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 «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

، هشثَط ثِ ًضاع دس داللت غیغِ اهش ثش هشُ یب تکشاس یب ّیچ کذامکِ دس جلسِ لجل ثیبى ضذ ایي ثَد  دس هسبلِ هشُ ٍ تکشاسثحثی کِ 

اهش است ًِ هبدُ یک ًظش ایي است کِ ایي ًضاع هشثَط ثِ ّیئت  ؟ ثیبى ضذ کِیب ثِ هجوَع هبدُ ٍ ّیئت ّیئت اهش است یب هبدُ اهش

ّشدٍ دلیلل  تَضیح دلیل دٍم سا هحمك خشاسبًی کِ یک دلیل سا غبحت فػَل ثیبى کشدًذ ٍ  ؛دلیل ثش ایي ادػب البهِ ضذ اهش ٍ دٍ

 ذ. غبحت فػَل ثیبى کشدًذ اضکبل ًوَدً ثِ دلیل اٍل یؼٌی دلیلی کِ سپس ثیبى ضذ کِ هحمك خشاسبًی گزضت.

ًفس عجیؼت ثش ایي کِ هػذس اگش ثذٍى ال ٍ تٌَیي ثبضذ فمظ داللت ثش  اجوبع اّل ادة ًوَداغل دلیل ایي ثَد کِ سکبکی ادػبی 

غلبحت  ًفس عجیؼت سا هی سسبًذ ٍ ّیچ هؼٌبی دیگشی اص هػذس فْویذُ ًوی ضَد ٍ ٍ هبّیت هی کٌذ ًِ ثیطتش یؼٌی هػذس فمظ 

جشیلبى داضلتِ   اگش لشاس ثَد ًضاع دس هبدُ اهش  است. صیشادُ اهش اص ًضاع هشُ ٍ تکشاس خبسج هبًتیجِ گشفت کِ  ایي اجوبعفػَل اص 

ثلش عجیؼلت ٍ هبّیلت     کِ هػذس غلشفب   هؼٌبیص ایي است تکشاس هشتجظ ثب هبدُ اهش ثبضذداللت اهش ثش هشُ یب اگش لشاس ثَد ثبضذ ٍ 

. پس ایي «تٌَیيالٍ  المالف ٍ لاالًفس الوبّیِ ارا کبى خبلیب ػي ی ػل اال ال یذل»ِ هب اجوبع داسین هػذس داللت ًکٌذ؛ دس حبلی ک

 اجوبع خَدش کبضف اص ایي است کِ هبدُ اهش اص هحذٍدُ ًضاع هشُ ٍ تکشاس خبسج است.

هحمك خشاسبًی اضکبلطبى ثِ ایي دلیل ایي ثَد کِ هب اص ایي اجوبع ًوی تَاًین کطف کٌین هبدُ اص هحل ًلضاع خلبسج اسلت صیلشا     

 «تٌَیي ف ٍ الم ٍال»لی اص بخ حبال کِ هػذسِ اًذ گفتٍِ هبدُ اهش است کبًِ غبحت فػَل هػذس سا ػیي هبدُ گشفتِ اص  هػذس غیش

هجتٌی ثش ایي  است کِ هب  ًتیجِ گیشی ایي شاس ًوی تَاًذ ثب آى هشتجظ ثبضذ.پس دیگش هشُ ٍ تکفمظ ثش ًفس هبّیت داللت هی کٌذ 

هػذس ػجبست است اص یک یؼٌی است  ّویيًیض اگش گفتین هػذس غیش اص هبدُ است کوب ایٌکِ حك اهب  .هػذس ٍ هبدُ سا یکی ثذاًین

هَجلت ًولی ضلَد    « ػلی ًفس الوبّیِاال التذل »کِ یٌهَسد هػذس ٍ ا سدش داسای یک ّیئت است پس اجوبع دهبدُ ای کِ خَ

