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ّ
ّ
سّ
ح
م
ی
س
حض
ط
ط
م
ا
رت آیت اهّلل ید مدرضا مدر ی با با ی زیدی د ت ربکاهت
دورهیدومـسالنهمـسالحتصییل29ـ 29

جلسه  84ـ سه شنبه 10/01/62
اشکال بزخی بز کالم محقّق اصفهانی
تشخی 1تش فشهایص هحقّق اغفْاًی

چٌیي اضکال کشدُاًذ کِ فشد هشدّد دس هتي ٍاقغ ٍجَد ًذاسد صیشا

ٍاقغ ،تشدیذ تشداس ًیست ،اهّا هاًؼی ًذاسد کِ اص جْت ػلوی ،تشدیذ ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ ایي تشدیذ اهشی
ٍجذاًی است؛ هثالً ضثحی اص دٍس دیذُ هیضَد ٍ هشدّد هیضَین کِ صیذ است یا ػوشٍ .تٌاتشایي تشدیذ دس
ػالن رّي ٍ هتؼلّق ػلن است ٍ فشؼ آى است کِ ػلن إجوالی ًیض هشتَـ تِ خاسج ًیست؛ صیشا خاسج،
هؼلَم تالؼشؼ است ٍ خاسج ،هؼلَم ها ًیست؛ تِ دلیل آًکِ الصهِاش اًقالب رّي تِ خاسج ٍ یا تالؼکس
است ٍ ّش دٍ هحال است.
پاسخ اشکال مذکور

آًچِ کِ غحیح است آى است کِ ػلن ،اهشی رٌّی است ٍ هؼلَم ،قائن تِ ّواى ػلن رٌّی است ًظیش
قیام هاّیت تِ ٍجَدّ .واى گًَِ کِ دس ّش ػالوی اص ػَالن اگش هاّیتی هَجَد تاضذ تاإلغالة ٍجَد آى،
هَجَد است ٍ هاّیت تِ ٍاسكِی ٍجَد ،هَجَد است هؼلَم ًیض دس ساتكِ تا ػلنً ،سثتی هاًٌذ ًسثت
هاّیت تِ ٍجَد داسد.
تٌاتشایي هؼلَم تذٍى ٍجَد رٌّی هؼقَل ًیست ٍ ٍجَد ًیض تذٍى تطخّع ٍ تؼیّي (حتی دس رّي)
هؼقَل ًیست ،پس تشدیذ دس هؼلَم غحیح ًیست .دس ًتیجِ حتی اگش گفتِ ضَد تٌْا دس ػالَن ػلن ،تشدیذ
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ٍجَد داسد ًِ دس ػالن خاسج ،تاص ًوی تَاى هطکل سا حل کشد؛ صیشا رّي ًیض خَد ٍاقؼیتی خاسجی است ٍ
د س ساتكِ تا خاسج ٍ تالٌسثة تِ آى ،رّي هقاتل خاسج قشاس دادُ هیضَد ٍ إلّا اگش فی ًفسِ تِ رّي ًگاُ ضَد
خَد داسای ٍجَد خاسجی است ٍ احکام ٍجَد تش آى هتشتة است.
ػلن کِ یک اهش رٌّی است تایذ ّوشاُ تا هؼلَم تاضذ ٍ هؼلَم قائن تِ ػلن است (ًظیش قیام هاّیت تِ
ٍجَد) لزا ّش خػَغیتی تشای ٍجَد رٌّی دس ًظش گشفتِ ضَد تایذ تشای هؼلَم ًیض دس ًظش گشفتِ ضَد؛ صیشا
ػلن ٍ هؼلَم دٍ چیض ًیستٌذ تلکِ تٌْا تِ دٍ حیثیت ًگشیستِ ضذُاًذ.
تٌاتشایي تشدیذ دس هؼلَم هؼٌا ًذاسد ٍ آًچِ گواى هیضَد تِ غَست تشدیذ ٍجذاى هیضَد یک ًظش
تذٍی ٍ اتتذایی است ٍ إلّا تا تحلیل خَاّین دیذ کِ دس هثالِ ضَثَحی کِ اص دٍس دیذُ هیضَد جاهغ تیي صیذ ٍ
ػَوشٍ هؼلَم است ٍ ًیض هیداًین ایي جاهغ ،خاسج اص صیذ ٍ ػَوشٍ ًیست ٍ لزا تشدیذی ٍجَد ًذاسد تلکِ دٍ
ػلن ٍجَد داسد؛ یک ػلن تفػیلی کِ ّواى جاهغ تیي آىدٍ هیتاضذ ٍ ػلن دیگشی کِ هطَب تِ جْل است
ٍ آى ایٌکِ ایي هؼلَم تاإلجوال یا دس ؾوي صیذ است یا ػَوشٍ.
تٌاتشایي هثٌای فشد هشدّد اهشی خیالی ٍ ًاضی اص سكحی ًگشیستي ٍ ػذم تؼوّق دس حقیقت هؼٌای تشدیذ
دس ٍجَد یا َّیت ٍ هاّیت است.
تا آًچِ رکش ضذ سٍضي هیضَد کِ فشد هشدّد کِ دس هَاسدی دس کالم تؼؽ ػلوا آهذُ است اساساً پایِای
ًذاسد ٍ ًاضی اص ػذم طسفًگشی دس هسائل است.
تا تِحال سٍضي ضذ کِ حقیقت ػلن إجوالی سا ًویتَاى هشدّد داًست؛ صیشا فشد هشدّد دس ّیچ غقؼی اص
اغقاع ٍجَد ًذاسد .اهّا ایٌ کِ اص ایي هكلة ًتیجِ گشفتِ ضَد کِ حقیقت ػلن إجوالی ،ػلن تِ جاهغ است
چیضی است کِ تایذ هَسد تحث قشاس گیشد ٍ قثق هثٌای سَمً ،فی فشد هشدّد هساٍی تا التضام تِ ایٌکِ هؼلَم،
جاهغ ٍ کلّی است ًویتاضذ.
اشکال مذکور در کلمات محقّق خویی

