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حقیقت اًشاء ٍ اقسام آى؛
ًَیسٌدُ :حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتز عبدالزحوي ًجفی عوزاى
بحث حقیقت اًشاء ،اس هباحث هْن در علَم هعاًی ٍ بیاى ٍ فقِ ٍ اصَل ٍ  ...است ٍ بسیاری اس داًشوٌداى در علَم
هذکَر ،بِ چٌیي بحثی داهي سدُ اًدّ ،زچٌد ٍاصُ اًشاء ،در لغت بِ هعٌای اثتذاء ،خلمت ،اٗزبد ٍ تشث٘ت اػت ٍ بِ
ّویي هعاًی در آیات قزآى کزین ٍ رٍایات اّل بیت (ع) استعوال شدٍُ ،لی پیزاهَى حقیقت اًشاء ٍ اقسام آى،
بحث ّای هفصل ٍ اختالف دیدگاُ هطزح است کِ در ایي ًَشتار بِ بزرسی آى هی پزداسین ،بٌابزایي در ًَشتار
حاضز ،در ضوي دٍ بحث ،بِ حقیقت اًشاء ٍ بیاى اقسام آى هی پزداسین.
ٍاصگاى کلیدی :اًشاء ،حقیقت اًشاء ،اقسام اًشاء.

أ .بحث اٍل؛ حقیقت اًشاء؛
اًشاء در لغت بِ هعٌای اثتذاء ،1خلمت ،2اٗزبد ٍ 3تشث٘ت 4اػت ،چٌبى وِ دس آٗبت ٍ سٍاٗبت فشاٍاًٖ ً٘ض ٍاطُ اًـبء ثِ
ّو٘ي همٌب اػتموبل ؿذُ اػتً ،ف٘ش:
«ٍٓ َّٔٓ الَّزِٕ أًَْـَأَ رٓ ٌَّبتٍ هٓمٕشٍُؿَبتٍ ٍٓ غَٕ٘شَ هٓمٕشٍُؿَبتٍ ٍٓ الٌَّخْلَ ٍٓ الضَّسٕقٓ هٔخْتَلِفبً أُوُلُِٔ ٍٓ الضَّٕٗتَُىَ ٍٓ الشُّهَّبىَ هٔتَـَبثِْبً ٍٓ غَٕ٘شَ هٔتَـَبثٍِِ
وُلَُا هِيْ حَوٓشُِِ إِرَا أَحْوٓشَ ٍٓ آتَُا حٓمَِّٔ َٕٗٓمٓ حٓصٓبدُِِ ٍٓ الَ تُؼٕشِفَُا إًَِِّٔ الَ ٗٔحِتُّ الْؤؼٕشِفِ٘يَ» 5اٍ اػت وِ ثبن ّبى همشٍؽ ٍ ثبن ّبى
غ٘ش همشٍؽ آفشٗذ ٍ ّوچٌ٘ي ًخل ٍ اًَاق صسالت سا وِ اص ًفش هَُ٘ ٍ ؼمن ثب ّن هتفبٍتٌذ ٍ ً٘ض دسخت صٗتَى ٍ اًبس سا
وِ اص رْتى ثب ّن ؿجِ٘ ٍ اص رْتى تفبٍت داسًذ ،اص هَُ٘ آى ثِ ٌّگبهى وِ ثِ حوش هىًـٌ٘ذ ثخَسٗذ ٍ حك آى سا ثِ ٌّگبم
دسٍ ثپشداصٗذ ،اػشاف ًىٌ٘ذ وِ خذاًٍذ هؼشف٘ي سا دٍػت ًوىداسد.
«ٍٓ َّٔٓ الَّزِٕ أًَْـَأَ لَىُنٔ الؼَّوٕكٓ ٍٓ الْأَثٕصٓبسٓ ٍٓ الْأَفْئِذَٓٓ» 6اٍ وؼى اػت وِ ثشاى ؿوب گَؽ ٍ چـن ٍ للت اٗزبد وشد.
«ٍٓ َّٔٓ الَّزِٕ أًَْـَأَوُنٕ هِيْ ًَفْغٍ ٍٓاحِذٍٓٓ فَؤؼٕتَمَشٌّ ٍٓ هٔؼٕتََٕدٓقٌ» 7اٍ وؼى اػت وِ ؿوب سا اص ٗه ًفغ آفشٗذ ،دس حبلى وِ ثمعى
اص اًؼبى ّب پبٗذاسًذ ٍ ثمعى ًبپبٗذاس.
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«َّٔٓ أًَْـَأَوُنٕ هِيَ الْأَسٕضِ ٍٓ اػٕتَمٕوٓشَوُنٕ فِْ٘ٓب» 8اٍ اػت وِ ؿوب سا اص صه٘ي آفشٗذ ٍ آثبدى آى سا ثِ ؿوب ٍاگزاس ًوَد.
