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 «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

ثِ  ت کِگفتین در صَرتی کِ ضک کٌین ٍاججی ًفسی اس .ثحث در همتضبی اصل ػولی در ضک ثیي ًفسیت ٍ غیزیت ٍاجت ثَد

لفظی ّن در کبر ًجبضذ کِ اس راُ هثال  ضذُ ٍ اعالق ٍ دلیلت خبعز خَدش ٍاجت ضذُ یب غیزی کِ ثِ خبعز ٍاجت دیگزی ٍاج

 اعالق آیِ یب رٍایت ثتَاًین کطف کٌین کِ ایي ٍاجت یک ٍاجت ًفسی است یب غیزی، همتضبی اصَل ػولی چیست؟   

  .سِ صَرت تصَیز ضذُ است ّوبى عَر کِ در جلسِ لجل ثیبى ضذ در هب ًحي فیِ

ضک در ًفسیت ٍ  اجت دٍم کِاهب ٍ ،ّن ثِ فؼلیت رسیذُ است است کِ ٍاجت اٍل ًفسی است ٍ ٍجَة آى اٍل ایيصَرت 

اجت اٍل هطزٍط ثِ ٍاجت ی ٌٍیؼ .اصل ثزائت التضبء هی کٌذ ٍاجت دٍم ارتجبعی ثِ ٍاجت اٍل ًذاضتِ ثبضذ ،دارین غیزیت آى

جب ضَد ایيوبس فؼلی هیٍ ثب تحمك سٍال ٍجَة ًداًین ًوبس یک ٍاجت ًفسی است کِ همیذ ثِ لیذ سٍال است ثال هیه .دٍم ًجبضذ

 یي ًوبس ًفسی است یب غیزی ٍ دلیلی ًیش ٍجَد ًذاضت؛ هحمك ًبییٌی هؼتمذًذ اصل ثزائت التضبءاگز ضک کٌین کِ ٍضَ ًسجت ثِ ا

آثبر ٍجَة ًفسی را ثز ٍضَ ثبر هی کٌین ٍلی ػٌَاى ٍاجت ًفسی  تجبعی ثِ ٍجَة ًوبس ًذاضتِ ثبضذ.هی کٌذ کِ ٍجَة ٍضَ ار

 ثِ تفصیل در جلسِ لجل ثیبى ضذ.کِ  اًین ثز آى ثبر کٌینتَرا ًوی

 به محقق نایینیاشکال محقق خویی 

استٌبد  ِث ٍ ئل ثِ جزیبى اصل ثزائت ضذُبل. چزا هحمك ًبییٌی  ئت ًیستاجبی جزیبى اصل ثز : هب ًحي فیِذیفزهبهحمك خَیی هی

دارین  در هَرد ٍضَ کِ ضک در ًفسیت ٍ غیزیت آىاگز ثخَاّین  سیزا. جب آثبر ٍاجت ًفسی ثبر هی ضَدکِ ایي اًذِ گزفتِیجآى ًت

صل ثزائت ٍ ا گزددثز هی ػذم اضتزاطًفسیت ٍ غیزیت ثِ ضک در اضتزاط ٍ اػتجبر ایي کِ ضک در ثِ  اصل ثزائت جبری کٌین

  .ت دیگز جبری کٌینرا لذا ًفسیت ثبثت هی ضَد هب در عزف دیگز ًیش هی تًَین اصل ثزائ التضبء هی کٌذ ػذم اضتزاط

 اگز لزار .اصل هؼبرضی ًجبضذ ،کِ در عزف همبثل هجزای ایي اصل ٍ تبثیز دارد اصل ػولی در صَرتی در جبیی جبری هی ضَد

ایي دٍ اصل ثب ّن هؼبرض هی ثبضٌذ. عزف  ،اهکبى جزیبى اصل در عزف همبثل ّن ثبضذ ٍ ضَدثبضذ اصل در یک عزف جبری 

  .هی کٌینثزائت جبری  همیذ ثِ ٍجَة ًوبس ّست یب ًِ؟ٍضَ  ین ٍجَةاست کِ ضک دار ایيهمبثل 
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یذ است کِ اگز ضوب ثب اصل ثزائت ثب ثیبًی کِ کزدیذ ًتیجِ گزفتایي اصل اضکبل هحمك خَیی ًسجت ثِ استبدضبى هحمك ًبییٌی  پس

