ًىتِ هْن :
ثبٗذ تَجِ داؿت وِ ّش هؼئلِ ـ افن اص اٌٗىِ اص هؼبئل فلن اكَل ثبؿذ ٗب ثمِ٘ فلَم ـ سٍؽ تحم٘مٖ خـبف خـَد سا داسد
ثِ فٌَاى هثبل ثشإ اٌٗىِ «كحت ٍ فؼبد» لضِ٘ «آػپشٗي ثشإ ػشهبخَسدگٖ هف٘ذ اػت» ثشسػٖ ؿَد ،سٍؽ تحم٘ك آى اػت
وِ ثِ تزشثهِ سجَؿ وٌ٘ن ٍ اص آصهبٗؾ ّبٕ خبسجٖ ووه ثگ٘شٗن ٍلٖ ثشإ ؿٌبخت كحت ٍ فؼبد لضِ٘ «ٍجَد أكبلت داسد
ٍ ًِ هبّ٘ت» ثبٗذ ثِ تحل٘ل فملٖ ثپشداصٗن ٍ آصهبٗؾ خبسجٖ ّ٘چ ًمـٖ دس اٗي اهش ًذاسد
دس فلن اكَل ّن ثشإ ؿٌبخت «حج٘ت اػتلحبة» ثبٗذ ثِ ثشسػـٖ ادلـِ ؿـشفٖ ـ افـن اص حىـن فمـل ٍ حىـن ًمـل ـ
ثپشداصٗن ٍلٖ ثشإ ؿٌبخت «هَضَؿ فلن اكَل» ثبٗذ ثِ تحل٘ل لضبٗبٕ فلن اكَل ثپشداصٗن ٍ ثشإ ؿـٌبخت «هقٌـبٕ حم٘مـٖ
ولوِ» ثبٗذ ثِ ثشسػٖ تجبدس ٍ دٗگش فالئن حم٘مت الذام وٌ٘ن
حبل  :ثشإ ؿٌبخت هقٌبٕ ولوبت (افن اص هقٌبٕ حشفٖ ٍ غ٘ش حشفٖ) الصم اػت ثِ چٌ٘ي سٍؿٖ الذام وٌـ٘ن الجتـِ عج٘قـٖ
اػت وِ اگش جبٖٗ «ثشّبى هملٖ» البهِ ؿذ وِ ٗه لضِ٘ هحبل اػت ٍ ٗب «لؼِ٘ هسلن ششهٖ» ،حىن ثِ ثغالى لضِ٘ إ ًوَد،
آى سا ثش «سجَؿ ثِ فشف ٍ تجبدس فشفٖ» همذم هٖ داسٗن ثب اٗي ث٘بى هـخق ؿذ وِ :
اٍال  :ثبٗذ اص اهىبى فملٖ ٗه هجٌب «هـوئي» ؿذ
حبً٘ب  :كحت ٗب فؼبد آى سا دس «هتفبّن هشفٖ» اػتفبدُ وشد؛ ٍ دل٘مب ثِ ّو٘ي جْت اػت وِ لَل لغَٕ ٍ ائوِ فلن لغت ،ثـِ
ًَفٖ هب سا دس تجبدس هقٌبٗ ،بسٕ هٖ سػبًذ

دسثبسُ اٌٗىِ حشٍف داسإ چِ هقٌبٖٗ ّؼتٌذ ،الَال هتقذدٕ ٍجَد داسد وِ ّوِ آى ّب سا هٖ تَاى صٗش هجوَفـِ ػـِ لـَل
داًؼت عج٘قٖ اػت وِ ثب ؿٌبخت هقبًٖ حشٍف ،هٖ تَاى و٘فّ٘ت ٍضـ آًْب سا ً٘ض ثِ دػت آٍسد
الف) حشٍف داسإ هقٌب ً٘ؼتٌذ
ة) حشف ٍ اػن هقٌبٕ ٍاحذٕ داسًذ
ج) حشف ٍ اػن دس هقٌب ثب ّن هختلف هٖ ثبؿٌذ
**
الف )1/لَل اٗشٍاًٖ :
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هشحَم اٗشٍاًٖ هٖ ًَٗؼذ:
«التحم٘ك اى الحشٍف ال ٍػن لْب ؤطال ٍ اًوب الَػن للْ٘ئبت التشو٘ج٘ٔ الذالٔ هلى ؤًحبء الشٍاثؾ الخبطٔ  ٍ( ...كٌٖ ) اى
حسجبى الَػن للحشٍف ًبشئ هوب ٗشى هي حظَل االختالف فٖ الووٌى ثبختالفْب ف٘لي استٌبد رله إلى هوٌى الحشٍف
غفلٔ هي اى رله غ٘ش هومَل ٍ هن رله فَْ غ٘ش هزذ ٍ هي اى االختالف الوزوَس ًبشئ هي اختالف ؤٍػبم الوشوجبت
ثْ٘ئبتْب الوتَلذٓ هي تخلل الحشٍف ثال ٍػن هتولك ثشلبة الحشٍف»

1

تَػ٘ح :
 )1حشٍف اكال داسإ ٍضـ ً٘ؼتٌذ ثلىِ آًچِ داسإ ٍضـ اػت «ّ٘ئت ّبٖٗ» اػت وِ «سٍاثظ خبكِ» سا هٖ سػبًذ
(ٗقٌٖ« :هي» اكال هقٌٖ ًذاسد ثلىِ جولِ إ وِ داسإ «فٖ» اػت داسإ ٍضـ اػت ٗقٌٖ ٍاضـ گفتِ «صٗذٌ فٖ الذاس»
سٍٕ ّن داسإ ٍضـ اػت ٍ اٗي هقٌب سا هٖ سػبًذ وِ «صٗذ دس خبًِ اػت»)
 )2فلت اٌٗىِ دٗگشاى پٌذاؿتِ اًذ حشٍف داسإ ٍضـ ّؼتٌذ آى اػت وِ دٗذُ اًذ ثَد ٍ ًجَد حشٍف هقٌٖ سا تغ٘٘ش هٖ دّذ،
دس حبل٘ىِ اٗي تغ٘٘ش ًبؿٖ اص هقٌبٕ حشٍف ً٘ؼت ثلىِ ًبؿٖ اص ٍضـ ّبٕ هتقذدٕ اػت وِ ّ٘أت ّب داسًذ
هب هٖ گَٗ٘ن :
دس تـشٗح ٍ تَض٘ح هجٌبٕ هشحَم اٗشٍاًٖ ،هٖ تَاى گفت :اص ًگبُ اٗـبى ّوبًغَس وِ لفؼ «الف» دس «داس»« ،هٌبس» ٍ
«اوجش» ٍجَد داسد ٍلٖ ّ٘چ استجبعٖ ثب ٍضـ اٗي ولوبت ًذاسد (ٗقٌٖ داس ثِ كَست ثؼ٘ظ ثِ هقٌبٕ هٌضل اػت ٍ چٌ٘ي ً٘ؼت
وِ «الف» ثش لؼوتٖ اص هقٌٖ داللت وٌذ) ثِ ّو٘ي كَست «صٗذٌ فٖ الذاس» ثش «ثَدى صٗذ دس هٌضل» داللت هٖ وٌذ ٍ چٌ٘ي
ً٘ؼت وِ «داخل ثَدى» اص «فٖ» فْو٘ذُ ؿَد
ثبٗذ تَجِ داؿت وِ اٗي حشف ـ اگشچِ ثِ ؽبّش فج٘ت ثِ ًؾش هٖ سػذ ـ ثذاى جْت هَسد تَجِ هشحَم اٗشٍاًٖ لشاس
گشفتِ وِ اٗـبى اثتذاء «هقٌب داس ثَدى حشٍف» سا هحبل فملٖ داًؼتِ اػت ٍ ػپغ ثِ اٗي لَل گشاٗؾ ٗبفتِ اػت
دس ًمذ فشهبٗؾ هشحَم اٗشٍاًٖ ثبٗذ ثگَئ٘ن:
هشحَم اٗشٍاًٖ دس اثتذاء تالؽ وشدُ اػت وِ ثب ثشّبى فملٖ ثبثت وٌذ وِ ثمِ٘ هجبًٖ ػش اص اػتحبلِ فملٖ دس هٖ آٍسد ٍ لزا
ثِ اٗي هجٌب گشاٗؾ ٗبفتِ اػت دس آٌٗذُ اؿىبالت اٗـبى سا ثش ثمِ٘ هجبًٖ هغشح وشدُ ٍ سدّ هٖ وٌ٘ن پغ اص دٗذگبُ هب ـ چٌبًىِ
خَاّ٘ن آٍسد ـ هجبًٖ دٗگش هحبل ً٘ؼتٌذ

ًْ 1بٗٔ الٌْبٗٔ ؛ ج  : 1ف 12 ٍ 11
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حبل  :ثب تَجِ ثِ آًچِ گفت٘ن :آًچِ اٗـبى دس تـخ٘ق هقٌبٕ حشٍف آٍسدُ اػت ـ چٌبًىِ خَد اٗـبى هٖ فشهبٗذ ـ ثب
هتفبّن فشفٖ هغبٗش اػت چشاوِ اص دٗذگبُ فشف ٍ ائوِ لغت ،چٌ٘ي ً٘ؼت وِ ّ٘أت «صٗذٌ فٖ الذاس» ثب ّ٘أت «صٗذٌ فلٖ الذاس»
دٍ ٍضـ جذاگبًِ داؿتِ ثبؿذ ٍ أكال «فٖ» ٍ «فلٖ»ٍ ،ضـ ًذاؿتِ ثبؿذ
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الف )2/لَل ًزن االئوِ: 1
ؿ٘خ سػٖ دس وتبة «ؿشح وبفِ٘» فجبستٖ داسد وِ هٌـأ اختالفبت ثؼ٘بسٕ ؿذُ اػت والم اٗـبى وِ صهٌِ٘ پ٘ذاٗؾ لَل دٍم ً٘ض ؿذُ
اػت 2داسإ رٗلٖ اػت وِ ثبفث ؿذُ ثشخٖ ثگٌَٗذ ًزن االئوِ ثِ لَل اٍل گشاٗؾ داؿتِ اػت
دس اداهِ فجبست اٗـبى سا ثب تمشٗشاتٖ وِ اص اٗي لَل هوىي اػت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ،هشٍس هٖ وٌ٘ن
«حن ًمَل :اى هوٌٖ «هي» االثتذاء ،فووٌٖ «هي» ٍ هوٌٖ لفق «االثتذاء» سَاء إلّب ؤى الفشق ثٌْ٘وب ؤى لفق االثتذاء ل٘س هذلَلِ
هؼوَى لفق اٙخش ،ثل هذلَلِ هوٌبُ الزٕ فٖ ًفسِ هـبثمٔ ٍ ،هوٌٖ «هي» هؼوَى لفق آخش ٌٗؼبف رله الوؼوَى الٖ هوٌٖ رله
اللفق األطلٖ؛ فلْزا ربص اإلخجبس هي لفق االثتذاءً ،حَ  :االثتذاء خ٘ش هي االًتْبء ٍ ،لن ٗزض االخجبس هي «هي» ألى االثتذاء الزٕ َّ
هذلَلْب فٖ لفق آخش ،فى٘ف ٗخجش هي لفق ل٘س هوٌبُ فِ٘؟ ثل فٖ لفق غ٘شُ ٍ ،اًوب ٗخجش هي الشئ ثبهتجبس الووٌٖ الزٕ فٖ ًفسِ
هـبثمٔ ،فبلحشف ٍحذُ ال هوٌٖ لِ ؤطالً ،ار َّ وبلولن الوٌظَة ثزٌت شئ ل٘ذلّ هلٖ ؤى فٖ رله الشئ فبئذٓ ،فبرا اًفشد هي رله
الشئ ثمٖ غ٘ش دالّ هلٖ هوٌٖ ؤطالً.
فلْش ثْزا ؤى الووٌٖ اإلفشادٕ لالسن ٍ الفول فٖ ؤًفسْوب ٍ ،للحشف فٖ غ٘شُ»

