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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 هقام چهارم؛ اجساء اهر ظاهری از اهر واقعی

ایي هجحث ثب ًظشیبتی وِ  ثیبى ضذ وِهش ظبّشی اص اهش ٍالؼی ثؼذ اص وطف خالف ثِ ًحَ یمیي ااجضاء دس تجییي 

ثحث ثٌیبدی ایي ثحث ثب  دیگش ػجبست ثِدس ثبة جؼل أهبسات ٍ اصَل ٍ احىبم ظبّشیِ ٍجَد داسد، استجبط داسد. 

 استجبط تبهی داسد.ٍ ًجَدُ  استجبط ثیجؼل حىن ظبّشی 

 هباًی حجیت أهارات و اصول عولیه
ًظشیِ ٍجَد  ثبة چٌذایي  دستصَیت ٍ تخطئِ است.  ثٍِ هَضَع ثحث دس ایي ثخص، هجبحث هشثَط هحَس 

 ؛اص ًذوِ ػجبست ثَد اص ایي ًظشیبت سا ثیبى ًوَدینداسد وِ تؼذادی 

 تصَیت اضؼشی. .1

 ایي دٍ ًظشیِ اجضاء ضذ. ِجیًتایٌىِ  ٍ ؛تصَیت هؼتضلی .2

 هصلحت سلَویِ. .3

 .اٍاهش ظبّشیِ هصلحت دس جؼل .4

 وِ هجٌبی دسست است. ؛طشیمیت ٍ وبضفیت .5

ًظش پٌجن ػذم اجضاء  ِجیًتحتوبً ٍ گفتین سا ًیض ثیبى ًوَدین  آهذ یه ثِ دستی وِ اص ایي پٌج هَسد ًتبیج

ضای وِ گفتِ دس اجضا ٍ ػذم اج االصَل ػلی ٍ ؛ػذم اجضاء ثبضذًظش سَم ٍ چْبسم، ذ ًیست ًتیجِ یثؼاست ٍ 

 فشلی ًذاسد.داضتي، ٍ ػذم ٍلت داضتي ٍلت  ضذُ

 یا اصل اهارهآهدى هصلحت در هوضوع  به وجود .2
هبًٌذ ؛ ضَد یههصلحتی دس خَد هؼذّی پیذا  ،یب اصل اهبسًُظش ضطن ایي است وِ وسی ثگَیذ ثب آهذى ٍ لیبم 

ثشخالف  اهبسُ، ثب لیبم اصل ٍ داللت وٌذًوبص ظْش ثش ٍجَة  ییب اصل اهبسٍُاجت ثَد،  ًوبص جوؼِ وِ دسحبلیایٌىِ 

، ٍلی ایي هصلحت دس ػشض ٍالغ است ٍ جبی آى ٍالغ سا ضَد یهٍالغ، هصلحتی دس خَد هؼذّی ٍ هَضَع پیذا 

تصَیت  ِیًظشهطبثك هفبد جبی ٍالغ سا ثگیشد یب ٍالغ سا سبلط یب تجذیل وٌذ، ایي هصلحت ، چَى اگش شدیگ یًو
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ثش یب اصلی  ای اهبسُیب  یخجش ٍاحذی ثشخالف ٍالغ، ٍلت نییگَ یه، ثلىِ نییگَ یًوایي سا هب  وِ دسحبلی ضَد یه

ٍ ایي  وٌذ یههصلحتی پیذا  اهبسُهؼذّی اصل ٍ  ػٌَاى ثًِوبص ظْش  خَد، لبئن ضذًوبص ظْش دس سٍص جوؼِ  ٍجَة

یؼٌی آى سا اسمبط  شدیگ یًوهصلحت دس ػشض ٍالغ است ٍ گَیب خَدش یه هصلحت ٍالؼیِ است ٍ جبی آى سا 

 .وٌذ یًویب تجذیل 

 تفاوت ًظر ششن با ًظرات قبل
هصلحت دس خَد آى  ذیگَ یههصلحت جؼل ایي ثَد وِ دس ًفس ػول هَلی ثگَیذ هصلحت است. دس ایٌجب 

