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 58-55                15جلسِ 

 هکبست هحرهه / تصَیر ٍ توثیل
 ثسن اهلل الشحوي الشحين

 حفظ صَر
ٍجَّي گفتين ثؼذ اص ثيبى الَال گفتين د ثحث دس همبم دٍم ثَد كِ پيشاهَى حفظ ٍ ًگْذاسي هجسوِ ٍ تصبٍيش ثَ

كِ هي ضَد توسك كشد ثشاي حشهت التٌبع، ثشسسي هي كٌين كِ ايي ٍجَُ يكي ّوبى لبػذُ ػمليِ ثَد ٍ يكي ّن 

 . داللت هي كشد هالصهِ ػشفيِ ٍ سَم ّن سٍايبتي ثَد كِ ثِ ظبّشّب ثش حشهت التٌبع ٍ حفظ ٍ ًگْذاسي ايٌْب

 ادله رٍایی
سٍايبتي كِ حذٍد سي سٍايتي كِ دس ثحث سبثك هغشح كشدين ايي سٍايبت ّوِ آى سا ػشض ًوي كٌين ٍ هجوَػِ 

آًجب كِ ثحث هي  ت ،ًِ سبخاست يك تؼذادي اص آى سٍايبت سا حول كشدين ثش ايي كِ هشثَط ثِ حبلت التٌبع 

سٍايبت سا كِ ثشسسي هي كشدين هي گفتين  چٌذآى   ،دكشدين كِ سٍايبتي گفتِ ضذُ داللت ثش حشهت سبخت داس

ت اضكبل داسد ٍ چٌذ هَسد سا هي گفتين هشثَط ثِ سبخت ًيست ٍ هشثَط ثِ حفظ ٍ ًگْذاسي اس ثؼضي اش سٌذاً

دس ٍالغ جضء  ت ،ٍلتي هشاجؼِ هي كٌيذ ثِ آى هجبحث ، ّوِ آًجبّبيي كِ گفتين هشثَط ثِ حفظ ٍ ًگْذاسي اس .

تين كِ يكيص سٌذش ِ ديشٍص گفايي ادلِ سٍايي است كِ ػوذُ آًْب آًي كِ سٌذش توبم ثَد ّوبى دٍ سٍايتي ثَد ك

 .است ثٌبثش ثؼضي هجبًي، توبم السٌذ  توبم است ٍ يكي

 «  ثي هسلن هحود» رٍایت 
اثَاة احكبم هسبكي صحيحِ   1جب ػوذُ ّن سٍايت آخش ثبة دٍ سٍايتص سا ديشٍص اضبسُ كشدين كِ آً هطخصبً

الثأس هبلن  د :الشوس ٍ المور، حضرت فرهَدًسألت اثبػجداهلل ػي توبثیل الشجر ٍ » ثي هسلن است كِ  هحوذ

هبًغ داسد ٍ  ذ ،كِ هفَْهص ايي است كِ اگش ايي تصبٍيش ٍ توبثيل اص صَس حيَاى ثبض « یکي شیئبً هي الحیَاى

 .است اضكبل داسد ٍ ايي هشثَط ثِ التٌبع ّن 

 «  سکًَی »رٍایت  
ٍ سٍايبت ديگشي ّن ثَد كِ ثش ّويي فشض « التذَع صَسُ اال هحَتْب » سٍايت ّطتن كِ سٍايت سكًَي ثَد كِ 

 ت .ثي هسلن اس سٍايت صحيحِ هحوذ ت ،آًي كِ سٌذش تبم اس د ،التٌبع حول ضذ گشچِ آًْب ّن سٌذ تبهي ًذاس

ثي هسلن است كِ سٌذ تبهي  ايي سٍايبت هتؼذدي است كِ هشثَط ثِ حفظ صَس است ٍ ثِ خصَظ سٍايت هحوذ

 ت .ظبّشش ّن حشهت اس داسد ٍ
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 یرٍای ادله پبسخ
هب لجَل ًذاسين گفتين يكي  ذ ،يب اگش ّن اضكبلي ثبض ت ،پبسخ ثِ ايي سٍايبت ، اضكبلي دس خَد ايٌْب ًوي ضَد گشف

 ت .اص چْبس ٍجِ سا ثگَيذ هي گَيين ٍجْص تبم اس

 الف. ٍجَد رٍایبت هؼبرض

ٍ هَجت  استجَاثي كِ ثِ ايي سٍايبت دادُ ضذُ، ايي است كِ ايٌْب دس همبثلص سٍايبتي است كِ هؼبسض ثب ايي  

  د .حول ايي سٍايبت ثش كشاّت هي ضَ

 ة. هالزهۀ ػملی ٍ ػرفی

كِ  ٍ ًِ حتي هالصهِ ػشفي  د ،دليل دٍم اصل داللتص سا هب خذضِ كشدين، گفتين ًِ آى هالصهِ ػملي كِ ٍجِ اٍل ثَ

