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 حث عامّ و خاصّب
ن فصولي بحث چهارم از مباحث علم اصول، بحث عامّ و خاصّ است. اين بحث را در ضم

 کنيم:مطرح مي
 فصل اوّل: عامّ

 کنيم: جهت اوّل: در تعريف عامّ.در اين فصل در سه جهت بحث مي
 جهت دوّم: در اقسام عامّ. و جهت سوّم: در ادوات عموم.

 ريف عامّجهت اوّل: تع
صطکلمه ست و از م شده ا صطلحات اين علم  صول، از م لحات ي عامّ و خاصّ در علم ا
 کنيم که تعريف جامعي را بيان کنيم.ي آن است و ما سعي ميپيچيده
ستيعابکلمه شمول و ا ست و عموم به معناي  ست پس  ي عامّ در لغت از عموم مأخوذ ا ا

 عامّ به معناي شامل و مستوعب است.
مطرح است. يکي در علم منطق و ديگري در علم لمه به لحاظ اصطالح در دو علم اين ک

شود نه مفهوم. و معنا را به دو قسم اصول. در اصطالح علم منطق، عامّ وصفِ معنا واقع مي
اند: معناي عامّ و معناي خاصّ. به عنوان مثال معناي کلماتي از قبيل انسييان و تقسيييم کرده

و کلماتي مثل زيد و دماوند و خزر، معناي خاصّ دارند و فرق بين  حجر و شييجر، عامّ اسييت
معنا و مفهوم را قبالً توضيح داديم. پس در منطق، عامّ و خاصّ دو وصف براي معنا هستند. 

ست کلمه صول که محل بحث ما ا شيء، وصف قرار ميامّا در علم ا سه  گيرد: ي عامّ، براي 
بريم مثالً در )اکرم کار ميو وصفِ )عامّ( را برايش به گاهي ما کلمه را به عموم متصف کرده

وگاهي يک حکم را  العلماء( و )ما رأيت رجالً( ، )العلماء( و )رجالً( بعد از نفي، عامّ هسيييتند،
گوييم: وجوب اکرم در مثال )اکرم العلماء( عامّ است که ميکنيم مثل اينمتصف به عموم مي

گوييم: خطاب )اکرم العلماء( عاّم کنيم مثالً ميه عموم ميرا متصف ب و گاهي خطاب و جمله
ي جمله را بيشتر  در جايي به کار مياست يا جمله برند که حکم ي )ما رأيت رجال( عامّ است 
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ي پس ما عامّ را بايد در کار ميخبري باشد و خطاب را در جايي به برند که حکم انشايي باشد 
کنيم. وقتي به يک خطاب يا جمله گفته از خطاب شييروم مياين سييه مورد معنا کنيم و اوّل 

گويند که که در آن، حکم عامّ آمده باشد و به يک حکم وقتي عامّ مي شود يييي عامّ استمي
مثل )يحرم کلّ کذب( و  متعلّق يا موضيييومِ آن حکم، عامّ باشيييد. متعلّق حکم عامّ باشيييد

شييود که حکيم حرمت و و مثال گفته ميدر اين د موضييوعش عامّ باشييد مثل )اکرم العلماء(،
ست و عموميّت حکم به عموميّت  ست پس عموميّت خطاب به عموميّت حکم ا وجوب، عامّ ا

که توصيييف کلمه به عامّ بودن را بيان کنيم بايد موضييوم يا متعلّق آن اسييت امّا قبل از اين
شود؟ يک ک صف به عموم  ست تا مت صياتي براي کلمه الزم ا صو سه ببينيم چه خ لمه بايد 

خصوصيّت اوّل اين است که  خصوصيّت داشته باشد تا وصف )عامّ( را براي آن به کار بريم:
شد و اگر کلمه صبايد کلمه جزيي از کالم با شود در ا صول ي )العلماء به تنهايي ذکر  طالح ا

يّت شود خصوصآن نيز، عامّ گفته مي شود بخالف اصطالح منطق، که بهبه آن عامّ گفته نمي
رود بايد از آن افراد يا اعضييياه به نحو اي که در خطاب به کار ميدوّم اين اسيييت که کلمه

فراگير اراده شود ييي يعني مراد از آن، تمامي اعضاء يا تمامي افراد آن کلمه باشد ييي توضيح 
 بريم و مراد از آن تمام افراد نيسيييت ا عم از ايناي را در کالم به کار ميلمهکه گاهي کاين

ي )االنسان( در مثال )االنسان نوم من الحيوان( يا که اصالً، مراد از آن، فرد نباشد مثل کلمه
)االنسان کلّي( که در مثال اوّل از آن، طبيعي و در مثال دوّم، مفهوم آن اراده شده است ي در 

ي يا اينتوانيم کلمهجا نمياين ، فرد باشد که مراد از آني )االنسان( را متصف به عموم کنيم 
مام افراد مه ولي ت ثل کل ثالاراده نشيييود م مه ي )رجالً( در م ي )بعض )اکرم رجالً(، و کل

صف به عموم نمي سان عالم(، اين کلمات نيز مت سان( در مثال )بعض االن شوند، پس در االن
اد مراد باشد خصوصيّت دوّم، اوالً بايد مراد از کلمه، افراد يا اعضاء باشد و ثانياً بايد تمام  االفر

اگر کلمه بر فرد آن، حمل شود فرد است و اگر عنوان يييي فرق بين عضو و فرد اين است که 
ستند که دو اعتبار در آن  شيء ه ست )البته اين دو، يک  ضو ا شود ع کلمه بر فرد آن حمل ن

ست( مثالً در جمله شده ا شامل زيد و ي )ما رأيت رجالً(، کلمهلحاظ  ست و  ي )رجالً( عامّ ا
ست زيرا ميمرو و بکر و... ميع سبت به )رجل( فرد ا توانيم عنوان رجل را بر زيد شود زيد ن

ي )العلماء( عامّ اسيييت و حمل کنيم و بگوييم )زيد رجل(، و در خطاب )اکرم العلماء( کلمه
ست چون  شودشامل زيد و عمرو و بکر و... مي ست بلکه عضو آن ا ولي زيد فرد )العلماء( ني
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عنوان )العلماء( را بر زيد حمل کنيم پس عضيييوم فردي اسيييت که عنوان بر آن   توانيمنمي
کنيم مراد اعم از افراد و اعضيياء اسييت ي قابل حمل نيسييت، و ما هروقت تعبير به افراد مي

خصوصيّت سوّم اين است که تماميت افراد بايد دالّ وضعي نيز داشته باشد و ما درسه مثال 
ست در اين مثال، کلمهکنيم: مثاآن را پياده مي ست، ل اوّل )ما رأيت رجالً( ا ي )رجالً( عامّ ا

خصوصيّت اوّل و دوّم در آن وجود دارد و دالّ وضعي آن، نکره در سياق نفي است که براي 
ي )العلماء( عامّ است و عموم وضع شده است. مثال دوّم )اکرم العلماء( است که در آن،  کلمه

صيّت اوّل و دوّم در آ صو ضعي آن، بنا بر قولي، هيئت جمع محلّي به خ ن وجود دارد و دالّ و
سوّم )اکرم کلّ ست. مثال  ست که در آن، کلمه )ال(، و بنابرقول ديگر، حرف )ال( ا ي عالم( ا

ي دالّ وضييعي آن، کلمه )کلّ عالم( عامّ اسييت و خصييوصيييّت اوّل و دوّم در آن وجود دارد و
ست. فرق بين عامّ و مطلق،  ست که در عامّ، داّل )کلّ( ا سوّم ا صيّت  صو فقط در همين خ

بايد  لفظي بر عموم داريم ولي در مطلق، دالّ وضيييعي براطالق نداريم گرچه در مطلق نيز 
شد مثل کلمه شته با صيّت اوّل و دوّم وجود دا صو ي )العالم( در مثال )اکرم العالم( بله يک خ
يم و آن جايي اسييت که از مطلق يا عامّ، قسييم از مطلق داريم که در عامّ نيز آن قسييم را دار

 ي افراد باشد.يک فرد از آن اراده شود ولي آن عنوان بايد قابل انطباق برهمه
و اللّفظ المذکور في کنيم که: العامّ هگونه تعريف ميچه که بيان شد عامّ را اينبنابراين آن

امل لجميع اضعضيياء او اضفراد بدالّ وضييعّي. اين گفتيم )بدالّ وضييعيّ( به اين که الکالم الشييّ
که لفظ  خاطر اسييت که دالّ وضييعي اعم از دالّ لفظي و دالّ لير لفظي اسييت مثل هيئت

 اعم از شييمول نيسييت، و مراد ما از شييمول در عبارت )الشييامل لجميع االعضيياء أو االفراد(،
 استغراقي و شمول بدلي است.

کار به (مطلقي )گاهي در مقابل کلمه ي )خاصّ( وکلمه )عامّ( را گاهي در مقابل کلمه
 آيد.بريم و تعريف خاصّ  و مطلق در جاي خودش ميمي

 جهت دوّم: اقسام عامّ
عامّ را به سه قسم تقسيم کردند: قسم اوّل عامّ استغراقي است. در تعريف عامّ استغراقي 

کرم العلماء(، شيييود مثالً در )ااند که در آن حکم در عرض واحد شيييامل جميع افراد ميگفته
شامل کلمه ست در عرض واحد  ست و حکمي که در اين جمله ا ستغراقي ا ي )العلماء( عامّ ا
شود بنابراين اگر عدد علماء صد شود و به تعداد علماء، حکم منحل ميي افراد علماء ميهمه
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، که داريم و همچنين است مثال )اکرم کلّ فقيه( و مثال )ال تکرم فاسقاً(نفر باشد صد حکم 
ست در تعريف کلمه سم دوّم عامّ بدلي ا ست. ق ستغراقي ا سقاً( عامّ ا ي )کلّ فقيه( و کلمه )فا

و اگر يک  شييوداند که حکم علي البدل شييامل همه افراد، در عرض واحد ميعامّ بدلي گفته
شد امتثال محقّق مي شئت(، کلمهفرد ايجاد  شود: )اکرم ايّ عالم  ي )اّن شود مثالً اگر گفته 

ي )ايّ عالم( به نحو فهميم و کلمهعالم( در اين مثال، عامّ اسييت و از )شييئت( بدليت را مي
شامل هو عالمي مي ست که حکم به عدد افراد علي البدل  شود و معناي )علي البدل( اين ا

ست منحل نمي ستغراقي با عامّ بدلي اين ا ست پس فرق عامّ ا شود و فقط يک حکم ثابت ا
ستغر شود ولي در عامّ بدلي، حکم به عدد افراد اقي حکم به تعدد افراد منحل ميکه در عامّ ا

ست. عامّ مجموعي منحل نمي سوّم عامّ مجموعي ا سم  ست. ق شود و فقط يک حکم ثابت ا
شامل جميع افراد مي ضوم واحد،  شود مثل )اکرم العلماء( که عامّي اس که حکم به نحو مو

ستي )مجموم العلماء( عامّ مجموعکلمه صد عالم  ي ا ست لذا اگر  و در آن يک حکم ثابت ا
شييود و اگر در اين بين، فقط داشييته باشيييم و همه را اکرام کنيم فقط يک امتثال محقّق مي

شود. عامّ مجموعي بر دو قسم است: گاهي اعضاي يک نفر را اکرام نکنيم امتثال محقّق نمي
( که هر يک از زيد و عمرو و بکر، از افراد آن عامّ، افراد آن هستند مثل )اکرم مجموم العلماء

مجموم العلماء هستند و گاهي اعضاي آن عامّ، افراد آن نيستند بلکه از اجزاء آن هستند مثل 
ي اين سوره، فرد )اقرء کلّ السورة البقرة( که )کلّ السورة البقرة( عامّ مجموعي است و هرآيه

ا عامّ اسييتغراقي اين اسييت که در عاّم آن نيسييت بلکه جزء آن اسييت. فرق عامّ مجموعي ب
مجموعي، يک حکم بيشتر نداريم ولي در عامّ استغراقي به عدد افراد، حکم داريم و فرق عاّم 

هاست به اين بيان که موضوم مجموعي و عامّ بدلي در دو امر است فرق اوّل در موضوم اين
و فرق دوّم اين است که  استدر عامّ بدلي، فرد است ولي در عامّ مجموعي، مجموم االفراد 

شيييود به خالف عامّ بدلي که حکم علي البدل در عامّ مجموعي، حکم شيييامل هر فرد نمي
 .شودشامل هر فرد مي

صوليون بحثي را مطرح کردند که چه نکته ستغراقي، و يک ا اي وجود دارد که يک عامّ، ا
ره اين است که ما اصطالحي را باو يک عامّ، مجموعي شده است. مختار ما در اينعامّ، بدلي،

کار بريم و اي بهعنوان )محکي( ذکر کرديم به اين بيان که هر لفظ و اسيييمي را در جملهبه
کنيم و نام آن راجع به آن خبري يا حکمي دهيم با آن لفظ به يک شيييء در ذهن اشيياره مي
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سان(، مصداق  سان يموت(، محکيِ )االن ست مثالً در مثال )االن ست و در شيء محکي ا آن ا
شن مي سات با اين بيان رو سان( مفهوم آن  سان کلّيّ( محکيِ )االن شود که عاّم مثال )االن

 اند.استغراقي و بدلي و مجموعي در محکي با هم مختلف
ا در مثال اّول که بين )اکرم کلّ عالم( و )کلّ انسيييان يموت( فرق ايت زيرنکته ديگر اين

يک مفهوم دارند  در مثال دوّم هر يک از )کلّ( و )انسيييان()کلّ معالم( يک مفهوم دارد ولي 
ست ولي در مثال دوّ م موضوم قضيه، زيرا در مثال اوّل موضوم قضيه و خطاب، )کلّ عالم( ا

 )انسان( است و لفظ )کلّ( سور قضيه است.
مامي افراد عالم محکيِ )کلّ عالم( ييي يعني عامّ استغراقي ييي ت در مثال )اکرم کلّ عالم(،

صد فرد عالم دارد و در مثال )اکرم ايّ عالا شاره به  صد ا شئت(، محکيست و اين کلمه    ِم 
ي يک فرد نامعين است و يک اشاره به يک مشا ي عالم بدلي  راليه ادارد و در )ايّ عالم شئت( 
ي مجموعه ييييمثال )اکرم مجموم العلماء( محکيِ )مجموم العلماء( يييي يعني عامّ مجموعي 

 ت و فقط يک اشاره وجود دارد.معين علماء اس
ستغراقي و بدلي و م شد که عامّ بر سه قسم يييي عامّ ا جموعي ي ماحصل جهت دوّم اين 

  گردد.ها به اختالف در محکي برمياست و اختالف جوهري اين
 جهت سوّم:

شده يا  در تعريف عامّ قيد )بدالّ وضعيّ( را ذکر کرديم و در اصول رايج شد دواليّ که ادعا
شند تحت عنوان ادوات عموم ذکر مياحت شد مثل مال دارد از دوالّ عموم با سم با کنند خواه ا

و يا هيئت باشد مثل هيئت جمع  )کلّ( و )جميع( و يا حرف باشد مثالً )ال( ييي بنابر قولي ييي
 محلّي به )ال( يا هيئت نکره در سياق نفي.

مه حث ادوات عموم از کل کلّ( شيييروم ميما در ب اظهر ادوات عموم در  چونکنيم ي )
شود و گاهي برکالم ( بر کلمه داخل ميکه وارد بحث )کلّقبل از اين استيعاب و عموم است.

چه که از ادوات عموم بوده و محلّ بحث در علم اصول است قسم اوّل از شود و آنداخل مي
)عالم( است و شود. در مثال )اکرم کلّ عالم( مدخولِ )کلّ(، )کلّ( است که بر کلمه داخل مي

دهند و در مثال )کلّ انسان حيوان( اين دو مجموعاً ييي يعني کلّ عالم ييي عامّ را تشکيل مي
گرچه به لحاظ نحوي کلّ بر کلمه داخل شييده اسييت و آن را جرّ داده اسييت امّا مدخول آن، 

ست و جزء موضوم نيست و  يجمله )االنسان حيوان( است چون )کلّ( در اين قضيه، سور ا
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زء قضيه، )االنسان( ييي موضوم قضيه ييي و حيوان ييي محمول قضيه ييي است و وقتي که دو ج
سر جمله شد چون اگر بعد از آمدن )کلّ(، )کلّ( بر  سان( حذف  ي مذکور درآمد )ال( در )االن

که گفتيم )کلّ( در اين مثال، در موضوم داخل شود. اين)ال( حذف نشود معناي آن عوض مي
يصدق  در قضيه مذکور، عقد الوضع يک تصوّر است که به )شيءنيست جهتش اين است که 
سان( تحليل مي صدق عليه االن شيء الذي ي ست و به )ال صديق ا شود و عقد الحمل يک ت

نه عقد  آيدعقد الحمل مي رشييود و )کلّ( دعليه االنسييان يصييدق عليه الحيوان( تحليل مي
ي يعني شيء يصدق عليه االنس ي قضيه و تصديق نيست ولي عقد الوضع، زيرا عقد الوضع  ان 

ست که اگر )کلّ( را بر آن داخل کنيم )کلّ شيء يصدق عليه  الحمل يک قضيه و تصديق ا
شود که )کلّ( بر تسرّي محمول جا معلوم ميشود و از ايناالنسان يصدق عليه الحيوان( مي

لم اصول خارج بر موضوم داللت دارد بنابراين در موضوم داخل نيست و از محل بحث در ع
 است.

مورد اتفاق است که لفظ )کلّ( بر شمول و استيعاب داللت دارد و تمام کالم در اين است 
ست به اين شکل گرفته ا صول  ستيعاب چه که يک نزاعي در ا شمول و ا صورت که کلّ بر 

ايراد من المدخول داللت چيزي داللت دارد؟ يک نظر اين اسيييت که )کلّ( براسيييتيعاب م
کند. نظر ديگر اين است که اين لفظ براستيعاب ماينطبق عليه المدخول داللت مي کند، ومي

ست؟ ست که اين  در مثال )اکرم کلّ عالم(، مدلول )کلّ( کدام ا شده اين ا فرق دو نظر بيان 
کند. در مثال )اکرم کلّ عالم(، مدلول لفظ بر اسيييتيعاب ما ينطبق عليه المدخول داللت مي

ق دو نظر بيان شده اين است که اگر مراد از کلّ، معناي اوّل باشد براي دام است؟ فر)کلّ( ک
که )کلّ( معناي شمول را بفهماند نياز است که مقدمات حکمت جاري شود مثالً در مثال اين

ست حال آيا متکلم از )کلّ عالم(  شده ا ست که از کلمه )عالم( اراده  سي ا مذکور، مراد هر ک
افراد عالم عادل اراده شده يا افراد عالم عادل هاشمي اراده شد است؟ افراد عالم اراده شده يا 

ستفاده ميما به قرينه ست. امّا اگر مراد ي مقدمات حکمت ا شده ا کنيم که افراد عالم اراده 
ي کسي نيست تا به جريان معناي دوّم باشد در مثال مذکور، انطباق عالم بر افرادش به اراده

بلکه انطباق آن قهري اسييت. اين نزاعي اسييت که مرحوم آخوند  مقدمات حکمت نياز باشييد
ست؟  ستيعاب کداميک از اين دو مراد ا ست امّا ا ستيعاب ا ست که مراد از کلّ ا مطرح کرده ا
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در )اکرم کلّ عالم(، اسيييتيعاب ما اراد  قائل اسيييت که مراد از )کلّ( 1مرحوم ميرزاي نائيني
جميع افراد عالم  فهميم که متکلممات حکمت ميالمتکلم من المدخول است و با اجراي مقد

شهور قائل ست، ولي م ستيعاب ما ينطبق را اراده کرده ا اند که مراد از )کلّ( در مثال مذکور، ا
شد  سي واجد علم با ست و هر ک ست و نيازي به اجراي مقدمات حکمت ني علي المدخول ا

اي يييي مثل مرحوم و است و عدهدو پهل 2عنوان عالم بر او منطبق است. عبارت مرحوم آخوند
اي ييي گفتند که نظريّه مرحوم آخوند مثل نظريّه مرحوم ميرزاي نائيني است و عده 3آقا ضياء

 گفتند که مرحوم آخوند نظر مشهور را دارد. 4مثل مرحوم آقاي صدر
 5مشهور برنظريه مرحوم ميرزا اعتراضاتي را وارد کردند اعتراض اوّل از مرحوم آقاي خويي

ست شان فرمودند: اگر اينا شان فرمودند: اگر . اي ست. اي شد که مرحوم آقاي خويي ا طور با
شييود زيرا ي )کلّ( وضييعاً و اسييتعماالً لغو ميفرمايد کلمهطور باشييد که مرحوم ميرزا مياين

ي معناي اسييتيعاب افراد آن، به جريان مقدمات داخل شييود در اسييتفاده)کلّ( بر هر چه که 
ياز داري م تا )کلّ( معناي خودش را بدهد در حالي که اگر از مقدمات حکمت اين حکمت ن

شود از مقدمات  ست مثالً اگر )اکرم العالم( گفته  ستفاده کنيم نيازي به ذکر )کلّ( ني معنا را ا
ستفاده مي کنيم که اکرام همه افراد عالم واجب است چون )العالم( مطلق است پس حکمت ا

ستعمال )کلّ( لغو ا ضع و ا ستيعاب ست چون فائدهو ست و بدون ذکرش، ا اي در ذکرش ني
شود پس استعمالش لغو است، و با لغويت استعمال، وضع نيز لغو خواهد بود چون فهميده مي

 وضع به خاطر استعمال است.
از اين اعتراض جواب داد که اطالق و مقدمات حکمت، اسييتيعاب و  6مرحوم آقاي صييدر
کند که مراد متکلم از )العالم( در )اکرم العالم( طبيعي ابت ميکند بلکه ثشيييمول را ثابت نمي

ي پس از مقدمات حکمت جميع افراد  ي آنحصّهعالم است نه  ي که مثالً العالم العادل باشد 

                                                 
 .291: 2و ج 447: 1ـ األجود ج 1
 .217کفاية: ـ ال 2
 .509: 1ـ نهاية االفکار  3
 .219: 3ـ البحوث  4
 308: 4ـ المحاضرات  5
 .228: 3ـ البحوث  6
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بنابراين فهميم ي )کلّ( ميشييود و در )اکرم کلّ عالم( ما جميع افراد را از کلمهاسييتفاده نمي
 ذکر )کلّ( لغو نيست.

دانيم: د مين فرمايش مرحوم آقاي صييدر را قبول نداريم و دو اشييکال برايشييان وارما اي
ي مقدمات حکمت اين اشکال اوّل )اشکال مبنايي( اين است که ايشان قائل است که نتيجه

ا گفتيم که وقتي اسييت که مراد متکلم از عنوان )العالم( طبيعي عالم اسييت نه فرد آن، ولي م
کند با اطالقي که شود معنايش فرق مير مدلول هيئت جاري مياطالق و مقدمات حکمت د

ها معناي شييود. هر يک از اينشييود و اطالقي که در موضييوم جاري ميدر مادّه جاري مي
ادّه و يک که در مثال )اکرم العالم( يک هيئت و يک مخاصّ خودش را دارد. توضييييح اين

هر يک از  وو موضييوم )العالم( اسييت  موضييوم داريم مفاد هيئت وجوب اسييت و مادّه )اکرم(
دهد که متکلم ي آنها يکي نيسيييت اطالق در مادّه نتيجه ميها اطالق دارند ولي نتيجهاين

ّصه ست نه ح ضوم طبيعي اکرام را اراده کرده ا دهد که تيجه ميناي از آن را، و اطالق در مو
ست نه افراد  ضوم و ما به من عالم عادل را،متکلم افراد عالم را اراده کرده ا سبت حکم و مو ا

بيعي يا مفهوم ي )اکرم العالم( افراد عالم اسيييت نه طکه محکي )العالم( در جمله فهميممي
ض سعه و  ستند که قابليّت اکرام را دارند و کيفيت  يق افراد را مقدمات آن، زيرا افراد عالم ه

م ييي يکي ييي در موضو کند پس مفاد )کلّ( با مفاد مقدمات حکمتحکمت براي ما تعيين مي
د متکلم از که قبول کنيم مرااسييت. اشييکال دوّم )اشييکال بنايي( اين اسييت که بر فرض اين

شد، ما نمي گويد ي عقليه ميينهتوانيم طبيعي عالم را اکرام کنيم پس قر)العالم( طبيعي آن با
افراد عالم را  يهکنيم که بايد همکه فرد را بايد اکرام کرد و از مقدمات حکمت اسييتفاده مي

کلّ( ذکر نشود شود که اگر )کنيم، در اين فرض هم اشکال مرحوم آقاي خويي وارد مي اکرام
 کر )کلّ( لغو است.کنيم که جميع افراد بايد اکرام شوند پس ذاز اطالق و مقدمات استفاده مي

 اشکال بر کالم مرحوم آقاي خويي:
صدر سبت دا 1مرحوم آقاي  ست که اگر واقعاً در مدخول )کلّ( به مرحوم آقاي خويي ن ده ا

ضعاً و  شد)کلّ( و شد ي احتياج به مقدمات حکمت با سبت تمام با ست اگر اين ن ستعماالً لغو ا ا
ست يييي ، به نظر ما نه چون آن ست لزوم لغويت ا چه که در کالم مرحوم آقاي خويي آمده ا

آيد زيرا گاهي )کلّ( از زم نميآيد، امّا وضييعاً لغويت الوضييعاً و نه اسييتعماالً لغويت الزم نمي
                                                 

 .227: 3ـ البحوث  1
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ادات عموم نيسييت، اشييکال لغويت در جايي اسييت که در مدخول )کلّ( مقدمات حکمت را 
شکيل دهد مثل )اکرم کلّ العالم(، در حالي که  جاري کنيم. و کلّ با مدخولش يک کلمه را ت

ستعمال )کلّ( منحصر به اين نيست چون گاهي )کلّ( به ضيه ذکا سور در ق شود ر ميعنوان 
ي )االنسان( يييي که عقد مانند )کلّ انسان حيوان(، در اين مثال، مقدمات حکمت را در کلمه

عنوان ادات عموم ييي که با کنيم و )کلّ( جزء عقد الحمل است و بهالوضع است ييي جاري مي
ست در اين مورد ذکر )کلّ(  شده ا ستعمال ن ست يييي افاده عموم دهد ا مدخولش يک کلمه ا

ضعاً لغو  شود ) اکرم العالم(، در آن يک ظهور در و ستعمال، وقتي گفته  ست امّا به لحاظ ا ني
ستيعاب وجود دارد و آن هم در کلمه ستيعاب ا ست که با جريان مقدمات حکمت ا ي )العالم( ا

فهماند و اين ظهور يک مدلول تصيييديقي اسيييت و دالّ لفظي ندارد بلکه به مقدمات را مي
ستيعاب وجود دارد: يکي در کلمه شود و در حکمت فهميده مي )اکرم کلّ عالم( دو ظهور در ا

ستيعاب داللت مي کند و اين ظهور يک مدلول تصوري است و به داّل )کلّ(، که به وضع برا
ست و ديگري در کلمه ستيعابلفظي ا فهماند و اين را مي ي )عالم(، که به مقدمات حکمت ا

لول تصيوري در اسيتيعاب اقوي از ظهور ظهور يک مدلول تصيديقي اسيت و چون ظهور مد
مدلول تصديقي در استيعاب است ي چون ظهور از امور مشکک است و ظهور وضعي از ظهور 

شود ي يعني کلّ ي ذکر آن چه که موجب اين اقوائيت ظهور مياطالقي اقوي است ي پس آن
 .لغو نخواهد بود. بنابراين اعتراض اوّل بر کالم مرحوم نائيني وارد نيست

اعتراض دوّم از مرحوم اصفهاني است و ايشان يک قدم فراتر گذاشتند و فرمودند که اگر 
بخواهيم مقدمات حکمت را در مدخول )کلّ( جاري کنيم محال اسيييت چون از آن، اجتمام 

آيد. توضيح کالم ايشان اين مثلين ييي يا قبول المماثل لمماثله يا تحصيل حاصل ييي الزم مي
جد صفتي يا خصوصيتي باشد، محال است که بار ديگر آن خصوصيّت است که اگر شيئي وا

يا صفت را قبول کند، مثالً زيد که قائم است محال است که قيام را ي که عفي است ي قبول 
تواند قيام را قبول کند. در ما نحن فيه در خطاب )اکرم کلّ عالم(، قبل کند بله زيدِ جالس مي

درآيد محال است که عالم مستوعب باشد و مقدمات حکمت در که )کلّ( بر سر )عالم( از اين
 تواند استيعاب را قبول کند.او جاري شود زيرا چيزي که استيعاب دارد دوباره نمي

در منطق ييي در بحث معرفت شناسي ييي ثابت شد که فقط يک محال بالذّات ييي اجتمام 
ي داريم و همه ينقيضين  ي استحالهمثل اجتمام ضدين و اجت ي اشياء محال  شان مام مثلين 



 12 

شييان به خاطر همان محال گردند يعني اسييتحالهي بالذّات بر ميبالعرض اسييت به اسييتحاله
گويند محال است يا تناقض در خود قضيه افتاده است مثل اي که ميبالذّات است. هر قضيه

ن، قضيييه تناقض وجود دارد يعني فرض مصييداق براي آ مثلث چهار ضييلعي، که در خود اين
ست و معنايش اين است که سه ضلعي که سه ضلع ندارد و چهار ضلعي  فرض متناقضين ا

که تناقض در خود قضيه نيست مثل وجود شريک الباري، و اگر که چهار ضلع ندارد، و يا اين
بگوييم شيييريک الباري در خارج مصيييداق دارد در درونش تناقض نيسيييت يعني اگر فرض 

ستحالهبرايش بکنيم فرض متناق مصداق اش به اين خاطر است که مستلزم ضين نکرديم، وا
امري است که در آن تناقض وجود دارد در ما نحن فيه که در مدخول )کلّ(، مقدمات حکمت 

سرش ميجاري مي سم شود و بعدکلّ بر ست و به نحو ق ضلعي ني آيد اين مانند مثلث چهار 
کنيم که يه بالوجدان احساس ميشود در ما نحن فدوّم است يعني منتهي به يک تناقض مي

شييود اگر در مدخولِ )کلّ( مقدمات حکمت را جاري کنيم. اشييکال کالم به تناقض منجر مي
ي واضييحي وجود دارد به اين بيان که مرحوم اصييفهاني اين اسييت که در کالمشييان مغالطه

ستيعاب را مي ستوعب داخل مي)کلّ( مفهوم ا ستيعاب برخود م و اين  شودفهماند و مفهوم ا
امر اشکالي ندارد. در مثال عالم مستوعب است ولي مستوعب به حمل شايع است و )کلّ( که 

ستيعاب دارد بر آن وارد مي آيد تا محال باشد زيرا شود پس اجتمام مثلين الزم نميبه حمل ا
ي همان طوري مماثل مستوعب، خود مستوعب به حمل شايع است نه استيعاب به حمل اوّلي 

نيسييت زيد قائم، مفهوم قيام را قبول کند البته اين جواب، لغويت ذکر )کلّ( را حلّ  که محال
 دهد.ي آن را جواب ميکند ولي اشکال استحالهنمي

اشييکال دوّم بر فرمايش مرحوم اصييفهاني اين اسييت که ايشييان فکر کردند که ما يک 
گونه نيسيييت بلکه که اين کنيم در حاليي مطلقي داريم و بعد )کلّ( را بر آن داخل ميکلمه

طور نيسيييت که ي )کلّ عالم( را داريم و ايناوّل، کلمه هر دو همزمان هسيييتند و از همان
ست نظير اين که معلول يک علّت را دارد و مماثل، بخواهد مماثل را بپذيرد که اين ممکن ني

وانند علّت تبعد علّت ديگر را بخواهد بپذيرد که اين ممکن نيسيييت ولي دو علّت با هم مي
گونه نيسييت که مسييتوعب، اسييتيعاب را بپذيرد ي يک معلول شييوند. در ما نحن فيه اينتامّه

شيييوند و اين را قبيل قبول مماثل نسيييبت به مماثلش بلکه اين دو همزمان با هم بيان مي
 نيست.
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 ي )کلّ( بر سراعتراض سوّم )از نظر ما( بر کالم مرحوم ميرزاي نائيني اين است که کلمه
سمي داخل مي ست مثل زيد و ؟؟؟ و ا سمائي که خاصّ ا شد و بر ا شود که معنايش عامّ با

که مدخول را در معناي خاصّ خودش اسييتعمال نکرده شييود مگر اينک داخل نميلامثال ذ
سمي که معنايش  سابقاً گفتيم ا شيم و  سمّي بزيد را در نظر گرفته با شيم و مثالً از زيد، م با

کند و ي )کلّ( براستيعاب و شمول داللت ميعت وضع شده است و کلمهعامّ است براي طبي
نظر به کمّيّت دارد و مفهوم کلّي که مدخول )کلّ( است چون ناظر به طبيعت است کميت بر 

ست پس المحاله بين )کلّ( و بين مدخول آن بايد چيزي نمي دارد چون کميت ظرف وجود ا
و بين مدخول آن بايد چيزي در تقدير گرفته شييود در تقدير گرفته شييود چون مدخولِ )کلّ( 
دارد و اختالف در اين اسييت که چه چيزي در تقدير چون مدخول )کلّ(، کلّ يا بعض بر نمي

مثالً در )کلّ انسييان( آيا کلّ فرد من االنسييان در تقدير اسييت يا کلّ شيييء اريد من  اسييت؟
ست؟ بايد ببينيم آن سان، در تقدير ا ست؟ اگر ر تقدير گرفته ميچه که عرفاً داالن شود کدام ا

گفتيم کلّ فرد من االنسييان تقدير اسييت که ظاهر فهم عرفي نيز همين تقدير اسييت ديگر 
ي متکلم نيست و اگر هم متکلم نيازي به مقدمات حکمت نيست يييي چون فرديت تابع اراده
ء اريد من االنسان که کلّ شي اراده کند که شما فرد انسان نباشيد تأثيري ندارد و اگر گفتيم

در تقدير است بايد ببينيم مراد مرحوم ميرزا از )أريد( يا )أراده المتکلم( چيست؟ اراده به معاني 
شييود. در کالم مرحوم ميرزا سييه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل اين مختلف به کاربرده مي

ي ه مراد ايشان، ارادهي استعمالي باشد و احتمال دوّم اين است کاست که مراد ايشان، اراده
ي )أريد( مراد جدّي باشيييد و در اين احتمال دو نظر وجود دارد. اگر مراد ايشيييان از کلمه

ي مراد استعمالي اين است که متکلم کلمه برد در اي را که در کالم به کار مياستعمالي باشد 
( ييي در مراد معنايش استعمال کرده است ييي معنايش اين است هر چيزي که متکلم از )انسان

شد و در جمله ستعمالي يييي اراده کرده با سان( طبيعت ا ستعمالي متکلم از )ان ي مذکور، مراد ا
ست و در جمله سان ا ست و ان سان ا سان( طبيعت ان ستعمالي متکلم از )ان ي مذکور، مراد ا

کافي دارد و باز نياز به تقدير دارد و اين مقدار تقدير گفتيم که طبيعت انسيييان کمّيّت بر نمي
ي )اريد( مراد جدّي باشد ييي مراد استعمالي را اصالا الحقيقا نيست. و اگر مراد ايشان از کلمه

ي در اينکند و مراد جدّي را مقدمات حکمت معين ميمعين مي جا مشهور يک نظر دارد کند 
ي که به مقدم ات و ما آن را نپذيرفتيم و نظر ديگر داريم. مشهور گفتند که مراد جدّي متکلم 
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ست حکمت اثبات مي سان ا ست و اگر مراد جدّي، طبيعت ان سان ا شود يييي همان طبيعت ان
شود و اگر در ظاهر برآن داخل شد شود چون )کلّ( برطبيعت داخل نمي)کلّ( برآن داخل نمي

نياز به تقدير دارد يييي وهمين مقدار در جواب مرحوم ميرزا کافي است چون ايشان قائل است 
کند ي و احتمال سوّم مختار ما است و ما طبيعت مدخولِ کلّ را ثابت ميکه مقدمات حکمت، 

سان( اين فرمايش را قبول نکرديم که مقدمات حکمت مي گويد که مراد جدّي متکلم از )االن
گويد محکي )االنسان( ي يا ما اريد من االنسان آن است و گفتيم مقدمات حکمت مي طبيعت

انسان است حال آيا، تمام افراد را  بيعت آن نيست بلکه افراد)اکرم االنسان(، ط يييي در جمله
بايد اکرام کرد يا بعض افراد را؟ نظر ما اين اسييت که مقدمات حکمت اقتضيياء دارد که تمام 

 )االنسيييان(، افراد آن اسيييت و  ِافراد را بايد اکرام کنيم بنابراين در )اکرم االنسيييان( محکي
ستفاده ميکند مقدمات حکمت اين را ثابت نمي ضوم ا سبت حکم و مو کنيم که بلکه از منا

ي افراد آن را از مقدمات حکمت مراد جدّي از )االنسييان( افراد آن اسييت و شييموليت وسييعه
کنيم و اين در جايي است که مولي به عموميّت تصريح نکند امّا اگر خواد مولي با استفاده مي

مقدمات حکمت نداريم و اين از باب  لفظ )کلّ( به عموميّت تصيييريح کند نيازي به جريان
لغويت ذکر )کلّ( نيسييت بلکه از اين باب اسييت که با ذکر )کلّ(، موضييوعي براي مقدمات 

ماند. و يک احتمال ديگر به عنوان احتمال چهارم نيز وجود دارد يييييي که حکمت باقي نمي
ي اگر مقصود از )أريد(، شود استفاده مي مفادي باشد که از مقدمات حکمت براساس مختار ما 

شمول را مي سعه و  ست زيرا مقدمات حکمت  ساند و اگر بگوييم اين معقول ني تمام اين »ر
، معنا ندارد. پس بنابر تمام احتماالت ذکر شييده بايد )فرد( در «ي اين شييموليتسييعه و همه

 تقدير گرفته شود يييي حتّي بنابر احتمال سوّم، چون در اصل، مفهوم کلّ بر مفهوم مدخولش،
شييود و يک مفهوم سييومي بايد در بين اين دو قرار گيرد که همان مفهوم محکي داخل مي

اسييت و آن، فردِ مدخول اسييت. حال اگر )فرد( را در کالم ذکر کنيم نيازي به تقدير گرفتن 
گوييم فرمايش مرحوم ميرزا براساس هيچ چيزي نداريم. بنابراين ما از کساني هستيم که مي

 يه نيست.احتمالي قابل توج
 براي اثبات مسلک مرحوم ميرزاي نائيني، دو دليل بيان شد:

عنوان مثال توانيم براي مدخول )کلّ( قيد ذکر کنيم و بهدليل اوّل اين اسيييت که ما مي
ثابت مي بايد در مدخول )کلّ(، مقدمات بگوييم )اکرم کلّ عالم عادل(، و اين امر  کند که 
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ي که مدخول کلّ را قيد زديم ييي از )کلّ(، استيعاب را حکمت جاري شود زيرا اگرييي در صورت
ي )کلّ( شييود زيرا در صييدر کالم خود به وسيييلهاسييتفاده کنيم کالم ما داراي تهافت مي

براستيعاب تصريح کرديم و در ذيل کالم خود براي مدخول )کلّ( قيد آورديم و آن را مضيق 
ست، امّا اگر ا ضلعي ا ستفاده کرديم و اين نظير مثلث چهار  ستيعاب را از مقدمات حکمت ا

ي برآن عدم ذکر قيد و عدم قرينهکنيم اشيييکالي وجود ندارد زيرا يکي از مقدمات حکمت، 
 ي برخالف استيعاب است و مانع جريان مقدمات حکمت است.است و ذکر قيد خودش قرينه

ي )اکرم جمله گوييم )اکرم کلّ عالم(، مدخول )کلّ(، عالم اسييت امّا دراشييکال: وقتي مي
چون اين مدخوِل  کلّ عالم عادل(، مدخولِ )کلّ(، عالم عادل است و در اين جمله جاري کنيم

شود که اگر کلمه)کلّ(  گاه، مدخول )کلّ( قيد ندارد تا اشکال)کلّ( نيز قيد ندارد بنابراين هيچ
نتيجه گرفته  الآيد و از اين اشييکبخواهد اسييتيعاب را بفهماند در اين موارد تهافت پيش مي

 کنيم.فاده ميشود و از آن استيعاب را استشود که در مدخول )کلّ( مقدمات حکمت جاري مي
آن را اتخاذ کرديم و با بيان خودمان  1را ما از کالم مرحوم صيييدر دليل دوّم: اين دليل

کنيم يا به صورت مطلق ييي البشر  دهيم. ما هو ماهيتي را که در ذهن لحاظ ميتوضيح مي
ي لحاظ ميلحاظ ميي  ي بشر  شيء  شود و يا به صورت مجرّد ي شود و يا به صورت مقيد 

شر  ال يييي لحاظ مي ي افرادش منطبق شود برهمه شود. اگر ماهيت به نحو مطلق لحاظب
اي از آن شييود و برپارهاي از افراد منطبق ميشييود و اگر به نحو مقيد لحاظ شييود برپارهمي

به نحو مجرد ييي بشر  ال از هر خصوصيّت و تشخصي ييي لحاظ شود شود و اگر منطبق نمي
گوييم )االنسييان نوم( که )االنسييان( به نحو که ميشييود مثل اينبرهيچ فردي منطبق نمي

گويد )اکرم مجرّد لحاظ شده است چون هيچ فردي از انسان، نوم نيست. وقتي که متکلم مي
سيييت. اگر بگوييم عالم را در ذهن خودش کلّ عالم(، عالم را در ذهن خودش لحاظ کرده ا

ست بايد اکرام پارهبه شد و اين خالف فرض صورت مقيد لحاظ کرده ا اي از علماء واجب با
صورت مجرد  ست و اگر آن را به  ست که اکرام همه علماء مراد ا ست زيرا فرض ما جايي ا ا

بايد به  لحاظ کرده باشيييد معنايش اين اسيييت که هيچ عالمي، اکرامش واجب نيسيييت پس
 صورت مطلق لحاظ کرده باشد و مطلق به مقدمات حکمت محتاج است.

                                                 
 .233: 3ـ البحوث  1
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شکال: در اين دليل يک مغالطه ست که در کلمهي لفظي بها ست. کار رفته ا ي )مطلق( ا
کنيم و يک اطالق داريم که آن را با يک اطالق داريم که آن را به اصييالا الحقيقا ثابت مي

اطالقي که در دليل فوق ذکر شد يييي و در مقابل مقيد و  کنيم ومقدمات حکمت استفاده مي
شود نه با مقدمات حکمت. مثاًل مجرد است يييي اطالقي است که با أصالا الحقيقه اثبات مي

عالم( موضيييوم اسيييتو متکلم حين تکلم، يک وقتي متکلم مي عالم(، عنوان )ال گويد )اکرم ال
که آيا اين مفهوم لحاظ شده، مفهوم  کنيممفهومي را از آن لحاظ کرده است. گاهي شکّ مي

عالما است يا مفهوم فقيه ي يعني عالم مقيد به فقيه بودن ي است در اين حال، اصالا الحقيقا 
ي ديگر، وقتي با اصييالا اصييالا الحقيقه گويد آن مفهوم، مفهوم عالم اسييت و در مرحلهمي

اظ کرده اسييت نه معناي فقيه دانسييتيم که متکلم وقتي گفت )اکرم العالم( معناي عالم را لح
ّا احتمال مي باشيييد مقدمات حکمت را،  ام دهيم که مطلوب متکلم و مراد جدّي او، فقيه 

گويد که مراد جدّي او عالم اسيييت نه فقيه. در ما نحن فيه وقتي متکلم گفت )اکرم کلّ مي
الحقيقا اثبات  عالم(، عالم را مطلقاً لحاظ کرده است و اين اطالق، اطالقي است که با أصالا

 شود.رسد و از خود کلّ سعه فهميده ميشود و با آمدن کلّ، نوبت به مقدمات حکمت نميمي
شد که کلمه ستيعاب و عموم داللت مينکته: گفته  سم ي )کلّ(، برا سه ق کند و عموم بر 

ستفاده  ست که عمومي که از )کلّ( ا سؤالي اين ا ستغراقي و مجموعي و بدلي،  ست: عموم ا ا
ست که )کلّ( برعموم بدلي داللت مي ست؟ مورد اتفاق ا سم ا سه ق کنيم کدام يک از اين 
کند و بحث در اين اسيييت که آيا اين کلمه بر عموم اسيييتغراقي داللت دارد يا بر عموم نمي

ي و اگر بر تثنيه  مجموعي داللت دارد؟ گفته شد که اين داللت دائر مدار مدخول )کلّ( است 
ي و همچنين مدخولِ )کلّ( يا داراي )ال( است و يا بدون آن  داخل شود به معناي مفرد است 

ها چهار قسيم شيد ييييي اگر اسيت مثل کلّ العالم و کلّ عالم و کلّ العلماء، پس مجموم اين
ستغراقي داللت دارد زيرا کلمه شد بر عموم ا اي که تنوين مدخولِ )کلّ(، مفرد و بدون )ال( با

 )کلّ عالم( به معناي )کلّ فرد من العالم( است. و اگر مدخولِ  گيرد ناظر به فرد است پسمي
ست يک وقت آن مدخولِ، اجزايي دارد و آن را  سم ا شد بر دو ق )کلّ(، مفرد و داراي )ال( با
ست در  ست مثل )اقرء کلّ الکتاب( که ب معناي )اقراء کلّ جزء من الکتاب( ا اجزاء مدّ نظر ا

ي )کلّ( فقط براستيعاب داللت دارد و کند البته کلمهيصورت کلّ داللت بر مجموعيت ماين
س ضوم ميما از منا ست و بت حکم و مو ست يا )کلّ جزء مراد ا فهميم که )کلّ فرد( مراد ا



 17 

شود آن عامّ، عامّ مجموعي مي جا به دو شود و مولي در اينوقتي که )جزء( در تقدير گرفته 
آن عامّ، تکليف دارد يييييي ولي نوعاً اين چنين تواند امر کند يک وقت به عدد اجزاء نحو مي

نيست ي و يک وقت مطلوب مولي يک شيء است و آن، تعلّق حکم به مجموم ي مثل قرائت 
مجموم کتاب ي است. و اگر مدخولِ )کلّ( ي که مفرد و داراي )ال( است ي اجزاء نداشته باشد 

شد مثل )اکرم ک شد و اجزاء آن مدّ نظر نبا شته با لّ العالم( يا )کلّ الطعام کان حاّل يا اجزاء دا
صورت مراد از عامّ، عامّ استغراقي است. و اگر مدخولِ )کلّ(، جمع باشد در اين لبني اسرائيل(

شد ولي به ستعمال صحيح نيست که مدخولِ )کلّ(، بدون )ال( با صورت جمع ظاهراً از نظر ا
ستغراق داللت دارد و هر آيد و در اين قسم، گاهي بر مجموم و گاهي بر با )ال( مي جميع و ا
شود ي و نوعاً بر استغراق داللت دارد ي و ها به مناسبت حکم و موضوم فهميده مييک از اين

ستعماالت کلمات در لغت ست که به ارتکازات لغوي و عرفي ما در ا عرب مربو   اين امري ا
ي کند و به قرينهنمي ي )کلّ( بر عموم بدلي داللتشود. خالصه کالم اين است که کلمهمي

کنيم که مراد از عموم ي مناسييبت حکم و موضييوم اسييتفاده ميمدخول و همچنين به قرينه
مستفاد از اين کلمه، عموم استغراقي است يا عموم مجموعي است ييي و در واقع معناي کلّ و 

ي شود که بين عامّ استغراقچه که در تقدير است موجب ميمدخولش همان عموم است و آن
و عامّ مجموعي فرق باشييد به اين بيان که اگر )فرد( در تقدير گرفته شييود عامّ اسييتغراقي 

 شود.در تقدير گرفته شود عامّ مجموعي استفاده مي شود و اگر )جزء(استفاده مي
 ي )کلّ( ار ادات عموم بود.اين تمام کالم در مورد کلمه
 الثانيه: الجمع المحلّي باللّام

وم، جمع محلّي به )ال( اسييت و گفته شييد اگر جمع محلّي به )ال( را به يکي از ادوات عم
کند که آن جمع، جمع مکّسر شود و فرقي نميکار ببريم از آن، استيعاب و شمول استفاده مي
 )اکرم المؤمنين(. باشد مثل )اکرم العلماء(، يا جمع سالم باشد مثل

فهميم و ور، اسيييتغراق و شيييمول را ميمورد اتفاق اسيييت که ما از )العلماء( در مثال مذک
فهميم يا آن را از داّل اختالف در اين است که آيا استيعاب و شمول را از مقدمات حکمت مي

 هميم و به عبارت ديگر آيا )العلماء( مطلق است يا عامّ است؟فوضعي مي
ويند در گکنيم که در )العلماء( چند دالّ وضييعي وجود دارد. مشييهور ميما ابتداء بحث مي

اين کلمه سييه دالّ وجود دارد دالّ اوّل عبارت از )ال( اسييت و دالّ دوّم هيئت علماء اسييت و 
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ي علماء ييي يعني م و ل و م ييي  است اين سه دالّ مورد اتفاق مشهور است و دالّ سوّم مادّه
 گوييم کهاحتمال دالّ چهارمي نيز داده شييد که مجموم هيئت علماء و )ال( اسييت و بعداً مي

ي علماء قطعاً بر استيعاب اين احتمال در لايت ضعف است. در ميان سه دالّ ذکر شده، مادّه
و شمول داللت ندارد زيرا )علم( براي دانش وضع شده است نه براي شمول، و هيئت علماء 

کند زيرا در اصييول گفته شييد جمع محلّي به )ال( از ادات عموم نيز به اسييتيعاب داللت نمي
اسييتيعاب داللت کند، و اگر )ال( بر اسييتيعاب داللت کند اين  که فقط جمع براسييت نه اين

برجمع داخل شييود  اشييکال ندارد که اگر )ال( بر مفرد داخل شييود اسييتيعاب را نرسيياند و اگر
ساند. عده ستيعاب را بر ستيعاب داللت ندارد و در اي گفتند که هيئت جمع يا مادّها ي آن بر ا

داخل شييود و نتيجه گرفتند که دالّ بر  بر مفرد داخل شييود يا بر)ال( هم فرقي نيسييت که 
ستيعاب، ست و اين ا سته گفتند مجموم مجموم هيئت جمع و )ال( ا شدند يک د سته  ها دو د

 هيئت جمع و )ال( براي استيعاب وضع شده است و دسته دوّم گفتند هيئت علماء يک مدلول
رسيياند. همه اين مدلول با هم، اسييتيعاب را ميدارد و )ال( هم مدلول دارد و مجموم اين دو 

 نظرات دور از ذهن است.
ي ما از کساني هستيم که قائليم در کلماتي مثل )العلماء( دو دالّ بيشتر نداريم يکي کلمه

مع داخل شييده اسييت. توضيييح اين نظر به بحث جمع مثل )علماء( و ديگري )ال( که بر ج
شد که در مشتق چند دالّ داريم. مشهور قائلند که  گردد که در آن، بحثي مطرحمشتق برمي

ست و دالّ دوّم عبارت از هيئت  شتق  ا شتقات دو دالّ داريم يک دالّ عبارت از مادّه م در م
آن اسييت. مدلول مادّه يک مدلول اسييمي اسييت و مدلول هيئت يک مدلول حرفي اسييت و 

شترک دارندهمين ضارب، يک هيئت م شهور قائلند: عالم و  ولي مادّه آنها با هم فرق  طور م
سه وضع يييي يک  ها  و يک وضع براي مادّه وضع براي هيئت ايندارد لذا در اين دو کلمه 

عالم و يک وضع براي مادّه ضارب ييي داريم. ولي ما نظر مشهور را قبول نکرديم و گفتيم که 
و حجر و گونه که در کلماتي مثل انسييان در مشييتق فقط يک دالّ و يک مدلول داريم همان

ها شجر، يک دالّ و يک مدلول داريم بله ما در بحث مشتق يک نظري را قبول داشتيم و بعد
از آن عدول کرديم و آن نظر اين بود که هيئت مشيييتق مثل کلمه عالم، يک وضيييع دارد و 

ي آن نيز يک وضييع دارد ولي چون هيئت معنا ندارد پس کلمه عالم يک مدلول بيشييتر مادّه
ي )عالم( و )کاتب( و )ضارب( و عداً از اين نظر عدول کرديم و گفتيم که مثالً کلمهندارد امّا ب
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ضع آها )آکل( و امثال اين شتر ندارند و و ضع و يک مدلول  بي ست و يک و ضع نوعي ا نها و
صي ندارند مثالً اگر دو کلمه شخ ضع  ضارب( را در نظر بگيريم در اولي خود  و ضرب( و ) (

ي آن، و وضعش نيز نايش ييي يعني زدن ييي وضع شده است نه مادّهي )ضرب( براي معکلمه
ست يعني کلمه ضع کردند و کلمهشخصي ا ستقالً براي معنايش و ضرب( را م ي علم و ي )

اکل و امثال ذلک نيز، هر يک وضييع مسييتقلي براي معناي خودشييان دارند امّا کلماتي مثل 
ضارب، وضعشان شخصي نيست بلکه وضع نو ضع به يک عالم و آکل و  ست يعني وا عي ا

ي عالم و آکل و ضارب و امثال ذلک را براي معاني آنها وضع کرده وضع نوعي و واحد، کلمه
و يک معنا ي عالم ما قائليم که يک کلمه اسييت و يک وضييع دارد اسييت پس در مثالً کلمه

عالم  يي آن وضيع ندارند بلکه خود کلمهدارد و وضيع آن نوعي اسيت و هيئت عالم و مادّه
 وضع دارد.

توانيم ذکر کنيم و آن اين اسيييت که از در بحث جمع يک مؤيدي براي مدعاي خود مي
ي )علماء( دو دالّ دارد که يک مادّه آن و ديگري گوييد کلمهکه ميپرسيييم: اينمشييهور مي

آن داخل شييود  هيئت آن اسييت مراد از مادّه چيسييت؟ اگر مادّه، )م، ل، م( باشييد و هيئت بر
ي باشد و حال اين اي )علماء(معن ي يا علوم  نيست  که اين معنا، معناي علماءبايد چندين علم 

هيئت و يک مادّه دارد پس )علماء( بايد سه دآل  ي آن، عالم باشد خود )عالم( يکهو اگر ماد
ي عالم ييي و اين هم دور از داشته باشد ييي يکي هيئت علماء و يکي هيئت عالم و يکي مادّه

ست پس کلمهنظر مي ذهن به شده ا سي قائل به آن ن سد و ک ي )علماء( يک دالّ دارد و ر
صورت که کمتر از سه تا معنايش )چند عالم( است و اين معنا از ناحيه قلّت تعيّن دارد به اين

است و علماء به  ي عالم به معناي شيء )يا ذات( واجد علمنباشد يا بيشتر از دو تا باشد. کلمه
عالم اسييت. اگر در اتاقي ده عالم موجود باشييند اين ده نفر يک مصييداق براي معناي چند 

شند اين  ستند و اگر در اتاق پنج عالم موجود با صداق براي )عالم( ه ستند و ده م )علماء( ه
ستند  صداق براي مفهوم )عالم( ه ستند و پنج م صداق براي مفهوم )علماء( ه پنج نفر يک م

سي بين جمع و تثنيه سا ست که در جمع و تثنيه، پس فرق ا صاديق مفهوم  با مفرد اين ا م
صاديق مفهوم ايناين ستند که در جمع و تثنيه، م ها به اعتبار و ها به اعتبار و لحاظ متعين ني

ستند و با هم فرق مي ست مثالً اگر لحاظ متعين ني صداقش متعين ا کنند بخالف مفرد که م
شند ده مصداق )ع بخواهيم  الم( وجود دارد. امّا اگر به لحاظ )علماء(در اتاق ده عالم موجود با
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صاديق شاره کنيم اين نُه نفر نيز يک  در نظر بگيريم م ست مثالً اگر به ده عالم ا آن متغير ا
مصييداق علماء هسييتند و اگر به هر چند نفر از آنان با جابجايي افرادش، اشيياره کنيم يک 

ي بيان مذکور ير و باالعتبار است. نتيجهمصداق علماء هستند پس مصاديق جمع و تثنيه متغ
ي )علماء( و ي )العلماء( مرکّب از دو دالّ اسييت يکي )ال( و ديگري کلمهاين اسييت که کلمه

ي )علماء( مصاديق مختلف و متغير در خارج دارد مثالً اگر در خارج صد عالم داشته اين کلمه
صداق علماء دار صد نفر را لحاظ کنيم يک م شيم و هر  يم و اگر دو تا پنجاه عالم را لحاظ با

صداق از علماء داريم صداق از علماء داريم  کنيم دو م و اگر ده تا ده عالم را لحاظ کنيم دو م
ظاهراً از الفاظي اسييت که  9)ال و اگر ده تا ده عالم را لحاظ کنيم ده مصييداق علماء داريم.

شاره ذهن سامع بوده است و يا قبالً در ي ذهنيه به شيئي است و آن شيء يا قبالً در براي ا
شاراليه مي ضوم به آن م سبت حکم و مو سامع نبود و به منا سد، به نظر ميذهن  سد که ر ر

وقتي  اي است که با تنوين گره خورده است به اين بيان که در لغتگونه)ال( در لغت عرب به
ي )جائني د مثالً جملهاندهند يک مصيييداق از آن مفهوم را اراده کردهاي تنوين ميبه کلمه

رجلٌ( يعني يک مرد نزد من آمد و همچنين در )رأيت رجالً( و )مررت برجلٍ( يک مرد اراده 
طور نيسييت که اگر شييده اسييت يعني تنوين در لغت عرب براي افاده يک فرد اسييت و اين

ي قرار اي را در موضعاي تنوين نداشته باشد بر يک فرد داللت نداشته باشد و اگر کلمهکلمه
دهيم که در آن بايد تنوين قرار بگيرد چه تنوين ذکر شود و چه نشود فرقي ندارد لذا در مثال 

کند لذا اگر اسيييم لير منصيييرف را به کار اگر به )رجل( تنوين هم ندهيم معنايش فرق نمي
شيود و اگر گفته شيود ) جائني رجالٌ( يعني يک مصيداق از رجال ببريم يک فرد فهميده مي

شش آمده  ست که  شد معناي جمله اين ا شش مرد با ست و اگر فرض کنيم مصداق رجال  ا
مرد نزد من آمدند و اگر امروز شيييش مرد نزد من بيايند و فردا پنج مرد و پس فردا نيز پنج 
مرد بيايند در اين مورد، نزد من يک مصيييداق رجال نيامده اسيييت پس اگر بگوييم )جائني 

ي رجال ييي يعني مجموم شش نفر و پنج نفر و پنج نفر مهکه هرجالٌ( درست نيست مگر اين
شوند يييي اراده شود و مراد از رجال در )جائني رجال( شانزده رجل باشد که که شانزده نفر مي

شود چون مصاديق جمع متغير و باالعتبار صورت نيز يک مصداق از رجال فهميده ميدر اين
مع به اين تعداد اشيياره نمود و اگر فرض کنيم توان اعتبار کرد و با لفظ جگونه مياسييت اين

سوّم يک رجل  ساعت  ساعت دوّم يک رجل ديگر و  ساعت اوّل يک رجل نزد من آمد و  که 
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ديگر نزد من آن اگر بگويم )جائني رجلٌ( ييي يعني يک مرد نزد من آمد ييي اين درست نيست 
ي باً نزد من آمدند جملهچون سه مرد نزد من آمدند امّا اگر فرض کنيم که شانزده رجل متناو

لحاظ کنيم و اين  )جائني رجالٌ( وقتي درست است که اين شانزده رجل را يک مصداق رجال
ها متفاوت و متغير است. گاهي کلماتي کند و لحاظبه دست متکلم است که چگونه لحاظ مي

وت( اخبار از گوييم )رجل يمبريم و يک فرد مراد نيسييت مثالً وقتي ميرا در جمله به کار مي
موت يک رجل داديم امّا اگر بخواهيم اخباري دهيم که اخبار از مرگ يک رجل نباشيييد در 

صورت )ال( براي گوييم )الرجل يموت( در اينکنيم و ميصورت بر )رجل(، )ال( داخل مياين
ي اشيياره دارد که در ذهن شييخو سييامع موجود دارد  اشيياره اسييت و گاهي به رجل خاصييّ

ه تنوين بر وحدت داللت دارد بر تفکر  نيز داللت دارد و اگر )الرجل( گفته شيود گونه کهمان
آيد. امّا اگر مراد از )الرجل( يک فرد فردي که در ذهن سييامع مشييخو اسييت به ذهنش مي

ي معين نباشد سامع به مناسبت حکم و موضوم مي فهمد که )ال( در )الرجل( اشاره به همه
شم سرّ  ست که وقتي ميافراد رجل دارد اين  گوييم )اکرم العالم(، )ال( وليت در بحث مطلق ا

سازد و فقط بر يک فرد نامعين داللت به افراد عالم اشاره دارد يييي و )اکرم عالماً( اين را نمي
ي افراد عالم را بايد اکرام کند و در ما نحن فيه يييي يعني فهمد که همهدارد يييي و سامع مي

تواند به مصاديق )العلماء( اشاره داشته ي )العلماء( نميلماء( ييي کلمه)اکرم الع )العلماء( در مثال
ي علماء را يک مصيييداق اعتبار کند اکرام همه يک تکليف و يک باشيييد زيرا متکلم همه

اطاعت و يک معصيييّت دارد امّا اگر تعداد علماء صييد نفر باشييد و متکلم هر ده عالم را يک 
جا به خاطر ه تکليف و ده اطاعت و ده معصيّت دارد در اينمصداق اعتبار کند )اکرم العلماء( د
 تواند به مصاديق علماء اشاره کند.عدم تعين مصاديق علماء، )ال( نمي

اگر به )ال( منضمّ شود  که هيئت )علماء( به تنهاييجا به دو نتيجه رسيديم اوّل اينتا اين
ي )علماء( وضع شده رد و فقط کلمهتوان دالّ بر عموم باشد زيرا هيئت علماء وضعي ندانمي

تواند باشد زيرا مصاديق است و نتيجه دوّم اين است که مشاراليه )علماء( افراد و مصاديق نمي
آن نامتعين است و فرض اين است که )ال( در )العلماء( عهد ذهني نيست اينجاست که سامع 

ارتکاز، به افراد عالم را  ي مناسييبت حکم و موضييوم و عدم تعيّن مصيياديق علماء دربه قرينه
)العلماء( يييي يعني جمع محلّي به ي رسيم که آيا کلمهجا به اصل بحث مياکرام کند و از اين

 کنيم:)ال( ي عامّ است يا مطلق است؟ قبل از جواب اين پرسش، اشکال و جوابي را مطرح مي
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ي مصاديق، و همه ان قلت: )العلماء( اشاره به يک مصداق از علماء است نه دو مصداق يا
صداق متعين عبارت در بين همه صداق آن تعين دارد و آن م صاديق علماء، فقط يک م ي م
ي علماء يک مصداق از )علماء( قرار گيرند و لير آن تعين ندارد مثالً اگر که همهاست از اين

ست ولي تعين ندارد چون  صداق )علماء( ا شند اين تعداد يک م صف علماء پنجاه نفر با يک ن
تواند پنجاه نفري باشد که آن است و مي تواند آن پنجاه نفري باشد که زيد درمصداقش مي

صداق متعين )علماء( وجود ندارد.  شد پس يک پنجاه نفر به عنوان يک م زيد در آن داخل نبا
فرمود: مصداق دومي هم داريم که آن هم تعين دارد و آن، مصداق اقلّ است.  1مرحوم آخوند
ددي که تشييکيل دهنده مصييداق علماء اسييت سييه تا اسييت و اين هم تعين دارد. کمترين ع

تواند زيد و بکر اشکال کردند که سه نفر تعين ندارند زيرا آن سه نفر مي 2مرحوم آقاي خويي
جعفر و خالد باشييد يا سييه نفر ديگر باشييند. پس تنها مصييداق متعين  و عمرو باشييد يا زيد و

 اشاره به تمام افراد علماء باشد.)العلماء( اين است که )ال( 
ز تعين ندارد عنوان مصيييداق علماء نيطوري که اقلّ تعين ندارد تمام افراد بهقلت: همان

ست که در اين ضيه خارجيه ا ضيه )اکرم العلماء( يک ق صورت معني دارد که زيرا يک وقت ق
ثل قضايايي که در مد يييي مشاراليه آن همه افراد عالم باشد، امّا اگر به نحو قضيه حقيقيه باش

تواند مشاراليه آن ي افراد موجود باشد و نميتواند مشاراليه آن همهاحکام شرعيه است ي نمي
ست  شد زيرا معنايش اين ا سيوجد و معدوم با ي ه اکرام همهکهمه افراد اعم از موجود و ما 

ضيه خارها اين ست و ثانياً در ق شد و قطعاً اين مراد ني ست نجيه بر من واجب با ست ني يز در
نظر است که  چون ما فرض کرديم که صد عالم در خارج موجودند در اين مثال يک دفعه مدّ

درست است  که يک مصداق علماء هستند اکرام کند اين حرفعبد صد نفر را به عنوان اين
چه به  ولي فرض ما اين نيسييت و لرض مولي اين اسييت که همه افراد عالم اکرام شييوند

شند و در اينعنوان ي صداق با سي م شند و چه به عنوان  صداق با صد ک م صد تکليف و  جا 
 امتثال و صد معصيّت وجود دارد.