دس  ٍ ؛یؼٌی دس آًجب هصلحت دس فؼل هَلی است ٍلی دس ایٌجب هصلحت دس خَد ػول ًوبص ظْش است ؛ػول است

ِ هصذالص ایي ػول هصلحت داسد و اهبسُسلَن  نیگفت یهلَن دس آًجب ػٌَاى ثبًَی ثَد، سهصلحت سلَویِ، 

 .ضَد یهاٍلی ٍاجذ هصلحت  ػٌَاى ثِخَد ػول  نییگَ یه، ٍلی دس ایٌجب ضذ یه

گبّی هصلحت دس ػٌَاى سلَن است یؼٌی پیوَدى ایي ٍ  وٌذ یهجؼل هَلی است وِ  یگبّی هصلحت دس فؼل

ٍ ًِ خَد  هصلحت داسد ٍ دس آى صَست هصذاق پیوَدى، ػول خبسجی است ،ذیگَ یهیب اصل  اهبسُساّی وِ 

هصلحت دس ػٌَاى اٍلی ًوبص  ذیگَ یهٍ  ایي ًظش ضطن غیش اص ًظش سِ ٍ چْبس استثٌبثش ؛یب اصل اهبسُهذلَل 

 لشاس گشفتِ است. اهبسُوِ هؼذی است ظْشی 

 تب وٌٌذ یًوتِ ایي هصبلح حىن ٍالغ سا ػَض احىبم ظبّشیِ ٍجَد داسد ٍ الجهصبلحی دس رات ایي دیذگبُ ثٌبثش

 ؛ٍ هصلحت دس جؼل یب سلَن ٍ ػٌَاى ثبًَی یب فؼل هَلی ًیست ثلىِ ینتصَیت ضَ دچبس

 .است یب اصل ػولی اهبسُهَضَع دس خَد  .1

 .وٌذ یًوػٌَاى ٍالغ سا ّن ػَض  .2

 یؼٌی ٍالغ هحفَظ است. ؛ضَد یًوجبیگضیي ٍالغ  یب اصل اهبسُهَضَع  .3

ٍلی دس ولوبت ثضسگبى آهذُ است، دس تمشیشات هشحَم ضْیذ صذس  ایي ًظش روش ًطذُ است ثشایلبئل هطخصی 

 ًیض ایي ًظش روش ضذُ است.
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 هیًظر هجیًت
ػول ثِ آى  ایي خَد چیضی است وِ ثبیذ ذیگَ یهٍ اصل  اهبسٍُلتی  صیشا ؛ػذم اجضاء استًظشیِ ایي  ِجیًت

خط ثلىِ دٍ  ،ًِ ٍالغ سا ػَض وشدُ است ٍ ًِ ٍافی ثِ غشض آى است است وِ ٍالغ ایيثب  آى ًسجتٍ وٌین 

ٍ  اًذ ٍاجت، هبًٌذ سٍصُ ٍ ًوبص وِ ّش دٍ شدیگ یًوٍ ایي ثِ ّیچ ًحَ جبی آى سا  هَاصی ٍ دٍ اهش هستمل ّستٌذ

هصلحت ٍجَد داسد، یه  اهبسُدس هؼذی  نییگَ یه. دس ایٌجب ّن ٍلتی شًذیگ یًوجبی ّوذیگش سا  وذام چیّ

هصلحتی داسد وِ ًسجتص ثب ٍالغ هبًٌذ ًسجت ًوبص ثب سٍصُ است یب هبًٌذ ًسجت اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثب 

ػذم اجضاء است، چَى ٍلتی  ّب يیا ِجیًت. شًذیگ یًودٍ چیضًذ ٍ جبی ّوذیگش سا  ّب يیا جْبد یب حج است، یؼٌی

جبی آى سا  چیضی ّیچٍ ثَاة ثشدُ، اهب آى ٍالغ گشیجبًص سا گشفتِ ٍ  وطف خالف ضذ، یه تىلیف سا ػول وشدُ

 ًگشفتِ است.