دس توبهٖ آٗبت فَقٍ ،اطُ «اًـبء» ثِ همٌبٕ اٗزبد آهذُ اػتّ ،وبى گًَِ وِ دس سٍاٗبت فشاٍاًٖ ً٘ض چٌ٘ي ٍاطُ إ ثِ
همٌبٕ اٗزبد اػت ،چٌبى وِ حعشت للٖ (ق) فشهَدُ اًذ:
«أًـأ الخلك إًـبء ٍ اثتذأُ اثتذاء ثال سٍّٗٔ أربلْب ٍ ال تزشثٔ اػتفبدّب ٍ ال حشؤ أحذحْب ٍ ال ّوبهٔ ًفغ اظؽشة فْ٘ب
أحبل االؿ٘بء الٍلبتْب ٍ الم ث٘ي هختلفبتْب ٍ غشّص غشائضّب ٍ ألضهْب أؿجبحْب لبلوب ثْب لجل اثتذائْب هح٘ؽب ثحذٍدّب ٍ اًتْبئْب
لبسفب ثمشائٌْب ٍ أحٌبئْب» 9آفشٌٗؾ سا ثذٍى ً٘بص ثِ اًذٗـِ ٍ فىش ٍ اػتفبدُ اص تزشثِ ٍ ثىآى وِ حشوتى اٗزبد وٌذ ٍ دسثبسُ
تصو٘وى ثٌ٘ذٗـذ ،اٗزبد وشد .خلمت ّش هَرَدى سا ثِ ٍلت خبصّؾ هَوَل وشد هَرَدات گًَبگَى سا ثب ٗىذٗگش الت٘بم
داد ٍ ثِ ّش وذام ؼج٘متى هخصَف ٍ غشٗضُ اى ٍٗظُ ثخـ٘ذ ٍ صفبت ٍٗظُ آًْب سا ّوشاّـبى ػبخت ٍ پ٘ؾ اص آى وِ آًْب
سا ث٘بفشٌٗذ اص ّوِ آًْب آگبُ ثَد ٍ ثِ حذٍد ٍ پبٗبى آًْب احبؼِ داؿت ٍ اص رو٘ك لَاصم ٍ توبم رَاًت آًْب ثب خجش ثَد.
« ٍٓ أًَْـَأَ الْأَسٕضٓ فَأَهٕؼٓىَْٓب هِيْ غَٕ٘شِ اؿْتِغَبلٍ ٍٓ أَسٕػٓبّٓب لٓلَى غَٕ٘شِ لَشَاسٍ ٍٓ أَلَبهْٓٓب ثِغَٕ٘شِ لََٓائِنٓ ٍٓ سٓفَمْٓٓب ثِغَٕ٘شِ دٓلٓبئِنٓ ٍٓ حٓصٌََّْٓب هِيَ الْأٍَٓدِ
ٍٓ الِبلَِٕرٓبدِ ٍٓ هٌَٓمْٓٓب هِيَ التَّْٓبفُتِ ٍٓ الِبًْفِشَادِ» 11صه٘ي سا آفشٗذ ٍ آى سا دس ربى خَد حبثت ًگِ داؿت ثىآًىِ اٗي وبس اٍ سا
ثِ خَد هـغَل ػبصد ٍ دس ل٘ي حشوت ٍ ثىلشاسى ثِ اٍ حجبت ثخـ٘ذ .ثذٍى ّ٘چ پبِٗاى آى سا ثشپب ًوَد ٍ ثىّ٘چ ػتًَى
آى سا ثشافشاؿت ٍ اص وظى ٍ الَربد ًگبُ داؿت ٍ اص ػمَغ ٍ دسّن ؿىبفتي آى رلَگ٘شى وشد.
دس اصؽالح ً٘ض ّشچٌذ اًـبء ثِ والهٖ گفتِ هٖ ؿَد وِ راتبً احتوبل صذق ٍ وزة ًذاسد ،11صٗشا هعوَى ٍ هفبد آى ،تٌْب
ثِ ٍاػؽِ تلفؿ ،تحمك ٗبفتِ ٍ حبصل هٖ ؿَدً ،ف٘ش ؼلت فمل دس «افمل» ٍ ؼلت تشن فمل دس «ال تفمل» وِ تٌْب ثِ
ٍاػؽِ ص٘غِ ،تحمك هٖ ٗبثذٗ ،12مٌٖ دس ّش والهٍٖ ،رَد ًؼجت تبهِ وِ ػىَت ثش آى صح٘ح ثبؿذ ،ظشٍسٕ اػت،
ّشگبُ ثب لؽك ًفش اص تىلّن ،ثشإ ًؼجت هَرَد دس رولٍِ ،الم٘تٖ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ وِ ًؼجت والم ،ثب آى هؽبثمت داؿتِ
ثبؿذ ٗب ًذاؿتِ ثبؿذ ،چٌ٘ي والهٖ سا ،خجشٕ گٌَٗذ وِ راتبَ لبثل٘ت اتصبف ثِ صذق ٍ وزة داسدً ،ف٘ش« :غُلِجٓتِ الشٍُّمٔ فِٖ