3

تَػ٘ح :
 )1لفؼ «هي» ثِ هقٌبٕ «اثتذاء» اػت ٍ لزا ثب لفؼ اثتذاء ثِ ٗه هقٌٖ ّؼتٌذ
 )2فشق آًْب اٗي اػت وِ  :هذلَل ٍ هقٌبٕ لفؼ اثتذاء دس ضوي لفؼ دٗگشٕ ً٘ؼت دس حبل٘ىِ هقٌبٕ لفؼ «هي» دس ضوي لفؼ دٗگش
اػت
 )3لفؼ اثتذاء هقٌبٕ «فٖ ًفؼِ» داسد ٍلٖ هقٌبٕ «هي» دس ضوي لفؼ دٗگشٕ اػت ثِ اٗي كَست وِ« :هقٌبٕ ضوٌٖ» =اثتذاء< دس ضوي
لفؼ دٗگشٕ =ثلشُ< اػت وِ اٗي هقٌبٕ ضوٌٖ =اثتذاء< ثِ هقٌبٕ اكلٖ لفؼ دٗگش =ثلشُ< اضبفِ ؿذُ اػت
 )4ثِ ّو٘ي جْت هٖ تَاى «اثتذاء» سا هجتذا لشاس داد ٍ اص آى خجش داد دس حبل٘ىِ لفؼ «هي» سا ًوٖ تَاى هجتذا لشاس داد چشاوِ هقٌبٕ
«هي» دس ضوي لفؼ دٗگش اػت ٍ چ٘ضٕ وِ هقٌبٗؾ دس ضوي ولوِ إ دٗگش اػت چگًَِ هجتذا ٍالـ هٖ ؿَد
 )5پغ حشف ثِ تٌْبٖٗ هقٌب ًذاسد ثلىِ هثل فالهتٖ اػت وِ ٍلتٖ وٌبس چ٘ضٕ لشاس هٖ گ٘شد داللت هٖ وٌذ وِ آى چ٘ض
 1ؿ٘خ هحوذ ثي حسي استشآثبدٕ ًزفٖ ًحَٕ سػٖ الذٗيً ،زن االئوِ ؛ م  686 :ق ،كبحت وتبة الششح الىج٘ش هقشٍف ثـِ «ؿـشح سضـٖ فلـٖ
الىبفِ٘» (الىبفِ٘ فٖ الٌحَ ًَؿتِ اثي حبجت اػت) ؿشح ًجن االئوِ اص دسجِ إ اص اّو٘ت ثشخَسداس اػت وِ ػَ٘عٖ دسثبسُ آى هٖ ًَٗؼذ ثش غبلـت
وتبة ّبٕ ًحَٕ چٌ٘ي ؿشحٖ ًَؿتِ ًـذُ اػت (وـف الؾٌَى /حبجٖ خل٘فِ /ج  : 2ف  )326ثشخٖ ثش اٗي فم٘ذُ اًذ وِ ٍٕ ؿ٘قِ ثـَدُ ٍ ؿـبّذ
خَٗؾ سا هثبلٖ گشفتِ اًذ وِ ٍٕ دس ثحث «تشت٘ت ث٘ي الفبفل ٍ الوفقَل» هغشح وشدُ اػت اٗي هثبل چٌ٘ي اػت « :اػـتخلف الوشتضـٖ الولـغفٖ»
(ؿشح سضٖ ؛ ج  : 1ف ٗ ٍ )191ب دس جبٕ دٗگش هٖ ًَٗؼذ« :الحؼ٘ي سضٖ اهلل فٌِ ثبلث االثٌٖ فـش» (ى ن همذهِ وتبة ؛ ف )8
 2ى ن  :لوحبت االطَل (اهبم خوٌٖ٘) ؛ ج  : 1ف 25
 3ششح سػٖ ؛ ف 37
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فبئذُ إ داسد ٍ ٍلتٖ ثِ تٌْبٖٗ ٍالـ ؿذ ،ثش ّ٘چ چ٘ضٕ داللت ًوٖ وٌذ
 )6پغ هقٌبٕ اػن ٍ فقل هتقلك ثِ خَدؿبى اػت ٍ هقٌبٕ حشف دس غ٘ش آى اػت
هشحَم ًزن االئوِ (لجل اص فجبست پ٘ـ٘ي) دس تَض٘ح هغلت خَٗؾ ًَؿتِ اػت:
«ٍ الحشف ولؤ دلّت هلٖ هوٌٖ حبثت فٖ لفقٍ غ٘شّب؛ ٍ لذ ٗىَى اللفق الزٕ فِ٘ هوٌٖ الحشف هفشداً ،وبلووشّف ثبلالم ٍ الوٌىش
ثتٌَٗي التٌى٘ش ٍ ،لذ ٗىَى رولٔ ووب فٖ «ّل صٗذٌ لبئن»  ،ألىّ االستفْبم هوٌٖ فٖ الزولٔ ،ار ل٘بم صٗذ هستفْن هٌِ ٍ ،وزا الٌفٖ فٖ
«هب لبم صٗذٌ» ،إر ل٘بم صٗ ذ هٌفٖ؛ فبلحشف هَرذ لووٌبُ فٖ لفق غ٘شُ إهّب همذم هلِ٘ ووب فٖ ًحَ «ثظشّٕ» ؤٍ هؤخّش هٌِ ووب فٖ
«الشرل»  ٍ ،األوخش ؤى ٗىَى هوٌٖ الحشف هؼوَى رله اللفق ،ف٘ىَى هتؼوٌبً للووٌٖ الزٕ ؤحذث فِ٘ الحشف هن داللتِ هلٖ هوٌبُ
األطلٖ ،إال ؤى ّزا تؼوّي هوٌٖ لن ٗذل هلِ٘ لفق الوتؼوّي ووب وبى لفق الج٘ت هتؼوٌّب لووٌٖ الزذاس ٍ دالّب هلِ٘»

1

تَػ٘ح :
 )1حشف ولوِ إ اػت وِ ثش هقٌبٖٗ وِ دس لفؼ دٗگشٕ اػت ،داللت داسد
 )2آى لفؼ دٗگش ،گبُ «هفشد» اػت ٍ گبُ «جولِ» اػت گبُ «همذم» ثش حشف اػت ٍ گبُ «هَخش» اص حشف اػت
 )3اوثش ثش آى ّؼتٌذ وِ  :آى لفؼ هتىفّل هقٌبٕ حشف اػت (هقٌٖ الحشف هضوَى رله اللفؼ) ٍ لزا آى لفؼ هقٌبٖٗ وِ حشف اٗجبد هٖ
وٌذ سا دس ضوي داسًذ
 )4اهب دس ضوي داؿتي اٗي هقٌبٕ حشفٖ ،اص ًَؿ داللت «تضوّي» ً٘ؼت (چٌبًىِ دس لفؼ «ث٘ت» ٍ هقٌبٕ «دَٗاس» چٌ٘ي اػت)
هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1فجبست فَق ـ چٌبًىِ خَاّ٘ن دٗذ ـ هٌـأ ثشداؿت ّبٕ هختلف ؿذُ اػت گشٍّٖ گفتِ اًذ ؿ٘خ سضٖ ،حشٍف سا داسإ هقٌب ًوٖ
داًذ ٍ گشٍّٖ دٗگش تمشٗشات دٗگشٕ اص والم ٍٕ داسًذ
 )2دس ه٘بى هتأخشٗي ،ثشخٖ لَل «فذم هقٌب ثشإ حشف» سا ثِ ٍٕ هٌؼَة ًىشدُ اًذ ٍ 2ثشخٖ اٗي لَل سا ثِ ًجن األئوِ ًؼجت دادُ
اًذ

3

 )3ثِ ًؾ ش هٖ سػذ وِ ثب تَجِ ثِ آًچِ اص ٍٕ خَاًذٗن ٍ ثب تَجِ ثِ آًچِ ٍٕ دس رٗل ثحث تمؼ٘ن حشٍف آٍسدُ اػت ٍ ثِ كشاحت
هٖ ًَٗؼذ« :حشف داسإ هقٌٖ هٖ ثبؿذ»ً 4وٖ تَاى «لَل ثِ فذم هقٌب» سا ثِ ثِ سػٖ ًؼجت داد

 1ششح سػٖ ؛ ف 36
 2رَاّش االطَل ؛ ج  : 1ف  / 115اطَل الفمِ (هشحَم هؾفش) ج  : 1ف  / 33هٌتمٖ االطَل (هشحَم سٍحبًٖ) ج  : 1ف )94
 3صثذٓ االطَل ؛ ج  : 1ف  / 76هٌتْٖ االطَل (هشحَم ثجٌَسدٕ) ج  : 1ف 37
 4ششح سػٖ ؛ ج  : 4ف 259
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هشَْس هتإخشٗي هٖ گٌَٗذ :هشاد هشحَم ًجن االئوِ آى اػت وِ ّوبًغَس وِ «سفـ» هقٌب ًذاسد ،حشٍف ّن هقٌب ًذاسًذ ٍ ّوبًغَس وِ «صٗذ»
دس «لبم صٗذٌ» فبفل اػت ٍ ثشإ ث٘بى اٌٗىِ ثگَئ٘ن صٗذ ،فبفل اػت ،اص فالهت سفـ اػتفبدُ هٖ وٌ٘نّ ،وٌ٘غَس ّن ثشإ اٌٗىِ ثگَئ٘ن «صٗذ دس
خبًِ اػت» اص «فٖ» اػتفبدُ هٖ وٌ٘ن ٍ هٖ گَئ٘ن «صٗذٌ فٖ الذاس»

1

دس همبثل اٗي تمشٗش ،تمشٗش دٗگشٕ ً٘ض ـ ثب فشق ثؼ٘بس ؽشٗفٖ ـ ٍجَد داسد وِ خَاّ٘ن آٍسد
هشحَم آلب ػ٘بء هشالٖ اٗي لَل سا ثِ ًحَُ إ وبهل ث٘بى وشدُ اػت:
«َّ ؤى ال ٗىَى للحشف هوٌٖ ٍُػِن لفق الحشف لِ ثل ٗىَى حبلِ حبل هالهبت االهشاة هي الؼن ٍ الفتح ٍ الىسش فىوب ؤىّ الؼؤ تتظل
ثبلىلؤ فٖ ثوغ احَالْب ٍ الفتحٔ تتظل ثْب فٖ ثوغ ؤحَالْب األخشٕ وزله لفق فٖ هخالً ٗتظل ثبلذاس فٖ ثوغ ؤحَالْب ووب لَ وبًت
كشفبً ٍ لفق هي ٗتظّل ثْب فٖ ثوغ ؤحَالْب اٙخش ووب لَ وبًت هجذء للحشؤ هخل رئته هي الذاس»

2

هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1فشق اٗي تمشٗش ،ثب لَل هشحَم اٗشٍاًٖ دس اٗي اػت وِ:
اٍال  :دس اٗي تمشٗش ّ٘چ اؿبسُ إ ًـذُ اػت ثِ اٌٗىِ «ّ٘أت» داسإ ٍضـ خبف اػت
حبً٘ب  :دس اٗي تمشٗش حشٍف ،فالهت داًؼتِ ؿذُ ٍ ثِ «افشاة» تـجِ٘ ؿذُ اًذ دس حبل٘ىِ اٗشٍاًٖ اؿبسُ إ ثِ «فالهّ٘ت» ًذاسد

دس ه٘بى هتأخشٗي هشحَم ؿ٘خ هحوذ سػب اطفْبًٖ كبحت وتبة «ٍلبٗٔ االرّبى» =اػتبد اهبم خوٌٖ٘< ،لَل ًجن االئوِ سا پزٗشفتِ اػت اهب
اص آى تمشٗش دٗگشٕ اسائِ هٖ دّذ وِ همذاسٕ ثب تمشٗش هـَْس هتفبٍت اػت
ٍٕ هٖ ًَٗؼذ :حشٍف داسإ هقٌب ً٘ؼتٌذ ٍلٖ اػن سا داسإ «هقٌبٖٗ خبف» هٖ وٌٌذ ثِ ث٘بى اٗـبى ،حشٍف اگشچِ داسإ هقٌب ً٘ؼتٌذ ٍلٖ
ثبفث هٖ ؿًَذ اػن هتلف ثِ كفتٖ خبف ؿًَذ تفبٍت اٗي ػخي ثب ػخي لجل ،آى اػت وِ هـَْس هٖ گٌَٗذ اػن داسإ هقٌبٕ خَد اػت ٍ
حشف كشفبً آى سا ًـبى هٖ دّذ ٍلٖ هشحَم اكفْبًٖ هٖ گَٗذ ،حشف اػن سا هتلف ثِ كفت خبكٖ هٖ وٌذ (هثل اٌٗىِ «صٗذ دس هٌضل اػت»)
ٍٕ هٖ ًَٗؼذ:
«ّزا ٍ ،فٖ هوبًٖ الحشٍف هسله آخش َّ ٍ ،ؤدقّ ٍ ؤلـف هوّب تمذّم ،رّت إلِ٘ روبهٔ ؤٍ لْن  -ف٘وب ؤهلن ً -زن األئؤ الشػٖ فٖ ششح
الىبف٘ٔ ٍ ،تجوِ غ٘ش ٍاحذ هي الوتإخشٗي.
ٍ حبطلِ هلى اختالف تمبدٗش الزاّج٘ي إلِ٘ :ؤىّ الحشٍف ال هوبًٖ لْب ؤطال ،ثل ّٖ وبلولن الوٌظَة ثزٌت األسوبء لتوّ٘ي هَالوْب هي
الىالم ٍ ،تشثؾ ثوؼْب ثجوغ ٍ ،هب ّٖ إالّ وشفن الفبهل ٍ ًظت الوفوَل ،فىوب ؤىّ سفن (صٗذ) ٍ ًظت (هوشٍ) فٖ لَله :ػشة صٗذ هوشاً.
ال ٗضٗذاى فٖ الزولٔ هوٌى ؤطال ٍ ،ال ٍك٘فٔ لْوب إالّ تو٘٘ي ؤى هَلن (صٗذ) فْ٘ب هَلن الفبهل( ٍ ،هوشٍ) هَلن الوفوَل.

