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ئهم ااهلل علي  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 اشىال سا پاسخ دادین.  سًِسثت تِ لَل سىاوی دس تاب هجاص اشىاالتی شذُ،  ػشع وشدین
 :چهارماشکال 

دس یه جْت هشتشن فشهایذ: لَل سىاوی تا لَل هشَْس  اشىالی است وِ اهام )سُ( ًسثت تِ ایي لَل داسًذ، ایشاى هی

داًذ اها سىاوی  آى دٍ ّن دس ایي است وِ هشَْس هجاص سا ػثاست اص استؼوال لفظ دس غیش ها ٍضغ لِ هیاست، اشتشان 

صًذ ٍلی تِ  هذػی است هجاص استؼوال لفظ دس ها ٍضغ لِ ًیست، الثتِ اگش چِ ایشاى دس خظَص استؼاسُ ایي حشف سا هی

اطالً تش خالف ادػای ایشاى دس ایي هَاسد ّن لفظ  گَیذ استؼاسُ یه حمیمت لغَی است، اشىال ایي است وِ ّش حال هی

، شوا ٍلتی اسواء اجٌاس هثل لفظ استؼوال شذُ، یؼٌی لَل ایشاى ّیچ فشلی تا لَل هشَْس ًذاسد دس غیش ها ٍضغ لِ

ق تیٌیذ ایي لفظ تشای طثیؼت حیَاى ًاطك ٍضغ شذُ، حال اگش ها ایي لفظ سا دس یه هظذا وٌیذ هی سا هالحظِ هی« اًساى»

، پس استؼوال لفظ استؼوال وٌین، ایي استؼوال هجاصی خَاّذ تَد چَى دس غیش ها ٍضغ لِ استؼوال شذُ است« صیذ»هثل 

اگش استؼوال لفظ حال سخي ایي است وِ لِ ٍ هجاصی خَاّذ تَد،  استؼوال دس غیش هَضَع اش ٍالؼی دس هظادیك« اًساى»

استؼوال هجاصی خَاّذ تَد، اطالً لفظ ٍضغ  استؼوال دس هظادیك ادػایی ّناش استؼوال هجاصی تاشذ  دس هظادیك ٍالؼی

شذُ تشای طثیؼت اگش دس هظذاق تىاس سٍد چِ آى هظذاق، حمیمی ٍ چِ ادػایی تاشذ، ایي استؼوال هجاصی ٍ استؼوال دس 

اش استؼوال  ٍالؼی اگش دس هظادیك وِ تشای طثیؼت حیَاى هفتشس ٍضغ شذُ« اسذ»لفظ پس لِ خَاّذ تَد،  غیش هَضَع

تشای صیذی وِ سجل شجاع است ٍ تِ ًظش سىاوی هظذاق ادػایی « اسذ»شَد، هجاصی خَاّذ تَد، ّوچٌیي استؼوال لفظ 

گَیذ استؼاسُ یه حمیمت لغَی است تا  ، پس فشلی تیي ادػاء سىاوی وِ هیاسذ است ّن استؼوال هجاصی خَاّذ تَد

اًذ دس غیش ها ٍضغ  هشَْس ٍ سىاوی هشتشن است دس ایٌىِ ّش دٍ استؼوال لفظگَیٌذ ٍجَد ًذاسد ٍ لَل  آًچِ هشَْس هی

 1لِ.
 پاسخ:

گَیذ دس استؼاسُ حمیمت لغَیِ تحمك داسد ٍ اطالً استؼوال لفظ دس  تِ ًظش ها ایي اشىال ٍاسد ًیست؛ چَى اگش سىاوی هی

« اسذ»است ٍ فشد ادػایی « اسذ»اص  ّن یه هظذالی« صیذ»شَد  غیش ها ٍضغ لِ ًیست تِ ایي جْت است وِ ادػا هی
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هٌظَس اص  تلىِ تاشذ، هٌظَس اص فشد ادػایی دس هَاسدی وِ ػاللِ هشاتْت ٍجَد داسد فشد خاسجی ٍ یه هظذاق ًیست هی

تشای یه طثیؼت « اسذ»خَاّذ تگَیذ: لفظ  فشد ادػایی یه لسن ٍ یه طٌف اص ایي طثیؼت است یؼٌی ایشاى دس ٍالغ هی

، لسن حمیمی آى ّواى حیَاى هفتشس است وِ دس تیاتاى طثیؼت داسای دٍ لسن حمیمی ٍ ادػایی استٍضغ شذُ وِ ایي 