 ًظر استاد اعرافی
جؼل حجیت أهبسات ٍ اصَل  ِادلایي است وِ ایي خالف ظبّش گفت  تَاى یهدس هَسد ایي ًظش وِ  یا ًىتِ

 ٍالغضوب سا ثِ  خَاّذ یه ػولیِاهبسات ٍ اصَل  ذیگَ یهحجیت اصَل ٍ أهبسات ًبظش ثِ ٍالغ است،  ِادلاست. 

ثَد ٍ خَاّذ وِ اگش ثب ٍالغ هتحذ ثَد، ٍالغ  وٌٌذ یهجؼل سا حىوی أهبسات ٍ اصَل  ذیگَ یهثشسبًذ ٍلی ایي ًظش 

است وِ أهبسات  یا ادلِ. ایي خالف ظبّش دّذ یهیؼٌی حىن جذیذی سا لشاس  وٌذ یهاگش ًجَد چیض جذیذی سا جؼل 

 ػذم اجضاء است. آىٍ لزا ایي هجٌب دسست ًیست ٍلی اگش دسست ثبضذ ًتیجِ  وٌذ یهیب اصَل سا هؼتجش 

دس ثیي ػمال  ػوذتبً است، ثلىِذادُ ًسا حجت لشاس  ّب آىٍ ضبسع ثِ طَس خبظ  ٌذأهبسات تأسیسی ًیست ُػوذ

طشیك ٍ وبضف است. ثشای ایٌىِ  ػٌَاى ثِّوِ  ّب يیا ٍ ضبسع ًیض لجَل وشدُ است ٍ دس ثیي ػمال ّستٌذحجت 

ثشای ایٌىِ ثِ ٍالغ  وٌذ یهٍ ػول  دّذ یهاصَل ٍ أهبسات ظٌیِ سا هجٌب لشاس ضبسع صًذگی ثطش سبهبًی داضتِ ثبضذ 

هؼزٍس است، پس دس ایٌجب یه هؼزٍسیتی است ًِ ایٌىِ  الوطلَة ٍ اگش ًشسیذ،ثشسذ، اگش ثِ ٍالغ سسیذ فجْب ٍ ًؼن 

احىبم هتؼذدُ ًیض  آى صَستى حىن ػول وشدیذ ٍ هصلحتی دس آى ثَد ٍ هوىي است دس حىوی ثبضذ ٍ ضوب ثِ آ

 جؼل ضَد. ایي خیلی ثؼیذ است ٍ خالف ظبّش است.

 ثیبى ضذ؛ًظش ضطن  دٍ ًىتِ دس هَسد ثٌبثشایي

 خالف ظبّش ادلِ است ٍ هجٌب دسست ًیست.ًظشیِ ایي  .1

 اگش ّن دسست ثبضذ ًتیجِ ػذم اجضاء است. .2
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 اصفهاًیهحقق  هیًظر .7
ذس ثیص اص هطشح وشدًذ ٍ هشحَم ضْیذ ص ًهایۀالدرایهاصفْبًی، دس  ّفتن آى است وِ هشحَم هحمك ِیًظش

، طشیمیت ٍ وبضفیت است ِیًظشهختبس ضْیذ صذس هبًٌذ ثسیبسی اص ػلوبء،  ِیًظش. الجتِ اًذ پشداختِدیگشاى ثِ ایي 

 یه احتوبل طشح وشدُ است. ػٌَاى ثِحَم اصفْبًی ًیض ایي سا ًپزیشفتِ، ثلىِ حتی هش

 اخیر هیًظردو  هسیهقا
 یاِ یٍالؼ ِیًفسٍ اصل هصبلح  اهبسُ ثب لیبمهشحَم اصفْبًی ًیض  ِیًظشضطن است، طجك  ِیًظشّفتن هطبثِ  ِیًظش

اٍلی، ٍاجذ  ػٌَاى ثٍِ اصل وِ لبئن ضذ خَد هؼذی ٍ خَد ػول  اهبسُ، ذیآ یهدس هتؼلك اٍاهش ظبّشیِ پذیذ 

