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ر «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 قول پنجم

هب ًجبیذ دس ادلِ ضشػیِ ثِ دًجبل  حذّی ثشای آى تؼییي ضذُ ثبضذ ٍقَل پٌجن ایي است کِ هجذأ سٌة اهشی ًیست کِ دس ضشع 

گشدد  هجذأ سٌة ثبضین کِ صهبى احتسبة سَد یب هؤًٍة دس هجوَع چِ صهبًی است، ثلکِ ایي اهشی است کِ ثِ ػشف ثشهی

دٌّذ ٍ ّوبى سا هب هجذأ سٌة هؤًٍة  یؼٌی ثبیذ ثجیٌین هشدم ثِ عَس کلی دس کبسّبیطبى چِ صهبًی سا ثِ ػٌَاى هجذأ قشاس هی

ّین. ثِ ػجبست دیگش هسئلِ صهبى اػن اص سٍص، ّفتِ، هبُ، اهَس تکَیٌی ّستٌذ. سٌة ّن هبًٌذ یَم ٍ اسجَع ٍ ضْش، اص قشاس د

کسی کِ  هثالً ایي کِآیذ،  اهَس تکَیٌیِ است یؼٌی ضبسع دس ایي اهَس دخبلت ًذاسد؛ ٍقتی هثالً  سخي اص یَم ثِ هیبى هی

دُ سٍص دس آى هکبى هستقش ثبضذ تب ثتَاًذ سٍصُ ثگیشد، دیگش ایٌجب  ایي ثبضذقػذش  خَاّذ دس سفش سٍصُ ثگیشد، ثبیذ هی

گشدد. ثش ّویي اسبس ٍقتی دس هسئلِ خوس هؤًٍة  کٌذ کِ حذّش کذام است؛ ایي دیگش ثِ ػشف ثشهی ثشای یَم تحذیذ ًوی

ِ ػشف ثِ دست ثیبٍسین لزا اسبسبً ضَد، سٌة اهشی است ػشفی کِ هجذا ٍ هٌتْبی آى سا هب ثبیذ ثب هشاجؼِ ث سٌة استثٌبء هی

 ایٌکِ دس ضشع ثِ دًجبل کطف هؼٌبی سٌة ٍ پیذا کشدى هجذأ آى ثبضین، ایي غحیح ًیست.

پس ضبسع ایي اهش تکَیٌی ثذیْی سا ثِ ػشف احبلِ دادُ، لزا هب ثبیذ ثِ آى چیضی کِ هتؼبسف ثیي هشدم ٍ هتذاٍل ثیي الٌبس 

ثالد هختلف هتفبٍت است. هثالً ثیي ایشاًییي، سٌة ثِ ػٌَاى سٌة ضوسیِ هؼشٍف است سجَع کٌین ٍ ایي دس فشٌّگ ّب ٍ 

کٌٌذ یب دس ثالد ػشثی سٌة قوشیِ ثیطتش سٍاج  هطخع هی آى سا است ٍ هجذأ سٌة صهبى تحَیل است کِ هثالً ثب هحبسجبتی

سد ٍ هجذأ آى ّن هؼلَم است لزا داسد ٍ هجذأ آى ّن هطخع است. دس ثالد غشثی یب ثؼضی ثالد ضشقی سٌة هیالدی سٍاج دا

کٌین. فشؼ کٌیذ دس ثالد فبسسی صثبى، دس ضْشّبی ایشاى،  هب سٌة سا ثب هشاجؼِ ثِ ػشف ٍ هجذأش سا اص ػشف استفبدُ هی

آٍسد. ایي سَد ٍلَ آخشیي سٍص سبل ضوسی است ٍلی جضء  سٍص قجل اص تحَیل سَدی ثذست هی کٌذ ٍای هیهؼبهلِکسی 

ّبیی ّن کِ دس ّوبى سبل کشدُ هشثَط ثِ ّوبى سبل است لزا اگش فشؼ کٌین سٍص  ضَد. هؤًٍِ هیسَد ّوبى سبل حسبة 

هجذأ  پس ثبیذ دس ّویي سبل جذیذ قشاس دّذ. ّبی ایي سبل سا هؤًٍِ ّضیٌِ کٌذ آیذ ثؼذ یب دٍ سٍص ثؼذ کِ سبل جذیذ هی

تحَیل سبل دس سٌة ضوسیِ است. اص اٍلیي لحظِ تحَیل سبل ضوسی سٍص اٍل فشٍسدیي تب آخش اسفٌذ،  ، صهبىفبئذُ ٍ هؤًٍِ

ایي یک  ی اص اٍل طاًَیِ هثالً؛ پسهشدم است. دس ثالد ػشثی اص اٍل هحشّم، دس ثالد غشث ثیي ایي چیضی است کِ هتؼبسف

