.
 .23قا٤ب اِ٩هايی ،ظىیى( ،)٪1412مفشدهتاهکفبػاهکمشآ اهکالشيم ،ؾاقال٭لن ،ؾهٍ ،٫چاپ اول.
 .24ودمواقد ،هالهاؾد(1384ي) ،ؽشضاهککنمىمة ،يٍك ياب ،جهكاو ،چاپ وىم.
ٌ .25اهكوؾد ،ویؿهعمىؾ( ،)٪1417بعىخافياعلماهحفىل ،هإوىه ؾایكةالم١ااق٨ ٦٭اه اواالهی٬ ،ان ،چااپ
وىم.
ٌ .26ااهیؿ ِااؿق ،هعمااؿبا٬ك( ،)٪1426دسوطافووياعلووماهالفووىل ،العل٭ااة الرالر اه ،هكکماالبعاااخ والؿقاوااات
الحؽّّیة للٍهیؿالّؿق٬ ،ن ،چاپ وىم.
ٌ .27هیؿ ِؿق ،هعمؿبا٬ك( ،)٪1427فلغفحنب ،هكکماألبعاخ والؿقاواات الحؽّّایة للٍهیؿالّاؿق٬ ،ان ،چااپ
ؾوم.
٘ .28دا٘دائی ،ویؿ هعمؿظىیى(1385ي) ،نهبيةاهکعالکة ،هإوىه آهىلٌی اهام ؼمیًی٬ ،ن ،چاپ وىم.
٘ .29ىوی ،يّیكالؿیى(1375ي) ،ؽشضاهالؽبسهتاواهکحنبيهبت ،يٍك الدال٤ه٬ ،ن ،چاپ اول.
٠ .31دؿالىاجك ،ظىى(1996م) ،بعىخافياعلماهحفىل ،الؿاقاإلوالهیه ،بیكوت ،چاپ اول.
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٨ .31اقابی ،ابىيّك( ،)٪1415فقىلامنحضعة ،هکحدة المهكا  ،جهكاو ،چاپ ؾوم.
 .33هعمؿد٠ ،لی(1387ي) ،ؽشضاسعبئل ،ؾاق ال٩کك٬ ،ن ،چاپ ه٩حن.
 .34هّداض یمؾد ،هعمؿج٭ی(1381ي) ،فلغفهاهخ ق ،چاپ و يٍك بیى الملل ،جهكاو ،چاپ اول.
 .35هّداض یامؾد ،هعماؿج٭ی(1387ي) ،نموذاوابشسعوىامالبجو اهخ لوى ،هإوىاه آهىلٌای و پژوهٍای اهاام
ؼمیًی٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .36ه٩ٝك ،هعمؿقٔا( ،)٪1421هفىلاهکفمه ،اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ ؾهن.
 .37يائیًی ،هعمؿظىیى(1376ي) ،فىهئذهالفىل ،شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن ،چاپ اول.
 .38یمؾاوپًاه ،ویؿیؿالله(1389ي) ،ظالکثاهؽوشهقا(گوضهسػ،اؽوشضاواعونصؼادعوحلبهافلغوفىاعوهشوسد )،
جع٭ی ٫ويگاقي :ههؿد ٠لیپىق ،پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه٬ ،ن ،چاپ اول.
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 .32هعىًی ،هعمؿآِ ،)٪1428(٧فشهطاهکعك ،ـود ال٭كبی٬ ،ن ،چاپ اول.

