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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  ،مجعنيأ

الوجـوب   إىلووصل الكالم  ،ربع لالجتهاد والتقليد واالحتياطالوجوبات األ أحناء كان الكالم يف
  .شكال عليهوتقدم اإل ،خصيف املشهورات باملعىن األ )املنطق( ما ذكرهالعقالئي وطرحنا 

  نقد آخر لالصفهاين واملظفر

يف باب ـ أي االصفهاين ـ  عبارته  هذا نص و ،احملقق االصفهاينلعله اقتبسه من كالم املنطق املتقدم 
  :االنسداد

راء العقالء حيث ال واقع هلا غري توافق آراء احملمودة مطابقتها ملا عليه املعترب يف القضايا املشهورة واآل(
إن كان من باب عطف اخلاص على ) واآلراء احملمودة(والبد من اإلشارة إىل أن قوله  ١)اآلراء عليها

، لشموهلا عم منهاأخص باملعىن األإن املشهورات : العام، صح، وأما إذا كان عطفاً تفسريياً فريد عليه
  :عديدة اًمورأ

  .راء احملمودةعرب عنها باآلوقد ) والظلم قبيح العدل حسن(كـ ٢التأدبيات الصالحية :ولاأل

  .حياناًأراء احملمودة وقد يعرب عنها باآل )وكذا الشجاعة الكرم حسن(مثل  ٣اخللقيات :الثاين

وكذا الرمحة والشفقة، والظاهر أن القضايا املشهورة شاملة هلذه  ،االنفعاليات كاحلياء حسن :الثالث
كحسن احترام الضيف، وخامس وهو  مر رابع وهو العادياتأهناك : الثالثة بل للرابع واخلامس، إذ

  .االستقرائيات كاحلكم بأن التكرار ممل، وال يهمنا حتقيق ذلك اآلن

يف  عـم جتـوزاً  األ) اآلراء احملمودة(من عبارته  رادبأنه أاالصفهاين نعم ميكن أن يوجه كالم احملقق 
فكان من باب عطف اخلاص علـى   ،ا مدار الكالممهيتها وألألبالذكر فردها أنه االصطالح، أو أ
   .العام، كما سبق

 ،خرآبني وسطه من جانب ما خره من جانب وآوله وأكالم املظفر تناقض ما بني  مث إنه قد وقع يف
لكن نفيه يف وسط كالمه كان  ،خرهآول كالمه وأاملشهورة  لقضاياوجود واقع لنفياً مطلقاً نفى إنه ف

                                                             

 .، ط أمیر ـ قم٣١١، ص٢باب اإلنسداد، ج: نھایة الدرایة في شرح الكفایة ١
ً للنظام وإبقاء للنوع ٢  .وھي ما تطابقت علیھا اآلراء من أجل قضاء المصلحة العامة بھا حفظا
 .قضاء الخلق اإلنساني بذلك وھي ما تطابقت علیھ آراء العقالء من أجل ٣
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فهنا نفـي   ١)راء عليها بل واقعها ذلكال واقع هلذه القضايا وراء تطابق اآل( خراًآو والًأفقال  ،مقيداً
ال واقع هلـا غـري    ذإراء عليها املعترب يف املشهورات مطابقتها لتوافق اآل( مطلق وكذا يف ذيل كالمه

سباب الشهرة أنسان وعقله ارد وحسه وومهه ومل حتصل له فلو خلي اإل( قالفما يف الوسط أ) ذلك
نـه  إف(نساين يف اخللقيات واقتضاء مصلحة النوع يف التأدبيات الصـالحية  كاقتضاء اخللق اإل )تيةاآل

وعبارته  ،فهنا نفي مقيد) بشيءا فيهومهه  أوحسه  أويقضي عقله  ذه القضايا وال الحيصل له حكم
مع قطع النظر عـن مثـل   ) العدل(، وإن كنا ال نوافقه على ذلك، ألننا نرى أن قرب للصوابأهنا 

وأما وجه أقربيته فألنه نفـى يف أول كالمـه    ٢اقتضاء اخللق اإلنساين، مما حيكم عليه العقل باحلسن
وآخره وجود أي واقع للمشهورات وراء تطابق اآلراء، لكنه أثبت يف الوسط وجود واقع هو  اقتضاء 

