تقریرات درس خارج اصول
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جلسه  38ـ شنبه 29/3/83
ثبیس ایي ًىتِ ضا ًیع تَجِّ زاضت وِ اگط وثطت اططاف ثِ حسّی ثبضس وِ ٍجَز تىلیف زض ّط ططف ثِ
ذصَصِ هََّم ثبضس ٍ اطویٌبى ثِ عسم تىلیف زض آى ٍ اطویٌبى ثِ ٍجَز تىلیف زض ثمیِی اططاف ثبضس،
ًیبظی ثِ اصبلة الجطائة اظ حیث تىلیف هَضز اضتجبُ ٍجَز ًساضز؛ ظیطا فطض آى است وِ اطویٌبى ٍجَز زاضز
وِ تىلیف زض ططف هَضز اثتال ٍجَز ًساضز ٍ ثب ٍجَز اطویٌبى ًیبظی ثِ اصبلة الجطائة ًیست.
معیار شبههی غیر محصوره از نظر محقّق نائینی
هحمّك ًبئیٌی

هعتمسًس اگط وثطت اططاف ثِ حسّی ثبضس وِ هستلعم عسم لسضت عبزیِ ثط هربلفت

لطعیِ ثبضس ،ضجِْ ضا غیط هحصَضُ هیزاًینّ ،1طچٌس ّط یه اظ اططاف ثِ ذصَصِ همسٍض ثبضس اهّب لسضت
ثط اهتثبل ّوِی اططاف ثِ طَض عبزی ًجبضسٍ ،لَ لسضت عملی ٍجَز زاضتِ ثبضس.
ثِ عٌَاى هثبل وسی یمیي زاضز یىی اظ پبوتّبی ضیطی وِ زض ضْط تَظیع ضسُ است ًجس است .زض
ایي حبلت اگط ّط ططف ضا ثِ تٌْبیی زض ًظط ثگیطین لسضت ثط هربلفت آى ٍجَز زاضز ،اهّب اگط توبم اططاف ضا
زض ًظط ثگیطین ،هىلّف لسضت عبزی ثط هربلفت لطعیِی آى ًساضز ٍ ّیچوس ًویتَاًس ّوِی ضیطّبی
تَظیع ضسُ ضا هصطف وٌس یب هثالً ّوِی ضیطّب ضا هجتوعبً هصطف وٌس.
زض ایي صَضت ثِ ٍاسطِی وثطت اططاف ،لسضت عبزی ثط هربلفت لطعیِ ٍجَز ًساضز؛ یعٌی ثِ گًَِای
ًیست وِ ضرص ثتَاًس لطع پیسا وٌس وِ هطتىت حطام ضسُ است ،زض ًتیجِ هربلفت لطعیِ حطام ًیست؛ ثِ
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زلیل ایٌىِ اسبسبً همسٍض ًیست ٍ ،ثبلتجع هَافمت لطعیِ ًیع ٍاجت ًرَاّس ثَز؛ ظیطا ٍلتی هربلفت لطعیِ
حطام ًجبضس هعٌبیص آى است وِ اصَل زض اططاف ضجِْ تعبضظی ًساضًس ٍ زض ًتیجِ هىلّف زض ثععی اظ
اططاف هیتَاًس اصل هؤهّي اجطا وٌس ٍ هطتىت آى ضَز ٍ هعٌبی آى عسم ٍجَة هَافمت لطعیِ است ٍ
هَافمت احتوبلیِ ًیع لْطاً ضخ هیزّس.
توضیح بیشتر کالم محقّق نائینی

فطهبیص هحمّك ًبئیٌی

زاضای زٍ ضوي است:

 .1هربلفت لطعیِ ثِ طَض عبزی هوىي ًجبضس.
 .2عسم اهىبى هربلفت لطعیِ ًبضی اظ وثطت اططاف ثبضس.
ثب ٍجَز ایي زٍ ضوي هیتَاى ضجِْ ضا غیط هحصَضُ زاًست ،اهّب ثب فمساى ّط یه اظ زٍ ضوي ًویتَاى
ضجِْ ضا غیط هحصَضُ زاًست.
ثِ عٌَاى هثبل اگط زض یه وَهِ گٌسم ،یه زاًِ گٌسم ًجس ٍجَز زاضتِ ثبضس ،طجك هعیبض هحمّك
ًبئیٌی

ضجِْ هحصَضُ است؛ ظیطا لسضت ثط هربلفت توبم اططاف ٍجَز زاضز؛ ثِ زلیل آًىِ هىلّف هیتَاًس

ّوِی گٌسمّب ضا هصطف وٌس ٍ هربلفت لطعیِ ًوبیس.
ایي فطهبیص هحمّك ًبئیٌی
اهبم ذویٌی

هَضز اضىبل اعبظن اصَل لطاض گطفتِ است .هحمّك عطالی ،سیس ذَیی ٍ

ثط والم هحمّك ًبئیٌی

اضىبل ٍاضز وطزُاًس.

