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 «معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم ئهم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »
 :خالصه بحث گذشته

آیس وِ ایي هوىي است ثِ ًظط  ضطػی شوط ضسُ وِاحىبم اصؽالحبتی زض هَضز  زض جلسِ گصضتِ ػطض وطزین

اصؽالح  ،زض همبثل حىن غیط التعبئی اصؽالحبت زض ٍالغ جعء تمسیوبت حىن ضطػی است هثل اصؽالح حىن التعبئی

. هٌجعزض ثطاثط حىن غیط ٍ اصؽالح حىن هٌجع حىن ضبًی  زض همبثلحىن فؼلی 

ضًَس ثلىِ ًَػب ًبظط ثِ یه هطتجِ ذبصی اظ هطاتت ایي است وِ ایٌْب ثِ ػٌَاى السبم حىن ضطػی هحسَة ًوی هب ٍلی ًظط

ای اظ هطاتت حىن ضطػی است ٍ یب اسبسب حىن ضطػی ّستٌس ٍ ایي اؼاللبتی وِ ٍالغ ضسُ ثِ اػتجبض تَجِ ثِ یه هطتجِ

ظط ثبضس یب یه هؼبًی وِ زض سبیط ػلَم ّن لغَی هَضز ى هثال هوىي است حتی هؼٌبیثبضس هیهؼبًی زیگطی هَضز ًظط 

. تؼبضف استم

ؼجك یه اصؽالح حىن التعبئی زض ٍالغ ّوبى ٍجَز : ائی ػطض وطزین زٍ اصؽالح شوط ضسُزض هَضز حىن التط 

گیطز تب صَضت هیهحؼجك ایي اصؽالح اسبسب اؼالق حىن هسب .اًسػٌی هصبلح ٍ هفبسسی وِ همتعی حىنااللتعبء است ی

فی چَى  تَاًس لسوی اظ احىبم ضطػی ثبضس یي هؼلَم است وِ ًویا ؛ایٌجب زض ٍالغ التعبء الحىن است ًِ حىن التعبئی

ثِ ایي هؼٌب وِ لَال ػَاضض التعبئی . است زض اصؽالح زٍم گفتین حىن التعبئی زض همبثل فؼلیت .الَالغ حىن ضطػی ًیست

ؼالح حىن ضبًی ضبیس ثِ تؼجیط ثؼعی ّب اظ .زض همبثل فؼلیت است وِ التعبئی ثِ ایي هؼٌب ضَزفؼلی هی حىن ی ایيٍ ؼَاض

ثبظ ّن  ؛زض هَاضز هتؼسزی حىن التعبئی ثِ ایي هؼٌب استؼوبل ضسُوِ ؼجك ایي اصؽالح  .تط ثبضسهٌبست ایي هؼٌیثطای 

ایي زض  ،ضَزچَى ایي ثِ ػٌَاى یه لسن حىن ضطػی هحسَة ًویفؼلی زضست ًیست تمسین حىن ضطػی ثِ التعبئی ٍ 

وِ زض  ،لَُ زض همبثل ثطاثط فؼلیت ،ائی زض همبثل فؼلی است یؼٌی ضبًیت زضهمبثل فؼلیتٍالغ ضبیس ّوبى هؼٌبی هتؼبضف التط

  .ضَزاستفبزُ هیتؼجیط ّوِ ػلَم ّن اظ ایي 

  :چٌس هَضز زض ػلن اصَل حىن التعبئی ثِ ایي هؼٌب استؼوبل ضسُزض ازاهِ گفتین 

. زض ثحث اجتوبع اهط ًٍْی ثَز :هورد اول

هطحَم آذًَس ازلِ هتىفل . استتؼوبل حىن التعبئی زض هَضز جوغ ثیي حىن اٍلی ٍ ثبًَی اظ هَاضز اس :هورد دوم 

فطهبیٌس ازلِ زاضز ٍ هییاحىبم ثِ ػٌبٍیي ثبًَیِ هثل ازلِ ًفی ظطض یب حطج ضا ثط ازلِ هتىفل احىبم ثِ ػٌبٍیي اٍلیِ همسم م

