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جلسه  101ـ دوشنبه 22/3/6
2ـ حالت زٍم زر صَرت زٍم آى است کِ ًجاست هاللیٰ ـ تز فزض ًجاست ـ همسّم تاضس ٍلی ها تِ
آى ػلن ًساضتِ تاضین ،سپس هاللات ٍ ػلن تِ آى رخ زّس ٍ تؼساً ػلن تِ ًجاست حاصل گززز .هثالً رأس
ساػت ّفت لؽزُی ذًَی زر إًاء «الف» یا «ب» هیافتس اهّا ػلن تساى ًسارین ٍ ساػت ّطت هیزاًین
چیشی تا احسالؽزفیي (إًاء «الف») هاللات هیکٌس ،سپس زر ساػت ًُِ ػلن تِ ًجاست احس اإلًائیي پیسا
هیضَز .آیا زر ایٌجا اجتٌاب اس هاللی السم است؟
احتوال تسٍی ،لشٍم اجتٌاب را هیرساًس؛ سیزا ػلن اجوالی جسیسی حاصل هیضَز تسیي صَرت کِ
هیزاًین یا هاللی ٍ یا إًاء «ب» ًجس است ٍ ایي ػلن اجوالی ٍجساًی است ٍ تایس زر اؼزاف آى احتیاغ
کزز .اهّا تِ ًظز ها اًحالل هذکَر زر حالت اٍّل ،زر ایٌجا ًیش جاری است؛
توضیح آنکه :گزچِ ػلن تِ ًجاست ،اس هاللات ٍ ػلن تِ آى هتأذّز است ،اهّا چَى فزض کززین
ًجاست هؼلَم تاإلجوال همسّم است ٍ تکالیف تاتغ ػلن ٍ جْل هکلّفیي ًیست الهحالِ لشٍم اجتٌاب اس
هؼلَم تاإلجوال لثل اس تحمّك هاللات فؼلی گززیسُ است ،تٌاتزایي اگز فیالَالغ إًاء «ب» ًجس تَزُ تکلیف
آى فؼلی تَزُ است ٍ اس آًجا کِ ًجاست هؼلَم تاإلجوال سهاًاً همسّم تَزُ تکلیف تِ اجتٌاب اس آى حتی لثل
اس زاًستي ،فؼلی تَزُ است؛ سیزا فؼلیت تکالیف هٌَغ تِ ػلن ٍ جْل ًیست ،تسیي جْت اگز فیالَالغ إًاء
«ب» ًجس تَزُ تاضس تکلیف تِ اجتٌاب اس آى فؼلی ضسُ است .اکٌَى کِ ػلن اجوالی پیسا هیضَز کِ یا
هاللی ًجس است یا إًاء «ب» ،ػلن تِ تکلیف فؼلی ػلیٰ کلّ تمسیزٍ ،غیز اس تکلیف ساتك ًویتاضس ،تٌاتزایي
هٌجّشیت ًرَاّس زاضت .الهحالِ اجتٌاب اس هاللی ٍاجة ًیست ٍ تا جزیاى اصل هؤهّي زر آى ،هکلّف
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هیتَاًس حکن تِ ؼْارت ظاّزی آى کٌس.
إن قُلت :اس آًجا کِ فزض ضسُ است ػلن تِ ًجاست تؼس اس تحمّك هاللات است ،زر حمیمت ػلن اجوالی
سِ ظلؼی پسیس هیآیس کِ یک ؼزف آى إًاء «ب» ٍ ؼزف زیگز ،إًاء «الف» ٍ هاللیِ آى است ٍ هیتَاًین
تگَیین ػلن ٍجَز زارز کِ اس یک جاًة ،هاللیِ «الف» ٍ ذَزِ «الف» ٍاجةاالجتٌاب است یا اس جاًة زیگز
إًاء «ب» ٍاجةاالجتٌاب است؛ ًظیز ایٌکِ لؽزُی ًجسی تِ چیشی تزذَرز کززُ است ٍ ًویزاًین تِ فزش
تشرگ اصاتت کززُ است یا تِ زٍ فزش صغیز .زر ایيجا رٍضي است کِ ػلن اجوالی ّن ًسثت تِ فزش کثیز
ٍ ّن زٍ فزش صغیز هٌجّش است ٍ تایس اس ّز سِ اجتٌاب کزز ،ها ًحي فیِ ًیش ایيگًَِ است.
