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نقد و بررسی فرمایش محقّق عراقی

ایٌىِ هحمّك ػشالی

فشهَدًذ اگش والم هحفَف بِ چیضی ببشذ وِ شهّ دس لشیٌیّت آى ٍجَد داسد ٍلَ

بذٍاً ،هبًغ اص اًؼمبد ظَْس بشای والم هی شَد ،لببل لبَل ًیست؛ بِ چِ دلیل طِشف ٍجَد چیضی وِ شهّ دس
لشیٌیّ ت آى بذٍاً ٍجَد داسد هبًغ اص اًؼمبد ظَْس هیببشذ؟ ایي ادّػب ّیچ بشّبًی ًذاسد ٍ تٌْب هذسن آى
هیتَاًذ ٍجذاى ببشذ؛ صیشا ظَْسات اهَس ٍجذاًیِ ّستٌذ ٍ ،هی داًین اگش بِ والهی بشخَسد وٌین وِ هحفَف
بِ چیضی است وِ احتوبل لشیٌیّت آى ٍجَد داسد اهّب احتوبل بذٍی بَدُ ٍ بب تأهّل صائل هیشَد ،لطؼبً ٍجذاى
ػشفی بؼذ اص صٍالِ ایي احتوبل آى است وِ ظَْس هٌؼمذ هیشَد ٍ هستمشّ خَاّذ بَد ٍ آًچِ هؼشٍف است
وِ« :احتوبل لشیٌیّتِ هَجَد ،هَجب ػذم اًؼمبد ظَْس هیشَد» احتوبل هستمشّ است ًِ احتوبل بذٍی صائل بب
تأهّل.
ایي سخي ًظیش والهی است وِ گبّی دس هسئلِی اًظشاف بذیي طَست گفتِ هیشَد :فالى لفظ گشچِ
هطلك است اهّب بِ افشاد خبطّی اًظشاف داسد ،سپس هیگَیٌذ چَى ایي اًظشاف بذٍی است دس اخز اطالق
هُؼشّ ًخَاّذ بَد .هب ًحي فیِ ًیض چٌیي است؛ یؼٌی خشٍج اص هحل ابتال گشچِ بذٍاً لشیٌیت بشای تخظیض
ادلِّی احىبم داسد ٍلی چَى ایي لشیٌیت هستمش ًیست ٍ ػلیالفشع بب تأهّل صائل هیشَد هبًؼی اص توسّه
بِ اطالق ٍجَد ًذاسد .دس ًتیجِ اشىبل هحمّك ػشالی اص ایي ًظش بش والم هحمّك ًبئیٌی ٍاسد ًیست.
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نقد و بررسی فرمایش محقّق نائینی

هحمّك ًبئیٌی

دس اًتْبی والم خَد «فتأهّل» روش وشدًذ؛ چِبسب اشبسُ بِ ایي هطلب ببشذ وِ ایي ادّػب وِ

اگش هخظّض هتّ ظل داسای هشاتب ببشذ ٍ بؼغ هشاتب آى یمیٌی ببشذ ٍ خشٍج بؼغ هشاتب هشىَن ببشذ
هیتَاى دس هشاتب هشىَن بِ ػوَم ػبم ٍ اطالق هطلك سجَع وشد ،بب فْن ػشفی سبصگبس ًیست .دس چٌیي
هَاسدی بب تطبیك بش هثبل ،هطلب ٍاػحتش خَاّذ شذ.
به عنوان مثال ،اگش حبووی بِ هأهَس اخز هبلیبت فشهبى بذّذ «اص ّش ػببشی هبلیبت بگیش ،هگش اص ػلوب»
طبك فشع ،ػلوب هخظّض هتّظل است وِ داسای هشاتب هختلف است .لذس هتیمي اص وسبًی وِ اص لضٍم اخز
هبلیبت خبسجٌذ ػلوبی داسی هشاتب ببال ّستٌذ ٍ اگش دس هَسد ػلوبی هشاتب پبییي شه ٍجَد داشتِ ببشذ
آیب ایي هأهَس بِ ػوَم ػبم سجَع هیوٌذ یب بِ اطالق خبص سجَع هیوٌذ؟ اگش ًگَیین بِ اطالق خبص
(ػلوب) سجَع هیوٌذ حذالل آى است وِ ایي هأهَس دچبس سشگشداًی هیشَد ٍ ًویداًذ هشجغ اٍ چیست ٍ
لزا ببیذ بِ اطَل ػولیِ یب ادلِّی دیگش سجَع وٌذ.
لزا ًویتَاى گفت اگش هخظّض رات تشىیه بَد دس هشاتب هشىَن بِ ػوَم ػبم سجَع هیشَد؛ صیشا
خالف ٍجذاى ػشفی است .بب دلّت دس استىبصات ػشفیِ هی تَاى بِ تحلیل طحیح دس ایي هسئلِ دست یبفت.
تبوٌَى سخي شیخ تثبیت شذُ است؛ یؼٌی بب شهّ دس خشٍج اص ابتال ،هشجغ هب اطالق ادلِّی تىبلیف یب
«إجتنب عن النجس» است؛ صیشا هخظّض بَدى خشٍج اص هحلّ ابتال ،بِ هٌضلِی هخظّض هٌفظل است وِ بب
چیذى طغشیٰ ٍ وبشیٰ حبطل هیشَد ٍ اجوبل هخظّض هٌفظل بِ ػبم ٍ هطلك سشایت ًویوٌذ.
اشکال مرحوم آخوند بر کالم شیخ
هشحَم آخًَذ هیفشهبیذ :1صهبًی هیتَاى بِ اطالق «اثببتبً» توسّه وشد وِ اهىبى اطالق «ثبَتبً» ٍجَد
داشتِ ببشذ ٍ ،إال اگش اهىبى ثبَتی اطالق احشاص ًشذُ ببشذ ًویتَاى بِ اطالق «اثببتبً» توسّه وشد.
ٍ دس هب ًحي فیِ اص آىجبیی وِ هحبل است تىلیف ًسبت بِ هَاسد خبسج اص ابتال ٍجَد داشتِ ببشذ،
صیشا لغَ است ٍ لغَ اص حىین طبدس ًویشَد ،الهحبلِ اگش دس جبیی شه شذ وِ ػوالً خبسج اص هحلّ ابتال

 .1و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع باالشتغال ال إطالق الخطاب ضرورة أوه ال مجال للتشبث به إال فيما إذا شك في
التقييد بشيء بعد الفراغ عه صحة اإلطالق بدووه ال فيما شك في اعتباره في صحته ،تأمل لعلك تعرف إن شاء اهلل تعالى( .كفایة االصول «ط-
آل البيت

» ،ص)161
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است یب خیش ،دس ٍالغ شهّ دس اهىبى تؼلّك تىلیف دس آى هَسد شذُ است؛ صیشا اگش فیالَالغ خبسج اص هحلّ
ابتال ببشذ ٍجَد تىلیف ،هحبل است ٍ .ببلجولِ اص آًجب وِ اهىبى ثبَتی اطالق هحشص ًیست ٍجَد اثببتی
اطالق ،لببل سجَع ًویببشذ.
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