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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
  .ال باهللا العلي العظيمإوال حول وال قوة  مجعني،أ

فطري الوجوب الالبحث عن  وتقدم ،ربع لالجتهاد والتقليد واالحتياطالوجوبات األيف كان الكالم 
  وبقي والعقلي والشرعي

الوجوبات مر خمتلف عن أفهل هو ، )كذلك واحلرمة العقالئية( يئالوجوب العقالوهو  :القسم الرابع
   ؟ورائهاال حقيقة له إنه  السابقة أم

ن االجتهاد والتقليد واالحتياط لو أل ١خصاملعىن األبيف املشهورات  يتوقف اجلواب على تنقيح القول
  .خص من املشهورات باملعىن األ نلكا كان وجوا عقالئياً

  هل للمشهورات باملعىن األخص واقع وراءها؟
  :وحتقيق الكالم باجياز

خص هي تلك ن املشهورات باملعىن األإىل أ ٢املظفر يف منطقهإنه ذهب بعض األعالم، ومنهم العالمة 
الفرق بني اليقينيات ومنها إن : قالو ،راء عليها بل واقعها هو ذلكق اآلواقع هلا وراء تطاب اليت ال

 ،راء القضيةهلا واقع و ،كالدور حمال ،ن اليقينياتأوليات وبني املشهورات الصرفة هي الفطريات واأل
خص مثل حسن العدل والكرم القول لكن يف املشهورات باملعىن األ أويطابقه االعتقاد  ،مريف نفس األ

                                                             

   :المشھورات على قسمین ١
   .خص وھي المشھورات الصرفة بالمعنى األ :ولاأل

 .شبھأولیات وما ي الفطریات واألوھعم بالمعنى األ:الثاني

ً للمحق االصفھاني ٢  .ولعلھ تبعا
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والبد أن نتوقف عند هذا الكالم ا هذا خالصة كالمه راء عليهواقع هلا وراء تطابق اآلفإنه ال والصدق 
  : قليالً لشدة شهرته أخرياً بني الطالب واألفاضل ولكونه بعيداً عن احلق مبراحل، فنقول

  :الكالم غري صحيح للوجوه التاليةا هذ
وأن الظلم يف حد ذاته قبيح وكذا  حسن هو مبا هووحد ذاته يف ن العدل أال ريب  :األولالوجه 

وبتطابق آراء العقالء عليها، بل إن آراء العقالء  اعتبارية منوطة باعتبار املعترب اًمورأوليست ئرمها، نظا
   .هي كاملرآة الكاشفة عن احلقيقة ال املوجدة هلا

ت يف حسن العدل الثابعن منا هو كاشف إن تطابق اآلراء ليس علة حلسن العدل وإ :خرىأعبارة بو
   .بينوالفرق بني العلية والكاشفية  ،وعدمه هب اءاآلرمرتبة سابقة على تعلق 

فقط بل هو  بل السبق ليس رتبياً ،هب اآلراءحسن العدل ثابت يف مرتبة سابقة على تعلق  :وبعبارة ثالثة
  .يضاًأزمين 

  :الذاتيات على قسمنيذلك أن احلسن للعدل ذايت بذايت باب الربهان  :وبعبارة رابعة
  .كالفصل واجلنس والنوعذايت باب الكليات  :ولاأل

 ،ربعةمثل الزوجية لألعكس العرض املفارق، وهو ما ينتزع من حاق الشيء  ذايت باب الربهان :الثاين
  .ربعة انتزعت منها الزوجية وكذا احلسن للعدلىل األإذا نظرت فإنك إواحلسن للعدل من هذا القبيل 

عقوالت الفلسفية الثانية واليت تقع يف هو من امل ،العدل للحسن والقبح للظلم نإ :وبعبارة خامسة
كان عقوالت املنطقية الثانية هي ما كان االتصاف يف الذهن واملو ،مقابل املعقوالت املنطقية الثانية

  .شبهأما احلجة وف ومثل الكلية واجلزئية للقضية ومثل املعر أيضاًالعروض يف الذهن 
مثل وذلك تصاف يف اخلارج والعروض يف الذهن ما املعقوالت الفلسفية الثانية فهي ما كان االأ

