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يثذالزثاس صسگَش ًسة
استادیاس داًطگاُ ایالم ،سضتِی فمِ ٍ حمَق ،ایالم ،ایشاى.
3
يلی آل تَیِ
استادیاس داًطگاُ آصاد اسالهی ،پشدیس يلَم ٍ تحمیمات ،سضتِی فمِ ٍ حمَق،
صاّذاى ،ایشاى.
يلیشؾا سلیوی
استادیاس داًطگاُ آصاد اسالهیٍ ،احذ هحالت ،سضتِی فمِ ٍ حمَق ،هحالت ،ایشاى.
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رایگاُ اغحاب ارواو دس يلن الحذیج ٍ فمِ تشاساس يثاست هًشٍف «ارتوًت الًػاتِ يلی تػحیح
هایػح يٌْن» وِ تَسف سرالی هًشٍف اتَيوشٍ هحوذتي يوشوطی هكشح ضذُ هیتاضذً .هشیاتی
تَسف يلوا هاًٌذ هحذث هیشصاحسیي ًَسی ،ضیخ قَسی ،آیت ا ...خَیی ،هْذی ولثاسی ٍ دیگشاى
اسائِ گشدیذُ است ،تًؿی هًتمذًذ آًچِ اص قشف اغحاب ارواو سسیذُ هَسد ارواو هیتاضذ؛ یًٌی
اگش اص اٍل سٌذ تا تِ اغحاب ارواو غحیح تاضذ دیگش اص اغحاب ارواو تا اهام هًػَم یمیٌاً غحیح
خَاّذ تَد دستِ دیگشی هًتمذًذ وِ خَد يثاست تِ يٌَاى یىی اص الفال هذح هیتَاًذ تِ واس گشفت.
ایي ًَضتاس تِ تشسسی ًهشیاتی دس هَسد يثاسات «ارتوًت الًػاتِ يلی تػحیح هایػح يٌْن» ٍ
«الیشٍٍى ٍ الیشسلَى االيي حمِ» هیپشداصد.
واژگان کليدی :يلن حذیج ،دسایِ الحذیج ،اغحاب ارواو ،سٌذ حذیج ،حذیج هشسل.

_____________________________________________________
.1تاسیخ ٍغَل1392 /6 /17 :؛ تاسیخ تػَیة.1392 /8 /26 :
.2پست الىتشًٍیه (هسؤٍل هىاتثات).abdelgabar3@yahoo.com :
 .3پست الىتشًٍیه.Dr.albooyeh@gmail.com :
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اٍلیي وسی وِ اغحاب ارواو سا ًمل وشد اتَيوشٍ وطی اص يلوای لشى چْاسم (هتَفای
329ق) تَد ،تًذ اص اٍ ضیخ قَسی (هتَفای  460ق) تِ ًمل آى الذام ًوَدٍ ،ی سرال وطی
سا تا حزف غلفّا ٍ لغضشّای آى خالغِ وشدُ ،دس وتاب يذُ االغَل هیًَیسذ« :اص ًهش
يلوای هاتیي آى چِ وِ هحوذ تي اتی يویش ٍ غفَاى تي یحیی ٍ احوذتي هحوذ تي اتی
اًػش ٍ دیگش حمات وِ هًشٍف است تٌْا اص حمِ سٍایت ٍ اسسال داسًذ ٍ ،سٍایات دیگش وِ تا
اسٌاد ًمل هی وٌٌذ فشلی ًیست؛ لزا تِ هشاسیل ایي افشاد دس ٍلتی وِ تٌْا خَدضاى ًالل آى
تاضٌذ ،يول هیوٌٌذ( ».قَسی1303 ،ش ،ظ)386
ضیخ قَسی ًهشیِ «الیشٍٍى ٍ الیشسلَى اال يي حمِ» وِ تفسیشی اص يثاست وطی است
هكشح هیوٌذ .یىی اص تمسینّای سٍایت ایي است وِ سٍایت یا هسٌذ است یا هشسل .هسٌذ
سٍایتی است وِ دس سلسلِ سٌذ آى ًام ّوِ ساٍیاى آى روش ضذُ است .سٍایت هشسل سٍایتی
است وِ ًام یىی یا تیطتش اص ساٍیاى حذیج چِ اٍل سٌذ ٍ چِ اص ٍسف یا آخش آى ٍ یا ًام
ّوِ ساٍیاى حزف ضذُ تاضذ ٍ یا اص آىّا تا الفال هثْوی هاًٌذ تًؿی اغحاتٌا ًام تشدُ ضذُ
تاضذ ،تِ يثاست دیگش حذیج هشسل حذیخی است وِ تیص اص یه ًفش اص سلسلِ سٌذ آى
حزف ضذُ تاضذ.
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1ـ مؼنای « ما» ی موصول در «تصحيح مايصح ػنهم»
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آیا هٌهَس اص «ها» سٍایت وشدى ٍ حىایت ًوَدى تِ هًٌای هػذسی آى است ،یا هٌهَس اص آى
سٍایت ضذُ ٍ خَد حذیج ٍ خثش است؟
تًییي یىی اص دٍ هًٌا ولیذ حل هطىالت يثاست است احتواالت دیگشی ًیض ٍرَد داسد
وِ اص ایي دٍ احتوال سیطِ هیگیشد .دٍ هًٌای هحتول دس آى تِ قَس خالغِ يثاستست اص:
1ـ هٌهَس تػذیك حىایتّای آىّا است.
2ـ هٌهَس تػذیك سٍایات هشٍی آىّا است.
تِ يثاست دیگش آیا ،ارواو تِ غحیح داًستي ًفس خثش دادى ٍ حىایت وشدى تًلك گشفتِ
است؟ ٍ ایٌىِ ٍلتی اتي اتی يویش گفت اتي أریٌِ یا يثذاهلل هسىاى تا دیگش هطایخ اٍ (وِ
ًضدیه تِ چْاسغذ ًفش هی سسٌذ) تِ اٍ خثش دادُاًذ دس گفتاسش غادق است ٍ ساست هی-
گَیذ یا ایٌىِ ارواو تِ تػحیح حذیج آىّا تًلك گشفتِ است ٍ داللت هیوٌذ وِ سٍایت اٍ
اص هًػَهیي (و) غادس ضذُ است؟
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یًٌی آیا ارواو تِ چیضی وِ تذٍى ٍاسكِ سٍایت وشدُ هخل سٍایت اٍ اص ضیخص اتي ارًیِ
تًلك گشفتِ است یا ارواو تِ اغل سٍایتی وِ تا ٍاسكِ اص اهام هًػَم (و) سٍایت وشدُ ،تًلك
گشفتِ است؟
هًٌای اٍل تا تَحیك ایي گشٍُ هالصهِ داسد ٍ تِ داللت التضاهی تش ٍحالت آًْا داللت هی-
وٌذ .صیشا ارواو اغحاب تش تػذیك آىّا دس حىایت وشدى آىّا هالصم تش ایي است وِ آىّا
حمِ ّستٌذ .پس هفاد يثاست ،تَحیك آى گشٍُ است ٍ دس هًٌای دٍم چٌذ احتوال ٍرَد داسد.
 1ـ غحیح تَدى ًفس حذیج ٍ سٍایت ،تِ ایي دلیل وِ تا لشائتی ّوشاُ است ،اگش چِ
سٍایت هزوَس هشسل تاضذ یا اص ضخع هزَْل یا ؾًیفی سٍایت ضذُ تاضذ.
2ـ غحت سٍایت تِ خاقش ٍحالت آىّا دس ایي غَست غحت سٍایت ًسثی است ٍ هكلك
ًیست ،صیشا هحتول است وساًی وِ اص آىّا سٍایت ًمل وشدُ اًذ هَسد ٍحَق ًثاضٌذ .دس ایي
غَست ایي احتوال تا هًٌای اٍل هتحذ هیضَد.
3ـ غحت ًفس حذیج ٍ سٍایت تِ يلت ٍحالت آًاى ٍ ًیض ٍحالت وساًی وِ اص آًاى سٍایت
ًمل هیوٌذ تا تشسذ تِ اهام (و).