 ػٌبٍیي احىبم ثَزى التعبئیثبًَی ٍ ػٌبٍیي احىبم ثَزى  فؼلیم اٍلیِ همسم است ٍ ٍجِ تمسم ضا احهاثط ازلِ  ُاحىبم ثبًَی

احىبم اٍلیِ ٍ  ثِ ػجبضت زیگط زض همبم جوغ ثیي  ،وٌٌساصؽالح حىن التعبئی ضا ثط احىبم اٍلیِ هٌؽجك هی .زاًٌسهی اٍلیِ
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ٍ حىن ثبًَی فؼلی است  فطهبیٌس حىن اٍلی التعبئی استهیثب ّن تؼبضض ٍ تٌبفی زاضًس ٍ  ّستٌس ایٌْب همبثل ّن ثبًَیِ وِ

. لصا حىن ثبًَی همسم است

زض ثحث  ؛است وِ اظ حىن التعبئی زض ثحث اجتوبع اهط ٍ ًْی اضازُ ضسُ یاظ حىن التعبئی زلیمب ّوبى هؼٌبی ایي هؼٌب

 غیط الَی استضَز ثط حىوی وِ هالوص همسم هی زهالن الَی زاضزض هَضز اجتوبع حىوی وِ گفتٌس اجتوبع اهط ٍ ًْی 

حىوی وِ  ؛ُثِ فؼلیت ضسیسچَى گَیٌس ضَز هیهمسم هی زاضای هالن الَی چطا ایي حىنایٌىِ اهب  ؛لی المَل ثبالهتٌبعع

 ضبیس زض ّوِ هَاضز تعاحن هبًس ٍ اسبسبثبلی هیحىوی وِ ایي چٌیي ًیست زض هطحلِ التعبء  ٍ هالن الَی زاضز فؼلی است

هطثَغ ثِ همبم اهتثبل است ٍ هطثَغ ثِ  تعاحن) ضَزز اّن ثط هْن همسم هیگَیيم هیایي ثحث هؽطح ضَز، زض هَاضز تعاح

 ٍ جؼل ٍ اًطبء ّن ضسُ اهب زض همبم اهتثبل  اهىبى اهتثبل ّط زٍ ًیستحىن گَیٌس ّط زٍ زض تعاحن هی ؛همبم جؼل ًیست

ضَز ّویي است ثط هْن گفتِ هی یىی اظ ٍجَّی وِ ثطای تمسین اّن ٍ( زاًٌسهالن ضا زض ثبة تعاحن تمسین اّن ثط هْن هی

ثحث اجتوبع اهط ٍ ًْی غیط اظ ثحث  ، تَجِ زاضتِ ثبضیس وِوِ حىن اّن حىن فؼلی است ٍ حىن هْن حىن التعبئی است

  .اهب ثب ّن تفبٍت زاضًس ایي سِ تب ثحث هوىي است زض یه جْبتی ثب ّن اضتجبغ زاضتِ ثبضٌس. است ٍ تؼبضض تعاحن

حىن ٍالؼی ٍ هَضز جوغ ثیي ثطای ایي هؼٌبی حىن التعبئی هثبل ظز  تَاىهی وِ ضز زیگطیجولِ هَااظ  :هورد سوم

یىی اظ ٍجَّی وِ زض جوغ ثیي حىن ٍالؼی ٍ ظبّطی گفتِ ضسُ ایي است وِ حىن ٍالؼی حول ثط حىن . استظبّطی 

است چَى حىن ظبّطی  التعبئی ضسُ ٍ حىن ظبّطی حول ثط حىن فؼلی ٍ اظ ایي ضٍ حىن ظبّطی ثط حىن ٍالؼی همسم

. یه حىن فؼلی است ٍ حىن ٍالؼی یه حىن التعبئی است

است یؼٌی ثِ ایي ػٌَاى ثیطتط ضٌبذتِ ضسُ است ( التعبء الحىن)ضبیس ایٌىِ گفتین هطَْض زض حىن التعبئی اصؽالح اٍل