هب ثب ّویي اصل ثزائت هی تَاًین ًتیجِ ثگیزین کِ ایي ٍاجت غیزی است  ضوب هجزای اصل است ایي ٍاجت اس حیث آثبر ًفسی 

ثزائت را اضتزاط ٍ  ػذم اضتزاط ًوبس لزار دادیذ ًسجت ثِ ٍضَ ٍ گفتیذ اصل ثزائت التضبء هی کٌذ کِ ًوبس هطزٍط ثِ ٍضَ ًجبضذ 

را هغلت هب ایي  یذ ٍجَة ٍضَ ثِ ٍجَة ًوبس هحل ضجِْ استتمهب اس ایي  عزف هی گَیین ٍ ّذا َّ الوؼٌی الٌفسیِ در حبلی کِ 

ت در یک عزف در همبثل جبیی کِ ضوب ثزائت جبری کزدیذ ایي اصل ًیش کبرایی پس ثب اهکبى جزیبى ثزائ .ثب ثزائت ًفی هی کٌین

 حتیبط ثبیذ ٍضَ ثگیزین ٍصل اخَد را اس دست هی دّذ ٍ ًتیجِ ایي هی ضَد کِ هب لجل اس ًوبس ثبیذ احتیبط کٌین ٍ ثِ همتضبی ا

 8غیزی ثَدى ثبثت هی ضَد.

  اشکال محقق خویی بررسی 

 ًیش کٌذ هب اصل را در عزف همبثلدارین ٍ ایي ػلن اجوبلی التضب هییک ػلن اجوبلی اسبس سخي هحمك خَیی ایي است کِ هب 

 لالاست کِ هحمك ًبییٌی لبئل ثِ اًح ب هسئلِ ایياه .ثبلی ثبضذ سخي ایطبى درست استاجوبلی اگز ایي ػلن  .لبثل جزیبى ثذاًین

عزف دیگز در یک عزف ثزائت جبری هی ضَد ٍلی  ي ػلن اجوبلی هٌحل ضذای: ٍلتی هی گَیذایطبى  .ایي ػلن اجوبلی است

ثؼذ اس جبری ضذى ثزائت در یک عزف در عزف دیگز  ،ضذ ٍلتی ػلن اجوبلی هٌحل .هؼبرض ثبضذ اصل اصلی ًیست کِ ثب ایي

ٍجَة ٍاجت  ٍجَة ٍضَ ػلی کل حبل هؼلَم است چِ ًفسی ثبضذ ٍ چِ غیزی سیزا اصلیؼٌی  .ثزائت ًیست جزیبى اصل بیج

یک عزف هجزای  ثزائت هی تَاًذ ، اگز اصل ٍجَة ٍضَ هسلن ثبضذ. حبل ًفسیت ٍ غیزیت است ردٍم هسلن است ٍ ضک د

وبل اضتزاط ٍ تمیذ را هی دّین ٍ ثب اصل ثزائت ایي اضتزاط را ًفی دیگز اهکبى جزیبى ثزائت ًیست. یؼٌی هب احت ثبضذ ٍلی عزف

 . اهب در عزف دیگز اهکبى جزیبى اصل ًیستهی کٌین، 

اصل ثزائت ًیست سیزا یک ػلن اجوبلی اهکبى جزیبى  ٍجَد ثب تَجِ ثِایي ثَد کِ هحمك خَیی ثِ هحمك ًبییٌی جِ: اضکبل یتً

  .ض استربهجتال ثِ هؼ

هحمك ًبییٌی لبئلٌذ ایي ػلن اجوبلی در هب ًحي فیِ هٌحل ضذُ ٍ ثب اًحالل ایي ػلن اجوبلی خَیی ایي است کِ پبسخ ثِ هحمك  

 اضکبل هحمك خَیی ثِ هحمك ًبییٌی ٍارد ًیست.لذا  هطکلی در جزیبى ثزائت در یک عزف ًیست.

