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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 گذشته:خالصه جلسه 

 روشٍجِ دٍم اص ٍجَُ تػَیش جاهغ ػلی المَل تالػحیح تَسظ هحمك اغفْاًی تیاى ضذ وِ ها ًظش ایطاى سا دس جلسِ گزضتِ 

یا ایي ٍجِ وشدین ٍ تِ فشق تیي ایي ٍجِ ٍ ٍجِ اٍل وِ اص عشف هحمك خشاساًی اسائِ ضذُ ّن اضاسُ ضذ. حال تایذ تثیٌین آ

 لاتل لثَل است یا ًِ؟
 اول:اشکال 

دس ولوات ایطاى آهذُ تَد وِ هاّیات اػتثاسیِ راتاً اتْام داسًذ ٍ الفاػ  ؟اًذ چشا هحمك اغفْاًی فشهَدُ هاّیات اػتثاسیِ هثْن

الفاػ ػثادات ٍ  . لزاػثادات ٍ هؼاهالت ّن اص ّویي هاّیات اػتثاسیِ ّستٌذ لزا یه اتْام راتی دس ّوِ ایٌْا ٍجَد داسد

تِ حمیمت تَاًین دسن وٌین ٍ اص عشیك آى آثاس  اًذ وِ ها فمظ آثاسضاى سا هی هاّیات هثْوی ٍضغ ضذُهؼاهالت ّن تشای ّواى 

است؟ هثْن  تاضذ هیداسای هختشع ٍ هؼتثِش ٍ تَاى گفت یه هاّیت اػتثاسی وِ ٍاضح است  گًَِ هیآى هؼاًی هٌتمل ضَین، چ

تشاع وشدُ ٍ یه ٍحذت اػتثاسی تیي آى اجضاء ٍ ضشائظ ایجاد ضاسع وِ ًواص سا تِ ػٌَاى یه هاّیت ٍاجذ اجضاء ٍ ضشائظ اخ

اًذ  وٌذ هاّیات اػتثاسیِ هثْن تَاًذ حمیمت ایي ػثادت ًضد اٍ هثْن تاضذ. پس ایٌىِ هحمك اغفْاًی ادػا هی وشدُ چگًَِ هی

هختشع ٍ هؼتثِش ستٌذ؛ چَى لاتل لثَل ًیست، اگش هاّیات اػتثاسیِ هثْن تاضذ حذالل ایي است وِ ًضد هختشع ٍ هؼتثِش هؼیي ّ

تشیي اضىالی است  تَاًذ چیضی سا وِ اتْام داسد دس ًظش تگیشد ٍ هثالً یه لفظی سا تشای آى لشاس دّذ، ایي اضىال اساسی ًوی

هاّیات وِ تش ًظشیِ هحمك اغفْاًی ٍ حتی ًظشیِ هحمك خشاساًی ٍاسد است، ایٌىِ ادػا ضَد الفاػ ػثادات ٍ هؼاهالت تشای 

لاتل لثَل  ضَد ّایی است وِ تش آًْا هتشتة هی اًذ ٍ تٌْا ساُ تشای دسن آًْا آثاس ٍ ًطاًِ اًذ ٍضغ ضذُ وی وِ هثْنٍ هفاّی

آًْا هثْن  هختشع ٍ هؼتثِشضًَذ ًضد  ؛ چَى هؼٌی ًذاسد ایي هاّیات وِ تِ ًظش ایطاى تِ ػٌَاى هاّیات اػتثاسی ضٌاختِ هیًیست

 تاضذ.

