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الحقیقیاالنحالل حول البحث األساسیّ 
:فيه يقع في نكتتين لالنحاللالبحث األساسیّ و •
لكن لم  ما وصل إليها كالم المثبتين لالنحالل و النافين له، و: األولى•

امع المعلوو  الجيتعرّضوا لها مباشرة بالتحقيق إثباتا أو نفيا، و هي أنّ 
لوو  هل هو متّصف بخصوصیّة تأبى احتمواال نوا انابا ول نلوى المع

حولها و ل  فهذه النكتة هي ما حامت كلتا المدرستين؟ بالتفصیل أو ال
.يحقّقوها

زوال ما ل  يحوموا حولها فضمال نمن أن يحقّقوهما، و همي : الثانیةو •
.التفصيليّ، و ذلك بواسطة العل العلم اإلجمالی بزوال سببل فی نفسل

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
صموّر لمه إنّ انحالل العل  اإلجمالي بمالعل  التفصميليّ يت: فنحن نقول•

:مالكان
: األوّلالمالك •
، الجوز ينابق المعلو  باإلجموال نلوى المعلوو  بالتفصویل بنحووأن •

فينحلّ العل  اإلجمالي ال محالة كما مضى، 
الميزان في هذا االنطبما  و ندممه، همو كمون المعلموم باإلجممال و •

جمال نلى متخصّصا بخصوصيّة يحتمل إباؤها نن انطبا  المعلوم باإل
.المعلوم بالتفصيل أو غير متخصّص بها

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
باإلجممالإنّ الجمامع المعلموم: هنا يمكن أن يقال في بادئ النّظمرو •

متخصّص دائما بخصوصيّة محتملة اإلباء نن االنطبا ، 
إنّ همذا : و نقمولمقیّدا بوصوف العلوم اإلجموالی ذلك بأن نلحظه و •

علّق الجامع و إن كان بما هو غير آب نن االنطبا  نلى الطرف الّذي ت
نمن اؤه بما هو معلوو  باإلجموال يحتمول  بوبه العل  التفصيليّ، لكنّه 

.االنطبا  نليه، إذ ال نعل  أنّ معلومنا اإلجمالي أ هو هذا أو ذاك

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
امع العلم  ذا نرض نلى جأنّ هذا التخيّل غير صحيح، و ذلك ألنّ إلّا •

فال بدّ ، لى هذا الفرد-ال محالة-يقاع بانابا ل نلى هذا الفرد سرى
سمابقة أي فمي المرتبمة ال-لنفي السريان من خصوصيّة في معروضمه

.-نلى العل  موجبة الحتمال اإلباء نن االنطبا 
دور، إنّه لو أخذت الخصوصيّة من نفس العل  لمزم الم: و ان شئت فقل•

رضمت فإنّ وجود العل  اإلجمالي يتوقّف نلى هذه الخصوصيّة، فلمو ف
.منتزنة من المعروض بلحاظ نفس العل  اإلجمالي لزم الدور

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
جممال قد يخطر بالبال وجه آخر في بيان خصوصميّة للمعلموم باإلو •

ذلك بأن موجبة الحتمال إبائه نن االنطبا  نلى المعلوم بالتفصيل، و
إنّ العل  اإلجممالي و إن تعلّمق بالجمامع و همو احتمرا  أحمد : يقال

لكنّ الجامع الكتابين القابل لالنطبا  في بادئ النّظر نلى هذا الفرد، و
ممر ل  يؤخذ بما هو في طريق الوجود و التطبيمق كمما فمي بماب األ

إلمى وجوده، فنسمتطيع ان نيميرننبالجامع، بل أخذ بما هو مفروغ 
: ذلك الوجود المفروغ ننه و نقول

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
طع النّظمر هو نفس المعلوم بالتفصيل أو غيره؟ فالجامع و إن كان بقأ •

جزما، لكن نن مفروغيّة وجوده قابال لالنطبا  نلى المعلوم بالتفصيل
.بالنظر إلى ذلك يصبح محتمل اإلباء نن االنطبا  نليه

و هذا التصوّر أيضا خاطئ ألنّ الخصوصيّة، و همي الوجمود المفمروغ•
قدار ننه ال يكون داخال تحت العل  إلّا بمقدار معرفيّة هذا الجامع، و م

