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 هکبست هحرهه / تصَیر ٍ توثیل

 / پبسخ ادله تحرین حفظ صَر  ٍحدت ایجبد ٍ ٍجَد در صَر
 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 ٍحدت ایجبد ٍ ٍجَد
است وِ الطيء وبى هوىٌبً ٍ اٍرذ ٍ ٍرذ ايي هشاحلي است وِ دس همبم تحليل، تفىيه  عَسدس ػلل حميمي ايي 

ايي پٌذ تب، ايي  ذ ، الطيء وبى هوىٌبً ٍ اٍرت ٍ ٍرت ٍ ٍاٍرذ فَر ت ، هي ضَد اهب دس همبم ٍالغ ايٌْب هتحذ اس

َد ايٌْب هشاحلي است وِ فبٍرت فَرت فبٍرذ ٍ ٍُرذ . ػشؼ ض الطيء وبى هوىٌبً  است عَسدس همبم تؼلين ايي 

ًيست وِ خلك  عَسػيي ٍرَد است ، ايي  د ، دس همبم تحليل گفتِ هي ضَد ٍلي دس همبم ٍالغ آى فؼل خلك ٍ ايزب

ايزبد  اغالًصهبًي ٍ .. ، ًِ  هخالًثب فبغلِ  ذ .يه چيضي ثبضذ ٍ ثؼذ دس اداهِ ٍرَد ثيبي ذ ، ٍ ايزبد ٍ اثذاع ، اٍل ثبض

اص ربيي   ،است ، هي گفتين سٍضٌبيي الهپ ، تب ٍلتي وِ داسد ايزبدي وٌين ش ثخَاّين تطجيِ اگ ت ، ّوبى ٍرَد اس

 ذ ، آى افبضِ ثب ٍرَد ايي ضيئ هتحذاًٌت ، ايي ٍرَد ًيس ذفيضي وِ ًجبض ت ، ايي ٍرَد اس ذ ، فيضي داسد هي آي

ٍلتي هي گَيين اًتسبة فؼل ثِ فبػل،  د ،ٍ يه ثبس هي گَيين ٍرَد ، ثِ دٍ اػتجبس است وِ يه ثبس هي گَيين ايزب

  .است اًتسبة سا وِ ًجيٌين ٍرَد ايي  د ، هي گَيين ايزب

ذ الطيء وبى هوىٌبً فأٍرت فَرت فبٍرذ فَُر»  ت .ايي تحليلي است وِ دس فلسفِ دس ربي خَدش گفتِ ضذُ اس

ايٌْب هشاحل پٌذ گبًِ اي است وِ دس تحليل گفتِ هي ضَد ٍ دس همبم ٍالغ ايي ايزبة ٍ ٍرَة ٍ ايزبد ٍ ٍرَد ، «

اٍل ثبيذ ٍرَة پيذا  ت ، اس « الطيء هبلن يزت لن يَرذ» ايي ايزبة ّن وِ هي آٍسين ،  ، است ّوِ اش يىي 

يه حميمت  ذ ، ايٌْب ّوِ دس ػبلن ٍالغ ، هتحذً ، د ٍرَ د ، ايزبة ، ٍرَة، ايزب ،  وٌذثؼذ ٍرَد پيذا  ي ،اي وٌذ

ٍلي دس  ت ، دس همبم تحليل هي گَيين ايي ّب سا رذا هي وٌين ٍ ايي تشتت دسستي اس ذ ، اًذ وِ تحمك پيذا هي وٌ

. ايي چيضي است وِ دس فلسفِ گفتِ ضذُ است ٍ دس ثذايِ دس است همبم ٍالغ ٍ ًفس األهش ٍ تحمك ايٌْب يه چيض 

ايي ًظشيِ ثٌب ثش ًظشيِ فمش ٍرَدي ٍ ًظشيِ  ت .ادّ حالث ٍ دس ثحج ػلت ٍ هؼلَل ايي ثحج ّب آهذُ اسثحج هَ

 ذ .ايي تمَيت ضذُ است ٍ لَي تش ّن خَدش سا ًطبى هي دّ ت ، سثظ وِ هالغذسا گفتِ اس
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 پبسخ اٍل: 

 علل اعدادی «ایجبد ٍ ٍجَد »  ٍحدتعدم       
حميمت چيضي اص چيض ديگشي ًطأت هي  ت ، وِ ػلت حميمي، هؼغي الَرَد اس ت ، ايي ثحج دس ػلل حميميِ اس

اغل ٍرَد اٍ اص چيض ديگشي ًطأت هي گيشد ٍ ّش رب وِ  د .اغل ٍرَد اٍ اص چيض ديگشي ًطأت هي گيش د ، گيش

 .ايي ػليت حميمي ثبضذ ايي ايزبد ٍ ٍرَد هتحذ است

استبدي وِ داسد هغلجي هي گَيذ ٍ وسي چيضي سا هي فْوذ ٍ  اهب دس ػلل اػذادي وِ ضيء هؼذّ است ، هخل ايي وِ

وِ هؼغي الَرَد  هَرَديب ايي گفتي ٍ تالش اٍ ، يه ػليت اػذادي است ، يه صهيٌِ اي سا فشاّن هي وٌذ ٍ الّ

