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بررسی اشکال بر کالم محقّق نائینی

تِ ًظز هیرسذ ایي اشکال تز کالم هحمّك ًائیٌی

ٍارد ًیست؛ سیزا اگز ػلن تِ تکلیف فؼلی ػلیٰ کلّ

تمذیزٍ هَجَد ًثاشذ اساساً چگًَِ ػلن اجوالی هیتَاًذ دارای اثز تاشذ؟!
به تعبیر دیگر :اگز ایي کثزای کلّی کِ ػلن اجوالی سهاًی هؤثز است کِ ػلن تِ تکلیف فؼلی ػلیٰ کلّ
تمذیزٍ تاشذ ،را ًویپذیزیذ ـ کِ لاتل هٌالشِ ًیست ـ تا احزاس ًکٌین کِ هؼلَم ها حکن فؼلی است ػلن
اجوالی اثزی ًذارد ٍ در طَرتی کِ ها احتوال دّین هؼلَم ها ّواى هؼلَم تفظیلی است ٍ چیش دیگزی
ًیست الهحالِ ػلن اجوالی تکلیف فؼلی را تزای ها هٌکشف ًویکٌذ؛ سیزا کشف جذیذی ًذارد ٍ ٍلتی
تکلیف فؼلی احزاس ًشَد ایي ػلن اجوالی فالذ اثز خَاّذ تَد.
به عنوان مثال :ػلن اجوالی تِ ًجاست یکی اس دٍ إًاء ٍجَد دارد ٍ ػلن تفظیلی تِ ًجاست إًاء شزلی
هحمّك هیشَد ،حال چگًَِ هیتَاى احزاس کزد ػلن اجوالی ها تِ تکلیفِ فؼلی است ٍ غیز اس چیشی است
کِ تالتفظیل هؼلَم است؟ اس آًجا کِ ًویداًین ػلن اجوالی ػلن تِ تکلیف جذیذی غیز اس هؼلَم تالتفظیل
است اثزی هاٍراء ػلن تفظیلی ًخَاّذ داشت ،در ًتیجِ ػلن اجوالی تذٍى اثز خَاّذ تَد ٍ کالم هحمّك
ًائیٌی

درست است.

توضیحی پیرامون فرمایش محقّق نائینی
تًِظز هیرسذ تیاى هحمّك ًائیٌی
ًائیٌی

هتیي ٍ لَی است ٍ تٌْا ایي ًکتِ را در هَرد فزهایش هحمّك

هیتَاى تیاى کزد کِ ایي کالم در جایی طحیح است کِ ػلن تفظیلی یا أهارُ ٍ اطلِ هثثت تکلیف،
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ّواى چیشی را اثثات کٌذ کِ ػلن اجوالی اثثات هیکٌذ ٍ اس لحاظ آثار تفاٍتی ًذاشتِ تاشذ ٍ إلّا اگز ػلن
اجوالی اس لحاظ آثار تا ػلن تفظیلی هتفاٍت تاشذ در ایي طَرت ػلن اجوالی اثز خَد را خَاّذ داشت.
به عنوان مثال :ػلن اجوالی تِ ًجاست یکی اس دٍ لثاس ٍجَد دارد ،سپس ػلن تفظیلی تِ ًجاست
لثاس شزلی پیذا هیشَد ،اگز فزع شَد دٍ ًجاست ّنسٌگ ّن ّستٌذ ٍ در احکام ،هساٍی هیتاشٌذ ایي
ػلن اجوالی هٌحل هیشَدٍ ،لی اگز فزع شَد کِ هثالً هؼلَم تالؼلن االجوالی هتٌجس تِ تَل است ٍ در
ًتیجِ تایذ دٍ تار تا آب للیل شستِ شَد ٍلی ػلن تفظیلی تِ ًجاست لثاس شزلی تِ ٍسیلِی خَى حاطل
شذُ است ،در ایي طَرت ػلن اجوالی هٌحل ًویشَد؛ سیزا ػلن اجوالی هَجة ػلن تِ تکلیف فؼلی سائذ
تز تکلیف هؼلَم هیشَد ٍ الهحالِ دارای اثزِ خَد است ٍ هٌحل ًویشَد.
لذا تایذ ایي استثٌاء را در کالم هحمّك ًائیٌی

پذیزفت ٍ چِ تسا هَرد لثَل ایشاى ًیش تاشذ.