أَدًَٕى الْأَسٕضِ ٍٓ ّٔنٕ هِيْ ثٓمٕذِ غَلَجِِْنٕ ػٓ٘ٓغْلِجَٔىَ»13سٍه٘بى هغلَة ؿذًذ ٍ اٗي ؿىؼت ،دس ػشصه٘ي ًضدٗىى سخ داد ،اهب آًْب ثمذ
اص هغلَث٘ت ثِ صٍدى غلجِ خَاٌّذ وشد ،اهب اگش ثب لؽك ًفش اص تىلّن ،ثشإ ًؼجت هَرَد دس رولٍِ ،الم٘تٖ ٍرَد ًذاؿتِ
ثبؿذ ،دس اٗي صَست ثِ اٗي والم ،اًـبء هٖ گٌَٗذ وِ لبثل٘ت اتصبف ثِ صذق ٍ وزة ًذاسد ،هخل« :لُلْ ػِ٘شٍُا فِٖ الْأَسٕضِ
فَبًْفُشٍُا وَٕ٘فٓ وبىَ لبلِجُٓٔ الْؤزٕشِهِ٘يَ»14ثگَ ثشٍٗذ دس سٍى صه٘ي گشدؽ وٌ٘ذ ػپغ ثٌگشٗذ لبلجت ٍ ػشاًزبم گٌبّىبساى
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چگًَِ ثَدُ اػت ،وِ لؽك ًفش اص لفؿ ،چ٘ضٕ ً٘ؼت ٍ تٌْب ثب گفتي «ػِ٘شٍُا فِٖ الْأَسٕضِ» همٌب اٗزبد هٖ گشددٍ ،لٖ دسثبسُ
حم٘مت اًـبء ،چٌذ دٗذگبُ اػت:

 .1دیدگاُ هشَْر؛
اًشاء بِ هعٌای اػتموبل لفؿ دس همٌب ،ثِ اًگ٘ضُ تحمك همٌب ،دس ـشف هٌبػت خَد هىثبؿذ ،15ثِ لٌَاى هخبل گبّٖ هلى٘ت
ثِ ٍاػؽِ اًـبء ث٘ك ،صلح ،اربسُ ٍ  ...تحمك هٖ ٗبثذ ٍ هلى٘ت -ثب لؽك ًفش اص للل ٍ اػجبة آى -اهشى اػت وِ لمالء ٍ
ؿبسق آى سا التجبس هىوٌٌذ ٍ ـشف هلى٘ت ،لبلن التجبس اػت ثِگًَِاى وِ اگش التجبس لمالٗى ٗب التجبس ؿبسق ًجبؿذ ،هؼألِاى
ثِ لٌَاى هلى٘ت تحمك پ٘ذا ًوىوٌذ ،ثٌبثشاٗي حم٘مت اًـبء دس هَسد ث٘ك ،رض اٗي ً٘ؼت وِ هب لفؿ «ثمتٔ» سا دس همٌبى
خَدؽ (فشٍختي) اػتموبل وٌ٘ن ٍلى اًگ٘ضُ هب اص اٗي اػتموبل اٗي اػت وِ ػجت دٗگشى -غ٘ش اص ح٘بصت ٍ هَت ٍ -...
ثشاى التجبس ؿبسق ٍ لمالء هحمّك وٌ٘نٗ ،مٌٖ ثبٗك هىخَاّذ ثب اًـبء ث٘ك ،ػججى ثشاى تحمك هلى٘ت دس ـشف هٌبػت
خَدؽ -لبلن التجبس -اٗزبد وٌذ .دس هَسد ًىبح ً٘ض ٍلتى صٍرِ هىگَٗذ« :أًىحتهٓ ًفؼى» هىخَاّذ ثب اػتموبل اٗي
رولِ دس همٌبى خَدؽ ،ػججى ثشاى تحمك صٍر٘ت دس ـشف هٌبػت خَدؽ -لبلن التجبس -اٗزبد وٌذ ًِ ،اٗي وِ
همصَدؽ حىبٗت اص گزؿتِ ثبؿذ ،16ثٌبثشاٗي اًـبء بِ هعٌای اػتموبل لفؿ دس همٌب ثِ اًگ٘ضُ تحمك همٌب دس ـشف هٌبػت
خَد اػت ،چٌبى وِ هحمك اصفْبًٖ (سُ) گفتِ اػتٍ« :رَد اًـبءّ ،وبى ٍرَد همبًٖ آى دس ًفغ االهش اػت ،ثِ اٗي ث٘بى
وِ دسثبسُ حجَت همٌب ثِ ٍاػؽِ لفؿ دٍ احتوبل اػت:
أ .حجَت همٌب ثِ ل٘ي حجَت لفؿ؛ ثِ اٗي ث٘بى وِ حجَت راتبً ثِ لفؿ ًؼجت دادُ ؿذُ ٍ هزبصاً ثِ همٌب هؼتٌذ ثبؿذ.
