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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل رب العالمين و صلي الحمدهّلل»                          
 خالصه جلسه گذشته

یؼٌی تِ جای ایٌکِ قػذ قشتت تِ  ایي تَد کِ آیا اخز قذس جاهغ تیي ػٌاٍیي قشتیِ دس هتؼلق اهش اهکاى داسد یا خیش؟دس تحج 

دس هتؼلق اهش تیي ایي ػٌاٍیي قذس هطتشک  ،دس هتؼلق اهش اخز ضًَذ هػلحت یا قػذ هحثَتیت جذاگاًِ هؼٌای قػذ اهش یا قػذ

 ؟آیا چٌیي چیضی اهکاى داسد یا خیش .اخز ضَد

حثَتیت دس ّواًكَس کِ اخز قػذ قشتت تِ هؼٌای قػذ اهش یا تِ هؼٌای قػذ هػلحت یا تِ هؼٌای قػذ ه :ذٌهی فشهایهحقق ًاییٌی 

ّن ًوی تَاًذ دس هتؼلق اهش اخز ضَد ٍ ّواى هحاریشی کِ تیاى  جاهغ تیي ایي هؼاًیقذس هطتشک ٍ قذس هتؼلق اهش هوکي ًیست، 

یؼٌی ضاسع  .هی تَاى ایي هؼاًی سا دس هتؼلق اهش دیگشی اخز کشد تلِ هحقق ًاییٌی هذػی است .پیص هی آیذضذ تِ ًَع دیگشی 

کٌذ ٍ دس اهش دٍم آًچِ سا کِ هی خَاّذ هي ّزا کٌذ ٍ هاهَس تِ سا هطخع ضئ  اهش تِ خَد ،جؼل اٍل دس: دٍ جؼل داضتِ تاضذ

آى  اصصیشا قثل  .هی گَیٌذ هتون جؼل . تِ ّویي جْت تِ آىکٌذ کِ ایي اهش دٍم هتون اهش اٍل است دس هتؼلق اهش اخزسا الوؼاًی 

اصی کِ قثال ٍاجة ًو :فشهایذهی  ٍ ي جؼل تا یک اهش دیگشی تکویل ضذُای ،ٍ تؼذ ، ٍ قثل آى ًواص ٍاجة ضذُجؼل غَست گشفتِ

 .کٌذ اخز دس هتؼلق اهش دیگش هؼاًی ٍ یا قذس جاهغ ایي اص یکتِ ّش سا قػذ قشتت تخَاى لزا ضاسع هی تَاًذ  القشتِتقػذ  ضذُ

 .است ٍ ایي هحال است قذمها َّ الوت ش ضاسع هحال است صیشا هستلضم تأخشاخز قذس جاهغ دس هتؼلق اه :هشحَم ًاییٌی فشهَدًذ

است کِ چیضی کِ  الصهِ اش آى ؛تیي هؼاًی قشتیِ است جاهغکِ قذس  ،تؼالی الؼول هللغل تِ قػذ کَى  :ضاسع تگَیذ یؼٌی اگش

اسادُ هٌثؼج اص  گیشد ایيی تِ فؼلی تؼلق تیٌٍقتی اسادُ تکَ هكاتق دلیل ایطاىصیشا  .است دس ستثِ هتقذم قشاس تگیشد ستثتا هتقذم

ػول هلل هی تاضذ کِ تاػج تش اسادُ تکَیٌیِ داػی قثق فشؼ کَى . ا هحقق کشدسػولی  تذٍى داػی ًوی تَاى داػی است چَى

 صیشا اص یک قشف است.حال اگش تخَاّذ ایي داػی دس هتؼلق اهش اخز ضَد الصم هی آیذ کِ هتاخش ٍاقغ ضَد ٍ ایي هحال است.

ٍ اص قشف دیگش  قذم استى ٍ ستثِ اش هچَى سثة تحقق اسادُ است ٍ ضا پس تایذ هقذم تاضذاست  داػی اسادُ تکَیٌی هٌثؼج اص

  اخز آى دس هتؼلق اهش تِ هؼٌای تاخش است. 

 :هحقق خَیی دٍ اضکال کشدُ اًذ حال

وتقذم الها َّ  اگش قشاس تاضذ اخز تِ ایي تیاى کِ .تِ چیضی کِ خَدضاى فشهَدًذ کالم هحقق ًاییٌی سا ًقؽ کشدًذ :اضکال ًقؿی

 .اهش دٍم اهکاى داسد ایي تا هتون جؼل ٍ فشهَدُ طاىیاپس چشا  تا دٍ اهش ى ضَد یایاتا یک اهش ت کٌذ فشقی ًوی.هحال تاضذ هتاخشاً

 .جاهغ دس هتؼلق اهش دٍم ًیض ٍجَد داسد ایي هحزٍس حتی دس فشؼ اخز قذس؛ ییٌی فشهَدُاگش هحزٍس ایي است کِ هحقق  ًا
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 اشکال دوم)حلی(

ایي دس ًظش گشفتِ هی ضذ ًسثت تِ ضخع ٍاحذ  یک ضخع تَد ٍتِ  َـاسادُ هشت اسادُ داضتین یؼٌی یک اگش دس ها ًحي فیِ