  .اخللق اإلنساين أو مصلحة النوع، فتدبر

ول ضاً أأيهذا الكالم ينايف  إنونقول ، ٣)أنه بنفسه ميدح العادل ويذم الظاملوال ينايف ذلك (: مث يقول
؛ إذ ال معىن لذم الظامل مبا هو هو مع قطع النظر عن اتفاق اآلراء على قبح الظلم ـ بناء  خر كالمهآو

إنـه  (على مبناه ـ إذ قبحه وليد االتفاق، فمع عدم حلاظه ال قبح فال معىن للذم، وال معىن للقـول   
   ..).بنفسه ميدح العادل

ببيان وجود يتضح ) العدل حسن( وبني قولك) دور حمالال( ن الفرق بني قولكأ: والتحقيق يف املقام
  :أركان مخسة يف املشهورات باملعىن األعم وباملعىن األخص

  )العدل(و )الدور(ذات عنوان املوضوع وهو  :ولاأل

  .باالستحالة على الدور واحلسن على العدلكاحلكم احلكم على العنوان  :الثاين

  .أيضاًاخلطأ الفرق ومنشأ منشأ  هو اذوهـ علة احلكم  :الثالث

  .ثبوت القضية ووجود العلة مع قطع النظر عن انعقاد الشهرة عليها: الرابع

  .االشهرة عليه: اخلامس

ن تكـون ذات  أما إن العلة أل ، مث يف األمر الرابعاألمر الثالثوهي منا وقع يف علة احلكم إواخللط    
الالزم تكون العلة هي بل  ،ذات املوضوع تهتكون عل ال وأ بنحو االقتضاء أو العلية التامة، املوضوع

                                                             

 .٤٩١ص: المقرر في شرح منطق المظفر ١
 .إما بنحو العلیة أو بنحو االقتضاء على المبنیین ٢
 .٤٩٢-٤٩١ص: المصدر ٣
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، ؟؟؟؟؟؟؟؟ اشارة خللف الصفحة ولكن ال يوجـد  عنوان متحد مع املوضوع أوامللزوم  أواملالزم  أو
   شيء؟؟؟؟؟

متولـدة  حيث بىن على أن األحكام املشهورة ) بشقوقه الثالثةعلة احلكم (مر الثالث لغى األأفاملنطق 
عبارته مفاد وهذا صريح فيوجد إذن موضوع وحكم وعلة ثبوته له الشهرة،  عٍموضوشهرة على من 
ن يكون مالزم املوضوع علـة  أولكن عبارته الوسطية تقبل الشق الثاين يعين ميكن  ،خريةوىل واألاأل

حلسن العدل أي عدم وجود علة ( للحكم مطلقاً عدم وجود علةللحكم فظهر اخللط يف كالمه بني 
بني النفي املطلق الذي  ، ومن الواضح الفرق٢هي العلة ١املوضوععدم كون ذات وبني  )ال الشهرةإ

حيث ينفي الشـق   ٣)الشفاء(سوء وبني النفي املقيد الذي هو كالم هو أشعري بل يساوي كالم األ
  .فقطللحكم تامة ن يكون عنوان املوضوع علة أينفي أي ول األ

  ونقده) الشفاء(كالم 

 طائفة إىل يستند رأياً أن يكون إما: فيه مشترك تسليم سبيل على والذي(: ٤الشفاءوهذه هي عبارة 
 ال فهـم  عليـه،  نوارم وقد هقبولُ الناس كلهم يف متعارفاً يكون بل طائفة إىل ال يستند رأياً يكون أو

 )مميز دفعة وهو العامل يف حصل كأنه نفسه وجعل زاعتربه املمي إذا ما منه كان وإن ،الشك حيلونه حمل
 )حاكم غـري العقـل   إىلد ومل يؤدب ومل يلتفت ومل يعو( ومل مير مبرحلة الصغر مميزاًدفعة  وجدأي 

 )موجب مصلحة إىلومل ينظر  ال عقلياً فيكون حكمه خلقياً ،ومل ينفعل عن احلياء واخلجل(كالشرع 
فيكون بوسط ال ( هو الذي أوجب احلكم على العدل باحلسن واللزوم فظ النظامن بقاء النوع وحأو

