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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

ثحث دس سٍایت ػجبد ثي غْیت ثَد. تمشیت استذالل ثِ ایي سٍایت ٍ دٍ اضىبلی وِ ثِ ایي سٍایت ٍاسد ضذُ سا ثیبى وشدین؛ یىی 

اًذ، یؼٌی تَثیك  گفتین یب ثِ دٍ قشیمی وِ هشحَم آلبی حىین گفتِ اضىبل سٌذی ثَد وِ ػوذتبً ثش پبیِ ؾؼف ػجبد استَاس ثَد وِ

یاب ثاِ قشیمای واِ ها  ً       .ٍ الجتِ خبلی اص اضىبل ًجَد خَاست هسألِ سا حل وٌذ، ایطبى اص ایي ساُ ضَد هطىل اٍ حل هی ػبم

ضَد.  ایي هطىل سٌذی ثشقشف هی لزا .تاس؛ چَى ًجبضی اٍ سا تَثیك وشدُ اًذ وِ تَثیك خبظ است هشحَم آلبی خَیی گفتِ

یي اص ًظش داللی ّن یه اضىبلی سا هشحَم غبحت جَاّش ثِ ایي سٍایت داضتٌذ وِ آى سا ّن ثشسسی وشدین ٍ ًتیجِ گشفتین وِ ا

 اضىبل داللی ٍاسد ًیست. 

 سوم )داللی(اشکال 

یه اضىبل دیگشی ًسجت ثِ داللت ایي سٍایت هكشح است وِ ایي سا ّن ثبیذ ثشسسی وٌین. لج ً گفتین قجك ّوبى ًمل وبفی واِ  

ػوذتبً ثش آى ّن تىیِ ضذُ، ثبالخشُ ّن حىن جَاص ًظش ثِ ًسبء اّل رهِ ثیبى ضذُ؛ چَى ثبالخشُ ػٌَاى اّل رهِ دس آى ّست، 

ٍ دس ًمال  « اًْن ارا ًَْا الیٌتْاَى »)الجتِ دس ًمل وبفی « ألًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»تؼلیلی وِ دس ریل سٍایت ٍاسد ضذُ وِ ٍ ّن 

ضذُ وِ الجتِ ایي ثحث هْوی است؛ چَى ّویي تؼلیل  ثِ ایي تؼلیل اضىبلی آهذُ است(، ساجغ« ألًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»غذٍق 

ایاي ػلات دس ریاش ایاي      . حتیضذُهكشح ِ هشثَـ ثِ صًبى ثبدیِ ًطیي اص هسلوبًبى است، آًجب ّن و 22دس هسألِ دٍمِ هسألِ 

ًطیي ّن ًیستٌذ؛ ثابالخشُ دس   گیشد؛ یؼٌی ه  ً االى هَاجِ ّستین ثب صًبى هسلوبًی وِ ثبدیِ هَاسد ّن گبّی هَسد استٌبد لشاس هی

وٌٌذ ثِ تؼلیلی وِ دس ایي سٍایات ٍجاَد داسد ٍ    َم ٍ هطخع است. ثشخی توسه هیّویي ضْشّب ٍؾغ حجبة صًبى االى هؼل

ضَد ثِ ایٌْب ًگبُ وشد ا   هیّستٌذ؛ پس ثِ ّوبى ه وی وِ دس هَسد اّل رهِ « ارا ًْیي الیٌتْیي»گَیٌذ ایٌْب ّن اص هػبدیك  هی

ٍ هَاؾؼی اص ثذى آًْب آضىبس  پَضبًٌذ هَی سش سا ًویٍلَ )ًطیي  ى ه وی وِ ثِ صًبى ثبدیِبلجتِ ثذٍى تلزر ٍ ضَْت ا ٍ ثِ ّو ا

ّستٌذ ٍ دس  ضًَذ، رهی ًیستٌذ ٍ هسلوبى ًوی ًطیي هحسَة تَاى ًگبُ وشد، االى ّن دس هَسد صًبًی وِ اغك حبً ثبدیِ هی (است

