
 

 
 

 

 

 

 بان و معذومانیشمول خطابات شرعی نسبت به غا

   1سید امیرحسین میر قاسمی

   

 چکیذه 

به دو بخؼ خطابات قیشؽفهای  و خطابفات  ای هاص صاویاعت، خطابات که دس يشآو آوسده ؽذه 
 ود. ؽ ه ؽهای  تًغین 

ؽفاه  يفذاسد و اختقاؿ و او دس هدلظ خطاب و یا هوخوداخطابات قیشؽهای  به زاضش
اهفا دس خطابفات  ؛پظ دس قیشؽهای  هؾکل  يفذاسین .ودؽ ه هوخود و هؿذوم  ،قایب ،زاضش

یؿً  خطابات  که داسای ادوات خطاب یغتًذ و ؾباست اص خطاب  اعت لهػ  که هشاد  ،ؽهای 
ود کفه آیفا ایفى خطابفات تً فا ؽف ه ال هطفشذ عؤود. ایى ؽ ه هتکلن با اؾالم قیشکتب  اطالو 

آیا خطاب ، یشد و اگش قایباو هخاطب باؽًذگ ه اعت یا قایباو سا ین دس بش هخقوؿ زاضشاو 
 ود یا خیش ؟ؽ ه ؽاه  هؿذوهاو يیض 

شدد گ ه ؾلمای ؾلن افول يغبت به ایى که ازکام ؽشیؿت هًذط اعالم  ؽاه  یمه هکلهاو 
ث دس ایفى ايًفذ؛ ولف  بسفد ه و تا سوص يیاهت ثابت اعت، اخماؼ داسيذ و آو سا اص ضشوسیات دیى 
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اعت که ؽفاه  قایبفاو و هؿفذوهاو يیفض  ای هاعت که وضؽ ادوات خطاب بشای چیغت؛ آیا به گوي
ی یفا ود یا به زاضفشاو دس هدلفظ خطفاب اختقفاؿ داسد ؟ دس هفوسد ایفى هوضفوؼ بسثؽ ه 

هتؿذدی هطشذ ؽذه و ايوال هختله  اص بضسگاو ؾلن افول ساخؽ به آو وخود داسد و دس ي ایفت ایفى 
؛ ايذ هبا ؽیوه خود به يتیدفه سعفیذ  یا ويذ و یش کذام اص هغلکؽ ه ه عه دعته ي ای  تًغین ايوال ب

عفًذ و آو، ایفى س ه وازفذ  ای هاها دس يتیده ي ای  اختالن  وخود يذاسد و تمفاه  ايفوال بفه يتیدف
 ود.ؽ ه خطابات ؽهای  ؽاه  قایباو و هؿذوهاو يیض  یا اؽذ که بش طبى تماه  هغلکب ه 

 ،اؽفتشا  ازکفام ،واخطفاب بفه هؿفذوه ،وابیخطاب به قا ،خطابات ؽهای : کلیدی واژگان
  .و به ان اماهًقود ،ؽمول خطاب ؽهای 

 



 مقدمه 

ی یا  دس ریف  آو نقف یا  یک  اص هبازث ه ن ؾلن افول اعفت کفه اففول «خاؿ»و  «ؾام»
ؽمول یا  اعت. هوضوؼ  خطابات ؽهای  یا ؼیى بختش ناص خمله ه  ،ايذ ههتؿذدی سا هطشذ کشد

اؽذ که اص ب ه اص خمله هغائ  ه ن و اعاع   ،واو و هؿذوهابیؾذم ؽمول خطابات ؽهای  بش قا
 . وخود داؽته و ايوال هختله  ساخؽ به آو بیاو ؽذه اعت یا  دیشباص بیى افول

اؽذ که با ب ه و اص ایى خ ت زائض ایمیت او و هؿذوهابیبسث ؽمول خطابات ؽهای  بش قا
آخشیى پیاهبش اعت و بؿفذ اص آو دیفى و  و پیاهبش اعالمدیى اعالم آخشیى دیى یًکه توخه به ا

بیاو ؽود. لزا با پاعف  دادو  ،پظ الصم اعت یش آيچه هوسد يیاص بؾش اعت ؛پیاهبشی يخوایذ آهذ
ود و اگش يتوايین به ایفى پشعفؼ خفواب  ؽ ه هؾخـ  یا وال تکلیم انشاد دس تمام صهاعؤبه ایى 

و دچاس هؾفک  اهؿذوه و وابیً  بذیین دس تؿمین دادو خطابات ؽشؾ  يغبت به قاديیى و هًط
 و سا ديیفى بشسعف  کفشد.آبایفذ  داسد و ای هوین. پظ هؾخـ ؽذکه ایى بسث خایگاه ویفشؽ ه 

یا خطابفات ؽفشؾ  هايًفز آاؽذ که ب ه یشد ایى گ ه هطلب  که دس ایى پشویؼ هوسد بشسع  يشاس 
و و ابفییفا ایًکفه قا داؽفتًذ و و صهفاو زوفوسآ کغفاي  اعفت کفه دسيغبت به  «یا ای ا الًاط»

و اعفت دس ایات و تکالیم هختـ به زاضشآاگش بگویین که ایى  .ودؽ ه و سا ین ؽاه  اهؿذوه
 یالكفا بفه ياچفاس بایفذ  اص وین وؽف ه و دچفاس هؾفک  او و هؿذوهابیيغبت دادو تکلیم به قا

و سا ؽاه  ازکام کًفین و اگفش بگفویین بفشای او و هؿذوهابیخقوفیت و اؽتشا  دس تکلیم قا
خقوففیت و اؽفتشا  دس تکلیفم يفذاسین و  یوص يیاهت اعت دیگش ازتیاخ  به الكاسهشدم تا 

ود و یش خطاب  که وخفود داسد زکمفؼ الف  یفوم ؽ ه و ین او و هؿذوهابیآیه  ؽاه  قا ىیمی
؛ و یؿًف  زاضفشاو اعفتاخطابات هختـ به هؾان  ايذ هبؿو  اص بضسگاو نشهود .الًیاهه اعت

ایفى گفشوه اص بسفث  .اعفت و وضؽ ؽفذهاصیشا ؾًیذه داسيذ ) یا ( که بشای يذا اعت بشای هؾان 
و اًذ که خطابات هختـ به ؽفان ک ه چشا که ادبیات و لكت ايتوا ؛ ايذ هخا سعیذ لكوی به ایى

بؿوف   .خقوفیت و اؽفتشا  دس تکلیفم هؾفمول کًفین یو سا بایذ با الكااقیشهؾان  باؽذ و



4  حقوقفقه و مبانی  فصلنامه علمی ـ تخصصی  

يذاسد که چیضی هؾان ه باؽذ اها زاضش يباؽفذ ؛ پفظ  که هؾان ه یؿً  زاضش و هؿًا  ايذ هنشهود
به ایى هوضوؼ آوسده  هطالب صیادی توعط بضسگاو ؾلن افول ساخؽ  .و اعتاخطابات هال ؽان 

وازفذ  ای هدسآخفش بفه يتیدفود و خالب ایًکه یمگف  ایفى ايفوال ؽ ه ؽذه که اداهه هًاله بیاو 
دس ایى هًاله ابتذا تًشیش هس  يفضاؼ بفش .اؽذب ه عًذ و تً ا تهاوت آو دس ساه سعیذو به يتیده س  ه

طبى يػش هشزوم آخويذ خشاعاي  دس کتاب کهایه االفول بیاو ؽذه و عپظ يػش ایؾفاو و بشخف  
دیگش اص فازب يػشاو ؾلن افول ساخؽ به ایى هغئله آوسده ؽفذه کفه بفه تشتیفب ؽفاه  يػفشات 

آیفت اللفه خفوی  و  اهفام  ،هسًى يفاییً  ،هسًى يم  ،ؽی  ايقاسی ،آخويذ خشاعاي هشزوم 
 بًفذی خمؽو دس اداهه ثمشات بسث آوسده ؽذه و به طوس کل  عؿ  ؽفذه کفه  خمیً  آوسده ؽذه

 کاهل  يغبت به ایى بسث ايدام بگیشد.

