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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

ثبیست ثِ ایي اضىبالت سسیذگی ضَد. دلیل ضطن هتطکىل اص یکه    ػشؼ ضذ دس هَسد دلیل ضطن اضىبالتی هكشح ضذُ ٍ هی

حجبثی اص هػبدیك هٌىش است ٍ حجبة اص هػبدیك هؼکشٍ.. وجکشی وکِ ثکِ ادلکِ ٍ       غغشی ٍ وجشی ثَد؛ غغشی ایي ثَد وِ ثی

حجبة ٍ پَضص هسئَلیت داسد. ًتیجِ ایي ضذ وِ ایکي هسکئَلیت   ضَاّذ هختلف اثجبت ضذ، ایي ثَد وِ دٍلت ًسجت ثِ هسألِ 

وٌذ دس ّوِ هشاتت الذام وٌذ ٍ ّوبًكَس وِ دس جبی خَدش ثبثت ضذُ وِ اهش ثِ هؼشٍ. ٍ ًْی اص هٌىکش ثکِ اضکىب      التؿب هی

اسکالهی ّکن   هختلف لبثل اًجبم است ٍ ثبیذ اًجبم ضَد، دس هَسد حىَهت اسالهی ّن هسألِ ّویٌكَس است؛ یؼٌکی حىَهکت   

هَظف است ًسجت ثِ ایي فشیؿِ هْن الْی الذام وٌذ؛ ّن دػَت ٍ الذام لسبًی ٍ صثبًی ٍ والهی، ٍ ّن الذام ػولی. الجتِ الکذام  

ؾشة ٍ جکشح ٍ اهاکب  ؛ى؛ یکه     ضَد ٍ ایي ًجبیذ هٌحػش ضَد ثِ ػولی حىَهت اسالهی قیف ٍسیؼی اص اػوب  سا ضبهل هی

ِ ّ چیٌی سشی الذاهبت سلجی ثبیذ غَست ثگیشد. ّوچٌیي الصم است همذهِ سشی الذاهبت ایجبثی ٍ یه ّکبیی   صیسکب  ب ٍ صهیٌک

اص ًظش فشاّن ضذى ثستش اصدٍاج جَاًبى، اضتغب  ؛ًْب ٍ پش وشدى اٍلبت فشاغت ؛ًْب، ّوِ ایي اهَس ثکب ّکن ثبیکذ     ،غَست ثگیشد

ّکبیی ّکن    لذاهبت سلجی، جشائن، هجبصات ٍ هحذٍدیتدیذُ ضَد. الجتِ دس یه هشحلِ ٍ دس یه هَؾغ ٍ دس جبی خَدش ّن ا

 تَاًذ داضتِ ثبضذ.  هی

اضىبالتی ًسجت ثِ ایي دلیل ضذُ ثَد. تب ایٌجب چْبس اضىب  هكشح ضذ؛ سِ یب چْبس اضىب  دیگش ثبلی هبًذُ وکِ ایٌْکب سا ثبیکذ    

 ػشؼ وٌین ٍ سشاؽ دلیل ثؼذی ثشٍین. 

 اشکال پنجم 

دّذ ٍ هب ٍظیفِ ًْی اص هٌىش ًسجت ثِ اٍ داسین، دس غَستی ایي ٍظیفِ سا ثش هب  ىشی سا اًجبم هیاًذ ثِ قَس ولی وسی وِ هٌ گفتِ

ّشحب  تؼوکذ   وٌذ وِ ػبهل ثِ هٌىش اص سٍی ؛گبّی ٍ ػلن ٍ ثب لػذ ؛ى گٌبُ سا اًجبم دّذ ٍ ثِ ثِ ػٌَاى ًبّی اص هٌىش ثبثت هی

هکاال   داضتِ ثبضذ. ایي دس ػجبسات ثؼؿی اص فمْب ّن هکٌؼى  ضکذُ    دس ػول ثِ ؛ى حشام داضتِ ثبضذ، تؼوذ دس استىبة ؛ى هٌىش

ذ حُسي ؛ى فؼکل سا،  ش فؼل حسٌی است وِ فبػل ؛ى ثطٌبسهؼشٍ. ّ فشهبیذ: هیدس همبم تؼشیف هٌىش ٍ هؼشٍ.  غبحت جَاّش

