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ئهم ا صليهلل رب العالمين و الحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 تصویر جاهع :اهر هفتن
گیشد ٍ اص هْوتشیي اهَسی  ایي اهش آخشیي اهش اص اهَسی است کِ قجل اص ٍسٍد ثِ ادلِ غحیح ٍ اػن هَسد سسیذگی قشاس هی

ضَد  خشاسبًی ّن اص ساُ تػَیش جبهغ، غحیحی هیهشحَم هحقق  .کٌذ است کِ ثشای اختیبس قَل حق دس هسئلِ ثِ هب کوک هی

تَاًذ ایي جبهغ سا تػَیش کٌذ  هی الصم است ٍ غحیحی (اػن ٍ غحیحطجق ّش دٍ قَل )کٌذ چَى تػَیش جبهغ  یؼٌی ادػب هی

 ضَد هیقبئل ثِ ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای خػَظ غحیح  لزا ٍ حق استقَل غحیحی تَاًذ پس  لکي اػوی ًوی

کِ هب دس آیٌذُ ایي هطلت سا هَسد ثشسسی قشاس خَاّین داد اهب هسئلِ ایي است کِ ایي هَضَع دس اًتخبة قَل حق کوک 

 کٌذ لزا ایي اهش )اهش ّفتن( اص اّویت صیبدی ثش خَسداس است. هی

هسئلِ ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای خػَظ غحیح یب ػشؼ کشدین اهش ّفتن ػجبست است اص تػَیش جبهغ، یؼٌی دس 

 )ػلی القَل ثبلػحیح( ٍ هثالً اػن اص غحیح ٍ فبسذ آیب ٍاضغ هحتبج تػَیش جبهغ ٍ قذس هطتشکی ثیي ًوبصّبی غحیح

 ًوبصّبی غحیح ٍ فبسذ )ػلی القَل ثبالػن( ّست یب ًِ؟

 گیشد: ایي هسئلِ دس دٍ هقبم هَسد ثشسسی قشاس هی

؛ ثِ ایي هؼٌی کِ آیب دس ًضاع ثیي است القَلیي )غحیح ٍ اػن( اغل الثذیت ٍ ضشٍست تػَیش جبهغ ػلی کال هقام اول:

 بهغ ٍ قذس هطتشکی سا اسائِ دٌّذ یب ًِ؟ج غحیحی ٍ اػوی حتوبً ثبیذ ایي دٍ یؼٌی ّن غحیحی ٍ ّن اػوی یک

کِ خَد ایي هسئلِ  . حبل اگش قشاس ضذ جبهؼی دس هسئلِ تػَیش ضَد آى جبهغ چیست؟است ٍجَُ تػَیش جبهغ هقام دوم:

 ٍ افکبس ضذُ است. ءهحل اختالف ٍ تضبسة آسا
 اول: ضرورت تصویر جاهعهقام 

 دٍ قَل ٍجَد داسد: )غحیح ٍ اػن( القَلیي اهب دس هقبم اٍل، یؼٌی ثحث اص ضشٍست تػَیش جبهغ ػلی کال

 .)هطَْس( قَل ثِ الثذیت ٍ ضشٍست تػَیش جبهغ -1

 .)هحقق ًبئیٌی( قَل ثِ ػذم ضشٍست تػَیش جبهغ -2

هطَْس قبئلٌذ ّن غحیحی ٍ ّن اػوی ًیبصهٌذ تػَیش جبهغ ّستٌذ دس هقبثل ثؼضی هثل هحقق ًبئیٌی قبئل ّستٌذ چٌیي 

 ضَد هفَْم داسد. ؼٌی ثذٍى تػَیش جبهغ ّن، ًضاع ثیي غحیحی ٍ اػوی ٍ ثوشاتی کِ ثش آى هتشتت هیضشٍستی ٍجَد ًذاسد، ی

