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 «معن ج   آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

هسائلِ  یاک  حبکن ثِ آى ػقل است یاب   ک هسئلِ ػقلی است ٍایي است کِ آیب هسئلِ اجضاء ی دس دس هؽلت دٍم ثحث ثیبى ضذ کِ

هَسد ثحاث   ط است ٍ چٌذاىثیبى کشدین کِ یک هسئلِ ػقلی هحش ًسجت ثِ اهش ثِ خَد س هَسد اجضاء اتیبى ثِ هبهَس ثِد؟ لفظی

 . هَظَع کشدُ اًذ تٌْب اضبػشُ یک هخبلفتی دس ایي ٍاقغ ًطذُ ثلکِ

َی یب اظؽشاسی کشد، ػول اٍ هجضی اص ثِ اهش ٍاقؼی ثبً ،ایي است کِ اگش کسی اتیبى ثِ هبهَس ثِ ػوذُ دس هسئلِ اجضاء ثحثلکي 

ی کشد، آیب ػول اٍ هجاضی اص اهاش ٍاقؼای    اگش کسی اتیبى ثِ اهش ظبّشکِ ، ّوچٌیي ثحث هی کٌین یب خیش اهش ٍاقؼی اٍلی هی ثبضذ

ب ٍ هب ثشسسی هی کٌین کِ آیا  ًِ ًسجت ثِ اهش خَدش پس هسئلِ اجضاء ًسجت ثِ اهش دیگش هؽشح هی گشدد ؟یب خیش اٍلی هی ثبضذ

 .ایي هسئلِ ػقلی است یب ثبیذ ثِ سشاؽ ادلِ ثشٍین

 لهمسئتبیین 

لی ثذاًین یک هسئلِ ػق سا َی ٍ اهش ظبّشی ًسجت  ثِ اهش اٍلیًدس اهش ٍاقؼی ثب ثشای ایٌکِ هسئلِ اجضاءی ٍاقغ ایي است کِ هب ساّ

 .ًذاسین
 امر واقعی ثانوی الف(

ثِ اهش ٍاقؼی ثبًَی یب اظؽشاسی هثل اتیبى ثِ ًوبص ثب تیون، اگش ثخَاّین ثجیٌین اتیبى ثِ ایاي هابهَس ثاِ     ،دس هَسد اتیبى ثِ هبهَس ثِ

ٍ ػذم اػبدُ ٍ قعاب سا   کفبیت، ػقل چگًَِ هی تَاًذ ٍظَثب  بصهجضی اص اتیبى ثِ هبهَس ثِ، ثِ اهش ٍاقؼی اٍلی است هثل اهش ثِ ًو

ثِ اهش ٍاقؼی ثبًَی است ٍ هکلا    ،ًوبص ثب تیون هبهَس ثِ ؟ثب ٍظَ است صهجضی اص ًوبثفْوذ ًوبص ثب تیون  ػقل چگًَِ ،دسک کٌذ

ػقل اص کجاب های    .ستا پیذا ضذُ آة ل ثؼذ اص خَاًذى ًوبصحب ُ،ثب تیون خَاًذ سا ًوبص ؼجق آى دستَس ٍظیفِ اش سا اًجبم دادُ ٍ

 دس صَستی کِ آة پیذا ضذُ است.ٍ قعب  ًذاسد  ی ثِ اػبدُی کِ ثب تیون خَاًذُ ضذُ ًیبصوبصخَاّذ ثفْوذ ایي ً

هی  ثِ اهش ٍاقؼی اٍلی ،هبهَس ثِ بص هغ الَظَ ثَدُ ٍ ًوبص ثب ٍظَدٍ اهش داضتین اهش اٍل اهش ثِ ًو ثِ ػجبست دیگش : دس هب ًحي فیِ 

 .ثِ، ثِ اهش ٍاقؼی ثبًَی است هبهَسًوبص ثب تیون ضتیذ ًوبص سا ثب تیون ثخَاًیذ ٍ آة ًذا ِثاگش دستشسی  ثبضذ، سپس ضبسع گفتِ

بسج اص ٍقت پیذا ة دس داخل ٍقت یب خدس صهبًی کِ هکل  ًوبص سا ثب تیون خَاًذُ ؼجق فشض آة دس دستشس ًجَد اهب اکٌَى کِ آ

ضذ؛ چِ کسی هی تَاًذ تطخیص دّذ ًوبص ثب تیون جبیگضیي ًوبص ثب ٍظَ هی تَاًذ ثبضذ ٍ دیگش ًیبصی ثِ اػبدُ ٍ قعب ًاذاسد یاب   

