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بررسی مسئله اجتماع امر و نهی بر اساس مبانی فلسفه مالصدرا


هادی غالمرضاراوی ،عبداهلل امیدیفرد

(تاریخ دریافت5931/04/02 :؛ تاریخ پذیرش)5931/06/01 :

چکیده
یکی از مباحث مهم اصولی که نقش بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد مسئله اجتماع امر و نهی می باشد .بحث در این است کهه ییها
عمل واحد می تواند برای مثال دو عنوان وجوب و حرمت را داشته باشد یا چنین چیزی محال است .در این مقاله قصد داریم که براساس
فلسفه مالصدرا به حل مسئله بپردازیم و به این سواالت پاسخ دهیم .ییا امکان ورود فلسفه در این بحهث وجهود داردن نسهبت انسهان بها
ملکات نفسانی خود چگونه استن رابطه بین حسن و قبح چیستن در جواب باید گفت که مسئله اجتماع امر و نهی بحثی عقلی می باشهد
پس امکان ورود فلسفه به ین می باشد .رابطه نفس انسان با ملکاتش بصورت فاعلی می باشد و انسان با اعمهال خهود صهورت متناسه
انشاء می کند .بین حسن و قبح رابطه عدم و ملکه است و نمی تواند این دو صفت با هم جمع شود پس نفس انسانی نمی تواند براسهاس
عمل در ین واحد هم صورت حسن و هم صورت قبیحه انشاء کند .پس اجتماع امر و نهی عقال محال است.

کلیدواژگان
امر و نهی ،تقابل ،حسن و قبح ،فلسفه.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
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مقدمه
مسئله اجتماع امر و نهی از دیرباز در میان اصولیون شیعه و سنى مطرح بوده است؛ (مرکز اطالعات
و مدارك اسالمى 9831 ،ش ،ص )66اجتماع امر و نهى در موردى کهه داراى یهع عنهوان باشهد،
محال است و هیچگونه اختالفى بین علماء در این مسئله وجود نهدارد .امّها اگهر ن زیهز داراى دو
عنوان باشد ،یا اجتماع امر و نهى امكانپذیر است یا خیر؟ برای مثال نماز در مكهان صبهبى داراى
دو عنوان است :الف .نماز که با امر «صل ّ» واجب شده است .ب .صبب که با نهى «الّتغصل » حرام
گشته است .یا مىتوان به زنین نمازى به عنوان نماز بودن ،امر و بهه اعتبهار صبهبیّت نههى کهرد؟
(والیى ،9831 ،ص)83-83
در این مسئله سه قول وجود دارد:
 قول اول -جواز اجتماع :این قول به اکثر اشاعره و برخى از امامیه مانند :فضل بهن شها ان،محقق قمى و محقق خوانسارى نسبت داده شده اسهت .قهاللین بهه جهواز را «اجتمهاعیون»
گویند.
 قول دوم -امتناع :اکثر علماى شیعه و جمهور علماى معتزله و برخى از اشاعره این قهول رااختیار کردهاند .قاللین به امتناع را «امتناعیون» گویند.
 قول سوم -تفبیل بین حكم عقل به جواز و حكم عرف به امتناع( .ملكى اصفهانى،9811 ،ج ،9ص)96
برای هر یع نیز دالیلی کر شده است:
 .9اصلب علماى اشاعره و بعضى از علماى امامیه قالل به جواز هستند .استدالل نان این اسهت
که گرزه متعلّق این امر و نهى از نظر واقع و بیرون یكى بیشتر نیست ،امّا از نظر عنهوان دوتاسهت.
به بیان دیگر متعلّق امر و نهى در مورد مذکور از نظر عرف یكى و در پیشهگاه عقهل و عهالم واقهع
دوتاست.
لذا تعلّق امر به عنوانى ،و تعلّق نهى بهعنوان دیگهر بالمهانع اسهت .زهون مكلّهف بها اختیهار و
انتخاب بد خود موجب این اجتماع شده است و این صیر ممكن نیست ،زیرا محال جایى است کهه
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یع زیز فى نفسه و بذاته متعلّق امر و نهى قرار گیرد .به زنین مبنایى اجتماع گفته مىشهود .و بهه
طرفداران ن اجتماعیون اطالق مىگردد.
 .2معتزله و اکثر علماى شیعه قالل به امتناع هستند .به این دلیل که تعدّد عنهوان موجهب تعهدّد
معنون نمىشود .بهدلیل نكه متعلّق در تحقّق و خارج یكى است ،در نتیجه اراده انجام دادن (امهر)،
و اراده انجام ندادن (نهى) در یع زیز محال است .به دیگهر سهخن اصهوال زنهین تكلیفهى محهال
است ،نه نكه تكلیف به محال باشد .به طرفداران زنین مبنایى امتناعیون گویند .نتیجهه دو دیهدگاه
فوق اینگونه است :بنا بر عقیده کسانى که قالل به جواز هسهتند ،نمهاز در مكهان صبهبى صهحی
است ،و به جهت عبیانى که در رابطه با صبب تحقّق پیدا کرده است ،مؤاخذه خواهد شد.
اما ثمره بحث این است که اگر کسى معتقد به جواز اجتماع امر و نهى باشد و مورد اجتمهاع را
بهجا ورد ،بدون اشكال ،امر کلى متعلق به طبیعت مأمور به امتثال مىشود ،زه امر عبهادى باشهد و
زه صیر عبادى؛ براى مثال ،با اداى نماز در خانه صببى ،موافقت با امر «أَقِیمُوا البَّالةَ» حاصل و ن
امر ساقط مىشود ،زیرا نمازى که در ملع صببى خوانده شده اسهت نهه از ناحیهه مهالك و نهه از
ناحیه فعلیت امر ،کمبود ندارد .البته در ضمن نماز خواندن معبیتى رخ داده ،ولى ارتباطى با جنبهه
عبادى نماز ندارد.
اما کسى که معتقد به امتناع امر و نهى مىباشد ،بر این باور است که نمهاز در خانهه صبهبى یها
مأمور به است و یا منهى عنه؛ اگر جانب امر ترجی داده شود ،به این معنا است که نمهاز در خانهه
صببى فقط مأمور به بوده و هیچ معبیتى هم محقق نشده است.
اما اگر جانب نهى ترجی داده شده و گفته شود اصال امرى تحقهق نیافتهه ،بایهد دیهد در مهاده
اجتماع ،یا واجب ،واجب تعبدى است یا توصلى؛ اگر توصهلى باشهد ،مثهل تطهیهر لبهاا بها ب
صببى ،در این صورت ،صرض موال حاصل و امر ساقط مىشود ،ولى اگر تعبدى باشد ،مسئله زند
صورت پیدا مىکند( .مرکز اطالعات و مدارك اسالمى ،9831 ،ص)61
امّا از دیدگاه قاللین به امتناع یا مىگوییم :در زنین مواردى امهر تهرجی دارد .و بهدین ترتیهب
نماز درست ،و نیازى به اعاده نیست و یا جانب نهى را ارج مىدانیم ،کهه در نتیجهه نمهاز فاسهد
است ،و باید اعاده گردد (والیى ،9831 ،ص)83
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پس تعیین سرنوشت بحث تأثیر بسزایی در استنباط احكام شرعی دارد .زرا که بر ایهن مسهئله
استحقاق ثواب و عقاب و صحی و فساد و موافقت و مخالفت مترتب می شود( .انبهاری،9838 ،
ج ،9ص)693
در این جا با استفاده از مبانی حكمت متعالیه قبد بر این داریم که به حهل مسهئله بدهردازیم و
مشخص کنیم که قول حق کدام می باشد.
قبل تبیین مسأله براساا فلسفه مالصدرا شایسته است که بهه یهع سهوال پاسهی دههیم .علهم
اصول ،علمی اعتباری می باشد و علم فلسفه از علوم حقیقه می باشد .زگونه می توان احكام علوم
عقلی را به به علوم اعتباری سرایت داد؟ قبل از پاسی به این سوال بایهد گفهت منظهور از حقیقهی،
یعنی نچه در مرحلة وجود خارجی ،ثار بر ن مترتّب می شود و در مرحلهة وجهود هنهی زنهین
نیست؛ مانند همة ماهیّات حقیقی و اعتباری؛ یعنی نچه از خارج مأخو نمیشهود ،ولهی عقهل بهه
نازار در خارج برای ن وجود اعتبار می کنهد؛ ماننهد مفههوم عهدم کهه در خهارج موجهود

