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جلسه  78ـ سهشنبه 39/2/61
دس هَسد هثالی کِ ضْیذ صذس
َ

رکش کشدًذ ٍ فشهَدًذ تا آًچِ ها تِ دست آٍسدین هعٌای هجاصی تلیغی

ُ ُ
َ َ
وره ِْم و ...فْویذُ هیضَد ،تایذ گفت هعٌایی کِ ضْیذ صذس
اص آیِی ضشیفِی ذهب اهلل ةِن ِ

اسائِ کشدًذ

هعٌایی هجاصی است کِ ّیچ صیثایی ٍ لطفی دس آى ًیست؛ صیشا چِ خصَصیتی ٍجَد داضتِ کِ خذاًٍذ
هتعال دس آًجا تاضذ سپس تشٍد؟! ٍ طثك تیاى ضْیذ صذس

اصل دس ایي آیِ سفتي خذاًٍذ است ٍ تِ ّوشاُ

تشدى ًَس ،تاتع سفتي خذاست .چٌیي هعٌایی ٍجْی ًذاسد تلکِ تایذ گفت :خذاًٍذ ًَس آًْا سا هیتشدٍ .اًگْی
ُ

ْ

ٌ
اگش دس ّوِ جا تعذیِ تِ حشف جشّ سا تِ هعٌای ًَعی تحصیص تذاًین ،دس آیِی َو ُ
یطةِالاكف ِرين  1چِ
اهللُم

تایذ گفت؟ آیا هیتَاى گفت خذاًٍذ حصِای اص احاطِ داسد کِ ّوشاُ کافشیي است؟! احاطِ فی حذّ راتِ
َ ْ
َْ َ ُ ََ َ
اهلل َله َب بِسم ِع ِهم
ًیاصهٌذ هحاط است ،یا دس لو شاء
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ًویتَاى گفت «خذاًٍذ سفت ٍ گَش آًْا سا تُشد»

هگش تا تکلّف ،تلکِ تایذ گفت خذاًٍذ سوع آًْا سا تُشد ٍ ًاتَد کشد.
آسی ،دس تشخی هَاسد تحصیص هعٌا داسد ،هاًٌذ« :هشستُ تضیذٍ» کِ عٌایت تش هشٍس خَد ضخص است ٍ
تیاى هیضَد کِ ایي هشٍس هتعلّك تِ صیذ است ،اهّا دس «رَّةَ تِِ» ٍ «أرَّثِ» یک هعٌا ٍجَد داسد ٍ ایٌکِ ضْیذ
صذس

فشهَدًذ تُشدى تِ تاب هفاعلِ ،فعل الصم سا هتعذی ًویکٌذ صحیح ًیست؛ صیشا تَسط ًحآ تصشیح

ضذُ است کِ چٌیي ًملی صَست هیگیشد ٍ تعذیِ صَست هیگیشد.

 .1البقشٓ.11 /
 .2البقشٓ.20 /
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اشکالی از شهید صدر بر کلمات سید خویی

ّوچٌیي ضْیذ صذس

دس اداهِ سخٌی اص استاد خَیص یعٌی سیذ خَیی

رکش هیکٌٌذ 1کِ فشهَدُ

است« :تعذّی» ٍ «لضٍم» دٍ اهش تعثّذی دس لغت هحسَب هیضًَذ ٍ چٌیي ًیست کِ اص حاقّ لفظ تا یک
لاعذُ تِ دست آیذ .تذیي جْت گاّی هادُّی ٍاحذُای سا تا حشف جشّ هتعذی هیکٌٌذ ٍ گاّی تٌفسِ
هتعذّی هیکٌٌذ ،پس هعلَم هیضَد تعذّی ٍ لضٍم خصَصیتی دس هعٌا ًیست ٍ اهشی سواعی است.
هثالً گفتِ هیضَد« :اضشُّ» ٍ «أضشّ تِ» ّش دٍ تِ هعٌای ضشس سساًذى تِ کسی یا چیضی است ،دس حالی کِ
هثالً دس هثل ضَشَبَ گفتِ ًویضَد ضَشَتِ ٍ ضشَبَ تِ .لزا سٍضي هیضَد لاعذُی خاصی ًذاسد ٍ سواعی است.
ضْیذ صذس

دس هماتل کالم استاد خَیص تیاى هی کٌذ ایي دٍ هثال تا یکذیگش هتفاٍتٌذ؛ دس «أضشُّ»