مكان يف اخلارج لكن ظرف العروض هو الذهن وليس اتصاف املمكن باإلإن كن فممكان للماإل
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مكان قبل ذلك العروض وذلك ذ لو كان العروض يف اخلارج للزم انفكاك املمكن عن اإل، إاخلارج
، لكن نه حسنأالعدل اخلارجي متصف يف اخلارج حقيقة بإن فواحلسن للعدل من هذا القبيل  ،حمال

  .العروض يف الذهن
وراء آراء العقالء، غاية األمر واقع  له )الظلم قبيح(و )العدل احلسن( ن  مثلأيف   ريبال إنه: واحلاصل

  . أن آراء العقالء حاك وكاشف عنه
ية ـ ال الذاتية ـ لتحقق أي نوع من يستلزم االستحالة الوقوعلتزام ذا القول ن اإلإ: الثاينالوجه 

هواء متشتتة ن النفوس متغايرة والعقول خمتلفة واألألاملشهورات باملعىن األخص كحسن العدل، وذلك 
انعكس على مر ليس له واقع أقبح  أومر أهم على حسن عمجأشر ببيف البشر فكيف يعقل اجتماع ال

 نوهو أ واالتفاق سر االجتماعلة لتحقق سبب و؟ أما على قولنا فال استحاذهام وكشفته عقوهلمأ
  .فأذعنت به ذهانعلى األالواقع انعكس هذا و )بذاته العدل سنِح(ـل اًهناك واقع

  .حبساب االحتماالت بالبداهة منفيذا النحو الذي ذكره راء تطابق اآل إن: بعبارة أخرى
نتيجة كالمهما بعد أن  شعرياأل سوء من كالمهو أغرابة بل أشد  ،كالمهذا الن إ: الثالثالوجه 

مت نفي وجود نه لو سوء ألأنه أما أوبل هو صريح كالمهما  ،ن احلسن والقبح ال واقع لهأواحدة وهي 
إتفاق آراء العقالء، وأن احلسن هو ما حسنه العقالء كون احلاكم هو واقع ثبويت للمشهورات، فإن 

ن احلسن أن احلاكم هو اهللا وأشعري القائل بالم األسوء من كأ )املنطق( هكما قالوالقبيح ما قبحوه، 
  :األسوئية واضح، وذلكووجه  ،نه الشارع والقبيح ما قبحه الشارعما حسهو 

  .ن اهللا هو املالك احلقيقيإ - ١
وجه املصلحة يف إنشاءه كما ال خيطئ يف أخباره،  وحميط واحمليط الخيطئ ملن الشارع عاإ - ٢

  .همايف كلي والعقالء قد خيطؤون
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  إنه أين مرجعية اخلالق جل وعال، إنشاًء وإخباراً، من مرجعية اخللق؟: واحلاصل
كون الشارع ين أحسن وال قبح حقيقيان ف ال أنلو كان ال مناص فرضاً من القول ب: أخرى وبعبارة

سوء أ )املنطق(الذي انتهى إليه  )تصويبال(ن أالعقالء والنتيجة  كون العلة آراءوىل من هو العلة هلما أ
  .شعريمن تصويب األ

 فيماللزم وراء إتفاق آراء العقالء عليها ال واقع هلا  خصاملشهورات باملعىن األ لو كانت :الرابعالوجه 
قبح العدل وحسن الظلم للزم القول بي أالعكس هواحلق  ، أن يكونعلى العكساآلراء لو تطابقت 

 وهذا باطل بالوجدانحينئذ.  
  أبداً؟ ري واقعن هذا فرض غإ :قالال ي

 )الو كان فيهما اهلة اال اهللا لفسدت(كما يف حىت مع امتناع املقدم  ةن القضية الشرطية صادقإ :نه يقالإف
  !وإن فرض االستغراق فكيف مع فرض عدم االمتناع بل جمرد عدم الوقوع

ىل وصلى اهللا ن شاء اهللا تعاإوللكالم صلة تايت  )املنطق(على عدم صحة كالم دالة ربع أفهذه وجوه  
  .له الطيبني الطاهرينآعلى حممد و


