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چکیده

زض ایي تحقیق ثب ضٍش کتبثربًِای ثِ ًقس ٍ ثطضسی ًهطیِ ايتجبضیاب ضاید اضاطاز اظ زیاسصبُ غاسضا تطزاذتاِ
هیضَز .سْطٍضزی ثیص اظ ّوِ ثِ هفبّین تَرِ زاضت ٍ ثطای تیطگیطی اظ ذلف ايتجبض ٍ حقیقت ،غفب ضا ثِ
زٍ زستِ تفکیک کطز -1 :غفب يیٌی (هًقَال اٍلی) غفبتی کِ هستقین اظ ذابضد صطفتاااِ ضاااسُ ٍ اظ ى
حکابیت هیکٌٌس ،هخل :سیبّی -2 .غفب شٌّی (هًقَال حبًی) غفبتی کِ ثًاس اظ تحقاق غافب يیٌای زض
شّي ˚ ثب تَرِ ثِ حیخیت شٌّی ًْب ˚ اظ ایي غفب صطفتِ ضسُ ٍ ثط ًْب ˚ اظ ّویي حیج شٌّیت ˚ يابضؼ
هیضًَس .اٍ هفبّین فلسفی ضا هبًٌس هفبّین هٌكقی ،شٌّی غطف زاًست ٍ ایي زٍ زستِ هفابّین ضا ايتجبضیاب
ًبهیس .اٍ ثطای تفکیک غفب شٌّی اظ يیٌی ،زٍ هًیبض هكطح کطز -1 :هًیبض اٍل« :کل هاب حػال هاي ٍهَياِ
التکطض ٍ التسلسل فَْ اهط شٌّی ايتجابضی»  -2هًیابض زٍم« :کال هابیوتٌى تابذطُ ياي ٍراَز هَغاَفِ فْاَ
ايتجبضی» .غسضا ًیع غفب ضا ثِ زٍ هسن يیٌی ٍ شٌّی تقسین کطز ،اهب اٍ غفب يیٌای ضا هٌحػاط زض غافب
اًؿوبهی ًساًست؛ ثلکِ غفب اًتعايی (هفبّین فلسفی) ضا ًیاع راع غافب يیٌای هاطاض زاز .ثاِ ًهاط غاسضا
هًقَال حبًی فلسفی ثْطُ ٍ حهی ّطچٌس ؾًیف اظ ٍرَز زاضًسًْ ،ب زض ذبضد ٍرَز هساتقل ًساضًاس ٍلای ثاِ
ٍرَز هٌطأ اًتعاو ذَز هَرَز ّستٌس ٍ ،شٌّی غطف ًیستٌس .ثِ ًهط غسضا هفبّین فلسفی حیخیاب اًجبضاتِ زض
هتي ٍرَزًس کِ ثب ّن تغبیط ٍرَزی زاضًس کِ تغبیط ًْب ،اذتالف هطاتت ٍرَزی یک ٍرَز ٍاحس است.
واژههبی کلیدی :اغبلت ،ايتجبضیب  ،هًقَال اٍلی ،هًقَال حبًی (هًقَال حابًی هٌكقای ،هًقاَال حابًی
فلسفی) ٍ ٍرَز.
∗ کبضضٌبسی اضضس فلسفِ ٍ کالم اسالهی زاًطگبُ ثبهطالًلَم1
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همدهه

هفبّین ،رطّبی اٍلیِی ثٌبی هًطفت حػَلی ثطط هیثبضٌس؛ ثاِ ّوایي ذابقط زض يلان
فلسفِ ثِ هسئلِ هفبّین تطزاذتِ هیضَز ٍ ،ضید اضطاز اٍلیي فیلسَفی است کِ تَرْی رسی
ثِ ثرطی اظ ایي هفبّین (هفبّین فلسفیای ّوچَى ٍرَزٍ ،رَة ،يلت ،هًلَل ٍ )...زاضات ٍ
ثب تبیِضیعی هجٌبی ذبظ زض هقبثل هطبئیبىّ ،وِی ایي هفبّین ضا ثِ هًٌبی ذبغای ايتجابضی
(شٌّی) هلوساز کطزُ استٌّ .گبهی اّویت ثحج ايتجبضیب ضید اضطاز ضٍضاي هایضاَز کاِ
ثساًین ثسیْیب اٍلیِ ،کِ سٌگ ثٌبی هًطفت حقیقی ثططی ضا تطاکیل هایزٌّاس ،هًواَال اظ
هفبّین فلسفی تطکیل ضسُاًس ٍ اصط ایي هفبّین ،ايتجبضی هحؽ ثبضٌس ایي اغَل  -هرػَغب
اغل يلیت  -ثب هطکل رسی هًطفت ضٌبذتی ٍ ثلکِ ّستی ضٌبذتی ضٍثطٍ هیضًَس .ايتجابضی
زاًستي ایي هفبّین زض فلسفِ زاضای ًتبیذ زیگطی ًیع ثَزُ است .اظ رولِ ایاي ًتابیذ :اغابلت
هبّیت ،هزًَلیت هبّیت ،تقسم رَّط ،يلت ثط هًلَل ٍ اغبلت زاضتي هبّیت ٍ ايتجبضیت ٍرَز
زض ٍارت الَرَز ٍ ًفی ٍرَز ثِ يٌَاى هَؾَو فلسفِ هیثبضٌس .هالغسضا اظ رولاِ فیلساَفبًی
است کِ ًهطیِ ايتجبضیب ضید اضطاز ضا هَضز ًقس هطاض زازُ است .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ زض تحقیقای
هستقل ثِ ًقس ٍ ثطضسی ًهطیِ ايتجبضیب ضید اضطاز اظ زیسصبُ غاسضا تطزاذتاِ ًطاسُ اسات ٍ
تژٍّص زض ثبة حکوت اضطاز زض غبظ ضاُ است ،اهیس است ایي تحقیق افقّبی رسیاسی ضا زض
تژٍّصّبی هطتجف ثب حکوت اضطاز ثبظ کٌس .زض ایاي تحقیاق ثاب ضٍش کتبثربًاِای اثتاسا ثاِ
ثطضسی ًهطیِی ايتجبضیب ضید اضطاز تطزاذتِ هیضَز ٍ زض ازاهِ ًقس غسضا ثط ایي ًهطیِ ثیبى
هیضَز.
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1ـ تمسین صفبت به ذهنی و عینی از دیدگبه شیخ اشراق

تقسین هفبّین ٍ زضک توبیع ًْب اظ زیطثبظ هَضز تَرِ هتفکطاى ٍ فیلسَفبى اسالهی ثاَزُ
است؛ زض ثبة هفبّین ،سْطٍضزی ثیص اظ صصضتگبى ذاَز ،زهات کاطزُ اسات (یخطثای،1385 ،
ظ .)94اٍ هجٌبیی کِ تیطتط زض فلسفِی فبضاثی ٍ اثي سیٌب ٍ ثْوٌیبض هكطح ضسُ ثَز ضا زض هَضز
غفب تیبزُ کطز( .اسوبيیلی ،1389 ،ظ)261؛ ٍ ثطای تیطگیطی اظ هغبلكاِی ذلاف ايتجابض ٍ
حقیقت ،ثیي زٍ زستِ اظ غفب تفکیک کطز.
 -1غفب يیٌی؛ غفبتی ّستٌس کِ ذَزضبى زض ذبضد هَرَزًس ٍ غَضتی ًیع زض يقال ٍ
شّي زاضًس .هبًٌس «سیبّی»« ،سفیسی».
 -2غفب شٌّی؛ غفبتیاًس کِ فقم ٍرَز شٌّای زاضًاس؛ هبًٌاس« :کلیات»« ،رعئیات»،
«اهکبى»« ،رَّطیت» (ضیطاظی ،هكت السیي ،1391 ،د ،1ظ.)396
2ـ هالن صدق حول هفبهین فلسفی بر اهور خبرجی

ضید اضطاز هًتقس است ّوبىقَض کِ يقل ًویتَاًس هفبّین هٌكقی کِ شٌّی ّستٌس ،ضا
ثِ ّط هبّیتی کِ تیص هی یس ،هلحق کٌس (چَى ًساجت ایاي هفابّین ثاِ ّواِی هبّیاب ٍ
هَؾَيب ًسجت هسبٍی ًیست؛ زض ًتیزِ شّي زض استٌبز ىّب ثِ ّط هبّیتی هرتبض ًیسات)؛
حول هفبّین فلسفی ًیع ثِ ّویي صًَِ است؛ ٍ يقل ایي هحوَال شٌّی ضا ثِ هبّیتی هلحق
ٍ حول هیسبظز کِ هحوَل شٌّی ثِ ٍاسكِ ذػَغیت هبّیت (هَؾَو) ثطایص ضبیستِ ثبضس
(سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)72
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3ـ تمسین هعموالت به اولی و ثبنوی

