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 المقصد الرابع: العاّم و الخاصّ 

سیزده مباحث مهمّ و فنّی اصول از این بحث به بعد شروع می شود و تا آخر اصول ادامه دارد. در کفایه در 

 بحث، مقصد عامّ و خاصّ بحث شده است. به همان ترتیب بحث را مطرح می کنیم:

 

 الفصل االول: تعریف العامّ و اقسامه

در این فصل ابتدا به تعریف لفظ »عامّ« در اصطالح علم اصول می پردازیم؛ و سپس اقسام عامّ در علم 

 اصول را ذکر می کنیم:

 

 تعریف عامّ 

عنی شامل « نیز به معامّ»در مورد معنای لغوی کلمه »عامّ« گفته شده است عموم به معنای شمول است، و 

 است. بعد از معنای لغوی، باید معنای اصطالحی یا همان تعریف ذکر شود. 

.  1«شمول الحکم لجمیع افراد مدخول اداۀ العموم »لفظ »عامّ« در علم اصول به این صورت تعریف شده است:

 ن تعریف ممکن است دقیق نباشد، امّا با توضیح آن، مراد از تعریف معلوم می شود: ای

با توجه به تعریف مذکور اگر در خطاب تبلیغ گفته شود »اکرم کلّ فقیر«، از این جمله وجوب اکرام استفاده 

عاّم  «کلّ فقیر»نیست؛ و عامّ  «می شود. یعنی این جمله داللت دارد بر وجوب اکرام تمام افراد فقیر، لذا لفظ »کلّ

 عامّ است. این شمول از اداۀ عموم به دست می آید. «فقیر»نیست؛ بلکه در این مثال، لفظ 

استفاده شد، از باب غلبه است. زیرا گاهی اداۀ عموم بعد از  «البته اینکه در تعریف از »مدخول اداۀ العموم

 . «اکرم الفقیر مجموعاً»و یا  «الفقیر جمیعاًاکرم »لفظ عامّ )فقیر در مثال ما( ذکر می شود مانند 

 

 

العموم الذی شمل  مدخول اداۀ . به نظر می رسد این تعریف »عموم« است. امّا تعریف عامّ می تواند با توجه به تعریف عموم اینگونه باشد:»1

 «. استاد دام ظلّه در جلسه بعد این تعریف را برای »عموم« قرار دادند. الحکم جمیع افراده
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 تفاوت بین عامّ و مطلق 

عموم از وضع استفاده می شود یعنی از لفظی که  «عامّ »در این است که در  «مطلق»و  «عامّ»تفاوت بین 

از مقدمات حکمت استفاده می شود. یعنی شمول حکم نسبت « برای عموم وضع شده است. امّا عموم در »مطلق

 از مقدمات حکمت فهمیده می شود. «مام افراد فقیر در »اکرم الفقیربه ت

امّا وقتی اداۀ عموم به کار برده شود نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان لفظ برای بیان عمومیت و 

 شمولیت حکم کافی است.

 

 15/12/94  89ج

 عامّ وصف »عنوان« است 

. در مثال »اکرم کلّ «شمول الحکم لجمیع افراد مدخول اداۀ العموم»تعریف شده است به  1گذشت که عموم

 ، اداۀ عموم »کلّ« و عامّ نیز »فقیر« است.«فقیر

واقع شود. البته در حقیقت »عنوان« متّصف  «خطاب»یا  «عنوان»یا  «حکم»وصف برای  « می تواندعامّ»

عامّ است. در علم اصول نیز بحث از عامّ و خاصّ در  «فقیر»نوان به عامّ بودن می شود، یعنی در مثال فوق ع

 مورد »عنوان عامّ« است.

اگر حکم متّصف به عامّ شود، در حقیقت متعلّق یا موضوع آن دارای عنوانی عامّ می باشد. به عنوان مثال 

ت کذب، عامّ است. در حکم وجوب اکرام فقیر، عامّ است؛ و در »یحرم کلّ کذب« حکم حرم «اکرم کلّ فقیر»در 

؛ و در مثال دوم، موضوع )یعنی کذب( عنوانی عامّ است. 2حقیقت در مثال اول، متعلّق )یعنی فقیر( عنوانی عامّ است

 پس هرگاه حکم متّصف به عامّ می شود به اعتبار عامّ بودن متعلّق یا موضوع است.

یا متعلّق عامّی است که دارد. به عنوان  اگر هم خطاب متّصف به عامّ شود، مانند حکم به اعتبار موضوع

خطاب   «یحرم کل کذب»خطاب عامّ است به اعتبار اینکه موضوع عامّ دارد؛ و در    «یجب اکرام کل فقیر»مثال در  

 عامّ است به اعتبار اینکه متعلّق عامّ دارد.

اقع شود. تفاوتی هم صفت برای عنوان است، که این عنوان می تواند موضوع یا متعلّق و «عامّ»در نتیجه 

اسم برای عنوانی که شامل »نیست که اداۀ قبل یا بعد از عامّ ذکر شود. پس می توان عامّ را اینگونه تعریف نمود: 

 .«می شود و منشأ این شمول یک داّل وضعی است نه مقدمات حکمت شجمیع افراد

 

 عموم« قرار دادند. » . در جلسه قبل استاد دام ظلّه این تعریف را برای »عامّ« قرار دادند، امّا در این جلسه تعریف 1

 علّق همان اکرام است که مطلق است نه عامّ. . موضوع فقیر است که فرض وجودش شده است، امّا مت 2
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 اقسام عامّ: شمولی و بدلی و مجموعی 

ی و بدلی و مجموعی شده است. گاهی نیز عموم به این سه قسم، تقسیم در علم اصول عامّ تقسیم به شمول

 نیز می شود:  «عامّ استغراقی»شده است. از عامّ شمولی تعبیر به 

 

 عامّ استغراقی یا شمولی

عامّ شمولی وجود دارد. عامّ شمولی به این معنی است که حکم به جمیع افراد عامّ   «اکرم کلّ فقیر»در جمله  

سرایت کرده، و به عدد افراد عامّ تکلیف و حکم وجود دارد. به عنوان مثال اگر صد فقیر وجود داشته باشد، این 

، یک  «یحرم کلّ کذب»حکم برای تمام افراد فقیر ثابت است و صد تکلیف وجود دارد. همینطور اگر گفته شود 

شخص به عدد دروغ هایی که می تواند بگوید حرمت فعلی دارد. عدد کذب ها بی نهایت، مثالً اگر گفته شود 

 «؛عدد یک از چهار بزرگتر است»؛ و «عدد یک از عدد سه بزرگتر است»؛ و «عدد یک از عدد دو بزرگتر است»

داد بی نهایت است، بی نهایت کذب گفته است. این فقط در و همینطور تا بی نهایت، با توجه به اینکه سلسله اع

مورد عدد یک بود، که در مورد عددهای دیگر هم بی نهایت خواهد شود. حتی در غیر اعداد هم بی نهایت کذب 

می شود محقّق شود. امّا در هر زمانی به مقداری قدرت بر کذب، حرمت فعلی وجود دارد. در چند ثانیه یک قضیه 

شود گفت امّا تا جایی که قدرت بر ساخت قضیه کاذب هست حرمت هم فعلی است. این عامّ شمولی کاذب می 

 یا استغراقی است.

 

 انحالل حکم در عاّم شمولی

در عامّ شمولی گفته شده است حکم انحالل پیدا می کند. حکم در محرمات به عدد افراد موضوع و متعلّق 

های مثال در حرمت نظر به مرأۀ اجنبیه، الزم نیست موضوعات مختلف یعنی زن)هر دو( منحلّ می شود. به عنوان  

 به یک مرأۀ هم حرمت فعلی وجود دارد. «نظر»مختلف در نظر گرفته شود، بلکه به تعداد افراد 

البته بحث ما در شرع و حکم است، امّا قضایای که دارای عنوان عامّ می باشند به سه قسم تقسیم می شوند: 

ی مشتمل بر حکم اعتباری یا شرعی؛ قضایای عالم واقع؛ و قضایای عالم تکوین؛ به هر حال بحث ما در  قضایا

دسته اول یعنی قضایای شامل حکم شرعی یا اعتباری می باشد. به همین دلیل باید در احکام وضعی و احکام  

 تکلیفی به طور مستقلّ، انحالل توضیح داده شود:
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 انحالل در احکام وضعی

این «. در کلّ ماء طاهر»، و «کلّ دم نجس»ی در قضایای شامل حکم، حکم وضعی وجود دارد مانند گاه

موارد به عدد افراد موضوع، حکم اعتباری وجود دارد. یعنی این دم یک نجاست اعتباری دارد، و آن دم هم یک 

د موضوع حکم جزئی یعنی نجاست اعتباری دارد. پس معنای انحالل در احکام وضعی این است که به عدد افرا

مجعول داریم. این حکم اعتباری است. به نظر ما وزان احکام وضعی جزئی وزان اعراض است، یعنی هر فرد یک 

حکم خاصّ خودش را دارد. مثالً ملکیت زید نسبت به کتابش، و ملکیت عمرو نسبت به کتابش، دو ملکیت هستند 

، بی نهایت نجاست را اعتبار کرده است یعنی در عالم اعتبار ایجاد هر چند سنخ واحدی دارند. شارع به یک اعتبار

که یک نفر نام   «سمّیتُ من یولد فی هذا البلد فی هذا الیوم باسم علیّ»کرده است. مانند اینکه یک نفر بگوید 

در آن گذاری کرده است، و به یک تسمیۀ و عملیۀ الوضع نامگذاری کرده است. در حالیکه به عدد افراد مولود 

 روز، تسمیه رخ داده است.

در مقابل شهید صدر این احکام جزئی وضعی را وهمی می دانند. شیخ هم احکام وضعی را امور انتزاعی 

 می داند، یعنی قائل به حکم اعتباری نیست. برخی هم انحالل را قبول نکرده و قائل به احکام قانونی شده اند.

 

 انحالل در احکام تکلیفی

لیفی نیز چند مسلک وجود دارد. برخی مجعوالت تکلیفی را اعتباری و برخی وهمی می دانند. در احکام تک

 برخی هم انحالل را قبول ندارند.

مدرسه میرزای نائینی قائلند به عدد افراد موضوع حکم تکلیفی، احکام تکلیفیه اعتباریه هست. یعنی این 

دیگر دارد، و همینطور که به عدد افراد موضوع وجوب  فقیر یک وجوب اکرام دارد، و آن فقیر یک وجوب اکرام

 هست. این وجوب امری اعتباری است.

مسلک شهید صدر در احکام تکلیفی نیز مانند احکام وضعی است. یعنی در احکام تکلیفی هم وجوبات 

الل هست. متعدّد هست امّا این مجعوالت اموری وهمی هستند. صرف وهمی بودن وحدت ایجاد نمی کند، بلکه انح

البته ممکن است نظر ایشان فقط به احکام تکلیفی باشد، زیرا فقط در جواب به میرزا فرموده است مجعول امری 

 وهمی است.

امّا به نظر می رسد در احکام تکلیفی، مجعوالت اموری انتزاعی هستند. یعنی وجوب اکرام این فقیر بر زید، 

حرمت دو مفهوم واقعی هستند. با توجه به این نظر که مختار امری انتزاعی است یعنی واقعی است. وجوب و 

ماست، انحالل هم قابل توجیه است. زیرا هر طلب انشائی مقوم به سه امر است: طالب، و مطلوب، و مطلوب منه. 
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تکثّر هر یک از این سه امر، موجب تکثّر طلب می شود. یعنی به همان عددی که یکی از این سه امر متعدّد شده  

مطلوب متعدّد است. زیرا مطلوب مولی  «اکرم کلّ فقیر»ت، طلب هم واقعاً متکثر می شود. به عنوان مثال در اس

اکرام زید، و اکرام عمرو، و اکرام بکر، و اکرام تمام فقراء می باشد. لذا به تعداد فقراء، مطلوب متعدّد است. زیرا 

م مصداق »وجوب اکرام عمرو« است و همینطور مصداق انشاء مولی هم مصداق مفهوم کلی »طلب اکرام زید« و ه

برای طلب وجوب اکرام هر فرد از فقیر است. در نتیجه انحالل به تعداد افراد فقیر رخ می دهد. لذا اگر صد فقیر 

وجود داشته باشد، صد طلب وجود دارد که صد امتثال و صد معصیت ممکن است. حتی ممکن است چهل امتثال 

 دهد.و شصت معصیت رخ 

در نتیجه طلب به تعداد مطلوب ها، و به تعداد طالب ها، و به تعداد مطلوب منه ها، متعدّد می شود. البته 

مراد از طلب اعمّ است زیرا طلب گاهی به داعی بعث است، و گاهی به داعی زجر است. طلب انشائی جامع بین 

 که امور واقعی تکثّر را واقعاً قبول می کند.بعث و ردع است. یعنی طلب )وجوب یا حرمت( از امور واقعی است 

 

 16/12/94  90ج

 عامّ بدلی 

«؛ و مثال اکرم احد الفقراء«؛ مثال دوم »هایی زده شده است: مثال اول »اکرم اّی فقیربرای عامّ بدلی مثال

مثال دوم   مثال اول محلّ تأمّل است، زیرا ممکن است داللت بر عموم شمولی کند.  «؛اکرم فقیرًا ایّ فقیر کانسوم »

رسد مثالی برای عامّ بدلی نباشد، زیرا »احد الفقراء« مطلق است. امّا مثالی که قدر متیقن برای عاّم نیز به نظر می

 «ایّ فقیر کان»عموم مجموع  اول است؛ و اداۀ «فقیراً»بدلی است مثال سوم است. در مثال مذکور، عنوان عامّ 

 روی هم است.

 

 در عاّم بدلی، حکم منحلّ نمی شود

در عامّ بدلی گفته شده است حکم منحلّ نمی شود، بلکه یک حکم وجود دارد. این حکم واحد به تمام افراد 

ارت دیگر حکم سرایت می کند امّا نه به نحو شمولی بلکه به نحو علی البدل به تمام افراد سرایت می کند. به عب

 .« می باشدال علی التعیین»شامل تمام افراد به نحو 

امّا به نظر می رسد اینکه حکم شامل تمام افراد به نحو علی البدل شود، معنای محصّلی ندارد. زیرا حکم 

مام ، شامل زید فقیر و شامل تمام فقراء است؛ پس در این موارد سرایت حکم به ت«اکرم کلّ فقیر»وجوب اکرام در  

، این سوال پیش می آید «اکرم فقیراً ایّ فقیر کان»افراد واضح است. امّا اگر از اداۀ عموم بدلی استفاده شود مانند 
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 «واجب االکرام»که  آیا این حکم هم شامل زید فقیر هست؟ به عبارت دیگر آیا صحیح است که گفته شود زید 

زید واجب االکرام نیست. پس سرایت حکم به تمام   است؟ معلوم است که این قضیه صادق نیست، زیرا خصوص

 افراد به چه معنایی است؟ فرد این خطاب کدام است که بشود گفت آن فرد واجب االکرام است؟

 

 موضوع در حکمی که عنوانش عاّم بدلی است

به نظر ما، موضوع در اینگونه موارد فرد مردّد است. توضیح اینکه فرد معیّن مانند زید که فرد معیّن از انسان 

است. در مقابل آن فرد مردّد هم هست. فرد نامعیّن یا مردّد امری است موهوم که در ذهن یا خارج موجود نیست. 

احکام و ارتباطات خود موضوع اثر قرار می دهد. پس امّا عرف برای آن واقعیت می بیند که بر اساس همان، در 

 «رأیتُ رجالً»عرف هم از فرد معیّن استفاده می کند هم از فرد مردّد استفاده می کند. به عنوان مثال اگر گفته شود  

« »رجالً، در این مورد «اکرم رجالً»ناظر به فرد معیّن است. اّما اگر گفته شود  «رجالً»که مثالً زید را دیده است، 

 ناظر به فرد مردّد است.

 «اکرم رجالً»فرد مردّد مصداقی ندارد بلکه تمامی افراد موضوع، مطابَق آن فرد هستند. پس زید مصداق 

نیست زیرا به یک فرد معیّن یا جمیع افراد اشاره نشده است. بلکه زید مطابَق آن فرد مردّد است. اکرام فرد مردّد  

نمی شود مگر یکی از مصادیق آن محقّق شود. لذا در مقام اکرام هر فرد را که اکرام  که مطلوب مولی است، محقّق 

 کند، فرد مردّد اکرام شده است. 

در مثال معروف که یک کیسه از ده کیسه فروخته می شود، مصداق مبیع کدام است؟ هیچ یک از ده کیسه 

موجود است. لذا در مقام ادای مبیع می شود  مصداق مبیع نیست زیرا مبیع یک کیسه نامعیّن است و در عالم وهم

 .1هر کدام از این ده کیسه را پرداخت نماید

 

 

دانیم کدام طاهر و   مانند دو اناء که یکی در واقع نجس و دیگری طاهر است، امّا ما نمی یست،امّا علم ما به آن معلوم ن است واقع معّین  اهیگ. 1

در این  ، کهمانند بحث فرد مردّد نیستواقع معّین ی گاهاست. امّا نموده آقا ضیاء مطرح وجود دارد که رد علم کدر ادر این مو کدام نجس است.

. ، این قضیه صادق است«یکی از این دو نفر انسان هستند»گفته شود اشاره شده و  دو انسانبه ل اگر امث به عنوان موارد علم کدر مطرح نیست. 

مصداقش فرد مردّد است و   قضیه چه کسی است؟سوال این است که مصداق موضوع این  وقتی قضیه حملیه صادق باشد، نیاز به مصداق دارد.

 . هر دو مطابق این موضوع هستند هیچکدام مصداق نیستند زیرا هر یک فرد معّین هستند. البته
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 جمع بندی عاّم بدلی

در نتیجه در عامّ بدلی یک حکم وجود دارد که مشهور حکم را شامل جمیع افراد علی البدل می دانند. امّا 

راد موضوع در حکم اخذ نشده است. این فرد به نظر می رسد حکم فقط روی یک فرد مردّد رفته است، و تمام اف

 مردّد قابل تطبیق بر جمیع افراد است که این قابلیت از اداۀ عموم استفاده شده است.

 

 عامّ مجموعی 

گیرد. در عامّ مجموعی گفته شده است )مانند عام بدلی(، حکم منحلّ نمی شود امّا حکم به مجموعه تعلّق می

همسایه دارد، به نحو عامّ مجموعی طلب اکرام آن را می کند. در این صورت با اکرام به عنوان مثال موالیی که صد  

همسایه هم امتثال رخ نمی دهد. پس یک حکم وجود دارد که یک امتثال هم دارد و با اتیان تمام افراد محقّق  99

« عامّ مجموعی مسکیناًاطعام ستّین »می شود. مثال شرعی عامّ مجموعی می تواند در باب کّفارۀ مطرح شود که 

 مسکین هم اطعام شوند، امتثال نشده است. 59اگر است و 

این عامّ در حقیقت عامّ نیست زیرا اعضای این عامّ در واقع جزء هستند. فقیر وقتی فرد است که یک حکم 

انند جزء است. لذا به نحو استقاللی یا به نحو بدلیت داشته باشد. امّا در این موارد حکم به نحو تضمّنی است، که م

 عامّ مجموعی در واقع عامّ و دارای افراد نیست، بلکه دارای اجزاء می باشد.

 

 17/12/94  91ج

 انقسام عامّ به لحاظ تعلّق حکم است 

مرحوم آخوند در کفایه این بحث را مطرح نموده اند که در تقسیم عامّ، آیا این الفاظ ابتداءً عامّ بوده و سپس 

افراد تعلّق می گیرد، یا بعد از تعّلق حکم این الفاظ عامّ می شوند؟ به عبارت توصیف عناوین به عاّم حکم به تمام  

بودن، بعد از قرار گرفتن در کالم است یا قبل از آن همین مفردات هم واجد اتّصاف به عامّ هستند؟ و به عبارت 

 رار گرفتن در کالم؟سوم عامّ وصف یک عنوان است مطلقاً، یا وصف عنوان است بعد از ق

 

 نظر اول: تقسیم عاّم بعد از تعلّق حکم به آن است

مرحوم آخوند فرموده اند این تقسیم عامّ بعد از تعّلق حکم است، یعنی بعد از قرار گرفتن لفظ عامّ در کالم 

ل »الفقراء« که خارج شود؛ نه اینکه قبل از قرار گرفتن در کالم هم عامّ باشد. به عنوان مثامتّصف به عامّ بودن، می

«( بر آن ال»از جمله است لفظ عامّ شمولی محسوب نمی شود، هر چند اداۀ عموم )یعنی مجموع هیئت جمع و 
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قرار گیرد، از الفاظ عامّ محسوب می شود. همینطور  «اکرم الفقراء»»الفقراء« در جمله داخل شده است. امّا وقتی 

»کلّ فقیر« به تنهایی عامّ  « می باشد؛ هر چندعامّ»قرار دارد، نیز از لفظ »فقیر« که در جمله »اکرم کلّ فقیر« 

 . 1نیست زیرا در جمله قرار ندارد

 

 نظر دوم: تقسیم عاّم قبل از تعلّق حکم است

در مقابل شهید صدر فرموده اند عامّ بودن یک لفظ ربطی به واقع شدن در کالم ندارد. زیرا بالوجدان بین 

« و »احد الفقراء« و »مجموع الفقراء« تفاوت وجود دارد، در حالیکه این سه مفهوم داخل جمیع الفقراء»سه لفظ 

 . 2کالم هم نیستند. در نتیجه قبل از تعلّق حکم هم عامّ تقسیم به این سه قسم می شود

 

 نظر مختار: تقسم عاّم به لحاظ تعلّق حکم است

.  3شوده است که یک عنوان متّصف به عامّ میبه نظر می رسد کالم مرحوم آخوند صحیح است. یعنی در جمل

برای اینکه این نظر معلوم شود به نقد کالم شهید صدر می پردازیم. در نقد کالم ایشان هر یک از مثال های ایشان  

 را مستقالً بررسی می کنیم:

 

 «عامّ شمولی »جمیع الفقراء

جمیع الفقراء«، یک مفهوم مرکب وجود دارد که در اصطالح »در مثال اول ایشان که عامّ شمولی است یعنی 

علم اصول حتی در داخل جمله هم عامّ محسوب نمی شود. زیرا در اصطالح لفظی عامّ است که اداۀ عموم بر آن 

 

و المجموعی و البدلی إنما هو باختالف کیفیة تعلق األحکام به  له من األقسام من االستغراقی ثم الظاهر أن ما ذکر :»216. کفایۀ االصول، ص1

 «. ال فالعموم فی الجمیع بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیهو إ

و قد یقال: إن انقسام العموم الى هذه االقسام إنّما هو فی مرحلة تعلق الحکم به، ألنّ الحکم إن کان  :»104، ص 2. دروس فی علم االصول، ج2

حدا و یکتفى فی امتثاله بأی فرد من األفراد، فهو بدلی. و إن کان یقتضی الجمع بین االفراد، فهو  متکثرا بتکثّر االفراد، فهو استغراقی. و إن کان وا

  صورات التی تعطیها کلمات من قبیل و لکن الصحیح انّ هذا االنقسام یمکن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحکم، لوضوح الفرق بین الت  مجموعی.

