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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                                                  
 خالصه جلسه گذشته

ل دٍ هطلت   هطتمو بَد. ًظش هحمك خشاساًی  ییٌی دس هَسد تمابل بیي اطالق ٍ تمییذاًی ٍ هحمك ًااسحث پیشاهَى ًظش هحمك خشب

 :بَد

اهش یؼٌی ها ًوی تَاًین لصذ لشبت بِ هؼٌای لصذ اهش سا دس همؼلك  ،بِ طَس کلی تمییذ ٍاج  بِ لصذ لشبت هحال است هطل  اٍل:

  ي گفمِ ضذ.سخ دس ایي هَسد بِ تفصیل اخز کٌین کِ

 .اگش جایی تمییذ هحال باضذ اطالق ّن هحال است: هطل  دٍم

فمٌتذ وتَى   شتبغ آى ًمیجتِ گ بِ  کِیکی ػذم اهکاى تمییذ ٍاج  بِ لصذ لشبت  :ٌذدٍ ادػا داضم خشاساًیبِ طَس کلی هحمك پس 

ػذم اػمباس لیذ سا اثبات ٍ سپس حکن بِ تَصتلی  ها ًوی تَاًین بِ اطالق ادلِ توسک کٌین ٍ دس ًمیجِ  اهکاى تمییذ ٍاج  ًیست،

 . بَدى ٍاج  ًوایین

صذ لشبت ٍ لصتذ اهتش ٍجتَد    کاس ًیست ٍ اهکاى تمییذ اهش بِ ل سگفمین وٌیي اسمحالِ ای ددس بخص اٍل بِ تفصیل بحث کشدین ٍ

اهتش   کاى تمییذ ٍاج  بِ لصذهحمك خشاساًی ٍ هحمك ًاییٌی هبٌی بش ػذم اه سخيًظش هخماس صشف ًظش کٌین، آیا اگش اص  داسد اها

  بَد اطالق ّن هحال است؟ اگش جایی تمییذ هحال هسملضم ایي ّست کِ

تمابلطاى تمابل ػذم ٍ هلکِ است وَى اطالق ٍ تمییذ  :ًاییٌی فشهَدًذ ایطاى هحمك تبغاثبات ایي هسالِ هحمك خشاساًی ٍ بِ بشای 

 اطالق ٍ تمییذ. تمابل بیي  ًَعبِ  کطیذُ ضذها ٍ بِ هٌاسبت بحث تمییذ هحال باضذ اطالق ّن هحال است  کِ جاییدس  لْشاً

 اطالق و تقییدجمره بحث از هوع تقابل بین 

اگش جتایی   حمك خشاساًی ٍ هحمك ًاییٌی است یؼٌیهلکِ است حك با ه ضَد تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ تمابل ػذم ٍپس اگش ثابت 

ٍ بیي اطالق ٍ تمییذ  تمابل :گفتاگش کسی  اطالق ّن هحال است ٍلی تمییذ هحال باضذ ایجتا  هتی باضتذ     بِ ًحَ تعاد یا ستل  

ٍ  اگش ها همذهِ اٍل ٍ هذػای اٍل هحمك خشاساًییؼٌی حمی  .اطالق سا ًمیجِ بگیشد ىهحال بَد ،محالِ تمییذدیگش ًوی تَاًذ اص اس

 شالصذ اهش ًیست باص ّن هاًؼی اص توسک بِ اطتالق ٍجتَد ًتذاسد صیت     کٌین اهکاى تمییذ اهش بِلبَل  بپزیشین یؼٌی سای هحمك ًاییٌ

 .ًباضذیذ هحال باضذ اها اطالق هحال هوکي است تمی
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جایی کِ تمییتذ   بگَیذهحمك ًاییٌی ّواًٌذ هحمك خشاساًی ٍ بایذ  تمابل ػذم ٍ هلکِ داًست سا یذق ٍ تمیاگش کسی تمابل بیي اطال

