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 تاسوِ تؼالی

 خالصه جلسه گرشته 

هحمك خَئی در پایاى تخص اٍل ًمذ والم هحمك ًائیٌی ًتیدِ گزفتٌذ وِ تفصیل ایطاى درست ًیست ٍ حك تا هحمك 

اگز لذرت اس حىن ػمل اخذ ضَد ها والم هحمك وزوی را لثَل : وزوی است یؼٌی فزهایص هحمك ًائیٌی وِ فزهَدًذ

دارین ٍلی اگز لذرت اس ًفس خغاب تیایذ والم هحمك وزوی را لثَل ًذارین ٍ هٌطأ تفصیل را تایذ تِ ایي تزگزداًذ ًِ 

ِ  است، صحیح ًیست ِ ای وِ هحمك ثاًی گفت  .تِ ًىت

الثتِ تِ ًظز ها دٍ ًىتِ اس ًىات . هحمك خَئی تِ ٍسیلِ سِ ًىتِ تیاى وزدًذ وِ تفصیل هحمك ًائیٌی تاعل است

ایطاى را صحیح ًثَد ٍلی ًىتِ دٍم ایطاى را تز اساس هثٌای هطتزن ایطاى تا هحمك ًائیٌیمثَل وزدین، هثٌی تز ایٌىِ 

تىلیف هتَخِ صزف الغثیؼِ است،ٍ ایٌىِ تِ اصغالح، اعالق تىلیف، تذلی است، ًِ ایٌىِ تىلیف هتَخِ حصِ غیز 

همذٍر خَاّذ ضذ، تا ایٌىِ گفتِ ضَد، ایي اهىاى ًذارد تلىِ تىلیف هتَخِ صزف الغثیؼِ است ٍ ایي ًطاى هی دّذ 

 .وِ در خلسِ لثل ایي ًىات را هفصل تزرسی وزدین. وِ تیاى اٍل ٍ سَم هحمك خَئی ًاتوام تَد

 نکات موجود دز کالم محقق نائینی ذیل اشکال به محقق کسکی

 .دٍ ًىتِ اصلی رئیسی دیگز ّن در والم هحمك ًائیٌی است وِ تایذ تزرسی ضَد
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ًىتِ اٍل ایٌىِ آیا ًْی غیزی، فساد هی آٍرد یا ًِ؟ هیزسا دٍ عزف والم هحمك ثاًی را رد وزد ّن اصل تفصیل هحمك 

وزوی را تٌا تز ایٌىِ ًْی در وار ًثاضذ ٍ ّن عزف دیگز والم هحمك وزوی وِ فزهَد اگز ًْی تاضذ ػثادت فاسذ 

 .هی ضَد را هزحَم هیزسا ًائیٌی هزدٍد داًست سیزا فزهَد ایي ًْی غیزی است ٍ ًْی غیزی فساد ًوی آٍرد

ایي والم هحمك ًائیٌی را اهام خویٌی ٍ هحمك خَئی ٍ آلای فاضل لثَل دارًذ ٍلی هزحَم هظفز ایي را لثَل ًذارد 

 . تلىِ هی فزهایذ ًْی اػن اس ًفسی ٍ غیزی فساد هی آٍرد

 بسزسی فسمایش محقق نائینی دزبازه اقتضاء خطاب یا تکلیف بس قدزت

اها ًىتِ اصلیِ رئیسی دٍم در والم هحمك ًائیٌی ایي است وِ آیا ًفس خغاب التضاء دارد وِ لذرت لیذ خغاب 

است یا ًِ؟ تا حاال ّز چِ تحث وزدین فزضی تَد ٍ گفتین وِ اگز لذرت حىن ػمل تاضذ فزهایص هحمك وزوی 

ٍلی االى تایذ تحث وٌین وِ آیا اهىاى . درست است ٍ اگز لذرت اس خغاب تاضذ والم هحمك وزوی درست ًیست