حتى لو لوحظت بما هی کلمات مفردۀ و بدون افتراض حکم، فاالستغراقیة و البدلیة و المجموعیة    وع العلماء()جمیع العلماء( و )أحد العلماء( و )مجم

 «. تعبّر عن ثالث صور ذهنیة للعموم ینسجها ذهن المتکلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحکم المناسب علیها

حکم در جمله است؛ امّا در کلمات استاد دام ظلّه مطرح شد که اتّصاف   . مقرّر: در کالم مرحوم آخوند مطرح شده است که این تقسیم به لحاظ3

  به عموم داخل جمله است. این دو بیان تنافی ندارند زیرا مقسم که »عامّ« است، همیشه تحت یکی از اقسام به وجود می آید. یعنی عامّی که 

که اتّصاف به عموم فقط داخل جمله است، یا در خارج جمله هم  شمولی یا بدلی یا مجموعی نباشد، وجود ندارد. پس اصل بحث در این است 

 وجود دارد؟ 
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جود دارد که دو اداۀ از ادوات عموم بر « وفقیر»داخل شده اند. در نتیجه در »جمیع الفقراء« باید گفت یک لفظ 

به همین دلیل اگر مثال عموم شمولی  «؛ال»؛ و دیگری هیئت جمع به همراه «جمیعآن داخل شده اند: یکی کلمه »

 »کلّ فقیر« باشد بهتر است. به هر حال مفهوم »جمیع الفقراء« عامّ شمولی نیست.

« غیر از مفهوم »احد الفقراء  «هرچند مفهوم »جمیع الفقراءدر نتیجه عامّ اصطالحی در این مثال وجود ندارد،  

 .1ربطی به بحث عامّ نداردمی باشد که این مطلب 

 

 عامّ بدلی »احد الفقراء«

، مثال صحیحی نیست. زیرا این مفهوم حتی در کالم «احد الفقراء»مثال دوم ایشان که عامّ بدلی است یعنی 

، لفظ مطلق وجود دارد. امّا مصداق همین مفهوم در جمله »اکرم «الفقراء اکرم احد»هم عامّ نیست، بلکه در جمله 

 .2، فرد نامعیّن است؛ یعنی زید و عمرو مصداق آن نیستند، بلکه مطابق آن هستند«احد الفقراء

در نتیجه در این مثال اداۀ عموم وجود ندارد، لذا شمولش نسبت به افراد فقیر به واسطه مقدمات حکمت 

 شمول بالوضع ندارد.است، و 

 

 عامّ مجموعی »مجموع الفقراء«

، نیز در حقیقت لفظ عامّ وجود ندارد. همانطور که گذشت موضوع «مجموع الفقراء»در مثال سوم ایشان یعنی  

. لذا عامّی در کار یک تکلیف وجود داردتنها و یعنی مجموعه فقراء، « واحد است در جمله »اکرم مجموع الفقراء

 مصداق دارد، که مجموعه صد فقیر موجود می باشند.نیست، و یک 

 

مانند »کتاب   وجود دارد،بین آنها  نیز  تصور وجود دارد که یک نسبت ناقصه    یا، دو مفهوم  «جمیع الفقراء»مشهور قائلند در  . توضیح بیشتر اینکه  1

الفقراء« اینگونه   جمیعدر مفهوم »این کتاب و آن کتاب است. امّا    مصادیق »کتاب زید«،مثالً    است،  «تصور اول»به لحاظ  این مفهوم  مصداق  زید«.  

این  نیست که هر یک از افراد فقیر، مصداقی برای تصور اول باشند )البته می شود گفت تمام افراد فقیر یک مصداق برای این مفهوم هستند، امّا

« فقط یک تصور وجود  جمیع الفقراء»شهید صدر قائلند در  در مقابلِ مشهور،    وعی می شود(.خارج از بحث عامّ شمولی شده و تبدیل به عامّ مجم

یک مفهوم   پس با توجه به این مبنای ایشان مفهوم »جمیع الفقراء« .ذهن است نسبت ناقصه تحلیل د ندارد، بلکه نسبت ناقصه وجو  عنیدارد. ی

 ند.ست آن نی مصداق تک افراد فقیر نیز  و تک  ده استم به وجود آ ترکیب بین دو مفهوماست که از 

 به هر حال با هر مبنایی، ترکیب »جمیع الفقراء« فقط یک مفهوم است و ناظر به افراد نیست. یعنی فقط وقتی در جمله قرار می گیرد، دارای

« در  فقیر»نمی تواند عامّ باشد. به خالف مفهوم  محکی شده و به لحاظ آن می تواند ناظر به افراد باشد. امّا مفهوم به تنهایی ناظر به افراد نبوده و 

 ست، لذا عامّ بوده و تک تک افراد فقیر نیز مصداقی برای آن محسوب می شوند.مدخول اداۀ عموم ااست که  «اکرم الفقراءجمله »

در جمله می تواند محکی آن ناظر به    . توضیح بیشتر اینکه در این مثال هم یک مفهوم »احد الفقراء« وجود دارد که ناظر به افراد نیست و فقط2

 افراد باشد. لذا در خارج این عنوان داللت بر عموم بدلی ندارد. 



 11  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

11 

 

 جمع بندی: تفاوتی بین عامّ بدلی و شولی در خارج کالم نیست

در جمله ای مدخول یکی از اداۀ عموم )مانند هیئت جمع همراه   «فقیر»با توجه به نقد کالم ایشان، اگر لفظ  

می شود. امّا همین لفظ »فقیر« خارج از  سوب« محقرار گیرد، در علم اصول »عامّ «(کل»، و مانند لفظ «ال»

 « در علم اصول،عامّ». در نتیجه 1جمله لفظ عامّ محسوب نمی شود حتی اگر مدخول یکی از اداۀ عموم باشد

جمیع »و یا  «الفقراء»و یا  «فقراء»است؛ پس لفظ  «فقیر»وصف عنوانی است که در کالم باشد. و لفظ عامّ همان 

 روی هم لفظ عامّ نیستند. «الفقراءاحد یا »و « الفقراء

 

 ظهور یا مدلول بودن عموم 

یا مدلول است؟ به عبارت دیگر عمومیت مدلول است یا مراد است؟   2بحث دیگر اینکه عموم آیا ظهور است

برای کالم مدلول و مراد هست. مدلول کالم غیر از مراد است. مدلول کالم همان مدلول تصوری است که از الفاظ 

فهمیده می شود. لفظ هیچگاه داللت تصدیقیه ندارد. امّا مراد سه قسم است: مراد استعمالی؛ مراد تفهیمی؛  بالوضع

 و مراد جدّی؛

 عموم و اطالق مرتبط با مراد هستند. یعنی از تصدیقات هستند.

 

 18/12/94  92ج

 الفصل الثانی: صیغة العموم

و اگر نه نیازی به طرح این بحث نیست زیرا بحث این بحث در کفایه مطرح شده است لذا مطرح می شود، 

واضح است. برای عموم و خصوص صیغه هایی وجود دارد. برخی فقط صیغه خصوص هستند مانند »بعض«، که 

« ال»ها مشترک بین عموم و خصوص هستند مانند هیئت جمع همراه  داللت بر بعض افراد می کنند. و برخی صیغه

 

ق . مقرّر: توضیح اینکه در تقسیم عامّ فقط عامّ بدلی و شمولی مورد قبول واقع شدند. پس عامّ مجموعی خارج از کالم است. اگر قبل از تعل1ّ

ثال زده شود که در یکی اداۀ عموم بدلی و در دیگری اداۀ عموم شمولی وجود داشته و تفاوت واضح حکم این تقسیم صحیح باشد باید دو م

صاف عنوان باشد. امّا به نظر می رسد در خارج جمله، »فقیرٌ ایٌّ فقیر کان« و »کلّ فقیر« فقط دو مفهوم هستند که داللتی بر افراد ندارند. پس اتّ

زمانی است که حکمی به این دو مفهوم تعلّق گیرد که بالوجدان بدلی بودن مثال اول، و شمولی بودن مثال  به عموم یا تقسیم به بدلی و شمولی

 دوم واضح است.

این است که در ظهور احتمال خالف وجود دارد، همین نشانه تصدیقی بودن ظهور و  ظهور از انقسامات مراد است. تفاوت بین ظهور و نصّ . 2

یعنی داللت ظّنیه دارد که لفظ   ،صیغه امر ظهور در وجوب دارد که گفته می شوداین خالف در تصور بی معنی است.  نصّ می باشد زیرا احتمال

 نمی تواند داللت ظنّی داشته باشد بلکه مراد می تواند ظنّی باشد.



 12  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

12 

 

عهد باشد صیغه خصوص است و داللت بر برخی افراد معیّن از عالم می کند )مانند »اکرم العلماء«  «ال»اگر که 

که اشاره به تعداد خاصّی از علمای دارد(؛ و اگر عهد نباشد صیغه عموم است و داللت بر تمام افراد عالم می کند 

 ل« و »جمیع«، که داللت بر تمام افراد دارند.)مانند »اکرم العلماء«(. و برخی نیز فقط صیغه عموم هستند مانند »ک

 

 های عموم اشکال در صیغه 

در مورد اینکه برای عموم هم صیغه خاصّی وجود داشته باشد، اشکاالتی مطرح شده است. یعنی با توجه 

ای که داللت بر عموم کند، وجود ندارد. دو اشکال مطرح شده به وجود برخی اشکاالت، گفته شده است صیغه

 است:

 

 اشکال اول: وجود قدر متیقّن 

در هر عامّ یک قدر متیّقن که حکم قطعاً شامل آن شود، وجود دارد. لذا باید به قدر متیّقن اخذ شود، و 

، قدر متیقنی که حکم وجوب «اکرم کلّ فقیر»موضوع حکم را همان قدر متیّقن قرار داد. به عنوان مثال در جمله 

ی عدول هستند. زیرا ممکن است مراد مولی فقط فقراء عدول باشند؛ و ممکن است اکرام شامل آن می شود، فقرا

مراد مولی تمام فقراء باشند؛ امّا احتمال وجود ندارد مراد مولی فقط فقرای فاسق باشند. در تمام مواردی که قدر 

 خل هستند(.متیّقن هست، به آن اخذ می شود )مراد از قدر متیّقن افرادی است که یقیناً تحت حکم دا

جواب این بیان واضح است. در عناوین مجمله به قدر متیّقن اخذ می شود، امّا در عناوین ظاهره به ظاهر 

همان عاصی است یا فاجر است،   «فاسق»کالم اخذ می شود. به عنوان مثال در »یحرم اکرام الفاسق« که نمی دانیم  

در این موارد به قدر متیّقن اخذ می شود )امّا اگر  در این صورت قدر متیّقن حکم حرمت در مورد فاجر است.

 گفته شود »یحرم شرب الخمر«، که خمر عنوانی ظاهر است ، حکم حرمت برای تمام افراد خمر ثابت است(.

 

 ها اشکال دوم: تخصیص تمام عامّ

دِ این عامّ را ها تخصیص خورده اند که البته خوقاعده »ما من عامّ الّا و قد خصّ« داللت دارد تمام عامّ

شامل نیست. وقتی در اکثر استعماالت، عامّ خصوص خورده است، لذا هر عامّی تبدیل به مجاز مشهور می شود. 

مجاز مشهور مجمل بین معنای حقیقی و معنای مجازی می باشد. در این موارد اصالۀ الحقیقۀ جاری نمی شود. در 

 وم نداریم.نتیجه تمام عامّ ها مجمل شده و صیغه دالّ بر عم
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این اشکال هم وارد نیست، زیرا تخصیص گاهی متّصل و گاهی منفصل می باشد. در تخصیص متّصل مانند 

، در حقیقت تخصیص بر عامّ وارد نشده است زیرا این تخصیص محدوده عموم را معلوم  «اکرم کل فقیر اال الفاسق»

، که «و در تخصیص منفصل مانند »اکرم کل فقیرمی کند. یعنی عامّ، داللت بر تمام فقیرهای غیر فاسق دارد. 

ست، در این مورد هم مدلول استعمالی عامّ، تمام افراد می باشد. « بر آن وارد شده االتکرم فسّاق الفقراء»تخصیص  

 یعنی عامّ در عموم استعمال شده است تنها بقاءً از حجّیت می افتد.

 

 الفصل الثالث: ادوات العموم 

موم داّل لفظی و وضعی وجود دارد. ادوات عموم در سه قرار می گیرند: اسماء عموم بر خالف اطالق در ع

؛ و نکره در سیاق نفی یا نهی؛ البته ادوات «ال»؛ هیئت جمع همراه  «(مجموع»  « وتمام»  « وجمیع»و    «)مانند »کل

 دیگری هم ذکر شده است، امّا عمده همین سه می باشند که بررسی خواهند شد:

 

 ماء العموم االول: اس

، اسمایی )مراد اسم نحوی است نه اسم اصولی( «مجموع» « وو »تمام  «و »جمیع «کل»برخی الفاظ مانند 

هستند که داللت بر استیعاب و شمول می کنند. در داللت بر استیعاب این الفاظ بحث و اختالفی نیست. بحث در 

 کیفیت و چگونگی داللت این الفاظ بر عموم است.

 

 سأله اقوال در م 

 در نحوه داللت این اسماء بر عموم، دو قول مطرح شده است:

دارند. یعنی در  «جمیع ما ینطبق علیه المدخول»الف. قول اول این است که این اسماء داللت بر استیعاب 

 بر آنها منطبق است. «فقیر»داللت دارد بر جمیع افرادی که عنوان  «کلّ»، لفظ «اکرم کلّ فقیر»

 دارند. «جمیع ما یراد من المدخول»ب. قول دوم اینکه این اسماء داللت بر استیعاب 

تفاوت در این است که در قول اول نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست، زیرا انطباق عنوان فقیر بر افراد 

وم شدن مراد باید مقدمات حکمت جاری نیازی به مقدمات حکمت ندارد و واضح است. امّا در قول دوم برای معل

داللتی ندارد که متکلم چه اراده کرده است. بلکه باید مراد متکلم را با مقدمات حکمت به  «کلّ»شود، زیرا لفظ 

 دست آورد.
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این نزاع از زمان مرحوم آخوند مطرح شده است، که آیا در مدخول ادات عموم نیاز به اجرای مقدمات 

شهور اصولیون مانند محّقق خوئی و شهید صدر قول اول را پذیرفته اند، که نیاز به حکمت هست یا نیست؟ م

مقدمات حکمت نیست. برخی هم مانند میرزای نائینی قول دوم را پذیرفته اند، که باید در مدخول عموم هم 

 مقدمات حکمت جاری شود.

 

 نظر مختار: عدم جریان مقدمات حکمت در مدخول اداۀ عموم 

ع دو قول مطرح شده است که هر گروه ادله ای مطرح نموده اند. هر گروه یک دسته دلیل برای در این نزا

ابطال قول دیگر، و یک دسته دلیل برای اثبات مّدعای خود دارند. پس با چهار دسته دلیل مواجه هستیم. نیازی 

ی تمام ادله نافی و اثباتی این دو به بررسی این چهار دسته دلیل نیست و با هیچیک از این ادله موافق نیستیم. یعن

 قول ناتمام است. از بیان قول مختار و وجه آن، مناقشه در آن ادله نیز معلوم می شود:

ما تابع نظر مشهور هستیم، یعنی در مدخول اداۀ عموم نیازی به مقدمات حکمت نیست. مشهور هم به ارتکاز 

و  «کل فرد من افراد الفقیر»و یا  «کل من یکون فرداً من الفقیر»داللت دارد بر  «اکرم کل فقیر»اند که خود دریافته

. به عبارت دیگر این اداۀ داللت بر افرادی که 1«کل مصداق من مصادیق الفقیر»و یا  «کل ما ینطبق علیه الفقیر» یا 

 از مدخول اراده شده است، ندارند تا نیاز به مقدمات حکمت باشد.

 

 19/12/94  93ج

 مقدمه: حقیقت الفاظ عموم

به عنوان مقدمه برخی مباحث مطرح می شوند که ممکن است در مباحث مختلف مطرح شده باشند. با توجه 

به این مقدمات، حقیقت الفاظ عموم معلوم می شوند. سپس معلوم می شود که آیا نیازی به اجرای مقدمات حکمت 

 در مدخول اسماء عموم هست یا نیست: 

 

 

مختلف را دارند. اگر نسبت به مفهوم   های. سه اصطالح فرد و مصداق و مطابق، داللت بر امری واحد دارند که به اعتبارهای مختلف این نام1

«  یهسنجیده شود از »مصداق« استفاده می شود؛ اگر با معنی سنجیده شود از »فرد« استفاده می شود؛ اگر با عنوان سنجیده شود از »ما ینطبق عل

 استفاده می شود.
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 وجود اسم و عالمت در هر زبان نکته اول:

در هر زبانی دو دسته لفظ وجود دارد: اسماء؛ و عالئم؛ این تقسیم حصر عقلی دارد زیرا اگر لفظ نام برای 

 یک شیء باشد، اسم است؛ و اگر نام نباشد، عالمت است.

مانند حروف،   در زبان عربی کلماتی مانند انسان، حجر، شجر، شُرب، مَشی، ضاحک، اسم هستند؛ و کلماتی

هیئات، اشارات، ضمایر، موصوالت، عالمت هستند؛ البته برخی الفاظ نیز مرکب از اسم و عالمت هستند مانند 

افعال که ماده آنها )یعنی مصدر( اسم و هیئت آنها عالمت است. در محاوره امکان ندارد تمام الفاظ اسم باشند یا 

 ا وجود هر دو محقّق می شود. عامّ دائماً لفظی است که اسم است.تمام الفاظ عالمت باشند، زیرا محاوره تنها ب

 

 در هر اسم  «محکیّ»و  «مفهوم»و  «معنی»نکته دوم: 

در بحث عامّ، در مورد اسماء بحث وجود دارد نه در مورد عالئم، لذا در مورد عالمت بحث نمی کنیم. در 

 پردازیم:مورد اسماء سه اصطالح وجود دارد که به توضیح آنها می 

له می باشد )به سه اعتبار این سه اصطالح به کار معنی«: هر اسم دارای مسمّی و معنی و موضوع»الف. 

؛ و دوم معنای عامّ «حجاز »و  « مکّۀ»و  «عمرو »و  «زید»روند(. معنی دو قسم دارد: اول معنای خاصّ مانند می

 ؛«ضرب»و   «حجر»و  «عالم»و  «فقیر»و  «انسان»مانند 

عموم مانند »کلّ« و »جمیع« و مانند آنها، بر اسمائی داخل می شوند که معنای عامّ دارند. یعنی بر  ادوات

 و مانند آن داخل می شوند. «انسان»و مانند آن داخل نمی شوند، بلکه بر  «زید»

ند صورۀ معنی ع»مفهوم نام دارد. امّا در نظر ما  «ب. »مفهوم«: در نظر مشهور »صورۀ معنی عند العقل

است )یعنی مفهوم همان دریافت ذهنی ما از معنی است(. مفهوم نیز دو قسم دارد: اول مفهوم کلی   « مفهومالذهن

 که همان صورۀ معنای عامّ در ذهن است؛ و دوم مفهوم جزئی که همان صورۀ معنای خاصّ در ذهن است.

وم امر سومی هست که همیشه در ج. »محکیّ«: هرگاه اسم در جمله ای به کار رود، عالوه بر معنی و مفه

کالم وجود دارد. این امر سوم همان محکیّ است که الفظ با عنوان لفظ به آن اشاره دارد. یعنی محکی همان مشار 

است. امکان ندارد لفظی بدون محکی به کار رود. اگر محکی نباشد محاوره  «عنوان لفظ»الیه و معنونی برای 

 ممکن نیست.

ز عنوان »انسان« ممکن است استفاده شود، که موضوع در آنها همان انسان است. امّا در قضایای مختلفی ا

، موضوع این قضیه انسان است، که با این «االنسان نوع»های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال در جمله  محکیّ

، موضوع قضیه همان «االنسان کلی»اشاره می شود. یعنی آن طبیعت انسان، نوع می باشد. در  «معنی»عنوان به 
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است. زیرا معنی اقسام کلی و جزئی ندارد، بلکه مفهوم اقسام  «مفهوم»انسان است، و مشار الیه و محکی همان 

، مشار «رایتُ انساناً صباح الیوم»است. در  «جمیع افراد انسان»، مشار الیه «االنسان فانٍ»کلی و جزئی دارد. در 

محکی می تواند امری حقیقی یا واقعی   است.  «فرد مردّد»مشار الیه    «اکرم انساناً»ست. و در  ا  «فرد معّین»الیه آن  

 یا موهوم یا اعتباری باشد.

 

 نکته سوم: ادوات عموم به لحاظ محکیّ بر اسم داخل می شوند

عموم اسمی که در کالم به کار می رود، دارای معنی و مفهوم و محکی است. سوال این است که وقتی الفاظ 

بر عنوانی داخل شوند، با توجه به معنای اسم است یا مفهوم آن یا محکی آن؟ در نظر مشهور علماء ادوات عموم 

با توجه به معنای اسم به کار می روند. امّا به نظر می رسد در به کارگیری ادوات عموم، نظر به محکی است. به 

ناظر به تمام افراد است. امّا در مثال اول این نظارت را با  م« متکلاکرم الفقیر»و  «اکرم کل فقیر»عنوان مثال در 

هم  «اکرم الفقیر»لفظ بیان می کند. به عبارت دیگر ادوات عموم تنها موجب می شوند محکی ابراز شود. یعنی در 

م ناظر به ، این نظارت خود را بیان می کند. حتی اگر ادوات عمو«اکرم کل فقیر»متکلم ناظر به افراد است، امّا در 

هم غلط است.   «کل انسان کلی» غلط است، و  «کل انسان نوع»مفهوم یا معنی باشند، جمله غلط می شود. یعنی 

جزء موضوع نیست. نقش آنها در قضیه این است  ،1«بعض »یا  «کل» منطقیون متوجه شده بودند که در قضایا لفظ 

 . 2که نظارت بر افراد را بیان می کنند

 

 عموم، عالمت هستندجمع بندی: ادوات 

یا  «معنی»از توضیحات فوق، معلوم شد که بیان جمله بدون محکی ممکن نیست. و محکی می تواند 

 و مانند آن باشد. «تمام افراد»یا   «افراد مردّد»یا   «فرد مردّد »یا  «افراد معیّن»یا  «فرد معیّن»یا  «»مفهوم

اسم نیستند بلکه عالمت هستند. یعنی عالمت هستند برای بیان اینکه محکی  « نیزادوات عموم مانند »کل

تمام مصادیق مفهوم، است. پس نیازی به مقدمات حکمت نیست. به عبارت دیگر مدلول قضیه توسط ادات عموم 

 

متکلم ناظر به برخی از افراد انسان است. در قضیه »بعض  . مقرّر: اگر گفته شود »االنسان شاعر« محکی »بعض افراد انسان« است، یعنی 1

االنسان شاعر«، متکلم همان نظارت خود را بیان می کند. پس محکی در هر دو قضیه »بعض افراد انسان« است، و موضوع هم در هر دو قضیه 

 همان »االنسان« است.

جود ندارد. اگر هنگام استعمال اسم متکلم ناظر به »معنی« باشد و . »ال« که بر سر اسم می آید نیز همیشه عهد است، یعنی »ال« جنس و2

 محکی اسم همان معنی باشد، جنس فهمیده می شود. به عبارت دیگر عهد به معنی همان است که در اصطالح به آن »ال« جنس گفته می شود.
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ار معلوم می شود. حتی اگر این جمله از دیوار صادر شود، مدلول قضیه عامّ خواهد بود. هرچند در مورد دیو

 . 1شود مقدمات حکمت را جاری نمودنمی

پس تمام ادوات عموم فقط در جایی که مشار الیه تمام افراد است به این مطلب تصریح می کنند. حتی جمع 

همیشه عهد   «ال»همراه »ال« نیز برای بیان همین مطلب است. تنها تفاوت بین مثالً »ال« و »کلّ« در این است که  

ه تمام افراد باشد )در هیئت جمع همراه »ال«( و می تواند عهد به معنی باشد؛ امّا »کلّ« است که می تواند عهد ب

 . 2عالمت برای استیعاب افراد است و نمی تواند به لحاظ معنی بر اسم داخل شود

 

 14/01/95  94ج

 الثانی: الجمع المحلّی بالالم 

»الفقراء« داللت بر عموم دارد که لعلّ مشهور است؛ و برخی در جمله »اکرم الفقراء« برخی قائل شده اند 

قائلند که اطالق دارد. فقط گفته شده است این »الفقراء« عامّ است امّا توجه تفصیلی نشده است که عامّ و اداۀ 

 عموم تمییز داده شوند. 

