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 بسن اهلل الرحوي الرحین

 تصَیر ٍاجب هشرٍط
ًؾش غبلت ثضسگبى ٍ  ثشخالفثحث دس تػَیش ٍاخت هطشٍط کِ دس حمیمت ّوبى ٍخَة هطشٍط است ثَد ٍ 

فشهَدًذ کِ  فلیِ اهلل سحوتاکثشیت لبعـ ثضسگبى کِ لبئل ثِ ایي ّستٌذ کِ ٍاخت هطشٍط لبثل تػَیش ّست، هشحَم ضیخ 

ًطبء اهقلمبً ٍ هٌَعب ثِ یک اهش دیگشی دس آیٌذُ تػَیش کٌین کِ دلیلی ٍاخت هطشٍط سا  نیتَاً یًوثِ دٍ دلیل 

گَیٌذ دس حمیمت ٍخَة، هطشٍط ًیست ٍخَة، فقلی است فمظ  هی ایطبى ٍ ثِ ایي دلیل ٍخَة ٍ حکن ثکٌذ

است دٍ دلیلی سا ّن کِ ایطبى آٍسدًذ یکی دلیل ثجَتی ٍ یکی ّن دلیل  یاستمجبلآیذ  هی لیذی داسد کِ ثقذ ٍاخت

 اثجبتی ثَد.

 آى دلیل، تبم ِدیدسًتدلیل ثجَتی سا ثشسسی کشدین ٍ ٍخَّی کِ دس پبسخ آى هغشح ضذُ سا هالحؾِ کشدیذ ٍ 

 ًیست.

 ئتیهاشکبل دٍم از هرحَم شیخ؛ عذم اهکبى رجَع قیذ به 
فشهَدًذ ایي  هی اثجبتی دس ؽبّش خغبة ٍ دلیل ثَد کِ هشحَم ضیخ دٍم، دلیل اثجبتی ثَد ٍ یک هطکل دلیل

ثِ ّیئت ثشگشدد صیشا ّیئت، هقٌبی  تَاًذ یًوهطکلِ هبًـ اص سخَؿ لیذ ثِ ّیئت است. ایي هطکلِ ایي ثَد کِ لیذ 

ٍ ضخع خبظ ٍ خضئی ّن خبظ است ٍ ضخع خبظِ حمیمی است حشف است ٍ هَضَؿ لِ دس هقٌبی حشفی 

تػَیش کٌیذ. پس  ضَد ٍ حبالت هتقذدی ًذاسد کِ دس آى اعالق هی ًطبء پیذای، اهش هَخَدِ هتقیٌی است کِ ثب احمیم

 ّیئت سا همیذ کشد. ضَد یًو

کِ دس  عَس ّوبى-تمییذ  هتػَس ثبضذ. چَى ثیي اعالق ٍ یی هتػَس است کِ اعالقدسخبمییذ ت گشدی فجبست ثِ

 ییدسخبٍ فشؼِ اعالق ّن  ضَد کِ فشؼِ اعالق ثطَد خبیی هی تمییذفذم ٍ هلکِ است  -اغَل هالحؾِ کشدیذ

 ضیچ کیاهب اگش  ؛ ٍذ ثبضذاست کِ هقٌب ٍ هفَْم کلی ثبضذ ٍ احَال ٍ اعَاسی داضتِ ثبضذ کِ لبثل اعالق ٍ تمیی

 ثَد دس آى دیگش احَال ٍ اعَاسی ٍخَد ًذاسد. خبظخضئیِ حمیمی 
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؛ ایي تکَى پیذا کشدُ یک ضخع ٍ خضئی حمیمی فٌَاى ثِیک ضخع حمیمی ّست ٍ  غَست ثِایي هَخَدی کِ 

ى تػَیش آدیگش احَال ٍ اعَاس ًذاسد ٍ دس هقبًی حشفیِ ٍ ّیئبت ّن چَى هَضَؿ لِ خبظ است احَال ٍ اعَاس دس 

 آى سا ثِ یک لیذی همیذ کشد صیشا اعالق دس آًدب هقٌب ًذاسد کِ ضَد یًوثبضذ.  هغلكهمیذ یب  ضَد یًوٍ لزا  ضَد یًو

 آى سا همیذ ثکٌیذ.

ضَد هب ثِ خبهـِ حمیمی کِ هَضَؿ لِ آى ثبضذ سا تػَیش کٌین.  حشٍف هي الْیئبت ًویهب یطبثِ ال ٍ دس حشٍف ٍ 

ؽشفیت ًسجی هَسد ثِ هَسد یب آى خبهـ حمیمی ًیست ٍ لزا ٍضـ، فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ است. هَضَؿ لِ، ضخعِ 

ضَد گفت  ًوی َد ٍض هی خولِ ایدبد ایيًسجت ؽشفیتی کِ ثب  ٍ ّیئت است،کِ دس اهش  ّبی علت ًسجی، ًسجت علجی

ضَد ایي سا ًسجت ثِ چیضّبیی  هی خالف هقبًی اسویِ کِ هَضَؿ لِ فبم است ٍشضَد. ث هی هغلك است ٍ همیذ ایي کِ

 همیذ گشفت یب ًگشفت.

