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

اخز لصذ لشتت تِ ػٌَاى هصذالی اص هصادیك الل ٍ اوثش استثاعی تَاسغِ  سضه د دس ،ضذ وِ همتضای اصل ػولی ػملیتیاى 

ی دیگش اضتغال، چَى تِ عَس ولی دس عثك ًظش تشخی تشائت است ٍ عثك ًظش تشخ ،الِ ٍجَد داسدساختالف ًظشی وِ دس وثشای ه

 جشیاى اضتغال. ایاى تشائت است یا جدٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاعی اختالف است وِ آیا جای جشی

هحمك خشاساًی فشهَدًذ: تِ عَس ولی دس خصَظ ضه دس هسالِ لصذ لشتت ّوِ تایذ لائل تِ اضتغال ضًَذ؛ چِ وساًی وِ ٍلی 

لائل تِ اضتغال هی تاضٌذ؛ صیشا ایي هسالِ  ی تشائتی هی تاضٌذ ٍ چِ وساًی وِى تیي الل ٍ اوثش استثاعیؼٌی دٍسا هسالِ ایدس وثش

دس تفسیش والم هحمك  .داسد قسَسُ فش سغال وٌٌذ ٍ تا هسالِ ضه دس اػتثاٌذ حىن تِ اضتیه خصَصیتی داسد وِ ّوِ هجثَس ّست

سیش هحمك ین وِ ایي تفتفیشٍص تیاى ضذ ٍ پاسخ دادُ ضذ ٍ گشدًذ وِ دخشاساًی ٍ تیاى ایي فشق هحمك ًاییٌی یه ٍجْی تیاى و

 اّش والم هحمك خشاساًی ساصگاس ًیست.ظًاییٌی تا 

 دوموجه 

اػتثاس سَسُ دس  ساخز لصذ لشتت دس ٍاجة ٍ ضه د س: تیي ضه دیش والم هحمك خشاساًی ایي است وِدٍم دس همام تفسٍجِ 

ٍاجة هؼتثش است یا ًِ، ایي ضه تِ ضه دس  ست اگش ها ضه وٌین آیا لصذ لشتت دلشت دس هسالِ لصذصیشا  ٍاجة فشق است؛

. یؼٌی ضاسع وِ اص ها ، غشض هَلی حاصل هی ضَد یا ًوی ضَدٍى لصذ لشتتیؼٌی ًویذاًین تذ هحصل غشض هَلی تش هی گشدد

ًوی . یؼٌی ی است یا تَصلیذثا ًوی داًین ایي ػول تؼػول داضتِ ٍلی هي یسا اًجام دّین لغؼا همصَدی اص اى ػول الخَاستِ ف

غشض هَلی تذٍى ایي لیذ حاصل هی  ا ضه داسینػثاست دیگش هشجغ ضه ایي است وِ ه. تِ داًین تایذ لصذ لشتت وٌین یا خیش

 د یا خیش ٍ اگش ضه دس هحصل غشض هَلی تاضذ جای اضتغال است ٍ جای تشائت ًیست.َض

اگش ضه وٌین سَسُ دس ًواص دس وٌاس اجضاء دیگش ٍاجة است یا ًِ ایي دیگش ضه سایش هَاسد هثل ضه دس اػتثاس سَسُ،  سداها 

 لزا اهىاى جشیاى اصل تشائت هی تاضذ. ه دس تىلیف صائذ تش هی گشدددس هحصل غشض هَلی ًیست تلىِ تِ ض
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دٍ هسالِ فشق است آى است وِ ضه دس اخز لصذ لشتت  يیخشاساًی اص ایي وِ فشهَدُ تیي ا ٍجِ دٍم دس تفسیش هشاد هحمكپس 

 َسد سایش هَاسد الل ٍ اوثش استثاعی ایي ضه دسه ساست اها د ذ لزا جای اضتغالوٌ یشض هَلی هتاصگطت تِ ضه دس حصَل غ

 .1ی جشیاى اصل تشائت استالیف صائذ جىتهَسد اهشی صائذ است ٍ دس ضه دس 

 وجه دومبررسی 

 نل غشض روش ًطذُ یؼٌی ها ًوی گَییضه دس هحص ِلػثاست هحمك خشاساًی هسا سدسسذ ایي ٍجِ توام ًیست. چَى  یًظش هتِ 

 ایي است وِ هی خَاّین تثیٌین هحمك خشاساًی چِ ادػایی وشدُ اًذ. ِلهساایي تیاى اضتثاُ است. تلىِ 

اسد الل ٍ اوثش استثاعی ّش چٌذ لائل تِ تشائت ضَین اها دس خصَظ لصذ لشتت ًوی تَاًین لائل تِ تشائت هی گَیذ: دس هَایطاى 

 ین.ها دس همام تیاى ایي  فشق هی تاضوٌذ ٍ  یتمیِ هَاسد فشق ه تا ایي هَسد صیشا نضَی

ٍ عثك ایي ٍجِ ایي فشق تِ ضه دس حصَل غشض  ُگشداًذتیي سثثیت ضشػی ٍ سثثیت ػادی تش ا تِ فشقًاییٌی ایي فشق سهشحَم 

