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الفاظشهید صدر و استفاده از روش عملی در مباحث 

•1 .  ٍ ی آن،  مًسد ايل، اوىاس یىی اص مًاوی محتمل است وهٍ دس وتجهه
. گشدد ی مًاوی محتمل محذيد می دایشٌ

تًاوجم حاتهت   اگش تشای لفهی چىذ مًىا احتمال داسد، تا تشَان مییًىی •
وىجم وٍ فالن مًىای محتمل مىتفی است ي دس جایی وٍ مًاوی محتمل 
مشدد تجه دي مًىا تاضىذ، دس يالى تا وفهی یىهی اص آن دي، دییهشی سا    

. احثات خًاَجم وشد
تًاوذ وفی وىهذ، وهٍ    وىجم تشَان دس چىجه مًاسدی فمف می تأوجذ میي •

.احثات
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صیشا وٍ احثات یهه  . سسذ چىجه چجضی َم ممىه وجست تٍ وهش میاما •
. مًىا تشای لفم تشَاوی است ي وٍ ناَشاً وفی یه مًىها اص یهه لفهم   

يمالً ؾشيستی وذاسد لفم تشای مًىایی يؾى ضهًد یها تهشای مًىهایی     
.يؾى وطًد
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: گًیذ می. وىذ غذس تشای ایه مًسد ه مًسد ايل ه مخالی روش می  ضُجذ •
:تشای الفال يثادات دي احتمال مكشح است

. الفال تشای يثادات غحجح يؾى ضذٌ تاضىذ. أ •
. الفال تشای ايم اص غحجح ي فاسذ يؾى ضذٌ تاضىذ. ب•
. ایىها احتمال سًمی يجًد وذاسددس •
مخالً غالِ یا تشای خػًظ وماص غحجح يؾى ضذٌ ي واستشد ایه پس •

لفم تشای وسی وٍ وماصش تاقل است، مهاصی است ي یا تشای ايم اص 
غحجح ي تاقل يؾى ضذٌ وٍ دس وتجهٍ واستشد ایه لفهم تهشای ومهاص    

.تاقل َم حمجمت داسد ي مًىای غالِ اص ایه دي حال خاسد وجست
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تجىهجم   وىهجم، مهی   تٍ تحج غحجح ي ايم دس اغًل مشاجًهٍ مهی  يلتی •
اوذ،  َا تش ایه مكلة وٍ الفال يثادات تشای غحجح يؾى وطذٌ اغًلی

ی ایه استذالل، يؾى ایه الفال است تشای  اوذ وٍ وتجهٍ استذالل وشدٌ
.ايم؛ چشا وٍ احتمال حالخی يجًد وذاسد

. تجه افشاد غحجح، جامًی متػهًس وجسهت  : استذالل آوُا چىجه است •
.اوذ پس الفال يثادات تشای غحجح يؾى وطذٌ
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َا سا دس ایىها تاص وىجم تا مكلهة ضهُجذ    اجاصٌ دَجذ استذالل اغًلی•
غذس وٍ تشای آن تًؾجحی اسایٍ وىشدٌ ي فمف تٍ مخال تسهىذٌ وهشدٌ   

:است، تجطتش ياؾح ضًد
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ٍ   اغًلی• . تهجه افهشاد غهحجح، جهامًی متػهًس وجسهت      : اوهذ  َها گفته
ممػًدضان ایه است وٍ دس افشاد غحجح، ضشایف ي اجهضا،، متفهايت   

. تًاوجم مًجاس خاغی تشای وماص غحجح تًججه وىجم است ي ما ومی
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قًس مخال وماص غحجح تشای مسافش تٍ یهه ضهىل اسهت ي تهشای     تٍ •
َمجه وماص دس وماص جمًٍ یه ضهىل داسد ي  . حاؾشان تٍ ضىل دییش

دس حالهت  . دس وماص نُش ضىل دییش ي دس ومهاص غهثح ضهىل سهً     
اؾكشاسی وماص غحجح تٍ یه ضىل است ي دس حالهت اختجهاسی تهٍ    

وهٍ دس  « الػهالِ ال تتهشن تحهال   »ی  تهش قثهك لايهذٌ   . ضىل دییش
َای فمُی مكشح ضذٌ است، غالِ دس حالت اؾكشاس َم تهشن   وتاب
ایه اؾكشاس غًس مختلف داسد ي دایماً سي تٍ افضایص اسهت  . ضًد ومی

ضًد  دس وماص غشیك َمٍ چجض سالف می. سيد ي تا وماص غشیك پجص می
ماوذ ي یه تىثجش وٍ اگش تًاوست تیًیذ یها اگهش    ي فمف یه وجت می

.ضًد تًاوست، اضاسٌ وىذ ياگش آن سا َم وتًاوست، َمیی مىتفی می
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ایه قجف یه سً وماص غشیمی است وٍ دییش َجچ جض، ي ضهشقی  دس •
تشایص وماوذٌ ي سًی دییش وماص ضهخع حاؾهشی اسهت وهٍ َهجچ      

وهذا   . تجه ایىُا اجضا، ي ضشایف خجلی متفايت است. اؾكشاسی وذاسد
جض، ي ضشـ سا مًجاس وماص غحجح تذاوجم؟ اجضا، ي ضهشایف آن ومهاص   
غشیك سا ي یا اجضا، ي ضشایف ایه وماص حاؾش سا وٍ َهجچ اؾهكشاسی   

وىهذ ي غهحجح َهم     وذاسد؟ َش وذا  سا تیجشیم تش دییشی غذق ومهی 
. وجست
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اگش مًجاس وماص غحجح سا غالِ غشیك لشاس دَجم ي تیًیجم چىجه یًىی •
وماصی است وٍ داسای اجضا، ي ضشایف وامل اسهت، دس ایهه غهًست    

تًاوذ تٍ ایه وماص  وسی وٍ حاؾش است ي َجچ اؾكشاسی َم وذاسد می
دس حالی وٍ اگش مًجاس وماص غحجح آن دییشی تاضذ، ومهاص  . اوتفا وىذ

.غشیك تاقل است
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ي اص آوها وهٍ  . اوذ ایه يغف الفال يثادات تشای غحجح يؾى وطذٌتا •
احتمال سًمی يجًد وذاسد، پس الفال يثادات تشای ايم اص غحجح ي 

.اوذ فاسذ يؾى ضذٌ
حال غشف وهش اص غحت یا سمم استذالل مزوًس، تجایجذ تشسسی وىجم •

؟وٍ ایه استذالل دس يالى چٍ استذاللی است
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دس يؾهى تایهذ   : اوذ گفتٍ. اوذ َا دس ایىها اص تشَان استفادٌ وشدٌ اغًلی•
لفم ي مًىا محذدّ ي مًجه ي مطخع تاضىذ؛ صیشا ياؾى تایذ مًؾهًو  

تهًان لفهم سا تهشای مًىهایی      تىاتشایه ومی. ي مًؾًو لٍ سا تػًس وىذ
تٍ يثاست دییش يؾهى  . يؾى ومًد وٍ خًد آن مًىا لاتل تػًس وثاضذ

.ی يملی داسد لفم تشای مًىای غجش لاتل تػًس، استحالٍ
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ایه يغف دسست است وٍ يؾى لفم تشای مًىا غشفاً یه لشاسداد تا •
َهای   است ي ایه لشاسداد اص آن جُت وٍ لشاسداد است، تاتى ؾشيست

يملی وجست؛ اما اص جُتی دییش خًدِ َمجه واس، یه حمجمهت اسهت،   
دَهذ ي اص ایهه جُهت     یه واس يالًی است وٍ ياؾى آن سا اوها  می

اص جملٍ احىا  ایه گًوٍ ايتثاس ایه اسهت  . تاتى احىا  حمجمت است
وٍ مًتثش تایذ مًؾًو ي مًؾًو لهٍ سا تػهًس ي سهمس مًؾهًو سا     

. تشای مًؾًو لٍ ايتثاس وىذ
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ی يالًهی ه یًىهی تحمهك يىػهش       دس يالى تشای تحمك ایه پذیذٌپس •
ايتثاس لفم تشای مًىا ه ، تایذ لفم ي مًىا َش دي تػًس ضًوذ ي سمس  

دس ایه مًلى، لفم، مًؾًو خًاَذ تًد . لفم تشای مًىا لشاس دادٌ ضًد
ضًد، يؾى ي لشاسداد وامجهذٌ   ي مًىا، مًؾًو لٍ ي يملی وٍ اوها  می

.ضًد می
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تًاوذ لفم سا تشای مًىایی وٍ تػًس وىشدٌ یا لفههی سا وهٍ    ياؾى ومی •
یًىی تذين تػًس مًؾًو . تػًس وىشدٌ تشای مًىای متػًس يؾى وىذ

