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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا اهّلل صلي ب  اعالمين    الحمدهّلل»                             
 سال گذشتهمزوری بز مباحث 

اًطبء اهلل ایي ثیبًبت ٍ ایي ًػبیح  ٍ ػلی)ع( ضشٍع هی وٌینٌیي هسٍایتی اص اهیشالوَ ثب سا خلسِ اٍل ثحث اغَل دس سبل خذیذ

ثب تالش خذیذ ٍ وَضص هغلَة،  ِ ثب اًگیضُ ٍ ّوت ثبال ٍبل تحػیلی خذیذ ثبضذ وساٌّوبی هب دس صًذگی ٍ ثِ خػَظ دس س

 هبى ثْشُ ّبی الصم ٍ ٍافی سا ثجشین.ثتَاًین اص ػوش ٍ صًذگی

 انانت علم برای عهل 

 «هٔ، يلهن بِهِ السُّعٓذٓاءٓ وٓ ئحٓزِّهٕهٔ الْأَشْقِيٓاءالْعِلْن إِهٓام الْعٓوٓل وٓ الْعٓوٓلِ تَابع»)ع( هی فشهبیذ:ػلی ٌیيهاهیشالوَ

خَضجختبى ػلن الْبم هی ضَد ٍ اضمیبء ٍ تیشُ ثختبى اص داًص ٍػلن پیطَای ػول ٍ ػول تبثغ ٍ پیشٍ آى است. ثِ سؼبدت هٌذاى ٍ 

 .1آى هحشٍهٌذ

خلسِ ثحث  است ٍ تَضیحبت هَسد ًیبص سا دس ظِ دس خلسِ ثحث لجلی خَاًذم، هشتجوًَػی ثب سٍایتی  ثِ ایي سٍایتهضوَى 

  .ػشؼ هی وٌنسا  هغبلجی بًی وِ دس ثحث لجلی حضَس ًذاضتٌذاخوبال ثشای دٍست دس ایي خلسِگزضتِ ػشؼ وشدم ٍ 

ػلن اهبم است ٍ ػول  :ػلن پیطَا ٍ اهبم ػول است ٍ ػول تبثغ ػلن است. ایي وِ حضشت هی فشهبیذ )ع(عجك فشهبیص اهیشالوًَیي

اًسبى  یذ ایي چٌیي ثبضذ وِ ػلن ٍ داًصثب :ذٌذ ثفشهبیٌخَاّهی یؼٌی الغ حىبیت اص یه ضشٍست ٍ لبػذُ هی وٌذ.ٍ هبهَم؛ دس

ػلن چیضی است وِ ثِ سؼبدت هٌذاى الْبم هی ضَد، لغؼب هٌظَس اص  ٌذ:فشهبیبضذ ٍ ثِ لشیٌِ خولِ ثؼذی وِ هی پیطَای ػولص ث

ذ ثبص هؼلَم است ًایي ػلن، ػلوی است وِ ثِ سؼبدت آدهی هشثَط است ًِ ّش ػلن ٍ داًطی ٍ ایي وِ اضمیبء اص آى هحشٍم هی ضَ

سبى اثش داسد. ایي خیلی هْن است وِ ػلن اسصش راتی ٍ ضشافت راتی داسد ٍلی ػلوی است وِ دس سؼبدت اً ،وِ هٌظَس اص ایي ػلن

 اص 2«إِنَّوٓا يخْشَی اللّه هِنْ عِبٓادِهِ الْعٔلَوٓاءٔ»:ایي ػلن است وِ ػبلوبًص عجك آیِذ. ًدس ثیي ػلَم، ػلَم الْی خبیگبُ خبغی داس

یؼٌی ػلوب ثِ  «إِنَّوٓا يخْشَی اللّه هِنْ عِبٓادِهِ الْعٔلَوٓاءٔ». لزا خطیتِ اش هی ضَد دشًذ. اگش ػول تبثغ ػلن ثبضذ ًتیاثش هی پزی آى
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اگش وسی ػلن اهب دس غَستی ػلن ًتیدِ اش خطیت الْی است وِ ػول پیشٍ آى ثبضذ. ٍ  وطبى خطیت الْی پیذا هی وٌٌذٍاسغِ ػل

