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هبنای دوم در علن اجوالی
ؼثك هثٌای زٍم ،هتؼلّك ػلن اجوالی جاهغ تیي فطزیي یا افطاز است تِ اظافِی شهّ تفصیلی زض ایٌىِ
جاهغ تط چِ فطزی هٌؽثك است ،الثتِ تا حفظ ایي ًىتِ وِ ایي جاهغ ،ذاضج اظ اؼطاف ػلن اجوالی ًیست.
تِ ػٌَاى هثال وسی وِ ػلن زاضز احس اإلًائیي ًجس است ػلن تِ جاهغ ًجاست تیي إًائیي زاضز تِ
اظافِی ایٌىِ شه زاضز وِ آیا جاهغ تط إًاء شطلی هٌؽثك است یا إًاء غطتی ،زض حالیوِ هیزاًس آى جاهغ
ذاضج اظ ایي زٍ ؼطف ًیست.
زض حمیمت هتؼلّك ػلن اجوالی زض ایي لَل تا هتؼلّك ػلن تفصیلی تفاٍتی ًساضز؛ ظیطا زض ایي ػلن ،ولّی
هؼلَم است ٍ تٌْا ایي ًىتِ ضا زاضز وِ ایي ولّی زض ظوي یىی اظ ایي زٍ فطز یا افطاز هتجلّی هیشَز ٍ
ذاضج اظ آًْا ًیست.
ایي هثٌا هَضز پصیطش هحمّك اصفْاًی ٍ هحمّك ًائیٌی
برهاى هحقّق اصفهانی
هحمّك اصفْاًی

است.

بر اثبات هبنای دوم

تطای تثییي ایي هثٌا زلیلی الاهِ وطزُاًس وِ چٌیي است:1

 .1به ومل از شهیذ صذر ،بحًث فی علم االصًل ،ج ،4ص« :656ي رهب إلیه أيضا المحمك األصفهاوی

ي لذ حايل البرهىة علیه بان

األمر فی متعلك العلم اإلجمالی ال يخلً مه أحذ شمًق أربعة ،فاما أن ال يكًن متعلما بشیء أصال أي يكًن متعلما بالفرد بعىًاوه التفصیلیّ أي
بالفرد المردد أي بالجامع .ي الشمًق الثالثة األيلى كلها باطلة .»...
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ٌّگاهی وِ وسی ػلن اجوالی زاضز ،اگط هسّ ػی شَین ایي ػلن اجوالی تیشتط اظ ػلن تِ جاهغ تیي اؼطاف
ٍ ؼطفیي است تایس تتَاًین آى همساض تیشتط ضا ًشاى زّینّ .وگی ػلن تِ جاهغ ضا ٍجساى هیوٌٌس؛ ظیطا
هی زاًٌس یىی اظ زٍ إًاء ًجس است ،اهّ ا اگط ػلن اجوالی فطاتط اظ جاهغ تاشس آى ػلن اظافی اظ یىی اظ سِ
احتوال ذاضج ًیست:
الف) آى ػلن اظافی هتؼلّ ك تِ ذصَصیات فطزیِ است ٍ زض حمیمت یه ػلن تِ جاهغ ٍ یه ػلن تِ
ذصَصیات فطزی ٍجَز ذَاّس زاشت.
ب) ػلن تِ جاهغ ٍجَز زاضز تِ اظافِی تطزیس.
ج) ایٌىِ ایي ػلن اظافِ تط جاهغّ ،یچ هتؼلّمی ًساضز ٍ صِطف ػلن است.
ٍ ػلوی ذاضج اظ سِ فطض هصوَض هتصَّض ًیستٍ ،لىي ّط سِ احتوال هصوَض تاؼل است ،زض ًتیجِ ػلوی
ػالٍُ تط ػلن تِ جاهغ ٍجَز ًرَاّس زاشت.
تیان مطلة

