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جلسه  05ـ دوشنبه 11/11/2
اشکال محقّق عراقی
هحمّك ػشالی

دربارهی تعلّ ق علم اجمالی به جامع

دس هَاسد هتؼذّدی دس ایيتاسُ غحثت وشدُ اًذ ٍ دس اداهِ هثٌای ایطاى سا ًیض روش خَاّین

وشد .اهّا خالغِی اضىال ایطاى تش هثٌای دٍم دس حمیمتِ ػلن اجوالی چٌیي است:1
گشچِ دس هَاسد ػلن اجوالی تِ ًَػی ػلن تِ جاهغ ٍجَد داسد؛ تِ دلیل آًىِ وسی وِ ػلن اجوالی داسد
ًویتَاًذ تگَیذ هؼلَم هي تش طشف خاغّی هٌطثك استٍ ،لی احتوال اًطثاق تش احذ اطشاف ًثایذ هَجة
ضَد وِ ها تػَّس وٌین هؼلَم ػلن اجوالی هاًٌذ طثیؼی ،جاهغ تیي افشاد است.
اگش هَالیی تگَیذ« :أوشم الؼلواء» ،طثیؼتی وِ دس ایي هثال تحت اهش لشاس گشفتِ است جاهغ تیي افشاد
است ٍ دس ّش فشدی وِ ایي طثیؼت هَجَد ضَد ،تِ تؼذاد افشاد آى ،طثیؼت هَجَد خَاّذ تَد؛ یؼٌی اگش
هثالً دُ ًفش ػالن ٍجَد داضت ایي دستَس تِ دُ ًفش اًحالل پیذا خَاّذ وشد .حتی دس هثل «أوشم الؼلواء» وِ
تِ ًحَ غِشفالَجَد است آً چِ وِ تحت حىن است طثیؼت است وِ ٍلتی هىلّف آى سا دس ضوي فشدی
اهتثال هیوٌذ هأتیٌتِ هػذاق جاهغ است ٍ هىلّف هیتَاًذ غِشفالَجَد سا تا اختیاس خَد تش ّش فشدی
تطثیك وٌذ .اهّا جاهغ هَسد ًظش دس ػلن اجوالی ایيگًَِ ًیست؛ ٍلتی وسی هیگَیذ «سأیت سجالً دخل الذاس»
ٍ ایي سجل هشدّد تیي صیذ ٍ ػَوشٍ است یا ٍلتی إًاء ًجس هشدّد تیي إًاء ضشلی ٍ غشتی است هؼلَم
تاإلجوال دس هتي ٍالغ لاتلیت اًطثاق تش ّش دٍ طشف سا ًذاسد تلىِ فی ػلن اهلل هؼلَم تاإلجوال یه ٍاحذ
ضخػی است؛ صیشا فشدی وِ داخل خاًِ ضذُ است یه فشد تَدُ است ٍ هػذاق آى خَدِ آى فشد است ًِ
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ضخع دیگشی ،تِ خالف «أوشم ػالواً» وِ هػذاق ػالن هیتَاًذ صیذ ،تىش ،ػَوشٍ ٍ ...تاضذ ٍ ّیچ تفاٍتی
تیي آًاى ٍجَد ًذاسد ،اهّا دس «سأیت سجالً دخل الذاس» ّش چٌذ هشدّد تیي صیذ ٍ ػَوشٍ است اهّا دس هتي ٍالغ
هػذاق آى ًویتَاًذ یا صیذ تاضذ یا ػوشٍ ٍ ّیچ تفاٍتی ًثاضذ ،تلىِ یىی اص دٍ ًفش دس هتي ٍالغ هػذاق
سجل است ٍ تِ غیش آى ،وس دیگشی ًیست .آسی ،آى ٍالغ تشای ػالن تِ ػلن اجوالی ،هثْن است ٍ هشدّد
تیي صیذ ٍ ػَوشٍ است اهّ ا اگش ایي ػلن اجوالی تِ ػلن تفػیلی تثذیل ضَد تش یه فشد هؼیّي هٌطثك هیضَد.
تٌاتشایي هؼلَم دس ػلن اجوالی ًویتَاًذ جاهغ تِ هؼٌایی تاضذ وِ دس طثایغ ٍجَد داسد .دس ًتیجِ هثٌای
دٍم وِ حمیمت ػلن اجوالی سا دس تؼلّك ػلن تِ جاهغ هیداًست ًویتَاًذ غحیح تاضذ ،تلىِ هثٌای غحیح
آى است وِ گفتِ ضَد هؼلَم تاإلجوال اهش هثْوی است وِ دس هتي ٍالغ هطخع است ٍ تِ دلیل ّویي
اتْام ،احتوال اًطثاق تش افشاد هختلف داسًذ ًِ ایٌىِ لطؼاً تش ّش فشدی هٌطثك ضَد.
تِ تؼثیش دیگش جاهغ دس جاّای دیگش تِ هؼٌای لاتلیت اًطثاق تش تیص اص فشد است اهّا دس هَسد ػلن اجوالی
لاتلیت اًطثاق دس هتي ٍالغ ٍجَد ًذاسد تلىِ احتوال اًطثاق ٍجَد داسد ٍ هٌطأ ایي احتوال اًطثاق ،جْل
ّوشاُ ػلن اجوالی است ٍ تا صدٍدُ ضذى ایي جْل ،احتوال اًطثاق هٌتفی هیضَد ٍ یه هٌطثكٌ ػلیِ خَاّذ
داضت ،تِ خالف سایش هَاسد وِ اگش توام جْل صدٍدُ ضَد تاص جاهغ لطؼاً لاتلیت اًطثاق تش تیص اص یىی داسد.
نقد و بررسی اشکال محقّق عراقی

