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 «معن ج محمد   آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ٍ داللت ثرش فًسیرت دس اتیربن ثر     المشیىة ػه صیغٍ امش مجشداًامش ثش فًس یب تشاخی ایه است کٍ داللت صیغٍ  کٍ مىظًس اص شذ ثیبن

 .ساثغٍ ثیبن شذٌ استالًال مختلفی دس ایه استفبدٌ می شًد کٍ  خیش اص آنياجت می کىذ یب جًاص تأ

 تنقیح محل نزاع

 ثشای سيشه شذن محل وضاع چىذ وکتٍ ثیبن می شًد:
 نکته اول 

 تکشاس اص َیئت استفبدٌ می شًد یب اص مبدٌ یب َش دي؟  آیب مشٌ يدس مسئلٍ مشٌ ي تکشاس ثیبن شذ کٍ 

 ،ثؼضی لبئل ثًدوذ مشٌ یب تکشاس اص َیئت امرش اسرتفبدٌ مری شرًد     ،ثؼضی مؼتمذ ثًدوذ کٍ مشٌ یب تکشاس اص مبدٌ امش استفبدٌ می شًد

دلیمب َم  دس مب وحه فیٍ دس ثحث مشٌ ي تکشاس مغشح کشدیم.کٍ  ثشخی َم مجمًع مبدٌ ي َیئت سا دال ثش مشٌ یب تکشاس می داوستىذ

مب یب َیئت امش المًل ثُ ػلیکىذ  میثش فًسیت یب تشاخی  يالغ اختالف است کٍ مبدٌ امش داللتیؼىی دس  ؛َمبن ثحث َب مغشح است

 . یب مجمًع َیئت ي مبدٌ ایه داللت سا داسوذ می کىذ ثش فًسیت یب تشاخی داللت

امرب    :گفتریم لرجال  ي آن ایىکٍ  استي تکشاس ي مسئلٍ فًسیت ي تشاخی  ٌداسد کٍ مًجت تفبيت ثیه مسئلٍ مشتٍ يجًد کو یکفمظ 

ٌ دس َیئت لبثرل تورًیش اسرت امرب     صیشا َشچىذ مش .ثٍ َیئت امش ثبشذ ومی تًاوذ مشثًط ٌ ي تکشاس اسبسبمؼتمذ است وضاع مش (سٌ)

ي تحشیرک  ثٍ مؼىربی ثؼرث اػتجربسی    امش ثگًییم َیئت  یه است کٍ اگشدس َیئت ا ٌس َیئت لبثل توًیش ویست. توًیش مشتکشاس د

اخشج  :گًیذتحشیک می کىذ مثل يلتی کٍ می  ثؼث ي سا یک ثبس جذػمی کىذ  مًال امشيلتی ثٍ ایه مؼىب است کٍ ثبشذ می اػتجبسی 

 . اتبق کٍ ثؼث می کىذ ػجذ سا ثشای خشيج اص

 مخوًصب اگش َیئت سا ثٍ مؼىبی ثؼث ي تحشیک اػتجبسی ثذاویم. ؟بی تکشاس دس َیئت امش چیستىيلی مؼ

. صیشا فشض ایه است که ویستممشاس سا لیذ ثشای ثؼث ي تحشیک لحبػ کىیم اگش ثخًاَیم تکتوًیش تکشاس دس َیئت ممکه ویست؛ 

وجب  ا ایی تحشیک کشدن مخبعت ثشاَیئت افؼل اص عشف ياضغ يضغ شذٌ ثش یؼىی« ػتجبسیلة ػلی الجؼث اذاللَیئت يضؼت ل»کٍ 

ثؼرث   دس حبلیکٍ  یه است کٍ ثؼث متؼذد ثبشذمؼىبیش ا ،دخیل ثبشذ اگش لشاس ثبشذ لیذ تکشاس ،«ػلی الجؼث اػتجبسی للذاللة»کبس 

داللت می کىذ ثش ثؼث يلی آیب دس یک مکبن ي یرک صمربن مری     ایه َیئت« جخشُاُ»یم يلتی می گًی .ذد ثبشذاوذ متؼتً یياحذ وم

مؼىبیش ایه است  ،ثبشذ است خًد ثؼث ي تحشیک اػتجبسی کٍ مفبد َیئت افؼل یذل ،اگش ثخًاَذ تکشاس .تًاوذ چىذ ثؼث داشتٍ ثبشذ

 خشيج اص ایره اتربق   یؼىی .ذ چىذ ثؼث صًست ثگیشد ي ایه مؼمًل ویستدس مکبن ياح ،صمبن ياحذ سد ،آن ياحذ امش دسیک کٍ ثب 
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تکشاس دس ساثغٍ ثب َیئت ثٍ ایه مؼىب لبثل  چًن. پس ستاصال مؼمًل وی، شًدخشيج ثخًاَذ متؼلك ثؼث اػتجبسی ثشای چىذ ثبس  اگش