 ای استَاس است ٍ ثِ چِ دلیل هب ًیبصهٌذ تػَیش جبهغ ّستین؟ حبل ثبیذ ثجٌین ًظش هطَْس ثش چِ پبیِ
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 اول: هشهورقول 
ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای هؼبًی تَاى اسائِ کشد ایي است کِ ثِ طَس کلی  آًچِ دس تجییي ایي ضشٍست اص دیذ قَم هی

 اص سِ حبل خبسج ًیست:هخػَظ 
 احتوال اول:

اًذ، چِ ػلی القَل ثِ غحیح ٍ چِ ػلی القَل ثِ اػن؛ ثِ ایي  یب ایي الفبظ ثشای هؼبًی خَد ثِ ًحَ هطتشک لفظی ٍضغ ضذُ

ٓ غحیح ٍضغ ضذُ ٍلی غالٓ غحیح اًَاع ٍ اغٌبف ٍ ثٌب ثش قَل غحیحی ثشای خػَظ غال« غالٓ»هؼٌی کِ هثالً لفع 

اًحبء هختلف داسد کِ ثشای ّش کذام اص ایي اغٌبف یک ٍضغ هستقلی غَست گشفتِ؛ هثالً غالٓ غحیح ثشای حبضش یک هؼٌی 

ًوبص تَاًذ ایستبدُ  ٍضغ هستقلی ثشای ایي هؼٌی ٍضغ ضذُ، ّوچٌیي غالٓ غحیح ثشای کسی کِ ًویثِ « غالٓ»داسد لزا لفع 

 غالٓ غحیحثِ ٍضغ هستقل ثشای ایي هؼٌی ّن ٍضغ ضذُ ٍ دس هَسد سبیش اًحبء « غالٓ»ثخَاًذ هؼٌبی دیگشی داسد کِ لفع 

چَى  یؼٌیثِ ٍضغ هستقلی ٍضغ ضذُ است  اص هؼبًی غحیح ثشای ّش کذام« غالٓ»لفع  پسّن هطلت اص ّویي قشاس است 

ٍضغ  یؼٌیایي لفع سا هستقالً ثشای ّش کذام اص ایي اغٌبف ٍضغ کشدُ سع غالٓ غحیح داسای اغٌبف هختلف است دس ٍاقغ ضب

کِ ثشای هؼبًی هتؼذد ٍضغ ضذُ « ػیي»لفعِ غالٓ ثشای اغٌبف هختلف غالٓ غحیح ثِ ًحَ هطتشک لفظی است هثل لفع 

 . است

دس هَسد اػن ّن هطلت اص ّویي قشاس است یؼٌی غالتی کِ اػن اص غحیح ٍ فبسذ ثبضذ ّن غٌَف ٍ اًحبء هختلفی داسد ٍ 

ثِ ٍضغ هتؼذد ٍ هستقل ثشای اغٌبف هختلف اػن ٍضغ ضذُ است. پس یک احتوبل ایي است کِ ثگَیین ٍضغ « غالٓ»لفع 

 ِ ٍ ثشای غٌَف هختلف اص ایي هؼبًی ثِ ًحَ هطتشک لفظی است.ی هختلف هخػَغِالفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای هؼبًی 

قبئل ثِ اضتشاک لفع الفبظ ػجبدات ٍ  اػن اص غحیحی ٍ اػوی است ٍ ّیچ کس ٍ خالف ٍجذاى ایي احتوبل هقطَع الجطالى

 .هؼبهالت ًیستٌذ
 احتوال دوم:

ًوبص غحیح )هشتجِ خبغی اص  اص هشاتت ای هشتجِالفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای  ثِ ایي هؼٌی کٍِضغ هتؼذد ٍ هستقل ًیست، 

اًذ لکي استؼوبل آى لفع دس سبیش غٌَف ٍ هشاتت استؼوبل هجبصی است، یؼٌی دس یک غٌف ثِ  غالٓ غحیح( ٍضغ ضذُ

بص غحیح ضخع سبلن ثشای خػَظ ًو« غالٓ»ثبضذ؛ هثالً لفع  استؼوبل لفع دس هب ٍضغ لِ، آى استؼوبل حقیقی هیٍاسطِ 