ًِ تٌْا ًضد هختشع تلىِ ًضد هتطشػِ ّن ایي چٌیي ًیست، یؼٌی تا هشاجؼِ تِ یؼٌی ًیست،  گًَِتؼالٍُ ًضد هتطشػِ ّن ایي 

ضوا تِ سشاؽ هتطشػِ  هثالً اگش وٌذ، وِ یه هؼٌی ٍ هفَْهی اص ایي الفاػ دس رّي هتطشػِ تحمك پیذا هی ضَد هؼلَم هی هتطشػِ

ا خغَس خَاّذ وشد ٍ ایي گًَِ ًیست وِ یه ضیء هثْن یه چیضی تِ رّي آًْ سؤال وٌیذ« غالٓ»تشٍیذ ٍ اص هؼٌای لفؼ 

ایي وٌٌذ.  دسن ًویّا سا  ٍ آى آثاس ٍ ًطاًِ ضَد واسی ًذاسًذ ّایی ّن وِ تش غالٓ هتشتة هی تِ آثاس ٍ ًطاًِ ٍ چِ تساتاضذ 
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ا وشد دس رّي ّا دس رّي هتطشػِ چٌذاى هَسد تَجِ ًیست، دس ػیي حال آى اتْاهی وِ هحمك اغفْاًی ادػ آثاس ٍ ًطاًِ

 هتطشػِ ٍجَد ًذاسد.

ای اص غالٓ  تاالتش ایٌىِ ًِ تٌْا اآلى دس رّي هتطشػِ ایي چٌیي ًیست تلىِ دس غذس اٍل ّن ایي چٌیي ًثَدُ، یؼٌی یه ساتمِ

ص ٍ غَم ٍ سایش ػثادات دس ادیاى گزضتِ تَدُ ٍ دس اسالم ّن ٍلتی اهش تِ غالٓ ٍ غَم ٍ اهثال ایٌْا غادس ضذ ٌَّص تحثی ا

پیاهثش )ظ( ٍ ائوِ )ع( روش ضذ ٍ اال آى ٍلتی وِ اهش ّا تؼذاً دس لساى  ٍ ایي لَاصم ًثَد تلىِ ایي آثاس ٍ ًطاًِ آثاسٍ  ّا ًطاًِ

 تاالخشُ اتتذای اهش ای تشای ایٌْا هغشح ًطذُ تَد، ًطاًِ ٍ الصهِ ،اثش غف،تِ غَم ٍ غالٓ غادس ضذ دس تذٍ اهش ٌَّص ّیچ ٍ

تَاى گفت اتتذای اهش وِ ٌَّص ّیچ  لزا ًوی اء ضذ یه هؼٌایی دس رّي هتطشػِ ٍ هسلویي تحمك پیذا وشدٍلتی ایي الفاػ الم

  .اًذ فْویذُ ٍغف ٍ اثشی تیاى ًطذُ تَد هشدم ّیچ چیضی ًوی

پس الصهِ ایٌىِ گفتِ ضَد هاّیاتی هثل الفاػ ػثادات ٍ هؼاهالت اتْام راتی داسًذ ٍ فمظ آى جْتی وِ هؼشف هؼٌای هثْن 

، دس حالی ضَد، ایي است وِ لثل اص روش اثش تایذ هثْن ٍ هجَْل هغلك تاضذ ّایی است وِ تش آى هتشتة هی آثاس ٍ ًطاًِاست 

ىي است گفتِ ضَد اص ّواى اٍل، یؼٌی لثل اص ایٌىِ اهشی تؼلك گیشد اٍغاف ٍ آثاس آى وِ لغؼاً ایي چٌیي ًثَدُ است. تلِ هو

وِ ٌَّص اهش ٍ دستَسی غادس ًطذُ تاضذ آثاس ٍ  هاّیات ّن روش ضذُ ٍلی ایي ّن هغلثی ًیست وِ تتَاى تِ آى هلتضم ضذ

 ّای آى هاّیات روش ٍ تؼذاً اهش تِ آى تؼلك گشفتِ تاضذ. ًطاًِ

ایي است وِ یه ضیء هثْن تِ سسذ تِ هحمك اغفْاًی ٍ هحمك خشاساًی ٍاسد است  تشیي اضىالی وِ تِ ًظش هی نتِ ّش حال هْ

. گیشدلشاس « غالٓ»لِ لفؼ  هَضَع است، یؼٌی یه چیضی وِ هثْن راتی ضَدلِ ٍ هسوای لفؼ غالٓ لشاس دادُ  ػٌَاى هَضَع

