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ئهم ااهلل  هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :بررسی نظر هحقق نائینی

، ثیبى ایطبى سا دس جلسِ ؾشؼ وشدین هحمك ًبئیٌی هؿتمذ است تػَیش جبهؽ ؾلی وال المَلیي )غحیح ٍ اؾن( ضشٍست ًذاسد

 گزضتِ اضبسُ وشدین حبل ثبیذ ثجیٌین والم ایطبى توبم است یب ًِ؟

سسذ والم هحمك ًبئیٌی هحل اضىبل است، یه اضىبل ثِ اغل ثیبى ایطبى ٍاسد است وِ ادؾب وشد الفبظ ؾجبدات ٍ  ثِ ًػش هی

یؿٌی ّوبى ؾجبدات ٍ هؿبهالت غحیح ٍ تبم االجضاء ٍ هؿبهالت چِ ثٌب ثش ًػش غحیحی ٍ چِ ثٌب ثش ًػش اؾوی ثشای هشتجِ ؾُلیب 

َد استؿوبل الفبظ ؾجبدات ٍ هؿبهالت دس سبیش هشاتت یب اص ثبة ادؾب ٍ تٌضیل است وِ فبلذ ، دس اداهِ فشهاًذ الطشائط ٍضؽ ضذُ

 :داسیناضىبل  چٌذ ثِ والم ایطبى ضذُ یب اص ثبة هطبسوت دس اثش است ٍلی هباالجضاء ثِ هٌضلِ ٍاجذ االجضاء لشاس دادُ 
  :اشکال اول

است،  ٍِ تىَیٌی ِثِ هشوجبت ٍ هختشؾبت حمیمی ِتٌػیش هبّیبت اؾتجبسی وشدُاسائِ  دس ایي همبم ؾوذُ دلیلی وِ هحمك ًبئیٌی

اٍل والم است، یؿٌی آًچِ هحمك  دس حبلی وِ خَد ایي تٌػیش ٍ لیبس لیبس وشدُ ِسا ثِ هختشؾبت تىَیٌی ِضشؾی هبّیبتایطبى 

هثل هشوجبت حمیمیِ  ِّیبت اؾتجبسیًبئیٌی ثِ ؾٌَاى دلیل ثش هذؾبی خَد روش وشدُ اٍل والم است، اص وجب هؿلَم است وِ هب

فبلذ االجضاء ًبصل هٌضلِ  ،ّوبى طَس وِ دس هشوجبت حمیمیِ ، یؿٌیهثل هشوجبت حمیمیِ است ِثبضذ؟ ایطبى گفت هبّیبت اؾتجبسی

ّن  ِسیت اؾتجببضَد دس هبّی فبلذ االجضاء ّن ثبس هیضَد ثش  ٍاجذ االجضاء لشاس دادُ ضذُ یب اثشی وِ ثش ٍاجذ االجضاء ثبس هی

وٌین ایي یه ادؾبی ثذٍى دلیل است ٍ دلیلی وِ ایطبى اسائِ دادُ ثیطتش ثِ ادؾب ضجیِ  ٍلی هب ؾشؼ هی هطلت اص ّویي لشاس است

 است تب دلیل. پس اغل دلیل ایطبى هحل اضىبل است.
  :اشکال دوم

تٌضیل ٍ  ٍ تٌػیش ایطبى سا غحیح ثذاًین ثش فشؼ والم ایطبى سا ثپزیشین ٍ ثگَیین هبّیبت اؾتجبسیِ هثل هشوجبت حمیمیِ است

هب ٍلتی ثِ استؿوبالت ضشؾیِ ٍ هتطشؾِ  ٍ هطبسوت دس اثش ثِ ّیچ ٍجِ دس استؿوبالت هتطشؾِ ٍ دس هحیط ضشؼ ٍجَد ًذاسد

 بس ًیست،تش اغالً هسئلِ ادؾب ٍ تٌضیل دس و ثیٌین دس هَسد استؿوبل الفبظ ؾجبدات ٍ هؿبهالت دس هشاتت پبئیي وٌین هی هشاجؿِ هی