اًذ وکِ ؛گکبّی ٍ ػلکن     ای تؼشیف ضذُ گًَِ اگش هٌىش ٍ هؼشٍ. ثِلزا  1«.ٍ الوٌىش ول فؼل لجیح ػش. فبػلِ لجحِ اٍ د ّ ػلیِ»

دٌّذ ٍ ػلن ٍ ؛گکبّی ثکِ لکجح ٍ     اًجبم هی وسبًی وِ هٌىشی ساتَاًین  ػبهل ثِ هؼشٍ. یب هٌىش دس ؛ى دخیل است، پ  هب ًوی
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ضَد، ثلىِ ؛ى هَاسدی سا  صضتی ؛ى ًذاسًذ، هجبصات وٌین. ثِ ػجبست دیگش دلیل ًْی اص هٌىش ضبهل ّوِ هَاسد استىبة هٌىش ًوی

ضَد وِ ػبهل ثِ ؛ى ثِ هٌىش ثَدى ٍ لجح ؛ى ؛گبُ ثبضذ ٍ ثب لػذ ؛ى سا اًجبم دّذ. دس حبلی وِ هسکألِ حجکبة ایکي     ضبهل هی

تَجِ  وٌٌذ، دس ٍالغ ؛گبّی اص لجح ؛ى ًذاسًذ؛ وسبًی وِ ثِ ایي هٌىش ثی چٌیي ًیست؛ ثسیبسی اص هشدم وِ ثِ ایي لبًَى ػول ًوی

ٍ  ضثسب ًبضی اص یه سکشی غشائک   ایي چِ داًٌذ وِ ایي یه هٌىش ٍ اهش لجیحی است ٍ ضًَذ اغال  ًوی ٍ ؛ى سا هشتىت هی ّستٌذ

وِ دلیل الضام ثِ اًذ  اًذ گشفتِ ، هال خَد؛سایی ٍ جلَُ ًوبیی ٍ اهاب  ؛ى. لزا ًتیجِاستبضذ وِ ضبیذ تب حذی قجیؼی ّن اهَسی ث

ثٌذ ٍ ثبسی هكلغ ضذُ ثبضٌذ ٍ تب  حجبثی ٍ ثی ّبی ثی ّب ٍ هفسذُ پیص اص ؛ى هشدم اص صیبىحجبة دس جبیی لبثل لجَ  است وِ 

. پک  حىَهکت   هحذٍد وٌین ٍ هلضم وٌین یب جشیوِ لکشاس دّکین   هشدم سا تَاًین ثخطی غَست ًگشفتِ ًوی صهبًی وِ ایي ؛گبّی

 د. ّب ٍاسد ػشغِ هحذٍدیت ٍ جشیوِ ٍ هجبصات ضَ تَاًذ ثذٍى ؛ى لذم ًوی
 اشکال پنجمبررسی 

ایذ، اضىبلی ًیست وِ ثِ سجت ؛ى اغل هطشٍػیت الضام ثِ حجکبة صیکش    ایي اضىب  ّوبًكَس وِ ضوب حتوب  ثِ ؛ى تَجِ فشهَدُ

ثخطی  سسبًی ٍ ؛گبّی ضَد ایي است وِ حىَهت اسالهی پیص اص اقالع سؤا  ثشٍد؛ ًْبیت چیضی وِ اص ایي اضىب  استفبدُ هی

لضام ٍ تؼییي جشیوِ ٍ هجبصات ٍ هحذٍدیت ضَد، ٍ ایي هٌبفبتی ثب اغل هطشٍػیت الضام تَاًذ ٍاسد ػشغِ ا سبصی ًوی ٍ فشٌّگ

سسکبًی   ثخطی غَست ثگیشد، اقکالع  سبصی ضَد، ؛گبّی ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی ًذاسد. هب ّن هؼتمذین اثتذا ثبیذ فشٌّگ

ّب ٍ تجلیغبت ثکِ جکبی ایٌىکِ اثکش      ثخطی ّب ؛ى ّن ثِ ضىل دسست ٍ غحیح فشاّن ضَد. گبّی ثشخی ؛گبّی ضَد؛ یؼٌی صهیٌِ

ای  دّذ. هب ّن هؼتمذین اثتذا ثبیذ حىَهت اسالهی ثِ ًحَ ضبیستِ گزاسد ٍ ًتیجِ ػى  هی ضبیستِ داضتِ ثبضذ، اثش ًبهكلَة هی