ست که کلمه شد اين ا شي که مطرح  س ست زيرا مطلق امّا جواب پر ي )العلماء( مطلق ني
جا با فهميم و در ايناي اسييت که عموم و شييمولش را از مقدمات حکت ميعبارت از کلمه

                                                 
 .245ـ الکفاية:  1
 .297: 2ـ األجود  2
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)ال( احتياجي به مقدمات حکمت نيست و عامّ هم نيست زيرا در تعريف عامّ گفتيم که  وجود
توانيم در کنيم در ما نحن فيه دالّ وضعي که ميعموم و شمول را به دالّ وضعي استفاده مي

ست. اين ست دو معنا مينظر بگيريم )ال( ا ضعي آمده ا شته که در تعريف، قيد دالّ و تواند دا
مدلول آن دالّ باشييد مثل )کلّ( که مدلولش عموم و  که اين عموم و شييمولنباشييد يکي اي

شييود زيرا شييمول و گونه معنا کرديم تعريف عامّ شييامل )العلماء( نميشييمول اسييت اگر اين
ي )ال( نيسييت زيرا )ال( براي شييمول وضييع اسييتيعابي که در )العلماء( فهميديم مدلول کلمه

ش شاره وضع  ست بلکه براي ا شده ا ست ن شمول به وجدان ا ست و عدم وضع آن براي  ده ا
 مدلول اسمي است. که مدلول )ال(، مدلول حرفي است و شمول،عالوه بر اين

 ان قلت: کلمه )ال( براي نسبت استيعابيه وضع شده است.
قلت: ما در عالم چيزي به نام نسبت استيعابيه نداريم زيرا همه نسب يا در عالم عين است 

سبت و يا در عالم ست و اين ن ست و در اين ميان، ذهن ا شخو ا ستقراء م سب ا ها  به ح
 نسبتي به نام نسبت استيعابيه نداريم.

طور که مطلق نيسييت. امّا شييود هماني )العلماء( عامّ هم نميبراسيياس معناي اوّل، کلمه
ضعي عموم را فهميدي شد يعني ما به رکت دالّ و ضعي معناي دوّم با م ولو اگر مراد از دالّ و

ست بلکه مدلول  صوري )ال( ني شد يييي يعني اين مدلول ت ضعي نبا عموم مدلول اين دالّ و
تصديقي آن است ييي در ما نحن فيه، عموم را از )ال( فهميديم ولي عموم مدلول )ال( نيست 

 شود.بنابراين بيان، )العلماء( عامّ مي
کنيم؟ ما بايد تفسير اّول  تمام کالم در اين است که کدام يک از اين دو تفسير را انتخاب

را اختيار کنيم چون تمام فوارقي که ييي در بحث عامّ و خاصّ و مطلق و مقيد ييي بين عامّ و 
اي تر، علماي اصول که کلمهشود براساس تفسير اوّل است به عبارت روشنمطلق گفته مي

ست بلکه  يعنوان مطلق نام نهادند اين صرف نامگذاراي را بهرا به عنوان عامّ وکلمه نبوده ا
ستفاده کردند  ستنبا  از ادلّه ا ست که از اين نکات در ا نکاتي در آن مورد توجّه قرار گرفته ا
ضعي،  سير اوّل از دالّ و ساس تف اگر بخواهيم آن فوارق و نکات را مورد توجّه قرار دهيم برا

با مطلق اگر در ممکن اسييت. مثالً يکي از فوارق اين اسييت که اگر عامّ در جمله منفي بيايد 
ي )ال يجب اکرام کلّ عالم( موضوم آن، کند مثالً در جملهجمله منفي بيايد معنايش فرق مي

ست که با موجبه جزئيه مي سلب عموم ا ست و مراد  ي )اليجب اکرام سازد و در جملهعامّ ا
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عموم  دهد يييي يعنيمطلق است و انحالل بوده و سالبه کليه را نتيجه مي العالم( موضوم آن،
سلب يييي گفت شد که مضمون اين دو جمله با هم فرق دارد و اين فرق براساس تفسير اّول 
ناشي شده است. يکي ديگر از فوارق عامّ و مطلق اين است که اگر تخصيصي براي عامّ وارد 
شود مثل دو خطاب )اکرم کلّ عالم( و )ال تکرم زيداً( و خطاب ديگري داريم که مطلق است 

صهمثل )اکرم ا ست )التکرم زيداً(، يک عوي ست که لعالم( و بعد گفته ا صول مطرح ا اي در ا
بعد از ورود )التکرم زيداً( آيا عامّ در تمام باقي حجّت اسييت يا حجّت نيسييت ولي در مطلق 
اي اختالف نکردند که مطلق در تمام باقي حجّت اسيييت امّا در عامّ اختالف کردند و عده

بعد از تخصيو حجّت است يا  نزام ييي که آيا عامّ در تمام باقي گفتند حجّت نيست تمام اين
سير،  ساس اين تف سير اوّل را اختيار کرديم و برا ست. پس تف سير اوّل ا ساس تف نه ييييي برا

ست و نه  ست ولي در دو ثمره)العلماء( نه مطلق ا شد در حکم، )العلماء( به عامّ ا آي که گفته 
ي است ي ي يعني مطلق  عني مضمون )اليجب اکرام العالم( با مضمون )اليجب منزله )العالم( 

اي که در تخصيو عامّ گفتيم در دو خطاب )اکرم العلماء( و اکرام العلماء( يکي است و شبهه
مطلق را آيد و )العلماء( در تمام حجّت اسيييت لذا )العلماء( به لحاظ حکم )التکرم زيداً( نمي

که موارد فرق و ثمره جايي  ماء(  يدارد يعني در  با )العل عامّ و مطلق اسيييت  اختالف بين 
 شود.ي مطلق ميمعامله

اي ادعا کردند که از نکره در سومين و آخرين ادات عموم نکره در سياق نفي است و عده
ي )ما رايت احداً( و )التکرم فاسقًا( کنيم مثالً در جملهسياق نفي يا نهي عموم را استفاده مي

شود ثال اوّل و از )فاسقاً( در مثال دوّم شمول و استيعاب فهميده ميبدون شکّ از )احداً( در م
ستيعاب مي سياق نفي يا نهي داللت بر اين ا شد که هيئت نکره در  ستدالل و گفته  کند و ا

صيييورت که اگر ماهيت بخواهد موجود که بين وجود و عدم فرق اسيييت به اينکردند به اين
شود و ست که يک فرد موجود  شود بايد همهشود کافي ا ي لي اگر ماهيت بخواهد معدوم 

افرادش معدوم باشييند و همين نکته اسييت که از نکره در سييياق نفي يا نهي اسييتيعاب و 
 شود.عموميّت فهميده مي

ستدالل عجيب به نظر مي شد ديگر نياز اين ا ستيعاب با سد چون اگر اين هيئت دالّ برا ر
را براي عدم احتياج به مقدمات حکمت در استفاده  که اين استداللبه استدالل ندارد مگر اين

 عموم و اسيتعاب از اين هيئت ذکر کرده باشند.
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که بيشييتر به اصييل مدّعا وکيف کان مشييهور با اين نظريّه مخالفت کردند و به جاي اين
برسييند اين اسييتدالل را مورد مناقشييه قرار دادند و اين خيلي رايج اسييت که دليلي را ابطال 

شييود ولي کنند که مدّعا را باطل کردند. بله از اثبات دليل، مدّعا اثبات ميو فکر ميکنند مي
 شود.شود ولي از ابطال دليل، مدّعا باطل نمياثبات مياز ابطال دليل، مدّعا 

 اي وارد شده است.براين استدالل مناقشات عديده
ي )الفاسق( ييد؟ آيا کلمهگوي )التکرم الفاسق( چه ميمناقشه اوّل )نقضي(: شما در جمله

شما هم قبول داريد ست؟  ست يا مطلق ا ستدالل مذکور  عامّ ا ست و ا که اين کلمه مطلق ا
آيد چون انعدام اکرام فاسق به انعدام اکرام تمام افراد فاسق است و کافي است که جا مياين

 صورت طبيعي اکرام فاسق معدوم نشده است.يک فاسق را اکرام کنم در اين
امتثال  کند که در مرحلهي دوّم اين اسييت که اين اسييتدالل شييما اثبات ميمناقشييهو 
اقيت ثابت است يعني اگر عبد بخواهد )التکرم فاسقاً( را امتثال کند بايد هيچ فاسقي را غراست

خواهيم ببينيم در اين مرحله، شموليت و ي جعل است و مياکرام نکند امّا بحث ما در مرحله
شود. يعني که در خطاب )التکرم فاسقاً( آمده است استفاده ميي )فاسقاً( ز کلمهاقيت اغراست

 به عدد فاسق اين حکم را داريم و اين شمول را از مقدمات حکمت نيز نفهميده باشيم.
اي است که مشهور بنابر مبناي خود مثال در مقدمات حکمت، آن و مناقشه سوّم مناقشه

نياز الل بر فرض صيييحّت ما را از جريان مقدمات حکمت بياند و اين اسيييتدرا مطرح کرده
ست نمي سلم ا ست که در مثال )اکرم العالم(، م شهور در مقدمات حکمت اين ا کند. مبناي م

ست و ما نميکه کلمه شده ا ستعمال  دانيم که اين کلمه در چه معنايي ي )العالم( در معنايي ا
که معناي حقيقي و مراد اسييتعمالي را ينکنيم بر ااسييتعمال شييده اسييت پس آن را حمل مي

طبيعي عالم است و اگر احتمال دهيم که قيدي در کالم بوده و به  اراده کرده است پس مراد
ما نرسيده است مثالً احتمال دهيم گفته باشد )اکرم العالم العادل( يييي و معموال اين در جايي 

سي براي ما نقل کند و احتمال دهيم که ست که کالم را ک شد يييي در  ا شتباه کرده با ناقل ا
صل عقاليي عدم تقييد جاري مياين شهجا ا ست و احتمال شود که ري صل عدم خطاء ا اش ا

اي، قيد را خاطر نکتهسوّم اين است که مراد جدّي متکلم از )العالم( عال فقيه باشد منتهي به
شيييود و نتيجه جا مقدمات حکمت جاري ميکه مراد جدّي او بود ذکر نکرده اسيييت در اين

 دهد که مراد جدّي متکلم از )العالم( طبيعي عالم است نه عالم فقيه.مي
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صالا الحقيقا  سقي را اکرام نکن، و ا سقاً( يعني فا در ما نحن فيه مولي فرمود )التکرم فا
ست و احتمال اينمي ستعمال کرده ا سقاً( را در معناي حقيقي خودش ا که گويد که متکلم )فا

ي يي مثل مرتکب گناه کبيره يي داشت و آن را ذکر نکرد يي يا از ذکر آن لافل اين کلمه قيد
کند و احتمال سوّم اين است که مراد جدّي شد ييي اصالت عدم لفلت اين احتمال را نفي مي

شد و مقدمات حکمت اين احتمال را نفي مي صوص مرتکب گناه کبيره با سق خ کند او از فا
شما اين بود که انعدام  ستدالل  سؤال ميا ست،  شود که مراد از طبيعي به انعدام افرادش ا

جا مقدمات حکمت طبيعي آيا طبيعي فاسق است يا طبيعي فاسق مرتکب کبيره است؟ در اين
ست و مي ست پس با اين بايد معيّن کند که کدام مراد ا شده ا سق اراده  گويد که طبيعي فا

 کمت جاري شود.شود که بايد در ما نحن فيه مقدمات حبيان روشن مي
ها مناقشييه در ما حصييل بحث اين اسييت نه عامّ. ما اين مناقشييات را پذيرفتيم ولي اين

توانيم بطالن مدّعا را گاه از اشکال بر دليل، نمياستدالل است نه مناقشه در مدّعا، و ما هيچ
رسييد که اسييتفاده کنيم و ما قبول داريم که نکره در سييياق نفي مطلق اسييت و به نظر مي

ي )العلماء( نيسيييت که به ي )رجالً( و )فاسيييقاً( و )أحداً( بعد از نفي يا نهي، مثل کلمهکلمه
مقدمات حکمت احتياج نداشيييته باشيييد بلکه نياز به مقدمات حکمت داريم تا از اين کلمات، 

شود و گفتيم:  ستيعاب فهميده  سدبه نظر مي»شمول و ا ضوحي ندارد و «ر سأله و ، چون م
ذهن ما اسييت اين اسييت که احتمال دارد نکره در سييياق نفي مثل )العلماء( اي که در شييبهه
 باشد.

سياق نفي، مطلق مي ساس مختار ما در بحث مطلق و مقيد يييي نکره در  شود. وقتي برا
شد که در اينفرمايد )اکرم العالم( کلمهمولي مي ست و گفته  سهي )العالم( مطلق ا گونه جا 

کنيم که آيا متکلم، عالم را در معناي خودش استعمال شکّ متصور است يک وقت شکّ مي
ي استعمال کرد، اصالا الحقيقا مي ي مثالً )فقيه(  گويد که آن را کرد يا در لير معناي خودش 

ستعمال کرد چون اگر در معناي ديگر يعني فقيه،  شمند يييي ا در معناي خودش يييي يعني دان
ي کنيم که آيا کلمهشيييکّ مي و يک وقت آورد.اسيييتعمال کرده بود بايد براي آن قرينه مي

)العالم( قيدي داشت يييي مثالً در اصل العالم العادل يييي بود و متکلم لفلت کرد و آن قيد را 
صل عدم لفلت جاري ميفراموش کرد در اين شکّ ميصورت ا کنيم که شود. و يک وقت 

کند ولي االن به خاطر يآيا مراد جدّي متکلم از عالم، عالم عادل باشيييد و بعداً آن را بيان م
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جا مقدمات حکمت اقتضياء دارد که مراد جدّي اي، عالم را بدون قيد آورده اسيت در ايننکته
متکلم همين طبيعي )العالم( اسييت. ما اين مطلب را در مورد اطالق در مادّه پذيرفتيم ولي در 

کرم العالم( قبول ي )ااطالق در هيئت و اطالق در موضيييوم آن را نپذيرفتيم مثالً در جمله
ي امر ي به مقتضاي اطالق، طبيعي، اکرام است ولي در موضوم داريم که مراد از اکرام ي مادّه

ستعمال شده است ولي مراد متکلم  اين را قبول نداريم و )العالم( که موضوم يييي در طبيعي ا
ضنمي سبت حکم و مو ست بلکه به منا شد زيرا طبيعي قابل اکرام ني وم، افراد تواند طبيعي با

ست و مقدمات حکمت مي ست و در ما نحن فيه، گويد که همهعالم مراد ا ي افراد آن مراد ا
شود زيرا از مناسبت ي )التکرم رجالً( ييي مطلق مينکره در سياق نفي ييي مثالً رجالً در جمله

که اکرامش حرام است افراد رجل است و دالّ وصفي نداريم فهميم که آنحکم و موضوم مي
کنيم که شييمول و اسييتيعاب را اسييتفاده کنيم پس از مقدمات حکمت اسييتفاده مي از آن که

 ي افراد رجل حرام است.اکرام همه
 اين تمام کالم در فصل اوّل ي يعني بحث عموم ي بود.

 فصل دوّم: تخصيو
تخصيييو عبارت از اخراج يک فرد يا چند فرد از تحت عامّ اسييت و در مقابل آن تقييد 

ست که به سم  ا ست. تخصيو را بر دو ق معناي اخارج يک فرد يا چند فرد از تحت مطلق ا
 تقسيم کردند:

ست که در يک خطاب،  صل اين ا صل. تخصيو منف صل و تخصيو منف تخصيو مت
را ذکر  عامّي را ذکر کنيم مثل )کلّ عالم( در )اکرم کلّ عالم( و بعد از مدّتي خطاب دومي

عامّ را يا افرادي از  يداً(. اخراج  کنيم و فرد  خارج کنيم مثالً بگوييم )التکرم ز حت آن  از ت
گاهي به اثبات حکم متضادّ حکم اوّل است کما في المثال المذکور و گاهي به نفي حکم اّول 

ست مثالً در خطاب دوّم گفته مي شود )اليجب اکرام زيد(. تخصيو منفصل فرد روشن از ا
س ت: قسم اوّل اين است که خاصّ را به تخصيو است. امّا تخصيو متصل بر سه قسم ا

سق را خارج  صورت قيدذکر کنيم مثل )اکرم کلّ عالم عادل( که با قيد )عادل( همه افراد فا
کرديم. قسم دوّم اين است که تخصيو به صورت استثناء ذکر شود مثل )اکرم کلّ عالم االّ 

ست که فرد يا افرادي از عامّ را به  سوّم اين ا ي مستقل خارج صورت جملهالفاسق(، و قسم 
ي مسييتقل عقيب جمله عامّ ذکر شييود مثل )اکرم کلّ عالم وال تکرم العالم کنيم و اين جمله
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الفاسق( از اين سه قسم واضح است که ذکر قسم اوّل و دوّم به نام تخصيو مسامحي است 
اصوليين  زيرا از همان اوّل کالم ظهور در خاصّ يعني عالم عادل دارد منتهي اصطالحي بين

صيو مي ست که آن را تخ ست. گويند درشده ا صو ا سوّم  واقع تخ سم  تمام کالم در ق
است که آيا اخراج عالم فاسق از تحت )کلّ عالم( تخصيو است ي و مانند مخصو منفصل 

ي عملي ندارد مگر ثمره« باره اختالف شده است و بحث ااست يييي يا تخصو است در اين
شاره ميبنابر دو قولي که بعداً  ست نه تخصو. ا شود. ولي به نظر ما ظاهرا اين تخصيو ا

گيرد و جمله دوّم اين در مداليل تصييوري با خاتمه يافتن جمله مدلول تصييوري شييکل مي
صوري را نمي شود تا مدلول ت صديقي بايد کالم مرتبط تمام  تواند تغيير دهد امّا در مداليل ت

ود )اکرم کلّ عالم( ظهور کالم در عموم منعقد شيييها شيييکل بگيرند مثالً وقتي گفته مياين
ي اوّل نداردو شييود )التکرم العالم الفاسييق( کاري به ظهور جملهشييود و بعد که گفته ميمي

 برد.تنها حجّيّت آن را از بين مي
گونه که سه شيء ييي کلمه و حکم و جمله ييي به عاّم نکته قابل تذکّر اين است که همان

صيف مي صف کلمه قرار ميز همينشود خاصّ نيتو ست يعني گاهي خاصّ و گيرد و گونه ا
گيرد. مثالً اگر گفته شود )التکرم زيداً( ي بعد گاهي وصف حکم و گاهي وصف جمله قرار مي

گوييم گوييم زيد خاصّ است و يا مياين خطاب را بياوريم ي يا مي از خطاب )اکرم کلّ عالم(،
خاصّ است. امّا تخصيو، عمل انسان است و به القاء  گوييم جملهحکم خاصّ است و يا مي

ست يعني به جملهحکم خاصّ تخصيو گفته مي ي )التکرم شود و مخصو وصف کالم ا
شود. و تخصو عبارت از خروج يک شيء از تحت عامّ يي به معناي زيداً( مخصو گفته مي

ده است يييي پس شود يييي است که از اوّل در آن داخل نبولغوي آن که شامل مطلق هم مي
که بعد از خطاب )اکرم کلّ خروج به معناي خارج بودن اسييت نه خارج کردن ييييي مانند اين

 عالم(، بگوييم )التکرم زيداً( در حالي که زيد عالم نيست.
 شود.در اين فصل ي يعني تخصيو ي در جهاتي بحث مي

اگر عامّي الجها االولي: في حجيا العام في لير مورد التخصيييو سييؤال اين اسييت که 
داشته باشيم و تخصيو بر آن وارد شده باشد، بعد از ورود تخصيو، آيا لفظ عامّ نسبت به 

)کلّ  ي )اکرم کلّ عالم(،افتد مثالً در جملهلير مورد تخصيييو حجّيّت دارد يا از حجّيّت مي
 عالم( عامّ اسيييت اگر بعد از آن گفته شيييود: )التکرم النحوي(، بحث اين اسيييت که آيا لير
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نحوي، وجوب اکرام دارند و خطاب اوّل نسيييبت به لير نحوي حجّت اسيييت و اکرام آنان را 
که خطاب نسيييبت به آن مجمل اسيييت و دليلي بر وجوب لير نحوي داند يا اينواجب مي

اي که موجب طرح اين سؤال شد اين است که گفته شد: نداريم. اين اصل سؤال بود و شبهه
ستفاده ميکه گفت: )ومولي بعد از اين ي )کلّ عالم( کنيم که کلمهال تکرم النحوي(، از آن  ا

شود که منافي و اصالا الحقيقا وقتي جاري ميدر خطاب اوّل در عموم استعمال نشده است 
ست و از  صي بيايد گويا از اوّل )کلّ عالم( را نگفته ا ص شود و اگر مخ با معناي حقيقي ذکر ن

ء واجب است و آن بعض را بيان نکرده است پس خطاب اوّل گفته است که اکرام بعض علما
جا مي دانيم که آيا اکرام فقيه يييي مثالً يييي واجب است يا نه؟ و از اينمجمل است و ما نمي

ست و احتمال دارد که مراد متکلم  شده ا ستعمال ن ستيعاب و عموم ا فهميم که ادات عامّ در ا
دانيم ده باشييد پس ما مراد متکلم را نميها بوخصييوص عالم فقيه يا عالم اصييولي يا لير اين

 يک حجّت نيست.بنابراين در هيچ
 کر شده است.وجوهي براي اثبات حجّيّت عامّ در تمام الباقي ي لير از مورد خاصّ ي ذ

: در اين مواردي که ما اصيييطالحاً به آن تخصييييو 1وجه اوّل )از مرحوم ميرزاي نائيني(
ابواب عموم را در عموم اسيييتعمال کرديم مثالً در  گوييم لبّاً تخصيييو اسيييت و در واقعمي

خطاب )اکرم کلّ عالم( يک تقديري نياز داريم که )کلّ ما اريد من العالم( اسيييت و مقدمات 
ند مثالً ميحکت اين مراد را تعيين مي قدمات ک عالم اسيييت. يکي از م يد مراد طبيعي  گو

ي در مخصو منفصل ي است. حکمت عدم وجود قرينه و قيد ي در مخصو متصل ي و مقيد 
ي منفصل مي فهميم وقتي مولي در بيان منفصل گفت: )اليجب اکرام النحوي( با اين قرينه

که مراد جدّي از )عالم(، طبيعي عالم لير نحوي است پس کلّ و مدخولِ آن ييي يعني عالم ي 
 در معناي مجازي استعمال نشده است.

ي که برايشان ايشان درست است و تنها اشکالاين فرمايش مرحوم ميرزا بنابر مبناي خود 
ستفاده سابقاً گفتيم که براي ا ست و  شکال مبنايي ا ست ا ستيعاب از کلمهوارد ا ي )کلّ( ي ا

 نيازي به مقدمات حکمت نداريم.
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ند( جه دوّم )از مرحوم آخو قاي 1و ند لموض معنوي دارد و مرحوم آ بارت مرحوم آخو : ع
، کالم مرحوم آخوند را 2ما براساس شرح مرحوم آقاي صدر صدر کالم ايشان را شرح دادند و

فرمايد: براي کالم سه نوم داللت وجود دارد: داللت تصوري مرحوم آخوند مي کنيم.بيان مي
ي توضيح اين ي جدّيه  ي و داللت تصديقيه ثانيه  ي استعماليه  که هر و داللت تصديقي اولي 

کنيم اين داللت، داللت تصوري است زيرا ر ميشنويم معناي آن لفظ را تصوّلفظي را که مي
ي کتاب يک معنايي دارد وقتي اين کلمه را شنيدن لفظ مساوق با تصوّر معنا است مثالً کلمه

ي است و جا شود در اينشنويم معنايش در ذهن ما تصوّر ميمي ي در ذهن  دالّ، لفظ مسموم 
شأ اين ظهور و دال ست. من صورت معنا در ذهن ا ست. مدلول،  ضع ا صوري علم به و لت ت

ست ظاهر صديقي اولي ا ست و براي ما علم پيدا  ظهور دوّم که ظهور ت صديق ا در آن يک ت
ي تفهيم معنا استعمال کرده است مثالً معناي انسان، شود که متکلم اين کلمه را در ارادهمي

ساناً( مي ست و وقتي متکلم گفت: )رأيت ان سان تفهيم فهميم که از کلمهحيوان ناطق ا ي ان
معنايش را که حيوان ناطق است اراده کرده است ييي يعني اخطار و احضار صورت معنايش را 

ي و اين را از يک اصل به نام اصالا الحقيقا استفاده مي کنيم که در ذهنِ ما اراده کرده است 
اي نهکند و قرياي را اسيييتعمال ميريشيييه در ظهور حال متکلم عاقل دارد که وقتي او کلمه

گوييم معناي حقيقي لفظ را اراده کرده اسييت ييييي به عبارت کند ميبرخالف آن نصييب نمي
کار گرفته اسييت اين را له خودشييان بهديگر، الفاظ را براي تفهيم معناي حقيقي و موضييوم

يا ظهور اسييتعمالي  ظهور تصييديقي اولي يا ظهور تصييديقي اسييتعمالي يا ظهور اسييتعمالي
له بريم يا در معناي موضييومکار مياي که بهاين اسييت که کلمهگوييم و خصييوصيييتش مي

ستعمال شده است و يا در معناي لير موضوم ستعمال شده است و انحالل برنميا دارد ي له ا
سوّم ظهور مراد از معناي لير موضوم ست يييي و ظهور  ست و يا للط ا له يا معناي مجازي ا

دانيم متکلم جدّي است به اين بيان که ما مي تصديقي ثاني يا ظهور تصديقي جدّي يا ظهور
تفهيم اين معنا را اراده کرده اسييت امّا آيا مراد جدّي او همين معنا اسييت يا نه، مثالً در مقام 
شوخي است يي که در واقع اراده تفهيم معناي استعمالي دارد ولي اين مراد جدّي نيست يي يا 

امّا واقعاً اکرام هر عالمي  الً )اکرم کلّ عالم(،که اين را در مقام بيان گفته اسيييت که مثاين
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گويد، مطلوبش نيست بلکه مراد جدّي او اين است که عالم عادل اکرام شود و اين را بعداً مي
ست يا نه، در اين حال پس ما نمي ستعمالي ا صديقي ا دانيم که مراد جدّي او همان ظهور ت

ستعملي بوده جدّي کالمش هدارد که مراد  کالم متکلم ظهوري مان معناي ظهور تصديقي ا
ي عقالء به نام اصل تطابق بين مقام اثبات و مقام  ثبوت وجود است زيرا يک اصلي در سيره

ست که جا جاري ميدارد که اين شود مثالً وقتي متکلم گفت )اکرم کلّ عالم( معنايش اين ا
طلوب اسيييت و مرجع اين اکرام هر عالمي مطلوب اوسيييت و در عالم واقع نيز همين معنا م

کالم، اصل تطابق مقام ثبوت با مقام اثبات ي يا تطابق مقام الفاظ با واقع و محکي ي است. و 
اگر اين تطابق نباشد معنايش اين است که اکرام هر عالمي مطلوب او نيست ي اصالا التطابق 

شد بلکه در کذب آيد. هم مي به اين معنا نيست که اصل در هر کالم اين است که صادق با
شد و خبر دهيم که کذب به خبر لير مطابق با واقع گفته مي سق با شود مثالً در واقع زيد فا

گويد زيد عادل جا اين است که وقتي متکلم ميزيد عادل است. مراد از اصالا التطابق در اين
ر دو حال باشد در هکه خبر صادق باشد يا کاذب است در واقع نيز همين اعتقاد را دارد و اين

تواند مراد جدّي متکلم عدالت منافاتي ندارد زيرا در هر دو مورد مي با جريان اصيييالا التطابق
زيد باشد يييي ظهور سوّم خصوصيتي دارد که انحاللي بودن آن است بخالف ظهور تصديقي 
اسييتعمالي. مثالً در خطاب )اکرم کلّ عالم(، اگر عدد علماء ده نفر باشييد اين خطاب قابليّت 

نحالل به ده خطاب را دارد به خالف ظهور دومي که انحاللي نبود و اگر در خطاب متصييل ا
يا منفصل مخصو بيايد که )اليجب اکرام زيد(، کار اين مخصو اين است که مانع تحّقق 

شييود اگر مخصييو شييود اگر مخصييو متصييل باشييد و يا مانع حجّيّت ظهور ميظهور مي
فصييل، کدام يک از اين اسييت که در مخصييو من جا سييؤالي مطرحمنفصييل باشييد. در اين
افتد. ظهور تصييوري قهري اسييت و اين ظهور نه متصييف به حجّيّت ظهورات از حجّيّت مي

صف به عدم مي ستعمالي از حجّيّت نميحجّيّت ميشود و نه مت افتد زيرا اين شود و ظهور ا
د و اگر تفهيم اين معنا را ظهور در اين حدّ بود که متکلم تفهيم اين معنا را اراده کرده باشييي

شد کالم مجمل مي صو و عدم ذکر آن هيچ اثري ندارد پس اراده نکرده با شود و ذکر مخ
کند و ظهور سومي هم انحالل بود و به تعداد موضوم ي مثل فقط در ظهور سومي تصرّف مي

داخت عالم در مال مذکور ييييي ظهورات متعدّد دارد و اگر نسييبت به موردي آن را از ظهور ان
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ماند بنابراين حجّيّت عامّ در مابقي علي ها باقي مينسبت به بقيه هيچ اثري ندارد و ظهور آن
 شود.القاعدة مي

به اين  ما ظهور اوّل يعني ظهور تصيييوري را قبول داريم و قبول اين ظهور  کال:  اشييي
سته صورت برمي شيم زيرا در نظر آقايان چهار د شته با صورات را قبول دا در ذهن گردد که ت

کنيم و داريم: صورت حسي و وهمي و خيالي و عقلي و بعد گفتند وقتي الفاظ را استعمال مي
ست که به آن مدلول و صورت معاني آنها در ذهن مي صورت عقلي معنا در ذهن ا آيد مراد، 

گويند. ما بحث در اين زمينه را در باب لفظ و معنا بيان کرديم و مناقشه اساسي بر تصوّر مي
شکلي اي ست اين ظهور را به يک  ستعمالي ا شتيم امّا ظهور دوّم که ظهور ا صوّر دا ن نحوه ت

قبول داريم و به يک شييکل ديگر قبول نداريم. شييکلي که قبول نداريم اين اسييت که وقتي 
ست و در مي سد در اين جمله حقيقي ا ستعمال ا شد که ا سداً في الغابا(، گفته  گوييم )رأيت أ

في المدرسا( استعمال آن مجازي است و فارق استعمال حقيقي و استعمال جمله )رأيت أسداً 
له استعمال حقيقي است مجازي به نظر مشهور اين است که استعمال لفظ در معناي موضوم
له مشييابهت دارد اسييتعمال و اسييتعمال آن در معناي لير موضييوم له که با معناي موضييوم

ت نداشته باشد استعمال للط است يييي پس فارق مشابه لهمجازي است و اگر معنا با موضوم
گونه معنا کردند که ها در نحوه استعمال است يييي و بر اين اساس ظهور استعمالي را ايناين

ست و  شود که متکلم با اين لفظ، تفهيم اين معنا را اراده کرده ا سان تصديق حاصل  براي ان
ست ولي ما  ستعمال حقيقي و مجازي را اين بيان مبتني بر فارق بين حقيقت و مجاز ا فارق ا

ستيم نه اين شد زيرا همين که يک در امر ديگري دان ستعمال با که فارق بين آنها در نحوه ا
آيد و اين يک امر قهري اسييت پس بريم صييورت معنايش در ذهن ما ميکار ميکلمه را به

ت و مجاز، يک اشيييکال مبنايي داريم که ظهور دومي را قبول نداريم چون فارق بين حقيق
کنيم زيرا در کالم مرحوم آخوند اثري شود ما امر ديگري است. از اين اشکال صرف نظر مي

سوّم که  ست. امّا ظهور  سوّم بوده ا سمت ظهور  صيو را به  صبّ تخ شان م ندارد چون اي
شيييود که متکلم در گويند و از آن اثبات ميمحل بحث ما اسيييت و به آن ظهور جدّي مي

ست  صطالح دارد: هزل در کالمش جدّي ا ست، بايد بگوييم که هزل دو ا و در مقام هزل ني
اصطالح عرف و هزل در اصطالح اصول. معناي هزل عرفي اين است که مطلبي را به قصد 
شوخي برخالف واقع اظهار کنيم. اين کالم دروغ نيست زيرا قصد حکايت نداريم امّا  مزاح و 
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شي شته با صد حکايت دا شوخي، ق صطالح م کالم دروغ مياگر در طول  شود امّا هزل به ا
اصييولي عامّ از هزل عرفي اسييت و يکي از مصيياديق آن، همين هزل عرفي اسييت. مثالً اگر 

کند شييود که اکرام تمام افراد عالم را طلب ميمولي بگويد )اکرم کلّ عالم( از آن فهميده مي
شد و اگر بعد از آن بگو شته با شوخي دا صد  ست که ق سي ني يد )التکرم النحوي( در و او ک

صولي بهاين ست نه به اين معنا که مولي ميجا هزل ا شوخي کند کار رفته ا ست مزاح و  خوا
ست که واقعاً وجوب اکرام را براي همه سته بود منتهي بلکه معنايش اين ا ي افراد عالم نخوا

مت است زيرا در لسانش به صورت عامّ گفته بود و اين لير از اصالا االطالق و مقدمات حک
مقدمات حکمت مختو به مطلق است، بلکه  اصالا الجد يا ظهور جدّي است که اين اصل 

رود مثل )اکرم کلّ عالم( و گفته شيييد که کار ميحتّي در مواردي که الفاظ مطلق نداريم به
سيره صل، تطابقي در  شه اين ا ست که اگر عقالء اين کار را نکنند محاورات و ري ي عقالء ا

خورد و هميشيييه مراد جدّي و نهايي متکلم را به حدّ الفاظ تحديد ها به هم ميآنمعاش 
ند و ميمي هايي و جدّي متکلم از )اکرم کلّ عالم( اکرام همهکن ند مراد ن ي افراد عالم گوي

 است اين ما حصل توضيح ظهور سوّم بود.
ديد کرديم که متکلم ما اين اصيييل را في الجملا قبول داريم نه بالجملا و گفتيم وقتي تر

خواست با ما شوخي کند ي به معناي هزل عرفي که مياين معنا را جداً اراده کرده است يا اين
شود و اين اصالا التطابق نيست و ما لير از اين جا قبول داريم که اصالا الجد جاري ميي اين

التطابق نداريم بله اصالا الجدّ ييي که در مقابل هزل عرفي است ييي اصل ديگري به نام اصالا 
شيييود. بنابراين برکالم مقدمات حکمت را داريم که فقط در بحث مطلق از آن اسيييتفاده مي

شکال اوّل: اين ظهور جدّي به معنايي که ايشان گفت قبول  شکال داريم: ا مرحوم آخوند دو ا
ندانيم که  کنيم يعني اگرنداريم، وقتي متکلم گفت: )اکرم کلّ عالم(، اصالا الجدّ را جاري مي

شوخي ميمتکلم جدّي مي کند يا جهات ديگر را در نظر کند يا دارد ما را امتحان ميگويد يا 
گويد. اين مقدار را قبول گوييم او جدّي ميکنيم و ميگرفته اسييت اصييالا الجدّ را جاري مي

سييوّم به اين که اين معنا مراد نهايي و لايي او باشييد را قبول نداريم پس ظهور داريم امّا اين
لي ندارد و آن مقداري که ما قبول کرديم  توسييعه که ايشييان فرموده اسييت معناي محصييّ

 اي براي مرحوم آخوند ندارد.فائده
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ي مقدمات اشکال دوّم: بر فرض قبول معنايي که ايشان کرده است يييي که شبيه به معنا
ي از ايشان مي ي بحکمت است  ي که انحاللي است  م يک از راي کداپرسيم که ظهور سوّم 

ي در ي )کلّ( است يا براي مدخول آن يعني کلمهاين دو کلمه است آيا براي کلمه ي )عالم( 
نحالل ندارد چون مثال ي است؟ اگر براي کلمه )کلّ( باشد مدلول اين کلمه استيعاب است و ا
يش تحليل ت و معنايا اين معنا از کلمه )کلّ( اراده شيده اسيت و يا اين معنا اراده نشيده اسي

شييود و اگر ظهور انحاللي براي ندارد و به زيد و عمرو و بکر و خالد و افراد ديگر تحليل نمي
بيعي عالم استعمال مدخول کلمه )کلّ( يعني )عالم( در مثال، باشد و عالم در نظر ايشان در ط
بيعي يعني م افراد طشده است و طبيعي عالم در خارج افرادي دارد و مراد از اکرام طبيعي اکرا

ست که اگر انحالليت را بپذي شکالش اين ا ست، ا صرّف در زيد و عمرو و بکر و خالد ا ريم ت
توانيم در ظهورات مداليل و ظهورات انحاللي تابع تصرّف در ظهور اصلي است و در واقع نمي

صرّف کنيم زيرا واقعاً شاره به زيد و عمرو ندارد ي عالمکلمه انحاللي ت يم که گويو بعداً مي ا
د و معنا داراي شييود و داراي مفهوم اسييت تارة مفهوم به معنا اشيياره دارعناويني که اخذ مي

اً روي افراد شييود و مسييتقيمکنيم که معنا واسييطه نميافراد اسييت و تارة عنواني را اخذ مي
ي اشاره دارد و طبيعي مي ي يعني طبيعي عالم  دي الم در خارج افراعرود. مثالً )عالم( به معنا 

الم تصرّف شود زيرا در عدارد و وقتي بعد از خطاب عامّ، بگويد )التکرم زيداً( المحاله بايد در 
ه به زيد، منتهي اليه عالم نيسييت چون اين کلمه به طبيعي عالم اشيياره دارد نواقع زيد مشييار

پس اگر ظهورات انحاللي را قبول کنيم   نسبت زيد به عالم، نسبت به طبيعي است
هور اصلي ر آن موجب تصرّف در اصل عنوان مأخوذ در خطاب ييي يعني عالم ييي و ظتصرّف د

مني مثل که در واجبات ارتباطي مثل صييالة، دخلو تصييرّف در واجبات ضييشييود نظير اينمي
ستقاللي و مرکّ صرّف در واجبات ا شتن وجوب از آنها، ت سجود و بردا ست پس رکوم و  ب ا

 مرحوم آخوند را قبول نداريم.فرمايش 
( در باب الفاظ کلماتي که از مرحوم 1وجه سوّم )از مرحوم شيخ به شرح مرحوم آقاي صدر

گويند: المنسييوب الي الشيييخ، زيرا ايشييان به قلم خودش اين بحث را ميکنند،شيييخ نقل مي
 از تقريرات درس ايشان است. مطرح نکرده است و مطارح االنظار
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شبيه کالم مرحوم آ شيخ تقريبا  شيخ با کالم کالم مرحوم  ست و تنها فرق کالم  خوند ا
داند مرحوم آخوند اين است که مرحوم آخوند ظهور سوّم ي يعني ظهور جدّي ي را انحاللي مي

داند. توضيح کالم ولي مرحوم شيخ ظهور دوّم يييي يعني ظهور استعمالي يييي را انحاللي مي
کلم تفهيم معناي حقيقي فهمد که متمرحوم شيخ اين است که در ظهور استعمالي، سامع مي

فهمد که متکلم لفظ را اراده کرده اسييت مثالً وقتي متکلم گفت )اکرم کلّ عالم(، سييامع مي
تفهيم وجوب اکرام طبيعي عالم را اراده کرده اسيييت. اين نحوه ظهور مدلول مطابقي کالم 

و و رو وجوب اکران عم وب اکرام زيدجاسيييت و اين مدلول، مداليل تضيييمني نيز دارد که و
وجوب اکرام بکر و وجوب اکرام هر يک از ساير افراد عالم است و فرق بين مدلول تضمني و 
مدلول التزامي اين ست که مدلول التزامي از مدلول مطابقي بيرون است ولي مدلول تضمني 

شود. مثالً اگر زيد بگويد )رديت همان مدلول مطابقي است که به اجزاء آن مدلول تحليل مي
حيواني را در راه ديد؟ شييما جواب  صييباح اليوم(، و بعد کسييي از شييما بپرسييد آيا زيدانسيياناً 
دهيد: بله، شما دهيد: بله، و اگر از شما بپرسد آيا زيدجسمي را در راه ديد؟ مشا جواب ميمي

شما نگفت حيوان و جسم را از کجا فهميديد که زيد اين ست در حالي که زيد به  ها را ديده ا
ه خاطر اين اسيت که شيما معناي انسيان را به )جوهر جسين حيوان حسياس ديده اسيت؟ ب

بينيد اين معاني در داخل معناي انسيييان وجود کنيد و ميمتحرک باالرادة ناطق( تحليل مي
ي معناي انسان هستند. مرحوم شيخ اين مطالب را در ما نحن يهندارد اين معاني، معاني ضم

شان فرمود جمله )ا ست اي ضمّن وجوب اکرام زيد و وجوب اکرام فيه گفته ا کرم کلّ عالم( مت
عمرو و وجوب اکرام بکر و بقيه افراد عالم است و بعد از آن متکلم يکي از اين اجزاء را خارج 

صو ظهور يکي از مدلولکند و مثالً ميمي ضمني گويد )اليجب اکرام زيد(، اين مخ هاي ت
شيم ي اندازد مثالً اگر در جمله را از حجّيّت مي شته با ضمني دا صد تا ظهور  )اکرم کلّ عالم( 

يه را از حجّيّت بيندازد نبه تعدا علماء ييي و متکلم با گفتن مخصو يکي از اين ظهورات ضم
يه ديگر بر حجّيّت خود باقي هستند و  تجوز و حقيقت به لحاظ مدلول مطابقي نظهورات ضم
به حال خود باقي است چون مدلول شود نه مدلول تضمني و مدلول مطابقي نيز سنجيده مي

 تضمني ي و همچنين مدلول التزامي ي مدلول تحليلي است نه مستعمل فيه.
دانيم: اشکال ما با فرمايش مرحوم شيخ موافق نيستيم و برکالم ايشان دو اشکال وارد مي

اي ديگر از علماء فکر کردند که مدلول تضيييمني به لحاظ اجزاء اوّل: مرحوم شييييخ و عده
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گونه مثال زدند که اگر زيد در کنار پنجره رجي يا افراد يک شييييء اسيييت و بعضيييي اينخا
ي بدن او ايستاده باشد و ما که در بيرون هستيم از پشت پنجره فقط سر او را ببينيم نه همه

ايم زيرا ما فقط يک اسييتعمال کرده را، اگر بگوييم )رأيت زيداً(، زيد را در مدلول تضييمني آن
را که سرش است ديديم.  اشکال ما بر اين بيان اين است که سر زيد جزء خارجي  جزء از زيد

زيد اسييت نه جزء معناي زيد، چون معناي زيد عبارت از يک انسييان با مشييخصييات خودش 
ستيم و گفتيم )رأيت زيداً( سان مرئي خارجي دان ست. وقتي که معناي زيد را همين ان آنچه  ا

ي زيد را در معناي خود زيد استعمال يد است ولي ما کلمهکه  مرئي ما واقع شده است سر ز
کرديم نه سر او، و تنها در رؤيت و استناد، تجوز صورت گرفته است چون آن را به زيد استناد 
ضي گفتند اين  ست و بع ستناد عنايي ا سر او را رؤيت کرده بوديم و اين ا داديم در حالي که 

ک شيئ به معناي رويت جزئي از آن است نه رويت استناد عنايي نيست زيرا معموال رؤيت ي
ناي آن ي اجزائشهمه عالم، اجزاء مع يه افراد  يد و عمرو و بکر و بق عالم( نيز، ز کلّ  . در )

ها افراد )کلّ عالم( هستند و تضمن در منطبق به نيستند تا مدلول تضمني آن باشند بلکه اين
ي )جوهر جسم نامي حساس متحرک باالرادة ي )انسان( برالحاظ اجزاء معنا است مثالً کلمه

ها از اجزاي کنيم هر يک از اينناطق( وضع شده است و وقتي که معناي انسان را تحليل مي
ها را برداريم ديگر انسان نيست يعني معناي انسان و از مقومات آن هستند و اگر يکي از اين

طالحي و منطقي آن باشد. در صورتي است ک مراد مرحوم شيخ از داللت ضمني معناي اص
امّا اگر مراد ايشان معناي لغوي و عرفي داللت ضمني باشد يييي يعني در برداشتن )کلّ عالم( 
اين افراد را و به اين معنا که ذهن ما جمله )اکرم کلّ عالم( را به وجوب اکرام زيد و وجوب 

 شکال وارد نيست.کند ي اين ااکرام عمرو و وجوب اکرام هر يک از افراد عالم تحليل مي
ر اصييلي تصييرّف در ظهواشييکال دوّم: تصييرّف در اين ظهورات ضييمنيه و تحليليه  بدون 

حوم شيخ ممکن نيست و تصرّف در ظهور اصلي موجب تجوز است و اين اشکال بر کالم مر
شد و چه مراد ضمني، معناي منطقي آن با شان از داللت  ست چه مراد اي از آن، معناي  وارد ا

 آن باشد. لغوي و عرفي
 :1وجه چهارم )از مرحوم آقاي صدر(
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ستفاده مي شود و در جاي خاّصي بر آن تصريح نکرده اين وجه از مجموم عبارت ايشان ا
است. ايشان اصل اين بحث را به دو مسأله تحليل کرد و فرمود: يک مسأله اين است که آيا 

اين اسييت که اگر گفتيم عامّ بعد از تخصيييو در باقي افراد حجّت اسييت يا نه؟ و پاسييخش 
ي عقالء بر اين است ي عقالء در باب محاورات است و سيرهحجّت است دليل آن فقط سيره

ستعمال کردند و بعد، فردي را از آن خارج کردند عامّ را در بقيه افراد حجّت  که اگر عامّي را ا
از تخصيو يييي در ي عقالء به عامّ يييي بعد دانند. ومسأله دوّم اين است که چرا در سيرهمي
کنند؟ عقالء مثل خداوند متعال نيسيييتند که اليسيييأل عن فعله وهم ي افراد أخذ ميبقيه

گونه اسييت همان فرمايش مرحوم آخوند در ظهورات که سيييره عقالء اينيسييألون. نکته اين
صو پاره ست و مخ سويم از آنها انحاللي ا ست که ظهور  اي از ظهورات را از بين عديده ا

 ماند. ها  ميمّا بقيه آنبرد امي
 اشکال براين وجه همان اشکال بر مرحوم آخوند است.

ّصو في الباقي ي وجه پنجم: تارة بحث مي شبهه يييي حجيا العام المخ کنيم که آيا اين 
کنيم که حقيقت تخصيو چيست؟ و متکلم با تخصيو است يا نه؟ و تارة بحث مي درست

شود آيا شود؟ و اگر تصرّف ميشود يا نمير تصرّف ميدهد؟ و آيا در ظهوچه عملي انجام مي
صرّف مي صل ظهور ت صرّف ميدر ا شود؟ پس در دو مقام بحث شود يا در حجّيّت ظهور ت

 کنيم.مي
 مقام اوّل: در اصل شبها

در فرق بين عامّ و مطلق گفته شد که عموم عامّ به وضع است و عموم مطلق به مقدمات 
صييي آمد ما ميکه حکمت اسييت و بعد از اين فهميم که لفظ عامّ در عموم براي عامّ، مخصييّ

استعمال نشده است پس در دالّ بر عموم، مجاز صورت گرفته است و چون استعمال عامّ در 
افتد، اين شييود و از حجّيّت ميهر يک از مجازات علي حدّ سييواء اسييت پس لفظ مجمل مي

اس و نادرست است به اين دليل که اگر اساصل شبهه است و به نظر ما اصل اين شبهه بي
در خطابي گفته شود )اکرم کلّ عالم( و به صورت منفصل در خطاب ديگر گفته شود )اليجب 

اراده نشده است بلکه بعضي از افراد اراده  اکرام النحوي( گفته شد ک از لفظ عامّ، عموم افراد
)کلّ عالم(، دو کلمه شده است و آن بعض مشخو نيست، اين کالم درست نيست چون در 

مه مهداريم: کل کلّ( و کل عالم( و ايني ) ما ي ) ند  ند و دو مفهوم دار ها دو عنوان هسيييت
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ي )کلّ( در معنايش ييي يعني استيعاب ييي استعمال پرسيم اگر مراد شما اين است که کلمهمي
لب نشده است و در بعض استعمال شده است اشکالش اين است که اوالً ما قائل به اين مط

صرّف کنيم بايد در کلمه ستيم و اگر بخواهيم ت صرّف کنيم نه در کلمهني ي )کلّ( ي )عالم( ت
ي )کلّ( را که به معناي اسييتيعاب اسييت در معناي بعض اسييتعمال کنيم اين و ثانياً اگر کلمه

ستعمال للط است نه مجاز، مثالً اگر بگوييم )کلّ انسان فقيه( و بعد بگوييم مرادمان از کلّ  ا
ست نه مجاز، زيرا در مجاز، بايد بين معناي ستعمال للط ا ست اين ا ستعمل فيه و  بعض ا م

ي جزء و کلّ جا مفقود است و عالقهله مشابهتي وجود داشته باشد ولي در اينمعناي موضوم
، جزء و کلّ به حمل شييايع مراد اسييت ولي در ما نحن فيه آيد زيرا در اين عالقهجا  نمياين

ست. و  به حملجزء وکل  ست ولي در ما نحن فيه جزء وکل به حمل اولي مراد ا شايع مراد ا
شود که (ي )عالماگر در کلمه ضوم گفته  ست و بعد از اينمعناي مو که له آن طبيعي عالم ا

فهميم که لفظ عالم در طبيعي عالم اسييتعمال نشييده گفته شييد )اليجب اکرام النحوي(، مي
ستع ست و در معناي مجازي ا ست و اين معناي مجازي را نميا شده ا دانيم چون ممکن مال 

شد و احتمال دارد معناي مجازي آن عالم فقيه يا  ست معناي مجازي آن عالم لير نحوي با ا
کدام وجود ندارد لفظ مجمل شيييده و از عالم متکلم يا لير آن باشيييد و چون قرينه بر هيچ

اسييت زيرا قرينه منفصييل )اليجب اکرام  افتد، به نظر ما اين کالم نيز نادرسييتحجّيّت مي
ستعمال کند و ميالنحوي( مدلول عالم را معين مي فهماند که لفظ عالم در عالم لير نحوي ا

ي )اليجب اکرام شيييده اسيييت و عالم لير نحوي نيز معين اسيييت. به عبارت ديگر، قرينه
)کلّ عالم( اراده گويد که معناي حقيقي گونه که قرينه ي صييارفه اسييت و ميالنحوي( همان

کند که ي معيّنه نيز اسييت يعني معناي مجازي را براي ما مشييخو مينشييده اسييت، قرينه
همان عالم لير نحوي اسيييت و اگر گفته شيييود که قرينه داللت دارد که از عالم، عالم لير 

ي )کلّ(، گوييم که از کلمهشييود، مينحوي اراده شييده اسييت و اسييتيعاب از آن فهميده نمي
ستي ستفاده ميا شبههعاب اين معنا يعني عالم لير نحوي را ا صل  ي مذکور، کنيم. بنابراين ا
 اساس است و مهمّ اين است که بيينيم حقيقت و مايهت تخصيو چيست.بي

 مقام دوّم: حقيقت تخصيو
شود علماي اصول در تخصيو اصطالحي را درست کردند که تخّصو را نيز شامل مي

س صطالح ميبه عبارت ديگر همه اق صل داخل در اين ا ّصو مت شود در حالي که ما ام مخ
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و برگردانديم و قسييم سييوّم آن نيز  و متصييل را به تخصييّ قسييم اوّل و قسييم دوّم مخصييّ
مشکوک و مردّد بود که آيا تخصو است يا تخصيو است و نظر ما اين بود که اين قسم 

 و منفصل استتخصيو است پس محل بحث در تخصيو، قسم سوّم از متّصل و مخصّ 
که کنيم، خالصيييه اينشيييود و ما فردي را خارج ميکه در آنها ظهور براي عامّ، منعقد مي

حقيقت تخصيييو اخراج يک فرد يا چند فرد ار تحت عامّ اسييت امّا آيا حقيقت تخصيييو 
ست يا نه، بعداً اين را بيان مي صل اخراج ا صيو متّ صل حقيقتاً تخ ّصو منف کنيم ولي مخ

ست. امّا عا ست و اين مهم ا ست و تارة در خطاب ابالغ ا ّصو تارة در خطاب جعل ا مّ مخ
ست که عامّ مخّصو در کدام ست  ا ست. خطاب جعل خطابي ا يک از اين دو خطاب آمده ا

به نفس آن خطاب، حکم را جعل مي که در که مولي  ند و خطاب ابالغ خطابي اسيييت  ک
ي سييابق، ابي اسييت که در مرحلهکند و خطاب ابالغ خطي سييابق، حکم را جعل ميمرحله

کند و فرقي حکم جعل شده است و بعد خود مولي يا شخو ديگر آن حکم را به ما ابالغ مي
 کند که براي اولين بار ابالغ کند يا براي چندمين بار ابالغ کند.نمي

اگر موالي عرفي گفت )اکرم کلّ عالم( و خطاب ، خطاب جعل باشييد و در خطاب دوّم ي 
جا ما قائل شديم طاب نيز خطاب جعل است ي گفت )اليجب اکرام النحوي(، در اينکه اين خ

گردد نه تخصيو. مشهور قائل شدند که در اين موارد که المحاله خاطب دوّم به نسخ بر مي
ست مولي مي بعد حکم را تخصيو بزند به اين بيان که در  تواند در مرحلهکه خطاب جعل ا

با  ي اوّل، مرادهمان مرحله جدّي مولي، از )کلّ عالم(، عالم لير نحوي اسيييت و در واقع 
کند که مولي خطاب اوّل، وجوب اکرام عالم لير نحوي جعل شيييد ولي مخاطب فکر مي

وجوب اکرام کلّ عالم را جعل کرده است و خطاب دوّم خطاب جعل نيست بلکه خطاب بيان 
ي جعل و که گفتيم مشهور قائل شدند بخاطر اين است است و اين که مشهور بين دو خطاب 

شاء  ست و اين به حقيقت ان سخ ا صيل ندادند، ولي ما قائليم که خطاب دوّم ن ابالغ ييييي تف
به نفس برمي که مولي  قائليم  ما  عالم(  کلّ  يد )اکرم  گردد، اگر مولي در خطاب جعل بگو

ي دهکند و دايره جعل به دسييت مولي نيسييت و همين که اراهمين خطاب حکم را جعل مي
شود ي خطابش محقّق ميکند سعه وضيع آن در دايرهجعل مي جعل داشته باشد حکمي که

گويند شييود ولي مشييهور ميمثالً از خطاب )اکرم کلّ عالم( وجوب اکرام کلّ عالم جعل مي
شود حال اگر مرادشان اين است که اکرام عالم نحوي وجوب اکرام عالم لير نحوي جعل مي
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محبوب و مطلوب ينست و مالک و مصلحت ندارد ما هم اين را قبول داريم  از اوّل نزد مولي
صلحت، و فرض اين  ست نه تابع محبوبيت و مطلوبيت و مالک و م شاء ا ولي احکام تابع ان
شان اين  ست نه )اکرم العالم لير النحوي(، و اگر مراد ست که مولي )اکرم کلّ عالم( گفته ا ا

عالم لير نحوي را اراده کرده اسييت معنايش اين اسييت که اسييت که در واقع از )کلّ عالم(، 
چه مولي )عالم( را گفته اسييت و اين کلمه به معناي عالم لير نحوي اسييت ولي ما گفتيم آن

که مولي اراده کرد مهم نيسييت بلکه مهم اين اسييت که او چه چيزي را ابراز کرده اسييت و 
ام عالم لير نحوي را از اوّل اراده نکرده شيييود که اکرچون )کلّ عالم( را ابراز کرد معلوم مي

کرد بنابراين خطاب دوّم نسييخ خطاب کرد همين را ابراز مياسييت چون اگر اين را اراده مي
اوّل اسييت و در نسييخ احکام انحاللي  مانند خطاب )اکرم کلّ عالم( که انحاللي اسييت و به 

ي مولي ميتعدد عالم، وجوب اکرام جعل مي ز احکام را نسخ کند و در نسخ تواند بعضي اشود 
ي آن احکام را نسييخ کند بنابراين با آمدن خطاب دوّم، احکام انحاللي، الزم نيسييت که همه

شييود و اين نکته قابل توجّه اسييت که بارها به تعداد عال نحوي، وجوب اکرام برداشييته مي
بلّغ احکام الهي جعل نداريم زيرا ائمه معصومين:،م ي معصومين: خطابگفتيم در خطاب ائمه

 هستند. تمام اين کالم نسبت به عامّ مخصو در خطاب جعل بود.
عد از اين  ّا اگر خطاب اوّل، خطاب ابالغ باشيييد مثالً فقيه فرمود )اکرم کلّ عالم( و ب ام
خطاب عامّ، يک مخصو بيايد که )اليجب اکرام النحوي(، مشهور قائل به تخصيو شدند 

امّ مقدم داشييتند، در مقابل، مرحوم صيياحب حدائق فرمود خطاب ع يعني خطاب خاصّ را بر
ساقط مي صول عمليه مياين دو خطاب تعارض کرده و ت سد. ما در کنند و نوبت به ا موالي  ر
شود و ي عقالء بين اين دو خطاب تعارض ديده ميعرفيه گفتيم که ادّعا شده است در سيره

هافت نمي عا کردند که عرف بين اين دو ت عارض بين اين دو خطاب را بعضيييي ادّ ند و ت بي
ستقرّ مي شهور که قائل به داند و از عموم عامّ رفع يد ميتعارض بدوي و لير م کند يييي و م

تخصيو شدند تعارض را لير مستقرّ دانستند و صاحب حدائق آن را مستقرّ دانسته است و 
ارتکاز آنها بين اين دو  گردد که آيا دري عقالء و ارتکاز آنها برمياختالف اين دو در سييييره

ي و خيلي براي ما روشن نشده است  خطاب تعارض مستقرّ است يا تعارضي لير مستقرّ است 
سيره ست که که در  شده ا ست منتهي ادّعا  ي عقالء و ارتکاز آنها کدام يک از اين دو ثابت ا

ماهنگ ي عقالء چه با نظر مشهور هماهنگ باشد و چه با نظر مرحوم صاحب حدائق هسيره
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ي داريم که در کلمات ائمّهباشييد، در باب روايات سيييره ي معصييومين: از اين روش ي خاصييّ
کردند و قيد و خصييوصيييّت آن را در خطاب صييورت که عامّي را ذکر ميتبعيت کردند به اين

تر ييي در بيان قوانين و احکام ي وسيعکردند و بعضي ادعا کردند که ييي در دايرهدوّم بيان مي
ست و چون ائمّه: مبيّنشريعت  شن عقاليي جاري ا سيره اين رو ستند  شريعت ه ي قوانين 

کردند و بعداً در کالم همان امام يا امام گونه بود که اوّل عموماتي را ذکر ميآنان نيز همين
شد. اگر اين ادعاها را بپذيريم خواهيم گفت که حقيقت تخصيو بعد، قيد آن خطاب ذکر مي

فرمايد )اکرم کلّ عالم( و فرض کند مثالً مييک حکم کلّي را بيان مي 7اسيييت که اوّل امام
قط اکرام عالم لير نحوي واجب اين اسييت که در شييريعت اکرام کلّ عالم واجب نيسييت و ف

ست بعد امام شد ما ميکند، اگر ايندر مجلس ديگري، مخصو را بيان مي 7ا فهميم گونه با
شرعي آن ظهور عامّ نيست يعني شرعي وجوب اکرام هر عالمي نيست بلکه  که حکم  حکم 
اي کار رفته است بلکه براساس سيرهجا تجوزي بهوجوب  اکرام عالم لير نحوي است و اين

 کند.صورت تدريجي بيان مياست که قيود را بعداً و به
ي عقالء در اين جهت روشيين جا داريم اين اسييت که اوالً سيييرهمناقشيياتي که ما در اين

فرموده  7ثانياً چنين رواياتي که يکي عامّ باشد و ديگري خاصّ باشد و هر دو را امامنيست و 
چه که در روايات بطور شايع ثابت است مطلق و مقيد است و در بحث باشد ثابت نيست و آن

کنند درسيييت نيسيييت زيرا که علماء سيييريع اطالق ديگري ميمطلق و مقيد هم گفتيم اين
شود شخو مخاطب اطالق ان قرايني وجود دارد که موجب ميهميشه به لحاظ زمان و مک

پرسيييد آيا بانوان کنند مثالً کسيييي ميگيري ميقهاي بعد اطالفهمد ولي در زمانرا نمي
ستفاده کنند و فقيه ميمي صورتي ا ست و قرينهتوانند از لباس داراي رنگ  اي گويد جايز ني

سييت و فقيه به عرف زمان خودش اين وجود داشييته باشييد که لباس صييورتي لباس زينتي ا
جواب را داده است امّا اگر بعد از صدها سال اين کالم به دست مردم بعد برسد از اين کالم 

گويند که فقيه گفت پوشيييدن لباس صييورتي جايز نيسييت چه لباس گيرند و مياطالق مي
در مورد نرد و  9زينتي باشيد و چه نباشيد و شيايد از همين قبيل باشيد نهيي که از نبي اکرم

ي گويند مطلقاً اسيييتفادهکنند و ميگيري ميکنند و علماء ما از آن اطالقشيييطرنج نقل مي
 ها حرام است.اين
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 کند،کار ميخواهيم ببينيم که تخصيو چهي ذکر شده در ائمه قطعي باشد مياگر سيره
ّصو را مجاز نمي صيو عامّ مخ ست تخ و تنها در مراد  کنددر اين موارد که خطاب ابالغ ا

ست و کند و ظهورش را از حجّيت ميعامّ تصرّف ميجدّي  اندازد اين در مخّصو منفصل ا
اي مثل چه که گفتيم اين است که وقتي جملهکنيم: بيان آنمخّصو متصل را بعداً بيان مي

لفاظ گيرد ابتداءً اچه که قهراً صييورت ميشيينويم آنشييود و ما آن را مي)زيد عادل( گفته مي
شود و مشهور قائلند که وقتي من اين جمله را شنيدم اجزاء اين جمله و مسموم من واقع مي
آيد و اين را اصطالحاً تصّور چه که وضع شده است ي معاني آن به ذهن ميهيئت آن ي بر آن

صوري مي صديقي ميگويا ظهور ت فهمم متکلم نامند که از آن مييند و ظهور دوّم را ظهور ت
الفاظ را براي اخطار مضمون خود کالم آورده است مثالً خواسته است ابالغ کند که زيد اين 

خواهد به چه که مهم است اين است که متکلم با اين جمله چه چيزي را ميعادل است و آن
گويند مثالً در )زيد اسييد( مشييهور گفتند که ما بفهماند و اين را در اصييطالح مراد جدّي مي

سد(  ستعمال )ا صطالحًا ا ست و در )زيد کثير الرماد(، به )کثيرا الرماد( ا در اين جمله مجازي ا
شته اين بحثکنايه گفته مي ست. در گذ سخاوت زيد ا را  شود و اين کلمه کنايه از جود و 

ست و چرا مي سد( در مثال اوّل مجاز مطرح کرديم که فوق بين مجاز وکنايه چي گوييم که )ا
ست و )کثير الرماد( در  ست ا ساس مختار ما فرق بين اين دو اين ا ست برا مثال دوّم کنايه ا

در مراد جدّي از کالم  شيييود ولي در کنايهکه در مجاز، در مراد جدّي از کلمه تصيييرّف مي
)کثير الرماد( خود کثير الرماد است شود به اين بيان که در مثال اوّل، مراد جدّي از تصرّف مي

ود يعني مضمون جمله اين است که زيد جواد است و اگر شولي در مضمون جمله تصرّف مي
او انسان خسيس باشد اين  فرض کنيم که در خارج، منزل او خيلي خاکستر داشته باشد ولي

ضيه کاذب مي شد ولي او ق شته با ستر ندا صالً خاک شد و منزل او ا شود امّا اگر عکسِ اين با
لرماد( صادق است زيرا صدق و کذب نسبت ي )زيد کثير اواقعاً انسان جوادي باشد اين قضيه

سنجيده ستعمال. در ما نحن فيه وقتي گفته ميمي به مراد جدّي  شود )اکرم شود نه مراد ا
ي افرادِ عالِم واجب اسيييت وقتي که در کلّ عالم( ظهور جدّي آن اين اسيييت که اکرام همه

که اندازد نه اينجّيّت ميآيد )اليجب اکرام النحوي(، آن ظهور جدّي را از حميخطاب دوّم 
آن را از ظهور بيندازد زيرا ظهور جدّي با اتمام خطاب اوّل شکل گرفته است، بنابراين اگر در 

ي معصومين چنين روشي باشد حقيقت تخصيو اين است که ظهور ي عقالء و سيرهسيره
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تمام بحث در  کند. ايننمي اندازد و عامّ مخصييو را مجازجدّي خطاب اوّل را از حجّيّت مي
 حقيقت تخصيو بود.

