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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
گفتين غٌيوت ٍ لفظ غٌُن ٍ   كشدين؛هٌظَس اص غٌيوت ركش هيتحث دس اهش دٍم اص اهَسي تَد كِ دس همذهِ ّفتن پيشاهَى تفسيش ٍ 

لثالً تياى كشدين ٍ هٌظَس ٍ هشاد اص غٌيوت سا دس ايي آيات تياى سا هطتمات آى دس ضص هَضغ دس لشاى ٍاسد ضذُ پٌج آيِ 

 كشدين.
 14آيه ششم: انفال / 

اليتاهي ٍ الوساكيي ٍ اتي السثيل إى كٌتن آهٌتن تاهلل ٍ ٍ اػلوَا أًوا غٌوتن هي ضيءٍ فأىّ هلل خوسِ ٍ للشسَل ٍ لزي المشتي ٍ »

 «.لجوؼاى ٍ اهلل ػلي كل ضيءٍ لذيشالفشلاى يَم التمي اها اًضلٌا ػلي ػثذًا يَم 

دس غضٍُ تذس كثشي پياهثش گشاهي اسالم تشاي  ،ايي آيِ تِ ّوشاُ تؼضي اص آيات ديگش اص سَسُ اًفال دس ٍالؼِ تذس ًاصل ضذُ

تشاي ّش كاسي يك اجش ٍ پاداضي تؼييي  كٌٌذگاى دس آى جٌگ هؼيي كشدًذ؛  اّذيي پاداش ٍ اجَسي سا تشاي ضشكتتشغية هج

اي اص دضوي سا تػشف كٌذ هثالً فالى پاداش تِ اٍ كشدًذ هثالً اگش كسي اص افشاد دضوي اسيش كٌذ فالى پاداش ٍ اگش كسي هٌغمِ

تش تَدًذ تشساًذ پاداش خاغي تشايص تياى ضذُ تَد. ايي تاػث ضذ آًْايي كِ جَاى ضَد يا اگش هثالً كسي سا تِ ّالكتدادُ هي

ٍ آهادگي ٍ ًيشٍي تيطتشي داضتٌذ ضتاب كٌٌذ ٍ دس جٌگ حاضش ضًَذ ٍلي كساًي كِ كن تَاى تَدًذ ٍ پيشتش تَدًذ آًْا 

  ف ضذ تيي هجاّذاى تش سش تمسين غٌامن؛ّا حضَس داضتِ تاضٌذ تؼذ اص جٌگ اختالًتَاًستٌذ ّوشاُ تا سايشيي دس ايي هَفميت

 اًذ.سٍاياتي ّن دس ايي ساتغِ ركش ضذُ كِ ّش كذام داستاًي سا ًمل كشدُ

اگشچِ ًسثت تِ آيِ اٍل هتفاٍت ّستٌذ اص ًظش هؼٌي اها في الجولِ دس ضأى ًضٍل ايي آيِ گفتِ ضذُ است كِ ايي آيِ  14آيِ 

ٍ ضأى ًضٍل خاغي داسد تحثي ًيست  داسد هَسد خاغي دس ًضٍل ايي آيِ ٍجَددس غضٍُ تذس كثشي ًاصل ضذُ پس دس ايٌكِ 

دس آيِ آيا هختع تِ غٌامن داس الحشب است يا اػن اص ايي هؼٌاست ٍ ضاهل هغلك ها  «ها غٌوتن»لكي تحث دس ايي است كِ 

 .ٍ چِ دس غيش جٌگّش چِ اًساى تذست تياٍسد چِ دس جٌگ ؛ ضَداالًساى تِ هي هغلك ها يفَصيػيثِ االًساى يا 

تشيي دليل تش ٍجَب خوس ٍ هػاسف خوس است، هحل تحث ٍالغ ضذُ تِ خػَظ التفات تِ هادُ چَى ايي آيِ ػوذُ

 تيي ػاهِ ٍ خاغِ دس ايي ساتغِ اختالف جذي ٍجَد داسد.ٍ غٌيوت ٍ غٌوتن دس ايي آيِ صياد است 

