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موضوع جزئی :اقتضای نهی غیری بر فساد و تصحیح عبادیت عبادت با مالک

بررسی اقتضای نهی غیری بر فساد و تصحیح عبادیت عبادت با مالک
تحث ها دس استثاط تا فشهایش شیخ تْائی تا تشسسی کالم حضشت اهام

سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ

توام شذ ٍ فشهایش شیخ

اشکالی تَد تِ ریل ثوشُ هسألِ ضذ کِ تایذ تشگشدین ٍ چٌذ ًکتِای کِ تاقی هاًذ دس اداهِ هسألِ توام کٌین.
بررسی نکات باقیمانده در ذیل مسأله ثمره بحث ضد
تحث عَالًی ٍ چٌذ هاِّای سا تا شیخ تْائی آغاص کشدین کِ تایذ تشگشدین هقذهات هسألِ سا یک هشٍسی کٌین .تحث
ایي تَد کِ دس هسألِ اهش تِ شی داللت تش ًْی اص ضذ داسد سَال شذ کِ آیا ایي هسألِ ثوشُ ػولی ّن داسد .آیا اگش اص
دسٍى «طلّ« کِ اهش طالت تَد یک ًْی غیشی ًسثت تِ اکل دس آهذ تا تَجِ تِ ایٌکِ اهش تِ طل ًْی اص ضذ خاص
هی کٌذ ایي ًْی ثوشُ داسد یا خیش؟ هشَْس گفتٌذ ثوشُ ایي تحث دسجایی است کِ ضذ خاص ػثادی تاشذ .هثل تحث
اهش تِ اصالِ کِ اص دٍسى آى ًْی اص طالت تا ػٌَاى ضذ ػثادی تیشٍى هی آیذ .اص دسٍى اهش تِ اصالِ ًْی اص طالت دس
هیآیذ ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ ًْی اص ػثادت هَجة فساد ػثادت است ایي طالت فاسذ است ٍ ایي ثوشُ هسألِ ضذ
است.
دس ایٌجا دٍ هسألِ هغشح شذ کِ دس ٍاقغ تِ ػٌَاى اشکاالت ایي تحث جلَی هشَْس قشاس هی گیشد .یک هسألِ هغلثی
تَد کِ شیخ تْائی هغشح کشد کِ ایي تحثْای عَالًی کِ تحت ػٌَاى تشتة کِ ًظشیِ اٍل هحقق کشکی تَد ٍ تؼذ
ًظشیِ دٍم هحقق کشکی ٍ تؼذ ًظشیِ حضشت اهام ٍ تالهزُ ایشاى اًجام شذ ّوگی ریل ایي تخش اص تحث هغشح
شذ.
اشکال شیخ بهائی به ثمره بحث ضد و جوابهای مشهور
اشکال شیخ تْائی ایي تَد کِ ثوشُ ای دس کاس ًیست صیشا حتی اگش ًْی اص ضذ ّن ًذاشتِ تاشین اهش تِ ضذیي اهکاى
ًذاسد ًویتَاى گفت اهش تِ اصالِ داسین ٍ فی ًفس ٍقت اهش تِ طالت ّن داسین ٍ تِ جْت استحالِ اهش تِ ضذیي دس
آىِ ٍاحذ ،قغؼا اهش تِ طالت اص دست سفتِ است ٍ تِ دلیل ایٌکِ طالت ػثادت است ٍ ػثادیت ػثادت هحتاج اهش
است لزا طالت تاعل است ٍل َ ًْی ّن تِ آى تؼلق ًگشفتِ تاشذ ،لزا ًوی تَاى تغالى طالت سا دس اهش تِ اصالِ تِ
ًْی اص طالت تشگشداًذ تلکِ تغالى طالت تِ دلیل ایي است کِ اهش ٍجَد ًذاسد .هشَْس دس هقاتل شیخ تْائی
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پاسخّایی سا تیاى کشدًذ .یک پاسخ اص هشحَم آخًَذ تَد کِ گفت ػثادیت ػثادت هحتاج اهش ًیست تلکِ تا هالک هی
تَاى ػثادت سا دسست کشد ٍ اگش ایي هغلة طحیح تَد اشکال شیخ تْائی هشتفغ هیشذ .ها ایي هغلة سا ٌَّص
تشسسی ًْائی ًکشدین ػلی الوثٌی قا ئل ّستین ٍلی ًکاتی داسد کِ تایذ تشسسی شَد.