سيم کرده سم تق سه ق صل را بر ّصو مت ست و يا به نحو  اندذيل: مخ يا به نحو تقييد ا
ست. اگر مخّصو متصل به نحو تقييد  ست و يا به نحو جمله مستقله ا ستدارک ا ستثناء و ا ا

کنيم ي ر ميي عادل را در آخر ذکباشد مثل )اکرم کلّ عالم عادل( ييي که در مقام تلفظ کلمه
تصّرف  کند يا در ظهور استعماليسؤال اين است که آيا اين قيد در ظهور تصوري تصرّف مي

کند؟ و تصرفش در ظهور به چه نحوي است آيا مانع کند يا در ظهور تصوري تصرّف ميمي
د شود؟ مشهور گفتند که اين قيد مانع انعقاشود يا مانع از حجّيّت ظهور مياز تحقّق ظهور مي

ي شيييود و وارد جزئيات بحث نشيييدند. قبل از کلمه )عادل(، دو کلمه داريم: کلمهظهور مي
کند زيرا مدخول هيچ تصيييرفي نمي ي )کلّ(ي )عادل( در کلمهي )عالم(، کلمه)کلّ( و کلمه

ي)عالم عادل( اسيييت و اگر بخواهد )کلّ( فقط کلمه )عالم( نيسيييت بلکه مدخول آن کلمه
ي عالم مفرد اسيييت يک ظهور ي )عالم( تصيييرّف کند، چون کلمهکلمه )عادل( در يکلمه

تصوري و يک ظهور استعمالي دارد، اگر قيد )عادل( بخواهد در ظهور تصوري )عالم( تصّرف 
صوّر کنيم و حال صوّر نکنيم و چيز ديگري را ت شنيدن )عالم(، عالم را ت  کند بايد در هنگام 

کنيم و از باب تعدد دالّ و مدلول، از )عالم را تصييوّر مي گونه نيسييت و خود )عالم(که ايناين
صوّر داريم از کلمه )عالم( معناي عالم و از کلمه صّور عادل( دو ت ي )عادل( معناي عادل را ت

ستعمالي نيز از کلمهمي ستکنيم. در ظهور ا شده ا نه عالم عادل،  ي )عالم( اراده تفهيم عالم 
ي )عالم( پس اين قيد نه در ظهور عادل( فهميديم نه از کلمهزيرا معناي )عادل( را از قيد )

صرّف ميکلمه صرّف ميکند و نه در ظهور کلمهي )کلّ( ت کند. در کالم ظهوري ي )عالم( ت
ي علماي داريم که مربو  به مراد جدّي اسييت و مراد جدّي از همان اوّل، وجوب اکرام همه

ست پس معلوم مي ستشود که در ظهور جدّعادل ا شده ا صرّف  زيرا اگر قيد )عادل( را  ي ت
ي افراد عالِم بود و قيد )عادل( مانع از انعقاد ظهور آورديم ظهور جدّي، وجوب اکرام همهنمي

شود اين بيان براساس مسلک مشهور در باب معاني الفاظ کالم و مراد جدّي در اين معنا مي
ست. امّا روي نظر ما، وقتي مي شهور ميگوييم )العالم الا صوّر و يک عادل( يييي م گويند دو ت

نسبت بين اين دو تصوّر وجود دارد يييي در آن يک تصوّر بيشتر نداريم و نسبتي در آن وجود 
شيد يک تصيوّر داشيتيم و حال که )عالم عادل( گفته شيد ندارد بنابراين اگر )عالم( گفته مي
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صرّف م صوري ت صوّر ديگر داريم پس قيد )عادل( در مدلول ت کند به اين نحو که از ييک ت
 کند.اوّل يک تصوّر ديگري را به ما منتقل مي

که با ادات استثناء بيايد قسم دوّم از مخّصو متصل عبارت از استدراک است اعم از اين
يا با ادات اسيييتدراک بيايد مثل )اکرم کلّ عالم اال النحوي( و )اکرم کلّ عالم ولکن اليجب 

سم هم  صل فرق دارد چون اين اکرام النحوي(. اين ق ّصو منف ست که با مخ مورد اتفاق ا
قسم مخّصو متّصل نيز هادم ظهور و مانع انعقاد ظهور است در حالي که مخّصو منفصل 

اند که اين قسيم هم در ظهور مانع از انعقاد ظهور نيسيت. مرحوم آقاي صيدر و ديگران قائل
صرّف مي صوري ت صلت ّصو متّ سم اوّل از مخ شهور  کند. ما در ق گفتيم که روي نظر م

تصرّف در ظهور جدّي است و روي نظر خودمان تصرّف در ظهور تصوري است ولي در قسم 
و متصييل، اگر قائل باشيييم که خطاب )اکرم کلّ عالم اال النحوي( يک جمله  دوّم از مخصييّ

صرّف  صوري ت ست در ظهور ت ست در ميا شيم که اين خطاب دو جمله ا شود و اگر قائل با
سازد زيرا در آن شود. اگر استثناء در جمله خبريه بيايد دو جمله را ميجدّي تصرّف مي ظهور

ي خبريه در دارد پس در جمله و دو صيييدق و دو کذب را به همراه دهيمداريم دو خبر مي
صرّف مي صل مانع از انعقاد ظهور جدّي ميظهور جدّي ت صو مت شود. امّا در شود و مخ

و رسييد که يک جمله اسييت بنابراين قبول مينظر ميي انشييائيه بهجمله کنيم که مخصييّ
کند. امّا قسم سوّم که محل بحث است اين است که متصل در ظهور تصوري آن تصرّف مي
صورت يک جمله صل به  ستقله ميمخّصو متّ آيد مثل )اکرم کلّ عالم واليجب اکرام ي م

و درالنحوي( در اين کند زيرا ظهور تصييوري تصييرّف نمي جا علماء توافق دارند که مخصييّ
صوري با اتمام جمله، منعقد مي شود تا اين ظهور ت ست که تمام خطاب ذکر  شود و الزم ني

ّصو در ظهور جدّي منعقد مي شود ولي اين مخ که شود و حجّيّت ندارد يا اينظهور منعقد 
صالً ظهور جدّي منعقد نمي شهورا شدند که در اين شود؟ م ّصوقائل  مانع انعقاد  جا، مخ

ست زيرا در باب محاورات، مراد جدّي متکلم زماني فهميده مي شود ظهور جدّي، در عموم ا
ي تمام شود و اين زماني است که يا متکلم سکوت کند و  ي جمالت مرتبط به هم  که خطاب 

 يا مطلب جديدي را بيان کند.
ساس مختار جمع ما، در ظهور تصوري بندي: در قسم اوّل و دوّم از مخّصو متصل، بر ا

سوّم، در ظهور جدّي تصرّف ميتصرّف مي شود و مانع از انعقاد ظهور جدّي شود و در قسم 
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صل به تخّصو برميمي سام مخّصو مت گردد نه تخصيو. و با اين شود بنابراين تمام اق
گفته شد ي که استظهار کرديم قسم سوّم مخصّو متّصل به  36ي چه که در صفحهبيان آن
شود زيرا در اين قسم مخصو متصل، جمله جا تصحيح ميگردد يييي در اينيو برميتخص

ست يييي با جمله اوّل مرتبط  صل به جمله اوّل ا ست و با هم يک خطاب را دوّم يييي که مت ا
دهند و چون هنوز خطاب تمام نشد که مخصّو ذکر شد با اين مخصو ي يعني تشکيل مي

ّصو مانع از انعقاد ظهور روي دوّم يييي ظهور جدّي از بين ميجمله سم مخ د بنابراين اين ق
که ظهور جدّي در عموم منعقد شييده باشييد و جمله دوّم به نه  اين شييودجدّي در عموم مي

 صورت تخصيو بخواهد مانع از حجّيّت آن شود.
 جهت دوّم: في حجّيّا العام مع اجمال  المخصّو.

شود و م شيم و بعد مخّصصي ذکر  شته با شد بعد از اجمال اگر عامّي دا خّصو مجمل با
 توانيم؟توانيم به عموم عامّ تمسّک کنيم يا نميمخصّو، آيا در موارد اجمال مي

که در اجمال بر دو قسم است: اجمال مفهومي و اجمال مصداقي اجمال مفهومي مثل اين
و دو  در خطاب ديگر گفته شود )ال يجب اکرام زيد( خطابي گفته شود )اکرم کلّ عالم( و بعد

نفر زيد وجود داشييته باشييند. زيد بن عمرو و زيد بن بکر و ما ندانيم که در خطاب دوّم کدام 
ي مفهوميه است يعني مفهوم زيد مجمل است زيرا اين لفظ بين دو زيد مراد است اين شبهه
اي در کالم نيامده است که متکلم کدام يک را اراده کرده است. و نفر مشترک است و قرينه

که گفته شيييود )اکرم کلّ عالم اال زيد بن عمرو( و ما  ندانيم اين ل مصيييداقي مثل ايناجما
ست و هر دو نيز  ست يا زيد بن بکر ا ست آيا زيد بن عمرو ا شخو خارجي که نامش زيد ا
ست و اگر او زيد بن بکر  شد اکرامش وجب ني شخو زيد بن عمرو با شند، اگر اين  عالم با

 باشد اکرامش واجب است.
ال مفهومي گاهي بين متباينين است مانند مثالي که ذکر شد و گاهي اين اجمال بين اجم

اقلّ و اکثر است مثل )اکرم کلّ عالم اال الفاسق(، زيرا فاسق عبارت از عاصي است و عاصي 
دانيم که به مرتکب صيييغيره هم آيا دو فرد دارد: مرتکب کبيره و مرتکب صيييغيره، و ما نمي

سق گفته مي سق اطالق ميا اينشود يفا شود، و مراد از اقلّ در که فقط به مرتکب کبيره فا
 اين مثال مرتکب کبيره است که قدر متيقن از فاسق است.
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و متّصييل اسييت و گاهي منفصييل اسييت مثل اين که بعد از از طرف ديگر گاهي مخصييّ
 لم الفاسق(.شود )التکرم العاخطاب اوّل ي يعني )اکرم کلّ عالم( ي در خطاب دوّم گفته مي

 کنيم:در اين جهت ما در دو مقام بحث مي
 مقام اوّل: در اجمال مفهومي

 و مقام دوّم: در اجمال مصداقي
 امّا مقام اوّل: في المخصّو المجمل مفهوماً

کنيم به اين اعتبار که اجمال در در اين مقام در ضمن چهار مسأله اين بحث را مطرح مي
ست  ّصو نيز گاهي به مفهوم گاهي به نحو تباين ا ست و مخ و گاهي به نحو اقلّ و اکثر ا

 نحو متّصل است و گاهي به نحو منفصل است.
 و دائراً بين اضقلّ واضکثر المسألا االولي: إذا کان المخصّو متّصالً

که گفته شيييود )اکرم کلّ عالم اال الفاسيييق( و ندانيم که فقط به مرتکب کبيره مثل اين
شود. ه مرتکب مطلق ذنب ي چه صغيره و چه کبيره ي فاسق گفته ميشود يا بفاسق گفته مي

عاً تحت عامّ داخل است و عالمي که شود قطدر اين مثال عالمي که هيچ گناهي مرتکب نمي
و داخل اسييت امّا کسييي که  مرتکب کبيره اسييت قطعاً از تحت عامّ خارج و تحت مخصييّ

ست نمي صغيره ا شامل مرتکب  سق او را  دانيم که )کلّ شود يا نه، ولي ميميدانيم که فا
شيود زيرا او قطعاً عالم اسيت، امّا سيؤال اين اسيت که خطاب )اکرم کلّ عالم( شيامل او مي

 شود يا نه؟عالم(، آيا مرتکب صغيره را شامل مي
شاملش نمي شدند که خطاب عامّ  ي شود زيرا در ناحيهمشهور يييي ولعلّ الکلّ يييي قائل 

و اجمال وجود دار کند و ظهوري در عاّم د و اجمالش المحاله به عامّ سيييرايت ميمخصيييّ
صغيره منعقد  سبت به مرتکب  صل مانع از نمين ّصو مت ست که مخ شود و وجهش اين ا

شويم که در ظهور جدّي تصرّف مي ست چه قائل  کند و چه قائل انعقاد ظهور عامّ در عموم ا
يرا با تصرّف در ظهور تصوري، کند، زشويم که مخصّو متصل در ظهور تصوري تصرّف مي

و متّصييل ماند، بنابراين، اين مسييأله مفرومباقي نمي جدّي ظهور عنه اسييت که در مخصييّ
توان به عاّم در موارد اجمال نمي مجمل به لحاظ مفهوم، اگر دوران بين اقل و اکثر باشيييد

 تمسّک کرد.
 باينين.المسألا الثانيا: اذا کان المخصّو متّصالً و دائراً بين المت
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که گفته شود )اکرم کلّ عالم اال زيداً( و زيد مشترک لفظي بوده و دو معنا داشته مثل اين
شده  شند و قرينه معيّنه هم در کالم ذکر ن شد: زيد بن عمرو و زيد بن بکر، و هر دو عالم با با

 باشد.
 کنيم:در اين مسأله در دو جهت بحث مي

سبت به هر يک از اين د ّسک کرد و گفته و نفر ميجهت اوّل: آيا ن توان به عموم عامّ تم
شامل زيد بن عمرو مي شامل زيد بن بکر نيز شود که عموم  ست و  شود و اکرام او واجب ا

 شود و اکرام او نيز واجب است؟مي
سأله قبل مرتکب کبيره قطعاً از تحت  ست که در م سأله قبلي اين ا سأله با م فرق اين م

يم که مرتکب صييغيره نيز از تحت عامّ خارج اسييت يا نه، و در ما دانسييتعامّ خارج بود و نمي
ست بگذاريم نمي ست يا نه، يعني نحن فيه روي هر کدام که د دانيم که از تحت عامّ خارج ا

دانين که زيد بن عمرو از تحت عموم عامّ خارج اسيييت يا نه، در اين حال به عموم عامّ نمي
ک مي زيد بن بکر از تحت عموم عامّ خارج اسييت يا نه،  دانيم کهکنيم و همچنين نميتمسييّ

ک ميدر اين کنيم چون )کلّ عالم( عامّ اسييت و شييامل هو عالمي جا نيز به عموم عامّ تمسييّ
صيو را جاري ميمي صل عدم تخ صيو داريم ا شکّ در تخ کنيم و شود و در جايي که 

را هر دو مثبت حکم جريان دو اصييل عدم تخصيييو در ما نحن فيه منافاتي با هم ندارد زي
 هستند.

 توانيم به عامّ تمسّک کنيم:جا سه وجه مطرح شد که ما نميدر اين
دانيم وجه اوّل: اين مورد از موارد اشييتباه حجّت به الحجت اسييت به اين بيان که ما مي

که خارج نشده است ييي حجّت است و نسبت به ظهور عامّ نسبت به يکي از اين دو نفر ييي آن
که خارج شده است ي حجّت نيست و اين مورد از موارد اشتباه حجّت به ال ني آنديگري ي يع

توان به حجّت اسيييت و يکي از اين دو ظهور حجّت نيسيييت و در هر يک از اين دو نفر نمي
دانيم که ظهور عامّ نسبت به هر يک حجّت است يا حجّت ظهور عامّ تمّسک کرد چون نمي

ست يعني نمي ست يا مدانيم که ظهور عني ّصو، ظهور عامّ را امّ در زيد بن عمرو حجّت ا خ
سبت به او از حجّيّت انداخت و همچنين نمي ست يا ن سبت به زيد بن بکر حجّت ا دانيم که ن

و ظهور عامّ را نسيييبت به او از حجّيّت انداخت پس نمياين توان در هر يک به که مخصيييّ
 ظهور عامّ تمسّک کرد.
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ست چون قبالً ست ني صل حجّيّت را از بين نمياين وجه در ّصو متّ برد  گفتيم که مخ
برد و اين وجه مبتني بر بقاء ظهور و سقو  حجّيّت است و ندانيم که بلکه ظهور را از بين مي

 کدام يک از حجّيّت ساقط شده است.
شود پس )اکرم کّل وجه دوّم اين است که چون مخّصو متّصل است موجب اجمال مي

ک از دو زيد يييي نه نسبت به زيد بن عمرو و نه نسبت به زيد بن بکر ي عالم( نسبت به هر ي
ظهور ندارد پس حجّتي بر وجوب اکرام هر يک از دو زيد نداريم و وقتي حجّت نداشيييتيم به 

 کنيم.اصل برائت از وجوب رجوم مي
شييود که گفته مياين وجه هم تمام نيسييت چون در خطاب )اکرم کلّ عالم االّ زيداً( اين

اي صييورت گرفته اسييت و در آن مغالطه ن خطاب نسييبت به زيد بن عمرو ظهوري ندارداي
سبت به زيد بن عمرو بما هو زيد بن عمرو ظهوري ندارد ولي مي ست که ن ست اين ا دانم در

ي مراد شود و يکي از دو زيد را شامل نميکه ظهور عامّ يکي از اين دو زيد را شامل مي شود 
د جدّي اسييت نه مراد تصييوري، يعني يکي از اين دو زيد مراد جدّي از از ظهور، ظهور در مرا

دانم ي بنابراين من عامّ است و ديگري مراد جدّي نيست و کداميک مراد جدّي است من نمي
ها نيسيييت و آن يک نفر کدام اسيييت من دانم که مراد جدّي متکلم، فقط يک نفر از اينمي
که خطاب عامّ به خاطر اجمال شيييامل هر دو زيد  توان گفتصيييورت نميدانم و در ايننمي
شود االن شناسم و نتيجه اين ميشود ولي من او را نميشود زيرا قطعاً يک را شامل مينمي

توانم که ظهور در عموم اجمال پيدا کرده است اين ظهور را نه در خصوص زيد بن عمرو مي
اري کنم و فقط همين مقدار ثابت توانم آن را ججاري کنم و نه در خصييوص زيد بن بکر مي

 شود.مي
شبهه ست که بعد از اجمال، ما نحن فيه از نوم  سوّم اين ا ضوعيهوجه  ي خود دليل ي مو

توان به عامّ تمّسک کرد. بين شبهه اين است که در خطاب )اکرم کلّ عالم اال است که نمي
دانم ن باقي است و من نميزيداً( قطعاً يک زيد از تحت عامّ خارج است و يک زيد در تحت آ
توانم به عامّ تمّسک کنم و که زيد بن عمرو در تحت عامّ باقي است يا نه، در اين حالت نمي

سبت به زيد بن بکر هم همين بيان مي ست يا آيد يعني نمين دانم که او در تحت عامّ باقي ا
 توانم به عامّ تمسّک کنم.نه، نمي
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ک کنيم براي فردي که خارج نشيييده  توانيم بهجهت دوّم بحث: آيا مي عموم عامّ تمسيييّ
 دهيم؟است و ما احتمال خروجش را مي

دانم که مراد متکلم از زيد معلوم مثالً وقتي مولي گفت )اکرم کلّ عالم اال زيداً( و من مي
که واقعاً مراد متکلم نيست و آن فرد کدام  کنم در آن فردياست به اصالا العموم تمسّک مي

ي حجّت اجمالي است ي که از ظهور کالم حاصل شده است دانم، اين به منزلهنمياست من 
گونه که علم اجمالي منجّز است. يک کدام وجوب اکرام نداشته باشند ييي و همانو شايد هيچ

دفعه من به وجوب اکرام يا زيد بن عمرو و يا زيد بن بکر علم دارم و يک دفعه بر وجوب 
گويند و يا زيد بن بکر حجّت دارم به اين حالت حجّت اجمالي مي اکرام يا زيد بن عمرو و

مانند علم اجمالي منجّز است، بنابراين در ما نحن فيه که امر دائر مدار بين متباينين است در 
ي نمي ي زيد بن عمرو و زيد بن بکر  توانيم به اصل عدم تخصيو يا اصالا العموم هر دو فرد 

ک کنيم امّا به خاطر ح جّت اجمالي بايد احتيا  کنيم و هم زيد بن عمرو را اکرام کنيم تمسييّ
صالا عدم التخصيو آن فردي را که  صالا العموم يا ا و هم زيد بن بکر را اکرام کنيم چون ا

 ي دوّم بود.شود. اين تمام کالم در مسألهواقعاً مراد مولي ي از مخصّو ي نيست شامل مي
 منفصالً و دائراً بين اضقلّ و االکثر. المسألا الثالثا: اذا کان المخصّو

که در خطابي گفته شييود )اکرم کلّ عالم( و در خطاب ديگر در مجلس دوّم گفته مثل اين
شد و ما ندانيم که فقط به  سق به لحاظ مفهومي مجمل با سق( و فا شود ) التکرم العالم الفا

سق گفته مي سق گمرتکب کبيره فا صغيره نيز فا جا شود. در اينفته ميشود يا به مرتکب 
شوند، نسبت به اين علماء، شوند: علمايي که مرتکب هيچ گناهي نميعلماء بر سه دسته مي

شوند ي دوّم علمايي هستند که مرتکب کبيره ميشود و دستهقطعاً عالم فاسق شاملشان نمي
ي سوّم علمايي شود و دستهکه قطعاً خطاب دوّم ي يعني التکرم العالم الفاسق ي شاملشان مي

صغيره مي ستند که مرتکب  ست که آيا کبيره نمي شوند ولي مرتکبه سؤال اين ا شوند. 
اکرام اين دسته از علماء واجب است يا واجب نيست؟ چون احتمال دارد فاسق اعم از مرتکب 

 کبيره و مرتکب صغيره باشد.
ک مي ا خطاب )اکرم کّل کنيم زيرمشييهور گفتند که در موارد اجمال به عموم عامّ تمسييّ

که آن فرد عادل باشييد يا عادل عالم( عامّ اسييت و ظهور در جميع افراد عالم دارد اعم از اين
نباشد، در مقابل اين ظهور که حجّت است يک خاصّ داريم ييي در خطابات مجمل، به مقدار 
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کبيره اجمال  شود يييي و اين خاصّ يا مخّصو نسبت به مرتکبقدر متيقن ظهور منعقد مي
شيود پس دارد و ظهور خطاب عامّ نسيبت به مرتکب صيغيره اجمال ندارد بلکه شياملش مي

 نسبت به او اصالا العموم محکّم است.
 المسألا الرابعا: اذا کان المخصّو مفصال و دائراً بين المتباينين.

مثالً در خطاب عامّ گفته شييود )اکرم کلّ عالم( و در خطاب منفصييل گفته شييود )التکرم 
العالم(، و در خارج دو زيد وجود داشييته باشييد يکي زيد بن عمرو و ديگري زيد بن بکر  زيداً

صورت مخّصو به لحاظ مفهوم  ست دراين  شد و ما ندانيم که متکلم کدام را اراده کرده ا با
 مجمل است.

 کنيم:در اين مسأله نيز در دو جهت بحث مي
وم عامّ تمسيييّک کنيم به اين بيان که توانيم به عمجهت اوّل: آيا در اکرام هر دو زيد مي
دانيم که نسبت به او تخصيو خورده شود و نمي)اکرم کلّ عالم( زيد بن عمرو را شامل مي

سبت به زيد بن بکر  ست و ن سبت به او تخصيو نخورده ا ست که ن صل اين ا ست يا نه؟ ا ا
 آيد.نيز همين بيان مي

از تحت عامّ خارج شييده  کي از دو زيددانيم که ياين بيان درسييت نيسييت زيرا اجماال مي
ست نمي شده ا ست و کداميک خارج  شده ا سبت به فردي که خارج  دانيم اين ظهور عامّ ن

است حجّت نيست و نسبت به فردي که خارج نشده است حجّت است و در هر کدام از اين 
ت به الحجت دو زيد، اشتباه حجّت به الحجّت است و در هر کدام از اين دو زيد، اشتباه حجّ

 توانيم به ظهور عامّ براي وجوب اکرام هر دو فرد معاً تمسّک کنيم.آيد پس نميالزم مي
توانيم اصييالا العموم را جاري کنيم در آن فردي که واقعاً خارج نشييده جهت دوّم: آيا مي
ست و ما احتمال مي شاره کنيم به آن ا صالا العموم ا ست، يعني با ا شده ا دهيم که او خارج 

و  و نيسييت و به اصييالا العموم در لير فرد مخصييّ فردي که مراد متکلم در خطاب مخصييّ
ک به اصييالا العموم در وجوب اکرام آن زيدي که  ک کنيم. ظاهرا مشييکلي براي تمسييّ تمسييّ

گونه گفته شد که ما يک حجّت اجمالي ي جا اينخارج نشده است وجود ندارد و اثرش در اين
روجوب اکرام زيد بن عمرو يا وجوب اکرام زيد بن بکر داريم و ييييي يا ب يعني اصييالا العموم

شود يعني هم بايد زيد بن عمرو و هم زيد بن بکر را اکرام کنيم پس ي آن احتيا  مينتيجه
 ي اشتغال را درست کرده است.در اين مورد يک اصل لفظي موضوم قاعده



 51 

ّصو مت صورت دارد: تارة دليل مخ ّصو دو  ضمن حکم لير الزامي به نظر ما دليل مخ
ست در اين صي ا ست مانند )اليجب اکرام زيد العالم( که )اليجب( حکم ترخي صورت، بيان ا

مذکور تمام اسيييت يعني حجّت اجمالي بر وجوب اکرام يکي از دو زيد داريم و بايد احتيا  
ست مثل اين ضمن حکم الزامي ا ّصو مت ّصو گفته کنيم. و تارة دليل مخ که در دليل مخ

دانيم که )التکرم زيداً العالم(، و زيد مردّد بين زيد بن  عمرو و زيد بن بکر است و ما مي شود
مت مالي بر حر ّت اج يک حج ما داريم و  حده مالي بر وجوب اکرام ا ّت اج اکرام  يک حج

احدهمان داريم پس به هر کدام که اشييياره کنيم يا حجّت اجمالي بر وجوب اکرام او وجود 
ست چون اگر دارد يا حجّت اجما لي بر حرمت اکرام او وجود دارد و اين مورد از موارد تخيير ا

آيد يعني کسيييي را که واجب هر دو را اکرام کنيم مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه الزم مي
سي را که محرّم االکرام بود نيز اکرام کرديم، و اگر اکرام هر  االکرام بود اکرامش کرديم و ک

يه الزم مي دو را ترک کنيم نيز هم قت قطع يه و هم مواف فت قطع خال يد، و اگر يکي را م آ
اکرام کنيم و ديگري را اکرام نکنيم موافقت احتماليه هر دو خطاب و مخالفت احتماليه هر 

دهد و ظاهراً هيچ يک از اين صور مذکور بر ديگري ترجيح ندارد و ما دو خطاب را نتيجه مي
يم و چهار صييورت عبارتند از: اکرام هر دو، و ترک شييوقائل به تخيير بين چهار صييورت مي

يد بن عمرو و  يد بن بکر، و ترک اکرام ز به عمرو و ترک اکرام ز يد  اکرام هر دو، و اکرام ز
 اکرام زيد بن بکر.

 اين تمام کالم در مخصّو مجمل به لحاظ مفهوم بود. 
 مقام دوّم: في المخصّو المجمل مصداقاً

و اجما ل وجود دارد. اين مقام نيز داراي چهار مسييأله اسييت و يعني در مصييداق مخصييّ
آيد و بحث اين اسييت که در اين همان چهار مسييأله در مقام اوّل، در اين مقام نيز بعينه مي

 توان به آن تمسّک کرد.توان به عامّ تمسّک کرد يا نميها ميمسأله
 ضکثرالمسألا االولي: اذا کان المخصّو متصالً و دائراً بين اضقل وا

ست منتهي ما مثل اين شن ا سق رو سق( و معناي فا شود )اکرم کلّ عالم اال الفا که گفته 
در خارج دو نفر داريم: يکي زيد و ديگري عمرو، و زيد قطعاً فاسيييق اسيييت به همان معناي 

است يعني يييي مثالً يييي زيد عاصي است و عمرو مشکوک الفسق است و  فاسق که روشن
عاصييي نيسييت اين مورد، مجمل مفهومي نيسييت بلکه مجمل  دانم او عاصييي اسييت يانمي
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ست و ما  شکوک آن عمرو ا صداق م ست و م سق زيد ا صداق متيقن فا ست و م صداقي ا م
توانيم به عموم )اکرم کلّ عالم اال دهيم که عمرو فاسق باشد. در اين حال، آيا مياحتمال مي

ست يا ن ّسک کنيم و بگوييم اکرام عمرو واجب ا سق( تم ّسک کنيم؟ ميالفا توانيم به آن تم
توانيم، زيرا در واقع خطاب )اکرم کلّ عالم اال الفاسق( به معناي )اکرم کلّ عالم لير خير نمي

ست و ما نمي صي ا ست و مدخول )کلّ(، عالم لير عا صداقِ عالم عاص( ا دانيم که عمرو م
ّسک به عامّ در اين ست، تم ست يا ني صي ا ّسک بلير عا شبههصورت از نوم تم ي ه عامّ در 

 شود که جايز نيست.موضوعيه و مصداقيه خود دليل مي
 المسألا الثانيا: اذا کان المخصّو متّصالً و دائراً بين المتباينين.

سقمثل اين شود )اکرم کلّ عالم اال الفا ( و در خارج يک زيد و يک عمرو داريم که گفته 
جا نيز در دو جهت اسييق نيسييت در ايندانيم که يکي از اين دو فاسييق اسييت و ديگر فو مي

 کنيم:بحث مي
توانيم به عموم عامّ براي وجوب اکرام هر دو نفر تمسيييّک کنيم؟ خير، جهت اوّل: آيا مي

و ما  زيرا )اکرم کلّ عالم( ظهورش را در عموم از دست داد و شد )اکرم کلّ عالم اال الفاسق(
ست اگر بنمي سق ني ست يا فا سق ا ّسک به عامّ در دانيم که زيد فا ّسک کنيم تم ه عامّ تم
ضوعيهشبهه ست و از طرف ديگر نميي خود دليل ميي مو دانيم که عمرو شود که جايز ني

شبهه ّسک به عامّ در  ّسک به عامّ در اين مورد نيز تم ست تم سق ني ست يا فا سق ا ي فا
ي اثبات وجوب برا توانيمي خود دليل است که جايز نيست. پس به عموم عامّ نميموضوعيه

شکال  صورت دوّم عالوه بر ا ّسک کنيم زيرا در  صه تم اکرام هر دو يا يکي از اين دو بخصو
 آيد.مذکور، اشکال ترجيح بدون مرجح نيز پيش مي

شاره کنيم به  ّسک کنيم و با آن ا جهت دوّم: اگر در ما نحن فيه بخواهيم به دليل عامّ تم
ش ست همان ا سق ني سابق ميآن فردي که در واقع فا آيد و بايد در اين مورد احتيا  کاالت 

 کنيم.
 المسألا الثالثا: اذا کان المخصّو منفصالً و دائراً بين المتباينين

شود )التکرم  صل گفته  شود )اکرم کلّ عالم(، و در خطاب منف مثالً در خطاب عامّ گفته 
ين دو نفر فاسييق و دانيم که يکي از االفاسييق( و در خارج يک زيد و يک عمرو داريم و مي
سأله ست و همان دو جهتي که در م سأله نيز ميديگري عادل ا آيد: ي قبل گفتيم در اين م
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توانيم به يک جهت اين اسييت که براي وجوب اکرام هر دو نفر يا يک نفر بخصييوصييه نمي
ک کنيم زيرا حجّيّت ظهور خطاب اوّل نسييبت به يکي از اين دو نفر  عموم خطاب اوّل تمسييّ

ده اسيييت و اگر بخواهيم به عموم عامّ براي وجوب اکرام هر يک از اين دو نفر سييياقط شييي
ک کنيم در هر يک اشييتباه حجّت از الحجّت الزم مي آيد و اگر بخواهيم براي وجوب تمسييّ

 آيد.اکرام يکي از اين دو نفر بخصوصه به عامّ تمسّک کنيم ترجيح بدون مرجّح الزم مي
ست که آيا مي ّسک کنيم براي وجوب آن فردي وجهت دوّم اين ا توانيم به عموم عامّ تم

آيد که حجّت اجمالي بروجوب که واقعاً عادل اسيييت. در اين فرض همان بحث پيش مي
احدهما داريم و دو حالت وجود دارد گاهي دليل مخّصو متضمن حکم ترخيصي است مثل 

و متضييمن حکم مي اسييت مثل )ال الزا )اليجب اکرام العالم الفاسييق( و گاهي دليل مخصييّ
تکرم العالم الفاسيييق(. در صيييورت اوّل بايد هر دو نفر را اکرام کنيم زيرا حجّت اجمالي بر 
وجوب اکرام احدهما داريم و حجّت اجمالي هم مانند علم اجمالي منجّز اسييت، و در صييورت 

کرام يک را اشييويم: يا هر دو را اکرام کنيم يا هيچدوّم قائل به تخيير بين چهار صييورت مي
 نکنيم يا زيد را اکرام کنيم و عمرو را اکرام نکنيم يا عمرو را اکرام کنيم و زيد را اکرام نکنيم.

 المسألا الرابعا: اذا کان المخصّو منفصالً و دائراً بين اضقل و اضکثر
شود  شود )ال تکرم مثالً در خطاب اوّل گفته  صل گفته  )اکرم کلّ عالم( و در خطاب منف

ست و در خارج العالم الفا صي ا ست چون به معناي عا شن ا سق براي ما رو سق( و معناي فا
سق آنها داريم مثل عمرو که مي ست و افرادي افرادي داريم که علم به ف سق ا دانيم عالم فا
توانيم براي وجوب اکرام زيد به که عالم داريم که فسييق آنها معلوم نيسييت مثل زيد. آيا مي

 عامّ تمسّک کنيم يا نه؟
يعم ي همين ده بحث در جهت دوّم  طور است که يعني بحث حجّيّت عامّ در تمام الباقي 

مخصّو منفصل از حيث مصداق مجمل باشد ي و سؤال اين است که آيا عامّ نسبت به مورد 
صل  شد بايد به ا سبت به آن حجّت نبا ست؟ و اگر عامّ ن ست يا حجّت ني شکوک حجّت ا م

 داريم بايد اصل برائت را جاري کنيم. کليفعملي رجوم کنيم و چون شکّ در ت
سبت به اين فرد مشکوک  ست که عامّ ن سأله دو قول وجود دارد: قول اوّل اين ا در اين م
حجّت اسييت. تقريب قول مذکور اين اسييت که )اکرم کلّ عالم( يک خطاب اسييت و به عدد 

امتثال و معصيّت داريم  افراد عالم انحاللي است و به تعداد عالم حکم داريم و به همين تعداد
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و منفصييل مانع انعقاد شييود و فقط آن را از ظهور عامّ نمي و همه قبول کردند که مخصييّ
ّصو هم به عدد افراد خود ظهور دارد يعني به )ال تکرم عمرًا حجّيّت مي اندازد و خطاب مخ

سق( و خطابات ديگر منحلّ مي سق( و )ال تکرم بکراً الفا و خاصّ در  شود و ظهورات عامّالفا
کنند و يکي از موارد اجتمام، عمرو است که خطاب به موارد اجتمام عالم و فاسق تعارض مي

ما  لت دارد و  مت اکرام او دال خاصّ بر حر طاب  لت دارد و خ عامّ بروجوب اکرام او دال
شييود و در اين مورد ظهور عامّ حجّت کنيم به دليلي که بعداً ذکر ميظهورخاص را مقدم مي

شاملش مينيست گويد شود و مي. امّا نسبت به مورد مشکوک الفسق مثل زيد، خطاب عامّ 
سبت به او، يا مي ست و خطاب خاصّ ن سبت اکرام او واجب ا ست و يا ن گويد اکرامش حرام ا

دانيم که کدام يک محقّق است، در اين حال به ظهور )اکرم کلّ به آن ساکت است و ما نمي
 کنيم.گوييم که اکرام ذکر شد بيان ميميکنيم و تمسّک مي عالم(

صداققول دوّم از قول اوّل رايج سبت به م ست که عامّ ن ست و آن اين ا شکوِک  تر ا م
ست که مورد اتف شده ا ستدالل  ست. براي اين قول به وجوهي ا اق واقع مخّصو، حجّت ني

 نشده است يعني قائل به هر وجهي، وجه ديگر را باطل دانسته است.
 :1ل )از مرحوم ميرزاي نائيني(وجه اوّ

که تخصيصي ييي مثل )ال تکرم العالم الفاسق( ييي بر يک عامّ ييي مثل )اکرم کّل بعد از اين
ي وارد شد آن موضوعي که در خطاب عامّ وجود دارد دارد به لحاظ قيدي که در خاصّ  عالم( 

سه حال خارج نيست يا اهمال دارد يا اطالق دارد و يا تقييد دار  د. اهمال دارد يعني درآمد از 
سبت  گرفته نظر ضوم ن ست و اطالق دارد يعني مو ست و متکلم از اين جهت لافل ا شده ا ن

به قيد، البشر  است يعني اعم از اين است که مقيد به آن ييي مثالً فاسق ييي باشد يا مقيد به 
صورت  آن  نباشد و تقييد دارد يعني مقيد به عدم آن قيد ييي يعني فسق ييي است. در اين سه

است چون از لفلت و نسيان و جهل  مهمل درست نيست زيرا اهمال نسبت به شارم محال
شي مي ست نا ست ني ست و مطلق هم در شود و اين حاالت در ناحيه خداوند متعال محال ا

صل نمي زيرا صيو منف ست با تخ سق ا ضوم حکم مقيد به عدم ف سازد پس ال محاله مو
ضوم وجوب اکرام عالم ست و ما نمي بنابراين مو سق ا سق لير فا توانيم که زيد عالم لير فا

                                                 
 .319: 2ـ األجود  1
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ي موضوعيه خودش است است يا نه، در اين حالت، تمّسک به عامّ، تمّسک به آن در شبهه
 که صحيح نيست چون براي اثبات حکم نياز است که موضوم محرز شود.

شده ا ست که در خطاب اخذ  شکال: اگر مراد از عدم احراز موضوم، موضوعي ا ست اين ا
موضوم محرز است زيرا زيد فردي که اين موضوم ييي يعني عالم ييي است، و اگر مراد از عدم 

عالم ثبوت و واقع يييي يعني عالم لير فاسق يييي باشد نه احراز موضوم، موضوم در خود حکم 
ست ولي وقتي ظهور خطاب  ضوم محرز ني ست بله اين مو شده ا ضوم که در خطاب اخذ  مو

م است يييي شامل اين فرد مشکوک يييي يعني  زيدي که فسقش عامّ يييي که موضوعش عال
ي شد اين  ي يعني زيدي که فسقش مشکوک است  ي شد اين فرد مشکوک  مشکوک است 
ست  سق ا ست زيرا معارض ندارد و زماني معارض دارد که بدانيم زيد فا ظهور بر ما حجّت ا

صل يييي يعني  ّصو منف شود کبري همان مخ صل  صغري به من وا خطاب يعني کبري و 
ي وجداني يا تعبّدي  ي است که به من واصل شده است و صغري علم  )التکرم العالم الفاسق( 

 ي به فسق اين زيد است که بنابر فرض به من واصل نشده است.
مشکوک يييي يعني زيد در مثال ي  وجه دوّم: شما به ظهور عامّ براي وجوب اکرام اين فرد

کند وجوب اکرام مطلق رم کلّ عالم( اثبات ميکنيد. آيا وجوب اکرامي که )اکتمسيييّک مي
است يا مشرو  است؟ اگر مطلق باشد معنايش اين است که اکرام زيد واجب است چه عادل 
باشد و چه فاسق باشد و اين درست نيست زيرا فرض اين است که مخّصو وارد شده است 

ست که  و اطالق با تخصيو نمي شد معنايش اين ا شرو  با وجوب اکرام زيد سازد و اگر م
توانيم کند امّا وجود شر  را در فرد خارجي يعني زيد نميرا در صورت فاسق نبودن ثابت مي

شود پس احراز ي مشريط موجب احراز شر  در فرد خارجي نمياحراز کنيم چون هيچ قضيه
 احراز شود.شود که زيد فاسق نيست و مشروطش که وجوب اکرام او باشد هم نمي

اشکال شده است که اگر يک زيد در خارج باشد و ما ندانيم که او فاسق است  بر اين وجه
دانيم که مولي يا عادل است و مولي به نحو قضيه خارجيه بگويد )اکرم زيداً( و ما از خارج مي

ست؟ اگر  شرو  ا ست يا م ست آيا وجوب اکرام زيد مطلق ا ضي ني سق را سان فا به اکرام ان
رام که چه عادل باشييد و چه فاسييق باشييد و اگر مشييرو  باشييد مطلق باشييد يعني زيد را اک

ست اکرامش کن، و من نمي ست که اگر زيد عادل ا ست يا معنايش اين ا دانم که او عادل ا
ست  ست بلکه يک وجوب فعلي ا شرو  ا ست و نه م ست در اينجا وجوب نه مطلق ا سق ا فا
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ر ما نحن فيه وجوب وجوب مشييرو  مربو  به احکام کليه اسييت و د چون وجوب مطلق و
ست که از خطاب به داللت التزاميه مي سق حکم جزيي فعلي ا فهميم که اين زيد خارجي فا

کند که خطاب نيسيييت و در باب ظهورات لفظي، مداليل التزامي حجّت اسيييت و فرقي نمي
شد مثل )اکرم کلّ عالم(، زيرا ظهور خطاب عاّم  شد مثل )اکرم زيداً( يا خطاب عامّ با خاصّ با

ست و به خطاب )اکرم زيداً( و خطابات ديگر منحلّ مي شود و به داللت يک ظهور انحاللي ا
 فاسق نيست. فهميم که اين زيدالتزامي مي

ي اين اشکال درست نيست زيرا قضاياي خارجيه متکفل تحقّق موضوم است ولي قضيه 
و )اکرم زيداً( ي اين  حقيقيه از اين جهت ساکت است و فرق دو مثال ي يعني )اکرم کلّ عالم(

ست که يکي قضيه ست بلکه فرق دو مثال در اين ا ي نيست که يکي خاصّ و ديگري عامّ ا
ست و خارجيه و ديگري  ضوم خودش ني ضيه حقيقيه متکفل بيان مو ست و ق ضيه حقيقه ا ق

ي اين است که هر عالمي را اکرام کن  ي که يک قضيه حقيقيه است  معناي )اکرام کلّ عالم( 
 دانيم که زيد فاسق است يا فاسق نيست.ضوم قيد خورد که فاسق نباشد و ما نميو مو
شود: احکام کلّي اشکال ما بر وجه دوّم اين است که احکام شرعي بر دو قسم تقسيم مي 

ي ي جعل و مرحلهتر احکام شييرعي دو مرحله دارد: مرحلهو احکام جزيي، و به عبارت دقيق
سبيالً(، بعد از اين فعليّت. مثالً وقتي مولي  ستطام اليه  فرمود )هلل علي الناس حج البيت من ا

شود که يک حکم کلّي در عالم اعتبار است جعل و انشاء، يک وجوب حج بر مستطيع پيدا مي
ي جعل است ييي و بعد در خارج وقتي زيد مستطيع شد يک وجوب ييي يا وجوب حج در مرحله

به ديگران ربطي ندارد و اگر بعد از آن، عمرو نيز شييود و اين وجوب حج حج بر زيد فعلي مي
سبت به او نيز فعلي مي شد يک وجوب حج ن شود به اين وجوب، وجوب و حکم در مستطيع 

سبت به او نيز فعلي ميمرحله ي فعليّت جوب و حکم در مرحلهشود به اين وجوب، وي حج ن
مّا وجوب حج بر گوييم که يک وجوب جزيي اسيييت و موضيييوعش زيد و عمرو اسيييت امي

مستطيع وجوب کلّي است چون موضوعش مستطيع است و کليت و جزئيت حکم تابع کليت 
که در وجه دوّم گفت شييد که وجوب به دو قسييم مطلق و و جزئيت موضييوم آن اسييتک اين

شيود مراد از آن وجوب کلّي و حکم کلّي اسيت نه حکم جزيي زيرا اين مشيرو  تقسييم مي
و اين وجوب فعلي، نه وجوب  ست که استطاعت او فعلي شده استحکم وجوب براي زيدي ا

مطلق است و نه وجوب مشرو  است. يا روشن شدن اين مطلب، مغالطه در وجه مذکور نيز 



 57 

شن مي ست و هر دو را. نفي کرده رو شرو  منحصر کرده ا شود چون وجوب را در مطلق و 
شامل فرد  ست و از آن نتيجه گرفته است که خطاب عامّ  گوييم شود و ما ميمشکوک نميا

که براي زيد، وجوب مطلق يا وجوب مشيييرو  ثابت نيسيييت بلکه وجوب فعلي جزيي ثابت 
شامل زيد مي ست که ظهور )اکرام کلّ عالم(  ست زيرا فرض اين ا شود، پس وجه دوّم هم ا

 ناتمام است.
شود يييي يعني وجه سوّم: خطاب عامّ )اکرم کلّ عالم( است که شامل همه افراد عالم مي

که مخصّو منفصل وارد شد و ظاهر در عموم است يييي و ظهورش حجّت است و بعد از اين
سه فرد از علماء مي شامل  سق(، ظاهر خطاب عامّ  شد )التکرم العالم الفا شود فرد اّول گفته 

ست و فسقش معل ست که عالم ا ست و فرد دوّم فردي ا ست،  ومعالمي که عدالتش معلوم ا ا
صل شامل اين فرد هم ميظهور عامّ  ّصو منف ست چون مخ شود ولي اين ظهور حجّت ني

برد و فرد سوّم فردي است که عالم است ولي حجّيّت عامّ را نسبت به مورد خاصّ از بين مي
معلوم نيسيت که عادل اسيت يا فاسيق اسيت بال اشيکال ظهور خطاب عامّ شيامل اين فرد 

ن ظهور حجّت اسييت يا حجّت نيسييت در باب شييود منتهي کالم در اين اسييت که آيا ايمي
ست مثل اين سيره و بناء عقالء ا شتر نداريم و آن  که حجّيّت ظواهر از راه حجّت يک راه بي

سيره و بناء عقالء ثابت شده است. در خطاب )اکرم کلّ عالم( بال اشکال، نسبت به اين فرد 
سيره ع سق، ظهور وجود دارد و ما  معتقديم که در  شکوک الف ي شبهه قالء ظهور عامّ درم

مصداقيه ييي يعني فرد مشکوک دليل مخصّو ييي حجّت نيست و عقالء به اين ظهور در اين 
ست که در ما نحن فيه دو کنند و نکتهفرد مشکوک اخذ نمي سيره و بناء عقالء اين ا ي اين 

فرد اين  گويد که اکرامظهور داريم و اخذ به هر يک ترجيح بالمرحج اسيييت. يک ظهور مي
ّصو را داريم ک  ست. از طرف ديگر ظهور دليل مخ ست و اين ظهور، ظهور عامّ ا واجب ا

شکوک يعني زيد در عالم واقعمي ست و اين فرد م سق حرام ا ست و  گويد اکرام فا يا عادل ا
يا فاسق است، اگر عادل باشد در تحت عموم عامّ باقي است و اگر فاسق باشد از تحت عاّم 

کند اين مورد عقالء بر ظهور عامّ نسبت به اين فرد مشکوک اعتنايي نميخارج شده است در 
ي مصداقيه است و نسبت به خطاب خاصّ زيرا اين فرد مشکوک نسبت به خطاب عامّ شبهه

ي موضوعيه گيرد ولي شبههي مصداقيه جلوي ظهور را نميي موضوعيه است و شبههشبهه
ي عقالء اقيه  بر شييبهه موضييوعيه در سيييرهگيرد و تقديم شييبهه مصييدجلوي ظهور را مي
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شفيت از حکم واقعي نکت ست و چون عمل به ظهور از باب کا اي ندارد و ترجيح بالمرجح ا
صورت در است نه از باب تعبد، به لحاظ واقع، اين فرد هم احتمال دارد عادل باشد که در اين

صورت از تحت آن خارج است تحت عامّ باقي است و هم احتمال دارد فاسق باشد که در اين
شد که در اين سق با ست پس ظهور عامّ در و هم احتمال دارد فا صورت از تحت آن خارج ا

 هيچ کاشفيتي ندارد.جا اين
که در آن جا هيچ کاشفيتي ناتمام است زيرا اينامّا قول اوّل ييي قول به حجّيّت عامّ در اين

و احتمال دارد: اگر مراد از عدم تکذيب ي گفته شييد حجّيّت آن دائر مدار عدم تکذيب اسييت د
مخصّو نسبت به عامّ يييي عدم تکذيب واقعاً باشد به اين معني که مخصّو در واقع، شامل 

شود ولو ما به اين شمول عالم نباشيم، اين درست نيست چون احتمال دارد فرد مشکوک نمي
و اين فرد را شييامل شييود و ما از واقع خبر ندار يم، و اگر مراد از عدم که در واقع، مخصييّ

شد به اين معني شامل  تکذيب، عدم تکذيب ظاهراً با شکوک را  ّصو ظاهراً فرد م که مخ
ي عقالء به ظهور شود، اين صرف ادّعا است و ما آن را قبول نداريم و گفتيم که در سيرهنمي

ست که آيا مخّصو مکعامّ در فرد مشکوک اخذ نمي صل اين ادعا محل نزام ا ذّب کنند و ا
ظاهري عامّ در اين فرد مشييکوک اسييت يا نيسييت و آيا ظهوري عامّ نسييبت به اين فرد 

 مشکوک حجّت است يا نيست؟
سان مياين تمام کالم در جهت دوّم بود و آن ست که همه چه که کار را بر ما آ کند اين ا

سيره  ست و  شکوک حجّت ني سبت به فرد م بر قبول کردند که در ما نحن فيه، ظهور عامّ ن
 اين امر قائم شده است.

 الجهة الثالثة: التعويض عن العامّ باستصحاب العدم األزلي

توانيم به عامّ تمّسک ي مصداقيه نميدر جهت سابقه گفتيم که در فرد مشکوک در شبهه
صحاب عدم ازلي را جاري مي ست شکوک ا شد که در اين فرد م ضوم کنيم. گفته  کنيم و مو

 نيم.کعامّ را با آن درست مي
شرعي از دو جزء مرّکب توضيح: بعد از اين شد موضوم حکم  که تخصيو بر عامّي وارد 

شييود که عبارت از عنوان عامّ و عدم عنوان خاصّ اسييت مثالً در خطاب )اکرم کلّ عالم( مي
 موضوم آن، عالم است و در خطاب دوّم گفته شود )التکرم الفاسق(، گفته شد که اگر اين دو
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ضوم وجوب اکرام مرکّب از دو جزء ميخطاب را کنار  شود که يکي )عالم( و هم بگذاريم مو
ست  ست و فرد مشکوک يعني زيد در محل بحث بالوجدان عالم ا سقاً( ا جزء دوّم )لم يکن فا
و فرض اين است که شکّ داريم که او فاسق است يا فاسق نيست استصحاب عدم ازلي را 

شکّ داريم زيد موجود  کنيم به اين بيان که وقتي کهجاري مي سق نبود حال که  زيد نبود فا
ستصحاب مي سق او را ا ست يا نه، عدم ف سق ا کنيم بنابراين با کنار هم قرار دادن وجدان فا

اوّل با استصحاب دوّم ي عدم ازلي ي موضوم وجوب اکرام ي يعني العالم مع عدم کونه فاسقاً ي 
 .شودمحقّق مي

صحاب عدم ازلي: دائ ست ضيح ا ضيه تو ضيه داريم که عبارت از ق صحاب دو ق ست ماً در ا
ضيه موضوعاً و محموالً با هم يکسانند ولي زمان  ست و اين دو ق متيقنه و قضيه مشکوکه ا

سبت در آن ضيه متيقنه و همن ست مثالً )زيد عادل( هم ق ست و  ها دو تا ا شکوکه ا ضيه م ق
أمس( متيقن اسييت و )زيد  صييورت که )زيد عادلاختالف در زمان نسييبت آن اسييت به اين

ست  سالبه ا شکوک  ضيه متيقن و م صحاب عدم ازلي ق ست ست. در ا شکوک ا عادل اليوم( م
ست و صدق قضيه مشکوک به انتفاء محمول  منتهي صدق قضيه متيقن به انتفاء موضوم ا
ضيه  ست در اين حال دو ق شي ا ست يا لير قر شي ا ست، مثالً وقتي ندانيم که اين مرأة قر ا

ة ليست بقرشيا اآلن( ييي است و ي متيقنه ييي يعني )هذه المرأيکي عبارت از قضيه داريم که
عدم وجود اين زن يييي است و قضيه مشکوکه، قضيه متيقنه، صدقش به انتفاء موضوم يييي 

ي ي يعني قرشي نبودن  است و استصحابي که قضيه متيقنه و قضيه صدقش به انتفاء محمول 
باشد استصحاب عدم ازلي است. در ما نحن فيه که در  ي آن، اين خصوصيّت را دارامشکوکه

ست  سق ا سق( زيد که فرد مشکوک الف شد )التکرم العالم الفا صل گفته  دليل مخّصو منف
زماني زيد واقعاً فاسق نبود ييي و عادل بود ييي در  تواند حالت سابقه داشته باشد يعني يکمي
شکّ صورت مياين سق نبود و االن  سق ميگوييم زيد قبالً فا ست يا فا سق ا کنيم که فا

سق را جاري مي صحاب عدم ف ست ست ا سابقه ني صفاتي که حالت  صحاب در  ست کنيم اين ا
صفات ذات جاري ميدارد جاري مي صحاب عدم ازلي در  ست صفات شود ولي ا شود و اين 

 که خدا ذات نباشد لذا اگر در ما نحن فيه، دليل مخّصو )التکرمحالت سابقه ندارد مگر اين
صحاب عدم ازلي در آن جاري مي العالم اضموي( ست شد ا شخو با شود به اين بيان که اين 
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ست  ست يا أموي ني شکّ کنيم که أموي ا قبل از وجودش اموي نبود و بعد از وجودش اگر 
 شود.استصحاب عدم ازلي جاري مي

ه نکته ديگر است که استصحاب عدم ازلي در اصول دو بحث دارد: يک بحث اين است ک
ست يا جاري نيست به عبارت ديگر آيا ستصحاب عدم ازلي في نفسه جاري ا ارکان اين  آيا ا

صحاب عدم ازلي  ست ست که آيا ا ست؟ و بحث دوّم اين ا ست يا تمام ني صحاب تمام ا ست ا
 تواند؟تواند منقّح موضوم عامّ يا مطلق باشد و آن را اثبات کند يا نميمي

ص ست ست و راجع به بحث اوّل آن، در ما نحن فيه بحث دوّم از ا حاب عدم ازلي مطرح ا
 ايم.کنيم که جريان اين استصحاب را في نفسه قبول کردهفرض مي
تواند، سييه قول تواند موضييوم عامّ را اثبات کند يا نميکه  آيا اين اسييتصييحاب ميدر اين

ا النائيني)ره( شود کما عليه الميرزوجود دارد: قول اوّل اين است که اين استصحاب جاري نمي
شود کما عليه اآلخوند)ره( و تبعه المحقق و قول دوّم اين است که اين استصحاب جاري مي

 الخويي)ره( و قول سوّم، قول به تفصيل است کما عليه المحقق العراقي)ره(.
عمده طرح اشيييکاالت منکر جريان اين اسيييتصيييحاب اسيييت واالّ در ظاهر ارکان اين 

 استصحاب تمام است.
اً از کساني که بعد از مرحوم آخوند، بيشترين سعي خود را انجام داد که مستدلّ کند وظاهر
ستصحاب عدم ازلي، موضوم عامّ را ثابت کنيم مرحوم ميرزاي نائيني است. ما نمي توانيم با ا

ايشييان در اين جهت مقدماتي را بيان فرمودند: مقدّمه اوّل: اگر عامّي داشييته باشيييم و بعد 
متّصل و چه منفصل ييي برآن وارد شود، بعد از تخصيو عامّ، موضوم حکم ييي چه  مخصّو

شييود يکي عنوان ماخوذ در عنوان عامّ اسييت و کند که مرکّب از دو جزء ميعنواني پيدا مي
ديگري عدم عنوان مأخوذ در خاصّ است، مثالً اگر در خطاب عامّ گفته شود )اکرم کلّ عالم( 

رم العالم الفاسييق(، حکم شييرعي وجوب اکرام اسييت و و در خطاب خاصّ گفته شييود )التک
موضييوم اين حکم شييرعي )عالم( اسييت امّا در مقام جعل، موضييوم آن )العالم مع عدم کونه 
ستدالل کردند که وقتي مولي حکمي را براي موضوعي  ست مرحوم ميرزاي نائيني ا سقاً( ا فا

دارد ييي المحاله آن موضوم کند ييي که موضوم با قطع نظر از اين حکم، انقساماتي جعل مي
حکم به لحاظ آن انقسامات يا مطلق است و يا مقيد به وجود است و يا مقيد به عدم است و 

که موضوم حکم شرعي شود يييي داراي يا مهمل است مثالً )عالم( در خارج يييي قبل از اين
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 انقسيياماتي اسييت که عبارتند از زن و مرد، ابيض و اسييود، طويل و قصييير، هاشييمي و لير
سق و لير اين شمي، و عادل و فا ضوم حکم قرار داد عالم به ها ها. وقتي مولي )عالم( را مو

لحاظ هر يک از اين انقسامات يييي مثالً فاسق بودن يييي يا مطلق )يعني البشر ( است و يا 
مهمل اسييت )يعني از اين انقسييامات لافل اسييت( و از اين چهار حالت خارج نيسييت در اين 

سيان نميميان، اهمال ممکن ن ست زيرا حق تعالي دچار جهل و ن ست ي شود و مطلق هم ني
بودن ييي هم  کند بشر  شيء ييي نسبت به فاسقچون اين احتمال را، دليل مخصّو نفي مي

و يعني )التکرم العالم الفاسييق( آن را نفي مي کند و فقط مقيد به نيسييت زيرا دليل مخصييّ
شيودکه يک جزء آن عالم بودن ء ميماند پس موضيوم حکم مرکّب از دو جزشير  عدم مي

کند و جزء دوّم است و جزء دوّم آن )عدم کونه فاسقاً( است و جزء اوّل را، وجدان ما احراز مي
 کند.را استصحاب عدم ازلي احراز مي

صيو عبارت از اخراج  ست و فرمود حقيقت تخ ضياء اين مقدّمه را نپذيرفته ا مرحوم آقا 
دهد. در مثال )اکرم کلّ اسيييت و دليل خاصّ به عامّ عنوان نميفرد يا افرادي از تحت عامّ 

شت نفر واجب  شد و دو نفر از آنان فوت کنند اکرام نود و ه صد نفر با عالم(، اگر تعداد عالم 
 شييود و موضييومٍ وجوب اکرام، همانشييود ولي عنوان عامّ با موت اين دو نفر عوض نميمي

آنها موت تکويني محّقق ن دو نفر فوت کنند و برکه اي)کلّ عالم( اسيييت محال به جاي اين
شود به اين معنا که خود مولي اين دو نفر را از تحت عامّ خارج  صل  شريعي حا شود موت ت

شود و موضوم صورت هم عنوان عامّ يييي يا موضوم وجوب اکرام يييي عوض نميکند در اين
 وان خاصّ شود.که مرکّب از عنوان عامّ و عدم عنهمان )کلّ عالم( است نه اين

است و به افراد  از اين اشکال جواب داده شد که قضاياي شرعيه به نحو قضاياي حقيقيه
ي اين است که هر وقت در  ي به نحو قضيه حقيقيه  خارج نظر ندارد و معناي )اکرم کلّ عالم( 
در خارج عالمي پيدا شيييد او را اکرام کن، و کاري ندارد که آيا در زمان حال، فردي از عالم 

چه که به خارج مربو  اسييت احکام جزئيه فعليه اسييت چون خارج وجود دارد يا ندارد، و آن
شد  احکام فعليه دائر مدار موضيوعات و افراد خارجي اسيت و زماني که عالمي در خارج پيدا 

شد حکم يک حکم فعلي به وجوب اکرام او پيدا مي شود و وقتي که عالم دوّم در خارج پيدا 
ضاياي حقيقيه ه وجوب اکرام اين عالم پيدا ميفعلي دوّم ب شرعيه به نحو ق ضاياي  شود امّا ق

ست و موت يک عالم در خارج يا ايجاد آن در خارج، اثري در اين قضاياي حقيقيه ندارد. امّا  ا
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ست و ما  ست بلکه مبيّن مقام جعل ا سخ ني صيو ن صيو به مقام جعل نظر دارد و تخ تخ
شييارم وجوب اکرام را  فهميم بنابراين، المحاله وقتيمي سييعه وضيييق جعل را از تخصيييو

اي از عالم است جعل کرد موضوم آن ي به نظر مرحوم ميرزا ي يا طبيعي عالم است و يا حصّه
 ي شارم مقدّس محال است.و اهمال در ناحيه

 ما اين مقدّمه را في الجملا قبول کرديم ولي نقدي بر بيان مرحوم ميرزا در اين مقدّمه ي
 کنيم.را بيان کرد ي داريم که بعداً آن را ذکر مي که به نحو بالجملا اين مقدّمه

عدم نعتي را  عدم محمولي و وجود و  مه، مرحوم ميرزا، وجود  قدّ مه دوّم: در اين م قدّ م
ضافه مي شيء ا شان فرمود ما وجود و عدم را تارةً به يک  ست. اي ضيح داده ا کنيم مثاًل تو

و وجود انسييان و عدم زيد و عدم انسييان، به اين وجود و عدم، وجود و  گوييم: وجود زيدمي
شود چون هر شيئي در عالم بدون استثناء، يا محمولش وجود است و عدم محمولي گفته مي

شود: )الباري تعالي موجود( و )شرک الباري معدوم(. در يا محمولش عدم است مثالً گفته مي
ش شد چون اگر وجود بر او يء در رتبهاين وجود و عدم الزم نيست که آن  سابق موجود با ي 

حمل شييود وجودش به نفس همين وجود محمولي اسييت و اگر عدم بر او حمل شييود الزم 
گوييم )شريک الباري معدوم( ي سابق موجود باشد مثالً وقتي مينيست که آن شيء در رتبه

تا ما بتوانيم معدوم را بر او معنايش اين نيسييت که حتماً شييريک الباري سييابقاً در خارج بود 
صورت قضيه را صادق بدانيم. بعد ايشان وجود و عدم نعتي را بيان کرده حمل کنيم و در اين

است. وجود نعتي عبارت از وجود شيء لشيء است ييي مفاد کان ناقصا ييي مثل وجود العدالا 
که عادل(، نه اينگوييم )زيد الکنيم و ميلزيد، يعني ما آن شييييء را به اين امر متصيييف مي

وجود را بر آن شيييء حمل کنيم وزان اين وجود نعتي، عدم نعتي هم داريم مثل عدم العدالا 
شود ولي در وجود و لزيد، پس در وجود و عدم محمولي، وجود و عدم به خود شيء اضافه مي

شيء شيء يا عدم  ضافه مي عدم نعتي، وجود  شيء ديگر ا شود. بعد مرحوم ميرزا فرمود به 
فارق بين اين دو وجود و عدم در اين است که در وجود و عدم محمولي الزم نيست که شيء 

ضافه مي شيئي ا شود زيرا عدم به  ضافه  شد تا وجوديا عدم به آن ا شود که موجود موجود با
ضافه مي شيئي ا شد و وجود به  شدنبا شود ولي وگرنه تحصيل حاصل مي شود که موجود نبا

شيء ديگر يا عدم آن در وجود و عدم نعتي ال شد و بعد ما وجود  شيئي موجود با ست که  زم ا
صدق  ست که  ضافه کنيم پس فرق عدم محمولي با عدم نعتي در اين ا شيء اوّل ا را به آن 



 63 

عدم نعتي متوقّف بر وجود موضيييوم اسيييت بخالف عدم محمولي، و فرق وجود محمولي با 
ر از محمول، موضيييوعش بايد موجود وجود نعتي در اين اسيييت که در وجود نعتي با قطع نظ

 باشد بخالف وجود محمولي.
مقدّمه سييوّم: موضييوم هر حکمي، يا بسيييط اسييت يا مرکّب اسييت مثالً در )اکرم العالم( 
موضوم وجوب اکرام بسيط ي يعني العالم ي است اگر موضوم مرکّب باشد از سه صورت خارج 

ست يا مرکّب از دو عرض ست يا مرکّب از دو جوهر ا ست يا مرکّب از يک جوهر و يک  ني ا
سام  سيم کرده و مجموم اق سم تق سوّم را به دو ق سم دو مو  ست بعد مرحوم ميرزا ق عرض ا

شد مثل اين ضوم مرکّب از دو جوهر با ست. اگر مو سانده ا سم ر که وجود مرکّب را به پنج ق
صورت ه اينزيد و وجود عمرو، موضوم يک حکم شرعي ي مثل تصدّق بر فقير ي قرار بگيرد ب

که گفته شييود اگر زيد و عمرو موجود بودند بر فقير صييدقه بده. در اين قسييم مراد از وجود ، 
گيرد و اگر من ميوجود محمولي است ييي يعني وجود محمولي اين دو جوهر ييي موضوم قرار

ست و اگر وجود  بدانم که زيد و عمرو در خارج موجود هستند موضوم وجوب صدقه محقّق ا
الوجدان احراز کنم و ندانم که ديگري در خارج موجود اسييت يا نيسييت در حالي که يکي را ب

صحاب ميسابقاً موجود بود در اين ست ست و به برکت احراز وجداني و جا ا گويد او موجود ا
ضوم صدقه احراز مي احراز تعبّدي مو شد وجوب  سم دوّم که مرکّب از دو عرض با شود. ق

وض اسيت و گاهي مرکّب از دو عرض دو معروض اسيت گاهي مرکّب از دو عرض يک معر
صييورت اوّل که دو عرض يک معروض باشييد مثل حجّيّت فتواي مجتهد، که حجّيّت حکم 
ست که هم  سي حجّت ا ست يعني فتواي ک ضوم آن عدالت و فقاهت ا ست و مو شرعي ا

ي  عدالت در او باشد و هم فقاهت در او باشد يعني و عدالت و فقاهت دو عرض يک معروض 
شخو مجتهد يييي هستند. در اين قسم وجود دو عرض، وجود محمولي است زيرا هر عرض 
ي دارد و  ي وجود عدالت مجتهد  نسبت به عرض ديگر وجود نعتي ندارد بلکه وجود محمولي 

سابقاً بود االن ما مي ست يا نه، و فقاهت که  سابقاً بود االن باقي ا خواهيم ببينيم عدالت که 
؟ و صيييورت دوّم که دو عرض دو معروض باشيييد مثالش ارک اسيييت که باقي اسيييت يا نه

موضوعش موت مورّک و حيات و ارک است و اموال زيد وقتي به عنوان ارک به پسرش يعني 
شت و مورک عمرو منتقل مي شد لذا اگر وارک حيات دا شود که خودش ميّت و عمرو حيّ با

شت و وارک حيات نداشت موضوم موت نداشت موضوم ارک ثابت نيست و اگر مورک موت دا
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ست  ضوم ارک ثابت ني شت مو شت و وارک حيات ندا ست و اگر مورک موت دا ارک ثابت ني
حال اگر موت مورک را بالوجدان احراز کنيم و حيات وارک را بالوجدان احراز نکنيم و شيييکّ 

سابقاً حيات د شت يا نه، در حالي که  شيم که حين موت مورک، وارک حيات دا شته با شت دا ا
کنيم در اين قسم هم وجود دو عرض نسبت به هم وجود محمولي حيات او را استصحاب مي

ي و قسم ديگر  ي يعني وجود الحياة للوارک  ي نه وجود نعتي  ي يعني وجود حيات الوارک  است 
صييورت هم بر دو قسييم ايناين اسييت که موضييوم مرکّب از يک جوهر و يک عرض باشييد 

ست که م سم اين ا ست: يک ق ست ا ضوم مرکّب از يک جوهر و عرض يک جوهر ديگر ا و
شد در مثل اين صدّق را بر من واجب کندو موضوعش وجود زيد و عدالت عمرو با شارم ت که 

سبت به جوهر  جا نيز وجوداين ست زيرا عرض يک جوهر ن شيء به نحو وجود محمولي ا دو 
د افتي است ييي و ديگر وجود محمولي است ييي و فقط  وجود عرض براي جوهر خودش وجو

شود و قسم ديگر اين است که اگر دو جزء اين  موضوم مرکّب محقّق شد صدقه واجب مي
ست مثل  ست و عرض نيز عرض همين جوهر ا ضوم مرکّب از يک جوهر و يک عرض ا مو

شد در ايناين صدّق مرکّب از وجود زيد و عدالت زيد با ضوم وجوب ت جا وجود به نحو که مو
نعتي اسييت بنابراين در ما  را وجود هر عرض براي جوهر خودش وجودوجود نعتي اسييت زي

جا نحن فيه اگر بدانيم که زيد موجود است وشک داشته باشيم که او عدالت دارد يا ندارد اين
کند )و ما وجود نعتي عدالت را اسييتصييحاب عدالت زيد، وجود محمولي عدالت او را ثابت مي

شت و نميگوييجا ميخواهيم( چون در اينمي دانيم که امروز م که عدالت زيد ديروز وجود دا
صحاب مي ست ست يا نه، ا ست و اين وجود عدالت، گويد اين عدالت اين عدالت باقي ا باقي ا

لت اسيييت عدا با اين  وجود محمولي  لت  عدا بات وجود نعتي  لت و اث عدا نه وجود نعتي 
 استصحاب، اثبات آن به اصل مثبت است.