.معرفيّته يالئ  كال الطرفين ال محالة

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
أنّ هنماك خصوصميّتين يمكمن إبرااهمما لجعمل الجمامع: و التحقيق•

:المعلوم محتمل اإلباء نن االنطبا  نلى المعلوم التفصيليّ
ي جميع توجد في بعض موارد العل  اإلجمالي ال ف: األولىالخصوصيّة •

موارده، و تلك الخصوصيّة مسمتمدّة ممن تحديمد خمارجي للمعلموم 
-أي تكون بلحاظ وجوده الخارجي-باإلجمال

نقسم  أنّ العل  اإلجمالي بلحاظ سبب تكوّن العلم  ي: توضيح ذلكو •
:إلى قسمين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



10

االنحالل الحقیقی
واء أن ال تكون نسبة سببه إلى كلّ من الطرفين نلمى حمدّ سم: األوّل•

واء، و بخالف نفس العل  الّذي تكون نسبته إلى كليهما نلمى حمدّ سم
راه ذلك كما لو رأينا الدخان يتصاند من جانب أحمد الكتمابين ال نم

ي و همو بأنيننا كي نميّزه من اآلخر، فعلمنا باحترا  أحدهما بدليل إنّ
احتمرا  الكتمابين نلمى حمدّ تصاند الدخان الّذي ليست نسبته إلمى

بعدم سواء، بل هو معلول ألحدهما المعيّن في الواقع، أو رأى ثقة نقطع
ار الثقة كذبه احترا  أحدهما، فأخبرنا به فعلمنا باحترا  أحدهما بإخب

الّذي هو أيضا معلول الحترا  أحدهما المعيّن في الواقع 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ار توجّهت ليست نسبته إلى كليهما نلى حدّ سواء، و كما لو رأينا النو •

نا باحترا  نحو أحد الكتابين و ل  نره بأنيننا كي نميّزه من اآلخر فعلم
أحدهما بالدليل اللّميّ، و هو توجّمه النمار نحموه الّمذي يكمون نلّمة 

طمرفين الحترا  أحدهما المعيّن في الواقع و ليست نسبته إلمى كمال ال
سه نلى نلى حدّ سواء، فسبب العل  في أمثال هذه الموارد يركّز في نف

دّدا فرد معيّن بحسب الواقع صار مجهوال نندنا لجهة من الجهات، و مر
.بين فردين فأوجب تحقّق العل  اإلجمالي

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ألطورا  نسبة سبب العلم كنفس العلم  لوى جمیوع اأن تكون : الثاني•

، و ذلك بأن ال يكون سمبب العلم  مركّمزا نلمى أحمد نلى حدّ سواء
ن األطراف، بل يكون مصبّ إثباته في نفسه همو نمدم اجتممام أممري

كمون مثال، فال محالة يحصل العل  اإلجمالي بانتفاء أحدهما، و ذلك ي
:ألحد وجهين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
أن يفرض أنّ سبب العلم  همو تجمّمع احتمماالت فمي جميمع : األوّل•

ن األطراف ممّا ييكّل كل واحد منهما قرينة ناقصة نلمى الجمامع بمي
ليمه ممّما األطراف، فحصل العل  بالجامع نتيجة لتكاثف االحتماالت ن
ة سمبب يوجب التحوّل إلى العل  وفق ضوابط و قوانين معيّنمة، فنسمب

كافر العل  إلى جميع األطراف نلى حدّ سواء، كما لو نلمنا بمساورة ال
جممع فترة طويلة ممن المزمن نتيجمة تفي لبعض ما حوله من األواني

ي احتماالت المساورة لهذا اإلناء أو ذاك، فسبب العل  هنا ال يركّمز فم
ي اجتممام نفسه نلى فرد معيّن في الواقع، بل هو يركّز ابتداء نلى نفم

.ندم المساورة في تمام األطراف

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
مّمع أن يفرض أنّ سبب العل  و إن ل  يكمن نبمارة نمن تج: الثانیو •

االحتماالت من األطراف بل كمان برهانما ممن البمراهين، لكمن همذا 
البرهان إنّما يبرهن بالمطابقة نلى ندم االجتمام، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ه نليمه و ما لو ادّنى شخصان النبوّة قبل خات  األنبياء صلى اللّ: مثاله•