 .ت دٍم ثَد ثبثت ًيس

 ج. ظهَر رٍایبت

ثؼضي اص سٍايبتص ظَْس داسد اص جلوِ سٍايت صحيحِ هحوذ ثي هسلن، اهب  هطخصبًاهب دليل سَم كِ سٍايبت است  

ظَْس جَاثي كِ ثِ ايي ٍجِ سَم دادُ ضذُ ايي است كِ ايي سٍايبت ٍ اص جولِ صحيحِ هحوذ ثي هسلن ٍلَ 

ذ اهب هؼبسضي داسد كِ ثِ خبعش آى هؼبسض ّب ، ايي حول ثش كشاّت هي ضَد ، داللت ثش حشهت هي كٌ سٍايت

. ايي ّوبى حول ثش كشاّت است كِ دس كٌينهؼبسضي است كِ لشيٌِ هي ضَد ثشاي ايي كِ ايي سا حول ثش كشاّت 

، چَى « زسُالثأس ثثوي الؼ» ، دليل ديگش هي گَيذ  « ثوي الؼزسُ سحتٌ» هي گَيذ  هثالًجبّبي ديگش آهذُ است 

هي گَيين پس آى سُحتٌ هي خَاّذ  ، كٌيذٍ دس ثوي هؼبهلِ تصشف  كٌيذهؼبسض آهذ ٍ گفت هبًؼي ًذاسد هؼبهلِ 

ايي جَاثي است كِ دس همبثل داللت ايٌْب كِ ظبّشش حشهت است كِ سٍايبتي داسين كِ لشيٌِ  ت .ثگَيذ هكشٍُ اس

سا حفظ ًكٌين. حبال ايي اجوبل لصِ است ٍ آى هؼبسضْب ٍ ظَْس حشهتص  كٌينداسين كِ ايي سا حول ثش كشاّت 

 چيست؟

 رٍایبت هؼبرض
ايي سٍايبت دس ّويي جلذ سَم اثَاة  ت ،ٍ ػذم اضكبل اس ت ،سٍايبتي كِ هؼبسض است ٍ ظبّشش ػذم ثأس اس

لذ سِ هسلن اثَاة هسبكي ثَد ثبة سِ ثَد دس ّويي ج هحوذ ثيلجبس هصلّي ، آى كِ اآلى هغشح كشدين آى سٍايت 

اص اثَاة  51دس ثبة  ت ،، ايي سٍايبتي كِ هي خَاّين ثِ ػٌَاى هؼبسض ثيبٍسين، ٍ ثگَيين ظبّشش ػذم الجأس اس

 .  51اثَاة لجبس هصلي ثبة  1لجبس هصلّي آهذُ است ، ج 
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 «  ثي هسلن هحود» . رٍایت یک
اٍليي حذيثي كِ ثِ ػٌَاى هؼبسض آهذُ ضذُ كِ حذيث هْوي است كِ حذيث اٍل ايي ثبة است كِ ثبص ايي 

هسلن است يؼٌي دس ٍالغ آى سٍايت كِ داللت ثش حشهت حفظ ٍ ًگْذاسي هي كشد دس اثَاة  هحوذ ثيصحيحِ 

اسد كِ اص اهبم صبدق است ، هٌتْي آًجب د هسلن ثَد ، ايي ّن ّويي عَس است هحوذ ثياحكبم هسبكي ثَد آى اص 

يؼمَة ػي جوبػِ ػي احوذ ثي هحوذ ػي حسيي ثي سؼيذ ػي صفَاى ثي يحيي، ػي  هحوذ ثي» ايي داسد كِ اص 

 ، هؼلَم ًكشدًذ كِ اهبم ثبلش است يب اهبم صبدق«: سألت احذّوب ػليْوبالسالم  هسلن لبل هحوذ ثيالؼالء ػي 

سبًي كِ كثيشالشٍايت ثَدًذ اص ايي دٍ ثضسگَاس گبّي يبدضبى هي سفتِ ، هي ، است ، صيبد داسًذ ك )ػليْوب السالم (

دس ّوبى  د ،چيضي داس عَسيبدضبى هي سفتِ ٍ صساسُ گبّي ايي  هطخصبًداًستٌذ اص ايي دٍ ثضسگَاس است ٍلي 

 كِاص جولِ دس ّويي سٍايت است  د ،چيضي داس عَسهسلن گبّي ايي  هحوذ ثيسٍايت استصحبة دس سسبئل، ٍ 

اص جَاة هؼلَم  .است ّوب ػليْوبالسالم ، ػي التوبثيل في الجيت ، سَال كشدًذ اص توبثيلي كِ دس خبًِ  ذسألت اح

ٍ  51هي ضَد كِ سَال دس هَسد خَاًذى ًوبص ثَدُ دس حبلي كِ توبثيلي دس ثيت ثبضذ ، ايي سٍايبتي كِ دس ايي ثبة 

