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نقد و بررسی کالم سید خویی و اشکال آن

حمیمت آى است هثبلی وِ سیس ذَیی

شوط وطزًس ٍ تجسیلی وِ زض والم هستطىل ثیبى ضسّ ،یچوسام

غحیح ًیست؛ ظیطا هثبل سیس ذَیی آى ثَز وِ گلِای گَسفٌس ٍجَز زاضز وِ پٌج گَسفٌس غػجی زض آى ٍجَز
زاضز ٍ زض ذػَظ گَسفٌساى سفیس ًیع ػلن ٍجَز زاضز وِ پٌج گَسفٌس غػجی زض ثیي آًْبست ٍ ایي ثِ هؼٌبی
آى است وِ زض غیط گَسفٌساى سفیس ػلن ثِ غػجی ثَزى گَسفٌساى ًساضین ٍ چٌیي فطؾی ثب هفطٍؾبت هسئلِی
هب سبظگبض ًیست؛ ثِ زلیل آًىِ ّوبىطَض وِ ػلن ٍجَز زاضز وِ زض اهبضات هؼتجطُ ،تؼسازی اهبضُی هطبثك ٍالغ
ٍجَز زاضز ،ػلن ٍجَز زاضز وِ زض اهبضات غیط هؼتجطُ ًیع تؼسازی هطبثك ٍالغ ٍجَز زاضز ٍ ایي هتفبٍت است ثب
ایٌىِ گفتِ ضَز اهبضات غیط هؼتجطُ ثِ هٌعلِی گَسفٌساى سیبُ است.
ّوچٌیي ًویتَاى گفت هثبل هب ًحي فیِ هبًٌس گلِی گَسفٌسی است وِ ػلن زاضین زض گَسفٌساى سفیس
تؼسازی گَسفٌس غػجی ٍجَز زاضز ٍ زض گَسفٌساى سیبُ ًیع تؼسازی گَسفٌس غػجی ٍجَز زاضز ،لصا والم
هستطىل وِ چٌیي تطجیْی اًجبم زازًس ًیع غحیح ًیست؛ ثِ زلیل آًىِ ّیچٍلت احتوبل اًطجبق گَسفٌس سیبُ ٍ
سفیس ٍجَز ًساضز ٍ ایي زٍ لطؼبً هتجبیي ّستٌس؛ ظیطا سفیس ٍ سیبُ ثب ّن جوغ ًویضًَس ،زض حبلی وِ زض هب ًحي
فیِ زایطُی اهبضات غیط هؼتجطُ (اظ حیث هؼلَم ثبالجوبل) هیتَاًس ثط زایطُی اهبضات هؼتجطُ هٌطجك ثبضس.
ثٌبثطایي تطجیْبت هصوَض زض والم سیس ذَیی ٍ والم هستطىلً ،سجت ثِ هسئلِی هب ًحي فیِ غحیح
ًویثبضٌس .هب ًحي فیِ ػلن اجوبلی ٍیژُای است وِ احتوبل اًطجبق زض آى هیضٍز ووب ایٌىِ احتوبل تجبیي آى
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ًیع هیضٍز .ثٌبثطایي ثبیس اغل هطلت ثطضسی ضَز.