ضید اضطاز ّوبًٌس اسالف ذَز هفبّین ضا ثِ زٍ زستِ تقسین کاطز -1 :هفابّین هابَّی
(هًقَال اٍلی)  -2هفبّین ايتجبضی (هًقَال حبًی) .ضاید اضاطاز تًطیفای کاِ صصضاتگبًص
ّوچَ اثيسیٌب ثطای هًقاَال اضائاِ زازُاًاس ،تصیطفتاِ اسات (ض.ک :ساْطٍضزی ،1372 ،د،1
ظ.)346
ثط ّویي اسبس هًقَال اٍلی؛ هًقَالتی ّستٌس کِ هستقین اظ ذبضد صطفتِ ضسُاًاس ٍ اظ
ىّب حکبیت هیکٌٌس ٍ هًقَال حبًیاِ ثاب تحقاق هًقاَال اٍلای زض شّاي ˚ ثاب تَراِ ثاِ
حیخیتّبی شٌّی ًْب ˚ اظ ّویي هًقَال صطفتِ ضسُ ٍ ثط ًْب ˚ اظ ّویي حیخیت شٌّیت ˚
يبضؼ هیضًَس( .ض.ک :اثي سیٌب ،1381 ،ظ )167هٌهَض اثيسیٌب اظ هًقَال حبًی ،هًقاَال
حبًی هٌكقی ثَزُ است؛ کِ زض شّي ثط هًقَال اٍلی يبضؼ هیضًَس؛ ثٌبثطایي غیطذبضریاًس ٍ
اظ رٌجِّبی شٌّی هًقَال اٍلی حکبیت هیکٌٌس.
ضید اضطاز ثطذالف اثيسیٌب ،هفبّین فلسفی ضا هتوبیع اظ هًقَال حبًی (هًقاَال حابًی
هٌكقی) ًساًست (اسوبيیلی ،1389 ،ظ .)204اٍ زض ًْبیت هفبّین فلسافی ضا راع هًقاَال
حبًی (هفبّین ايتجبضی) ،کِ اهطٍظُ ثط هًقَل حبًی هٌكقی هٌكجق است ،هاطاض زازّ .وچٌایي اٍ
ثطذی هفبّین هبَّی ٍ هقَال ضا هبًٌس رَّط ،يسز ،لاَىً ،قكاِ ٍ ذاف ،اؾابفب  ،هقاَال
يطؾی ضا ًیع رع هًقَال حبًی (هفبّین ايتجبضی) هاطاض زاز (ساْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)71
الجتِ ثبیس تَرِ زاضتِ ثبضیس کِ ضید اضطاز زضثبضُ هفبّین فلسفی ّوچَى هَُ ٍ فًل ٍ تقسم ٍ
تأذط ،يلیت ٍ هًلَلیت سکَ کطزُ استّ .وچٌیي «تطرع» ضا کِ هفَْهی اسات فلسافی
رع هًقَال حبًی (هفبّین ايتجاابضی) هااطاض ًسازُ است (اسوبيیلی ،1389 ،ظ.)271
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4ـ نسبت صفبت ذهنی بب هعموالت ثبنی

ّوبىقَض کِ تَؾیح زازُ ضس؛ ضید اضطاز ،هًقَل حبًی ضا ثِ ّوابى هًٌابی هاَضز ًهاط
هطبئیبى یًٌی اهَض شٌّی هحؽ ثِ کبض ثطز؛ تس ثب تَرِ ثِ ضٍضي ضسى ایي هكلت ٍ ایٌکِ زض
فلسفِ ضید اضطاز غفب شٌّی ثِ اهَض شٌّاای هحؽ صفتِ هیضَز؛ هًلَم هایضاَز کاِ اظ
ًهط ضید اضطاز هًقَال حبًی ٍ غفب شٌّی یکی ّستٌس.
5ـ هعیبرهبی ذهنی بودى صفبت ذهنی
1-5ـ هعیبر اول

ضید اضطاز ثطای ایٌکِ هیبى غفب يیٌی ٍ غفب شٌّی (هًقَال حبًی) فاطز ثگاصاضز،
هًیبضی ضا ثب يٌَاى هسكبس هكطح کطز ،کِ ایي هبيسُ هیثبضس:
«کل هب ضأیت تکطاض اًَايِ هتسلسال هتطازفب فكطیق التفػی هب هلت فابفْن ٍ فاتص کال
کالم حتی الیقى االهط شٌّیب هأذَشا شاتب يیٌیة» «ّطچیعی کِ ثطای تحققص تکااطض اًااَاو تب
ثیًْبیت الظم ثَز ،ضاُ يلوی ایي است کِ ثگَیی ایي اغال ذابضری ًیسات ٍ فقاف شٌّای ٍ
ايتجبضی است( ».سْطٍضزی ،1372 ،د ،1ظ.)26
ایي هبيسُ تٌْب يسم ظیبز ذبضری هًقَال حبًی ضا احجب هیکٌس؛ ٍلای ضاید اضاطاز زض
ایي حس تَهف ًکطز ،ثلکِ اظ يسم ظیبز ذبضری ًتیزِ صطفت کِ ٍهتی چیعی زض ذبضد ظایس ثاط
ضی ًجبضس ،تس زض ذبضد ًیست ٍ اهطی شٌّی ٍ ايتجبضی است.
2-5ـ هعیبر دوم

هبيسُ زٍهی کِ ضید اضطاز ثطای احجب ايتجااابضی ثَزى قجبیى يبهِ هبًٌس ٍرَة ،اهکبى
ٍ غیطُ ثٌب کطزُ ایي است« :کل هب یوتٌى تأذطُ يي ٍرَز هَغَفِ فَْ ايتجبضی».
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زض تَؾیح ایي هبيسُ ثبیس صفت کِ یکی اظ ٍیژصیّبی غفب حجَتیِ ًسجت ثِ اضیب ایاي
است کِ تیَستِ زض ذبضد هتأذط اظ هَغَف ذَز ّستٌس؛ ظیطا غفت زض ذبضد ،يجبضتست اظ حجَ
ضی ثطای ضی زیگط ٍ ،حجَ ضی ثطای ضی زیگط تیَستِ هؤذط اظ ى ضای ذَاّاس ثاَز.
ثٌبثطایي اصط تأذط غفت اظ ٍرَز هَغَف اهکبى تصیط ًجبضس؛ یًٌی هَغَف ثسٍى غفت ًتَاًاس
هَرَز ضَز ٍ غفت ٍ هَغَف ،هزًَل ثِ رًل ثسیف ثبضٌس؛ ّطصع غافت زض ذابضد هَراَز
ًرَاّس ضس؛ یًٌی غفت یک اهط ايتجاابضی ذَاّس ثَز کِ ّوَاضُ زض شّي ربیگعیي هیصطزز؛
کِ اهکبى ٍ ٍرَة ًیع ثسیي صًَِ ّستٌس (اثطاّیوی زیٌبًی ،1366 ،د ،2ظ.)651
6ـ تمسین صفبت به ذهنی و عینی و ارزیببی صدرا

غسضا ّوبًٌس ضید اضطاز غفب ضا ثِ زٍ هسن اغلی :شٌّای ٍ يیٌای تقساین کاطز؛ اهاب
ثطذالف اٍ هفبّین فلسفی ضا رع غفب يیٌی زاًست ًِ شٌّی .اٍ غفب يیٌی ضا ثِ زٍ هسن
اًؿوبهی ٍ اًتعايی تقسین کطز ٍ هفبّین فلسفی ضا رع غفب يیٌی اًتعايی زاًست.
غفب يیٌی :غفبتی کِ اهَض ذبضری ضا تَغیف هیکٌٌس.
الف) غفب اًؿوبهی :غفبتی کِ هب ثِ اظا يیٌی زاضًس ،هبًٌس سفیسی
ة) غفب اًتعايی :غفبتی کِ ّطچٌس هب ثِ اظا يیٌای ًساضًاس (یاعزاى تٌابُ ،1389 ،د،1
ظ )277اهب اهَض يیٌی ٍ هَؾَيبتی ضا کِ زض ذبضد ٍرَز زاضًس ،تَغایف هایکٌٌاس ٍ غافب
اًتعايی ثِ ایي ايتجبض يیٌی ّستٌس کِ اضیبئی کِ ثِ ایٌْاب هتػاف هایضاًَسٍ ،رَزضابى ثاِ
صًَِای است کِ ایي هفبّین اظ ًْب اًتعاو هیضًَس ٍ غسز حول ایي غفااب ثط اضیب ٍ ،رَز
ى اضیب زض ذبضد هیثبضس .الظم ثِ شکط است کِ زض ًْبیت غسضا غفااب يیٌی ضا هٌحػط زض
غفب اًتعايی هیزاًس ٍ غفب اًتعايی ضا ثِ زٍ هسن غفب هبَّی ٍ غفب فلسفی تقساین
هیکٌس کِ زض هٌطأ اًتعاو ثب ّن اذتالف زاضًس.
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غفب شٌّی :غفبتی کِ اهَض شٌّاای ٍ هَؾَيبتی ضا کِ زض شّي ٍرَز زاضًاس ،تَغایف
هیکٌٌس .هبًٌس کلی ٍ رعئی (ضیطاظی ،غسضالسیي ،1391 ،د ،1غع .)396-395
7ـ تمسین هعموالت به اولی و ثبنیه (فلسفی و هنطمی) از دیدگبه صدرا

غسضا هبًٌس صصضتگبًص هًقَال ضا ثِ هًقَال اٍلی ٍ حبًَی تقسین کطز .اهب اثتکبض غسضا
ایي ثَز کِ هًقَال حبًی ضا ثِ هًقَال حبًی هٌكقی ٍ فلسفی تقسین کاطز؛ ّوچٌایي ضاید
اضطاز هفبّین فلسفی ضا هبًٌس هفبّین هٌكقی ،شٌّی هحؽ ًساًست.
1-7ـ هعموالت اولی

