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ٍع ظواصی  بررصی اهجكادی موفق مٍؽ
 فكي صوجی در مٍؽٍغات مشجصدخي



ٍع ظواصی  ؽرورت مٍؽ

 

 ن
 
ٍع را هطواصد و الشام ان را ثطخیع هدًد، همی ثٍاهد شکمی بر ا ن اصت و ثا فكیي مٍؽ

 
ٍع در مرثبي پیض از شکم و بي موزلي غلت ا مٍؽ

 .بار کود

 مدى زدید مٍؽٍغات
 
هٌػا فكػي همػی ثٍاهػد برا

 
از هظامات ازجماغی زدید اصت و بدون ظواخت این مٍؽٍغات و ثٍزي بي الجؾػاتت مػاًٍی ا

ن . هشبجی با زامػي برلرار کود
 
ٍع ظواصی بخطی از فرایود ازجٌاد اصت کي فكي با غیویت ازجماغی و مشائو و مٍؽٍغات برامدى از ا لذا مٍؽ

مٍازي می ظٍد و لذا موفق و روش مٍازٌي با مٍؽٍغات صٌمی ثػیین کوودى در ظواخت درصت مٍؽٍغات و بالجبع اغػمم مٍؽػع فكػي در 

 .لباؿ این مٍؽٍغات دارد

 



ٍع  چیشجی مٍؽ

ٍع و الشبب و الطرط فُ باب الجنالّف و فُ باب : خّم ال ِخفَ غلّم (: "389،ص4فٍائداالغٍؿ،ج)مرشٍم هائیوی- ّن مرزع المٍؽ ا 

ّهي  خرى ِػّبر غوي بالشبب، هما ا  ٍع و ا  ذي رّثب الصنم الطرغُ غلّي، فكد ِػّبر غوي بالمٍؽ
ّ
مر ال
 
ات إلَ مػوَ واشد، و ًٍ اال ّّ الٍؽػ

ن ِكاؿ ن ِكاؿ: لد ِػّبر غوي بالطرط، فّػّس ا  و ظرط لٌا، و هذا ِػّس ا  و صبب ا  ة ا  ّّ ٍع للملن إن الدلٍؾ مدم : إّن الػكد النذائُ مٍؽ

ػة و وزػٍب الػػمة غلػَ الػكػد و دلػٍؾ  ّّ ّن الطػارع رّثػب الملن و صبب، فاّن مرزع الرمّع إلَ ا  و ظرط لٌا ا  ٍع لٍزٍب الػمة ا  مٍؽ

 . الطمس



ٍع  چیشجی مٍؽ

 (: 158دروس فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم االغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ،الصكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػی ( )رى)مرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌید غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر-

ٍع االظػیا  الجػػی ثجٍلػػف غلیٌػا فػلیػة الصکػم المرػػٍؿ" ٍع الصکم مػفلع اغٍلی هرید بػػي مرم ان الػػػػممة بػین الصکػم .... مٍؽ

ٍع ثطابػػي بػبػػؼ االغجبارات الػملي بین الشبػب و المشػبب کالصرارى والوػار فکما ان المشبب یجٍلف غػلی صببػي کػذل   والمٍؽ

ٍع و ًذا مػوی الػبارى االغٍلیة الكائلة ِاّن فػلیة الصکم ثجٍلف : )الصکم یجٍلف غلی مٍؽٍغي اهػي یجمد فػلیجي من وزٍد المٍؽ

ٍع . ای ان وزػٍد الصکػم فػػم یجٍلػف غلػی وزػٍد مٍؽػٍغي فػػم. غلی فػلیة مٍؽػٍغي و بصکػم ًػذى الػملػة بػین الصکػم والمٍؽػ

ٍع کما یجاخر کو مشبب غن صببي رثبة خرا رثبة غن المٍؽ
 
 .یکٍن الصکم مجا

 

 



 الشام مٍؽٍغات

 :  کلی مشجوبفيغواوین  -1-

 : ظرغیمخجرغات : 1-1

"لدس فم بد من مرازػة الوػٍص و الصنم بما ِشجفاد موٌا
 
خٍذ من الطرع اال

 
ٍع ظرغُ ثػبدي و ما مػباح الواص  ")ان االشرام مٍؽ

 ( 333،ص1فی ظرح المواص ،ج

ولجی کي شکم وزٍب . اغجکاؼ، اشرام، هماز، روزى و شذ غواویوی کلی ًشجود کي اغو زػو و اغجبارظان از هاشیي ظارع بٍدى اصت