ثٍ َیئت غیش مؼمًل  مشٌ ي تکشاس اسجبع وضاع :فشمًد  )سٌ(امب ثشگشداویم.توًیش ویست مب ومی تًاویم وضاع مشٌ ي تکشاس  سا ثٍ َیئت 

 .بل استحاست صیشا ثؼث متؼذد ثٍ متؼلك ياحذ فی صمبن ياحذ ي مکبن ياحذ م

 تًضیح رلک: .ویستایه مشکل دس مسئلٍ فًس ي تشاخی مغشح امب  

غ شرذٌ  يض شَیئت امثگًییم اگش  .مغلًة مًلی اوجب  شًد ،دس ايلیه صمبن ممکهي ثذين تبخیش  ،مؼىبی فًسیت یؼىی ثذين دسوگ

ایىکٍ مخبعت دس ايلریه صمربن    ایثؼث ي تحشیک اص وبحیٍ مًال صًست ثگیشد ثش ؟ی ثؼث ي تحشیک اػتجبسی چٍ اشکبلی داسدشاث

میذ َیئت ثٍ مرشٌ  س َم توًیش تشاثحث مشٌ يتک سد يجًد وذاسد حتی َیچ مبوؼی ثشای فًسیت .ممکه خًاستٍ مًلی سا اوجب  ثذَذ

ثرٍ  چٍ مبوؼی داسد مًال ػجذ سا تحشیک  لزا بق.خبسج شذن اص ات تحشیک می کىذ جُت سثشای یکجبمًال ػجذ سا  یؼىی مشکلی وجًد

دس ساثغرٍ ثرب    .ثگیرشد تؼلرك  ثٍ عجیؼت خشيج ثٍ ايلیه صمبن ممکه اص ایه اتبق  ي تحشیک اي یه ثؼثي اثگًیذ اخشج  کبسی کىذ ي

دس ایره   صیرشا  .ذی آیممحبلی الص  و ثبشذ اخیثٍ تش وخًاَیم داشت. یؼىی اگش فشض کىیم َیئت امش ممیذمشکلی  مؼىبی تشاخی ویض

جیؼرت  یک مًال ثٍ عت اخشج داللت می کىذ ثش ثؼث ي تحشذ اخشج می گًییم ایه َیئیًگ، امش کىذ ثٍ خشيج ي ثمًلی يلتی فشض

ٍ    الثشای مًي ٍ مغلًة است عجیؼت خشيج اص اتبق است ک چیضی« مکبناال الصمىةا ان لم یکه فی ايل» خشيج ي  مُرم ویسرت کر

َریچ   شرذٌ ي  جرًاص تربخیش   ثٍ عجیؼت خشيج ممیذا ثٍصیشا ثؼث متؼلك  ثشيد یب دي سبػت دیگشمخبعجش فی الحبل اص اتبق ثیشين 

  .لیرذیت تکرشاس ثرشای َیئرت اسرت     اص  غیش خًاستَش صمبن کٍ دس  یخبعت ثشای اوجب  کبسثؼث ي تحشیک م استحبلٍ ای وذاسد.

کٍ بن َستیم اصل امکدس حبلیکٍ تشاخی مؼمًل است ي مب دس ممب  ثیبن  ثشای َیئت اصال مؼمًل ویست شاسَمبوغًس کٍ ثیبن شذ، تک

  یب خیش؟ی داسد شًد مشکل ي تشاخی لیذ جًاص تأخیش ثٍ ه کٍ َیئت امش ي ثؼث ممیذآیب اسبسب امکبن ای

 )سٌ(مرب  ثؼضی مؼتمذوذ کٍ ایه وضاع متؼلك ثٍ َیئت است ي حتی ا، است شمبدٌ امثٍ مشثًط  ایىجب عجك یک لًل لزا ثغًس کلی وضاع

لىذ وضاع ثٍ مجمًع مبدٌ ي َیئرت  ثؼضی لبئ ي ذىثبش میوضاع  لبئل ثٍ جشیبن داوست دس مب وحه فیٍ سا دس َیئت ممىًع می کٍ وضاع 

 گشدد. یم شث

 جشیبن پیذا کىذ.اجمبال مؼلً  شذ مًضًع ثحث ثٍ چٍ مؼىب است ي وضاع می تًاوذ دس َش یک اص ایه سٍ ثخش پس 
 دومنکته 

جشیبن  َیئبت ي مشتمبتثبیذ دس َمٍ وضاع ثٍ مبدٌ امش مشتجظ ثبشذ،  جُبتی اشکبل داسد ي اگش لشاس ثبشذ سجًع وضاع ثٍ مبدٌ امش اص

.  ورذاسد سا مؼمرًل اسرت ي محرزيس لجلری      ضاع ثٍ َیئرت و جشیبنامب . مبت جشیبن وذاسدسبیش مشت س، دس حبلیکٍ ایه وضاع دپیذا کىذ

کرٍ   مری شرًد   مغرشح  صیشا دسایه صًست ویض ثحث اص مربدٌ  ع مبدٌ ي َیئت ویض دچبس مشکل استمجمً َمچىیه جشیبن وضاع دس