 تشگشداًذُ ضذُ. هَلی ٍ ضه دس تىلیف صائذ

ًیست؟ ٍلتی تِ ولوات هحمك خشاساًی هشاجؼِ هی وٌین  تثیٌین ظاّش والم هحمك خشاساًی تا آى دٍ تفسیش ساصگاس ّست یاتایذ 

است اهىاى اخز لصذ لشتت ٍ ػذم اهىاًص دس والم هحمك خشاساًی ّست . دسست ضی سا ًگفتِ استهی تیٌین ایطاى چٌیي چی

 ًین تِ ًظش ها توام ًیست.ٍلی ایي وِ ها ایي سا تِ هسالِ هحصلیت تشای غشض هَلی ٍ غیش آى تش گشدا

 صحیح مراد محقق خراسانیر تفسی

ت دس ٍاجة یه ٍجِ ًواص ٍ تیي ضه دس اخز لصذ لشت ساست وِ تیي ضه دس اػتثاس سَسُ د م ایطاى آهذُ ایيالوِ دس وآًچِ 

ز لیذ سَسُ اخ ّست یؼٌی اهىاىیه فشلی ّن تیي آًْا دٍ اص هَاسد الل ٍ اوثش استثاعی ّستٌذ. اها ایٌىِ ّش  ىاضتشان است ٍ آ

ُ هی سجْت ٍلتی ها ضه دس اػتثاس سَ تَسظ ضاسع ٍجَد داسد اها اهىاى اخز لیذ لصذ لشتت تَسظ ضاسع ًیست ٍ تِ ّویي

، وویت تشگطت ین ایي ٍاجة دُ جضء است یا یاصدُ جضء ٍلتی ضه تِسادس وویت تىلیف هی وٌین یؼٌی ضه دوٌین دس ٍالغ ضه 

تِ اصل تىلیف تش ًوی ًسثت تِ اوثش ضه داسین لزا ضه آى ضذین. اها داسین ٍ هىلف تِ الل یمیي  ِتسثت اًین تگَیین ًها هی تَ

 ذ است لزا هجشای تشائت هی ضَد.ىلیف صائت. پس ضه دس اػتثاس سَسُ ضه دس گشدد

صیشا اهىاى . تلىِ تِ ویفیت ػول تش هی گشدد ٍلتی ضه دس اػتثاس لصذ لشتت هی وٌین ضه ها دیگش تِ وویت هشتَط ًیستاها 

ویفیت آى سا ضه تِ ویفیت تىلیف تش هی گشدد صیشا اصل تىلیف تشای ها هسلن است ٍلی اسد. پس اخز لیذ لصذ لشتت ٍجَد ًذ

تِ ضه دس  سا است وِ فشق تیي ایي دٍ یياًی ّواسِ اضتغال هی وٌذ ٍ تیاى هحمك خشلزا ػمل حىن ت .ًوی داًین چگًَِ است

 .گشداًذُ استیف تشوویت ٍ ویفیت تىل

یؼٌی دس یه  تیناست وِ ها اتتذا گف ىل وشدین ًِ ٍجِ دٍم سا تلىِ حك آدس تفسیش والم هحمك خشاساًی سا لثَ ًِ ٍجِ اٍللزا 

مل حىن تِ تشائت هی وٌذ ٍ دس یه صَست ضه دس ویفیت تىلیف ػتىلیف است هثل هَسد سَسُ ٍ لزا  صَست ضه دس وویت

یت ضشػی ٍ هسالِ هحصل ل هی وٌذ پس فشق، تِ هسالِ سثثیت ػادی ٍ سثثاست هثل لصذ لشتت وِ ایٌجا ػمل حىن تِ اضتغا

 د لثَل ًیست.ًِ ٍجِ دٍم هَس لزا ًِ ٍجِ اٍل ٍ .تش ًوی گشدد ذتىلیف صائ سغشض ٍ ضه د
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 نظر محقق خراسانی رسی رب

  .یطاى تایذ تشسسی ضَدادػا م اصلاد هحمك خشاساًی دس ایي هماتَجِ تِ سٍضي ضذى هشتا 

اضتغال هی  ٍاجة حىن تِ اخز لصذ لشتت دس د ضه دساسػمل دس هَ تگَیٌذ وِ ػمیذُ ّستٌذ وِ ّوِ تایذ تپزیشًذ ٍ يای تشایطاى 

الل ٍ اوثش استثاعی اضتغالی ضذ ایٌجا ًیض  ایٌجا ًیض تشائتی ضَد ٍ ّش وِ دس ذض یٍ اوثش استثاعی تشائتدس الل  وس ٌىِ ّشای وٌذ ًِ

ی تا ایٌىِ اص هَاسد الل ٍاوثش استثاعی خیش، ایٌجا تِ عَس ول .ٍ هصذالی تطَد اص آى وثشیتِ ایي ًحَ وِ ایي تاتغ  اضتغالی ضَد

 است اها جای جشیاى تشائت ًیست.