 دارد وِ لذرت اس ًفس تىلیف تیایذ یا لذرت اس تاب لثح تىلیف ػاخش،حىن ػمل است؟ 

ایٌىِ گفتِ ضذُ وِ لذرت اس تىلیف هیأیذ تایذ تزرسی ضَد وِ هزاد اس تىلیف :هحمك خَئی در ایٌدا هی فزهایذ

چیست؟ اگز هزاد اس تىلیف یؼٌی تؼث ٍ سخز ٍ ایٌىِ تىلیف یه تؼث ٍ سخز اػتثاری تِ دًثال دارد ٍ آلایاى 

تىلیف را تِ ایي هؼٌا گزفتٌذ ٍ تؼذ گفتٌذ وِ ایي تؼث هی خَاّذ ارادُ هىلف را تحزیه وٌذ ٍ ارادُ هىلف تایذ تِ 

سوت همذٍر تحزیه ضَد ٍ هؼٌا ًذارد وِ هَال یه تؼث اػتثاری وٌذ ٍ تخَاّذ هىلف را تِ سوت غیز همذٍر 

تحزیه وٌذ ٍ یا هؼٌا ًذارد وِ هَال سخز اػتثاری تىٌذ ٍ تخَاّذ هىلف را اس غیز همذٍر تاس تذارد، تلىِ هَال تایذ 

                                            
 .ت اسی طوالنرای زمی کنی مانی را بشانی ماحصل کالم ا.
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تِ سوت همذٍر تؼث وٌذ یا اس همذٍر تاس دارد ٍ هحمك ًائیٌی در ایي فضا لائل است وْخَد تىلیف التضاء اػتثار 

خالصِ تؼث ٍ سخز اػتثاری . لذرت دارد ٍ ًیاسی تِ ایي یه اهز ػزضی هثل حىن ػملِ همتضی تز لذرت ًیست

هاًٌذ تؼث ٍ سخز تىَیٌی است ٍ ّواى عَر وِ ًوی ضَد تىَیٌاً هىلف را ًحَ غیز همذٍر تحزیه وزد یا اس غیز 

 .همذٍر تاس داضت پس اػتثاراً ّن ًوی ضَد

ایطاى هی گَیذ هثٌای ها در اًطاء اتزاس یه . هحمك خَئی هی فزهایذ تز هثٌای ها وِ اصال تِ چٌیي حالتی ًوی رسذ

اػتثار ًفساًی است ٍ وأىّ اخثار است ٍ تز هثٌای ها هسألِ تِ چٌیي حالتی ًوی رسذ ٍلی تزای تمَیت هثٌای آلای 

ِ ای تیاى  خَئی ٍ تزای ایٌىِ ایي والم خیلی هتَلف تز هثٌای آلای خَئی در اًطاء ًطَد، والم ایطاى را تا تَسؼ

هاحصل والم ایطاى ایي است وِ هَال تِ ٍسیلِ اهز، یه چیشی را تز ػْذُ هىلف هی خَاّذ لزار دّذ، ٍ . هی وٌین

اهز یؼٌی اتزاس یه اػتثار ًفساًی یا تا ًْی یؼٌی تا اتزاس یه اػتثار ًفساًی ٍ اگز حمیمت اًطاء اتزاس اػتثار است ٍ 

هَال خَاستِ اػتثار را تزگزدى هىلف تگذارد ٍ اصال درًٍص هسألِ تحزیه ٍ هسألِ تؼث ٍ سخز وِ هطَْر لائل 

ّستٌذ ًیست تلىِ حمیمت اًطاء اتزاس آى چیشی است وِ در ًفس هَال است ٍ یا ووی تٌشل وٌین ٍ تگَیین اگز 

تخَاّذ تؼث ٍ سخز اػتثاری را ّن تزگزدى هىلف تگذارد هتؼلك تحزیه خاهغ تیي همذٍر ٍ غیز همذٍر است ٍ ایي 

اػتثار هحذٍد تِ فزد غیز همذٍر ًیست یا ایٌىِ تؼث ٍ تحزیه را تِ سوت فزد غیز همذٍر ًثزدُ تا ضوا تگَییذ وِ 

