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اشکال هحقّق نائینی
ثیبًی وِ ضید اًصبضی

بر انحالل علن اجوالی در أقل و أکثر ارتباطی (اشکال چهارم)
زض اًحالل ػلن اجوبلی زض هسألِی ألل ٍ أوثط هغطح وطزًس ،زض حمیمت

اًحالل ًیست ٍ اگط زلت ضَز تؼجیط زیگطی اظ اًحالل ػلن اجوبلی تَسظ ذَز ػلن اجوبلی هیثبضس1؛ ظیطا:
ایٌىِ گفتِ هیضَز ػلن اجوبلی ٍجَز زاضز وِ یب ألل ٍجَة زاضز یب أوثط ،ثسیي هؼٌبست وِ یب ًُِ جعء
الثططط ٍاجت است یب ًُِ جعء ثططط ضیء ٍجَة زاضز؛ ثِ زلیل آًىِ اگط ألل ٍاجت ثبضس إتیبى أوثط
هطىلی ایجبز ًویوٌس ،ثٌبثطایي ٍجَة ألل ًسجت ثِ جعء ظائس الثططط استّ ،نچٌیي احتوبل هیضٍز وِ
أوثط زاضای ٍجَة ثبضس؛ یؼٌی ًُِ جعء ثططط اًضوبم جعء زیگط ٍجَة زاضتِ ثبضس ،پس ثبظگطت ایي ػلن
اجوبلی ثِ ایي حبلت است وِ یب ألل الثططط ٍاجت است ٍ یب ألل ثططط ضیء ٍاجت است.
ضید اًصبضی

زض تجییي اًحالل فطهَزًس :اظ آًجب وِ هیزاًین ألل یب ًفسبً ٍاجت است یب ضوٌبً ،پس ػلن

تفصیلی ثِ ٍجَة ألل ٍ ضهّ ثسٍی ًسجت ثِ جعء ظائس ٍ ٍجَة أوثط ٍجَز زاضز ٍ هؼٌبی ایي سري ّوبى
است وِ یب ألل ،الثططط ٍاجت است ٍ یب ألل ثططط ضیء ٍجَة زاضز؛ ظیطا ٍجَة ًفسی ألل یؼٌی ٍجَة
ال ثططط ألل ٍ ٍجَة ضوٌی ألل یؼٌی ٍجَة ألل ثططط ضیء ،پس زض حمیمت ضید اًصبضی

ثب ایي ثیبى،

ػلن اجوبلی ضا ثِ ػلن اجوبلی هٌحل وطزًس ٍ تٌْب تؼبثیط ضا تغییط زازًس ٍ إال اًحاللی ضخ ًسازُ است.
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پاسخ اشکال محقّق نائینی

ّوبىگًَِ وِ زض ولوبت هحمّك ػطالی

ثیبى ضسُ است ،زض حمیمت زض ثبة ألل ٍ أوثط اضتجبعی ػلن

اجوبلی ٍجَز ًساضز ٍ تٌْب یه ػلن تفصیلی ٍ ضهّ ثسٍی ٍجَز زاضز ٍ ایٌىِ سري اظ اًحالل ثِ هیبى
هیآٍضین اظ ثبة هوبضبٓ ٍ هجبضات ثب ولوبت اصحبة است .آضی ،زض یه ًگبُ سغحی ٍ ثسٍی ،ػلن
اجوبلی ثِ ًظط هیآیس وِ ثب تسثّط ٍ تأهّل ضٍضي هیضَز یه ػلن تفصیلی ثِ ٍجَة الل ٍ ضهّ ثسٍی زض
ٍجَة تب حسّ أوثط است .ثٌبثطایي اضىبل هحمّك ًبئیٌی هٌسفغ است.
اسبسبً زاًستي ایي ًىتِ هفیس است وِ وبض اصَلی زض ثسیبضی اظ هَاضز ،تحلیل هَضَػبت هَضز ثحث
است تب ضیطِ ٍ چگًَگی آًْب ضٍضي ضَز .زض ایي ثحث ًیع اثتساءاً ػلن اجوبلی زض ألل ٍ أوثط فْویسُ
هیضَز ،اهّب ٍلتی هسئلِ هَضز زلت ٍ هَضىبفی لطاض هیگیطز ٍ ظیط ًَضافىي ػمل لطاض زازُ هیضَز ،زاًستِ
هیضَز ًوَز اٍّلیِ صحیح ًجَزُ ٍ ٍالؼیت چیع زیگطی است.
اشکال پنجن بر انحالل علن اجوالی
اگط زض هتي ٍالغ ألل ٍاجت ثبضس هؼٌبیص آى است وِ ألل الثططط (ًُِ جعء الثططط) ٍاجت است ٍ
اگط زض هتي ٍالغ اوثط زاضای ٍجَة ثبضس ،یؼٌی ًُِ جعء ثططط ضیء ٍجَة زاضز.
أللّ الثططط ّوبى ًُِ جعء هغلك است؛ چِ ضویوِای ثب آى ثبضس چِ ًجبضسٍ ،لی ًُِ جعء ثططط ضیء
یؼٌی ًُِ جعء همیّس ٍ ّوگبى هیزاًین الثططط لسوی ،ثططط ال ٍ ثططط ضیء لسین یىسیگط ٍ هتجبیي ثب ّن
ّستٌس ،ثٌبثطایي ًُِ جعء ثططط ضیء ثب ًُِ جعء الثططط هتجبیي ّستٌس ٍ لجالً ثیبى ضس اگط زٍ عطف ػلن
اجوبلی هتجبیي ثَز ثبیس احتیبط صَضت گیطز .ثب ایي تحلیل ثِ زست هیآیس ثبظگطت ألل ٍ أوثط اضتجبعی ثِ
زٍضاى اهط ثیي هتجبیٌیي ذَاّس ثَز ٍ احتیبط زض آى الظم است.
نقد و بررسی اشکال پنجم

