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ئهم ا»  «معينجالحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :پنجم مقدمه

هقذهِ پٌجن اص هقذهبت هشثَط ثِ قَل هختبس ایي است کِ هسئلِ غشض دس افؼبل خذاًٍذ ٍ اص جولِ تطشیغ ٍ قبًًَگزاسی 

لضٍهب ثب هسئلِ هصلحت ٍ هفسذُ ٍ حسي ٍ قجح هشثَط ثِ هتؼلقبت احکبم پیًَذ ًخَسدُ ًِ ثِ ًحَ کلی ٍ ًِ حتی ثِ صَست 

هٌظَس ایي است کِ چِ ثسب خذٍاًذ دس افؼبل ٍ اص جولِ تطشیغ غشض داضتِ ثبضذ ٍ حتوب ّن داسد ٍلی ضشٍستی . جضئی

هب خذاًٍذ سا حکین هیذاًین ٍ غشض ّن . ًذاسد کِ ایي غشض حتوب هشثَط ثِ هصلحت ٍ هفسذُ هتؼلق دس احکبم الْی ثبضذ

ثشای کبسّبی خذاًٍذ حبثت است اهب هؼٌبیص ایي ًیست کِ ثگَیین هصلحتْب ٍ هفسذّْب قجل اص تؼلق اهش ٍ ًْی ٍجَد داسد ٍ 

هؼٌبی غشض دس افؼبل خذا ٍ حکوت دس کبسّبی خذا ایي است کِ احکبم سا حتوب دس هسیش آى هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼیِ پیص 

پس ایي ًکتِ ّن ثبیذ تَجِ ضَد کِ غشض داضتي ثِ ًحَ کبهل هٌطجق ثب سػبیت هصبلح  هفبسذ ٍاقؼیِ دس هتؼلقبت . ثجشد

 .احکبم ًیست

 :مقدمه ششم

هقذهِ ضطن کِ سبثقب ّن ثِ آى اضبسُ کشدین ایي است کِ ٍجَد هصلحتْبی پیطیي دس ػجبدات اهکبى ًذاسد یؼٌی دس ػجبدات 

 : هب ثشای ایي هذػب ٍ احجبت ایي هسلِ ثِ دٍ ٍجِ اضبسُ کشدین. ثب قطغ ًظش اص اهش ٍ قجل اص آهذى اهش هصلحتی ٍجَد ًذاسد
 :وجه اول

ٍجِ اٍل ایٌکِ ػجبدات هبّیبت هختشػِ ضشػیِ ّستٌذ ٍ ثش طجق ثؼضی اص هجبًی هبّیبت هختشػِ ضشػیِ اسبسب قجل اص اهش 

خیلی اص اهَس قجل اص اهش حقیقتی داسًذ اهب هبّیبت هختشػِ ضشػیِ . حقیقتی ًذاسًذ تب ثخَاٌّذ هصلحت پیطیي داضتِ ثبضٌذ

طجق ایي دیذگبُ اصال ایي هبّیبت ثب اهش هحقق هیطًَذ یؼٌٌی ایي طَس ًیست کِ اثتذائب ایي ٍجَد اػتجبسی . ایي چٌیي ًیستٌذ

.  سا اختشاع کٌذ ٍ ثؼذ ثِ ایي صالتی کِ ایي حسي ٍ هصلحت سا داسد اهش کٌذصالۀاختشاع ضَد هخال خذاًٍذ اٍل هبّیت 

پس .هي الؼجبدات ثب اهش هَجَد هیطًَذ صالۀ  ٍ اهخبلصالۀپس ایي طَس ًیست کِ اٍل هَجَد ضَد ٍ ثؼذ اهش ضَد؛ اصال 

 .کِ الجتِ ایي دیذگبُ هَسد قجَل هب ًیست.ایي یک دیذگبُ است کِ هبّیبت هختشػِ ضشػیِ ثب اهش هحقق هیطًَذ

حبل اگش هب هلتضم ضذین کِ هبّیبت هختشػِ ضشػیِ ثِ اهش هحقق هیطًَذ فشض ثَدى هصلحت پیطیي دس ایي هبّیبت قجل اص 

هي الؼجبدات تب قجل اص اهش چیضی ًیستٌذ تب ثخَاٌّذ صالۀ  ٍ اهخبل صالۀتؼلق اهش اهکبى ًذاسد یؼٌی چٌیي چیضی ًویطَد جَى 

 .داسای هصلحتْبی ٍاقؼی ثبضٌذ کِ ثش اسبس آًْب اهش تؼلق گشفتِ ثبضذ
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هٌظَس اص تجؼیت احکبم اص هصبلح ٍ هفبسذ یؼٌی تجؼیت اص ػلن ثِ هصبلح ٍ هفبسذ ٍ ثش ایي اسبس الصم ًیست کِ : سوال

