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ػشض هیکٌین ایي کِ هشحَم اهبم

برای وقوع شرط متأخر

فشهَدًذ ثیي أجضاء صهبى ٍ ثِ تجغ آى ثیي صهبًیاب ،تقاذم ٍ تار ش

راتی ٍجَد داسد کالم دسستی است هٌتْب اص ایطبى هیپشسین آیب تقذم ٍ تر ش راتی ّوشاُ ثب صذق تقاذم ٍ
تر ش هقَلی ّست یب ًِ؟
ثلِ ایطبى ثِ حق فشهَدًذ کِ صذق ػٌَاى تقذّم ٍ تر ش هقَلی هسبٍی ثب آى ًیسات کاِ را ،هتقاذم ٍ
را ،هتر ش اص هقَلِی اظبفِ ثبضذ ٍ تجؼیت کشدًذ دس ایي هؽلت اص هطَْس هٌبؼقِ ٍ فالساهِ کاِ گهتاِاًاذ
هعبف ثش دٍ قسن است؛ مضاف مشهوری ٍ مضاف حقیقی .هعبف حقیقی یؼٌی آى ههَْهی کِ حقیقت ٍ
راتص اظبفِ است؛ هبًٌذ ػٌَاى أثَ ،ثٌَّ ،فَقیت تحتیت .هعبف هطَْسی یؼٌی چیضی کِ راتی غیاش اص
اظبفِ داسد ٍ هؼشٍض هعبف حقیقی قشاس هیگیشد هبًٌذ «إثي» ٍ «أة» کِ ّش یک راتای غیاش اص آى اظابفِ
داسًذ ا یؼٌی جَّش ا کِ اظبفِ ػبسض ثش آى جَّش ضذُ است .اسبسبً اظبفِ هقَلِای اسات کاِ گهتاِاًاذ
ػبسض ثش ّوِ هقَال ،حتی َد هقَلِی اظبفِ هیضَد؛ هثالً «أثؼذ» ػبسض ثش ثُؼذ هیضَد دس حابلی کاِ
َد «ثُؼذ» هعبف هقَلی است .ثب تَجِ ثِ ایي هؽلت هیگَیین:
دسست است کِ هعبف هطَْسی غیش اص هعابف حقیقای اسات ٍ اگاش دس جابیی هعابف حقیقای کاِ
حقیقتص اظبفِ است هحقق ضَد ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ ؼشف اظبفِ ّن حقیقتص اظابفِ اسات اهّاب ٍقتای
أجضاء صهبى ٍ أجضاء یک حقیقت سا دس ًظش هیگیشین کِ ضوب هیفشهبییذ ثؼط أجضاء ثبلزا ،هتقاذم اسات ٍ
ثؼط اجضاء ثبلزا ،هتر ش است آیب صذق تقذم ٍ تر ّش دس ایيجب حقیقی است یب هجبصی؟
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قؽؼبً صذق ػٌَاى تقذّم ٍ تر ّش هجبصی ًیست الهحبلِ ثبیذ ثگَییذ حقیقی است؛ یؼٌی ایي ػٌَاى ٍجَد
داسد ٍ اظبفی ّن هیثبضذٍ .قتی اظبفی ضذ ثِ ایي هؼٌبست کِ ًویتَاى تقذّم سا تصاَّس کاشد هگاش ایايکاِ
ًسجت ثذّین یک ضیئی سا ثِ ضیء دیگش اص آى حیث کِ آى ضیء ّن هٌسَة ثِ ضیء هَسد ًظش هبست ٍ ال
هحبلِ تقذم ٍ تر ش هقَلی ّن پیذا هیضَد .الجتِ هب ًویگَیین «هب فیِ التقاذم» هعابف هقاَلی اسات ثلکاِ
هشادهبى ایي است کِ ّش تقذّم راتی ا ثب صشف ًظش اص ایيکِ هب فیِ التقذم اص چاِ هقَلاِای ثبضاذ ا الهحبلاِ
ّوشاُ ثب صذق تقذم اظبفی است.
ػشض هیکٌین اگش ًتَاًیذ هطکل تکبفَء هتعبیهیي سا حل کٌیذ اضکبل