ايي ػلل اػذادي ت. ايزبد هي وٌذ ، آى فبػل ديگشي است ٍ خذاست ٍ ػلت حميمي اسدس ارّبى است ٍ ػلن سا 

دس ػلل  اروبالًفلسفي ًيست ٍلي هب ايي لبػذُ ربسي ًوي ضَد الجتِ چَى ثحج  ايي ًَع هَاسدي عجؼبًاست دس 

 ت ، ايي ّن ايزبد ٍ ٍرَد هتحذ اسذ، اػذادي ّن يه حذي اص وبسضبى ، حميمي است ، دس حذي وِ حميمي ثبض

ن ًيست وِ هؼلِّ يؼٌي ٍالؼبًت ، ػلت حميمي ًيس ػلن دس رّي ضخع، عجؼبً هخالًٍلي دس همبيسِ ثب ٍرَد آى ضيء 

، صهيٌِ اي فشاّن هي وٌذ تب ايزبد وِ اهش لذسي ٍ غيجي است ، هحمك  وٌذايزبد دس رّي ٍ ًفس وسي ايي ػلن سا 

تب اص ػبلن غيت  وٌذيؼٌي گفتِ ّبي هؼلن يب خَاًذى وتبة، ايي صهيٌِ هي ضَد وِ ضخع ٍ ًفس آهبدگي پيذا  ضَد

ي است وِ اهشايزبد اص ًبحيِ حك است ٍ ٍرَد ّن  ت ، د ٍ ٍرَد اص ًبحيِ ديگشي اسايي ايزب ضَدثش اٍ افبضِ 

اهب وبسي وِ هؼلن هي وٌذ يه وبس اػذادي  د ، آى ػلوي وِ ايزبد هي ضَ د ، ػلوي وِ پيذا هي ضَ د ، پيذا هي ضَ

ه چيض ديگشي است ي ت ، است هٌتْي ّويطِ ػلت اػذادي يه فؼل حميمي داسد هٌتْي فؼل حميمي اٍ ٍرَد ًيس

ثِ ّش حبل ايي ثحج دس ػليت حميمي است وِ ايزبد ٍ ٍرَد هتحذ  ت ، وِ آى ساثغِ اش ثبص ايزبد ٍ ٍرَد اس

 است .

 حدٍث در ایجب ٍ ٍجَد 
دس ايي حذٍحص ٍ دس ثمبئص ّن ايي عَس است ثشاي ايي وِ هؼلَل حميمي ثٌبثش ًظشيِ حك وِ اضيبء دس ثمبئطبى ّن 

وِ دس حذٍحطبى ًيبص ثِ ػلت داسًذ حمص ايي است وِ اضيبء دس ثمبء ًيبص ثِ ػلت  ذ ٍ ّوبى عَسًيبص ثِ ػلت داسً

دس ثمبئص ّن يؼٌي ايزبد هستوش است ٍ ٍرَد ّن هستوشّ است  ذ .داسًذ ّوبى عَس وِ دس ٍرَد ًيبص ثِ ػلت داسً

ٍ دس ثمبء ايزبد  ت ، يىي اس ٍ ثب ٍرَد حذٍحي ت ، ، ايزبد ٍ ٍرَد هتحذًذ هٌتْي دس حذٍث ايزبد حذٍحي اس

دس ػلل  ذ ، ايي وِ هي گَيين ايزبد  ٍ ٍرَد هتحذً. تثمبئي است ٍ استوشاسي است ٍ ٍرَد ّن ٍرَد ثمبئي اس

ثٌبثش ايي وِ دس ثمبء ّن ًيبص ثِ ػلت داسد  هٌتْي ايزبد حذٍحي ثب است حميمي است اٍالً ، ٍ دس حذٍث ٍ ثمبء ّن 

 . تبد ثمبئي ، ثب ٍرَد ثمبئي هتحذ اسٍرَد حذٍحي هتحذ است ، ايز
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ايي لبػذُ هشثَط ثِ ػلل حميمي است ٍ دس ػلل ٍ اص  ذ ، ثٌبثشايي ايي وِ ضوب ثِ ايي لبػذُ فلسفي توسه وشدي

 .تفَاػل اػذادي ايي ثحج ثِ ايي ضىل ًيس

   پبسخ دٍم :

 ثقبء صَر هعلَل اهری دیگر     
وٌيذ ػليت ايٌزب دس گَييذ ايي رب ّن ًَػي ػليت تػَس وٌيذ يب تسبهح ثشفشضي ّن وِ ضوب ايٌزب ًَػي ث حبًيبً

 ت ، ايزبد ٍرَد اٍل ثب ايزبد هتحذ اس د ، ّوبى وِ اٍل ايزبد وش ت ، ّوبى حذٍث است ٍ دس ٍرَد دس آىِ اٍل اس

ِ ايي غَست ٍلتي و ذ ، اگش ثب يه تسبهحي ّن ثخَاّين ثگَيين ، ٍ ثگَيين ايي لبػذُ دس ػلل اػذادي ّن هي آي

 ،فؼل اٍ د ، حيَاى ثشايص غبدق ضذ ثِ ضىل ًمبضي يب هزسوِ، آى لحظِ اي وِ غَست حيَاى يب اًسبى هي ضَ