خَاًذى دس همبثل يك توثبل يب دس جبيي كِ توثبل ٍجَد  لجبس هصلي است ّوِ هشثَط ثِ ًوبص است ٍ ًوبص 54

الثأس اذا كبًت ػي یویٌک ٍ ػي » حضشت فشهَدًذ كِ   ،است سَال كشدًذ اص توبثيلي كِ دس خبًِ  د ،داس

س، اگش عشف ساست ٍ چپ ، الثأ « شوبلک ٍ ػي خلفک أٍ تحت رجلیک ٍ اى كبًت فی المجله فألك ػلیهب ثَثبً

يك لجبسي سٍي آى ثيبًذاص، اص  ،است جلَ لجِ  ،است ٍ اهب اگش سٍثشٍ  د ،دس ًوبص هبًؼي ًذاسيب صيش پبي تَست 

، هؼلَم هي ضَد كِ ايي سَال است السالم  وبپبسخي كِ اهبم ػليِ السالم دادًذ كِ اهبم ثبلش يب اهبم صبدق ػليْ

هي ضَد كِ ثِ ايي سَال دس ايي  دسهَسد ًوبص ثَدُ دس حبلي كِ تصبٍيش ٍ توبثيلي داضتِ است . پبسخ هؼلَم

 د .حذيث اٍل ، ايي ثِ ػٌَاى هؼبسض ثَ 51ج سَم ٍسبئل اثَاة لجبس هصلي ثبة پس  ت .خصَظ ثَدُ اس

 

 

 «  ثي هسلن هحود» ت رٍایت اشکبال
یؼمَة ػي جوبػه  هحود ثي»  ت ،ايي سٍايت صحيحِ اس استذالل ثِ ايي سٍايت ثِ اجوبل ايٌگًَِ است كِ اٍالً

، سٍايت  « هسلن هحود ثيثي هحود ػي حسیي ثي سؼید ػي صفَاى ثي یحیی ػي الؼالء ػي  حودػي ا

اص ًظش داللت ّن ايي عَس گفتِ هي ضَد كِ يب ايي  د .صحيحِ است يؼٌي سٍايت سٌذ اػاليي داسد ، سٌذ  هؼتجش داس

يب سَال اص هغلك  ت ،گبم ًوبص اسٍجَد ايٌْب دس خبًِ است يب سَال اص ثَدى ايٌْب ، ٍجَد ايٌْب ٌّ د ،سَال ٍجَ

يب ايي كِ سَال اص ثَدى ايٌْب ٌّگبم ًوبص ٍ همبثلِ ثب ايٌْب ٌّگبم ًوبص است ،  ذ ،است ، اصل ايي كِ ايٌْب دس خبًِ ثبض

يؼٌي چيض ديگشي سا جَاة  ذ ،، اهبم ثحث سا سٍي ًوبص ثشدًاست كِ ايي احتوبلص ّن  ذ ،اگش سَال اص هغلك ثبض
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اهبم جَاة سا سٍي فشض  ذ ،سسبًذًذ كِ ثِ داللت التضاهي ، كِ اصلص هبًؼي ًذاسد .اگش هغلك ثبض ضوٌبًدادًذ ٍلي 

اهبم دس حبل ًوبص هي فشهبيٌذ ايي   ذ ،اگش ّن سَال اص حبل ًوبص ثبض ذ ،ًوبص ثشدًذ ٍ ثب اضبسُ جَاة آى كلي سا دادً

يك لجبسي سٍيص ثيبًذاص، ًفشهَدًذ  كِ  ذ ،لِ ثبضعشف ٍ آى عشف ثبضذ ، هبًؼي ًذاسد ٍ اگش ّن دس سٍثشٍي لج

 .اصل ايي اضكبل داسد ٍ هفشٍض گشفتٌذ كِ اصلص هبًؼي ًذاسد

هفشٍض گشفتِ حضشت كِ اصلص هبًؼي ًيست ٍلي دس ًوبص اگش ايي عشف ٍ آى  ذ ،ثٌبثشايي كِ سَال اص ًوبص ثبض 

عشف ثبضذ ًوبص اضكبلي ًذاسد ٍلي اگش سٍثشٍي لجلِ ثبضذ ثشاي سفغ كشاّت يك لجبسي سٍيص ثيبًذاص كِ ثِ ايي 

 .ايت استداللت التضبء ، داللت ثش ػذم اضكبل ثش حفظ ايٌْب دس خبًِ هي كٌذ . ايي اجوبل استذالل ثِ ايي سٍ

دس ايي سٍايت كِ اگش ايي استذالل سا ثپزيشين ٍ ثگَيين كِ ايي دس ػذم ثأس داسد ٍ ايي كِ اصل ٍجَد ايٌْب دس  

اراهبلن يكي صَسُ » هسلن كِ هي گفت  هحوذ ثيخبًِ هبًؼي ًذاسد ايي لشيٌِ ثش ايي هي ضَد كِ آى سٍايبت ديگش 