دس ًوبص غحیحِ اًسبًی کِ سبلن ًیست ٍ ثِ کوک قشائي  کِ ثشای ًوبص غحیح ضخع سبلن ٍضغ ضذُ ٍضغ ضذُ اهب ّویي لفع

 ضَد ٍلی ایي استؼوبل یک استؼوبل هجبصی است. استؼوبل هی خَاًذ ًوبصش سا ًطستِ هی

بهالت فقط دس یک غٌف حقیقی ثبضذ ٍ دس سبیش هَاسد تؼوبل الفبظ ػجبدات ٍ هؼایي احتوبل ّن ثبطل است؛ چَى اگش اس

لِ ثب کوک قشیٌِ استؼوبل  اش ایي است کِ دس توبم هَاسد استؼوبل لفع غالٓ دس غیش هؼٌبی غحیحِ هَضَع هجبصی ثبضذ الصهِ

ثذٍى « غالٓ»کٌین کِ لفع  ، چَى استؼوبل هجبصی ثذٍى قشیٌِ هوکي ًیست دس حبلی کِ هب دس ادلِ هختلف هطبّذُ هیضَد

 ای استؼوبل ضذُ لزا ایي احتوبل ّن ثبطل است. ّیچ قشیٌِ
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 احتوال سوم:
ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای هؼبًی هخػَغِ ثِ ًحَ ٍضغ حقیقی است ٍ اسبسبً استؼوبل دس ّوِ اًحبء ٍ اغٌبف 

یک هؼٌبی  ًَػیم هختلف ٍضغ ثِ ٍ چَى هب دس اقسب لِ یب هسوّی یک هؼٌبی ػبم است استؼوبل هجبصی ًیست لکي هَضَع

 ضَین تػَیش جبهغ الصم است. لزا هذػی هی داسین ػبم

 هطلة:ح توضی

 لِ ثش چْبس قسن است: هب سبثقبً گفتین ٍضغ ثِ لحبظ ػوَم ٍ خػَظ خَدِ ٍضغ یب هَضَع

لِ  ٍضغ ػبم، هَضَع -4لِ خبظ  ٍضغ ػبم، هَضَع -3لِ ػبم  ٍضغ خبظ، هَضَع -2لِ خبظ  ٍضغ خبظ، هَضَع -1

 ػبم.

ّش ٍضؼی اص ایي چْبس قسن خبسج ًیست اگش چِ دس هَسد اهکبى ّوِ یب ثؼضی اص ایي اقسبم اختالف ًظش ٍجَد داسد کِ هب 

. حبل ثبیذ ثجیٌین ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت دس ایي سبثقبً ثِ طَس هفػل دس اهکبى ٍ ٍقَع ایي چْبس قسن ثحث کشدین

ثبالخشُ ثؼذ اص ایٌکِ پزیشفتین اضتشاک لفظی ًیست ٍ هجبصی ّن دس کبس ًیست ثبیذ ٍضغ  ،ضَد چْبس قسن چگًَِ تػَیش هی

پس ثبیذ ثجیٌین ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثش چْبس قسن ٍضغ چگًَِ قبثل  .ایي الفبظ سا ثِ یکی اص ایي چْبس قسن ثذاًین

 تطجیق است؟

تک افشاد خبسجی  سا ثشای تک« غالٓ»کِ ضبسع هثالً لفع لِ خبظ هؼٌبیص ایي است  یؼٌی ٍضغ خبظ ٍ هَضَع :قسن اول

ٍضغ کشدُ است )ػلی القَل ثِ ثجَت حقیقت ضشػیِ(. پس اگش ثخَاّین  ضَد ًوبص  یؼٌی ّوِ ًوبصّبیی کِ دس خبسج هحقق هی

لِ خبظ است هؼٌبیص ایي است کِ ضبسع ثشای  ثگَیین ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت اص قجیل ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

تَاى ثِ آى هلتضم ضذ ٍ ّیچ کس اػن اص غحیحی ٍ  هػبدیق ًوبص ٍضغ هستقلی داضتِ ثبضذ ٍ ایي چیضی است کِ ًویتک  تک

