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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل العالمين و صلي ب  الحمدهّلل»
 دالصه جلسه گذشته

ٍ کفبیی، همتضبی اعالق،  عیٌی ،تخییشیٍ  ی، تعییًٌفسی ٍ غیشی اهش ثیي ٍاجتهحمك خشاسبًی دس دٍساى هغبثك ًظش هطَْس ٍ 

 ٍاجت ًفسی، تعییٌی ٍ عیٌی هی ثبضذ. 

اگش هب ٍاجت ًفسی سا ٍاجت هغلك ثذاًین غشح ضذ ایي است کِ هٍ دٍ همبم دیگش  بمق دس ایي همضبی اعالهمت کِ ًسجت ثِلی باضک

یعٌی لسن عیي  .ٍ همسن الصم هی آیذتحبد ثیي لسن اًفسیت سا ًتیجِ ثگیشین؛ ٍ ٍاجت غیشی سا ٍاجت همیذ ثذاًین ٍ اص اعالق 

َاجت ال»  :گَیینلتی هی ٍ . یعٌیچیضی صائذ ثش همسن داسد لسن ّویطِ صیشا .چیضی هعمَل ًیست کِ چٌیي همسن ثطَد دس حبلی

ّش کذام ّوبى همسن ّستٌذ ثب  ،السبم .داضتِ ثبضٌذاجت ًفسی یک تفبٍتی ثب ّن ٍ ٍ هغلك ثبیذ ٍاجتپس  «اهب ًفسی ٍ اهب غیشی

هغلك  ّن کِ خَد ٍاجت است ًیضهمسن عشفی ٍ اص ، هب ثگَیین ٍاجت ًفسی ٍاجت هغلك است شاگایٌجب  ؛ک اضبفِ ٍ ضویوِی

  .ٍ ایي اتحبد غیش هعمَل است هغلك ثبضذٍاجت ًفسی  ّن همسن ٍاجت هغلك ثبضذ ٍ ّن پس ًتیجِ ایي است کِ؛ است

 دسست است کِ ٍاجت ًفسی ٍاججی است کِ هغلك است ٍلی ایي ثِ هعٌبی ایيفشهَد:  هحمك اصفْبًی دس جَاة ایي اضکبل 

لیذش ّن یک لیذ عذهی است یعٌی ّن ٍاجت ًفسی لیذ داسد ٍ ّن ٍاجت ٍ  ایٌجب لیذ داسد .ًذاضتِ ثبضذ یکِ ّیچ لیذًیست 

  .وی آیذغیشی لیذش ٍجَدی است ثٌبثش ایي اتحبد لسن ٍ همسن الصم ًغیشی لکي ٍاجت ًفسی لیذش عذهی است ٍ ٍاجت 

 بررسی پاسخ محقق اصفهانی

 ی ایشادٍ ثش اسبس آى همذهِ اضکبلی کِ ثِ پبسخ هحمك اصفْبًای سا عشض هی کٌین همذهِ  شسسی پبسخ هحمك اصفْبًیث جْت

 ضذُ سا تَضیح خَاّین داد .
 مقدمه

لذس  ،دس همبم ثیبى ثبضذ کلنهتهمذهبت حکوت ثبیذ توبم ثبضذ یعٌی  گَیین  هی االعالق سا جبسی کٌین ٍلتی هی خَاّین اصبلة

ثِ عٌَاى  اص ایي چْبس همذهِهطَْس  عجك ًظش .اهکبى تمییذ ّن ثبضذ ،لشیٌِ ثش تمییذ ّن ًجبضذ ،هتیمي دس همبم تخبعت ًجبضذ

 هْوتشیي همذهِ اص ثِ ّشحبل .خَاّین گفتدس جبی خَد چیضی دیگش است کِ  ّشچٌذ ًظش هب همذهبت حکوت ًبم ثشدُ هی ضَد