نیسهت.

(جعفری ولنی ،9813 ،ص )13مراد از قضیه حقیقه و قضیه اعتباری این می باشد .صایهت حكمهت
نظری ن است که صورت نظام وجود به تمام و کمال در نفس انسان نقش بنهدد بهه گونهه ای کهه
خود نفس به جهانی عقالنی نظیر جهان عینی خارجی تبهدیل گهردد( .مبهباح یهزدی ،9831 ،ج،9
ص )33و فایده حكمت عملی ن است که انسان با انجام اعمال نیكهو بهه جهایی رسهد کهه نفهس
حالت علو و تسلط بر بدن پیدا کندو بدن پیدا کند و بدن تسلیم و منقاد نفهس گهردد( .همهان)36 ،
تردیدی نیست که کمال ویژه و مناسب برای هر کس و هر شی همان نهایت درجهه ای اسهت کهه
می تواند بدان دست یابد .و هر زه ازاین مقدار کمتر شود در حقیقت نسهبت بهه او نقهص اسهت.
(همان )31-39 ،نتیجه ای که از این سخنان حاصل می شود این است که انسان بوسهیله عمهل بهه
احكام دین به سعادت نالل می شود یعنی بین عمل به احكام دین و سعادت انسان یع رابطه اتهی
و تكوینی می باشد و رابطه جعلی و قراردادی نمی باشد .انسانی که نماز را به جا می ورد حقیقت
این عمل به گونه ای می باشد که شخص نمازگزار را نورانی می کند و ناشی از جعل جاعل ماننهد
قرار دادن لفظ برای یع معنا نمی باشد .قضایای اخالقی یا حقوقی حكایت از ثبوت واقعی و نفس
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االمری مفاد ن هاست صرف نظر از این که در نظام ارزشی خاصی ،معتبر شمرده شهده یها جامعهه
ای ن را پذیرفته باشد :زنانكه دربارة اصول کلی اخالق و حقوق و از جمله حقهوق فطهری گفتهه
می شود ،مانند این قضایای اخالقی«:عدالت خوب است» و «به هیچ انسانی نباید ظلم کرد» و مانند
این قضایای حقوقی «هر انسانی حق حیات دارد» و «هیچ انسانی را به ناحق نباید کشت»( .مبهباح
یزدی ،9811 ،ج ،9ص )261و مهالك صهدق و کهذب و صهحت و خطها در قضهایای اخالقهی و
حقوقی ،تأثیری که تابع میل و رصبت یا سلیقه و رأی کسهی نیسهت و ماننهد سهایر روابهط علهی و
معلولی از واقعیات نفس االمری است( .همان ،ص )268و زمانی که گفته می شود باید نماز خواند
حكیت از یع ضرورت علی و معلولی می کند یعنی برای تكامل نفس ناطقه خواندن نمهاز الزم و
ضروری می باشد .عالمه حسن زاده ملی می فرمایند :اى اهل تمیز! به عنوان مزید ببیرت در بیان
این کلمه علیا که تشریع از تكوین برخاسته است ،در این روایت و نظهالر ن تهدبّر بفرمها :از امهام
موسى بن جعفر علیه السّالم سؤال شده است :هر گاه کسى تخمى در بیشه -نیزار -یافتهه اسهت و
نمىداند که تخم حالل گوشت است تا خوردن ن جایز باشد ،و یا تخم حرام گوشهت اسهت کهه
خوردن ن حرام باشد ،به زه نشانه داند که تخم حالل گوشت یا حرام گوشت اسهت؟ امهام علیهه
السّالم در جواب فرموده است :هر تخمى که دو طرف ن یكسان است ،از حرام گوشهت اسهت؛ و
اگر مثل تخممرغ خانگى است که یع طرف ن پهن است و جانب دیگر ن کشهیده اسهت ،یعنهى
مخروطى شكل است ،ن تخم حیوان حالل گوشت است( .حر عاملی ،9311 ،ج ،23ص )931پس
بدان که احكام تشریعى از متن تكوینى برخاسهتهانهد ،و ن کهس کهه تشهریعیات را از تكوینیّهات
استنباط مىکند ،مؤیّد به روح القدا است؛ یعنى پیغمبر خداست کهه مهرزوق بهه وحهى تشهریعى
است (حسن زاده ملی ،9839 ،ج ،6ص )91-99پس نتیجتاً اگر زهه قضهایای اعتبهاری سهاخته و
پرداخته هن می باشند ودر خارج مابازاء خارجی ندارند اما این گونه نیست که امر اعتباری صرف
باشند بلكه یع نحو حقیقتی در خارج دارند و قضایای اخالقی بیان کننهده یهع ضهرورت علهی و
معلولی و حاکی از واقع می باشد از این جهت احكام فلسفی را می توان با این قضایا سرایت داد.
بنظر می رسد براساا مبانی فلسفه مالصدرا اجتماع امر و نهی محال باشد و برای رسهیدن بهه
این نتیجه کر مقاالتی الزم است.
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مقدمه اول؛ عقلي بودن مسئله