اضكبلص ، اضكبل كشاّي ٍ تٌضيْي هي ضَد ، چَى ايي هي گَيذ ، اگش صَست حيَاى ثَد اضكبل داسد آى  « حيَاى

حول ثشكشاّت هي ضَد عجك فشهَلي كِ دس اصَل داسين. ايي هؼبسضي است كِ  د ،الثأس، آى هي گَيذ اضكبل داس

هي ت ثشحول آى ثش كشاّاگش ايي سٍايت ٍ استذالل سا ثِ ّويي ضكلي كِ ػشض كشدين ثپزيشين آى ٍلت لشيٌِ 

 .ضَد

اگش داللت ثش ػذم اضكبل ٍ   ت ،داللت ايي سٍاي  ت ،گيشد سٍايٍايت اص چٌذ جْت هَسد سَال لشاس سداللت ايي  اهب 

لشيٌِ هي ضَد اهب ايي كِ آيب داللت داسد يب ًذاسد ٍ چگًَِ  ذ ،هٌغ دس التٌبع ٍ داضتي ايي صَس ٍ توبثيل داضتِ ثبض

هٌبلطِ دس داللت ايي سٍايت ثش ػذم هٌغ اص حفظ ٍ  كِ چٌذ سَال ٍ اضكبل ٍاست است ٍ دس چِ هحذٍدُ اي 

 د .التٌبع ٍجَد داس

  

 الف. داللت رٍایت ثر ًوبز

اٍليي اضكبل ٍ هٌبلطِ دس داللت سٍايت ّويي ًكتِ است كِ هوكي است كسي ثگَيذ كِ ايي سٍايت هشثَط ثِ 

هسلن اص اهبم سَال هي كٌذ  ثيهحوذ حبل ًوبص است ٍ دس حبلت ًوبص ، هَسد سَال دس سٍايت است ٍ دس حميمت 

آيب هي ضَد يب ًوي ضَد؟ كبس ثِ حفظ ٍ ٍ است كِ هي هي خَاّن ًوبص هي خَاًن دس حبلي كِ توبثيلي كِ دس خبًِ 

ظبّش سٍايت  د ،التٌبع ًذاسد ، كبس ثِ ايي ًذاسد كِ اضكبل داسد يب ًذاسد؟ ثحث ايي است كِ دس ًوبص چِ ٍضؼي داس

ثيٌين كِ سَال اص حبل ًوبص ثَدُ است . جَاة ّن كِ اهبم دادُ است جَاة هتوشكض سٍي  ٍلتي جَاة سا ثجيٌين هي

اهبم فشهَدُ كِ اگش پطت سش ٍ يويي ٍ ضوبل ٍ صيش پب حيث سَال است ٍ ّوبًي كِ سَال كشدُ جَاة دادُ ٍ 

، يك چيضي سٍيص ثيبًذاص، دس ثؼضي سٍايبت هي است اگش سٍثشٍ  د ،هبًؼي ًذاس ت ،، يؼٌي سٍثشٍي لجلِ ًيساست 

كي، سَال ساٍي ثب لشيٌِ اي كِ ثشاي سفغ حشهت ٍ كشاّت الذاهي گَيذ يك جبييص سا ثطكي، ًگزاس كبهل ثبضذ ٍ 
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گفتين هتوشكض سٍي حبل ًوبص است كِ دس حبل ًوبص اضكبلي داسد يب ًذاسد؟ جَاة ايي است كِ دس حبل ًوبص اگش آى 

  . « بًالك ػليِ ثَث » ش سٍثشٍ ثبضذاگ ذ ،ضكل ثبض

، ّوبى حيث حبل ًوبص است ٍ چِ اضكبلي  ت ٍ حيث سَال ٍ جَاة ٍ پبسخ اهبم، هٌغجك ثش سَال اس پبسخايي 

داسد ثگَيين كِ خَد ايي اضكبل داسد ٍ حشام است ٍ حفظ ٍ التٌبػص حشام ثَدُ هٌتْي اص حيث ايي كِ دس ًوبص چِ 

د هي ضَد ايي عَس فشض كش ت ،ؼٌي يك اهش حشاهي اسي ذ ،ضَد ٍ اهبم جَاة هي دّتأثيشي هي گزاسد سَال هي 

حفظ ٍ التٌبػص سا فشض هي گيشين حشام است اهب ايي اهش هحشم هَجَد دس ًوبص هضشّ ًيست هگش سٍثشي لجلِ   ،

  .« بًفألك ػليْب ثَث» ثبضذ كِ آًجب 

 ثر ػدم حرهت« داللت التضبء » اٍل :  جَاة

لبيبى ثِ ايي هي دٌّذ ايي عَس است كِ ثب داللت التضبء ايي داللت هي كٌذ ثش ػذم حشهت اصل جَاثي كِ آ

دس ثبة صالت گفتِ هي ضَد  « الك ػليْب ثَثبً»  ًگْذاسي ٍ حفظ ايٌْب ٍ داللت التضبء ّن ثِ ايي ضكل است كِ 

