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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                                                  
 خالصه جلسه گذشته

خشاسااً    اسد شک دس تؼثذیت ٍ تَصلیت تَد ٍ کالم هحمكهَ تحث پیشاهَى اصَل لفظیِ ٍ اهکاى توسک تِ آى دس دس همام اٍل 

مییذ تماتل ػذم ٍ ت ٍتماتل تیي اعالق چَى هتؼلك اهش ًیست ٍ اص عشف   ساهکاى اخز لصذ اهش دکِ  . ایشاى هؼتمذ تَدًذتیاى گشدیذ

تا تیاى هحمك خشاساً  ّواى سخي سا  ًیضتِ تثغهحمك ًاییٌ   .دس جای  کِ تمییذ هحال تاشذ اعالق ّن هحال است لزا هلکِ است؛

هحماك  کاِ  جلسِ لثل تیاى شذ  . دسگیشد هَسد تشسس  لشاس   ٍ هحمك ًاییٌ .دػای هحمك خشاساًای هغشح ًوَد. حال تایذ دیگش

  ه  گشدد. ًیض ایي اشکال هتَجِ هحمك خشاساً   لْشاً کًِوَدُ اًذ ییٌ  تِ استادشاى هحمك ًاخَی  اشکال  

 اشکال محقق خویی

 ِ، هساتلضم اساتحال  ذاستحالِ تمییا  ٍ هلکِ ه  تاشذٍ تش ّویي اساستماتل ػذم ، تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ  کِ هحمك ًاییٌ  فشهَد

 ٍتمییذ هحاال تاشاذ اعاالق هحاال      کِ  جای ییذ تماتل ػذم ٍ هلکِ تاشذ،یؼٌ  اگش تماتل تیي اعالق ٍ تم .کسؼاعالق است ٍ تال

اهکاى توسک تِ اعالق تاشای ًفا  لیاذ    دس ها ًحي فیِ ًتیجِ گشفتٌذ  یشاىا . لزااعالق هحال تاشذ تمییذ ّن هحال است کِ جای 

 ت ًیست.هَاسد شک دس تؼثذیت ٍ تَصلیلصذ اهش دس 

ًو  تَاًین تِ  تایذ لائل تِ تفصیل شذ یؼٌ همام اثثات حك دس هسالِ تفصیل است ٍ تیي دٍ همام ثثَت ٍ  :هحمك خَی  ه  فشهایٌذ

تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ دس همام اثثات تماتل ػاذم   ،تِ ًظش ایشاى .هلکِ است تماتل ػذم ٍ ،تمییذ ًحَ هغلك تگَیین تماتل اعالق ٍ

 .ٍ هلکِ است اها تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ دس همام ثثَت تماتل اص ًَع تضاد است

هثال اگش کس  دس همام  ،داسد تمییذ یتچیضی کِ لاتل تِ هؼٌای ػذم تمییذ است دس هَسد: اعالق ذٌهغلة ه  فشهایایشاى دس تَضیح 

 هغلاك اسات ٍ ایاي   کاالم اٍ   ،سا دس کالهش رکاش ًکاشدُ تاشاذ    داشتِ تاشذ ٍ دس ػیي حال لیذسا تیاى تاشذ ٍ اهکاى آٍسدى لیذ 

  .گشتش تِ ػذم تیاى لیذ تَسظ هتکلن استتاص

پس اعالق دس همام اثثات یؼٌ  ػذم تیاى لیاذ   .آٍسدو  لیذ سا ً تیاى ٍ اظْاس، دس همام هتکلن ثثات است یؼٌ ٍلت  سخي اص همام ا

 .تَد تلکِ یک اهش ػذه  است اعالق اهش ٍجَدی ًخَاّذ ،تا ایي تفسیشٍ  تَسظ هتکلن
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دال تش  شهتکلن دس همام تیاى تاشذ ٍ لشیٌِ ٍ لیذی سا دس کالهش اخز کٌذ کِاثثات یک اهش ٍجَدی است صیشا اگاها تمییذ دس همام  

 اظْاس هیکٌاذ یک خصَصیت صائذی سا  ،س همام تیاىد . ٍلت  هتکلنهغلك ًیستاٍ کالم  دیگش  ،تاشذ ئذیَصیت صاصاػتثاس یک خ

