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حجیت موسد بحث
حجیت موسد بحث•
دس ایٌداا ًاِ   . آًچِ دس ایٌدا هَسد ًظش ها است، حدیت اصَلی است•

تحث هٌغمی داسین ٍ ًِ فلسفی ٍ ًِ تاِ دًثااآ آرااس یىاَیٌی یمایي      
ّای هؼشفت ًفا  ٍ سٍاى ناٌایتی ًیاض دس ایاي      حتی تحث. ّستین

سؤاآ هْن هغشح دس ایٌدا ایي است وِ آیا یمیي . تحث هذ ًظش ًیست
ّاا هؼازسیت ٍ    تِ هؼٌای اصَلی هؼزٍس ٍ هٌدض یىلیف است؟ اصَلی
.اًذ هٌدضیت یمیي سا پزیشفتِ ٍ تش آى استذالآ ًوَدُ
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دلیل بش معزسیت و منجضیت قطع

دلیل بر معذریت 
و منجزیت قطع

حسن عدلمشهور

شهید صدر
حق مولویت 

موال

قول صحیح
حق مولویت 

موال
حسن عدل



4

انواع مولویت

خداوندذاتی

اعتباری

از سوی 
موالی ذاتی

رسول اعظم 
ص

نه از سوی 
موالی ذاتی

مولویت های 
عرفی
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دلیل مولویت 
ذاتی خداوند 

مالکیت ذاتیفلسفی

کالمی
وجوب شکر 

منعم
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی•
تؼذ اص تیاى ًمغِ ًظشات نْیذ صذس دس تاب حدیت لغغ، الصم اسات  •

یه تاس دیگش تِ هؼٌای حدت اصَلی تشگشدین ٍ تحث سا اص دیاذگاُ  
.دیگش هَسد هغالؼِ لشاس دّین
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی

آًچاِ  )هؼٌای لغَی حدت، هایحتح تِ : لثالً دس هثادی یصَسی گفتین•
اسات ٍ حدات   ( گیشد نَد ٍ هَسد یوسه لشاس هی تذاى احتداج هی

دس اصغالح هٌغمی ٍ اصَلی هصادیك حدت تِ هؼٌای لغَی ّساتٌذ  
یؼٌای سٍیىاشد هٌغمای تاا     . ٍ فمظ یفاٍت آًْا دس سٍیىشدناى است

.سٍیىشد اصَلی هتفاٍت است
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
هٌغمی دس خستدَی یحلیل چگًَگی یثاذیل هدْاَالت تاِ هؼلاَم     •

گشدد دس حالی وِ اصَلی  است ٍ اص ایي هٌظش تِ دًثاآ هستوسه هی
ی سٍاتظ تیي ػثیذ ٍ هاَالی یَخاِ داسد ٍ دس پای هاَاسدی      تِ حَصُ

یَاًذ تاِ   است وِ ػثذ دس پیشگاُ هَالی یَیش تِ ػٌَاى حدت هی
یَاًاذ ػثاذ سا هاَسد     آى یوسه ًوایذ یا هَلی تا یوسه تِ آى های 

.ػتاب لشاس دّذ
:یَضیح آى وِ•
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
حدتی وِ هٌغمی دس خستدَی آى است، حدتی اسات واِ دس ٍادی   •

وٌین،  ٍلتی تِ چیضی وِ ػلن ًذاسین، ػلن پیذا هی. سٍد فىش تِ واس هی
آى چیضی وِ تِ آى یوسه وشدین یا تِ یؼثیاش دیگاش   )آى هستٌذ ػلن 

تش اساس ایي تیاى . ، حدت اص ًظش هٌغمی است(تذاى احتداج ًوَدین
ّا ّن دس اصغالح هٌغمی، حدت ّستٌذ؛ چَى دس آًدا ًیض تاا   هؼشف

.وٌین ، تِ یه یصَس هدَْآ ػلن پیذا هیؼلَمهاستٌاد تِ یصَسات 
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
حدات هٌغمای ا یؼٌای ّوااى      : یَاًین تگاَیین  پ  تِ عَس ولی هی •

گیاشین ا،    هؼلَهایی وِ تشای سٍني واشدى هدْاَآ اص آى تْاشُ های    
هصذالی اص حدت لغَی است ٍ هٌغمی تا آًْا تش ػلن یَد احتدااج  

