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گطٍّی وِ هب زضآى فقبلیت زاضین گطٍُ زاًصّبی ٍاثستِ ثِ فمِ است .فوسُ زاًصّبی ٍاثستِ ثِ فمِ ،اغَل

است اهب ضخبل ٍ حسیث ّن خعء زاًصّبی ٍاثستِ ثِ فمِ هحسَة هیضَز .هب زض ایي گطٍُ  ،وتبة حلمبت
ضْیس غسض ضا زض سِ خلس ضطح وطزُاین ثب فٌَاى ولی استٌجبط وِ ضبهل هتي فطثی ٍ تَضیح فبضسی است.
ثحث خٌجِ حىن ؽبّطی ٍ ٍالقی وِ اظ هجبحث هْن فلن اغَل ثَزُ ٍ زض خبیگبُ ًؾطیِپطزاظی است  ،زفتط
لن آى ضا تحت فٌَاى هبّیت حىن ؽبّطی چبح وطزُ است.
ثحث ًؾطیِ حك الغبفِ وِ اظ ًؾطیبت اغَلی ضْیس غسض است ذیلی هحل ثحث است وِ ضْیس غسض ایي
ًؾطیِ ضا اظ ذَزضبى گفتِاًس یب ضیطِ آى ضا اظ خبیی زیگط اذص وطزُاًس  ،هیتَاى آى ضا لجَل وطز یب ًِ ،
هربلفت ثب هطَْض زاضز یب ًِ  ،ایي هسألِ ّن زض گطٍُ هب وبض ضسُ است ٍ ًبؽط ثِ ضجْبت ظیبزی است وِ زض
هسألِ ٍخَز زاضز .ایي وبض ضا ّن پژٍّطىسُ فمِ ٍ حمَق لن چبح وطزُ است.
یه زضسٌبهِای ثطای حَظُّب ٍ زاًطگبُّب زض ضضتِّبی فمِ ٍ هجبًی فمِ تٌؾین وطزُاین ثب فٌَاى هسذل فلن
فمِ .وبض هسذلًگبضی ضا هي زض چٌس همبلِ تَضیح زازُام وِ زض اذتیبض فاللوٌساى ّست .ثِ زلیل ثطضسی
ضطٍضت وبض هسذلًگبضی ثطای فمِ چَى زض اّل سٌت وتبة ّبی هسذل ظیبز زاضین زض حَظُ ضیقی هب ایي
وتبة ضا ًساضتین.
هستحضط ّستیس وِ اگط هب هسئَل وتت فمْی ضسین ًیبظ ثِ یه سطی اعالفبت پیطاهًَی زاضز هثل آضٌبیی
ثب هىبتت فمْی .ایي ووه هیوٌس  ،ضَق افعایی هیوٌس  ،ثِ ذبعط ّویي هسبلِ ثَز وِ ایي سفبضش زازُ ضس
اظ سَی هقبًٍت پژٍّطی حَظُ ٍ هب چٌس سبلی ضا هطغَل آى ثَزین ٍ تمطیجب ّطت سبلی ّست وِ زض
هقطؼ استفبزُ است .اگط زاًطدَی ضضتِ فمِ ٍ هجبًی حمَق ّستیس ایي وتبة ثطای ضوب ثسیبض لبثل
استفبزُ ذَاّس ثَز اظ ایي ًؾط وِ اعالفبت پیطاهًَی ٍ زضخِ زٍ یقٌی ثحثّبی فلسفِ فمْی زض ایي وتبة
ثسیبض ظیبز است.
وبض ازٍاض فمِ وِ ثِ ضیَُّبی هرتلف اًدبم ضسُ است ٍ گعاضشّبی هرتلفی اظ آى زاضین .ثٌسُ ًبؽط ثِ آى
وبض ّن ثَزُام .تمطیجبً ّفت تب ّطت وبضی ضا وِ ثْتط زاًستِاًس ضا گعاضش زازُاًس اهب اظ ّوِ آًْب ضز ضسُ ٍ
ضیَُ خسیسی زض ازٍاضًگبضی زض ایي وتبة اضائِ ضسُ است.
یه وتبثچِ وَچىی ّن ّست وِ زفتط عالة خَاى ٍاثستِ ثِ هقبًٍت پژٍّطی حَظُ فلویِ لن هٌتطط وطزُ
است تحت فٌَاى فمِ آهَظی ٍ افك ّبی فطاضٍی وِ زض لسوت آذط آى آیٌسُ فمِ گفتِ ضسُ است .فمِ زض
آیٌسُ چگًَِ پیص ذَاّس ضفت ایي هسبلِ وِ االى ثب هَاخِ ّستین تحت فٌَاى اًفدبض اعالفبت زض فػط
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اضتجبعبت ثط ضٍی فمِ هب تبثیطگصاض است؛ چطاوِ ّوِ هب زض سطاسط زًیب وِ زض ظهیٌِ فمِ ٍ اغَل تالش
هیوٌین ّ ،وِ زض هطٍا ٍ هٌؾط یىسیگط لطاض گطفتین ّوِ ضٍی ّوسیگط شضُثیي اًساذتِاًس ٍ زلت هیوٌٌس
وِ زیگطی چِ گفتِ است ٍ چِ اؽْبض ًؾطی وطزُ استّ .یچ حطف هرفی ٍ حیبط ذلَتی ثطای ّیچ وس
ٍخَز ًساضز .ایي پسیسُ ذَثی است ثطای هب اظ آى خْت وِ اّبلی هٌغمی اظ فضبی آضام استمجبل هی وٌٌس
فضبیی وِ ّیدبًی ًجبضس فحبضی زض آى ًجبضس ٍ هلتْت ًجبضس اهب ّط وسی وِ اّل هٌغك ًیست ایي فضب ضا
ًوی پصیطز ٍ سقی زض ضلَك وبضی زاضز ٍ لصا ّط خب وِ وبض ثِ فحبضی ٍ خبض ٍ خٌدبل وطیسُ هی ضَز ثِ
ایي هقٌب است وِ زض ثحث هٌغمی ون آٍضزُ اًس.
