مش
ه
بحث «مجاز ور»
اص صهشُ هدبصّبٖٗ وِ دس ولوبت اغَلَ٘ى هغشح است ،هدبص هطَْس است .هٌبست است ثشإ تىو٘ل ثحث اٗي ًَؿ
هدبص سا ثبص ضٌبس٘ن .ه٘شصإ لوٖ دس تقشٗف هدبص هطَْس هٖ ًَٗسذ:
« ٍ اؾلن أى الوجبص الوشَْس الوتذاٍل فٖ ألسٌتْن الوؿجّش ؾٌِ ثبلوجبص الشاجح ٗؿٌَى ثِ الشّاجح ؾلٖ الحم٘مٔ،
ٗشٗذٍى ثِ هب ٗتجبدس ثِ الوؿٌٖ ثمشٌٗٔ الشْشٓ.
أهب هؽ لطؽ الٌػش ؾي الشْشٓ فال ٗتشجّح ؾلٖ الحم٘مٔ ٍ ،إى وبى استؿوبل اللفع فِ٘ أوخش ٍ ،س٘جٖء توبم الىالم.
ٍ أ هب الوجبص الزٕ طبس فٖ الشْشٓ ثح٘ج ٗغلت ؾلٖ الحم٘مٔ ٍ ٗتجبدس ٍ لَ هؽ لطؽ الٌػش ؾي الشْشٓ ،فَْ حم٘مٔ
ووب ثٌّ٘ب».

1

تَػ٘ح :
 )1هدبص هطَْس ّوبى هدبص ساخح است ٍ .هشاد آى هقٌبٕ هدبصٕ است وِ ثب لشٌِٗ ضْشت ثش هقٌبٕ حم٘مٖ
سخحبى ٗبفتِ است ٍ( .اٗي ثشخالف ًؾش ضْ٘ذ ثبًٖ دس توْ٘ذ المَافذ ٍ هشحَم هحمك فشالٖ است).
پس استقوبل لفؼ دس هقٌبٕ هدبصٕ هطَْس ّن ثب ٍخَد لشٌِٗ است.
 )2اگش هقٌبٕ هدبصٕ ثِ حذٕ ثشسذ وِ ثذٍى ضْشت ّن ثش هقٌبٕ حم٘مٖ غلجِ ٗبثذ ،حم٘مت است ٍ دٗگش هدبص
ً٘ست.
 )3ؽبّشاً ّو٘ي ًَؿ آخشٍ ،ضـ تقٌّٖ٘ است( .وِ دس ولوبت اغَلَ٘ى ثِ آى اضبسُ ضذُ است)
هشحَم ه٘شصإ سضتٖ ً٘ض دس اٗي ثبسُ هٖ ًَٗسذ:
«ألىّ الودبص الوطَْس فجبسٓ في ولّ لفؼ وثش استقوبلِ فٖ الوقٌى الودبصٕ إلى حذّ التىبفؤ هـ الحم٘مٔ فٌذ فذم المشٌٗٔ أٍ حذ

هشحَم ه٘شصا حسي ض٘شاصٕ ـ غبحت فتَإ تٌجبوَ ـ دس تمشٗشاتٖ وِ اص اٗطبى هٌتطش ضذُ است ثِ گشٍّٖ اضبسُ هٖ وٌذ
وِ هٌىش اٗي ًَؿ اص هدبص ضذُ اًذ ٍٕ .هٖ ًَٗسذ:
« ٍ لذ ٗؿجّش ؾٌِ ثبلوجبص الشاجح إهّب ثبؾتجبس وَى رله الوؿٌٖ الوجبصٕ ساجحبً ثبلٌسجٔ إلٖ سبئش الوجبصات فٖ
اإلسادٓ هي اللفع ٍ ،إهّب ثبؾتجبس سجحبى إسادتِ فٖ ثبدٕ الشإٔ.

 .1المَاً٘ي الوحىؤ فٖ االغَل ؛ ج  1ظ 54

 .2ثذاٗـ االفىبس  :ظ 37
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الشخحبى فلى اختالف اٙساء هي دٍى ّدش الحم٘مٔ األٍّل٘ٔ»

2

ٍ أهّب إهىبًِ :فمذ أحبلِ ثؿؼْن هحتجبً ثأًِّ هؽ ثمبء الؿلمٔ الَػؿ٘ٔ ـ ووب َّ الوفشٍع ٍ ،إال لىبى هٌمَالً ـ و٘ف
ٗوىي غَْس اللفع فٖ الوؿٌٖ الحم٘مٖ؟ فئًّْب ؾلّٔ تبهّٔ لزله.
ٍ األوخش ؾلٖ جَاصُ ،هٌْن الوحمك الموٖ ـ سحوِ اهلل ـ ح٘ج إًِّ ادؾٖ ٍلَؾِ ٍ ،ال سٗت أًِّ أخضّ هي اإلهىبى،
ف٘لضهِ اإلهىبى ٍ .هٌْن طبحت الوؿبلن ،ح٘ج إًِّ ادؾٖ ٍلَؾِ فٖ خظَص األهش.
ٍ األلَٕ المَل الخبًٖ ،لؿذم الذل٘ل ؾلٖ استحبلتِ».

1

تَػ٘ح :
 )1ثِ اٗي ًَؿ هدبص ،هدبص ساخح هٖ گٌَٗذٍ .خِ تسوِ٘ اٗي ًَؿ هدبص ٗب آى است وِ اٗي هدبص ثش هدبص ّبٕ
دٗگش سخحبى داسد ٍ ٗب آى است وِ دس اثتذإ هَاخِْ ثب لفؼ ،اٗي هقٌب اسادُ هٖ ضَد.
 )2ثشخٖ اٗي ًَؿ هدبص سا هٌىش ضذُ اًذ ٍ دل٘ل آٍسدُ اًذ وِ:
اگش فلمِ ٍضقِ٘ ث٘ي هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ لفؼ ثشلشاس است (چشا وِ اگش فلمِ ٍضقِ٘ ث٘ي هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ لفؼ ،اص ث٘ي
سفتِ است ،لفؼ ثِ هقٌبٕ دٍم ًمل پ٘ذا وشدُ است دس حبل٘ىِ ثحث هب دس خبٖٗ است وِ هقٌبٕ دٍم ،هدبصٕ
است ٍ ًِ هٌمَل) چگًَِ هٖ ضَد گفت وِ لفؼ دس هقٌبٕ خذٗذ ؽَْس هٖ ٗبثذ ٍ ًِ دس هقٌبٕ حم٘مٖ.
 )3اوثشٗت اغَلَ٘ى اٗي ًَؿ هدبص سا لجَل داسًذ.
اٗطبى سپس استذالل هخبلف٘ي سا سد وشدُ ٍ پبسخ هٖ دّذ:
«ٍ أهّ ب هب روشُ الوستذل ،فبلجَاة ؾٌِ أًِّ ٗوىي تؼؿ٘ف الؿلمٔ الَػؿ٘ٔ ثسجت وخشٓ االستؿوبالت الوجبصٗٔ ،فتخشد ؾي
وًَْب ؾلّٔ ٍ ،ال ٗلضم هي رله االلتضام ثبلٌمل ،ألًّب ًتؿمل الَاسطٔ فٖ االستؿوبالت الوتىخشٓ ،ألًّْب ٗوىي أى تظل إلٖ حذّ
تَجت ّجش الوؿٌٖ األٍّل ٍ ،اختفبئِ ؾي رّي السبهؽ ،ووب فٖ الوٌمَلٗ ٍ ،وىي ـ أٗؼبً ـ أى تظل إلٖ حذ دٍى رله ،ثح٘ج
ٗحؼش ؾٌذ الزّي ثػَْ س ػؿ٘ف ،لىي السبهؽ ٗتشدد فٖ وًَِ هشاداً ٍ ،لسن هٌْب ال ٗجلغ إلٖ ّزٗي الحذٗي ،ثل الؿلمٔ ثبل٘ٔ
ؾلٖ حبلْب هي المَٓ ،ثح٘ج ٗحول السبهؽ اللفع ؾلٖ الوؿٌٖ الحم٘مٖ ؾٌذ تجشد اللفع ؾي المشٌٍٗٔ ،المسن الخبًٖ َّ الوجبص
الوشَْس الوتٌبصؼ فِ٘».

