غح٘ح ٍ أين:
همذهِ :1
سٌت اغَلَ٘ى اٗي است وِ ثحج غح٘ح ٍ اين ضا زض الفبل يجبزات هكطح هٖ وٌٌس ٍ پس اظ پبٗبى ثحج زض يجبزات ،الفبل هًبهالت ضا
ثِ قَض هزعا هكطح هٖ ًوبٌٗس .هب ّن زض اٗي ثحج اظ اٗطبى تجً٘ت هٖ وٌ٘ن.
همذهِ :2
ثحج اظ غح٘ح ٍ اين ّوبًكَض وِ زض هَضز الفبل ضطيٖ ربضٕ است ،هٖ تَاًس زض الفبل يطفٖ (ثسٍى تَرِ ثِ اٌٗىِ ضبضيٖ ٍرَز زاضز
ٗب ًِ) ّن هكطح ضَز  .لىي ًحَُ قطح آى ثب ًحَُ قطح ثحج زض الفبل ضطيٖ هتفبٍت است زض الفبل ضطيٖ (حمبٗك ضطيِ٘) اٗي ثحج
هكطح است وِ هًٌبٖٗ ضا وِ ضبضو تػَض وطزُ «هًٌبٖٗ است وِ غطؼ ضبضو ضا تأه٘ي هٖ وٌس ; غح٘ح» ٍ ٗب اين اظ آى است .اهٍب ًحَُ
قطح ثحج زض الفبل لغ َٕ چٌ٘ي استٍ :اؾى لغت هًٌبٖٗ ضا تػَض وطزُ است ٍ لفم ضا ثطإ آى لطاض زازُ است ،حبل آٗب آى هًٌب ّوبى است
وِ غطؼ يطف ضا تأه٘ي هٖ وٌس ٗب ًِ؟ هخالً هًٌبٕ هبض٘ي ضا تػَض وطزُ ٍ لغت ضا ثطإ آى ٍؾى وطزُ ٍلٖ آٗب اٗي هًٌب ّوبى است وِ
غطؼ يطف ضا تأه٘ي هٖ وٌس ٍ ٗب اين اظ تأه٘ي وٌٌسُ غطؼ يطف است.
همذهِ :3
هطحَم يطالٖ هٖ ًَٗسس:
«اىّ هَسد الخ٠ف ووب يشفت فٖ يٌَاى الجحج اًّوب َّ الَؾى لخػَظ الػح٘ح أٍ ٛين هٌِ ٍ الفبسذ ٍ اهب احتوبل ٍؾًْب لخػَظ
الفبسذٓ لجب ٟللمَل٘ي اٍٛل٘ي فلن ًْٗذ هي ولوبتْن ثل لن ٗتَّوِ أحذ هٌْن».

1

تَؾ٘ح :
 )1ثحج زض اٗي است وِ آٗب الفبل ضطيٖ ٍؾى ضسُ اًس ثطإ غح٘ح ٍ ٗب ثطإ اين اظ غح٘ح ٍ فبسس.
 )2اه٘ب ّ٘چ وس احتوبل ًسازُ وِ الفبل فمف ثطإ فبسس ٍؾى ضسُ اًس.
تسذٗذ اٟغَل ً٘ع هٖ ًَٗسس:
«أىّ الوتسبلن يلِ٘ يٌذ و ٠الفشٗم٘ي =لبئل٘ي ثِ غح٘ح ٍ لبئل٘ي ثِ اين< :أىّ أسبهٖ الًجبدات هَؾَئ لوًٌٖ ٍاحذ»

2

تَؾ٘ح :
 )1هتسبلن ث٘ي اغحبة آى است وِ اضتشان لفهٖ ،زض الفبل ضطيٖ ً٘ست ثِ اٌٗىِ ٗه ثبض ٍؾى ضسُ ثبضس ثطإ غح٘ح ٍ ٗه ثبض
ٍؾى ضسُ ثبضس ثطإ اين.
 )2پس اضتطان لفهٖ لكًبً ً٘ست ٍ ٗه هًٌٖ ث٘طتط هَؾَو لِ ً٘ست ٗب غح٘ح ٍ ٗب اين.
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همذهِ :4
تطزٗسٕ ً٘ست وِ آًچِ ضبضو اظ هب هٖ ذَاّسً ،وبظ غح٘ح است ـ هخالً ـ  .پس هكلَة ضبضو ثٖ تطزٗس ًوبظ غح٘ح است .اهٍب ثحج زض
اٌٗزب آى است وِ هَؾَو لِ غلَٓ آٗب ًوبظ غح٘ح است ٗب اين اظ ًوبظ غح٘ح ٍ ًوبظ فبسس .پس ثحج زض هب ًحي فِ٘ پ٘طاهَى هَؾَو لِ (ٗب
ثِ يجبضتٖ تسوِ٘ ٍ ٗب ثِ يجبضتٖ هستًول فِ٘) الفبل يجبزات است ٍ ًِ پ٘طاهَى «هكلَة ضبسو».
همذهِ :5
زض اٌٗىِ يٌَاى ثحج چ٘ست ،اذتالفبتٖ ٍرَز زاضز .هطحَم آذًَس غَضت اٗي هسئلِ ضا چٌ٘ي هكطح هٖ وٌٌس:
«أًِ ٍلى الخ٠ف فٖ أى ألفبل الًجبدات أسبم لخػَظ الػح٘حٔ أٍ لٜين هٌْب».

1

تَؾ٘ح :
هَؾَو ثحج آى است وِ آٗب الفبل يجبزات ،اسن ّستٌس ثطإ يجبزات غح٘حِ ٍ ٗب ثطإ اين اظ يجبزات غح٘حِ ٍ غ٘ط غح٘حِ.
=هب هٖ گَٗ٘ن :يٌَاى «اسبهٖ» زض ولوبت ه٘طظإ لوٖ ٍ غبحت فػَل ّن هكطح ثَزُ است<2.
اٗي دسحبلٖ است وِ حؿطت اهبم ثب اٌٗىِ هَؾَو ثحج ضا چٌ٘ي ثساً٘ن ،هخبلف ّستٌذ؛ اٗطبى هٖ ًَٗسٌس:
«اٍُٛل :٢فٖ اخت٠ف ولوبتْن فٖ يمذ الجحج :اختلفت تًج٘شاتْن فٖ قشح ّزا الجحج :فمذ ًٗج٘ش يٌِ ثأىّ ألفبل الًجبدات ّل ّٖ
هَؾَئ للػح٘حٔ أٍ اٛين٘ هٌْب؟ ف٘خشد اٟختػبظ الحبغل ثبلتً٘٘ي لوب يشفت هي أًِ ل٘س ثَؾىٍ ،فؿ ً٠يي اٟستًوبٟت الوزبصٗ٘ٔ
ٍ هزّت الجبل ،ًٖ٠ف ٠ثذ٘ هي ئدخبلْب ثبلوٌبـ ٍ .لذ ًٗج٘ش يٌِ ثأًْب أسبمٍ لْب أٍ لِ ،ف٘ذخل اٟختػبظ التًٌٖ٘٘ فِ٘ دٍى الجم٘٘ٔٗ ٍ .وىي
أى ًٗج٘ش يٌِ ثأىّ اٛغل فٖ استًوبل الطبسو هب را؟ ف٘ذخل فِ٘ الزو٘ى حتّ ٢الوزبص ثٌبءٖ يل ٢هب لٌَ٘ٗب هي وًَِ استًوب ًٟف٘وب ٍؾى لٍِ ،
ديَ ١تكج٘ك الوًٌ ٢يل ٢الوػذاق ،ف٘مبلّ :ل اٛغل َّ اد٘يبء ّزُ أٍ ّزا؟ فوب ٗمبل هي ئلغبء الجحج ثٌبءٖ يلِ٘ ل٘س ثطٖء».

3

تَؾ٘ح :
= )1هطَْس ٍ اظ رولِ آًْب هطحَم حبئطٕ زض زضض الفَائس< ثحج ضا چٌ٘ي هكطح وطزُ است :آٗب الفبل يجبزات ثطإ يجبزات غح٘حِ
ٍؾى ضسُ ٗب ثطإ اين اظ غح٘حِ ٍ غ٘ط غح٘حِ= 4.هب هٖ گَٗ٘ن :هطحَم فبؾل هٖ ًَٗسٌس وِ تب لجل اظ هطحَم آذًَس يٌَاى
ثحج چٌ٘ي ثَزُ است زض حبل٘ىِ چٌ٘ي ًسجتٖ وبهل ً٘ست<
 )2قجك اٗي هجٌب ،آى الفبنٖ وِ ثِ سجت وخطت استًوبل اذتػبظ ثِ ٗه هًٌٖ ٗبفتِ اًس =آًچِ هطَْض ٍؾى تًٌٍٖ٘ هٖ ًبهٌس ٍ اهبم ٍ
هطحَم اغفْبًٖ آى ضا ٍؾى ًوٖ زاًستٌس ثلىِ «فٖ حىن الَؾى» هٖ زاًستٌس< ٍ ّن چٌ٘ي الفبنٖ وِ زض والم ضبضو هزبظاً استًوبل
ضسُ اًس ،اظ زاٗطُ ثحج ذبضد هٖ ثبضٌس.
ّ ٍ )3ن چٌ٘ي ،اگط زض ثحج حم٘مت ضطيِ٘ ثِ هجٌبٕ ثبلالًٖ لبئل ضسٗن =غلَٓ زض لغت ًٌٖٗ زيب ٍ ضبضو ّن زض ّوبى هًٌٖ آى ضا استًوبل وطزُ
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است< لكًبً «غح٘ح يٌذ الطبسو» ًوٖ تَاًس هَؾَو لِ هًٌبٕ لغَٕ ثبضس ٍ لصا ثحج اظ اٌٗىِ هَؾَو لِ غح٘ح است ٗب اينً ،وٖ تَاًس هكطح
ضَز.
 = )4تًج٘ط زٗگطٕ وِ ثطإ اٗي ثحج ضسُ است ،تًج٘ط هطحَم آذًَس است وِ هٖ فطهبٗس< ثحج زض اٗي است وِ آٗب الفبل يجبزات ،اسبهٖ ّستٌس
ثطإ غح٘حِ ٍ ٗب ثطإ اين.
 )5قجك اٗي تًج٘ش ،اذتػبظ حبغل اظ وخطت استًوبل (ٍؾى تًٌٖ٘٘ ) زاذل ثحج هٖ ضَز ٍلٖ الفبل هزبظٕ (چَى لكًبً لفم هزبظٕ اسن هًٌبٕ
غح٘ح ضطيٖ ً٘ست) ٍ اظ زاٗطُ ثحج ذبضد ّستٌس ٍ ّن چٌ٘ي اگط ثِ هجٌبٕ ثبلالًٖ لبئل ضسٗن ّن غح٘ح ضطيٖ ًوٖ تَاًس هسوٍبٕ حم٘م٘ت
لغَٕ ثبضس.
= )6تًج٘ش سَم آى است وِ ثگَٗ٘ن <:اغل زض استًوبل ضبضو چ٘ست؟ قجك اٗي تًج٘ط ّوِ هجبًٖ زاذل زض ثحج هٖ ضًَس چشاوِّ= :ن زضثبضُ
الفبل ٍؾى ضسُ ضطيٖ ٍ ّن زضثبضُ الفبل اذتػبظ ٗبفتِ ضطيٖ ٍ ّن زضثبضُ الفبنٖ وِ حمبٗك لغَٕ ّستٌس (ثبلٍ )ًٖ٠لتٖ زض لسبى ضبضو
لطاض هٖ گ٘طًس اهىبى زاضز ثپطس٘ن وِ هطاز ضبضو اظ آى ّب غح٘ح هٖ ثبضس ٍ ٗب هطاز ضبضو اين هٖ ثبضسّ ٍ .ن چٌ٘ي زضثبضُ الفبنٖ وِ ضبضو
آًْب ضا هزبظاً استًوبل هٖ وٌس اهىبى زاضز وِ ثپطس٘ن ضبضو چِ هًٌبٖٗ ضا ثِ يٌَاى هًٌبٕ هزبظٕ ثطگعٗسُ است ،آٗب هًٌبٕ غ٘ط هَؾَو لِ
هًٌبٕ ضطيٖ غح٘ح است ٍ ٗب هًٌبٕ ضطيٖ اين< ٍ حتٖ اگط ّن زض ثحج هزبظ ـ هكبثك ثب هجٌبٕ اهبم ـ ثگَٗ٘ن هزبظ يجبضت است اظ
استًوبل لفم زض هَؾَو لِ ،زض حبل٘ىِ ازيب هٖ وٌ٘ن فطز هزبظٕ هػساق هًٌبٕ حم٘مٖ است ،ثبظ ّن اهىبى زاضز وِ ثپطس٘ن آٗب ضبضو ،ازيب
وطزُ وِ هًٌبٕ ضطيٖ غح٘ح هػساق هًٌبٕ لغَٕ است ٍ ٗب ازيب وطزُ وِ هًٌبٕ ضطيٖ اين اظ غح٘ح ٍ فبسس ،هػساق هًٌبٕ لغَٕ استٍ= .
قجك هجٌبٕ هطَْض زض ثحج هزبظ ّن يٌَاى ضا اگط «استًوبل» لطاض زّ٘ن ،ثحج ربضٕ هٖ ضَز<.

 )7پس اٌٗىِ =هطحَم يطالٖ< ثگَٗس هجٌبٕ هب دس هزبص ،ثحج سا ثٖ حوشُ هٖ وٌذ 1سري غلكٖ است.
هب هٖ گَٗ٘ن :
الف) آًچِ ضا اهبم يٌَاى ثحج لطاض زازُ اًس (اغل استًوبل ضبسو) ،زض تمطٗطات والم اٗطبى ثِ ًحَ ثْتطٕ تمطٗط ضسُ است ،هطحَم
اضتْبضزٕ هٖ ًَٗسس:
«ٍ ٗوىي تحشٗشُ ثٌحَ حبلج َّ :أًِّ ّل ٗوىي استفبدٓ أغل أٍ لبيذٓ هي دأة الطبسو ٍ دٗذًِ؛ ثح٘ج ٗوىي اٟيتوبد يلِ٘ ٗمتؿٖ
حول اٛلفبل الوستًولٔ فٖ لسبًِ غل ٢ا ٣يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن يل ٢الػح٘ح أٍ اٛين٘».

2

ة) تحل٘ل ثحج اهبم اٗي است وِ هخالً زض هَضز لفم غلَٓٗ ،ىٖ اظ  5لَل سبثك الصوط (زض ثحج حم٘مت ضطيِ٘) هكطح است:
الف) لفم غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ زيب ثَزُ ثًس اظ اسالم ّن چٌ٘ي است ; ثبلًٖ٠
ة) لفم غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ ًوبظ ثَزُ ،ثًس اظ اسالم ّن چٌ٘ي است ; آخًَذ ٍ اهبم
د) لفم غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ زيب ثَزُ ،ثًس اظ اسالم ثِ ٍؾى تًٌٖ٘٘ ثطإ هًٌبٕ ًوبظ ٍؾى ضسُ است (حم٘مت ضشيِ٘ ثِ ٍؾى ضشيٖ).
د) لفم غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ زيب ثَزُ ،ثًس اظ اسالم ثِ ٍؾى تًٌٍٖ٘ ثطإ هًٌبٕ ًوبظ ٍؾى ضسُ است (حم٘مت ضشيِ٘ ٗب :وبلَؾى
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الطشيٖ).
ّـ) لفم غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ زيب ثَزُ ،زض ظهبى پ٘بهجط هزبظاً زض هًٌبٕ ًوبظ استًوبل ضسُ ٍ ثًس اظ پ٘بهجط حم٘مت هتططيِ٘ ضسُ است
(يذم حم٘مت ضشيِ٘).

حبل:
اگش گفت٘ن يٌَاى ثحج «هَؾَو لِ» است (هجٌبٕ هطحَم حبئطٕ) ،تٌْب فطؼ ة ٍ د هحل ثحج غح٘ح ٍ اين است =ًٌٖٗ هٖ تَاً٘ن ثپطس٘ن
آٗب ضبضو اٗي الفبل ضا ثطإ ًوبظ غح٘ح ٍؾى وطزُ ٗب ثطإ اين (فشؼ د) ووب اٌٗىِ هٖ تَاً٘ن ثپطس٘ن آٗب اٗي الفبل لجل اظ اسالم ثطإ ًوبظ
غح٘ح ٍؾى ضسُ ثَزُ ٗب ثطإ اين (فشؼ ة) اهب اٌٗىِ وساه٘ي هػساق غح٘ح است ٍ وسام ً٘ست ،ؾطضٕ ثِ تسوِ٘ ًوٖ ظًس ٍ لصا هوىي است
ثگَٗ٘ن يطف اٗي ضا ثطإ غح٘ح ٍؾى وطزُ ٍلٖ غح٘ح يٌس الًطف هٖ تَاًس ثب غح٘ح يٌس الططو فطق وٌس< اه٘ب زض ثمِ٘ غَضت ّب اٗي يٌَاى
ثحج ربضٕ ً٘ست چطاوِ قجك آى هجبًٖ زض ثمِ٘ غَضت ّب لكًبً «ًوبص غح٘ح يٌذ الطبسو» هَؾَو لِ غلَٓ ً٘ست.
=هب هٖ گَٗ٘ن :ذالفبً لالهبم الطاحل اٗي هجٌب زض فطؼ «الف» ّن ربضٕ است ثب ّوبى تمطٗطٕ وِ زض فطؼ «ة» آى ضا ربضٕ زاًست٘ن ،ثِ اٗي
ث٘بى وِ هٖ گَٗ٘ن غلَٓ لجل اظ اسالم ثِ هًٌبٕ زيب ثَزُ اهب اٌٗىِ هَؾَو لِ آى ،زيبٕ غح٘ح ثَزُ ٗب اين اظ زيبٕ فبسس ٍ غح٘ح است هحل
ثحج است .حبل وِ ضبضو ّوبى لفم ضا زض ّوبى هًٌٖ استًوبل وطزُ است ،قجًٖ٘ است وِ اٗي سَال هكطح هٖ ضَز وِ هًٌبٕ لغَٕ غلَٓ،
زيبٕ غح٘ح ثَزُ است وِ هطاز ضبضو ّن ّوبى ثبضسٗ ،ب اين ثَزُ است وِ هطاز ضبضو ّن ّوبى ثبضس<.
ٍ اگش گفت٘ن يٌَاى ثحج «اسبهٖ» است (هجٌبٕ آخًَذ) فطؼ ة ٍ د ٍ د  ،زاذل ثحج هٖ ضًَس ٍلٖ زض زٍ غَضت زٗگط ،لكًبً لفم غلَٓ،
اسن ًوبظ غح٘ح ً٘ست= .هب هٖ گَٗ٘ن :ثِ ث٘بى لجل ،فطؼ «الف» ثب اٗي يٌَاى ثحج ّن زاذل ثحج است<.
ٍ اگش گفت٘ن يٌَاى ثحج «اغل دس استًوبل» است (هجٌبٕ اهبم)ّ ،وِ فطٍؼ زاذل ثحج ّستٌس چطاوِ هٖ ضَز پطس٘س ـ هخالً ـ اغل اٍلِ٘ زض
استًوبالت پ٘بهجطً ،وبظ غح٘ح است ٍ ٗب اينّ ٍ ،ن چٌ٘ي هٖ تَاى پطس٘س اگط پ٘بهجط لفم غلَٓ ضا زض زيب استًوبل وطزُ اًس اغل اٍلِ٘ زض هطاز
اٗطبى چ٘ست؟ (هجٌبٕ ثبل )ًٖ٠آٗب هطازضبى زيبٕ غح٘ح است ٗب اين.

ثِ يجبست دٗگش:
چَى هٖ زاً٘ن غلَٓ زض والم ضبضو ّن زض غلَٓ غح٘ح استًوبل ضسُ ٍ ّن زض اين ،هٖ پطس٘ن اغل اٍلِ٘ ٍ لبيسُ اٍلِ٘ زض استًوبالت ضبضو
چ٘ست؟ آٗب اغل آى است وِ پ٘بهج ط لفم ضا زض غح٘ح استًوبل وطزُ وِ ثطإ ذطٍد اظ اٗي اغل لطٌِٗ ثرَاّ٘ن ٍ ٗب اغل آى است وِ اٗطبى
اٗي لفم ضا زض اين استًوبل وطزُ وِ ثطإ فْن غح٘ح لطٌِٗ ثرَاّ٘ن.
ضٍضي است وِ اٗي تمطٗط ثب فطؼ حم٘مت ضطيِ٘ سبظگبض است ٍ ثب فطٍؼ «الف ٍ ة» ّن هكبثك است ٍ قجك فطؼ آذط (هزبص) ً٘ع اٗي
تمطٗط ربضٕ است ثِ اٗي ث٘بى وِ :هَؾَو لِ غلَٓ زيب است ،اهب اٍالً پ٘بهجط لفم ضا هزبظاً زض هًٌبٕ غح٘ح استًوبل وطزُ اًس ٍ ثًس ثِ ًحَ
سجه هزبظ هي الوزبظ زض هًٌبٕ اين استًوبل ًوَزُ اًس ٍ ٗب اهط ثبلًىس است.
قجًٖ٘ است وِ زض اٗي «سجه» ضس٘سى اظ حم٘مت ثِ هزبظ اٍٍل ،هحتبد لطٌِٗ اٍل است ٍ ضس٘سى اظ هزبظ اٍل ثِ هزبظ زٍم ،هحتبد لطٌِٗ إ
زگط است ٍ لصا زضن هًٌبٕ زٍٍم ثِ زٍ لطٌِٗ هحتبد است.
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د) آًچِ گفت٘ن تمطٗطٕ است وِ هطَْض اغَلَ٘ى ثب اتىب ثِ آى ،ثحج غح٘ح ٍ اين ضا هجتٌٖ ثط ثحج حم٘مت ضطيِ٘ ًساًستِ
اًس .هطحَم آذًَس تمطٗط اٗطبى ضا چٌ٘ي هٖ ًَٗسس:
«ٍ غبٗٔ هب ٗوىي أى ٗمبل فٖ تػَٗشُ أى الٌضاو ٍلى يلّ ٢زا فٖ أى اٛغل فٖ ّزُ اٛلفبل الوستًولٔ هزبصا فٖ و٠م
الطبسو َّ استًوبلْب فٖ خػَظ الػح٘حٔ أٍ اٛين ثوًٌ ٢أى أْٗوب لذ ايتجشت الً٠لٔ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوًبًٖ اللغَٗٔ اثتذاء ٍ
لذ استًول فٖ اٙخش ثتجًِ ٍ هٌبسجتِ وٖ ٌٗضل و٠هِ يلِ٘ هى المشٌٗٔ الػبسفٔ يي الوًبًٖ اللغَٗٔ ٍ يذم لشٌٗٔ أخش١
هًٌ٘ٔ لٚخش»

1

تَؾ٘ح :
 )1ثحج زض اٗي است وِ اغل زض الفبنٖ وِ ضبضو آًْب ضا استًوبل وطزُ چ٘ست؟ آٗب اثتساءً ضبضو ث٘ي هًٌبٕ لغَٕ ٍ
هًٌبٕ غح٘ح ياللِ إ ضا لح بل وطزُ ٍ لطٌِٗ إ ضا ثط اٗي استًوبل هزبظٕ لطاض زازُ ٍ زض هطحلِ ثًس ث٘ي هًٌبٕ
غح٘ح ٍ هًٌبٕ اين ياللِ إ زٗگط ضا لحبل وطزُ ٍ لطٌِٗ زٍٍهٖ ضا لطاض زازُ است؟ ٗب اهط ثبلًىس است.
 )2حوشُ آى است وِ اگط لطٌِٗ زٍم ًجَز ،حول هٖ ضَز ثط هًٌبٖٗ وِ ث٘ي آى ٍ هًٌبٕ لغَٕ ياللِ ٍرَز زاضز.
= )3هٌتْٖ الذساٗٔ هٖ ًَٗسس :اٗي استسالل ثِ ض٘د ايهن اًػبضٕ ًسجت زازُ ضسُ است 2زض حبل٘ىِ ثِ ًهط هٖ ضسس
آًچِ اظ والم ض٘د استفبزُ هٖ ضَز ،غ٘ط اظ اٗي تمطٗط است<.3
د) هشحَم آخًَذ ثط اٗي تػَٗط ثحج (ثِ گًَِ إ وِ هجتٌٖ ثط حم٘مت ضطيِ٘ ًجبضس) اضىبل وطزُ اًس ،اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ٍ أًت خج٘ش ثأًِ ٗ ٟىبد ٗػح ّزا ئ ٟئرا يلن أى الً٠لٔ ئًوب ايتجشت وزله ٍ أى ثٌبء الطبسو فٖ هحبٍساتِ استمش يٌذ
يذم ًػت لشٌٗٔ أخش ١يل ٢ئسادتِ ثح٘ج وبى ّزا لشٌٗٔ يلِ٘ هي غ٘ش حبرٔ ئل ٢لشٌٗٔ هًٌ٘ٔ أخش ٍ ١أً ٢لْن ثاحجبت
رله».

4

تَؾ٘ح :
 )1اٗي تػَٗش تٌْب زض غَضتٖ غح٘ح است وِ ثساً٘ن ضبضو ياللِ ّب ضا ثِ اٗي ًحَُ ايتجبض وطزُ است ٍ ثٌبٕ ضبضو زض
هحبٍضاتص آى است وِ اگط لطٌِٗ زٍٍهٖ ضا ً٘بٍضزّ ،وبى هًٌبٖٗ ضا اضازُ وٌس وِ زض هطحلِ اٍٍل ث٘ي آى ٍ هًٌبٕ لغَٕ
ياللِ إ ضا ايتجبض وطزُ ثَز.
 )2ثِ گًَِ إ وِ ّو٘ي يسم لطٌِٗ زٍٍم ،لطٌِٗ إ ثبضس ثط اضازُ هًٌبٕ هزبظٕ اٍٍل،

 .1وفبٗٔاألغَل ،ظ 23
ًْ .2بٗٔ السضاٗٔ ،د 1ظ 103
 .3هكبضح األًهبض ،د 1ظ 32
 .4وفبٗٔاألغَل ،ظ 24
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 )3لىي احطاظ چٌ٘ي اغلٖ زض استًوبالت ضبضو ،هوىي ً٘ست.

ّـ ) ثشخٖ ذَاستِ اًس اظ اٗي فطهبٗص هطحَم آذًَس استفبزُ وٌٌس وِ :اٗطبى ثحج غح٘ح ٍ اين ضا هجتٌٖ ثط حم٘مت
ضطيِ٘ هٖ زاًس ثِ اٗي ث٘بى وِ اٗطبى هٖ فطهبٗس چَى ًوٖ تَاً٘ن حبثت وٌ٘ن وِ ضبضو ثِ سجه هزبظ اظ هزبظ تي زازُ
است ،هٖ گَٗ٘ن ثحج اظ غح٘ح ٍ اين زض غَضت يسم حم٘مت ضطيِ٘ تٌْب زض غَضتٖ ربضٕ است وِ فطؼ سجه هزبظ
اظ هزبظ ربضٕ ثبضس ٍ چَى اٗي فطؼ لبثل احجبت ً٘ست ،زض اٗي غَضت ثحج غح٘ح ٍ اين زض غَضت يسم حم٘مت
ضطيِ٘ ،ربضٕ ًوٖ ضَز.
هب هٖ گَٗ٘ن:
اص آًچِ گفتِ ضسُ است ًوٖ تَاى ًت٘زِ گطفت وِ ثحج هصوَض ربضٕ ً٘ست ثلىِ هٖ تَاى ًت٘زِ گطفت وِ ثحج هصوَض ثٖ
حوطُ است چطاوِ زض ّط غَضت ًوٖ تَاى فطؼ ثحج ضا حبثت وطز ،اٗي زض حبلٖ است وِ هٖ تَاى گفت ّو٘ي فطؼ ثطإ
آًىِ ثحج ربضٕ ضَز وبفٖ است.
ٍ) ثب تَرِ ثِ ّوِ آًچِ گفت٘ن ثِ ًهط هٖ ضسس ،يٌَاى هَضز ًهط «اغل دس استًوبل» وِ زض ولوبت اهبم هكطح ضس ،اظ ثمِ٘
يٌبٍٗي ثْتش است.

***
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همذهِ :6
غحت ٍ فسبز ثِ چِ هًٌٖ ّستٌس؟
هطحَم آذًَس هٖ ًَٗسس:
«أىّ الهبّش (أى الػحٔ يٌذ الىل ثوًٌٍ ٢احذ ٍ َّ التوبه٘ٔ ٍ تفس٘شّب ثاسمبـ المؿبء) ووب يي الفمْبء أٍ ثوَافمٔ الطشًٗٔ
ووب يي الوتىلو٘ي أٍ غ٘ش رله ئًوب َّ ثبلوْن هي لَاصهْب لَؾَح اخت٠فِ ثحست اخت٠ف اًٛهبس ٍ ّزا َٗ ٟرت تًذد
الوًٌ ٢ووب َٗ ٟرجِ اخت٠فْب ثحست الحبٟت هي السفش ٍ الحؿش ٍ اٟخت٘بس ٍ اٟؾكشاس ئل ٢غ٘ش رله ووب ٗ ٟخفٍ .٢
هٌِ ٌٗمذح أى الػحٔ ٍ الفسبد أهشاى ئؾبف٘بى ف٘ختلف ضٖء ٍاحذ غحٔ ٍ فسبدا ثحست الحبٟت ف٘ىَى تبهب ثحست حبلٔ ٍ

فبسذا ثحست أخش ١فتذثش ر٘ذا».

1

تَؾ٘ح :
 )1غحت ٍ فسبد ًعز ّوگبى (فمْب ،هتىلو٘ي) ثِ ٗه هًٌٖ ّستٌس.
 )2غحت ثِ هًٌبٕ توبه٘ت است (توبه٘ت ارعاء ٍ ضطاٗف).
 )3اٌٗىِ فمْب گفتِ اًس :غحت ًٌٖٗ اسمبـ لؿبء =ٍ ايبزُ< ٍ ،هتىلو٘ي گفتِ اًس :غحت ًٌٖٗ هَافمت ضطًٗت ٍ غ٘ط شله
(هخالً اقجبء گفتِ اًس غحت ًٌٖٗ ايتسال هعاد ،<2تًطٗف غحت ثِ لَاصم غحت است.
 )4چطاوِ اظ زٗسگبُ فمِ٘ آًچِ هْن است ،اسمبـ لؿب است ٍ لصا ّوبى الظهِ غحت ضا ثِ يٌَاى تًطٗف آى ،ثطگعٗسُ است.
 ٍ )5قجًٖ٘ است وِ ثطإ ّط وس ٗىٖ اظ لَاظم غحت ،هْن است ٍ لصا ّوبى ضا ثِ يٌَاى تًطٗف ثطگعٗسُ است.
 )6اهٍب اٗي اذتالف ًهط ثِ لَاظم ،ثبيج تًسز هًٌبٕ غحت ًوٖ ضَز.
 )7ووب اٌٗىِ اذتالف هػبزٗك غحت وِ ثِ حست حبالت هرتلف حبغل هٖ ضَز ،ؾطضٕ ثِ تًطٗف ٍاحس آى ًوٖ ظًس.
ً ٍ )8ىتِ آخش اٌٗىِ :غحت ٍ فسبز ،اؾبفٖ ّستٌس ثِ اٗي هًٌٖ وِ ٗه ضٖء هوىي است ثِ حست حبلتٖ غح٘ح ثبضس
=ًوبظ زٍ ضوًتٖ ثطإ هسبفط< ٍلٖ ثِ حست حبلتٖ زٗگط =ثطإ حبؾط< فبسذ ثبضس.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1زض تَؾ٘ح فطهبٗص آذًَس الظم است وِ تَرِ وٌ٘ن اگط ٗه ًوبظٕ اظ زٗسگبُ فمْٖ غح٘ح است (هسمف لؿبست) ٍلٖ اظ
زٗسگبُ يطفبًٖ غح٘ح ً٘ست (هًشاد هَهي ً٘ست) ،اظ اٗي رْت است وِ اظ زٗسگبُ فمْٖ تبمٍ است ٍ اظ زٗسگبُ يطفبًٖ
ًبلع است.
 .2هطحَم آذًَس غحت ضا ثِ هًٌبٕ «توبه٘ت هي ح٘ج االرعاء ٍ الططاٗف» زاًستٌس ًٌٖٗ آًچِ توبم ارعاء ٍ ضطائكص
 .1وفبٗٔ األغَل ،ظ 24
 .2اٗؿبح الىفبٗٔ ،د 1ظ 149
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حبغل است غح٘ح است .اٗي زض حبلٖ است وِ ٍح٘س ثْجْبًٖ ـ يلٖ هب ًست إلِ٘ ـ غحت ضا ثِ هًٌبٕ «توبه٘ت هي
ح٘ج االرعاء» زاًستِ است.

1

 .3هطحَم ًبئٌٖ٘ زض فَائس األغَل ؾوي اٌٗىِ فطهبٗص آذًَس ضا زض اٌٗىِ تًطٗف فمْب ٍ هتىلو٘ي ،تًطٗف ثِ الظم است هٖ
پصٗطز ٍلٖ ّ٘چ اضبضُ ثِ اٌٗىِ هًٌبٕ غحت ،توبه٘ت ثبضسً ،وٖ وٌٌس .اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«فوًٌ ٢الػحٔ ٍ الفسبد أٍؾح هي اى ٗخف ،٢ثل ٗ ٟوىي تًشٗفْوب ثوب ٗىَى أرل ٢أٍ هسبٍٗب لوب َّ الوشتىض يٌذ الًشف
هي هًٌبّوب ،فبلػحٔ ل٘س ئ ّٟيجبسٓ يو٘ب ًٗجش يٌْب ثبلفبسس٘٘ٔ ة (دسست) فٖ همبثل (ًبدسست) الّزٕ َّ يجبسٓ يي الفسبد».

2

الجتِ اٗطبى زض ارَز التمطٗطات سري آذًَس ضا ثِ قَض وبهل پصٗطفتِ اًس ٍ هٖ ًَٗسٌس:
«اى الػحٔ (ٍ اى) فسشت ثوَافمٔ الطشًٗٔ تبسٓ ٍ ثاسمبـ اٝيبدٓ ٍ المؿبء أخش( ١ا ٟاًْوب) هي ثبة التفس٘ش ثبللَاصم ٍ اٟ

فوًٌ ٢الػحٔ ٍاحذ ٍ ّٖ التوبه٘ٔ التٖ ًٗجش يٌْب ثبلفبسس٘ٔ ثذسست»٢

3

پس هٖ تَاى هطحَم ًبئٌٖ٘ ضا زض اٗي ثحج پ٘طٍ هطحَم آذًَس زاًست.
ّ .4ن چٌ٘ي است هطحَم ثزٌَضزٕ ،اٗطبى ً٘ع غحت ضا ّو٘ي گًَِ تفس٘ط وطزُ ٍ هٖ ًَٗسس:
«اى الػحٔ ٍ الفسبد هتمبث٠ى تمبثل الًذم ٍ الولىٔ ٍ .الوشاد هي الػحٔ َّ توبه٘ٔ الطٖء ثومتؿ ٢أغل خلمتِ التىٌَٗ٘ٔ أٍ
رًلِ التطشًٖٗ ،همبثل الفسبد الّزٕ َّ يجبسٓ يي يذم ّزا الوًٌ ٍ ،٢لذ ًٗجش يٌِ ثبلٌبلع ٍ الوً٘ت أٗؿبً»
 .5اٗي زض حبلٖ است وِ آًچِ اظ ولوبت هطحَم يطالٖ استفبزُ هٖ ضَز آى است وِ غحٍت ثِ هًٌبٕ «توبه٘ت دس تحػ٘ل

غشؼ» است ٍ فسبز ثِ هًٌبٕ «ًمػبى دس تحػ٘ل غشؼ»ً .ىتِ هْن آى ربست وِ اگطچِ يجبضات هطحَم يطالٖ ٍ
تمطٗطات اٗطبى ثِ گًَِ إ ً٘ست وِ ثتَاى اٗي استهْبض ضا ثِ قَض لكى ثِ اٗطبى ًسجت زاز ٍلٖ هٖ تَاى گفت ضبٗس هطاز
اٗطبى آى است وِ لفم غحت ٍؾى ضسُ است ثطإ هفَْم ٍاحسٕ وِ هًبزل است ثب توبه٘ت ٍ +فبٕ ثِ غشؼ (ٗب
تحػ٘ل غطؼ) =ّن چٌبًىِ هخالً لفم «ساُ ساُ» ٍؾى ضسُ ثطإ هفَْهٖ وِ هػبزٗك آى هطوت ّستٌس اظ س٘بّٖ ٍ
سف٘سٕ<.
اٗطبى زض ًْبٗٔ األفىبض هٖ ًَٗسس:
«ٗ ٟخف ٢اىّ الػحٔ فٖ الومبم ٍ وزا فٖ غ٘ش الومبم اًّوب ّٖ ثوًٌبّب اللغَٕ ٍ الًشفٖ إٔ التوبه٘ٔ ثبٝؾبفٔ ئل ٢اٛحش الوْن،
ٍ فٖ لجبلْب الفسبد ثوًٌ ٢الٌمػبى الّزٕ َّ يجبسٓ يي وَى الطٖء ثح٘ج لن ٗتشتّت يلِ٘ اٛحش الوشغَة هٌِ».

4

=أٗؿبً ى ن :ثساٗى األفىبض ،د 1ظ  ،110همبالت فٖ األغَل ،د 1ظ <38
 .1هٌتْٖ السضاٗٔ ،د 1ظ 107
 .2فَائس األغَل للٌبئٌٖ٘ ،د  1ظ60
 .3ارَز التمطٗطات ،د 1ظ 34
ًْ .4بٗٔ األفىبض ،د 1ظ 73
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اضىبل هشحَم اغفْبًٖ
هطحَم اغفْبًٖ ثط سري هطحَم آذًَس ٍ هي تجى اضىبل وطزُ است.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«أىّ ح٘خ٘ٔ ئسمبـ المؿبء ٍ هَافمٔ الطشًٗٔ ٍ غ٘شّوب ل٘ست هي لَاصم التوبه٘ٔ ثبلذلّٔ ثل هي الح٘خ٘٘بت الّتٖ ٗتن٘ ثْب حم٘مٔ
التوبه٘٘ٔ ح٘ج ٍ ٟالى للتوبه٘٘ٔ ئ ّٟالتوبه٘٘ٔ هي ح٘ج ئسمبـ المؿبء ،أٍ هي ح٘ج هَافمٔ اٛهش ،أٍ هي ح٘ج تشتّت اٛحش ئل٢
غ٘ش رله ٍ ال٠صم ل٘س هي هتووبت هًٌ ٢هلضٍهِ فتذث٘ش».

1

تَؾ٘ح :
 )1اسمبـ لؿب ٍ هَافمت ضطًٗت ٍ غ٘ط آًْب (هخل ايتسال هعاد) اظ لَاظم توبه٘ت ً٘ستٌس ثلىِ همٍَم حم٘مت توبه٘ت ّستٌس
(ًٌٖٗ ثبيج پ٘ساٗص توبه٘ت هٖ ضًَس ًِ آًىِ اظ آحبض ٍ لَاظم آى ثبضٌس)
 )2چطاوِ توبه٘ت ًٌٖٗ توبه٘ت هي ح٘ج اسمبـ لؿب ٗب توبه٘ت هي ح٘ج هَافمٔ االهط.
 ٍ )3هًلَم است وِ الظهِ ٗه ضٖء ًوٖ تَاًس هتوٍن ٍ همٍَم هلعٍم ذَز ثبضس.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1آًچِ اٗطبى هٖ گٌَٗس آى است وِ :چ٘عٕ وِ آحبضٕ زاضز ،آى آحبض ًوٖ تَاًٌس پسٗس آٍضًسُ آى چ٘ع ثبضٌس ،چطاوِ الظهِ
ٗه ضٖء هًلَل ضٖء است ٍ لصا ًوٖ تَاًس اظ يلل آى ضٖء ثبضٌس.
 .2ذَز اٗطبى زض پبٍضلٖ هٖ ًَٗسٌس وِ اٗي لبيسُ زض لَاظم ٍرَز هٖ آٗس چطاوِ لَاظم هبّ٘ت ،هًلَل هبّ٘ت ً٘ستٌس ثلىِ
هخل فػل ًسجت ثِ رٌس (وِ ّن الظهِ آى است ٍ ّن هَرس آى است) هٖ تَاًس ّن آى ضا اٗزبز وٌس ٍ ّن الظهِ آى
ثبضس.
هطحَم خَٖٗ ثط هحمّك اغفْبًٖ اضىبل وطزُ است:
«اى ئسمبـ المؿبء ٍ اٝيبدٓ ٍ هَافمٔ الطشًٗٔ ٍ غ٘شّوب روً٘بً هي آحبس التوبه٘ٔ ٍ لَاصهْب ٍ ّٖ (التوبه٘ٔ هي ح٘ج اٟرضاء
ٍ الطشائف) ٍ ل٘ست هي هتووبت حم٘متْب ،ؾشٍسٓ اى لْب ٍالً٘ٔ هى لكى الٌّهش يي ّزُ اٙحبس ٍ اللَاصم ٍ الهبّش اًِ ٍلى
الخلف فٖ و٠هِ  -لذُ  -ث٘ي توبه٘ٔ الطٖء فٖ ًفسِ أيٌٖ ثْب توبه٘تِ هي ح٘ج اٟرضاء ٍ الطشائف ٍ ،توبه٘تِ ثلحبل
هشحلٔ اٟهتخبل ٍ اٟرضاء ،فبًِ ٍ ٟالى لْزُ التوبه٘ٔ هى لكى الٌّهش يي ّزُ اٙحبس ٍ اللَاصم؟ أٍ ٍلى الخلف ث٘ي ٍالى
التوبه٘ٔ ٍ يٌَاًْب ،فبى يٌَاى التوبه٘ٔ يٌَاى اًتضايٖ هٌتضو يي الطٖء ثبيتجبس أحشُ ،فح٘خ٘ٔ تشتت اٙحبس هي هتووبت حم٘مٔ
رله الًٌَاىٍ ٟ ٍ .الى لِ ئ ٟالَالً٘ٔ هي ح٘ج تشتت اٙحبس ٍ ،لىٌِ خبسد يي هحل الى٠م ،فبى ولؤ (الػ )ٓ٠ـ هخ ً٠ـ لن
تَؾى ثاصاء رله الًٌَاى ؾشٍسٓ ،ثل ٍؾًت ثاصاء ٍالًِ ٍ هًًٌَِ ٍ َّ اٟرضاء ٍ الطشائف ٍ ،هي الهبّش أى ح٘خ٘ٔ تشتت

ًْ .1بٗٔالسضاٗٔ ،د  ،1ظ 59
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اٙحبس ل٘ست هي هتووبت حم٘مٔ توبه٘ٔ ّزُ اٛرضاء ٍ الطشائف»

1

تَؾ٘ح :
 )1اسمبـ لؿب ٍ ايبزُ ٍ هَافمت ضطًٗت اظ آحبس توبه٘ت ّستٌس ٍ ًِ اظ همَهبت حم٘مت توبه٘ت.
 )2چشاوِ ثسٍى يٌبٗت ثِ آحبض ّن هٖ تَاى گفت اٗي ضٖء تبم٘ است.
 )3هحمك اغفْبًٖ زض ٗىٖ اظ زٍ هَضز شٗل زچبض ذلف ضسُ است.
ٗ )4ه :ث٘ي توبه٘ت فٖ ًفسِ ًٌٖٗ توبه٘ت هي ح٘ج ارعاء ٍ ضطاٗف ثب توبه٘ت ثِ لحبل هطحلِ اهتخبل ،توبه٘ت ثِ هًٌبٕ
زٍٍم رع ثب تَرِ ثِ آحبض ٍالً٘تٖ ًساضز ٍلٖ توبه٘ت ثِ هًٌبٕ اٍٍلٍ ،الً٘ت زاضز= .توبه٘ت ثِ لحبل هطحلِ اهتخبل ًٌٖٗ
اٌٗىِ اٗي ضٖء اگط احط زاضز تبم است ٍ اال فال (توبه٘ت زض هػساق) ٍلٖ توبه٘ت ثِ لحبل ارعاء ٍ ضطاٗف ًٌٖٗ اٌٗىِ اٗي
ضٖء اگط ارعاء ٍ ضطائكص ّست ،تبم است ٍ اال فال (توبه٘ت زض هبّ٘ت)<.
 )5دٍ :ث٘ي توبه٘ت ٍالًٖ (زُ رعئٖ وِ ّوطاُ ّن ّستٌس) ٍ يٌَاى توبه٘ت (هفَْم توبم) .چطاوِ هفَْم توبه٘ت ٗه هفَْم
اًتعايٖ است وِ اظ ل٘بس ضٖء ثب آحبضش ثِ زست هٖ آٗس =هٖ گَٗ٘ن اٗي ضٖء زاضإ احط است پس اًتعاو هٖ وٌ٘ن اظ آى
هفَْم تبم٘ ضا< ٍ لصا تطتت احط اظ همٍَهبت اٗي هفَْم استٍ( .الً٘ت اٗي هفَْم ّن چ٘عٕ ً٘ست رع تطتت احط) زض حبل٘ىِ
توبه٘ت ٍالًٖ ًٌٖٗ زُ رعء ثسٍى آًىِ لحبل وٌ٘ن وِ آٗب اٗي زُ رعء احطٕ ضا زاضًس ـ تب يٌَاى توبه٘ت ضااظ آى اًتعاو
وٌ٘ن ـ ٗب ًساضز.
 )6اهب هفَْم توبه٘ت ،هَؾَو لِ لفم غلَٓ ً٘ست ،ثلىِ =قجك يم٘سُ غح٘حٖ ّب< لفم غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ هػذاق
توبه٘ت وِ ّوبى ارعاء ٍ ضطاٗف ثبضٌس ٍ .ضٍضي است وِ تطتت احط اظ همَهبت توبه٘ت هي ح٘ج االرعاء ٍالططائف
ً٘ست.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1اٗطبى چٌبًىِ ثِ غطاحت هٖ فطهبٗس ،ثط اٗي يم٘سُ اًس وِ توبه٘ت  2هًٌٖ زاضز.
 ٍ .2توبه٘ت ثِ لحبل ارعاء ٍ ضطائف ،يلت آحبض است ٍ ًِ هًلَل آى .لصا اٗطبى هٖ فطهبٗس:
 .3اسمبـ لؿب همَم توبه٘ت ً٘ست ،ثلىِٗ :ه ضٖء زض ذبضد ارعائٖ زاضز ،اظ ٍرَز آى ارعاء هب اًتعاو هٖ وٌ٘ن هفَْم
توبه٘ت ضا ـ ثسٍى اٌٗىِ ًهطٕ ثِ آحبض آى زاضتِ ثبض٘ن ـ ٍ اٗؿبً اظ ٍرَز آى ارعاء ،هًلَلٖ پسٗس هٖ آٗس وِ اسمبـ لؿب
است ـ هخالً ـ .
پس :توبه٘ت ٗه هفَْم اًتعايٖ است اظ هزوَو ارضاء ٍ ضشاٗف ٍ زض اٗي اًتعاو ّ٘چ احت٘برٖ ثِ آًىِ يٌبٗتٖ ثِ هًلَل

 .1هحبؾطات فٖ األغَل ،د  1ظ 136
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(اسمبـ ) زاضتِ ثبض٘نً ،ساضٗن .پس اسمبـ غطفبً الظهِ ٍ هًلَل ارعاء ٍ ضطاٗف (وِ اظ آًْب هفَْم توبه٘ت اًتعاو هٖ ضَز)
است ٍ ّ٘چ ًحَُ همَه٘تٖ ًسجت ثِ آى ًساضز.
هطحَم ضْ٘س غسض ٍ هطحَم ضٍحبًٖ اظ اٗي رْت اظ هحمك اغفْبًٖ زفبو وطزُ اًس.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ٍ ثًذ رله ًمَل :اى التوبه٘ٔ أهش ئؾبفٖ ٗختلف ثبخت٠ف الزْٔ الولحَنٔ فٖ الطٖء ،فٗ ٠ىَى الطٖء تبهب ٍ ًبلػب فٖ
ًفسِ ٍ ث ٠لحبل إٔ رْٔ خبسر٘ٔ أغ ،٠هي تشتت أحش أٍ حػَل ضٖء هٌكجك يل ٢الوشوت وبلوأهَس ثِ ٍ الوسوً ٍ ٢حَ
رله .فٗ ٠مبل للػ ٓ٠رات الشؤً اًْب ًبلػٔ ثلحبل راتْب ٍ ث ٠لحبل إٔ ضٖء ،ئر ّٖ ٍرَد هستمل ،غبٗٔ اٛهش اًِ غ٘ش
ٍرَد الػ ٓ٠رات الشوًت٘ي ٍ ،اًوب ٗمبل لْب اًْب ًبلػٔ ثلحبل يذم حػَل اٛحش الوتشلت هٌْب ،لًذم ارتوبو رو٘ى هب لِ
الذخل فٖ حػَلِ .أٍ ثلحبل يذم حػَل الوأهَس ثِ ٍ هتًلك اٛهش الوتشتت يل ٢الشوًت٘ي هخّ ٍ ٠ىزا».