 تحقیقروش 

بؽ هوخود هطالب هشتبط دس ایى وعًذی وبا پیمايؼ دس هتوو وهًا ای هبا اعتهاده اص سوػ کتابخاي
 وسی ؽذه اعت.آصهیًه گشد

 بیان مسئله 

 خطاب شرعی

ود که اص يازیه ؽاسؼ هًفذط بفه ؽ ه خطاب ؽشؾ  هًاب  خطاب ؾشن  بوده و به خطاب  گهته 
ادس گشدیذه اعت. بشخ  هؿتًذيذ خطاب ؽشؾ  یماو زکن فيقذ بیاو وغیهه ؽشؾ  هکلهاو 

اد داسيذ خطاب ؽشؾ  زکایت کًًذه اص زکن ؽفشؾ  بفوده و اها بشخ  دیگش اؾتً؛ ؽشؾ  اعت
 (.61، ؿ 1فذس: ج ًذ و خودػ زکن يیغت )ک ه بش آو داللت 
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   یبانخطاب غا

اهفا  دس   ؛ايفذ هبه هؿًای هوسد خطاب بودو کغاي  اعت که دس صهاو خطفاب ؽفاسؼ هوخفود بود
 زاضش يیغتًذ.    هدلظ خطاب

 ناخطاب معذوم

 ؛ايذ هاس گشنتى کغاي  اعت که دس صهاو خطاب ؽاسؼ یًوص به ديیا يیاهذبه هؿًای هوسد خطاب يش
. ودؽف ه به ؾباست دیگش به ؽمول تکلیفم يغفبت بفه  قیفش هوخفود دس صهفاو خطفاب اطفالو 

 ويذ:ؽ ه به دو بخؼ تًغین  ای هخطابات  که دس يشآو کشین آوسده ؽذه اص صاوی

 خطابات غیر شفاهی . 1

ادوات خطاب يیغت و خود خطاب یفن بفه نفشد یفا گفشوه خافف  یؿً  خطابات  که هًشوو به 
ویذ: هايًذ ایى گ ه تا سوص يیاهت عخى  یا وبلکه ؾام اعت و با تاسی  و یمه ايغا ،هتوخه يیغت

ان کانت الصاله کانت علی املومننی کتااب » ،«وهلل علی الناس حج البیت من استطاع اهلل»آیات: 
و هدلفظ خطفاب و یفا اایى گويه خطابات به زاضفش .«..الراب احل اهلل  البیع و حرم» ،«موقوفا
یمه سا ؽفاه   ،هؿذوم ،هوخود ،بیقا ،بلکه زاضش و دس ؾقش خطاب اختقاؿ يذاسد.اهوخود

یغتًذ که هوضوؼ ؽفاو اؾفن اص انفشاد  ای هود و به افطالذ هًطى به فوست يوایای زًیًؽ ه 
ي  دس یش صهاي  یانت ؽفود و هتقفم بفه یؿً  یش ايغا هسًًه  الوخود و هًذسه الوخود  اعت.

ولو یضاساو عال دیگش ایى هوضوؼ کلف  هقفذاو  ؛فهت اعتطاؾت ؽود زح بش او واخب اعت
ؽود و هوفول به هؿاهله سبوی باؽذ زشام  باط   دس یش صهاي  یانت ای هپیذا يکًذ و یا یش هؿاهل

 (.279، ؿ 2، ج 1391. )ؾباع ، اعت
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 خطابات شفاهی. 2

هًاب  خطاب قیش ؽهای  بوده و ؾباست اعت اص خطاب  لهػ  و ؽهای  کفه اص خطاب ؽهای  
طشیى آو هشاد هتکلن با اؾالم قیشکتب  دس هدلظ خطاب و عخًشاي  به اطالؼ هخاطب سعفايذه 

اص  ؛ای ا یغتًذ ،هايًذ یا ،خطابات ؽهای  خطابات  یغتًذ که هًشوو به ادوات خطاب .ودؽ ه 
افعال کا ا » :. یا بشخ  ضمایش هًهقفله و هتقفله  هايًفذ«ایهاا املانمننی ای ایها الناس و ای» :يبی 

 (.281)یماو، ؿ  «اایک اعنی، انتم الفقرا

بفه  ایى اعت که آیا ایى گويه خطابات ،اؽذب ه ال  که ایى هًاله دس پ  پاع  گهتى به آو عؤ
هًبفش  یؿً  کغاي  که پفایاختقاؿ داسد؛ و دس خلغه خطاب او ؾقش خطاب و زاضشاهوخود

و انفشادی سا  ؛ًیذيذؽ ه ایى آیات سا اص صباو هباس  آو زوشت  بوديذ و هغتًیما   سعول خذا
سا ؽفاه  يیغفت؟ یفا ایفى  ،ول  دس آو هدلفظ زوفوس يذاؽفتًذ ؛که دس آو ؾقش هوخود بوديذ

و سا ؽفاه  او و هؿفذوهابفیی قیش هؾان   تؿمفین داؽفته بلکفه قایا بخطاب يیض یمايًذ خطا
 ود؟ؽ ه 

 لاقوا

 قول آخونذ خراسانی( 1

 :ًًذک ه هشزوم آخويذ هس  يضاؼ سا به عه گويه تسشیش 
آیفا ففسیر اعفت کفه بفه  ،يضاؼ دس آو اعت که تکلیه  که خطاب ؾ فذه داس بیفاو آو اعفت. 1

فوست که اهش و ي   يغب بفه کغف  کفه دس صهفاو خطفاب وخفود و تؿلى گیشد )به ایى اهؿذوه
 یا فسیر يیغت؟ ،اؽذب ه و فسیر اتؿلًؼ به هوخودنؿل  باؽذ( یماو طوس که  ،يذاسد

بفا الهفاغ  کفه بفشای  ،باو اص هدلظ خطابیو  بلکه با قاايضاؼ دس فست هخاطبه با هؿذوه. 2
به فشل عوو دادو کالم به عوی آياو اعت و ؾذو  ،اتشکوا و هايًذ انؿلو ،ايذ هؽذهخاطب وضؽ 
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یا الهاغ  که به ديبال ادات خطفاب يفشاس به ؾباست دیگش يضاؼ دس ایى اعت که آ .فست هخاطبه
 .ؽاه  قائب و هؿذوم يمیؾود ود یا آو الهاظؽ ه یشيذ  آیا ؽاه  قائباو بلکه هؿذوهیى يیض گ ه 

صیشا باصگؾت به فست ؾً  اعت و ؛ ياگهته يمايذ يضاؼ به فوست يخغت و دوم ؾًل  اعت
سا بش هؿًای  وضؽ کشده که ؽاه   اؽذ که واضؽ لكت آیا الهاظ ؾمومب ه ایى يضاؼ به فوست عوم 

 ود ؟ؽ م یا ي ،ودؽ ه و او و هؿذوهابیقا
شهایذ تشدیفذی يیغفت کفه اص ن ه آخويذ : و اص يػش ؾً افسیر يبودو تکلیم نؿل  هؿذوه