یا این مسئله سخن از حكم عقل و مالزمه عقلیّه است؟ یا از مباحث الفاظ علم اصول اسهت و در
ظهور و داللت لفظ بحث داریم؟
مسأله سرایت و عدم سرایت به خاطر امكان تبادق ،ارتباطى به مقام داللت و لفظ ندارد بلكهه
یع مسأله عقلى است و عقل باید حكم کند که یا اتّحاد وجهودى ،موجهب سهرایت مهىشهود یها
نمىشود بنابراین ،نزاع در باب اجتماع امر و نهى نزاع در یع مسأله عقلى هسهت .از بیهان مهذکور
نتیجه مىگیریم که :باید عنوان بحث را مقدارى تغییر داده و بگولیم :به جهاى کلمهه «امهر و نههى»،
«وجوب و حرمت» را قرار مىدهیم و مىگولیم :یا وجوب و حرمت در دو عنوان ممكن التبهادق
قابل اجتماع هست یا نه؟ (فاضل لنكرانی ،9833 ،ج ،8ص)28
مرحوم خوند مىفرماید :این که نزاع در سرایت هرکدام و در تعدّد عنهوان ...مهی باشهد کهامال
روشن می باشد که این مسئله صددرصد عقلى است زیرا سخن از این است که یا حكم از عنهوان
به معنون سرایت مىکند یا نه؟ و برفرض سرایت یا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مهىشهود یها
نه؟ و این هر دو مبحث صددرصد عقلى و به حكم عقل است و ربطى به عالم الفهاظ و ظههورات
ندارد( .محمدی ،9833 ،ج ،2ص )833اما ن زه باعث توهم بر این شده مسئله لفظی است دو امر
می باشد:
 .9توهم لفظی بودن لفظ ناشی از تعبیرشان در عنوان به جواز اجتماع امر و نههی و لفهظ امهر و
نهی برای ن دو ظهور در طلب و زجر که مستفاد از لفظ و قول است پس هنگامی که متعلق جواز
و عدم ن مستفاد از لفظ می باشد پس مسأله لفظی می باشد.
تعبیر از ایجاب و تحریم که مجتمع در وجود واحد به لفظ امر و نههی اسهت همانها ایجهاب و
تحریم است که صالبا از دلیل لفظی که به صورت امر و نهی است مستفاد می شود و اال دانستی کهه
کالم در اجتماع وجوب و حرمت فرقی ندارد زه از لفظ یا عقهل یها اجمهاع باشهد و خبوصهیت
نیست برای حرمت و وجوب مستفاد از لفظ پس تعبیر به امرونهی مخبوص به مقوله لفهظ ناشهی
از امرونهی که ببورت لفظ است میباشد و نه زیز دیگر ( .ل شیی راضى ،9326 ،ج ،8ص)81
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اگر بگویید که اگر این مسأله عقلی می باشد پس الزمه اش این است کهه در ادلهه عقلیهه کهر
شود و نه لفظیه .گوییم ن مثل مسأله مالزمه بین وجوب شیء و وجوب مقهدمات ن اسهت پهس
همانا بسیاری از قدما به این مسأله توجهی به این نحو ننموده اند و متأخران نیز صالبا بهه پیهروی از
قدما در این قسمت قرار داده اند( .حسینی شیرازی ،9326 ،ج ،2ص)828
 .2در اینجا ممكن است کسى اشكال کند که به قرینه تقابل «عرف» با «عقهل» ،مقبهود محقّهق
اردبیلى از عرف ،دلیل لفظى (لفظ امر و نهى) باشد ،و لذا نمىتهوان مسهئله اجتمهاع امهر و نههى را
مسألهاى عقلى دانست.
جواب اشكال -مبنّف در جواب اشكال مزبور مىگوید :محقّق اردبیلى نظر به لفهظ و داللهت
لفظى ندارد ،بلكه مقبودش این است که :به نظر عقل که تحلیلگر است (بهطهورى کهه واحهد را
کثیر و کثیر را واحد مىکند) اگرزه صالة در مكان صببى ،ظاهرا واحد است ،امّها زهون داراى دو
وجه است ،اشكال ندارد که با یع وجهش ،محبهوب و مطلهوب و بها وجهه دیگهرش ،مبغهوض و
مكروه باشد .و لذا اجتماع امر و نهى جهایز مهىشهود .امّها عهرف کهه نظهر مسهامحى دارد و فاقهد
دقّتهاى عقلى است ،نماز در مكان صببى را بهعنوان «بودن در مكان صببى» یع واحد مىبیند .و
لذا اجتماع امر و نهى ،ممتنع مىشود .پس مقبود محقّق اردبیلى از امتناع عرفهى همهان اسهت کهه
بیان شد ،نه اینكه لفظ أمر و نهى ،داللت بر امتناع دارد تها مسهئله از عقلهى بهودن خهارج شهود .و
زنانچه مقبود ایشان ،زیز دیگرى باشد ،معنهاى درسهتى بهراى «امتنهاع عرفهى» در کهالم ایشهان،
نخواهد بود؛ زیرا همانطور که اگر زیزى از نظر عقل ،ممتنع باشد (مانند :شهریع البهارى) عهرف
نمىتواند ن را جایز بداند ،اگر زیزى (مانند :اجتماع امر و نهى) عقال جایز باشد ،عرف نمىتوانهد
ن را ممتنع بداند( .صالحى مازندارنى ،9832 ،ج ،8ص)31
مقدمه دوم؛ فلسفه احکام