ًتیجِ  رکش ًطذُ، کالم سهی ثیٌین لیذی د ٍلتی . لزاهَال ًجبضذایي است کِ لشیٌِ ثش تمییذ دس ثیبى هَال ٍ دس کالم  همذهبت حکوت

ن لشیٌِ ای ثش تمییذ ٍلتی هی گَیی .د ًیستَیشلی ثیي لف «تمییذالعلی  عذم المشیٌة»همذهِ یعٌی  یيدس ا .هغلك است هی گیشین کالم

دس کٌبس ّیچ لیذی « اعتك الشلجة»هَال گفت: ٍلتی  هثال .یک لیذ ٍجَدی ثبضذ یب یک لیذ عذهی ،ایي است کِ لیذ ن اصًجبضذ اع

ثِ یک لیذ  یذهم هب هی فْوین سلجِ« اعتك سلجِ هَهٌِ» ثبضذ ٍ هَال هی گفت: َدی. اگش ایوبى یک لیذی ٍجثیبى ًطذُ استسلجِ 
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پس  .استٍ دس کالم هَلی ایي لیذ عذهی ّن ًیبهذُ  است ییک لیذ عذه یوبى کِ ثِ هعٌبی کفش استعذم اال ضذُ؛ اهبٍجَدی 

همیذ ثِ  همیذ ثِ ایوبى ًطذُ، ؛اعن اص ایي است کِ لیذ ٍجَدی ثبضذ یب عذهی کٌبسش ًیبهذُ سایٌجب ٍلتی هی گَیین سلجِ لیذی د

اعن اص  ثلکِ ًجبضذ مظ لشیٌِ ٍجَدیهب ٍلتی هی گَیین لشیٌِ ای ثش تمییذ ًجبضذ هٌظَس ایي ًیست کِ ف .عذم االیوبى ّن ًطذُ است

  .ٍجَدی ثبضذ یب عذهییٌِ لشاست  ایي

آیب هب هی تَاًین ثب تَجِ ثِ  بى کٌبس سلجِ رکش ًطذُ ثبضذ؛ایو ٍ حبال اگش فشض کٌین دس ّویي هثبلی کِ ثیبى ضذ لشیٌِ ٍجَدی ًجَد

ایوبى هی ثب تَجِ ثِ عذم تمییذ ثِ لشیٌِ ٍ لیذ ٍجَدی آیب  ؟ًتیجِ ثگیشین پس عذم االیوبى هعتجش است رکش ًطذُ،ایٌکِ لیذ ایوبى 

 ؟ تیجِ ثگیشین اعتجبس عذم ایوبى ساتَاًین ً

اص هغلك ایي  است دس کٌبس سلجِ رکش ًطذ، آیب هی تَاًین ًتیجِ ثگیشین  کِ دستَس هغلك است) هٌظَس لیذ ٍجَدیاگش لیذ ایوبى کِ 

 یعٌی .ب هی کٌذ عذم االیوبى ساپس ًتیجِ ثگیشین اعالق التض( همیذ ثِ ایوبى ًیست ست ٍلیذ ٍجَدی ًی است کِ لشیٌِ ثش تمیذ ثِ

توسک  اعالقِ تَاًین ث خیش. صیشا ٍلتی هی ؟کبفشُ ثبیذ آصاد ثطَدی اعالق اعتك سلجِ ایي است کِ سلجِ بهمتض آیب هی تَاى گفت:

 عذهی اص لیذ ٍجَدی ٍ لیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ایي عذم التمییذ اعن کِ یکی اص همذهبت حکوت است ذ ثِ لیذیعذم التمی کٌین کِ

ی لیَد ذ فمظ ًفی لیَد ٍجَدی ثبضذ ٍ ًفی. اگش لشاس ثبضذ عذم التمیًِ ایٌکِ هٌظَس عذم التمییذ ثِ خصَظ لیذ ٍجَدی ثبضذ، است

ایي ثبضذ کِ هَال  یذی رکش ًطذُ، ًتیجِ اعالق اعتك سلجِهی ثیٌین لٍلتی  هثل اعتك سلجِ سسا ًکٌذ ًتیجِ اش ایي است کِ دعذهی 

