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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 

ثش  ،ػشض وشدین. ایطبى دلیل البهِ وشدًذ ثش ایي وِسا هسئلِ حَاة ٍ ػمبة دس ٍاججبت ًفسی ٍ غیشی  ًظش هحمك خشاسبًی دس

روش دلیل دٍ ستلضم استحمبق حَاة ٍ ػمبة ًیست. ایطبى ٍاجت ًفسی استحمبق ػمبة ٍ حَاة هتشتت هی ضَد ٍلی ٍاجت غیشی ه

فسی هجوَػب ًتیجِ ایي ضذ وِ استحمبق حَاة ٍ ػمبة هشثَغ ثِ ٍاججبت ً ًیض هب ثیبى وشدین ٍ وشدًذ ٍ یه ٍجِ ػمالیی ٍ ػشفی

 ػمبة ٍ حَاة ًیستٌذ ٍ استحمبق حَاة ٍػمبة دس پی آى ّب فشاّن ًوی ضَد. جغاست ٍ ٍاججبت غیشی اصَال هستت

 انام خهینی کالم

حمیمت حَاة دس هَسد  هی فشهبیذ: . ایطبى همذهتبٍ ثب ثخص دیگش هخبلف ّستٌذ ك خشاسبًی هَافكایطبى ثب ثشخی اص ولوبت هحم 

آى گبُ ثش اسبس ایي سِ هجٌب هسئلِ حَاة ٍ ػمبة سا دس ٍاججبت غیشیِ ثشسسی هی  فشهبیٌذ اختالف ًظش ٍجَد داسد.ٍ ػمبة هی

 وٌٌذ.

 : تجسم اعهالاول نبنای

فالسفِ ٍ حىوب هؼتمذًذ حَاة ٍ ػمبة یه اهش جؼلی ٍ لشاسدادی ًیست. حَاة ٍػمبة دس ٍالغ تجسن اػوبل ًیه ٍ  مجنبی اول:

یت آًْب التزاد ثشایص حبصل است وِ ًفس اًسبًی اص هصبحجت ٍ سؤحَاة ّوبى صَست ّبی حسي ٍ صیجبیی  .ثذ خَد اًسبى است

اضتیبق طی هسیش ووبل ثشای اًسبى ایجبد هی وٌذ. حمیمت  شای اًسبى ایجبد هی وٌذ ٍ ّنضَد. ایي صَس ّن التزار ٍ هسشت ثهی

ّن  ،ایي صَس سا ثجیٌذ ثب چطن دل س ایي دًیب ثب وٌبس صدى حجبة ّبحَاة اػوبل دس ٍالغ ّویي صَسی است وِ اگش وسی ثتَاًذ د

تش ووبالت اًسبًی  هسشت ٍ لزت ثشای اٍ حبصل هی ضَد ٍ ّن ثِ ضَق حفظ ٍ یب تىخیش ایي صَس سؼی هی وٌذ ثِ هشاتت ػبلی

ت آى ّب دس سًج ٍ یصَس ٍ سؤوِ اًسبى اص هصبحجت آى  دس وٌبس آى ػمبة دس ٍالغ ػجبست است اص صَس لجیحِ ای دست پیذا وٌذ.

ایي چٌیي ًیست  ،ثالفبصلِ دس اطشاف خَدش صَس لجیحِ حیَاًبت ٍ ًبس ٍ آتص ػزاة هی ثیٌذ اًسبى هی هیشد، دسد است. ٍلتی

وِ خذاًٍذ هتؼبل ثؼذ اص هشدى وسی سا هبهَس ایي وبس وٌذ وِ هیت سا آصاس دّذ ٍ سٍح اٍ سا اریت وٌذ. ایي صَس لجیحِ ای است وِ 

هَت ایي صَس لجیحِ ای وِ اًسبى سا احبطِ وشدُ ػیبى ٍ آضىبس هی ضَد  ، لىي ثؼذ اصسبى خَدش دس طَل صًذگی فشاّن وشدُاً

ى ایي حیَاًبت دٍس ٍ ّویي اوٌَ ایي حیَاًبت ثَسیلِ خَد اًسبى تَلیذ ضذُ اًذ هی ضًَذ. تَلیذهبس ٍ ػمشة ثب ّش غیجتی ایي یؼٌی 
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ٍلتی سٍح اص ثذى هفبسلت هی وٌذ تبصُ ایي هبس ٍ ػمشة ّب آضىبس  .بّبى آلَدُ ّستٌذ ٍجَد داسًذٍ ثش اًسبى ّبیی وِ ثِ ایي گٌ