.وٌذ هی
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
تا ایي ٍصف ّش چِ دس لغت، حدت است، دس هٌغك حدات ًیسات؛   •

.ٍلی آًچِ دس هٌغك، حدت است، حدت تِ هؼٌای لغَی ًیض ّست
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
ّا اصغالحی تاِ   هٌغمی: یَاّین تگَیین تذیْی است ها دس ایٌدا ًوی•

ّاا   آًچاِ سا هٌغمای  : یاَاّین تگاَیین   ًذاسًذ؛ تلىِ هی« حدت»ًام 
آًْا تایي  . ًاهیذًذ، ٍالؼاً هصذالی اص حدت لغَی تَدُ است« حدت»

هؼٌای لغَی ٍ هؼٌای اصاغالحی هٌاساثتی دیذًاذ، اص ایاي سٍ، ًاام      
. اًذ حدت سا اًتخاب وشدُ
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
اًاذ ٍ دس   اها ایي وِ چشا صشفاً ًام حدت سا تش یصذیمات هؼلَم ًْادُ•

اًذ، تِ دلیل یَخِ هٌغمی  ووه گشفتِ« هؼشف»ٍادی یصَسات اص ًام 
دس هٌغك آًچِ تِ ٍالغ ًظش داسد ٍ ًسثت تِ آى لضاٍت . تِ ٍالغ است

. یصَس صَسیی است وِ ًظشی تِ ٍالاغ ًاذاسد  . وٌذ، یصذیك است هی
   ِ ی  ّذف ًْایی هٌغمی یصذیمات ّستٌذ ٍ یصاَسات اص تااب همذها

.نًَذ یصذیمات هغشح هی
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
حدت اصَلی ًیض ّوچَى حدت هٌغمی، هصاذالی اص حدات لغاَی    •

گَیذ؛ صیشا آًْا دس  اصَلی تِ اهاسات ٍ اصَآ ػولیِ حدت هی. است
تِ عَس هثاآ اگاش اًسااًی   . سٍاتظ اًساى تا یذا لاتل احتداج ّستٌذ

یَاًذ ػول یَیش  تِ استٌاد یثش ٍاحذی ػول ًوایذ، سٍص لیاهت هی
ّواى عَس وِ اگش تش عثك آى ػوال ًىٌاذ ٍ هؼلاَم    . سا یَخیِ ًوایذ

گشدد اهشی سا وِ هغاتك ٍالغ تَدُ، یشن ًوَدُ، تِ استٌاد ّواى یثاش  
.گیشد ٍاحذ هَسد ػماب لشاس هی
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
تٌاتشایي حدت دس اصغالح اصاَلی اهاشی فشایاش اص حدات لغاَی      •

ی هَلَیت  هؼزسیت ٍ هٌدضیت اص آراس حدیت لغَی دس حَصُ. ًیست
. است

ٍلتی اهشی دس تیي ػثذ ٍ هَلی حدت تانذ، هؼزس ٍ هٌداض یَاّاذ   •
. یَاًذ تِ آى احتداج وٌذ ٍ ّن هَلی تَد یؼٌی ّن ػثذ هی

ای یاا    ّا حدت سا تا ّواى هؼٌای لغَی دس حَصُ تٌاتشایي اصَلی•
.اًذ وِ هحل تحثشاى تَدُ تِ واس گشفتِ
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حجت اصولی مصذاقی اص حجت لغوی
ّای هشاتشن داناتِ    تذیْی است هٌغمی ٍ اصَلی هوىي است حَصُ•

تانٌذ ٍ حدت آًْا اص حیث هصذاق یىای تاناذ؛ اهاا سٍیىشدنااى     
وٌاذ ٍ اصاَلی اص    هٌغمی اص یه هٌظش تِ آى ًگاُ های . هتفاٍت است
هٌغمی تِ هؼلَم نذى هدَْآ یَخاِ داسد ٍ اصاَلی تاِ    . هٌظش دیگش

.سٍاتظ ػثذ ٍ هَلی
یؼٌای  )تِ ّویي سثة هالصذسا یصاذیك سا تاِ یصاَس هؼاِ حىان      . •

. وٌذ هؼٌا هی( یصَسی وِ ًاظش تِ ٍالغ است
ِ  »حدت دس صاَست اٍآ  . • حدات  »ٍ دس صاَست دٍم  « حدات لا