ًفی لیذ عذم  کِ ٍجَدی است ٍ ثَسیلِ اعالق ایوبى سا ًفی هی کٌذ . صیشا اعالق دستَس هَال،استدادُ جِ کبفشُ دستَس ثِ عتك سل

  .سلجِ کبفش است دس حبلیکِ لغعب ًوی ضَد چٌیي هغلجی سا پزیشفت االیوبى ًطذُ است لزا هٌظَس اص اعتك سلجِ،

ثب تَجِ  . حبلاستاص لیذ ٍجَدی ٍ لیذ عذهی  همصَد اص لیذ اعن است« علی المیذ عذم المشیٌة»پس اگش یکی اص همذهبت حکوت 

  ی کِ عشض کشدین پبسخ هحمك اصفْبًی سا ثیبى هی کٌین.ثِ ایي تَضیح

حول ثش ًفسیت هی  ، آى ٍاجتهغلك آٍسدُ هی ضَد ثصَست ثیبى ًوی ضَد ٍ دس دلیل ٍاجت لیذیٍلتی : هحمك اصفْبًی فشهَد

همسن پیص  اتحبد لسن ٍ ضبهل یک لیذ عذهی هی ثبضذ. لزاًذاسد ٍلی  یلیذدس ظبّش ست ٍ هغلك اضَد، ّشچٌذ ٍاجت ًفسی 

ست ٍلی دس ٍالع یک لیذ عذهی دس هغلك ا هغلك ٍ ٍاجت ًفسی کِ لسن است دس ظبّش ٍاججی کِ همسن است هغلكِ ًوی آیذ ٍ

 ثب همسن هتفبٍت هی ضَد.ٍ ثِ ّویي جْت کٌبسش ٍجَد داسد 

ساُ حل ایطبى ثش ایي پبیِ استَاس است  .خَاّذ هطکل اتحبد لسن ٍ همسن سا حل  کٌذلع ثب ایي ساُ حل هی اصفْبًی دس ٍا هحمك

عذم تمیذ  صکِ ثشای ٍاجت ًفسی ثِ عٌَاى یک ٍاجت هغلك یک لیذ عذهی ّن دس ًظش ثگیشد ٍ آى لیذ عذهی ًیض عجبست است ا

ّوِ تالش هحمك اصفْبًی  .فْویذُ هی ضَدٍجَة ًفسیت  ٍجَة، ثب تَجِ ثِ ایي هغلت اص دلیل ٍجَة ثِ ٍجَة ضی آخش. لزا

  .ٌذککٌبس ایي ٍاجت کِ ٍاجت ًفسی است ایي سا ثِ عَس کلی اص همسن جذا  سکِ ثب ضویوِ ًوَدى یک لیذ عذهی دایي ثَد 

 به محقق اصفهانی  اشکال

گَیین یک ٍاجت هغلك است یعٌی ّیچ  هیثِ هحمك اصفْبًی  ایي است کِ ٍلتی  اضکبل عوذُثب تَجِ ثِ همذهِ ای کِ ثیبى کشدین 

ًِ همیذ ثِ ٍجَة بیص ایي است کِ هعٌ ،ٍاجت ًفسی هغلك استٍلتی هی گَیین ایي . ثٌبثشاعن اص ٍجَدی ٍ عذهی ،لیذی ًذاسد

 . ن لیذ عذهیّن لیذ ٍجَدی ًفی هی ضَد ٍ ّ . یعٌیاستضی آخش  عذم ٍجَةثِ ضی آخش است ٍ ًِ همیذ 
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غَس هحمك اصفْبًی یک لیذ عذهی َلت چایي ٍاجت همیذ ثِ ّیچ لیذی ًیست آًاگش ًفی تمییذ ثِ هعٌبی ًفی هغلك لیذ ثبضذ یعٌی 