زیسصبُ اثتسایی غسضا ایاي اسات کاِ هفابّین هابَّی زاضای فاطز ذابضری هایثبضاٌس ٍ
ّوبىصًَِ کِ زض شّي ازضاک هیضًَس؛ زض ذبضد ًیع یبفت هیضًَس ،اهب زیاسصبُ ًْابیی غاسضا
ثٌبثط اغبلت ٍرَز ایي است کِ غَض ٍ فًلیت ذبضری ّط ضی ثِ ٍراَز ذابظ ى اسات ٍ
هبّیب ثِ زلیل ًحَُی اتحبزی کِ ثب ٍرَز زاضًس ،ثِ ذبضد ضاُ تیسا هایکٌاس (راَازی هلای،
 ،1375د ،1رع  ،4غع .)422-421زض ٍاهى هفابّین هابَّی ،اًتعايای ٍ ايتجابضی ّساتٌس.
(یعزاىتٌبُ ،1389 ،د ،1ظ )290زضحبلی کِ ضید اضطاز هبّیت ضا اغیل ٍ غیط ى ضا ايتجبضی
هیزاًست.
2-7ـ هعموالت ثبنی

غسضا هًقَال حبًی ضا ثِ زٍ هسن هٌكقی ٍ فلسفی تقسین کطزُ ٍ چَى هًقَال حابًی
اين اظ هٌكقی ٍ فلسفی فبهس فطز ذبضری هیثبضٌس ،غسضا ًْب ضا هًقَال حبًی ثبلوًٌی االيان
ًبهیس (رَازی هلی ،1375 ،د ،1رع  ،4ظ .)424
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1-2-7ا هًقَال حبًی هٌكقی
هًقَال حبًی هٌكقی (هًقَال حبًی ثبلوًٌی االذع) هحوَالتی کِ فبهس فطز ذابضری
ّستٌس ،صبُ يبضؼ چیعی هیضًَس کِ ى ًیع زض ذبضد ٍرَز ًساضز ٍ هَرَز ثاِ ٍراَز شٌّای
استً ،هیط ًَيیت ،کلیت ٍ رعئیت (رَازی هلی ،1375 ،د ،1رع  ،4ظ .)422

2-2-7ا هًقَال حبًی فلسفی
هًقَال حبًی فلسفی هحوَالتی ّستٌس کِ يلیضغن ایٌکِ فبهس فطز ذبضری هایثبضاٌس،
ٍلی زاضای هػساز ذبضری ّستٌس ٍ اضیب ذبضری ٍ شٌّی ٍ هًقَال اٍلی ايان اظ ى کاِ زض
ذبضد ٍ یب زض شّي ثبضٌس ثِ ًْب هتػف هیصطزًس (رَازی هلی ،1375 ،د ،1راع  ،4ظ.)423
زضرب هػبزیق هًقَال حبًی فلسفی ثِ حست تطکیک هتفبٍ است (رَازی هلای،1375 ،
د ،1رع  ،4ظ.)460
8ـ نسبت هعموالت ثبنی بب صفبت ذهنی از دیدگبه صدرا

غسضا ثطذالف ضید اضطاز ،هًقَال حبًی ضا ثِ زٍ هسن هٌكقی ٍ فلسفی تقسین کطز .زض
زیسصبُ غسضا ،غفب شٌّی (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391،د ،1ظ ،)396ثب هًقَال حبًی هٌكقی
یکی ّستٌس ٍ ًسجت ثیٌطبى تسبٍی است ٍ ًسجت هًقَال حبًی فلسفی ثب غفب شٌّی يوَم
ٍ ذػَظ هكلق است .یًٌی هًقَل حبًی فلسفی اين ٍغفب شٌّی اذع ّستٌس.
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9ـ نحوه وجود هفبهین فلسفی در خبرج و هالن صحت حولشبى از دیدگبه صدرا

ضید اضطاز هفبّین فلسفی ضا رع اهَض ايتجبضی ٍ شٌّی هطاض زاز ٍ هػحح حول ًْب ثاط
هَؾَيبتطبى ضا تٌْب غالحیت ًْب ثطای هَؾَيبتطبى ثِ ٍاسكِی ذػَغیت هَؾَيبتطابى
زاًست (ضیطاظی ،هكت السیي1391 ،د ،1ظ .)400
زض هقبثل غسضا هًتقس ثَز ،هفبّین فلسفی زض ذبضد حهی اظ ٍراَز زاضًاس ّطچٌاس حهای
اًسک؛ چَىکِ ٍرَز زاضای هطاتت تطکیکی کوبل ٍ ًقع اسات (راَازی هلای ،1375 ،د،1
رع  ،4ظّ .)434نچٌیي غسضا هالک غسز حول هفبّین فلسفی ضا ،هكبثقت ثب ذبضد زاًستِ
است؛ ظیطا حقبیق ذبضری هتػف ثِ ًْب هیضًَس ٍ حکن ثِ لحبل ذبضد هیثبضس ٍ اتػبف ثاِ
ًْب هوکي ًیست ،هگط ٌّگبم ٍرَزضبى ثطای هَغَفبتطبى (ضیطاظی1981 ،م ،د ،1ظ.)336
غسضالوتألْیي ثطای ثیبى زیسصبُ ذَز ایيصًَِ استسالل کطزُ است کِ ،اتػبف چِ شٌّای
چِ ذبضری اين اظ ایٌکِ ٍغفص ،اًتعايی ثبضس یب اًؿوبهیً ،سجت ٍ ضثف است ٍ ،اتػبف (ضثف)
تبثى قطفیي است .ثطایي اسبس زض ّط هَقٌی کِ اتػبف ٍرَز زاضتِ ثبضس زٍ قطف ى ًیع زض
ّوبى نطف تحقق ضاثفٍ ،رَز ذَاٌّس زاضت .تس ٍهتی صفتِ هایضاَز «ظیاس هوکاي» ظیاس
ذبضری است .اتػبف ظیس ثِ اهکبى ّن ذبضری است؛ زض ًتیزِ اهکبى ّن ذبضری ذَاّس ثاَز.
ثٌبثطایي هحوَل زض نطف حجَ  ،ثٌبثط استسالل یبز ضسُ ثْطُ ٍ حهی اظ ٍرَز ذَاّس زاضات ٍ
ّیچ فطهی ثیي غفب اًتعايی ٍ غفب اًؿوبهی ٍرَز ًساضز؛ الجتِ تَرااِ زاضتِ ثبضیس ،چاَى
ٍرَز هقَل ثِ تطکیک استّ ،ط غفتی اظ هطتجِای ذبظ کِ هتٌبسات حابض هراتع ثاِ ى
غفت است ثطذَضزاض هیثبضس .ثطایي اسبس ثطای غفبتی کِ صوبى يسهی ثَزى ًْااب هایضٍز،
ًهیط اؾبفب ٍ ايسام هلکب ٍ استًسازّب ًیع هطتجِای ّطچٌس ؾًیف اظ ّستی زض نطف اتػبف
ٍ ضثف ٍرَز زاضز .تَرِ زاضتِ ثبضیس کِ ثِ ًهط غسضا ،هًقَال حبًی فلسفی ٍرَزضبى زض ذبضد
ثِ غَض ٍرَز ضاثف است .یًٌی ٍرَز فی غیطُ ٍ کَى ًبهع زاضًس؛ ثسیي هًٌب کِ زض ذبضد ثِ
غَض هستقل هَرَز ًویضًَس (رَازی هلی ،1375 ،د ،1رع  ،4ظ ٍ )434ثِ ٍرَز هَؾَو
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ذَز ٍ هٌطأ اًتعاو ذَز ،زض ذابضد هَراَز ّساتٌس (اساوبيیلی ،1389 ،ظ .)406تاس ٍراَز
هًقَال حبًی زض ذبضد ،اًتعايی ٍ اًسهبری است؛ چَى هتي ّستی ضا حقیقت يیٌی ٍراَز تاط
کطزُ است؛ توبم ایي حیخیب ثب اٍ هتحسًس؛ یًٌی تب ٍهتی ٍرَز ّست ،ایي هفبّین اظ ى صطفتِ
هیضًَس ٍ ٍرَز زاضًس ٍ ّویي کِ ٍرَز ًجبضس ،ىّب ّن ًرَاٌّس ثَز؛ ثِ تًجیط زیگط ،توبم ایي
هفبّین تقطض ذبضری زاضًسٍ ،لی ثب حیخیت تقییسیِ ٍرَز ،حکن هَرَزیات ،اٍال ٍ ثبلاصا اظ ى
ٍرَز است ٍ حبًیب ٍ ثبلًطؼ اظ ى ًْب (یعزاىتٌبُ ،1389 ،ظ.)291
غسضا اتػبف هفبّین فلسفی ٍ ثِ قَض کلی ّطصًَِ اتػبف ضا ثِ هًٌبی ًساجت هیابى زٍ
ضی هتغبیطی زاًستِ است کِ تغبیط ًْب ثطحست ٍرَز نطف اتػبف هیثبضس .ثطای ًوًَِ ،اصط
نطف اتػبف ذبضد ثبضس ،زٍ قطف اتػبف ًِ تٌْب زض ذبضد هَرَزًس ،ثلکِ زض ٍرَز ذبضری ذَز
ًیع زاضای تغبیطًس ٍ زض ایي هَضز ّیچ فطهی ثیي غفب اًتعايی ٍ اًؿوبهی ٍراَز ًاساضز؛ ایاي
سري ثسیي هًٌبست کِ غسضا ثِ تغبیط ذبضری هیبى حیخیب ذبضری هفبّین فلسفی ٍ ًیع هیبى
حیخیب هفبّین هبَّی ٍ هفبّین فلسفی هًتقس اسات( .زض زساتگبُ غاسضا هبّیات ّان هخال
هفبّین فلسفی؛ اًتعايی ّست .الجتِ ثیي هبّیب ٍ هفابّین فلسافی فاطز اسات (یاعزاىتٌابُ،
 ،1389د ،1ظ .)290هًقَال حبًیِ فلسفی اظ هتي ّستی اًتعاو هیضًَس ٍ هبّیاب اظ هاتي
ٍرَز اًتعاو ًویضًَس .فیلسَفبى زض هٌطأ اًتعاو هفبّین هبَّی اذتالف زاضًس (راَازی هلای،
،1375د ،2رع  ،1ظ .)37اهب ًچِ کِ زض توبم ایي زیسصبُّب هطاتطک اسات ایاي اسات کاِ
هبّیت ،اهطی ايتجبضی ٍ اًتعايی استّ( .وبى ،ظ.)43
الجتِ تَرِ ثِ ایي ًکتِ الظم است کِ زض ًعز غسضا تغبیط ٍرَزیً ،جبیس ثِ صًَِای ثبضس کِ
ٍحس هػساهی ًْب اظ ثیي ثطٍز .ثِ ّویي ذبقط غسضا تَؾیح هایزّاس کاِ هٌهاَض اظ تغابیط
ٍرَزی زٍ قطف اتػبف ثِ ایي هًٌبست کِ ثْطُ ذبظ ّط یک اظ هتػفیي ٍ غفب هَرَز زض
ذبضد اظ ٍرَز ،هتغبیط ثب ثْاطُ زیگطی است کِ ضبیس ثتااَاى اظ ى ثِ اذتالف هطاتت ٍراَزی
زض یک ٍرَز ٍاحس تًجیط کطز؛ ثِ صًَِای کِ یک ٍرَز ٍاحاس ،زض ذاَز ،هطاتات ٍ ثْاطُّابی
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هرتلفی اظ ٍرَز ضا روى هیکٌس ٍ ّط هطتجِ ،اظ ى حیخیت کِ هطتجِ ٍ ثْاطُ ذبغای اظ ٍراَز
است ،هغبیط ثب زیگطی ضوطزُ هیضَز (هػجبح ،1380 ،د ،1رع  ،2ظ .)85
ثٌبثطایي ،ثطاسبس ًهط غسضا هفبّین فلسفی يالٍُ ثاط ایٌکاِ اتػبفطابى ذابضری اسات،
يطٍؾطبى ّن ذبضری است؛ ثسیي هًٌب کِ ٍرَزی ثطای ذَز ًساضًس ثلکِ ٍرَزضبى يیي ٍرَز
هَؾَيطبى هیثبضاس؛ یًٌای يطٍؾطابى اًاسهبری اسات (ضایطاظی ،غاسضالسیي ،1391 ،د،1
ظ.)351
11ـ نمد لبعده «کل هب حصل  ...اعتببری» شیخ اشراق از دیدگبه صدرا

