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جلسه  86ـ دوشنبه 12/21/7
تِ اػتثاض الَالی وِ اظ سَی اصَلیَّى زض ها ًحي فیِ تیاى شسُ است هیتَاى یه تمسینتٌسی اجوالی اظ
اصَل ػطضیِّ ٍ عَلیِّ تِ ایي ًحَ اضائِ وطز:

هتساًد

تٌْا یه اصل ،زاضای اصلِ عَلی است.
ّط زٍ اصل ،زاضای اصلِ عَلیست

اصول عرضیّه

ّطزٍ اصلِ عَلیً ،افی ّستٌس.
یه اصلِ عَلی ،هُثثِت ٍ زیگطی ًافیست.

غیط هتساًد

کالم محقّق نائینی

 .1هؤزّای اصل عَلی تا اصل ػطضیٍ ،احس است.
 .2هؤزّای اصل عَلی تا اصل ػطضی ،هتفاٍت است.

در اصل طولیِ نافی

هطحَم ًائیٌی هؼتمس است تِ عَض ولّی اصَل عَلی ًافی (زض صَضتی وِ اصل هثثِتی ٍجَز ًساشتِ
تاشس) 1جاضی ًرَاّس تَز ٍ زض هجوَع ،زٍ تطّاى تط ایي هسّػا الاهِ وطزُاًس.

 .1وجود یا عدم وجود قید هذکور در کالم هحقّق نائینی

احتیاج به بزرسی بیشتز دارد.
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برهان اوّل محقّق نائینی

1

هحصّل استسالل ایشاى چٌیي است وِ :تؼاضض اصَل زض حمیمت تِذاعط هؤزیّات ٍ هجؼَالت آًْا
هیتاشس؛ تِ ایي هؼٌا وِ چَى هجؼَالت اصَل وِ ٍاحس است تا هؼلَم تاإلجوال تٌافی زاضز ًویتَاًٌس
جاضی گطزًس؛ ظیطا الظهِاش إشى زض ػصیاى است وِ لثیح است ٍ زض ایي هالن ،تفاٍتی هیاى اصَل ػطضی
ٍ عَلی ٍجَز ًساضز.
تِ ػٌَاى هثال اگط یىی اظ زٍ إًاء زاضای حالت ساتمِ تاشس ٍ ػلن اجوالی تِ ًجاست یىی اظ آى زٍ
حاصل شَز ،هىلّ ف اتتسا تا زٍ اصل ػطضی غیط هتساًد هَاجِ است؛ ظیطا إًاء شطلی وِ زاضای حالت
ساتمِی عْاضت است هَضَع استصحاب عْاضت ٍ إًاء غطتی وِ فالس حالت ساتمِی هؼلَهِ است هَضَع
لاػسُی عْاضت است ٍ ایي زٍ اصل تا یىسیگط تؼاضض ٍ تسالظ هیوٌٌس؛ تِ زلیل ایٌىِ جطیاى ّط زٍ
هستلعم هرالفت لغؼیِّی ػولیِّ تا ًجاست هؼلَهِ است ٍ زض ایيجاست وِ چِ تسا تَّّن شَز تا سمَط
استصحاب وِ اصل حاون است اصلی هحىَم یؼٌی لاػسُی عْاضت تتَاًس جاضی شَز ٍ چَى هفطٍض آى
است وِ لاػسُی عْاضت زض إًاء غطتی سالظ شسُ است هیتَاى زض إًاء شطلی تسٍى هؼاضض ٍ هعاحن،
لاػسُی عْاضت ضا جاضی ساذت.
ٍلی هطحَم ًائیٌی

هٌىط جطیاى لاػسُی عْاضت تالهؼاضض زض إًاء شطلی است؛ ظیطا تؼاضض تیي

استصحاب ٍ لاػسُی عْاضت زض إًاء غطتی تِ زلیل هؤزّی ٍ هجَْل آًْا یؼٌی عْاضت ،ضخ زازُ تَز ٍ ایي
هؤزّی زض جطیاى لاػسُی عْاضت ًسثت تِ إًاء شطلی ًیع ٍجَز زاضز ٍ ایٌىِ استصحابْ حاون تط لاػسُی
عْاضت است زض هاًحي فیِ اثطی ًساضز؛ ظیطا اػتثاض تِ هجؼَل ٍ هؤزّای اصل است وِ ایي هجؼَل زض ّوِی
ایي سِ هَضزٍ ،احس است .الهحالِ هؤزّای لاػسُی عْاضت زض إًاء غطتی ًِ تٌْا تا هؤزّای استصحاب عْاضت
تلىِ تا هؤزّای لاػسُی عْاضت زض إًاء شطلی زض ػطض ٍاحس هؼاضضِ وطزُ ٍ زض ًتیجِ سِ اصل سالظ
هیشًَس.
اشکال محقّق عراقی بر فرمایش محقّق نائینی
زض حَاشی هحمّك ػطالی
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تط فوائداالصول زٍ اشىال تیاى شسُ است:

 .1فوائد االصول ،ج ،4ص.44
 .2هزحوم عزاقی دارای بزخی حواشی بز فوائداألصول هزحوم نائینی است که این حواشی در هباحج عقلیه به چاپ رسیده است اهّا در
هباحج ألفاظ هنوس به چاپ نزسیده است.
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اشکال اوّل