سٍی ایي سِ احتوال تًذاد صیادی اص ساٍیاى حذیج وِ ضخػاً هَسد تَحیك لشاس ًگشفتٌذ،
دس سدیف افشاد تَحیك ضذُ لشاس هیگیشًذ .هخالً اٍ اص هحوذ تي اتی يویش  645حذیج سا اص
هطایخ صیادی سٍایت وشدُ است( .خَیی1369 ،ش ،د ،14غع)303ٍ304
تَؾیح دٍ هًٌای هزوَس ایيچٌیي است.
هًٌای اٍل :احتوال ایي هًٌا سا غاحة ٍافی دس همذهِ سَم اص وتاب خَد هكشح وشدُ
هیًَیسذ« :چیضی وِ اص آًاى تػحیح هیضَد ،سٍایت وشدى است ًِ ًفس سٍایت ٍ حذیج
وِ هشٍی است» تٌاتشایي يثاست وطی وٌایِ اص ٍرَد ارواو تش يذالت ٍ غذق آًاى است ،تِ
خالف دیگشاى وِ ارواو تش يذالت آىّا ًمل ًطذُ است.
ًتیزِ يثاست ایي است ٍلتی حاتت ضذ وسی اص آًاى گفتِ است« :حذحٌی» ،اغحاب ها دس
ایي را ارواو داسًذ وِ اٍ دس ایي ايتمادش غادق است .سضیذالذیي اتي ضْش آضَب دس هٌالة
خَد دس ایي ًهشیِ اص اٍ سثمت رستِ است ،صیشا اٍ ّن ایي هؿوَى سا (تذٍى روش يثاست)
ًمل هیوٌذ ٍ هیًَیسذ:
اغحاب تش تػذیك ضص ًفش اص فمْای اغحاب اهام غادق (و) یًٌی رویل تي دساد ٍ
يثذاهلل تي هسىاى ٍ  ...الخ ارواو ًوَدُاًذ.
ایطاى اص يثاست وطی ایيقَس فْویذُ وِ اغحاب تش تػذیك آًاى ٍ ایيوِ دس چیضی وِ
حىایت هی وٌٌذ غادق ّستٌذ ،ارواو داسًذ ٍ ایي تِ داللت التضاهی تش ٍحالت آًاى (ٍ ًِ غیش
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آًاى) داللت داسد .پس تػذیك آًاى هًٌای هكاتمی يثاست وطی ٍ ٍحالت آًاى هفاد التضاهی
آى است.
ًهش ضیخ يثذاهلل ضَضتشی وِ اص هطایخ ٍ اساتیذ ضیخ يٌایِ اهلل لْثائی غاحة «هزوى
الشرال» استً ،یض ّویي است .صیشا ضاگشد اٍ اص ٍی ایي چٌیي ًمل هیوٌذ« :استادم يثذاهلل
تي حسیي ضَضتشی چٌیي فشهَد« :چِ تسا اضىال هی ضَد وِ حىن آىّا تِ تػحیح آًچِ
وِ اص ًاحیِ آًاى غحیح هیتاضذ ،تِ هًٌای حىن تِ ٍلَو آًچِ وِ تِ آى خثش دادُاًذ (هخثش
تِ) است .دس ایي غَست ًویتَاى ًتیزِ گشفت وِ آى ّا حىن تِ ٍلَو آىچِ وِ اص آى خثش
دادُاًذ (هخثش يٌِ)،وشدُاًذ .خالغِ ایٌىِ اگش وسی اص ایي تًذاد خثش داد فالى ضخع فاسك
ًسثت تِ پیاهثش (ظ) حىن تِ تىفیش وشدُاست (اص ایي رولِ اص خذاًٍذ قلة هغفشت هی-
ًواین) ،هًٌای ایي ارواو دس ایٌزا ًیست وِ آًچِ وِ تِ آى خثش دادُاًذ ،غحیح است ،یًٌی
اص ًاحیِ آى فاسك وفشی تِ پیاهثش ًسثت دادُ ضذُ است ٍلی ّشگض داللت ًویوٌذ آى
وفشی ّن وِ اص قشف آى فاسك تِ پیاهثش (ظ) ًسثت دادُ ضذُ استٍ ،الًیت داسد .تا ایٌىِ
هی ًَیسذ :اگش وسی اص ایي گشٍُ اص ضخع غیشهًتثشی ،خثش دّذ ،هًٌای ارواو دس ایٌزا
غحت هخثش يٌِ دس ٍالى ًیست .تلىِ اگش اص ساٍی هًتثشی چٌیي خثشی سا تذٌّذ ،چٌیي
هًٌایی خَاّذ داضت .دس ایٌزا ضاگشد ایطاى هیافضایذ :تایذ تَرِ داضت وِ ایي افشاد ،اص غیش
ائوِ يلیِ السالم ٍ افشاد غیشهًتثش تسیاس اًذن سٍایت وشدُاًذ .ایي اهش تا ووتشیي تحمیمی
ناّش هیضَد ،اص ایيسٍ ًهش دلیك استاد دس آىچِ وِ ها دس اتتذای اهش اص آى هیفْوین ،تی-
تأحیش است( ».خَیی1369 ،ش ،د ،1ظً )286هش ایطاى دس ایيرا توام ًیست ،صیشا ایي
گشٍُ دس هَاسد صیادی اص غیش ائوِ سٍایت وشدُاًذ.
اتَيلی دس سرال اص استادضاى غاحة سیاؼ ًیض ّویي هًٌا سا ًمل هیوٌذ ،دس آىرا هی-
ًَیسذ ،هشاد دس ایي را اديای ارواو تش غذالت ایي تًذاد ٍ غحت آًچِ سٍایت هیوٌٌذ
است ،دس غَستی وِ دس سٌذ آى ،فشدی وِ هَرة تَلف است ًثاضذ .دس ٍلتی وِ وسی اص
آىّا هیگَیذ :فالًی تِ هي خثش داد ،دس ایيرا ارواو هزوَس هیگَیذ :اٍ دس ایي اديای خَد
غادق است .حال اگش ٍی ؾًیف ٍ غیشهًشٍف تاضذ ،ارواو تشای اٍ ًفًی ًخَاّذ داضت
تًؿی اص تضسگاى يػش یًٌی سیذهْذی قثاقثایی هًتمذ تِ ّویي ًهشیِ ضذُاًذًَ( .سی،
1407ق ،د ،2ظ)760
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آیت اهلل خَیی اص دیگش يلوائی است وِ لَل اٍل سا پزیشفتِ است ،تِ ًهش ٍی والم وطی
حاوی اص غحت ّوِ آى چِ وِ اغحاب ارواو اص هًػَهیي ًمل وشدُ وِ ًیست تلىِ تٌْا
ًانش تش راللت ٍ همام ایي افشاد است! ارواو تش ٍحالت ٍ فمِ ایطاى هًٌمذ است ٍ تش تػذیك
ایٌاى دس آىچِ سٍایت وشدُ اًذ ،تِ ایي هًٌی وِ اغحاب ارواو دس اخیاس ٍ سٍایاتطاى تِ دسٌٍ
هتْن ًویتاضٌذ.