ًوی ثبَتاً، خَیی بِ ًحَ تعاد داًست  آلای هشحَمّواًٌذ  تمابل هطلك ٍ همیذ سا. اها اگش کسی هحال است اطالق ّن هحال است

اخز لیذ لصذ اهش دس اهکاى  ضَین لائل ًمیجِ بگیشد. بٌابشایي هطابك ایي لَل حمی اگشاطالق سا  ىهحال بَد ،مییذمحالِ تاص استَاًذ 

بگَیذ صل بمصذ اهشی  ًوی تَاًذٍ هَلی وٌذ تمییذ هحال است  صیشا ّش .اهش ًیست باص ّن هاًؼی اص توسک بِ اطالق ًیست كهمؼل

 ًوی تَاًسمِ ایي لیتذ  ایٌکِ گفت صل ٍ لیذی ًیاٍسد ٍلَ هَلی اگش ؛ًحَ ػذم ٍ هلکِ استتمابل بِ  ،اها وَى تمابل اطالق ٍ تمییذ

  .جَد داسداها اهکاى اخز بِ اطالق ٍ توسک بِ اطالق ٍ ؛اهکاى تمییذ ًبَدُ سا بیاٍسد ٍ

 بررسی اشکال محقق خویی

کِ تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ دس همام اثبات خاسج  ًِ پزیشفمِ اًذفشهایص هحمك خَیی ػباست است اص ایٌکِ ایطاى دس ٍالغ کأ ًمیجِ

تمابتل بتیي اطتالق ٍ     :صیشا ایطاى فشهَد .اها تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ دس همام ثبَت داخل دس هحل ًضاع است ،اص هحل ًضاع است

ایي تمابل بِ ًحَ ػذم  شاگ :دٍ دس اداهِ فشهَ (ل بیاى کشدینهفص سا بِ طَسػلمص کِ )تمییذ دس همام اثبات بِ ًحَ ػذم ٍ هلکِ است 

. ٍ بؼتذ  تمییذ هحال باضذ اطالق ّن هحتال استت   ِ باضذ ًمیجِ اش ّواى است کِ هحمك ًاییٌی بیاى کشدُ، یؼٌی ٌّگاهی کِهلک ٍ

ِ تمابل با تَجِ بِ ایٌک :فشهَدًذ اها ًْایماً ،(بیاى ضذ کِ بِ طَس هفصل)م ثبَت بِ ًحَ تعاد است هما سفشهَد: تمابل هطلك ٍ همیذ د

اطالق ًسبت بیي  :فشهایٌذاطالق ًیست ٍ ًمیجِ حشف ایطاى ایي است کِ کأًِ هی ایٌْا بِ ًحَ تعاد است پس هٌؼی اص توسک بِ 

ِ اطتالق استت اهتا    ٍ دسست است کِ اسمحالِ تمییذ هسملضم اسمحال ٍ هلکِ استػذم  ٍ تمییذ دس همام اثبات دسست است بِ ًحَ

ًاییٌی اضتکال   سب  بِ هحمك اطالق هحال ًیست ٍ بِ ّویيٍلی بِ ًحَ تعاد بذاًین ّش وٌذ تمییذ هحال باضذ  ٍلمی ایي تمابل سا

 اًذ. گشفمِ

هحل بحث استت اطتالق ٍ    ٍ ویضی کِمام اثبات ًذاسین ایي است کِ کأًِ کاسی بِ اطالق ٍ تمییذ دس ههحمك خَیی  سخيهؼٌای 

آى سا ٍلی کأًتِ   اًذ سا پزیشفمًِاییٌی . یؼٌی ًظش هحمك خشاساًی ٍ هحمك ًحَ تعاد استطاى بِ لتمییذ دس همام ثبَت است کِ تماب

داخل دس دایشُ ًضاع ًوَدُ ٍ هی فشهایٌذ ًتضاع  سا تعاد است ٌذ تمابل بِ ًحَ ٌادػا هی ک ٍ آى بخطی کِ اص دایشُ ًضاع خاسج کشدُ 

