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نقد و بزرسی محذور اثباتی در کالم بعض معاصزین

ّواىگًَِ کِ تیاى ضذً ،ضد ػمال فیالجولِ هشسَم است کِ تٍِاسطِی سػایت غشؼ تسْیل ،هَالی
ػشفیِ اص أغشاؼ الضاهیِی هؼلَهِی خَد سفغ یذ هیکٌٌذ ٍ چٌیي اهشی ػمالیی است.
تٌاتشایي ،کلّیت تیاى ضْیذ غذس

هحلّ اضکال است .ػالٍُ تش آى فشضاً اگش دس هیاى ػمال ّیچگاُ

أغشاؼ تشخیػیِ سافغ أغشاؼ الضاهیِ ًثاضذ ،اهّا اص آًجا کِ هیداًین ضاسع دس هَاسد هتؼذّدی تػشیح کشدُ
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ريد ُ
ْس َ
اهلل ةك ُم اليُ ْ َ
ريد ةِك ُم الع ْْس  9یا سٍایتی
و الي
است کِ تسْیل تش ػثاد تشای اٍ هْن است ،هاًٌذ :ي
ِ
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ْ
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ك ْو َبعثِن ة َ
اْليِی ِفی ِث السهل ِث السه َحث»ً ٍ 9ظایش ایي تؼاتیشً ٍ ،یض هیداًین دس تشخی اص هَاسد ،ضاسع
هاًٌذ« :ل ِ
ِ ِ

غشؼ تشخیع سا همذّم داضتِ است ،هاًٌذ لاػذُی طْاست کِ حتی تذٍى فحع جاسی است ،لزا تَجِّ تِ
ایي ًکات ها سا هتماػذ هیکٌذ کِ سٍش ػامّ ػمال ّویطِ اص جاًة ضاسع سػایت ًطذُ است ٍ ها تایذ آًچِ
اص ضاسع سسیذُ است سا أخز کٌین ،الهحالِ اگش فشضاً اطالق یا ػوَهی ٍجَد داضت کِ اطشاف ػلن إجوالی
سا ضاهل هیضذ تایذ أخز ضَد ٍ تا ایي صهیٌِی ضشػی ،لشیٌِی لثیِّی هزکَس اثشی ًخَاّذ داضت .

بیان دوم در محذور اثباتی
ضْیذ غذس

دس تیاى ایي هحزٍس هیفشهایذ 3:أدلِّی اغَل ضشػیِ اص اساس تِ گًَِای ًیست کِ ضاهل

 .1الثقسٓ .185 /
 .2الكافٖ (ط  -اإلساله٘ٔ) ،ج ،5ص.494
 .3تحَث فٖ علن األصَل ،ج  ،5ص .181

1

توام اطشاف ػلن إجوالی تطَد .آسیّ ،ش طشف تِ تٌْایی هیتَاًذ هطوَل أدلِّی اغَل لشاس گیشد چَى ػلن
تِ غشؼ الضاهی دس خػَظ آى ًذاسین ،اهّا ّوِی اطشاف ایيگًَِ ًیست؛ صیشا ػلن تِ غشؼ الضاهی دس آًْا

ََْ
َ َ َ
َ
ٍجَد داسد ٍ دس حمیمت أدلِّ اص چٌیي ضوَلی لاغش است؛ صیشا تؼثیشاتی هاًٌذ « ُر ف ِعناالی علهون»« ،ناحج َب
َ َ
ُ َُْ َ ْ َ َُ َْ ُ ٌ َُْ
َ ََُْ
فسع ٍث َناالیعلهون» ٍ  ...داللت داسًذ آًچِ دس غایت تشائت
اهللعِلهًع ِوال ِعتادِفه َوموضوععيهم»«،انلّاس ِ 


