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 «معن جر علير محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر علير اعدائهمر ار اهّللر صلير ب ر اعالمين ر  ر الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته 

  .سِ صَرت لبثل تصَیز است عزض وزدین وِ همتضبی اصل عولی در جبیی وِ ضه دارین ٍاججی ًفسی است یب غیزیدر 

ثِ فعلیت رسیذُ است یب اس ایي ثبة وِ هغلك است ٍ همیذ ایي ثَد وِ یه ٍاجت ًفسی دارین هثل ًوبس وِ  عجبرت اس صَرت اٍل

ثال ًوبس هطزٍط ثِ سٍال ثَدُ ٍ االى سٍال ه .هحمك ضذُ است آى ست یب اس ایي ثبة وِ اگز هطزٍط ثَدُ ضزطثِ ضزط ٍ لیذی ًی

 ؟است یب غیزی داًین وِ ًفسیدارین وِ اصل ٍجَثص ثزای هب هسلن است هثل ٍضَ ٍلی ًوی دیگزی هحمك ضذُ است ٍ ٍاجت

هطىَن است ٍاجت غیزی ًجبضذ ٍ  آى لتضبء هی وٌذ ٍاجت دٍم وِ ًفسیت ٍ غیزیتهحمك ًبییٌی ایي ضذ وِ اصل ثزائت ا زًظ

  .آثبر ٍاجت ًفسی ثز آى ثبر ضَد

 .یه اضىبل صغزٍی ٍ یه اضىبل وجزٍی :دٍ اضىبل ثِ ایي ًظز ثیبى ضذ

هحمك خَیی ٍ  ثعضی اس دٍستبى راجع ثِ اضىبلجَد. زدًذ وِ ایي اضىبل ٍارد ًوثیبى هحمك خَیی ثِ هحمك ًبییٌی  ی ًیشاضىبل

  .را عزض هی وٌن هي خالصِ آى وِایطبى دادُ ضذ یه اثْبهی داضتٌذ وِ ثِ پبسخی 

اجت ًفسی است یب غیزی ثب اصل ثزائت ًوی تَاى اثجبت وزد وِ ٍضَ ٍضَ ٍ ضتِ ثبضیذ وِاگز ضه دا :اشکال محقق خویی

اصلی وِ هحمك ًبییٌی جبری وزدًذ در هَرد  .لبثل جزیبى است یاصل دیگز ،سیزا در همبثل ایي اصل .غیزی ًیستیه ٍاجت 

ٍ دارد  عذم اضتزاط ثِ اضتزاط ٍ بسگطتضه در ًفسیت ٍغیزیت در ٍالع ث :سیزا گفتٌذ .اضتزاط ٍ عذم اضتزاط ًوبس ثِ ٍضَ ثَد

ذ الل ٍ اوثز ارتجبعی است ٍ اصل ثزائت التضبء تٌگف .د اصل عذم اضتزاط استضه وٌین آیب ضزعی جَد دارد یب ًذار جبیی وِ رد

وِ عجبرت  ًیش ٍجَد داردضه دیگزی  اهب در همبثل ٍ ایي وِ ًوبس ثذٍى ٍضَ صحیح است. هی وٌذ عذم ضزعیت ٍضَ ثزای ًوبس

 .یذ ٍ اضتزاط ٍجَة ٍضَ ثزای ًوبستم رضه د ضه دارین وِ آیب ٍجَة ٍضَ همیذ ثِ ٍجَة ًوبس است یب خیز؟ ایي وِ است اس

است وِ ٍجَة  ًتیجِ آى ایي ایٌجب ًیش اصل ثزائت جبری هی ضَد ٍ؟ یب خیز هی ثبضذذ ثِ ٍجَة ًوبس یعٌی ٍضَ ٍجَثص همی

دیگز جبیی ثزای آى اصل  ،ثب ٍجَد ایي اصلٍ  عزف جبری هی ضَد در ّز دٍپس اصل ثزائت  .ًیست سبٍضَ همیذ ثِ ٍجَة ًو

  .ًیست ثزائت
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َى علن اجوبلی ثِ ٍجَة ٍضَ دارین تمزیجب ثز ایي پبیِ استَار ثَد وِ چهحمك خَیی اضىبل  ) :محقق خویی اشکالبررسی 

( پبسخی وِ ، درعزف دیگز ًیش لبثل جزیبى استجبری ضَداصل ثزائت در یه عزف اگز  ازتَاًین ایي اصل را جبری وٌین سیًوی

ایي علن اجوبلی هٌحل هی ضَد ثِ علن تفصیلی ٍ ضه ثذٍی لذا یه عزف ًظز هحمك ًبییٌی  ثِایي است وِ  دادُ ضذثِ ایطبى 

 علن تفصیلی دارین ٍ در عزف دیگز ضه ثذٍی ٍ در جبیی وِ ضه ثذٍی دارین ثزائت جبری هی وٌین.