1

تَؾ٘ح :
 )1توبه٘ت ٍ ًمػبى اهَض اؾبفٖ ّستٌس وِ ثب تَرِ ثِ چ٘عٕ زٗگط هًٌٖ هٖ ضًَس.
( ًٌٖٗ )2الف  +ة) فٖ ًفسِ ًِ تبم است ٍ ًِ ًبلع .ثلىِ زض ل٘بس ثب اٌٗىِ آٗب احط الظم ضا زاضز ٗب ًساضز ،ثِ توبه٘ت ٍ
ًبلػ٘ت هتػف هٖ ضَز.
 )3پس اگط ثرَاّ٘ن ثگَٗ٘ن «غلَٓ ٗه ضوًتٖ» ًبلع است ثبٗس آى ضا ثب احطٕ وِ اظ آى هتَلى است ل٘بس وٌ٘ن ٍ اال فٖ
حسٍ ًفسِ ًِ تبم است ٍ ًِ ًبلع.
هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1اٗطبى ـ چٌبًىِ هطحَم غسض ّن ثب تفبٍتٖ هٖ فطهبٗس =توْ٘س فٖ هجبحج السل٘ل اللفهٖ ،د 3ظ <13ـ هٖ ذَاّس ثگَٗس:
توبه٘ت (هكلمبً چِ توبه٘ت ثِ لحبل ارعاء ٍ ضطائف ٍ چِ توبه٘ت ثِ لحبل آحبض) ٗه اهط اًتعايٖ است اظ ل٘بس ٗه
ضٖء ثب احطٕ وِ اظ آى اًتهبض زاضٗن .پس «احط» ًوٖ تَاًس اظ لَاظم توبه٘ت ثبضس چطاوِ همٍَم توبه٘ت است.
 .2زض اٗي ثبضُ هٖ گَٗ٘ن اٌٗىِ :ضٖ فٖ حسٍ ًفسِ ًِ تبمٍ است ٍ ًِ ًبلع سري زضستٖ است ٍ اٌٗىِ :توبه٘ت هفَْهٖ
اًتعايٖ اظ ل٘بس ضٖء ثب ض٘ئٖ زٗگط استً٘ ،ع سري زضستٖ استٍ ،لٖ اٌٗىِ آى هم٘بس تطت٘ت احط ثبضس ،هحل ثحج
است.
زض اٗي ثبضُ الظم است ،تَرِ وٌ٘ن وِ توبه٘ت زض زٍ حَظُ لبثل تػَٗط است:
الف) حَصُ هػبدٗك  ًٌٖٗ :اٌٗىِ وسام هػساق تبم است ٍ وسام هػساق ًبلع .زض اٗي هطحلِ هػسالٖ تبم است وِ زض ل٘بس ثب
قجً٘ت ًَيِ٘ اش تبم ثبضس .هخالً اگط قجً٘٘ت ًَيِ٘ هبض٘ي ،زاضإ چطخ است ،هبض٘ي ظٗس اگط آى چطخ ضا زاضاست ،تبم است.
 .1هٌتمىاألغَل ،د  1ظ 203
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ٍ چ ٌ٘ي است زض قجً٘ت ّبٕ ًَيِ٘ ايتجبضٕ هخل غلَٓ .ثِ اٗي هًٌٖ وِ اگط قجً٘ت غلَٓ زاضإ زُ رعء ذبظ استً ،وبظ
ظٗس زض غَضتٖ تبم است وِ آى زُ رعء ضا زاضا ثبضس.
اٗي حَظُ ّوبى است وِ ثب يٌَاى توبه٘ت ثِ لحبل آحبض ثِ آى اضبضُ ضس اهٍب ثبٗس تَرِ وطز وِ ثط ذالف آًچِ ّوِ آى ثعضگبى
گفتِ اًس اٗي توبه٘ت اظ ل٘بس ثب آحبض ثِ زست ًوٖ آٗس ثلىِ اظ ل٘بس ثب قجً٘ت ًَيِ٘ اًتعاو هٖ ضَز.
ة) حَصُ هفبّ٘ن  ًٌٖٗ :اٌٗىِ قجً٘ت ًَيِ٘ زض چِ غَضتٖ تبم است ٍ زض چِ غَضتٖ ًبلع .اٗي ّوبى حَظُ إ است وِ
هطحَم ذَٖٗ آى ضا توبه٘ت ثِ لحبل ارعاء ٍ ضطاٗف هًطفٖ وطزًس ٍ توبه٘ت ضا زض اٗي حَظُ اهطٕ اؾبفٖ ٍ زض ل٘بس ثب
چ٘عٕ زٗگط ًساًستٌس .تَرِ ضَز وِ توبه٘ت زضّط زٍ حَظُ اهطٕ اًتعايٖ است ٍلٖ قجك ًهط هطحَم ذَٖٗ زض حَظُ اٍل،
اهطٕ اؾبفٖ است زضحبل٘ىِ زضحَظُ زٍٍم اهطٕ اؾبفٖ ً٘ست.
اهب ًىتِ اٌٗزبست وِ توبه٘ت زض حَظُ زٍٍم ،تٌْب زضغَضتٖ غفت هبّ٘بت هٖ ضَز وِ آى هبّ٘بت ،هبّ٘بت ايتجبضٕ ثبضٌس ٍ
اغالً توبه٘ت ثط هفبّ٘ن حم٘مٖ حول ًوٖ ضَز .لىي ربٕ اٗي سَال ثبلٖ است وِ زض اٗي هفبّ٘ن ايتجبضٕ توبه٘ت اظ ل٘بس
قجً٘٘ت ًَيِ٘ ثب چِ چ٘عٕ اًتعاو هٖ ضَز؟ حم٘مت آى است وِ حك زض اٗي رب ثب هطحَم اغفْبًٖ است ٍ اٗي توبه٘ت اظ ل٘بس
قجً٘ت ًَيِ٘ ثب آحبض اًتعاو هٖ ضَز.
ثحج ضا زض حَظُ هفبّ٘ن ايتجبضٕ ٍ هفبّ٘ن حم٘مٖ هكطح هٖ وٌ٘ن:
ًخست) هفبّ٘ن ايتجبسٕ
هخالً زض هبّ٘ت غلَٓ:
ٗه) ضبضو آحبضٕ ضا هسٍ ًهط هٖ گ٘طز ٍ ثطإ ضس٘سى ثِ آًْب ،هبّ٘تٖ ضا ايتجبض هٖ وٌس هخالً هًطاد هؤهي ضا لحبل هٖ وٌس ٍ
ثطإ ضس٘سى ثِ آى ،زُ رعء ضا ثِ يٌَاى هبّ٘ت غلَٓ (قجً٘٘ت ًَيِ٘) ايتجبض هٖ وٌس.
دٍ) زض اٗي رب ،آحبض ،يلت ايتجبض ّستٌس ٍ زض هَؾَو لِ ل٘س ًطسُ اًس (ح٘خ٘ت تًل٘لِ٘)
سِ) آى هبّ٘ت ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ ثطإ ضس٘سى ثِ آى آحبض توبم است ،هتػف ثِ غفت تبم هٖ ضَز ٍ اٗي توبه٘ت زض حَظُ
هفبّ٘ن است.
چْبس) اگط گفت٘ن ًبم غلَٓ ثطإ ّوبى زُ رعء لطاض زازُ ضسُ است ،غح٘حٖ ضسُ اٗن ٍ اگط گفت٘ن ثطإ ـ هخالً ـ «ّطت رعء»
لطاض زازُ ضسُ است ،ايوٖ ضسُ اٗن.
پٌذ) ظٗس زض ذبضد ًوبظٕ هٖ ذَاًس .اگط هكبثك ثب قجً٘ت ًَيِ٘ است ،تبم ا ست ٍ اال ًبلع است ٍ اٗي توبه٘ت زض حَظُ
هػبزٗك است.
ًىتِ هْن آى است وِ اگط وسٖ ثگَٗس توبه٘ت زض حَظُ هػبزٗك ثِ يٌَاى هَؾَو لِ هٖ ثبضس ،ثبٗس ثِ ٍؾى يبم هَؾَو لِ
ذبظ ،لبئل ضَز چطاوِ ّط هػساق زض حم٘مت ٗه رعئٖ اظ رعئ٘بت هفَْم «توبه٘ت دس حَصُ هػبدٗك» است.
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دٍ٘م) هفبّ٘ن حم٘مٖ
هخالً هبّ٘ت ٌّسٍاًِ:
ٗه) قجً٘ت ًَيِ٘ ٌّسٍاًِ زاضإ ارعائٖ است ٍ آحبضٕ ضا زاضز ـ هخالً ضافى غفطاء است ،ض٘طٗي است ،آة زاض است ٍ  ...ـ .
دٍ) ٍاؾى لغت ٗب لفم ٌّسٍاًِ ضا ثطإ ّوِ آى ارعاء لطاض زازُ است (غح٘حٖ) ٍ ٗب ثطإ ثطذٖ اظ آًْب (ايوٖ).
سِ) اهٍب هبّ٘ت ٌّسٍاًِ اغالً ثِ غفت توبه٘ت هتػف ًوٖ ضَز ثلىِ آًچِ ثِ غفت توبه٘ت هتػف هٖ ضَز ،هػبزٗك است.
ًٌٖٗ اگط اٗي ٌّسٍاًِ هكبثك ثب هبّ٘ت ٍ قجً٘ت ًَيِ٘ ثَز تبم است ٍ اال ًبلع است.
تب وٌَى گفت٘ن:
اٍ :ًٟچَى سري زضثبضُ ٍؾى هبّ٘بت ايتجبضٕ ٍ ًِ هػبزٗك است ،ثبٗس ثحج ضا زضثبضُ توبه٘ت زض حَظُ هفبّ٘ن هكطح وٌ٘ن.
حبً٘بً :زض حَظُ هفبّ٘ن ايتجبضٕ ،توبه٘ت اظ ل٘بس ثب آحبض اًتعاو هٖ ضَز ٍ لصا آحبض همٍَم هفَْم توبه٘ت ّستٌس.
اه٘ب ًىتِ اسبسٖ اٗي ربست وِ:
 )1قجك فطهبٗص آذًَس آحبض هًلَل غلَٓ تبم (زُ رعئٖ) ًٌٖٗ هػساق توبه٘ت ّستٌس ٍ اٗي هٌبفبتٖ ثب اٗي ًساضز وِ قجك
فطهبٗص اغفْبًٖ آحبض يلت اًتعاو هفَْم توبه٘ت ثبضٌس.
 )2اگط احطٕ هخل هًطاد هؤهي ثِ يٌَاى همٍَم هفَْم توبه٘ت لحبل ضَز ،اضىبلٖ ًساضز وِ احطٕ زٗگط هخل اسمبـ لؿب ثِ
يٌَاى هًلَل توبه٘ت هكطح ضَز.
پس :اضىبل هطحَم اغفْبًٖ ثط هطحَم آذًَس ٍاضز ً٘ست.
هجٌبٕ اهبم خوٌٖ٘:
تب اٌٗزب زاًست٘ن وِ هطحَم آذًَس غحٍت ضا ثِ هًٌبٕ توبه٘ت زاًستٌس ٍ تًطٗف ّبٕ زٗگط اظ لج٘ل اسمبـ لؿب ٍ  ...ضا تًطٗف
ثِ الظم هًطفٖ وطزًس .پس اظ زٗسگبُ اٗطبى ـ وِ ذَز اظ ظهطُ غح٘حٖ ّبست ـ زض لفم غلَٓ هخالً :اٗي لفم ٍؾى ضسُ است
ثطإ «ًوبظ تبم» وِ ٗىٖ اظ آحبضش اسمبـ لؿبست زض اٗي ثبضُ هطحَم اغفْبًٖ اضىبلٖ ضا هكطح وطزُ ثَز وِ اظ آى پبسد زازٗن.
اوٌَى هجٌبٕ اهبم خوٌٖ٘ سا ثبص هٖ ضٌبس٘ن:
حؿطت اهبم زض هٌبّذ ثحخٖ ضا هكطح هٖ وٌٌس هجٌٖ ثط اٌٗىِ« :اسبهٖ يجبزات» ولّٖ است ٍ ٍؾى زض آًْب ،ثِ ًحَ ٍؾى يبم،
هَؾَو لِ يبم است .اٗي ثحج ثط گطفتِ اظ فطهبٗص آذًَس ذطاسبًٖ است .هطحَم آذًَس هٖ ًَٗسس:
«أى الهبّش أى ٗىَى الَؾى ٍ الوَؾَو لِ فٖ ألفبل الًجبدات يبه٘ي ٍ احتوبل وَى الوَؾَو لِ خبغب ثً٘ذ رذا ٟستلضاهِ
وَى استًوبلْب فٖ الزبهى فٖ هخل الػ ٓ٠تٌْ ٢يي الفحطبء ٍ ( :الػ ٓ٠هًشاد الوإهي ٍ =يوَد الذٗي<) ٍ ( :الػَم رٌٔ
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هي الٌبس) هزبصا أٍ هٌى استًوبلْب فِ٘ فٖ هخلْب ٍ ول هٌْوب ثً٘ذ ئل ٢الغبٗٔ ووب ٗ ٟخف ٢يل ٢أٍلٖ الٌْبٗٔ».

1

تَؾ٘ح :
ٍ )1ؾى ٍ هَؾَو لِ زض الفبل يجبزات ،يبم است.
 )2احتوبل اٌٗىِ ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ خبظ ثبضس ،ثً٘س است چطاوِ:
 )3الظهِ اٗي لَل آى است وِ ثگَٗ٘ن اگط اٗي الفبل زض هًٌبٕ ربهى (هفَْم ٍ يٌَاى ولّٖ) استًوبل ضسًس ،اٗي استًوبل،
هزبصٕ است.
ٗ )4ب ثگَٗ٘ن :استًوبل اٗي الفبل زض ربهى ٍ اهخبل آى ،هوٌَو است.
 )5وِ الجتِ هزبظٕ ثَزى ٍ هوٌَو ثَدى اٗي استًوبل ثً٘ذ است.
هشحَم اهبم ً٘ع ّو٘ي سري ضا لجَل زاضتِ ٍ پس اظ پصٗطش آى ثط اٗي ثبٍضًس وِ :غحت اغالً ًوٖ تَاًس غفت هفَْم ثبضس،
ثلىِ غحٍت هطثَـ ثِ هػبزٗك (ٍرَزات) است ًٌٖٗ اظ زٗسگبُ اٗطبى هفَْم غلَٓ ًوٖ تَاًس هم٘س ثِ هفَْم غحٍت ثبضس ٍ .لصا
غحٍت ًوٖ تَاًس غفت هفَْم غلَٓ ثبضس ،ثلىِ غحٍت غفت هػبزٗك غلَٓ است .اٗطبى هٖ گٌَٗس اگط غلَٓ ثرَاّس ثطإ
غلَٓ غح٘ح ٍؾى ضسُ ثبضسٗ ،ب ثطإ هفَْم غلَٓ غح٘ح ٍؾى ضسُ است ٍ ٗب ثطإ هػبزٗك غلَٓ غح٘ح .فطؼ اٍٍل ثبقل
است چطاوِ غح٘ح ًوٖ تَاًس ٍغف هفَْم غلَٓ ثبضس ٍ زٍٍهٖ ضا ً٘ع زض ؾوي ثحخٖ هفػل ثبقل هٖ وٌٌس .اٗطبى هٖ ًَٗسٌس:
«أًِّ  ٟئضىبل فٖ أًِّ ل٘س ًضايْن فٖ أىّ الػ - ٓ٠هخّ - ً٠ل ّٖ هَؾَئ لوفَْم الػ ٓ٠الوتم٘٘ذ ثوفَْم الػح٘ٔ حتّ٢
ٗىَى الوَؾَو لِ ّٖ الػ ٓ٠الػح٘حٔ ثبلحول اٍ٘ٛلٖ ،ووب أىّ اٟلتضام ثىَى الٌضاو فٖ ٍؾًْب للػح٘حٔ ثبلحول الطبئى
غ٘ش هوىي:
أٍ٘ :ًٟللضٍم وَى الَؾى فْ٘ب يبه٘بً ٍ الوَؾَو لِ خبغ٘بًٛ ،ىّ هب َّ الػح٘ح ثبلحول الطبئى ّٖ الػ ٓ٠الخبسر٘٘ٔ التٖ
ٗتػبدق يلْ٘ب الًٌَاًبى ٍ ،ئ ّٟفىلّ يٌَاى ٗجبٗي اٙخش فٖ الوفَْهّ٘٘ٔ ٍ ،ن ٗ ٟلتضهَى ثزله ٍ ،اٟلتضام ثبلزبهى الخبسرٖ
لذ سجك دفًِ ٍ اهتٌبيِ.
ٍ حبً٘بً :أىّ الػح٘ح ثبلحول الطبئى َّ الزبهى لزو٘ى اٛرضاء ٍ الطشائف حتّ ٢هب ٗتأتّ ٢هي لٙجل اٛهش ٍ ،غ٘شُ ثبقل فبسذ
ثزان الحول ،هى خشٍد هخلْب يي هحفّ الجحج ،وخشٍد هب ٗتأتّ ٢هي لٙجٓل الٌْٖ فٖ الًجبدٓ ،أٍ ارتوبو اٛهش ٍ الٌْٖ هى

تمذٗن ربًت الٌْٖ يل ٢المَل ثاٗزبثِ الفسبد».

2

تَؾ٘ح :
 )1هسلّوبً آى زستِ اظ اغَلَ٘ى وِ غح٘حٖ ضسُ اًس ًوٖ ذَاٌّس ثگٌَٗس وِ:

 .1وفبٗٔاألغَل ،ظ 28
 .2هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ 142
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 )2غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ «غلَٓ غح٘ح».
 )3وِ اگط چٌ٘ي ثبضس :هفَْم «غلَٓ غح٘ح» هٖ ضَز هَؾَو لِ غلَٓ (ًٌٖٗ هفَْم غلَٓ  +هفَْم غح٘ح).
ّ )4ن چٌ٘ي ًوٖ ذَاٌّس ثگٌَٗس :غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ «هػبدٗك غلَٓ غح٘ح» چطاوِ اٗي سري غ٘ط هوىي است،
صٗشا:
 )5أٍ٘ :ًٟزض اٗي غَضت ٍؾى يبم (هفَْم غلَٓ غح٘ح ضا لحبل هٖ وٌ٘ن) ٍ هَؾَو لِ خبظ (هػساق ذبضرٖ غلَٓ
غح٘ح) هٖ ضَز وِ ٗه اهط ٍرَزٕ است ٍ اظ آى ،زٍ يٌَاى غلَٓ ٍ غح٘ح اًتعاو هٖ ضَز.
 )6اگط ثرَاٌّس ثگٌَٗس ـ چٌبًىِ هطحَم يطالٖ هٖ فطهَز ـ وِ ٗه «ٍرَد سًٖ» ث٘ي افطاز ٗه قجً٘ت سطٗبى زاضز ،سري
غلكٖ است (ضرَو ثِ ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ يبم).
 )7حبً٘بًً :وبظٕ وِ ثِ حول ضبٗى ،غح٘ح است ،آى ًوبظٕ است وِ ّوِ ارعاء ٍ ضطاٗف ضا زاضا ثبضس ،حتٖ لػذ اهش ،چطاوِ
تب اهش ًجبضس ٍرَزش هوىي ً٘ستّ ٍ .ط ًوبظٕ غ٘ط اظ چٌ٘ي ًوبظٕ ،ثِ حول ضبٗى ثبقل است .زض حبل٘ىِ:
 )8ضطاٗكٖ وِ اظ ًبحِ٘ اهط پسٗس هٖ آٌٗس ،لكًبً زاذل ثحج غح٘ح ٍ اين ً٘ستّ :ًٌٖٗ= .وِ هٖ گٌَٗس ًوبظٕ وِ هأهَض ثِ
است آٗب ًوبظ غح٘ح است ٗب اين؟ زض حبل٘ىِ ًوبظٕ وِ هأهَض ثِ استً ،وبظ ثسٍى لػس اهط است چطاوِ اهىبى ًساضز
«ًوبظ ثب لػس اهط» هأهَض ثِ ٍالى ضَز< =هب هٖ گَٗ٘ن :اٗي اضىبل رسلٖ است ٍ ثط هطحَم ًبئٌٖ٘ ٍاضز است ٍ اال اهبم
اٗي ضطاٗف ضا ّن زاذل زض ثحج هٖ زاًٌس<.
ّ ٍ )9وچٌ٘ي فسبزٕ وِ اظ لجل ًْٖ زض يجبزات ٍ ٗب فسبزٕ وِ زض فطؼ ارتوبو اهط ٍ ًْٖ ٍ غلجِ ربًت ًْٖ حبغل هٖ
ضَ ًس ،قجك ًهط اغَلَ٘ى اظ هحل ثحج ذبضد ّستٌس زض حبل٘ىِ اگط هطاز «غلَٓ غح٘ح ثِ حول ضبٗى» ثبضس ،زاذل زض
ثحج هٖ ضًَس= .هب هٖ گَٗ٘ن :چٌبًىِ ذَاّ٘ن آٍضز اٗي اضىبل ّن ،اضىبل رسلٖ است ٍ اهبم اٗي ضطاٗف ضا زاذل زض
هحل ثحج هٖ زاًٌس<
هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1حؿطت اهبم ثط اٗي يم٘سُ اًس وِ «غح٘حٖ» ّب تٌْب ثب زٍ فطؼ هَارِ ّستٌس:
 ربٖٗ وِ هفَْم غلَٓ  +هفَْم غح٘ح لحبل ضَز ًٌٖٗ هفَْم «غلَٓ غح٘ح»
 ربٖٗ وِ هػساق ذبضرٖ غلَٓ غح٘ح لحبل ضَز.
ٍ سپس اٗطبى هٖ ًَٗسٌس چَى «غح٘ح» ّو٘طِ ٍغف هػساق است پس ًوٖ تَاى «هفَْم غلَٓ» زض حبل٘ىِ هػساق
غح٘ح است ضا هَؾَو لِ ٍ هستًول فِ٘ لطاض زاز.
 )2دس اٗي ثبسُ گفتٌٖ است:
أٍ : ًٟهٖ تَاى گفت فطؼ سٍَم لبثل تػَٗط است :هفَْم غلَٓ اظ اٗي رْت وِ هػبزٗمص زاضإ احط ّستٌس ،حم٘متبً
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هًطٍؼ غحٍت است ٍ هػساق غح٘ح است.
ثِ يجبست دٗگشٍ :لتٖ ضبضو ثطإ ضس٘سى ثِ احطٕ (هًطاد هؤهي) ،هبّ٘تٖ ضا رًل هٖ وٌس ،آى هبّ٘ت حم٘متبً (ٍ ًِ اظ
ثبة ٍغف ثِ حبل هتًلّك) هتػف ثِ غحٍت هٖ ضَز (ًٌٖٗ غح٘ح يبضؼ ثط آى هٖ ضَز ًٌٖٗ آى هفَْم ثِ حول ضبٗى،
غح٘ح است) اگط هػبزٗك آى غطؼ ضبضو ضا تأه٘ي وٌس ٍ هب ضا ثِ آى احط (هًطاد هؤهي) ثطسبًس .پس هفَْم هٖ تَاًس
هػساق غح٘ح ثبضس ٍ ّوبى ّن هَؾَو لِ غلَٓ ثبضس.
حبً٘بً :اٗطبى ثطإ ثكالى فطؼ الف (هفَْم غح٘ح  +هفَْم غلَٓ) زل٘لٖ البهِ ًىطزُ اًس .اظ فطهبٗص ضبگطزاى اٗطبى هٖ
تَاى چٌ٘ي استفبزُ وطز وِ نبّطاً زل٘ل اٗطبى آى است وِ «غح٘ح» اظ يَاضؼ ٍرَز است ٍ ل٘س هبّ٘ت ًوٖ ضَز 1.زض
حبل٘ىِ زض توبم اغٌبف ،يل٘طغن آى وِ يَاضؼ ٍرَز ،پسٗس آٍضًسُ غٌف ّستٌس ٍلٖ زض هبّ٘ت تم٘٘ذ اٗزبز هٖ وٌٌس.
هخالً« :اٗشاً٘ت» اظ يَاضؼ ٍرَزٕ اًسبى است ٍلٖ هٖ تَاى هفَْم ثس٘كٖ ضا اظ زٍ هفَْم اًسبى ٍ هتَلس اٗطاى ثِ زست
آٍضز ٍ هفَْم «اٗشاً٘ت» ضا لحبل وطزٗ ٍ .ب هخالً :هفَْم «لكشُ ق »٠هطوت اظ «هفَْم آلَ  +هفَْم صسد» است ،زض
حبل٘ىِ صسدٕ اظ يَاضؼ ٍرَزٕ آلَ است.

***

 .1اغَل فمِ ضًِ٘ /فبؾل لٌىطاًٖ ،د 2ظ 38
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حؿشت اهبم سپس ثِ ٗه اضىبل ٍ رَاة اضبضُ هٖ وٌٌس:
«ٍ المَل ثأىّ الػح٘ٔ أهش ئؾبفٖ ف٘ىَى الطٖء غح٘حبً ثو٠حهٔ اٛرضاء فبسذاً ثو٠حهٔ الطشائف ،هى يذم هسبيذٓ الًشف
ٍ اللغٔ =يلِ٘< ٔٗ ٟذفى ثِ اٝضىبل ٛىّ اٛرضاء هى فمذ الطشائف  ٟتمى غح٘حٔ ،ف ٠الوبّ٘٘ٔ غح٘حٔ ٍ  ٟأرضاؤّب الفبلذٓ
للطشٍـ ،فأٗي الػح٘ٔ حتّ ٢تٌست ئل ٢الوبّ٘٘ٔ ثبلًشؼ ٍ الوزبص؟ ٍ يل ٢فشؾْب ٗىَى اًٟتسبة ئلً ٢فس الوبّ٘٘ٔ هزبصاً،
ٍ َّ ووب تش ،١وبٟلتضام ثبلػح٘ٔ التًل٘م٘٘ٔ إٔ ئرا ؾن٘ ئلْ٘ب سبئش الطشائف ٍ ،تَّ٘ن اغك٠ح خبظ٘ لُٜغَلٖ فٖ الػح٘ٔ ٍ
الفسبد لجبل الًشف ٍ اللغٔ فبسذ ٗ ٟلتضم ثِ أحذ».

1

تَؾ٘ح :
 )1اگط وسٖ ثرَاّس ثطإ فطاض اظ اضىبل (وِ هطاز هب ًوٖ تَاًس غح٘ح ثِ حول ضبٗى ثبضس) ثگَٗس :غحت اهط اؾبفٖ است
ٍ لصا ٗه ضٖء ًسجت ثِ ارعاء هٖ تَاًس غح٘ح ثبضس ٍ ًسجت ثِ ضطاٗف فبسس ٍ= .هطىل ضا چٌ٘ي حل وٌس وًِ :وبظ ثٖ
لػس لطثت اگطچِ هي ح٘ج الططاٗف غح٘ح ً٘ست ٍلٖ هي ح٘ج االرعاء غح٘ح است .پس هٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن هأهَض ثِ
غح٘ح است ٗب اين<.
=هب هٖ گَٗ٘ن :اٗي هكلت فطهبٗص هطحَم ًبئٌٖ٘ است .اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ئر الػ٘حٔ ٍ الفسبد هي اٛهَس اٝؾبف٘٘ٔ ٍ ،هي ٌّب رّت ثًؽ ئلٍ ٢ؾى ألفبل الًجبدات للػح٘ح ثبلٌّسجٔ ئل ٢اٛرضاءٍ ،

لٜين٘ ثبلٌّسجٔ ئل ٢الطّشائف»< 2
 )2هٖ گَٗ٘ن :اٍٍالً يطفبً ٍ لغًٔ غحٍتَ هي ح٘ج االرعاء ٍ هي ح٘ج الططاٗف ًساضٗن =ٍ اگط ثرَاّ٘ن غحٍت ضا تزعِٗ وٌ٘ن
ثبٗس لبئل ثِ هزبظ ضَٗن ٍ ثگَٗ٘ن غحٍت ثبلٌسجِ ثِ ارعاء هزبظاً غحٍت است<
 )3حبً٘بً :ارعاء ثسٍى ضطاٗف غح٘ح ً٘ستٌس ٍ لصا هأهَض ثِ ثسٍى لػس اهط حتٖ اظ ح٘ج ارعاء ّن ًوٖ تَاًس «غلَٓ غح٘ح»
ثبضس ٍ .لصا هزبظاً ّن ًوٖ تَاى ثِ آى «غح٘ح» گفت.
 ٍ )4يلٖ فطؼ آى وِ ثتَاً٘ن ثِ «غلَٓ داسإ ارضاء ٍ فبلذ ضشـ لػذ اهش» ثگَٗ٘ن :غح٘ح ،اٗي اقالق هزبظٕ است زض
حبل٘ىِ «غح٘حٖ ّب» اقالق غح٘ح ثط «ًوبص ثذٍى لػذ اهش» ضا اقالق هزبظٕ ًوٖ زاًٌس.
ّ )5ن چٌ٘ي ًوٖ تَاً٘ن ثِ اٗي تَرِ٘ تي زّ٘ن وِ غحٍت زضاٌٗزب ثِ هًٌبٕ غحٍت تًل٘مٖ است ثِ اٗي هًٌٖ وًِ« :وبص ثذٍى
لػذ اهش» غح٘ح است اگط ثمِ٘ ضطائف حبغل ضس.
= )6ئى للت  <:زض يلن اغَل غح٘ح ٍ فبسس ،ثِ هًٌبٖٗ غ٘ط اظ هًٌبٕ يطفٖ است ٍ اغكالحٖ ذبظ يلن اغَل زاضًس.
=للت <:اٗي سري غلف است ٍ وسٖ ثِ آى هلتعم ًوٖ ضَز.
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حؿطت اهبم پس اظ ث٘بى اٗي همسهِ =وِ هًلَ م ضس ًِ هفَْم غحت ٍ ًِ هػساق آىً ،وٖ تَاًٌس زض هَؾَو لِ لحبل ضًَس ٍ
لصا غح٘حٖ ّب ثبٗس ضاّٖ ثطإ حل هطىل ذَٗص ث٘بثٌس< هٖ فطهبٌٗس:
«ٍ لًلّ ّزُ الطجْٔ ألزأتْن ئل ٢التضام وَى الػح٘ٔ ثوًٌ ٢التوبه٘٘ٔ ،الهبّش هٌْن أىّ الوفَْه٘ي هتسبٍلبى يشفبً ٍ لغٔ ٍ ،أىّ

ث٘ي الػح٘ٔ ٍ الفسبد تمبثل يذم ٍ هلىٔ».

1

تَؾ٘ح :
 )1نبّشاً ّو٘ي اضىبل ثبيج ضسُ وِ اهخبل هطحَم آذًَس غحٍت ضا ثِ هًٌبٕ توبه٘ت ثگ٘طًس.
 )2نبّطاً فطهبٗص آذًَس آى است وِ اٍ٘ :ًٟهفَْم غحت ٍ هفَْم توبه٘ت زض يطف ٍ زض لغت ٗىٖ ّستٌس ٍ حبً٘بً :تمبثل
غحت ٍ فسبز ،تمبثل يسم ٍ هلىِ است =چشاوِ :تبم ٍ ًبلع زض هَؾَو ذبظ همبثل ّن لطاض هٖ گ٘طًس ًٌٖٗ ربٖٗ وِ
ضأً٘ت تبم ثَزى زضاز ٍ تبم ً٘ستً ،بلع است ٍ توبه٘ت زض ربٖٗ است وِ ارعاء ٍرَز زاضتِ ثبضس .پس اگط چ٘عٕ
رعء ًساضز ـ هخل هزطزات ـ توبه٘ت ٍ ًمػبى زض آى هكطح ً٘ست ،پس تبم ٍ ًبلع ،يسم ٍ هلىِ ّستٌس ٍ چَى غحت
ٍ فسبز ثب آى ّب ّن هًٌب هٖ ثبضٌس ،آًْب ّن يسم ٍ هلىِ هٖ ضًَس<.
هب هٖ گَٗ٘ن :
زض اٗي رب سَالٖ هكطح است وِ چطا تغ٘٘ط غح٘ت ثِ توبه٘ت هطىل هكطح ضسُ اظ ًبحِ٘ اهبم ضا حل هٖ وٌس .زض اٗي ثبضُ
گفتٌٖ است:
اهبم هٖ فطهَزًس غحٍت ًوٖ تَاًس ٍغف هبّ٘ت ٍ هفَْم ثبضس زض حبل٘ىِ توبه٘ت غفت هفَْم ٍ هبّ٘ت هٖ ضَز (ثِ لحبل
اٌٗىِ زاضإ ارعاء است) پس هفَْم غلَٓ ًوٖ تَاًس هتػف ثِ غحٍت ثبضس ٍ لصا هطحَم آذًَس فطهَزًس غحٍت زض اٌٗزب ثِ
هًٌبٕ توبه٘ت است.

**
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اه٘ب حؿطت اهبم اٗي التزبء ضا ً٘ع ًوٖ پصٗطًس ٍ ثط آى اضىبل هٖ وٌٌس:
«ٍ َّ غ٘ش ر٘٘ذ لًذم هسبيذتْوب يلِ٘ ،ثل الػح٘ٔ ٍ الفسبد و٘ف٘٘تبى ٍرَدٗ٘تبى يبسؾتبى للطٖء فٖ الَرَد الخبسرٖ٘ ،ف٘مبل للطٖء
الوَرَد الوتّػف ثى٘ف٘٘ٔ ه٠ئؤ لكجً٘تِ الٌَي٘٘ٔ ئًِّ غح٘ح سبلن ٍ ،للوتّػف ثى٘ف٘٘ٔ هٌبفشٓ لْب ئًِّ فبسذٗ ٍ .طجِ أى ٗىَى ئق٠لْوب
يل ٢الوبّ٘٘بت اٟيتجبسٗ٘ٔ ثٌحٍَ هي التَس٘ى ،فاىّ لتله الوبّ٘٘بت ٍساء اٛرضاء ّ٘ئٔ ايتجبسٗ٘ٔ اتّػبل٘٘ٔ أٍ ٍحذٓ ايتجبسٗ٘ٔٛ ،رلْب ٗمبل:
«لكى غ٠تِ ٍ أفكش غَهِ» ف٘ذ٘يٛ ٢رل فمْذٓ ضٖء ٚهًتجش فْ٘ب يشٍؼ الفسبد لْب وبلوَرَد الخبسرٖ الّزٕ يشؼ لِ الفسبدٍ ،
وزله فٖ الػح٘ٔ ٍ .أه٘ب التوبم ٍ الٌمؽ ف٘كلمبى =يلِ٘< ثبيتجبس ربهً٘٘تِ لٜرضاء ٍ الطشائف ٍ يذهْب ،فاى أُقلمب يل ٢الى٘ف٘٘بت ٍ
الحمبئك الجس٘كٔ فجبيتجبس لحبل الذسربت فْ٘ب ،ف٘مبل للَرَد ٍ الٌَس :ئًّْوب تبه٘بى ٍ ًبلػبى ،فبًٝسبىُ الّزٕ ل٘س لِ ي٘ي أٍ ٗذ ًبلعٗ
 ٟفبسذ .فوفَْم الٌمع ٍ التوبم ٗخبلفبى الػح٘ٔ ٍ الفسبد ٍ ثٌْ٘وب تمبثل الًذم ٍ الولىٔ ،ووب أىّ ث٘ي الػح٘ٔ ٍ الفسبد تمبثل التؿبد٘ ،ووب
أىّ التوبم ٍ الٌمع ئؾبف٘٘بى ثوًٌ ٢أىّ الزبهى لٜرضاء دٍى الطشائف تبم٘ ثحست اٛرضاء ًبلع ثحست الطشائف ٟ ،هكلمبً».

1

تَؾ٘ح :
 )1اٍ٘ ًِ ًٟزض يطف ٍ ًِ زض لغت ،هفَْم غحت ثب هفَْم توبه٘ت ٍ هفَْم فسبز ثب هفَْم ًمػبى ٗىٖ ً٘ستٌس ًٌٖٗ= .هخالً ثِ اًسبى
وَض هٖ گَٗ٘ن ًبلع ٍلٖ ًوٖ گَٗ٘ن فبسس ،ووب اٌٗىِ ثِ هَُ٘ فبسس هٖ گَٗ٘ن فبسس ٍلٖ ًوٖ گَٗ٘ن ًبلع<
 )2حبً٘بً تمبثل غحت ٍ فسبز ،تمبثل تؿبز است چطاوِ آًْب ،زٍ و٘ف٘ت ٍرَزٕ ّستٌس وِ ثط اض٘بء هَرَز ذبضرٖ يبضؼ هٖ
ضًَس ٍ ،لصا ثِ چ٘عٕ وِ ثب قجى ًَيِ٘ اش سبظگبض است =هخالً قجى ًَيِ٘ ٌّسٍاًِ ،ض٘طٗي است .اگط اٗي ٌّسٍاًِ ّو٘ي غفت
ضا زاضز< هٖ گَٗ٘ن غح٘ح ٍ ،اگط ثب آى قجى سبظگبض ً٘ست هٖ گَٗ٘ن فبسس.
پس آى هَرَز ذبضرٖ زاضإ ٗه و٘ف٘ت هَرَزُ ذبضرٖ است.
 )3اه٘ب زضثبضُ هبّ٘ت ايتجبسٕ (ٍ ًِ افطاز ٍ هػبزٗك) اگط هٖ گَٗ٘ن «غح٘ح» ،اٗي اقالق هزبصٕ است .ثِ يجبست دٗگش:
«غح٘ح» ٍغف هػبزٗك است ٍلٖ اگط هبّ٘ت =هبّ٘ت ايتجبضٕ ضا اهبم هَضز اضبضُ لطاض هٖ زٌّس ،زض حبل٘ىِ اٗي ثحج زض
هبّ٘بت غ٘ط ايتجبضٕ ّن ربضٕ است< ّن هًطٍؼ غحٍت لطاض گطفت ،اٗي اقالق هزبظٕ است ،چطاوِ هبّ٘ت ضا زاضإ ٗه
حم٘مت اتػبلِ٘ گطفتِ اٗن (ٍ لصا هٖ گَٗ٘ن ًوبظ لكى ضس) وِ اگط ثطذٖ اظ ارعاء آى ًجَز ،هزبظاً ثِ آى هٖ گَٗ٘ن فبسذ.
 )4اٗي دس حبلٖ است وِ تمبثل توبه٘ت ٍ ًمػبى ،تمبثل ٍرَز ٍ يسم است.
= )5ئى للت :زض حمبئك ثس٘كِ وِ ارعاء ًساضًس چگًَِ ًمػبى ٍ توبه٘ت هكطح هٖ ضَز زض حبل٘ىِ گفتِ اٗس آًْب هَؾَيبً اظ توبه٘ت ٍ
ًمػبى ذبضد ّستٌس< للت :زض آًْب اگط هٖ گَٗ٘ن تبم ٍ ًبلع ثِ لحبل زضربت است =ًٌٖٗ زض آى زضرِ ثبالتط ً٘ست<.
 )6پس اًسبى ثٖ زست ًبلع است (تمبثل ٍرَز ٍ يسم) ٍ ًِ فبسس.
 )7پس ث٘ي فسبز ٍ غحت ثب ًمػبى ٍ توبه٘ت =يالٍُ ثط تفبٍت هفَْم يطفٖ< ،اظ زٍ رْت تفبٍت ٍرَز زاضز ٗىٖ آى وِ زض اٍلٖ
تمبثل تؿبز است ٍ زض دٍ٘هٖ تمبثل يسم ٍ هلىِ ٍ ،دٍ٘م آى وِ ًمػبى ٍ توبه٘ت اؾبفٖ ّستٌس (اٗي ضٖء تبم است اظ ح٘ج ارعاء؛
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ًبلع است اظ ح٘ج ضطاٗف) ٍلٖ غحت ٍ فسبز اؾبفٖ ً٘ستٌس (اٗي ضٖء اگط ارعاء زاضز ٍ ضطائف ًساضز ،هكلمبً فبسس است).

حؿشت اهبم سپس هٖ ًَٗسس:
«فوي اضتْ ٢أى ٗجم ٢يٌَاى الجحج يل ٢حبلِ ف ٠ثذ٘ لِ هي اٟلتضام ثبستًوبل الػح٘ٔ ٍ الفسبد فٖ التبم٘ ٍ الٌبلع هزبصاً ثٌحَ
الوطَْس  -إٔ استًوبل اللفم الوَؾَو لوفَْمٍ فٖ هفَْمٍ آخش  -حن٘ ٗزشٕ يل ٢الوٌَال الوًَْد ،هى أىّ ّزا اٝق٠ق أضجِ
ثبلغلف هي الوزبص لًذم الً٠لٔ ث٘ي الوفَْه٘ي ٍ ،اتّحبد هػذالْوب خبسربً ٗ ٟػح٘ح الً٠لٔ ٍ .لًَوشٕ ئًِّ  ٟهَرت لْزُ التىلُّفبت
الجبسدٓ ٟ ٍ ،هٔلضم ٝثمبء الًٌَاى يل ٢حبلِ ،فبٍٛل ٢أى ٗمبل فٖ يٌَاى الجحج« :فٖ تً٘٘ي الوَؾَو لِ فٖ اٛلفبل الوتذاٍلٔ فٖ
الطشًٗٔ» ،أٍ «فٖ تً٘٘ي الوسو٘ ٢لْب» ،أٍ «فٖ تً٘٘ي اٛغل فٖ اٟستًوبل فْ٘ب» ،يل ٢اخت٠ف التًج٘شات فْ٘ب ووب هش».

1

تَؾ٘ح :
 )1وسٖ وِ زٍست زاضز وِ يٌَاى ثحج ضا ّوبى غح٘ح ٍ اين لطاض زّس ثبٗس ثپصٗطز وِ:
 )2غح٘ح ٍ اين هزبظاً زض اٗي رب ثِ هًٌبٕ تبم ٍ ًبلع استًوبل ضسُ اًس.
 )3اٗي هزبظ ،هزبظ هطَْض است (استًوبل لفم زض غ٘ط هَؾَو لِ) = هب هٖ گَٗ٘ن :يلت اٌٗىِ اٗي هزبظ ثبٗس هزبظ هطَْض ثبضس آى
است وِ :زض هزبظ ازيبٖٗ ،ظٗس تجسٗل ثِ اسس هٖ ضَز ٍ لَاظم اسس ضا پ٘سا هٖ وٌس زض حبل٘ىِ زض هزبظ ثِ ًحَ هطَْض لفم اسس ثِ
هًٌبٕ ظٗس است پس اگط زض اٌٗزب هزبظ ازيبٖٗ ثبضس توبه٘ت هػساق ازيبٖٗ غحٍت هٖ ضَز ٍ لصا توبم لَاظم غحٍت ضا ـ اظ رولِ
يسم ٍغف٘ت ثطإ هفبّ٘ن ـ پ٘سا هٖ وٌس زض حبل٘ىِ اگط هزبظ هطَْض ضا لبئل ضسٗن غحٍت ثِ هًٌبٕ توبه٘ت هٖ ضَز.

ًىتِ :تَرِ ضَز وِ اٗي فطهبٗص اهبم ضبّسٕ ذَثٖ است ثطإ آًچِ هب ثِ يٌَاى هجٌبٕ ًْبٖٗ زض ثحج حم٘مت ٍ هزبظ
ثطگعٗسٗن ٍ گفت٘ن وِ الظم ً٘ست هزبظ ّوِ رب ثِ ًحَ «حم٘مت اديبٖٗ» ٗب ثِ ًحَ «استًوبل دس غ٘ش هَؾَو لِ» ثبضس چطاوِ
اهبم ّو٘ي رب فطهَزُ اًس وِ اگط ياللِ هَرَز ثَز هزبظ هٖ تَاًست زض اٌٗزب ثِ ًحَُ «استًوبل دسغ٘ش هَؾَو لِ» ثبضس زض
حبل٘ىِ ًوٖ تَاًست ثِ ًحَ حم٘مت ازيبٖٗ ثبضس<
 )4چٌ٘ي وسٖ ثًس اظ اٌٗىِ هزبظ ضا پصٗطفت ،هٖ تَاًس ثط هزطإ هًطٍف =اٌٗىِ يٌَاى ثحج غح٘ح ٍ اين ثبضس< هطٖ وٌس.
 )5اهٍب ثبٗس تَرِ زاضت وِ اٗي ًحَُ يول وطز ،ث٘طتط ثِ غلف ضجِ٘ است تب ثِ هزبظ ،چطاوِ هزبظ هحتبد ياللِ است.
= )6ئى للت :ثًؿٖ اظ هػبزٗك ّن غح٘ح ّستٌس ٍ ّن تبمٍ ٍ ّو٘ي ثبيج ياللِ هٖ ضَز .للت <:اٗي ًحَُ اتحبزً ،وٖ تَاًس ياللِ
هزبظِٗ ثبضس= .هب هٖ گَٗ٘ن :ياللِ ّب هٌحػط ثِ تًسازٕ هحسٍز ً٘ست ثلىِ اگط وسٖ ّو٘ي همساض ضا ياللِ ثساًس ٍ يطف ّن
ثپسٌسز ثطإ غحٍت هزبظ وبفٖ است<
 )7پس الظم ً٘ست ثِ چٌ٘ي تَرْ٘بت ثبضزٕ تي زّ٘ن ٍ زل٘لٖ ًساضز يٌَاى ثحج ضا «غح٘ح ٍ اين» لطاض زّ٘ن .پس ثْتط است يٌَاى ثحج
ضا چٌ٘ي لطاض زّ٘ن« :فٖ تً٘٘ي الوَؾَو لِ فٖ اٛلفبل الوتذاٍلٔ فٖ الطشًٗٔ» =; ثطإ اهخبل هطحَم حبئطٕ<« ،فٖ تً٘٘ي الوسو٘٢

لْب» =; ثطإ اهخبل آذًَس< ٍ ٗب «فٖ تً٘٘ي اٛغل فٖ اٟستًوبل فْ٘ب» =ٗب ثطإ اهبم<
 .1هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ 144
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هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1والم حؿطت اهبم زض حم٘مت  2پبِٗ زاضز ٗىٖ فْن يطفٖ زض تفبٍت ث٘ي هفبّ٘ن غحت ٍ فسبز ثب هفبّ٘ن توبه٘ت ٍ
ًمػبى ٍ زٗگطٕ آًىِ تمبثل زض غحت ٍ فسبز ،تؿبد است ٍ زض توبه٘ت ٍ ًمػبى ،يذم ٍ هلىِ است.
 .2اظ زٗسگبُ اٗطبى فسبز ًبضٖ اظ يطٍؼ ٗه و٘ف٘ت ٍرَزٕ است ٍ ًمػبى ًبضٖ اظ يسم ٗه رعء ٗب ٗه ضطـ .اهٍب
هوىي است يسم ٗه رعء ٗب ضطـ ثبيج يطٍؼ ٗه و٘ف٘ت ٍرَزٕ ضَز :زض اٗي غَضت ثِ ايتجبض يسم رعء ٗب ضطـ
هٖ گَٗ٘ن ًبلع ٍ ثِ ايتجبض يطٍؼ و٘ف٘ت هٖ گَٗ٘ن فبسس .حبل زض اٗي رب فطلٖ ًوٖ وٌس وِ اٗي هبّ٘ت ،حم٘مٖ ثبضس
ٗب ايتجبضٕ.
پس اگط فمس ٗه ضٖء ،ثبيج يطٍؼ ٗه و٘ف٘ت ثبضسّ ،ن ًمػبى پسٗس هٖ آٗس ٍ ّن فسبز.
ً .3ىتِ دٗگش آًىِ تَرِ وٌ٘ن وِ زض هبّ٘بت ايتجبضٍٕ ،حست ايتجبضٕ است ٍ ،فسبز ّن ايتجبضٕ است ًٌٖٗ اگط فطز ٗه
هبّ٘ت ايتجبضٕ ،زاضإ احط ايتجبضٕ ًجَز ،ثِ سجت آًىِ و٘ف٘تٖ زٗگط ثط آى يبضؼ ضسُ ثَز ،زض يبلن ايتجبض فبسس است.
 ٍ .4آخشٗي ًىتِ اٌٗىِ اگط ثِ هبّ٘بت هٖ گَٗ٘ن غح٘ح ،اٗي استًوبل هزبظٕ ٍ ٗب غلف است.

