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جلسه  45ـ دوشنبه 91/11/9
ّواىگًَِ کِ هزحَم آخًَد

در شثْات تدٍیِ هعتقد شدًد کِ اگز شارع در ّوِی هَارد شک،

احتیاط را ٍاجة کٌد خالف هظلحت تسْیل خَاّد شد ٍ شارع ًویخَاّد ّویشِ عالٍُ تز کلفت ٍ
سحوتی کِ اس ًاحیِی تکلیف تز عْدُی هکلّفیي گذاشتِ هیشَد کلفت سیادُای تِخاطز احزاس اهتثال آى
ًْادُ شَد (ّز چٌد در تزخی هَارد ،هالک حکن آًقدر قَی است کِ اقتضای ایي اضافِ را دارد) تدیي
جْت شارع تزائت ظاّزیِ را جعل هیکٌد ،در هَرد اطزاف علن إجوالی ًیش هیتَاى گفت اس آًجا کِ ًسثت
تِ ّز طزف ،شک ٍجَد دارد پس هَضَع حکن ظاّزی ٍجَد دارد لْذا شارع هیتَاًد جعل تزائت در ّز
دٍ طزف کٌد تا کلفت اضافِ تز عْدُی هکلّف گذاشتِ ًشَد ٍ تکلیف ٍاقعی تز عْدُی هکلّفیي گذاشتِ
شَد  .در هثال إًائیي هشتثْیي اگز اشتثاُ ٍجَد ًداشتِ تاشد کلفت ٍ سحوتی کِ تز عْدُی هکلّف ًْادُ
هیشد إجتٌاب اس جٌس ٍاقعی تَد کِ یک فزد خاص است هثالً إًاء غزتی .تا هشتثِ شدى ایي فزد شارع
هیتَاًد جعل تزائت کٌد حتی در دٍ طزف تا هظلحت تسْیل فَت ًشَد ،تٌاتزایي جعل تزائت ًسثت تِ
ّز دٍ طزف هستلشم تٌاقض ًیست.
وجه دیگری در اثبات علّت تامّه بودن علم إجمالی در حرمت مخالفت قطعیه
ایي ٍجِ در کلوات هحقّق ًائیٌی
هحقق عزاقی

ٍجَد داردّ ،ز چٌد اختظاص تِ ایشاى ًدارد ٍ در فزهایشات

ًیش ٍجَد دارد ٍ اساساً ٍجَّی کِ تِ آى اشارُ هیکٌین قزیة تِ ّن ّستٌد ٍ تقزیثاً

جَّزُی ٍاحدی دارًد.
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اگز تا ٍجَد علن إجوالی ،هَال تزخیض در توام اطزاف دّد ٍ اطَل هؤهٌِّ را جاری تداًد در حقیقت
تزخیض در تکلیفِ ٍاطل دادُ است ٍ تزخیض در تکلیف ٍاطل ّواًا تزخیض در هعظیت است کِ قثیح
است ٍ اس حکین طادر ًویشَد.
توضیح بیشتر آنکه :کسی کِ علن دارد إحد األًائیي ًجس ٍ ٍاجة اإلجتٌاب است اگز تا ٍجَد آى،
هَال تا جزیاى اطَل هؤهٌِّ در ّوِی اطزاف ،اجاسُی ارتکاب ّز دٍ إًاء را تدّد هعٌایش آى است کِ
اجاسُ ی عدم اهتثال تکلیفی را کِ تا علن إجوالی ٍاطل شدُ تَد هیدّد ٍ ایي کار ،اجاسُی در هعظیت
است کِ الیظدر هِي الحکین.
در اداهِ هحقّق ًائیٌی

تعثیز دیگزی دارًد کِ تا آى تَجِّ هیدٌّد کِ کالم ایشاى تا تیاى هزحَم آخًَد

هتفاٍت است .هزحَم آخًَد هزکش اشکال خَد را تز تناقض استَار کزدًد ٍ تزخیض ظاّزی در اطزاف ٍ
حکن ٍاقعی را هتٌاقض داًستٌد ،اهّا هحقّق ًائیٌی

هحَر اشکال خَد را تضادّ تیي تزخیض ظاّزی ٍ حکن

عقل تِ قثح هعظیت هیداًد؛ تِ دلیل آًکِ جزیاى اطل در طزفیي تِ هعٌای تزخیض است ٍ تا ٍجَد علن
إجوالی ،تِ هعٌای اجاسُی هعظیت است ٍ ایي دٍ تا ّن جوع ًویشًَد لذا تزخیض تاید کٌار ًْادُ شَد.

مقرّر :سید حامد طاهری

 .1أجود التقریرات ،ج ،2ص.241

2