2

 )1گبّٖ ثِ سجت وثشت استقوبالت هدبصٕ ،فلمِ ٍضقِ٘ ضق٘ف هٖ ضَد ٍ دٗگش فلت ثشإ آًىِ اص ضٌ٘ذى لفؼ ،هقٌبٕ
حم٘مٖ ثِ رّي خغَس وٌذً ،خَاّذ ثَد .اهب اٗي ٌَّص ثِ هشحلِ ًمل ًشس٘ذُ است.
 )2چشاوِ گبّٖ استقوبالت صٗبد ثبفث هٖ ضَد وِ هقٌبٕ اٍل اص رّي ضًٌَذُ هخفٖ ضَد وِ اٗي هٌمَل استٍ .لٖ گبّٖ ثِ
آى هشحلِ ًوٖ سسذ ثلىِ ؽَْسٕ ضق٘ف پ٘ذا هٖ وٌذ ثِ گًَِ إ وِ سبهـ ث٘ي آى ٍ هقٌبٕ هدبصٕ هشدّد هٖ ضَد؛ ّو٘ي

ً .1مشٗشات الو٘شصا الط٘شاصٕ  /سٍصدسٕ /ج 1ظ80
ّ .2وبى
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تَػ٘ح :

هدبص هطَْس است.
ٍ گبّٖ ً٘ض هقٌبٕ حم٘مٖ ثِ لَت خَد ثبلٖ هٖ هبًذ.
هشحَم ه٘شصإ ض٘شاصٕ سپس هٖ ًَٗسذ وِ:
«ٍ أهّب ٍلَؾِ :فٌحي لن ًطلؽ ؾلٖ هَػؽ هٌِ ،ثل ولوب ٍجذًب هي األلفبظ التٖ وخشت استؿوبالتْب فٖ الوؿٌٖ الوجبصٕ،

سأٌٗبّب ث٘ي المسن األٍّل ٍ ،ث٘ي المسن األخ٘ش».

1

تَػ٘ح :
 )1هدبص هطَْس ٍالـ ًطذُ است.
هشحَم لضٌٍٖٗ دس تقل٘مٔ ثش هقبلن ثش إضىبل ٍ خَاثٖ دس اٗي ثبسُ اضبسُ هٖ وٌذ ٍ هٖ ًَٗسذ:
«ٍ دؾَٕ :أىّ الوجبص الوشَْس ل٘س ثخبثت ٍ إى وبى هشَْساً ،ألىّ االشتْبس إى ثلغ حذّاً ٗتجبدس هٌِ الوؿٌٖ وبى حم٘مٔ ٍ ،إال لن
ٗؤحّش فٖ فْن الوؿٌٖ ٍ إى التفت إلِ٘ السبهؽٍ ٍ ،جَد شْشٓ ٗفْن ثْب الوؿٌٖ هؽ االلتفبت ٍ الوالحػِ ال ثذًٍْوب هجشّد فشع
ال ًتحمّمِ.
ٗذفؿْب :أىّ رله هىبثشٓ للَجذاى ،فئىّ تأح٘ش هجشّد الشْشٓ فٖ ثؿغ هشاتجْب فٖ فْن الوؿٌٖ ٍ لَ هؽ الؿلن ثبًتفبء االختظبص
أهش هؿلَم ثبلَجذاى ،فبلذٍس الوزوَس ال هذفؽ لِ سَٕ هب ثٌّّ٘بُ هي التفظ٘ل»

2

تَػ٘ح :

 )1فل٘شغن اٌٗىِ هطَْس ضذُ است وِ هدبص هطَْس داسٗنٍ ،لٖ چٌ٘ي هدبصٕ ٍخَد ًذاسد.
 )2چشا وِ اگش اضتْب س ثِ حذٕ سس٘ذُ وِ هقٌبٕ هدبصٕ ،اص لفؼ هتجبدس هٖ ضَد ،دس اٗي غَست اٗي هقٌب حم٘مت
است.
 )3اهب اگش ضْشت ثِ آى حذّ ًشس٘ذُ وِ حتٖ اگش سبهـ ثِ آى تَخِ داضتِ ثبضذ ثبفث ضَد هقٌبٕ هدبصٕ ثِ رّي
هتجبدس ضَد (ضْشت ،لشٌِٗ غبسفِ ثبضذ) دس اٗي غَست هقٌبٕ هدبصٕ اص لفؼ فْو٘ذُ ًوٖ ضَد.
 )4اهب ضْشتٖ وِ ثخَاّذ لشٌِٗ ثبضذ (وِ سبهـ اگش ثِ آى تَخِ داضت هقٌبٕ هدبصٕ سا ثفْوذ) ،هدشد فشؼ است.

اختػبظ خذٗذٕ (ًمل) پذٗذ ً٘بهذُ است ،ثبص ّن ضْشت ثبفث فْن هقٌبٕ هدبصٕ هٖ ضَد.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1ه٘شصإ لوٖ ثش آى ثَد وِ هشاد اص هدبص هطَْس ،هدبصٕ است وِ لشٌِٗ غبسفِ آى ضْشت است.
 )2اص اضىبل ٍ خَاة ه٘شصإ ض٘شاصٕ هقلَم ضذ وِ اص ًؾش اٗطبى ،هدبص هطَْس آى است وِ ضْشت دس آى ثبفث تشدٗذ هٖ
ّ .1وبى
 .2تقل٘مٔ ثش هقبلن االغَل ج 2ظ 64
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 )5هشحَم لضٌٍٖٗ ادفبٕ ٍخَد چٌ٘ي ضْشتٖ سا ثبلجذأّ ٍ ثبلَخذاى لجَل داسد ٍ .هٖ گَٗذ ٍ لَ ثذاً٘ن وِ

ضَد.
 )3پس عجك ًؾش ه٘شصإ لوٖ ،هدبص هطَْس ثش هقٌبٕ هدبصٕ حول هٖ ضَد ٍلٖ عجك ًؾش ه٘شصإ ض٘شاصٕ ،دس هدبص
هطَْس ثبٗذ تَلف وشد.
 )4ه٘شصإ ض٘شاصٍٕ ،لَؿ هدبص هطَْس سا هٌىش است.
 )5هشحَم لضٌٍٖٗ ؽبّشاً هدبص هطَْس سا ّوبًٌذ ه٘شصإ لوٖ تمشٗش هٖ وٌذ ٍ غشاحًٔ هٖ ًَٗسذ وِ اٗي ًَؿ هدبص ٍالـ ضذُ
است.
 )6حبل فشق ث٘ي هٌمَل ٍ هدبص هطَْس چ٘ست؟ غبحت فػَل هٖ ًَٗسذ:
«لمبئل أى ٗمَل ال فشق حٌ٘ئز ث٘ي الشْشٓ فٖ الوٌمَل ثبلٌسجٔ إلى هي حظل الٌمل ؾٌذُ ثبلشْشٓ ٍ ث٘ي الشْشٓ فٖ الوجبص
الوشَْس فئى وال هي الشْشت٘ي سجت للتجبدس ٍ لطؽ الٌػش ؾي ول هٌْوب ٗمتؼٖ ؾذم حظَل التجبدس ٍ ٗوىي دفؿِ ثأى الشْشٓ
فٖ الوٌمَل ال ٗلضم هالحػتْب ٍ إًوب ٗلضم هالحػٔ االختظبص الٌبشئ هٌْب ووب فٖ سبئش الحمبئك فئى الَػؽ ثىال ًَؾِ٘
َٗجت اختظبص اللفع ثبلوؿٌى ٍ َّ ٗؿشف غبلجب ثوشاجؿٔ الَجذاى ؾٌذ هالحػٔ اللفع ٍ الؿلن ثِ وبف فٖ االًتمبل ٍ ال حبجٔ
إلى الؿلن ثسججِ هي التؿ٘٘ي أٍ الغلجٔ ثخالف الشْشٓ فٖ الوجبص الوشَْس فئًْب لشٌٗٔ ؾلى التجَص فال ثذ هي هالحػتْب ٍ لَ
إجوبال ل٘تحمك الظشف إلِ٘ ًؿن ٗجمى اإلشىبل ف٘وب إرا استٌذ الؿلن ثبلٌمل إلى هالحػٔ الشْشٓ ٍ الغلجٔ ٍ ّزا ال ٌٗذفؽ لِ»

