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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل العالمين و صلي ب  الحمدهّلل»
 تهخالصه جلسه گذش

ػشض کشدین ایطبى هؼتمذًذ اسبسب ًضاع هشُ ٍ تکشاس ًوی  .ثحث دس اضکبل اهبم ثِ اصل ًظشیِ تؼلك ًضاع هشُ ٍ تکشاس ثِ ّیئت ثَد

ایي ٍلتی ًضاع دس ّیئت هوکي است.  هشُ دس دس ّیئت هوکي ًیست ّشچٌذ تصَیش صیشا تصَیش تکشاس .ذ ثِ ّیئت هشثَط ثبضذًتَا

ّیئت هوکني   ثذیْی تشیي ضشطص ایي است کِ ّن هشُ دس یب خیش، ضَدٍ تکشاس ثِ ّیئت هتؼلك هی  داللت اهش ثش هشُاست کِ آیب 

 یي ًضاع ًوی تَاًذ ثِ ّیئت هشثَط ثبضذپس ا ًیست هشُ هوکي است ٍلی تکشاس هوکي ٍ ّوبًطَس کِ ثیبى ضذ ثبضذ ٍ ّن تکشاس

 ان قلت

 دس ّیئت تصَیشکٌین.  اًین تکشاس ساثِ ًَػی هی تَلبثل لجَل ًوی ثبضذ ٍ هب تکشاس لبثل تصَیش ًیست دیذکِ فشهَایٌ

 تکشاس ِ هؼٌبی ثؼث ٍجَثی اػتجبسی ّیئت ث دس ینًًوی تَاٍ اسبسب تکشاس دس هَسد ّیئت هوکي ًیست  اهبم فشهَد: تَضیح رلک:

کٌذ ثِ ایي ًحَ کِ ثؼث ٍ تحشیک اػتجنبسی ثنِ    تکشاس سا دس ساثطِ ثب ّیئت تَجیِ ستطکل ثش ایي است کِتصَیش کٌین. تالش ه سا

ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی ثِ ػٌَاى هفبد ّیئت اهش ثِ ایجنبد  ثلکِ خَد هبّیت هتؼلك ًوی ضَد تب ضوب ثگَییذ ایي لبثل تکشاس ًیست 

ثِ ایي ثیبى کِ هبّیت خَدش لطؼب لبثل تکشاس ًیست صیشا هبّیت  اس است؛ایجبد هبّیت لبثل تکثیش ٍ تکش هبّیت هتؼلك هی ضَد ٍ

هی تَاًنذ داسای ٍجنَدام هتؼنذد     ،کٌذٍلی ّویي هبّیت ٍلتی ٍجَد پیذا  «دُ ٍال هؼذٍهِت اال ّی ال هَجَهي حیث ّی  لیس»

د داضتِ ثبضذ ثش ٍجَدام هتؼذاًذ هی تَ لجبس ٍجَد ثش تي هی کٌذی ٍلتی خَدش ًِ هَجَد است ًِ هؼذٍم ٍل «صدى»ثبضذ هبّیت

یؼٌی ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی لضٍهی اص ًبحیِ آهش هتؼلنك هنی ضنَد ثنِ ایجنبد       .ایي اسبس تکشاس دس ّیئت اهش لبثل تصَیش است

تجبسی ثِ هبّیت تؼلك ثؼث اػ دس ایي صَسم اضشة، ثگَیذهثل ایٌکِ هَال  هی تَاًذ هکشس ثبضذ دس هب ًحي فیِ هبّیت هبّیت، لزا

هی آیذ ٍ ثِ ٍجَد هشثَط  . پس ٍلتی پبی ایجبد ثِ هیبىضشة است لکِ همصَد تؼلك ثؼث اػتجبسی ثِ ایجبد هبّیتًیست ث ضشة

  چٌذ ثبس ثضًذ. َد هی تَاًذ ٍجَد هتؼذد ثبضذ ٍ ػجذهی ض

 قلت

کنِ   تایي هجتٌی ثش ایي اس لکيهستطکل ثَاسطِ تمذیش ایجبد هی خَاّذ ساُ سا ثشای تکثش ٍ تؼذد ٍ تکشاس دس ّیئت ثبص کٌذ  :اٍالً 

