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جلسه  89ـ سه شنبه 82/2/13
برخی تأمالت بر کالم شهید صدر
ضْیذ صذر

در ظوي ولوبت خَد فزهَدًذ حىن تىلیفیِ هزثَغ ثِ ًجبست یب ّوبى حزهت ضزة،

ثعذ اس تحمّك ًجبست در خبرج فعلیت هییبثذ ٍ لجل اس آى حزهتی ٍجَد ًذارد ،هبًٌذ« :أوزم العبلن» وِ
هبداهی وِ عبلن هحمّك ًیست اوزام ًیش ٍجَة ًذارد ٍ پس اس تحمّك عبلنٍ ،جَة اوزام فعلیت هییبثذ.
ٍلىي ثبیذ گفت :در هثل «أوزم العبلن» ایي سخي درست است ثِ دلیل آًىِ تلمّی عزفی اس ایي والم ،آى
است وِ اگز عبلوی ٍجَد داضت یب ثِ عبلوی ثزخَرد وزدیذ اوزام وٌیذ ٍ ثِ ایي هعٌب ًیست وِ فزدی را
ثیبثیذ ٍ اسجبة تعلین اٍ را فزاّن وٌیذ سپس اٍ را اوزام وٌیذ ،در حبلی وِ اگز «أوزم العبلن» لجل اس تحمّك
عبلن فعلیت داضت چٌیي السهِای داضت؛ یعٌی هیثبیست عبلوی را ایجبد وزد ،وِ ّیچ عزفی ایي هعٌب را اس
ایي والم ًویفْوذ .اهّب در هثل «التطزة الخوز» ایي چٌیي ًیست؛ یعٌی لجل اس تحمّك خبرجیِ خوز ،حىن
آى فعلی است.
هوىي است گفتِ ضَد ایي فعلیت چِ اثزی دارد؟ در جَاة هیگَیین:
ثِ عٌَاى هثبل اگز «التطزة الخوز» ثعذ اس تحمّك خوز فعلی گزدد ،اگز ضخصی ثِ جبیی رٍد وِ در آًجب
خوز ٍجَد ًذارد ٍلی هیداًذ در آًجب خوزی تَلیذ هیضَد وِ ثب ججز ٍ لْز ثِ خَرد اٍ هیدٌّذ ،هبًعی اس
رفتي اٍ ثِ آى هىبى ٍجَد ًذارد؛ سیزا ٌَّس خوزی ٍجَد ًذارد ٍ پس اس تَلیذ ،خَردى ثب ججز ٍ لْز اس
آًجب وِ هسلَةاالختیبر است حزهتی ًذارد .اهّب اگز «التطزة الخوز» را لجل اس تحمّك خوز فعلی ثذاًین ثِ
ایي هعٌبست وِ هىلّف ًجبیذ وبری وٌذ وِ در آیٌذُ ثذٍى اختیبر هججَر ثِ ضزة آى ضَد؛ سیزا« :االهتٌبع
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ثبالختیبر الیٌبفی اإلختیبر» ثٌبثزایي فعلیت ایي حىن لجل اس تحمّك خوز ٍ ثعذ اس تحمّك خوز دارای اثز
هتفبٍت است.

ّ

ّ

یب هثالً ظبّز أق ِمالص ِ ُ
لوهِللوکِالشمس آى است وِ لیذ ثِ ّیأت ثبس هیگزدد ٍ لجل اس سٍالٍ ،جَة

ًذارد .لذا اگز وسی دارای آة ثبضذ هیتَاًذ هصزف وٌذ ٍ لشٍهی ًذارد آى را ثزای غسل یب ٍظَ حفظ
وٌذ .حبل اگز در ّویي هثبل دلیلی ثیبى وٌذ ٍجَة ،لجل اس ٍلت ًیش فعلی است ثبیذ ایي آة را حفظ وٌذ.
در هب ًحي فیِ ضْیذ صذر

هعتمذ است اس آًجب وِ لجلِ تحمّكِ ًجس ،حزهتِ ضزة فعلیت ًذارد لذا

هاللیِ احذ اطزاف ٍاجتاالجتٌبة ًیست؛ سیزا حىن هاللی فعلیت ًذارد ،در حبلی وِ ایي استظْبر اس
«اجتٌت عي الٌجس» صحیح ًیست ،ثلىِ هیتَاى گفت لجل اس تحمّك ًجس ًیش حىن هذوَر فعلی است ٍ
ثوزُی هذوَر ثز آى هتزتّت است.
ّوچٌیي در ولوبت ضْیذ صذر

آهذُ ثَد وِ حىن ٍظعی ،یعٌی حزهت تَظّؤ ثِ هبء ًجس یب حزهت

تستّز ثِ لجبس ًجس در ًوبس فعلیت دارد ثِ خالف حزهت تىلیفی؛ سیزا ثِ صالٓ ّوزاُ طْبرت اهز ضذُ
است ٍ ایي طْبرت ثب آة پبن یب سبتز طبّز حبصل هیضَد ،لذا حزهت ٍظعیِ فعلیت دارد ّزچٌذ در
خبرج ،هاللبتی رخ ًذادُ ثبضذٍ .لىي در ایٌجب ًیش ثبیذ گفت اگز ایي حزهت ٍظعیِ هٌَغ ثِ فعلیت ٍاجت
ثوب َّ ٍاجت ٍ هٌتشع اس آى ثبضذ ،چٌبىوِ ًصّ تمزیز والم ضْیذ صذر

