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پاسخ محقّق نائینی

به اشکال مرحوم آخوند

پاسخ حَلّی :1توسّه ثِ اؼالق ،هطشٍغ ثِ احشاص اهىبى اؼالق «ثجَتبً» دس ستجِی لجل ًویثبضذ ثلىِ
احتوبل اهىبىِ ثجَتی وبفی است؛ یؼٌی ّویي همذاس وِ هخبؼت احتوبل دّذ وِ اؼالق ثجَتبً اهىبى داسد
وفبیت هیوٌذ ٍ ثؼذ اص توسّه ثِ اؼالق هیتَاى حىن وشد وِ ثجَتبً اهىبى داضتِ است ٍ دس حمیمت اص ػبلن
اثجبت ثِ ػبلن ثجَت هیسسذ ٍ اص ؼشیك داللت التضاهی وطف هیوٌذ وِ اؼالق دس همبم ثجَت هوىي است.
توضیح بیشتر کالم محقّق نائینی

دس سیشُی ػمال ظَْسات حجّت است ٍ هىلّف دس سفغ یذ اص ظَْسات ػزسی ًذاسد هگش آًىِ لؽغ پیذا
وٌذ وِ ظبّش ،هشاد ًیستٍ .لی صِشف احتوبل ایٌىِ ظبّش هشاد ًجبضذ ثِ دلیل هحزٍس ثجَتیً ،ضد ػمال
پزیشفتِ ًیست ٍ ػمال ثِ ایي دلیل اص ظبّش سفغ یذ ًویوٌٌذ .ثٌبثشایي ٍلتی حجّیت ظَْس ثبلی است ٍ
هیداًین ثذٍى اهىبى ثجَتی ،اؼالق اثجبتی هؼٌب ًذاسد ،ثبلوالصهِ وطف هیضَد وِ ثجَتبً اؼالق هوىي است.
پاسخ نقضی :2اگش والم آخًَذ

صحیح ثبضذ الصهِاش آى است وِ ّشگبُ ثِ ّش دلیل دس صحت

اؼالق «ثجَتبً» ضه گشدد توسّه ثِ اؼالق «اثجبتبً» هوىي ًجبضذ ،دس حبلی وِ دس ثسیبسی اص هَاسد حتی خَد
آخًَذ

هلتضم ضذُاًذ وِ ثب ٍجَد ضهّ دس صحت اؼالق ،هیتَاى اثجبتبً ثِ اؼالق توسّه وشد.
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هثالً اگش ضه ضَد وِ آیب صحت هال ن ٍجَة دس هَسدی ٍجَد داسد یب خیش ااگش فیالَالغ هصلحتی
ًجبضذ جؼل هزوَس ثیهالن است ٍ حىن ثیهالن ،لجیح یب هحبل است) آیب ًویتَاى ثِ اؼالق توسّه وشد؟
لؽؼبً هیتَاى ثِ اؼالق توسّه وشد .یب اگش ضهّ دس ٍجَد هفسذُی الصماإلجتٌبة ضَد آیب ثب ٍجَد چٌیي
ضىّی ػلوب ثِ اؼالق ادلِّ توسّه ًویوٌٌذ؟ ضىّی ًیست وِ ثِ اؼالق توسّه هیوٌٌذ .فشظبً اگش ضه ضَد
وِ همذاس اًذوی اص خوش ثب دسصذ پبییٌی اص الىل هالن حشهت داسد یب خیش ،آیب ًویتَاى ثِ اؼالق «اجتٌت
ػي الخوش» توسّه وشد؟ لؽؼبً هیتَاى ثِ اؼالق هزوَس توسّه وشد ٍ اص آى اؼالق وطف هیوٌین وِ ثجَتبً
هالن حىن هَجَد است.
ثٌبثشایي هَاسد هزوَس وِ خَد آخًَذ

ًیض ثِ آى هلتضم ّستٌذ ًمط ثش والم ایطبى استً .ظیش ایي

هسئلِ ،ثحث جؼل حجّیت ثشای اهبسات است وِ آخًَذ

فشهَدًذ ّویي وِ ػبلن اثجبت همتعی جؼل

حجّیت ثشای أهبسات است وبضف اص آى است وِ فیالَالغ هحبلیتی ثشای جؼل حجّیت أهبسات ٍجَد ًذاسد.
هب ًحي فیِ ًیض اص ّوبى لجیل است ٍ اگش دس هَسدی ضه وٌین خشٍج اص هحلّ اثتال صبدق است یب خیش ،ثِ
اؼالق «اجتٌت ػي الٌجس» ٍ  ...توسّه هیضَد.
دس ًتیجِ اضىبل هشحَم آخًَذ ثش والم ضیخ
توجیه محقق عراقی

ًبتوبم است.