ثٌبثشایي ذهت حعش ،اهبم

ؼجق هجٌبی ضوب ّن ٍاسد است هگش ایيکِ قبئل ضَیذ ایي قبػذُ دس یک جبیی تخصیص َسدُ است ٍلای
ایي کالم توبم ًیست؛ صیشا حکن ػقلی تخصیص ثشداس ًیست ٍ .یب ایيکِ قبئل ضَیذ ایيجاب اصاالً تقاذم ٍ
تر ّشی ٍجَد ًذاسد کِ ایي ّن الف فشض است .دس ًتیجِ اگش اضکبل ٍاسد ثبضذ ثیابى هشحاَم اهابم
هطکل سا حل ًویکٌذ.
خالصهی اشکال هب ثش تَجیِ اٍّل هشحَم اهبم

ایي ضذ کِ اگش تقذم ٍ تار ّش راتای دس جابیی ٍجاَد

داضتِ ثبضذ اص آىجب کِ ػٌَاى تقذم ٍ تر ّش یک ػٌَاى ًسجی هتکشس اسات الهحبلاِ اظابفِی هقاَلی ّان
ٍجَد داسد ٍ .ؼجق کالم ضوب کِ هیگَییذ دس اظبفِی هقَلی هتعبیهیي هتکبفئیي ّستٌذ قوةً ٍ فؼالً ػشض
هیکٌین ػقذی کِ اص سبثق ٍجَد داسد ٍ ٌَّص اجبصُ ثِ آى ظویوِ ًطذُ چگًَِ ثبلهؼل هتقذم ثش اجبصُ است
کِ ٌَّص ثبلهؼل هحقق ًطذُ است!
اهب آیب ؼجق هجٌبی هختبس هیتَاى ثِ ایي اضکبل پبسخ داد؟ ػشض هیکٌین هاب دس هجحاث استصاحبة دس
ظوي ثحث تذسیجیب ،ثیبًی ثشای حلّ هطکل اسائِ دادین کِ ضبیذ دٍثبسُ ثِ آى ثپشداصین.
ل عرفی)
توجیه دوم حضرت امام ( :راه ح ّ
ساُ حل دیگشی کِ هشحَم اهبم
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اسائِ هیدٌّذ ایي است کِ هَظَػب ٍ ،ضشایػ احکبم ضشػیِ ػشفی

ّستٌذ ًِ ػقلی ٍ .ػشف اظبفِ ی ثِ اهش هقبسى هتر ش یب هتقذم سا هیپزیشد؛ هثالً هیگَیٌذ اهاشٍص هقاذم ثاش

 .1تْزيت األصَل ،ج ،1ص:303
ٍ أهّب الثبًي َّ ٍ -حلّ اإلشكبل ػلى هششة الؼشف -فٌقَل :إىّ الوَضَػبت الَاقؼٔ في لسبى األدلّٔ اهَس ػشفئ ،ال تٌبلْب يذ الذقّٔ الؼقليةٔ ،ثةل
يقذّم في هجحث األحكبم؛ خصَصبً ػلى القَل ثبػتجبسيتْب ػلى هب يثجتِ الجشّبى.
فحيٌئزٍ ثوب أىّ الؼشف يشى اإلضبفٔ إلى الوتقذّم ٍ الوتأخّش كبلوقبسى ٍ ،يشى الؼقذ هتؼقّجبً ثبلفؼل هغ ػذم اإلجبصٓ الفؼلئ يصحّ اًتضاع ّةزُ الؼٌةبٍيي
2

