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 :خالصه جلسه گذشته

ثحج دسثبسُ ًظشات هختلف پیشاهَى هحل ًضاع دس ثبة هشتك ثَد؛ ًظش هشَْس ٍ ّوچٌیي ًظش هشحَم تْشاًی طبحت هحجة 

ذ ٍ سپس ًظش هتؼشع خَاّین شالؼلوبء ٍ ًظش هحمك ًبئیٌی ثیبى شذ. ثشسسی کالم هحمك ًبئیٌی ثبلی هبًذ کِ إى شبء اهلل 

 هحمك ثشٍجشدی سا ثیبى خَاّین کشد.

هسئلِ لغَی ًیست یک ًظش هحمك ًبئیٌی ایي شذ کِ ًضاع دس ثبة هشتك یک ًضاع ػملی است یؼٌی هسئلِ هَسد ثحج  هحظل

یؼٌی ّن رات  اص آى کِ هب ثجیٌین ٍاػغ لفظ هشتك سا ثشای خظَص رات هتلجس ثبلوجذأ فی الحبل ٍػغ کشدُ یب ثشای اػن

صیذی کِ اآلى دس حبل ػشة است ّن ) ٍ اآلى ًیست ثِ هجذأ ثَدُ راتی کِ دس گزشتِ هتلجسّن هتلجس ثبلوجذأ فی الحبل ٍ 

یک هسئلِ ثلکِ ثحج دس هفَْم ٍ هَػَع لِ لفظ هشتك ًیست  اطالًثِ ًظش هحمك ًبئیٌی . (ٍ ّن صیذی کِ اًمؼی ػٌِ التلجس

ت کِ هشتك ػجبست ایي اساست دس اػن حمیمت  ،لفظ هشتكایي ثَد کِ دلیل کسی کِ لبئل است  ػملی است. ثیبى ایشبى ّن

چیضی هخل ػشة ثِ رات  است اص یک ػشػی کِ لیبم ثِ هؼشٍع پیذا کشدُ یؼٌی هشتك ػٌَاًی است کِ اص ػشٍع یک

دّذ هسئلِ یک هسئلِ ػملی است. اگش کبس ٍاػغ ثَد ٍ ثحج ٍ ًضاع لغَی ثَد ایي چِ سثـی ثِ  ایي ًشبى هیاًتضاع شذُ ٍ 

 ایي داسد کِ یک راتی هتظف ثِ یک هجذأیی شذُ ٍ چیضی ػبسع ثش آى رات شذُلیبم ػشع ثِ هؼشٍع داسد؟ چِ سثـی ثِ 

کٌذ کِ هسئلِ اص دیذ  هؤیذی ّن کِ دس کالم ایشبى دس اهش حبًی ٍاسد شذُ، تأکیذ هی دّذ هسئلِ ػملی است. ایي ًشبى هی

 هحمك ًبئیٌی یک هسئلِ ػملی است. )دس جلسِ گزشتِ هفظل تَػیح دادین.(

 محقق نائینی: نظز بزرسی

سسذ کالم هحمك ًبئیٌی توبم ًیست. حبل طشف ًظش اص اطل ادػبی ایشبى ثِ ؿَس کلی آًچِ کِ ایشبى ادػب کشدُ  ثِ ًظش هی

فشلی ثیي راتی کِ دس آیٌذُ  ّیچکِ ٍالؼبً چشا ًضاع دس ثبة هشتك هشثَؽ ثِ یک هسئلِ ػملی است  کِ تَاًذ حبثت کٌذ ًوی

چٌبًچِ هب اشبسُ کشدین ، ٍجَد ًذاسد؛ شَد ٍ راتی کِ دس گزشتِ هتلجس شذُ ٍ اآلى هتلجس ًیستخَاّذ هتلجس ثِ هجذأ ث هی

هجبص است یؼٌی هخالً اگش کسی فشدا ، خَاّذ هتلجس ثشَد ّوِ ثش ایي اتفبق داسًذ کِ اؿالق هشتك ثِ راتی کِ دس آیٌذُ هی

