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 سن اهلل الشحوي الشحینث

 ِهقذه
ثحث اجضاء سا وِ اص هجبحث هْن اغَلی است ضشٍؿ وشدین، دس همذهِ سِ ًىتِ سا ثیبى وشدین. هجحث هْوی وهِ  

لجل ثِ آى اضبسُ وشدین ّوبى ثحث هجبحث الفبػ ٍ هالصهبت فملیِ ثَد ٍ گفتین وهِ تقهذادا اص هجبحهث     ِ جلسدس 

هتأخش ثِ فٌَاى هجبحث فملی ٍ  اّب دٍسُاست ٍ دس  آهذُ یهلذین اص هجبحث الفبػ ثِ ضوبس  اّب دٍسُاست وِ دس 

ٍ ًْی اص ضذ یب  ء ضیٍاجت یب اهش ثِ  ِ همذه؛ سشّ آى ایي است وِ لذهب هجبحثی هثل ذیآ یههالصهبت فملی ثِ ضوبس 

، یقٌی ثحثطبى ایي ثَدُ است وهِ ایهي اههش    وشدًذ یهلفؾی ثشسسی  اّب داللت ُ هحذٍداجضاء سا هجبحث لفؾی ٍ دس 

فمظ ثحث ایي  گَیٌذ هیٍ  ٌٌذیث یهاهب هتأخشیي فشاتش اص ایي  ؟دس ایي داسد وِ دس همذهِ ّن ٍاجت است یب ًِؽَْس 

ًِ ؽَْس لفؾی ایي اهش  نیٌیث یهثیي دٍ حىن سا  ِ هالصهاست ٍ  تش فویكًیست وِ لفؼ هفیذ ایي ثبضذ یب ًجبضذ، ثحث 

، ایي تفبٍت نیوٌ یهه ًَؿ پیًَذ فملی ثیي ایي دٍ سا ثشسسی ایي ؽَْس لفؾی یه هذلَل التضاهی سا، ثلىِ ی ُ افبدٍ 

سٍیىشد پیطیٌیبى ثب هتأخشیي اص صهبى هشحَم غبحت وفبیِ است ٍ احیبًبً ووی لجل اص ایطبى، دس خػَظ هجبحثی 

 ٍاجت، اهش ثِ ضیء ٍ ًْی اص ضذ، اجتوبؿ اهش ٍ ًْی، اجضاء ٍ ... یقٌی چٌذ ثحث ثسهیبس هْهن اغهَلی    ِ همذههبًٌذ 

ایي دٍ سٍیىهشد ٍ تفهبٍت    ِ طیسداسین وِ جبیگبّص هَسد اختالف است ٍ دٍ سٍیىشد لذین ٍ جذیذ ٍجَد داسد، 

جضٍ هجبحث الفبػ است هقٌبیص ایهي   ّب يیا گَیٌذ هیلجل تَضیح دادین ٍ گفتین لذهب وِ  ِ جلسایي دٍ سٍیىشد سا 

اهب هتهأخشیي ایهي هجحهث سا ثهب      ؛فٌَاى التضاهیثِ  ذیآ یهاست وِ ایي حىن ثقذا اص ؽبّش لفؼ حىن لجلی ثیشٍى 

اهش ثهِ ضهیء    ثِ ایي هقٌب وِ هب دس اهش ثِ ضیء ٍ ًْی اص ضذ یب دس وٌٌذ یهسٍیىشد فملی ٍ هالصهبت فملی ثشسسی 

وِ ایي لفؼ ؽَْس دس آى داللت التضاهی داسد ٍ ایي سا دًجبل  نیوٌ یًوآى است، فمظ ایي سؤال سا تجییي  ِ همذهاهش ثِ 

یه  دیگش فجبست ثٍِ  نیٌیث یه، گشچِ ایي ّن دس جبا خَد هغلجی است اهب فمظ ایي ًیست ٍ فشاتش اص ایي نیوٌ یًو

( ههذلَل هغهبثمی؛ یقٌهی ایهي سا     1ایهي دٍ ههذلَل داسد:    وٌهذ  یه الومذهِ راوِ ٍلتی وِ هَال اهش ثِ  گَیین هیثبس 

 .ذیگَ یه. خَد اهش ایي سا خَاّن یهسا  اش همذهِ( هذلَل التضاهی؛ یقٌی ایٌىِ 2. خَاّن یه

وِ ٍجَة ایي ثب آى هالصهِ  نیٌیث یه نیوٌ یههذلَل التضاهی ًیست ٍلی ٍلتی هحبسجبت فملی  گَیین هیاهب گبّی 