ّوچٌیي تایذ یادآٍر شذ کِ سهاى پذیذ آهذى ػلن تفظیلی هْن ًیست ،اهّا هؼلَم آى یا تایذ ّنسهاى تا
هؼلَم ػلن اجوالی یا ساتك تز آى تاشذ ٍ اگز هتأخّز اس ػلن اجوالی تاشذ هَجة اًحالل آى ًویشَد ٍ
تِسٍدی ٍجِ آى را تیاى خَاّین کزد.
بیان محقّق عراقی

در انحالل علم اجمالی

تیاى ایشاى لزیة تِ فزهایش هحمّك ًائیٌی
هحمّك ػزالی

است ٍ تفاٍت اًذکی تا آى تیاى دارد.

هیفزهایذ :1سهاًی ػلن اجوالی هؼتثز است کِ تتَاًذ در ّز یک اس اطزاف تِ ًحَ

استماللی هٌجِّشِ حکن تاشذ ٍ در طَرتی کِ ػلن تفظیلی تِ ٍجَد حکن در یک طزف هحمّك شَد یا أهارُ ٍ
اطلی در یک طزف لائن شَد ،یک طزف تِ ٍاسطِی ػلن ،أهارُ یا اطل هتٌجّش شذُ است ٍ لْذا ػلن
اجوالی تِ ًحَ استمالل ًویتَاًذ ًسثت تِ آى طزف هٌجّش تاشذ .پس تا ٍجَد ػلن تفظیلی یا أهارُ ٍ اطل
در یک طزف ،ػلن اجوالی تِ ًحَ استمالل هٌجّش ًخَاّذ تَد ٍ ٍلتی چٌیي تَد هؼتثز ًثَدُ ٍ فالذ اثز است.
تِ ػٌَاى هثال ػلن اجوالی تِ ًجاست یکی اس دٍ إًاء ٍجَد دارد ٍ ػلن تفظیلی تِ ًجاست خظَص
إًاء شزلی هحمّك هیشَد .تا ایي ػلن تفظیلی ،حکن إجتنب عن النجس هٌجّش هیشَد ٍ در ًتیجِ ػلن
اجوالی هستمالً چِ چیشی را هٌجّش کٌذ؟
تِ تؼثیز تزخی «المتنجیّز الیتنجّز ثانیاً»؛ اس آًجا کِ إًاء شزلی تا ػلن تفظیلی یا أهارُ ٍ اطلِ هثثت
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تکلیف ،هٌجّش شذُ است دٍتارُ تا ػلن اجوالی هٌجّش ًویشَد ٍ الهحالِ ػلن اجوالی در ایي هَارد اثزی
ًذارد.
تفاٍت کالم هحمّك ػزالی

تا فزهایش هحمّك ًائیٌی

در ایي است کِ توزکش کالم هحمّك ًائیٌی

تز

ایي تَد کِ ػلن اجوالی تایذ ػلنِ تِ حکن فؼلی ػلیٰ کلّ تمذیزٍ تاشذ ٍ ًگاّی تِ هزحلِی تٌجیش ًذارد ٍ تٌْا
تِ هزحلِی فؼلیت ًظز دارد ،اهّا هحمك ػزالی

تِ هزحلِی تٌجّش ًظز دارد ٍ هیگَیذ ػلن اجوالی سهاًی

هؼتثز است کِ تتَاًذ در ّز تمذیز هستمالً هٌجِّش تاشذ ٍ ٍلتی یک طزف دارای هثثتِ دیگزی تاشذ ػلن
اجوالی تِ ًحَ استماللی در ّز تمذیز هٌجّش ًخَاّذ تَد.
تا رٍشي شذى ایي تفاٍت تِ دست هیآیذ اگز اشکالی کِ تز کالم هزحَم ًائیٌی
هیتَد تز کالم هحمّك ػزالی