   ٍ ی  ي مًؾًو لٍ، يؾى ممىه وجست ي مًىای يهذ  امىهان، اسهتحال
پس اگش تتًاوجم حاتت وىجم مًىایی لاتل تػًس وجست، دس . يملی است

.ایم وٍ ممىه وجست لفهی تشای آن يؾى ضًد يالى احثات وشدٌ
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اوهذ اغهالً    آوُا حاتهت ومهًدٌ  . اوذ َا وشدٌ ي ایه واسی است وٍ اغًلی •
ی افشاد غحجح سا ضامل ضًد ي غجش غحجح سا دس تهش   مفًُمی وٍ َمٍ

تىاتشایه ممىه وجست الفال يثادات تشای غحجح . ویجشد، يجًد وذاسد
.يؾى ضذٌ تاضىذ
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ی يملی يؾى لفم تشای مًىای غجش لاتهل   مزوًس یًىی استحالٍمكلة •
دَذ وٍ اغهًلی   تػًس، دس يالى وثشای استذالل اغًلی سا تطىجل می

ٍ  . آن سا دس اتىاص رَىی خهًد داسد  ی غهرشی تهٍ آن    يی تها ؾهمجم
.سسذ ی مكلًب می مشتىض، تٍ وتجهٍ
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تجه افشاد غحجح جامًی يجًد وذاسد ي ممػهًدش ایهه   : گًیذ اي می •
. است وٍ چىجه مفًُمی لاتل تػًس وجست

. دَذ مكلة غرشای استذاللص سا تطىجل میایه •
وثشی دس وضد اي امشی استىاصی است ي آن ایه وٍ مًىایی وٍ لاتل اما •

. تػًس وجست، لاتل ایه َم وجست وٍ لفهی تشای آن يؾى ضًد
گجشد وهٍ الفهال تهشای     ی آن غرشی تٍ ایه وثشی وتجهٍ می ؾمجمٍاص •

.اوذ غحجح يؾى وطذٌ
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ی مًؾًو  گشدد وٍ حتی دس حًصٌ تًجٍ تٍ آوچٍ گزضت مًلً  میتا •
دادی تهًدن آن   لٍ الفال وٍ َجچ تشدیذی دس ايتثهاسی تهًدن ي لهشاس   

.اوذ َا اص سيش يملی استفادٌ وشدٌ وجست، اغًلی
صیشا َمجه فشایىذ وامالً ايتثاسی، یهه جُهت حمجمهی داسد ي اص آن     •

جُت حمجمی، لاتلجت ایه سا داسد وٍ اسهتذاللص، اسهتذالل يملهی ي    
.حتی تٍ تًثجش ضُجذ غذس تشَاوی تاضذ
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.مورد دوم، تطبیك کبری بر صغری است. 2•
اگش تخًاَجم وثشایی سا تش غرشی تكثجك ومهایجم، اص تشَهان اسهتفادٌ     •

. وىجم می
وىذ، تحج مفُهً  ضهشـ    وٍ ضُجذ غذس تشای ایه مًسد روش میمخالی •

. است
آوها ایه سؤال مكشح است وٍ آیا ضشـ مفًُ  داسد ي تهٍ اوتفهای   دس •

؟ضًد ضشـ، تالی ي مطشيـ مىتفی می
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ایه ممذاس مسلم است وٍ مطشيـ فی الهملٍ تٍ اوتفای ضشـ مىتفهی   •
اگهش فهشدا تهشف تثهاسد، دسط تًكجهل      »یًىی دس ایه جملٍ وٍ . است
اگش فشدا تهشف وثهاسد دس تًؿهی    »، ایه مكلة ياؾح است وٍ «است

ٍ    «حاالت دسط تًكجل وخًاَذ تًد ی ضهشـ   ؛ امها آیها مفُهً  جمله
اگش فشدا تشف وثاسد، حتماً دسط َست حتی اگش »مزوًس ایه است وٍ 

!!«َای دییشی تجفتذ اتفاق
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اگش چىجه تاضذ، مًىایص ایه اسهت وهٍ اوتفهای تهالی فمهف ي فمهف        •
متًلف تش اوتفای ایه ضشـ است ي اگش ایه ضشـ مىتفی ضهًد، تهالی   

. مىتفی است، چٍ اتفاق دییشی تجفتذ، چٍ وجفتذ
دس مخال مزوًس، اگش فشدا تشف وثاسد، حتماً دسط َسهت، حتهی   پس •

اگش استاد صوذٌ وثاضذ یا صلضلٍ تجایذ یا جىگ جُهاوی غهًست گجهشد    
....ي
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وىجم ي مًىای ولی ایه است وٍ تا  اص ایه مفًُ  تٍ مفًُ  ولی یاد می •
اوتفای ضشـ، تالی تٍ وحً ولی مىتفی است ي َهجچ ضهشـ جهاییضیه    

. دییش يجًد وذاسد
ی ضشـ چىجه مفُهً  ولهی سا داسا    سؤال ایه است وٍ آیا جملٍپس •

؟است
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: اوذ َا گفتٍ ایىها است وٍ اغًلی •
ی ضشـ چىجه مفًُمی سا داسد وٍ ما تتهًاوجم حػهش سا اص    جملٍيلتی •

. آن استفادٌ وىجم
مخالً دس مخال مزوًس دسیاتجم وٍ تىُا ضشـ تًكجلی والط دسط، یًىی •

.فمف ي فمف تاسش تشف است ي َجچ چجض دییش مىطأ آن وجست
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ی ضشـ، اسهتفادٌ   َا يمذٌ دلجل احثات حػش دس جملٍ دس وهش اغًلی •
. اص اقالق است

تىُا ضشـ تحمهك  ( ضشـ)وىذ وٍ ممذ   ی ضشـ التؿا می جملٍاقالقِ •
ٍ   مطشيـ تاضذ؛ اگشچٍ مًؾًو لٍ جملٍ ی  ی ضشـ یًىی آوچهٍ جمله

.ضشـ تشای آن يؾى ضذٌ، چىجه داللتی سا وذاسد
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اما َمان قًس وٍ دس جای خهًدش مًلهً  گشدیهذٌ، تهشای تحمهك       •
صیهشا اقهالق، داللهت سهىًت     . اقالق، ممذمات حىمت الص  اسهت 

است، وٍ داللت سخه ي اص آوها وٍ سىًت فی حذ وفسٍ َجچ داللتی 
َا اص آن  اغًلی. وذاسد، اقالق، داللت سىًت است دس ضشایف خاظ

.وىىذ ضشایف تٍ ممذمات حىمت تًثجش می
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ی ضهشـ اص غهرشیاتِ    دس ایىها اغًلی تایذ وطف وىذ وٍ جملٍپس •
ممذمات حىمت است ي آن وثشی یًىی ممذمات حىمت تش ایه مًسد 

ضُجذ غذس مًتمذ است تا تشَان . ومایذ ی ضشـ تكثجك می یًىی جملٍ
ٍ . تًان تٍ چىجه چجضی پی تشد می ی ضهشـ تهٍ اقهالق     تىاتشایه جمله

.داللت تش حػش داسد
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الفاظاز روش عملی در مباحث استفاده درصدر شهید نمد بیان 

وىجذ وسثت تٍ تحج ضُجذ غذس، یهه اضهىالی ياسد اسهت وهٍ     دلت •
ایه اضىال َمان . اضىالی يمًمی است ي ستكی تٍ مًسد خاظ وذاسد

. است وٍ ومی لثل تٍ آن پشداختجم
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:ضُجذ غذس فشمًد ما دس مثاحج الفال دي سيیىشد داسیم: گفتجم•
سيیىشد وطفی ي تشَان یىهی اص اتضاسَهایی   . 2سيیىشد تفسجشی . 1 •

. گجشیم است وٍ ما دس سيیىشد وطفی اص آن تُشٌ می
سؤال مكشح دس ایىها ایه است وٍ چیًوٍ ممىه است تا تشَان حال •

دس مثاحج الفال، سيیىشد وطفی داضتٍ تاضجم ي اص تشَان تشای وطف 
؟مًاوی الفال استفادٌ وىجم

يؾى امشی ايتثاسی است ي َجچ گًوٍ ؾشيست يملهی تهجه مًىها ي     •
.پس لايذتاً استفادٌ اص تشَان ممىه وجست. لفم يجًد وذاسد
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آوها ه یًىی دس مًسد ايل ضُجذ غذس ه پاسخ دادیم وٍ استفادٌ اص   دس •
تشَان دس ایه حًصٌ اص آن حجخی است وٍ ايتثاس یه حمجمت است ي 