ایي ثیبى ًیع صحیح ًیست؛ ظیطا ّط چٌس لحبػ ثططط ضیء ٍ الثططط لسین یىسیگطًس ،اهّب ایي زٍ لحبػ
هتؼلّك تىلیف ًویثبضٌس .زض ٍالغ حبون گبّی هَضَع حىن ذَز ضا الثططط لحبػ هیوٌس ٍ گبّی ثططط
ضیء زض ًظط هیگیطزٍ ،لی زض ًْبیت آًچِ ثِ ػْسُی هىلّف هیآیس هلحَػ است ًِ لحبػ ٍ فطض آى است
وِ اگط ألل ٍاجت ثبضس ًُِ ،جعء ثِ شهِّی هىلّف هیآیس وِ لبثل اًضوبم ثِ جعء زّن هیثبضس ثسٍى آًىِ
جعء زّن یب ًُِ جعء هعاحوتی زاضتِ ثبضس ٍ اگط فیالَالغ هلحَػ زاضای زُ جعء ثبضس ًُِ جعء ًیع زض ضوي
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آى ٍجَز زاضز .ثٌبثطایي تجبیي ثِ آى هؼٌب وِ ألل ٍ أوثط ثب ّن جوغ ًطًَس ضخ ًویزّس؛ چِ الثططط لحبػ
ضسُ ثبضس ٍ چِ ثططط ضیء ،زض ّط حبل ًُِ جعء زاضای ٍجَة است ٍ اًحالل ضخ هیزّس.
اشاره به روشهای مختلف نسبت به اجرای برائت در أقل و أکثر ارتباطی
تب ثِ حبل تالش وطزین ػلن اجوبلی ثیي ألل ٍ أوثط ضا ثِ اًحالل حمیمی هٌحل وٌین .اًحالل حمیمی
ثسیي هؼٌبست وِ ثب زلت ٍ تأهل تجییي وٌین وِ حمیمتبً ػلن اجوبلی ٍجَز ًساضز ،ثلىِ ػلن تفصیلی ٍ ضهّ
ثسٍی هحمّك است .زٍ ثیبى وِ تبوٌَى اضائِ ضس زض صسز تجییي اًحالل حمیمی ثَز .اهّب زٍ ثیبى زیگط ثطای
ػسم ٍجَة احتیبط ٍجَز زاضز وِ زض یه ثیبى تالش هیضَز ػلن اجوبلی حىوبً هٌحل ضَز؛ ثسیي هؼٌب وِ
حمیمتبً ٍ ٍجساًبً ػلن اجوبلی ٍجَز زاضز ،اهّب ایي ػلن اجوبلی ثِ گًَِای است وِ ًویتَاًس اثطگصاض ثبضس ٍ
زض ثیبى زٍم وِ تَسظ اهبم ذویٌی