ٍالغ اهط آى است وِ هفطٍؾبت شوط ضسُ ًَػی ازّػبست ٍ ًویتَاى گفت ػیي ٍالغ است ،یؼٌی
ایٌىِ ػلن زاضین زض زایطُی اهبضات هؼتجطُ تؼسازی هطبثك ٍالغ است ٍ ًیع زض اهبضات غیط هؼتجطُ ًیع
تؼسازی هطبثك ٍالغ ٍجَز زاضز ٍ احتوبل هیزّین وِ تؼساز هطبثك ٍالغ اهبضات غیط هؼتجطُ ثِ اًساظُی
تؼساز هؼلَهبت ثبالجوبل اهبضات هؼتجطُ است ٍ زض ًتیجِ اًحالل ثِ یىی زٍى زیگطی تطجیح ثال هطجّح
است ،ثلىِ ایي احتوبالت ،غطفِ احتوبالت شٌّی است ٍ زض همبم ػول آًچِ وِ ثطای هىلّف اتفبق
هیافتس آى است وِ:
ثؼس اظ تَجِّ ثِ ضطیؼت هیفْوس یه سلسلِ احىبم العاهیِ ٍجَز زاضز وِ اًػبفبً ًویتَاًس تؼساز
ظیبزی ثبضس ثلىِ تؼساز ووی ذَاّس ثَز ،سپس ایي هىلّف ثِ ًحَ تملیس یب اجتْبز زض ضطیؼت تحمیك
هیوٌس ،ثؼس اظ تحمیك اثتسا یمیي هیوٌس ثطذی اظ آًچِ وِ اظ ضبضع ًمل ضسُ است هطبثك ٍالغ است اهّب
ًویزاًس ایي تؼساز هطثَـ ثِ اهبضات هؼتجطُ است یب غیط هؼتجطُ .ثِ تؼجیط زیگط اظ لحبظ ظهبى ،وسی وِ زض
ضطیؼت تحمیك هیوٌس ثب اهبضات هؼتجطُ ٍ غیط هؼتجطُ ثطذَضز هیوٌس اهّب زض چِ زایطُای ظٍزتط ػلن
اجوبلی ثِ هطبثمت ثؼؽ اهبضات ثب ٍالغ پیسا هیوٌس؟ ضىّی ًیست اثتسا زض اهبضات هؼتجطُ چٌیي یمیٌی
پیسا هیوٌسّ ،وچٌیي اظ لحبظ تؼساز ًیع ثبظ ػلن ثِ هطبثمت ٍالغ زض هیبى اهبضات هؼتجطُ ثیطتط است.
ّوبى گًَِ وِ زض ثحث تَاتط ثیبى وطزین ،زض تَاتط ،ػسالت ضاٍیبى ضطـ ًیست اهّب ثطذی اٍلبت ثطای
اثجبت تَاتط ،سٌس ضا ثطضسی هیوٌٌس ثِ زلیل آًىِ اگط ثبثت ضَز سلسلِ اسٌبز افطاز ثمِ ّستٌس ظٍزتط
تَاتط حبغل هی ضَز ٍ هوىي است پٌج ًفط ثمِ اظ چیعی ذجط زٌّس ٍ ثطای اًسبى یمیي حبغل ضَز ثط
ذالف جبیی وِ زُ ًفط غیط ثمِ چیعی ضا ًمل وٌٌس؛ ظیطا احتوبل تَاطؤ ثط وصة پٌج ًفط ثمِ ووتط اظ
احتوبل تَاطؤ ثط وصة زُ ًفط غیط ثمِ است .زض هب ًحي فیِ ًیع هطاز اظ اهبضات هؼتجطُ یؼٌی آًچِ ًعز
ػمال ٍ ضطع ،هَضز اػتٌبست ،زض ًتیجِ ثب هعاٍلت هىلّف ثب ایي اهبضات ،تؼسازی ضا وِ ثِ هطبثمت آًْب ثب
ٍالغ یمیي هیوٌس ثیطتط ذَاّس ثَز .الهحبلِ ٍلتی هىلّف فحع ٍ تحمیك هیوٌس ،ثؼس اظ حػَل یمیي
ثِ هطبثمت ثب ٍالغ تؼسازی اظ اهبضات هؼتجطُ یمیي پیسا هیوٌس وِ تؼسازی اظ اهبضات غیط هؼتجطُ ًیع هطبثك
ٍالغ است ٍ زض ثحثّبی گصضتِ ػطؼ ضس اگط ػلن اجوبلی ثؼساً حبغل ضَز وِ ثؼؽ اظ اططاف آى
زض ػلن اجوبلی سبثك هٌجّع ضسُ ثبضس ایي ػلن اجوبلی جسیس هٌجع ًیست ،لْصا ػلن اجوبلی زض زایطُی
اهبضات غیط هؼتجطُ هٌجّع ًیست؛ ظیطا ثؼس اظ ػلن اجوبلی هٌجِّع زایطُی اهبضات هؼتجطُ حبغل ضسُ ٍ
تؼساز آًْب ًیع ووتط است ٍ احتوبل هطبثمت آًْب ًیع ٍجَز زاضز ،پس ػلن اجوبلی زٍم هٌجّعیت ًویآٍضز
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ٍ الهحبلِ ثب ػلن اجوبلی زض زایطُی اهبضات هؼتجطُ ،ػلن اجوبلی وجیط هٌحل هیضَز.