تؼث ٍ تحزیه سوت غیز همذٍر تاعل است؛ پس تز هثٌای ها تىلیف، اتزاس اػتثار ًفساًی است ٍ تز ًظز هطَْر ّن 

وِ لائل تِ تؼث ٍ تحزیه ّستٌذ، تؼث ٍ تحزیه ًحَ غیز همذٍر ًیست پس تزای ها هطخص ًیست وِ هحمك 

ضایذ اػتثار تىلیف اس تاب ػمل است یؼٌی درست وِ . ًائیٌی اس ودای تىلیف، اػتثار لیذ لذرت را آٍردُ است

تىلیف، تؼث اػتثاری ٍ سخز اػتثاری را هغزح وزدُ است ٍلی تؼث ًحَ همذٍر را هغزح وزدُ است یؼٌی وأىّ هحمك 
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تؼث ًحَ غیز همذٍر تا آى حىن ػمل . ًائیٌی ایي حىن ػمل را وٌار تىلیف لزار دادُ است ٍ اس تىلیف ایي درهی آیذ

 . تِ ایٌىِ غیز همذٍر را هَال ًوی تَاًذ اس هىلف تخَاّذ

هحمك خَئی هی فزهایذ حىن ػمل در ظزف اهتثال است ٍ ػمل حىن تِ لذرت در ظزف اهتثال هی وٌذ، ًِ لذرت در 

ظزف تَخِ تىلیف تا هحمك ًائیٌی تخَاّذ تگَیذ ایي تؼث اػتثاری ٍلتی هتَخِ هىلف ضذ ػمل ایي تَخِ را 

پس ایي گًَِ وِ هحمك ًائیٌی هی فزهایذ ًیست هثل ایٌىِ یه ػثذ تا تة تاال در تستز تیواری افتادُ . هحذٍد هی وٌذ

در حیي دستَر ػاخش است ٍلی در ظزف اهتثال ػاخش ًیست ٍ ػمل لذرت در ظزف . است اگز دستَر تِ اٍ تذّن

لذا چِ حزف خَدهاى را تگَیین وِ تىلیف اتزاس اػتثار ًفساًی هی تاضذ ٍ چِ والم هطَْر را . اهتثال را هی خَاّذ

 تا تَخِ تِ ایٌىِ تىلیف تِ خاهغ تیي همذٍر ٍ غیز همذٍر تؼلك گزفتِ است، پس ػمل هی گَیذ هىلف تایذ تگَیین

 .لذرت در ظزف اهتثال داضتِ تاضذ ًِ لذرت در ظزف تَخِ تىلیف

ِ ی غیز :إى للت درست است وِ تىلیف تِ خاهغ تؼلك گزفتِ است ٍلی چغَر تِ خاهؼیتؼلك گزفتِ است وِ حص

همذٍری دارد وِ تَخِ تىلیف تِ آى لغَ است سیزا آى حصِ تحمك پذیز ًیست پس چغَر هی گَییذ خاهغ تا ایٌىِ 

هی داًیذ وِ دٍ حصِ دارد وِ حصِ غیز همذٍرش لغَ است، لذا تَخِ تىلیف تِ خاهؼی وِ تَخِ تىلیف تِ حصِ 

اضىال ها تِ ایي ًیست وِ تىلیف سزاؽ غیز همذٍر . غیز همذٍر آى لغَ است هؼٌا ًذارد، پس خاهغ ّن تی هؼٌا است

رفتِ است تا ایٌىِ ضوا تگَییذ تؼث ًحَ غیز همذٍر هغزح ًیست تلىِ تؼث ًحَ خاهغ هغزح است تلىِ اضىال ها 

                                            
. استیی مبنای اشکال نکند که کالم مخقق خوئی تا کسمی قسمت را اضافه کردنی و ما استی نی محقق خوئراتی قسمت در تقرنی ا.  2 
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ایي است وِ تَخِ تىلیف تِ خاهغ غلظ است پس اس اٍل تَخِ تىلیف تز اساس هثٌای ضوا ٍ هطَْر تایذ فمظ تِ 