هاب   ي سٍایت روش ضذُ خیلی هْن است.جبیض است. ایي هسألِ ٍ سخي پیشاهَى ایي تؼلیلی وِ دس ایًظش وٌٌذ،  ضْشّب صًذگی هی

 وٌین.  فؼ ً ایي اضىبل سا دس خػَظ صًبى رهی هكشح هی

تَاًذ جَاص ًظش ثِ صًبى رهی سا ثبثت وٌذ ٍ ایي تؼلیل توابم ًیسات؛    تؼلیلی وِ دس ایي سٍایت روش ضذُ ًوی ایي است وِاضىبل 

پزیشًذ ٍ اثاشی دس   اگش هَسد ًْی ٍالغ ضًَذ آى سا ًویتَاى ًگبُ وشد، چَى  ثشای ایٌىِ ظبّش تؼلیل ایي است وِ ثِ آى صًبى هی

گیشد، یؼٌی حىن دایش هذاس ػلت است؛ ثب  آًْب ًذاسد. ایي ػلتی است وِ دس ایي سٍایت روش ضذُ است. ٍلتی چیضی ػلت لشاس هی
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ت وِ ّوِ صًبى رهی ایٌكَس ثبضٌذ واِ  ایٌكَس ًیس یٌجب ّناثَدى ػلت، حىن ثبثت است ٍ ثب اًتفبء آى دیگش حىن ثبثت ًیست. 

ای وِ دس ضْشّب سبوي ّساتٌذ ٍ اگاش هاَسد ًْای لاشاس گیشًاذ        اگش هَسد ًْی لشاس گیشًذ ًپزیشًذ؛ ثسیبس ّستٌذ صًبى اّل رهِ

رهی  وٌٌذ. ثٌبثشایي ایٌىِ هب ػلت جَاص ًظش سا ثخَاّین ایي لشاس دّین، دسست ًیست. ثلِ، دس هَسد صًبى پزیشًذ ٍ سػبیت هی هی

ای وِ دس ضْشّب صًاذگی   پزیشًذ، اهب صًبى اّل رهِ وِ دس ثیبثبى ّستٌذ ٍ اّل ثبدیِ ّستٌذ، آًجب هوىي است ثگَیین وِ آًْب ًوی

 سا. تَاًذ دس هَسد صًبى رهی ثبثت وٌذ جَاص ًظش  پزیشًذ. ثٌبثشایي ایي ػلت ًوی وٌٌذ اگش ثِ آًْب ًْی ضَد، هی هی

ضَد، ایي است وِ اسبسبً هسألِ جَاص ًظش ثِ صًبى رهی دایشهذاس پزیشش یاب   دیگشی وِ ثِ دًجبل ایي هكشح هی ثِ ػ ٍُ، اضىبل

ًظاش ثاِ   ػذم پزیشش ًْی تَسف آًْب ًیست؛ ایٌكَس ًیست وِ جَاص ًظش هشثَـ ثِ جبیی ثبضذ وِ ًْی سا ًپزیشًذ؛ ثِ قَس ولای  

جك ایي قهؤیذ ثِ سٍایت سىًَی است؛ چَى  هكلت ایي ی آى سا ثپزیشًذ یب ًپزیشًذ.است، اػن اص ایٌىِ ٌّگبم ًْ جبیض صًبى رهی

  .جَاص ًظش ثِ صًبى رهی دایشهذاس ػذم حشهت آًْبست سٍایت

تَاًذ هَسد استٌبد لشاس  ؼلیل ًویثٌبثشایي اضىبلی وِ دس داللت ثخطی اص سٍایت ثش جَاص ًظش ٍاسد است، ایي است وِ اسبسبً ایي ت

تؼجیش ثشخی اص آلبیبى ایي است واِ سٍایات   گیشد. چَى دس ولوبت ثشخی اص فمْب ثِ ّش دٍ ثخص استٌبد ضذُ است؛ یؼٌی غشیح 