دس شجاػت تِ اسذ شثاّت داسد، تلِ اگش دس یه هظذاق خاص  وٌذ، لسن ادػایی آى ّن سجل شجاع است وِ صًذگی هی

ٍضغ شذُ دس یه هظذاق استؼوال شذُ، تاب ایٌىِ لفظی وِ تشای طثیؼت اص « اسذ»استؼوال شذ هثالً تِ صیذ گفتِ شَد 

 هجاص خَاّذ تَد ٍ اص ایي جْت فشلی تیي فشد حمیمی ٍ ادػایی ٍجَد ًذاسد. 

سا دس خظَص یه هظذاق « اسذ»خَاّذ تگَیذ ها اگش لفظ  پس اشىال اهام )سُ( تِ سىاوی ٍاسد ًیست چَى اٍ ًوی

لفظ  تِگَیذ رّي ها  تلىِ هیاستؼوال وٌین، حمیمت لغَی است  وِ یه هظذاق اص سجل شجاع است،« صیذ»هثل  ادػایی

گَیذ ایي طثیؼت دٍ لسن داسد وِ یه لسن آى  ٍ هیدّذ  هیوِ تشای طثیؼت حیَاى هفتشس ٍضغ شذُ، تَسؼِ « اسذ»

اص ، پس هٌظَس وٌذ وٌذ ٍ یه لسن آى سجل شجاع است وِ دس شْش صًذگی هی صًذگی هی تیاتاىحیَاى هفتشس است وِ دس 

فشد ٍ هظذاق، هظذالی وِ داسای خظَطیات جضئیِ است ًیست تا گفتِ شَد استؼوال لفظ دس آى هظذاق، استؼوال 

 سسذ ایي اشىال ّن ٍاسد ًیست. ، لزا تِ ًظش هیهجاصی است تلىِ هٌظَس اص آى یه لسن اص طثیؼت است

اها دس ػیي حال لَل ایشاى ّن تِ ًظش ها توام  ها ػلیشغن ایٌىِ اشىاالتی وِ تِ سىاوی ٍاسد شذُ سا پاسخ دادین نتیجه:

ًیست؛ چَى ایشاى ًتَاًستِ حمیمت هجاص سا تِ ًحَ ولی تثییي وٌذ تلىِ فمط حمیمت هجاص سا دس خظَص استؼاسات تثییي 

 .وشدُ ٍ دس سایش هجاصات ًظش هشَْس سا پزیشفتِ است

 قول سوم: مسجد شاهی
« اسذ»لِ خَدش استؼوال شذُ، یؼٌی استؼوال لفظ  هَضَعاصات، لفظ دس ایشاى تش خالف سىاوی هؼتمذ است دس ّوِ هج

استؼوال فی ها  وِ هؼٌای هجاصی آى است، «سجل شجاع»ٍ ّن دس  وِ هؼٌای حمیمی آى است «حیَاى هفتشس»دس ّن 

وٌذ  ٍ ایي تذاى هؼٌی ًیست وِ هجاص ًذاشتِ تاشین تلىِ تؼشیف ایشاى دستاسُ هجاص تا تؼشیف هشَْس فشق هی ٍُضغ لِ است

گَیٌذ: استؼوال حمیمی، استؼوال فی ها ٍضغ لِ ٍ استؼوال هجاصی، استؼوال  گَیذ تؼشیف هشَْس طحیح ًیست وِ هی ٍ هی

حمیمی ٍ هجاصی، استؼوال دس ها ٍضغ لِ است ٍ فشق تیي  اػن اص استؼوالفی غیش ها ٍضغ لِ است تلىِ استؼوال لفظ 

حمیمت ٍ هجاص ایي ًیست وِ گفتِ شَد استؼوال حمیمی استؼوال دس ها ٍضغ لِ ٍ استؼوال هجاصی استؼوال دس غیش ها 

ٍ دس ها ٍضغ لِ خَدش استؼوال شذ ٍ اسادُ استؼوالی ٍ جذی ّش دٍضغ است تلىِ فشق ایي دٍ دس ایي است وِ اگش لفظ 

خَاّذ تَد اها اگش لفظ استؼوال شذ ٍ اسادُ استؼوالی تِ هؼٌای حمیمی ٍلی  استؼوال حمیمیتِ هؼٌای حمیمی تؼلك گشفت، 