مرحوم صدرا در معاد اسفار می فرمایند دانستی که هر موجودی را حرکتی جبلی و توجهی صریزی
به سوی مسبب االسباب است ،و انسان را با این حرکت جوهری عام ،حرکت دیگهری اسهت کهه
اتی می باشد و منشأش حرکت عرضی در کیفیات نفسانی از جهت انگیزه دینی می باشد و ن ره
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نوردی بر راه توحید و مسلع یكتاپرستان از انبیا و اولیا و پیروانشان می باشد و ایهن مهراد از بیهان
الهی است که به ما فرمود بگویید اهدناالبراط المستقیم( .مالصهدرا ،9838 ،ج ،1ص )211صهراط
مس تقیم راه توحید است و ن دین حقیقی است که تمام انبیاء و رسوالن و تابعان نان بر ن بودند.
(همان ،ص )818بدان صراط مستقیم زنانكه گفته اند صراطی است که تو را به بهشت می رسهاند
و ن صورت هدایتی است که برای نفست مادام که در عالم طبیعت هستی از اعمال قلبی و حاالت
انشاء و ایجاد کرده ای (همان ،ص )813صراط به وجهی دیگر نام حجج الهی است پس ههر کهس
که نها را در دنیا شناخت و اطاعتشون نمود ،خداوند در رستاخیز اجازه عبور بر صراطی را که پهل
روی جهنم است به او خواهد داد( .همان ،ص )813بنابراین قوا صعودی به سوی او تعالی ،جهز
با سلوك انسان کامل بر ن ،درنوردیده نمی شود« :الیهّیصعدّالکلمّالطی ّوّالعم ّالصلحل ّیفععله» ،کلمات
پاك به سوی او باال می روند و عمل صال را باال می برند( .همان ،ص  )213پهس بهرای ههدایت
انسان نیاز به برنامه ای جامع می باشد که راه را به انسان نشان دهد و ن دین می باشد .بهه همهین
جهت مالصدرا فلسفه احكام را این گونه تشری می کند می فرمایند پس بدان که همانا صهرض از
وضع نوامیس و ایجاب طاعات ،استخدام صیب برای شهادت و خدمت گرفتن شهوات برای عقهول
و ارجاع جز به سوی کل و کشیده شدن دنیا به خرت و محسوا معقول شدن و برانگیخته شهدن
به سویش و دوری از عكس ن ها زرا که الزمه اش ظلم و سختی و گرفتاری و عاقبت بد و رزو
بد است همانگونه که بعضی از حكما گفته اند هنگامی که اگر عهدل برخیهزد شههوات در خهدمت
عقول می باشد و اگر جور برخیزد عقول در خدمت شهوات می باشد .پس طلب خرت اصل ههر
سعادتی و حب دنیا رأا هر خطیئتی است و این اصل جامعی نزد توست که حكمت هر مأموربهه
و یا منهی عنه در شریعت الهی بر زبان ترجمه است .پس همانا هنگامی که تدبر کردی هر ن زهه
حكم شرعی وارد شده خالی از تقویت جنبه عالیه نخواهی یافت پهس حفهظ کهن جانهب خهدا و
ملكوت ن و حزب ن در هر ن زه انجام دهید یها تهرك کنهی و باطهل را رد کنهد و از شههوات
اعراض کن و با دشمنان خدا در خودت از داعیه های هوی و سداه شیطان به جهاد اکبر بجنه
باب قلب برای تو گشایش یابد( .مالصدرا ،9861 ،ص )866

تها
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مقدمه سوم؛ رابطه نفس و عمل