 بررسی کالم محقق  نائینی در صورت اول 

ل اس صَر سِ گبًِ یؼٌی جبیی کِ ٍاجت ٍدر صَرت ا ی هحمك ًبییٌی ایي است کِػباد. دٍ اضکبل ثِ هحمك ًبییٌی ٍارد است

است کِ  اش ایياصل ثزائت ًتیجِ ًفسی است یب غیزی کِ دارینی ًیش ٍجَد دارد کِ ضک دیگز جتاٍجَد دارد ٍ ٍ ًفسی فؼلی

یک اضکبل صغزٍی دارد ٍ یک  سخي ایي. ثبر هی ضَد ٍلَ ػٌَاى ثبر ًطَدثز آى ٍاجت غیزی ًیست ٍ آثبر ًفسیت  ٍاجت دٍم،

 :اضکبل کجزٍی

یؼٌی ایي را اس  ثزگزداًذ. ثِ ضک در ضزعیت ٍ ػذم ضزعیترا ضک در ًفسیت ٍ غیزیت ٍاجت دٍم ایطبى  :اشکال صغروی. 7

است یب ًوبس دُ  ضک کٌذ ًوبس ًِ جشیی ثز هب ٍاجت الل ٍ اکثز ارتجبعی هثل ایي کِ اًسبى ٌذ.هَارد الل ٍ اکثز ارتجبعی داًست

ضک ثیي ٍجَة الل یب ٍجَة اکثز کِ ثب ّن هزتجظ  .یب ضک کٌذ ًوبس ثِ ضزط فالى ثز هب ٍاجت است یب ثذٍى ضزط فالى ،جشیی
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التضب هی کٌذ ػذم ضزعیت را ٍ ٍجَة غیزی  ثزائت للجح ػمبة ثالثیبى یب ّوبى اص فزهَد لبػذُ در هب ًحي فیِ ایطبى .ّستٌذ

  .هٌتفی هی ضَد

 ذ.ثز هی گزداً ضک در ضزعیت ٍ ػذم ضزعیت ثِ بى ضک در ًفسیت ٍ غیزیت راکبل ایي است کِ ثِ چِ دلیل ایطاض

ٍلتی ضک هی کٌین کِ ٍضَ  .ی ضزػی دیگزهسئلِ ًوبس یب هثبل ّب ضی هَارد هوکي است سخي ایطبى درست ثبضذ هثلدر ثؼ

ٍلتی هب ضک هی ایي  هسئلِ لبثل تصَیز است ؟ ت یب خیزیب ًوبس هطزٍط ثِ ٍجَة ٍضَ اس ،ًسجت ثِ ًوبس ٍجَة غیزی است

هثبلی کِ ایطبى سدُ  رٍط ثِ ٍضَ ضذُ است یب ًطذُ است دکٌین ٍضَ غیزی است یب ًِ ایي هؼٌبیص ایي است کِ آیب ًوبس هطز

چیشی  در هثبل ّبی ػبدی ٍ هتؼبرف کِ ٍلی در ّوِ هَارداست ضک در ًفسیت ٍ غیزیت ثز هی گزدد ثِ اضتزاط ٍ ػذم اضتزاط. 

ضزعیت  چیشی همذهِ چیش دیگز ثَد ایي حتوب. ّوِ جب ایي عَر ًیست کِ اگز ایي هالسهِ ٍجَد ًذارد ،همذهِ چیش دیگز است

 داضتِ ثبضذ تب اس آى عزیك ٍارد ضَین ٍ ثب اصبلِ الجزائِ ًفی ضزعیت ٍ اثجبت غیزیت کٌین. 

َال در جبیی لبثل الل ٍ اکثز ارتجبعی هؼو .سترا اس هصبدیك الل ٍ اکثز ارتجبعی داًی هب ًحي فیِ ثِ ػجبرت ٍاضح تز هحمك ًبییٌ

ضک کٌین ًوبس دُ جشیی است یب ًِ  . هثالیشی ثزای هبهَر ثِ داضتِ ثبضیندر جشئیت یب ضزعیت چ کٌین تصَیز است کِ ضک

یت یک چیشی. در هَاردی کِ ضک در جشئیت یب در جشئیت جشء دّن)سَرُ( ثزای ًوبس یب ضک کٌین در ضزع کٌینجشیی ضک 

؟ اکثز ارتجبعی است ٍجب اس هَارد الل  ؼب ایيالآیب ٍضزعیت چیشی داضتِ ثبضین ایي هی ضَد اس هصبدیك الل ٍ اکثز ارتجبعی است. 

