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جلسه  39ـ شنبه 31/1/12
ثِ ًظز ،اضىبل اٍّل سیذ خَیی

ثز والم هحمك ًبئیٌی

ٍارد است .ثب ایي حبل ضجِْای ٍجَد دارد وِ

هوىي است ثزخی ثذاى گزفتبر ضًَذ ،لذا هٌبست است پبسخ دادُ ضَد.
شبهه و دفع آن

شبهه :گزچِ در هزحلِی اضغزار ،جبهغ هَرد اضغزار لزار هیگیزد؛ هثالً وسی وِ تب سز حذّ ّالوت
تطٌِ است ٍ ثبیذ یىی اس دٍ آة هطتجِ را ثٌَضذ هضغزّ ثِ جبهغ یب ّوبى عجیؼت آة است؛ چِ در إًبء
«الف» ٍ چِ در إًبء «ة» ثبضذ ،اهّب در عَل ایي اضغزار ،اضغزار دیگزی پذیذ هیآیذ وِ ثِ فزد سزایت
هیوٌذ وِ ػجبرت اس آى است وِ ّیچوس لذرت اتیبى جبهغ ثوب َّ جبهغ در خبرج را ًذارد؛ چَى ضزٍرتبً
جبهغ در ضوي فزد هحمَّك هیضَد ،ثٌبثزایي هىلّف هضغز است فزد را اتیبى وٌذ .پس ثبیذ گفت فزد ثب
هطخصبت آى هَرد اضغزار هىلّف است ٍ الهحبلِ چٌیي حبلتی ثب فؼلیت تىلیف لبثل جوغ ًیست؛ سیزا
اضغزار رافغ تىلیف هیثبضذ .ثٌبثزایي ثبیذ هبًٌذ هحمّك ًبئیٌی

ثِ تَسّظ در تىلیف لبئل ضَین.

دفع شبههّ :زچٌذ در عَل اضغزار ثِ جبهغ ،اضغزار ثِ هطخصبت فزدیِ ٍ ثلىِ اضغزار ثِ ٍجَد
خبرجی ٍجَد دارد؛ سیزا ٍجَد خبرجی ٍ فزد ثوب َّ فزد رافغ ػغص است ًِ جبهغ ،اهّب ٍجذاى هیوٌین وِ
خصَظ ایي فزد هَرد اضغزار ًیست؛ سیزا اگز ایي فزد را تغییز دّین ٍ ٍجَد دیگزی جبیگشیي آى وٌین
هطىل حل هیضَد ٍ ایي آیت آى است وِ فزد ثوب َّ فزدٌ خبظٌ ٍ هتؼیيٌ ،هَرد اضغزار ًیست ٍ الهحبلِ
ثب تىلیف اس اجتٌبة اس ًجس ٍالؼی تٌبفی ًذارد.
ثٌبثزایي اضىبل سیذ خَیی

ثز والم اخیز هحمّك ًبئیٌی
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ٍارد است ٍ تالضی وِ ثزای دفغ اضىبل

ضذُ است ًبتوبم است.
اشکال دوم سید خویی بر کالم محقّق نائینی
چٌبىچِ ثپذیزین وِ هىلّف اس ثبة اتفبق ،حزام ٍالؼی را اًتخبة وٌذ ثِ ٍاسغِی آًىِ هصذاق
هضغزٌالیِ است حزهت آى سایل هیضَد ٍ ثِ تؼجیز دیگز تَسّظ در تىلیف را ثپذیزین ،گزفتبر هحذٍری
هیضَین وِ ًبچبر هیضَین اس اصل هجٌب یؼٌی هٌجّشیت ػلن اجوبلی رفغ یذ وٌین.1
توضیح بیشتر آنکه :اسبسبً تىلیف ثزای آى جؼل هیضَد وِ ارادُی هىلّف را سبهبى دّذ ٍ ارادُی اٍ
عجك تىلیف هٌمذح ضَد ٍ هؼمَل ًیست وِ ضبرع تىلیفی را جؼل وٌذ ٍ غبیت آى را اختیبر هىلّف لزار دّذ؛
ثِ ػٌَاى هثبل هؼمَل ًیست هَال ثگَیذ فالى ػول حزام است هگز آًىِ هىلّف اًجبم آى را اًتخبة وٌذ ،یب
ثگَیذ فالى ػول ٍاجت است هگز آًىِ هىلّف تزن آى را اختیبر وٌذ؛ سیزا چٌیي تىبلیفی لغَ خَاّذ ثَد.
اسبسبً ایيگًَِ جؼلّ ،یچ ولفتی ًویآٍرد ٍ حبل آًىِ «تىلیف» یؼٌی آًچِ وِ خَد را ثز ارادُی هىلّف
تحویل هیوٌذ .ثٌبثزایي در هب ًحي فیِ وِ هىلّف حزام ٍالؼی را اختیبر هیوٌذ ٍ ثب ایي اًتخبة ،حزهت سایل
هیضَد ،در ٍالغ ثِ ایي هؼٌب خَاّذ ثَد وِ حزهت هغیّب ثِ اًتخبة هىلّف است ٍ چٌیي تىلیفی لغَ
هیثبضذ ،پس وطف هیضَد وِ اس اٍّل چٌیي حزهتی ًجَدُ است ٍ در ًتیجِ ثبیذ گفت ػلن اجوبلی ثِ
تىبلیف ،ػلی ولّ تمذیزٍ ًجَدُ است ٍ هٌجّش ًویثبضذ .ثٌبثزایي اس تَسّظ در تىلیف ،ػذم هٌجّشیت ػلن
اجوبلی پذیذ هیآیذ.
نقد و بررسی اشکال دوم سید خویی