 1اهشی است کِ ضشع دخبلتی دس آى ًذاسد.
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 به قول پنجم اشکال

ِ تَاًین ایي هسئلِ سا ثپزیشین کِ دس ادلِ ػٌَاى سٌة رکش ضذُ ثبضذ ٍ هؤًٍ اسبسبً هب ٍقتی هی ثِ ایي قَل اضکبل ضذُ کِ

دس لسبى دلیل ٍاسد ضذُ ثَد « هؤًٍة السٌة»رکش ضذُ ثبضذ. اگش تؼجیش « هؤًٍة السٌة»تؼجیش  اضبفِ ضذُ ثبضذ ثِ سٌة یؼٌی

گَیٌذ کِ یب سٌة ضوسی است ٍ یب سٌة قوشی؛ یب حذ اقل  سٌة ظَْس داسد دس آًچِ کِ هشدم ثِ آى سٌة هی ثگَیین تَاًستین هی

رکش کلوِ  سجتثِ تَاًستین  اگش ػٌَاى هؤًٍة السٌة دس لسبى دلیل رکش ضذُ ثَد، هی پسثگَیین اًػشاف داسد ثِ سٌة ضوسی. 

تؼبسف ٍ هتذاٍل است ثگَیین، ایي هؤًٍِ ثبیذ ثِ لحبػ آى چیضی هحبسجِ سٌة ٍ ظَْس ایي کلوِ دس آى چیضی کِ ثیي هشدم ه

هثالً؛ دس حبلی کِ  گَیٌذ. قْشاً دس ثالد ایشاًی ایي هٌػشف است یب ظَْس داسد دس سٌة ضوسی ضَد کِ ػشف ثِ آى سٌة هی

ثحث ایي ػٌَاى  چَىضَد.  ش هیآًچِ دس سٍایبت ٍ ادلِ رکش ضذُ، ایي است کِ هؤًٍِ اص فبئذُ یب سثح، کس ایٌچٌیي ًیست ٍ

ضَد ٍ آًچِ کِ ثبقی  هؤًٍِ اص ایي فبئذُ ٍ سثح خبسج هی ای ٍجَد داسد ٍ هؤًٍِ صیبد ثیبیذ یؼٌی فبئذُ اص آًچِ کِ است:

هبًذ هتؼلق خوس است لکي هقذاس ٍ حذٍد هؤًٍِ سا هؤًٍِ یکسبل قشاس دادًذ ٍ گفتٌذ هؤًٍِ یکسبل سا اص سثح ٍ فبئذُ  هی

 . کسش کٌیذ

سٌة  ،هالک ،ّب سا تب یکسبل اص سثح کن کٌیذ، ایي هؼٌبیص ایي ًیست کِ دس لسبى دلیل ّب ٍ ّضیٌِ اهب ایٌکِ گفتٌذ ضوب هؤًٍِ

اٍل سثح ثبیذ ثبضذ، فؼلیت  پس سا یکسبل کبهل قشاس دادًذ. اص فبئذُ است لکي حذ ٍ اًذاصُ آىثبضذ ثلکِ هالک کسش هؤًٍِ 

ی خَاّذ دس اثتذای سبل ضوسی ثبضذ یب دس اًتْب کسش ضَد. حبال ایي سثح ٍ فبئذُ هی ّب اص آى پیذا کشدُ ثبضذ، آًَقت هؤًٍِ

، دس اثتذای سبل قوشی ثبضذ یب دس اًتْبی آى، توبم ًکتِ ایي است کِ هب ثجیٌین سٍایبت چِ ظَْسی داسًذ. ظَْس سٍایبت آى

خَاّذ ثبضذ )اٍل سبل یب  هالک است، ّش ٍقت ّن هیضَد. پس فؼلیت سثح  ایي است کِ هؤًٍِ اص سثح ٍ فبئذُ کسش هی

ٍسظ سبل یب آخش سبل(. ثٌبثشایي ایٌکِ هب هجذأ سٌة سا دس اختیبس ػشف ثگزاسین ایي ثب ادلِ سبصگبس ًیست، ایي اضکبلی است 

 1اًذ. کِ ایٌجب ثؼضی اص ثضسگبى ثِ ایي قَل کشدُ

 پاسخ اشکال

 سسذ ایي اضکبل جبی تأهل داسد: ثِ ًظش هی

 ایٌکِ ایطبى فشهَد دس لسبى دلیل ػٌَاى هؤًٍِ اضبفِ ثِ ػٌَاى سٌة ًطذُ، ّوبًغَس کِ هالحظِ فشهَدیذ، دسست است :ٍالًا