ثمبء  ، است وِ ثگَيين هتحذ دس ثمبء ّن  ت ، دس ثمبء عجؼبً ػلت ًيس ت ، ايزبد اٍ ثب ٍرَد اٍ دس آىِ اٍل هتحذ اس

ٍ ػَاهل ديگش است ٍ ػليت ايي اگش ّن ثپزيشين ثشاي آىِ اٍل  ايي ًمبضي يب ايي هزسوِ ٍ پيىش هؼلَلِ يه ػلل

ٍرَد آىِ اٍلص ّن حشام  ت ، دس آىِ اٍل هي گَيين دس آًزب ٍرَد اٍليِ است ٍ حىن ايزبد وِ حشام اس ت ، اس

ب ايي اهب ثمبء ايي اهش دس اداهِ وِ ديگش سثغي ثب ايي ػلت ًذاسد ٍ ايي ساثغِ اش ث ت ، است چَى ثب ايزبد يىي اس

ايي اداهِ اٍ  ي ،ثمبء ايي هزسوِ يب ًمبضي هؼلَلِ ػلل ٍ ػَاهل ديگشي است وِ دس ػبلن تىَي. دػلت ، لغغ هي ضَ

 .دثب اٍ استجبعي ًذاس

ثٌبثشايي ايي استذالل اٍل ثشاي حشهت ثَد وِ توسه ثِ ثحج ايزبد ٍ ٍرَد ثَد ٍ لبػذُ ٍحذت ايزبد ٍ ٍرَد  

هشثَط ثِ ّوبى آىِ  است،اگش ّن ثگَيين دس ػلل اػذادي  حبًيبًػلل حميمي است ،  ثَد وِ گفتين وِ ايي لبػذُ دس

هخل ايي وِ ثمبء ايي سبختوبى  ت .اهب دس ثمبء ايي ٍرَد ايي ًمبضي ٍ .. ٍاثستِ ٍ هؼلَل ايي ػلت ًيس ، است اٍل 

ش ايستبدُ است ٍ ثحج هب دس آًْب اص ثيي هي سًٍذ ٍلي ايي ثش سشپبي خَدت، دس اداهِ هؼلَل آى هؼوبس ٍ ثٌب ًيس

 يب ًِ؟  ضَدٍ ثحج ايي وِ هزسوِ هي ضَد ثوبًذ دس اداهِ ٍ ًگْذاضتِ  ت ، ثمبء اٍل ًيس

 

تشويت حميمي  ت .ثلِ، ّوبى تشوي د ، ايزبد وِ هي گَيين ، يؼٌي ايزبد ايي غَست تشويجيِ همػَد است ، ًِ آى هَا

 ت .تشويت غٌبػي اس ت ، ًيس
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 دلیل دٍم : 

 هٍجَد هالزهۀ عرفی         
ٍرِ دٍم ، دس فشهبيطبت ثضسگبى آهذُ است ٍ اص رولِ حضشت اهبم خَة تمشيش وشدًذ ايي است وِ ثشاي حشهت 

حفظ ٍ ًگْذاسي هزسوبت ثٌبثش لَل ثِ حشهت سبختص، ايي است وِ ثگَيين وِ ادػبي ايي تطجج ثِ لبػذُ 

 ًِ ثحج ّبي فلسفي.د، وِ يه هالصهِ ػشفيِ ٍرَد داس فلسفي ًىٌين وِ ايزبد ٍ ٍرَد هتحذًذ ثلىِ ثگَيين

 اًقسبم افعبل ثبلٌسجۀ ارتجبط ثب ًتیجه

گبّي فؼلي وِ هَسد اهش ٍ  د ، يب هَسد اهش لشاس هي گيش د ، ثب ايي همذهِ وِ ؛ چيضّبيي وِ دس هَسد ًْي لشاس هي گيش 

 دًْي لشاس هي گيش

 الف. افعبل غیر ذات

، يه فؼل هبًذگبسي است وِ ّوضهبى ثب فؼل يه چيضي پيذا هي ضَد ٍ ثؼذ توبم هي  يه فؼل لبسّ ٍ راتي است  

ًوبص يب حذ يب اهخبل  د ، هخل ايي وِ وسي ًوبص هي خَاًذ ٍ دسايي حيي افؼبل ّوشاُ دس ٌّگبم اسادُ اٍ ثب ايزب د ، ضَ

ِ افؼبل ثِ هؼٌبي اسن هػذسي ايٌْب هحمك هي ضَد ٍ  ثؼذ ّن توبم هي ضَد يؼٌي چيضّبيي است وِ افؼبلي است و

وِ غيش لبسّ ٍ رات است ٍ لشاسي ًذاسد ٍ ٍرَدش هتسشّ م است ٍ ّوشاُ ثب ايزبد ثالفبغلِ توبم هي ضَد وِ ايي 

  ت.هَسد ثحج هب ًيس

 ة. افعبل ذاتی

فؼل اٍ ًزبيي است وِ ًتيزِ فؼل، يه اهش خبسري لبسّ ٍ راتي است ٍ اص اهَس هتمشسُ دس خبسد است يؼٌي آافؼبل  

، هسزذي ثسبص، اثي هسزذاً «إثيِ هسزذاً » هخل ايي وِ هي گَيين  ذ ، ًتيزِ اي هي دّذ وِ سٍي پبي خَد هي ايست