. احىا  حمجمت سا داسا است
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دس مًسد ايلی وٍ ضُجذ غذس روهش ومهًد ه یًىهی وفهی یىهی اص       پس •
مًاوی محتمل ه استفادٌ اص تشَان امىان داسد؛ صیشا دس ایهه غهًست    

.وانش تٍ حمجمت َستجم؛ وٍ ايتثاس اص آن جُت وٍ ايتثاس است
. پزیشیم تىاتشایه فشمایص ضُجذ غذس سا وسثت تٍ مًسد ايل می •
وسثت تٍ مًسد دي  ه یًىی پجذا وشدن غرشیات یه وثشی ي یا تٍ  اما •

؟تًثجش دییش تكثجك وثشی تش غرشی ه چكًس
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:استتٍ مًسد دي  دي اضىال ياسد وسثت •
یىی اص آوُا یه اضىال يمًمی است وٍ اختػاظ تٍ مثاحج الفال  •

تًان اص  آیا اغالً می: آن سؤال ایه است. وذاسد ي یه سؤال يا  است
قشیك تشَان، تكثجك وثشایی سا تش غرشایی احثات ومهًد؟ آیها تكثجهك    

؟امشی است وٍ تا تشَان لاتل احثات است
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داوجم تشَان یه لجاط است وٍ اص ممذمات خاغی تطهىجل ضهذٌ    می•
تشیه لجاط وٍ اوتاجص ؾشيسی اسهت، لجهاط ضهىل     است ي ياؾح

َهش  . سهمشاـ اوسهان اسهت   »فشؼ وىجذ دس مخال مًشيفِ . ايل است
، ما دس مػذالجت سهمشاـ  «پس سمشاـ فاوی است. اوساوی فاوی است

تشای اوسان تشدیذ داضتٍ تاضجم ي وذاوجم آیا يالًاً سمشاـ اوسان اسهت  
؟یا خجش
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تًاوجم اص تشَان تشای تكثجك وثشی تش غرشی  دس ایه غًست يلتی می •
تذیُی وثاضهذ  ( سمشاـ)تش غرشی ( اوسان)تُشٌ گجشیم وٍ حثًت وثشی 

لُشاً دس ایه مًؾهى اگهش تشَهاوی اص    . ای داضتٍ تاضذ ي وجاص تٍ ياسكٍ
ضىل ايل لجاط داضتٍ تاضجم، اوسان تشای آن ياسكٍ حاتهت اسهت ي   

. دس وتجهٍ اوسان تشای سمشاـ حاتت خًاَذ تهًد . ياسكٍ تشای سمشاـ
سمشاـ »: گًیجم ياسكٍ تاضذ، می( واقك)پس اگش فشؾاً سخىیً تًدن 

.«پس سمشاـ اوسان است. واقك است، َش واقمی اوسان است
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سجش تا جایی لاتل پجطشفت است وٍ حثًت محمًل تشای مًؾًو ایه •
.تذیُی تاضذ ي دییش وجاصی تٍ ياسكٍ وذاضتٍ تاضذ



37

الفاظاز روش عملی در مباحث استفاده درصدر شهید نمد بیان 

اگش ممػًد اص تكثجك وثشی تش غرشی اص قشیهك تشَهان، َمهجه    حال •
ما تا جایی وهٍ حثهًت   . تاضذ وٍ يشؼ ضذ، امشی ممىه خًاَذ تًد

ی لجاط  تًاوجم اص قشیك الامٍ محمًل تشای مًؾًو تذیُی وثاضذ، می
تشَاوی، حاتت وىجم وٍ مًؾًو مػذالی اص محمًل اسهت ي محمهًل   

.تشای مًؾًو حاتت است
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ما تایذ تٍ جایی مىتُی ضًیم وٍ حثًت محمهًل تهشای مًؾهًو    الثتٍ •
ٍ  . تذیُی است ای يجهًد وهذاسد ي لاتهل     دس آن غًست دییهش ياسهك

چشا وٍ اگش تٍ ایىها مىتُی وطًیم، دس يالى مًىایص . تشَان َم وجست
ایه است وٍ ما َجچ گاٌ متًلف وخًاَجم ضذ ي تشای ایه وٍ تهٍ یهه   

وُایت لؿجٍ لثل اص آن يالم تاضهجم ي   مكلة يلم پجذا وىجم تایذ تٍ تی
.چىجه چجضی ممىه وجست
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آن اضىال يمًمی مثىی تش ایه وٍ چیًوهٍ ممىهه اسهت دس    تىاتشایه •
یافته مػادیك اص تشَان استفادٌ وىجم، تا ایه حذ لاتل پاسخ است وٍ 

تهًاوجم اص قشیهك    اگش حثًت محمًل تشای مًؾًو تذیُی وثاضهذ، مهی  
ی حثًت محمًل تشای مًؾًو، ایه  ی لجاط ي پجذا وشدن ياسكٍ الامٍ

.واس سا اوها  دَجم
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دي ، اضىالی است وٍ تٍ مثاحج الفال اختػاظ داسد ي خًد اضىال •
. ضُجذ غذس وجض تٍ آن پشداختٍ است
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تهًان   اديا ضذٌ است وٍ اص قشیك تشَهان مهی  : اضىال چىجه استآن •
ٍ »سا تش غرشایی مخهل  « ممذمات حىمت»حثًت وثشایی مخل  ی  جمله

ٍ . احثات ومًد« ضشـ ی ضهشـ دس وههش    دس حالی وٍ اگش مفًُ  جمله
. ی ضشـ چهٍ مهذلًلی داسد   يشف ياؾح تاضذ، مًلً  است وٍ جملٍ

َمچىجه مًلً  است وٍ مػذاق ي غرشای چىهجه وثشایهی َسهت یها     
داوذ، لُشاً ایه مكلة  ی ضشـ سا می یًىی اگش يشف مًىای جملٍ. خجش

ی ضشـ اص غرشیات ممذمات حىمت ياقالق اسهت   وجض وٍ آیا جملٍ
.یا خجش، تشای اي مًلً  است
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ی ضشـ تشای يهشف مًلهً  وجسهت ي دس وتجههٍ      اگش مًىای جملٍاما •
داوذ وٍ ممذمات حىمت ياقالق دس آوهها يجهًد داسد یها     يشف ومی

ی ضشـ  تًان اص قشیك تشَان حاتت ومًد وٍ مخالً جملٍ خجش، دییش ومی
اص غرشیات ممذمات حىمت است؛ تلىٍ تایذ اص قشیك تثادس، مًىهای  

تا يلتی وٍ اص قشیك تثادس مًىای آن سا . ی ضشـ سا وطف وىجم جملٍ
وطف وىشدیم، ایه مكلة وٍ آیا اص غرشیات آن وثشی َست یها وهٍ،   

ي يلتی َم اص قشیك تثهادس مًىها سا وطهف    . ضًد تشای ما آضىاس ومی
ومایجم، مكلة فًق، مًلً  است ي دییش فُمجذن آن متًلف تش تشَهان  

.وجست
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یاتجم وٍ دس آن اص قشیهك   آن وٍ دس مثاحج الفال، مهالی ومیخالغٍ •
تشَان غرشای یه وثشی سا تجاتجم ي یا غرشی تًدن چجهضی سا تهشای   

. صیشا یا مًىای آن غرشی مًلً  است ي یا وجست. وثشایی احثات وىجم
مًلً  است، غرشی تًدن یا غرشی وثًدوص َم مًلهً  اسهت ي   اگش •

. وجاص تٍ تشَان وذاسد
يلتی تا تثهادس مًىهایص   . مًلً  وجست، تایذ تٍ تثادس مشاجًٍ وىجماگش •

ضًد ي تاص َهم   سا مًلً  وشدیم، غرشی تًدن ي وثًدوص َم مًلً  می
.وجاص تٍ تشَان وذاسد
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دس تًؿهی مهًاسد ایهه    : گًیذ غذس دس پاسخ تٍ ایه اضىال میضُجذ •
یًىی دس تًؿی مًاسد يلت ضه يهشف دس ایهه   . مكلة دسست است

وٍ آیا یه چجض اص غرشیات یه وثشی َست یا خجش، ایه اسهت وهٍ   
دس يالى يشف دس مػذاق ضه . مًىا تشایص مًلً  وجست ي اتُا  داسد

ضًد  ایه اتُا  تا تثادس سفى می. وىذ، تٍ دلجل ایه وٍ مًىا مثُم است می
.ي وجاصی تٍ تشَان وجست

دس تًؿی مًاسد دس . ی مًاسد ایه چىجه وجست اما ایه مكلة دس َمٍ •
يجه حال وٍ مًىا ياؾح است ي اتُا  مًىایی يجًد وذاسد، يهشف دس  