1

تَػ٘ح :

 )1اگش ثگَٗ٘ذ چِ فشلٖ است ث٘ي ضْشتٖ وِ دس هدبص هطَْس است ٍ ضْشتٖ وِ دس ًمل است ٍ سجت ٍضـ
تقٌّٖ٘ است .هٖ گَٗ٘ن:
 )2ضْشت دس ًمل ،فلت است ٍ لزا حتٖ اگش هغفَل ثبضذ ،فلمِ ٍضقِ٘ ث٘ي هقٌبٕ هٌمَل ٍ لفؼ ثبلٖ است.
 )3ضْشت دس هدبص هطَْس ،لشٌِٗ غبسفِ است ٍ لزا ّوَاسُ ثبٗذ هذّ ًؾش ثبضذ.
 )4أهّب اگش دس ثشخٖ اص السبم ًمل ،فلن ثِ ًمل ،هستٌذ ثِ فلن ثِ ضْشت ثبضذ .دس اٗي غَست فشلٖ ث٘ي ًمل ٍ
هدبص هطَْس ً٘ست.

 )1هشاد هشحَم غبحت فػَل آى است وِ :
اگش هالحؾِ ضْشت ،ح٘ث٘ت تم٘٘ذِٗ است ثشإ تجبدس ،هدبص هطَْس است.
ٍ اگش ح٘ث٘ت تقل٘لِ٘ است ثشإ تجبدس ،هٌمَل است.
 )2غبحت فػَل دس اًتْب هٖ ًَٗسذ وِ هوىي است خبٖٗ وِ ،ح٘ث٘ت تم٘٘ذِٗ ثبضذ ّن هٌمَل ثبضذ.

 .1الفػَل الغشٍٗٔ فٖ األغَل الفمْ٘ٔ ،ظ32
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هب هٖ گَٗ٘ن :

ثشإ تج٘٘ي ثحث الصم است والم غبحت ّذاٗٔ الوستشضذٗي سا ثشسسٖ وٌ٘ن:
هشحَم اغفْبًٖ هٖ ًَٗسذ:
«ٍ تفظ٘ل الىالم فٖ الوشام أى لىخشٓ األلفبظ فٖ الوؿٌى الوجبصٕ هشاتت:
أحذّب أى ٗىَى استؿوبل اللّفع فِ٘ فِ٘ شبئؿب وخ٘شا ثح٘ج ٗىَى تله الشّْشٓ ٍ الغلجٔ ثبؾخٔ ؾلى سجحبى رله الوؿٌى ؾلى
سبئش الوجبصات ثح٘ج لَ لبم ٌّبن لشٌٗٔ طبسفٔ اًظشف اللفع إلِ٘ ثوجشّد رله هي غ٘ش حبجٔ إلى لشٌٗٔ هؿٌّ٘ٔ فتىَى تله
الغلجٔ هٌضلتِ هٌضلٔ المشٌٗٔ الوؿٌّ٘ٔ فبلشْشٓ إًوب تىَى ثبؾخٔ ؾلى سجحبى رله الوجبص ؾلى سبئش الوجبصات ٍ ال ٗمبٍم الػي
الحبطل هي الَػؽ ل٘ىَى لبػ٘ٔ ثبًفْبم الوؿٌى الوزوَس هؽ الخلَ ؾي المشٌٗٔ الظّبسفٔ أٗؼب ثل ل٘س الوفَْم هٌِ حٌ٘ئز إال
هؿٌبُ الحم٘مٖ خبطٔ حبًْ٘ب أى ٗىَى اشتْبس استؿوبلِ فِ٘ هَججب الًفْبم الوؿٌى الوفشٍع هي اللفع ثوالحػٔ الشّْشٓ ال ثأى
ٗشجحِ ؾلى الوؿٌى الحم٘مٖ ثل ٗجؿلِ هسبٍٗب ف٘شد الزّي ثٌْ٘وب ثبلٌسجٔ إلى الوشاد هؽ الخلَ ؾي لشٌٗٔ التؿ٘٘ي ف٘ىَى الػَّْس
الحبطل هي الشْشٓ هسبٍٗب لػَْس الحبطل هي الَػؽ حبلخْب أى ٗىَى هؽ تله الوالحػٔ هٌظشفب إلى رله الوؿٌى دٍى
الوؿٌى الحم٘مٖ إال أًِ هؽ لطؽ الٌّػش ؾي تله الوالحػٔ ٌٗظشف إلى هب ٍػؽ لِ ساثؿْب أى ٗىَى ثح٘ج ٗجؿل الوؿٌى
الوجبصٕ هسبٍٗب للحم٘مٖ فٖ الفْن هؽ لطؽ الٌػش ؾي هالحػٔ الشْشٓ سَاء وبى ساجحب ؾلِ٘ هؽ هالحػتْب أٍ ال خبهسْب أى
ٗىَى ساجحب ؾلِ٘ وزله فٌ٘ظشف الزّي إلِ٘ هؽ لطؽ الٌػش ؾي هالحػٔ الشْشٓ فبللفع فٖ الوشاتت الخالث األٍل ثبق ؾلى
هؿٌبُ األطلٖ ٍ ٗىَى هجبصا شبئؿب فٖ الوؿٌى الخبًٖ ؾلى اختالف هشاتت الشْشٓ فْ٘ب ف٘مذم الحم٘مٔ ؾلِ٘ فٖ الظَسٓ األٍلى
ف٘تَلف فٖ الخبً٘ٔ ٍ ٗتشجح ؾلى الحم٘مٔ فٖ الخبلخٔ ٍ ّزا َّ التحم٘ك فٖ هسألٔ دٍساى اللفع ث٘ي الحم٘مٔ ٍ الوجبص الوشَْس
ووب أششًب إلِ٘ ٍ ثبلٖ الىالم فِ٘ هي هحلِ إى شبء اللِّ».

