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نقد و بررسی کالم مرحوم نائینی

هَؾَع هؼػیت لطؼی چِ ًَع ٍغَلی است؟ آیب ٍغَل ثِ ػلن تفػیلی ًیبظ است یب ٍغَل إجوبلی
کبفی است؟ توبم ًکتِ زض ایي هطلت است؛ هیزاًین تکلیف ٍاغل ثِ ػلن تفػیلی لبثل تطذیع ًیست ظیطا
چٌیي ػولی لغَ است ،اهّ ب حکوی کِ ثِ ًحَ تفػیل ٍاغل ًطسُ ٍ إجوبالً ٍاغل ضسُ است ػمالً ٍ ثجَتبً
چِ هبًؼی ٍجَز زاضز هَال اظ ثبة تسْیل ثب اجطای ثطائت اظ لعٍم اهتثبل حکن ضفغ یس کٌس؟
چٌیي چیعی گبّی زض ػطفیبت ٍالغ هی ضَز کِ زض ػیي فؼلیت حکن ،اگط آى حکن هطتجِ ضَز اظ حکن
ضفغ یس هیضَز؛ هثالً پسضی ثِ فطظًسش زستَض هیزّس کِ فالى کتبة ضا اظ کتبةذبًِ ثیبٍض ٍ اگط ًتَاًستی
آى کتبة ضا تفػیالً ضٌبسبیی کٌی اظ العام ثِ آٍضزى کتبة غطفًظط هیکٌن ،چٌیي کبضی تطذیع زض
هؼػیت ًیست ثلکِ ضفغ یس اظ حکن زض غَضت هطتجِ ضسى فطز کتبة است ٍ ّوبى هالن جوغ حکن
ظبّطی ٍ ٍالؼی کِ زض ضجْبت ثسٍیِ شکط ضسُ است زض هب ًحي فیِ ًیع إػوبل هیگطزز.
ثٌبثطایي کالم هحمّك ًبئیٌی

ًبتوبم است ٍ تطذیع زض هؼػیت ضخ ًویزّس ،ثلکِ تطذیع زض تطن

تکلیف ٍاغل ثِ ػلن إجوبلی است ٍ ایي تطذیع ػمالً هحصٍض ًساضز ثلکِ تطذیع زض حکن ٍاغل ثِ ػلن
تفػیلی هحصٍض زاضز.
بیاى هحقّق عزاقی
هحمّك ػطالی