.وىذ مػذاق تًدن یه چجض ضه می
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تهشای مهًسد ايل تحهج    . صوهذ  غذس تشای َش دي مًسد مخال میضُجذ •
ممىهه  : گًیهذ  وىذ ي مهی  ی امش تش يجًب سا اوتخاب می داللت غجرٍ

ی امش تش يجًب مخالً داللت داسد وهٍ تهش    است يشف دس ایه وٍ غجرٍ
استحثاب ضه وىذ وٍ آیا ایه داللت تٍ اقالق است یا خجش؟ امىهان  

مهخالً  . داسد مىطأ ایه ضه، اتُا  دس مًىای يجًب ي استحثاب تاضذ
. داوذ وٍ استحثاب قلة ممجذ است ي يجًب قلهة مكلهك   يشف ومی

ضهًد وهٍ آیها     داوذ، دس وتجهٍ تا ایه ضه مًاجٍ می چًن مًىا سا ومی
داوهذ   داللت امش تش يجًب اقاللی است یا خجش؟ دس حمجمهت اي ومهی  

تفايت تجه مًىای يجًب ي استحثاب تٍ اقالق ي تمججذ است یها تهٍ   
. چجض دییش، مخل ایه وٍ َش دي ممجذ تاضىذ تا دي لجذ متفايت
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ایىها اص قشیك تثادس مًىای يجًب ي مًىای استحثاب سا سيضهه  دس •
ومایجم وٍ چًن يجًب قلة مكلهك   وىجم ي اص آن قشیك احثات می می

است ي استحثاب قلة ممجذ، پس التؿای اقالق امش وهٍ داللهت تهش    
.وىذ، ایه است وٍ ایه قلة، قلة يجًتی تاضذ قلة می
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: گًیهذ  مهی . صوذ غذس تشای مًسد دي ، مفًُ  ضشـ سا مخال میضُجذ •
داوذ وٍ تجه ضشـ  اي می. ی ضشـ مًلً  است تشای يشف مًىای جملٍ

ی ضشقی َم تجهان َمهجه    ي تالی استثاقی يجًد داسد ي مذلًل جملٍ
ای است وٍ اوتفای  ساتكٍ تجه ممذ  ي تالی است ي ایه استثاـ تٍ گًوٍ

.ممذ  دس اوتفای تالی ومص داسد
داوذ وٍ  یًىی ومی. ی ضشقجٍ تش حػش تشدیذ داسد اما دس داللت جملٍ •

ضًد ي َجچ ضهشـ   آیا اگش ممذ  مىتفی ضًد، تالی َم حتماً مىتفی می
 ٍ ی  جاییضیه دییشی يجًد وذاسد؟ یًىی تا ایه وٍ يشف مًىای جمله

.داوذ، دس داللت آن تش حػش تشدیذ داسد ضشـ سا می
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ی ضهشـ یًىهی نُهًس ي     دس ایىها ناَش جملٍ: گًیذ ضُجذ غذس می •
وىهجم وهٍ نهاَش     تثادس سا داسیم اما تشای يشف ایه وىتٍ سا مكشح می

ی ضشـ مًؾًيجت ضشـ است تشای جهضا یها تهٍ تجهان دییهش       جملٍ
. مًؾًيجت ممذ  است تشای تالی
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ی ضشـ تٍ اقاللص تهش حػهش داللهت وىىهذ، مًؾهًيجت       جملٍاگش •
. ضًد ی ضشـ وٍ ناَش آن است، مىتفی می جملٍ

ایه غًست ایىكًس وجست وٍ تشای تحمك ایهه جهضا، تحمهك ایهه     دس •
ضشـ مًؾًيجت داضتٍ تاضذ؛ تلىٍ ممىه اسهت دس حهالی وهٍ ایهه     
ضشـ مىتفی است، تا ضشـ جاییضیه دییشی َمجه جضا تحمهك پجهذا   

.وىذ
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ی ضُجذ غذس سا دس مخالی وٍ لثالً آيسدیم پجهادٌ   تخًاَجم فشمًدٌاگش •
اگش فهشدا تهشف تثهاسد، دسط    »ی ضشقی  جملٍ: گًیجم وىجم، چىجه می

تجهان  « تًكجلی دسط»ي « تاسش تشف»ای سا تجه  ساتكٍ« تًكجل است
دس « تهاسش تهشف  »وىذ ي ایه مًىا مًلً  است وٍ ایه ضشـ یًىی  می

. دخالت داسد ي دس آن تحخی وجست« تًكجلی دسط»ایه جضا یًىی 
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ی ضشقی مفًُ  داضتٍ تاضذ، تایذ تش ایه وٍ تىُا يلت  اگش جملٍحال •
محل تحج وجض َمجه جا . تًكجلی دسط، تاسش تشف است، داللت وىذ

.است
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ضًد ي تشای احثهات ایهه مكلهة وهٍ      ایه مفًُ  تٍ اقالق فُمجذٌ می •
: گًیجم ی ضشقی داسد، می اقالق التؿای حػش سا دس جملٍ

گجشد، ایه است وٍ مفُهًمص   َش لفهی وٍ دس یه تجان لشاس میناَش •
. دس آن مكلة دخالت داسد ي غشفاً تجان وًيی مخال یا تأوجهذ وجسهت  

. مًؾًيجت داسددسط تًكجلی پس تاسش تشف تشای 
، مًىهایص  ضًدتًكجل تاسد، تاص َم دسط  تىا تاضذ يلتی تشف ومیاگش •

مًؾهًيجت وذاضهتٍ ي   دسط تًكجلهی  ایه است وٍ تاسش تشف تشای 
.تًاوذ مًجة تًكجلی دسط ضًد چجض دییش َم می
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تا تًجٍ تٍ ایه وٍ ناَش تجان، مًؾًيجت ضشـ است، احثات تىاتشایه •
وىجم وٍ التؿای ایه ناَش تا تًجٍ تٍ ممذمات حىمت ایه اسهت   می

.وٍ َجچ ضشـ جاییضیىی يجًد وذاسد
ضُجذ غذس تا روش مفًُ  ضشـ تٍ يىًان مخال تشای مًسد دي  وتجههٍ  •

گجشد وٍ مًاسدی دس اغًل يجًد داسد وٍ مًىای مشتىض آوُا مًلً   می
   ٍ سي است ي يشف دس استىاصات خًد دس آن مًاسد تها مطهىلی سيته

وجست؛ اما دس يجه حال خفایی اص ایهه جُهت وهٍ آیها ایهه مًىهای       
ساٌ احثات ایهه  . مشتىض، مػذاق فالن وثشی َست یا خجش، يجًد داسد

.مػذالجت تشَان است
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تجان ( یًىی دس ایه مًسد دي )آیا يالًاً آوچٍ ضُجذ غذس دس ایىها اما •
وىذ، تشَان است؟ تش قثك آوچٍ ومی لثل تجان وهشدیم اگهش يالًهاً     می

تخًاَجم اص قشیك تشَان، مػذالجت چجضی سا تشای چجضی حاتت وىجم، 
ای تاضذ وٍ ما اص قشیك حثًت آن ياسكٍ تشای  تایذ تجه آن دي ياسكٍ

تهشای ياسهكٍ، حثهًت    ( وثشی)ي حثًت دییشی ( غرشی)یىی اص آوُا 
تىاتشایه آوچٍ ضُجذ روش ومًدٌ، اص . وثشی سا تشای غرشی حاتت ومایجم

.مػادیك دلجك ایه مًىا وجست
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•

 

تحًث )ضًیم وٍ ایه مكلة دس تمشیشات آلای َاضمی  یادآيسی می. •
َایی است وٍ ضُجذ غذس  روش ضذٌ است ي اص تحج( فی يلم االغًل

اوهذ ي الثتهٍ ممىهه اسهت اص      ی دي  يلم اغًل مكشح وهشدٌ  دس ديسٌ
 ٍ ی آن تهٍ ضهُجذ غهذس،     مكالثی تاضذ وٍ تًذ اص تمشیش وتاب ي يشؾه

.ضُجذ غذس تٍ وتاب اؾافٍ ومًدٌ تاضذ
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جلذ ايل تمشیشات آلای َاضمی تها وههاست مسهتمجم    : آن وٍتًؾجح •
تشخی اص مكالة آن، مثاحخی است . خًدِ ضُجذ غذس وًضتٍ ضذٌ است

ی مكلة تهٍ   ی دي  اغًلص دس َىیا  يشؾٍ وٍ خًدِ ضُجذ دس ديسٌ
ضاگشدان تجان ومًدٌ ي تشخی دییش مكالثی است وٍ دس َىیا  آمهادٌ  