1

تَػ٘ح :

 )1وثشت استقوبل دس ساثغِ ثب هدبص هطَْس  5هشحلِ داسد.
 )2هشحلِ اٍّل آى است وِ لفؼ دس هقٌبٕ حم٘مٖ ؽبّش است ٍلٖ اگش لشٌِٗ إ آهذ اص ث٘ي هدبصّب ،آًىِ هق٘ي هٖ
ضَد ـ ثِ ووه ضْشت ـ اٗي هقٌبٕ هدبصٕ است .پس دس اٗي لسن ضْشت لشٌِٗ هقٌِّ٘ است.
 )3هشحلِ دٍم آى است وِ لفؼ دس غَستٖ وِ ثِ ضْشت تَخِ داضتِ ثبض٘ن ،ث٘ي هقٌبٕ هدبصٕ ٍ هقٌبٕ حم٘مٖ

 )4هشحلِ سَم آى است وِ ثب هالحؾِ ضْشت ،لفؼ دس هقٌبٕ هدبصٕ ؽبّش هٖ ضَد ٍلٖ ثذٍى هالحؾِ ضْشت،
هقٌبٕ حم٘مٖ ؽبّش است.
 )5هشحلِ چْبسم آى است وِ ثذٍى هالحؾِ ضْشت ،هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ هقٌبٕ هدبصٕ ،ؽَْس ٗىسبًٖ داسًذّ( .ش چٌذ
هوىي است ثب هالحؾِ ضْشت ،هقٌبٕ هدبصٕ سخحبى داضتِ ثبضذ= ).پس اگش ثذٍى هالحؾِ هقٌبٕ حم٘مٖ همذم

ّ .1ذاٗٔ الوستشضذٗي ،ظ 42
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هشدّد هٖ ضَد .دس اٗي غَست ؽَْس ًبضٖ اص ضْشت ٍ ،ؽَْس ًبضٖ اص ٍضـٗ ،ىسبى ّستٌذ.

استًَ ،ؿ سَم است ٍ اگش ثذٍى هالحؾِ هسبٍٕ ّستٌذًَ ،ؿ چْبسم<
 )6هشحلِ پٌدن آى است وِ ثذٍى هالحؾِ ضْشت ّن لفؼ دس هقٌبٕ هدبصٕ ؽَْس داسد.
 )7دس سِ هشحلِ ًخست ،هقٌبٕ هدبصٕ ثِ هقٌبٕ هٌمَل تجذٗل ًطذُ است.
دس هشحلِ اٍّل ،دٍم ٍ سَم ،هدبص هطَْس حبغل ضذُ است.
دس هشحلِ اٍّل هقٌبٕ حم٘مٖ ثش هقٌبٕ هدبصٕ همذم هٖ ضَد ٍ اٗي هدبص ساخح ثش سبٗش هدبصات است.
دس هشحلِ دٍم ث٘ي دٍ هقٌب تَلف هٖ وٌ٘ن.
دس هشحلِ سَم هقٌبٕ هدبصٕ ثش هقٌبٕ حم٘مٖ همذم است.
=دس هشحلِ چْبسم هطتشن لفؾٖ پذٗذ آهذُ ٍ هحتبج لشٌِٗ هقٌِّ٘ ّست٘ن ٍ دس هشحلِ پٌدن هقٌبٕ حم٘مٖ اٍّل،
هتشٍن ضذُ است<.
=تَخِ وٌ٘ن وِ دس اغغالح ثِ ّش دٍ لسن چْبسم ٍ پٌدن هٌمَل هٖ گٌَٗذ ّشچٌذ ثشخٖ ً٘ض تٌْب لسن پٌدن وِ
دس آى هقٌبٕ اٍّل هتشٍن ضذُ است سا هٌمَل هٖ داًٌذ .اًؾش :تمشٗشات الودذد الط٘شاصٕ ج ظ /3الوٌغك؛هؾفش
ج 1ظ <48

هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1عجك فم٘ذُ اٗطبى ،هدبص هطَْس ًَ 3ؿ است ،دس ًَؿ اٍّل ،هقٌبٕ حم٘مٖ اخز هٖ ضَد؛ دس ًَؿ دٍّم ،ضْشت ،لشٌِٗ
إ است وِ ثبفث هٖ ضَد هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ هقٌبٕ هدبصٕ ؽَْس ٗىسبًٖ پ٘ذا وٌٌذ( .هشحَم ض٘شاصٕ ّو٘ي سا هدبص
هطَْس هٖ داًست ٍ ثس)؛ ٍلٖ دس لسن ثبلث ،ضْشت فالٍُ ثش اٌٗىِ هقٌبٕ حم٘مٖ سا غشف هٖ دّذ ،هقٌبٕ
هدبصٕ سا ّن هق٘ي هٖ وٌذ (ه٘شصإ لوٖ اٗي سا هدبص هطَْس هٖ داًست).
 )2دس ًَؿ دٍّم تٌْب هتىلّن ٍلتٖ هٖ تَاًذ ثِ اٗي ضْشت اتّىب وٌذ وِ لػذ اثْبم گَٖٗ داضتِ ثبضذ ٍ اگش چٌ٘ي لػذٕ

جوؽ ثٌذٕ ثحج هجبص هشَْس:
 )1سبثمبً ـ دس هجبحث سبل اٍّل ـ گفت٘ن وِ ٍضـ تقٌّٖ٘ سا لجَل ًذاسٗن ٍ اٌٗىِ وثشت استقوبل ثبفث پ٘ذاٗص ٍضـ ضَد
سا هٌىش ضذٗن چشا وِ گفت٘ن ٍضـ ،افتجبسٕ است ٍ اهَس افتجبسٕ ،هحتبج فلل افتجبسٕ ّستٌذ.
ّ )2وبى خب خَاًذٗن وِ ـ هَافمبً لوشحَم ض٘خ هحوذ حس٘ي اغفْبًٖ ـ حم٘مت افن است اص استقوبل لفؼ دس هَضَؿ لِ
ٍ استقوبل لفؼ دس فٖ هقٌٖ الوَضَؿ لِ .دس اٗي ثبسُ تَض٘ح دادٗن وِ گبُ وثشت استقوبل ثبفث پ٘ذاٗص أًس ث٘ي
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ًذاضتِ ثبضذ ،استقوبلص غلظ است چشا وِ دس اٗي غَست ،لفؼ هقٌبٕ حم٘مٖ ٍ هقٌبٕ هدبصٕ سا ًوٖ سسبًذ.

لفؼ ٍ هقٌٖ هٖ ضَد ثِ گًَِ إ وِ اص ضٌ٘ذى لفؼ ،هقٌب ثِ رّي خغَس هٖ وٌذ .استقوبل چٌ٘ي لفؾٖ دس چٌ٘ي
هقٌبٖٗ ،استقوبل حم٘مٖ است دس حبل٘ىِ استقوبل دس هَضَؿ لِ ً٘ست ثلىِ استقوبل دس فٖ هقٌٖ الوَضَؿ لِ است.
=ًْبٗٔ األغَل ،ج 1ظ <24
 )3اٌٗىِ ضْشت ،لشٌِٗ غبسفِ هدبصِٗ ثبضذ ،دس ًبحِ٘ هتىلن هشاد است ٗب دس ًبحِ٘ سبهـ؟ ثِ اٗي هقٌٖ وِ دس ولوبت
اغَلَ٘ى آٗب هشاد آى است وِ هتىلن دس استقوبل لفؼ ،ثِ اٗي لشٌِٗ اتّىب هٖ وٌذ ٗب سبهـ ثب اتّىبٕ ثِ آى ،والم سا ثش
هقٌبٕ هدبصٕ حول هٖ وٌذ؟
 )4ؽبّشاً اگش دس ًبحِ٘ هتىلن أخز ضَد ،هشاد آى است وِ آٗب هتىلن ٍلتٖ لفؾٖ سا دس هقٌبٖٗ استقوبل هٖ وٌذ ،ثِ لشٌِٗ
ثَدى ضْشت افتوبد وشدُ است ٗب خ٘ش؟ ٍ اگش دس ًبحِ٘ سبهـ أخز ضَد ،هشاد آى است وِ اگش هقٌبٖٗ اص لفؼ هتجبدس
هٖ ضَد ،آٗب تجبدس اٗي لفؼ ثشإ سبهـ ًبضٖ اص ضْشت است ٍ ٗب اص حبق لفؼ است.
 )5لبثل لجَل تشٗي تمشٗش اص هدبص هطَْس آى است وِ:
اگش هقٌبٖٗ اص لفؾٖ هتجبدس هٖ ضَد ٍ اٗي تجبدس ًبضٖ اص ضْشت است ،آى لفؼ دس آى هقٌب هدبص هطَْس است.
ٍ )6لٖ اگش وثشت استقوبل ثبفث ضذُ ثبضذ وِ هقٌبٕ وث٘ش االستقوبل اص حبق لفؼ فْو٘ذُ ضَد ،اٗي لفؼ ًسجت ثِ آى
هقٌب هٌمَل است ٍ آى هقٌٖ ثشإ آى لفؼ فٖ هقٌٖ الَضـ است.
 )7ؽبّشاً چٌ٘ي تمشٗشٕ اص هدبص هطَْسّ ،ن هوىي است ٍ ّن ٍالـ ضذُ است.
ٍػؽ :استقوبل دس هَضَؿ لِ:

«حم٘مت»

ؾلمِ حبطلِ
ث٘ي لفع ٍ

هقٌبٕ هَضَؿ لِ ،فْو٘ذُ هٖ ضَد« :حم٘مت»
(ٗقٌٖ ٌَّص فلمِ ث٘ي لفؼ ٍ هقٌٖ دٍم ثِ هشحلِ «فٖ

هؿًٌٖ ،بشٖ

(فشؼ اٍل ّذاٗٔ الوستشضذٗي)

هقٌٖ الَضـ» ًشس٘ذُ است)

هٖ شَد اص:

اص حبقّ لفؼ :هقٌبٕ دٍم ،هؿٌبٕ هٌمَل

وثشت استقوبل دس هقٌبٕ دٍّم:

ح٘خ٘ت تؿل٘لِ٘ است)

هقٌبٕ دٍم فْو٘ذُ هٖ ضَد:
ثِ سجت ضْشت :هقٌبٕ دٍم ،هجبص هشَْس
است( .وخشت استؿوبل ح٘خ٘ت تم٘٘ذِٗ است)

* تَخِ ضَد وِ هوىي است هٌمَل ثِ سجت دٗگشٕ ّن پذٗذ آٗذ ٍ آى ٍضـ تقٌٖ٘٘ خذٗذٕ ثبضذ وِ سٍٕ آى ٍالـ
گشدٗذُ است.
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ٍ فٖ هقٌٖ الَضـ است( .وخشت استؿوبل،

ثحج:
دس ه٘بى اغَلَ٘ى ثحثٖ هغشح است وِ استقوبل لفؼ دس هقٌبٕ هدبصٕ دس چِ غَستٖ غح٘ح است؟ ٍ غحّت چٌ٘ي
استقوبل ٖ هتَلف ثش ٍضـ است ٗب ثش عجـ؟ چٌبًىِ ثشخٖ اٗي هسئلِ سا تحت فٌَاى تَل٘فٖ ثَدى هقٌبٕ هدبصٕ هغشح
وشدُ اًذّ= .ذاٗٔ الوستشضذٗي ج 1ظ <197
هشحَم س٘ذ هدبّذ دس صهشُ ضشٍعٖ وِ ثشإ «استقوبل لفؼ دس هقٌبٕ هدبصٕ» هغشح هٖ وٌذ ،هٖ ًَٗسذ:
«هٌْب تجَٗض أّل اللّغٔ استؿوبلِ فٖ خظَص رله الوؿٌى فال ٗجَص استؿوبل اللّفع فٖ ولّ هؿٌى ٗىَى ثٌِ٘ ٍ ث٘ي
الوؿٌى الحم٘مٖ ؾاللٔ حتى ٗشد هي أّل اللّغٔ جَاصُ ٍ ّزا لَل األسفشائٌٖ٘ ٍ الشاصٕ ؾلى هب حىٖ ٍ الحجّٔ فِ٘
أهَس األٍل أىّ الحىن ثظحّٔ استؿوبل اللّفع فٖ هؿٌى وبلحىن ثظحّٔ الؿجبدٓ ٍ الوؿبهلٔ الشتشاوْوب فٖ التَل٘ف٘ٔ

ٌٗتفٖ فال ٗجَص الحىن ثبلظحّٔ ووب فٖ األٍّل ؾوال ثبستظحبة الفسبد ٍ ؾلى ّزا ال ٗجَص الحىن ثظحّٔ ولّ تجَّص
ٍ إى ٍجذت الؿاللٔ لؿذم حجَت ّزُ الىلّ٘ٔ هي اللّغٔ فخجت أًِّ ٗشتشؽ ًمل آحبد الوجبص».

1

تَػ٘ح :

 .1هفبت٘ح األغَل  ،ظ 54
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فىوب أى الحىن ثظحّتْوب ٗتَلّف ؾلى إرى الششّؼ فىزا الحىن ثظحّٔ االستؿوبل ٗتَلّف ؾلى إرى أّل اللّغٔ ٍ ح٘ج

 )1اص صهشُ ضشٍعٖ وِ ثشإ غحّت استقوبل هدبصٕ هغشح وشدُ اًذ ،آى است وِ ثبٗذ اّل لغت اخبصُ دادُ ثبضٌذ
وِ لفؼ دس خػَظ ٗه هقٌٖ استقوبل ضذُ ثبضذ ٍ .لزا استقوبل لفؼ دس ّش هقٌبٖٗ وِ ث٘ي آى هقٌب ٍ هقٌبٕ
حم٘مٖ فاللِ إ هَخَد ثبضذ ،خبٗض ً٘ست.
 )2اٗي لَل ،لَل اسفشاٌٖٗ ٍ ساصٕ است(ثٌبثش حىبٗت).
 )3دل٘ل اٗي گشٍُ اٗي است وِ:
 )4أٍّالً :غحّت استقوبل لفؼ دس ٗه هقٌٖ هثل غحت فجبدات ٍ هقبهالت تَل٘فٖ است ٍ لزا ّوبى عَس وِ دس
فجبدات ٍ هقبهالت ثبٗذ ضبسؿ ارى دّذ تب فجبدت ٍ هقبهلِ غح٘ح ثبضذ ،دس استقوبالت هدبصٕ ّن ثبٗذ اّل
لغت ارى دٌّذ ،پس اگش اّل لغت ارى ًذادًذ ًوٖ ضَد حىن ثِ غحت استقوبل داد حتٖ اگش فاللِ إ هَخَد
ثبضذ (چشا وِ ثبثت ًطذُ است وِ اّل لغت ثِ عَس ولٖ ٍ دس ّوِ خب اخبصُ دادُ ثبضٌذ وِ ّش خب فاللِ إ
ثَد ،استقوبل هدبصٕ حبغل ضَد)
س٘ذ سپس ثِ ادلِّ ثقذٕ اضبسُ هٖ وٌذ:
«الخّبًٖ أًِ لَ جبص االستؿوبل فٖ غ٘ش هب ٍػؽ لِ ثوجشّد الؿاللٔ ٍ لن ٗشتشؽ الٌّمل هي أّل اللّغٔ لظحّ استؿوبل لفع
الٌخل فٖ ولّ طَٗل ٍ الشجىٔ فٖ الظَّ٘ذ ٍ األة فٖ االثي ٍ الؿىس لَجَد الؿاللٔ ث٘ي الوؿٌى الحم٘مٖ لأللفبظ
الوضثَسٓ ٍ تله الوؿبًٖ ٍ التبلٖ ثبطل جذّاً».