ثحث اص اغل استثٌبء هؤًٍِ  دس اکثش سٍایبت کلوِ سٌة رکش ًطذُ ٍلی دس ثؼضی اص سٍایبت، ػٌَاى سٌة آهذُ است. هب دس کِ

 ایٌکِ دس ّیچ دلیلی ػٌَاى سٌة رکش ًطذُ، ایي هحل اضکبل است. لزا ایي ادلِ ٍ سٍایبت اضبسُ کشدین. سٌة ثِ

الوتؼبسف ثیي ثش فشؼ ایٌچٌیي ثبضذ کِ هؤًٍِ اضبفِ ثِ ػٌَاى سٌة ًطذُ ثبضذ تب هب ثخَاّین حذٍدش سا اص هب َّ  :ثبًیبً

هب ثیبیین سثح ٍ فبئذُ سا اص یک عشف ٍ هؤًٍِ سا اص عشف دیگش ٍلی ثِ ّش حبل هقػَد ایي است کِ  الٌبس استفبدُ کٌین،

ضَد، هخػَغبً اگش هجٌبی هب ایي  حسبة کٌین دس یک سبل کبهل ٍ ایي دس ّش سبلی کِ ثیي هشدم هتؼبسف است هحقق هی

ّب سا اص آى فَائذ  ّضیٌِثبضذ کِ ّش سثحی سا هستقالً هجذأ قشاس ًذّین ثلکِ هجوَع اسثبح ٍ فَائذ سا دس ًظش ثگیشین ٍ هجوَع 
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کسش کٌین. لزا ثبالخشُ هب دس هجتذا ٍ هٌتْبی سبل کِ دس آى سبل هؤًٍِ ثبیذ کسش ضَد ایي سا ثبیذ ثِ ػشف سجَع کٌین. پس 

گَیین هجوَع فَائذ سا دس  حتی اگش ػٌَاى سٌة ّن دس سٍایبت رکش ًطذُ ثبضذ، ثبالخشُ هؤًٍة ّست، فبئذُ ّن ّست. هب هی

هتؼلق خوس  هبًذ ثبقی هیکٌین ٍ آًچِ  ّب دس سبل هتؼبسف ثیي هشدم هقبیسِ هی ثیي هشدم ثب هجوَع ّضیٌِسبل هتؼبسف 

کٌذ کِ هؤًٍِ آخش  . اگش قشاس ضذ هب اسثبح ٍ فَائذ سا هجوَػبً هَسد هحبسجِ قشاس دّین، ایي دیگش اضکبلی ایجبد ًویاست

صهبى حػَل فبئذُ  ،قجَل داسین کِ هجذأ دّین ي اضکبل سا پبسخ هیکِ ایّب قجلص. الجتِ هب  سبل ثذست آهذُ ثبضذ ٍ ّضیٌِ

دّذ،  خَاّین ػشؼ کٌین ایٌکِ کسی هجذأ سٌة سا هب َّ الوتؼبسف ثیي الٌبس قشاس است چَى ظَْس دس فؼلیت داسد ٍلی هی

ى آهذُ ٍ ثش فشؼ ّن اٍالً دس ثؼضی اص ادلِ ایي ػٌَاگفتین ایٌکِ دس ّیچ دلیلی رکش ًطذُ  ایي اضکبل هتَجِ آى ًیست.

 ّب هقبیسِ کٌین حتی دس ّوبى سبلی کِ سبل ضوسی است.  ًیبهذُ ثبضذ هٌبفبتی ًذاسد کِ هب فَائذ سا هجوَػبً ثب هجوَع ّضیٌِ
 قول پنجم یدمؤ

قَاًیٌی تَاًذ هؤیذ قَل پٌجن ثبضذ ایي است کِ ٍاقؼبً اهشٍص دس ّوِ دًیب ثسیبسی اص اهَس دائش هذاس  اص جولِ اهَسی کِ هی

ّبی اقتػبدی فشدی یب جوؼی، اضخبظ حقیقی یب حقَقی، ایٌْب ّوِ دس یک  . فؼبلیتکٌٌذ ٍضغ هیّب  است کِ حکَهت

 قغغّب  ذ استجبط ٍ اتػبل کبسی خَدضبى سا ثب حکَهتٌتَاً کِ ًوی ثِ ًحَی ًذاُ ّب پیذا کشد ًقبعی پیًَذّبیی ثب حکَهت

ثش . سبل هبلی سبلی است کِ ثَدجِ کطَس سا ٍجَد داسدّب سبل هبلی  دٍلتّب ٍ  کٌٌذ. االى هشسَم است کِ دس حکَهت

ضًَذ  ضَد ٍ هججَس هی ّب اص دسآهذّب ثیطتش هی ًَیسٌذ ٍ هؼوَالً ّن ّضیٌِ ّب سا هی ًَیسٌذ، دسآهذّب ٍ ّضیٌِ آى هی اسبس