لبتل یب ػبسة گفت ٍلی ایي هجبص است اهب دس هَسد کسی کِ تَاى ثِ اٍ  هی اکٌَى خَاّذ کسی سا ثِ لتل ثشسبًذ یب ثضًذ، هی

اًذ حمیمتبً  ای گفتِ دس گزشتِ تلجس ثِ هجذأ پیذا کشدُ ٍ اآلى تلجس ًذاسد، اگش ثخَاّین اآلى ثِ اٍ لبتل یب ػبسة ثگَیین ػذُ
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د سؤال ایي است کِ چِ فشلی است تَاى اؿالق کش هی حمیمتبًکِ لبئلٌذ  تَاى گفت. ًسجت ثِ آًْب ًذ هجبصاً هیا ای گفتِ ٍ ػذُ

خَاّذ ػبسة ثشَد ٍ ثیي کسی  ثیي هتلجس ثبلوجذأ فی االستمجبل ٍ ثیي هب اًمؼی ػٌِ التلجس؟ چِ فشلی ثیي کسی کِ فشدا هی

گَییذ اؿالق ػبسة هجبصی است اهب دس هَسد دٍهی )هب  شوب دس هَسد اٍلی هی ایٌکِ؟ ، ٍجَد داسدکِ دیشٍص ػبسة ثَدُ

س ثبلوجذأ ؟ اگش هسئلِ ػملی ثبشذ چِ فشلی ثیي هتلج، چِ فشلی ٍجَد داسدگَییذ اؿالق حمیمی است التلجس( هیاًمؼی ػٌِ 

 ؟، ٍجَد داسدالوبػیفی االستمجبل ٍ هتلجس ثبلوجذأ فی 

، ایي شخظی کِ هب ثِ ٍ اػوی ایي دلیل سا رکش کشد(ثَدى یمت لیبم ػشع ثِ هؼشٍع ثبشذ )ّوبى ؿَس کِ هذػی حمدلیل اگش 

اآلى کِ ػشع ثِ هؼشٍع ، دس گزشتِ ػبسة ثَدُ ، اآلى کِ ػبسة ًیست ثلکِخَاّین ػٌَاى ػبسة سا اؿالق کٌین اٍ هی

 .رات صیذ هَػَع ػشة ٍالغ ًشذُ است ٍ لبئن ًشذُ

گَیذ ػشع ػشة  یپس یب لیبم الؼشع ثبلوؼشٍع ّست یب ًیست؛ دس هَسد هتلجس ثبلوجذأ فی االستمجبل هجبص است چَى ه

چَى ؛ شَد ػبسع ثش رات لیبم ًشذُ ٍ چَى ٌَّص ػبسع ًشذُ پس اگش ثخَاّین ػٌَاى هشتك سا ثکبس ثجشین ایي هجبص هی

شَد کِ چٌیي چیضی ٌَّص تحمك پیذا ًکشدُ تب ثخَاّذ  اطالً ػٌَاى هشتك ؿجك ایي ثیبى اص لیبم ػشع ثش هؼشٍع اًتضاع هی

دیشٍص  است ثیبى ثشای هب اًمؼی ػٌِ التلجس ّن ّست؛ کسی کِ دیشٍص ػبسة ثَدُ دسست ّویي .ػٌَاى هشتك اًتضاع ثشَد

ای  ٍ دیگش ػشع ػشة ثِ آى رات لبئن ًیست ٍ اآلى ّیچ ساثـِ ثِ هجذأ ػشة اهب اًمؼی ػٌِ الؼشةرات صیذ هتلجس شذُ 

 الق حمیمی است.کٌٌذ کِ اؿالق هشتك یک اؿ ثیي ایي ػشع ٍ هؼشٍع ًیست. ثِ چِ دلیل اآلى ادػب هی

آى دلیل  صیشااًذ ًبتوبم است  پس اشکبل ثِ هحمك ًبئیٌی ایي شذ کِ آًچِ سا کِ ایشبى ثِ ػٌَاى دلیل ثش ػملی ثَدى ًضاع گفتِ