در علّت تاهّه بودى علن إجوالی در حزهت هخالفت قطعیه

هؼتمسًس 1اسبسبً ًویتَاى تػَّض کطز فطلی هیبى ػلن إجوبلی ٍ تفػیلی زض هٌجّعیت ٍجَز
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زاضز؛ ثِ زلیل آًکِ اثْبم اظ ًبحیِی ػلن إجوبلی زض ذػَغیبتی است کِ زذلی زض ثِ ػْسُ آهسى تکلیف ًساضز
ٍ إجوبلی کِ زض هَضز ػلن إجوبلی ٍجَز زاضز ًمطی اظ حیث اضتغبل شهِّ ثِ تکلیف یب ػسم آى ًساضز.
ًکتِی ایي هطلت آى است کِ آًچِ هَؾَع اضتغبل شهّ ِ است ػلن ثِ اهط ٍ ًْی غبزض اظ هَال هیثبضس
اهّب ذػَغیت ایٌکِ ایي اهط ثِ چیعی تؼلّك گطفتِ است ّیچ زذبلتی زض اضتغبل شهِّ ٍ هٌجّعیت ًساضز.
ثِ ػٌَاى هثبل ظهبًی کِ هکلّف ػلن زاضز زض ظٍال ضٍظ جوؼِ اهطی اظ ًبحیِی هَال غبزض ضسُ است
کبفی است تب شهِّی اٍ هطتغل ضَز ،اهّب ذػَغیت ایٌکِ ًوبظ جوؼِ ثط اٍ ٍاجت است یب ًوبظ ظْط ،زذبلتی
زض اضتغبل شهِّ ًساضز؛ ثِ زلیل آًکِ اهط ثوبَّ اهط اضتغبل شهِّ هیآٍضز ًِ اهط ثِ ذػَظ غالٓ جوؼِ یب
ذػَظ غالٓ ظْط؛ هکلّفی کِ ذَز ضا هَظّف هی زاًس ثِ زلیل ًفس اهط ذَز ضا هطغَلالصهِّ هیزاًس.
ثٌبثطایي زض هَاضز ػلن إجوبلی آًچِ کِ زض اضتغبل شهِّ هؤثط است زض ٍالغ ثب ػلن تفػیلی هؼلَم است؛
ثِ زلیل آًکِ هساض اضتغبل ،ػلن ثِ ًفس اهط یب ًْی است ٍ لصا ػلن إجوبلی ٍ تفػیلی اظ حیث کبضفیت
ًسجت ثِ آًچِ کِ هالن اضتغبل است تفبٍتی ًساضًس.
ًتیجِ آًکِ زض هَاضز ػلن إجوبلی اظ آًجب کِ ًفس العام تفػیالً هؼلَم است شهِّ هطغَل ذَاّس ضس ٍ ٍلتی
شهِّی هکلّف هطتغل ضَز هکلّف ثبیس اظ ػْسُی آى ثطآیس ،زض ًتیجِ ًویتَاى زض توبم اططاف ػلن إجوبلی ثطائت
جبضی کطز ٍ هٌبلؿِی إضتکبظیِ هیبى ثطائت زض توبم اططاف ٍ حکن هؼلَم ثبإلجوبل ٍجَز زاضز.
نقد و بررسی فرمایش محقّق عراقی

فطهبیص هحمّك ػطالی

ًیع لبثل هٌبلطِ است ٍ هیتَاى گفت :ایٌکِ فطهَزًس هالن ٍ هساض تٌجیع ػلن

ثِ اهط یب ًْی است ٍ ذػَغیبت اهط ٍ ًْی ،ذبضج اظ تأثیط تٌجیع است ،غحیح ًیست؛ ظیطا ّوبىگًَِ کِ
اضبضُ ضس ػمل هبًؼی ًویثیٌس کِ هَال ظهبًی کِ هتؼلّك اهط اٍ تفػیالً هؼلَم ًیست تطذیع زض تطن ثسّس.
ثِ تؼجیط زیگط اگط همػَز هحمّك ػطالی

ػسم جطیبى ذػَظ لجح ػمبة ثالثیبى است سرٌی لبثل لجَل

است؛ ظیطا ثب ٍجَز ػلن إجوبلی اظ آًجب کِ ثیبى زض اغل اهط یب ًْی توبم است ایي لبػسُ جبضی ًیست ،اهّب
ثحث ثط جطیبى اغَل هؤهٌِّی ضطػیِ است ٍ تٌْب اظ جْت ثجَتی ایي هسئلِ هططح است کِ آیب ػمل هٌبلؿِ
ٍ هحصٍضی زض ایي تطذیع هَال زض ضطایطی کِ هتؼلّك اهط هَال هطزّز است هیثیٌس؟ ذیط ،ػمل ّیچ هحصٍض
ٍ هٌبلؿِای ًویثیٌس ٍ هَال هیتَاًس ثیبى کٌس اهطی کِ ثِ هکلّف ٍاغل ضسُ است اگط هتؼلّك آى تفػیالً
ضٍضي است ثبیس اهتثبل ضَز ٍلی اگط ایي تکلیف ثِ ٍاسطِی اضتجبُ زض هتؼلّك ،هستلعم تحویل ظحوت
هؿبػف گطزز هیتَاًس آى ضا تطن کٌس .ثٌبثطایي ثیبى هحمّك ػطالی
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توبم ًیست.