مشّاء بر این عقیده اند که هر صورت مجّرد قالم بذات خود ،عقل و عاقل و معقول است و از قیهد
قالم بذات خود صور مجّرده در نزد نفس را که به تجرید نفس مجّرد شدهاند و قهالم بهه نفهسانهد
خارج مىکنند که این صور ،عقل و عاقل و معقول نیستند( .ر.ك .ابن سینا ،9813 ،ص )923
ولى صدر المتألّهین قالل است که نفس ناطقه وزان ن صهورت مهادّى را در صهقع ات خهود
مجّرد از مادّه انشاء مىکند و با نفس اتّحاد وجودى نورى پیهدا مهىکنهد ،و زهون بها نفهس اتّحهاد
وجودى مىیابد عقل و عاقل و معقول است( .ر.كّ.مالصدرا ،9139 ،ج ،8ص )892
دلیلی که ورده این است که وجود صورتى که بالفعل تعقل مىشود همان وجود عاقلیت بهراى
نفس است و به اصطالح وجود فى نفسه ن عین وجود للغیهر مهىباشهد و اگهر فهرض شهود کهه
صورت ادراکى وجود دیگرى داشته باشد و رابطه ن با موجود درك کننده تنها رابطه حال و محهل
باشد بایستى بتوان براى هر کدام از نها صرفنظر از دیگرى وجودى را در نظر گرفهت در صهورتى
که صورت تعقل شده وجودى جز همان حیثیت معقولیت ندارد حیثیتى که عین ات ن استخواه
تعقل کنندهاى بیرون از ات ن باشد یا نباشد و قبال گفتههایهم کهه متضهایفان و از جملهه عاقهل و
معقول از نظر درجه وجودى همتا و متكافىء هستند صورت احساسهى نیهز همهین حكهم را دارد.
(مبباح یزدی ،9811 ،ج ،2ص283؛ ر.ك .مالصدرا ،9139 ،ج ،8ص )893-898
عالمه حسن زاده در تبیین این مسئله می فرمایند بدانكه وجود بیاض عارض بر جدار مهثال ،در
حقیقت از گوهر و ات موضع خود که دیوار است خارج است ،لذا ات دیوار به عهروض بیهاض
بر وى ،سفید نیست اگرزه مىگوییم دیوار سفید است .در این فرض براى هریع از وجود بیهاض
و وجود دیوار وجودى جداگانه است و دو ات موجود متغایر از یكدیگرنهد ،و هریهع را هویّهت
علیحّده است« .وّأقل ّرفاتل ّاالينینیلنيّشلئّ لینئّاينلئّأ ّیّل ّلّل ّرن ملحلّوهل ّنّقطعلهّوّا ّقطل ّالن لفّ ل ّ
قفینله» .پس اتّحاد وجود بیاض با جسم فقط به مجّرد ارتباط حالّیّت و محلّیّت است که بیاض ،حهالّ
بر جسم است که محلّ او است و در واقع از یكدیگر جدایند و دو وجود متغایرند ،اگرزهه وجهود
عرض بدون موضوع تحقّق نمىیابد ،زنانكه گفتهاند« :وه ّالعفضّنّقطعهّ لئّوهل ملّض عل ه» .ولهى
عارض و معر وض دو زیزند و خود وجود بیاض هم دو نحوه وجود دارد یكى وجود نفسهى او و
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یكى وجوده للغیر که وجود او براى جسم حاصل است ،منتهى اینكه به حسب مبهداق ،بیهاض و
جسم در خارج یع نحو اتّحاد دارند نهه اینكهه بیهاض وجهودا عهین وجهود جسهم باشهد وگرنهه
مىبایستى عین ات جسم ابیض باشد( .حسن زا ه ملی ،9866 ،ص)939-931
مراد از اتّحاد عاقل به معقول این نیست که جوهر عاقل أعنى نفس ناطقه با اشیاء خارج از عالم
نفس و بیرون از صقع قوّه عاقله زون جمهادات و نباتهات و حیوانهات و ارض و سهماوات یكهى
مىشوند زیرا که دانستى این اشیاء خارج از صقع وجود نفس معقول بالهذات نفهس نیسهتند بلكهه
معقول بالعرض وى اند و معقول بالذات ن حقیقت معقوله است که در صعق وجود نفس ناطقهه و
در متن ات و رتبه و درجه او با او متحقّق است و مندكّ در وجهود او اسهت کهه وجهود معقهول
بالذات همان وجود نفس است مگر اینكه موجودات خارجى ،مراتب وجود و شئون نفس گردنهد،
ولى این مطلب اعلى و ارفع از مطلب اتّحاد مدرك به مهدرك اسهت اگرزهه در عهین حهال اتّحهاد
مدرك به مدرك است مطلقا ،فافهم( .همان ،ص )931-936و بدانكه این معنهى کهه تمثّهل ملكهات
نفس در موطن خیال به انشاء نفس به صور حسنه یا قبیحه است (همان ،ص )816و قالهب مثهالى
که در سر زبانها است همین معنى است که پدید مده از صقع ات نفس است نه قالب جداگانهاى
که روح از این قالب بدن عنبرى به ن قالب تعلّق گیرد بهطهورى کهه ن قالهب ،بهدن او ،و ایهن
روح ،نفس او گردد وگرنه همان تناسی باطل و صلط الزم ید و این تناسی باطهل در ههر دو نشهأه
باطل است زه در دنیا و زه در خرت( .همان ،صّ)816
و بدانى که بهشت و دوزخ در انسانند به این معنى که علم و عمل انسان سازند و هر کس زرع
ِ
ّالصلحللِ ُيّیَل ْفعَلعُ ّلهُ (فاطر  )99سعى کهن تها کلهم
ص َع ُدّالْ َّلِ ُمّالطَّیِل ُ َّوّالْ َع َمل ُ َّ
و زارع و مزرعه خود است إِلَْیهّیَ ْ
طیب باشى و عمل صال تو رافع تو باشد (حسن زاده ،9863 ،ص.)119
نتیجه این است که مالصدرا گوید شگفت ن که صراط و رفتن بر ن و مسافت و رونده در ن
یع زیز است و این در راه خرت هم که ن را نفس انسانی می پیماید همهین گونهه اسهت ،زیهرا
مسافری که به سوی خدا سفر می کند یعنی نفس در اتش سفر می کند و مقاماتی را که در اتهش
واقع است ،به اتش در می نوردد ،لذا در هر گامی ،قدمش بر سرش و بلكه سرش بر قدمش واقهع
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می شود و این امر شگفتی است ولی در مقام تحقیق و عرفان زندان شگفت و عجیب نمهی باشهد.
(مالصدرا ،9838 ،ج ،1ص)813
مقدمه چهارم؛ تجلي