 ت.، فؼل اٍ هتسشّ م است ٍ هٌمضي است اهب ًتيزِ فؼل اٍ يه اهش هتمشس حبثت اس

ىي است ٍ ّوبى عَس وِ فؼل هتسشم ي پس گبّي افؼبل هب وِ هتؼلك اهش ٍ ًْي لشاس هي گيشد ثب ًتيزِ فؼل، وبهالً  

لسن دٍم ايي  ت ، ٍ غيش هتمشس ٍ لبس رات اس ت ، ٍ هٌمضي است ، ًتيزِ فؼل ّوشاُ خَدش هتسشم ٍ هٌمضي اس

گًَِ است وِ يه حبلت هتؼذي ثِ هبدُ غيش خَدش است ٍ ًتيزِ گشچِ فؼل هتسشي ٍ توبم است ٍ صهبًي توبم 

هخل اثي هسزذا،  د ، ي است وِ خبسد اص فؼل ٍ ثؼذ اص فؼل هبًذگبسي داسهي ضَد ٍ اهب ًتيزِ فؼل يه چيض ديگش

دس عَل صهبى هحمك هي ضَد ٍ ايي فؼبليت توبم ت ، يه ػوليبت صهبًي اس ذ ، ثٌبء هسزذ ٍ سبخت ٍ سبص هسز

تبًي هي ضَد اهب ًتيزِ فؼبليت ٍ حبغل ايي فؼل ٍ اسن هػذس ايي فؼل ، يه اهش ثبلي ٍ هستوش است وِ ّوبى سبخ

 ذ .است وِ ثبلي هي هبً
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 ًتبیج هلکَتی افعبل

آى اهش هطتشن است وِ ّوِ افؼبل هب يه غَست هلىَتي داسد ٍ دس ػبلن هلىَت .. آى سا وٌبس  دس ػبلن غيت ًشٍيذ

هب اص ًگبُ هبدي ايي   .ذثگزاسيذ چَى هب ًسجت ثِ غَس هلىَتي ، هستمين ٍظيفِ اي ًذاسين ٍلي ايٌزب فشق هي وٌ

ذ افؼبل گبّي توبم هي ضَد ٍ يه اهش لبسّ ٍ رات است دس ايي رْبًي ٍ ثبلي ًوي هبً وٌينرْبًي وِ حسبة ػبلن ٍ 

ٍ يه ٍلت يه اهش حبغلي اص آًْب دس ّويي ػبلن ٍ ػشغِ هبدي ثبلي هي هبًذ ٍ دس رْبى غيت داستبى ديگشي  ، 

ت داسد وِ هطتشن ثيي ّوِ ايٌْبست ٍ ّوِ اػوبل يه حميمت هلىَتي داسد وِ آى ثبلي است ٍ اص همَلِ هبدي ًيس

. 

 «هالزهۀ عرفیه »هفهَم 
عَس وِ حضشت اهبم خَة تمشيش وشدًذ دس هىبست هحشهِ اش، ايي  همػَد اص هالصهِ ػشفيِ ايي است وِ ّوبى

 هي ضَد تمشيش وشد وِ = عَس

وِ آى فؼل گشچِ د، گيشدي وِ اهش يب ًْيي ثِ فؼلي تؼلك گفتِ هي ضَد دس ايي استذالل دٍم ايي وِ دس هَاس

ىي است هب لبئل ثِ ودس ايٌزب ه ت ، غيشهتمشس است ٍ هٌسشم ٍ هٌمضي است اهب حبغل آى يه اهش هتمشسي اس

تٌزيس دس  ذ ، اص تٌزيس هسز هخالًضَين ثِ ايي ثيبى وِ ثگَيين وِ ٍلتي ضبسع ًْي وشد  ) ػشفيِ (ػمليِهالصهِ 

 ت ، ٍلي حبغلص ايي است وِ ايي ًزبست دس هسزذ اس يه آى ٍالغ هي ضَد ٍ صهبًي ٍالغ هي ضَد فؼل اٍ،

ش هالصهِ است اص ًگبُ ػشفي ثيي حشهت خَدِ فؼل ٍ هجغَضيت ظبّش ايي ًَع هَاسد دس لسن دٍم ايي است وِ اگ

يؼٌي احشش ًجبيذ ثبلي ثوبًذ دس اداهِ ّن  ي ،خَد فؼل ٍ هجغَضيت ثمبء آى احش، اگش هي گَيذ هسزذ سا ًزس ًى

اگش هي گَيذ هسزذ سا ثسبص، هؼٌبيص ايي است وِ ايي وبست  ذ ، ثشاي اٍ هجغَؼ است ثمبء ٍ هبًذى اٍ دس هسز

 ايي هجغَضيت ٍ هغلَثيت افؼبل دس لسن دٍم ػشفبً ت ، ة است ٍ هبًذگبسي ٍ حفظ ايي ّن ، هغلَة اسهغلَ

ب ايي وِ ـ ايٌزب ثحج فلسفي الّاست هالصهِ داسد ثب هغلَثيت ٍ هجغَضيت حبغلِ ايي فؼل، ٍ آحبس آى وِ دس ثمبء 