سءٍس اّل تْبهة  تَاًین استٌبد وٌین ثشای اثجبت جَاص ًظش. یىی ایٌىِ غشیحبً فشهَدُ ال ثأس ثبلٌظش الی اش هی ثِ دٍ فمشُػجبد 

تَاًاذ هاَسد    ٍ اػشاة ٍ الؼلَج یب اّل رهِ؛ ایي خَدش غشیحبً حىن ثِ جَاص ًظش وشدُ است. فمشُ دیگشی وِ اص سٍایات های  

استٌبد لشاس گیشد، تؼلیلی است وِ ایٌجب ثیبى ضذُ است. اهب ایي ثخص دٍم هَسد اضىبل لشاس گشفتِ اسات، ٍ اال دس ثخاص اٍل   

 ّن یه اضىبل داللی دیگشی است وِ ًسجت ثِ ایي سٍایت لبثل قشح است. اضىبلی ًیست. پس ایي 

 اشکال سوم بررسی 

وِ هَسد استٌبد لشاس  فی ًفسِ ایي لبثلیت سا داسدخَاّین ثجیٌین آیب ٍالؼبً ایي تؼلیل غشف ًظش اص روش اّل رهِ ٍ ػلَج،  حبال هی

ضَد چیسات.   ایي تؼلیل استفبدُ هیٍ هؼٌبی آى چیست. ایي خیلی هْن است وِ ًگبُ هب دسثبسُ ایي تؼلیل ٍ هؼٌبیی وِ اص  گیشد

 ظَْس دس تؼلیل داسد؛ یؼٌی وسی ًگفتِ وِ ایي حىوت حىن است. « الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»گیشین وِ  فشؼ سا ثش ایي هی

ایٌجب )هخػَغبً ایي غبحت جَاّش سا دس ایٌجب هكشح وٌین. الجتِ هوىي است ایٌجب یه حشف دیگشی وِ غبحت جَاّش گفتِ، 

تَاًاذ   ثاِ تٌْابیی ًوای   « الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»ًطیي هكشح خَاّین وشد( حشفص ایي است وِ خَد  سا دس ثحث اص صًبى ثبدیِ

گَیذ اص یه قشف ثاِ ایٌْاب    ای داسد وِ ّوبى هسألِ ػسش ٍ حشج است؛ یؼٌی هی ت جَاص وٌذ، ثلىِ ایي ًیبص ثِ یه ؾویوِاثجب

پزیشًذ. اص قشف دیگش ضوب اگش ثخَاّیذ ثاِ ٍاساكِ    حجبثی ٍلی آًْب ًوی ضًَذ اص ثی ضَد حجبة داضتِ ثبضیذ، ًْی هی گفتِ هی

ضَد. پاس دس   ثػش وٌیذ ٍ دس خیبثبى ٍ وَچِ ٍ ثبصاس ًشٍیذ، هَجت ػسش ٍ حشج هیپَضبًٌذ رؽ  ایٌىِ ایٌْب خَدضبى سا ًوی

خَاّاذ   خَدش ػلت جَاص ًظش ًیست؛ یؼٌی غبحت جَاّش هی« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»تَاًیذ ًگبُ وٌیذ. یؼٌی  ًتیجِ ضوب هی

. ثِ ّویي ساحتای  تَاًی ًگبُ وٌی ضوب ًویٍ اثش ًپزیشفت ٍ ًْی سا لجَل ًىشد، ثگَیذ ثِ غشف ایٌىِ وسی ثِ حشف گَش ًىشد 

تاَاًی دس   دٌّذ ٍ اص قشفی ضاوب ّان ًوای    خَاّذ ثگَیذ چَى آًْب گَش ًوی غبحت جَاّش هیسٍد؛  ویًآى حىن ضشػی وٌبس 