تحت ًظشیِ تجسن اػوبل هطشح ضذُ ٍ ثؼعی اص  ًظشیِایي ثشای ػزاة اًسبى ثفشستٌذ. هی ضًَذ ًِ ایي وِ ایي ّب سا اص جبیی 

 :. هبًٌذآیبت لشآًی ایي هؼٌب سا تبییذ هی وٌذ

اً ثٓؼِیذاً ٍٓ یٔحٓزِّسٔوُنٔ اللَِّٔ ًَفْسِٓٔ ٍٓ اللَِّٔ تَجِذٔ وُلُّ ًَفْسٍ هب ػٓوِلَتٕ هِيْ خَیٕشٍ هٔحٕعَشاً ٍٓ هب ػٓوِلَتٕ هِيْ سَٔءٍ تََٓدّٔ لََٕ أَىَّ ثٓیٌَْٕب ٍٓ ثٓیٌَِٕٔ أَهٓذیَٕٓمٓ  »

  .9«سٓؤُفٌ ثِبلْؼِجبدِ

است، ّش چٌذ اًذن ثبضذ، آى سا دس ثشاثش خَد حبظش ضذُ هى یبثذ، ٍ  اى پیبهجش، یبد وي سٍصى سا وِ ّش وس ّش وبس ًیىى وشدُ

ّش وبس ثذى وشدُ ًیض چٌیي است، ٍ آسصٍ هى وٌذ وِ هیبى اٍ ٍ وبس ًبپسٌذش صهبًى دساص فبصلِ ثَد. خذا ضوب سا اص ویفش خَد ثین 

  .هى دّذ ٍ ثشحزس هى داسد، چشا وِ اٍ ثِ ثٌذگبى خَد سئَف است

صَس  صیشا ػول توبم ضذُ ٍ اص ثیي سفتِ اهب ،ظبّش ًوی ضَد ى تَجِ وشد ایي است وِ خَد ػولدس ایي آیِ ثِ آ هسئلِ ای وِ ثبیذ

وِ حسٌِ ٍ لجیحِ ای وِ ثب ایي ػول حبدث ضذُ، حبظش هی ضَد. آى ٍلت ثِ گًَِ ای ایي صَس لجیحِ اًسبى سا آصاس هی دّذ 

یه فبصلِ دٍسی ثَد. ایي ّوبى پیَستگی ٍ حبظش ثَدى سا هی سسبًذ ایي  آسصٍ هی وٌذ ای وبش ثیي آى ّب ٍ ثیي ًفس اٍاًسبى 

اًسبى است چَى ثبػج آصاس  ِلجیح یي صَسٍ اص اٍ جذا ًوی ضَد ایي وِ ا ثب اٍ هتحذ ضذُ ِحبوی اص ایي است وِ آى صَست لجیح

 دیگش فبیذُ ای ًذاسد.حبلی وِ ٍ ثیي هي فبصلِ دٍسی ثَد دس  ّب هی گَیذ ای وبش ثیي ایي هتحذ ثب ًفس اٍ ضذُ ٍ لزا

د ثحج سا دس هَس اگش ثخَاّین ایي هسئلٍِ هبى دس هَسد حَاة ٍ ػمبة ایي ثبضذ هب دیذگبُاگش ثشسسی هسئلِ طجك هجٌبی اٍل: 

تجسن اػوبل ٍ صَس  فسیِ وِ اهش ٍ ًْی ٍجَد داسد،غیشیِ تطجیك وٌین سٍضي است وِ دس ٍاججبت ً خَدهبى یؼٌی ٍاججبت ًفسیِ ٍ

وٌذ ثِ چیضی ٍ وسی ثب آى هخبلفت وٌذ لطؼب دس احش یؼٌی اگش خذاًٍذ هتؼبل اهش سٌِ ٍ لجیحِ تصَیش ٍ تطجیك دادُ هی ضَد. ح

تَلیذ هی ضذ وِ هتصل ثِ سٍح اًسبى است ٍ اگش اًسبى تَثِ ًىٌذ ٍ ججشاى ًىٌذ  بلفت ثب ایي ٍاجت ًفسی یه صَست لجیحیهخ

وٌذ یب ثِ هحط هشدى خَدش سا ًطبى هی دّذ ٍ گشفتبسی یاًسبى سا اریت هّویي جب ایي صَست ّوشاُ اٍ خَاّذ ثَد وِ یب 

ی وِ هَلَد خَد اًسبى صَس یي است. یؼٌی تٌْبیی ٍ اًس ثبایجبد هی وٌذ ٍ ٍحطتی وِ ضت اٍل لجش اًسبى سا فشا هی گیشد ّو

  است.