 .ها دس ایي بخص است
 اشکال اول

ِ    کِ آیا هی تَاى همام اٍل ایي استدس توام بحث   ؟دس ضک دس تؼبذیت ٍ تَصلیت بِ اصَل لفظی یؼٌی اطالق توسک کتشد یتا ًت

 .لطؼا هشبَغ بِ همام اثبات است ؟هشبَغ بِ همام اثبات است یا ثبَت توسک حال ایي

اص تَاًین کطف اػمباس لصذ لشبت یا ػذم اػمباس لصذ لشبت سا بکٌتین ٍ بحتث    هین ببیٌین اص ظاّش دلیل ٍ خطا  هی خَاّیایٌکِ 

اگش هشبَغ بِ همام اثبات ضذ یؼٌی تمابل  .هشبَغ بِ همام اثبات است ٍ کاسی بِ همام ثبَت ًذاسدبِ اطالق هی کٌین،  اهکاى توسک

یص ایي است کِ ارا اسمحال الممییذ استمحال  اضذ هؼٌػذم ٍ هلکِ  بِ ًحَ ش تمابلمییذ بِ ًحَ ػذم ٍ هلکِ است ٍ اگبیي اطالق ٍ ت

ِ  ایي اضکال بِ هحمك خَیی ٍاسد است  ًاییٌی بیاى کشدًذ پسٍ هحمك  کِ هحمك خشاساًی الطالق یؼٌی ّواىا هَظتَع   کتِ آًهت

هلکِ هی باضتذ ٍ   پزیشفمِ اًذ کِ ایي تمابل بِ ًحَ ػذم ٍخَد ایطاى دس همام اثبات  دس ٍالغ همام اثبات است ٍ بحث ها هی باضذ

اگش تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ بِ ًحَ ػذم ٍ هلکِ باضذ دیگش جایی بشای ایي ادػا کِ ها هی تَاًین توسک بِ اطالق کٌتین ّشوٌتذ   
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ٍ تمابل بتیي اطتالق ٍ    صیشا اگش پزیشفمین اهش سا ًوی تَاى بِ لصذ اهش همیذ کشد ،تمییذ اهش بِ لصذ لشبت هحال باضذ بالی ًوی هاًذ

  .هوکي ًیست پس توسک بِ اطالق ّن جایض ًیست یجِ اش ایي است کِ اطالقًم یذ ّن اص لبیل تمابل ػذم ٍ هلکِ استتمی

ًاییٌی  کِ حك با هحمك جِ گشفمینیمٍ ً اضکال کشدینبِ هحمك خَیی  ضذ ٍ سپس ًضاع هطشحٍ  اخمالف: ابمذا ثوشُ خالصِ هطل 

ل ایتي  سمحالِ تمییذ است دس حالیکتِ  اصت  ا فشض پزیشش گَیین حك با آًْا است بشي کِ هی ایٍ هحمك خشاساًی هی باضذ. البمِ 

ّوِ آى هحاریش سا  .بِ ّوِ صَسش هوکي است دس همؼلك اهش اهش کشدین ٍ گفمین تمییذ اهش بِ لصذتمییذ هحال باضذ سا سد  هطل  کِ

جا بِ لصذ اهش سا هحال داًسمین، اص آًتمییذ اهش  اگش فشظاً اها .ق ّن هوکي استالاط سد کشدین ٍ ٍلمی ها تمییذ سا هوکي بذاًین لطؼاً

ٍلمی تمییذ هحال ضذ اطتالق  کِ  است هحمك ًاییٌی ٍ هحمك خشاساًی کِ تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ تمابل ػذم ٍ هلکِ است حك با

 .ایي دس صَستی است کِ تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ تمابل ػذم ٍ هلکِ باضذٍ ّن هحال است 
 دوم اشکال

  مییذ تمابل بِ ًحَ تعاد است یا خیش؟آیا بِ حس  همام ثبَت تمابل بیي اطالق ٍ ت 

اضکال دٍم با لطغ ًظش اص تاثیش بحث دس  ها ًحي فیِ داسد ٍلی اثیشی است کِ ایي بحث دساٍل بِ هحمك خَیی با هالحظِ ت اضکال