ٍارد کزدًذ توام

ٍارد ًیست؛ سیزا ایشاى تِ هزحلِی تٌجیش ًظز دارًذ ٍلی اشکال هذکَر

هزتَط تِ هزحلِی فؼلیت است .اهّا آیا کالم هحمّك ػزالی

کِ هحمّك اطفْاًی

در اطل کالم تا ایشاى

شزیک است توام است یا خیز؟
اشکاالت شهید صدر بر فرمایش محقّق عراقی
اشکال اوّل
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سخي هزحَم ػزالی تا هثٌای ایشاى ساسگار ًیست؛ سیزا هحمّك ػزالی

هؼتمذ است ػلن اجوالی ػلّت

تاهِّی تٌجیش تکلیف است؛ تِ دلیل آًکِ ػلن اجوالی را ػلن تِ فزد خاص هثْن داًستٌذ ٍ لذا در فزد خاص،
تؼثیزِ «علیٰ کلّ تقدیرٍ» تیهؼٌاست.
نقد و بررسی اشکال اوّل شهید صدر بر محقّق عراقی

ایي اشکال تز هحمّك ػزالی

ٍارد ًیست؛ سیزا هحمّك ػزالی

در تثییي هثٌای خَد تظزیح کزدًذ کِ

ٍجَد تزدیذ در اطزاف ػلن اجوالی لاتل اًکار ًیست ٍ ػلیٰرغن ایي تزدیذ ها هیداًین ٍالؼی هحمّك شذُ
است کِ هَضَع تکلیف است ٍ اس آًجا کِ آى ٍالغ هوکي است در ّز یک اس دٍ طزف تاشذ الهحالِ ایي
تؼثیز هحمّك ػزالی

تالاشکال است؛ یؼٌی تایذ ػلن اجوالی لذرت تٌجیش استماللی در ّز طزف را داشتِ

تاشذ؛ گزچِ فی ػلن اهللٍ ،الغ ٍاحذ است ٍلی تٌجیش هزتَط تِ ها هکلّفیي است ٍ چَى ًویتَاًین آى ٍالغِ
ٍاحذ را تشخیض دّین ػلن اجوالی تایذ تتَاًذ آى ٍالغ را چِ در إًاء شزلی چِ غزتی ،هٌجّش کٌذ.
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پس کالم هحمّك ػزالی

تا هثٌای ایشاى ساسگار ًیست.

اشکال دوم 1شهید صدر بر محقّق عراقی
کثزای هذکَر در کالم هحمّك ػزالی

تذٍى ٍجِ است؛ تِ چِ دلیل هذّػی شذُاًذ ػلن اجوالی سهاًی

هؤثز است کِ تتَاًذ هستمالً ّز یک اس اطزاف را تٌجیش کٌذ؟ ػثارتی کِ تزخی گفتِاًذ« :الوتٌجیّش الیتٌجّش
ثاًیاً» چِ هٌشائی دارد ٍ چِ دلیلی تز آى لائن شذُ است؟
توضیح بیشتر :تِ ًظز هیرسذ تزخی لاػذُی هذکَر را اس تشثیِ ها ًحي فیِ تِ تزخی هَضَػات
فلسفی تِ دست آٍردُاًذ .در فلسفِ گفتِ هیشَد« :الحاصل ال یتحصّل ثانیاً» یا «الموجود ال یوجد ثانیاً» ٍ
لذا گفتِ شذُ است« :المتنجیّز الیتنجّز ثانیاً».
در حالی کِ ّز لاػذُای هیشاى خَد را دارد ٍ ًویتَاى لَاػذ ػمل ًظزی را در هحذٍدُی ػمل ػولی تِ
کار تُزد ٍ در ًتیجِ اس حیث ػمل ػولی اهتٌاػی ٍجَد ًذارد کِ چیشی کِ تٌجیش دارد دٍتارُ هتٌجّش گزدد؛
سیزا تٌجّش یؼٌی استحماق ػماب در طَرت ػذم ػول تِ حکن هَالّ ٍ ،یچ اشکالی ٍجَد ًذارد کِ ػمل
ػولی تگَیذ کِ ػاهل تِ خالف تکلیفّ ،ن تٍِاسطِی ػلن اجوالی ٍ ّن تٍِاسطِی ػلن تفظیلی ،هستحكّ
ػماب هیتاشذ.
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