ِ ثِ ايي كِ پبسخ ايي عَس ثب تَج د ،كِ ايي فمظ كشاّت داسد يؼٌي هستحت است كِ يك چيضي سٍيص ثيبًذاص

بسچِ است كِ اگش عشف ساست ٍ يب چپ ثبضذ ّيچ هبًؼي ًذاسد اگش سٍثشٍ ٍ لجلِ ثبضذ اضكبلي داسد كِ ثب اًذاختي پ

ثش ػذم ايي پبسخ اهبم گفتِ هي ضَد كِ هالصهِ داسد ٍ ثِ داللت التضبء داللت  د ،آى اضكبل تٌضيْي سفغ هي ضَ

، ًَع پبسخي ًيست كِ ثب يك چيض ّن ايي است كِ ايي ًَع پبسخ اهبمسشش  ذ .حشهت حفظ ٍ التٌبع هي كٌ

دس پبسخ اهبم  ذ ،اگش يك چيض حشاهي ثبض ت ،ًَع پبسخ اهبم ثشخَسد ثب يك اهش حشاهي ًيس ذ ،حشاهي ثشخَسد هي كٌ

ِ ايي هي ، جَاثي كِ ث كٌذثؼذ حبل ًوبصش سا ثيبى  كٌذثِ يك ًَع هزهّتي يك ًَع اضكبلي يك ًَع ثشخَسدي 

 ذ .، داللت ثش ػذم حشهت هي كٌداد ايي است كِ ثب داللت التضبء ضَد

  ًظر آلبی اػرافی

سٍثشٍ ثبضذ  د ،اگش كسي ثگَيذ ايي هالصهِ داسد ٍ التضبء داسد يؼٌي ٍلتي كِ هي گَيذ اگش كٌبس ثبضذ هبًؼي ًذاس

ايي  ذ .ًذاسد ٍ ثشاي ًوبص ّن تَضيح هي دّ، ايي هالصهِ ثب ايي داسد كِ اصلص اضكبل يك چيضي سٍيص ثيبًذاص

داللت التضبء هؼٌبيص ايي  ت ،جَاة اگش ثخَاّذ كسي ثِ ايي داللت التضبء كسي توسك كٌذ داللت تبهّي ًيس

 ت ،ايي يك جَاة كِ جَاة تبهي ًيس ت ،است كِ يك چيضي هي فشهبيذ كِ ثذٍى ايي كِ ثبضذ آى دسست ًيس

آى جَاة  ت ،م يؼٌي ايي كِ اگش آى چيض سا هفشٍض ًگيشين آى جَاة دسست ًيسالتضبء ّوبى عَس كِ اضبسُ كشد

  ذ .دسست ثبضذ ٍلَ ايي كِ حشام ثبض هي تَاًذ
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 «سیبق كالم » جَاة دٍم : 

، سيبق.  ثب يك اهش هجبح است ًِ اهش حشام سيبق كالم ثشخَسد ضَد اص ايي داد ايي است كِ  جَاة دٍهي كِ هي

  ذ .ستي يك اضبسُ اي ثِ آى داضتِ ثبضاهبم ثبي د ،اگش ايي اهش حشام ثَ  ش هجبح است ًِ حشام،سيبق ثشخَسد ثب يك اه

جَاة دٍم ايي است كِ سيبق جَاة اهبم ٍ ًَع ثشخَسد اهبم ثب ايي هَضَع دس پبسخ ايي ثب جبيض ثَدى ايي اهش 

است كِ ادػبي لَيي ًيست كِ ثِ  هٌبست است ثب حشهت ايي اهش ثِ عَس كلي سبصگبسي ًذاسد ، كِ ايي ّن ادػبيي

ٍلي دس حذ يك داللت ثگَيين كِ ايي ًَع سخي اهبم ٍ هَاجِْ اهبم  ذ ،هوكي است اضؼبسي ثبض د ،آى توسك كش

چيضي سا ًوي ضَد گفت . هوكي است رّي  عَسايي  ت ،ثب ايي هسألِ گَيبي ايي است كِ اصل كبس حشام ًيس

ثشاي ايٌكِ ثگَيين حشام ًيست ، دالّ ثش حشهت ثبضذ ثبيذ ثِ يك داللت  كوي ثِ آى سوت ثشٍد دس حذّ اضؼبس، ٍلي

 ت .ثشسين ٍ ثب اضؼبس ًوي ضَد گف

 جَاة سَم : ػدم صراحت اهبم در پبسخ

جَاة ديگش ايي است كِ هي گَيذ ّوِ فشضْب ايي است كِ ػي التوبثيل في الجيت سا ثگَيين سَال اص حبل ًوبص 

اگش ثگَيين  ت ،ايي سٍايت ، سَال سبئل اص اصل ٍجَد توبثيل دس خبًِ ثَدُ اس ثَدُ هوكي است ثگَيين ، ًِ ،