ّش حىوي ايزبد داسد ٍرَد ّن داسد ـ  ًوي وٌين وِ ايزبد است ٍ ٍرَد است ٍ ايزبد ٍ ٍرَد هتحذ ػملي اًذ ٍ

 .تـ اص ًظش ػشفي ايٌْب يه هالصهِ ايس ت .آى سا ًوي گَيين ثشاي ايي وِ ٍرَد ثمبئي ثب ٍرَد ايزبدي وِ يىي ًيس

 ًتیجه  

دٍم ، هجغَؼ يب ًتيزِ ايي هالصهِ ػشفي، لبػذُ ولي است ٍ آى ايي است وِ ّشگبُ وِ فؼلي اص آى لجيل ًَع  

يه اهش ٍ ًْيي ثِ هالصم ثب ايي است وِ  ايي اهش ػشفبً د ، گيششد ٍ هتؼلك اهش ٍ ًْي ضبسع لشاس گيشاس هحجَة هَلي ل

الجتِ ايي هالصهِ ػشفي است ٍ لبثل د ، گيشيت ٍ هغلَثيتي ثِ حبغلص ّن تؼلك گيشد ٍ هجغَضحبغلص ّن تؼلك 

هخبل وِ يه فؼل هحشم است ٍلي ًتيزِ ايي فؼل هحشم  . وٌذيه ربيي هوىي است تخلف   .تتخلف اس
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وسي ًوي گَيذ ايي سا ثبيذ اص ثيي ت ، ٍلذالضًبء است فؼل هجغَؼ ثَدُ اهب حبغل آى ٍلذ الضًب است ، هجغَؼ ًيس

 ...اگش ثگَيين ايي هخبلي است ثشاي احش فؼل ٍ  د .ثجشين، يب ًگْص ًذاس، اٍ ّن هخل ثميِ اًسبًْب اسصش داس

 ه در صَرعرفی هالزهه

ثِ ّش حبل دس يه ربّبيي هوىي است ثب دليل خبظ ثگَيين فمظ الذام اٍليِ اش اضىبل داسد ٍ ثمبئص اضىبل  

ًذاسد اهب ظبّش ػشفي لػِ ايي است وِ ايي دٍ لسوت هالصهِ داسد ٍ اثتذا ّن ٍلتي ثِ رّي ثيبيذ وِ هزسوِ حشام 

يه چٌيي هالصهِ اي ادػب ضذُ ٍ دس والم اهبم  د ، داس صًگًْجبيذاست يؼٌي سبخت هزسوِ، آدم فىش هي وٌذ 

تمشيش ضذُ ٍ ثشخي اص هؼبغشيي ّن ايي سا پزيشفتِ اًذ ٍ لجل اص اهبم ّن هغشح ثَدُ ، ايطبى ثْتشثب يه ثيبى دليمتشي 

 ت .هالصهِ ػشفيِ اس ت ، تمشيش وشدًذ ٍ ايي ٍرِ دٍم است وِ لبػذُ ػمليِ ًيس

 یۀپبسخ اٍل: ٍجَد قریٌۀ عقل
ايي ٍرِ سا خَد حضشت اهبم يه پبسخي دادًذ ٍ ايي است وِ هب وجشي سا لجَل داسين وِ ػلي المبػذُ ربيي وِ 

ايزبد يه اهشي دس خبسد وِ ثِ غَست هشوت غٌبػي است ٍ يه حميمتي است وِ ثب فؼل اٍ هحمك هي ضَد ايي 

است چَى ايي هالصهِ ػشفي ثيي ايي دٍ داسد ٍ ظبّشش هالصهِ  ايزبدش وِ اضىبل پيذا وشد ٍ ثمبئص ّن اضىبل

ًيست وِ ّويطگي ثبضذ ٍ يه ربّبيي هوىي است ثب لشيٌِ ّبيي ثگَيين ايي عَس ًيست چَى  عَساست ايي 

 .ػشفي است ت ، ػملي ًيس

يزبدش، يؼٌي اهبم دس رَاة هي فشهبيٌذ ايٌزب هب لشيٌِ ػمليِ داسين، يه لشيٌِ اي داسين وِ هي ضَد ثگَيين ا 

سٍايتي است وِ دس وتت ػبهِ ٍ خبغِ آهذُ ثَد دس  :،9، آى لشيٌِ ػمليِ سٍايبتي است ، سا ثشهي داسد هالصهِ

أى يٌفخ فيْب » ثِ ايي وِ  ضَدخػَظ سبخت هزسوِ وِ هي فشهَد وسي وِ هزسوِ ثسبصد دس سٍص ليبهت هأهَس 

ٍاهي داسًذ وِ أى يٌفخ فيْب، سٍح دس آى ، دس سٍص ليبهت يه ًَع ػزاثي است ثشاي اٍ ، اٍ سا « ٍ هب َّ ثٌبفخ فيْب

آى  ت ، دس حبلي هب َّ ثٌبفخ فيْب ، اص ايي سٍايبت استفبدُ وشدين وِ آى چِ وِ هجغَؼ دس سبخت ايٌْبسذ ، ثذه

ثيبٍسد ٍ ضىل ٍ ضوبئلي اص هَرَد ري  ايي وِ وسي ثخَاّذ ثِ غَست خبلك خَدش سا دست ، تطجِ ثِ خبلك اس