ة .حجَت همٌب ،هٌفصل ٍ رذإ اص لفؿ ٍ ثِ ٍاػؽِ آل٘ت لفؿ؛ ثِ گًَِ إ وِ حجَت راتبً ثِ ّش ٗه اص لفؿ ٍ همٌب هؼتٌذ
ثبؿذ؛ ٗمٌ٘بً چٌ٘ي احتوبلٖ دسػت ً٘ؼت ،صٗشا ٍرَد راتٖ هٌؼَة ثِ هبّ٘بت ،هٌحصش دس ٍرَد خبسرٖ ٍ رٌّٖ اػت ٍ
ثمِ٘ اًَاق ٍرَد (ٍرَد لففٖ ٍ وتجٖ) راتبً ٍرَد لفؿ ٍ وتبثت ّؼتٌذ ٍ ثبلمشض ٍ الوزبص ثِ همٌب ًؼجت دادُ هٖ ؿًَذ ٍ
ٍاظح اػت وِ آل٘ت ٍ لل٘ت ٍرَد لفؿ ثشإ ٍرَد راتٖ همٌب ،ثبٗذ دس ٗىٖ اص دٍ هَؼي رٌّٖ ٗب خبسرٖ اػت ٍ ٍرَد
راتٖ همٌب دس خبسد ،هتَلف ثش تحمك هصذاق ٍ هؽبثك آى دس خبسد اػت ،دس حبلٖ وِ ٍالك ،خالف آى ثَدُ ٍ ثِ ٍاػؽِ
لفؿ ،هَرَد دٗگشٕ تحمك ًوٖ ٗبثذ وِ هؽبثك همٌب ٍ ٗب هٌـأ اًتضاق آى ثبؿذ ٍ ًؼجت ٍرَد راتٖ ثِ همٌب ،هممَل ً٘ؼت.
ٍرَد همٌب دس رّي ً٘ض ثِ ٍاػؽِ تصَس همٌبػت ًِ ،ثِ ٍاػؽِ لل٘ت لفؿ ثشإ ٍرَد همٌب ٍ اًتمبل رّي اص ساُ ؿٌ٘ذى
الفبؾ ثِ همبًٖ آى ،تٌْب ثِ خبؼش ٍرَد هالصهِ رملٖ ٍ لشاسدادٕ ث٘ي لفؿ ٍ همٌبػت ،لالٍُ ثش آى وِ چٌ٘ي اًتمبلٖ دس ّش
لففٖ (الن اص اخجبسٕ ٍ اًـبٖٗ) تحمك داؿتِ ٍ اختصبصٖ ثِ الفبؾ اًـبٖٗ ًذاسد.
ثٌبثشاٗي چ٘ضٕ وِ اص ٍرَد همٌب ثِ ٍاػؽِ لفؿ ،هممَل اػت ،آى اػت وِ حجَت ،راتبً ثِ لفؿ ًؼجت دادُ ؿذُ ٍ هزبصاً ثِ
همٌب هؼتٌذ ثبؿذ وِ هشاد اص ولوبت للوبء "إى االًـبء لَل لصذ ثِ حجَت الومٌى فٖ ًفغ األهش" ً٘ض ّو٘ي اػت ٍ حجَت
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همٌب سا هم٘ذ ثِ ًفغ االهش ًوَدُ اًذ ـ ثب آى وِ ٍرَد لفؿ دس خبسدٍ ،رَد ثبلمشض همٌب ً٘ض هٖ ثبؿذ ـ تب ثشػبًٌذ وِ دس
احش استجبغ ٍظمٖ ث٘ي لفؿ ٍ همٌب ،لفؿٍ ،رَد تٌضٗلٖ همٌبػت ٍ ًف٘ش آى اػت وِ همٌب دس هشتجِ رات لفؿ ،تحمك داسد ٍ
دس ّ٘چ هشحلِ إ اص هشاحل ٍرَد ،رذإ اص آى فشض ًوٖ ؿَد».17

 .2دیدگاُ هحقّق خزاساًى (رُ)؛
ٍرَد اًـبئى لجبست اص اٗي اػت وِ لففى دس همٌبى خَد اػتموبل ؿَد ٍلى ّذف اػتموبلوٌٌذُ اٗي ثبؿذ وِ آى همٌب ثِ
ًفغ ّو٘ي اػتموبل تحمّك پ٘ذا وٌذ ،ثِ ّو٘ي رْت هٖ گَٗذ« :حن ال ٗجمذ أى ٗىَى االختالف فٖ الخجش ٍ اإلًـبء أٗعب
وزله ف٘ىَى الخجش هَظَلب ل٘ؼتمول فٖ حىبٗٔ حجَت همٌبُ فٖ هَؼٌِ ٍ اإلًـبء ل٘ؼتمول فٖ لصذ تحممِ ٍ حجَتِ ٍ إى
اتفمب ف٘وب اػتموال فِ٘ فتأهل»18ثم٘ذ ً٘ؼت وِ اختالف دس اًـبء ٍ خجش هخل اػن ٍ حشف ثبؿذ ٗمٌى همٌى ّش دٍ ٗىى اػت
ٍ هَظَق لِ خجش ٍ اًـبء ٍ هؼتمول فِ٘ ّش دٍ ٗه همٌى اػت اال آًىِ دس همبم اػتموبل دس خجش لصذ حىبٗت حجَت آى
همٌى خجش هى ثبؿذ ٍلى دس اًـبء لصذ تحمك همٌى اػت ٍ اختالفى وِ دس ث٘ي خجش ٍ اًـبء هىآٗذ اص رْت اػتموبل اػت
ًِ دس هَظَق لِ ٍ ًِ دس هؼتمول فِ٘ ًف٘ش ثمت اًـبئى ٍ خجشى وِ ٗه لفؿ اػت ٍلى ثمعى هَاسد لصذ خجشى هىوٌ٘ذ
ٍ ثمعى هَاسد لصذ اًـبئى ٍ ًف٘ش لصذ آل٘ت ٍ اػتمالل٘ت دس اػن ٍ حشف هىثبؿذ وِ اص خصَص٘بت اػتموبل اػت ًِ
همٌب ،هخل اٗي وِ ؿوب لفؿ «ثمتٔ» سا دس همٌبى خَدؽ اػتموبل وٌ٘ذ ٍ ّذفتبى اٗي ثبؿذ وِ آى همٌبٗ -مٌى تول٘ه -ثِ
ًفغ ّو٘ي اػتموبل اٗزبد ؿَد ،الجتِ ًِ دس ٍالك ،ثلىِ اٗزبد ؿَد ثِ ٍرَد اًـبئى.