اشکال مرحوم امام بر معیار محقّق نائینی

اوالً :ایٌىِ هالن ضا آى زاًستیس وِ ثِ ٍاسطِی وثطت اططاف ،لسضت عبزیِ ثط هربلفت لطعیِ ًجبضس،
همصَز اظ لسضت عبزیِ ،لسضت عبزیِ زفعتبً است یب اعنّ اظ لسضت عبزیِی زفعیِ ٍ تسضیجیِ است؟
اگط هطاز لسضت عبزیِ ٍ زفعیِ ثبضس ثسیبضی اظ ضجْبت هحصَضُ ضا ثبیس غیط هحصَضُ زاًست؛ ظیطا
هعوَالً ثب وثطت اططاف ،زض یه آىْ هىلّف ًویتَاًس ثب ّوِی اططاف هربلفت وٌس .فطظبً اگط ثساًین
گَسفٌسی حطام گَضت زض هیبى پٌجبُ عسز گَسفٌس ٍجَز زاضزً ،ویتَاى زض یه آىْ ّوِی گَسفٌساى ضا
هصطف وطز .پس الهحبلِ ثبیس ثیطتط ضجْبت هحصَضُ ضا غیط هحصَضُ ثساًیس ،زض حبلی وِ ثِ ًظط ًویضسس
ثتَاى ثِ آى هلتعم ضس.
ٍ اگط هطاز اظ لسضت عبزیِ اعنّ اظ زفعی ٍ تسضیجی است ،چیعی ثطای ضجِْی غیط هحصَضُ ثبلی
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ًویهبًس ٍ ثسیبضی اظ ضجْبت غیط هحصَضُ ،هحصَضُ ذَاّس ضس؛ ثِ زلیل آًىِ ّطچٌس اططاف ضجِْ ،وثیط
ثبضس ،زض طَل ظهبى ٍ ثِ تسضیج هىلّف لسضت ثط هربلفت لطعیِی آى ثِ صَضت عبزی ذَاّس زاضت.
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إن قلت :اگط هطاز اظ عسم لسضت عبزیِ ،اعنّ اظ زفعی ٍ تسضیجی ثبضس الظهِاش آى ًیست وِ ذیلی اظ
هَاضز ضجِْی غیط هحصَضُ ،هحصَضُ ضَز؛ ظیطا اوّالً زض طَل ظهبى ًیع هىلّف لسضت ثط هربلفت لطعیِ
ًساضز؛ ثِ زلیل آًىِ ثعط اظ اططاف زض طَل ظهبى هٌعسم هیضَز ٍ ثبلی ًویهبًس ،ثانیاً تٌجیع علن اجوبلی
ًسجت ثِ تسضیجبت هحلّ تأهل است .
قـلـت:

اوّالً :اًعسام اططاف علن اجوبلی زض طَل ظهبى ظطثِای ثِ هٌجّعیت علن اجوبلی ًویظًس؛ ظیطا علن
اجوبلی ثعس اظ ایٌىِ هٌجّع ضس ،اًعسام اططاف آى هَجت اًحالل علن اجوبلی ًویضَز.
ثانیاً :ثِ ظٍزی اثجبت ذَاّین وطز وِ علن اجوبلی هٌجّع است حتّی زض اططاف تسضیجی.
نقد و بررسی اشکال مرحوم امام