 است وِ تِ هحمك اغفْاًی ٍاسد است.ایي اضىالی 
 دوم:اشکال 
ایي است وِ هسوی تؼییي ضَد ٍ هؼلَم ضَد هسوای آى لفظی وِ دس هتؼلك اهش اخز ضذُ چیست؟ هثالً اص تػَیش جاهغ  همػَد

خَاّین اص ساُ  ، حال ها هیٍالغ ضذُهتؼلك اهش « غالٓ»دس ایي اهش لفؼ  «الیوَا الػالٓ»اهش تِ غالٓ ٍاسد ضذُ ٍ گفتِ ضذُ: 

ٍاسد ضذُ تِ دًثال « وتة ػلیىن الػیام»ست ٍ چِ چیضی هتؼلك اهش ٍالغ ضذُ است، یا ٍلتی تػَیش جاهغ تفْوین ایي لفؼ چی

وِ هتؼلك اهش لشاس گشفتِ ٍ هتؼلك اهش ٍالغ ضذُ چیست؟ پس ّذف ها « غیام»تفْوین لفؼ ایي ّستین وِ اص ساُ تػَیش جاهغ 

لِ ایي  ٍ ّذف ها اص داًستي هَضَع هالت ًیستلِ ٍ هسوای الفاػ ػثادات ٍ هؼا اص تػَیش جاهغ چیضی جض ػلن تِ هَضَع

تفْوین چِ چیضی سا تایذ الاهِ وٌین. حال تا تَجِ تِ ایي هغلة آیا ٍجْی وِ هحمك « الیوَا»ضَد  است وِ ٍلتی گفتِ هی

اص لفؼ  عثك ًظش هحمك اغفْاًی تایذ تگَیین هٌظَساغفْاًی تشای جاهغ اسائِ دادُ لاتلیت داسد هتؼلك اهش ٍالغ ضَد یا ًِ؟ 

ایي است وِ چیضی وِ راتاً هثْن است ٍلی داسای آثاسی هثل ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش است، الاهِ « الیوَا الػالٓ»دس « غالٓ»

تِ ّویي تَاى گفت اهش تِ یه ضیء هثْن تؼلك گشفتِ  ٍ ًوی ٍ غیش لاتل پزیشش است هؼٌا تیضَد دس حالی وِ ایي سخٌی 

الیوَا »ضَد  یؼٌی ٍلتی گفتِ هی وِ دس هتؼلك اهش اخز ضذُ است. اجضاء ٍ ضشائظ است جْت هتثادس اص ایي لفؼ ووّیتی اص
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ٍ یه سشی ضشائظ سا ّن تایذ  هٌظَس ایي است وِ یه ػولی الاهِ ضَد وِ اٍل آى تىثیش ٍ آخشش تسلین است« الػالٓ

ٍ ایي خَد ًطاى دٌّذُ ایي است وِ ایي تػَیش اص جاهغ وِ  تَاًذ تِ چیضی وِ راتاً هثْن است تؼلك تگیشد داضتِ تاضذ، اهش ًوی

 3تَاًذ هتؼلك اهش ٍالغ ضَد. اص عشف هحمك اغفْاًی اسائِ ضذُ لاتل لثَل ًیست، چَى ایي جاهغ ًوی
 :بزرسی اشکال دوم

ٍ  ًذاسدحثی لِ است ت ، اغل ایٌىِ غشؼ ها اص تػَیش جاهغ تؼییي هسوی ٍ هَضَعایي اضىال تِ هحمك اغفْاًی ٍاسد ًیست

ایي گًَِ  لِ الفاػ ػثادات ٍ هؼاهالت چیست؟ اها اغالً ًضاع تیي غحیحی ٍ اػوی دس ایي است وِ ها تثیٌین هسوی ٍ هَضَع

وٌذ؛ تِ ػثاست دیگش همام تسویِ ٍ  تاضذ ٍ ایي دٍ تا ّن فشق هیلِ است هغلَب ّن  وِ هسوّی ٍ هَضَعآى چیضی  ًیست وِ