ُ است هستلضم صَس وِ دس ٍاججبت ًفسی ٍاسد ضذ یشی ثِ ّوبى صَستیحبل سَال ایي ست وِ آیب هخبلفت ٍ هَافمت ثب ٍاجت غ

 است یب خیش؟ ِحسٌِ یب لجیح

اػوبل است ثبیذ ثشسسی ضَد وِ ثبیذ آى سا  اص لجیل تجسنشیِ طجك ایي هجٌب وِ حَاة ٍ ػمبة هسئلِ حَاة یب ػمبة دس ٍاججبت غی

 دس ػلن والم ثشسسی وشد.

  بودن جواب و عقابنبنای دوم: جعلی 

یؼٌی لبًَى  .است ٍجؼلیوِ یه اهش اػتجبسی  است هخل پبداش ٍ هجبصات دًیَیجؼلی، یه اهش ٍ ػمبة  حَاة مجنبی دوم:

جشیوِ ًمذی یب صًذاى یب  یب اگش وسی اص لبًَى پیشٍی ًىٌذ، دّذ ایي پبداش اٍ است: اگش وسی فالى وبس سا اًجبم گزاس هی گَیذ

 ، ّوچٌیيثیي هجبصات ٍ جشم فبصلِ است ٍ دٍ چیض استبیذ تَجِ داضت وِ هجبصات اٍ است. الجتِ ثتؼزیش یب حذ یب ّش چِ وِ ... 
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پبداش ٍ ػول ػیي ّن هی ثِ آى هؼتمذًذ، هجٌبی اٍل وِ هحممیي اص فالسفِ ٍ حىوب  ثش. ثیي پبداش ٍ ػول ًیىَ ًیض فبصلِ است

هي  : اگش وسی اص دستَساتهَالی فشهَدُت ٍ خذاًٍذ هتؼبل هخل ّوِ ساٌب ًذاسد ٍ صشف یه لشاس داد جب ػیٌیت هؼ ثبضذ اهب ایي

 اطبػت وٌذ هي ایي پبداش ّب سا ثِ اٍ هی دّن ٍ اگش وسی اص  دستَسات هي سشپیچی وٌذ چٌیي هجبصاتی سا ثشای اٍ لشاس دادُ ام. 

تجبس ّوبى جؼل ٍ اػ صاٍ ػمبة پیذا هی وٌذ ٍ ایي ًبضی  طجك ایي هجٌب ػجذ استحمبق حَاة ثررسی مسئله طجق مجنبی دوم:

 .است

هی تَاًین ثگَیین ّوبى طَس . یؼٌی هطىلی دس ساثطِ ٍاججبت غیشیِ پیص ًوی آیذثبة حَاة ٍػمبة لجَل وٌین اگش ایي هجٌب سا دس 

وِ خذاًٍذ هتؼبل دس هَسد ٍاججبت ًفسیِ حَاة ٍ ػمبة جؼل وشدُ است دس هَسد ٍاججبت غیشیِ ًیض حَاة ٍ ػمبة هی تَاًذ جؼل 

، اگش وسی داسدسا َالغ جؼل وشدُ است. خذاًٍذ هتؼبل هی فشهبیذ اگش وسی ًوبصش سا تشن وٌذ ایي ػزاة وٌذ ٍ دس ثؼعی اص ه

سا  خذا ّن جشایوی ،هخل هجبصات ّبیی وِ دس دًیب ثشای جشاین همشس ضذُ . یؼٌیداسد ةضشة خوش وٌذ یب ّش گٌبُ دیگشی وٌذ ػزا

ٍ دس ثؼعی اص هَاسد  ذ هتؼبل دس ثؼعی اص هَاسد حَاة ٍ ػمبثی هؼیي وشدُاججبت غیشیِ هی گَیین خذاًٍهمشس وشدُ اهب دس هَسد ٍ

اگش وسی دس ساُ صیبست  وِ دس سٍایبت ٍاسد ضذُصیبست اهبم حسیي)ع( . هخل ، وِ ایي دیگش تبثغ دلیل ٍ سٍایت استتؼییي ًىشدُ

ثٌبثش هجٌبی . پس ضَدثشای اٍ ًَضتِ هی حَاةایي  اهبم حسیي ثشٍدثِ صیبست  دّذ ٍ ثب پبی پیبدُبم اهبم حسیي ایي وبسّبسا اًج

