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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
  گذشتهخالصه جلسه 
تش اهتٌاع اخز قصذ قشتت دس هتؼلق اهش اقاهِ گشدیذُ کِ دٍ دلیل خلف ٍ دٍس ًقل ٍ هَسد اضکال قشاس گشفتت  دلیتل    ادلِ هتؼذدی

سَم قائلیي تِ اهتٌاع اخز قصذ قشتت دس هتؼلق اهش، لضٍم دٍس دس هشحلِ اهتثال است تش خالف دلیل دٍم کِ ًاظش تِ هشحلتِ عؼتل   

 هکلتف تصتَیش هتی ضتَد      ػوتل  ًسثت تِ  سدس دلیل سَم دٍ لیدٍس ًسثت تِ اهش آهش تصَیش هی ضَد ٍ ،ٍمتَد  یؼٌی دس دلیل د

هطاتق دلیل سَم  تِ طَس کلی تکلیف ٍ اهش هتَقف تش قذست است؛ یؼٌی تا قذست ًثاضذ تکلیف ٍ اهش صتیی  ًیستت  اص طتشف    

تا هالحظِ ایي دٍ هطلة اگش  قصذ قشتت تِ هؼٌی  هش هؼٌی ًذاسد اهش ًثاضذ قصذ ا دیگش  قصذ االهش ًیض هتَقف تش اهش است یؼٌی تا

ٍ اص صیشا اص یک طشف اهش هتَقف تش قذست است ش آى است کِ ها گشفتاس دٍس تطَین؛ قصذ اهش سا دس هتؼلق اهش اخز کٌین الصهِ ا

   هتَقف تش اهش است  ،ًیضطشف دیگش 

 یک ضشط ػقلی تشای تکلیف است  حال اگش تخَاّین قصذ االهش سا دس هتؼلق ىَچسٍضي است است  ایي کِ اهش هتَقف تش قذست

ضَد ٍ ایي دٍس است کِ قثال قذست ّن هتَقف تش اهش  کِ داسد ًتیجِ ایي هی ضَد ن چَى خَد قصذ االهش تَقف تش اهشاخز کٌی اهش

 تَظی  دادین 

 دلیل سوم بررسی

تا هالحظِ ایي دٍ هطلة   یي دلیل سٍضي ضَد تَظی  دٍ هطلة ظشٍسی استتشای ایٌکِ پاسخ ا ایي دلیل ًیض هَسد اضکال است!

 ایي دلیل ًیض تاطل هی ضَد :

 ایٌکِ دسست است کِ قذست ضشط تکلیف است ٍلی ضشط داسای دٍ هؼٌا است: هطلة اٍل:

چِ کتِ تتِ ًیتَی دس    آًٍ  لت تاهِهٌظَس اص ضشط تِ هؼٌای فلسفی یؼٌی عضء تَدى تشای ػ ای فلسفی ضشط هشاد است گاّی هؼٌ

ٍقتی هیگَیین چیضی ضشط فالى چیض است ٍ هقصَد ها هؼٌای فلسفی ضشط است یؼٌی ایي ضی داخل  تیقق هطشٍط دخیل است 

 دس ٍعَد هطشٍط است ٍ تا آى ضی تیقق پیذا ًکٌذ هطشٍط هیقق ًوی ضَد 

هَعة هی  ٍ فؼل ٍ سافغ لغَیت آى فؼل است یؼٌی آًچِ کِ هصی  ایجاد یکهی تاضذ گاّی ًیض تِ هؼٌای هطَْس ٍ هتؼاسف خَد 

هثال هی گَییذ هي تِ ضشطی فالى کاس سا هی کٌن کِ صیذ تیایتذ  آهتذى    ضَد یک ػول تِ ػٌَاى یک ػول ػقالیی هیسَب تطَد 

 اها هَعة ایجاد فؼل است   عضئیت تشای تیقق هطشٍط ًذاسد ٍ عضء ػلت تاهِ ًیست ،صیذ
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اعضاء ػلت تاهِ ٍقتی تا ّن هَعَد ضذًذ آى ٍقت هؼلَل پیذا هی ضَد ٍ تقذم ذم است  هطشٍط هقضشط تِ هؼٌای فلسفی ستثتا تش 

فشض کشد کِ هطشٍط ٍ هؼلَل هیقق ضَد تذٍى ػلت  اها ضشط تِ هؼٌتای   ػلت تش هؼلَل تقذم ستثی است  لزا ًوی تَاى عایی سا

ًتذاسد   آى ًیست  ایي کِ صیذ تیایذ ، تقذم ستثی تش فؼل هي  َد هطشٍط، هتَقف تشدیگش تقذم ستثی تش هطشٍط ًذاسد  صیشا اصال ٍع

 هی ضَد کِ ایي ػول اص هي سش تضًذ آهذى اٍ تاػث  ٍ چِ ًیایذ فؼل هي قاتل تیقق است؛ ٍلیاٍ چِ تیایذ 

ٍ   قذست تِ ػٌَا یص هی آیذ  صیشا دٍس پ اگش هقصَد هؼٌای اٍل تاضذ دلیل دسست است ٍ  ،لى ضشط ػقلی تکلیتف، طثتق هؼٌتای ا

عضء ػلت تاهِ تکلیف هی ضَد  تٌاتشایي تایذ تقذم داضتِ تاضذ آًَقت اگش تخَاّین قصذ اهش سا دس هتؼلق اهش اخز کٌین قْشا قذست 

 تا اهتش ٍ قصذ اهش هؼلَل اهش است  تایذ تاضذ تا اهش هیقق ضَد لزا اهش هتَقف تش قذست تش قصذ اهش است دس حالی کِتش قصذ اهش 