-تاضذ هفسيشيي ٍ فمْاي ػاهِ تِ هٌاسثتخػَظ غٌامن جٌگي هيػاهِ ػوذتاً تأكيذ داسًذ تش ايٌكِ هٌظَس اص ها غٌوتن ايٌجا 

ّا سا دس ٌّگام ًمل كلوات اػالم اص ّايي ّن داسًذ كِ ها تؼذاً ايي استذاللاًذ ٍ استذاللّاي هختلف ايي هغلة سا ركش كشدُ

 ػاهِ چِ اص هفسشيي ٍ چِ اص فمْا ًمل خَاّين كشد ٍ هَسد تشسسي لشاس خَاّين داد.

 اًذ كِ تايذ كلوات آًْا سا تشسسي كٌين.خاغِ ّن تؼضي دس ضوَل ها غٌوتن ًسثت تِ غيش غٌامن جٌگي اضكال كشدُ اص ػلواي
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دس هماتل هطَْس يا اكثشيت لشية تِ  .هختع تِ غٌامن جٌگي استيك ًظشيِ ايي است كِ  «ها غٌوتن»پس دس ٍالغ ًسثت تِ 

ّش چيضي كِ سسذ ّايي است كِ تِ اًساى هيؼتهغلك فامذُ ٍ هٌف« ها غٌوتن»كِ هشاد اص  كٌٌذاتفاق ػلواي اهاهيِ تأكيذ هي

 .ّش چيضي كِ يػيثِ االًساى ى تِ؛ فاص االًسا

ايطاى . همذس اسدتيلي سا ركش خَاّين كشد كلوات تؼضي هثلالثتِ  .دس ايٌجا هؼٌاي ػاهي داسد«  ٌوتنها غ»حك ايي است كِ 

دس ضوَل ايي لفظ ًسثت تِ هثالً غاحة هسالك االفْام كِ اص كتة هشتَط تِ آيات االحكام است  ايٌجا يك اضكالي داسد يا

 كِ ػشؼ خَاّين كشد. غٌامن جٌگي اضكال داسًذ،

   اها حك آى است كِ ايي غٌامن هختع غٌامن جٌگي ًيست؛

 تَاًين ركش كٌين:پٌج دليل ٍ ضاّذ تش اثثات ايي ادػا ها هي
 ل اول: معناي لغوي غُنمشاهد و دلي

تياًي كِ ها دس اهش اٍل داضتين هؼلَم ضذ كِ لغَييي في دس تيي اّل لغت تمشيثاً تا   ست؛ضاّذ اٍل خَد هؼٌاي لغَي غٌوتن ا

الجولِ اتفاق داسًذ تش ايٌكِ غٌُن تِ هؼٌاي فَص ٍ اغاتة تِ ضيء است حال تؼضي ليذ ػذم الوطمة سا ضويوِ كشدًذ ٍ تؼضي ايي 

ًيست يؼٌي دس فمظ جٌگي غٌيوت تِ هؼٌاي  غٌيوتسا ركش ًكشدًذ ٍلي لذس هتيمي اص كلوات لغَييي ايي ضذ كِ تاالخشُ  ليذ

حتي اگش آى هؼٌاي سَم ٍ  .ي ٍ هفَْم غٌيوت خػَغيت حشب ٍ لتال اخز ًطذُ. ايي سا دس اهش اٍل ها تذست آٍسدينهؼٌ

ّيچ لغَي ًيست كِ دس هؼٌاي غٌُن خػَغيت حشب ٍ لتال ٍ جْاد سا اخز  چْاسهي سا ّن كِ كٌاس گزاضتين دس ًظش تگيشين

 كشدُ تاضذ.