ٍ تفبٍتص ثب آى ایي است وِ ایي هصلحت هستمل اص ٍالغ ًیست ثلىِ ًسجتی ثب آى داسد ٍ ٍافی ثِ  ضَد یههصلحت 

ٍ اصلی وِ گفت ًوبص ظْش دس سٍص  اهبسًُیست وِ هثل دٍ تىلیف هستمل ثبضذ.  طَس ایيغشض ٍالغ است، یؼٌی 

ٍ ایي هصلحت  ضَد یههصلحت جوؼِ ٍاجت است، خَد ًوبص ظْشی وِ تب ثِ حبل چیضی دس آى ًجَد، االى صبحت 

ایي هصلحت  داًست یًو، ٍافی ثِ غشض ٍالغ است ثِ توبم هؼٌب. ثشای وسی وِ شدیگ یهجبی هصلحت جوؼِ سا 

 ٍافی ثِ غشض ٍالغ است ثِ توبم هؼٌب.

تصَیت ایي است وِ  صیشاایي تصَیت ًیست،  ٌذیگَ یه ،وشدُیه احتوبل طشح  ػٌَاى ثِهشحَم اصفْبًی ایي سا 

یب اصل تجذل پیذا وٌذ یؼٌی حىن ػَض ضَد ـ تصَیت هؼتضلی  اهبسٍُجَد داسد تَسط  یٍالؼیب اگش ًجبضذ،  یٍالؼ

ٍ اصل ثش ظْش، حىن ًوبص جوؼِ دس  اهبسُحىن ٍالغ ٍجَد داسد، آى حىن ّن ثب لیبم  ذیگَ یهّفتن  ِیًظش ـ اهب

 است. حىن ٍالغٍافی ثِ غشض  بسُاهػول ثِ ایي  ذیگَ یه وٌذ یه، تٌْب ادػبیی وِ ضَد یًوٍالغ ػَض 

است وِ دس ضشایط  طَس ایياهش اضطشاسی گبّی  نیگفت یهیىی ایي ثَد،  نیگفت یهدس ّوبى چْبس احتوبلی وِ 

اضطشاس ٍافی ثِ توبم غشض اهش اختیبسی است. ایي ّن دس ضشایط جْل ثِ ٍالغ ٍلَ ایٌىِ ٍالغ هحفَظ است ٍ 

 .شدیگ یهدٍ چیض جذا اص ّن ّستٌذ ٍلی ایي جبی آى سا  ّب يیا ،وٌذ یًوٍ تجذل پیذا  ضَد یًوػَض 

حىن ٍالغ وِ ػَض ًطذُ است، ّن  صیشاًِ تصَیت اضؼشی است ٍ ًِ تصَیت هؼتضلی، ًظشیِ ایي  ثٌبثشایي

ًیض ّوبى حىن ثِ لحبظ همبم  الَالغ ٍاجت است، ّن ایٌىِ تجذلی پیذا ًىشدُ است ٍ االى ًوبص جوؼِ فی نییگَ یه

 .ضَد یًوتصَیت هَجت ٍجَد داسد، هٌتْب چیضی آهذ ٍ جبی آى سا گشفت، جبی آى سا گشفتي  اش یفؼل
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ثِ  ًهایۀالدرایهاست ٍ ٌَّص ّن  ایطبى صیبد یّب تیخاللٍ  الؼبدُ است فَقفىش هشحَم اصفْبًی یه فىش 

وِ دس اصَل داسین، غبلجبً ًظشات  ییّب طشفتیپ سغن ثِالی خَد سا داسد ٍ لحبظ ػوك ٍ ػظوت جبیگبُ ثسیبس ثب

 اص ایي دس آى ولوبت است. یا سگِیه جولِ ٍ جذیذ ّن 

 هالزهه بیي اجساء و تصویب
 ِجیًتٍ سِ ًظش ثؼذی ّن تصَیت ًجَد ٍ  ضذ یهاجضاء  ّب آى ِجیًتضص ًظش لجلی دٍ ًظش تصَیت ثَد ٍ ثیي دس 

وِ ًظش یه ٍ دٍ است ٍ ًتیجِ ّن  نیضَ یهلبئل ثِ تصَیت هالصهِ ثَد؛ یب یؼٌی تب ایٌجب  ؛ضذ یهػذم اجضاء  ّب آى

، هبًٌذ ًظش سِ ٍ چْبس ٍ پٌج وِ ًتیجِ ػذم اجضاء ثَد. تب ثِ حبل دس نیضَ یهاء است، یب لبئل ثِ ػذم تصَیت اجض

 ایي ضص ًظش ایي هؼبدلِ ٍ هالصهِ ثبثت ثَد.