جؼل حَاة ٍ ػمبة ّیچ هٌؼی اص جؼل حَاة ٍ ػمبة دس هَسد ٍاججبت غیشی ًیست. لزا خذاًٍذ هی تَاًذ ثگَیذ اگش وسی ثب 

جؼل حَاة دس حتی هالصم ثب  ٍ وسی هخبلفت وٌذ هي ػمبثص هی وٌن ٍاجت غیشی هَافمت وٌذ هي ثِ اٍ حَاة هی دّن ٍ اگش

ٍاجت ل وٌین خذاًٍذ هی تَاًذ ثش یه ٍاجت ًفسی حَاة جؼل ًىٌذ ٍلی ثش یه َاگش ایي هجٌب سا لج ٍاجت ًفسی ًیست یؼٌی

طجك ایي هجٌب هسئلِ حَاة ًٍذ هی گزاسد. لزا شا ّوِ چیض ثِ جؼل ٍ اػتجبس ٍ آى لشاس دادی است وِ خذاغیشی حَاة جؼل وٌذ صی

 ي است.دس ٍاججبت غیشی ثِ ایي ًحَ لبثل تجیی
 عدم استحقاق عبد برای جواب نبنای سوم:

اگش  . یؼٌیاستحمبق حَاة ثشای هطیغ ٍ استحمبق ػمبة ثشای ػبصی ،استاستحمبق ػجذ  ٌبی دٍم جؼل حَاة ٍ ػمبة هستلضمدس هج

  ٍ اگش هخبلفت وٌذ هستحك ػزاة.وٌذ هستحك پبداش است  تػجذ ثب دستَس هَال هَافم

یؼٌی اصال استحمبلی دس  .استػجذ ًسجت ثِ حَاة ًفی استحمبق  ػذم جؼلی ثَدى حَاة ٍ ػمبة ٍ ثش اسبس ایي هجٌب :مجنبی سوم

التعبء هی وشدُ وِ ؛ اصال ٍظیفِ ػجذ ثَدى وِ اطبػت وٌذ ُثَدایي ای اص فشهبى خذا اطبػت وشد ٍظیفِ اش ، اگش ثٌذُوبس ًیست

. لزا اگش وسی ثِ سة ٍ هشثی اًسبى است هتؼبل خبلك اًسبى است، هٌؼن،یشا خذاًٍذ ػجذ اطبػت وٌذ ٍ استحمبق حَاة هؼٌب ًذاسد. ص

ثشای اطبػت ثشای فشهبى ثشداسی هؼٌب  حَاة ٍ اصال استحمبقاٍست ػجَدیت التعبء ٍظیفِ خَدش گَش داد  هٌؼن فشهبى خبلك ٍ

َاة ٍ ػمبثی همشس هی ضَد ًِ ثش پس اگش ح .ثلِ اگش خذاًٍذ هتؼبل خَدش ثخَاّذ تفعال دس ػجبدت پبداش لشاس هی دّذ .ًذاسد

پس طجك ایي هجٌب ػمل ّیچ استحمبلی ثشای  است ثلىِ ثش هجٌبی تفعل خذاًٍذ ثش ػجذ است. ًسجت ثِ حَاة هجٌبی استحمبق ػجذ

فتِ چِ دس اٍاهش اسضبدیِ گحَاة ثِ ػجذ لبئل ًیست ثلىِ اگش اًجبم دٌّذ هصبلحی وِ دس هبهَس ثِ ٍجَد داسد ثِ اٍ هی سسذ هخل آى

 حَاة است. الجتِ ایي دس ًبحیِ استحمبق  هی ضَد.
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خَدش هخبلفت هی وٌذ  یای وِ ثب هَالثٌذُیؼٌی ٍجَد داسد. ٍ استحمبق ػمبة اص اٍل هَسد ػمبة لعیِ فشق هی وٌذ  ساهب د

اص ًظش ػمالء  دستَسات اٍ سا صیش پب ثگزاسد، ثٌذُ ای دس ثشاثش هَال ثبیستذ ٍ سسوباگش دس هَالی ػشفیِ  ػزاة است.هستحك 

ثٌذُ ای وِ  ایي هسئلِ جشیبى داسد. اگش دس هَالی ػشفیِ ایي چٌیي است ًسجت ثِ خذاًٍذ وِ ثِ طشیك اٍلی. هستحك هزهت است

پس استحمبق  .لطؼب استحمبق ػمَثت داسد ًبفشهبًی وٌذ،ّوِ چیضش اص خذا است ٍ ایي ّوِ ًؼوت ثِ اٍ دادُ ثِ جبی ضىش گزاسی 