 مصورت دو

ن است ٍ یمیي دارین ٍاجت هب هسل یاى یه ٍاجت ًفسی ثزااصل ٍجَة ًوبس ثِ عٌَیعٌی  ،ٍاججی هثل ًوبس ٍجَة علن دارین ثِ

هثال ًوبس ٍجَثص همیذ ثِ  در وبر است ٍلی ٍاجت اٍل ٌَّس فعلیت پیذا ًىزدُ ٍ ضزط آى ٌَّس هحمك ًطذُ است. ًیشدیگزی 

 .است ٍلی ٌَّس سٍال هحمك ًطذُ استسٍال 

ی است وِ ٍجَثص ثِ فعلیت ایي ثَد وِ ٍاجج صَرت اٍل فزض رد .ّویي هَرد است فزق صَرت دٍم ثب صَرت اٍل فمظ در

فزض  ؛ در حبلی وِ در صَرت دٍمهثل ًوبس ثعذ اس سٍال .ضزعص تحمك پیذا وزدُ ،رسیذُ است یعٌی اگز هطزٍط ثِ ضزعی ثَدُ

-هیلجل اس ظْز  اس تحمك ضزط ّوبى صَرت اٍل ثب ایي تفبٍت وِ ٌَّس ٍاجت اٍل ثِ فعلیت ًزسیذُ. یعٌی هزثَط هی ضَد ثِ لجل

ًیش ٍجَد ٍاجت دیگزی  .ضذ ٍجَثص فعلیت پیذا هی وٌذ ظْز وٍِ ٌَّس ٍجَثص فعلی ًطذُ است  ٍاجت است ٍلیداًین ًوبس 

  ؟داًین ایي ٍاجت غیزی است یب ًفسیٍلی ًوی ،ثِ ًبم ٍضَدارد 

 ٍ است هعٌبیص ایي است وِ هطزٍط ثِ ضزعی ضذُ وِ آى ضزط ٌَّس تحمك پیذا ًىزدُ ،اگز ٍاجت دٍم ٍجَثص غیزی ثبضذ

ت اجخبعز ًوبس ٍِ ثغیزی ثبضذ ٍ  ْزا اگز ٍجَة ٍضَ ًیشوٌذ لسی ثعذ اس سٍال فعلیت پیذا هیجت ًفعٌَاى ٍا ٍلتی خَد ًوبس ثِ

ثخبعز  ًٍفسی ثبضذ ایي  ٍضَ اگز  . اهبپس ٍجَة ٍضَ ًیش فعلیتص ثعذ اس سٍال است .فعلیت پیذا هی وٌذ ثعذ اس سٍال، ضذُ ثبضذ

پس  .ٍجَثص فعلی است ّن اوٌَى ًیش است وِ هطزٍط ثِ سٍال ًیست ٍ يیخبعز ًوبس هعٌبیص ا ت ضذُ ثبضذ ًِ ثِجاخَدش ٍ

ثِ عجبرت دیگز سهبًی  .سٍال است در ٍالع ضه در اضتزاط یب عذم اضتزاط ٍضَ ثِ (،ٍاجت دٍم) ٍضَ ضه در ًفسیت یب غیزیت

، ٍ سهبًی وِ ٌَّس ٍاجت اٍل فعلی ًطذُ هی وٌذاست وِ ثعذا تحمك پیذا  ثِ ضزعی طٍخَد ٍاجت ًفسی فعلی ًطذُ ٍ هطز وِ

است ٍ در ًفسی ثَدى یب غیزی ثَدى ٍاجت دٍم ضه وٌین؛ اگز ثگَیین ٍاجت دٍم ٍجَثص غیزی است هعٌبیص ایي  است وِ ایي 

ٍاجت ًیش هطزٍط ثِ ضزعی است وِ ثزای ٍاجت اٍل فعلی ًطذُ است اهب اگز ثگَیین ٍاجت ًفسی است هعٌبیص ایي است وِ 

 هطزٍط ثِ سٍال یب ضزط ٍاجت اٍل ًیست.