وِ تصَیت  نیگَ یههي چیضی  ذیگَ یهد، دس ًظش ّفتن ایي هالصهِ سا ثِ ّن ثشیض خَاّذ یههشحَم اصفْبًی 

ًیست ٍلی اجضاء است، ایي ّوبى ٌّشی است وِ اگش وسی ثتَاًذ ایي وبس سا ثىٌذ هْن است، ٍاال تب ایٌجبیی وِ ثیبى 

ٍ ػذم التصَیت هسبٍق  ةالتصَیت هسبٍق لإلجضاء وِ ًظش اٍل ٍ دٍم ثَد. ٍالتخطئضذ حبوی اص دٍ هؼبدلِ ثَد، 

تصَیت ثیي اجضاء ٍ ػذم اجضاء سا ثِ ّن ثشیضد ٍ ساّص  ِهؼبدلایي هسبٍلِ ٍ  خَاّذ یهاهب ًظش ّفتن  ؛لؼذم اإلجضاء

ٍ اصل پیذا ضَد ٍ  اهبسُوِ هصلحتی دس خَد آى هؼذی  ضَد یهٍ اصل هَجت  اهبسُ. لیبم اًذ فشهَدُوِ ّوبى است 

ی ثِ غشض ٍالغ است ٍ لزا اجضاء ٍلی ایي ٍاف ضَد یهٍ لزا ػذم تصَیت  وٌذ یًوایي هؼذی ٍالغ سا ػَض 

 .ضَد یه، چَى ٍافی ثِ غشض آى است اجضاء ضَد یهتخطئِ ٍ ػذم تصَیت  صًذ یًو. چَى ٍالغ سا ثِ ّن ضَد یه

 اشکال ًظریه هرحوم اصفهاًی
دس حمیمت ایٌجب ٍالغ تجذل  صیشااضىبلی وِ ثِ ایي هسئلِ ٍاسد ضذُ است ایي است وِ ایي ًَػی تصَیت است، 

آهذ ٍالغ ایي  اهبسُاصالً حىوی دس ٍالغ ًیست ٍ حبل وِ  نییگَ یههٌتْب تجذل ٍالغ دٍ ًَع است؛ گبّی  وٌذ یهپیذا 

آهذ ٍ گفت ظْش، دیگش  اهبسٍُالغ جوؼِ ثَد ٍ حبل وِ  ذیگَ یهثِ ًحَ هؼتضلی ٍ  وٌذ یهضذ. یب ایٌىِ تجذل پیذا 

اتفبق افتبدُ است ٍ آى تجذل ٍاجت تؼییٌی ثِ  جوؼِ ًیست ٍ ظْش است. تجذل ًَع دیگشی ّن داسین وِ ایٌجب

ٍ اصلی ثش خالف ٍالغ ثشای اٍ  اهبسُتخییشی است، ثشای ایٌىِ ایٌجب اگش وسی دس هتي ٍالغ االى ثشای وسی وِ 

اهب ثشای  ؛ّوبى جوؼِ است اش یٌییتؼشای اٍ پیذا ضذ، ایي ٍاجت ٍ اصلی هطبثك ٍالغ ث اهبسُتوبم ضَد، اگش وسی 

ٍ اصل گفتِ ظْش وِ ثب ٍالغ هخبلف است، ثشای ایي دس حمیمت ٍاجت تؼییٌی هجذل  اهبسٌُی وسی وِ فشد دٍهی یؼ

 .ضَد یهثِ تخییشی 
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