 ایٌکِ ثگَیذ ًیبص ثِ اػبدُ ٍ قعب داسد؟ 
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  حبکن ثِ اجضاء ػقل است.دّذ صیشا هی تَاًذ تطخیص ػقل  احتوبل اٍل:

 ػقال  ٍقتای . ذ ثب تیون ًوبص ثخَاًیذسپس خَدش فشهَد: اگش آة ًذاضتی ،ظَثِ ًوبص هغ الَ اثتذا دستَس دادُع سبض :ػقل هی گَیذ

 یؼٌی ؛است کِ جبیگضیي ًوبص ثب ٍظَ ضذُ است یّن هی گزاسد ثِ ایي ًتیجِ هی سسذ کِ ًوبص ثب تیون هبهَس ثْ سکٌب سادٍ اهش  يای

جَد ثب تیون ًوبص سا ثخَاًیذ هکل  ًیض ثِ ً آة اگشٍ ثَد ثب ٍظَ  اگش آة فشهَددس هشحلِ اٍل  ؛هَلی دٍ اهش صبدس کشدُ دس حقیقت

ایي پس  پس ًوبص اٍ صحیح ٍ اػبدُ الصم ًذاسد. دس ؼَل ًوبص ثب ٍظَ ثَدُتَس دٍم هَال ایي دستَس ػول کشدُ ٍ اص آًجبیی کِ  دس

 یب ًِ . هجضی ٍ هکفی اص ًوبص هغ الَظَ هی ثبضذیب ایٌجب ایي ًوبص هغ التیون ّذ ٍ دسک کٌذ کِ آدػقل است کِ هی تَاًذ تطخیص 

  هشاجؼِ ثِ دلیل است اجضاثِ ػقل ًیست ٍ حبکن ثِ اجضا ٍ ػذم هشثَغ  احتوبل دٍم: هسئلِ

ٍ سفاغ   ضذ، ثؼذ اص سفغ اظاؽشاس  اًجبم ، ثِ اهش ثبًَیثیبى کٌذ کِ اگش هبهَس ثِ دس ایي احتوبل خَد هَال ٍ ضبسع ثبیذ ثشای هکلفیي

بیذ تؼیایي  ایي ضبسع است کِ ث، ثِ اهش اٍلی اتیبى ضَد. پس ّوبى هبهَس ثِ کفبیت هی کٌذ یب ثبیذ دٍثبسُ هبهَس ثِآیب ػٌَاى ثبًَی 

 .دُ ضَد یب لضٍهی ثِ اػبدُ اش ًیستاػبثبیذ  آیب ًوبصی کِ ثب تیون خَاًذُ ضذُکٌذ کِ 
 ظاهری ب( امر

ثِ اتیبى ثِ ًوبص . هثال ضبسع هکل  سا هبهَس کشدُ ی ًیض ٍجَد داسدّشدس اهش ظب ثیبى ضذ،اهش ٍاقؼی ثبًَی  سی کِ دلوبى دٍ احتّوب

ثِ اهش ٍاقؼی اٍلای هخاتص ثاِ حابل      ،ضک هی کٌین کِ آیب ایي هبهَس ثِ است اهبثِ ًوبص جوؼِ  یؼٌی اهش ٍاقؼی اٍلی اتیبى ؛جوؼِ

. هوکي است ضخصی ثب استصحبة ثبثات  غیجت ًوبص جوؼِ ٍاجت است شَس است یب دس ػصش غیجت ّن جشیبى داسد ٍ دس ػصحع

 صوؼِ ػول هی کٌذ اهب فشض کٌیذ ًوبًوبص ج دسػٌَاى هبهَس ثِ ثِ اهش ظبّشی  ثِاجت است ٍ کِ ًوبص جوؼِ دس ػصش غیجت ٍ کٌذ

ًوبص ظْش سا تاشک  ٍ  َدُ ٍ دس ایي هذتی کِ هکل  ًوبص جوؼِ سا خَاًذُجوؼِ ٍاجت ًج بصثؼذ هؼلَم ضذ کِ ًوجوؼِ خَاًذُ ضذ ٍ 

ِ کِ ثاب استصاحبة   ش ظبّشی هثل ٍجَة ًوبص جوؼثِ اه ،هَس ثِیٌین آیب اتیبى ثِ هبهی خَاّین ثجکشدُ ػولص صحیح ًجَدُ! حبل 