 یضیسِ یپبهفػل، هجبًی آى سا فشؼ کشدین کِ چگًَِ دس ٍضـ ایي ثحث  عَس ثِکِ  ایي فشهبیص هشحَم ضیخ ثَد

 دّذ. هی ضذُ ٍ ایٌدب ًتیدِ

 صَل بب هببحث تحلیلی ٍ فلسفیارتببط علن ا
 ذیا آٍسدُتحلیلی  یّب ثحثاست کِ هوکي است کسی دس اغَل ثگَیذ ایٌکِ ضوب دس ایي  ییّب ثحثایي اص 

چِ  پس یک ثحث تحلیلی لغَی است ّب ایي ،کِ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم؛ ٍ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ

ضَد اص ایي لجیل است. ضوب یک ثحث تحلیلی دلیك فٌی  هی داسد؟ ثخطی اص اضکبالتی کِ ثِ اغَل یا ذُیفب

 .دّیذ چِ سثغی ثِ اغَل داسد خیلی هْن ًیست هی فلسفی سٍی هَضَفی اًدبم

ثیٌیذ ّوبى تحلیل ضوب  هی گیشد هی تَخِ ًذاسد ٍلی غذ خب کِ سشاك خب ّوبىاًسبى است کِ  عَس ایي غبلجبً

ٍضـ دّذ. ایي ٍضـ، فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم است ٍ دس حشٍف،  هی م یک ثحثی کِ اثش فولی داسد، ًتیدِدس همب

 کِ یٍلتگٌدذ؛ ٍلی  هی الفبػ کٌیذ کِ دس فلسفِ هی تحلیلی عَس يیّوگَیذ  فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ است هی

 ست ضیخا خب يیّویکی  دّذ؛ هتفبٍتی هی حیًتبٍت، هتفب یّب لیتحلثیٌین دس خبّبیی ّوبى  هی سٍین خلَ هی
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آثبس  ٍلت آىٍخَة هطشٍط ٍ ٍاخت هطشٍط تػَیش ًطذ  کِ یٍلتدّذ  هی ًتیدِ سا ایيگَیذ ثحث ضوب  هی

 دیگش ّن داسد کِ سٍضي است.

است کِ  یلیتحلهجبحث  ،ثِ هجبحث اغَلی حتی ثِ هجبحث تحلیلی آى ٍاسد ًیست غبلجبًٍ لزا ایي اضکبل 

 کٌیذ. هی ایٌدب هالحؾِ کِ يیّو اصخولِثبس فولی ٍ فیٌیِ فمْی خذی داسد؛ دس خبّبیی آ

 پبسخ اٍل از هرحَم آخًَذ
تَاًین ساخـ ثِ آى هقغل ضَین  ًوی ثَد ٍ لزا هب الوجٌبفلی  کِ آى خَاة اًذ دادُبیِ یک خَاة هشحَم غبحت کف

 چَى هجٌبیی است.

ّن دس هقبًی حشفیِ ّن اسن،  ؿ لِ خبظ سا لجَل ًذاسینم ٍ هَضَهشحَم آخًَذ فشهَدًذ هب دس حشٍف، ٍضـ فب

کٌذ کِ ّن کلوِ  هی ٍ ٍاضـ، ضشط لحبػ دس حیي استقوبل، هتفبٍت استهَضَؿ لِ فبم است هٌتْی ًحَُ استقوبل ٍ 

بی فبهی است اهب ثشای ّوبى ؽشفیت ٍضـ ضذُ است کِ هقٌ« فی»کِ هقٌبی اسوی است ٍ ّن « ؽشف، ؽشفیت»

ٍ آى سا جشیذ کِ حبلت حشفی ٍ سثغی داسد سا خبیی ثکبس ث« فی»کٌذ. ضشط کشدُ است کِ  هی فشق استقوبل آى ًحَُ

دس خبی دیگش. ایي فشهبیص ایطبى است کِ دس خبی خَد ثحث ضذُ است ٍ هب ّن ثحث کشدین. هٌتْی ایطبى سٍی 

 ضَد. هی دس آى پیذا ٍ تمییذ فبم است کِ دس ًتیدِ ایي ؽشفیت اعالقهقٌبی ًسجت ایي هجٌب گفتِ است هَضَؿ لِ 

 پبسخ استبد
یک فشق خَّشی ثیي اسن ٍ  ایي سا لجَل ًذاسین صیشا حمیمتبًدّذ هب ّن فلی الوجٌب  ایطبى فلی الوجٌب خَاة هی

خبهـ  ی دلیك است ایي است کِ دس ٍخَدات هستملضٌبس هقشفتآى فشق خَّشی کِ اهش فلسفی  ؛ ٍحشف است

خبهـ اًتضافی ثبضذ، تَاًذ  ًوی هَضَؿ لِ پس پیذا کشدضَد خبهـ حمیمی  ًوی ساثظ،حمیمی داسین اهب دس ٍخَدات 