عالمه حسن زاده می فرماید :موجودى را که در ن وصف معتبر نیسهت اسهم گوینهد .زهون زیهد،
عمرو ،بكر ،حجر ،شجر و صیره و ن را که با وصف اعتبار شده ،زون وصف قدرت ،علم ،حیات،
اگر ن اسم با این معانى اعتبار شود به ن صفت گویند مثل قادر ،عالم ،حى؛ اما در اصهطالح عرفها
هر گاه ات وجود را با صفت معینى که تجلىیى از تجلیات وجود اسهت اعتبهار کنهیم ن را اسهم
نامند مثل رحمان و رحیم ،و ن صفاتى که در ات به اعتبار شأنى از شئون و تجلّىیى از تجلیاتش
اعتبار شود ،مثل رحمت و علم ن را وصف مىگویند و صفت نامند .پس ن را که حكهیم وصهف
مىگفت در نزد اینها اسم است .اسماء اعیان خارجى هسهتند و ألفهاظ اسهماء اسهماء( .حسهن زاده
ملی ،9813 ،ص)92
در توضی این که زرا عرفا و در حكمت متعالیه بهر موجهودات اسهم گوینهد بایهد گفهت :بهر
موجودات سنخیت بین علت هستی بخش و معلول ن ،به این معنی است که کمهال معلهول را بهه
صورت کاملتری دارد و اگر علتی در ات خویش واجد نوعی از کمال وجودی نبا شد هرگز نمهی
تواند ن را به معلولش اعطاء کند .به دیگر سخن :هر معلولی از علتی صادر می شود کهه کمهال ن
را ببورت کاملتری داشته باشد( .مبباح یزدی ،9811 ،ج ،2ص )63-61برخی از عرفا گفتهه انهد:
هر معلول در طبعش مرکب از دو جهت است :جهتی کهه بهدان مشهابهت بها فاعهل داشهته و از او
حكایت می کند ،و جهتی که بدان با وی مباین و منافیاست ،زون اگر کلی خهود مشهابه بها گونهه
فاعل باشد ،در این صورت نفس فاعل است نه صادر از او و در نتیجه نور محض می باشهد و اگهر
به کلی خود مباین فاعل باشد در این صورت محال است که از وی صادر شده باشد ،برای این کهه
نقیض زیزی ،صادر از ن زیز نمی تواند باشهد پهس ظلمهت محهض اسهت پهس جههت نهورانی
نخستین را وجود گویند و جهت ظلمانی دیگر را ماهیت نامند ...پس معلول نسبت به علهت ماننهد
سایه است نسبت به نور( .مالصدرا ،9833 ،ج ،2ص )23فلذا گفتهه انهد عقهل فعهال مثهال اوسهت
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(خداوند) و بدرهیز که گویی مثل اوست و بدرهیز که گویی ن واجب حق متعال است برای این که
هر منفعلی از فاعل ،به توسط مثالی که از فاعل در ن است منفعل می گردد و هر فاعلی به توسهط
مثالی که از او در منفعل واقع می گردد در او فعل انجام می دههد( .همهان ،ج ،2ص )23مالههادی
سبزواری در تعلیقه بر اسفار می فرماید تجلی او ظهور اوست و ظهور شی ،مبهاین و جهدای از ن
نیست ،وگرنه ظهور ن شی نمی باشد( .همان ،ج ،2ص )23پس عهالم نمهود و ظههور خداسهت و
اسماء الهی جاری و ساری در مخلوقات می باشد .مالصدرا در این باره گوید بنابراین خداونهد بهه
عنایت فراگیر و رحمت واسعش اراده فرمود که بر ن ها وجودات مختبشان را افاضهه فرمایهد و
وجودات علمیشان را به وجودات عینیشان تكمیل نماید ،و هدف از ایهن اراده ،زیهزی جهز نفهس
خودش نبود ،زون تمام اینها بازگشت به صفات او دارند و صفاتش عین اتش می باشهد ،از ایهن
روی به برخی از پیغمبران هنگامی که عرض کرد :پروردگارا خالیق را برای زه حكمتی فریهدی؟
فرمود :گنجی پنهان و ناشناخته بودم ،خالیق را فریدم تها شهناخته شهوم( .مالصهدرا ،9838 ،ج ،6
ص )239بعبارت دیگر می توان گفت که ظهور و تعین عینی حكایت از ظهور و تعین علمهی دارد.
(ابن حمزه فنارى ،9813 ،ص)216
بدانكه اسم شریف رازق مثال در انسان از زمان نطفگى تا کهولهت وى در ههر مرتبهه اقتضهایى
دارد .و همچنین در یع درخت کالن کهنسال از زمان دانه بودن تا صورت فعلیّهاش .و همینطهور
در سایر جانوران و رستنىها ،بلكه در معدنیّات نیهز از نگهاه کهه سهنگى در رحهم کهوه ،عقیهق و
فیروزه شود و طال و نقره گردد اسم شریف رازق را در ن مظاهرى گوناگون است؛ در عالم ارواح
اسم رازق را نیز مظاهرى است (حسن زاده ملی ،9866 ،ص )321هم زنانكه اسم رازق را در ههر
عالم مظاهرى گوناگون و لوازمى خاص است .جنّت و نار را نیهز کهه از مظهاهر اسهماء جمهالى و
جاللى اند مظاهر گوناگون در عوالم است و در هر عالم لوازمى الیهق بهه ن عهالم دارنهد.تمثهیال و
تنظیرا توضی مىدهیم که :صضب را در انسان مغضب نمودارهاى گونهاگون اسهت ،نهرا در زههره
بلكه در تمام اندام وى نمودى است .ابرو درهم مىکشد ،یا لب مىگزد ،یا زشم را زپ مىگیهرد،
یا انگشت بر لب مىنهد ،یا رو برمىگرداند .هریع از این امور نمودى و مظهرى از بهروز و ظههور
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قهر و صضب است .و همچنهین در بسهیارى از اشهاراتش و گفتههههایش و عبهاراتش و صضهب را
مظهرىاند .در مقابل صضب ،حالت نشاط و سرور نیز در احوال و اقوال و اشارات و عبارات انسان
ظهورهاى گوناگون دارد .مظاهر جنّت و نار را بر این مثابت بدان( .همان ،ص )329
با این توضیحات زرایی این که زرا عرفا مخلوقات را اسم می نامند روشن شدّ.
مقدمه پنجم معاني حسن و قبح

الف) گاهى حسن و قب به معناى کمال و نقص مى ید ،مثال مىگوییم :فالن امر حسن است ،یعنى
یع کمالى است براى نفس انسان و یع ارزش است و یا فالن شىء قبی است ،یعنى یهع نقهص
است براى روح انسان و یع ضد ارزش به حساب مى ید .حسن و قب به این معنهى ههم وصهف
افعال اختیاریه انسان واقع مىشود و هم وصف متعلقات افعال انسان یعنى ههم فعهل اختیهارى مها
متبف به حسن و قب به این معنى مىگردد و هم متعلق فعل ما .مثال گفته مهىشهود :علهم حسهن
است یعنى دانش یع کمال و ارزش است براى انسهان و انسهان عهالم کامهلتهر اسهت از جاههل.
(محمدی ،9831 ،ج ،2ص)89
ب) حسن و قب به معناى لذت و الم یا ماللمت و منافرت با نفس .گاهى حسن و قهب گفتهه
مىشود و از نها اراده مىشود این معنى ،یعنى مىگولیم فالن امر حسن اسهت یعنهى لهذت بخهش
است براى نفس انسانى و ماللم با طبع انسان است و یا فالن امهر قبهی اسهت ،یعنهى نفهرت ور و
ناسازگار با طبع انسان است و انسان از او تنفر و اشمئزاز دارد یعنى بدش مى ید.
حال حسن و قب به این معنى هم همانند حسن و قب به معناى اول هم وصف افعال اختیاریهه
انسان واقع مىشود و هم وصف متعلقات افعال انسان ،مثال در مورد متعلقهات افعهال انسهان گفتهه
مىشود :فالن منظره حسن و جمیل است یعنى لذتبخش و سازگار با طبع انسان است و انسان از
او خوشش مى ید و او را مىخواهد در اینجا منظره متعلق فعل انسان اسهت و فعهل انسهان نظهر و
مشاهده است( .همان ،ج ،2ص)88
ج) گاهى حسن و قب گفته مىشود و از نها اراده مىشود مدح و م .یعنى مىگولیم فالن امهر
حسن است ،یعنى مدح و ستایش دارد و فالن امر قبی است یعنى مهذمت و سهرزنش دارد .حهال

 ........................................... 919فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،22تابستان 9349