 .ٍ ایي حك هَلی است ًسجت ثِ حَاة هؼٌب ًذاسد ٍلی ًسجت ثِ ػمبة هؼٌب داسد

ثب ٍاجت ًفسی هخبلفت لْشا اگش وسی  است يتىلیف ٍاججبت ًفسیِ سٍضطجك ایي هجٌب حبل  ثررسی مسئله طجق مجنبی سوم:

ٍلتی ػجذ  ،دس ٍاججبت غیشی ًیض ّویي است .استحمبق حَاة ٍجَد ًذاسد وٌذهَافمت ثب ٍجَة ًفسی  وٌذ، هستحك ػمبة ٍ اگش

. اهب ثش ٍاجت غیشی استحمبق حَاة ًذاسدًسجت ثِ هَافمت ٍاجت ًفسی استحمبق حَاة ًذاضتِ ثبضذ ثِ طشیك اٍلی ثب هَافمت 

دسهَسد هخبلفت ثب ٍاجت غیشی استحمبق ق ػمبة داسد، ثب ٍاجت ًفسی وٌذ استحمبگفتین اگش هخبلفت وِ ٍاجت ًفسی خالف 

 ػمبة ًیست ثِ ّوبى دلیل وِ هحمك خشاسبًی گفتٌذ.

 خالصه بحث

اهب ثش هخبلفت  یِ استحمبق حَاة ٍ ػمبة هتشتت هی ضَدهحممك خشاسبًی ثِ طَس ولی فشهَد: ثش هَافمت ٍ هخبلفت ٍاججبت ًفس

ق والم هحمك خشاسبًی اطال ثب خویٌی اهبم. طبى سا ًیض ثیبى وشدًذلٍ هَافمت ٍاججبت غیشیِ استحمبق ػمبة ٍ حَاة ًیست وِ دلی

ایي تبثغ ایي است وِ هب حمیمت ػمبة ٍ  ، صیشاوٌینلجَل هب ًوی تَاًین ثِ ًحَ هطلك ایي ادػب سا  :گَیٌذهَافك ًجَدًذ. ایطبى هی

ٍ فالسفِ هحممیي حىوب  شاس داد ٍ اػتجبس ًذاسد وِ ًظشگفتین حَاة ٍ ػمبة ّیچ سثطی ثِ جؼل ٍ ل شگ. احَاة سا چگًَِ تفسیش وٌین

ت احذاث صَس حسٌِ ٍ لجیحِ هی ضَد یب شیِ هَجد وِ آیب هَافمت ٍ هخبلفت ٍاججبت غیَثحج اص ایي صاٍیِ ثبیذ هطشح ض ،است

ِ ثحج ایي است وِ آیب خَد هخبلفت ثب ٍاجت غیشی تَلیذ یه صَست لجیح .اصال ثحج لشاس دادى یه هجبصات ًیست ٍ خیش؟

 .والهی است یه ثحج وٌذ یب خیش ٍ ثبلؼىس وِهی

اگش لبئل ضذین وِ حَاة ٍ ػمبة جؼلی ّستٌذ دس ایي صَست ثبیذ ثِ ادلِ هشاجؼِ وشد یؼٌی ثبیذ ثجیٌین آیب حَاة ثِ فالى فؼل لشاس 

  ؟ِدادُ ضذُ یب ً

ًسجت ثِ  ، دس ایي صَستهٌىش ضَینهسئلِ استحمبق سا   ٍ ستٌذبسی ًیجتن وِ حَاة ٍ ػمبة اهَس جؼلی ٍ اػاهب اگش لبئل ضذی

 .ًیست ٍ لضٍهی ًذاسد وِ خذاًٍذ حَاة ثذّذی ًسجت ثِ حَاة ٍاججبت ًفسی استحمبل

ٍ حتی اگش آى سا دس ٍاججبت ًفسیِ ثپزیشین دس ٍاججبت غیشیِ ایي لبثل لجَل اگش ّن ثگَیین حَاة ٍ ػمبة اهَس جؼلی ّستٌذ 

استحمبق حَاة ٍ ػمبة سا لجَل وٌین ٍ ثگَیین  اگش .گفتًیست هخل آى چِ هحمك خشاسبًی گفتٌذ ٍلی ثب ثیبى دیگش وِ خَاّین 

اهب ًسجت ثِ ٍاججبت  .ػجذ حمص است وِ هجبصات یب حَاة دادُ ضَد طجك ایي احتوبل ًسجت ثِ ٍاججبت ًفسی تىلیف هؼلَم است

 غیشی یه ثحخی داسد وِ فشدا آى سا ػشض هی وٌین.

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
 