 . همذٍر تاضذ ٍاال لغَیت السم هی آیذ

خزٍج اس لغَیت خفیف الوؤًٍِ است ٍ اگز یه تىلیفی تِ خاهغ خَرد ٍ هىلف اتیاى تِ فزد غیز همذٍر وزد تِ  :للت

دلیل ایٌىِ اًغثاق لْزی است ٍ اخشاء  حاصل هی ضَد ٍ ّویي همذار اس فایذُ وافی است تزای خزٍج اس لغَیت تؼلك 

تىلیف تِ خاهغ ٍ اگز هَال اس اٍل تىلیف را هتَخِ همذٍر هی وزد اهىاى تصحیح فزهایص هحمك وزوی ٍخَد ًذاضت 

 . ٍ ایي ّن فایذُ خَتی است

چِ تز هثٌای هي وِ حمیمت اًطاء اتزاس یه اػتثار ًفساًی است :  پس هحمك خَئی تا ووه تیاى ها، هی خَاّذ تگَیذ

ٍ ًتیدِ ایي است وِ یه اػتثاری تز ػْذُ هىلف هی افتذ ٍ تؼث ٍ سخزی در وار ًیست ٍ چِ تز هٌثای هطَْر وِ 

سزاؽ تؼث ٍ سخز اػتثاری رفتِ است،ٍلتی تؼث ٍ سخز اػتثاری یا اتزاس یه اػتثار ًفساًی تؼلك تِ خاهغ تیي همذٍر 

ٍ غیز همذٍر گزفت ٍ ایي خاهغ، فایذُ ػمالئی ّن داضت ٍ اس عزفی ّوؼمل هی گَیذ ضزط ایي تىلیف ایي است وِ 

در ظزف اهتثال لذرت هَخَد تاضذ، پس خزٍخی ایي والم فزهایص هحمك وزوی در هثٌا هی ضَد ٍ تمییذ تِ لذرت 

 .در خغاب ًذارین

تا ایي تَضیحی وِ ایطاى دادًذ اگز اس راُ لغَیت خلَ تزٍین یه خَر ًتیدِ هی گیزین ٍ اگز اس راُ تىلیف تِ ػاخش 

ِ ای وِ گزفتِ هی ضَد وِ تىلیف تِ هحال است سیزا یه  خلَ تزٍین خَر دیگزی ًتیدِ هی گیزین ٍلی ػادتا ًتید

 .تحث ػمالئی حاصل هی ضَد ٍ تِ اصغالح اختواع ضذاى در ارادُ هَال هحمك ًطذُ است
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پس هحمك خَئی در ّز دٍ همام تا هحمك ًائیٌی هخالفت وزدًذ، یؼٌی ّن اصل هثٌای ایطاى را لثَل ًذارد ٍ اگز ّن 

 .هثٌای استاد را لثَل وٌذ در تحث لثلی حك تفصیل را تِ هحمك وزوی هی دّذ

 اشکال و مالحظه اول به کلمات محقق خوئی

 :در فزهایص هحمك خَئی دٍ ًىتِ را تایذ هالحظِ وزد

 ایٌىِ ػمل لذرت را در ٍادی اهتثال ضزط هی وٌذ، هسلن است ٍ ّیچ وس ًگفتِ است وِ لذرت در خغاب : ًىتِ اٍل

ضزط است لىي لذرتی وِ در ٍادی اهتثال است ضزط فؼلیت تىلیف است یؼٌی لذرت در ٍادی اهتثال، وذام تىلیفی 

را فؼلی هی ضَد؟ تىلیفی وِ هىلف لذرت تز اهتثالص داضتِ تاضذ ٍ اگز هزاد هحمك خَئی ایي است وِ ایي لذرت 

ػملی تا تىلیف تی ارتثاط است پس چغَر گفتٌذ وِ تىلیف دٍ هزحلِ فؼلیت ٍ اًطاء  دارد ٍ ایي فزهایص هحمك 

حاال هوىي است وِ ها تؼذا ایي حزف را لثَل وٌین . خَئی در ایٌدا اضارُ هی وٌذ وِ آى اًطاء ٍ فؼلیت خزاب است

