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فرمایش محقّق عراقی
هحمّك ػشالی

در مبنای سوم

1

دس همبم تَؾیح هجٌبی سَم اثتذا ایي ًىتِ سا هَسد پزیشش خَد لشاس هیدّذ وِ هتؼلّك

ػلن اجوبلی ثِ ًَػی داسای ولّیت است ٍ آى سا فیالجولِ جبهغ ثیي قشفیي هیداًذ ٍ دلیل آى سا ًیض ثذاّت
هیداًذ؛ صیشا ثذیْی است وِ خػَغیت دٍ قشف اص هتؼلّك ػلن اجوبلی خبسج است ٍ الهحبلِ ًَػی ولّیت
خَاّذ داضت ،اهّب ایطبى هؼتمذًذ ایي ولّیت ٍ جبهؼیت ثیي اقشافً ،ظیش جبهؼیت قجیؼی دس حیّض تىبلیف
ًیست؛ یؼٌی ثِ ػٌَاى هثبل اگش حبون ثگَیذ« :أوشم الؼلوبء» قجیؼیِ إوشام ػبلن تحت تىلیف لشاس گشفتِ است
ٍ لبثلیت تكجیك ثش افشاد هتؼذّد سا داسد ،اهّب دس ػلن اجوبلی چٌیي جبهؼیتی ٍجَد ًذاسد ٍ ثِ تؼجیش هحمّك
ػشالی

هتؼلَّكِ ػلن اجوبلی ،جامع بما هو حاکٍ و مرآةٌ عن الخصوصیة المردّدة فی نظر الحاکم است.

پس جبهغ هَجَد دس ػلن اجوبلی ،جبهغ ثحیبلِ ٍ ثوب أًِّ حبنٍ ػي هٌطبئِ ًیست ثلىِ جبهؼی است وِ
هشآٓ ثشای خػَغیت است الجتِّ خػَغیت هشدّدُ.
دس ًتیجِ ًسجت ایي جبهغ اص خػَغیت هشدّد ثب هٌكجكٌ ػلیِ آىً ،سجت ولّی ثِ افشادش ًیست ثلىِ
ًسجت اجوبل ثِ تفػیل است یب ًسجت هجْن است ثِ ٍاؾح ،ثِ گًَِای وِ اگش آى اجوبل ٍ اثْبم صدٍدُ ضَد
جبهغ هزوَس هٌكجك ثش فشد هِي لَشًِِ إلی لَذَهِِ هیضَد ،ثِ خالف سبیش جبهغّب وِ اًكجبق آًْب ثش افشاد ثِ
توبهِ ًیست ثلىِ اًكجبق آًْب ثش جضء تحلیلی افشاد است.

 .1نهایة األفکار ،ج ،3ص.74
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دس ًْبیت هحمّك ػشالی

ًتیجِ هیگیشًذ وِ آً چِ هؼلَم ثبإلجوبل است ّوبى خػَغیت هجْوِ است

ٍ هبًؼی اص ًبم گزاسی آى ثِ جبهغ ًیست ٍ لىي ثبیذ تَجِّ داضت ایي جبهغً ،ظیش سبیش جبهغّب ًیست وِ
ثحیبلِ هتؼلّك حىن ثبضذ ثلىِ جبهؼی است وِ هشآٓ ثشای خػَغیت ٍالؼیِی هشدّدُ است.
نقد و بررسی فرمایش محقّق عراقی

در مبنای سوم

دس ثشسسی فشهبیص ایي هحمّك ثضسگَاس ثِ دٍ هكلت اضبسُ هیوٌین:
1ـ ّوبىگًَِ وِ اص هكبلت گزضتِ سٍضي ضذ هیتَاى پزیشفت وِ گبّی ػلن اجوبلی هب ثِ ًحَی است
وِ حتی اگش سفغ حُجت ضَد توبم خػَغیت سا ًویتَاًذ ًطبى دّذ ٍ چٌیي ًیست وِ ثش یه فشد دٍى
دیگشی هتؼیٌّبً هٌكجك ضَد .ثٌبثشایي فشهبیص هحمّك ػشالی
2ـ والم هحمّك ػشالی

فیالجولِ هٌمَؼ است.