ی ػبم ٍ ًفسیت ؟ اصال هسئلِ غیزیت ثِ هؼٌبرا ًفی کٌیذ یت چیشی دارین کِ ضوب ثب ثزائت آىجب ضک در ضزعیت ٍ جشئ ایي آیب

 شءضذ ٍلی ًِ جثب است اسبسب یک جبیی یک ٍاججی همذهِ یک ٍاجت دیگز هوکيارتجبعی ثب ضزعیت ٍ ػذم ضزعیت ًذارد. 

ٍلی همذهیت داضتِ ثبضذ هثال کسی  ضزطًِ  ثبضذ ٍچیشی ًِ جشء ین هوکي است کزد ثیبى . در السبم همذهِ سبثمبثبضذ ٍ ًِ ضزط

ًیبس ثِ یک همذهِ ای دارد ثِ ًبم ًصت ًزدثبى آیب ًصت ًزدثبى جشء کَى ػلی السغح است؟ آیب  کِ ثِ ثبالی پطت ثبم هی رٍد

ضزط کَى ػلی السغح است؟ هسلوب خیز. ثب ایٌکِ همذهِ آى هحسَة هی ضَد. پس همذهیت هالسم ثب ضزعیت ٍ جشئیت ًیست 

 هخصَصب در هثبل ّبی غیز ضزػی.

اضکبل صغزٍی است ثِ ایي ثیبى کِ اگز اسبسب اگز ضک دارین کِ یک ٍاججی ًفسی است  ثٌبثز ایي اضکبل اٍل ثِ هحمك ًبییٌی یک

یب غیزی، ثبسگطت ثِ اضتزاط ٍ ػذم اضتزاط ًذارد. اسبس اتکبء استذالل هحمك ًبییٌی ّویي ثَد. در صَرت اٍل ثِ ایي دلیل گفتٌذ 

حلیل کٌین ثِ ضک در اضتزاط ٍ ػذم اضتزاط ثز هی گزدد تگز در ًفسیت ٍ غیزیت ضک کٌین ٍ آى را هب ثزائت جبری هی کٌین کِ ا

 ٍ اس هصبدیك الل ٍ اکثز ارتجبعی هی ثبضذ.

اضکبل سخي ایطبى ایي است کِ ایي ضک ثِ اضتزاط ٍ ػذم اضتزاط ثبسگطت ًذارد ٍ اس هصبدیك الل ٍاکثز ارتجبعی ًیست. سیزا 

 ذهِ ٍاجت دیگزی هی ثبضذ یب خیز؟ ًفسیت ٍ غیزیت هؼٌبیص ایي است کِ هب ضک دارین ایي ٍاجت هم

یؼٌی  .اس اضکبل اٍل صزف ًظز کٌین ٍ ثپذیزین هَضَع ثحث هب اس هصبدیك الل ٍ اکثز ارتجبعی استاگز  :اشکال کبروی. 2

-؟ در ٍالغ ثز هیاجت ًفسی است یب یک ٍاجت غیزی، ایي کِ ضک دارین ٍضَ یک ٍثپذیزین در ضک در ًفسیت ٍ غیزیت ٍضَ

 ٍ ػذم اضتزاط. اضتزاطگزدد ثِ ضک در 
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اصل ثزائت جبری  هحمك ًبییٌی هی فزهبیٌذ در ایي جب چِ کزد؟ حبل سَال ایي است کِ در ضک در ضزعیت ٍ ػذم ضزعیت ثبیذ

هحل لبئل ثِ جزیبى ثزائت ضَین ایي کِ در الل ٍ اکثز ارتجبعی  .هحل اختالف است. سیزا ایي سخي ٍلی ّذا اٍل الکالم .هی ضَد