وفش ثِ ِ اش خطیت ًیست چِ ایي وِ ػبلوبى عجیؼت دس دًیب ثَدًذ ٍ دبت ًتیییؼلضٍهب ػلن ثِ عج ؛ػلن ثِ عجیؼیبت هثل ثبضذداضتِ 

پس هؼلَم هی ضَد وِ ّوِ ػلَم ٍ ػوِ ػبلوبى خطیت الْی ثذًجبل ًذاسًذ ٍ خطیت الْی دس دل آًْب ًیست. آى . ذخذا ٍسصیذً

ؼٌی اگش وسی دس فشاگیشی ایي ی ی ضَد.ایي ػلوی است وِ ثِ سؼذا الْبم ه .ػلن الْی است ،ػلوی وِ ًتیدِ اش خطیت الْی است

عی وشدى پلِ ّبی ثبالتش  ٍ تَفیكسبص ِ ٌیخَدش صه ،سا تبثغ ػلن وٌذ خَد داًذ ػولذ ٍ ثِ ّش هیضاًی وِ هیػلن وَضص وٌ

 است. ووبالت ػلوی

ًجبضذ ٍ تب ػلن  شٍ ػلن ٍ ػول ثِ آى ػلن است یؼٌیًىتِ ای وِ دس ایي سٍایت است ایي است وِ سؼبدت دس گ !خَة دلت وٌیذ

هوىي ِ سؼذا الْبم هی ضَد. چغَس ایي ػلن چیضی است وِ ث :هی فشهبیذحضشت  دیگشاص عشف  ٍ ػول ًجبضذ سؼبدت ًیست

 ضَد؟ثؼذ سؼبدتوٌذ  وٌذ ٍ ٍ ػول ضَدالْبم ضَد یب اٍل ػبلن  اٍ تب ػلن ثِ ذثبیذ سؼبدت هٌذ ثبضاًسبى  اثتذاثبالخشُ  است؟

 ،ّبیص ػول وٌذسا یبد ثگیشد ٍ ثِ هیضاى داًستِ داسد ایي است وِ اگش وسی تؼلن وٌذ ٍ ایي ػلَمًىتِ ای وِ دس ایي سٍایت ٍخَد 

 یاست حدن ٍسیؼ هوىيلشاس دّذ.  گی خَدبٍسش ضَد وِ غذق سا سشلَحِ صًذث 1«الٌدبٓ فی الػذق»هثال هی ثیٌذ وِ گفتِ اًذ 

 اهب اگش ثِ ّش هیضاى وِ .ًىٌذ وِ ًتیدِ اش هؼلَم است چِ هی ضَدوذام ّن ػول اًسبى فشاّن ثطَد ٍلی ثِ  ّیچ ثشای اص هؼلَهبت 

ثِ ایي اًسبًی وِ حشوت سا آغبص وشدُ ٍ داسد اص پلِ ّبی  ًیض ی وٌذ وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلیصهیٌِ ای فشاّن ه هی داًذ ػول وٌذ

ٍ یب یه سؼبدت اٍلیِ سا ثشای خَدش فشاّن هی وٌذ ٍ ثؼذ ثَاسغِ آى  ی ثشد ووه وٌذ. یه همتضی سؼبدتووبل خَدش سا ثبال ه

-وَضص الْبهبت  ّن ضبهل حبل اٍ هیخذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی تَفیمبتی سا ًػیت اًسبى هی وٌذ ٍ آى ٍلت ثِ هَاصات تالش ٍ 

ًذاّبیی وِ اًسبى سا  است. ّوبى ّوبى ًذاّبی خیش دسًٍیالْبم دس همبثل ٍسَسِ است وِ اضمیبء اص آى هحشٍم اًذ. الْبم ضَد. 