اص اهش چیضا استفبدُ وٌین. ایي دٍ سٍیىشد هْن است ٍ اص هجبحث هْوی است وِ ثبیهذ   نیتَاً یًوداسد ٍلَ ایٌىِ هب 

 تَجِ داضتِ ثبضیذ.
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دس تجییي ایي هسئلِ ّن فشؼ وشدین وِ دس داللت التضاهیِ داللت لفؾی است ٍ آى دس جبیی است وِ لضٍم ثیٌّی 

افن است ٍلی ثبیذ ثیي ایي هفبد اهش ٍ چیضا  گَیٌذ هیثیّي ثِ هقٌبا اخع ٍ ثقضی  گَیٌذ هیپیذا ضذُ ثبضذ، ثقضی 

 بضذ.اص آى استخشاج وٌین لضٍم ثیٌّی پیذا ضذُ ث نیخَاّ یهوِ 

للهن ثیهبس یقٌهی     ذیه گَ یهًیست وِ ٍلتی  عَس ایيدس سٍیىشد دٍم ٍ هجبحث فملی لضٍم ثیّي الصم ًیست، فشفبً 

وِ ایي حشف ثب آى هالصهِ داسد، ایي هذلَل التضاهی ًیست، ثشاا ایٌىِ فشف دس  فْوذ یهدٍات ثیبس، ٍلی فمل دلیك 

 .فْوذ یًوهحبٍسُ ایي سا 

فشفی لَا است وِ ٍلتی فشضِ وٌهین   ُ هحبٍسدس  لذس آى؟ ٍلتی وِ پیًَذ ضَد یهچِ هَلـ چیضا هذلَل لفؾی 

، یقٌی لفؼ ثشاا آى ٍضهـ ًطهذُ اسهت ٍلهی یهه      ضَد یهٍ لزا هذلَل لفؾی  ضَد یهثالفبغلِ ایي استجبط حبغل 

 پیًَذا پیذا وشدُ است وِ فوالً ٍاسغِ ضذُ ثشاا ایٌىِ هذلَل لفؾی ضَد. 

فشفی ضذُ ثبضذ ٍ دس هحهبٍسُ حبلهت ثهیّي     لذس آىیًَذ خَسدُ است، ایي پیًَذ اگش ایي هقٌب ثب هقٌبا دیگشا پ

اهب ٍلتهی چٌهیي پیًَهذ     ؛ضَد یه، ایي دس ٍالـ هقٌبا لفؼ است ٍ هذلَل لفؾی گَیین هیپیذا وشدُ ثبضذ، ثیّي فشفی 

غَست ههذالیل فملیهِ   -ّوگبًی پیذا ًىشدُ ثبضذ ٍلَ استذالالت فملی ثسیبس لبعقی ّن ٍجَد داضتِ ثبضذ، دس آى

 .وٌذ یه، یقٌی فمل آى سا وطف ضَد یه

ًیست چَى داللت لفؾهی ًیسهت، دس حهذّ     وذام ّیچ)داللت دٍد ثش آتص داللت تضوٌّی است یب التضاهی است؟ 

دیگشا است، داللت فملی لسین داللهت   ِ همَللضٍم ثیّي ثِ هقٌبا اخع ًشسیذُ است تب داللت لفؾی ضَد ثلىِ اص 

 لفؾی است.(

 سَم: هالک داللت التساهی ِ هقذه
فشؼ وٌن وِ هذلَل التضاهی وهِ ههذلَل لفؾهی     خَاّن یهآى ثحث ایي سا  تش فویكدس تىویل آى ثحث ٍ تجییي 

است وِ ٍلتی لفؼ سا ثیبى  اا جبافتبدُفشفی  ِ ساثغالصم ثب هلضٍم یه  ِ ساثغاست هالوی داسد؛ هالوص ایي است وِ 

 .ذوٌ یهثِ آى هٌتمل  ذیوٌ یه

، ًسجت ثیي وٌذ یههالن تالصم فملی ایي است وِ آى پیًَذ یه پیًَذ ٍالقی است وِ فمل ثب لشآى آى سا وطف 

تالصم فملی ٍ داللت التضاهی وِ ًَفی داللت لفؾی است هي ٍجِ است، ًِ فبم ٍ خبظ هغلك، ثشاا ایٌىِ ثقضی اص 

ذلَل فشفی دسآهذُ اسهت هجوهـ دٍ فٌهَاى    هالصهبت فملی وِ دس فشف ّن ٍضَح پیذا وشدُ است ٍ ثِ غَست ه

فملی است ٍ ّهن داللهت لفؾهی     ِ هالصهفملی است ٍ ّن فشفبً خیلی جبافتبدُ است، یقٌی ّن  ِ هالصه، ّن ضَد یه
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هالصهبت فملی داسیهن وهِ ثهیي دٍ چیهض      اّب داللتافتشاق داسین، ثقضی اص  ُ هبداهب اص ّش دٍ عشف  ؛التضاهی است