تىهاتشایه ایهه مكلهة    . ضذن وتاب، ضُجذ تٍ وتاب اؾافٍ ومًدٌ است
تلىههٍ . ی دي  ی ايل ي وههٍ دس ديسٌ جههضي دسط وثههًدٌ، وههٍ دس ديسٌ

مكالثی است وٍ ضُجذ تًذ اص تمشیش وتاب تًسف ممشس تٍ وتاب افضيدٌ 
. است

، غهع  1سجذ محمًد َاضمی تحًث فی يلهم االغهًل، د   : ن.س. •
. 225ي  224



57

الفاظاز روش عملی در مباحث استفاده درصدر شهید نمد بیان 

. تًذَا سيش ضُجذ غذس سا دس ایه تحج تجان خًاَجم ومًد. •
َای لرهت   َای يملی دس مثاحج الفال ي تحج مًمًالً واستشد سيش. •

سشاب تهٍ مًىهای   : تًان گفت تٍ قًس مخال ومی. ضًد ضىاساوٍ وفی می
تاالی آب است؛ چًن سش تٍ مًىای تاال ي آب تهٍ مًىهای مهایى تهٍ     

افتذ  صیشا تسجاس اتفاق می. خػًظ است ي سشاب تشوجثی اص آن است
وٍ یه لفم وٍ اص دي لفم دییش تشوجة ضذٌ است، تشای مًىایی يؾى 

تىهاتشایه وهاستشد   . ضًد وٍ تا مًاوی آن دي لفم دییش وامالً فشق داسد
. وٍ يملی وجست، غلف است َای يملی تشای چجضی مىكك ي استذالل
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يی . وىهذ  ضُجذ غذس دس تحج غحجح ي ايم ایه استذالل سا سد می. •
. تًان تجه افشاد غحجح جامًی تػًس وشد مًتمذ است می

افضایجم ي ایهه   ضًیم وٍ ایه تًؾجحات سا ما دس ایىها می یادآيس می. •
ضُجذ غذس فمف مخال سا . مكالة دس تمشیشات دسط ضُجذ وجامذٌ است

. اوذ روش وشدٌ
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اوذ وٍ يؾى الفال تشای مًهاوی لهشاسدادی وجسهت ي     تٍ تشخی وسثت دادٌ. •
اما مًلً  وجسهت  . خًد الفال ي مًاوی یه استثاـ يالًی ي تىًیىی داسوذ

اگش َم ایه لًل، لایلی داضتٍ تاضذ، لهًل تسهجاس   . ایه وسثت غادق تاضذ
َجچ وس حتی تش ایه ايتماد َهم وجسهت وهٍ يؾهى     . تسجاس ؾًجفی است

ای دس يالًجت داضتٍ تاضذ ه یًىی مهخالً ايتثهاسی     الفال تشای مًاوی سیطٍ
وفس االمشی تاضذ ه چٍ سسذ تٍ ایه وٍ استثاقی يالًی ي حمجمی تجه آوُا  
تشلشاس تاضذ ي تمشیثاً ایه مكلة وٍ يؾهى الفهال تهشای مًهاوی یهه امهش       
ايتثاسی محؽ است، تجه َمٍ متسالم يلجٍ اسهت ي َمهٍ تهش آن اتفهاق     

ی الفانی وٍ َم اوىًن دس صتهان فاسسهی مهخالً تهشای      تىاتشایه َمٍ. داسوذ
جا ضًوذ ي َش یه تشای مًىایی دییش  تًاوىذ جاتٍ اوذ، می مًىایی يؾى ضذٌ

يؾى ضًوذ، َمان گًوٍ وٍ ممىه است یه سشی الفال دییشی جاییضیه 
. ایه الفال ضًوذ ي ایه الفال وامالً وىاس گزاضتٍ ضًوذ
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. متىلم ویفت، پهس اسادٌ وىهشد  : گًیجم مفاد اقالق ایه است وٍ می. •
پس اسادٌ : متىلم گفت: گًیجم َای متًاسف می دس حالی وٍ دس داللت

.َای متًاسف، داللت، داللتِ سخه است دس داللت. وشد
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دس يمً ، سهخه داللهت تهش    . يمً  تا اقالق َم دس َمجه استفشق •
َمجه قًس دس . ضمًل داسد، دس اقالق، سىًت داللت تش ضمًل داسد

يمً ، سخه داللت تش تذلجت داسد، دس اقهالق، سهىًت داللهت تهش     
، يمهً  تهذلی سا   «َهش »تىاتشایه اگش دس فاسسی تا لفهم  . تذلجت داسد
ی يمً  تهذلی اص مًؾهًو لهٍ     وىجم ي دس يالى تشای افادٌ تشداضت می

گجشیم، دس اقالق لفهی وذاسیم وٍ مًؾهًو لهٍ آن    تُشٌ می« َش»لفم 
ایه سىًت است وٍ دس یه حالت خاغهی تهش تهذلجت    . تذلجت تاضذ
تا ایه يغف اص اقالق وهٍ  . سساوذ وىذ ي اقالق تذلی سا می داللت می

.ضًد ي گاَی تذلجت داللت سىًت است، گاَی ضمًل فُمجذٌ می
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دَذ، مسهتىذ تهٍ اقهالق     تسجاسی اص آوچٍ سا وٍ فمجٍ تٍ آن فتًی می. وماوذ وٍ فُم اقالق تشای فمجٍ، یه تحج تسجاس جًَشی ي اساسی استواگفتٍ •

ضذٌ تهشای آن تػهًس وهشد،     ضاسو مكلثی سا تجان وشدٌ ي تٍ لجًد مختلفی وٍ می. َایص واچجض است َای ضاسو دس مماتل ویفتٍ صیشا مجضان گفتٍ. است
وىذ وٍ دس تما  ایه حاالت حىم ساسی ي جهاسی   فمجٍ اص ایه وىتٍ وٍ ضاسو تٍ لجذ ي حالت خاغی اضاسٌ وىشدٌ، استفادٌ می. ای وىمًدٌ است اضاسٌ
. است

. ضًد َای وهشی ي تذیُی مكشح می ایه تحج َمان مكلثی است وٍ دس تحج. •
. مفًُ  تٍ مثىای لرًی وٍ مفًُ  تٍ مًىای مػكلح يلم اغًل. •
. تثادس قشیك دییشی است وٍ ضُجذ غذس دس وىاس قشیك تشَان تشای سيیىشد وطفی روش ومًدٌ است. •
دس . تحج مفػل دس مًسد ایه مكلة دس مثاحهج الفهال خًاَهذ آمهذ    . ی امش تمشداصیم ياؾح است وٍ ما دس ایه مهال لػذ وذاسیم تٍ مًىای غجرٍ. •

آن سهٍ  . ی امش تش يجًب سٍ احتمال يجًد داسد وٍ َهش یهه اص آن احتمهاالت لایهل َهم داسد      آوها خًاَجم گفت وٍ دس مًسد يلت داللت غجرٍ
ٍ  . 3. ی امش تش يجًب تٍ اقهالق اسهت   داللت غجرٍ. 2. ی امش تش يجًب تٍ يؾى است داللت غجرٍ. 1: احتمال يثاستىذ اص ی امهش تهش    داللهت غهجر

. وىذ، ديمی است احتمالی وٍ ضُجذ غذس دس مخال خًیص تجان می. يجًب تٍ حىم يمل است
ی ضشـ داللهت تهش حػهش     َای مفًُ  ضشـ است؛ چشا وٍ اگش جملٍ تشیه تحج ی ضشـ تش حػش اص اساسی ضًیم وٍ تحج داللت جملٍ یادآيس می. •

. آوُایی َم وٍ مذيی مفًُ  ضشـ َستىذ، تایذ حػش سا احثات وىىذ. وىىذ، اغالً مفًُ  ضشـ وخًاَجم داضت
پزیشیم ي تٍ َمجه جُت لایل تٍ مفًُ  ضشـ  َای دییش سا دس ایه صمجىٍ ومی دس تحج مفًُ  ضشـ خًاَجم گفت وٍ ما ایه استذالل ي استذالل) 65. •

اما آن مفًُمی سا وهٍ دس اغهًل مكهشح اسهت ي اص آن تهٍ      . گًیىذ، داسا است ای اص مفًُ  سا وٍ تٍ آن مفًُ  جضئی می الثتٍ ضشـ یه مشتثٍ. وجستجم
ی يغفی مفًُ  وذاسد؛ امها دس يهجه حهال     َا جملٍ دس وهش اغًلی. ی يغفی است وىىذ، اغالً وذاسد ي اص ایه جُت َماوىذ جملٍ مفًُ  ولی تًثجش می