پاسخ دیگشی تحت ػٌَات تشتة اص هحقق کشکی ششٍع شذ کِ هفظل تشسسی شذ .هحقق کشکی پاسخ دیگشی تیاى
کشدًذ هثٌی تش ایٌکِ هیتَاى دس خظَص هضاحوت ٍاجة هَسغ تا اهش اّن تذٍى تشتة هشکل سا حل کشد کِ ایي
ّن تشسسی شذ .یک پاسخی ّن حضشت اهام داشتٌذ کِ تَجِ دٍ اهش ػشضی تِ هکلف تَد تذٍى ایٌکِ ًیاصی تِ
تشتة تاشذ ایي سا ّن تشسسی کشدین ٍ قائل شذین فشها یش حضشت اهام دسست است ٍ اشکاالت آى سا پاسخ دادین.
پس چْاس جَاب تِ اشکال شیخ تْائی دادُ شذ کِ یک جَاب هثٌایی تَد کِ دس ػثادیت ػثادت اهش ًیاص ًیست ٍ سِ
جَاب ّن تا هثٌای شیخ تْائی تَد
هسألِ کفایت هالک دس ػثادیت ػثادت کِ هثٌای دسستی است لکي یک ًکتِ ای داسد کِ تیاى خَاّین کشد .ایي یک
تخش هسألِ ثوشُ تَد.
تخش دیگش هسألِ ثوشُ ایي تَد کِ ها تایذ قائل شَین ًْی غیشی فساد هی آٍسد .ایي ّن تایذ تشسسی شَد ٍ ًظش ًْائی
سا تذّین تا هسألِ توام شَد .ثوشُ تش ایي هتشتة شذ کِ اهش تِ شی هَجَد تاشذ کِ داللت تش ًْی غیشی کٌذ ٍ ًْی
غیشی فساد تیاٍسد ٍ ػثادت فاسذ شَد .اگش هشکل ها تا شیخ تْائی حل شَد کِ حل شذ یؼٌی تَاًستین حتی تا هثٌای
ًیاص تِ اهش هشکل سا حل کٌین فقظ ایي قسوت اخیش اص تحث هیهاًذ کِ ًْی غیشی فساد هیآٍسد یا ًِ؟
پس تشای توام شذى تحث ضذ تایذ ایي دٍ هسألِ سا حل کٌین .قظذ عَالًی کشدى تحث سا ّن ًذاسین صیشا هسألِ
ًْی غیشی دس هسألِ تؼذی خَاّذ آهذ لکي اص جْت طٌاػت ػولی تایذ ایي تحث سا ّن هغشح کٌین تا تحث ضذ
توام شَد.
کفایت مالک برای تصحیح عبادیت عبادت
دس هسألِ کفایت هالک دس ػثادیت ػثادت تاص هسألِ دٍ تخش است یک تخش کثشٍی است یک تخش طغشٍی
است .تخش کثشٍی هسألِ تاسّا تحث شذ ٍ ها ّن اختیاس هثٌا کشدین تِ تثغ هشَْس ٍ آى ایي است کِ تشای ػثادیت
ػثادت ًیاص تِ اهش است یا ًِ تلکِ ٍقتی یک ػولی هضافا للوَلی اًجام شَد قشتت دس آى هحقق است ّویي کِ یک
ػولی سا تشای خذا اًجام تذّن .دسست است ک ِ دس تیي هشاحل قشتت هتیقي اص قظذ قشتت قظذ اهش است ایي هسلن
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است ٍ ّوِ قثَل داسًذ کِ اگش هسألِ قظذ اهش سا کسی دس ػثادت اًجام دّذ قغؼا ػثادت ساقظ است ٍ ػول اٍ
هغاتق تا ٍاقغ است لکي هشَْس تؼذ اص شیخ تْائی قائل شذًذ کِ ًیاصی ًیست کِ حتوا اهشی تاشذ ٍ هحشکیت اهش
تشای تِ ػٌَاى هالک ػثادیت ػثادت هحقق شَد.تلِ هثل شیخ تْائی ٍ طاحة جَاّش ػثادیت ػثادت سا تِ اهش
تشهیگش داًٌذ ٍلی ها دس هسألِ تؼثذی ٍ تَطلی ٍ تحث ّای دیگش ًشاى دادین کِ حق تا هشَْس است ٍ تشای
ػثادیت ػثادت ًیاصی تِ اهش ًیست ٍ اگش دسٍى یک شی هالک احشاص شذ قظذ هالک ٍ قظذ هحثَتیت کافی است.