 

 اقوال در مسأله 

نیست امّا از کلماتی که در این بحث گفته   هر چند به تفصیل و وضوح در تمییز لفظ عامّ از اداۀ عموم، کالمی

 شده، می شود پنج نظر را استفاده کرد: 

الف. عامّ همان ماده لفظ، و هیئت جمع از اداۀ عموم است. یعنی »فقیر« عامّ است و هیئت جمع از اداۀ عموم 

 .3است. این هیئت وقتی از اداۀ است که مقارن با »ال« باشد

 ، و »ال« از اداۀ عموم است.ب. ماده )یا مفرد( همان عامّ

 

دارد نه »ما یراد من المدخول«؛ زیرا با اینکه دیوار مرادی  . همین مطلب نشان می دهد که »کلّ« داللت بر استیعاب »ما ینطبق علیه المدخول« 1

 ندارد، از این کالم صادر از آن هم عموم فهمیده می شود. 

. پس »کل« یک عالمت است و مدخول آن نیز باید یک اسم باشد. باید توجه شود که مرکبات ناقصه تنها یک اسم هستند. مثالً »کتاب زید« 2

اسم از هیئت اضافه استفاده شده است. برخی اسماء وضع لفظی دارند و برخی وضع زبانی )یعنی زبان این اجازه را یک اسم است. یعنی در این 

مّا می دهد که با ترکیب های خاصّ برای اشیایی که نام ندارند، نام ساخته شود(. در »کتاب زید« لفظ »کتاب« و لفظ »زید« وضع لفظی دارند، ا

 عالمت است. « یک کل»سه لفظ دارد که  «کل انسان کذا»ت وضع زبانی دارد. با توجه به این نکته در این ترکیب اضافی که اسم اس

  . دو نکته نیاز به توضیح دارد: اول اینکه مرحوم آخوند جمع محلّی به »ال« را در بحث ادوات عموم مطرح ننموده اند بلکه بعد از آن بحث 3

رب« است. امّا مراد  اصطالح دارد، در کلمه »ضارب« و »ضرب« یک ماده در مقابل هیئت هست که همان »ضآورده اند. دوم اینکه »ماده« دو 

 از ماده در این بحث حروف مقطعه متوالیه نیست، بلکه مراد همان مفرد است که »فقیر« می باشد.
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 ج. ماده )یا مفرد( همان عامّ، و مجموع هیئت جمع و »ال« از اداۀ عموم است.

د. هیئت جمع عامّ، و اداۀ عموم همان »ال« می باشد. این قول قوی ترین قول است، و در ذهن بیشتر همین 

 بوده است.

لفظ عامّ وجود دارد امّا اداۀ عمومی وجود  ذ. در کالم مرحوم آخوند مطرح شده است که در این موارد،

 .2. یعنی جمع محلّی برای داللت بر عموم، وضع شده است1ندارد

 

 15/01/95  95ج

 قول مختار 

برای تحقیق در مسأله باید در سه جهت بحث شود: ابتدا در مدلول »ال«؛ و سپس در مدلول هیئت جمع؛ و 

 سپس در مدلول جمع محلّی به الم؛

 

 ولی: مدلول »ال«الجهة اال

در کتب نحوی »ال« تقسیم به حرفی و اسمی شده است. »ال« حرفی تقسیم به زائد و غیر زائد شده است. 

شود.  »ال« زائده فاقد مدلول است که عمدتاً در شعر برای تنظیم وزن شعر، یا برای تحسین یک لفظ به کار برده می

غیر زائد نیز دو قسم شده است: جنس؛ عهد؛ این در کتب نحوی بیان شده است. بحث ما در علم اصول در  «ال»

 مورد حرف غیر زائد است.

 

 نقد نظر مشهور در مورد »ال«

در این اختالفی نیست که معنای »ال« معنایی حرفی است. در نظر مرحوم آخوند حرف داللت بر یک تصور 

رف داللت بر یک نسبت دارد. این دو نظر در مورد »ال« قابل تطبیق نیستند. زیرا اگر دارد، و در نظر مشهور ح

داللت بر تصور داشته باشد، باید در »الکتاب« دو تصور وجود داشته باشد. در حالیکه وجدان حکم می کند یک 

ور نظر مشهور نیز بر تصور وجود دارد. پس با مبنای مرحوم آخوند، نمی توان مدلول »ال« را تحلیل کرد. همینط

 »ال« تطبیق نمی شود، زیرا نسبت باید بین دو تصور باشد. درحالیکه در »الکتاب« فقط یک تصور وجود دارد.
 

لة المدخول علیه فال داللة فیها على أنها تکون ألجل داللة  على العموم مع عدم دال  المعرف بالالم  و أما داللة الجمع :»245. کفایۀ االصول، ص1

فال بد   حیث ال تعین إال للمرتبة المستغرقة لجمیع األفراد و ذلک لتعین المرتبة األخرى و هی أقل مراتب الجمع کما ال یخفى.  الالم على التعین 

 «. على اإلشارۀ إلى المعین لیکون به التعریفالالم  أن یکون داللته علیه مستندۀ إلى وضعه کذلک لذلک ال إلى داللة

 . احتمال دارد این قول به همان قول سوم برگردد، زیرا کالم مرحوم آخوند دارای اجمال است.2



 19  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

19 

 

 

 نظر مختار در مورد مدلول »ال«

در مورد حروف قائل به وضع بالعالمیه هستیم. در مورد حرف »ال« غیر زائد به نظر می رسد که وضع برای 

است. »ال« که داخل عنوانی می شود، توسط داخل و مدخول )یعنی »ال« و مدخولش( اشاره به عنوانی اشاره شده  

 می شود که نزد متکلم حاضر است.

البته مشار الیه گاهی امر واقعی است مانند العلیۀ؛ و گاهی امری حقیقی است مانند الکتاب و المفهوم؛ و  

. و گاهی امر اعتباری 1س شده است )ذات از امور موهوم است(گاهی وهمی است مانند االنسان که داخل بر جن

شود در ذهن سامع تعیّن پیدا شود.  است مانند الملکیۀ؛ به هر حال »ال« برای اشاره وضع شده است، که موجب می

پس گاهی اشاره به جنس، و گاهی به غیر جنس دارد. به عبارت دیگر »ال« عالمت قرار داده شده است برای 

 به چیزی که نزد سامع یا متکلم تعیّن دارد، ولو تعیّن به همین اشاره حاصل شود.اشاره 

 

 الجهة الثانیة: مدلول هیئة الجمع

. در اینکه هیئت «دالّ جمع گاهی حرف است مانند »ون« در »مسلمون«، و گاهی هیئت است مانند »علماء

مفهوم آن تغییر می کند، حتی از نظر مصداقی  جمع وضع دارد، اشکالی نیست. اگر این هیئت داخل بر کلمه شود،

از حیث مصداقی تباین دارند. زیرا زید مصداق مفهوم فقیر هست  «فقراء»و  «فقیر»شود. به عنوان مثال مباین می

امّا مصداق مفهوم فقراء نیست. مجموعه زید و بکر و عمرو معاً مصداق مفهوم فقیر نیست، امّا یک مصداق برای 

 می باشد.مفهوم فقراء 

 

 مقدمه اول: کلمه جمع یک مدلول دارد

قبل از توضیح مدلول هیئت جمع، باید به نزاعی که با مشهور داریم اشاره شود. در نظر اصولیون در کلماتی 

مانند »علماء« و »رجال« دو مدلول وجود دارد: یکی مدلول ماده )عالم، یا رجل(؛ و دیگری مدلول هیئت جمع؛ 

دارد، دو مدلول هم هست. امّا به نظر ما این کلمات دارای یک مدلول هستند. البته دو وضع   وقتی دو دالّ وجود

وجود دارد، امّا در عین حال یک مدلول هست. حال اگر این کلمات با »ال« همراه شوند یعنی »العلماء« و 

البته در نظر ما »العلماء«  »الرجال«، در نظر مشهور سه مدلول وجود دارد، امّا به نظر ما یک مدلول وجود دارد.

 

 نه. البته این مطلب ربطی به بحث اصالۀ الوجود ندارد. بلکه مراد این است که معنای »انسان« نه حقیقت خارجی دارد، و نه واقعیت دارد، و 1

 امری اعتباری است. بلکه امری وهمی است.



 20  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

20 

 

و وضع هیئت جمع )به خالف مشهور   «؛؛ وضع هیئت فاعل »عالم«علم»وضع مصدر    «؛ال»چهار وضع دارد: وضع  

که به جای وضع برای مصدر علم، برای ماده عالم قائل به وضع هستند(؛ به عبارت دیگر طبق مبنای مشهور 

باشد. و در نظر ما در عین حال که چهار وضع دارد، امّا یک مدلول   »العلماء« باید چهار وضع و چهار مدلول داشته

 . 1دارد

 

 16/01/95  96ج

 مقدمه دوم: عالئمِ اسم ساز

در هر زبانی مجموع الفاظ تقسیم به اسم و عالمت می شوند. اسم یعنی لفظی که نام است برای یکی از 

شود. زبان بدون این دو دسته از الفاظ محقّق نمی  اشیاء، و عالمت لفظی است که نام برای شیء خاصّی نیست. هیچ

لذا وضع تقسیم به وضع بالتسمیه و وضع بالعالمیه می شود. بدون این دو دسته از الفاظ تفکر و مفاهمه ممکن 

 های متفاوتی دارند. یکی از نقش های عالئم، اسم سازی است.ها نقشنیست. عالئم در زبان

ورد نیاز اسم وجود ندارد زیرا عادۀً این تعداد اسم، محال است. به عنوان در یک زبان برای تمام اشیاء م

مثال اگر سلسله اعداد از یک تا مرتبه یک میلیارد در نظر گرفته شوند، هر مرتبه یک اسم دارد )مثالً مرتبه هزار 

د از یک تا بیست، و سیصد و نود و پنج(. هیچ اسم مشترکی برای مراتب مختلف وجود ندارد. اگر هر مرتبه مانن

یک اسم مستقل داشته باشد، نیاز به یک میلیارد اسم است که تعلّم و حفظ آنها عادۀً محال است. زیرا حافظه 

. لذا در زبان نیاز است قواعد و دستوری باشد تا به کمک اسامی 2انسان به طور عادی این مقدار توانایی ندارد

شود. یعنی اگر شود. در این صورت تعلّم و حفظ اسامی ممکن میمند اسم جدید ساخته موجود، به شکل قاعده

حدود چهل اسم، تحت یک ضابطه ترکیب شوند می شود تا یک میلیارد عدد را نامگذاری کرد و حفظ نمود.  

اصطالحاً به این اسماء، اسماء دستوری می گوییم که یعنی بر اساس یک دستور ساخته می شوند و در زبان وضع  

 . 3ن اسامی واقعاً اسم هستند امّا به کمک قواعد زبان ساخته می شوندندارند. ای

در عالمت تثنیه و جمع نیز، قائل به همین مطلب هستیم. یعنی این عالئم برای ساخت اسم جدید در زبان 

هستند، و به کمک آنها اسم دستوری ساخته می شود. به عنوان مثال »رجل« اسمی برای یک ذات است. امّا یک 

توان برای این مفاهیم نیز اسم دستوری یا دو مرد یا چند مرد اسم لغوی ندارند. به کمک برخی عالئم می مرد

 

 . یعنی طبق مبنای مشهور که قائل به تصور در داللت الفاظ هستند، در اینگونه کلمات یک تصور در ذهن می آید. 1

 . اگر شخصی شروع به شمارش کند و روزی هشت ساعت بشمارد، ده سال طول می کشد تا یک میلیارد عدد را بشمرد. 2

وضع لغوی ندارد. این   «وضع لغوی دارند، امّا کلمه »عالم   «فاعل»و هیئت    «علم »د مانند مشتقّات هم اینگونه است. زیرا مصدر  . در برخی موار3

 کلمه یک اسم دستوری است که به کمک ظرفیت موجود در قواعد زبان ساخته شده است.
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شود مانند »رجالً« در ساخته می «یک رجل»ساخت. به عنوان مثال به کمک اعراب )تنوین اعرابی( اسم برای 

شود مانند »رجالن« در جمله؛ و ساخته مییک جمله؛ و یا به کمک برخی حروف برای »دو مرد« اسم دستوری 

شود مانند »رجال«، که حداقلّ تعداد افراد آن سه مرد اخته می« اسم دستوری سیا به کمک هیئت برای »چند مرد

 بوده، و حداکثر هم ندارد.

 

 جمع بندی: مدلول هیئت جمع

د که کمتر از سه نیست. پس اسم است برای تعدادی از افراد مر «رجال»با توجه به توضیحات فوق، کلمه 

. مسمّی در این اسم سازی توسط هیئت جمع،  1دهد که یک اسم دستوری ساخته شود هیئت جمع این امکان را می

، که این اسم دستوری نیست. «نساء»عامّ است. البته گاهی هم برای جمع در لغت یک اسم وضع شده است مانند 

 . 2اسم دستوری است، امّا اسم جمع اسم لغوی است تفاوت اسم جمع، و جمع هم همین است که جمع

 

 الجهة الثالثة: مدلول الجمع المحلّی بالالم

در مثال »فقراء« گفته شد اسم است برای مجموعه افراد فقیر که کمتر از سه نیست. مفهوم »فقراء« چند 

)یعنی اینگونه نیست که فقط مصداق دارد؟ برخی مفاهیم مصادیق متداخله دارند. این مفهوم نیز یک مصداق ندارد  

مصداق تمام افراد فقیر، مصداق آن باشد( بلکه مصادیق مختلفی دارد: تمام افراد فقیر؛ مجموعه فقیر اول و دوم و 

سوم؛ مجموعه فقیر دوم و سوم و چهارم؛ مجموعه فقیرهای یک تا نُه؛ مجموعه فقیرهای دو تا ده؛ و همینطور. این 

فقط ده فقیر وجود دارد. با افزایش تعداد فقراء مصادیق مفهوم »فقراء« نیز به در صورتی است که فرض شود 

 یابد.شدّت افزایش می

اکرم الفقراء« اشاره به افراد »باشد. در جمله در مورد »ال« هم گفته شد که عالمتی برای اشاره به امری می

مصداقی از مصادیق این مفهوم تعیّن ندارد،  باشند. با توجه به اینکه هیچمعیّن فقیر است که بیش از سه نفر می

اشاره به کدام مصداق از مفهوم »فقراء« شده است؟ تنها یک مصداق است که ویژگی خاّصی دارد. مصداق ده فقیر 

 در مثال فوق، این خصوصیت را دارد که شامل تمام مصادیق دیگر هم هست، یعنی همه مصادیق را در خود دارد.

لفقراء« کلمه »الفقراء« داللت بر تمام افراد فقیر دارد، امّا این شمولیت با کمک یک در نتیجه در »اکرم ا

باشد. زیرا هیچ اداتی وجود ندارد که داللت بر مقدمه عقلی است. پس کلمه »الفقراء« مطلق خواهد بود و عامّ نمی
 

ز حروف استفاده می شود و گاهی هم از ترکیب و گاهی از اعراب  . همانطور که بیان شد این امر اختصاص به هیئت جمع ندارد، بلکه گاهی ا1

 شود. مثالً اعراب داللت بر وحدت دارد یعنی »رجالً« یک رجل است )تنوین خود یکی از افراد اعراب است(.برای اسم سازی استفاده می

 ازی می کنند.. هیئت فعل برای اسم سازی نیست، امّا باقی هیئات که بر مفرد وارد می شوند، اسم س2
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ی که ترجیح بالمرجّح )بین مصادیق عمومی کند. به عبارت دیگر دالّ لفظی وجود ندارد. امّا به کمک این مقدمه عقل

شود تمام افراد اراده شده است. پس دالّ لفظی وجود ندارد بلکه مختلف مفهوم »فقراء«( عرفاً قبیح است، معلوم می

 از مناسبات عقلی استفاده شده است، لذا مطلق است.

 

 17/01/95  97ج

 جمع بندی در مورد جمع محلّی به الم

شود. در نتیجه کلمه محلّی به الم، این است که به کمک هیئت جمع، اسم سازی میبندی بحث جمع جمع

سازد. یک مدلول دارد. این اسماء توسط لغت وضع نشده است، بلکه متکلم طبق قاعده زبان این اسم را می  «»رجال

 شود.اشاره به امری میو مدخولش معاً    «ال»برای اشاره نیست، بلکه توسط    «ال»هم قائلیم که خودِ    «ال»در مورد  

 «فقراء»، توسط »الفقراء« اشاره به افراد فقیر شده است. مفهوم  «اکرم الفقراء»به مناسبت حکم و موضوع در  

داند. هیچ صدها مصداق در خارج دارد، امّا مجموعه افراد، مصداقی است که عرف آن را اشاره به همه مصادیق می

ترجیحی برای یکی از مصادیق نیست، امّا این خصوصیت عرفی برای مصداق جمیع افراد هست. با توجه به این 

 ر است.در جمله مذکور، تمام افراد فقی «الفقراء»نکته عقلی مشار الیه 

 «ال»اشاره است. بله اگر  «ال»سازی و نقش پس این شمول دالّ لفظی ندارد، زیرا نقش هیئت جمع اسم

مطلق  «الفقراء»شود. در نتیجه وقتی دالّ لفظی نباشد، وضع برای اشاره به جمیع افراد شده باشد، این لفظ عامّ می

 است.

 

 الثالث: النکرۀ فی سیاق النهی او النفی 

نیست که جمله »التکرم فاسقاً« داللت بر حرمت اکرام تمام افراد فاسق دارد. اختالف در این است اختالفی  

 اند.که این شمولیت به عموم است یا به اطالق است؟ برخی نکره در سیاق نهی را، عامّ و برخی هم مطلق دانسته

 

 قول اول: عامّ 

اند. دلیل این است ن ادّعا نیز دلیل روشنی ارائه نمودهدانند. برای ایبرخی نکره در سیاق نهی را لفظ عامّ می

که انعدام طبیعی در خارج، به انعدام تمام افراد است. به برکت این قرینه عقلیه، از جمله »التکرم فاسقاً« استفاده 

قّق شده شود که هیچ فردی از افراد فاسق نباید اکرام شوند. زیرا با اکرام یک فرد هم، طبیعی اکرام فاسق محمی

 است، و نهی امتثال نشده است.
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 اشکال اول: نکره، موضوع است نه متعلّق

، «التغتب»این استدالل در صورتی صحیح است که متعلّق تکلیف همان طبیعی باشد. به عنوان مثال در 

یعی طبیعی غیبت متعلّق تکلیف است. شارع از ایجاد این طبیعی در خارج، نهی نموده است. وقتی در خارج طب

 شود که هیچ فردی از افراد غیبت موجود نشوند.منعدم می

این در حالی است که در بحث ادوات عموم، نکره متعلّق تکلیف نیست بلکه موضوع تکلیف )متعلّق المتعلّق( 

است. زیرا در »التکرم فاسقاً« متعلّق تکلیف اکرام است. وقتی نکره، موضوع تکلیف باشد، دیگر طبیعی فاسق 

 یست بلکه افراد فاسق مراد است.مراد ن

 

 شوداشکال دوم: با این استدالل نکره، مطلق می

با صرف نظر از اشکال اول، این بیان اثبات اطالق می کند. زیرا در عامّ نیاز به دالّ لفظی هست، در حالیکه 

 در این استدالل از مقدمه عقلی استفاده شده است.

 

 قول دوم: مطلق 

فهمد. امّا این شمول و استیعاب از لفظ به ، شمول و استیعاب را می«التکرم فاسقاً» رسد عرف از به نظر می

دست آمده است یا از مقدمات عقلیه؟ اگر شمولیت از هیئت نکره در سیاق نهی استفاده شده باشد، دالّ لفظی وجود 

 شود.ته و مطلق میشود؛ و اگر شمولیت از نکته عقلی استفاده شود، دالّ لفظی نداشدارد لذا عامّ می

آید. زیرا قطعاً لفظ »فاسق« که اسم است، دارای محکی رسد این شمول از هیئت به دست نمیبه نظر می

باشد. محکی فاسق در جمله »التکرم فاسقاً«، چهار احتمال عرفی دارد: اول اینکه طبیعت باشد؛ دوم اینکه می

 که فرد نامعّین )فرد مردّد( باشد؛افراد باشد؛ سوم اینکه فرد معیّن باشد؛ چهارم این

کند زیرا تنوین داللت بر وحدت دارد. احتمال سوم را نیز فرض ما نفی می «تنوین»احتمال اول و دوم را 

کند زیرا پیش فرض این است که هیچ عهدی بین متکلم و مخاطب نیست. لذا احتمال فرد نامعیّن باقی نفی می

شود. پس به این نکته عقلی است که شمولیت فاسق که اکرام شود، منطبق بر فرد مردّد میماند. هر فردی از افراد  می

 شود، لذا این لفظ هم مطلق است.فهمیده می
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 تتمه: استغراق یا بدلیت

ماند که آیا این حکم انحاللی است یا نیست؟ یعنی آیا اکرام تمام افراد فاسق حرام تنها این نکته باقی می

حرمت دارد که علی البدلی است؟ اگر حکم انحاللی باشد بعد اکرام اولین فرد، باز هم حکم باقی  است یا یک نفر

 است؛ امّا اگر بدلی باشد، بعد اکرام اولین فرد، دیگر حرمتی نیست.

این انحاللی بودن یا به عبارت دیگر استغراقی یا بدلی بودن حکم، از مناسبات حکم و موضوع به دست 

محکی همان فرد مردّد است امّا حکم بدلی است و استغراقی نیست. لذا  «اکرم عالماً»ان مثال در آید. به عنومی

این شمولیت از محکی )فرد نامعیّن( استفاده می شود. امّا انحاللی بودن از قرائن و تناسب حکم و موضوع استفاده 

 ن دارای مفسده است(.می شود )مثالً اگر اکرام فاسق مفسده دارد، در نظر عرف تمام افراد آ

 

 18/01/95  98ج

 الفصل الرابع: حجّیة العامّ فی غیر مورد التخصیص

خطاب اول داللت بر وجوب اکرام  ،1« باشدالتکرم زیداً»، و خطاب خاصّ «اکرم کلّ فقیر»اگر خطاب عامّ 

ور خاصّ مقدّم بر ظهور  زید داشته، و خطاب دوم داللت دارد بر اینکه اکرام زید واجب نیست. در این موارد، ظه

شود عامّ از حجّیت ساقط شود، که دلیل آن عامّ است، پس باید به خطاب دوم تمسّک شود. مخصّص موجب می

 در بحث تعارض ادله خواهد آمد.

بحث در این است که آیا خطاب عامّ بعد از تخصیص داللت بر وجوب اکرام بکر فقیر دارد؟ قبل از ورود 

مل بکر هم می شود؛ امّا بعد از ورود مخصّص، اگر عامّ حجّت باشد یعنی منجّز بر وجوب مخصّص، خطاب عامّ شا

 اکرام بکر وجود دارد، و اگر حجّت نباشد یعنی منجّز نیست. 

در بین علمای شیعه، قائل به عدم حجّیت عامّ نسبت به بکر وجود ندارد. امّا در مورد شمول عامّ نسبت به 

این دو شبهه موجب طرح این بحث شده است. جواب دادن از این دو شبهه بسیار دشوار   بکر، دو شبهه وجود دارد.

است. در کلمات قدماء این دو شبهه از هم تفکیک نشده بود، امّا در کلمات شهید صدر به هر دو اشاره شده است.  

ل آن شبهه دیگر مطرح البته در کلمات ایشان هم که نسبت به کالم دیگران روشن تر است، یک شبهه مطرح و در د

 شده است.