هسئلِ وِ ایطبى فشهَد استؿوبل  ایيغحیح است لىي  وشدُ ٍ ثگَیین تٌػیشی وِ هحمك ًبئیٌی نیهسئلِ سا ثپزیش ایيیؿٌی ٍلَ 

هثالً اگش ضوب لفع  تش اص ثبة تٌضیل ٍ ادؾب یب هطبسوت دس اثش است لبثل لجَل ًیست؛ الفبظ ؾجبدات ٍ هؿبهالت دس هشاتت پبئیي

وٌیذ آیب ایي ًوبص سا ًبصل هٌضلِ ًوبص تبم االجضاء ٍ الطشائط لشاس  بلذ االجضاء ٍ الطشائط استؿوبل هیًوبص ف سا دس« غالٓ»
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ای ٍجَد داسد وِ ِ دّیذ؟ آیب ایي تٌضیل ثِ رّي ضوب خطَس وشدُ؟ آیب ایي تٌضیل دس ثیي هتطشؾِ هَسد تَجِ است؟ آیب لشیٌ هی

ّیچ دلیلی ثش ایي  یب اص ثبة تٌضیل ٍ ادؾب یب اص ثبة هطبسوت دس اثش است؟تش اص هشتجِ ؾُل يییاستؿوبالت ضبسؼ دس هشاتت پب

ایي گًَِ ًیست وِ استؿوبالت ضبسؼ دس هشاتت ثیٌین وِ  ثب هشاجؿِ ثِ استؿوبالت ضشؾیِ ٍ هتطشؾِ هی هب هطلت ٍجَد ًذاسد ٍ

استؿوبل لفع غالٓ دس غالٓ تبم االجضاء ٍ ضَد  لزا هؿلَم هی تش اص ثبة تٌضیل ٍ ادؾب یب اص ثبة هطبسوت دس اثش ثبضذ. پبییي

ی است وِ دس ّوِ اًحبء غالٓ ٍجَد داسد؛ هثالً غحیحی وِ لبئل است ثِ ایٌىِ الفبظ چیضالطشائط ٍ فبلذ االجضاء ثِ خبطش 

سوؿتی وبهل ٍ ًوبص اًذ هؿتمذ است ّوِ ًوبصّبی غحیح اؾن اص ًوبص چْبس  ؾجبدات ٍ هؿبهالت ثشای خػَظ غحیح ٍضؽ ضذُ

، ّوچٌیي ثِ اؾوبل اطالق ضذُ استغشلی وِ وبهل ًیست یه ٍیژگی هطتشن داسًذ وِ ثِ خبطش آى ٍیژگی ؾٌَاى غالٓ ثش ایي 

یه جْت هطتشوی ثیي ًوبصّبی غحیح ٍ  ثشای اؾن اص غحیح ٍ فبسذ ٍضؽ ضذُ« غالٓ»ًػش اؾوی ّن وِ هؿتمذ است لفع 

آهیض است، ایٌىِ ثگَیین ّن غحیحی ٍ وٌذ ٍ اال اثجبت هسئلِ تٌضیل تىلّف  سا ثش آًْب اطالق هیفبسذ ٍجَد داسد وِ ؾٌَاى غالٓ 

 .وٌٌذ اص ثبة تٌضیل ٍ ادؾب یب اص ثبة هطبسوت دس اثش است هطىل است تش اطالق هی سا ثش هشتجِ پبییي« غالٓ»ّن اؾوی اگش لفع 
  :اشکال سوم

 ثش فشؼ پزیشش آى ثٌب ثش لَل ثِ اؾن هطىل است، یؿٌیثش فشؼ وِ ایي تٌضیل ٍ ادؾب سا دس هَسد غحیحی ثپزیشین ٍلی 

اطالق آى ثش هشاتت پبییي اص ثبة تٌضیل ایي  لىيوٌذ  سا ثش ّوِ هشاتت اص غالٓ غحیح اطالق هی« غالٓ»غحیحی لفع  ثپزیشین