ایي پسیسُ اًفدبض اعالفبت ٍ فػط اضتجبعبت ثِ پَیبیی فمِ ضیقِ ثسیبض ووه هیوٌس؛ چَى تب االى زاز
هیظزًس وِ غسای هب ضٌیسُ ًطَز ٍلتی سط ٍ غساّب ثرَاثس ٍ فضب آضام ضَز تبظُ هیفْوٌس وِ هب چِ
هیگَیین  .ضبیس ثطای ضوب ثبٍض پصیط ًجبضس اهب اعالفبت اظ فمِ ٍ اغَل هب زض خْبى اسالم ثسیبض اًسن است
زض ایي حس وِ اعالفبت هستططلیي اظ اّل سٌت ثیطتط است .ثِعَض ولی فػط اضتجبعبت هیتَاًس ثطای هب
ًَیسی ثبضس وِ فمِ ضیقِ ضا هقطفی هیوٌس ٍ ؽطفیتّبی آى ضا آضىبض سبظز.
وتبة فمِآهَظی ٍ افكّبی فطاضٍی حبغل سِ ًطستی ثَزُ است وِ هقبًٍت پژٍّطی حَظُ ثب عالة
خَاى زاضتِ است .فالٍُ ثط ایي همبالت ثٌسُ ّن زض ایي ظهیٌِ هَخَز است .هْنتطیي همبلِ هي وِ م تَاًن اظ
ًؾط هحتَایی ضٍی آى هبًَض ثسّن ٍ هقطفی وٌنً ،ؾطیِ فسم اًحالل ذغبثبت لبًًَی استً .ؾطیِ ذغبثبت
لبًًَی ضا اهبم ذویٌی هغطح وطزُاًس ٍ ایطبى هقتمس است وِ ایي ثحث ضبُ ولیس حل ثسیبضی اظ هطىالت
است .ایي همبلِ زض هدلِ فمِ پژٍّطىسُ فمِ ٍ حمَق زفتط تجلیغبت اسالهی چبح ضسُ است.
زٍ سِ ضقبض همبم ضّجطی فطهَزًس وِ الظهِ ّط سِ  ،وبض تحمیمی ثَز .یىی اظ آًْب ثحث خوقیت ثَز .اذیطاً
ثٌسُ زض هدلِ فمِ همبلِای ًَضتن تحت فٌَاى هجبًی فمْی تىثیط خوقیت وِ زض آى اضىبل خسیسی اظ ثحث
هغطح ضسُ است .ثحث زیگط زض هَضز تَلیس ٍ وبض هلی ٍ ثحث التػبز همبٍهتی ،زض ایي هَضز ّن ثٌسُ یه
هجبًی فمْی ٍ یه هجبحثی وِ زض ایي ثبضُ الظم ثَز ثطضسی ضَز  ،زض لبلت همبلِای وبض وطزم ٍ زض هدلِ فمِ
ثِ چبح ضسیسُ است .هدلِ فمِ زفتط تجلیغبت اسالهی تحت فٌَاى «وبٍضی ًَ زض فمِ» وِ اظ حَظُ فلویِ
اهتیبظ فلوی پژٍّطی زاضز.
ضطٍؿ ثحث
ثحث هب زض ایي خلسِ ًبؽط ثِ پیًَس زٍ هسبلِ است .یىی ثحث خبیگبُ فلن اغَل ٍ لَافس اغَلی است .
فلن اغَل چِ فلوی است؟ لَافس آى ثطای چیست؟ اّویت ٍ وبضآیی فلن اغَل چیست ؟ فبیسُ فلن
اغَل چیست؟ هسبلِ زیگط ثوطات هتطتت ثط فلن اغَل است .یقٌی هیذَاّین ٍاضز هسبئل فمْی ضَین ٍ
ثبثت وٌین وِ ایي فلن اغَل فلوی وبضثطزی است .فلوی ًیست وِ هجبحثی زض آى هغطح ضَز وِ پطتَاًِ ٍ
وبضثطزی ًساضتِ ثبضس ٍ غطفبً ًبؽط ثط ثحثّبی ًؾطی ثبضس .هیذَاّین وبضثطزّبی فلن اغَل ضا زض فمِ
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پیسا وٌین .یقٌی هیذَاّین ٍاثستگی فمِ ثِ اغَل ضا ًطبى ثسّین  .زض ٍالـ فلن اغَل ثِ تقجیط فلوبی هب
ذظوص فلن فمِ است اگط ضوب هسلح ثِ سالح فلن اغَل ًجبضیس ،فمِ ضوب فمْی ًب هطتت ذَاّس ثَز.
فمْی است وِ زض آى اًسدبم هجبًی ٍخَز ًساضز.