آله و سل  و كذّب كلّ منهما اآلخر، فعلمنا إجماال بأنّ أحمدهما غيمر 
ن يكمذّب كملّ نبيّ ببرهان أنّهما لو كانا نبيّين للزم كونهما نبيّين كماذبي

منهما اآلخر، 
ا مثال آخر لذلك، أنّه ادّنى كلّ واحد من شخصين أنّمه أرسمل نبيّمو •

بالنسبة ليخص واحد في امان واحمد و فمي حكم  واحمد، فعلمنما 
يّمين بكذب أحدهما بناء نلى أنّ البرهان يقتضي ندم صحّة إرسال نب

.إلى شخص واحد في امان واحد لحك  واحد

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
بة ، و هو ما لو ل  تكمن نسمالقسم األوّلإنّه في : نرفت ذلك قلناإذا •

ال محدّدا السبب إلى كال الطرفين نلى حدّ سواء يكون المعلوم باإلجم
نحولّ فال يبحدّ خارجي و هو ننوان الفرد المنتسب إلى ذلك السبب، 

لمنما بماحترا  بنكتة االنطبا ، فلمو نالعلم اإلجمالی بالعلم التفصیلیّ
كتمابين كتاب الهندسة بالنار مثال، كان نلمنا اإلجمالي باحترا  أحد ال

ة الناتج من رؤية تصاند الدخان من جانب أحدهما، أو من إخبار الثق
يليّ رؤية توجّه النار إليه غيمر منحملّ بمالعل  التفصمباحتراقه، أو من

حممدّ باالنطبمما  المعلمموم باإلجمممال نلممى المعلمموم بالتفصمميل، ألنّ ال
. الخارجي المحرا في المقام محتمل اإلباء نن االنطبا  نليه

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
فوال يوجود هنواك تحديود يوالجی للمعلوو القسم الثوانی أمّا في و •

نلى حدّ ، إذ المفروض أنّ نسبة سبب العل  إلى كال الفردينباإلجموال
ا السبب سواء، فال مورد للقول بأنّنا ال ندري أنّ الفرد المنتسب إلى هذ

أ هو هذا أو ذاك؟

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
جممالي، و ما يكون ثابتا في جميع موارد العل  اإل: الثانیةالخصوصیّة •

و التأمّمل هي و إن كانت دقيقة ال يلتفت إليها تفصيال إلّا بعمد الدقّمة
و [ 1]العل  اإلجممالي -ال محالة-لكنّها بوجودها االرتكااي تحفظ

توجب ندم االنحالل، و هي فمي الحقيقمة ليسمت تحديمدا خارجيّما
للمعلوم باإلجمال بلحماظ وجموده الخمارجي كمما همو الحمال فمي 

دم الخصوصيّة األولى، بل هي تحديد ذهنيّ لمنفس العلم  يوجمب نم
االنحالل بمالك االنطبا ، 

بوجودها المواقعيّ تبمرهن نلمى نمدم االنحمالل بممالك : أو قل[ 1]•
.االنطبا 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
:و نحن نوضّح المقصود في المقام بذكر أمرين•
: األمر األوّل•
، المعلو  التفصیلیّ هنا محدود بحدّ تقییديّأنّ •
و•
.المعلو  اإلجمالی محدود بحدّ  طال یّ•

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
، األوّلأمّا •
أنّ العل  بمساورة هذا اإلناء بعينه مثال وليد لعلمين: فبيانه•
العل  بقضيّة شرطيّة، و هي أنّه لمو كمان جهمااي اإلحساسميّ: األوّل•

ور سليما حينما رأيت المسيحيّ يساور همذا اإلنماء المعميّن فقمد سما
. المسيحيّ هذا اإلناء

-يتولّد منهمماالعل  بتحقّق اليرط في هذه القضيّة اليرطيّة، ف: الثانيو •
دير، العل  بتحقّق الجزاء، لكن ليس هذا نلما نلى كملّ تقم-ال محالة

فإنّنا ال نعل  بمساورة همذا اإلنماء نلمى تقمدير نمدم سمالمة جهماا 
.اإلحساس، و إنّما نعل  بها نلى تقدير سالمته

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
لم  كيف ال أنل  بالمساورة نلى كملّ تقمدير ممع أنمي أن: و قد تقول•