. ی يغفی اص مفًُ  جضئی تشخًسداس است آوُا لثًل داسوذ وٍ جملٍ
چًن خجلی اص مًاسدی وٍ ضُجذ غذس وا  تشَان تش آوُا گزاسدٌ، تشَان تٍ مًىهای  . الثتٍ ایه مكلة سا ان ضا، اهلل تایذ دس جای خًدش تشسسی وىجم. •

. اوذ يالًی ولمٍ وجستىذ ي فمف تىثجٍ تش تذیُی
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َها اص سيش دییهشی تهشای     وىاس سيش يملی یا فلسهفی، اغهًلی  دس •

گجشوذ وٍ تهٍ آن سيش يشفهی یها     تشسسی مسایل يلم اغًل تُشٌ می
َا اص قشیك وطف استىهاصات   دس سيش يشفی اغًلی. گًیىذ فمُی می
اما لثل اص ایه . پشداصوذ َا ي تشسسی آوُا تٍ حل یه مسألٍ می ي سجشٌ

وٍ سيش يشفی سا تًؾجح دَهجم، الص  اسهت تهٍ غهًست مختػهش      
:استىاص ي سجشٌ سا یادآيسی وىجم
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استىاص امشی رَىی است، دس حالی وهٍ  : قًس وٍ دس لثل گفتجمَمان •

استىاص ممىه است نًُس يجىهی  . سجشٌ تٍ يمل خاسجی مشتًـ است
. ي خاسجی تجاتذ ي ممىه است نًُس يجىهی ي خهاسجی پجهذا وىىهذ    

َمچىجه ممىه است استىاصی وهٍ نُهًس يجىهی ي خهاسجی یافتهٍ،      
نًُسی گستشدٌ داضتٍ تاضذ ي تثذیل تٍ سجشٌ ضهًد ي ممىهه اسهت    

اما سجشٌ . نًُسی وادس ي مًسدی داضتٍ تاضذ ي تٍ سجشٌ تثذیل ویشدد
یاتذ تٍ قهًسی   يثاست اص آن يملی است وٍ يمًمجت ي گستشش می

وٍ دس َش جایی تٍ آن تشخًسد وىىذ، َمجه سيش ي َمجه يمل تحمك 
.وىذ پجذا می
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َای  استىاصات ي سجشٌ: َا ي استىاصات گفتجم دس تمسجم سجشٌَمچىجه •

َایی َستىذ وٍ اص حجخجهت مطهتشن يمهال     يمالیی، استىاصات ي سجشٌ
گجشوذ ي ياتستٍ تٍ ضشایف فشَىیی، مًلًجت تاسیخی، مىان  وطأت می

َای خاظ تهٍ   دس حالی وٍ استىاصات ي سجشٌ. وجستىذ... جرشافجایی ي
حجخجت خاظ اوسان تستیی داسوذ؛ تٍ مسلمان تًدوذ، ضهشلی تهًدن،   

....مشتًـ تٍ لشن تجستم تًدن ي



77

فمهیروش عرفی یا روش 
َای خاظ وٍ دس فمٍ ي اغًل مًسد تًجٍ  اص استىاصات ي سجشٌیىی •

َا است، سجشٌ ي استىاصات متطشيٍ است وٍ تشخاسهتٍ   فمُا ي اغًلی
تًاوهذ مىطهأ    دي چجهض مهی  . اص حجخجت تطشو مسلماوان تٍ اسال  است

امًسی وٍ يمال آن سا . 2یه حىم يملی . 1: استىاصات يمالیی تاضذ
پزیشوذ اگشچٍ يمل تٍ يىًان یه ؾهشيسیت يملهی تهٍ آن حىهم      می
.وىذ ومی
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دس غًست ايل ایه استىاص دس يالى تشخاسهتٍ اص يمهل اسهت ي ایهه     •
حىم، یه حىم يملی است ي اگهش احجاوهاً اص آن تهٍ استىهاص تًثجهش      

.ضًد، یه تسامح است می
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. ی ايتثاسیات محهؽ اسهت   وٍ دس غًست دي  مًسد وهش است، دس حًصٌامًسی •

دس . ی حمایك ب دس حًصٌ. أ: داوجم يمل دس دي حًصٌ ادساوات یا احىامی داسد می
ی ايتثاسیات محؽ اص آن جُت وٍ  اما دس حًصٌ. ی ايتثاسیات وفس االمشی حًصٌ

یه ايتثاسی محؽ امشی وجست وٍ يمهل تخًاَهذ   . ايتثاسیىذ، يمل دخالتی وذاسد
وىذ  تلٍ احىا  ايتثاسی محؽ سا تٍ وحً ولی، يمل دسن می. خًدِ آن سا دسن وىذ

ي اغًالً َمجه وٍ امًس سا تٍ حمایك ي ايتثاسی ي امًس ايتثاسی سا تٍ وفس االمشی 
دَهجم ي ایهه اص    وىجم، واسی است وٍ اص قشیك يمل اوهها  مهی   ي محؽ تمسجم می

ضهًیم، يمهل    ی ايتثاسیات محؽ می ايتشافات يملی است؛ يلی يلتی ياسد حًصٌ
صیشا فشؼ ایه است وٍ ايتثاسیات محؽ اص امهًسی َسهتىذ   . دییش دخالتی وذاسد

استىاصات يمهال تهٍ   . وىذ، وٍ ایه وٍ آوُا سا وطف ومایذ وٍ رَه ما آوُا سا خلك می
یًىی امًسی وٍ دس يسای آوُا يالًجهت  . مًىای خاظ مشتًـ تٍ َمجه حًصٌ است

یا ؾشيستی يجًد وذاسد تا ایه امًس دس اصای آن يالًجهت یها ؾهشيست اوتهضاو ي     
.ايتثاس ضًوذ
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ایم، اگشچٍ ايتثاسیات محؽ، وفس االمهشی   َمان قًس وٍ تاسَا گفتٍالثتٍ •

وذاسوذ ي يالًجتی يجًد وذاسد وٍ مىطأ اوتضاو آوُا تاضذ؛ اما ایه گًوٍ َهم  
ايتثهاساتی وهٍ يمهال اوهها      . َها تاضهىذ   وجست وٍ فالذ مػالح ي حىمت

مخال آضىاس آن لًايهذ  . دَىذ َمجطٍ حىمت، مىفًت ي مػلحتی داسد می
يلتی يمال تٍ دي قشفٍ تًدن یه خجاتان حىم . ساَىمایی ي ساوىذگی است

وىىذ، حىم آوُا تش اساط خػًغجتی وٍ خاظ تٍ آن خجاتهان اسهت،    می
یًىی ایه گًوٍ وجست وٍ ؾشيستی وهٍ تشخاسهتٍ اص یهه يالًجهت     . وجست

اما دس يجه حال مػالح ي مىافًی . تاضذ التؿای چىجه حىمی داضتٍ تاضذ
َمهان قهًس وهٍ    . وىذ وٍ يمال خجاتان سا دي قشفهٍ ايهال  وىىهذ    التؿا می

تًاوىذ تًذَا تش اساط مػالح ي مىافى دییشی تٍ یه قشفهٍ تهًدن آن    می
.حىم ومایىذ



81

فمهیروش عرفی یا روش 
تًاوجم اص يمل تخًاَجم دس مًسد یه قشفٍ تًدن  يثاست دییش ومیتٍ •

صیشا َجچ امهش تىهًیىی ي   . یا دي قشفٍ تًدن یه خجاتان حىم ومایذ
َجچ خػًغجتی دس خًدِ خجاتان وجست تا یهه قشفهٍ تهًدن یها دي     

.قشفٍ تًدن اص آن اوتضاو ضًد
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مالىجت وٍ یه امش تىًیىی است . دییش دس ایه صمجىٍ، مالىجت استمخال •

پهس ایىكهًس وجسهت وهٍ دس يالهى      . ي وٍ حتی یه ايتثاسی وفس االمشی
چجضی يجًد داضتٍ تاضذ وٍ ما تٍ دلجل يجهًد آن وهاگضیش تاضهجم مفُهً      

تخطجم، دییشی  يلتی وتاتی سا وٍ ماله َستجم، می. مالىجت سا اوتضاو وىجم
اص آن . ماله آن خًاَذ تًد؛ اما َجچ ترججش تىًیىی اتفهاق وجفتهادٌ اسهت   

سً، اگش وتاتی دس دست ضخػی تاضذ، دلجل تش مالىجت اي وسثت تٍ وتاب 
. وجست؛ چشا وٍ ممىه است وتهاب ضهخع دییهشی دس دسهت اي تاضهذ     