ثیبى ضسُ است ،تالش ضسُ است اظ عطیك وطف إًّی تجییي وٌٌس زض

هَاضز ألل ٍ أوثط ،احتیبط الظم ًیست.
بیانی در انحالل حکوی علن اجوالی
ذالصِی ایي ثیبى چٌیي است:
اظ آًجب وِ هىلّف ػلن تفصیلی زاضز وِ ألل ثِ ّط جْت الظماإلتیبى است ،ثٌبثطایي ألل هجطای ثطائت
ًیست ٍ هىلّف فمظ ضه هیوٌس آیب آٍضزى جعء ظائس الظم است یب ذیط ،هبًؼی ًساضز وِ ًسجت ثِ إتیبى جعء
ظائس اجطای ثطائت وٌس ٍ جطیبى ثطائت زض أوثط ،هؼبضض ثب جطیبى ثطائت زض ألل ًرَاّس ضس ٍ ایي ثِ هؼٌبی
اًحالل حىوی است وِ زض یه عطفِ ػلن اجوبلی ،اصل هؤهّي جبضی ًطَز ٍ زض عطف زیگط اصل هؤهّي
جبضی گطزز.
نقد و بررسی بیان بر انحالل حکمی

ایي ثیبى توبم است إال ایٌىِ ضجْبتی ٍجَز زاضز وِ إىضبءاهلل زض ثحثّبی آیٌسُ ثِ آًْب پبسد زازُ
ذَاّس ضس .اهّب ثبیس زاًست ایٌىِ گفتِ ضس زض ألل اصل ثطائت جبضی ًیست ،ثِ ایي زلیل است وِ یب ألل
ٍجَة ًفسی زاضز ٍ هجطای ثطائت ًیست ٍ یب ألل ضوٌبً ٍاجت است وِ ثبظ ّن اصل ثطائت زض آى جبضی
ًیست؛ ظیطا اگط اصل ثطائت ضا جبضی وٌین ٍ فیالَالغ ألل ٍاجت ثبضس ،زض حمیمت ٍاججی ضا اظ زست
زازُاین ٍ اگط فیالَالغ أوثط ٍاجت ثبضس ثب اجطای اصل ثطائت زض ألل ،زض حمیمت أوثط ضا اظ زست زازُاین ٍ
زض ّط حبلتٍ ،اجت هؼلَم اظ زست هیضٍز.
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إن قلت :اگط فیالَالغ أوثط ٍاجت ثبضس ٍ فطز ثب اجطای ثطائت ألل ضا ثیبٍضز ،ایي ألل ّیچ فبیسُای ًساضز؛
ظیطا فطض آى است وِ ٍاجت هب اضتجبعی است ،زض ًتیجِ ًویتَاى گفت ألل زض ّط حبل ٍاجت است.
قلت :گطچِ اگط فیالَالغ أوثط ٍاجت ثبضس آٍضزى ألل ّیچ فبیسُای ًساضز ٍ هتّصف ثِ ٍجَة ًویضَز،
اهّب زض صَضتی وِ فَت أوثط ًبضی اظ ًیبٍضزى ألل ثبضس هىلّف ػصض ًساضزٍ ،لی اگط ًبضی اظ ًیبٍضزى جعء
ظائس ثبضس هؼصٍض است .ثٌبثطایي هىلّف ثبیس ألل ضا ثیبٍضز تب اگط أوثط فَت ضَز هستٌس ثِ ػسم إتیبى جعء
ظائس ثبضس ًِ ایٌىِ هستٌس ثِ ػسم إتیبى ألل ثبضس ٍ هبًؼی ًساضز وِ یه ٍاجت اگط فَت ضَز هىلّف اظ
حیثی هؼصٍض ثبضس ٍ اظ حیث زیگط هؼصٍض ًجبضس.
ًتیجِ آًىِ ألل ثبیس إتیبى ضَز؛ چِ فیالَالغ أوثط ٍاجت ثبضس چِ زض ٍالغ ألل ٍاجت ثبضس.
ٍ اگط ذَاستیس چٌیي ثگَییس وِ اجطای ثطائت اظ ألل ،هسبٍی ػلن تفصیلی ثِ ػصیبى است؛ ظیطا اگط
ألل ٍجَة ًفسی زاضتِ ثبضس فَت ضسُ است ٍ اگط ٍجَة ضوٌی زاضتِ ثبضس ثبظ ٍاجت فَت ضسُ است،
پس تطن ألل لغؼبً حطام است ٍ ایي ثساى هؼٌبست وِ هىلّف هؤهٌّی ثطای تطن ٍاجت چِ ألل ثبضس ٍ چِ
أوثطً ،ساضز .ثلی ،اعالق أزلِّی ثطائت هفیس ایي هؼٌبست وِ اگط فیالَالغ أوثط ٍاجت ثبضس ٍ فَت آى ثِ
ٍاسغِی تطن جعء ظائس ثبضس ،هىلّف زاضای هؤهّي است ٍ ایي تفىیه ،همتضبی جوغ ثیي ػلن ثِ تىلیف ٍ
اعالق أزلِّی ثطائت هیثبضس.

مقرّر :سید حامد طاهری
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