شتجِ غالٓ، ًوبصی است وِ ّوِ اجضاء ٍ ضشائط سا داضتِ ثبضذ ٍلی سبیش هشاتت تشیي ه ثوٌضلِ هشتجِ ؾُلیبست، ؾبلیهشاتت 

ثٌب ثش ٍلی ایي هطلت  ،اص ثبة هطبسوت دس اثش است ٍ یبتشیي هشتجِ للوذاد ضذُ  ًوبصّبی غحیح اص ثبة تٌضیل ثِ هٌضلِ ؾبلی

ٌضیالً ًبصل هٌضلِ هشتجِ غحیحِ تبم االجضاء ٍ تَاًذ ًوبص فبسذ سا ادؾبئبً ٍ ت لَل ثِ اؾن لبثل پزیشش ًیست، اؾوی چگًَِ هی

گَیذ ثِ خبطش ایي  گَیی دس پبسخ ًوی فبسذ است ًوبص هیالطشائط ثذاًذ؟ یؿٌی اگش اص اؾوی سؤال وٌٌذ چشا ثِ ایي ًوبصی وِ 

هطلت ایي ذتش اص ایي ثام.  است وِ هي ایي ًوبص سا ًبصل هٌضلِ هشتجِ ؾُلیب وِ ًوبص غحیحِ تبم االجضاء ٍ الطشائط است لشاس دادُ

اطالق  پس ثِ ًػش اؾوی ،است وِ گفتِ ضَد اؾوی اص ثبة هطبسوت دس اثش ًوبصِ فبسذ سا ًبصل هٌضلِ ًوبص غحیح لشاس دادُ است

اص ثبة تٌضیل آى ًوبص ثوٌضلِ ًوبص تبم  خَاًذ( وِ فبسذ ّن ّست جؽ )وسی وِ خَاثیذُ ًوبص هیطًوبص غشلی یب ًوبص هض ًوبص ثش

لزا حتی اگش هب ایي هطلت سا دس هَسد غحیحی ثپزیشین ٍلی دس هَسد اؾوی  ًیست یب اص ثبة هطبسوت دس اثش ٍ الطشائط االجضاء

 لبثل پزیشش ًیست.
  اشکال چهارم:

گَیذ هب ًیبصی ثِ  ضَد. هحمك ًبئیٌی هی اگش پبی هطبسوت دس اثش ثِ هیبى ثیبیذ ایي دس ٍالؽ خَدش تػَیش جبهؽ هحسَة هی

سبیش هشاتت ثِ لحبظ  لِ الفبظ ؾجبدات هشتجِ ؾُلیبی ؾجبدات است ٍ استؿوبل ایي الفبظ دس چَى هَضَؼ ؛جبهؽ ًذاسینتػَیش 

تش ّن استؿوبل  گَیذ ایي الفبظ دس هشاتت پبییي داًذ ٍلی هی لِ سا ّوبى هشتجِ ؾُلیب هی هطبسوت دس اثش است، پس ایطبى هَضَؼ

. سؤال ایي تش دس اثشی است وِ ّن دس هشتجِ ؾُلیب ٍجَد داسد ٍ ّن دس هشاتت پبییي ضَد ٍ ایي استؿوبل ثِ خبطش هطبسوت هی
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لزا ضوب ّن ًبچبس اص تػَیش جبهؽ  وٌیذ است وِ ایي هطبسوت دس اثش ّوبى جبهؿی است وِ ضوب ضشٍست تػَیش آى سا اًىبس هی

استؿوبل الفبظ ٍ  لِ ّوبى هشتجِ ؾُلیبست ضَؼثلىِ هَلِ یه لذس جبهؽ ٍ هطتشن ًیست  هَضَؼ گَییذ: ّش چٌذ ضوب هی ،ّستیذ

 .تش ٍجَد داسد ی وِ ثیي هشتجِ ؾُلیب ٍ هشاتت پبییيلحبظ اضتشان دس اثشثِ تش  ؾجبدات ٍ هؿبهالت دس هشاتت پبییي
 اشکال پنجن:

لجَل  ،سا وِ فشهَد: ثِ تػَیش جبهؽ ًیبص ًذاسین هگش دس هَسد ًوبص حبضش ٍ هسبفش هحمك ًبئیٌیّوچٌیي هب آى ثخص اص والم 

ای جض تػَیش لذس جبهؽ ًذاسین چَى ایي دٍ ًوبص دس ؾشؼ ّن  هب دس هَسد ًوبص حبضش ٍ هسبفش چبسًُذاسین، ایطبى فشهَد: 

 لِ لشاس دّین.  آى سا هَضَؼّستٌذ ًِ دس طَل ّن لزا ًبچبسین اص ایٌىِ یه لذس هطتشوی ثیي ایي دٍ فشؼ ٍ 

داًیذ اهب سبیش ًوبصّب سا  ایي هسئلِ اص ایي جْت هحل اضىبل است وِ ثِ چِ دلیل ًوبص حبضش ٍ ًوبص هسبفش سا دس ؾشؼ ّن هی

داًیذ؟ آیب هثالً ثیي ًوبص حبضش ٍ ًوبص هسبفش وِ دس ؾشؼ ّن ّستٌذ ثبیذ لذس جبهؽ تػَیش ضَد اهب ثیي  دس ؾشؼ ّن ًوی

ًیبصی ثِ تػَیش لذس جبهؽ ًیست؟ آیب ثیي ًوبص حبضش ٍ ًوبص هسبفش ثبیذ لذس جبهؽ تػَیش ضَد اهب یَهیِ ٍ ًوبص جوؿِ  ًوبصّبی

ثیي ًوبص جوؿِ ٍ ًوبص ؾیذ فطش ٍ ؾیذ لشثبى الصم ًیست وِ لذس جبهؽ تػَیش ضَد؟ یؿٌی آیب فمط ًوبص حبضش ٍ هسبفش دس ؾشؼ 

ٌذ؟ چِ طَلیتی ثیي ًوبص ؾیذیي )ؾیذ فطش ٍ ؾیذ لشثبى( ٍ ًوبص جوؿِ ٍجَد داسد؟ چِ ّن ّستٌذ ٍ سبیش ًوبصّب دس طَل ّن ّست

 طَلیتی ثیي ًوبص یَهیِ ٍ ًوبص جوؿِ است؟ ًوبص هیت ثب ًوبص ؾیذ دس ؾشؼ ّن ًیستٌذ؟ 

استثٌبء ًوبص  آًچِ ایطبى دس چَى لزا هؿلَم ًیست هحمك ًبئیٌی ثِ چِ دلیل ًوبص حبضش ٍ ًوبص هسبفش سا استثٌبء وشدُ است،

حبضش ٍ هسبفش اص ؾذم لضٍم تػَیش جبهؽ فشهَدُ دس اوثش ًوبصّبی دیگش ّن جبسی است، ؾوذُ دلیل ایطبى ثش ایي استثٌبء ایي 

ٍلی هب ؾشؼ  ای ًیست جض ایٌىِ ثیي آًْب جبهؿی تػَیش ضَد ثَد وِ چَى ًوبص حبضش ٍ هسبفش دس ؾشؼ ّن ّستٌذ لزا چبسُ

صّب ّن دس ؾشؼ ّن ّستٌذ لزا تػَیش جبهؽ دس آًْب ّن ش ًوبصّب ّن جبسی است یؿٌی سبیش ًوبوٌین ایي هطلت دس سبی هی

ًسجت ثِ هیّت ضشٍسی است، یؿٌی ّوبى طَس وِ ٍغیفِ هىلف دس حضش ًوبص توبم ٍ دس سفش ًوبص ضىستِ است ٍغیفِ هىلف 

ٍ دس سٍص جوؿِ ًوبص جوؿِ است )ؾلی المَل هسلوبى، ًوبص هیت ٍ ٍغیفِ هسلوبى دس سٍص ؾیذ فطش ًوبص ؾیذ است ٍ ٍغیفِ ا