ه مقدّمه را کنار هم گذاشت و از آن نتيجه گرفت که استصحاب عدم مرحوم ميرزا، اين س
 شود.ازلي جاري نمي

مرحوم ميرزا، اين سه مقدّمه را کنار هم گذاشت و از آن نتيجه گرفته که استصحاب عدم 
شود شود. مقتضاي مقدّمه اوّل اين بود که عامّ به عدم عنوان خاصّ مقيد ميازلي جاري نمي
سوّم اين است که عدم فاسق عدم نعتي است نه عدم محمولي، زيرا موضوم  و نتيجه مقدّمه

از يک جوهر و يک عرض همان جوهر مرکّب اسييت و وجود و عدم يک عرض نسييبت به 
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گفت که هر عدم و وجود نعتي ي دوّم ميمعروض خودش وجود و عدم نعتي اسييت، و مقدّمه
جود و عدم نعتي در جايي است که بدون وجود موضوم محال است زيرا اتصاف موضوم به و

ها اين است که اگر بخواهيم با استصحاب عدم محمولي، عدم نعتي موضوم باشد نتيجه اين
صل مثبت پيش ست زماني مي را نتيجه بگيريم ا سق زيد ا آيد در ما نحن فيه متيقن عدم ف

ست زيرا عدم نعتي محتاج به وجود  ست و که زيد نبود و اين عدم فسق، عدم محمول ا زيد ا
کنيم و اين عدم فسق زيد جزء موضوم نيست بلکه اتصاف زيد االن که زيد هست شکّ مي

ست که الزمه ضوم ا سق جزء مو صل مثبت به عدم ف ست و اين ا سق زيد ا ي عقلي عدم ف
اسييت و خود عدم فسييق زيد نه حکم شييرعي اسييت و نه موضييوم حکم شييرعي اسييت و 

شد و يا  شرعي با صحب بايد يا حکم  ست شد. اين تمام فرمايش م شرعي با ضوم حکم  مو
 مرحوم ميرزاي نائيني بود.

ي اوّل از مرحوم آقاي خويي است. مرحوم برفرمايش ايشان مناقشاتي شده است. مناقشه
هر سه مقدّمه را پذيرفته است و اشکالش بر استنتاج مرحوم ميرزا است. مرحوم  1آقاي خويي

خاصييييّ وارد شيييود عنوان عامّ مقيد به عدم خاصّ گفت اگر ي اوّل ميميرزا طبق مقدّمه
شود و اين عدم خاصّ، عدم نعتي يييي يعني اتصاف عالم به عدم فسق يييي است و مرحوم مي

اکرام عالم و عدم  فرمايد اين عدم، عدم محمولي اسيييت و موضيييوم وجوبآقاي خويي مي
ست. همان ستصحافسق عالم ا ساس نظر مرحوم ميرزا ا شد برا ب عدم ازلي طوري که گفته 

صاف بود و الزمهجاري نمي سابقه عدم ات ست شود زيرا حالت  صاف به عدم ا ي عقلي آن ات
صحاب جاري مي ست ساس نظر مرحوم آقاي خويي اين ا سابقه عدم ولي برا شود زيرا حالت 

خواهيم عدم اتصاف عالم به فسق را ثابت کنيم اتصاف عالم به فسق بود و با استصحاب مي
است يکي عالم و ديگري عدم اتصاف عالم به فسق است پس رکّب از دو جزءزيرا موضوم م

که همين جزء با استصحاب عدم اتصاف عالم به فسق، موضوم حکم شرعي يييي يک جزء آن
 شود.نياز به اثبات دارد و جزء ديگر بالوجدان ثابت است ي ثابت مي

است ييي دليل آورده  مرحوم ميرزا بر کالمش ييي که يک جزء موضوم مرکّب ، عدم نعتي
است و آن دليل اين است که وقتي در خطاب عامّ گفته شود )اکرم الفقير( و در خطاب خاصّ 
ست يا  سه حال خارج ني شود )التکرم الفقير اضموي( اين )فقير( به لحاظ قيد امويت از  گفته 
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ا و چه اي وصف ر مطلق يييي يعني البشر  يييي است يعني فقير چه اين وصف را داشته باشد
ست و يا مقيد به عدم وصف  ست، و يا مقيد به وصف امويت ا شد اکرامش واجب ا شته با ندا
امويت اسييت. اگر موضييوم مطلق باشييد يا مقيد به وجود وصييف امويت باشييد با دليل خاصّ 

ماند يعني موضييوم وجوب اکرام فقير مقيد به عدم منافات دارد پس فقط صييورت سييوّم مي
ست و اين عدم، عدم ن ست و معناي اين قيد اين أمويت ا ضوم ا ست زيرا عدم، قيد مو عتي ا

 است که موضوم وجوب اکرام فقير متصف به عدم امويت است.
شما نقض مي ستدالل جواب دادند کالم  شود به موردي که مرحوم آقاي خويي از اين ا

ي که د  ر نظر مرحومفرض کنيم موضوم وجوب اکرام، مرکّب از وجود زيد و عدم عمرو باشد 
ا عمرو دو حالت نائيني اين وجود و عدم، وجود و عدم محمولي است ي زيد به لحاظ تقارنش ب
صف را مي ست پس اين دو و ست و يا مقارن با او ني پذيرد حال زيد دارد يا مقارن با عمرو ا

م وجوب که جزء الموضوم است نسبت به وصف تقارنش با عمرو يا مطلق است ييي يعني حک
ست وق شد اعم از ايناکرام ثابت ا صف تقارن با وجود تي که زيد موجود  شد يا عکه و مرو با

عمرو  نباشد يييي که برخالف فرض است چون مفروض اين است که وجود زيد مقيد به عدم
زيد  ودجاز و است و اگر مقيد به وجود تقارن باشد نيز خالف فرض است زيرا موضوم مرکّب

م عمرو ييي را عدم محمولي ييي يعني عد باشد ماو اگر مقيد به عدم تقارن  و عدم عمرو است
 استصحاب کرديم و اثبات وصف عدم تقارن از آن، اصل مثبت است.

ي لباس مشيييکوک، بيان ديگري دارند که مرحوم آقاي مرحوم ميرزاي نائيني در رسييياله
شان را اين 1صدر ضيح ميکالم صافي داردگونه تو شيء يک او مقارناتي يک  و دهند که هر 
اوصاف او عبارت از انسان سفيد و انسان سياه و انسان طويل و انسان قصير  الً انسان،دارد مث

و اوصاف ديگر است و مقارناتش عبارت از انسان در شب و انسان در روز و انسان در منزل و 
گاهي به لحاظ اوصاف است و گاهي به انسان در مسجد و مقارنات ديگر است. انقسام شيء

ي به لحاظ اوصافش مي  لحاظ مقارنات است ي چه موضوم و چه متعلّق  ما وقتي که شيئي را 
ست مثالً اکرام بر دو نوم  ست و يا مقيد به عدم ا ست و يا مقيد به وجود ا سنجيم يا مطلق ا
ست و يا مقيد  ضيافت يا مطلق ا سبت به  ضيافت و اکرام به تعظيم. و اکرام ن ست: اکرام به  ا

ست و يا مقيد به عد سبت به مقارناتش يا مطلق به وجودش ا شيء ن ست و همچين  مش ا
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است و يا مقيد به وجود آن است و يا مقيد به عدم آن است و اوّل اطالق و تقييد را نسبت به 
صاف مي سبت به مقارنات نيز مياو سنجيم. در مثال )اکرم سنجيم و اگر مجالي بود آن را ن

ي که به صور ي عنوان فاسق را کلّ عالم( و )التکرم العالم الفاسق(  ت مخصّو منفصل است 
سق نعتي.  سق محمولي و عدم ف ست: عدم ف سم ا سق بر دو ق شد و عدم ف تحت عامّ خارج 
عدم فسق نعتي نسبت به عنوان عامّ ييي يعني العالم ييي از اوصاف است و عدم فسق محمولي 

ست زيرا آن را به سبت به عالم از مقارنات ا ستقل در نظر گرفن ما بايد  تيم،عنوان يک عدم م
اطالق و تقييد را اوّل نسييبت به اوصيياف بسيينجيم و بعد اگر مجالي بود نسييبت به مقارنات 
ست و يا مقيد به وجود  سق نعتي يا مطلق ا سبت به عدم ف سنجيم. در ما نحن فيه عالم ن ب
ست پس عالم مقيد  صي ا ست مطلق و مقيد به وجود خالف تخصي ست و يا مقيد به عدم ا ا

سبت به عدم فسق به عدم فسق  شد آن را ن ست وقتي عالم مقيد به عدم فسق نعتي  نعتي ا
ست و نه مقيد به وجود مي محمولي سق محمولي نه مطلق ا سبت به عدم ف سنجيم. عالم ن

فسق محمولي، چون مطلق و مقيد به وجود فسق خالف تخصيو به وجود فسق محمولي، 
ست و  سق خالف تخصيو ا ست چون مطلق و مقيد به وجود ف شد لغو ا اگر مقيد به عدم با
که وجود و عدم نعتي را مقدم بر زيرا قبالً عالم را به عدم فسييق نعتي مقيدکرده بوديم و اين

ست و وجود و عدم محمولي مي ضوم ا ست که وجود وعدم نعتي قيد مو کنيم به اين خاطر ا
دم فعليّت حکم خورد چون فعليّت و عموضوم هرحکمي اگر قيد بخورد خود حکم نيز قيد مي

دائر مدار فعليّت و عدم فعليّت مرضيييوعش اسيييت مثالً وقتي گفتيم )اکرم العالم العادل( قيد 
خورد زيرا فعليّت وجوب زند والمحاله وجوب اکرام هم قيد مي)العادل( اوّل )العالم( را قيد مي

ارنات فقط ي مقارنات، مقاکرام به فعليّت موضيوعش اسيت اين در اوصياف بود ولي در دائره
يد مي يد نميحکم را ق ند و موضيييوم ق به لحاظ زن مقارنات خورد چون موضيييوم و متعلّق 

شييود )اکرم عند الزوال( قيد )عند الزوال( که مقارن انقسييامات را ندارند و وقتي که گفته مي
خورد زنند و بعد حکم قيد مياست قيد وجوب اکرام است پس اوصاف اوّل موضوم را قيد مي

زنند و اگر امر دائر بين تقييد موضيييوم و حکم و بين تقييد قارنات فقط حکم را قيد ميولي م
حکم تنها، شد تقييد موضوم رتباً مقدم است زيرا فعليّت حک متوقّف بر فعليّت موضوم است 

محمولي اسييت زيرا عدم نعتي  بنابراين در ما نحن فيه تقييد به عدم نعتي مقدم بر تقييد عدم
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ي خاصّ بايد عدم ت و تقييد اوصاف مقدم بر تقييد مقارنات است پس در ناحيهاز اوصاف اس
 شود.نعتي را در نظر بگيريم و اين عدم نعتي با استصحاب عدم محمولي اثبات نمي

رحوم آقاي گونه که گفته شيييد ماين بيان ديگري از کالم مرحوم نائيني بود. ولي همان
نقضي ايشان  ضي و يک اشکال حلّي گرفتند. اشکالخويي بر بيان اوّل ايشان يک اشکال نق

اي بيان کنيم مقدّمه که اشکال حلّي ايشان برکالم مرحوم ميرزا رارا بيان کرديم و قبل از اين
ي ليره. وجود فکنيم. فالسفه گفتند وجود بردو قسم است: وجود في نفسه و وجود را ذکر مي

فسييه مانند نض و وجود في ليره. وجود في في نفسييه مانند وجود زيد و حجر و سييواد و بيا
ي نفسييه به وجود زيد و حجر و سييواد و بياض و وجود في ليره مانند وجود نسييبت. وجود ف
ست. ستقل ا ستقل و وجود في ليره به معناي وجود رابط و لير م و وجود في  معناي وجود م

ه معلول علّتي دي کنفسه بر دو قسم است: وجود بنفسه و وجود بغيره. وجود بنفسه يعني وجو
ست. وجود بنفسه منحصر د ر وجود حق نيست و وجود بغيره يعني وجودي که معلول علّتي ا

ست و وجود بغيره مثل وجود همه سه بغيره بر تعالي ا ست دي ممکنات. وجود في نف سم ا وق
ضوعي ن سه يعني در وجود متقوّم به مو سه و وجود لغيره، وجود لنف ست مثل وجود وجود لنف ي

 جود اعراض.هر و وجود لغيره يعني وجودي که در وجود متقوّم به موضوعي است مثل وجوا
فرمودند: وجود عرض، وجود في نفسيييه )مسيييتقل( لغيره )محتاج به  1مرحوم آقاي خويي
ست نه اين ضوم( ا ست مو سه عين وجود لغيره ا و وجود که  دو وجود دارد بلکه وجود في نف

مولي،  رض دائماً يک وجود نعتي اسيييت. اگر در جايي،لغيره وجود نعتي اسيييت پس وجود ع
ضوم قرار داد از دو حال  ضوم قرار داد مثالً وجود عدالت را جزء المو وجود عرض را جزء المو
خارج نيست يا وجود عدالت را جزء الموضوم قرار داد از دو حال خارج نيست يا وجود عدالت 

زيد و عدالت زيد ييي ، مثالً گفت )اکرم العالم اوّل موضوم قرار داد ييي يعني را در همين جزء 
صورت اگر زيد عالم ي يعني موضوم وجوب اکرام عالمي است که عادل باشد ي در اين العادل(

شد اکرامش واجب مي ضوم قرارداد ولو عادل با شارم وجود عدالت را جزء المو شود. امّا اگر 
است که اگر يک عالمي محقّق شد  اين وجود عدالت در يک فرد لير عالم باشد معنايش اين

شييود لذا اگر زيد عالم فاسييق باشييد و فرد ديگر عدالت هم محقّق شييد اکرام واجب مي و در
عمرو جاهل عادل باشييد اکرام زيد واجب اسييت چون موضييوم وجوب اکرام مرکّب از وجود 
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اين هم که عدم الفسق جزء موضوم باشد  مّا است. و کالم در جايي استعالم و وجود عادل
صاف به عدمتواند دومانند وجود عدالت مي شود: يک دفعه به نحو ات شد يعني  گونه لحاظ  با

ضوم عالم و عدم  شد و يک دفعه مو سق با صاف عالم به عدم ف ضوم مرکّب از عالم و ات مو
اتصاف عالم به فسق باشد و هر دو ممکن است و فرق بين اتصاف و عدم اتصاف اين است 

ود موصوف الزم است زيرا  وصف بدون موصوف محال است امّا در عدم که در اتصاف موج
اتصاف، وجود موصوف الزم نيست. اگر خطابي )اکرم کلّ فقير( باشد و خطاب ديگر )التکرم 

کنيم که جزء الموضوم عدم اتصاف است چون الفقير االموي( باشد از خطاب دوّم استفاده مي
ست فهم عرفي  ضوم موجود در موردي که امر عدمي ا ست که مو ست که نياز ني از آن اين ا
خواهد و آن مقداري که از خطاب  )التکرم اي ميباشد امّا اتصاف به عدم يک توضيح اضافه

ستفاده مي صاف به عدم نياز به بيان الفقير االموي( ا ست و ات صاف به امويت ا کنيم عدم ات
 فاً بعدم االمويا(.شد ) فليکن الفقيرمتصاضافه دارد مثالً بايد گفته مي

مرحوم ميرزا فرموده بود: هر موضوعي به لحاظ انقسامات اوليه ييي با قطع نظر از امر ييي از 
سه خارج نيست يا مطلق است و يا مقيد به وجود است و يا مقيد به عدم است و فقير هم که 
رام موضوم وجوب اکرم قرار گرفته است يا اموي است و يا اموي نيست پس موضوم وجود اک

ست و يا فقير ست و يا فقير مقيد به وجود وصف امويت ا مقيد به عدم امويت  يا مطلق فقير ا
شود که فقير است مطلق و مقيد به وجود امويت خالف تخصيو است پس امر منحصر مي

 مقيد به وصف عدم امويت باشد و اين عدم نعتي است.
ردّ کردند و فرمودند: اگر حکمي ، اين اسييتدالل را مرحوم آقاي خويي در ذيل جواب حلّي

ضوم خارجاً با يک امري مالزم  شد اگر اين مو شته با ضوعي دا شيم و اين حکم مو شته با دا
باشد موضوم نسبت به آن امر مالزم نه مطلق است و نه مقيد است مثالً فرض کنيم انسان 

ي به يکي از جهات است. وقتي نماز مي ي يعني مقاديم بدن او  شارم امر فرمود خواند روي او 
و حين صالة شر   که در حال نماز رويت به سمت کعبه باشد پس متعلّق تکليف صالة است

سمت  سبت به  ست امّا ن سبت به جهت مقاديم بدن ا شد اين ن صلّي رو به قبله با ست که م ا
 راست بدن جهتي مشخو نشده است يييي يعني در صالة سمت راست بدن مقيد به جهتي

ي که مقادي بدن انسان رو به قبله باشد خود بخود سمت راست بدن نشده است يييي ولي وقت
سمت ست و نه مغرب مي به  ست بدن خود نه مطلق ا سمت را سبت به جهت  صلّي ن شود م
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شد و اگر  سمت کعبه با صلّي بايد به  ست که روي م ست زيرا مطلق خلف اين فرض ا مقيد ا
ه بود، و سمت راست بدن او به مقيد بر عدم باشد ممکن نيست که روي انسان به سمت کعب

سمت مغرب نباشد و به سمت ديگر باشد. و اگر مقيد به وجود باشد لغو است زيرا اين حالت 
شرعي خارجاً مالزم الينفک با يک امري  ضوم حکم  ست پس هرجا مو صل ا خودبخود حا
ي باشد موضوم نسبت به آن امر نه مطلق است و نه مقيد است. در ما نحن فيه عدم محمول

با عدم نعتي در وجود با هم مالزمند يعني هرجا عدم نعتي باشييد عدم محمولي هم هسييت 
ست و  صاف زيد به عدالت نيز ه شد عدم ات صف به عدم عدالت با مثالً اگر در جايي زيد مت

ضوم مالزم صاف زيد به  عدم محمولي نير در فرض وجود مو ست مثالً عدم ات با عدم نعتي ا
مالزم با اتصيياف زيد به عدم عدالت اسييت. ما از دليل خاصّ اين عدالت در فرض وجود زيد 

ستفاده مي سمقدار را ا ت کنيم که عدم عنوان خاصّ به صورت عدم محمولي جزء الموضوم ا
ي به لحاظ عدم امويت يا  ي يعني فقير در مثال )اکرم کلّ فقير(  شما پرسيديد که موضوم عامّ 

نه مطلق است و نه مقيد است چون اتصاف به عدم گوييم مطلق است و يا مقيد است؟ ما مي
و عدم اتصيياف مالزم در وجود هسييتند و امکان ندارد که عدم اتصيياف به امويت باشييد امّا 
ست يعني اگر در خارج اين فقير لير  شد در فرض که فقير موجود ا صاف به عدم امويت نبا ات

 متصف به عدم امويت است. متصف به امويت محقّق شود ي با فرض وجود فقير ي حتماً فقير
نيز با فرمايش مرحوم آقاي خويي موافق اسييت و قبول دارد که ما از  1مرحوم آقاي صييدر

ستفاده نمي شان بهدليل خاصّ پيش از اين ا ست. اي ضوم ا  کنيم که عدم محمولي جزء المو
شاره مي ستدالل کردند و ما به يک وجه آن ا شکوجوهي ا يل کنيم. اين وجه از دو مقدّمه ت

شده است: مقدّمه اوّل اين است که اگر خطاب عامّ و خطاب خاصّي وارد شود مثل دو خطاب 
ست که عنواني  )اکرم کلّ فقير( و )التکرم الفقير االموي(، فهم عرض از اين دو خطاب اين ا
ي مقتضي حکم عامّ است و عنواني که در خطاب  ي يعني فقير  که در خطاب عدم آمده است 

ت ييي يعني امويت ييي مانع از حکم عامّ است لذا در فقير اموي مقتضي وجوب آمده اسخاصّ 
 اکرام وجود دارد و عدم وجوب اکرام به خاطر وجود مانع يعني امويت است.

مقدّمه دوّم اين است که اگر معلول بخواهد بر مقتضي مترتب شود شرطش اين است که 
لي مانع اسييت و اين امر، متفاهم عرفي عدم المانع نيز محقّق باشييد و مراد از آن، عدم محمو
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محقّق شييود مانع يعني رطوبت بايد معدوم شييود و همين که اسييت مثالً اگر احتراق بخواهد 
ست پس  شود و اين همان عدم محمولي مانع ا ست که احتراق محقّق  شد کافي ا رطوبت نبا

شبهه صحاب عدم ازلي در  ست ست و ا ضوم حکم، عدم محمولي ا صداقيه جزء مو جاري ي م
 شود.است و با اين  استصحاب موضوم عامّ احراز مي

ستصحاب عدم ازلي ميامّا کالم در اين شامل ا ستصحاب  شود يا نه؟ که آيا دليل اعتبار ا
 کنيم.در آخر بحث به آن اشاره مي

عاي ديگري را مطرح کرد و فرمود مرحوم ميرزاي له مشيييکوک اد با  ناييني در رسيييا
طور توانيم موضيييوم عامّ را احراز کنيم همينطوري که نمياسيييتصيييحاب عدم ازلي همان

توانيم با آن نفي موضيييوم خود دليل و به تبعش نفي حکم را احراز کنيم. مثالً اگر مولي نمي
فرمود )اکرم العالم الهاشمي(، موضوم وجوب اکرام )عالم هاشمي( است که دو جزء دارد حال 

که آيا هاشمي است يا نه؟ ييي در اين مورد خطاب  اگر بدانيم که زيد عالم است و شکّ کنيم
گويد زيد هاشمي نيست زيرا وقتي که زيد موجود نبود عامّ و خاصّي نداريم ييي استصحاب مي
دانيم که هاشمي است يا نه؟ استصحاب عدم هاشمي هاشمي نبود االن که موجود است نمي

جا با اسييتصييحاب عدم ازلي در ينکنيم. در ابودن را جاري کرده و وجوب اکرام او را نفي مي
 رسد.شود و نوبت به اصل برائت مياين مورد نيز جاري نمي

شان در بيان وجه اين نظريّه دو مقدّمه را ذکر کردند: مقدّمه ست که وجود اي ي اوّل اين ا
ي نعتي و محمولي ي است نعتيت وجود در اعراض است و اگر پرسيده شود  و عدم بر دو قسم 

سم اين  ستک مق شان مي دو آيا وجود ا ست؟ اي ست و يا ماهيت ا سم آن وجود ا فرمايد: مق
ست و ماهيت سم وجود نعتي و وجود محمولي ا ست به عبارت  وجود بر دو ق سم ني بر دو ق

ديگر عرض و جوهر در ماهيت با هم تفاوتي ندارند و هر يک ماهيت مسيييتقلي دارند مثاًل 
ي وجود تقل هسييتند و اختالفشييان در نحوهماهيت حجر و ماهيت بياض هر دو ماهيت مسيي

وابسييته اسييت و وجود جوهر وجود مسييتقل و لير وابسييته اسييت.  اسييت وجود عرض وجود
شود ي دوّم اين است که وجود و عدم متقابالن هستند يعني عدم بر وجود عارض نميمقدّمه

يچ عدمي کند و هشيييود وهيچ وجودي در عالم عدم را قبول نميو وجود برعدم عارض نمي
کند و عدم و وجود بر ماهيت کند و فقط ماهيت وجود و عدم را قبول ميوجود را قبول نمي

و ماهيت عنقاء معدوم است. در ما  گوييم ماهيت انسان موجود استشوند مثالً ميعارض مي
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شمي  ست و ما يا بايد عدم وجود ها شمي ا نحن فيه حکم وجوب اکرام و موضوعش عالم ها
صحاب  ست شمي را را ا صحاب کنيم. اگر بخواهيم عدم وجود ها ست شمي را ا کنيم يا عدم ها

کند زيرا وجود و عدم نعتي باشد حالت سابقه ندارد استصحاب کنيم مقدّمه دوّم آن را نفي مي
يعني زماني نبود که زيد متصف به هاشمي نبوده باشد و اگر عدم محمولي باشد حالت سابقه 

ه يد نبود  که وجود دارد يعني وقتي ز بل خودش  قا عدم محمولي م اشيييمي هم نبود، ولي 
ي است را برمي ي يعني وجود االتصاف  ي يعني اتصاف به وجود ي محمولي  دارد و وجود نعتي 

ست پس اين که آندارد و حال آنرا برنمي شمي ا ست وجود نعتي ها ضوم ا چه که جزء مو
 شود.استصحاب جاري نمي

شکاالت شکال اکتفاء ميبر فرمايش مرحوم ميرزا ا ست و ما به ذکر يک ا شده ا کنيم و ي 
صحاب مي ست ست که ما عدم محمولي را ا شکال اين ا ست که عدم آن ا ست ا کنيم و در

عدم محمولي رافع جزء  ّا همين  نه وجود نعتي، ام محمولي نقيض وجود محمولي اسيييت 
صاف آن به ضوم مرکّب از عالم و ات ست زيرا مو ضوم ا ست مو ست و ا شميت ا صحاب ها

کند و به تبعش حکم گويد اين اتصاف نيست پس يک جزء موضوم را استصحاب نفي ميمي
صحاب مينيز منتفي مي ست شمي نبود و االن هم که شود. در ا گوييم زيد زماني که نبود ها

ي استصحاب عدم ازلي هست هاشمي نيست پس وجوب اکرام ندارد. اين قول اوّل در مسأله
 بود.

سبت دادند قول دوّم از مر شان ن صيل را به اي سه گونه تف ست و  ضياء عراقي ا حوم آقا 
ضياء  سبت به آقا  سوّم را ن شدند و تفصيل  صدر متعرض  تفصيل اوّل و دوّم را مرحوم آقاي 

ي مرحوم آقاي خويي معروف شييده اسييت که اين تفصيييل اند ولي در مدرسييهقبول نکرده
گفته شد که صفات بر دو قسم است صفات  منسوب به مرحوم آقا ضياء است. در اين تفصيل

عرضي شود و الزم ذات است و صفات ذاتي و صفات عرضي. صفات ذاتي بر ذات عارض مي
سفه  ضياء لير ذاتي در فل صطالح آقا  ست و اين ذاتي در ا ست و قابل انفکاک ا الزم ذات ني

ست و مراد  سفه ا ست مثل فل شيء الينفک ا ست که از يک  صفاتي ا ست و مراد  صفاتي ا
است که از يک شيء الينفک است مثل قرشيت براي مرأة يا هاشميت براي عالم که از آلاز 

سان ضي از ان شجاعت که والدت به همراه بع صافي مثل علم وجود و  ست به خالف او ها ا
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قابل انفکاک است و مراد از صفات ذاتي در فلسفه مثل زوجيت براي أربع است که مربو  به 
 شود.شود احراق حاصل نمينار که در ذهن تصوّر ميذات نباشد زيرا 

ست که مراد از ذاتي در کالم مرحوم ميرزا، ذاتي از لوازم ست يا مراد  کالم در اين ا ذات ا
رحوم ميرزا صيييدر فرمودند مراد از ذاتي در کالم م از آن عدم انفکاک اسيييت. مرحوم آقاي

ت همين معنا در متقين از صفات ذاصفات ذاتي به اصطالح فلسفي يعني لوازم ذات است و ق
صدر را مفروض کالم خود مي ست و ما همين نظر مرحوم  صا يل مرحوم گيريم. بنابراين تف

شود جاري مي آقا ضياء اين است که اگر خصوصيّت از لوازم ذات نباشد استصحاب عدم ازلي
 شود.نمي و اگر از لوازم ذات باشد مثل زوجيت براي أربعه، استصحاب عدم ازلي جاري

پذيرفته اسييت ولي نسييبت آن را به مرحوم آقا ضييياء  1اين تفصيييل را خود مرحوم صييدر
 نپذيرفته است.

صحاب زوجيت به اينبه ست ست که اگر مولي فرمود چهار ععنوان مثال ا الم را صورت ا
، وجود دارد يا اکرام کن که چهار عالم زوج هم باشد و ما شکّ کرديم که زوجيت براي چهار

توانيم بگوييم که قباًل فرمايد استصحاب عدم ازلي جاري نيست يعني نميآقاي صدر مي نه؟
 که چهار نبود زوج هم نبود و االن که چهار هست زوج نيست.

ست مثالً أربع مرحوم آقاي صدر فرمود لوازم ذات حتّي در ظرف عدم نيز از ذات منفکّ ني
 نبود بنابراين ييم که وقتي اربع نبود زوجتوانيم بگواگر معدوم هم باشييد زوج اسييت پس نمي

شي  شمي بودن و قر سابقه ندارد و اين مثل ها ست چون حالت  صحاب جاري ني ست ودن با
 نيست.

ي مرحوم آقاي خويي اين شييبهه را جواب دادند و ظاهراً مرحوم آقاي صييدر اين مدرسييه
و االن شييرح عروه در جواب را نپذيرفتند و گفتند که در شييرم عروه اين جواب را ردّ کردند 

دسيت ما نيسيت ولي جواب مرحوم آقاي خويي را ما قبول کرديم و آن جواب اين اسيت که 
گوييم وقتي که أربع نبود زوج هم نبود به اين معنا اسييت که به حمل شييايع زوج که مياين

و أربع موجود مصداق زوج است و اربع معدوم به حمل شايع زوج نيست  نبود نه به حمل اولي
تواند ييي امّا به حمل اولي زوج است ييي زيرا حمل شايع حمل مصداقي است و امر معدوم نمي
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شايع به درد ما مي ستصحاب حمل  شد و در ا خورد نه حمل اولي. و مرحوم مصداق چيزي با
 آقا ضياء بين حمل اولي و حمل شايع خلط کرده است.

اندازيم ل اولي را از کار ميما اين فرمايش را با يک اصييالح جزيي قبول کرديم يعني حم
يعني درست نيست که بگوييم اين اربع تبديل از وجود به حمل اولي زوج است زيرا در حمل 

شود نه لوازم ذات. و در اوّلي بين ذات و ذاتي يييي که از اجزاء ذات است يييي حمل برقرار مي
شايع زوج نبود واالن استصحاب اين مقدار را نياز داريم که بگوييم أربع قبل از وجود به حمل 

گويد    زوج نيسييت و اين کالم دانم به حمل شييايع زوج هسييت يا نه؟ اسييتصييحاب مينمي
 پذيريم.درست است. پس تفصيل مرحوم ميرزا را نمي

و قول سوّم اين است که استصحاب عدم ازلي مطلقاً جاري است چه براي احراز موضوم 
ضوم دليل خودش  شد و چه براي نفي مو شد و چه در عامّ با صفات ذاتي با شد و چه در  با

 صفات لير ذاتي باشد.
در فرمودند که ولو ما تفصيل را ذکر کرديم ولي تابع مرحوم آخوند هستيم مرحوم آقاي ص

زيرا لبّاً در مسأله تفصيلي نيست يعني ايشان فرمود اگر ما استصحاب عدم ازلي را در ذاتيات 
ست که حاجاري نمي صيلي کنيم به اين خاطر ا سأله تف سابقه ندارند پس در واقع در م لت 
 نداديم.

دليل جريان استصحاب عدم ازلي اين است که مقتضي جريان آن موجود است يييي يعني 
جا شود چون در اينادلّه استصحاب مانند )ال تنقض اليقين بالشک( شامل اين استصحاب مي

کنيم آيا زيد موجود کّ مييقين داريم که وقتي زيد نبود هاشيييمي نبود و االن هم که شييي
يقين سابق و شکّ الحق وجود دارد بنابراين مقتضي براي جريان  هاشمي است يا نه؟ چون

ي و مانع اين استصحاب هم مفقود است چون مانع اين استصحاب ي  استصحاب موجود است 
سط مرحوم شکال هم تو ست و اين ا صل مثبت بودن ا  به نظر مرحوم نائيني يييي عبارت از ا

اي خويي و مرحوم آقاي صدر جواب داده شد پس دليل استصحاب شامل اين استصحاب آق
 شود.مي

شبهه ستصحاب يک  ساس آن مطلقاً ا سابق در ذهن ما بود واالن نيز هست که برا اي از 
 گردد:دانيم و دو تقريب از اين شبهه داريم که به يک امر برميعدم ازلي را جاري نمي
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شارم ست که آنماحصل تقريب اوّل اين ا ست که  ستصحاب آمده، اين ا چه که در ادلّه ا
ما را از نقض يقين به شکّ نهي کرده است يعني دليل استصحاب يييي مانند روايت التنقض 

شود که اگر در زمان سابق به چيزي يقين داشتيم و در زمان اليقين بالشک ي شامل جايي مي
شکّ عمل شکّ کرديم اگر بخواهيم به  کنيم عمل به آن عرفاً نقض يقين اّول  الحق به آن 

حساب شود ولي در موارد استصحاب عدم ازلي مثالً ما به عدم هاشميت زيد قبل از وجود او 
شکّ أخذ کنيم  شکّ داريم در اين حال اگر به  شميت او بعد از وجودش  يقين داريم و در ها

 شود.اخذ به آن عرفاً نقض يقين به شکّ محسوب نمي
ست منتهي اينتقريب دوّم ا شيء خارج ا شيء، عقالً، از ذات  ست که وجود  عرفًا  هاين ا

شييوند و عرفاً زيد موجود لير زيد معدوم اسييت و متيقن در ما نحن فيه جزء ماهيت ديده مي
ست و وجود و عدم  شميت زيد موجود ا شکوک عدم ها ست و م شميت زيد معدوم ا عدم ها

ست و خطابات نيز به  عرفاً شود پس متيقن در ما نحن فيه لير عرف القاء ميدر ذات داخل ا
ي و نتيجه اش اين است که نقض مشکوک است و موضوم سابق در زمان الحق باقي نيست 

جا تمام نيست. به يقين سابق، نقض يقين به شکّ نيست ييي بنابراين ارکاذ استصحاب در اين
قضتي دارد و بحث از وجود که معبارت ديگر استصحاب عدم ازلي اصالً مقتضي ندارد نه اين

 مانع شود چنانچه مرحوم ميرزاي نائيني فرمود.
 : دوران اضمر بين العام و استصحاب حکم الخاصّ.الجهه الرّابعه

شود و يک فرد متصف به آن عنوان گاهي ما يک عامّي داريم و بر آن تخصيو وارد مي
ست ميشود و بعد از مدّتي آن فرد، عنخاصّ از تحت عامّ خارج مي دهد در وان خاصّ را از د

کنيم يا به حکم شيييود که آيا در حکم اين فرد به عموم عامّ رجوم مياين حال سيييوال مي
 کنيم؟خاصّ رجوم مي

و بعد بفرمايد: )ال تکرم العالم المسيييافر في شيييهر  مثالً مولي بفرمايد: )اکرم کلّ عالم(
ضان( و زيد سافر بود عالم با اين تخصيو از تحت عامّ خارج  رم ضان م شد چون در ماه رم

شد در اين حال آيا او مشمول حکم  سافر خارج  ولي بعد از ماه رمضان برگشت و از عنوان م
مسافر در ماه رمضان خارج  عامّ است و اکرام او واجب است ييي چون از تحت عامّ، فقط عالم

که مرجع يا اين  شد و االن بر زيد عالم اين عنوان منطبق نيست پس تحت عامّ باقي است ي
ست و اکرام صحاب حکم خاصّ ا ست ضان اکرام او  ما ا ست؟ يييي چون در ماه رم او واجب ني
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سافر ماه رمضان از  شت و بعد از ماه رمضان که عنوان م سافر را دا واجب نبود چون عنوان م
شکّ مي ست يا نه،بين رفت  صحاب  کنيم که آيا اکرامش واجب ا ست عدم وجوب اکرام را ا

 کنيم.که چون در وجوب اکرام او شکّ داريم برائت از وجوب را جاري ميو يا اينکنيم مي
ست از اين ست. که در روايت داريم که خمس هر فائدهمثالً فقهي آن عبارت ا اي واجب ا

و از تحت  تغييري که در روايت آمده اين اسيييت )في کلّ ما افاد الناس من قليل او کثير(،
ست و فرمودند که )إنّعنوان فائده، عنوان مؤو شده ا الخمس بعد المؤونا(، حال اگر  نه خارج 

صي، کتابي را خريد و اين کتاب مؤونه ستفاده کرد به آن خمس شخ شد يعني از آن ا ي او 
گيرد امّا اگر بعد نياز شيد آن کتاب تعلّق نميگيرد امّا اگر بعد از چند سيال از آن بيتعلّق نمي

شييود و در اين حال سييؤال شييد آن کتاب از مؤؤنه بودن خارج مي نيازاز چند سييال از آن بي
شود که آيا آن شخو بايد خمس آن کتاب را بدهد يا نه؟ اگر به عامّ تمسّک شود خمس مي

 آن واجب است و اگر به استصحاب حکم خاصّ رجوم شود خمس آن واجب نيست.
اصالا العموم( داشته باشيم  اند که اگر اصل لفظي )يعنيدر ما نحن فيه اين را قبول کرده

توانيم به اصل لفظي تمّسک کنيم که عامّ به لحاظ رسد و وقتي مينوبت به اصل عملي نمي
ازمان اطالق داشته باشد و براي تشخيو آن بايد به خطاب عامّ رجوم کنيم و ببينيم که آيا 

ستفاده اطالقا زماني از خطاب عامّ، بايد متکلم  اين خطاب اطالق ازماني دارد يا ندارد. براي ا
به لحاظ ازمان در مقام بيان باشييد، اگر خطاب عامّ، اطالق ازماني داشييت در ما نحن فيه به 

ستصحاب آن اخذ مي ستفاده کنيم به ا ستيم از خطاب عامّ، اطالق ازماني را ا کنيم و اگر نتوان
 کنيم.حکم خاصّ رجوم مي

ي )من قليل او کثير( ئده دارد ي به قرينهدر مثال خمس چون خطاب عامّ نظر به کمّيّت فا
توان به خطاب عامّ تمسّک کرد و گفت که در مثال ي ناظر به اطالق ازماني نيست، پس نمي

مذکور خمس کتاب واجب اسييت. ولي کالم در اين اسييت که آيا مثال خمس از صييغريات 
 ي ما است يا نيست؟مسأله
نيسييت زيرا عناويني که بر يک  ذکورخير، اين مثال خمس از صييغريات بحث اصييولي م 

شود شود بر دو قسم است: قسم اوّل عناويني است که بعداً از شيء زائل ميشيء طاري مي
مثل عنوان )قائم( که از کسي که بعد از قيام جلوس کرده است زائل شده است، و قسم دوّم 

مثل )القائم عند  شييوندشييوند تا أبد زائل نميعناويني هسييتند که وقتي بر شيييئي طاري مي
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الزوال( که بر شخصي که عند الزوال قائم بود اين عنوان صادق است گرچه آن شخو االن 
 جالس باشد.

در مثال خمس، عنواني که استثناء شده است مؤونه سال رح است و اين کتاب در مثال ي 
صادق  شود يييي باز عنوان مؤونه سال ربح برآننياز ميبعد از چند سال که شخو از آن بي

 است پس تحت عنوان خاصّ باقي است.

سک بالعام إلثبات  سة: التم الجهة الخام

 التخصّص 

ک  از مطالبي که بيان شييد اين نکته روشيين شييد که ما در جايي به اصييالاالعموم تمسييّ
شود کنيم که بدانين يک فردي از افراد عامّ است تو ندانيم که آيا حکم عامّ شامل آن ميمي

عالم( و ما بدانيم که زيد قطعاً عالم است امّا ندانيم که فرمايد: )اکرم کلّ لي مييا نه؟ مثالً مو
شييود يا نه، و منشييأ شييکّ مثالً اين اسييت که او بسيييار از مولي وجوب اکرام شيياملش مي

شد، در اين حال کند و به اين خاطر احتمال ميجويي ميعيب دهيم که مراد مولي لير زيد با
ست و بايد زيد را اکرام کنيم. امّا اگر در موردي ع عامّ يييي يعني خطاب دم يييي بر ما حجّت ا

دانيم که شود ولي نميدانيم که حکم عامّ شامل يک فرد نميعکس اين مسأله بود يعني مي
ست مثالً مواليي به خادمش گفت  ست يا به تخّصو ا خروجش از تحت عامّ به تخصيو ا

سلماً حکم عامّ يييي يعني هذا الکتاب(، )ال تبع )بع کلّ کتابي( و بعد به او گفت و اين کتاب م
دانيم که تخصّصاً از حکم عامّ خارج است ييي يعني اصالً اين وجوب بيع ييي را ندارد ولي نمي
که خروجش به تخصيو است ي يعني اين کتاب مال مولي کتاب مال مولي نيست ي و يا اين

مثال فقهي اهد آن را نگه داشته باشد ي خواي که به اين کتاب دارد ميخاطر عالقهاست و به
آن اين است که در روايات وارد شد که مالقي با ماء استنجاء پاک است ي ماء استنجاء به آب 

کنند، وقتي اين آب به لباس يا شود که با آن مخرج بول يا لائط را تطهير ميقليلي گفته مي
ست يييي حال اگر گفتيم سان مالقات کرد مالقي پاک ا ست پاک  بدن ان ستنجاء پاک ا ماء ا

ست پاک بودن مالقي به  ستنجاء متنجّس ا ست و اگر گفتيم ماء ا بودن مالقي علي القاعدة ا
گويد آب خاطر دليل خاصّ است و اگر بگوييم ماء استنجاء پاک است نسبت به دليلي که مي

نجاء شود تخصيو است و اگر بگوييم ماء استقليل در صورت مالقات با نجس متنجّس مي
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متنجّس اسيييت نسيييبت به دليلي که مالقات آب قليل با نجس را موجب تنجّس آب قليل 
خواهيم عدم تخصيو داند تخصيو نيست و بحث ما اين است که ما با اصالا العموم ميمي

کنيم ييي درست است که در اين مثال فقهي، در تسقّ دوّم يعني فرض تنجّس ماء را ثابت مي
و نتيجه  هاي رايج با عدم تخصيييو، تخصييو گرفته نشييد ولي در مثالاسييتنجاء، تخصييّ

 شود ي .نتيجه گرفته مي
ک کنيم و با آن اثبات بعضيييي گفتند در اين موارد مي نيم که مورد کتوانيم به عامّ تمسيييّ

توانيم به عامّ تمّسک تخّصصاً خارج است ولي مشهور اين است که براي اثبات تخّصو نمي
 کنيم.

شهور اي ست و مثبتات و مداليل التدليل لير م ست که عامّ از امارات ا زامي آن حجّت ن ا
ي قضيييه وي حقيقيه اسييت اسييت مثالً اگر مولي بفرمايد )اکرم کلّ عالم( اين يک قضيييه

ب اکرامه( و گردد که عبارت است از )اذا وجد عالم فيجي شرطيه برميحقيقيه به يک قضيه
عالم( اسيييت و چون در مانحن فيمدلول التزامي آن )من اليجب اکرامه فل ه از خارج يس ب

، پس نتيجه دانيم که اکرام زيد واجب نيسيييت زيرا خود مولي گفته بود که اکرامش نکنمي
 تخصّصاً از خطاب عامّ خارج است. گيريم که او عالم نيست ومي

شبهه را جواب دهد و بعضي از متأخرين مانند مرحوم آقاي  1مرحوم آخوند سعي کرد اين 
آن  4و مرحوم آقاي صدر 3اي مانند مرحوم آقا ضياءجواب ايشان را قبول کردند و عده 2وييخ

ستقل دادند. ما هيچ يک از اين جواب شان جواب م ها را قبول نکرديم را قبول نکردند و خود
ست  ستدالل داراي مغالطه ا ست که اين ا ستقلي داديم و آن جواب اين ا و خودمان جواب م

گردد اين درست است ولي شود و به قضيه شرطيه برميعامّ تحليل مي گفت خطابچون مي
لحاظ منطوقِ خطاب عامّ، ي شرطيه را متکلم نگفته است و ما آن را درست کرديم و بهقضيه

کلّ  فت: )اکرم  بار کرديم، متکلم فقط گ مان  له را خود يل کرديم و لوازم آن جم آن را تحل
ضيه شرطيعالم(، و ما آن را به ق ه تحليل کرديم به اين اعتبار که فقط به منطوق آن نظر ي 

داريم نه مدلول التزامي آن، زيرا مدلول التزامي آن صحيح نيست و مدلول التزامي )اکرم کلّ 
                                                 

 البيت )ع(.، آل226ـ الکفاية:  1
 .398: 4ـ المحاضرات  2
 .450: 1ـ المقاالت  3
 .356: 3ـ البحوث  4
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ظهور عامّ ما  ي )من اليجب اکرامه فليس بعالم( نيسيييت. در نتيجه با أخذ بهعالم(، جمله
 توانيم تخصّو را اثبات کنيم.نمي

و و عدم تخصيييو مي تنبيه: ک گاهي براي اثبات تخصييّ توانيم به اصييالا العموم تمسييّ
که در جايي دو فرد داريم که يکي از آن دو، فرد عامّ اسييت و ديگري فرد عاّم کنيم مثل اين
که دو زيد داريم يکي زيد بن عمرو و ديگري زيد بن بکر است و زيد به عمرو نيست مثل اين

الم نيسييت و مولي فرمود: )اکرم کلّ عالم( و بعد فرمود: )التکرم عالم اسييت و زيد بن بکر ع
توانيم به خطاب عامّ و زيداً( و زيد اجمال لفظي دارد چون بين دو نفر مردّد اسيييت، آيا مي

ّسک کنيم و بگوييم مراد از زيد در خطاب  صالا العموم تم ست پس زيد ا خاصّ زيد بن بکر ا
 تخصّصاً از خطاب عامّ خارج است.

شد که ميگ سبت به زيد به عمرو، دليلي و فته  ّسک کرد زيرا ن صالا العموم تم توان به ا
حجّتي بر تخصيييو و خروج آن از تحت عامّ نداريم چون خطاب دوّم مجمل اسييت پس به 

صالا العموم رجوم مي ست و به داللت التزاميه ميا فهميم که مراد کنيم و ظهور عامّ حجّت ا
يد بن بکر است و چون اين شخو عالم نيست پس تخّصصاً از تحت از زيد در خطاب دوّم ز

 عامّ خارج است.
نيز، شييود به مداليل التزاميه گونه که به مداليل مطابقيه أخذ مينکته: در ادلّه لفظيه همان
 شود.در سيره عقالئيه، أخذ مي

 اين تمام کالم در فصل دوّم بود.

 الفصل الثالث: في الفحص عن المخّصص

ست که بايد از در ا شرو  به اين ا ّسک به عامّ م ست که آيا تم صل بحث از اين ا ين ف
که بدون فحو از مخّصو هم مخّصو فحو کنيم و بعد از آن به عامّ عمل کنيم يا اين

 توانيم به عامّ تمسّک کنيم.مي
کنيم: مقام اوّل در لزوم فحو اسييت و مقام دوّم در در اين فصييل در دو مقام بحث مي

 ر فحو بنابر قول به لزوم فحو است.مقدا
 مقام اوّل: لزوم فحو
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که فحو از مخصّو الزم است و کالم در اين است بين علماء ما اختالفي نيست در اين
که دليل لزوم فحو و عدم جواز رجوم به عامّ قبل از فحو چيسييت؟ به وجوهي اسييتدالل 

 شده است.
وماتي که در شريعت ي يعني کتاب و سنت ي که عموجه اوّل: ما علم  اجمالي داريم به اين

خواهيم آمده است بر تعدادي از اين عمومات، قطعاً تخصيو وارد شده است و وقتي که مي
صالا العموم در عمومات ديگر تعارض  صالا العموم در اين عامّ با ا ّسک کنيم ا به يک عامّ تم

ک توان در هر يک از اين عموکنند لذا نميکند و تسيياقط ميمي مات به اصييالا العموم تمسييّ
 کرد و بايد نسبت به مخصّو آن فحو کنيم.

ّصو إن قلت: بعد از فحو هم نمي ست مخ صالا العموم اخذ کرد زيرا ممکن ا توان به ا
 باشد و به ما نرسيده باشد.

صغير منحلّ مي ي شود مثالً اگر گلّهقلت: در اين مورد علم اجمالي کبير به علم اجمالي 
اشته باشيم که هزار رأس گوسفند دارد و علم اجمالي داشته باشيم که تعدادي از گوسفندي د

سي و تحقيق، آن سفند نيست و بعد از برر ست و اين تعدا کمتر از پنجاه رأس گو ها لصبي ا
ست و بقيه شده ا صبي پيدا کنيم در اين مورد علم اجمالي منحلّ  سفند ل ي پنجاه رأس گو

شود که در بين  اين ف کنيم، امّا يک دفعه براي ما علم پيدا ميتوانيم مصرگوسفندان را مي
کنيم که آن هزار گوسفند چهارصد گوسفند و ششصد گوسفند مادّه وجود دارد و علم پيدا مي

پنجاه گوسفند لصبي در ميان گوسفندان نر وجود دارد در اين مورد علم اجمالي کبير يييي که 
ي بر علم اجمالي صغير ي که در ميان چهارصد گوسفند نر  در ميان هزار گوسفند نر و مادّه بود

دانيم توانيم استفاده کنيم چون نميرا مي است يييي منحلّ شده است و ششصد گوسفند ديگر
دانيم در ميان در ما نحن فيه ما مي که گوسيييفند لصيييبي در ميان آنها وجود دارد يا نه.
صيو خورده است که مثالً کمتر از صد عموماتي که از شارم رسيده است تعدادي از آنها تخ

تا نيست و در کتب معتبره حداقل صدتا عامِّ تخصيو خورده وجود دارد بنابراين علم اجمالي 
صغير منحلّ مي دانيم که عمومات شود چون در بيش از اين مقدار نميکبير به علم اجمالي 

 کنيم.يها به اصالا العموم تمسّک ماند يا نه، در آنآن تخصيو خورده
سفند، به ست زيرا در موارد علم اجمالي مثل مثال گو ست ني ستدالل در مقداري که اين ا

صبي علم پيدا کرديم عمل ميفحو کرديم و به سفندان ل کنيم و در بقيه تعدا متيقن از گو
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فحو الزم نيست ولي در ما نحن فيه اگر به تعداد متيقن از موارد علم اجمالي به تخصيو 
ديم و بعد از آن به عامّي برخورد کرديم نسييبت به اين عامّ هم بايد فحو کنيم علم پيدا کر

گويند حتّي بعد از انحالل علم اجمالي هم، چون کساني که قائل به وجوب فحو هستند مي
 فحو از مخصّو الزم است.

شد  شد و گفته  ّسک  وجه دوّم: براي لزوم فحو به اخبار وجوب تعلّم و تفقه در دين، تم
گر به عامّي اخذ کنيم و از مخّصو آن فحو نکنيم جهل به مخّصو عذر نيست زيرا که ا

ست زيرا  اخبار وجوب تعلّم و وجوب تفقه، اعتذار به جهل را در باب احکام دين منتفي کرده ا
ست که اگر به خاطر جهل، با تکليفي  ست و معنايش اين ا شريعت، طريقي ا وجوب تعلّم در 

شيييود که چرا عمل ذر نيسيييت، چون در روز قيامت سيييؤال ميمخالفت کرديد اين جهل ع
شخو مي سؤال مينکردي،  اين  شود چرا ياد نگرفتي، معنايشگويد من جاهل بودم، از او 

ست. در  مانحن فيه  شارم مقدّس، جهل را در باب احکام دين از حجّيّت انداخته ا ست که  ا
دهيم که افرادي خارج شييده باشييند لذا عامّي وارد شييد مثل )اکرم کلّ عالم( و ما احتمال مي

شيييود که چرا فحو نکردي، اگر فحو نکنيم و همه علماء را اکرام کنيم از ما سيييؤال مي
دهيم که مولي ياي از علماء حرام باشيييد مثالً احتمال مدهيم که اکرام عدهچون احتمال مي

ايم و اگر چه ا مخالفت کردهگفته باشد )التکرم العالم الفاسق( و اگر او را اکرام کنيم تکليف ر
 خاطر جهل بود ولي اخبار وجوب تعلّم حجّيّت چهل را ساقط کرده است.اين مخالفت به

ست بلکه  ست چون مراد از تعلّم و تفقه در دين علم وجداني به احکام ني اين وجه تمام ني
صالا ست و اگر گفتيم ا شرعي ا صيل حجّت بر حکم  العموم  مراد از تعلّم و تفقه در دين تح

ست من به حجّت عمل کرده صالا العموم حجّت حجّت ا ست که آيا ا ام و اين اوّل بحث ما ا
 توانيم تمسّک کنيم.است يا حجّت نيست و اگر حجّت نباشد به اخبار وجوب تعلّم مي

سيره صالا العموم به  سوّم: حجّيّت ا صالا العموم وجه  ست و بر حجّيّت ا ي عقالء ثابت ا
ريم تا اطالق اين دليل لفظي، حجّيّت اصالا العموم قبل از فحو را هم شامل دليل لفظي ندا

ست که  ست يعني احتمال عرفي و عقاليي ا صيو ا شود و در جايي که عامّ در معرض تخ
شد عند العقالء به آن عامّ اخذ نمي شته با ّصو دا که فحو از شود و ظهور عامّ ماداميمخ

اتي که در کتاب قانون وجود دارد و در آخر کتاب مخصّو نشود، حجّت نيست ييي مثل عموم
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توان به آن أخذ کرده و بايد تا زنند با اين حال، به صييرف رؤيت عامّ نميبه آنها تبصييره مي
 آخر کتاب را بخواند و ببيند که آيا آن عامّ، تبصره خورده است يا نه. ي

به عمومي بر به لزوم فحو اگر  نابر قول  يد مقام دوّم: مقدار فحو ب با يا  خورد کرديم آ
و دارد يا نه، يا اين که عالوه بر روايات همه کتب روايي را فحو کنيم تا ببينيم مخصيييّ

بايد فحو کنيم، يا اين که فقط فحو در باب خودش کافي اسيييت کلمات فقهاء را هم 
 که چه مقدار بايد فحو کرد؟خالصه اين

سيره ست در جچون لزوم فحو به  شده ا ايي که عامّ، عقالءً در معرض ي عقالئيه ثابت 
تخصيو است بايد کاري کنيم و مقداري فحو کنيم که ديگر احتمال عقاليي براي وجود 
شود و به حدّ يأس عرفي از تخصيو  شد، يعني عامّ از معرضيت تخصيو خارج  فحو نبا
رسيده و احتمال عرفي و عقاليي در تخصيو ندهيم. و اين به حسب موارد فرق دارد، گاهي 

 سأله خصوصيتي دارد که چون به وضوح ذکر نشده است بايد بسيار فحو کرد.م
 اين تمام کالم  در فصل ثالث بود. 