و انؿلف  هؿفذوهبفه ایفى هؿًفا کفه بؿفث و صخفش  ؛و فسیر يیغتايػش ؾً  تکلیم به هؿذوه
هغتلضم آو اعت کفه هفوال اص کلیم به هؿًای نؿل  صیشا بذی   اعت ت؛ قیشهؿًول و هسال اعت

طلب کًذ و بذی   اعت که طلب زًیً  به فوست نؿل  تً ا اص هوخود فوست  زًیًتا  هؿذوم 
کفه بؿفث و  آو بف  ،طلب باؽفذ یاگش تکلیم به هؿًای هدشد ايؾا ،آسی. يه اص هؿذوم ،یشدگ ه 

کفه ؾبفاست چفشا  ؛باؽفذ سفال يم و یشگض هايغبت به هؿذوه ،دس ایى فوست ،صخش داؽته باؽذ
اص ایى سو زکین تباس  و تؿال  بش  .به لهع یا يشاسدادو چیضی بش ؾ ذه هکلم ااعت اص ایداد هؿً

و دس او و هؿذوهاسا به فوست يايوو کل  اص هوخود ئ ويم زکمت و هقلست همکى اعت ؽی
صیشا اگش تکلیم  ؛ؽذويت خطاب ايؾا کًذ تا پظ اص وخود ؽشایط و نًذاو هوايؽ تکلیم نؿل  با

 دیگش يیاص داسد. بفش خفالل آو یدس هشزله دوم به ايؾا ؛کًذ و ايؾااسا دس آقاص اهش نًط به هوخود
دیگش  یو به ايؾااپظ اص وخود یانتى هؿذوه ،صیشا دس ایى فوست ؛خا که به فوست ؾام ايؾا کًذ

دس ويفم بفش ای تملیفک   دس آو باؽذ. ايؾب  آيکه طلب ،تکلیه  اعت یيیاص يیغت و يػیش ايؾا
ی هوخود و هؿذوم ه  طلبذ و دس ويم یا  صیشا وايم هلک سا یا یک ايؾا بش يغ ،ی بؿذییا  يغ

و اص هويفول ؾلفی ن پفظ اص اويذ و هؿفذوهؽف ه ؾیى ويم ؽذه  و بالهؿ  هالکاخاؿ هوخود
ًفذ ب  آيکه به ايؾای ؾ، هیؾويذ ،وايم هالک ؾیى ويم ؽذه یوخود یانتى به عبب یماو ايؾا

و اص هويفول اوازذ ايؾا ؽذه دس زى هوخود یدس يتیده ؾًذ ويم که با ايؾا ،خذیذی يیاص باؽذ
خض ایى اثش که ؾفیى  ؛و اثش نؿل  يذاسداؾلی ن اثش هلکیت نؿل  داسد و یماو ؾًذ دس زى هؿذوه



8  حقوقفقه و مبانی  فصلنامه علمی ـ تخصصی  

ى ای .و به هلک آياو دس آیذاپظ اص هوخود ؽذو هؿذوه ويم ؽذه اعتؿذاد و يابلیت آو سا داسد که
اها اگش طلب سا هًیذ به وخود ؛ طلب به طوس هطلى و بذوو يیذ باؽذ یدس فوست  اعت که ايؾا

 ،بش یش نشد هوخودی کفه بفالف و ؾايف  اعفت ابگویذ تًو هثال   ؛هکلم يغب به ؽشایط ايؾا کًذ
و اهمکى اعت و اص توخه آو به هؿفذوه دس ایى فوست اهکاو چًیى تکلیه  هغلما   ،واخب باؽذ

 .ؼ يم  آیذهسال  پی

 بیصحیح نبودن خطاب فرد معذوم و غا

به یمفیى تشتیفب  ،یماو عاو که تکلیم هؿذوم به تکلیم نؿل  فسیر اعت :شهایذن ه آخويذ 
و بلکه قایباو به يسو خطاب زًیً  فسیر يیغت و اص اتشدیذی يیغت دس ایًکه خطاب هؿذوه

قیفش بفه طفوس زًیًفت تسًفى  صیشا بذی   اعت توخه دادو کالم بفه عفوی ؛اعاط اهکاو يذاسد
هگش آيکه وی هوخود ؽود و به طوسی باؽذ که به کالم التهات و توخه پیذا کًفذ و ایفى  ،ابذی م ي

 هگش آيکه هخاطب هوخود و دس هدلظ خطاب زاضش باؽذ. ،اهکاو يذاسد هؿًا

 ییوضع  ادات نذا برای خطاب انشا

 ،ال يضاؼ عفوم کفه يفضاؼ لكفوی بفودب وضؿیت و زیاص ایى ؾذم تؿلى خطاب به نشد هؿذوم و قا
وضفؽ ادات يذا اگش بشای خطاب زًیً   هايًذ ،ود که الهاظ وضؽ ؽذیبشای خطابؽ ه سوؽى 

 ،اعتؿمال ؽاو دس خطاب زًیً  هوخب آو اعت که آيچه پظ اص آي فا وايفؽ ؽفذه ،ؽذه باؽًذ
ساده هؿًای ؾام اص چًايکه هًتوای ا ؛واباو و هؿذوهیالًاط به زاضشاو اختقاؿ داسد يه قا هثال  

؛ آو کلمه بشای قیش زاضشاو آو اعت که الهاظ خطاب دس قیش خطاب زًیً  به کاس سنته باؽفًذ
  یبلکه بشای خطاب ايؾا ،ايذ هبشای خطاب زًیً  وضؽ يؾذ ول  غایش الهاغ  هايًذ ادات يذا

ايذوه وايؽ  عم و زضو وأچه بغا هتکلن با ایى ادات تسغش ت ،اص ایى سو .ایًاؾ  وضؽ ؽذه اعت
یا با آو « که چًذس ؾمشػ کوتاه بود. ای های عتاس ؛ای کوکبا ما کان  اقصار عراره»هايًذ ، دعاص ه 

که با ابى الهاظ کغ  سا کفه  چًاو؛ دعاص ؽوو و یمايًذ آو قیش خطاب زًیً  سا وايؽ ه  یايؾا
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هؿًفای زًیًف   یذ دس يتیده اعتؿمال الهاظ يذا دسد ه با يذای زًیً  ه  طلبذ هخاطب يشاس 
هوخفب آو يیغفت کفه بفه کغف  ، اػ  دس ایى فوست که نًط بشای خطاب زًیً  وضؽ يؾذه

بلکه دس اؾن اص آو وضؽ ؽفذه و ؽفاه   ،اؽذب ه اختقاؿ داؽته باؽذ که خطاب با آو فسیر 
بؿیذ يیغت ایى ادؾا که الهاظ یاد ؽذه اص باب ايقشال و يه  ،آسی .ودؽ ه و يیض او و هؿذوهابیقا
باب وضؽ  غ وس دس خطاب زًیً  داسيذ و ايغاو یش خطاب  که بؾًود بفش خطفاب زًیًف  اص 

تمًف  و قیفش آو  ،تشخ  ،ايین که زال زشول اعته امد ه باؽذ و  ای ههگش آيکه يشیً ،زم  کًذ
ی هختلفم بفشای هؿفاي  ایًفاؾ  اعفت يفه یفا هیؿً  وضؽ آو زشول به ايگیض ؛يیض چًیى اعت

 ام گای  بشای طلب ن ن اعت به طوس زًیً  و گای  بشای تًشیش اعت اعته ،بًابش ایى .زًیً 
هؾفشو  بفش  ،.. ول  اص باب ايقشال غایش آو ادات دس هؿًای وايؿ  اعت.و گای  بشای تمً  و