سبیش ًوبصّب ّن دس ؾشؼ ّن ّستٌذ ٍ دلیلی وِ هحمك ًبئیٌی ثشای استثٌبء ًوبص حبضش ٍ هسبفش روش وشد وِ ثَجَثِ التؿییٌی( لزا 

جبسی « غالٓ»چَى ایي دٍ ًوبص دس ؾشؼ ّن ّستٌذ لزا ًبچبس اص تػَیش جبهؽ ّستین ًسجت ثِ اوثش هَاسد استؿوبالت لفع 

 ًیبص ثِ تػَیش جبهؽ داسین.است لزا ثِ ّویي دلیل دس سبیش اًحبء ًوبص ّن 
 هحصل بحث در هقام اول:

هحػل آًچِ هب دس همبم اٍل )ضشٍست تػَیش جبهؽ( گفتین ایي است وِ حك ثب هطَْس است، یؿٌی حك آى است وِ هب دس ثحث 

ای جض تػَیش جبهؽ ًذاسین یؿٌی ثذٍى تػَیش جبهؽ، ًضاؼ ثیي غحیحی ٍ  غحیح ٍ اؾن ًبچبس اص تػَیش جبهؽ ّستین ٍ چبسُ

ثِ ٍضؽ الفبظ ؾجبدات ٍ هؿبهالت ثشای خػَظ غحیح ّستٌذ ثب ایي تٌَؾی  ّب وِ لبئل اؾوی هؿٌی ًخَاّذ داضت، لزا غحیحی

هیت، غالٓ وِ دس اًَاؼ غالٓ ٍجَد داسد ثبیذ هطخع وٌٌذ هٌػَس اص غالٓ غحیح دس اًَاؼ ًوبص چیست؟ غالٓ غحیح دس ًوبص 
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گفتین فشؼ ایي است وِ  -وٌذ غحیح دس ًوبص ؾیذ، غالٓ غحیح دس ًوبص جوؿِ ٍ غالٓ غحیح دس ًوبصّبی یَهیِ ثب ّن فشق هی

لِ سا ؾبم  لِ سا خبظ ثذاًین یب ٍضؽ سا خبظ ٍ هَضَؼ ، حتی اگش هب ٍضؽ سا ؾبم ٍ هَضَؼلِ ؾبم است ٍضؽ ؾبم ٍ هَضَؼ

لِ خبظ ثبضذ تػَیش جبهؽ الصم ًیست  ثذاًین ّن تػَیش جبهؽ الصم است ٍ فمط ثٌب ثش یه احتوبل وِ ٍضؽ خبظ ٍ هَضَؼ

 -اًذ لِ خبظ لبئل ًطذُ ٍضؽ خبظ ٍ هَضَؼاسبس لبئلی ًذاسد ٍ چِ غحیحی ٍ چِ اؾوی ّیچ وذام ثِ ٍلی آى احتوبل اص 

ای جض تػَیش جبهؽ ًیست ٍ ثبیذ یه جبهؿی تػَیش ضَد تب ّوِ ایي اًحبء ٍ السبم هختلف ٍ هتٌَؼ سا دس ثش گیشد.  لزا چبسُ

َیذ تػَیش گ ًیست ٍ حك دس هسئلِ لَل هطَْس است وِ هی والم هحمك ًبئیٌی وِ فشهَد تػَیش جبهؽ ضشٍستی ًذاسد توبمپس 

 جبهؽ ضشٍسی ٍ الصم است، لزا هب ًبچبس اص تػَیش جبهؽ ّستین ؾلی وال المَلیي )غحیح ٍ اؾن(.

است، حبل وِ هب پزیشفتین تػَیش جبهؽ دس ثحث غحیح ٍ اؾن ضشٍسی  همبم دٍم ثحث اص ٍجَُ تػَیش جبهؽ بحث جلسه آینده:

آًْب سا روش ٍ اى ضبء اهلل دس جلسِ آیٌذُ  است ثحث دس ایي است وِ آى جبهؽ چیست؟ دس ایٌجب الَال هختلفی هطشح ضذُ وِ

 هَسد ثشسسی لشاس خَاّین داد.

 «والحمد هلل رب العالمین»


