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ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

فشؼ سَم ثَد؛ فشؼ سَم ایي ثَد کِ اگش ٍاجذ ػلن داضتِ ثبضذ کِ ایي کٌض دس صهبًْبی گزضتِ ثحج دس ادلِ لَل اٍل دس 

دس ایٌجب طجك ًظش ثؼضی اص جولِ هشحَم سیذ، حکن  ،هلک هسلوبًی ثَدُ ٍلی االى ًِ خَد اٍ ٍ ًِ ٍاسث اٍ هَجَد ًیستٌذ

ضَد. چٌذ دلیل ثش  ست تولک خوس ثش اٍ ٍاجت هیتَاًذ آى سا تولک کٌذ ٍ دس غَ کٌذ، یؼٌی ٍاجذ هی کٌض جشیبى پیذا هی

 سِ دلیل سا رکش کشدین.. ایي لَل البهِ ضذُ است
 دلیل چهارم

است )ایي دلیل لجالً ثِ هٌبسجتی رکش ضذ(؛ تَضیح ایٌکِ اگش ایي هبل هتؼلك ثِ هسلوبًی ثَدُ کِ االى  دلیل چْبسم استػحبة

چَى اگش ٍاسث اٍ هَجَد ثبضذ داخل دس )هَجَد ًیست ٍ هب ضک داسین آیب اآلى ٍاسحی اص ایي هسلن هَجَد است یب ًِ 

َد ٍ اگش ٍاسحی ًذاضتِ ثبضذ آى ٍلت جبی ایي ثحج ایي هبل ثبیذ ثِ ٍاسث دادُ ض دس ایي غَست د ٍَض فشؼ لجلی هی

گَیین ایي ضخع لجل اص ایي کِ اص  هی .کٌین استػحبة ػذم ٍاسث هی .(آیذ یب ًِ ٍجَد داسد کِ آیب ثِ هلکیت ٍاجذ دس هی

ي هبل ای ،کٌین. ثب استػحبة کٌین کِ ٍاسحی داسد یب ًِ، استػحبة ػذم ٍاسث هی اآلى ضک هی ،دًیب ثشٍد ٍاسحی ًذاضت

ضَد ٍ ثِ ػٌَاى ایٌکِ اهَال هَي ال ٍاسث لِ ثِ اهبم هٌتمل  ضَد اص اهَالی کِ ثذٍى ٍاسث است، پس داخل دس فیء هی هی

ضَد )چَى اهبم طجك ًػَظ ٍاسث هي ال ٍاسث لِ است( ٍ اهبم ّن ایي هبل سا ثِ ضیؼیبى اثبحِ کشدُ لزا ایي هبل ثِ  هی

 1ایي دلیلی است کِ هحمك خَیی ّن آى سا رکش کشدُ است.«. ن الکٌضفیجشی فیِ حک»آیذ  هلکیت ٍاجذ دس هی
 بزرسی دلیل چهارم

 اشکال

اسث هَي ال ٍاسث لِ ثِ طَس کلی لبثل تولک ًیست، یؼٌی ثش فشؼ هب ثپزیشین کِ ایي اص هَاسد ثِ ایي دلیل اضکبل ضذُ کِ 

تَاًذ ثِ سشاؽ هبلی ثشٍد  سا تولک کٌین؟ آیب کسی هی گًَِ است( آیب هب هجبصین چٌیي هبلی هَي ال ٍاسث لِ است، )کِ ّویي

گَیذ لطؼبً  ٍ ثِ ػٌَاى ایٌکِ ایي هبل، ٍاسث ًذاسد آى سا حیبصت کٌذ ٍ ثِ سجت حیبصت، هبلک آى هبل ضَد؟ هستطکل هی

اسد ٍلی تولک اهَال کسی کِ ٍاسث ًذاسد ثِ ٍاسطِ حیبصت جبیض ًیست. هخالً اآلى ایي هبل اص ضخػی هبًذُ کِ ٍاسحی ًذ

هبلک ایي هبل ضَین چَى اگش لشاس ثبضذ  کشدُ ٍ سپس حیبصتآى سا تَاًین  چِ کسی است، هب ًوی هتؼلك ثِداًین کِ  هب هی

 شدُ ٍ هبلک ضَین دس حبلی کِ چٌیيایي هبل، لبثل تولک ثبضذ ثبیذ ثِ طَس کلی ثتَاًین ّش هبلی کِ ٍاسحی ًذاسد سا اخز ک

 حکوی لطؼبً غحیح ًیست.
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 ان قلت

دّذ کِ ثِ حست لبػذُ حك ًذاسین اسث هَي ال ٍاسث لِ سا تولک  کٌذ ٍ جَاة هی سپس هستطکل یک اى للت هطشح هی

تَاى  کٌین چَى هتؼلك ثِ اهبم است ٍلی اص آًجب کِ خَد ائوِ ایٌْب سا ثشای هب تحلیل کشدًذ )ثِ ٍاسطِ اخجبس تحلیل( هی