 ،ثبالخشُ اگش ٍاجت ًفسی .دّذ تب حسبة آى سا اص همسن ثِ عٌَاى یک ٍاجت هغلك جذا کٌذ کٌبس ایي ٍاجت ًفسی لشاس هیسا 

کِ اضکبل ٍاسد است  دس ّویي ًمغِهحمك اصفْبًی  ٍ ثِ یًذاسد ًِ ٍجَدی ًِ عذهاست کِ ّیچ لیذی هغلك است هعٌبیص ایي 

لسن سا اص ثیي  ٍعذهی ثشایص تصَس هی کٌیذ تب ثِ سجت آى هطکل اتحبد همسن  داًیذ لیذ چغَس ضوب کِ ٍاجت ًفسی سا هغلك هی

 .ثجشیذ

ثبیذ ثِ ایي هلتضم ثطَین کِ همتضبی اعالق هٌتفی هی توبم ثذاًین اصفْبًی سا ًبن ٍ پبسخ هحمك کٌی لاگش هب ایي اضکبل سا لجَ ًتیجِ:

حث دس ایي ثَد صیشا ّوِ ث ناعالق دلیل ًوی تَاًین اخز کٌین ٍ اص ساُ اعالق ًوی تَاًین ًفسیت سا اثجبت کٌی . یعٌی دیگش ثِ ضَد

 یت چیست.ساى ثیي ًفسیت ٍ غیشٍد سکِ همتضبی اعالق د

سخي هحمك  اگشًفسی یک ٍاجت هغلك ًبهیذُ ضذُ. حبل  ًفسیت ٍاجت است ٍ ٍاجت ،همتضبی اعالق: گفتٌذ حمك خشاسبًیه

سک ثِ اعالق سش اص اتحبد لسن ٍ همسن دس هی آٍسد ٍ جَاة هحمك اصفْبًی سا تو خشاسبًی سا هَسد اضکبل لشاس دّین ٍ ثگَیین

 . تِ هی ضَداخز کٌین ٍ ساُ توسک ثِ اعالق ثس دلیل ثِ اعالق اًینًوی تَ کِبم ثذاًین؛ پس ثبیذ هلتضم ضَین ثِ ایًٌب تو ًیض

صیشا ّویي   ٍاجت عیٌی ٍ کفبیی ّن ٍاسد است.ی ٍتخییشی ٍ ًیض جت تعییٌدس ٍاٍاجت ًفسی ٍ غیشی ثلکِ  سایي هطکل ًِ تٌْب د

  هحزٍس دس آى دٍ لسن ًیض هی ثبضذ.

اجت تعییٌی یک کِ ٍت ي اسهعٌبیص ایاعالق اثجبت کٌین تعییٌیت سا،  اص ساُ ثخَاّینثیي ٍاجت تعییٌی ٍ تخییشی  ساىٍس دداگش 

ٍاجت است ثب ٍاجت تعییٌی خَد  کِ است کِ همسن یيا. ًتیجِ ایي ثیبى ٍ ٍاجت تخییشی یک ٍاجت همیذ استٍاجت هغلك است 

عجك فشض هغلك ِ ٍاجت تعییٌی هی ثبضذ لسن ّن ک صیشا همسن ٍاجت هغلك است  ٍ .شض هغلك است یکی هی ضَدکِ عجك ف

بًی ثخَاّذ ایٌجب هغشح ضَد ٍ گفتِ ضَد کِ ٍاجت تعییٌی ّش فّْوبى پبسخ هحمك اصهی ثبضذ لزا ایٌْب یکی هی ضًَذ حبل اگش 

 َیین یک ٍاجت هغلك است هعٌبیص ایياضکبل هی ضَد کِ ٍلتی هب هیگ ٍجَد داسد،چٌذ هغلك است اهب یک لیذ عذهی کٌبسش 

کِ لشیٌِ ای ثش تمییذ دس آى ٍجَد ًذاسد ٍ لشیٌِ ثش عذم تمییذ ّن اعن است اص عذم تمییذ ثِ لیذ ٍجَدی ٍ عذم تمییذ ثِ لیذ  است