کٌذ دس ّش دٍ فشع یؼٌی هتلجس ثبلوجذأ فی االستمجبل ٍ هتلجس ثبلوجذأ فی الوبػی ثِ ًحَ هجبص ثبشذ ٍ اص ًظش  التؼب هی

 ي ایٌْب ًیست.ػمل ّیچ فشلی ثی

تَاًذ ایي کبس سا ثکٌذ چَى ّوِ چیض ثِ  ثلِ ٍاػغ هی .ثبشذ تَاًین احجبت کٌین هسئلِ یک هسئلِ ػملی هی پس ثب ایي دلیل ًوی

اختیبس اٍست؛ اسادُ ٍاػغ هذخلیت تبهِ داسد چَى طشف یک لشاسداد ٍ اػتجبس است هخالً طشف جؼل ػالهیت است 

هشتك سا لشاس دادم ثشای کلی ػٌَاى الوتلجس ثبلوجذأ هـلمب چِ اآلى ثبشذ چِ دس گزشتِ ثَدُ ٍ تَاًذ هخالً ثگَیذ هي لفظ  )هی

 ثیي ایي دٍ طَست فشق گزاشت. ثش ؿجك آىاًذ طحیح ًیست ٍ  هٌمؼی شذُ اهب آى دلیلی کِ آلبی ًبئیٌی گفتِ

 نظز آیت اهلل بزوجزدی: -4

اًذ؛ دس ایي ساثـِ ایشبى فشهَدُ ثِ ؿَس کلی ٍلتی یک راتی  اسائِ دادُی است کِ هشحَم آیت اهلل ثشٍجشدی ثیبًچْبسهیي ًظش 

ّن  ٍ ثمبءً شَد حذٍحبً هیاًتضاع ػٌَاى هشتك شَد ثِ هجذأیی ٍ طفتی، ًفس ػشٍع رات ثِ آى هجذأ ٍ طفت سجت  هتظف هی

 ثبشذ. هیسجت طحت اًتضاع هشتك 
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هتظف ثِ ػلن،  ٍ ًظش ثگیشیذ تب صهبًی کِ کبسی اًجبم ًذادُتَػیح هـلت اص ایي لشاس است کِ شوب هخالً رات صیذ سا دس 

شَد ثِ یک  ای دس آى ًیست اهب ثِ هحغ ایٌکِ ایي رات هتظف هی ػشة، لتل ًشذُ خَد رات ثِ تٌْبیی ّیچ حیخیت صائذُ

ایي یک حیخیت  کٌذ. حیخیت صائذ ثش رات دس اٍ ایجبد هییک شَد ایي  شَد یب ػبسة ٍ یب لبتل هی هجذأ هخالً صیذ ػبلن هی

شَد اهب  لجل ٍ ثؼذ اص اتظبف تغییشی دس ظبّش اٍ پیذا ًوی است ٍ دس ػبلَن خبسد کِ صیذ ّویي لیبفِ ٍ ّویي شخض .است

کٌذ. ایي حیخیت ثبلیةٌ  آیذ ایي حیخیت صائذ ثش رات دس اٍ ایجبد هی دّذ یک طفتی دس اٍ پذیذ هی ٍلتی یک کبسی سا اًجبم هی

شَد ثلکِ  ایجبد ًوی هخالًشَد تغییشی دس تؼذاد اًگشتبًش  ثبشذ؛ کسی کِ ػبلن هی یخیت اػتجبسی هیثجمبء الزات چَى یک ح

آیذ اهب  سسبًذ  تغییشی کِ دس جسن اٍ پذیذ ًوی یب کسی کِ دیگشی سا ثِ لتل هی شذُای است کِ اػتجبس  یک حیخیت صائذُ

ای دس اٍ پیذا شذُ کِ ایي حیخیت یک حیخیت  یک حیخیت صائذُ ثب لجل اص صدى ٍ کشتي پیذا کشدُ یؼٌیهؼزلک یک تفبٍتی 