ٍ ایي هَجت ػسش ٍ حشج است، پس یجَص الٌظش الیْي. ّوایي  ّبیت سا ثجٌذی،  سٍی چطن خبًِ ثطیٌی ٍ یب ٍلتی ثِ خیبثبى هی

 ثگَیٌذ ٍ هكشح ضَد.  ثسبِ چ ًطیي سا دس هَسد آى گشٍُ دیگش ّن، یؼٌی صًبى ثبدیِ
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 سؤال:

تَاًذ ػلت جَاص ًظش ثبضذ؛ ... اضىبلی وِ هستطىل داضت ایي ثَد وِ  ًوی «الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»استبد: هسألِ ایي است وِ 

دٌّذ ًیست. یؼٌی چِ  دٌّذ ٍ اص ایي قشف ّن جَاص ًظش هختع ثِ آًْبیی وِ گَش ًوی ّب ّستٌذ وِ گَش هی ثشای ایٌىِ خیلی

الًْاي ارا ًْایي   »لْاي اسات، ًاِ    ثیٌین یجَص الٌظش الیْي. پس اغل هسألِ ػذم الحشهاة   گَش ثذٌّذ ٍ چِ گَش ًذٌّذ هب هی

است ثِ یه فمشُ اص سٍایت؛ ّوبى اضىبل غبحت جَاّش سا ّن داسیان. حابال    هكشح ایٌجب االى یه اضىبل دیگشی«. الیٌتْیي

خَاّین ثگَیین اسبسبً چِ چیضی ایٌجب ػلت لشاس گشفتِ است. آیب ایٌجب هؼٌبیص آى است وِ اگش ایٌْب اثاش ثپزیشًاذ الیجاَص     هی

وٌذ؟ یؼٌی ثشفشؼ ایي سا ػلات ثاذاًین، ایاي     ٍ ثِ حست اضخبظ فشق هی است ایي دس حمیمت دایشهذاس اضخبظ الٌظش؟ یؼٌی

دٌّذ؛ اگش  دٌّذ یب گَش ًوی اٍل تزوش ثذّیذ ٍ ًْی وٌیذ، یب گَش هی بیی ثبیذجهؼٌبیص چیست؟ هؼٌبیص ایي است وِ ضوب ّش 

سٍد. آیاب   اًذ ٍ هَؾَع اص ثیي هی خَدضبى سا پَضبًذًُذ پس یجَص لىن الٌظش؛ اگش گَش دادًذ هطىلی ًیست ٍ آًْب دگَش ًذا

دس ٍالغ ایي دایشهذاس پزیشش آًْبست یب ػذم پزیشش؟ یؼٌی ه ن اضخبغای   یٌایي است؟ یؼ« ارا ًْیي الیٌتْیي الًْي»هؼٌبی 

اّذ ثگَیذ ّش فاشدی  خَ ًوی« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»گیشًذ؟ ثؼیذ است وِ هٌظَس ایي ثبضذ.  ّستٌذ وِ دس هؼشؼ ًظش لشاس هی

اص ایٌْب اگش گَش ًىشد یجَص الٌظش ٍ ّش فشدی وِ گَش وشد، هطىل حل ضذُ است. اغ ً هجٌبی ایي اضىبل ثِ تؼلیل ایي است 

اگش پزیشفتٌذ، دیگش ًظش ثِ آًْب جبیض ًیست. ًِ؛ اغ ً هؼٌابی  وٌذ وِ  هفَْهص التؿب هی« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»وِ گوبى ضذُ 

چٌیي ًیست؛ یؼٌی هب ایي سا ثش هذاس اضخبظ ًجبیذ تفسیش وٌین؛ ًجبیذ ضخػی وٌین. ایٌجب وأى خذاًٍذ « ي ارا ًْیي الیٌتْیيالًْ»

دّذ اص ٍؾؼیت آًْب، ًِ ایٌىِ ایي  خَاّذ فشهبیذ ًَع ایٌْب ٍ ربلت ایٌْب ایي چٌیي ّستٌذ؛ یؼٌی داسد اخجبس هی تجبسن ٍ تؼبلی هی

اسبسابً  « الًْاي ارا ًْایي الیٌتْایي   »ش وسی اص ایٌْب اگش ًْی سا ًپزیشفت، الیجَص الٌظش. ًِ، هؼٌبی سا یه اهش ضخػی وٌذ وِ ّ

ضَد  ًطیٌبى ٍ ػلَج هی خَاّذ ثفشهبیذ ثِ صًبى اّل رهِ ٍ ثِ ثبدیِ یؼٌی وأى اهبم)ع( هی« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»چٌیي ًیست. 