واو ادؾای آو سا دس کالم ت ه چًايکه ؛ دس بیى يباؽذ ،آيکه آيچه هايؽ اص ایى غ وس ايقشان  اعت
بذی   اعت که ب  یفی  « ای ایها الناس اتقوا و ای ایها املومناون»شا دس: ؽاسؼ به طوس قالب کشد؛ صی

تشدیذی زکن به خقوؿ زاضشاو دس هدلظ خطاب اختقاؿ يذاسد و ؽاه  قایباو و هؿذوهاو 
شهایذ: ؽایذ بش آيچه بیاو کشدین )اختقاؿ وضؽ بفه ايقفشال( آو اعفت ن ه ین یغت و آخويذ 

با ایًکه اص لهع ؾاه  که پظ اص آي ا وايؽ ؽفذه هؿًفای ؾمفوم که يذا با ادات یاد ؽذه فسیر اعت 
 بؾود.  ای هاساده ؽود ب  آيکه هشتکب ؾًایت، یا تًضی  یا سؾایت ؾالي

يتفوايین  کهایى توین که تًضی  استکاصی اعت )و یمیى کان  اعت  :شهایذن ه هشزوم آخويذ 
آو سا ؽایذ بفش ؾفذم اختقفاؿ بفه به اعتؿمال ادات يذا یمشاه با ایى ؾموهات اعتؾ اد کًین و 

بفا توخفه  ،اگش تًضی  استکفاصی بفود :ًذک ه زاضشاو يشاس دیین( ول  آو توین سا ایى عخى دنؽ 
 تًضی  و تهتیؼ اص زال آو دس ریى هاو با زقول ؾلن به تًضی  به وعیله التهات و تهتفیؼ بفذاو

وت استکاصی تًضی  هؿلوم ؽذه وگشيه اص کدا ثب ؛ؾلن يذاسین و یمیى يؾايه استکاصی يبودو  اعت
خض ایًکه ادات يذا بشای ه بیذ بأت و اگش باص ین عش بش :شهایذن ه دس اداهه  .اعت و ایى سوؽى اعت

گشیضی يیغفت اص التفضام بفه اختقفاؿ خطابفات  ،دس ایى فوست ايذ هخطاب زًیً  وضؽ ؽذ
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یف  بفه خطابفات االال   با ادات خطاب یا با يهظ عوو دادو کالم بفذوو ادات  یمايًفذ قیفش 
 بشای تؿمین يباؽذ.  ای هالبته دس خای  که يشیً واهؾان 

 توجیه صحت مخاطبه با معذوم

شهایًذ و ایى توین که )دس خطابات خذاويذ ففسیر اعفت بفه تؿمفین هلتفضم ن ه هشزوم آخويذ 
ل و و دس صهاو زااصیشا خذاويذ به هوخود ،باویچه سعذ به قا ،و بذايیناؽوین و ؽاه  قیشهوخود

بفاو یبلکه قا ،يیغت که هؿذوم اعت صیشا ازاطه خذاويذ هوخب آو ؛اعتًبال ازاطه داسد( ناعذ
 که پً او يیغت چًاو ؛سا بشای هخاطب يشاس دادو ؽایغته دايغت و فسیر يبودو هخاطبه با آياو

که خطاب لهػ  خذاويذ با  چًاو ؛به خاطش يقوسؽاو هوخب يًـ دس يازیه زى هتؿال يیغت
هتوخه ًويذ ؽ ه اؽذ اص ایًکه به قیشکغاي  که آو سا ب ه زاضش به خاطش ایًکه تذسید   واهوخود

دس  «ای ایها الناس اتقوا» :خطابات  هايًذ. ایى دس فوست  اعت که يائ  ؽوین .يافش اعت ،باؽذ
ولف   ؛اعت که اص صباو آو زوشت ايؾا ؽذه اعفت يشآو به طوس زًیًت  هتوخه قیش پیاهبش

ین که هخاطب دس ایى خطابات و کغ  که کالم به طوس زًیًفت اص بفاب وزف  یفا اگش يائ  ؽو
کفه گهتفه ؽفود ادات دس  دس ایى فوست گشیضی يیغت ؛ال ام به او هتوخه ؽذه آو زوشت اعت

گويه اعفتؿمال ؽفذه  یش چًذ به طوس هداصی ایى ؛اهثال ایى خطابات بشای خطاب ایًاؾ  اعت
ایفى اعفاط  بش .اعت و يغبت به دیگشاو هداصی اعت باؽًذ. پظ يغبت با آو زوشت زًیً 

خای  بشای توین اختقاؿ زکم  که خطاب یاد ؽذه ؾ ذه داس آو اعفت بفه زاضفشاو وخفود 
)تشخمه و ؽشذ کهایه االفول آخويذ  باویود چه سعذ به قاؽ ه يیض  وابلکه ؽاه  هؿذوه ،يذاسد

 .(223، ؿ2خشاعاي ، هسمذ هغؿود ؾبغ ، خلذ 

 نصاریقول شیخ ا. 2

و بسفث و اخفتالل يػفش اطبى يػش ؽی  ايقاسی دسباسه ؽمول خطاب ؽهای  بشای قیش زاضش
  :چ اس يول وخود داسد صهیًهاعت و دس ایى 
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 ،بذوو ؽشذ به يسو زًیً  ،ودؽ ه شهایذ خطاب ؽهای  ؽاه  قیشزاضش ن ه يول اول  (1
هًػوس ایفى  .اللت داسدخطاب ؽهای  به زغب لكت بش تؿمین د (2 ؛هداصی، اعتؿاسه و کًای 

اعت و آو خمفؽ داللفتؼ اختقفاؿ بفه  فیكه خمؽ ،که بؿذ اص ادات اعت ای هاعت که فیك
 خطاب ؽهای  داللت بش تؿمین داسد بفش اعفاط يػفش و هفزاو ؽفشؼ (3 ؛هدلظ خطاب يذاسد

خطاب ؽفهای  دس  (4 ؛واو گهت بش اعاط ياؾذه اؽتشا ت ه ود یا ؽ ه ؾموم و ؽمول اعتهاده 
ود ایؾفاو ؽف ه ایى يول چ اسم اص بیاو فازب هؿالن ین اعفتهاده  .ل تؿمین هداص اعتاعتؿما

اها داللت ؽفاو بفش  ؛و وضؿا و غ وسااایى خطابات ؽهای  اختقاؿ داسد به زاضش :شهایذن ه 
ًین  یک دلی  دیگشی اياهفه ک ه تؿمین سا دس ؽشؼ که ثابت  هثال   .تؿمین به دلی  دیگشی يیاص داسد

خطاب هخقوؿ زوفاس اعفت و داللفت بفش قیفش   «و ای ایها ال ین آمنوا»ا باؽین ًین. هک ه 
االغ ش ایًکه خطابفات  :شهایذن ه ؽی  ايقاسی  ،چ اس يول بیاو ؽذ بؿذ اص ایًکه .زاضش يذاسد

ًفذ بفش ؽفمول يغفبت بفه ک ه و یؿً  داللفت او زًیًت اعت دس قیشهؾان اهخقوؿ هؾان 
عپظ ایؾاو بشای اثبات ایى هذؾا  .«ایى داللت وخود داسدو به يسو زًیًت و اهکاو اقیشزاضش

دس هويؽ اعتؿمال همکى اعت بگویین که قیش زاضش به هًضله : »شهایذن ه  وًذ ک ه بیاو  ای هادل
یؿً  تًضی  ؽود قیشزاضفش بفه هًضلفه زاضفش کفه ایفى تًضیف  سا دس بالقفت ، زاضش يشاس بگیشد

