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جلسه  41ـ یکشنبه 14/7/41
برای توضیح مطلب میگوییم:
استذالل اخثاسیَى تِ همثَلِی ػوش تي حٌظلِ تش ٍجَب احتیاغ دس توام ضثِّْا تِ تمشیش تشخی تا تثییي
دٍ همذّهِ واهل هیضَد:
1ـ یىی ایٌىِ خثش ضارّ ٍ ًادس هصذاق ضثِْ است.
2ـ دیگش ایٌىِ دس چٌیي ضثِْای احتیاغ ٍاجة است ٍ وثشایی وِ تش ایي هَسد تطثیك ضذُ است افادُی
ٍجَب احتیاغ هیوٌذ.
ٍ اگش ّش یه اص دٍ همذّهِ ًاتوام تاضذ استذالل اخثاسی تش ٍجَب احتیاغ دس ساتطِ تا همثَلِی ػوش تي
حٌظلِ ًاتوام خَاّذ تَد.
اهّا تثییي همذّهِی اٍّل یؼٌی ایٌىِ خثش ضارّ ٍ ًادس هصذالی اص هصادیك ضثِْ است:
سه وجه از سوی اخباریون در اثبات این مقدّمه ذکر شده است:
وجه اوّل :دس ایي همثَلِی ضشیفِ تؼذ اص ایٌىِ ساٍی فشض هیوٌذ وِ ّش دٍ ساٍی اص جْت ػذالت ٍ
ػلن هساٍی ّستٌذ اهام

هیفشهایٌذ:
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ك» 
سةِهشٍَرعِي دأصحاة ِ 
كالشاذاَّلِيلي 
ِوحك ِهيا ويْت 
«فیؤخ ذة ِ ًِن 

پس هؼلَم هیضَد وِ هشاد اص «هجوغٌ ػلیِ» اهش لطؼی ًیست ٍ «ضار» ًیض تیّيالغیّ ًیست؛ صیشا اگش هجوغٌ
ػلیِ ،تیّي الشضذ ٍ ضار تیّي الغیّ تَد هؼٌا ًذاضت وِ اص حیث هشجّح تَدى دس هشحلِی تؼذ لشاس گیشد؛ تِ دلیل
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آىطوِ چیضی وِ لطؼیالصحة است اص اتتذا اخز هیضَد ٍ لطؼیالثطالى ًیض تشن هیضَد .دس ٍالغ وسی وِ
اػذل است تِ هؼٌای لطؼیالصحة تَدى سخي اٍ ًیست تلىِ تِ هؼٌای آى است وِ دس همام همایسِ داسای
سجحاى است ٍ دس هشحلِی تؼذ اهام

فشهَدُاًذ وِ ضار سا تشن وٌیذ ٍ هجوغٌ ػلیِ سا اخز وٌیذ ،پس

هؼلَم هیضَد وِ ضار ،تیّي الغی ًیست ٍ تیّي الشضذ ّن ًیست پس ضثِْ خَاّذ تَد.
وجه دوم :تؼذ اص ایٌىِ اهام

اهش تِ تشن ضار ٍ اخز تِ هجوغٌ ػلیِ وشدًذ ،ػوش تي حٌظلِ فشض

هیوٌذ وِ ّش دٍ خثش هطَْس ّستٌذ ،اهّا آیا دٍ خثش هخالف هیتَاًٌذ لطؼی تاضٌذ؟! هؼلَم است وِ دٍ
خثش لطؼی ًویتَاًٌذ هخالف یىذیگش ٍجَد داضتِ تاضٌذ .پس فشض ػوش تي حٌظلِ هشتَغ تِ جایی
است وِ ظٌّی ّستٌذ ٍ دٍ اهش ظٌّی هیتَاًٌذ هخالف یىذیگش تاضٌذ ٍ ّش دٍ ًیض هیتَاًٌذ ًَػی ضْشت
تیي اصحاب داضتِ تاضٌذ ٍ دس ًتیجِ ضارّ وِ هماتل ضْشت دس سٍایت لشاس گشفتِ ًیض تیّي الغیّ ًیست،
چٌاى وِ هجوغٌ ػلیِ وِ هطَْس تش آى اطالق ضذُ است ًیض تیّي الشضذ ًیست.
وجه سوم :اهام

اتتذا اهَس سا تِ سِ دستِ تمسین وشدًذ :اهش تیّي الشضذ ٍ اهش تیّي الغیّ ٍ اهش

هطىل ،وِ ّواى ضثِْ است.
اگش خثش ضار سا هصذاق تیّي الغیّ تذاًین تمسینتٌذی سِگاًِی اهام

فالذ هصذاق خَاّذ ضذ ٍ دس

حمیمت ،اهام تٌْا دٍ اهش سا روش فشهَدُاًذ؛ ضار ٍ هجوغٌ ػلیِ .تٌاتشایي سٍضي هیضَد وِ خثش ضار
هصذاق ضثِْ است.
نقد و بزرسی وجوه سهگانهی مذکور