اهّا احتمال اوّل ٍ ایٌىِ ػلن تِ جاهغ ٍ ػلن تِ توام ذصَصیات فطزیِ ٍجَز زاشتِ تاشس ،زض ٍالغ ًمط
فطض ذَاّس تَز ٍ آًچِ ٍجَز زاضز ػلن تفصیلی هیتاشس .تٌاتطایي احتوال اٍّل صحیح ًیست.
ّوچٌیي احتمال سوم ًیع تاؼل است؛ ظیطا هؼمَل ًیست ػلن تسٍى هتؼلّك هَجَز تاشس ٍ هاًٌس ّوِی
صفات حمیمیِی شات اظافِ ًیاظهٌس هتؼلّك استّ .واىگًَِ وِ «حُةّ» تسٍى «هحثَب» هؼمَل ًیست ػلن
تسٍى هؼلَم ٍ هتؼلّك هؼمَل ًیست.
اهّا احتمال دوم وِ زض آى ػالٍُ تط ػل ن تِ جاهغ ،تطزیسی ٍجَز زاشت ٍ ذصَصیات اؼطاف تِ ًحَ
تطزیس زض وٌاض ػلن تِ جاهغ لطاض زاضًس ًیع صحیح ًیست؛ ظیطا اگط همصَز اظ «تطزیس» هفَْم تطزیس تاشس،
یؼٌی ما یُفهَم من لفظ تردیذ:
اوّالً :ذالف ٍالغ است؛ ظیطا ػالٍُ تط ػلن تِ جاهغ ،ػلن تِ هفَْم تطزیس ٍجَز ًساضز.
ثانیاً :هفَْم تطزیس ،هطزّز ًیست تلىِ هؼیّي است ًظیط هؼاًی هشرص زیگط.
تٌاتطایي هفَْم تطزیس هطاز ًیست.
ٍ اگط همصَزٍ ،الغِ تطزیس استّ ،واىگًَِ وِ لثالً تیاى شس ٍالغِ تطزیس زض ّیچ صُمؼی اظ اصماع یؼٌی
ًِ زض ذاضج ٍ ًِ زض شّي هَجَز ًیست؛ تِ زلیل آًىِ ٍجَز ،هساٍقِ تا تشرّص است ٍ ّط وجا ٍجَز
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تاشس ذَزش هیتاشس ٍ غیط ذَزش ًویتاشس ٍ لاتل صسق تط وثیطیي ًرَاّس تَز .ایي هؽلة حتی زض
ٍجَز شٌّی ًیع صازق است ،زض ًتیجِ ٍلتی ٍجَز ّوطاُ تا تشرّص است اظ آًجا وِ ػلن ًیاظ تِ هتؼلّك
زاضز یؼٌی هؼلَم هَجَز تِ ٍجَز شٌّی ٍ هتشرّص هیتاشس ٍ زض هماتل تطزیس لطاض هیگیطز .تٌاتطایي
احتوال زٍم ًیع هطزٍز است.
تا تاؼل تَزى سِ احتوال هصوَض تٌْا ایي هؼٌا تالی هیهاًس وِ زض ػلن اجوالی تٌْا ػلن تِ جاهغ ٍجَز
زاضز ٍ ّیچ ػلن زیگطی زض وٌاض آى هَجَز ًیست.
اشکال هوجود در کلوات بعض أعالم بر کلّیت هبنای دوم (علن به جاهع)
زض ولوات تؼط اظ أػالم ًمعی تط هثٌای زٍم (ػلن تِ جاهغ) شوط شسُ است؛ ّطچٌس پصیطفتِاًس وِ ػلن
اجوالی زض تؼط هَاضز هیتَاًس تِ جاهغ تؼلّك زاشتِ تاشس اهّا ایٌىِ زض ّوِ جا هؼلَم تِ ػلن اجوالی جاهغ
تیي اؼطاف تاشس صحیح ًیست ٍ ولّیت ایي هثٌ ا ضا تا هَاضزی وِ ػلن اجوالی ٍجَز زاضز ٍلی ػلن تِ جاهغ
ًیست ،هَضز ًمط لطاض زازُاًس.
توضیح مطلة آنکه :زض تحث زٍضاى اهط تیي هحصٍضیي گفتِ شس وِ زض تطذی هَاضز ،ػلن اجوالی
ٍجَز زاضز زض حالی وِ ًَع تىلیف هؼلَم ًیست تلىِ تٌْا جٌس تىلیف یا اصل العام ضٍشي ٍ هؼلَم است؛
هثالً وسی وِ یمیي زاضز وِ لسن یاز وطزُ یا ضٍظ سِشٌثِ سفط تطٍز یا تطن سفط وٌس ،ػلن اجوالی زاضز وِ یا
ٍجَب سفط تط ػْسُی اٍ آهسُ ٍ یا حطهت سفط تط شهِّی اٍ است.
اگط هثٌای زٍم صحیح تاشس تِ ایي هؼٌا ذَاّس تَز وِ هؼلَم تِ ػلن اجوالی ،جاهغ تیي ٍجَب ٍ
حطهت است ٍ جاهغ تیي ٍجَب ٍ حطهت ،اصل العام است ًِ چیع زیگط ،زض حالی وِ زض هثال گفتِ شسُ
یؼٌی تَصلییي ،هؼمَل ًیست جاهغ ،هتؼلّك تِ ػلن اجوالی تاشس؛ ظیطا هىلّف ػوالً ذالی اظ فؼل یا تطن
ًیست؛ یا تِ سفط هیضٍز ٍ یا ًرَاّس ضفت ،تٌاتطایي العام هىلّف تِ جاهغ تیي فؼل ٍ تطن ًاهؼمَل است ،لصا
تایس گفت هتؼلّك ػلن اجوالی احد الفردین است؛ یؼٌی یا ٍجَب است یا حطهت تِ ًحَ فطز هطزّز یا تِ
ًحَ فطز هثْن ،اهّا ًویتَاى پصیطفت وِ جاهغ یا العام ،هتؼلّك ػلن اجوالی است.
تٌاتطایي حسالل زض تطذی هَاضز ،هثٌای زٍم ًاصحیح ذَاّس تَز ٍ ٍلتی ایي هثٌا زض تطذی هَاضز
ًاصحیح تاشس حتی هیتَاى گفت زض ّوِی هَاضز ،ػلن اجوالی اظ سٌد زیگط است.
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نقد و بررسی اشکال بعض أعالم بر مبنای دوم