ّوبىقَض کِ هجال صفتِ ضس ،ضید اضطاز هبيسُ «کل هاب ضأیات تکاطاض اًَاياِ هتسلساال
هتطازفب فكطیق التفؿی هب هلت فبفْن ٍ فتص کل کالم حتی الیقى االهط شٌّیب هأذَشتب أيیٌیِ»
(سْطٍضزی ،1372 ،د ،1ظ )26ضا اذتطاو کطز تب ثِ ٍسیلِ ى غفب شٌّای ضا اظ يیٌای راسا
کٌس.
غسضا ثط ایي هبيسُ اضکبل اسبسی ٍاضز هیکٌس ٍ هًتقس است کِ ضید ًویتَاًس اظ ایي ضاُ،
شٌّی ثَزى هفبّین فلسفی ضا احجب کٌس .ثِ ایي زلیل کِ ،ضید اضطاز کِ ایي هبيسُ ضا اذتاطاو
کطزُ است ،ذَز هًتقس است کِ هفبّین ثب یکسیگط اذتالف فاطاٍاى زاضًاس .هفْاَم هطاکک ٍ
زاضای هطاتت ضس ٍ ؾًف ٍ ًقع ٍ کوبل هیثبضس؛ تس هبًًی ًساضز کِ ثًؿای اظ هػابزیق
ًبظل ى اظ اهَض ايتجبضی ثبضٌس .زض ًتیزِ اصط یک هفَْم ثط چٌس هػساز ايتجبضی غاسز کٌاس،
ًجبیس ًتیزِ صطفت کِ هػساز ى زض ّیچ رب اهط حقیقی ًیست؛ هفْاَم ٍراَز ًیاع صابّی ثاط
هػبزیق ايتجبضی حول هیضَز ،هخال ٍهتی کِ ٍرَز ضا ثاط هفابّین اًتعايای هحاؽ اقاالز
هیضَز ،اهب ّویي هفَْم ٍرَز ثِ حقیقِ الحقبیق ٍ هٌطأ ّوِی هَرَزا یًٌای شا ٍارات
ًیع اقالز هیضَز (هػجبح یعزی ،1380 ،د ،1رع  ،2غع .)208-205
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11ـ هصبدیك صفبت ذهنی از دیدگبه شیخ اشراق و نمد صدرا بر آى هب

ضید اضطاز ثسیبضی اظ هًقَال اٍلی ٍ هفبّین فلسفی ضا افعٍى ثاط هفابّین هٌكقای ،زض
ظهطُی هفبّین ايتجبضی ٍ هًقَال حبًی (ثِ هًٌی شٌّی) زض ٍضزُ استٍ ،لای غاسضا ثاطذالف
ضید اضطاز ،هفبّین فلسفی ٍ هفبّین هبَّی ضا اظ هػبزیق غفب شٌّی ًساًست .کِ زض ایاي
هسوت اثتسا هػبزیق غفب شٌّی ضید اضطاز ثیبى هیضَز ٍ زض ازاهِ ًقس غسضا ثاط هػابزیق
غفب شٌّی ضید اضطاز ثیبى هیضَز:
1-11ـ وجود

ضید ا ضطاز زض چٌس استسالل يسم ظیابز ذابضری ٍراَز ثاط هبّیات ٍ زض ًْبیات ياسم
ذبضریت ٍرَز ضا احجب کطزُ است کِ زض ایٌزب ثِ یک هَضز ى تطزاذتِ هیضَز.
ضید اضطاز ثیبى هیکٌس کِ هطبئیبى هًتقسًس هیتَاى هبّیت ضا ثاااسٍى ٍراااَز تًقال
کطز ٍ زض ٍرَزش ضک کطز؛ ٍ ٍرَز ضا ّن ثسٍى هبّیت هیتَاى تًقل کطز؛ زض ًتیزِ ایي زٍ
زض ذبضد هغبیط ّن ّستٌس ٍ ٍرَز زض ذبضد ظائس ثط هبّیت است .ضید اضطاز ًیع هًتقاس اسات؛
چَى ٍرَز ضا هیفْوس؛ هخل ٍرَز يٌقب ٍ تس اظ فْوص زض ایٌکِ ٍرَز يٌقب زض ذبضد حبغل
ّست یب ًِ؛ هیتَاًس ضک کٌس؛ تس قجق استسالل ذَز هطبئیبىٍ ،رَز ٍرَز يٌقاب زض ذابضد
هغبیط ثب ٍرَز يٌقب ذَاّس ثَز ٍ زض ًتیزِ ٍرَز ٍرَز يٌقب زض ذابضد ،ظائاس ثاط ٍراَز يٌقاب
ذَاّس ثَز؛ زض ًتیزِ ٍرَز يٌقب زاضای ٍرَزی ذَاّااس ثَز کِ سرااي ثط ضٍی ٍرَز ٍراَز
يٌقب هیضٍز کِ اٍ ّن زاضای ٍرَزی ذَاّس ثَز ٍ ایي ضًٍس ازاهِ هییبثس کِ ایي اهط هساتلعم
سلسلِ ًبهتٌبّی اظ ٍرَزّبی هتطتت کِ هزتوًب ثبیس هَراَز ثبضاٌس ،ذَاّاس ثاَز کاِ چٌایي
سلسلِای ًبهتٌبّی هحبل است .تس ٍرَز زض ذبضد ًِ ،ظائس ثاط هبّیات ٍ ًاِ ظائاس ثاط ٍراَز
هبّیت است (ضیطاظی ،هكت السیي ،1391 ،د ،1غع.)358-357
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غسضا استسالل ضید اضطاز ضا ثسیي صًَِ ضز هیکٌس کِ؛ ازضاک ٍرَز غیط اظ ازضاک هبّیت
است .هبّیت چیعی است کِ ثٌبثط هَل هًطٍفّ ،ن هیتَاًس ثِ ٍرَز ذبضری هَرَز ضَز ّان
ثِ ٍرَز شٌّی ٍ ،اظ ایي ضٍ يلن ثِ کٌِ ٍ حقیقت ى هوکي اسات؛ اهاب ٍراَز چٌایي ًیسات،
حقیقت ٍرَز يیي ذبضریت است ٍ ثِ شّي ًوی یس ٍ ثِ ّویي ذبقط حقیقت ٍ کٌِ ٍراَز ثاِ
يلن حػَلی هبثل زضک ًیستً .چِ کِ زض شّي اظ حقیقت ٍراَز اسات ،یًٌای هفْاَم يابم
ثسیْی ٍرَز ،یک هفَْم اًتعايی است کِ تٌْب رٌجِای اظ رٌجِّبی ٍرَز ذابضری ضا حکبیات
هیکٌس ٍ تًقل ٍرْی اظ ضی هَرت تًقل کٌِ حقیقت ضی ًویضَز .ثحج زض ایٌزاب زضثابضُ
حقیقت ذبضری ٍرَز است کِ ثب هفَْم زضیبفت ًویضَز ٍ تٌْب اظ قطیق يلن حؿَضی هیتَاى
ثساى زست یبفت .تس ایٌکِ ضید اضطاز فطهَز کِ ٍهتای ٍراَز ضا تػاَض هایکٌیاس ٌّاَظ زض
ٍرَزش ضک زاضیس؛ زض تبسد ثبیس صفت اصط حقیقت ٍراَز هقػاَز اسات کاااِ ى ثاِ يلان
حؿَضی فْویسُ هی ضَز ،زض ایي غَض هَرَزیت ایي حقیقت هًلَم است ٍ ّیچ تطزیسی زض
ى ًیست تب ثب توسک ثِ کجطای «الوًلَم غیطالوطکَک» احجب ضَز کاِ تحقاق ى هساتلعم
ٍرَز ظائس ٍ تسلسل است .تس زض هَضز ایي حقیقت ،استسالل فَز ربضی ًیسات تاب ساري اظ
اهکبى تػَض ى ٍ اهکبى ضک زض هَرَزیتص هكطح ضَز ٍ .اصط هٌهاَض هفْاَم ٍراَز ثبضاس،
ّطچٌس استسالل فَز زضثبضُی ى توبم است؛ ظیطا هفَْم ٍرَز ايتجبضی يقلی است ٍلای ایاي
هكلت هَضز اًکبض کسی ًیست تب احتیبد ثِ استسالل ثبضس (هػجبح یاعزی ،1380 ،د ،1راع ،1
ظ.)227
2-11ـ جوهر