ضویش هفعَل است ٍ طشف تعذّی لشاس گشفتِ است ٍ تعذّی آى حمیمی است ،هاًٌذ «ضَشَتِ» دس حالی کِ دس
«أضشّ تِ» ضویشی کِ تا حشف تاء هجشٍس است لیذ هادُّ است ٍ ّواى تحصیص سا تیاى هیکٌذ ٍ صَست
رٌّیِای کِ اص «أضشّ تِ» تِ دست هیآیذ تا صَست رٌّیِای کِ تا «أضشُّ» تِ دست هیآیذ هتفاٍت است.
آسی ،اگش گفتِ ضَد «أضشّ تِ»ً ،یاصی تِ رکش هفعَل ًیست ٍلی هعٌایی هاًٌذ «أضشُّ» ًذاسد .تٌاتشایي سخي
استاد یعٌی سیذ خَیی

غیش سذیذ است.

نقد و بررسی اشکال شهید صدر بر کالم سید خویی

آیب «أضشّ ثِ» هفعَلٌ ثِ ًیبص داسد یب خیش؟ شوب دس هثل «أضشّ ثِ» هفعَلی سا دس تقذیش هیگیشد ٍ «ثِ» سا قیذ
هبدُی ضشس هیداًیذ ٍ هعٌب هیکٌیذ «ضشس سسبًذ ،ضشس خبصی ثِ اٍ» دس حبلی کِ ّیچ ٍجذاى لغَی آى سا
ًویپزیشد.
ضشس هفَْهی است کِ تعذّی ثبلزات داسد ،هبًٌذ ضَشَة کِ ثبیذ صبدس ٍ ٍاقع شَدّ ،شچٌذ هوکي است
ضشس ثِ هعٌبی تضشّس ّن هعٌب شَد اهّب ظبّشاً دس راتش تعذّی ثبلزات ًْفتِ است ٍ شکّی ًیست دس ایٌکِ ًیبص
ثِ هفعَل دیگشی دس هثل «أضشّ ثِ» ًذاسین ٍ ثذٍى هفعَل ًیض ًویثبشذ .پس هعلَم هیشَد هفعَلٌ ثِ آى
ّوبى ضویش دس «ثِ» هیثبشذ ٍ فشقی هیبى «أضشُّ» ٍ «أضشّ ثِ» اص ایي حیث ٍجَد ًذاسد .اهّب ثعیذ ًیست گفتِ
 .1بحَث فٖ علن األصَل (تقشٗشات شبّشٍدٕ) ،د ،5ص:555
ٍ هٌْب -اى هب أفبدُ الس٘ذ األستبر هي اى التعذٕ ٍ اللضٍم اهشاى تعبذٗبى فٖ اللغٔ ٍ ل٘سب داخل٘ي فٖ صو٘ن هعٌى اللفظ ٍ لْزا ًجذ أًْن قذ
ٗستعولَى هبدٓ ٍاحذٓ تبسٓ هتعذٗب بٌفسِ ٍ أخشى ببلحشف كقَلك أضشُ ٍ أضش بِ .غ٘ش سذٗذ ،فبى هعٌى أضشُ غ٘ش هعٌى أضش بِ فبى الضو٘ش فٖ
األٍل َّ الوفعَل ٍ طشف الٌسبٔ الوتعذى إلِ٘ حق٘قٔ بٌ٘وب الضو٘ ش فٖ أضش بِ ق٘ذ للوبدٓ الصبدسٓ هي الفبعل ٍ ّزُ صَسٓ رٌّ٘ٔ أخشى ٍ اى
كبًت هي ح٘ج الٌت٘جٔ هغٌ٘ٔ عي ركش الوفعَل بِ هشٓ أخشى.
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شَد دس «أضشّ ثِ» تٌْب ایي تفبٍت ٍجَد داسد کِ ًَعی تأکیذ دس ٍاسد شذى ضشس اص آى فْویذُ شَد (هحققبً
ضشس ٍاسد شذ).
ثٌبثشایي کالم شْیذ صذس
سیذ خَیی

دس تفبٍت ایي دٍ ،پزیشفتٌی ًیست ّشچٌذ ًویتَاًین قجَل کٌین کِ سخي

دس ّوبًٌذی «أضشُّ» ٍ «أضشّ ثِ» صحیح است ،اهّب فیالجولِ سخي سیذ خَیی

کِ تعذیِی

ثبلزات ٍ تعذیِی ثِ حشف جشّ تعجّذی است ٍ قبًَىهٌذ ًیست سا هیپزیشین.
اشکالی دیگر از شهید صدر بر مقطع سوم کالم محقق اصفهانی