هشحَم آخًَذ (سُ)گَٗب هىخَاّذ ثفشهبٗذٍ :رَد اًـبئى ،هبًٌذ هلى٘ت ٍ صٍر٘ت اػتٗ ،مٌى ّوبى گًَِ وِ هلى٘ت،
اهشى التجبسى ٍ لبئن ثِ غ٘ش اػتٍ ،رَد اًـبئى ً٘ض اهشى التجبسى اػت ،هخلًب ٍلتى «ثمتٔ» هىگَٗذٗ ،ه چ٘ضى ٍرَد
اًـبئى پ٘ذا هىوٌذ وِ لجبست اص «هلى٘ت هج٘ك ًؼجت ثِ هـتشى» اػت ٍلى اٗيگًَِ ً٘ؼت وِ ّو٘ـِ ثِ دًجبل ٍرَد
اًـبئى ،احش هتشتت ؿَد ،دس هَسد ث٘ك غبصتٍ ،رَد اًـبئىِ همٌبى ث٘ك تحمّك پ٘ذا وشدُ اػت ٍلى «التجبس هلى٘ت» تحمّك
ًذاسد ،چَى لمالء ٍ ؿبسق ،چٌ٘ي التجبسى ًوىوٌٌذٍ ،لى ّو٘ي لمالء ٍ ؿبسقٍ ،رَد اًـبئى سا التجبس هىوٌٌذ ٍ هىگٌَٗذ:
ٍرَد اًـبئى ثِ لٌَاى «ًفغ األهش» ٍالم٘ت داسد ًِ ،ثِ لٌَاى اٗي وِ هبثبصاى خبسرى داؿتِ ثبؿذ.19
لٌَاى «ًفغ األهش» الن اص ٍالم٘ت اػتٍ« ،الم٘ت» لجبست اص ٍرَد خبسرى ٍ ٍرَد رٌّى اػتٍ ،لى ًفغ األهش ،داساى
همٌبى ٍػ٘مى اػت ٍ هلى٘ت ثِ ّش ػججى تحمك پ٘ذا وٌذ ،ثبالخشُ دس ًفغ األهش حبثت اػت ٍ لمالء ،ح٘بصتوٌٌذٍُ ،اسث
ٍ هـتشى سا هبله هىثٌٌ٘ذ ،ثٌبثشاٗي دس ّوبى ـشفى وِ هلى٘ت ٍ اهخبل آى تحمك داسد ٗه ٍرَد دٗگشى ً٘ض تحمك داسد وِ
اص آى ثِ «ٍرَد اًـبئى» تمج٘ش هىوٌٌذ ،وِ اًؼبى لفؿ سا اػتموبل وٌذ ٍ همٌب ثِ ّو٘ي لفؿ اٗزبد ؿَد.21

 .3دیدگاُ هحقق خَئی (رُ)؛
ًْ . 17بٗٔ الذساٗٔ فٖ ؿشح الىفبٗٔ ،د ،1ف 275ـ .273
 . 18وفبٗٔ االصَل ،ف .12
 . 19اصَل فمِ ؿ٘مِ ،د ،1ف.379
ّ . 21وبى.
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هحمك خَئٖ (سُ) حم٘مت اًـبء سا اثشاص اهش ًفؼبًٖ ،تَػػ لفؿ هٖ داًذ ًِ اٗزبد ؼلت ٍ  ...ثب لفؿ ٍ هٖ گَٗذ« :تحم٘ك
آى اػت وِ اًـبء ثِ همٌبٕ اٗزبد ؼلت ٍ  ...ثب لفؿ ً٘ؼت ،صٗشا اٗزبد ٍرَد حم٘مٖ همبًٖ ،رض ثب اػجبة خبسرٖ آى
هوىي ً٘ؼت ،دس حبلٖ وِ لفؿ ،اػجبة خبسرٖ ً٘ؼت ،اهب ٍرَدّبٕ التجبسٕ ،تٌْب التجبس ًفغ هتىلن ثَدُ ٍ ٍرَد لفؿ،
ّ٘چ گًَِ دخبلتٖ دس تحمك آى ًذاسد ،ثلِ ّشچٌذ اًـبءات ثشإ التجبسات لمالٍٖٗ ،ظك ؿذُ اًذٍ ،لٖ چٌ٘ي التجبساتٖ
هتشتت ثش لصذ همبًٖ ،تَػػ اًـبءات اػت.