زض ایي اشىال هغالؽِای ضخ زازُ است ٍ هحصٍضی وِ هطتَغ تِ ػالَوی است تِ ػالَن زیگط هطتَغ
زاًستِاًس زض حالیوِ ایي هحصٍض زض ػالَن زیگط هحصٍض ًیست.
توضیح مطلة :ایٌىِ هؽلك العام تیي ٍجَب ٍ حطهت ًویتَاًس هتؼلَّك تىلیف تاشس سري زضستی
است؛ تِ ایي هؼٌا وِ زض همام جَؼْلّ ،یچ حاووی ًویتَاًس جاهغ تیي ٍجَب ٍ حطهت ضا زض تَصلییي تِ
ػْسُی وسی تگصاضز؛ تِ زلیل لعٍم لغَیت ٍ ایٌىِ لغَ اظ حىین صازض ًویشَز.
ّیچ حاون ػاللی زستَض ًویزّس وِ یا هتحطن تاشیس یا ساوي ٍ ،جاهغ تیي ایي زٍ ضا العام ًویوٌس؛
ظیطا اگط ایي العام ّن ًثاشس آى جاهغ لْطاً هحمّك است ٍ ّط اًساًی یا هتحطن است یا ساوي ٍ ،جؼل حىن
ًسثت تِ چیعی وِ لْطاً حاصل است لغَ است ٍ اظ حىین صازض ًویشَز.
پس ایي هحصٍض هطتَغ تِ اػتثاض چٌیي جاهؼی تَسػ یه حاون است ،اهّا اگط وسی تىَیٌاً زضن وٌس وِ
ّط هَجَز هازّی یا هتحطن است یا ساوي ،هحالیتی الظم ًویآیس؛ تِ زلیل آًىِ زض تىَیٌیات ،اثط ػولی ٍ
لغَیت ٍ ػسم آى هؽطح ًیست تلىِ تحثِ تَز ٍ ًثَز ٍ ٍالؼیت هؽطح است؛ هثالً زض فیعیه یا ؼثیؼیات
فلسفِ گفتِ هیشَز« :کلّ جسمٍ الیخلو مِن حرکةٍ أو سکون» ،ایي لعیِ یه ٍالؼیت ضا تیاى هیوٌس ٍ اثط
ػولی وِ ػمال زض اهط ٍ ًْی ذَز اًتظاض زاضًس تط آى هتطتة ًویشَز اهّا فی ًفسِ زاضای اثط است ٍ زض ػلن
اجوالی آًچِ وِ هؼلَم است حمیمتی است وِ صطفًظط اظ جؼل جاػل ،زض شّي پسیس آهسُ است؛ هىلّف
ػلن زاضز یا سفط ضٍظ سِ شٌثِ ٍاجة است یا حطام ،چٌیي ػلن تِ جاهؼی ٍجساًاً هَجَز است ٍ ًویتَاى
هٌىط آى شس .اگط گفتِ شَز اثط ػولی تط ایي ػلن هتطتة ًیست هحصٍضی ایجاز ًویوٌس؛ ظیطا شاضع توا َّ
شاضع ایي ػلن ضا جؼل ًىطزُ است تا گفتِ شَز چَى اثط ًساضز لغَ ٍ ًاهؼمَل است ،تلىِ ایي ػلن ٍالؼیتی
تىَیٌی است وِ ضخ زازُ است ّطچٌس هتؼلّك ایي ػلن ،حىنِ حاون است ٍ .اظ آًجا وِ چٌیي ػلوی تِ حىنِ
حاون ،فالس اثط است ػمالً چٌیي هىلّفی هریّط تیي اتیاى ٍ تطن فؼل است.
ًتیجِ آًىِ هثال هصوَضً ،مط تط ولّیت هثٌای زٍم ًرَاّس تَز ٍ زض حمیمت ذلػ تیي اػتثاض ٍ تىَیي
است ٍ .إ سطاء تؼعی هحاشیط اػتثاضی تِ تىَیي یا تالؼىس ،اظ هٌاشئ هغالؽِ زض ػلن اصَل است وِ گاّی
ضخ هیزّس.
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