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

اهش تیي الل ٍ اص هَاسد دٍساى ایي هَسد دس هَسد همتضای اغل ػملی دس هَاسد ضه دس تؼثذیت ٍ تَغلیت ػشؼ وشدین چَى 

اوثش استثاطی است تاتغ هثٌایی است وِ دس تحث الل ٍ اوثش استثاطی اختیاس هی ضَد. اگش وسی دس آى تحث لائل تِ تشائت ػملی 

ضذ ایٌجا ًیض تِ ػٌَاى یه هػذاق اص آى وثشی لطؼاً هلتضم تِ تشائت ػملی هی ضَد، ٍ اگش دس آى تحث لائل تِ اضتغال ضذ ایٌجا ًیض 

ػلی ای حال دس هَاسد ضه دس تؼثذیت ٍ تَغلیت همتضای اغل  وِ اضتغال هی ضَد. لزا آًچِ هحمك خشاساًی فشهَدُ)لائل تِ 

 ػملی اضتغال است( لاتل لثَل ًیست. 

هحػل اضىال اٍلی وِ تِ هحمك خشاساًی ٍاسد وشدین، ایي ضذ وِ تِ ّش حال ّشچٌذ اهىاى اخز لیذ لػذ لشتت دس هتؼلك اهش 

خَد هحمك خشاساًی هلتضم تِ اطالق هماهی است) یؼٌی اگش ضاسع تخَاّذ چیضّایی سا وِ دس هاهَس تِ هذخلیت  ًیست اها چَى

، هؼلَم ذی دس ساتطِ تا ٍاجة روش ًطذُالة یه جولِ خثشی اظْاس تىٌذ( ٍلتی هی تیٌین ّیچ لیاسًذ تیاى وٌذ هی تَاًذ آى سا دسلد

َم است ٍلتی وِ ضاسع لفظا ٍ هماها تیاًی هثٌی تش اػتثاس لػذ لشتت ًذاضتِ لزا تِ ٍ هؼلاػتثاس لیذ هٌظَس ضاسع ًثَدُ هی ضَد 

استٌاد لاػذُ لثح ػماب تال تیاى ًتیجِ هی گیشین لیذ لػذ لشتت هؼتثش ًیست ٍ ها اص تىلیف تِ ایي لیذ تشی ّستین لزا دس ایي هَسد 

 ػمل حىن تِ تشائت هی وٌذ.

 ادامه بررسی نظر محقق خراسانی

طثك  صیشا ضىال دیگش تِ ایطاى ٍاسد هی وٌین؛دٍ اًظش هحمك خشاساًی تِ طَس ولی هَسد تشسسی لشاس گشفتِ تاضذ  ایٌىِ تشای

الثتِ دس جلسِ )ایٌجا جای اضتغال است ًِ جای تشائت فشهَدًذ: اگش وسی ضه دس هحػل غشؼ هَلی وٌذ، تشخی تفاسیش ایطاى

تایذ ایي هَسد سا  تاضذتفسیش ّن ایي  اگش تش فشؼ همػَد ایطاى اها هحػلیت غشؼ هَلی دس ػثاست ایطاى ًیاهذُ لثل تیاى ضذ وِ

چِ ها دس تؼثذیت ٍ تَغلیت ٍاجثی ضه وٌین، ایي ى ایي تاضذ وِ چٌا اگش فشؼ وٌین همػَد هحمك خشاساًی .(ًیض جَاب دّین

دس هَاسد ضه  ػمل هحػل غشؼ هَلی هی تاضذ یا خیش ٍ تذٍى لػذ لشتت ولیا اتیاى تِ ػگشدد وِ آضه دس ٍالغ تِ ایي تش هی 

(، آًگاُ تایذ تثیٌین ساصگاس ًیست ایي تا ظاّش والم هحمك خشاساًیگفتین ّشچٌذ ). حىن تِ اضتغال هی وٌذ ؼ هَلیدس تحػیل غش