صح٘ح آى اػت وِ حم٘مت اًـبء ،اثشاص اهش ًفؼبًٖ تَػػ لفؿ اػت ٍ ثب لصذ حىبٗت همٌب فشق داسد ٍ لففٖ وِ گٌَٗذُ
ثش صثبى هٖ آٍسد ،ثِ همتعبٕ تمْذ ٍ التضاهؾ ،اثشاص وٌٌذُ التجبس ًفؼبًٖ اٍػت ،ثٌبثشاٗي ّوبى گًَِ وِ دس رولِ خجشِٗ،
لفؿ اص ساُ داللت ٍظمٖ ،ثش لصذ حىبٗت اص همٌب داللت داسد ٍ ث٘بًگش آى دس خبسد اػت ،رولِ اًـبئِ٘ ً٘ض ثش التجبس
خبف ،داللت داسد ٍ اثشاص وٌٌذُ آى اػت.
ثِ لٌَاى هخبل ّ٘ئت "افمل" ثش اثشاص التجبس ٍرَة ٍ ثَدى هبدُ آى ثش لْذُ هخبؼت ،داللت داسد ،ثٌبثشاٗي خجش ٍ اًـبء دس
تحمك اثشاص ،ثب ٗىذٗگش اؿتشان داسًذ ٍ فشلـبى دس آى اػت وِ اثشاص ؿذُ دس اخجبس ،ثِ تجك خَد خجش ،هتصف ثِ صذق ٍ
وزة هٖ ؿَد ،ثِ خالف هجشَص دس اًـبء وِ هتصف ثِ چٌ٘ي صفتٖ ًوٖ گشدد ،صٗشا اًـبء ،التجبس خبف ثَدُ ٍ تملمٖ ثِ
ٍلَق ٍ ٗب لذم ٍلَق ؿ٘ئ دس خبسد ًذاسد».21

ب .بحث دٍم :اقسام اًشاء؛
اًـبء ثِ التجبسات هختلفٖ لبثل تمؼ٘ن ثَدُ ٍ الؼبم هختلفٖ داسدً ،ف٘ش:

 .1اًشاء فعلی ٍ قَلی؛
اًـبء ثِ لحبؾ اثشاص آى ،ثِ اًـبء فملٖ ٍ لَلٖ تمؼ٘ن هٖؿَد ،صٗشا چٌبًچِ اًـبء تَػػ فملٖ اص افمبل اًؼبًٖ ،اثشاص گشدد،
ثِ آى «اًـبء فملٖ» گفتِ هٖ ؿَد ٍ دس صَستٖ وِ هجشِص آى ،لَل ٍ لفؿ ثبؿذ« ،اًـبء لَلٖ»« ،اًـبء لففٖ» ٍ ٗب «اًـبء ثِ
ص٘غِ» ًبم داسد.22
ثِ لٌَاى هخبل دس ث٘ك ،چٌبًچِ همبؼبت ؿىل گ٘شد ٍ ص٘غِ ث٘ك خَاًذُ ًـَد ٍ هخالً ؿخصٖ همذاسٕ ػجضٕ دس هىبًٖ لشاس
دّذ ٍ صٌذٍلٖ ثشإ اخز پَل آى لشاس دّذ ٍ دٗگشاى ثش اػبع للن ٍ آگبّٖ وِ داسًذ ،ث٘بٌٗذ ػجضٕ سا ثشإ خشٗذ اص
هىبى هضثَس ثشداسًذ ٍ پَل آى سا دس صٌذٍلؾ ثٌ٘ذاصًذ ٍ ٗب حوبم ّبٕ لوَهٖ لذٗن وِ دس ثؼ٘بسٕ اص هَاسد حوبهٖ ًجَد
ٍ ـشفٖ سا لشاس هٖ داد ت ب دٗگشاى ثِ حوبم ثشًٍذ ٍ هضد حوبهٖ سا دس آى ـشف لشاس دٌّذ ،ثِ چٌ٘ي وبسٕ «اًـبء فملٖ»
گفتِ هٖ ؿَد وِ دس همبثل اًـبء لَلٖ اػت وِ ّش ٗه اص خشٗذاس ٍ فشٍؿٌذُ ،ص٘غِ ث٘ك سا ثش صثبى ربسٕ ًوبٌٗذ.

 .2اًشاء تٌجیشی ٍ تعلیقی؛

 . 21هحبظشات فٖ اصَل الفمِ ،د  ،1ف  91ـ .89
ً . 22وبرد االصَل ،د  ،1ف .119
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اًـبء ثِ لحبؾ اٗزبد ٗب اثشاص هتملّك آى (هٌٔـأ) ثِ ًحَ هؽلك ٗب هـشٍغ ،ثِ اًـبء تٌز٘ضٕ ٍ تمل٘مٖ تمؼ٘ن هٖؿَد ٍ چٌبًچِ
اًـبء ،ثذٍى ل٘ذ ٍ ؿشغ ثبؿذ« ،اًـبء تٌز٘ضٕ» ًبم داسد ٍ گشًِ «اًـبء تمل٘مٖ» اػت.