ایي ػول هحثَب هَال است ٍ ایي ػول هالک داسد هالک ّواى هظلحت هلضهِ ای است کِ هٌشا اهش است .ها دس
ایي هثٌا تا هشَْس تؼذ اص شیخ تْائی هَافقین ٍ اص ًظش کثشٍی تِ شیخ تْائی جَاب هیدّین کِ هسألِ ػثادیت ػثادت
تا هالک حل هی کٌین .هشحَم آخًَذ تِ دلیل ایٌکِ تشتة سا قثَل ًذاشت ٍ دٍ اشکال تِ تشتة داشت لزا گفت
هشکل سا هالک حل هیکٌین .الثتِ جَاب هحقق کشکی سا دس هضاحوت ٍاجة هَسغ تا اّن قثَل داشت تِ ػٌَاى یک
تخشی اص فضا ٍلی اطل هسألِ تشتة سا قثَل ًذاشت ایي تحث کثشٍی.
دس هسألِ احشاص هالک یک تحث طغشٍی است کِ هْن است ٍ ها قثال دس ریل تشسسی کالم هحقق خَئی ایي سا
تشسسی ًکشدین طشفا یک اشاسُ ای تِ آى کشدین کِ ایٌجا تایذ تکلیف آى سا هشخض کٌین ٍ آى هسألِ ایي است کِ دس
فضای تضاحن هیتَاى احشاص هالک کشد یا ًِ؟ ایي هسلن است کِ تا قظذ هالک ٍ قظذ هحثَتیت هیتَاى ػثادت کشد.
هحقق ًائیٌی ٍ هحقق خَئی ٍ حضشت اهام ٍ هشَْس تؼذ اص شیخ تْائی قائل ّستٌذ کِ تا قظذ هالک هیتَاى ػثادت
کشد .لکي یک اشکالی هحقق خَئی داسد کِ تایذ تشسسی کشد ٍ آى اشکال ایي است کِ دس فضای تضاحن چغَس
هیتَاى احشاص هالک کشد .دس فضایی کِ هضاحوت تیي طالت ٍ اصالِ است ٍ ایي هضاحوت سثة شذُ است اهش تِ
طالت اص فؼلیت تیفتٌذ چغَس هیتَاى گفت ایي طالت هالک داسد تا تا قظذ هالک ػثادت اًجام شَد.
قثال دس ریل تشسسی فشهایشات هحقق خَئی ٍ ًضاػی کِ تا هحقق ًائیٌی دس تحقیق ًظشیِ هحقق کشکی داشتٌذ تِ ایي
هسألِ تِ طَست هختظش اشاسُ کشدین کِ هحقق خَئی چٌیي تحثی داسًذ.