اظ رولِ هقَالتی کِ ثط ذالف ًهط هطبئیبى ،ضید اضطاز ى ضا ايتجبضی هایزاًاس ،راَّط
است .ثِ ًهط ضید اضطاز ،رَّطیت رسن ،اهطی ظایس ثط رسویت زض ذبضد ًیسات؛ ظیاطا تًاسز
رًل زض ایٌزب ٍرَز ًساضز .رًل رسویت يیٌاب رًال راَّطیتص ًیاع ّسات؛ ظیاطا زض ًاعز اٍ
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رَّطیت ّوبى کوبل هبّیت ضی است ثِ صًَِای کِ زض هَام ذَزش ثی ًیبظ اظ هحل اسات
(سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ .)70
اهب ثِ ًهط غسضا ،ثی ًیبظی اظ هَؾَو ٍ ًیبظ ثِ هَؾَو ثط ذَز هبّیب يبضؼ ًوایضاَز
هگط ثِ حست ٍرَزضبى؛ یًٌی هفَْم اثیؽ اظ حیج ایٌکِ هفطز ثػط استً ،ویتاَاى هاسيی
ضس کِ هَؾَو زاضز ٍ .هفَْم حیَاى یب فلک اظ حیج هفَْمّبیطبى ًویتَاى هااسيی ضس کاِ
هَؾَو ًساضًس؛ چَى کِ ًیبظ ثِ هَؾَو ٍ ثی ًیبظی اظ هَؾاَو زٍ ًحاَُ اظ ٍرااَز اسات-1 :
ٍرَزی کِ لصاتِ ًیبظهٌس ثِ هَؾَو استٍ -2 .رَزی کِ لصاتِ ثی ًیبظ اظ هَؾَو است.
ثب تَرِ ثِ هكبلت صفتِ ضسُ ثِ ًهط غسضا ،اصط رَّط ،کوبل ٍرَز یب ثی ًیبظ ثَزى ٍرَز اظ
هَؾَو ،اضازُ ضَز ،زض ایي غَض هًٌی اًتعايی ،هػسضی ذَاّس ثاَز؛ زض ًتیزاِ ثاسٍى ّایچ
ضجِْای ،هفَْم يقلی ٍ اظ هًقَال حبًی فلسفی ذَاّس ثَز ٍ .اصط رَّط ،چیعی کِ ثِ ٍسیلِ
ى ضی کوبل هییبثس ٍ ثی ًیبظ اظ هَؾَو هیضَز ،اضازُ ضاَز ،زض ایاي غاَض راَّط ،اهاط
هتحقق زض ذبضد ذَاّس ثَز؛ ٍ تًجیط هیضَز اظ ى ثِ ٍرَزی کِ ثسٍى هَؾَو هَام هاییبثاس.
ٍرَزا ثِ حست ذَزضبى زض ایي هًٌی رَّط (ٍرَزی کاِ ثاسٍى هَؾاَو ،هاَام هاییبثاس)
هتفبٍ ّستٌس (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1غع  .)392-391ثحج زضثبضُ يطؼ ًیع ثِ
ّویي صًَِ غَض هیصیطز.
3-11ـ هموالت و هحووالت

ضید اضطاز هًتقس است ّوِی هقَال کِ يجبضتٌس اظ :رَّط کن ،کیف ،ایي ،هتیٍ ،ؾاى،
هلک ،اؾبفِ ،اى یٌفًل ٍ اى یفًل؛ ٌّگبهی کِ ضکاال هحوَلی (اضتقاابهی) ثااِ ذَز صیطًس،
ايتجبضی ذَاٌّس ثَز؛ هخال اسَز ،هحوَل شٌّی ٍ ايتجابضی اسات ٍلای ساَاز کاِ اساَز اظ ى
اضتقبز یبفتِ ،اهط يیٌی ٍ ذبضری است .یًٌیّ ،طیک اظ هقَال زض حبلت هحواَلی ثاِ قاَض

نقد و بررسی نظریه اعتباریات شیخ اشراق از دیدگاه صدرا

29

هكلق (چِ هجسأ ى ،يیٌی ثبضس ٍ چِ ايتجبضی) شٌّی ٍ ايتجبضی ّستٌس .چَى هحوَال کلای
ّستٌس ٍ کلی تٌْب زض شّي ٍرَز زاضز (سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ ٍ 74د 1ظ.)172
اهب غسضا هًتقس است کِ هفَْم يطؼ (سَاز) ٍ هفَْم يطؾی (اسَز) یک هفَْماًس ًِ زٍ
هفَْم ،هٌتْب اصط ایي هفَْم ٍاحس ثِ ضطـ ال ايتجبض ضَزّ ،وبى يطؼ است کِ ثب لفم ربهس اظ
ى تًجیط هی ضَز ٍ اصط الثِ ضطـ ايتجبض ضَز ّوبى يطؾی است کِ ثب لفم هطتق اظ ى تًجیاط
هیضَز؛ تس يطؼ ٍ يطؾی ضی ٍاحسی ّستٌس ٍ ّیچ فطهای ثایي ىّاب هگاط ثاِ ايتجابض
ًیست؛ تس سَاز اصط يیٌی ثبضس ،اسَز ّن يیٌی ذَاّس ثَزّ ٍ .ط زٍ ثط رسن يبضؼ هیضًَس؛
سَاز ثِ حست ٍرَز ٍ اسَز ثِ حست هفَْم (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1ظ.)398
4-11ـ اضبفبت

ثِ ًهط ضید اضطاز اؾبفب ٍ ًسجتّب ًیع ايتجبضا يقلی ّستٌس؛ هخال اذَ کِ اظ اهاَض
اؾبفی است؛ اصط هبّیت ٍ يطؾی ثبضس کِ زض ذبضد يبضؼ ثاط ضرػای هخال ظیاس ضاَز؛ زض
ًتیزِ ذَز ایي ًسجت اذَ  ،اؾبفِ ٍ ًسجتی ثِ یک ًفط زیگط هخال يواط تیاسا هایکٌاس؛ ظیاطا
اذَ کِ اظ هقَلِ اؾبفِ است فقف ثیي زٍ ًفط یب ثیطتط ضخ هیزّس ٍ ثِ ّوایي زلیال ًساجت
اذَ  ،اؾبفِ ٍ ًسجتی ّن ثِ هحل ذَزش کِ ظیس ثَز ،تیسا هیکٌسّ .ط یک اظ ایي زٍ ًساجت
غیط اظ زیگطی است؛ چَى کِ هتؿبئفیي (ظیس ٍ يوط) غیط ّن ّستٌس کِ ایي هستلعم تغبیط ّاط
یک اظ ایي زٍ اؾبفِ اظ زیگطی استّ .نچٌیي ثبلؿطٍضُ ایي زٍ ًسجت غیط اظ ذَز (شا ) ًسجت
اغلی (اذَ ) ّستٌس؛ ظیطا ذَز ًسجت اغلی ّط ٍهت هَرَز فطؼ ضَز ،شا ٍاحس ذَاّس ثَز؛
زض ًتیزِ ایي زٍ ًسجت ّوبى ًسجت اغلی ًیستٌسّ .ویي سري ثط فطؼ ٍرَز يیٌای زاضاتي
ًسجتّب ،زض هَضز ًسجتی کِ ًسجت اغلی ثِ هحل ذَزش زاضات ،تکاطاض هایضاَز؛ ظیاطا ى
هَرَزی غیط اظ ًسجت سبثق ذَاّس ثَز ٍ ،ایي اهط هٌزط ثِ سلسلِای اظ اؾابفب هتطتات کاِ
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ارتوبو زض ٍرَز زاضًس هیضَز کِ اهطی است هحبل؛ تس اؾبفب زض ذبضد هَرَز ًیستٌس؛ ثلکِ
اهَض ايتجبضی ٍ شٌّی ّستٌس (ضیطاظی ،هكت السیي ،1391،د ،1غع .)389-388
غسضا هًتقس است ثطای هٌحل کطزى ضجِْ هي رویى رْابتص ثبیاس ثاِ تًطیاف هؿابف
هكلق ضرَو کطز .تًطیف هؿبف هكلق ثسیي صًَِ است کِ هؿبف چیعی است کاِ زض هیابس
ثب غیطذَزش زاضای هبّیتی هًقَل ثبضس .تس ّط هَرَزی زض ذبضد ،ثاِ حسات هابّیتص ،زض
هیبس ثب غیطذَزش تًقل ضَز ،زض ایي غَض