روى ثٌذٕ همذهِ 6
تب وٌَى گفت٘ن:
 )1غح٘ح ٍ فبسس ثب تبمٍ ٍ ًبلع ،هفَْهبً هتفبٍت ّستٌس.
 )2هبّ٘ت هٖ تَاًس هتػف ثِ غحٍت ضَز ووب اٌٗىِ هٖ تَاًس ثِ توبه٘ت هتػف ضَز.
حبل ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ «يطفبً غح٘ح آى چ٘عٕ است وِ ثط آٍضًسُ غطؼ است ٍ فبسس ّن آى چ٘عٕ است وِ ثط آٍضًسُ غطؼ
ً٘ست» هٖ گَٗ٘ن يٌَاى ثحج چٌ٘ي است:
آٗب لفم غلَٓ ثطإ هفَْم غلَٓ غح٘ح ٍؾى ضسُ است ًٌٖٗ ثطإ «آى هبّ٘ت غلَٓ وِ هػبدٗمص ثش آٍسًذُ غشؼ ّستٌذ» ٍ ٗب
ثطإ اين اظ اٗي هفَْم ًٌٖٗ ثطإ هبّ٘ت غلَٓ اين اظ اٌٗىِ هػبزٗمص ثطآٍضًسُ غطؼ ثبضٌس ٗب ًجبضٌس.

همذهِ :7
زض ه٘بى اغَلَ٘ى ،اذتالف است وِ هطاز اظ غحٍت زض يٌَاى ثحج آٗب «غحت هي ح٘ج االرعاء ٍ الططاٗف» است ٍ ٗب غحٍت
هي ح٘ج االرعاء فمف ٍ .اگط ضطاٗف ً٘ع هكطح ّستٌس آٗب ّوِ ضطاٗف زض ثحج زاذل ّستٌس ٍ ٗب ثطذٖ اظ آًْب.
ثحج زض حم٘مت آى است وِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن غلَٓ ثطإ «ًوبظ غح٘ح» ٍؾى ضسُ است هطازهبى ًوبظٕ است وِ ّوِ ارعاء ٍ
ّوِ ضطاٗف حتٖ لػس لطثت ضا زاضاست ٍ ٗب هطازهبى ًوبظٕ است وِ ارعائص تبمٍ است اگطچِ ضطاٗف ضا ًساضتِ ثبضس ٍ ٗب
هطازهبى ًوبظٕ است وِ ارعائص تبمٍ است ٍ ّوِ ضطاٗف ضا ّن زاضز غ٘ط اظ لػس لطثت ضا.
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زض تططٗح ثحج الظم است همسهًٔ اضبضُ وٌ٘ن وِ هب زض ضطو ثب سِ زستِ ضطـ هَارِ ّست٘ن:
زض اٗي ثبضُ حؿطت اهبم هٖ فطهبٌٗس:
«ٍ أه٘ب الطشائف فْٖ يل ٢ألسبم :هٌْب :هب ّٖ لبثلٔ ٛى ٗتًلّك ثْب اٛهش ٍ ،تًلَّكَ اٛهش ثْب ثبلفًل أٗؿبً وبلستش ٍ اٟستمجبل.
ٍ هٌْب :هب ٗوىي تًلّك اٛهش ثْب ،لىي لن ٗتًلّك ثْب ثبلفًل؛ لىًَْب ضشٍقبً يمل٘٘ٔ هحؿٔ ،وبضتشاـ يذم هضاحؤ الوأهَس ثِ
ثؿذُ٘ اّٛنً٘ ٍ ،حَ رله ٍ .هٌْب :هب ٗ ٟوىي تًلّك اٛهش ثْب ،ومػذ الَرِ ٍ اٟهتخبل».

1

تَؾ٘ح :
ًَ )1و اٍل ضطاٗف آى زستِ ّستٌس وِ ّن اهىبى تًلك اهط ثِ آًْب ٍرَز زاضز ٍ ّن اهط ثِ آًْب تًلك گطفتِ است هخل ستط ٍ
استمجبل.
ًَ )2و دٍم ضطاٗف آى زستِ ّستٌس وِ :اهىبى تًلك اهط ثِ آًْب ٍرَز زاضز ٍلٖ اهط ثِ آًْب تًلك ًگطفتِ ثلىِ اٌْٗب ضطٍـ
يملٖ هحؽ ّستٌس هخل اضتطاـ يسم هعاحوت ثب ؾسٍ اّن ٗب اضتطاـ يسم ًْٖ= .زض اٌٗزب ضبضو هٖ تَاًست ثگَٗس ًوبظٕ
ضا ثِ ربٕ ث٘بٍض وِ هعاحن ثب هأهَض ثِ زٗگطٕ ًجبضس ٗب هٌْٖ يٌِ ًطسُ ثبضسٍ ،لٖ اٗي ضا ًفطهَز ٍ يمل است وِ زض اٌٗزب
اٗي ضطق٘ت ضا هكطح وطز<
ًَ )3و سَم ضطاٗف آى زستِ ّستٌس وِ اهىبى ًساضز اهط ثِ آًْب تًلك ثگ٘طز هخل لػس ٍرِ ٍ لػس اهتخبل اهط =چطاوِ ضبضو
ًوٖ تَاًس ثِ «غلَٓ ّوطاُ ثب لػس اهتخبل ثِ اهط ثِ غلَٓ» اهط وٌس چطاوِ «غلَٓ» ثِ تٌْبٖٗ اهط ًساضز تب لػذ اهتخبل اهش
ثِ آى ضا زاضتِ ثبض٘ن .ثلىِ غلَٓ هم٘س ثِ لػس اهتخبل اهط زاضز<.
پس اظ تج٘٘ي هكلت الظم است ثگَٗ٘ن وِ زض ه٘بى اغَلَ٘ى  3هجٌب ٍرَز زاضز:
هجٌبٕ اٍ٘ل :هجٌبٕ اهبم ذوًٌٖ٘ :عاو زض اٗي است وِ غح٘ت ثِ هًٌبٕ«غح٘ت هي ح٘ج اٟرضاء ٍ الطشائف ولّْب» است .اٗي هجٌب ضا
ثِ هطحَم آذًَس ًسجت زازُ اًسّ 2.ن چٌ٘ي هطحَم اهبم ثط اٗي ثبٍضًس وِ اٗي لَل ،لَل هطَْض اغَلَ٘ى است.

3

هجٌبٕ دٍم :هجٌبٕ هطحَم ًبئًٌٖ٘ :عاو زض اٗي است وِ غح٘ت ثِ هًٌبٕ «غح٘ت هي ح٘ج اٟرضاء ٍ الطشاٗف ا ٟلػذ اٟهتخبل»
است.
هجٌبٕ سَمً :عاو زض اٗي است وِ غح٘ت ثِ هًٌبٕ «غح٘ت هي ح٘ج اٟرضاء فمف» است( .اٗي هجٌب ثِ ض٘د ايهن اًػبضٕ ًسجت
زازُ ضسُ است 4زض حبل٘ىِ اٗي ًسجت غلف است .1الجتِ هطحَم غبحت فػَل اٗي لَل ضا ثِ «هتأخشٕ الوتأخشٗي» ًسجت زازُ

 .1تٌم٘ح األغَل ،د 1ظ 101
 .2تٌم٘ح االغَل ،د 1ظ 101
 .3هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ ّ / 146وچٌ٘ي ى ن :الفػَل الغطٍٗٔ ،ظ 48
 .4اغَل فمِ ضًِ٘ ،د 1ظ 50
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است ٍ 2.ض٘د اًػبضٕ ً٘ع اٗي لَل ضا ثِ «ض٘رٌب زام يالُ» ًسجت زازُ است ٍ هٖ فطهبٗس وِ استبز هب ثِ اٗي لَل ه٘ل زاضتِ ٍ ٗب
زض آى تَلف زاضتِ است.
اللْن ئ ٟأى ٗمبل :هطاز اظ يجبضتٗ« :هْط هي ض٘رٌب زام يالُ» ،ض٘د اًػبضٕ است ٍ يجبضت ،ث٘بى هطحَم والًتط است ٍ لصا
ض٘د اًػبضٕ ثِ اٗي لَل ه٘ل زاضتِ اًس)
ًىتِ دٗگش آًىِ اٗي لَل ضا ه٘طظإ ض٘طاظٕ ثِ ٍح٘س ثْجْبًٖ ًسجت زازُ است 3زض حبل٘ىِ هحمك وتبة هٖ ًَٗسس اٗي هكلت
زض ولوبت ٍح٘س ثْجْبًٖ ٗبفت ًطسُ ثلىِ يىس آى هَرَز است.

هجٌبٕ هشحَم ًبئٌٖ٘:
ثحج ضا ثب ث٘بى هجٌبٕ هطحَم ًبئٌٖ٘ پٖ هٖ گ٘طٗن ،اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«حن٘ اىّ ٍغف الػ٘ ٓ٠هخ ٠ثبلػ٘حٔ ثبيتجبس الطّشائف تبسٓٗ :ىَى ثبيتجبس خػَظ الطّشائف الولحَنٔ فٖ هشحلٔ الزًل ٍ
تً٘٘ي الوسو٘ ٢الّتٖ ٗوىي اًٟمسبم ئلْ٘ب لجل تًلك الكلت ثْب ،وبلكَْس ٍ ،اٟستمجبل ٍ ،الس٘تش ٍ ،غ٘ش رله هي اًٟمسبهبت
الس٘بثمٔ ٍ .أخش :١تىَى ثبيتجبس الطّشائف الّتٖ ٗ ٟوىي لحبنْب فٖ هشحلٔ تً٘٘ي الوسو ،٢ثل ّٖ هي اًٟمسبهبت ال٠حمٔ
يي هشحلٔ تًلّك الكلت ثْب ،ومػذ المشثٔ ٍ هب ٗستتجًْب هي لػذ الَرِ ٍ ٍرِ الَرِ ،يل ٢المَل ثبيتجبسُ.
ٌٗ ٟجغٖ اٛضىبل فٖ خشٍد الػ٘حٔ ثبٟيتجبس الخّبًٖ يي حشٗن الٌّضاو فٖ الومبم ،ثذأّ تأخّش اتّػبف الطّٖء ثبلػ٘حٔ ثْزا
الوًٌ ٢يي تً٘٘ي الوسو٘ ٢ثوشتجت٘ي:
هشتجٔ تً٘٘ي الوسو٘ ٍ ،٢هشتجٔ تًلّك الكّلت ثِ ٍ ،هب ٗىَى هتأخّشا يي الوسوً٘ٗ ٟ ٢مل أخزُ فٖ الوسو٘ ،٢ثل ًٗ ٟمل أخزُ
فٖ هتًلّك الكّلت ،فؿ ٠يي أخزُ فٖ الوسو٘ ،٢فٗ ٠وىي المَل ثأىّ لفم الػ٘ ٓ٠هَؾَئ للػح٘ح الَارذ لطشـ لػذ
المشثٔ ،أٍ لٜين٘ هي الَارذ لْب ٍ الفبلذ ،ووب ٗ ٟوىي المَل ثَؾًْب لٜين٘ هي تًلّك الٌّْ ٢ثْب ٍ يذم تًلّمِ ،أٍ لٜين٘ هي
ٍرَد الوضاحن لْب ٍ يذم الوضاحن .فبلفسبد ال٠حك لْب هي ًبح٘ٔ الٌّْ ٢فٖ الًجبدات ،أٍ هي ًبح٘ٔ ارتوبو اٛهش ٍ الٌّْ ،٢ثٌبء
يل ٢الزَاص هى تغل٘ت ربًت الٌّْ ٢فٖ همبم الوضاحؤ يٌذ يذم الوٌذٍحٔ يل ٢هب س٘أتٖ ث٘بًِ ،خبسد يي حشٗن الٌّضاو أٗؿب،
وخشٍد الػ٘حٔ ال٠حمٔ لْب هي ثبة يذم الٌّْ ،٢أٍ هي ثبة يذم الوضاحن ٍ .السش فٖ رله ولِ َّ ،تأخّش ستجٔ اٟتّػبف
ثبلػ٘حٔ أٍ الفسبد ثزله يي هشتجٔ تً٘٘ي الوسو٘ .٢فبلّزٕ ٌٗجغٖ اى ٗىَى هحلّ الٌّضاو َّ ،خػَظ اٛرضاء ٍ الطّشائف

الولحَنٔ يٌذ هشحلٔ الزًل ٍ تً٘٘ي الوسو٘ ٢الّتٖ ٗزوًْب  -هب ٗوىي فشؼ اًٟمسبم ئلْ٘ب لجل تً٘٘ي الوسو٘ - ٢فتأهل ر٘٘ذاً».

4

تَؾ٘ح :

 .1ى ن :هكبضح االًهبض ،د 1ظ 101
 .2الفػَل ،ظ 52
 .3تمطٗطات هزسز ض٘طاظٕ ،د 1ظ329 ٍ 316
 .4فَائس األغَل للٌبئٌٖ٘ ،د  1ظ 61
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 )1غلَٓ گبُ هتػف ثِ غحٍت هٖ ضَز ثِ ايتجبض ضطاٗف.
ّ )2و٘ي ح٘ج گبُ ثِ ايتجبض آى زستِ اظ ضطائكٖ است وِ زض هطحلِ رًل ٍ ًبم گصاضٕ لحبل هٖ ضًَس .اٗي ضطائف آى زستِ
اظ ضطاٗف ّستٌس وِ هٖ تَاى ضٖء ضا لجل اظ اٌٗىِ اهط ثِ آًْب تًلك ثگ٘طزً ،سجت ثِ آًْب تمس٘ن وطز= .هخالً ثگَٗ٘ن غلَٓ ثب
نَْض ٍ غلَٓ ثسٍى نَْض<.
 ٍ )3گبُ ثِ ايتجبض ضطائكٖ است وِ ًوٖ تَاى آًْب ضا زض هطحلِ ًبم گصاضٕ لحبل وطز چطاوِ اٗي ضطائف ًبضٖ اظ تًلك اهط ثِ
ضٖء ّستٌس هخل لػس لطثت ٍ لػس ٍرِ ٍ لػس ٍرِ ٍرِ =لػس وٌ٘نً :وبظ هٖ ذَاً٘ن ثِ ذبقط ٍرَة (ٍرِ) ٗب ثِ
ذبقط حسي وِ يلت ٍرَة است (ٍرِ الَرِ)<.
= )4پس ضطائف  2گًَِ اًس ثطذٖ تب اهط ًجبضس لبثل تػَض ً٘ستٌس ٍ ثطذٖ ثسٍى اهط ّن لبثل تػَض ّستٌس ٍ چَى ًبم
گصاضٕ لجل اظ تًلك اهط است .لصا زستِ اٍٍل ضا زض هطحلِ ًبم گصاضٕ ًوٖ تَاى لحبل وطز<.
 )5ثٖ تطزٗسآًچِ زض اٗي ثحج هكطح است ،غحٍت ثِ ايتجبض ضطائف ًبضٖ اظ اهط ً٘ست ًٌٖٗ .اگط هٖ گَٗ٘ن «غلَٓ ثطإ
غلَٓ غح٘ح ٍؾى ضسُ است» هطزاهبى «غلَٓ غح٘ح لَ ٟضشائف ًبضٖ اص اهش» است.
 )6چطاوِ «غح٘ت هي ح٘ج ضشائف ًبضٖ اص اهش»  2ضتجِ اظ ًبم گصاضٕ هتأذط است .ثِ اٗي هًٌٖ وِ :ضبضو اٍٍل ًبم هبّ٘تٖ
ضا غلَٓ هٖ گصا ضز ٍ زض هطحلِ زٍٍم ثِ آى اهط هٖ وٌس ٍ زض هطحلِ سٍَم غلَٓ هٖ تَاًس ثِ «غح٘ت هي ح٘ج ّزُ
الطشائف» هتػف ضَز.
 ٍ )7ضٍضي است وِ ًوٖ تَاى «غلَٓ غح٘ح هي ح٘ج ّزُ الطشائف» ضا ًِ زض ًبم گصاضٕ ٍ ًِ زض قلت اذص وطز =ّوبى
هطىل هًطٍف زض ٍارجبت تًجسٕ<.
 )8پس ًوٖ تَاى گفت« :آٗب غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ًوبظ غح٘حٖ وِ ٍارس لػس لطثت است ٗب ثطإ اين اظ آىّ ».و٘ي قَض
ًوٖ تَاى گفت « :آٗب غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ًوبظ غح٘حٖ وِ ًْٖ ثِ آى تًلك ًگطفتِ ثبضس ٗب ثطإ اين اظ اٌٗىِ ًْٖ
تًلك گطفتِ ٗب ًِ» ٍ ّو٘ي قَض وِ ًوٖ تَاى گفت« :آٗب غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ًوبظ غح٘حٖ وِ هعاحوٖ ًساضتِ ثبضس ٗب
ثطإ اين اظ آى».
 )9چطاوِ فسبزٕ وِ ًبضٖ اظ تًلك ًْٖ است ٗب فسبزٕ وِ ًبضٖ اظ ٍرَز هعاحن است (ثٌبثط اٌٗىِ ثگَٗ٘ن ارتوبو اهط ٍ ًْٖ
ربٗع است ٍ ربًت ًْٖ ّن تطر٘ح زازُ هٖ ضَز) ٍ ّن چٌ٘ي غحٍتٖ وِ ًبضٖ اظ يسم تًلك ًْٖ ٍ يسم ٍرَز هعاحن
ا ستً ،وٖ تَاًٌس زض هطتجِ تسوِ٘ زذ٘ل ثبضٌس= .چطاوِ اٗي غحٍت ثًس اظ ٍرَز اهط ٍ ًْٖ لحبل هٖ ضَز ٍ لصا زٍ ضتجِ
اظ تسوِ٘ هؤذط است<.
 )10پس اگط وسٖ لبئل ثِ غحٍت ضس ،ثبٗس ثگَٗس غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ «غلَٓ غح٘حٖ وِ هي ح٘ج اٟرضاء ٍ الطشائف
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هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1فطهبٗص هطحَم ًبئٌٖ٘ اٗي است وِ:
الف) همبم ًبهگصاضٕ هحتبد لحبل هًٌبٕ لفم است پس ثبٗس زض اٗي همبم هسوٍٖ (هًٌب) هالحهِ ضَز.
ة) لػس لطثت ًوٖ تَاًس زض هأهَض ثِ لحبل ضَز.
د) هأهَض ثِ ّوبى هسوٍٖ است (ًٌٖٗ هب ثِ ّوبى ًوبظٕ اهط هٖ وٌ٘ن وِ ًبم غلَٓ ضا ثطإ آى لطاض زازُ اٗن)
ز) ٍرَز ذبضرٖ لػس لطثت ثًس اظ ٍرَز ذبضرٖ اهط است ٍ ٍرَز ذبضرٖ اهط ثًس اظ ٍرَز ذبضرٖ تسوِ٘.
پسً :وٖ تَاى «لػس لطثت» ضا زض همبم ًبم گصاضٕ لحبل وطز.
ًبم گزاسٕ

لحبل هًٌٖ

اهش
لحبل هأهَس ثِ (هًٌٖ)

اقبيت
آٍسدى لػذ لشثت

 .2دس اٗي ثبسُ گفتٌٖ است آًچِ زض همبم ًبم گصاضٕ الظم است لحبل ٍ تػَض لػس لطثت است (ًٌٖٗ هٖ تَاى زض هَلى ًبم
گصاضٕ گفت ًبم غلَٓ ضا ثطإ ًوبظٕ هٖ گصاضم وِ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف حتٖ لػس لطثت ضا زاضتِ ثبضس) زض حبل٘ىِ آًچِ
هؤذط اظ اهط است ٍرَز ذبضرٖ لػس لطثت است.
ئى للت :هكبثك ثٌس «د» هأهَض ثِ ّوبى هسوٍٖ است زض حبل٘ىِ اگط ثرَاّ٘ن ثِ ّوبى هسوٍٖ ،اهط وٌ٘ن ،لػس لطثت زض
هأهَض ثِ لحبل هٖ ضَز ٍ اٗي هحبل است.
للت :الظم ً٘ست ّوِ رب هأهَض ثِ ،هًٌبٕ حم٘مٖ هسوٍٖ ثبضس ثلىِ هٖ تَاى گفت هسوٍٖ هًٌبٕ غلَٓ  +لػس لطثت است
ٍلٖ هأهَض ثِ هزبظاً غلَٓ ثسٍى لػس لطثت است.
ئى للت :زض اٗي غَضت لغَٗت زض ًبم گصاضٕ پ٘ص هٖ آٗس چطاوِ الظم هٖ آٗس ّو٘طِ ثِ هزبظ تي زّ٘ن.
للتً :بم گصاضٕ تٌْب ثطإ استفبزُ زض همبم قلت ً٘ست ثلىِ زض هفبّوِ ّبٕ زٗگط ّن استفبزُ هٖ ضَز.
 .3ؾوي اٌٗىِ زض همسهِ «ة»ّ ،وِ اغَلَ٘ى هتفك ً٘ستٌس ثلىِ ثطذٖ هٖ گٌَٗس لػس لطثت ضا هٖ تَاى زض هتًلك اهط أذص
وطز.
 .4اهٍب زض ثبضُ همسهِ «د» ً٘ع هٖ تَاى گفت تمسم ٍرَز تسوِ٘ ثط ٍرَز اهط (استًوبل) قجك يم٘سُ ثس٘بضٕ اظ رولِ اهبم ٍ
هطحَم آذًَس هحل تأهل است ثلىِ ٍؾى هٖ تَاًس ثِ ٍس٘لِ ًفس استًوبل ٍالى ضَز (ّط چٌس هب اٗي ًَو ٍؾى ضا
ًپصٗطفت٘ن).
ثب تَرِ ثِ آًچِ گفت٘ن ،هٖ تَاً٘ن فطهبٗص هطحَم اهبم زض رَاة ثِ هطحَم ًبئٌٖ٘ ضا هطٍض وٌ٘ن.
حؿشت اهبم ثِ فطهبٗص هطحَم ًبئٌٖ٘ اضبضُ وطزُ ٍ هٖ ًَٗسٌس:
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«لذ اد٘ي ٢ثًؿْن أىّ هحلّ الٌضاو َّ اٛرضاء هكلمبً ٍ الطشائف التٖ أُخزت فٖ هتًلّك اٛهش وبلستش ٍ المجلٔ ٍ الكَْس ،دٍى
هب ٗأتٖ هي لٙجٓل ِٙومػذ اٛهش ٍ الَرِ هو٘ب ٗ ٟوىي أخزُ فٖ الوتًلَّك ٍ ،دٍى الطشائف الًمل٘٘ٔ وبضتشاـ وًَِ غ٘ش هضاحن
ثؿذُ٘ اّٛن٘ أٍ غ٘ش هٌْٖ٘ يٌِ».

1

ٍ سپس ثط آى اضىبل هٖ وٌٌس:
«ٍ الحكّ ئهىبى رشٗبى الٌضاو فٖ رو٘ى الطشائف :أه٘ب يٌذ هي ٗش ١رَاص أخز هب ٗ ٟتأتّ ٢ئ ّٟهي لٙجٓل اٛهش فٖ الوتًلّك
فَاؾح لتمذ٘م ستجٔ الوسو٘ ٢يل ٢الكلت ٍ ،أه٘ب هى المَل ثبهتٌبيِ فٞهىبى ديَ ١وَى الوسو٘ ٢غ٘ش هب ٗتًلّك ثِ الكلتٍ ،
2

وَى ستجتِ همذ٘هٔ يل ٢الكلت أٍ٘ل الى٠م».

تَؾ٘ح :
 )1زض ثحج «اخز اهتخبل اهش دس يجبدات» زٍ هجٌٖ ٍرَز زاضز گطٍّٖ هٖ گٌَٗس زض اهط ثِ يجبزات هٖ تَاى «لػس اهتخبل
اهط» ضا ً٘ع لحبل وطز (هجٌبٕ اهبم ذوٌٖ٘) ٍ گطٍّٖ هٖ گٌَٗس ًوٖ تَاى لػس اهتخبل اهط ضا زض اهط ثِ يجبزات لحبل وطزُ
ٍ اذص ًوَز (هجٌبٕ هطحَم آذًَس ٍ هطحَم ًبئٌٖ٘)
 )2اگط وسٖ هجٌبٕ اٍ٘ل ضا ثط گعٗس ،زض اٗي ثحج هطىلِ إ ًساضز چطاوِ اهىبى لحبل اٗي ضطـ زض هطتجِ هسوٍٖ ٍرَز
زاضتِ ٍ زضاٗي هطتجِ لحبل ضسُ است ٍ قلت ثًس اظ اٗي هطتجِ حبغل هٖ ضَز ًٌٖٗ= .هٖ گَٗ٘ن ضبضو لفم غلَٓ ضا ثط
«غلَٓ غح٘ح هي ح٘ج اٟرضاء ٍ الطشائف حتٖ لػذ اهتخبل اهش» (هسوٍٖ) ٍؾى وطزُ است .ئى للت :چگًَِ چٌ٘ي ضطقٖ ضا
زض هَلى تسوِ٘ لحبل وطزُ است زض حبل٘ىِ اٗي ضطـ ثًس اظ پ٘ساٗص اهط حبغل هٖ ضَز .للٌب :آًچِ هؤذط اظ اهط است
ٍرَز ذبضرٖ لػس لطثت است ٍ ًِ لحبل شٌّٖ آى<.
ٍ )3لٖ قجك هجٌبٕ دٍ٘م:
أٍ٘ : ًٟهٖ تَاى گفت آًچِ لفم غلَٓ ثطإ آى ٍؾى ضسُ است (غلَٓ غح٘ح هي رو٘ى الزْبت) الظم ً٘ست ّوبى چ٘عٕ
ثبضس وِ هَضز اهط لطاض گ٘طز ٍ هتًلك قلت هٖ ضَز= .چشاوِ هَؾَو لِ غلَٓ غح٘ح ثب لحبل ارعاء ٍ ضطائف اظ رولِ
لػس لطثت است ٍ ًوٖ تَاى ثِ چٌ٘ي هبّ٘تٖ اهط وطز< ٍ لصا هتًلك قلت غ٘ط اظ هسوٍٖ است .پس ّو٘طِ زض حبل اهط
ثبٗس ثگَٗ٘ن آًچِ هأهَض ثِ است ،هًٌبٕ حم٘مٖ غلَٓ ً٘ست ثلىِ هًٌبٕ هزبظٕ آى است ٍ .حبً٘بً تسوِ٘ هٖ تَاًس ثِ
ًفس اهط ثبضس ٍ همسم ثط آى ًجبضس =چٌبًىِ زض ضوبضُ  4اظ «هب هٖ گَٗ٘ن» ،آٍضزٗن.<.

 .1هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ 145
ّ .2وبى
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فشهبٗص اهبم زض ولوبت هطحَم ذَٖٗ ً٘ع هَضز اضبضُ لطاض گطفتِ است:
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«فاًِّ ٗشد يلِ٘ ئى ٍؾى لفم ثاصاء ض٘ئ٘ي قَل٘ي ستجٔ ،ثل صهبًبً ثوىبى هي اٝهىبى ٍ ل٘س فِ٘ إٔ هحزٍس ئثذاء ٍ ،همبهٌب
هي ّزا المج٘ل ،ئر هزشد وَى لػذ المشثٔ ٍ يذم الوضاحن ٍ يذم الٌْٖ فٖ قَل اٟرضاء الوأهَس ثْب ٍ ضشائكْب َٗ ٟرت
استحبلٔ أخزّب فٖ هسو ٢لفم «الػ - »ٓ٠هخَٗ ٟ ٍ - ٠رت تمذم الطٖء يلً ٢فسِ ٍ ،غ٘ش رله هي الوحبرٗش»

1

تَؾ٘ح :
 )1ثط هحمك ًبئٌٖ٘ اضىبل هٖ ضَز وِ :هٖ تَاى ثطإ زٍ ضٖء وِ ضتجًٔ ٍ ظهبًبً زض قَل ّن ّستٌسً ،بم گصاضٕ وطز.
 )2ثِ اٗي هًٌٖ وِ اگط ٍرَز ذبضرٖ لػس لطثت ٍ يسم هعاحن ٍ يسم ًْٖ زض قَل ٍرَز ذبضرٖ ارعاء هأهَض ثِ است
زل٘ل ًوٖ ضَز وِ تػَض لػس لطثت ٍ  ...ضا ًتَاى زض هسوٍٖ (هطحلِ تسوِ٘) لحبل وطز.
روى ثٌذٕ هجٌبٕ هشحَم ًبئٌٖ٘:
 .1هْن تشٗي ًىتِ إ وِ هٖ تَاى اظ فطهبٗص هطحَم ًبئٌٖ٘ استفبزُ وطز آى است وِ ثگَٗ٘ن اگط «ضطائف حبغلِ اظ ًبحِ٘
قلت» ضا زاذل زض هحل ثحج ثساً٘ن ،ثبٗس ثگَٗ٘ن استًوبل لفم غلَٓ ـ هخالً ـ زض ربٖٗ وِ هأهَض ثِ ٍالى هٖ ضَز،
هزبظاً استًوبل ضسُ است.
هشحَم ثزٌَسدٕ هٖ ًَٗسس:
«ًًن اٛهَس الوتأخشٓ يي اٛهش لَ وبًت دخ٘لٔ فٖ الػحٔ ثْزا الوًٌ ًٌٖٗ ٢لَ وبًت داخلٔ فٖ هب ٍؾى لِ لضم أى ٗىَى
استًوبل ّزُ اٛلفبل فٖ هتًلمبت التىبل٘ف هزبصا ٍ هي ثبة استًوبل اللفم الوَؾَو للىل فٖ الزضءّ ٍ ،زا ثً٘ذ ئل٢
الغبٗٔ».

2

 .2الجتِ اٗي زض حبلٖ است وِ ثگَٗ٘ن ًوٖ تَاى لػس ٍرِ ٍ لػس لطثت ضا زض هأهَض ثِ لحبل وطز ٍلٖ اگط قجك هجٌبٕ اهبم
ٍ هطحَم ثطٍرطزٕ ثگَٗ٘ن لػس لطثت ضا هٖ تَاى زض هأهَض ثِ اذص وطز ،الظم ً٘ست ثِ «هزبظٗت استًوبالت قلجٖ»
لبئل ضس.
 .3هطحَم ذَٖٗ ؾوي اٌٗىِ اهىبى يملٖ آًىِ «اٗي ضطائف ّن زاذل زض هحل ًعاو ثبضٌس» ضا هٖ پصٗطًس ٍ هٖ ًَٗسٌس:
«ًًن غبٗٔ هب ٗلضم يلّ ٢زا َّ وَى الوسو ٢غ٘ش هب تًلك ثِ اٛهشّ ٍ ،زا ل٘س ثوحزٍس اهتٌبو يملٖ» ثل ٛى دخل ّزُ
اٛهَس فٖ الوسوٍ ٢اؾح الجك٠ى ٍ ،هي حن لن ٗحتول أحذ دخل ّزُ اٛهَس فٖ الوسو ٢حت ٢يل ٢المَل ثبى اٛلفبل،

 .1هحبؾطات فٖ االغَل ،د 1ظ 138
 .2هٌتْىاألغَل ،د  ،1ظ 53
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هَؾَئ للػح٘حٔ».

1

هجٌبٕ دٍ٘م:
هطحَم يطالٖ پس اظ اٌٗىِ ضطائف ضا ثِ  3لسن تمس٘ن هٖ وٌٌس (هكبثك ثب آًچِ اظ اهبم ذَاًسٗن) ثِ ازلِّ وسبًٖ وِ ّوِ ضطائف
ضا ذبضد اظ هحل ًعاو هٖ زاًٌس اضبضُ وطزُ ٍ هٖ ًَٗسٌس:
«( ٍ أه٘ب الطشائف فبلمسن اٍ٘ٛل) هٌْب داخل فٖ هحل الٌضاو يلٖ التحم٘ك ٍ( .ئى ل٘ل) ثخشٍرْب ثتمشٗت أى ستجٔ اٛرضاء ستجٔ
الوتمتؿٖ ٍ ستجٔ الطشائف هتأخشٓ يي ستجٔ الومتؿٖ فٗ ٠سٌَ ادخبلْب فٖ الوسوٖ٘ لتستَٕ هى اٛرضاء فٖ الشتجٔ ٍ رله
غ٘ش هوىي (هؿبفبً) ئلٖ أىّ الطشق٘ٔ الطشي٘ٔ تٌتضو هي تم٘٘ذ الوسوٖ٘ ثطٖء آخش هخل لَلِ« :غلّ هى الكْبسٓ» ف ٠هحبلٔ
تىَى هشتجٔ الوسوٖ٘ هتمذهٔ يلٖ ستجٔ الطشـ لىًَِ ثوٌضلٔ الوَؾَو هي الحىن ٍ هًِ ٗ ٟوىي ادخبلِ فٖ الوسوٖ٘
ٟستلضاهِ اٟستَاء فٖ الشتجٔ ٍ َّ هحبل «ٍ ٗإٗذُ» ئى اٟغحبة لذ اتفمَا يلٖ أىّ الػ ٓ٠هي اٟيوبل المػذٗٔ التٖ ٟ
تتحمك فٖ الخبسد ئ ٟثمػذّب ووب أًْن اتفمَا يلٖ أىّ ثًؽ الطشٍـ غ٘ش لػذٕ ثوًٌٖ أًِّ ٗتحمك ٍ لَ لن ٗمػذ الفبيل
وبلكْبسٓ هي الخجج ٍ اٟستمجبل فلَ وبى الوسوٖ٘ هشوجبً هي اٛرضاء ٍ الطشائف لضم أى ٗىَى ثًؽ الػ ٓ٠لػذٗبً ٍ ثًؿْب
غ٘ش لػذٕ ٍ َّ خ٠ف نبّش اتفبلْن».

2

تَؾ٘ح :
 )1لسن اٍل (ضطائكٖ وِ ّن اهىبى اذص آًْب زض هتًلك قلت ٍرَز زاضز ٍ ّن اذص ضسُ اًس) زاذل زض هحل ًعاو ّستٌس.
 )2اهٍب گفتِ ضسُ است :ضطائف اظ هحل ًعاو ذبضد ّستٌس (ًٌٖٗ غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ «غلَٓ غح٘ح هي ح٘ج
االرعاء فمف»< چطاوِ:
ٗ )3ه) ارعاء زض ضتجِ همتؿٖ ّستٌس ٍ ضتجِ ضطائف اظ ضتجِ همتؿٖ هتأذط است« :ًٌٖٗ= .غحت» هًلَل است .اٗي هًلَل
زاضإ همتؿٖ است( .ارعاء) ٍ ّن چٌ٘ي ًسجت ثِ آى ضطـ ٍ يسم هبًى تػَٗط هٖ ضَز .ثِ اٗي ث٘بى وِ اگط ارعاء ّوطاُ
ثب ضطٍـ ثَزًس ٍ هبًًٖ ّن ًجَز ،هًلَل وِ غحٍت ثبضس حبغل هٖ ضَز پس اظ ثبة حجَت ضٖء لطٖء فطو حجَت هخجت
لِ ثبٗس رعئٖ ثبضس تب ضطـ ثطإ آى حبثت ضَز .چٌبًىِ ثبٗس رَّطٕ ثبضس تب يطؾٖ ثطإ آى يبضؼ ضَز< ٍ چ٘عٕ
(ضطائف) وِ زض ضتجِ هتأذط اظ همتؿٖ (ارعاء) است ًوٖ تَاًس زض ضتجِ همتؿٖ زاذل ضَز.
 )4اگط ثرَاّ٘ن هسوٍٖ ٍ ضطائف ضا (ارعاء ٍ ضطائف) زض وٌبض ّن لطاض زّ٘ن ،الظم هٖ آٗس وِ ضطائف زض ضتجِ ارعاء ثبضٌس ٍ
اٗي هحبل است.
 )5دٍ) (دل٘ل دٍم) :چ٘عٕ ضا زض ضطًٗت ،ضطـ هٖ زاً٘ن وِ زض لسبى ضبضو ،ثِ غَضت «ل٘س ثطإ هسوٍٖ» آٍضزُ ضسُ ثبضس.

 .1هحبؾطات فٖ االغَل ،د 1ظ 139
 .2ثسائى االفىبض فٖ االغَل ،ظ 111
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هخالً ٍلتٖ ضبضو هٖ گَٗس «غلّ هى الكْبضٓ» ،هب اًتعاو هٖ وٌ٘ن ضطق٘ت قْبضت ضا .پس ثبٗس «هسوٍٖ» ظهبًبً زض ضتجِ
همسم حبغل ضسُ ثبضس تب ضطـ ثِ آى هلحك ضَز .چطا وِ هسوٍٖ ثطإ ضطـ هخل هَؾَو است ثطإ حىن= .فطق ث٘ي
اٗي زل٘ل ٍ زل٘ل اٍٍل آى است وِ زض زل٘ل اٍل هٖ گفت اغالً اهىبى ًساضز ضطـ زض هسوٍٖ اذص ضَز .زض حبل٘ىِ زض زل٘ل
زٍٍم هٖ گَٗس :اگط ّن ثگَٗ٘ن ضطـ ضا هٖ تَاى زض وٌبض ارعاء زض هسوٍٖ زاذل وٌ٘نٍ ،لٖ ث٘بى ضبضو زض تج٘٘ي ضطـ ّبٕ
ضطيٖ ،ثِ گًَِ إ است وِ اثتسا هسوٍٖ ضا لحبل وطزُ ٍ ثًس ضطـ ضا ثِ آى ؾو٘وِ وطزُ است<.
 )6هإٗذ اٗي يم٘ذُ :فمْب اروبو زاضًس وِ غلَٓ اظ يجبزات لػس ٕ است =ًٌٖٗ ٍلتٖ ًوبظ هٖ ذَاً٘س ثبٗس لػس وٌ٘س وِ اٗي
ذن ضسى ثِ ذبقط ضوَو ثَزى است ٍ  <...زض حبل٘ىِ ثطذٖ اظ ضطائف لػسٕ ً٘ستٌس (هخل قْبضت ذجخٖ) پس غلَٓ ٍ
ّط چِ زض آى است لػسٕ است ٍ ضطائف لػسٕ ً٘ستٌس پس زاذل زض غلَٓ ً٘ستٌس ٍ= .چَى زض ثًؿٖ اظ ضطٍـ ربضٕ
است ،هٖ فطهبٌٗس« :هإٗذ» ووب اٌٗىِ هوىي است چَى غطفبً ذالف «نبّش اتفبق اغحبة» است ًِ ٍ .آًىِ زل٘ل
ضٍضٌٖ ثط ثكالى آى زاضتِ ثبض٘ن ،گفتِ ضسُ ثبضس «هإٗذ»<
هطحَم يطالٖ سپس ثِ اٗي گطٍُ رَاة هٖ زّس:
«ٍ ٗ ٟخف ٢هب فّ ٢زا اٟستذٟل» فبًِ (هؿبفب) ال ٢يذم غحتِ فً ٢فسِ ٗ ٟستلضم سمَـ ّزا الٌضاو يي اٟيتجبس ٍ يذم
تشتت حوشٓ الجحج يلِ٘ ار غبٗٔ غحٔ ّزا اٟستذٟل َّ خشٍد الطشائف يي الوسو ٍ ٢خشٍرْب يٌِ ٗ ٟستلضم الَؾى لٌفس
اٟرضاء هكلمب ثل ٗوىي الَؾى لٌفس اٟرضاء الومتشًٔ ثبلطشائف ايٌٖ الحػٔ هي هكلك اٟرضاء»

1

تَؾ٘ح :
 )1اٍ :ًٟاٗي سري فٖ ًفسِ غلف است =هطحَم يطالٖ زل٘لٖ البهِ ًوٖ وٌٌس<
 )2حبً٘بً :ثط فطؼ وِ زضست ثبضس ،اٗي استسالل حبثت هٖ وٌس ضطائف اظ هسوٍٖ ذبضد ّستٌس ًٌٖٗ ضطائف زاذل هًٌبٕ ًوبظ
ً٘ستٌس ٍلٖ حبثت ًوٖ وٌٌس وِ «تم٘٘ذ ثِ ضشائف» زاذل زض هًٌبٕ ًوبظ ًجبضس.
اٗطبى سپس هٖ ًَٗسٌس:
اگط وسٖ ثرَاّس ثگَٗس ضطائف حتوبً زاذل زض هسوٍٖ ّستٌس چطاوِ زض ضٍاٗبت زاضٗن ال غلَٓ إال ثكَْض (ٍ لصا ثب يسم قَْض،
ًوبظٕ زض وبض ً٘ست) رَاة هٖ زّ٘ن اٗي استسالل غلف است چَى ارعاء زض حبل٘ىِ همٍ٘س ثِ قْبضت ّستٌسً ،وبظ ّستٌس ٍ لصا
اگط قَْض ًجبضسً ،وبظٕ زض وبض ً٘ست ٍلٖ اٗي ثِ هًٌبٕ آى ً٘ست وِ ذَز قَْض زاذل زض ًوبظ ثبضس.
« هي ٌّب تًشف اًِّ ٍ ٟرِ لذيَٕ دخَل الطشائف فٖ الوسوٖ٘ استٌبداً ئلٖ هخل لَلِ يلِ٘ الس٠م ( ٟغ ٓ٠لوي لن ٗمن
غلجِ) ٍ لَلِ ( ٟغ ٓ٠ئ ٟثكَْس) الهبّش فٖ اًتفبء الحم٘مٔ ثبًتفبء ثًؽ الطشائف ئر ثٌبء يلٖ غحٔ الَؾى للحػٔ ووب

 .1ثسائى االفىبض فٖ األغَل ،ظ112 :
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اضشًب ئلِ٘ ٗ ٟجمٖ لوخل ّزُ الػ٘غٔ نَْس ثذخَل الطشائف فٖ ًفس الوسوٖ٘»

1

هب هٖ گَٗ٘ن :
 .1اضىبل اٍ٘ل ،آى ثَز وِ ضطائف زض ضتجِ هؤذط اظ ارعاءّستٌس ٍ ًوٖ تَاًٌس ثب ّن زض هسوٍٖ زذ٘ل ثبضٌس.
 .2اضىبل دٍ٘م آى ثَز وِ ضطق٘ت قْبضت اظ «غلّ هى الكْبضٓ» ،فْو٘سُ هٖ ضَز ًٌٖٗ اٍٍل غلَٓ ثطإ ارعاء ٍؾى ضسُ ٍ
ثًس ضطق٘ت رًل ضسُ است.
 .3رَاة هشحَم يشالٖ زض پبسد ثِ اضىبل اٍٍل آى ثَز وِ اغل ضطائف هؤذط ّستٌس ٍلٖ تمٍ٘س ثِ آًْبّ ،ن ضتجِ ارعاء
است.
 .4اٗي پبسخً ،وٖ تَاًس رَاثٖ ثطإ اضىبل زٍٍم ثبضس ،چطاوِ «تمٍ٘س ثِ قْبضت» اظ رولِ غلّ هى الكْبضٓ فْو٘سُ هٖ ضَز ٍ
لصا ظهبًبً اظ تسوِ٘ هؤذط است.
 .5حؿشت اهبم ٗه پبسد ثِ اضىبل اٍٍل هٖ زٌّس ٍ ٗه پبسد ثِ هحمك يطالٖ( .يٌبٗتٖ ثِ اضىبل زٍٍم ٍ هؤٗسٕ وِ آٍضزُ
ضسُ ًوٖ وٌٌس)
 .6فشهبٗص اهبم ضا هستمالً ثطضسٖ هٖ وٌ٘ن:

پبسخ اهبم ثِ اضىبل اٍ٘ل:
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ٍ أه٘ب حذٗج يذم ئهىبى تسَٗٔ اٛرضاء ٍ الطشائف فٖ الشتجٔ فهبّش الفسبد ٛىّ اٟرتوبو فٖ التسو٘ٔ غ٘ش اٟرتوبو فٖ

الشتجٔ فٖ الَالى ٍ ،الوحبل َّ الخبًٖ ٍ ،ال٠صم َّ اٍ٘ٛل».

2

تَؾ٘ح :
تأذط ضطـ اظ رعء ،هطثَـ ثِ يبلن ٍالى است =چٌبًىِ هب زض تططٗح اضىبل گفت٘ن<ٍ :لٖ زض همبم تسوِ٘ ،هٖ تَاً٘ن ّن رعء ٍ
ّن ضطـ ضا ثب ّن ٍ زض وٌبض ّن لحبل وٌ٘ن ًٌٖٗ= .زضست است وِ ثبٗس رعئٖ (هَؾَيٖ) ثبضس تب ضطقٖ ثط آى يبضؼ ضَز ٍ
لصا ضطـ ضتجًٔ زض يبلن ٍالى اظ رعء هؤذط است ـ تأذط يطؼ اظ رَّط ـٍ ،لٖ زض همبم لحبل شٌّٖ هب هٖ تَاً٘ن يطؼ ٍ رَّط
ضا ثب ّن لحبل وطزُ ٍ ثطإ آًْب ًبم گصاضٕ وٌ٘ن .هخالً زضست است وِ ثبٗس زَٗاضٕ ثبضس تب ضًگٖ ضٍٕ آى ثٌطٌ٘س ٍلٖ هب هٖ
تَاً٘ن ثطإ «زَٗاض سف٘س» ًبم ذبغٖ ضا لطاض زّ٘ن.

ّ .1وبى
 .2هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ 146
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حؿطت اهبم سپس ثِ رَاة آلب ؾ٘بء پطزاذتِ ٍ ثِ آى اضىبل هٖ وٌٌس:
«ٍ لذ ٗمبل فٖ رَاة ّزا اٝضىبل  -ثل اٝضىبل الوتمذ٘م  -ثاهىبى الَؾى لٌفس اٛرضاء الومتشًٔ ثبلطشائف أيٌٖ لتله
الحػ٘ٔ هي هكلك اٛرضاء ،ف٘زشٕ فْ٘ب الٌضاو ،ف٘مَل الػح٘حٖ٘ :ئىّ اللفم هَؾَو للحػ٘ٔ الومتشًٔ ثزو٘ى الطشائف ،ف٠
تػذق الػ - ٓ٠هخ - ً٠هى فمذ ثًؿْبٌٗ ٍ ،ىشُ اٛيوٖ٘ ٍ .فِ٘ :أىّ اٟلتشاى :ئه٘ب أى ٗإخز يل ٢سج٘ل الطشق٘٘ٔ ٍ الم٘ذٗ٘ٔ،
فًَ٘د الوحزٍس ،أٍ يل ٢سج٘ل الحٌ٘٘٘ٔ ،ف ٠تذخل فٖ الوسو٘ ٢ثَرِ حتّٗ ٟ ٢ػذق اٟسن هى فمذّب».