مبم اهتثبل هبّیت ثِ اػتجبس ٍجَدش هی تَاًذ هتؼذد ثبضذ. یؼٌی هخبطت دس ه ثلِلِ تکشاس سا دس ساثطِ ثب هکلف لحبظ کٌین. ئهب هس

دس ساثطنِ ثنب    ثِ ایي ًحَ تصَیش تکشاس ثیبى ضذ کِ دس ایي هشحلِ تکشاس هطکلی ًذاسد ٍلی ّن اثتذااص ذبم دًّجاس سا هکشسا ایي کب

 است ی کِ هفبد ّیئتسثؼث لضٍهی اػتجب ثگَیین ّیئت هؼمَل جلَُ دّین یؼٌیهب هی خَاّین تکشاس سا دس خَد  .خَد ّیئت ًیست
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هوکي ثبضذ ّن تکشاس. اضکبل دس هَسد تصَیش هؼٌبی تکشاس دس ّیئت اهش  آى ّن ثبیذ هشُ دس ساثطِ ثب اگش ثخَاّذ هتؼلك ًضاع ثبضذ

افؼنل   ٍلتنی لبثل تکشاس ًیسنت.  دس هکبى ٍاحذ اص ًبحیِ یک ضخص ٍ ایي ثَد کِ ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی لضٍهی دس صهبى ٍاحذ 

س ٍ هشُ شاهی خَاّین تک . اگشتیسً شسا ٍ ایي تحشیک یکجبس ثیطتهخبطت  اّذ تحشیک کٌذثب ایي ّیئت هی خَهَال گفتِ هی ضَد 

 . س ایي ثؼث ٍ تحشیک اػتجبسی تصَیش کٌینیذ ثتَاًین هشُ ٍ تکشاس سا دسا ثِ ّیئت ثشگشداًین ثب

ٍ دس هکنبى   دس صهبى ٍاحنذ  ک اضشة گفتي ثخَاّذی ثباهب ایٌکِ هَال  ُ دس ثؼث اػتجبسی لضٍهی لبثل تصَیش است.ثیبى ضذ کِ هش

هطنکلی سا حنل    بى آٍسدُسا ثِ هین هبّیت ایي کِ هستطکل پبی ایجبد  .ستٍاحذ ثب گفتِ ٍاحذ چٌذ تحشیک داضتِ ثبضذ ًطذًی ا

سثطنی ثنِ اهنش     بد هبّیتایج؛ لکي تحشیک هتؼلك ثِ ایجبد هبّیت ضذُ است ًِ خَد هبّیتشض ّن ثگَیین ثحث ٍ ف ًوی کٌذ ثش

 ٍ ثِ آهش ٍهی ضَد  ایجبد هبّیت ثِ هخبطت هشثَط .هی خَاّین تکلیف سا هکشس کٌین ًِ اهتثبل سا هب .تکلیف کٌٌذُ ًذاسدٍ  جبػل

ِ ٍ ثؼث ٍ تحشیک لضٍهی اػتجبسی ًذاسد ثلکتصَیش هی کٌذ سثطی ثِ ّیئت  هستطکل داسد تکشاسی کِ ؛کٌٌذُ استجبطی ًذاسدتکلیف 

 هخبطت است. ٍ  کٌٌذُ هشثَط ثِ ضخص اهتثبل

 تکشاس  ثِ اػتجبس ایجبد هبّیت تصَیش ضنَد  ٍ ثش فشضفشهبیذ: اگش ثؼث ٍ تحشیک ثِ ایجبد هبّیت هتؼلك ضَد هی خَد اهبم  ثبًیب:

  دیگشی پیص هی آیذ ٍ آى ایي است کِ:ٍلی هطکل 

بی اسنوی  ّیئت یک هؼٌبی حشفی داسد ٍ هؼٌبی حشفی ثِ طَس کلی یک هؼٌبی هستملی ًیست. اسبسب هؼٌبی حشفی دس همبثل هؼٌن 