هشحَم آیت اهلل خَیی اص قشفذاساى ایي ًهشیِ است .ایطاى دس رلذ اٍل وتاب سرالی خَد
هیًَیسذ :اص ناّش والم وطی ایي استفادُ هیضَد وِ ٍی ًویخَاّذ اخثاسی سا وِ ایي
گشٍُ سٍایت وشدُاًذ ،غحیح هًشفی وٌذ ،حتی آى سٍایات هشسل یا سٍایاتی سا وِ دس هیاى
سٍات آىّا افشاد ؾًیف یا هزَْل الحال ٍرَد داسد .تلىِ هٌهَس ایطاى تیاى راللت ضأى ایي
افشاد است ٍ ایيوِ ارواو تش ٍحالت ٍ فماّت ٍ تػذیك گفتاسضاى ٍ دس ًمل سٍایات ٍرَد
داسد ٍ لزت اص ایي يثاست ایطاى غحت خَد احادیج آىّا تكَس يوَهی استفادُ هیضَد
حتی ًسثت تِ احادیخی وِ ٍاسكِ دس آىّا هزَْل یا ؾًیف است تشّویي اساس اتَيلی دس
همذهِ پٌزن سرال خَد دس تحج اغحاب ارواو هیًَیسذ :استاد سیذ يلی غاحة سیاؼ،
اديا داضتٌذ وِ دس هیاى وتة فمْی اص اٍل قْاست یا آخش وتاب دیات ًذیذم فمْای ها تِ
سٍایت ؾًیفی تِ ایي دلیل وِ یىی اص اغحاب ارواو آى سا سٍایت وشدُ است ،يول ًوَدُ
تاضذ سپس هشحَم آلای خَیی اداهِ هیدّذ :الثتِ هٌهَس غاحة سیاؼ وتابّای فمْی
لثل اص يالهِ تَدُ است ،چشا وِ دس وتاتْای تًذی هخل ضْیذ حاًی ،يالهِ هزلسی ٍ ضیخ
تْائی چٌیي هَاسدی تَدُ است( .خَیی1369 ،ش ،د ،1ظ)286
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3ـ اجماع از نظر کشي

3ـ1ـ هشحَم وطی ٌّگام ًام تشدى اص قثمِ اٍل تِ ایي روالت اوتفا ًوَدُ است:
«اغحاب تش تػذیك ایي گشٍُ اص اٍلیي اغحاب اهام تالش ٍ اهام غادق (و) ارواو ٍ تِ فماّت
آىّا ايتشاف داسًذ ٍ گفتٌذ :فمیِ تشیي گشٍُ اٍل ضص ًفش ّستٌذ».
وطی يثاست دیگشی سا دس هَسد آًاى تیاى ًىشد حال اگش هفَْم آى يثاست (تػحیح
هایػح يي روايِ)ٍ ،رَد ارواو تش تػذیك سٍایات آىّا (ًِ حىایت ًوَدًطاى) تاضذ ،تایذ
ایي يثاست سا دس حك ضص ًفش قثمِ اٍل هی آٍسد .صیشا آىّا دس ستثِ تاالتشی ًسثت تِ دٍ
قثمِ دیگش لشاس داسًذ .ایي اهش تیاًگش ایٌست وِ هٌهَس وطی اص ولوِ تػحیح ،حىن تِ
غذالت ٍ ساستی حىایت آىّاست وِ تِ داللت التضاهی تش ٍحالت آًاى داللت داسد.
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3ـ 2ـ يذُ ای اص تضسگاى يلن ّویي هًٌا سا اص يثاست وطی استفادُ وشدُاًذ اتي ضْش
آضَب ّویي هًٌا سا اص والم ًزاضی استفادُ وشدُ است ،اص ایيسٍ يثاست «تػحیح هایػح»
سا ٌّگام روش قثمِ دٍم ًیاٍسدُ است ٍ تِ رای آى تِ ایي غَست تًثیش آٍسدُ است:
«اغحاب تش تػذیك ضص تي اص فمْای اغحاب اهام غادق يلیِ السالم ارواو داسًذ» آىّا
يثاستٌذ اص رویل تي دساد ...
دس ایيرا تِ رای «تػحیح ها یػح يٌِ» ولوِ تػذیك سا تىاس تشدُ است وِ حاوی اص
ایيست وِ ّذف اٍ دس ایيرا یه چیض تَدُ است .اص تًؿی اص ولوات يالهِ دس وتاب هختلف
ًیض ّویي هًٌا استفادُ هیضَد .دس آىرا هیًَیسذ« :گفتِ ًطَد دس تؿًیف سٌذ سٍایت وِ
يثذاهلل تي تىیش فكحی است ،صیشا ٍی اگش چِ فكحی است لىي هطایخ ها اٍ سا تَحیك
وشدًذ ٍ ».سپس يثاست وطی سا ًمل ًوَدُ استً .هیش آى سا دس حك اتاى تي يخواى احوش
ًیض ایي چٌیي آٍسدُ است« :هگ ش آًىِ اٍ حمِ است ٍ تِ ًمل وطی اٍ اص وساًی است وِ
اغحاب تش تػحیح سٍایتی وِ اص راًة اٍ غحیح تاضذ ،ارواو داسًذ .ناّشاً توسه تِ لَل
وطی تِ هٌهَس استذالل تش ًهشضاى است وِ گفت« :هطایخ ٍ تضسگاى اٍ سا تَحیك ًوَدًذ» یا
گفت «هگش آًىِ اٍ حمِ است» .ایي هًٌا اص والم اتي داٍد ًیض استفادُ هیضَد« :اغحاب ها تش
ّیزذُ ًفش ارواو وشدًذ ٍ دس تضسگذاضت آًاى اختالف ًىشدًذ .الثتِ آًْا دس سِ دسرِ تاّن
تفاٍت داسًذ( ».اتي داٍد ،سرال اتي داٍد)209،
3ـ3ـ دلت ًهش دس هًٌای هتثادس اص ایي يثاست وطی «هایػح هي حَالء» -ها سا تِ ّویي
ًهشیِ ساٌّواست .پس اگش ولیٌی گفت :حذحٌا يلی تي اتشاّین لال حذحٌا اتشاّین تي ّاضن
لال حذحٌا اتي اتی يویش لال حذحٌا اتي اریٌِ لال اتَ يثذاهلل يلیِ السالم .حال اگش فشؼ
وٌین سٌذّائی وِ دس اٍل لشاس گشفتٌذ ،هَسد ٍحَق ّستٌذ ووا ایيوِ ّویيقَس است ،دس
ایي غَست هی تَاى ایي قَس تًثیش آٍسد :غح يي اتي اتی يویش وزا پس خَد ایي سا تایذ
غحیح داًست ًِ غیش آى سا تِ يثاست دیگش تایذ دلت وشد وِ چِ چیضی اص اتي اتی يویش
غحیح است ،تا تتَاًذ ولوِ تػحیح تِ ّواى تًلك تگیشد .آیا هٌهَس اص ایي يثاست وطی
«آىچِ وِ اص اتي اتی يویش غحیح است»ً ،فس حىایت وشدى یىی اص دیگشی است یا خَد
حذیج اهام غادق يلیِ السالم؟ ساّی تشای لثَل هًٌای دٍم ًیست .صیشا وسی وِ دس اتتذای
سٌذ لشاس گشفتِ است ،فمف حىایت سا اص دٍهی ًمل هیوٌذ ٍ خَد حذیج سا ًمل ًویوٌذ.
(صیشا یه ساٍی دس غَستی ًالل حذیج است وِ آى سا تذٍى ٍاسكِ اص اهام يلیِ السالم ًمل
وٌذ) ٍ هخل ساٍی اتتذای سٌذً ،فش سَم است وِ اٍ ّن فمف اغل حىایت وشدى اص چْاسهی
سا تِ ًفش دٍم ًمل هیوٌذ .تاتَرِ تِ ایي اهش آىچِ وِ غحیحاً اص اتي اتی يویش ًمل ضذُ
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است ،خَد حذیج ًیست ،تلىِ حىایت استاد تشای ضاگشداى است تٌاتشایي ّواى حىایت
وشدى هتًلك تػحیح دس يثاست وطی است .یًٌی اتي اتی يویش دس حىایتص اص اتي اریٌِ
تػذیك هی ضَد .اها دسستی خَد حذیج تستگی تِ ایي داسد وِ وسی وِ آى سا اص اهام يلیِ
السالم تشای اتي اتی يویش ًمل وشدُ است ،ساستگَ ٍحمِ تاضذ .دس غیش ایٌػَست ،دسستی خَد
حذیج حاتت ًویضَد .الثتِ تِ داللت التضاهی تاتَرِ تِ يثاست «تػحیح هایػح يي اتي اتی
يویش»ٍ ،حالت اٍ ّن حاتت هیضَد.