ػلن ثِ هصلحت ٍ هفسذُ قجل اص تحقق خَدایي اهَس ٍجَد داسًذ ٍ احکبم تبثغ آى . خَد هصبلح ٍ هفبسذ هَجَد ثبضٌذ

 .ّستٌذ

 اگش هشاد ػلن ثِ هصبلح ٍ هفبسذ ثبضذ ثبص اص هحل ًضاع خبسد هیطَد چَى اضبػشُ ّن هؼلَم ًیست ایي هؼٌی اص :استاد

تجؼیت سا هٌکش ضًَذ چَى آًْب قطؼب ػلن خذاًٍذ ثِ هصبلح ٍ هفبسذ سا پیص اص جؼل حکن کِ قجَل داسًذ، ٍلی ایي هحل 

ثحج دس ایي است کِ آیب پیص اص آى کِ ضبسع حکن کٌذ افؼبل اختیبسی اًسبى داسای هصبلح ٍ هفبسذ ٍاقؼی . ًضاع ًیست

ّست کِ ثذٍى ثیبى ضبسع هب قبدس ثِ دسک آى ثبضین؟ اضبػشُ ایي سا هٌکش ّستٌذ ٍ ثِ هطَْس ػذلیِ ًسجت دادُ ضذُ کِ ایي 

 .چٌیي  ّست ٍ ضبسع ّن ثش ّویي اسبس حکن هیکٌذ

 .هوکي است ثگَیین ثب ّویي اهش ضبسع کِ ایي هبّیبت اختشاع هیطًَذ هصلحت آى ّب ّن ایجبد هیطَد: سوال

  ثحج هب دس هصلحتْبی پیص اص تؼلق اهش است ٍلی هصلحتْبی پس اص اهش سا حتی اضبػشُ ّن هٌکش ًیستٌذ ٍ :استاد

ایي . هیگَیٌذ ّش چِ سا ضبسع اهش کٌذ هسلوب داسای حسي ٍ هصلحت هیطَد ٍ ّش چِ کِ ًْی کٌذ داسای هفسذُ هیطَد

ّوچٌیي تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ هشاد اص ایي هصلحت ٍ هفسذُ دس صهبى تؼلق اهش ٍ ًْی است . سا دس هقذهِ اٍل هتزکش ضذین

ًِ دس صهبى اهتخبل، یؼٌی هب کِ سخي اص هصلحت ٍ هفسذُ داسین هشادهبى ایي است کِ آیب هصلحت ٍ حسي قجل اص تؼلق 

 حکن ٍ پیص اص جؼل حکن دس ایي اضیبء اهکبى داسد یب ًذاسد؟

 . آیب هوکي است کِ اهش ٍ هصلحت ثب ّن هقبسى ثبضٌذ یؼٌی ّوضهبى کِ اهش هیطَد هصلحت ّن ایجبد ضَد:سوال

ٍ ایٌجب فَقص ایي است کِ .  اضکبل ًذاسد اهب ثبص ّن اص هحل ثحج هب خبسد است ٍ ًویطَد ثگَیذ تبثغ است:استاد

پس ثحج هب دس ایي هحذٍدُ . ّوضهبى ثب ثیبى ضبسع ایي هصلحتْب دس ایي ٍجَد اػتجبسی خلق هیطَد کِ ایي اضکبلی ًذاسد

است کِ ثؼضی هیگَیٌذ هب هي حکن ضشػی اال ایٌکِ تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ ثبضذ ثضسگبًی هخل هشحَم هالصذسا ایي ًظش 

تجؼیت هطلق سا قبئل ثَدًذ کِ ثبیذ دس هتؼلقص یک هصلحتی ٍجَد داضتِ کِ هقتضی ضذُ ثشای حکن، یب ًظشیِ هقبثلص کِ 

ًظشیِ تجیؼت هطلق ثَد  ٍ آًچِ کِ هحل ًضاع هب ثب اضبػشُ است ایي است آًْب هٌکش تجؼیت است ٍ ػذلیِ ّن هخجت ایي تجؼیت 

 .است

ضوب هیخَاّیذ ثگَییذ لضٍهب هؼٌبی تجؼیت تبخش صهبًی اص اهش ًیست ٍ هوکي است هقبسى ٍ ّوضهبى ثب اهش حبدث ضَد یؼٌی 

کِ هب دس جَاة هیگَیین کِ حشفوبى ایي است کِ آیب . ثگَیین هخل تقذم ستجی ػلت ثش هؼلَل ثِ هؼٌبی تقذم صهبًی ًیست

کِ تقذم ٍ تبخش صهبًی -ٍاقؼب هشاد اص ایي تجؼیتی کِ دس هقبثل اضبػشُ هحل ًضاع است، تجؼیت دس حذ تجؼیت هؼلَل اص ػلت 

 است؟ کِ ایي اصال اهکبى ًذاسد چَى ثٌب ثش قَل ثِ تجؼیت هصلحت ثبیذ ػلت ثبضذ ثشای حکن دس حبلی کِ فشض –ًذاسًذ 