ٍ ًِ دس همبم هحبٍسُ ٍ گفتگنَ. هؼنبًی حشفنی     رّي ٍ ًِ خبسج سًِ د لحبظ استماللی ثِ آى تؼلك ًوی گیشد. ی است کِیک هؼٌبی

ی حشفی ًجَد هؼبًی اسوی هستمل اص یکذیگش لزا اگش هؼٌب ّویطِ دس ٍالغ ٍاسطِ اًذ ٍ آلتٌذ ثشای اتصبل ٍ استجبط دٍ هؼٌبی هستمل

ایي  لحبظ هی ضًَذ ٍ آلت ثشای غیش ،اهب هؼبًی حشفی .ضذ ًوی تَاًستٌذ ثِ جولِ تجذیل ضًَذثیي آًْب ثبّیچ استجبطی ایٌکِ ثذٍى 

  .هؼبًی هستمل سا ثِ ّن هشتجط هی کٌٌذ

لحبظ آلی لحبظ  کِ ّیئت ّن ثِ ّیئت ثبضذ اص آًجب کِ ّیئت یک هؼٌبی حشفی است الصهِ اش ایي استثِ اگش تکشاس هشتجط  حبل

 .استماللیضَد ٍ ّن ثِ لحبظ 

هؼٌبی اسوی ًفسْب  ثِ حست رام خَدش ٍ فی ٍضَد اص ایي جْت است کِ ّیئت هؼٌبی حشفی داسد  اهب ایٌکِ ثِ لحبظ آلی لحبظ

ظ بِ اش ایي است کِ دس ّویي استؼوبل ّیئت ثنِ لحن  صهال ثِ لیذ تکشاس کٌین اهب اگش ثخَاّین ّویي ّیئت سا همیذ .ٍ هستمل ًذاسد

  .ّن لحبظ استماللی ذ یک چیضی ّن لحبظ آلی ضَد ٍاستؼوبل ٍاح ایي هحبل است کِ دس لحبظ ثطَد ٍّن هستمل 

لی ٍ ّنن ثنِ لحنبظ    ثِ لحبظ آ پس پبسخ اهبم ثِ ایي اضکبل ایي است کِ الصهِ تمییذ ّیئت ثِ تکشاس ایي است کِ هب ّیئت سا ّن

ُ ٍ تکنشاس دس  بل اهبم ثِ تصَیش ًضاع هشایٌجب  اصل اضکپس تب  .استماللی ثٌگشین ٍ جوغ ثیي دٍ لحبظ استماللی ٍآلی هوکي ًیست

  .ّیئت ثِ لَم خَدش ثبلی است

 ان قلت

اگش تمییذ ّیئت هطکل داضت  دس حبلی کِ همیذ ثِ لیذ هی ضَدٍلی ست یک هؼٌبی حشفی ا ٍجَد داسد کِ ّیئت ثب ایٌکِ هَاسدی

 ًوی تَاًست دس ایي هَاسد ّن همیذ ضَد.

ایي اص ًبحیِ گَیٌذُ ٍالغ ضذُ است. ایي هؼٌی سا هی سسبًذ کِ صدى  ّیئت ضشثت «الجوؼِضشثت صیذا یَم »کسی ثگَیذ  اگش هثال

  ثِ یَم الجوؼِ. ٍلَع ضشة ػي الوتکلن همیذ ضذُبی حشفی است ٍلی ّویي ٌصذٍس ضشة ػي الوتکلن یک هؼ
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هب ًحي فیِ ًیض ّیئت افؼل  دس ؟هب ًحي فیِ هوکي ًیست سي فیِ ًیض ّویٌطَس است چطَس دس هثبل یبد ضذُ هوکي است اهب دهب ًح

ذاسد. اگش لشاس ثَد تمییذ یک هؼٌبی حشفی ثِ یک لیذ هستلضم جوغ ًاصل تمییذ ّیئت ثِ تکشاس اضکبلی  ، لزاهمیذ ضذُ ثِ لیذ تکشاس