. ٍلی حىن التعبئی ثِ اصؽالح زٍم اظ ًظط وثطت استؼوبل ثیطتط است

تَاًس لسوی اظ حىن ضطػی هحسَة ضَز؛ ی وِ گفتین ثبضس، ًوییزٍ هؼٌب یه اظ ائی ثِ ّطپس ثِ ؼَض ولی حىن التط

اگط ثِ ُ است ٍ ت وِ اسبسب اؼالق حىن ثط آى هسبهحاگط ثِ هؼٌبی اٍل ثبضس ًبظط ثِ هطتجِ اٍلی اظ هطاتت اضثؼِ حىن اس

لغَی است وِ هتطازف ثب لَُ  ن هؼٌبیایي ی ٍیه اصؽالح ذبظ ثطای حىن ًیست ثبظ ّن التعبئی هؼٌبی زٍم ّن ثبضس 

. تَاًین ثپصیطینلسین ضا اصال ًویلصا ایي ت . ضَزحتی گبّی اؼالق ضبًی ثط آى ّن هی. ٍ ضبًیت است

، زض ایي صَضت ّن زض همسن هطتطن ّستٌس ٍ ّط زٍ حىن اًس ثط ذالف چِ اضىبل زاضز وِ هؼٌبی لغَی ثبضس :سوال

ضتطان زاضًس ؼالح زٍم ّن هب ثِ اإلظاتت حىن است ٍ همسم ثط حىن است ٍلی زض ایي اهؼٌبی اٍل وِ فطهَزیس یىی اظ هط

ٍ ّن هب ثِ االهتیبظ؟  

هجؼَل ضطػی  وِ ثَزایي  اض ثطای تمسین ثٌسی حىن ضطػی شوط وطزینهؼی ثِ ػٌَاىّویطِ ای ضا وِ هب یه ًىتِ :استاد

اصال جبی ایي ّست وِ ثگَیین حىن ضطػی ثط زٍ لسن است  آیبؼالح اٍل حىن التعبئی ظثجیٌین ثٌب ثط اذَاّین هی ،ثبضس

ؼجك هؼٌبی زٍم ثحث اهب چَى اصال حىن ًیست ، ضَزهؼٌبی اٍل لؽؼب ًویپس ثٌب ثط  یىی التعبئی ٍ زیگطی غیط التعبئی ؟

م یه ٍ ثگَیی تَاًین ایي احىبم ضا زٍ زستِ ثىٌینهب هی،  ضَزآیب ایي احىبهی وِ اظ ؼطف ضبضع صبزض هی ایي است وِ

ثرَاّین اگط  ثلِ؛. ضَزثِ هطتجِ جؼل هطثَغ ًویّن ایي ثبظ  ؟ٍ یه زستِ ًساضًس ٍاضی زاضًسزستِ اظ احىبم ػَاضض ٍ غ

ثگَیین هثال  ثجطینتمسیوبت هرتلفی ضا ًبم تَاًین هیوٌین، تمسین وٌین حىن ضطػی ضا ثِ اػتجبضاتی وِ ذَزهبى ذلك هی
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زّس اًجبم ًویهىلفیي وِ  زٌّس ٍ یه زستِ آى احىبهیهىلفیي  اًجبم هی یىی آى زستِ وِ احىبم ضطػیِ زٍ زستِ ّستٌس

ٍ لس ػلی الطیَخ  احىبم ٍ احىبم االؼفبل ،احىبم الٌسبءا یب ی ثِتاالططػیِ غیط النٍاحىبم  ای ثِهبتضطػیِ الال یؼٌی احىبم

. ّصا

تمسیوبتی است وِ زض ػلن اصَل هؽطح ضسُ ٍ حىن الحبت ٍ غاظزض ثلِ ایي اضىبل ٍجَز زاضز ٍلی ثحث هب  :سوال