فشهایص هحمّك ػشالی

فیالجولِ دسست است ٍ تِ هطالة دلیمی اضاسُ وشدُاًذ ،اهّا حمیمت آى است

وِ ایي فشهایص ًویتَاًذ دلیل تش سدّ سخٌی تاضذ وِ دس اتطال هثٌای اٍّل (یؼٌی تؼلّك ػلن اجوالی تِ فشد
هشدّد) تیاى ضذُ است.
تیاى ضذ وِ هثٌای فشد هشدّد دس ػلن اجوالی تَسط هذسسِی هحمّك ًائیٌی

هَسد هٌالطِ لشاس گشفتِ

است ٍ خالغِی آى اص ایي لشاس تَد وِ اگش تیٌِّای تش ًجاست أحذ اإلًائیي لائن ضَد ٍ دس هتي ٍالغ ٍ تلىِ
ًضد تیٌِّ ًیض ّش دٍ إًاء ًجس تاضٌذ اهّا تٌْا تِ اًذاصُی أحذ اإلًائیي ضْادت تش ًجاست دادُ تاضذ ،دس چٌیي
جایی سٍضي است ػلن اجوالی تؼثّذی تِ ًجاست أحذ اإلًائیي ٍجَد داسد ،دس حالیوِ اگش پشدُّا وٌاس سٍد
دس ػلن خذاًٍذ آً چِ وِ هَسد ضْادت لشاس گشفتِ است لاتلیت تطثیك تش ّش دٍ إًاء سا داسد ٍ هٌحػشاً تش
یىی یا چٌذ إًاء هٌطثك ًیست.
هثال دیگشی جْت تثییي هطلة اسائِ هیضَد:
سٍایتی تیاى هیوٌذ« :ال بأس ببیع العذرة» ٍ سٍایتی دیگش هیفشهایذ« :ثمن العذرة سحتٌ» وِ ػلن اجوالی
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تِ وزب یىی اص آى دٍ داسین ،اوٌَى اگش فیالَالغ ّش دٍ سٍایت دسٍؽ تاضذ ٍ اص هؼػَم