وٌٌذ ٍ ّش وذام ّن ثِ دلیلی. اتفبلبً ٍجِ هطاتشن ایٌْاب آى    پَضص سا سػبیت ًویّبیی ّستٌذ وِ  ًگبُ وشد؛ چَى ربلجبً ایٌْب آدم

ٍ صًاذگی آًْاب ایاي چٌایي      ستاًطیٌبى اص ثبة ایٌىِ فشٌّگ آًْب ایي چٌیي  است وِ خیلی تَجْی ثِ ایي هسألِ ًذاسًذ. ثبدیِ

ِ  هذاسی داسًذ؛ ثبالخشُ وبس ٍ قجغ صًذگی آًْب ثِّب دا وٌٌذ، یب دس ثیبثبى ّبی وطبٍسصی وبس هی ّب ٍ صهیي ؛ یب دس ثبؽستا ای  گًَا

وٌٌذ. ّویي االى دس خیلی اص سٍساتبّب ایٌكاَس    گَش ًویایٌىِ ّوِ ایي جْبت سا ثشای آًْب ثخَاّین الضام وٌین، است وِ ضبیذ 

ثلىِ صًذگی ٍ قجغ صًذگی آًْب ایٌكَس است وِ یاه لساوتی اص   خَاٌّذ ایي وبس سا وٌٌذ؛  است؛ یؼٌی اص سٍی ػٌبد ٍ لجبج ًوی

ًطیي ّستٌذ فشلی  پَضبًٌذ. صًبى رهی ّن ّویي قَس؛ دسست است رهی ّستٌذ ... آًْبیی وِ ثبدیِ ّب ٍ پبّب سا ًوی هَّب ٍ دست

تمبد آًْب ایي چٌایي اسات واِ    وٌٌذ ثبالخشُ اغل ثبٍس ٍ اػ ثب هسلوبًبى اص ایي جْت ًذاسًذ؛ آًْبیی ّن وِ دس ضْشّب صًذگی هی

اگاش ایاي    داًٌذ. یؼٌی دس حمیمات  اغلص سا ثِ ایي ضىل ثبٍس ًذاسًذ ٍ خَدضبى سا هلضم ثِ ایي ًوی پَضبًٌذ. ویًخیلی خَد سا 

  .وٌذ اهبم)ع( داسد اسضبد ثِ یه ٍالؼیت ٍ حمیمت هی ػلت لشاس گشفتِ دس حمیمت

استبد ثضسگَاس هب حؿاشت  سا  هبًذ؛ آى اضىبل ى اضىبل ثبلی ًویایي ثبضذ، دیگش جبیی ثشای آ اگش ًگبُ هب ثِ ایي فمشُ اص سٍایت

الًْي ارا »ایٌىِ اهبم)ع( اضبسُ وشدُ اًذ ثِ ایي ثخص اص سٍایت، ٍلی ثِ ًظش هب ایي اضىبل ٍاسد ًیست. چَى  اهلل صًجبًی وشدُ آیت

وٌذ دس ایي همبم ٍ ًبظش ثِ ًَع ایٌْب ٍ ربلت ایٌْبست ٍ اسبسبً هذاس دس  د ثِ یه ٍالؼیت ٍ حمیمتی هیداسد اسضب، «ًْیي الیٌتْیي
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ته ثبیذ ثسٌجین ٍ ثجیٌین ایٌْب آیاب ًْای سا    ثِ ایي تؼلیل ثش اضخبظ ًیست وِ ثگَیین ه ن، ػذم پزیشش ًْی است؛ لزا هب ته