 

 

 . بحث فعلی فقط در مورد مخصّص منفصل است.1
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 شود شبهه اول: ظهور در عموم به سبب مخصّص ساقط می

، و فرض شود که فقط دو فقیر در خارج وجود دارند، « در نظر گرفته شوداگر خطاب عامّ »اکرم کلّ فقیر

ظهور در  این خطاب سه ظهور خواهد داشت: ظهور در وجوب اکرام جمیع فقراء؛ ظهور در وجوب اکرام زید؛ و

وجوب اکرام بکر؛ نسبت بین این سه ظهور چیست؟ ظهور اول استقاللی است، امّا ظهور دوم و سوم تحلیلی و  

ذهنی هستند. به عبارت دیگر این خطاب دارای سه ظهور نیست، بلکه فقط یک ظهور در وجوب اکرام جمیع 

ن ظهور استقاللی را به تعداد افراد فقیر تحلیل شود. یعنی عقل ایفقراء دارد که عقالً تحلیل به دو ظهور دیگر می

 کند، لذا اگر ده فقیر در خارج باشند عقل این ظهور را به ده ظهور تحلیل می کند.می

وارد شود، موجب سقوط حجّیت   «التکرم زیداً»با توجه به سه ظهور موجود در خطاب عامّ، وقتی مخصّص  

شود. سوال این شود. یعنی فقط ظهور عامّ بقاءً از حجّیت ساقط میشود امّا ظهور عامّ ساقط نمیظهور عامّ می

شود؟ واضح است که ظهورهای تحلیلی ساقط است که کدامیک از ظهورهای خطاب عامّ از حجّیت ساقط می

شوند زیرا این ظهورها در واقع تحلیل عقل هستند، و اصالً ظهور نیستند. پس اینگونه نیست که فقط ظهور در نمی

 وجوب اکرام زید از حجّیت ساقط شود. لذا باید ظهور استقاللی از حجیّت ساقط شود.

همین موجب شبهه اصلی خواهد شد که عامّ بعد از تخصیص، نسبت به سائر افراد هم حجّت نیست. این  

ت باشد زیرا عالوه بر اینکه در موردی که احتمال تخصیص آن هست، عامّ حجّشبهه از یک جهت عامّ نیز می

نخواهد بود، حتی در موردی که می دانیم فرد دیگر تخصیص نخورده است، نیز عامّ نسبت به آن مورد حجّت 

 نخواهد بود.

 

 شبهه دوم: اجمال عامّ 

اشکال دوم ساده تر است و از زمان مرحوم شیخ انصاری نیز مطرح بوده است. اشکال این است که بعد از 

زیرا اگر گفته شود نیازی به اجرای مقدمات حکمت در مدخول اداۀ عموم   شود. ورود مخصّص، لفظ عامّ مجمل می

نیست، مخصّص داللت دارد متکلم جمیع افراد را اراده نکرده است بلکه لفظ عامّ در بعض استعمال شده است. در 

ام بکر شک شود یعنی اگر در وجوب اکردانیم در کدام بعض به کار رفته است( لفظ عامّ مجمل مینتیجه )چون نمی

دانیم مخصّصی نیست، تمسّک به عاّم شود، به قدر متیّقن اخذ خواهد شد )پس فقط در مورد عمرو فقیر که می

به معنای جمیع افراد فقیر   «کلّ»شود(. و اگر گفته شود در مدخول اداۀ عموم باید مقدمات حکمت جاری شود،  می

ق افراد نشده است، و اگر نه خطاب مخصّص نسخ خطاب عاّم مطل« اراده کلّ فقیر»دانیم از خواهد بود. امّا می
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دانیم کدام بعض اراده شده است( خطاب عامّ نسبت به بکر مجمل شده، و خواهد بود! در نتیجه باز هم )چون نمی

 .1شود به عامّ تمسّک کرد. بلکه باید به قدر متیّقن آن اخذ شوددر مورد بکر نمی

 

 یت جواب شبهه اول: انحاللیت حجّ

رسد پاسخی به این اشکال داده نشده است. شهید صدر که متفطن این با توجه به کلمات اصولیون به نظر می

اشکال بوده است، به جای حلّ اشکال راهی دیگر پیموده و فرموده است برای اثبات حجّیت عامّ در باقی افراد، 

عقالء نتوان ارائه داد، امّا سیره عقالء بر اخذ  شود. یعنی هرچند تفسیری برای این عملبه سیره عقالء تمسّک می

رسد این شبهه قابل حلّ است. با ذکر یک مقدمه به عامّ است و همین برای اخذ به عامّ کافی است. امّا به نظر می

 حلّ این اشکال را بیان می کنیم:

ر فقط به دو شیء تعلّق مقدمه اینکه در علم اصول حجّیت به معنای منجّزیت و معّذریت است. منجّز و معذّ 

گیرد، و ثالثی ندارد: وجوب فعلی؛ و حرمت فعلی؛ به عبارت دیگر فقط مجعول و تکلیف فعلی جزئی است که می

شود. وقتی ظهور استقاللی حجّت شد، به این معنی است که منجّز وجوب اکرام زید و منجّز منجّز یا معذّر می

 باشد.ر باشند، منجّز وجوب اکرام ده نفر میوجوب اکرام بکر وجود دارد. و اگر ده فقی

از سه ظهوری که در خطاب عامّ وجود دارد )یک ظهور استقاللی و دو ظهور تحلیلی(، فقط ظهور استقاللی 

)که بر حسب  « نیزاکرم کلّ فقیر»حجّت است. زیرا ظهور تحلیلی اصالً ظهوری نیست و تحلیل عقل است. در 

بارت دیگر هرچند ظهور یک فرض تعداد فقراء دو نفر است(، یک ظهور حجّت و دو منجّز وجود دارد. به ع

خطاب تحلیلی است )هر خطاب فقط یک ظهور دارد(، امّا حجّیت خطاب انحاللی است )یعنی به تعداد افراد 

 . 2موضوع، منجّز وجود دارد(. به عدد افراد فقیر و به عدد افراد مکلف انحالل رخ داده و منجّز وجود دارد

تنجیز دارد که یکی نسبت به زید و دیگری نسبت به بکر  در نتیجه خطاب »اکرم کلّ فقیر«، دو حجیّت و

شود )یعنی از بین این دو حجیّت انحاللی، فقط باشد. مخصّص موجب سقوط حجّیت عامّ نسبت به زید میمی

شود(. به عبارت دیگر تنجیز خطاب عامّ نسبت به وجوب حجیّت خطاب عامّ نسبت به وجوب اکرام زید ساقط می

تحلیلی است و ممکن نیست ظهور تحلیلی )بدون سقوط ظهور   « امریظهور» ساقط می شود. پس  اکرام زید، بقاءً

 

 شود اخذ کرد زیرا حجّتی وجود ندارد.. در اشکال اول، حتی به قدر متیقّن هم نمی1

. توضیح اینکه عامّ یک ظهور استقاللی دارد که نسبت به وجوبات مختلف حجّت است، یعنی همین ظهور استقاللی عامّ حجّت است امّا نسبت 2

ه وجوبات مختلفی که وجود دارد. دلیل انحاللی بودن، حّجیت این است که معنای حجّیت همان منجّزیت است که در ناحیه مجعول مطرح است. ب 

 یابد.لذا به تعداد مجعوالت که انحاللی است منجّز وجود دارد. پس واقعاً حجّیت انحالل می
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امری انحاللی است و ممکن است یکی از دو حجیّت )بدون سقوط حجّیت  «حجیّت»استقاللی( ساقط شود، امّا 

 دیگر( ساقط شود. 

اقی است، پس نسبت به وجوب شود که حجیّت خطاب عامّ نسبت به بکر ببا توجه به مطلب فوق معلوم می

 اکرام بکر منجّز وجود دارد.

 

 21/01/95 99ج

 کند جواب شبهه دوم: مخصّص منفصل، ظهور عامّ را ساقط نمی

در کلمات اخیر هم به این جواب اشاره شد. وقتی تخصیص یا تقیید منفصل وارد شود، ظهور خطاب عامّ 

شود. در نتیجه لفظ عامّ در معنای مطلق، بقاءً از حجّیت ساقط میرود. بلکه خطاب عامّ یا یا مطلق از بین نمی

اصلی خودش یعنی جمیع افراد استعمال شده است، امّا ظهورش در بقاء حجّت نیست. این امری وجدانی است که 

 رود. لذا این اشکال، هم وارد نیست.ظهور وقتی منعقد شود، از بین نمی

 م حجّت است.در نتیجه عامّ در غیر مورد تخصیص ه

 

 الفصل الخامس: حجّیة العامّ مع المخصّص المجمل 

شود. آیا در موارد اجمال وجود دارد، و سپس مخصّص مجملی وارد می  «اکرم کلّ فقیر»خطاب عامّی مانند  

 مخصّص، عامّ حجّت است؟

 

 مقدمه بحث 

ای ورود به بحث مقدمهاصل بحث در دو مقام اجمال مفهومی و اجمال مصداقی، خواهد بود. امّا قبل از 

 شود:مشتمل بر چند نکته مطرح می

 

 نکته اول: انحاء اجمال 

 شود. اجمال در مجموع شش قسم دارد:اجمال دارای انحائی است، که ابتدا انحاء اجمال توضیح داده می
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 قسم اول: اجمال وضعی

فظ )اسم یا حرف یا است. اجمال وضعی به این معنی است که موضوع له یک ل «اجمال وضعی»قسم اول 

 هیئت( روشن نباشد.

اختالف  «صعید»له اسم در مورد موضوع له بسیاری از الفاظ اختالف شده است. به عنوان مثال در موضوع

له هیئت باب مفاعله؛ و له هیئت امر؛ و در موضوعشده است )تراب یا مطلق وجه االرض(؛ همینطور در موضوع

له له اداۀ شرط مانند »إن« )نسبۀ استلزامیۀ یا نسبۀ توقفیّۀ(؛ حتی در موضوعوضوع«؛ و در مالّا»له حرف  در موضوع

 نیز بین اصولیون اختالف است. تمام این موارد اجمال وضعی دارند. «امر»ماده 

 

 قسم دوم: اجمال معنوی

برای اجمال رسد قسم دیگری هم پنجم قسم دیگر اجمال در کلمات علماء مطرح شده است، اّما به نظر می

له معّین است، امّا در ذات معنی ابهام وجود دارد. زیرا معانی بسیاری از الفاظ حاشیه مبهمی دارد. یعنی موضوع

 اند.شود گفت بسیاری از الفاظ اینگونهباشند، الاقّل میوجود دارد. اگر گفته نشود اکثر الفاظ اینگونه می

شود. ممکن است از چه سنّی شروع شده و به سّنی تمام می «»شابّبه عنوان مثال واضح نیست که معنای 

سال باشد جوان  18شود، امّا سوال این است که آیا اگر یک ساعت کمتر از سالگی شروع می 18گفته شود از 

، اینگونه نیست که خّطی وجود داشته باشد «مکّۀ»نیست؟ معلوم است که حدّ دقیقی نخواهد داشت. همینطور کلمه  

ه خارج آن مکّۀ نبوده و داخل آن مکّۀ باشد! بله برخی مناطق یقیناً از مکّۀ خارج، و برخی مناطق قطعاً داخل ک

های خارج مکۀ نبوده، و شود خّطی کشید و گفت ریگاست، امّا بسیاری از مناطق معلوم نیست )یعنی نمی

اجمال دارند، زیرا معلوم نیست هر شخص   ، نیز«فقیه« یا »عالم»های داخل مکّه هستند!(. همینطور کلمه ریگ

« دارای اجمال است. آب»هایی از تکوینیات مانند کلمه چند قضیه باید مطلّع باشد تا فقیه شود. همینطور مثال

کند. معلوم است که اگر مقدار زیادی نمک )یا خاک( داخل آب ریخته شود، دیگر مفهوم آب بر آن صدق نمیزیرا  

 شود.گرم( اضافه شود، از آب بودن خارج می 110گرم یا  100مقدار نمک )مثالً امّا معلوم نیست چه 

به عبارت دیگر خودِ این معانی فی نفسه نامعیّن است نه اینکه ما ندانیم! این معانی وضع معیّن دارد، امّا واقع 

 نامیم.معیّن ندارد. این نحوه از اجمال را »اجمال معنوی« می

 

 22/01/95  100ج

ها جعل شده است مانند »متر« و »کیلو« اجمال معنوی الفاظی که به صورت اصطالح برای اندازه هرچند

نیز اجمال مفهومی دارند. حتی در مورد برخی عالئم مانند  «ذراع»و  «صاع»و  «فرسخ»ندارند، امّا الفاظی مانند 
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روند. در حالیکه انشائیه به کار می اداۀ شرط نیز نوعی اجمال معنوی وجود دارد، زیرا هم در جمله خبریه و هم

 معنای جامع بین آنها، دشوار است.

 

 قسم سوم: اجمال مفهومی

بین دو اصطالح »معنی« و »مفهوم« تفاوت وجود دارد. ابتدا به تفاوت بین آنها اشاره کرده، و سپس اجمال 

 «معنی»د. موضوع له اسماء، شوندهیم. در هر زبانی الفاظ به اسم و عالمت تقسیم میمفهومی را توضیح می

صورت آن معنی در ذهن است. وجه تسمیه مفهوم این است که به این اعتبار اینکه از  «مفهوم»باشد. در مقابل می

شود. تفکیک بین معنی و مفهوم آثار بسیاری در علم اصول و شود، به آن مفهوم گفته میاسم یا لفظ فهمیده می

 غیر آن دارد.

همان مفهومی است که عرف   «معنی، هم اصطالح عرفی دارند و هم اصطالح لغوی. »مفهوم عرفیمفهوم و 

. عالوه بر آن هر اسم دارای مفهوم و معنای « قرار داردمعنای عرفی»فهمد. در ازای این مفهوم نیز  از این عنوان می

د. به عنوان مثال در زبان فارسی کلمه باشد. گاهی بین آنها تطابق وجود دارد، و گاهی هم وجود ندارلغوی نیز می

وضع شده است برای شخصی که دارای مدرک دکتری در یک رشته علمی باشد. امّا معنای عرفی آن کسی   «دکتر»

در لغت وضع شده است برای   «بیّنۀ»است که در علم پزشکی مدرک دکتری دارد. همینطور در زبان عربی کلمه 

باشد. در روایتی وارد شده است »انّما اقضی می  «شهادۀ عدل»طالحی آن بین فقهاء  امّا معنای اص  «،»ما یبیّن الشیء

، که بین فقهاء بحث شده است که معنای عرفی بّینه در آن زمان چه بوده است. همه 1« بینکم بالبّینات و االیمان

است، و این هم   «عدل  شهادۀ»است و یکی از مصادیق آن    «ما یبیّن الشیء»قبول دارند که موضوع له لغوی همان  

مورد قبول است که از زمان صادقین علیهما السالم به بعد به معنای اصطالحی استفاده شده است. البته این دأب 

شود )مثالً وصیت یا وقف را بر اساس الفاظ هم هست که هر لغت حمل بر عرف زمان و مکان صدور کالم می

 کنند(.همان زمان و مکان صدور معنی می

شود. اجمال مفهومی وقتی است که شک در فهم عرف از یجه کالم حمل بر معانی و مفاهیم عرفیه میدر نت

عنوان یا خطابات داشته باشیم. به عنوان مثال شک داریم در زمان صدور روایت مذکور، عرف چه معنایی از کلمه 

 بود.فهمیده است. در این صورت این کلمه دارای اجمال مفهومی خواهد می «بیّنه»

 

 .414، ص7اإلسالمیۀ(، ج -. الکافی )ط 1
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 قسم چهارم: اجمال استعمالی

متکلم از به کار بردن این کلمه در کالم، معلوم نیست. در این صورت کلمه دارای  1گاهی مراد استعمالی

 شود. اجمال استعمالی سه مورد دارد:می «اجمال استعمالی»

متکلم در کدام  الف. مشترک لفظی: گاهی از لفظی استفاده شده است که مشترک لفظی است، و معلوم نیست

است، در این صورت این  «ابن بکر»و  «ابن عمرو»مشترک بین  «زید»معنی استعمال کرده است. به عنوان مثال 

 کلمه دارای اجمال استعمالی است.

ب. حقیقت و مجاز: گاهی از لفظی استفاده شده است و مراد متکلم دوران بین معنای حقیقی و مجازی دارد. 

مشترک بین معنای حقیقی حیوان مفترس، و معنای مجازی رجل شجاع است. گاهی  «اسد» به عنوان مثال کلمه

شویم که متکلم این کلمه را در چه معنایی استعمال کرده است. در این صورت این به دلیل برخی قرائن مردد می

 کلمه دارای اجمال استعمالی خواهد بود.

، دارای «باشد. به عنوان مثال جمله »زید کثیر الرمادکنایی میج. کنایه: گاهی یک ترکیب دارای معنای 

شود که مراد متکلم، معنای کنایی )جواد بودن زید( معنای کنایی است. گاهی به دلیل وجود برخی قرائن شک می

باشد. در این صورت این کالم دارای اجمال است، و یا مرادش معنای حقیقی )زید خاکستر زیادی دارد( می

 .2مالی خواهد بوداستع

 

 قسم پنجم: اجمال اطالقی

کنند اطالق در جایی است که مقدمات حکمت تمام باشد، امّا اگر مقدمات حکمت تمام نباشد، فقهاء تعبیر می

اند اطالق ندارد، لذا خطاب فاقد اطالق است و اجمال دارد. مانند »احلّ اهلل البیع« که جماعتی از فقهاء فرموده

شود و اگر نباشد ظهور کالم از فاقد ظهور است. در این موارد اگر قدر متیّقن باشد به آن اخذ میاجمال دارد و 

 شود.حجّیت ساقط می

 

 

اینکه در اصطالح مشهور فقط مراد استعمالی ذکر شده است، از این عنوان استفاده شد، در حالیکه مراد اعمّ از مراد استعمالی و تفهیمی   . به دلیل1

 است.

 کنند.شوند، در مراد تفهیمی کالم تصرّف می. قرائنی که موجب فهم معنای کنایی می2
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 قسم ششم: اجمال مصداقی

شود.  شود یا نمیآید که عنوانی در کالم شامل یک فرد خاصّ از افراد آن عنوان هم میگاهی شک پیش می

باشد. به عنوان مثال شک وجود دارد که عنوان فقیر در »اکرم خارجی میو منشأ شک در این شمولیت، امور 

شود یا نه، زیرا در فقیر بودن زید شک وجود دارد. در این صورت این کلمه دارای اجمال شامل زید می «الفقیر

 مصداقی است.

اجمال »ان بحث شده، و قسم ششم تحت عنو «اجمال مفهومی»پنج قسم اول از اقسام اجمال، تحت عنوان 

 بحث خواهد شد. «مصداقی

 

 نکته دوم: انحاء مخصّص 

وجود داشته  «اکرم کل فقیر»شود. اگر خطاب عامّ در نظر مشهور مخصّص تقسیم به منفصل و متّصل می

 وارد شود، این مخصّص منفصل خواهد بود. «باشد، و مدتی بعد خطاب »التکرم الفقیر الفاسق

شود. آیا مخصّص متّصل به کالم هم وجود دارد؟ معیار و ضابطه امّا مخصّص متّصل به سه قسم تقسیم می

 تخصیص چیست؟ به این سواالت باید پاسخ داده شود. 

 

 24/01/95  101ج

، و در جلسه  «اکرم کل فقیر» گفته شد مخصّص تقسیم به منفصل و متّصل شده است. مخصّص منفصل مانند

 . در مخصص منفصل بحثی نیست.«التکرم فساق الفقراء»دیگر گفته شود 

 

 مخصّص متّصل

و دومی تخصیص  «؛اکرم کل فقیر غیر فاسق»مخصّص متّصل سه قسم است: اول تخصیص بالتقیید مانند 

اکرم کل »و سومی تخصیص باالنضمام مانند    ؛که زید هم یکی از فقراست  «اکرم کل فقیر اال زیداً»باالستثناء مانند  

 دو جمله به هم ضمیمه شده اند. « کهفقیر و الیجب اکرام زید

 

 قسم اول: تخصیص بالتقیید

رسد در قسم اول یعنی تخصیص بالتقیید، تخصیصی رخ نداده است. برای توضیح این مطلب باید به نظر می

شود. ود. اگر ظهوری در عموم وجود داشته و از حجّیت ساقط شود، تخصیص محقّق میحقیقت تخصیص معلوم ش
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ظهوری در عموم منعقد نشده است. زیرا لفظ عامّ همیشه همان   «اکرم کل فقیر غیر فاسق»با توجه به این نکته، در  

«. لذا ظهوری در ، همان »فقیر غیر فاسق« است نه »فقیر«کل»است. در جمله مذکور نیز مدخول  «کل»مدخول 

عموم فقراء منعقد نشده است، تا تخصیص به فاسق بخورد. در نتیجه در این موارد، تسامح است که گفته شود عامّ  

 تخصیص خورده است. پس در این قسم حقیقۀً تخصیصی وجود ندارد.

 

 قسم دوم: تخصیص باالستثناء

، آیا تخصیصی رخ داده است؟ در این «ال زیداًاکرم کل فقیر ا»در قسم دوم یعنی تخصیص باالستثناء، مانند 

در این جمله چیست؟ به  «کل»مورد آیا ظهور در عموم منعقد شده تا تخصیص بخورد، یا نشده است؟ مدخول 

است زیرا کالم اول تمام شده است. استثناء »اال زیداً« نقش   «فقیر»در این جمله همان    «کل»رسد مدخول  نظر می

 «فقیر»استثناء از    «اال زیداً»نیست. به عبارت دیگر    «فقیر غیر فاسق»ارد. یعنی استثناء، مانند  ضمیمه و انضمام را د

 است. در نتیجه این قسم هم ملحق به قسم سوم است. «کل فقیر»نیست بلکه از 

 

 قسم سوم: تخصیص باالنضمام 

«  قیر، و الیجب اکرام زیداکرم کل ف»مراد از مخصّص متّصل همین قسم سوم یعنی تخصیص باالنضمام مانند  

 «فقیر»همان  «کل»باشد. زیرا شبهه تخصیص در همین قسم است. در این قسم اختالفی نیست که مدخول می

است. آیا در این مورد تخصیص رخ داده است یا مانند قسم اول تخصیصی در کار نیست؟ در این قسم اختالف 

وجود دارد که آیا عمومی منعقد شده است یا نشده است. مشهور بین متأّخرین این است که عمومی منعقد نشده 

وقتی جمله تمام شده است و عموم وجود اند. زیرا این شبهه وجود دارد که است، امّا وجه آن را تحلیل نکرده

شود؟ یعنی وقتی دو جمله حقیقۀً وجود، دارد چرا عمومی نباشد؟ به دارد، پس چرا ظهوری در عموم منعقد نمی

 رسد کالم و ارتکاز مشهور صحیح است، امّا تحلیل این مطلب را توضیح می دهیم:نظر می

 

 مقدمه اول: داللت و ظهور 

همان انتقال ذهنی از ادراکی به ادراک دیگر  «داللت»معنی شود.  «ظهور»و  «داللت» به عنوان مقدمه باید

است. ادراک اول همان دالّ و ادراک دوم همان مدلول است. به عنوان مثال هر گاه لفظ انسان شنیده شود معنی آن 

ت که از امور واقعی است. شود. لفظ مسموع دالّ و معنای متصور مدلول است. این انتقال همان داللت استصور می

شود. این تقسیم به لحاظ مدلول است. اگر مدلول داللت یک تقسیم رائج دارد که تقسیم به تصوری و تصدیقی می

 یک تصور باشد داللت تصوریه، و اگر یک تصدیق باشد داللت تصدیقیه است.
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اللت تصدیقی ظهور نیست، از افراد داللت است. ظهور یک داللت تصدیقی است. البته هر د « نیزظهور»

بلکه تصدیق نیز دارای دو قسم تصدیق قطعی و ظنّی است. امّا ظهور یک داللت تصدیقیه ظنّیه است. پس ظهور 

 اخصّ از داللت است زیرا داللتی است که دو قید دارد، یعنی اوالً باید داللت تصدیقی باشد و ثانیاً باید ظنّی باشد.