ى ضی هؿبف ذَاّس ثَز ،زض ذبضد ،هَرَزا

ثسیبضی ثِ ایي غفت ّستٌس ،تس هؿبف ًیع زض ذابضد هَراَز اسات (ضایطاظی ،غاسضالسیي،
 ،1391د ،1ظ.)389
5-11ـ عدهیبت

ثِ ًهط ضید يسهیب هقبثل هلکب ثِ ذبقط تقییس ٍ اؾبفطبى ثِ هلکب  ًِ ،يسم هحاؽ
ّستٌس؛ ًِ هَرَز يیٌی ذبضد اظ شّااي؛ ثلکِ اهَض يقلی ٍ ايتجبضی ّستٌس .ثِ ًهط ضید ّوِی
اهَض يسهی اظ اًتفبی یک اهط هَرَز ،هَام هییبثٌس ٍ چَى اًتفب ًویتَاًس زض ذبضد هحقق ضَز؛
ثٌبثطایي ثبیس صفت تٌْب زض شّي تػَض هیضًَس ،هخال سکَى يجابض اسات اظ ًجاَز حطکات زض
چیعّبیی کِ حطکت زض ًْب اهکبى تصیط ّست (ضیطاظی ،هكات الاسیي ،1391 ،د ،1ظٍ 390
سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)70
غسضا زض ضز سري ضید ثیبى هیکٌس کِ سکَى (يسم حطکت) ،يوی (يسم ثیٌبیی) ٍ غیاط
ایيّب ،اصط چِ هفبّیوی هطتول ثط يسم هیثبضٌسٍ ،لای ّطیاک اظ ایاي هفابّین اظ چیعّابیی
ّستٌس کِ زض ذبضد ،ثط اضیب يیٌی غسز هیکٌٌس ٍ ثط اضیب يیٌی حوال هایضاًَسٍ ٍ .هتای
چیعی ثط چیع زیگطی حول هیضَز ،یًٌی اتحبز زض ٍرَز زاضًس .تاس ٍهتای صفتاِ هایضاَز:
«ظهیي سبکي است» یب «ظیس ايوی ٍ کَض است» هًٌبیص ایي است کِ ٍرَز ایي هفبّین هتحس
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ثب ٍرَز هَؾَيبتطبى ّستٌس ٍ ثٌبثط ایٌکِ هفبز حکن ایزبثی است ،تس ثطای ایي هفبّین ثْطُ
ٍ حهی ّطچٌس ؾًیف اظ ٍرَز هیثبضس (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1ظ.)390
6-11ـ وحدت

ثِ ًهط ضید ٍحس اهطی ايتجبضی است؛ چَى اصط ایي صًَِ ًجبضس؛ ٍحس زض ذبضد ٍرَز
ذَاّس زاضت ٍ ظائس ثط هبّیتص ذَاّس ثَز؛ زض ًتیزِ ٍحس ًیع هَرَز ٍاحسی ذَاّاس ثاَز ٍ
زاضای ٍحس ؛ یًٌی هبّیت ٍ ٍحستص زٍ چیع زض ًهط صطفتِ ضسُاًس؛ یکای ٍحاس ٍ زیگاطی
هبّیتی کِ ٍحس زاضز؛ ثب تَرِ ثِ هكبلت صفتِ ضسُّ ،طیک اظ ایي زٍ ٍحستی زاضًس؛ کِ ایاي
سري هستلعم چٌس اهط هحبل است :یکی ایٌکِ ثطای هبّیت ثسٍى ٍحس ٍ ،حستی ذَاّس ثاَز؛
کِ ایي ٍحس ّن زاضای ٍحس ذَاّس ثَز ٍ ایي هٌزط ثِ تسلسال ًبهتٌابّی هحابل ٍحاس
هیضَز .یکی زیگط اظ ى هحبال ایي است کِ ٍحس کِ هَرَز ٍاحسی زض ًهط صطفتاِ ضاس
زاضای ٍحس ذَاّس ثَز ،ثحج ثط ضٍی ایي ٍحس هیضٍز کِ ى ّن زاضای ٍحس ذَاّس ثَز
کِ ایي هٌزط ثِ تسلسل هحبل هیضَز؛ تس ٍحس اهطی ايتجبضی ٍ يقلی است (ساْطٍضزی،
 ،1372د ،2ظ.)67
غسضا زض ضز سري اضطاز ثیبى هیکٌس کِ ٍحس هخل ٍرَز ،هفَْم يبم ثاسیْی التػاَض،
غیطهبثل تًطیف هیثبضس؛ ثِ ذبقط ایٌکِ زض غبیت نَْض ٍ يوَهیت هطاض زاضزّ .وچٌیي ٍحس ،
هخل ٍرَز ،هطکک است ٍ هبثل ضس ٍ ؾًف ٍ تقسم ٍ تأذط است .هفَْم ٍحس غیط هفَْم
ٍرَز است؛ اهب حقیقت ٍحس ثب حقیقیت ٍرَز یکی است ٍ يیٌیت زاضًس؛ ثِ ذبقط ایٌکاِ ّاط
زٍ زض غسز ثط اضیب هسبٍز ّستٌس ٍ ّطکزب کِ ٍرَز ّسات ٍحاس ًیاع ثاب ى هایثبضاس.
ّوچٌیي ٍحس هخل ٍرَز ،زض يقل ظائس ثط هبّیب هیثبضس ٍ هقَم هبّیت ّیچ ضا ًیسات
ٍلی ثِ زلیل هسبٍهتی کِ ثب ٍرَز زاضز ،يیي ٍرَز ٍ ٍاهًیت ىّب ثَزُّ ٍ ،یچ صًَِ ظیبزتی ثط
هػساز ذبضری ٍرَز ًساضز ٍ ٍحس زض ذبضد ثب هبّیب اتحبز زاضز ًهیط اتحبزی کِ ثیي ٍرَز
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ٍ هبّیب زض ذبضد است؛ تس کیفیت ظیبز ٍ يطٍؼ ٍحس ثط هبّیت ًهیط ظیبز ٍ يطٍؼ
ٍرَز ثط ى است (رَازی هلی ،1375 ،د  ،2رع  ،2غع .)63-58
7-11ـ عدد (کثرت)

ثِ ًهط ضید يسز اهط ايتجبضی است؛ چَى يسز اظ حبز یًٌی چٌس ٍحس تطکیت ضسُ است؛
ٍ ٍحس ّوبىقَض کِ هجال احجب ضس ،اهط ايتجبضی است؛ زض ًتیزِ يسز (کخط ) ّن کِ اظ چٌس
ٍحس تطکیت هیضَز ،ايتجبضی ذَاّس ثَز (سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)68
غسضا ثسیي صًَِ تبسد هیزّس کٍِ ،حس ّط ضی  ،يیي ٍرَز ى ضی است ٍ ،ثِ ذبقط
ایٌکِ ٍحس اظ يَاضؼ ٍرَز است ٍ يَاضؼ ٍرَز يیي ٍرَز ّستٌس ،تاس ّاط ضای چٌاس
ٍحس ًساضز چَى چٌس ٍرَز ًساضز؛ ٍ سري حق ایي است کِ ٍحس زض ذبضد ّست؛ زض ٍاهاى
ّط چیعی کِ زض ذبضد ّست ،تًیي یبفتِ ثِ ٍاحس ضرػی است ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ تحقق يسز
اظ تکطاض ٍحس هیثبضس تس ثطای کخیط ٍ يسز ،غیط اظ ٍرَزّبی حبزٍ ،رَزی زض ذبضد ًیست
هخال ٍهتی يسز زُ يبضؼ اًسبى هیضَز ،هَؾَو ایي يسز اظ ى رْت کاِ هًاطٍؼ ياسز زُ
است تٌْب ثِ لحبل حبز زاضای ٍرَز حقیقی ٍ ٍحس حقیقی است ٍ هزوَو ىّاب ثاِ ايتجابض
يقل زاضای ٍرَز ايتجبضی است (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1غع.)376-375
8-11ـ عرضیت