 .ًضاع هشُ ٍ تکشاس اص هحذٍدُ هبدُ ثیشٍى ثشٍد ٍهٌحػش ثِ ّیئت ثبضذ

 به دلیل اول بررسی اشکال محقق خراسانی

  ل ًیست:سخي هحمك خشاسبًی لبثل لجَثب تَجِ ثِ چٌذ ًکتِ ثِ ًظش هی سسذ 

؛ یؼٌی حتی اگش ثشای ّیئت است اهب هبدُ هػذس ٍ سبیش هطتمبت یکی است ٍ ست است کِ هػذس خَدش داسای هبدُدس :ًکتِ اٍل

 ًوی کٌذ.  هبدُ فؼل هضبسع ٍ هَاد سبیش هطتمبت هبدُ فؼل هبضی ٍ ثب شؼ کٌین هبدُ اش ّیچ فشلییک ّیئتی ف هػذس

 ثشای هػذس دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟ ّیئت ثِ چِ هٌظَسی اسبسب :ًکتِ دٍم
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  هی تَاى ثیبى کشد:سِ احتوبل دس هب ًحي فیِ 

 اٍل احتوبل

هثلل سلبیش    ؛هبدُ اص هػذس فْویذُ ضلَد اسبسب ػشٍؼ ّیئت خبظ ثش هبدُ دس هػذس هَجت هی ضَد یک هؼٌبیی صائذ ثش هؼٌبی 

کٌذ ّیئت  غذٍس ضشة اص یک ضخع داللت هی اضبفِ ثبفبػلی ثیبى ضذُ است هؼٌبی صدى  هطتمبت. هثال دس ضبسة کِ ثِ ّیئت

. «ػٌِ ضشةالغذٍس »حیثیت  ( یک خػَغیت اضبفِ ای پیذا ضَد کِ ػجبست است اصؼ س ة)هبدُ  دسضبسة هَجت هی ضَد 

(  فْویذُ ضَد کِ ؼ س ة)هَجت هی ضَد یک هؼٌبیی صائذ ثش هؼٌبی هبدُ  اسن هفؼَل ّیئت دس ٍالغ ،ین هضشٍةیب ٍلتی هی گَی

پس دس هطتمبت ّویطِ هبدُ دس کٌبس ّیئت یک هؼٌبی  .ضخػی یؼٌی حیثیت ٍلَع ضشة ثش «ضشة ػلیِالٍلَع » ػجبست است اص

. دس هػلذس ّلن   ى هلبدُ یلک صیلبدتی ثلشایص ایجلبد ضلَد      یؼٌی ػشٍؼ ّیئت اضتمبلی سجت هلی ضلَد آ   .خبغی پیذا هی کٌذ

 هؼٌبی صائذ ثش کِ یک هؼٌبی خبغی  افبدُ هی کٌذ جیي هی ضَد( ػؼ س ة)ضَشة ٍلتی ثب هبدُ  ٍ ّویٌغَساست یؼٌی ّیئت فَؼل

ّوبى چیضی کِ است اص هؼٌبی خبظ ٍ صائذ کِ ثب ّیئت فؼل افبدُ هی ضَد ػجبست  هی ثبضذ. ایياغل هبدُ کِ عجیؼت ضشة است 

   .هثل ضستي یب صدى ،دس آخش کالم فْویذُ هی ضَد (تب ٍ ًَى ٍ دال ٍ ًَى) دس فبسسی ّوشاُ

ی هی گَیین ضشة یؼٌی صدى هبدُ اش ّوبى هبدُ اسن فبػل است اهب ٍلتی هی گَیین ضبسة یؼٌی صًٌذُ اهب ٍلتپس ّیئت هػذس 

سلت  ثش آى داللت هی کٌذ کِ دس ثمیِ هطتمبت ًی هػذس ای است کِ ّیئت ّوبى هؼٌبی اضبفٍِ ایي ًًَی کِ آخش ایي هؼٌب هی آیذ 

 .کِ هبدُ دس ایي ّیئت یک صیبدت ٍ اضبفِ ای پیذا کٌذ دپس ّیئت هػذس هَجت هی ضَ

 احتوبل دٍم

است ّوبى هبّیت صدى  (ؼ س ة)هبدُ یؼٌی  .اسبسب ػشٍؼ ّیئت دس هَسد هػذس ّیچ هؼٌبی صائذی سا دس هبدُ هَجت ًوی ضَد