 ثبضذ. فبمتَاًذ هَضَؿ لِ  ٍ ًویضَد  هی آى افشاد است ٍ آى ٍضـ دس ایٌدب حتوبً هَضَؿ لِ خبظ هَضَؿ لِ خَد

 ایي خَاة اٍلی است کِ هشحَم آخًَذ دادُ است.
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 پبسخ دٍم
 است کِ ایي خَاة، هجٌبیی ًیست. ضذُ م ضیخ دادُخَاة دیگشی ثِ ایي اضکبل هشحَ

اهب آیب  خبظ است ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ هب ایي هجٌب سا لجَل داسین کِ دس هقبًی حشفیِ ٍ ّیئبت، ذیگَ یه

 ؟ضَد همیذ کشد یب هیهمیذ کشد  آى ساخبظ ثَدى هَضَؿ لِ، هستلضم ایي است کِ ًطَد 

 سا دس یکی خوـ کشد. دس ایٌدب ثِ دٍ ًکتِ ایٌدب اضبسُ کٌن ّب ایيثطَد  دٍ خَاة دیگش ایٌدب ّست کِ احتوبالً

ضَد،  هی کٌذ ٍ ایي ًسجت ایدبد هی گَیذ کِ ٍلَ ایٌکِ ٍلتی ساثظ سا دس ایٌدب ایدبد هی یک خَاة ایي است کِ

 یّب ًسجتخضئی حمیمی ّن ًسجت ثِ احَال ٍ اعَاس ٍ دس  دس ٍلیایي ًسجت یک ضخع خضئی حمیمی است 

 الصم ًیست کِ فبم ثبضذ. فشؼ ضَد،تَاًذ اعالق ٍ تمییذ  هی هختلف،

 :همذهِ ایي خَاة دٍم سا دلت کٌیذ

 اعالق ٍ تمییذ دٍ غَست داسد.

ًسبىِ آفشیمبیی، اًسبىِ آسیبیی. گَیین اًسبى اغٌبف ٍ افشاد داسد. ا هی هثالًعالق ٍ تمییذ ًسجت ثِ افشاد است یکی ا

ست کِ ًسجت یک اعالق ٍ تمییذِ دس فبم ّ ، فوش ثبضذ یب اًسبًی کِ ًبؽش ثِ ایي افشاد ثبضذ،افشاد: اًسبًی کِ صیذ ثبضذ

 ضَد گفت هی حتی دس یک ضخع ؛ کٍِ یک اعالق ٍ تمییذی است کِ ًسجت ثِ احَال است ثِ افشاد ٍ اغٌبف است

 ٍ ًبساحت، گشفتِ ٍ ثبص، یب خَضحبلایي ضخع، ایستبدُ ثبضذ ًطستِ ثبضذ. ایستبدُ ٍ ًطستِ  دس ًسجت ثب هَضَؿ

 احَالِ یک فشد است. ّب ایي

ٍ دٍم اعالق ٍ تمییذ  ضَد هی هَضَفی ثب افشاد ٍ اغٌبف سٌدیذُ ؛ گبّی دس همبیسِاعالق ٍ تمییذ دٍ حبلت داسد

قبًی اسوی کِ هفبّین دس ه ثب احَال ٍ اعَاس ضیء سٌدیذُ ثطَد خبیی کِ ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ فبم است یقٌی

دس  تَاًین اعالق ٍ تمییذ اًسبى سا هی هتػَس است. اعالق ٍ تمییذ ثب ّش دٍ ضکل ،ی ٍ هفبّین کلی استأٍلهقمَالت 

هغَسات ٍ دات ثجیٌین یب دس همبیسِ ثب ضَد آى سا دس استجبط ثب هفش هی هػٌفبت ثجیٌین؛ همبیسِ ثب آسیبیی ٍ آفشیمبیی

 .احت است، ثیٌب یب کَس استخَضحبل است یب ًبس احَال ثجیٌین کِ ایستبدُ یب ًطستِ،



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4182 شماره ثبت:

هتػَس است؛ ّن ثِ لحبػ  تمییذ ٍآًدبیی کِ هَضَؿ لِ فبم است ٍ دس هفبّین اسوی فبم، ّش دٍ ًَؿ اعالق 

کٌذ ّش دٍ هتػَس  یی کِ حبل ٍ عَس دسست هیّب آىهػٌفبت ٍ هفشدات ٍ ّن ثِ لحبػ هغَسات ٍ هحَالت یقٌی 

 است.