هحمّك ًبئیٌی

هیتَاًس ثیبى وٌس وِ همصَز اظ عسم لسضت عبزیِ ،اعنّ اظ زفعی ٍ تسضیجی است ٍ

الظهِاش ًیع تجسیل ضسى ثسیبضی اظ ضجْبت غیط هحصَضُ ثِ هحصَضُ ًرَاّس ثَز؛ ظیطا ٌّگبهی اًعسام
ثعط اططاف علن اجوبلی ثِ تٌجیع ظطثِای ًویظًس وِ ثعس اظ هٌجّعیت علن ،هٌعسم ضَز؛ یعٌی علن اجوبلی
حبلت اًتظبضیِای ًساضتِ ثبضس ٍ هَجت تٌجیع ضسُ ثبضس سپس ثعط اططاف هٌعسم ضَز .زض ایي حبلت
ظطثِای ثِ تٌجیع ًویظًس ثِ ذبطط آًىِ شهِّی هىلّف هطغَل ضسُ است ٍ اضتغبل یمیٌی ثطائت یمیٌی
هیذَاّسٍ .لی اگط اظ اثتسا ثِ ٍاسطِی اًعسام ثعط اططاف زض طَل ظهبى ،ضهّ زض هٌجّعیت علن اجوبلی
ٍجَز زاضتِ ثبضس علن اجوبلی هٌجّع ًرَاّس ثَز.
هثالً وسی یمیي زاضز حطاهی زض هیبى پٌج گَسفٌس هَجَز یب پٌج گَسفٌسی وِ ّفتِی آیٌسُ ثِ ٍجَز
هیآیٌس ٍ هعسٍم هیضًَس ـ لجل اظ ایيوِ هحلّ اثتال لطاض ثگیطًس ـ ٍجَز زاضز ،زض ایٌجب علن اجوبلی هٌجّع
ًیست؛ ظیطا اگط تىلیف ٍالعی زض پٌج گَسفٌسی ثبضس وِ زض آیٌسُ ٍجَز هییبثٌس ٍ هعسٍم هیضًَس،
تىلیفی ثط هىلّف ًرَاّس ثَز.
ثٌبثطایي اضىبل هطحَم اهبم

ٍ هحمّك عطالی ٍ سیس ذَیی
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ثط والم هحمّك ًبئیٌی

ٍاضز ًیست.

اشکال سید خویی بر کالم محقّق نائینی

هطحَم ًبئیٌی فطهَزًس عسم لسضت ًسجت ثِ اضتىبة اططاف ،هَجت آى است وِ هربلفت لطعیِ حطام
ًجبضس ٍ زض ًتیجِ ضجِْ غیط هحصَضُ ثبضس ،زض حبلیوِ ایي ًمط ثط والم ایطبى ٍاضز است وِ زض ثطذی
هَاضز ،هىلّف لسضت ثط هربلفت لطعیِ ثب اضتىبة توبم اططاف ًساضز ٍلی زض عیي حبل ضجِْ ضا هحصَضُ
هیزاًٌس.1
به عنوان مثال :وسی علن اجوبلی زاضز وِ ضأس سبعت ًُِ ،یب ثَزى زض اتبق «الف» حطام است یب ثَزى زض
اتبق «ة» حطام است .ایي ضرص لطعبً ًویتَاًس هربلفت وٌس؛ ظیطا هىلّف زض یه لحظِ ًویتَاًس زض زٍ
هىبى ثبضس ٍ لصا تٌْب هیتَاًس هربلفت احتوبلیِ وٌس ،ثب ایي حبل زض چٌیي هسئلِای ثیبى ضسُ است هَافمت
لطعیِ ٍاجت است ٍ هىلّف ًجبیس زض ّیچوسام اظ اتبقّب ٍاضز ثطَز ٍ ضجِْ ضا هحصَضُ زاًستِاًس ،زض
حبلیوِ طجك هعیبض هحمّك ًبئیٌی

ثبیس ضجِْ غیط هحصَضُ ثبضس ٍ ّوبىطَض وِ هربلفت لطعیِ حطام ًیست

هَافمت لطعیِی آى ًیع ٍجَثی ًساضتِ ثبضس ،زض حبلیوِ وسی هلتعم ثِ آى ًویضَز .زض ًتیجِ هعیبض هحمّك
ًبئیٌی

ًبتوبم است.

نقد و بررسی اشکال سید خویی بر معیار محقّق نائینی

پبسد سْلی وِ اثتسا هیتَاى ثط ایي اضىبل زاز ،آى است وِ هحمّك ًبئیٌی

ثیبى وطزًس عسم لسضت ثبیس

ًبضی اظ وثطت اططاف ثبضس ٍ زض چٌیي هَاضزی ضجِْ غیط هحصَضُ استٍ ،لی اگط عسم لسضت ثط هربلفت
لطعیِ ًبضی اظ جْبت زیگط ثبضس هالن ضجِْی غیط هحصَضُ ًرَاّس ثَز.
هگط آًىِ سیس ذَیی

ثیبى وٌس وِ لیس وثطت اططاف زض هعیبض هحمّك ًبئیٌی

تأثیطی ًساضز ٍ آًچِ وِ

هعیبض عسم حطهت هربلفت لطعیِ است ،عسم لسضت است ٍ آى هعیبض زض هثبل هصوَض هَجَز است.

مقرّر :سید حامد طاهری
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