ه صَست جاسی ی سخشاساًی واًِ هی خَاّذ تگَیذ لاػذُ لثح ػماب تالتیاى د. هحمك سخي ٍ ایي ادػا هحل اضىال استایي 

ایي وِ ػمل هی گَیذ ایي جا  است ٍ ػلت ، لثح ػماب تالتیاىتشائت ػملی هستٌذ. صیشا هی ضَد ٍ دس یه صَست جاسی ًوی ضَد

ِ ٍ اص آًجا وِ ػماب تش تىلیف تذٍى تیاى لثیح است پس ضوا ضاسع تیاًی ًذاضت :ًیست ایي است وِ هی گَیذفی هتَجِ تَ تىلی

 ي تیاى چیست؟خشاساًی ایي است وِ هٌظَس اص ای اضىالواى تِ هحمكایجا تىلیفی ًذاسی. ایٌجا 

ص تِ اصغالح هجَص هی ضَد تشای تشتة ِ تَدًِ تیاى است وػماب تالتیاى هحال است، هٌظَس چ هی گَییذ اص ًظش ػملٍلتی 

یا سد است وِ اهىاى اخزش ٍجَد دا . آیا ایي تیاى ًسثت تِ اهَسیی وٌذسا تش هخالفت لثیح هػماب  ػماب تش هخالفت ٍ ًثَدًص

 اهىاى اخزش ًثاضذ؟ است چِ اهىاى اخزش تاضذ ٍچِ ىاػن اص آ

ػماب تالتیاى لثیح . تلىِ یضّایی وِ اهىاًص ٍجَد داسد ًیستچثیح است ایي تیاى هٌحصش دس تیاى ى لاهیگَیذ ػماب تالتی ٍلتی

هىاى وِ ا شتت تاضذة تاضذ ٍ چِ اص لثیل لصذ لجع است هثل سَسُ اهىاى اخزش دس ٍای وِ هذ ًظش ضاسضاست چِ آى چی

 س ٍاجة ًیست.داخزش 

ی سا تفْوذ ضٍجَد داسد هثال خَد ػمل چی ىا تیاى آی ىآ اجة ًثاضذ تاالخشُ ساُ دیگشی تشای دسناهىاى اخز یه لیذی دس ٍاگش 

ماهی فْویذُ ضَد وِ خَد هحمك خشاساًی هؼتمذ است ها اص ساُ اعالق هماهی هی تَاًین هذخلیت یا ػذم هذخلیت یا اص ساُ اعالق ه

ة ًیست تِ هؼٌای ًثَدى ست است وِ اهىاى اخزش ًیست ٍلی اگش اهىاى اخزش دس ٍاجتت دسلشپس لصذ  .لیذ سا استفادُ وٌین

 یچ تیاًی ًثاضذ.اص ػماب تالتیاى یؼٌی ایٌىِ ّ سَهٌظ ٍ تیاى ًیست

ل ها دسن وٌذ ایي ّن اص ًظش اگش ػمذ حتی ضاهل هَاسدی هی ضَد وِ اهىاى تیاًص ًیست. صیشا ضاٍلتی هی گَیین تیاى ًثپس 

هماهی تاص ػمل یه ًَع تیاى حساب هی ضَد ٍ چِ تسا ضاسع اػتواد وٌذ تِ ّواى فْن ػمل ٍ اگش ّن ػمل دسن ًىٌذ ساُ اعالق 

د لزا دیگش اساعالق هماهی تاضذ پس تیاى ٍجَد د شگا. طف وٌین اػتثاس یا ػذم اػتثاس سااست ٍ اص ساُ اعالق هماهی هی تَاًین و

لغ ضه دس ویفیت لصذ لشتت دس ٍا سد ضه دس اػتثاایٌىِ هحمك خشاساًی هی فشهایذ ها دس هَس .هَضَع اضتغال اص تیي هی سٍد

یذ ػمل تا جایی است وِ تیاى دب تالتیاى اص . صیشا لثح ػمای ضَدی هفهٌت شی جشیاى لاػذُ اضتغال است دیگشاتىلیف داسین ٍ هج

 لثیح ًیست.ماب ػدیگش  ًثاضذ ٍ اگش تیاى تاضذ

یذ تیاى ًطذُ پس تِ همتضای لثح ػماب تالتیاى ل هؼلَم ضذ ایي شدین ٍىاّی اػتثاس ایي لیذ سا استفادُ ًّیچ سایي اساس اگش اص تش 

لیذ هؼتثش ًیست لزا ػوذُ اضىال ها تِ هحمك خشاساًی ایي است وِ ایطاى هی گَیٌذ ّوِ تایذ هلتضم ضًَذ تِ ایٌىِ هی گَیین ایي 

 .لائل تِ اضتغال ّستٌذ وِ ْا وِ اص الل ٍ اوثش استثاعی لائل تِ تشائت ضذُ اًذ ٍ چِ آى ّاًآچِ  .است لایٌجا جای جشیاى اضتغا
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