ى آٍسدى ایي است کِ ثشای تلفظ ٍثِ صثب ایي ضذُهػذس ثش آى ػبسؼ ّیئت  آى دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ لکي ػلت ایٌکِ ّیئتی ثشای

یؼٌی صدى ًجَدُ ٍ  ثگَیٌذ ؼ سة . صیشا اهکبى ایٌکًِذددا هیبلجی  لشاس هبدُ سا دس یک ل ایي ثبیذ هبدُ چبسُ ای ًجَدُ جض ایي کِ

ٍسی ٍ اص شبللت ضل  . ایي ّیئت یک لچسجبًذًذ ٍ ثب یک ّیئتی ثیبى هی کشدًذ هی غَستی ثِ ّن ثِ یذثبالخشُ ایي سِ حشف سا ثب

 ٍ داللت ثش ّیچ هؼٌبیی ًذاسد.سا ًوی سسبًذ د ّیئت ّیچ هؼٌبیی بى ّوبى هؼٌبی هػذس است ٍگشًِ خَسٍی ًبچبسی ثشای ثی

 احتوبل سَم

یؼٌی ًِ تٌْب چیضی سا  .ضَدثِ ایي ثیبى کِ ّیئت هَجت ضَد چیضی اص هؼٌبی هبدُ کن  مَل استهٌتفی ٍ غیش هؼاسبسب ایي احتوبل  

ی کِ دس لبلت خبغی است کِ هبدُ ایٌغَس ًی ست. یؼٌیلبثل لجَل ًیایي احتوبل  .ثِ هبدُ اضبفِ ًوی کٌذ ثلکِ اص آى کن ّن هی کٌذ

 . دسا اص دست ثذّذ ٍ هؼٌبیص ًبلع ضَهؼٌی  ی اص آى. یؼٌی ثخطدّذهؼٌبی اغلی خَدش سا اص دست اص  چیضی لشاس هی گیشد

 ضٌذ.لزا فمظ دٍ احتوبل اٍل ٍ دٍم لبثل تَجِ هی ثب

 ًتیجِ

ّیئت اگش ثش هلبدُ ػلبسؼ ضلذُ     دٍم ایٌکًِکتِ  ٍد دُ دس سبیش هطتمبت ّیچ فشلی ًذاسدُ دس هػذس ثب هببایي ثَد کِ ه اٍل ًکتِ

  .ضَد فْویذُ ًوی اص ّیئت ّیچ هؼٌبی صائذیدیگش  احتوبل ثٌبثش ٍهبدُ است  دس آى هَجت افبدُ هؼٌبی صائذیثٌبثش یک احتوبل 
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« الم ٍ تٌلَیي اللف  »هػلذس خلبلی اص  لَل سکبکی ًمل کشدُ کِ اّل لغت اجوبع داسًلذ   غبحت فػَل اص ایي دٍ ًکتِ،ثب هالحظِ 

سثغی  ًذ کِ هبدُاضکبل کشد ٍ ثؼذ هحمك خشاسبًی هبدُ اص هحل ًضاع خبسج استداللت ثش ًفس هبّیت هی کٌذ ٍ ًتیجِ گشفتٌذ کِ 

داللت ثش عجیؼت هی کٌذ  «الم ٍ تٌَیيالف »هػذس خبلی اص  ادػب کشدُ هشثَط ثِ هػذس است ٍآًچِ کِ سکبکی ٍ ذاسد ًثِ هػذس 

ادػبی اجوبع ًولی  پس ایي .ٍ سثغی ثِ ّن ًذاسًذ هبدُ ٍ هػذس اص ّن جذا هی ثبضٌذحبل کِ ٌذ کِ ًتیجِ گشفت هحمك خشاسبًیلزا 

  تَاًذ کبضف اصػذم تؼلك ًضاع ثِ هبدُ ثبضذ.