لزا ایٌکِ هب ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت سا ثشای هؼبًی هخػَظ آًْب اص قجیل ٍضغ  اًذ. اػوی قبئل ثِ ایي هطلت ًطذُ

اگش کسی قبئل ثِ ایي هطلت ضَد کِ ٍضغ الفبظ  پس تَاى ثِ آى هلتضم ضذ؛ لِ خبظ ثذاًین هٌتفی است ٍ ًوی خبظ ٍ هَضَع

لِ خبظ است دس ایي غَست جبهغ ٍ هؼٌبی ػبهی دس کبس ًخَاّذ ثَد  ػجبدات ٍ هؼبهالت اص قجیل ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

 ّیچ کس ثِ آى قبئل ًطذُ است.ٍلی  چَى ّوِ چیض خبظ است.

لِ ػبم  ػبم ٍ ٍضغ خبظ، هَضَع لِ هَضَع ٍضغ ػبم، هَضَع لِ خبظ، ٍضغ ػبم،اص ٍضغ؛ یؼٌی  اهب ثٌب ثش سِ قسن دیگش

 دس ّش حبل ٍاضغ ًبچبساً یک هؼٌبی ػبهی سا ثبیذ تػَس کٌذ. 

لِ سا ػبم ثذاًین ٍ ثگَیین ٍضغ الفبظ ػجبدات هثل غالٓ ثشای هؼبًی هخػَغِ اص قجیل  اگش ٍضغ سا خبظ ٍ هَضَع دوم:قسن 

آى هؼٌبی  جضئی سا تػَس کشدُ ٍلی لفع سا ثشای هؼٌبی یک تػَسلِ ػبم است یؼٌی ٍاضغ دس هقبم  ٍضغ خبظ ٍ هَضَع

لِ طجق  است لزا ثبص ّن هَضَعکِ ایي جضئی هشآت ثشای آى ػبم جضئی قشاس ًذادُ ثلکِ لفع سا ثشای هؼٌبی ػبهی ٍضغ کشدُ 

 ایي احتوبل یک هؼٌبی ػبم است.
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تػَس کٌذ؛ چَى هؼٌبی لِ سا خبظ ثذاًین ثبص ّن ٍاضغ ًبچبس است یک هؼٌبی ػبهی سا  اگش ٍضغ سا ػبم ٍ هَضَع سوم:قسن 

اهب لفع ثشای خَدِ آى هؼٌبی ػبم قشاس دادُ ًطذُ ثلکِ ثشای ػبم است  لِ خبظ ایي است کِ هؼٌبی هتػَس ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

لِ خبظ اهکبى داضتِ ثبضذ، چَى  ثش فشؼ ایٌکِ ٍضغ ػبم ٍ هَضَع -شاس دادُ ضذُ استهػبدیق ٍ جضئیبت آى هؼٌی ق

لکي دس ٍقَع ثؼضی اص ایي اقسبم  است هوکيٍلی ًظش هب ایي ضذ کِ ّوِ اقسبم چْبسگبًِ ٍضغ  گَیٌذ اهکبى ًذاسد ثؼضی هی

لزا دس ایي غَست ّن ًیبص ثِ قذس جبهغ است چَى ثبیذ هطخع ضَد هؼٌبی ػبهی کِ ٍاضغ دس ٌّگبم  -اضکبل ٍجَد داضت

 ضغ تػَس کشدُ چِ هؼٌبیی ثَدُ است؟ٍ

، یؼٌی هثالً لِ ػبم ثذاًین اگش ٍضغ الفبظ ػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای هؼبًی هخػَغِ سا اص قجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَع چهارم:قسن 

ِ ضبسع ٌّگبم ٍضغ لفع غالٓ ایي لفع سا تػَس هؼٌبیص ایي است ک ثبضذلِ آى ّن ػبم  ػبم ٍ هَضَع« غالٓ»ٍضغ لفع 