تَؾ٘ح :
 )1اضىبل ثط هحمك يطالٖ آى است وِ اگط همبم تسوِ٘ ضا زض رَاة هكطح ًىٌ٘س ربٗگعٗي وطزى تم٘٘ذ ثِ ضشـ ثِ ربٕ
ضطـ هطىلٖ ضا حل ًوٖ وٌس چطاوِ اگط تم٘س ثِ ضطـ ضا زض هسوٍٖ هكطح هٖ وٌ٘س چَى ثبٗس رعء ثبضس تب ضطـ زض ضتجِ
ثًس ث٘بٗس ٍ ثًس تمٍ٘س ثِ ضطـ ،هكطح ضَز ،الرطم تمٍ٘س ثِ ضطـ زض ضتجِ ثمِ٘ ارعاء ً٘ست =ٍ لَ اٌٗىِ تمٍ٘س ثِ ضطـ ضا رعء
ثساً٘ن ٍلٖ رعئٖ است وِ زض ضتجِ ثمِ٘ ارعاء ً٘ست<
 )2اه٘ب اگط تم٘س ثِ ضطـ ،ثِ ًحَ لؿِ٘ حٌِ٘٘ است =ًبم گصاضٕ ضسُ ثطإ ارعاء زض ح٘ي ٍرَز ضطائف زض حبل٘ىِ ّ٘چ ًحَُ
زذبلتٖ زض هسوٍٖ ًساضًس< زاذل زض هسوٍٖ ًوٖ ضًَس.
پبسخ ثِ اضىبل دٍ٘م:
هب هٖ گَٗ٘ن:
ثط فطؼ وِ ثپصٗطٗن اٗي اضىبل ٍاضز است حبثت هٖ ضَز وِ:
زض استًوبل «غلّ هى الكَْس» غلَٓ ثِ هًٌبٕ «ارضاء» است ٍلٖ اٗي حبثت ًوٖ وٌس وِ اٗي استًوبل حم٘مٖ است ثلىِ هٖ
ضَز «غلَٓ» ضا ضبضو ثطإ «ارضاء هى الطشائف» رًل وطزُ ثبضس ٍلٖ زض اٗي استًوبل ،هزبظاً غلَٓ ضا زض «ارضاء هى الطشائف
ئ ٟالكَْس» استًوبل وطزُ است.
چٌبًىِ اگط ضبضو گفت «غلّ هى فبتحٔ الىتبة» ّو٘ي تمطٗط ضا ربضٕ هٖ وٌ٘ن.
أؾف إلٖ شله :اٌٗىِ هوىي است ثگَٗ٘ن غلَٓ زض «غلّ هى الكَْس» زض هًٌبٕ هزبظٕ ثِ وبض ًطفتِ ثلىِ غلَٓ زض اٌٗزب ثِ
هًٌبٕ «اٟرضاء ٍ الطشائف» است ٍ اٗي تًج٘ط ثطإ ث٘بى ٗىٖ اظ ضطائف است.
پبسخ ثِ هإٗذ:
أٍ٘ ًٟهًلَم ً٘ست وِ يلوب اتفبق زاضتِ ثبضٌس وِ الظم است ّوِ ارعاء ٍ ّوِ ضطائف زض غلَٓ لػسٕ ثبضس ًٌٖٗ اٌٗىِ گفتِ
اًس «غلَٓ يجبزت لػسٕ است» ،اغالً نَْضٕ زض اٗي ًساضز وِ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف ّن لػسٕ ّستٌس.
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حبً٘بً ٍلتٖ ضوب هٖ گَٗ٘س «غلَٓ اظ ايوبل لػسٕ» است پصٗطفتِ اًس «ضوَو  +سزسُ  »... +غلَٓ ً٘ست هگط اٌٗىِ ثِ لػس
غلَٓ ثبضس پس «لػس» زض هسوٍٖ زذ٘ل است« ٍ .لػس» اظ ظهطُ ضطائف است .پس پصٗطفتِ اٗس وِ حسالل ٗه ضطـ زض هسوٍٖ
زذ٘ل است زض حبل٘ىِ هسٍيبٕ ضوب آى ثَز وِ هكلك ضطائف زاذل زضهسوٍٖ ً٘ستٌس.
حبلخبً اگط پصٗطفت٘س وِ «لػس» زاذل زض هسوٍٖ است .اظ آًزب وِ «لػس يٌَاى» ضا الظم ً٘ست لػس وٌ٘ن ،هًلَم هٖ ضَز وِ
«ّوِ آًچِ زض هسوٍٖ ّست» ضا الظم ً٘ست لػس وٌ٘ن پس الظم ً٘ست توبم ارعاء هسوٍبٕ غلَٓ (اين اظ ارعاء غلَٓ ذبضرٖ ٍ
ضطائف غلَٓ ذبضرٖ) لػسٕ ثبضٌس=تَرِ ضَز وِ لػس ضطـ غلَٓ است ٍلٖ رعء هسوٍبٕ غلَٓ است<.

روى ثٌذٕ همذهِ :7
 )1ثحج زض اٗي همسهِ زض آى ثَز وِ چِ چ٘عٕ زاذل هحل ًعاو ّست ٍ چِ چ٘عٕ زاذل هحل ًعاو ً٘ست .نبّطاً هالن
ذطٍد اظ هحل ًعاو آى است وِ ّوِ وسبًٖ وِ زض ًعاو سري هٖ گٌَٗس ،چ٘عٕ ضا اظ هحل ًعاو ذبضد ثساًٌس ٍ .لصا اگط
وسٖ چ٘عٕ ضا هحبل ث ساًس (هخل هطحَم ًبئٌٖ٘ وِ ٍضٍز ثطذٖ اظ ضطائف ضا ثِ همبم تسوِ٘ هحبل هٖ زاًست) ٍلٖ زٗگطٕ
هحبل ًساًس ،ثبظ زض هحل ًعاو ٍاضز است.
پس تٌْب آى چ٘عّبٖٗ اظ هحل ًعاو ذبضد ّستٌس وِ ّوِ لجَل زاضتِ ثبضٌس زاذل زض هسوٍٖ ً٘ست ٍ .چَى چٌ٘ي است،
هجٌبٕ اهبم ذوٌٖ٘ وِ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف ضا زاذل زض هحل ًعاو هٖ زاًستٌس ،لبثل لجَل است.
 )2پس اٌٗىِ اهخبل هطحَم ًبئٌٖ٘ هٖ فطهبٌٗس ضطائف ذبغٖ اظ هحل ًعاو ذبضد ّستٌس (زض حبل٘ىِ هٖ زاًٌس وِ ثطذٖ
زٗگط اٗي ضطائف ضا زض هسوٍٖ زذ٘ل هٖ زاًٌس) ،تًج٘ط زضستٖ ً٘ست .چطاوِ آًچِ اٗطبى ثِ يٌَاى زل٘ل ثط «ذطٍد ضطائف
ذبظ اظ هسوٍٖ» البهِ هٖ وٌٌس ،غطفبً ٗه زل٘ل ثط ذطٍد ثطذٖ اظ ضطائف اظ هسوٍٖ است ٍ زض يساز زل٘ل ّبٕ زٗگطٕ
وِ هوىي است ثط ذطٍد زستِ إ زٗگط اظ ضطائف البهِ ضَز.
همذهِ :8
ًىتِ  :1زض ثحج غح٘ح ٍ اين ،هب اظ همبم تسوِ٘ ثحج هٖ وٌ٘ن ًٌٖٗ ثحج هٖ وٌ٘ن وِ غلَٓ ثطإ چِ چ٘عٕ ٍؾى ضسُ
است .هْن تطٗي سؤال زض اٗي همبم آى است وِ آٗب غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ زُ رعء ـ هخالً ـ ٍ ٗب ثطإ «زُ رعء زض حبل٘ىِ
ضطائف پٌذ گبًِ» ضا زاضًس ًٌٖٗ .آٗب «ضوَو  +سزسُ  »... +غلَٓ ّستٌس ٍ ٗب «ضوَو  +سزسُ  ... +زض حبل٘ىِ ّوطاُ ثب قْبضت
ٍ هستمجالً إلٖ المجلِ  »...ثبضٌس.
ًىتِ هْن آى است وِ زذبلت ضطائف زض تسوِ٘ ،ثِ اٗي ًحَُ است وِ «تم٘س ارعاء ثِ آًْب» ،رعء هسوٍٖ هٖ ضَز.
پس زض همبم تسوِ٘ سري اظ «ارعاء هسوٍبٕ غلَٓ» هكطح هٖ ضَز .اٗي ارعاء هسوٍٖ يجبضتٌس اظ ارعاء غلَٓ ٍ ضطائف غلَٓ.
ثِ يجبضت زٗگط آًچِ ضطائف هبّ٘ت غلَٓ است ،اگط ثرَاّس زض هسوٍبٕ غلَٓ ٍاضز ضَز ثِ اٗي ًحَُ است وِ «تم٘س ثِ آى» رعء
هسوٍٖ هٖ ضَز.
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ًىتِ  :2ثبٗس تَرِ زاضت وِ اگط هأهَض ثِ ّوبى هسوٍٖ ثبضس «استًوبل هأهَس ثِ» حم٘مٖ است ٍلٖ اگط هسوٍبٕ غلَٓ
«سوَو  +سزَد» است ٍلٖ هأهَض ثِ «فمف سوَو» ثبضس قجً٘تبً لفم زض هأهَض ثِ ،زض غ٘ط هب ٍؾى لِ استًوبل ضسُ ٍ هزبظ است.
ّن چٌ٘ي ثبٗس تَرِ زاضت وِ سري هب زض ثحج غح٘ح ٍ اين ،زضثبضُ هسوٍبٕ غلَٓ ـ هخالً ـ است ٍ ًِ زض هأهَض ثِ ،پس ضاثكِ
هسوٍٖ ٍ هأهَض ثِ زض حم٘مت ضاثكِ هَؾَو لِ ٍ هستًول فِ٘ است.
ٍلٖ اگط زضثبضُ ارعا ء ٍ ضطائف هأهَض ثِ غحجت هٖ وٌ٘ن ،ثبٗس تَرِ زاضتِ ثبض٘ن وِ گبُ هطاز هب قجً٘تٖ است وِ هأهَض ثِ است.
زض اٗي غَضت ّط رعء ٍ ضطقٖ وِ زض هأهَض ثِ زذ٘ل است ،ثِ ضطقٖ وِ استًوبل حم٘مٖ ثبضس ،زض هسوٍٖ ّن زذ٘ل است
چطاوِ هسوٖ ّوبى هأهَض ثِ است (يلٖ ًحَ تكبثك همبم ٍؾى ٍ همبم استًوبل) ٍلٖ گبُ هطاز هب ضرع هأهَض ثِ ذبضرٖ است
(هػساق هأهَض ثِ) زض اٗي غَضت آًچِ زض هأهَض ثِ زذ٘ل است .اضتجبقٖ ثب هسوٍٖ ًساضز .زض اٗي ثبضُ ث٘طتط غحجت هٖ وٌ٘ن.
حبل ثب تَرِ ثِ آًچِ گفت٘ن اٗي سَال هكطح است وِ «ارضاء ٍ ضشائف» چٌس زستِ اًس؟
هطحَم آذًَس ثِ پٌذ ًَو رعء ٗب ضطـ اضبضُ هٖ وٌٌس:
«ئىّ دخل ضٖء ٍرَدٕ أٍ يذهٖ فٖ الوأهَس ثِ .تبسٓ ثأى ٗىَى داخ ٠ف٘وب ٗأتلف هٌِ ٍ هي غ٘شُ ٍ رًل رولتِ هتًلمب
لٜهش ف٘ىَى رضءا لِ ٍ داخ ٠فٖ لَاهِ ٍ .أخش ١ثأى ٗىَى خبسرب يٌِ لىٌِ وبى هوب ٗ ٟحػل الخػَغ٘ٔ الوأخَرٓ فِ٘
ثذًٍِ ووب ئرا أخز ضٖء هسجَلب أٍ هلحَلب ثِ أٍ همبسًب لِ هتًلمب لٜهش ف٘ىَى هي همذهبتِ  ٟهمَهبتِ ٍ .حبلخٔ ثأى ٗىَى
هوب ٗتطخع ثِ الوأهَس ثِ ثح٘ج ٗػذق يل ٢الوتطخع ثِ يٌَاًِ ٍ سثوب ٗحػل لِ ثسججِ هضٗٔ أٍ ًم٘ػٔ ٍ دخل ّزا فِ٘

أٗؿب قَسا ثٌحَ الطكشٗٔ ٍ أخش ١ثٌحَ الطشق٘ٔ»

1

تَؾ٘ح :
ّ )1ط چ٘عٕ وِ ٍرَزٕ ثبضس ٗب يسهٖ ،ثِ پٌذ ًحَُ زض هأهَض ثِ زذ٘ل است.
ً )2حَُ اٍ٘ل :رعء قجً٘ت هأهَض ثِ :اگط قجً٘ت هأهَض ثِ ،اظ آى ضٖء ٍ اض٘بء زٗگط تأل٘ف ٗبفتِ ثبضس ٍ اهط ثِ هزوَيِ آى
ّب تًلك گطفتِ ثبضس= .هخبل :ضوَو ثطإ غلَٓ<
ً )3حَُ دٍ٘م :ضطـ قجً٘ت هأهَض ثِ:
اگط آى ضٖء اظ قجً٘ت هأهَض ثِ ذبضد ثبضس ٍلٖ ذػَغ٘تٖ زض هأهَض ثِ ،ثسٍى آى ضٖء حبغل ًوٖ ضَز ًٌٖٗ= .ذَز
آى ضٖء زاذل زض قجً٘ت ً٘ست ٍلٖ تم٘س ثِ آى ،زاذل زض قجً٘ت هأهَض ثِ ّست هخبلٍ :ؾَء ٍ غسل<
 )4اٗي ًحَُ ثِ  3لسن ضطـ همبضى =هخبل :استمجبل لجلِ< ،ضطـ هتمسم =هخبلٍ :ؾَ< ٍ ضطـ هتأذط =هخبل :غسل ظى
هستحبؾِ زض ضت ثًس ثطإ غَم< تمس٘ن هٖ ضَز.
ً )5حَُ سَم :رعء فطز هأهَض ثِ:
 . 1وفبٗٔاألغَل ،غفحِ 34
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ٍلتٖ ضوب قجً٘ت (غلَٓ) ضا زض ذبضد اٗزبز هٖ وٌ٘س ،زض آًچِ اٗزبز هٖ وٌ٘س ،چ٘عّبٖٗ ضا غ٘ط اظ آًچِ هطثَـ ثِ
هبّ٘ت است ،زاذل هٖ وٌ٘س .اٗي ارعاء گبُ ثبيج هعٍٗت هٖ ضَز =هخبل :تىطاض ثًؿٖ اظ اشوبض< ٍ گبُ ثبيج هٌمػت هٖ
ضَز =هخبل :تىطاض زٍ سَضُ زض ٗه ضوًت<
ً )6حَُ چْبسم :ضطـ فطز هأهَض ثِ:
آى فطزٕ اظ غلَٓ وِ پسٗس هٖ آٗس ،ضطائكٖ زاضز وِ گبُ هَرت هعٗت هٖ ضَز =هخبلً :وبظ زض هسزس< ٍ گبُ هَرت
هٌمػت هٖ ضَز =هخبلً :وبظ زض حوبم<
هطحَم آذًَس سپس ثِ لسن پٌزن اضبضُ وطزُ ٍ هٖ ًَٗسٌس:
«حن ئًِ سثوب ٗىَى الطٖء هوب ٌٗذة ئلِ٘ فِ٘ ث ٠دخل لِ أغ ٟ ٠ضكشا ٍ  ٟضشقب فٖ حم٘متِ ٍ  ٟفٖ خػَغ٘تِ ٍ
تطخػِ ثل لِ دخل نشفب فٖ هكلَث٘تِ ثح٘ج ٗ ٟىَى هكلَثب ئ ٟئرا ٍلى فٖ أحٌبئِ ف٘ىَى هكلَثب ًفس٘ب فٖ ٍارت أٍ

هستحت»

1

تَؾ٘ح :
 )1گبّٖ چ٘عٕ ّست وِ ًِ رعء ٍ ضطـ فطز است ٍ ًِ رعء ٍ ضطـ هبّ٘ت.
 )2ثلىِ غلَٓ نطف است ثطإ هكلَث٘ت آًْب =زض اٗي غَضت تًسٍز هكلَة است ثِ ذالف فطٍؼ  4گبًِ لجل< ًٌٖٗ آًْب
هكلَة رسٗسٕ ثطإ ضبضو ّستٌس ٍلٖ هحلّ آًْبً ،وبظ است.
 )3پس اٌٗگًَِ اض٘بء ،ذَز هكلَة ًفسٖ ّستٌس وِ زض هكلَة زٗگطٕ ٍالى هٖ ضًَس.
 ٍ )4اٌْٗب ذَز  3غَضت زاضًسٍ :ارت دس ٍارت =هخبل :احطام زض حذ< ،هستحت دس ٍارت =هخبل :لٌَت زض ًوبظ ٍارت< ٍ
هستحت دس هستحت =لٌَت زض ًوبظ هستحجٖ<.

***

ّ . 1وبى
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1تػَٗش ثحج هطحَم آذًَس چٌ٘ي است:
هبّ٘ت هأهَس ثِ
ثبيج ًمػبى

رضء
فشد هأهَس ثِ
يذهٖ

ثبيج هضٗت
هبّ٘ت هأهَس ثِ
ثبيج ًمػبى

ضشـ

ضٖء

هبّ٘ت هأهَس ثِ
ثبيج ًمػبى

رضء

فشد هأهَس ثِ

فشد هأهَس ثِ

ثبيج هضٗت
ثبيج هضٗت

ٍرَدٕ

هبّ٘ت هأهَس ثِ
ثبيج ًمػبى

ضشـ
فشد هأهَس ثِ

ثبيج هضٗت
ٍارت دس ٍارت
هكلَة ًفسٖ

هستحت دس ٍارت
هستحت دس هستحت

 )2تشٍن غَم =تطن اول ،تطن ضطة ٍ  ...وِ رعء هأهَض ثِ (غَم) ّستٌس< ،ضا هٖ تَاى ثِ يٌَاى اهَض يسهٖ وِ رعء
هبّ٘ت هأهَض ثِ ّستٌس هخبل آٍضز.
 )3اهَس يسهٖ وِ ضطـ هأهَض ثِ ثبضٌس ّوبى ّب ّستٌس وِ اظ ٍرَز آًْب تًج٘ط ثِ هبًى هٖ ضَز هخالً اگط ثگَٗ٘ن "تطن لجس
هب ال ٗؤول لحوِ" ضشـ است ،هٖ تَاً٘ن ّن چٌبى ثگَٗ٘ن "لجس هب ال ٗؤول لحوِ" هبًى است.

اضىبٟت حؿشت اهبم ثش هشحَم آخًَذ:
الف) حؿطت اهبم هٖ ًَٗسٌس:
« ٟئضىبل فٖ ئهىبى دخل ضٖء ٍرَدٕ٘  -تبسًٓ ثٌحَ الطشق٘٘ٔ ٍ ،أُخش ١ثٌحَ الطشق٘٘ٔ  -فٖ هبّ٘٘ٔ الوأهَس ثِ ٍ ،أه٘ب
الطٖء الًذهٖ٘ فٗ ٠وىي ئ ّٟأى ٗشرى ئل ٢دخبلٔ ضٖء ٍرَدٕ٘ ٍ ،ئ ّٟفبلًذم ثوب َّ  ٟتأح٘ش فِ٘ ثَرِ».

1

تَؾ٘ح :
 )1ضىٖ ً٘ست وِ ضٖء ٍرَزٕ هٖ تَاًس ضشـ ٗب رضء هبّ٘ت هأهَض ثِ ثبضس.

 .1هٌبّذ الَغَل ،د 1ظ 174
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 )2اه٘ب هوىي ً٘ست وِ «ضٖء يسهٖ» رضء ٗب ضشـ هبّ٘ت هأهَض ثِ ثبضس ،هگط اٌٗىِ آى ضٖء يسهٖ ثِ ٗه ضٖء ٍرَزٕ
ثبظ گطزز .چطاوِ «يذم ثوب َّ يذم» تأح٘طٕ ًساضز.
هب هٖ گَٗ٘ن:
ثشإ تج٘٘ي فطهبٗص اهبم الظم است ثِ ًحَُ ضطق٘ت ٍ رعئ٘ت اهَض يسهٖ زض هأهَض ثِ تَرِ وٌ٘ن.
«هبّ٘ت ايتجبسٕ» هتطىل اظ ٗه سطٕ اهَض ٍرَزٕ است وِ ارعاء آى ّستٌس ٍلٖ اٗي ارعاء گبّٖ همٍ٘ساً ثِ ٗه اهط زٗگط
لحبل هٖ ضًَس هخالً هٖ گَٗ٘ن:
«سزذُ ٍ سوَو ٍ  ...دس حبل٘ىِ هم٘٘ذ ثِ قْبست است» غلَٓ ّستٌس .حبل آٗب هٖ تَاً٘ن زض اٗي هبّ٘ت ايتجبضٕ ،اهطٕ
يسهٖ ضا لحبل وٌ٘ن؟
حؿطت اهبم هٖ فطهبٌٗس« :اهَس يذهٖ» اگط ثِ يٌَاى رعء ٗب ضطـ هبّ٘ت ايتجبضٕ لحبل ضسًس ،الرطم ثِ ٗه اهط ٍرَزٕ
ثبظ هٖ گطزًس.
زض اٌٗىِ هطاز اهبم چ٘ست ،دٍ تمشٗش هٖ تَاى اضائِ وطز:

«تم٘ذ ثِ يذم لجس هب ٗ ٟإول لحوِ» زض غلَٓ« ٍ ،رضئ٘ت يذم اول» زض غَم ،زض حم٘مت هبًً٘ت لجس هب ال ٗؤول لحوِ
(ًسجت ثِ غلَٓ) ٍ اول (ًسجت ثِ غَم) است».
قجك اٗي تمشٗش :اظ زٗسگبُ اهبم« ،رعء يسهٖ» ٍ «ضطـ يسهٖ» ًساضٗن ثلىِ اگط گبّٖ چٌ٘ي تًج٘طٕ ثِ وبض هٖ ثطٗن ،هطازهبى
آى است وِ «ٍرَز آى ضٖء» هبًى است .هخ :ً٠اگط هٖ گَٗ٘ن «يسم اول» رضء غَم است زض حم٘مت اول هبًى غَم است ٍ
اگط هٖ گَٗ٘ن «يسم ذٌسُ» ضشـ غلَٓ است ،زض حم٘مت ذٌسُ هبًى غلَٓ است.
الجتِ اٗي فطهبٗص ًوٖ گَٗس وِ زض همبم ث٘بى ٍ احجبت حىن ،ضبضو ًوٖ تَاًس «يسم ضٖء ذبغٖ» ضا رعء ٗب ضطـ ثساًس ثلىِ
اهبم هٖ فطهبٌٗس حتٖ اگط ّن چٌ٘ي ث٘بى ضَز ،ثبظگطت والم ثِ هبًًٍ٘ت آى ضٖء زض حبقّ ٍالى است.
دس اٗي ثبسُ گفتٌٖ است:
زذبلت رعء يسهٖ زض هبّ٘ت تػَض ًساضز ٍ ح ك زض اٗي رب ثب اهبم است چطاوِ هب ٍلتٖ زُ رعء ضا وٌبض ّن هٖ گصاضٗن،
ّعاضاى رعء زٗگط ّست وِ زض اٗي هزوَيِ ً٘ست ٍ ًجَزى آًْب تأح٘طٕ زض هبّ٘ت ايتجبضٕ ًساضزٍ .لٖ زذبلت «ضشـ
يذهٖ» اهطٕ هًمَل است ٍ اٗي ّوبى «ثِ ضشـ  »ٟهٖ ثبضس وِ زض ايتجبضات هبّ٘ت زذ٘ل است .هخالً هٖ گَٗ٘ن «الف ٍ ة
ٍ د» هبّ٘ت ايتجبضٕ ّستٌس ثِ ضطـ اٌٗىِ «د» ًجبضسٗ ،ب ثِ ضطـ اٌٗىِ «هم٘ذ ثِ دال» ًجبضٌس .پس اٗي تمطٗط اظ والم اهبم،
تٌْب «رضء يذهٖ» ضا هٌتفٖ هٖ وٌس ٍ ّ٘چ اضىبلٖ ثط ضطـ يسهٖ وِ ّوبى هبًى است ٍاضز ًوٖ وٌس.
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تمطٗط زٍٍم اظ والم اهبم آى است وِ ثگَٗ٘ن هب ٍلتٖ «الف  +ة  +د» ضا هبّ٘ت ايتجبضٕ لحبل هٖ وٌ٘ن .گبّٖ ٗه غفت
ٍرَزٕ ضا زض آًْب لحبل هٖ وٌ٘ن  .هخالً هٖ گَٗ٘ن ثِ ضطقٖ وِ ثِ ّن چسج٘سُ ثبضٌس( .زض غلَٓ هٖ گَٗ٘ن ثِ ضطقٖ وِ
هَ االت ث٘ي ارعاء ثبضس) حبل گبُ اٗي غفت ٍرَزٕ ضا ثِ ًحَيسهٖ لحبل هٖ وٌ٘ن هخالً هٖ گَٗ٘ن ثِ ضطـ اٌٗىِ اظ ّن
فبغلِ ًساضتِ ثبضٌس .زض اٌٗزب ضطـ حم٘مٖ هَاالت است ٍلٖ هٖ تَاى آى ضا ثِ غَضت «ضشق٘ت يذم فبغلِ» ٍ ٗب«هبًً٘ت
فبغلِ» ّن ًبم ًْبز .حبل ّوِ ضطٍـ يسهٖ ،زض حم٘مت اظ ٗه ضطـ ٍرَزٕ حىبٗت هٖ وٌٌس .هخالً يسم اول حىبٗت اظ
وفٍ ًفس هٖ وٌس.

ًىتِ حبئض اّو٘ت آى است وِ گبُ «يذم ٗه ضٖء» (هخل يذم تىلن) حىبٗت اظ چ٘عٕ هٖ وٌس وِ آى ضٖء زض
هتفبّن يطفٖ ،زاضإ يٌَاى ً٘ست ٍ ثِ ًَيٖ ًب هًلَم است پس زض حم٘مت تىلن هبًى ً٘ست ،يسم تىلن ّن ضطـ
ً٘ست ثلىِ آى ضطـ ٍرَزٕ وِ زض غلَٓ الظم است (ٍ لَ هب ًبم آى ضا ًوٖ زاً٘ن) چ٘عٕ است وِ هالظم ثب يسم
تىلّن است.
ٍ اٗي تمشٗش اص والم اهبم ،اظ اضىبالت پ٘ص گفتِ ،هجشّٕ است.

ة)

حؿطت اهبم ّن چٌ٘ي ثط تػَٗط رعء ٍ ضطـ فطز زض تمبثل رعء ٍ ضطـ هبّ٘ت زض هبّ٘بت ايتجبضِٗ اضىبل وطزُ

اًس ،اٗطبى هٖ ًَٗسٌس:
«ئًّوب الى٠م فٖ تػَٗش رضء الفشد ٍ ضشقِ فٖ الوشوّجبت اٟيتجبسٗ٘ٔ وتػَٗشّوب فٖ الوبّ٘٘بت الحم٘م٘٘ٔ ٍ الوشوّجبت
التحل٘ل٘٘ٔ ،فاىّ الوبّ٘٘بت الحم٘م٘٘ٔ لو٘ب ٍرذت ثبلَرَد ٍ تطخّػت ثِ ،تتّحذ هًْب رو٘ى لَاصم الوبّ٘٘ٔ ٍ يَاسؾْب ٍ يَاسؼ
الَرَد ،فاىّ حم٘مٔ الَرَد =تذٍس< هذاس الَحذٓ ٍ روى الىخشات ثٌحَ الَحذٓ ٍ الجسبقٔ هى يذم اًخ٠م ٍحذتْب ،فبلفشد
الخبسرٖ٘ ثزو٘ى خػَغ٘٘بتِ ي٘ي الوبّ٘٘ٔ ٍرَداً ،فػح٘ فْ٘ب تػَٜس همَ٘هبت الوبّ٘٘ٔ ٍ أرضاء الفشد.
ٍ أه٘ب الوبّ٘٘بت اٟيتجبسٗ٘ٔ لو٘ب وبًت غ٘ش هتحمّمٔ فٖ الخبسد حم٘مٔ ،ثل التحمّك لٜرضاء ٍ ،هزوَو اٟرضاء ل٘س لِ ٍرَد ئّٟ
ايتجبساً ،فتػَٜس يلل المَام فْ٘ب  ٟهبًى هٌِ.
ٍ أه٘ب تػَٗش رضء الفشد فمذ ٗٔستطىل فِ٘ :ثأىّ ولّ هب ٍرذ فٖ الخبسد غ٘ش أرضاء الوبّ٘٘ٔ ٗىَى هَرَداً ثح٘بلِ ٍ ،لِ تطخُّع
خبظ٘ ثِ غ٘ش ثم٘٘ٔ اٟرضاء ،فٗ ٠ىَى لوبّ٘٘ٔ الوشوّت ٍرَد حم٘مٖ٘ ٗزوى الىخشات ،فٗ ٠تػَ٘س فْ٘ب رضء الفشد فٖ لجبل الزضء
الومَ٘م للوبّ٘٘ٔ ٍ ،لَ ايتجش هزوَيْب ثبيتجبسٍ يل ٢حٙذٓٓ ٗىَى هبّ٘٘ٔ ايتجبسٗ٘ٔ أُخشٗ ٍ ،١ىَى الوػذاق الخبسرٖ٘  -إٔ
هزوَو اٟرضاء  -هػذالبً لتله الوبّ٘٘ٔ ٍ ،اٟرضاء ثّ ٠زُ الضٗبدٓ هػذالبً للوبّ٘٘ٔ اٍُٛل ،٢فٗ ٠ػ٘ش الوزوَو هى الضٗبدٓ
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فشداً للوزوَو ثغ٘شّب»

1

تَؾ٘ح :
 )1هبّ٘بت حم٘مٖ ٍلتٖ زض ذبضد هَرَز هٖ ضًَس ،يالٍُ ثط آى هبّ٘ت ،يَاضؾٖ ّن ثطإ آى ٍرَز هَرَز هٖ ضَز.
هخالً ٍلتٖ ظٗس زض ذبضد هَرَز هٖ ضَز ،يالٍُ ثط اٌٗىِ ٍرَز اٍٍ ،رَز اًسبى استٍ ،رَز يَاضؼ هطرػِ اٍ ّن
هٖ ثبضس چطاوِ ٍرَزٍ ،احذ است ٍ زض ي٘ي ٍحستّ ،ن ٍرَز رَّطٕ ٍ ّن ٍرَزات يطؾٖ زض آى روى ّستٌس.
=ٍرَد لغ٘شُ يطؼ ،ي٘ي ٍرَد فٖ ًفسِ اٍست<.
 )2اه٘ب زض هبّ٘بت ايتجبضٕ ،چ٘عٕ زض ذبضد غ٘ط اظ تحمك ارعاء ًساضٗن =ثِ يجبضت زٗگط هبّ٘بت حم٘مٖ هًمَل اٍلٖ ّستٌس
ٍ زض ذبضد تحممٖ هطثَـ ثِ ذَز زاضًس وِ الجتِ ي٘ي تحمك افطاز است ٍلٖ هبّ٘بت ايتجبضٕ ،اغالً تحممٖ زض ذبضد
ًساضًس<.
 )3ثلىِ آًچِ زض يبلن ذبضد ٍرَز ٍ تحمك زاضز ،ارعاء ّستٌس ٍ ثس ٍ «هزوَو ارعاء» ّن رع ٗه اهط ايتجبضٕ چ٘ع
زٗگطٕ ً٘ست.
= )4حبل وِ زاًست٘ن زض هبّ٘بت حم٘مٖٗ ،ه هبّ٘ت زاضٗن وِ هَرَز است ثِ ٍرَز فطزش ٍ لصا ّطچِ يطؼ است ثطإ
فطز ،يطؼ است ثطإ فطز ٍ هػساق هبّ٘ت حم٘مٖ ،هٖ گَٗ٘ن<:
ٍ )5لتٖ اظ وٌبض ّن لطاض گطفتي زُ رعء ـ هخالً ـ هب ٗه اهط ايتجبضٕ ضا رًل هٖ وٌ٘ن ،هٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن ّط ٗه اظ آى زُ
رعء ،يلّت لَام هبّ٘ت ايتجبضٕ است ٍ هٖ تَاً٘ن ّط ٍلت زُ رعء ثب ّن زض ذبضد هَرَز ضسًس ،ثگَٗ٘ن اٗي زُ رعء،
فطز هبّ٘ت ايتجبضٕ ّستٌس ٍلٖ اگط زُ رعء ثِ ّوطاُ رعء ٗبظزّن ثب ّن هَرَز ضسًس ،زٗگط آى رعء ٗبظزّن ،رعء فطز
هبّ٘ت ايتجبضٕ ً٘ست (چطاوِ آى فطز ،فطز حم٘مٖ ً٘ست)
 ٍ )6اگش وسٖ ٗبظزُ رعء ضا ثِ يٌَاى هبّ٘ت ايتجبضٕ ،لحبل وطز ،زض اٗي غَضت ّوِ ٗبظزُ رعء ارعاء هبّ٘ت زٗگطٕ هٖ
ضًَس ٍ زٗگط رعء ٗبظزّن رعئٖ ً٘ست وِ ثگَٗ٘ن رعء فطز است ٍ رعء هبّ٘ت زُ رعئٖ ً٘ست.
هب هٖ گَٗ٘ن:
حؿطت اهبم ثب تَرِ ثِ هجٌبٕ ذَٗص زض ثحج غح٘ح ٍ اين ،تالش زاضًس وِ رعء فطز ضا ضٍٕ هجٌبٕ ذَزضبى تػَٗط وٌٌس
وِ إًطبء اهلل آى ضا پس اظ تج٘٘ي ًهط اٗطبى هكطح ذَاّ٘ن وطز.
همذهِ  :9لضٍم تػَٗش لذس ربهى
هطحَم آذًَس هٖ ًَٗسٌس:

ّ .1وبى
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«ٍ هٌْب أًِ  ٟثذ يل ٢و ٠المَل٘ي هي لذس ربهى فٖ الج٘ي وبى َّ الوسو ٢ثلفم وزا»

1

تَؾ٘ح :
= چَى ٍؾى زض الفبل يجبزات يبم ٍ هَؾَو لِ يبم است ٍ هتسبلن است وِ اضتطان لفهٖ زض لفم غلَٓ ،هَرَز ًوٖ ثبضس.
ًٌٖٗ چٌ٘ي ً٘ست وِ ثطإ ّط ًوبظ ٗه ٍؾى يلٖ حسُ ثبضس <.ثبٗس ّن غح٘حٖ ّب ٍ ّن ايوٖ ّب ،لسض ربهًٖ ضا تػَٗط وٌٌس وِ
ّوبى هَؾَو لِ الفبل يجبزات ثبضس ٍ ًوبظّبٕ ذبضرٖ ،هػساق آى ثبضٌس =هب هٖ گَٗ٘ن ٍ :حتٖ اگط ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ
ذبظ ثبضس ّن ثبظ ح٘ي الَؾى تػَض ربهى الظم است<.
هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1قجك ًهط هطحَم آذًَس ،ثبٗس ثگَٗ٘ن ّوبًكَض وِ الظم است لسض ربهًٖ ضا زض ٍؾى لحبل وٌ٘ن ،ثبٗس لسض ربهًٖ ضا ّن
زض همبم استًوبل لحبل وٌ٘ن ٍ .لصا اگط وسٖ غح٘حٖ ضس ٍ لسض ربهًٖ ضا ثطإ غلَٓ غح٘ح لحبل وطز .اگط چٌ٘ي وسٖ
ذَا ست لفم غلَٓ ضا زض اين ثِ قَض هزبظٕ استًوبل وٌس ثبٗس ثتَاًس لسض ربهًٖ ضا ثطإ غلَٓ اين تػَٗط وٌس .پس اگط
هخل هطحَم آذًَس ،گفت٘ن ثٌبثط اينً ،وٖ تَاى لسض ربهًٖ ضا تػَٗط وطز .ثبٗس ثپصٗطٗن وِ ًوٖ تَاً٘ن لفم غلَٓ ضا زض اين
حتٖ ثِ قَض هزبظٕ استًوبل وٌ٘ن.
 .2زض همبثل هجٌبٕ هطحَم آذًَس ،هطحَم ًبئٌٖ٘ «لضٍم تػَٗش ربهى» ضا لجَل ًىطزُ اًس:
هطحَم ذَٖٗ زض تمطٗط والم استبزضبى هطحَم ًبئٌٖ٘ هٖ ًَٗسس:
«لىي ض٘خٌب اٛستبر  -لذُ  -لذ خبلف فٖ الومبم ٍ رّت ئل ٢اًِ  ٟؾشٍسٓ تذيَ ئل ٢تػَٗش ربهى ٍحذاًٖ ٗطتشن فِ٘ رو٘ى اٟفشادٍ ،
أفبد فٖ ٍرِ رله اًِ ٗوىي اٟلتضام ثبى الوَؾَو لِ فٖ هخل لفم ال «غ - »ٓ٠هخ - ٠أٍ َّ ٟالوشتجٔ الًل٘ب الَارذٓ لزو٘ى اٟرضاء ٍ
الطشائف ،فبى «الػ »ٓ٠ثبيتجبس هشاتجْب يشؼ يشٗؽ ٍ لْب هشتجٔ يل٘ب ٍ ّٖ «غ »ٓ٠الوختبس ٍ ،لْب هشتجٔ دً٘ب ٍ ّٖ «غ »ٓ٠الغشل ٍ ٢ث٘ي
الحذٗي هتَسكبت فلفهٔ ال «غ »ٓ٠اثتذأ هَؾَئ للوشتجٔ الًل٘ب يل ٢و ٠المَل٘ي ٍ استًوبلْب فٖ غ٘شّب هي الوشاتت الٌبصلٔ هي ثبة
اٟديبء ٍ التٌضٗل ،أٍ هي ثبة اٟضتشان فٖ اٛحش فبلػح٘حٖ ٗذي ٢اى استًوبل لفم ال «غ »ٓ٠فٖ ثم٘ٔ الوشاتت الػح٘حٔ ،اهب هي ثبة
اٟديبء ٍ تٌضٗل الفبلذ هٌضلٔ الَارذ هسبهحٔ ف٘وب ٗػح فِ٘ التٌضٗل ،أٍ هي ثبة اٟضتشان فٖ اٛحش ٍ اوتفبء الطبسو ثِ فٖ همبم اٟهتخبل ،ووب
فٖ «غ »ٓ٠الغشل ،٢فبًِ ٗ ٟوىي فْ٘ب اٟلتضام ثبلتٌضٗل الوضثَس ٍ ،اٛيوٖ ٗذي ٢اى استًوبلْب فٖ ثم٘ٔ هشاتجْب اٛين هي الػح٘حٔ ٍ الفبسذٓ
هي ثبة الًٌبٗٔ ٍ التٌضٗل ،أٍ هي ثبة اٟضتشان فٖ اٛحش فىل ٍاحذ هي اٛهشٗي هَرت لزَاص اٟستًوبل حت ٢فٖ فبسذ «غ »ٓ٠الغشل ٢هي
ثبة تٌضٗلِ هٌضلٔ الَارذ هٌْب الوٌضل هٌضلٔ التبم اٟرضاء ٍ الطشائف هي رْٔ اٟضتشان فٖ اٛحش»

2

تَؾ٘ح :

 .1وفبٗٔ األغَل ،د 1ظ 24
 . 2هحبؾطات فٖ االغَل ،د 1ظ 140
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 )1هطحَم ًبئٌٖ٘ ،لجَل ًساضز و ِ ثبٗس لسض ربهى ٍاحسٕ ضا تػَٗط وطز وِ ّوِ افطاز زض آى هطتطن ثبضٌس.
 )2اٗطبى دل٘ل هٖ آٍضز:
هوىي است غلَٓ ثطإ ربهى ث٘ي ًوبظّبٕ غح٘ح ٍ ٗب ربهى ث٘ي ًوبظّبٕ غح٘ح ٍ فبسسٍ ،ؾى ًطسُ ثبضس ثلىِ لفم
غلَٓ ٍؾى ضسُ ثبضس ثطإ ثبالتطٗي هطتجِ ًوبظ وِ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف ضا ثب ّن زاضز.
 ٍ )3ثًس اگط ثِ ًوبظّبٕ هطتجِ پبئ٘ي تط (اگطچِ ًوبظّبٕ غح٘ح ّستٌس هخل ًوبظ ًطستِ ثطإ آزهٖ وِ هؿكط است ٍ ٗب
ًوبظ غطلٖ) ٍ ًوبظّبٕ فبسس «غلَٓ» گفتِ هٖ ضَز ،استًوبل هزبظٕ است.
 )4ث٘ي ًوبظّبٕ غح٘ح هطتجِ پبٗ٘ي ٍ ًوبظ غح٘ح هطتجِ ثبال ،ياللِ هزبظِٗ ٗب يجبضت است اظ ضجبّت نبّشِٗ (تٌعٗل) ـ
هخل اٌٗىِ ًوبظ  5رعئٖ ضجِ٘ ًوبظ تبم األرعاء است ـ ٗب يجبضت است اظ ضجبّت دس احش (هخالً ارعاء ٍ اسمبـ اهط) ـ هخل
ًوبظ غطلٖ وِ ضجِ٘ ًوبظ وبهل ٍ تبم ً٘ست ٍلٖ ّوبى احط ضا زاضز ـ .
ٍ ث٘ي ًوبظ ّبٕ فبسس ٍ ًوبظ غح٘ح هطتجِ ثبال ،ياللِ هزبظِٗ يجبضت است اظ ضجبّت نبّطِٗ
=هب هٖ گَٗ٘ن :هطحَم ًبئٌٖ٘ زضثبضُ «ًوبص غشلٖ فبسذ» ثب هطىل هَارِ است ٍلٖ نبّطاً تٌْب ضاُ ًزبت اٗطبى آى است
وِ ثِ سجه هزبظ اظ هزبظ لبئل ضَز ثِ اٗي غَضت وِ «ًوبص غشلٖ غح٘ح» چَى ّن احط ثب ًوبظ تبم االرعاء ٍ الططائف
است ،هزبظاً غلَٓ استً« ٍ ،وبص غشلٖ فبسذ» چَى ضجِ٘ ًوبظ غطلٖ غح٘ح است ،هزبظاً غلَٓ ًبه٘سُ هٖ ضَز .الجتِ
هطحَم ًبئٌٖ٘ نبّطاً تالش زاضًس ّو٘ي تمطٗط ضا هكطح وٌٌس ٍ آى ضا سجه هزبظ اظ هزبظ ًساًٌس 1.اهٍب سري اٗطبى ثِ ًهط
وبهل ً٘ست .الجتِ هطحَم وبنوٌٖ٘ زض فَائس االغَل سًٖ هٖ وٌٌس هكلت هطحَم ًبئٌٖ٘ ضا چٌ٘ي حل وٌٌس وِ« :غلَٓ

غشلٖ غح٘ح» اغالً غلَٓ ً٘ست ٍلٖ ٍلتٖ ضبضو آى ضا غلَٓ ًبه٘سٍ ،ؾى حبًَٕ زض غلَٓ پسٗس آهسُ است ـ اٗطبى
تَؾ٘ح ًوٖ زّس ٍؾى رسٗس ،اضتطان لفهٖ است ٗب تغ٘٘ط زض هَؾَو لِ لسٗن است ـ پس «غلَٓ غشلٖ فبسذ» ضجِ٘
«غلَٓ غشلٖ غح٘ح» است وِ ٍؾى رسٗس زاضتِ است<2.
 )5پس غح٘حٖ ّب هٖ گٌَٗس غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ فطز تبم ٍ هزبظاً زض افطاز غح٘ح زٗگط استًوبل هٖ ضَز ٍ ايوٖ ّب
هٖ گٌَٗس غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ فطز تبم ٍ هزبظاً زض افطاز زٗگط چِ غح٘ح ٍ چِ فبسس استًوبل هٖ ضَز.
=هب هٖ گَٗ٘ن :زض آًچِ هطحَم ًبئ٘ ٌٖ هكطح وطزُ اًس ـ ٍؾى ثطإ فطز تبم ـ ّ٘چ تفبٍتٖ ث٘ي ايوٖ ٍ غح٘حٖ ً٘ست
چطاوِ اگط هَؾَو لِ فطز تبم استّ ،ط فطزٕ غ٘ط اظ آى ـ غح٘حبً أم فبسساً ـ غ٘ط هَؾَو لِ است ٍ استًوبل لفم
غلَٓ زض آى هزبظٕ است ٍ لصا هطحَم ًبئٌٖ٘ ثحج اظ «استًوبل» ضا هكطح هٖ وٌس ٍ گَٗب هٖ ذَاّس ثفطهبٌٗس غح٘حٖ
اغالً لفم غلَٓ ضا زض فبسس استًوبل ًوٖ وٌس َّ ٍ .ووب تشٕ<
 . 1ارَز التمطٗطات ،د 1ظ 36
 . 2فَائس االغَل ،د 1ظ 63
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هطحَم ًبئٌٖ٘ سپس ثِ ًىتِ إ اضبضُ هٖ وٌٌس ٍ هٖ ًَٗسٌس:
«ًًن استخٌ - ٢لذُ  -هي رله المػش ٍ اٝتوبم ،فمبل اًْوب فٖ يشؼ ٍاحذ ف ٠ثذ هي تػَٗش ربهى ثٌْ٘وب»

1

تَؾ٘ح :
هطحَم ًبئٌٖ٘ ،هجٌبٕ ذَز ضا زض لػط ٍ اتوبم ربضٕ ًوٖ زاًس =چطاوِ ًوبظ لػط هطتجِ پبئ٘ي تط اظ ًوبظ  4ضوًتٖ ً٘ست< ٍ هٖ
فطهبٗس :ثبٗس ربهى ث٘ي ًوبظ لػط ٍ ًوبظ اتوبم تػَٗط وطز.
هطحَم ذَٖٗ اٗي لسوت اظ هسيبٕ استبزضبى ضا زض  3هسيب ذالغِ هٖ وٌس:
«ٍ ًت٘زٔ هب أفبدُ  -لذُ  -تشرى ئل ٢أهَس( :اٍٛل) :اى الوَؾَو لِ َّ الوشتجٔ الًل٘ب يل ٢و ٠المَل٘ي غبٗٔ اٛهش
الػح٘حٖ ٗذي ٢غحٔ اٟستًوبل فٖ خػَظ الوشاتت الػح٘حٔ ث٘ي ثم٘ٔ الوشاتت ٍ اٛيوٖ ٗذي ٢غحتِ يل ٢اٝق٠ق.
(الخبًٖ) :أًِ  ٟفشق فٖ رله ث٘ي الًجبدات ٍ غ٘شّب هي الوشوجبت اٟختشاي٘ٔ(.الخبلج) :اى الػح٘حٖ ٍ اٛيوٖ هحتبد ول
هٌْوب ئل ٢تػَٗش ربهى ث٘ي «غ٠تٖ» المػش ٍ اٝتوبم ،ل٘ىَى اللفم هَؾَيبً ثاصاء رله الزبهى»

2

تَؾ٘ح :
 )1فطهبٗص هطحَم ًبئٌٖ٘ ثِ اهَضٕ ثبظ هٖ گطزز:
 )2اٍ٘ل  :هَؾَو لِ غلَٓ ،ثبالتطٗي هطتجِ اظ غلَٓ است (ّن ثط هجٌبٕ غح٘حٖ ّب ٍ ّن ثط هجٌبٕ ايوٖ ّب) اهٍب غح٘حٖ ّب
هٖ گٌَٗس استًوبل اٗي لفم زض ًوبظّبٕ غح٘ح ،استًوبل غح٘ح است زض حبل٘ىِ ايوٖ ّب هٖ گٌَٗس استًوبل اٗي لفم
ّن زض ًوبظّبٕ غح٘ح ٍ ّن ًوبظّبٕ فبسس ،استًوبل غح٘ح است.
 )3دٍ٘م  :زض چٌ٘ي ًبم گصاضٕ ّبٖٗ فطلٖ ث٘ي يجبزات ٍ هطوجبت اذتطايٖ ً٘ست ًٌٖٗ= .هبض٘ي ٍؾى ضسُ ثطإ ربهى ّوِ
ارعاء ٍ ضطائف ٍلٖ زض هبض٘ي ّبٖٗ ّن وِ ثطذٖ اظ ارعاء ضا ًساضتِ ثبضٌس استًوبل لفم هبض٘ي ،غح٘ح ّست<.
 )4سَم :الظم است ربهى ث٘ي لػط ٍ اتوبم لحبل ضَز.
اٗطبى سپس ثط ّط ٗه اظ اٗي اهَض اضىبل هٖ وٌس:
«أه٘ب اٍٛل ف٘شدُ اى ئق٠ق ألفبل الًجبدات يل ٢رو٘ى هشاتجْب الذاً٘ٔ ٍ ،الًبل٘ٔ ثًشؾْوب الًشٗؽ يلً ٢سك ٍاحذ هي دٍى لحبل يٌبٗٔ
فٖ ضٖء هٌْب  -هخ - ٠ئق٠ق لفم ال «غ »ٓ٠يل ٢الوشتجٔ الًل٘ب« ّٖ ٍ ،غ »ٓ٠الوختبس الَارذٓ لزو٘ى اٟرضاء ٍ الطشائف ٍ ،يل ٢ثم٘ٔ
الوشاتت ن «غ »ٓ٠الوؿكش ٍ ًحَُ يلً ٢سك ٍاحذ ث ٠لحبل يٌبٗٔ تٌضٗلْب هٌضلٔ الَارذ ،أٍ اضتشاوْب هى الوشتجٔ الًل٘ب فٖ اٛحش»

3

تَؾ٘ح :
 )1اقالق لفم غلَٓ ثط ًوبظّبٕ هطاتت ثبال ٍ ًوبظّبٕ هطاتت پبٗ٘يٗ ،ىسبى است ٍ چٌ٘ي ً٘ست وِ اقالق زض هطاتت ثبال
 . 1هحبؾطات فٖ االغَل ،د 1ظ 140
ّ .2وبى ،ظ141
ّ .3وبى ،ظ 142
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حم٘مٖ ٍ اقالق زض هطاتت پبٗ٘ي هزبظٕ ثبضس.
 )2چطاوِ هتططيِ زض استًوبالت ذَزضبى ،ثِ تٌعٗل ٍ ياللبت هزبظٕ تَرِ ًساضًس.
«ٍ أه٘ب الخبًٖ فوى اٝغوبؼ يو٘ب أرجٌب ثِ يي اٛهش اٍٛل ٗشد يلِ٘ اًِ فشق ث٘ي الوشوجبت الطشي٘ٔ ٍ غ٘شّب َّ ٍ ،اى للوشاتت
الًل٘ب هي الوشوجبت غ٘ش الطشي٘ٔ حذٍداً خبغٔ ٍ أرضأ هًٌ٘ٔ التٖ ٗ ٟكشأ يلْ٘ب اٟخت٠ف ثبلضٗبدٓ ٍ الٌم٘ػٔ ٍ ،تًٌذم ثفمذاى
ٍاحذ هٌْب ،ووب ئرا فشؼ اًْب رات أرضأ ح٠حٔ ،أٍ أسثًٔ ،أٍ خوسٔ ،أٍ يطشٓ ،أٍ ألل ،أٍ أصٗذ يل ٢اخت٠فْب ثبخت٠ف الوشوجبت
فحٌ٘ئز ٗوىي ديَ ١اى اللفم هَؾَو لخػَظ الوشاتت الًل٘ب هٌْب ٍ ،ئق٠لِ يل ٢ثم٘ٔ الوشاتت هي ثبة اٟديبء ٍ التٌضٗل ،أٍ
هي رْٔ اٟضتشان فٖ اٛحشّ ٍ .زا ثخ٠ف الًجبدات ،فبى الوشاتت الًل٘ب هٌْب ل٘ست لْب ارضاء خبغٔ ثح٘ج  ٟتختلف صٗبدٓ ٍ
ًم٘ػٔ ،فبًْب ثأًفسْب هختلفٔ ٍ هتطتتٔ هي ًبح٘ٔ الىو٘ٔ ،أٍ الى٘ف٘ٔ  -هخ - ٠الوشتجٔ الًل٘ب هي «غ »ٓ٠الػجح غ٘ش الوشتجٔ الًل٘ب
هي «غ »ٓ٠الهْشٗي ٍ ،ولتبّوب غ٘ش الوشتجٔ الًل٘ب هي «غ »ٓ٠الوغشة ٍ ،ول رله غ٘ش الوشتجٔ الًل٘ب هي «غ »ٓ٠الًطبء ثحست
الىو٘ٔ ،أٍ الى٘ف٘ٔ ّٖ ٍ ،ثأروًْب غ٘ش الوشتجٔ الًل٘ب هي «غ »ٓ٠اٗٙبت« ٍ ،غ »ٓ٠الً٘ذٗي ٍ غ٘شّوب ٍ .يل ٢الزولٔ ف ٠ضجْٔ
فٖ أى «للػ »ٓ٠يشؾبً يشٗؿبً ثبيتجبس أغٌبفْب الًذٗذٓ ٍ لىل ٍاحذ هي أغٌبفْب أٗؿبً يشؼ يشٗؽ ثبيتجبس هشاتجْب الكَلٍ٘ٔ ،
هي الوًلَم أى الوشتجٔ الًل٘ب هي ول غٌف هي أغٌبفْب هجبٌٗٔ للوشتجٔ الًل٘ب هي غٌف آخشّ ٍ ،ىزا :فبلٌت٘زٔ اى الوشاتت الًبل٘ٔ
أٗؿبً هتًذدٓ ف ٠ثذ هي تػَٗش ربهى ثٌْ٘ب ،ل٘ىَى اللفم هَؾَيبً ثاصاء رله الزبهى ،للمكى ثبًتفبء اٟضتشان اللفهٖ».