 ثیبن شذ دس جشیبن وضاع دس مبدٌ مشکالتی يجًد داسد.کٍ َمبوغًس 

مموًد ایه است کٍ آیب َیئت امش داللت ثگًییم  . یؼىیاویم وضاع فًس ي تشاخی سا دس ثبة امش ثٍ َیئت ثش گشداویمثٍ وظش می سسذ ثتً

 ؟می کىذ یب خیشتشاخی  یبفًسیت ثش 
 سومنکته 

لغرت  َیئت امش اص وظش  یؼىی دس يالغ ثحث می کىیم .یک يضغ لغًی است ت امش استمشثًط ثٍ َیئ اللت ثش فًس یب تشاخی کٍدآیب 

 .ا  یب ایىکٍ ثٍ حکم ػمل ایه داللت سا می فُمیميضغ شذٌ ثشای مشٌ یب تکشاس یب َیچ کذ
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يضرؼت  » ًسد مًضًع لٍ َیئت است یؼىی ثحث می کىریم آیرب َیئرت امرش    دس م ضاع یک وضاع لغًی است، ثحث مباگش گفتیم ایه و

داللت ثش ثؼث اػتجبسی ثٍ لیرذ تشاخری یرب     ایامش يضغ شذٌ ثش َیئت یب ایىکٍ وٍ« میذ الفًسیةللذاللة ػلی الجؼث االػتجبسی الممیذ ث

اخرز وشرذٌ اسرت    اصال مسئلٍ فًسیت ي تشاخی  ي« الشی عجیؼةالی يضؼت للجؼث »ىی َیئت افؼل یؼ .ایىکٍ َش دي سا وفی می کىذ

  .مغلك يضغ شذٌ استيَیئت افؼل ثٍ صًست 

ٍ ثر  یذثٍ فًسیت یب ثؼث مم ذیيضغ شذٌ ثشای ثؼث ممکٍ آیب َیئت افؼل م مؼىبیش ایه می شًد ویدایشٌ يضغ ثذاوضاع سا دس پس اگش 

ياضغ ایه َیئت سا ثب لیذ فًسیت یب ثب لیذ تربخیش  سش يضغ است ي ایىکٍ  ثش . یؼىی وضاعبخیشتبخیش یب ثؼث غیش ممیذ ثبلفًسیة اي الت

 .يضغ کشدٌ یب اصال ایه لیًد دس رَه ياضغ وجًدٌ

ب ثؼث آیس دایشٌ مًضًع لٍ َیئت افؼل ویست کٍ د ضاعوي ثٍ مسبلٍ يضغ مشثًط ویست  ب مبوحه فیٍاسبس احتمبل دیگش ایه است کٍ

  .کٍ امش ثٍ یک عجیؼت متؼلك شذٌ استثلکٍ ایه حکم ػمل  ، ثٍ تشاخی یب َیچکذا یذممیذ ثٍ فًسیت است یب ثؼث اػتجبسی مم

ع لرٍ َیئرت   محذيدٌ يضغ ثذاویم ي دوجبل کشف مًضً سیکی ایىکٍ مب ایه وضاع سا دسا اص دي مىظش می تًان ثشسسی کشد  وضاع پس 

 ٌ يدس مرش چرٍ   آن. ثب تًجٍ ثٍ شًد میلیذ فًسیت ي تشاخی اص ػمل استفبدٌ  جبعی ثٍ يضغ وذاسد يثگًییم است افؼل ثبشیم یب ایىکٍ

سئلٍ مشٌ ميضغ وذاسد ي  است ي سثغی ثٍ ي تکشاس دس يالغ وضاع دس حکم ػملثش مشٌ  وضاع دس داللت صیغٍ امش کٍتکشاس ثیبن کشدیم 

 ي تکشاس سا ػمل می فُمذ، لًل حك دس مسبلٍ مشخص می شًد. 

يضغ کشدٌ ثرشای   سا شَیئت ام خًاَیم ثجیىیم ياضغ میو يع لٍ ویست وضاع دس کشف مؼىبی مًضًدس مب وحه فیٍ ل کٍ بمیمکه ان ی

ثجیىیم  مت کٍ می خًاَیمسئلٍ ایه اس ثلکٍ  است یختشا ثٍ لیذ ذیکٍ مم یثٍ لیذ فًسیت است یب ثؼث اػتجبس ثؼث اػتجبسی کٍ ممیذ

 شاؽسر  خرًاَیم  ایه یک ثحث کلی دس مًسد َمٍ ايامش است حبال مری کىذ یب تشاخی. می  اص وظش ػمل َیئت امش داللت ثش فًسیت

می خًاَیم ثجیىیم کٍ اص دل ششع  .یت می ثبشىذ یب تشاخی ي کبسی ثب سبیش دستًسات ػشفی وذاسیمسکٍ دال ثش فًثشيیم ايامش ششػی 

 یب خیش؟  بی فًسیت ي تشاخی سا ثشسبوذىپیذا کىیم کٍ مؼ می تًاویم دلیلی

 «الحمذ هلل سة الؼبلمیه»

 