حسن و قب به این معنى فقط وصف افعال اختیاریه انسان واقع مىشود مثال مىگهولیم فهالن کهار
حسن است ،یعنى فاعل ن فعل در نزد همه عقالى عالم مستحق مدح و ثواب است و یا فالن کار
قبی است یعنى فاعل ن فعل عند العقالء کافة مستحق مذمت و عقاب است .به عبارت دیگر فالن
کار حسن است یعنى نزد همه عقالء بایستنى و ینبغى ن یفعل است و یا فالن کار قبی است یعنى
عقل همه عقال درك مىکند که نبایستنى و ال ینبغى ان یفعل است و معناى اینكه عقل حكم مىکند
به حسن یا قب یعنى ادراك مىکند حسن و قب

ن را( .همان ،ج ،2ص)81

مسلماً مراد از حسن و قب معنای دوم نمی باشد زرا که ممكن است گنهاه منهافر طبهع انسهان
باشد و اطاعت امر ماللم طبع انسان باشد و در این صورت واجبات حسن و محرمات قبهی باشهد
اما عكس ن نیز امكان دارد یعنی زه بسا گناه بهرای انسهان شهیرین و لهذت بخهش مهی باشهد و
واجبات برای نفس سخت و درد ور باشد .یا در اینبورت باید گفهت کهه گنهاه حسهن اسهت و
واجبات قبی است؛ مسلماً این فرض باطل و صیر صحی می باشد؛ پس معنای دوم مهورد نظهر مها
نمی باشد .معنای اول به معنای این که انجام واجبات و ترك محرمات کمال بهرای نفهس اسهت و
حسن است و ترك واجبات و یا انجام محرمات نقص برای انسان است و قبی می باشد بها بحهث
ما همخوانی و سازگاری دارد .اما معنای سوم که گوییم فالن امر حسن است و یا فهالن امهر قبهی
می باشد را می توان الزمه وجودی معنای اول دانست زهرا کهه ن زهه کهه باعهث کمهال انسهان
محسوب می شود پس خود ن امر و عمل ن حسن است و ن زه که باعث نقص برای انسان می
شود پس خود امر و عمل ن نیز قبی می باشد .پس مهی تهوان گفهت معنهای سهوم و معنهای اول
موضوع بحث ما می باشد.
مقدمه ششم؛ اقسام تقابل
حكما اصناف تقابل را زهار صنف کر کردهاند .زیرا متقابلین یا یكهی از نهها وجهودی اسهت و
یكی دیگر عدمی و یا هر دو وجودی هستند و ممكن نیست هر دو عدمی باشند زیهرا بهین اعهدام
تقابل نمی باشد سلب مطلق یا مقابلش ایجاب است که ن یا مطلق اسهت و یها خهاص و مقهابلش
سلب مطلق نیست زرا که خودش میباشد و نه سلب خاص زیرا جزلی تحت مطلق است و سلب
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خاص مقابلش ایجاب خاص است نه سلب مطلق زیرا جزلی از ن میباشد و نه سلب خاص زیرا
مقابل ان میباشد اگر زه تقابل نكنند پس ظاهر ن است تقابل نكنند( .حلی ،9322 ،ص)911
تقابل سلب و ایجاب بین دو امر است که مفهوم یكی از ن دو به عینه ،بر رفع دیگهری باشهد،
یعنی ن را هیچ مفهومی جز ن که رفع وی است نمی باشد( .حلی ،9322 ،ص)911
و اگر هر دو وجودی باشند پس اگر عقل یكی از ن دو را با به دیگهری در نظهر گیهرد تقابهل
تضایف نامند.
از جمله تقابل ،تقابل تضایف است و دو متضایف هر دو امر وجودی اند که هر یهع از ن دو،
نسبت به دیگری تعقل می گردد ،مانند پدری و فرزندی ،زون ن دو ،بر یع زیز و از یع جههت
صدق نمی کنند ،و یكی از ن دو ،جز با دیگری تعقل نمی شود( .مالصدرا ،9833 ،ج ،2ص)933
اگر بگونه ای باشد که عقل یكی از ن دو را با به دیگری در نظر نگیهرد تقابهل تضهاد گوینهد.
(حلی ،9322 ،ص  )913تقابل متضاد بنابر اصطالح مشالیان دو وجودی صیر متضایف انهد کهه بهر
یع موضوع تعاقب دارند و تبور اجتماع ن دو در ن نمی رود و بین ن دو نهایهت خهالف مهی
باشد( .مالصدرا ،9833 ،ج ،2ص)936
گفته شد منظور از حسن و قب به معنای کمال و نقص می باشد .نكته ای که باید به ن توجهه
شود این است که حسن و قب ماهیت نیست زرا حسهن ن زیهزی اسهت کهه کمهال بهرای شهی
محسوب می شود و قب