1

تَؾ٘ح :
= )1اهط زٍم اظ هجبًٖ هطحَم ًبئٌٖ٘ ثبقل است چشاوِ <:زض هطوجبت اذتطايٖٗ ،ه هطتجِ يل٘ب زاضٗن ٍ ثس( .هخالً هطتجِ يل٘ب
زض هبض٘ي يجبضت است اظ  100رعء)
ٍ )2لٖ زض يجبزاتٗ ،ه هطتجِ يل٘ب ٍرَز ًساضز ،ثلىِ هطتجِ يل٘ب زض ًوبظ غجح  2ضوًت است ٍ زض ًوبظ نْط  4ضوًت ٍ..
 )3پس زض غلَٓ ثب ٗه هشتجِ يل٘ب هَارِ ً٘ست٘ن ثلىِ ثب هشاتت يل٘ب هَارِ ّست٘ن وِ ثبٗس ث٘ي آًْب «ربهى» لحبل وٌ٘ن.
«ٍ هي ٌّب ٗهْش الزَاة يي اٛهش الخبلج أٗؿب َّ ٍ ،اى الحبرٔ ئل ٢تػَٗش الزبهى فَْ هوب  ٟثذ هٌِ سَاء للٌب ثبى الوَؾَو لِ الوشتجٔ
الًل٘ب؟ أم للٌب ثأًِ الزْٔ الزبهًٔ ث٘ي رو٘ى الوشاتت؟ ٍ هي ٌّب ٗهْش الزَاة يي اٛهش الخبلج أٗؿبً َّ ٍ ،اى الحبرٔ ئل ٢تػَٗش الزبهى
 ٟتختع ثبلمػش ٍ اٝتوبم ،ثل  ٟثذ هي تػَٗشُ ث٘ي رو٘ى الوشاتت الًبل٘ٔ ٍ لذ يشفت اًْب وخ٘شٓ ٍ  ٟتٌحػش ثبلمػش ٍ اٝتوبم»

2

تَؾ٘ح :
 )1اظ اٌٗىِ گفت٘ن ث٘ي هطاتت يل٘ب ثبٗس ربهى تػَٗط وٌ٘ن هًلَم هٖ ضَز وِ تػَٗط ربهى تٌْب هرتع ثِ لػط ٍ اتوبم ً٘ست.

روى ثٌذٕ همذهِ :9
حك ثب هطحَم آذًَس است ٍ الظم است لسض ربهًٖ ضا لحبل وطز.

ّ .1وبى ،ظ143
ّ .2وبى
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همذهِ  :10اهىبى ٍ اهتٌبو تػَٗش لذس ربهى:
اهش اٍ٘ل) تػَٗش ربهى ثٌب ثش هجٌبٕ غح٘حٖ ّب
ٗه) هجٌبٕ آخًَذ خشاسبًٖ

هطحَم آذًَس پس اظ اٌٗىِ حبثت وطزًس وِ ّن غح٘حٖ ّب ٍ ّن ايوٖ ّب الظم است لسض ربهًٖ ضا تػَٗط وٌٌس ،هٖ
فطهبٌٗس وِ غح٘حٖ ّب هٖ تَاًٌس لسض ربهًٖ تػَٗط وٌٌس ٍلٖ تػَٗط لسض ربهى ثط اسبس هجٌبٕ ايوٖ ّب هحبل است.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
« ٟئضىبل فٖ ٍرَدُ ث٘ي اٛفشاد الػح٘حٔ ٍ ئهىبى اٝضبسٓ ئلِ٘ ثخَاغِ ٍ آحبسُ فاى اٟضتشان فٖ اٛحش وبضف يي
اٟضتشان فٖ ربهى ٍاحذ ٗإحش الىل فِ٘ ثزان الزبهى ف٘ػح تػَٗش الوسو ٢ثلفم الػ ٓ٠هخ ٠ثبلٌبّ٘ٔ يي الفحطبء ٍ هب َّ
هًشاد الوإهي ٍ ًحَّوب».

1

تَؾ٘ح :
 )1غح٘حٖ ّب لكًبً هٖ تَاًٌس ث٘ي افطاز غح٘ح ،ربهًٖ ضا تػَٗط وٌٌس چطاوِ:
ّ )2وِ ًوبظّبٕ غح٘ح ٗه احط ٍاحس زاضًس وِ وبضف اظ يلّت ٍاحسٕ است وِ ّوبى ربهى غح٘حٖ است.
ّ )3وِ افطاز غح٘ح اگط تأح٘ط هٖ وٌٌس ٍ آى احط ٍاحس ضا پسٗس هٖ آٍضًس .ثِ سجت ٍرَز آى لسض ربهًٖ است وِ ّوِ افطاز
غح٘ح زض آى هطتطن ّستٌس =چطاوِ الَاحذ ٗ ٟػذس ا ٟيي الَاحذ<
 )4پس هٖ تَاى گفت هسوٍبٕ غلَٓ ،آى چ٘عٕ است وِ ًبّٖ اظ فحطبست ٍ آى چ٘عٕ است وِ هًطاد هؤهي است.
هب هٖ گَٗ٘ن:
تَرِ وٌ٘ن وِ والم هطحَم آذًَس ،هحتبد پصٗطش لبيسُ الَاحس ً٘ست =ّط چٌس اٗطبى ثِ يٌَاى زل٘ل اظ اٗي لبيسُ ثْطُ ثطزُ
است< چطاوِ اگط گفت٘ن «غلَٓ» هطتطن لفهٖ ً٘ست ،هًلَم هٖ ضَز وِ ٗه هًٌٖ ٍ هفَْم هَؾَو لِ غلَٓ است وِ احطش ًْٖ
اظ فحطب ٍ  ..هٖ ثبضس.
اٗطبى سپس ثِ اضىبل اضبضُ هٖ وٌس:
«ٍ اٝضىبل فِ٘ ثأى الزبهى ٗ ٟىبد ٗىَى أهشا هشوجب ئر ول هب فشؼ ربهًب ٗوىي أى ٗىَى غح٘حب ٍ فبسذا لوب يشفت ٍ ٟ
أهشا ثس٘كب ٗ ٟ ًِٛخلَ ئهب أى ٗىَى َّ يٌَاى الوكلَة أٍ هلضٍهب هسبٍٗب لِ ٍ اٍٛل غ٘ش هًمَل لجذأّ استحبلٔ أخز هب
ٗ ٟتأت ٢ئ ٟهي لجل الكلت فٖ هتًلمِ هى لضٍم التشادف ث٘ي لفهٔ الػ ٍ ٓ٠الوكلَة ٍ يذم رشٗبى الجشاءٓ هى الطه فٖ
أرضاء الًجبدات ٍ ضشائكْب لًذم اٝروبل حٌ٘ئز فٖ الوأهَس ثِ فْ٘ب ٍ ئًوب اٝروبل ف٘وب ٗتحمك ثِ ٍ فٖ هخلِ  ٟهزبل لْب ووب

 .1وفبٗٔ األغَل ،ظ 24
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حمك فٖ هحلِ هى أى الوطَْس المبئل٘ي ثبلػح٘ح لبئلَى ثْب فٖ الطه فْ٘ب ٍ ثْزا ٗطىل لَ وبى الجس٘ف َّ هلضٍم
الوكلَة أٗؿبً»

1

تَؾ٘ح :
= )1اگط وسٖ ثِ ربهى غح٘حٖ اضىبل و ٌس وِ <:ربهى ًِ هٖ تَاًس اهط هطوت ثبضس ٍ ًِ هٖ تَاًس اهط ثس٘ف ثبضس.
 )2اهط هشوت ً٘ست :چطاوِ ّط هطوجٖ ضا وِ ضوب تػَٗط وٌ٘س ،گبُ فبسس است =هخالً ًوبظ  4ضوًتٖ زض حبل سفط فبسس است ٍ
ثبلًىس<.
 )3اهط ثس٘ف ً٘ست :چطاوِ اٗي اهط ثس٘ف ٗب يٌَاى «هكلَة» است ٍ ٗب هلضٍم هسبٍٕ آى است (ًٌٖٗ يٌَاًٖ است وِ
ّو٘طِ ّوطاُ ثب هكلَث٘ت غلَٓ است ٍ چٌ٘ي ً٘ست وِ اين ٗب اذع اظ آى ثبضس ًٌٖٗ ًوبظٕ ثبضس وِ هكلَة ثبضس ٍ آى
يٌَاى ضا ًساضتِ ثبضس ٍ ٗب آى يٌَاى ضا زاضتِ ثبضس ٍ هكلَة ًجبضس)
 )4يٌَاى هكلَة ًوٖ تَاًس ثبضس چطاوِ:
اٍ٘ : ًٟهحبل است يٌَاًٖ وِ اظ قلت حبغل هٖ ضَز ضا زض هتًلك قلت اذص وطز =اگط «يٌَاى هكلَة» ّوبى غلَٓ
غح٘ح است ضبضو ثبٗس ثِ آى اهط وٌس ،پس ثبٗس لجل اظ اهط «هكلَةٗ» هَرَز ثبضس زضحبل٘ىِ تب قلت ًجبضس هكلَث٘ت
حبغل ًوٖ ضَز<
حبً٘بً :الظهِ اٗي حطف آى است وِ «غلَٓ» ٍ «هكلَة» ّن هًٌٖ ثبضٌس زض حبل٘ىِ چٌ٘ي ً٘ست.
حبلخبً :اگط غلَٓ ثِ هًٌبٕ هكلَث٘ت ثبضس :زض ربٖٗ وِ  :ضه زض ارعاء ٍ ضطائف زاضٗن ًوٖ تَاً٘ن ثطائت ربضٕ وٌ٘ن زض
حبل٘ىِ غح٘حٖ ّب زض چٌ٘ي ربٖٗ ثِ ثطائت توسه هٖ وٌٌس .اهٍب اٌٗىِ ًوٖ تَاً٘ن ثطائت ربضٕ وٌ٘ن ثِ اٗي رْت است
وِ:
= )5اگط زض ربٖٗ ًوٖ زاً٘ن ضبضو چِ اظ هب ذَاستِ است ،ثطائت ربضٕ هٖ وٌ٘ن ٍلٖ اگط زض ربٖٗ هٖ زاً٘ن ضبضو چِ
ذَاستِ ،اهٍب ًوٖ زاً٘ن چِ چ٘عٕ آى ضا تحػ٘ل هٖ وٌس .ثبٗس احت٘بـ وٌ٘ن ثِ اٗي ًَو ،ضه زض هحػٍل گفتِ هٖ ضَز<
 ٍ )6يٌَاًٖ هالظم ثب هكلَة ًوٖ تَا ًس ثبضس .چطاوِ اضىبل سٍَم زضاٗي رب ّن ربضٕ است=ًٌٖٗ زض اٗي غَضت ٗم٘ي زاضٗن
چ٘عٕ اظ هب ذَاستِ ضسُ ٍلٖ ًوٖ زاً٘ن وساه٘ي ًوبظ ( 8رعئٖ ٗب  7رعئٖ هخالً) آى ضا تحػ٘ل هٖ وٌس ،زض اٌٗزب ثبٗس
احت٘بـ وٌ٘ن<
هب هٖ گَٗ٘ن:
اٗي اضىبل ضا هطحَم ض٘د اًػبضٕ زض هكبضح االًهبض هكطح وطزُ اًس:

ّ .1وبى ،ظ 25
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«ث٘بى رله أى المذس الزبهى ث٘ي تله الوبّ٘بت  ٟثذ ٍ أى ٗىَى ثح٘ج َٗرذ فٖ ول هٌْب ئرا ٍلًت غح٘حٔ ٍ هٌتف٘ٔ ئرا
ٍلًت فبسذٓ ٍ لذ ٗىَى الػح٘حٔ هي الوىلف ثًٌْ٘ب فبسذٓ هي آخش فػ ٓ٠الوشٗؽ تػح ثذٍى الم٘بم ٍ ّٖ فبسذٓ ٍ غٓ٠
ًبسٖ المشاءٓ وزله وػ ٓ٠الغشٗك ٍ الوكبسدٓ ٍ الوسبٗفٔ ٍ ًحَّب وبلوشاهبٓ فزله المذس الزبهى ًٗ ٟمل أى ٗىَى أهشا
هشوجب هَرَدا فٖ تله الوبّ٘بت لوب يشفت هي أًِ ول هب ٗتػَس ربهًبً ف٘حتول أى ٗىَى رله الوشوت فبسذا ٍ غح٘حبً
ثبلٌسجٔ ئل ٢هَؾَي٘ي ف ٠هحبلٔ  ٟثذ هي أى ٗىَى رله المذس الزبهى أهشا ثس٘كب ٗحػل فٖ الَالى ثَاسكٔ تله اٛفًبل
الوشوجٔ الخبسر٘ٔ ٍ ٗىَى ّزُ الوشوجبت هحممٔ لِ ئرا ٍلًت غح٘حٔ دٍى هب ئرا ٍلًت فبسذٓ ٍ َّ ئهب أى ٗىَى َّ
الوكلَة أٍ هب َّ فٖ هشتجتِ ٍ ئهب أى ٗىَى هلضٍهبً هسبٍٗب للكلت ٍ اٍٛل غ٘ش هًمَل ؾشٍسٓ تَلفِ يل ٢الوَؾَو ٍ ٟ
ًٗمل أى ٗإخز فٖ الوَؾَو هب َّ هَلَف يلِ٘ هؿبفب ئل ٢استلضاهِ تشادف الػ ٍ ٓ٠الوكلَة ٍ َّ ثذْٖٗ الفسبد ٍ هى
رله ف٘شد يلِ٘ هب ستًشفِ ٍ الخبًٖ هٌبف لزّبة الوطَْس المبئل٘ي ثبلَؾى للػ٘ح٘ح ئل ٢رَاص التوسه ثأغبلٔ الجشاءٓ ثل ٍ
لذ اديٖ اٝروبو يل ٢رَاصُ».

1

هشحَم آخًَذ سپس ثِ اٗي اضىبل پبسد هٖ زّس:
«هذفَو ثأى الزبهى ئًوب َّ هفَْم ٍاحذ هٌتضو يي ّزُ الوشوجبت الوختلفٔ صٗبدٓ ٍ ًم٘ػٔ ثحست اخت٠ف الحبٟت هتحذ
هًْب ًحَ اتحبد ٍ فٖ هخلِ تزشٕ الجشاءٓ ٍ ئًوب  ٟتزشٕ ف٘وب ئرا وبى الوأهَس ثِ أهشا ٍاحذا خبسر٘ب هسججب يي هشوت هشدد
ث٘ي اٛلل ٍ اٛوخش وبلكْبسٓ الوسججٔ يي الغسل ٍ الَؾَء ف٘وب ئرا ضه فٖ أرضائْوب ّزا يل ٢الػح٘ح».

2

تَؾ٘ح :
 )1ربهى ،يٌَاًٖ است ثس٘ف وِ هالظم ثب هكلَث٘ت است ٍ اظ ًوبظّبٕ ذبضرٖ (وِ ثطذٖ  8رعئٖ ٍ ثطذٖ  10رعئٖ ٍ ...
ّستٌس ثِ حسجت اذتالف حبالت هػلّٖ ـ هخالً ـ) اًتعاو هٖ ضَز ٍ ثب ًوبظ ّبٕ ذبضرٖ هتحس است (ثِ ًحَ اتحبز ولّٖ
ٍ هػساق)
 )2اه٘ب زض چٌ٘ي هَضزٕ ثطائت ربضٕ هٖ ضَز ٍ ًِ احت٘بـ .چشاوِ:
 )3اگط ربٖٗ هحػِّلٍ ،رَزٕ غ٘ط اظ هحػَّل زاضت (هخل قْبضت ٍ غسل ثٌبثط اٌٗىِ قْبضت اهطٕ ثبقٌٖ است ٍ ٍؾَ ٍ
غسل هحػِّل آى ّستٌس) ثبٗس احت٘بـ وٌ٘ن .اه٘ب اگط زض ربٖٗ هحػِّل فطز ٍ هػساق ثطإ هحػَّل است (تحػ٘ل ولّٖ ثِ
سجت حػَل فطز ـ وِ زاضإ ٗه ٍرَز ّستٌس ـ) ثبٗس ثطائت ربضٕ ضَز.

اضىبل هشحَم ثشٍرشدٕ ثش هشحَم آخًَذ
هطحَم ثطٍرطزٕ ثط هطحَم آذًَس ـ زض ربهى غح٘حٖ ـ اضىبل وطزُ است:

 .1هكبضح االًهبض ،د 1ظ 6
 .2وفبٗٔ األغَل ،ظ 25
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اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ٍ أه٘ب هب فٖ الىفبٗٔ :هي تػَٗش الوسو ٢ثلفم الػ ٓ٠هخ« ٠ثبلٌبّ٘ٔ يي الفحطبء» ٍ هب َّ «هًشاد الوإهي» ٍ ًحَّوب
ف٘شد يلِ٘ :أى الوتجبدس هي لفم الػ ٓ٠ل٘س ّزا السٌخ هي الوًبًٖ ٍ اٙحبس ،و٘ف ٍ لَ وبى لفم الػ ٓ٠هَؾَيب لًٌَاى
الٌبّٖ يي الفحطبء هخ ٠لػبس لَلِ تًبل :٢ئىّ الػ٘ ٓ٠تٌْ ٢يي الفحطبء ٍ الوٌىش ثوٌضلٔ أى ٗمَل :الّزٕ ٌْٗ ٢يي الفحطبء ٍ
الوٌىش ٌْٗ ٢يي الفحطبء ٍ الوٌىش ٍ ّزا ٍاؾح الفسبد».

1

تَؾ٘ح :
 )1هطحَم آذًَس هَؾَو لِ غلَٓ ضا «ًبّٖ اص فحطب ٍ هًشاد هإهي» لطاض زازُ است .دس حبل٘ىِ:
 )2هَؾَو لِ غلَٓ چٌ٘ي هفبّ٘وٖ ً٘ست چشاوِ أٍ٘ :ًٟآًچِ اظ غلَٓ هتجبزض هٖ ضَز اٗي هًبًٖ ً٘ست.
 )3حبً٘بً :اگط هَؾَو لِ «ًبّٖ يي الفحطب» ثبضس آِٗ ضطٗفِ «ئىَّ الػ َٓ٠ٛتٌَْْ ٢يٓيِ الْفَحٕطبء ٍٓ ٙالْؤٌْىَش» چٌ٘ي هٖ ضَز« :الٌبّٖ
يي الفحطبء ٍ الوٌىط ٌْٖٗ يي الفحطبء ٍ الوٌىط».
هب هٖ گَٗ٘ن:
ّ .1و٘ي اضىبل ثِ ًَيٖ زض والم هطحَم ًبئٌٖ٘ ّن هَضز اضبضُ لطاض گطفتِ است.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«الى٠م فٖ تػَس ربهى لشٗت يشفٖ ٗمى تحت الخكبة»

2

 .2هطحَم آذًَس هَؾَو لِ غلَٓ ضا چ٘عٕ هٖ زاًست وِ ًبّٖ يي الفحطبء ٍ الوٌىط ثبضس ٍ ًِ يٌَاى «ًبّٖ يي
الفحطبء» ثِ يجبضت زٗگط هَؾَو لِ غلَٓ چ٘عٕ است وِ احطش ًْٖ اظ فحطب ٍ هٌىط است ٍ .الطبّذ يلٖ رله آًىِ
هطحَم آذًَس ًوبظّبٕ ذبضرٖ ضا فطز ٍ هػساق آى هَؾَو لِ هٖ زاًست زض حبل٘ىِ اگط هَؾَو لِ «ًبّٖ» ثبضس،
ًوبظّبٕ ذبضرٖ سجت ٍ هحػٍل آى هٖ ضًَس.
 .3زض زفبو اظ هطحَم آذًَس هٖ تَاى گفت :ضبضو ربهى ث٘ي ًوبظّبٕ غح٘ح ضا تػَٗط وطزُ ٍلٖ آى ضا ٗب ًوٖ تَاًس ِٗ
يطف ثفْوبًس ٍ ٗب لعٍهٖ ثطإ اٗي وبض ًوٖ ثٌ٘س ،زض هطتجِ ثًس هػساق ّبٕ اٗي ربهى وِ زاضإ ذَاظ ٍ آحبضٕ ّستٌس،
ضا ثِ يطف ًطبى زازُ ٍ گفتِ است ّط هػسالٖ وِ اٗي ذبغ٘ت ّب ضا زاضتِ ثبضس ،هػساق آى ربهى است ٍ هَؾَو لِ
غلَٓ ّن ّو بى ربهى است .اٗي يولىطز يطفٖ است ٍ زض ًبهگصاضٕ ّبٕ زٗگط يطفٖ ّن ضٍاد زاضز.

ًْ .1بٗٔ االغَل ،د 1ظ 48
 .2ارَز التمطٗطات ،د 1ظ 37
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اضىبل هشحَم ًبئٌٖ٘ ثش هشحَم آخًَذ:
هطحَم ًبئٌٖ٘ اثتسا هٖ ًَٗسس:
«لذ ل٘ل اًِّ ٗوىي فشؼ الزبهى ث٘ي اٛفشاد الػ٘ح٘حٔ يلٍ ٢رِ ٗىَى َّ الوسو٘ ،٢غبٗتِ اًِّ ٗ ٟوىي اٝضبسٓ ئلِ٘ تفػ٘٠
ثل ٗطبس ئلِ٘ ثَرِ هب ،اه٘ب هي ًبح٘ٔ الوًلَل ٍ ،اه٘ب هي ًبح٘ٔ الًلّٔ ،إٔ اه٘ب هي ًبح٘ٔ اٛرش ٍ الخَّاة الوتشتّت يل ٢افشاد
الػ٘ ٓ٠الػ٘ح٘حٔ ،أٍ هي ًبح٘ٔ الوػبلح ٍ الوفبسذ الّتٖ التؿت اٛهش ثْب».

1

تَؾ٘ح :
 )1گفتِ ضسُ وِ ربهى ث٘ي افطاز غح٘ح (وِ ثتَاًس هسوٍبٕ غلَٓ ثبضس) لبثل فطؼ است.
 )2الجتِ هوىي است ًتَاً٘ن ذَز آى ضا هًطفٖ وٌ٘ن ٍلٖ هٖ تَاً٘ن ثِ آى اضبضُ وٌ٘ن.
 )3اضبضُ ثِ آى ،گبُ اظ قطٗك هًلَل است ٍ گبُ اظ قطٗك يلّت است.
 )4قطٗك هًلَل ًٌٖٗ اظ ضاُ ارط ٍ حَاة وِ هًلَل ًوبظ ّستٌس.
 )5قطٗك يلت ًٌٖٗ اظ ضاُ هػبلح ٍ هفبسس وِ يلت ًوبظ ّستٌس.
هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1اظ زٗسگبُ هطحَم ًبئٌٖ٘ هػبلح ٍ هفبسس (لطثبى ول تمٖ ٍ  )..يلت غبٖٗ تططٗى غلَٓ است ٍ غلَٓ زٍ هًلَل زاضز
ٗىٖ ارط ٍ حَاة ٍ ٗىٖ ّن تحمك لطثبى ول تمٖ .پس:
لشثبى ولّ تمٖ

ربهى غ٠تٖ

لشثبى ولّ تمٖ
ارش ٍ حَاة

پس ربهى غالتٖ زٍ هًلَل زاضز ٍلٖ ٗىٖ اظ آى زٍ هًلَل ،يلّت غبٖٗ تططٗى غلَٓ است .تَرِ ضَز وِ ّوِ رب
لحبل غبٗت ،يلت غبٖٗ است ثطإ اٗزبز ضٖء زض حبل٘ىِ ٍرَز غبٗت هًلَل است ثطإ ٍرَز ضٖء( .هخالً تػَض
رلَس يلّت غبٖٗ سبذتي غٌسلٖ است ٍلٖ ٍرَز رلَس هتطتت ثط ٍرَز غٌسلٖ است)
 )2والم هطحَم ًبئٌٖ٘ زض اضتجبـ ث٘ي ربهى غالتٖ ٍ ارط ٍ حَاة ،اضتجبقٖ ثب والم آذًَس ًساضز ٍلٖ زض ضاثكِ ثب لطثبى ولّ
تمٖ ٍ ربهى غالتٖ ًبنط ثِ فطهبٗص آذًَس ذطاسبًٖ است.
هشحَم ًبئٌٖ٘ سپس ثِ «ضاُ هًلَل» وِ ّوبى «لبيسُ الَاحس» است اضبضُ وطزُ ٍ هٖ گَٗس:
«ٗ ٟوىي تَاسد يلل هتًذدٓ يلٖ هًلَل ٍاحذ ،فَحذٓ اٛحش ٗ ٟوىي ا ٟثأى ٗىَى ٌّبن ربهى»

هطحَم ًبئٌٖ٘ زض ًمس اٗي ضاُ هٖ ًَٗسس:

 . 1فَائس االغَل ،د 1ظ 65
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«ٍ لىي ٗ ٟخف ٢يل٘ه هب فِ٘ اه٘ب أٍ٘ :ٟفٞهىبى تًذ٘د اٛحش ٍ هٌى ٍحذتِ ،ثذأّ اًِّ  ٟقشٗك لٌب ئل ٢ئحجبت ٍحذٓ اٛحش،
فوي الووىي رذ٘اً اى ٗىَى اٛحش الوتشتّت يل ٢الػ٘ ٓ٠الَارذٓ لزو٘ى اٛرضاء ٍ الطّشائف غ٘ش اٛحش الوتشتّت يل ٢الػ٘ٓ٠
الفبلذٓ لجًؿْب.
ٍ حبً٘ب :اىّ اٟضتشان فٖ اٛحش ٗ ٟمتؿٍ ٢حذٓ الوإحّش ثبلَْٗ٘ٔ ٍ الحم٘مٔ ٍ  ٟدل٘ل يل ٢رله ،ثل الَرذاى ٗمتؿ ٢خ٠فِ،
ثذأّ اضتشان الطّوس هى الٌّبس فٖ الحشاسٓ هى يذم اتّحبد حم٘متْوب ،ثل ّوب هوتبصاى ثبلَْٗ٘ٔ ٍ .ثبلزولٔ :هزشّد اضتشان
ض٘ئ٘ي فٖ أحش ٗ ٟىطف يي اتّحبد حم٘متْوب ،ثل ّوب هوتبصاى ثبلَْٗ٘ٔ ٍ .ثبلزولٔ :هزشّد اضتشان ض٘ئ٘ي فٖ أحش ٗ ٟىطف
يي اتّحبد حم٘متْوب ٍ ،لن ٗمن ثشّبى يل ٢رله ًًن  ٟثذ٘ اى ٗىَى ث٘ي الط٘ئ٘ي ربهى ٗىَى رله الزبهى َّ الوإحّش لزله
ئر ٗ ٟوىي غذٍس الَاحذ يي هتًذ٘د ،ئ ّٟاىّ هزشّد حجَت الزبهى ثٌْ٘وب ٠ٗ ٟصم اتّحبد َّٗ٘تْوب ٍ حم٘متْوب ،ثل هي الووىي
اى ٗىًَب هختلفٖ الحم٘مٔ ٍ ،هى رله ٗىَى ثٌْ٘وب ربهى فٖ ثًؽ الوشاتت ٗمتؿ ٢رله الزبهى حػَل رله اٛحش ،فارا
لن ٗىي رله الزبهى سارًب ئلٍ ٢حذٓ الَْٗ٘ٔ ٍ الحم٘مٔ لن ٗىي َّ الوسو٘ ٢ثبلػ٘ ٓ٠هخ ،٠لوب يشفت :اىّ اٛسوبء اًّوب تىَى
ثاصاء الحمبئك ٍ ،الوفشٍؼ اخت٠ف حمبئك هشاتت الػ٘ ٍ ٓ٠اى وبى ثٌْ٘وب ربهى ثً٘ذ ٗمتؿ ٢أحشا ٍاحذا فتأه٘ل.
ٍ حبلخب :اٛحش اًّوب ٗىَى هتشتجب يل ٢الػ٘ ٓ٠ثًذ اٝت٘بى ثْب ٍ ثًذ اٛهش ثْب ٍ ،اٛهش ثْب اًّوب ٗىَى ثًذ التّسو٘ٔ ،فٗ ٠وىي اى
ٗىَى رله اٛحش الوتأخّش فٖ الَرَد يي الوسو٘ ٢ثوشاتت هًشّفب ٍ وبضفب يي الوسو٘... ٢
ٍ ساثًب :لَ رًل الوسو٘ َّ ٢هب ٗتشتّت يلِ٘ رله اٛحش يلٍ ٢رِ ٗىَى رله اٛحش ل٘ذا فٖ الوسو٘ ،٢لىبى ال٠صم َّ المَل
ثبٟضتغبل يٌذ الطّه فٖ اٛللّ ٍ اٛوخش اٟستجبق٘٘ي ،ثذأّ اىّ الوأهَس ثِ ح ل٘س َّ ًفس افًبل الػ٘ ،ٓ٠ثل هب ٗتشتّت
يلْ٘ب رله اٛحش ،فوشرى الطّه فٖ رضئ٘ٔ ضٖء للػ٘ َّ ٓ٠الطّه فٖ تشتت رله اٛحش يل ٢الفبلذ لزله الزضءٗ ٍ ،ىَى
هي الطّه فٖ حػَل هب َّ ل٘ذ للوأهَس ثِ ٍ ،هي الوًلَم :اًِّ  ٟهزبل للجشاءٓ فٖ رلهٛ ،ىّ الومبم ٗىَى هي غغشٗبت
الطّه فٖ الوحػ٘ل الّزٕ  ٟتزشٕ فِ٘ الجشاءّٓ ،زا ولِّ ئرا أسدًب اى ًستىطف الزبهى هي ًبح٘ٔ الوًلَل».

1

تَؾ٘ح :
 )1اٗي ضاُ ثبقل است چشاوِ:
 )2أٍ٘ :ًٟهوىي است احط هتًسز ثبضس ًٌٖٗ ،هًلَم ً٘ست وِ ّوِ ًوبظّب زاضإ احطٕ ٗىسبى ثبضٌس ،ثلىِ چِ ثسب ًوبظ غح٘ح
زاضإ ارعاء ٍ ضطائف ،احطٕ غ٘ط اظ ًوبظ غح٘حٖ وِ فبلس ثًؽ اظ ارعاء ٍ ضطائف است زاضتِ ثبضس.
 )3حبً٘بً  :اضتطان احط زل٘ل ثط ٍحست هؤحط ً٘ست ثلىِ هٖ تَاًس ٗه احط اظ اض٘بء هرتلف سطچطوِ گطفتِ ثبضس ،هخالً گطهب ّن
اظ ذَضض٘س ٍ ّن اظ آتص حبغل هٖ ضَز زض حبل٘ىِ ذَضض٘س ٍ آتص ،حم٘مت ٍ هبّ٘ت ٍاحسٕ ًساضًس.
 )4الجتِ الظم است ث٘ي زٍ ضٖء وِ هبّ٘ت هتًسز زاضًس ٍ ّط زٍ يلت ّستٌس ،ربهًٖ ثبضس وِ آى ربهى ٍاحس يلت پ٘ساٗص
هًلَل ّبٕ هطتطن ثبضس =هخالً تحطٗه هلىَل ّب يلت پ٘ساٗص حطاضت است ٍ اٗي اهط ـ تحطٗه هلىَل ّب ـ ّن زض
ّ . 1وبى ،ظ67- 66

دسسٌبهِ سبل سَم 231

ضوس است ّن زض ًبض ٍ ّن زض اهَاد<
 )5اهٍب چَى آى ربهىَّٗ ،ت ٍ هبّ٘ت آى زٍ ضٖء (زٍ يلت) ضا ًوٖ سبظز لصا الظم ً٘ست وِ آى ربهى هَؾَو لِ ثبضس.
 )6حبلخبً  :احط ًوبظ ،ثًس اظ ات٘بى ًوبظ حبغل هٖ ضَز ٍ ات٘بى ًوبظ ثًس اظ اهط ثِ ًوبظ است ٍ اهط ثِ ًوبظ ثًس اظ تسوِ٘ .پس ًوٖ
تَاًس احط وِ هتأذط اظ تسوِ٘ است ٍرَزاً ،زض تسوِ٘ زذ٘ل ثبضس.
 )7ساثًبً  :اگط هسوٍٖ چ٘عٕ ثبضس وِ احط ضا پسٗس هٖ آٍضز (ثِ اٗي هًٌٖ وِ تطتّت احط ل٘س هَؾَو لِ ثبضس ًٌٖٗ غلَٓ ; آًچِ احط ضا
پسٗس هٖ آٍضز) ،زض اٗي غَضت اگط غلَٓ هأهَض ثِ ضس« ،آًچِ احط ضا پسٗس هٖ آٍضز» هأهَض ثِ ضسُ است ،پس اگط زض رعئ٘ت
چ٘عٕ زض غلَٓ ضه وطزٗن (الل ٍ اوخط اضتجبقٖ) ثبٗس احت٘بـ وٌ٘ن ،چطاوِ زض حم٘مت ضه زض تحمك هَؾَو لِ زاضٗن.

هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1زض رَاة ثِ «أٍ٘ »ًٟهٖ گَٗ٘ن :نَْض «الػلَٓ هًشاد الوَهي» آى است وِ هًطاد هؤهي ،احط هطتطن ٍ ٍاحسٕ است وِ
ث٘ي ّوِ افطاز غلَٓ هَرَز است .پس ٗه احط ٍاحس هطتطن زاضٗن ٍ .لصا اگط ّط ًوبظ ٗه احط هرػَظ ثِ ذَزش
زاضتِ ثبضس ثبظ احط ٍاحسٕ وِ زض ّوِ هَرَز است ،لبثل تػَٗط است.
 )2زضثبضُ لبيذُ الَاحذ گفتٌٖ است :آًچِ زض اٌٗزب ثب آى وبض زاضٗن لبيسُ« :الَاحذ ٗ ٟػذس ئ ٟهي الَاحذ» است ٍ چَى
سبل اٍٍل زض اٗي ثبضُ هفػل غحجت وطزٗن زٍثبضُ آى ضا تمطٗط ًوٖ وٌ٘ن .اهٍب فٖ الزولِ هٖ گَٗ٘ن :لبيسُ الَاحس زض هَضز
ٍاحسّبٕ حم٘مٖ ثس٘ف ٍ ًِ ايتجبضٕ ربضٕ است.
 )3زضثبضُ «حبلخبً» هٖ گَٗ٘ن :حػَل ذبضرٖ احط اگطچِ ٍرَزاً هتأذط است ٍلٖ هٖ تَاى آى ضا زض همبم تسوِ٘ اذص وطز پس
«احش» ضا هٖ تَاى زض ضتجِ تسوِ٘ لحبل وطز.
 )4اهٍب زضثبضُ «ساثًبً» :قجك يم٘سُ هطحَم آذًَس «احط» زاذل زض هَؾَو لِ ً٘ست ثلىِ هَؾَو لِ چ٘عٕ است وِ اٗي
ذبغ٘ت ضا زاضز ٍلٖ اٗي ذبغ٘ت زض هَؾَو لِ زذ٘ل ً٘ست .ثِ يجبضت زٗگط ـ ّوبًكَض وِ زض رَاة هطحَم ثطٍرطزٕ آٍضزٗن
ـ اٗي احط غطفبً يٌَاى هُط٘ط است ٍ غطفبً ثطإ هب هسوٍٖ ضا وطف هٖ وٌس ًِ اٌٗىِ ل٘س هَؾَو لِ ثبضس= .هخل اٌٗىِ اگط گفت٘ن «آى
وسٖ وِ آًزب ًطستِ سا اوشام وي» زض حبل٘ىِ اسن آى فطز ضا ًوٖ زاً٘نً« ،طستي» هٖ تَاًس ل٘س «اوشام» ًجبضس<

ٍ )5لٖ زض ّط غَضت ٍحست احط زض ايتجبضٕ ّب ،وبضف اظ ٍحذت هإحش ً٘ست.
هطحَم ًبئٌٖ٘ سپس ثِ «ساُ يلت ٍ ه٠وبت احىبم» اضبضُ وطزُ ٍ هٖ ًَٗسس:
«ٍ اه٘ب ئرا أسدًب اى ًستىطفِ هي ًبح٘ٔ الًلل ٍ ه٠وبت اٛحىبم ففسبدُ أٍؾح ٍ ،رله لًذم ئهىبى تًلّك التّىل٘ف ثبلو٠وبتٟ ،
ثأًفسْب ٟ ٍ ،ثوب ٗىَى هم٘ذا ثْب ،ف ٠تىَى ّٖ الوسو٘٘بت ٟ ٍ ،هب َّ هم٘٘ذ ثْب».

1

تَؾ٘ح :
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 )1اگط ثرَاّ٘ن ثِ آى ربهى ،اظ ضاُ يلت اضبضُ وٌ٘ن ،اهط هطىل تط است چطاوِ:
 )2تىل٘ف ًوٖ تَاًس ثِ هالوبت احىبم تًلك گطفتِ ثبضس ًِ ،ثِ ًفس هالوبت احىبم تًلك هٖ گ٘طز ٍ ًِ ثِ چ٘عٕ وِ هم٘س ثِ
هالوبت است .پس هسوٍبٕ ًوبظ ًوٖ تَاًس هالن ًوبظ ثبضس ّن چٌبًىِ هسوٍبٕ ًوبظ ًوٖ تَاًس چ٘عٕ ثبضس وِ هم٘س ثِ
هالن ًوبظ است.
اٗطبى سپس ثب ث٘بى همسهِ إ ،زل٘ل اٗي هسٍيب ضا هكطح هٖ وٌس:
«ٗىَى الومػَد اٛغلٖ ٍ الغشؼ اٍٛل َّ ٢اٛحش الوتشتّت يل ٢رله الفًل اٟخت٘بسٕ ،ثح٘ج ٗىَى الفًل لوزشّد الومذ٘ه٘٘ٔ للَغَل
ئل ٢رله اٛحشّ ٍ .زا أٗؿب تبسٓٗ :ىَى الفًل اٟخت٘بسٕ توبم الًلّٔ أٍ الزضء اٛخ٘ش هٌْب لحػَل رله اٛحش ،ثح٘ج ٗ ٟتَس٘ف ث٘ي
الفًل ٍ ث٘ي رله اٛحش ضٖء اخش أغ ،٠وبٝلمبء ثبلٌّسجٔ ئل ٢اٝحشاق ،ح٘ج اىّ أحش اٝحشاق ٗتشتّت يل ٢اٝلمبء فٖ الٌّبس تشتّت الوًلَل
يل ٢يلتِ ،هي دٍى اى ٗتَس٘ف ث٘ي اٝلمبء ٍ اٝحشاق ضٖء أغ ٍ .٠أخشٗ :١ىَى الفًل اٟخت٘بسٕ همذ٘هٔ ئيذادٗ٘ٔ لتشتّت رله اٛحش
الومػَد ،ثح٘ج ٗتَس٘ف ث٘ي الفًل اٟخت٘بسٕ ٍ ث٘ي اٛحش أهَس اخش ،وبلضّسو فبىّ اٛحش الوتشتت يل ٢الضّسو َّ غ٘شٍستِ سٌج ٍ ،٠هي
الوًلَم :اىّ الفًل اٟخت٘بسٕ :هي الجزس ٍ السًٖ٘ ٍ الحشث ،ل٘س يلّٔ تبهٔ لتحمّك السٌ٘جل ،ئر ٗحتبد غ٘شٍسٓ الضّسو سٌج ٠ئل ٢همذ٘هبت
اخش هتَس٘كٔ ث٘ي رله ٍ ث٘ي الفًل اٟخت٘بسٕ ،واضشاق الطّوسً ٍ ،ضٍل اٛهكبس ٍ ،غ٘ش رله».

1

تَؾ٘ح :
 )1غشؼ ّط فبيلٖ ،گبُ ذَزش اهطٕ است اذت٘بضٕ .ثسٍى اٌٗىِ تَرْٖ ثِ احط آى اهط اذت٘بضٕ زاضتِ ثبض٘ن .زضاٗي فطؼ ًفس فًل،
همػَز ثبالغبلٔ است (هخبل :اگط ضبضو وسٖ ضا اهط وٌس ثِ اٌٗىِ ل٘بم وٌس ٍ هكلَة ضبضو ّن ًفس ل٘بم ثبضس).
ٍ )2لٖ گبّٖ غطؼ فبيل ،احطٕ است وِ ثط فًل اذت٘بضٕ هتطتت است .زض اٗي غَضت فًل اذت٘بضٕ ،غطفبً ثِ سجت آًىِ همسهِ آى
احط است ،هكلَة است.
 )3اٗي ًَو زٍٍم ،ذَز  2لسن است :گبّٖ فًل اذت٘بضٕ توبم الًلّٔ ٍ ٗب رعء اذ٘ط يلّت تبهٍِ است ثطإ ضس٘سى ثِ آى احط ًٌٖٗ .ثِ
هحؽ حػَل فًل اذت٘بضٕ ،آى احط حبغل هٖ ضَز (هخبل :اًساذتي وسٖ زض آتص يلّت است ثطإ اٌٗىِ آى ضرع ثسَظز.
سَختي ; اهش غ٘ش اخت٘بسٕ/احش  .المبء دس آتص ; اهش اخت٘بسٕ)

 ٍ )4گبّٖ آى فًل اذت٘بضٕ اظ ظهطُ اهَضٕ است وِ ث٘ي آى ٍ احط فبغلِ است (هخبل :وبضتي ثصض ; فًل اذت٘بضٕ  .ضٍئ٘سى سٌجلِ ;
احط  .ضٍضي است وِ ضٍئ٘سى سٌجلِ غ٘ط اظ افًبل اذت٘بضٕ هخل وبضتي ثصض ثِ چ٘عّبٖٗ هخل ًَض ذَضض٘س ّن احت٘بد زاضز)

 )5پس:
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اٗطبى سپس هٖ ًَٗسس:
«فبى وبى اٛحش الومػَد هتشتجب يل ٢الفًل اٟخت٘بسٕ تشتّت الوًلَل يل ٢يلتِ ،هي دٍى اى ٗىَى ٌّبن ٍاسكٔ أغ ،٠أهىي تًلك
ئسادٓ الفبيل ثًِ ،حَ تًلّك ئسادتِ ثبلفًل اٟخت٘بسٕ الّزٕ َّ الس٘جت لحػَل رله اٛحش ،ثذأّ اىّ اٛحش ٗىَى هسج٘جب تَل٘ذٗ٘ب
للفًل ٍ ،هب هي ضأًِ رله ٗػح تًلّك ئسادٓ الفبيل ثِٛ ،ىّ لذستِ يل ٢الس٘جت ي٘ي لذستِ يل ٢الوسج٘ت ٍ ٗىَى تًلك اٝسادٓ
ثىلّ هٌْوب ي٘ي تًلك اٝسادٓ ثبٙخش =ٗ ٍ <2ػح حول أحذّوب يل ٢اٛخش ًحَ الحول الطّبئى الػٌ٘بيٖ ف٘مبل :اٝلمبء فٖ الٌّبس
ئحشاق ،ئر  ٟاًفىبن ثٌْ٘وب فٖ الَرَدّ ٍ ،زا الحول ٍ اى لن ٗىي حو ٠ضبًٗب غٌبي٘٘ب ثبلًٌبٗٔ اٍٛل٘٘ٔٛ ،ىّ ؾبثف الحول
الػٌ٘بيٖ َّ اٟتّحبد فٖ الَرَدٗ ٟ ٍ ،وىي اتّحبد الَرَد ث٘ي الًلّٔ ٍ الوًلَل ،ئ ّٟاًِّ لو٘ب لن ٗوىي اًٟفىبن ثٌْ٘وب فٖ الَرَد ٍ
وبى الوًلَل هي سضحبت ٍرَد الًلٔ غح٘ الحول ثْزُ الًٌبٗٔ.
ٍ ثبلزولٔ :ولّوب وبى ًسجٔ اٛحش ئل ٢الفًل اٟخت٘بسٕ ًسجٔ الوًلَل ئل ٢الًلّٔ التّبهٔ أٍ الزضء اٛخ٘ش هي الًلّٔ ٗػح تًلّك ئسادٓ
الفبيل ثِ ًحَ تًلّمْب ثبلفًل اٟخت٘بسٕ ٍ ،اى وبى الفًل اٟخت٘بسٕ هي الومذ٘هبت اٝيذادٗ٘ٔ لٜحش الومػَد ،فٗ ٠وىي تًلك ئسادٓ
الفبيل ثِ ،لخشٍرِ يي تحت لذستِ ٍ اخت٘بسُٗ ٟ ٍ ،وىي تًلّك اٝسادٓ ثغ٘ش الومذٍس ،ثل اٝسادٓ الفبيل٘٘ٔ همػَسٓ التًّلك ثبلفًل
اٟخت٘بسٕ ٍ ،اه٘ب رله اٛحش فٗ ٠ػلح ئ ّٟاى ٗىَى داي٘ب للفًل اٟخت٘بسٕ ،فوخل غ٘شٍسٓ الضّسو سٌج ٠اًّوب ٗىَى داي٘ب ئل٢
الحشث ٍ السمٖ ،فهْش الفشق ث٘ي ثبة الذٍ٘ايٖ ٍ ث٘ي ثبة الوسج٘جبت التَل٘ذٗٔ.
ٍ حبغل الفشق َّ ،ئهىبى تًلّك اٝسادٓ الفبيل٘ٔ ثبلوسججبت التَّل٘ذٗ٘ٔ ،دٍى الذٍ٘ايٖ ،لتَس٘ف أهَس خبسرٔ يي تحت المذسٓ ث٘ي
الفًل اٟخت٘بسٕ ٍ ث٘ي اٛحش الومػَد ،فٗ ٠وىي تًلّك ئسادٓ الفبيل ثِ ٍ .الؿّبثف الىلّٖ ث٘ي ثبة الذٍايٖ ٍ ث٘ي ثبة الوسج٘جبت
التَّل٘ذٗ٘ٔ َّ ،هب روشًب هي اًِّ اى وبى الفًل اٟخت٘بسٕ توبم الًلّٔ أٍ الزضء اٛخ٘ش هٌْب لحػَل اٛحش فْزا ٗىَى هي الوسج٘جبت
التَّل٘ذٗ٘ٔ ٍ ،اى لن ٗىي وزله ثل وبى أٍ٘ل الومذ٘هبت أٍ ٍسف الومذ٘هبت ٍ وبى حػَل اٛحش هتَلّفب يل ٢همذ٘هبت اخش ،فْزا
ٗىَى هي الذٍ٘ايٖ».