خَاّين ها ٍلتي يك آيِ لشآى سا هي تش هؼٌاي لغَي ٍجَد داسد؛« ها غٌوتن»اگش هؼٌاي لغَي ايي است پس همتضي تشاي حول 

دس تشاتشش ًثاضذ حول تش هؼٌاي لغَي تايذ كٌين اي يا هاًؼي تشسسي كٌين آى ٍاطُ ٍ لفظ هَسد ًظش سا دس دسجِ اٍل اگش لشيٌِ

تِ هغلك فامذُ ٍ « ٌوتنها غ»پس تا ٍجَد چٌيي هؼٌايي همتضي تشاي تفسيش  .ٍ دس ػشف تِ چِ هؼٌاستتايذ تثيٌين كِ دس لغت 

 .هٌفؼت ّست

خػَغيت هَسد يا لشيٌيت هَسد ٍ لشيٌيت  تٌْا هاًؼي كِ ايٌجا ٍجَد داسد ٍ اتفالاً هَسد استٌاد ػلواي ػاهِ ّن لشاس گشفتِ

كٌٌذ كِ تلِ هؼٌاي لغَي غٌوتن هغلك فامذُ است ٍلي تا تَجِ ضأى ًضٍل آيِ ٍ خيلي اص آًاى تػشيح هي سياق آيات است؛

هَسد آيِ ها ًاچاسين غٌوتن سا حول كٌين تش خػَظ غٌامن داس الحشب. پس خػَغيت هَسد يك هاًؼي است تشاي ايٌكِ ها 

اي سخي تاعلي است چَى ٍاضح است كِ هَسد هخػع ًيست ايٌكِ آيِ  ايي سخي،  سا تِ هؼٌاي ػام تفسيش كٌين؛« وتنها غٌ»

اكثشيت آيات لشآى ايي اگش لشاس تَد هَسد هخػع تاضذ  "اختػاظ الحكن تِاليَجة "دس هَسد خاغي ًاصل ضذُ تاضذ ايي 

آيات لشآى يك هَسدي دس آيات ٍجَد داسد. يؼٌي آيات اكثش  دس .لشآى لاتل استفادُ ًثَد هطكل سا داضت ٍ ّيچ حكوي اص

دس يك هَسد خاظ ًاصل ضذُ است ٍ هَسد ّيچ گاُ لشيٌيت ًذاسد ٍ ّيچ گاُ هَجة غشف ظَْس لغات لشآى اص هؼٌاي 

 ضَد.خَدضاى ًوي
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كٌذ است حول تش ّواى هَسد ضَد يؼٌي كسي تگَيذ سياق آيات التضا هي هاًغ دٍم سياق است سياق عثك يك احتوال هوكي

اگش كسي  .تِ ػثاست ديگش يؼٌي هَسد آيات ايي التضا سا داسد  سا حول تش خػَظ غٌامن داس الحشب تكٌين؛« ها غٌوتن»كِ 

 يست.گَيين هَسد هخػع ًيست سياق ّن هخػع ًٍلتي هي سياق سا تِ ايي هؼٌي گشفت پاسخ هؼلَم است؛

يؼٌي تگَيين هَسد يك هؼٌي داسد ٍ سياق  ؛ٍلي احتوال دٍم ّن دس هَسد سياق ايي است كِ هٌظَس اص سياق چيض ديگشي تاضذ

آى ٍالؼِ ٍ حادثِ ٍ يا  ،فشق ايي است كِ هٌظَس اص هَسد يؼٌي ظشف ًضٍل آيِ ّواى ضأى ًضٍل آيِيك هؼٌاي ديگشي داسد. 

ي كالم يك هتكلن سا سغِ آى ًاصل ضذ ٍ دس آى ظشف ًاصل ضذ اها سياق تِ ايي هؼٌاست كِ هجوَػِچيضي كِ ايي آيِ تِ ٍا

تايذ ديذ يؼٌي يك جولِ اگش دس تيي چٌذ جولِ ٍالغ ضذُ تايذ جوالت لثل ٍ تؼذ اص آى سا ّن تشسسي كشد. سياق كالم يؼٌي 

كٌذ اگش تا ّن يي هجوَػِ آى جولِ خاظ سا تفسيش هيگَيذ كِ تِ عَس كلي اي جوالت ٍ كلواتي كِ يك هتكلن هيهجوَػِ

 اص ًظش ظَْس هخالفتي داضتِ تاضٌذ. 