قُلت :ایي تطثیِ ًازرست است؛ تِ زلیل آًکِ زر هثال هذکَر حمیمتاً سِ فزش اس حیث ایٌکِ ؼزفِ ػلن
اجوالی ّستٌس هساٍی ّستٌس ٍ زر ػزض یکسیگز لزار زارًس؛ چَى لؽزُی ًجسی تزذَرز کززُ است اهّا
ًویزاًین تِ فزش کثیز اصاتت کززُ یا تِ زٍ فزش صغیز ٍ ّیچ ؼزف تز زیگزی هشیّتی ًسارز ،اهّا زر ها ًحي
فیِ اؼزاف ػلن اجوالی زر ػزض ّن ًیستٌس؛ سیزا ًجاست هاللی ـ تز فزض ایٌکِ ًجس ضسُ تاضس ـ زر
ؼَل ًجاست هاللیٰ ٍ هتفزع تز آى است ،الهحالِ ػلن اجوالی ها زر یک رتثِ زارای سِ ظلغ ًیست تلکِ
حمیمتاً زٍ ػلن اجوالی ٍجَز زارز؛ یک ػلن اجوالی تِ ًجاست هاللیٰ ٍ ؼزفِ آى ٍ ػلن اجوالی زٍم ـ کِ
ًاضی اس ػلن اجوالی اٍّل است ـ تِ ًجاست هاللی یا ؼزفِ هاللیٰ هیتاضس.
لذا تطثیِ صحیح ًیست ٍ پاسد هذکَر یؼٌی ایٌکِ ػلن اجوالی تِ ًجاست ػلیٰ کلّ تمسیزٍ ًیست ،جاری
است ٍ تا تِ حال زر ّیچکسام اس صَُر ،لائل تِ لشٍم اجتٌاب اس هاللی تِ اػتثار ػلن اجوالی زٍم ًطسُاین.
اظافِ تز آًچِ گذضت هیتَاى گفت :اساساً تٌاتز هثاًی هرتار ،اجزای اصل هؤهّي زر هاللی زر توام
صَُر ٍ حاالت ،اسْل است؛ سیزا زر جزیاى اصل هؤهّي زر توام اؼزاف ػلن اجوالیِ هحصَر ،لائل تِ
هٌالعِی ػملیِ ًطسین .تلی ،اس آًجا کِ ضوَل ازلِّ ًسثت تِ توام اؼزاف را ػزفاً هستْجي زاًستین هؼتمس
ضسین ازلِّی تزائت ضاهل توام اؼزاف ًویضَزٍ ،لی اگز زر جایی ضوَل ازلِّی هؤهٌِّ ًسثت تِ هَرزی
استْجاى ًساضتِ تاضس تساى هلتشم هیضَین ٍ اس اؼالق آى رفغ یس ًویکٌین .تسیي جْت تا تَجِّ تِ ایٌکِ
اثثات کززین هاللاتْ تٌْا حیثیت تؼلیلیِی پیسایص ًجاست جسیسی است ،زر حمیمت ٍلتی چیشی تا اؼزاف
ػلن اجوالی هاللات هیکٌس ضک هیکٌین آیا ًجاست جسیسی پسیس آهسُ یا ذیز ٍ ،هاًؼی ًسارز ًسثت تِ
هاللی ،اصل را اجزا کٌین ٍ ّیچ استْجاى ػزفی زر آى زیسُ ًویضَز .تِ ذالف آًکِ زر اؼزاف ذَزِ ػلن
اجوالی اجزای اصل هؤهّي ضَز کِ اجزای اصل زر ّز زٍ ؼزف ،هستْجي ٍ زر یکی زٍى زیگزی تزجیح
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تال هزجّح ذَاّس تَز .تٌاتزایي ؼثك هثٌای هرتار ،زر توام ایي صَُر هیتَاى گفت چَى جزیاى اصل زر
هاللیِ اؼزاف استْجاى ًسارز هاًؼی اس جزیاى اصل ًیست ٍ لذا اجتٌاب اس آى السم ًویتاضس ٍ زفغ ضثْات
هذکَر اسْل ذَاّس تَز.