د وِ َضیغبى هَخت هی ض ،است وِ اًسبى سا ٍسَسِ هی وٌذ دس همبثل ضیغبى .است خذاًٍذآى هسجت  وِ تطَیك ثِ خیش هی وٌذ

اًسبى ٍسَسِ ضَد. ٍسَسِ یؼٌی سَق دادى رّي ٍ سٍح ٍ دس ًتیدِ سفتبس اًسبى ثِ سَی افىبس ٍ سفتبس ضیغبًی هثل تمَیت 

دس همبثل آى خذاًٍذ الْبم  ٍ ّبیی است وِ ضیغبى هی وٌذِسَّب ٍسایي .ّبی ًفسبًیٍصضت ٍ هیل ثِ دًیب ٍ اهیبل ٍ آسغ ضَْت ٍ

   .هی وٌذ

یبد ٍلتی فش ٍ ایي فشیبد ّن ثلٌذ هی ضَد ،اهیبل الْبم یؼٌی دس ثشاثش فشیبد ّبی ضیغبى ٍ دػَت ّبی ضیغبى ثِ سَی آى آسصٍّب ٍ

 یدػَت ثِ خیش ٍ یى ییى ،فىش وٌیذ دٍ دػَت دس دسٍى هب ٍخَد داسد .دٌَسا ثیطتش هی ض آىًسبى ثِ سَی خیش لَی ضَد، ا

تش ثبضذ، دیگش اًسبى دػَت ثِ خیش سا ًوی ضٌَد ٍ خزة آى هی ضَد اهب اگش دػَت دػَت ثِ ضش اگش غذایص ثلٌذ .دػَت ثِ ضش

 اٍ ثیطتش ضٌیذُ هی ضَد ٍ دػَت ثِ ضش ووتش ضٌیذُ هی ضَد.  ِ خیش غذایص ثلٌذ ثبضذ لْشا غذایث

ّن وٌین تب فشا صهیٌِ ّبی تَفیك سا دس خَدهبى ػول ثِ آى، خَدهبى سا دس هسیش سؼبدت لشاس ثذّین ٍ ّن ثبیذ ثب ػلن ٍ ّنلزا 

   .دس یه خب هتَلف ًطَین ٍ هذام خذا ثِ هب ووه وٌذ ٍثتَاًین پیص ثشٍین 

ثبػث  ،ػول ًىٌینثِ آى ثیبیین ػلن ٍ داًص الْی سا فشا ثگیشین ٍلی  شای هب خیلی خغشًبن است ایي وِك ثسلت تَفیاص عشفی 

خسز »سشهبیِ ّبیی وِ داسد سا اص دست ثذّذ وِ ایي ضخع  ،داسد اص دست ثذّذاًسبى آى چِ وِ  د. یؼٌیضَسلت تَفیك هی

                                                 
 14، ظ77ثحبساالًَاس، ج  1



3 

 

 است  «الذنيا و االخزه

 ثذّذ.ثِ هب اهلل خذاًٍذ تَفیك ػول ثِ آى چِ وِ فشاگشفتِ ٍ فشا هی گیشین سا  ءاًطب

 نروری بر نباحث گذشته 

 دس سبل لجل ثیبى وشدین. همذاسی اص ثحث ٍاخت ًفسی ٍ غیشی سا وِل ثِ ٍاخت ًفسی ٍ غیشی سسیذ ثحث هب دس ػلن اغَ

ش ّستین ٍ تب دلیمب هؼلَم ضَد وِ ودبی هسی نػشؼ هی وٌ هجبحث گزضتِاص یه سیش اخوبلی استجبط ٍ پیَستگی هجبحث  ثشای

هجذاء ٍ همػذ سا اص وِ لشاس هی گیشد آى  ػوك دس ثحث ّب ٍاًسبى آى لذس صیشا گبّی اص اٍلبت  سفت. خَاّینودب ثَدین ٍ ثِ ودب 

ثِ سا فشاهَش ًىٌین غَل ایي وِ غشؼ اص یبد گیشی ایي ا هتَخِ وبسثشد هسبئل ضَین ٍ لزا اص ایي خْت وِ هب ،دست هی دّذ

 حث گزضتِ هی پشداصین.هشٍس هجب

 چٌذ همذهِ روش وشدُ اًذهحمك خشاسبًی دس هسئلِ همذهِ ٍاخت اثتذائب گفتین  سسیذین ٍ ثِ هسئلِ همذهِ ٍاخت دس ثحث اٍاهش

  .ذ(ضهیهمذهبتی ثبیذ روش  ثشسٌذ، ثِ اغل ثحث )ثشای ایي وِ

ًتیدِ اش ایي ضذ وِ ایي هسئلِ یه هسئلِ  ؟خیشذهِ ٍاخت یه هسئلِ اغَلی است یب هم اسبسب هسئلِ :همذهِ اٍل .1

 اغَلی است.