 اًذ.  ت ٍلی اهبم ایٌْب سا ثشای ضیؼیبًطبى حالل کشدُهبلک ضذ. دسست است کِ ایٌْب دس اختیبس اهبم اس

 قلت

ضَد؛ هَسد ٍ هَضَع اخجبس تحلیل هؼلَم است کِ چِ چیضی سا  ای ًوی دّذ کِ اص اخجبس تحلیل چٌیي استفبدُ پبسخ هیٍی 

دُ ثبضٌذ، دیگش حکن اًذ ٍ ثش فشؼ ّن اخجبس تحلیل ایي هبل یب اهَالی اص ایي لجیل سا ثشای هب حالل کش ثشای هب حالل کشدُ

ضَد ٍ خوس ّن الصم ًیست ثذّین ثلکِ کأىّ ایي هبل یک ّجِ ٍ ثخططی اص طشف اهبم است ٍ  جبسی ًوی آى کٌض دس

آى سا تحَیل حبکن ضشع  ثلکِ ثبیذتَاًین حکن کٌض سا ثش ایي هبل جبسی کٌین.  ضَد لزا هب ًوی جبسی ًوی آى ػٌَاى کٌض ثش

 گیشد. ثِ طَس کلی اهَال هجَْل الوبلک یب اهَال کسی کِ ٍاسث ًذاسد دس اختیبس اٍ لشاس هی )اهبم یب ًبئت اهبم( دّین کِ

ػٌَاى هَي  دسذ ٍ ًضَ هیثب تَجِ ثِ ایي اضکبلی کِ ثیبى فشهَدیذ، ثیطتش کٌضّب اص ػٌَاى کٌض ثَدى خبسد  :(سؤالاى للت )

 ال ٍاسث لِ داخل ضَد.

 اًذ. ثؼضی اص ثضسگبى ایي هطلت سا فشهَدُ ٍ ثِ آى هلتضم ضذُ للت )استبد(:

ضَد ثِ ایي دلیل داد ایي است کِ اگش هب ثخَاّین ثب ایي هبل کِ ثِ ػٌَاى اسث هَي  طَس کِ اضبسُ کشدًذ، پبسخی کِ هی ّوبى

ٌض ثبیذ ثِ ایي هسئلِ هلتضم ت هَاسد کلال ٍاسث لِ داخل دس هلک اهبم ضذُ، ایي گًَِ ثشخَسد کٌین ثِ طَس کلی ثبیذ دس اغ

اگش ثگَیین ایي جضء  ٍ اًذ دس ثسیبسی اص هَاسد کٌَص اص ایي لجیل ّستٌذ کِ یک هبلک هسلوبى هؼلَهی داضتِ چَىضَین. 

وبًذ هَاسد ثسیبس ًثشای کٌض ثبلی  اش آى است کِ چٌذاى هَسدی الصهِضَد  اسث هَي ال ٍاسث لِ ٍ داخل دس هلک اهبم هی

  کٌین. هَاسد للیلایي سا حول ثش سٍایبتی کِ دس ثبة کٌض ٍاسد ضذُ  ّوِ ایي هبًذ ٍ غحیح ًیست ثبلی هیللیلی 

هَاسدی است کِ هبلکص اغلت هَاسد کٌض،  چَىاًذ ٍلی ثِ ًظش هب ایي پبسخ توبم ًیست؛  ایي پبسخی است کِ ثؼضی دادُ

، جبیی است کِ هبلک ػلن داسد ثِ کَى الکٌض (ِ دس فشؼ سَم هَسد ثحج ٍالغ ضذُهَسد ثحج هب )آًچِ ک هؼلَم ًیست.

لوبلکٍ هسلن، ٍلی هَجَد ًیست ٍ ٍاسحی ّن ًذاسد. یؼٌی ػلن داسد کِ ایي هشثَط ثِ یک هبلک هسلوبى است ٍ فشؼ ّن 

کِ ثحج اص آى گزضت. پس  ضَد داخل هی ایي است کِ هجَْل ّن ًیست چَى اگش هبلک هجَْل ثبضذ دس فشؼ دٍم

ٍ هؼلَم ّن است  ، ػلن داسدٍاجذ ثِ ایٌکِ ایي هلک یک هسلوبى لذین است ایي است کَِم، هفشٍؼ هب دس فشؼ س

الجتِ فشؼ دٍم ثٌب ثِ ًظش هب داخل دس )اغلت هَاسد اص لجیل فشؼ دٍم است . هَاسد خیلی صیبد ًیستایي )هجَْل ًیست( 

 ٍاسد اضکبلسسذ کِ ًسجت ثِ فشؼ سَم  ًظش هیتَاًستین هطشح کٌین ٍلی ثِ  . ایي اضکبل سا آًجب هی(هجَْل الوبلک ضذ

 ًیست.