یل ًیست ّب سا اػوب  وٌذ. پ  ایي اضىب  دس ٍالغ ًبفی ؛ى دل سبصی وٌذ ٍ ؛ًگبُ ایي الذاهبت ٍ ایي هحذٍدیت الذام ثِ فشٌّگ

 ثشد.  ٍ هطشٍػیت الضام ثِ حجبة سا صیش سؤا  ًوی

 اشکال ششم 

حجبثی است، ثبیذ هؼلَم ضَد وِ هکالن حىکن ثکِ حشهکت      گَیٌذ ثبیذ اص هٌىشات ًْی ضَد ٍ اص جولِ هٌىشات ثی اگش فمْب هی

تَاًین روش وٌین ٍ ثگَیین ثکِ ایکي    ٍ حجبة دٍ جْت هی هب ثشای لضٍم پَضصحجبثی ٍ هٌىش ثَدى ایي ػول چیست. ایٌجب  ثی

  ؛حجبثی حشام الصم داًستِ ضذُ ٍ ثیهالن پَضص 

یىی ایٌىِ ثگَیین حجبة ثشای حفظ ضخػیت ٍ وشاهت صى ٍاجت ضذُ است. اگش صى هىلف ضذُ ثِ سػبیت حجبة ٍ پَضص، 

ای ثکش   ص حىن ٍجَة حجبة ایي است وِ هفسکذُ ثشای ایي است وِ وشاهت ٍ ضخػیت اٍ حفظ ضَد. یب ایٌىِ ثگَیین غشؼ ا

اًگیض است، ثٌبثشایي ثبیذ ثشای پیطگیشی اص هفبسذی وِ ثش ایي سفتبس هتشتت  حجبثی هفسذُ ایي ػول هتشتت ًطَد؛ یؼٌی چَى ثی

 ضَد، اٍ سا هلضم ثِ سػبیت حجبة وشد.  هی

حجکبة الصم ضکذُ، ایٌجکب هوىکي اسکت وسکی        اهب ػبهل ٍ هٌطأ اٍ  وِ ثگَیین ثِ خبقش حفظ وشاهت ٍ ضأى ٍ ضخػیت صى

خَاّذ ایي وشاهت سا سػبیت وٌکذ،   هٌذ ضَد. اگش وسی خَدش ًوی خَدش اسبسب  ًخَاّذ اص ایي ضأى ٍ وشاهت ٍ ضخػیت ثْشُ

گَییذ حجکبة ثکِ خکبقش حفکظ      ؟ ضوب هیحفظ وٌذتَاى اٍ سا هججَس وشد ثِ ایٌىِ ایي وشاهت ٍ ضأى ٍ ضخػیت سا  ؛یب ثبص هی

اهت اٍ الصم ضذُ است ٍ ثِ ّویي جْت ٍ ثشای حفظ وشاهت اٍ، ثبیذ اٍ سا هججَس وٌین وِ وشاهت خَدش سا حفظ وٌذ. یىی وش

تَاًین اٍ سا هججَس وٌکین ثکِ حفکظ وشاهکت خکَدش؟ لکزا        خَاّن وِ ایي وشاهت حفظ ضَد؛ ؛یب هی هوىي است ثگَیذ هي ًوی
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د اص حىن ثِ لضٍم حجبة ٍ هالن ؛ى، پیطکگیشی اص هفبسکذی اسکت وکِ     همػَگَیٌذ ایي لبثل الضام ٍ اججبس ًیست. اگش ّن  هی

اًگیضی ؛ى اص ًظش ػلوی ٍ اجتوبػی ثبثت  حجبثی، ایي ّن دس غَستی لبثل لجَ  است وِ اٍال  اغل هفسذُ ضَد ثش ثی هتشتت هی

جِ ًذاسد، ؛ًگبُ ػکذم سػبیکت   تَ سفتبسشضَد ٍ ثبًیب  لػذ ػبهل ثشای ایجبد هفسذُ هؼلَم ضَد. لزا وسی وِ خَدش ثِ لَاصم 

اًگیکضی ًکذاسد؟ اسبسکب  ّوکبًكَس وکِ دس       تَاًذ اص هػبدیك هٌىش هحسَة ضَد ثب تَجِ ثِ ایٌىِ لػذ هفسذُ حجبة چكَس هی

ی است. ثٌبثشایي ضًوبیی ثبضذ وِ ایي یه اهش غشی َُای اص خَد؛سایی ٍ جل حجبثی یه ًوبد ٍ جلَُ اضىب  لجل ّن گفتِ ضذ، ثی