اسادُ جذی تِ هؼٌای هجاصی تؼلك گشفت، ایي استؼوال هجاصی خَاّذ تَد، یؼٌی دس هؼٌای هجاصی هشاد جذی غیش اص هشاد 

 .ىی ّستٌذاستؼوالی است اها دس هؼٌای حمیمی ّش دٍ ی
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استؼوالی اسادُ هتىلن اص استؼوال لفظ است، هثالً ها ساتماً گفتین ها دٍ لسن اسادُ داسین؛ اسادُ استؼوالی ٍ اسادُ جذی. اسادُ 

هؼٌای ػاهی داسد وِ اص استؼوال ایي لفظ هؼٌای ػام آى اسادُ شذُ است « الؼلواء»، « اوشم الؼلواء»گَیذ:  ٍلتی هتىلن هی

لی تِ الف ٍ الم حدس هؼٌای ػام خَدش استؼوال شذُ چَى جوغ ه« الؼلواء»« اوشم الؼلواء اال الفساق» اها اگش تگَیذ:

هؼٌای ػام آى ًیست تلىِ  وٌذ، پس اسادُ استؼوالی هتىلن تِ ػام تؼلك گشفتِ اها هشاد جذی هتىلن است وِ افادُ ػوَم هی

دس تحث ػام ٍ  ،ایي استؼوال، استؼوال حمیمی است ًِ هجاصی . الثتِ دس جای خَد گفتِ شذُ وِػذٍل است هشاد اٍ ػلواء

اسادُ  خاص ایي تحث تحت ػٌَاى ایٌىِ آیا استؼوال ػام دس هخظض حمیمت است یا هجاص هطشح شذُ است. تِ ّش حال

ی هطاتك تش ّن هٌطثك ّستٌذ ٍ گاّی اسادُ استؼوالی تا اسادُ جذتش دٍ لسن جذی ٍ استؼوالی است وِ گاّی ایي دٍ اسادُ 

گَیذ: ٍلتی هي ایي ًظشیِ سا دس  اص ایي هطلة استفادُ وشدُ ٍ هیًیست، هشحَم هسجذشاّی دس تحث حمیمت ٍ هجاص 

 ًجف هطشح وشدم تا استثؼاد شذیذی هَاجِ شذم. 

شَد هثالً گفتِ  گَیذ ٍلتی لفظی دس هؼٌای حمیمی خَدش استؼوال هی اطل سخي هشحَم هسجذشاّی ایي است وِ هی

تشای حیَاى هفتشس ٍضغ شذُ ٍ دس هؼٌای حیَاى هفتشس ّن استؼوال شذُ، یؼٌی « اسذ»، ایٌجا لفظ «سأیت اسذاً» شَد هی

ّن اسادُ استؼوالی هتىلن تِ آى تؼلك گشفتِ ٍ ّن اسادُ جذی اٍ ٍ هشاد استؼوالی ٍ جذی تش ّن هٌطثك ٍ یىی است ٍ ایي 

تؼوال شذُ اها استؼوال دس ها ٍضغ لِ هالن تشای حمیمی تَدى دس ها ٍضغ لِ خَدش اسلفظ  دس ایٌجا حمیمت است، پس

سأیت اسذاً »، حال اگش هتىلن تگَیذ: تلىِ هالن حمیمی تَدى استؼوال تطاتك اسادُ استؼوالی ٍ جذی است استؼوال ًیست

، استؼوال هجاصی اسادُ ًشذُ لزا ایي استؼوال« اسذ»دس ایي والم آٍسدُ شَد لطؼاً هؼٌای حمیمی « یشهی»ٍ لشیٌِ « یشهی

دس غیش ها ٍضغ لِ خَدش استؼوال شذُ تاشذ تلىِ دس ّویي هثال ّن لفظ « اسذ»خَاّذ تَد ٍلی ایي چٌیي ًیست وِ 

ٍلی هشاد جذی ٍ استؼوالی تش ّن هٌطثك ًیستٌذ لزا ایي استؼوال، هجاصی است دس ها ٍضغ لِ خَدش استؼوال شذُ « اسذ»

لِ وِ حیَاى هفتشس تاشذ تؼلك گشفتِ ٍلی اسادُ جذی تِ سجل شجاع  هؼٌای هَضَعًِ حمیمی؛ چَى اسادُ استؼوالی تِ 