بز مبنای فزد مزدّد
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اگش هثٌای فشد هشدّد غحیح تاضذ ٍ ػلن إجوالی هتؼلّق تِ فشد ػلیٰ ًحَ تشدیذ تاضذ الصهِای داسد کِ
ًویتَاى تِ آى هلتضم ضذ ،پس هؼلَم هی ضَد ایي هثٌا غحیح ًیست .آى الصهِ چٌیي است کِ اگش پشدُّا
کٌاس سٍد ٍ حجاب ّا ضکستِ ضَد ٍ هؼلَم تِ ػلن إجوالی تِ ػلن تفػیلی تثذیل ضَد هیتایست هؼلَم،
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فشد تا توام خػَغیاتص تاضذ ،دس حالیکِ چٌیي چیضی ٍجَد ًذاسد ٍ اگش توام حجابّا کٌاس صدُ ضَد
هؼلَم ،فشد ًخَاّذ تَد.
تِ ػٌَاى هثال اگش ػلن پیذا ضَد یکی اص دٍ إًاء ضشقی ٍ غشتی ًجس است ٍ دس هتي ٍاقغ ّش دٍ ًجس
تاضذ ،تا کٌاس سفتي پشدُّا ٍ فی ػلن اهلل آیا هیتَاى یکی اص ظشفّا سا تِ قَس خاظّ ٍ هطخع ًجس
داًست؟ خیش ،تكثیق ًجاست تش یکی دٍى دیگشی تشجیح تال هشجّح است .پس هؼلَم هیضَد کِ هؼلَم
تاإلجوال ،هتؼلّق تِ فشد ًیست ٍ إلّا اگش هتؼلّق تِ فشد تَد تایذ دس ػلن خذاًٍذ تش یک فشد هٌكثق ضَد.
نقد و بزرسی فزمایش سید خویی