 تَاًین تػَیش وٌین.  ای الضام ثِ حجبة ًویّیچ ٍجْی ثش
 اشکال ششمبررسی 

 سسذ ایي اضىب  ّن ٍاسد ًیست؛  ثِ ًظش هی

ثشای ایٌىِ اغل لضٍم حجبة ٍ ٍجَة پَضص یه اهشی است وِ هسلن است ٍ خَد هستطىل ثِ ؛ى ارػبى وشدُ اسکت.   اٍال :

ای  ٍ ًِ خػَظ تَالی فبسکذُ ثسب ًِ حفظ وشاهت صى ثبضذ خػَغب   چِاهب ایٌىِ هالن ٍ هٌبـ ٍ ػلت ایي حىن چیست، ایي 

ّبی ٍجَة ٍ لضٍم پَضص ٍ حجبة ّسکتٌذ؛ چکِ ایٌىکِ دس ثشخکی سٍایکبت ثکِ ایکي         ضَد؛ ایٌْب حىوت وِ ثش ؛ى هتشتت هی

ّب اضبسُ ضذُ است. دس سٍایتی وِ اص ضیخ غذٍق خَاًذُ ضذ وِ ٍجِ تحشین ًظش ثِ ضؼَس الٌسبء، ّویي هفبسذ روش ضذُ  حىوت

وِ ایي ثیطتش جٌجِ حىوت داسد. اگش ایٌْب حىوت ثبضٌذ ٍ ػلت ًجبضٌذ، ثٌبثشایي خػَظ حفظ وشاهکت ٍ   ثَد. الجتِ ؛ًجب گفتین

خَاّذ ضأى ٍ وشاهت خَدش سا حفظ وٌذ. ثکبالخشُ ایٌْکب جضئکی اص     ضخػیت ثِ تٌْبیی هالن ًیست تب ضوب ثگَییذ وسی ًوی

ستٌذ ٍ ثش فشؼ ایي یىی هٌتفی ضَد، سبیش هالوکبت ٍ  ّبی ٍالؼی احىبم ّستٌذ، جضئی اص ؛ى هػبلح ٍالؼی ّ هٌبقبت ٍ ػلت

 هٌبقبت چٌذاى سٍضي ًیست. 

سا هخذٍش وٌذ، ایي دس اًظبس ٍ دس هشئی ٍ هٌظش دیگشاى هؼلَم ًیسکت وکِ    وشاهت خَدخَاّذ  وسی هی ّن اگش ػالٍُ، ثِ :ثبًیب 

؛سکیت  وسی ثِ جسن خَدش هجبص اسکت   هجبص ثبضذ، حتی دس جبیی وِ ثخَاّذ وشاهت خَدش سا صیش پب ثگزاسد. فشؼ وٌیذ

ضکَد؛   ثضًذ؟ فشؼ وٌیذ وسی ثِ خیبثبى ثیبیذ ٍ ثخَاّذ ثِ جسن خَدش ؛سیت ثضًذ؛ اجبصُ چٌیي وبسی دس ّیچ وجب دادُ ًوکی 

گیشًذ. یؼٌی حفکظ جکبى ٍ سکالهت سٍح ٍ     وٌٌذ ٍ جلَی اٍ سا هی وٌٌذ ٍ لَاًیٌی سا ٍؾغ هی ّبیی سا ایجبد هی یه هحذٍدیت

خَاّذ وشاهت خَدش سا  ایٌىِ ثگَیین خَدش ًوی .ّبی اسالهی است ّب ٍ دٍلت ّبی حىَهت ّب یىی اص هسئَلیت سبىجسن اً

 تَاًذ غَست ثگیشد.  ضَد ثش ایٌىِ پ  ّیچ الضاهی ًسجت ثِ حفظ ایي ضأى ٍ جبیگبُ ًوی حفظ وٌذ، ایي دلیل ًوی

شتت هفبسذ ثش ایي ػول، ثبالخشُ ایي لبثل اًىبس ًیست وِ فی الجولِ ثش ایي اًگیضی ٍ ت اًذ ثبیذ ثبثت ضَد هفسذُ ایٌىِ گفتِ :ثبلاب 

 ای داسد.  ضَد ٍ تَالی فبسذُ سفتبس اجتوبػی ؛ثبسی هتشتت هی

 سؤا :

 استبد: هب گفتین ایٌْب هالن ًیست. 