همػَد تػذیك آىّا تِ چیضی وِ خثش دادُاًذ است ٍ خثش دادى آًاى تا ٍاسكِ ،خیش
دادى اص لَل ٍاسكِ ٍ حذیج ًوَدى آىّا استٍ .لتی وِ اتي اتی يویش گفت« :حذحٌی صیذ
الٌشسی لال حذحٌی يلی تي یضیذ لال اتَ يثذاهلل يلیِ السالم وزا» خثش دادى اتي اتی يویش
ّواى حىایت ٍ سٍایت وشدى صیذ است ٍ ایي هًٌا دس يثاست هشتَـ تِ قثمِ اٍل سٍضي
است .دس دٍ قثمِ دیگش ًیض ّویيقَس است ،یًٌی ارواو تش تػحیح چیضی است وِ اص ًاحیِ
آًاى غحیحاً ًمل ضذُ است ٍ چَى چیضی وِ اص ًاحیِ آًاى دس اخثاس تا ٍاسكِ (اگش هكلماً
ًگَئین) غحیحاً ًمل هی ضَد ،هتي حذیج ًیست ،دس ایي غَست اگش هشاد اص هَغَل دس
يثاست وطی هكلك چیضی تاضذ وِ اص ًاحیِ آًاى تخثیت ضذُ است ،الصهِ اش ایي است وِ
ارواو لاین ضَد تش غحیح تَدى هكلك ا خثاس آًاى چِ تا ٍاسكِ تاضذ ٍ چِ تی ٍاسكِ .ایي
دس حالی است وِ ارواو هزوَس تػذیك آًاى ٍ تػحیح آًچِ سا وِ غحیحاً اص آىّا ًمل ضذُ
است ،احثات ًویوٌذ .تلىِ تایذ ٍؾًیت آىّا سا اص ًهش ٍحالت ٍ يذم ٍحالت تشسسی وشد.
فیؽ دس والم ساتك خَد تِ ایي سخت اضاسُ وشدُ هیگَیذ« :هشاد اص ها یػح يٌْن،
سٍایت ٍ خثش دادى است ًِ هشٍی (یًٌی خَد حذیج) اها آىچِ وِ دس تفسیش يثاست وطی
هطَْس ضذُ است یًٌی يلن تِ غحت حذیخی وِ اص آًاى ًمل ضذُ ٍ ًسثت دادى آى تِ اّل
تیت يلیِ السالم تِ هزشد ایٌىِ اص آًاى غحیحاً ًمل ضَد ٍ ایٌىِ الصم ًیست افشادی وِ ایي
گشٍُ اص آًاى سٍایت ًمل هیوٌٌذ ،يادل تاضٌذ حتی اگش اص ضخع هًشٍف تِ فسك یا تِ رًل
حذیج چِ سسذ تِ سٍایت هشسل ،حذیج ًمل وٌٌذ ،تاصّن حىن تِ غحت آى حذیج هی-
ضَد .ایي هًٌا تِ هطَْس ًسثت دادُ ضذُ است ٍلی يثاست وطی دس آى غشاحت ًذاسد».
(ولیٌی1401 ،ق ،د ،1ظ)760
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4ـ اشکاالت محدث نوری
تا ایي را تَریِ ٍرِ اٍل ٍ دالئل آى تَد .هحذث ًَسی تش آى اضىاالتی ٍاسد ًوَدُ است .ها
دس ایيرا تِ تشسسی آى هیپشداصین.
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اضىال اٍل :ایي تفسیش خػَغاً ًسثت تِ ایي تضسگاى سست است.
اضىال دٍم :اگش ّویي اًذاصُ اص هًٌا هشاد هیتَد ،وطی تِ يثاست «ارتوًت الًػاتِ يلی
تػذیمْن» اوتفا هیوشد.
اضىال سَم :تِ تػشیح سّثشاى يلن حذیج ٍ دسایِ ،غفات غحت ،ؾًف ،لَت ،حُسي ٍ
هاًٌذ آى تا تَرِ ٍ اختالف حاالتی وِ دس سٍات ٍرَد داسد ،اص اٍغاف ٍ يَاسؼ هتي حذیج
است( .اگشچِ تش خَد سٌذ ّن اقالق هیضَد ٍ هیگَیٌذ «دس غحیح اتي اتی يویش» ٍلی
ایي استًوال ًَيی خشٍد اص اغكالح است) ،تٌاتشایي هشاد اص هَغَل دس «ها یػح يٌِ» ّواى
هتي حذیج است .صیشا ایي هتي حذیج است وِ تِ غحت خَد ؾًف هتػف هیضَد.
تِ ًهش هیسسذ وِ ّیچ وذام اص اضىاالت ٍاسد ًثاضذ صیشا هیتیٌین آیت اهلل رًفش سثحاًی
دس رَاب تًؿی اص ایي اضىاالت چٌیي هیًَیسذ:
دس رَاب اص اضىال اٍل ،اص ایطاى هیپشسن ،وذام سستی دس ایي سخي وِ اغحاب تش
ٍحالت ایي گشٍُ اتفاق داسًذ ،اگش سست است ،چشا آلای وطی دس قثمِ اٍل هشتىة آى ضذُ
است؟ صیشا ایطاى دس حك آى گشٍُ تِ رای يثاست «تػحیح ها یػح يٌْن» يثاست «ارتوًت
الًػاتِ يلی تػذیك َّالء االٍلیي هي اغحاب االهاهیي يلیِ السالم» سا تىاس تشد.
رَاب اضىال دٍم ،اگش ایطاى رولِ «ٍ تػذیمْن» سا تش رولِ «تػحیح ها یػح يٌْن»
همذم هیوشد ،اضىال ٍاسد تَد .صیشا دس ایيغَست ًیاصی تِ رولِ دٍم ًیست ٍلی وطی يىس
آى سا آٍسدُ است ،یًٌی اٍل رولِ «تػحیح ها یػح يٌْن» سا آٍسد ٍ تًذ رولِ «ٍ
تػذیمْن» سا روش وشد .دس ایٌزا والم ایطاى تِ رولِ تَؾیحی ًیاصهٌذ است لزا تًذ اص آى
رولِ «ٍ تػذیمْن» سا روش وشدُ است.
رَاب اضىال سَم :ولوِ غحت چِ تِ هًٌای توام تَدى تاضذ ٍ چِ تِ هًٌای حثَت،
غفت تشای ّشیه اص سٌذ ٍ هتي لشاس هیگیشد (دس ٍلتی وِ هالن تَغیف دس ّش دٍ تاضذ).
اغكالح خاغی تشای غحت ٍرَد ًذاسد تا اختػاغاً تِ هتي داضتِ تاضذ .اها تا ایيوِ ساٍیات
حمِ ای وِ ارواو تش ٍحالت آًاى داسین ٍرَد داسًذ ،دلیل اًحػاس ارواو دس ّیزذُ ًفش ایي
است وِ ایي افشاد هشرى فمِ ٍ هػذس يلَم ائوِ يلیِ السالم تَدُاًذ .تِ ّویي دلیل ایطاى
پس اص يثاست «تتػذیمْن» يثاست «ٍ اًمادٍالْن تالفمِ» سا اؾافِ ًوَد .اص ایيسٍ ارواو
اغحاب تِ هزشد ٍحالت آىّا تًلك ًگشفتِ است ،تلىِ تِ فماّت آًاى اص هیاى ضاگشداى ائوِ
يلیْن السالم ًیض تًلك گشفتِ استٍ .رَد ایي اهتیاصات هَرة ضذُ است تا ایي ّیزذُ ًفش
تكَس اختػاغی هكشح گشدًذ.
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ٍ اص دیگشاى ًاهی تشدُ ًطَد .يالٍُ تش آى وطی اص آًاى تِ اغحاب ارواو تًثیش ًیاٍسد .ایي
اغكالح دس تیي هتأخشیي سایذ ضذُ است .يثاست خَد ایطاى دس سِ هَسد تِ تسویِ الفمْاء
است .اص ایي سٍ اضىال هزوَس اص اساس سالف است .دلیل اختػاظ ضص ًفش دس ّش دٍ قثمِ
ًیض ٍیژگی فماّت ٍ داًایی آىّاست وِ داسای ًَس افطاًی ٍ لوًاى خاظ تَدُاًذ ،تكَسی وِ
غیش اص آىّا دس قثمِ آىّا وسی دس ایي حذ ًثَدُ است .تا ایيرا دسستی هًٌای اٍل تشای
يثاست وطی تِ احثات سسیذ .هًٌایی وِ ضیخ تضگَاس هحذث ًَسی تحت يٌَاى «ب» آى سا
لَل دٍم لشاس داد ٍ هشاد اص آى سا ٍحالت ایي گشٍُ داًست ،تِ ّویي لَل تش هیگشدد .تفاٍت
آى دٍ لَل فمف ایي ست وِ هًٌای يثاست هكاتك لَل اٍل تِ داللت التضاهی تش ٍحالت آىّا
داللت داسد ٍ هكاتك لَل دٍم تِ داللت هكاتمی تش آى داللت داسد.