1

تَؾ٘ح :
 )1دس ًَو «ة»  ،هوىي است اضازُ ضبضو هستم٘وبً ثِ فًل اذت٘بضٕ تًلك گ٘طز .چطاوِ اٗي فًل اظ اسجبة تَل٘سِٗ است ٍ زض اٗي اهَض
لسضت ثط سجت ي٘ي لسضت ثط هسجت است ٍ اضازُ ًسجت ثِ سجت ي٘ي اضازُ ًسجت ثِ هسجت است ٍ .لصا ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ هًلَل اظ
ضئَى يلّت است هٖ تَاى گفت «المبء زض آتص احطاق است» زض حبل٘ىِ فٖ الَالى المبء زض آتص سجت احطاق است.

 )2اه٘ب زض ًَو «د»:
فبيل ًوٖ تَاًس ًسجت ثِ «احط» اضازُ وٌس چطاوِ احط همسٍض فبيل ً٘ست .ثلىِ فبيل غطفبً هٖ تَاًس فًل اذت٘بضٕ ضا اضازُ
وٌس ٍ .زض اٗي غَضت آى احط اًگ٘عُ إ است ثطإ اضازُ فًل اذت٘بضٕ.
 )3پس زض اسجبة تَل٘سٕ ،فبيل ّن هٖ تَاًس هًلَل ضا اضازُ وٌس ٍ ّن يلت اذت٘بضٕ ضاٍ ،لٖ زض «زٍايٖ» ،فبيل تٌْب هٖ
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تَاًس فًل اذت٘بضٕ ضا ثِ رْت آًىِ ضبٗس ثِ هًلَل ٍ احط ثطسس اضازُ وٌس ٍ .ذَز دٍايٖ لبثل اٌٗىِ هتًلك اضازُ ٍالى
ضًَسً٘ ،ستٌس.
هطحَم ًبئٌٖ٘ پس اظ اٗي همسهِ هٖ ًَٗسس:
«اى ٌّبن ه٠صهٔ ث٘ي اٝسادٓ اٙهشٗٔ ٍ اٝسادٓ الفبيل٘ٔ ٍ ،اًِ ولوب غح تًلك ئسادٓ الفبيل ثِ ٗػح تًلك ئسادٓ اٙهش ثٍِ ،
ولّوب ٗ ٟػح تًلّك ئسادٓ الفبيل ثِ ٗ ٟػح تًلك ئسادٓ اٙهش ثِ ٍ ،الس٘ش فٖ رله ٍاؾحٛ ،ىّ اٝسادٓ اٛهشٗ٘ٔ اًّوب تىَى
تحشٗىب لٞسادٓ الفبيل٘٘ٔ ًحَ الطّٖء الوكلَة ،ف ٠ثذ٘ هي اى ٗىَى رله الطّٖء لبث ٠لتًلّك ئسادٓ الفبيل ثِ حتّ ٢تتًلّك ثِ
ئسادٓ اٙهش ،فارا فشؼ اًِّ ٗ ٟوىي تًلّك ئسادٓ الفبيل ثِ لىًَِ غ٘ش همذٍس لِ ،فٗ ٠وىي تًلك ئسادٓ اٙهش ثِٗ ًِّٛ ،ىَى
هي قلت الوحبل».

1

تَؾ٘ح :
 )1ث٘ي اضازُ آهطِٗ ٍ اضازُ فبيلِ٘ هالظهِ ثطلطاض است:ًٌٖٗ .
ّ )2ط رب فبيل هٖ تَاًست اضازُ وٌس ،آهط ّن هٖ تَاًس ثِ آى اهط وٌس چطاوِ:
 )3وبض آهش آى است وِ هأهَس ضا ثِ يٌَاى ٗه فبيل ،ثِ سوت يول تحطٗه هٖ وٌس .پس اگط فبيل ًوٖ تَاًس وبضٕ ضا
اًزبم زّس ،آهط ّن ًوٖ تَاًس ثِ آى اهط وٌس چطاوِ قلت هحبل است.
اٗطبى سپس ازاهِ هٖ زّس:
«اًِّ لَ وبى ًسجٔ الفًل اٟخت٘بسٕ ئل ٢اٛحش الحبغل هٌِ ًسجٔ الس٘جت التَّل٘ذٕ ئل ٢هسججِ التَل٘ذٕ ،وبى تًلّك ئسادٓ الفبيل
ثزله الوسج٘ت ثوىبى هي اٝهىبى ،ف٘ػح تًلك ئسادٓ اٛهش ثاٗزبد رله الوسجت ،ثل  ٟفشق فٖ الحم٘مٔ ث٘ي تًلك اٛهش
ثبلس٘جت أٍ ثبلوسج٘تٛ ،ىّ تًلّمِ ثبلس٘جت أٗؿب لوىبى اًِّ ٗتَلذ هٌِ الوسجت  ٍ ...اه٘ب ئرا وبى اٛحش هي الذٍ٘ايٖ ٍ ،وبى الفًل
هي الومذ٘هبت اٝيذادٗ٘ٔ ،فح٘ج ٗ ٟػح تًلّك ئسادٓ الفبيل ثِ فٗ ٠ػح تًلك ئسادٓ اٛهش ثاٗزبدُ ،لوب يشفت هي الو٠صهٔ،
فوتًلك التّىل٘ف ئًّوب ٗىَى َّ الفًل اٟخت٘بسٕ  ٟغ٘ش».

2

تَؾ٘ح :
 )1حبل اگط فًل اذت٘بضٕ ثطإ احط ،سجت تَل٘سٕ استّ ،ن ه٘تَاى ثِ سجت اهط وطز ٍ ّن ه٘تَاى ثِ هسجت اهط وطز (هخالً هٖ تَاً٘ن
ثگَٗ٘ن لجبس ضا زض آتص ث٘بًساظ ٍ .هٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن لجبس ضا ثسَظاى)
 )2اهٍب اگط احط اظ زٍايٖ است ٍ فًل اذت٘بضٕ اظ همسهبت ايسازٕ است ،زض اٗي غَضت فبيل ًوٖ تَاًس احط ضا اضازُ وٌس ووب اٌٗىِ آهط
ًوٖ تَاًس ثِ احط اهط وٌس ٍ .لصا زض اٗي غَضت اهط فمف ثِ فًل اذت٘بضٕ تًلك هٖ گ٘طز ٍ ًِ ثِ احط.

هشحَم ًبئٌٖ٘ پس اظ اٗي همسهِ هٖ ًَٗسس:
ّ .1وبى
ّ .2وبى ،ظ 70
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«ئرا يشفت رله ولِّ ،فٌمَل:
اىّ ثبة الو٠وبت ٍ يلل التّطشٗى  ٟتىَى هي الوسججبت التَل٘ذٗٔ ٛفًبل الًجبد ،ثل ل٘ست الًجبدات ثبلٌّسجٔ ئل ٢الو٠وبت
ئ ّٟوٌسجٔ الومذ٘هبت اٝيذادٗ٘ٔ ٍ ،الّزٕ ٗذلّ يل ٢رله يذم ٍلَو التّىل٘ف ثْب فٖ ضٖء هي الوَاسد ،هي أٍ٘ل وتبة الكّْبسٓ
ئل ٢اخش وتبة الذ٘ٗبت .فبلو٠وبت اًّوب تىَى هي ثبة الذٍ٘ايٖ ٟ ،الوسججبت التَل٘ذٗٔ ٍ ،ل٘ست الػ٘ ٓ٠ثٌفسْب يلّٔ تبه٘ٔ
لوًشاد الوإهي ٍ الٌّْ ٢يي الفحطبء ٟ ٍ ،الػَ٘م ثٌفسِ يلّٔ تبه٘ٔ لىًَِ رٌّٔ هي الٌبس ٟ ٍ ،الضوبٓ ثٌفسْب يلٔ تبه٘ٔ لٌوَ
الوبل ،ثل تحتبد ّزُ الومذ٘هبت ئل ٢همذ٘هبت اخش ،هي تػف٘ٔ الو٠ئىٔ ٍ غ٘شّب حتّ ٢تتحمك تله اٙحبس ،ووب ٗذلّ يل ٢رله
ثًؽ اٛخجبس .فارا لن تىي الو٠وبت هي الوسججبت التَّل٘ذٗٔ ،فٗ ٠ػح٘ تًلّك التّىل٘ف ثْب ٟ ،ثٌفسْب ٟ ٍ ،ثأخزّب ل٘ذا
لوتًلّك التّىل٘ف ،فىوب ٗ ٟػح٘ التّىل٘ف ثاٗزبد هًشاد الوإهي هخٗ ٟ ،٠ػح التّىل٘ف ثبلػ٘ ٓ٠الوم٘ذٓ ثىًَْب هًشاد الوإهي،
ئر ًٗتجش فٖ التّىل٘ف اى ٗىَى ثتوبم لَ٘دُ همذٍسا يلِ٘ ،فارا لن ٗػح٘ التّىل٘ف ثَرِ هي الَرَُ ثبلو٠وبت لن ٗػح اى تىَى
ّٖ الزبهى ث٘ي اٟفشاد الػ٘ح٘حٔ للػ٘ ٟ ٍ ،ٓ٠أخزّب هًشّفب ٍ وبضفب يي الزبهى ،ثذأّ اًِّ ًٗتجش فٖ الوًشّف اى ٗىَى ه٠صهب
للوًشف ثَرِ ٍ ،ثًذ هب لن تىي الو٠وبت هي الوسججبت التَل٘ذٗٔ ٗ ٟػح أخز الزبهى هي ًبح٘ٔ الو٠وبت».

1

تَؾ٘ح :
 )1هالوبت ٍيلل تططٗى احىبم (لطثبى ولّ تمٖ) سجت تَل٘سٕ ً٘ستٌس ثلىِ زايٖ هٖ ثبضٌس (چشاوِ غلَٓ ثِ تٌْبٖٗ هًطاد
هؤهي ٍ لطثبى ولّ تمٖ ً٘ست ثلىِ ثِ چ٘عّبٕ زٗگطٕ هخل تػفِ٘ هالئىِ احت٘بد زاضز)
 )2چَى چٌ٘ي استً ،وٖ تَاى هالوبت احىبم ضا ًِ ثِ يٌَاى هأهَض ثِ ٍ ًِ ثِ يٌَاى رعء هأهَضثِ أذص وطز.
 ٍ )3چَى چٌ٘ي است ،هًطاد هؤهي ٍ ً ...وٖ تَاًٌس ربهى غح٘حٖ ثبضٌس.
ً ٍ )4وٖ تَاًٌس هًطِّف ثبضٌس ثطإ ربهى غح٘حٖ =تػَٗط آذًَس ذطاسبًٖ< چطاوِ ّ٘چ هالظهِ إ ث٘ي آًْب ٍ غلَٓ ٍرَز
ًساضز (چشاوِ گفت٘ن ثطذٖ اظ غلَٓ ّب چٌ٘ي ً٘ستٌس)
هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ هطحَم آذًَس هٖ فطهَز :ربهى غلَٓ غح٘ح ،يلّت است ثطإ تحمك «تمشّة ئلٖ ا ًْٖ ٍ ٣اص فحطب»
پس ربهى غلَٓ زاضإ غفتٖ است وِ يجبضت ثبضس اظ ًبّٖ اظ فحطب ٍ لطثبى ولّ تمٖ.
 )2هطحَم ًبئٌٖ٘ ّن زض حم٘مت هٖ گَٗس ربهى غلَٓ غح٘ح يلت تبهٍِ ٗب رعء اذ٘ط يلت تبهِ ثطإ «تمطة إلٖ اهلل ٍ ًْٖ
اظ فحطب» ً٘ست .ثلىِ چِ ثسب ًوبظٕ غح٘ح ثبضس ٍ لطثبى ولّ تمٖ ٍ ًبّٖ يي الفحطب ًجبضس.
 )3پس اگط هطحَم آذًَس هسيٖ ضًَس وِ ّوِ ًوبظّبٕ غح٘ح ًبّٖ اظ فحطب لطثبى ولّ تمٖ ّستٌس ،اضىبل هطحَم ًبئٌٖ٘
ذَز ثِ ذَز هٌتفٖ است.
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 )4زض زفبو اظ هطحَم آذًَس هٖ تَاى گفت ،زض هجٌبٕ هطحَم آذًَس ًْٖ ،اظ فحطب ٍ تمطة إلٖ اهلل غطفبً ثِ يٌَاى هخبل
هكطح ّستٌس ٍ ّط احط زٗگطٕ اگط ٗبفت ضَز وِ زض ّوِ ًوبظّبٕ غح٘ح هَرَز ثبضس ،استسالل هطحَم آذًَس ضا وبهل
ه٘ىٌس ٍ لصا آٗٔ اهلل ٍح٘س اظ اٗي احط ثب يٌَاى «يوَد دٗي» ٗبز هٖ وٌس.

1

ً )5ىتِ زٗگط زض والم هطحَم ًبئٌٖ٘ اٗي است وِ اٗي تفػ٘ل ث٘ي «هًلَل ّبٖٗ وِ لحبنطبى يلت غبٖٗ ً٘ست» ٍ «هًلَل
ّبٖٗ وِ لحبنطبى يلت غبٖٗ است» ّ٘چ تأح٘طٕ زض ثحج ًساضز .رع اٌٗىِ هطحَم ًبئٌٖ٘ ًَو اٍٍل هًلَل ّب ضا هًلَل
زائوٖ ٍ ًَو زٍٍم ضا هًلَل غ٘ط زائوٖ (زض غَضتٖ وِ هخالً هالئىِ ّن ًوبظ ضا تػفِ٘ وٌٌس) هٖ زاًس .حبل اگط ّن ًَو زٍٍم
هًلَل زائوٖ ضًَس ،ثبظ اضىبالت  4گبًِ لجل هكطح هٖ ضَز.

اضىبٟت اهبم خوٌٖ٘ ثش آخًَذ خشاسبًٖ:
اهبم ذوٌٖ٘ هٖ ًَٗسٌس:
«ٍ فِ٘ - :ثًذ هٌى وَى الومبم هَؾَيبً للمبيذٓ الًمل٘٘ٔ ٍ ،ئًّوب هَؾَيْب الَاحذ هي رو٘ى الزْبت ٍ الح٘خ٘٘بت  -أًِّ ثٌبءٖ
يلِ٘ ٗلضم أى تىَى الػ ٓ٠هي هتىخّش الحم٘مٔ فاىّ الٌْٖ يي الفحطبء ٍ ،هًشاد الوإهي ٍ ،همشّة ولّ تمٖ٘  ٍ ،يوَد الذٗي،
أُهَسٗ هختلفٔ ،فوى غذٍسّب هٌْب ٗىَى ولٌّ غبدساً هي ح٘خ٘٘ٔ .هؿبفبً ئل ٢أىّ الٌْٖ يي الفحطبء ل٘س يل ٢هب َّ نبّشُ،
ف٘شرى ئل ٢وًَْب دافًٔ ٍ هبًًٔ يٌْوب ٍ ،الفحطبء أهش هتىخّش ،ف ٠ثذ٘ أى تىَى فٖ الػ ٓ٠ح٘خ٘٘بت ،ثىلّ ح٘خٍ٘٘ٔ دافًٌٔ لَاحذ
هٌْب ،هى ثًٔذ التضاهْن ثبلزبهى الّزٕ لِ ح٘خ٘٘بت هتىخّشٓ حست تىخّش هب روش ٍ .ديَ ١وَى ّزُ اُٛهَس تشرى ئل ٢أهش ٍاحذ
َّ ووبل حبغل للٌفس َٗرت رله ،خشٍدٗ يي اٟستذٟل ثْب ٍ ،ئٗىبل ئل ٢أهش هزَْل هي غ٘ش ثٌ٘٘ٔ ٍ ثشّبى».

2

تَؾ٘ح :
 )1اضىبل اٍ٘ل :لبيسُ الَاحس زض اهخبل غلَٓ ربضٕ ًوٖ ضَز ثلىِ فمف زضثبضُ ذسإ سجحبى وِ ٍاحذ هي رو٘ى الزْبت
است ،ربضٕ هٖ ضَز.
=هب هٖ گَٗ٘ن :هسيبٕ آذًَس هجتٌٖ ثط لبيسُ الَاحس ً٘ست چٌبًىِ زض شٗل فطهبٗص اٗطبى آٍضزٗن<
 )2اگط ثرَاٌّس ثگٌَٗس ربهى غلَٓ ،ثس٘ف است هي رو٘ى الزْبت ،هٖ گَٗ٘ن :چَى پصٗطفت٘س ربهى غلَٓ زاضإ احطّبٕ
هتًسز است (ًْٖ اظ فحطب ،لطثبى ولّ تمٖ ،يوَز زٗي ٍ هًطاد هؤهي) الرطم پصٗطفتِ اٗس ربهى غلَٓ ثس٘ف ً٘ست ثلىِ
هتىخط الحم٘مٔ است .چطاوِ هًلَل ّبٕ هرتلف اظ رْبت ٍ ح٘خ٘ت ّبٕ هرتلف يلت غبزض هٖ ضَز.
=هب هٖ گَٗ٘ن  :اگط ثگَٗ٘ن اٗي آحبض زض قَل ّن ّستٌس ،هخل هرلَق ثَزى ّوِ هَرَزات ثطإ ذسا ،اٗي اضىبل ٍاضز
ًوٖ ضَز<
 .1تحم٘ك االغَل ،د 1ظ 232
 .2هٌبّذالَغَل ،د  1ظ 149
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 )3هؿبفبً ث ط اٌٗىِ ربهى غلَٓ ثِ يلت زٗگطٕ ّن ًوٖ تَاًس ثس٘ف ثبضس ،چطاوِ ًْٖ اظ فحطب ثِ هًٌبٕ هبًً٘ت ًسجت ثِ
فحطبء است ٍ .چَى فحطبء اهط هتىخطٕ است (زضٌٍ ،غ٘جت ٍ  )...الرطم ربهى غلَٓ ّن اهط هتىخطٕ هٖ ضَز چطاوِ
ثبٗس ثب ّط رْت ٗىٖ اظ آى هػبزٗك فحطبء ضا زفى وٌس =ًٌٖٗ احط ٍاحسٕ ً٘ست ثلىِ فحطبءّب هرتلف الحم٘مٔ ّستٌس<.
 )4اگط ثگٌَٗس ربهى غلَٓ ٗه اهط ٍاحس است (هخل ووبل ًفسبًٖ) وِ زض ثسبقت هَرت زفى ّوِ هػبزٗك فحطب هٖ ضَز،
هٖ گَٗ٘ن اٗي ذطٍد اظ استسالل ثِ آحبض است (ًٌٖٗ زٗگط اظ قطٗك ٍحست احط پٖ ثِ ٍحست هؤحط ًجطزُ اٗس) ٍ استسالل
ثِ ٗه اهط هزَْل (هخل ووبل ًفسبًٖ) وطزُ اٗس وِ زل٘لٖ ّن ثط ٍرَزش ًساضٗن.
 = )5حؿطت اهبم زض حم٘مت هٖ فطهبٌٗس اگط لبيسُ الَاحس ضا اظ هسيبٕ آذًَس وٌبض ثگصاضٗن ،سري هطحَم آذًَس حجَتبً
ثبقل ًوٖ ضَز ٍلٖ احجبتبً ثطإ آى زل٘لٖ ًساضٗن<
روى ثٌذٕ فشهبٗص آخًَذ خشاسبًٖ:
 )1اظ زٗسگبُ آذًَس هَؾَو لِ غلَٓ (ٗب ّوبى ربهى غح٘حٖ) يجبضت است اظ هفَْهٖ وِ ًوٖ زاً٘ن چ٘ست اهٍب ثِ ٍس٘لِ
آًىِ آحبض زاضز ،وطف هٖ وٌ٘ن وِ ّست.
 )2الجتِ ٍاؾى لفم غلَٓ ـ ضبضو ـ هٖ زاًس وِ چ٘ست ٍ ثطإ ّوبى ٍ ؾى وطزُ است.
 )3اهٍب ثبٗس تَرِ زاضت وِ اگط گفت٘ن لسض ربهى ثٌب ثط اين  ،اغالً لبثل تػَٗط ً٘ست آًگبُ اهط زائط است ث٘ي لسض ربهًٖ وِ
هطحَم آذًَس هكطح هٖ وٌٌس ٍ لسض ربهى ّبٖٗ وِ غح٘حٖ ّبٕ زٗگط قطح ذَاٌّس ًوَز .اهٍب اگط لسض ربهى ثٌبثط اين،
لبثل تػَٗط ثبضس ،آًگبُ ثبٗس زٗس آٗب هجبًٖ زٗگطاى ،زل٘لٖ ثطإ ذَٗطتي البهِ هٖ وٌٌس ٗب ًِ؟
دٍ) هجٌبٕ هشحَم اغفْبًٖ
هطحَم اغفْبًٖ اثتسا هٖ ًَٗسس:
«الزبهى ئه٘ب أى ٗىَى ربهًبً رات٘٘بً همَل٘٘بً ،أٍ ربهًبً يٌَاً٘٘بً ايتجبسٗ٘بً ٍ ،اٟلتضام ثْوب هطىل ،أه٘ب الزبهى الًٌَاًٖ وًٌَاى
الٌبّٖ يي الفحطبء ٍ ًحَُ فبلَؾى ثاصائِ ٍ ئى وبى هوىٌبً ٝهىبًِ ،ئ ّٟأىّ ٟصهِ يذم غح٘ٔ استًوبل الػ ٓ٠هخ ٠فٖ ًفس
الوًٌَى ئ ّٟثغبٗٔٛ ،ىّ الًٌَاى غ٘ش الوًٌَى ٍ ل٘س وبلزبهى الزاتٖ ثح٘ج ٗتّحذ هى رو٘ى الوشاتت هى أىّ استًوبل الػ ٓ٠فٖ
ًفس الْ٘ئٔ التشو٘ج٘ٔ ث ٠يٌبٗٔ غح٘ح ،هؿبفبً ئل ٢سخبفٔ المَل ثَؾى الػ٘ ٓ٠لًٌَاى الٌبّٖ يي الفحطبء ووب ٗ ٟخف.٢
ٍ أه٘ب الزبهى الومَلٖ الزاتٖ فَْ غ٘ش هًمَل ٛىّ الػ٘ ٓ٠هإلفٔ ٍرذاًبً هي همَٟت هتجبٌٗٔ وومَلٔ الى٘ف ٍ الَؾى ٍ
ًحَّوب ٍ  ٟتٌذسد تحت همَلٔ ٍاحذٓ ٛىّ الومَٟت أرٌبس يبل٘ٔ ف ٠رٌس لْب»

1

تَؾ٘ح :
 )1ربهى ٗب ربهى راتٖ همَلٖ است ٍ ٗب ربهى يٌَاًٖ ايتجبسٕ است ٍ ّط زٍ غلف است.
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 )2ربهى يٌَاًٖ =هخل يٌَاى «ًبّٖ يي الفحطبء» ًٌٖٗ لفم غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ًبّٖ يي الفحطبء< اگط چِ هوىي است
ثگَٗ٘ن هَؾَو لِ لفم غلَٓ يٌَاى ًبّٖ است ٍلٖ الظهِ اٗي حطف آى است وِ ثگَٗ٘ن غلَٓ ًٌٖٗ ًبّٖ ٍ اگط ثِ هًٌَى
=ًٌٖٗ ضوَو  +سزَز  <... +هٖ گَٗ٘ن غلَٓ ،هزبظ است چطاوِ يٌَاى غ٘ط اظ هًٌَى است.
 )3ربهى يٌَاًٖ ،هخل ربهى همَلٖ ً٘ست =ربهى همَلٖ هخل هبّ٘ت اًسبى وِ ربهى است ث٘ي ظٗس ٍ يوطٍ ٍ  ٍ ...هتحس ثب
آى ّب است< ًٌٖٗ يٌَاى هتحس ثب هًٌَى ً٘ست ٍلٖ ربهى همَلٖ هتحس ثب افطاز است.
 )4زض حبل٘ىِ اقالق غلَٓ ثط هًٌَى ،ثبلؿطٍضٓ حم٘مت است.
 )5اؾف ئلٖ رله اٌٗىِ ثس٘بض سر٘ف است اگط ثرَاّ٘ن ثگَٗ٘ن غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ يٌَاى «ًبّٖ».
= )6هب هٖ گَٗ٘ن  :ذَاًسٗن وِ هطحَم ثطٍرطزٕ ،ثط اٗي يم٘سُ ثَزًس وِ هطاز هطحَم آذًَس ّو٘ي است<
 )7اهٍب اگط ثگَٗ٘ن هَؾَو لِ ربهى همَلٖ است :هطىل اٌٗزبست وِ ًوبظ اظ همَالت هتجبٌِٗ إ تطى٘ل ٗبفتِ =قوأًٌِ٘ ;
و٘ف  ،تًساز ضوًبت ; ونً ،سجت ثب هىبى ٍ ظهبى هػلّٖ ; أٗي ٍ هتٖ ٍ  ٍ <...تحت همَلِ ٍاحسٕ ًوٖ گٌزس ٍ لصا چ٘عٕ
وِ ثرَاّس هَؾَو لِ ثطإ غلَٓ ثبضس ،زض ه٘بى ً٘ست.

****

دسسٌبهِ سبل سَم 239

اٗطبى سپس ثِ تج٘٘ي ًهط ذَٗص هٖ پطزاظز ،تج٘٘ي ًهط اٗطبى ضا اظ يجبضت اهبم ذوٌٖ٘ پٖ هٖ گ٘طٗن:
«هب روشُ ثًؽ الوذلّم٘ي ٍ ،حبغلِ :أىّ سٌخ الوًبًٖ ٍ الوبّ٘٘بت ثًىس الَرَد ،ولّوب وبى اٝثْبم فِ٘ أوخش وبى اٝق٠ق ٍ
الطوَل فْ٘ب أٍفش ،فبى وبًت الوبّ٘٘بت هي الحمبئك وبى ئثْبهْب ثلحبل الكَاسب ٍ الًَاسؼ هى حفم ًفسْب ٍ ،ئى وبًت هي
اُٛهَس الوإتلفٔ هي يذ٘ٓ أُهَس ثح٘ج تضٗذ ٍ تٌمع وو٘بً ٍ و٘فبً ،فومتؿ ٢الَؾى لْب أى ت٠حم يلً ٢حَ هجْن فٖ غبٗٔ
اٝثْبم ثوًشّف٘٘ٔ ثًؽ الًٌبٍٗي الغ٘ش الوٌفىّٔ يٌْب.
فلفم الػ ٓ٠هى اٟخت٠ف الطذٗذ ث٘ي هشاتجْب  ٟثذ٘ أى َٗؾى لسٌخ يول هًشِّفُِٔ الٌْٖ يي الفحطبء ،ثل الًشف ٌٗ ٟتملَى
هي سوبو لفهْب ئل ٢سٌخ يول خبظ٘ هجْن ئ ّٟهي ح٘ج وًَِ هكلَثبً فٖ اٍٛلبت الخبغّ٘ٔ ٍ ،زا غ٘ش الٌىشٓ ،فاًِّ لن ٗإخز
فِ٘ خػَغ٘٘ٔ الجذل٘٘ٔ .اًتْ».٢

1

تَؾ٘ح :
 )1هبّ٘بت ٍ هفبّ٘ن ٍ هًبًٖ ّطچِ اثْبهطبى ث٘طتط ثبضس ،اقالق ٍ ضوَلطبى ث٘طتط است ثِ ذالف ٍرَز =ًٌٖٗ ٍرَز
ّطچِ الَٕ ثبضس ،سًِ ث٘طتطٕ زاضز ٍلٖ هفَْم ّطچِ هجْن تط ـ ٍ چٌبًچِ زض يجبضت اغفْبًٖ هَرَز است2ـ ّط چِ
ؾً٘ف تط ثبضس ،سًِ ث٘طتطٕ زاضزٍ ًٌٖٗ :رَز ٍارت الَرَز چَى الَٕ است ،ثط ّوِ احبقِ زاضز ٍلٖ زض هفبّ٘ن هفَْم
حَ٘اى چَى اظ هفَْم اًسبى هجْن تط است افطاز ث٘طتطٕ زاضز.
=هب هٖ گَٗ٘ن :قطح ثحج ٍرَز زض اٌٗزب زذبلتٖ زض هسئلِ ًساضز ،ثلىِ يٌبٗت اٗطبى ثِ هفبّ٘ن است<
 )2اگط هبّ٘ت هَضز ًهط اظ ظهطُ حمبٗك ثبضس =ًٌٖٗ غ٘ط ايتجبضٗبت< ،اثْبم ًبضٖ اظ يَاضؼ است زض حبل٘ىِ اغل حم٘مت
هحفَل ا ست =ًٌٖٗ اًسبى زض ظٗس ٍ يوطٍ ٍ ثىط هحفَل است ٍلٖ اٌٗىِ ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن اًسبى هطاز استً ،بضٖ اظ
يَاضؾٖ است وِ ظٗس ٍ يوطٍ ٍ ثىط زاضًس ًٌٖٗ ًبضٖ اظ يَاضؼ هطرػِ استٗ ٍ .ب هخالً حَ٘اى زض ثمط ٍ اًسبى
هحفَل است ٍلٖ اٌٗىِ هطاز اظ حَ٘اى هجْن استً ،بضٖ اظ يطٍؼ فػل ّبٕ هرتلف ثط رٌس ـ حَ٘اى ـ است<
 ٍ )3اگط اظ اهَض ايتجبضٕ ثبضس =هفبّ٘وٖ وِ اظ اهَض هتًسزُ ضىل گطفتِ هخل غلَٓ وِ اظ ضوَو ٍ سزَز ٍ  ...ضىل گطفتِ
است< ثِ گًَِ إ وِ گبُ ون هٖ ضًَس ٍ گبُ ظٗبز =ًوبظ  4ضوًتٖ ٍ  3ضوًتٖ< ،زض هَضز چٌ٘ي هفبّ٘وٖ ،اگط ٍاؾى ثرَاّس
لفهٖ ضا ثطا ٕ آى ٍؾى وٌس ،ثبٗس آى هفَْم ضا ثِ غَضت هجْن ـ غبٗٔ االثْبم ـ لحبل وٌس زض حبل٘ىِ ثطذٖ اظ يٌبٍٗي ٍ
آحبضٕ وِ ّو٘طِ ّوطاُ آى ّستٌس آى ضا تًطٗف وٌٌس.
 )4پس زض حبل٘ىِ هطاتت ًوبظ هرتلف است ،لفم غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ هبّ٘ت هجْوٖ وِ يٌبٍٗي ٍ آحبضٕ زاضز.
يٌبٍٗي ٍ آحبضٕ وِ ّو٘طِ ثب آى ّستٌس ٍ آى ضا تًطٗف هٖ وٌٌس.
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 )5ثلىِ هٖ تَاى گفت يطف ٍلتٖ لفم غلَٓ ضا هٖ ضًٌَس« ،يولٖ ذبظ وِ هكلَة ضبضو است ٍ زض ثطذٖ اظ ظهبى ّب
ذَاًسُ هٖ ضَز» ضا هٖ فْوٌس =ًٌٖٗ هَؾَو لِ غلَٓ يجبضت است اظ هبّ٘تٖ هجْن وِ آحبضٕ زاضز :هكلَة ضبسو است،
ٍلت خبظ زاضز ٍ <...
 )6اهٍب اٗي هفَْم هجْن غ٘ط اظ هفَْم ًىطُ است .چطاوِ زض هفَْم ًىطُ ،ثسلٍ٘ت اذص ضسُ است =ًٌٖٗ ضرل اگط ًىطُ ثبضس ،وِ
زض فبضسٖ تطروِ هٖ ضَز «ٗىٖ اظ هطزاى»  ،ثِ ًحَ يلٖ الجسل ضبهل ظٗس ٍ يوطٍ ٍ ثىط هٖ ضَز ٍلٖ ضرلٌ اگط هبّ٘ت
هجْن ثبضس وِ زض فبضسٖ ثِ «هطز» تط روِ هٖ ضَز ،ثِ ًحَ يلٖ الجسل ضبهل ظٗس ٍ يوطٍ ٍ ثىط ًوٖ ضَز ثلىِ زض حبل
ٍاحس ضبهل ّوِ هٖ ضَز<.
هب هٖ گَٗ٘ن:
اظ زٗسگبُ هطحَم اغفْبًٖ هَؾَو لِ غلَٓ ًِ ربهى همَلٖ است (چطاوِ غلَٓ زاضإ همَلِ ً٘ست) ٍ ًِ ربهى يٌَاًٖ ،ثلىِ
غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ «هفَْهٖ هجْن» وِ آحبضش آى ضا هًطفٖ هٖ وٌٌس.
اضىبل هشحَم ثزٌَسدٕ ثش هحمك اغفْبًٖ:
هطحَم ثزٌَضزٕ هٖ ًَٗسس:
«ٍ أًت تذسٕ ثأى هشادُ اى وبى ئثْبم الوبّ٘ٔ هي ح٘ج رات٘بتْب ،فْزا هًٌ ٢غ٘ش هًمَلٛ ،ى الزاتٖ ٗ ٟختلف ٍ ٗ ٟتخلفٛ ،ى
اخت٠فِ أٗؿب ٗشرى ئل ٢تخلفِ ٍ تخلفِ خلف ٍ .لزله لبلَا أى ئثْبم الزٌس ثحست الَرَد  ٟثحست الوبّ٘ٔ هى أى الزٌس
هبّ٘ٔ ًبلػٔ ،فوب نٌه ثبلوبّ٘ٔ التبهٔ الٌَي٘ٔ؟  ٍ ....أهب اى وبى هشادُ هي الوبّ٘ٔ الوجْؤ الوفَْم اًٟتضايٖ هي أحذ ّزُ
الوشوجبت التٖ غبست هتًلمٔ لٍٜاهش الطشي٘ٔ ٍ - ،رله وأغلت الًجبدات  -فبٝثْبم  ٟثذ ٍ اى ٗىَى فٖ هٌطأ اًٟتضاو ٍ ،اٟ
ف ٠هًٌ ٢اٝثْبم فٖ الوفَْم اًٟتضايٖ هى هًلَه٘ٔ هٌطأ اًٟتضاو ٍ .هًلَم أى هٌطأ اًٟتضاو أهَس خبسر٘ٔ ٍ .اٝثْبم فْ٘ب ثوًٌ٢
للٔ اٟرضاء ٍ وخشتْب ٍ خشٍد ثًؽ اٛض٘بء فٖ حبلٔ أٍ ح٘ي هي اٛح٘بى يٌْب ٍ ،دخَل رله الجًؽ فٖ حبلٔ أخش ١أٍ ح٘ي آخش
فْ٘ب ٗ ٟزتوى هى وًَِ ربهًبٛ ،ى هًٌ ٢الزبهى َّ أى ّزا الَاحذ ٗزوى الوختلفبت ٍ ،روًِ للوختلفبت هًٌبُ ٍرَدُ هى الزو٘ى.
ٍ الوفشٍؼ أًِ  -ثٌبء يل ٢هب روشًب  -أى هٌطأ اًٟتضاو لزله الوفَْم اًٟتضايٖ ل٘س ا ٟأهَس هختلفٔ هي ح٘ج الملٔ ٍ الىخشٓ،
ٍ دخَل ضٖء فٖ حبلٔ ٍ خشٍرِ ثًٌِ٘ فٖ حبلٔ أخش ،١فل٘س ٌّبن ضٖء ٍاحذ فٖ الج٘ي حتً ٢سوِ٘ ثبلزبهى».

1

تَؾ٘ح :
 )1اگش هشاد هطحَم اغفْبًٖ ،اثْبم زض شات هبّ٘ت است ،اٗي غ٘ط هًمَل است چطاوِ اثْبم زض هبّ٘ت هًٌٖ ًساضز ٍ شات٘بت
لبثل ترلف ٍ ربٗگعٌٖٗ ً٘ستٌس.
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 )2اه٘ب اٌٗىِ گفتِ اً س رٌس هجْن است ،هطاز ًمػبى هبّ٘ت ٍ اثْبم زض ٍرَز است ٍ ًِ اثْبم زض هبّ٘تٍ ٍ .لتٖ رٌس زاضإ
هبّ٘ت ًبلع ً٘ستًَ ،و ثِ قطٗك اٍلٖ هبّ٘ت ًبلع ًساضز.
 ٍ )3اگش هشاد اٗطبى اظ هبّ٘ت هجْوِ ،هفَْم هجْن است (هفَْهٖ وِ اظ ًوبظّبٕ ذبضرٖ اًتعاو هٖ ضَز) اٗي ّن غلف است
چطاوِ ا گط هٌطأ اًتعاو هجْن ًجبضس ،هفَْهٖ وِ اظ آى اًتعاو هٖ ضَز ّن هجْن ًرَاّس ثَز ٍ .چَى هٌطأ اًتعاو ،اهَض
ذبضرٖ هًلَم است =ٍ لصا هجْن ً٘ست< هًٌٖ ًساضز ،هفَْم هجْن ثبضس.
 )4اگش هشاد اظ اثْبم آى است وِ زض ثطذٖ اظ ًوبظّب ،ثطذٖ اظ ارعاء زاذل هفَْم ّست ٍ زض ثطذٖ ّن زاذل زض هفَْم
ً٘ست ،اٗي ثب لسض ربهى ثَزى سبظگبض ً٘ست.
هب هٖ گَٗ٘ن:
هطاز هطحَم اغفْبًٖ ،هفَْم هجْن است .اثْبم زض هفَْم ثِ هًٌبٕ آى است وِ چ٘عٕ اظ آى فْو٘سُ ًوٖ ضَزٗ .ب ثِ يجبضتٖ
وٌُِ آى هًلَم ً٘ست حبل گبُ اثْبم ثطإ هتىلن است ٍ گبُ ثطإ ضًٌَسُ ٍ گبُ ثطإ ّط زٍ.
اص آًزب وِ هحمك اغفْبًٖ هٖ فطهبٗسٍ :اؾى ،هفَْم هجْن ضا لحبل وطزُ ٍ ثطإ آى ٍؾى وطزُ است ،پس هًلَم هٖ ضَز
وِ اظ زٗسگبُ اٗطبى ٍاؾى ّن هفَْم ضا ًوٖ ضٌبسس اهٍب اثْبم آى ثِ سجت آحبض ٍ ًتبٗزص لبثل اضتفبو است .اٗي ثِ ذالف
لَل هطحَم آذًَس است وِ نبّطاً هٖ فطهَز ٍاؾى هفَْم ضا هٖ ضٌبسس ٍلٖ اٗي هفَْم ثطإ هب هجْن است هخل اٌٗىِ
ٍاؾى لغت «فطبس خَى» اٗي هبّ٘ت ٍ هفَْم ضا هٖ ضٌبسس ٍلٖ ثطإ اوخطٗت ضًٌَسگبى ٍ استًوبل وٌٌسگبى ،اٗي هفَْم
تٌْب اظ قطٗك آحبضش لبثل ضٌبسبٖٗ است .
اضىبل حؿشت اهبم ثش هحمك اغفْبًٖ:
«ٍ فِ٘ :أىّ اٝثْبم فٖ ًفس الزات ٗ ٟوىي ئ ّٟفٖ الفشد الوشد٘د ٍ ًحَُ ،ف ٠ثذ٘ ٍ أى تىَى الػ ٓ٠ض٘ئبً هتحػ٘ ً٠فٖ همبم
راتِ تخلُّػبً يي وًَْب هي لج٘ل الفشد الوشد٘دًٗ ٍ ،شؾْب اٝثْبم ثبيتجبس الًَاسؼ ٍ الكَاسب ،فحٌ٘ئزً ٚسأل يي رله الزبهى
الوً٘٘ي ّل َّ هي الًٌبٍٗي الخبسر٘٘ٔ أٍ هي الومَٟت؟ ٍ وّ٠وب فبسذاى ووب ايتشف ثِ ،ثل  ٟتٌحلّ الًمذٓ ثوب روشُ لَ لن
ًمُلْ ئًِّ ًحَ هػبدسٓ ٍ .ثبلزولٔ :أىّ هبّ٘٘ٔ الػ ٓ٠تمبل يلٖ اٟفشاد ثبلتَاقإ ،ف ٠ثذ٘ لْب هي ربهى غبدق يلْ٘ب ٗىَى فٖ
راتِ أهشاً هتًٌِّ٘بً ٍ لَ ثبٟيتجبسًٗ ٍ ،شؾِ اٝثْبم ثلحبل الكَاسب».

1

تَؾ٘ح :
 )1اثْبم زض شات ضاُ ًساضز ًٌٖٗ= .هبّ٘بت هجْن ًوٖ ثبضٌس ٍ هفبّ٘ن ّن هجْن ً٘ستٌس ٍ اگط ثِ هفبّ٘ن ٍ هبّ٘بت ،هجْن هٖ گَٗ٘ن اظ
اٗي رْت است وِ هػبزٗك آًْب هًلَم ً٘ستٌس ٍ اال ًفس هبّ٘بت ًوٖ تَاًٌس هجْن ثبضٌس<.
 )2رض زض فشد هشدد وِ آًزب اثْبم زض شات ضاُ زاضز =هب هٖ گَٗ٘ن :زض اٌٗزب ّن آى فطزٕ وِ زض ذبضد است ،شاتص هً٘ي است ٍ
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اگط ثطإ هب هطزز است ث٘ي اًسبى ٗب فطس ،تطزٗس زض اًكجبق است ٍ ًِ زض هفَْم ٍ .حتٖ هفَْم «احسّوب» ّن هفَْهٖ هًٍ٘ي ٍ
غ٘ط هجْن است ٍ آًچِ ًبهًلَم است ،هػساق ذبضرٖ است<
 )3پس ثبٗس غلَٓ ثطإ هًٌبٖٗ ضٍضي ٍؾى ضسُ ثبضس وِ گبُ چْبض ضوًتٖ هٖ ضَز ٍ گبُ زٍ ضوًتٖ (يَاضؼ ٍ قَاضٕ) .حبل
آى ربهى چ٘ست؟
روى ثٌذٕ فشهبٗص هشحَم اغفْبًٖ
 .1اظ زٗسگبُ اٗطبى هَؾَو لِ غلَٓ ،هفَْهٖ است وِ هٖ زاً٘ن ّست ٍ ًوٖ زاً٘ن چ٘ست اهٍب لَاظهٖ وِ زاضز ،آى ضا هًطّفٖ
وطزُ ٍ هٖ ضٌبسبًس ٍ .لصاست وِ اضىبل ثط هطحَم اغفْبًٖ ٍاضز ضَز وِ «يطف اظ لفم غلَٓ ،هًٌب ٍ هفَْهٖ ضا زضن هٖ
وٌس زض حبل٘ىِ ثب اٗي تمطٗط ثبٗس ثگَٗ٘ن اغالً هًٌبٕ لفم غلَٓ هًلَم ً٘ست».
 .2اهٍب ًىتِ هْن آى است وِ چِ تفبٍتٖ ث٘ي والم اٗطبى ثب آى چ٘عٕ است وِ هب اظ والم هطحَم آذًَس استفبزُ وطزٗن؟ ثِ ًهط
هٖ ضسس اٍل٘ي تفبٍت ثِ لسوتٖ ثط هٖ گطزز وِ اٗطبى «آى چ٘عٕ وِ هَؾَو لِ غلَٓ است» ضا «هي األهَض الوؤتلفٔ هي
يسٍٓ أهَض» ثط هٖ ضوبضز ثِ يجبضت زٗگط اظ زٗسگبُ هطحَم آذًَس ربهى غح٘حٖ (ًٌٖٗ هَؾَو لِ غلَٓ هخالً) اهطٕ ثس٘ف
ثَز زض حبل٘ىِ اظ هٌهط هحمك اغفْبًٖ ،اٗي ربهى ،هطوت اظ يسُ اهَض است.
اللْن ئ ٟأى ٗمبل :هطاز اغفْبًٖ آى است وِ هػبزٗك آى ربهى ،هطوت اظ يسٍُ اهَض ّستٌس ٍ اال ذَزش اهطٕ ثس٘ف است.
 ٍ .3زٍه٘ي تفبٍت ثِ اٗي ثط هٖ گطزز وِ اظ زٗسگبُ هطحَم آذًَس هَؾَو لِ غلَٓ ،هفَْم غ٘ط لبثل ضٌبسبٖٗ است (حسالل
نبّط ثطزاضت هحط٘ي اٗطبى چٌ٘ي است) زض حبل٘ىِ اظ زٗسگبُ اٗطبى ،آى هفَْم اگطچِ فٖ حسٍ ًفسِ لبثل ضٌبسبٖٗ ً٘ست ٍ
هجْن است ٍلٖ ثِ سجت ضٌبذتي آحبضش ،هٖ تَاى آى ضا ّن فٖ الزولِ ضٌبذت.
 ٍ .4سَه٘ي تفبٍت آى است وِ اظ زٗسگبُ هطحَم آذًَس ٍاؾى ،هًٌب ٍ هفَْم ضا هٖ ضٌبسس ٍ تٌْب ثطإ هب اٗي هًٌب هجْن است.

ٍلٖ اظ زٗسگبُ هطحَم اغفْبًٖ ،ثطإ ٍاؾى ّن اٗي هًٌب ٍ هفَْم ،هجْن ّستٌس.
روى ثٌذٕ هجٌبٕ هشحَم آخًَذ ٍ هشحَم اغفْبًٖ:
 )1اگش اظ زٍ لَل هطحَم آذًَس ٍ هطحَم اغفْبًٖ ،چٌ٘ي روى ثٌسٕ اضائِ زّ٘ن«:ربهى اهشٕ ثس٘ف است وِ فٖ حذ ًفسِ
لبثل ضٌبسبٖٗ ً٘ست ٍلٖ ثب ضٌبختي آحبسش هٖ تَاى ثِ ٍرَد آى پٖ ثشد ٍ آى سا فٖ الزولِ ضٌبخت دس حبل٘ىِ ثشإ ٍاؾى اٗي

هفَْم ،هًلَم ٍ هً٘ي ثَدُ است» ،هٖ تَاً٘ن حجَتبً ثِ چٌ٘ي اهطٕ هلتعم ضَٗن.

سِ) هجٌبٕ هشحَم يشالٖ:
هطحَم يطالٖ ّن تالش وطزُ اًس وِ ربهًٖ ضا ثٌبثط غح٘ح اضائِ وٌٌس 1.آًچِ اٗطبى فطهَزُ اًس ثٌبثط هجٌبٕ اٗطبى زض ثحج
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ٍرَز سًٖ است وِ زض ربٕ ذَز آى ضا ضز وطزُ اٗن .حؿطت اهبم ً٘ع ثِ ضست ثط اٗي سري تبذتِ اًس ٍ آى ضا ضز وطزُ اًس.