 ؟هی ثبضذ یب خیش ثِ اهش ٍاقؼی اٍلی ،ظْش یب هبهَس ثِ بصٍجَة ًو ثبثت ضذُ، هجضی ٍ هکفی ًسجت ثِ

جوؼِ  صًوب کسی کِ ػول هکل  هجضی ثَدُ یب ًیبص ثِ اػبدُ ٍ قعب داسد؟کِ  دّذثؼذ اص کط  خالف تطخیص  چِ کسی هی تَاًذ

ثاشای اٍ  ٍ  ِ ٍاجت ًجَدُ ٍ ًوبص ظْش ٍاجت اسات جوؼدلیلی ثِ دست آٍسدُ کِ هی گَیذ ًوبص  اکٌَى اًذُخَظْش  ثِ جبی ًوبصسا 

ب ایي ػول کفبیت اص آى دستَس های  سئلِ اجضاء سا هؽشح هی کٌین کِ آیه کط  ضذُ کِ ػولص اضتجبُ ثَدُ؛ دس ایي فشض است کِ

 ٌذ یب ًِ؟ک

  ٍاقؼی ثبًَی گفتین جشیبى داسد. دس اهشکِ ل ى دٍ احتوبّوب دس هبًحي فیِ ًیض

 حبکن ثِ هسئلِ ػقل استاحتوبل اٍل: 

ٍ ّوبًؽَس کِ ضبسع گفتِ ثَدُ ثب استصحبة حکن سا ثاشای   کشدُ اتیبى سا ؼجق دستَس ضبسع هبهَس ثِػقل هی ثیٌذ کِ هکل   ٍقتی

کِ قاجال اًجابم    ثَد ٍظیفِ اٍ ّوبى چَى ٍلیاهب اکٌَى ثشایص کط  خالف ضذُ  خَدش ثبثت ًوَد ٍ ثش اسبس حجتص ػول کشد

 پس ػول اٍ ًیبصی ثِ اػبدُ ًذاسد.دادُ 
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 حبکن ثِ هسئلِ ادلِ لفظی استاحتوبل دٍم: 

وذ ایي است کاِ هکلا  دس   ْفیضی کِ ػقل هی ًْبیت چ ًذاسد.هسئلِ کٌین ٍ ػقل ساّی ثِ ایي هی اص ادلِ لفظی استفبدُ تکلی  سا 

. ٍلای ٍقتای   ثِ اهش ظابّش ی ػوال کٌاذ    ،ی یؼٌی دس فشض ضک ٍ تحیش دس تکلی ، ثبیذ ثِ هبهَس ثِظبّشػ ٍجَد یک اهش ضشای

 ّوچٌبى ایي تکلی  ثبثت است یب ًِ؟ دّذضشایػ ػَض ضذ چگًَِ هی خَاّذ تطخیص 

 َس کلی دٍ احتوبل ٍجَد داسد:ثِ ؼ پس

 حط است ثحث یک ثحث ػقلی هایي  گَیین هی  است لزا ػقلثِ هسئلِ حبکن  :اٍل

 اجضاء است یب ػذم اجضاء .ادلِ هقتعبی لفظی ثجیٌین  ُ ثشای ػقل هسذٍد است ٍ هب ثبیذ ثِ هشاجؼِ ثِ ادلِدٍم: ایي سا

 حق در مسئله

هبهَسثِ ثِ ثِ ثِ اتیبى  ٍ یب دستَسثِ اتیبى ثِ هبهَس ثِ ثِ اهش ثبًَی  هب ًحي فیِ یک هسئلِ ػقلی ًیست صیشا ّش چٌذ ضبسع دستَس 

اهاب   هکل  ٍ هبهَس ثِ ػَض ًطاذُ ثبضاذ.   یب ضشایػ است  کِ کط  خالف ًطذُ ثبضذ تب هبداهی دستَس ایيدادُ اهب شی ّباهش ظ

ِ   هی آیذ کِپیص ایي ثحث  دس ایي صَست ،دس خبسج ٍقت آة پیذا ضَد هطکل جبیی است کِ ضشائػ ػَض ضَد هثال  هاتتی ثا

» سفت هثل ِؽ ادلِ لفظیثلکِ ثبیذ سشا دس ایي هَسد حکوی داضتِ ثبضذ ػقل ًوی تَاًذ ّوبًؽَس کِ ثیبى ضذ ؟یب خیش ثبیذ اػبدُ ضَد

کاِ   «ارا لن تجذٍا هبء فتیووَا صؼیذا ؼیجب »ًیض دلیل آهذُ ؼشف بص ثب ٍظَ اص آىداللت هی کٌذ ثش ًوکِ « هغ الَظَ  الصلَٓ َااقیو