هأخَر است ػلن است ٍ ػلن تِ حسة سیاق دس ایي أدلِّ اػنّ اص ػلن إجوالی ٍ تفػیلی تِ غشؼ الضاهیِ
است .لزا ایي هَاسد ،هطوَل أدلِّی هزکَس ًخَاّذ تَد.
اگش توام اطشاف ػلن إجوالی سا هذّ ًظش لشاس دّین هیداًین غایت هحمّك ضذُ است ّشچٌذ اجواالً ٍ
سیاق أدلِّ تیص اص آى التضا ًویکٌذ کِ اگش غشؼ الضاهی هؼلَم ًثَد ٍلَ اجواالً ،تشخیع ٍجَد داسد.
پس تا ایي استظْاس ػشفی اص سیاق أدلِّ اگش غشؼ الضاهی حتی اجواالً هؼلَم تَد تشائت جاسی ًویضَد.
نقد و بزرسی محذور اثباتی دوم

ایي کالم تا حذٍد صیادی هیتَاًذ کاسایی داضتِ تاضذ ،اهّا دس هیاى أدلِّ تؼثیشاتی ٍجَد داسد کِ کالم فَق

ُ ُّ
ُك َ ْ
ش ٍء فِی ًِ
تش آًْا تطثیك ًویضَد؛ اص جولِ غحیحِی ػثذاهلل تي سٌاى (حذیث حلّیت) کِ تیاى هیکشد« :
َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ً َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
وح َرامفه َولكحَللأةداحَّتتع ِرفاْلَ َرامنِيًةِعیيًِفتدع ً».9
حَلل
َ َّ َ ْ َ
حذّالل آى است کِ ایي حذیث ،اطشاف ػلن إجوالی سا ضاهل هیضَد ٍ توام سٍایاتی کِ «حَّت تع ِرف
ُْ َْ
َْ
اْل َر َامنِيًةِعیيًِ» دس آًْا ٍجَد داسد ٍ تش هَاسد ػلن إجوالی تطثیك ضذُاًذ هاًٌذ غحیحِی حزاء ،2ضاّذ آى

است کِ ایي تؼثیش ضاهل هَاسد ػلن إجوالی هیضَد.
اگش گفتِ ًطَد حذیث حلیّت هخػَظ هَاسد ػلن إجوالی است ،تذٍى ضک ضاهل هَاسد ػلن إجوالی
هی ضَد ٍ ٍجْی تشای اًػشاف ٍجَد ًذاسد .اهّا ایٌکِ گفتِ هیضَد سیاق أدلِّ هشتَط تِ جایی است کِ
غشؼ الضاهی اغالً هؼلَم ًثاضذ ،کلّیت آى غحیح ًیست ٍ دس ّوِی أدلِّ چٌیي سیالی ٍجَد ًذاسد.
تٌاتشایي دٍ دستِ اص أدلِی تشائت ،هثثتیي خَاٌّذ تَد ٍ هٌافاتی تا یکذیگش ًخَاٌّذ داضت ٍ الهحالِ
أدلِّی اػن أخز هیضَد .دس ًتیجِ تیاى دٍم تش ػذم جشیاى اغل هؤهّي دس توام اطشاف ػلن اجوالی ًیض کافی
ًیستّ ،شچٌذ دس ًْایت ایي تیاىّا سا تِ گًَِای خَاّین پزیشفت.
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بیان سوم در محذور اثباتی

ُ َّ ُ َ ِّ َ َ َّ َ ْ َ َ
ةني حَّت نتعث
دس ایي تیاى ادّػا هیضَد کِ ًسثت أدلِّی اغَل هؤهٌِّ تا آیِی هثاسکِی َو ناليا نعذ
َ ُ ً
وال  1ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ است.
رس 

بیان مطلب :أدلِّی اغَل ،هَاسد ػذم الؼلن تالوشّٓ سا ضاهل هیضَد؛ یؼٌی جایی کِ ّیچ ػلوی (إجوالی
ٍ تفػیلی) ٍجَد ًذاسد ٍ ،آیِی ضشیفِ هشتَط تِ خػَظ ػلن تفػیلی است؛ ٍ آیِ ٍ أدلِّی اغَل دس
هَاسد ػلن إجوالی تا یکذیگش تاللی خَاٌّذ کشد ٍ اص آًجا کِ سٍایت ًویتَاًذ تا آیِ تؼاسؼ پیذا کٌذ
تٌاتشایي سٍایتِ هخالف کتاب ،طشح ٍ کٌاس ًْادُ هیضَد ٍ دس ًْایت آیِ تالی هیهاًذ کِ ضاهل هَاسد ػلن
إجوالی ًویضَد ٍ تٌْا هَاسد ضکّ تذٍی هطوَل آیِ خَاّذ تَد.
توضیح بیان مذکور