سٍد. حیخیت ػبسثیت ثؼذ اص ػشة پیذا شذ  اػتجبسی است کِ ثبلیةٌ ثجمبء الزات؛ ایي حیخیت صائذُ پذیذ آهذ ٍ دیگش اص ثیي ًوی

 اآلى دس حبل صدى یب لتل ًجبشذ.سٍد ٍلَ ایٌکِ  سٍد. حیخیت لبتلیت، ػبلویت پیذا شذ ٍ اص ثیي ًوی ٍ ثبلی است ٍ اص ثیي ًوی

ػٌَاى هشتك سا اًتضاع کشد؛ هب اگش ثِ صیذ ثؼذ اص تَاى  لزا هیشَد  چَى ایي حیخیت اػتجبسیِ صائذُ ثؼذ اص اتظبف هجذأ پیذا هی

گَیین ػبسة، ثِ خبؿش ّویي حیخیت است پس طحت اًتضاع ػٌَاى هشتك ثِ ٍاسـِ ػشٍع ایي حبلت ثش رات  صدًش هی

ایي ػشٍع رات ثبلی است ایي حیخیت ّن ّست. ي حیخیت یک حیخیت اػتجبسی است کِ ثبلیةٌ ثمبء رات ٍ تب است ٍلی ای

 تَاى ّن هی ثمبءً گفت ػبسة شخضثِ ایي  تَاى ًَِ کِ حذٍحبً هیّوبى گ .سجت ثشای طحت اًتضاع ػٌَاى هشتك است ثمبءً

 ػبسة گفت.

شذ آى ٍلت ًضاع یک ًضاع طغشٍی است ًِ کجشٍی ثش خالف  چٌیي هشحَم آلبی ثشٍجشدی ایي است کِ اگش ایيسخي 

هشَْس کِ هؼتمذًذ ًضاع دس ایٌجب یک ًضاع کجشٍی است. پس تمشیش ایشبى اص هحل ًضاع ثب تمشیش هشَْس هتفبٍت است؛ چشا 

َافك شَد؟ هشحَم آلبی ثشٍجشدی ادػبیشبى ایي است کِ یک کجشایی هَسد ت ًضاع ؿجك ثیبى ایشبى یک ًضاع طغشٍی هی

گَیٌذ هب اًمؼی ػٌِ التلجس ثبالخشُ  است ٍ دس آى اختالفی ًیست ٍ آى ّن اطل تلجس است. اخظی ٍ اػوی ّش دٍ هی

اختالفی ًذاسًذ ٍلی ثحج دس ایي است کِ ایي تلجس ثِ چِ  ،تلجس پیذا کشدُ ٍ دس ایٌکِ دیشٍص صیذ ثِ ػشة تلجس پیذا کشدُ

گَیذ ایي تلجس ثِ هجذأ ثبیذ ثبشذ ٍ تب  داسد ٍ اػوی ادػبیی دیگش. اخظی هیکٌذ؛ اخظی یک ادػبیی  چیضی تحمك پیذا هی

صهبًی کِ تلجس ثِ هجذأ ّست ػٌَاى هشتك ّست حمیمتبً اهب ایي تلجس ثِ هجذأ کِ صائل شذ دیگش هشتك حمیمتبً لبثل اؿالق 

یت اًتضاػی یب اػتجبسی پیذا ایٌکِ صیذ دیشٍص ػبسة شذُ یک حیخ ٍ ًیست. اػوی ادػبیش ایي است کِ ثِ ٍاسـِ تلجس

 هبًذ )فشق دس ایي است(. ي ثبلی هیشَد ٍ ای هی
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ػلت ایٌکِ ًضاع طغشٍی است ایي است یؼٌی اػوی ٍ اخظی دس ٍالغ دس یک طغشی ثب ّن اختالف داسًذ )دس ایٌکِ تلجس 

سٍد؛ دیشٍص صیذ ػبسة ثَد  هی ٍالغ شذُ یؼٌی کجشی ثحخی ًذاسًذ(. اخظی هذػی است کِ ثب صٍال تلجس حمیمتبً تلجس اص ثیي