 1ى ن  :هٌتمٖ االطَل  :ج  1ف  ٍ 94الوجبحج فٖ هلن االطَل (لذٗشٕ)  :ج  1ف 23
 2ثذاٗن االفىبس (هشحَم فشالٖ) ج  : 1ف 41

وزله هَلن (الجبء) ٍ (فٖ) فٖ لَله :ػشثت فالًب ثبلسَؽ فٖ الذاس .فئًِ ال حبرٔ إلْ٘وب إالّ لشثؾ االسو٘ي ؤهٌٖ السَؽ ٍ الذاس
ثبلؼشة ٍ ،ث٘بى ؤىّ هَلن األٍل وًَِ آلٔ للؼشة ٍ ،الخبًٖ هحال لِ هي غ٘ش ؤى ٗضٗذا هوٌى فْ٘ب ؤٍ ٗشّ٘ذا هجٌى لْب ،فل٘ست الحشٍف إالّ
سٍاثؾ لألسوبء الَالؤ فٖ الىالم ،توّ٘ي هَالوْب ٍ ،تؼوْب فٖ هَاػوْب.
ٍ ّزا الوسله فٖ هوبًٖ الحشٍف  -هلى لشثِ للَرذاى  -لشٗت إلى الخجش الوإحَس الوشَْس هي ٍاػن هلن الٌحَ هلِ٘ السالم ٍ ،توشٗف
ؤئؤ اإلهشاة للحشف ،إر لَ وبًت للحشٍف هوبى لذ ٍػوت لْب شبسوت األسوبء فٖ اإلًجبء هي هسوّ٘بتْب ٍ ،لن ٗىي لَلِ هلِ٘ السالم فٖ
حذّ االسن ،إًِ« :هب ؤًجإ هي الوسوّى» حذّا هبًوب ،ألىّ االختالف فٖ ؤًَام الوٌجإ ال ٗستلضم هذم طذق الٌجإ.
ٍ وزله لَلِ هلِ٘ السالم ٍ« :الحشف هب ؤٍرذ هوٌى فٖ غ٘شُ» ٍ لَل الٌحبٓ« :إىّ الحشف هب دلّ هلى هوٌى فٖ غ٘شُ» إر كبّشّوب ؤىّ
الحشف َٗرذ هوٌى فٖ الغ٘ش ثَطف وًَِ هوٌى ،ؤٍ ٗذلّ هلِ٘ وزله».

1

تَػ٘ح :
 )1هؼله ًزن االئوِ ادقّ ٍ الغف اص هجبًٖ دٗگش اػت

 )2دس تمشٗش اٗي هؼله ،اختالفبتٖ اػت

 )3اروبل اٗي هسله آى است وِ  :حشٍف هقٌٖ ًذاسًذ ثلىِ ّوبًٌذ فالهبت ّؼتٌذ وِ وٌبس اػبهٖ لشاس هٖ گ٘شًذ تب هَلق٘ت آى اػن سا دس
والم هقلَم وٌٌذ
ّ )4وبًغَس وِ سفـ ٍ ًلت ،فبفل ٍ هفقَل ثَدى سا هقلَم هٖ وٌٌذ« ،ثبء» ٍ «فٖ» دس «ضشثت فالًبً ثبلؼَط فٖ الذاس» ّن هقلَم هٖ وٌٌذ وِ
اٗي ضشة دس «داس» ٍ ثِ ٍػ٘لِ «سَؽ» ثَدُ ثِ اٗي هقٌٖ وِ آلت ضشة« ،ػَط» ثَدُ ٍ هىبى آى «داس»
 )5اٗي هجٌب ثب لَل اه٘ش الوؤهٌ٘ي

فلِ٘ الؼالم

ػبصگبس اػت وِ دسثبسُ اػن فشهَدُ اًذ« :هب اًجأ في الوؼوّٖ» ; آًچِ اص هؼوّٖ خجش هٖ دّذ؛

چشاوِ اگش حشف ّن اص هقٌبٕ خَد خجش هٖ داد ،دٗگش اٗي فشاص اص فجبست حضشتً ،وٖ تَاًؼت ثِ فٌَاى تقشٗف اػن هغشح ؿَد ٍ ث٘ي
اػن ٍ حشف فشق ثگزاسد
 )6اٗي هجٌب ثب تقشٗف ًحبٓ ّن ػبصگبس اػت وِ هٖ گٌَٗذ« :حشف ثش هقٌبٖٗ دس غ٘شؽ داللت هٖ وٌذ» چشاوِ اٗـبى
هٖ گٌَٗذ :حشف خَدؽ هقٌب ًذاسد ثلىِ «هقٌبٖٗ دس غ٘ش» سا هقلَم هٖ وٌذ ٗقٌٖ خَدؽ هقٌب ًذاسد ثلىِ هقٌبٕ چ٘ض دٗگشٕ سا هقلَم
هٖ وٌذ
هشحَم اطفْبًٖ دس اداهِ هٖ ًَٗؼذ:
«ٍ اهلن ؤىّ هي الحشٍف هب لن َٗػن إلٗزبد سثؾ ٍ ،ال إلفبدٓ هوٌى ،ثل ٍػوت ألغشاع اخش هي تضٗ٘ي الىالم ٍ ًحَُ»

2

تَػ٘ح :
ثشخٖ اص حشٍف كشفبً «تضٌٖٗ٘» ّؼتٌذ ٍ ّ٘چ هقٌبٖٗ ًذاسًذ ٍ حتٖ هقٌبٕ اػوٖ سا ّن ًـبى ًوٖ دّذ

ٍ 1لبِٗ االرّبى  :ف  73الٖ 71
ٍ 2لبِٗ االرّبى  :ف 72
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دس ًمذ اٗي دٍ تمشٗش هٖ تَاى گفت :
اٍال ( :اؿىبل دس ل٘بع) اكل همبٗؼِ ث٘ي «افشاة» ٍ «هقبًٖ حشفٖ» غلظ اػت چشاوِ گفت٘ن ثشإ ؿٌبخت هقٌبٕ ولوبت ًجبٗذ اص
«همبٗؼِ» اػتفبدُ وشد ثلىِ ثبٗذ ثشإ اٗي اهش ثِ «اّل لغت» سجَؿ وشد ٍ هشاجقِ ثِ اّل لغت هقلَم هٖ وٌذ وِ آًْب ثشإ افشاة هقٌبٖٗ روش
ًىشدُ اًذ ٍلٖ حشٍف سا داسإ هقٌب داًؼتِ اًذ
هشحَم فبػل ثش اٗي هغلت هؤّٗذٕ روش وشدُ اػت:
« هؤٗذش اٗي وِ ٍلتٖ ثب روالتٖ وِ هشتول ثش حشٍف ّست ،هَارِ هٖ شَٗن ،هٖ ثٌ٘٘ن وِ ًِ تٌْب دس لغت هشة آى حشٍف
هَلو٘تٖ داسًذٍ ،لتٖ وِ هٖ خَاّ٘ن آًْب سا هخال تشروِ ثِ فبسسٖ وٌ٘ن ،هٖ ثٌ٘٘ن وِ دس فبسسٖ ّن ربًش٘ي داسدٍ ،لتٖ وِ هٖ
خَاّ٘ن «سشت هي الجظشٓ» سا تشروِ وٌ٘ن ،هٖ گَٗ٘ن :س٘ش وشدم اص ثظشُ ،ولوِ «اص» سا دس ربٕ «هي» لشاس هٖ دّ٘ن .اهب دس ثبة
«حشوبت اهشاثِ٘» هسبلِ اٌٗـَٕ ً٘ست؛ ٍلتٖ شوب هٖ خَاّ٘ذ «ربئٌٖ صٗذٌ» سا دس فبسسٖ تشروِ وٌ٘ذ ،هٖ گَٗ٘ذ :صٗذ آهذ ،ثِ ربٕ
آى حشوبت اهشاثِ٘ ،دٗگش دس تشروِ فبسسٖ چ٘ضٕ ًذاسٗذ ٍ الصم ّن ً٘ست وِ داشتِ ثبش٘ذ ،اٗي حىبٗت اص آى «هاله٘ت» ٍ «اهبسٗت»
هٖ وٌذ وِ دس همبم تشروِ ربًش٘ي ًذاسد ،اهب ّش ٗه اص حشٍف سا وِ شوب هالحلِ وٌ٘ذ ،ربًشٌٖ٘ ثشإ اٍ ثبٗذ داشتِ ثبش٘ذ».

1

هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1دس اٗي ثبسُ ثبٗذ تَجِ داؿت وِ ثشخٖ اص فالئن فشثٖ دس فبسػٖ هقبدل داسًذ هثال دس «ضشة صٗذٌ فوشاً» دسػت اػت وِ تٌَٗي سفـ هب
ثِ اصاء ًذاسد ٍلٖ تٌَٗي ًلت هب ثِ اصاء داسد (ّشچٌذ دس صثبى فبسػٖ ّن «سا» سا فالهت هفقَل هٖ داًٌذ)
 )2دس تشجوِ «جبء فوشٍ ثضٗذٍ»« ،ثبء» هقبدل ًذاسد چشاوِ تشجوِ هٖ وٌ٘ن« :فوشٍ صٗذ سا آٍسد» ٍ دس «جئٌٖ ثضٗذ» حشف جذٗذٕ دس
فبسػٖ پذٗذ هٖ آٗذ ٍ هٖ گَٗ٘ن« :صٗذ سا پ٘ؾ هي ث٘بٍس»
حبً٘ب ( :اؿىبل دس هم٘غٌ فلِ٘) اٌٗىِ افشاة هقٌٖ ًذاسًذ ،غلظ اػت ثلىِ حشوبت افشاة ّن هقٌبٖٗ سا هٖ سػبًٌذ

2

هشحَم فبػل هٖ ًَٗؼذ:
« سفن راتٖ فبهل٘ت ً٘ست ثلىِ تَسؾ وسٖ رول شذُ است ٍ لزا ّوبًـَس وِ هٖ تَاى گفت سفن ثِ هٌَاى هالهت ٍػن شذُ ،هٖ
تَاى گفت ثشإ هوٌبٕ فبهل٘ت ٍػن شذُ است»

دس اٗي ثبسُ هٖ تَاى گفت :گَٖٗ هشحَم فبػل پزٗشفتِ اًذ وِ «افشاة» هٖ تَاًذ ثِ فٌَاى «فالهت» ٍضـ ؿذُ ثبؿذ ٍ هٖ تَاًذ دس
«هقٌبٖٗ» ٍضـ ؿذُ ثبؿذ
دس رَاة اٗشبى ثبٗذ گفت« :فالهت» دس همبثل «هقٌب» ً٘ؼت ثلىِ اگش چ٘ضٕ ثِ فٌَاى فالهت ٍضـ ؿذ ،داسإ هقٌٖ هٖ ؿَد ٍ اػبػبً
چٌبًىِ دس تقشٗف ٍضـ گفت٘نٍ ،ضـ چ٘ضٕ جض «رول هاله٘ت» ً٘ؼت

 1س٘شٕ وبهل دس اطَل فمِ ش٘وِ ؛ ج  : 1ف 368
 2س٘شٕ وبهل دس اطَل فمِ ش٘وِ ؛ ج  : 1ف  / 369هٌتمٖ االطَل ؛ ج  1ف 94

