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تـکـملـة

تیاى ضذ اگش یىی اص اطشاف ػلن اجوالی ػمالً یا ػوالً خاسج اص اتتال تاضذ ،ػلن اجوالی هؤثش ًخَاّذ
تَد .همصَد اص خشٍج ػملی یؼٌی استىاب آى طشف ًاهوىي تاضذ ٍ همصَد اص خشٍج ػولی یؼٌی دس خاسج
اتفاق ًویافتذ وِ فشد هثتال تِ استىاب آى طشف ضَد.
هشحَم ًائیٌی

دس فَائذاألصَل تىولِای 1روش وشدُاًذ وِ هحمّك ػشالی

ٍ دیگشاى ًیض تِ آى تىولِ

تَجِّ وشدُاًذ ٍ هٌاسة است آى تىولِ سا روش وٌین.
ایي تىولِ داسای دٍ هطلة است:
مطلب اوّل آى است وِ اگش چیضی اص اطشاف ػلن اجوالی ضشػاً غیش همذٍس تاضذ هاًٌذ جایی است وِ
تىَیٌاً غیش همذٍس است ٍ دس ًتیجِ ػلن اجوالی هٌجّض ًخَاّذ تَد .تِ ػٌَاى هثال اگش هىلّف ػلن اجوالی تِ
ًجاست إًاء هله خَد یا ًجاست إًائی وِ هله دیگشی است پیذا وٌذ تِ ًحَی وِ ػادتاً تؼیذ است هىلّف
تِ آى إًاء اتتال پیذا وٌذ ،هشحَم ًائیٌی هؼتمذ است دس ایي حالت چَى هىلّف ضشػاً تش تصشّف دس إًاءِ غیش
لذست ًذاسد ،ایي ػذم تصشّف تِ هٌضلِی ػذم لذست تىَیٌی است ٍ دس ًتیجِ ػلن اجوالی هٌجّض ًخَاّذ
ضذ؛ تِ دلیل ایٌىِ اصل ػولی دس إًاءِ غیش جاسی ًیست؛ صیشا جشیاى اصل ػولی دس آى داسای اثش ًیست
چَى تِ ّش حال تصشف دس آى حشام است.
فشضاً اگش لاػذُی طْاست دس إًاءِ غیش جشیاى پیذا وٌذ تاص ّن هىلّف ًویتَاًذ دس آى إًاء تصشف وٌذ؛
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صیشا غصة است وِ ضشػاً حشام است .تِ ًاچاس اصل هؤهّي ًسثت تِ إًاء هله خَد تذٍى هؼاسضِ تا اصلِ
دس إًاء غیش ،جاسی خَاّذ تَد ٍ هیتَاًذ دس إًاء خَدش تصشّف وٌذ.
الثتِّ تایذ تَجِ داضت تِ ًظش هحمك ًائیٌی

صهاًی اصل ػولی دس إًاء غیش ،جاسی ًیست وِ اتتالی

هىلّف تِ إًاء غیش ،تؼیذ تاضذ ٍ إال اگش تؼیذ ًثاضذ ٍ احتوال ػمالیثی دس اتتالی تِ آى تشٍد ،هثالً إًاء تِ اٍ ّثِ
ضَد یا دس اختیاس اٍ لشاس تگیشد یا فشٍختِ تِ اٍ ضَد ٍ  ،...اصل دس آى جاسی هیضَد ٍ هؼمَل است ٍ دس
ًتیجِ تا اصلِ طشف دیگش هؼاسضِ هیوٌذ ٍ تالجولِ تىلیف تِ اجتٌاب اص ایي طشف ػلی تمذیش ًجاست دس آى،
لثیح ًیست.
مطلب دوم آى است وِ اگش احذ اطشاف ػلن اجوالی تِ گًَِای تاضذ وِ اتتالی فشد تِ آى تؼیذ تاضذ
ّشچٌذ هاًغ ضشػی ٍجَد ًذاسد ،ػلن اجوالی هٌجّض ًیست؛ هثالً فشد ػلن داسد یا إًاء هماتل اٍ ًجس است یا
خان وَچِ ٍ خیاتاى ًجس ضذُ است ٍ تؼیذ است وِ ایي فشد اص خان وَچِ ٍ خیاتاى تشای تیوّن یا سجذُ
استفادُ وٌذ .دس ایي حالت دٍ ٍجِ ٍجَد داسد:
وجه اوّل ایٌىِ ایي تُؼذ سا هاًغ اص تٌجیض ًذاًین؛ صیشا احتوال هیسٍد ایي فشد تش خان وَچِ ٍ خیاتاى
تیوّن وٌذ ٍ یا تش آى سجذُ ًوایذ.
وجه دوم ایٌىِ چِ تسا ّویي اًذاصُ اص تُؼذ ،دس ػذم تٌجیض ٍ ػذم اجشای اصل دس خان وَچِ ٍ اجشای
اصل دس إًاء هماتل خَد ،وافی تاضذ.
همشّس هحتشم دس فَائذاألصَل تیاى وشدُاًذ :هحمك ًائیٌی

دس ًْایت تِ ایي ًتیجِ سسیذًذ وِ دس ایي

هَاسد ًیض اص آًجا وِ تىلیف ًسثت تِ چیضی وِ تؼیذ است فشد تِ آى هثتال ضَد هستْجي است ،چٌیي
خشٍجی اص هحلّ اتتال سا هَجة ػذم تٌجیض ػلن اجوالی داًستِاًذ.
مناقشهی محقّق عراقی در کالم محقّق نائینی