گَیذ  شَد حمیمتبً ثِ اٍ ػبسة گفت ثش خالف اػوی کِ هی ٍ هتلجس ثِ ػشة شذ، ثؼذ اًمؼی ػٌِ التلجس ٍ لزا اآلى ًوی

کِ ایي است گَیذ دسست  ای پذیذ آهذ کِ ثبلیةٌ ثجمبء الزات. اخظی هی تلجس حبطل شذُ ٍلی ثب آى تلجس یک حیخیت صائذُ

تَاًین ثِ اٍ ثگَیین ػبسة چَى هتلجس ثِ ػشة ًیست ٍ تلجس ثِ هجذأ  ٌگبم تلجس است ٍلی اآلى ًویرات ّوبى رات ّ

اآلى تلجس ًذاسد ٍلی ّوبى دیشٍص کِ صیذ هتلجس ثِ ػشة شذ حیخیت ػبسثیت دس اٍ  است گَیذ دسست اػوی هی لیًذاسد ٍ

ثبشذ هبداهی کِ رات ثبلی است. ایي  ٌَّص ثبلی هیپذیذ آهذ ٍ ایي حیخیت هَجت شذ ػٌَاى هشتك اًتضاع شَد ٍ آى حیخیت 

  1کٌذ. تمشیشی است هشحَم آلبی ثشٍجشدی اص ًضاع ثیي اخظی ٍ اػوی هی

 بزوجزدی: آیت اهللنظز  بزرسی

 ٍلی ایٌجب یک اختالفی ثیي هشَْس ٍ هشحَم آلبی ثشٍجشدی ٍجَد داسد )هب گفتین ؿجك ًظش هشَْس ًضاع یک ًضاع لغَی،

ّب سا سد کشدین( هحظل اختالف ّن ایي شذ  تْشاًی ٍ هحمك ًبئیٌی ًضاع ػملی است کِ هب ّش دٍ ایي ًظشیِ ؿجك ًظش هشحَم

ثبشذ؛ حبل سؤال ایي است کِ ایي کجشٍی  ثشٍجشدی طغشٍی هی حمكکِ ًضاع ؿجك ًظش هشَْس کجشٍی است ٍ ؿجك ًظش ه

ذاسد؟ ؿجك ثیبًی کِ هشَْس داسًذ حتوبً ایي ًضاع لغَی ثَدى ٍ طغشٍی ثَدى دس لغَی یب ػملی ثَدى ًضاع تأحیشی داسد یب ً

 گَیٌذ ایي ًضاع طغشٍی است آیب ایي هالصم ثب لغَی ثَدى یب ػملی ثَدى ًضاع است؟  است اهب ثبیذ دیذ آلبی ثشٍجشدی کِ هی

ثَدى ثب ّن ثِ ػجبست دیگش آیب هشحَم آلبی ثشٍجشدی اختالفشبى ثب هشَْس فمؾ دس کجشٍی ثَدى ًضاع است ٍ دس لغَی 

ػملی ثَدى هسئلِ است؟ ظبّش کالم ایشبى ایي است کِ ایي ًضاع یک ًضاع  تؼجیش دیگشی اصاختالف ًذاسًذ یب ایي ثیبى ایشبى 

آیذ کِ ثبلیةٌ ثجمبء  ای دس رات پذیذ هی گَیذ ثب لیبم ػشع ثِ رات یک حیخیت صائذُ ثبشذ ثبالخشُ ایٌکِ ایشبى هی ػملی هی

کٌذ ٍ اگش هسئلِ، هسئلِ ٍػغ ثَد کبسی ثِ حذٍث ایي حیخیت صائذُ ٍ ثمبء آى ثِ ثمبء رات  سا ػملی هیالزات دس ٍالغ هسئلِ 

لغَی ثحج ایي است کِ ثجیٌین ٍاػغ چِ چیضی سا ثشای هشتك ٍػغ کشدُ هخالً ٍاػغ ٍػغ کشدُ هشتك سا ًضاع ًذاشت؛ دس 