ٍلی فؼال ها در هثٌای وسی ّستین وِ هی گَیذ حىن دٍ خٌس اػتثار دارد یىی اًطاء ٍ یىی فؼلیت ٍ لذا ایي 

فزهایص ایطاى وِ هی گَیذ ػمل، لذرت را در ظزف اهتثال اػتثار هی وٌذ والم خَتی است ٍلی ارتثاط ایي لذرت تا 

ایي لذرت تِ تىلیف فؼلیت هی دّذ ٍ ضزط فؼلیت تىلیف است ٍ الثتِ ایي لذرت در هالن دخالت  تىلیف چیِ؟

پس اضىال . لذرتی وِ در هالن دخالت هی وٌذ هثل استغاػت است در حح ٍ ٍخذاى الواء در ٍضَ است. ًوی وٌذ

اٍل ها ایي است وِ درست وِ لذرت در خغاب دخالت ًوی وٌذ ٍلی حىن ػمل تِ لذرت در ظزف اهتثال ضزط 

فؼلیت تىلیف است، ٍ لذا هیزسا ًائیٌی هی گَیذ تَخِ تىلیف فؼلی تِ خاهغ غلظ است تىلیف فؼلی یؼٌی تىلیف 

تىلیف فؼلی . سًذُ، تىلیف یا اًطائی است وِ هحزن ًیست ٍ هزدُ است ٍ تاػث ًیست یؼٌی تؼث ٍ تحزیه ًوی وٌذ
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هطزٍط تِ لذرت  در ٍادی اهتثال است لذا اگز هىلف در ٍادی اهتثال ًتَاًذ ػول را هحمك وٌذ تىلیف فؼلی تِ اٍ 

لذا ایٌىِ ایطاى اس . ًذارد تذٍى ایٌىِ ایي لذرت در هالن دخالت وٌذ ٍ ها اس والم هیزسا در اخَد ایي را هی فْوین

یه عزف هی گَیذ ػمل لذرت را در ٍادی اهتثال اػتثار وزدُ ًِ تزای تىلیف ٍ اس عزفی هی گَیذ وِ تىلیف یا 

درست است وِ لذرت در ٍادی . اًطایی است ٍ یا فؼلی ٍ هالن تىلیف لذرت در ٍادی اهتثال است را ًوی فْوین

اهتثال ضزط است ٍلی ایي لذرت ضزط فؼلیت تىلیف است، تلِ اگز ایي هغلة را لثَل ًذاریذ وِ لذرت در ٍادی 

اهتثال ضزط در فؼلیت تىلیف است پس تزهی گزدیذ تِ والم هزحَم اهام وِ هی فزهایذ تفىیه اًطاء  ٍ فؼلیت تا 

لذرت غلظ است ٍ ػذم لذرت صزفاً یه ػذر در هخالفت تىلیف است ٍلی تىلیف را دست ًوی سًذ ٍ ها هوىي 

 .تؼذا در تیاى والم هزحَم اهام خویٌی اس ایي استفادُ وٌین

 ضایذ هزاد هحمك خَئی ایي ًثاضذ؟: سَال

هحمك خَئی گفت لذرت در خغاب ًیست ٍ خغاب یه تؼث اػتثاری ًحَ هىلف است ٍ تؼذ گفت لذرتی : خَاب

هیزسا هی گَیذ ایي لذرت چَى تىلیف را سًذُ وزدُ است ٍ فؼلی وزدُ . وِ اس ػمل هی آیذ تزای ٍادی اهتثال است

 .است هحزویت تىلیف را در هحذٍدُ خَدش  ًگِ هی دارد

 اشکال و مالحظه دوم دز کلمات محقق خوئی

 . ایي تحث اٍال خغاب تِ هزحَم خَئی است ٍ ثاًیا خغاب تِ هزحَم هظفز است: ًىتِ دٍم

اتتذاء سَالی هغزح ًوَدُ ٍ تؼذ تحث را حَل . تمزیز ولوات هحمك ًائیٌی اس دٍ تلویذ ایطاى دٍ خَر تیاى ضذُ است