1

چْبس) هجٌبٕ هشحَم ثشٍرشدٕ ٍ هشحَم حبئشٕ هإسس:
هطحَم ثطٍرطزٕ ،پس اظ آًىِ ًوٖ پصٗطًس وِ ث٘ي ًوبظّبٕ غح٘ح ،ربهى شاتٖ هَرَز ثبضس ،ربهى غح٘ح ضا ،يلٖ
ًحَ ربهى يطؾٖ تػَٗط هٖ وٌٌس .اٗطبى هٖ ًَٗسٌس:
«ٍ أه٘ب الزبهى الًشؾٖ فتػَٗشُ هًمَل ،ح٘ج ئى رو٘ى هشاتت الػ ٓ٠هخ ٠ثوب لْب هي اٟخت٠ف فٖ اٛرضاء ٍ الطشائف تطتشن
فٖ وًَْب ًحَ تَرِ خبظ ٍ ،تخطّى هخػَظ هي الًجذ لسبحٔ هََٗ ،ُٟرذ ّزا التَرِ الخبظ٘ ثاٗزبد أٍل رضء هٌْب ٍ ٗجم٢
ئل ٢أى تتن ،ف٘ىَى ّزا التَرِ ثوٌضلٔ الػَسٓ لتله اٛرضاء الوتجبٌٗٔ ثحست الزات ٍ ،تختلف ووبً ٍ ٟمػب ثبخت٠ف الوشاتتٍ .
الحبغل :اى الػ ٓ٠ل٘ست يجبسٓ يي ًفس اٛلَال ٍ اٛفًبل الوتجبٌٗٔ الوتذسرٔ الَرَد ،حتٗ ٟ ٢ىَى لْب حم٘مٔ ثبل٘ٔ ئل ٢آخش
الػ ،ٓ٠هحفَنٔ فٖ رو٘ى الوشاتتٗ ٍ ،تشتت يل ٢رله يذم وَى الوػلٖ فٖ حبل السىًَبت ٍ السىَتبت الوتخللٔ هطتغ٠
ثبلػ ،ٓ٠ثل ّٖ يجبسٓ يي حبلٔ تَرِ خبظ ٗحػل للًجذ ٍ َٗرذ ثبلطشٍو فْ٘بٗ ٍ ،جم ٢ثجمبء اٛرضاء ٍ الطشائف».

2

تَؾ٘ح :
ّ )1وِ ًوبظّب =ٕ غح٘ح< يل٘طغن ّوِ اذتالفبتٖ وِ زاضًس زض ٗه ًىتِ ثب ّن هطتطن ّستٌس ٍ آى اٌٗىِ ّوِ آًْب تَرْٖ
ذبظ ٍ ذطَيٖ هرػَظ اظ ًبحِ٘ يجس ًسجت ثِ هَال ضا زض ثط زاضًس.
 )2اٗي ذطَو ثب اٍل٘ي رعء ًوبظ ،آغبظ هٖ ضَز ٍ تب اًتْبٕ ًوبظ هَرَز است.
 )3اٗي ذطَو ّ وبًٌس غَضت است ثطإ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف =ٍ ّوبًٌس ضٍح است زض وبلجس ارعاء ٍ ضطائف<
 )4پس ًوبظً ،فس الَال ٍ اٍضاز ـ وِ ثِ تسضٗذ ثِ ٍرَز هٖ آٌٗس ـ ً٘ست( .وِ اگط چٌ٘ي ثَز ،اٗي حم٘مت زض سطتبسط ًوبظ
هَرَز ًجَز ثلىِ ّطچِ ثِ سوت اًتْبٕ ًوبظ هٖ ضفت٘ن ،اٗي حم٘مت ّن ثِ اًتْبٕ ذَز هٖ ضس٘س ٍ الظهِ زٗگط ،آى ثَز
وِ ًوبظگعاضٌّ ،گبهٖ وِ زض حبل سىَى است ،زض غلَٓ ًجبضس) ثلىِ يجبضت است اظ تَرِ يجذ ثِ خذا.
 )5اٗي حم٘مت (تَرِ ثِ ذسا ; غلَٓ) زض ّوِ آًبت ًوبظ ثبلٖ است.
ّو٘ي هكلت زض تمطٗط زٗگط هطحَم ثطٍرطزٕ ً٘ع هَضز اضبضُ لطاض گطفتِ است:
« ٍ لىي الزٕ ٗخكش ثجبلٌب أىّ حبل الوشوّجبت الًجبدٗٔ وبلػلَٓ ٍ الػَم ٍ الضوَٓ ٍ أهخبل رله حبل الوشوّجبت التحل٘ل٘ٔ وبًٟسبى
ٍ ًهبئشُ فىوب أىّ اًٝسبى هحفَل فٖ رو٘ى أقَاس أفشادُ ـ صادت خػَغ٘ٔ هي الخػَغ٘بت أٍ ًمػت ـ وبى فٖ ألػٖ هشاتت
الىوبل أٍ حؿ٘ؽ الٌمع ٍ ،رله ٛىّ ض٘ئ٘ٔ الطٖء ثػَستِ  ٟثٌمػبًِ ٍ  ٟثىوبلِ ،وزله حبل الوشوّجبت اٟيتجبسٗٔ الًجبدٗٔ
ثوًٌٖ أًِّ ٗوىي ايتجبس غَسٓ ٍاحذٓ توتبصثْب ولّ ٍاحذٓ هي ّزُ الوشوّجبت يي غ٘شّب ٍ تىَى تله الػَسٓ هب ثِ اٟرتوبو لتوبم
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اٛفشاد ٍ رو٘ى الوشاتت ٍ هب ثِ اٟهت٘بص يي غ٘شّب ٍ تىَى هحفَنٔ فٖ رو٘ى الوشاحل ٍ الوشاتت ٍ ئى وبى فٖ غبٗٔ الؿًف
هخل غ ٓ٠الغشٗك ٍ الًبرض أٍ فٖ هٌتْٖ الىوبل هخل غ ٓ٠الىبهل الوختبس الَارذٓ ثزو٘ى اٛرضاء ٍ الطشائف ئر ثًذ فشؼ هب ثِ
ض٘ئ٘ٔ ّزُ الوشوّجبت اٟيتجبسٗٔ ،فىلّوب وبى ّزا هَرَداً فأغل الطٖء وبى هَرَداً  ٟهحبلّٔ ٍ .زا الطٖء يلٖ هب ٗإدٕ ئلِ٘
الٌهش َّ التخطى الخبظ فٖ الػ ٓ٠فاىّ التخطّى الخبظ٘ َّ الزٕ ٗىَى هحػ٘ل ض٘ئ٘ٔ الػٗ ٍ ٓ٠ػ٘ش ثِ الػ ٓ٠غَّ ٍ ًٓ٠
هحفَل فٖ رو٘ى أفشاد الػ ٍ ٓ٠هشاتجْب الوختلفٔ ٍ ّزا َّ الوٌبست لومبم يجَدٗٔ الًجذ ثبلٌسجٔ ئلٖ هَ».ُٟ

1

تَؾ٘ح :
ّ )1وبًكَض وِ اًسبى ٍؾى ضسُ ثطإ ضٍح اًسبًٖ ٍغَضت اًسبًِ٘ ٍ ًِ ثطإ ثسى ،غلَٓ ّن ٍؾى ضسُ ثطإ ضٍح غالتٖ
ًٌٖٗ ذؿَو ٍ ذطَو.
 )2اٗي ذؿَو ،ثِ توبهِ زض ته ته ارعاء ثبلٖ است ٍ ثِ ّوبى اًساظُ وِ زض آغبظٗي رعء غلَٓ ّست ،زض آذطٗي رعء ّن ّست.

 )3اگط چِ ثطذٖ اظ ًوبظّب ذؿَو ووتطٕ زاضًس ٍ ثطذٖ ث٘طتط.
ّوچٌ٘ي هطحَم حبئطٕ هؤسس حَظُ يلوِ٘ لن ً٘ع نبّطاً ّو٘ي هجٌب ضا ثطگعٗسُ اًس ،اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«ٍ الّزٕ ٗوىي اى ٗمبل فٖ تػَٗش الزبهى ث٘ي اٟفشاد الػح٘حٔ اى ول ٍاحذ هي تله الحمبئك الوختلفٔ ئرا أؾ٘فت ئل٢
فبيل خبظ ٗتحمك لْب ربهى ثس٘ف ٗتحذ هى ّزُ الوشوجبت اتحبد الىلٖ هى افشادُ هخ ٠ل٘بم الطخع المبدس لتًه٘ن الَاسد ٍ
ئٗوبء الطخع الوشٗؽ لِ ٗطتشوبى فٖ هًٌٍ ٢احذ ٍ َّ ئنْبس يهؤ الَاسد ثمذس اٝهىبى ٍ ّزا الوًٌٗ ٢تحذ هى ل٘بم
المبدس ووب اًِ ٗتحذ هى ئٗوبء الوشٗؽ ٍ يلّ ٢زا فبلػ ٓ٠ثحست الوفَْم ل٘ست ّٖ التىج٘شٓ ٍ المشاءٓ ٍ الشوَو ٍ السزَد
ٍ وزا ٍ وزا ثل ّٖ ثحست الوفَْم َّ الوًٌ ٢الَاحذ الجس٘ف الّزٕ ٗتحذ هى توبم الوزوَسات تبسٓ ٍ هى ثًؿْب أخشٍ ١

هى هب ل٘ذ ثى٘ف٘ٔ خبغٔ تبسٓ ٍ ثٌم٘ؿْب أخشّ ٍ ١زا الوًٌ ٍ ٢اى وبى اهشا هتًم ٠ثل  ٟهح٘ع يي اٟلتضام ثِ»

2

تَؾ٘ح :
 )1ربهى ث٘ي افطاز غح٘حِ ،اهطٕ است ثس٘ف وِ زض ّوِ ًوبظّبٕ غح٘ح هَرَز است.
 )2ثِ اٌٗىِ ّط ٗه اظ يجبزات غح٘حِ (هخالً غلَٓ) اگط ثِ فبيل ذبغٖ اؾبفِ زازُ ضس ،زاضإ آى ربهى است .ضاثكِ اٗي
ربهى ثب ته ته ًوبظّب ،ضاثكِ ولٖ ٍ فطز است.
 )3هخالً ًوبظ اٗستبزُ آزم سبلن ثب اٗوبء ٍ اضبضُ آزم هطٗؽ زض آى ربهى هطتطن ّستٌس .آى ربهى انْبس يهوت خبلك است
ثِ اًذاصُ إ وِ هوىي است.
 )4اظ اٗي هكلت چبضُ إ ً٘ست رع آًىِ پصٗطفتِ ضَز.
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1قجك ّط زٍ هجٌبء ربهى اهطٕ ثس٘ف است اهٍب:
 .2تفبٍت ث٘ي هجٌبٕ هطحَم ثطٍرطزٕ ٍ هطحَم حبئطٕ آى است وِ هطحَم ثطٍرطزٕ ،ربهى ضا ذؿَو هٖ زاًستٌس زض
حبل٘ىِ هطحَم حبئطٕ ربهى ضا تًه٘ن هٖ زاًٌس.
 .3اضىبل اغلٖ ثِ اٗي هجٌب آى است وِ :
أٍ٘ :ًٟزض سبئط يجبزات ّن ذؿَو ّست زض حبل٘ىِ آًْب ًوبظ ً٘ستٌس.
حبً٘بً :اگط ثگٌَٗس ًَيٖ ذبظ اظ ذؿَو ،غلَٓ است ،اٗي ًَو ذبظ اظ ذؿَو زض ًوبظّبٕ فبسس ّن ـ ثِ ذػَظ
ًوبظّبٖٗ وِ ًوبظگعاض ثكالى آًْب ضا ًوٖ زاًس ـ هَرَز است.
حبلخبً :ـ ٍ َّ الًوسُ ـ ثِ حىن تجبزض غلَٓ ًبم ّو٘ي  4ضوًت ٍ  2ضوًت ٍ  ...است ٍ ًِ ًبم ذؿَيٖ وِ زض آًْب هستتط
است .ثِ يجبضت زٗگط هب ثِ افًبلٖ وِ ذبؾًبًِ اًزبم هٖ ضَز هٖ گَٗ٘ن غلَٓ ٍ ًِ ثِ ذؿَو هَرَز زض آًْب.
ئى للت :اٗي اضىبل هتَرِ هجٌبٕ هطحَم اغفْبًٖ ـ آذًَس ّن هٖ ضَز.
للٌب  :ذ٘ط آًزب اٗي اضىبل هكطح ًوٖ ضَز چطاوِ زض آًزب ّو٘ي ضوًبت هػساق شاتٖ غلَٓ ثَزًس زض حبل٘ىِ زض والم
ثطٍرطزٕ ٍ حبئطٕ ،ذؿَو ثب ضوًبت شاتبً هتفبٍت ّستٌس ٍ ذؿَو يبضؼ ثط ضوًبت است ٍ لصا ذَز اٗي ثعضگَاضاىً ،بم آى
ضا ،ربهى يطؾٖ گصاضتِ اًس.
ئى للت  :هطحَم حبئطٕ ثِ غطاحت هٖ ًَٗسٌس ،ضاثكِ ذؿَو ثب ًوبظّبٕ ذبضرٖ ضاثكِ ولٖ ٍ فطز است .پس زض آًزب ّن
هٖ تَاى گفت اگط يطفب ثِ ًوبظّبٕ ذبضرٖ هٖ گَٗ٘ن ،غلَٓ ثِ سجت آى است وِ هػساق آى هفَْم ولٖ ّستٌس.
للت :أٍ٘ :ًٟاٗي وِ ضاثكِ ذؿَو ثب ًوبظّبٕ ذبضرٖ ،ضاثكِ ولٖ ثب فطز ثبضس ،ثب ربهى يطؾٖ ثَزى سبظگبض ً٘ست .حبً٘بً :اگط
ضاثكِ ضا ،ضاثكِ ولٖ ٍ فطز ثگ٘طٗن ،زض اٗي غَضت اٗي سري ،هٌبفبتٖ ثب والم آذًَس ـ اغفْبًٖ پ٘سا ًوٖ وٌس .چطاوِ آى
ثعضگَاضاى هٖ گفتٌس :ربهى اهطٕ ثس٘ف ٍ هجْن است وِ ضاثكِ اش ثب ًوبظّبٕ ذبضرٖ ،ضاثكِ ولٖ ٍ فطز است ٍ ،هطحَم
ثطٍرطزٕ ٍ حبئطٕ آى اهط ثس٘ف ٍ هجْن ضا ضٌبسبٖٗ وطزُ ٍ آى ضا «خؿَو» زاًستِ اًس ًٌٖٗ .سري ثطٍرطزٕ ٍ حبئطٕ
غطفبً ضفى فٖ الزولِ اثْبم اظ آى هفَْهٖ است وِ آذًَس ٍ اغفْبًٖ هجْن هٖ زاًستِ اًس.

ٍ الحك:
ذؿَو ٍ تًه٘ن ًسجت ثِ ضوًبت ،يطؼ هٖ ثبضٌس ٍ لصا اضىبل حبلخبً وِ زض غفحِ لجل آٍضزٗن ثِ هطحَم ثطٍرطزٕ ٍ حبئطٕ
ٍاسد است.
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پٌذ) هجٌبٕ ضْ٘ذ غذس:
هطحَم ضْ٘س غسض ربهى غح٘حٖ ّب ضا ربهى هطوت هٖ زاًس.
اٗطبى اثتسا تَؾ٘ح هٖ زٌّس وِ هطىل زض تػَٗط ربهى غالتٖ اظ آًزب ًبضٖ هٖ ضَز وِ اگط ـ هخالً ـ فبتحٔ الىتبة ضا رعء
غالٓ ثساً٘ن ،زض ًوبظ اذطس چگًَِ حىن ثِ غحت وٌ٘ن ٍ اگط رعء ًساً٘ن ،زض ًوبظ اًسبى سبلن چِ ثگَٗ٘ن؟ هطحَم غسض سپس
زض همبم رَاة هٖ گٌَٗس:
«ٍ حبغل الذفى ،أىّ الزضء ـ الفبتحٔ ـ هي قشف الَرَد ٍ ،ئى وبى ٍرَدُ أهشاً ٍاحذاً ٍ ،لىي ّزا الَرَد الَاحذ ،لِ أًحبء
هي الًذم ،فتبسًٓ تًٌذم الفبتحٔ ئًًذاهبً ًس٘بً٘بً ٍ ،أخشٕ تًٌذم ئًًذاهبً ئؾكشاسٗبً ٍ ،حبلخًٔ تًٌذم ئًًذاهبً ئخت٘بسٗبًّ ٍ ،ىزا إٔ٘
رضء آخش أٍ ضشـ ٗوىي تحل٘لِ ئلٖ حػع هتًذدٓ ثايتجبس حبٟت التشن ٍ دٍايِ٘ ٍ .حٌ٘ئز ،ثٌبء يلٖ ّزاٗ ،مبل ثأىّ
الزبهى الػح٘حٖ َّ ،يجبسٓ يي الفًل الوشوت ،الزٕ ٗ ٟػذق يلِ٘ ئًًذاهبت هًٌ٘ٔ ٍ ،الزٕ ًؿ٘٘مِ ثلحبل حػع الًذم،
 ٟثلحبل الَرَد ،فٌمَل هخ ً٠الوشوت الزٕ ٗ ٟػذق يلِ٘ الفمذاى اٟخت٘بسٕ لفبتحٔ الىتبة ٍ ،حٌ٘ئز ئرا فشؼ أى اًٝسبى
تشن الفبتحٔ ٍ َّ ئخشس ،أٍ ٍ َّ ًبسٗ ،ػذق يلٖ غ٠تِ أًْب هشوت ل٘س فبلذاً فمذاً اخت٘بسٗبً للفبتحٔ ٍ ،اًٟسبى
الوختبس الزٕ ٗأتٖ ثبلفبتحٔ ،أٗؿبً ٗػذق يلٖ فًلِ أى هشوت ،ل٘س فبلذا فمذا اخت٘بسا للفبتحٔ ٍ ،ثْزا ٗوىي روى اٛفشاد
الػح٘حٔ ولّْب ٍ ،ئخشاد الفشد الجبقل ،يي قشٗك تؿ٘٘ك ّزا الزبهى التشو٘جٖ ،ثلحبل حػع الًذم ٟ ،ثلحبل الَرَد».

1

تَؾ٘ح :
 )1حلّ هطىل ثِ آى است وِ تَرِ وٌ٘ن:
 )2فبتحٔ الىتبة اگط چِ ٗه ٍرَز است ٍلٖ ثِ اًحبء هتًسزُ هًسٍم هٖ ضَز .گبُ اًًسام ًس٘بًٖ پ٘سا هٖ وٌس ،گبُ اًًسام
اؾكطاضٕ ٍ گبُ اًًسام اذت٘بضٕ (ٍ اٗي زض هَضز ّوِ ارعاء غبزق است)
 )3حبل اگط ثگَٗ٘ن غلَٓ يجبضت است اظ فًل هطوت (هخالً ضوَو  +سزسُ  +تطْس  +فبتحِ  )... +ثِ ضطقٖ وِ ثطذٖ اظ
ارعاء آى اذت٘بضاً هًسٍم ًطسُ ثبضٌس (; ال ٗػسق يلِ٘ اًًساهبت هًٌٍِ٘) زض اٗي غَضت هب ارعاء ضا ثِ حسبة حػع
يسهٖ هؿٍ٘ك وطزُ اٗن.
 )4زض اٗي غَضت ًوبظ آزم سبلن غ٘ط ًبسٖ اگط فبتحٔ الىتبة ضا ًرَاًس ،هٖ تَاى گفت اٍ ًوبظ ًٌٖٗ «فًل هطوجٖ وِ ارعاء
آى اذت٘بضاً هًسٍم ًطسُ اًس» ضا ثِ ربٕ ً٘بٍضزُ ٍلٖ اگط اذطس ،فبتحٔ الىتبة ضا ًرَاًس هٖ تَاى گفت اٍ ًوبظ ضا ثِ
ربٕ آٍضز.
 ٍ )5ثب اٗي تمطٗط هٖ تَاى ّوِ ًوبظّبٕ غح٘ح ضا تحت ربهى ٍاحسٕ روى وطز.

 .1توْ٘س فٖ هجبحج السل٘ل اللفهٖ  /تمطٗط ض٘د حسي يجس السبتط .د 3ظ22
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1قجك اٗي ث٘بى ربهى غح٘حٖ ثطإ ًوبظ يجبضت است اظ:
«سوَو  +سزَد  +تطْذ  ... +ثِ ضشقٖ وِ اخت٘بساً تشن ًطذُ ثبضٌذ»
 .2اٗطبى نبّطاً ذَز هتٌجِ هٖ ضًَس وِ اٗي ربهى ضاّگطب ً٘ست چطاوِ زض هخل «لػس لطثت» اذت٘بضٕ ثَزى ٗب ًس٘بًٖ
ثَزى  ...ثبّن فطلٖ ًوٖ وٌٌس ٍ زض ّط غَضت ًوبظ ثسٍى لػس لطثت ثبقل استّ .وچٌ٘ي زض هخل وسٖ وِ «يي اؾكطاض»
ٍؾَ ًوٖ گ٘طز ٍلٖ ت٘ون ّن ًوٖ وٌس« ،فًل هطوت ثِ ضطـ يسم تطن اذت٘بضٕ ٍؾَ» غسق هٖ وٌس ٍلٖ ًوبظش ثبقل
است.
 .3نبّشاً ثِ ّو٘ي رْت اٗطبى ارعاء ًوبظ ضا  5زستِ هٖ وٌس ٍ زض ّط هَضز ثِ قَض هزعّا ٍاضز ثحج هٖ ضَز.
اٗطبى هٖ ًَٗسذ:
«اٍٛل َّ ٍ :الَرِ الوختبس  -اًَِّ  ٟهَرت ٟفتشاؼ أخز ول اٛرضاء ٍ الطشائف الوًتجشٓ فٖ اٟفشاد الػح٘حٔ روًبً فٖ
الزبهى التشو٘جٖ ل٘ستح٘ل غذلِ يل ٢الفبلذ لجًؿْب ،ثل ٗإخز فٖ الزبهى التشو٘جٖ هب ٗلٖ:
أٍ :ٟالمَ٘د الوًتجشٓ فٖ غحٔ الفًل هكلمب ٍ فٖ رو٘ى الحبٟت  -ومػذ المشثٔ  -فتإخز فٖ الزبهى التشو٘جٖ تًٌ٘٘ب .حبً٘بً:
المَ٘د الوًتجشٓ فٖ الفًل ثٌفسْب أٍ ثجذلْب الًشؾٖ التخ٘٘شٕ وبلفبتحٔ ٍ التسج٘حبت اٛسثى فٖ اٛخ٘شت٘ي  -ف٘إخز فٖ
الزبهى التشو٘جٖ الزبهى ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي ثذلْب الًشؾٖ .حبلخب :المَ٘د الوًتجشٓ فٖ الفًل ثٌفسْب أٍ ثجذلْب الًشؾٖ التًٌٖ٘٘
وبلَؾَء هي الوحذث ثبٛغغش ٍ الغسل هي الوحذث ثبٛوجش ٍ وبٛخ٘شت٘ي فٖ الشثبي٘ٔ هي الحبؾش ٍ تشوْوب هي الوسبفش
 ف٘إخز الزبهى ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي ثذلْب هى تم٘٘ذ ولّ هٌْوب ثوَؾَيِ ف٘ىَى غبدلبً فٖ الحبلت٘ي هًبً ٍ .ساثًبً :المَ٘د الوًتجشٓ ٍلْب ثذل قَلٖ  -وبلزلَس ثذ ًٟيي الم٘بم أٍ الت٘و٘ن ثذ ًٟيي الَؾَء ٍ الغسل فٖ حبلٔ اٟؾكشاس  ٍ -حبلِ حبل المسن
السبثك ٗإخز الزبهى ث٘ي الجذل٘ي هى التم٘٘ذ ثحبلتٖ اٟخت٘بس ٍ اٟؾكشاس ٍ ... .خبهسبً :المَ٘د الوًتجشٓ فٖ حبل اٟخت٘بس ٍ
ًحَُ فمف هي دٍى ثذل يٌْب فٖ غ٘ش تله الحبل  -ووب فٖ تشن الجسولٔ تم٘٘ٔ هخ ٍ - ً٠اٝضىبل فٖ و٘ف٘ٔ أخز ّزا المسن
هي المَ٘د لًلِّ أضذ٘ هٌِ فٖ اٛلسبم السبثمٔ».

1

تَؾ٘ح :
 )1زل٘لٖ ًساضز ربهى غح٘ح ضا ،ربهى اظ ّوِ ارعاء ٍ ضطائف وِ زض غحٍت ًوبظ هًتجط است ،ثساً٘ن تب وسٖ ثگَٗس ثط «فبلذ
ثًؽ ارضاء» غسق ًوٖ وٌس ثلىِ:
 )2ربهى غلَٓ ،ربهًٖ است هطوت اظ:
 )3اٍ٘ل  :لَ٘زٕ وِ زضغحت ّوِ ًوبظّب هًتجط زاًستِ ضسُ است هخل لػس لطثت .اٗي لَ٘ز زض ربهى غلَٓ زذ٘ل است.

 .1ثحَث فٖ يلن االغَل ،د 1ظ 194 ٍ 193
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 )4دٍ٘م :لَ٘زٕ وِ زض اًزبم ًوبظٗ ،ب ذ َزضبى ٍ ٗب ثسل تر٘٘طٕ آًْب (وِ زض يطؼ آًْب هٖ ثبضس ٍ هىلف ّط وسام ضا
ذَاست اًزبم هٖ زّس) هًتجط ّستٌس .هخل سَضُ حوس ٍ ٗب تسج٘حبت اضثًِ زض ضوًت ّبٕ سَم ٍ چْبضم .ربهى ث٘ي اٗي
لَ٘ز ٍ ثسل يطؾٖ آًْب ،زض ربهى غالتٖ زذ٘ل است.
 )5سَ٘م :لَ٘زٕ وِ زض اًزبم ًوبظ ٗب ذَزضبى ٍ ٗب ثسل تًٌٖ٘٘ آًْب (وِ زض يطؼ ّن ّستٌس ٍلٖ زض ٗه فطؼ ثبٗس اٗي ضا
ات٘بى وطز ٍ زض فطؼ زٗگط ثبٗس آى ضا ات٘بى وطز ) هًتجط ّستٌس هخل ٍؾَ ٍ غسل (ثطإ حسث اغغط ٍ اوجط) ٗب ات٘بى
ضوًت سَم ٍ چْبضم ٍ تطن آًْب (ثطإ هسبفط ٍ حبؾط) ربهى ث٘ي اٌْٗب زض ربهى غالتٖ زذ٘ل است .زض حبل٘ىِ ّط وسام
هم٘س ضسُ اًس ثِ هَؾَو ذبظ ذَزضبى.
 )6چْبسم  :لَ٘زٕ وِ زض ًوبظ زذ٘ل ّستٌس ٍ زاضإ ثسل قَلٖ ّستٌس (ًٌٖٗ اگط اهىبى ًساضتٌس ،ثسل آًْب ضا ات٘بى هٖ وٌ٘ن)
هخل ل٘بم ٍ ثسل آى ًٌٖٗ رلَسٗ ،ب ٍؾَ ٍ ثسل آى ًٌٖٗ ت٘ون .ربهى ث٘ي اٌْٗب ـ زض حبل٘ىِ حبلت اذت٘بض ٍ اؾكطاض ضا زض
آى هم٘س وطزُ اٗن ـ زذ٘ل زض ربهى غالتٖ است.
=هب هٖ گَٗ٘ن :نبّطاً هطاز اٗطبى اظ ربهى ،لسض هطتطن ً٘ست چطاوِ لسض هطتطن ضا ًوٖ تَاى هم٘س ثِ السبهص وطز
ًٌٖٗ اًسبى وِ ربهى ث٘ي سف٘س پَست ٍ س٘بُ پَست است ،زض ٌّگبهٖ وِ ربهى است ًوٖ تَاًس هم٘س ثِ سف٘س پَستٖ ٍ
س٘بُ پَستٖ ضَز .پس هٖ تَاى گفت هطاز اٗطبى آى است وِ چٌ٘ي ثگَٗ٘نً :وبظ ٍؾى ضسُ ثطإ« + ...زٍ ضوًت ثطإ
هسبفط ٍ  4ضوًت ثطإ حبؾط» ٍ ٗب هخالً ثگَٗ٘نً :وبظ ٍؾى ضسُ ثطإ « + ...ل٘بم ثطإ سبلن ٍ  +...رلَس ثطإ
هطٗؽ»<.
 )7پٌزن :لَ٘زٕ وِ زض ًوبظ زذ٘ل ّستٌس ٍلٖ هطثَـ ثِ حبل اذت٘بض ّستٌس ٍ اگط اذت٘بض ًساضت٘ن اغالً ثسل ًساضًس ٍ سبلف
هٖ ضًَس .هخل «ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن» وِ زض حبل تمِ٘ تطن هٖ ضَز .اٗي لسن ضا هطىل هٖ تَاى زض ربهى غالتٖ
اذص وطز =ٍ ًحَُ اذص اٗي لَ٘زّ ،وبى است وِ زض غسض ثحج گصضت<.
هب هٖ گَٗ٘ن:
پ٘ص اظ آًىِ ثِ ًمس والم هطحَم غسض ثپطزاظٗن ،الظم است همسهًٔ اضبضُ وٌ٘ن وِ:
ثس٘ف ٍ هطوت زض هب ًحي فِ٘ (وِ غفت ربهى لطاض گطفتِ اًس) زاضإ هًٌبٕ ذبظ ذَز است .ثس٘ف زض اٌٗزب چ٘عٕ
است وِ ًسجت آى ثب ًوبظّبٕ ذبضرٖ ًسجت ولٖ ٍ فطز است( .حتٖ اگط آى هفَْم ،هطوت اظ رٌس ٍ فػل ثبضس) پس
ّن اًسبى (هطوت اظ رٌس ٍ فػل) وِ ربهى ث٘ي ظٗس ٍ يوطٍ ٍ ...است ٍ ّن رَّط (غ٘ط هطوت) وِ ربهى ث٘ي فطس ٍ
ضزط ٍ حزط است ،ثس٘ف هٖ ثبضٌس.
حبل اٗي ربهى ثس٘ف گبُ راتٖ است هخل اًسبى ثطإ ظٗس ٍ يوطٍ ٍ گبُ يشؾٖ است هخل سف٘س ثطإ ظٗس ٍ يوبهِ ٍ گبُ
اًتعايٖ است هخل اهىبى ثطإ اًسبى ٍ هالئىِ ٍ گبُ هفبّ٘ن يبهِ است هخل چ٘ع ثطإ ّوِ هَرَزات.
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اهٍب هطوت زض اٌٗزب يجبضت است اظ هزوَيِ إ اظ ارعاء وِ زض هزوَيِ ّبٖٗ ٍرَز زاضز .هخل «الف  +ة» وِ ربهى
است ث٘ي هزوَيِ «الف  +ة  +د» ٍ هزوَيِ «الف  +ة  +ز ّ +ـ» ٍ .چَى هزوَيِ ّب ضا هب ٍاحس ايتجبض هٖ وٌ٘ن،
پس ربهى هطوت زض ايتجبضٕ ّب تػَٗط هٖ ضَز .اهٍب ثبٗس تَرِ زاضت وِ ضاثكِ اٗي ربهى هتطتت ثب زٍ هزوَيِ هصوَض،
ضاثكِ ولٖ ٍ فطز ً٘ست ثلىِ ضاثكِ ول ٍ رعء است.
پس :اگط هب هزوَيِ إ ضا هطوت اظ «زٍ است ٗ +ه اقبله» ضا زضضىِ ًبم ًْبزٗن زض اٗي غَضت ّطرب زٍ است ثب
ٗه اقبله ثَز حم٘مًٔ زضضىِ غبزق است ٍ ضاثكِ اٗي هفَْم ثب آًْب ضاثكِ ولٖ ٍ فطز است ٍلٖ اگط سِ است ٍ ٗه
اقبله ضا لحبل وطزٗن ،ضاثكِ آى هفَْم ثب اٗي ضٖء ضاثكِ ولٖ ٍفطز ً٘ست ثلىِ ضاثكِ ول ٍ رعء است.
حبل اگط «الف  +ة» ثططـ ال ثبضس ،ضاثكِ اش ثب زٍ هزوَيِ هصوَض تجبٗي است ٍلٖ اگط «الف  +ة» ال ثططـ ثبضٌس،
ضاثكِ اش ثب زٍ هزوَيِ هصوَض ضاثكِ ول ٍ رعء است =اٗي هكلت ضا ثِ قَض هفػل زض تج٘٘ي فطهبٗص اهبم زض ثحج رضء
فشد هكطح وطزٗن< اهٍب تَرِ ضَز وِ اگط «د ٍ ز» لسض ربهًٖ ًساضًسً ،وٖ ضَز هزوَيِ إ تحت يٌَاى «الف  +ة +
ٗب د ٗب ز» تػَٗط وطز.
 .1اظ هزوَو آًچِ هطحَم غسض هٖ گَٗس هٖ تَاى گفت اظ زٗسگبُ اٗطبى غلَٓ يجبضت است:
« فًلٖ وِ هطوت است اظ لػس لطثت هكلمب =لَ٘ز زستِ اٍل<  +حوس ٗب تسج٘حبت اضثًِ زض ضوًت سَم ٍ چْبضم =لَ٘ز
زستِ زٍم<  +ضوًت سَم ٍ چْبضم ثطإ حبؾط ٍ يسم اٗي ضوًت ّب ثطإ هسبفط =لَ٘ز زستِ سَم<  +ل٘بم ثطإ هرتبض ٍ
رلَس ثطإ هؿكط =لَ٘ز زستِ چْبضم<  +ثسن اهلل ثِ ضطقٖ وِ اذت٘بضا تطن ًطسُ ثبضس =لَ٘ز زستِ پٌزن<» (پس اگط
ثسن اهلل اذت٘بضاً تطن ضسُ ثبضس ،زٗگط ًوبظً ،وبظ ً٘ست).
 .2اٗي ّوبًٌس آى است وِ يطفبً هٖ گَٗ٘ن :لطهِ سجعٕ ٍؾى ضسُ ثطإ «گَضت هكلمب  +لَث٘ب هكلمب  +سجعٕ اسفٌبد ٗب
ضٌجل٘لِ».
 .3اهٍب اٗي هطىلِ پسٗس هٖ آٗس وِ ّط رب ثِ تطزٗس ثطذَضزٗن ،زٗگط لسض هطتطوٖ ًساضٗن ثِ يجبضت زٗگط اگط يٌَاًٖ ًساضٗن
وِ ّن ضبهل اسفٌبد ٍ ّن ضبهل ضٌجل٘لِ ضَز ،ثبٗس زٍثبض ًبهگصاضٕ وٌ٘نٗ ،ه ثبض ثطإ «گَضت  +لَث٘ب  +اسفٌبد» ٍ
ٗه ثبض ثطإ «گَضت  +لَث٘ب  +ضٌجل٘لِ» ٍ زض هب ًحي فِ٘:
 .4ث٘ي ضٖء ٍ ثسل آى (چِ يطؾٖ تًٌٖ٘٘ ٍ چِ يطؾٖ تر٘٘طٕ ٍ چِ قَلٖ) لسض هطتطن لبثل تػَٗط ً٘ست ٍ .اٌٗىِ
اٗطبى ربهى ث٘ي ت٘ون دس هؿكش ٍ ٍؾَ دس هختبس ضا هَضز اضبضُ لطاض ه٘س ّس ،والم وبهلٖ ً٘ست .پس:
 .5پس والم اٗطبى زض لَ٘ز ًَو اٍٍل ٍ ًَو پٌزن لبثل لجَل است ٍلٖ زض سِ ًَو زٗگط اظ لَ٘ز چَى لسض هطتطوٖ زض وبض
ً٘ست ،ثبٗس ثِ ٍؾى هتًسز زض لفم غلَٓ لبئل ضَٗن ٍ اٗي ثِ هًٌبٕ اضتطان لفهٖ زض لفم غلَٓ است وِ اٗطبى ذَز
لجَل ًساضز.
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 .6ثِ يجبضت زٗگط چَى ه َؾَو لِ ،هفَْم است ،اگط ًرَاّ٘ن ثِ اضتطان لفهٖ زچبض ضَٗن ،ثبٗس ٗه هفَْم ثس٘ف ٍ ٗب ٗه
هزوَيِ غ٘ط تطزٗسٕ ضا هَضز تَرِ لطاض زّ٘ن ٍ هفَْهٖ وِ ضبهل «الف ٗب ة» ضَز ثبٗس لسض هطتطن آًْب ثبضس ٍ اگط
لسض هطتطوٖ ًساضٗن ،ربهًٖ ّن ًساضٗن.
ً .7ىتِ آخش زضثبضُ والم اٗطبى آى است وِ زض هجٌبٕ غسض ،غلَٓ ٍ ،احس ايتجبضٕ است ٍ ٍاحس ايتجبضٕ زض حم٘مت اهَض
وخ٘طُ است وِ هب آًْب ضا ٍاحس ايتجبض هٖ وٌ٘ن .پس زض حم٘مت غلَٓ يجبضت است اظ «هزوَو ارعاء ٍ ضطائف» وِ زض
والم اٗطبى ثب يٌَاى ربهى هطوت اظ آى ٗبز ضس .اهٍب چَى «هزوَيِ الف» ( + ...ل٘بم  )... +ثب «هزوَيِ ة» (+ ....
رلَس  )... +هرتلف ّستٌس ،لصا چٌبًىِ گفت٘ن هجٌبٕ اٗطبى ثِ اضتطان لفهٖ هٖ اًزبهس.

روى ثٌذٕ اهش اٍل (ربهى غح٘حٖ):

اظ آًچِ ذَاًسٗن هًلَم ضس وِ زض ه٘بى ربهى ّبٕ هكطح ضسُ ،آًچِ اظ هجٌبٕ آذًَس ذطاسبًٖ استهْبض وطزٗن ،لبثل پصٗطش
است.

***
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اهش دٍم) ربهى ثٌبثش ٍؾى الفبل ثشإ اين
هطحَم آذًَس  5ربهى ضا ثطإ ايوٖ ّب تػَٗط وطزُ ٍ ّوِ آًْب ضا ضز هٖ وٌس .اٗي هجبًّٖ ،ط ٗه هتًلك ثِ ثعضگبًٖ است وِ
زض پٖ هٖ آٍضٗن.
ٗه) هجٌبٕ ه٘شصإ لوٖ (ٍ هشحَم خَٖٗ):
«أحذّب أى ٗىَى يجبسٓ يي رولٔ هي أرضاء الًجبدٓ وبٛسوبى فٖ الػ ٓ٠هخ ٍ ٠وبى الضائذ يلْ٘ب هًتجشا فٖ الوأهَس ثِ  ٟفٖ
الوسوٖ».

1

تَؾ٘ح :
 )1غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ اضوبى (ٍ ٗب اضوبى  +ثطذٖ زٗگط اظ ارعاء ضئ٘سِ)
 )2هب ثمٖ ارضاء غلَٓ ،زض هسوٍٖ زذ٘ل ً٘ستٌس (ًٌٖٗ اگط ًجبضٌس ّن غلَٓ غسق هٖ وٌس) ثلىِ زض هأهَض ثِ (آًچِ ٍارت
است) اذص ضسُ اًس.
هطحَم آذًَس سپس اضىبل هٖ وٌٌس:
«ٍ فِ٘ هب ٗ ٟخف ٢فاى التسو٘ٔ ثْب حم٘مٔ  ٟتذٍس هذاسّب ؾشٍسٓ غذق الػ ٓ٠هى اٝخ٠ل ثجًؽ اٛسوبى ثل ٍ يذم
الػذق يلْ٘ب هى اٝخ٠ل ثسبئش اٛرضاء ٍ الطشائف يٌذ اٛيو ٢هى أًِ ٗلضم أى ٗىَى اٟستًوبل ف٘وب َّ الوأهَس ثِ ثأرضائِ
ٍ ضشائكِ هزبصا يٌذُ ٍ وبى هي ثبة استًوبل اللفم الوَؾَو للزضء فٖ الىل  ٟهي ثبة ئق٠ق الىلٖ يل ٢الفشد ٍ

الزضئٖ ووب َّ ٍاؾح ٍ ٗ ٟلتضم ثِ المبئل ثبٛين فبفْن»

2

تَؾ٘ح :
 )1اٍ :ًٟحتٖ زض ًعز ايوٖ ّب ً٘ع ًبم غلَٓ زائط هساض ثَز ٍ ًجَز اضوبى ً٘ست چطاوِ:
 )2گبُ اضوبى ً٘ست ٍلٖ غلَٓ غسق هٖ وٌس هخل غلَٓ آزم غطٗك ٍ گبُ اضوبى ّست ٍ غلَٓ غسق ًوٖ وٌس هخل ربٖٗ وِ
ث٘ي اضوبى هَاالت ًجبضس= .هب هٖ گَٗ٘ن :اٗي اضىبل هتًلك ثِ هطحَم ض٘د اًػبضٕ است<3.
 )3حبً٘بً :اگط هسوٍٖ اضوبى ثبضس ٍلٖ آًچِ ثِ آى اهط ضسُ است (هأهَض ثِ) «اضوبى  +ارعاء زٗگط» ،الظم هٖ آٗس استًوبل لفم
غلَٓ زض هأهَض ثِ ،استًوبل هزبظٕ ثَزُ ٍ اظ لج٘ل استًوبل لفم ٍؾى ضسُ ثطإ رعء ،زض ول ثبضس ٍ ًِ اظ لج٘ل اًكجبق
لفم ٍؾى ضسُ ثطإ ولٖ ثط فطز ٍ هػساق= .چطاوِ ٍرَز ولٖ ي٘ي ٍرَز فطز است زض حبل٘ىِ ٍرَز اضوبى غ٘ط اظ ٍرَز
ارعاء زٗگط است<

 .1وفبٗٔ االغَل ،د 1ظ 25
ّ .2وبى
 .3هكبضح االًهبض ،د 1ظ 52
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1ثش اضىبل زٍٍم اؾبفِ هٖ وٌ٘ن وِ اگط غلَٓ ثطإ اضوبى ٍؾى ضسُ ثبضس استًوبل آى زض اوخط لطٗت ثِ اتفبق ًوبظّب (چِ
غح٘ح ٍ چِ فبسس) هزبظ ذَاّس ثَز (ٍ ًِ تٌْب زض ًوبظّبٕ غح٘ح) چطاوِ ًوبظّبٕ فبسسٕ وِ اظ اضوبى  +ارعإ زٗگط
تطى٘ل ٗبفتِ ثبضٌس ّن ضاثكِ ضبى ثب اضوبى ،ضاثكِ ول ٍ رعء است ٍ ًِ ولٖ ٍ رعئٖ.
اللْن ئ ٟأى ٗمبل :اٗي سري وبهل ً٘ست چٌبًىِ زض تَؾ٘ح «فبفْن» ذَاّ٘ن آٍضز.
 .2ضبضح٘ي والم هطحَم آذًَس ،اٗي لَل ضا ثِ هطحَم ه٘طظإ لوٖ ًسجت زازُ اًس .ه٘طظإ لوٖ زض لَاً٘ي پس اظ اٌٗىِ 2
ٍرِ ضا ثطإ هَؾَو لِ غلَٓ هكطح هٖ وٌس زض تمطٗط ٍرِ زٍم هٖ ًَٗسس:
« ف٘شرى الى٠م ئلٖ ٍؾًْب ثوب ٗمجل ّزا الٌمع الزٕ َٗ ٟرت خشٍرْب يي الحم٘مٔ يشفبً ٍ رله ٗ ٟستلضم وَى الٌبلػٔ
هأهَس ثْب ٍ هكلَثٔ».

1

 .3زض پبٗبى يجبضت وفبٗٔ ،هطحَم آذًَس ذطاسبًٖ هٖ فطهبٌٗس «فبفْن» زض تمطٗط اٗي «فبفْن»:
 .4هٌتْٖ الذساٗٔ احتوبل زازُ است هطاز هطحَم آذًَس آى ثبضس وِ اگط «اضوبى ال ثططـ يي الؿو٘ؤ» ،ثِ يٌَاى هسوٍبٕ
غلَٓ اذص ضًَس ،استًوبل لفم غلَٓ زض «اضوبى  +ارعاء» ،هزبظ ًرَاّس ثَز.

2

اه٘ب اٗي اضىبل ثط هطحَم آذًَس ٍاسد ً٘ست چطاوِ اگط ّن اضوبى الثططـ اذص ضًَس ،ثبظ ّن اقالق غلَٓ ثط هزوَو
«اسوبى  +ارضاء دٗگش» هزبظ است ،تَرِ ضَز وِ تفبٍت ال ثططق٘ت ٍ ثِ ضطـ الئ٘ت زض آًزبست وِ اگط اضوبى ثِ ضشـ
 ٟاذص ضًَس اقالق غلَٓ ثط اسوبى اگط ّوطاُ ثب ارعاء زٗگط ضسًس هزبظ است ٍلٖ اگط  ٟثطشـ اذص ضًَس اقالق غلَٓ
ثط اسوبى (ٍ ًِ اضوبى  +ارعاء) اگط ّوطاُ ثب ارعاء زٗگط ضسًس هزبظ ً٘ست .اهٍب اوٌَى سري زض اٗي هَضز (اقالق غلَٓ
ثط اضوبى) ً٘ست ثلىِ سري زضثبضُ اقالق لفم غلَٓ ثط «اضوبى  +سبٗط ارعاء» است.

اضىبٟت هشحَم ًبئٌٖ٘ ثش هحمك لوٖ
هطحَم ًبئٌٖ٘ هٖ ًَٗسس:
«ف٘شرى حبغل ديَاُ ئل ٢ديَٗ٘ي (اٍٛل )٢وَى اٛسوبى َّ الوَؾَو لِ (ٍ الخبً٘ٔ) خشٍد ثم٘ٔ اٟرضاء يي الوسوٍ ٢
الحك فسبد ولتب الذيَٗ٘ي (اهب اٍٛل )٢ف٠ى الوشاد هي اٛسوبى إٔ هشتجٔ هٌْب هى اخت٠فْب ثحست الوَاسد هي المبدس ٍ
الًبرض ٍ الغشٗك ٍ أهخبل رله (ف ٠ثذ٘) هي تػَس ربهى آخش ث٘ي تله الوشاتت (فًَ٘د) اٝضىبل  ٍ( ...اهب) الذيَ( ١الخبً٘ٔ)
فبى التضم (لذُ) ثبى ثم٘ٔ اٟرضاء خبسرٔ دائوبً (فَْ) ٌٗبفٖ الَؾى لٜين فبى الوفشٍؼ غذلْب يل ٢الػح٘حٔ أٗؿبً (ٍ اى)

 .1لَاً٘ي ،د 1ظ105
 .2هٌتْٖ السضاٗٔ ،د 1ظ 118
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أساد خشٍد ثم٘ٔ اٟرضاء يٌذ يذهْب (ف٘لضم) دخَل ضٖء فٖ الوبّ٘ٔ يٌذ ٍرَدُ ٍ خشٍرِ يٌْب يٌذ يذهِ ٍ َّ هحبل».