ٍ ثب فىش ٍ تأهل ٍ تقمهل اًسهبى ثهِ     ًیست وِ ثیّي ضذُ ثبضذ ٍ فشفی ضذُ ثبضذ عَس ایيٍلی ٍالقبً  ضَد یهثشلشاس 

 اّهب  داللهت . ثقضی اص هالصهبت فشفهی ٍ  ضَد یهفملی  ِ هالصهاست وِ ایي  ًبپزیش تفىیهٍ  ثشد یه یپ ّب آى ِ ساثغ

فی ّوشاّی فشفی است، هثل للن ٍ دٍات وهِ  ًیست ٍ ثیطتش ًَ ّب آىفملی ثیي  ِ هالصهالتضاهی فشفی ّن داسین وِ 

 .ذیآ یهدٍات ثِ رّي  گَیین هیثَدًذ وِ ٍلتی للن  ثبّنعَسا  ّب يیاًذاسًذ ٍلی  ثبّنتالصم فملی 

فوَم هي  ِ ساثغثب داللت التضاهی وِ لفؾی است، ثیٌطبى   گَیین هی)تالصهبت فملیِ وِ دس اغَل هالصهبت فملیِ 

 ٍجِ است.(

ٍاجت  ِ همذهدٍ سٍیىشد است؛ یه سٍیىشد ایي است وِ  نیگفت یهذ ثگیشین ایي است وِ تب ایٌجب وِ ثبی اا ًتیجِ

سا دس  ّهب  ایهي . یه سٍیىهشد جذیهذ ایهي اسهت وهِ      آٍسدًذ یهٍ اجضاء ٍ ... هجبحث لفؾیِ ّستٌذ ٍ ثبیذ دس الفبػ 

 .نیآٍس یههالصهبت فملیِ 

ّن ثحث  ضذًذ یه ّب ثحثفشؼ وٌن ایي است وِ چِ لذهب ٍ چِ هتأخشیي ٍلتی ٍاسد ایي  خَاّن یهوِ  اا ًىتِ

دس رٌّطبى ایي ًیست وِ ایي دس حذ داللهت   وٌٌذ یهلفؾی داضتٌذ ّن ثحث فملی، یقٌی لذهب ٍلتی دس همذهِ ثحث 

دس  حهبل  دسفیيلی التضاهی لفؾی است، دس هیبى هتأخشیي ّن دسست است وِ تشویضضبى ثیطتش سٍا فملیبت است ٍ

 .وٌذ یهوِ ثحث لفؾی  نیٌیث یهاجضاء 

دسست است وِ تفبٍت دٍ سٍیىشد لذهب ٍ هتأخشیي سا تَضیح دادین ٍ ایهي دٍ سٍیىهشد همبثهل ّهن ثهَد؛ دس      

، الفبػ ٍ هجبحث لفؾی ٍ دالالت التضاهی ّب ایيسٍیىشد لذهب هجبحثی هثل همذهِ، اهش ثِ ضیء ٍ ًْی اص ضذ ٍ اهثبل 

، اههب ثهِ ًؾهش    ذیه آ یهاست ٍ دس هتأخشیي جضٍ غیش هستمالت ٍ هالصهبت فملی ثِ حسبة  آهذُ یهوبس لفؾی ثِ ض

، ذیه گَ یهه ًجهب سا  ّستٌذ، اگش وسی ایٌجب یب آ اا سگِدٍ  ّب ثحثّش دٍ سگِ سا داسًذ، یقٌی ایي  ّب ثحثایي  ذیآ یه

وِ اهش ثهِ ضهیء ًْهی اص     ذیوٌ یهٍاال ثحث ثبیذ آصاد ثبضذ یقٌی ٍلتی ضوب عشح سؤال  دّذ یهیه عشف سا تملیل 

ّست یب ًیست؟ عشح ثحث ضوب ثبیذ عَسا ثبضذ وهِ دًجهبل    اش همذهِضذش ّست یب ًیست؟ اهش ثِ ضیء اهش ثِ 

ا سٍح هسئلِ ایي اسهت  فملی ٍ لز ِ هالصهالتضاهی لفؾی، چِ  ِ هالصهثجیٌیذ، چِ  ذیخَاّ یهپبسخ ّستیذ ٍ هالصهِ سا 

 وِ ایي هجبحث ّن هجبحث لفؾی است ّن هجبحث فملی است.