ٍ  تىاتشایه سلكٍ ای اص مالىجهت ايتثهاسی وجسهت ي اص آن     ی تىًیىی وطهاو
ای تهشای مالىجهت تهٍ     سا اماسٌ« یذ»ضًد ي اگش دس فمٍ  مالىجت اوتضاو ومی

آيسیم، خًدش یه امش ايتثاسی است ي َهجچ وهس دس آوهها     حساب می
.ضًد ی تىًیىی، مالىجت اوتضاو می لایل وجست وٍ اص سلكٍ
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مالىجت وٍ یه ايتثاسی محؽ است، مػلحتی داسد وٍ يمهال  َمجه •

يمال تٍ دلجل مػلحت تىهجمی وهٍ مالىجهت ایههاد    . پزیشوذ آن سا می
َا دس تُشٌ تشداسی اص اضهجا،   ضًد سياتف تجه اوسان وىذ ي تايج می می

.پزیشوذ سامان یاتذ، مفًُ  مالىجت سا می
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. تهجه سهجشٌ ي استىهاص استثهاـ يجهًد داسد     : اضاسٌ وهشدیم َمچىجه •

یاتىذ، دس لالهة سهجشٌ تهلهی     ی نًُس فشايان می استىاصاتی وٍ صمجىٍ
، ...اص آن سً، يسای يمل خاسجی يمال یا مسلماوان ي یا. وىىذ پجذا می

ٍ  . حتماً رَىجتی يجًد داسد ی  ممىه وجست یه دفًٍ ي واگُهاوی َمه
آوُها حتمهاً   . ی مسلماوان تا َم واس ياحذی اوها  دَىهذ  يمال یا َمٍ

.اوذ وٍ مىطأ ایه يمل خاسجی ضذٌ است رَىجت ي تايسی داضتٍ
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ضًد، تشخاستٍ  َایی وٍ دس تجه يمال مًمًل می َا ي سجشٌ سيشگاَی •

َا، سیطٍ دس حمایك یها   دس ایه غًست سجشٌ. اص حىم يمل آوُا است
ي گاَی اص ايلهات سهجشٌ تشخاسهتٍ اص    . ايتثاسیات وفس االمشی داسد

َها،   دس ایه غهًست سهجشٌ  . استىاصات يمال تٍ آن مًىای احؽ است
سیطٍ دس ايتثاسیات محؽ داسوذ ي اغالً تٍ ايتثاسیات وفس االمهشی  

.یا حمایك ستكی وذاسوذ
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َمهان قهًس وهٍ    . پشداصیم تًجٍ تٍ ایه مكالة، تٍ سيش يشفی میتا •

َا تهٍ حهل    گفتجم اغًلی دس سيش يشفی تا وطف استىاصات ي سجشٌ
گهاٌ تحهج دس ایهه سيش، تًجهجه      تىجٍ. پشداصد مسایل يلم اغًل می

الثتٍ گاَی استىاص . ی يمال است استىاص يمال ي دس تشخی مًاسد سجشٌ
گجشد ي َهش   ی متطشيٍ وجض تا َمجه سيش مًسد تًجٍ لشاس می یا سجشٌ

چىذ ایه مًاسد تسجاس ومتش است؛ اما دس َش حال َستىذ وسهاوی وهٍ   
. وىىهذ  الالل دس تشخی مسایل تٍ سجشٌ یا استىاص متطشيٍ تمسه مهی 

:تًان تٍ مًسد صیش اضاسٌ وشد تٍ يىًان ومًوٍ می
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َا مًتمذوهذ خثهش ياحهذ     تحج حهجت خثش ياحذ، مطًُس اغًلیدس •

يمالئجاً حهت است ي دس ایه تحج تش سهجشٌ ي استىهاص يمهال تأوجهذ     
اما تشخی مخل آلای حائشی سجشٌ یا استىاص يمال سا دس مهًسد  . داسوذ

حهجت خثش ياحذ لثًل وهذاسد ي مًتمذوهذ وهٍ حهجهت خثهش ياحهذ       
دس وهش آلای حهائشی يمهال دس ایهه مهًسد سهجشٌ ي      . يمالیی وجست

استىاص وذاسوذ، سجشٌ ي استىاصی وٍ دس ایه مًسد يجًد داسد، مشتهًـ  
َها دس وىهاس دالیهل     تذیه تشتجهة مطهًُس اغهًلی   . تٍ متطشيٍ است

وىىهذ، دس   ی يمهال مشاجًهٍ مهی    حهجت خثش ياحذ تٍ استىاص ي سجشٌ
حالی وٍ آلای حائشی سجشٌ ي استىاص يمال سا دس ایه صمجىهٍ مهشديد   

.داوذ می
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وىجم، تٍ مًاسدی  َش حال يلتی اص سيش فمُی ي يشفی غحثت میدس •

َای يمالیهی تمسهه    َا تٍ استىاصات یا سجشٌ تًجٍ داسیم وٍ اغًلی
وىىذ ي تا استفادٌ اص تحلجل یه استىاص یا تحلجل یه سجشٌ، وتجهٍ  می

.ومایىذ گجشی می
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سيش يملهی ي  . وا  يشفی دس مماتل يملی ي وا  فمُی دس مماتل فلسفی لشاس داسد. •

گًیىهذ؛ صیهشا سيش دس    سيش يشفی سا تٍ تشتجة سيش فلسفی ي سيش فمُی مهی 
. فلسفٍ، يملی ي دس فمٍ، يشفی است

گجشد، وطف مًاوی الفال  اص جملٍ مًاسدی وٍ سيش يشفی مًسد استفادٌ لشاس می. •
وىهذ، فهاسٌ اص    ای وهٍ اغهًلی اص آن تحهج مهی     صیشا خجلی اص ايلات مًاوی. است

تٍ قًس مخال نُهًس امهش دس   . ساخت تجاوی است ي ياتستیی تٍ صتان خاغی وذاسد
يجًب ياتستٍ تٍ صتان يشتی وجست ي دس وهش اغًلی امش تٍ قًس ولی دس َش صتاوی 

الثتٍ دس َمجه جا َم گاَی تشخی مكالة ي . تا َش ساختی، نًُس دس يجًب داسد
مخل آوهها وهٍ دس یهه سيیىهشد تفسهجشی،      . ضًد دالیل ياتستٍ تٍ صتان يشتی می

دس ایىها اگهش اص يؾهى   . «چشا امش ناَش دس ياجة است»خًاَذ تذاوذ  اغًلی می
َایص تٍ صتان يشتی تسهتیی داسد، حهال آن    الفال تشای مًاوی ومه تیجشد، تحج

. وٍ اگش دلجل يملی تش ایه مكلة الامٍ وىذ، دلجلص ياتستٍ تٍ صتهان يشتهی وجسهت   
. تًؾجح ایه مكلة دس آیىذٌ خًاَذ آمذ
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کشف طرق 
ها  ارتکازات و سیره

روش ذهنی . 1

روش عینی. 2
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َا تهٍ حهل    سيش يشفی اغًلی اص قشیك وطف استىاصَا ي سجشٌدس •

َا دي قشیهك يجهًد    تشای وطف استىاصات ي سجشٌ. پشداصد مسایل می
: داسد

سيش رَىی . 1•
.سيش يجىی. 2•
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َایی َستىذ وٍ لثالً دس يلم سيان ضىاسی تا  دي سيش ضثجٍ سيشایه •

َا اص آوُا یاد وشدیم ي گاَی تٍ آوُا سهاتهىتجً ي آتهىتجهً    َمجه وا 
.گًیىذ وجض می

یًىی سيش رَىی دس يلم اغًل ضهثجٍ سيش رَىهی یها سهاتهىتجً      •
سيان ضىاسی ي سيش يجىی دس ایه يلم ضثجٍ سيش يجىی یا آتهىتجً 

. دس يلم سيان ضىاسی است
َای آیىذٌ مطهخع   َایی يجًد داسد وٍ دس قًل تحج الثتٍ تفايتي •

.خًاَذ ضذ
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روش ذهنی. 1•
دس سيش رَىی وٍ تٍ خػًظ دس استىهاصات مهًسد اسهتفادٌ لهشاس     •

گجشد، ضخع اص قشیك تحلجل رَىجت خهًیص تهٍ وتجههٍ گجهشی      می
. پشداصد می

ی اي دس دسيوهص   ای تٍ تجشين وذاسد، مشاجًٍ دس ایه سيش مشاجًٍاي •
خًاَذ تذاوذ خًدش تٍ يىًان یه ضخع چٍ استىاصی  اي می. است
.داسد
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. گجشد ایه سيش ضىاسایی تٍ قشیك مستمجم غًست میدس •
دس يالى يالِم ه وسی وٍ دس غذد یافته مكلثی است ه تا مًلهً     صیشا •