 اهش هتَقف هی ضَد تش قذست ٍ قذست هتَقف هی ضَد تش اهش کِ ایي دٍس است  دس ًتیجِ  ًذاسدًثاضذ قصذ اهش هؼٌی 

اها اگش قذست سا ضشط تِ هؼٌای هصطل  خَد تذاًین دیگش اضکال دٍس پیص ًوی آیذ  صیشا قذست تِ ایي ًیَ دس تکلیتف ضتشطیت   

صم ًیست هَقغ تکلیف ایي قذست هَعَد تاضتذ  لتزا هتی    داسد، ٍلی ضشطیتص تِ ًیَی ًیست کِ هیتاج تقذم ستثی تاضذ  یؼٌی ال

هثال هَلی تِ ػثذش هی گَیذ ارّة الی تْشاى یَم الجوؼِ  هوکي است ػثذ هشیط تاضتذ ٍ   تَاًذ هتاخش اص تکلیف ٍ اهش ًیض تاضذ 

ایي قذست سا داضتِ  دستَس تثالتَاًایی اهتثال دس آى لیظِ سا ًذاضتِ تاضذ؛ ایي اضکالی ًذاسد!  هْن ایي است کِ دس صهاى اًجام ٍ اه

ضشط تکلیف تذاًین تأخش قذست اص تکلیف هطکلی ایجاد ًوی کٌذ  تِ ػثاست  ،تاضذ  لزا اگش ها قذست تش تکلیف سا طثق هؼٌای دٍم

 دیگش قذست دس صهاى تکلیف هالک ًیست تلکِ قذست دس صهاى اهتثال هالک است 

ػثاست دیگش گاّی قذست تِ سثة اهش هیقق هی ضَد ٍ قثل اص اهتش هَعتَد    گاّی اص اٍقات اهش قذست ساص است تِ هطلة دٍم:

 ًیست 

گاّی هکلف تَاى تش اًجام تکلیف داسد تا قطغ ًظش اص اهش هثال هشعغ تقلیذی تِ  هقلذی اهش هی کٌذ تایذ فالى هثلت  تتِ    :تیاى رلک

اٍ تتا   ش هشعغ تقلیذ ًیض تَاًایی پشداخت داسدٍ قذستفالى عا کوک کٌی ایٌجا اگش هکلف هتوَل ٍ هتوکي تاضذ، تا قطغ ًظش اص اه

 است قطغ ًظش اص اهش هَعَد 

خَدش هیگَیذ فالى هثل  پَل تِ فالى عا تتذُ  ایتي    َد هثل ایٌکِ هشعغ تقلیذ تِ صیش دستثغ اهش پیذا هی ضاها گاّی قذست تِ ت

اختیاس اٍ قشاس هی گیشد ٍ تِ تثغ اهش قذست تشای هکلف  قذست تا قثل اص اهش ٍعَد ًذاضت ٍلی تِ هیط اهش تِ اًجام  کاس، پَل دس

 حاصل هی ضَد 

 ثغ اهش ت تا قطغ ًظش اص اهش تاضذ یا تِ تپس آًچِ کِ تشای هکلف الصم است قذست تش هتؼلق است ٍ فشقی ًوی کٌذ ایي قذس

 پس دلیل سَم تا تَعِ تِ ایي دٍ هطلة قاتل خذضِ است:

تِ هؼٌای فلسفی ًیست تا تقذم ستثی تش تکلیف داضتِ تاضتذ، لتزا قتذست هیتَاًتذ هتَخش اص        ایٌکِ ضشطیت قذست تشای تکلیف 1

 الصم است دس صهاى اهتثال قذست  تاضذ  تِ ػثاست دیگش تکلیف ّن

دس ها ًیي فیِ فشقتی ًوتی کٌتذ کتِ       ٍ گاّی تِ تثغ اهش پیذا هی ضَد    قذست تش هتؼلق اهش گاّی تا قطغ ًظش اص اهش ٍعَد داسد2

  ثغ اهش تشای اٍ قذست حاصل ضذُ تاضذاهش داضتِ تاضذ ٍ یا ایي کِ تِ ت لف قذست تش تکلیف قثل اصهک

 خالصه اشکال

 تیاى ضذ کِ قصذ االهش هتَقف تش اهش است ٍاساسا قصذ اهش تذٍى اهش تیقق پیذا ًوی کٌذ 
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تِ ایٌکِ ثاتت کشدین قتذست تتش هتؼلتق دس ػتیي      ایٌکِ اهش ٍ تکلیف هتَقف تش قذست تش هتؼلق هی تاضذ ٍ تا تَعِ تا تَعِ تِ اها

دٍس دس ایتي صتَست دیگتش    ف ًذاسد ٍ ًیض هی تَاًذ قذست تِ تثغ اهش حاصل ضَد، ضشط تَدى تشای آى ، تقذم ستثی تش اهش ٍ تکلی

سد صیتشا  تقذم ستثی ًسثت تتِ تکلیتف ًتذا   هتَقف تش قذست است صیشا قذست ها قثَل ًذاسین کِ تکلیف هطلقا  الصم ًوی آیذ چَى

، لزا اخز قصذ اهش است ٍ ایي قذست هی تَاًذ پس اص اهش ّن هیقق ضَد دس ٌّگام اهتثال ضشط تاضذطَس کِ تیاى ضذ، قذست ّواً

 دس هتؼلق اهش ّیچ هیزٍسی ًذاسد 

 «ٍالیوذ هلل سب الؼالویي»