أي  )نه هل ينتقض عليه بشيءأ إىلومل يلتفت  بوسط، فيكون أيضاًعرض عن االستقراء أو ،بضرورة
 يشكك فيه نفسهن أورام  ٦ذا فعل هذا كلهإف( ٥على العدل بالقبحهل يترتب لوازم فاسدة من احلكم 

 شكر وأن )))ما سبق أيضاً جزء كالمه؟؟؟((((( ،والظلم قبيح ،العدل مجيل نإكقوهلم : مكنه الشكأ
فطـرة العقـل   بن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبني إن هذه مشهورات مقبولة وإف .واجب املنعم

، بل املشهورات هذه وأمثاهلا منها ما هو صادق ولكن حيتاج يف أن يصري يقيناً املذكورةاملرتل مرتلة 
حجـة ألن   إىل يصري يقيناًلكي املشهورات منها ما هو صادق ولكن حيتاج  إن: واحلاصل )إىل حجة

                                                             

 .أو مالزمھ ١
 .أو المقتضي ٢
 .....الشفاء ج ٣
ما وجدتھ في  ھذا(((( .ھـ ١٤٠٤ المرعشی، هللا آیة مکتبة: قم ،٦٦ ص: )البرھان کتاب( الشفاء المنطق ٤

 )))االنترنت
  .أو عدم الحكم علیھ بالحسن ٥
ً لكن لو فرض تحققھا  ٦   ).أمكنھ الشك(أي إن ھذه القیود غیر متحققة خارجا
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ومنها ما هو صادق بشرط دقيـق ال  ( حجة إىلعنوان املوضوع ليس متام العلة للحكم عليه فيحتاج 
  .)كاذباملشهورات يف كون ين أوال يبعد يفطن له اجلمهور 

الدور (املشهورات، بنفسه، متام العلة لثبوت احلكم، عكس وحاصل كالمه نفي كون املوضوع، يف 
ال نفي وجود علة خارجية للحكم، مالزمة له، وال حىت نفي وجـود اقتضـاء   ) أو التسلسل حمال

  .للموضوع لثبوت احلكم له، وأين هذا من كالم املظفر؟ فتأمل

ك حينئذ كمـا يقـول   هل العقل يشفلو حتققت هذه الشروط بامجعها أنه ) الشفاء(لكن يرد على 
  الشفاء؟

إما بنحو  للحكم عليه باحلسن )العدل(مجعها لكفى عنوان أكال بل لو اجتمعت هذه القيود ب: نقول
الدور (بـ يف احلكمكما  العلية على رأي أو االقتضاء على رأي آخر، من غري توقف على أمر خارج،

  .ال شك يف عليته للحكم، مع فرق أن املوضوع ههنا خرآبقطع النظر عن أي شيء  )حمال

هذه القضايا من الوجدانيات اليت ال ميكن االستدالل عليها ولكن ميكن التنبيه عليها ألن القضايا مث إن 
كله مـن  انقطع االستدالل عليها هذا  )جياباًإو سلباً(شبه أوليات وما الفطريات واأل إىلذا وصلت إ

  .جهة

بـاب  ليس بـذايت  كما ن احلسن ملثل العدل ليس بذايت باب الربهان ألو سلمنا : ومن جهة أخرى
وهو النافع لنا  ،ن العدل باحلمل الشائع الصناعي حسن دون كالمألكن الشك يف  ،الكليات اخلمسة
   .شبهأصول وما يف علم الفقه واأل

 أو كـان جـزء املوضـوع   أم كان متام املوضوع للحكم عليه باحلسن أالعدل سواء إن  :واحلاصل
ن إاحلمل الشائع الصناعي صادق وناتج وإن يف كل هذه الصور ف ،اًملزوم أو اًالزم أوله  اًمالزم كان

، وإذا اتضح ذلـك يتضـح   لهيترك حملهناك مزيد تفصيل ويل وهذا يكفي واألذايت المل باحلمل يكن 
  .الوجه يف القول بأن وجوب االجتهاد والتقليد واالحتياط، عقالئي، فتدبر جيداً

لـه الطيـبني   آن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإ ،وسيأيت الكالم يف مالك الوجوب العقالئي
  .الطاهرين

 