انحالل حکمی علم اجمالی
زض ایي اًحالل گفتِ هیضَز گطچِ ػلن اجوبلی ثِ ٍجَز تىبلیف وثیطُ ٍجَز زاضز اهّب فطؼ آى است وِ
اهبضُی هؼتجطُی ضطػی ثط ٍجَة ٍ حطهت چیعی لبئن ضسُ است ٍ لصا ایي اهَض تفػیالً الظم االجتٌبة
است ٍ هبثمی زض حىن هطىَن ثسٍی ذَاّس ثَز ٍ هجطای ثطائت است .آضی ،اهبضُ ثط حطهت ٍ ٍجَة
ثؼؽ اططاف ،ػلن ثِ ٍجَة ٍ حطهت ثؼؽ اططاف ًویآٍضز تب گفتِ ضَز ػلن اجوبلی ثِ ػلن تفػیلی ٍ
ضهّ ثسٍی هٌحل هیضَز ،اهّب زض ًتیجِ فطلی ًرَاّس زاضت ٍ ثؼؽ اططاف ثِ ٍاسطِی لیبم اهبضات هٌجّع
هیضَز ٍ ثؼؽ اططاف زیگط اظ لحبظ تىلیف هطىَن است ٍ الهحبلِ هجطای ثطائت است.
پاسخ اخباریون به انحالل حکمی

ػلن اجوبلی ظهبًی حىوبً هٌحل هیضَز وِ ثؼس اظ لیبم اهبضٍُ ،لَ تؼجّساً ًفی حىن زض ثمیِی اططاف
ٍجَز زاضتِ ثبضس؛ یؼٌی فطؾبً اگط ػلن اجوبلی ٍجَز زاضتِ ثبضس وِ ثب تحمّك ظٍال ضٍظ جوؼِ ،یب ًوبظ ظْط
ٍاجت است یب ًوبظ جوؼِ ٍاجت است ٍ زض ػیي حبل هیزاًین زض ظْط جوؼِ ثیص اظ یه ًوبظ ٍاجت
ًیست ،اگط اهبضُ ثط ٍجَة ًوبظ جوؼِ زض ضٍظ جوؼِ لبئن ضَز ثب زاللت التعاهیِ ًفی ٍجَة اظ ًوبظ ظْط
هیضَز ٍ زض ایي هَاضز هیتَاى گفت ػلن اجوبلی حىوبً هٌحل هیضَز ،اهّب هب ًحي فیِ چٌیي ًیست؛ ظیطا
ػلن اجوبلی ٍجَز زاضز وِ ضبضع غسّب حىن زاضز ٍ اهبضُ لبئن ضسُ است وِ پبًػس حىن ٍجَز زاضز ،ایي
زٍ ثب ّن تٌبفی ًساضًس ٍ ّط وسام اظ ػلن اجوبلی ٍ اهبضُ وبض ذَز ضا اًجبم هیزٌّس ٍ ثب هثبل ًوبظ جوؼِ
هتفبٍت است ٍ اًحاللی ضخ ًویزّس.
فرمایش آخوند

در پاسخ به اخباریون

اظ جولِ وسبًی وِ ثِ ًحَی ثِ والم اذجبضیَى پبسد زازُ است هطحَم آذًَس زض وفبیة است ،زض حبلی
وِ پبسد آذًَس زض وفبیة ًویتَاًس هطىل ضا حل وٌس؛ ظیطا هطحَم آذًَس تٌْب ثب اتّىبل ثِ ٍجساى زض غسز
حلّ هطىل ثطآهسُاًس ٍ فطهَزُاًس:
ّطگبُ ػلن اجوبلی ثط تىلیفی لبئن ضَز ٍ سپس اهبضُ ثط احس اططاف لبئن ضَز هَجت غَطف تٌجّع ػلن
اجوبلی ًسجت ثِ ططفی وِ اهبضُ ثط آى لبئن ضسُ است هیضَز ٍ تٌْب آى ططف ضا هٌجّع هیوٌس ٍ ططف زیگط
هجطای ثطائت است .مثال :اگط وسی یمیي وٌس اًبء ظیس ًجس است ٍ ایي اًبء هطزّز ثیي زٍ اًبء ثبضس ،اًبء
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ضطلی ٍ غطثی ،سپس اهبضُ لبئن ضَز ثط ایٌىِ اًبء ضطلی اًبء ظیس است ،زض چٌیي جبیی ضجِْای ًیست
وِ ػلن اجوبلی هٌحل هیضَز ٍ ثبیس اظ اًبء ضطلی وِ ثیٌِّ ثط آى لبئن ضسُ است احتعاظ ضَز ٍ ًسجت ثِ
اًبء غطثی ثطائت جبضی ذَاّس ثَز.