ص هٌىش هطشٍـ ثِ ایکي  اًگیضی داضتِ ثبضذ؛ ّیچ وجب ًیبهذُ وِ ًْی ا ًیست وِ لػذ هفسذُ هؼتجش ػالٍُ، دس استىبة هٌىش ایي ثِ

 اًگیضی داضتِ ثبضذ.  هشتىت هٌىش لػذ هفسذُاست وِ 

 سؤا :
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ٍ استبد: ػبلن ثَدى غیش اص ایي است؛ ایٌْب دٍ هسألِ است. ایٌىِ ثبیذ ػبلن ثبضذ ثِ هٌىش ثَدى ٍ لجح،  ایکي   دس ایي ثحای ًیسکت 

گفت ًْی اص هٌىش دس جبیی ثبیذ غَست ثگیشد وِ ضکخع   وِ دس اضىب  پٌجن گفتٌذ. دس اضىب  پٌجن هستطىل هی است ّوبى

؛ هب ایي سا پبسخ دادین. ٍلی غیش اص ػلن ٍ ؛گبّی چیضی ثِ ػٌَاى احشاص لػذ ػبهل ًسجت ؛گبُ ثِ لجح ؛ى سفتبس ٍ ؛ى ػول ثبضذ

اًگیضی ًیست. ؛یب ایي  داًن وِ ایي هٌىش است ٍلی لػذ هي هفسذُ گَیذ ثلِ، هي هی اًگیضی ًذاسین. یؼٌی یه وسی هی ثِ هفسذُ

؟ لكؼب  ایٌكَس ًیست؛ ؛ًچِ دس ًْی اص هٌىکش ضکشـ اسکت ٍ اص    وٌیذثگیشیذ ٍ اٍ سا ًْی ضَد وِ ضوب جلَی اٍ سا  ص ایي هیهبًغ ا

ضشٍـ جَاص یب ٍجَة ًْی اص هٌىش است، ایي است وِ ضخع هشتىت هٌىش ثبیذ اقالع ثش لجح ؛ى ػول ٍ هٌىش ثَدى ؛ى داضتِ 

اًگیکضی ّکن    فسذُثِ ػٌَاى لػذ ه دیگشی یٌىِ ثگَیین ػالٍُ ثش ایي یه چیضثبضذ؛ اگش ًذاضتِ ثبضذ ثبیذ اٍ سا ؛گبُ وشد. ٍلی ا

 هؼتجش است، چٌیي چیضی سا دس ضشایف هشثَـ ثِ ًْی اص هٌىش ًذاسین. 

 اشکال وفتم 

سلّوٌب وِ الضام ثِ حجبة ثب ادلِ ًْی اص هٌىش لبثل اثجبت ثبضذ، ایي دس غَستی است وِ سػبیت ًىکشدى حجکبة ٍ ثکِ ػجکبست     

ػالٍُ، ثبیذ  بیذ ایي تجذیل ضَد ثِ یه ًبٌّجبسی دس اجتوبع. ثِحجبثی، تجذیل ثِ هٌىش ٍ ًبٌّجبسی ؛ضىبس ضَد. یؼٌی ث دیگش ثی

ضکَد ٍ دس وٌکبس ؛ى الکذاهبتی وکِ      اثجبت وٌین وِ اهش ثِ هؼشٍ. ٍ ًْی اص هٌىش ضبهل هشاتت ػولی ٍ الذاهبت ػولکی ّکن هکی   

 ّن اًجبم ًطَد.  وٌٌذُ ایي سفتبس خَاّذ اًجبم ضَد ثبیذ ثِ ًحَی ثبضذ وِ سفتبسّبی هتؿبد ثب ایي سفتبس ٍ خٌای هی
 اشکال وفتمبررسی 

یؼٌی یه اضکىب  سا دس   .ی استٍالؼب  هؿكشة، پشیطبى ٍ ثؼؿب  تىشاس ٍاسد ضذُاضىبالتی وِ دس ایي ًَضتِ ًسجت ثِ ایي دلیل 

 تَلیکذ  اًذ ٍ اضىبالت ثِ دسستی اص ّن تفىیه ًطذُ است. ایکي اؾکكشاة ٍ پشیطکبًی خکَدش     سِ یب چْبس هَؾغ تىشاس وشدُ

استخشاج وٌکین، ایکي اسکت وکِ اگکش       تَاًین هی ّبی ایي ؛لب الی حش. اص الثِ ّوچٌیي هكلت دیگشی وِاضىب  وشدُ دس ایٌجب؛ 