حبلخب ( :اؿىبل دس هم٘غ) ثب تَجِ آًچِ دس ػغش ثبال آٍسدٗن ،اگش وؼٖ گفت حشٍف فالهت ّؼتٌذ ،فالهت چ٘ضٕ جض «داسا ثَدى هقٌٖ»
ً٘ؼت
ساثوب  :ثب سجَؿ ثِ جولِ هتَجِ هٖ ؿَٗن ،ثَد ٍ ًجَد حشف ،هقٌب سا تغ٘٘ش هٖ دّذ ٍ لزا فشف اص اٗي ولوبت هقٌبٖٗ سا اػتفبدُ هٖ وٌذ ٍ
چٌبًىِ گفت٘ن هالن دس اٗي هؼبئل «فْن فشفٖ» اػت
هشحَم هحمك هشالٖ ثِ ّو٘ي اؿىبل اؿبسُ وشدُ اػت؛ اٗـبى هٖ ًَٗؼذ:
« ٍ اهب المَل الخبًٖ :فؼوفِ كبّش إر ال شجْٔ فٖ ؤىّ ول رولٔ تذلّ هلٖ هوٌٖ غ٘ش هوبًٖ هفشداتْب ٍ رله الووٌٖ إهّب ؤى ٗىَى لذ
استوولت فِ٘ الفبف هفشداتْب ؤهٌٖ االسوبء ف٘لضم ؤى ٗىَى استووبلْب هزبصاً ألى االسوبء لن تَػن لْزا الووٌٖ الخبص ثل هوبًْ٘ب ّٖ
الووبًٖ اإل فشادٗٔ التٖ لن تؤخز فْ٘ب تله الخظَط٘ٔ ٍ إهّب ؤى ٗىَى الذالّ هلٖ تله الخظَط٘ٔ ٍ الوستوول فْ٘ب غ٘ش األسوبء
الوزوَسٓ فٖ الزولٔ فال ٗخلَ إهّب ؤى ٗىَى ّٖ الحشٍف الوزوَسٓ فٖ الزولٔ ؤٍ غ٘شّب فئى وبًت ّٖ الحشٍف ؤٍ الْ٘ئٔ فَْ الوـلَة
ٍ إى وبى غ٘شّب فالثذّ هي توٌِ٘٘ ٍ اإلشبسٓ الِ٘ ٍ ل٘س فٖ الىالم ؤٍ الوشف الوبم هب ٗش٘ش إلِ٘»

1

خبهسب  :هشحَم هشٍّج دس هٌتْٖ الذساٗٔ هٖ ًَٗؼذ:
«ؤًِّ خالف هب اتفمَا هلِ٘ هي اًمسبم الىلؤ إلى اسن ٍ فول ٍ حشف ٍ ،هضل الحشف هي الووٌى ٗستلضم اًحظبس الىلؤ فٖ األٍل٘ي»

2

تَػ٘ح :
 )1فشق لفؼ ٍ ولوِ دس اٗي اػت وِ «لفؼ» لضٍهبً داسإ ٍضـ ٍ هقٌٖ ً٘ؼت؛ چشاوِ لفؼ ثِ «ثب هقٌٖ» ٍ «ثٖ هقٌٖ» تمؼ٘ن هٖ ؿَد ٍلٖ
«ولوِ» داسإ هقٌٖ اػت
 )2اتفبق اّل لغت ثش آى اػت وِ ولوِ ػِ لؼن اػت
 )3اگش گفت٘ن حشف هقٌٖ ًذاسد ،الصهِ اؽ آى اػت وِ ولوِ دٍ لؼن ث٘ـتش ًذاسد
هب هٖ گَٗ٘ن  :اٗي اؿىبل ٍاسد ًوٖ ثبؿذ؛ چشاوِ  :اٍال  :هٖ تَاى دس جَاة گفت تمؼ٘ن ثٌذٕ هزوَس ثش اػبع ًؾش هـَْس هٖ ثبؿذ
حبً٘ب  :هؼتذل هٖ تَاًذ ثگَٗذ هب ثش هغلت خَٗؾ ثشّبى «فملٖ» داسٗن ٍ ثِ ّو٘ي ػجت اص لَل هتفك فلِ٘ دػت هٖ
وـ٘ن
حبلخب  :دس اٗي اهَس ،سجَؿ ثِ اتفبق ٍ اجوبؿ حج٘ت ًذاسد
سبدسب ًْ :بٗت آًچِ اص اٗي دٍ تمشٗش هٖ تَاى اػتفبدُ وشد آى اػت وِ «ثٖ هقٌٖ ثَدى حشٍف» هوىي اػت ٍلٖ اٗـبى دل٘لٖ ثش اٌٗىِ اٗي
اهش ٍالـ ؿذُ اػت ،البهِ ًىشدُ اًذ

 1ثذاٗن االفىبس (هشحَم آهلٖ /تمشٗشات هشحَم هشالٖ) ج  : 1ف 52
 2هٌتْٖ الذساٗٔ ؛ ج  : 1ف 28
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ث٘ؾ اص ث٘بى تمشٗش ػَم الصم اػت ثِ دٍ ًىتِ تَجِ داؿتِ ثبؿ٘ن:
 )1چٌبًىِ ث٘ؾ اص اٗي ً٘ض آٍسدٗن ،ؿ٘خ سػٖ ًوٖ گَٗذ« :حشف هقٌٖ ًذاسد» ثلىِ هٖ گَٗذ حشف ثِ تٌْبٖٗ هقٌـب ًـذاسد
ٍلٖ اگش ّوشاُ ثب ولوبت دٗگ ثَد ،هقٌٖ داسد اهب هقٌبٕ آى دس ولوبت دٗگش هَجَد هٖ ؿَد؛ ٍ ثِ ّو٘ي جْـت ّـش دٍ
تمشٗشٕ وِ اص والم ؿ٘خ سضٖ خَاًذٗن« ،ثبعل» اػت
 )2فلت اٌٗىِ ًؼجت ثِ لَل ؿ٘خ سػٖ اؿتجبّبتٖ كَست گشفتِ ،آى اػت وِ هقوَالً ثضسگبى ثِ وـالم خـَد ؿـ٘خ سػهٖ
تَجِ ًىشدُ ٍ چٌبًىِ ًَؿتِ اًذ ،اٗي لَل ثِ اٍ هٌؼَة داًؼتِ اًذ
هظـفٖ روبل الذٗي دس وتبة «الجحث الٌحَٕ فٌذ األكَلَ٘ى» هٖ ًَٗؼذ:
«لن ٗمل الشػٖ« :إىّ الحشف ال هوٌٖ لِ ؤطالً» ووب ًسجَا الِ٘ ٍ إًّوب لبل« :فبلحشف ٍحذُ ال هوٌٖ لِ ؤطالً» فحهزفت
ولؤ «ٍحذٓ» التٖ تشىل فبسلبً ث٘ي سؤِٗ ٍ سؤْٗن ٍ التـن هي الٌض الزٕ ًملَُ هٌِ هب َٗػح ّزا الشؤٕ ،فئىّ الشػهٖ
ثوذ ؤى لبل ٍ« :إًّوب َّ وبلولن الوٌظَة ثزٌت شئ ل٘ذلّ هلٖ ؤىّ فِ٘ فبئذٓ هب» لبل« :فئرا افشد هي رلهه الشهئ ثمهٖ
غ٘ش دالّ هلٖ هوٌٖ ؤطالً ،فلْش ثْزا ؤىّ الووٌٖ اإلفشادٕ لالسن ٍ الفول فٖ ؤًفسْوب ٍ للحشف فٖ غ٘هشُ» ؤٕ إىّ ٌّهبن
هوٌَٖ إفشادٕ لىل هي اإلسن ٍ الفول ٍ الحشف فٖ همبثل هوبًْ٘ب التشو٘ج٘ٔ ،إالّ ؤى الووٌٖ اإلفشادٕ لالسهن ٍ الفوهل فهٖ
ؤًفسْوب سَاء ؤفشادا ؤم دخال فٖ تشو٘ت .فضٗذٌ ٗذلّ هلٖ الزات الوولَهٔ سَاء دخل فٖ رولٔ «لبم صٗذ» ؤم لن ٗذخلٍ ،
لىٌِّ ال ٗذلّ هلٖ هوٌبُ التشو٘جٖ ه إ وًَِ فبهالً ه إالّ هن غ٘شُ .ؤهّب الحشف فئىّ هوٌهبُ اإلفهشادٕ (االثتهذاء) ّهَ ًفهس
الووٌٖ التشو٘جٖ ألًِّ ال ٗلْش إالّ ػوي رولٔ «سشت هي الجظشٓ» فئرا افشد هٌْب لن ٗذلّ هلهٖ شهئ ّ ٍ ..هزا الىهالم ال
ٌٗتْٖ إلٖ هب ٗشٗذٍى هي إًىبس هوٌبُ ؤطالً».

17

تَػ٘ح :
 )1ؿ٘خ سػٖ ًٌَؿتِ اػت وِ «حشف هقٌٖ ًذاسد» ثلىِ هٖ ًَٗؼذ« :حشف ثِ تٌْبٖٗ هقٌٖ ًذاسد»
 )2هشاد اٗـبى آى اػت وِ« :فقل ،اػن ٍ حشف» ّش وذام هقٌبٖٗ «افشادٕ» داسًذ دس همبثل هقبًٖ إ وِ دس تشو٘ت ّب پ٘ـذا
هٖ وٌٌذ اهب هقٌبٕ افشادٕ فقل ٍ اػن «هؼتمل» اػت ٍ حتٖ اگش دس جولِ ًجبؿٌذ ّن اٗي هقٌٖ هَجَد اػـت (اگشچـِ
اگش ثخَاّذ ثش فبفلّ٘ت داللت وٌذ ثبٗذ دس تشو٘ت ٍالـ ؿَد) دس حبل٘ىِ هقٌبٕ افشادٕ حشف =اثتذاء< هؼتمل ً٘ؼت ثلىـِ
ف٘ي هقٌبٖٗ اػت وِ دس تشو٘ت داسد ٍ لزا اگش دس جولِ ٍ ّ٘أت تشو٘جٖ ًجبؿذ ،هقلَم ًوٖ ؿَد
 17الجحج الٌحَٕ هٌذ االطَلَ٘ى  :ف 215
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1دس اٌٗجب ثبص ّن تْبفتٖ ثِ چـن هٖ خَسد ًَٗؼٌذُ اص عشفٖ هٖ ًَٗؼذ« :إىّ ٌّبن هوٌَٖ إفهشادٕ لىهل ههي اإلسهن ٍ
الفول ٍ الحشف فٖ همبثل هوبًْ٘ب التشو٘ج٘ٔ» ٍ اص عشفٖ هٖ ًَٗؼذ « :ؤهّب الحشف فئىّ هوٌبُ اإلفشادٕ (االثتذاء) َّ ًفهس
الووٌٖ التشو٘جٖ»
 )2اٗي تمشٗش ،ؿ٘خ سػٖ سا اص لبئل٘ي ثِ «هقٌب داس ثَدى حشٍف» هٖ داًذ پغ عج٘قٖ اػـت وـِ اٗـي هجٌـب دس عبٗفـِ دٍم
ثشسػٖ ؿَد
*
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الف )3/لَل ًْبًٍذٕ :
هشحَم هال هلٖ ًْبًٍذٕ دس «تـشٗح االكَل» هٖ ًَٗؼذ:
«فبهلن ؤى الحشٍف ال تذلّ هلٖ الووٌٖ ثالٍاسـْٖ ٍ ثٌفسْب ثل إًّوب تذلّ هلِ٘ ثَاسـٔ هب دلّ هلٖ الووٌهٖ الوسهتمل ثبلوفَْه٘هٔ
ثووٌٖ ؤىّ الحشٍف تذل هلٖ هوٌٖ فٖ غ٘شّب ٍ ثوجبسٓ اخشٕ تذلّ الحشٍف هلٖ ؤى االلفبف الذالٔ هلٖ الووٌٖ الوستمل ثبلوفَْه٘هٔ
اسٗذ هٌْب الفشد ٍ الومّ٘ذ هي ّزُ الوفبّ٘ن الوستملٔ ثبلوفَْه٘ٔ هخال ارا ل٘ل «ػشثتُ فٖ الذاس» فلفلٔ «فٖ» تذلّ هلٖ ؤى «ػشثت»
هستوولٌ فٖ «الؼشة الوم٘ذ ثىًَِ هؼشٍثبً فٖ الذاس» ٍ وزله «الذاس» هستوولٌ فٖ الوم٘ذ ثىًَِ كشفبً للؼشة ..
فبلحبطل ؤى الحشف ال تذلّ إالّ هلٖ ؤى الوشاد هي هتولمْب َّ هب ٗوذّ خبطّبً ٍ هم٘ذاً ؤهٌٖ رات الخبص ٍ الومّ٘ذ ..
ٍ هشرن ٍػن الحشٍف الٖ ٍػن حبًَٕ لالسوبء ٍ االفوبل ٗوٌٖ ٍػن األسهوبء ٍ األفوهبل اٍّالً لوفبّ٘وْهب الىل٘هٔ فتهذلّبى هلْ٘هب
هستمل٘ي إالّ ؤى هذلَلْوب هي ح٘ج االؿالق ٗجمٖ هْوالً ثزاتْوب فبرا ٍػن حشف لتم٘ذ هذلَل احذّوب ٗشرن إلٖ ٍػهوِ ههن ّهزا
الحشف للومّ٘ذ فون الؼو٘ؤ هَػَم للومّ٘ذ ثَػو٘ي»