 دس ایي غَست ّن اضىالی تِ ایطاى ٍاسد است یا خیش؟
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 اشکال دوم 

دس هحػل غشؼ هَلی هی وٌذ  دس ٍالغ تشگطت تِ ضهضه دس اػتثاس لػذ لشتت  خشاساًی هی فشهایذ: حمكهطثك ایي احتوال  

تِ چِ دلیل دس هَسد سَسُ ًوی گَییذ اگش  .ایي حشف سا ًوی صًیذ چشا دس هَسد سَسُایي است وِ  سَال ها اص هحمك خشاساًی

اگش وسی  ؟چِ فشلی هی وٌذ ضه دس غشؼ هحػل هَلی است؟ ًواص سا تذٍى سَسُ تخَاًینضَد ٍ ػول ها تذٍى سَسُ اًجام 

ن وِ آیا غشؼ هَلی تا ًواص تذٍى یداس دس ٍالغ ضه ّن . ایٌجاسَسُ جضء ًواص است یا خیش ٍ ًواص سا تذٍى سَسُ تخَاًذضه وٌذ 

 .حىن تِ اضتغال وٌذتایذ ػمل  طثك تثییي هحمك خشاساًی ایٌجا ًیض ؟ایٌجا ّن ػمل حىن تِ اضتغال هی وٌذ سَسُ حاغل ضذُ یا

ضه دس هحػل  دس لػذ لشتت ادػا هی وٌیذ ضهدس  ضوا وِ یؼٌیتِ هحمك خشاساًی است  یًمض اضىال ایي تِ ػثاست دیگش:

داًین  تا ًواص تذٍى  اوثش استثاطی است ٍ ها ًوی ٍحالیىِ آى ّن الل  سد؟ ذیچشا ایي حشف سا ًوی صًَسُ دس هَسد سغشؼ است 

 هی ضَد یا خیش.سُ غشؼ هَلی حاغل َس

 م اشکال سو

ػمل حىن تِ  ضَدَلی ػلن داضتِ تاضین وِ غشؼ هَلی چست لطؼاً اگش ضه دس هحػل غشؼ ه ٍهؼلَم تاضذ اگش غشؼ هَلی 

سفغ ضَد  هَلی تایذ سفغ تطٌگی است ٍ یمیي داسین وِ تطٌگی آٍسدى آب هی داًین غشؼ هَلی اص اهش تِ هثال اضتغال هی وٌذ.

سا لطؼا تش ها الصم است وِ آى ػول  ٌگی هَلی تشطشف ضذُ یا ًطذُاتیاى تِ ایي دستَس واسی وٌین وِ ضه وٌین تطاگش تشای حال 

َلی تشای ها هطىَن ٍ هحتول است دس جایی وِ اغل غشؼ هاها .وِ یمیي وٌین غشؼ هَلی حاغل ضذُ تِ گًَِ ای اتیاى وٌین

  ػمل حىن تِ اضتغال هی وٌذ. چطَس هی تَاًین تگَیین

وِ ٍاجة تا لػذ لشتت داًین  اساساً ًوی ، دس حمیمتدس هاهَس تِ هؼتثش است یا ًٍِلتی دس هَسد لػذ لشتت ضه داسین وِ آیا 

 .هَلی سا حاغل هی وٌذ یا ٍاجة تذٍى آى ًیض لػذ هَلی سا حاغل هی وٌذغشؼ 

یمیي تِ غشؼ هَلی داسین ٍلی االى ضه  هؼلَم است ٍ ها هَلی غشؼ فشؼ گشفتِ وِ اضىال اغلی ایي است وِ واًِ ایطاىپس 

 غشؼ هَلی تشای ها هؼلَم ًیست ٍ دس حالیىِ اغل ،وِ آیا ػول تذٍى لػذ لشتت آى غشؼ سا تحػیل هی وٌذ یا ًوی وٌذ داسین