 ؟ك است یب هطزٍطایي ٍاجت هب هغلوِ ضه دارین  یعٌی ،یب عذم اضتزاط ٍضَ ثِ سٍال ،حبل در دٍراى ثیي اضتزاط ٍضَ ثِ سٍال

 ؟ًطذُ یب ضذُ سٍال ثِب ایي ٍاجت هطزٍط یآ

 لجل اس سٍال ضه سیزا هطزٍط ثِ سٍال است.وٌذ وِ ٍضَ یه ٍاججی است وِ اصل عولی التضب هی  هحمك ًبییٌی هی فزهبیذ:

ٍاجت  وٌَى ًیشضه هی وٌین وِ ا ، حبلوِ یمیي داضتین ٍضَ ٍاجت ًجَدُ وٌَىگَیین تب هی ؟ٍضَ ٍاجت است یب ًِوِ دارین 

ة ت ولوِ استصحبٍلی در ثعضی اس عجبرا ؛را ًفی هی وٌذ آى بییٌی ایي است وِ اصل ثزائت ٍجَةتعجیز هحمك ً خیز؟است یب 

ُ وِ ضبیذ رسبتز ثبضذ. ثِ ایي ثیبى وِ هی گَیین تب وٌَى وِ ٍضَ ٍاجت ًجَد لجل اس سٍال ضه هی وٌین ٍاجت است یب استفبدُ ضذ

 خیز؟ استصحبة عذم ٍجَة را هی وٌین.
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جزائِ تٌفی ٍ اصبلِ ال لطه فی ٍجَثِ لجل الشٍاللٍ لذ تمذم اى همتضی االصل العولی َّ االضتزاط »فزهبیٌذ: هی هحمك ًبییٌی

 در ثعضی اسًفی هی وٌذ. ٍضَ را سیزا لجل اس سٍال ضه دارین وِ ٍضَ ٍاجت است یب خیز؟ ٍ اصل ثزائت ٍجَة « ٍجَثِ 

ضذُ است ٍلی ثِ عَر ولی هغلت هعلَم است ٍ هحمك ًبییٌی هی گَیٌذ هب هَاجِ ّستین ثب ولوِ استصحبة استفبدُ عجبرات اس 

است یب غیزی؟ ایي ضه در ٍالع ثبسگطت ثِ ایي هسئلِ دارد وِ آیب ایي ٍضَ هبًٌذ ًوبس ضه در ٍضَ وِ آیب ٍجَة آى ًفسی 

ّوبى عَر وِ ثیبى ضذ اصل ایي است وِ ایي ٍضَ هطزٍط ثِ سٍال  .است وِ هطزٍط ثِ سٍال ثبضذ یب هطزٍط ثِ سٍال ًیست

 است ٍ اوٌَى ٍضَ ٍاجت ًیست. 

وِ  است ایي ًتیجِ اصل عولی اصل ثزائت ایي ضزعیت را ًفی هی وٌذ ٍ در راثغِ ثب اصل ضزعیت ٍضَ ثزای ًوبس ًیشسپس 

  .لیذیت ثزای ًوبس ًذارد ٍاجت دٍم

 .اس اضىبل استدر ایي صَرت خبلی  هحمك ًبییٌیثِ ًظز هی رسذ فزهبیص 

  صورت سوم

ٍاجت اٍل  ٍلی در ِدارین و ثِ ٍجَة ٍضَ اصل ٍجَة ٍاجت دٍم ثزای هب هعلَم است یعٌی یمیي ٍجَد دارد وِدٍ ٍاجت 

دٍم وِ ًفسی ثَدى یب  ٍاجت .ضه دارین سبًو در هَردهثال ٍاجت ضذُ یب ًطذُ یعٌی  اٍل ٍاجت ًوی داًین آیب ٍ ضه دارین 

لغعی است آیب ثِ ًحَ ٍاجت ًفسی ٍاجت ضذُ است یب ثِ  آى داًین ایي ٍضَ وِ ٍجَةًوی یعٌی .هطىَن است آى غیزی ثَدى

  ایي هحل ضجِْ است ٍ تزدیذ دارین وِ اصال ًوبس ٍاجت ضذُ است یب خیز؟ هَرد ٍاجت اٍل وِ ًوبس ثبضذدر . ًحَ ٍاجت غیزی

بى پیذا اصل ثزائت جزی خیز،ب اسبسب ٍاجت ضذُ یب یًسجت ثِ ٍاجت اٍل یعٌی چیشی وِ ضه دارین آ :هحمك ًبییٌی هی فزهبیذ

وِ  «ٍجت لٌفسِ»دٍهی ٍاجت هَرد دٍهی ضه هی وٌین وِ آیب  اٍلی ٍاجت ًیست ٍ درٍاجت وِ  ایي استوٌذ ٍ ًتیجِ اش هی