ثِ ػجبست دیگش گیشی ضذ. تٌمیح هحل ًضاع دس همذهِ دٍم پی همذهِ دٍم ایي ثَد وِ هحل ًضاع چیست؟ یؼٌی  تحشیش ٍ .2

 سش چِ چیضی است؟همذهِ ٍاخت  اغال ًضاع دس هسئلِثحث دس ایي همذهِ ػجبست ثَد اص ایي وِ 

ایي ضذ وِ دس همذهِ ٍاخت ثحث اص هالصهِ ثیي ثؼث ٍ تحشیه ثِ ری الومذهِ ٍ ثؼث ٍ  هختبسپٌح احتوبل دادُ ضذ ٍ ًظش 

تحشیه ثِ همذهِ است. یؼٌی اگش هَال هب سا تحشیه ٍ ثؼث ثِ سَی ری الومذهِ وشد، آیب هب هی تَاًین اص ایي ثؼث ٍ 

 هَسد لجَل ٍالغ ضذ هطَْسٍ ًظش هفػل ثحث ضذ وِ ثِ عَس  ؟ خیشحشیه ثِ همذهِ یب ین ثِ ثؼث ٍ تتحشیه هٌتمل  ضَ

 داضت. ًیض ثب آى دس ػیي حبل تفبٍتی  ،ًضدیه ثِ آى ثَد سبختٍ ًظش ه

سا دس هجبحث الفبػ هسئلِ همذهِ سَم ایي ثَد وِ آیب ایي هسئلِ ٍ ًضاع یه هسئلِ لفظی است یب ػملی؟ صیشا اغَلیَى ایي  .3

 . (ایي سا ّن ػشؼ وشدین وِ عجك یه احتوبل هسئلِ لفظی است ٍ عجك یه احتوبل هسئلِ ػملی است)ثیبى وشدًذ. 

 : ْبس تمسین ثشای همذهِ روش وشدینهمذهِ چْبسم وِ اص آى ثحث وشدین هشثَط ثِ تمسیوبت همذهِ ثَد. چ .4

گزساًذین ٍ گفتین اعالق همذهِ ثِ همذهِ داخلیِ هحل اضىبل است ٍ همذهِ داخلیِ ٍ خبسخیِ وِ ایي ثحث سا هفػل الف: 

ضبهل همذهِ داخلیِ ًوی ضَد)الجتِ هب فمظ  ًضاع دس همذهِ ٍاخت گفتین ایي تمسین ثِ ًَػی هحل اضىبل لشاس گشفت ٍ

  .ًتیدِ سا هی گَیین(

یذی ًیست، صیشا همذهِ ػبدیِ ٍ ضشػیِ ّن ثِ تمسین هف ،تمسینایي  ثیبى ضذ، وِ .ٍم ثِ ػملیِ ٍ ضشػیِ ٍ ػبدیِتمسین دة: 

  .همذهِ ػملیِ سخَع هی وٌذ ٍ ثبصگطت ثِ همذهِ ػبدیِ داسد لزا تمسین، تمسین ثی فبیذُ ای است

همذهِ  تٌْباص ایي چْبس لسن . ػلن ٍخَة ٍ ،غحت ،ذهِ تمسین هی ضَد ثِ همذهِ ٍخَدوِ همتمسین سَم ایي ثَد ج: 

ٍخَدیِ ٍ همذهِ غحت وِ آى ّن ثشگطت ثِ همذهِ ٍخَدیِ داسد داخل هحل ًضاع است ٍ آى دٍ لسن دیگش اص هحل ًضاع 