ؿ لِ آًدب ًسجت حمیمی خبظ است، فشدِ ًسجت است. ایي فشد اص دس هقبًی حشفیِ ٍ ًسَت حمیمی کِ هَضَ

آًچِ دس  ی خضئی حمیمی است.ّب تیؽشفضخع خبسخی  ایي ؽشفیت است،« فی»قٌی هَضَؿ لِ ی؛ ؽشفیت است

یقٌی آًدب ایي ضخع حمیمی کلی ًیست کِ ثطَد گفت ًسجت  ست اعالق ٍ تمییذ اص ًَؿ اٍل است؛هتػَس ًی ّب ایي

ي اعالق ٍ تمییذ دس آى اهب ًسجت ثِ احَال ٍ اعَاس، ای؛ ثِ افشاد ٍ اغٌبف اعالق داسد صیشا هَضَؿ لِ خبظ است

، ٍضـ فبم ٍ ٍ ایٌکِ فشهَدیذ چَى هب ایي هقبًی حشفیِ ٍ ّیئبتی کِ هلحك ثِ هقبًی حشفیِ است هتػَس است

ضَد؛ یب دس خبسج است یب دس کالم  کِ ایدبد هی ضخع آىٍ هَضَؿ لِ کِ خبظ ضذ یقٌی  ِ خبظ استهَضَؿ ل

یست چَى ًَؿ ًیست هقٌبی کلی ًیست ثلکِ تمییذ ً اعالق ٍ ٍ ضخع لبثل ، ضخع استٍخَد داسد ضَد اًطبء هی

هَضَؿ لِ ایٌدب فبم تَاًذ اعالق ٍ تمییذ ثِ لحبػ غٌف ٍ فشد ثپزیشد چَى  ًوی ضخع، گَیین ضخع است هی

یب همیذ است ثلکِ هغلك است  ّب آىثجیٌین ًسجت ثِ  تب ًیست، کلی ًیست تب ثگَیین ًَؿ داسد غٌف داسد یب فشد داسد

 ضخع است.

 اهب ضخع ٍلَ ایٌکِ ایي لسن اٍل اص اعالق ٍ تمییذ دس آى هتػَس ًیست اهب لسن دٍم، هتػَس است.

گَیین ایي لفؼ  هی کِ یٍلت تَاًذ همیذ ثبضذ هغلك ثبضذ ٍ هی تَاًذ هی ایي ضخع ًسجت ثِ ایي احَال ٍ اعَاس

ضذُ ٍضـ  ثشای ایي ؽشفیت« فی»یب ایي  ، ایي ًسجت علجیِ یک ضخع خبظ استثشای ایي ًسجت علجیِ ٍضـ ضذُ

ّویي ؽشفیتی کِ ایٌدب  داسد ٍلی ایي ضخع، اعَاس ٍ احَالی ایي ؽشفیت یک فشد است یک ضخع است؛ است

تَاًذ هغلك ثبضذ یب همیذ ثبضذ. ایي ًسجت علجیِ  آى هیًسجت ثِ  اُ ثب علَؿ خَسضیذ ثبضذ یب ًجبضذ،است ّوشآهذُ 

 .ایي هتػَس است ثبضذ ًسجت ثِ آى هغلك ثبضذ یب همیذ ثبضذ ّن آىذ ثبضذ یب ایٌکِ ثذٍى ّوشاُ ثب هدیء صی

 کِ هشحَم ضْیذ غذس خیلی سشیـ فجَس کشدُ است ثضسگبى هثلاص  ًفشایي ًکتِ هْوی است کِ ثِ ًحَی چٌذ 

 ذ.ٌذ ًبؽش ثِ ایي ثبضٌخَاّ هی ًیبهذُ است اهب لبفذتبً ّب یي ثبضذ. ثِ ایي ثیبى دس کلوبت آىضبیذ ًبؽش ثِ ّو
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دیگش هقبدل ایي است کِ  ٍضـ فبم ٍ هَضَؿ لِ خبظ ٍ ضخػی ضذ کِ ّویيهجٌبی اضکبل ضیخ ایي است کِ 

 .دب لبثل تػَیش ًیستاعالق ٍ تمییذ دس ایٌ

عَس  ایي ایي هقبدلِ سا لجَل ًذاسین؛ دسست است کِ هَضَؿ لِ ضخع حمیمی ٍ خبسخی است اهب هسبٍق هب

ضَد اهب  ًوی ضخع کِ ضذ اعالق ٍ تمییذ غٌفی ٍ فشدی دس آى ًیست کِ دس ایي ضخع اعالق ٍ تمییذی ًطَد

 تَاًذ هغلك ثبضذ یب همیذ ثبضذ. هی ت خَدضخع ًسجت ثِ حبالق ٍ تمییذ ثِ لحبػ احَال ٍ اعَاس، اعال

تَاًین  خبسخیِ هَضَؿ اهشی ثطَد یب هتقلك خغبثی ثطَد هی ِیلضخبیی کِ ضخػی خضئی حمیمی ثِ ًحَ 

ّن هَضَؿ لِ ضخع  آًدب ٌکِیثبااحَال ٍ اعَاس، فالى حبلت، هغلك است یب همیذ است  اصلحبػثگَیین ایي ضخع 

گَییذ  کِ ضوب هیپس هطکل کبس ایي است کِ هغلك ٍ همیذی همیذ ثکٌذ، تَاًذ هغلك ٍ  است ٍ ضخع ّن هی

ایي اعالق ٍ تمییذ دس ایٌدب ثِ ایي ّست ٍ ًَؿ دیگش آى دس ضخع، لبثل تػَیش است.  ضَد فشؼ کشد، یک ًَؿ ًوی

 هقٌب لبثل تػَیش است.