ن را از ظرع 
 
ٍع غمى ثػلق می گیرد و گػفجي می ظٍد کي باید هماز خٍاهد، موظٍر اغماؿ خاغی اصت کي هصٍى ازرا و امجداؿ ا بي مٍؽ

 . باید اصجوباط کرد

 



 الشام مٍؽٍغات

 :  غواوین کلی مشجوبفي -1-

 : غرفی مشجوبفيمٍؽٍغات .  2-1

   «ر شّػح شػددى نػدّػو غلَ هو شاؿ لما هان الٍـن بصشب مػادِكي و غغرِاثي مٍردا لػروض االخجمؼ فجػدى الطارع لبّان ثصدِدى هنػدّر من المٍؽٍغات هالمػا  ال

 (27اهرم الظاًر فی غمى المشافر،ص")الطارع بالنر

 ن بدصت ظارع غٍرت می گیرد و ظارع دخالت دغواویوی
 
ب کر از مٍؽٍغاثی ًشجود کي اغو زػلطان از غرؼ بٍدى اصت اما ثػیین شدود ا

 
ٍغ و ا ر چٍن وـن، بل

هٌا دارد
 
 .بیان و ثػریف ا

 ٍع کود و ثطخیع این هظر با مرجمرزع ٍع بي هظر ظرع رز ٌد ثطخیع مٍؽٍغات مشجوبفي، مرجٌد اصت، چرا کي ظخع مكلد هاچار اصت در ثػیین و ثصدید مٍؽ

 :اصت

« ا و ذل  الن الط  فیٌا بػیوي الط  فی االشکام و من الظاًر ان المرزع الػصیس االشکام فی وزٍب الجكلید فی المٍؽٍغات المشجوبفي االغم من الطرغیي و غیًر

ٍع الیي فی االشکام المجرثبي غلیٌا ٍع فیٌا الیي غبارى اخری غن الرز غلی غروی ثبریزی، کػجاب ) «.الطرغیي المجرثبي غلی ثل  المٍؽٍغات المشجوبؿ ًٍ المرجٌد فالرز

 (412االزجٌاد و الجكلید،ص

 



 الشام مٍؽٍغات

 (:غرفی غرؼ)کلی غرفیغواوین . 2-

- " ُن ِجػرؼ الطارع فُ شدودًا، هما غرفت ف شنام ظرغّة بدون ا  المراد بالمٍؽٍغات الػرفة ًُ المٍؽٍغات الخارزّة الجُ ثػّلكت بٌا ا 

ٍع غرفُ ثػّلق بي شنم ظرغُ  (350، ص8موجٌی الدرایي، ج .")غلّان الػػّر بالوار، فإّن الغلّان مٍؽ

- "ٍع غرفُ ِصنم بي الػرؼ فُ زمّع مراالثي ن ثطخّع الغرر و ثػرِفي بّد الػرؼ اِرابا و صلبا، و ال ِمت : خمغجي إن الغرر مٍؽ بمػوَ ا 

 ( 251، ص14کػجاب المکاصب، ج" )إلَ الطارع

-  ٍع را با الفاظی کػي مرزع ثطخیع چوین مٍؽٍغاثی با غرؼ اصت چرا کي در این مٍؽٍغات خفابات ظارع مجٍزي غرؼ بٍدى و ظارع مٍؽ

ن را گٍظزد می کرد ولی ظارع ایػن را 
 
مخاـب می فٌمیدى بیان کردى لذا اگر موظٍر ظارع چیز دیگری بٍد باید ثٍؽیس می داد و راى ثصػیو ا

ٍع را از غرؼ اخذ می کود . بیان هکردى لذا مجٍزي می ظٍیم کي مػوای غرفی را مدهظر داظجي اصت بوابراین در این مٍؽٍغات فكیي مفٌٍم مٍؽ

ن مربٍط بي مکلف اصت
 
 .و ثطخیع مػداؽ خارزی ا

 



 الشام مٍؽٍغات

 (:  ثخػػی)غرفی خاصمٍؽٍغات . 3-

- ٍع از زوبػػي مفٌػػٍم یػػا مػػػداؽ یػػا ًػػردو هیازموػػد پػػیض زمیوػػي ًػػای ثصكیػػق و ثخػػػع اصػػت و بػػي غبػػارثی مٍؽػػٍغاثی ًشػػجود کػػي ظػػواخت مٍؽػػ