اش ایي است وِ هب دس ّوِ هَاسد ایاي سا ثبیاذ    اًذ دس ایٌجب ٍاسد ثبضذ، الصهِ پزیشًذ یب ًِ. اگش ایي اضىبلی وِ ایطبى فشهَدُ هی

پزیشًاذ.   ّب ّستٌذ وِ ًْای سا های   ثسب خیلی هسألِ ثش اضخبظ استَاس ًطذُ تب ایي اضىبل ٍاسد ضَد وِ ثگَیین چِ زالثسٌجین. 

پزیشًذ؛ هب آًجب چِ وبس وٌین؟ حىن وِ دایشهذاس آًْب ًطذُ است. ًاِ، هاب    ّب هی تفسیشی وِ ایطبى اص ایي تؼلیل داسد، ثلِ، ثؼؿی

پزیشًذ ًیست. ایٌجب ثِ جْت ایٌىِ  پزیشًذ ٍ ثشخی ًوی خَاّین ػشؼ وٌین وِ اسبسبً ایي ًبظش ثِ اضخبظ ٍ ایٌىِ ثشخی هی هی

ستٌذ ٍ ایي ًظش ثِ ربلت ایي افشاد داسد، یؼٌی ربلت صًبى رهی ایٌكَس ّستٌذ، ثبالخشُ ّضاس ّن تزوش ثذّیاذ ٍ  ربلجبً ایي چٌیي ّ

پَضبًٌذ ٍ اغ ً ػبدت ثِ ایي ًذاسًذ ٍ فشٌّگ آًْب ایي ًیست. ثبالخشُ هَّب ٍ  ًْی وٌیذ، ثبص ّن آًگًَِ وِ ثبیذ خَدضبى سا ًوی

اًذ، لازا   اًذ ٍ ػبدت ًىشدُ چَى فشٌّگ آًْب چٌیي ًیست ٍ چَى ایٌكَس ثبس ًیبهذُت. ّب ٍ پبّبی آًْب ثیشٍى اس ثخطی اص دست

تَاًین ایٌجب تویض ثذّین وِ وذام یه پزیشش ًْی داسًذ ٍ وذام ًذاسًذ. اهبم)ع(  ربلت صًبى رهی ایي چٌیي ّستٌذ. ثبالخشُ هب ًوی

ایٌْب ایي چٌیي ّستٌذ ٍ ارلت اگش ًْی ضًَذ هَسد لجَل آًْب فشهبیذ چَى  دس حمیمت ثِ حست ًَع ایٌْب ایي سا فشهَدُ است؛ هی

 سسذ اضىبلی دس ایي تؼلیل ٍجَد ًذاسد.  گیشد، پس یجَص الٌظش إلیْن. لزا ثِ ًظش هی لشاس ًوی

 سؤال:

گَییذ حشج ٍ هطمت ثبضذ یب ؾشس، یه ثح ی ّسات واِ حاشج ٍ     آیذ؛ ضوب دس آًجب هی استبد: ه ل آًجبیی وِ حشج پیص هی

ثبضاذ،   حاشج  گَیٌذ حشج ًَػی ه ن است؛ یؼٌی ایٌىِ ثشای ًَع ایي ضخػی ه ن است یب ًَػی. دس یه هَاسدی هیؾشس 

؛ ایٌىِ هب ه ن سا رلجِ ایي خػَغیت ٍ حبلت دس ایٌْب لشاس دّین ... ایي چِ اضاىبلی داسد؟  جبضذًٍلَ ایٌىِ ثشای ایي ضخع 

یؼٌی ًَع ایٌْب ایي چٌیي ّستٌذ ٍ ثِ حست ًَع ایٌكَس ّستٌذ وِ ارا ًْیي الیٌتْیي. چَى  گَیین ه ن رلجِ ٍ ًَع است؛ هب هی