غادس ًطذُ

تاضذ هػذاق ػلن اجوالی دس ها ًحي فیِ وذامیه اص دٍ سٍایت است؟!
هحمّك ػشالی

وِ هؼتمذًذ اگش هؼلَم تاإلجوال تفػیالً هؼلَم ضَد ٍ سفغ حُجُة ضَد تتواهِ تٌْا تش

یىی اص اطشاف هِي لَشًِِ إلی لَذَهِِ هٌطثك هیضَد ،دس هثال هزوَس چِ پاسخی هیدٌّذ؟!
تٌاتشایي ولّیت فشهایص هحمّك ػشالی

غحیح ًیست .آسی ًویتَاى گفت ػلن اجوالی دس ّوِ جا

هتؼلّك تِ جاهغ است؛ صیشا دس تشخی هَاسد ،ػلن اجوالی تِ فشد تا توام خػَغیاتص هتؼلّك است ّش چٌذ
اتْام داسد ،لزا اضىال هحمّك ػشالی

سا تش هثٌای دٍم فیالجولِ هیپزیشین.

تالش برخی برای دفع اشکال محقّق عراقی

تشخی تشای آًىِ ّن اضىال هحمّك ػشالی

سا دفغ وٌٌذ ٍ ّن هثٌای ػلن تِ جاهغ سا حفظ وٌٌذ تیاى

جذیذی سا هطشح وشدُاًذ وِ تمشیة آى چٌیي است:
تػَّس هثل هشحَم ػشالی چٌیي تَدُ است وِ لائلیي تِ تؼلّك ػلن اجوالی تِ جاهغ ،لضٍهاً هؼتمذًذ ایي
جاهغ ّواًٌذ جاهغِ دس هثل «أوشم الؼلواء» یا «أوشم ػالواً» طبیعت هیتاضذ ٍ سٍضي است چٌاى جاهؼی جضء
تحلیلی فشد است ٍ آیٌِی توام ًوای فشد ًیست؛ صیشا ػالوی وِ تش صیذ ٍ تىش ٍ ػوشٍ هٌطثك هیضَد تخطی
اص صیذ ٍ تىش ٍ ػوشٍ سا ًطاى هیدّذ؛ یؼٌی جْت ػلن آًاى سا ًطاى هیدّذ اهّا سایش خػَغیات دس ایي
جاهغ هٌؼىس ًویضَد ،لزا اضىال هشحَم ػشالی ٍاسد خَاّذ تَد وِ دس ػلن اجوالی حذالل دس تشخی
هَاسد ،هؼلَم تش أحذ األطشاف هِي لَشًِِ الی لَذَهِ هٌطثك هیضَد ،تشخالف هثٌای ػلن تِ جاهغ وِ تٌْا ػلن سا
تش تخطی اص فشد هٌطثك هیداًستٍ .لىي ایي تلمّی ٍ تػَّس اص هثٌای دٍم غحیح ًیست ،تلمّی دسست آى
است وِ تذاًین جاهغ دٍ لسن است:
1ـ جامع طبیعی یا ماهوی؛
2ـ جامع انتزاعی؛
تِ ایي هؼٌا وِ رّي لذستی داسد وِ هیتَاًذ هفاّیوی خلك وٌذ وِ هطتشن تیي افشاد هتؼذّد تاضذ ٍ دس
ػیي حال ٍلتی هٌطثك تِ افشاد هیضَد تش توام فشد هٌطثك هیضَد؛ هثالً ػٌَاى «احذ األفشاد»« ،احذ الؼلواء»
یا ػٌَاى «ضخعٌ هي ّزُ االضخاظ» .ایي ػٌاٍیي جاهغ اًتضاػی است یؼٌی لاتلیت غذق تش افشاد هتؼذّد سا
داسد ٍلی اًطثاق آً ْا چٌیي ًیست وِ فمط تش جضء تحلیلی فشد هٌطثك ضَد تلىِ تش فشد تِ توام خػَغیاتص
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هِي لَشًِِ الی لَذَهِ هٌطثك هیضَد.
ٍلتی گفتِ هیضَد« :أحذ الحاضشیي فی ّزا الوجلس» ایي ػٌَاى ٍلتی تش فشدی هٌطثك هیضَد ضاهل
توام خػَغیات اٍ خَاّذ ضذ .تٌاتشایي هطىل هشحَم ػشالی دفغ هیضَد؛ صیشا تا سفغ حُجُة ،هؼلَم
تاإلجوال تش فشد تا توام خػَغیات هٌطثك هیضَد.
نقد و بررسی تالش برخی برای دفع اشکال محقّق عراقی