يه ًَع تطجِ ثِ خبلك دس  وٌذَرَد ثشتش دس ػبلن است ٍ وسي ثخَاّذ ضىل اٍ سا دسست ٍ ايي ه وٌذسٍح ايزبد 

آى ٍلت اگش  ت ، ، اص ايي سٍايبت استفبدُ هي ضَد وِ حىوت ايي حشهت ايي سبخت ّوبى تطجِ اساست آٍسدُ

ُ ايي تطجِ سبصًذد ، ايي تطجِ دس احذاث ٍ ايزبد غَس ٍ هزسوِ ّبست ٍلتي هي خَاّذ ثسبصذ ، حىوت تطجِ ض

ثٌذُ خذايي وِ هزسوِ سا دس خبًِ ًگِ داضتِ ت ، سا داسد پيذا هي وٌذ اهب ثؼذ دس حفظ ٍ هبًذگبسي ايي تطجْي ًيس

وِ تطجِ ػوليبت ايزبدي ٍ احذاحي است ًِ فؼبليت حفظ ٍاثمبء ٍ التٌبػي وِ ثؼذ ايزبد  فؼلي، اٍ وِ تطجِ ًىشدُ، 

 هي ضَد ٍ آى وِ تطجِ ًيست . 
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ايي ًىتِ دسست است وِ حىوت است ٍ ػلت ًيست ٍلي ّويي حىوت هبًغ هي ضَد وِ هالصهِ ػشفي اًؼمبد پيذا 

تالصم ، تبمّ هي ضَد ثخػَظ هالصهِ ّن يه دليل ػملي ايي ضىلي است يؼٌي ثب يه احتوبل رذي هخبلف، ،  وٌذ

دس سبخت ضشاة ايي عَس ًيست ٍ خوش  هخالًثگَيذ هي ديگش هالصهِ اي ًوي فْون. ٍ ػشف آى سا هالصهِ ًذاًذ 

سبختي ٍ هسىش سبختي ايي عَس ًيست ٍ خوش وِ سبخت ٍ ػشف هي گَيذ ًگِ داضتٌص ّن فشلي ًوي وٌذ ثلىِ 

آى سا هالصهِ هي داًذ ٍ دليل خبظ سا وٌبس هي   ، است آًزب ػشف ثِ رٌّص هي آيذ وِ اغلص ّوبى ًگْذاسيص 

 د .يي عَس هالصهِ سا ايزبد وشگزاسين اگش دليل خبظ ّن ًجَد هي ضذ ا

 ًظر آقبی اعرافی

سٍايبت  ذ ، ٍ آى ايي است وِ ضوب فمظ ايي سٍايبت سا ًجيٌي د ، اهب ايي ًىتِ حضشت اهبم، هالحظِ اي الجتِ داس

ديگشي ّن ثَد هي گفت وِ وسش غَس سا هي گفت يب ثحج توخبل سا هي گفت وِ سٍي خَد توخبل هجغَضيت سا 

ٍلزا ًجبيذ آًي وِ حىوت است ًجبيذ ايي  وٌذًِ ايي وِ فؼبليت اٍليِ ٍ الذام اٍليِ اش ثخَاّذ ثحج  د ، هي ثش

ّن گفتين فلسفِ ٍ حىوت  لجالًوِ خيلي وبس ثِ ايي ثحج ًذاضت ٍ  د ، سي سٍايت ثَ اليثيست  ذ ، سٍايبت سا دي

داضتِ ثبضذ وِ هب هغلغ ًجبضين، ثب  توبالًحىوتْبي ديگشي اح ذ ، ايي حىن ّن هؼلَم ًيست وِ هٌحػش دس ايي ثبض

يؼٌي هوىي است ثگَيين وِ هالصهِ ػشفيِ اي ٍرَد داسد . ايي  ضَدهالحظِ آًْب هؼلَم ًيست وِ ايي رَاة تبم 

 رَاة حضشت اهبم وِ هوىي است وِ يه هٌبلطِ اي ثِ ايي ضىل دس فشهبيص ايطبى داضتِ ثبضين.

اهب دس ضوي ايي وِ هَسد سا هب ًَػي رَاة هي دّين دس خَد وجشاي  ذ ، دًاهب هغ رله ولِ، ايطبى هَسدي ثحج وش

ايي وِ هي  د ، لبػذُ ولي ٍرَد ًذاس ذ ، هَسدي است ، هَسد ثِ هَسد ثبيذ دي وبهالً ت ، وليص ّن اعويٌبًي ًيس

ب ًتيزِ اش سا ًوي يد، سفت اص ثيي ثش اغالًگَيذ ايي ػول سا اًزبم ًذُ، ايي ًتيزِ اش سا ًوي خَاّذ دس حذي وِ 

سِ حبلت داسد وِ ّش يه اص ايٌْب لشيٌِ هي ت ، گَيذ اص ثيي ثجش، ٍلي ... يب ايي وِ ًگْذاضتٌص ّن عَسي ًيس

فضبي ثحج است وِ  عَسيه  ذ ، دس تٌزيس هسز هخالً .دخَاّذ يه چيض ولي لبػذُ هالصهِ ػشفيِ اي ٍرَد ًذاس