ّشچٌذ تب حذٍد صیبدی ثب یبفتِّبی فكشی اًسبى سبصگبس هیثبضذ ٍ اًسبى

فیالجولِ ادسان هیوٌذ وِ هَاسد ػلن اجوبلی ،هٌكجك ثب گفتِّبی ایي هحمّك است؛ یؼٌی آًچِ وِ هؼلَم
ثبالجوبل است فمف داسای اجوبل است ًِ آًىِ جبهغ فی ًفسِ هؼلَم ثبضذ ،لزا اگش سفغ حُجت گشدد ثش فشد
هٌكجك هیگشدد ،اهّب ثِ ًظش هی سسذ وِ تحلیل هشحَم ػشالی ثشای ثیبى هشاد ٍالؼی ایطبى وِ ثب فكشت ػملی
یبفتِاًذ وبفی ٍ ٍافی ًویثبضذ ،لزا ثبیذ تحلیل دلیكتشی اص هسئلِ اسائِ وشد.
دس تَؾیح هكلت هیگَیین ػلن اجوبلی دٍ لسن است:
یه لسن آى اص جْت هٌطأ پیذایص ثِ گًَِای است وِ ثیص اص جبهغ ثیي قشفیي یب اقشاف سا ثِ اًسبى
ًویدّذ ٍ ثِ ػجبستی هی تَاى گفت ػلن اجوبلی وِ اص فَق ثِ اًسبى هٌتمل هیضَد چٌیي است ،هبًٌذ لیبم
ثیٌِّ ثش ًجبست أحذ اإلًبئیي دس حبلیوِ ّش دٍ ًجس ّستٌذ یب ػلن ثِ وزة ثَدى أحذ الحذیثیي دس حبلیوِ
ّش دٍ حذیث وزة ّستٌذ.
لسن دیگش ػلن اجوبلی آى است وِ هٌطأ ٍ ػلت پیذایص آىٍ ،جَد خبسجی هٌىطف ثِ حسّ یب ػمل
است .دس ایي لسن اص ػلن اجوبلیً ،فس اًسبى ثش اسبس لبًَى ػلّیت یب چیضی ضجیِ آى هیفْوذ ٍجَد
خبسجی هٌطأ ػلن اٍ ضذُ است ٍ اص آًجب وِ ٍجَدّ ،وشاُ تطخّع است ٍ غیش لبثل اًكجبق ثش وثیشیي است
فشد هتَجِّ هیضَد آً چِ ثِ رّي اٍ آهذُ است ًبضی اص یه اهش ٍاحذ خبسجی است وِ اگش دلیمبً آى هفَْم
رٌّی سا دس ساثكِ ثب آى هٌطأ هالحظِ وٌذ آى هفَْم جض ثش آى هٌطأ لبثل تكجیك ًیست ٍ وبهالً داسای
تطخّع استٍ ،لىي دس ػلن اجوبلی ثش خالف ػلن تفػیلی ،غَستی وِ اص هٌطأ خبسجی پذیذ هیآیذ فبلذ
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ثسیبسی اص خػَغیبت آى هٌطأ پذیذ آٍسًذُی غَست است ،الهحبلِ غَستی وِ دس رّي اًسبى ًمص
هیثٌذد غَستی ثب ثؼؽ خػَغیبت است.
اوٌَى اگش ًفس ساثكِ ی ایي غَست سا ثب هٌطأ خَد لكغ وٌذ ایي غَست ثِ دلیل آًىِ تٌْب ثخطی اص
ػَاسؼ هطخػِ سا داسد لبثلیت تكجیك ثش سبیش اقشاف ػلن اجوبلی سا ًیض خَاّذ داضت .الجتِ آًچِ دس ایٌجب ثیبى
هیوٌین اختػبظ ثِ ػلن اجوبلی ًذاسد ٍ ػلن تفػیلی ًیض چٌیي است هگش ثب تفبٍتی وِ اضبسُ خَاّذ ضذ.
فشؼ وٌیذ اًسبًی دس هَاجِْ ثب صیذ ثِ ػٌَاى یه فشد هتطخّعِ غیش لبثل تكجیك ثش وثیشیي لشاس هیگیشد
ٍ اٍ سا اثتذا اص ساُ حسّ دسن هیوٌذ ٍ غَستی اص صیذ خبظ ثِ رّي اٍ هٌتمل هیضَد .اگش ایي غَست
پذیذ آهذُ اص صیذ ثب حفظ ساثكِ اش ثب صیذ خبسجی وِ هٌطأ آى غَست است دس ًظش گشفتِ ضَد غَست
جضئیِی ٍاحذُ ی غیش لبثل غذق ثش وثیشیي خَاّذ ثَد ،اهّب اگش ّویي غَست صیذ ،ثشیذُ ٍ هٌمكغ اص هٌطأ
خبسجی خَد دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ ثِ تؼجیش هحمّك ػشالی