ایي طشح دس دفاع اص هثٌای دٍم ،تخطی اص اضىال هحمّك ػشالی

سا پاسخ هیدّذ ٍلی هشحَم ػشالی

ػالٍُ تش اضىال هزوَس ایي سخي سا هطشح وشدًذ وِ هؼلَم تاإلجوال لاتلیت اًطثاق تش تیص اص یىی سا ًذاسد
ٍ هثل هؼلَم تالتفػیل است هگش دس اتْام ،هاًٌذ ایٌىِ تػَیشی اص وسی دس اختیاس داضتِ تاضین ٍ تِ ػلت
وٌْگی ًتَاًین تطخیع دّین ایي تػَیش هشتَط تِ صیذ است یا ػَوشٍ اهّا دس ػیي حال هیداًین ایي تػَیش
هتطخّع است ٍ هشتَط تِ یىی اص صیذ ٍ ػوشٍ است ،تشخالف ػٌَاى اًتضاػی «أحذّوا» وِ ّش چٌذ تش یه
فشد هِي لَشًِِ الی لَذَهِ هٌطثك است اهّا ّش یه اص افشاد دس ایٌىِ هٌطثكٌػلیِ ایي ػٌَاى تاضذ یىساى ّستٌذ ،دس
حالیوِ هحمّك ػشالی

هؼتمذًذ هؼلَم تاإلجوال ًسثت تِ ّوِی اطشاف فی ػلن اهلل یىساى ًیست .لزا

هیاى هثال تػَیش هخذٍش ٍ هشدّد هیاى صیذ ٍ ػوش ٍ جاهغ اًتضاػی أحذّوا تفاٍت ٍجَد داسد.
تٌاتشایي تالش تشای دفغ اضىال هحمّك ػشالی

ًیض ًاتوام است.

تا تِ حال دٍ هثٌا دس هَسد ػلن اجوالی سا هَسد تشسسی لشاس دادین ٍ ّواىگًَِ وِ هالحظِ ضذ ًِ هثٌای
فشد هشدّ د ٍ ًِ هثٌای جاهغ (هاَّی یا اًتضاػی) ًتَاًست توام حمیمت دس ػلن اجوالی سا تثییي وٌذ.
هبنای سوم در حقیقت علن اجوالی (فرد هبهن)
هحمّك ػشالی

هؼتمذًذ هؼلَم دس ػلن اجوالی غَست خاغِّی هثْوِ هیتاضذ .ایطاى دس ػثاسات خَد

تمشیثاً خَاستِ اًذ دس ػیي حفظ هثٌای دٍم تیاى وٌٌذ وِ هؼلَم ،فشد ٍ ضخع است ٍلی گشفتاس اتْام است.
تا تَضیحاتی وِ دس اضىال هحمّك ػشالی

تش هثٌای دٍم دادُ ضذ تا حذٍد صیادی والم ایطاى سٍضي

ضذ ،اهّا تشای سٍضيتش ضذى هثٌای ایطاى ًگاّی تِ ولوات ایطاى خَاّین داضت.
ایطاى دس سِ هَسد دستاسُ ی حمیمت ػلن اجوالی تحث وشدُ استًْ :ایة االفىاس ،جلذ  ،3غفحات ،74
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