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تجری بحثی کالمی
گرسیم  ي ترٍ    ای کٍ گرشت تٍ اصل تحث تجسی تاش می تؼد اش ممدمٍ•

.پسیاشم  پاسخ سؤاالت مغسح یز امه شمیىٍ می
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تجری بحثی کالمی
:سؤال امه است•
آما کاز متجسی لثیح است؟. 1 •
آما متجسی استحماق ػماب یازی؟. 2•
آما ممکه است شازع تٍ اػتثاز ي جؼل خًمش تجرسی زا ررسا    . 3•

گسیاود؟
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تجری بحثی کالمی
شمرسا  . اورد  ػلما مؼمًالً امه سٍ سؤال زا تا َ  مًزی تسزسی لساز یایٌ•

. آوُا تٍ وحًی تا َ  یز ازتثاط َستىد
ی متجرسی   مسرً  شیخ اوصازی مؼتمد است تجسی اش خثرث سرسمسٌ  •

رکامت یازی ي صسفاً کاشف اش سًء ذات يی است؛ اما تیش اش امره  
. پرمسی زا ومی

پس يجُی . یز وظس يی شخص متجسی مخالفتی تا يالغ وکسیٌ است•
ودازی ػمل يی زا لثیح تشمازم ، اي زا مستحك ػمراب ترداوی  ي مرا    

.رسمت شسػی تس ػمل اي متستة کىی 
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تجری بحثی کالمی
َای تؼد اش اي  تؼثیس یمگسی کٍ یز کال  شیخ َست ي یز کال  اصًلی•

تیشتس مًزی تأکید لساز گسفتٍ، تفکیک تیه لثح فراػلی ي لرثح فؼلری    
. است

تس اساس امه تؼثیس تجسی لرثح فؼلری وردازی؛ يلری اش لرثح فراػلی       •
. یَد فاػل، شخص لثیحی است تجسی وشان می. تسخًزیاز است

امه تؼثیس تا تیان لثلی شیخ یز مؼىا مکسان است ي فمظ تفايت آوُرا  •
.یز تؼاتیس است
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تجری بحثی کالمی
: فسمامد یز مماتل امه ػدٌ، شُید صدز می•
شرًی   َس فؼلی رتماً تا یز وظس گسفته فاػل، متصف تٍ صفت لثح می•

ي تا لغغ وظس اش صديز فؼل اش فاػل، اصالً لرثح ترسای افؼرال تاترت     
. تىاتسامه َمیشٍ فسض صديز يجًی یازی. ویست

فؼلی لثیح است کٍ فاػل آن مستحك ذ  است مؼىی یز ممرا  تفسریس   •
.شًی لثح فؼل، تحث وکًَش فاػل مغسح می
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تجری بحثی کالمی
تا امه يصف شُید صدز تفکیک تریه لرثح فراػلی ي لرثح فؼلری زا      •

پرمسی مگس امه کٍ مسای اش لثح فاػلی آن گًوٍ کٍ مسررً  شریخ    ومی
ی فاػرل تاشرد ي زیرصی جردای اش آن، ممصرًی       فسمًی، سًء سسمسٌ

. وثاشد
ي امه یز جامی است کٍ خًی ػمل َیچ لثحی ودازی ي رتری فاػرل   •

امه ػمل ویص سصاياز َیچ وًع وکًَشری ویسرت؛ امرا فؼرل اش سرًء      
. یَد ي کاشف اش آن است ی فاػل خثس می سسمسٌ
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تجری بحثی کالمی
مثلی کٍ شیخ یز امه مًزی ذکس کسی الفاػ زکیک ترًی کرٍ کاشرف اش    •

ششتی اش آنِ مفُرً  اسرت ي خرًی لفرؼ اش آن     . مفاَی  ششت َستىد
. جُت کٍ لفؼ است، ششت ویست

تٍ ػثازت یمگس گاٌ خًی لفؼ، لفؼ واَىجازی است ي گاٌ امره عرًز   •
لثح لفؼ یز صًزت یي  تٍ خاعس مؼىرا  . ویست يلی مؼىای تدی یازی

. است
یز امىجا َ  خًی فؼل لثیح ویست، اما کاشف اش امسی است کٍ لثریح  •

امره صرفت ترٍ ررال متؼلرك      . ی فاػل است است ي آن سًء سسمسٌ
.تاشد مًصًف است مؼىی فؼلی است کٍ فاػل آن لثیح می
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تجری بحثی کالمی
اگسزٍ تؼضی مغالة شُید صدز یز امىجا لاترل ومرد اسرت ي جرای     •

کىری    يگً یازی؛ اما ما یز امىجا تٍ َمیه ممداز اکتفا میتحث ي گفت
.پسیاشم  ي تٍ تحلیل اصل تحث می

لثح اصالً صفت فؼل ویست، : تٍ عًز مثال امه تؼثیس شُید کٍ فسمًی. •
یزست است کٍ اش لًاش  لثح فؼل، وکًَش فاػل . تؼثیس یلیمی ویست

. آن است؛ يلی لثح صفت خًی فؼل است