یه همبلِای ثٌسُ یه سبل پیص ًَضتِام زض ٍیژُ ًبهِای وِ اًدوي حىوت ٍ فلسفِ ثطای ضْیس غسض چبح
وطزُ است ،تحت فٌَاى اًسدبم تفىط اغَلی ضْیس غسض .اًسدبم تفىط اهتیبظ ثسیبض ٍیژُای استّ .ط
زاًطوٌسی زض ّط ظهیٌِای وِ فقبلیت هیوٌس ثبیس اًسدبم فىط زاضتِ ثبضس .اًسدبم فىط یقٌی ایٌىِ زض خبیی
چیعی ثگَیس ٍ زض خبی زیگط چیع زیگطی ثگَیس ٍ یبزش ًجبضس وِ زض ایي ظهیٌِ ثِ عَض هثبل یه سبل
گصضتِ چِ گفتِ است ٍ هجبًی ایي زٍ حطف ثب یىسیگط هتقبضؼ ثبضس .اًسدبم فىط ثب ایي حبغل هیضَز وِ
لبفسُ هٌس ٍاضز ّط فلوی ضَیس .یقٌی لَافس ٍ اغَل زاضتِ ثبضیس اظ هجبًی ترلف ًىٌیس .ثطضسی ثبیس ثط
اسبس لَافس هطتطن ٍ هجبًی ذبغی ثبضس .حبال ٌّط فلن اغَل چیست ؟ ٌّط فلن اغَل ایي است وِ فمِ
ضا لبفسُهٌس هیوٌس .زض ایي هیبى خبیگبُ لَافس فمْی یه ضتجِ ثبالتط ٍ ًعزیهتط ثِ فمِ است .لَافس فمْی
ذَزش حىن است اهب حىن ولیتطی است وِ تغجیمبت آى هقوَالً وبض هىلف ًیست .هثال لبفسُ الضطض ٍ
لبفسُ ًفی حطج ثِ ذَزی ذَز حىن است اهب اگط زض ضسبلِ ًَضتِ ضَز ّط ودب حطج الظم ثیبییس اظ ًؾط
ضبضؿ حطج ًفی ضسُ است .هىلف چگًَِ هیتَاًس اظ ایي استفبزُ وٌس؟ ًویزاًس ایي حطج فطفی است یب
ضطفی .ضبضؿ زذبلت وطزُ است زض آى یب ًِ ؟ هقیبض ضطض چیست؟ ثٌبثطایي تغجیمبت لَافس فطفی وبض
هىلف ًیست چطا وِ ایي تغجیمبت ًیبظهٌس اختْبز زض زیي است .پس لَافس فمْی ثِ فمِ ًعزیهتط است زض
حبلی وِ اغَل پبیِایتط ٍ ضیطِایتط است یقٌی لَافس اغَلی الظم زاضین ثقس هیضسین ثِ احىبم ضطفی
ذَز احىبم ضطفی یه هطتجِ ولی تط زاضز وِ لَافس فمْی است ٍ یه هطتجِ خعییتط است وِ فطٍفبت
هسبیل است ٍ زض ضسبلِ تَضیحالوسبئل ًتیدِ ًْبیی آى ضا هیًَیسٌس ثطای وسبًی وِ اثعاض ٍ ٍسبیل
فْویسًص ضا ًساضز ،اهب وسی وِ ثرَاّس استسالالت آى ضا ثفْوس ثِ هستوسه ٍ هستٌس ٍ توْیس ٍ هجبًی
هطاخقِ هیوٌس ٍ هیذَاًس .یقٌی حىن ضا هیزاًس ٍ ایٌىِ اظ چِ ضاّی ثِ ایي حىن زست پیسا وطزُ است ضا
ّن هیتَاًس ،ثساًسٍ .ؽیفِ اٍلیِ ّوِ هب تفمِ است .زض هٌبثـ زیٌی هب ،ثِ تملیس تطَیك ًطسُ است ثلىِ ثِ
اختْبز تطَیك ضسُ اهب گفتِ ضسُ است وِ اگط وسی تَاى هدتْسضسى ضا ًساضز ثطای اٍ خبیع است وِ اظ
وبضضٌبس هترػع تملیس وٌس زض غَضتی وِ ثتَاًس ثِ اٍ افتوبز وٌس .اٍل ثبیس احطاظ ضَز وِ عطف لبثل
افتوبز است ٍ ثقس هیضَز ثِ اٍ افتوبز وطز وِ ضًٍس فطفی فمالیی زض ّوِ ضضتِّب است.
اهب هب زض فلن اغَل ثب چِ چیعی سط ٍ وبض زاضین؟ فلن اغَل فلن زلیلضٌبسی است ،زض حبلی وِ فلن فمِ
فلن حىنضٌبسی است .زض ٍالـ زلیلضٌبسی احىبم فمْی ٍ ًِ هغلك زلیل .فلن اغَل ذػَظ زلیل ثط
حىن ضا هیگَیس یقٌی اگط هیذَاّیس ثِ حىن ذبغی ثطسیس چگًَِ ثبیس استسالل وٌیس؟ ثٌبثطایي فلن
اغَل ،هٌغك فمِ است.
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ثٌسُ وتبثی زاضم وِ ضطح هقبلن است تحت فٌَاى هٌغك اختْبز .یقٌی فلن اغَل ،هٌغك اختْبز است .هٌغك
یقٌی ًحَُ استسالل ثطای ضسیسى ثِ حىن فمْی ضا هقطفی هیوٌس .حبال اگط گفتِ ضَز ایي هٌغك غَضی وِ
االى ّست هٌغك چیست؟ ایي هٌغك ّوِ فلَم استّ .ط فلن استساللی ثِ فلن هٌغك ًیبظ زاضز .ایي هٌغك
فوَهی است زض حبلی وِ فلن اغَل  ،هٌغك ذػَغی است؛ یقٌی ثطای فلن فمِ یه هٌغك فوَهی ٍخَز
زاضز یه هٌغك ذبظ ّن زاضز وِ فلن اغَل است .پس فلن اغَل فلن زلیلضٌبسی است ٍ ثِ تقجیط آلبی
ثطٍخطزی الحدِ فلی الحىن است.
اهب ٍلتی هیذَاّین زلیل ضا ثطٌبسین  ،زض فلن اغَل اظ چِ چیع زلیل ثحث هیضَز؟ اٍل اغل زلیلیت  ،زٍم
ًحَُ زاللت ٍ سَم تقبضؼ ازلِ .پس فلن اغَل ذالغِ هیضَز زض ایي سِ ثحث.
اغل زلیلیت وِ اظ آى ثب فٌَاى ثحث غغطٍی ٍ وجطٍی یبز هیضَز یقٌی «اًََِ حُدِّ اَم لیسَ لُِ حدَِ» .یه
ثحث حدیت است وِ ثحث وجطٍی است .یه ثحث زیگط ّن زاضین وِ « اًَِِ زلیلٌ زالٌ فلی هبشا» ایي زلیل ،
زاللت ثط چِ چیعی زاضز؟ وِ ثِ آى ثحث غغطٍی گفتِ هیضَز .پس زض فلن اغَل یه ثحث غغطٍی
زاضین وِ زاللت چیست یه ثحث وجطٍی زاضین وِ آیب ایي زاللت حدت ّست یب ًیست .یه ثحث
غغطٍی اظ ًحَُ زاللت ٍ یه ثحث ثبًَی یب وجطٍی ضاخـ ثِ اغل زلیلیت زاضین .ثقضی ازلِ ،فملی است
ثقضی زیگط ًملی وِ ایي زٍ ّطیه هوىي است گبُ ؽٌی ثبضس گبُ لغقی  .آى زستِ وِ ًملی است گبّی اظ
وتبة است گبّی اظ سٌت وِ گبّی اٍلبت خٌجِ سٌسیت ضبى هغطح است گبّی اٍلبت ًحَُ زاللت ضبى
لغقی است گبّی ؽٌی .اظ آًدب وِ ازلِ زض فلن اغَل هتفبٍت ٍ هتقسز است گبّی اٍلبت زض یه هسبلِ
چٌس زلیل ٍخَز ذَاّس زاضت.