 کِ االى داسد ایدبد ای جیِست کِ ّیئت ثشای ّویي ًسجت علکِ دس ایي خولِ آهذُ ا ّبی ًسجت علجی نییگَ یه

 هثالًایي ًسجت علجیِ ٍلَ ایٌکِ ضخع خبظ ٍ خضئی حمیمی است اهب ًسجت ثِ اهَسی کِ  ٍضـ ضذُ است کٌذ هی

ّب احَال اٍ ّستٌذ اغٌبف ٍ افشاد اٍ ًیستٌذ کِ ثگَیین ایي کلی  تَاًذ هغلك یب همیذ ثبضذ ایي ، هیصیذ ثیبیذ یب ًیبیذ

ضَد  هی تَاًذ احَال ٍ اعَاس داضتِ ثبضذ ٍ ثِ هالحؾِ آى هی خضئی حمیمی ّن داضتِ ثبضذًیست کِ اغٌبف ٍ افشاد 

تَاًذ همیذ ثطَد ٍلَ ایٌکِ خضئی حمیمی است؛ ٍلی ًِ  دیذ ٍخَثی کِ ًسجت علجیِ است هی آى سا هغلك یب همیذ

 ًسجت ثِ اغٌبف ٍ افشاد ثلکِ ًسجت ثِ احَال ٍ اعَاس.

 ایي خَاة دسستی است.

 َمس پبسخ
 :خَاة سَهی ّن ّست کِ

هَخَد ضذ دیگش ثب ّوِ  کِ یٍلت ، همیذ ضَد،تَاًذ ثقذ اص ایٌکِ هَخَد ضذ ًوی گَییذ ایي خضئی حمیمی هی ضوب

 تَاًذ همیذ ضَد. ًوی دیگش ٍ احَالص هَخَد ضذ
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 کٌذ ٍلی اص اٍل کِ ًویآى سا همیذ  است؛ یقٌی ثقذ اص ٍخَد« الشکیِّضیّك فنَ »ایي اص ثبة  ٌکِیثباخَاة دادُ ضذُ 

کٌذ. دس ضخع حمیمی هوکي است ضوب ثگَییذ ثقذ اص  هی هَخَد کٌذ ثِ ًحَ همیذ، آى سا هَخَد آى ساخَاّذ  هی

ضَد خَاة داد کِ  هی ضَد آى سا دٍثبسُ همیذ کشد چَى ثب ّوِ لیَدش هَخَد ضذُ است. ًوی ایٌکِ هَخَد ضذ دیگش

آى سا هغلك ایدبد کشد یب ایٌکِ همیذ ثِ  ثِ خبعش احَال ٍ اعَاس ضَد هی لتمییذ دس ایٌدب ثِ ایي لحبػ است کِ اص اٍ

خَاّذ ًسجت علجیِ سا اًطب ثکٌذ ایي ًسجت  ایٌدب کِ هی است هٌطیءایي ّن دس دست خَد  ایدبد کشدیک حبلی 

کشد ٍلی اص  هغلك ضَد آى سا همیذ یب ضَد ثقذ اص ایدبد دیگش ًوی ای کِ خضئی حمیمی است ثب اًطبء اٍ پیذا هی علجیِ

 هغلك ایدبد کٌذ یب همیذ، ایدبد کٌذ. سا  ضَد کِ آى هی لجل

 هکول  ًکته
یب ّش کس -گَیین ٍلتی ضبسؿ  کول آى است. هیگَیین خذای اص ثحث لجل ًیست دس حمیمت ه هی کِ یا ًکتِ

کِ دس خبسج است.  ًطبء اٍست غیش اص ًسجت ؽشفیت استکٌذ ایي ًسجت لبئن ثِ ا ء هیًطبعلت خَد سا ا -دیگشی

ضَد ًسجت ثِ احَال  هی ضَد. ایي ًسجت علجیِ کِ یک ضخع حمیمی است سا هی ایي ًسجت علجیِ ثب ایدبد اٍ هَخَد

کشد یقٌی ضخع خبظ فٌذ هدیء صیذ  همیذ آى ساضَد  ًوی ٍ اعَاسش هغلك ایدبد کٌذ کِ دس ایي غَست دیگش ثقذ

ضَد اص اٍل ایي سا هغلك ایدبد ثکٌذ کِ ٍاخت  ٍ هی ضَد ٍاخت هغلك هیایٌکِ هغلك ایدبد ثکٌذ کِ  سا ایدبد ثکٌذ یب

ٍخَة ایي غَست  کِ دس ایدبد ثکٌذ ثِ هدیء صیذ همیذ علجیِ سا همیذ ًسجت ضَد اص اٍل ضَد ٍ هی هغلك هی

 .ضَد هی ٍاخت هطشٍط هطشٍط یب

 ایي خَاة خذیذی ًیست هکول ثحث لجل است.