 .یؼٌی ضه داسین اساسا لػذ لشتت دس غشؼ هَلی هذخلیت داسد یا ًذاسد ،اگش ضه داسین لػذ لشتت دس ٍاجة هؼتثش است یا ًِ

داًین وِ ایي  است هٌتْی ًوی هؼلَم غشضی داسد ٍ غشؼ اٍ واهال تشای هان وِ هَلی یداس يیگاّی اص خاسج تِ ّش دلیلی یمپس 

 ػمل حىن تِ ،تا ضه دس هحػل غشؼ دس ایٌػَست .غشؼ تا آٍسدى لػذ لشتت حاغل هی ضَد یا تذٍى آى ًیض حاغل هی ضَد

س هتؼلك داهَس ٍ اجضایی سا  داًین وِ هَلی یه ها هیاست. یؼٌی غشؼ هَلی  میي تِػلن ٍ ی دس اغل اها والم. اضتغال هی وٌذ

هی حىن  چٌاىّو هی تَاًین تگَیین ػمل ا ایٌجاآی ،ا ضشطیت تؼضی اص آًْا ضه داسینلىي دس هَسد جضئیت ی ،اهشش اخز وشدُ

اى ایطاى اص سخٌ تا تخطی . لزا هی گَیینتتِ ًظش هی سسذ چٌیي ادػایی لاتل لثَل ًیس ؟ضَدوٌذ وِ تایذ غشؼ هَلی تحػیل 

ی ها هؼلَم ٍ یمیٌی جایی است وِ اغل غشؼ تشا ی ایي دسدس هحػل غشؼ اغالِ االضتغال جاسی هی ضَد ٍلهَافمین وِ تا ضه 

 . هطىَن است تشای ها وِ ایٌجا اغل غشؼ تشای ها هؼلَم ًیست ٍ تاضذ دس حالی

فشلی تیي لػذ لشتت ٍ سَسُ اص جْت حىن  ،ی اغل ػملیادس همتض توام است ٍهحمك خشاساًی ًا پس ًتیجِ ایي ضذ وِ والم 

 ػمل ًیست ٍ همتضای حىن ػملی تشائت ػملی است. 
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 مربوط به مقتضای اصل غملی غقلی جمع بندی کلی

 :سِ هثٌا جَد داسد تِ طَس ولیایٌجا  

گفتین  . یؼٌی اگشطثك هثٌای ها واهال هسالِ سٍضي است .اهش هی تاضذ اى اخز لػذ لشتت دس هتؼلكایي تَد وِ اهى :هثٌای هختاس

ى سا هؼتثش هی داًست دس ّواى تیاًی وِ ایي ٍاجة است وِ ضاسع اگش آهؼٌایص ایي  لػذ لشتت دس هتؼلك اهش هی تاضذاهىاى اخز 

جِ هی گیشین وِ یتً دس فشؼ تواهیت همذهات حىوت ایي لیذ تیاى ًطذُ تاضذشد ٍ چٌاچِ لیذ سا ًیض ٍاجة هی و ىدُ آوش سا تیاى

یؼٌی ػمل تِ حسة لاػذُ لثح ػماب تالتیاى هی گَیذ چَى لیذ لػذ لشتت تیاى ًطذُ پس اساسا ها هىلف  .ایي لیذ هؼتثش ًیست

 .تِ تؼثذیت ٍ اتیاى لػذ لشتت ًیستین ٍ فشلی ّن تیي هَاسد هختلف ًیست

لائل تِ اضتغال ضذ دسالل ٍ اوثش استثاطی لی اگش وسی ل ٍ اوثش استثاطی لائل تِ تشائت ضَین ٍفشضی است وِ ها دس ال الثتِ ایي تش 

 اضتغال است.ػملی ایٌجا ًیض تایذ تگَیذ همتضای اغل ػولی 

یه تفاٍتی داسد. ّواًطَس وِ تا هحمك خشاساًی  تیاى هشحَم ًاییٌیتشائت است.  : همتضای اغل ػول ػملیهحمك ًاییٌی هثٌای