5ـ بررسي مؼنای ديگر ػبارت کشي

of

احتوال اٍل :حىن تِ غحت سٍایات آًاى تشاساس ٍرَد لشائي داخلی ٍ یا خاسری تِ يثاست
دیگش ،هٌهَس اص «تػحیح هایػح» غحیح داًستي سٍایات آًاى تِ ّواى اغكالح لذها یًٌی
اقویٌاى تِ دسستی آى تذٍى ًیاص تِ تَحیك هطایخ آىّا است.
ٍرَد ایي هًٌا هثتٌی تش ایي است وِ هشاد اص هَغَل خَد حذیج تاضذ ،یًٌی اگش سٌذ
سٍایات تا ایي افشاد غحیح تاضذ ،تِ غحت آى حىن هیضَد ،حتی اگش سٌذ سٍایت تًذ اص آًْا
داسای اسسالٍ ،رَد ساٍی هزَْل یا ؾًیف تاضذ.
تَؾیح هكلة :اغكالح غحیح ًضد هتأخشیي اص صهاى يالهِ یا يػش استاد ایطاى احوذ تي
قاٍٍس حلی (هتَفای سال  )673تِ سٍایتی گفتِ هیضذ وِ سٌذ آى اص قشیك ًمل اهاهی
يادل ٍ ؾاتف ،دس رویى قثمات هتػل تِ هًػَم تاضذ .اها اغكالح لذها دس غحیح ،يثاست
است اص سٍایتی وِ تا لشیٌِ داخلی یا خاسری (وِ داللت تش غذق ٍ ساستگَئی آى هی وٌذ)
ّوشاُ است ،حتی اگش سٌذ آى هطتول تش ؾًف تاضذ .دس تحج اص ًیاص تِ يلن سرال پیشاهَى
لشائي خاسری تحج ضذ .تِ يثاست دیگش ،دس اغكالح لذهاء حذیج تِ دٍ لسن تمسین هیضذ:
غحیح ٍ غیشغحیحٍ .لی دس اغكالح هتأخشیي تِ چْاس لسن تمسین هیضَد :غحیح ،هَحك،
حسي ٍ ؾًیف .تلِ اص رولِ لشائٌی وِ تش ساست تَدى خثش داللت داسد ،ایي است وِ ساٍیاى
آى خثش ،حمِ تِ هًٌای يام تاضٌذ ،یًٌی دس ًمل خثش ساستگَ تاضٌذ ٍلی ایي ساستگَئی یىی
اص لشائي است ٍ تٌْا لشیٌِ ًیست .پس اص گزضت صهاى ٍلتی وِ لشائي خاسری اخثاس اص تیي
سفتٌذ ،هتأخشیي دس تطخیع خثش هًتثش اص غیش هًتثش تِ لشائي داخلی اص رولِ هشارًِ تِ
سٌذ سٍایت سٍی آٍسدًذ( .روال الذیي1365 ،ش ،د ،1ظ)13
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تٌاتشایي هًٌای ارواو اغحاب تش تػحیح احادیج آًاى ایي است وِ آًاى اص لشائي خاسری ٍ
داخلی اخثاس خَد آگاُ تَدًذ.
هحمك داهاد ّویي هًٌا سا دس وتاب سٍاضح تشگضیذُ ٍ هیًَیسذ :اغحاب تش تػحیح
چیضی وِ اص ًاحیِ آًاى غحیح ٍ حاتت است ،ارواو وشدًذ ٍ تِ فمِ ،فؿل ،ؾثف ٍ ٍحالت
آًاى الشاس ًوَدًذ حتی ،اگش سٍایتطاى هشسل یا هشفَو تاضذ یا اص وسی اص اٍ ًام هیتشًذ ،اها
دس سرال هزَْل است یا اص وساًی وِ داسای يمیذُ تاقل ّستٌذ .تا ایيوِ هیًَیسذ :سٍایات
هشسل ،هشفَو ،همكَو ٍ هساًیذ آىّا تِ وسی وِ هًشٍف ًیست ،اص ًهش اغحاب غحیح
هحسَب هیضَد ،اگشچِ تًشیف غحیح تش آى غادق ًیست (هیشداهاد استشآتادی1405 ،ق،
ظ.)41
هحمك تْثْاًی ًیض تٌاتش آى چِ وِ دس تًلیمِ ایطاى استّ ،ویي هًٌا سا پزیشفتِ ٍ هی-
ًَیسذ« :هطَْس ایي است وِ هشاد اص ایي يثاست ،غحیح داًستي حذیخی است وِ غحیحاً اص
آىّا ًمل ضذُ است .اص ایيسٍ تِ اداهِ سٌذ تًذ اص آىّا تا اهام هًػَم يلیِ السالم حتی اگش
داسای ؾًف تاضذ ،تَرِ ًویضَدًَ( ».سی1407 ،ق ،د ،3ظ)762
تش ایي احتوال ،حوشُ سرالی وِ يثاست است وِ اص تَحیك ایي افشاد یا تَحیك ایي افشاد یا
تَحیك ایي افشاد یا تَحیك هطایخ آىّا تا هًػَم يلیِ السالم هتشتة ًیستّ .واىقَس وِ تش
احتوال دٍم اص هًٌای دٍم (وِ تحج آى گزضت) هتشتة هیضَدًْ .ایت چیضی وِ تش آى
هتشتة است ،غحت حذیج ٍ رَاص يول تِ آى است.
هحذث ًَسی تِ ایي هًٌای دٍم ایشاد ٍاسد وشدُ است :ایي تفسیش هثٌی تش هغایشت دٍ
اغكالح دس لفم غحیح است ٍ ایٌىِ غحیح دس اغكالح لذها خثشی است وِ تا لشائي غذق
ّوشاُ تاضذ ٍ دس اغكالح هتأخشیي خثشی است وِ ساٍی آى اهاهی ،يادل ٍ ؾاتف تاضذ ٍ ،دس
حالی وِ چٌیي تغایشی تیي دٍ اغكالح دسست ًیست ،تلىِ غحیح ًضد لذها ّواى غحیح
ًضد هتأخشیي (غیش اص اهاهی تَدى ساٍی) است .اص ایيسٍ ّویي اًذاصُ وِ ساٍی حذیج حمِ تِ
هًٌای اين تاضذ ،دس غحت آى وافی است .ایيوِ ضیخ تْائی دس آغاص «هطشق الطوسیي» یا
غاحة هًالن دس «هٌتمی الزواى» گفتِاًذ وِ هذاس غحت سٍایت تش ٍحَق تِ غذٍس آى است،
حتی اگش ایي ٍحَق اص ساُ لشائي تذست آیذ ،دسست ًیست ٍ لزا حك داسین اص ایطاى هذسن
ایي اًتساب سا رَیا ضَین.
ها هذسوی تشای آى ًیافتین ،تىِ ها خالف آى سا دیذُاین ٍ دیذُاین وِ آىّا اغكالح غحیح
سا دس سٍایت سٍای حمِ ّشچٌذ وِ اهاهی ًثاضذ استًوال وشدُاًذ.

of

ve

hi

Ar
c

www.SID.ir

ًمذ ٍ تشسسی ًهشیاتی دستاسُ اغحاب ارواو 41 /
ًتیزِ ایي وِ غحیح اص ًهش لذها ّواى غحیح ًضد هتأخشیي است یًٌی حذیخی وِ ساٍی
آى حمِ است اگش ّن فشلی تیي دٍ اغكالح تاضذ دس ضشـ وشدى ٍ ضشـ ًىشدى هزّة دس
ساٍی است .تِ ایي غَست وِ اص ًهش هتأخشیي ساٍی خثش غحیح تایذ ضیًِ ٍلی اص ًهش لذها
حمِ تَدى اٍ وافی استّ .وِ هتأخشیي ٍ ًیض هحذث ًَسی تِ لشائن داخلی گشایص داضتٌذ
هحمك تضسگَاس اتَالْذی ولثاسی دس وتاب اسصضوٌذ خَد سواء الومال تِ لشائي خاسری اضاسُ
داضتِ است دس ایيرا چىیذُ والم ایطاى تیاى هیگشدد.
