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جلسه  48ـ یکشنبه 22/2/1

اشکال سوم بر تعریف محقّق نائینی

در شبههی غیر محصوره

هشحَم ًائیٌی هالن شثِْی غیش هحظَسُ سا چٌیي تیاى وشدًذ وِ وثشت اطشاف تِ حذّی تاشذ وِ لذست
تش هخالفت لطؼیِ ٍجَد ًذاشتِ تاشذ ٍ .لىي تِ ًظش هیسسذ ایي هالن ًویتَاًذ ػاتطِای دلیك تاشذ؛ صیشا
تا اختالف هؼلَم تاالجوال ٍ اختالف اشخاص ٍ وَتاُ ٍ طَالًی تَدى صهاىّا ،هختلف خَاّذ شذ ٍ لزا
چاسچَتی هشخّض تِ ها اسائِ ًویدّذ.
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دفع اشکال سوم

تِ ًظش هیسسذ وِ ایي اشىال تش تؼشیف هشحَم ًائیٌی ٍاسد ًیست؛ صیشا هوىي است اساساً دس جایی
ػاتطِ ًسثی تاشذ .اگش ػذم لذست ًسثت تِ افشاد ٍ صهاىّا ٍ  ...تفاٍت وٌذ تایذ ػاتطِای ًسثی اسائِ داد ٍ
لْزا دس هَاسد دیگش گفتِ هیشَد اگش لذست تش تىلیف ًثاشذ تىلیف سالط است ،دس حالیوِ ػذم لذست تش
تىلیف ،اهشی ًسثی است ٍ هٌَط تِ تىلیف ٍ شخض هىلّف ٍ حاالت ٍ صهاىّا ٍ  ...است ،ػالٍُ تش ایٌىِ
اص جْت صهاى هیتَاى گفت هشاد آى است وِ ػذم لذست تش هخالفت لطؼیِ دس طَل ػوش ٍجَد داشتِ تاشذ.
اشکال چهارم بر کالم مرحوم نائینی
هشحَم ًائیٌی هالن دس شثِْی غیش هحظَسُ سا چٌیي روش وشدُاًذ وِ تِ ػلت وثشت اطشاف ،لذست تش
هخالفت لطؼیِ ًثَدُ ٍ دس ًتیجِ هخالفت لطؼیِ حشام ًثاشذ ٍ چَى هخالفت لطؼیِ حشام ًیست پس
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هَافمت لطؼیِ ٍاجة ًیست؛ صیشا ٍجَب هَافمت لطؼیِ هتفشع تش حشهت هخالفت لطؼیِ است ٍ چَى
اطَل هتؼاسع ًیستٌذ هیتَاى دس تؼغ اطشاف ،اطل هؤهّي جاسی وشد.
اهّا تفشّع ػذم ٍجَب هَافمت لطؼیِ تش ػذم هخالفت لطؼیِ تِ ًحَی وِ تیاى شذ دسست ًیست؛ چِ تسا
هخالفت لطؼیِ حشام ًثاشذ اهّا هَافمت لطؼیِ ٍاجة تاشذ .هثالً هىلّفی ػلن اجوالی داسد وِ سأس ساػت ًُِ
ًشستي دس یىی اص دٍ اتاق حشام است ٍ لذست تش هخالفت لطؼیِ ّن ًذاسد؛ صیشا ًویتَاًذ دس آىِ ٍاحذ دس
ّش دٍ اتاق تاشذٍ ،لی دس ػیي حال هَافمت لطؼیِ ٍاجة است ٍ تایذ احتیاط وٌذ ٍ دس ّیچوذام اص اتاقّا
ًثاشذّ ،شچٌذ هخالفت لطؼیِ همذٍس ًیست .1دس حمیمت تا احتوال حشهت ًسثت تِ ّش اتاق ،چَى اطل
هؤهّيِ تالهؼاسع ًذاسد تایذ احتیاط وٌذ .تٌاتشایي ًویتَاى گفت چَى هخالفت لطؼیِ حشام ًیست پس
هَافمت لطؼیِ ًیض ٍاجة ًیست.
آسی ،اگش ػذم حشهت هخالفت لطؼیِ تِ خاطش ٍجَد ًمظاًی دس تىلیف تَد ،چَى ػلن تِ تىلیف فؼلی
ًذاسین ٍجَب هَافمت لطؼیِ ًیض ٍجَد ًذاسد .اهّا دس ها ًحي فیِ ًمظاًی دس تىلیف ٍجَد ًذاسد ٍ هٌشأ ػذم
حشهت هخالفت لطؼیِ تِ خاطش ػذم همذٍسیت ٍ ػجض هىلّف است .الهحالِ والم هشحَم ًائیٌی دس سدّ ٍجَب
هَافمت لطؼیِ طحیح ًیست ٍ تایذ گفت اگشچِ هخالفت لطؼیِ حشام ًیست اهّا هَافمت لطؼیِ ٍاجة است.
تـوجّـه

تا تَجِّ تِ آًچِ وِ روش شذ تِ دست هیآیذ هؼیاس هشحَم ًائیٌی دس شثِْی غیش هحظَسُ هشتَط تِ
شثْات تحشیویِ است وِ اهتثال لطؼی آى هوىي است ّشچٌذ هخالفت لطؼی آى ًاهوىي هیتاشذ؛ چَى
تشن وشدى هؤًٍِ ًذاسد ،تِ خالف شثْات ٍجَتیِ وِ اگش هثالً خَسدى یه پاوت شیش ٍاجة تاشذ ٍ ایي
پاوت شیش دس هیاى ّضاساى پاوت شیش هؼلَم ًثاشذ ،لذست تش اهتثال ٍجَد ًذاسد ٍ لزا ًِ حشهت هخالفت
لطؼیِ داسد ًِ ٍجَب هَافمت لطؼیِ.
ٍاسد است.