.گجشد ه یىی است ه مًسدی وٍ دس آن وايش غًست می



95

عرفیطرق اعمال روش 
تٍ فؿای تجشين اص رَه خًیص ه تٍ دییشان ه وهاسی وهذاسد ي     يالم •

. يجً استفمف دس دسين خًدش مطرًل جست
یه استثاـ مستمجم تجه پژيَطیش ي مًسد پهژيَص تشلهشاس   تىاتشایه •

.است
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ی ایه وايش دسيوی، تٍ استىاصات دسيوی خهًیص دس   دس وتجهٍيالم •

تشد، اما اص آوها وهٍ تهٍ دییهشان ي تهٍ تجهشين اص       ای پی می َش مسألٍ
آیهذ وهٍ    فؿای رَه خًیص مشاجًٍ وىشدٌ است، ایه سؤال پجص می

تًاوذ وسثت تٍ دییشان لؿايتی داضتٍ تاضهذ ي حىمهی    اي چیًوٍ می
؟ولی غادس ومایذ
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يالم اص قشیك لجاط تٍ وفس، تهٍ  : ضًد دس جًاب ایه سؤال گفتٍ می •

. یاصد ی ولی دست می یه وتجهٍ
تىهاتشایه اگهش مهه چىهجه     . دییشان َم مخل مه َستىذ»: گًیذ میاي •

. «استىاصی داس ، آوُا َم َمجه استىاص سا داسا َستىذ
.دَذ تشتجة استىاص خًد سا تٍ دییشان وجض سشایت میتذیه •
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رَىی وٍ تجه فمٍ ي اغًل مطتشن اسهت ي دس َهش دي وهاستشد    سيش •

. تشیه سيش دس وطف استىاصات است داسد، مًمًل
اگشچٍ سيش رَىی تىُا سيش تشای وطف استىاصات وجست؛ اما یًىی •

. وىىذ َا ي فمُا تٍ َمجه سيش يمل می يمذتاً اغًلی
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یا فمجٍ تا مشاجًٍ تٍ خًدش، استىاص يمال یا استىاص متطهشيٍ  اغًلی •

. وىذ سا وطف می
ومایهذ ي اص دییهشان    تٍ تجشين اص فؿای رَه خًیص مشاجًٍ ومهی اي •

.وىذ سؤال ي پشسطی ومی
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َای اغًلی مًاسد مختلفی يجًد داسد وٍ دس آن اغًلی تهٍ   تحجدس •

ی  تٍ قًس مخال یىی اص آوُا مسألٍ. استىاصات يمال تمسه وشدٌ است
. حهجت خثش ياحذ است وٍ لثالً َم تٍ آن اضاسٌ وشدیم
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آیا خثش ياحذ دس وهش يمهال  : وٍ دس آوها مكشح است، ایه استتحخی •

حهت است؟ 
یىی تهٍ يىهًان دلجلهی    . مسألٍ اص دي جُت تشای ما اَمجت داسدایه •

مستمل تش حهجت خثش ياحذ وٍ تخًاَجم اص سجشٌ یا اتىاص تهٍ يىهًان   
ای وٍ  دلجل استفادٌ وىجم ي دییشی اص جُت تأحجش استىاص تش نًُس ادلٍ

. دس تاب حهجت خثش ياحذ ياسد ضذٌ است
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تحج حهجت خثش ياحذ اص سجشٌ یا استىاص يمال يمذتاً تٍ يىهًان  دس  •

تىاتشایه سجشٌ یا استىاص يمال یه دلجل دس . ضًد دلجل مستمل تحج می
.وىاس آیات ي سيایات است



103

عرفیطرق اعمال روش 
َا ایه است وٍ اگش سايی ه خثش ياحذ ه مًسد ايتمهاد     اغًلیاديای •

تًان تهٍ آن اسهتىاد    تاضذ، خثش اي حهت است ي َم لٍ ي َم يلجٍ می
. ومًد

. دس استىاص يمال مًجاس حهجت خثش ياحذ، يحالت سايی استتىاتشایه •
.تًان تٍ خثشش استىاد ومًد اگش مًسد يحًق تاضذ می
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اگش وسی تا فشؼ يحالت سايی تهٍ خثهش يی ايتىهایی وىمایهذ،     پس •

تًاوىذ يلجٍ اي احتهاد وىىذ ي اي سا مًسد سهشصوص لهشاس    دییشان می
َمان قًس وٍ اگش يی تش قثك خثش يمل ومایهذ ي تًهذ مًلهً     . دَىذ

تًاوهذ اص خهًیص    ضًد سايی اضتثاٌ وشدٌ یا ضًخی ومًدٌ است، مهی 
.دفاو وىذ ي تٍ استىاد يحالت سايی يمل خًیص سا تًججٍ ومایذ
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ٍ  اص • ی نُهًس   آوها وٍ ایه استىاص یًىی حهجت خثش ياحذ حمهٍ، صمجىه

. ی يمال َم تش َمجه لائم است فشاياوی َم داسد، سجشٌ
.ی يمال تش يمل تٍ خثش ياحذ حمٍ است سجشٌیًىی •
. ایه مخالی وٍ يشؼ ضذ سجشٌ یا استىاص يمالیی است•
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ما دس اغًل مًسدی : دس مًسد سجشٌ یا اسواص متطشيی تایذ تیًیجماما •

تلهٍ تًؿهی دس   . وذاسیم وٍ تٍ سجشٌ یا استىاص متطشيی تمسهه وىهجم  
َمان قهًس وهٍ   . اوذ اغًل وجض تٍ سجشٌ ي استىاص متطشيی استىاد وشدٌ

ی حهجت خثهش ياحهذ،    دس لثل اضاسٌ وشدیم، آلای حائشی دس مسألٍ
داوذ ي مًتمذ است استىاص ي سجشٌ متطهشيٍ   استىاص يمال سا مشديد می

اص لذیم تش ایه تًدٌ وٍ خثش ياحذ حمٍ حهت است ي تایذ تش قثك آن 
. يمل ومًد
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اش تش ایهه تهًدٌ وهٍ احىها       متطشيٍ اص گزضتٍ تا حال، سجشٌیًىی •

.ضشيی سا اص قشیك َمجه اخثاس آحاد تٍ دست آيسد
دس صمان حؿًس ائمهٍ يلهجُم السهال  افهشاد مختلفهی اص ضهُشَای        •

سسجذوذ ي مسایل مختلف  گًواگًن خذمت مًػًمان يلجُم السال  می
پشسهجذوذ ي يلتهی تهٍ دیاسضهان تهاص       خًد ي دییشان سا اص آوُها مهی  

.وشدوذ گطتىذ َمان مسایل سا تشای مشد  تاصگً می می
اآلن َم مشد  احىا  دیىی ي ضشيی خهًد سا اص وسهاوی وهٍ مهًسد      •

.وىىذ پشسىذ ي تش قثك آن يمل می ايتماد َستىذ، می
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اص ایهه سي،  . داوىذ وهش آلای حائشی يمال خثش ياحذ سا حهت ومیدس •

يی تما  مًاسدی سا وٍ دییشان تشای احثات حهجهت خثهش ياحهذ اص    
دَىذ ي تٍ يىهًان ضهاَذ روهش     قشیك استىاص يمال مستمسه لشاس می

وىذ وٍ یا يمال تهٍ دلجهل اَمجهت مسهألٍ،      ومایىذ، تش ایه حمل می می
اوذ ي یا ایه وٍ يمل تٍ خثش  احتجاـ ومًدٌ ي تش قثك خثش يمل ومًدٌ

یا يذ  آن چىذان تأحجشی تش ایطان وذاضتٍ، دس وتجهٍ قهشف يمهل سا   
اوذ وٍ دس ایه غهًست دي  گًیها تخججهش تهًدٌ ي يمهال       اوتخاب وشدٌ

. تًاوستىذ َش قشف سا تشگضیىىذ می
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وىذ ي َجچ وهذا  اص   َش حال ایطان تمامی ایه مًاسد سا تًججٍ میدس •

.داوذ آوُا سا دلجل حهجت خثش ياحذ حمٍ دس وضد يمال ومی



110

عرفیطرق اعمال روش 
تٍ سجشٌ ي استىاص متطشيی اگشچٍ دس اغًل مًسدی وذاسد یا تمسه •

اوهذ؛ امها دس فمهٍ     الالل تًؿی دس مًاسد وادسی اص آن اسهتفادٌ وهشدٌ  
.ی آوُا است َای صیش اص جملٍ مخال. َای فشاياوی داسد مخال