ضید اضطاز ثطای ايتجبضی ثَزى يطؾیت استساللی ثسیي صًَِ اضائِ هیزّس کِ ،ثط فاطؼ
اصط يطؾیت ٍرَز هستقل زض ذبضد زاضتِ ثبضس؛ يطؼ ذَاّس ثَز؛ تس یب يطؾی ثطای ايطاؼ
هیضَز ٍ یب يطؼ زض هحل ايطاؼ هیضَز .زض غَض اٍل؛ ايطاؼ هجل اظ يطؾیت ثبیس ٍرَز
زاضتِ ثبضٌس؛ چَى يطؾیت ثِ يٌَاى يطؼً ،یبظهٌس هحل است ،کِ زض ایي غاَض  ،اياطاؼ
زیگط يطؼ ًبهیسُ ًویضَز ٍ يطؾیت اين اظ ايطاؼ ًویضَز؛ کاِ ایايّاب ثاطذالف فاطؼ
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هیثبضٌس ٍ هحبل ّستٌس ٍ زض غَض زٍم ّطیک اظ ايطاؼ زٍ ياطؼ ذَاّاس ثاَز ًاِ یاک
يطؼ؛ زضحبلی کِ يقل حکن هیکٌس کِ ّط یک اظ ايطاؼ یک يطؼ هیثبضٌس کِ هابئن ثاط
ارسبم هیضًَس ،تس يطؾیت اهطی ايتجبضی ٍ يقلی است (سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)72
ثِ ًهط غسضا ،ثٌبثط ايتقبز ضید اضطاز ثسیف ذبضری هخل سَاز ،ربیع ًیست کِ ثِ حست
هبّیت زاضای تطکیت ثبضس ،يلت ایي سري ضید ،ایي است کِ ٍرَز ضا اهط ايتجبضی هیزاًاس ٍ
هبّیت ضا اغیل هیزاًس؛ تس ایي زلیلی ثط ايتجبضی ثاَزى يطؾایت ًیسات .اهاب ًاعز تیاطٍاى
هطبئیبى ،هالک ایٌکِ ضیئی شاتی هبّیت ثبضس ایي است کِ ضی ثِ حست ٍرَز شاتی هػساز
حول هًٌی اش ثط هبّیت ثبضس ٍ ایي زض حبلی است کِ هفَْم کیفیت غبزز ثط سَاز اسات ٍ
سبیط کیفیب ًیع ثط ّویي هٌَال ّستٌس؛ زض ًتیزِ هفَْم کیفیات شاتای هطاتطک ثاطای ًْاب
ّست (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1ظ.)403
9-11ـ نمطه و خط

ثِ ًهط ضید اضطاز ًقكِ ٍ ذف ًیع اظ اهَض ايتجبضی ّستٌس؛ چاَى ذافًْ ،بیات ساكح ٍ
ًقكِ ًْبیت ذف استًْ ٍ .بیت اهط يسهی است ٍ اهط يسهی چیعی ًیست کِ زض ذابضد ٍاهاى
ضَز؛ زض ًتیزِ ًقكِ ٍ ذف اهَض ايتجبضی ٍ شٌّی ّستٌس ًِ ذابضری (ساْطٍضزی ،1372 ،د،1
ظ.)238
اهب ثِ ًهط غسضا ًْبیت ضی ثَزى ،يسم هحؽ ًیسات (ضایطاظی1981 ،م ،د ،4ظ.)35
ؾوي ایٌکِ ایي اهَض ًفس ًْبیت ًیستٌس ثلکِ اهَض ٍرَزی ّستٌس کِ چیعی ثِ ًْاب هٌتْای
هیضَز؛ ٍ زض ٍاهى ًْب اظ چْطُّبی ٍرَز ارسبم ّساتٌس ٍ ٍراَزی رساصبًاِ اظ ٍراَز رسان
ًساضًس.
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11-11ـ شیئیت ،حمیمت ،ذات ،هبهیت (عنواى هبهیت)

یکی اظ استساللّبی ضید اضطاز زض ايتجبضی ثَزى ٍرَز ایي است کِ ٍرَز ثِ یک هًٌاب
ٍ ثِ یک هفَْم ثط سیبّی ،رَّط ،اًسبى ٍ است صفتِ هیضَز؛ یًٌی ٍرَز هًٌبیی يقلی ،ايان
اظ ّطیک اظ ًْبست؛ ضید اضطاز ثط اسبس ایي استسالل ًتیزِ صطفت کِ هفَْم هبّیت هكلق
ًِ هبّیت هقیس ثِ فالى یب ثْوبى چیع ٍ ضیئیت هكلق ٍ حقیقت هكلق ٍ شا هكلاق ًیاع ثاِ
ّویي صًَِ ّستٌس ،زض ًتیزِ ایيّب ّن هحوَال يقلی هحؽ ٍ ايتجبضی ّستٌس (سْطٍضزی،
 ،1372د ،2ظ.)64
ثِ ًهط غسضا ،ایي هفبّین هخل هفَْم ٍرَز اظ هًقَال حبًی فلسفی ّستٌس کِ زض شّاي
زاضای ٍرَز هستقل ّستٌس ٍ زض ذبضد ثِ ٍرَز هٌطأ اًتعاو ذَز هَرَز ّستٌس یًٌی زض ذابضد
ٍرَز هستقل ًساضًس (ضیطاظی ،غسضالسیي،1391 ،د  ،1ظ.)350
11-11ـ اهکبى

ضید اضطاز هًتقس است کِ اهکبى اهط ايتجبضی است .چَى اهکبى ثِ یک هفَْم ٍاحس ثاط
اهَض هرتلفٍ ،اهى هیضَز؛ یًٌی ّوِی هوکٌب ثِ یک هًٌی ٍاحس زاضای اهکبى ّستٌس؛ تس،
اهکبى يیي ذَز ّیچ یک اظ هوکٌب کِ هبّیتب هرتلف ّستٌسً ،یست ٍ .صطًِ ثِ حست هًٌی
ٍاحس ثط ثیص اظ یک هبّیت ،غسز ًویکطز .ثٌبثطایي اهکبى یک اهط يقلی ٍ ايتجبضی است کِ
اين اظ ّط یک اظ هوکٌب است (ضیطاظی ،هكت السیي،1391،د ،1غع.)378-377
غسضا زض ایيثبضُ ایيصًَِ تَؾیح هیزّس کِ غفب اضایب ثاِ زٍ صًَاِ ّساتٌس -1 :غافب
ٍرَز هخل سَاز ٍ ثیبؼ ٍ غیط ایي زٍ  -2غفت هبّیت اظ ى حیج کِ ذَزش ،ذَزش است هخال
کیفیت ٍ رعئیت ٍ شاتیت ٍ يطؾیتّ .ط ًچِ کِ غفت هبّیت ثبضاس؛ ناطف يطٍؾاص زض شّاي
ذَاّس ثَز اهکبى ثِ ذػَظ اهکبى شاتی اظ ّویي سٌد است؛ چَىکِ ثاب ًهاط ثاِ شا ٍ هبّیات
ضی هًٌبیص يسم ؾطٍض ٍرَز ٍ يسم است (ضیطاظی ،غسضالسیي ،1391 ،د ،1ظ.)378
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12-11ـ وجوة

ضید هًتقس است کِ ٍرَة ظائس ثط هبّیت ٍارت زض ذبضد ًیست؛ ثلکِ اهط ايتجبضی است؛
چَى اصط ٍرَة زض ذبضد ظائس ثط هبّیت ثبضس؛ ثسیي هًٌبست کِ ٍرَة زض ذابضد تحقاق زاضز؛
تس ٍرَة غفتی ثطای ٍرَز ذَاّس ثَز؛ ظیطا صفتِ هیضَز ٍرَز ٍارت ،زض ًتیزِ ٍرَة ظایس
ثط ٍرَز ذَاّس ثَز ٍ هبئن ثِ ذَزش ًرَاّس ثَز؛ ظیطا غفت زض تقطضش ثِ شا هَغَفص ًیبظ
زاضز؛ ٍ ٍرَة ،هوکي ذَاّس ثَز ٍ چَى ّط هوکٌی زاضای ٍرَة ثبلغیط ٍ اهکبى ثبلصا است؛
تس ٍرَة ّن زاضای ٍرَة ٍ اهکبى ذَاّس ثَز ٍ ّط کسام اظ ٍراَة ٍ اهکابى ٍراَة ّان
هوکي ذَاّس ثَز ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ّط هوکٌی زاضای ٍرَة ٍ اهکبى است؛ ایي ضًٍاس ازاهاِ
هییبثس هٌزط ثِ تسلسل هحبل اظ ٍرَة ٍ اهکبىّبی هتطتت هیضَز .تس ٍرَة اهط ايتجبضی
است (ضیطاظی ،هكت السیي ،1391،د ،1غع ٍ 380-379سْطٍضزی ،1372 ،د ،2ظ.)69
ثِ ًهط غسضا ٍرَة ،اصط غفت هبّیت زض ًهط صطفتِ ضَز ى ّن ٍهتای کاِ هبّیات ثاب
ٍرَز هفطٍؼ سٌزیسُ ضَز .یب اصط ٍرَة غفت ٍرَز هبّیت زض ًهاط صطفتاِ ضاَز؛ ى ّان
ٍهتی کِ ٍرَز هبّیت ثب هبّیت زض نطف شّي هقبیسِ ضَز؛ زض ایي زٍ غَض ٍرَة ،هًقَل
حبًی فلسفی ٍ ايتجبضی ذَاّس ثَز .اهب ٌّگبهی کِ ٍرَة ثِ ٍرَز يیٌی ،فی ًفسِ ًسجت زازُ
ضَز ،غحیح ًیست کِ اهط ايتجبضی هحسَة ضَز؛ ثلکِ هًٌبیص ٍرَز هتأکس ثصاتاِ یاب ثغیاطُ
ذَاّس ثَز .کِ زض ایي غاَض ٍراَة ّاط ٍراَزی ،يایي ٍراَزش ذَاّاس ثاَز (ضایطاظی،
غسضالسیي ،1391 ،د ،1ظ.)380
13-11ـ اهتنبع