مطابقت داللت التسامی از داللت مطابقی در حجیت از نظر محقق خوئی
سیشِ ًضاع تِ ایي هغلة تشهیگشدد کِ دس ٍاقغ ٍقتی یک اهشی تِ شی ٍجَد داسد ٍ ایي اهش فؼلی است ایي اهش فؼلی
ػالٍُ تش ایٌکِ داللت تش ٍجَب داسد داللت داسد تش ایٌکِ هتؼلق ایي تکلیف داسای هالک ٍ هٌاط استٍ .قتی
دستَسی اص هَال هی سسذ ٍ ایي دستَس ظَْس دس ٍجَب داسد ٍ ایي ظَْس فؼلی شذُ است ایي ٍجَب فؼلی ػالٍُ
تشایٌکِ داللت تش تؼث فؼلی داسد ٍ فؼلیت ایي تؼث اص تکلیفی کِ اص هَال تَجِ تِ ػثذ پیذا کشدُ دس هیآیذ تِ ػالٍُ
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ایي هغلة اص آى هی تَاى فْویذ کِ هاهَستِ هالک ٍ هٌاعی داسد کِ آى هالک ٍ هٌاط سثة شذُ است هَال تؼث کٌذ ٍ
ایي تؼث فؼلی تَجِ تِ ػثذ پیذا کٌذ.
اگش ششایغی الصم آهذ کِ ایي تؼث فؼلی اص دست تشٍد ٍ ایي تؼث فؼلی ٍجَد ًذاشتِ تاشذ آیا دس ایٌجا کِ تؼث
فؼلی ًیست ٍ دستَ س هَال ٍجَب ًذاسد طحیح است کِ توسک کشد ٍ گفت کِ فؼلیت ایي اهش اص دست سفتِ است
ٍلی داللت ایي اهش تش ٍجَد هالکی کِ هَال سا ٍاداس تِ ایي دستَس کشدُ است اص دست ًشفتِ است .هحقق خَئی
هیگَیذ ایٌجا اص هَاسدی است کِ ها تا هشَْس ًضاع داسین کِ تشگشت داسد تِ ایٌکِ اگش یک داللت هغاتقی داشتین ٍ
ایي داللت هغاتقی اص حجیت افتاد آیا داللت التضاهی آى ّن اص حجیت هیافتذ یا خیش؟ هحقق خَئی گفت ها تا هشَْس
هخالف ّستین کِ هیگَیٌذ داللت هغاتقی اص حجیت هیافتذ ٍلی داللت التضاهی تش حجیت تاقی است ،لزا تِ هحقق
ًائیٌی اشکال گشفت ٍقتی هحقق ًائیٌی فشهَد ػثادیت ػثادت تا هالک دسست است تِ ػٌَاى کثشی ٍ دس ایٌجا هالک
هحشص است تِ ػٌَاى طغشی پس اگش دس فضای تضاحن کسی ًواص خَاًذ ػثادت اٍ طحیح است .هحقق خَئی
هیگَیذ ایي کالم شوا تا هثٌای هشَْس دسست است کِ هذلَل التضاهی دلیلی کِ داللت هغاتقی آى اص حجیت افتادُ
است حجت است ٍ اگش ایي هثٌا دسست تاشذ احشاص هالک هیشَد ٍ ػثادت دسست است.
هحقق خَئی هیگَیذ تِ ًظش هي ًوی شَد ساتغِ دٍ هذلَل هغاتقی ٍ التضاهی سا فقظ دس ٍجَد پی گیشی کشد .سیشِ
کالم هحقق ًائیٌی تِ ایي تشهیگشدد کِ دٍ هذلَل ایي دلیل کِ یکی هغاتقی است ٍ دیگشی التضاهی فقظ دس ٍجَد
تاتغ یکذیگش ّستٌذ ًِ دس حجیتٍ .قتی اص دسٍى هذلَل هغاتقی هذلَل التضاهی صًذُ شذ اگش هذلَل هغاتقی اص
حجیت افتاد هحقق ًائیٌی هیگَیذ الصم ًیست هذلَل التضاهی اص حجیت تیفتذ .حجیت هکاًیضم خاص خَد سا داسد ٍ
دلیل ٍجَد ًذاسد کِ هذلَل التضاهی سا دس حجیت تاتغ هذلَل هغاتقی تذاًین.