اگش «ثحیبل راتِ» ًگشیستِ ضَد ولّی خَاّذ ثَد؛

صیشا ّش هفَْهی ولّی است ٍ اگش هیلیَىّب لیذ ثِ آى اؾبفِ ضَد ثبص هتطخّع ًخَاّذ ضذّ ،شچٌذ ولّی
هٌحػش ثِ فشد خَاّذ ضذ ٍلی اهىبى تكجیك آى ثش فشد دیگش سلت ًخَاّذ ضذ.
هثالً هفَْم اًسبى ثِ ػٌَاى یه هفَْم هبَّی اگش ثب لیَد صیبدی هبًٌذ سًگ وزا ،لذّ وزاٍ ،صى وزا ،هىبى
وزا ٍ  ...دس ًظش گشفتِ ضَد ،اگشچِ هوىي است فمف یه هػذاق پیذا وٌذ اهّب لبثلیت ٍ اهىبى غذق آى ثش
وثیشیي هٌتفی ًویضَد ،ثب ایي حبل رّي اًسبى ایي لذست سا داسد وِ ّویي غَست ولّی دس رّي سا ثِ
گًَِای دس ساثكِ ثب هٌطأ پیذایص آى دس ًظش ثگیشد .اگش ایي غَست سا ثوب َّ ًبشٍ ػي الَجَد الخبسجی دس
ًظش ثگیشین ٍ تَجّ ِ وٌین وِ ایي غَست اص ثشخَسد اهَاج سبقغ اص صیذ ثِ چطن هب پذیذ آهذُ است ٍ ایي
استجبـ سا هالحظِ ٍ حفظ وٌین هیتَاًین ثگَیین جضئی سا ثِ ًحَی فْن هیوٌین ًِ ،ایٌىِ غَست جضئی دس
رّي هب پذیذ آیذ؛ صیشا غَست ثوب ّی غَست ّوَاسُ ولّی است.
پس حتی دس ػلَم تفػیلی ایي لؿیِ ٍجَد داسد؛ یؼٌی ادسان هب اص ضیء ٍاحذ هتطخّع خبسجی اگش ثب
حفظ ساثكِاش ثب خبسج دس ًظش گشفتِ ضَد ادسان ضخػی غیش لبثل غذق ثش وثیشیي خَاّذ ثَد ٍلی اگش
ایي استجبـ هٌمكغ گشدد ٍ اص آى غشف ًظش ضَد حتی دس ػلن تفػیلی ،ایي ادسان ولّی خَاّذ ثَد ٍ هیتَاًذ
جبهغ ثیي فشدِ هٌطأ پیذایص ٍ فشدی هبًٌذ آى ثبضذ ٍ دس ػلن اجوبلی ًیض چٌیي است.
دس ػلن اجوبلیِ لسن دٍم اص آًجب وِ هٌطأ پیذایص آىٍ ،جَد خبسجی هتطخّع است ،اگش آى غَست ثب
حفظ استجبـ ثب خبسج دس ًظش گشفتِ ضَد آى غَست ،هتطخّعِ غیش لبثل تكجیك ثش وثیشیي خَاّذ ثَد ٍ ثِ
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ّیچ ٍجِ جبهؼیت ًخَاّذ داضت ٍ فشد ثِ توبم هؼٌب خَاّذ ثَد ،اهّب اگش ایي استجبـ ثب خبسج دس ًظش گشفتِ
ًطَد ایي غَست ولّی خَاّذ ثَد ٍ .فشق آى ثب هؼلَم تفػیلی آى است وِ ولّیت دس هؼلَم اجوبلی اٍسغ
است؛ صیشا غَستی وِ دس ػلن اجوبلی اص توبس ثب خبسج پذیذ آهذُ است فبلذ ثسیبسی اص ػَاسؼ هطخّػِ
است ثش خالف غَستی وِ دس ػلن تفػیلی اص توبس ثب خبسج پذیذ هیآیذٍ ٍ ،لتی ولّی داسای لیَد ووتش
ثبضذ الهحبلِ لبثلیت اًكجبق آى ٍسیغتش خَاّذ ثَد.
اوٌَى ثیبى هیوٌین :ایٌىِ دس ػلن اجوبلی ولّیت ٍجَد داسد ٍ هحمّك ػشالی

ًیض ثِ ًَػی آى سا پزیشفتٌذ،

سخٌی لبثل لجَل است اهّب تحلیل آى ثِ گًَِای است وِ هب ثیبى وشدین ٍ ایٌىِ هحمّك ػشالی