 . ایي است کِ ثب اهش ایي هصلحت خلق هیطَد

 :سوال

 ثحج دس ایي است کِ هیخَاّین ثجیٌین افؼبل اًسبى ثب قطغ ًظش اص ثیبى ضبسع هیتَاًذ خَة ٍ ثذ ثبضذ یب ًِ؟ یؼٌی :استاد

اگش ضبسػی ًجبضذ، فبػل فؼل حسي هَسد هذح قشاس ثگیشد، فبػل فؼل قجیح هَسد رم قشاس ثگیشد، ایي هحل ًضاع است یؼٌی 
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ثذٍى دخبلت ضبسع ٍ ثیبى ضبسع آیب هیتَاًین فبػل فؼلی سا ثگَیین آدم خَثی است ٍ فبػل فؼلی سا ثگَیین آدم ثذی است 

 .  حبل چِ ػقل هب حکن کٌذ چِ ػقالء؛ کِ ایي اختالفی است کِ ثیي هحقق اصفْبًی ٍ دیگشاى هطشح است

 :سوال

 ایي سا ّن دس یک هقذهِ تَضیح دادین کِ هشاد اص ایي کِ آیب احکبم تبثغ هصبلح ٍ هفبسذ است هشاد ایي ًیست کِ :استاد

دیگش اسادُ خذا یب غشض غبیی سا جضء ػلت ًویذاًٌذ ثلکِ هشادضبى ایي است کِ آیب غیش اص ایٌْب چیضی دس اضیبء ّست کِ 

 هَجت حکن ضَد یب ًِ؟

ػٌَاى ثحج هصلحت ٍاقؼیِ است ٍ هصلحت ٍاقؼیِ حتوب ثبیذ ثؼذ اص اهش ٍاقؼیت پیذا کٌذ ٍ دسست است قجل اص اهش : سوال

 . کِ دس ًظش گشفتِ هیطَد اهب ثؼذ اص اهش ٍ دس خبسد هشاد است

هحل ثحج ایي است کِ آیب ثب .  هشاد اص هصلحت ٍاقؼی، هصلحت خبسجی ًیست ٍ ٍاقؼی ثِ هؼٌبی خبسجی ًیست:استاد

قطغ ًظش اص اهش ضبسع یب ثذٍى دخبلت ایي چٌیي ّست کِ ػقل هب یک سشی کبسّب سا خَة ثذاًذ ٍ یک سشی کبسّب سا ثذ 

ثذاًذ ٍ فبػلص سا هستحق پبداش ثذاًذ ٍ یب فبػلص سا هستحق ػقبة ثذاًذ؟ اضبػشُ هیگَیٌذ ػقل هب ًویتَاًذ ثفْوذ اهب 

ػذلیِ قبئلٌذ کِ ضبسع ّن اگش ًگَیذ ّوِ افؼبل اًسبًی داسای یک هصلحت ّب ٍ هفسذُ ّبی ٍاقؼی ّستٌذ کِ ّوِ اٍاهش ٍ 

هخال دصدی هفسذُ داسد آیب ثٌب ثش ًظش ضوب حتوب ثبیذ دصدی دس خبسد .- ًَاّی جذیِ الْی ثش اسبس ایي هصبلح ٍ هفبسذ است

 .پس دصدی داسای هفسذُ ای است کِ هَکَل ثِ تحقق آى دس خبسد ًیست! ٍاقغ ضَد تب داسای آى هفسذُ ضَد؟

 :خالصِ

پس سخي هب دس هقذهِ ضطن ایي است کِ ػجبدات ثذٍى اهش ٍ ًْی ضبسع هصلحت ٍ هفسذُ ًذاسًذ  ٍ تب ضبسع حکن ًکٌذ 

ػقل ًویتَاًذ ثِ خَة یب ثذی آى حکن کٌذ کِ یک جْت آى اص ساُ هبّیبت هختشػِ ضشػیِ ثَد کِ ثٌب ثش قَلی هبّیبت 

هختشػِ ضشػیِ قجل اص اهش اصال حقیقتی ًذاسًذ ٍ هَجَد ًیستٌذ حتی ثِ ٍجَد اػتجبسی ٍ اختشاػص ثب اهش است ٍ ٍقتی ثب اهش 

پس ًویطَد تصَس کشد کِ ػجبداتی . اختشاع هیطًَذ دیگش قجل اص اهش چیضی ًیست کِ هتصف ثِ هصلحت ٍ هفسذُ ضَد

ًتیجِ ایي ضذکِ ػجبدات پیص اص اهش ٍ ًْی . کِ ثب اهش ضبسع خلق هیطًَذ داسای یک هصلحت ٍ هفسذُ ای پیطیي ثبضٌذ

 .داسای ّیچ هصلحت ٍ هفسذُ ای ًیستٌذ

 ٍجِ دٍم: بحث جلسه آينده

 