هثال ضٍایت هیگَیس وِ ثطای حضطت اهیط ضز الطوس ضسُ است .آلبی فیلسَف هیگَیس وِ ثطگطت ظهبى
هحبل است .ازلِ فملی زاللت زاضز ثط ایي زاضز وِ ثقس ظهبى هحبل است زض حبلی وِ ازلِ ًملی هیگَیٌس ایي
اتفبق افتبزُ است .ازلِ ًملیِ هیگَیس وِ ضخقت ٍخَز زاضز زض حبلی وِ فملیِ آى ضا ًویپصیطز .چِ وسی
ثبیس تقبضؼ ازلِ ضا ثطضسی وٌس .هسلن است وِ ًویتَاى ایي هسبلِ ضا ثِ هطزم سپطز ٍ لصا حتی فمبیس هب
ٍاثستِ ثِ فلن اغَل است حتی تفسیط لطآى ٍاثستِ ثِ فلن اغَل است .ایي آیِ ثب آى آیِ چغَض سبظگبضی
پیسا هیوٌس؟ هفسط ثبیس هدتْس ثبضس .تفسیط هفسطی وِ هدتْس ًجبضس ٍ فلن اغَل ًرَاًسُ ثبضس ،هحىن
ًرَاّس ثَز .هتىلن ثبیس هدتْس ثبضس چطاوِ اگط هدتْس ًجبضس زض غَضت تقبضؼ اذجبض ،ثتَاًس ذجط غحیح
ٍ هتمي ضا تطریع زّس.
االى ضوب هستحضط ّستیس وِ زض غحیح ثربضی چیعّبیی ذالف اذالق ٍ ضٌیـ ٍ زٍض اظ ضأى پیبهجط (ظ)
ثِ پیبهجط ًسجت زازُ ضسُ است .آًْب هیگَیٌس غحیح ثربضی زض حبلی وِ هب ًویگَیین غحیح وبفی
هیگَیین .اغَل وبفی ( یطتول فلی احبزیث الػحیحِ ٍ ثقضْب ضقیفِ ) اهب آًْب زض اثتسا هْط غحت ثط ول
وتبة ظزُاًس ثقس زچبض هطىل هیضًَس .حىبیت تأثیط الٌرل (گطزافطبًی زضذت ذطهب) یىی اظ ّویي
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حىبیتّب است .پیبهجط(ظ) اظ ذبًِ ثیطٍى آهسًس ٍ پطسیسًس اظ هطزم وِ چِ هیوٌیس؟ گفتٌس زض حبل ثبضٍض
وطزى زضذتبى ًرل ّستین .فطهَزًس  :زفب وٌیس ذساًٍس آًْب ضا ثبضٍض هیوٌس .چٌس هبُ ًرلّب ثبضٍض ًطسُ
ثَزًس هطزم ثِ پیبهجط (ظ) فطضِ زاضتٌس یب ضسَل اهلل ثطاسبس فطهَزُ ضوب هب اظ وبض ذَز زست وطیسین ٍ
حبل اهسبل ّیچ ذطهبیی ًساضین .پیبهجط ثِ ایطبى فطهَزًس  :اًتن افلن ثِ ضئَى زًیبون هٌّی .هب هیگَیین ایي
ضٍایت ثب ازلِ فػوت پیبهجط (ظ) ًبسبظگبض ٍ هتقبضؼ است .پیبهجط(ظ) فػوت زاضًس حتی زض اهَض
زًیب .یقٌی فلن والم هب هیگَیس ایي حسیث هغلمبً ًویتَاًس زضست ثبضس .هب زلیلی فملی لغقی زاضین پس
ثٌبثطایي ایي زلیل ًملی ؽٌی ضا وٌبض هیگصاضین.
آیبت ضیغبًی ّن حسیث زاضز .هب ًساضین اهب اّل سٌت ضٍایتص ضا زاضًس وِ پیبهجط ظ عی هقطاج لطآى ضا
تحَیل گطفتٌس ٍ ثقس زض عی ثبظگطت زض هیبًِ ضاُ  ،ضیغبى ثِ ایطبى زستجطز ظز  ،زٍ سِ آیِ اظ لطآى زظزیس ٍ
زٍ سِ آیِ زیگط خبیگعیي وطز .پیبهجط (ظ) زض هَلـ لطائت ّوبى آیبت ضیغبًی ضا ذَاًسًس .هب هیگَیین
ایي ضٍایت ثب زلیل فملی لغقی ًبسبظگبض است حتی اگط حسیث زاضتِ ثبضین .پس تقبضؼ ازلِ ایي است وِ
هی گَیس اگط زض یىدب ،یه زلیل فملی ٍخَز زاضز ٍ یه زلیل ًملی ّن ٍخَز زاضز ٍ ایي زٍ ثب ّن زض
تقبضؼ ّستٌس  ،ثبیس لسضت تدعیِ تحلیل ٍ خوـثٌسی ٍخَز زاضتِ ثبضس تب خبیی وِ ثقضی اظ آلبیبى
هقتمسًس وِ اختْبز ذالغِ هیضَز زض خوـ ثیي ازلِ یقٌی اّویت ٍ لسضت اختْبز زض ایٌدب ًطبى زازُ
هیضَزٍ .لتی ازلِ هتقبضؼ ٍ هتٌبفی زض یه هسبلِای ثِ هیبى آهس ضوب لسضت زاضیس وِ ایيّب ضا تدعیِ
تحلیل وٌیس ٍ خوـثٌسی ًوبییس؟
ازلِای وِ زض هسح ٍ شم زًیب ّن گفتِ ضسُ است خعء ّویي زستِ تقبضؼ ازلِ لطاض هیگیطز .حبال ضوب
هیذَاّیس ثطٍیس یه خلسِای سرٌطاًی وٌیس  ،زض هَضز هسألِ زًیب ٍ اذطت  ،هَاظًِ اسالهی ثیي زًیب ٍ
آذطت .چگًَِ ضوب خوـ هیوٌیس ثیي ازلِ شم زًیب ٍ هسح زًیب؟ چطا وِ ّن ازلِ شم ٍخَز زاضز ّن ازلِ هسح.