كٌذ اگش كسي ّوِ جوالت لثل ٍ تؼذ سا كٌاس گزاسد ٍ خػَظ جوالتي سا پطت سش ّن تياى هي كٌذ ٍسخٌشاًي هيكسي ٍلتي 

سياق كالم يؼٌي تِ اغغالح هجوَع كلوات ٍ جوالت هتكلن  .ايي دسست ًيست ،كتفا كٌذيك جولِ سا اخز كٌذ ٍ تِ ظَْس آى ا

كٌذ ٍ سياق ايي آيات التضا هيادػا كٌذ كسي  داسداحتوال . دكِ لثل ٍ تؼذ جولِ هَسد ًظش تياى كشدُ ٍ ستغي تِ هَسد ًذاس

اگش لثل ٍ   خػَظ غٌامن جٌگي است چَى ايي آيات هجوَػاً دستاسُ جْاد است؛« ها غٌوتن»لشيٌِ است تش ايٌكِ هشاد اص 

-ي سياق ايي آيات ها هيگَيذ پس تِ لشيٌِتؼذ ايي آيِ سا هالحظِ فشهاييذ ايي دس ساتغِ تا جْاد ٍ احكام جْاد سخي هي

 خػَظ غٌامن جٌگي است.« ها غٌوتن»گَيين هٌظَس اص 

َس كلي يك تحثي است كِ آيا ٍالؼاً سياق لشيٌيت داسد ٍ اگش ّن لشيٌيت داضتِ تاضذ عآًگاُ ايٌجا تِ  اگش ايي ّن گفتِ ضَد

 هخػع ّست يا ًيست؟

 يك كلوِ چَى خاظ است تش ػوَم آى همذم است. هؼٌاييك كلوِ ػام است لزا  هؼٌايسؤال: ظَْس ًسثت تِ 

ا ه»ٍلي ت دسست ضذُ يؼٌي سياق ظَْس دس خػَغيت داسد خَاّيذ تگَييذ يك ظَْسي تشاي هجوَع كلوااستاد: يؼٌي هي

-گَيٌذ كِ اص سياق آيات استفادُ هيكٌٌذ ٍ هيگَيٌذ ّويي سا ادػا هيكساًي كِ ايي سا هي. ظاّش دس هغلك فامذُ است« غٌوتن

ٌامن داسد ًِ اص ًظش هؼٌاي لغَي ظَْس دس هغلك غ« ها غٌوتن»غٌامن جٌگي است اها خػَظ ايي جولِ   ضَد هٌظَس اص غٌيوت،

هؼوَالً  غٌامن جٌگي پس دس ايي جولِ ها دٍ ظَْس داسين يكي ظَْس دس ػام )هغلك فامذُ( ٍ يكي ظَْس دس غٌامن جٌگي؛

وَم داسد ٍلي اال ظَْس دس ػ ءاال الفساق تا ايٌكِ اكشم الؼلوا ءگَييذ اكشم الؼلواخاظ لشيٌِ تش ػام است هثل ايٌكِ ضوا هي

اكشم دّيذ تش ايٌكِ هشاد اص ضوا آى سا لشيٌِ لشاس هي ،ضَدآى ركش هي يذ يا يك لشيٌِ هٌفػل كٌاسآآى هي الفساق كِ كٌاس

 تش اص ػام است.گَيٌذ خاظ الَي اص ػام ٍ ظَْس آى لَيػلواي ػذٍل است چَى هي ءوالالؼ

تش ايٌكِ هٌظَس اص غٌيوت خػَظ غٌامن جٌگي است. لزا سخي آًْا صياد ّن تي است لشيٌِ لفظي  ،سياقگَيٌذ ايٌجا ّن هي

 اساس ًيست تايذ تشسسي ضَد. 