 حبصل بحث
 :ایي است غل فشؼ هبی ٍ دسست ٍ حبخَاة اسبس

ضَد  ًوی ًطبءضَد ٍ ثقذ اص ا اٍ داسد ایدبد هی ًطبءایٌدب ًسجت علجیِ ثب ا بی هَضَؿ لِ خبظ سا ثبیذ ثپزیشینهجٌ

گَیین ّویي ًسجت علجیِ کِ ضخع حمیمی است ٍ هَضَؿ لِ دس  هی اهب هب؛ پزیشین هی ّن سا يیاهمیذ کشد،  آى سا

یي سا هغلك ایدبد ًطبء یب اآى هتػَس است ٍ ایي ّن اص حیيِ ا حیث احَال دسایٌدب خبظ است اعالق ٍ تمییذ اص 
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حح فٌذ  ، ًسجت علجیِفٌذ هدیء صیذ سا همیذ ایدبد ثکٌذ یقٌی ًسجت علجیِ ایي ضَد ثب اًطبء کٌذ یب همیذ ٍ هی هی

ٍ هغلك ضَد، ّیچ هٌقی ٍ عَس خبظ ایدبد کٌذ  ضَد ایي فشد سا ثذٍى ایي لیذ حبل هی ؛ ٍکٌذ اًطبء هی ،االستغبفِ

کِ خلَی رّي ضشیف هشحَم ضیخ سا گشفت )ثب ّوۀ  یا ًکتِاهش فمالیی است ٍ لبثل تػَیش است ٍ  دس ایي ًیست

ثب اعالق ٍ تمییذ غٌفی ٍ فشدی ٍ ًَفی کِ  ّستیک ًَؿ هسبٍی داًستي اعالق ٍ تمییذ  دسٍالـفؾوت ایطبى(، 

کٌذ ّیچ  هی ًطبءاص اٍل ّن همیذاً ایي سا اٍ عَسی ایٌدب هتػَس است ٍ  اال اعالق ٍ تمییذ حبل ؛ ٍایٌدب هتػَس ًیست

 أ اٍ اص اٍل، همیذ است.هبًقی ًذاسد، ایي هٌُط

 سؤال: ؟

ضَد ایي سا فمل  هی ث ٍخَثیثقث، ثح آى ّست. ایٌکِ ایٌکِ ثقث دس ل اص ٍخَة،ًسجت علجیِ سا لجخَاة: 

هقٌبی حشفی است ٍ ضَد. اغل ثقث ایي ًسجت ٍ  هی ثقث چگًَِاغل  لجل اص آى خَاّین ثجیٌین هی کٌذ. هی دسست

خَاّین ثجیٌین ثقث کِ یک ًسجت  هی کٌذ. هی الصم ًیست ایٌدب ثگَیین، ایي سا فمل دسست لزا تقجیش ٍخَة آى سا

 ضَد. هی گَیین هی کِ ؟تَاًذ همیذاً ایدبد ضَد آیب هیضَد ٍ  هی است ٍ هقٌبی حشفی است چگًَِ ایدبد

 یقٌی؛ ضَد هی ثسیبس دلیمی ثَد کِ اگش دس ایٌدب حل کٌین ٍاخجبت هطشٍعِ دس ایي غَست دسست ایي هغلت

ضَد ثقذ  ًوی گَیین خغبة سا االى آٍسدُ است ٍلی آى هفبد خغبة ٍ هدقَل آى، ٍخَثی است کِ االى ایدبد هی

ضْیذ  ثشخالفتحلیل کشدین ٍ  آیذ آى دس اضکبل ثجَتی ثَد کِ لجالً هٌتْی االى چیست ٍ ثقذ چِ هیضَد  هی دسست

 یک تػَیش دیگشی سا اسائِ دادین. غذس

 ایي دٍ اضکبلی ثَد کِ دس کالم ضیخ آهذُ ثَد ٍ خَاة دادُ ضذ.

 ٍ ثحث سا تب ایٌدب توبم کٌین. نیکٌ اضبسُیک اضکبلی ّن هشحَم ًبئیٌی آٍسدُ است کِ ثِ آى 

 سؤال: ؟

ثکٌذ.  دسستگَیین ثقذ اص ایدبد هقٌب ًذاسد کِ ضخع حمیمیی کِ ایدبد ضذ دٍثبسُ ثخَاّذ آى سا  خَاة: هی

اال  ؛ ٍهشحَم آلبی تجشیضی ّن دس ایٌدب سٍی اسادُ استقوبلی ٍ خذی ّن یکی دٍ ًکتِ خَثی داسد کِ هغشح ًکشدم

ُ خذی اص ّوبى اٍل، همیذ ایدبد ضذُ کٌین ٍلی دس هتي اساد ت کِ اٍل هغلك ثیبٍسین ٍ ثقذ همیذدس ؽبّش هوکي اس

تی آًدبیی کِ ثقذ ثیبیذ ٍ اال دس همیذ ضذُ است ح ثقذاًگَیین اٍل هغلك است ٍ  هی است. دس اسادُ استقوبلی است کِ
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 ضَد همیذش کشد ٍ ًویگفتیذ ضخع همیذ است  هی هٌتْی ایٌکِ ضَد همبم اسادُ خذی اص اٍل ایي همیذاً ایدبد هی

 همیذ ضَد. تَاًذ هغلك ٍ هی لحبػ احَال ٍ اعَاسگَیین ضخع ثِ  هی

 سؤال: ؟

دس  .عَس آىعَس است یب  حکن سا کِ اًطب کشدُ است یب ایي دس اسادُ خذی ایي هقٌب ًذاسددیگش  ِدس اسادُ خذی

 ایدبد ضذُ است. اص اٍل همیذاً ت ٍالـدس لگفتین اٍل هغلك ثَد ثقذ همیذ کشد ٍلی  ؽبّش اسادُ استقوبلی است کِ هی

 ایي دٍ اضکبل اص هشحَم ضیخ ثَد ٍ ّش دٍ سا خَاة دادین. 