التعبئی ٍ غیط التعبئی ّن زض ػلن اصَل هؽطح ضسُ؛ حبل چِ اضىبلی زاضز وِ هب ثحث وٌین ٍ لعبٍت وٌین وِ آیب ایي 

ّست یب ًیست؟  صحیحتمسین اظ تمسیوبت حىن 

هؼٌبی زٍم ٍ ثٌب ثط   لیس ثحىن یلٍ وِ ًبظط ثِ هطاتت حىن است(هؼٌبی اٍل)هب ّن ػطض وطزین آى ثرطی  :استاد

زٍ سٌد جؼل یؼٌی ایي ؼَض ًیست وِ هب ثگَیین  ،ضَزثِ جؼل ضطػی هطثَغ ًویایي ػطض هب ایي است وِ ّن التعبئی 

الجتِ اهىبى ایٌىِ  .ثِ یه هؼٌبی زلیمتط التعبئی لغَی است، هطثَغ ثِ هطحلِ اتیبى ٍ اهتثبل است اذط ٍزاضین، ایي زض ضتجِ هت

ػَاضض ٍ هَاًؼی  ای وِ اگطثك هؼٌبی زٍهی وِ ثطای التعبئی گفتین یؼٌی حىوی وِ ضٍی ؼجیؼت ثبض ضسُ ثِ گًَِثطَز غ

ّبی اظ آى ضا ّن ًبم ثطزین ٍلی ایي زض ٍالغ ثِ ػٌَاى یه لسن ًی ضبًی زض همبثل فؼلی ثىبض ثطٍز ٍ ًوًَِیغ ًجبضس لىبى فؼلیب،

هِ چیع لَُ ٍ فؼلیت ٍجَز زاضز، ایٌحب ّن التعبئی ٍ غیط التعبئی ثِ ّوبى آیس چَى زض ُثطای حىن ضطػی ثِ حسبة ًوی

ای ّفتگبًِ آى تمسیوبت. ضَزضطػی هحسَة ًوی هؼٌبی لَُ ٍ فؼلی یب ضبًی ٍ فؼلی است ٍ یه تمسین ذبصی ثطای حىن

وطز ثِ تىلیفی ٍ  ضَز تمسینوِ ثطای حىن ضطػی گفتین یه تمسیوبت ذبظ حىوی ضطػی است یؼٌی اضیبء زیگط ضا ًوی

ضَز تمسین وطز ثِ حىَهتی یب غیط حىَهتی یب ثِ تبسیسی یب اهعبئی یب اٍلی یب ثبًَی ٍظؼی یب غیط اظ حىن چِ چیعی ضا هی

ایي ء ػبلن ایضَز ثطای ّوِ اشذبظ حىن ضطػی ًیست ٍ هی ،یب ٍالؼی یب ظبّطی؛ اهب ایي هؼٌبی اظ التعبئی ثطای حىن

. زّینثطای ایٌىِ زض ثیي اصَلییي هصؽلح ضسُ ایي ضا تصوط هی هب ّن فمػ. وطزضا تصَیط 

حکم فعلی و شانی 
الحبتی است وِ زض ثؼعی اظ تؼبثیط غیىی زیگط اظ هَاضزی وِ ثبیس ثحث ضَز حىن فؼلی ٍ ضبًی است وِ اظ جولِ اظ

حىن فؼلی . لتعبئی استی ٍ غیط ااًس وِ ثِ یه هؼٌب همبثل حىن التعبئاستفبزُ ضسُ ٍ حىن ضا ثِ فؼلی ٍ ضبًی تٌَیغ وطزُ

: حىن التعبئی است ًسؼاللبت هتؼسزی ّوبىّن زاضای ا

: الح اولطاص

هطاز اظ . ضَز ٍ هطاز ّوبى هطتجِ فؼلیت اظ هطاتت اضثؼِ حىن استاصؽالح اٍل ایي است وِ گبّی حىن فؼلی گفتِ هی