صورت سوم در مسئله
زر ایي حالت ػلن تِ ًجاست ،هتَسػ تیي هاللات ٍ ػلن تِ هاللات است؛ یؼٌی هثالً ساػت ّفت
هاللات رخ هیزّس ٍ لثاس تِ یکی اس إًائیي اصاتت هیکٌس ٍ ساػت ًُِ ػلن تِ ًجاست احسّوا پیسا
هیضَز ٍلی ٌَّس ػلن تِ هاللات ٍجَز ًسارز ٍ ساػت زُ ػلن تِ هاللات پیسا هیضَز.
تا تیاىّایی کِ گفتِ ضس حکن ایي حالت ًیش رٍضي هیضَز؛ سیزا یک ػلن اجوالی اصلی ٍجَز زارز
یؼٌی ػلن تِ ًجاست «الف» یا «ب» ٍ یک ػلن اجوالی فزػی تِ ًجاست هاللی یا ؼزف هاللیّٰ ٍ .واىؼَر
کِ لثالً تیاى ضس چَى ػلن اجوالی اٍّلً ،جاست ؼزفِ هاللیٰ را تز فزضِ تَزًص هٌجّش کززُ است ػلن
اجوالی زٍم ًویتَاًس تٌجیش آٍر تاضس؛ هعافاً تِ تیاًی کِ تٌاتز هثٌای هرتار ارائِ کززین؛ یؼٌی اصل هؤهّي زر
هاللی استْجاى ػزفی ًسارز.
یک فرع
ضید اًصاری

فزػی را تسیي صَرت هؽزح فزهَزُاًس کِ :ػلیٰرغن ایٌکِ اجتٌاب اس هاللیِ اؼزاف

هحصَرُ السم ًویتاضس ،زر تؼط ضزایػ تایس هکلّف اس هاللی ٍ ؼزف هاللیٰ اجتٌاب کٌس.
توضیح :اگز هاللاتی اتفاق تیافتس اهّا هکلّف ػلن اجوالی تِ ًجاست احس اإلًائیي ًساضتِ تاضس ،سپس
هاللیٰ هفمَز ضَز ـ هثالً إًاء «الفِ» هاللیٰ اس تیي تزٍز ٍ تؼس اس ذزٍج آى ،هکلّف ػلن تِ ًجاست احس
اإلًائیي پیسا کٌس ـ زر ایي حالت الهحالِ ػلن اجوالی تسٍى هطکل پیسا هیضَز کِ :یا لثاسِ هاللی ٍ یا ظزف
«ب» ًجس است .زر چٌیي جایی ػلن اجوالی تسٍى ّیچ هشاحوی کار ذَز را اًجام هیزّس ٍ زر هاللی
اصل هؤهّي جاری ًیست؛ تِ زلیل آًکِ اصل ؼْارت زر ظزف «ب» تا هؼارظِ سالػ ًویضَز؛ سیزا فزض
آى است کِ هؼارِضِ آى ،اصل ؼْارت إًاء «الف» تَزُ است کِ اکٌَى هفمَز است ٍ چیشی کِ ذارج اس
اتتالء است زارای اصل ًیست ،الهحالِ اصل هؤهّي زر «ب» ٍ اصل زر هاللی سًسُ ّستٌس ٍ اگز ّز زٍ
جاری ضًَس هرالفت لؽؼیِی ػولیِ است ٍ اجزای یکی زٍى زیگزی تزجیح تالهزجّح است ،پس تایس اس
هاللی ٍ ؼزف هاللیٰ اجتٌاب ضَز ٍ زر یک کلوِ اگز هاللاتی رخ زّس ٍ سپس هاللیٰ اس تیي تزٍز تِ
ًحَی کِ هثتلیٰتِ ًثاضس هاللی جاًطیي هاللیٰ هیضَز؛ سیزا زیگزی زارای اصل هؤهّي تالهؼارض ًرَاّس
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تَز ،سیزا اصل هؤهّي ؼزفِ هاللیٰ تا اصلِ هفمَز هؼارظِای ًسارز ٍ تا اصل زر هاللی هؼارظِ هیکٌس.
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