 تهش  كیه دلاست، لذهب یه صاٍیِ سا دیذًذ ٍ هتأخشیي یه صاٍیِ سا. یهب اگهش ثخهَاّین     ااِ یصاٍدٍ  نییگَ یههب 

فملهی   اّهب  ثحثوِ وشدًذ دیذًذ  ییّب دلتثگَیین لذهب یه صاٍیِ سا تشجیح دادًذ ٍ آًجب ثشدًذ ٍلی هتأخشیي ثب 

ِ  گهَیین  ههی اغَل ثب ًؾش هتأخشیي هَافك ّسهتین ٍ   ثٌذا تمسیناست ٍ دس ایٌجب آٍسدًذ. هب دس  تش الَ  اّهب  جٌجه
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لشاس دّین ثْتش است ٍلهی غبفهل ًجبضهین وهِ ٍلتهی ٍاسد ثحهث        ثٌذا عجمِتالصهبت فملی اّن است ٍ لزا اگش دس 

است ٍ ثبیذ ّش دٍ صاٍیِ سا ثجیٌین ٍ اجتْبد وبههل اًجهبم    ااِ صاٍیٍ دس فبلن ثجَت دٍ  الَالـ فیایي ثحث  نیضَ یه

 ضَد.

 در ثیبى هرحَم آخًَذ« اقتضبء»چهبرم: هفهَم  ِ هقذه
اإلجضاء  یمتضیٍجِْ  یبى ثبلوأهَس ثِ فلیاإلت»چْبسم ایي است وِ التضبء یقٌی چِ؟ دس ایٌجب داسد  ِ ًىت

 التضبا اجضاء داسد، یقٌی چِ؟  ثبلوأهَس ثِایٌىِ اتیبى « أم ال؟

 «التضبء»هقبًی 

 سؤالی دس ایٌجب ٍجَد داسد ایي است وِ التضبء دٍ هقٌب داسد، دس ایٌجب وذام هَسد است؟ 

 لفؾی داسد. ِ جٌج. گبّی التضبء ثِ هقٌبا وطف ٍ داللت است ٍ ثیطتش 1

 إًَِّوَاب  آهٌَُاَا  يَیالَّا   هَاب یأَ بی» ِ یآوِ ایي آیِ التضبا ایي هقٌب سا داسد یقٌی ؽَْس آیِ ایي است،  گَیین هیٍلتی  

، التضبا حشهت 90هبئذُ/ «تُفْلِحُاَى  نِکلَعَلَّ فَبجِتٌَِجَُُُ طبىِیالشَّ عَوَلِ هِيْ رِجِسٌ الْأَزِالمُ ٍَ الْأًَْصبةُ ٍَ سِرُیالْوَ ٍَ الْخَوِرُ

َ  یه، وٌذ یهخوش سا داسد، دس ایي آیِ التضبء ثِ هقٌبا داللت است یقٌی ثِ جبا ایٌىِ ثگَیین داللت ثش ایي   نییگه

 التضبا ایي سا داسد. 

 . ّستالتضبء ثِ هقٌبا فلیت ٍ استلضام ٍ تأثیش ثجَتی ٍالقی  یگبّ .2

ایي هسئلِ التضبا آى هسئلِ سا داسد یقٌی فمالً هستلضم  نییگَ یههقٌبا دٍم التضبء، التضبا ثجَتی فملی است؛ 

 . دّذ یهوِ یه پیًَذ ٍالقی ٍ ثجَتی سا ًطبى  آى است یب دس آى تأثیش ٍ فلیت ٍ استلضام داسد

آیب اهش ثِ ضیء  گفتٌذ یهالتضب آهذُ است، لذهب  ِ ولودس عشح ایي ثحث، چِ ضىل لذیوی آى، چِ ضىل جذیذ، 

یب ًِ؟ اص ثحهث   وٌذ یهفلی ٍجِ التضبا اجضاء  ثبلوأهَس ثِاتیبى  ٌذیگَ یهیب ًِ؟ هتأخشیي  وٌذ یهالتضبا اجضاء 

ٍ لهزا دس   داًسهتٌذ  یهه ، ایي سا ثحث لفؾی وٌذ یهاهش التضب  گفتٌذ یه، لذهب وِ ضَد یهلجلی هب ایي ثحث ًیض سٍضي 

ثگَیذ  خَاّذ یهیقٌی داللت است یقٌی  ّب آىدس والم  ّب آىالفبػ ایي ثحث سا آٍسدُ ثَدًذ، التضبا ثِ هقٌبا والم 

؟ اههب دس ثیهبى   وٌهذ  یًوه یب  وٌذ یهداللت ثِ اهش ثِ همذهِ  الومذهِ ار؟ اهش ثِ وٌذ یًویب  وٌذ یهاهش داللت ثش اجضاء 