  .ًشاع است

ػذم ضزعیت ثزائت ئل ثِ ثزائت ضذُ ٍ هی فزهبیذ: در ضک ضزعیت ٍ هزحَم ضیخ اًصبری در کتبة رسبئل در ایي هَضَع لب

ضَد اهب هحمك . در ضک ثذٍی ًیش ثزائت جبری هیٍ ضک ثذٍی است یسیزا ػلن اجوبلی هٌحل ثِ ػلن تفصیل .دَجبری هی ض

ای ایي اًحالل ًیست ٍ اگز ایي جبیی ثز ٌذ. ایطبى هی فزهبیٌذ:ضیخ لبئل ثِ جزیبى ثزائت ًیستخزاسبًی در کفبیِ ثز خالف هزحَم 

  .تحمك پیذا کٌذ سز اس هحبل در هی آٍرداًحالل 

ایطبى در هَارد الل ٍ اکثز ارتجبعی . سبسگبر ًیست است کِ ثب ًظز ایطبى در هب ًحي فیِ هحمك ًبییٌیهْوتز اس ایي اختالف ًظز

 لبئل ثِ ػذم جزیبى ثزائت ّستٌذ. جزیبى ثزائت ٍ ًِ هثل هحمك خزاسبًیلبئل ثِ  اًصبری یؼٌی ًِ هثل ضیخ .ًذتفصیل داد

ضزعیت  راگز اس لجیل ضک د ثزائت جبری هی ضَد ٍ ،جشئیت ثبضذ راکثز اس لجیل ضک د ى هی فزهبیٌذ: اگز ضک در الل ٍبایط

  8.دَثبضذ ثزائت جبری ًوی ض

اکثز  کِ الل ٍ یهَارد ربی خَد هحمك ًبییٌی دسیزا عجك هجٌ .ثب ایي هجٌبی ایطبى سبسگبر ًیست همبم حبل سخي ایطبى در ایي

اس راُ جزیبى در حبلی کِ ایطبى لبئل ثِ ثزائت ضذُ ٍ  .ثبیذ اضتغبل جبری کٌین ًِ ثزائتضزعیت دارین  ارتجبعی است ٍ ضک در

 است. ٍاجت ًفسیذ کِ ایي ٍاجت دٍم ًذ ًتیجِ ثگیزٌهی خَاّاصل ثزائت 

  بحثخالصه 
در  ذا کزدُ است ٍ ٍاجت دٍهی ًیش دارین کِ یک ٍاجت ًفسی دارین کِ ایي ٍاجت ًفسی ٍجَثص فؼلیت پیکِ در صَرت اٍل 

ٍاجت دٍم یک ًتیجِ ایي است کِ  لبئل ثِ اصل ثزائت ضذًذ کِ هحمك ًبییٌی .ایي ٍاجت دٍم ضک دارین ًفسی است یب غیزی

ایي کالم هحل اضکبل ٍلی  .ثبر ًوی ضَد ٍلی آثبر ٍاجت ًفسی ثز آى ثبر هی ضَد ّزچٌذ ػٌَاى ًفسیت ثز آى. غیزی ًیستٍاجت 

 .دارد ی ٍ یک اضکبل کجزٍیزٍاست یک اضکبل صغ

لزار دّین ٍ اصال  هصذاق آى هَردی کِ ایطبى گفتٌذتَاًین هب ًحي فیِ را اضکبل صغزٍی: ایي  است  کِ اسبسب در هب ًحي فیِ ًوی

  کِ ثخَاّذ در ضک در ایي هَارد اصل ثزائت جبری ضَد.  اس هَارد الل ٍ اکثز ارتجبعی ًیست

حمك ًبییٌی در الل ٍاکثز ارتجبعی تفصیل دادُ ثز ارتجبعی ثبضذ. اسبسب خَد هاکسلوٌب کِ اس هَارد ٍ هصبدیك الل ٍاضکبل کجزٍی: 

سخي ایطبى در ایي  ٍ ایي بری ًوی ضَدر ضزعیت ثزائت جک ددر ضک در جشئیت ثزائت جبری هی ضَد ٍ در ضگفتِ اًذ اًذ ٍ 

 جب هتفبٍت است.
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