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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

ثش تشکیت هفَْم هشتق اقبهِ ًیض است. ادلِ ای ثش ثسبعت ٍ ثشاّیٌی هفَْم هشتق ثحث پیشاهَى ثسبعت یب تشکیت  ،دس تٌجیِ اٍل

 هقٌبی ثسبعت ٍ تشکیت هقلَم شَد. ،ایي دٍ قَل ی ثشسسی ادلِ قجل اص ًقل ٍالصم است اثتذائب شذُ لکي 

اهب سضاٍاس است کِ دس  ،آخًَذ ایي ثخش سا ثِ آخش تٌجیِ اٍل هٌتقل کشدُآقبی هشحَم  اگشچِ :فشض کشدیندس جلسِ قجل 

هشتق هشکت است یب  آیب هفَْمکِ ثِ ایي تب ثقذ ثپشداصین تٌجیِ هقلَم شَد کِ هٌؾَس اص ثسیظ یب هشکت چیست ایي اثتذای 

 ثسیظ؟

هحقق   لزا ،فقلیتحلیل ٍاقـ ٍ ًِ ثِ حست  داًستِگفتین هشحَم آقبی آخًَذ ثسبعت ٍ تشکیت سا ثِ لحبػ تصَس ٍ ادساک 

ثسبعت ٍ تشکیت دس ایي هقبم ثِ حست تصَس ٍ لحبػ ًیست ثلکِ ثحث  :اصفْبًی ثِ هشحَم آخًَذ ایشاد گشفتِ اًذ ٍ فشهَدًذ

 دس ثسبعت ٍ تشکیت رات ٍ حقیقت هشتق است. 

هشثَط ثِ اجضاء خبسجیِ  ،چِ ثٌبثش قَل هحقق خشاسبًی ٍ چِ ثٌبثش ًؾش هحقق اصفْبًیثحث  ثحث ایي است کِپس ًتیجِ 

یب دٍ هقٌب ثِ رّي هی آیذ ک ی ،ثب شٌیذى ضبسةآیب کِ ّین ثجیٌین ٍاقـ هی خَا ثحث دس هفَْم هشتق است یقٌی دس ثلکًِیست 

چِ  چٌبى ؟ثِ رّي خغَس هی کٌذ استفقلی یک هقٌبیی کِ داسای دٍ جضء ایٌکِ یب ؟ ٍ کوب رّت الیِ الوحقق الخشاسبًی هقٌب

 ٍ رات هشتقِ حقیقت تصَس ٍ ادساک ًیست ثلکِ هشثَط ثهقبم هشثَط ثِ  ،ایي ثسبعت ٍ تشکیت: هحقق اصفْبًی هی گَیذ

دس ایي است کِ آیب هفَْم هشتق داسای اجضاء پس ثحث  یب خیش؟ ّستقبثل تحلیل فقلی ثِ اجضاء  ،یقٌی آیب ایي حقیقت .است

 ًذاسد.داسد یب قبثلیت تحلیل فقلی هفَْم هشتق آیب  ثِ فجبست دیگش؟  فقلی ّست یب خیش

داسای  ،هفقَلهفَْم فبفل یب هفَْم کِ آیب هفَْم ضبسة،  ثجیٌینهی خَاّین صیشا  ِ ثبشینداشتثِ خبسج کبسی ًجبیذ اصال پس 

داسای اجضاء فقلی است یب  دس تحلیل فقلییب  یب دٍ هقٌب؟ شَدهی کٌذ ٍ ادساک ٍ تصَس هی کِ ثِ رّي خغَس است  یک هقٌب

 خیش؟ ثٌبثش اختالفی کِ ٍجَد داسد.

 خوئی محققکالم 

ثِ حست تحلیل هشتق ثسبعت ٍ تشکیت دس ثب هحقق خشاسبًی هخبلفت کشدُ ٍ هی فشهبیذ: هشکض ًضاؿ  ّنهشحَم آقبی خَئی 

ثب تشکیت  -ِ دس هقبم تصَس ٍ لحبػ تحقق داسدیقٌی آى ثسبعتی ک-ٍ ٍاقـ است. دلیل ایشبى ایي است کِ ثسبعت ادساکی 

وبل شَد آًچِ اص آى لفؼ هفشد دس هشحلِ تصَس هتفبّن اگش استق ،ّش لفؾی کِ هفشد ثبشذًیض سبصگبس است. صیشا حقیقی هفَْم 
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آى ٍقتی  رکش کٌین کِاًسبى، شجش، حجش، ضبحک ٍ هضشٍة  هبًٌذ هی تَاًین دُ ّب لفؼ هفشد هبیک هقٌبی ثسیظ است.  ،است

ی هقٌخَد آى هوکي است دس ٍاقـ  حبل .، یک هقٌبی ثسیظ استخغَس هی کٌذرّي شوب  ثِآًچیضی کِ  ،هی شٌَیذّب سا 

الفبػ ایي چٌیي  ی ثسیظ ًجبشذ. اسبسب دس ایي جْت فشقی ثیي هشتقبت ٍ سبیش الفبػ ًیست ٍ ّوِ استثسیظ ثبشذ ٍ هوکي 

 ّستٌذ. 