18

تَػ٘ح :
 )1حشٍف ثذٍى ٍاػغِ ثش ّ٘چ هقٌبٖٗ داللت ًوٖ وٌٌذ ثلىِ ثب ٍاػغِ اػن ٍ فقل داسإ هقٌب هٖ ثبؿٌذ
 )2اػن ٍ فقل ،داسإ ٗه ٍضـ اثتذاٖٗ ّؼتٌذ وِ ثش هقٌبٕ هْولٖ داللت داسًذ (سجل ; هشد ثذٍى داللت ثش هشدٕ خـبف ٍ ٗـب ثـش
هغلك هشد) اهب حشف« ،اػن ٍ فقل» سا داسإ ٍضـ دٍهٖ هٖ وٌذ وِ آى هقٌبٕ هْول سا هم٘ذ ثِ فشدٕ جضٖٗ هٖ وٌذ
 )3هثالً «داس» ثِ هقٌبٕ «هْول هٌضل» اػت ٍلٖ «ضشة صٗذٌ فٖ الذاس» اؿبسُ ثِ «ؽشف٘ت داس» ثشإ ضشة داسد
 )4پغ ٍضـ حشٍف ثِ «ٍضـ ثبًَٕ اػن ٍ فقل» ثش هٖ گشدد
هب هٖ گَٗ٘ن :
چٌبًىِ گفت٘ن دسن «هقٌبداس ثَدى ٗب هقٌبداس وشدى» ولوبت ،دس حَصُ «فْن فشفٖ» اػت ٍ فـشف ،اػـوبء سا داسإ دٍ ٍضــ ًوـٖ
داًذ

**
ة) حشف ٍ اسن هوٌبٕ ٍاحذٕ داسًذ :
ًىتِ  :ث٘ؾ اص ث٘بى هغلت الصم اػت ثِ ًىتِ إ اؿبسُ وٌ٘ن :هوىي اػت وؼٖ دس حشٍف لبئل ثِ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ
فبم» ثبؿذ ٍلٖ دس ف٘ي حبل« ،اػن ٍ حشف» سا داسإ هقٌبٕ ٍاحذ ًذاًذ

19

ٍلٖ عجقبً ّوِ وؼبًٖ وِ اػن ٍ حشف سا داسإ

 18تششٗح االطَل  :ف  39الٖ 42
 19تَجِ وٌ٘ذ ثِ ّ :ذاٗٔ الوستششذٗي ؛ ج  1ف 189
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هقٌبٕ ٍاحذ هٖ داًٌذ ،حشٍف سا داسإ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ فبم» ثِ حؼبة هٖ آٍسًذ ٍ لزا هوىي اػت دسثبسُ آسإ
لذهبء ـ وِ ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ سا دس حشٍف فبم هٖ داًؼتٌذ ـ گفتِ ؿَد« :اٗـبى حشٍف سا ثب اػبهٖ ّن هقٌٖ ًوٖ داًٌذ ٍ لزا
صٗش هجوَفِ اٗي دػتِ ً٘ؼتٌذ»
حبل  :لَل ثِ «ّن هقٌب ثَدى حشف ٍ اػن» دس ه٘بى اكَلَ٘ى تَػظ هشحَم آخًَذ خشاسبًٖ پزٗشفتِ ؿذُ اػت ٍ پغ اص
اٗـبى ً٘ض هَسد الجبل لشاس ًگشفتِ اػت

20

هشحَم آخًَذ هٖ ًَٗؼٌذ:
«فمذ تَّن ؤًِ =ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبف< ٍػن الحشٍف ٍ هب ؤلحك ثْب هي األسوبء ووب تَّن ؤٗؼهب ؤى الوسهتوول
فِ٘ فْ٘ب خبص هن وَى الوَػَم لِ وبلَػن هبهب».

21

تَػ٘ح :
 )1گشٍّٖ تَّن وشدُ اًذ وِ ٍ :ضـ دس «حشٍف» ،اص ًَؿ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبف» اػت
 )2گشٍّٖ دٗگش تَّن وشدُ اًذ وِ ٍ :ضـ ٍ هَضَؿ لِ دس حشٍف ٍ اهثبل آى« ،فبم» اػت ٍلٖ هؼتقول فِ٘ آًْب «خبف»
اػت
 )3دس حبل٘ىِ ّن ٍػنّ ،ن هَػَم لِ ٍ ّن هستوول فِ٘ دس حشٍف« ،فبم» اػت
 )4پغ اػتذالل هشحَم آخًَذ دس همبم پبػخگَٖٗ ثِ ّش دٍ «تَّّن» اػت ٍ هٖ خَاّذ ّـن «هؼـتقول ف٘ـِ» سا ههبم ثـِ
حؼبة آٍسد ٍ ّن «هَضَؿ لِ» سا؛ اٗـبى ثشإ اثجبت اٗي هذفب ،ثبثت هٖ وٌذ وِ «هؼتقول فِ٘» ،ههبم اػـت ٍ چـَى
وؼٖ لبئل ثِ «هَضَؿ لِ خبف ؛ هؼتقول فِ٘ فبم» ًـذُ اػت ،ثبثت هٖ وٌذ وِ هَضَؿ لِ ّن «فبم» اػت

 23هشحَم هشٍّد ،دس «هٌتْٖ الذساٗٔ» هٖ ًَٗؼذ وِ آخًَذ اص كبحت فلَل تج٘قت وشدُ اػت دس حبل٘ىِ وِ فٌبٗٔ االكَل هٖ ًَٗؼذ :كـبحت
فلَل ٍضـ سا دس حشٍفٍ« ،ضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خبف ؛ هؼتقول فِ٘ خبف» هٖ داًذ أضف إلٖ رله آًىِ :كبحت فلَل حتٖ اگش دس حشٍف،
ٍضـ ٍ هَضَؿ لِ سا «فبم» ثذاًذ ٍلٖ حشٍف سا ثب اػوبء ّن هقٌٖ ًوٖ داًذ =هٌبٗٔ االطَل  :ج  1ف <16
 21وفبٗٔ االطَل  :ف 11 ٍ 13
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اٗـبى ػپغ ثش هذفبٕ خَٗؾ ،اػتذالل هٖ وٌذ:
«ٍ التحم٘ك حست هب ٗؤدٕ إلِ٘ الٌلش الذل٘ك ؤى حهبل الوسهتوول ف٘هِ ٍ الوَػهَم لهِ فْ٘هب حبلْوهب فهٖ األسهوبء ٍ رلهه ألى
الخظَط٘ٔ الوتَّؤ إى وبًت ّٖ الوَرجٔ لىَى الووٌى الوتخظض ثْب رضئ٘ب خبسر٘ب فوي الَاػح ؤى وخ٘شا هب ال ٗىَى الوستوول
فِ٘ فْ٘ب وزله ثل ول٘ب ٍ لزا التزإ ثوغ الفحَل إلى رولِ رضئ٘ب إػبف٘ب ٍ َّ ووب تشى ٍ إى وبًت ّٖ الوَرجٔ لىًَِ رضئ٘ب رٌّ٘ب
ح٘ج إًِ ال ٗىبد ٗىَى الووٌى حشف٘ب إال إرا لَحق حبلٔ لووٌى آخش ٍ هي خظَط٘بتِ المبئؤ ثِ ٍ ٗىَى حبلِ وحبل الوشع فىوب
ال ٗىَى فٖ الخبسد إال فٖ الوَػَم وزله َّ ال ٗىَى فٖ الزّي إال فٖ هفَْم آخش ٍ لزا ل٘ل فٖ توشٗفِ ثإًِ هب دل هلى هوٌى
فٖ غ٘شُ فبلووٌى ٍ إى وبى ال هحبلٔ ٗظ٘ش رضئ٘ب ثْزا اللحبف ثح٘ج ٗجبٌِٗ إرا لَحق حبً٘ب ووب لَحق ؤٍال ٍ لَ وبى الالحق ٍاحذا
إال ؤى ّزا اللحبف ال ٗىبد ٗىَى هإخَرا فٖ الوستوول فِ٘ ٍ إال فال ثذ هي لحبف آخش هتولك ثوب َّ هلحَف ثْزا اللحبف ثذأّ ؤى
التظَس الوستوول فِ٘ هوب ال ثذ هٌِ فٖ استووبل األلفبف ٍ َّ ووب تشى هن ؤًِ ٗلضم ؤى ال ٗظذق هلى الخبسر٘بت الهتٌبم طهذق
الىلٖ الوملٖ هلْ٘ب ح٘ج ال هَؿي لِ إال الزّي فبهتٌن اهتخبل هخل سش هي الجظشٓ إال ثبلتزشٗذ ٍ إلغبء الخظَط٘ٔ ّزا هن ؤًِ ل٘س
لحبف الووٌى حبلٔ لغ٘شُ فٖ الحشٍف إال ولحبكِ فٖ ًفسِ فٖ األسوبء ٍ ووب ال ٗىَى ّزا اللحبف هوتجشا فٖ الوستوول ف٘هِ فْ٘هب
وزله ران اللحبف فٖ الحشٍف ووب ال ٗخفى.
ٍ ثبلزولٔ ل٘س الووٌى فٖ ولؤ هي ٍ لفق االثتذاء هخال إال االثتذاء فىوب ال ٗوتجش فٖ هوٌبُ لحبكِ فٖ ًفسِ ٍ هسهتمال وهزله ال

ٗوتجش فٖ هوٌبّب لحبكِ فٖ غ٘شّب ٍ آلٔ ٍ ووب ال ٗىَى لحبكِ فِ٘ هَرجب لزضئ٘تِ فل٘ىي وزله فْ٘ب».

22

تَػ٘ح :
ٍ )1ضـ ٍ هَضَؿ لِ ٍ هؼتقول فِ٘ دس حشٍف ٍ اػوبء ،ثب ّن فشلٖ ًذاسًذ ٍ ّوِ «فبم» اػت
ال هـي ـ جضئـٖ حم٘مـٖ
 )2چشاوِ ٍٗ :ظگٖ هتَّوِ حشٍف (اٌٗىِ ّو٘ـِ ٍاثؼتِ ثِ غ٘ش ّؼتٌذ) هَجت ًوٖ ؿَد وِ حـشٍف ـ هـث ً
خبسجٖ ؿًَذ چشاوِ ثؼ٘بسٕ اص اٍلبت اٗي حشٍف دس هقٌبٕ ولٖ اػتقوبل هٖ ؿًَذ هثال دس «ػش هي الجلشٓ»« ،هي الجلشٓ» ولٖ
اػت؛ چشاوِ «ػ٘ش» اص ّش ًمغِ ثلشُ هٖ تَاًذ آغبص ؿَد ٍ لزا ثشخٖ گفتِ اًذ « :هشاد اص جضئ٘ت ،جضئ٘ت اضبفٖ اػـت» ٍ اٗـي
غلظ اػت؛ چشاوِ «خلَف ٍ جضئ٘ت خبسجٖ» ،رضئٖ حم٘مٖ اػت
ّ )3ن چٌ٘ي ٍٗظگٖ حشٍف (اٌٗىِ ٍضـ ؿذُ اًذ ثشإ «هقٌبٖٗ وِ لَحؼ آلٔ لوقٌٖ اٙخش» ٍ لزا هَضَؿ لِ حشف فجـبست اػـت اص
«هقٌبٕ لحبػ ؿذُ») اگشچِ هَجت هٖ ؿَد وِ آًْب «جضئ٘ت حم٘مٖ رٌّٖ» پ٘ذا وٌٌذ (چشاوِ ّوـشاُ ثـب لحـبػ رٌّـٖ ّؼـتٌذ)
=چٌبًىِ گفتِ اًذ حشٍف دس رّي هثل فشم دس فبلن ف٘ي ّؼتٌذ ٍ ّوبًغَس وِ دس خبسج فشم دس هَضَؿ اػت حشٍف ّن دس
فبلن رّي دس ضوي هقٌبٕ اػوٖ دٗگشٕ لحبػ هٖ ؿًَذ(ًىتِ دٍم)< ٍلٖ اٗي «جضئ٘ت حم٘مٖ رٌّٖ» :

