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اشکال دوم امام

بر کالم محقق اصفهانی

اضىال دیگزی 1وِ هزحَم اهام تز والم هحمك اصفْاًی

ٍارد هیوٌٌد ایي است وِ اگز إًطاء تولیه تا

الفاظی هاًٌد تؼتُ ،هلىتُهَ ٍ  ...تَد اضىال جوغ تیي لحاظیي ٍارد تَد؛ چَى ایي الفاظ ٍضغ ضدُاًد وِ تِ
ًحَ آلی ٍ حزفی استؼوال ضًَد ،آى ٍلت اگز تِ ًحَ استماللی لحاظ ضًَد جوغ تیي لحاظیي هیضَد ،اها
افؼال وِ ایي چٌیي ًیست؛ چَى تزای چیشی ٍضغ ًطدُاًد ٍ تالذات ّن آلیت ًدارًد ،لذا هاًؼی ًدارد
إػطاء وِ همصَد تِ آى تولیه است استمالالً لحاظ ضَد ٍ ضاّد تز آى ٍجداى است وِ هیتَاى اس إػطاء
خارجی وِ همصَد تِ آى تولیه است إخثار وزد ٍ هَلغ اػطاء گفت« :إػطائی وذا» یا «تولیىی وذا»؛ چَى
ّز چیشی وِ هثتدا ٍ هسٌدٌ الیِ ٍالغ هیضَد تِ ًحَ استماللی لحاظ ضدُ است .تٌاتزایي در افؼالی وِ

 .1كتاب الث٘ـ (لإلهام الخوٌٖ٘) ،ج ،1ص:151
أًِّ ٗوكي الفشق ت٘ي إٗقاؿ التول٘ك تاللفؼ ٍ التضام اإلشكال فِ٘ ٍ إٗقافِ تالوقاعآ.
ٍ ٍجِ الفشق :أىّ األلفاػ آالت لوقاًْ٘ا اإلًشائّ٘ٔ أٍ اإلخثاسّٗٔ ٍ ،هـ لحاؽْا آلٔ ال ٗققل لحاؽْا هستقال ٍ ،أهّاا األفقاال فل٘سا تازاهْا أٍ
تالوَاضقٔ آالت لشٖ ءٍ ،ف٘وكي لحاػ اإلفغاء الخاسجٖ الوقصَد تِ التول٘ك هستقال ٍ ،لْزا ًشى تالَجذاى إهكاى اإلخثاس في اإلفغاء الخاسجٖ
الوقصَد تِ التول٘ك ،ف٘قَل فٌذ إفغائِ هول٘كاً« :إفغائٖ كزا» أٍ «هول٘كٖ كزا» هي غ٘ش لضٍم اجتواؿ اللحاؽ٘ي ،الالصم فٖ اإلٗقاؿ تاللفؼ.
 كتاب الث٘ـ (هقشٗشات ،للخشمآتادى) ،ص:181
ٍ ثاً٘اًٗ :لضم الجوـ ت٘ي اللحاؽ٘ي فٖ التول٘ك تالص٘غٔ؛ ألىّ اللفؼ ٍضـ آلٔ ٍ هشآٓ إلٗقاؿ الولك٘ٔ ٍ إًشائْا ،فقَلِ« :هلّكتاك» هَضاَؿ إلٗجااد
الولك٘ٔ ،تخالف اإلفغاء ،فإًِّ ل٘س هشآٓ ٍ آلٔ لِ ،تل الوقصَد هي اإلفغاء إٗقاؿ الولك٘ٔ ٍ جقلْا هقَّضاً إلفغائِ اٙخش هي غ٘اش لاضٍم الجواـ تا٘ي
اللحاؽ٘ي.
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ٍسیلِی إًطاء لزار هیگیزًد جوغ تیي لحاظیي هوىي 1است ٍ اضىال هحمك اصفْاًی

ٍارد ًیست.

نقد اشکال دوم مرحوم امام

در اضىال دٍم خزٍج اس تحث است .فزض والم جایی است وِ یه دالّ

تِ ًظز هیآید فزهایص اهام

ـ یؼٌی إػطاء ـ دٍ هدلَل دارد وِ یىی هدلَل حزفی ٍ آلی است ٍ آى تولیه وتاب است ٍ ،دیگزی هدلَل
اسوی ٍ استماللی است وِ تولیهِ فؼل تولیه تاضد ٍ ایي هوىي ًیست .ایيوِ ایطاى هیفزهاید ٍجداًی
است وِ هیتَاى ًگاُ استماللی تِ آى وزد ٍ اس آى إخثار وزد ،ایي لحاظ دیگزی تَدُ ٍ خزٍج اس هحل تحث
هیتاضد2؛ سیزا هحل والم جایی است وِ لحاظ ٍاحد است ٍ دال تز آى لحاظ إػطاء استٍ ،لی ایي لحاظ
ٍاحد اس ایي حیث وِ تولیه هولَن است آلی است ٍ اس ایي حیث وِ تولیهِ فؼلِ تولیه است ٍ تِ
ػٌَاى هؼَّض لزار هیگیزد اسوی ٍ استماللی است .پس اضىال هحمك اصفْاًی تا ایي تیاى لاتل دفغ ًیست.
اشکال سوم مرحوم امام بر کالم محقق اصفهانی