داس ثبضذ ٍ تٌذ ًجبضذ، خطي ًجبضذ. ایي ثیطتش اص ایٌىِ ثِ یه همبلکِ   خَاّذ الذام ػلوی غَست ثگیشد، ایي ثبیذ حتوب  ّذ. هی

ضجیِ است. اگش ثخَاّین یه غَستی ثِ ایي اضىب  ثذّین وِ اص اضىبالت گزضتِ هتوبیض ثبضذ  ػلوی ضجیِ ثبضذ، ثِ یه خكبثِ

سبصی ضذُ  فشٌّگٍ ًىتِ جذیذی دس ؛ى ثبضذ، ّویي است وِ ثبالخشُ ًْی اص هٌىش ثِ ضشـ ایٌىِ ضبهل الذاهبت ػولی ضَد ٍ 

 ه ًبٌّجبسی ؛ضىبس ضذُ ثبضذ. ثبضذ، اٍال ًجبیذ تٌذ ٍ خطي ثبضذ ٍ ثبًیب  تجذیل ثِ ی

ضَد. سکلّوٌب   ، پبسخ ثِ ایي اضىب  ّن سٍضي هیگفتین دس پبسخ ثِ اضىبالت گزضتِایي اضىب  ّن فَْ ووب تشی؛ اص هكبلجی وِ 

 وِ ّوِ ایي هكبلت ّن دسست ثبضذ، ایٌْب ّیچ وذام ًبفی هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی ًیسکت. فکَلص ایکي   

گکَیین ثکشای    تَاى الذاهبت ػولی غَست داد؛ هب ّن هی گَیذ اثتذاءً ٍ ثذٍى قی هشاحل ٍ همذهبت ًوی است وِ ایي اضىب  هی

سبصی ثبضذ؛ حتوب  ثبیکذ ثکب    چیٌی ٍ فشٌّگ ایٌىِ الذام ػولی ٍ الضام اص ًبحیِ حىَهت غَست ثگیشد حتوب  ثبیذ هجتٌی ثش همذهِ

ّب  حتوب  ٍ لضٍهب  ایٌكَس ًیست وِ ایي الذام یه الذام خطي ٍ تٌذ ثبضذ؛ اًَاع ٍ السبم سٍش ثخطی ثبضذ؛ سسبًی ٍ ؛گبّی اقالع

تَاًین دس ًظش ثگیشین. ایي ثبیذ ثب هطَست وبسضٌبسبى ٍ هتٌبست ثب جبهؼِ، ؛ى ّن دس حذ ظشفیت جبهؼِ ٍ ثِ  ثشای ایي الضام هی

ای ثبضذ وِ ّیچ وسی ثکِ ایکي    ّب اگش ثخَاّذ اػوب  ضَد، ثِ گًَِ الضامّب ٍ  ٍ اثشثخص ثبضذ؛ ثشخی اص هجبصات ًحَی وِ هؤثش

وٌین؛  ضَد. هب فؼال  اغل هطشٍػیت سا ثبثت هی هی ًمؽفلسفِ ٍجَدی ؛ى ضَد ٍ  الضام اػتٌب ًىٌذ، ایي ثِ ؾذ خَدش تجذیل هی

ّکب دلیکك ٍ وبسضٌبسکبًِ ٍ ثکب قکی       ّب ٍ ثشسسی ذ ثؼذ اص ثحثهكلجی است وِ ثبیّب ٍ ویفیت ؛ى،  ایي الضامچگًَگی اػوب   اهب
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همذهبت غَست ثگیشد. ثٌبثشایي ایي اضىب  هال دٍ سِ اضىب  گزضتِ ثِ ّیچ ٍجِ ًبفی اغل هطشٍػیت الکضام ثکِ حجکبة دس    

 حىَهت اسالهی ًیست. 