دس بالقت کفه چیفضی دس هکفاو چیفض  یادؾا .دقیشزاضش  زاضش زغاب بؾو یویًذ  ادؾاگ ه 
  ای به هًضلفه ؽف  دیگفش بفش اعفاط تقفوس و اساده یئدیگش تقوس بؾود دس اف  تًضی  بؾود ؽ

خطاب اص عوی هتکلن و ؽاسؼ هتوخه بؾود بفه  «ای ایهاا الا ین آمناوا»دس ایى فوست دس  .هتکلن
س بؾفويذ. اگفش چًفیى و ادؾا دس يلمفشو خطفاب زاضفش تقفواو و تماه  هکلهاعمت ک  هکله

داللت بش ؽمول داسد. یؿً  یک داللت  اعت کاه  و ؽاه  آو ین به يسو  تقوسی بؾود زًیًتا  
 .«زًیً 

وايین اثبفات ت ه آیا  .اها دس هًام اثبات و ويوؼ به دلی  يیاص داسین» :شهایذن ه ایؾاو دس اداهه  
وايین اثبفات تف م ادؾای  بفوده یفا ي اص عوی هتکلن به یمیى فوست ايدام گشنته و کًین که وايؿا  
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وايین يػفش تف م هفا کفه ي، کًین؟ دس خطابات يشآي  که اثبات ایفى هطلفب بغفیاس هؾفک  اعفت
 صهیًفهی يشآيف  دس ایفى یا تاص ففیاق ،بًفابشایى .پشوسدگاس ؾالن سا به مین که تًضی  بوده اعفت

و ؽفایذی کفه هفا سا  ای هود و دس يقوؿ سوای  ین که هشاخؿه کًین يشیًفؽ م چیضی اعتهاده ي
دلیل   .و تًضی  کشده اعتاو سا به هًضله زاضشابیؽاسؼ قا یذایت کًذ به ایى زًیًت که دس بیاو

یؿً  خطفاب ؽفهای   ،عاختاس دس هًام اثبات و ويوؼ ایى ،بًابشایى .ودؽ م دیذه ي صهیًهدس ایى 
  اخت ادی دیگشی ايدام ود. پظ بایذ دس خ ت اثبات تؿمین عؿؽ م داللت بش تؿمین اعتهاده ي

  «داد.

 دو صورت خطابات 

خطابات قیش هقذسه خؿ  بشای ؾموم اعت و فوست دوم خطابات هقذسه خطابات هقذس بفه 
ایى خطابات خود بش ؽمول داللت يذاسد و بایذ عؿ  بؾود تا ایى داللت سا  .ادات خطاب اعت

  .اثبات کًین
دس ؽمول يغبت به قیشزاضش ؽک و  :ذشهایًن ه فوست ؽک دس ؽمول بش قیش زاضشاو عه 

 :تشدیذ به وخود ه  آیذ و فوست ؽک عه گويه اعت
زکن ؽشؾ  کیهیت   ايذ هو که هخاطب بوداؽک دس کیهیت زکن  ؽک کًین که زاضش :یک

و  ايذ هآو کیهیفت سا يذاؽفتیبفاو و و قااو قیفش اص زاضفش ايفذ ه میذن ه و اداؽته که نًفط زاضفش
ایى ففوست ؽفک  .واداؽته اعت که نًط هشبو  بوده اعت به زاضش زکن کیهیت  .ايذ هيه میذ

 ديیًا   .ود هًتوای اطالو ؾذم کیهیت اعتؽ ه به وعیله اطالو يه   طبیؿتا   ،اگش به وخود بیایذ
 یؽفک دس بًفا :دوم .ذؽف ه بیفاو  ،دس هًام بیاو اعت و اگش کیهیت دس زکن وخود داؽت هوال

ی بؿذی ین یا وزکم  دس آو فذس اول که بود دس صها ًین کهک ه زکن هى زیث الضهاو  ؽک 
ًین اعتقساب زکن دس ؾمود صهاو اعتقساب ک ه خا اعتقساب زکن  ایى .یغت یا يیغت

شهایًذ که همکى اعت اعتقساب دسعت يباؽذ واص ياؾذه اؽفتشا  ن ه دس اداهه  .دسعت  اعت
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ت اول ایى اعت کفه فوست عوم و فوس . تهاوتؽک دس اختقاؿ  :عوم  .ین  کمک بگیشین
اها دس فوست عوم ؽک دس اختقفاؿ کفه ایفى ازکفام و  ؛دس کیهیت ؽک داؽتین فوست اول

  .تکالیم هختـ ایى زاضشیى باؽذ
البتفه ایفى خفالل  .ؽک دس اختقاؿ يطؿا خالل وايؽ و خلم اعت :شهایًذن ه دس پایاو 

ش به توعفط افف  بتفوايین اگ .يه اص خود خطاب ،ودؽ ه وايؽ و خلم اص ياؾذه اؽتشا  اعتهاده 
)هطفاسذ  تؿمین سا ثابت کًین ن والمطلوب و اگش يتوايین بایفذ اص ياؾفذه اؽفتشا  اعفتهاده کًفین

 .(216، ؿ1ج  ،ؽی  ايقاسی ،االيػاس
ولف   ؛ی ؽی  ايقاسی ایى ؽذ که اثبات تؿمین دس هًام ثبوت کاس همکً  اعتأها زق  س

بًفابشایى اگفش بتفوايین اص  ى دلیل  دس اختیاس ها يیغفت.دس هًام اثبات ازتیاج به دلی  داسد که چًی
و زاضفش ازت  اگش ؾموم صهاي  داؽته باؽین  به تؿبیفش بشخف  اص هسًًف ،اطاليات اعتهاده کًین

ًین و اگش يؾذ اص افول ؾملیه با کمک  اص ياؾذه اؽتشا  به طفوس کف  دلیف  هؿتبفش ک ه اعتهاده 
اها ایى سای که دلی  بش اثبفات  ؛س هًام اثبات يذاسینطوس خاؿ دال بش تؿمین د لهػ  و ؾًل  به

   .يذاسیى سای هؾ وس اعت

 ول محقق قمی( ق3

اکثفش  .و هسف  بسفث اعفتاو و هؿفذوهابیؽمول خطاب ؽهای  بش قا :شهایذن ه هسًى يم  
و و بفاافساب بش ایى یغتًذ که خطابات ؽفهاییه داللفت بفش تؿمفین تفا زفذی کفه ؽفاه  قای

 شهایذ: زت  ادؾای اخماؼ ؽذه اعت دس ؾذم داللت ایىن ه سد. عپظ ایؾاو و باؽذ يذااهؿذوه
بفه  ؛يفذاسدداللفت خطاب ؽهاییه بش تؿمین  :شهایذن ه گويه خطابات بش ؾموم و دس اداهه بسث 

 که هؿلوم اعت و هداصا   زًیًتا   .و يه هداصا   يه زًیًتا   ،و بؾودباو و قایاایى هؿًا که ؽاه  هؿذوه
هداص یک هشزله اص هًاعبت و فست اعتؿمال ه   .ًذک ه تهاوت ه هداص با قلط دلی  ک به ایى
اگفش خطفاب  .ود قلفطؽف ه اعفتؿمال  ،اها اگش يه فست اعتؿمال بود و يه هًاعب بفود ؛طلبذ
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خطابفات  ،بًفابشایىو هؿذوم خلم ؾًف  و قلفط لهػف  اعفت. ب یزاضش سا بگویین ؽاه  قا
و اص طشیى او هؿذوه یباوو قااا ؽمول ازکام بشای هکلهاه ؛ؽهاییه یی  سای  بشای ؽمول يذاسد