 22وفبٗٔ االطَل  :ف 12 ٍ 11
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اٍال ( :جَاة ًمضٖ) هختق ثِ حشٍف ً٘ؼت ٍ دس اػبهٖ ّن هٖ آٗذ؛ چشاوِ آًْب ّن ثبٗذ لحبػ ؿًَذ پغ لحبػ رٌّٖ آًْـب سا
ّن «جضئٖ حم٘مٖ رٌّٖ» هٖ وٌذ
حبً٘ب ( :جَاة حلّٖ) اٗي گًَِ لحبػ ّب دس «هؼتقول فِ٘» اخز ًوٖ ؿَد ٗقٌٖ ٍلتٖ وؼٖ هٖ خَاّـذ ٍاطُ إ سا اػـتقوبل وٌـذ،
اثتذا آى لفؼ سا «لحبػ» هٖ وٌذ (تلَس هٖ وٌذ) ٍ ثقذ آى سا ثِ وبس هٖ ثشد ٍلٖ لحبػ اثتذائٖ خَد سا دس اػتقوبل دخبلـت ًوـٖ
دّذ چشاوِ :
همذهِ  :هؼتقول فِ٘ ٗقٌٖ هقٌبٖٗ وِ لفؼ سا دس آى اػتقوبل هٖ وٌ٘ن ،اٗي هقٌٖ گبُ ّوبى هقٌبٕ هَضَؿ لِ اػت (اػتقوبل حم٘مٖ)
ٍ گبُ هقٌبٕ غ٘ش هَضَؿ لِ اػت (اػتقوبل هجبصٕ)
حبل  :اٍال  :اگش «لحبػ رٌّٖ» جضء هؼتقول فِ٘ اػت (ٍ لزا هقٌبٕ هؼتقول فِ٘ ،جضئٖ رٌّٖ اػت) ثبٗـذ هؼـتقول ف٘ـِ ،حـ٘ي
االػتقوبل ّن لحبػ ؿَد پغ هؼتقول فِ٘ (هقٌٖ  +لحبػ رٌّٖ) ثبٗذ دس اػتقوبل ّن لحبػ ؿَد ٍ اٗـي ٗقٌـٖ دس اػـتقوبل دٍ
لحبػ داؿتِ ثبؿ٘ن وِ ثبلَجذاى ثبعل اػت
حبً٘ب  :اگش هؼتقول فِ٘ لفؼ« ،هقٌب  +لحبػ رٌّٖ» ثبؿذ ،اٗي هقٌب لبثل اًغجبق ثش خبسج ً٘ؼت (چشاوِ هَجَد رٌّٖ اػت) =ًىتِ
ػَم< ٍ لزا اگش اٗي هقٌٖ دس «ػِش هي الجلشٓ» اػتقوبل ؿذ ثبٗذ ثگَئ٘ن اٗي اهش لبثل اعبفت دس خبسج ً٘ؼت هگش اٌٗىِ ثگـَٗ٘ن
آًچِ هَال هٖ گَٗذ سا دس همبم اػتقوبل اص «ل٘ذ رٌّٖ» ،هجشد هٖ وٌ٘ن (وِ اٗي ّن ثبلَجذاى ثبعل اػت)
 )4عجك اٗي اػتذالل ،هؼتقول فِ٘ خبف ًخَاّذ ثَد ٍ ّوَاسُ «فبم» اػت؛ ٍ چَى وؼٖ لبئل ثِ «ٍضـ فبم ؛ هَضَؿ لِ خـبف ؛
هؼتقول فِ٘ فبم» ًـذُ اػت ،الجشم ثبٗذ ثپزٗشٗن وِ هَضَؿ لِ ّن «فبم» اػت
 )5ثِ هجبست دٗگش :اٌٗىِ حشف ٗقٌٖ «هقٌبٕ لحبػ ؿذُ ثِ كَست ٍاثؼتِ» ثبفث ًوٖ ؿَد ،هَضَؿ لِ ٍ هؼـتقول ف٘ـِ «خـبف»
ؿًَذ؛ چشاوِ :
اٍال  :اػن ٗقٌٖ «هقٌبٕ لحبػ ؿذُ ثِ كَست هؼتمل»؛ پغ هَضَؿ لِ ٍ هؼتقول فِ٘ دس اػن ّن ثبٗذ «خبف» ثبؿذ
حبً٘ب  :اص آًجب وِ دس اػتقوبل الصم اػت هقٌٖ لحبػ ؿَد ،اگش «لحبػ ٍاثؼتگٖ» دس هَضَؿ لِ ثبؿذ ٍ ٗب دس هؼتقول ف٘ـِ ثبؿـذ،
دس ّش دٍ كَست الصم اػت «ح٘ي االػتقوبل» هجذداً لحبػ ؿَد
حبلخب  :اص آًجب وِ «هقٌبٕ لحبػ ؿذُ» هَعٌٖ جض رّي ًذاسد ،اگش «لحبػ ٍاثؼتگٖ» ،دس هَضَؿ لِ حشف أخز ؿذُ ثبؿذٍ ،لتـٖ
وؼٖ ثِ چ٘ضٕ اهش هٖ وٌذٍ ٍ ،جَد خبسجٖ آى سا هٖ خَاّذ ،ثبٗذ آى هقٌٖ سا اص «لحبػ رٌّـٖ» هجـشّد وٌـذ ٍ اگـش «لحـبػ
ٍاثؼتگٖ» دس هؼتقول فِ٘ حشٍف أخز ؿذُ ثبؿذ ،اگش خَاػت٘ن اهشٕ سا اعبفت وٌ٘ن ،ثبٗذ «هؼتقول فِ٘» وـالم اٍ سا اص «لحـبػ
رٌّٖ» تجشٗذ ًوبٗ٘ن
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هشحَم آخًَذ ػپغ اشىبلٖ سا هغشح هٖ وٌذ:
«إى للت هلى ّزا لن ٗجك فشق ث٘ي االسن ٍ الحشف فٖ الووٌى ٍ لضم وَى هخل ولؤ هي ٍ لفق االثتذاء هتشادف٘ي طح
استووبل ول هٌْوب فٖ هَػن اٙخش ٍ ّىزا سبئش الحشٍف هن األسوبء الوَػَهٔ لووبًْ٘ب ٍ َّ ثبؿل ثبلؼشٍسٓ ووب َّ
ٍاػح».

23

تَػ٘ح :
 )1الصم هٖ آٗذ اػن ٍ حشف «ّن هقٌٖ» ؿًَذ
 )2پغ هٖ تَاى آًْب سا دس جبٕ ٗىذٗگش اػتقوبل وشد
 )3اٗي ثبلضشٍسٓ ثبعل اػت
ػپغ رَاة هٖ دٌّذ:
للت الفشق ثٌْ٘وب إًوب َّ فٖ اختظبص ول هٌْوب ثَػن ح٘ج [إًِ] ٍػن االسن ل٘شاد هٌِ هوٌبُ ثوب َّ َّ ٍ فٖ ًفسِ
ٍ الحشف ل٘شاد هٌِ هوٌبُ ال وزله ثل ثوب َّ حبلٔ لغ٘شُ ووب هشت اإلشبسٓ إلِ٘ غ٘ش هشٓ فبالختالف ث٘ي االسن ٍ الحشف
فٖ الَػن ٗىَى هَرجب لوذم رَاص استووبل ؤحذّوب فٖ هَػن اٙخش ٍ إى اتفمب ف٘وب لِ الَػن ٍ لذ هشفت ثوب ال هضٗذ
هلِ٘ ؤى ًحَ إسادٓ الووٌى ال ٗىبد ٗوىي ؤى ٗىَى هي خظَط٘بتِ ٍ همَهبتِ».

24

*
تمشٗشات هختلفٖ اص جَاة هشحَم آخًَذ ؿذُ اػت :

هشحَم ًبئٌٖ٘ دس «اجَد التمشٗشات» ،اٗي والم هشحَم آخًَذ سا ثِ «اؿتشاط ٍاضـ» تقج٘ش وشدُ اػت  25ثِ اٗي هقٌٖ وِ :
«ٍاضـ ؿشط وشدُ اػت وِ ٍلتٖ هٖ خَاّ٘ن «اثتذاء» سا دس هقٌبٕ اسوٖ ثِ وبس ثجشٗن اص لفؼ «اثتذاء» اػتفبدُ وٌ٘ن ٍ ّش
گبُ هٖ خَاّ٘ن اٗي هفَْم سا دس هقٌبٕ حشفٖ اػتقوبل وٌ٘ن ،اص لفؼ «هي» ثْشُ ثگ٘شٗن
هشحَم ًبئٌٖ٘ ػپغ ثش اٗي تمشٗش اؿىبل وشدُ ٍ هٖ ًَٗؼذ:
«ٍ اهب حذٗج اشتشاؽ الَاػن فووب ال هحظل لِ فبى االشتشاؽ الوزوَس ّل َّ اشتشاؽ فٖ ػوي الَػن ؤٍ فٖ خبسرِ
 23وفبٗٔ االطَل  :ف 12
ّ 24وبى
 25ارَد التمشٗشات ؛ ج  : 1ف 15
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ٍ هب الذل٘ل هلِ٘ ؤٍ هلى لضٍم اتجبهِ فٖ اشتشاؿِ هب لن ٗشرن إلى الزْبت الشارؤ إلى الوَػَم ؤٍ الوَػَم لِ حن
هلى تمذٗش لضٍم االتجبم فل٘ىي وإحذ األحىبم الششه٘ٔ التٖ تَرت هخبلفتِ استحمبق الومبة فلن ال ٗظح االستووبل
ثح٘ج ٗوذ هي األغالؽ»

26

تَػ٘ح :
 )1اٌٗىِ ٍاضـ ؿشط وشدُ اػت :آٗب «ؿشط» داخل دس هَضَؿ لِ اػت ٍ ٗب خبسج اص هَضَؿ لِ؟
 )2اگش داخل دس هَضَؿ لِ اػت ،پغ هَضَؿ لِ «هم٘ذ» اػت ٍ اٗي ثِ هقٌبٕ خبف ؿذى «هَضَؿ لِ» اػت

27

 )3اگش خبسج اص هَكَؿ لِ اػت :چشا ثبٗذ اص «ؿشط ٍاضـ» تجق٘ت وٌ٘ن؟ دس حبل٘ىِ اٗي ؿشط ّ٘چ دخبلتٖ دس هَضَؿ لِ
ًذاسد ٍ ؿشط گضاسًذُ ّن ّ٘چ حمٖ ًؼجت ثِ هب ًذاسد
 )4ثش فشم وِ گفت٘ن ٍاضـ خذاػت (هثل هشحَم ًبئٌٖ٘) ٍ گفت٘ن ثبٗذ اص اٗي ؿشط تجق٘ت وٌ٘ن (ّن چٌبًىِ اص احىبم
ؿشفِ٘ دٗگش ثبٗذ تجق٘ت وٌ٘ن) ،چشا اػتقوبل اٗي ولوبت ثِ جبٕ ٗىذٗگش غلؾ ثبؿذ؟
ثِ هجبست دٗگش  :تجق٘ت ًىشدى اص دػتَسات ؿبسؿ حشام اػت ًِ اٌٗىِ ثبفث ؿَد والم« ،غلظ» ؿَد
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1ثب اٗي تمشٗش ،لفؼ «ثَػن» دس فجبست هشحَم آخًَذ« ،فٖ اختلبف ول هٌْوب ثَضـ» ،ثِ هقٌبٕ «ششؽ» هٖ ؿَد
 )2هوىي اػت وؼٖ ثِ هشحَم ًبئٌٖ٘ ثگَٗذ «اگش ؿشط گزاس ،خذاػت ٍ هٖ گَٗذ :ثبٗذ اػن سا دس هقٌبٕ اػوٖ ٍ حشف
سا دس هقٌبٕ حشفٖ اػتقوبل وٌٖ ،هشادؽ ث٘بى «حىن ٍضقٖ» اػت ٍ ًِ «حىن تىل٘فٖ» ٗقٌٖ «اهش ثِ اعبفت ؿشط»
دس حم٘مت هثل اٍاهش ؿشفٖ دس «هقبهالت» اػت وِ اسؿبد ثِ كحت ٍ فؼبد هٖ ثبؿذ پغ خذاًٍذ هٖ گَٗذ وِ اگش دس
اٗي هقٌٖ اػتقوبل ًىٌٖ ،غلظ اػت»
دس رَاة هٖ گَٗ٘ن :
غلظ ٗقٌٖ «اػتقوبل لفؼ دس غ٘ش هَضَؿ لِ ثذٍى هٌبػجت» ٍ اگش هقٌبٕ اػن ٍ حشف ٗىٖ اػت (ثٌبثش فشم) ،اػتقوبل
اػن ٍ حشف ثِ جبٕ ٗىذٗگش ،غلظ ًخَاّذ ثَد تب اهش الْٖ اسؿبد ثِ فؼبد ثبؿذ
اى للت  :چِ فشلٖ اػت ث٘ي تجق٘ت اص ٍاضـ دس ؿشط ّبٖٗ وِ هٖ گزاسد ٍ ث٘ي تجق٘ت اص ٍاضـ دس اكل ٍضـ؟ اگش
الصم ً٘ؼت اص ٍاضـ تجق٘ت وٌ٘ن ،دس اكل ٍضـ ّن اص اٍ تجق٘ت ًوٖ وٌ٘ن ٍ هٖ گَئ٘ن :تَ گفتِ إ وِ هبء ٗقٌٖ آة ٍلٖ
ّ 26وبى
 27هٌتمٖ االطَل ؛ ج  : 1ف 89
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هب ثِ اٗي ٍضـ پبٕ ثٌذ ً٘ؼت٘ن
للت  :دس ّوبى جب ّن ٍاجت ً٘ؼت وِ هب اص ٍاضـ تجق٘ت وٌ٘ن ٍ حتٖ ٍضـ ثِ فٌَاى افتجبس فمالئٖ ٍلتٖ حبكل هٖ
ؿَد وِ فمالء ٍضـ اٍ سا ثپزٗشًذ ٍلٖ ػخي دس اٌٗجبػت وِ اگش ٍضـ ٍاضـ سا ًپزٗشٗن اكل ٍضـ حبكل ًوٖ ؿَد
ٍلٖ اگش ٍضـ اٍ سا پزٗشفت٘ن ٍ ؿشط اٍ سا ًپزٗشفت٘ن چشا ثِ وبس ثشدى ّش ٗه اص «حشف» ٍ «اػن» ثِ جبٕ ٗىذٗگش،
غلؾ ثبؿذ
 )3چٌبًىِ خَاًذٗن هشحَم ًبئٌٖ٘ هٖ ًَٗؼذ ،هشاد هشحَم آخًَذ آى اػت وِ «ٍاضـ ؿشط وشدُ اػت»؛ حبل جبٕ اٗي
ػؤال ثبلٖ اػت وِ «ؿشط دس اٗي جب ثِ چِ هقٌٖ اػت؟» (دس حبل٘ىِ هشحَم ًبئٌٖ٘ هتقشم هقٌبٕ ؿشط ًـذُ اػت)
هشحَم هشىٌٖ٘ ػِ احتوبل دس اٌٗجب هغشح هٖ وٌذ:
«فحٌ٘ئز ٗمن الىالم :فٖ ؤًِّ هي لج٘ل الششؽ الوتإخش  -ثووٌى وَى االستووبل الوتإخّش وبشفب هي تحمّك الَػن فٖ
السبثك  -ؤٍ هي لج٘ل الششؽ الوتمذّم ،فحٌ٘ئز ال ٗتحمّك الَػن إالّ ثوذ تحمّك االستووبل؟ ٍرْبى :ؤلشثْوب األٍّل ،لىَى
الخبًٖ هستلضهب للذٍس ،إر الَػن هَلَف هلى تحمّك االستووبل حست الششؿّ٘ٔ ٍ ،هي الوولَم تَلّف االستووبل هلى
الَػن»