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6ـ نظر مهدی (ابوالهدی) کلباسي
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اص يٌَاًی وِ ضیخ دس وتاب يذُ دس تحج تًادل ٍ تشاریح آٍسدُ است هًٌای اغكالح غحیح
تِ دست هیآیذ ٍ ایي وِ غحیح دس هماتل تاقل است ٍ ًِ سٍایتی وِ ساٍیاى آى حمِ اًذٍ .
اختػاظ تِ خثشی وِ ساٍیاى آى حمِ اًذ ًذاسد هحذث ًَسی سپس اضىال دیگشی ٍاسد هی-
وٌذ ٍ هیگَیذ :يلن یافتي تِ ّوشاّی اخثاس آًاى تا لشائي تاتَرِ تِ صیادی آى يادتاً هحال
است( .ولثاسی1372 ،ش ،د ،1ظ.)88
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7ـ نظريه شيخ طوسي درباره ػبارت کشي
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تكاتك ًهشیِ ارتوًت الًاغثِ يلی تػحیح ها یػح يٌْن تا ًهشیِ َّالء الیشٍٍى ٍ
الیشسلَى اال يي حمِ :ایي ًهشیِ تشای اٍلیي تاس تَسف ضیخ قَسی هكشح ضذُ است هستٌذ
فشهَدُ ضیخ قَسی ّواى اديای وطی است وِ ضیخ اص آى تِ «ارتوًت الًػاتِ يلی
تػحیح ها یػح يٌْن» ایي سا فْویذُ وِ َّالء الیشٍٍى ٍ الیشسلَى اال يي حمِ) :اها چَى
حشف هشحَم وطی رَاب ًذادُ تِ ًهش هیسسذ وِ حشف رذیذی است( .خَیی1369 ،ش،
د ،1ظ)64
ٍی دس وتاب يذُ االغَل ٍ دس هثحج تًادل ٍ تشاریح چٌیي هیفشهایذ :اگش یىی اص دٍ
ساٍی حذیخی سا تػَست هسٌذ ٍ دیگشی تِ غَست هشسل ًمل ًوایذ تایذ تِ حال هشسل ًگاُ
وٌین اگش ٍی اص رولِ وساًی تاضذ وِ رض اص ضخع حمِ اص وس دیگشی سٍایت ًویوٌٌذ تایذ
خثش ٍی سا تش خثش ساٍیی وِ حذیج سا تِ غَست هسٌذ ًمل وشدُ تشریح داد .تِ ّویي دلیل
است وِ قائفِ اهاهیِ تیي آًچِ هحوذ اتي اتی يویش ٍ غفَاى تي یحیی ٍ احوذ تي اتی ًػش
تضًكی سٍایت هیوٌٌذ ٍ -تا دیگشاًی وِ خَد هَحك تَدُ ٍ تِ سٍایت وشدى اص غیش حمِ ضْشت
ًذاسًذ ٍ -آىچِ ساٍی دیگشی تِ غَست هسٌذ تیاى وشدُ است تفاٍتی ًویگزاسًذ (تِ يثاست
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دیگش) ضیًِ اهاهیِ لائل تِ تسَیِ هشاسیل ایيّا تِ هساًیذ دیگشاى ضذُ است (قَسی،
1303ش ،د ،1ظ.)392
8ـ رد نظريه شيخ توسط آيت اهلل خويي
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آیت ا ...خَیی دالیلی چٌذ دس سد ایي ًهش اسائِ دادُاًذ وِ يثاستٌذ اص:
8ـ1ـ ایي تسَیِ وِ ضیخ آىسا تِ اهاهیِ ًسثت دادُ است حاتت ًیست! ٍ اگش هًشٍف تَد
هیتایست دس وتاب لذها وِ پیص اص ضیخ تَدُاًذ اص آى یادی ضذُ تاضذ دس غَستی وِ ایي-
قَس ًیست .تٌاتشایي هًلَم ضذ ًسثتی سا وِ ضیخ دس ایي هَسد تِ قائفِ اهاهیِ دادُاست اص
ارتْادات ضخػی خَد اٍست( .خَیی1369 ،ش ،د ،1ظ)64
8ـ 2ـ تش فشؾی وِ ایي تسَیِ سا تپزیشین ٍ تگَیین اغحاب تِ هشاسیل اتي اتی يویش ٍ
غفَاى تي یحیی ٍ احوذ تي اتی ًػش تضًكی يول وشدُاًذ ٍلیىي يلت ایي اهش ًویتَاًذ ایي
تاضذ وِ «َّالء الیشٍى ٍ الیشسلَى االيي حمِ» تلىِ احتوال لَی آى است وِ هٌطاء ایي
تػَس (تسَیِ هشاسیل ایي گشٍُ تا هساًیذ دیگشاى) تٌای ياهل تش حزت داًستي ّش خثشی
است وِ ضخػی اهاهی آىسا ًمل وشدُ ،دس غَستی وِ فسمی ًیض اص اٍ هطاّذُ ًطذُ تاضذ
ایي دس حالی است وِ ٍحالت سا دس ساٍی ضشـ ًذاًین! اها وسی وِ ٍحالت سا دس ساٍی ضشـ
هیداًذ ًویتَاًذ ایي تسَیِ سا تپزیشد ٍ تشای آى اسصش ٍ ايتثاسی لائل ضَد.
8ـ3ـ احثات ایي ادياء وِ «َّالء الیشٍٍى ٍ الیشسلَى اال يي حمِ» تسیاس هطىل است ٍ تِ
ًهش هی سسذ وِ ساّی تشای احثات آى ٍرَد ًذاضتِ تاضذ هگش ایٌىِ خَد ٍی تػشیح وٌذ وِ
هي «ال اسسل اال يي حمِ» ٍ ناّشاً ایي اهش ًیض تِ ّیچ یه اص ایي سٍات ًسثت دادُ ًطذُ ٍ
ّیچ یه چٌیي اديایی سا ًىشدُاًذًْ .ایت آى است وِ تگَیین تلِ ها دس هطاّذات ٍ تشسسی-
ّای خَد ًذیذین وِ ایي يذُ اص ؾًفاء ًمل حذیج وٌٌذ ٍ لیىي ًیافتي وِ دلیل تش ًثَدى
ًیست ،اگش ایي اديا پزیشفتِ ضَد فمف دس هَسد هساًیذ واس ساص است ٍ هشاسیل سا ضاهل
ًویضَد چشا وِ فشؼ تش آى است وِ اتي اتی يویش ًام ٍاسكِّایی سا وِ اص ایطاى ًمل
حذیخِ هی وشدُ فشاهَش ًوَدُ ٍ هزثَس ضذُ وِ ایي احادیج سا هشسالً ًمل ًوایذ دس ایي
غَست تشای دیگشاى چگًَِ اهىاى داسد وِ تش ایي ٍاسكِّای حزف ضذُ اقالو پیذا وٌٌذ ٍ
اص ٍحالت ایطاى هكلى گشدًذ؟! ًتیزِ آىوِ ایي اديا یمیٌاً سالف استّ( .واى ،غعٍ 65
)66
8ـ4ـ ایي قَس ًیست وِ اغحاب ارواو اص ؾًفاء سٍایت ًىشدُ تاضٌذ تلىِ دس وتة سرالی
تِ ایي اهش تػشیح ضذُ وِ تسیاسی اص ٍاسكِّای تیي ّشیه اص اغحاب ارواو تا هًػَم ًِ
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تٌْا تَحیك ًطذُاًذ تلىِ هَسد رشح ًیض لشاس گشفتِاًذّ( .واى ،ظ )69-66تشای هخال غفَاى
تي یحیی اص يلی تي اتی حوضُ تكائٌی سٍایت داسد (ولیٌی1401 ،ق ،د ،1ظ ٍ )11يلی تي
اتی حوضُ وسی است وِ يلی تي حسي تي فؿال دستاسُ ٍی چٌیي گفتِ :وزاب ،هلًَى.