و دس اداهفه عفت و ادلفه اؾتباسیفه يطؿیفه داسد اعت که یک ياؾذه هؿتبفش يطؿف  ا ياؾذه اؽتشا 
و تًدیفضی و اشهایذ: اگش اؽکال بؾود که خطاب سا تؿلیً  دس يػش بگیشین که بفشای هوخفودن ه 

ديیا آهذيذ و هکلم ؽفذيذ زکفن ایفى اعفت و اگفش  اگش آي ا به .و تؿلیً او هؿذوه یباوبشای قا
توجیاو الالاالم مان » :اعت و هؿًف  خطفاب یک اختباسو خطاب يیغت  ،تؿلیً  دس يػش بگیشین

   .اعت «اقبل  املتاللم الی املخاطب بقصد االفهام حضور
ود و ؽف ه و هسفذود بفه آي فا اال هطشذ بؾود که هخاطبعؤاگش ایى  :شهایذن ه عپظ ایؾاو 

شهایًذ: خطاب هسفذود ن ه ود و دس خواب ؽ ه باؽذ ؽاه   اي  سا که دس زووس پیاهبشنًط کغ
هؿًفای  .خطاب بشای خمؿ  اعفت.ازکام بشای یمه اعت .ودؽ م ي دود اها ازکام هسذوؽ ه 

اگش خطاب ؽفاه  بؾفود هفا اص خفود خطفاب  .وایذخ ه خطاب ایى اعت که هخاطب خاؿ 
ود و اص اطاليفات و ؽف ه هذلول دلی  اول ؽشؾ  و زکفن ود ؽ ه  ،ًینک ه  ههغتًین که اعتهاد

اطالو لهػ  یفا ؾمفوم ذه اؽتشا  بؾود خود ياؾذه اها اگش با ياؾ ًینک ه ؾموهاتؼ ین اعتهاده 
، ج هسًى يمف يوايیى االفول، ) هگش ایًکه بگویین هؿًایؼ وعیؽ و گغتشده اعت ،لهػ  يذاسد

 (231، ؿ1

 قول محقق نایینی. 4 

ايؾا به يسو يویه خاسخیه کفه  .1 :ات به دو يغن اعتئبه طوس ک  ايؾا :شهایذن ه هسًى يائیً  
و دس يوایای خاسخیه  (صیذ ؾالن) .و هسمول خضئ  خاسخ  خاؿ اعتدس ایى يغمت هوضوؼ 

يالفب خفاؿ بفشای هؿًفای هخقوفف   خاؿ اعت اففال   یخای بسث وخود يذاسد که ايؾا
چوو دس . به يسو يوایای زًیًیه اعت ی. ايؾا2  ؛يالب گًدایؼ ؽمول و ؾموم سا يذاسد. اعت

وضفؽ  ذ که یک هوسد یک زکن بشای یک نشد هکلم اص عوی ؽفاسؼ هخقوففا  ای هتتبؽ تاو يذیذ
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ول  وضؽ و خؿ  یک زکن  بشای یک ؽخـ دس ؽشؼ  ؛هقذاو همکى اعت ؽذه باؽذ. تطبیى
 ؛مفاص ؽفب بفشای پیفاهبشوخوب ي :ًذک ه سا هطشذ عؤال عپظ هشزوم يائیً  ایى  .يیاهذه اعت

خاسج  اعت  آو تخققا   .خاسج اص زذود تکلیم ؾاهه اعت آو هختقات الًب  اعت و :خواب
ًذ اوال يوؼ ايؾاءات ازکفام  ايؾفاء اتف  اعفت بفه ک ه و تخقیـ يیغت.عپظ هسًى اضانه 

و وخود هوضفوؼ نشضف   .ؽک  يویه زًیًه  و يویه زًیًه زکن بش نشك وخود هوضوؼ اعت
ى کاو ن  المؿکغش یواخه الخطش ایى نشك بش هوضفوؼ اعفت. ؾمفوم و ؽفمول دس ک  ه .اعت

یؿً  عاختاس يویه زًیًه ؾباست اعت اص یک ايؾاء ؾفام بفشای  .يویه زًیًیه بال اؽکال اعت
خود خؿف   ،پظ اص ازکام ؽشؼ ین که دس ؽک  يویه زًیًیه بود .ؾموم با نشك وخود هوضوؼ

ایى  :نشك وخود هوضوؼ تًضی  يب  اص وضؽ .ودؽ ه ؿذوم ب و هیبالوضؽ يیض ؽاه  زاضش و قا
ای ایها الناس اتقاوا  »، «ای ایها ال ین آمنوا» :یًینب ه  ًذ که ها وخذايا  ک ه ادؾا سا وخذاو تکزیب 

ایى خؿ  يویه زًیًیه اعت و دس يویه زًیًیه خؿ  بش نشك وخود هوضفوؼ اعفت و  «وجادا ا 
ایى تًضیل   .چوو نشك بش هوخود اعت ؛ود به هًضله هوخودؽ ه تماه  انشاد هتؿلى زکن تًضی  

ویًفذ: ایفى تًضیف  هًفوم گ ه دس اداهفه  .يیغت که هداصیت بیاوسد ایى تًضی  يب  اص وضؽ اعت
ود. آو تًضیف  اعفت کفه ؽف ه  يویه زًیًیه اعت  دس هًام تقوس هؿًا و وضؽ ایى تًضی  تقوس

 گاه تًضی  بؾفود آو .داؽته باؽذ ای هضوؼ لخود لهع و هؿًا بشای خودؽاو یک وضؿ  و یک هو
خفود يوفیه .ایى تًضی  چیضی اضانه به وخود يم  آوسد .به هؿًای دیگش که آيدا هداصیت اعت

ایى يکته اعت  یا بگویین خؿ  زکن اعفت بفه يسفو ؾفام بفا  زًیًیه بما يویه زًیًیه هتومى
يوفیه زًیًیفه  ،«ایهاا النااسای »یًین دس خطابات هث  ب ه و کاسبشدػ ین  .نشك وخود هوضوؼ

 (.43،ؿ 1)اخود التًشیشات،خوی ،ج  يویه  زًیًیه اعت «ای ایها ال ین آمنوا»اعت و 
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 قول آیت الله خویی. 5

وخود با زوفوس  .نشك وخود کان  يیغت شهایذ:ن ه آیت الله خوی  با اؽکال به هسًى يائیً  
یه زًیًیفه وخفود سا نفشك خطاب سا اگشگهتین اختقفاؿ داسد بفه زوفاس يوف هغاوی يیغت.