اهىاى ًذاسد هَلی لػذ لشتت سا دس هتؼلك اهش اخز وٌذ ٍ ایطاى ًیض  ،هؼتمذ است تیاى ضذ، هحمك ًاییٌی هاًٌذ هحمك خشاساًی لثال

دسست است وِ ضاسع  . یؼٌی فشهَدًذ:هسالِ سا حل وشد ،اص ساُ هتون جؼل لشتت دس هتؼلك اهش است. اهالائل تِ استحالِ اخز لػذ 

 . یؼٌیى سا تیاى وٌذالة اهش دٍم آل س. اها هی تَاًذ داخز وٌذ لػذ اهش سا ًیض ٍاجة سا تیاى هی وٌذّواى اهشی وِ  ستَاًذ د ًوی

سا تایذ  شای ضوا ٍاجة ضذت وین جؼل اٍل تگَیذ آى ًواصی وِتالة اهش دٍم تِ ػٌَاى تىویل اهش اٍل ٍ ت، تؼذ دس لاٍل تگَیذ غل

 دس اهشدٍم اخز وشد. دس هتؼلك اهش اٍل ًیست اها هی تَاى لػذ لشتت سالشتت یؼٌی ّشچٌذ اهىاى اخز لػذ . تِ لػذ لشتت تیاٍسیذ

یؼٌی ّش دٍ الل ٍ اوثش  .سَسُ اص ایي جْت ًیستضه دس اػتثاس لػذ لشتت ٍ ضه دس فشلی تیي  طثك هثٌای هحمك ًاییٌی ًیض

ثیٌذ دس وٌاس تهی  ػمل ٍلتی وٌذ دس ها ًحيػمل حىن تِ تشائت  ساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاطیدس هَاسد دٍ اگش استثاطی ّستٌذ ٍ

ػماب تالتیاى لثیح است ٍ چَى تیاًی اص طشف ضاسع  هی گَیذ:ذُ وِ هثیي اػتثاس لػذ لشتت تاضذ،اهش دٍهی ًیاه ،تیاى ٍاجة

 وٌذ. تشائت هی ًشسیذُ پس ػمل حىن تِ

اها  ذ ٍ ًسثت تِ آى تیاًی داضتِ تاضذ،لػذ لشتت سا اخز وٌاًستِ طثك ًظش هشحَم ًاییٌی دسست است وِ ضاسع تا اهش اٍل ًوی تَ

پس ػمل هی  ًست اػتثاس لیذ لػذ لشتت سا اػالم وٌذ ٍ اها اوٌَى وِ تا اهش یا تیاًی دیگش دستَسی ًذادُاهش دٍم هی تَا تَسیلِ

  .ئت هی وٌذل ػولی ػملی التضای تشاپس طثك ًظش هحمك ًاییٌی ًیض اغ .اػتثاس ًذاسدلیذ گَیذ ایي 

تِ ػذم  طثك هثٌای هشحَم ًاییٌی وِ لائل تَدین ّن ّن طثك هثٌای ها وِ لائل تِ اهىاى اخز ایي لیذ تَسط ضاسع دس اهش ٍاحذ

سا اخز وٌذ دس لیذ آى  هی فشهایٌذ ضاسع هی تَاًذ دس اهش دٍمٍلی  اخز لیذ لػذ لشتت تَسط ضاسع دس اهش اٍل هی تاضٌذ اهىاى

 غل ػولی ػملی تشائت است. ّش غَست همتضای ا

اص آًجا وِ تِ طَس ولی اهىاى اخز لػذ لشتت ًیست پس ػمل حىن تِ اضتغال هی فشهَدُ  هحمك خشاساًی ی هحمك خشاساًی:اهثٌ