نسبت به کالم مرحوم آخوند

هشحَم هحمّك ػشالی وِ ٍجَد چٌیي اضىبل ٍاظحی ثش والم آخًَذ

سا ثؼیذ اص همبم ٍ ضأى استبد

خَد دیذُاًذ ،دس حبضیِی فَائذاالصَلً ٍ 1یض دس ًْبیةاالفىبس ،2تَجیْی ثشای والم استبد روش وشدُاًذ.
الجتِ ایطبى لجَل داسًذ وِ ػجبسات هشحَم آخًَذ ٍافی ثشای ایي تَجیِ ًیست ٍ لزا ثب ایي ػجبست ،والم
آخًَذ

سا تَجیِ هیوٌٌذ« :بتحریرٍ منا» ٍ دس حبضیِ ثش فَائذاالصَل هیفشهبیٌذ :سَء تؼجیش 3هشحَم آخًَذ

هَجت ثشداضت غلػ اص والم ایطبى ضذُ است.
دس ّش حبل تَجیِ ایطبى چٌیي است :هشحَم آخًَذ ًخَاستِ است صحت توسّه ثِ اؼالق سا ثِ احشاص
آى است وِ چِ اؼالق حىن ظبّشی ٍ چِ اؼالق

اهىبى ثجَتی اؼالق هطشٍغ وٌذ ،ثلىِ همصَد آخًَذ
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حىن ٍالؼیّ ،شدٍ هٌَغ ثِ اهىبى اؼالق است .ثِ تؼجیش دیگش ّوبىگًَِ وِ حىن ٍالؼی صهبًی داسای اؼالق
است وِ اهىبى سشایت حىن ثِ هَسد اؼالق ثبضذ ،حىن ظبّشی ًیض چٌیي است؛ یؼٌی ثبیذ هَسد اؼالق
هوىي ثبضذ ٍ ٍلتی هوىي ًجَد یب اهىبى آى هطىَن ث َد ،یمیي ثِ حىن ٍالؼی ًخَاّین داضت؛ ووب ایٌىِ
اگش اهىبى حىن ٍالؼبً هطىَن ثبضذ یمیي ثِ حىن ٍالؼی ًخَاّین داضت.
دس ٍالغ هشحَم آخًَذ ثیبى هیوٌذ دس صَستی هیتَاى ثِ اؼالق «اجتٌت ػي الٌجس» توسّه وشد وِ
ثتَاًذ ثِ هَاسد خبسج اص اثتال سشایت وٌذ ٍ اؼالق داضتِ ثبضذ ٍ دس غیش ایي صَست اگش ًسجت ثِ هَاسد
خبسج اص اثتال اؼالق ًذاضت یب هطىَن ثَد ،ضهّ دس حىن ظبّشی ٍجَد داسد ٍ ثب ضهّ دس حىن ،حجّیتی
ثشای آى ٍجَد ًخَاّذ داضت ٍ لزا ثبیذ ثِ اصَل ػولیِ سجَع ضَد ًِ اؼالق «اجتٌت ػي الٌجس».
هحمك ػشالی

دس حبضیِ ثش فَائذ االصَل هؽلت سا چٌیي دًجبل هیوٌٌذ:

هشجغ حجّیت هثل «اجتٌت ػي الٌجس» وِ یه حىن ظبّشی است ،آى است وِ ؼشیك ثِ ٍالغ است ٍ
دس ًتیجِ همذّهِ ثشای ػول است ٍ ٍلتی ضهّ دس اثش ػولی ًسجت ثِ هَسد خبسج اص اثتال ٍجَد داضتِ ثبضذ
الهحبلِ هجبلی ثشای لؽغ ثِ حجّیت پیذا ًخَاّذ ضذ ٍ ٍلتی لؽغ ثِ حجّیت پیذا ًطَد ًویتَاى ثِ آى
توسّه وشد؛ صیشا حىن ظبّشی ًیض اص حیث حجّیت ثبیذ همؽَع ثبضذ ٍ ثب ضهّ دس اثش ػولی ،لؽغ ثِ حجّیت
ٍجَد ًذاسد .هثالً اگش ضهّ دس اثش ػولی حجّیت خجش ٍاحذ یب حجّیت ظَْس ٍجَد داضتِ ثبضذ خجش ٍاحذ یب
ظَْس حجّت ًخَاّذ ثَد.
هحمك ػشالی
آخًَذ