 .داسد تهاوتزووس با وخود  .ًذک م زووس سا که نشك ي ،ًذک ه 
ايؾفا  ،ابفشاص اعفت یبش هغلک ها که ايؾفا :شهایذن ه ایؾاو : ؾذم اختقاؿ ايؾا به زواس

فسیر ایفى  :شهایًذن ه وضؽ ؽذه اعت بشای خطاب زًیً  یا بشای خطاب ايؾائ  و ایًاؾ ؟ 
 .  و بشای خطاب زًیً  وضؽ يؾذه اعتیاعت بشای خطاب ايؾا وضؽ ؽذه یاعت که ايؾا

ود ؽ ه چوو ايشب و يذس هتیًى تخی  ؛ اعتؿمال به خطاب زًیً  هؿًای هوضوؼ له يیغت
 .«ىو االظهر ابلنسبو الی توجیو الالالم الی مدلول اللفظ»ی بلکه ايؾا ،که هؿًای زًیً  اعت

خ ت داده ؽذه بفه  یؿً  کالم ؛له ايؾا ؽذه اعتایى اعت که توخیه الکالم به يسو هذخو ؛ايؾا
زاضش اعفت و خفضء  ،ب اعتیقا ،هسًى اعت ،عوی هذخول خودػ آو هذخول هًذس اعت

قیفاب اص لفواصم و  پظ اص ایى که گهتین زذ ايؾا یمفیى اعفت و آو زوفوس، .هه وم ايؾا يیغت
ء هؿًای هوضوؼ ؾل  التسًیى زووس نشد دس زیى خطاب خض «لوازى و خضء هذلول ايؾا يیغت

خفا  اعت کفه ؽخقف  کفه آو ایى هؿًایؼ ایى «ای ایهاا»ویین گ ه هگش یک لهع که  ،له يیغت
ود  خطاب زًیً  که طشل هلتهت باؽذ و بؾًود و ؽ م ود؟ که يؽ ه  «ای ایهاا»هذلول  ،یغت

يؾا پظ اص آو که هؿًا ا .خضء هؿًا يیغت وایً ا اص لواصم ايؾا و لوازى اعت  .داؽته باؽذ زووس
افال اختقاؿ به زواس يذاسد تفا هفا بفه ديبفال  .ؾالج ؽود هًیذ يیغت تا بود  دیگش به زواس

بفشای قایبفاو. اص اعاط ايؾا دس زذی اعت که ياب  تطبیفى بفشای زوفاس و  .بشوین اػ ههؿالد
 .(276، ؿ5)خوی ، ج 

يتیده یک   ،ی هشزوم يائیً  و آیت الله خوی  یش چًذ هغلک دو تا بودأدس يتیده بش اعاط س
ود و به کمک گشنتى اص ياؾذه ؽ ه بش تؿمین اص خود لهع اعتهاده که داللت خطابات ؽهاییه ؽذ 

 .اؽتشا  يیاص يذاسین
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 قول امام خمینی ( 6

خطابات  .دسباسه خطابات ؽهاییه دس زًیًت خطاب هتوخه هشدم يیغت :شهایذن ه اهام خمیً  
ذه بشای زوشت  ایى خطاب که به زوشت سعول اؾػن اعت  که وز  ؽ يطؿا هتوخه زوشت

ًذ ک م ي تهاوت  یباوو و قاازواسی يیغت و زاضش طبیؿتا  ، یشدگ ه سعول به وعیله وز  تؿلى 
هبلفف  و سعول الله پشوسدگاس ؾالن هًًى اعت .اعت بیى هًًى  و هبلف تهاوت :شهایًذن ه و 

اها اف  خطفاب بفه  ؛ًذک ه م ابالـ ی  سا به هشدًذ و او بیاو االک ه آو تبلیف سعالت  .آو اعت
صهیًه بشای بسث وخود يذاسد که ها بسث کًفین  افال   ،بًابش ایى اعت.زوشت سعول آهذه  خود

و سا یفن خطفاب ؽفاه  بفاهوسد خطاب یغتًذ یا ایًکفه قای و زاضش نًط هخقوفا  اکه هخاطب
و وخود بااس و قایزو خا بیاو به ود و ایىؽ ه اؾالم  اص اول بیاو به زوشت سعول .ودؽ ه 

اهام خمیً ، ) .ب ین آو سا تؿمین بذیینیيذاسد که یک بیاو يغبت به زواس باؽذ و بتوايین به قا
    .(289 ، ؿ2ج 

 ثمره بحث از دیذگاه محقق خراسانی

چه بغا گهته ؽفذه کفه بفشای ؽفمول خطابفات ؽفهای  يغفبت بفه  :شهایذن ه هسًى خشاعاي  
و( او و هؿفذوهیباغ وس خطابات يشآي  بشای آياو )قا :يخغت :ودؽ ه و دو نایذه غایش اهؿذوه

 و زدت اعت. ایمايًذ هؾان 
دس ایى ثمشه اؽکال وخود داسد. ایى عخى هبً  بش آو اعت که غوایش يغفبت بفه  :شهایذن ه 

و به اغ اس زدت باؽذ و زال آيکه به ثبات سعیذه زدیفت غفوایش بفه آيفاو اخقوؿ هًقود
اعت  و بش نشك بپزیشین که غوایش تً ا دس  یش بشای یش نشدی زدتبلکه غوا ،اختقاؿ يذاسد

بفه ان فام  و هًقفودااها همًوؼ اعت کفه بگفویین تً فا هؾفان  ؛و به ان ام زدت باؽذاهًقود
به طوسی که بفشای هفشدم تمغفک بفه آو دس اثبفات  ؛یغتًذ. یش چًذ خطابات ؽاه  آياو يباؽذ
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و به ان فام ااخباس به ایى که هشدم یمگ  هًقود که بغیاسی اص چًاو؛ فسیر باؽذ وتکالیم ؽا
 یغتًذ اؽاسه داسد. 

و پفظ اص وخفود او يیض بؾفود  هؿفذوهابًابش آيکه خطابات ؽمول داؽته و ؽاه  هؿذوه :دوم
صیفشا ازکفام ؽفشؾ  بفشای یفش کغف  اص  ؛یانتى فسیر اعت به اطاليات يشآو تمغک خویًفذ

و اص يػفش وففم اثابت اعت یش چًذ بفا هؾفان  ،و که دس خاسج وخود یابذ و بالف ؽوداهؿذوه
؛ و  تمغک آياو به اطالو فسیر يیغتاهتسذ يباؽذ و بًابش ؾذم ؽمول خطاب يغب به هؿذوه

يفاگضیش  ،و يیغت. بًابشایىاصیشا دس ایى فوست خطابات یاد ؽذه ؾ ذه داس بیاو ازکام قیشهؾان 
ات کشد تا بتواو بش آي ا هؾتش   بودو با و  اص يػش فًم اثبابایذ اتساد هؿذوم دس زکن سا با هؾان 

و و او سا دس ازکام زکن کشد. و دس ایى فوست یی  دلیل  بش اتساد تکلیم هیاو هؿفذوهاهؾان 
هگفش دسخفای  کفه  ؛و اخماؾ  بش اتساد زکن وخفود يفذاسد .هگش اخماؼ ،و وخود يذاسداهؾان 
 یغت.و اص يػش فًم هتسذ باؽًذ  چًايکه پً او ياو و هؾان اهؿذوه

 مالک اتحاد در صنف

ًذ و بایذ دايغت که ایى ثمشه يیض چًذاو عودهًذ يیغفت ؛ صیفشا همکفى اعفت ک ه آخويذ اضانه 
و سابه واعطه اطالو خطاب و ؾفذم و تًییفذ دس آو اثبفات کفشد و او با هؾان ابتواو اتساد هؿذوه

و پفظ اص اهؿذوهو  ین اکًوو دس زال خطاب واخذ یغتًذ و ايطؽ یانت که وفه  سا که هؾان 
و يفذاسد و اهؾفان بفه یی  دخالت  دس تخقفیـ ازکفام  ،وخود و پیؼ اص بلوـ نايذ آو یغتًذ

و اطالو داسد ب  آيکه به آو وفم ابه ایى فوست اعت که خطاب يغبت به هؾان  اثبات اتساد
ود که اطاليات ؽ م هوخب ي ،و واخذ ایى گويه فهات یغتًذاو فشل ایًکه هؾان  هًیذ باؽذ.

 یؿً  الًاء فسیر باؽذ و اص آو هًیذ اساده ؽود. ؛ه ایؾاو اختقاؿ یابذب
یش چًفذ اطفالو و اساده هًیفذ دس  دس يیذ و ؽشط  که همکى اعت به آو نًذاو ؾاسك ؽود.