ثِ ًهط ضید اهتٌبو ًیع اهط ايتجبضی است .چَى ٍهتی صفتِ هیضاَز «د زض ذابضد هوتٌاى
است» ثسیي هًٌی ًیست کِ اهتٌبو َّیت ذبضری زاضز؛ ظیطا اهتٌبو هفَْهی يسهی است ٍ يسم
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چیعی ًیست کِ ثتَاًس زض ذبضد هحقق ضَز؛ تس اهتٌبو اهط يقلی ٍ ايتجبضی است (سْطٍضزی،
 ،1372د ،2ظ.)72
غسضا ًیع هًتقس است کِ اهتٌبو حقیقیٍ ،رَزی زض ذبضد ًساضز .هوتٌى ٍ هحابل زض ذابضد
چیعی ًیست کِ ٍغف اهتٌبو ضا زاضتِ ثبضاس .اهاب اهتٌابو اظ هًقاَال حابًی فلسافی اسات ٍ
ّوبىقَض کِ صفتِ ضسٍ ،اهًیت زاضتي هًقَال حبًی فلسفی ثِ ایي هًٌبست کِ اًتعاو هفَْم
اظ یک هٌطأ حقیقی است ًِ ،ایٌکِ هفَْم يیٌب زض ذبضد هَرَز ثبضس .ثِ ّویي ذبقط است کاِ
صفتِ هیضَز زض ذبضد ثِ ٍرَز هٌطأ اًتعاو ذَز هَرَز هیثبضٌس (هػاجبح یاعزی ،1380 ،د،1
رع  ،2ظ .)87
نتیجهگیری

ضید اضطاز هفبّین کلی ضا ثِ زٍ زستِ غفب يیٌی ٍشٌّی تقسین کاطز ٍ تٌْاب هفابّین
هبَّی ضا اظ غفب يیٌی زاًست ٍ ّوِ هفبّین فلسافی ضا هبًٌاس هفابّین هٌكقای اظ غافب
شٌّی ،غطف ٍ هحؽ هطاض زاز ،غفبتی کِ فقف ٍرَز شٌّی زاضًاس .ضاید اضاطاز ثاط تبیاِی
اغبلت هبّیت هیاًسیطیس ،صوبى هیکطز کِ اصط هطاض ثبضس هفبّین فلسفی چَى ٍرَز ٍ ٍحس
زض ذبضد تحقق یبثٌس؛ ثِ ًبچبض ثبیس زض ثطاثط ّط هفَْم یک ٍرَز هستقل ٍاهى ضَز ،چطا کِ ضید
اضطاز ًحَُ زیگطی ثطای ٍرَز زاضتي هفبّین زض ذبضد ،هتػَض ًجَز ٍ ثِ ًهطش تًسز هفبّین
ّویطِ الظهِاش تًسز هػبزیق است؛ یًٌی هًبًی هتًسز ثب ٍرَزّبی هتًاسز زض ذابضدٍ ،راَز
هییبثٌس .ثِ ّویي ذبقط هفبّین فلسفی ضا هبًٌس هفبّین هٌكقی شٌّی هحؽ زاًست.
اٍ ّوچٌیي ثب کوک ایي هًیبض کِ «کل هب حػل هي ٍهَيِ التکطض ٍ التسلسل ،فَْ اهاط
شٌّی ايتجبضی» احجب کطز کِ هفبّین فلسفی ،ايتجبضی يقلی ّستٌس.
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غسضا هخل ضید اضطاز هفبّین کلی ضا ثِ زٍ زستِ غفب يیٌی ٍ شٌّی تقسین کطز ثاب ایاي
تفبٍ کِ غسضا هفبّین فلسفی ضا هخل هفبّین هبَّی ،رع غفب يیٌی هطاض زاز ٍ تٌْب هفابّین
هٌكقی ضا اظ غفب شٌّی زاًست؛ غفبتی کِ اهَض شٌّاای ٍ هَؾاَيبتی ضا کاِ زض شّاي ٍراَز
زاضًس ،تَغیف هیکٌٌسّ .وچٌیي اٍ غفب يیٌی ضا ثِ غفب اًؿوبهی ٍ اًتعايی تقسین کطز.
الظم ثِ شکط است کِ زض ًْبیت غسضا غفااب يیٌی ضا هٌحػط زض غفب اًتعايی هیزاًس
ٍ غفب اًتعايی ضا ثِ زٍ هسن غفب هبَّی ٍ غفب فلسفی تقسین هایکٌاس کاِ زض هٌطاأ
اًتعاو ثب ّن اذتالف زاضًس.
ّوچٌیي غسضا هًتقس است ،کِ ٍرَز اغیل است ٍ هتي ذبضد ضا تط کاطزُ اسات ٍ یاک
حقیقت ٍاحس هیتَاًس فطز ٍ هػساز ثطای هفبّین هتًسز ٍ هًبًی هرتلاف ٍاهاى ضاَز ،لعٍهای
ًساضز کِ ثطای ایٌکِ هفَْهی زض ذبضد تحقق یبثس ،حتوب ثِ یک ٍرَز هستقل زض ذبضد هَراَز
ضَز .ثِ ّویي ذبقط اٍ هفبّین فلسفی ضا حیخیب اًجبضتِ زض حقیقت ٍرَز زاًست؛ کِ ّوِ ًْب
اظ هتي ٍرَز اًتعاو هیضًَس ٍ ٍرَز ،هػساز ثطای توبم هفبّین فلسفی است؛ ثسیي هًٌی کاِ
هفبّین فلسفی ثِ ٍرَز هٌطأ اًتعاو ذَز زض ذبضد هَرَز ّستٌس؛ ًِ ثِ ٍرَز هستقل ٍ زض ٍاهى
ًْب هطاتت هرتلف یک ٍرَز ٍاحس ّستٌس کِ ثْاطُ ّطکاسام اظ ٍراَز ثاب تَراِ ثاِ اذاتالف
هطاتجطبى هتفبٍ است ٍ ًْب ثِ ذبقط تفبٍ زض ثْطُ ٍرَزی ،هغبیط ّن ّستٌس.
ؾوي ایٌکِ تحقق ٍرَز ثِ ذَزش هیثبضس ٍ ٍرَز زض هَرَز ضسى ثِ ٍرَز زیگطی ًیبظ
ًساضز؛ چَىکِ ّستی يیي شا ٍرَز است؛ تس تحقق ٍرَز زض ذبضد هستلعم تسلسل ًیست.
ثلکِ يقل است کِ هیتَاًس ثطای ٍرَزٍ ،رَز زیگطی ايتجبض کٌس ٍ ایي ضًٍس ضا ازاهاِ زّاس تاب
ربیی کِ يقل زست اظ فًبلیت ثطزاضز ،ایي سلسلِ ّن هتَهف هیضَز؛ تس ثبیس صفت کِ ضید
اضطاز ثیي هفَْم ٍ هػساز ذلف کطزُ است ٍ احکبم شّي ضا ثِ ذبضد هٌتقل کطزُ است.
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فهرست هنببع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

اثطاّیوی زیٌبًی ،غالهحسیي ( ،)1366هَايس کلی فلسفی ،چبح زٍم ،تْطاى ،هَسسِ هكبلًب ٍ تحقیقب فطٌّگی،
د.2
اثي سیٌب ،يجساهلل ( ،)1381تًلیقب  ،هن ،اًتطبضا ثَستبى کتبة.
اسوبيیلی ،هسًَز ( ،)1389هًقَل حبًی فلسفی زض فلسفِ اسالهی ،چبح اٍل ،هن ،هؤسسِ هَظضی ٍتژٍّطای اهابم
ذویٌی.
رَازی هلی ،يجساهلل ( ،)1375ضحیق هرتَم ،هن ،هطکع ًطط اسطا  ،د ،1رع  ،4 ٍ 1د ،2رع .2ٍ 1
سْطٍضزی ،یحیی ثي ریص ( ،)1372هزوَيِ هػٌفب ضید اضطاز ،تػحیح ّبًطی کطثي ،تْطاى ،هَسسِ هكبلًب
ٍ تحقیقب فطٌّگی ،د .2ٍ 1
ضیطاظی ،غسضالسیي هحوس ثي اثطاّین 1981( ،م) ،اسفبض ،ثیطٍ  ،زاضاالحیب التطاث الًطثی ،د .4ٍ3ٍ1
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،)1391( ،تًلیقِ ثط حکوت االضطاز ،تْطاى ،حکوت ،د.1
ضیطاظی ،هكت السیي ( ،)1391ضطح حکوت االضطاز ،د ،1تْطاى ،حکوت.
فٌبئی اضکَضی ،هحوس ( ،)1375هًقَل حبًی ،هن ،هَسسِ هَظضی ٍ تژٍّطی اهبم ذویٌی.
هػجبح یعزی ،هحوس تقی ( ،)1378هَظش فلسفِ ،تْطاى ،سبظهبى تجلیغب اسالهی ،د.1
ااااااااااا ،ضطح اسفبض ( ،)1380هن ،هؤسسِ هَظضی ٍتژٍّطی اهبم ذویٌی .،د 1رع .2ٍ1
یخطثی ،یحیی ( ،)1385حکوت اضطاز سْطٍضزی ،هن ،ثَستبى کتبة.
یعزاى تٌبُ ،یساهلل ( ،)1389حکوت اضطاز ،تحقیق هْسی يلی تَض ،هن ،تژٍّطگبُ حَظُ ٍزاًطگبُ ،د.2

فهرست همبالت
 .14رَازی هلی ،هطتؿی ( ،)1388هًقَال حبًی زض اًسیطِ حکوب ،فػلٌبهِ اسطا  ،سبل اٍل ،ضوبضُ .2