هشحَم ػشالی

فشهایطات هحمّك ًائیٌی

سا دس ّش دٍ تخص هَسد ًمذ لشاس دادُاًذ.1

تخص اٍل آى تَد وِ هىلّف لذست ضشػی تش تصشّف دس أحذ اطشاف ًذاسد ٍ آى طشف دس هؼشض
اتتالی اٍ ًیست .هحمّك ػشالی

هؼتمذ است اگش دس هؼشض ًثَدى تِ حذّی است وِ هیداًین ػوالً اتفاق

ًوی افتذ ،سخي جذیذی ًیست ٍ ّواى هثاحثی است وِ پیص اص ایي تىولِ تیاى ضذ ٍ هصذالی دیگش اص
 .1نهایة االفکار ،ج ،3ص .343

2

ولّیات گزضتِ است .اها اگش چٌیي حالتی ًذاضت ٍ اهىاى اتتال ٍجَد داضتِ تاضذ ،صِشف حشهت ضشػی
تصشّف ،هَجة ػذم تٌجیض ػلن اجوالی ًویگشدد؛ صیشا هالن دس هٌجّضیت ػلن اجوالی ،آى است وِ ّش یه
اص اطشاف تِ گًَِای تاضذ وِ اگش تفصیالً ػلن پیذا هیضذ هیتَاًست داسای تىلیف فؼلی تِ اجتٌاب تاضذ ٍ
دس ها ًحي فیِ ٍاضح است إًائی وِ هله دیگشی است هیتَاًذ دس صَست ػلن تفصیلی ،هتؼلّك تىلیف
فؼلی لشاس گیشد؛ تِ ایي هؼٌا وِ اگش هىلّ ف ػلن پیذا وٌذ إًاء صیذ هاللات تا ًجس وشدُ است چِ هاًؼی
ٍجَد داسد اص ایٌىِ ضاسع تگَیذ «إجتٌة ػي إًاء صیذ هي حیث الٌجاسة» ،اگشچِ إجتٌةِ دیگشی ًیض اص
حیث تصشّف دس هله غیش داسد.
یه هَضَع هیتَاًذ اص جْات هختلف احىام هتفاٍتی داضتِ تاضذ؛ هثالً إًائی داسای حىن «التطشب» ٍ
«التغصة» تاضذ ٍ دس ًتیجِ اگش وسی هشتىة غصة ضذ ٍ آى سا ًَضیذ دٍ گٌاُ هشتىة ضذُ است .تِ تیاى
ٍاضحتش فشض وٌیذ خوشی هله وافش رهّی است ٍ اگش هسلواًی آى سا تذٍى اجاصُی رهّی تٌَضذ ّن
هشتىة غصة ضذُ ٍ ّن هشتىة ضشب خوش ضذُ است ٍ ًیض داسای دٍ اثش هتفاٍت است؛ صیشا اص حیث
غصة ضاهي است ٍ ًیض هستحكّ حذّ ضشب خوش است ،دس حالی وِ اگش یه حىن ٍجَد داضت دٍ اثش
هزوَس جاسی ًثَد.
ها ًحي فیِ ًیض ایيچٌیي است ٍ طشف ػلن اجوالی هیتَاًذ اص دٍ حیث ،دٍ حىن داضتِ تاضذ ٍ ػلی فشض
ایيوِ تفصیالً هؼلَم تاضذ ،هیتَاًذ فؼلی تاضذ ٍ دس ًتیجِ دس فشض ػلن اجوالی ًیض هیتَاًذ هٌجّض تاضذ.
دس تخص دٍم تىولِ ،هحمّك ًائیٌی
ػشالی

فشهَدًذ خان وَچِ تؼیذ است هَسد اتتالی هىلّف تاضذ .هحمّك

هؼتمذًذ دس ایي فشض ًیض اگش تِ گًَِای است وِ ػوالً اتتال سخ ًویدّذ هصذالی اص خشٍج ػولی اص

هحلّ اتتال است ،اهّا اگش تُؼذ اتتالی هىلف ًسثت تِ تیوّن یا سجَد تش خان وَچِ اص تاب تٌاء ضخصیِ هىلّف تش
ػذم سجذُ یا تیوّن تش خان وَچِ است ٍلی دس ػیي حال احتوال ایٌىِ خالف تصوین یا طثؼص ػول وٌذ
هیسٍد ،هیگَیین دس چٌیي جایی اگش ػلن تفصیلی ٍجَد داضت تىلیف تِ آى هستْجي ًثَد ٍ اوٌَى ًیض تا ػلن
اجوالی تِ تىلیف ،هاًؼی اص تٌجیض آى ٍجَد ًذاسد ٍ لثحی ٍجَد ًذاسد وِ ایي ػلن اجوالی تاػث تٌجیض گشددٍ ،
إال اگش گفتِ ضَد دس چٌیي هَاسدی وِ ًفس هىلّف تِ حسة طثغ اص استىاب إتاء داسد ،تىلیفی ٍجَد ًذاسد ،تایذ
دس تسیاسی اص هَاسد لائل تِ ػذم ٍجَد تىلیف ضشػی ضَیذ ،هاًٌذ ایٌىِ هشدم اص خَسدى تؼضی اص خثائث إتاء
داسًذ ٍ لزا تایذ گفت خَسدى خثائث حشهتی ًذاسد ،دس حالیوِ ًویتَاى تِ ایي هطلة هلتضم ضذ.
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