1

تَػ٘ح :
 )1اگش اخبصُ اّل لغت الصم ًجبضذ ،هٖ ضَد ثِ ّش ضٖء عَٗلٖ گفت ًخل ٍ ،ثِ ّش آلت غ٘ذٕ گفت تَس ٍ ،ثِ پذس
گفت پسش(فاللِ سجت ٍ هسجت).
 )2دس حبل٘ىِ چٌ٘ي استقوبالتٖ ثبعل است.
«الخّبلج أى التجَّص ثذٍى الٌّمل هي أّل اللّغٔ اختشاؼ فٖ اللّغٔ فال ٗجَص لوي أساد هتبثؿتْب أهب إًِ اختشاؼ فألىّ

االختشاؼ فٖ اللّغٔ لوي أسادّب فَاػح».

2

تَػ٘ح :
 )1ثذٍى اخبصُ اّل لغت ،استقوبل هدبصٕ ،اختشاؿ دس لغت است ٍ اختشاؿ دس لغت ثبعل است.
 )2اهّب اختشاؿ است چشاوِ ،اّل لغت ًگفتِ اًذ اٗي گًَِ استقوبلٖ غح٘ح است.
ّ .1وبى
ّ .2وبى
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الفشع أًِ لن ٗشد هي أّل اللّغٔ شٖء ٗذل ؾلى طحّتِ فَْ إحجبت هب لن ٗخجت هٌْن ٍ َّ االختشاؼ ٍ أهّب ؾذم جَاص

س٘ذ هدبّذ سپس اص اٗي ادلِّ پبسخ هٖ دّذ:
«ٍ فٖ الجو٘ؽ ًػش أهّب األٍّل فلوؿبسػتِ ثَجَُ تذلّ ؾلى ؾذم اشتشاؽ رله ٍ جَاص االستؿوبل ولوب تحمّك فِ٘
الؿاللٔ هٌْب أًِ لذ ادؾٖ اإلجوبؼ ؾلى ؾذم اشتشاؽ رله ٍ ٗؿؼذُ هب ل٘ل هي أًِّ هزّت األوخش ال ٗمبل لذ ادؾٖ
أىّ االشتشاؽ لَل األوخش ف٘حظل الَّي فٖ دؾَى اإلجوبؼ ؾلى الؿذم ألًّب ًمَل الػبّش خطبء ّزُ الذؾَى إر لن
ًجذ هي الوتمذّه٘ي ٍ الوتأخّشٗي هي ٗمَل ثبالشتشاؽ سَى األسفشائٌٖ٘ ٍ الشاصٕ ؾلى هب حىٖ ٍ أهّب المبئلَى ثؿذم
االشتشاؽ فجوؽ وخ٘ش هٌْن السّ٘ذ الوشتؼى فٖ الزسٗؿٔ ٍ الؿالهٔ فٖ التْزٗت ٍ الٌْبٗٔ ٍ السّ٘ذ ؾو٘ذ الذّٗي ٍ
الوحمّك الجْبئٖ ٍ الؿؼذٕ ٍ التفتبصاًٖ ٍ سثّوب ٗشْذ ثظحّٔ دؾَى اإلجوبؼ هب ل٘ل هي أى استمشاء أحَال أّل
الؿشثّ٘ٔ فٖ تفبط٘ل استؿوبالتْن هجبصات هتؿذدٓ غ٘ش هسوَؾٔ هي أّل اللّغٔ هؽ ؾذم تخطئٔ ولّ طبحجِ ٗذلّ ؾلى

أى رله ل٘س ششطب ؾٌذّن ٍ لزله لن ٗذًٍَّا الوجبصات تذٌٍْٗن الحمبئك».

1

تَػ٘ح :
 )1دل٘ل اٍّل هشدٍد است ثِ سجت ادلِ إ وِ ثبثت هٖ وٌذ ّش خب فاللِ إ ثَد ثشإ غحت هدبص وبفٖ است .اٗي
ادلِ فجبستٌذ اص:
 )2اٍّالً :ادفبٕ اخوبؿ ضذُ است ثش فذم اضتشاط اخبصُ اّل لغت.
ال ٗمبل :گفتِ ضذُ است وِ اضتشاط لَل اوثش است
ألًّب ًمَل :اٗي ادّفب ثبعل است چشاوِ هب دس ه٘بى هتمذّه٘ي ٍ هتأخشٗي غ٘ش اص اسفشاٌٖٗ ٍ ساصٕ وسٖ سا ً٘بفت٘ن
وِ لبئل ثِ اضتشاط ثبضذٍ اهّب اص صهشُ هخبلف٘ي هٖ تَاى ثِ س٘ذ هشتضٖ ،س٘ذ فو٘ذ الذٗي ،ض٘خ ثْبئٖ ،فضذٕ،
تفتبصاًٖ اضبسُ وشد.
 )3هؤّٗذ اخوبؿ آى است وِ اّل فشثٖ وث٘شاً هدبص هشتىت هٖ ضذُ اًذ ٍ دس حبل٘ىِ ّ٘چ ودب ٗىذٗگش سا ثِ خْت
ًجَدى اخبصُ ،تخغئِ ًىشدُ اًذ.

س٘ذ هدبّذ سپس ثِ سدّ دل٘ل دٍم اضبسُ هٖ وٌذ ٍ هٖ ًَٗسذ:
«ٍ أهّب الخبًٖ فللوٌؽ هي ٍجَد الؿاللٔ فٖ الوزوَسات ووب أشبس إلى ثؿغ ٍ رله ألى الؿاللٔ الوظحّحٔ للتجَّص
ل٘س هطلك الوشبثْٔ ٍ السججّ٘ٔ ٍ الوسججّ٘ٔ ٍ ًحَّب هوّب جؿلِ األطَلَّ٘ى ؾاللٔ ثل فشد خبصّ هٌْب ٗؿشف

ّ .1وبى
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 )4هؤّٗذ دٗگش اٌٗىِ چٌبًىِ هقبًٖ حم٘مٖ سا گشدآٍسٕ وشدُ اًذ ،هقبًٖ هدبصٕ سا گشدآٍسٕ ًىشدُ اًذ.

خظَطّ٘تْب ثبلطّجؽ الوستم٘ن ٍ َّ الوشجؽ فٖ تحم٘ك الؿاللٔ ٍ ّزا الفشد لن َٗجذ فٖ الوزوَسات سلّوٌب ٍجَد
الؿاللٔ لىي ًمَل حظل الوبًؽ هي طحّٔ االستؿوبل ٍ َّ هٌؽ أّل اللّغٔ ووب أشبس إلِ٘ فٖ التْزٗت ٍ غ٘شُ»

1

تَػ٘ح :
 )1اٌٗىِ دس اٗي هثبلْب ،استقوبل هدبصٕ دسست ً٘ست ،ثِ خبعش ًجَدى فاللِ است.
 )2چشا وِ غشف هطبثْت ٗب سجج٘ت ٍ هسجج٘ت ،هػحّح هدبص ً٘ست ثلىِ ثبٗذ عجـ هستم٘ن ّن آى سا ثپزٗشد.
 )3سلّوٌب وِ فاللِ ٍ عجـ هستم٘ن ثبضذ ،اهّب هٖ ضَد گفت دس هَاسدٕ اّل لغت ،ثشخٖ اص هدبصات سا هٌـ وشدُ اًذ.
=پس همتضٖ غحت ثَدٍُ ،لٖ هٌـ پذٗذ آهذُ است<
اٗطبى دس سدّ دل٘ل ثبلث ً٘ض هٖ ًَٗسذ:
«أهّب الخبلج فللوٌؽ هي وَى التجَص ثذٍى الٌّمل هي أّل اللّغٔ اختشاؾب إرا وبًت الؿاللٔ الوؿتجش ًَؾْب ؾٌذّن هَجَدٓ
ألى اؾتجبسّن ًَؼ الؿاللٔ إرى ؾبم ثجَاص االستؿوبل فٖ ولّ هب فِ٘ تحمّك الؿاللٔ فال ٗىَى اختشاؾب ٍ اإلرى اإلجوبلٖ
وبإلرى التّفظ٘لٖ ووب ال ٗخفى ًؿن إرا اوتفٖ ثوطلك الؿاللٔ ٍ إى لن ٗؿتجش ًَؾْب ٗلضم االختشاؼ ووب ل٘ل ٍ لىٌِّ
خالف التّحم٘ك فئرى األلَى هب ؾلِ٘ األوخش هي ؾذم اشتشاؽ رله ٍ ؾي اٙهذٕ التَلّف فٖ رله»

