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نقد و بررسی اشکال دوم محقّق نائینی

هحمّك ًائیٌی

فشهَدًذ ٍاجة تخییشی دس هشحلِی ثثَت ،هؤًٍِی صائذی ًسثت تِ ٍاجة تؼییٌی

داسد؛ یؼٌی هحتاج تِ هالحظِی ػِذْل ٍ سپس هالحظِی جاهغ ٍ حىن تش جاهغ است.
دس پاسخ هیگَیین:
تش فشض وِ ٍاجة تخییشی دس همام ثثَت ًیاصهٌذ هؤًٍِی صائذُ تاضذ ،اهّا چِ حجّتی ٍجَد داسد وِ
حاون دس همام ثثَت ایي هالحظِ سا اًجام ًذادُ ٍ ایي هؤًٍِ سا هحمّك ًىشدُ است؟! صشف ایٌىِ حجّتی تش
ػذم إػوال آى لائن ًطذُ است دلیل تش ػذم آى هالحظِ ًویتاضذ ،تلىِ چِ تسا تَدُ است ٍ ها خثشی اص آى
ًذاسین؛ صیشا فشض آى است وِ ها دس حال ضه تِ سش هیتشین وِ آیا حاون چٌیي هالحظِای سا اػوال وشدُ
است یا خیش ،دس ٍالغ عذم العلن الیذلّ علی عذم الوجود.
إن قلت :هیتَاًین احشاص وٌین وِ هؤًٍِی صائذُ دس همام ثثَت ًثَدُ است؛ صیشا استصحاب ػذم لحاؾ
هؤًٍِی صائذُ جاسی است.
قلت :سِ اضىال تش ایي استصحاب ٍاسد است:
 .1لحاؾ ًِ ،خَدش اهش ضشػی است ٍ ًِ هَظَع حىن ضشػی؛ صیشا لحاؾ یه اهش ػملی تىَیٌی است
ووا ایٌىِ هَظَع ّیچ حىن ضشػی ًویتاضذ ٍ تشتّة ٍجَب تش لحاؾ ،اص ًَع تشتّة حىن تش هَظَػص
ًیست تلىِ یه تشتّة ػملی است ،تٌاتشایي چٌیي اهشی لاتل استصحاب ًیست.
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 .2تش فشض استصحاب ػذم لحاؾ ػِذْل جاسی گشدد ٍ حتّی استصحاب ػذم لحاؾ جاهغ توا َّ جاهغ
تیي تذیلّا جاسی تاضذ ،ایي استصحاب ػذمّا اثثات ًویوٌذ وِ هَال خصَصیت سا لحاؾ وشدُ است تا
ثاتت ضَد ٍاجة هزوَس تؼییٌی است ،تلىِ ًْایت آى است وِ لحاؾ ػِذْل یا لحاؾ جاهغ هٌتفی هیگشدد ،اهّا
ایي همذاس وافی ًیست تلىِ تایذ خصَصیت ًیض اثثات گشدد تا ٍاجة تؼییٌی اثثات ضَد.
 .3استصحاب ػذم لحاؾ ػِذْل ٍ ًیض استصحاب ػذم لحاؾ جاهغ توا َّ جاهغ ،تا استصحاب ػذم لحاؾ
خصَصیت هؼاسض است.
ًتیجِ آًىِ تا استصحاب ػذم لحاؾ ًویتَاى ًتیجِ گشفت وِ هَال لحاؾ هؤًٍِی صائذُ ًىشدُ است پس
ٍاجة هزوَس ،تؼییٌی است.
سپس آیا آًچِ هحمك ًائیٌی