نقد و بررسی فرمایش مرحوم آخوند

ایي ثیبى ًویتَاًس اضىبل اذجبضی ضا زفغ وٌس؛ ظیطا هطحَم آذًَس زض هثبل ذَز یه اًبء هؼیّي ذبظ
ضا فطؼ وطزًس وِ هؼلَم الٌجبسة است ٍ سپس فطؼ وطزًس اهبضُای لبئن هیضَز وِ اًبء ضطلی اًبء
ظیس است  ،زض چٌیي جبیی اًحالل ضٍضي است؛ ظیطا یه اًبء هؼیّي هؼلَم ثبالجوبل ثَزُ است ٍ آى اًبء
ثب اهبضُ هطرع ضسُ است ،ثِذالف هب ًحي فیِ وِ ٍاججبت ٍ هحطّهبت ،ػٌَاى ٍ ًطبًِای ًساضز ٍ تٌْب
ػلن اجوبلی ثِ ٍجَز ٍاججبت ٍ هحطّهبتی ٍجَز زاضز ٍ اهبضُ ثیبى هیوٌس فالى ضیء ٍاجت یب حطام
است اهّب ثیبى ًویوٌس وِ ایي ٍاجت ٍ حطام هػساق ّوبى هؼلَم ثبالجوبل است یب ضیء زیگطی است.
ثِ ػٌَاى هثبل ػلن ثِ ًجبست یىی اظ زٍ اًبء ٍجَز زاضز ٍ ثیٌِّای ثط ًجبست اًبء ضطلی لبئن هیضَز،
اذجبضی هؼتمس است ایي اهبضُ هَجت اًحالل ًویضَز؛ ظیطا ػلن اجوبلی ثِ ًجبست احس االًبئیي ًطبًِ ٍ
ػالهتی ًساضز ٍ هٌجّع است .لیبم اهبضُ ثط ًجبست اًبء ضطلی ًیع ثب آى تٌبفی ًساضز ظیطا چِ ثسب ّط زٍ اًبء
ًجس ثبضٌس ٍ ،لصا اًحالل حىوی ثب لیبم اهبضات هحمّك ًویضَز.
دفع اشکال اخباریون بر انحالل حکمی

هیتَاى ثِ سري اذجبضیَى زٍ پبسد زاز:
پاسخ اوّل :طجك هجٌبی هب ػلن اجوبلی وِ هَجت تٌجّع است ًِ اظ ثبة ایي است وِ ػلت تبهِّی
تٌجّع ثطای هؼلَم ثبالجوبل است چٌبًىِ هحمّك ػطالی لبئلٌس ًِ ٍ ،حتی ثِ ذبطط آى است وِ ػلن
اجوبلی همتؿی است ثِ ًحَی وِ هطَْض هیگَیٌس ،ثلىِ ثِ ًظط هب ػلن اجوبلی ثِ ضٍش ذبغّی
همتؿی است؛ اگط زض ػیي ایٌىِ چیعی هؼلَم ثبالجوبل است ضبضع اجبظُی تطذیع زض توبم اططاف
هؼلَم اجوبلی زّس ،ػطفبً ٍ ػمالً هستْجي است .اگط اظ یه ططف ضبضع ثگَیس «الروط حطامٌ» ٍ اظ سَی
زیگط ذوط هطزّز ثیي زٍ اًبء ثبضس ٍ ضبضع اجبظُی اضتىبة ّط زٍ ضا ثسّس هستْجي است؛ ظیطا اگط ذوط
حطام است چگًَِ ّط زٍ ضا هطتىت ضَین ٍ اگط حطام ًیست چطا هیگَیس «الروط حطام»؟! ٍلی زض
جبی ذَزش اثجبت وطزُاین وِ ظهیٌِ ثطای اجطای اغل ػمالً زض اططاف ػلن اجوبلی ٍجَز زاضز ٍ تٌْب
استْجبى ػطفی ٍ ػمالیی هبًغ اظ اجطای اغل زض زٍ ططف است ٍ اجطای اغل زض یه ططف زٍى
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ططف همبثل ،تطجیح ثال هطجّح است.