ایي تیاى هثْن است ٍ ًیاص تِ تحلیل ٍ تشسسی تیطتش داسد ٍ اگش تخَاّین ایي تیاى سا تثییي کٌین تایذ
إػوال فکش کٌین تا هشاد تِ خَتی سٍضي ضَد.

ُ َّ
آیِی ضشیفِ ٍ سٍایتی هاًٌذ حذیث حلّیت داسای هٌطَق ٍ هفَْم ّستٌذ .دس آیِی ضشیفِی َو ناليا
ُ َ ِّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ً
وال ؛ «ما عذاب نمیکنیم تا رسول بفزستیم» هٌطَق تیاى هیکٌذ ٌّگام ضک ،تشائت جاسی
نعذةنيحَّتنتعثرس 

است .هٌطَق حذیث حلّیت آى است کِ ٌّگام ضک ٍ ٌّگام ػلن إجوالی تشائت جاسی خَاّذ تَد ،سٍضي
است هیاى دٍ هٌطَق فَق تؼاسؼ ٍجَد ًذاسد ٍ هثثتیي ّستٌذ.
هفَْم آیِی هثاسکِ طثك تیاى هزکَس ،آى است کِ ٌّگام ػلن تفػیلی ٍ إجوالی تشائت جاسی ًیست ٍ هفَْم
حذیث حلیت ًیض آى است کِ ٌّگام ػلن تفػیلی تشائت جاسی ًیست ،پس دٍ هفَْم ًیض تا یکذیگش تضادّی ًذاسًذ.
ًتیجِ آًکِ اگش هیاى آیِ ٍ حذیث تٌافی ٍجَد داضتِ تاضذ الهحالِ هیاى هفَْم آیِی ضشیفِ ٍ هٌطَق
حذیث حلّیت تؼاسؼ تشلشاس است؛ صیشا حذیث حلّیت تیاى هیکٌذ کِ ٌّگام ضک ٍ ػلن إجوالی تشائت
جاسی است ٍ هفَْم آیِی ضشیفِ تیاى هیکٌذ ٌّگام ػلن تفػیلی ٍ ػلن إجوالی تشائت جاسی ًیست.
تٌاتشایي دس هَسد ػلن إجوالی ،هفَْم آیِ ٍ هٌطَق حذیث حلّیت تا یکذیگش هتؼاسضٌذ.
نقد و بزرسی بیان سوم در محذور اثباتی

تِ ًظش هیسسذ تؼاسضی هیاى آیِ ٍ حذیث هزکَس ،جاسی ًیست.
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آیِی ضشیفِ تیاى هیکٌذ ها تا سسَلی ًفشستین ػزاب ًخَاّین کشد .تیاى ضذ کِ سسَل کٌایِ اص حجّت
است؛ یؼٌی ها ػزاب ًویکٌین تا حجّتی لائن ضَد .تِ چِ دلیل ادّػا هیضَد حجّت ،ضاهل ػلن اجوالی ًیض
هیضَد؟ سٍایات ٍ تشخی آیات دیگش تیاى هیکٌذ ػلن إجوالی حجّت ًیست ٍ ایي ٍاضح است.
اگش کسی تگَیذ :ایي آیِی ضشیفِ دس هَاسدی کِ ػلن إجوالی هَجَد تاضذ هفیذ تشائت ًخَاّذ تَد؛
صیشا آیِی ضشیفِ دس لَُّی لاػذُ ی لثح ػماب تالتیاى است ٍ پزیشفتین دس اطشاف ػلن إجوالی لاػذُی لثح
ػماب تالتیاى جاسی ًیست ،الهحالِ آیِی ضشیفِ سا ضاهل توام اطشاف ػلن إجوالی ًویداًین ،1ػالٍُ تش
جَاب فَق هیتَاى پاسخ گفت :هفَْهی کِ دس آیِ ٍجَد داسد تِ ایي هؼٌاست کِ ًفی ػزابِ هستفاد اص ایي
آیِ کِ هساٍی تا لثح ػزاب است تا ٍجَد ػلن إجوالی ثاتت ًیست ،اهّا ایٌکِ تشائت تِ گًَِی دیگشی ثاتت
ًثاضذ سا ًفی ًویکٌذ تا ایي آیِ تا سٍایات ٍ آیات دیگشِ دالّ تش تشائت هؼاسؼ تاضذ؛ تِ دلیل آًکِ آیِی
َ َّ ُ َ ِّ