 اشکبلی از هرحَم ًبئیٌی
 اضکبل سَم اص هشحَم ًبئیٌی است:

 ضًَذ ًِ استماللی. هی لحبػ ...ت ٍ سٍاثظ ثِ ضکل آلی،یئت ٍ هقبًی حشفیِ، ًست ٍ سٍاثظ ّستٌذ ٍ ًسّ

آى  ،ذیا ذُیًذ هستملیذ ایي آى است ضوب اغل ًسجت سا ثِ غَست گَی هی کٌیذ هی سا دسست یاِ یلضضوب ٍلتی 

گَییذ صیذ  هی ضَد. یب ٍلتی هی اهب ایي ًسجت ثِ غَست آلی دس ایٌدب دیذُ؛ چیضی کِ هستمل است صیذ است ٍ لیبم

 ثیٌیذ اهب لحبػ ضوب لحبػ آلی است. هی فی الذاس؛ آى صیذ ٍ داس سا هستمل

ضَد اعالق ٍ تمییذ دس آى ساُ پیذا کٌذ.  ًوی چیضی کِ ثِ غَست آلی هلحَػ است: آى همذهِ دٍم ایي است کِ

ٍ اهشی کِ آلی  ل ثجیٌیذ ثقذ آى سا هغلك یب همیذ کٌیذ، ایي ًگبُ استماللی الصم استچَى اثتذا ثبیذ چیضی سا هستم

 ٌذ.تَاًذ هستمل دیذُ ضَد ٍ دس آى، اعالق ٍ تمییذ ثِ آى هقٌب ساُ پیذا ک ًوی ّست دیگش

کِ ایي ًسجت است ٍ  س ایي لحبػ هقٌبی اسوی ٍ حشف ّستخَاة دادُ ضذُ کِ: تفبٍتی د هقوَالًایي اضکبل  

ٍ ًسجت هتمَم ثِ عشفیي است ٍ ایي ّب  ٍ ؽشفیت ٍ اهثبل ایي« فی»هثل آى هستمل است؛ ًسجت دس لضیِ، یب ًسجت 

 تَاًیذ ثجیٌیذ. هی سا ثب عشفیي

ضَد ضبسؿ یب ّش اًسبًی دس آى لحبػ  ًوی ت است ٍ سثظ ثیي دٍ چیض هستمل استاهب دس ّویي حیٌی کِ ایي ًسج

چشا ًطَد؟ ایي ضذًی است ٍلَ ایٌکِ ًسجت ٍ سثظ  ،کٌذ ٍ آى سا ثجیٌذ ٍ اعالق ٍ تمییذ دس آى کٌذ ذییٍ تماعالق 

هٌتْی اعالق ٍ تمییذ دس  ٍ هبًقی ًذاسد لشاس دّذ هَسدتَخِاعالق ٍ تمییذ  اصلحبػتَاًذ آى سا  هی ّوضهبى اهب؛ است
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ایي ؽشف صیذ است  احَال َییذ ایي خبًِ دس ّوِگ هی اگش ضوب تبثـ اعالق ٍ تمییذ دس عشفیي استًسجت ّویطِ 

 ضَد. هی همیذ ّن است، ایٌدب ؽشفیت آى  ضَد ٍلی اگش گفتین ؽشف صیذِ خَضحبل است یب صیذِ فبلن هی هغلك ؽشفیت

س آى اعالق ٍ تمییذ ساُ پیذا کٌذ آلی د دس فیي حبل ثب ّوبى لحبػتَاًین ّوبًی کِ ًسجت ٍ آلی است  هی ثٌبثشایي

سا چگًَِ ثجیٌذ، صیذ هلجس سا ثجیٌذ یب صیذ غیش هلجس سا.  هٌتْی اعالق ٍ تمییذ آى تبثـ ایي است کِ عشفیي خَد

جیٌین یب همیذ. ایي تجقیت دس ایٌدب ّست ٍلی ؽشفیت همیذ یب غیش همیذ تبثـ ایي است کِ خَد عشف ّبیص سا هغلك ث

 تػَیشٍ ثیٌین  هیهغلك ٍ همیذ سا  یّب تیؽشفضَد. هب ایي  هی هغلك دیذ یب همیذ دیذ، کبهالً آى ساضَد  ًوی ایٌکِ

 آلی است. ٍایي هقٌب ًسجی  ٌکِیثباکٌین  هی

ضَد دس اکثش اص هقٌب  لفؼ ًوی اًذِ گفتست، ثقضی ا ایي اضکبل ٍ خَاة ضجیِ ثحث استقوبل لفؼ دس اکثش اص هقٌب