ن را دارد و هي در ادلي اصت ثا از فكیي اهجظار ثبیین داظجي باظیم
 
بي دلیو ماًیت این مٍؽٍغات . مٍؽٍغاثی اصت کي هي غرؼ ثٍان دریافت ا

هٌا کارظواس باظد و ظیاع هیز میان خبرگان ثصكق یابد
 
از بین رفجن بیوایػػی چطم، غیػٍب هشػا، ثطػخیع زػذام، .: الزم اصت بیوي یا خكي در ا

 ثطخیع روییدن گٍظت و اصجصکام اصجخٍان

- هٍغا مراد از این مٍؽٍغات مٍؽٍغات خارزی غیوی اصت مدو فلس ماًی 

- و لػػذا چػػٍن ظػػواخت ًػػا ـریػػق مػػی ظػػٍهد و چػػٍن غػػرؼ و فكیػػي ایػػن . مٍؽػػٍغات ثخػػػػی در مػػٍاردی اصػػت کػػي شکػػم روی والػػع رفجػػي باظػػد

ٍع با مجخػع و کارظواس اصت  .ـریكیت را هدارد پس مرزع ثطخیع والع مٍؽ

-  یاد ظدى و از کارظواس هیز با غواویوی چٍن اًو الخبرى، ارباب الخبرى، اغصاب ... در فكي از برخی مػادیق اًو خبرى ماهود ـبیب، لابلي و

 .یاد ظدى اصت... الخبرى، اًو االـمع و 

 

 



 الشام مٍؽٍغات

 (:  ثخػػی)مٍؽٍغات غرفی خاص. 3-

-  ٍع بػػي ٍع، اغجبػػار رای کارظػػواس از بػػاب رزػػ ٍع، خبػػر خكػػي بػػي مٍؽػػ شریػػت لػػٍؿ کارظػػواس از ـریػػق دالیلػػی ظػػٌادت لػػٍؿ خبػػرى بػػي مٍؽػػ

ٍع زاًو بي غالم)خبرى  .اخبات می ظٍد( رز

- ٍع اصت ٍع دخالت دارد باید ثٍصؿ فكیي مٍرد صٍاؿ . وظیفي ی کارظواس بیان چیشجی مٍؽ هچي در ثػیین شکم ظرغی مربٍط بي مٍؽ
 
ًر ا

ٍع شجی اشجیاـات الزم را بررصی کردى و صپس ثػمیم . لرار گیرد مػوای ثبػیت فكیي از مجخػع بي این مػواصت کي فكیي ثمام زٍاهب مٍؽ

 .گیری هٌایػػی می کود

-  ن کارظواصان غمٍمیت دارهد، لذا مٍؽٍغات ثخػػی غموى بر مٍؽٍغات غیوی، مٍؽٍغات مربٍط بي غلٍم
 
مٍؽٍغات ثخػػی و بي ثبع ا

ٍع را در . اهشاهی را ًم در بر می گیرد لػذا در مٍؽػٍغات مشػجصدخي، کارظواصػی مٍؽػٍغات بػي مجخػػع صػپردى مػی ظػٍد و فكیػي شکػم مٍؽػ

 . کودثػامو با کارظواس بیان می 

 



 مٍؽٍغات مشجصدخي

 :  موػٍصمٍؽٍغات . الف

 ُهٌا را بي مٍؽٍغات غرفُ و مشجوبفي ثكشّم همٍدِم. اصت کي در لشان ادلي مجػلق شکمُ از اشکام ظرغُ ظدى اهدمٍؽٍغاث
 
 . کي ا

 

 : مشجصدخيمٍؽٍغات . ب

 ُمرگ مغزي، شق مػوٍي ، لكاح مػوٍغُ، پٍؿ،بٍرس، باه ، . اصت کي در موابع اصجوباط مصکٍم بي شکمُ هطدى اهدمٍؽٍغاث

 . از اِن زملي اهد... خرِد و فروش صٌام و اوراؽ لرؽي، پٍّهد اغؾا  و

 



 مشجصدخيموفق صوجی اهفباؽ اشکام ظرع بر مٍؽٍغات 

 
- فإن هاهت من الرزئّػات الداخلػة ثصػت هلّػات : و إن هاهت من الصٍادث الٍالػة فُ زماهي"...(:52-51،ص3رصائو،ج)مصكق کرکی

ن ِدخو ثلم الرزئّات ثصت ذلم النلُ، و ِنٍن البصح فٌّا رازػا إلَ البصح  المشائو الجُ ولع البصح فٌّا من المرجٌدِن، فػلّي ا 

و إدخاؿ ًذا الواظر ثلم الرزئّػات ثصػت ذلػم النلػُ، و .فُ ذلم النلُ، و ِجػرؼ فٌّا هػجػرفي فُ الصٍادث المجكدمة المبصٍث فٌّا