دس ٍجِ سَم گفتِ ضذ اگش اخثاس ضار هصذاق ضثِْ ًثاضذ الصهِاش آى است وِ اهام

تٌْا دٍ

هصذاق روش وشدُ تاضٌذ .دس پاسخ هیتَاى گفت ّیچ اضىالی ٍجَد ًذاسد وِ هتىلوی یه وثشای ولّی
روش وٌذ ٍ داسای سِ ػٌَاى ولّی تاضذ ٍ تٌْا دٍ هصذاق آى سا روش وٌذٍ ،اًگْی اگش خثش ضار هصذاق
ضثِْ تاضذ تاص اهام

تیص اص دٍ هصذاق روش ًفشهَدُاًذ؛ صیشا دس ایي فشض اهام

هصذاق تیّي

الشضذ یؼٌی هجوغٌ ػلیِ سا روش وشدًذ ٍ هصذاق ضار سا ًیض تیاى وشدُاًذ ٍلی هصذاق اهش دٍم (تیّي الغیّ)
سا تیاى ًىشدُاًذ.
دس ٍجِ دٍم ًیض گفتِ ضذ تا فشض ایٌىِ دٍ خثش هطَْس ّستٌذ ًویتَاى ّش دٍ سا لطؼی داًست پس
ظٌّی ّستٌذ پس هماتل هطَْس ًیض ظٌّی الثطالى است ،دس حالی وِ ایي تشداضت ًاضی اص یه اضتثاُ است؛ دس
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ٍالغ ضْشت سا ًثایذ تِ هؼٌای اهشی وِ ًضد اوثشیت ضٌاختِ ضذُ است هؼٌا وشد ٍ دس لغت چٌیي هؼٌایی تشای

َ ْ َ َ
ضْشت ٍجَد ًذاسد« .ضَْْش» تِ هؼٌای ظَْس است ٍ دس سٍایاتی وِ هشتَغ تِ هحاستِ است آهذُ« :نوشٍرسیفً
َّ َ
َ ْ ُ
ُُ ََ
ٌدر»9یؼٌی وسی وِ ضوطیش خَد سا آضىاس وٌذ ٍ یا دس ًْجالثالغة روش ضذُ است وِ« :إِناظاٌِرامشٍَرا َو
فدنً 
ْ
َ
إ ِ َّنا خائ ِفا  َنغ ُهَرا» 9یؼٌی ظاّش ٍ ٍاظح است دس هماتل هغوَس وِ تِ هؼٌای هستَس تَدى است یا دس صیاست اهام
َ
َ ْ َُ ََ
ف ُم ِّردا قي ِات» تِ هؼٌای آضىاس وشدى ضوطیش است یا «ضَْش» وِ تِ
صهاى عجّل اهلل تؼالی فشجِ هیخَاًین« :شاٌِرا سی ِ 

هؼٌای هاُ است تِ اػتثاس ظَْس ّالل دس اتتذای آى «ضَْش» گفتِ هیضَد .تٌاتشایي فشض دٍ خثش هطَْس یؼٌی دٍ
خثشی وِ ظاّش ٍ آضىاس ّستٌذ تِ هؼٌای ضٌاختِ ضذُ ًضد اوثشیت یا وثیش ًویتاضذ ،دس ًتیجِ اضىالی ًذاسد دٍ
خثش اص حیث سٍایت ،آضىاس ٍ لطؼی تاضٌذ اهّا اص حیث جْت صذٍس ٍ ایٌىِ آیا تمیتاً صادس ضذُاًذ یا خیش
آضىاس ًثاضٌذ .پس اختالف اص حیث جْت صذٍس است.
تٌاتشایي صِشف فشض دٍ خثش هخالف هطَْس تِ هؼٌای هزوَس ،دلیل تش آى ًویضَد وِ خثش ضار ،هصذاق
ضثِْ است.
دس وجه اوّل ًیض تیاى ضذ وِ اهام

اتتذا تشجیح تِ اػلویت افمْیت ٍ اٍثمیت دادًذ ،دس حالی وِ

هیداًین ایي اهَس هَجة ًویضَد وِ سٍایت هٌمَل لطؼی تاضذ ٍ سٍایت هخالف آى تیّي الغیّ تاضذ ٍ دس
هشحلِ ی تؼذ ٍ فشض تساٍی دٍ حَىَن ،فشهَدًذ :تِ هجوغٌ ػلیِ اخز وٌیذ ٍ ضارّ ًادس سا تشن وٌیذ ،پس
هؼلَم هیضَد ضارّ ٍ ًادس تیّي الغیّ ًیست ٍإلّا دس هشحلِی لثل تایذ اهش تِ تشن آى هیضذ.
ٍلىي ایي والم هتفشع تش آى است وِ هشجّحات هزوَس دس همثَلِی ػوش تي حٌظلِ سا اص یه ٍادی تذاًین،
دس حالی وِ چٌیي تشداضتی اضتثاُ است ٍ ّواىگًَِ وِ هشحَم آخًَذ ٍ دیگشاى دس تحث تؼادل ٍ تشجیح
تزوش دادُاًذ تشجیح تِ اٍثمیت ،اػذلیت ٍ افمْیت هشتَغ تِ همام حُىن حَىَوَیْي است؛ یؼٌی اگش دٍ حَىَن،
حُىوی وشدًذ وِ هخالف تَدًذ حُىن اٍثك ٍ اػذل ٍ افمِ سا اخز وٌیذ ،اهّا تاب دیگشی ٍجَد داسد وِ هشتَغ
تِ همام افتاء است وِ اهام