فشهَدًذ وِ ٍاجة تخییشی ثثَتاً ًیاصهٌذ هؤًٍِی تیطتشی است ،ػلی

اؼاللِ صحیح است؟!
ایي سخي دس ٍجَب تخییشی ضشػی وِ تایذ هَال دس هیاى هتثایٌاى تالواّیة ٍ الحمیمة ،هفَْهی سا جؼل
وٌذ ٍ آى سا تحت اهش تثشد ٍ آىگًَِ وِ تثییي وشدین هفَْم «احذ االهَس» سا هتؼلك اهش خَد لشاس دّذ،
دسست است؛ یؼٌی دس چٌیي جایی ٍجَب تخییشی ثثَتاً دس لیاس تا ٍجَب تؼییٌی ًیاصهٌذ هؤًٍِی تیطتشی
است ،اهّا دس تخییش ػملی چٌیي چیضی ٍجَد ًذاسد؛ صیشا:
دس تخییش ػملی هَال ثثَتاً جاهغ تیي افشاد سا هالحظِ هیوٌذ ٍ خصَصیات سا ًیض هالحظِ هیوٌذ ٍ
سپس خصَصیات سا سفط هیوٌذ؛ هثالً هَال دس همام ثثَت ،سلثِ سا دس ًظش هیگیشد ٍ وفش ٍ ایواى سا ًیض دس
ًظش هیگیشد ٍ ایي دٍ سا دس هتؼلّك حىن خَد لشاس ًویدّذ ٍ حىن سا سٍی خَد سلثِ هیتشد ،دس ٍاجة
تؼییٌی ًیض وِ هَال سلثِی هؤهٌِ سا دس ًظش هیگیشد ،اتتذا جاهغ ٍ لیَد هختلف سا دس ًظش هیگیشد ٍ تا سفط
ّوِی لیَد ،یىی اص آًْا سا اخز هیوٌذ ،پس هالحظِی ثثَتی هَال دس ٍاجة تؼییٌی ووتش اص هالحظِی
ثثَتی ٍاجة تخییشی ًیست.
تٌاتشایي سٍضي ضذ والم هشحَم ًائیٌی

دس همام ثثَت اص جْات هختلفی هخذٍش است.