هگش ایًکفه  ؛ؽشط  که نًذاو بش او ؾاسك ؽود فسیر اعت و هشاد اص اتساد دس فًم ها يیغت
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يه آيکه دس چیفضی کفه بفش   ،باؽًذ س ازکام اؾتباس ؽذه هتسذ  که به ؾًواو يیذ دیئچًذ يهش دس ؽ
بلکه دس ؽفخـ وازفذ بفا گزؽفت ایفام و  ،زغب آو  اختالل زاف  ؽذه و به عبب آو هشدم

صیشا ؽخـ وازذی همکى اعفت دس صهفاو  ؛اتساد داؽته باؽًذ ،شددگ ه سوصگاس تهاوت هسًى 
دس قیفش  .هايًذ نًش .و وفم باؽذوازذ واخذ نالو فهت باؽذ و یماو ؽخـ دس صهاي  نايذ آ

با ياؾذه اؽتشا  دس تکلیم بشای قایباو  ایى فوست )اگش ایى گوته اوفال هال  اختالل باؽذ(
بغ  بغفیاس  صیشا اختالل دس ایى اوفال ؛ودؽ م و زکم  اص ازکام ثابت ياچه سعذ به هؿذوه

ً فا دس هفوسد ؾفذم اعت و يهظ اختالل بفا اتسفاد دس ففًم هًانفات داسد. و دلیف  اؽفتشا  ت
 و عودهًذ اعت که آياو به ؾًواو هخقوف  اختقفاؿااختقاؿ تکالیم به خقوؿ هؾان 

ؽفک  ،يیابًذ به طوسی که اگش هؿًوو به آو ؾًواو يبوديذ دس ایًکه تکالیم ؽاه  آي فا يیفض باؽفذ
 شدین و دس يتیده اگش اطالو خطابات و اثبات ؾذم دخالت او ؾًواو دس تشتب زکن دس بفیىک ه 

خطابات به آياو اختقفاؿ داسد و یش چًذ گهته ؽود.  ؛ودؽ م دلی  اؽتشا  ههیذ وايؽ ي ،يباؽذ
 .(234، ؿ 2)کهایه االفول، تشخمه ؾباع ، ج  .و يیغتاو هؿذوه یباوؽاه  قا

و و یبفابفش ؽفمول خطابفات ؽفهای  يغفبت بفه قا ای هکه ثمفش اعتچکیذه يػش آخويذ ایى 
ؽوین زدیت غوایش بفه کغفاي  اختقفاؿ داسد کفه  ه يائ هگش آيک ،ودؽ م و غایش ياهؿذوه

و زال آيکفه دس  و هًقود به ان ام يیغتًذاهًقود به ان ام یغتًذ و يیض يائ  ؽوین که قیشهؾان 
خفا  يفذاسد و دس ایفىاختقاؿ و به ان ام اهًقود ه زدیت غوایش بهخای دیگشی هسًى ؽذ ک

دس يتیده ؛ ات خذاويذ هًقود به ان ام يباؽًذو دس خطابازیشین که قیش هؾان پ م اؽاسه ؽذ که ي
 بش ایى يضاؼ هتشتب يیغت.  ای هیی  ثمش

 ثمره بحث از دیذگاه شیخ انصاری

ایى اعت که اگش يائف   ،ودؽ ه که دس ایى هغئله دس يػش گشنته  ای هثمش :شهایذن ه ؽی  ايقاسی 
وايین ت ه ها  ،س ایى فوستد ؛ودؽ ه و ین یباؽهاییه ؽاه  قا به تؿمین ؽذین و گهتین خطابات
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ها بایذ نسـ  ،اها اگش خطابات ؽهاییه به زواس اختقاؿ داؽت. اص یماو غایش اعتهاده کًین
 غ فوس ؾشنف  آو هؿًفا سا بفه .کًین که ایى بیاو دس صهاو زواس به چه هؿًای  غ وس داؽته اعفت

وايین اص تف م کًفین و يدعت بیاوسین و اگش يتوايین غ وس آو ؾقش سا به دعت بیاوسین بایذ تويفم 
 .(213، ؿ 2، ج 1386)ؽی  ايقاسی،  غ وس نؿل  او ب شه ببشین

 محقق نایینی هثمره بحث از دیذگا

شهایذ کفه تؿدفب ن ه به ایى هوموو  تًشیبا  شهایًذ: ثمشه دس ایى بسث واضر اعت و ن ه ایؾاو 
اعت کفه اگفش خطابفات ًًذ و آو ایى ک ه دسباسه وخود ثمشه اؽکال  ًن بؿو  اص اؾاغن کهک ه 

ود و اگفش خطابفات ؽ ه ثابت  و به توعط خود خطاباؽهاییه تؿمین داؽت  زکن دسباسه هکله
ه وس يه به وعفیلؽ ه بشای زواس زکن به توعط ياؾذه اؽتشا  ثابت  ،ؽهاییه اختقاؿ داؽت

 .(491،ؿ1وی ،جخدلی  لهػ  )اخود التًشیشات،

 ثمره بحث از دیذگاه آیت الله خویی

شهایًذ: ثمشه فسیر ایى اعت که دس بیى دو تا سای ثمشه یمفاو تمغفک بفه اطفالو و ن ه ایؾاو 
ود دس هوسد ؽ ه  ،تؿمین سا دس هوسد خطابات ؽهاییه ثابت کًین که اگش بتوايین .ؾذم اطالو اعت

تمغفک دس هوسد ؽب ه  ،يؾذ ؽک دس هقذاو تمغک به اطالو خطاب بکًین و اگش تؿمین ثابت
 ( 442، ؿ4ذاسد )هساضشات ن  االفول،خوی ، ج به اطالو صهیًه ي

  گیری نتیجه

فازب يػشاو سا دس ایى بسث بیاو کشدین و يتیده آي ا ایى اعت که خطابات ؽهاییه ی یا هدیذگا
بفا ایفى توضفیر کفه اّها  ؛ودؽ ه و ین او و هؿذوهباو يذاسد و ؽاه  قایاتً ا به زواس و هخاطب

ؽمول ایى خطابات بایذ اص ياؾذه اؽتشا  کمک گشنت و  شهایًذ دسن ه بؿو  اص فازب يػشاو 
ذه داؽتًذ که یود و دعته دیگش ؾًؽ م و يباخود خطابات به ؾًواو الهاظ خطاب  ؽاه  زال قای

ب و هؿذوم یبه ياؾذه اؽتشا  يیاص يذاسین و خؿ  ازکام بش ؽک  يویه زًیًیه ؽاه  زاضش و قا
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يول عوه  ین وخود داسد که يفول زوفشت  .ود. خؿ  زکن بش نشك وخود هوضوؼ اعتؽ ه 
اؽذ که هخاطب دس خطابات ؽهاییه يبف  هکفشم اعفالم اعفت و ب ه اهام خمیً  اعت که ایى 

دس هدمفوؼ عفه  سوػ  ،ایىبات ؽهاییه بال وخه اعفت. بًفابشبسث اص خطا طبى ایى يػش اعاعا  
 دس ؛یفذد ه يؾفاو ی خضئ  سا یا تی گوياگوو تهاویا هبیؾتش يذاسین یش چًذ خقوفیات دیذگا

و و یبفاخطابفات ؽفهاییه ؽفاه  قا یا اختالن  وخود يذاسد و بش طبى تماه  هغلک بًذی خمؽ
   .ودؽ ه و ین اهؿذوه
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