ثٌبثطایي اگط زض جبیی اغل زض یه ططف اجطا ضَز ،یب ثِ ذبطط ػسم اجطای اغل زض ططف همبثل ٍ یب ثِ
ذبطط ػسم استْجبى ،ػلن اجوبلی هٌجّع ًرَاّس ثَز.
ثب ضٍضي ضسى ایي هطلت هیگَیین:
ػلن اجوبلی وجیط ثِ ٍجَز احىبم ال عاهیِ زض ضطیؼت ،اظ آًجب وِ لجل اظ فحع است زض آًْب اغل ضطػی
جبضی ًیست؛ ظیطا اغَل ػولیِ ٍلتی جبضی هیضًَس وِ فحع غَضت گیطز ٍ هىلّف یأس اظ ظفط ثِ زلیل
زاضتِ ثبضس .ثؼس اظ فحع ،هىلّف هطبّسُ هیوٌس تؼسازی اظ هَاضز ،هَضز لیبم اهبضُ ّستٌس الهحبلِ اغل
ًسجت ثِ آىّب جبضی ًرَاّس ثَزٍ ،لی تؼسازی اظ احىبم ضا هییبثس وِ اهبضُی هؼتجطُ ثط آًْب لبئن ًطسُ
است ،زض آًْب اغل ثسٍى هؼبضؼ جبضی هیضَز .ثٌبثطایي هطىلی ٍجَز ًساضز ٍ اغل جبضی ذَاّس ثَز.
پاسخ دوم :ػلن اجوبلی هىلّف هْنتط اظ ػلن تفػیلی ًیست ،اگط وسی ػلن تفػیلی ثِ احىبم العاهیِ
پیسا وٌس ٍ ثؼس اظ هسّتی ضه وٌس آیب ػلن هي هطبثك ٍالغ ثَز یب ذیط ،اثط آى ػلن اظ ثیي هیضٍز .حبل اگط
فطزی ػلن اجوبلی ثِ احىبم العاهیِ پیسا وٌس سپس اهبضُ لبئن ضَز ثط ایٌىِ احىبم العاهیِی هؼلَهِ ثبالجوبل،
زاذل ایي اهبضات است ،یؼٌی ػلن تؼجّسی پیسا ضَز وِ هؼلَم ثبالجوبل زاذل اهبضات است ،ثِ ثطوت تؼجّس،
ضهّ سبضی ًسجت ثِ ػلن اجوبلی هحمّك هیضَز.
اگط هىلّف ػلن اجوبلی ثِ یه سلسلِ تىبلیف العاهی زاضتِ ثبضس ٍ ثِ ّوبى اًساظُ ػلن ٍجساًی پیسا وٌس
وِ آى هؼلَمّبی ثبالجوبل زض ایي هَاضز است آیب وسی ضهّ زض اًحالل ػلن اجوبلی زاضز؟ ذیط ،ظیطا ػلن
اجوبلی ثِ احىبم ،غیط اظ آى هَاضز ػلن ٍجساًی ًیست .زض هب ًحي فیِ ًیع ػلن اجوبلی ثِ احىبم غیط اظ
هَاضز اهبضات ًویثبضس ٍ اهبضات ّوبى هؼلَم ثبالجوبل ضا ثیبى هیوٌس ،زض ًتیجِ اظ آًجب وِ طجك هجٌبی
هرتبض ،اهبضُ ػلن تؼجّسی است ،هؼٌبیص آى است وِ هىلّف ػلن زاضز وِ هؼلَم ثبالجوبل زض ایي هَاضز
هَجَز است ،پس لطغ تفػیلی تؼجّسی ثِ هَاضز اهبضات ٍ ضهّ ثسٍی ًسجت ثِ ثمیِ حبغل هیضَز وِ
هجطای ثطائت است پس اًحالل حىوی ضخ هیزّس.
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