اگز ظبّز ولوبت هحمّك ًبئیٌی

را در ًظز ثگیزین ایي اضىبل ًیش ثز والم هحمّك ًبئیٌی

ٍارد است،

اهّب ثِ ًَػی هیتَاى اس ایي اضىبل پبسخ داد ٍ آى ایٌىِ:
لشٍهی ًذارد گفتِ ضَد ثب اختیبر هىلّفً ،سجت ثِ فزد حزام حزهت سایل هیضَد تب تىلیف لغَ گزدد،
ثلىِ هیتَاى هسئلِ را ثِ گًَِای دیگز تصَیز وزد ٍ آى ایٌىِ ثگَیین :اگز هىلّف إًبء «ة» را ٍلَ هٌضوّبً ثِ
اًبء «الف» ثزای رفغ اضغزار اًتخبة وٌذ ٍ اًبء «ة» فیالَالغ پبن ثبضذ ،تىلیف در إًبء «الف» ثبلی است ٍ
اگز هىلّف ثزای رفغ اضغزار ،إًبء «ة» را اًتخبة ًىٌذ تىلیف ثبلی ًیست .ثب ایي ثیبى تَسّظ در تىلیف
درست خَاّذ ثَد ٍ تىلیف ًیش هغیّب ثِ اًتخبة ٍ ػذم اًتخبة هتؼلّك آى ًویضَد تب لغَ السم آیذ ،ثلىِ
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تىلیف هؼلّك ثِ اًتخبة ٍ ػذم اًتخبة ضیء دیگزی خَاّذ ثَد ،هبًٌذ ایٌىِ هَالیی ثگَیذ اگز رفتي ثِ
تْزاى را اًتخبة وٌیذ سیبرت هطْذ ثز ضوب ٍاجت است ٍ اگز اًتخبة ًىٌیذ ٍجَثی ًخَاّیذ داضت.
هحمّك ًبئیٌی

هیتَاًست تَسّظ در تىلیف را چٌیي تصَیز وٌذ .ثٌبثزایي راُ تصَیز ٍجَد دارد ،اهّب در

همبم اثجبت ًیبسهٌذ دلیل است ٍ اس آًجب وِ اضىبل اٍّل هحمّك خَیی ثز والم ًبئیٌی

ٍارد است ،هب ًیش

هیپذیزین وِ آًچِ ٍجَد دارد تَسّظ در تٌجیش است ًِ تَسّظ در فؼلیت.
مالقی اطراف علم اجمالی
اگز ػلن اجوبلی ثِ ًجبست احذ االعزاف ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ عجك هجبحث گذضتِ اجتٌبة اس ّز دٍ عزف
السم ثبضذ ٍ یه ضیء دیگز ثب رعَثت ثب احذ الغزفیي هاللبت وٌذ ،آیب اجتٌبة اس ایي هاللی ًیش السم است؟
ثِ ػٌَاى هثبل هیداًین هَضؼی اس یه فزشً ،جس ضذُ است اهّب هىبى آى هؼلَم ًیست ٍ تٌْب ػلن
اجوبلی ثِ ًجبست یىی اس ًمبط فزش حبصل ضذُ است .حبل اگز پبی هزعَة ثز فزش ًْبدُ ضَد احتوبل
هیرٍد ثب هَضغ ًجس هاللبت وزدُ است ووب ایٌىِ احتوبل هیرٍد ثب هَضغ پبن فزش هاللبت وزدُ ثبضذ،
حبل آیب اجتٌبة اس ایي ػضَ هاللی السم است ٍ ًویتَاى ثب آى ًوبس خَاًذ ٍ یب ایٌىِ اصل هؤهّي در آى
جبری است؟
لجل اس ٍرٍد در ایي هجحث ثبیذ تَجِّ داضت وِ اگز دٍ ضیء ثِ دٍ عزف ػلن اجوبلی ثزخَرد وٌذ ایي
دٍ ضیء ًیش خَد دارای یه ػلن اجوبلی جذیذ ثِ ًجبست خَاٌّذ ثَد ،لذا السم االجتٌبة ّستٌذ ٍ جبی
ثحث ثیطتز ًذارد؛ ووب ایٌىِ اگز یه ضیء ثب دٍ عزف ػلن اجوبلی هاللبت وٌذ در ایي صَرت ػلن
تفصیلی ثِ ًجبست ایي ضیء پذیذ هیآیذ ٍ ایي حبلت ًیش اس هحلّ ثحث خبرج است.
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