فملهی سا ثشسسهی    ِ هالصهپیًَذ ٍالقی سا ثجیٌذ،  خَاّذ یههتأخشیي التضبء دس ایٌجب استلضام است، تأثیش است چَى 

 .وٌذ یه
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هجٌهبا   ثٌهب ثهش  ثِ هقٌبا داللت ٍ وطف است ٍ  ذًذید یهًگبُ لذهب وِ ثحث سا ثیطتش لفؾی  ثٌب ثشپس التضبء  

یب ًِ ٍ تشویضضبى ثش هالصهبت ٍ تالصم فملی است ثهِ   وٌذ یهالتضبا اجضاء  ثبلوأهَس ثِاتیبى  اًذ گفتِهتأخشیي وِ 

 است.هقٌبا ّوبى فلیّت ٍ استلضام ٍ تأثیش ٍ اهش ثجَتی 

، التضب دس ایٌجب وٌذ یًویب  وٌذ یهالتضبا اهش ثِ همذهِ  الومذهِ اراهش ثِ  ذیگَ یه، ٌٌذیث یهلذهب وِ ثحث لفؾی  

وبسا ثهِ اههش ًهذاسم، اههش      ذیگَ یهثِ داللت التضاهی یب ًِ؟ اهب دس هتأخشیي  وٌذ یهیقٌی داللت، یقٌی اص آى وطف 

، ٌهذ یث یه، دس فبلن ٍالـ ثیي ایي اهش ٍ آى اهش هالصهِ ّست یب ًیست؟ یقٌی هالصهِ ٍ تأثیش ٍالقی سا وٌذ یًوداللت 

 ثبضذ ٍلَ لفؾبً داللتی ًجبضذ. ّن آىوِ  ضَد یهٍ هؤثش دس ایي  ضَد یهاگش هالصهِ است، ایي هستلضم آى 

ثبّن لفؾهبً   ّب ایيهب اگش گفتین دس ایٌجب التضب ثِ هقٌبا داللت است ا گَیین هی)اگش ثگَیین لفؾی است، دس ایٌجب 

التضبا ثِ هقٌبا اسهتلضام ٍجهَد داسد ًهِ داللهت      آى غَست، دس ضَد یًوًذاسًذ ٍلی فمالً ایي ثذٍى آى  اا ساثغِ

 التضاهیِ.(

دس وفبیِ گفتِ ضذُ است وِ التضب دٍ هقٌب داسد؛ یىی هقٌبا داللت ٍ وطهف لفؾهی اسهت ٍ یىهی ّهن هقٌهبا       

چَى هب ایي ثحث سا فملهی داًسهتین    ذیفشهب یهصم فملی ٍ تأثیش ٍ فلیّت فملی است ٍ غبحت وفبیِ استلضام ٍ تال

ثبیذ التضبء سا دس ایٌجب ثِ هقٌبا فلیت ٍ تأثیش فملی ثگیشین، ًِ وطف لفؾی. ایي فشهبیص ثب ثحث لجلی هب سبصگبس 

األهشُ ثطیء یقٌی هَضَؿ سا اهش  گَیٌذ هیٍل ثحث هب لفؾی است ٍ اهش ٍ داللت التضاهی ٍ لزا ا گَیٌذ هیاست؛ لذهب 

ایي ثحث ٍالقبً ثجَتی است ٍ  ٌذیگَ یه، یمتضی سا ّن ثبیذ ثِ هقٌبا داللت ٍ وطف ثگیشًذ. هتأخشیي دٌّذ یهلشاس 

ٍ ثبًیبً یمتضی سا ّن ثِ هقٌبا فلیت  گزاسًذ یه ثبلوأهَس ثِاستلضام فملی است ًِ لفؾی ٍ لزا اٍالً هَضَؿ سا اتیبى 

 . شًذیگ یهتأثیش ٍ استلضام فملی  ٍ

  علیِ اهلل ةرحو یٌیخوثیبى اهبم 
 ذیه وٌ یهوِ یمتضی دس ایٌجب ًجبضذ ثْتش است، ثشاا ایٌىِ یمتضی ثِ هقٌبیی وِ ضوب ثیبى  اًذ فشهَدُحضشت اهبم 

دس ایٌجب ثحث فلیت ٍ تأثیش ًیست، فلیت ثشاا هَاسد دیگشا دس فلسفِ ٍ ... است.  وِ دسحبلییقٌی فلیت ٍ تأثیش، 

ثضسگبًی ایي سا جَاة دادًذ وِ جَاة دسستی است وِ دس ایٌجب ثحث هب فلیت ٍ تأثیش فلسفی وِ هَجهذ ضهیء ٍ   

، ًِ ایجبد ثِ ضَد یهایي هَجت آى  ذیگَ یهفلت ٍ هقلَل است ًیست، ثلىِ فلیت دس همبم تحلیل است یقٌی فمل 