ثجیٌین ادلِ ثشٍین ٍ  سشاؽ یب ًِ ثبیذ ت هی کٌذیبفب تیون کث بصًووین ثخَاّین ثفْحبل اگش  .اهش هی کٌذ ثِ تیون دس صَست فقذاى هبء

ٍ هٌظاَس اص   «ٌیيالتشاة احذ الؽَْسیي ػطش سا  »سٍایبت هثال دس ثیبًی داسد یب ًِ؟ خَد ضشع ًسجت ثِ ػذم قعبء ٍ اػبدُ  خابک 

ش کسی ثب آّة ٍظاَ گشفات تاب    اگ بست است حبلٍ ّن خبک هَجت ؼْ ٌی ّن آةیکی اص دٍ ؼَْس است یؼکِ تشاة یؼٌی تیون 

التشاة احذ الؽْاَسیي یکفیاک ػطاش     »سٍایتتیون کشد ؼجق ّن ب خبک اگش کسی ثؼْبستص استوشاس داسد. صهبًی کِ هبًؼی ًجبضذ 

 .سبل اداهِ پیذا کٌذ هی تَاًذ تب ثیست « ٌیيس

 هؼلَم ضَد حبکن دس ایي هسئلِ ثشسسی هیکٌین تبالجتِ ثحث هب ایي ًیست کِ ػقل یب ضشع داللت ثش اجضاء هی کٌذ یب ًِ؟ ثلکِ فؼال 

اهش ٍاقؼی ثبًَی یب اهش ظبّشی هجضی است یب ًیسات   ٌذ کِ ػول ثِهب تؼییي ک ایػقل ًوی تَاًذ ثش؟ گفتِ ضَد ػقل است یب ضشع

 ثلکِ ثبیذ اص لسبى دلیل ایي سا ثِ دست ثیبٍسین.

ثب  ی کِ استصحبة سا هؼجتش کشدُ ٍهی خَاّین ثجیٌین دلیلاست کِ غشض اص ایي ثحث ایي  دس هَسد اهش ظبّشی ّن ّوٌیؽَس است.

یاي  ضک داسی ثبیاذ ا  اکٌَىَى چ کِ هٌظَس ایي است «ٌقط الیقیي ثبلطک ثل اًقعِ ثیقیي آخش ال ت »آى ًوبص جوؼِ خَاًذین هثل

سذ ایٌجاب  ثِ ًظش هی س ؟یل هی فْوینلهی فْوذ یب ثب هشاجؼِ ثِ د ایي سا ػقل ؟ًذاسد فبیذُ ای کٌی ٍلی اگش کط  خالف ضذکبس سا 

 .ًیض ساّی ثشای ػقل ًیست

 نتیجه

 قؼی اٍلای ٍ دس اجاضاء اتیابى ثاِ     ثِ اهش ظبّشی ًسجت ثِ اهش ٍا ،هبهَس ثِ اتیبى ثِ کِ ثؽَس کلی دس اجضاء ًتیجِ کلی ثحث ایي ضذ

ایاي   ثلکِ ثبیذ ثب هشاجؼِ ثاِ ادلاِ ضاشػی    ،اهش ٍاقؼی اٍلی ًوی تَاًین ثِ سشاؽ ػقل ثشٍین ِثٍاقؼی ثبًَی ًسجت  ثِ اهش ،هبهَس ثِ

ایي ثخص یک ثحث ػقلی ًیست ّش چٌذ دس ثحث اٍل ٍ هسئلِ اجضاء اتیبى ثِ هابهَس   لزا ایي ثحث دس .ثِ دست ثیبٍسین هؽلت سا

ٍلی اسبسب دس ثحث  .ضشػی صَستاست ٍ دس یک پس دس یک صَست هسئلِ ػقلی  .ًسجت ثِ اهش خَدش هسئلِ ػقلی است ،ثِ
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هسئلِ ػقلی هحط ًسجت ثِ اهش خَدش گفتین یک ثلکِ ًیست  ضاء اتیبى ثِ هبهَس ثِ ًسجت ثِ اهش خَدش هؽشحثحث اص اج اجضاء،

جت ثِ اهاش  ثش خالف صَست دٍم کِ هب اتیبى هبهَس ثِ سا ًس هجضی است یب ًِ، ایٌجب اتیبى کِ ثبیذ حکن کٌذ است یؼٌی ػقل است

 دیگش هی سٌجین.

  «الحوذ هلل سة الؼبلویي» 