یگط اضازُ فؼلی ثِ تحمك آى هتؼلك ضسُ اگط حىن ثِ  حىن فؼلی یؼٌی حىوی وِ ثِ هطتجِ ثؼث ٍ ظجط ضسیسُ ٍ یب ثِ تؼجیط ز

ثحث اظ حمیمت ایي هؼٌب هَضز ًظط ثبضس ؼجك ًظط ثؼعی اظ اصَلییي ایي ّوبى حمیمت حىن است اگط ثِ یبز زاضتِ ثبضیس زض 

فؼلی  مگَیٌس تب لجل اظ ایٌىِ حهزاًٌس ٍ هیّب اصال حىن ضطػی ضا ػجبضت اظ فؼلیت الحىن هیحىن ػطض وطزین ثؼعی

.  وِ فؼلیت پیسا وطز یؼٌی حمیمت حىن تجلَض پیسا وطزُ است یًطَز اصال حىن ًیست ٍ ٍلت

 زیگط ثؼعییب ؼجك ًظط ضطػی ًیست ٍ ایي ذَز حىن است  لسبم حىنحبل اگط هطاز اظ حىن فؼلی ایي ثبضس ایي لسوی اظ ا

ّن  ظلیت ثِ اظبفِ هطتجِ اًطبء؛ وِ اگط ایي ثبضس ثبضتجِ فغم: زاًستٌساظ ثعضگبى وِ حمیمت حىن ضا ػجبضت اظ زٍ هطحلِ هی

 ولوبت ایي زستِ  وِ تؼجیط ثِ حىن فؼلی زض .جعئی اظ حمیمت حىن است ثلىِ تَاًس لسوی اظ السبم حىن ضطػی ثبضسًوی
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ُ تٌْبیی ضا ة چِ هب ایي هطتجِ؛ ثبضس فؼلیتؼجك ایي ثیبى وِ حىن فؼلی گفتِ ضَز ٍ ًبظط ثِ هطتجِ پس  .ووتط ٍجَز زاضز

تَاًس یه لسوی ایي هؼٌب ٍ اصؽالح حىن ًوی ؛ ثبالذطُهطتجِ زیگط ثساًینٍ چِ هطوت اظ ایي هطتجِ  ٍ حمیمت حىن ثساًین

  .هحسَة ضَزاظ السبم حىن ضطػی 

ُ یؼٌی حىن فؼلی وِ ًبظط ثِ هطتت .ضٍزالتعبئی ثِ هؼٌبی اٍل ثِ وبض هیحىن گبّی ایي هؼٌبی اظ حىن فؼلی زض همبثل پس 

. زضٍاظ هطاتت اضثؼِ است ثِ وبض هیزض همبثل حىن التعبئی وِ ًبظط ثِ هطتجِ اٍل ضثؼِ است سَم اظ هطاتت ا

: دوم اصطالح

ٍ ضَز ٍ هطاز اظ آى یؼٌی حىن ؼجیؼت ثِ هالحظِ اصؽالح زٍم ثطای حىن فؼلی ایي است وِ گبّی حىن فؼلی اؼالق هی

زض ثطاثط حىن التعبئی ثِ هؼٌبی الح غ، ایي اظذبصی اظ هطاتت اضثؼِ ًساضز ُضتتایٌجب وبضی ثِ  ؛ٍاضیػَاضض ٍ غاػتجبض 

؟ زض جَاة ثبیس ثگَیین ایي حىن ضطػی ثبضس لسوی اظ السبم تَاًسحبل آیب ایي اصؽالح اظ حىن فؼلی هی .زٍم است

 ًیست وِ هب  ّن یه جؼل هستملی اظ حىن ضطػی ًیست ٍ ایي ؼَض ایي ضَز،حىن ضطػی هحسَة ًویلسن الح ّن اصػ

م زض ٍالغ ّوبى ُ ایي. ٍ یه جؼل ّن ثسٍى آىٍاضی ض ػطٍض ػَاضض ٍ غیه جؼل ثِ اػتجبثبضین جؼل زاضتِ  زٍگًَِ