 دس ّش غَست ًتيجِ ايي است كِ تاالخشُ اگش ايٌْا تگَيٌذ ها لشيٌِ سياق داسين ٍ سياق ايي آيات دستاسُ جْاد است يؼٌي

هثل اكشم  «ها غٌوتن»غٌوتن تِ حسة لغت يك هؼٌاي ػاهي داسد، ايي چِ اگش  لزاهَسد ًظش است خػَظ حشب ٍ جْاد 
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صًذ ايٌجا ّن لشيٌِ سياق سا تخػيع هي ءالؼلوا ،ٍ لشيٌِ سياق هاًٌذ اال الفساق است ٍ ّواى گًَِ كِ اال الفساق است ءالؼلوا

 ذا كٌذ دس خػَظ غٌامن جٌگي.ظَْس پي« ها غٌوتن»ضَد كِ هَجة هي

دس هؼٌاي ػام اص تيي تثشد ٍ هٌحػش دس غٌامن « ها غٌوتن»تَاًذ ايي ظَْس حال آيا ٍالؼاً سياق لشيٌيت داسد؟ آيا سياق هي

 جٌگي كٌذ؟

كي ايٌجا تحث هفػلي تايذ تطَد كِ هشتَط تِ ايٌجا ًيست ها ضوي ايٌكِ تشاي سياق هذخليت لاملين دس ظَْس كالم )حال هو

است آى سا اص لثيل لشيٌِ هتػل تذاًين كِ هاًغ ظَْس كالم است يا اص لثيل لشيٌِ هٌفػل تذاًين كِ هاًغ استمشاس ظَْس كالم است 

اها دس ّش غَست اجواالً سياق ّن تِ ًظش ها هخػع ًيست ًِ  (گَيينهثل آًچِ كِ دس خاظ هتػل ٍ خاظ هٌفػل هي

پس ٍلتي  .ضًَذتِ خػَظ غٌامن جٌگي ًوي« ها غٌوتن»َجة تخػيع هَسد هخػع است ٍ ًِ سياق ٍ ّيچ كذام ه

ّست چَى هؼٌاي لغَي آى ايي است ٍ هاًغ ّن يا خػَغيت هَسد است يا لشيٌيت « ها غٌوتن»همتضي تشاي ػوَهيت هؼٌاي 

است كِ  تِ هؼٌاي ّوِ فَامذي« ها غٌوتن»ّيچ كذام اص ايي دٍ هاًؼيت ًذاسًذ پس هطكلي اص ايي جْت ًيست ٍ كِ سياق 

 ضَد.ًػية اًساى هي

ضَد حتي غٌامن داس الحشب سا ّن ضاهل ًويهَجة خػَغيت ضَد  اگش تخَاّذ سياق آيات ها تِ ػاهِ ايي است كِاضكال 

يؼٌي آًچِ ضوا اخز كشديذ كِ غٌامن تذس تاضذ ٍ فمظ آى « ها غٌوتن»ايي  ضَد دس خػَظ غٌامن جٌگ تذس؛ تلكِ هٌحػش هي

كٌيذ فمظ تؼلك تِ استٌاد ايي آيِ ٍ تا لشيٌيت سياق كِ ضوا ادػا هي پس خوس ًذاسدّا سايش جٌگ غٌامن ٍخوس داسد 

خوس آى لاتل اثثات ًيست آيذ ّا تذست هيضَد ٍلي غٌامن جٌگي كِ دس سايش جٌگخوس تِ خػَظ غٌامن تذس ثاتت هي

 ى خوس ًخَاّذ داضت.چَى سياق دس خػَظ جٌگ تذس است ٍ غيش اص آ

خوس سا دس هَسد هؼادى ّن  ليذ ٍداًٌغٌيوت سا خػَظ غٌامن جٌگي هي ايٌكٍِ آى ايٌجا يك اضكال ديگشي ّن ّست 

ضاهل هؼادى « ها غٌوتن»ي است كِ هٌظَس اص غٌيوت خػَظ غٌامن جٌگي است تِ چِ دليل داًٌذ، حال اگش ايي چٌيهيثاتت 

  دس هؼادى تِ استٌاد ايي دليل ديگش غحيح ًخَاّذ تَد.ضَد؟ اثثات ٍجَب خوس هي

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالويي»