  ه  تاشذ.اهش ٍجَدی خَاّذ تَد دس هماتل اعالق کِ یک اهش ػذه   آى خصَصیت یک لْشاً

هاش ٍجاَدی   یاک ا  تیاى لیذ کِ ذ دس همام اثثات یؼٌ ٍ تمیی کِ یک اهش ػذه  است همام اثثات یؼٌ  ػذم تیاى لیذ ساعالق د پس

هلکِ  گَیین تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ تماتل اص ًَع ػذم ٍ ٍلت  ه  الز دس هَضَع یا هتؼلك است.  است صیشا یک خصَصیت صائذ

دسست است کِ استحالِ تمییذ هساتلضم   َع تماتل ػذم ٍ هلکِ تاشذ ایي هغلةاگش تماتل اص ًٍ دس همام اثثات لاتل لثَل است است 

ٍ   اعالق ٍ تمییذ کِ اص هَاسد صیشا .تالؼکس استحالِ اعالق هستلضم استحالِ تمییذ است ستحالِ اعالق است ٍا هلکاِ   تماتال ػاذم 

 تَدى لیذ دس جای  کِ اهکاًش ّست. ِ ه  تَاًذ لیذ تاشذ ٍ دس جای  کلیذ  ًثَدىیؼٌ   است.

ُ ٍ ٍلت  لیذ اخز تشَد ایي خَد تِ خَد کاشف اص تیاى هتکلن اخز شذلیذ دس  دس همام اثثات یؼٌ  ایٌکِ الثتِ ٍلت  ه  گَیین تمییذ

تِ ػثاست دیگش اگاش  . دال تش اهکاى استکِ دس کالم رکش ه  شَد  ّویي پستا اهکاى ًذاشتِ تاشذ لاتل اخز ًیست ٍ اهکاى است 

کِ ها اعالق ٍ تمییذ است ایي دس صَست  ٍ گش اعالق هحال تاشذ تمییذ ّن هحال است هحال تاشذ اعالق ّن هحال است ٍ ا تمییذ

 . سا تِ لحاػ همام اثثات هالحظِ کٌین

صیشا ٍلت  سخي اص هماام   .ل ػذم ٍ هلکِ ًیست تلکِ تماتلشاى تِ ًحَ تضاد استتمات مام ثثَت تماتل اعالق ٍ تمییذاها ًسثت تِ ه

تثیٌین لیذ رکش شذُ یا لیذ رکاش ًشاذُ    ُدس کالم گَیٌذ ٌ  م اثثات یؼام. اعالق ٍ تمییذ دس هثثَت است دیگش کاسی تِ گفتاس ًذاسین

ایٌکاِ  ٍ  استهَسد ًظش گَیٌذُ ٍ تصَس  ًذاسین تلکِ لحاػ آیذ کاسی تِ کالم گَیٌذُا ٍلت  سخي اص همام ثثَت پیش ه  است اه

 .دس رّي هتکلن ّیچ لیذی ٍ خصَصیت  لحاػ ًشَد

لحااػ ػاذم   »یاا   «هي المیَد ٍ الخصَصیات شئػذم لحاػ » :استدٍ یي اکذام یک اص  تِ حسة همام ثثَت هؼٌای اعالقحال  

 «.الوتؼلك ع اٍَدخالت لیَد ٍ الخصَصیات ف  الوَض

ایي لیَد سّا شذُ ٍ لحاػ ًشذُ است. یؼٌا    دس رّي هتکلن اساساًآیا هشادهاى ایي است کِ ثثَت  ٍلت  ه  گَیین اعالق دس همام

 سػاذم هاذخلیت ایاي لیاَد ٍ خصَصایات د     لحاػ  ایٌکِ دخالت داسًذ یا ًذاسد یا دسهَضَع کاسی ًذاشتِ تِ ایي کِ ایٌْا  اصالً

لحااػ  لشذُ ًِ ایٌکاِ ػاذم ا  هذخلیت ایي لیَد ٍ خصَصیات دس هَضَع لحاػ ػذم  تِ ًظش ایشاى ؟است ك شذُ،هَضَع یا هتؼل

  .تاشذ

 لیَد ٍ خصَصیات سا لحاػ ًکاشدُ، ایي  اصالًکلن هت الخصَصیات ٍ المیَد یؼٌ  ػذم لحاػ ّزُ است کِایي دٍ صَست ایي ق فش