 .خبسج ّستٌذ
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ضشط  ل ضشط هتبخش پیص آهذ وِ آیبثحث هفػ لزا ثَد. ٓهتمذهِ ٍ هتبخش ،تمسین چْبسم ّن تمسین همذهِ ثِ همبسًِ د:

هطشٍط هی ضَد ثِ ضشعی وِ ثؼذا هی آیذ. وِ ثِ تفػیل دس هَسد آى  همذهِثگَیین  ب هؼمَل است یب خیش تبهتبخش اسبس

 .ثحث ضذ

یىی دیگش اص هجبحث همذهبتی ٍ توْیذی دس ثحث اص همذهِ ٍاخت ثحث اص تمسیوبت ٍاخت ثَد. دس همذهِ چْبسم سخي  .5

 ثحث اص تمسیوبت ٍاخت است.  دس ایي همذهِ لىي اص تمسیوبت همذهِ است

 ثشای ٍاخت چٌذ تمسین ٍخَد داسد: 

اص  سَثحث وشدین وِ اغال هٌظدس هَسد آى هفػل ثِ عَس ٍاخت تمسین هی ضَد ثِ ٍاخت هغلك ٍ ٍاخت هطشٍط وِ  ٓتبسالف( 

هشاخؼِ ثِ آى ثحث ّب  ذٌتَاً یهػاللوٌذاى وِ دس ایي هسئلِ اص چِ لشاس هی ثبضذ ٍاخت هطشٍط چیست ٍ ًظش اػالم ٍ ثضسگبى 

 ٌذ.وٌ

ثحث هْوی وِ  .تفػیال ثحث وشدین تمسین سا ًیضثِ ٍاخت هؼلك ٍ ٍاخت هٌدض است وِ ایي تمسین دٍم ثشای ٍاخت تمسین ة( 

ریل ثحث اص ٍاخت هؼلك ٍ ٍ  اسد یب ًذاسد؟خب هغشح ضذ ثحث اص اهىبى ٍاخت هؼلك ثَد وِ آیب اسبسب ٍاخت هؼلك اهىبى دایي

 هٌدض هب ثحثی اص همذهبت هفَتِ هغشح وشدین 

تمسین ٍاخت ثِ ًفسی ٍغیشی ثِ هیبى هی آٍسین  ٍلتی سخي اص .تمسین سَم ثشای ٍاخت، تمسین ٍاخت ثِ ًفسی ٍ غیشی استج( 

همذهِ  اهبهفیذ است  بىخَدض ضوي ایي وِ همذهبتایي  .دس ٍالغ یىی اص هجبحث همذهبتی هسئلِ همذهِ ٍاخت سا عشح هی وٌین

 .مذهِ ٍاخت استاست ثشای ثحث اغلی وِ ثحث ه

 .تمسین ٍاخت ثِ ٍاخت ًفسی ٍ غیشی است ،سَهیي تمسین ،همذهِ پٌدن وِ سخي اص تمسین ٍاخت ثِ السبم هتؼذدی استدس پس 

ضذ تؼشیف ٍاخت ًفسی ٍ غیشی چِ وِ گفتِ ىضذین آ آى سبل گزضتِ ٍاسدوِ دس اًتْبی دس هَسد ٍاخت ًفسی ٍ ٍاخت غیشی 

 .َدث

ٍاخت ًفسی ٍاخجی است وِ اهش  «الواجب النفسی ها اهز به لنفسه و الغيزی ها اهز به لغيزه»ػجبست ثَد اص  هطَْستؼشیف 

 ضذُ ثشای دیگشی. ىاخت غیشی ٍاخجی  است وِ اهش ثِ آثِ آى ضذُ ثشای خَدش ٍ ٍ

است وِ ّوِ ٍاخجبت ًفسی  اگش هب ایي تؼشیف سا لجَل وٌین ًتیدِ اش ایي :گفتٌذهحمك خشاسبًی ثِ ایي تؼشیف اضىبل وشدُ اًذ ٍ 