 یب یک هؼٌبی اضلبفی سا دالللت هلی کٌلذ یلب      کِ ثش هبدُ ػبسؼ ضذُ ثِ هحمك خشاسبًی ایي است کِ ثبالخشُ ایي ّیئتپبسخ هب 

هبدُ یلک   هَجت هی ضَد کِ ّیئت هػذسثش هؼٌبی اضبفی داللت داسد؛ یؼٌی  . اگش ثگَیین ّیئتهؼٌبی اضبفی سا داللت  ًوی کٌذ

ثلِ  اّل ادة اجوبع داسًذ کِ هػذس  ادة است صیشا ثشخالف اجوبع اّل لْشا دچبس هطکل هی ضَین صیشاپیذا کٌذ، هؼٌبی دیگشی 

ثبص ثلشخالف   هبدُ است ِ ّست ّوبىهػذس چیضی سا اضبفِ ًوی کٌذ پس ّش چ ّیئتاگش ّن ثگَیین  .غشف عجیؼت استهؼٌبی 

 .اجوبع اّل ادة است

هلی  یؼٌی اضکبل هحمك خشاسبًی ثِ دلیل اٍل ٍاسد ًیست ٍ دلیل اٍل  ؛دلیل غبحت فػَل اص ایي جْت هجتال ثِ اضکبل ًیستلزا 

 اص هحل ًضاع ٍ هشُ ٍ تکشاس. سا ٍ خشٍج هبدُ سا تثِ ّیئتَاًذ اثجبت کٌذ تؼلك ًضاع 

 اشکال امام به اصل نظریه تعلق نزاع به هیئت

. یؼٌی اهکبى اثجبتی ثَدثحث ثحث ثَد  هَسد تب ثِ حبل آًچِ اهکبى تؼلك ًضاع هشُ ٍ تکشاس ثِ ّیئت ًیست.ثِ عَس کلی ثِ ًظش اهبم 

 ی ًذاضت،ثجَتی هطکل غبحت فػَل ٍ هحمك خشاسبًی ثحث اص ًظش ًظش . ثِتؼلك ثحث هشُ ٍ تکشاس ثِ ّیئت اهش  هفشٍؽ ػٌِ ثَد

بم ثجَت همِ مبم اثجبت ًوی سٍد ثلکِ ثه اهبم ثِ سشاؽ اهب .دلیل آٍسدًذ جبت تؼلك ثحث ثِ هشُ ٍ تکشاس اث س ثشایاآى دٍ ثضسگَتْی ٌه

ٍ سٍضي ضَد کِ ّیئت ٍ هبدُ سا تحلیل کٌین ثبیذ  لزاهتَجِ ضَد. ّیئت ایي ثحث ثِ  ستهؼمَل ًیاسبسب  تَجِ داسد ٍ هی فشهبیذ:

 هٌظَس اص ّیئت ٍ هبدُ چیست؟

اهلبم    اهب اػتجبسی یب علت لضٍهی کِ هحمك خشاسبًی ثِ آى لبئل ثَد.ی ئت ػجبست است اص ثؼث لضٍهت ٍ ّیاسهبدُ ّوبى هبّیت 

 . ثش ثؼث اػتجبسی لضٍهی هی کٌذ . یؼٌی ّیئت اهش داللتّوبى ثؼث ٍجَثی است ئتّی هفبد اسبسب :هی فشهَد

ٍلتلی هلی   یؼٌلی  ، هطکلی ًذاسد ٍ لبثل تػَس استهشُ  ٌب ٍ هفَْمهؼ تحشیک ٍجَثی اػتجبسی ثبضذ، ثؼث ٍ ،همػَد اص ّیئت شاگ

ِ  ٍاحذُ ثِ ایي هبّیت اػتجبسی هشتب  َثیثؼث ٍجکِ ضَد  ُ ایي هیل تػَس است یؼٌی ثگَیین هؼٌبی هشُ لبثگَیین هش . تؼلك گشفتل

ٍ  ُ ثلِ ثبػلث  هشّپس  .ثؼث ٍجَثی ٍ تحشیک اػتجبسی ثِ هبّیت صدى یک ثبس تؼلك گشفتِ است ،هی گَیذ اضشةیؼٌی ٍلتی هَال 

د ثؼث ٍ تحشیک هخبعت است یؼٌی دس غذثشای یک ثبس  ی گفتِ هی ضَد اضشة یؼٌی هَالٍلت لزا هشثَط هی ضَد تحشیک کٌٌذُ