 ایي داػی سا دس فؼلص ؾویوِادُ ضذُ ٍ هکلف ًیض اسادُ هی کٌذ کِ هَجة اسدس اٍ اص یک قشف داػی  چَى هحزٍس پیص هی آهذ

 .پیص هی آیذ ٍ هحزٍس اسادُ ٍاحذ ایي هطکل ٍیؼٌی ًسثت تِ ضخع ٍاحذ  ایي هحزٍس پیص هی آیذ.لزا  ،کٌذ

صیشا ! ًیست هحزٍسِ دٍ اسادُ داسین ٍ دسجایی کِ دٍ اسادُ تاضذ ایي لکیک اسادُ ًذاسین ت ٍلی هسالِ ایي است کِ دس ها ًحي فیِ

ها تش  اسادُ لها خَاستِ، هخ اصکِ خذاًٍذ  است  ٌی تِ اًجام دادى ػولیاسادُ تکَی تؼلق گشفتِ کِ ّواىجی اسیک اسادُ تِ فؼل خ

 .ػولی اص اًساى سش ًوی صًذ تا ایي اسادُ ًثاضذٍ  سادُ تَدُیک فؼل اختیاسی است لزا هحتاد ا صًجا کِ  ًوااهتخال ًواص ٍ اص آ

است.  قػذ جاهغکِ ّواى است ایٌجا ٍجَد داسد ٍ آى ّن اسادُ هتؼلق تِ فؼل ًفساًی  ادُ دیگشی ًیضغیش اص ایي اسادُ یک اس اها تِ

 تحقق ایي قػذ ایي فؼل ًفس ضوشدُ هی ضَد. ًفسخَدش یک فؼل است ٍلی ، ایياًجام دّذ، کاسی  ِ تػوین هی گیشدکسی ک

 .ًیاصهٌذ اسادُ استّن دس ًفس اًساى 

ٍ ػول خاسجی یؼٌی ًواص ٍ یک اسادُ ًیض تؼلق گشفتِ تِ فؼل ًفساًی یؼٌی  گشفتِ تِ فؼل ها دٍ اسادُ داسین یک اسادُ تؼلقپس 

 پس هوکي ًیستتا اتػاف تِ ایي قذس جاهغ تیاٍسد تذٍى قػذ آى ػول خاسجی سا  هکلف هی خَاّذٍقتی  .استقذس جاهغ  ،قػذ

 دیگش است. هحتاد اسادُ ای  ًیض  یک فؼل ًفساًی است کِقػذ خَد 

ی تَاًذ دس ستثِ ٍ دس ستثِ هقذم است دیگش ًواٍ تاػج تحقق اسادُ ضذُ  ،تا ٍجَد دٍ اسادُ، آى داػی کِ هحقق ًاییٌی فشهَدُحال 

آیا داػی ػلت ٍ سثة آى اسادُ  ؟اص ایي دٍ اسادُ تاػخیت داسدایي داػی ًسثت تِ کذام یک چَى تایذ دیذ  ،اس تگیشدهَخش قش

 ،اسادُ قػذ جاهغ ؟فؼل ًفساًی استآى اسادُ ای است کِ هتؼلق تِ  یا ػلت ٍ سثة ،تکَیٌی است کِ هتؼلق تِ فؼل خاسجی است

اسادُ قػذ جاهغ سا هؼلَل اسادُ تکَیٌی هتؼلق تِ فؼل  ا اگش هاست لزل خاسجی ًیفؼ تًِسثت هؼلَل ٍ هشتثف تا اسادُ تکَیٌی 

 آیذ. ویخش ستثِ ػلت اص هؼلَل پیص ًهحزٍس تأ خش ها َّ الوتقذم پیص ًوی آیذ.تأ دیگش هحزٍس ،خاسجی ًذاًین

 .پیص هی آیذ ذاییٌی گفتٌکِ هحقق ً هحزٍسی ،پس هحػل اضکال ایي ضذ کِ اگش اسادُ دس ها ًحي فیِ یک ٍاحذ ضخػی تاضذ

ًفساًی است کِ فؼل خاسجی است ٍ یک اسادُ هتؼلق یک اسادُ هتؼلق تِ فؼل گفتین ٍلی اگش ها تیي ایي دٍ اسادُ تفکیک کشدین ٍ 

فؼل ًفساًی جاهغ ٍ اها اسادُ هتؼلق تِ  .هؼلَل داػی است ،تکَیٌی هتؼلق تِ فؼل خاسجی جِ ایي است کِ اسادُیتست ًقذس جاهغ ا

 . فؼل ًیست دُ تکَیٌی ًسثت تِایا اسدیگش هؼلَل آى داػی 

ن دس سا تایذ دس فؼل اخز کٌیاسادُ تِ فؼل خاسجی ضذُ است  ٍ هَجةهی  گفتین ّواى چیضی کِ داػی تش فؼل خاسجی ها اگش 

هَجة اسادُ تکَیٌی ًسثت تِ فؼل  اها ایٌجا دس هشحلِ اٍل ایي داػی .پیص هی آیذ ی کِ هحقق ًاییٌی فشهَدًذ هحزٍس ایٌػَست