هحقق خَئی هیفشهایذ هحقق ًائیٌی تیاى کشد هیتَاى تِ شیخ تْائی ٍ هحقق کشکی پاسخ داد صیشا دس ایي فضا ّن
کثشا دسست است چَى هیتَا ى تا قظذ هالک ػثادت کشد ٍ ّن طغشی دسست است صیشا هذلَل التضاهی دس حجیت
تاتغ هذلَل هغاتقی ًیست؛ ٍلی تِ ًظش هي ایي طغشی دسست ًیست ٍ ایي کالم هحقق ًائیٌی دس هذلَل تضوٌی
دسست است ٍ هی شَد گفت یک ٍجَد داللت ّست ٍ یک حجیت داللت ّست ٍلی دس هذلَل التضاهی دسست
ًیست ٍ اگش دلیلی دس هذلَل هغاتقی اص حجیت افتاد دس هذلَل التضاهی ّن اص حجیت هیافتذ .دس فقِ ّن تیاى کشدین
اگش داللت هغاتقی «اٍفَا تالؼقَد« ٍ «اٍفَا تالششٍط« ًسثت تِ لضٍم هؼاعات اص دست تشٍد داللت التضاهی آى ًسثت
تِ طحت ّن اص دست هی سٍد ٍ اگ ش داللت هغاتقی تش ٍجَب اص دست تشٍد داللت التضاهی آى تش ٍجَد هالک اص
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دست هی سٍد ٍ لزا پاسخ هشحَم آخًَذ تِ شیخ تْائی طحیح ًیست ٍ تٌْا ساُ احشاص هالک دس ظشف هضاحوت اهش
است .اگش اهش ّست هی تَاى هالک سا احشاص کشد ٍ اطشاس ها تش تشتة ایي است کِ اص تشتة هی تَاى اهش سا دسست
کشد .جایگاُ تشتة دس هذسسِ هحقق خَئی ایي است کِ طغشی احشاص هالک ّن اص عشیق تشتثی است کِ اهش سا
دسست هیکٌذ یؼٌی تا تشتة تَجِ اهش دسست هی شَد اگش اهش دسست شذ هذلَل هغاتقی دلیل سشجای خَد تاقی
است دس فضای هضاحوت ٍ اص دٍسى آى هی تَاى احشاص هالک کشد ٍ هشحَم آخًَذ تا هثٌای کفایت هالک ػثادیت
ػثادت سا دسست کٌذ.
تاالخشُ هسألِ کفایت هالک تشای ػثادیت ػثادت اص ًظش طغشٍی دچاس هشکل است ،اگش اهش تاشذ هی تَاى احشاص
هالک کشد ٍ اگش اهش ًثاشذ احشاص هالک ًوی شَد کشد.
هشحَم آخًَذ یک جولِ تسیاس خَتی دس تحقیق هحقق کشکی داسد کِ دس ػثاسات هشحَم هظفش ًیست ٍ آى هسألِ
هحشکیت اهش ٍ حیث اهش است کِ ایي تؼذاً تِ دست هحقق خَئی افتادُ است ٍ تا آى تِ خَتی کاس کشدُ است ٍ
فشهَدُ است احشاص هالک فقظ تِ ٍسیلِ اهش است .ریل هسألِ کفایت هالک دس ػثادیت ػثادت است اص یک عشف ًضد
هحقق خَئی اص آثاس تشتة است صیشا ایشاى ایي هغلة سا ریل تشتة هیگَیذ ٍلی اص ایي تاب هیگَیذ کِ اص آثاس
تشتة ایي است ٍ لزا هحقق خَئی هیفشهایذ :دس فضای تضاحن دٍ جَاب ًویتَاى داد کِ یکی تا هالک تاشذ ٍ
دیگشی تا تشتة تاشذ .یک ساُ تیشتش ٍجَد ًذاسد صیشا هسألِ هالک دسطغشی هشکل پیذا هیکٌذ ٍلَ دس کثشی هشکلی
ًذاسد ٍ .سیشِ ایي تحث طغشٍی ّن تِ تثؼیت داللت التضاهی اص داللت هغاتقی دس حجیت تشهیگشدد .دستاسُ ایي
کالم هحقق خَئی چٌذ ًکتِ تیاى خَاّین کشد ٍ تؼذ ٍاسد هسألِ تؼذی هی شَین کِ آیا ًْی غیش داللت تش فساد داسد
ٍ یا ًذاسد تا ایٌکِ هسألِ ضذ ٍ ثوشُ آى توام شَد.
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