(خَیی1369 ،ش ،د ،1ظ .)66غفَاى ٍ اتي يویش اص یًَس تي نثیاى سٍایت هیوٌذ ٍ
یًَس وسی است وِ ًزاضی ٍ ضیخ اٍ سا تؿًیف وشدُاًذً ،زاضی هیگَیذ :یًَس تي
قثیاى ٍالًاً ؾًیف است ،تِ سٍایات اٍ ًثایذ تَرِ وشدً( .زاضی1413 ،ق ،د ،2ظ)423
حسیي تي احوذ هٌمشی اص دیگش ؾًفایی است وِ اتي اتی يویش اص اٍ سٍایت هیوٌذٍ ،ی
هَسد تؿًیف ًزاضی لشاس گشفتِ استّ( .واى ،د ،1ظ)163
يوشٍ تي ضوش ًیض یىی دیگش اص ایي ؾًفاء است وِ یًَس تي يثذالشحوي ٍ اتي هحثَب ٍ
يثذالشحوي تي هغیشُ اص ٍی سٍایت داسًذ( .ولیٌی1401 ،ق ،د ،3ظً )301زاضی هیگَیذ:
يوشٍ تي ضوش ٍالًاً ؾًیف است ،دس وتة راتش رًفی احادیخی سا افضٍدُ ٍ تًؿی سا تِ اٍ
ًسثت دادُاًذ (ًزاضی1413 ،ق ،د ،2ظ ٍ )132سالن تي اتی حفػِ :صساسُ اص اٍ سٍایت هی-
وٌذ (ولیٌی1401 ،ق ،د ،4ظ )47وطی سٍایت سا اص لَل اتَ تػیش روش هیوٌذ وِ گفت:
اهام غادق (و) سِ ًفش سا ًام تشد اص رولِ سالن تي اتی حفػِ ٍ اتی الزاسٍد سا فشهَد وزاتَى،
هىزتَى ،وفاس يلیْن لًٌِ اهلل( .قَسی1348 ،ش ،د ،2ظ)495
دٍگاًگی گفتاس ضیخ قَسی دس ایي تاسُ :دس وتاب استثػاس سٍایتی سا ضشح دادُ وِ سٌذ
آى چٌیي است :هحو ذ تي يلی تي هحثَب يي احوذ تي هحوذ تي الحسي تي هحثَب ،يي
يثذاهلل تي تىیش يي صاسُ تي ايیي ،لال :سوًت اتا رًفش یمَل ...پس اص روش سٍایت وِ هتي ٍ
هؿوَم آى تا سٍایات دیگش دس تاب قالق تًاسؼ داضتِ ،چٌیي انْاسًهش هیوٌذ:
ایي سٍایت دس سٍایاتی وِ ها تاوٌَى دس ایي تاب گفتِاین ضثِْ تضسگی ایزاد هیوٌذ پیص
اص ایي ّن اخثاسی آٍسدین وِ ٍلتی اص يثذاهلل تي تىیش دستاسُ هشرى فتاٍی ٍ سخٌاًص سَال
هی ضَد هی گفت :ایي سخي سا اص سٍی سأی ٍ ارتْاد ضخػی وِ سٍصی خذاست تشهي تیاى
هیوٌن .گاّی اغحاب اص اٍ هیپشسیذًذ آیا دلیلی دس احثات گفتِ خَد داسی؟ هی گفت آسی
سٍایت صساسُ! اٍ ٍلتی هیدیذ وِ اغحاب آىچِ سا ٍی تا سأی خَد تیاى هیوٌذ ًوی پزیشد
آىسا تِ وسی اسٌاد هیداد وِ اص اهام تالش (و) سٍایت وشدُ تاضذ ،يثذاهلل تي تىیش هًػَم
ًثَد وِ ایي واس تش اٍ سٍا ًثاضذ تلىِ ٍی تذام خكائی اص ایي تضسگتش ًیض گشفتاس آهذُ ٍ آى سٍ
گشداًذى اص هزّة حك ٍ ايتماد تِ هزّة فكحیِ هیتاضذ( .قَسی1390 ،ق ،د ،3ظ)276
ّویي سٍایت ٍ تیاى فَق سا دٍتاسُ دس تْزیة ًیض روش هیوٌذ( .قَسی1365 ،ش ،د،8
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ظ ٍ ) 35ایي دس حالی است وِ دس يذُ االغَل يول ضیًِ تِ اخثاس اهخال يثذاهلل تي تىیش سا
اديا هیوٌذ( .قَسی1303 ،ش ،د ،1ظ)60
دس دٍ وتاب حذیخی خَد (تْزیة ٍ استثػاس) سٍایتی سا اص هحوذ تي اتی يویش تِ غَست
هشسل اص صساسُ ٍ اٍ اص اهام تالش (و) ًمل هیوٌذ ٍ خَد اٍ دس ریل سٍایت چٌیي آٍسدُ :اٍل اص
ّوِ سٍایت هشسل است ٍ سٍایتی وِ هشسل تاضذ تا اخثاس هسٌذ ًویتَاًذ هًاسؼ تاضذ.
(قَسی1365 ،ش ،د ،8ظ)35
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9ـ اشکال آيت اهلل خويي
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آیت اهلل خَیی اضىال ریل سا هكشح وشدُ ٍ خَد تِ آى پاسخ هیدٌّذ ،ایطاى دس ایي
خػَظ چٌیي هیًَیسٌذ .اگش گفتِ ضَدّ :شچٌذ ایي گشٍُ اص ؾًفاء سٍایت وشدُاًذ اها ایي
اهش هٌافاتی تا اديای ضیخ هثٌی تش ایٌىِ «َّالء الیشٍٍى ٍ الیشسلَى اال يي حمِ» ًخَاّذ
داضت چشا وِ ناّشاً هشاد ضیخ اص ایي يثاست آى است وِ ایي گشٍُ رض اص افشادی وِ ًضد
خَدضاى هَحك ّستٌذ سٍایت ًذاسًذ پس دس ایيرا ٍحالت ٍالًی ٍ ًفس االهشی هشاد ًیست
تلىِ ّویي وِ اص ضخػی سٍایت هیوٌٌذ هخل ایي است وِ ضْادت تَحالت ٍی دادُ تاضٌذ!
ٍ دس رَاب هیگَیٌذ :خیش ایيگًَِ ًیست تلىِ هشاد ضیخ ٍحالت ٍالًی ٍ ًفس االهشی تَدُ
است صیشا اگش خالف آى ًهشش تَد دس ایي غَست ًویتَاًستین تِ تسَیِ هشاسیل ایي گشٍُ
ٍ هساًیذ دیگشاى حىن وٌین ،دلیل ایي هكلة آى است وِ اگش حاتت ضَد ایيّا اص ؾًفاء
ّشچٌذ ًضد خَدضاى هَحك تاضٌذ سٍایت وشدُاًذ دیگش ًویتَاى حىن تِ غحت هشاسیل آىّا
وشد صیشا هوىي است ٍاسكِ هحزٍف خَد ضخػی ؾًیف ٍ غیشهَحك تاضذ ٍ ها حاتت وشدین
وِ ایيّا اص ؾًفاء ًمل حذیج وشدُاًذ( .خَیی1369 ،ش ،د ،1ظ)68
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حوشُ دس آىرا آضىاس هی ضَد وِ ّشگاُ فمْاء تا دٍ خثش هتًاسؼ سٍتشٍ ضًَذ وِ لْشاً یىی اص
آًذٍ حزت ٍ دیگشی الحزت است ،دس ایي غَست تِ سٌذ دٍ حذیج تَرِ هیوٌٌذ اگش دس
یىی اص ایي دٍ سٌذ ًام یىی اص اغحاب ارواو هطاّذُ ضَد ،غالة فمْاء ایي خثش سا تش خثشی
وِ سٍاتص هَحك ّستٌذ اها اص اغحاب ارواو ًویتاضٌذ تشریح هیدٌّذ .دس ٍالى ٍرَد
اغحاب ارواو دس سلسلِ سٌذ هَرة اتماى سٌذ هیگشدد .الثتِ ایي واسی است وِ هتأخشیي
تِ آى هتوسه هی ضًَذ ًِ لذهاء صیشا غحت حذیج ًضد ایي دٍ گشٍُ ّش یه تِ گًَِای
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است .آىچِ تشای لذهاء هْن اس ت آى است وِ تِ ضىلی اقویٌاى تِ حػَل خثش اص هًػَم
پیذا وٌٌذ .حال دس غَست حػَل ایي اقویٌاى -وِ هًوَالً تِخاقش ٍرَد لشائي ٍ ضَاّذی
حاغل هیضَد -دیگش فشلی ًذاسد وِ افشاد سلسلِ سٌذ ّوِ اهاهی هزّة تاضٌذ یا غیش
اهاهی ًیض دس تیي ایطاى یافت ضَد ٍ تاص فشلی ًویوٌذ وِ سٍات آى ؾًیف تاضٌذ یا خیش،
سٍایت تِ غَست هشسل ًمل ضذُ تاضذ یا هٌمكى ٍ ...