تفاٍتٌذ، خَدِ هشحَم آلای خَیی لثالً تِ هٌاسثتی ایي هغلة سا اضاسُ وشد وِ تیي همام تسویِ ٍ همام همام اهتثال واهالً تا ّن ه

لِ ّستین ٍ همام، همام تسویِ است اها  اهتثال ًثایذ خلظ ضَد، ها دس تػَیش جاهغ دس حمیمت تِ دًثال تؼییي هسوّی ٍ هَضَع

ضَد تحث علة ضاسع هغشح است تِ  تفاٍت است، دس جایی وِ اهش هغشح هیهمام اهتثال اهش ٍ تؼلك اهش واهالً تا همام تسویِ ه

گیشد ٍ هؼلَم  هغلَب ضاسع تِ هاّیت هثْن ٍ چیضی وِ فی حذ راتِ اتْام داسد تؼلك ًوی ایي هؼٌی وِ هغلَب ضاسع چیست؟

است وِ دس خاسج تحمك است وِ هغلَب ضاسع خَد اجضاء ٍ ضشائظ است، یؼٌی هتؼلك اهش دس حمیمت ّواى اجضاء ٍ ضشائغی 

 سسذ ایي اضىال تِ هحمك اغفْاًی ٍاسد ًیست. وٌذ لزا تِ ًظش هی پیذا هی
 اشکال سوم:

هثْوی وِ فمظ اص ساُ آثاس ٍ  هاّیتدس تػَیشی وِ هحمك اغفْاًی اص جاهغ اسائِ دادُ گفتِ جاهغ ػثاست است اص یه 

وِ تش ػثادتی هثل غالٓ  هاّیت هثْن ساٌّوایی ضذ؛ هثالً یىی اص آثاسی تَاى تِ آى ضَد هی ّایی وِ تش آى هتشتة هی ًطاًِ

حال سؤال ایي است ضَد ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش است، پس ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش تِ ًَػی دس ایي جاهغ اخز ضذُ،  هتشتة هی

  ؟وِ هٌظَس اص ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش ًْی فؼلی است یا التضایی

آیا سؤال ایي است وِ  ضَد فحطاء ٍ هٌىش هَجة جلَگیشی اصتایذ تالفؼل  جاهغی تاضذ یؼٌی اگش هٌظَس اص ًْی، ًْی فؼل

تَاًذ چٌیي ًْی فؼلی سا ایجاد وٌذ؟ حذالل ایي است وِ ایي هتَلف تش لػذ لشتت دس هسوّی است، چَى لػذ لشتت  جاهغ هی

ضَد وِ ّوشاُ تا لػذ لشتت تاضذ ٍ  ء ٍ هٌىش هیهاًغ اص فحطاتشیي ػاهل دس تشتة ایي اثش است، یؼٌی ًواص دس غَستی  هْن

تذٍى لػذ لشتت اهىاى ًذاسد وِ ًواص ًاّی اص فحطاء ٍ هٌىش تاضذ ٍلی هطىل ایي است وِ اخز لػذ لشتت دس هتؼلك اهش 

ٍ هٌظَس اص غالٓ ّواى جاهغ است ٍ ًْی اص فحطاء ّن دس جاهغ اخز ضذُ « الیوَا الػالٓ»ضَد  هوىي ًیست، ٍلتی گفتِ هی

تحمك ًْی اص فحطاء ّن هٌَط تِ لػذ لشتت است لزا لػذ لشتت تایذ دس هتؼلك اهش اخز ضَد ٍ ایي چیضی است وِ خَدِ لائل 

 تَاًذ تِ آى هلتضم ضَد.  ًوی ّن
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ای تاضذ وِ التضاء ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش سا داضتِ تاضذ، یؼٌی اگش  ػول تِ گًَِ -اگش ّن هٌظَس اص ًْی، ًْی التضایی تاضذ

ّوشاُ لػذ لشتت تَد همتضی ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش خَاّذ تَد ٍ اگش لػذ لشتت سا تِ ّوشاُ ًذاضت همتضی ًْی اص  ػول

چَى ػول فاسذ ّن التضاء ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش سا داسد لىي  استاػن اص غحیح ٍ فاسذ  ایي -فحطاء ٍ هٌىش ًخَاّذ تَد

 هاًغ جلَ ایي التضاء سا گشفتِ است.