 

 گیردفهیمی شکل میمقدمه دوم: عموم در مدلول ت

دو کالم وجود دارد. کالم اول  «اکرم کل فقیر و الیجب اکرام زید»با توجه به معنای این دو اصطالح، در 

شود داللت بر عموم بدون انضمام کالم دوم، عامّ است. امّا بعد از انضمام کالم دوم آیا عامّ هست؟ وقتی گفته می

دارد یعنی ظاهرش عامّ است نه اینکه این کالم دالّ بر عموم باشد. به عبارت دیگر دالّ بر عموم یعنی دالّ بر معنای 

وضع برای « کلّ»است. و صحیح نیست که گفته شود »کلّ« ظهور در عموم دارد زیرا  «کل» عموم، فقط کلمه

عموم شده است. در حالیکه ظهور در عموم یک داللت تصدیقیه ظنّیه است. بعد از مرحله تصور سه مرحله 

دوم است، تصدیقی وجود دارد: مدلول استعمالی؛ مدلول تفهیمی؛ و مدلول جدّی؛ شکل گیری عموم در مرحله 

« کل انسان فانٍ»گیرد. به عنوان مثال در جمله یعنی تصدیق ظنّی به عمومیت در مرحله مدلول تفهیمی شکل می

قصد تفهیم این مطلب را دارد که تمام انسان ها فناپذیر هستند. امّا مشهور مانند شهید صدر قائلند در مرحله    متکلم

 لبته شهید صدر مدلول تفهیمی را داخل مدلول جدّی می داند.مدلول جدّی است که عمومیت فهمیده می شود. ا

 

 جمع بندی: عمومیت بعد اتمام خطاب است 

گیرد یا بعد از آید که ظهور تفهیمی بعد از اتمام کالم شکل میبا توجه به این دو مقدمه، این سوال پدید می

ای است گیرد. خطاب مجموعهشکل می رسد بعد از اتمام خطاب، ظهور تفهیمی و جدّیاتمام خطاب؟ به نظر می

های آن، که مجموع قانون و  . شبیه قانون و تبصره1های مرتبط به هم که در یک مجلس گفته شده استاز کالم

چهار تبصره یک قانون است، نه اینکه پنج قانون وجود داشته باشد. در نتیجه وقتی خطاب تمام شود، مدلول 

نیز هرچند کالم اول تمام شده است امّا   «اکرم کل فقیر و الیجب اکرام زید»گیرد. در تفهیمی و جدّی شکل می

مرتبط با کالم دوم است. تمام این دو کالم یک خطاب هستند زیرا در یک مجلس است. لذا ظهور تفهیمی در کالم 

کالم اول هم شود. بله در مرتبه مدلول تصوری که ظهور و تصدیقی در کار نیست به مجرد اتمام اول منعقد نمی

گیرد. در نتیجه در تخصیص متّصل باالنضمام نیز حقیقۀً تخصیص رخ نداده است، زیرا مدلول تصوری شکل می

 ظهوری در عموم وجود ندارد.

 

صحبت نماید، و دوباره کالمی مرتبط کالم اول بگوید، در این صورت نیز تخصیص منفصل . حتی اگر مطلب را قطع کند و از مطلب دیگری 1

 داند.است. این عرف محاوره ای است که این تخصیص را منفصل می
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رسد که قسم شود، مراد همین قسم سوم است. و به نظر میالبته وقتی به تسامح مخصص متّصل گفته می

 باشد.دوم نیز ملحق به آن می

 

 25/01/95  102ج

 نکته سوم: مخصّص لبّی 

گذشت که مخصّص تقسیم به منفصل و متّصل شده است. مخصّص متّصل نیز سه قسم دارد. مخصّص متّصل 

 شود، لذا تخصیص حقیقی وجود ندارد.در هر سه قسم آن مانع انعقاد عموم می

به لفظی و لبّی نیز شده شود. مخصّص تقسیم های مخصّص، تقسیم دیگری نیز مطرح میبه مناسبت تقسیم

، ارتکاز، سیره عقالء، 1است. آنچه تا کنون بحث شده است، در مورد مخصّص لفظی بود. مخصّص لبّی مانند اجماع

 شود.باشد که به برکت این امور از عموم رفع ید میسیره متشرعه، و قضیه یا گزاره عقلی، می

خصّص لبّی منفصل مانع انعقاد ظهور نیست، بلکه بقاًء شود. ممخصّص لبّی نیز تقسیم به منفصل و متّصل می

زند مانند انصراف که قرینه لفظی کند. مخصّص لبّی متّصل نیز گاهی مدخول را قید میظهور را از حجّیت ساقط می

زند؛ و گاهی در حّد انضمام است یعنی نیاز به تأمّل وجود ندارد و در حدّ وضع هم نیست امّا مدخول را قید می

 شود.یادی ندارد امّا مانع انعقاد ظهور میز 

شود. پس تمام امثله بحث ما در مخصّص لفظی است که با این بیانات بحث در مخصّص لبِّی هم معلوم می

 ناظر به مخصّصات لفظی است.

 

 مقام اول: اجمال مفهومی 

اکثر، یا متباینین باشد.  مخصّص مجمل ممکن است متّصل یا منفصل باشد، و نیز ممکن است مردّد بین اقلّ و  

 در نتیجه چهار صورت وجود خواهد داشت:

 

 صورت اول: مخصّص متّصل مردّد بین اقلّ و اکثر 

در حالیکه  «اکرم کلّ فقیر، و الیجب اکرام الفاسق من الفقراء»مخصّص مجمل مردّد بین اقلّ و اکثر، مانند 

تکلیف منجّز مخالفت کند. تکلیف منجّز، وجوب  کسی است که با «عاصی»فاسق مردّد بین عاصی و فاجر است. 

اند، که در تحقّق عنوان عاصی تفاوتی ندارد، یعنی یا حرمت است. معصیت را فقهاء تقسیم به صغیره و کبیره کرده
 

 کند.شود لذا مانع انعقاد ظهور نیست بلکه حجّیت آن را بقاءً ساقط می. اجماع در آنِ وصول حجّت می1
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مرتکب کبیره یا صغیره هر دو عاصی هستند )به عنوان مثال اخذ ربا کبیره است و نظر به اجنبیه صغیر است(. 

ست که مرتکب معصیت کبیره شده است، چه صغیره مرتکب شود چه نشود. لذا عاصی اعمّ از فاجر کسی ا  «فاجر»

 است. زیرا تمام فاجر ها عاصی هستند امّا برخی عاصی ها )مرتکب صغیره( فاجر نیست.

 فقراء سه دسته اند: فقراء غیر عاصی )عادل(؛ فقراء عاصی غیر فاجر )عاصی(؛ فقراء فاجر )فاجر(؛ در مثال

شامل فقیر عادل هست، و شامل فقیر فاجر نیست. زیرا هر معنایی برای فاسق شود، شامل  «فقیر»فوق، عنوان 

عادل نبوده و شامل فاجر هست. در مورد فقیر عاصی، نه تصدیق به شمول وجود دارد و نه تصدیق به عدم شمول 

ر نسبت به زید وجود دارد. یعنی اگر فرض شود زید فقیر مرتکب صغیره است، نه تصدیق به شمول عنوان فقی

وجود خواهد داشت، و نه تصدیق به عدم شمول آن عنوان نسبت به زید وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر  

احتمال وجوب اکرام زید هست زیرا ممکن است معنای فاسق همان فاجر باشد. امّا با وجود این احتمال، ظهوری 

 وجود ندارد.نسبت به اکرام زید نیست، لذا حجّتی بر وجوب اکرام زید 

رسد کند. در نتیجه نوبت به اصل عملی مینتیجه این بیان این است که اجمال مخصّص به عامّ نیز سرایت می

 کند.که برائت است. لذا در این صورت اجمال مخصّص به عامّ یعنی عنوان فقیر نیز سرایت می

 

 خاتمه: اجمال مفهومی و معنوی

تفاوت وجود دارد. در مثال فوق، اجمال مفهومی وجود داشت. یعنی در بین اجمال مفهومی و معنوی یک 

معنای عرفی کلمه فاسق شک بود. امّا اگر اجمال معنوی وجود داشته باشد، یک تفاوت نظری وجود دارد. در 

اجمال مفهومی معلوم نیست ظهوری برای شخص وجود داشته باشد، لذا حجّتی بر وجوب اکرام زید برای شخص 

دارد. امّا در اجمال معنوی معلوم است خطاب ظهوری ندارد، لذا حجّت نیست. یعنی برای هیچ کس، وجود ن

 ظهوری وجود ندارد. پس حجّت برای هیچ کسی وجود ندارد.

در نتیجه باز هم نتیجه این است که به اصل عملی برائت رجوع شود. اکثر موارد که جزء اجمال مفهومی 

 دارند. زیرا برای همه شک وجود دارد نه اینکه فقط شخص شک داشته باشد. آورده شده است، اجمال معنوی

 

 صورت دوم: مخصّص متّصل مردّد بین متباینین 

که دو زید فقیر وجود  «اکرم کل فقیر، و الیجب اکرام زید الفقیر»مخصّص مجمل مردّد بین متباینین مانند 

می است، زیرا معلوم نیست لفظ »زید« در ابن بکر استعمال  دارد زید بن عمرو، و زید بن بکر. این اجمال نیز مفهو
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شده است یا در ابن عمرو، که این اجمال استعمالی است و از افراد اجمال مفهومی است. نسبت بین ابن بکر و ابن 

 عمرو هم تباین است یعنی مصداق مشترکی ندارند.

د. زیرا متکلم هر یک را که اراده کرده باشد، شوقطعاً عنوان عامّ فقیر شامل ابن بکر و ابن عمرو باهم نمی

شامل هر دو نیست. هر مجملی نسبت به متیّقن خود، ظاهر یا نصّ است. پس شامل هر دو باهم نیست. امّا شامل 

شود یعنی ظهوری در شمول نسبت به ابن بکر ندارد، زیرا احتمال دارد مراد متکلم همان ابن فرد معیّن نیز نمی

فاً به اینکه ترجیح بالمرّجح است. حالت سومی هم هست که عنوان عامّ فقیر شامل فردی شود عمرو باشد؛ مضا

شود امّا نزد من نامعلوم است. نتیجه این است که که متکلم از زید اراده نکرده است. بله عامّ شامل فرد مردّد می

 حجّت اجمالی وجود داشته دارد که یکی از این دو اکرامش واجب است.

ث علم اجمالی خواهد آمد که گاهی بر یک تکلیف علم اجمالی وجود دارد، مانند اینکه علم دارد در بح

یکی از دو اناء نجس است. گاهی علم به تکلیف نیست امّا علم به حجّت اجمالی وجود دارد که دو فرض دارد: 

ای بگوید این اناء نجس است، بعد مثال اول اینکه ثقه ای بگوید یکی از دو اناء نجس است. و مثال دوم اینکه ثقه  

از مدّتی شخص فراموش کند کدامیک از اناء یمین یا یسار نجس است. این علم اجمالی به حجّت مانند علم 

شود علم به حجّت اجمالی در هر دو قسم  اجمالی به تکلیف منجّز است. یعنی همانطور که نجس واقعی منجّز می

 نیز منجّز است.

انند فرض اول علم به حجّت اجمالی، علم اجمالی وجود دارد. لذا وجوب اکرام زیدی در ما نحن فیه هم م

 شود. در نتیجه عقالً باید احتیاط شده و هر دو اکرام شوند.که متکلم اراده نکرده است، منجّز می

 

 28/01/95  103ج

 صورت سوم: مخصّص منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر 

است که فاسق مردّد بین عاصی   «التکرم الفقیر الفاسق» و در خطاب دیگر  است،    «اکرم کلّ فقیر»خطاب اول  

و فاجر است. شکّ وجود دارد که خطاب عامّ نسبت به زید فقیر مرتکب صغیره، حجّت باشد. البته خطاب عامّ 

ارض باشد، زیرا حجّت معکند. این ظهور حجّت نیز میباشد زیرا قرینه منفصل ظهور را منعدم نمیشامل وی می

آن وجود ندارد. یعنی دلیل مخصّص نسبت به زید ظهوری ندارد، و یا اگر ظهور دارد احراز نشده است، لذا حجّتی 

شود، امّا در اجمال مفهومی ممکن است ظهور وجود بر معارض وجود ندارد. در اجمال معنوی ظهور منعقد نمی

 شود.امّ معارضی نیست لذا به آن اخذ میداشته و احراز نشده باشد. به هر حال نسبت به حجّیت خطاب ع
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در باب حجّیت تا احراز نشود، واقعاً حجّت نیست. به عنوان مثال اگر کسی که واقعاً ثقه است امّا وثاقتش 

احراز نشده است، بگوید این آب نجس است، این قول واقعاً حجّت نیست. قاعده طهارت موجب طهارت این آب 

 شود.می

 

 منفصل مردّد بین متباینین  صورت چهارم: مخصّص 

در حالیکه در بین فقراء هم زید بن  « استالتکرم زیداً الفقیر»و خطاب دوم  «اکرم کلّ فقیر»خطاب اول 

شود و این ظهور باقی است، زیرا بکر و هم زید بن عمرو وجود دارند. خطاب اول شامل ابن عمرو و ابن بکر می

 قرینه منفصل است.

ظهور نسبت به اکرام هر دو باهم حجّت نیست زیرا علم وجدانی وجود دارد که اکرام واضح است که این 

یکی واجب نیست. اماره با علم تفصیلی یا اجمالی به خالف، حجّت نیست. نسبت به فرد معیّن )به عنوان مثال ابن 

مراد متکلم باشد. امّا ظهور عمرو( نیز حجّت نیست، زیرا اوالً ترجیح بالمرّجح است، و ثانیاً ممکن است فرد دیگر  

عامّ نسبت به فرد مردّد )احدهما غیر معیّن( حجّت است. زیرا حجّت اجمالی مانند علم اجمالی به تکلیف است که  

 .1منجّز است و باید احتیاط شود

در نتیجه این صورت نیز مانند صورت دوم است، و تنها یک تفاوت نظری وجود دارد که در صورت دوم 

شود. امّا در این صورت شود )زیرا قرینه متّصل است( لذا رجوع به اصل عملی میی عامّ منعقد نمیظهوری برا

ظهور عامّ منعقد شده است )زیرا قرینه منفصل است( و یکی از دو ظهور حجّت است، امّا چون معیّن نیست به 

 شود.اصل عملی رجوع می

 

 مقام دوم: اجمال مصداقی 

ت که عنوان مأخوذ در عامّ کامالً واضح است، امّا فردی در خارج وجود دارد اجمال مصداقی در جایی اس

که معلوم است فاسق به  «التکرم الفقیر الفاسق»که معلوم نیست مصداق آن باشد. به عنوان مثال گفته شده است 

 

ه دو اناء وجود دارد که عمرو شهادت داده اناء اول نجس است، و زید شهادت داده است که دومی نجس است. . به عنوان مثال فرض شود ک 1

شود  اگر علم اجمالی باشد که یکی از این دو نفر ثقه است، حجّت اجمالی بر نجاست یکی از این دو اناء وجود دارد. در این موارد باید احتیاط

 ما نحن فیه هم باید احتیاط شود، یعنی باید هر دو اکرام شوند. و از هر دو اناء اجتناب شود. در 
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ت. در شود که مرتکب معصیت شود، امّا معلوم نیست زید مرتکب معصیت شده است یا نشده اسکسی گفته می

 : 1شوداجمال مصداقی هم چهار صورت وجود دارد که به همان ترتیب ذکر می

 

 صورت اول: مخصّص متّصل مردّد بین اقلّ و اکثر 

فاسق همان عاصی است. زید  « کهاکرم کلّ فقیر، و الیجب اکرام الفقیر الفاسق»خطابی وارد شده است 

م وجوب اکرام تخصیص خورده باشد(، یا عصیان نکرده فقیری است که معلوم نیست عصیان کرده است )تا از حک

است )تا تخصیص نخورده باشد(. این مثال برای اقلّ و اکثر است زیرا در صورت تخصیص زید، تعداد افرادی که 

 اند ده نفر شده، و در صورت عدم تخصیص زید، تعداد آنها نُه نفر خواهد شد.از تحت عامّ تخصیص خورده

عنوان عامّ فقیر نسبت به زید اجمال دارد. یعنی معلوم نیست ظهور عامّ شامل زید  در مثال فوق، شمول

شود تمسّک به همان دلیل کرد. زیرا ظهور احراز نشده است. شرط شود، که در شبهه موضوعیه خودِ دلیل، نمی

در تکلیف  حجّیت، وصول و احراز ظهور است. در نتیجه مرجع اصل عملی است که برائت جاری است زیرا شکّ

 وجود دارد.

 

 صورت دوم: مخصّص متّصل مردّد بین متباینین 

در حالیکه بین فقراء فقط یک زید وجود دارد « وارد شده است اکرم کلّ فقیر، و التکرم زیدًا الفقیر»خطاب  

یکی از آن که ابن عمرو است. در خارج دو فقیر وجود دارند که معلوم نیست کدامیک زید است )در حالیکه قطعاً 

دو زید است(. همان توضیحی که در صورت دوم شبهه مفهومیه مطرح شد، در این مورد هم هست. یعنی این 

شود زیرا علم به تخصیص وجود دارد؛ شامل فرد معیّن هم نیست زیرا ترجیح خطاب عامّ شامل هر دو باهم نمی

ظهور عامّ شامل فرد مردّد هست لذا نسبت به  بالمرّجح است و ثانیاً ممکن است مراد متکلم دیگری باشد؛ امّا

فقیری که زید نیست، حجّت است. البته معلوم نیست کدام فقیر همان غیر زید است. در نتیجه در این مورد هم 

 حجّت اجمالی وجود دارد که منجّز است، و باید احتیاط شده و هر دو اکرام شوند.

 

 

شود زیرا بحث از صورت سوم مفصّل است پس سه صورت دیگر  . با این تفاوت که جای صورت سوم و چهارم در شبهه مفهومیه عوض می1

 که بحث مختصری دارند ابتدا مطرح خواهند شد. 
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 صورت سوم: مخصّص منفصل مردّد بین متباینین 

 «الیجب اکرام زید الفقیر»و در خطاب دیگر وارد شده است    «اکرم کلّ فقیر»در خطاب اول وارد شده است  

در حالیکه یک فقیر به نام زید وجود دارد. دو فرد در خارج وجود دارند که معلوم نیست کدامیک زید است )و 

شبهه مصداقیه( مطرح شد، در این  قطعاً یکی از آنها زید است(. همان توضیحی که در صورت قبل )صورت دوم

باشد امّا نسبت به هر دو باهم حجّت نیست؛ و نسبت به فرد مورد هم وجود دارد. ظهور عامّ شامل هر دو فقیر می

معیّن هم حجّت نیست؛ امّا حجّت اجمالی بر وجوب اکرام احدهما وجود دارد. در این مورد عقل برای دفع ضرر 

ند. زیرا اگر فقیر سمت راست اکرام نشود، ممکن است همان فقیر غیر زید باشد که کمحتمل، حکم به احتیاط می

واجب االکرام است و وجوب اکرام وی منجّز شده است. پس باید هر دو اکرام شوند تا مخالفت با حجّت منجّز 

 نشود. 

 

 29/01/95  104ج

 صورت چهارم: مخصّص منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر 

که   «التکرم الفقیر الفاسق»و در خطاب منفصلی وارد شده است    «اکرم کلّ فقیر»است    در خطابی وارد شده

باشد. در مورد زید، فقر وی معلوم و فسق فاسق به معنای عاصی )مرتکب معصیت خواه صغیره خواه کبیره( می

وجوب اکرام زید شود به خطاب عامّ تمسّک کرده و وی نامعلوم است. سوال این است که آیا در این مورد می

ثابت شود؟ یعنی خطاب عامّ نسبت به وجوب اکرام زید منّجز هست؟ به عبارت دیگر در شکّ در وجوب اکرام 

 شود:زید، مرجع خطاب عامّ است یا باید به مرجع دیگری رجوع شود؟ این مسأله در جهاتی بحث می

 

 الجهة االولی: مرجعیّة العامّ 

از علماء به مشهور نسبت داده اند که در مورد بحث مرجع را عموم برخی بزرگان فرموده اند جماعتی 

اند. البته کردهتمسّک می «اکرم کلّ فقیر»دانند. یعنی مشهور در صورت عدم علم به فسق زید فقیر، به عموم می

ف گمان این بحث با همین عنوان، در کلمات فقهاء نیامده است. شاید برخی با تتبع فتاوای فقهاء در فروع مختل

اند که اند این فتوی دلیلی غیر از جواز تمسّک به عامّ ندارد. به مرحوم صاحب عروه نیز همین نسبت را دادهکرده

با توجه به برخی فروع، مبنای ایشان تمسّک به عامّ در این موارد است. در اینکه این فروع شاهد بر مبنای مرحوم  
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. به هر حال سوال 1شده است این کالم ایشان دلیل دیگری دارد صاحب عروه باشد، اشکال شده است. یعنی گفته

 این است که عامّ می تواند مرجع باشد؟

 

 دلیل مرجعیّت عامّ 

، خطاب خاصّ منفصل «اکرم کلّ فقیر»برای مرجعیّت عامّ تقریبی مطرح شده است. اگر بعد از خطاب عامّ 

زیرا قرینه منفصل هادم ظهور نخواهد بود. این مطلب   وارد شود، ظهور خطاب عامّ نسبت به زید فقیر باقی است.

 مسلّم و غیر اختالفی است.

این سوال باقی است که آیا ظهور عامّ بعد از مخصّص منفصل هم بر حجّیت باقی است؟ سقوط این ظهور 

ص  از حجّیت، نیاز به حجّتی معارض و اقوی دارد. تنها معارضی که ممکن است وجود داشته باشد، همان مخصّ

نسبت به زید حجّت نیست. زیرا اگر زید واقعاً عادل  «التکرم الفقیر الفاسق»است. در حالیکه معلوم است خطاب 

باشد که معلوم است این خطاب شامل وی نیست؛ و اگر هم زید در واقع فاسق باشد هرچند خطاب در واقع شامل 

جه به هر حال این خطاب خاصّ نسبت به زید زید است، امّا وقتی واصل نشده است حجّت نخواهد بود. در نتی

حجّیت ندارد. پس ظهور عامّ معارض و مزاحمی ندارد، لذا نسبت به زید فقیر مشکوک الفسق هم حجّت خواهد 

 کند.بود. یعنی وجوب اکرام زید را منجّز می

. به عبارت نتیجه این است که هنگام شک در وجوب اکرام زید فقیر مشکوک الفسق، مرجع همان عموم است

 دیگر اجمال مخصّص به عامّ سرایت نکرده و باید به عامّ تمسّک شود.