 الفصل الرابع: في اختصاص الخطابات بالمشافهين و عدمه 

ست يا اعم  شافهين ا سنت مختو به م ست که آيا خطابات کتاب و  بين علماء اختالف ا
ست و متا شافهين ا صاص از آنها و لير مت خرين اين بحث را تفکيک کردند چون عبارتِ اخت

 به مشافهين، اجمال دارد لذا در اموري بحث واقع شده است.
ضر تکليفي مي شخو حا ست. کالم در اين امر اوّل: گاهي به  شکالي ني کنيم و در آن ا

ضر و معدوم هم مي شخو لير حا سبت به  ست که آيا ن توانيم تکليفي را جعل کنيم يا نه؟ ا
 اين بحث عقلي است نه نقلي.و 

جوابش اين است که بايد ببينيم مراد از تکليف چيست؟ اگر مراد از آن بعث و زجر انشايي 
و معدوم انشاء کنيم امر بال اشکال، معقول است  باشد يعني حکم را نسبت به شخو لايب

شخ شد که  ست، و اگر مراد از تکليف، بعث و زجري با شاء به ؟؟؟ متقوم ا و بخواند زيرا ان
اند، مثالً بعد از االن به مکلّف بودن متصف شود ييي که  از آن به بعث و زجر فعلي تعبير کرده

ست که نمي ضح ا ستم ييييي اين هم وا سبتزوال، من مکلّف به نماز ظهر ه به لير  توان ن
سي فعلي مي سبت به ک ضرين تکليف را جعل کرد زيرا تکليف ن صول که حا شود که اقلّ و
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ي  مراتب وصول عبارتند از: وصول قطعي و  ي محقّق باشد  وصول احتمالي است نسبت به او 
 وصول اطميناني و وصول شکّي و وصول احتمالي ي .

دهيم و سخن خود را به او القاء امر دوّم: گاهي ما شخو حاضر را مورد تخاطب قرار مي
شخو لايب يا معدوم را مورد خطاب خود مي ست  ست که آيا ممکن ا کنيم، کالم در اين ا

 قرار دهيم يا نه؟
شد که بايد مراد از اين  ضر را  گفته  ست که لير حا شن کنيم، اگر مراد اين ا کالم را رو

ضر لير ملتفت هم سد به فائده مورد تفهيم قرار دهيم اين امر در شخو حا اي ندارد تا چه ر
ضور  شر  التفات ح ست و  ست، چون در مورد تفهيم التفات الزم ا ضر ا شخو که لير حا

که کالم به شييخو لير اسييت، و اگر مراد از تخاطب، توجيه کالم به سييمت او اسييت و اين
علوم است که ملتفت باشد و مورد تفهيم قرار گيرد يا نه، اين هم محاضر القاء شود اعم از اين

توانيم سخن خود را به لير کنيم، پس ميکه گاهي انسان با اشياء لير عاقل هم تخاطب مي
شد که خطاب را به اين  شد، و اگر مراد اين با ضر هم القاء کنيم و توجّه کالم ما به آنها با حا

 .امر معقولي است قصد القاء کنيم که وقتي به او رسيد مورد تفهيم او قرار گيرد اين هم
سوّم: در امر اوّل و دوّم، بحث کامالً بحث عقلي بود امّا بحث در اين امر، بحث لفظي  امر 

بحث اين است که آيا ادوات و الفاظ خطاب مثل کاف خطاب، براي مخاطب است و بيان اين 
ست يا اين شده ا ضع  ضر و شخو حا ضر و لايب و قرار دادن  که براي تخاطب اعم از حا

که )هذا( براي اشاره وضع شده است و شرطش اين است اين ي مثلمعدوم وضع شده است؟ 
که به عنايت باشد. شود مگر اينمشاراليه قريب باشد و با آن به مشار اليه بعيد اشاره نميکه 
 ي

رسيييد که ادوات و الفاظ خطاب، براي اين يک امر عرفي و ارتکازي اسيييت و به نظر مي
کند که براي تفهيم کالم باشيييد، بنابراين فرقي نمي کهتوجيه کالم و القاء آن اسيييت نه اين

شد، هر يک از اين شد يا معدوم با شد يا لايب با ضر با توان طرف خطاب ها را ميشخو حا
 قرار داد.

 شويم.ي اين مسأله ميامر چهارم: با توجّه به اموري که گذشت در اين امر متعرض ثمره
و طرف  شييارم و معصييومين: آمده اسييت اوّل آن، اين اسييت که خطاباتي که ازي ثمره

سخن  9خطابش مردم آن زمان بودند مانند خطاب )ايها الناس( وقتي که پيامبر اکرم با مردم 
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مردم آن زمان بودند، اگر گفتيم اين خطابات مختو به  9گفت و مورد خطاب پيامبر اکرممي
ي حجّت نيست، و اگر گفتيم ي لايبين  خطابات مختو به  آن مردم است ظهورات آن، برما 

آنان نيسييت بلکه ادعاي لير مشييافهين الي يوم القياما نيز متوجه اسييت ظهورات آن بر ما 
 حجّت است.

آيد که آيا اين ثمره مبتني برکالم مرحوم ميرزاي قمي اسيييت، در بحث حجّيّت ظهور مي
هام حجّت اسييت. مرحوم ميرزاي حجّت اسييت يا فقط بر مقصييودين به افظهور برهر کسييي 

صود  به اف 1ميق ست بيان مراد فرمود که ظهور بر مق ست و بر لير آن حجّت ني هام حجّت ا
اند که آيد و هرچه که باشيييد گفتهجدّي مرحوم ميرزا از اين کالم در بحث حجّيّت ظهور مي

 کالم ايشان درست نيست و در بين متأخرين کسي مسلک ايشان را قبول نکرده است.
ست که اثمره شافهين بود مثل ايني دوّم اين ا فرمود:  9که پيامبر اکرمگر حکمي براي م

شافهين هستند دانيم که موضوم حکم اين خطاب م)يا ايها الناس  عليکم بالخضاب( و ما مي
دانيم که اين حکم مختو ييي بخالف مثل )هلل علي الناس( که عنوان عامّي است ييي امّا نمي

 شود.معدومين نيز ميکه شامل لايبين و به مشافهين است يا اين
ست که در ثمرهفرق بين اين ثمره و ثمره شي قبلي اين ا افهين بود ي قبلي، خطاب به م

که بر لير مشافهين نيز ولي بحث در اين بود که حجّيّت آن مختو به مشافهين است يا اين
، آيا دانيم که حکم در آنحجّيّت دارد، و در اين ثمره، خطاب متوجه مشافهين است ولي نمي

 ها است.مخصوص مشافهين است يا براي اعم از شمافهين و لير آن
م در اين ثمره، ظهور الي خطاب اين اسييت که چون موضييوم حکم مشييافهين اسييت حک

شييود مثل اند در اين خطاب عرفاً مشييافهه الغاء ميها اسييت ولي بعضييي گفتهمختو به آن
ي مثالً پنجکه فرض کنيد در کالس درسي، سي نفر شاگرد هستاين ي که ند، يک روز  شنبه 

ضرند، مي ساني که حا ستند معلم به ک شما روز پنج نفر از آنان لايب ه نبه که آمديد شگويد 
اب او به بيست مکلفيد اين وظيفه را انجام دهيد وقتي معلم خطاب کرد ي و گفت)شما( ي خط

بين هم امل لاياين تکليف مختو به بيسييت و پنج نفر نيسييت و شيي و پنج نفر بود منتهي
 جود دارد.شود اين مثال فقط براي تقريب به ذهن است چون در آن قرينه بر تعميم ومي
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شد قرينه شارم حکمي را خطاب ي عرفيهگفته  شرعي، وقتي  اي وجود دارد که در احکام 
ي کند و حکم را براي همهکند خصوصيّت مشافهت را، عرف الغاء ميبه مشافهين متوجه مي

شريعت فقط براي اين عدّهبت ميافراد ثا ست  ست و داند، زيرا فرض اين ا ي خاصّ نيامده ا
ست نبيّ، فقط براي محدوده به عنوان 9پيامبر اکرم شده ا ي زماني و مکاني خودش مبعوک ن

 ها مبعوک شده است.ي مکانها و همهي زمانها در همهبلکه براي همه انسان
دهيم دوگونه است: صيتي را که ما آن را احتمال مياز اين کالم جواب داده شده که خصو

 9دهيم که اين حکم شرعي مخصوص مشافهين و مردم عصر رسول خداتارة ما احتمال مي
شود. زيرا در نظر است، اگر اين احتمال را بدهيم، احتمالي است که عرفاً الغاء مي :معصومين

ر نيسييت که مختو به گروه طوعموميّت و شييموليت دارد و اين عرف اين حکم يک جهت
مشاخه و مصاحب باشد. امّا گاهي خصوصيات منشأ حکم شده است که در معدومين نيست 

ست و ما احتمال مي 9مثالً پيامبر اکرم ضاب فرموده ا شأ اين خطاب، امر به اخت دهيم که من
يامبر اکرمجنگ يامبر اکرمبوده اسيييت. يعني احتمال مي 9هاي زمان پ  که فرمود 9دهيم پ

ست و نمي ضيه جنگ بوده ا ضاب کنيد به جهت تقويت روحيه يا حالت رواني در ق توانيم اخت
که پيامبر بگوييم االن هم که زمان جنگ نيسييت يکي از مسييتحبات خضيياب اسييت، يا اين

فرمود: مستحب است با سه انگشت لذا بخوريد. واالن که قاشق آمده است بگوييم:  9اکرم
سان ست ان ستحب ا شت لذا بخورد، ما احتمال مي االن نيز م سه انگ ستحباب با  دهيم که ا

هاي خودش لذا خوردن لذا با سييه انگشييت مختو به زماني اسييت که انسييان با دسييت
توانيم حکم را از خورند. در اين حاالت نميخورد نه االن که معموال با قاشيييق لذا ميمي

 مشافهين به معدومين تعميم دهيم.
 چهارم بود.اين تمام کالم در فصل 

 الفصل الخامس: في تعقّب العام بضمير يرجع الي بعض افراده 

گردد، ض افراد  عامّ برمياز آن ضميري ذکر شده است که به بعگاهي عامّي داريم و بعد 
توانيم اسيتفاده کنيم که مراد جدّي از عامّ همان بحث در اين اسيت که آيا از اين ضيمير مي

وَ )فرمايد: ( سيييوره بقره مي228)افراد عام، مثالً آيه شيييريفه بعض افراد عامّ اسيييت نه تمام
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ِسهِنَّ ثَالثَاَ قُرُوءٍ وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْح ْصنَ بِأَنْفُ امِهِنَّ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّ
 .(هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْالحًاإِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ اْآلخِرِ وَ بُعُولَتُ

يه مهدر اين آ به کل فه، ضيييمير)هنّ( در )بعولتهن(  قات( برميي شيييري گردد و ي )المطلّ
اند: مطلقات به طالق رجعي و مطلقات به طالق بائن. و فقط شيييوهراِن مطلقات دو دسيييته

ق بائن، حقّ رجوم وجود ندارد. بحث در اين احقّ به رجوم هسييتند و در طال مطلقات رجعيه،
ضي از مطلقات، قرينه مي ضمير به بع ست که آيا رجوم  شود که مراد جدّي از مطلقات در ا

که  ها اسييت يا ايناوّل آيه مطلقه رجعيه اسييت و حکم به تربو ثالثا قروء مخصييوص اين
هردو دسييته از مطلقات  آن نيسييت و حکم به تربو ثالثا قروء در اوّل آيه شيياملقرينه بر 

صوص مطلقهمي ست يا اينشود و در ذيل حکمي را که مخ ست بيان کرده ا که ي رجعيه ا
 شود؟ لفظ مطلقات مجمل مي

 :هبيان دو نکت
ست که، اگرچه راجع ست  که لفظ )المطلقات(به اين نکته اوّل اين ا ست يا مطلق ا عامّ ا

عامّ و مطلق اسييت بنابراين در جهت بحث  اختالف وجود دارد ولي اين بحث ما اعم از بحث
 ما فرقي ندارد.

ي )رأيت نکته دوّم اين است که استخدام تارةً به لحاظ مدلول تصوري است مثالً در جمله
سان  ضمير، االسد به معناي ان ست امّا مرجع  سد به معناي حيوان مفترس ا االسد وضربته( ا

ي و مراد جدّي است مثل )اکرم العلماء شجام است و گاهي استخدام به لحاظ مدلول تصديق
ست پس اين کلمه در  سق ا سق و لير فا صلّ خلفهم( که مراد جدّي از )العلماء( اعم از فا و
معناي خودش يعني عموم اسييتعمال شييده اسييت امّا ضييمير در )خلفهم( به علماي عدول 

سبرمي ست. در ما نحن فيه، اگر ا ضمير، علماي عدول ا شد از گردد و مراد جدّي از  تخدام با
نوم دوّم اسيييت که مراد جدّي از )المطلقات( عامّ اسيييت و مراد جدّي از ضيييمير )بعولتهن( 

 مطلقات رجعيه است.
گوييم که اگر در مانحن فيه اصالا العموم را اخذ ي بحثي که قبالً مطرح شده ميدر ادامه

ستخدام جاري نمي صالا عدم ا ستخدامکنيم ا صالا عدم ا صالا  شود و اگر به ا اخذ کنيم ا
شود. سؤالي که مطرح شود و مراد از مطلقات در اوّل آيه مطلقات رجعيه ميالعموم جاري نمي

ست که کدام يک از اين  ست اين ا صل را بايد اخذ کنيم، آيا به يکي از اين دو بايد اخذ ا دو ا
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توانيم اخذ نميکنند و به هيچ يک که با هم تعارض ميکنيم و ديگري را کنار بگذاريم يا اين
 کنيم؟

ست که فرمود سه قول وجود دارد: يکي نظريّه مرحوم آخوند ا سأله  : هيچ يک از در اين م
شود. شوند و کلم مجمل مياصالا العموم و اصالا عدم استخدام ي جاري نمي دو اصل ي يعني
ا کنار تخدام رکنيم و اصييالا عدم اسيينائيني فرمود به اصييالا العموم اخذ مي مرحوم ميرزاي

ستخدام عمل ميمي صالا العموم گذاريم و مرحوم آقاي خويي فرمود به أصالا عدم ا کنيم و ا
 گذاريم.را کنار مي

شيييود چون در کالم چيزي که فرمود: هيچ يک از دو اصيييل جاري نمي 1مرحوم آخوند
قد طوري که ظهر کالم با وجود قرينه منعو همانصييالحيت براي قرينيت را دارد وجود دارد 

شود و مايصلح للقرينيا ضميري است که شود، با وجود ما يصلح للقرينيا هم منعقد نمينمي
گردد ييي با وجود اين گردد ييي چون ضمير در )بعولتهن( به مطلقات رجعيه برميبه بعض برمي

باقي نميضيييمير، ظهوري براي  قات( در عموم  که مراد از )المطل مال دارد  ند و احت ما
ستخدام هم جاري نمي)المطلقات(، مطل صالا عدم ا شد و ا اي شود زيرا قاعدهقات رجعيه با

ست ست و آن اين ا ست  وجود دارد که در خيلي از موارد جاري ا صول لفظيه اين ا که نقش ا
کند مثالً اصييالا الحقيقا ي جدّ معين ميي اسييتعمال و يا مرحلهکه مراد متکلم را در مرحله

کند، امّا اگر در جايي بدانيم مراد متکلم چيست و ندانيم که ميمراد استعمالي متکلم را معين 
ست اصول لفظيه از کار مي شده ا افتد. در مثال ما نحن فيه، مراد مراد او به چه کيفيتي اراده 

ست، امّا نمي ست که مطلقه رجعيه ا ضمير در )بعولتهنّ( معلوم ا دانيم که اين جدّي متکلم از 
کرده است يا به نحو عدم استخدام اراده کرده است. به نحو استخدام را به نحو استخدام اراده 

ستخدام زماني  زماني است که از مطلقات در صدر آيه، عموم اراده شده باشد و به نحو عدم ا
که از مطلقات خصوص رجعيه اراد شده باشد و در اين موارد اصول لفظيه ي يعني اصالا  است

 شود.ي نميعدم استخدام در ما نحن فيه ي جار
صالا العموم جاري مي 2مرحوم ميرزاي نائيني صالا عدم فرمود: در ما نحن فيه ا شود و ا

يصلح للقرينيا در کالم باشد اگر ما »فرمود:  که مرحوم آخوندشود. و ايناستخدام جاري نمي

                                                 
 .233ـ الکفاية:  1
 .369: 2ـ األجود  2
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ّسک کنيمما نمي صالا العموم تم ست که يک کلمه به لحاظ مفهومي « توانيم به ا در جايي ا
شد مثالً در  و شته با شن معنايي اجمال دا ساق منهم( مفهوم )عالم( رو )اکرم کلّ عالم اال الف

ستثناء شده  ي فاسق ي است و اين کلمهاست و لفظ )کلّ عالم( عامّ است و فساق از علماء ا
ي اجمال مفهومي دارد چون ما نميمفرد فس ي يعني مرتکب کبيره اق  توانيم که فقط به فاجر 

کبيره و مرتکب صغيره ي که به عاصي ييي يعني اعم از مرتکب شود يا اينفته ميييي فاسق گ
سق گفته مي سلّماً اکرامش واجب فا سق براي ما اجمال دارد. فاجر م شود، بنابراين مفهوم فا

کند امّا در عاصي لير فاجر نيست زيرا فاسق به هر يک از دو معنا که باشد بر فاجر صدق مي
ست و نميکنيم که اکرشکّ مي ست يا واجب ني توانيم براي وجوب اکرام او به امش واجب ا

شد و به همين خاطر  صي با سق، عا ّسک کنيم چون احتمال دارد که معناي فا )کلّ عالم( تم
متکلم به کلمه فاسييق اعتماد کرده و گفته اسييت )االّ الفسيياق منهم( مرحوم ميرزا فرمود: در 

صالا العمجا ما نمياين سق وم تمّسک کنيم چون ميتوانيم به ا دانيم مراد متکلم عالم لير فا
ست، ست آن را نمي ا صي ا ست يا عا سق فاجر ا صلح امّا آيا معناي فا سق( ما ي دانيم پس )فا

ساس اين کلمه را به جاي )اال  شد و متکلم بر اين ا صي با شايد معنايش عا ست و  للقرينيا ا
فيه از اين قبيل نيست. در ما نحن فيه گفته شد کار برده باشد. ولي ما نحن العصاة منهم( به

شد )بعولتهنّ(، و ما مي)المطلّقات ضمير در )بعولتهنّ(، مطلّقات ( و بعد گفته  دانيم که مراد از 
که)المطلّقات( را در عموم استعمال کنيم و نهايتش اين رجعيه است و اين منافات ندارد با اين

شود زيرا اصالا عدم الا عدم استخدام جاري نميگرفته است و اص است که استخدام صورت
ستخدام در جايي جاري مي شد و در اينا شخو نبا ست شود که مراد م شخو ا جا مراد م

شان با مرحوم آخوند ست که  اي ّصل کالم مرحوم ميرزا اين ا صالا عدم  مح در عدم جريان ا
صالا العم ست ولي با مرحوم آخوند در عدم جريان ا ستخدام موافق ا ست يعني ا وم موافق ني

 داند.اصالا العموم را جاري مي
ضوم 1مرحوم آقاي خويي صالا العموم در ما نحن فيه مو دارد به همان بياني که  فرمود: ا

مرحوم ميرزاي نائيني فرمود، و اصييالا عدم اسييتخدام هم موضييوم دارد چون اصييل ديگري 
درسييت اسييت که چون مراد را اش عدم اسييتخدام اسييت. بله داريم که اگر تمام باشييد نتيجه

دانيم اصل لفظي نداريم که بگويد مراد به چه کيفيتي اراده شده است امّا اصل ديگري به مي
                                                 

 .446: 4ـ المحاضرات  1
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شان مي سياق داريم که به ما ن صل وحدت  ضمير يک نام ا دهد که مراد متکلم از مرجع و 
ست به جهت اين ضمير به منزلهشيء ا سکه  ست و نتيجه اين وحدت  ياق، ي تکرار مرجع ا

عدم اسييتخدام اسييت زيرا مراد از )المطلّقات( به سييبب ظهور وحدت سييياق آن با ضييمير در 
گويد مراد مطلّقات رجعيه است و از طرف ديگر يک اصالا العموم هم داريم که مي)بعولتهنّ(،

ي )المطلّقات(، اعم از مطلقات رجعيه و بائن است و اين دو اصل با هم تعارض متکلم از کلمه
صل اخذ ميکمي ساقط مي کنيم و يا هرنند و در تعارض يا به يکي از اين دو ا شان ت کنند. اي

فرمود: در تعارض بين اين دو اصيل، ظهور وحدت سيياق مقدم اسيت زيرا ظهورش از ظهور 
ضمير  کنيم و به قرينهعامّ در عموم اقوي است بنابراين به همين ظهور وحدت سياق اخذ مي

ي )المطلّقات( در صدر آيه، مطلقات رجعيه است و اين ييم که مراد ازکلمهگودر )بعولتهنّ( مي
 نتيجه با نتيجه اصل عدم استخدام يکي است.

سد که فرمايش مرحوم به نظر مي شان ر ست چون اوالً ظاهر کالم اي آقاي خويي تمام ني
ستخدام داريم در حالي که  صل عدم ا سياق در قبال ا صل وحدت  ست که ما يک ا اين اين ا

دو، يکي هستند و ثانياً اگر با اصل وحدت سياق بخواهيم مراد از ضمير را معين کنيم مراد از 
آن، خودش معين است و اگر بخواهيم با اين اصل، وضعيّت مرجع ضمير )يعني المطلّقات( را 

ضمير جاري مي سبت به  سياق ن ست که وحدت  شود به اين معنا معين کنيم ظاهرش اين ا
کنند و مراد وقتي مردد باشد براي تعيين مراد از ضمير به اين اصل تمّسک مي که امر ضمير

شود و ي خودش ييي مثل اصالا العموم و اصالا االطالق ييي معين مياز مرجع با اصول لفظيه
اگر بخواهيم در اثبات مراد از مرجع ضييمير، اصييالا العموم را جاري کنيم کالم مرحوم آخوند 

 شود.مايصلح للقرينيه وجود دارد و اصالا العموم جاري نميگردد که در کالم برمي
سبت به کالم مرحوم آخوند م ّسک کنيم گوييم که ما مييامّا ن صالا العموم تم توانيم به ا

صلح للقرينيه  شد، عنوان ماي شته با صلح للقرينيه را دا در کالم چيزي را نداريم که عنوان ماي
شد و در  ست که لفظ مجمل با ضمير در )بعولتهن( مجمل نيست بلکه مراد ايندر جايي ا جا 

 کنيم.از آن مشخو است و مراد از )المطلقات( را هم اصالا العموم معين مي
يه  عاتي که کرديم، اين آ له فرمودند که همه نزا مرحوم آقاي خويي در ذيل اين مسيييأ

قات( ييي و سه شريفه، صغراي بحث ما نيست زيرا در اين آيه يک عنوان عامّ ييي يعني )المطل
حکم يعني )يتربّصن( و )ال يحلّ لهنّ ان يکتمن( و )احقّ بردهن( ييي داريم که براي اين عاّم 
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ا چند فرد از تحت حکم عامّ، اثباتاً، ت. تخصيييو عبارت از اخراج يک فرد يذکر شييده اسيي
ي شريفه از تحت يکي از سه حکم افرادي خارج شدند و آن حکم )احقّ بردّهن( است. درآيه

ست که از تحت آن افراد مطلّقات لير رجعيه خارج شدند. اگر مولي بگويد: )يجب اکرام کلّ ا
ست و چهار حکم در اين  ضوم، )کلّ عالم( ا سليم عليهم( مو عالم . احترامهم و اطعامهم والت

، اين کالم، تخصيو است و تخصيو به زيداً( مرککالم آمده است. بعد که گفته شود: )الت
يد از تحت حکم عامّ ييي يعني وجوب اکرام ييي است حال اگر مولي بگويد )ال معناي اخراج ز

ست.  ست که مراد از عالم در بقيه احکام نيز لير زيد ا سلّم علي زيد العالم( معنايش اين ني ت
همين مثال اسييت که )المطلقات( عامّ اسييت و سييه حکم دارد و در يک در ما نحن فيه مثل 

ست و آن هم ست که مختو مطلقات رجعيه  مورد تخصيو خورده ا واليت بر ردّ و رجوم ا
که دو حکم اسييت و مطلقات بائنه از تحت اين حکم عامّ خارج شييدند و آيه نظر ندارد به اين

 ديگر هم شامل مطلقات لير رجعيه نشود.
شان ادعا فرمودند که در تمام فقه  ست لذا اي ست ا و اين فرمايش مرحوم آقاي خويي در

 گردد ي نداريم.بحث ي تعقب عامّ به ضميري که به بعض افرادش برمي يک صغري براي اين
 اين تمام کالم از فصل پنجم بود.

 الفصل السادس: تخصيص العام بالمفهوم

ما ميتا اين که  باجا گفتيم  عامّ را  چه  منطوق توانيم  طابي تخصييييو بزنيم  يک خ
شد مثالً خطاب )التکرم زي شد و چه منفصل با صل با و خطاب مخّصو متّ داً العالم( مخصِّ

 )اکرم کلّ عالم( است.
و يک عاّم يک بحثي را علماي اصييول مطرح کردند که آيا يک مفهوم مي تواند مخصييّ

باشييد يا نه؟ در اين زمينه با دو اشييکال مواجه بودند: يک اشييکال اين اسييت که اگر مفهوم 
ست اقوي از ظهور شد ظهور عامّ که ظهور منطوقي ا ّصو با ست و  بخواهد مخ مفهومي ا

ست مي ضعف ظهوراً ا شد، بنابراين بنابر چگونه مفهوم که ا ّصو و مقدم بر عامّ با تواند مخ
شييود. مثالً در خطابي آمد )اکرم قول به تخصيييو، تقديم اضييعف ظهوراً بر اقوي ظهوراً مي

است   العالم(، مفهوم عبارت دوّم اينکلّ عالم( و بعد گفته شد )ان جاءک صديقي فاکرم زيداً
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خواهد مخّصو خطاب که اگر صديقش نيامد اکرام زيدِ عالم واجب نيست، و اين مفهوم مي
 اوّل باشد.

ه از آن تقديم و اگر عکس اين کار را بکنيم و به خطاب عامّ اخذ کنيم اشکال اين است ک
ر گوييم که اگر عامّ را بآيد و در جاي خودش ميرف در مفهوم الزم مي  عامّ بر مفهوم وتو

هوم ممکن مفهومي مقدم کنيم عامّ بر منطوق آن هم مقدم خواهد شييد زيرا تصييرّف در مف
که ا اينکه در منطوق هم تصرّف شود ييي چون مفهوم مدلول تبعي است ييي بنيست مگر اين

 منطوق طرف معارضه نيست.
 يست بلکه ازناين مقدار شبهه، جواب داده شد که تقديم خاصّ بر عامّ به مالک اظهريت 
 را بر مفهوم باب قرينيت اسييت و در ما نحن فيه مفهوم خاصّ قرينه برعام اسييت و اگر عامّ
ضه ضه قرار دهيم حتماً منطوق هم طرف معار ست چون  مقدم کنيم و مفهوم را طرف معار ا

 مفهوم و منطوق مالزمه وجود دارد. بين
 شود.هاي آينده روشن ميآيا اين جواب درست است يا نيست در بحث

 فهوم مخالفت.مدهيم: اوّل در مفهوم موافقت و دوّم در در دو مقام بحث را ادامه مي ما
 مقام اوّل: در مفهوم موافقت

: مفهوم در فرق مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت دو بيان ذکر شييده اسييت: بعضييي گفتند
لفت. و موافقت آن مفهوس است که حکم در منطوق و مفهوم يکي است بخالف مفهوم مخا

لّ بر منطوق ضي گفتند مفهوم موافقت الزم مدلول منطوق است و مفهوم مخالفت الزم دابع
 است. فرمايش دوّم درست نيست و فعالً فرمايش اوّل براي بحث ما خوب است.

که درآيه شريفه آمده مفهوم موافقت دو قسم رايج دارد: يکي مفهوم اولويت است مثل اين
ست )وال تقل لهما أفّ( ست، مفهوم موافقش اين يعني تأ 1ا سبت به پدر و مادر حرام ا فيف ن

ست عرف مي ست که وقتي أفّ گفتن به والدين حرام ا ضرب آنها  فهمد که به طريق اولي،ا
و دشنام به آنها نيز حرام است. دوّم مفهوم موافقت به مساوات است مثل )انما حرمت الخمر 

سکاره(. از اين روايت مي سمه بل ال سکر حرام فهميم کال ال شروبِ م ه آب جو و هر نوم م
 گويند.است. اين را مفهوم موافقت به مساوات مي

 دارد: اگر يک عامّي داشتيم و يک مخصّو داشتيم که مفهوم موافقت بود، سه صورت
                                                 

 .23ـ األسراء:  1
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ست مثل اين ست که آن عامّ، اعمّ مطلق از خود منطوق ا که در خطاب صورت اوّل اين ا
و در خطاب ديگر بفرمايد: )اکرم فساق خدام العلماء( که  الفساق(عامّ، مولي بفرمايد )ال تکرم 

مفهوم موافقش وجوبِ اکرام عالم فاسييق اسييت، چون وقتي اکرام خادمِ فاسييق عالم واجب 
باشد اکرام عامل فاسق به طريق اولي واجب است و فساق اعمّ مطلق از فساق خدام علماء، 

ست که آيا مفهوم موافق خطاب دوّم، عامّ را و عالم فاسق است. سؤالي که مطرح است اين ا
اين  زند يا نه؟ نسييبت به وجوب اکرام خادم فاسييق عامل مشييکلي نداريم زيراتخصيييو مي

ي حکم، منطوق خطاب دوّم اسييت که اخو مطلق از خطاب اوّل اسييت و مشييکل در ناحيه
ي يعني خطاب خاصّ  ي است. آيا وجوب اکرام عالم فاسق است که مفهوم موافق خطاب دوّم 

که بايد به مفهوم اخذ در اين مورد بايد به خطاب عامّ اخذ کنيم و او را اکرام نکنيم يا اين
يا تقديم خاصّ بر عاّم کنيم و او را اکرام کنيم؟ و اين بحث در بحث ظهورات مي آيد که آ

ست؟ و در جاي خودش گفته مي ساس قرينيت ا ست يا برا ساس اظهريت ا شود که اين برا
ست و حتّي ميتقد ساس قرينيت ا ست و حتّي اظهريت هم برا ساس قرينيت ا گوييم يم، برا

طوري که ظهور منطوق خاصّ از ظهور عامّ اقوي اسييت ظهور مفهوم خاصّ هم از که همان
اولويت اسييت. پس در صييورت اوّل،  ظهور خطاب عامّ اقوي اسييت چون اين مفهوم، مفهوم

 زند.ن را تخصيو ميشود و آمفهوم موافق برعام مقدم مي
صورت دوّم اين است که نسبت بين عامّ و منطوق،  عموم و خصوص من وجه است ولي 
سبت بين عامّ و مفهوم،  ست يييي يعني ن سبت بين عامّ و مفهوم، عموم و خصوص مطلق ا ن

که مولي بفرمايد: عموم وخصوص مطلق است ييي يعني مفهوم أخوّ مطلق است ييي مثل اين
ي يعني )الفساق( ي  )التکرم الفساق( و بعد بفرمايد: )اکرم خدّام فساق العلماء(. نسبت بين عامّ 

و عنوان منطوق ييي يعني )خدّام فساق العلماء( ييي عموم و خصوص من وجه است امّا نسبت 
بين عامّ و عنوان مفهوم موافق )وجوب اکرام عالم فاسق( ييي يعني )عالم فاسق( ييي عموم و 

ست. در اين صوص مطلق ا ّصو عامّ مي صورتخ شود زيرا عند العرف، خاصّ مفهوم مخ
چه در تعارض بين عامّ و منطوق، منطوق را مقدم کنيم يا  شييود.ي عامّ محسييوب ميقرينه

که قائل به تساقط شويم. منتهي مفهوم وقتي مخّصو عامّ است عامّ را مقدم کنيم و يا اين
رود که يييي در مثال يييي خادم، ين نميکه منطوق آن از بين نرفته باشد. و زماني منطوق از ب

صيو  ضي وجود ندارد و مفهوم عامّ را تخ شد، در اين فرض بين عامّ و منطوق تعار عادل با
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ست و در حکم زند زيرا مفهوم احض مطلق از عامّ مي سق ا ست امّا يک وقت خودِ خادم، فا ا
ي و مقدم مي اکرامش سه احتمال است: اگر گفتيم که خطابِ )اکرم خدام فساق العلماء( شود 

اطالق باشد و  عموميّت منطوق به  اين زماني است که عموميّت خطابِ )التکرم الفساق( به
)التکرم خادم فاسق را اکرام کنيم و اگر گفتيم که شودکه بايد اش اين ميوضع باشد ي نتيجه
ساق( مقدم مي صورتي که هر الف شديم يييي در  ساقط دو خطاب  دو شود و يا اگر قائل به ت

افتد و که مطلقاً قائل به تساقط شويم يييي منطوق از کار ميخطاب مطلق يا عامّ باشند يا اين
 شود و در آن مورد خطاب عامّ محکّم است.فاقد مفهوم مي

ست و اين دو خطاب با هم  سبت بين عامّ و منطوق، تباين ا ست که ن سوّم اين ا صورت 
فساق  تکرم الفساق( و بعد بفرمايد: )اکرم اطفالکه مولي بفرمايد: )التعارضي ندارند مثل اين

سبت بين  ست و ن ست و عنوان منطوق )اطفال( ا ساق( ا العلماء(، در اين مثال عنوان عامّ )الف
اين دو عنوان تباين است چون فسق صف شخو بالغ است و طفل بر صفت فسق متصف 

جا نيز مفهوم ت. در اينشييود. مفهوم موافق خطاب دوّم، )يجب اکرام فسيياق العلماء( اسيينمي
ست و نتيجه ّصو عامّ ا ست مگر اينمخ سقي حرام ا ست که اکرام هر فا که آن اش اين ا

 فاسق عالم باشد، يعني اکرام عالمِ فاسق واجب است.
 اين تمام کالم در مفهوم موافقت بود.

 مقام دوّم: تخصيو عامّ به مفهوم مخالفت
شود مثل مفهوم شر  لم اصول خوانده ميمفهوم مخالفت همان مفاهيمي است که در ع

 و مفهوم وصف.
ست که  سم اوّل اين ا سامي دارد: ق ست اق ضي که بين عامّ و بين مفهوم مخالفت ا تعار

له عد جم ماء( و ب يد: )اکرم العل ما ند مثالً مولي بفر عالم ک يدي در  ي ذو مفهوم داللت بر ق
عادالً(. مفهوم خطاب  کان  عالم ان  يد: )اکرم ال ما عالم ان لم يکن بفر دوّم، )اليجب اکرام ال

 داريم.عادالً( است. در اين قسم مفهوم را ي به مالک تخصيو و قرينيت ي برعام مقدم مي
ست که ما يک عامّي داريم و يک جمله سم دوّم اين ا ي ذو مفهومي داريم و اين جمله ق

که طي اسييت مثل اينگويد که حکم عامّ معلّق برشييرگويد که عامّ قيدي دارد بلکه مينمي
ماء(. در خطاب دوّم،  فاکرم العل يد  جاءک ز يد )ان  ما عد بفر ماء( و ب يد )اکرم العل ما مولي بفر
ست و مفهومش )اليجب اکرام العلماء عند  شده ا شرو  به مجيي زيد  وجوب اکرام علماء، م
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تقديم شود نه از اين باب که ي ذو مفهوم مقدم ميزيد( است. در اين قسم جمله عدم مجيي
ست زيرا در خطابِ )اکرم العلماء( حکم  ست بلکه از باب تقديم مقيد برمطلق ا خاصّ برعام ا
ست ي  ست و معلّق برچيزي ني سبت به وجوب، مطلق ا ست امّا ن سبت به افراد عالم، عامّ ا ن

شود يييي و در خطاب دوّم، وجوب اکرام، مقيد شود و هيچ وقت عامّ نميمفاد هيئت مطلق مي
شييود گونه موارد، خطاب مقيد برخطاب مطلق مقدم ميزيد شييده اسييت و در اينبه محييء 

 بنابراين در اين قسم، تخصيصي در کار نيست بلکه تقييد است.
که در آن حکم  ي ذو مفهومي داريمقسم سوّم اين است که يک عامّي داريم و يک جمله

ضي از افراد عامّ، معلّق ست بلکه حکم بع شرطي ني ست مثل  عامّ معلّق بر شده ا شرطي  بر
عالم الهاشيييمي(. اين که مولي بفرمايد )اکرم العلماء( و بعد بفرمايد )إن جاءک زيد فاکرم ال

ي ذو مفهوم آمده اسييت وجوب اکرام عالم هاشييمي اسييت که بر مجييء حکمي که در جمله
د( زيد معلّق شييده اسييت و مفهوم اين جمله، )اليجب اکرام العالم الهاشييمي ان لم يجئک زي

اس و خطاب عامّ با اين مفهوم در عالم هاشيييمي عند عدم مجيئ زيد تعارض دارند. خطاب 
عمل کنيم؟ بنابر مبنايي که  ي شييرطيهگويد که اکرام او واجب اسييت و مفهوم جملهعامّ مي

 سابقاً گفتيم بايد به مفهوم عمل کنيم چون أخو نسبت به أعم قرينيت عرفيه دارد.
داريم و نسييبت بين  ي ذو مفهوميعامّي داريم و يک جمله قسييم چهارم اسييت که يک

ي شرطيه آمده موضوعي که در حکم عامّ آمده است با موضوعي که در حکم معلّق در جمله
ست مثل اين صوص من وجه ا ست عموم و خ که مولي بفرمايد )اکرم العلماء( و بعد بفرمايد ا

در خطاب اوّل، )العلماء( است و موضوِم )إن جاءک زيد فاکرم الهاشمي( موضومِ وجوب اکرام 
حکم معلّق در جمله شرطيه، )الهاشمي( است و نسبت بين اين دو موضوم، عموم و خصوص 
من وجه اسييت. اگر زيد آمد بين دو خطاب تنافي وجود ندارد امّا اگر زيد نيامد مفهوم خطاب 

گويد اکرام ل ميصييورت، واجب نيسييت و خطاب اوّدوّم اين اسييت که اکرام هاشييمي در اين
شمي در اين ست و به نظر صورت، واجب نيست و خطاب اوّل ميها گويد اکرام عالم واجب ا

ي در عالم هاشمي با هم تعارض مي ي يعني خطاب اوّل و مفهوم خطاب دوّم  رسد که اين دو 
ضي بين عامّ و مفهوم وجود ندارد زيرا خطاب عامّ مي ست که تعار يد گودارند. ولي حقّ اين ا

ست و مفهوم مي شمي واجب نيست و اکرام عالم واجب ا گويد عند عدم مجييء زيد اکرام ها
شد و از حيثيت ديگر وجوب  شته با شيء از يک حيثيت وجوب اکرام دا منافاتي ندارد که يک 
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شد مثل اين شته با ست و دليل ديگر بگويد اکرام ندا شرب آب حالل ا که يک دليل بگويد 
ين آب لصييبي باشييد و بخواهم آن را شييرب کنم دو دليل با هم لصييب حرام اسييت. اگر ا

شرب از حيث اين ضي ندارند زيرا دو عنوان وجود دارد و اين  ست حالل تعار شرب آب ا که 
که لصب است حرام است و به اصطالح اين مورد از موارد اجتمام اقتضاء است و از حيث اين

 کنند.با هم تعارض مي وال اقتضاء است، امّا اگر دو حکم الزامي باشند

 الفصل السابع: في تعقّب االستثناء لجمل متعددة 

ستثناء جمله ستثناء بيايد آيا اين ا شود و در انتهاي آنها يک ا ي اخير وقتي چند جمله ذکر 
 گردد؟ها برميي جملهگردد يا به همهبرمي

شوند. ي مجمل ميهاي قبلگردد و جملهيک نظر اين است که استثناء به جمله اخير برمي
هاي قبلي مجمل نيستند بلکه گردد و جملهنظر دوّم اين است که استثناء به جمله اخير برمي

ستثناء به همان معناي عامّ خود باقي مي ست که ا سوّم اين ا ها ي جملهبه همه مانند. نظر 
 گردد.برمي

عاً و محموالً ي در ها موضواين مسأله سه صورت دارد: صورت اوّل اين است که اين جمله
ي متعدّد هستند مثل اين که مولي بفرمايد: )اکرم الفقهاء واکرم الحکماء و اکرم االدباء اال لفظ 

فقهاء و محمولش وجوب اکرام اسيييت و در  ي اوّل،الفسييياق(. در اين مثال، موضيييوم جمله
، ادباء ي سوّمي دوّم، موضوعش حکماء و محمولش وجوب اکرام است و موضوم جملهجمله

 شده است. و محمولش وجوب اکرام است ي که در لفظ تکرار
ضوم آن  ست که در جمالت متعدّد، فقط مو ست مثل اينصورت دوّم اين ا که ها متعدّد ا

مولي بفرمايد )اکرم الفقهاء و الحکماء واالدباء اال الفساق(. در اين مثال، محمول وجوب اکرام 
 محمول داريم امّا موضوم متعدّد است.است که تکرار نشده است و فقط يک 

ست و موضوم متعدّد نيست  ست يعني محمول متعدّد ا سوّم عکس صورت دوّم ا صورت 
ساق(. در اين مثال دو جمله داريم که  که مولي بفرمايد: )اکرممثل اين الفقهاء و قلّدهم اال الف

 واحد است ولي محمولش متعدّد است.موضوعش 
 کنيم.طور مجزّي بحث ميبه هريک از اين سه صورت را
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ند مثل صييورت اوّل: اين اسييت که جمالت متعدّد، داراي موضييوم و محمول متعدّد باشيي
ساق(.در اين مورد ب شود که آيا )اال حث مي)اکرم الفقهاء واکرم الحکماء واکرم االدباء اال الف

 ي جمالت است.ي اخير است يا استثناء از همهالفساق(، استثناء از جمله
گردد سييه ها برميکه اسييتثناء به کدام يک از اين جملهفرمود: اين 1مرحوم آقاي صييدر

ستثناء از جمله احتمال معقول ست که ا سه دارد احتمال اوّل اين ا شد پس در واقع  ي اخير با
جمله داريم که عبارتند از: )اکرم الفقهاء( و )اکرم الحکماء( و )اکرم االدباء اال الفساق(. احتمال 

ستثناء داريم که دوّ سه ا سه جمله و شد يعني ما  ستثناء از جميع جمالت با ست که ا م اين ا
اال الفساق(.  عبارتند از: )اکرم الفقهاء اال الفساق( و )اکرم الحکماء اال الفساق( و )اکرم االدباء
گفت سه استثناء احتمال سوّم اين است که استثناء يکي است ييي برخالف احتمال دوّم که مي

ريم ي و مستثني مجموم جمالت قبل است يعني در واقع مجموم سه گروه )فقهاء و حکماء دا
ها وارد کرديم. در ميان اين سيييه و ادباء( را در نظر گرفتيم و يک اسيييتثناء بر مجموم اين

گردد و احتمال اوّل متعيّن است چون بنا بر احتمال دوّم ييي که استثناء به جميع برمي احتمال،
ستثنا ستعمال لفظ در اکثر از يک معنا الزم ميسه ا ي که کلمهاينآيد مثل ء وجود دارد يييي ا

زيد را ييي در يکبار استعمال ييي در معناي زيد بن عمرو و زيد بن بکر و زيد بن خالد استعمال 
ست در ما  ست و يا خالف ظاهر ا ستعمال يا محال ا شدکه اين ا کنيم و جاي خودش گفته 

ر ي اوّل و هم دآيد که يک اسيييتثناء را هم در جملهل دوّم الزم مينحن فيه هم بنابر احتما
ست ولي ي دوّم و هم در جملهجمله سوّم معقول ا شيم. امّا احتمال  ستعمال کرده با سوّم ا ي 

خواهد و خواهد و آن اين اسييت چون عنايت زائد ميخالف ظاهر اسييت چون عنايت زائد مي
در نظر بگيريم و بعد استثنايي را برآن  را يک طائفهي موضوم آن اين است که ما سه طائفه
ماند و همين اي برآن وجود ندارد بنابراين فقط احتمال اوّل ميوارد کنيم در حالي که قرينه

 احتمال ظاهر عرفي از کالم است.
ست.  ست ني سوّم در صدر هم در احتمال دوّم و هم در احتمال  اين فرمايش مرحوم آقاي 

ستعمال لفظ در اکثر از يک معنا الزم ميامّا احتمال دوّ ست زيرا م که فرمود ا ست ني آيد، در
ستثناء فعل نفس ما است و اوّل يک حکمي را بر عنواني ثابت مي ستثناء که فعل ا کنيم و با ا

کنيم مانند )جائني القوم االّ زيداً( و نفس ما اسييت فرد يا جزئي را از تحت آن حکم خارج مي
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توانيم چند  ثلثه االخير(. در ما نحن فيه استثناء که فعل نفس ما است ما مي)قرأت الکتاب االّ
حکم را برچند عنوان ثابت کنيم و بعد يک اسييتثناء وارد کنيم و با آن افرادي از عناوين را از 
تحت احکامشييان خارج کنيم مثالً بگوييم )جائني الفقهاء و جائني الحکماء وجائني االدباء االّ 

ها را از تحت احکامشيييان خارح کنيم مثالً بگوييم )االّ اي از آنراً وبکراً( يا حصيييّهزيداً وعم
ستثناء فعل ساء(. پس ا ستثناء ابزار فعل ما است و شاهدش اين است که  النّ ما است و ادات ا

جا اسييتعمال يک لفظ در اکثر از يک معنا بينيم که در ايناگر به وجدان خود رجوم کنيم مي
 د.آيپيش نمي

در واقع اين احتمال معقول نيسييت زيرا  امّا احتمال سييوّم که فرمودند خالف ظاهر اسييت،
کنيم در حکمي را بر عنواني داريم و از تحت آن حکم، افراد يا اجزايي را با اسييتثناء خارج مي

مثال مورد بحث، ما فقط سييه حکم براي سييه عنوان داريم و براي مجموم حکمي نداريم تا 
 استثناء افرادي را از تحت آن حکم خارج کنيم. بخواهيم با

ستثناء مي ست که حکمي را برعنواني داريم و بعد ا ستثناء اين ا کنيم و با قبالً گفتيم که ا
کنيم در مثال )اکرم الفقهاء واکرم الحکماء و اسييتثناء فرد يا جزيي را از تحت حکم خارج مي

)فسيياقهم( اسييت. احتمال دارد که اين به معناي اکرم االدباء االّ الفسيياق( در کلمه )الفسيياق( 
صوص فقهاء يا همه صوص حکماء يا خ صوص ادباء يا خ ها يا دو تاي از ي اينضمير به خ

شييود ها برگردد و اگر احتماالت در اين مثال را بخواهيم حسيياب کنيم هفت احتمال مياين
س ست و آن احتماالتي ا ضي از اين احتماالت خالف ظاهر ا ضمير به دو تا منتهي بع ت که 

ماند اين است که برگردد يا فقط به اولي و يا فقط به دومي برگردد پس احتمالي که باقي مي
صورت به ادباء برمي صوص اخير برگردد يا به جميع برگردد و در هر دو  گردد ضمير يا به خ

پس شييود پس اين مقدار، قدر متيقن اسييت و نسييبت به جمله اوّل و جمله دوّم مجمل مي
ساق حکماء اجمال ساق فقهاء و ف سبت به حکم ف سبت به ادباي  خطاب ن دارد و حکم عامّ ن

 فاسق تخصيو خورده است.

ها موضوعاً متعددند و محموال متعدّد نيستند مثل )اکرم صورت دوّم در جايي بود که جمله
ستثناء از ج ساق( اين کالم ظهور دارد که ا ست يعني در الفقهاء والحکماء واالدباء اال الف ميع ا

ست که به جميع برمي سته ا ش ضميري ن ساق(، )ال( به جاي  ستثناء )الف گردد چون حقيقت ا
 اخارج فرد يا جزيي از تحت حکم است و در امثال اين کالم يک حکم بيشتر نداريم.
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شد که فقط محمول در آن تکرار مي سوّم واقع  صورت  الفقهاء  شود مثل )اکرمکالم در 
ضميري که )ال( بوقلّدهم اال ا ضمير ييييي يعني  ست که  ساق(. کالم در اين ا ه جاي آن لف

ي که به فقهاء برمي تبار حکم دوّم است گردد آيابه اعتبار حکم اوّل است يا به اعنشسته است 
 يا به اعتبار هر دو حکم است.

خورد و فرمود که ظاهر اين اسيييت که اسيييتثناء فقط به اولي مي 1مرحوم آقاي صيييدر
شود که فقهاي شود که هردو حکم استثناء مي خورد و معناي جمله اين مياين مي اشنتيجه

فاسق نه وجوب اکرام دارند وجوب تقليد دارند. ايشان استدالل کردند که ما با ضمير به يک 
کنيم حال اگر مستثني کنيم و وقتي که گفتيم )اکرم الفقهاء( اشاره ميعنوان ذهني اشاره مي

شييود يعني در واقع گفتيم )اکرم ي ذهنيه درسييت مي( قرار دهيم اين اشييارهمنه را )الفقهاء
ساق وقلّدهم(. امّا اگر شاره به آن  الفقهاء اال الف ضمير ا شد اين  ضمير )هم( با ستثني منه  م

ست و در  مفهوم سق دارد در حالي که مرجعش )الفقهاء( ا شاره به فقهاي لير فا ندارد بلکه ا
 جعش تطابقي وجود ندارد.صورت بين ضمير و مراين

ي اّول ملهجاين فرمايش مرحوم آقاي صييدر ظاهراً تمام نيسييت و چه ما )الفسيياق( را به 
که شييود و اينميني دوّم برگردانيم هيچ فرقي در معناي )هم( پيدا برگردانيم و چه به جمله

ستثناء از )هم( باشد در معناي )هم(  شود، اين ير پيدا ميغيتايشان فرمودند اگر )االّ الفساق( ا
از اخراج يک  درست نيست زيرا مشاراليه )هم( همان فقهاء است چون حقيقت استثناء عبارت
ستث ست که ا ست و معنايش اين ني ناء عنوان را يا چند فرد يا جزء از تحت حکم يک عنوان ا

ستثناء افرادعوض مي ست و ا ست که به معناي فقهاء ا سق را کند بلکه عنوان )هم( ا از  فا
ست بين اينتحت وجوب تقليد خارج مي ستثناء به اولکند، پس امر دائر ا به ي برگردد يا که ا

شود در مستثني ي اي ييي مثالً الفساق ييي خارج ميدومي برگردد. ما گفتيم در جايي که حصّه
ضميري داريم که به مرجع برمي ساق( يييي  سم ظاهر يعني )الف الفقهاء( )گردد يييي يعني به ا

ي گردد و دائرهميکه به ضمير )هم( برگردد ولي استثناء به هر دو حکم برد ي نه اينگردبرمي
کرام دارند شود و معناي جمله اين است که فقهاي فاسق نه وجوب احکم در هر دو ضيق مي

 و نه وجوب تقليد دارند. اين تمام کالم در فصل هفتم بود.
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 واحدالفصل الثامن: في تخصيص العام الکتابي بخبر ال

اگر عامّي در قرآن کريم وارد شييد مثل )اوفوا بالعقود(، آيا خبر واحد يييييي يعني خبر لير  
شد يييي مي شد يا نه؟ مثالً خبر واحد قائم  تواندقطعي، گرچه مخبرش کثير با مخّصو آن با

 شود که عقد سفيه وجوب وفاء ندارد.
امر جايز اسيييت وهيچ مرحوم آقاي خويي فرمودند: اصيييحاب اماميّه اتفاق دارند که اين 

اشکالي ندارد که عامّ در کتاب باشد و مخّصو آن خبر واحد باشد بله مخالفين اين را قبول 
 ندارند ولي اصحاب ما اين را قبول دارند.

تواند ها درست باشد خبر واحد نمياي براين امر قائم شد که اگر يکي از آنشبهات عديده
 مخصّو عامّ کتابي باشد.

ّه آوردند و ما هم اين بحث را به بحث مرحوم آقاي  صيييدر اين بحث را در تعارض ادل
گوييم کنيم و ما از کسيياني هسييتيم که ميتعارض ادلّه و ترجيح به موافقت کتاب واگذار مي

و عامّ کتابي باشييد و اين بحث اختصيياص به عامّ خبر واحد نمي خاصّ ندارد و تواند مخصييّ
يا خبر واحد ميوم هم ميبلکه در مطلق و مقيد و حاکم و محک يان که آ يد به اين ب ند آ توا

تواند حاکم برظاهر کتابي باشد؟ اين تمام کالم مقيد مطلق کتابي باشد؟ و يا آيا خبر واحد مي
 در فصل هشتم بود.

 الفصل التاسع: دوران االمرين النسخ والتخصيص

 ناسخ است؟ دانيم که خاصّ آيا مخصّو است ياما عامّ و خاصّي داريم ونمي 
صيو اخراج فرد يا  ست و تخ شارم ا سط  شريعت تو سخ عبارت از رفع حکم ثابت در  ن
افراد از تحت حکم عامّ، اثباتاً اسيييت يعني ثبوتا افراد داخل در حکم نبودند و فقط خطاب در 

ها از تحت حکم خارج شوند. اگر خطاب عامّي شد و با تخصيو آنها ميحدّ ظاهر شامل آن
شي شته با وبعد از آن خطاب خاّصي ذکر شود مثل )التکرم زيداً العالم(  م مثل )اکرم العلماء(دا

شد  سخ با ست؟ اگر نا ست يا تخصيو؟ کدام يک متعين ا سخ ا و ترديد کنيم که آيا از باب ن
معنايش اين است که از اوّل وجوب اکرام براي زيد جعل شد و االن اين حکم برداشته شد و 

 ش اين است که از اوّل زيد وجوب اکرام نداشت.اگر تخصيو باشد معناي
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صدر اين  ست ولي مرحوم آقاي  صيل مطرح کرده ا مرحوم آقاي خويي اين بحث را به تف
صيو را مطرح  سخ و تخ ست ما فقط بحث دوران امر بين ن صالً مطرح نکرده ا سأله را ا م

 کنيم.مي
غ. خطاب جعل خطابي سابقاً گفتيم که خطاب بر دو قسم است: خطاب جعل و خطاب ابال

کند و در خطاب ابالغ حکم قباًل اسيييت که مولي به نفس همين خطاب، حکم را جعل مي
 جعل شده است و تمامي قبالً جعل شده است و حکم در خطاب ابالغ تأکيد حکمي است که

ي معصومين رسيده است خطاب ابالغ است چون با رحلت نبي اکرم عصر رواياتي که از ائمه
م شد لذا نقش ائمه نقش تشريع نيست بلکه نقش ابالغ و تبليغ احکام الهي است. تشريع تما

تارة  خاصّنسخ جعل است به خالف تخصيو که جعل نيست بلکه ابالغ است.حال خطاب 
فرض کنيم که موالي عرفي به  مثالًدر خطاب جعل اسيييت و تارة در خطاب ابالغ اسيييت 

 خاصّ گفت: )التکرم زيداً(. اگر اين خطاب خادمش گفت )اکرم کلّ جيراني( و بعد منفصيييال
ند که وقتي مولي  يان فرمود قا هد بود چون آ باب نسيييخ خوا ماً از  باشيييد حت خطاب جعل 

شيييود. گاهي جعل با مقام لفظ فرمايد: )اکرم کلّ عالم( وجوب براي افراد عالم جعل ميمي
و پنج نفر همسايه وقت گفت: )اکرم کلّ جيراني(  مثالًمساوي نيست  مساوي است و گاهي

ي مولي و مطلوبيت نفس مولي فقط چهار نفر در مقام اراده امّادارد مقام لفظ عموم اسيييت 
اراده شده است و يک نفر را اراده نکرده است منتهي در مقام انشاء گفت )اکرم کلّ جيراني(. 

منحّل  ي جعلشوجوب اکرام، دائره امّااينجا قائل شييدند که مقام لفظ و خطاب عموم اسييت 
به صيييورت جدا، آن را  بعداً( را نگفت و زيداًشيييود گرچه مولي )ماعدا به چهار وجوب مي

با دو خطاب ميمي بات  نابراين خطاب گويد و اين جعل را در مقام لفظ و اث ند ب  دوّمرسيييا
 تخصيو است.

و به  ي مقام لفظ اسيييتبه اندازه دائماًما اين کالم را قبول نداريم و قائليم که مقام جعل 
شييود جعل داريم پس ولو اکرام شييخو پنجم مبغوض مولي مقداري که لفظ شييامل آن مي

شامل او مي شد، حکم در خطاب جعل  سخ مي دوّمشود و بعد که خطاب با شود يعني آمد نا
دارد پس روي مختار ما هميشييه مقام جعل با مقام لفظ وجوب اکرام شييخو پنجم را برمي

 مساوي است.
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روز شيينبه منشييي مولي به خادم گفت  مثالًدر خطاب ابالغ باشييد  خاصّاگر خطاب  امّا
( اين هم خطاب زيداً)اکرم جيران المولي( اين خطاب ابالغ است و روز دوشنبه گفت )التکرم 

ست ست. کالم در اين  دوّمبالشک اين خطاب  ابالغ ا سخ خطابِ جعل ا ست زيرا ن سخ ني ن
ست که آيا خطاب  ّصو، دوّما ست يا اب مخ ست. اگر گفتيم اين ا سخ ا الغ و مبيّن خطابِ ن

شي گفت )اکرم کلّ  مخّصوخطاب،  شنبه که من ست که از همان روز  ست معنايش اين ا ا
صالًجيراني(  شده بود  ا جيران  يبراي همه بلکهدر عالم جعل، وجوب اکرم براي زيد جعل ن

شنبه، خطابِ  شده بود و در روز دو ّصو دوّملير از او جعل  ست. خطاب  مخ شنبه ا  امّاروز 
ي جيران جعل شده بود و روز يکشنبه وجوب اکرام براي همه اوّلاگر در روز شنبه با خطاب 

را به خادم ابالغ کرد و روز  خاصّمولي آن حکم را نسييخ کرد و روز دوشيينبه منشييي خطاب 
و دوّمرا به خادم ابالغ کرد اين خطاب  خاصّشيينبه منشييي خطاب  نيسييت زيرا  مخصييّ

ست. ولي  جاايناخراج اثباتي و  مخّصو سخ ا ست زيرا ن سخ هم ني ست و ن اخراج اثباتي  ني
و، خاصّاي نداريم که بفهميم خطاب در ما نحن فيه ما قرينه اسييت يا مبين نسييخ  مخصييّ

شد زيرا رواياتي که از ائمه صداق اين مورد با ست و رواياتي را نداريم که م ست ا سيده ا ي ر
تمام  9مام شده بود زيرا گفتيم که عصر تشريع با رحلت نبي اکرمعصر تشريع در زمان ائمه ت

مبيّن از يک نسخ باشد وجود ندارد ييي در  7اين روايت امام صادق کهاينشده است و احتمال 
ستند ميگونهموالي عرفيه به  ست که تا روزي که زنده ه سخ اي ا ستورات قبلي را ن توانند د

ي علماء )اکرم کلّ عالم( وجوب اکرام براي براي همهفرمود  7ام صادقامکنند يييي وقتي که 
امام  دوّمدر عصر تشريع يا جعل شده است و يا جعل نشده است، اگر جعل شده باشد خطابِ 

شود و اگر وجوب اکرام در عصر تشريع ي مياصادق ييي مثل )التکرم العالم الفاسق( ييي تقيه
شد خطابِ شده با ّصو 7صادقامام  دوّمِ براي همه علماء جعل ن ست مخ و ديگر احتمال  ا

نيست زيرا هميشه مبين خطاب نسخ در جايي است که بين  7مبين نسخ در کالم امام صادق
شود مثل عامّبا زمان خطاب  خاصّزمان خطاب  صله  شريع فا شي در  کهاين، يک زمان ت من

کرم کلّ ( و احتمال دارد که مولي روزشييينبه گفته باشيييد )ازيداًروز دوشييينبه گفت )التکرم 
شنبه مولي گفت )التکرم  شد و روز يک شنبه ابالغ کرده با شي آن را روز ( و زيداًجيراني( و من

ست. پس تمام خطابات  شي به خادم ابالغ کرده ا شنبه اين خطاب را من ّصيروز دو که از  خا
 ها نسخ نيست.آنائمه رسيده است تخصيو است و هيچ يک از 
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آيا نسييخ محال اسييت يا ممکن اسييت؟ و  کهاين در نسييخ در بحث را مطرح کردند: يکي
اگر نسخ ممکن باشد آيا در شريعت اسالم نسخ صورت گرفته است؟ اين بحث   کهاينديگر 
 کنيم.را مطرح مي اوّلآيد و ما فقط بحث کار ما نميبه دوّم

اي قائل شييدند که نسييخ محال اسييت و برآن برهاني را اقامه کردند و گفتند: فرض عده
سؤال کنيم  ست. ما  سخ رفع اين وجوب ا ست، ن شارم عملي به عنوان الف را واجب کرده ا
شارم در مي کنيم که آيا )الف( مصلحت دارد يا مصلحت ندارد؟ اگر بگوييد مصلحت ندارد و 

شارم يا به خاطر جهل بوده  اوّلآيد که کار ابتداء وجوب را براي آن جعل کرده است الزم مي
جهل است  تي بوده است و اگر مصلحت داشته باشد اين رفع يا به خاطرحکمخاطر بيو يا به

ست پس الزمهو يا به خاطر بي ست که عبارتند از حکمتي ا سخ احد االمرين ا يا  کهايني ن
عالم نباشيييد )تعالي اهلل عنهما علواً( و هردو برخداوند  کهاينخداوند متعال حکيم نباشيييد يا 

 محال است پس نسخ محال است.
ستدالل در صورتي است م ستدالل باطل است زيرا اين ا رحوم آقاي خويي فرمودند: اين ا

سخ را به معناي رفع بگيريم  شد نه جهل امّاکه ن سخ به معناي انتهاء أمد حکم با الزم  اگر ن
وجوبي را که براي )الف( جعل کرد براي  مقدّسآيد. شيارم آيد و نه عدم حکمت الزم ميمي

ّصيوقت  ست. وقتي مي مثالً خا سال جعل کرده ا شد يعني أمد صد  سخ  گوييم اين حکم ن
 اين حکم به انتهاء رسيده است.

اين جواب مرحوم آقاي خويي درسييت نيسييت کانه ايشييان نزام را در يک لفظ و اسييم 
ست نه انتهاء ها  که ميگرفتند. اوالً آن سخِ به معناي رفع حکم ا ست( ن گفتند: )نسخ محال ا
نيسييت که مرحوم آقاي خويي فرمود: معناي عرفي  نياً مفهوم عرفي نسييخ اينأمد حکم. و ثا

نسييخ رفع حکم اسييت و خود مرحوم آقاي خويي قبول کردند که نسييخ به معناي رفع حکم 
 محال است.

ممکن اسيييت و برهان مذکور را بايد جواب  عقالًما قائليم که نسيييخِ به معناي رفع حکم 
بايد  دائماًوجوب يا حرمت  متعلّقکه فکر کردند که  دهيم. اين برهان ناشيييي از اين شيييد

ناشي شده است که حقّ تعالي حکيم است  جااينمصلحت يا مفسده داشته باشد. اين فکر از 
کند مگر ذو مصييلحت باشييد و چيزي را حرام نمي کهاينکند مگر پس چيزي را واجب نمي

شد و چيزي را حرام نمي کهاين صلحت با شد در حالي که  کهاينکند مگر ذو م سده با ذومف
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اقتضياي حکمت الهي اين نيسيت که واجب يا حرام، ذو مصيلحت يا ذو مفسيده باشيد بلکه 
اقتضاي حکمت الهي اين است که فعل او ي يعني جعل او ي مصلحت داشته باشد ي در موالي 

ست  طورهمينعرفيه نيز  ست ولي پدر مي مثالًا گر به بيند اگاهي چيزي براي فرزند خوب ا
که  اوّلکند يييييي پس در زمان دهد به همين خاطر امر نميي عکس ميآن امر کند نتيجه

که وجوب مجعول را  دوّمکند اين جعل مصيييلحت دارد و در زمان خداوند جعل وجوب مي
کند اين نسخ مصلحت دارد پس نسخ در شريعت امري ممکن است. اين تمام نسخ و رفع مي
 بود. خاصّو  عامّکالم در بحث 

 المبحث الخامس: المطلق والمقيد

 دوّمرابع به اطالق و فصل  اوّلکنيم: فصل در بحث مطلق و مقيد در دو فصل بحث مي
 راجع به تقييد است.