ضَز ٍ هؼٌبی هصؽلحی تؼوبل هیاسصَل ػلن ایحث حىن ضطػی ٍ غیط هَاضز ٍ زض غیط  وِ زض ّوِهؼٌبی فؼلیت است 

فؼلی ٍ حىن ضبًی یب حىن فؼلی ٍ حىن التعبئی یب حىن فؼلی  تمسین حىن ضطػی ثِ حىن پس حىن ضطػی ًیست؛ یثطا

یه  -وِ زضولوبت زیگطاى ًیست اًسچَى گبّی اضربظ ذَزضبى اصؽالحی ضا ثب لحبؾ ذبصی ثِ وبض ثطزُ -یب اًطبئی

. ضَزیه تمسین ثطای حىن ضطػی هحسَة ًویتمسین صحیح ًیست ٍ 

: حکن هنجز و غیر هنجز

تَاًین ثگَیین حىن ضطػی آیب هی ؛اصؽالح حىن هٌجع ٍ غیط هٌجعاست اصَل هؽطح است ضّن وِ ز ییىی اظ اصؽالحبت

ضَز؟ یؼٌی ایي یه تمسین ثطای حىن ضطػی هحسَة هی ؟ثط زٍ لسن است حىن هٌجع ٍ حىن غیط هٌجع

ًی حىن غیط هٌجع یغ ضَز ٍٍ ػمبة هتطتت هی ثَاةوِ ثط هَافمت ٍ هربلفت آى استحمبق حىن هٌجع یؼٌی حىوی 

تَاًین ایي تمسین ضا ثپصیطین ٍ آیب هیحبل . هتطتت ًیست ٍ ػمبة استحمبق ثَاة آى حىوی وِ ثط هَافمت ٍ هربلفت

  ؟ػمبة زاضز ٍ ثؼعی ػمبة ًساضزاحىبم ضطػی ثط زٍ لسن ّستٌس یه لسن ثگَیین 

ّب لسن حىن ضطػی ت وِ ایيثطای ایٌىِ اٍال وبهال ضٍضي اسثِ ًظط هب ایي ّن یه تمسین صحیح ثطای حىن ضطػی ًیست 

ضین وِ یىی ثِ زًجبلص اصال زٍ ًَع حىن ًسا ،ضطػی ًیست مًس ثطای ایٌىِ هسئلِ تٌجع یه حىن ػملی است ٍحهًیست

تمسین حتی جعء هطاتت ایي  ؛ زض ٍالغًس ثِ تٌجع ٍ ػسم تٌجعنػمل هب است وِ حىن هیٍ ایي ثبضس ٍ زیگطی ًجبضس  ػمبة

 عاةاستت حىن است وِ ثؼعی اظ احىبم ایي الظهِ ٍ اثط ضا زاضًس وِ ضثَز وِ ایي اظ لَاظم ٍ آثب ا ایيًیست ٍ ًظط م محىن ُ

  .زٍ لسن حسبة ضًَسپس ایٌؽَض ًیست وِ ایٌْب . ػمبة ضا زاضتِ ثبضٌس ٍثؼعی ایي اثط ضا ًساضز

یؼٌی حىن التعبئی  اضزٍجَز زضَز وِ ایي اصؽالحبتی وِ ثطای حىن ضطػی ذالصِ ایي هؽلجی وِ ػطض وطزین ایي هی

هٌجع ٍ غیط هٌجع اظ تمسیوبت حىن ضطػی ًیستٌس ثِ ایي هؼٌب وِ ضبضع زٍ تب جؼل زض  ،فؼلی ٍ ضبئی ،حىن غیط التعبئی

 ّین ٍ هثال هٌىط آى تمسین ضَین ٍثحث لطاض ز هَضزهَضز ایٌْب ًساضز ٍ ایي ؼَض ًیست وِ ایٌْب ضا هثل تمسیوبت گصضتِ 

 .ّن ًیستٌسایٌْب حتی زض ایي حس 

 