تِ  ضَد پس اضىال دٍم هحمك خَیی تِ هحمك اغفْاًی ایي است وِ آثاسی هثل ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش وِ تش ًواص هتشتة هی

ؼلی تاضذ هٌظَس ایي است وِ ػالٍُ تش تحمك ّوِ اجضاء ٍ ضَد ٍ اگش هٌظَس اص ایي ًْی، ًْی ف ػٌَاى اثش دس جاهغ لحاػ هی

ضشائظ لػذ لشتت ّن تایذ هحمك تاضذ پس هؼٌایص ایي است وِ اهش تِ چیضی تؼلك گشفتِ وِ لػذ لشتت ّن دس آى هَسد 

یی تاضذ تَاى لػذ لشتت سا دس هتؼلك اهش اخز وشد،  اگش ّن هٌظَس اص ًْی، ًْی التضا لحاػ لشاس گشفتِ دس حالی وِ ًوی

ضَد اگش ایي ػول اص ًاحیِ وسی  ضَد تِ ایي ًحَ وِ گفتِ هی ًخَاّذ داضت تلىِ فاسذ سا ّن ضاهل هیاختػاظ تِ غحیح 

ایي التضاء دس ًواص فاسذ ّن ٍجَد داسد ٍلی ٍجَد هاًغ جلَ تحمك وِ لػذ لشتت وشدُ غادس ضَد غحیح خَاّذ تَد پس 

 3گیشد. آى سا هی
 :بزرسی اشکال سوم

این ایي است  ؛ چَى اساساً تحث ها وِ هىشس ّن تِ آى اضاسُ وشدُسسذ ایي اضىال ّن تِ هحمك اغفْاًی ٍاسد ًثاضذ ش هیتِ ًظ

ضَد، یؼٌی ػول غحیح آى ػولی است وِ اگش لػذ لشتت تِ آى ضویوِ ضَد اثش تش آى  وِ اثش تش ػول غحیح هتشتة هی

ضَد ّش چٌذ لػذ  د غحیح است؛ چَى اثش تش ػول فاسذ هتشتة ًوی؛ تِ ػثاست دیگش جاهغ هختع تِ افشاهتشتة خَاّذ ضذ

غالٓ اخز ضذُ ًْی  هؼٌای تَاًین تگَیین آًچِ تِ ػٌَاى اثش دس لشتت ّن تِ آى ػول ضویوِ ضذُ تاضذ ٍ تِ ػثاست سَم ها هی

دس ٍالغ تِ ایي هؼٌاست ٍلی ایي ًْی التضایی  -ّواى عَس وِ هحمك اغفْاًی گفتِ است -استالتضایی ًیست تلىِ ًْی فؼلی 

تَاًذ آى سا دس اهش اخز وٌذ تِ آى ضویوِ ضَد ًِ  ًوی وِ ّش چِ دس تشتة اثش دخیل است اص جولِ لػذ لشتت وِ ضاسع ٍ آهش

پس ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش دس هؼٌای غالٓ اخز ضذُ ٍ ایي ًْی ّن ًْی  ایٌىِ ًْی التضایی تِ ًحَ هغلك هَسد ًظش تاضذ.

وِ حتی ضاهل اػن اص غحیح ٍ فاسذ ّن تطَد، پس هٌظَس اص  التضایی هغلك ًْیالتضایی خاظ ًِ  ْیًالتضایی است ٍلی 

سسذ ایي اضىال ّن  . لزا تِ ًظش هیًْی التضایی ایي است افشاد غحیح اص غالٓ ایي اثش )ًْی اص فحطاء ٍ هٌىش( سا داضتِ تاضٌذ

 .ًیستتِ هحمك اغفْاًی ٍاسد 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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