اضىال دیگزی 3وِ اهام

تز والم هحمك اصفْاًی

ٍارد هیوٌٌد 4آى است وِ در ها ًحي فیِ وِ

تولیه تِ إساء تولیه است ٍ تولیه تِ ػٌَاى هؼَض لزار هیگیزد فمط لحاظ استماللی تِ آى هیضَد ٍ
لحاظ آلی تِ آى ًویضَد ٍ اها حصَل هلىیت السهِی تماتل تیي تولیىیي است .هزحَم اهام در ًْایت ّن
هیفزهایٌد «فتأهّل».
 .1هشحَم اهام

هشادشاى اٗي ً٘س كِ جوـ ت٘ي لحاؽ٘ي دس افقال هوكي اس ٍ دس الفاػ هوكي ً٘س  ،تلكِ هشادشااى اٗاي اسا كاِ

الفاػ چَى تِ فٌَاى آل ٍ هشآت تشإ اٗقاؿ هلك٘ ٍضـ شذُاًذ ٍ ًؾش آلٖ تِ الفاػ هٖشَد اگش دٍتاسُ ًؾش استقاللٖ تِ آى شاَد جواـ تا٘ي
لحاؽ٘ي هٖشَد ٍ اٗي هوكي ً٘س  ،اها افقال چَى چٌ٘ي ٍضقٖ ًذاسًذ ٍ تالزات ّن آل٘ ًذاسًذ هٖهَاى لحااػ اساتقاللٖ كاشد ٍ جواـ تا٘ي
لحاؽ٘ي ًوٖشَد ًِ .اٗيكِ جوـ ت٘ي لحاؽ٘ي هٖشَد ٍ هوكي اس ( .اه٘شخاًٖ)
 .1هشحَم اهام اٗي سا شاّذ آٍسدًذ تش اٗيكِ هٖ هَاى لحاػ استقاللٖ تِ إفغاء كشد تِ خالف الفاػ كِ اصالً ًوٖهَاى لحاػ استقاللٖ كاشد؛
چَى تِ فٌَاى آل ٍ هشآت ٍضـ شذُاًذ ٍ اگش لحاػ استقاللٖ شَد جوـ ت٘ي لحاؽ٘ي هٖشَد( .اه٘شخاًٖ)
 .3كتاب الث٘ـ (لإلهام الخوٌٖ٘) ،ج ،1ص:151
ٍ هضافاً إلى أىّ لضٍم الجوـ ت٘ي اللحاؽ٘ي هوٌَؿ ،تل ال تذّ فٖ ّزُ الوقاهلٔ هي لحاػ التول٘ك اساتقاللًا ٍ ،ال ٗلاضم لحااػ هتقلّقاِ ٍ ،الصم
التقاتل ت٘ي التول٘ك٘ي حصَل الولكّ٘ٔ ،فتأهّل.
 كتاب الث٘ـ (هقشٗشات ،للخشمآتادى) ،ص:181
ٍ السشّ فٖ رلك أىّ اإلفغاء هلحَػ استقاللًا فٖ هقاتل إفغائِ اٙخش ٍ تإصائِ ٍ ،تِ هقـ الوثادلٔ هي غ٘ش كًَِ آلٔ ٍ هشآٓ للوثادلٔ ٍ ،الفاشق ٗؾْاش
تالتأهّل ،فتأهّل.
 .4اشكال دٍم ٍ سَم دس ٍاقـ ٗك اشكال ٍ هكول ّن اس ٍ آى اٗيكِ إفغاء فقظ تِ ًحَ استقاللٖ هلحَػ اس ( .اه٘شخاًٖ)
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نقد اشکال سوم مرحوم امام