 ثیٌیذ دس ّویي حیي، دس چیضی دیگشی ّن فبًی ثجیٌیذ. هی دس حیٌی کِ ایي سا فبًی دس ایي استقوبل ثطَد

 ایي لفؼ سا دس دُ تب هقٌب فبًی ثجیٌذ. ٍاحذ دسآىتَاًذ  هی کن ضوشدى لذست رّي است؛ رّي ایي

دس  ضَد یهس فیي حبل ثِ غَست ضوٌی ٍ آلی دس رّي ثِ ایي تَخِ ن دس فیي ایٌکِ ایي هقٌب آلی ّست دایٌدب ّ

 اضبفیالجتِ تبثـ اعالق ٍ تمییذ عشفیي است چَى هقٌبی ًسجی ٍ  ایي سا هغلك ثجیٌذ یب همیذ ثجیٌذ؛تَاًذ  هی ّویي حیي

 است.

 گشفت. کن دستًجبیذ لذست ٍ خاللیت ٍ تَاًبیی رّي سا 

ایي تَاى دس  کِ یدسحبلثیٌذ  هی رّي سا ًبتَاى کِ گشدد یثشه ثِ ایيل اضکب ثِ ضکلیچٌذ خبی اغَل داسین کِ 

 آى سا همیذ کشد. ضَد یهرّي ّست ٍ ّویي چیضی کِ آلی ٍ ًسجی ّست دس ّوبى 

 پبسخی از هرحَم صذر
 :بی غذس خَاة دادُ ضذُ است کِ ضبیذ خیلی توبم ًجبضذاص هشحَم آلگبّی 

گَیین آیب خبًِ ؽشف ٍخَد صیذ  هی دّین هثالً هی لشاس هَسدتَخِّویي هقبًی ًسجیِ سا ّن گبّی هستمل  اًذ گفتِ

 گَیذ صیذ لبئن هی ثیٌین. یب ًسجت دس لضیِ سا کِ هی ّست یب ًیست. ایي ؽشفیتی کِ ًسجی ٍ سثغی ّست سا هستمل



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4182 شماره ثبت:

 ضَد یهپس  دّین هی لشاس هَسدتَخِت سا هستمل گَیین آیب ًسجت ثیي صیذ ٍ لیبم ٍخَد داسد یب ًذاسد. ّوبى ًسج هی

 ایي سا هستمل ّن دیذ.

 صیذ فی الذاس یب اهش کٌین إضشة یب ححّ؛ اهش نییگَ یهضَد هستمل دیذ ٍلی دس خبیی کِ  هی ایي است کِ خَاة

 کٌیذ. فشؼ ب ضوب ثبیذ هطکل سا حلثشین ایٌد هی کٌین ًسجت علجیِ، آًدب هستمل ًذیذین ثلکِ ثِ غَست آلی ثکبس هی

 .ّست گَیین همیذ هیهب ایي است کِ ایٌدب سا هستمل ًذیذین ٍ 

ّوبى خَاة اٍل دسست است ًِ خَاثی کِ دس کالم هشحَم ضْیذ غذس ٍ ثقضی اص ثضسگبى آهذُ است. لذست 

ضَد  هی ًِ ایٌکِ ثگَیین گبّی تَاًذ دس آى هغلك ٍ همیذ ثجیٌذ؛ هی رّي ایي است کِ دس ّوبى حیٌی کِ ایي آلی است

کٌذ ٍ لزا خَاة اٍل غحیح است ًِ خَاة دٍم کِ دس کالم ضْیذ  ًوی ایي سا هستمل دیذ. ایٌکِ هطکل هب سا حل

 غذس ٍ ثشخی ثضسگبى دیگش آهذُ است.

ٍ  هتَخِ ٍاخت هطشٍط ًیست ّب ایيسِ اضکبلی کِ دٍ تب اص هشحَم ضیخ ثَد ٍ یکی اص هشحَم ًبئیٌی است  پس

تَاًذ  هی ي دیگشیضَد یقٌی ضبسؿ یب ّش همٌ هی کِ ٍاخت هطشٍط تػَیش ى لبئل ّستینلزا هب هثل غبلت ثضسگب

خغبثبت فوَهی سا ثِ غَست لضبیبی حمیمیِ ثگَیذ ٍ فقلیت ٍخَة دس آًدب هطشٍط ثِ ایي است کِ ثقذ فالى 

 ٍ لزا ستاهب ٍخَة ٍ فقلیت ٍخَة، ثقذ ا لضیِ اتفبق افتذ. هستغیـ ضَد ٍلت ثیبیذ. خغبة االى آهذُ است

 گَیٌذ ایي ٍاخت هطشٍط است. ایي لبثل تػَیش است ٍ هطکلی ًیست. هی

 فلی هحوذ ٍ آلِ االعْبس. اهلل یغل ؛ ٍسٍین دس ثحث تػَیش ٍاخت هقلك کِ غبحت فػَل گفتِ است هی دس اداهِ
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