ایٌکِ هحقّق اصفْبًی

فشهَدًذ هفبعلِ دقیقبً إفبدُی هعٌبی حشف جشّ هیکٌذ ،داسای هحزٍسی است1؛

صیشا ٍقتی هبدُای ثِ ثبة هفبعلِ ثشدُ هی شَد حشف جشّی کِ هُضبّی آى است ّویشِ یکسبى ًیست ،ثلکِ
هتفبٍت است؛ هثالً «کبشَفتُِ» دس ثالثی هجشد چٌیي هتعذی هیشَد« :کَشَفتُ لَِ» ،اهّب دس «جبلَستُِ» ٍقتی ثالثی
هجشد آى ثب حشف جشّ تعذیِ هیشَد گفتِ هیشَد« :جَلَستُ إلیِ» یب دس «سبیَشتُِ» گفتِ هیشَد« :سِشتُ هعِ».
ثٌبثشایي ٍصى هفبعلِ کِ ثشای تعذیِ است اگش دقیقبً ثِ هعٌبی حشف جشّ ثبشذ ،دس ّش کجب حشف جشِّ هتٌبست
ثب آى ثِ کبس هیسٍد ٍ اص آًجب کِ اٍصا ى ٍ ّیئبت ،داسای ٍصى ًَعی ّستٌذ ٍ هعٌبی حشفیِ ًیض هتجبیٌبى ثبلزات
ّستٌذ ،الهحبلِ ثبیذ ٍصى هفبعلِ ٍضع ّبی هتعذد داشتِ ثبشذ؛ هثالً یکجبس ٍصى هفبعلِ ثشای تعذّی ثِ هثل
حشف «ل» ٍضع شذُ ثبشذ ٍ یکجبس ثشای حشفی هبًٌذ «إلی» ٍ یب «هع» ٍ  ...دس حبلی کِ چٌیي التضاهی غیش
قبثل قجَل است ،پس ًویتَاى گفت ثبة هفبعلِ ّوبى کبس حشف جشّ سا اًجبم هیدّذ.
نقد و بررسی اشکال شهید صدر

ّوبىگًَِ کِ قجالً اشبسُ شذ ،دس کلوبت هحقّق اصفْبًی

چٌیي چیضی ٍجَد ًذاسد کِ دقیقبً ٍصى

هفبعلِ ،تعذیِی هشبثِ حشٍف سا إفبدُ هیکٌذ ،ثلکِ عکس ایي هطلت ٍجَد داشت ٍ ایشبت تعذیِی ثبة
هفبعلِ سا هقبثل تعذیِی ثبلزات ٍ تعذیِی ثِ حشف جشّ قشاس دادًذ ٍ حیثیت تعذیِی ثبة هفبعلِ سا هشثَط
ثِ هقبم ًسجت داًستٌذ؛ یعٌی ًسجتی کِ دس هفبعلِ ٍجَد داسد ثِ گًَِای است کِ اص فبعل ثِ هفعَل تجبٍص

ّ .1وبى:
حن اًِ ٗشد على الوحقق األصفْبًٖ (قذُ) القبئل ببى الوفبعلٔ تف٘ذ ًفس هعٌى حشف الجش ،اًٌب ًشبّذ اى الوفبعلٔ ٗختلف هعٌى الحشف الّزٕ
ٗضبّْ٘ب هي هبدٓ إلى أخشى فكبشفتِ هعٌبُ كشف لِ ٍ جبلستِ هعٌبُ جلست إلِ٘ ٍ سبٗشتِ هعٌبُ سشت هعِ فبٌبء على اى األٍضبع لألٍصاى ٍ
الْ٘ئبت ًَع٘ٔ ال شخص٘ٔ ٗلضم تعذد الَضع للوفبعلٔ تبسٓ بإصاء هعٌى الالم ٍ ،أخشى بإصاء هعٌى إلى ٍ ،حبلخٔ بإصاء هعٌى هع ٍ ّكزا ألًْب هعبى
هختلفٔ هتببٌٗٔ اللْن إلّب اى ٗذعى ٍضعْب لوفَْم التعذٗٔ االسوٖ ٍ َّ ٍاضح البطالى.
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هیکٌذ ٍ سپس ثیبى کشدًذ هقصَد هي ّش ًَع تجبٍصی ًیست ،ثلکِ تجبٍص ثِ هعٌبی تصذیّ اًْبء هبدُّ ثِ
هفعَل اص جبًت فبعل است.
ٍاًگْی اگش هلتضم شَین کِ ثبة هفبعلِ چٌذیي ٍضع داسد ،هشکلی پذیذ ًویآیذ.
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