ٍلتا  ها  خَاساتِ     هَل یؼٌ   .ت سا لحاػ کشدُیي است کِ ػذم ایي لیَد ٍ خصَصیااها ٍلت  ه  گَیین لحاػ الؼذم هؼٌایش ا

اظْاس ٍ لثل لثل اص ٍ همام اًشاء دس چَى  ٍ سپس حکن سا حول تش هَضَع کشدُ ٍ حکن سا تصَس کشدُاًشاء کٌذ هَضَع حکن سا 

کِ هَضَع یا  صهاى آىلکي تصَس کٌذ ًْا سا ًسثت تیي آ هَضَع ٍ هحوَل ٍ تایذ سا اظْاس کٌذحکن ایي  ُص ایٌکِ تِ ػٌَاى گَیٌذا

دس رٌّش آٍسدُ ٍ ػذم اػتثاس آى لیاَد   ،یل تاشذلیَد ٍ خصَصیات  کِ ه  تَاًستِ دس غشضش دخهتؼلك سا لحاػ کشدُ ّوِ آى 

ست تلکاِ  لحاػ ًیالوَضَع پس اعالق تِ هؼٌای ػذم  ت المیَد ٍ الخصَصیات ف لیلحاػ ػذم هذخالق یؼٌ  لحاػ کشدُ ٍ اعسا 
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یاي  تمییذ ّن ػثاست است اص لحااػ هاذخلیت خصَصایت  اص ا    ،تِ لشیٌِ تفسیشی کِ تشای اعالق شذ تِ هؼٌای لحاػ الؼذم است.

 خصَصیات دس هَضَع یا هتؼلك. 

 صیاشا  اهش ٍجَدی اسات،  ّن اعالق اهش ٍجَدی است ّن تمییذ اهش ٍجَدی ه  شًَذ، ،ّش دٍ شذ ٌایذ ایٌچٌیي هؼاعالق ٍ تمیاگش 

لحاػ یا تصَس خَد لحاػ است ٍ ٍ د ّش ٍتمییذ یؼٌ  لحاػ هذخلیت خصَصیات هذخلیت خصَصیات ٍ اعالق یؼٌ  لحاػ ػذم 

صیات است اها ایٌکِ هتؼلك لحاػ یک اهش ػذم هذخلیت ایي خصَ . ّش چٌذ کِ هتؼلك لحاػ دس یک صَستیک اهش ٍجَدی است

ػذه  تاشذ هَجة ًو  شَد خَد لحاػ یک اهش ػذه  تاشذ پس ّشدٍ لحاػ است ّن اعالق لحاػ است ّان تمییاذ ٍ تاِ ایاي     

  .جْت ّش دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ

ًحَ تماتل تضااد   ایي تماتل تِ تِ ایي ًحَ کِ تیي آًْا غایة الخالف تاشذ ٍ لاتل اجتواع ًثاشٌذ تاشذ اگش تیي دٍ اهش ٍجَدی تماتل

هثال  .اجتواع پیذا ًو  کٌٌذ اها هوکي است ّش دٍ هشتفغ تشًَذدٍ اهش ٍجَدی کِ  «اهشاى ٍجَدیاى ال یجتوؼاى»یؼٌ  . تضاد است

 الف است.تخٍ تیي آًْا غایت ا ٌذستکِ لاتل جوغ ًی   تاشٌذدٍ اهش ٍجَدی ه شایذی ٍ سیاّ  هتضادًذ صیگَیین سفه  

لحاػ هاذخلیت خصَصایات ٍ    س همام ثثَت صذق ه  کٌذتؼشیف تضاد تش ایي ًحَُ تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ ددسها ًحي فیِ ًیض 

 الخالف ه  تاشذ. َدی ّستٌذ اها تیٌْوا غایةدٍ اهش ٍج ،لحاػ ػذم هذخلیت خصَصیات

اتفاق ه  افتاذ   ثثَت دس همامایي ساتغِ چشا  ؟ایي چٌیي استتماتل تیي اعالق ٍ تمییذ  ،چشا دس همام ثثَتت کِ ایي اس سَالحال 

لحااػ  یا  کٌذ ت خصَصیت سایػذم هذخل لن دس همام لحاػ یا تایذ لحاػحاکن ٍ هتک است ٍ الخالف دٍ غایة تیي ایي ٍالؼاً آیا ٍ