تَاًذ ٍاسد ایي ػشغِ ضَد وِ سػبیت ًىکشدى   تَاًذ جٌجِ الضاهی ثِ خَد ثگیشد ٍ حىَهت هی اهب ایٌىِ گفتٌذ ایي دس غَستی هی

حجبة تجذیل ضَد ثِ یه هٌىش ٍ ًبٌّجبسی ؛ضىبس. )ایي تؼجیش اص هي است( ّوبًكَس وِ هاال  دصدی یه ًبٌّجبسی است، ثبیذ 

یه ًبٌّجبسی ضٌبختِ ضَد تب ثتَاًین اػوب  هحذٍدیت وٌین. ایي حش. ّن ثبقل اسکت؛   دس ػش. جبهؼِ ّن ایي ثبیذ ثِ ػٌَاى

ّبی اجتوبػی تبثغ ػَاهل هختلفی است؛ ثسکیبسی اص ٌّجبسّکب دس یکه جبهؼکِ دس اسکب        چَى هسألِ ٌّجبسّب ٍ ًبٌّجبسی

ّکبی اجتوکبػی    ٌجبسّب ٍ ًبٌّجبسیًبٌّجبسی است، یؼٌی دس اسب  یه اهش ًبهكلَة است. ایٌىِ هب هٌىش ٍ هؼشٍ. سا تبثغ ّ

، ایي هؼٌبیص ؛ى است وِ فشدا اگش فشؾب  ّوجٌ  ثبصی ّن ثِ ػٌَاى یه ٌّجبس اجتوبػی تلمی لشاس دّین ؛ى ّن ثِ ًحَ ؛ضىبس

ضذ، پ  ایي ّن هٌىش ًجبضذ. یؼٌی تب صهبًی وِ تجذیل ثِ یه ًبٌّجبسی اجتوبػی ًطذُ، هب ثب ؛ى ثِ ػٌَاى یه هٌىش ثشخکَسد  

َاجِ ًطَین. هسألِ هؼشٍ. ٍ هٌىش ّوبًكَس وِ لجال  ّن گفتین ثبالخشُ ثش هیضاى ػمل ٍ ضشع ثبیذ سٌجیذُ ضَد؛ هسألِ ًىٌین ٍ ه

ّبی اجتوبػی، تجذیل ضذى یب ًطذى ثِ ٌّجبس یب ًبٌّجبسی اجتوبػی، ایٌْب هالوکی ثکشای هؼکشٍ. ٍ هٌىکش هحسکَة       لؿبٍت

وٌکذ؛ قجیؼتکب  اگکش یکه هؼشٍفکی تجکذیل ثکِ         تش هی ٍ. ٍ ًْی اص هٌىش سا سختضًَذ. ثلِ، ایي اهَس ثبالخشُ وبس اهش ثِ هؼش ًوی

تش ٍ هجتٌی  تش، پیچیذُ ًبٌّجبسی اجتوبػی ضذُ ثبضذ، یب هٌىشی تجذیل ثِ یه ٌّجبس اجتوبػی ضذُ ثبضذ، تغییش ؛ى ثسیبس سخت

 ثش همذهبت ثیطتشی خَاّذ ثَد. 

 اشکال وشتم 

وٌکذ، ایٌْکب ضکبهل ّوکِ      م ػولی ٍ ؾشة ٍ جشح ًسجت ثِ ثشخی اص هٌىشات داللت هیسٍایبتی وِ ثش جَاص هشتجِ ػولی ٍ الذا

. ایٌْب ًسجت ثِ تشن ّش تىلیف دیٌی التؿبی ثشخَسد ػولی ًذاسًذ. هکاال   استثشخی اص هٌىشات  ثلىِ هختعهٌىشات ًیست؛ 

یٌىِ ػجبدات ًیبصهٌذ لػذ لشثت ّسکتٌذ ٍ  دس ثبة ػجبدات اغال  هؼٌب ًذاسد الضام ثِ ػجبدت ٍ سفتبس تٌذ ثب تبسن ػجبدت؛ ثشای ا

ضَد. اسبسکب  ایکي ػوکل     اگش وسی ثب صٍس ٍ اججبس ٍ الضام ثخَاّذ ػجبدت سا اًجبم دّذ، ایي اغال  لػذ لشثت دس اٍ هتوطی ًوی

اسبسکب   ثٌکبثشایي  وٌکذ.   وٌذ ٍ سشاًجبهص ایي است وِ ًفبق ٍ دٍسٍیی سا دس جبهؼِ ثیطتش هکی  اسصضی ًذاسد، همشثیتی ایجبد ًوی

 ایٌكَس ًیست وِ ایي الذاهبت ػولی ًسجت ثِ ّش تىلیفی ثخَاّذ غَست ثگیشد. 
 اشکال وشتمبررسی 

خکَاّین ٍاسد ثشخکی ػجکبداتی     پبسخ ایي سٍضي است ٍ هب ّن لجَ  داسین ًسجت ثِ ثسیبسی اص ػجبدات ایٌكَس است. فؼال  ًوکی 