 سسذ دلیل چْبسم ثب تَجِ ثِ هطبلجی کِ گفتِ ضذ خبلی اص اضکبل ًیست. ػلی ای حبل هجوَػبً ثِ ًظش هی
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 نتیجه

یک احتوبل پزیشفتِ ضذ ٍ دلیل دٍم ٍ  طجك ای کِ ثشای لَل اٍل رکش ضذ ایي است کِ دلیل اٍل تٌْب هحػل هطبلت ٍ ادلِ

تَاًذ هَسد استٌبد لشاس ثگیشد ٍ ثب اتکبء ثش آى، دلیل اٍل ّن توبم  ْبسم ّن هَسد لجَل ٍالغ ًطذ. ػوذُ دلیلی کِ هیچ

ضَد، ایي لذهت صهبًی ثبػج  ضَد ایي است کِ هب ثگَیین ٍلتی یک صهبى طَالًی ثیي ٍجَد هبلک ٍ ایي هبل ایجبد هی هی

اسث هَي ال ٍاسث لِ داخل دس  تَاًذ ػٌَاى ثیي ثشٍد لزا دیگش ًویلک اص ضَد ػلمِ ٍ غلِ هبلکیت ثیي ایي هبل ٍ هب هی

هخل خیلی دیگش اص اهَال کِ ادلِ ضشػیِ ثِ هب  تَاًذ هبلک ضَد ٍ هی اهَال اهبم ضَد. ایي یک هبلی است کِ هبلک ًذاسد

حیبصت ٍ استخشاد ٍ احیبء طَس کِ  ضَد ٍ ثبیذ خوس آى سا ثذّذ. ّوبى د هبلک هیکِ کسی کِ آى سا پیذا کش حك دادُ

، دس ایٌجب ّن ّویي گًَِ است. ایٌجب ایي ضَد هیضَد ٍ ثِ استٌبد آًْب خوس ٍاجت  هؼذى ثِ حست ادلِ هَجت هلکیت هی

کِ هبلک ًذاسد )هخل سبیش هجبحبت اغلیِ ثٌبثشایٌکِ هب آًْب سا جضء اًفبل ٍ اص اهَال اهبم ثِ حسبة ًیبٍسین(. است هبل هبلی 

کٌذ. ایي چِ  ضَد، ادلِ کٌض ّن هلکیت ٍ ّن خوس سا دس ایي هَاسد حبثت هی هبلکیت ثیي هبل ٍ هبلک لطغ هیٍلتی ػلمِ 

 اضکبلی داسد؟

ضَد ثِ استٌبد آى ًظش هشحَم سیذ سا تأییذ کشد ٍ پزیشفت ّوبى سخٌی است  لزا ثِ ًظش هب اص ایي چْبس دلیل، دلیلی کِ هی

ي دسستی است؛ ایٌکِ ػلمِ هبلکیت ثؼذ اص ایي فػل طَالًی ثیي ایي هبل ٍ هبلک کِ هحمك ّوذاًی فشهَد ٍ ثِ ًظش هب سخ

ضَد ٍ خوس سا ّن ثبیذ ثذّذ چَى ایي کٌض است ٍ  سٍد ٍ کسی کِ ایي هبل سا پیذا کٌذ ثِ حست ادلِ هبلک هی اص ثیي هی

 تَاًذ هبلک کٌض ضَد ٍ ٍاجت است کِ خوس آى سا ثذّذ. ٍاجذ کٌض هی

 سؤال:

ثیٌذ یب ًِ؟ اص ًظش  دس غذق ػٌَاى کٌض صهبى هذخلیت ًذاسد ٍلی ایي ّست کِ ػشف ایي ػلمِ ٍ غلِ ثیي هبلک سا هی استاد:

جیٌذ یب ًِ؛ اگش ثشای یک صهبى کَتبُ ثغذق ػٌَاى ایي هسئلِ ثِ ًظش هب دخیل است کِ ػشف ایي ػلمِ سا ثیي هبل ٍ هبلک 

ٌض جبسی است ٍ اگش ثشای یک صهبى طَالًی ثبضذ ٍلی ػشف ایي ػلمِ سا ثبضذ ٍ ػشف ایي ػلمِ سا ًجیٌذ، ایٌجب احکبم ک

  .ضَد ثجیٌذ، احکبم کٌض جبسی ًوی

تلفیمی اص دلیل اٍل ٍ سَم یؼٌی است.  ةخَهب اگش ثخَاّین هستٌذ هحکوی ثشای ًظش سیذ رکش کٌین کِ ثِ ًظشم ّویي پس 

آیذ پس اطاللبت ادلِ کٌض ضبهل آى  هبلک اًمطبع پذیذ هی است یؼٌی ثبیذ ثگَیین چَى اص ًظش ػشف دس ایٌجب ثیي هبل ٍ

  تَاًذ هبلک ضَد ٍ ثش اٍ ّن الصم است کِ خوس آى سا ثذّذ. ضَد لزا ٍاجذ هی هی

 «الحوذهلل سة الؼبلویي»