 ؟هذخلیت ایي خصَصیات سا

خصَصیات ٍ حاالت ٍ لیَد ٍ ػَاسض  کِ تش هَضَع یا هتؼلك ػاسض ه  شاًَذ اص دٍ   :ه  فشهایذایي هغلة  ایشاى دس تَضیح

ّوِ خصَصیات ٍ لیَدی کاِ هتؼلاك    دس ششػیات یا .ٍ دس غشض اص حکن تاثیش داسًذ یا ت  تاثیشًذ دس حکن: حال خاسج ًیستٌذ

  ًیض ّویي است ٍلت  دس هَال  ػشف .ستذٍ حال خاسج ًیٌاص ای ٍ .دس تحمك غشض اص حکن تاثیش داسًذ یا ًذاسًذ ،ه  شًَذحکن 

دس غشض سًگ ٍ شکل ٍ اًذاصُ هثل  ه  کٌذ یا خصَصیت آى چیض َػ  حولهَل  تِ ػثذی دستَس ه  دّذ ٍ حکو  سا تش هَض

 تا آى خصَصیات ٌذ هَضَع سا تصَس ه  ک هَل  اگش ایي خصَصیات دس غشض هَل  دخیل تاشذ لْشاً ًذاسد. هَل  تاثیش داسد یا

کِ هشتَط تِ هَضَع یا هتؼلاك اسات ٍ دس غشضاش     لیَد ٍ خصَصیات  هتکلن ّوِ یؼٌ   د تمییذ دس همام ثثَت.شَ ه  ّویي ٍ

 ،، سًگ ٍ اهثاال آى شکلهثل ت دس غشض اٍ دخیل ًیست ٍ تاثیشی ًذاسد اٍ اگش چیضی اص ایي خصَصیاػ کٌذ سا لح دخیل است

 . ستٍ ساُ سَه  دس کاس ًی ستتا ایي لحاػ کِ ّیچ خصَصیت  دس آى هؼتثش ًیذ ٌه  کٌهتکلن ٍ حاکن ّواى هَضَع سا تصَس 

لیَدی کِ هَسد  یا ایي خصَصیات ٍ َصیات ٍ لیَد دٍ حالت تیشتش ًذاسد.ًسثت تِ ایي خص ُهتکلن ٍ گَیٌذ ،همام ثثَتدس  پس

ى لحاػ ه  شاَد یاا   ایي خصَصیات ٍ لیَد یا تَدًشا یؼٌ  .ٌذ ٍ حالت سَم ًذاسدتستحث است دس غشض اٍ دخیل ّستٌذ یا ًی

  .ػذهشاى لحاػ شذ ه  شَد اعالق شٍ اگجَدشاى لحاػ شذ ه  شَد تمییذ اگش ٍ، ًثَدًشاى

تِ ػثااست   .صیشا اعالق یؼٌ  لحاػ الؼذم ٍ تمییذ یؼٌ  لحاػ الَجَد همام ثثَت سٍشي شذ تیي اعالق ٍ تمییذ دس ػلت تضاد  پس

پس  .ٍ ایي دٍ ٍجَدی ه  تاشٌذ ٌ  لحاػ ٍجَد ایي خصَصیات.یؼٌ  لحاػ ػذم ٍجَد ایي خصَصیات ٍ تمییذ یؼدیگش اعالق 

 .تماتل تیي اعالق ٍ تمییذ دس همام ثثَت تماتل تِ ًحَ تضاد است



012 

 

ی اّوال اص ًاحیِ هاَال  :ٌذفشهای ه هحمك خَی  ٍل  ول تگزاسد. آى خصَصیات سا هْه  تَاًذ هَل   الثتِ هوکي است گفتِ شَد

اهاا اص ًاحیاِ    اٍ شذ ًاحیِ ًا آگاُ اص ٍجَد لیذ ه  تَاى لائل تِ اّوال اص یهَالدس هَسد تلِ  .هحال است ٍ دس همام ثثَت هلتفت

 ی حکین دس همام ثثَت هوکي ًیست.هَال

هشتَط تِ همام اثثات  ایي ل ول یا هجول گزاشتِ ٍحکن سا هْ ٌکِ شاسع دس هَاسد صیادیهوکي است کوا ای ایيهمام اثثات  ساها د 

   .1ًذاسد حذالل تشای  خَد هَال هؼٌا ، اّوال ٍ اجوالاست اها دس همام ثثَت

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»

 

 

 

 

 
  

 

                                                 
0
 935-925ص  1هحاضشا ت ج  

 