داسد، ؾوي ایٌىِ جٌجِ اجتوبػی ّن  ّن جِ ػجبدیجٌضَین وِ تػَیشش ایٌجب هوىي است؛ هاال  ًسجت ثِ خو ، صوبت وِ یه 

حجبثی یب ثبحجبثی اص اػوکبلی   خَاّین ػشؼ وٌین؛ حذالل ایي است وِ ثی حجبثی ٍ پَضص هی ثِ هسألِ ثی داسد. هب فؼال  ساجغ

هؼِ ثِ سوت ًفبق ضَد. ٍ ایٌىِ جب ًیستٌذ وِ ًیبصهٌذ لػذ لشثت ثبضٌذ تب ثب الضام ثخَاّین ثگَیین هطىلی دس هَسد ؛ًْب ایجبد هی

دادى یکه   ضَد، اغال  لشاس ثش ایي ًیست وِ دس ایي حَصُ اػتمبد ٍ ایوبى للجی ایجبد ضَد؛ ایي سکبهبى  ٍ سیبوبسی سَق دادُ هی

گَیٌذ ایي جبهؼِ یه چٌیي لبًًَی داسد ٍ ضکوب   گَیٌذ وِ حتوب  ایي سا للجب  ثپزیشی؛ هی سفتبس دس غحٌِ اجتوبع است. ثِ اٍ ًوی

گزاسًذ، هگکش ثکشای    ّبی سٌگیي هی لبًَى سا سػبیت وٌیذ. هگش دس جبّبیی وِ ثشای تخلفبت سٌگیي ساًٌذگی هجبصاتثبیذ ایي 

گزاسًذ، ّوِ وسبًی وِ پبیجٌذ ثکِ   ّبی سٌگیي هی ثشخی اص وبسّبیی وِ االى دس خیلی اص وطَسّب هتذاٍ  است جشاین ٍ هجبصات
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ثِ ػٌَاى یه لبًًَی وِ ثِ غالح جبهؼِ تطخیع دادُ ضذُ  ا؛ى سػمیذُ داسًذ؟ اهب ضًَذ للجب  ّن ثِ ؛ى  ایي لَاًیي ٍ همشسات هی

وٌٌذ. لزا ایي ػشغِ ًِ ػشغِ اػوب  ػجبدی است وِ ًیبص ثِ لػذ لشثت داضکتِ ثبضکذ ٍ ًکِ ػشغکِ      اًذ ٍ ثِ ؛ى ػول هی پزیشفتِ

 ضَد.  َیین دس ایٌْب ایوبى للجی حبغل ًویاػتمبد ٍ ایوبى للجی وِ ثگ

 اشکال نىم 

وٌذ ثش ایٌىکِ دس   اًذ ثِ قَس ولی قجك ؛یبت لش؛ى، اوشاُ دس دیي ٍ اوشاُ دس ایوبى هوٌَع است ٍ ایٌْب ثِ قَس ولی داللت هی گفتِ

سٍایتی ّن ثکش الکضام    هسبئل دیٌی ثِ خػَظ جبیی وِ ثِ ٍظبیف خػَغی افشاد هشثَـ است، اوشاُ جبیض ًیست. لزا اگش یه

 ًِ حَصُ اهَس خػَغی. ضَد،  وِ ثِ حمَق اجتوبػی هشثَـ هی است جبیی داللت داضتِ ثبضذ، ایي هشثَـ ثِ
 اشکال نىمبررسی 

حجبثی ّشچٌذ ثِ ػٌَاى یه تىلیف فشدی اسکت   این؛ هسألِ حجبة ٍ ثی پبسخ ایي اضىب  ّن هؼلَم است ٍ لجال  ّن ثیبى وشدُ

تَاًیذ ثِ استٌبد ثشخی اص ادلِ ثگَییذ وِ ایٌْب اص حَصُ الضام ثِ  ص اػوبلی است وِ هسلّوب  داسای اثش اجتوبػی است ٍ ضوب ًویاهب ا

. گیکشد  هطکوَ  الکضام حىَهکت لکشاس ًوکی     ٍ ػشغِ حشین خػَغی  ثَدُ ولی خبسج ّستٌذ، چَى هشثَـ ثِ حَصُ خػَغی

 ثٌبثشایي ایي اضىب  ّن ٍاسد ًیست. 

 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            
 

 