. است« ػلیِ
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ّواى عَس وِ لثالً تیاى ًوَدین، اصَلی، حدتی سا هَسد تحاث لاشاس   •

ایتصا  تِ تاب یاصی اص اتَاب فمِ ًذانتِ تاناذ  : دّذ وِ اٍالً هی
. حدیت یَیش سا هشَّى ناسع تانذ: ٍ راًیاً

لغغ ٍیژگی اٍآ سا داسا است یؼٌی دس ّش یه اص اتَاب فماِ، اهىااى   •
یمیي تِ حىن نشػی ٍخَد داسد؛ اها حدیت آى هشَّى اػتثاس ناسع 

.ًیست
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
تٌاتشایي لغغ اص هتي هثاحث اصَلی یاسج است ٍ اگش نیخ اًصاسی  •

اًذ تِ یاعش ایي است وِ یه  ٍ دیگشاى دس ػلن اصَآ تِ آى پشدایتِ
ی الصم تشای حدیت اصَلی تِ لغغ ًیااص   اصَلی تِ ػٌَاى یه همذهِ

. داسد
ّای اصَلی تِ حدیت  سشّ ایي ًیاص دس تاصگشت حدیت یواهی حدت•

تذٍى حدیت لغغ، ّای  چیاض دیگاش دس اصاَآ حدات      . لغغ است
.ًخَاّذ تَد
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
اها چشا حدیت لغغ هشَّى اػتثاس ناسع ًیست؟•
هؼٌای رایی تَدى حدیت لغغ وِ اص صهاى نیخ اًصااسی هىاشساً دس    •

لساى فمْا یىشاس نذُ چیست؟
است؟( خٌ ، فصل، ًَع)آیا هشاد اص رایی، رایی تاب ایساغَخی  •
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 

تشای پاسخ تِ ایي سؤاالت الصم اسات تاِ عاَس یالصاِ تاِ تحاث       •
اػتثاسیات وِ دس هثادی یصَسی اص لَآ ػالهِ عثاعثایی ًمل وشدین، 

:اناسُ ًوایین
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ای است وِ صَسیی اص  ی آییٌِ رّي دس تؼضی اص هذسوات تِ هٌضلِ. 1•

تٌذد؛ اها ّوَاسُ ایي گًَِ ًیست وِ رّي صشفاً  انیاء دس آى ًمش هی
.حاوی اص اهَسی تانذ وِ دس یاسج ٍخَد داسد

اػتثاسیات تخشی اص هذسوات ها ّستٌذ وِ تا ًَػی یؼول رٌّی ٍ . 2•
.آیٌذ تِ دست هی( واس ّوشاُ تا هشمت رّي)ػملی 
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
اػتثاسیات ًفا   . أ: نًَذ ی ولی یمسین هی اػتثاسیات تِ دٍ دستِ. 3•

.اػتثاسیات هحض. ب. االهشی
ّش دٍ دستِ دس ایي خْت هشتشوٌذ وِ هحصَآ واس رّي ّساتٌذ،  . 4•

ایدااد ٍ یاللیات رّاي دس    : ای تاا ّان یفااٍت داسًاذ     اها دس ًىتِ
اػتثاسیات ًف  االهشی سیشِ دس ٍالؼیت ػیٌی داسد ٍ دس اػتثاسیات 
هحض چٌیي ًیست؛ اگشچِ دس دٍهی ًیض رّي تِ ًحاَی تاا هفااّین    

.ٍالؼی دس اسیثاط است
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
.ی هفاّین حمیمی است ء اػتثاسیات هحض، یَسؼِ یىی اص هٌانی. 5•

ی اػتثاااسی لثاال اص اختواااع ٍ  اػتثاسیااات هحااض تااِ دٍ دسااتِ. 6•
.نًَذ اػتثاسی تؼذ اص اختواع یمسین هی
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ّواى عَس وِ دس تحث هثادی یصَسی تیاى ًوَدین، ػالهاِ حدیات   •

. ی اػتثاسیات لثل اص اختواع لشاس داد لغغ سا دس صهشُ
. آیذ دس حالی وِ حدیت لغغ اص اػتثاسیات ًف  االهشی تِ نواس هی•

:یَضیح ایي هغلة تِ نشح صیش است