ّواًطَر وِ هزحَم اهام خَدضاى اهز تِ «تأهل» وزدًد هیگَیین :همصَدتاى اس حصَل هلیىت ،حصَل
هلىیت هولَن است یا حصَل هلىیت فؼل تولیه؟ اگز همصَدتاى حصَل فؼل تولیه است ٍ تولیه تِ
ًحَ استماللی فمط لحاظ ضدُ هیگَیین پس هلىیت هولَن چگًَِ حاصل هیضَد؟ اگز تگَیید لْزاً
حاصل هیضَد هیگَیین ػمالء چٌیي حىوی ًدارًد وِ هلىیت لْزاً حاصل ضَد! ٍ اگز تگَیید دالّ دارد
السهِاش آى است وِ تولیه تِ ًحَ آلی ّن لحاظ ضدُ تاضد ٍ در ًتیجِ جوغ تیي لحاظیي هیضَد.
تا دفغ اضىاالت هزحَم اهام تز والم هحمك اصفْاًی هیگَیین :تِ ًظز هیآید اضىال هحمك اصفْاًی تز
تولیه تِ إساء تولیه در صَرتی وِ إػطاء یه لحاظ تاضد لاتل دفغ ًیست .تلِ اگز تتَاى اػطاء را ػزفاً
دارای دٍ هفَْم ٍ دٍ هدلَل وزد ٍ گفت در جایی وِ لزیٌِ وافی لزار دادُ تاضد هؼٌای اػطاء تولیه فؼل
است ٍ تؼد ٍفاءاً تِ تولیه آى فؼل ،تولیه ػیي ٍ هولَن است هاًؼی ًدارد ٍ تولیه اٍل استمالالً هلحَظ
هیضَد ٍ تولیه دٍم آلیاًّ ،ز چٌد تزتة تولیه دٍم تزتة رتثی است؛ ًِ تزتة سهاًی.
ٍلی ایي ًىتِ را ًثاید فزاهَش وٌین وِ اگز إػطاء دارای دٍ هفَْم تاضد ها آى را تیغ ًویداًین ٍ اگز تِ
ػٌَاى تیغ تاضد تیغ فاسد هیداًین؛ چَى گزچِ ها السم ًویداًین هثیغ حتواً ػیي تاضدٍ ،لی ایي را السم
هیداًین در صَرتی وِ هثیغ ػیي ًثاضد تاید یه ًَع ثثات ٍ هطاتْتی تا ػیي داضتِ ٍ در ػالن هؼٌا دارای
یه ًَع تجسد ٍ ثثات هؼٌَی تاضد .ووا ایيوِ لثالً در هَرد هثیغ ٍالغ ضدى حك تیاى وزدین آى حمی
هیتَاًد هثیغ ٍالغ ضَد وِ یه ًَع ثمل ،ثثات ،دٍام ٍ استوزار داضتِ تاضد ،هاًٌد حك اهتیاس آب ،تزق ،گاس ٍ
 ...تِ خالف حمَلی هاًٌد حك ًطستي در فالى جای هسجد .درتارُی ػول حزّ ًیش تیاى وزدین وِ هیتَاًد
تِ ػٌَاى ثوي ٍالغ ضَد اها تِ ػٌَاى هثیغ ًویتَاًد ٍالغ ضَد ،هگز ایيوِ ػول حز تِ گًَِای تاضد وِ یه
ًَع تجسدی در ػالن هؼٌا پیدا وٌد وِ در ایي صَرت هیتَاًین تگَیین لاتل فزٍش است.
بررسی وجه سوم و چهارم

ٍجِ سَم ایي تَد وِ هالص را در هماتل ػَض إتاحِ وٌد ٍ ٍجِ چْارم ایي تَد وِ إتاحِ در هماتل
إتاحِ تاضد.
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جٌاب ضیخ

هیفزهاید :ایي دٍ صَرت اخیز دٍ اضىال اساسی دارد:1

یىی ایي وِ اگز هُثیح لصد وزدُ تاضد وِ توام تصزفات ـ حتی تصزفات هتَلف تز هله ـ تزای هثاحُ لِ
تاضد چٌیي چیشی هطزٍع ًیست.
اضىال دیگز ایيوِ إتاحِی تالؼَض وِ هزوة اس إتاحِی یه طزف ٍ تولیه طزف دیگز است ،جشء
هؼاٍضات ضٌاختِ ضدُ ضزػی ٍ ػزفی ًیست؛ چَى هؼاٍضِ یؼٌی ایيوِ ػَضی اس ویس ٍ هلىیت یه
طزف خارج ضَد ٍ تِ جای آى چیش دیگزی داخل در هلىیتص ضَد .در حالی وِ در إتاحِی تالؼَض چیشی
اس هلىیت هثیح خارج ًویضَد ٍ هالىیت ٍی تز ػیي تالی است ٍ در ػیي حال ػَض ًیش داخل هلىص
هیضَد!
ٍ الحودهلل رب الؼالویي
همزر :ػثداهلل اهیزخاًی

 .1كتاب الوكاسة (ط  -الحذٗثٔ) ،ج ،3ص:81
ٍ ك٘ف كاى ،فاإلشكال فٖ حكن القسو٘ي األخ٘شٗي فلى فشض قصذ الوتقاع٘٘ي لْوا ٍ ،هٌشأ اإلشكال:
أٍّلًا اإلشكال فٖ صحّٔ إتاحٔ جو٘ـ التصشّفات حتى الوتَقّفٔ فلى هلكّ٘ٔ الوتصشّف ،تأى ٗقَل :أتح لك كلّ هصاشّف ،هاي دٍى أى ٗولّكاِ
الق٘ي.
ٍ ثاً٘اً اإلشكال فٖ صحّٔ اإلتاحٔ تالقَض ،الشاجقٔ إلى فقذ هشكّة هي إتاحٔ ٍ هول٘ك.
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