شم هبل زاضین هسح هبل ّن زاضین .خوـ ایي زٍ ًیبظ ثِ اختْبز زاضز چطا وِ ثبیس اعالق ثلس ثبضیس .اًػطاف ثلس
ثبضیس .ترػیع ثلس ثبضیس .ثساًیس لجح ترػیع اوثط چیست .تَسل ثِ ضجِْ هػسالیِ ثساًیس وِ چیست.
تَسل ثِ فبم زض ضجِْ هػسالیِ ٍ غیط چیستّ .وِ ایيّب وبضثطزّبی فلن اغَل است .یقٌی ٍلتی ضوب
هیذَاّیس تقبضؼ ازلِ ضا ثطضسی وٌیس ثبیس ثستِ فلن اغَلتبى زض ایٌدب حبضط ثبضس ٍ ثتَاًیس تغجیك ًوبییس.
اگط فلن اغَل ًساضتِ ثبضیس لسضت خوـ ثیي ازلِ ًرَاّیس زاضت.
یه سؤال هوىي است ثطایتبى هغطح ضَز ٍ آى ایي وِ چطا اغال ضبضؿ ایٌگًَِ سري هیگَیس وِ هب هدجَض
ثِ خوـ ازلِ ضَین؟ زٍ خَاة زاضز .خَاة ًمضی  :زض والم هتىلن فطفی ّن ایٌگًَِ سرٌبى ّست .االى
هگط هدلس هب لبًَى تػَیت ًویوٌس ٍ ثقس تجػطُ آى هیآیس .زٍ لبًَى تػَیت هیوٌس وِ هٌغمِ هطتطن
زاضًس ثقس هیگَیٌس وِ هٌغمِ هطتطن ضا ثِ وساهیه ثسّین؟ ایي زضست هثل ثحث اغَلی هب است .زٍ زلیل
ثب ّن تقبضؼ پیسا هیوٌٌس ثب ّن هٌغمِ هطتطن زاضًس .هٌغمِ هطتطن ضا ثِ وسام زلیل ثسّین؟ پس ایي هسبلِ
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زض ظثبى هتىلن فطفی ّست ٍ ذساًٍس فطهَزُ است وِ هي ظثبى ذبغی اذتطاؿ ًىطزُام ٍ ظثبى هي ظثبى
فطفی است هٌتْب زض ایي ظثبى فطفی زض حس افالی فػبحت ٍ افدبظ ّستن .هب یىی ثحثی ضاخـ ثِ افدبظ
لطآى زاضین وِ افدبظ  ،ظثبى ضبضؿ ضا اظ ظثبى فطفی ثیطٍى ًویوٌس چَى ذَز فطف هیذَاّس ضاخـ ثِ
افدبظ زاٍضی وٌس .ثٌبثطایي افدبظ زض چبضچَة ظثبى فطفی است .زض ظثبى فطفی ثحث تقبضؼ ازلِ ّست،
ًطبًِ آى چیست ؟ حمَلساى ٍ ٍویل وبضش چیست؟ ٍویل ثب استٌبز ثِ هَاز ٍ ثٌسّبی لبًًَی  ،خوـ ازلِ
هیوٌس .هیگَیس ایي زلیل ثط آى زلیل حبون است .ایي هبزُ ثط آى هبزُ ٍاضز استٍ .ویل یقٌی هدتْس زض فلن
حمَق .ثْتطیي ٍویل وسی است وِ ثط توبم فلن حمَق احبعِ زاضتِ ثبضس ٍ ثتَاًس هَاز حمَلی ضا تدعیِ
تحلیل وٌس یقٌی زض ّط هَلقیتی ثساًس وسام هبزُ ثِ زضز وبضش هیذَضز .هٌتْب ٍویل ضیطِ فلن حمَق ضا
ًویزاًس  .فلن حمَق ثطای اٍ هثل آیِ است  .هدتْس ثِ آیِ وِ هیضسس وبضش توبم است زیگط ًویگَیس
ذسا چطا ایٌگًَِ گفت؟ حمَلساى ّن ثِ هبزُ لبًًَی وِ هیضسس زیگط توبم ضسُ است زیگط ًویگَیس چِ
ضس وِ ثِ ایي لبًَى ضسیسین؟ اهب هدتْس ایٌگًَِ ًیست چطاوِ اٍ ّن اظ آیِ ثحث هیوٌس ٍ ّن اظ فطآیٌس
ضسیسى ثِ لبًَى ثحث هیوٌس .حتی پیطٌْبز هیزّس وِ لبًَى ضا فَؼ وٌین .چِ ضسُ است وِ ثِ ایي لبًَى
ضسیسُاین؟ هجبًی آى چِ ثَزُ است؟ ازلِ آى چِ ثَزُ است ؟ ازلِ آى زضست ثَزُ است یب ذیط ؟ ثبظًگطی
الظم است یب ذیط ؟ ثقضیّب ضا زض فلن حمَق زاضین وِ ٍلتی خلَتط هیضًٍس هیتَاًٌس ضاخـ ثِ فلن حمَق
اؽْبض ًؾط وٌٌس؟ ضاخـ ثِ خجط ٍ تطزیس لَاًیي ثحث وٌٌس .زض فلن حمَق تقبضؼ هَاز لبًًَی یه ثحث
است .پس تقبضؼ ازلِ وِ اگط گفتِ ضَز چطا زض والم ضبضؿ اتفبق هیافتس ؟ یه خَاة ایي است وِ گفتِ
هیضَز زض والم هتىلن فطفی ّن ضخ هیزّس پس ایي ذبضج اظ چبضچَة فطفیثَزى ظثبى ًیست.