لصذ اهتش استت تمابتل بتیي      اص ایٌکِ ایٌجا بحث اص لصذ لشبت ٍ اسؽف اصالًهی خَاّین ببیٌین بِ طَس کلی  یؼٌی است ها ًحي فیِ

 ٍلمی هی ُگَیٌذ ،همام لحاظ ٍ تصَس سد آیا ٍالؼاً ٌییؼبِ ػباست دیگش  یا ًِ؟ اد استتمییذ دس همام ثبَت آیا بِ ًحَ تعاطالق ٍ 

یجتِ  مهحمك خَیی فشهَدًتذ ٍ ً  ٌاى کِیَد سا دس همابل لحاظ بؼط لیَد آًهخَاّذ کالم سا هطلك بیاٍسد لحاظ هی کٌذ ػذم ّوِ ل

 .اگش ها ایٌهٌیي تفسیش کٌین ایي تمابل هی ضَد تمابل بِ ًحَ تعاد صیشا اهشاى ٍجَدیاى بیٌْوا غایت الختالف ال یجموؼتاى   ؟گشفمٌذ

بتِ  است دس همام ثبَت ٍ دس همام لحاظ ٍلمی گَیٌذُ ّوِ آًهِ  سا کِ دس تحمك غشظص دخیل ٍ فشهَد ایطاى ایٌطَس تصَس کشد 

 ٍ همصَد هتَلی  هٌظَسد ٍ الخصَصیات هی کٌذ هی گَیین ظ ًوی کٌذ یؼٌی لحاظ ػذم جویغ لیَرّي هی آٍسد ٍ ّیهکذام سا لحا

ًمیجِ  .تمییذ است س غشظص دخیل هی کٌذ هی گَیین غشض هَلیهطلك است اها ٍلمی ّوِ لیَد سا دس رّي هی آٍسد ٍ بؼعی سا د

همام ثبَت ٍلمتی گَیٌتذُ همصتَدش بتِ      سد آیا ٍالؼاً .اطالق ٍ تمییذ دس همام ثبَت تعاد است ایي تحلیل ایي است کِ تمابل بیي

 ؟ خصَصیات است هطلك همؼلك ضذُ باضذ لحاظ ػذم جویغ خصَصیات هی کٌذ یا ػذم الحاظ جویغ

ی تمابل بیي ٍجتَد ٍ ػتذم   تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ تمابل بِ ًحَ ایجا  ٍ سل  است یؼٌ یؼٌی ایٌکِ اگش بگَیین ػذم لحاظ است

  .ضذ ػذهص هی ضَد سل  اظاگش ویضی لحٍ اگش ویضی لحاظ ضذ ٍجَدش هی ضَد ایجا  وَى 

اء کٌذ یا حاکوی کِ دس همام تمٌیي حکوی ِ هی خَاّذ کالهی سا بِ هخاط  المحال ببیٌین ٍالؼا دس همام تصَس ٍ لحاظ گَیٌذُ ای ک

 ؟ آیتا دٍ طشیك سا پیص هی گیتشد کذام یک اص  لك تؼلك گشفمِ باضذ،ًظش ٍ همصَدش بِ هط ٌص بیاى کٌذ وٌاى وِبشای هخاطبی سا

ٌذ، یؼٌی سفط جویتغ لیتَد. پتزیشش ایتي      سا سفط هی ک ّوِ لیَدهی ضَد پزیشفت ّوِ لیَد سا دس رٌّص هی آٍسد ٍ بؼذ  ٍالؼاً

اص یؼٌی خیلتی   .لحاظ استػذم  حاظ هی ضَدّي همکلن است ٍ لر سهی سسذ آًهِ دس همام ثبَت دبِ ًظش ٍ هطکل است هطل  