 وٌذ ٍلی هؼلَم ضذ وِ طثك هثٌای ایطاى ّن ػمل ًوی تَاًذ حىن تِ تشائت وٌذ.
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 گذشت، مقدمه اصالح
ُهْم َتْسَتْصِلْح بِِه قُ ُلوبَ ُهْم فَ َقاَل يَا َرُسوَل ا :قال رسول اهلل)ص(    ِف   يَ تَ َفاَوُتونَ   للَِّه إِن َُّهمْ َشَكا َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اللَِّه ص َخَدَمُه فَ َقاَل َلُه اْعُف َعن ْ

ُهْم فَ َفَعلَ   ُسوِء اْْلََدبِ   .1فَ َقاَل اْعُف َعن ْ

خذهتىاس دس  وسی تَدُ وِاحتواال  خذهتىاساًص تِ سسَل خذا ضىایت وشد.اص دست  ضشفیاب ضذ ٍ خذهت سسَل خذا هشدی

 خذهت سسَل خذا  وِ اص دست آًْا خستِ ضذُ تَد  آًْا اٍ سا اریت هی وشدًذ ٍ اٍ ٍداضتِ  هٌضل یا تیشٍى هٌضل

ساتطِ تیي داهٌِ اثش گزاسی ایي جولِ اص خػَظ هحیط خاًَادُ ٍ  فشهَدًذ وِ یه جولِ ولیذیسسَل ت شحضضىایت هی  وشد. 

حضشت  .سا دس تش هی گیشد ت اهَس دس دستص استّش وسی وِ تِ ًَػی تذتیش ٍ توطیتِ طَس ولی ٍ صى ٍ ضَّش تا هحیط واس 

ایي  )ظ(سسَل خذا َسلطؼا هٌظ .ذیوٌ ٍ تِ ایي ٍسیلِ للَب خطا واساى  سا استػالح« تستػلح تِ للَتْن»آًْا سا ػفَ ويفشهَد 

ػفَ  وٌین صیشا  د ٍ هتخلف هجاصات ًطَد ٍ ّش وس ّش واسی وشد اٍ ساضىاس گزضت دائوی تطَلف آدس تشاتش جشم ٍ تخ ًیست وِ

هَسد ػفَ لشاس تگیشد دسایي  دائوا ضَد ٍ هشتىة خطا هجاصات ٍ تٌثیِ اص تیي هی سٍد اگش لشاس تاضذ وسی دس توام صًذگی اثش

 اس اػوال همشسات دس ساتطِ تا خطا واسدس وٌ ش خذا ایي استپیاهثتلىِ همػَد  .ٍ فلسفِ هجاصات اص تیي هی سٍدغَست خاغیت 

. ًَػا دس رّي ها اًتمام تسیاسی اص هَالغ ایي گزضت است وِ تاػث اغالح هی ضَد س. دالح دس ًظش تگیشینػػفَ سا تِ ػٌَاى است

ٍ حتوا خطا ٍ فىش ٍ فشٌّگطاى هؼلَم تَد سطح  سا غالح است. تثیٌیذ تاالخشُ خذهتىاساى آى ضخع ضذیذ تٌْا دٍ تشخَس

. سضذ آًْا ووه هی وٌذ تِ تْتش ٍ تضسگَاساًِ تشخَسد ضَد اضتثاّی داضتٌذ اها دس تشاتش  تؼضی خطاّا ٍ اضتثاّات اگش ػفَ تطَد

ایي است . ظاّش سٍایت ذتیطتش ّن هی ض سا تٌثیِ وٌذ لطؼا هطىالتص حل ًوی ضذ تلىِخذهِ  ست دائواًاگش ایي ضخع هی خَا

، دسست است وِ ًگفتِ ففؼل دس اداهِ سٍایت آهذُصیشا  .واًِ هطىلص حل ضذ وِ آى ضخع تِ دستَس خذا ػول وشد ٍ دیگش