تبکٌَى ثِ ایي ًتیجِ ضسیسین کِ ًفس ػلن إجوبلی ،هبًغ اجطای اغل زض توبم اططاف ًرَاّس ثَز ٍ اظ
جْت ػملی زض ػبلن ثجَت ،هبًؼی اظ اجطای اغل زض توبم اططاف ٍجَز ًساضز .اهّب آیب اثجبتبً هبًغ یب هطکلی اظ
اجطای اغل زض توبم اططاف ٍجَز زاضز؟
ثِ تؼجیط زیگط اجطای اغل زض اططاف ػلن إجوبلی ػمالً هحبل ًیست ،اهّب زض ػبلن استفبزُ اظ أزلِّ هطکلی
زض جطیبى اغَل زض توبم اططاف ٍجَز زاضز یب ذیط؟
اغَلیَى ًَػبً هحصٍضی ثطای جطیبى اغل زض توبم اططاف اثجبتبً شکط ًکطزُاًس ٍ ثطذی تػطیح کطزُاًس
کِ اگط هٌبلؿِی ػملیِ (ػبلن ثجَت) ًجَز اطالق یب ػوَم أزلِّی ثطائت ،توبم اططاف ضجِْ ضا فطا هیگطفت ٍ
تٌْب هحصٍض هٌبلؿِ هب ضا اظ أذص ثِ اطالق یب ػوَم ثبظ هیزاضز.
بیاى بزخی اس هعاصزیي در وجود هاًع اثباتی بز عذم تزخیص در توام اطزاف
ثؼؽ اظ هحمّمیي هؼبغط 1ثؼس اظ تسلین ایٌکِ هحصٍض ثجَتی زض جطیبى اغل زض توبم اططاف ػلن إجوبلی
الظم ًویآیس ،فطهَزُاًس کِ اظ جْت اثجبتی گطفتبض هحصٍض ّستین ٍ ًویتَاًین زض توبم اططاف ػلن إجوبلی
اغل ضا جبضی ثساًین .ثیبىّبی هتؼسّزی اضائِ ضسُ است کِ آًْب ضا شکط هیکٌین:
بیاى اوّل در هحذور اثباتی
حبغل ثیبى اٍّل آى است کِ غطؼ تسْیل آًچٌبى ًیست کِ ثِ حست ًظط ػمالیی ثتَاًس ضافغ حکن
العاهی ٍاغل گطزز .ثِ تؼجیط زیگط أغطاؼ تطذیػیِ زض إضتکبظ ػمال ًویتَاًس أغطاؼ العاهیِی هؼلَهِ ضا
ضفغ کٌسّ ،ط چٌس ػمل فلسفی هطکلی زض آى ًویثیٌس.
حبل کِ زض أًظبض ػمال أغطاؼ تسْیلیِ ٍ تطذیػیِ ایي همساض لسضت ًساضز کِ ضافغ أغطاؼ إلعاهیِ ثبضس
الهحبلِ لطیٌِی لجّیِی إضتکبظیِی ػمالئیِ سبذتِ هیضَز کِ توبم اطاللبت ازلِّ ضا تمییس هیظًس؛ هثالً «رفعنا

الیعلهون» اطاللی زاضز کِ ضبهل ّوِی اططاف ػلن إجوبلی هیضَز ٍ ثِ حست ػمل ٍ حبقّ لفظ هیتَاى
زض ّوِی اططاف ،ثطائت جبضی کطزٍ ،لی ثِ زلیل ٍجَز آى إضتکبظ ضاسد کِ لطیٌِی لجیِّی ػمالئیِی است
زض ایي اطالق تػطّف هیضَز ٍ کأىّ ضبضع فطهَزُ است :ضُفغَ هب الیَؼلَوَى إلّب زض توبم اططاف ػلن إجوبلیٍ .
اهّب ایٌکِ آیب ثطائت زض ثؼؽ اططاف جبضی است یب ذیط ،زض آیٌسُ ثحث ذَاّس ضس إىضبءاهلل.

مقرّر :سید حامد طاهری
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