ن است که نقص برای ن طبیعهت داشهته باشهد پهس نچهه کهه کمهال

محسوب می شود خیر و ن زه که نقص محسوب می شود شر گویند و رابطه ن نسبی است زرا
که برای مثال سم برای عنبر کمال محسوب می شود ولی برای انسان نقص محسوب می شهود و
نوشیدن سم باعث مذمت عقال می با شد .این ها نسب و اعتباراتی خارج از احوال ماهیات هستند.
با بیان این مقدمه حال باید دید که رابطه بین حسن و قب زه رابطه ای می باشد.
در بحث ما نیز رابطه حسن و قب تناقض نمی باشد؛ زرا که هر نقص و عهدمی را قبهی نمهی
نامند برای مثال دروغ اگر زه امر عدمی می باشد اما این گونه نیست که همیشه قبی باشد؛ زرا که
اگر با دروغ بتوان جان مؤمن بی گناه را نجات داد حسن می باشد و هیچ گونه قبحی نهدارد .پهس
قسم تناقض نمی باشد.
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رابطه حسن و قب تضاد نمی باشد اوالً این که تضاد بین دو امر وجودی می باشهد حهال نكهه
قب به امر عدمی و نقص باز می گردد و دیگر ن که متضادین تحت جنس قریب مهی باشهد ولهی
حسن و قب اموری اعتباری و خارج از احوال ماهیاتند( .ر.ك .مجموعه ثار ،9833 ،ج ،1ص)331
رابطه حسن و قب متضایفان نمی باشد زرا که متضایفان بین دو امر وجودی مهی باشهد کهه از
تعقل یكی دیگری تعقل شود؛ حال همانطور که گفته شد قب به امر عدمی باز می گردد .پس عهدم
و ملكه باقی می ماند و از احكام عدم و ملكه این است که یع شی نمی تواند هم دارا باشد و ههم
ندار و این محال است.
نتیجه گیری از مقدمات
در مقدمه اول گفته شد که این مسئله عقلی می باشد پس امكان ورود فلسفه به این مسئله می باشد
و طبق مقدمه دوم احكام الهی جهت سعادت و تكامل انسان است و طبق مقدمه سهوم رابطهه بهین
انسان و جزاء تكوینی می باشد و این گونه نیست که ثار عمل فقط باعث تغییر در اعراض انسهان
شود بلكه در جان و روح دمی تأثیر می گذارد و اگر عمل صال انجام دهد وجود انسان صهعود و
تكامل می یابد و اگر گناه کند سقوط خواهد کرد و این صعود و سقوط به نحو حقیقی می باشهد و
نه مجازی که حاصل انشالات نفسانی می باشد .براساا مقدمه زهارم موجودات مظاهر حق تعالی
هستند و انسان صال مظهر اسم هادی و انسان فاسق مظهر اسم مضل است و اعمهال نیهز اینگونهه
اند یعنی عملی نیز می تواند مظهر اسم هادی و یا مظهر اسم مضل باشد و براسهاا مقدمهه پهنجم
رابطه بین حسن و قب عدم و ملكه است که از خبالص ن مانعه الجمع بودن اسهت یعنهی در ن
واحد نمی تواند هم دارای ملكه و نیز دارای عدم ملكهه باشهد پهس یكهی از اوصهاف بایهد باشهد.
زگونه ممكن است یع عمل واحد هم حسن و هم قبی باشد؟ زگونه ممكن است یع عمل هم
نقص و هم کمال محسوب شود؟ زگونه ممكن است انسان در ن واحد ههم سهقوط کنهد و ههم
صعود؟ زگونه ممكن است یع عمل هم مظهر اسم هادی و هم اسم مضل است؟ اگهر انسهان بهه
عقل و وجدان خود مراجعه کند در می یابد که محال است این دو با هم اجتماع یابند.
بر این اساا که انسان با عمل صال  ،صورت نیكو انشاء می کند و با عمل سیئه صهور قبیحهه
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انشاء می کند و زگونه ممكن است در ن واحد با یع عمل واحد دو صورت کهه قابلیهت جمهع
نیستند انشاء شود .در این راه دیگر نیازی به بحث از این که یا تعدد عنوان موجهب تعهدد معنهون
می شود و یا یا عنوان به معنون سرایت می کند نیست و با قطع نظر از این مباحث به حهل مسهأله
می پردازیم.
نتیجه
از ن جا که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله ای عقلی است پس با استفاده از مبانی فلسفه صدرا بهه
راحتی می توان مسئله اجتماع امر و نهی را حل نمود و ن به این صورت می باشهد کهه ههر دیهن
صراطی هست که ما را به سهعادت و کمهال دعهوت مهی کنهد و دعهوت انجهام واجبهات و تهرك
محرمات نیز بدین جهت می باشد و انجام واجبات و ترك محرمات باعهث ایجهاد صهور حسهنه و
نیكو می شود که این صور مظاهر جمالی خدا هستند و خود عمل نیز بالتبع در اوصاف تابع این ها
می باشد یعنی عمل نیز می تواند مظهر اسم هادی یا مضل شود و رابطه ایهن دو وصهف یها امثهال
اینها مثل خیر و شر و حسن و قبی  ،عدم و ملكه می باشد که اجتماع این دو وصف متقابل محهال
است و نفس انسان در ن واحد نمی تواند دو امر متقابل را انشاء کند.
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 ،____________ .3حسن9863( ،ش) ،هزار و یع نكته ،رجاء ،تهران ،پنجم.
9839( ،______________ .1ش) ،هزار و یع کلمه ،بوستان کتاب ،قم ،سوم.
 .91حسینى شیرازى ،محمد 9326( ،ق) ،الوصول الى کفایة األصول ،دار الحكمه ،قم ،سوم.
 .99حلى 9322( ،ق) ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد (مع التعلیقات) ،جامعه مدرسهین ،قهم،
نهم.
 .92صدرا ،محمد 9139( ،م) ،الحكمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة ،دار احیاء التراث ،بیروت،
سوم.
9833( ،________ .98ش) ،ترجمههه حكمههت متعالیههه در اسههفار اربعههه ج ،2متههرجم :محمههد
خواجوی ،انشارات مولی ،تهران ،سوم.
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9838( ،______ .93ش) ،ترجمه حكمت متعالیه در اسفار اربعه ج6و ،1مترجم :محمد خواجوی،
انشارات مولی ،تهران ،دوم.
 9861( ،______ .93ش) ،الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة ،تبحی و تعلیق از سید جهالل
الدین شتیانى ،المرکز الجامعى للنشر ،مشهد ،دوم.
 .96شیی الرلیس ابن سینا ،حسین9813( ،ش) ،االشارات و التنبیهات ،نشر البالصة ،قم ،اول.
 .91صالحى مازندارنى ،اسماعیل 9832( ،ش) ،شرح کفایة األصول ،صالحان ،قم ،اول.
 .93فاضل موحدى لنكرانى ،محمد 9833( ،ش) ،إیضاح الكفایة ،نوح ،قم ،پنجم.
 .91محمدى ،على 9833( ،ش) ،شرح کفایة األصول ،االمام الحسن بهن علهی (علیهه السهالم) ،قهم،
زهارم.
 9831( ،_______ .21ش) ،شرح اصول فقه ،دار الفكر ،قم ،دهم.
 .29مرکز اطالعات و مدارك اسالمى 9831( ،ش) ،فرهن
فرهن

نامهه اصهول فقهه ،پژوهشهگاه علهوم و

اسالمی ،معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،قم ،اول.

 .22مبباح یزدی ،محمد تقی 9811( ،ش) ،موزش فلسفه ،زاپ نشر بین الملل سهازمان تبلیغهات
اسالمی ،تهران ،دوم.
9831( ،______________ .28ش) ،شرح اسفار ،انتشارات موسسه موزشی و پژوهشهی امهام
خمینی ،قم ،اول.
 .23مطهری ،مرتضی9833( ،ش) ،مجموعه ثار ،انتشارات صدرا ،تهران ،نهم.
 .23ملكى اصفهانى ،مجتبى 9811( ،ش) ،فرهن
 .26والیى ،عیسى 9831( ،ش) ،فرهن

اصطالحات اصول ،عالمه ،قم ،اول.

تشریحى اصطالحات اصول ،نشر نی ،تهران ،ششم.