زرى فُ ذلم النلُ ًٍ مصو االزجٌاد، الذي ال ِػس الجػرؼ فّي لغّر الرامع لطرائفي و إن لم ثنن داخلة .ازرا  البصح فٌّا غلَ ما ا 

ٍع فُ زماهي، بصح فٌّا، و ثػرؼ فٌّا هػجػرؼ المرجٌدِن فُ  ُ   من النلّات المبصٍث فٌّا من المجكدمّن،و اخجػت بالٍل ثصت ظ

دلة المكررة، فّشجوبؿ شنمٌا من ذلم الدلّو
 
شد اال ن ِوشبٌا إلَ ا 

 
غٍؿ، با

 
 ".الصٍادث المجكدمة بمرازػجي لم

 



 موفق صوجی اهفباؽ اشکام ظرع بر مٍؽٍغات مشجصدخي

-  در اهفباؽ اشکػام کلػُ بػا مػػادِق زدِػد اِػن ازجٌػاد اصػت کػي هكػض اغػلُ را "(: 90پیرامٍن اهكمب اصممی،ص)ظٌید مفٌری

وظّفي فكّػي اِػن اصػت کػي بػدون اهصػراؼ از اغػٍؿ کلػُ، مشػائو ززئػُ و مجغّػر و ثػابع گذظػت زمػان را بررصػُ کوػد و . بازي مُ کود

 . "براصاس ًمان اشکام و چارچٍب ًاي اغلُ کي ثٍصؿ وشُ غرؽي ظدى اصت اشکام مواصب را غادر کود

 بوابراِن فكّي از ِ  ـرؼ باِد مٍؽٍغاثُ را کي مٍرد شکم ظرغُ والع ظدى اهػد را بطواصػد و از ـػرؼ دِگػر بػا ظػواخت مٍؽػٍغات

هٌا را با ثٍزي بي شکم موػٍغات اصجوباط هماِد
 
 . زدِد بجٍاهد شکم ا

 



ٍع ظواصی صوجی در مٍؽٍغات   مشجصدخي هكد موفق مٍؽ

  مٍؽٍغاتپیدایػػی موطا دخالت کاهجکس ازجماغی ثاریخی بي غوٍان غدم: 

مدى از   
 
یػوی از زمان خاغی و با . این مٍؽٍغات غمر ثاریخی دارهد. ًشجود غلٍم زدید مٍؽٍغات مشجصدخي ،مرمٍغي مٍؽٍغاثی اهد کي برا

ن ًػا ظػدى اصػت. پیدایػػی مدرهیجي ظکو گرفجي اهد و مػوا دار ظدى اهد
 
ػای اهشػان مػدرن مٍزػب پیػدایػػی ا بػي ًمػین . هظام مشائو و هظػام هیاًز

وػػص ثػػاریخی اصػػت کػػي مٍؽػػٍغات را مػوػػادار مػػی کوػػد وػػص خاغػػی ظػػکو گرفجػػي اهػػد و ایػػن فًر بػػي ًمػػین دلیػػو روش ثصلیػػو ایػػن . دلیػػو در فًر

ٍع در هظػر گیػرد ٍع را بػي غوػٍان ریطػي و خاصػجگاى و روح مٍؽػ لػذا . مٍؽٍغات باید بي گٍهػي ای باظػد کػي زمیوػي ثػاریخی و ازجمػاغی یػ  مٍؽػ

وػػص شػػاکم بػػر ایػػن مٍؽػػٍغات اصػػت کػػي باغػػح مػػی  چػػرا کػػي . ثشػػری و امجػػداد غػػرؼ خػػاص بػػي مٍؽػػٍغات مشػػجصدخي را پػػذیرا هباظػػیمظػػٍد، فًر

وػص بػا دیػن لزومػا بػا دیػن ظػواس اصػت در هظػر گػرفجن کػاهجکس و بػدون مٍؽػٍغات ایػن لػذا بػا ثصلیػو غػرفا لفظػی . ثطخیع هشبت ایػن فًر

وگی ثاریخی شاکم بر  ن ًا همی فًر
 
 . ثٍان بي ظواخت درصت از این مٍؽٍغات هائو ظدا

 



ٍع ظواصی صوجی در مٍؽٍغات مشجصدخي    هكد موفق مٍؽ

 ٍع بي اززا و واژگان لابو فٌم در ادبیات فكٌیثرزیي  : مٍؽ

ثرزیي بي اززا و مٍؽٍغات خرد می ظٍد و اگر اززا مػدالی از غواوین موػٍص بٍد، شکم خٍد را می یابد و اگر شکػم در این روش کو 