ًبظش ثِ ًَع ایٌْبست، آى ٍلت چاشا  « الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»چشخذ ٍ  ًَػبً ایٌكَس ّستٌذ ... اگش ثگَیین ثش هذاس ًَع ایٌْب هی

اضابسُ ثاِ ّوابى ػاذم الحشهاة داسد؟ ... یؼٌای       « ارا ًْایي الیٌتْایي   الًْي»خَاّیذ ثگَییذ وِ  ًتَاًذ تؼلیل ثبضذ؟ ... ضوب هی

وٌذ؟ یؼٌی هب دٍ ػلت ًاذاسین. ضاوب دس    خَاّیذ ثگَییذ ایي ّن دلیل هستملی ًیست ٍ ثِ ّوبى هسألِ ػذم الحشهة اضبسُ هی هی

ذ ثِ ّوابى ػاذم الحشهاة؛ یؼٌای ٍلتای ًْای       وٌ اضبسُ هیدس هَسد هسلوبًبى « الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»خَاّیذ ثگَییذ  ٍالغ هی

خَاٌّذ وِ احتشام خَدضبى سا صیش پب ثگزاسًذ. ... ًبدیذُ گشفتي آى جبیض ًیست. ...   دٌّذ، یؼٌی خَدضبى هی گَش ًویضًَذ  هی

هستمل ًیست  یه ػلت« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»اضىبل ایطبى ایي است وِ خَدش ... وٌین. ...  ایي سا دس لسوت دٍم ثحث هی

ػلات  « الًْاي ارا ًْایي الیٌتْایي   »خَاّیذ ثگَییاذ   ًطیي احتشام ًذاسًذ؟ ... یؼٌی ضوب ثِ قَس ولی هی ... یؼٌی ٍالؼبً صًبى ثبدیِ

خَاّیذ ثگَییذ اسبسبً ایي ػلت هستملی ًیست؛ ًِ دس هَسد وفبس، ًِ دس هَسد آًْاب.   ضَد؟ ... پس ضوب هی هستملی هحسَة ًوی

ضَد. دس حبلی وِ ظبّش سٍایت ایي است وِ  اتبً حشهت ًذاسًذ ثِ دلیل سٍایت سىًَی ٍ ایي ّن هضیذ ثش ػلت هیدس هَسد وفبس ر

  ِ ّبسات ٍ ضابهل ایٌْاب     ًطایي  ایي ػلت ثشای ّوِ است. ٍلتی اّل رهِ ٍ ػلَج دس آى روش ضذُ، ثگَیین ایي فمف ثاشای ثبدیا

خَاّن ػشؼ وٌن وِ اسبسابً .... هاب    ٌَاى هطیش لشاس دّین؟ ... هي هیضَد. ... چشا ًمص ایي سا تملیل دّین ٍ دس حذ یه ػ ًوی

پزیشد، ثبیذ ّویي قَس لؿبٍت وشد. ... ضوب رٌّیات خَدتابى سا ًساجت ثاِ      تَاًین ثگَیین تمذیشی است؛ اگش گفتِ ضَد ًوی هی

ّابی   سٍایت دس جبی خَدش؛ هسألِ ػذم احتشام صًبى رهی وٌبس ثگزاس؛ ػذم حشهت سا وٌبس ثگزاسیذ؛ آى چیضی است هستمل ٍ
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هْن یىی سٍایت ػجبد ثي غْیت است ٍ یىی ّن سٍایت سىًَی. ... هب ثب آى هؼٌبیی وِ ثشای ػذم الحشهة وشدین ... ػذم الحشهة 

یؼٌی ػذم الحشهة هي ًبحیة الٌظش، ٍ اال گفتین هكلك ًیست؛ ، «بلوولَوةالًْي وبلذٍاة ث»اًذ وِ  سا گبّی آلبیبى قَسی هؼٌب وشدُ