اهّا آًچِ دس همام اثثات فشهَدًذ وِ ٍاجة تؼییٌی هؤًٍِای ًذاسد جض روش هتؼلك خاظ ،هاًٌذ «اعتق رقبةً
مؤمنةً» تش خالف ٍاجة تخییشی وِ تایذ تذیل روش ضَد؛ یؼٌی گفتِ ضَد «اعتق رقبةً أو اطعم ستین مسکیناً
أو ٍ ٍ »...لتی دلیلی تش روش ایي ػِذْلّا ٍجَد ًذاسد ،حىن تِ ػذم آىّا هیضَد ٍ دس ًتیجِ ٍاجة تؼییٌی
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ثاتت هیضَد.
هشاد هشحَم ًائیٌی ٍاجة تخییشی ضشػی است ٍ إال هؼلَم است وِ ٍاجة تخییشی ػملی دس تسیاسی
هَاسد هؤًٍِی ووتشی ًسثت تِ ٍاجة تؼییٌی داسد؛ صیشا دس هثل «اعتق رقبةً» وِ ًتیجِاش ٍجَب تخییشی
ػملی است ٍ هىلّف هخیّش تیي ػتك سلثِی هؤهٌِ یا وافشُ است ،هؤًٍِای ووتش ًسثت تِ ٍاجة تؼییٌی
«اعتق رقبةً مؤمنةً» داسد؛ تِ دلیل آًىِ دس ٍاجة تؼییٌی لیذ صائذی دس همام اثثات ٍجَد داسد ٍ .دس تؼعی
هَاسد ٍاجة تخییشی ٍ تؼییٌی ّیچ تفاٍتی ًذاسد ،هاًٌذ ضه تیي «ائتنی بحیوانٍ» ٍ یا ایٌىِ گفتِ ضَد «ائتنی
بفرسٍ» وِ اٍّلی ٍاجة تخییشی ػملی ٍ دٍهی ٍاجة تؼییٌی است ،اهّا ّیچوذام هؤًٍِی صائذی ًسثت تِ
دیگشی ًذاسد .پس هشاد ایطاى هَاسد ٍجَب تخییش ضشػی است.
دس ایي حالت ًیض تایذ گفت اگش دس جایی احشاص ضَد وِ هَال فشهَدُ است« :اعتق رقبةً» ٍ فمػ ضه
داضتِ تاضین وِ آیا دس اداهِ فشهَدُ است« :أو اطعم ستین مسکیناً أو صم ستّین یوماًًَ» دس ایي هَاسد اساساً
تحثی ٍجَد ًذاسد؛ صیشا والم هَال هؽلك است ٍ ًتیجِ هیگیشین ػتك تِ صَست هؽلك ٍاجة است؛ چِ
اؼؼام اًجام ضَد ٍ چِ ًطَد ٍ .ایي ّواى هؽلثی است وِ جٌاب آخًَذ دس تحث ٍاجة تخییشی ٍ تؼییٌی
فشهَدًذ وِ چِ تسا اؼالق التعای ظیك وٌذ؛ یؼٌی ٍاجة سا هٌحصش دس یه چیض وٌذ ٍ دس هثال ،آى سا
هٌحصش دس ػتك سلثِ وشدُ است.
تٌاتشایي اگش هَال دس همام تیاى تاضذ ٍ والهص ٍاجذ ایي اؼالق تاضذ ،ظاّشاً ّوگاى هیپزیشًذ وِ ایي
ٍاجة تؼییٌی است؛ صیشا دالّ تش آى ٍجَد داسد .تحث ها دس جایی است وِ دست ها اص اؼاللی وِ اثثات
تؼییٌی تَدى وٌذ وَتاُ تاضذ؛ هثالً اگش دس هَسدی اجواػی لائن ضَد وِ فیالجولِ ػتك ٍاجة است ٍ ًذاًین
تِ ًحَ تؼییي ٍاجة است یا تِ ًحَ تخییش ،ایي هَسد هحلّ والم است وِ همتعای اصل چیست ٍ ػشض
ضذ چَى ًویداًین تیاى ضاسع چگًَِ استّ ،یچ ساّی جض هشاجؼِ تِ اصل ػولی ًذاسین ٍ جای اصل لفظی
ًویتاضذ ٍ اثثات وشدین اصل ػولی التعاء تشائت هیوٌذ؛ صیشا دس خصَظ «ٍجَب تؼییٌی» اصل هؤهّي
تالهؼاسض جاسی است اهّا دس «أحذ ّزُ االهَس» تِ دلیل هؼلَم الَجَب تَدى ،اصل هؤهّي جاسی ًیست.
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اشکال سوم از محقّق عراقی
هشحَم ػشالی تیاى ٍیژُای اسائِ وشدُاًذ 1تذیي صَست وِ:
تا اًذوی تأهّل خَاّیذ دیذ وِ دس دٍساى اهش تیي ٍاجة تؼییٌی ٍ تخییشی ،یه ػلن اجوالی جذیذ غیش لاتل
اًحالل ٍجَد داسد .یه ؼشف ایي ػلن اجوالی چٌیي است وِ خصَظ ػتك ٍاجة تاضذ تِ گًَِای وِ حتّی
اگش ػِذْل آى یؼٌی اؼؼام ستّیي هسىیٌاً ًیض آٍسدُ ضَد سالػ ًویضَد ٍ تایذ حتواً خَد ػتك سلثِ اتیاى ضَد.
ؼشف دیگش ػلن اجوالی آى است وِ تشن اؼؼام وِ تذیل ػتك است دس ظشف تشن ػتك ،حشام تاضذ ٍ تِ تؼثیش
دیگش احتوال هیدّین ظنّ تشن اؼؼام تِ تشن ػتك ،حشام تاضذ .پس ػلن اجوالی تذیي صَست حاصل ضذ وِ
یه ؼشف آى ٍجَب خصَظ ػتك ٍ حشهت تشن آى حتّی تا ٍجَد اؼؼام است ٍ ؼشف دیگش حشهت تشن
اؼؼام دس صَست تشن ػتك ،یا تِ تؼثیش دیگش حشهت جوغ تیي تشن اؼؼام ٍ تشن ػتك ٍ ،ایي ػلن اجوالی غیش
لاتل اًحالل است ٍ تایذ احتیاغ ًوَد؛ یؼٌی تایذ هىلّف خصَظ ػتك سا اتیاى وٌذ.

هقرّر :سیذ حاهذ طاهری
ویرایش و استخراج هنابع :هحوذ عبذالهی

ًْ .1بیة األفنبر ،ج ،3ص:982
إى هزجع الشل في مَى الشيء ٍاجبب تعيٌيب أٍ تخييزیب حيٌئذ إلى العلن اإلجوبلي ،اهب بَجَة اإلتيبى بخصَص الّذي علن بَجَبِ في
الجولة ٍ حزهة تزمِ هطلقب حتى في ظزف اإلتيبى بوب احتول مًَِ عدال لِ «ٍ اهب» بحزهة تزك اآلخز الوحتول مًَِ عدال لِ في ظزف عدم
اإلتيبى بذلل «ٍ السم» ّذا العلن اإلجوبلي اًوب َّ االحتيبط بتحصيل الفزاغ اليقيٌي بإتيبى خصَص هب علن ٍجَبِ في الجولةٍ ٍ ،جَة اإلتيبى
بوب احتول مًَِ عدال لِ عٌد عدم التوني هي اإلتيبى بوب علن ٍجَبِ الضطزار ٍ ًحَُ.
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