بى تعجیز هی وٌذ ثِ ایي وِ ایط. ی وٌین ٍ ثبیذ اتیبى ضَدربثبیذ اضتغبل ج ذ،غیزی ثبض وِ ٍاجت «ٍجت لغیزُ»ٍاجت ًفسی ضَد یب 

-هی یعٌی .ت استش ایي حىن ثبثیعٌی اصل تٌج. شیتٌج رن ثبیذ اتیبى وٌین اس ثبة تَسظ دعلن ثِ اجوبلی ثِ ٍجَة آى داری چَى

تٌجیش است ثزای هب ًبهطخص  رٍلی آى چیشی وِ ٍاسغِ د ِ ثِ ّیچ ضزعی ًیش ًیستٍ ٍاثستت ضذُ است جاٍضَ ٍ داًین وِ

اصل التضب هی وٌذ وِ  ٍ ًفسیت ٍ غیزیت یعٌی ضه در ٍاسغِ تٌجیش رضه د؟ ب غیزیثص ًفسی است یَداًین ٍجیوهب ً .است

 .هب ایي ٍاجت را اتیبى وٌین

 بررسی صورت سوم 

 ای تصَیز وٌین وِ در آى چبرچَة اصلی ثحث ثبیذ ایي صَر سِ گبًِ را ثِ گًَِ اسبسبسیزا  .اس فزض هب خبرج استایي صَرت 

ًفسی است یب  دٍهی ضه دارین وِ ٍاجتًفسی است ٍ در  اس آى ّبیىی وِ ایي ثَد وِ دٍ ٍاجت دارین  فزض اصلی .لزار ثگیزد

ٍلی اصل ٍجَة در آى  . ّزچٌذ یىی فعلی ثَد ٍ یىی فعلی ًجَد،فزاّن ثَدثزای آى ّب هَلعیت  ، ایيدٍ صَرت اٍل. در غیزی

ثٌبثزایي اصال ثحث دٍراى ثیي  ّستین.ٍجَة ٍاجت اٍل هطىَن  اهب ایي جب هطىل ایي است وِ اسبسب ًسجت ثِ .ّب هسلن ثَد

یب غیزی خت اگز غیزی ثبضذ آى  ضه وٌین وِ ایي ٍضَ ٍاجت ًفسی است هثال االى هی خَاّین .ًفسیت ٍ غیزیت هعٌب ًذارد

اصال ضه داریذ وِ  ٍلتی ضوب در هَرد آى  غیزثِ آى ٍجَة پیذا وٌذ.  یه غیزی  ثبیذ ثبضذ وِ ایي ًسجتوجبست؟  ٍاجت دیگز

سهبًی وِ اصل ٍاجت اٍل هطىَن است،  هعٌب ًذارد. چگًَِایي ٍاجت ي ًفسیت ٍ غیزیت دارد یب ًذارد دیگز دٍراى ثیآیب ٍجَد 

 ن.یاحتوبل غیزی ثَدى ٍاجت دٍم را ثزای ٍاجت اٍل ثذّ
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ٍ هحمك ًبییٌی لذا دیگز فزهبیص  ،اضىبل است چَى اصل تصَیز ایي صَرت هحل ضجِْ ٍ :نتیجه بحث در صورت سوم

 ایطبى گفتِ هعٌب ًذارد.جزیبى اصلی وِ 

  هی وٌذ؟ ثب صَرت سَم علی ًجبضذ چِ فزلیفاضىبل ٍجَد دارد سیزا ٍلتی ٍاجت در صَرت دٍم ًیش ایي  لقائل ان یقول:

ٍجَثی در وبر ًیست ٍلی ثبالخزُ یمیي  وٌَىعلیت پیذا ًىزدُ ٍ افلجل اس ضزط ٌَّس ٍاجت  وِ تدر صَرت دٍم درست اس قلت:

 ٍجَثص هحمك خَاّذ ضذ. يیدارین وِ سٍال تحمك پیذا هی وٌذ ٍا

ٍاجت یب ضه در ًفسیت ٍ غیزیت عولی در دٍراى ثیي ًفسیت ٍ غیزیت اصل ی اصل لفظی ٍ همتضبی بپس ثِ عَر ولی همتض

  .هعلَم ضذ

 آٍردُ اًذ.ثِ عٌَاى تٌجیِ آى را وِ هحمك ًبییٌی  اًذوزدُثِ هٌبسجت دٍ ثحث دیگز هغزح هحمك خزاسبًی 

 «الحوذ هلل رة العبلویي»