اگش کسی هؼتقذ ضَد کِ هؼلَم تاإلجوال ّویطِ چٌیي است ٍ ًویتَاًذ فشد تاضذ ،قاتل قثَل ًیست،
ٍلی اگش هؼتقذًذ دس تشخی هَاسد ،هؼلَم تاإلجوال ًویتَاًذ فشد تاضذ سخٌی قاتل قثَل است.
دس هثالیکِ رکش ضذ یؼٌی جایی کِ هیداًین أحذ اإلًائیي ًجس است تایذ تشسسی کشد کِ ػلّت ػلن تِ
ًجاست أحذ اإلًائیي چیست؟ گاّی ػلن پیذا هیضَد کِ قكشُی ًجسی پشتاب ضذُ است ٍ غذای إغاتت
آى تا ظشف ضٌیذُ ضذُ است ٍ إًاء ًیض خاسج اص ایي دٍ ًیست ٍلی ًویداًین کِ قكشُی ًجس تِ کذام یک
تشخَسد کشدُ است .تش فشؼ کِ ّش دٍ ًجس تاضٌذ اهّا قكشُای کِ ها غذای إغاتت آى سا تِ ظشف ضٌیذین
دس ػلن الْی هؼلَم تَدُ است ٍ سٍضي است کِ تِ یکی اص دٍ ظشف تشخَسد کشدُ است ،پس هیتَاى گفت
هؼلَم تاإلجوال ها یک فشد است ٍ اگش پشدُّا کٌاس سٍد هیتَاًین آى فشد سا تطخیع دّین ٍ ًجس تَدى
فشد دیگش ًیض تا فشد هؼلَم تَدى تاإلجوال ها هٌافاتی ًذاسد.
اهّا دس تشخی هَاسد دس ػلن خذاًٍذ ًیض هؼلَم تاإلجوال هتوایض ًیست؛ دس ّویي هثال کِ غذای پشتاب
ضذى قكشُی ًجس ضٌیذُ ضذُ ،اگش دس هتي ٍاقغ ایي غذا تشکیثی اص دٍ غذا تَدُ تاضذ کِ تش اثش تشخَسد
تَل ًجسی تَدُ است کِ ًػف آى تِ یک ظشف ٍ ًػف آى تِ ظشف دیگش إغاتت کشدُ است ٍ ها گواى
کشدُاین کِ ایي قكشُ تِ یک ظشف إغاتت کشدُ است دس حالیکِ ایي غذا ،غذای إغاتت تِ ّش دٍ ظشف
تَدُ است ،دس ایي حالت ػلن إجوالی تِ ًجاست یک ظشف پیذا هیضَد؛ صیشا تِ ّش حال غذای إغاتت
قكشُی ًجس تِ یکی اص ظشفّا ضٌیذُ ضذُ است ،اهّا ًویتَاًین تگَیین آًچِ کِ ًجس است خػَظ إًاء
ضشقی یا غشتی تَدُ است ٍ .اگش دس ایي هثال هٌاقطِ ضَد تِ ٍاسكِی خكای دس ػلن ،هیتَاى هثال دیگشی
سا هكشح کشد.
فشؼ کٌیذ دٍ ًفش ػادل ضْادت هیدٌّذ کِ یکی اص دٍ ظشف ًجس است دس حالیکِ ٍاقؼاً ّش دٍ
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ًجس است ٍ تیص اص ایي ضْادت ًویدٌّذ ،ها ػلن إجوالی تِ ًجاست أحذاإلًائیي پیذا هیکٌین کِ قاتل
تكثیق فقف تش یک فشد خاظ ًیست ٍ دس ػلن الْی ًیض چٌیي است.
تٌاتشایي فیالجولِ کالم هحقّق خَیی

دسست است ٍ دس تؼؿی هَاسد ًویتَاى هتؼلّق ػلن إجوالی سا

فشد داًست حتی اگش حجابّا کٌاس سٍد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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