استً ،ویتَاى ًتیجِ گزفت وِ

حزهت ٍظعیِ هطلمبً فعلی است؛ سیزا اس ظیك دائزُی ٍاجت هٌتشع ضذُ است ٍ ًویتَاى فزع را سائذ ثز
اصل داًست .پس ثبیذ گفت ّزگبُ ٍاجت ثوب َّ ٍاجت فعلیت یبفت حزهت هٌتشعِ ًیش فعلیت هییبثذ.
الجتِ در هثل ًوبس اس آًجب وِ ّویطِ هطزٍعیت دارد چٌیي حزهت ٍظعیِای لبثل التشام است ،اهّب در هثل
حبئط وِ ًوبس ثزای اٍ هطزٍع ًیست یب ًفسبء ،چگًَِ حزهت ٍظعیِ در حكّ اٍ فعلی هیضَد در حبلیوِ
هٌتشعٌ عٌِ آى یعٌی ٍاجت ثوب َّ ٍاجت فعلیت ًذارد .لذا ایطبى ثبیذ در لشٍم اجتٌبة اس هاللیِ احذ اطزاف،
ثیي هثل حبئط ٍ ًفسبء ٍ غیز آى تفصیل لبئل ضَد وِ چٌیي تفصیلی لبثل التشام ًیست.
ّوچٌیي فزهَدًذ علن اجوبلی ثِ حزهت ٍظعیِی هاللیِ طزف «الف» یب «ة» ٍجَد دارد ٍ ایي حزهت
ٍظعیِ حتی لجل اس هاللبت فعلیت دارد ،در حبلی وِ فعلیت حزهت ٍظعیِ ثذٍى اثز هعٌب ًذارد ٍ ًویتَاى
گفت حىوی فعلی است ٍلی ّیچ اثزی ًذارد؛ سیزا لغَ است ٍ فعلیت حزهت ٍظعیِ ثذٍى تحمّك هاللبت
در هب ًحي فیِ اثزی ًذارد.
آری ،ثِ ًحَ لعیِی حمیمیِ چٌیي حىوی ٍجَد دارد« :إن تحققت المالقاة یحرم المالقی وضعاً» چَى در
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لعیِی ضزطیِ اثز ثبلفعل لشٍهی ًذارد.
ثلی ،در یه جب ثب ضْیذ صذر

ثٌبثز هجٌبی هٌجّشیت علن اجوبلی در تذریجیبت ،هَافمین ٍ آى جبیی

است وِ ضیئی ثب احذ اطزاف هاللبت وزدُ ثبضذ ٍ ثذاًین ثب طزف دیگز ًیش هاللبت خَاّذ وزد؛ ثٌبثز آًىِ
علن اجوبلی در هثل ایي تذریجیبت هٌجّش هیثبضذ فزهبیص ایطبى را هیپذیزین.
ثِ عٌَاى هثبل سًی خَى دیذُ است ٍ علن دارد یب سِ رٍس اٍل هبُ ،دم اٍ دم حیط است یب سِ رٍس آخز
هبُ دم حیط است .در ایي حبلت علن اجوبلی هٌجّش است ٍ ثبیذ احتیبغ وٌذ ،یب وسی علن دارد یب جوعِی
اٍّل هبُ ثز اٍ رٍسُ ٍاجت است یب جوعِی آخز هبُ ثز اٍ رٍسُ ٍاجت است ،اطزاف ایي علن اجوبلی
تذریجی ٍ در طَل ّن است ،در ایي حبلت اگز در ّز دٍ اجزای اصل هؤهّي وٌذ خالف علن اجوبلی است
ٍ اصَل هتعبرظٌذ.
در حزهت ٍظعیِی هاللی ًیش اگز وسی ثذاًذ چیشی هاللیِ یه طزف است ٍ ضیء دیگزی هاللیِ
طزف دیگز خَاّذ ثَد ،دلیمبً هبًٌذ هثبل هذوَر است ٍ ثز اسبس هٌجّشیت علن اجوبلی در تذریجیبت ثبیذ
اجتٌبة ضًَذٍ ،لی اگز چٌیي علوی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ تٌْب احتوبل هاللبت در آیٌذُ ثذّذ ٍجَة
اجتٌبة ًذارد ٍ در هاللیِ اٍّل اصل هؤهّي ثالهعبرض جبری هیگزدد ٍ در دٍهی علن ثِ تحمّك ٍجَد ًذارد.
نتیجه آنکه

تالش سیبدی وِ ضْیذ صذر

اًجبم دادًذ ًبتوبم است ،هگز در ّویي هَرد آخز وِ هصذاق تٌجّش در

علن اجوبلی تذریجی است.
آًچِ گذضت هزثَغ ثِ علن اجوبلی اٍّل ثَد هگز ثعط هطبلت استطزادیٍ ،لی ثعذ اس آًىِ هىلّف علن
اجوبلی دارد یب «الف» ًجس است ٍ یب «ة» ٍ سپس ضیئی ثب «الف» هاللبت وٌذ هیتَاًین «الف» را اس
گزدًٍِ خبرج وٌین ٍ ثگَیین :یب هاللیِ «الف» ًجس است یب «ة» ،وِ در حمیمت علن اجوبلی دٍهی تطىیل
هیضَد .حبل آیب ایي علن اجوبلی اثز خَد را هیگذارد ٍ هٌجّش است ٍ یب ثِ ًَعی اًحالل هییبثذ ٍ فبلذ اثز
است؟ ثحث آیٌذُ در ّویي هَرد هیثبضذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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