28

اٗـبى ػپغ ثِ احتوبل ػَم اؿبسُ وشدُ ٍ هٖ ًَٗؼذ:
«ثل الوشاد ؤًِّ التضام فٖ التضامً ،ل٘ش الششٍؽ الوششٍؿٔ فٖ الومَد ٍ اإلٗمبهبتّ ٍ ،زا َّ هشاد الوظٌّف لذّس سشُّ»

29

تَػ٘ح :
 )1ششؽ :
ٗب ثِ هقٌبٕ «ؿشط هملٖ» (جضء القلٔ) اػت (هثل اٌٗىِ هٖ گَٗ٘ن ؿشطِ فل٘ت آتؾ ثشإ حشاست آة ،آى اػت
وِ آة دس وٌبس آتؾ ثبؿذ)
ٍ ٗب ثِ هقٌبٕ «ؿشط فمْٖ» اػت (وتبة سا ثِ تَ هٖ فشٍؿن ثِ ؿشط اٌٗىِ ثشإ هي وبس وٌٖ)
« )2ؿشط فملٖ» ّن گبُ ثِ ًحَ «ؿشط هتأخش» اػت ٍ گبُ «ؿشط هتمذم»
 )3هؼلوبً هشاد آخًَذ« ،ؿشط هتمذم فملٖ» ً٘ؼت چشاوِ اٗي ؿشط هؼتلضم «دٍس» اػت (اگش اػتقوبل ،ؿشط ٍضـ
اػت پغ همذم ثش ٍضـ اػت دس حبل٘ىِ ثذٍى ٍضـ اػتقوبل هقٌٖ ًذاسد)
 28حَاشٖ الوشىٌٖ٘ ؛ ج  : 1ف 89
ّ 29وبى

ػبل دٍم | 31

 )4هشاد ؿشط هتأخش فملٖ ّن ً٘ؼت (ٍضـ پذٗذ هٖ آٗذ ٍ اػتقوبل ثقذٕ وبؿف اػت اص اٌٗىِ ٍضـ اص اثتذاء «هـ
الـشط» ثَدُ اػت)
 )5پس  :هشاد «التضام فٖ التضام» اػت
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1ؽبّشاً هشاد اص «تمشٗش ؿشع٘ت» ّو٘ي ؿشع٘ت فمْٖ (التضام فٖ التضام) اػت
 )2اكل تمشٗش ؿشع٘ت ،ثب اؿىبالت جذٕ هَاجِ ثَدُ ٍ ،لزا پزٗشفتٌٖ ً٘ؼت
 )3اضبفِ ثش آى اؿىبالت ـ وِ دس والم هشحَم ًبئٌٖ٘ ثَد ـ هٖ گَٗ٘ن :اٗي ًىتِ إ وِ ثِ رّي هشحَم آخًَذ سػ٘ذُ
اص وجب هقلَم ؿذُ اػت؟ ٍ چِ دل٘لٖ داسٗن ثش اٌٗىِ ٍاضـ ،وذام «ؿشط» سا ثشإ هب لشاس دادُ اػت ٍ وذام لغت
ؿٌبع ٗب تبسٗخ ًگبس ثِ اٗي هغلت اؿبسُ وشدُ اػت؟
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هشحَم ؿ٘خ هحوذ حس٘ي اطفْبًٖ دس «ًْبٗٔ الذساٗٔ» دس تمشٗش والم هشحَم آخًَذ ،هٖ ًَٗؼذ:
«هحظّلِ اى الولمٔ الَػوّ٘ٔ فٖ ولّ هٌْوب هلى ًْذ خبص ،لتمّ٘ذّب فٖ ؤحذّوب ثوب إرا ؤسٗذ هٌِ الووٌى استمالل٘بً ٍ فٖ االخش ثوب إرا
ؤسٗذ آل٘بً ،فبستووبل األٍّل فٖ هَسد الخّبًٖ استووبل فٖ هب ال هلمٔ ٍػوّ٘ٔ لِ»

30

هٌتمٖ االطَل دس ث٘بى اٗي والم هٖ ًَٗؼذ:
«الخبًٖ :إسربم الم٘ذ ثبللحبف اٙلٖ ؤٍ االستماللٖ إلى الولمٔ الَػوّ٘ٔ.
ٍ تمشٗت رله :اى الولمٔ الَػوّ٘ٔ الوظححٔ لالستووبل الٌبشئٔ هي االهتجبس ٍ الَػن ،لذ تىَى حبثتٔ فٖ هـلك األحَال ث٘ي اللفق
ٍ الووٌى ،ف٘ظح استووبل اللفق فٖ الووٌى هـلمب ٍ فٖ ول حبل ٍ .لذ تىَى حبثتٔ فٖ حبل هو٘ي فال ٗظح استووبل اللفق فٖ
الووٌى اال فٖ رله الحبل دٍى غ٘شُ هي األحَال ..
فبلوَػَم لِ فٖ ول هي الحشٍف ٍ األسوبء ٍاحذ اال اى الولمٔ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الحشف فٖ حبل ٍ ،ثٌِ٘ ٍ ث٘ي االسن فٖ حبل آخش»

31

تَػ٘ح :
)1

«لحبػ آلٖ» دس حشٍف ٍ «لحبػ اػتماللٖ» دس اسوبء ،ل٘ذٕ ثشإ فملِ ٍضقِ٘ اػت

)2

ثِ اٗي هقٌٖ وِ :ثِ ٍػ٘لِ ٍضـ (ثِ هقٌبٕ هلذسٕ ; ٍضـ وشدى) ،ث٘ي لفؼ ٍ هقٌٖ فاللِ إ اٗجبد هٖ ؿَد وِ ثبفث هٖ ؿَد
ثتَاً٘ن اٗي لفؼ سا دس اٗي هقٌٖ اػتقوبل وٌ٘ن حبل :گبُ اٗي فاللِ ثِ ٍػ٘لِ ٍضـ (ٍضـ وشدى) ثبثت هٖ ؿَد ٍ ّو٘ـگٖ اػت ٍ
گبُ ثِ ٍػ٘لِ ٍضـ وشدى اٗي فاللِ ثبثت هٖ ؿَد ٍلٖ تٌْب دس حبل ٍ ٍضق٘ت خبكٖ ،اٗي فاللِ ثبثت اػت
هب هٖ گَٗ٘ن :

)1

ثب اٗي تمشٗش« ،ثَػن» دس والم هشحَم آخًَذ ،ثِ هقٌبٕ «ثحبلٍ» خَاّذ ثَد

)2

ؽبّشاً هشاد هشحَم اطفْبًٖ آى اػت وِ ،دس فبلن افتجبس ٗه هقٌٖ داسٗن ٍ ٗه لفؼ وِ ثِ ٍػ٘لِ ٍضـ ثِ ّن هشتجظ هٖ ؿًَذ ٍ
دس نتیجة ٍضـٗ ،ه «فلمِ ٍضقِ٘» ث٘ي لفؼ ٍ هقٌٖ پذٗذ هٖ آٗذ پغ دس فبلن افتجبسٍ« ،ضـ» ،فلت اػت ٍ «فلمِ ٍضقِ٘»
هقلَل ٍ فلمِ ٍضقِ٘ ،پًَ٘ذ ث٘ي هقٌٖ ٍ لفؼ اػت
حبل« :لحبػ اػتماللٖ» ٍ «لحبػ آلٖ» ل٘ذ هقٌٖ (هَضَؿ لِ) ً٘ؼتٌذ ثلىِ ل٘ذ «فلمِ ٍضقِ٘» ّؼتٌذ
ثِ اٗي هوٌٖ وِ :دس حبلٖ وِ «لحبػ اػتماللٖ» ّؼت ،فلمِ ٍضقِ٘ ث٘ي هقٌبٕ اثتذاء ٍ لفؼ اثتذاء ّؼت ٍ دس حبلٖ وِ «لحبػ
آلٖ» ّؼت ،اٗي فلمِ ٍجَد ًذاسد ثٌبثشاٗي ّش وذام اص اػوبء ٍ حشٍف سا جبٕ دٗگش ًوٖ تَاى ثِ وبس ثشد
اشىبالت تمشٗش دٍم:

 )1هشحَم سٍحبًٖ ثش اٗي تمشٗش اؿىبل وشدُ اػت:
ًْ 33بٗٔ الذساٗٔ ؛ ج  : 1ف 63
 31هٌتمٖ االطَل ؛ ج  : 1ف 91 ٍ 93
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«ٍ الوجبسٓ ثْزا التفس٘ش ال تخلَ هي خذشٔ ؤٗؼب ٍ ،رله ألى هب روش ٗمتؼٖ اى ٗىَى حذٍث الولمٔ الَػوّ٘ٔ ٍ حظَلْب ث٘ي اللفق
ٍ الووٌى هتَلفب هلى االستووبل ،لَػَح وَى الوشاد ثبللحبف اٙلٖ ٍ االستماللٖ اللحبف فٖ حبل االستووبل ،ف٘ىَى حذٍث الولمٔ
الَػوّ٘ٔ ث٘ي لفق االسن ٍ هوٌبُ هٌذ إسادٓ استووبلِ فٖ الووٌى ٍ لحبف الووٌى هستمالٗ ٍ .ىَى حذٍحْب ث٘ي لفق الحشف ٍ الووٌى
هٌذ إسادٓ استووبلِ فٖ الووٌى ٍ لحبكِ آلٔ ٍ ،الصم رله اًِ ال ٍػن  -هلمٔ ٍػو٘ٔ  -ث٘ي اللفق ٍ الووٌى لجل االستووبلٍ ،
ثـالًِ ال ٗحتبد إلى ث٘بى»

32

تَػ٘ح :
)1

لحبػ اػتماللٖ ٍ آلٖ ،دس همبم «اػتقوبل» اػت

)2

اگش گفت٘ن فلمِ ٍضقِ٘ ،هتَلف ثش لحبػ اػتماللٖ ٍ آلٖ اػت ،دس حم٘مت فلمِ ٍضقِ٘ هتَلف ثش اػتقوبل اػت

)3

دس حبل٘ىِ تب فلمِ ٍضقِ٘ ًجبؿذ ،اػتقوبل ً٘ؼت
هب هٖ گَٗ٘ن :اٌٗىِ «لحبػ اػتماللٖ ٍ لحبػ آلٖ» دس همبم اػتقوبل اػت حشف وبهلٖ ً٘ؼت ثلىِ هٖ تَاى اٗي دٍ لحبػ سا دس