هالن لشاس دّین آى ّن  فسی است ٍلی  اگش ایي تؼشیف ساهثال ًوبص یه ٍاخت ً .ٍاخت غیشی ثِ غیش اص هؼشفت اهلل تجذیل ضًَذ ثِ

پس  .ٍ اهثبل آى ّب «لشثبى ولی تمی» «هؼشاخیت» هی ضَد ٍاخت غیشی صیشا ٍاخجی هبًٌذ ًوبص اهش ضذُ ثِ آى ثشای آثبسی هثل

 ذ.غذق هی وٌ آى ّنثش تؼشیف ٍاخت غیشی 

تؼشیفی وِ  .ٍ آى سا تػذیك وشدینتحىین وشدین ًظش هطَْس سا  ٍب آى سا پبسخ دادین ٍ ه وِ هحمك خشاسبًی وشدًذ ایي اضىبلی ثَد

  .هی ضَد ٍاخت غیشی «هب اهش ثِ لغیشُ»هی ضَد ٍاخت ًفسی ٍ  «هب اهش ثِ لٌفسِ»هب ثیبى وشدین ػجبست ثَد اص 

گفتین اگش خبیی یمیي داسین وِ ٍاخت ًفسی است ٍ خبیی یمیي  .ًَثت سسیذ ثِ ثحث اص ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت ٍاختسپس 

لجل ) ؟چیستتىلیف شدین وِ ٍاخت ًفسی است یب غیشی اهب اگش خبیی ضه و .وشدین ٍاخت غیشی است وِ تىلیف سٍضي است

 فبیذُ داًستي ایي وٍِ ؼٌی ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت ثوشُ داسد ی است،ثوشُ ثحث داسای اضبسُ وشدین وِ ایي اص ٍسٍد ثِ ثحث 
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دس دٍساى ثیي ًفسیت ٍغیشیت ٍاخت دس دٍ همبم ثحث  گفتِ ضذ (سا لجال ثیبى وشدُ این یه ٍاخت چیست یب غیشیة ًفسی َخٍ

 .همتضبی اغل لفظی ٍ دیگشی همتضبی اغل ػولی :هی وٌین

  .ػذم خشیبى اغبلِ االعالق است هحمك خشاسبًیغبلِ االعالق است ٍ عجك ًظش ا اًػبسی همتضبی اغل لفظی عجك ًظش ضیخ

ٍاخت  ًفسیتق خبسی هی وٌین ٍ ًتیدِ اش اگش هب ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت وٌین اغبلِ االعال :فشهَدًذاًػبسی هشحَم ضیخ 

تَاًین اغبلِ االعالق سا خبسی وٌین ٍ ًفسیت سا ًتیدِ هب ًوی :فشهَدًذ . هحمك خشاسبًیضَد یه ٍاخت ًفسیٍ ٍاخت هی ضَدهی

  .ثگیشین

تَاًین س وٌین ٍلی آثبس ٍاخت ًفسی سا هیساُ اغبلِ االعالق ػٌَاى  ًفسیت سا ًوی تَاًین ثب اص ( ایي ضذ وِسُ)تجؼب لالهبم ًظش هختبس

  .هی ضَدػٌَاى ثبس ًوی ضَد ٍلی آثبسش هتشتت  .بس وٌینث

یت سا ثبثت وٌین یب هی تَاًین اص ساُ اعالق ًفس بهی خَاّین ثجیٌین سٍایتی اعالق داسد یب ًذاسد آی ؼٌیایي همتضبی اغل لفظی ثَد ی

ای داسین ٍ ًِ ِیًِ آثبضذ ثِ ًحَی وِ وبى اص دلیل لفظی وَتبُ ٍ دستوشدین دس ًفسیت یب غیشیت ٍاخت  اهب اگش خبیی ضه ؟ًِ

 .سٍایتی وِ ایي ثحثی است وِ دس خلسِ ثؼذ آى سا دًجبل هی وٌین

غیشیت ًفسیت ٍ یب  سٍاخت ٍ ایي وِ همتضبی اغل ػولی دپس ثحث هب دس خلسِ ثؼذ ػجبست است  اص ضه دس ًفسیت ٍ غیشیت 

 ٍاخت چیست؟

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