فشداست دس حبلی کِ ٌَّص فشدا ًیبهذُ است ٍ یب هیگَیٌذ ایي ّهتِ هقذم ثش ّهتِی آیٌذُ است ثاب ایايکاِ
ّهتِ آیٌذُ ٌَّص ًیبهذُ است ٍ [چٌیي تقذم ٍ تر شی سا] هَظَع احکبهطبى ّن قشاس هیدٌّذ ٍ .اگش چیاضی
ضشغ ٍظغ یب ضشغ هکلفٌ ثِ ثبضذ هیضَد گهت ثِ ّوبى ًحَی کِ ػشف هیفْوذ هیتَاًذ هَظَع احکبم
ضشػیِ قشاس ثگیشد ّشچٌذ ػقل آى سا ًپزیشد ٍ ثشّبى ثش ظذش ثبضذّ ٍ .وِ هَظَػب ،چٌیي هیثبضذ؛ چِ
اجبصُی الحقِ کِ ضشغ ػقذ سبثق است چِ غسل لیلِی الحقِ کِ ضشغ صحت صَم سٍص قجل هستحبظاِ
است ٍ چِ سبیش هَظَػب .،سپس هشحَم اهبم هیفشهبیٌذ هب رّت الیاِ القاَم کاِ دس ضاشػیب ،اػتجابسا،
ػقلیِ هالک ًیست هشادضبى ّویي است.
نقد و بررسی راه حل دوم حضرت امام

اصل هؽلت هشحَم اهبم

سا قجَل داسین کِ اػتجبسیب ،اسیش هؼیبسّبی ػقلی ًیست اهّب ّوبىؼاَس کاِ

قجالً گهتین کلّیت کالم ایطبى سا قجَل ًذاسین؛ چشاکِ اگش هالک اهتٌبع دس اػتجبسیبً ،یض ٍجَد داضتِ ثبضاذ ا
چِ اهتٌبع راتی ٍ چِ اهتٌبع ٍقَػی ا آى اػتجبس یب هحبل است یب اهکبى ٍقَع ًذاسد .ثب تَجِ ثاِ ایاي هؽلات
ػشض هیکٌین :اص آىجب کِ ترثیش ػقذ ٍ ّش اهش دیگشی دس ضشع اػتجبؼی ٍ ثی قبػاذُ ًیسات ثلکاِ احکابم
ضشػیِ ّن تبثغ هالکبتی است کِ ایي هالکب ،دس ًهس االهش ٍجَد داسد ٍ ضبسع ثب ػلوی کِ ًسجت ثِ حقبیق
توبم اضیبء داسد ٍ ثشاسبس هصبلح ٍ ههبسذی کِ هَسد ػٌبیتص است حکوی سا جؼل هیکٌذ لزا اگش ثگَیین
ترثیش اهش هتر ش دس اهش هتقذم هحبل است چگًَِ هیتَاى هلتضم ضذ ضبسع هقذس اجبصُای کِ هتار ش اسات
سا د یل دس ػقذ ٍ ًقل ٍ اًتقبل ا یؼٌی ػقذ هؤثش ا قشاس دادُ است؟! ثلِ اگاش کسای ثگَیاذ اجابصُ د یال
ًیست ٍ ضبسع هقذس کبسی ًذاسد کِ فی ًهس االهش ٍ اص حیث سػبیت هصبلح ٍ ههبسذ اجبصُ د یل ثبضاذ
یب ًجبضذ کالم هشحَم اهبم