2

تَػ٘ح :
 )1استقوبل هدبصٕ ،اختشاؿ ً٘ست ،دس غَستٖ وِ اّل لغت ًَؿ ٗه فاللِ سا هقتجش ضوشدُ ثبضٌذ.
 )2چشا وِ ارى دس ٗه ًَؿ اص فاللِ ،ارى اخوبلٖ است ثِ ّوِ هػبدٗك آى.
 )3ثلِ اگش هغلك فاللِ سا وبفٖ داًست٘ن =ٗقٌٖ گفت٘ن اغالً ارى الصم ً٘ست ثِ ّ٘چ ٍخِ< ٍ «اخبصُ دس ًَؿ فاللِ»
سا الصم ًذاًست٘ن ،اختشاؿ الصم هٖ آٗذ .وِ ثبعل است.
 )4آهذٕ دس هسئلِ تَلف وشدُ است.
 )5اص ًؾش س٘ذ هدبّذٍ ،ضـ ًَفٖ الصم است ٍ ٍضـ ضخػٖ الصم ً٘ست= .تَخِ ضَد وِ دس ثحث ّبٕ آتٖ
درس خارج اصول استاد سید حسن خمینی

دسثبسُ هقٌبٕ ٍضـ ًَفٖ سخي خَاّ٘ن گفت<

***

ّ .1وبى
ّ .2وبى
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هب هٖ گَٗ٘ن :
الف) اص آًچِ خَاًذٗن هقلَم هٖ ضَد وِ هٖ تَاى الَال ـ ٗمبل ام ٗوىي أى ٗمبل ـ هغشح دس ثحث سا چٌ٘ي تمس٘ن
ثٌذٕ وشد:

ٍػؽ ًَؾٖ
ٗىن

ـ هحتبد ٍػؽ ٍاػؽ است
ٍػؽ شخظٖ

دٍّم
سَّم

تشخ٘ض شخظٖ
ـ هحتبد تشخ٘ض ٍ ارى ٍاػؽ است.

استؿوبل هجبصٕ

ٗىن
تشخ٘ض ًَؾٖ

دٍّم
سَّم

ـ هحتبد ٍػؽ ٍ تشخ٘ض ٍاػؽ ً٘ست،

ٍاػؽ هٖ تَاًذ اص آى هٌؽ وٌذ.

ثلىِ هحتبد پزٗشش طجؽ است.
ٍاػؽ ًوٖ تَاًذ اص آى هٌؽ وٌذ.
ـ تفظ٘ل ث٘ي حشٍف ٍ هب ثِ هٌضلتْب ٍ ث٘ي اسوبء.

ة) ّذاٗٔ الوستشضذٗي ثِ لَل تفػ٘ل اضبسُ وشدُ ٍ هٖ ًَٗسذ:
«ٍ ؾي ثؿغ الوتأخشٗي التفظ٘ل ث٘ي الحشٍف ٍ هب ثوٌضلتْب هي األسوبء الٌبلظٔ وبلػشٍف ٍ ط٘غٔ األهش ٍ الٌْٖ ٍ
ًحَّب ٍ هب ؾذا رله هي سبئش األسوبء ٍ األفؿبل فبختبس اؾتجبس ًمل اٙحبد فٖ األٍل دٍى األخ٘ش»

1

د) ٍضـ ًَفٖ ً٘ض  3تمشٗش داسد:

«أىّ الَػؽ ثبؾتجبس اللفع الوَػَؼ ٌٗمسن :إلى ًَؾٖ ٍ ،شخظٖ ،ألىّ تؿ٘٘ي اللفع ثئصاء الوؿٌى ال ٗخلَ هي ألسبم
أسثؿٔ :ألًِّ إهّب أى ٗىَى الولحَظ ح٘ي الَػؽ هبدّٓ اللفع هؽ ّ٘ئتِ وبألؾالم ٍ ،إهّب أى ٗىَى هبدّتِ دٍى ّ٘ئتِ
الخبطّٔ ،ووبدّٓ« :ػبد» ٍ «ساء» ٍ «ثبء» الومّ٘ذٓ ثىًَْب فٖ ػوي إّٔ ّ٘ئٔ حظلت هي الْ٘ئبت الوخظَطٔ ،ثٌبء
ؾلى ٍجِ غ٘ش ٍجِ٘ ٗأتٖ إلِ٘ اإلشبسٓ فٖ هجحج األٍاهش.

ّ .1ذاٗٔ الوستشضذٗي ،ج 1ظ 198
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ٗىن ) ٍضـ ًَفٖ هغلك :هشحَم هطىٌٖ٘ دس تمشٗش اٗي ًَؿ اص ٍضـ هٖ ًَٗسذ:

ٍ إهّب أى ٗىَى ّ٘ئتِ دٍى هبدّتِ وْ٘ئٔ الفبؾل ح٘ج إًّْب ٍػؿت لوي طذس ؾٌِ الوجذأ فٖ ػوي إّٔ هبدّٓ حظلتٍ ،
إهّب أى ال ٗىَى شٖء هٌْوب هلحَغب ،وبلوجبص ؾلى المَل الخبًٖ ،ح٘ج إًِّ ثٌبء ؾلِ٘ لن ٗلحع فٖ همبم الَػؽ ال
هبدّتِ ٍ ال ّ٘ئتِ ،ثل ارى فٖ استؿوبل ولّ لفع فٖ هؿٌى ٗىَى هٌبسجب لوؿٌبُ الحم٘مٖ .حنّ إىّ ّزا المسن ٗسوّى
ثبلٌَؾٖ اتّفبلبً».

1

تَػ٘ح :
 )1تق٘٘ي لفؼ ثشإ هقٌٖ ًَ 4ؿ داسد:
 )2گبُ ّن ّ٘أت لفؼ ٍ ّن ّ٘أت هبدُ هلحَػ است :ؾلٖ ; اسن فشد خبظ
 )3گبُ هبدُ هلحَػ است ٍلٖ ّ٘أت هلحَػ ً٘ست :ع،س،ة ; صدى
 )4گبُ ّ٘أت هلحَػ است ٍلٖ هبدُّ هلحَػ ً٘ست :فبؾل ; ثشإ صًٌذُ
 )5گبُ ًِ ّ٘أت هلحَػ است ٍ ًِ هبدُّ ; هجبص ثٌبثش اٌٗىِ هحتبج ٍضـ ًَفٖ ثبضذ.
 )6دس ًَؿ چْبسم ٍاضـ ارى دادُ است وِ ّش لفؾٖ سا دس ّش هقٌبٖٗ وِ ثب آى هٌبسجت داسد استقوبل ضَد.
دٍّم) ٍضـ ًَفٖ فاللِ:
ثِ اٗي هقٌٖ وِ ٍاضـ گفتِ (ٍ ٗب ارى دادُ) وِ ّش خب هطبثْتٖ ّست (ٍ ًِ ّش فاللِ إ) ث٘ي ّش لفؼ ٍ ّش هقٌبٖٗ،
استقوبل هدبصٕ خبٗض استّ= .ذاٗٔ الوستشضذٗي ج 1ظ <197
سَّم) ٍضـ لفؼ ثشإ ًَؿ هقٌب:
ثِ اٗي هقٌٖ وِ ٍاضـ گفتِ (ٍ ٗب ارى دادُ) وِ دس لفؼ أسذ (ٍ ًِ ّش لفؼ دٗگش) هٖ تَاً٘ذ ثِ ّش ًَؿ وِ خَاست٘ذ
هشتىت هدبص ضَٗذ:
هٌتْٖ الذساٗٔ هٖ ًَٗسذ:
«الوشاد ثبلَػؽ ٌّب ٍػؽ اللفع ثوبدتِ ٍ ّ٘ئتِ لىل هؿٌى ٌٗبست هب ٍػؽ لِ أٍال هي الوؿبًٖ ،وَػؽ لفع  -أسذ