ًویپصیطین هجؼَل زض استصحاب ٍ لاػسُی عْاضتْ ٍاحس ّستٌس ،تلىِ لؼلّ شاضع زٍ ًَع عْاضت
عَلی ضا جؼل وطزُ است وِ اجتواع آًْا زض ظهاى ٍاحس ٍ تلىِ زض ضتثِی ٍاحسُ هوىي ًیست .هالن ٍ
هصلحت زض جؼل ایي زٍ عْاضت آى است وِ اگط یىی اظ ایي زٍ عْاضت تِ زلیلی هاًٌس تؼاضض سالظ شَز
عْاضت زیگط تسٍى هعاحن جاضی گطزز .تٌاتطایي یه ًَع عْاضت جؼل ًشسُ است تلىِ هتفاٍتٌس ٍ حسالل
آى است وِ یىی زض عَل زیگطی است.
پاسخ شهید صدر 1بر اشکال اوّل محقّق عراقی

ایشاى هیفطهایس اگط ذَز ضا هحسٍز تِ لالةّا وٌین ایي اشىال ٍاضز است ٍ عْاضتِ هستفاز اظ
استصحاب عْاضت تا عْاضتِ هستفاز اظ لاػسُی عْاضت تِ زلیل تؼسّز هٌشأ هتفاٍت است ،اهّا اگط تِ ضٍح ٍ
هالن حىن ًظط شَز ذَاّین زاًست وِ ایي زٍ ٍاحس ّستٌس ٍ شاضع تسْیل ضا تط تضییكِ ًاشی اظ ًجاست
همسّم زاًستِ است ٍ هىلّف ضا زض فسحِ اظ ًجاست لطاض زازُ است.
تٌاتطایي اشىال هحمّك ػطالی ٍاضز ًرَاّس تَز.
نقد و بررسی اشکال اوّل محقّق عراقی

حمیمت آى است وِ هجؼَلْ ٍاحس است ٍ سري هطحَم ًائیٌی

زضست است؛ ظیطا ایٌىِ عْاضتِ

ظاّطی اظ «التنقض» تِ زست آیس ٍ عْاضت زیگطی اظ لاػسُی عْاضت تِ زست آیس هَجة تؼسّز زض
حمیمت آى زٍ ًویشَز ٍ زض ٍالغ استصحاب عْاضت ٍ لاػسُی عْاضت ّط زٍ عطیك تطای اثثات حىن
ظاّطی ّستٌس ٍ ًفس حىن ظاّطی ٍاحس است .تٌاتطایي اشىال هحمّك ػطالی

ًاتوام است.

اشکال دوّم محقّق عراقی بر کالم مرحوم نائینی

شاضع تطای اثثات عْاضت زض هَاضز شه (حتّی عْاضت ٍاحسُ) زٍ عطیك لطاض زازُ است؛ یه عطیك زض
هطتثِی همسّم ٍ عطیك زیگط تؼس اظ سمَط عطیك اٍّل است .چِ هشىلی ٍجَز زاضز وِ گفتِ شَز تا عطیك
اٍّل ًویتَاى ّواى عْاضت ضا ثاتت وطز اهّا تا سمَط عطیك اٍّل ،عطیك زٍم ظًسُ شَز؟!
تٌاتطایي هحمّك ػطالی

زض ایي اشىال فطض ضا تط ٍحست عْاضت هیگصاضز ٍ هیگَیس اظ آًجا وِ زٍ

 .1بحوث فی علن االصول ،ج ،5ص202
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عطیك تطای اثثات عْاضت ٍجَز زاضز ٍ تا سمَط اٍّلی ،زٍهی ظًسُ هیشَز چِ هشىلی ٍجَز زاضز وِ ّواى
عْاضت اظ ضاُ زٍم اثثات گطزز .زض هثال هصوَض ،استصحاب عْاضت زض إًاء شطلی تا تؼاضض تا لاػسُی
عْاضت زض إًاء غطتی سالظ هیشَز ٍ زض هطتثِی تؼس تا زلیل زٍمِ هحىَم ثاتت هیشَز.
نقد و بررسی اشکال دوّم محقّق عراقی

تًِظط هیضسس هی تَاى ایي اشىال ضا پصیطفت ٍ ایطازّای هتَّّوِ تط آى ضا زفغ وطز.
تیاى وطزین زلیل اصَل ػولیِ ًویتَاًس ّوِی اعطاف ػلن اجوالی ضا شاهل شَز ٍ اگط حتّی ایي اصَلْ
غیط هتساًد تاشٌس اعالق ازلِّ ًویتَاًس هَضزی ضا شاهل شَز وِ تا ووه اعالق ازلِّی اصَل زیگط هستلعم
هرالفت لغؼیِی ػولیِ هیشَز؛ ظیطا زض ّوِی ایي هَاضز ،استْجاى ػطفی ٍجَز زاضز لصا اعالق ٍ ػوَم
ازلِّی اصَل ایي هَاضز ضا شاهل ًویشَز ،اهّا اگط زلیل تِ گًَِای تاشس وِ تا جطیاى ذَز هَاجِ تا جطیاى
اصل ًافی زیگطی ًثاشس چٌیي استْجاًی ٍجَز ًساضز؛ ظیطا اگط لاػسُی عْاضت تؼس اظ سمَط استصحابِ
عْاضت جاضی گطزز ػلیالفطض زض إًاء غطتی زیگط جاضی ًرَاّس تَز ،لصا لاػسُی عْاضت زض إًاء شطلی
تسٍى هعاحن جاضی است ٍ استْجاى ػطفی ٍجَز ًرَاّس زاشت.
تسیي جْت هیتَاى گفت زلیل عْاضت زض چٌیي جایی هُحىّن است ٍ اشىال زٍم هحمّك ػطالی
تثثیت هیشَز گطچِ هوىي است تٌاتط هثاًی هحمّك ػطالی

لاتل زفاع ًثاشس.

مقرّر :سید حامد طاهری
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