فشهَدًذ تِ هستٌذ ایي دٍ ًگاُ هیضَد ٍ آًچِ وِ هجوغٌ ػلیِ است اخز هیضَد

ٍ هستٌذ ضار تشن هیضَد ٍ تؼذ دس هَسد سایش هشجّحات هاًٌذ هَافمت تا وتاب یا هخالفت ػاهِّ صحثت ضذُ
است .تٌاتشایي هجوغٌ ػلیِ دس ستثِی تؼذ اص هشجّحات هزوَس لشاس ًگشفتِ است تلىِ ایي دٍ اهش هشتَغ تِ دٍ
ٍادی جذاگاًِ هیتاضٌذ ،لزا هاًٌذ آى است وِ حعشت ایي هشجّح سا اتتذاءً روش وشدُاًذ .پس استفادُی
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اخثاسیَى اص آى ًاتوام است ٍ هٌافات ًذاسد وِ اگش اص اٍّل تذاًین هستٌذ یىی اص دٍ حىن ،تیّي الغیّ است ٍ
یىی تیّي الشضذ است ٍلَ ساٍی تیّي الغیّ اػذل ٍ افمِ تاضذ آى حىن وٌاس ًْادُ ضَد؛ صیشا اص دٍ تاب
ّستٌذ ٍ تِ ایي هؼٌا ضاّذی دس خَد سٍایت ٍجَد داسد وِ همصَد اص ضارّ ،تیّي الغیّ است؛ صیشا اهام
ّ

فشهَدًذ« :فان املجهععلیًالریبفیً»،هجوغٌ ػلیِ سا اخز وٌیذ صیشا دس آى ضىّی ًیست ٍ هماتل هجوغٌ
ػلیِ ،اهش ضار ٍ ًادس لشاس داسد وِ لطؼی الشفط است ًِ ایٌىِ فیِ سیة تاضذ؛ تِ دلیل آًىِ ٍلتی هثالً گفتِ
هیضَد «السیة فیِ ػذالة صیذ» هؼٌایص آى است وِ احتوال گٌاُ اص اٍ دادُ ًویضَد ٍ اگش دس ػیي لطؼی
الؼذالة تَدى احتوال گٌاُ هفشٍض تاضذ تا یىذیگش دس تٌافی است ،پس ٍلتی سٍایتی لطؼی الصحة ٍ
السیة فیِ تاضذ سٍایت هخالف ٍ هماتل آى لطؼی الثطالى ٍ تیّي الغیّ است ٍ هطىَن ًخَاّذ تَد ٍ ّیچ
هطىلی ٍجَد ًذاسد وِ ضثِْ دس والم اهام روش ًطذُ تاضذ.
تٌاتشایي سِ ٍجِ هزوَس وِ اص جاًة اخثاسیَى تش اثثات همذّهِی اٍّل اسائِ ضذُ توام ًیست ٍ تلىِ
لشیٌِی داخلیِی سٍایت تیاى هیوٌذ وِ ضار ّواى تیّي الغیّ است؛ صیشا خثش ضار هماتل هجوغٌ ػلیِ است
ٍ هجوغٌ ػلیِ ،لطؼی الصحة است.
نقد و بزرسی مقدّمهی دوم

همذّهِی دٍم استذالل اخثاسیَى ًیض توام ًیست؛ صیشا ّش چٌذ لثَل داسین وِ خثش ضار تایذ وٌاس ًْادُ
ضَد اهّا وثشایی وِ روش وشدًذ چٌیي ًیست وِ افادُ وٌذ خثش ضار لطؼاً وٌاس ًْادُ هیضَد ٍ دس ّوِ جا
تایذ ضثِْ تشن ضَد؛ صیشا اگش ریل اسضاد تِ حىن ػمل تاضذ چٌاًىِ اص ػثاست «نوحیثالیعلم» استظْاس
هیضَد ،هیتَاى گفت حىن ػمل دس هَاسد هختلف ،هتفاٍت است .اگش دس جایی هؤهّي ٍجَد داضتِ تاضذ
هیتَاى هشتىة آى ضذ ٍلَ احتیاغ دس آًجا سجحاى داسد ٍ دس جایی وِ هؤهّي ًثاضذ الهحالِ تایذ اص آى
خثش ضار سفغ یذ ضَد ٍ دس ًتیجِ الصم ًیست ریل سٍایت هفیذ ٍجَب احتیاغ تاضذ تلىِ هیتَاًذ هفیذ
سجحاى اجتٌاب اص ضثْات تاضذ وِ اػنّ اص استحثاب ٍ ٍجَب است ٍ دس ّش وجا تِ هٌاسثت ،چیضی سا
التعا هیوٌذ.
تٌاتشایي همثَلِی ػوش تي حٌظلِ ًیض ًویتَاًذ هفیذ دس ادّػای اخثاسیَى تاضذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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