اًـبء تٌز٘ضٕ ،هبًٌذ اًـبء هلىّ٘ت وتبة ثشإ ؿخصٖ ثذٍى ّ٘چ ؿشؼٖ ٍ ،اًـبء تمل٘مٖ ،هبًٌذ اًـبء هلىّ٘ت وتبة ثشإ
ؿخصٖ ثِ ؿشغ آهذى ؿخصٖدٗگش.23

 .3اًشاء طلبی ٍ غیز طلبی؛
«اًـبٕ ؼلجٖ» ػخٌٖ اػت وِ اص اثشاص آى ،هؽلَثٖ سا ثخَاٌّذ وِ ٌّگبم ؼلت حبصل ً٘ؼت ،هخل «اظشة صٗذاً» وِ
دسخَاػت صدى صٗذ هٖ وٌذ ٍ تب اًـبٕ چٌ٘ي رولِ إ ،صدى صٗذ تحمك ًذاسد ٍ آى پٌذ گًَِ اػت :اهش ،ًْٖ ،اػتفْبم،

توٌٖ ٍ ًذا.

«اًـبٕ غ٘شؼلجٖ» ػخٌٖ اػت وِ ثب آى هؽلَثٖ خَاػتِ ًـَد ٍ لجبست اػت اص تمزت  ،هذح  ،رم  ،لؼن  ،تشرٖ ٍ
دلب.24
اًـبٕ ؼلجٖ ً٘ض ثِ دٍ لؼن تمؼ٘ن هٖ گشدد:
أ .ؼلت هحط؛ لفف صشاحتبً ثش اًـبء داللت داسد ٍ ؿبهل اهش ٍ ًْٖ ٍ دلب هٖ گشدد.
ة .ؼلت غ٘ش هحط؛ لفؿ داللت صشٗح ثش ؼلت ًذاؿتِ ٍ ؼلت ،اص فحَإ والم فْو٘ذُ هٖ ؿَدً ،ف٘ش اػتفْبم ٍ ...

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیزی ًْایی؛
اًشاء در لغت بِ هعٌای اثتذاء ،خلمت ،اٗزبد ٍ تشث٘ت اػت ،دس اصؽالح ً٘ض ّشچٌذ اًـبء ثِ والهٖ گفتِ هٖ ؿَد وِ راتبً
احتوبل صذق ٍ وزة ًذاسد ،صٗشا هعوَى ٍ هفبد آى ،تٌْب ثِ ٍاػؽِ تلفؿ ،تحمك ٗبفتِ ٍ حبصل هٖ ؿَدً ،ف٘ش ؼلت فمل
دس «افمل» ٍ ؼلت تشن فمل دس «ال تفمل» وِ تٌْب ثِ ٍاػؽِ ص٘غِ ،تحمك هٖ ٗبثذٍ ،لٖ دسثبسُ حم٘مت اًـبء ،چٌذ دٗذگبُ
اػت:
 .1دٗذگبُ هـَْس؛ اًشاء بِ هعٌای اػتموبل لفؿ دس همٌب ،ثِ اًگ٘ضُ تحمك همٌب ،دس ـشف هٌبػت خَد هىثبؿذ.
 .2دٗذگبُ هح مّك خشاػبًى (سُ)؛ ٍرَد اًـبئى لجبست اص اٗي اػت وِ لففى دس همٌبى خَد اػتموبل ؿَد ٍلى ّذف
اػتموبلوٌٌذُ اٗي ثبؿذ وِ آى همٌب ثِ ًفغ ّو٘ي اػتموبل تحمّك پ٘ذا وٌذ.
 .3دٗذگبُ هحمك خَئٖ (سُ)؛ حم٘مت اًـبء ،اثشاص اهش ًفؼبًٖ ،تَػػ لفؿ هٖ داًذ ًِ اٗزبد ؼلت ٍ  ...ثب لفؿ.
اًـبء ثِ التجبسات هختلفٖ لبثل تمؼ٘ن ثَدُ ٍ الؼبم هختلفٖ داسدً ،ف٘ش:

 . 23ؿشح وفبٗٔ االصَل ،د  ،2ف .116
 .24رَاّش الجالغِ ،ف  66ـ .65
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 .1اًـبء ثِ لحبؾ اثشاص آى ،ثِ اًـبء فملٖ ٍ لَلٖ تمؼ٘ن هٖؿَد ،صٗشا چٌبًچِ اًـبء تَػػ فملٖ اص افمبل اًؼبًٖ ،اثشاص
گشدد ،ثِ آى «اًـبء فملٖ» گفتِ هٖ ؿَد ٍ دس صَستٖ وِ هجشِص آى ،لَل ٍ لفؿ ثبؿذ« ،اًـبء لَلٖ»« ،اًـبء لففٖ» ٍ ٗب
«اًـبء ثِ ص٘غِ» ًبم داسد.
 .2اًـبء ثِ لحبؾ اٗزبد ٗب اثشاص هتملّك آى (هٌٔـأ) ثِ ًحَ هؽلك ٗب هـشٍغ ،ثِ اًـبء تٌز٘ضٕ ٍ تمل٘مٖ تمؼ٘ن هٖؿَد ٍ
چٌبًچِ اًـبء ،ثذٍى ل٘ذ ٍ ؿشغ ثبؿذ« ،اًـبء تٌز٘ضٕ» ًبم داسد ٍ گشًِ «اًـبء تمل٘مٖ» اػت.