 هتوشکض کٌین.دس خصَص هشتقبت ثتَاًین ثحث سا هب ثبیذ ثحث سا عَسی هغشح کٌین کِ  قصذ داسًذ کِ ثگَیٌذ:دس ٍاقـ ایشبى 

دس غیش هشتقبت ایي یب چٌذ هقٌب ٍ ادساک یک هقٌب ثِ رّي آیذ هٌؾَس اص ثسبعت ٍ تشکیت یقٌی دس هقبم تصَس گفتِ شَد ایٌکِ 

اهب اگش هشکت ثبشذ هثال گفتِ شَد غالم صیذِ، دس ایٌجب دٍ هقٌب  ،یک هقٌب ثِ رّي هی آیذ ،ٍقتی لفؼ هفشد ثبشذیقٌی ّن ّست! 

یقٌی هی خَاّین ثجیٌین  .ٍ ٍاقـ استتحلیل حست ثلکِ ثِ  ،ادساک ًذاسد سثغی ثِ هسئلِ تصَس ٍ ثحثثِ رّي هی آیذ. پس 

کبلجذ شکبفی هی شَد آیب هٌحل ثِ دٍ جضء هی شَد یب خیش؟ اگش ثحث هی کٌین کِ هشکت است یب ثسیظ یقٌی هشتق ٍقتی 

راتٌ ثجت لِ الضشة ثِ دٍ جضء  آیب ثِ هجٌبی ایٌکِ هی خَاّین ثجیٌین کِ هشتق قبثل تحلیل ثِ اجضاء ّست یب خیش؟ هثال ضبسة

آیب هشتق اص ًؾش هفَْهی دس هقبم تحلیل داسای دٍ  پس ثحث دس ایي است کِتحلیل شذُ کِ یکی رات است ٍ دیگشی ضشة. 

 یست ٍ فقظ یک هقٌب ٍ یک جضء داسد؟قبثل تحلیل ثِ دٍ جضء ًصیشا اص ایي جْت ثب جبهذ فشقی ًوی کٌذ  ٍجضء است یب خیش 

هی شَد یب خیش؟ هٌحل ثِ دٍ چیض  یقٌی آیبفذم قبثلیت هفَْم هشتق ثشای اًحالل ثِ دٍ شیء است پس ثحث دس قبثلیت ٍ 

 ؟ داسای اجضاء ّست یب خیشیقٌی دس تحلیل فقلی 

ة ثسبعت ٍ تشکیت دس ثبکِ هشحَم آقبی خَئی دس اداهِ هی فشهبیذ: یکی اص اهَسی کِ ایي هسئلِ سا تبکیذ ٍ تبییذ هی کٌذ 

ِ ایشبى کاست کلوبت شبسح هغبلـ ٍ ثشّبًی است، ًیست ثلکِ ثِ حست تحلیل ٍ ٍاقـ  ثِ حست تصَس ٍ ادساک ،هفَْم هشتق

 -ّوبًغَس کِ هشحَم آقبی آخًَذ گفتِ اًذ-ثسبعت تصَسی ٍ لحبؽی ثَد ایشبى اگش هٌؾَس چَى اًذ.  ثش ثسبعت اقبهِ کشدُ

ادلِ سا ایي  ،شبسح هغبلـ ثشای اثجبت ثسبعت هفَْم هشتقکِ ًجَد  الصمیقٌی دیگش احتیبج ثِ استذالل ٍ اقبهِ ثشّبى ًذاشت! 

هشتق سا  ،ثیبى کٌذ ثلکِ تٌْب ساُ ثشای اثجبت ثسبعت ایي ثَد کِ ثِ سشاك فشف ٍ اّل لغت ثشٍد یقٌی ثجیٌذ کِ فشف ٍ اّل لغت

اگش گفتِ شَد جَاهذ.  هثلیذ هی تَاًست ثگَیذ کِ دس فشف ثیش یک هقٌب اص هشتق ثِ رّي ًوی آچگًَِ هقٌب کشدُ است ٍ 

سا هتَجِ هی فشف اص ضبسة فقظ یک هقٌب  ،اگش ضبسة گفتِ شَد شتش ثِ رّي ًوی آیذ ٍ آى ثشش است یباًسبى، یک هقٌب ثی