اًذ. ... ثش فشؼ ّن ثگَیین واِ   ضًَذ تفسیش ّن؛ ػذم الحشهة هي ًبحیة الٌظش چشا؟ ثشای ایٌىِ خَدضبى ایٌكَس خَاستِ ایٌْب هی

گاَین ایٌْاب دس    فتیذ چِ ثبضذ ٍ چِ ًجبضذ آى ّویطِ ّسات؛ های  ؛ ضوب گثبضذحبل  أی ت، ایٌكَس ًیست وِ ػلیهؼٌبیص آى اس

ػذم الحشهة هؼٌابیص آًكاَس واِ هاب     حمیمت تفسیش ّن ّستٌذ؛ ایٌكَس ًیست وِ ثَد ٍ ًجَد ایي فبیذُ ًذاضتِ ثبضذ ٍ لغَ ثبضذ. 

الًْاي ارا ًْایي   » ضاَد  گاَیین های  ثه ثیبى دیگاشی  گفتین یؼٌی ػذم الحشهة هي ًبحیة الٌظش. ایي ػذم الحشهة سا ثخَاّین ثب ی

خَدضبى ثشای خَدضبى احتشام لبئل ًیستٌذ. ثلِ، ثِ صى ًجبیذ ًگبُ وشد، اغل اٍلی دس هَسد ًسبء ػاذم جاَاص الٌظاش    « الیٌتْیي

ِ   ًذاسًذ ثِ ایي هؼٌب؛ خَدضبى ایي صهیٌِ سا ثبص گزاضتِتَجْی وشد ه ل صًبى رهی وِ حشهتی  است؛ حبال اگش وسی ثی ثاِ   اًاذ وا

هطىلی ًذاسد ضَد. اگش ایي ثبضذ دیگش  دٌّذ. ایي دٍ تب یه چیض هی ضًَذ گَش ًوی حشین آًْب ٍاسد ضًَذ. ٍلتی ّن وِ ًْی هی

 سٍد. ...  ایي اضىبلی وِ ایطبى دس ایٌجب ٍاسد وشدُ، ایي اضىبل وٌبس هی ٍ ٍ تؼلیل ّن دسست است

آى هَلغ دیگش ثیي ایٌْاب ٍ آًْاب    هة است.ب ّوبى ػذم الحشیبلجبً ایٌكَس ّستٌذ، یب ثگَیین چَى ر« الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي» سپ

ضَین خیلی هْن است. ایٌىِ هب  ًطیي یه ثح ی داسد ... اگش سٍی ایي هسألِ هؼكل هی فشلی ًیست. دس هَسد صًبى هسلوبىِ ثبدیِ

غ فؼلی ثِ آى اخز وٌین، قجك یه تَاًین دس هَسد ایي ٍؾ اص ایي تؼلیل چِ تفسیشی وٌین؟ ٍالؼبً قجك یه تفسیش ثِ ّیچ ٍجِ ًوی

 تَاًین اخز وٌین.  تفسیش هی

ثب آى ػذم الحشهة ثِ یه چیض ثشگشدًذ؛ تفسیش یه حمیمت ثبضٌذ ٍ ّش دٍ  «الًْي ارا ًْیي الیٌتْیي»سسذ وِ  ثبالخشُ ثِ ًظش هی

ضَد. ایي تؼلیل ّن لبثل  وٌذ. ثٌبثشایي یه چیضی جذای اص ػذم الحشهة ًوی ػلت ٍاحذی ّستٌذ وِ هسألِ جَاص ًظش سا ثبثت هی

ا ثبیذ ثیطتش تَجاِ وٌاین. ثشسسای    اخز است. فؼ ً ایي سا داضتِ ثبضیذ ٍ ثؼذ هخػَغبً آى حشف غبحت جَاّش دس آى ثخص س

 گزاسد سا دس جلسِ آیٌذُ ػشؼ خَاّین وشد.  تفبٍت ًمل ضیخ غذٍق ٍ ولیٌی ٍ تأثیشی وِ دس استذالل هی

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            
 

 