اغػو غػدم مخالفػت " بػؾی از اززا بي غٍرت مطخع در موػٍغات مٍزٍد هباظػد، الزػرم بایػد مجمشػ  بػي غمٍمػات و اـملػاثی هظیػر

در این روش چٍن بي دهباؿ مػداؽ یػابی بػرای غوػاوین موػػٍص ًشػجیم، ولجػی مٍازػي بػا یػ  کػو . ظد... و " اوفٍا بالػكٍد" ، " لفػیي

و ثرزیي ( اهجزاغی)بلکي فٌم مكٍلي ایظٍد، مرکب پیدا می کویم، ماًیت اززا را در ربؿ با صایر اززا و مبدا و غایت هظام می ثصلیو همی 

ظرغی هاظر بي اززا بي غٍرت زدا گاهي غادر می ظٍد و شکم کو مغفٍؿ می ماهد شاؿ پس اشکام . ظٍدکو پیدا می هشبت بي هگراهي ای 

هکي اهچي اززا را مػوا دار می 
 
 . پیٍهدظان با کو اصتکود، ا

 



هٌاماًیت مٍؽٍغات مشجصدخي و موفق مٍازي با 
 
 ا

 
مػػػػدى از هظامػػػػات ازجمػػػػاغی زدیػػػػد ًشػػػػجود و در درون هظػػػػام مػوػػػػا دارهػػػػد

 
: ار کػػػػان یػػػػ  هظػػػػام غبارثوػػػػد از. مٍؽػػػػٍغات مشػػػػجصدخي برا

 . غایت/مبوا/ربؿ/اززا

 کیفیت ی  زز در رابفي با .ثرکیبی اززا در ربؿ بین اززا مطخع می ظٍد و این خػلت ثرکیبی غایت و کارکرد هظام اصتخػلت

 .خػلت ثرکیبی هظام مػوا دارد اصت

 ن اصت( اغالت صرمایي)در هظام مبوای( صٍد مادی)غلت ثصكق ًدؼ
 
مبوا چگٍهي در کوار ًم لرار گرفجن اززا را مطخع می کود .ا

 .یػوی کیفیت روابؿ را مطخع می کود

 هظامات ازجماغی مدؿ ًایػػی غیوی برای ثػرؼ و کوجرؿ غیویت ازجماغی ًشجود و لذا بػي کػار گیػری ایػن مػدؿ ًػا در زامػػي اصػممی

رفجار فردی و ازجماغی مشلمین را ثصت ظػاع خٍد لرار می دًد و لذا فكي کي غٌدى دار ثوفیم رفجار مکلفین در زٌت صػادت اصت 

 .همی ثٍاهد بی ثفاوت باظد

 



هٌا
 
 ماًیت مٍؽٍغات مشجصدخي و موفق مٍازي با ا

 مدى از ی  کو بزرگػجر ًشجود کي وشدت بخض
 
ٍع مشجصدخي می ظواصیم ًمگی برا ثمامی مٍؽٍغاثی کي در فكي ثصت غوٍان مٍؽ

ن مػوا دار می ظٍهد
 
بي غبارثی می ثٍان گػفت . این کو وشدت بخض مدرهیجي اصت. ثمام این  مٍؽٍغات اصت و در هشبت با ا

ن مدرهیجي اصت
 
ٍع مشجصدخي صر و کار دارد و ا موفق فكي در ظواخت این کو بي ثػیین هشبت فكػي بػا . فكي ما ثوٌا با ی  مٍؽ

ٍع مشػجصدخي رو بیػاوریم ،در مكابػو . مدرهیجي مورر خٍاًد ظد ٍع ظواصی صوجی بي ظػواخت مٍؽػ لذا اگر بي صب  موفق مٍؽ

بي لذا باید ثمام مٍؽٍغات مشجصدخي را .این کو شریت شداللی ثامین خٍاًد ظد و دین داری ما ثصت ثاخیر لرار خٍاًد گرفت

ن کي مبدا و غایت این کو را ثػیین می کود، 
 
وص شاکم بر ا . ثصلیػو کػردغٍرت صیشجماثی  در هشبت با کلیت مدرهیجي و فًر

 .در پیض گیردبوابراین ارائي کو در مكابو کو مشیری اصت کي فكاًت باید 

 



 پایان
لي غلیٌم الشمم

 
 و غلی هللا غلی مصمد و ا