لزا دیگش ًیبصی ثِ استذالل ٍ اقبهِ ثشّبى ًذاشت. پس ّویي کِ شبسح هغبلـ اقبهِ ثشّبى کشدُ ٍ هی خَاّذ ثب دلیل فقلی  شَد

ًشبى دٌّذُ آى است کِ ثحث دس ثسبعت ٍ تشکیت هفَْم هشتق ثِ حست تصَس ٍ ادساک  ،َْم هشتق سا اثجبت کٌذثسبعت هف

است کِ آیب هفَْم هشتق دس تحلیل فقلی دٍ  آىًیست ثلکِ ثحث دس ثسبعت ٍ تشکیت هفَْم هشتق ثِ حست تحلیل ٍ ٍاققیت 

 هَدًذ. ایي هغلجی است کِ هحقق خَئی فشجضء داسد یب یک جضء داسد؟ 

آًچِ هحقق خشاسبًی فشهَدُ  ٍ هی فشهبیٌذ: ٍ ثِ ایشبى اشکبل هی کٌٌذ کشدُکالم هحقق خشاسبًی سا ًقل  ،الجتِ ایشبى دس اداهِ

ثسبعت ٍ تشکیت هفَْم هشتق ثِ حست ادساک ٍ تصَس  دسغشیت است ٍ ٍجِ غشاثت ًیض ایي است کِ ایشبى هشکض ثحث سا 
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ًیبصی ثِ اقبهِ ثشاّیي ٍ ادلِ فقلیِ ًجَد ٍ ثب سجَؿ ثِ اّل لغت ٍ فشف هقلَم دیگش  ،ٌیي ثَدقشاس دادُ ٍ حبل آًکِ اگش ایي چ

 1شذ. هی

ٍ اختالف ًؾش ٍجَد داسد. فذُ ای هقتقذًذ کِ است دٍ قَل  ،پس هالحؾِ شذ کِ ثِ عَس کلی دس هقٌبی ثسبعت ٍ تشکیت

اصفْبًی ٍ ثِ تجـ ایشبى هشحَم آقبی خَئی  قهبًٌذ هحقهٌؾَس اص ثسبعت ٍ تشکیت ثِ حست تصَس ٍ ادساک است ٍ فذُ ای 

 هقتقذًذ کِ ثسبعت ٍ تشکیت ثِ حست تحلیل فقلی ٍ ٍاقـ ٍ حقیقت هفَْم هشتق است ًِ ثِ حست تصَس ٍ ادساک.

 کالم محقق خوئی بزرسی

 آیبکذام ًقغِ است؟ حبل سَال ایي است کِ حق ثب کذام یک اص ایي دٍ ًؾش است؟ ثحث دس ثسبعت ٍ تشکیت هفَْم هشتق دس 

قجل اص ثشسسی ایي  هشکض ثحث دس آى چیضی است کِ هحقق خشاسبًی هی گَیذ یب آى چیضی است کِ هحقق اصفْبًی هی گَیذ؟

 ثشسسی قشاس گیشد. لِ الصم است اثتذا کالم هحقق خَئی هَسدئهس

تصَس ٍ  ،هسئلِدس پی ثجشین کِ هشکض ثحث دلیل فقلی تَسظ شبسح هغبلـ هی تَاًین اص اقبهِ  :هشحَم آقبی خَئی فشهَدًذ

 .جَل ًیستادساک ًیست ثلکِ ثحث پیشاهَى ٍاققیت ٍ حقیقت هفَْم هشتق است یقٌی ثِ حست تحلیل فقلی، ایي سخي قبثل ق

هشثَط ثِ  ثحثدس ایي هقبم  :، دلیل ثش ایي ًوی شَد کِ ثگَئیناّل لغتفشف ٍ لی ٍ فذم هشاجقِ ثِ یقٌی صشف اقبهِ دلیل فق

پیشاهَى دس ایٌجب صیشا اگش کسی ادفب کٌذ کِ ثحث  ؛ّب ًیست تشکیت ٍ ثسبعت ثِ حست تحلیل است. ّیچ هالصهِ ای ثیي ایي

تصَسا ٍ ادساکب است ٍ ثش ایي هذفب ًیض دلیل فقلی ثیبٍسد، چِ اشکبلی داسد؟ اقبهِ ثشّبى فقلی  ،ثسبعت ٍ تشکیت هفَْم هشتق

است یقٌی هب هیخَاّین اجضاء فقلی ایي ّب سا  هشتقتحلیل فقلی  دسثبسُکِ ثحث  دس هب ًحي فیِ ًشبى دٌّذُ ایي ًیست

ّیچ  اقبهِ شَد. لزا ثِ ًؾش هی سسذهب ثحث  کِ ثشّبى فقلی دسثشٌبسین کِ آیب جضء فقلی داسد یب خیش؟ چِ اشکبلی داسد 