خَاة زٍم ایي است وِ زض والم ضبضؿ یه فبضلی ٍخَز زاضز اظ والم هتىلن فطفی ٍ آى ایٌىِ ضبضؿ ثِ
تسضیح ٍ زض عَل ظهبى سري گفتِ است اظ اٍل ثقثت تب آذط ظهبى حضَض اهبم هقػَم فلیِ السالم  ،زٍضُ
غسٍض ًػَظ ثَزُ است زض عَل ظهبى ایي ًػَظ آهسُ است ٍ چَى ثِ تسضیح آهسُ است .ثٌبثطایي
ثقضی ّبیص حىن ثبثت است ،ثقضی زیگط حىن هتغیط است ،ثقضی زیگط ترػیع فبم است ،ثقضی
تمییسُ هغلك است .ایيّب سجت ضسُ است ثِ فالٍُ تعٍیط ٍ تمغیـ ٍ خقل ٍ ٍضـ ٍ  ...وِ اسجبة تالفی ضا
فطاّن وطزُ است .ایي وتبةّبیی ضا وِ ضاخـ ثِ تقبضؼ حسیث است ًگبُ وٌیس  ،فلل آى ضا ًَضتِ است.
اغَلیَى ثِ عَض هفػل ثِ ایي ثحث ًویپطزاظًس اهب ثِ عَض هرتػط ثِ ایي هسبلِ تقبضؼ ازلِ هیپطزاظًس وِ
چِ چیعی ثبفث هیضَز وِ ازلِ ثب ّوسیگط هتقبضؼ هیضَز؟ ٍ هب ثبیس خوـ ثیي ازلِ وٌین  .زض آًدب
هیگَیٌس وِ هٌطبّبی هرتلف زاضز یىی اظ ایي هٌطب ّب ایي است وِ گفتِ هیضَز یه فسُ ای ثب زیي ستیعُ
زاضًس هیذَاٌّس زض اهط ضبضؿ زذبلت وٌٌس هیذَاٌّس زیي ضا ثِ ّن ثعًٌس .هٌبفمیي وِ ثیىبض ًجَزُاًس.
افتطاؼ هب ثِ اّل سٌت ایي است وِ ضوب وِ ّوِ خطیبًبت تبضیری ضا ضز گیطی هیوٌیس چطا اظ وٌبض خطیبى
هٌبفمیي ضاحت ضز هیضَیس؟ ٍالقب ایي هٌبفمیي ثَزُاًس یب ًجَزُاًس؟ آیبت ضاخـ ثِ آًْب زاضین یب ذیط ؟ ایٌبى
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چِ هیوطزُاًس؟ ثقس چغَض هیتَاًین ثگَیین ّوِ ثب ّن ذَة ثَزُاًس ؟ زض غسض اٍل گفتِ ضسُ است وِ زٍ
لطىط آهسُاًس ثبّوسیگط خٌگیسُاًس  ،اظ ایي لطىط چِ تقساز وطتِ ضسُ اظ آى لطىط چِ تقساز .هیگَیٌس وِ
والّوب فی الدٌِ  .هیگَیین وِ ّط زٍ لطىط وِ ثط حك ًجَزُاًس .هیگَیس آى وِ ثط حك ثَزُ است اغبثِ ثِ
ٍالـ وطزُ است ٍ زٍ تب غَاة ثطزُ است .آًىِ ثط حك ًجَزُ است ذغب وطزُ ٍلی یه غَاة ثطزُ است.
یقٌی عطف ضوطیط وطیسُ است ثب حضطت اهیط فلیِ السالم خٌگیسُ است ٍلی خبیص زض ثْطت است!
چغَض هیضَز چٌیي چیعی؟ یه هقوبیی است وِ ٌَّظ ًتَاًستِ اًس آى ضا حل وٌٌسٌَّ .ظ هب زًجبل خَاة
ثطای حل ایي هقوب ّستین .پس زست ٍ تعٍیط ثَزُ است ٍ سجت فقبلیت هٌبفمیي ثَزُ است ٍ ایي سجت
تقبضؼ ثیي ازلِ ضسُ است.
ثٌبثطایي ذالغِ فلن اغَل ضبهل زلیلیت  ،زاللت ٍ تقبضؼ ازلِ است .ثِ زلیلیت وِ هیضسیس  ،تطویت ازلِ
ثطای ضوب هْن است یقٌی اٍل ازلِ وبضف ثقس ازلِ تمطض ٍؽیفِ فولیِ یقٌی ازلِای وِ هیگَیس ضوب چِ
ٍؽیفِای زاضیس اگط پیسا ًىطزیس ثالذطُ اًسبى ثبیس یب فبفل ثبضس یب تبضن ذبلی اظ ایي زٍ تب ًرَاّس ثَز.
چَى ثیي هحصٍضیي ّستین اغَل فولیِ ثِ هیبى هی آیس پس اغَل فولیِ هؤذط است .اٍل ًَثت ثِ ازلِ
وبضف هیضسس وِ ٍؽیفِ ٍالقی ضا هقیي وٌس .ذَز ازلِ وبضف ّن هطاتت هرتلفی زاضز .وطف لغقی همسم
است ثط وطف ؽٌی .یقٌی اگط زٍ ازلِ وبضف زاضتِ ثبضین یىی اظ آى زٍ وطف لغقی هی وٌس ٍ زیگطی
وطف ؽٌی  ،زض غَضت تقبضؼ وطف لغقی همسم است؛ چَى وسی وِ وطف لغقی هیوٌس زاضز ٍالـ ضا
هیثیٌس .تقجس خبیی هقٌب پیسا هیوٌس وِ لغـ ثِ ذالف ًساضتِ ثبضینٍ .لتی لغـ ثِ ذالف ٍخَز زاضتِ ثبضس
تقجس هقٌب ًساضز .پس هطتجِ اٍل وطف است اگط ًتَاًستین وطف وٌین ثبیس ثجیٌین ٍؽیفِ فولی چیست ؟ زض
زٍ سغح ازلِ هغطح هی ضَز  :اهبضات ٍ اغَل .اهبضات ذَز ثِ زٍ زستِ ؽٌیِ ٍ لغقیِ تمسین هیضَز.