 اّب ثحثیمتضی ثِ هقٌبا فلیت ٍ تأثیش ٍ استلضام است وبسا ثِ  ذیگَ یههقٌبا فلیت فلسفی ٍ ... ٍ لزا وسی وِ 

 ًیست. لجَل لبثلفلسفی ًذاسد ٍ لزا ایي فشهبیص خیلی  اّب ثحثفلیت ثِ هقٌبا هُقتل الَجَد دس 
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 پٌجن: جَاًت ثحث اجساء ِ هقذه
است، یقٌی ٍلتهی ههب دس ٍجهَة     اا سگِهغلت ثقذا ایي است وِ فشؼ هب دس ثحث ایي ثَد وِ ایي ثحث دٍ 

لفؾی ٍ فملی ًیهض   ِ جٌجفملی. ثیي  ِ جٌجهَسد سؤال هب است، ّن  اش یلفؾ ِ جٌجّن  نیوٌ یهسؤال عشح  الومذهِ را

ی فبم است ٍ یىهی خهبظ اسهت    ًیست وِ ثگَیین یى عَس ایيفوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ است، دٍ حیث است ٍ 

؛ دس آًجب فهشؼ وهشدین ایهي ثحهث     گزاسد یهثلىِ دٍ حیث است. هب دس ثحث لجلی چیضا گفتین وِ دس ایٌجب اثش 

است ٍ عشحص دس ایٌجب یب آًجب ًجبیذ هب سا اص ایي غبفل وٌذ وِ وبهل ثحث وٌین، ایهي دس تٌؾهین ثٌهبیی     اا دٍسگِ

آًجب. ٍاال ٍالـ هسئلِ ایي است وِ هب دس ثحث ٍجَة همذهِ ّن دًجبل ایهي   هسئلِ است وِ دس ایٌجب ثیبٍسین یب دس

ّستین وِ ثجیٌین آیب اهش ثِ ضیء، داللت التضاهی اهش ثِ همذهِ ّن داسد یب ًِ؟ ّن دًجبل ایي ّستین وهِ اگهش ههذلَل    

لفؾهی   ِ ساثغثجیٌین  نیَاّخ یههالصهِ ّست یب ًیست؟ ّن  ّب يیاالتضاهی ّن ًجبضذ ٍ فشفی التضاهی ًجبضذ فمالً ثیي 

است، ٍالقص ّهن ایهي    اا دٍسگِثجیٌین ّست یب ًیست ٍ لزا ثحث  نیخَاّ یهفملی سا   ِ ساثغّست یب ًیست، ّن 

 ثحث وٌیذ ثبیذ ّش دٍ سا تَجِ وٌیذ.  ذیخَاّ یهاست وِ ٍلتی 

دس ایٌجب  ثهب ّهش دٍ   « أم ال؟اإلجضاء  یمتضیٍجِْ  یبى ثبلوأهَس ثِ فلیاإلت» گَیین هیدس ایٌجب ٍلتی هب 

هقٌبا التضبء وبس داسین، ّن ثِ هقٌبا داللت ٍ وطف وبس داسین، ّن ثِ هقٌبا هالصهِ ٍ تالصم فملی وبس داسین؛ اگش 

َ  یهه دس ایٌجب هقٌبا هطتشن است، اگش ّن آى ًجبضذ  نییگَ یهالتضب هقٌبا فبم هطتشوی پیذا وٌذ  دس ایٌجهب   نییگه

 هٌغجك ثبضذ. ّب تیٍالقهقٌب هشاد است، ضىل ثحث هْن ًیست، هْن ایي است وِ ثب  هطتشن لفؾی است ٍ ّش دٍ

یمتضی االجضاء دس تقجیش ایٌجب یقٌی داللت ٍ وطف لفؾی یب استلضام ٍ تأثیش فملی، وذام است؟ ثش اسبس هجٌبیی 

خشاج ضَد ٍ لهزا دس  وِ گفتین ثبیذ ثگَیین ّش دٍ؛ هوىي است دس ثحثوبى اٍلی اثجبت ضَد ٍ هوىي است دٍهی است

 عشح ثحث ثبیذ لفؾی سا ثگَیین وِ ّش دٍ ضبهل ضَد.