س هَسد د بلیکِ ایٌجب ایي هحزٍس ًیست.ّن ثبیذ ّویي هحزٍس پیص هی آهذ دس ح آلی ٍ استماللی ثبضذ پس دس هثبل ثبالدٍ لحبظ 

 ثِ لیذ یَم الجوؼِ. ّیئت ضشثت همیذضذُ ایي هثبل هی گَیٌذ:

 قلت

دٍ لحبظ دس ّیئت ٍجَد داسد یکی ثِ هٌبسجت خَد ایي ّیئت ٍ دیگشی ثِ هٌبسنجت لینذش.    «ضشثت صیذا یَم الجوؼِ»هثبل  دس

 هب ّیئت سا لحبظ هی کٌین ٍلی است ظ آّیئت ثِ هؼٌبی حشفی یک لحبکِ ضشثت هؼلَم است  :هی گَیذ یؼٌی ٍلتی خَد ضخص

ایٌجنب دس  لجوؼِ سا کٌبس ضشثت صیذا رکش کٌنذ.  یَم ا لیذ خَاّذ ٍلی ٍلتی هیلکِ لحبظ اثضاسی کشدین. ٍلی لحبظ هستمل ًکشدین ث

ضین ثِ جْت دٍ هشتجِ ٍ دٍ لحبظ داضتِ ثب ٍ هب هی تَاًین هَسد لحبظ استماللی لشاس هی دّذ سا ّیئتیک هشحلِ ٍ هشتجِ دیگشی 

ثخَاّین ّن  ذٍاح . یؼٌی هب یک چیضی سا دس آىى دٍ لحبظ دس آى ٍاحذ استدشک هحل اضکبل است جوغ آى چیضی کِ ٍ هشحلِ.د

بی ّیئت سا تبستب هستمل تصنَس کٌنین ٍ   ٌٍلتی هی گَیین لحبظ یک ضی یؼٌی هب ثخَاّین هؼ .غیش هستمل لحبظ کٌین هستمل ٍ ّن

ایي دٍ لحبظ دس دٍ هشحلنِ  اگش  . اهبظ هخصَصب لحبظ آلی ٍ استماللی ثب ّن هوکي ًیستایي اجتوبع دٍ لحبکِ تبستب ثِ ًحَ آلی 

دس هشحلِ ثؼذ آى ّیئت سا ثِ  ٍ دس یک هشحلِ اثتذائب خَد ّیئت سا ثِ ػٌَاى لحبظ آلی هی ثیٌین پیص ًوی آیذ یؼٌیاضکبلی  ثبضذ

 .اللی لحبظ هی کٌینآى سا ثِ صَسم استم َىهی ضَد لیذ ثشای ّیئت کِ اکٌ یَم الجوؼِ لحبظ استماللی کِ ػٌَاى

لَم خَدش  اللی ثِایي سا لیذ ثشای ّیئت لشاس دّین لزا آى هحزٍس جوغ لحبظ آلی ٍ استم ناسبسب ًوی تَاًی هب :ى هی فشهبیذبطای

تکشاس  یيّن ایٌکِ ا ٍ ص دس ًظش ثگیشینایهب ثِ ّش حبل ًبچبسین کِ ایي سا ّن ثِ ػٌَاى ّیئت یک هؼٌبی حشفی ثش ٌیثبلی است یؼ

ثطَد ثِ خبطش ّوبى هحزٍسی کِ  سثِ تکشا یذّبی هتؼذد هَسد تَجِ ثبضذ ایي ثِ ّش حبل ًوی تَاًذ هم تطجیك ضَد ثحث دس ّیئت

ثیي لحبظیي هی ضَد ٍلی آًجب ایي طَس  ایٌجب ثب هثبلی کِ ایي هستطکل گفت ضشثت صیذ یَم الجوؼِ  فشق داسد صیشا جوغ .ثیبى ضذ

 ًذ.دس هجوَع اضکبل اهبم ثی پبسخ هب لزا ًیست.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