دسست است اهّب ایي فشهبیص دٍس اص هسلک حعش ،اهبم

ثَدُ ٍ اضاجِ ثاِ

هسلک اضؼشیَى است.
ثِ تؼجیش دیگش اگش ثپزیشین اجبصُ ثِ ًَػی اثش داسد ٍ ضبسع هقذس ثشاسبس سػبیت هصابلح ٍ ههبساذی
اجبصُ سا هتون ٍ هکول ػقذ قشاس دادُ است ثِ گًَِ ای کِ ثذٍى اجبصُ ػقذ دس اػتجبس ضبسع هؤثش ًیسات دس
ایي صَسً ،وی تَاى هلتضم ضذ ػقذی کِ دس سبثق اًجبم ضذُ هؤثش ثبضذ دس حبلی کاِ اجابصُ ٌّاَص هحقاق
ًطذُ است ثلکِ چٌیي چیضی تْبفت است ٍ اص ضبسع هقذس صبدس ًوی ضَد ٍ یب الاقل لغَ است کِ چیضی
سا د یل ثذاًین ٍ دس ػیي حبل د یل ًذاًین.
ػٌذّن ألجل هالكبت ٍ تخيّالت هشكَصٓ في أرّبًْن ٍ ،هي الووكي كَى األثش هتشتّجبً ػلى الوتؼقّت في ًظش الؼشف دٍى الؼقل ،كوب َّ السٌذ ٍ الوؼتوذ
في سبئش الوَضَػبت الششػئ ٍ .ػليِ فبلششط هقبسى أيضبًّ ٍ ،زا الَجِ يشجغ إلى هب رّت إليِ القَم.
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ثٌبثشایي ًویتَاى گهت چَى ػشف ضشغ هتر ش سا هیپزیشد ٍ کلوب ،ضبسع ّن هٌُضّل ثاِ ػاشف اسات
پس ػقالً هبًؼی ًذاسد کِ ضشغ هتر ش سا ثپزیشین .هعبف ثِ ایيکِ تَظیح َاّین داد کِ ػاشف ًیاض ؼجاق
استکبصا ،صحیح ػقلی ایي کبس سا هیکٌذ .الجتِ ًویگَیین ّویطِ ایيؼَس است ٍلی الاقل دس هب ًحي فیِ ثاب
یک استکبص فؽشی صحیح ضشغ هتر ش هتقذم یب هقبسى سا هیپزیشد.
تزکش دّین کِ ایطبى قجالً فشهَدًاذ کطاف هحابل

دس اًتْب یک هؽلت سا دس هَسد ػجبس ،هشحَم اهبم

است اهّب دس ایيجب هیفشهبیٌذ کطف حقیقی ٍلَ ثب تَجیِ ػشفی هطکلی ًاذاسد ٍ هَظاَػب ،احکابم ّان
ػشفی است!
ػشض هیکٌین هشحَم اهبم
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یک اصؽالحی داسًذ کِ کطف حقیقی ثِ هؼٌبی کطاف اًقالثای هحابل

است .ظبّشاً هشاد ایطبى اص کطف اًقالثی ایي است کِ اگش قبئل ضَین قجل اص اجبصُ ػقذ ثبؼل است ٍ هجیاغ
یب ثوي دس هلک هبلک اصلی است ٍلی ثؼذ اص حصَل اجبصُ قبئل ضَین ثب ایيکِ ػقذ ثبؼل ثاَدُ دس ّوابى
صهبى صحیح است چٌیي چیضی هحبل است؛ صیشا الصهِاش اجتوبع ًقیعیي اسات ّانچٌایي الصهاِاش آى
است کِ ضیء ٍاحذ دٍ هبلک هستقل داضتِ ثبضذ ٍ ًیض الصهِاش اًقالة را ،است کِ هحبل هیثبضذ.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي
جَاد احوذی

 .2كتبة الجيغ (لإلهبم الخويٌي) ،ج ،2ص:213
ًؼن ،ثؼض أقسبم الكشف َّ ٍ -الكشف االًقالثيّ هحبل إى أُسيذ القلت حقيقٔ؛ للضٍم اجتوبع الٌقيضةيي ٍ ،اجتوةبع الوةبلكيي الوسةتقلّيي ػلةى
هولَك ٍاحذ ٍ ،لضٍم القلت الوستحيل ٍ ،سيأتي ثؼض الكالم في القلت.
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