 ،  وٌذٍ تغْيش  وٌذٍ هأهَس هي ضَد وِ هىلف اصالِ ًزبست  ، د ثمبئص ّن اضىبل داس د ، ايزبدش اضىبل داس

ٍلي خَدش سا ذ ، گبّي ايي عَس است ثخبعش ضشائظ ٍ دليل خبغي، گبّي هوىي است هأهَس ثِ اص ثيي ثشدى ًجبض

يه هالصهِ لغؼي وِ هب لبػذُ ثگيشين، ٍالؼص يه  ، دگبّي ّن آى ّن هبًؼي ًذاس، وٌذًجبيذ حفظ ٍ ًگْذاسي 

اعويٌبًي هي خَاّذ چَى حىن سٍي فؼل آهذُ ٍ فؼل سا داسد حشام هي وٌذ ٍ هي گَيذ ايي وبس سا ًىي يب ايي وبس 

دس ايي هَاسد ثحج  ت ، اهب ايي وِ حفظص ٍارت يب حشام است يب اص ثيي ثشدًص ٍارت است يب حشام اس ي ،سا ثى

ٌزب يه لشائي خبغِ اي داسد وِ هي گَيذ حفظص ّن ، هسزذ ثسبص، حبال دس اي « ثي هسزذاًإ» هخالً دس  .ًوي وٌذ

اهب حفظص ٍارت است ٍ ثب ايي دليل  د ، حفظص خَة است ٍ هغلَثيت داسذ ، هؼلَم ًيست چمذس ٍارت ثبض

 ذ .چيضي دس ايي حذ ثبض عَسيؼٌي تخشيجص حشام است ، هؼلَم ًيست ايي 
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 عدم  کفبیت حکوت در ادله 
فشؼ هي وٌين وِ دليل  هي گَيذ ًسبص، ثيص  د .دليل اٍل، دٍم هالصهِ ػشفيِ ثَ ،  دايي دليل اٍل وِ هالصهِ ػملي ثَ

ًِ ، ايي فشؼ است وِ ضبسع فشهَدُ وِ ًسبص، التؼول التوبحيل ، اص ايي هي ضَد استفبدُ وشدُ  د ، اص ايي داللت ًذاس

 وِ دس اداهِ ّن حفظ ًىٌيذ! 

حىوتي داسد د، ا، ّوِ احىبم تؼجذي ، حىوتي الثُذ داسحىن تؼجذي است ٍ يه ربيي ضبسع تؼجذ وشدُ حىوي س

ضبسع يه اهش تؼجذي است ٍ هب هي خَاّين ثگَيين وِ احشاص ايي  د ، ٍلي ثِ غشف حىوت وِ ًوي ضَد حىن وش

ًتيزِ ثمبئي اٍ  ت ، ًتيزِ اش ّن هحجَة يب هجغَؼ اس ذ ، وِ لبػذُ ولي ثبضذ ٍ فؼلي وِ هحجَة يب هجغَؼ ض

هالصهِ لبعغ ّويطگي هب ًذاسين. ثبيذ آى سا هَسد ثِ هَسد ديذ ٍ استىبصات ٍ فضب چِ  ت ، ؼ اسهحجَة يب هجغَ

 چيض سا التضبء هي وٌذ؟ 

هَسد ثِ  ت ، ًحي فيِ هب لجَل ًذاسين . هب هي گَيين ايي يه چيض لبعغ ًْبيي ًيس هالصهِ سا هب لجَل داسين اهب دس هب

 ت .، گبّي ًيساست گبّي هالصهِ  ي است وِعَسهَسد ثبيذ ديذ وِ ضشايظ چِ 

 دلیل سَم: 

 « ثي هسلن هحود» رٍایت 
است وِ ثي هسلن  هحوذاص رولِ سٍايت  ذ ، ٍرِ سَم ثِ ثؼذ ديگش سٍايبتي است وِ داللت ثش حشهت ايي هي وٌ

هب دس ثيي سٍايبت ، هؼتجشش هي داًستين ٍ حولص ثش غَس حفظ ٍ ًگْذاسي وشدين دس ّوبى رلذ سَم اثَاة 

  ذ .ٍ هفػل ثحج ض د ، ثَ 6حىبم هسبوي ثبة ا

 « ثي هسلن هحود» ثررسی رٍایت 
است ٍ سٍايت هؼتجشُ هحوذ ثي هسلن است وِ  896اثَاة احىبم هسبوي ظ  6سٍايت ّفذُ آخشيي سٍايت د 

عي اثیه عي حوبد ثي عیسی عي .. عي هحود ثي هسلن قبل سألت عي توبثیل الشجر ٍ » هفػل ثحج ضذ وِ 

وِ هفَْهص ايي ثَد وِ اگش اص غَس حيَاًبت ٍ غَس  « ٍ القور، فقبل ال ثأس هبلن یکي شیئب هي الحیَاىالشوس 

هب گفتين ايي سألتِ ػي توبحيل الطزش ٍ الحزش ٍ .. سَال اص حفظ ٍ ًگْذاسي ٍ  لجالًري سٍح ثبضذ اضىبل داسد . ٍ 

ثِ سبخت است فلزا هي گفتين ثب ايي تفػيل دس همبم .. است ًِ اص سبختص، يب الالل هب اعويٌبى ًذاضتين وِ هشثَط 