واًِ دیگش هطىلص تش طشف ضذ ٍ تشای  ًیض ایي واس سا اًجام داد؛ ضذ ٍلی هی گَیذ سسَل خذا ایي سا فشهَد ٍ اٍ تؼذش چِ

 . ضىایت هجذد ًضد سسَل خذا ًیاهذ

، دس سٍاتط تیي ّوسشاى ٍ دس سٍاتط ٍالذیي ٍ یط دٍستاًِ استدُ وِ یه هحدس هحیط خاًَا ،ًىتِ تسیاس هْوی است طص ٍالؼاتخ

دسست سا صدم تایذ ّویي ضَد حشف چَى ایي ًذاضتِ تاضین. ایٌىِ  پافطاسی تش تؼضی اص اهَسٍ غشٍس وِ خیلی هْن است  فشصًذاى

ی تَاًین فىش ًىٌیذ تا سخت گیشی ٍ خطًَت ٍ ایستادگی ٍ للذسی ه .غالح استیِ اها لًیست، گاّی ػفَ ٍ گزضت یا تغاف

پذساى ٍ هادساًی وِ تا فشصًذاًطاى تشخَسدّای خطه ٍ  ی تًِگاّ. وٌینتثذیل تِ یه هحیط غالح ٍ سالن هحیط  خاًَادُ سا 

 . ػىس داسد ػمال ٍ ػمل ٍ ضشع ایي سفتاس اثشی داضتِ یا خیش. تِ حىن تاثیشفشصًذاًطاى  یا دس تشتیت؛ آتیٌذاصیذ سخت داضتٌذ

تسیاسی اص هطىالت ها دس هحیط واسهاى  ٍالؼاًاگش تِ ّویي اغل ػول ضَد  لشاس است.ّویي هطلة اص دس یه همیاس ٍسیغ تش ًیض 

دٍ وٌٌذ یا  خیاتاى تػادف هی دسی وِ دٍ ًفشاگش تِ ّویي اغل ػول ضَد  .لاتل حل استدٍائش وَچه ٍ تضسي دس هولىتواى دس 

سش  ًفشی وِ دس خیاتاى تا ّن تشخَسد هی وٌٌذ ّیچ ٍلت واسضاى تِ دػَا ٍ هٌاصػِ ًوی وطذ دس حالیىِ االى  تثیٌیذ هشدم

اگش جایی ضخػی وِ حك تا اٍست گزضت  .سخت تش تشستِ اص ایي اجتواع ػفَ َس تا ّن دػَا هی وٌٌذ اغال واًِ وَچىتشیي اه

تا دس خیاتاى ٍ جای دیگش  . تؼضی اص ّن لثاسْای هاا ها وِ سٍحاًی ّستینع هماتل داسد. هخػَغوٌذ تثیٌیذ چِ اثشی سٍی ضخ

هی گزاسد وِ تسیاسی سا ایي ًِ تٌْا اثش ًذاسد تلىِ یه اثش سَیی  .تشخَسد وشدى دػَا ٍ هی ایستٌذ تِ هشدم وِ هطىل پیذا هی وٌٌذ
                                                 

7
 10001ح  7ظ  9هستذسن الَسائل ج  



737 

 

 .مذس اثش هثثت دس ضخع هماتل خَدش هی گزاسدسگَاسی تشخَسد وٌذ چسی تا وشاهت ٍ تضاها اگش و .دٍس هی وٌذ اص ایي لثاس

سلَوص تا هشدم تایذ ایٌچٌیي دس  ا هی داًذ ها تایذ سٍضواى سا  ػَؼ وٌین سٍحاًیت چِ دس هَلؼیت اجشا تاضذ ٍ چِ ًثاضذخذ

 تشد. یساُ تِ جایی ًو ًْادى، حاضیِ سد ٍ ػفَ ٍ گزضت سادس همام ػول اًتمام گشفتي هَػظِ ٍ اخالق ٍ  گشًِ غشف ػول وٌذ ٍ

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»
 