 

 مناقشه در وجه مرجعیّت عامّ 

اگر تمام مقدمات صحیح باشد، نتیجه هم صحیح خواهد بود. امّا این مقدمه که حجّیت عامّ نسبت به زید 

با ورود قرینه منفصل این ظهور ساقط معارضی ندارد، صحیح نیست. زیرا هرچند ظهور عامّ شامل زید است و 

 

وأمّا الثانی: وهو ما إذا کان المخصص منفصلًا، فقد قیل إنّ المشهور بین القدماء جواز »:341الی336، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

ر مصرّح  التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة، وربّما نسب هذا القول إلى السید )قدس سره( فی العروۀ .... ومن ناحیة اخرى: أنّ هذه النسبة غی 

الفروع التی هم قد أفتوا بها، کما أنّ شیخنا العلّامة األنصاری )قدس سره( قد استنبط حجیة األصل  بها فی کلماتهم وإنّما هی استنبطت من بعض 

ت  المثبت عندهم من بعض الفروع التی هم قد التزموا بها وذکر )قدس سره( بعض هذه الفروع وقال: إنّها تبتنی على القول بحجیة األصل المثب

فبما أنّ هذه المسألة لم تکن معنونةً فی کلماتهم ال فی االصول وال فی الفروع، ولکن مع ذلک نسب إلیهم  وبدون القول بها ال تتم. وعلى الجملة:  

القول  فتاوى ال یمکن إتمامها بدلیل إلّاعلى القول بجواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة، فألجل ذلک نسب إلیهم، هذا. وأمّا نسبة هذا 

ره( فهی أیضاً تبتنی على االستنباط من بعض الفروع التی ذکرها )قدس سره( فی العروۀ .... فالنتیجة فی نهایة  إلى السید صاحب العروۀ )قدس س 

 «. الشوط هی أنّ النسبة غیر ثابتة
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شود صد فقیر وجود نخواهد شد، امّا حجّیت عامّ نسبت به زید محرز نیست. برای توضیح این مطلب فرض می

دارند که پنجاه نفر از آنها فاسق هستند. در این صورت به عدد افراد فقیر وجوب اکرام وجود دارد. یعنی یک ظهور 

ه تک تک افراد فقیر حجّت است، و این حجّیت انحاللی است. پس به عدد وجوبات واحد وجود دارد که نسبت ب

سازد. با . به عبارت دیگر این ظهور واحد عامّ، به لحاظ صد فقیر موجود، صد منجّز می1جزئی حجّیت وجود دارد

صد حجّیت ورود خطاب خاصّ، صد ظهور تحلیلی موجود )مانند ظهور استقاللی( ساقط نخواهند شد. امّا از 

انحاللی موجود، پنجاه حجّت بقاءً از حجّیت ساقط خواهند شد. زیرا قرینه منفصل موجب خواهد شد حجّیت بقاًء 

 ساقط شود. در نتیجه فقط پنجاه حجّت باقی خواهد ماند.

باشد، امّا معلوم  در مورد زید فقیر مشکوک الفسق، هرچند ظهور عامّ بعد از ورود مخصّص هم شامل وی می

یست این ظهور نسبت به وی حجّت باشد. زیرا اگر زید در واقع عادل باشد ظهور عامّ نسبت به وی حجّت است، ن

و اگر فاسق باشد ظهور عامّ نسبت به وی حجّت نیست. وقتی شک در عدالت و فسق وی وجود دارد، پس شک 

 . 2با  قطع به عدم حجّیت استدر حجّیت ظهور عامّ نسبت به وی وجود خواهد داشت. شک در حجّیت هم مساوق  

 

 نظر مختار: عامّ مرجع نیست

در نتیجه هرچند اماره تعذیری بر وجوب اکرام زید نیست، اّما اماره تنجیزی هم وجود ندارد. پس هرچند 

احتمال وجوب اکرام زید وجود دارد، امّا باید به اصل عملی رجوع کرد. در این موارد ممکن است گفته شود اصل 

 .3برائت استعملی 

به هر حال این وجه برای اثبات مرجعیّت عامّ، تمام نیست. لذا اماره وجود ندارد و ممکن است مرجع اصلی 

عملی برائت باشد. البته ممکن است اصل دیگری )اصل منّقح( وجوب اکرام زید را ثابت کند، که بحث از آن خواهد 

 آمد.

 

 30/01/95  105ج

 

 شود در مخالفت تکلیفی استحقاق عقوبت باشد.. تنجیز، منجّز و منجّزیت از مفاهیم انتزاعی هستند. منجّز در جایی انتزاع می1

ی حتی اگر زید در واقع عادل هم باشد، ظهور عامّ نسبت به وی حجّت فعلی نیست. زیرا وصول همیشه شرط حجّیت است. به عنوان مثال . یعن 2

شناسیم قول وی واقعاً حجّت نیست و در مخالفت و شرب آن آب اگر امام معصوم علیه السالم بفرمایند این آب نجس است، امّا ما وی را نمی

 نیست.استحقاق عقاب 

. در این موارد استصحاب جاری نیست زیرا اوالً شبهه در مسأله حکمیه است؛ و ثانیاً اصل مثبت حجّت نیست. یعنی استصحاب بقاء حجّیت 3

 اصل مثبت است. الزمه عقلی حجّیت، وجوب است و آنچه اثر دارد همان وجوب است. حجّیت اثر شرعی ندارد.
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 المخصّص اللفظی و اللّبی الجهة الثانیة: التفصیل بین

شود تفصیلی به مرحوم شیخ نسبت داده شده است که در شبهات مصداقیه اگر مخصّص لفظی باشد نمی

شود تمسّک به عام نمود. این کالم منسوب به شیخ است امّا ظاهراً  تمسّک به عام کرد، و اگر مخصّص لبّی باشد می

 اند.اند، و برای آن استداللی آوردهاین تفصیل را پذیرفتهنسبت تمام نیست. به هر حال صاحب کفایه 

 

 وجه تفصیل بین لفظی و لبّی

اکرم کل  »)مثال خصوصیتی ندارد بلکه در  «اکرم جیرانی»اند اگر موالیی بگوید مرحوم آخوند فرموده

که دشمن مولی است، رسد که جاری هم همین استدالل جریان دارد(، عبد بعد از تأمّل به این نتیجه می «جیرانی

 نباید واجب االکرام باشد. زید یکی از جیران است که عبد در دشمنی وی با مولی شک دارد.

اکرم »در این صورت در سیره عقالء و در نظر عرف، باید زید هم اکرام شود. زیرا خودِ مولی فرموده 

ی حقّ دارد وی را مواخذه نماید. و  . یعنی اگر زید اکرام نشود، مول« که این خطاب شامل زید هم هستجیرانی

این مؤاخذه در نزد عقالء قبیح نیست )این جواب عبد که اکرام نشد زیرا احتمال دشمنی وی وجود داشت، صحیح 

شود. زیرا صرف احتمال کافی نیست(. ایشان فرموده اند این سیره قطعیه نیست و نزد عقالء عذر محسوب نمی

لم باشد عدوّ است اکرام واجب نیست. پس در نزد عقالء در شبهه مصداقیه مخصّص عقالء است. لذا تنها فردی که ع

 .1شودلبّی به عموم تمسّک می

 

 

ذلک أن الکالم الملقى من السید حجة لیس إال ما اشتمل على العام الکاشف بظهوره عن إرادته للعموم  و السر فی :»222. کفایۀ االصول، ص1

موم باقیة  فال بد من اتباعه ما لم یقطع بخالفه مثال إذا قال المولى أکرم جیرانی و قطع بأنه ال یرید إکرام من کان عدوا له منهم کان أصالة الع

یعلم بخروجه عن عموم الکالم للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلک على خالفه بخالف ما إذا کان المخصص  على الحجیة بالنسبة إلى من لم  

دم  لفظیا فإن قضیة تقدیمه علیه هو کون الملقى إلیه کأنه کان من رأس ال یعم الخاص کما کان کذلک حقیقة فیما کان الخاص متصال و القطع بع

ته إال فیما قطع أنه عدوه ال فیما شک فیه کما یظهر صدق هذا من صحة مؤاخذۀ المولى لو لم یکرم واحدا من  إرادۀ العدو ال یوجب انقطاع حجی 

  جیرانه الحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة االعتذار عنه بمجرد احتمال العداوۀ کما ال یخفى على من راجع الطریقة 

وفة بین العقالء التی هی مالك حجیة أصالة الظهور. و بالجملة کان بناء العقالء على حجیتها بالنسبة إلى المشتبه  المعروفة و السیرۀ المستمرۀ المأل

نه لم  هاهنا بخالف هناك و لعله لما أشرنا إلیه من التفاوت بینهما بإلقاء حجتین هناك تکون قضیتهما بعد تحکیم الخاص و تقدیمه على العام کأ

کأنه لم یکن بعام بخالف هاهنا فإن الحجة الملقاۀ لیست إال واحدۀ و القطع بعدم إرادۀ إکرام العدو فی أکرم جیرانی مثال   و یعمه حکما من رأس 

تقم   ال یوجب رفع الید عن عمومه إال فیما قطع بخروجه من تحته فإنه على الحکیم إلقاء کالمه على وفق غرضه و مرامه فال بد من اتباعه ما لم

 «. خالفه  حجة أقوى على
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 مناقشه در وجه تفصیل

بعد از مرحوم آخوند به ایشان اشکال شده است که تفاوتی بین مخصّص لفظی و لبی نیست. یعنی همانطور 

شود به عامّ تمسّک کرد؛ همانطور هم در نمی  «االعداء من جیرانی  التکرم»که اگر بعد از خطاب عامّ، مولی بگوید  

اند، به نکته مرحوم آخوند )وجدان عرفی( شود تمسّک به عامّ کرد. البته کسانی که اشکال کردهمخصّص لبّی نمی

 اند.ای نکرده و جواب آن را ندادهاشاره

اوتی بین مخصّص لفظی و لبّی وجود ندارد. رسد کالم استدالل مرحوم آخوند تمام نیست، و تف به نظر می

البته این ادّعای مرحوم آخوند هم صحیح است که در مثال مذکور باید زید اکرام شود، و وجدان عرفی به آن حکم 

کند. امّا منشأ این وجدان تفاوت بین مخصّص لفظی و لبّی نیست بلکه در این موارد قرینه لبی داللت دارد که می

وجوب اکرام ندارند. وقتی قرینه لّبی فقط شامل اعداء معلوم شد، پس با این قرینه زید مشکوک  «اعداء معلوم»

العدواۀ از تحت عامّ خارج نخواهد شد. پس خطاب عامّ شامل زید است، امّا این خصوصیت مثال است. اگر قرینه 

توان به عاّم صّص لفظی شده که نمیلبّی این باشد که دشمن واقعی مولی نباید اکرام شود، در این صورت مانند مخ

تمسّک کرده و وجوب اکرام زید را ثابت نمود. در نتیجه هرچند کالم مشهور صحیح بوده و تفاوتی بین مخصّص  

لفظی و لّبی نیست، امّا وجدان عرفی مرحوم آخوند هم صحیح است. این وجدان ناشی از خصوصیتی در مثال 

 مرحوم آخوند است.

 ی بین مخصّص لّبی و لفظی نیست.به هر حال، تفاوت

 

 الجهة الثالثة: استصحاب العدم االزلی

بعد از اینکه گفته شد تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه مخصّص منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر جائز نیست،  

ه عنوان شود که آیا اصل منقّح موضوع وجود دارد که بعد از اجرای آن به عامّ تمسّک شود؟ باین سوال مطرح می

. اگر « وارد شده استالتکرم الفقیر الفاسق»در نظر گرفته شود که بعد از آن خطاب  «اکرم کلّ فقیر»مثال خطاب 

با جریان استصحاب عدم ازلی، عدم فسق زید ثابت شود )فقر زید هم بالوجدان محرز است(، خطاب عامّ نسبت 

 .1شودا تعبّد استصحابی تمسّک به عامّ جائز میبه وجوب اکرام زید هم حجّت خواهد شد. به عبارت دیگر ب

 

. اگر یقین به عدالت زید وجود داشته و سپس شّک نعتی باشد  ، ممکن است استصحاب عدم ازلی نبوده و استصحاباستصحاب عدم فسق. البته  1

مثال دیگر اینکه بعد از  .استصحاب عدم ازلی استاستصحاب عدم فسق قبل بلوغ نیز در فسق وی شود، استصحاب نعتی جاری خواهد شد. امّا 

استصحاب عدم ازلی  زید از بنی امیه نیست، اینکه استصحاب در این صورت ، وارد شود «التکرم الفقیر االموی»اب »اکرم کلّ فقیر« خطاب خط

 شود. شامل زید شده و حجّت می «اکرم کل فقیر»ظهور است. در این موارد اگر استصحاب جاری باشد، 
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در ذیل این بحث به مناسبت مباحث دیگری نیز مطرح شده است. به عنوان مثال بحث از ترکیب موضوع 

در یک خطاب مانند خطاب عامّ؛ بحث از منقّح موضوع بودِن استصحاب عدم ازلی؛ و بحث مهمّ اینکه استصحاب 

 .1باشدمی عدم ازلی واجد ارکان استصحاب

 

 مقدمات

« توضیح داده شده، و سپس این مسأله ضمن استصحاب عدم ازلی« و »موضوع و اقسام آن»ابتدا دو عنوان  

 چند بحث بررسی خواهد شد:

 

 االول: الموضوع و اقسامه 

مانند وجوب و حرمت؛   «حکم تکلیفی»شود سه دسته اند: اول  احکامی که در طول تشریع یا انشاء پیدا می

مانند سلطنت و زوجیت و ملکیت و والیت و مانند آنها؛ و سوم »حکم انتزاعی« مانند جزئیت   «حکم وضعی»دوم  

 و حجّیت. 2و شرطیت و مانعیت و صحّت و بطالن

گیرند. این فعل اختیاری بحث ما فقط در وجوب و حرمت است که همیشه به فعل اختیاری مکلف تعلّق می

، یا  «صلّ عند الزوال»یا  «صلّ یوم الجمعه»؛ و گاهی متعلّق دارد مانند «صم»یا  «صلّ»تعلَق ندارد مانند گاهی م

 .«التغتب المومن»، یا «صل مع الوضوء»یا  «صلّ متطهراً»

متعلَق فعل اختیاری )مثالً متعلّق نماز یا صوم یا غیبت( دو دسته است: گاهی ایجاد آن بر مکلف الزم نیست، 

؛ و گاهی تحصیل آن بر مکلف الزم است، مانند که الزم نیست مکلف مسافر را تحصیل کند 3«اکرم مسافراً»د مانن

همان متعلَق فعل اختیاری است که تحصیل آن   «موضوع»مکلف باید وضوء را ایجاد نماید.  « که  صلّ مع الوضوء»

ته دوم که تحصیل آنها الزم نیست  شود که فرض وجودش شده است(. و دسالزم نیست )گاهی از آن تعبیر می

شود. خصوصیت موضوع این است که اگر محّقق باشند، یعنی به این دسته موضوع گفته نمیمی «متعلَق المتعلَق»

شود حکم هم فعلی می شود. قبل فعلی شدن موضوع حکمی هم نیست، به عنوان مثال قبل از زوال وجوبی نیست 

 

ازلی مفروغ عنه گرفته شده است. تنها در این بحث شده است که آیا این استصحاب . در بحث عامّ و خاصّ، اصل جریان استصحاب عدم 1

 مجوّز تمسّک به عامّ هست یا نیست؟ امّا از تمامّیت ارکان استصحاب عدم ازلی بحث نشده است.

واقعی را احکام انتزاعی رسد صحت و بطالن به طور مطلق از احکام انتزاعی هستند؛ هرچند محقق خوئی فقط صحت و بطالن . به نظر می2

 دانند.دانسته و صحّت و بطالن ظاهری را از احکام وضعی می

 . اکرام فعل اختیاری است که متعلّق آن همان مسافر است. مکلف الزم نیست مسافر را تحصیل کند.3
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شود. و یا اگر در خارج خمری نباشد حرمت فعلی هم نیست، امّا اگر علی میامّا بعد از زوال وجوب نماز ظهر ف

 شود. حدوث یا بقاء یا انعدام تکلیف، دائر مدار موضوع است.خمر محقّق باشد حرمت هم فعلی می

 موضوع«، و اکرم فقیراً»اند. موضوع بسیط مانند اصولیون موضوع را تقسیم به بسیط و مرکّب و مقیّد نموده

فارق بین موضوع «. البته اکرم فقیراً عادالً»و موضوع مقیّد مانند  «،اکرم من کان فقیراً و کان عادالً»مرکب مانند 

مرکب و موضوع مقید نظری و ذهنی است، و تنها اثر بین مقیّد یا مرکب بودن موضوع، به لحاظ اصل عملی است.  

د هم تحقق دارد. و یا هر یک از آنها مصداق داشته باشد، به عبارت دیگر با تحقق موضوع مرکب، موضوع مقیّ

 دیگری هم مصداق دارد.

 

 31/01/95  106ج

 الثانی: استصحاب العدم االزلی 

در هر استصحاب یک قضیه متیّقن و یک قضیه مشکوک وجود دارد که اجزای آنها )موضوع و محمول آنها( 

یعنی قضیه یقینیه باید قبل از قضیه مشکوکه باشد. به  یکسان است. اختالف این دو قضیه فقط در زمان است،

 ، دو قضیه متیّقنه و مشکوکه هستند.«زید عادل الیوم احتماالً»و  «عنوان مثال »زید عادل امس یقیناً

شود مانند مثال فوق، و گاهی گاهی این دو قضیه موجبه هستند که به آن »استصحاب وجودیّ« گفته می

زید لیس بعادل »و  «زید لیس بعادل امس یقیناً»شود مانند »استصحاب عدمیّ« گفته میسالبه هستند که به آن 

. صدق قضیه سالبه به دو نحوه ممکن است: اول اینکه موضوع محقّق باشد امّا محمول را نداشته «الیوم احتماالً

لیس »اشته باشد مانند ؛ و دوم اینکه موضوع وجود ند« که زید در خارج فاسق استزید لیس بعادل»باشد مانند 

 .1که زید اصالً فرزندی ندارد «ولد زید بعادل

در استصحاب عدمیّ که دو قضیه متیّقنه و مشکوکه سالبه هستند، همیشه قضیه مشکوکه سالبه به انتفاء 

ء موضوع ، و اگر سالبه به انتفا«استصحاب عدم نعتی»محمول است. امّا قضیه متیّقنه اگر سالبه به انتفاء محمول باشد  

 «زید لیس بفاسق الیوم احتماالً»و  «. پس در »زید لیس بفاسق امس« خواهد بوداستصحاب عدم ازلی»باشد 

»زید لیس الیوم بفاسق احتماالً« استصحاب « و  زید لیس بفاسق قبل والدته»شود، و در  استصحاب نعتی جاری می

 شود.عدم ازلی جاری می

 عدم ازلی در قضیه مشکوکه تفاوتی ندارند، و در قضیه متیّقنه تفاوت دارند.در نتیجه استصحاب عدم نعتی و  

 

 

 باشند.« صادق میولد زید لیس بساکن»و هم قضیه  «. در این موارد که مثالً زید فرزندی ندارد، هم قضیه »ولد زید لیس بمتحرک1
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 البحث االول: موضوع العامّ بعد التخصیص

، با خطاب منفصلی تخصیص بخورد یعنی فرد یا افرادی از تحت آن 1اگر خطاب عاّمی وجود داشته باشد

وضوع وجوب اکرام چیست؟ واضح است که موضوع م  «،التکرم الفقیر الفاسق»و    «اکرم کلّ فقیر»خارج شود مانند  

نیست، زیرا اکرام تمام فقراء واجب نیست. وقتی موضوع بسیط نباشد، مرکب یا مقیّد خواهد  «فقیر»وجوب اکرام 

بود. در این موارد، در مورد موضوع چهار احتمال وجود دارد زیرا موضوع ممکن است مقیّد یا مرکّب باشد که در 

ت قید یا جزء آن وجودی یا عدمی باشند. پس چهار صورت وجود دارد: اول اینکه موضوع هر صورت ممکن اس

« فقر و عدالت»باشد؛ سوم اینکه موضوع    «فقیر مقیّد به عدم فسق»باشد؛ دوم اینکه موضوع    «فقیر مقّید به عدالت»

است(؛ چهارم اینکه موضوع   «الًکونه فقیراً و کونه عاد»باشد )مرکّب از دو امر وجودی یعنی موضوع    به نحو ترکیب

کونه فقیراً و عدم کونه »باشد )مرکّب از یک امر وجودی و یک امر عدمی باشد یعنی موضوع  «فقر و عدم فسق»

 باشد(. «فاسقاً

شود که در موضوع شک شود و اصل عملی استصحاب  تأثیر هر یک از این احتماالت در جایی معلوم می

، استصحاب عدم « باشدفقیر عادل»باید ارکان استصحاب تمام باشد، اگر موضوع جاری شود. زیرا از آنجا که 

 «عدم فسق»فسق کافی نیست و اصل مثبت است زیرا الزمه عقلی عدم فسق، عدالت است؛ و یا اگر موضوع 

 باشد، و استصحاب عدالت کافی نیست.

 

 نظر مشهور: ترکیب با امر وجودی یا عدمی

د همانطور که موضوع بسیط نیست، مقّید هم نیست. پس موضوع عامّ بعد از انمشهور متأّخرین فرموده

دانند. زیرا ترکیب به معنای جمع شدن دو امر است و بیش از این نیاز نیست، امّا تقیید عالوه تخصیص را مرکب می

نی موضوع عنوان مأخوذ بر دو امر موجود باید نحوه ارتباط خاّصی نیز باهم داشته باشند و مؤنه زائده نیاز دارد، یع

 در عامّ نیست بلکه آن عنوان همراه قیدی خاصّ مراد است.

جزء دوم هم ممکن است وجودی یا عدمی باشد که این مطلب تابع دلیل خاصّ است. زیرا گاهی در دلیل  

خاصّ امری وجودی اخذ شده است مانند »ولیکن الفقیر عادالً«، و گاهی امری عدمی اخذ شده است مانند 

الیجب اکرام الفقیر الفاسق«. در محلّ بحث که شبیه مثال دوم است، مشهور موضوع عامّ را مرکب از امر وجودی »

اند. در مورد زید نیز فقرش معلوم است و شک در فسق وی وجود دارد. در این مورد اگر به تعبّد و عدمی فهمیده

 عدم فسق وی ثابت شود، موضوع احراز خواهد شد.

 

 . در این بحث تفاوتی بین عامّ و تخصیص و یا مطلق و مقّید وجود ندارد.1
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 و دارای اثر است، زیرا اگر موضوع مقیّد باشد یا مردّد بین ترکیب و تقیید باشد، استصحاب این مطلب مهمّ 

 جاری نخواهد شد.

 

 نظر مختار: تفصیل بین خطاب تشریع و تبلیغ

این فرمایش به طور کامل صحیح نیست. توضیح اینکه همانطور که در مباحث قبل توضیح داده شده خطاب 

شود. کالم مشهور در خطاب تشریع صحیح است امّا در خطاب ب تشریع و تبلیغ میحاوی تکلیف تقسیم به خطا

 تبلیغ صحیح نیست:

 

 خطاب تشریع: ترکیب موضوع با امری وجودی یا عدمی 

، «التکرم الفقیر الفاسق» و در تشریع دیگری وارد شود  «اکرم کل فقیر»وارد شود  1اگر در خطاب تشریع 

در این صورت خطاب دوم تخصیص نیست بلکه نسخ خطاب اول خواهد بود. از مواردی که بین خطاب تبلیغ و 

است، زیرا در خطاب تبلیغ نسخ وجود ندارد و در خطاب تشریع تخصیص  «نسخ»تشریع تفاوت وجود دارد 

خود را، و یا   «جعل»ند تواوجود ندارد. خطاب دوم ناسخ وجوب اکرام افراد فقیر فاسق است. یعنی مولی می

را نسخ نماید، که در این مورد پاره ای از مجعوالت نسخ شده است.  «برخی از مجعوالت»را، و یا  «»مجعوالت

نیست، و ممکن است  «فقیر»یعنی جعل به طور کامل نسخ نشده است. بعد از نسخ موضوع وجوب اکرام قطعاً 

 مقیّد یا مرکّب باشد.