ی کسی کِ دیشٍص صدُ ٍ اآلى دس حبل صدى ًیست، ایي ثشای کسی کِ اآلى هتلجس ثِ ػشة است ٍ لزا اگش استؼوبل شذ ثشا

شَد یب ًِ هوکي است کسی ادػب کٌذ کِ ٍاػغ لفظ ػبسة )ّیئت اسن فبػل( سا ٍػغ کشدُ ثشای ّش راتی کِ هتلجس  هجبص هی

ٍاػغ ایي ایي سثـی ثِ حیخیت صائذُ ٍ ثمبء رات ًذاسد ٍ ثحج دس ایي است کِ . اًمؼی ػٌِ التلجس یب راتی کِثِ هجذأ ّست 

 ّیئت سا ثشای چِ چیضی ٍػغ کشدُ ٍ لزا ًضاع یک ًضاع لغَی است.
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دّذ لزا سخي آلبی ثشجشدی هخل سخي آلبی ًبئیٌی ثِ ًبتوبم  ای ّن کِ دس هسئلِ البهِ شذُ ثِ هب ّویي سا ًشبى هی ادلِ

 .داًٌذ طحیح ًیست است؛ ایٌکِ ایشبى ایي ًضاع سا یک ًضاع ػملی هی

اطل ادػبی ایشبى است ایٌکِ ایشبى ادػب کشد ایي حیخیت صائذُ اػتجبسیِ ثبلی است ثجمبء الزات. دسست است  اشکبل دیگش دس

هبًذ؟ لیبم  شَد ایي الی االثذ ثبلی هی شَد ٍلی ثِ چِ دلیل گفتِ هی ثب اتظبف رات صیذ ثِ هجذأ ػشة یک حیخیتی پیذا هی

آى حیخیت اػتجبسی چگًَِ دس هَسد ثیي سفت ٍ هؼوحل شذ. ػشع هحمك شذُ ٍ رات هتظف ثِ هجذأ شذُ ٍلی ثؼذ اص 

تَاًین ثگَیین تب هبداهی کِ ایي جسن ٍ ایي رات ثبلی است آى حیخیت ّن ثبلی است؟ ایي دائش هذاس لیبم ػشع است ٍ  هی

 دیگش حیخیت صائذُ ٍ ،ایي حیخیت ّست ٍ ٍلتی ػشع اص ثیي سفت ٍ لیبم هؼوحل شذ ،تب صهبًی کِ ػشع لبئن است

 سسذ اطل ادػبی ایشبى ّن طحیح ًیست. لزا ثِ ًظش هی .هبًذ اػتجبسی ثبلی ًوی

 نتیجه:

داًٌذ اص هشحَم تْشاًی تب هحمك ًبئیٌی ٍ هحمك ثشٍجشدی  هب تب ایٌجب ًتیجِ گشفتین کسبًی کِ ایي ًضاع سا یک ًضاع ػملی هی

است یؼٌی اطالً ًضاع دس ثبة هشتك توبهبً ثِ ایي ًضاع یک ًضاع لغَی  است کِسخي ایٌْب طحیح ًیست ٍ حك ثب ًظش هشَْس 

گشدد کِ آیب ٍاػغ هشتك سا ٍػغ کشدُ ثشای خظَص هتلجس ثبلوجذأ فی الحبل یب لفظ هشتك سا ٍػغ کشدُ ثشای اػن اص  ثش هی

 هتلجس ثبلوجذأ فی الحبل ٍ هب اًمؼی ػٌِ التلجس.

سا ثش ؿشف کٌین لزا ثبیذ  آىکِ ثبیذ  ٍجَد داسددس ایي فشع کِ ًضاع یک ًضاع لغَی است  اشکبالتیالجتِ  بحث جلسه آینده:

اٍالً ثجیٌین چِ اشکبلی ٍجَد داسد ٍ حبًیبً چِ ساُ حلی ٍجَد داسد حتی ثٌبثش ًظش هشَْس ٍ لَل ثِ لغَی ثَدى ًضاع کِ إى 

 شبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ ثشسسی خَاّین کشد. 
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