ٍ آیا التضاء تىلیف، اػثتار لذرت است یا التضاء خغاب اػتثار لذرت است؟ ٍ هحمك خَئی تِ دلیل .آى اداهِ هی دّین
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وار « تىلیف»ایٌىِ تا هثٌای هحمك ًائیٌی وار هی وٌذ ػثارتْایص ضلَؽ است ٍ تمزیزاتطاى ٍ در اخَد تا تؼثیز 

در ایي ػثارات هسألِ را هتوزوش «...َّ حىن الؼمل ٍ لَل ... اى ها افادُ هي التفصیل تیي المَل »: هیفزهایذ. هی وٌذ

 .وزدُ است رٍی ایٌىِ تىلیف التضای لذرت دارد

ًِ والم هحمك ًائیٌی .  تیاًاتوزحَم هظفز ًماط ضؼف سیادی دارد ٍ تِ دلتی وِ هحمك خَئی تیاى وزدُ است ًوی تاضذ

ٍلی یه ًىتِ ای در . ٍ ًِ هحمك وزوی تِ تَضیح واهل ًذادُ است ٍ ضایذ ّن در همام تَضیح واهل ًثَدُ است

ها تایذ . تایذ دلت تیطتزی اػوال وٌین. تیاًطاى است ٍ ایٌىِ در یه خا اس ولوات خَد تؼثیز تِ خغاب ًوَدُ است

تثیٌین وِ خغاب التضاء لذرت دارد یا تىلیف؟ اگز فزهایص هحمك ًائیٌی تِ خغاب تخَرد ووا ایٌىِ هزحَم هظفز وِ 

. تایذ دیذ وِ ایي تحلیل هحمك خَئی وِ رفتِ سزاؽ تىلیف، چِ سزًَضتی دارد- ضاگزد ایطاى است تیاى وزدُ است

چزا هیگَیین خغاب؟ سیزا هحمك ًائیٌی در اخَد در یه خایی ایي هسألِ را تٌظیز وزدُ است تِ هسألِ خزٍج اس 

هحل اتتالء وِ خغاب هَرد تحث است ًِ تىلیف ٍ اگز خغاب هحل تحث ها ضذ آى هَلغ ایي هغلة را تایذ تزرسی 

وٌین وِ ایٌْایی وِ هی گَیٌذ التضاء ًفس تىلیف است ٍالؼا تا تىلیف وار هی وٌٌذ یا تا خغاب ٍ تحلیل ایي هسألِ 

 .فؼال هسىَت هی گذارین تا سزخای خَدش وِ تحث اس هسألِ اس تزتة است

 فارؽ خغاب اس تىلیف چیِ؟: اها، سَال

در لاػذُ هستمل ػملی . تىلیف ػاخش یه حزف است ٍ خغاب ػاخش یه حزف دیگز است دٍ حیث دارین: خَاب

تایذ تزرسی وزد وِ تایذ تِ سزاؽ التضاء تىلیف ػاخش رفت یا خغاب ػاخش؟ ٍلتی ّن سزاؽ لاػذُ ػزضی هی رٍین 

 وِ تحث تیزًٍی است ٍ حىن ػمل است آیا خغاب ػاخش لثیح است یا تىلیف ػاخش؟ 
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 ضوا لثال در ًمل والم ًائیٌی ّن تؼثیز خغاب داضتیذ ٍ ّن تؼثیز تىلیف؟: سَال

سثه ها ایٌگًَِ است وِ در ًمل تاٍلتی تِ ًمل ًىات حساس ًزسیذین هثْن تیاى هی وٌین ٍلی ٍلتی حساس : خَاب

ایٌدا هحمك خَئی هؼلَم ًیست االى رفتِ سزاؽ ًفس تىلیف ٍ تا تىلیف وار وزدُ . هی ضَین تحث را دلیك هی وٌین

است ٍ در هماتل ایطاى تمزیزی دیگزی اس هحمك ًائیٌی دارین وِ خغاب است ٍلتی رفتین سزاؽ خغاب فزق ایي دٍ 

 ...حیث را هیگذارین سزخای خَدش

 حسن مهاجسی: مقسّز