ّشچٌذ والم استبد سا ثذیيگًَِ تَجیِ وشدًذ اهّب آى سا ًویپزیشًذ ٍ ثِ ًمذ والم

هیپشداصًذ.

اشکال محقّق عراقی بر کالم آخوند

ایٌىِ لذست ػمالً یب ػوالً دس خؽبثبت ظبّشیِ ضشغ است ٍ ثبیذ احشاص اهىبى آًْب ضَد ٍ دس صَست
ضه ،خؽبةْ فؼلی ًخَاّذ ثَد ،ثٌبثش لَل ثِ هَظَػیت حجّیت دس اهبسات صحیح است .اهّب ثٌبثش ؼشیمی
ثَدى اهبسات ٍ ایٌىِ حجّیت اهبسات ثِ خبؼش دسن ٍالغ است دس صَستی وِ ٍالؼی ٍجَد داضتِ ثبضذ،
تَجیِ والم آخًَذ

ًبتوبم است.1
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توضیح ذلک

ٍلتی خجش ٍاحذ حجّت هی ضَد ،ثٌبثش ؼشیمیت ایي هؼٌب سا داسد وِ ثشای احشاص ٍ سسیذى ثِ ٍالغ لشاس
دادُ ضذُ است ٍ اگش هفبد آى هصبدف ثب ٍالغ ضذ فبها و نعمتْ ٍ اگش هصبدف ثب ٍالغ ًطذ ًیض ظشسی
ٍجَد ًذاسد؛ صیشا اهبسات ثشای تحفّظ ٍالغ جؼل ضذُاًذ ٍ غشض آى است وِ اگش ٍالغ ٍجَد داضت اص
دست ًشٍد ٍ اگش ٍالغ هَجَد ًجَد هطىلی ٍجَد ًذاسد ٍ فمػ حىن صَسی است.
دس ًتیجِ دس هثل «اجتٌت ػي الٌجس» حتی اگش هىلّف ضه وٌذ وِ هَسدی خبسج اص اثتالی ػولی یب
ػملی اٍست ،هبًؼی ًذاسد وِ خؽبة «اجتٌت ػي الٌجس» ثب ٍجَد ایي ضه داسای اؼالق ثبضذ؛ صیشا ایي
حىن ظبّشی ثشای تحفّظ ٍالغ است دس صَستی وِ ثب ٍالغ هصبدف ضَد ٍ اگش هصبدف ثب ٍالغ ًطذ
صَست حىن است ٍ هطىلی ٍجَد ًذاسد .دس ًتیجِ ٍلتی هىلّف ضه هیوٌذ وِ هثالً إًبء دس اصفْبى هَسد
اثتالی اٍ است یب خیش ،هبًؼی ًذاسد ثِ اؼالق «اجتٌت ػي الٌجس» توسّه وٌذ؛ ثِ دلیل آًىِ اگش هَسد اثتال
ثَد هؼٌبیص هؽبثمت تىلیف ٍالؼی ثب ظبّشی است ٍ اگش خبسج اس هحلّ اثتال ثَد ظشسی ٍجَد ًذاسد صیشا
ؼجیؼت حىن ظبّشی ّویي است.
ثٌبثشایي ثب ضهّ دس خشٍج اص هحلّ اثتال ثِ ًحَ ضجِْی هفَْهیِ ،هشجغْ اؼالق «اجتٌت ػي الٌجس» است
ٍ اص ایٌىِ گفتین دس احىبم ظبّشیِ ًیض ثبیذ احشاص اهىبى صَست گیشد ،سفغ یذ هیوٌین ٍ احتوبل اهىبى سا
وبفی هیداًین.

مقرّر :سید حامد طاهری
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