 است ، عَسسَال اص ٍجَد توبثيل دس خبًِ است كِ دس خيلي سٍايبت ايي  ت ،اص ٍضغ ًوبص ًجَدُ اس سَال اصالً

جبضذ ٍ تَضيح دادًذ اهبم هي فشهبيذ كِ پبسخ سا ثِ صشاحت ًگفتٌذ ٍ سٍي ًوبص ثشدًذ ٍ گفتٌذ كِ دس ًوبص ًگشاى ً

كِ سَال دس ٍالغ اص اصل توبثيل دس ثيت است ٍ پبسخ اهبم  د ،ٍ ثِ اضبسُ ٍ كٌبيِ هي گَيٌذ كِ اصلص اضكبل ًذاس

سَال سا اص اصل حفظ ٍ التٌبع هي د . سٍي ثحث ًوبص است اهبم ثبلوالصهِ ٍ ثبلكٌبيِ ٍ اضبسُ هي گَيذ هبًؼي ًذاس

ضي ثبضذ كِ ثِ آى ثبضذ ٍلَ ايي كِ حضشت هَلغ جَاة سٍي فشع ديگشي كٌين آى ٍلت دس جَاة ثبيذ يك چي

داسًذ ايي جَاة سَال اٍ سا هي دٌّذ كِ دس ايي صَست هي گَيين سٍايت داللت ثش جَاص حفظ ٍ  سفتٌذ ٍلي ضوٌبً

يست ، ٍلي ثشاي اعويٌبى ثِ آى كبس ساحتي ً ت ،ايي ّن گشچِ هي ًوي گَين احتوبلص هٌتفي اس ذ .التٌبع هي كٌ

ٍ ثگَيين كِ اهبم اصل سَال سا سّب كشدُ ٍ سٍي ًوبصسفتِ است كِ  د .يك همذاس غوَض دس سٍايت پيذا هي ضَ

 ذ .هَضَع خبظ ديگشي است ٍ ثِ اضبسُ ٍ ضوٌي ثِ آى جَاة هي دّ

 جَاة چهبرم 

ًوبصش سا سَال  كِ ػي التوبثيل في الجيت هغلك ثبضذ يؼٌي ّن اصلص سا سَال هي كٌذ ّناست احتوبل ديگش ّن 

 هي كٌذ ثبص ايي جَاة .. ٍلي اعويٌبى ثِ ايي هطكل است .
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 جوغ ثٌدی جَاثهب
دسست  ثذٍى آى ايي جَاة  داللت التضبء هؼٌبيص ايي است كِ اصالً ت ،پبسخ اٍل هي گَيذ داللت التضبء اس

ض يك اهش ديگشي ايي اهش چيضي سا هي گَيذ كِ ايي اهش ثذٍى فش ت .ايي هؼمَل ًيس ذ ،كِ اگش آى ًجبض ت ،ًيس

ًيست كِ جَاة هالصم ثبضذ ٍ  عَسايي  ت ،كِ گفتين ثذٍى فشض جَاص ايي جَاة دسست اس ت .دسست ًيس

هجتٌي ثبضذ ثش فشض ايي كِ ايي اهش جبيض است ًِ حتي هي تَاًين فشض ثگيشين ايي اهش حشام ثَدُ است اصل 

ايي هثل  د .ثبضذ اضكبل داس عَس، آى ضذ اضكبل ًذاسد ثب عَسحفظص حشام است ٍلي دس ًوبص هي گَيذ اگش ايي 

دسست است يب ًيست؟ ًجسي سش جبي  كٌينايي است كِ هي گَيذ يك چيضي ًجس است ٍ دس ًوبص حولص 

 عَسثبضذ اضكبلي ًذاسد ٍ آى  عَسخَدش است ، احكبم ًجس ثش آى هتشتت است ٍلي اص حيث ًوبص هي گَيذ ايي 

 د .ثبضذ اضكبلي داس

 ت ،جَاة اٍل است كِ تالصم ػملي داسد كِ ايي جَاة ثذٍى آى ًوي ضَد كِ ايي گفتين تالصم ػملي ًيسايي 

پبسخ اهبم دس ثبة ٍضغ اٍ دس ًوبص، ّن ثب اصل حشهت ًگْذاسي ايٌْب دس خبًِ سبصگبس است ّن ثب جَاص ًگْذاسي 

 ًيست كِ هالصم ثبضذ ثب جَاص ًگْذاسي .  عَسايي  ت ،سبصگبس اس

ٍم ايي است كِ ًوي گَيين داللت التضبء ٍ .. ، هي گَيين ايي ًَع جَاة اهبم ٍ سيبق كالم اهبم ٍلَ ايي جَاة د

ٍلي يك ظَْس ػشفي دس ًَع ايي سيبق ٍ هَاجِْ اهبم است كِ فضب ،  ذ ،ثبض عَسكِ ػمال هجتٌي ًيست كِ ايي 

 كٌذاهبم ثخَاّذ ثِ سبدگي ثب آى هَاجِْ يؼٌي ايي كِ حشام است ٍ  ت ،فضبي ثشخَسد اهبم ثب يك چيض حشاهي ًيس