تِ ًظش هیسسذ اشىال چْاسم تش هؼیاس هحمّك ًائیٌی
اشکال پنجم در تعریف محقّق نائینی

سِ تي اص أػالم یؼٌی هحمّك ػشالی ،هحمّك اطفْاًی ٍ ،اهام خویٌی
ٍاسد داًستِاًذ .حاطل اشىال چٌیي است:
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ایي اشىال سا تش والم ًائیٌی

هحمّك ًائیٌی

فشهَدًذ چَى هخالفت لطؼیِ اهىاى ًذاسد پس حشام ًیست ٍ دس ًتیجِ هَافمت لطؼیِ

الصم ًیست ،دس حالیوِ ایي خاًِ اص پایتست ٍیشاى است؛ صیشا ایٌىِ هخالفت لطؼیِ همذٍس ًیست پس
حشام ًیستّ ،یچ تأثیشی دس تحث ها ًذاسد .آًچِ دس تحث ها ًمش داسد هخالفت تا تىلیف است ٍ ایي
هخالفت ،همذٍس است؛ تِ دلیل ایٌىِ اگش اص ّضاس پاوت شیش ،یىی ًجس تاشذ هخالفت تا آى یه پاوت شیش
ًجس ،همذٍس است ٍ هیتَاًذ آى سا تٌَشذ ٍ آًچِ وِ همذٍس ًیست ػلن تِ هخالفت است؛ یؼٌی ًویتَاًذ
یمیي پیذا وٌذ حشام ٍالؼی سا هشتىة شذُ است ٍ ،ػلن تِ هخالفت هؼیاس ًیست؛ صیشا حشهت هخالفت
لطؼیِ ،ششػی ًیست تلىِ ػملی است ٍ ًمشی دس تحث ها ًذاسد .آًچِ دس ها ًحي فیِ دخیل است آى است
وِ هخالفت تىلیف همذٍس تاشذ.
تٌاتشایي چَى هخالفت تىلیف همذٍس است الهحالِ ًتایجی وِ هشحَم ًائیٌی تش ػذم همذٍسیت هخالفت لطؼیِ
هتشتة وشدًذ ،طحیح ًویتاشذ ٍ تایذ گفت هخالفت تىلیف همذٍس تَدُ ٍ هَافمت لطؼیِ ًیض ٍاجة است.
خالصهیایناشکالآناستکه :

چَى هَافمت ٍ هخالفت خَدِ تىلیف هؼلَم است ّیچ حالت هٌتظشُای ًذاسد ٍ ششع ًیض تیش اص آى اص
ها چیضی ًخَاستِ است ٍ حشهت هخالفت لطؼیِ یا ٍجَب هَافمت لطؼیِ ًیض دسن ػملی است ٍ ػمل
هیگَیذ ٍلتی تىلیف تاشذ تایذ یمیي تِ هَافمت تاشذ ٍ یمیي تِ هخالفت ًثاشذ .اگش دس هَاسدی یمیي تِ
هخالفت همذٍس ًثَد ػمل آى سا حشام ًویداًذ؛ چَى اطالً ٍالغ ًویشَدٍ ،لی اگش یمیي تِ هَافمت هوىي
است تایذ تحظیل شَد ٍ ها ًحي فیِ ًیض اص ایي لثیل است.
تِ ًظش هیسسذ ایي اشىال ًیض ٍاسد است ٍ غیش لاتل دفغ است؛ صیشا هالن ،خَد تىلیف است ٍ
هَافمت ٍ هخالفت آى هوىي است.
ػلیسغن ایيوِ تضسگاى هؼیاسّایی تشای شثِْی غیش هحظَسُ تیاى وشدًذ ٍ تا دفغ اشىاالت ،هؼیاس
جٌاب شیخ

سا پزیشفتین ،اهّا آى هؼیاس ّشچٌذ طحیح است ٍ شاهل شثْات ٍجَتیِ ٍ تحشیویِ ًیض

هیشَدٍ ،لی تٌْا تخشی اص هؼیاس است ٍ وافی ًیست .هیتَاًین هؼیاسی اسائِ دّین وِ ٍسیغتش اص هؼیاس
شیخ

است ٍ تا تىیِ تش هطالثی وِ دس هٌجّضیت ػلن اجوالی ٍ جشیاى ٍ ػذم جشیاى اطَل دس شثِْی

هحظَسُ تیاى وشدین ،هؼیاسی اٍسغ تیاى خَاّین وشد.
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