 وبم است. تلزا پبسخ هحمك اصفْبًی ًب .لیذ عذهیحتی  ؛داضتِ ثبضذدلیل ًجبیذ ّیچ لیذی پس  .عذهی

عیٌی  اجت ثیي عیٌی ٍ کفبیی، ٍاجتدس دٍساى ٍ همتضبی اعالق یین کِثگَ جت عیٌی ٍ کفبیی اگش لشاس ثبضذدس هَسد ٍا ّوچٌیي

است ثب  عیٌی کِ هغلكٍاجت  هغلك است ٍ ٍاجت کفبیی همیذ است. حبل هی گَیین ٍاجت عیٌیثِ ایي هعٌبست کِ  است.

 حبد لسن ٍ همسناتًِ همسن لیذ داسد ًِ لسن ٍ ّش دٍ ٍاجت هغلك هی ثبضٌذ ٍ ایي ، د ٍاجت است یکی هی ضًَذهمسوص کِ خَ

 . هعمَل ًیست

ٍاجت عیٌی دسست است کِ ساُ  لیذ عذهی لصذ حل ایي هطکل سا داضت. یعٌی فشهَدًذ:  هحمك اصفْبًی اصّوبًغَس کِ ثیبى ضذ 

فشق هی کٌذ. ٍلی جَاة  همیذ ثِ یک لیذ ٍجَدی است ی یک لیذ عذهی کٌبسش هی ثبضذ کِ ثب ٍاجت کفبیی کِهغلك است ٍل

ٍلتی هی گَیین ؟ صیشا چغَس ضوب یک لیذ عذهی ثشای ایي ٍاجت هغلك فشض هی کٌیذثِ ایي ثیبى کِ، است اضکبل  ایطبى داسای

ثِ ، هی کٌین دس اعالقعٌبیت داضتِ ثبضیذ کِ ٍلتی ًفی تمییذ  الجتِ .ٍاجت هغلك است یعٌی عبسی اص لیذ ٍجَدی ٍ عذهی است

ًسجت ثِ آى حیثی کِ هحل ًظش ٍ هَسد ثحث است  المیذ است،وت عذم اص همذهبت حک : ٍلتی گفتِ هی ضَد یکیعجبست دیگش
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چ ؛ لزا ّیگبّی هوکي است یک چیضی اص یک حیثی هغلك ثبضذ ٍ اص حیثیبت دیگش همیذ ثبضذچَى  .هَسد هالحظِ لشاس هی گیشد

: ایي ٍاجت هغلك است ٍ یینهی گَهی ثبضٌذ. ایٌکِ  میذه ٍگشًِ توبم هغلمبت اص جْبت دیگشیٍلت یک هغلك توبم عیبس ًذاسین 

ثگَیین  ایٌکِکِ هَسد ثحث هب است ًِ است حیثی  دس آى ًیست؛ هٌظَس، آىعذهی ّیچ لیذ ٍجَدی ٍ هی گَیین  ثَاسغِ اعالق

ٍلتی هی  .ٍ ضئَى دیگشی اص آى ضی هشثَط ثبضذ کبى ام عذهیب ٍلَ ایٌکِ ثِ حیث دیگشًفی تمییذ هغلمب ٍجَدیب  اعالق یعٌی

دس ٍالع یعٌی ًفی لیذی کِ ثِ ایي حیثیت خبظ هحل ًظش ٍ هَسد  ستذ ٍجَدی ٍ ًِ لیذ عذهی ّیچ کذام هعتجش ًیگَیین ًِ لی

تَجِ هب هشثَط هی ضَد علی ای حبل اگش هب یي اضکبل سا ثپزیشین ٍ پبسخ هحمك اصفْبًی سا لجَل ًکٌین ساُ ثشای توسک ثِ 

  .اعالق ثستِ هی ضَد

 «الحوذ هلل سة العبلویي»