هضبف ثط ایٌىِ ذَز اغَل ّن تطتیت زاضز .ضوب ٍلتی سطاك اغَل هیضٍیس ثِ ّط هسبلِ ای وِ هیضسیس ،
ًویتَاًیس ثگَییس ایٌدب ثبیس احتیبط وطز .ایٌدب ثبیس ثطائت خبضی ضَز .اگط حبلت سبثمِ زاضز  ،فسد ثِ
حبلت سبثمِ ثبیس وطز .اگط حبلت سبثمِ ًساضز ٍ ضجِْ ثسٍیِ است ٍ ضه زض تىلیف است  ،ثبیس ثطائت
خبضی وطز .اگط ثیي هحصٍضیي است  ،اگط ضجِْ هحػَضُ است  ،ثبیس احتیبط خبضی وطز .اگط ًطَز احتیبط
خبضی وطز  ،ترییط ثبیس اًدبم زاز .پس ثٌبثطایي ذَز اغَل ّن تطتیت زاضز .ثِ ایي ثحث  ،تطویت االزلِ گفتِ
هی ضَز یقٌی اگط ضوب فْطست فلن اغَل ضا ًگبُ وٌیس هرػَغب زض حلمِ ثبًی ضْیس غسض ،ثِ ٍضَح
تطتیت االزلِ هطرع است.
سبذتبضضٌبسی یقٌی آزضس زّی زضست .وسی هی تَاًس زضست آزضس ثسّس وِ ذَة ثطٌبسسٍ .لتی ضوب
هیذَاّیس هج بحث فلن اغَل ضا هطتت وٌیس ٍ ّط چیع ضا سطخبی ذَزش لطاض ثسّیس  ،ثِ لحبػ هحتَایی
ثبیس ثِ ثحث اضطاف زاضتِ ثبضیس یقٌی ثبیس ثساًیس وِ هبّیت ایي ثحث چیست ؟ ثحث لفؾی است یب فملی
؟ ایي ثحث اظ اهبضات است یب اغَل ؟ اغَل هحطظُ است یب غیط هحطظُ؟ ثبیس خبیگبُ ثحث ضا ثطٌبسیس تب
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ثتَاًیس ّط چیع ضا سط خبی ذَزش لطاض زّیس .ثٌبثطایي سبذتبض آفطیٌی ٍ سبذتبضپطزاظی هرػَظ وسبًی
است وِ اضطاف وبهل ثِ ثحث زاضًس .سبذتبضپطزاظی وبض ون اّویتی ًیست وِ تػَض وٌین وبض ذبغی ًساضز
ٍ هیتَاًین ثسٍى ترػع ثِ وسی ثگَیین وِ ثطای هب فْطستی زضست وٌس .ثسیيتطتیت  ،تَخِ ثِ هبّیت
هسألِ است .
ثٌسُ همبلِای زض هَضز هىتت اغَلی ضْیس غسض ثِ ًگبضش زض آٍضزُام وِ زض آى یىی اظ ضبذػِّبی
هىتتضٌبسی ضا سبذتبضپطزاظی لطاض زازُام .سبذتبضپطزاظی  ،فٌَاىسبظی  ،اغغالحسبظی ایٌْب ّوِ هْن
ّستٌس ٍ ثطای ذَزضبى خبیگبُ زاضًسٍ .لتی هب هیذَاّین ثٌیِ فلوی ضا اضظیبثی وٌین  ،وسی وِ ثتَاًس
سبذتبض زضست اضائِ ثسّس  ،اظ ٍی اضظیبثی هثجت هیضَز.
ثسیي تطتیت سبذتبض ولی فلن اغَل ثِ ضطحی است وِ گفتِ ضس .ثطاسبس ایي ثٌیِ ذوبسی ( یقٌی هجبحث
الفبػ  ،هالظهبت فملیِ ،حدح  ،اغَل فولیِ ٍ تقبضؼ ازلِ ) وِ فلن اغَل هب زاضز  ،یه فلن اثعاضی است
یقٌی هب ًگبُ فبلی ثِ فلن اغَل زاضین ثطای وطف حىنٍ .لی زض فیي حبل ثِ ضوب ثگَین وِ فلن اغَل
ثطوبت ظیبزی زاضز .یقٌی اگط ضوب ثِ فمِ ّن ًطسیس ٍ تٌْب فلن اغَل ثرَاًیس ٍ ثِ هیبى هطزم ثطٍیس ثطای
تدعیِ تحلیل حطفّبی هطزم ّن ذَة است .فلن اغَل ثِ عَض ولی هٌغك تدعیِ تحلیل ضا زض اًسبى
تمَیت هیوٌس.
گبّی هَالـ ثقضی افطاز گفتِ اًس وِ یه هجحث وَچه اظ وفبیِ اظ یىی اظ فلوبی ذَز ضا گطفتِ ام ٍ ضفتِام
یه وٌفطاًس زض وطَضّبی ذبضخی زض هَضز ظثبىضٌبسی  ،تحلیل ظثبًی ٍ  ...ثَزُ است ثب ازثیبت خسیس آى
ضا هٌغجك وطزُ ٍ زض آًدب اضائِ زازُام ٍ ثسیبض هَضز الجبل لطاض گطفتِ است .ؽطفیت فلن اغَل هب ثسیبض ظیبز
است هٌتْب هب ثبیس آى ضا ثِ ضٍظ وٌین عَضی وِ ًبؽط ثِ هجبحث ضٍظ ثبضس .زض حبل حبضط هجبحث
ظثبىضٌبسی  ،زاللتضٌبسی ذیلی ثحثّبی هْوی است .ثرطی اظ ّطهٌَتیه والسیه وِ هطثَط ثِ تفسیط
هتي است ّوبى فلن اغَل است .یقٌی هتي ضا چغَض تفسیط وٌین .پس یبزگیطی فلن اغَل زض ّط ودب وِ
غحجت اظ تفسیط است  ،وبضثطز زاضز .زض تفسیط ٍ تحلیل غحجتّبی هتىلن فطفی  ،زض اضظیبثی وتت فلوی
فلن اغَل وبضثطز زاضز ٍ .زض ٍالـ ثِ ضٍظتطیي فلن زًیب است .هٌتْب ثبیس ووی ثِ تغجیمبتص تَخِ وٌین تب
خبشثِ آى ظیبز ضَز ٍ اگط ثتَاًین آى ضا اظ ضىل پیچیسُ ذبضج وٌین ٍ ضٍاى ٍ سبزُ اش ثىیٌن ثسیبض خصاة
ذَاّس ثَز.