1

تَؾ٘ح :
 )1ازيبٕ هطحَم ه٘طاظٕ لوٖ ثِ زٍ ازيب ثبظگطت هٖ وٌس :اٍ٘ل آًىِ هَؾَو لِ غلَٓ اضوبى است ٍ دٍ٘م آًىِ ثمِ٘ ارعاء اظ
هَؾَو لِ غلَٓ ذبضرٌس.
ّ )2ط زٍ هسٍيب ثبقل است چطاوِ:
 )3زض هَضز هسيبٕ اٍٍل هٖ گَٗ٘ن اضوبى ذَز زاضإ هطاتت است ًٌٖٗ ،ضوَو ثطإ لبزض ثِ ٗه ضىل است ٍ ثطإ يبرع ثِ
ٗه ضىل زٗگط .حبل ضوب وسام ٗه ضا رعء هسوٍٖ ٍ هَؾَو لِ هٖ زاً٘س ٍ ٗب ربهى ث٘ي آًْب چ٘ست؟
 ٍ )4زض هَضز هسيبٕ زٍٍم هٖ گَٗ٘ن آٗب ثمِ٘ ارعاء ّ٘چگبُ زاذل زض هسوٍٖ ً٘ستٌس ٍ ٗب گبُ زاذل زض هسوٖ ّستٌس ٍ گبُ
زاذل زض هسوٖ ً٘ستٌس.
 )5اگط ّ٘چگبُ زاذل ً٘ستٌس :الظم هٖ آٗس وِ «غلَٓ» ّ٘چگبُ ثط ًوبظّبٕ غح٘ح غسق ًىٌس =اال هزبظاً< (چطاوِ اضوبى ثِ
تٌْبٖٗ ّ٘چگبُ غح٘ح ً٘ستٌس) ٍ اٗي ثب «ٍؾى ثطإ اين» هٌبفبت زاضز (چطاوِ آًچِ ٍؾى ضسُ است ثطإ اين ،ثبٗس ّن
ثط غح٘ح غسق وٌس ٍ ّن ثط فبسس)
 ٍ )6اگط گبُ زاذل است ٍ گبُ ذبضد است ،الظم هٖ آٗس ٗه ضٖء اگط هَرَز ثَز زاذل زض هبّ٘ت غلَٓ ثبضسٍ اگط
هَرَز ًجَز ،زاذل زض هبّ٘ت غلَٓ ًجبضس.
هب هٖ گَٗ٘ن:
زضثبضُ هسيبٕ زٍم اٗطبى گفتٌٖ است :اٗي هكلت ث٘بى زٗگطٕ است اظ اضىبل زٍم هطحَم آذًَس ،چطاوِ هطحَم ًبئٌٖ٘
هٖ فطهبٗس اگط غلَٓ اضوبى استً ،وٖ تَاًس ربهى ايوٖ ثبضس چطاوِ ضبهل غح٘حٖ ًوٖ ضَز اال هزبظاً ٍ .اٗي ّوبى
هكلت هطحَم آذًَس است وِ هٖ فطهَز اگط اضوبى ،ربهى ثبضٌس ،استًوبل غلَٓ رع ثِ يٌبٗت ٍ هزبظ زض افطاز غح٘ح
هوىي ً٘ست.
دفبو هشحَم خَٖٗ اص هجٌبٕ ه٘شاصٕ لوٖ:
هطحَم ذَٖٗ هٖ ًَٗسس:
«ٍ الػح٘ح َّ هب أفبدُ الوحمك الموٖ  -لذُ ٗ ٟ ٍ -شد يلِ٘ ضٖء هي ّزُ اٗٝشادات.
أهب اٗٝشاد اٍٛل ف٠ى فِ٘ خلكبً ث٘ي الوشوجبت الحم٘م٘ٔ ٍ ،الوشوجبت اٟيتجبسٗٔ ،فبى الوشوجبت الحم٘م٘ٔ التٖ تتشوت هي
رٌس ٍ فػل ٍ هبدٓ ٍ غَسٓ ٍ ،لىل ٍاحذ هي الزضءٗي رْٔ افتمبس ثبٝؾبفٔ ئل ٢اٙخش ًٗ ٟمل فْ٘ب تجذٗل اٟرضاء ثغ٘شّب،
ٍ  ٟاٟخت٠ف فْ٘ب ووبً ٍ و٘فبً ،فارا وبى ضٖء ٍاحذ رٌسبً أٍ فػ ٠لوبّ٘ٔ فًٗ ٠مل أى ٗىَى رٌسبً أٍ فػ ٠لْب هشٟٓ ٍ ،
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ٗىَى وزله هشٓ أخش ١ؾشٍسٓ اى ثبًتفبئِ تًٌذم تله الوبّ٘ٔ  ٟهحبلٔ  -هخ - ٠الحَ٘اى رٌس لًٞسبى فًٗ ٠مل اى ٗىَى
رٌسبً لِ فٖ حبل أٍ صهبىٗ ٟ ٍ ،ىَى رٌسبً لِ فٖ حبل أٍ صهبى آخشّ ٍ ..ىزا فوب روشُ  -لذُ  -تبم فٖ الوشوجبت الحم٘م٘ٔ
ٍ  ٟهٌبظ يٌِ ٍ اهب الوشوجبت اٟيتجبسٗٔ التٖ تتشوت هي أهشٗي هختلف٘ي أٍ أصٗذ ٍ ل٘س ث٘ي الزضءٗي رْٔ اتحبد حم٘مٔ،
ٍ  ٟافتمبس ٍ  ٟاستجبـ ثل اى ول ٍاحذ هٌْوب هَرَد هستمل يل ٢ح٘بلِ ٍ ،هجبٗي لٚخش فٖ التحػل ٍ الفًل٘ٔ ٍ ،الَحذٓ
الًبسؾٔ يلْ٘وب ايتجبسٗٔ ٟستحبلٔ التشوت الحم٘مٖ ث٘ي أهشٗي أٍ أهَس هتحػلٔ ثبلفًل فٗ ٠تن فْ٘ب هب أفبدُ  -لذُ ٟ ٍ -
هبًى هي وَى ضٖء ٍاحذ داخ ٠فْ٘ب يٌذ ٍرَدُ ٍ ،خبسربً يٌْب يٌذ يذهِ.
ٍ لذ هخلٌب لزله فٖ الذٍسٓ السبثمٔ ثلفم ال «داس» فبًِ هَؾَو لوًٌ ٢هشوت ٍ َّ هب اضتول يل ٢ح٘كبى ٍ سبحٔ ٍ غشفٔ
ٍ ّٖ ارضائْب الشئ٘س٘ٔ ٍ ،همَهٔ لػذق يٌَاًْب فحٌ٘ئز اى وبى لْب سشداة أٍ ثئش أٍ حَؼ أٍ ًحَ رله فَْ هي ارضائْب ٍ

داخلٔ فٖ هسو ٢لفهْب ٍ ئ ٟف».٠

1

تَؾ٘ح :
 )1حطف هحمك لوٖ غح٘ح است ٍ اضىبالت هطحَم آذًَس ٍ هطحَم ًبئٌٖ٘ ثط اٗطبى ٍاضز ً٘ست.
 )2اٗطاز اٍل =يسم غسق لفم ٍؾى ضسُ ثطإ اين ثط غح٘ح< ٍاضز ً٘ست چطاوِ زض اٗي اٗطاز ،ث٘ي هطوجبت ايتجبضٕ ٍ
هطوجبت حم٘مٖ ذلف ضسُ است.
 )3هطوجبت حم٘مٖ ،تطو٘ت ٗبفتِ اًس اظ رٌس ٍ فػل ٍ هبزُ ٍ غَضت ٍ ،اٗي  4رعء ثِ ّن احت٘بد زاضًس ٍ يَؼ ًوٖ
ضًَس ٍ ّن چٌ٘ي ون ٍ ظٗبز ّن ًوٖ ضًَس .پس اگط حَ٘اى ،رٌس ثطإ اًسبى است ّ ،و٘طِ چٌ٘ي است.
 )4اهٍب زض هطوجبت ايتجبضّٕ :ط رعء ٍرَز هستملٖ زاضز هطثَـ ثِ ذَز ،اهٍب اٌٗىِ هب اٗي هزوَيِ ضا ٍاحس لحبل هٖ وٌ٘ن
ًبضٖ اظ ايتجبض ًفسبًٖ هبست ٍ .لصا هٖ تَاً٘ن اٗي ٍاحس ايتجبضٕ ضا ثِ گًَِ إ لحبل وٌ٘ن وِ اگط فالى رعء هَرَز ثَز،
رعء هبّ٘ت ايتجبضٕ ثبضس ٍ اگط ًجَز ،رعء هبّ٘ت ايتجبضٕ ًجبضس.
 )5هخل اٌٗىِ ٍاؾى ٍلتٖ لفم «زاض» ضا ثطإ هزوَيِ «زَٗاض ،ح٘بـ ٍ اقبق» ٍؾى وطزّ ،طرب اٗي ّب ثبّن ثَزًس ،يٌَاى
زاض غسق هٖ وٌس چِ ارعاء زٗگط (سطزاة ٍ چبُ ٍ حَؼ) ثبضٌس ٍ چِ ًجبضٌس .اگط ثَزًس زض هسوٖ زاذل هٖ ضًَس ٍ
اگط ًجَزًس زاذل زض هسوٖ ً٘ستٌس.

***
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1هب حػل فطهبٗص اٗطبى آى است وِ :اگط لفم ثطإ «الف  +ة» ٍؾى ضسُ اقالق آى ثط «الف  +ة +د» ٍ «الف  +ة
 +ز» حم٘مت است ٍ د ٍ د زاذل زض هَؾَو لِ ٍ هسوٖ هٖ ضًَس.
 .2اٗطبى اٗي ضا الظهِ ايتجبضٕ ثَزى اٗي هبّ٘بت هٖ زاًٌس.
 .3اهٍب اٗي والم ،وبهل ً٘ست ،چشاوِ ـ چٌبًىِ اظ والم اهبم زض ثحج «رضء فشد» آٍضزٗن 1زض ايتجبضٗبت اگط ضوب «الف +ة»
ضا ثِ يٌَاى ٍاحس ايتجبض هٖ وٌ٘س ،زض غَضتٖ وِ «الف  +ة  +د» ضا ّن ايتجبض وطزٗس .آى ايتجبض زٍٍم ،ايتجبضٕ رسٗس
است ٍ ًسجت «الف +ة» ثب «الف  +ة  +د»ً ،سجت ولٖ ٍ فطز ً٘ست.
حبل ٍلتٖ «زاض» ثطإ «زَٗاض  +ح٘بـ  +اقبق» ٍؾى ضسُ ،اگط ثِ «زَٗاض  +ح٘بـ  +اقبق  +سطزاة» گفت٘ن ذبًِ،
هزبظ است؛ ٍلٖ اگط ثِ ربٖٗ وِ زُ ّب رعء زاضز ًوٖ گَٗ٘ن «زاض» ،ثلىِ ثِ ّوبى سِ رعئص هٖ گَٗ٘ن «زاض» ٍ هب ثمٖ
ارعاء ّوبًٌس «حزط فٖ رٌت االًسبى» ّستٌس ،قجًبً استًوبل حم٘مٖ است .اٗي هكلت ضا زض ضز والم هطحَم غسض ّن
آٍضزٗن.
ً .4ىتِ زٗگطٕ وِ ثبٗس هَضز تَرِ لطاض گ٘طز آًىِ هجٌبٕ هطحَم ذَٖٗ ثب هجٌبٕ ه٘طظإ لوٖ زض ٗه ًىتِ ثب ّن تفبٍت
زاضًس ٍ هطحَم ه٘طظا هَؾَو لِ غلَٓ ضا اضوبى هٖ زاًست ًٌٖٗ ًٍ٘ت ،ل٘بم هتػل ثِ ضوَو ،تىج٘طٓ االحطام ،ضوَو ٍ
سزَز .زض حبل٘ىِ هطحَم ذَٖٗ هٖ ًَٗسس:
«ٍ يلِ٘ فمذ استفذًب هي الٌػَظ الىخ٘شٓ اى حم٘مٔ الػ ٓ٠التٖ ٗذٍس غذق يٌَاى ال «غ »ٓ٠هذاسّب ٍرَداً ٍ يذهبً يجبسٓ
يي التىج٘شٓ ٍ الشوَو ٍ السزَد ٍ ،الكْبسٓ هي الحذث»

2

ًٌٖٗ اٗطبى ـ وِ نبّطاً ً٘ت ضا ّن لجَل زاضتِ ثبضس ـ ثِ ربٕ ل٘بم هتػل ثِ ضوَو ،قْبضٓ هي الحسث ضا ربٗگعٗي وطزُ
است.
روى ثٌذٕ لَل اٍ٘ل:
اضىبل ّبٕ آذًَس ثط اٗي لَل ٍاضز است.
دٍ) لَل هطَْس دس ربهى ايوٖ:
اٗي لَل ثٌب ثط ًسجتٖ وِ هطحَم ض٘د اًػبضٕ ثِ هطَْض زازُ است ،لَل هطَْض است.

3

هطحَم آذًَس زض ضطح آى هٖ ًَٗسٌس:

 .1اٗي ثحج زض غفحِ  220زضسٌبهِ ٕ پ٘ص ضٍ ثطضسٖ ضسُ است.
 .2هحبؾطات فٖ االغَل ،د 1ظ 161
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«أى تىَى هَؾَئ لوًهن اٛرضاء التٖ تذٍس هذاسّب التسو٘ٔ يشفب فػذق اٟسن وزله ٗىطف يي ٍرَد الوسو ٍ ٢يذم
غذلِ يي يذهِ».

1

تَؾ٘ح :
 )1غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ «هًهن ارعاء» (هخالً زض ًوبظ وِ اگط وبهل ثبضس زُ رعئٖ است ،غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ّطت رعء
ال يلٖ التً٘٘ي)
 )2هًهن االرعاء ثِ اًساظُ إ است وِ ًبهگصاضٕ زائط هساض آى است (چِ «اضوبى» ّن زاذل زض آى هًهن االرعاء ثبضٌس ٍ
چِ ًجبضٌس)
 )3پس اگط ربٖٗ غلَٓ غسق وطز ،هًلَم هٖ ضَز زض آى ًوبظ ،هًهن االرعاء ّست ٍ اگط ربٖٗ غسق ًىطز ،هًلَم هٖ
ضَز ،هًهن االرعاء ً٘ست.
= )4فطق اٗي لَل ثب لَل اٍٍل آى است وِ زض اٗي لَل «اضوبى» هالن غلَٓ ثَزى است زض حبل٘ىِ زض اٗي لَل اضوبى ثِ
ذػَغِ هسٍ ًهط ً٘ست<.
هطحَم آذًَس اضىبل وطزُ اًس:
«ٍ فِ٘ هؿبفب ئل ٢هب أٍسد يل ٢اٍٛل أخ٘شا أًِ يلِ٘ ٗتجبدل هب َّ الوًتجش فٖ الوسو ٢فىبى ضٖء ٍاحذ داخ ٠فِ٘ تبسٓ ٍ
خبسرب يٌِ أخش ١ثل هشددا ث٘ي أى ٗىَى َّ الخبسد أٍ غ٘شُ يٌذ ارتوبو توبم اٛرضاء ٍ َّ ووب تش ١س٘وب ئرا لَحم ّزا

هى هب يلِ٘ الًجبدات هي اٟخت٠ف الفبحص ثحست الحبٟت».

2

تَؾ٘ح :
 )1أٍ٘ :ًٟالظم هٖ آٗس استًوبل لفم هَؾَو ثطإ هًهن االرعاء زض ول االرعاء هزبظ ثبضس.
 )2حبً٘بً :ثٌبثط اٗي هجٌب ،آًچِ زض هسوٍٖ زذ٘ل است ،تجبزل پ٘سا هٖ وٌس ًٌٖٗ فبتحٔ الىتبة گبُ رعء هسوٖ ّست ٍ گبُ
ً٘ست.
 )3حبلخبً :اگط ّط زُ رعء ثب ّن روى ضسًس ،احتوبل زاضز وِ فبتحٔ الىتبة رعء هسوٖ ثبضس (ّطت رعء ضا ثگًَِ إ لحبل
وٌ٘ن وِ ضبهل فبتحِ ّن ثطَز) ٍ احتوبل زاضز رعء هسوٖ ًجبضس.
 )4ذػَغبً ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ حبالت يجبزات فطق هٖ وٌس هخالً زض ًوبظ حبؾط (زُ رعئٖ) ّطت رعء هًهن ارعاء است ٍ
زض ًوبظ هسبفط ( 5رعئٖ) 4 ،رعء هًهن ارعاء است.
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هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1تَرِ ضَد وِ هطاز اظ «هًهن االرعاء» ،هفَْم هًهن االرعاء ً٘ست ثلىِ هطاز هػبزٗك آى است ٍ .لصا ًجبٗس اضىبل وطز وِ
زض اٗي غَضت غلَٓ هتطازف ثب هًهن االرعاء هٖ ضَز.
 .2اه٘ب ثبٗس تَرِ زاض ت وِ هطاز آى ً٘ست وِ هَؾَو لِ هػبزٗك ّستٌس ،تب ٍؾى يبم هَؾَو لِ ذبظ پسٗس آٗس ،ثلىِ هطاز
آى است وِ اٗي تًطٗف ،ثِ ضسن است.
تَؾ٘ح هكلت آًىِ :زض تًطٗف ّبٕ حسٍٕ ،هفَْم هَؾَو ٍ هفَْم هحوَل ،هتحس ّستٌس هخالً هفَْم اًسبى ّوبى هفَْم
حَ٘اى ًبقك است ٍ .لصا حول ً٘ع حول اٍلٖ است .لىي زض تًطٗف ّبٕ ضسوٖ ،هَؾَو ٍ هحوَل اتحبز هفَْهٖ ًساضًس.
ٍ لصا حول ً٘ع حول ضبٗى است هخالً ٍلتٖ هٖ گَٗ٘ن« :االًسبى هبش ؾبحه» هطاز آى است وِ «ولّ هب ٗػسق يلِ٘
االًسبى هػساق الوبش الؿبحه».

(يمذ الَؾى ; ٍرَد)

(يمذ الحول ; اتحبد ٍرَدٕ)

الجتِ هٖ تَاى اٗي لؿِ٘ ضا اٌٗگًَِ ً٘ع ضىبفت« :هفَْم االًسبى َّ الوفَْم الصٕ ول هػسالِ هبش ؾبحه» .پس زض
تًطٗف ّبٕ ثِ ضسن ،اغالً هب اظ اتحبز هفَْهٖ سري ًوٖ گَٗ٘ن تب ثحج اظ تطازف هكطح ضَز.
حبلٍ :لتٖ هٖ گَٗ٘ن غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ هًهن االرعاء زض حم٘مت هٖ گَٗ٘ن «غلَٓ ثطإ هفَْهٖ ٍؾى ضسُ است وِ
ّط چِ زاضإ هًهن ارعاء زُ گبًِ (هخالً) است هػساق آى است» .پس هَؾَو لِ هفَْم است ٍ لصا ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ
ذبظ ً٘ست ٍ زض ي٘ي حبل تطازف ث٘ي غلَٓ ٍ هًهن االرعاء ً٘ع پ٘ص ًوٖ آٗس ؾوي آًىِ تًطٗف ً٘ع ثِ ضسن غَضت
گطفتِ است.
لىي ً :ىتِ هْن آى است وِ زض تًطٗف ّبٕ ثِ ضسن ،هسوٍٖ هًلَم ًوٖ ضَز ثلىِ هسوٍٖ اهطٕ است وِ اظ ح٘ج شات ٍ
هبّ٘ت هجْن است ٍ تٌْب هػبزٗك آى لبثل ضٌبسبٖٗ ّستٌس ٍ لصا قجك اٗي هجٌب ،غلَٓ اهطٕ است هجْن وِ هػبزٗمص هًهن
ارعاء است ٍ اٗي ضجِ٘ لَل هطحَم اغفْبًٖ ٍ هطحَم آذًَس هٖ ضَز وِ هٖ گفتٌس غلَٓ يولٖ است هجْن وِ احطش ًْٖ
يي الفحطب است.
 .3اٌٗىِ هطحَم آذًَس هٖ ًَٗسٌس« :فػذق اٟسن وزله ٗىطف يي ٍرَد الوسو ٍ ٢يذم غذلِ يي يذهِ 1».ؾطٍضت ثِ
ضطـ هحوَل است ًٌٖٗ .زض پبسد ثِ اٌٗىِ چِ چ٘عٕ غلَٓ است ،اگط وسٖ ثگَٗس غلَٓ آى است وِ يطف آى ضا غلَٓ
هٖ زاًس ،ضاُ گطب ً٘ست چطاوِ زض غَضتٖ وِ ثپطس٘ن چِ چ٘عٕ ضا يطف غلَٓ هٖ زاًس ،حتوب پبسد هٖ زٌّس آًچِ هًهن
االرعاء ضا زاضاست ٍ ثًس اگط ثپطس٘ن چِ ًوبظّبٖٗ هًهن االرعاء ضا زاضا ّستٌس ،حتوبً پبسد ذَاٌّس زاز آًچِ ضا ثط آى
غلَٓ غسق هٖ وٌس.
ّ .1وبى

دسسٌبهِ سبل سَم 258

تج٘٘ي هشحَم ًبئٌٖ٘ اص ًهشِٗ هطَْس
هطحَم ًبئٌٖ٘ هٖ ًَٗسس:
«(ٍ لىي التحم٘ك) ئهىبى تػَس الزبهى هي ّزا الَرِ ثأى ٗىَى الزبهى َّ الىلٖ فٖ الوً٘ي ًه٘ش الج٘ى الَالى يل ٢غبو
هي اٛغَاو الوًٌ٘ٔ فبى الوج٘ى ولٖ ٗوىي اًكجبلِ يل ٢ول ٍاحذ هي اٛغَاو يل ٢الجذل فبلوج٘ى ٍاحذ ٍ اًوب اٟخت٠ف فٖ
التطخع (فبلوَؾَو) لِ (َّ) الىلٖ الوٌكجك يل ٢ألل هشاتت هًهن اٟرضاء فػبيذاً ٍ لن ٗإخز الزبهى  ٟثطشـ حت٢
َٗسد يلٌ٘ب ثبستلضام رله لذخَل ثم٘ٔ اٟرضاء فٖ الوسو ٢يٌذ ٍرَدّب ٍ خشٍرْب يٌِ يٌذ يذهْب ف٘ىَى هجتٌ٘ب يل ٢رَاص
التطى٘ه فٖ الوبّ٘بت الوشوجٔ التٖ أٍؾحٌب فسبدُ آًفبً (ثل) الوأخَر فٖ الوَؾَو لِ (َّ) يذٓ هي اٟرضاء فػبيذاً ».

1

تَؾ٘ح :
 )1هٖ تَاى هجٌبٕ هطَْض (ٍؾى ثطإ هًهن ارعاء) ضا ثِ ًَيٖ تػح٘ح وطز.
 )2ثِ اٗي ث٘بى وِ  :ربهى ث٘ي ًوبظّبٕ ذبضرٖ ،ولٖ زض هً٘ي ثبضس هخل ثًٖ٘ وِ ثط غبو هي االغَاو الوًٌ٘ٔ ٍالى هٖ ضَز.
زض آًزب هج٘ى ولٖ است ٍلٖ ثط ّط ٗه اظ اغَاو ثِ ًحَ ثسل٘ت لبثل اًكجبق است .پس هج٘ى ٍاحس است ٍلٖ زض ي٘ي حبل
لبثل غسق ثط وخ٘طٗي است.
 )3پس غلَٓ ٍؾى ضسُ ثط ولّٖ هًهن االرعاء ثِ ًحَ ولٖ زض هً٘ي.
هطحَم ثزٌَضزٕ ثط استبزضبى اضىبل وطزُ اًس:
«فوي أيزت هب غذس هٌِ سؾَاى اللِّ تًبل ٢يلِ٘ ٍ .رلهٛ ،ى فٖ ثبة الىلٖ فٖ الوً٘ي الحىن يلً ٢فس الكجً٘ٔ الوم٘ذٓ
ثىًَْب هي ّزا الوَرَد الخبسرٖ ،ثوًٌ ٢تؿ٘٘ك دائشٓ اًكجبلْب ثَاسكٔ رله التم٘٘ذ ٍ .أهب ف٘وب ًحي فِ٘ فل٘س اٟستجبـ أٍ
الََّْٗٔ ٍ الً٠لٔ الوزًَلٔ  -ث٘ي اللفم ٍ قجً٘ٔ ول٘ٔ  -تؿ٘٘مب فٖ اًكجبلْب ثَاسكٔ تم٘٘ذّب ثىًَْب هي ّزا الخبسد
الوَرَد».

2

تَؾ٘ح :
 )1ولٖ زض هً٘ي هطثَـ ثِ ربٖٗ است وِ ٗه هبّ٘ت (ولٖ) هًلَم است ٍ فٖ حسٍ ًفسِ لبثل اًكجبق ثط افطاز وخ٘طُ إ است
ٍلٖ ثِ ٍس٘لِ تمٍ٘س ثِ (هي ّصا الػجطٓ) زاٗطُ اًكجبق آى ضا هؿ٘ك هٖ وٌ٘ن.
 )2زض حبل٘ىِ زض هبًحي فِ٘ هبّ٘ت ولٖ ،هًلَم ً٘ست .تب ٍؾى (اضتجبـ ث٘ي لفم ٍ هًٌٖ ٗب ََّّٗت ث٘ي لفم ٍ هًٌٖ ٗب رًل
ياللِ ث٘ي لفم ٍ هًٌٖ) ثرَاّس آى هبّ٘ت ولٖ ضا هؿ٘ك وٌس.

تج٘٘ي هشحَم هحمك داهبد اص ًهشِٗ هطَْس:

 .1ارَز التمطٗطات ،د 1ظ43
 .2هٌتْىاألغَل ،د  1ظ62
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هطحَم س٘س هحوس هحمك زاهبز ـ ٍ أٗؿب س٘سًب االستبش ـ ثِ  2ث٘بى ،اظ لَل هطَْض زفبو وطزُ اًس ،زض ث٘بى اٍل اٗطبى هٖ
گٌَٗس :غلَٓ ٍؾى ضسُ است ثطإ هفَْم «هًهن االرعاء» ٍ زض ث٘بى زٍٍم ثِ ٍؾى يبم هَؾَو ذبظ اضبضُ هٖ وٌٌس .اٗطبى ذَز
ث٘بى اٍٍل ضا ضز وطزُ ٍ ثِ ث٘بى زٍٍم گطاٗص هٖ ٗبثٌس.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
« ألَل :أىّ هشاد المبئل ثأىّ أسوبء الًجبدات هَؾَئ لوًهن اٟرضاء ل٘س أًْب هَؾَئ لوػذاق هً٘ي هٌْب أٍ هػبدٗك
هتًذدٓ حتٖ ٗلضم اٟضتشان ،ثل ٗوىي ث٘بى هشاد المبئل ثَرْ٘ي ٗزة يٌِ اٝضىبٟت:
أحذّوب :اًْب هَؾَئ لوفَْم هًهن اٛرضاء إٔ هًهن ارضاء رله الًول ،ف٘ػذق يلٖ ول هب ٗػذق يلِ٘ ّزا الىلٍٖ ،
الوػبدٗك حٌ٘ئز ٍ ئى وبًت هختلفٔ ٗتجبدل فْ٘ب اٟرضاء ئ ٟأى التجبدل حٌ٘ئز فٖ الوػذاق  ٟفٖ الوسوٖ٘ ،فاىّ الوسوٖ حٌ٘ئز
َّ رله الًٌَاى الوجْن ٍ ،أه٘ب ئضىبل وَى استًوبلْب فٖ توبم اٟرضاء هزبصاً فَْ ئًّوب ٗتن لَ وبى الوشاد هٌِ هًهن اٟرضاء
ثطشـ  ٟهي الضٗبدٓ ٍ الٌمػبى ٍ ،ل٘س وزله ثل َّ ثطشـ  ٟهي الٌمػبى دٍ الضٗبدٓ ،فاًِ ثبلٌسجٔ ئلٖ الضٗبدٓ أخزتٟ ،
ثطشـ فٗ ٠ؿش ثِ الضٗبدٓ ٍ ،ثًجبسٓ أخشٕ :الوشاد هي هفَْم هًهن اٟرضاء هب لن ٗىي ألل هي الًهن ،سَاء وبى َّ الوًهن
فمف أٍ اوخش ،فارا ٍرذ توبم اٟرضاء ٗػذق يلٖ توبهْب أٗؿبً الوفَْم الزٕ ٍؾى ثاصائِ اٟسنٗ ٟ ٍ ،تشدد رضء ث٘ي الذخَل
ٍ الخشٍد ٍ .ثْزا الج٘بى ٌٗذفى اٟضىبٟت ثأسشّب .اللْن ئ ٟأًِّ ٗلضم هٌِ تشادف الوفَْه٘يٗ ٟ ٍ ،تجبدس هٌِ رله».

1

تَؾ٘ح :
 )1هطاز وسبً٘ىِ هٖ گٌَٗس اسوبء يجبزاتٍ ،ؾى ضسُ ثطإ هًهن االرعاء ،اٗي ً٘ست وِ اٗي اسوبء ٍؾى ضسُ اًس ثطإ
هػبزٗك هًهن االرعاء تب اضتطان لفهٖ الظم آٗس =ٍؾى ضسُ ثطإ  70رعئٖ ٍ ثطإ  60رعئٖ ٍ <...
 )2ثلىِ هٖ تَاى ثِ زٍ گًَِ «هًهن االرعاء» ضا تػَٗط وطز تب هطىل ثط قطف ضَز.
 )3ث٘بى اٍٍل :غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ هفَْم هًهن االرعاء ٍ ّن ًوبظّبٕ  60رعئٖ ٍ ّن ًوبظّبٕ  70رعئٖ ٍ ّ ...وِ
هػبزٗك اٗي هفَْم ّستٌس ٍ لصا ضاثكِ آًْب ثب ًوبظّبٕ هصوَض ،ضاثكِ ولٖ ٍ هػساق است.
 )4إى للت :استًوبل «هًهن االرعاء» زض ًوبظ تبم االرعاء ،هزبظ است چطاوِ زض اٗي غَضت لفم هَؾَو ثطإ رعء زض ول
استًوبل ضسُ است.
 )5للت :هَؾَو لِ هفَْم «هب ال ٗىَى ألل هي هًهن االرعاء» است= .تَرِ ضَز وِ تَؾ٘ح هب اًسوٖ ثب هتي وتبة هتفبٍت
است ٍلٖ نبّطاً ّو٘ي هطاز است< ٍ تبم األرعاء ّن هػساق اٗي هفَْم است.
 )6اهٍب هطىل اٌٗزبست وِ زض اٗي غَضت هفَْم غلَٓ هتطازف ثب هفَْم هًهن األرعاء هٖ ضَز وِ ذالف هتجبزض ٍ هتفبّن اظ
لفم غلَٓ است.

 .1الوحبؾطات /س٘س هحوس هحمك زاهبز ،د  1ظ75
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اٗطبى سپس ثِ ث٘بى زٍٍم اضبضُ وطزُ اًس ،تَؾ٘ح اٗي لَل آى است وِ:
لفم غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ «هب ال ٗىَى ألل هي هًهن االرعاء» ٍلٖ ًحَُ ٍؾى ،ثِ ًحَ ٍؾى يبم هَؾَو لِ ذبظ است.
ًٌٖٗ زض همبم ٍؾى غس رعء ضا زض ًهط هٖ گ٘طز ٍ ثًس هفَْم «هب ال ٗىَى ألل هي هًهن ّصُ األرعاء» ضا تػَض هٖ وٌس ٍلٖ لفم
ضا ضٍٕ هػبزٗك اٗي هفَْم لطاض هٖ زّس .پس هَؾَو لِ هػساق اٗي هفَْم يبم است ٍ لصا اضىبل تطازف هكطح ًوٖ ضَز.
س٘سًب االستبش سپس ثِ اضىبالتٖ وِ هوىي است ثِ اٗي لَل ٍاضز ضَز ،اضبضُ هٖ وٌٌس.
إى للت :پس استًوبل لفم غلَٓ زض هخل «الػلَٓ هًطاد الوؤهي» وِ هطاز اظ آى فطز ذبغٖ اظ غلَٓ ً٘ست ،هزبظ است زض
حبل٘ىِ ربهى ٍ هبّ٘ت ولّٖ ثطإ غلَٓ ّب تػَض ًطسُ است تب ثِ يٌَاى هًٌبٕ غ٘ط هَؾَو لِ هسٍ ًهط لطاض گ٘طز.
رَاة هٖ دٌّذ :أٍ٘ :ًٟغلَٓ زض اٌٗزب استًوبل زض اوخط اظ هًٌٖ ٍاحس ضسُ است ًٌٖٗ ٗه لفم است ٍ هطاز اظ آى توبم ًوبظّب
ذبظ است .حبً٘بً :هٖ تَاًس هًٌبٕ هزبظٕ« ،الوسوٍٖ ثبلػلَٓ» ثبضس.
الجتِ اٗطبى زض اًتْب اٗي ًحَُ ٍؾى (ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ ذبظ) ضا هستجًس زاًستِ اًس ٍ هٖ گٌَٗس قجً٘ت ٍؾى التؿب هٖ
وٌس وِ زض چٌ٘ي اهَضٕ ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ يبم ثبضس.
هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1هجٌبءً هب ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ ذبظ ضا هحبل هٖ زاًست٘ن ٍ لصا آى ضا ًوٖ تَاى پصٗطفت.
 )2لىي ثب تَرِ ثِ آًچِ زض اثتسإ ثحج آٍضزٗن هوىي است والم اٗطبى ضا تىو٘ل وطزُ ٍ آى ضا چٌ٘ي تػَٗط وٌ٘ن:
«غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ هفَْهٖ وِ هػبزٗك آى ووتط اظ هًهن االرعاء ً٘ستٌس ».قجك اٗي تًطٗف:
الف) هَؾَو لِ ،هفَْم است ٍ لصا ٍؾى يبم ،هَؾَو لِ يبم است.
ة) اٗي هفَْم ثس٘ف است ٍ لصا ضاثكِ اش ثب هػبزٗك ،ضاثكِ ولٖ ٍ رعئٖ است ٍ زض ًت٘زِ تجسٍل ارعاء ،تىخط
هػبزٗك ضا پسٗس هٖ آٍضز چطاوِ ارعاء زاذل زض هسوٍٖ ً٘ستٌس.
د) غذق اٗي هفَْم ثط تبمٍ االرعاء ّن اظ ثبة غسق ولٖ ثط فطز است چطاوِ تبم االرعاء ّن هػساق «هب ال ٗىَى
ألل هي هًهن االرعاء» است.
اه٘ب ثبظ اٗي هطىل هَارِ است وِ همساض «هًهن االرعاء» چِ همساض است؟ آٗب غلَٓ غطلٖ وِ الل ارعاء ضا ّن ثِ
ظحوت زاضاست غلَٓ ً٘ست؟

روى ثٌذٕ لَل دٍ٘م:
اٗي لَل ً٘ع لبثل پصٗطش ً٘ست.
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سِ) ربهى سَم ثشإ اين:
هطحَم آذًَس سَه٘ي ربهى ايوٖ ّب ضا لَل ثِ «الَؾى وَؾًْب لاليالم الطرػ٘ٔ» هٖ زاًس.
اٗطبى هٖ ًَٗسس:
«أى ٗىَى ٍؾًْب وَؾى اٛي٠م الطخػ٘ٔ وضٗذ فىوب ٗ ٟؿش فٖ التسو٘ٔ فْ٘ب تجبدل الحبٟت الوختلفٔ هي الػغش ٍ الىجش

ٍ ًمع ثًؽ اٛرضاء ٍ صٗبدتِ وزله فْ٘ب».

1

تَؾ٘ح :
ٍ )1ؾى لفم غلَٓ هخل ٍؾى لفم ظٗس ثطإ اًسبى ذبضرٖ است.
ّ )2وبى قَض وِ پ٘ط ضسى ٍ رَاى ضسى ٍ زست زاضتي ٗب زست ًساضتي ،ؾطضٕ ثِ ًبم گصاضٕ ًوٖ ظًسّ ،وٌ٘كَض ون ٍ ظٗبز
ثَزى ثطذٖ اظ ارعاء ؾطضٕ ثِ غلَٓ ثَزى ًوٖ ظًس.
هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1اٗي هكلت ثِ قَض وبهل تطٕ زض والم ض٘د اًػبضٕ هكطح است:
«الخبلج أى ٗىَى اللفم هَؾَيب للوشوت هي رو٘ى اٛرضاء لىي  ٟهي ح٘ج َّ ثل هي ح٘ج وًَِ ربهًبً لزولٔ أرضاء ّٖ
ه٠ن التسو٘ٔ ٍ هٌبقْب فارا فمذ ثًؽ اٛرضاء ٍ غذق اٟسن يشفب ًٗلن هٌِ أى هٌبـ التسو٘ٔ ثبق ًه٘ش اٛي٠م الطخػ٘ٔ
التٖ َٗؾى لٜضخبظ فاى صٗذا ئرا سوٖ ثْزا اٟسن فٖ حبل غغشُ وبى الوَؾَو لِ ّزُ الْ٘ئٔ الحبغلٔ لىي  ٟهي ح٘ج
ئًْب تله الْ٘ئٔ الخبغٔ ٍ لزله ٗ ٟفتشق فٖ التسو٘ٔ هى قشٗبى حبٟت يذٗذٓ ٍ ّ٘ئبت غ٘ش هتٌبّ٘ٔ ث٘ي الشؾبو ٍ
الط٘خَخٔ ٍ ل٘س رله ثأٍؾبو رذٗذٓ ثل تله اٟستًوبٟت فٖ تله الوشاتت هي ٍؾى اٍٛل».

2

تَؾ٘ح ( :اؾبفِ ثش هكلت آخًَذ)
اٌٗىِ زض رَاًٖ ٍ پ٘طٕ ًبم فطز ذبضرٖ ظٗس استً ،بضٖ اظ تًسٍز ٍؾى ً٘ست ثلىِ ٗه ٍؾى زاضٗن ٍ ّوِ استًوبالت زض
ّوِ اظهٌِ ًبضٖ اظ ّوبى ٍؾى است.
هشحَم آخًَذ پبسخ هٖ دّذ:
«فِ٘ أى اٛي٠م ئًوب تىَى هَؾَئ لٜضخبظ ٍ التطخع ئًوب ٗىَى ثبلَرَد الخبظ ٍ ٗىَى الطخع حم٘مٔ ثبل٘ب هب دام
ٍرَدُ ثبل٘ب ٍ ئى تغ٘شت يَاسؾِ هي الضٗبدٓ ٍ الٌمػبى ٍ غ٘شّوب هي الحبٟت ٍ الى٘ف٘بت فىوب ٗ ٟؿش اخت٠فْب فٖ
التطخع ٗ ٟؿش اخت٠فْب فٖ التسو٘ٔ ٍ ّزا ثخ٠ف هخل ألفبل الًجبدات هوب وبًت هَؾَئ للوشوجبت ٍ الوم٘ذات ٍ ٟ

 .1وفبٗٔ االغَل ،ظ26
 .2هكبضح االًهبض ،ظ 7
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ٗىبد ٗىَى هَؾَيب لِ ئ ٟهب وبى ربهًب لطتبتْب ٍ حبٍٗب لوتفشلبتْب ووب يشفت فٖ الػح٘ح هٌْب».

1

تَؾ٘ح :
 )1فطق ايالم ضرػِ٘ ثب غلَٓ زض آى است وِ زض ايالم ضرػِ٘ ،هَؾَو لِ ضرع ظٗس است ٍ تطرع ظٗس ّن ثِ ٍرَز
است ٍ هب زام وِ ٍرَز ٍاحس استٍ ،حست ّن ثبلٖ است.
 )2تغ٘٘ط ٍ تحَل يَاضؼٍ ،حست ٍرَز ظٗس ضا ثِ ّن ًوٖ ظًس ٍ لصا ؾطضٕ ّن ثِ ًبهگصاضٕ ٍاضز ًوٖ وٌس.
 )3زض حبل٘ىِ اهخبل غلَٓ ثطإ هطوجبت ٍؾى ضسُ اًس ٍ ثبٗس ربهى ّوِ پطاوٌسگٖ ّب ثبضٌس.
هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1نبّط هطاز آذًَس آى است وِ هَؾَو لِ ظٗسٍ ،رَز ذبضرٖ ظٗس است زض حبل٘ىِ هَؾَو لِ غلَٓ ،هفَْم غلَٓ است.
 .2اٗي زض حبلٖ است وِ سبثمبً گفت٘ن وِ هَؾَو لِ ايالم ضرػِ٘ ّن هفَْم ظٗس است ثِ اٗي ًحَُ وٍِ :لتٖ اظ ظٗس ذبضرٖ،
هفَْم گ٘طٕ وطزٗن ،چَى هفبّ٘ن ّوَاضُ ولٖ ّستٌس ،الرطم آى هفَْم ّن ولّٖ هٖ ضَز ٍ ّوبى «ولٖ هٌحػط زض فطز»
هَؾَو لِ ظٗس است.
اهبم ذوٌٖ٘ زض اٗي ثبضُ ـ زض ثحج اظ ٍلَو ٍؾى ذبظ ،هَؾَو لِ ذبظ ـ هٖ فطهَزًس:
«ٍ الوَؾَو فٖ ّزا الحىن =زض اهخبل لؿِ٘ ظٗسٌ لبئن ٍ  <...ل٘س الوبّ٘٘ٔ الىل٘ٔ المبثلٔ لً٠كجبق يل ٢الىخ٘شٗيٟ ٍ ،
الطخع الوَرَد ثوب َّ وزله ،ثل الوبّ٘٘ٔ التٖ  ٟتٌكجك ئ ّٟيل ٢الفشد الخبسرٖ٘ ّٖ ٍ ،هتػَ٘سٓ استىبصاً ٍ ،اٛي٠م
الطخػ٘٘ٔ هَؾَئ لْب»

2

 .3اهب ثب اٗي حبل هٖ تَاى ث٘ي ٍؾى ايالم ضرػِ٘ ٍ ٍؾى غلَٓ فطق گصاضت ثِ اٌٗىِ:
زض هخل «ظٗس» هفَْم اتربش ضسُ ٍ اًتعاو ضسُ اظ ٍرَز ذبضرٖ ظٗس ،ولٖ است ٍ لصا ثط ّوِ حبالت آى هَرَز ذبضرٖ
غسق هٖ وٌس ،هٌطأ اًتعاو اٗي هفَْم ول ٖ ّن ٍرَز ذبضرٖ است وِ ٍاحس است .پس هٌطأ اًتعاو ٍاحس ،هفَْم ولّٖ
ٍاحسٕ ضا ثطإ هب پسٗس هٖ آٍضز.
اهب زض غلَٓ ،هفَْم غلَٓ اًتعاو ضسُ اظ ٗه ٍرَز ذبضرٖ (هخالً ًوبظ  4ضوًتٖ پ٘بهجط(ظ)) ً٘ست ثلىِ هٖ ذَاّس ثط
ٍرَزات هتًسزُ إ غسق وٌس وِ زض ذبضد ربهًٖ ثطإ آًْب فطؼ ًطسُ است.
پس زض هخل هَؾَو لِ غلَٓ ٍ ظٗسّ ،ط زٍ هفَْم ولٖ است ٍلٖ هٌطأ اًتعاو ٗىٖ (ظٗس) ٍاحس است ٍ لصا هفَْم ٍاحس
است زض حبل٘ىِ هٌطأ اًتعاو زض زٗگطٕ ٍاحس ً٘ستٍ .لصا ًوٖ تَاًس هفَْم غلَٓ هٌتعو اظ ًوبظّبٕ ذبضرٖ ثبضس.
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اضىبل هحمك اغفْبًٖ ثش ربهى ايوٖ سَ٘م:
هطحَم هحمك اغفْبًٖ ثِ هكلجٖ وِ نبّطاً ثِ حبضِ٘ إ زض اضىبل ٍ رَاة هطحَم ض٘د اًػبضٕ است اضبضُ هٖ وٌٌس .پ٘ص
اظ ضطح والم اغفْبًٖ ،الظم است ثِ ئى للت ٍ للت ض٘د ايهن تَرِ وٌ٘ن:
هطحَم ض٘د زض شٗل ربهى هصوَض هٖ ًَٗسٌس:
«ٍ ٟرِ لوب لذ ٗتخ٘ل هي أى اٛي٠م الطخػ٘ٔ ل٘ست هَؾَئ للوشوجبت ثل ئًوب ّٖ هَؾَئ للٌفَس الٌبقمٔ الوتًلمٔ

ثبٛثذاى فاى هي الوًلَم وَى صٗذ حَ٘اًب ًبقمب ٍ ٟصهِ أى ٗىَى رسوب ٍ ل٘س صٗذ هي الوزشدات ووب ٗ ٟخف».٢

1

تَؾ٘ح :
 )1إى للت :لفم غلَٓ ٍؾى ضسُ ثطإ ًفس آزهٖ وِ ثِ ثسى تًلك هٖ گ٘طز ٍ ًِ ثِ ثسى.
 )2للت :اًسبى حَ٘اى ًبقك است ٍ حَ٘اى ّن رسن است ،پس اًسبى رسن است ٍ ًبهگصاضٕ ّن ثطإ ّو٘ي رسن است.
هطحَم اغفْبًٖ هٖ ًَٗسس:
«ئى للت ٟ :سٗت فٖ أىّ =صٗذاً< هخ ٠هشوت هي ًفس ٍ ثذى ٍ أيؿبء ٍ لحَم ٍ يهبم أيػبة ،فَْ ٍاحذ ثبٟرتوبو قجً٘٘بً
 ٟغٌبي٘٘ب وبلذاس ٍ ،ل٘س ثَاحذ ثبلحم٘مٔ فٌْبن ثبلحم٘مٔ ٍرَداتٍ ٍ ،حذٓ رسوِ ثبٟتّػبل  ٟتزذٕ ئ ّٟفٖ الٌوَ٘ ٍ
الزثَل  ٟفٖ ًمع ٗذُ ٍ سرلِ ٍ ئغجًِ ٍ غ٘ش رله ٍ ،رًلِ  ٟثطشـ ثبٝؾبفٔ ئل ٢أيؿبئِ هطىل ،فبىّ رله الَاحذ
الّزٕ َّ  ٟثطشـ ئه٘ب ًفسِ فمف ف٘طىل حٌ٘ئز ثأىّ صٗذاً هي الوزشدات ،أٍ هى ثذًِ فإٔ٘ همذاس هي الجذى هلحَل هًِ».

2

تَؾ٘ح :
 )1ظٗس هطوت اظ ًفس ٍ ثسى است.
 )2پس ٍاحس است ٍلٖ ثِ ٍحستٖ وِ ًبضٖ اظ روى ضسى قجًٖ٘ (ذبضد اظ اذت٘بض ثطط) است.
 )3پس ٍاحس حم٘مٖ ً٘ست ثلىِ ٍاحس ايتجبضٕ است وِ ّط رعء آى ٍرَزٕ هستمل ثطإ ذَزش زاضز (ثسى ٍرَز ذَزش
ضا زاضز ٍ ًفس ٍرَز ذَزش ضا)
 )4اگط وسٖ ثگَٗس «الوتػل التسضٗزٖ هسبٍق هى الَحسٓ الطرػ٘ٔ» هٖ گَٗ٘ن اٗي والم زض چبق ٍ الغط ضسى ٍ پ٘ط ٍ
رَاى ضسى لبثل پصٗطش است ٍلٖ زض اٌٗىِ زست لكى ضَز ،ربضٕ ًوٖ ضَز .زض حبل٘ىِ اگط زست ظٗس ّن لكى ضَز ثِ
اٍ ظٗس هٖ گَٗ٘ن.
 )5اگش ثگٌَٗذ :ظٗس ًفس است ال ثططـ اظ ثسى .هٖ گَٗ٘ن :اٗي ثِ هًٌبٕ هزطز ثَزى ظٗس است ٍ اگش ثگٌَٗذ :ظٗسً ،فس +
ثسى است ٍلٖ ال ثططـ اظ ثمِ٘ ارعاء ،هٖ گَٗ٘ن :وسام يؿَ زض هسوٍٖ زذ٘ل است؟
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ٍ سپس رَاة هٖ زّس:
«للت :ل٘س الوشاد هي الجذى الولحَل هى الٌّفس رسوِ ثوبلِ هي اٛيؿبء ثل الشٍح الجخبسٕ الّزٕ َّ هجذأ الح٘بٓ السبسٗٔ
فٖ اٛيؿبء فبًِّ هبد٘ٓ الٌّفس َّ ٍ ،الزٌس الكجًٖ٘ الوًتجش يٌِ ثبلحَ٘اى َّ ٍ ،الوتّحذ هى الٌّفس اتّحبد الوبد٘ٓ هى الػَ٘سٓ
ووب أىّ ّزا الشٍح الجخبسٕ هتّحذ هى اٛيؿبء فبًّْب هبد٘ٓ ئيذادٕ لحذٍث الشٍح الجخبسٕ فهْش أىّ الوَؾَو لِ َّ الٌّفس
الوتًلمٔ ثبلجذى ٍ ،تطخع الجذى ٍ ٍحذتِ هحفَل ثَحذٓ الٌّفس ٍ تطخػْب ،ئر الوًتجش هى الٌّفس هكلك الجذى ٍ ،وزا اٛهش
فٖ الٌجبتبت أٗؿبً فبى تطخػْب ،ثتطخع المَ٘ٓ الٌجبت٘٘ٔ فبلزسن ٍ اى لن ٗجك ثوب َّ رسن ،لىٌِّ ثبق ثوب َّ رسنٗ ًبمٍ ثجمبء
المَ٘ٓ الٌجبت٘٘ٔ فبلتسو٘ٔ هكبثمٔ للَالى ٍ ًفس اٛهش ح٘ج أىّ الوبد٘ٓ ٍ هب ٗزشٕ هزشاّب هًتجشٓ فٖ الطٖء يلً ٢حَ اٝثْبم ،ئر
ض٘ئ٘٘ٔ الطٖء ثػَستِ  ٟثوبدتِ ٍ ،هوب روشًب نْش أىّ ٍؾى اٛي٠م يل ٢الَرِ الومشس فٖ الومبم َٗ ٟرت أىّ ٗىَى صٗذ هي

الوزشدات ووب َّٗوِ و٠م ثًؽ اٟي٠م».

1

تَؾ٘ح :
 )1هَؾَو لِ ظٗس «ًفس  +ثسى» است ٍلٖ هطاز اظ ثسى ،رسن (وِ زاضإ ايؿبء ٍ رَاضح است) ً٘ست ثلىِ هطاز ضٍح
ثربضٕ است.
 )2ضٍح ثربضٕ ،هبزُ است ثطإ ًفس ٍ تطرع آى ضٍح ثربضٕ ثِ ٍحست ًفس ثبلٖ است.
هب هٖ گَٗ٘ن:
اٌٗىِ هطاز اظ ثسى ،ضٍح ثربضٕ ثبضس ،ثط فطؼ وِ زض فلسفِ ّن پصٗطفتِ ضَز ـ وِ هحل تطزٗس است ـ هَضز يٌبٗت ٍ فْن
يطف ً٘ست.

***

ّ .1وبى
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