د) ثشخٖ اص ثضسگبى ث٘ي ٍضـ ٍاضـ ٍ تشخ٘ع ٍاضـ فشق گزاسدُ اًذ.
«أى طحٔ استؿوبل األلفبظ فٖ الوؿبًٖ الوجبصٗٔ ّل َّ ثبلَػؽ أٍ ثبلطجؽ ثوؿٌى أًِ ٗحتبد إلى ٍػؽ ًَؾٖ
ثبلٌسجٔ إلى أًَاؼ الؿالئك الوؿشٍفٔ ،أٍ تشخ٘ض الَاػؽ استؿوبل اللفع فٖ إٔ هؿٌى تحمك ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب ٍػؽ لِ
 .1حَاضٖ الوطىٌٖ٘ ،ج  1ظ 100
 .2هٌتْٖ االغَل ،ج 1ظ 53
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 -حبً٘بً لىل هؿٌى ٌٗبست هؿٌبُ الوَػَؼ لِ أٍال  َّ ٍ -الحَ٘اى الوفتشس  -فٖ الشجبؾٔ أٍ غ٘شّب».

2

أحذ أًَاؼ الؿالئك الوؿشٍفٔ ،أٍ ال ٗحتبد إلى رله الَػؽ أٍ التشخ٘ض ،ثل ولوب ٍجذ الطجؽ السل٘ن هٌبسجٔ وبف٘ٔ
همتؼ٘ٔ لالستؿوبل ث٘ي هؿٌى لفع ٍ هؿٌى آخش طح استؿوبل رله اللفع فٖ رله الوؿٌى اٙخش؟»

1

جوؽ ثٌذٕ ًْبئٖ:
هشاد اص اّل لغت (وِ سّ٘ذ هدبّذ ثحث سا تحت فٌَاى تشخ٘ع اّل لغت هغشح وشدُ اًذ) چ٘ست؟ آٗب اّل لغت
ّوبى ٍاضـ است؟ (چٌبًىِ دس ولوبت ثس٘بسٕ ،تشخ٘ع ٍاضـ ٍ ارى ٍاضـ هغشح ضذُ است).
ثِ ًؾش هٖ سسذ ًوٖ تَاى گفت وِ هشاد اص «ٍاضـ» ّوبى ٍاضـ اٍلِ٘ است چشاوِ ٍاضـ لغت «حبتن» اغالً ضبٗذ
تػَس ًوٖ وشد وِ ثچِ اش ثخطٌذُ ضَد ٍ ًبهص هق٘بس خَد ثبضذ ٍ .چَى ٍاضـ سا ً٘ض ٍاحذ ًوٖ داً٘ن ـ چٌبًىِ اهبم
دس پبسخ ثِ هشحَم ًبئٌٖ٘ هغشح وشدًذ =هٌبّح الَغَل ج 1ظ  <55ـ پس ٍاضـ ٗقٌٖ ّوبى اّل لغت وِ غالحّ٘ت
ٍضـ داسًذ.
اهّب تشخ٘ع اّل لغت ّشگض ثِ هقٌ بٕ آى ً٘ست وِ اداسُ إ ثشإ اٗي وبس دسست ضذُ ثبضذ ثلىِ ٗقٌٖ آًىِ اّل لغت
(ٗب ّوبى ٍاضـ) ثب ضٌ٘ذى آى هدبص ،آى سا غح٘ح ثِ حسبة آٍسًذ ٍ .اٗي ّوبى هَافمت هدبص ثب عجـ هستم٘ن است وِ
ثبفث پزٗشش اّل لغت ٍ تشخ٘ع آًْب هٖ ضَد.
ٍ ثبلَخذاى ٍ ثبالستمشاء هٖ تَاى گفت ّش ه دبصٕ ثبٗذ هَافك ثب عجـ هستم٘ن ثبضذ تب غح٘ح ثِ حسبة آٗذ ٍ ثِ
ّ٘چ فٌَاى ًوٖ تَاى ثب اتّىب ثِ «ًَؿ ٗه فاللِ»ّ ،ش هدبصٕ سا غح٘ح ثِ حسبة آٍسد.
پس هٖ تَاى گفت ّن لبئل ثِ «تشخ٘ع ضخػٖ اّل لغت» هٖ ضَٗن ٍ ّن لبئل ثِ «عجـ» ثِ اٗي هقٌٖ وِ ّش دٍ
سا ٗىٖ هٖ داً٘ن.
اهّب ا ٌٗىِ آٗب هوىي است اّل لغت (ٗب ٍاضـ) اص چ٘ضٕ وِ عجـ هستم٘ن هٖ پسٌذد هٌـ وٌذ؟ دس خَاة هٖ گَٗ٘ن هٌـ
اّل لغت ٗقٌٖ فذم هَافمت استقوبل ثب عجـ ٍ دس ًت٘دِ ًوٖ ضَد فشضٖ سا پزٗشفت وِ دس آى ّن اّل لغت چ٘ضٕ سا
ثپسٌذد ٍ ّن ًپسٌذد.

چَى لفؼ دس غ٘ش هَضَؿ لِ استقوبل ًوٖ ضَد ،ثحث اص ٍضقٖ ٗب عجقٖ ثَدى هدبص هغشح ًوٖ ضَد= .هٌبّح الَغَل،
ج 1ظ.<107
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ًىتِ :دس ولوبت اهبم خوٌٖ٘ خَاًذٗن وِ اٗطبى ثش آى ثَدًذ وِ عجك هجٌبٕ اٗطبى دس هدبص (هجٌبٕ هشحَم اغفْبًٖ)

دس اٗي ثبسُ هٖ گَٗ٘ن هغبثك اٗي هجٌب ثبص ّن هوىي است هَضَؿ سا چٌ٘ي هغشح وٌ٘ن« :خبٖٗ وِ اسادُ استقوبلٖ ٍ
اسادُ خذٕ ثب ٗىذٗگش هغبثك ً٘ست ٍ ادفبٕ فٌّ٘٘ت ٗب هػذالّ٘ت هغشح هٖ ضَد ،آٗب الصم است دس چٌ٘ي خبٖٗ ٍاضـ ٗب
اّل لغت تشخ٘ع دادُ ثبضٌذ ٗب عجـ هستم٘ن ثشإ غحّت چٌ٘ي ادفبٖٗ وبفٖ است؟»
الجتِ دٗگش دس اٗي خب ًوٖ تَاى گفت «ادّفب هحتبج ٍضـ ٍاضـ است» ٍلٖ هٖ تَاى ثِ تشخ٘ع اّل لغت (ًَفّ٘بً وبى
أم ضخػ٘بً) لبئل ضذ.
پس فشهبٗص حضشت اهبم اص اٗي خْت وِ عشح سؤال اص ٍضـ ٍاضـ سا هٌتفٖ هٖ داًٌذ ،وبهل است اص اٗي خْت وِ
«ٍضـ دس هدبص» دس هجٌبٕ هختبس اٗطبى هغشح ًوٖ ضَد ٍلٖ ثبٗذ تَخِ داضت وِ ثحث اص «تشخ٘ع» اّل لغت دس
ّو٘ي هجٌب ّن فشؼ داسد.

***
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