 .3اًشاء طلبی ٍ غیز طلبی؛ «اًـبٕ ؼلجٖ» ػخٌٖ اػت وِ اص اثشاص آى ،هؽلَثٖ سا ثخَاٌّذ وِ ٌّگبم ؼلت حبصل ً٘ؼت،
ثِ خالف «اًـبٕ غ٘شؼلجٖ» ػخٌٖ اػت وِ ثب آى هؽلَثٖ خَاػتِ ًـَد ٍ لجبست اػت اص تمزت  ،هذح  ،رم  ،لؼن ،
تشرٖ ٍ دلب.
اًـبٕ ؼلجٖ ً٘ض ثِ دٍ لؼن ؼلت هحط ٍ ؼلت غ٘ش هحط تمؼ٘ن هٖ گشدد.

هٌابع؛
لشآى وشٗن.
ًْ .1ذ الجالغٔ(للصجحٖ صبلح)ّ ،زشت ،لن 1414 ،ق.
 .2آخًَذ خشاػبًٖ ،هحوذ وبـن ،وفبٗٔ االصَل ،هَػؼِ آل الج٘ت ،لنّ ،فتن ُ 1431 ،ق.
 .3اثي اح٘ش ،هجبسن ثي هحوذ ،الٌْبٗٔ فٖ غشٗت الحذٗج ٍ األحش ،هؤػؼِ هؽجَلبتى اػوبل٘ل٘بى ،لن ،اٍل ،ثٖ تب.
 .4اثي هٌفَس ،اثَ الفعل ،روبل الذٗي ،هحوذ ثي هىشم ،لؼبى المشة ،داس الفىش للؽجبلٔ ٍ الٌـش ٍ التَصٗك ،داس صبدس،
ث٘شٍت ،ػَم ّ 1414 ،ق.
 .5اصفْبًى ،حؼ٘ي ثي هحوذ ساغت ،هفشدات ألفبؾ المشآى ،داس الملن  -الذاس الـبه٘ٔ ،لجٌبى ،اٍل ّ 1412 ،ق.
 .6اصفْبًى ،هحوذ حؼ٘يًْ ،بٗٔ الذساٗٔ فٖ ؿشح الىفبٗٔ  -ث٘شٍت ،دٍم 1429 ،ق.
 .7رَّشى ،اػوبل٘ل ثي حوبد ،الصحبح  -تبد اللغٔ ٍ صحبح المشث٘ٔ ،داس الملن للوالٗ٘ي ،ث٘شٍت ،اٍل ّ 1411 ،ق.
 .8حو٘شىً ،ـَاى ثي ػم٘ذ ،ؿوغ الملَم ٍ دٍاء والم المشة هي الىلَم ،داس الفىش الومبصش ،ث٘شٍت ،اٍل ّ 1421 ،ق.
 .9صهخـشى ،اثَ المبػن ،هحوَد ثي لوش ،الفبئك فٖ غشٗت الحذٗج ،داس الىتت الملو٘ٔ ،ث٘شٍت ،اٍل ّ 1417 ،ق.
 .11ػجحبًٖ ،رمفش ،الوحصَل فٖ للن االصَل ،هَػؼِ اهبم صبدق (ق) ،لن ،اٍل.1419 ،
 .11فبظل هَحذى لٌىشاًى ،هحوذ ،اصَل فمِ ؿ٘مِ ،هشوض فمْٖ ائوِ اؼْبس (ق) ،لن ،اٍل 1381 ،ؽ.
 .12هحوذى ،للى ،ؿشح وفبِٗ األصَل ،االهبم الحؼي ثي للى(ق) ،لن ،چْبسم 1385 ،ؽ
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 .13هذسػى ٗضدى ،لجبعً ،وبرد األصَل فى ؿشح همبالت األصَل ،داٍسى ،لن ،اٍل ،ثٖ تب.
 .14هصؽفَى ،حؼي ،التحم٘ك فٖ ولوبت المشآى الىشٗن ،هشوض الىتبة للتشرؤ ٍ الٌـش ،تْشاى ،اٍل ّ 1412 ،ق.
.15هَػَٕ خَئٖ ،ػ٘ذ اثَالمبػن ،هحبظشات فٖ اصَل الفمِ ،هؤػؼِ إح٘بء آحبس اإلهبم الخَئى ،لن ،اٍل ،ثٖ تب.
ٍ .16اػؽى ،صث٘ذى ،حٌفى ،هحت الذٗي ،ػ٘ذ هحوذ هشتعى حؼٌ٘ى ،تبد المشٍع هي رَاّش المبهَع ،داس الفىش للؽجبلٔ
ٍ الٌـش ٍ التَصٗك ،ث٘شٍت ،اٍل ّ 1414 ،ق.
ّ .17بؿوٖ ،ػ٘ذ احوذ ،رَاّش الجالغِ ،هشوض هذٗشٗت حَصُ للوِ٘ لن ،لن ،اٍل ُ 1378 ،ؽ.