شارع نیست، یعنی موضوع از نظر سعه و ضیق به نحوه اخذ عنوان در خطاب   تحدید موضوع حکم به دست

. با توجه به این نکته، در مثال فوق موضوع مرکب خواهد شد. موضوع مرکّب از دو جزء 2تشریع بستگی دارد

است که فقیر باشد و فاسق نباشد. به عبارت دیگر مهمّ نیست چه در ذهن مولی است و چه چیزی مالک دارد، 

زیرا موضوع احکام تابع نحوه اخذ عنوان است که در این مورد با کنار هم گذاشتن دو تشریع یک موضوع مرکب 

 آید.به دست می

 

شود، به نحوی که از قبل از این خطاب حکمی  . خطاب تشریع، خطابی است که از مولی صادر شده و به نفس همین خطاب حکم جعل می1

 وجود ندارد. 

اغراض و حبّ تواند عنوان را طوری در خطاب اخذ نموده، امّا چیز دیگری را به عنوان موضوع اراده نماید. به عبارت دیگر ی. یعنی شارع نم2

زیادی نسبت اگر مولی تنفر  لمثا . به عنوانباید پاسخگو باشداست که عبد فقط در قبال طلب مولی   ،آوردمولی چیزی به عهده عبد نمیو بغض  

اکرام کند و واقعًا زید را ، در این مورد عبد باید (در حالیکه این اشتباه به عبد واصل نشده است« )اکرم زیداً»وید به اشتباه بگا امّ ،داردبه زید 

اگر مولی مراد از طلب اعمّ از طلب فعلی و تقدیری است، یعنی در طلب تقدیری نیز عبد مسئول است. یعنی وجوب اکرام زید منجّز است. البته 

 نباشد، و عبد بداند که در صورت قدرت و التفات طلب خواهد نمود، باز هم عبد باید طلب مولی را اتیان نماید. باشد یا ملتفتقادر ن 
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در نتیجه در خطاب تشریع، اگر یک خطاب عام و دیگری خاصّ باشد، موضوع به دست آمده مرکب از 

( یا یک امر وجودی دیگر )در «ر الفاسقیک امر وجودی و یک امر عدمی )در دلیل خاصّ نظیر »التکرم الفقی

 باشد.( می«دلیل خاصّ نظیر »ولیکن الفقیر عادالً

رسد نگاه مشهور هم در این بیان به خطاب پس در خطاب تشریع با مشهور موافق هستیم، و به نظر می

 اند.تشریع بوده است که موضوع را مرکّب دانسته

 

 خطاب تبلیغ: احتماالت چهارگانه

الیجب اکرام الفقیر »و در خطاب تبلیغی دیگری وارد شود  «اکرم کل فقیر»طاب تبلیغ وارد شود اگر در خ 

در این صورت در عالم تشریع موضوع وجوب اکرام چیست؟ همان چهار احتمال )مقیّد یا مرکّب، با قید «، الفاسق

د، اگر امام علیه السالم در یا جزء وجودی یا عدمی( ممکن است. در عالم تشریع هر یک از چهار حالت که باش

 ، این بیان عرفی خواهد بود.«الیجب اکرام الفقیر الفاسق»خطاب تبلیغ بفرمایند 

، نیز عرفی است. یعنی فرض شود موضوع تشریع  1بعیدترین احتمال یعنی موضوع مقیّد به امر وجودی

الیجب اکرام الفقیر »ه السالم بفرمایند باشد. در این احتمال هم اگر امام علی «فقیر مقیّد به عدالت»وجوب اکرام 

شود که »ولیکن  ، این بیان عرفی و حتی فّنی هم هست. زیرا در بیان احکام معموالً این بیان به کار برده نمی«الفاسق

، و یا الاقلّ اینکه هر دو بیان عرفی «الیجب اکرام الفقیر الفاسق»شود ، بلکه به طور معمول گفته می«الفقیر عادالً

 ست.ا

آید که موضوع مرکب است یا مقیّد است. لذا در مورد زید که شک در نتیجه از خطاب تبلیغ به دست نمی

 «فقیر عادل»کارآمد نیست. زیرا ممکن است موضوع  «عدم کونه فاسقاً»در فسق وی وجود دارد، استصحاب 

باشد. پس هرچند استصحاب عدم فسق مورد استفاده واقع شده است برای اثبات وجوب اکرام زید، امّا به نظر 

 رسد با وجود این چهار احتمال این استصحاب جاری نخواهد بود زیرا اثری ندارد و اصل مثبت است.می

ر این صورت تمسّک به عامّ ای از اصول باشند که منّقح موضوع در هر احتمال باشند، دبله اگر مجموعه

 ممکن خواهد بود.

 

 01/02/95  107ج

 

عدمی اخذ . این احتمال بعیدترین است زیرا اوالً تقیید مؤنه زائده نیاز دارد، و ثانیاً وقتی در خطاب خاصّ یعنی »التکرم الفقیر الفاسق« امری 1

 شد، ظاهر این است که موضوع، قید یا جزء عدمی داشته باشد.شده با
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 تنقیح موضوع در خطاب تبلیغ با جریان چند اصل

در خطاب تبلیغ موضوع تشخیص داده نخواهد شد. امّا از همین دو خطاب منفصل »اکرم کّل فقیر« و 

شد واجب است، و اکرام فقیری که فاسق شود اگر اکرام فقیری که عادل با»الیجب اکرام الفقیر الفاسق« استفاده می

 «کونه فاسقاً »عدمو  «کونه عادالً»باشد واجب نیست. اگر شکّ در فسق فقیری باشد، تنها اگر چهار استصحاب 

امّا اگر ارکان استصحاب   جاری شوند، اکرام وی واجب خواهد بود.  «عدم کونه فقیراً فاسقا»و    «کونه فقیراً عادالً»و  

رسد که برائت است. به عنوان تمام نباشد هم وجوب اکرام ثابت نشده و نوبت به اصل طولی می در یکی از آنها

مثال اگر یقین به عدالت زید در روز گذشته باشد، این چهار استصحاب جریان خواهند داشت و اکرام وی واجب 

 خواهد بود.

ود، سه حالت وجود دارد: فقیر عادل  در نتیجه بنابر مختار اگر در خطاب تبلیغ خطاب عامّ و خاصّ وارد ش

که واجب االکرام است؛ فقیر فاسق که وجوب اکرام ندارد؛ فقیر مشکوک الفسق که اگر ارکان چهار استصحاب تمام  

 شود.باشد، واجب االکرام است، و اگر نه برائت جاری می

 

 البحث الثانی: حجّیۀ العامّ بعد جریان االصل المنّقح

نتیجه این است که در خطاب تبلیغ موضوع عامّ مرکّب نیست. یعنی با استصحاب عدم با توجه به بحث اول  

شود و موضوع عامّ بعد از شود. در این بحث از این مطلب تنزّل میازلی عدم فسق، هم موضوع عامّ احراز نمی

د فقیر شود. در این صورت یک جزء بالوجدان محرز است که زیتخصیص، مرکب از فقر و عدم فسق فرض می

 شود.است، و جزء دوم یعنی عدم فسق مشکوک است که استصحاب عدمیّ جاری می

شود برای اثبات وجوب اکرام فقیر مشکوک الفسق به بحث در این است که آیا بعد از جریان استصحاب می

د(، بعد خطاب عامّ تمسّک کرد؟ آیا خطاب عامّ )که قبل از جریان اصل نسبت به فقیر مشکوک الفسق حجّت نبو

شود؟ اصولیون این بحث را به این صورت مطرح از جریان استصحاب نسبت به فقیر مشکوک الفسق حجّت می

 .«فی جواز التمسّک بالعامّ بعده»، و یا «فی حجّیۀ العامّ بعد جریان االصل الموضوعی»اند نموده

 

 نظر مختار: عدم حجّیت عامّ بعد از جریان اصل

عامّ حتّی بعد از جریان استصحاب هم حجّت نخواهد بود. برای توضیح این مطلب رسد خطاب به نظر می

 نیاز است دو مقدمه بیان شود:

مقدمه اول اینکه هر خطابِ ناظر به افراد، فقط شامل افراد واقعی است و افراد تعبّدی را شامل نیست. به 

یعنی افراد وجدانی عالم که علم دارند. پس  فقط شامل افراد واقعی عالم است، «اکرم العالم»عنوان مثال خطاب 
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شامل افراد تعبّدی نیست یعنی شامل افرادی نیست که واقعاً مصداق عالم نبوده و شارع فرموده این افراد نیز عالم 

هستند. بنابراین بعد از تعبّد شارع هم آن خطاب شامل این فرد تعبّدی عالم نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مولی 

باز هم خطاب »اکرم العالم« شامل زید نخواهد شد )همانطور که قبل از  «زید عالمٌ»ز آن خطاب بگوید بعد ا

 شامل زید نیست زیرا زید عالم نیست(.« اکرم العالم»خطاب »زید عالم« نیز خطاب 

ید ابتدا مقدمه دوم اینکه در بحث اطالق گفته شده مثالً برای تمسّک به اطالق لفظ »عالم« نسبت به زید، با

« شامل هاشمی عالم هم هست زیرا عالم اکرم العالم»احراز شود که زید مصداق عالم هست. همانطور که اطالق 

باشد. در نتیجه اطالق یا عدم اطالق یک لفظ به ید شارع است، امّا مصداق یک هاشمی قطعاً مصداق عالم می

م، مصداق عالم نیست، و شارع بما هو شارع هم مفهوم بودن به ید شارع نیست. به عبارت دیگر شخص فاقد عل

تواند کالمش را مطلق گذاشته تا شامل تمام مصادیق بشود  تواند وی را مصداق عالم قرار دهد. بله شارع مینمی

 . 1تواند مصداق سازی نمایدامّا برای یک مفهوم نمی

وارد  «التکرم الفقیر الفاسق»صلِ اکرم کل فقیر« خطابِ منف »با توجه به این دو مقدمه، اگر بعد از خطاب 

شود، خطاب عامّ نسبت به زید حجّت است؟ اگر زید در واقع فاسق باشد، ظهور عامّ نسبت به وی حجّت نیست؛ 

و اگر عادل باشد ظهور عامّ نسبت به وی حجّت است. امّا اگر شک در فسق زید باشد، حجّت فعلی بر وجوب 

شود. اگر  « ثابت میزید لیس بفاسق»ان استصحاب عدم فسق، تعبّد به اکرام زید وجود نخواهد داشت. با جری 

ظهور عامّ )که شامل زید فقیر هست( نسبت به وجوب اکرام ید حجّت باشد، باید گفت اکرام زید واقعاً واجب است 

بت  چه زید فاسق باشد چه عادل باشد. در حالیکه این خلف فرض است، زیرا اگر زید فاسق باشد ظهور عامّ نس

به وی حجّت نخواهد بود. به عبارت دیگر الزمه حجّیت عامّ نسبت به زید این است که موضوع وجوب اکرام 

 مرکب از فقر و عدم فسق نباشد، و این خالف فرض است.

در نتیجه عامّ فقط شامل افراد واقعی خواهد شد. بعد از جریان استصحاب فقط ایجاب احتیاط در اکرام زید 

ربطی به عامّ ندارد. لذا بعد از جریان اصل، حکم عامّ شامل زید است نه اینکه عامّ شامل زید  شود کهثابت می

 .2باشد

 
 

. ممکن است گفته شود پس مراد شارع از »زید عالم« چیست؟ پاسخ این است این خطاب حاکم بر خطاب »اکرم العالم« است. اگر حکومت 1

جدید است و حکم و تشریع جدیدی را بیان این است که اکرام زید واجب است. پس خطاب یک خطاب    «زید عالم»واقعی باشد، مراد شارع از  

« یعنی نسبت به وجوب اکرام زید احتیاط یجب علیک االحتیاط فی اکرام زید»کند. امّا ااگر حکومت ظاهری باشد، مراد شارع این است که می

 .جعل نموده است

استفاده نموده است. ممکن است   «ات از عبارت »عامّدر کتاب حلق« استفاده نموده است امّا . شهید صدر در کتاب بحوث از عبارت »حکم عام2ّ

 باشد.  مراد اصولیون از عامّ همان حکم وجوب اکرام باشد. یعنی حکم عامّ به نحو ظاهری در مورد زید ثابت است، نه اینکه عامّ حقیقۀً شامل زید
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 البحث الثالث: اعتبار استصحاب العدم االزلی فی نفسه

. استصحاب عدم ازلی استصحابی عدمی است که در آن 1بحث در تمامیّت ارکان استصحاب عدم ازلی است

یّقنه سالبه به انتفاء موضوع، و قضیه مشکوکه سالبه به انتفاء محمول است. مثال معروف استصحاب عدم قضیه مت

ازلیّ، مرأۀ قرشیّۀ است. در زمانی که زن نبود، قرشی هم نبود. اکنون که موجود شده است شک در قرشی بودن 

یا قطعاً، فاآلن کذلک ایضاً«، در شود یعنی »لم تکن قریشوی وجود دارد. پس استصحاب عدم قرشیّت جاری می

نتیجه احکام زن قرشی االن هم بار نخواهد شد. مثال دیگر استصحاب عدم هاشمیّت است، که این اثر را دارد که 

نباید سهم سادات به وی داده شود. یقیناً این شخص قبل از تکوّن هاشمی نبود، اکنون که در هاشمی بودن وی  

هاشمیّت جاری است. یعنی »لم یکن هاشمیا قطعاً، فآلن کذلک ایضاً«، در نتیجه شک وجود دارد، استصحاب عدم  

 وی نموده است.  «عدم هاشمیّت»نباید سهم سادات به وی داده شود، زیرا شارع تعبّد به 

 

 نظر مشهور: جریان استصحاب عدم ازلی 

باشند اب همان یقین و شک می. ارکان استصح2اندمشهور متأّخرین ارکان استصحاب عدم ازلی را تمام دانسته

اند )یعنی زمان یقین و شک واحد است(. که زمان متیّقن باید قبل از زمان مشکوک باشد، هرچند یقین و شک فعلی

 .3به عبارت دیگر باید یقین به یک شیء در سابق، و شک در همان شیء در الحق وجود داشته باشد

است. زیرا یقین به عدم هاشمیت زید وجود داشته و اکنون شک در استصحاب عدم ازلی نیز این ارکان تمام  

در هاشمیت وجود دارد. یعنی اکنون یقین و شک وجود دارند، امّا متیّقن در گذشته و مشکوک بعد از آن است. 

شود یقین به عدم هاشیمت قبل از وجود وی، و شکّ در هاشمیت وی بعد وجود  پس با اشاره به زید گفته می

. همانطور که اگر فرض شود زید سال گذشته عادل نبوده و اکنون شک در عدالت وی وجود دارد، به محقّق است

شود یقین به عدم عدالت زید در سال گذشته وجود دارد )در حالیکه سال گذشته، اکنون زید اشاره شده گفته می

 

اند. در  حاب از استصحاب عدم ازلی بحث نکرده . بحث از استصحاب عدم ازلیّ از فروع بحث استصحاب است. امّا اصولیون در بحث استص1

اند. به هر حال در همین بحث از  ای به استصحاب عدم ازلی شده است که جریان آن را مفروغ عنه دانستههمین بحث شبهه مصداقیه عامّ، اشاره 

 کنیم.استصحاب عدم ازلی هم بحث می

 اند.و معموالً علمای اصولی قم و ایران در جریان این استصحاب اشکال نموده . علمای اصولی نجف غالباً این استصحاب را جاری دانسته، 2

. در قاعده یقین زمان شک و یقین مختلف و زمان متیقّن و مشکوک واحد است، به خالف استصحاب که زمان متیقّن و مشکوک مختلف و  3

 زمان یقین و شک واحد است. این تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین است.
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. با توجه به این 1ودموجود نیست(، و اکنون شک در عدالت وی هست، در نتیجه استصحاب جاری خواهد ب

 اند.توضیح، مشهور اصولیون قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شده

 

 نظر مختار: عدم جریان استصحاب عدم ازلی 

رسد استصحاب عدم ازلی جاری نیست. زیرا در استصحاب باید متعلق یقین و شک، شیء واحدی به نظر می

م ازلی، متعلّق یقین و شک مختلف است. توضیح اینکه اگر در دو زمان مختلف باشد. در حالیکه در استصحاب عد

ساله است، و شک در لحیه داشتن وی وجود دارد. این احتمال وجود دارد که هنوز هم    20فرض شود زید اکنون 

داند. زیرا ریش نداشته باشد. در این صورت کسی استصحاب لحیه نداشتن در زمان کودکی زید را جاری نمی

 ساله یک شخص هستند، امّا در نظر عرف موضوع عوض شده است. 20ت زید کودک با زید هرچند در حقیق 

در استصحاب عدم ازلی نیز هرچند ذات زید واحد است، امّا در نظر عرف موضوع عوض شده است. زیرا 

ند. شود عرف این موضوع را مختلف ببیهرچند وجود در مسمّای زید اخذ نشده است، امّا گذشتِ زمان موجب می

به عنوان مثال اگر از حوضی که به اندازه کر دارای آب است، ده سطل آب برداشته شود، استصحاب کریت جاری 

نخواهد بود. زیرا در نظر عرف موضوع تغییر کرده است. امّا اگر یک کاسه آب برداشته شود، استصحاب کریت 

 جاری است زیرا در نظر عرف موضوع تغییر نکرده است.

 

 ك در بقاء موضوع، عرف دقّی است اشکال: مال

اند. جواب این است که مالک برای تشخیص مشهور از این شبهه که موضوع تغییر کرده است، پاسخی داده 

بقاء موضوع، عرف مسامح نیست بلکه عرف دّقی است. یعنی همین مقدار که در نظر عرف دقیق تطبیق بر استصحاب 

است. نقض در جایی صادق  « در روایات استصحابنقض»یل کلمه شود، کافی است. زیرا وحدت موضوع، به دل

است که متعلق یقین و شک یکی باشد. در استصحاب عدم ازلی نیز در نظر عرف دقیق موضوع یکی است لذا این 

 استصحاب جاری خواهد شد.

 

 کند جواب: عرف با التفات هم قبول نمی

صحیح است که اگر عرف را التفات دهیم قبول  این جواب مورد قبول نیست، زیرا دقّت عرفی در جایی

گرم است، در این صورت    999هزار گرم است، و این پیمانه مقابل    «کیلو» نماید. به عنوان مثال اگر گفته شود یک  

 

شود وجود خارج از مسمّی است. حال اگر به ذات زید اشاره شود، قید )عدم هاشمیت( خارج است؛ و اگر به حصّه . وقتی به ذات اشاره می1

 توأمه اشاره شود، هم قید و هم تقّید خارج است.
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کند که این پیمانه یک کیلو نیست. لذا اگر شارع بگوید یک کیلو صدقه دهید، اگر عرف را التفات دهیم، قبول می

 گرمی کافی نخواهد بود. 999این پیمانه صدقه دادن 

امّا در مثال محلّ بحث، اگر عرف را توجه دهیم که مسمّی فقط ذات است و وجود خارج از مسمّی است، 

صادق نیست، زیرا  «نقض»باز هم عرف حکم به تغییر موضوع خواهد کرد. پس در این مورد به معنای عرفی 

لت سابقه عمل نما، امّا متعلّق یقین و شک متفاوت است. به عبارت دیگر شارع فرموده اگر شک داشتی به حا

شناسد زیرا از وقتی زن به دنیا آمده شک در قرشیت وی وجود داشته عرف در این مورد حالت سابقه را نمی

 رسد استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری نیست.است. در نتیجه بر خالف مشهور، به نظر می

 

 06/02/95  109ج

 حراز حکم العامّالبحث الرابع: جریان استصحاب العدم االزلیّ ال

شود با توجه به مباحث قبل، استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری نخواهد بود، لذا اگر این بحث مطرح می

 با تسلّم جریان استصحاب عدم ازلی فی نفسه است.

بحث در این است که در جایی که موضوع حکم مرکّب از امر وجودی و عدمی است، آیا بعد از جریان 

ی )که جزء دیگر نیز بالوجدان احراز شده است(، حکم عامّ مترتّب خواهد شد؟ به عنوان مثال استصحاب عدم ازل

وارد شده و در خطاب منفصلی »التکرم الفقیر من بنی امیّۀ« وارد شده است. زید بالوجدان  «اکرم کلّ فقیر»دلیل 

ب عدم ازلی که جزء بنی امیّۀ نیست )و فقیر است، امّا شک وجود دارد که از بنی امیّۀ باشد. آیا با جریان استصحا

 جزء دیگر هم که بالوجدان محرز است(، حکم وجوب اکرام مترتّب است؟

به عبارت دیگر بحث در جایی است که عامّی وارد شده است که از تحت آن یک عنوان وجودی خارج 

و امر عدمی خواهد شد. شده است. در این صورت در نظر مشهور، موضوع عامّ در حقیقت مرکب از امر وجودی 

 است. آیا حکم عامّ مترتّب است؟ «من کان فقیراً و لم یکن من بنی امیّۀ»در مثال فوق موضوع عامّ در حقیقت 

 

 نظر اول: ترتّب حکم عامّ 

اند استصحاب عدم ازلی جاری شده و حکم برای فرد مشکوک تعبداً ثابت مرحوم آخوند در کفایه فرموده

 اند.اصولیون بعد از ایشان نیز با نظر مرحوم آخوند موافقت نمودهشود. اکثر می
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بیان مرحوم آخوند واضح است. فقیر بودن زید بالوجدان محرز است، و از بنی امیّۀ نبودن هم با استصحاب 

ست. شود. موضوع وجوب اکرام هم در حقیقت مرکب از فقیر بودن و از بنی امیّۀ نبودن اعدم ازلی تعبداً احراز می

 .1در نتیجه حکم عامّ تعبداً ثابت خواهد شد

 

 نظر دوم: عدم ترتّب حکم عامّ 

از بین متأّخرین مرحوم میرزای نائینی فرموده است بعد از جریان استصحاب عدم ازلی هم حکم عامّ جاری 

که به دلیل  اند،. ایشان کالم خود را بسیار مبسوط همراه مقدماتی توضیح داده2شود، زیرا اصل مثبت استنمی

شود. برای نقل کالم ایشان از بیان محّقق خوئی استفاده وجود نکات مفید در مقدمات، کالم ایشان مفصاّلً بیان می

 اند.شود، زیرا ایشان کالم استاد خود را به خوبی بیان نمودهمی

 

 استدالل برای عدم ترتّب حکم عامّ

 جاری نیست، سه مقدمه دارند: مرحوم میرزا برای توضیح اینکه استصحاب عدم ازلی

 

 « از خصوصیتبشرط شیء»، یا «بشرط ال»، یا «البشرط»مقدمه اولی: لحاظ موضوع به نحو 

اول اینکه مولی در مقام جعل باید متعلّق تکلیف و موضوع را لحاظ نماید. این لحاظ ممکن است به نحو  

لّق حکم به لحاظ خصوصیتی خارج از عنوان، باشد. یعنی متع «بشرط ال»، و یا «بشرط شیء»، و یا «البشرط»

ممکن است یکی از این سه قسم باشد، و قسم چهارم محال است، زیرا فرض این است که مولی التفات دارد و 

 

المتصل لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل ال یخفى أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل أو کاالستثناء من  :»223. کفایۀ االصول، ص1

بکل عنوان لم یکن ذاك بعنوان الخاص کان إحراز المشتبه منه باألصل الموضوعی فی غالب الموارد إال ما شذ ممکنا فبذلک یحکم علیه بحکم  

ما بقی تحته مثال إذا شک أن امرأۀ تکون  العام و إن لم یجز التمسک به بال کالم ضرورۀ أنه قلما ال یوجد عنوان یجری فیه أصل ینقح به أنه م 

بین  قرشیة او غیرها فهی و إن کانت وجدت إما قرشیة أو غیرها فال أصل یحرز أنها قرشیة أو غیرها إال أن أصالة عدم تحقق االنتساب بینها و 

انتساب أیضا باقیة تحت ما دل على أن   یش تجدی فی تنقیح أنها ممن ال تحیض إال إلى خمسین ألن المرأۀ التی ال یکون بینها و بین قر قریش 