ايي ّن يك ًَع داللت ػشفي ٍ هالصهِ ػشفي است ًِ دس حذ داللت التضبء ، پبسخ ثِ  ت .دسست ًيس عَسكِ ايي 

ايي گًَِ ًيست كِ هثل چيض ًجس كِ اص اهبم سَال هي كٌٌذ كِ چيض ًجسي سا هي  ايي جَاة ّن ايي است كِ ًِ

 ت ،اس عَس.. اگش سبتش ثبضذ .. ايي  ذ ،اضكبلي داسد؟ اهبم هي فشهبيذ : اگش سبتش ًجبض دس ًوبص حول هي كٌن ، چِ

ايي فضب  ت ،جَاة هتوشكض سٍي حبلت ًوبص اس ذ ،هؼٌبي آى ايي ًيست كِ حبال اصل ًجبستص سا هي خَاّذ ثگَي

ي اضؼبس، ٍلي دليلي هي اليخلَ ه ت ،. هي ًوي گَيين اضؼبسي ًيسثِ آى كٌذهب سا هغوئي ّن ، فضبيي ًيست كِ 

. ايي ظَْس ثي هسلن سا ثگيشينخَاّين كِ داللت ثش جَاص ًگْذاسي دس خبًِ هي كٌذ تب جلَي ظَْس سٍايت هحوذ 

  ذ .لَي اي هي خَاّ

ايي جَاة ّن هوكي است كسي ثگَيذ ًِ ، ّيچ الضاهي ًذاسد كِ اهبم ٍلتي اص ايي حيث داسد سَال هي ضَد يك 

چِ هبًؼي داسد كِ ثگَيين ايي اهش حشام ثَدُ ٍلي  ذ ،دّثِ آى ًذاسد ثخَاّذ ثِ آى جَاة  يچيض ديگشي سا كِ سثغ

، اهبم هي فشهبيذ دس چٌيي ضشايغي ًوبصت سا ثبعل ًوي كٌذ ٍ  است ايي اهش حشام دس ثحث ًوبص كِ سَال ٍالغ ضذُ

ًِ ايي سيبق ،  د ،بيي ٍجَد داسايي حيث ثحث دٍ حيث است ، ًِ داللت التض د.اگش چٌيي ثبضذ ًوبصت اضكبل داس

ٍلي ايي هي گَيذ ايي هجتٌي ثش ايي است كِ  ذ ،هجتٌي ثش ًوبص ثَدً جَاة لجليآى دٍ  ذ .سيبق ػذم حشهت هي كٌ

 سَال اص اصل ًگْذاسي است ٍ اگش ايي عَسي ثبضذ جَاة دادى ثِ صَست ضوٌي لَي تش هي ضَد .
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 جَاة آلبی ػرافی

خالف ّوِ ػلوبء است هب ايي اضكبل سا لجَل ًكشدين يؼٌي ايي هوكي است  تمشيجبًهب ثِ يك چيضي سسيذين كِ 

هشثَط ثِ ًگْذاسي ضبيذ ًجبضذ . ايي اضكبل چْبس جَاة ثشايص ركش كشدين ٍ ّيچ كذام اعويٌبًي ثشايص ًذاضتين. 

يك داللت دس ايي اضؼبسي داسد كِ يك چيض حشام اگشثَد ايي گًَِ ثب آى ثشخَسد ًوي كشد ٍلي دس ايي حذي كِ 

 ثبضذ ًِ ، اضؼبسٌ هبيي سا ثؼيذ ًوي داًن ، ٍلي آلبيبى اضؼبس سا داللت گشفتٌذ ٍ .. 

آى ٍلت ايي سٍايت سا حول ثش  ت ،ايي سٍايت ثْص توسك ضذُ ثِ ػٌَاى لشيٌِ ثش ايي كِ حشام ًيست ، جبيض اس

وي كٌذ ثش آى حكن اصل ًگْذاسي ثلكِ ثؼذ ثش ايي سٍايت اضكبل ضذ كِ ايي سٍايت داللت ً ذ .كشاّت هي كٌٌ

ثحث ًوبص سا هغشح هي كٌذ ، ثؼذ ايي اضكبل سا چْبس جَاة هي ضذ ثِ آى داد كِ ّيچ كذام اص جَاثْب تبم ًيست 

ٍ ايي سٍايت سثغي ثِ حفظ ٍ ًگْذاسي ًذاسد . سٍايت  ت ،ٍلتي جَاثْب كٌبس سفت ، ثِ ًظش هب اضكبل دسست اس

اص سٍايت ثحث حفظ ٍ ًگْذاسي فْويذًذ ٍ هي ّن هي گَين اضؼبسي  لبيبى هؼوَالًسثظ ثِ ثحث ًوبص داسد ٍ آ

 داللت هغبثمي ٍ التضبء فشلي ًوي كٌذ . د .هوكي است داضتِ ثبضذ ٍلي داللت دسستي ًذاس

. اص جَاة اهبم فْويذُ هي ضَد كِ فضبي سَال ، ًوبص ثَدُ است  د .لشيٌيت دس جَاة اهبم ، اعالق سا اص ثيي هي ثش

 اص ًوبصًگْذاسي ٍ ّن  اص ّنيؼٌي  هغلمبً ، « تسألتِ ػي التوبثيل في الجي» ضَد كِ ب اصبلِ االعاللي دسست ايٌج

 .سَالي هي كٌذ

 « هسلن هحود ثي» رٍایت  تؼبرض ثیي دٍة. 