 ٍجَد است. ّواى ػذم است ٍ تمییذ ّواى . پس هطلك،سا دس همصَد خَدش دخیل ًوی کٌذلیَد 

ًیت آى لیذ سا داضمِ باضذ ٍ هلکِ یؼٌی ٍجَد المیذ کِ حاکی الق یؼٌی ػذم المیذ دس ویضی کِ ضأدس همام اثبات دسست است کِ اط

ػذم بِ هؼٌای ػذم ّوِ ویتض   آیا لحاظ اهامین اطالق یؼٌی ػذم المیذ ٍ ػذم فگ . ٍلی دس همام ثبَتّستّن ٍجَد لیذ اص ضاًیت 

لحاظ دس همام ثبَت ٍ ػذم لحتاظ   است هٌظَس ػذم  ػذم اگش گفمین اطالق بِ هؼٌای ًذ؟ًیت اخز داسضأ یا ػذم ویضّایی کِ است
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، ًِ ایٌکِ ًاى سا تصَس ّیچ لیذی بشای ایي ًاى لحاظ ًوی کٌذ ٍى بگیش ػبذش هی گَیذ ًا بِ هَلی هثالً تصَس است یؼٌی ػذم لیذ

 .لحاظ استایٌجا ػذم بلکِ  هَسد ًظش ًیستلیَد اص ّیچ کذام  ٍ دس ًظشش ایي باضذٍ لحاظ کٌذ بؼذ ّوِ لیَد سا تصَس کٌذ 

دس همام ثبَت ٍ همام ثبَت دیگش ایي بحثْا ًیست بلکِ  دسایٌکِ یا  ػذم هلکِ است ،ایي ػذمبگَیین دس همام ثبَت  یا هی تَاًینآ 

  .صالحیت ٍجَد داسد یا ًذاسدایٌکِ آیا ایي ضأًیت ٍ  ین بِاسدیگش کاسی ًذ دخیل ًیست ٍ ػذم ّیچ لیذی ،لحاظ

 م هلکِ ًیستیؼٌی دسهمام ثبَت دیگش هسالِ ػذ .باضذ یا ًباضذ هذ ًظش ًیستایٌکِ ضاًیت  ،دس همام ثبَت ٍ لحاظبِ ًظش هی سسذ 

است ٍ گواى هی سٍد کِ هحمك خشاساًی کِ لائتل  ل ػذم ٍ هلکِ ًیست بلکِ تمابل سل  ٍ ایجا  ٍ تمابل بیي اطالق ٍ تمییذ تماب

دس ایي همام ّویي ٍ ّویي بشای ها هْن است ٍ هَظَع بحث تمابل ػذم ٍ هلکِ است هٌظَسش ّواى تمابل دس همام اثبات است  بِ

خَاّین بتِ اطتالق کتالم     هی . یؼٌیًِ هشبَغ بِ همام اثبات است توسک کٌین یا ،هی تَاًین بِ اطالق گَیین. ایٌکِ هی هَسد است

همام ثبَت کتِ ًیتاصی بتِ ایتي لیتذ ٍ بٌتذ ًیستت ٍ         س. اها دًبَدُ است یجِ بگیشین کِ ّیچ لیذی هٌظَس هَلیبؼذ ًمٍ  اخز کٌین

اضتکال دٍم بتِ ایطتاى    لزا  .باضذ ٍ غشض هَلی بذٍى لیذ کِ آى خَاسمِ، هْن ایي است دس همام ثبَت ٍ لحاظ .هحذٍدیمی ًذاسد

بتِ ًحتَ ایجتا  ٍ    حَ تعاد ًیست بلکِ بِ ًظش هی سسذ ایي تمابل بِ ًکِ تمابل بیي ایجا  ٍ سل  دس همام ثبَت است هشبَغ بِ 

  .است یًٌاییهحمك خشاساًی ٍ هحمك دس ایي است کِ حك با سخي  باضذ ٍ بش ایي اساس دس ایي ًضاع فؼالًهی سل  

 «ٍالحوذهلل س  الؼالویي»