فشهَدًذ دس

ػلن اجوبلی ،ولّی ،حبوی اص خػَغیت است ثِ ایي غَست هیتَاًذ تػحیح ضَد وِ حبوی اص تطخّع
است ٍ تطخّع غیش لبثل اضتشان است ٍ ایي تطخّع ٌّگبهی است وِ استجبـ ثب خبسج هذّ ًظش لشاس گیشد.
الجتِ ولّیت دس ػلن اجوبلی اص ولّیت دس ػلن تفػیلی ٍسیغتش است اهّب ثبص داسای هحذٍدیتی است؛ چَى
لبثلیت اًكجبق آى فشاتش اص اقشاف ػلن اجوبلی ًخَاّذ ثَد؛ یؼٌی دس ػلن اجوبلی اگش غَست پذیذ آهذُ ،اص
خبسج ثشیذُ ضَد هیداًین ثب ػَاسؼ هطخّػِای وِ ثِ رّي هب آهذُ است فشاتش اص ایي اقشاف ًخَاّذ ثَد.
هوىي است سؤال ضَد فشد هتطخّع خبسجی وِ هَجت پذیذ آهذى غَست هیضَد وذام است؟
دس پبسخ هیگَیین دس ػیي ایٌىِ هیفْوین ٍجَد خبسجی وِ ػلّت پیذایص ایي غَست است هتطخّع
ٍ غیش لبثل تكجیك ثش وثیشیي است اهّب ًویتَاًین دسن وٌین وِ فشد پذیذ آٍسًذُ وذام یه اص دٍ فشد خبسجی
است ٍ لزا هشدّد ثیي إًبء ضشلی ٍ غشثی است .ثٌبثشایي هیتَاًین ثگَیین دس هَسد ػلن اجوبلیًَ ،ػی تشدیذ
ٍجَد داسد اهّب ًِ تشدیذی وِ هحمّك اغفْبًی

آى سا هحبل داًست ثلىِ تشدیذ ثِ ایي هؼٌب وِ فشد دس هتي

ٍالغ ٍجَد داسد اهّب آى فشد ٍالؼی سا ًویتَاًین ثب ػَاسؼ هطخّػِی هؼلَهِ تطخیع دّینٍ ،جَدش سا
ًیض تٌْب دس حذّ ادسان ػملی تطخیع هیدّین ًِ ادسان حسّی .آسی هی داًین ایي فشد خبسجی ،خبسج اص دٍ
قشف یب اقشاف ًیست .الهحبلِ هیتَاًین ثپزیشین دس ػلن اجوبلی ثِ ًَػی تشدیذ ٍجَد داسد.
دس ًتیجِ دس ػلن اجوبلیّ ،ن هیتَاى هجٌبی اٍّل سا إدخبل وشد الجتِ ثب تمشیجی وِ ثیبى وشدین ٍ ّن ایٌىِ
هجٌبی دٍم ٍ ولّیت ثِ ًحَی وِ ثیبى ضذ پزیشفتِ ضَد ٍ ّن ایٌىِ دس ػلن اجوبلی ،هؼلَم هیتَاًذ فشد
هتطخّع ثبضذ .الجتِ ّش وذام اص ًگبُ ٍ صاٍیِی دیذ خبغّی ثبیذ هذّ ًظش لشاس گیشد.
آًچِ وِ هب ث ب اغكالح ٍ سٍش خَد ثیبى وشدین چیضی است وِ هشحَم ضْیذ غذس
سٍش خَدش ثِ گًَِای پزیشفتِ است.
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ًیض ثب اغكالح ٍ

دس ًتیجِ سٍضي ضذ ًِ دلیمبً هجٌبی هحمّك ًبئیٌی ٍ اغفْبًی
هجٌبی هحمّك ػشالی

دسست است ٍ ًِ دلیمبً ٍ ثِ توبم هؼٌب

غحیح است ٍ ًِ هجٌبی فشد هشدّد ،اهّب ّوِی ایي هجبًی ثِ گًَِای ٍاجذ حمیمت

هیثبضٌذ ٍ اگش پشسیذُ ضَد هؼلَم ثبالجوبل دس لسن دٍم ػلن اجوبلی چِ حمیمتی است ،هب پبسخ هحمّك
ػشالی

سا ثیبى هیوٌین یؼٌی هؼلَم سا فشد هتطخّع هیداًین اهّب آى فشد هتطخّع سا ًویتَاًین ًطبى دّین

ٍ دس ػیي حبل غَستی ولّی ثِ رّي هیآیذ وِ ثحیبلِ لبثل تكجیك ثش وثیشیي است ٍ .دس هجوَع ،تحلیل ٍ
ًظشیِی هحمّك ػشالی

ثش دٍ ًظش لجلی ثشتشی داسد.

آً چِ وِ هْن است آى است وِ دس ثحث ثشائت ٍ جشیبى آى دس اقشاف ػلن اجوبلی ،ثذاًین وذامیه اص
هجبًی ،هالن جشیبى یب ػذم جشیبى ثشائت خَاّذ ثَد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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