هی ٍلتی  پس. است ػجذ تبثغ تحشیک هَال صیشا اهش هَال سا اعبػت کٌذ.ثبس  یک ذ ًِ ایٌکِ ػجذکٌ ػجذ سا تحشیک هَال هی خَاّذ

ٍ تحشیک هَال ثشای یک ثبس است ؼث ٍ تحشیک ػجذ سا داسد ٍ ایي ثؼث ث هَال لػذبی هشُ است یؼٌی ٌهؼین ّیئت اضشة ثِ یگَ

  .سدهطکلی ًذاٍ ایي 

ثؼث ٍ تحشیک اػتجلبسی هکلشسا ثلِ     ّیئت ایي است کِ تکشاس دس ساثغِ ثبهؼٌبی صیشا  .ًیست ٍلی هؼٌبی تکشاس ایٌجب لبثل تػَیش

ٍ فشؼ ایي است کِ ثؼث ٍ تحشیک اػتجلبسا اص ًبحیلِ ثبػلث ثلِ هلبدُ       صیشا .ي هؼمَل ًیستای شد ٍتؼلك ثگیٍ هبدُ ًفس هبّیت 

ػجذ سا تحشیک ثب ایي اهش  ٍ اضشة هثال هَال ثگَیذ: .ًذ هکشسا اتفبق ثیفتذهکبى ٍاحذ ًوی تَا صهبى ٍاحذ ٍٍ هبّیت دس آى ٍاحذ 
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اهلشی هؼملَل    گفتي ّیئت اهش ػجذ سا تحشیک هی کٌلذ یکجبس ثب  . ایٌکِ هَالذایي هبّیت سا هحمك کٌ کِ یکبس ی اًجبمشاث هی کٌذ

  ًوی تَاًذ تػَس کشد. ثؼث سا تؼذداهش  یيثب ّو است اهب ثب ّویي ثیبى ٍ

دیگشی سا ّل دّذ.  فمظ یکجبس هی تَاًذٍاحذ  دس صهبى ٍاحذ ٍ هکبىب ثخَاّذ یک ًفش سا ّل دّذ تکَیٌ سا فشؼ کٌیذ کِ ضخػی

سا ّل هی دّلین   اضشة دس ٍالغ هخبعت ٍلتی هی گَیین هیگَیین. دس اهش هغلت سا یيّو .است صهبى دٍمى اگش دٍثبسُ ّل دّذ آ

ثلکلِ اػتجلبسا    ضخػی سا ثضًلذ  کِ . ٍلتی هَال هی گَیذ ثضى دست ػجذ سا ًوی گیشداػتجبسی است ًِ تکَیٌیدادى ّل ایي هٌتْی 

 . دس حلبلی کلِ   لػذ تحشیک ػجلذ سا داسد اضشة یؼٌی  هی گَیذ:ضخع هَسد ًظش سا ثضًذ. ٍلتی هَال ِ ک هخبعت سا ّل هی دّذ

  .اضشة تَاًذ ػجذ سا ّل دّذ ثلِ هی تَاًذ ثبس دٍم ثگَیذ ویثیص اص یکجبس ً هَال

ضَد چَى تکشاس دس ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی تحشیک اػتجبسی هتؼلك  پس اسبسب هؼٌبی تکشاس ًوی تَاًذ ثِ ّیئت ثِ هؼٌبی ثؼث ٍ

پس اسبسب  .ًوی تَاًذ یک ًفش ثؼث ٍ تحشیک هتؼذد دس هَسد یک هبّیت داضتِ ثبضذ .هکبى ٍاحذ هؼمَل ًیستدس صهبى ٍاحذ ٍ 

صیشا ّش چٌذ هب هی تَاًین هشُ سا دس ساثغِ ثب ّیئت ثِ هؼٌبی ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی  ستتؼلك ًضاع هشُ ٍ تکشاس ثِ ّیئت هؼمَل ًی

 تػَیش کٌین اهب تػَیش تکشاس دس ساثغِ ثب ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی هؼمَل ًیست.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