اص آى را وِ ایي اقویٌاى تخاقش ٍرَد لشائي ٍ ضَاّذی حاغل ضذُ است ٍ دست
هتأخشیي اص یافتي ایي لشایي ٍ ضَاّذ وَتاُ گشدیذُ است .دس ًتیزِ ایي اهش سثة گطتِ
است وِ حذیج غحیح ًضد ایي دٍ گشٍُ اص يلواء هتفاٍت رلَُ وٌذ .دس ایي خػَظ
هتأخشیي سًی خَد سا هتَرِ ایي اهش هیوٌٌذ وِ سرال سلسلِ سٌذ حذیج سا هَسد
ضٌاسایی لشاس دادُ ٍ ًهش يلوای رشح ٍ تًذیل سا دس هَسد ایطاى رَیا ضًَذ .ایي گشٍُ
حذیخی سا غحیح خَاٌّذ داًست وِ سٍات آى رولگی اهاهی هزّة تَدُ ٍ تش يذالت آىّا
تأویذ ضذُ تاضٌذ .اها ّویي گشٍُ هتأخشیي تشای اغحاب ارواو اسصش ٍ ايتثاس ٍیژُای لائلٌذ
تِ ضىلی وِ دس اخثاس هتًاسؾِّ ٍ -واىگًَِ وِ تِ يشؼ سسیذ -تَدى یىی اص اغحاب
ارواو دس سلسلِ سٌذ هَرة اتماى سٌذ هیگشدد ،دس ًتیزِ ایي خثش تش خثش دیگش فائك
خ َاّذ آهذ ٍ غالة فمْای هتأخش تِ آى يول هیوٌٌذ .اها دس تشخی اص احادیخی وِ ًضد لذها،
ؾًیف تِ حساب آهذُ ها ًام یىی اص اغحاب ارواو سا ًیض هوىي است دس سٌذ آى هطاّذُ
وٌین ،ایي اهش تِ آى هًٌی است وِ تحج اص اغحاب ارواو ًضد لذها ،دس يول حوشُای تِ
ّوشاُ ًذاضتِ است ٍ ایي ًىتِ ای است وِ غاحة سیاؼ تِ آى اضاسُ وشدُ است ٍی دس ایي
خػَظ هی گَیذ :دس وتة فمْیِ اص اٍل وتاب قْاست تا آخش وتاب دیات ًویتَاى فمیْی
سا پیذا وشد وِ تِ یه خثش ؾًیف ٍ تِ خاقش ٍرَد یىی اص اغحاب ارواو دس سلسلِ سٌذ
آى لشاس داسد ،يول وشدُ تاضذ.
ًمل ارواو تَسف وطی اگش چِ حاوی اص ارواو ّوگاى ًیست ٍلی حذ الل واضف اص
اتفاق گشٍُ صیادی است ٍ تًیذ است هٌطاء ًمل وطی اديای یه یا دٍ ًفش اص يلوای ضیًِ
تاضذ؛ صیشا سْل اًگاسی دس اديای ارواو اگشچِ تیي هتأخشیي ضایى تَد لىي دس تیي لذها
رذاً هوٌَو تَدُ است .اص قشق دیگش ارواو روًی تش غحت سٍایات ایي تًذاد اص سٍات،
هَرة اقویٌاى تِ آى سٍایات است ٍ لشائٌی وِ داللت تش غحت اخثاس آًاى هیوٌذّ ،شچٌذ
وِ تش دٍ دستِ است ،حسی ٍ استٌثاقی لىي چَى ارتْاد دس آى ایام اًذن تَد ٍ پایِ
هسایل فمْی ٍ هسائل هشتثف تا آى تش حس ٍ ضَْد تَد ،ایي احتوال هیسٍد وِ ايتواد آًاى
دس لثَل خثش تِ لشائٌی تَدُ وِ تشای ّوِ اقویٌاى آٍس است.
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 /46هثاًی فمْی حمَق اسالهی ،سال ضطن ،ضواسُ یاصدّن ،تْاس ٍ تاتستاى 1392
اديای ارواو وطی تش تػحیح اخثاسی وِ اغحاب ارواو ًمل وشدُاًذ پس يلوای اهاهیِ
تِ اخثاس آىّا يول وشدُ ٍ آىّا سا غحیح هیداًستٌذ ٍ ایي تِ هًٌای حزیت خثش ٍاحذی
است وِ اغحاب ارواو ًمل وشدُاًذ ٍ .اديای ایي وِ هشاسیل اغحاب ارواو ًضد اغحاب
همثَل تَدُ است ٍ ایي تِ هًٌای حزیت خثش حمِ اص ًهش اغحاب اهاهیِ است ،صیشا لثَل
اخثاس ٍی تِ خاقش لكًی الػذٍس تَدى آىّا ًیست ،تلىِ تِ ایي خاقش است وِ ساٍی تٌْا اص
حمِ سٍایت هیوٌذ.
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اتي داٍدحلی ،تمی الذیي اتَهحوذتي الحسي ،سرال اتي داٍد ،تیچا ،لن ،هؤسسِ فشٌّگی ٍاقالو
سساًی تثیاى1387 ،ش.
روال الذیي ،اتَهٌػَسحسي تي صیي الذیي ،هٌتمی الزواى فی احادیج الػحاح ٍالحساى ،تیچا ،لن،
راهًِ هذسسیي حَصُ يلویِ 1365 ،ش ،د.1
خَیی ،اتَالماسن ،هًزن سرال الحذیج ،تیچا ،لن ،هشوض ًطش آحاس ضیًِ1369 ،ش ،د.14ٍ1
قَسی ،اتَرًفش هحوذ تي الحسي ،اختیاس هًشفِ الشرال ،تػحیح سیذحسي هػكفَی ،تیچا ،هطْذ،
داًطگاُ هطْذ1348 ،ش ،د.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،االستثػاس ،تیچا ،تیشٍت ،داسالتًاسف للوكثَيات1390 ،ق ،د.3
ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،تْزیة االحىام ،تیچا ،داسالىتة االسالهیِ1365 ،ش ،د.8
ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،يذُ االغَل ،تیچا ،هؤسسِ آل الثیت (و)  ،لن 1303 ،ش ،د.1
ولثاسی ،اتَالْذی ،سواء الومال فی تحمیك يلن الشرال ،تػحیح سٍؾاتی اغفْاًى ،هحوذسؾا ،لن،
تیچا ،حىوت1372 ،ش ،د.1
ولیٌی ،هحوذتي یًمَب ،الىافی ،تػحیح غفاسی ،يلی اوثش ،تیچا ،تیشٍت ،داسالتًاسف للوكثَيات،
1401ق ،د.4ٍ3ٍ1
هیشداهاد استشآتادی ،هحوذتالش تي هحوذ ،الشٍاضح السواٍیِ فی ضشح االحادیج االهاهیِ ،تیچا ،لن،
هٌطَسات هىتثِ آیِ اهلل الًهوی الوشيطی الٌزفی1405 ،ق.
هیشداهاد استشآتادی ،هحوذتالش تي هحوذ ،تًلیمِ اختیاس هًشفِ الشرال ،تحمیك سرائی ،سیذهْذی،
تیچا ،لن ،هؤسسِ آل الثیت1404 ،ق.
ًزاضی ،احوذ تي يلی ،فْشس ًزاضی ،تحمیك ضثیشی ،سیذ هَسی ،تیچا ،لن ،هؤسسِ ًطش اسالهی
ٍاتستِ تِ راهًِ هذسسیي حَصُ يلویِ لن1413 ،ق ،د.2ٍ1
ًَسی ،هیشصاحسیي ،هستذسن الَسائل ،تیچا ،لن ،هؤسسِ آل الثیت الحیاء التشاث1407 ،ق ،د.3ٍ2
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