َُ

َ َّ ُ

َّتيب َ
نيله ْمنایتقون  ٍ 2تشخی سٍایات ،دالّ تش ایي هؼٌا ّستٌذ کِ حتی اگش ػلن إجوالی ّن
دیگش یؼٌی ح 
ُ َّ ُ َ ِّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ
رس 
وال
ٍجَد داضتِ تاضذ اص تاب سحوت تیطتش ػزاتی ًخَاّذ تَد ٍ لزا آیِی َو ناليانعذةنيحَّتنتعث

ً

ٍ سایش آیات ٍ سٍایات تا یکذیگش تؼاسؼ ًخَاٌّذ داضت.
ُ َّ

َ ِّ

ََْ َ

ُ

ً

َ َ
ُ
ح ََّّت نتعث َ
وال تیاى هیکٌذ ضأى ها ػزاب ًیست هگش آًکِ حجّت لائن ضَد
رس 
آیِی َو ناليانعذةني

ٍلَ حجّت ،ػلن إجوالی تاضذ ٍ سٍایات ٍ آیات دیگش تیاى هیکٌذ خذاًٍذ تِ تٌذگاًص تخفیف هیدّذ ٍ حتی
اگش ػلن إجوالی ٍجَد داضتِ تاضذ خذاًٍذ ػزاب ًخَاّذ کشد؛ چَى تش خَد ،سحوت سا الصم کشدُ است.
تٌاتشایي اص آً جا کِ آیات هزکَس دس دٍ همام لشاس داسًذ ٍ یکی تیاى هیکٌذ ضأى ها ًیست کِ تذٍى ػلن
ػزاب کٌین ٍلی آیات دیگش تیاًگش سحوت ٍاسؼِی الْی است کِ حتی تا ػلن إجوالی ًیض ػزاب ًویکٌذ،
لزا تٌافی ٍ تؼاسضی هیاى ایي دٍ تیاى ٍجَد ًذاسد.

مقرّر :سید حامد طاهری

 .1الثتِ آًچِ دز تحج اش داللت اٗي إِٓٗ هثازكِ گرشت اٗي تَد كِ اٗي آِٗ دز هقاتل ادلِّٕ احت٘اط تِ هٌصلِٕ قاعدُٕ قثح عقاب تال ت٘اى است
ٍ علٖ فسض داللت ادلِّ تس ٍجَب احت٘اط ،اٗي إِٓٗ هثازكِ تا آًْا هعازض ً٘ست؛ چَى ٍشاى آِٗ ٍشاى قاعدُٕ قثح عقاب تال ت٘اى است ٍ دز
ًت٘جِ چَى ادلِّ ت٘اى تس ٍجَب احت٘اط است تا آى ادلِّ دزگ٘سٕ ًدازد ٍ ّواىطَز كِ هعلَم است ،اگس دل٘لٖ ّن ت٘اى كسد علن اجوالٖ ت٘اى ً٘ست
آىّن تا إِٓٗ هثازكِ دزگ٘سٕ ًدازد؛ چَى تَض٘ح هٖدّد كِ هقصَد اش زسَل چ٘ست ٍ زٍاٗات هٖتَاًد حكَهت تفس٘سٕ تس آِٗ داشتِ تاشد.
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