همبم ٍضـ ّن تلَس وشد
اشىبل دٍم  :هشحَم اكفْبًٖ ثش اٗي تمشٗش اص والم هشحَم آخًَذ اؿىبل هٖ وٌذ:
«لىٌِّ ال ٗزّت هل٘ه ؤىّ لحبف الووٌى ؤٍ إسادتِ هي شئَى الووٌى ٍ ؤحَالٍِ ٍ ،طف االختظبص الَػوٖ ثْوب هي ثبة الَطف
ثحبل هتولمِ ال ثحبل ًفسِ ٍ ل٘ذّٗٔ شٖء لشٖء ٍ ط٘شٍستِ هىخشا لِ ال تىَى رضافبً»

33

تَػ٘ح :
ٗ )1ه هقٌبٕ هغلك سا دس كَستٖ هٖ تَاى همّ٘ذ وشد وِ لَ٘دات اص ؿؤٍى آى هقٌبٕ هغلك ثبؿٌذ (هثالً اًؼبى سا تمؼ٘ن هٖ وٌ٘ن ثِ
«اًؼبى فبلن» ٍ «اًؼبى جبّل») ٍلٖ اگش لَ٘دات اص ؿئَى هقٌبٕ هغلك ًجبؿٌذ (هثال ػف٘ذٕ ػٌگ ٍ لشهضٕ ػٌگ ًؼجت ثِ
«اًؼبى») ًوٖ تَاًٌذ هقٌبٕ هغلك سا تمؼ٘ن وٌٌذ (ٗقٌٖ ثگَٗ٘ن اًؼبى ّب دٍ لؼن ّؼتٌذ« :اًؼبى ّبٕ ػٌگ لشهض» ٍ «اًؼبى
ّبٕ ػٌگ ػف٘ذ») چشاوِ تمؼ٘ن ثٌذٕ ٗه هقٌبٕ هغلكٗ ،ه اهش جضاف ٍ غ٘ش فمالئٖ ًوٖ تَاًذ ثبؿذ
 )2لحبػ اػتماللٖ ٍ لحبػ آلٖ اص ؿئَى هقٌب ٍ هَضَؿ لِ اػت ٍ اٗي ّب ًوٖ تَاًٌذ «همّ٘ذ ٍ همؼّن» فلمِ ٍضقِ٘ ثبؿٌذ
 )3اگش ّن گبّٖ فلمِ ٍضقِ٘ ثِ حؼبة اٗي دٍ تمؼ٘ن هٖ ؿًَذ ،اٗي اص ثبة «ٍكف ثِ حبل هتقلّك» اػت
هب هٖ گَٗ٘ن :دس تىو٘ل فشهبٗؾ اٗـبى ثبٗذ گفت« :لحبػ اػتماللٖ ٍ آلٖ» سا ثبٗذ هقلَم وٌ٘ن :لحبػ اػتماللٖ ٍ آلِٖ چِ چ٘ضٕ؟،
هؼلوبً هشاد لحبػ اػتماللٖ ٍ آلٖ« ،هقٌٖ ٍ هَضَؿ لِ» اػت؛ دس حبل٘ىِ آًچِ هٖ تَاًذ فلمِ ٍضقِ٘ سا هم٘ذ وٌذ« ،لحبػ اػتماللٖ ٍ
آلِٖ فلمِ ٍضقِ٘» اػت وِ اهشٕ ثٖ هقٌٖ اػت
 32هٌتمٖ االطَل ؛ ج  : 1ف 91
ًْ 33بٗٔ الذساٗٔ ؛ ج  : 1ف 63
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رون ثٌذٕ تمشٗش دٍم :
اٌٗىِ فلمِ ٍضقِ٘ سا ثتَاى تمؼ٘ن وشد ٍ دس ثقضٖ حبالت آى سا ٍالـ وشد ،والم دسػتٖ اػت (هثال دس سهضگزاسٕ ّب هٖ
تَاى گفت ث٘ي لفؼ «الف» ٍ هقٌبٕ «ة» فلمِ ٍضقِ٘ ّؼت ٍلٖ اٗي فلمِ دس سٍصّب ّؼت ٍ دس ؿت ّب هقٌبٕ لفؼ فَم
هٖ ؿَد ٍ ٗب وؼٖ ٗه چ٘ضٕ سا اختشاؿ هٖ وٌذ ٍ هٖ گَٗذ :ثشإ فبسػٖ صثبًبىً ،بم «الف» سا ٍضـ هٖ وٌن ٍ ثشإ اًگل٘ؼٖ
صثبًبىً ،بم « »Aسا ٍ عج٘قٖ اػت وِ اػتقوبل الفبػ ّش صثبى ،دس صثبى دٗگش غلظ اػت) ٍلٖ اٌٗىِ لحبػ آلٖ ٍ اػتماللٖ ـ دس
حبل٘ىِ هَضَؿ لِ ،تمؼ٘ن ًـذُ اػت ـ سا ثتَاى ثِ فٌَاى «فبهل تمؼ٘ن فلمِ ٍضقِ٘» هغشح وشد ،حشف دسػتٖ ً٘ؼت؛ چشاوِ
اٗي دٍ لحبػ ،هشثَط ثِ «هقٌٖ» ّؼتٌذ ٍ تٌْب ثِ كَست «ٍكف ثِ حبل هتقلك» هٖ تَاًٌذ فلمِ ٍضقِ٘ سا تمؼ٘ن وٌٌذ
پس  :اگش تمؼ٘ن ثٌذٕ ،هشثَط ثِ «حبالت ٍضـ» ثبؿذ (هثال اٌٗىِ ٍضـ ث٘ي « ٍ »Aهقٌٖ ثشإ صثبى اًگل٘ؼٖ اػت ٍ
ٍضـ ث٘ي «الف» ٍ هقٌٖ ثشإ صثبى فبسػٖ) هٖ تَاى گفت فلمِ ٍضقِ٘« ،هم٘ذ» هٖ ؿَد
ٍلٖ اگش  :تمؼ٘ن ثٌذٕ هشثَط ثِ «هقٌٖ» ثبؿذ (اثتذإ آلٖ ٍ اثتذإ اػتماللٖ) ،فلمِ ٍضقِ٘ لبثل تمؼ٘ن ً٘ؼت
اى للت « :آل٘ت ٍ اػتمالل٘ت» اص ؿئَى هقٌٖ ً٘ؼت؛ چشاوِ هشحَم آخًَذ هٖ گَٗذ« :اػن ٍ حشف» ّش دٍ ٗه هقٌٖ
داسًذ پغ هقٌبٕ اٗي دٍ« ،اثتذاء» اػت ثذٍى لحبػ آل٘ت ٍ اػتمالل٘ت
للت  :هشحَم آخًَذ لجَل داسًذ وِ «اثتذإ اػوٖ» ٍ «اثتذإ حشفٖ» ثب ٗىذٗگش هتفبٍت ّؼتٌذ ٍ اٌٗىِ هٖ گٌَٗذ «هي»
ٍ «اثتذاء» ثِ ٗه هقٌٖ ّؼتٌذ ،هٌبفبتٖ ثب اٗي والم ًذاسد ٍ تٌْب هٖ فشهبٌٗذ :آل٘ت ٍ اػتمالل٘ت دس «هَضَؿ لِ» ً٘ؼت
پس  :ثبالخشُ اٗـبى آل٘ت ٍ اػتمالل٘ت سا اص ؿئَى ٍ تمؼ٘وبت «هقٌٖ» هٖ داًٌذ

هشحَم هشٍّد دس «هٌتْٖ الذساٗٔ» اص لَل ثشخٖ اص اػبت٘ذؿبى ،احتوبل هٖ دٌّذ وِ هشاد هشحَم آخًَذ «دافٖ ٍاضـ» اػت
اٗـبى هٖ ًَٗؼذ:
« ٍ اى وبى هشروِ إلى ؤخز اللحبف ثٌحَ الذاهٖ ،ثإى ٗىَى داهٖ الَاػن فٖ ٍػن الحشف للووٌى َّ وًَِ حبلٔ لغ٘شُ
ٗ ..وىي تَرِ٘ هب ؤفبدُ (لذُ)« :ثإىّ ػ٘ك األغشاع الذاه٘ٔ إلى اإلًشبءات هَرت لؼ٘ك دائشٓ الوٌشأت ٍ الوزوَالت،
ًل٘ش األٍاهش الوجبدٗٔ ،فئىّ ػ٘ك األغشاع الذاه٘ٔ لْب َٗرت ػ٘مبً فٖ ًبح٘ٔ الوتولمبت ثح٘ج ال ٗجمى لْب إؿالق ٗون
طَسٓ خلَّب هي لظذ دهَٓ األهش ٍ .فٖ الومبم لوّب وبى غشع الَاػن هي ٍػن الحشٍف داللتْب هلى هوبًْ٘ب حبل
وًَْب هلحَكٔ ثبللحبف اٙلٖ ،فال هحبلٔ تتؼ٘ك دائشٓ هَػَم ٍػوِ ؤٗؼب ،لىي ال ثٌحَ التم٘٘ذ ،لوب هش هي استحبلٔ
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تم٘ذ الووٌى ثبللحبف الوتإخش هٌِ ٍ ،هي الوولَم ؤىّ هي لَاصم تؼ٘ك دائشٓ الَػن هذم طحٔ استووبل ؤحذّوب هَػن
اٙخش» ّزا هلخض هب ٗستفبد هي ث٘بى ثوغ ؤهبكن ؤسبت٘زًب (لذُ)»

34

تَػ٘ح :
 )1هوىي اػت هشاد هشحَم آخًَذ« ،اًگ٘ضُ ٍ دافٖ ٍاضـ» ثبؿذ
 )2هوىي اػت ثتَاى ثِ ًفـ اٗي تَجِ٘ گفتٍ :لتٖ اغشام ٍ اًگ٘ضُ ّبٖٗ وِ ثبفث اًـبء هٖ ؿَد ،هختلف ثبؿذ ،هٌـأ ٍ
هجقَل ّن هختلف هٖ ؿَد (ٍ لزا جبٕ ّن ثِ وبس ثشدُ ًوٖ ؿًَذ)
 )3هخبل « :للذ لشثت» دس هتقلك اٍاهش ،اخز ًوٖ ؿَد (ثِ جْت اؿىبل دٍس) ٍلٖ هٖ داً٘ن غشم ؿبسؿ اص اهش ثِ ٗه
فجبدتٍ ،لتٖ حبكل هٖ ؿَد وِ «للذ لشثت» داؿتِ ثبؿ٘ن ّو٘ي غشم ؿبسؿ ،ثبفث هٖ ؿَد وِ ًتَاً٘ن «اٍاهش
فجبدٕ ؿبسؿ» سا هغلك (چِ ثب للذ لشثت ٍ چِ ثٖ للذ لشثت) ثذاً٘ن
پس « :غشم» هٖ تَاًذ ؿئ سا همَّ٘ذ وٌذ
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1اٌٗىِ دافٖ ثتَاًذ« ،هَضَؿ لِ» سا هم٘ذ وٌذ ،هشثَط ثِ جبٕ اػت وِ «داسًذُ دافٖ» ًؼجت ثِ هب« ،هَلَٗت» داؿتِ
ثبؿذ؛ دس حبل٘ىِ ٍاضـ ،هَلَٗت ًذاسد
 )2ل٘بع ٍضـ ثب اٍاهش فجبدٕ ،ل٘بع هـ الفبسق اػت چشاوِ دس آًجب دل٘ل اٍل (كلّ) هغلك اػت لفؾبً ٍ دل٘ل دٍم (غشم
هَال سا ثبٗذ تأه٘ي وشد) آى سا ثِ حىن فمل ،همّ٘ذ هٖ وٌذ پغ آًجب ّن «غشم هَال» همِّ٘ذ اهش ً٘ؼت ثلىِ دل٘لٖ وِ
هٖ گَٗذ «غشم هَال سا حبكل وي»  ،همِّ٘ذ اػت ٍ اٗي دس حبلٖ اػت وِ دس هب ًحي فِ٘ ،دافٖ ٍ غشم اگشچِ
هَجَد اػت ٍلٖ اهشٕ هجٌٖ ثش «تحل٘ل غشم ٍاضـ» ًذاسٗن
 )3اگش ثگَٗ٘ذٍ :اضـ خذا اػت ٍ ثبٗذ غشم اٍ سا تأه٘ي وشد
هٖ گَٗ٘ن « :اهش ثِ تأه٘ي غشم» ًْبٗٔ هَضَؿ لِ سا همَّ٘ذ هٖ وٌذ ٗقٌٖ ثبفث هٖ ؿَد هَضَؿ لِ خبف ؿَد (هقٌٖ
 +آل٘ت) ٍ اٗي ّوبى هغلجٖ اػت وِ آخًَذ آى سا لجَل ًذاسد
پس  :اٗي تمشٗش ّنً ،وٖ تَاًذ هـىلِ هغلت هشحَم آخًَذ ،سا حل وٌذ
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