یه ثحثی زض فلن اغَل هطثَط ثِ ؽَْضضٌبسی است یقٌی اللفؼ ؽبّط فی وصا ٍ ؽَْضُ حدت .زٍ تب ثحث
زاضین یىی غغطٍی ٍ زیگطی وجطٍی .وطف ؽَْض ٍ ثِ حدیت ضسبًسى ؽَْض .ذَز ایي وطف ؽَْض ،
یه ثرص هْوی اظ فلن اغَل است .هب ثِ ّط لبفسُای وِ زض ضاُ وطف ؽَْض ثِ وبض هی آیس  ،لبفسُ
استؾْبض هیگَیین یقٌی لَافسی ثطای ثِ ؽَْض ضسبًسى والم ثِ هطتجِ ؽَْض  .ؽَْض اظ اخوبل وِ تطزیس ثیي
چٌس هقٌب است ثبالتط است  .الجتِ زض ّط والم هدول ّن ؽَْض ٍخَز زاضز چطا وِ اظ ّوِ خْبت هدول
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ًیست فمظ اظ خْت تطزیس ثیي چٌس هقٌی هدول است .هثالً زض خبیی وِ گفتِ هیضَز فمغقَا ایسیْوب
هٌؾَض اًگطت است یب تب هچ یب تب هطفك یب تب هٌىت .زضست است وِ ایي اخوبل زاضز اهب ایي اخوبل ثبفث
سطایت لفؼ ثِ پب ٍ سط ًویضَز پس اظ ًؾط تطزیس ثیي چْبض حس هدول است ٍلصا والم هدول هي خویـ
الدْبت ًساضین  .هدول هي خویـ الدْبت اظ هتىلن حىین غبزض ًویضَز فمظ هیهبًس حطٍف همغقِ  .آیب
حطٍف همغقِ هدول هي خویـ الدْبت است ؟ آًدب هیگَیین ایي حطٍف اظ لجیل والم ًیست .ثٌبثطایي
ؽَْض ٍ اخوبل اهطی ًسجی استٍ .لتی گفتِ هیضَز هدول است ضوب هیگَییس اظ چِ خْت هدول است
؟ هثالً هیگَیس وِ فىلَا هوب اهسىي  .ایي خولِ هدول است یب ؽبّط ؟ ایي خولِ خَاظ ذَضزى ضا زازُ
است یقٌی لبثلیت اول زاضز ٍلی ضاخـ ثِ ویفیت خعییبت غحجت ًىطزُ است .ثٌبثطایي زض ثحث ؽَْض
ّویطِ تَخِ زاضتِ ثبضیس وِ ّط والهی وِ هَضَؿ لِ زاضز ؽَْض ّن زاضز .اخوبل اظ خْت زیگط است ٍ
ثبیس ضفـ اخوبل وطز .لَافس استؾْبض اظ ؽَْض ثحث هی وٌس  .چغَض هیتَاى والم ضا ثِ ؽَْض ضسبًس؟ زٍ
چیع سجت تىَى ؽَْض هیضَز ٍ :ضـ ٍ لطائي  .حبال اگط سَال ضس وِ اضتىبظ چیست ؟ اًػطاف چیست ؟
هٌبسجت حىن ٍ هَضَؿ چیست ؟ اعالق چیست ؟ فوَم چیست؟ ّوِ ایٌْب ثِ یىی اظ ٍضـ یب لطائي ثط
هیگطزز.
اّویت ثحث استؾْبض چِ اًساظُ است ؟ ولوِ ؽَْض ٍ هطتمبت آى زض هدوـ فمْی خستدَ وٌیس هیجیٌیس وِ
ثسیبضی اظ هسبیل فمْی هطتجظ ثب ؽَْض است .یقٌی فمیِ تب ًتَاًس استؾْبض اظ ًػَظ وٌس ًوی تَاًس حىن ضا
ثگَیس  .ثطای ایٌىِ هتَخِ اّویت لَافس استؾْبض ضَیس هب ثِ ضوب هیگَیین هٌبثـ اختْبز هب چٌس چیع است
؟ وتبة ٍ سٌت ٍ اخوبؿ ٍ فمل  .فمل چمسض پبسد هسبیل فمْی ضا هیزّس ؟ تمطیجب ّیچ  .اخوبؿ چغَض ؟
ًِ ذیلی ظیبز ٍ هستمل ّن ًیست فیٌی ثِ فٌَاى زلیل ووىی است ٍ هقوَال ّن اخوبفبت هب هٌمَل است .
فوسُ هٌبثـ هب هیضَز وتبة ٍ سٌت  .حبال ایي زٍ اظ لجیل چِ زلیلی است ؟ زلیل لفؾی یب غیط لفؾی ؟ وتبة
ٍ سٌت اظ زستِ زالیل ضطفی لفؾی است .پس ضوب ّوِ وبضتبى ٍاثستِ ثِ وتبة ٍ سٌت است ٍ ایي زٍ
ذَز ٍاثستِ ثِ استؾْبض ّستٌس .ثٌبثطایي هیتَاى هتَخِ حدن زذبلت ٍ اّویت استؾْبض زض اختْبز ضس .
حبال ثقضی اظ ًوًَِّب ضا ثطای ضوب هیگَین .هسبیلی وِ هتَلف ثط غسق اغَلی است  .هسبیلی وِ هتطتت
ثط وطف اعالق فوَهی است  .هسبیلی وِ هتَلف ثط اًػطاف است یب ضجیِ آى.
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