 گَیٌذ.  کسش ثَدجِ هی آىالحبً ثِ غثشًٍذ سشاؽ استقشاؼ داخلی یب خبسجی کِ اغ

کٌین،  هیآًچِ دس ایي سبل هبلی هب کست  :گَیٌذ هیکٌذ. هثالً  ّب سا دس ّوبى سبل هحبسجِ هی ش حبل دسآهذّب ٍ ّضیٌِثِ ّ

ضَد ٍ  گیشًذ، فشٍش ًفت، هحػَالت غیش ًفتی، دسآهذی کِ اص عشیق هسبفشیي ًػیجوبى هی اػن اص هبلیبتی کِ اص هشدم هی

دٌّذ ٍ هشدم ّن  ّب ایي است کِ یک هجذئی سا ثشای سبل قشاس هی بس دٍلتدٌّذ. االى اسبس ک .... سا هٌبثغ دسآهذ قشاس هی

چِ ثشای خبًِ ٍ چِ ثشای اتَهجیل ٍ چِ ثشای  دّذ هیهَظفٌذ دس آى سبل ثِ ایٌْب ػول کٌٌذ. کسی کِ ػَاسؼ ٍ هبلیبت 

کٌٌذ کِ ایي  سبل حسبة هیّبی صًذگی است. آخش  کٌذ. ایي جضء هؤًٍِ کست ٍ کبس ٍ ثبثت حقَقی کِ اص دٍلت دسیبفت هی

 اداسُ ٍ آى ًْبد چِ هقذاس ثذّکبس است ٍ چِ هقذاس علجکبس است. 

یک ضخع  بلتکٌٌذ چِ دس ق کٌذ کِ کسبًی کِ ثشای کست دسآهذ تالش هی ایي اهَسی کِ ػشؼ کشدین ایٌْب اقتضب هی

ى سبل هبلی کِ هتؼبسف است قشاس فؼبلیت فشدی خَدضبى. ایٌْب سبل هبلیطبى سا ّوب حقَقی )یک ضشکت(، چِ دس قبلت

کٌذ  تَاًین ثِ ضخػی کِ خَدش کبس هی کٌٌذ، هب ًوی دٌّذ. لزا ٍقتی هتؼبسف ایي است ٍ ّوِ ّن االى ایٌگًَِ ػول هی هی

ّب ّستٌذ ٍ آًْب اص  ّبیی است کِ عشفص دٍلت ّب، هؤًٍِ ثگَیین تَ هجذأت سا یک چیض دیگش قشاس ثذُ. ثخص صیبدی اص هؤًٍِ

َّ هب یتؼبسف ثیي الٌبس فی کلّ »ذأ تکلیفطبى هؼلَم است. حبل چِ اضکبلی داسد کِ هب ثگَیین هجذأ ػجبست است اص ًظش هج

 ؛ دس ّش کطَسی ّن ثِ حست خَدش هتفبٍت است. لزا دس هجوَع ایي اضکبل ثِ قَل پٌجن ٍاسد ًیست.«ثلذ

سا ثپزیشین.  قَل ي ٍجٍِ ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ لضٍهبً ایيگَیین ال یخلَا ه ًکتِ: فقظ یک ًکتِ ٍجَد داسد. ثجیٌیذ ایٌکِ هی

 ل قَی تش است ٍ قبثل استظْبس است کِ حبال ایي سا ػشؼ خَاّین کشد.اثبالخشُ ثبیذ ثجیٌین کذام یک اص ایي اقَ
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 سؤال:

اًذ  ایٌکِ اضکبل کشدُداًن ٍلی  صهبى حػَل سثح سا ثِ ػٌَاى هجذأ قشاس دّین، ثِ یک هؼٌب احَط هی ایي قَل سا کِهي  استبد:

 کِ ایي دس ادلِ ًیبهذُ کِ هب ثخَاّین ادػبی اًػشافص سا کٌین یب ادػبی ظَْسش سا کٌین، سش ایي ثحث داضتین.

ٍجٍِ اهب هغ رلک ثبیذ دیذ کِ دس ثیي ایي اقَال کذام قَل اقَی  هجوَع قَل پٌجن ّش چٌذ الیخلَ هي دس :بحث جلسه آینده

است. اص اٍل ّن گفتین کِ اقَال پٌجگبًِ داسین ٍلی یک قَل ضطوی ّن دس هسئلِ ٍجَد داسد کِ آى قَل سا ثبیذ ثیبى کٌین ٍ 

 .ثیبى خَاّین کشدثجیٌین کِ آیب قبثل قجَل است یب خیش کِ اى ضبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ 

 «حوذ هلل سة الؼبلویيال»