داػی تش اسادُ تکَیٌی آى چِ  .هی خَاّذ فؼل سا اًجام تذّذ یک اسادُ دیگشی ًسثت تِ قػذ جاهغ هی کٌذ هکلف ٍقتی لیٍ ضذُ

 غیش اص داػی است کِ چِ ؾویوِ تِ فؼل هی ضَد تلکِ آى هی تاضذ دس فؼل اخز ًوی ضَد تا گفتِ ضَد یلضم هٌِ تقذم ها یتاخش

  هحزٍس تش قشف هی ضَد.خَدش هؼلَل اسادُ هتؼلق تِ قػذ جاهغ است. پس تلکِ ایي  ،ػج اسادُ تکَیٌی ضذُات

 بررسی اشکال دوم 

اسادُ ًسثت تِ ضخع ٍ یک اسادُ تاضذ ها دٍ اسادُ داسین ٍ سخي هحقق ًاییٌی دس غَستی توام است کِ  :ذٌهی فشهایخَیی هحقق 

اها ایٌجا یک اسادُ ًیست تلکِ دٍ   اضکال ٍاسد استیک اسادُ تاضذ  شاگ :خَیی هی گَیٌذ ؼٌی هشحَم آقایی .ضَدذ لحال ٍاح
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  ؟یک اسادُ ٍاقؼا ها دٍ اسادُ داسین یاآیا حال . کِ فؼل ًفساًی است هتؼلق تِ ًفس ؼلق تِ فؼل خاسجی ٍ دیگشییکی هت اسادُ است

 تَاًین حاتت کٌین حق تا هحقق ًاییٌی است. اگش ً لیتحقق اسادتیي حاتت ضَد حق تا هحقق خَیی است ٍاگش 

  .ٍ اخشی دس یک هشتثِ قَلی ٍاقغ هی ضًَذًذ لحال هی ضٍَ دس ػشؼ یکذیگش تِ غَست هستقل  دٍ اسادُ تاسًٓ تفػیل هكلة:

تگیشین کِ فی الَاقغ هستقل  ًظش دس است کِ ها دٍ ػول اص یکذیگش الصهِ اش ایيّن هستقل  اگش اسادُ تخَاّذ دٍ تا تاضذ آى

آب  اسادُ خاظ خَدش سا داسد هخل ایٌکِ کسی اسادُ کٌذ ساًی ٍ خاسجی ّش یک ًیاص تِدٍ ػول هستقل اػن اص ًفتاضٌذ چَى 

 .هستقل ًیاصهٌذ دٍ اسادُ هستقل هی تاضٌذدٍ ػول  قْشاًٍ  تشٍدهسافشت کٌذ اسادُ  خَسد ٍت

یک ػول  ٍ یک ػول ًفساًی َاستِضاسع اص ها خ هخال م ایٌذٍ پذیذ هی آیذ یؼٌیاًؿوا جایی کِ ػول تِ گًَِ ای است کِ اصاها 

دٍ ػول کِ تِ غَست آیا یک اسادُ ٍجَد داسد یا دٍ اسادُ؟ آیاقشتت اص ها ًواص خَاستِ تا قػذ  هاًٌذایي کِ.خاسجی اًجام دّین

  .ًیست الصم شتشکیثی هكلَتٌذ ًیاص تِ دٍ اسادُ هستقل داسًذ یا ایٌجا یک اسادُ تیطت

اها اجضاء ایي  ،تا ّن هكلَب ّستٌذٍ ٌذ تِ غَست هشکة یؼٌی ایي دٍ ػول ّش چ. است  خَیی حق تا هحقق تِ ًظش هی سسذ

هحقق  یؼٌی اتحادی تَد حشف ؿواهیغیش اًاگش هشکة یک هشکة  اسادُ ّستٌذ.یک هشکة تِ گًَِ ای ّستٌذ کِ ّش کذام ًیاصهٌذ 

یکی فؼل ًفساًی ٍ یکی فؼل  ،است ٍلی ٍقتی ػول هشکة اص دٍ جضء .ضَد اسادُ هستقل فشؼ ًوی دٍ، صیشا تَدًاییٌی توام 

اسادُ هتؼلق دس اسادُ تکَیٌی هٌثؼج اص داػی است ٍ ، پس تایذ اسادتیي تاضذ تا دٍ فؼل تاضذ ،خاسجی ٍ ایٌذٍ ًیاصهٌذ اسادُ ّستٌذ

. خش ها َّ الوتقذم ًوی ضَدهتؼلق اهش هستلضم تأ سٍ اخز داػی د اص آى داػی ًیست پس دٍ اسادُ استث ؼاتِ فؼل ًفساًی اًث

ًتیجِ ایي است کِ اهکاى اخز قذس جاهغ دس هتؼلق اهش ٍجَد  ،حقق ًاییٌی توام استه ٌکِ ّش دٍ اضکال تِایي تا تَجِ تِ ایتٌاتش

 داسد.

 

 «ٍالحوذهلل سب الؼالویي»  