اهشٍص ایي است وِ اگش سؤال ضهَد ثحهث اجهضاء هثهل      ِ ًىتسبثك ٍ  اّب ًىتِفَتحػّلَ هي هب رَوشًب إلی ٌّب دس 

اسد وِ ثبیذ همذهِ فملی است یب لفؾی است؟ ًجیتُ فلی رله السؤال ثأىَّ الجحث لفؾیٌ ٍ فملیٌ؛ ّن یه ثقذ لفؾی د

ّن یه ثقذ فملی داسد وِ ثبیذ آى سا  ؟لفؾی دس ایٌجب است وِ داللت التضاهی ضَد یب ًِ ِ هالصهثشسسی وٌین ٍ ثجیٌین 

ّن ثشسسی وٌین؛ اثتذا ثبیذ ثحث لفؾی سا سٍضي وٌین ٍ ثجیٌین تالصم فشفی لفؾی دس حذّ ههذلَل التضاههی دس ایٌجهب    

تالصهی ّسهت   ّب يیاضَین ٍ ثجیٌین دس فبلن ٍالـ ثیي  تش كیفوثبیذ ووی  ستآى غٍَجَد داسد یب خیش؟ اگش ًِ دس 

ّست یب ًیست؛ اگش ثَد توبم است، اگش  الومذهِ اریب ًیست؟ دس ؽبّش اٍل ثجیٌین اهش ثِ همذهِ هذلَل التضاهی اهش ثِ 
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ٍ اهش ثِ همذهِ تالصم ٍالقی فملی است یب ًیست ٍلهَ اص لفهؼ    الومذهِ ارثبیذ ثجیٌین ثیي اهش ثِ  آى غَستًجَد دس 

 دسًیبٍسین.

دس اجضاء ّن ّویي است؛ اٍلیي ثحثی وِ ثبیذ دس اجضاء اًجبم دّین ایي است وِ ثجیٌین ٍلتی اهش ثِ چیهضا ضهذ   

است، اگش ًهذاسد   داللت التضاهی داسد ثش ایٌىِ اًجبم وِ دادیذ وبفی است؟ هذلَل لفؾی داسد یب ًذاسد؟ اگش داسد حل

 ّست یب ًیست؟ الومذهِ راآیب تالصم فملی ثیي ایي ٍ اجضاء ّست یب ًیست؟ ثیي همذهِ ٍ  گَیین هی

، یب ثِ ًحَ هطتشن هقٌَا، یب ثِ ًحَ هطتشن لفؾی. ضَد یهیمتضی ّش دٍ سا ضبهل  نییگَ یهالفبػ هْن ًیست، 

َ  یهه صٍایبا ثحث سا پَضص دّهذ.   ِ ّواًذ ثحث است ٍ ثبیذ فٌَاًی سا اًتخبة وٌیذ وِ ثتَ ِ طیسهْن  ثبیهذ   نییگه

 یمتضی سا ثِ ّش دٍ هقٌب ثگیشین.

)هوىي است لبئل ثِ تفػیل ثبضین، یقٌی ثگَیین هَسدا ثِ حذا سسیذُ است وهِ ههذلَل التضاههی ضهذُ ٍ دس     

 فملی است.( ِ هالصهجبیی ثِ حذ هذلَل التضاهی ًشسیذُ ٍلی 

ثبیذ دٍ صاٍیِ سا ثشسسی وٌذ،  ضَد یههْن است، ّش وسی ّن ٍاسد ثحث  است ٍ ّش دٍ سگِ اا دٍسگِپس ثحث 

ثبیذ دس فٌَاى ثحث یمتضی سا ثِ ّش دٍ هقٌب ثگَیین. اگش اتیبى ثِ هقوش ثِ سا ّن ثگَیین  آى غَستاگش ایي است دس 

 وٌهذ  یهلتضبا اجضا اثبلوأهَس ثِ دسست است ٍلی ثبیذ اهشش سا ًیض ثگیشین یقٌی ثگَیین آیب اهش ثِ ضیء یب اتیبى 

 ؟ یقٌی ثبیذ جوـ وٌین.وٌذ یًویب 

 وٌذ یه، اهش ثِ آى یب اتیبى ثِ آى ثبیذ ّش دٍ سا ثیبٍسین، التضبء وٌذ یهاست وِ ثگَیین اهش ثِ آى التضب  ًتیجِ ایي

 ؟ ضَد یهیب التضبء ثِ ّش دٍ هقٌب سا ضبهل 

 هرِّ ٍ تکرار در اهر  هسئلِاجساء ثب  هسئلِششن: فرق  ِ هقذه
 ٍ تمشیشات آهذُ است. 1وِ دس وفبیِ اًذ گفتِدیگشا ّن دس هَسد فشق ایي ثحث ثب ثحث هشّ ٍ تىشاس  ِ ًىت

 اجضاء

                                                           
 .27 ، ص(تطجع آل الجی). کفبیة األصَل 7
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 فصل اٍل: کفبیت اهتثبل اٍل از اهر خَد
آیب هجضا اص اهش خَد آى ّست یهب ًیسهت؟   ثبلوأهَس ثِ اٍلیي همبم دس ایٌجب ایي است وِ اهش ثِ ضیء یب اتیبى 

