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شبههی غیر محصوره
ایي هسألِ ،تحثی سیشِداس ٍ طَیلالزیل دس اطَل است .دس ایيتاسُ اص دٍ جْت تایذ تحث طَست گیشد:
1ـ تعریف شبههی غیر هحصوره؛
2ـ حکن شبههی غیر هحصوره.
تعاسیف هتعذّدی اص سَی أعالم اسائِ شذُ است .الثتِّ تشخی اص تعاسیف اّوّیت چٌذاًی ًذاسد تا هَسد
تشسسی لشاس گیشد ٍ تٌْا تِ تشسسی چٌذ هَسد اص آًْا هیپشداصین.
تعریف اوّل :إنّ الشبهة غیر المحصورة ما یعسّر عَدُّها
شثِْی غیش هحظَسُ شثِْای است وِ شواسش اطشاف آى سخت است؛ یعٌی اگش وسی دسطذد
شواسش آى تشآیذ دس سختی ٍ تٌگٌا لشاس هیگیشد.
اشکال اوّل بر تعریف اوّل

عُسش عَذّ ٍ شواسش ،ػاتطِهٌذ ًیست تا خَدش تتَاًذ ػاتطِی شثِْی غیش هحظَسُ لشاس گیشد .سختی
شواسش ًسثت تِ افشاد ٍ أصهاى ،هتفاٍت است؛ هوىي است رّي وسی دس شواسش ٍسصیذُ تاشذ ٍ تِ
ًذست دس شواسش تِ سختی تیافتذ ٍلی دس هماتل ،تشخی چٌیي رّي ٍسصیذُای دس شواسش ًذاشتِ تاشٌذ .اص
حیث أصهاى ًیض هتفاٍت است؛ آیا همظَد ،سخت تَدى شواسش دس صهاى وَتاُ است یا دس تلٌذ هذت؟ هثالً
شواسش ّضاس شیء دس دُ دلیمِ سخت است اهّا دس یه ساعت سخت ًیست.

1

تٌاتشایي عُسش العذّ ًویتَاًذ هیضاًی تشای شٌاختِ شذى شثِْی غیش هحظَسُ تاشذ.
دفع اشکال

هیتَاى ایيگًَِ پاسخ داد وِ هشاد اص عُسش شواسش ،عشفی است؛ یعٌی ًسثت تِ افشاد هتَسط ٍ
صهاىّایی وِ عشفاً تشای شواسش لشاس هیدٌّذ ًثایذ سخت تاشذ.
اشکال دوم بر تعریف اوّل

ایي تعشیف جاهع ٍ هاًع ًیست؛ صیشا اگش فشع وٌین دس شْشی ،گَسفٌذی اص هیاى ّضاس گَسفٌذ حشام
تاشذ فمْا آى سا شثِْی غیش هحظَسُ هیداًٌذ دس حالی وِ شواسش آًْا سخت ًیست ،اص سَیی اگش تذاًین
یه داًِ گٌذم اص یه هیلیَى داًِی گٌذم حشام است فمْای تضسگَاس آى سا شثِْی هحظَسُ داًستِاًذ ،تا
ایٌىِ شواسش آى تِ هشاتة اص هثال لثلی سختتش است.
پس ایي تعشیف جاهع ٍ هاًع ًیست .دس حمیمت ایي هعیاس تا آًچِ فمْا فشهَدُاًذ هطاتك ًیست.
دفع اشکال دوم

ایي اشىال ًیض ٍاسد ًیست؛ صیشا ّواىگًَِ وِ تیاى شذ هالن عُسشْ عشفی است ،تایذ ٍاحذ شواسش
اشیاء سا ًیض اص عشف أخز وٌین .گَسفٌذ سا تا ٍاحذ سأس شواسش هیوٌٌذ اهّا ٍاحذ شواسش گٌذم ٍ جَ ٍ
تشًج ،داًِ ًیست لزا ًویتَاى گفت چَى ًوی تَاى یه هیلیَى داًِ سا تِ آساًی شواسش وشد تایذ آى سا
شثِْی غیش هحظَسُ داًست ،تلىِ دس ایيگًَِ هَاسد هثالً یه هیلیَى داًِ گٌذم ،دُ یا تیست ویلَ است وِ
دس حمیمت اص دُ یا تیست ٍاحذ یه ویلَیی تشىیل شذُ است ٍ شواسش آى تا ایي ٍاحذ ،آساى است.
اشکال سوم بر تعریف اوّل

ایي تعشیف اساساً هالن ٍ دلیلی ًذاسد .تِ چِ دلیل ّش آًچِ شواسش آى سخت تاشذ هعیاس تشای شثِْی
غیش هحظَسُ است؟!
دس حمیمت هحظَسُ یا غیش هحظَسُ تَدى ،چیضی ًیست وِ دس سٍایات روش شذُ تاشذ تا تخَاّین
تعشیف عشفی آى سا تیاى وٌین ،تلىِ طثك هعیاسّایی وِ خَاّین گفت ،اجتٌاب اص توام اطشاف غیش هحظَسُ
الصم ًیست ٍ آى هعیاسّا تایذ هالن تعشیف لشاس گیشًذ.
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تعریف دوم از شبههی غیر محصوره
ایي تعشیف اص طشف جٌاب شیخ اًظاسی  1تیاى شذُ است ٍ هشحَم شیخ عثذالىشین حائشی  2تا اًذن
اطالحی آى سا پزیشفتِاًذ ٍ هشحَم اهام

ًیض آى سا تَػیح دادُاًذ .خالطِی ایي تعشیف عثاستست اص:

«شبههی غیر هحصوره شبهه ای است که احتوال تکلیف در هر یک از اطراف به واسطهی کثرت
اطراف ،هوهوم باشد».
اشکال اوّل بر تعریف دوم

ایي تعشیف احالِ تِ هجَْل هیتاشذ ٍ دلیك ًیست؛ صیشا هََّم تَدى داسای هشاتة است؛ ٍ ٪30 ، ٪40
ّ ٪20وگی اص هشاتة هََّم ّستٌذ ٍ اص

٪50

تِ تاال هظٌَى شوشدُ هیشَد .حال هشاد اص هََّم تَدى،

احتوال چٌذ دسطذی است؟ آیا تا احتوال  ٪40هیتَاى هٌجّضیّت تىلیف هعلَم تاإلجوال سا هٌتفی داًست؟
سٍشي است وِ ًویشَد .تٌاتشایي تعشیف هزوَس دلیك ًیست.
دفع اشکال اوّل

اططالح هََّم اگش دس هماتل هظٌَى تِ واس سٍد ،هشاد احتواالت ووتش اص  ٪50است تا  ، ٪1اهّا اططالح
دیگش هََّم ،به قول هطلق است؛ یعٌی تِ لذسی احتوال آى ػعیف است وِ عمال تِ آى اعتٌا ًویوٌٌذ ٍ
هشاد اص هََّم دس ایي تعشیف ایي اططالح است ٍ ایي اططالح راهشاتة ًیست ،ووا ایٌىِ اص والم هشحَم
حائشی استفادُ هیشَد وِ فشهَدُاًذ احتوال تِ گًَِای تاشذ وِ الیعتنی به العقالء ـ گشچِ خَدِ ایشاى
هٌالشِای داسد ـ تٌاتشایي اشىال هزوَس ٍاسد ًیست.
اشکال دوم بر تعریف دوم

اگش ٍالعاً طِشف هََّم تَدىِ احتوال تىلیف هَجة شَد وِ شثِْ سا غیش هحظَسُ تذاًین ٍ علن
اجوالی هٌجّض ًثاشذ ،الصهِای داسد ٍ آى ایٌىِ اگش تىلیف هشدّد تیي دٍ طشف تاشذ ٍ گواى تِ ثثَت تىلیف
دس یه طشف هشخض تاشذ ٍ دس طشف دیگش احتوال هشجَح تاشذ ،تایذ علن اجوالی سا هٌجّض ًذاًین ،دس
حالی وِ فمْا هی پزیشًذ دس چٌیي هَاسدی تىلیف هٌجّض است ٍ احتوال هشجَح دس طشف دیگش هساٍق
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احتوال عماب است ٍ عمل هیگَیذ تایذ اص احتوال عماب اجتٌاب وشد.
دس ٍالع اگش هالن سا هََّم تَدى احتوال تىلیف تذاًین الصم ًیست اطشاف علن اجوالی وثیش تاشذ تلىِ
تا ٍجَد دٍ طشف ،ایي هعیاس ٍجَد داسد ،دس حالی وِ ّیچ وس دس چٌیي هَاسدی تِ غیش هحظَسُ تَدى
هلتضم ًیست.
دفع اشکال دوم

هشاد اص هََّم تَدى یعٌی تِ گًَِای است وِ عمال تِ آى اعتٌایی ًویوٌٌذ ٍ الصهِاش آى ًیست وِ علن
اجوالی هٌجّض ًثاشذ تلىِ دس هثال هزوَس وِ دٍ طشف ٍجَد داسد ،چَى اطویٌاى ٍجَد داسد تىلیف دس یه
طشف است پس ٍجَد تىلیف دس طشف دیگش هَسد اعتٌا ًیست ٍ لزا تایذ اص طشف دیگش اجتٌاب شَدٍ .لی
هعوَالً دس علن اجوالیِ داسای دٍ طشف چٌیي ٍػعی پذیذ ًویآیذ وِ دس یه طشف ،اطویٌاى تِ عذم تىلیف
تاشذ ٍ دس طشف دیگش اطویٌاى تِ تىلیف ٍجَد داشتِ تاشذ گشچِ هوىي استٍ ،لی دس هَاسدی وِ اطشاف
علن اجوالی وثیش است ،تِ ٍاسطِی وثشت اطشافْ احتوال تىلیف دس خظَص یه طشف چِ تسا تِ حذّی
تاشذ وِ اطویٌاى تِ عذم تىلیف دس آى طشف ٍ اطویٌاى تِ ٍجَد تىلیف دس سایش اطشاف تاشذ.
لْزا اشىال دٍم ًیض هٌذفع است.
اشکال سوم بر تعریف دوم

اگش هََّم تَدى سا عذم اعتٌای عمال تِ دلیل اطویٌاى تِ عذم تىلیف تذاًین الصهِای غیش لاتل التضام داسد؛
صیشا اگش ّش طشفِ علن اجوالی سا تٌگشین دس ّش یه اطویٌاى تِ عذم تىلیف ٍجَد داسد ٍ یه سالثِی ولیِ
حاطل هیشَد تِ ایي طَست :الیوجد تکلیف فی أیّ واحد من هذه األطراف مطمئنّبً ٍ .ایي سالثِی ولیِّ تا
علن اجوالی تِ ٍجَد تىلیف دس هیاى اطشاف ،وِ هَجثِی جضئیِّ است ،ساصگاسی ًذاسد .دس حمیمت ایي
سالثِی ولیِّ تا هَجثِی جضئیِّ تِ ٍجَد تىلیف لاتل جوع ًیست ٍ هتٌالغ ّستٌذ.
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هقرّر :سید حاهد طاهری
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