  ت .دٍم اس

ايي دٍ سِ ًىتِ سا ثپزيشين  ، « ىالثأس هبلن يىي ضيئبً هي الحيَا» ايي سٍايت رضء سٍايي ثش حشهت توبحيل هي ضَد 

ي ضيئبً هي هبلن يى» ٍ ثٌبثش لبئل ضذى ثِ هفَْم ضشط،  ت ، يىي ايي وِ ايي سٍايت هشثَط ثِ التٌبع است ًِ سبخ

، همذهِ سَم ايي است وِ ٍلتي هي گَيذ الثأس يؼٌي اضىبلي « ارا وبى هي الحيَاى ففيِ ثأس» يؼٌي  ، « ىالحيَا

ظَْس اٍليِ اش حشهت است ٍ هب لجَل داسين  ت ، همػَد وشاّت ًيس ًذاسد ٍ هفَْم ٍلتي هي گَيذ فيِ ثأس ،
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ٍ  وٌينط ثِ التٌبع است ٍ ثؼذ ثگَيين هفَْم ضشط ّن لجَل ثٌبثش لجَل چْبس همذهِ است يؼٌي ثگَيين حذيج هشثَ

هي گَيذ وِ  ثٌبثشايي سٍايت دليمبً ت ، ولوِ فيِ ثأس وِ دس ضشط است ثگَيين داللت ثش حشهت هي وٌذ ًِ وشاّ

 ذ .حفظ غَس هَرَدات ري سٍح اضىبل داسد ٍ داللتص ّن ثِ ايي ضىل ثحج ض

ٍ يىي ثگَيذ ايي هشثَط ثِ سبخت  ت ، ِ وشدى دس ايي سِ همذهِ اسرَاة دادى ثِ ايي سٍايت ، اص عشيك خذض

است ٍ ايي سا هب رَاة دادين يب وسي ثگَيذ هفَْم ضشط سا هب لجَل ًذاسين ٍ ايي ّن هجٌبي هب ايي است وِ ضشط 

پبسخ ثِ ايي سا ّن رَاة دادين فلزا  ت ، هفَْم داسد ٍ لجَل وشدين يب وسي ثگَيذ وِ فيِ ثأس ، وشاّت ٍ ًِ حشه

 ايي استذالل خذضِ دس ايي سِ همذهِ است ٍ ّوِ اش دس ثحج ّبي هغشح ضذُ دادُ ضذُ است . 

اضىبل  دليل ػملي وِ لغؼبً ايي سٍايت ثِ خَثي داللت ثش حشهت هي وٌذ ثشخالف دٍ دليل لجلي وِ اضىبل داسد .

  ت .داضت ٍ دليل دٍم ثب يه لَت ثيطتشي داضت ٍلي دس ػيي حبل تبم ًجَد ٍ دليل سٍايي تبم اس

  رٍایبت دیگر
آى سٍايبت ايي ثَد وِ سٍايت ّفتن  د ، سٍايت ّفتن ٍ ّطتن وِ هؼتجش ًجَ هخالًسٍايبت ديگشي ّن دس ايي ثبة ثَد 

، آًزب هي گَيذ غَس سا ثطىي وِ  م المجَس ٍ وسش الػَسوِ هؼتجش ًجَد ٍلي هي گفت ثؼخٌي سسَل اهلل في ّذ

ضىستي هزسوِ ّب ٍ تخشيت آًْب ايي داللت ثش اي ًوي وٌذ وِ ًگْذاسيص اضىبل داسد يب سٍايت ّطتن ثٌبثش يه 

ًظش هؼتجش است وِ آًزب فشهَد التذع غَستب اال هحَتْب ثبص اهش ثِ هحَ هي وشد . دس ايي سٍايبت وِ ثش دليل سَم 

سا آٍسدين  هَسد وِ ّفت ، ّطت تب سٍايت دس وتبة هشحَم آلبي تجشيضي ٍ هىبسجطبى هي ثيٌيذ ٍ هب دٍسِ است

ّوِ ايٌْب سا ثحج هفػلي وشدين . ايي سٍايبت گشچِ ثؼضي اص آًْب سٌذ داضتِ ٍ سٌذش توبم ًجَد يب  لجالًچَى 

وِ ثِ خَثي داللت هي است وذثي هسلن داللتص اضىبل داضت ٍلي ثيي ايي سٍايبت حذالل ايي سٍايت هؼتجشُ هح

 وٌذ ٍ لذس هتيمٌص ايي است وِ ًگْذاسي توبحيل ٍ تػبٍيش هَارِ ثب اضىبل است ٍ حشام است اگش ري سٍح ثبضذ . 

رَاة ايٌْب ثؼضي اص ايي سٍايبتي وِ دس دليل سَم است رَاة داسد وِ سٌذ يب داللتص هخذٍش است اهب حذاللص 

فلزا اضىبلي دس خَد سٍايت ًيست . رَاة ايي دليل ايي است وِ سٍايبت  ت .م اسايي است وِ ايي سٍايت تب

 هؼبسؼ هب داسين وِ آى لػِ سا ػَؼ هي وٌذ .

 د .صلی اهلل علی هحود ٍ آل هحو
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