 الفصل االول: في االطالق

 در اين فصل، جهاتي از بحث داريم:

 الجهة االولي: في تعريف المطلق

خطاب است و گاهي وصف حکم است و  گاهي وصف عامّگفتيم که عنوان  عامّدر بحث 
گاهي مطلق وصييف يک  طور اسييت يعنيگاهي وصييف کلمه اسييت، عنوان مطلق نيز همين

ست و گاهي شود کلمهگفته مي مثالًشود کلمه واقع مي ي )العالم( در )اکرم العالم( مطلق ا
صف يک خطاب واقع مي ست شود خطابِ )اکرم العالم( مطلق گفته مي مثالًشود مطلق و ا

شييود وجوب اکرام در )اکرم العالم( گفته مي مثالًشييود وگاهي مطلق وصييف حکم واقع مي
 مطلق است و خطابي را مطلق گويند که متضمن عنوان مطلقي باشد.

شييود: )اللفظ المذکور في الکالم الشييامل لجميع االفراد او در تعريف لفظ مطلق گفته مي
لمذکور في الکالم( براي اين اسييت که فهميده شييود )اللفظ ااالجزاء بمقدمات الحکما(. قيد 
شود که جزيي از کالم باشد پس )العالم( اگر به تنهايي گفته وقتي لفظ متصف به اطالق مي

ست  صف به اطالق مي امّاشود مطلق ني شود زيرا اطالق و )العالم( در جمله )اکرم العالم( مت
کند تصديقي پيدا مي لمه وقتي مدلولعموم دو مدلول تصديقي هستند نه مدلول تصوري و ک
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که جزيي از کالم باشد و تا جزء کالم نباشد فقط مدلول تصوري دارد. لذا قيد )اللفظ المذکور 
 في الکالم( را در تعريف عنوان مطلق آورديم.

ست که زيد و عمرو و بکر  شامل لجميع االفراد( مانند )العالم( در مثال )اکرم العالم( ا قيد )
از افراد )العالم( هسييتند و قيد )او  هااينشييود و ها را که عالم هسييتند شييامل مياينو امثال 

شامل همه ست که  ي اجزاء قرآن و تمام آيات االجزاء( مانند )القرآن( در مثال )اقرء القرآن( ا
شود )بمقدمات الحکما( قيد )الشامل( است يعني شمولش به دالّ وضعي نيست بلکه آن مي

ي عقليه شمول و استيعاب را استفاده ي عامّهي عقليه است و از اين قرينهنهشمولش به قري
 کنيم.مي

گاهي لفظ مطلق موضييومِ يک تکليف اسييت مثل )اکرم العالم( که موضييومِ آن )العالم( 
شامل جميع افراد عالم مي ست و  ست  متعلّقشود و گاهي لفظ مطلق مطلق ا يک تکليف ا

 شود.ي افراد اکرام ميآن )اکرام( مطلق است و شامل همه قمتعلّمثل )اکرم العالم( که 
ست مثل )العالم العادل( در )اکرم العالم العادل(  صطالح، مقابل لفظ مطلق، لفظ قيد ا در ا

فظ مجمل يا مثل )اکرم بالضيييافا( در )اکرم العالم بالضيييافا(. وگاهي در مقابل لفظ مطلق، ل
نه مقيد است يعني مولي در مقام بيان يک قيد  است و مجمل آن است که نه مطلق است و

ست و در  ست که در مجمل، مولي در مقام بيان ني ست. ييييي فرق مجمل با مهمل اين ا ني
 مهمل، مولي در مقام عدم بيان است .ي

شييود و به حکمي به اطالق مي اين مطالب راجع به لفظ مطلق بود. گاهي حکم متصييف
يييي مشرو  به  مثالًشرطي نيست. گاهي وجوب يييي بر معلّقگوييم که مشرو  و مطلق مي

ست. مطلق بودنِ شرطي ني شرو  به  ست و گاهي م ست  شرطي ا سبي ا  مثالً حکم امري ن
ست  ستطاعت مطلق ا سبت به ا ست. پس در مقابل  امّاوجوب نماز ن سبت به بلوغ مشرو  ا ن

 حکم مطلق، حکم مشرو  داريم.
گويند مي مثالًکنند ائماً به خطاب نظر ميبين عموم و اطالق فرقي وجود دارد. در عموم د

ست  عامّاين خطاب  ست ياعام ني صوليين گاهي کاري به لفظ و خطاب ندارند  امّاا سان ا در ل
شترا  را به  کهاينگويند در دوران امر بين مي مثالًبرند کار ميو اطالق و تقييد يا اطالق و ا

اش مطلق کنيم و نتيجهتقييد را جاري مي وجوب مطلق باشييد يا مقيد باشييد برائت از متعلّق
دانيم نماي که واجب است آيا مقيد به چيزي ي مثل وضوء ي واجب است يا نمي مثالًشود مي
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گونه موارد مراد از مطلق، مطلق کنيم در اينمطلق واجب اسيييت، برائت از مقيد را جاري مي
اطالق خطاب اخذ  متصيييف به لفظ و خطاب نيسيييت چون اگر خطاب مطلق بود بايد به

برند و ناظر کار ميبرائت از تقييد را جاري کنيم. پس کلمه مطلق را به کهاينکرديم نه مي
شکال نمي ستند و به اين موارد ا شود که در دوران بين اطالق و تقييد به خطاب و لفظي ني

صل در جايي جاري مي ست اين ا صالا االطالق محکّم ا شدو خا طاب شود که مقام اثبات با
ي ثبوت حکم  در شريعت است گونه موارد ناظر به مرحلهلفظي داشته باشيم و کالم در ا ين

ي و کاري به لفظ و خطاب  متعلّقآيا  مثالًي  وجوب طبيعي صالة است يا صالة مقيده است؟ 
 ندارند. خاصّي

 الجهة الثانية: في اعتبارات الماهية

اقع بحثِ ورودي براي جهت ثالثه اسييت. در و امّاي فلسييفي دارد اين بحث گرچه صييبغه
 دهيم.ي اعتبارات و ماهيت را توضيح ميقبل از بيان اين بحث کلمه

توانيم اعتبارات يعني لحاظات و تصيييورات. يعني يک ماهيت را در ذهن به چند نحوه مي
 کنيم. تصوّر
صوليون آن راکلمه امّا ست و ا صطالحي در حکمت ا صلش يک ا  از حکمت ي ماهيت، ا

کار اخذ کردند منتهي به خاطر اعزاضييشييان، آن را در معنايي اوسييع از معناي اصييطالحي به
بردند. فالسفه که محور بحثشان )موجود( است موجود رابه دو دسته تقسيم کردند: موجود مي

دهند دو حيثيت مختلف واجب و موجود ممکن. موجود ممکن را که مورد لحاظ ذهن قرار مي
 مثالً کنند. از حيثيت وجود و حيثيت ذات و از حيثيت ذات به ماهيت تعبير ميدارد که عبارتند 

سان يک حيثيت ذات به ماهيت تعبير مي سان يک حيثيت وجود دارد  مثالًکنند. فرد ان فرد ان
و يک حيثيت ذاتي دارد و درخت نيز يک حيثيت وجودي دارد و يک حيثيت ذاتي دارد و فرق 

سان در حيثيت ذا ست و در وجود با هم فرقي ندارند. اين راجع به موجود درخت و ان شان ا ت
 تواند واجب الوجود را به ذات و وجود تحليل کند.ممکن است و ذهن ما نمي

شيايي در عالم برخورد کردند که با  سفه به ا شتند مثل  کهاينفال واجب نبودند ماهيت ندا
موجود ممکن را به دو  جاايند و از انماهيت ها که فاقدو امثال اين سيياعت و خانه و ماشييين

 قسم تقسيم کردند: موجود طبيعي و موجود اصطناعي.
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ست و  ست و واجد ماهيت ا ست که خودش در طبيعت موجود ا موجود طبيعي موجودي ا
سازيم و فاقد ماهيت است مثل ساعت و ميز و را مي آنموجود اصطناعي شيئي است که ما 
اي ودات اصطناعي يک موجود نيستند بلکه موجودات کثيرهکتاب و خانه و ماشين. اکثر موج

که چندين قطعه  بينيمها را از هم جدا کنيم مياند و اگر اجزاي آنهستند که به هم چسبيده
اند و در واقع  اين ها موجود است که در کنار هم قرار گرفتهکتاب ده مثالًدر کنار هم هستند 

جود است که در کنار هم هستند و اين به خالف اشياء ها موکتاب يک موجود نيست بلکه ده
اند فقط يک موجود اسييت و اگر از جدا متّصييلواجد ماهيت اسييت که وقتي اجزاء آن به هم 

شوند مثل انسان که يک موجود است و اگر دست انسان را از او جدا کنند دو مي متعدّدشوند 
 موجود داريم. اين در ناحيه اشياء بود.

مفاهيمي  اوّلها بر دو دسته هستند: دسته آيد اينمفاهيمي که به ذهن ما مي يدر ناحيه
ستهحکايت مي هستند که از يک ماهيت سان و مفهوم درخت و د  دوّمي کنند مثل مفهوم ان

کنند مانند ابيض که مفهومي اسييت که بر مفاهيمي هسييتند که از يک ماهيت حکايت نمي
د. از اين ناحيه فالسفه مفاهيم را به حقيقي و اعتباري کنصدق مي انسان سفيد و اسب سفيد

شود مانند مفهوم انسان و تقسيم کردند. مفهوم حقيقي مفهومي است که از ماهيت انتزام مي
شييوند و سيياخته ذهن ما مفاهيمي هسييتند که از ماهيتي انتزام نمي اعتباريدرخت و مفهوم 

مفاهيمي که اعتباري هستند يعني در طبيعت از  هاايناست مثل مفهوم وجود و عدم و امثال 
 انتزام شوند. آنچيزي نيست که اين مفاهيم از 

ها نداشييتند اصييوليون اين بحث اعتبارات ماهيت را که پيش کشيييدند کاري به اين حرف
ي به مقام الفاظ و مفاهيم کار داشييتند. الفاظ حاکي از معنا اسييت و مفاهيم صييور ذهنيه بلکه

مانند معناي زيد و  خاصّ. معناي عامّو معناي  خاصّبر دو قسم است: معناي معنا است. معنا 
کنيم و هم معناي  تصييوّررا  خاصّتوانيم معناي مانند معناي انسييان و ما هم مي عامّمعناي 
بحث فلسفي  هاآناست و چون  عامّبارات معناي تي اعکنيم و کار اصول درباره تصوّررا  عامّ

آيد يعني ما نيز مي عامّگفتند در مورد اعبتارات معناي  بارات ماهيتتعداشييتند بحث را روي ا
 کنيم. تصوّرتوانيم در ذهن را چند گونه مي عامّمعناي 

اين اسييت که در کلمات اصييوليون بين معنا و مفهوم و معناي ماهوي و  توجّهنکته قابل 
 معناي لير ماهوي کمتر تفکيک شده است.
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اگر ماهيت  امّاارج موجود شيييود بايد فردش موجود شيييود اگر يک ماهيت بخواهد در خ
شود به  صورت ماهيت در ذهن، صورتش موجود ميبخواهد در ذهن موجود  شود و مراد از 

ست  آنصورت عقليه  شود  مثالًا ست که اگر بخواهد در خارج موجود  درخت يک ماهيت ا
ت عقليه آن در ذهن بايد به افرادش موجود شييود و اگر بخواهد در ذهن موجود شييود صييور

 گونه تعريف کردند: حصول صورة الشيء عند العقل.شود لذا در فلسفه علم را اينموجود مي
ست هر ماهيتي را که در نظر مي گيريم نسبت به خصوصيتي که خارج از ذات و ماهيت ا

صيّتيا واجد آن  صو ست  خ ست و يا فاقد آن ا سان در خارج به لحاظ بياض، يا  مثالًا فرد ان
علم، يا واجد آن است  خصوصيّتواجد آن است و يا فاقد آن است و يا فرد انسان نسبت به 

صيات  صو ست. تمام خ ست گونههمينو يا فاقد آن ا سان را وقتي مي امّا. ا خواهيم همين ان
 کهايناست: يکي  تصوّرکنيم ييي تصورش به صورت در ذهن است ييي سه گونه قابل  تصوّر

انسييان اخذ کنيم مثل  االنسييان  تصييوّررا در  خصييوصيييّتعدم آن انسييان را بدون وجود و 
صيّتعدم آن  کهاين سوّماالبيض.  صو صوّررا در  خ سان لير  ت سان اخذ کنيم مثل االن ان

به آن، ماهيت  دوّمگويند و در صورت به ماهيت، الشر  قسمي مي اوّلاالبيض. در صورت 
ند و اين سه در خارج مصداق دارند و گويشر  ال مي، ماهيت سوّمبشر  شيء و در صورت 

مصداق البشر ، مصداق يکي از دو صورت ديگر است. در اصطالح به اين تصورات معقول 
ل صورت مثشود عبارت از صورتي است که از صوت ذهني انتزام نمي اوّلگويند. معقول  اوّل

صورت  مثلت اس اوّلصورتي که ساخته ذهن ما است معقول  حتّيانسان و درخت و زيد، و 
شيييوند ولي معقول ثاني از يک صيييورت ذهني انتزام عنقاء و اژدها که از خارج انتزام نمي

و  کلّيشيييود منتهي ما به إزاء آن در ذهن اسيييت نه خارج از ذهن مثل وجود و عدم و نمي
سه شر  قسم از  با جااينو امکان و حدوک و بقاء و مفهوم. بنابراين تا  خاصّو  عامّجزيي و 

ي آشنا شديم. بعد اصوليون مف ي يعني مفهوم البشر  قسمي و بشر  شيء و بشر  ال  اهيم 
تواند مفاهيم گيرد باز ميرا در نظر مي تصوّرو فالسفه ديدند وقتي ذهن ما اين سه مفهوم و 

بود و اين معقول ثاني اسيييت که در اين مرتبه  قبالًجديد را انتزام کند لير از مفهومي که 
 کنيم.اي را ذکر ميمقدّمه آنداريم. قبل از بيان چهار مفهوم 

ي مفهوم هم در ذهن ما مفهومي دارد و ي انسان در ذهن مفهومي دارد و خود کلمهکلمه
 تصييّوري مفهوم معنا و مسييمايي دارند و ما اين دو معنا را در ذهن ي انسييان و کلمهکلمه
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گوييم مفهوم انسان يا مفهوم وقتي مي مّااما از اين دو، مفهوم اين دو است.  تصوّرکنيم و مي
ضافه ميشجر، اين کلمه شجر ا شود دو نحوه کاربرد دارد: يک دفعه با اين ي مفهوم که به 

شاره مي شجر ا شجر به مفهوم خود  شجر داريم مفهوم  صورتي که ما از  کنيم يعني به آن 
در کلمات علماي ما يييي مثل کنيم و گاهي به مفهوم )المفهوم الشجر( اشاره داريم. اشاره مي

اي اضافه کردند. پس مرحوم آقاي اصفهاني و مرحوم آقاي صدر ي کثيراً ما مفهوم را به کلمه
مفهوم  دوّمنسييبت به مفهوم الشييجر سييه مفهوم در ذهن داريم: يکي مفهوم )الشييجر( و 

 مفهوم )مفهوم الشجر(. سوّم)المفهوم( و 
داشتيم يکي مفهوم )االنسان( بود. اگر بخواهيم  رتصوّسه  اوّلي بحث: ما در معقول ادامه

سان( سان( بگوييم: فرق بين )االن شاره کنيم بايد مفهوم )مفهوم االن  تصوّردر  به اين مفهوم ا
سان( در  صوّراولي و بين )مفهوم االن ست ولي  ت سان( زيد ا صداق )االن ست که م دومي اين ا

 تصوّرن است. پس وقتي االنسان در ذهن مصداق )مفهوم االنسان( خود مفهوم انسان در ذه
شود يک مفهوم است و مصداق آن زيد و عمرو و بکر و... است و ذهن وقتي اين مفهوم مي
صوّررا  ست و براي مي آنکند يک مفهوم از مي ت ست در ذهن ا سان ا گيرد که مفهوم االن
يم )مفهوم االنسان گويکنيم و ميبا مفهوم چهارم اشتباه نشود يک مفهوم درست مي کهاين

صيا( و اين خودش صو سان(   الخالي عن الخ صداقش، مفهوم )االن ست که م يک مفهومي ا
است. دومين مفهوم، )االنسان العالم( بود و اگر بخواهيم از آن مفهومي را انتزام کنيم )مفهوم 

آن انتزام  شود و سومين مفهوم، )االنسان لير العالم( بود و مفهومي که ازاالنسان العالم( مي
ست. تا مي سان لير العالم( ا صداق اولين  مفهومسه  جااينکنيم )مفهوم االن شد م شن  رو

)االنسييان( اسييت و مصييداق دومين مفهوم، مفهوم )االنسييان العالم( اسييت و  مفهوم، مفهوم
)مفهوم االنسان( سه مصداق دارد که عبارتند از: مفهوم )االنسان( و مفهوم )االنسان العالم( و 

ست و چهار مفهومي که در م سان( البشر  مقسمي ا سان لير العالم(. )مفهوم االن فهوم )االن
 داخل پرانتز ي به همراه مفهوم ي ذکر شد از معقوالت ثاني هستند.

صطالح را که به بحث بعد سه ا ست معنا مي در ذيل اين جهت  سه  آنکنيم و مرتبط ا
 يت مهمله.اصطالح عبارتند از طبيعي و کلّي طبيعي و ماه

ست و در خارج فقط  ست و نه در ذهن موجود ا ست که نه در خارج موجود ا طبيعي ذاتي ا
 فرد آن را داريم و در ذهن فقط صورتش را داريم مثل طبيعي انسان و طبيعي درخت.
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 در اين مورد دو اشکال مطرح شد:
ست؟ در وجود اين است که فالسفه گفتند: الطبيعي يوجد في الخارج موجود ني اوّلاشکال 

شد: نظر  سه نظر مطرح  ست و  اوّلطبيعي در خارج  ست که طبيعي در خارج موجود ني اين ا
اين است که طبيعي در ضمن فرد در خارج موجود است و به عدد افراد متکثر است  دوّمنظر 
متکثر نيسييت. قول  اين اسييت که طبيعي فقط يک وجود دارد و به عدد افراد سييوّمو نظر 

السفه در خارج موجود است و به عدد افراد متکثر است. اين نظر چگونه با قول مشهور بين ف
 طبيعي در خارج موجود نيست، قابل جمع است؟ کهاينبه 

شود طبيعي به وجود افرادش موجود است گفته مي کهاينمرحوم اصفهاني فرمود: مراد از 
بيعي انسان در خارج است ي وجود طبيعي بالعرض و بالعنايا است. وقتي به زيد يييي که فرد ط

شاره مي ضافها شاره داريم يکي ا ضافهکنيم دوگونه ا ست که ا و  بالذّاتي ي وجود به زيد ا
انسان است  و استناد وجود به و ديگري اضافه بالذّاتگوييم هذا وجود زيد حقيقي است و مي

ايا. در هر دو مورد به هذا وجود االنسان بالعن گوييمي بالعرض و بالعنايا است و ميکه اضافه
استناد آن حقيقي است و در مورد  اوّلي ذهنيه داريم منتهي در مورد وجود خارجي زيد اشاره

ستناد بالعنايا دوّم ست و به تعبير ديگر محمول در مورد  ا  دوّمبوجود حقيقي و در مورد  اوّلا
اً وبالذات در وجود عنايي اسيييت پس تهافتي در نظر حکماء وجود ندارد چون طبيعي حقيق

 بالعرض و بالعنايا در خارج وجود دارد. امّاخارج وجود ندارد 
شکال  ستند قائل دوّما شهور که قائل به وجود ذهني ه سفه م ست که در فل اند که اين ا

گوييم شود پس چطور شما ميشود و تارةً در ذهن موجود ميماهيت تارةً در خارج موجود مي
 شود؟شود و نه در ذهن موجود ميميکه ماهيت نه در خارج موجود 

شود به حمل اولي است. گويند طبيعي در ذهن موجود ميمي کهاينجوابش روشن است. 
سان( را  صوّروقتي ما )ان شاره ميمي ت ست و کنيم و ا سان( اين به حمل اولي ا کنيم: )هذا ان

کنيم به حمل شايع مي تصوّرطبيعي در ذهن به حمل شايع وجود ندارد پس وقتي )انسان( را 
سان»بايد بگويم:  ست و نه در مي کهاينو « هذا ليس بان گوييم طبيعي نه در خارج موجود ا

ذهن موجود است مراد طبيعي به حمل شايع است بنابراين چهار صورت داريم که عبارتند از: 
ود گوييم طبيعي به صورتش در ذهن موجمي کهاينصورت حسيه و خياليه وهميه و عقليه و 
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عقليه است و چون وجود طبيعي در ذهن به صورتش است ي گرچه طبيعي  است مراد صورت
 است. متعدّدا ي به عدد اذهان، صورت طبيعي امّواحد است 
( از انقسامات مفهوم کلّي( ذهن است چون )کلّي)کلّي طبيعي( است موطن ) دوّماصطالح 

ست و مفهوم به  سيم مي کلّيا سمي يعي هماشود. کلّي طبو جزيي تق شر  ق ن ماهيت الب
طبيعي آن معنايي است که ما از طبيعي بما هو طبيعي يييي بدون هيچ  کلّياز  است زيرا مراد

صورت ذهني و عقلي ما از انسان کلّي طبيعي  مثالًکنيم مي تصوّرقيد وجودي و عدمي يييي 
ست که طبيعي نه در ذهن وجود دامي رد و نه در شود، پس فرق طبيعي با کلّي طبيعي اين ا

 خارج وجود دارد ولي کلّي طبيعي در ذهن موجود است.
)ماهيت مهمله( است ماهيت مهمله ماهيتي است که در آن نظر به ذات و  سوّماصطالح 

صيتي در آن مدّ ست و هيچ خصو ست ذاتيات ا صيّتعدم نظر به هيچ  حتّينظر ني هم  خصو
آيد گفتيم طبيعي که به ذهن مي قاًسابمورد نظر نيست. موطن ماهيت مهمله در ذهن است. 

ها از اقسام ماهيت مهمله يييي با تعريفي که براي آن بيان شد يييي مسلماً جزء پنج تاي از اين
شيء و  شر   صورت ماهيت ب شر  ال و  شيء و ماهيت ب شر   ست يعني جزء ماهيت ب ني

باقي  ها که دو موردصورت ماهيت ال بشر  نيست و در لير اينصورت ماهيت بشر  ال و 
ماند سييه قول وجود دارد: مرحوم آخوند قائل اسييت که ماهيت مهمله چيزي به جز همان مي

البشيير  مقسييمي نيسييت. مرحوم آقاي اصييفهاني قائل اسييت که ماهيت مهمله نه ماهيت 
ست بلکه يک ماهيت ديگر يييي از نوم  ست و نه ماهيت البشر  قسمي ا البشر  مقسمي ا

ي است. مرحوم آقاي صدر قا ئل است که ماهيت مهمله همان ماهيت البشر  قسمي هشتم 
 است.

صدق نمي سمي بر ماهيت مهمله  شر  ق کند، فرمود: مرحوم آخوند چون ديد ماهيت الب
 ماهيت مهمله البشر  مقسمي است.

ماهيت مهمله معقول ثاني است  کهايناين مقدار از فرمايش ايشان قابل مناقشه است به 
خارج است بخالف معقول ثاني که مصداقش در ذهن است پس  مصداق آن در اوّلو معقول 

 تواند ماهيت البشر  مقسمي باشد.ماهيت مهمله نمي
مرحوم آقاي اصفهاني فرمود: ماهيت مهمله، ماهيت البشر  مقسمي نيست يييي به دليلي 

 که ذکر شد ي و به دو وجه، ماهيت مهمله ماهيت البشر  قسمي هم نيست:
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قيد عدم تقييد است و در  آنبشر  قسمي يک قيدي وجود دارد و : در ماهيت الاوّلوجه 
 ماهيت مهمله عدم تقييد قيد نشده است.

براين وجه اشييکال شييد که عدم تقييد قيد لحاظ اشييت نه قيد ملحوظ، يعني عدم تقييد 
ست و لحاظ ما اين  شده ا صيّتلحاظ ن صو ست نه اين خ گونه ملحوظ را دارد که بدون قيد ا

 را لحاظ نکرديم. کنيم انسان لير مقيدشد يعني ما که انسان را لحاظ ميبدون قيد با
بايد انسان  اوّلگوييم )االنسان فان( مي مثالًکنيم اي را درست مي: وقتي قضيهدوّموجه 

کرده باشيم هيچ محمولي لير از  تصوّرصورت ماهيت مهمله را به آنکنيم حال اگر  تصوّررا 
سان(.  تواند برآن حملذات نمي سان ان شود )االن سان  امّاشود پس بايد گفته  اگر گفتيم: )االن

سمي لحاظ کرديم چون در اين ماهيت فان( معلوم مي شر  ق سان به نحو ال ب شود که به ان
شن ميبه خارج از ذات نظر مي ضيح رو شود که ماهيت مهمله لير از ماهيت کنيم با اين تو

ست. بنابراين ماهيت مه شد که اين ماهيت هم از البشر  قسمي ا مله بايد از قسم هشتم با
 نيست. اوّلگانه مذکور از معقول هاي سهاست ولي داخل در قسم اوّلمعقول 
سيم کردند  مرحومالتبه  سم تق صفهاني و مرحوم آقاي خويي ماهيت را به چهرا ق آقاي ا

ش شر   سمي و ماهيت ب شر  مق سمي وماهيت الب شر  ق يء و که عبارتند از ماهيت الب
 دانند.ماهيت بشر  ال. و ماهيت مهمله را قسم پنجم ي يعني لير از چهار قسم مذکور ي مي

ي عقد الوضيييع نظر به ذات مرحوم آقاي صيييدر از وجه دوم جواب دادند که مادر ناحيه
موضييوم داريم و در ناحيه عقد الحمل اسييت که به امور ديگري که خارج از ذاتند نظر داريم. 

ضيه به دو عق ضِع د تحليل ميق سان فان(، عقد الو ست مثل در )االن ضع ا شود يکي عقد الو
شود و عقد الحمل عقد ديگر قضيه است آن به )الشيء الذي يتصف بکونه انساناً( تحليل مي

عقد الحمل در مثال مذکور، )هو فان( اسييت پس در واقع خود قضيييه عقد الحمل اسييت و و 
ي )االنسان فان( موضوم در مثل قضيه کهايننتيجه  شود وموضوم به عقد الوضع تحليل مي

 ماهيت مهمله است و در عقد الحمل به خارج از ذات نظر داريم.
در کالم مرحوم  دوّموجه  کهاينما اين فرمايش مرحوم آقاي صيييدر را قبول نکرديم کما 

 کنيم:اصفهاني را هم قبول نکرديم و نظر خود را با طرح دو اشکال بيان مي
به  صورتاينکنيم و با اين لفظ با  تصوّراين است که در قضيه اگر موضوم را  اوّلل اشکا

شود هيچ چيزي را نمي شاره ن در حمل ذاتيات بر ذات تا  حتّيتوانيم برآن حمل کنيم چيزي ا
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شاره نکند حمل ممکن نيست  ضيه مثالًذهن به چيزي ا سان( موضوم قرار اگر در ق اي، )االن
چيزي را برآن حمل کنيم که به لفظ )االنسان( يا به صورت ذهني آن  نيمتواگرفت وقتي مي

شته باشيم  شاره دا شاره کنيم و  حتّيا در قضيه )االنسان انسانٌ( نيز بايد با ذهن به موضوم ا
سان ست بر آن حمل کنيم پس حمل ربطي به بعد )ان صوّر( را که از ذات ا ما از لفظ ندارد  ت

به آن مربو  اسييت و در قضيياياي مختلف مانند )االنسييان نوم( و  ي ذهنيه مابلکه به اشيياره
ي کند بلکه اشييارهما از موضييوعا اختالف پيدا نمي تصييوّر)االنسييان کلّي( و )االنسييان فان(، 

ي ذهنيه تابع چيزي اسييت که در قضيييه، و مشيياراليه اين اشيياره کندذهنيه اختالف پيدا مي
مفهوم آن  دوّممعناي انسان و در قضيه  اوّلقضيه  مشاراليه در مثالًمحکي از موضوم است 

 است. آنمصداق  سوّمو در قضيه 
شکال  ست که ايشان دو موضوم درست کرد و مربر فرمايش  دوّما حوم آقاي صدر وارد ا

ضع به خارج نظر نمي کنيم در حالي کنيم و در عقد الحمل به خارج نظر ميفرمود در عقد الو
و در عقد الوضييع به هر چيزي اشيياره  تعقد الحمل يکي اسيي م در عقد الوضييع ووکه موضيي

کنيم و همين معنا از  تحليل قضييييه به عقد اشييياره مي نکرديم در عقد الحمل نيز به هما
سط منطقي ضع و عقد الحمل تو ستفاده ميالو ضايايشود و نظر منطقيها ا رايج در  ها به ق

ست ي ضوم ناظر ا صاديق مو ضايا به نحو حمل علوم بود که به افراد و م عني حمل در آن ق
ي )االنسان فان( را به عقد الوضع يييي يعني )الشيء الذي يتصف ها قضيهآن شايع است لذا

ي تحليل مي ي يعني )هو فان(  ي و عقد الحمل  کنند يعني نفس همان شيئي که بکونه انساناً( 
 گيرد.مي حمل صورت آندر عقد الوضع آمد در عقد الحمل، موضوم واقع شود و بر 

اسييت يعني ماهيت مهمله هما ماهيت البشيير  قسييمي  سييوّمبنابراين نظر ما همان نظر 
 کلّي طبيعي هم با ماهيت البشر  قسمي يکي است. کهايناست کما 

دهيم که عبارتند از کلّي عقلي براي تکميل اين بحث دو اصطالح ديگر را هم توضيح مي
 و کلّي منطقي.

ست کلّي عقلي همان کلّي طب صف کلّيّت ا ست منتهي مقيد به و سان( را  مثالًيعي ا )االن
کنيم ييي يعني االنسان  تصوّرکنيم کلّي طبيعي است و اگر آن را به وصف کلّيت مي تصوّرکه 

شود زيرا تصوري است که هيچ مصداقي در شود و کلّي عقلي گفته ميالکلّي ي کلّي عقل مي
 خالي است. تصوّر خارج ندارد و فقط
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منطقي اسييت و مراد از کلّي منطقي مفهوم )الکلّي( اسييت و در منطق  کلّيمقابل آن، در 
 اين کلّي رايج است و مقابل آن مفهوم جزيي است.

 بود. دوّماين تمام بحث در جهت 

 الجهة الثالثة: في معني اسماء االجناس

ها نامگذاري آنا شناسيم و اشياء را بعنوان اسم ميها را بهيک سري از الفاظ داريم که آن
مثل لفظ زيد و قم و معناي  خاصّکنيم. اين اسييماء به لحاظ معنا بر دو قسييمند: معناي مي
سمايي که معاني آن عامّ شجر. اين ا ست مثل لفظ حجر و  صطالحاًها عالم ا سم  ا به آن ا

 جنس گويند.
س سماي ا شد که م صول به عنوان ورود به بحث مطلق و مقيد. اين بحث مطرح  ماء در ا

کنيم يا ماهيت البشر  است يا بشر  شيء است يا اجناس چيست؟ ماهيتي را که لحاظ مي
له اسماء  که موضوم بشر  ال است و بعضي ماهيت مهمله را اضافه کردند. بحث شده است

ست؟ اجناس کداميک از اين ماهيت ست کلمه مثالًها ا شده ا سان آيا براي مطلق وضع  ي ان
 ه است يا براي جامع بين مطلق و مقيد است؟يا براي مقيد وضع شد

: موضوم له و مسماي اسماء اجناس چيست؟ روي مختار ما جوابش روشن است. اوّلمقام 
ضوم ست بلکهمو شده ني سماء اجناس هيچ يک از ماهيات گفته  سماي ا ضوم له  له و م مو

ست يعني  سماء اجناس طبيعي ا سم طبيعي ديگ مثالًا سان و ا سم يک طبيعي ان ر کتاب و ا
خارج  که افرادش در  ندارد بل خارج و ذهن وجود  لک اسيييت و طبيعي خودش در  ثال ذ ام

توانيم به شيييئي در موجودند و صييورتش در ذهن موجود اسييت لذا در اسييماء اجناس ما نمي
ي  ي است و اگر  مثالًخارج يا ذهن اشاره کنيم و بگوييم اين مسماي اسم جنس  کلمه انسان 

و طبيعي ماهيت البشر  يا  .بينيم که اين امر از بديهيات استکنيم مي به وجدان خود رجوم
ماهيت  ي اين ماهيات از انقساماتبشر  شيء يا بشر  ال يا ماهيت مهمله نيست زيرا همه

روشيين شييد که مسييما و  اوّلدر ذهن هسييتند ولي طبيعي در ذهن نيسييت. پس در مقام 
 له اسماء اجناس طبيعي است.موضوم
توانيم کنيم؟ چون يک ماهيت  را مي: ما در حين وضع چگونه مسما را لحاظ ميمدوّ مقام

 به انحاء مختلف لحاظ کنيم.



 114 

کنيم  تصوّرخواهيم براي يک طبيعي اسم قرار دهيم بايد آن را واضح است که ماوقتي مي
صورات سه  و ما تمام ت صوّررا  به  شيء و  ت شر   شر  و ماهيت ب برگردانديم: ماهيت الب

طبيعي و ماهيت مهمله را به ماهيت البشييير  برگردانيم. وقتي  کلّيهيت بشييير  ال و ما
کنيم چون در دو قسم  تصوّرکنيم بايد به صورت البشر   تصوّرخواهيم طبيعي انسان را مي

ي ي يعني ماهيت بشر  شيء و بشر  ال  ي مثل انسان عادل مي حصّهانسان اسم  ديگر  شود 
 ي انسان اسم طبيعي است.که فرض کرديم که کلمهي نه اسم طبيعي در حالي 
سأله را  صوليون م مطرح کردند که ما يک ماهيت مطلقه و يک ماهيت مقيده و  گونهاينا

عنه اسييت که مسييماي يک ماهيت جامع بين ماهيت مطلقه و ماهيت مقيده داريم و مفروغ
سما و م ست که م ساس بحث اين ا سماء اجناس ماهيت مقيده نيست پس ا سماء وضوما له ا

ها جامع بين ماهيت مطلقه و مقيده اسييت؟ له آناجناس آيا ماهيت مطلقه اسييت يا موضييوم
ضوم ضي گفتند ماهيت مطلقه مو ضي گفتند ماهيت جامع بين بع ست و بع سماء اجناس ا له ا
 له اسماء اجناس است.ماهيت مطلقه و ماهيت مقيده موضوم

 براي سؤال مذکر سه احتمال وجود دارد:
له اسييماء اجناس کداميک از اين دو ماهيت اين اسييت که مسييما و موضييوم اوّلاحتمال 

ست. موضوم شد جواب ما روشن ا سؤال اين با ست؟ اگر مراد از  سماء اجناس نه ماهيت ا له ا
ست زيرا اين دو ماهيت وصف دو ماهيت ست و نه جامع دو ماهيت ا موجود در ذهن  مطلقه ا

له اسماء اجناس طبيعي است و طبيعي نه در خارج وجود دارد و هستند و ما گفتيم که موضوم
 نه در ذهن وجود دارد.

ضع وقتي مي دوّماحتمال  ست که ما در حين و خواهيم لفظي را براي يک طبيعي و اين ا
کنيم يا به نحو مي تصيييوّرماهيت وضيييع کنيم آيا طبيعي را به نحو ماهيت مطلقه لحاظ و 

صوّرماهيت جامع لحاظ و  صطالح يم ت شد ماهيت مطلقه دو ا سؤال اين با کنيم؟ اگر مراد از 
صطالح  ست و ديگري ا شر  ا ست که به معناي ماهيت الب سفي ا صطالح فل دارد: يکي ا

بريم و آن را به مطلق بودن توصيييف کار مياسييت که گاهي ماهيت را در کالم به اصييولي
عالم( مي مثالًکنيم مي ثال )اکرم ال عدر م که )ال با گوييم  باطي  الم( مطلق اسيييت و اين ارت

سفي آن  صطالح فل شر  ندارد. اگر مراد از ماهيت مطلقه ا سفي يعني ماهيت الب صطالح فل ا
شر  لحاظ مي ضع طبيعي را به نحوال ب ست که حين و ضح ا شد وا کنيم نه ماهيت جامع، با
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ست و آن صوّربيعي چه که در هنگام وضعِ لفظ براي طزيرا ماهيت جامع از معقوالت ثاني ا  ت
ست زيرا خود طبيعي را  اوّلشود از معقول مي صوّرا اگر مراد از ماهيت مطلقه  امّاکنيم. مي ت

اصطالح اصوليِ آن باشد اين سؤال درست نيست چون در اصطالح اصولي ماهيت مطلقه به 
کار رفته اسييت و اطالق مدلول تصييديقيِ آن اسييت نه شييود که در کالم بهماهيتي گفته مي

کنيم که مراد از )العالم( در )اکرم العالم( مطلق است در ل تصوري، يعني تصديق پيدا ميمدلو
 کار داريم نه تصديق. تصوّرحالي که در حين وضع ما با 

کنيم مي تصوّرله را اين است که بعد از وضع لفظ براي طبيعي وقتي موضوم سوّماحتمال 
صوّرآيا  ست يا ماهيت ت صطالح جامع  ما ماهيت مطلقه ا ست؟ اگر مراد از ماهيت مطلقه ا ا

شد  سفي آن با صوّرفل ضوم ت ست و اگر مرادما از مو سماء اجناس به نحو مهيت مطلقه ا  له ا
شود زيرا اطالق، مدلول تصديقي نمي تصوّرباشد هيچ يک از دو ماهيت  آناصطالح اصولي 

 است نه مدلول تصوري.
ست شده ا ضع  سم جنس براي طبيعي و صل بحث: ا ضع طبيعي را به نحو  ماح وحين و

کنيم به نحو  تصييوّرخواهيم معنا را وضييع، هر وقت مي کنيم و بعد ازمي تصييوّرالبشيير  
 کنيم.مي تصوّرالبشر  

 الجهة الرابعة: في مقدمات الحکمة

مهقبل از ورود به بحث  برد که کار ميکنيم. گاهي متکلم لفظي را بهاي را ذکر ميمقدّ
)االنسيييان يموت( و اصيييولي  گويدمتکلم مي مثالًکنند ير به مطلق مياصيييوليين از آن تعب

فرمايد )اکرم الفقيه( و گويد )االنسييان( در اين مثال مطلق اسييت يا فرض کنيم مولي ميمي
صولي مي ست و اين اطالق را از قرينه عامه عقليه که ا گويد )الفقيه( در اين خطاب، مطلق ا

بايد ببينيم اطالق چيسييت؟ و بعد بايد  اوّلکرديم پس ما مقدمات حکمت نام دارد اسييتفاده 
 ببينيم مقدمات حکمت چيست؟

شود شود و حکمي که براي آن عنوان ذکر مياصوليون ديدند عنواني که در کالم اخذ مي
ديدند حکم براي طبيعي بطور عادي از سه حالت خارج نيست: يک صورت اين است که مي

اين است  سوّمديدند حکم براي مفهوم است و صورت مي اين است که دوّماست و صورت 
صورت يکه م ست و  ست که مي سوّمديدند حکم براي مفهوم ا ديدند حکم براي افراد اين ا



 116 

اسيييت. جايي که حکم براي طبيعي اسيييت مثل )االنسيييان نوم من الحيوان( که )نوم من 
ست و جايي که  سان ثابت ا ست که براي طبيعي ان حکم براي مفهوم آن الحيوان( حکمي ا

 طبيعي است مثل )االنسان کلّي( که )کلّي( حکمي است که براي مفهوم انسان ثابت است.
صورت از  ست زيرا اين دو  ست و نه لير مطلق ا سان( نه مطلق ا سم لفظ )االن اين دو ق

جايي است که حکم براي افراد طبيعي  سوّممطلق خارج است و صورت  مقسمِ مطلق و لير
االنسان يموت( که )يموت( حکمي است که براي طبيعي و مفهم آن ثابت نيست است مثل )

ست، در  بلکه سان ا سان( در اين مثال فرد ان ست پس مراد از )االن سان ثابت ا براي افراد ان
گويند )االنسيييان( در مي مثالًبرند کار ميي مطلق يا لير مطلق را بهاصيييوليين کلمه جااين

گويند )االنسييان( در آن لير مطلق اسييت. معناي مقيد با لير يمثال فوق مطلق اسييت يا م
آيد. پس مقسِم شود و توضيحش ميشاء اهلل بعداً به اين نکته اشاره ميمطلق فرق دارد و ان

ست که عنواني را به شد يعني حکم مطلق و لير مطلق جايي ا کار ببريم و مراد از آن، افراد با
 روي افراد آن عنوان رفته باشد.

شه اطالق را در عنواني به جااينسؤالي در  ست که آيا همي  آنبريم که از کار ميمطرح ا
کاربرد  اطالق اعم است و  کهاينبريم يا کار نميعنوان افراد اراده شده است و در لير آن به

شييود اطالق را هم در جايي که افراد اراده شييده اسييت و هم در مواردي که افراد اراده نمي
 بريم؟مي کاربه

سؤال مي سه چيز واقع ميدر مقام جواب از اين  صف براي  شود که گوييم که اطالق و
تکليف ي يعني وجوب و حرمت  جااينو موضوم. مراد ما از حکم در  متعلّقعبارتند از: حکم و 

سه دالّ داريم  آنشود مثل )اکرم العالم( که در ييي است. گاهي اطالق وصف تکليف واقع مي
 مادّه)اکرم( و لفظ )عالم( هستند مفاد هيئت وجوب است و  مادّهدالّ هيئت )اکرم( و  و آن سه
ست و عنوان متعلّق ستفاد  وجوب ا ست. در اين مثال گاهي وجوب م ضوم تکليف ا )عالم( مو

گوييم و گاهي عنوان )عالم( را وجوب را مطلق مي متعلّقگوييم وگاهي از هيئت را مطلق مي
خودش را دارد اطالق در هيئت  خاصّمعناي  هااينطالق در هر يک از گوييم و امطلق مي

بر شيئي نيست و  معلّقيعني اين وجوب مشرو  به شرطي و است  معلّقدر مقابل مشرو  و 
ست مطلق )در  متعلّقاکرام که  ست مطلق ا ّصه( در مقابل متعلّقحکم ا ست يعني مراد  ح ا

هنه متکلم از )اکرام( طبيعي اکرام اسييت  جدّي هي اکرام، چون اکرام حصييّ هاي مختلف حصييّ
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هار و اکرام در ثل اکرام در ن طاء پول در  دارد م به اع عام و اکرام  به اط يل و اکرام   متعلّقل
حرمت، مولي عدم ايجاد طبيعي  متعلّقخواهد و در وجوب، مولي ايجاد طبيعي را در خارج مي

هدر خارج به ايجاد  خواهد و معلوم اسييت که ايجاد طبيعيرا در خارج مي اش در خارج حصييّ
ست و هر  ست يعني ايجاد حّصها شود کافي ا ّصي حّصهاي که ايجاد  شده  خا سته ن از ما خوا

از موضوم مطلق هم  گوييم موضوم مطلق است مشهور قائل شدند که مرادو وقتي مي است
 کهايننم نه طبيعي اسييت يعني مولي از من خواسييته اسييت که افراد طبيعي عالم را اکرام ک

ّصهافراد  ستفاده مي اي از عالم را اکرام کنم و اين از مقدمات حکمتح شود چون اگر مراد ا
کرد. ما اين فرمايش را قبول نکرديم و گفتيم که اي از عالم بود آن را بيان ميحصيييّهمولي 

که  اي به نام تناسب حکم و موضوم داريممراد از موضوم مطلق طبيعي نيست ما يک قرينه
با آن تعيين مي يه لفظ  ماً محکي و مشيييارال ما دائ عالم( از  کنيم. وقتي مولي فرمود )اکرم ال

قابل اکرام نيسييت بلکه از ما  هااينعالم را اکرام کنيم چون  نخواسييت که طبيعي يا مفهوم
ي افراد عالم را سييؤال اين اسييت که بايد هم امّاخواسييته اسييت که افراد عالم را اکرام کنيم 

عبارت ديگر آيا مطلوب رام کنيم يا اگر بعضيي از افراد عالم را اکرام کنيم کافي اسيت؟ به اک
از عالم مطلوب مولي است؟ ما  خاصّيي حصّهمولي اکرام تمام افراد عالم است يا اکرام افراد 

ستفاده مياز قرينه ضوم ا سب حکم و مو ست و از ي تنا کنيم که مراد از )عالم(، افراد عالم ا
کنيم که تمام افراد مراد مولي دمات حکمت و اطالق ييي يعني عدم ذکر قيد ييي استفاده ميمق

 است.
 ي ورود به بحث مقدمات حکمت بود.مقدّمهاين تمام کالم در 
ست: المقدما االولي: کون المتکلم مرحوم آخوند در  سه تا ا کفايه فرمود مقدمات حکمت 

يان تمام المراد ال االهمال او  ثافي مقام ب ثا: االجمال و ال ثال يا: انتفاء ما يوجب التعيين وال ن
 کنيم.را بحث مي مقدّمهانتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ما به همين ترتيب سه 

شد نه اوّل مقدّمه شد.  کهاين: متکلم در مقام بيان تمام مراد با در مقام اهمال يا اجمال با
قام الب عدم کون المتکلم في م عدم اهمال يعني  قام  يان و اجمال يعني کون المتکلم في م

 مثالً اهمال اثباتي اسييت و در مقابل آن اهمال ثبوتي اسييت  جااينالبيان. مراد از اهمال در 
ست يا مقيد مي گوييم که در عالم جعل موضوم وجوب اکرام در مثال )اکرم العالم( يا مطلق ا

سبت به خداوند ست و اهمال ن ست يا مهمل ا ست ا ست يا  محال ا ضوم يا مطلق ا پس مو
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اهمالي که االن مورد بحث اسييت اهمال اثباتي اسييت و اين اهمال از خداوند  امّامقيد اسييت 
در مقام بيان شيييرايط بيع  گويند که خداونددر )احلّ اهلل البيع( مي کهاينمحال نيسيييت کما 

 نيست و اين کالم اهمال اثباتي دارد.
صود از عبارت )کون  اوّلکنيم: مقام يدر دو مقام بحث م اوّل مقدّمهدر  ست که مق اين ا

کنيم اين است که از کجا استفاده مي اوّلالمتکلم في مقام بيان تمام المراد( چيست؟ و مقام 
 که متکلم در مقام بيان تمام المراد است يا نيست؟

ييي را القاء  اعمّ از خبر و انشاء تامّه: هر متکلمي وقتي کالمي ييي يعني جمله اوّلمقام  امّا
کند اين کالم يک مضييموني دارد و براي سييامع سييؤاالتي پيرامون آن مضييمون ايجاد مي
ست در مولي مي مثالًشود مي سايگان ا ضمون اين کالم طلب اکرام هم گويد )اکرم الجار( م
شرطي سؤاالتي مطرح مي جااين شرو  به  ست که آيا طلب مولي م سؤال اين ا شود: يک 

دارد مثل دعوت کردن و اطعام و  متعدّدياين است که اکرام افراد  دوّمل است يا نيست؟ سوا
ه کهاينچه که مطلوب اسييت طبيعي اکرام اسييت يا فرسييتادن هديه، آيا آن اي از اکرام حصييّ
 کهايني همسايگان است يا اين است که آيا مراد از )الجار( همه سوّممطلوب است؟ سؤال 

يگروه  خواهيم اين سييؤاالت را جواب دهيم يک دفعه ؟ وقتي ميها مراد اسييتاز آن خاصييّ
اسييت يعني در  چه که در طلب و مطلوبش دخيل بوده اسييت گفتهي آنگوييم مولي همهمي

فهميم که مقام بيان تمام مراد بوده است و چون براي مطلوبش قيدي را ذکر نکرده است مي
خواهد في المراد نيست و فقط مي مطلوب او مطلق است. ولي گاهي مولي در مقام بيان تمام

ست و تمام آن سايه مطلوب من ا چه که در مطلوبيت الجملا به خادمش بگويد که اکرام هم
ست نمي سايه دخيل ا فهميم که مطلوبش نمي صورتاينخواهد آن را بيان کند در اکرام هم

 مطلق است.
 ست؟: از کجا بفهميم که متکلم در مقام بيان تمام مراد ادوّممقام 

 سه مسلک در اي مسأله وجود دارد.
سلک  صل و بناء عملي در باب محاورات دارند و  اوّلم ست که عقالء يک ا اين  آناين ا

شه فرض مي ست که همي ست مگر ا اي قرينه کهاينکنند متکلم در مقام بيان تمام المراد ا
عقاليي وجود دارد اگر مولي به خادمش گفت: )اکرم الجار( يک بناء  مثالًبرخالف آن باشييد 

 که مولي در مقام بيان تمام المراد بوده است.
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سان به ارتکازش رجوم مي شکال: وقتي ان سان تأمل کند چنين بنايي را نميا بيند و اگر ان
 کند.کند به عدم اين بناء قطع پيدا مي

سلک  ست که وقتي متکلم کالمي را القاء مي دوّمم ست که اين ا کند ظاهر حالش اين ا
طور اسيييت که کند نه ناقو. در افعال رفتاري نيز همينطور کامل بيان ميد خود را بهمرا

خواهد عمل را کامل انجام دهد پس وقتي متکلم گفت کند ميوقتي کسي اقدام بر عملي مي
ست که مي )اکرم الجار( ظاهر حالش طور کامل بيان کند و چون در خواهد مرادش را بهاين ا
سلک مختار مرحوم نکرد مي کالمش قيدي را ذکر ست. اين م فهميم که مطلوب او مطلق ا

 آقاي صدر است.
خواهيم فعلي را انجام دهيم ظاهر حالمان اين ما اين فرمايش را قبول نکرديم. وقتي مي

خواهيم چه مقدار از آن فعل را مي امّاطور کامل انجام دهيم خواهيم آن را بهاسيييت که مي
کند پس ظاهر حال مشيييخو م ظاهر حال اين را مشيييخو نميطور کامل انجام دهيبه
 دهيم. خواهيم کاري انجام دهيم کامل انجام ميآن مقداري که مي کند که بهمي

طور اسيييت يعني اگر بخواهيم مقداري از مراد خود را به مخاطب نيز همين در باب کالم
خواهيم تفهيم کنيم در يآوريم نسيييبت به مقداري که متفهيم کنيم به همان مقدار لفظ مي

باشييييم آن را درمورد آن لفظ نمي کالم ذکر  آوريم پس اگر در مقام تفهيم قيود در کالم ن
 رساند که مولي در مقام بيان تمام المراد بوده است.کنيم پس ظهور حال نمينمي

يه و ي حاليه و مقاماي از قرائن لفظيه و لير لفظيه مثل قرينه: ما از مجموعهسوّممسلک 
ستفاده مي سب کالم و متکلم ا سب حکم و موضوم و تنا کنيم که مولي در مقام سياقيه و تنا

 بيان تمام المراد است.
ي خطابات جعل و خطابات ابالغ تقسيييم کرديم. در توضيييح: ما خطابات را به دو دسييته
واليي م مثالًدر خطابات عرفيه خطاب جعل داريم  امّاخطابات شيييرعيه خطابات جعل نداريم 

نه براي  ئت و  نه براي هي نه براي  مادّهبه خادمش گفت: )اکرم جيراني(. در اين خطاب  و 
ضوم، قيدي را ست يعني به نفس همين خطاب از  مو ذکر نکرد و اين خطاب، خطاب جعل ا

يان خطاب هيچ خطاب و وجوبي نبود. ما قائليم بعبد طلب اکرام کرد به نحوي که قبل از 
جعل  مدار لفظ اسييت و در اين خطاب الزم به مقدمات حکمت نيسييت.که خطاب جعل دائر 

گويد )اکرم جيراني( يک وجوب جعل دائر مدار انشييياء اسيييت. وقتي موال در مقام جعل مي
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 تعلّقوب به طبيعي اکرام جو مشييرو  نيسييت بلکه مطلق اسييت و اين و معلّقود که شييمي
ضوعش همه ست و مو ست و نيازگرفته ا ست  ي به اجراي مقدماتي افراد )جار( ا حکمت ني

جعل داريم ييي در باب موالي عرفيه،  زيرا جعل دائر مدار لفظ است و به مقداري که لفظ داريم
شارم  سيان زياد راه دارد و مثل  ست و در بين جيران موال يک نفر وجود  مقدّسلفلت و ن ني

تا اين فرد را  خارج کند منتهي دارد که عدوّ موال اسيييت و موالهم در خطابش قيدي نزد 
ست  امّادانيم که اکرام اين فرد مطلوب نفسي موال نيست مي شايي موال ا اکرام او مطلوب ان

فات اکرام او را مطلوب انشيييايي خود قرار داد وگرنه او را  به فاطر لفلت و عدم الت و موال 
موال اگر  کهايني حق الطاعا در مطلوبات انشييايي اسييت به شيير  کرد و دائرهاسييتثناء مي

دارد يا دارد يا ما ندانيم که او دسييت بر ميملتفت شييود از طلب انشييايي خود دسييت برنمي
دارد مولي اگر ملتفت شود از طلب انشايي خود دست برمي کهاگر بدانيم  امّادارد درست برنمي

 ياگر فقيري در خانه موال بيايد و موال به نحو قضيه مثالًاين طلب انشايي حق اطاعت ندارد 
دينار را به فقير بدهد منتهي اگر خادم  کهخارجيه بگويد: )أعطه ديناراً( برخادم الزم اسيييت 

شناختن فقير و يا کهبداند  کند ييييي چون آن با التفات به او، از طلب خود رفع يد مي موال با 
اگر خادم مطلوب انشايي موال را انجام ندهد مستحق عقوبت  جااينفقير عدوّ موال است ي در 

طلب  گونهاينکند سييخ ميفيسييت چون اگر موالي عرفي متوجه و ملتفت شييود حکم را ن
شايي حق الطاعا ست يعني حق الطاعا امّاندارد.  ان ساني برعکس ا ثابت نيست مگر  طلب نف

شد و اگر  شي از جهل و لفلت با شايي نا شايي نکند و عدم طلب ان موردي که موال طلب ان
کند اينجا حق الطاعا ثابت است مثل طلب انشايي مي حتماًند موال ملتفت شود و علم پيدا ک

ست و اگر علم پيدا شوق به انجام کاري را دارد و نمي کهاين داند که خادم او در اتاق ديگر ا
کند در اين حال حق الطاعا ثابت اسييت و خادم بايد کار را مي آناز او طلب انجام  حتماًکند 

موال ملتفت به خادم باشييد ولي نسييبت به چيزي که شييوق دارد  اگر امّاآن کار را انجام دهد 
 طلب انشايي نکند اين طلب نفساني حقل الطاعا ندارد.
ستفاده کرديد  شما اين را از کجا ا شود که  ست  متعلّقکه اگر گفته  وجوب طبيعي اکرام ا

عي نداريم دالّ وض آننه حّصه و موضوم وجوبِ اکرام تمام افراد )جار( هستند؟ اگر نسبت به 
 بايد آن را از اطالق استفاده کنيم و راهي جز استفاده از مقدمات حکمت نداريم.
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که از ما جواب مي مهدهيم  قدّ يد در خطاب جعل اين مطلب را  دوّم م عدم ذکر ق يعني 
يعني کون المتکلم في مقام بيان تمام المراد  اوّلي مقدّمهآن را از  کهکنيم نه ايناستفاده مي

 ه کنيم.استفاد
شود که خطاب )اکرم العالم( در مقام جعل سؤال  با خطاب )اکرم العالم( در مقام ابالغ  اگر 

ي يعني کون المتکلم  مقدّمهچه فرقي با هم دارند که در خطاب ابالغ براي فهم اطالق به دو 
م في مقام بين تمام المراد و عدم ذکر القيد يييي نياز داريم ولي در خطاب جعل براي براي فه

 نياز داريم؟ دوّمي مقدّمهاطالق فقط به 
دهيم که فارق اين دو خطاب اين اسيييت که حقيقت خطاب ابالغ به جمله ما جواب مي

گويد: )صيييلّ( ظاهرش انشييياء اسيييت و لبّش به خبر وقتي فقيه مي مثالًگردد خبريه برمي
جعل که باب باب انشيياء در خطاب  )وظيفتک في الشييريعا الصييالة( بخالف گردد يعنيبرمي

جعل براي  شييود لذا ما در خطابايجاد معنا به لفظ اسييت و معنا فقط به مقدار لفظ ايجاد مي
فاده به  اسيييت مهاطالق فقط  قدّ يات و  دوّمي م ياز داريم منتهي در روا يد ن عدم ذکر ق يعني 
ها خطاب ابالغ هسييتند و آني با يک خطاب جعل هم سييرو کار نداريم و همه حتّياحاديث 

 نياز داريم. مقدّمهطور که گفتيم در خطاب ابالغ براي استفاده اطالق به هردو نهما
در مقام بيان است و اطالق را از عدم  دائماًمتکلم در خطابات جعل  کهايناگر گفته شود: 
ستفاده مي ست با ذکر قيد ا بينيم که مولي در مقام اهمال يا کثيراً ما مي کهاينکنيم مخالف ا

ست  ست که مياجمال ا شاهدش اين ا صريح کن و  تواند به اين اهمال و اجمال کالمش ت
و « گويمتفصييييل اين خطاب را بعداً مي»گويد: گويد: )اکرم جيراني( و بعد ميمي اوّل مثالً

اين تصييريح به اين اسييت که من در مقام بيان نيسييتم و در مقام اهمال هسييتم پس خطاب 
 سازد.جعل با اهمال و اجمال مي

دهيم که در اين موارد که خطاب، اهمال يا اجمال دارد خطاب جعل نيسيييت جواب مي ما
 بلکه اين خطاب تهيّاً براي خطاب جعل است و مولي هنوز خطاب جعل را نياورده است.

مورد صيد کالب است اين سؤال ي )کلوا ممّا أمسکن( که در اگر گفته شود: رد آيه شريه
ست که آيا از اين شده ا ضاء يه ميآ مطرح  ساک کلب از اع ستفاده کنيم که  محل ام توانيم ا

سؤال جواب  ست؟ و از اين  شده ا ست زيرا قيد تطهير در آيه ذکر ن شده پاک ا صيد  حيوان 
آيه اسيييتفاده کنيم که توانيم از دادند که اين آيه در مقام بيان از اين حيث نيسيييت لذا نمي
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شده پا صيد  ضاء حيوان  ساک کلب از اع ضوم ام شد خطابات مو ست در حالي که گفته  ک ا
ي يعني کون  اوّل مقدّمهپس در خطاب جعل براي فهم اطالق به  قرآني خطابات جعل است،

 المتکلم في مقام بيان تمام المراد ي نيز نياز داريم.
شاددهيم که آيهما جواب مي ست بلکه ار سکن( جعل و طلب ني به تذکيه  ي )کلوا ممّا أم

 ه است.اين حيوان صيد شد
ستفاده شد که در خطاب جعل براي ا  دوّم ي مقدّمهي اطالق فقط به ما حصل بحث اين 

ست و اگر خطاب ي اهمال يا اجمال يعني عدم ذکر قيد نياز داريم و اين خطاب دائر مدار لفظ ا
ست ولي خطاب ابالغ هم با مقام بيان بودن و اطالق مي شت خطاب جعل ني سازد وهم با دا

 سازد.ل مياهمال و اجما
توانيم به اطالق : اصييل عدم نصييب قرينه اسييت چون اگر قرينه باشييد نميدوّم مقدّمه
ک کرم العالم الفاسييق( مولي بگويد )اکرم العالم( و بعد بگويد )الت اوّل کهاين مثلکنيم  تمسييّ

 اطالق دارد. اوّلگوييم که )العالم( در خطاب نمي صورتايندر 
مهدر اين  و به تبع او مرحوم آقاي  2و بين مرحوم ميرزاي نائيني 1خوندبين مرحوم آ مقدّ

صب قرينه  3خويي ستفاده اطالق به عدم ن ست. مرحوم آخوند فرمود: در ا شده ا نزاعي واقع 
ستفاده اطالق  ست. و مرحوم ميرزاي نائيني و مرحوم آقاي خويي فرمودند: در ا صله نياز ا مت

ياز است و اگر کالم بخواهد اطالق داشته باشد به عدم نصب قرينه متصله و قرينه منفصله ن
 نبايد قرينه متصله و قرينه منفصله باشد.

اگر مولي  مثالًها بحث شييد آيا اطالق دارد يا ندارد؟ هايي اسييت که در آنکالم در مثال
موضييوعي  اصييالً کهاينندارد يا  گفت: )اکرم العالم العادل(، آيا بايد گفت که )العالم( اطالق

ضيبراي ا ست. بع ضي گفتند نبايد  طالق ني گفتند که )العالم( در اين مثال اطالق ندارد و بع
ندارد  عالم( اطالق  عالم( بگوييم که )ال يد بگوييم که )ال با که  ّتبل ثل  قابلي ندارد م اطالق را 

مهنمي کهاين يه(. کل که گوييم در )اکرم الفق ندارد بل يه اطالق  به لير فق يه( نسيييبت ي )الفق
شود، چون شر  اطالق اين است که به لحاظ مفهومي، لفظ بايد که شامل آن نمي گوييممي
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شود و به لحاظ مراد  شيم پس در اين شکّما  جدّيشامل آن  شته با گونه موارد در شمول دا
)اکرم العالم العادل( هم نبايد شيييود. در مثال گوييم که کلمه فقيه شيييامل لير فقيه نميمي

شامل عالم لير عادل نميبگوييم که )العالم( اطال شود ولي به نظر ق ندارد بلکه بايد بگوييم 
 شود که )العالم( اطالق ندارد.مرحوم آخوند گفته مي

لند که در ازاء اين مشيييهور قائ گوييم )اکرم العالم العادل( در مورد )العالم العادل(وقتي مي
نين يک عادل يييي و همچدو کلمه دو مفهوم در ذهن داريم يييي يعني مفهوم عالم و مفهوم 

شکل برخورد نسبت ناقصه بين عالم و عادل داريم مرحوم آقاي صدر در بحث نسب به اين م
سبت  کرد شکل را  تامّهکه فرق بين ن ست اين م ست؟ و نتوان صه چي سبت ناق لّ کند حو ن

صه را انکار کرد و فرمود که )العالم العادل( يک مفهو سبت ناق شتر ندارد و اوباالخره ن ين م بي
ست که دو مفهوم در آن مي شانتحليل ذهني ا سبت  بيند ولي در مثل )زيد عالم( اي وجود ن

سبت  تامّه سبت ناقصه، ن ا هم قبول نکرديم ر تامّهرا قبول کرد. ولي ما عالوه بر عدم قبول ن
قائل به يک مفهوم  ي زيرا وجود نسبت بين دو مفهوم لير معقول است. ي و در )العالم العادل(

در مثال  فرمود که )العالم( جااينم. مرحوم آقاي صيييدر برخالف مبناي خودش، در هسيييتي
اطالق نيست  مذکور اطالق ندارد در حالي که برطبق مبنايش بايد بگويد که موضوعي براي

لم العادل( مفهوم شييود چون )العالم( به تنهايي در )العايعني )العالم( شييامل عالم فاسييق نمي
اين مفهوم  واسيييت  )العالم العادل( م در ذهن داريم و آن هم مفهومندارد و فقط يک مفهو

شامل مياطالق دارد و همه شاملشود و ي افراد عالم عادل را  شود ولي نمي عالم فاسق را 
ها نيم که بين آنمشيييهور شيييويم و )العالم  العادل( را داراي دو مفهوم بدا اگر قائل به قول

ي مام کالم در قرينهم بگوييم که )العالم( اطالق ندارد. اين تتوانينسبت ناقصه وجود دارد مي
 متصله بود.
ي اطالق از در اسييتفاده»فرمودند:  1ميرزاي نائيني و به تبع او مرحوم آقاي خويي مرحوم

صب  قرينه صب قرينهيک خطاب، عالوه بر عدم ن صله، به عدم ن صله بر تقييد ي مت ي منف
 «.نيز نياز است

شان اين ن صب قرينهمراد ست که عدم ن شر  در ي صله  ست چ ون  حجّيّتي منف ظهور ا
گيرد. به ظهور را مي حجّيّتي منفصيييله جلوي اين را همه قبول دارند که نصيييب قرينه
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ي منفصله شر  در نفس ظهور ي ميرزا نسبت داده شد که فرمودند عدم نصب قرينهمدرسه
 اطالقي است.