دس ها ٍضغ لِ استؼوال شذُ یا دس غیش ها « اسذ»لفظ « سأیت اسذاً یشهی»است. اگش وسی سؤال وٌذ دس جولِ  تؼلك گشفتِ

تاشذ « اسذ»لِ  هفتشس وِ هَضَعٍضغ لِ؟ پاسخ ایي است وِ دس ها ٍضغ لِ استؼوال شذُ چَى اسادُ استؼوالی تِ حیَاى 

هجاص هفشد،  غیش استؼاسُ، ّوِ اًَاع هجاص اػن اص استؼاسُ،تؼلك گشفتِ ٍلی اسادُ جذی تِ سجل شجاع تؼلك گشفتِ. پس 

ایي است وِ اسادُ استؼوالی غیش اص اسادُ هجاص هشوة، هجاص دس اسٌاد ٍ اهثال آى دس ها ٍضغ لِ استؼوال شذُ ٍ هالن هجاص 

 1ٍ تطاتمی تیي ایي دٍ ٍجَد ًذاسد.جذی است 
 فرق بین کالم سکاکی و مرحوم مسجدشاهی:

فشق ػوذُ تیي والم سىاوی ٍ هشحَم هسجذشاّی ایي است وِ سىاوی ایي ادػا سا دس خظَص استؼاسُ هطشح وشدُ اها  

 وٌذ. هشحَم هسجذشاّی ایي ادػا سا دس هَسد ّوِ هجاصات هطشح هی

                                                 

  .103االرّاى، ص ة. ٍلای1



35 

 

گَیذ: ها دٍ فشد داسین ٍ ػمل ها دس  وٌذ ٍ هی لثل اص استؼوال، هظذاق ادػایی دسست هیفشق دیگش ایي است وِ سىاوی 

هَضَع پیذا  شَد ٍ گَیا فشد جذیذی تشای دسست هیوٌذ ٍ ٍضغ جذیذی تِ ًام ٍضغ تالتأٍیل  لِ تظشف هی هَضَع

ذ اص ٍجَد داسد اها ایي ادػا تؼاها طثك ًظش هشحَم هسجذشاّی، ادػا  شَد وِ فشد حمیمی ًیست تلىِ فشد ادػایی است هی

شَد لىي  ؛ یؼٌی طثك ًظش هشحَم هسجذشاّی اتتذا لفظ دس ها ٍضغ لِ خَدش استؼوال هیاطالق ٍ تؼذ اص استؼوال است

سجل شجاع « اسذ»شَد هٌظَس اص  اص ایي لفظ هستؼول دس ها ٍضغ لِ هؼٌای دیگشی اسادُ شذُ هثالً ادػا هی شَد ادػا هی

است اها ادػایی وِ « اسذ»وٌٌذ سجل شجاع، هظذالی اص  ٍ ّن هشحَم هسجذشاّی ّش دٍ ادػا هی پس ّن سىاوی .است

دسست  «اسذ»تشای  دّذ ٍ فشد ادػایی دایشُ ٍضغ سا تَسؼِ هی ػمل وٌذ لثل اص استؼوال است یؼٌی اتتذا سىاوی هطشح هی

لزا ایي استؼوال ّن استؼوال دس ها ٍضغ لِ  دماستؼوال وش« اسذ»گَیذ هي ایي لفظ سا دس هظذاق ادػایی  وٌذ سپس هی هی

 لِ خَدش دس هؼٌای هَضَع «اسذ» وٌذ تؼذ اص استؼوال است یؼٌی ًخست لفظ است ٍلی ادػایی وِ هسجذشاّی هطشح هی

  گَیذ اسادُ جذی تِ سجل شجاع تؼلك گشفتِ است.  سپس هی شَد استؼوال هی وِ حیَاى هفتشس تاشذ

ّیچ اختالفی تیي هشَْس ٍ سىاوی ٍ هشحَم هسجذشاّی  احتیاج هؼٌای هجاصی تِ لشیٌِ دس تَجِ داشتِ تاشیذ وِ نکته:

گَیٌذ تایذ لشیٌِ ٍجَد داشتِ تاشذ تا ها تفْوین ایي لفظ دس هؼٌای هجاصی خَدش استؼوال  ٍجَد ًذاسد ٍ ّوِ ایٌْا هی

         ٍ اطالً هؼٌای هجاصی تذٍى ٍجَد لشیٌِ لاتل تظَیش ًیست. شذُ است

 «والحمد هلل رب العالمین»