یب ایٌىِ ثبصّن ساُ داسد ثشاا ایٌىِ اًسهبى اهتثهبل    ضَد یهٍلتی اًسبى اهشا سا فول وشد آیب ٍلتی فول وشد سبلظ 

یقٌی اگش اص ضوب سؤال وٌٌذ وِ هَال گفتِ است ثشاا هي آة ثیبس، ثقذ  ذیآ یهدیگشا وٌذ؟ اثتذا ایي اهش خیلی ثذیْی 

ثِ اهش هجضا اص ثِ ثبلوأهَسهي است؟ خیش، اتیبى  ُ فْذفول ضذ، آیب ثبصّن چیضا ثش  هأهَسثِآة آٍسدم اص ایٌىِ 

 اهش خَدش است یقٌی ایي اهش سبلظ ضذ، ایي اهش خیلی ثذیْی است. 

 از اهر خَد اهتثبل اٍل کفبیت  عذم ِ استحبل
ثأاّ اهشٍ وبى أهشاً ٍالقیبً أٍ ؽبّشیبً أٍ اضغشاسیبً ّل یجضا  ثبلوأهَس ثِاگش دس همبم اٍل سؤال ضَد وِ آیب اتیبى 

الجَاةُ ًقن ثال تشدیذ؛ ثهشاا ایٌىهِ    گَیین هیهجضا اص اهش خَدش است یب خیش؟ ثبلوأهَس ثِ أى اهش ًفسِ؟ اتیبى 

هتثبل ًجَد ٍلتی اهتثبل هحمك ضذ اگش ثبصّن ثگَیین وبفی ًیست ایي هستلضم تسلسل یب خلف است. یب ثبیذ ثگَییذ ا

هستلضم تسلسل است؛ هقٌبیص ایي اسهت   دیگش فجبست ثٍِ اگش ًجَد خلف است ٍ  وِ فشؼ ایي است وِ اهتثبل ثَد

وِ اگش هجضا اص خَد ًجبضذ دٍهی ثیبیذ. فشق اٍلی ثب دٍهی ایي است وِ اهتثبل اٍلی وبفی ًجَد ٍلی اهتثهبل دٍههی   

ًیست. اگهش ثگهَیین    اعبفت لبثلست وِ ّیچ اهشا دس فبلن وبفی است. سَهی ّن ّویي است؛ یقٌی هقٌبیص ایي ا

 ٍلهت  ّیچهجضا اص اهش خَد آى ًیست هقٌبا آى ایي است وِ ثبلوأهَس ثِ اهشا هجضا اص خَدش ًیست یب اتیبى 

، اگش ًیست ثبیذ دٍهی ثیبیذ، ضَد یهاهشا لبثل اهتثبل ًیست، ثشاا ایٌىِ اگش ثگَیین اٍلی هػذاق اهتثبل است توبم 

ثگَیین دٍهی هػذاق اهتثبل است دٍى األٍلی تشجیح ثال هٌجّح است، اگش ّن ثگَیین آى ّهن هػهذاق اهتثهبل     اگش

لهزا ّهش اههشا هجهضا اص      ٍ ؛ًیست فْىزا یتسلسل إال هب ال ًْبیِ ٍ ّزا یستلضم فذمُ اهىبىِ االهتثبل فهی أاّ أههشٍ  

یب اگش اهش اضغشاسا ثهَد   نیوٌ یه؟ آى سا ثحث خَدش است. الجتِ اگش اهش ؽبّشا ثَد، هجضا اص ٍالقی است یب ًِ

اهب ایٌىهِ اهتثهبل اههش اص خهَد آى      ؛هْوی داسد اّب ثحث ّب آىثقذ اص سفـ فزس هجضا اص اهش اختیبسا است یب ًِ؟ 

ٍ لزا دس ایي ثحثی ًیسهت ٍ خیلهی اههش     ذیآ یههجضا است ثذیْی است ٍاال اص فشؼ آى فذم اهىبى اهتثبل الصم 

 ٍاضحی است.

 تجذیل اهتثبل دس سٍایبت ٍ فمِ
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ثِ  اًوبص فشاد ُ افبددس ایي سٍایبت داسین وِ ثب ایي سبصگبس ًیست؛ هثل  ییّب ًوًَِفلیشغن ٍضَح ایي هسئلِ هب 

جوبفت. چٌذ ًوًَِ اص ایي لجیل داسد ٍ وسی وِ ثْتش اص ّوِ آى سا ثحث وشدُ است اغَل آلبا فیّبؼ است وِ اص 

 هشاجـ ًجف ّستٌذ.  
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