ست اي شکالي که بر اين کالم وارد ا صب قرينها ست که عدم ن شر  در ن ا صله يا  ي منف
اسييت. اگر شيير  در حدوک ظهور  آنحدوک ظهور اطالقي خطاب اسييت يا شيير  در بقاء 

شر  متأخر گويند شد به آن  ست. اگر  اطالقي با شر  مقارن ا شد  شر  در بقاي آن با و اگر 
صب قرينه شد در امور واقعيعدم ن شر  در حدوک ظهور اطالقي با صله  و تکوينيه،  هي منف

است و شر  متأخر در امور تکوينيه مستلزم  تامّه علّتشر  متأخر است چون شر  از اجزاء 
شکالي ندارد و به نحوه علّتتقدّم معلول بر  شر  متأخر ا ست بله در امور اعتباريه   اعتباري ا

 وز شنبهر مثالًي منفصله شر  در بقاء ظهور اطالقي باشد عدم نصب قرينهگردد. اگر بر مي
التکرم »ظهور اطالقي منعقد شييد و وقتي روز دوشيينبه گفت: « اکرم العالم»که مولي گفت: 
سق خورد يعني خطابِ )اکرم العالم( بعد از از اين روز آن ظهور اطالقي به هم مي« العالم الفا

دهد، اگر اين مراد باشييد از مرحوم ميرزا سييؤال صييدور مقيّدِ، ظهور اطالقي را از دسييت مي
رود از بين مي اوّلرا صادر کرد ظهور اطالقي خطاب  دوّمکنيم: يا همين که مولي خطاب يم

 مکلّفواصل شد و  مکلّفبه  دوّمواصل نشود؟ يا وقتي که خطاب  مکلّفبه  دوّمولو خطاب 
رود؟  اگر ايشييان بگويد با صييدور از بين مي اوّلبه آن عالم پيدا کرد ظهور اطالقيِ خطاب 

واصيل نشيود  مکلّفبه  دوّمرود ولو خطاب از بين مي اوّلظهور اطالقيِ خطاب ، دوّمخطاب 
به  دوّماين امر خالف وجدان اسييت و اگر مراد مرحوم ميرزا اين اسييت که با وصييول خطاب 

سؤال مياز بين مي اوّل، ظهور اطالقيِ خطاب مکلّف شان  موجب زوال  کهآنکنيم: رود از اي
است؟  دوّماست يا مجموم وصول و واقع خود خطاب  دوّم ظهور اطالقي است وصول خطاب

بايد صادر  دوّميييي يعني خطاب  دوّماگر مراد مرحوم ميرزا اين است که مجموم واقعِ خطاب 
ست اين واضح البطالن  مکلّفشود يييي و وصول آن به  موجب از بين رفتن ظهور اطالقي ا

ن ندارد پس فقط يک صييورت اسييت زيرا ظهور يک امر ذهني اسييت و واقع هيچ اثري در آ
ست که بعد از  آنماند و باقي مي شد ولو در واقع مولي  کهاينصورت اين ا صل  خطاب وا

خبر ثقه آمد که مولي  کهاينييي يا نصب قرينه منفصله ييي نکرده باشد مثل  دوّمجعل خطاب 
سق»گفت:  شتباهي بود در « التکرم العالم الفا خطاب ظهور اطالقيِ  صورتاينو اين خبر ا
رود، اگر اين مراد باشييد اين احتمال واضييح البطالن نسييت ولي از محل کالم از بين مي اوّل
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ظهور اطالقي عدم وصييول نصييب قرينه منفصييله  تحقّقمرحوم ميرزا خارج اسييت وشيير  
شد. ولي ما اين را قبول نداريم چون آن قرينه کهاينشود ولو مي شده با صب ن ي در واقع ن

 ه منفصله ندارد.ظهور ربطي به قرين
ا در نظر ماحصييل بحث اين شييد که اگر هريک از مثقوق محتمله در کالم مرحوم ميرزا ر

ديم که اين شما تابع مرحوم آخوند  دوّمي مقدّمهبگيريم کالم ايشان صحيح نيست پس در 
 ي متصله بر تقييد دانستند.را عدم نصب قرينه مقدّمه

گران ذکر کرد که دي سييوّمي مقدّمهاي را به عنوان مقدّمه 1: مرحوم آخوندسييوّمي مقدّمه
ي مقدّمهمذکور اکتفاء کردند و بعضيييي  مقدّمه دو آن را قبول نکردند و بعضيييي به همين

 مقدّمه آني سيييومي که مرحوم آخوند ذکر کردند، بيان نمودند و مقدّمهديگري را به جاي 
الزم نيست و همين  مقدّمهر ما اين اين است که موال متمکن از ذکر قرينه وقيد باشد. به نظ

 کند.کفايت مي مقدّمهکه مولي در مقام بيان تمام مراد باشد از ذکر اين 
ر مقام دي سييومي که مرحوم آخوند ضييميمه کردند اين اسييت که بايد قدر متيقن مقدّمه

دهيم که ميتخاطب نباشيييد. مراد از قدر متيقن در مقام تخاطب اين اسيييت که ما احتمال ن
شود مط شامل اين افراد ن شو کهايناحتمال  امّالق  شامل افراد ديگر ن د وجود دارد و مطلق 

 دارد.قدر متيقن را شامل نشود و افراد ديگر را شامل شود وجود ن کهايناحتمال 
عنوان مثال وقتي ما يک قدر متيقن داريم و يک قدر متيقن در مقام تخاطب داريم. به

عالم(، دارد: عالم معادل و عالم فاسيييق، و ما احتمال  حصيييّهعالم دو  مولي بگويد )اکرم ال
دهيم که موال اکرام عالم فاسييق را واجب کرده شييد و اکرام عالم عادل را واجب نکرده نمي

شد بله احتمال مي صوص اکرام عالم عادل با شد يا خ دهيم که اکرام هر دو را واجب کرده با
شد. اين قدر متيقن خارج  ست زيرا با را واجب کرده با شناختي که  توجّهاز مقام تخاطب ا به 
اگر موالي عرفي خودش انسان فاسقي باشد  امّاما از مولي داريم به اين نتيجه رسيديم يييي 

اين احتمال وجود دارد که او اکرام عالم فاسيييق را بخواهد و از عالم عادل بدش بيايد چون 
ي اين قدر متيقن مراد مرحو م آخوند نيست و اين قدر متيقن مانع خودش از افراد فاسق است 

فرض کنيم  مثالًاز اطالق نيسيييت. مراد مرحوم آخوند قدر متيقن در مقام تخاطب اسيييت 
فرمايد: کنند و در اين مجلس مولي ميمجلس تخاطبي اسييت که راجع به فقيه صييحبت مي
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احتمال وجود  جا قدر متيقن از )عالم( در مقام تخاطب فقيه اسييت و ايندر اين« اکرم العالم»
دارد که مراد از )عالم( فقيه باشد ولي اين احتمال وجود ندارد که مراد از آن، لير فقيه باشد و 

توانيم فقيه مراد از آن نباشيييد. مرحوم آخوند فرمود اگر قدر متيقن در مقام تخاطب بود نمي
ي فادهاطالق بگيريم چون احتمال دارد همان قدر متيقن مراد مولي باشييد پس شيير  اسييت

 اطالق اين است که قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد.
ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمَُسهُ وَ لِلرَُّسولِ َو وَ اعْلَمُوا أَنَّما لَنِمْتُمْ مِنْ َشيْ)ي ي شريفهگفته شد که در آيه

بيلِ وَ الْيَتامى لِذِي الْقُرْبى مقام تخاطب مانع وجود قدر متيقن در  1(وَ الْمَسييياکينِ وَ ابْنِ السيييَّ
شود. مشهور فقهاء به اين آيه براي وجوب خمس در فائده و ي اطالق از )مالنتم( مياستفاده

ارباح مکاسييب اسييتدالل کردند. در بين متأخرين، داللت اين آيه بروجوب خمس فائده مورد 
آيه به لنيمت در اين  گفتند اوّلي سؤال قرار گرفته است و متأخرين بردو دسته شدند: دسته

گفتند لنيمت در لغت به معناي فائده است ولي در اين آيه  دوّمي معناي فائده نيست و دسته
ست  صدر و ذيل آيات در مورد جنگ و حرب ا قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد و چون 

شيييود پس )ما لنمتم( در آيه اطالق ندارد تا شيييامل قدر متيقن از فائده، لنيمت حربي مي
شييود که مجّاناً با قهر و للبه از گوييم لنيمت به آن مالي گفته ميه شييود، ما ميمطلق فائد

شود بنابراين لنيمت به معناي مطلق فائده نيست بلکه بخشي از فائده يعني کسي گرفته مي
 لنائم حرب است.

قي منعقد چرا مرحوم آخوند فرمود که اگر قدر متيقن در مقام تخاطب باشيييد ظهور اطال
عالم( در )اکرم گوييم که مراد از )الايد چرا ميي متصييله نميدر مواردي که قرينه شييود؟نمي

شد ست؟ زيرا اگر مطلوب مولي فقط وجوب اکرام فقيه با ي برآن و قرينه العالم( مطلق عالم ا
اکرام کند  لير فقيه را مکلّفآيد چون ممکن اسييت يا قيد را ذکر نکند نقض لرض الزم مي

صادر نميو نقض لرض از حک شود که مراد شود پس وقتي )العالم( را قيد نزد معلوم مييم 
ام تخاطب باشد و مولي از )العالم( طبيعي و مطلق عالم است و در جايي که قدر متيقن در مق

صوص  جدّيمراد  ّصهمولي خ شد و قيد و قرينه ح رض الزم نکند نقض ل ي بر آن را ذکربا
 ر متيقن مراد نباشد.آيد زيرا احتمالش نيست که قدنمي
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سومي که مرحوم آخوند بيان نمود اشکال کردند و فرمودند:  مقدّمهبر  1مرحوم آقاي صدر
ست که در مرحوم آخوند يک مغالطه شد  اوّلي مقدّمهاي انجام داد و آن مغالطه اين ا گفته 

ضوم  شد يعني در مقام بيان تمام المو شان که مولي بايد در مقام بيان تمام المراد با شد اي با
ست وقتي مي شد و  سوّمي مقدّمهخوا صداق منتقل  را بيان کند ذهنش به قدر متيقن در م

قدر متيقن در مقام تخاطب را به معناي قدر متيقن در مصييداق گرفت. ما يک قدر متيقن در 
اکرم »اگر متکلم گفت:  مثالًموضوم حکم داريم و يک قدر متيقن در مصداق موضوم داريم، 

)العالم( قدر متيقن در موضوم ندارد و در موضوم فقط )عالم( اخذ شده است و عالم به  «العالم
)عالم( قدر متيقن مصييداقي دارد که همان عادل اسييت زيرا ما  امّامعناي طبيعي عالم اسييت 

دهيم که عالم فاسييق مصييداق )العالم( که در خطاب آمده باشييد و عالم عادل احتمال نمي
مصييداق عالم در خطاب اسييت. در ما نحن فيه که  حتماًلم عادل مصييداق آن نباشييد پس عا

گفتيم مولي در مقام بيان تمام المراد باشييد تمام ماهو مأخود في موضييوم الحکم من القيود 
ضوم. قدر متيقني که مرحوم آخوند در  صداق المو ست نه تمام ماهو م  سوّمي مقدّمهمراد ا

دهيم ف قدر متيقن اين بود که ما احتمال نميبيان کرد قدر متيقن مصييداقي اسييت زيرا تعري
که در آيه شريفه لنيمت حربي مصداق )مالنمتم( نباشد، بنابراين که مراد از )ما لنمتم(، )ما 
ي و قدر متيقن مصداقي ارتباطي با اطالق ندارد و اطالق مربو  به آن چيزي  استفدتم( باشد 

 موضوم اخذ شده است. است که در
ست ما با فرمايش مرح وم آقاي صدر موافق نيستيم زيرا ين فرمايش در صورتي درست ا

کنيم در حالي که مرحوم آخوند بخواهد بگويد که ما با وجود قدر متيقن، تقييد را اسيتفاده مي
شود و شود که وجود قدر متيقن موجب اجمال لفظ ميکه از کالم مرحوم آخوند فهميده مي

که آيا در مثال )اکرم العالم( ييييي که قدر متيقن از )عالم(  توانيم بفهميمبا اجمال لفظ ما نمي
ست. وقتي  عامّ ست يا فقط عالم عادل ا ضوم وجوب اکرام مطلق عالم ا ست يييي مو عادل ا

مولي همين قدر متيقن باشييد و قيد نزند نقض  جدّيموضييوم، قدر متيقن پيدا کرد اگر مراد 
شود وب اکرام عالم عادل استفاده ميآيد زيرا در فرض اجمال، از خطاب، وجلرض الزم نمي

توان به خطاب شييود يعني براي وجوب اکرام عالم لير عادل نميو بيش از اين اسييتفاده نمي

                                                 
 .425: 3ـ البحوث  1



 128 

در مدلول با مقيد فرق  امّاشيييود أخذ کرد پس نتيجه عملي اجمال خطاب با تقييد يکي مي
 دارد.

ر مقابل تقييد، قدر متيقن در مرحوم آخوند در مقابل قرينه، ما يصيييلح للقرينيا را آورد و د
قرينه وما يصيييلح للقرينيا اين اسيييت که مرحوم آخوند ديد  مقام تخاطب را آورد فرق بين

قيودي وجود دارد که قرينه نيسيييت ولي مايصيييلح للقرينيه اسيييت گرچه هردو در اين امر 
رينيا سيياز اسييت و ما يصييلح للقاندازد ولي قرينه ظهوراند که ظهور را از کار ميمشييترک

ست و  مثالًساز نيست ظهور اگر مولي گفت )اکرم کلّ عالم االّ الفساق(، )االّ الفساق( قرينه ا
که برد و ديگر اينظهور )کلّ عالم( در عموم را از بين مي کهايندهد يکي دو کار انجام مي

صلح شود ولي مامي کند و موضوم وجوب اکرام، عالم عادلآن را ظاهر در )عالم عادل( مي ي
ضميري بعد از را مجمل مي عامّساز نيست و لفظ للقرينيا ظهور ذکر  عامّکند مثل جايي که 

جا ضييمير برگردد مانند )اکرم کلّ عالم وصييلّ خلفهم(، در اين عامّشييود و به بعضييي از افراد 
 شود.مجمل مي عامّبرد و لفظ در عموم را از بين مي عامّمايصلح القرينيا است وظهور 

هر مقام تخاطب را در مطلق آورد و قدر متيقن  عامّم آخوند مايصييلح للقرينيا را در مرحو
برد فرمايد که اين قدر متيقن، اطالق را از بين ميآورد و در مورد قدر متيقن هم ايشيييان مي

کند، و مرحوم آقاي صيييدر کأنّه فکر کرد که کند بلکه آن را محمل ميولي آن را مقيد نمي
کند و تقييد را ثابت مي بردواستند بفرمايند که قدر متيقن اطالق را از بين ميمرحوم آخوند خ

 کند.فرمايد که قدر متيقن لفظ را مجمل ميدر حالي که مرحوم آخوند مي
کند و ديگران از کالم در تعبير مرحوم آخوند است که در عامّ به مايصلح القرينيا تعبير مي

کند و به اين نيز اشيييکال متيقن در مقام تخاطب تعبير مياو نپذيرفتند و در مطلق به قدر 
 کردند.

ست که آيا با وجود قدر متيقن، لفظ  شخو ني اگر ما به ارتکاز خود رجوم کنيم براي ما م
ست با وجود قدر متيقن  مثالًشود يا نه؟ مجمل مي شريفه که لفظ )ما لنمتم( آمده ا در آيه 

صرف به لنائم شود يا با قرينهييعني لنيمت حربي، آيا اين لفظ مجمل م صدر و ذيل من ي 
نه؟  کرديم که با وجود قدر متيقن ظهور اطالقي باقي اسييت يا شييکّشييود؟ و اگر حربي مي
، لفظ ظهور در اطالق ندارد شکّشود يعني در حال اش همان کالم مرحوم آخوند مينتيجه



 129 

ي اطالق تخاطب در اسييتفاده بنابراين براي ما روشيين نشييد که آيا عدم قدر متيقن در مقام
 گردد.ي عملي آن به کالم مرحوم آخوند برميو نتيجه الزم است يا نه؟

مروم آخوند را قبول نکردند  سييوّمي مقدّمه 2و مرحوم آقاي خويي 1مرحوم ميرزاي نائيني
اين است که مولي متمکن از ذکر قيد باشد  مقدّمه آن اي را اضافه کردند ومقدّمهو خودشان 

و در مواردي که مولي ييي يا متکلم ييي متمکن از ذکر قيد نيست از کالمش اطالقي استفاده 
 شود.نمي

اد داخل اسيييت و يعني کون المتکلم في مقام بيان تمام المر اوّلي مقدّمهدر  مقدّمهاين 
 صورت مستقل نيست.نيازي به ذکرش به

 ي يعني اطالق ي بود. اوّلاين تمام کالم در فصل 

 تنبیهات

 شود:چند امر به عنوان تنبيه ذکر مي جاايندر 
 التنبيه االول: في ذکر أمور ينبغي االلتفات اليها

اين  اوّلشود: سوال اطالق چه مدلولي است در سؤال مطرح مي کهاين: در مورد اوّلنکته 
سؤال  صوري؟ و  ست يا مدلول ت صديقي ا ست که آيا اطالق مدلول ت س دوّما ت که اگر اين ا

 م است؟ق مدلول تصديقي است آيا مدلول تصديقي کلمه است يا مدلول تصديقي کالاطال
ه منتقل کيييي  اوّلداللت به معناي انتقال ذهن ما از يک شيء به شيء ديگر است. شيء 

مدلول و  و دالّييي که منتقل اليه است ييي مدلول است.  دوّمعنه است ييي دالّ است و شيء 
دلول بالعرض و م دالّنيسيييت بلکه  بالذّاتو مدلول  لّداداللت در ذهن هسيييتند و در خارج 

ست. مدلول  صوّريک  دائماًا ست. اگر مدلول يک  ت صديق ا صوّريا يک ت شد  ت داللت  نآبا
ديق يا تصوري است و اگر مدلول يک تصديق باشد آن داللت، داللت تصديقي است و تص

شد آن د صديق ظني با ست. اگر مدلول ت ست و يا يک قطع ا سيک ظن ا ت و اللت ظهور ا
 اگر مدلول تصديقي قطعي باشد آن داللت نوّ است.
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صول در معناي حرفي به يک مشکلي برخورد کردند که م صوّرنه  دلول حروف،علماي ا  ت
شد. در منطق  سبت با شيدند که ن سومي را پيش ک ست و يک مدلول  صديق ا ست و نه ت ا

صول  سبت پذيرفته نيست و علماي ا ست نامش را چيزي به نام مدلول ن سبت ا مدلولي که ن
صوّرداللت  ستند پست سم داللت دان سبت را از اين ق داللت  به ناميدند و داللت حروف بر ن

 تصوري هر داللتي است که مدلولش تصديق نباشد.
را قبول کنيم نسبت  آنما مدلولي را لير از مدلول تصوري و تصديقي قبول نکرديم و اگر 

 تواند مدلول باشد.نمي
سؤال جوا صول از  اوّلب  ست زيرا مواد علماي ا صوري ني ست که اطالق مدلول ت اين ا

ست که وقتي لفظي را مي صوري اين ا صوّرشنويم معناي آن لفظ را مدلول ت  مثالً کنيم مي ت
تواند مدلول کنيم و اطالق نميمي تصييوّرشيينويم معناي کتاب را ي کتاب را ميوقتي کلمه

شد زيرا در )اکرم شد. بنابراين العالم( هيچ کلمه تصوري با اي نداريم که معناي آن )اطالق( با
ست و  صوري آن اطالق ا ست بله فقط يک لفظ داريم که معناي ت صوري ني اطالق مدلول ت

، لفظ )اطالق( است و مشتقات اين لفظ هم معناي )اطالق( است و مشتقات اين لفظ هم آن
تصديقي است و مراد علماي اصول اين است  رساند پس اطالق مدلولمعناي )اطالق( را مي

سؤال  ست. اين جواب از  ست و نوّ ني ست يعني ظهور ا صديقي ظني ا که اطالق مدلول ت
 بود. اوّل

اين است که آيا اطالق مدلول تصديقي يک کلمه است يا مدلول تصديقي  دوّمسؤال  امّا
مطلق اسييت. اطالق مدلول  گوييم )العالم( در )اکرم العالم(وقتي مي مثالًيک کالم اسييت؟ 

 تصديقي اين کلمه است يا مدلول تصديقي کالم است؟
فرق بين مدلول تصديقي کلمه و مدلول تصديقي کالم در چيست؟ مدلول تصديقي دائمًا 

رسيم ي هرگز به مدلول تصديقي نميدالّش يک تصديق است يييي و اگر يک تصديق نباشد 
شود شود براي ما اين تصديق پيدا ميه دود بلند ميي همسايبينيم که از خانهوقتي مي مثالً

ست و رؤيت و احساس  ضيه خود دود ني ست دالّ در اين ق شن ا سايه آتش رو که درخانه هم
صديق به  ست ت صديق ا ست بلکه دالّ آن، يک ت سايه دود  کهايندود هم دالّ ني از خانه هم

صديق پبلند مي شد فوري يک ت صديق پيدا  شود همين که اين يدا ميشود همين که  اين ت
شود که در خانه همسايه آتش است پس مدلول تصديق پيدا شد فوري يک تصديق پيدا مي
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شييود. در ما نحن فيه گفتيم اگر عنواني در جمله تصييديقي دائماً از يک تصييديق متولد مي
صديق شت آيا اطالق مدلول ت صديقي کالماطالق دا ست يا مدلول ت ست؟ کلمه  ي کلمه ا ا

از چند لفظ اسييت. مراد از مدلول تصييديقي کلمه يا کالم اين  مرکّبظ اسييت و کالم يک لف
شود که يک جزء آن تصديق کلمه است که وراء از اين کالم يک تصديق براي ما حاصل مي

ست،  ست  جدّيي در )اکرم العالم( اگر گفتيم که از )العالم( اراده مثالًيا کالم ا شده ا اطالق 
صديقي ک ست  جدّيو اگر گفتيم مراد  شودلمه مياين مدلول ت متکلم از اين کالم، اطالق ا

 اين مدلول تصديقي کالم است.
ل تصديقي اين است که اطالق نه مدلول تصديقي کلمه است و نه مدلو دوّمجواب سؤال 

کمت است ي حکالم است زيرا در واقع اطالق که مدلول تصديقي است و دالّ برآن مقدمات 
صب القرينا المتيعني کون المتک صلا ييييي از اين دو لم في مقام البيان لتمام المراد و عدم ن

اقع اطالق را وصف کنيم که )العالم( در )اکرم العالم( مطلق است پس در واستفاده مي مقدّمه
کار مي به  عالم( عالم  که  دالّبريم ولي خود لفظ )ال قدمات ب دالّبراطالق نيسيييت بل رآن م

کلم حوم آقاي صييدر فرمودند اطالق چيزي جز ظهور حالي متمر کهاينحکمت اسييت پس 
ست  ست چون ظهور حالي متکلم در ناحيه مدلول ني ست ني ست، در ي داّل هدر ناحي بلکهني

 است و اطالق وصف مدلول است.
ست جمع صديقي مدلول ظنّي ا ست و اين مدلول ت صديقي ا اين  وبندي: اطالق مدلول ت

 رسيم.ت حکمت است و از مقدمات حکمت به اطالق ميمدلول تصديقي ظني دالّش مقدما
 : فرق بين اطالق و عمومدوّمنکته 

قائل است که مفاد اطالق اين است که موضوم خطاب، طبيعي است  1مرحوم آقاي صدر
ست  ضوم خطاب تمام االفراد ا ست که مو اگر گفتيم )اکرم العالم( ،  مثالًو مفاد عموم اين ا

ست و از  ستفاده مي آن)العالم( مطلق ا ست و ا ضوم وجوب اکرام، طبيعي عالم ا کنيم که مو
کنيم که موضوم وجوب است و از آن استفاده مي عامّاگر گفتيم )اکرم کلّ عالم(، )کلّ عالم( 

 اکرام، تمام افراد عالم است نه بعض افراد آن.
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مراد است  دو هم در مطلق افرا عامّما فرمايش ايشان را قبول نکرديم و گفتيم که هم در 
 شييمول و اسييتيعاب را از مقدمات حکمت فرق بين اين دو اين اسييت که در مطلق، منتهي

 کنيم.کنيم و در عامّ شمول و استيعاب را از دالّ وضعي استفاده مياستفاده مي
ضيح: تارةً اطالق در ناحيه ست و تارةً در ناحيه تو ست و تارةً در ناحيه مادّهي هيئت ا ي ا

در )اکرم  مثالًخودش را دارد  خاصّاطالق در هر يک از اين سه مورد معناي  موضوم است و
تعليق و  العالم( وجوبي که مسييتفاد از هيئت اسييت مطلق اسييت و اطالق در هيئت در مقابل

کنيم انشاء مي معلّقکنيم تارةً آن را به نحو اشترا  است زيرا وجوبي که ما با هيئت انشاء مي
کنيم و معناي اطالق هيئت، عدم تعليق وجوب ي و لير معلّق انشييياء ميو تارةً آن را به نح

 حّصهدر مقابل  مادّهدر اين مثال )اکرم( است که مطلق است. مطلق در  مادّهيييي است.  مثالً
اکرام ليلي و  مثالًدارد  حّصهوجوب در مثال )اکرم العالم(، اکرام است و اکرام دو  متعلّقاست 

و  حصّهمطلق است يعني طبيعي تحت طلب رفته است نه  مادّهگوييم اکرام نهاري. وقتي مي
مفاد اين جمله اين است که شارم از ما ايجاد طبيعي اکرام را خواسته است و ايجاد طبيعي در 
ست و اطالق در  ست و مطلق ا ضوم در اين مثال، )العالم( ا ست. مو خارج به ايجاد افرادش ا

ست زي ضوم به معناي تمام افراد ا ست و طبيعي عالم مو سته ا را مولي از ما اکرام عالم را خوا
ي )عالم( افراد عالم است چون افراد عالم قابل اکرام هستند قابل اکرام نيست و محکي کلمه
ستفاده مي ست. ولي در )اکرم و از مقدمات حکمت ا کنيم که مطلوب، اکرام تمام افراد عالم ا

 که مطلوب، اکرام تمام افراد عالم است. شودعالم( از لفظ )کلّ( استفاده مي کلّ
 : تقابل بين اطالق و تقييدسوّمنکته 

ضايف و عدم و  سم يييي ت بين اطالق و تقييد تقابل وجود دارد و علماء تقابل را به چهار ق
ضاد و تناقض يييي تقسيم کرده ست که تقابل بين اطالق و تقييد از ملکه و ت سؤال اين ا اند. 

 کدام قسم است؟
اطالق و  کهايندر دو مقام بحث کردند يکي اين سيييؤال، اطالق و تقييد را  براي جواب

اطالق و تقييد اثباتي چه تقابلي با هم  کهاينتقييد ثبوتي چه تقابلي با هم دارند؟ و ديگري 
 کنيم.دارند؟ و ما در دو مقام بحث مي

آن اين است که مراد  کنيم واي را ذکر ميمقدّمهمقام شويم  ووارد به اين د کهاينقبل از 
 از اطالق و تقييد ثبوتي و اطالق و تقييد اثباتي چيست؟
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ي لحاظ. وقتي علماي اصييول گفتند: اطالق و تقييد ثبوتي يعني اطالق و تقييد در مرتبه
کند حين جعل بايد وجوب اکرام را براي )عالم( جعل مي مثالً:ند کسيييي حکمي را جعل مي
رد: يا آن را به کتوان به دوگون لحاظ ي لحاظ، )عالم( را ميله)عالم( را لحاظ کند. در مرح

ي اثبات: مرحله داللت نحو مطلق لحاظ کرد و يا به نحو مقيد لحاظ کرد. و مراد از مرحله
ست. وقيت در )اکرم العالم(، آن ست ياا ست يا مطلق ا ست. اين  چه که مدلول )عالم( ا مقيد ا

يده شيييد. اين ي داللت اطالق و تقييد اثباتي ناممرحلهي خطاب و طالق و تقييد در مرحله
 معروف است. نظريّه

سم خطاب جعل و خطاب ا نظريّهما اين  سيم را قبول نکرديم و خطاب را به دو ق بالغ تق
ت آيا مراد، گفته شييد اطالق و تقييد ثبوتي را جهت لحاظ اسيي کهاينکرديم. در خطاب جعل 

ي ندارد و قبل از جعل اسييت. لحاظ قبل از جعل ارزشييجعل اسييت يا مراد، لحاظ  لحاظ حين
ست يعني حين جعل نمي سان ا طلق را لحاظ متوانيم عالم لحاظ حين جعل دائماً با الفاظ يک

سنجيم در اين بالغ ااگر به لحاظ خطاب  امّاکنيم و عالم مقيد را در لفظ بياوريم و بالعکس.  ب
ه عبارت انجام شييده اسييت ب قبالًکه  خطاب. جعلي در کار نيسييت بلکه ابالغ جعلي اسييت

ست بلکه مهم آن مقداروشن ست که تر. مهم نيست که مبلّغ چه چيزي را لحاظ کرده ا ري ا
، «حاظ اثباتبه ل»گوييم: هسييتيم وقتي مي بيان کرده اسييت. لذا چون ما قائل به دو خطاب

 مراد ما لحاظ داللت در خطاب ابالغ است.
 مقام ثبوت : اطالق و تقييد دراوّلمقام 

اي نائيني در اين مسأله سه قول مطرح است: قول مرحوم آقاي خويي و قول مرحوم ميرز
 و قول مشهور.

ست  1مرحوم آقاي خويي ضادّ ا ست که تقابل اطالق و تقييد در مقام ثبوت، تقابل ت قائل ا
ضادّ در  ضادّ به اصطالح حکماءجااينيييي مراد از ت ست نه ت صولي ا ضادّ به اصطالح ا . در ، ت

، متضادّين دو امر وجودي هستند که قابل جمع نيستند و در اصطالح حکماء، اصطالح اصولي
ستند و بين  ستند که قابل جمع ني ضادّين دو امر وجودي ه ست. آنمت در  مثالًها لايت بُعد ا

در  امّانيسييت و بين ابيض و اسييود تضييادّ اسييت حمر تضييادّ اصييطالح فلسييفه بين ابيض و ا
به مختار  جااينين ابيض و احمر تضادّ است يييي نظر مرحوم آقاي خويي در اصطالح اصول ب
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سمي برمي شر  ق شان در الب سمي، مااي شر  ق صيتي را لحاظ  گردد. در الب صو قيد و خ
 خصوصيّتمرحوم آقاي خويي قائل است که در البشر  قسمي، عدم لحاظ قيد و کنيم نمي

راين در مثال )اکرم العالم( اگر جاعل اسييت بناب خصييوصيييّتنيسييت بلکه لحاظ عدم قيد و 
و  صيييورت مطلق لحاظ کند عدم داخل تمامي قيودي لحاظ، بهبخواهد )العالم( را در مرحله
کند و اگر بخواهد به صييورت مقيد لحاظ کند با يک قيدي لحاظ خصييوصيييات را لحاظ مي

قابل جمع  کند. لحاظ امر وجودي اسيييت و لحاظ عدم دخل قيد با لحاظ دخل قيد باهممي
صولي مي ضادّ ا ستند و ت ست که در مثال )اکرم العالم( که ميني شان قائل ا گوييم شود لذا اي

صياتي را که مولي لحاظ کرد اين ست يعني موضوم و خصو گونه لحاظ کرد موضوم مطلق ا
 کند.که خصوصيات و قيود دخلي در لرضش ندارد و در مقيد، مولي لحاظ دخل قيد مي

مطلق عدم لحاظ قيد اسييت نه لحاظ عدم قيد يعني  1حوم ميرزاي نائينيبراسيياس نظر مر
ي لحاظ فقط عالم را لحاظ کرديم و هيچ قيدي را با گوييم )اکرم العالم(، در مرتبهوقتي مي

آن لحاظ نکرديم پس اطالق عدم لحاظ قيد اسييت نه لحاظ عدم دخل قيد. ايشييان فرمودند 
که عدم ملکه يعني اطالق عدم لحاظ قيد اسيييت در نه هر عدمي، بل امّااطالق عدم اسيييت 

، تقابل اطالق و تقييد از قسم تقابل عدم نظريّهجايي که لحاظ قيد ممکن باشد. بنابراين اين 
 و ملکه است.

اي که در ماهيت ملحوظه اشکال کردند و فرمودند توسعه نظريّهبراين  2مرحوم آقاي صدر
ي اسييت و ما همين که ماهيت را لحاظ کنيم اين نسييبت به افراد و مصيياديق وجود دارد ذات
و اين انطباق  تک افراد ماهيت قابل انطباق اسييتتوسييعه و شييمول را واجد اسييت و بر تک

ست  سان االبيض(. آن توسعه مثالًاگر در ذهن آن را قيد زديم يييي  امّاقهري ا ي گفتيم )االن
باق نيسييت بنابراين، اين سييعه و قبلي را ندارد و بر افراد انسييان که ابيض نيسييتند قابل انط

ست که  شما بگوييد اطالق در جايي ا ست و معنا ندارد که  تقييد در آن  قابليّتاطالق ذاتي ا
 باشد.

، تقييد ثبوتي مرحوم آقاي صييدر اسييت که قائل اسييت تقابل اطالق و نظريّه سييوّم نظريّه
ص صير( نه أعمي و ب صير( و )الب ست مثل تقابل )ب سلب وايجاب ا صير( بر هر تقابل  ير. )الب
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صير( اطالق نميشيء بدون چشم اطالق مي شود بلکه فقط بر شود ولي )أعمي( بر هر )الب
صيري( اطالق مي ست و اين تقابل از نوم تقابل عدم و )الب شم ا شتن چ شأنش دا شود که 

ي قآن است لذا ايشان قائلملکه است که مرحوم ميرزا قائل به يود اند که در انقسامات ثانويه 
صياتي که بعد از  صو صد مي محقّقامر  تعلّقو خ صد امتثال و امر بدون ق شود مثل امر به ق

به نظر مرحوم آقاي صدر تقابل  امّاامتثال ييي تقييد محال است. پس اطالق هم محال است. 
 اطالق و تقييد تقابل سلب و ايجاب است.

 کهاينل ريشييه دارد در برکالم مرحوم آقاي خويي اشييکالي مبنايي وارد اسييت اين اشييکا
حقيقت البشر  قسمي چيست؟ آياحقيقتش لحاظ ماهيت با عدم لحاظ قيد است يا حقيقتش 

 لحاظ ماهيت ولحاظ عدم قيد است؟
در اين مسييأله گفتيم که ماهيت در البشيير  قسييمي، عدم لحاظ قيد اسييت يعني فقط 

مرحوم آقاي  امّاشيييود  هيچ قيدي همراه با آن لحاظ کهاينکنيم بدون ماهيت را لحاظ مي
 است.فرمايد اطالق لحاظ ماهيت به همراه لحاظ عدم تقييد ماهيت به خصوصيات خويي مي

فرمايند که عدم لحاظ دو مورد دارد: يک و مرحوم ميرزاي نائيني مي مرحوم آقاي صيييدر
جا ممکن است و يک مورد اين است که لحاظ قيد در آن آنمورد اين است که لحاظ قيد در 

مکن نيست و اختالفشان در اين است که مرحوم ميرزا قائل است که عدم لحاظ قيد، فقط م
ست که عدم لحاظ قيد در هر دو مورد اوّلدر مورد  صدر قائل ا ست و مرحوم آقاي  ، اطالق ا

ي جا به نظر مياطالق است. تا اين نزام کنيم  مثالًرسد که نزام بين اين دو نفر، اسمي است 
ست يا فقط حيو کهايندر  سم براي هر موجود داراي حياتي، اعم از مجردات و ماديات، ا ان ا

سم موجود  ست که آيا حيوان ا ست پس نزام در اين ا سم براي موجود داراي حيات مادي ا ا
ي بايد ببينيم اطالق به لحاظ اصطالح اصولي اسم براي دي حيات مجرد هم مي باشد يا نه؟ 

 است؟ اوّلبراي عدم لحاظ در مورد  هر دو عدم لحاظ است يا فقط اسم
واقع مطلب اين نيسيت که نزام اسيمي باشيد اصيطالح اطالق ثبوتي و اطالق اثباتي  امّا

ست که علماء مي ست که علماء براي اين ا خواهند از اطالق اثباتي اطالق ثبوتي براي اين ا
ست  اوّلرد خواهند از اطالق اثباتي اطالق ثبوتي را کشف کنند و اين فقط در مومي ممکن ا

شود چون احتمال دارد اگر در جايي تقييد محال شد از اطالق اثباتي اطالق ثبوتي کشف نمي
ستيم و گفتيم تقابل در مرحله شد پس حق را با مرحوم ميرزاي نائيني دان ي ثبوت اطالقي نبا
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صدر مي ست و آن اطالقي را که مرحوم آقاي  مايد ما فراطالق و تقييد، تقابل عدم و ملکه ا
در مقابل اطالق لحاظي اسييت. اصييل اين اسييمش را اطالق ذاتي گذاشييتيم که اين اطالق 

شان معنا مي ست. آن اطالقي که اي صدر ا صطالح هم از مرحوم آقاي  فرمايد هر کند و ميا
شامل افرادش مي ست و  صطالحاً اطالق ذاتي ماهيتي بر تمام افرادش منطبق ا شود اين را ا

ضوم نمي گويند. اطالقمي سرّي حکم بر افراد مو اطالق لحاظي که  امّاشود. ذاتي موجب ت
برد تقابل بين اين اطالق لحاظي و تقييد اثر دارد و حکم را روي مطلق افراد موضيييوم مي

 لحاظي عدم و ملکه است.
 بين اين اطالق لحاظي و تقييد لحاظي عدم و ملکه است.

تالف بين اثبات و ثبوت ممکن اسييت مثل نکته: مشييهور قائلند که در خطابات جعل، اخ
مولي بفرمايد )اکرم العالم( و )العالم( در مقام اثبات مطلق باشييد و در مقام ثبوت مقيد  کهاين

باشييد يا بفرمايد )اکرم العالم العادل( يعني )العادل( در مقام اثبات مقيد باشييد و در مقام ثبوت 
جعل دائماً به مقدار لفظ اسيييت يعني در  هکمطلق باشيييد. ما اين را قبول نکرديم و گفتيم 

ست چون در خطاب جعل مقام اثبات  خطاب جعل اگر لفظ مطلق بود مقام ثبوت هم مطلق ا
فرمايد )اکرم العالم( امکان دارد که جعلِ با مقام ثبوت يکي است. در خطاب ابالغ که امام مي

م العالم العادل( ممکن اسيييت که فرمايد )اکرمولي )اکرم العالم العادل( باشيييد يا امام که مي
 خطاب جعل )اکرم العالم( باشد.

 بود. اوّلاين تمام کالم در مقام 
يعني مقام اثبات، اين نکته مورد توافق است که تقابل بين اطالق و تقييد  دوّمدر مقام  امّا

 عدم و ملکه است تقييد يعني ذکر قيد و اطالق يعني عدم ذکر قيد، و اطالق در جايي ممکن
اسييت که تقييد ممکن باشييد و درجايي که ذکر قيد ممکن نيسييت از آن کالم، اطالق هم 

 شود.استفاده نمي
 التنبيه الثاني: فيما يجري فيه االطالق

سبت بحث اطالق مطرح کرد و  صدر بحثي را به منا ست که آيا در  آنمرحوم آقاي  اين ا
 آن را استفاده کرد؟ توانتوان اطالق را استفاده کرد يا نمينسبت ناقصه مي

گونه مطرح کرديم که در کدام جزء از کالم ما اين بحث را توسيييعه داديم و آن را اين
 شود.شود و در کدام جزء از کالم اطالق جاري نمياطالق جاري مي
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 دهيم.ها را جداگانه مورد بررسي قرار ميموارد مختلفي بيان شد و ما هر يک از آن
سبت اوّلمورد  سبت  تامّه: ن ست. ن ست که در جمله خبريه  تامّهخبريه ا سبتي ا خبريه ن

ي فعليه باشد. سؤال اين است که آيا ي اسميه باشد و چه در جملهموجود است چه در جمله
ي )زيد را در مثل جمله تامّهشود يا نه؟ ما وقتي نسبت جاري مي تامّهاطالق به لحاظ نسبت 

سعادل( در نظر مي شکالي در ن شد که در آن اطالق و تقييد  تامّهبت گيريم، ا خبريه مطرح 
 معلّقمعنا داشته باشد معنايش اين است که إخبار  تامّهمعنا است زيرا اگر اطالق در نسبت بي

ست، حال  شده ا شرطي ن ست يا خبر  کهاينبر ست و تعليق بردار ني اخبار يک امر تکويني ا
يا خبر نميدهيم و ميمي عادل( و  يد  بار دهگوييم )ز که بگوييم من إخ ندارد  نا  يم و مع
فردا باران ببارد، چون إخبار دائر مدار بين  مثالً کهاينبر  معلّقدهم که زيد عادل اسيييت مي

ست و  ست اطالق  معلّقوجود و عدم ا  آنبودن آن معنا ندارد. حال که تقييد اخبار ممکن ني
 هم ممکن نيست.

 تامّهشرطيه، براي نسبت  کنيم که در جمالتاز اين اشکال جواب دادند که ما وجدان مي
شيود: )إن طلعت الشيمس فزيد نائم( در اين جمله گفته مي مثالًشيود خبريه، شير  ذکر مي

شييود: )إن طلعت الشييمس فزيد نائم( در اين جمله شيير  يا قيد )زيد( اسييت يا قيد گفته مي
سبت  ست يا قيد ن ست  تامّه)نائم( ا ضح ا ست. وا ست بين زيد و نائم ا شر  قيد )زيد( ني که 

زيرا وجود زيد مقيد به طلوم شمس نشده است و اگر شر  قيد )نائم( باشد معنايش اين است 
ست  شمس( ني شمس( در حالي که مراد متکلم )النوم عند طلوم ال که )زيد نائم( عند طلوم ال

علّق بر تعليقي درکار نيسييت بلکه مراد اين اسييت که )کون زيد نائماً( م صييورتاينچون در 
ست شمس ا صطالحاًاز)کون زيد نائماً(  طلوم  شود چون مفاد کان به وجود ناقو تعبير مي ا

قابل تقييد است و چون  تامّهناقصه است اين وجود مشرو  به طلوم شمس است پس نسبت 
ست اطالق هم در  ست.  آنقابل تقييد ا سبت  امّاممکن ا شترا  ن سبت  تامّها به معناي اين ن

شرو  به  که إخبار من ست که مخبر به م ست بلکه معنايش اين ا شمس ا شرو  به طلوم  م
ست يعني )کون زيد نائماً(  سبت  معلّقآن ا شترا  ن ست و ا شمس ا در جمله  تامّهبرطلوم 

 خارجيه مشرو  طلوم شمس است. تامّهکند که نسبت خبريه حکايت مي
سبت دوّممورد  ستفه تامّه: ن ست مثل امر و نهي و ا شائيه ا ام و تمني و ترجي و امثال ان

 کهاينشييود؟ مثل شييود يا جاري نميها. آيا اطالق به لحاظ نسييبت انشييائيه جاري مياين
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شود يا گوييم )اکرم العالم(، مفاد اين هيئت است آيا به لحاظ اين نسبت اطالق جاري ميمي
 شود؟جاري نمي

شر  و تعليق برمي سبت خبريه  شائيه مثل ن سبت ان سبت خبريه  و از داردن اين جهت با ن
 تفاوتي ندارد.

شاء،  شايي داريم که در طول ان ست: ما يک ان سم ا شائات دو ق ست که ان نکته مهم اين ا
شود مثل امر و نهي و مي محقّقيک امري ييي اعم از طلب و زجر ييي در عالم اعتبار عقاليي 

شاء، )اکر اگر مولي به خادمش گفت مثالًصيغ معامالت )عقود و ايقاعاتت(،  م(، بعد از اين ان
و اگر گفت )التذهب(، بعد از اين انشيياء زجري در عالم  شييودمي محقّقطلبي در عالم اعتبار 

 محّققشييود، و يک انشييايي داريم که در طول انشيياء، امري در عالم اعتبار مي محقّقاعتبار 
چند شد؟ خود اين ات کنيم نمرهاز زيد سؤال مي مثالًمثل استفهام و تمني و ترجي،  شودنمي

ستفهام و  شاکالم يک ا ست ان ستفهام اعتباري نداريم و فقط  امّاء ا ستفهام، ا به وزان اين ا
 شود تا وقتي که جواب داده شود.بقاء استفهام مي اعتبار

سم  شائيه از ق سبت ان شرطي کرديم،  اوّلما وقتي يک ن شرو  به  گفتيم: )ان  مثالًرا م
شمس فاکرم  طلعت شاء تنجيزي مثل )اکرم  ( اينزيداًال ست در مقابل ان شاء تعليقي ا (. زيداًان

در عالم اعتبار عالوه بر وجود و عدم  امّادر خارج هر شيئي امرش دائر بين وجود و عدم است 
شرو  و  سومي هم داريم که عبارت از طلب م ست. گاهي در عالم  معلّقشق  طلبي  اعتبارا

رو  نيسييت و گاهي طلب مشييرو  داريم. وقتي نداريم و گاهي طلب داريم و اين طلب مشيي
(، )ان طلعت( قيد نسبت است نسبتي که مفاد هيئت زيداًگوييم: )ان طلعت الشمس فاکرم مي

شرو  به  ست که يک طلب م ست و اثرش اين ا شود و پيدا مي اعتباردر عالم  معلّق)اکرم( ا
شد طلب فعلي در عالم  قّقمحاگر شرطش  امّاطلب فعلي نيست  اگر چه االن در عالم اعتبار

 شود.مي محقّق اعتبار
سم  امّا شائيه از ق سبت ان شرطي کرديم  دوّموقتي يک ن شرو  به  گفتيم )ان  مثالًرا م

 جااينشييود. در مي محقّق اعتبارجاءک زيد فهل تکرمه( در ازاء اسييتفهام يک امري در عالم 
شرو  به مجييء زيد کرديم و معناي شائيه را م سبت ان ست کهما ن ستفهام فعلي  ش اين ني ا

ست. در اين ست قبل از ني ستفهام ا شائاتي که مثل ا سبت  کهاينگونه موارد جواب دادند: ان ن
انشائيه شود نسبت خبريه بوده است و بعد ما نسبت خبريه را ادوات استفهام تبديل به نسبت 
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ارت ديگر ادوات کنيم به عبکنيم پس ما نسييبت خبريه مشييرو  را اسييتفهام ميانشييائيه مي
شرو  در مي سبت خبريه م سر ن ستفهام را بر ستفهام آمد مرکز ا آوريم و هر جا که ادوات ا

 آيد.استفهام همان امري است که بعد از ادوات استفهام مي
شيييود از گيري ميطوري که از جمله خبريه اطالقنتيجه اين بحث اين شيييد که همان

شائيه نيز اطالقجمله سم . در جملهشودگيري ميي ان شائيه از ق شتاوّلي ان را  به عالم ، ا
، اشترا  به وّمدي انشائيه از قسم شود و در جملهمي اعتبارگردد و طلب مشرو  برمي اعتبار
 شود.اين انشاء است که برنسبت مشرو  داخل مي بلکهگردد برنمي اعتبارعالم 

سبت خبريه و سوّممورد  ست که در مقابل ن صه ا سبت ناق س: ن شائيه ا سبت ان ت مثل ن
سبتي که بين مضاف و مضاف لفقه( يييي يا االيه يييي مثل )کتاب الفقه( در مثال )اقرء کتاب ن

 موصوف و صفت ي مثل )الرجل العالم( در مثال )اکرم الرجل العالم( ي است.
سبت ناقصه نمي 1مرحوم آقاي صدر اطالق را جاري کنيم و  توانيمفرمودند که به لحاظ ن

ضافتوانينمي ضاف و م صه بين م سبت ناق اليه در مثل )اقرء کتاب الفقه( مطلق م بگوييم ن
است يا مقيد و مشرو  است زيرا نسبت ناقصه يک مدلول تصويري است و ما گفتيم اطالق 

شييود و نه و تقييد يک مدلول تصييديقي اسييت پس نسييبت ناقصييه نه متصييف به اطالق مي
 شود.متصف به تقييد مي

 دائماً م آقاي صيدر تمام نيسيت. در نزد مرحوم آقاي صيدر مدلول لفظ اين فرمايش مرحو
باشد و چه نسبت ناقصه باشد و چه طرفين نسبت باشد  تامّهمدلول تصوري است چه نسبت 

شد يييي به خالف مرحوم آقاي و الزمه ست که هيچ کالمي قابل اطالق و تقييد نبا اش اين ا
صديقي مي شان مدلول لفظ را ت صدر  مثالًد يييي دانخويي که اي در )زيد عادل(. مرحوم آقاي 

ست اگر  صوري ا ست که مدلول الفاظ اعم از مداليل هيئات و الفاظ و حروف، مدلول ت قائل ا
شود. نکته ديگر آيد زيرا مدلول لفظ مدلول تصديقي نميي الفاظ مياين اشکال باشد در همه

ديقي است معنايش اين نيست که گوييم اطالق و تقييد مدلول تصما مي کهايناين است که 
ست يافت ها مدلول الفاظند بلکه دالّ برايناين شان بالوجدان در ست. اي ها مقدمات حکمت ا

سبت ناقصه متصف به اطالق و تقييد نمي ست درست  امّاشود که ن شان آورده ا دليلي که اي
ست و دليل بر  صه، اطالق و تقييد جاري  کهاينني سبت ناق ست که ما  اين شودنميدر ن ا
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شود اين است که ما نسبت ناقصه را قبول نکرديم و نسبت ناقصه، اطالق و تقييد جاري نمي
ضافه مي ضيح داديم که وقتي ا دهيم. کاري انجام ميکنيم در واقع چهکنيم يا توصيف ميتو

شياء را نامگذاري ميخالصه سياري از ا ست که ما ب سيارياش اين ا شياء  کنيم و چون ب از ا
پوست يا کتاب زيد اسم انسان سياه مثالًکنيم گذاري ميها اسماقد اسم هستند ما براي آنف

 کنيم.اي از انسان يا کتاب اين اسم را درست ميحصّهندارد و ما براي 
شما نسبت  شکال:  شما در نسبت ناقصه، در مورد را هم قبول نکرديد آيا اين کال تامّها م 

 آيد؟هم نمي تامّهنسبت 
، فعل نفس ييي مثل حمل و تامّهدر موارد نسبت  امّارا قبول نکرديم  تامّهاب: ما نسبت جو

اسناد و انشاء ييي را داريم و اين حمل و اسناد و انشاء بر دو قسم ييي مشرو  و لير مشرو  ي 
 ها ممکن است ولي در نسبت ناقصه ما اين فعل را نداريم.آنگيري در هستند بنابراين اطالق

: دو طرف نسييبت خبريه اسييت. مراد از دو طرف نسييبت خبريه، موضييوم و مورد چهارم
به لحاظ مي کهاينل اسيييت مثل محمو يا اطالق هم  يا )زيد يموت(. آ گوييم: )زيد عالم( 

 شود؟شود يا فقط به لحاظ موضوم جاري ميموضوم و هم به لحاظ محمول جاري مي
ضوم مي سبت به مو ضيه گوييم که وقتين ضوم و محمول ر ميکااي را بهق بريم که مو

از موضوم طبيعي است و گاهي مراد  جدّيدارد سه صورت از موضوم رايج است. گاهي مراد 
ي ها را از قرينهآن افراد است و هر يک از اين از جدّياز آن مفهوم است و گاهي مراد  جدّي

الحيوان( که  مانند )االنسان نوم من اوّلدهيم صورت مناسبت حکم و موضوم تشخيو مي
ي طبيعي انسان است و صورت  ي يعني االنسان  مانند )االنسان کلّي( که  دوّممراد از موضوم 

که متداول است تا جايي که به آن حمل  سوّممراد از موضوم، مفهوم االنسان است و صورت 
سانشايع گفته ست  اند مانند )االن سان ا ضوم، افرا د ان و چون طبيعي يموت( که مراد از مو

ستند. در مث سان موت پذير ني سان نوم من الحيوان( نزاعي بين منطقيمفهوم ان ها و ال )االن
صلي صدر وجود دارد. منطقيا ست»ها گفتند: ها مثل مرحوم آقاي  ضيه ذهني ا يعني « اين ق

ست ولي سان ا سان( مفهوم ان سان( مفهوم  مراد از )االن صدر فرمود مراد از )االن مرحوم آقاي 
س سان ني سان نوعي از حيوان نيست چون ان صالًت زيرا مفهوم ان جوهر نيست در حالي که  ا

 حيوان جوهر است لذا ايشان فرمود که مراد از )االنسان( در اين مثال طبيعي انسان است.
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صورت  شديم که اطالق فقط در  سان  مثالًرود کار مياز موضوم به سوّمما قائل  در )االن
توانيم ( نميکلّيدر )االنسان نوم( و )االنسان  امّامطلق است  (گوييم که )االنسانيموت( مي

بگوييم که )االنسييان( مطلق اسييت زيرا اطالق و تقييد دائماً به لحاظ فرد سيينجيده شييده و 
 رود نه طبيعي و مفهوم.کار ميبه

ضياء عراقي فرمود: هيچ وقت  ست. مرحوم آقا  سبت به محمول ا انما الکالم در اطالق ن
رود زيرا در مثل)زيد عالم( وقتي بگوييم عالم اطالق دارد کار نميرعنوان محمول بهاطالق د

وعالم به نحو و عالم به شيمي و عالم  معنايش اين است که زيد عالم به فقه و عالم به صرف
که اين معنا به ذهن کسيييي ت و حال اينموجوده اسيييبه فيزيک و عالم به هر يک از علوم 

آيد اين اسييت که او عالم اسييت حال ممکن که از اين جمله به ذهن مي چهآيد بلکه آننمي
ي علوم عالم به همه کهايناست به يک رشته عالم باشد يا به دو يا چند رشته عالم باشد نه 

ي مانند )عالم( در مثال )زيد عادل(  باشد. روي نظر ما روشن است که چرا اطالق در محمول 
طبيعي است و اطالق و تقييد در جايي است  ه مراد از محمولرود؟ زيرا هميشکار نمييييي به

 قرار داد: توجّهکه فرد اراده شده باشد نه طبيعي يا مفهوم ي منتهي دو نکته را بايد مورد 
اين  آنها وجود دارد و اين اسيييت که يک اختالفي بين نظر ما و نظر منطقي اوّلنکته 

ست که مراد ما از محمول در مثل )زيد عالم ست؟ منطقيا گويند مراد از محمول، ها مي( چي
مفهوم اسييت يعني زيد يکي از مصيياديق مفهوم عالم اسييت. ما اين را قبول نکرديم و گفتيم 
هيچ وقت محمول ناظر به مفهوم نيست بلک ناظر به طبيعي است و معناي جمله )زيد عالم( 

 از طبيعي عالم است. اين است که زيد فردي
ست  دوّمنکته  شود اين مطلب روي گفتيم اطالق در محمول جاري نمي کهاينکه اين ا

نظر مشهور علماي اصول من جمله مرحوم آقا ضياء با اشکال مواجه است، زيرا مشهور گفتند 
عالم(  جدّيفهميم که مراد که از اطالق و مقدمات حکمت مي عالم( در )اکرم ال متکلم از )ال

بل مشيييهور ما گفتيم که از مقدمات حکمت ي آن. در مقاحصيييّهطبيعي عالم اسيييت نه 
طبيعي اسيييت بلکه از قرينه تناسيييب حکم و موضيييوم  از )العالم( جدّيفهميم که مراد نمي
ي فهميم که همهاز )العالم(، فرد عالم است و از مقدمات حکمت مي جدّيفهميم که مراد مي

واجه اسييت چون اگر از افراد عالم مراد اسييت. کالم مشييهور در مثال )زيد عالم( با مشييکل م
ست نه  شده ا ّصهمقدمات حکمت بفهميم که طبيعي عالم اراده  ، در محمول اطالق جاري ح
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توانيم اطالق و مقدمات حکمت اسيييتفاده کنيم که مراد از )عالم( که در شيييود پس نمينمي
ست.  ست طبيعي ا ست که در  امّامحمول آمده ا شن ا اطالق جاري  جااينروي مختار ما رو

شود و اگر فرد است و در طبيعي اطالق جاري نمي از )عالم( طبيعي جدّيزيرا مراد  شودنمي
 شود.اراده شود در آن اطالق جاري مي

بندي: در اطراف نسبت خبريه ييي يعني موضوم و محمول ييي نسبت به وضوم، اگر از جمع
شود اطالق جاري ، فرد اراده آناطالق جاري نيست و اگر از آن، طبيعي يا مفهوم اراده شود 

شود اطالق در آن جاري نيست، نسبت به محمول چون هميشه طبيعي اراده مي امّاشود مي
، فاعل ييي يعني زيد ييي است و محمول آن، آني فعليه مثل )ضرب زيد(، موضوم و در جمله

 ي فعل ي يعني )ضرب( ي است و فقط در موضوم امکان اجراي اطالق وجود دارد.مادّه
 متعّلقدو طرف نسبت انشائيه است. مراد از دو طرف نسبت انشائيه عبارت از مورد پنجم: 
ست  ضوم ا ست و در  مثالًو مو ضوم )العالم( ا هم  جاايندر )اکرم العالم( متعلّق )اکرام( و مو

سبت به  ضوم اطالق را جاري مي متعلّقن سبت به مو  متعلّقکنيم. مراد از اطالق در و هم ن
 اطالق در موضوم افراد است.طبيعي است و مراد از 

در )اکرم  مثالًنسييبت به امر و نهي دوتا اسييت  متعلّقبعضييي قائل شييدند که اطالق در 
در )التکرم  امّاامر طبيعي اسيييت  متعلّقامر )اکرام( اسيييت و مفاد اطالق در  متعلّقالعالم( 
را درنهي انحالل نهي افراد است زي متعلّقنهي )اکرام( است و مفاد اطالق در  متعلّقالفاسق( 

 وجود دارد و فکر کردند که اين انحالل در اطالق تأثير دارد.
بعث به ايجاد  ما اين را قبول نکرديم و گفتيم در هر دو، مفاد اطالق طبيعي است و در امر

ست منتهي مطلوب در  ست و در نهي منع و زجر از ايجاد طبيعي در خارج ا طبيعي در خارج ا
عنه در نهي مطلق الوجود ييي تمام افراد از طبيعي ييي است و منهي امر صرف الوجود ييي فردي

ست ست و اين به خاطر يک ارتکاز عرفي ا صرف الوجودِ طبيعي را  طبيعي ييييي ا که از امر 
 فهمند.فهمند و از نهي مطلق الوجود طبيعي را ميمي

ست  صه ا سبت ناق شم: اطراف ن ش کتاب ناقو ) مرکّبدر )اقرء کتاب العالم(،  مثالًمورد 
شود العالم( است کالم در اين است که مقدمات حکمت نسبت به )کتاب( يا )العالم( جاري مي

شود که کتاب فارسي باشد کنيم معنا اين ميشود؟ اگر اطالق را در )کتاب( جاري مييا نمي
شد و خالصه هرنوم کتابي را که عالم دارد  شد يا لير چاپي با شد و چاپي با سي با يا لير فار
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شيييود که عالم به فقه و عالم به ئت کن و اگر اطالق را در عالم جاري کنيم معنا اين ميقرا
صه عالم به هر يک از علوم، کتابش را قرائت  سفه و عالم به کالم و خال صول وعالم به فل ا

 کن.
شهور قائل صه جاري نميم سبت ناق سبت به مجموم اند که اطالق در اطراف ن شود بله ن
کتاب فارسييي و کتاب عربي و کتاب زيد فقيه و  مثالًشييود و الق جاري مي)کتاب العالم( اط

 شود.کتاب عمرو مهندس را شامل مي
صيف و مجرور و متعلقش. اطالق به خاطر يکي  مرکّب ضافه و تو سه مورد دارد: ا ناقو 
سبت به مجموم اي که بيان مياز دو نکته در  کهاينشود: در ناقو جاري مي مرکّبشود ن

رف نسبت ناقصه با خود نسبت ناقصه چند مفهوم وجود دارد دو مسلک وجود دارد: يکي دو ط
ند و ديگري اين کهاين قاي اين کهاينها دو مفهوم دار ند )نظر مرحوم آ يک مفهوم دار ها 

سبت به يک  صدر و مختار ما با دو تقريب ست که ن شن ا متفاوت( بنابرقول بهيک مفهم رو
اگر مسييلک مشييهور را اختيار کرديم و گفتيم که  امّاگيريم. الق ميمفهوم )کتاب العالم( اط

)کتاب العالم( در مثال )اقرء کتاب العالم( سه جزء دارد و آن سه جزء عبارت از مفهوم )کتاب( 
يييي يعني  دوّمو مفهوم )العالم( و نسبت ناقصه بين اين دو است براساس اين نظر، از مفهوم 

شود اطالق عالم اراد )العالم( يييي طبيعي ست و جايي که از يک عنوان طبيعي اراده  شده ا ه 
شود و فقط در جايي که شود و فقط در جايي که افراد اراده شود اطالق جاري نميجاري نمي

ي طبيعي کتاب اراده  اوّلاز مفهوم  امّاشود. افراد اراده شود اطالق جاري مي ي يعني )کتاب( 
 آنکنيم ولي مراد از اطالق را نسبت به آن جاري مي نشده است بلکه مراد فرد کتاب است و

ستيعابي يعني يکي هاي عالم را قرائت کن. اگر مبناي مشهور از کتاب اطالق بدلي است نه ا
 گونه بگوييم تا با مبنايشان موافق باشد.را قائل شديم بايد اين

 التبيه الثالث: في شموليا االطالق و بدليّته
االطالق اللفظ المذکور في الکالم الشيييامل لجميع »گفتيم که  در تعريف اطالق سيييابقاً

ست « االفراد بمقدمات الحکما ستغراقي ا شمول ا شمول بدلي و  شامل( اعم از  و گفتيم )ال
 شمول بدلي مانند )عالماً( در )اکرم عالماً( و شمول استغراقي مانند )العالم( در )اکرم العالم(.
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ستغرا شمول ا شمول بدلي و  شمول بدلي يک حکم بفرق بين  ست که در  شتر قي اين ا ي
ي مثل )العالم( در )اکرم ال ي حکم منحّل نداريم ولي در شمول استغراقي به عدد موضوم  عالم( 

 شود.مي
ر کجا شييود که در کجا شييمولِ مطلق بدلي اسييت و ددر اين تنبيه اين سييؤال مطرح مي

 شمولش استغراقي است؟
است. در  حکم است و تارة موضوم حکم متعلّقتارة  شودعنواني که متصف به اطالق مي

ي يک فرد از اکرام حکم است و شمول اکرام بدلي است يعن متعلّقمثال )اکرم العالم( )اکرام( 
حکم يعني  قمتعلّي افراد اکرام مطلوب نيست يييي ويا در )صلّ( در امتثال کافي است و همه

قي است مثل استغرا متعلّقي اطالق در )الصالة( مطلق است و شمول آن بدلي است ي و گاه
ست يعن متعلّق)التکذب( که  ستغراقي ا شمولش ا ست و  ي هيچ حکم يعني )کذب( مطلق ا

شمو ضوم هم گاهي  ستغراقي فرد از کذب را نبايد در خارج ايجاد کنيم و اطالق در مو لش ا
 ( در )اکرم عالماً(.و گاهي شمولش بدلي است مثل )عالماً است مثل )الفقير( در )اکرم الفقير(،

ه اطالق کنند و از شييمول بدلي باز شييمول اسييتغراقي گاهي به اطالق شييمولي تعبير مي
 کنند.بدلي تعبير مي

اشييي سييؤالي که مطرح اسييت اين اسييت که اختالف بين بدليت و اسييتغراقيت از کجا ن
د ديگر اري مقدمات حکمت اسييتغراقيّت و در موشييود؟ و چرا در بعضييي از موارد نتيجهمي

 ي مقدمات حکمت بدليّت است؟نتيجه
 به وجوهي جواب داده شد:

 1: )از مرحوم آقاي خويي(اوّلوجه 
کنيم و ايشيييان فرمودند: ما از اطالق و مقدمات حکمت فقط يک مطلب را اسيييتفاده مي

کنيم. مقدمات حکمت به ما اسيتغراقيت و بدليت را از روي قرائن عرفيه و عقليه اسيتفاده مي
هکه متکلم از اين لفظ، طبيعي را اراده کرده اسييت نه  ماندفهمي اي از آن را و از قرائن حصييّ
ست، فهميم که همهمي ضي از افراد طبيعي مراد ا ست يا بع مولي  مثالًي افراد طبيعي مراد ا

ي و ما خارجاً مي ي که متعلقش )صالة( است  دانيم که ايجاد تمامي افراد صالة فرمود )صلّ( 
شد و نهايت ميافراد اکرام زيد مقدور کسي نيست چون زيد بي يا تمامي شته با تواند اکرام دا
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ي است که ما بفهميم ي عرفيه يا عقليه  از افراد صالة يا  مراد متکلم از ايجاد يکي اين قرينه 
صرف الوجود، مراد نيست مثل خطاب )التکذب(  ست. گاهي قرينه وجود دارد که  اکرام زيد ا

ن اين اسييت که هيچ فردي که دروغ را در خارج ايجاد نکن و صييرف الوجود در که مرادِ از آ
نهي  کند و ترک يک دروغجا معقول نيست زيرا هر کسي المحاله يک دروغ را ترک مياين
فهميم که فهميم و از مقدمات حکمت ميخواهد. پس استغراقيت و بدليت را از قرينه مينمي

 است. مراد متکلم از اين عنوان طبيعي
لوجود مواردي وجود دارد که در آن هم صييرف ا کهاينبر اين فرمايش اشييکال شييد به 

هر صييم في شيي»مولي بفرمايد:  کهاينممکن اسييت و هم مطلق الوجود ممکن اسييت مثل 
شع« شعبان ست چون در ماه  شعبان ممکن ا شهر  صوم  صرف الوجودِ  بان در اين مثال 

بان هم ممکن بگيريم و مطلق الوجودِ صييوم شييهر شييع توانيم يک روز از اين ماه را روزهمي
ست چون مي شعبان را روزه بگيريم. در ا سي روز ماه  ي عقليه يا عرفيه قرينه جااينتوانيم 
د و در مثال حکم فقط صييرف الوجود باشييد يا فقط مطلق الوجود باشيي متعلّقوجود ندارد که 

شمول ست و  س )اکرم العالم( که )العالم( موضوم ا ست هر دو معآن ا ست يعني تيعابي ا قول ا
د را اکرام هم ممکن است که صرف الوجود را اکرام کنيم و هم ممکن است که مطلق الوجو

 کنيم.
 1: )از مرحوم عراقي(دوّموجه 

ستغراقي  ايشان فرمودند مقتضاي اصل در مطلق اين است که بدلي باشد و اگر بخواهد ا
ه مؤونه زائده بي اثبات و لفظ ييي احتياج همرحلدر باشد ييي چه در مرحله ثبوت و لحاظ و چه 

ست که متکلم از اين عنوان، طبيعي دارد، زيرا نتيجه جامع را اراده  وي مقدمات حکمت اين ا
ي افرادِ جامع همه کهاين امّاکرده است و وجود طبيعي و جامع در خارج به وجود فرد مّا است 

 د.بايد موجود شود احتياج به بيان زائد دار
شکال  بر ست: ا شکال وارد ا ست که  اوّلاين فرمايش دو ا شان  اين مقدار کهاين ا از اي

 متعلّق، زيرا در نهي متعلّقآيد نه امر مي متعلّقدرست باشد فقط در  کهاينبيان شد بر فرض 
يجاد و وجود انهي يا موضييوم آن، سييخن از  متعلّقدر  امّاامر سييخن از وجود و ايجاد اسييت 

 م است.نهي سخن از اعدا متعلّقشود در گوييم که به صرف وجود ايجاد مينيست تا ب
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ي لحاظ يييي و هم همرحلاين است که ايشان فرمود استغراقيت هم ثبوتاً يييي  1دوّماشکال 
وجداناً )العالم( در )اکرم العالم(  کهاينطلبد و حال ي لفظ يييي مؤونه زائده مياثباتاً يييي مرحله

ست و ) ستغراقي ا شمول بدلي دارد در اين دو مورد، ثبوتاً و شمولش ا عالماً( در )اکرام عالماً( 
 شود و هيچ يک از اين دو نياز به مؤونه زائده ندارد.اثباتاً، استغراقيت و بدليت فهميده مي

 : )از مرحوم اصفهاني(سوّموجه 
به  ليت نيازايشان برعکس آقا ضياء فرمودند که مقتضاي اصل اولي استغراقيت است و بد

راده شده است و امؤونه زائده دارد زيرا نتيجه مقدمات حکمت اين است که از عنوان، طبيعي 
و يا آن را بما هو  را بما هو هو لحاظ کنيم آنتوانيم لحاظ کنيم يا طبيعي را به دو صورت مي

بما هو کنيم ه لحاظ ميفانٍ في الخارج لحاظ کنيم. در مثال )اکرم العالم( طبيعي )العالم( را ک
سواءفانٍ في االفراد لحاظ مي است و هرجا که  کنيم و نسبت طبيعي به جميع افراد علي حدّ 

درجايي که  امّاکند شود آن حکم جاري است يعني حکم به تمام افراد سرايت مي محقّقفرد 
 تعلّقود، حکم يا به يک وج اوّلبخواهيم حکم به تمام افراد سيييرايت نکند و فقط به وجود 

 د بايد قيد وحدت يا تنوين بياوريم.بگير
شکال  برفرمايش مرحوم ست ا شکال وارد ا صفهاني دو ا ست که اوّلآقاي ا شان  اين ا اي

ضفرمودند که طبيعي بما هو فانٍ في االفراد لحاظ مي وم قبول داريم نه شود ما اين را در مو
فراد لحاظ شييده اسييت في اال )العالم( در )اکرم العالم( طبيعي آن به نحو فانٍ مثالً متعلّقدر 

نٍ في لم بما هو فاتوانيم اکرام کنيم و بايد افرادش را اکرام کنيم پس عاچون طبيعي را نمي
ست  سته ا ست يعني مولي خوا شده ا در همين  امّام افراد عالم را اکرام کني کهالخارج لحاظ 

که اکرام بما هو سييت بلحکم يعني )اکرام( بما هو فانٍ في الخارج لحاظ نشييده ا متعلّقمثال، 
د در خارج قابل تواند بما هو فانٍ في الخارج لحاظ شود چون فراکرام لحاظ شده است و نمي

طبيعي قابل  اامّايجاد نيست چون فرد طبيعي موجود است و طبيعي موجود قابل ايجاد نيست 
 ايجاد است.
د الفقيه( و )اکرم پرسيييم که فرق بين مثال )قلّاين اسييت که از ايشييان مي دوّماشييکال 

ست؟ )الفقيه( در مثال  ست و در مثال  اوّلالفقيه( چي مطلق به نحو  دوّممطلق به نحو بدلي ا
 کهاينخواهد مگر که شييمول بدلي اسييت مؤونه زائده نمي اوّلاسييتغراقي اسييت و در مثال 
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شان بگويد  ضوم بر بدليت داللت دارددر مثال الو قرينه»اي سبت حکم و مو اين  ولي «ي منا
 قرينه در )اکرم الفقيه( نيز هست که بر استغراقيت داللت دارد.