!؟بالفعل بالمساورة
ا صار إنّك و إن كنت تعل  بالمساورة إلّا أنّ هذا العل  إنّم: لكنّا نقول•

لتفصميليّ فعليّا من ناحية العل  بفعليّة اليرط، و هذا ال يخرج المعلوم ا
ة، أي بمما نن كونه معلوما بعل  محدود بالحدّ الجزائيّ للقضيّة اليرطيّ

فقمدان هو مقيّد باليرط و مرتبط به بنحو يسمتحيل إطالقمه لفمرض
.اليرط

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
: الثانیأمّا و •
ى أنّ المعلوم باإلجمال نبارة نن مساورة أحد هذه األواني نل: فبيانه•

بب ألنّ س-أي سواء كان جهااي اإلحساسي سليما أو ال-كلّ تقدير
هذا العل  ل  يكن هو العل  بسمالمة جهماا اإلحسماس، و إنّمما كمان 

.نلى كال التقديرينالمحفوظ حساب االحتماالت

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
: الثانیاألمر •
م أن نرفت أنّ المعلوم باإلجمال محدود بحدّ إطالقمي، و المعلموبعد •

إنّ انحالل : نابالتفصيل محدود بحدّ تقييدي و إن كانا حدّين ذهنيّين قل
عقمل إلّما العل  اإلجمالي بمالك االنطبا  نلى المعلوم التفصميليّ ال ي

حتمى بعدم التنافي بين الحدّين، أو بتبدّل أحمد الحمدّين إلمى اآلخمر
واضح ال د التنافی بیا اإلطالق و التقییينطبق أحدهما نلى اآلخر، و 

قود العلوم يفإلّا بأنفال يعقل االنحالل بمالك االناباق يمكن إنكاره، 
، و یودييفقد العلوم التفصویلیّ حودّه التقیأو اإلجمالی حدّه اإلطال یّ، 

.كالهما غیر متحقّق فی المقا 

353؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
فمعنى فقد العل  اإلجمالي إطالقه همو أن ال نعلم  إجمماال: األوّلأمّا •

نا نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحساس بمساورة أحد األواني مع أنّ
.نعل  ذلك بالوجدان

لم  بمسماورة فمعنى فقد العل  التفصيليّ تقييده همو أن نع: و أمّا الثاني•
هذا اإلناء المعيّن حتى نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحسماس، ممع

.أنّنا ال نعل  بذلك بالوجدان

353؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ليلين هذا هو وجه الفر  بين مثل ما نحن فيه و بين ما لو كان مصبّ المدو •

طع به بكلّ واحمد ابتداء شيئا واحدا، كما لو قطعنا بأمر تفصيال بدليلين فالق
ذلك نلى من الدليلين و إن كان لو ال الدليل اآلخر مقيّدا فال نقطع بثبوت
ين يحصمل تقدير حصول الغفلة في ذلك الدليل مثال، لكنّه بمجموم المدليل

طلمق من كال الجانبين و يتحقّق نل  واحد بذلك األممر مالعل  إطال  في
لغفلة فمي من ناحية تقدير الغفلة في هذا الدليل، و كذلك من ناحية تقدير ا

دليلين، ذاك الدليل، و ال يكون مقيّدا إلّا بلحاظ تقدير الغفلمة فمي كمال الم
تممام فالحدّان الثابت كلّ منهما لو ال الدليل اآلخمر غيمر ثمابتين ننمد اج

قمام يكمون الدليلين، و إنّما الثابت حدّ ثالث مقيّد بما نرفت، بينما فمي الم
.الحدّان باقيين نلى حالهما كما اتّضح لك ذلك

353؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ممّوا ذكرنواه نود  صوحّة انحوالل العلوم اإلجموالی بوالعلم فیتحصّل •

االيتال  فی التفصیلیّ بمالك االناباق لما نرى فیما بیا العلمیا ما
.الحدود الذهنیّة

 بممالك إنّ انحالل العل  اإلجمالي بمالعل  التفصميليّ: و إن شئت فقل•
ر، مع انطبا  الحدود يستلزم ندم وجود العل  اإلجمالي نلى أيّ تقدي

ت ثابم-نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحساس-أنّ العل  اإلجمالي
قضيّة أخذ بالوجدان ال بمعنى كون العل  تقديريّا، بل هو فعليّ متعلّق ب

.فيها هذا التقدير
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