 ًیض ثِ ایي ادلِ توسک ًکشد.هالصهِ ای ثیي ایي دٍ هسئلِ ٍجَد ًذاسد. لزا هالحؾِ فشهَدیذ کِ هحقق اصفْبًی 

 .صحیح ًیست رکش کشدُ،پس تبییذی کِ هشحَم خَئی ثشای هذفبی خَد دس هقبثل کالم آقبی آخًَذ 

 حق در مسئله

آیب هشتق ثسیظ  ایٌکِثحث دس ٍ هشحَم آقبی خَئی ثِ ًؾش هی سسذ کِ دسست است. یقٌی  اصفْبًیاهب اصل هذفبی هحقق  

کِ حیي استقوبل هشتق، یک هقٌب ثِ رّي  ثفْوینًوی خَاّین دس ٍاقـ ثِ هقٌبیی ًیست کِ آخًَذ فشهَدُ یقٌی است یب هشکت، 

جَاهذ ّن ّویٌغَس ّستٌذ یقٌی اگش یک لفؼ ٍ چَى ایي هغلت ٍاضح ٍ سٍشي است ٍ اصال ًضاؿ ًذاسد.  ،هی سسذ یب دٍ هقٌب

 هقٌبی. لزا ال کالم فیِ یقٌی دس ثسبعت آیذ ثِ رّي هی یک هقٌب فقظ ،ي لفؼاستقوبل شَد هقلَم است کِ اص ای هفشد جبهذ

 سٍشي است کِ دٍ هقٌب ثِ رّي هی آیذ.الفبػ هفشد، اصال ثحثی ًیست ٍ 

قبثل تحلیل ثِ دٍ آیب تحلیل فقلی دٍ جضء داسد یب خیش؟ یقٌی  هحل ثحث است ایي است کِ آیب هفَْم هشتق دس چِآى پس 

یب ایٌکِ ٍقتی ضبسة گفتِ  "رات ثجت لِ الضشة ٍ رات اتصف ثبلضشة"ال ٍقتی هی گَیین ضبسة یقٌی هث جضء است یب خیش؟
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هٌؾَس اص ثسبعت ٍ  کِ یک هقٌبست ٍاست صًٌذُ ثِ هقٌبی اسد یقٌی فقظ اسبسب اًحالل ثِ دٍ جضء دس اٍ ساُ ًذ ،هی شَد

 . تشکیت ایي است

هحقق ٍ  هی سسذ حق ثب هحقق اصفْبًی است خالفبً للوحقق الخشاسبًی.دس ایي هسئلِ ّوبًغَس کِ ثیبى شذ ثِ ًؾش پس 

شِ ثبشذ ٍ حق ثب هحقق اصفْبًی ٍ هشحَم آقبی خَئی است کِ ثسبعت ٍ تشکیت دس ایي شبیذ قبثل خذ خشاسبًی فشهَدًذ،

داسای تحلیل فقلی دس ی هقبم دس ٍاقـ ثِ هقٌبی داشتي ٍ ًذاشتي قبثلیت تحلیل فقلی است. یقٌی اگش هی گَیین ثسیظ است یقٌ

 تحلیل فقلی داسای اجضاء هی شَد. ثِ حست اجضاء فقلیِ تصَس ًوی شَد ٍ اگش گفتین هشکت است یقٌی  اجضاء ًیست ٍ

 بحث جلسه آینده

هشحَم آقبی آخًَذ دلیل شبسح هغبلـ ٍ ای رکش شذُ،  کیت ثشٍین. ثشای ثسبعت هشتق ادلِحبل ثبیذ ثِ سشاك ادلِ ثسبعت ٍ تش

سپس ٍ سا ًقل کشدُ ثش اسبس آى اشکبالت هی خَاٌّذ ثیبى کٌٌذ کِ هفَْم هشتق ثسیظ ًیست  ٍکشدُ اًذ  کِ ثِ اٍتی اشکبال

اشکبل صبحت هفصلی دس ایي هقبم هغشح شذُ است. الجتِ  خَد هشحَم آخًَذ ًیض ثش ایي اشکبالت ایشاد گشفتِ کِ ثحث ّبی

کِ هب ثِ عَس خالصِ ایي هغبلت هغشح است  جب ایيدس ِ صبحت فصَل فصَل ثِ هحقق ششیف ٍ ثقذ اشکبل هحقق خشاسبًی ث

  دیگش چیست ٍ حق دس هسئلِ کذام است. قَل کِ ادلٍِ سپس ثشسسی هی کٌین هی کٌین  ثیبىسا 

       

 «الحوذ هلل سة القبلویي»