 1وجه چهارم: )از مرحوم آقاي صدر(
شموليت و بدليت دو معنا دارد يک معنا به لحاظ مرحله جعل و حکم  شان فرمودند که  اي

ي جعل و حکم در موراد بدليت ي امتثال اسييت در مرحلهاسييت و يک معنا به لحاظ مرحله
ي اکرم عالماً( يک حکم داريم و در مرحلهدر ) مثالًو يک حکم بيشيييتر نيسيييت  يک جعل

امتثال هم در اطالق بدلي و هم در اطالق اسيييتغراقي يک حکم بيشيييتر نداريم و در موارد 
در موارد اطالق اسييتغراقي  امّااطالق بدلي کافي اسييت که يک فرد از طبيعي را امتثال کنيم 

که در )اکرم زيداً( يک حکم داريم ادِ طبيعي را امتثال کنيم مثل اينبراي امتثال بايد تمام افر
ّا يک حکم  بخواهيم اگر ام گاهي  ثال کنيم و  يک فرد اکرام را امت يد  با ثال کنيم  آن را امت

ضان( داريم ولي براي امتثال بايد همه شهر رم ي افراد را امتثال کنيم مثل )التأکل في نهار 
ي وقتي بخواهيم همين يک حکم را امتثال کنيم بايد همه اامّکه يک حکم بيشييتر نيسييت 

ست ضح ا شان فرمود که در مقام امتثال وا شود. اي صل   افراد اکل را ترک کنيم تا امتثال حا
شه در  شموليت و بدليت ري صيّتکه  ( مولي ايجاد طبيعي زيداًدر )اکرم  مثالًمورد دارد  خصو

را طلب  طبيعي اکل نهار شييهر رمضييان( انعداماکرام را طلب کرده اسييت و در )ال تأکل في 
ست و انعدام طبيعي به انعدام تمام افراد  صرف الوجود ا ست و ايجاد طبيعي به ايجاد  کرده ا

بدليت و  امّاي امتثال اسييت. گونه که مرحوم آخوند فرمود يييييي اين در مرحله اسييت همان
يد بين اطالق در موضيييوم کند و در اين مقام بااسيييتغراقيت در مقام جعل مشيييکل پيدا مي

ست و اطالق در  ستغراقي ا ست  دائماً متعلّقشمولي و ا اطالق  در )اکرم العالم(، مثالًبدلي ا
ست و نکته ست و اطالق )اکرام( بدلي ا شمولي ا ست که در موضوم فرض )العالم(  اش اين ا

طور قتي اينگردد وشود و به يک قضيه شرطيه ي يعني )ان وجد عالم فاکرمه( برميوجود مي
، متعلّقدر  امّادهد شييود و اطالق اسييتغراقي را نتيجه ميبود هر عالمي خودش موضييوم مي

خواهد که طبيعي را ايجاد کنيم و ايجاد طبيعي به ايجاد اولين فرد آن اسيييت لذا مولي مي
بدلي است و از اين قاعده دو مورد مستثني  متعلّقاطالق در موضوم شمولي است اطالق در 

س ضوم و يک در ا شته متعلّقت: يکي در مو ست که تنوين دا ضوم در جايي ا ستثناء در مو ، ا
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ستثناء در  شد و ا ست که  متعلّقبا شرب الخمر( در  مثلقرار بگيرد  نهي متعلّقدر جايي ا )الت
شمولي است و فهم عرفي وجود دارد که اگر يک عملي مبغوض باشد و  متعلّقاطالق  جااين

 همه افرادش آن مبغوضيت و مفسده را داراست.مفسده داشته باشد 
شکال  شان داريم: ا شکال برفرمايش اي سه ا ستيم و  اين  اوّلما با اين فرمايش موافق ني

شرطيه  ضيه  ست چون به يک ق شمولي ا ضوم  شان فرمودند که اطالق در مو ست که اي ا
 کهايننه  اطالق اسييت فهم اين قضيييه شييرطيه در طول امّاگردد ما هم قبول داريم برمي

شد واالّ در مثل )قلّد الفقيه(، )ان وجد فقيه فقلّده(  شرطيه با ضيه  اطالق در طول فهم اين ق
شييود و دليلش اين اسييت که اطالق )الفقيه( بدلي اسييت بنابراين تحليل قضيييه فهميده نمي

بايد اطالق شمولي ثابت باشد و  اوّلشرطيه در طول مفاد کالم و اطالق شمولي است يعني 
 عد به اين قضيه شرطيه تحليل شود.ب

مگر جايي که موضوم تنوين »اين است که ايشان در استثناء موضوم فرمودند  دوّماشکال 
زلنا من السماء مساءًا ي )وانکنيم به آيه شريفهداشته باشد مثل )اکرم عالماً( ما نقض وارد مي

ست يعني هر آبي که شمولي ا ست و  طهوراً( که اطالق )ماءاً طهوراً(  ست طهور ا در زمين ا
شريفههمچنين نقض مي ي )االّ ان تکون تجارةً عن تراض( که اطالق )تجارة( شود به آيه 

 شمولي است و در )ان جاءک عالمٌ فاکرمه( نيز اطالق )عالمٌ( شمولي است.
فرمودند که يک فهم عرفي وجود دارد  متعلّقاين است که ايشان در استثناء  سوّماشکال 
طفل صغيري را از  مثالًنهي است اشکالش اين است که اگر  متعلّقده در تمام افراد که مفس

فهمد که هيچ شييکالتي را نبايد بخورد يعني شييموليت را خوردن شييکالت نهي کنيم او مي
اين فهم عرفي را ندارد که مفسده در تمام افراد شکالت است يعني اين ذهنيت  امّافهمد مي

ي به خاطر وجود مفسيييده در همه متعلّقي افراد به همه نهينحالل در او وجود ندارد که ا
 است. متعلّقافراد 

 وجه پنجم: )مختار ما(
اصيييالحي  ما همان وجه مرحوم آقاي خويي را اختيار کرديم منتهي در کالمشيييان يک

شييود و ارتباطي با اطالق ندارد. نموديم. به نظر ما اسييتغراقيت و بدليت از قرائن فهميده مي
اين  امّا، مفيد طبيعي اسييت و در موضييوم، مفيد اسييتيعاب اسييت متعلّققدمات حکمت در م
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ها و اسييتيعاب آيا به افرادش به نحو بدليت اسييت يا به نحو اسييتغراقيت اسييت از مناسييبت
 شود.ارتکازات و قرائن ديگر فهميده مي

 التنبيه الرابع: في االنصراف
سنه فقهاء گفته مي ست. در اين تنبيه در موارد کثيره در ال صرف ا شود که اين عنوان من

کنيم و همچنين منا شيء انصراف را هم دهيم و اقسام آن را بيان ميانصراف را توضيح مي
 کنيم.ذکر مي

انصراف بر دو قسم است: يک انصراف در مدلول تصوري است و يک انصراف در مدلول 
 تصديقي است و اين دو بايد از هم تفکيک شود.

 کهاينشنويم به جاي نصراف در مدلول تصوري اين است که وقتي عنواني را ميمعناي ا
صوّرمعناي آن را  ّصهکنيم معناي  ت صوّراي از آن را ح صراف در مدلول مي ت کنيم و معناي ان

کنيم ولي اين تصديق براي ما مي تصوّرتصديقي اين است که معناي همان عنوان و لفظ را 
ست و در ذهن ما کالم اين ظهور را شود که مراد جدّپيدا مي ّصه ا ي متکلم از اين عنوان، ح
ّصهمتکلم از آن عنوان،  جدّيکند که مراد پيدا مي صغريات ح صراف از  ست و ان اي از آن ا

 است. حجّتظهور است و ظهور 
 کنيم.ما هر يک از اين دو انصراف را جداگانه بحث مي

ست واوّلمورد  صوري ا صراف در مدلول ت صراف دو مورد دارد: يک مورد جايي  : ان اين ان
لفظي داريم که دو معنا دارد ييي يعني مشترک لفظي است ييي منتهي وقتي که اين  کهاست 

صوّرشنويم فقط يک معنا را لفظ را مي سماء اعالم مي ت صراف در ا کنيم و مورد رايج اين ان
شتراک را دارد  شترين مورد ا سماء اعالم بي ست. ا شان افراد ز مثالًا سم يادي را داريم که ا

 تصّورما فقط يک معنا را رود )علي( يا )حسين( است منتهي وقتي نزد ما اين اسم به کار مي
شند، وقتي نزد آن مثالًکنيم مي شته با شترکي به نام )علي( دا ست م ها نام اگر چهار نفر دو

. در علم رجال نيز کندها به همين دوست مشترک انصراف پيدا ميآنکار رود ذهن )علي( به
سماء ذکر مي شترک داريم که وقتي يکي از اين ا سماء م شهور از آن ا شود ذهن ما به فرد م

وقتي اين لفظ  امّاشود. مورد ديگر اين است که لفظ براي جامع وضع شده است منصرف مي
ود شمنصرف مي حّصهشود و ذهن به اين مي تصوّراي از اين جامع حّصهرود فقط کار ميبه

ست مثل کلمه شده ا ضع  صامت و  امّاي )حيوان( که براي جامع بين حيوان ناطق و حيوان 
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صامت را کار ميوقتي اين کلمه به صوّررود ما حيوان  صامت مي ت کنيم و ذهن ما به حيوان 
 شود.منصرف مي
: انصراف در مدلول تصديقي است و اين انصراف در جايي است که وقتي لفظ را دوّممورد 

 آنمتکلم از  جدّيايد که مراد کنيم ولي به ذهن ميمي تصييوّرشيينويم خودِ معناي آن را مي
اگر گفته شود: )الماء مطهّر(، )الماء( براي طبيعي )ماء( وضع شده  مثالًاي از معنا است، حّصه

صرف مي ست ولي ذهن من ست در اين جدّيشود که مراد ا گوييم جا مياز )ماء( ماء طاهر ا
، ماء طاهر است و اين انصراف، انصراف در حّصهاي از ماء است وآن حّصهمنصرف به  )الماء(

ست نه تصوري چون وقتي مي صوّرشنويم )الماء مطهّر(، معناي )الماء( را مدلول تصديقي ا  ت
متکلم از )الماء( ماء طاهر  جدّيفهميم که مراد کنيم نه معناي )الماء الطاهر( را، ولکن ميمي

ست و مي صراف دارد. نظايرگوييم که )الماء( در جملها اين را  ي )الماء مطهّر( به ماء طاهر ان
سأله که آيا هيئت امر ظهور در وجوب دارد يا ظهور در  مثالًدر موارد مختلف داريم،  در اين م

ضي صراف وجوب ندارد بع شدند که هيئت امر ظهور در وجوب دارد و ظهورش در ان ها قائل 
ي يعني طلب ي وضع شده است يعني خود ه است ي آن ي حصّهبه  امّايئت براي معناي جامع 

ي منصرف است خالصه  دو نوم  انصراف داريم: انصراف در مدلول  کهاينيعني طلب وجوبي 
 تصوري و انصراف در مدلول تصديقي.
 اند:براي انصراف چهار منشأ ذکر کرده

صراف ذکر کردند للبه وج شأيي که براي ان ست يعني معنا افرادي دارد و اولين من ودي ا
شان بيشپاره ست اي از افرادش در وجود خارجي للبه دارند و تعداد شود:  مثالًتر ا اگر گفته 

انصييراف فقيه به  )اکرم الفقيه(، للبه وجودي با فقهاي مرد اسييت و اين للبه وجودي منشييأ
 فقيه مرد است.

ست ب صراف ني ست که للبه وجودي موجب ان شأ للبه صحيح اين ا له اگر للبه وجود من
 استعمالي شود موجب انصراف است.

هدومين مورد کثرت اسييتعمال اسييت و مراد اين اسييت که ما يک کلمه را در  اي از حصييّ
ستعمال کنيم  ستعمال  مثالًمعنايش ا يک لفظي که مشترک لفظي است در يک معنا کثرت ا

آيه اهلل بروجردي اين کلمه را که وقتي مردم زمان  ي )بروجردي(داشيييت باشيييد مثل کلمه
 بردند ذهن مردم به ايشان منصرف بود.کار ميبه
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ترين مورد اسييت و انصييراف در مدلول تصييديقي اسييت عبارت از سييومين مورد که رايج
مناسبات است مانند تناسب بين حکم و موضوم و تناسب بين کالم و متکلم و تناسب زماني 

يد مرحوم شيخ اين را گفته است ذهن منصرف به شيخ وقتي يک اصولي بگو مثالًو مکاني، 
صاري مي ضوم يييي به عبارت ديگر ان سب حکم و مو شود و يا مانند )الماء مطهّر( که به تنا

از )الماء( ماء طاهر است يعني  جدّيشود که مراد تناسب بين موضوم و محمول ي استفاده مي
 ذهن به اين ماء منصرف است.
رف و عقالء اسييت. در اين عقالء و عرف ارتکازاتي وجود دارد چهارمين مورد مرتکزات ع

از مرتکزات عقالء  مثالًشييود رود آن ارتکازات باعث انصييراف ميکار ميکه وقتي کالمي به
اسيييت که اطاعت از مولي در دايره معلوم باالجمال واجب اسيييت حال اگر مولي گفت )رفع 

ساس همان ارتکاز اين کالم از  ست و کالم مااليعلمون( برا صرف ا دائره معلوم باالجمال من
شامل لير معلوم باالجمال مي سق يا مذکور  صرف زکات از فقير فا شود يا گفتند که دليل م

شامل ليرِ آن مي ست و  ست که متجاهر به فسق منصرف ا شود زيرا در ارتکازات متشرعه ا
شييود که دليلي ميفاسييق يا متجاهر به فسييق صييالحيت تکريم و احترام ندارد و اين منشييأ 

 زکات از فقير متجاهر به فسق منصرف باشد.
 التنبيه الخامس: في االطالق المقامي

اطالق بر دو قسيييم اسيييت: اطالق لفظي و اطالق مقامي، مراد از اطالق لفظي، اطالقي 
شيود و اين اطالق در جايي اسيت که قيدي را ذکر نکنيم منصيرف مي آناسيت که لفظ به 

گوييم )العالم( در )اکرم العالم( مطلق اسيييت و اين اطالق مدلول مقدمات مي کهاينمانند 
 حکمت است نه مدلول لفظ.

در مقابل اطالق لفظي، اطالق مقامي را داريم که صييفت لفظ نيسييت بلکه از سييکوت 
کنند در يک مرکز علمي که طالّب را ثبت نام مي مثالًکنيم متکلم اين اطالق را استفاده مي

کنند حال اگر در بين آن شييرايط امري ي راي ورود طالب به آن مرکز بيان ميشييرايطي را ب
گوييم که اين امر در پذيرش مثل معمّم بودن ي را ذکر نکنند و نسبت به آن سکوت کنند مي
ست مي ست و اين را از اطالق مقامي به د شر  ني در يک روايت ي  مثالًآوريم. و يا طالّب 

م که امام در بيان کيفيت نماز تام اجزاء و شيرايط آن را نام بينيمثل صيحيحه حماد ييييي مي
ستفاده را بهمي سکوت عنوان يکي از اجزاء ذکر نميبرد و ا ستفاده ميامکند از  کنيم که ام ا
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اسييتعاذه از اجزاء نماز نيسييت. گاهي اطالق مقامي مربو  به يک مجلس اسييت مانند همين 
ي اطالق مقامي مربو  به شييريعت اسييت يعني مثالي که از صييحيحه حماد گفته شييد و گاه

ست از  مقدّسشارم  سکوت کرده ا سبت به آن  ست و ن از ابتداء تا انتهاء مطلبي را نفرموده ا
سکوت فهميده مي ست مثل اين  شده ا شريعت جعل ن براي عدم  کهاينشود که اين امر در 

شريعت  صد وجه در عبادات به اطالق مقامي در  ّسکاعتبار ق اند و گفتند اين امري کرده تم
ست که نوعاً افراد لافل مي شارم ا و امامان معصوم از ابتداء تا انتهاء در هيچ  مقدّسشوند و 

قصد وجه در عبادات را ذکر نکردند از اين اطالق مقامي شريعت استفاده کردند  اعتبارموردي 
 که قصد وجه در عبادات معتبر نيست.
 مي بود.اين تمام کالم در مورد اطالق مقا

 التنبيه السادس: في حاالت اسم الجنس
ست که معنايش  سمي ا سم جنس عبارت از ا شان  عامّا سمايي را داريم که معناي ست. أ ا

سمايي را داريم است و در اصطالح به آن عَلَم مي خاصّ  کهگويند مانند زيد، قم و دماوند و ا
سان. در بحث عامّها معناي آن ست مانند کتاب، درخت و ان شته گفتيم که لفظ بايد ا هاي گذ
 داشته باشد تا متصف به مطلق شود. عامّيمعناي 

صورت دارد: گاهي با تنوين ذکر مي سه  سم جنس  شود مانند )عالماً( در )اکرم عالماً( و ا
صورت گاهي با )ال( ذکر مي ست که هيچ  سوّمشود مانند )العالم( در )اکرم العالم( و  اين ا

ال گاهي با اضافه است مانند )اکرم عالم البلد( و گاهي به لير اضافه دو نيست ح يک از اين
ست مانند )اکرم من جاءک( صورت  سم جنسي خيلي جاي بحث ندارد زيرا مي سوّما توانيم ا

کار ببريم مانند )اکرم مؤلّف هذا را که تنوين و )ال( ندارد هم براي يک شيييخو معين به
شمول بهالکتاب( يا )اکرم أبا زيد( و )أب(  ست و هم براي  سم جنس ا کار ببريم مانند )اکرم ا

بالي به ند )اکرم عالم فقه( و عمدهعالم الفقه( و هم براي اطالق  ي بحث در کار ببريم مان
 است يعني اسم جنسي که تنوين دارد و اسم جنسي که )ال( دارد. دوّمو صورت  اوّلصور 

سم جنس نکره تنوين صورتي که ا شد دودر  ست. يک ادعا اين  دار با شده ا ادعا مطرح 
سم جنسِ نکره تنوين مي ست که وقتي ا ستغراق ندارد بلکه دائمًا ا شمول و ا گيرد داللت بر 

اطالقش بدلي اسييت لذا وقتي گفتيم )اکرم عالماً( معنايش اين اسييت که يک عالم را اکرام 
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ندکن؛ چون تنوين بر وحدت داللت مي حد از آن چنس داللت د ک ناي يعني وا ارد پس مع
 جمله مذکور، )اکرم واحداً من العلماء است.

شد و  ضي وارد  سياق نف آنبراين دعوي نق ست که اگر نکره را در  ي يا نهي نقض اين ا
 مثالً ي باشد به ادعاي شما بايد اطالقش بدل کهاينقرار دهيم اطالقش شمولي است و حال 

ش سقاً( بدلي با سقاً( اطالق )فا ست که ياگر در )التکرم فا سق را اکرام د معنايش اين ا ک فا
اين اسييت  همه از اين خطاب، شييموليت را فهميدند يعني معناي خطاب کهايننکن؛ و حال 

 است. که هيچ فاسقي را اکرام نکن؛ لذا همه گفتند که اطالق در اين مثال شمولي
 هايي داده شد:از اين نقض جواب

دادند. ايشان فرمودند: ما از خطاب )التکرم  1جوابي است که مرحوم آقاي صدر اوّلجواب 
فهميم بلکه از يک داللت اين شييموليت را از )فاسييقاً( نمي امّافهميم فاسييقاً( شييمول را مي

کنيم و آن اين تصديقيه که خارج از کلمه است يي يعني داللت سياقيه خارجيه يي استفاده مي
سده ا شد اين مف سده با ست که اگر در فردي از طبيعي مف ساير افراد نيز ا نحاللي بوده و در 
ي عقليه اسييت و اگر قرينه عقليه وجود دارد و اين انحالليت مفسييده در بين افراد يک قرينه

 انحالليت نبود ترک اکرامِ يک فاسق در امتثال نهي کافي بود.
عقليه  بر فرمايش مرحوم آقاي صيييدر مناقشيييه شيييد که اگر اين را به قرينه خارجيه و

مولي فرمودند:  کهاينشود مثل د اين تنوين در نکره قرينه بر عدم انحالليت ميفهميم خومي
ق را اکرام و يک فاسيي ي فسيياق را اکرام کنيمو ما اگر همه« يکي از فسيياق را اکرام نکن»

نهنکنيم به اين تکليف عمل کرده نايم و چون اين قري يه را ، لفظيه اسيييت جلوي قري ه عقل
سدهنوينِ نکره ميي تگيرد و از قرينهمي سق انحالليفهميم که مف ست بلکه  ي اکرام فا ني

 فقط در يک فاسق، اکرامش مفسده دارد.
دار ي تنوينهگوييم: )ال تکرم فاسييقاً( با اين اسييم نکراين اسييت که وقتي مي دوّمجواب 

ي اشاره مي ي يا العلي التعيين  فرد معين کنيم و انتفاء يعني )فاسقاً( به يک فرد علي اإلبهام 
ارج به انتفاء تمام در خارج به انتفاء همان فرد معين اسيييت و انتفاء فرد مبهم وال معين در خ

ستفاده مي ست ييييي از اين نکته ا سم جنس نکره تنوينافراد ا تواند دار ميکنيم که اطالق ا
 شمولي هم باشد.

                                                 
 .434: 3ـ البحوث  1
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تفاء فرد اناين جواب درسييت نيسييت چون انتفاء طبيعي به انتفاء جميع افراد اسييت ولي 
نشييود فرد  قمحقّالمعين مانند انتفاء فرد معين اسييت و همين که يک فرد المعين در خارج 

 المعين انتفاء پيدا کرده است.
ادعا شده است که تنوين دائماً بروحدت داللت دارد تمام  کهايناين است که  سوّمجواب 

ست بلکه کثيراً ما تنوين بروحدت داللت دارد  ست که تنوين دائماً بر وحدت  طوراين امّاني ني
تنوين در  کهاينطور نيسيييت که تنوين دائماً بر وحدت داللت کند اعم از اين امّاداللت دارد 

سماء ماءاً طهوراً( شريفه )وانزلنا من ال که تنوين در )ماءاً طهورًا(  1کالم ايجابي بيايد مثل آيه 
ستاقش همه آبدصمداللت بر وحدت ندارد زيرا  سمان هايي ا ست و در  که از آ فرود آمده ا

يييي که مستثني  2آيه شريفه )ال تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض(
کالم موجب است ييي و )تجاة( که داراي تنوين است بر وحدت داللت ندارد بلکه شامل همه 

علي االرض من  شيييود و يا در کالم سيييلبي بيايد مثل آيه شيييريفه )التذرافراد تجارت مي
تنوين در  کهايناطالقش شمولي است پس  امّاکه )ديّاراً( گرچه تنوين دارد   3الکافرين ديّاراً(

 اسم جنس بر وحدت داللت دارد امر مفروغ عنهي نيست.
سي که تنوين مي دوّمادعاي  سم جن ست که گفتند ا ست و تاين ا عين ندارد. گيرد نکرده ا

ز عدم تعين قشييه نکرده اسييت و کالم در اين اسييت که مراد اظاهراً کسييي در اين دعوا منا
 ارجي است؟چيست؟ آيا مراد عدم تعين ذهني است يا مراد عدم تعين خ

شاره ندارد و نه ذهناً و نه خارجاً تعين ندارد رجالًي )( کلمهرجالًدر )اکرم  ( به رجل معين ا
)رجلٌ( في علم اهلل تعين دارد و يا گاهي يک نکره خارجاً تعين دارد مثل )جائني رجل( که  امّا

شود که مراد از که )رجلٌ( تعين دارد و از اين فهميده مي 4مثل ) جاء رجل من اقصي المدينه(
 دار تعين خارجي دارد.عدم تعيّن، عدم تعيّن ذهني است چون گاهي اسم جنس تنوين

رم العالم(. در )اکشيييود مانند )العالم( که براسيييم جنس )ال( داخل مي دوّمصيييورت  امّاو 
ال( بر اسمي داخل مشهور بين علماء اين است که )ال( بر تعيين مدخول داللت دارد لذا اگر )

 شود مفيد تعريف است.
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شکال کرد و فرمود:  کند آيا در ذهن جنس )ال( داللت بر تعيين مي کهاينمرحوم آخوند ا
شده  ودن خارجبعين کند از جنس کند؟ اگر در خارج متکند يا در خارج متعين ميرا معين مي
شود مي شود و اين خلف اين فرض است که اسم جنس است و اگر در ذهن متعينو فرد مي

شاره بهديگر برخارج منطبق نمي پس زيد خارجي  صورت ذهنيه عالم داردشود زيرا )العالم( ا
)ال( را براي  اکرامش واجب نيست لذا مرحوم آخوند فرمود که اين از الال  مشهور است که

 دانند بلکه )ال( هميشه براي تزيين است.تعيين اسم جنس مي
 هايي داده شد.از اين اشکال جواب

جواب دادند که ما يک وعاء سيييومي لير از ذهن و خارج  1: مرحوم اصيييفهانياوّلجواب 
، وعاء ماهيت است شود و آن وعاءمي سوّمداريم که )ال( موجب تعيّن مدخولش در آن وعاء 

)ال( براي تعيين مدخول در عالم ماهيت اسيييت و در اين عالم هر ماهيتي از ماهيات ديگر  و
متمايز اسيييت چون هر ماهيتي براي خودش تقرّر و تعيني در ذاتش دارد که با ماهيات ديگر 

 متفاوت است.
را نپذيرفتند و فرمودند تعيّن ماهيت به حدود و ذاتياتش  اين جواب 2مرحوم آقاي صيييدر

ي ذهني و )ال(. اگر ماهيت انسييان در مقابل ماهيت حجر متعين اسييت به اشيياره اسييت نه
ست و به ست و ذاتيِ حجر نه حيوان ا سان حيوان و ناطق ا ست زيرا ذاتيِ ان خاطر ذاتيات او ا

 نه ناطق است.
لماء واقع ع: مرحوم آقاي صييدر از اشييکال مرحوم آخوند جواب دادند که مراد دوّمجواب 

ست نه  بر مفهوم  کهاينه نمفهوم تعيّن، يعني )ال( بر واقع تعين مدخولش داللت دارد تعيّن ا
تعين دارد نه  گوييم که مفهوم )العالم( در ذهنمي مثالًتعين مدخولش داللت داشييته باشييد 

شده کهاين ض در )العالم( مفهوم تعين اخذ  شد و )ال( براي مفهوم تعين و ست و با شده ا ع 
 ن واقع تعين باشد و در خارج مصداق داشته باشد.اشکالي ندارد که در ذه

ندارد  باطي  به )ال( ارت به باين جواب درسيييت نيسيييت زيرا تعيّن مفاهيم در ذهن  لکه 
ست و واقع اوجودشان مربو  است و وقتي در ذهن مفهومي موجود شد از مفاهيم ديگر جدا 

 تواند مدلول )ال( باشد.تعين نمي
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نه تعين فردي بلکه تعين ذاتي يعني اشاره  امّاجي اشاره دارد : )ال( بر تعين خارسوّمجواب 
ست  سان در خارج ا شاره به طبيعت و ماهيت ان سان( ا به تعين ذات در خارج دارد يعني )االن

 خصوصيات فردي دخيل باشد. کهاينبدون 
سان  سان نوم( و )االن شود چون طبيعي موجود مي ( نقضکلّيبراين جواب به امثال )االن

ما خصوصيات  کهايننيست و ثانياً ما در خارج چيزي جز افراد نداريم ولو  کلّيخارج نوم و در 
در نظر نيست بلکه )االنسان( اشاره  خاصّفردي را در نظر نگيريم معنايش اين است که فرد 

شود پس اين فرمايش  کهاينبه افراد خارجي دارد نه  شاره   سوّمبه طبيعي موجود در خارج ا
 نيست.هم تمام 

ي ذهنيه اسييت منتهي ما با )ال( به تنهاي اشيياره جواب چهارم: حقيقت )ال( براي اشيياره
شاره ذهنينمي شأ براي نحوه هکنيم بلکه با مجموم )ال( و مدخولش به چيزي ا اي از تعين من
سان داريم وقتي مي مثالًشود و التفات مي توجّهو  صوري از طبيعي ان سان(، فقط ت گوييم )ان

ي ذهنيه به گوييم اشاره)االنسان( مي وقتي امّابه چيزي اشاره باشد  صورتاين کهاينبدون 
کند گيرد تعين پيدا ميي ذهنيه قرار ميکنيم و آن شيء از آن حيث که مورد اشارهشيئي مي

شاره مي مثالً سان ا سان( به طبيعي و ذات ان سان نوم( با )االن سان در )االن کنيم و در )االن
کنيم و در )االنسان يموت( با )االنسان( به تمام ه مفهوم انسان اشاره ميبا )االنسان( ب( کلّي

و مدخولش چه چيزي است  مشاراليه مجموم )ال( کهاينکنيم و افراد طبيعي انسان اشاره مي
آوريم و شايد مراد مرحوم آقاي اصفهاني ييي که از مناسبت حکم و موضوم آن را به دست مي

( براي تعين مدخولش در وعاء ماهيت است يييي همين معنا باشد. به عبارت ديگر، فرمود: )ال
شود که يک ماهيت يييي مثل انسان يييي طرف اشاره ذهنيه واقع شود يعني با )ال( موجب مي

ي در ذهن ما است با )ال( به ماهيت و ذات آن اشاره  ي مثل انسان  صورتي که از يک جنس 
ي ذهنيه قرار گيرد به نفس همين )ال( تحت اشيياره يکنيم و هر شيييئي که به وسيييلهمي

کند و ذات در ذهن موجود نيست و فقط صورت ذهنيه به اشاره، تعين ماهوي و ذاتي پيدا مي
 کند.آن ذات اشاره مي

 که بيان شد در باب حاالت اسم جنس بود. چهآن
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مثل )أساما( که  شودها علم جنس گفته ميهايي را داريم که به آنما در زبان عربي اسم
ست و يا )ثعالا( که  ست و يا )ام عريط( که علم جنس براي عقرب ا سد ا علم جنس براي أ

 علم جنس براي ثعلب است.
ها گفتند اصوليين بحث کردند که فرق بين علم جنس و اسم جنس چيست؟ بعضي از آن

ضي گفتند که اين دو با هم فرق دارند  و هرکس وجهي را که اين دو با هم فرقي ندارند و بع
 ذکر کرد.

شود که قائل شدند اسم جنس و علم جنس با هم فرقي ندارند، گفته مي اوّلدر ردّ دسته 
يابد که در کاربرد، مدلول اسييم جنس و علم جنس که انسييان در وجدان و ارتکاز خودش مي

 باهم فرق دارد.
ت بلکه مرادف با ي )أسييد( نيسييي )أسييامه( مرادف با کلمهمختار ما اين اسييت که کلمه

)االسييد( اسييت به عبارت ديگر مفهوم )اسييد( با مفهوم )االسييد( در ذهن، با هم فرق دارند و 
ست. کلمه سامه( ا ستهمين فرق دقيقاً بين )ا شده ا ضع  سد( براي طبيعي و يعني نام  ي )ا

شته سد( گذا شير را )ا شتند  کهايناند کما طبيعي  سان( گذا سم طبيعي حيوان ناطق را )ان و ا
کند و به گوييم ذهن ما با مجموم )ال( و مدخولش به طبيعي اشييياره ميوقتي )االسيييد( مي

شاره، طبيعي يک تعيني پيدا مي شاره ذهنيه  کندخاطر همين ا و براي طبيعي متعين شده به ا
 نام )اسامه( يا )االسد( را گذاشتند.
صدر اين را خ ضيح ندادند و فقط باالجمال فرمومرحوم آقاي  دند که علم جنس در وب تو

 قوه معرّف به )ال( است.
سم جنس محلي به )ال( مثل )االسد(  کهاينخالصه  سامه( مرادف با ا سم جنس مثل )ا ا

 و بگوييم )االساما(. است لذا درست نيست که )ال( برعلم جنس داخل کنيم
 بود. اوّلاين تمام کالم در فصل 
 الفصل الثاني: التقييد

به معناي حمل مط يد  گاهي دو خطابتقي يد اسيييت.  داريم که يکي مطلق و  لق بر مق
است و فقهاء  ديگري مقيد است و گاهي دو جمله داريم که يکي مطلق است و ديگري مقيد

هرگاه به دو خطاب يا دو جمله برخورد کنند که يکي مطلق باشيييد و ديگري مقيد باشيييد، 
ست و خطاب )اکرم  خطاب مثالًکنند خطاب مطلق را حمل برخطاب مقيد مي العالم( مطلق ا
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کنند و مطلق را بر مقيد حمل مي که)التکرم النحوي( مقيد اسييت و اين امر شييايعي اسييت 
عالم لير نحوي اسيييت يعني از خطاب  گويند که مراد از )العالم( در خطاب )اکرم العالم(مي

يد را تقييد کنند وقتي که خطاب مقيد وجود دارد اين رفع يد از مطلق به مقمطلق رفع يد مي
 گويند.مي

است و يا منفصل است. مقيد هم ي مانند  متّصليا  خاصّگفتيم که  خاصّو  عامّدر بحث 
صليييي يا  مخّصو ست مثل  متّ و يا منفصل « اکرم العالم الفقيه» فرمايد:مولي مي کهاينا

 گويد:و بعد در خطاب منفصيييل مي« اکرم العالم»گويد: مولي مي اوّل کهايناسيييت مثل 
 کنيم:پس ما در دو مقام بحث مي« اليجب اکرام العالم لير الفقيه»

 المقام االول: في المقيّد المتصل
 کنيم.ي آن اشاره ميانحايي دارد و ما به چهار نحوه متّصلمقيد 
اين است که جمله و يا خطاب از اصل مقيّد باشد و مطلقي در  متّصلاز مقيد  اوّلي نحوه

عنوان تقييد در اين مورد تسامحي  العالم العادل( يا )اکرم عالم البلد( يييي کار نباشد مثل )اکرم
گيرد و يا عالم بلد شامل بحثي ندارد زيرا عالم عادل، عالم فاسق را نمي صورتايناست ييي  

 شود.عالم لير بلد نمي
جمله مستقل به لسان تقييد  ي مستقلي باشد و ايناين است که مقيّد جمله دوّمي نحوه

گفته شيييود )اکرم العالم( و بالفاصيييله  در همان مجلس،  اوّلدر خطاب  کهايناسيييت مثل 
ست و اين  سان تقييد ا ست و به ل شود )وليکن العالم عادالً( اين جمله مقيد ا صالً، گفته  مت

است و براي آن نبايد  جدّيجمله مانع از انعقاد اطالق در )اکرم العالم( است زيرا اطالق مراد 
 متصله بر تقييد باشد.ي قرينه

ست  سوّمي نحوه سان نهي از مقيّد ا ست و به ل ستقلي ا ست که مقيد يک جمله م اين ا
هم مثل  جااينبعد از خطاب )اکرم العالم( گفته شيود: )التکرم العالم الفاسيق( در  کهاينمثل 

العالم( آمد مانع از انعقاد اطالق در )اکرم  متّصييلکه به صييورت  دوّمي . جملهدوّمصييورت 
 است.

به صورت امر به مقيد است  امّاي چهارم اين است که مقيد يک جمله مستقله است نحوه
 جااينگفته شود )اکرم العالم(. ما در  کهايننه به لسان تقييد و نه به لسان نهي از مقيد. مثل 

ک دانيم که در اين دو خطاب مولي يک جعل و يکنيم: تارةً ميبه سيييه حالت برخورد مي
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ندارد. در تکليف بيش نه صيييورتاينتر  عالم قري عالم(، )ال که مراد از )ال يه وجود دارد  ي عرف
دانيم که مولي در اين دو خطاب، دو تکليف دارد. در اين است که مي دوّمالعادل( است حالت 

شود و دو تکليف ييييي يکي وجوب اکرام طبيعي عالم و مطلق بر مقيد حمل نمي صورتاين
توانيم يک عالم عادل را به اکرام عالم عادل ي وجود دارد و در مقام امتثال مي ديگري وجوب

دانيم يک تکليف داريم اين است که نمي سوّمداعي امتثال هر دو تکليف اکرام کنيم و حالت 
که مشييکوک باشييد که يک  صييورتايندهيم. در مي يا دو تکليف داريم و هر دو را احتمال

ست يا دو تکليف ست عمال مطلق حمل بر مقيد مي تکليف ا شود چون خطاب )اکرم العالم( ا
چه که محرز است يک تکليف است شود و آنشود و براي آن اطالقي منعقد نميمجمل مي

 بود. متّصلو آن هم مقيد است. اين تمام کالم در مقيد 
 المقام الثاني: المقيد المنفصل

شيم که يکي مطلق و ديگر شته با شد مطلق را بر مقيد حمل اگر دو خطاب دا ي مقيد با
صورت مي شد اين حمل  شد و اگر تنافي نبا صورتي که بين مطلق و مقيد تنافي با کنند در 
که نمي عالم النحوي(  جب اکرام ال طاب )الي عالم( و خ جب اکرام ال طاب )الي ثل خ گيرد م

نافي مقيد اسيييت و چون دو خطاب با هم ت دوّممطلق و در خطاب  اوّلموضيييوم در خطاب 
 کنيم.ندارند مطلق را برمقيد حمل نمي

الجها االولي: مواردي را براي تنافي مطلق و مقيد ذکر کردند و ما به اهم موارد اشييياره 
 کنيم:مي

: يکي از دو خطاب سيييالبه و ديگري موجبه باشيييد مثل خطاب )اکرم العالم( و اوّلمورد 
در يک  کهاينکنيم و يا حمل مي مطلق را برمقيد صييورتاينخطاب )التکرم االنحوي(، در 
شود: )اکرم عالماً( شود: )التکرم النحوي( در اين مثال،  خطاب گفته  و در خطاب ديگر گفته 

ي اجتمام امر و نهي امتناعي شديم اين دو خطاب با هم تنافي دارند و مطلق را اگر در مسأله
گويد تنافي ندارند و عقل ميکنيم و اگر قائل به جواز شيييديم اين دو با هم بر مقيد حمل مي

که عالم لير نحوي را اکرام کنيم و عالم نحوي  صورتاينکه هر دو خطاب را امتثال کن به 
کنيم امتثال کنيم عالم نحوي را اکرام مي را اکرام نکنيم و اگر بخواهيم فقط يک خطاب را

 ايم.ل نکردهرا امتثا دوّمايم و خطاب را امتثال کرده اوّلخطاب  صورتايندر  که
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شند و يا نهي بادوّممورد  شد و هر دو يا مثبت با شمولي با شند. اگر هر دو : هر دو خطاب 
و نهي باشيييند مثل مثبت باشيييند مثل خطاب )اکرم العالم( و )اکرم العالم العادل( و اگر هر د

 )التکرم الفاسق( و )التکرم الفاسق المتجاهر(.
شند به بحث وصف مرتب ارد اين شود و اگر گفتيم وصف مفهوم دط مياگر هردو مثبت با

نافي دارند زيرا خطاب  با هم ت عالم لير اي )اليجب اکرام ، مفهوم وصيييفش جملهدوّمدو  ل
وصف مفهوم ندارد  کند و اگر گفتيمتنافي پيدا مي اوّلشود و اين مفهوم با خطاب العادل( مي

 دو جمله مثبت با هم تنافي ندارند.
سه جمله وصف کهايندر  ست:  نظريّهيه مفهوم دارد يا ندارد  ست که  مشهور نظريّها اين ا

صف مفهوم ندارد و  صف مفهوم دارد و  نظريّهو ست که و شهور اين ا )از  سوّم هنظريّلير م
جملا دارد جزيي و في ال مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي صدر( اين است که وصف مفهوم

 عي عالم نيست.رم در )اکرم العالم العادل( طبيميم که موضوم وجوب اکفهيعني از خطاب مي
شند همين بيان يييي تنافي بنابر مفهوم وصف و عدم ت نافي بنابر اگر هر دو خطاب نهي با

 آيد.عدم وصف براي وصف ي مي
ستند و اطالق يکي ياهر دو بسوّممورد  ست  دلي: خطاب مطلق و مقيد هر دو مثبت ه ا

ق رقبا مؤمنا(، در اين ماً عادالً( يا )أعتق رقبا( و )أعتمثل خطاب )أکرم عالماً( و )أکرم عال
فهميم که مي گاهي از خارج صييورتايناند و هر دو اطالق بدلي دارند در مثال هر دو مثبت

طلق بر بين دوخطاب تنافي اسييت و م صييورتاينتر ندارد در مولي يک تکليف و جعل بيش
دانيم که مي کهاينکنيم يا را احراز نميشود و گاهي از دو خطاب وحدت جعل مقيد حمل مي

گويد اکرام يک دو خطاب باهم تنافي ندارند زيرا يکي مي صورتاينمولي دو تکليف دارد در 
ست و ديگري مي ست منتهي وقتيعالم واجب ا دو جعل  گويد اکرام يک عالم عادل واجب ا

ا جدا جدا امتثال راز دو خطاب  هر يک کهاين داشته باشيم در مقام امتثال دو راه داريم: يکي
هر دو خطاب را با  صورتاينفقط يک عالم عادل را اکرام کنيم و در  کهاينکنيم و ديگري 

 ايم.يک فعل امتثال کرده
ند يا دو  1مرحوم آخو يک تکليف دارد  که بفهميم مولي  نداريم  ما هيچ راهي  که  فرمود 

در باب کفارات صييوم علم خارجي  کهاينتکليف دارد و بايد علم خارجي داشييته باشيييم کما 
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فرمود حتماً جعل  1تر واجب نيسيييت منتهي مرحوم ميرزاي نائينيداريم که يک عتق بيش
محال است و ما تابع مرحوم آخوند شديم و اگر جعل مشکوک شد  متعدّدواحد است و جعل 

 را دارد يعني بين دو خطاب تنافي نيست. متعدّدحکم جعل 
برمطلق ذکر  ي وجه حمل المطلق علي المقيد سييه وجه براي تقديم مقيدالجها الثانيا: ف

 شد:
ري اظهر يا که يکي ظاهر و ديگ : مشييهور گفتند که اگر دو کالم داشييته باشيييماوّلوجه 

 کنند.يدو خطاب تنافي باشد هميشه نو و اظهر را بر ظاهر مقدم م نوّ باشد و بين
باشد و ديگري  داشته باشد که يکي ذو القرينه: گفته شد که اگر دو خطاب وجود دوّموجه 

سيره شد در  کنند يعني از ذي القرينه قرينه را بر ذي القرينه مقدم مي ي عقالءعرفاً قرينه  با
و خطاب ديگر  کنند و گفته شد اگر يک خطاب ظاهر باشدکنند و به قرينه اخذ ميرفع يد مي

 دهند.اظهر يا نو باشد اظهر يا نو را قرينه قرار مي
ب اکرام بر اين دو وجه اشييکال شييد که اگر يک خطابي داشييته باشيييم که بگويد: )اليج

شيم که بگويد: )اکرم النحوي العادل( اگر  النحوي( و خطاب شته با جه تقديم مقيد ودومي دا
دل( را برخطاب توانيم خطاب )اکرم النحوي العاقبلي باشيييد ما نمي بر مطلق يکي از دو وجه

 دوّمخطاب  عرفاً کهاينو حال م النحوي( مقدم کنيم و اين خطاب را قيد بزنيم )اليجب اکرا
ي قرار مي ي اوّلرا مقيّدِ خطاب  اکرام النحوي(.  دهند. در خطابِ )اليجبيعني خطاب مطلق 

شامل شامل عادل وهم  سق مي )النحوي( هم  ات حکمت شود و اين اطالق را ما از مقدمفا
ست و در خطاب )اکرم النحوي الع)اليجب( ن امّافهميديم  ادل(، )النحوي وّ در عدم وجوب ا

ست و اين  ست ولي )اکرم( در وجوب ظاهر ا سبت به نحوي عادل نو ا جوب از والعادل( ن
جوب به شود يييي يک نظر اين است که داللت امر بر واطالق و مقدمات حکمت فهميده مي

سبت  ست يييي بنابراين هر يک از اين دو خطاب ن دارد. به نبه خطاب ديگر اظهريت اطالق ا
نوّ در  دوّمنوّ در وجوب و ظاهر در نحوي عادل اسييت و خطاب  اوّلعبارت ديگر خطاب 

 د.نحوي عادل و ظاهر در وجوب است و اين دو خطاب با هم تساوي و تعادل دارن
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کدام  کهاين امّااند يکي از دو وجه مذکور را در تقديم مقيد برمطلق پذيرفته 1مرحوم آخوند
 اند کالمشان مجمل است.يک را پذيرفته

ه را قبول : اين وجه از مرحوم ميرزاي نائيني اسيييت و نوعا متيخرين اين وجسيييوّموجه 
 کردند.

شد قرينه را بر ذي القرينه مقد عرفاًهرکالمي که  کنند و قرينه م ميقرينه برکالم ديگر با
شيبايد قرينه شت با شد و اگر دو خطاب دا ضوعا اخوّ ي عرفيه با ز ديگري ام که يکي مو

د بر مطلق برعام و مقي خاصّباشييد در نظر عرف اخو موضييوعاً قرينه بر ديگري اسييت لذا 
ل( ييي اخوّ شود پس در دو خطابِ )اليجب اکرام النحوي( ييي يعني )النحوي العادمقدم مي

ست خطاب  دوّممطلق از موضوم خطابِ  قدم م لاوّبر خطاب  دوّميييي يعني )النحوي( يييي ا
حوي عادل نشود که اکرام شود و نتيجه اين ميرفع يد مي اوّلشود و از اطالق خطاب مي

 واجب است.
دانيم و اين قرينيت ما هم اين وجه را پذيرفتيم و وجه تقديم مقيد بر مطلق را قرينيت مي

 در جايي است که موضومِ خطاب اخوّ مطلق از موضوم خطاب ديگر باشد. عرفاً
 م در وجه تقديم مقيد بر مطلق بود.اين تمام کال

 الفصل الثالث: المجمل و المبيّن
سييت. امجمل عبارت از لفظي اسييت که فاقد ظهور اسييت و مبيّن به معناي لفظ ظاهر 

 مجمل را به دو قسم تقسيم کردندک
ست  بالذّاتو مجمل العرض. مجمل  بالذّاتمجمل  ست که فاقد ظهور ا مجمل  ولفظي ا

ست بالعرض )يا مجمل  ست که فاقد ظهور ني توان به ظهورش اخذ نمي امّاحکمي( مجملي ا
 کنيم.نيست، بنابراين ما در دو مقام بحث مي حجّتيعني ظهورش 

 بالذّاتالمقام االول: المجمل 
سيييتعمالي و امجموعاً چهار نحوه اجمال داريم: اجمال معنوي و اجمال مفهومي و اجمال 

 .جدّياجمال 
دانيم که ما معناي يک لفظ را ندانيم مثل لفظ )صييعيد( که نمي اجمال معنوي اين اسييت

دانيم در معناي آن له آن ارض اسيت يا تراب اسيت يا مثل لفظ )لنا( که نميمعنا و موضيوم
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ها اجمال معنوي دارند. براي شود اينمطرب بودن اخذ شده است يا نه، در اصطالح گفته مي
کنند کنند و اجمال را رفع ميم که معنا را معين ميرفع اجمال معنوي بايد سييراغ طرقي بروي

 له گفته شد.مثل رجوم به لغت يا اصل تبادر يا اصل ديگري که براي تعيين معناي موضوم
دانيم ولي مفهوم عرفي آن را در اجمال مفهومي اين اسيييت که ما معناي يک لفظ را مي

صدور نمي شترک بيندانيم مثل )رطل( که کلمهزمان  ست  اي م رطل عراقي و رطل مکّي ا
ست که )طل مکّي دو برابر رطل عراقي بود اگر روايتي که در مدينه شده  و معروف ا صادر 

سد و در آن کلمه ست به ما بر شد ما نميا دانيم که مردم مدينه از آن رطل ي )رطل( آمده با
يا رطل مکّي را ميعراقي را مي يدند  يدند و ميفهم ها رطل، يک ندر نزد آ کهدانيم فهم

شتند. در اين مورد براي رفع اجمال بايد به  ست و يک فهم عرفي از آن دا شته ا ستعمال دا ا
ستعمال رجوم کنيم و با قرائن بفهميم که مفهوم عرفي رطل در مدينه چه بوده است.  موارد ا

 تواند دو رطل مکّي را حمل کندگفته شيييود بار حيوان دو رطل بودو حيوان نمي کهاينمثل 
ر مشخو نشد بايد به اصل شود که بگوييم مراد از رطل عراقي بوده است و اگاين قرينه مي
 عمل کنيم.

اجمال اسييتعمالي اين اسييت که معنا و مفهوم لفظ براي ما مشييخو اسييت ولي مراد 
مولي به خادمش گفت: )اکرم  کهايناسييتعمالي متکلم از آن، براي ما مشييخو نيسييت مثل 

ست و ما نميزيداً( و زيد مشترک  دانيم که مولي زيد لفظي بين زيد بن عمرو و زيد بن بکر ا
را درکدام يک استعمال کرده است. براي رفع اجمال استعمالي بايد به خود متکلم رجوم کنيم 

 يا از قرائن خارجي استفاده کنيم که مراد استعمالي کدام است.
 جدّيمراد  امّاروشيين اسييت  اين اسييت که معنا و مفهوم و مراد اسييتعمالي جدّياجمال 

شييود مثل )اکرم روشيين نيسييت مثل مواردي که ظهور کالم در عموم و اطالق منعقد نمي
العالم( در موردي که )العالم( اطالق نداشيييته باشيييد به اين خاطر که مقدمات حکمت براي 

شد در  ستفاده اطالق تمام نبا لم و دارد چون معناي عا جدّيلفظ )العالم( اجمال  صورتاينا
از آن مشخو نيست چون اين لفظ  جدّيمعلوم است و مراد  آنمفهوم آن و مراد استعمالي 

ست يا اطالق ندارد و ما نمي ّصهدانيم که طبيعي عالم مراد ا ست و يا تمام افراد  ح آن مراد ا
ستعمالي است يعني از  جدّيمراد است يا بعضي از افراد مراد است. اجمال  هم مانند اجمالِ ا

توانيم اسييتفاده کنيم که مراد چيسييت و بايد به متکلم رجوم کنيم يا از قرائن کالم نمي خود
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قرينه وجود دارد که تنها علمي که براي مولي ارزش دارد  کهاينخارجيه اسييتفاده کنيم مثل 
او از عالم، فقيه است و اگر  جدّيفهميم که مراد مثل علم فقه است پس مي خاصّيک علم 

 رجوم کنيم. نه برطرف نشد به اصل عملياجمال با قري
سبي هستند نه مطلق و مثل کلمه 1مرحوم آخوند ي )لذيذ( فرمود: مجمل و مبيّن دو امر ن

هستند که يک لذا ممکن است نسبت به کسي لذيذ باشد و نسبت به فرد ديگر لذيذ نباشد 
اشييد و طور اسييت يعني ممکن اسييت يک لفظ نسييبت به يک فرد مجمل بمجمل نيز همين

 نسبت به شخو ديگر مجمل نباشد.
 فرمود: مجمل امر نسب نيست بلکه مطلق است. 2مرحوم آقاي خويي

زيد  چه که مرحوم آخوند فرمود صييحيح اسييت زيرا ممکن اسييت کالمي باإلضييافه بهآن
صد شد. ذهن مرحوم آقاي خويي از م ضافه به عمرو مبيّن با شد و باإل اق به مفهوم مجمل با

خوند مود که مفهوم مجمل نسييبي نيسييت بلکه مطلق اسييت. ولي مرحوم آرفته اسييت و فر
سي ظه سبت به ک ست يعني امکان دارد يک کالم ن سبي ا صداق مجمل ن ور و فرمود که م

شت شخو ديگر ظهور و داللت ندا سبت به  شد و ن شد و مجمل نبا شته با شد و داللت دا ه با
اي گفتند عده نمتم من شيييء...( کهمجمل باشييد مثل لنيمت در آيه شييريفه )واعلموا انّما ل

اي گفتند که اين لفظ از آن تمام افراد فائده اسييت و عده جدّيلنيمت مطلق اسييت و مراد 
 مجمل است.

 المقام الثاني: المجمل بالعرض
توان به اين ظهور اخذ کرد چون مجمل بالعرض کالمي اسيييت که ظهور دارد ولي نمي

مجمل حکمي نيز گفتند زيرا خودش مبيّن اسيييت و برخالفش دليل داريم. به اين مجمل، 
عالم( و  مثالًبه اين ظهور أخذ کرد  توانظهور دارد ولي نمي مولي به خادمش گفت )اکرم ال

گفت )التکرم الفاسييق( با آمدن اين خطاب،  دوّماين کالم ظهور در اطالق دارد و در خطاب 
ظهور حجّت نيسيييت به اين  دهد ولي اينظهورش را در اطالق از دسيييت نمي اوّلخطاب 

ظهور در توانيم به اينکه نمي شيييود، حالخطاب، مجمل حکمي و مجمل بالعرض گفته مي
به حسيييب موارد  اوّلتوانيم از آن ببريم؟ اخذبه خطاب اي مياطالق اخذ کنيم چه اسيييتفاده
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 ّولااين اسييت که خطاب  اوّلکنيم: مورد احکام مختلفي دارد و ما به سييه مورد اشيياره مي
نسييبت به بعضييي ديگر  امّاتوان نمود نسييبت به بعضييي عمل نمي آنظهور اولي گرچه به

به مي ثل  آنتوان  عالم( و خطاب  اوّلخطاب  کهاينعمل کرد م بگويد  دوّمبگويد )اکرم ال
ييي موضوعش  مثالًشود و اگر ييي به لحاظ موضوم منحلّ مي اوّلالعالم( خطاب  زيداً)التکرم 

سه نفر با ساقط ميشامل  سبت به زيد عالم از ظهور  سبت به دو نفر ديگر به شد ن شود و ن
 کنيم.ظهورش عمل مي

کند که به آن ظهور ظهور طولي ثانوي پيدا مي اوّلاين اسيييت که خود خطاب  دوّممورد 
شد ) اوّلدر خطاب  کهاينکنيم مثل يثانوي عمل م صدّقگفته   دوّمعلي الفقير( و خطاب  ت

جب  يد )الي نه اوّلخطاب  جااينالفقير( در  صيييدّقتبگو به قري ي ظهور در وجوب دارد و 
در  دوّمافتاد ظهور  اوّلظهور از اعتبار افتاد بعضييي قائلند که وقتي امر از ظهور )اليجب( اين

 بر فقير استحباب دارد. تصدّقکند بنابراين استحباب پيدا مي
ست که خطاب  سوّممورد  و ظهور ثانوي هم ندارد ولي خطاب  ندارد اوّلظهور  اوّلاين ا

بگويد )اکرم العالم( که ظهور  اوّلخطاب  کهاينکند مثل را معين مي اوّلمراد از خطاب  دوّم
طاب  عالم دارد و خ عالم المؤمن( يعني مراد من از  دوّمدر وجوب اکرام  يد )أعني من ال بگو

ست در  انداخت و گفت که مراد  يّتحجّرا از  اوّلخطاب  دوّمخطاب  صورتاينعالم، مومن ا
ست  ست و اين يکي از انحاء حکومت ا ست بلکه مراد از آن مؤمن ا از )العالم( طبيعي عالم ني

 شود.اخذ مي دوّمظهور خطاب به صورتايندر 
 جا به پايان رسيد.اين تمام کالم در مجمل و مبين بود و بحث الفاظ در اين