هسلن ثب حذيث ديگشش ، چِ  هحوذ ثيايي ًسجت ثيي حذيث اضكبل دٍهي كِ ايٌجب ٍجَد داسد ايي است كِ 

ًسجتي است؟ آى حذيث كِ آهذُ ثَد دس احكبم اثَاة هسبكي ايي است : سألت ػي توبثيل الطجش ٍ الطوس ٍ 

 د .الموش لبل الثأس هبلن يكي ضيئب هي الحيَاى يؼٌي اگش حيَاى ثبضذ اضكبل داس

ل هبًؼي ًذاسد ، ٍلي هغلك دس هَضَع ايي سٍايت ّن اگش ثگَيين داللت داسد ثش ايي كِ حفظ ٍ ًگْذاسي توبثي

هوكي است ثگَيذ آى دٍ  د ،است ، توبثيل حيَاى ثبضذ يب غيش حيَاى ، ٍ آى هي گَيذ اگش حيَاى ثبضذ اضكبل داس

 ذ .تب اضكبل لجل اص ايي كِ ثِ جَاة ثشسيذ دس هَضَع ثبيذ ًسجت ايٌْب سا ثسٌجي

 «حول در همبم هَضَع » ثحث اصَلی ؛ تمدم 
كِ ثبختصبس تَضيح هي دّن ثحث اصَلي دليمي است  ٍ حول دس همبم هَضَع ثش حول دس است ليمي يك ثحث د

يك دليل  اگش دليلي آهذ گفت اكشم الؼلوبء ، دليل ديگشي گفت التكشم الؼبلن الفبسك. ت ،همبم هحوَل همذم اس

هوكي ايي دٍ دليل سا حول هي كٌين؟  عَسثگَيذ التكشم الؼبلن الفبسك، چِ  َيذ يجَص اكشام الؼلوبء، يك دليلثگ

است كسي ثگَيذ ايٌجب يجَص داسين، آًجب التكشم داسين، يجَص لشيٌِ ثش ايي هي ضَد كِ التكشم ، يؼٌي كشاّت ، ًِ 
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ثشاي ايي كِ دس هشتجِ لجلص، دس  ذ ،حشام . ايي جوغ دسستي است يب ًيست؟ ٍلي ّيچ كس ايي جوغ سا ًوي كٌ

  ت .ايٌجب ػبلن فبسك اس ت ،آًجب ػبلن اس دس هشتجِ هَضَع  د .اسهشتجِ هَضَع جوغ ٍجَد د

چشا ايي جوغ سا ثش آى جوغ همذم هي كٌين؟ ثشاي ايي كِ ّوبى لبػذُ اصَلي كِ گفتين دس هشتجِ هَضَع اگش جوؼي 

. گشچِ هالحظِ حكن دخبلت داسد كِ هب كٌينًَثت ثِ هشحلِ حكن ًوي سسذ كِ لشيٌيت دسست  ت ،ٍجَد داض

  ت .هَضَع ّب سا دخبلت ثذّين  ٍلي حول دسهمبم هَضَع همذم ثش همبم حكن اس

 د ،، آى هي گَيذ دس ثحث هجسوِ ّب اضكبل داسكٌينلجل اص ايي كِ ثجيٌين جَاة اهبم سا ثأس ٍ الثأس سا دسست 

، هي گَيين لجل اص ًِ  ت .ايي هي گَيذ الثأس ، هي گَيذ الثأس ، لشيٌِ ثش ايي است كِ اضكبل اضكبلِ تٌضيْي اس 

. ايي هي گَيذ توبثيل اػن اص ضجش ٍ حجش ٍ .. است ذ ،تصشف دس حكن، ثبيذ ثجيٌين هَضَػْب ثب ّن چِ ًسجتي داسً

ٍ آى هي گَيذ ارا كبى حيَاًب ففيِ ثأس آى سا لشيٌِ ثش ايي لشاس هي دّين ، ًِ ايي كِ ايي سا لشيٌِ ثش آى هي دّين . 

 كٌذَيذ اگش حيَاى ثبضذ اضكبل داسد ٍ ايي ّن اگش داللت ثش جَاص ًگْذاسي ّن هسلن هي گ هحوذ ثيآى سٍايت 

  د .هغلمي است كِ هميذ ثِ غيش حيَاى هي ضَ
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