لِ سا ّن ّوبى هؼٌبی ػبم ٍ کلی قشاس دادُ،  طجیؼت ٍ کلی غالٓ سا ّن کِ یک هؼٌبی ػبم است تػَس کشدُ ٍ هَضَعکشدُ ٍ 

هؼی تػَس لزا ثبیذ یک جب پس ٍاضغ قْشاً دس هقبم ٍضغ ثبیذ یک هؼٌبی ػبهی سا تػَیش کٌذ تب لفع سا ثشای آى قشاس دّذ

ّوِ هؼبًی است لِ ّن ػبم است قطؼبً ثبیذ یک جبهؼی سا کِ قذس هطتشک ثیي  ضَد چَى اگش کسی ثگَیذ ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

تػَیش کٌذ تب ثتَاًذ ثگَیذ ٍاضغ ایي لفع سا ثشای آى هؼٌبی کلی ٍ ػبم ٍضغ کشدُ است، پس ثٌب ثش ایٌکِ ثگَیین ٍضغ الفبظ 

کِ ٍاضغ ًبچبس است اص  لِ ػبم است کبهالً سٍضي است هخػَغِ اص قجیل ٍضغ ػبم ٍ هَضَعػجبدات ٍ هؼبهالت ثشای هؼبًی 

 ایٌکِ یک هؼٌبی ػبم سا کِ ّوبى قذس هطتشک ثیي ّوِ افشاد غحیح یب اػن اص غحیح ٍ فبسذ است تػَس کٌذ.

ثیٌین ٍاضغ ًبچبس است اص ایٌکِ هؼٌبی ػبم سا دس رٌّص تػَس کٌذ یب ثِ ػٌَاى  هیگبًِ ٍضغ  ّش یک اص اقسبم سِ دس پس

 جضای  لِ است لزا چبسُ ٍضغ تػَس کٌذ ٍ یب ثِ ػٌَاى ایٌکِ آى هؼٌبی ػبم، هَضَع ایٌکِ آى هؼٌبی ػبم سا ثبیذ دس حیي

 تػَیش جبهغ ًذاسد.
 :نتیجه

ٍ ٍضغ  ٍ هطتشک لفظی ٍ هجبص ًیست ثَدُهحػل ًیبص ثِ تػَیش جبهغ ایي است کِ چَى ٍضغ الفبظ ثشای هؼبًی، حقیقی 

 لِ خبظ( )ٍضغ خبظ، هَضَع یک قسن آى سا -گیشد حقیقی ّن ثِ یکی اص اقسبم ٍضغ کِ ثِ آى اضبسُ کشدین غَست هی

ٍ هَضَع لِ ػبم، لِ ػبم، ٍضغ ػبم  سِ قسن دیگش )ٍضغ خبظ ٍ هَضَعّیچ کس اػن اص غحیحی ٍ اػوی ًپزیشفتِ ٍلی 

اص ػولیبت ٍضغ ًیبصهٌذ ثِ تػَیش جبهغ  هشحلِدس یک  ٍاضغ حبل ثِ ّش -پزیشفتِ ضذُدیگش  لِ خبظ( ٍضغ ػبم ٍ هَضَع

ّوِ غٌَف ٍ اًحبء غحیح سا گَیین غحیحی ّستین ثبیذ یک جبهغ ٍ قذس هطتشکی اسائِ دّین تب  است. پس ٍقتی هب هی

 ّستٌذ.. پس ّن غحیحی ٍ ّن اػوی ًبچبس اص تػَیش جبهغ ًیبصهٌذ ثِ تػَیش جبهغ است هثل غحیحی ضبهل ضَد، اػوی ّن

دس هقبثل هطَْس ثؼضی هثل هحقق ًبئیٌی قبئل ثِ ػذم ًیبص ثِ تػَیش جبهغ ّستٌذ کِ اى ضبء اهلل ًظش ایطبى  بحث جلسه آینده:

 سا دس جلسِ آیٌذُ ثشسسی خَاّین کشد.

 «والحود هلل رب العالوین»