 «.المرأۀ إنما ترى الحمرۀ إلى خمسین و الخارج عن تحته هی القرشیة فتأمل تعرف

و یرد علیه ان الباقی تحت العام بعد التخصیص إذا کان هی المرأۀ التی ال یکون االنتساب إلى قریش موجودا  :» 465، ص1. اجود التقریرات، ج2

اد لیس التامة فالتمسک باألصل المذکور إلدراج الفرد المشتبه کونها من قریش فی االفراد الباقیة و ان کان صحیحا إلّا ان  معها على نحو مف

و علیه فالتمسک   شیة على نحو مفاد لیس الناقصةالواقع لیس کذلک ألن الباقی تحت العام حسب ظهور دلیله انما هی المرأۀ التی ال تکون قر

بات حکم العام للفرد المشکوك فیه غیر صحیح و ذلک ألن العدم النعتیّ الّذی هو موضوع الحکم ال حالة سابقة له على الفرض  بأصالة العدم إلث

ذ فی  لیجری فیه األصل و اما العدم المحمولی األزلی فهو و ان کان مجرى لألصل فی نفسه إلّا انه ال یثبت به العدم النعتیّ الّذی هو المأخو

 «.ى القول باألصل المثبت الموضوع األعل
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غافل نیست )اگر موالی عرفی باشد، ممکن است غافل باشد و یکی از این سه حال را نداشته باشد(. به عنوان 

و یا   «بشرط العدالۀ»ع تکلیف یعنی فقیر به لحاظ خصوصیت عدالت، ممکن است موضو «اکرم الفقیر»مثال در 

باشد. اهمال در مقام ثبوت محال است لذا موالی ملتفت باید  «بشرط ال من العدالۀ»و یا  «البشرط من العدالۀ»

 .1یکی از این سه حال را داشته باشد. این کالم ناظر به خطاب تشریع بوده و بحثی ثبوتی است

 

 مقدمه ثانیه: عدم نعتی و عدم محمولی

باشند: وجود و عدم محمولی؛ وجود و عدم نعتی؛ اگر وجود یا عدم مفاهیم وجود و عدم دارای دو قسم می

عدم »و  «عدم االنسان»و  «وجود الشجر»و  «وجود االنسان»است، مانند  «محمولی»اضافه به ماهیت شود، 

توان آن را محمول قرار داد، لذا به آن محمولی گفته و مانند آن. اگر به این ماهیت وجود اضافه شود می «البیاض

شود نه به جوهر، و ثانیاً وجود یا  اوالً به عرض اضافه می « قرار دارد کهنعتی»شود. در مقابل وجود و عدم می

وجود البیاض »شوند. مانند وض اضافه میشوند بلکه به لحاظ معرعدم به لحاظ ذات همین عرض اضافه نمی

 . 2«عدم البیاض للجسم»، یا  «للجسم

وجود شیء الزم نیست بلکه بدون  «عدم محمولی»تفاوت بین عدم نعتی و محمولی در این است که در 

شود )بلکه اگر وجود داشته باشد عدم بر آن حمل « و بر شیء حمل میاالنسان معدوم»شود وجود شیء گفته می

، «الجسم لیس بابیض»وجود موضوع و معروض الزم است، یعنی اگر گفته شود  «عدم نعتی»شود(؛ امّا در  نمی

 

ولکن أنکر ذلک شیخنا االستاذ )قدس سره( وقال بأنّ االستصحاب ال یجری فی العدم األزلی،  :»362، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

یوجب تقیید موضوع أنّ التخصیص سواء أکان بالمتصل أو بالمنفصل وسواء أکان استثناءً أو غیره إنّما  االولى واستدل على ذلک بعدّۀ مقدّمات:

کان  العام بغیر عنوان المخصص، فاذا کان المخصص أمراً وجودیاً کان الباقی تحت العام معنوناً بعنوان عدمی. وإن کان المخصص أمراً عدمیاً 

کن أن ینقسم باعتبار الباقی تحته معنوناً بعنوان وجودی، والوجه فیه هو ما تقدم من أنّ موضوع کل حکم أو متعلقه بالنسبة إلى کل خصوصیة یم

وعدمها  وجودها وعدمها إلى قسمین مع قطع النظر عن ثبوت الحکم له، وال بدّ من أن یؤخذ فی مقام الحکم علیه إمّا مطلقاً باالضافة إلى وجودها  

من الماهیة بشرط ال، ألنّ  ء، أو مقیداً بعدمها فیکون فیکون من الماهیة الال بشرط القسمی، أو مقیداً بوجودها فیکون من الماهیة بشرط شی 

مثلًا العالم فی نفسه ینقسم إلى العادل والفاسق مع قطع النظر عن ثبوت الحکم له، وعلیه    االهمال فی الواقع فی موارد التقسیمات األوّلیة مستحیل.

ود العدالة أو بعدمها، أو یجعل له مقیداً  فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلک وجوب االکرام له فهو ال یخلو من أن یجعل له مطلقاً وغیر مقید بوج

فرق  باحدى الخصوصیتین، ضرورۀ أ نّه ال یعقل جهل الحاکم بموضوع حکمه وأ نّه غیر مالحظ له ال على نحو االطالق وال على نحو التقیید، وال 

م فال یخلو من أن یکون الباقی تحته بعد  فی ذلک بین أنواع الخصوصیات وأصنافها، وعلیه فاذا افترضنا خروج قسم من األقسام عن حکم العا

وبما   التخصیص مقیداً بنقیض الخارج فیکون دلیل المخصص مقیداً الطالقه ورافعاً له، أو یبقى على إطالقه بعد التخصیص أیضاً، وال ثالث لهما،

 «. ّین األوّلأنّ الثانی باطل جزماً الستلزامه التناقض والتهافت بین مدلولی دلیل العام ودلیل الخاص فیتع

در مقابل استصحاب   « معنای دیگری دارد که شد. امّا اصطالح »استصحاب عدم نعتی  « یک اصطالح است که معنای آن توضیح داده عدم نعتی».  1

 عدم ازلی است و در مباحث قبل توضیح داده شد.
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 «اتّصاف به عدم»باید جسمی باشد و اتّصاف به عدم سفیدی داشته باشد. به عبارت دیگر عدم نعتی در حقیقت 

 . 1باشد «عدم اتّصاف»است نه اینکه 

 

 مرکب مقدمه ثالثه: اقسام ترکیب در موضوع

اگر در شریعت موضوع یک تکلیف مرکب از دو امر باشد، به حسب استقراء از این پنج حالت خارج نیست: 

دو جوهر؛ دو عرضِ یک معروض؛ دو عرض برای دو معروض مختلف؛ یک جوهر و عرضِ همان جوهر؛ یک 

 نماییم:جوهر و عرضِ معروض دیگری؛ هر یک از این اقسام را بررسی می

ان »وضوع مرکّب از دو جوهر است، مانند وجود زید و وجود عمرو. مثال فرضی مانند اینکه الف. گاهی م

. در این قسم باید هر دو جزء احراز شود و تفاوتی ندارد هر دو احراز «وجد زید و وجد عمرو، فعلیک التصدّق

 وجدانی یا تعبدی شده، و یا یکی احراز وجدانی و دیگری احراز تعبدی شود.

گاهی موضوع مرکّب از دو عرض است که یک معروض دارند، مانند عدالت و اجتهاد برای یک نفر. ب. 

مثال برای این قسم حکم جواز تقلید است که موضوع آن مرکب از عدالت و اجتهاد فرد واحد است. در این قسم 

 یا تعبدی باشد.نیز مانند قسم اول، باید هر دو جزء احراز شوند و احراز هر یک ممکن است وجدانی 

 

ى الماهیة، یعنی أ نّها إمّا موجودۀ أو معدومة. وبکلمة  الثانیة: أنّ الوجود والعدم مرۀً یضافان إل:»365، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

 أو اخرى: أنّ الماهیة سواء أکانت من الماهیات المتأصلة کالجواهر واألعراض أو کانت من غیرها، فبطبیعة الحال ال تخلو من أن تکون موجودۀً

زم ارتفاع النقیضین، فکما یقال إنّ الجسم الطبیعی إمّا موجود أو معدوم،  معدومةً وال ثالث لهما، ضرورۀ أ نّه ال یعقل خلوّ الماهیة عن أحدهما وإلّا ل 

نظراً   فکذلک یقال: إنّ البیاض إمّا موجود أو معدوم، وال فرق بینهما من هذه الناحیة، ویسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحمولیین،

ین. واخرى یالحظ وجود العرض باالضافة إلى معروضه ال ماهیته، أو عدمه باالضافة  إلى أ نّهما محموالن على الماهیة وبمفادی کان ولیس التامت

م یحتاجان فی  إلیه، ویعبّر عن هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم النعتیین تارۀً، وبمفاد کان الناقصة ولیس الناقصة تارۀ اخرى، وهذا الوجود والعد

یل تحققهما بدونه، فهما من هذه الناحیة کالعدم والملکة، یعنی أنّ التقابل بینهما یحتاج إلى  تحققهما إلى وجود موضوع محقق فی الخارج ویستح

احتیاج  وجود موضوع محقق فی الخارج، ویستحیل التقابل بدونه، أمّا احتیاج الملکة إلیه فظاهر حیث ال یعقل وجودها إلّافی موضوع موجود، وأمّا  

طلق، بل المراد منه عدم خاص وهو العدم المضاف إلى محل قابل لالتصاف بالملکة. مثلًا العمى لیس عبارۀ  العدم فألنّ المراد منه لیس العدم الم

هنا یصح   عن عدم البصر على االطالق، ولذا ال یصح سلبه عمّا ال یکون قابلًا لالتصاف به فال یقال للجدار مثلًا إنّه أعمى یعنی لیس ببصیر، ومن

وقد تحصّل من ذلک: أنّ اتصاف    ر موجود من دون لزوم ارتفاع النقیضین، فانّ زیداً غیر الموجود ال بصیر وال أعمى. ارتفاعهما معاً عن موضوع غی 

ء فرع ثبوت  ء لشیء بکل منهما یحتاج إلى وجوده وتحققه فی الخارج، بداهة استحالة وجود الصفة بدون وجود موصوفها، ألنّ ثبوت شی شی

، فانّ الوجود والعدم النعتیین یستحیل ثبوتهما بدون وجود منعوت وموصوف فی الخارج، ومن هنا یمکن ارتفاعهما  المثبت له، وما نحن فیه کذلک 

عقل اتصافه  بارتفاع موضوعهما من دون لزوم ارتفاع النقیضین، فانّ الفرد الخارجی من العالم إمّا أن یکون عادلًا أو فاسقاً، وأمّا المعدوم فال ی

بخالف الوجود والعدم المحمولیین حیث ال یمکن ارتفاعهما معاً، فانّه من ارتفاع النقیضین، لما عرفت من أنّ الماهیة إذا قیست  ء منهما، وهذا بشی

 «. إلى الخارج فال تخلو من أن تکون موجودۀً أو معدومةً وال ثالث لهما
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ج. گاهی موضوع مرکّب از دو عرض است که معروض های مختلف دارند، مانند اسالم وارث و موت موّرث 

)مورّث و وارث عنوان مشیرند مانند پدر و پسر(. فرض شود زید مورّثی است که وارث وی پسرش عمرو است. 

شود. در این قسم هم موضوع ارث محقّق میاگر موت محّقق شده و در ظرف موت، اسالم وارث هم محّقق باشد،  

مانند قسم اول، هر جزء باید احراز شود که احراز هر یک ممکن است وجدانی یا تعبدی باشد. البته موت استصحاب 

 ندارد امّا عدمش قابل استصحاب است.

د. گاهی موضوع مرکّب از یک جوهر و عرضِ معروض دیگری است، مانند این که فرض شود موضوع 

کلیفی مرکب از وجود زید و عدالت عمرو باشد. در این قسم نیز مانند قسم اول است که هر دو جزء باید احراز ت

 شوند و احراز هر یک ممکن است وجدانی یا تعبدی باشد.

ی. گاهی موضوع مرکّب از جوهر و عرضِ همان جوهر است، مانند اینکه موضوع یک حکم مرکّب از فقیر 

شد. این قسم تفاوتی با چهار قسم دیگر دارد، زیرا دارای خصوصیتی است. اگر هر دو جزء و عدالت آن فقیر با

زیرا عدالت  «وجود محمولی»دارد نه  «وجود نعتی»احراز وجدانی یا تعبدی شوند اشکالی ندارد. امّا جزء دوم 

ی باشد و وجود و عدم زید و عدم فسق زید، وجود و عدم نعتی هستند. لذا حالت سابقه باید وجود یا عدم نعت

 .1محمولی کافی نیست

 

 07/02/95  110ج

 نتیجه: مثبتیت استصحاب عدم ازلی

التکرم الفقیر »، و خطاب منفصل «اکرم کل فقیر»باید مقدمات مذکوره، در اصل بحث که خطاب عامّ 

ه حال خارج ، تطبیق شود. توضیح اینکه طبق مقدمه اول، موضوع وجوب اکرام، از س« وارد شده استالفاسق

تواند احتمال اول و ؛ موضوع نمی«؛ و یا »فقیر بشرط عدم فسق«؛ و یا »فقیر البشرط«فقیر بشرط فسق»نیست: 

»فقیر دوم باشد، زیرا فرض این است که مخصّصی وارد شده است که فقیر فاسق نباید اکرام شود. پس موضوع در  

واضح است جزء دوم موضوع یعنی »عدم فسق«، عدمی خواهد شد. طبق مقدمه سوم نیز    « متعیّنبشرط عدم فسق

باشد، یعنی موضوع مرکب است از فقیر بودن، و اتّصاف به عدم فسق. زیرا در مقدمه سوم توضیح داده شد نعتی می

که اگر موضوع مرکّب از عرض و جوهر متّصف به آن عرض باشد، در این صورت جزء موضوع باید وجود نعتی 

 تواند اتّصاف به عدم فسق )جزء دوم موضوع( داشته باشد.تحّقق، نمی باشد. پس زید قبل از 

 

ال یخلو من أن یکون مرکباً من جوهرین أو عرضین أو   الثالثة: أنّ الموضوع المرکب من شیئین:»366، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

 «. جوهر وعرض فال رابع لها ....
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و »اتّصاف به عدم فسق« است،   «فقر»شود که موضوع حکم مرکب از  با توجه به توضیحات فوق، معلوم می

 «عدم محمولی»در حالیکه مستصحب در استصحاب عدم ازلی »عدم اتّصاف به فسق« است. به عبارت دیگر متیّقن  

 « همانعدم اتّصاف یک شیء به وصف»عدم نعتی« است. بله الزمه عقلی »در حالیکه جزء دوم موضوع است، 

. در « خواهد بودعدم اتّصاف به فسق»نباشد، قطعاً  «اتّصاف به فسق». یعنی اگر « خواهد بوداتّصاف به عدم»

اتّصاف به عدم فسق« اثر شرعی دارد. »عدم اتّصاف به فسق« است که اثر شرعی ندارد، بلکه »نتیجه مستصحب 

پس اگر با استصحاب عدم فسق، وجوب اکرام ثابت شود، اصل مثبت خواهد بود. زیرا حکم شرعی بر الزمه عقلی 

 مستصحب مترتّب شده است.

 

 مناقشات در استدالل بر عدم ترتّب حکم عامّ

اند. اشکاالت وارد بر استدالل مرحوم نائینی از سوی شهید صدر این کالم را قبول ننمودهمحقّق خوئی و 

 آنها دارای نقاط مشترک و نقاط متمایزی است. ابتدا اشکال محقّق خوئی و سپس شهید صدر مطرح خواهد شد:

 

 مناقشه اولی: جزء دوم موضوع، »عدم اّتصاف به فسق« است

. در نظر مرحوم نائینی 1دوم موضوع در حکم وجوب اکرام، عدم محمولی استاند جزء  محقّق خوئی فرموده

عدم  »و  «فقر»است، امّا در نظر محقّق خوئی موضوع مرکّب از  «اتّصافه بعدم الفسق»و  «موضوع مرکّب از »فقیر

عی است. وقتی جزء موضوع و مستصحب هر دو عدم اتّصاف باشند، مستصحب دارای اثر شر «االتّصاف بالفسق

شده و اصل مثبت نخواهد بود. به عبارت دیگر جزء اول موضوع یعنی فقر بالوجدان، و جزء دوم موضوع یعنی 

 .2عدم اتّصاف بالتعبّد توسط استصحاب عدم ازلی احراز شده است

 

کند جزء دوم موضوع اتّصاف به عدم باشد.  اند این مقدمات ثابت نمی. البته ایشان ابتدا هر مقدمه را فی نفسه متین و صحیح دانسته و فرموده 1

ه اول است. یعنی شارع در مقام جعل ممکن است حالت چهارمی به نام اهمال داشته باشد. توضیح اش نفی مقدم امّا در ادامه کالمی دارند که الزمه

 این کالم در ادامه همین مناقشه خواهد آمد. 

فالنتیجة فی نهایة المطاف: أنّ هذه المقدمات الثالث التی ذکرها )قدس سره( التقتضی االلتزام بما  :»372، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

  اده )قدس سره( من عدم جریان االستصحاب فی المقام، فأساس النزاع بیننا وبین شیخنا االستاذ )قدس سره( لیس فی هذه المقدمات وإنّما هو أف

  أفاده فی العام المخصص بدلیل، وأنّ موضوعه بعد التخصیص هل قّید بالعدم النعتی أو بالعدم المحمولی، فعلى األوّل ال مناص من االلتزام بما 

ینفعل بالمالقاۀ  )قدس سره( من عدم جریان االستصحاب فی األعدام األزلیة، وعلى الثانی فال مانع من جریانه فیها. مثلًا ما دلّ على أنّ الماء الکر ال  

  -وهو االنفعال -میکون مخصصاً للعمومات الدالة على انفعال الماء بالمالقاۀ مطلقاً ولو کان کراً، وبعد هذا التخصیص وتقیید موضوع حکم العا

هل یکون المأخوذ فیه هو االتصاف بعدم کونه کراً أو المأخوذ فیه هو عدم االتصاف بکونه کراً؟ فعلى األوّل   - وهو الکر - بعدم عنوان المخصص

إلّاعلى القول باعتبار   إن کانت له حالة سابقة فال مانع من جریان االستصحاب فیه وإلّا لم یجر. واستصحاب العدم األزلی ال یثبت العدم النعتی 
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البته با این کالم ایشان جای یک سوال باقی خواهد ماند. با توجه به کالم مرحوم نائینی جزء اول موضوع 

ر« است، که طبق مقدمه اول نسبت به فسق باید یکی از سه حالت را داشته باشد. به عبارت دیگر جزء اول »فقی

فقیر و جزء دوم عدم اتّصاف به فسق است، امّا جزء اول نسبت به »اتّصاف به فسق« باید یکی از سه حالت یعنی 

عدم »مکن نیست، زیرا وقتی جزء دوم باشد. دو حالت اول که م «بشرط ال« و یا »بشرط شیء»»البشرط« و یا 

است، معنی ندارد در جزء اول اتّصاف به فسق شرط باشد و یا »البشرط« باشد. پس باید حالت  «اتّصاف به فسق

ه و جزء دوم یعنی عدم فسق به « شدعدم نعتی»سوم باشد که در این صورت هم جزء اول موضوع در حقیقت 

هر عنوان و مفهوم، نسبت به خصوصیت خارج از آن مفهوم، ر حال . به هصورت محمولی بی معنی خواهد شد

باید یکی از سه حالت فوق را داشته باشد. در این مورد اگر موضوع مرکّب باشد از فقیر و عدم اتّصاف به فسق، 

 هیچیک از سه حالت فوق در مورد فقیر نسبت به اتّصاف به عدم فسق ممکن نخواهد بود. لذا نباید موضوع مرکّب

از فقیر و عدم اتّصاف به فسق باشد )و اگر موضوع مرکّب از فقیر و اتّصافش به عدم فسق باشد این اشکال مطرح 

 نخواهد بود(.

اند موضوع در این موارد هیچیک از سه حالت فوق . ایشان فرموده1اندمحقّق خوئی به این سوال پاسخ داده

همال ثبوتی محال نیست. گاهی منشأ اهمال ثبوتی جهل نیست، بلکه موضوع مهمل است. توضیح اینکه گاهی ا

است که این قسم از اهمال بر شارع محال است. امّا گاهی نیز منشأ اهمال ثبوتی لغویت قید است، که در این موارد 

نه تنها اهمال ثبوتی محال نیست بلکه الزم است. به عنوان مثال اگر خطابی وارد شود که »ان زالت الشمس، فقم 

، شخصی که رو به شمال ایستاده است، طرف راست وی مشرق و طرف چپ وی مغرب و  «قبال الی الشمالمست

پشت وی جنوب است. موضوع این حکم نسبت به قید پشت به جنوب بودن، کدامیک از سه حالت فوق را دارد؟ 

است. اگر هم »بشرط   اگر »بشرط شیء« باشد، لغو است، زیرا که همین که رو به شمال باشد این امر نیز حاصل

ال« باشد، امتثال ممکن نخواهد بود. و اگر هم »البشرط« باشد لغو است زیرا در هر صورت این قید محّقق خواهد 

 ، لغو است.«پشت به جنوب باشی»باید ، و یا به اینکه «نباید رو به جنوب باشی»شد. پس تقیید به اینکه 

است، جزء اول یعنی »فقیر« نسبت  «عدم اتّصاف به فسق»در مثال محلّ بحث نیز، وقتی جزء دوم موضوع 

مهمل است. زیرا وقتی جزء دوم موضوع »عدم اتّصاف به فسق« باشد این   «اتّصاف به عدم فسق»به خصوصیت 
 

کان محرزاً   -وهو الماء -األصل المثبت وال نقول به، وعلى الثانی فال مانع من جریانه وبه یحرز تمام الموضوع، غایة األمر أنّ أحد جزأیه

لنا إنّ المأخوذ فی موضوع  قد احرز باألصل. وکذا إذا شک فی امرأۀ أ نّها قرشیة أو ال، فإن ق -وهو العدم المحمولی -بالوجدان، وجزأه اآلخر 

انع العام بعد ورود التخصیص علیه إن کان االتصاف بعدم القرشیة لم یجر االستصحاب فیه لعدم حالة سابقة له، وإن کان عدم االتصاف بها ال م 

 «.منه

اند که جزء دوم مانند ایشان قبول کرده . تفاوت اشکال شهید صدر با اشکال محقّق خوئی، در جواب به این سوال است. یعنی شهید صدر هم 2

 اند.موضوع عدم اتّصاف است نه اتّصاف به عدم، و در عین حال جواب دیگری از این سوال داده 
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قید نیز در هر صورت محقّق خواهد بود. در این موارد که الزمه یک قید در هر صورت محقّق خواهد بود، سه 

لذا شارع نسبت به آن الزمه قید، اهمال خواهد داشت. اهمال در این موارد نه تنها محال  حالت فوق لغو شده 

 . 1نیست بلکه الزم است، زیرا هر یک از سه حالت با محذور مواجه هستند

 

 08/02/95  111ج

 

وثانیاً: حلّ ذلک بصورۀ عامة وهو ما ذکرناه فی ضمن بعض البحوث السالفة من أنّ موضوع الحکم  :»376، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

الخارج ال مطلق وال مقید وال مهمل. أمّا االطالق فهو غیر معقول حیث إنّ مردّه إلى أنّ ما افترضناه   االضافة إلى ما یالزمه وجوداً فی أو متعلقه ب

هو خلف.  ومن الموضوع أو المتعلق للحکم لیس موضوعاً أو متعلقاً له، فانّ معنى إطالقه باالضافة إلیه هو أ نّه ال مالزمة بینهما وجوداً وخارجاً

همال فهو  وأمّا التقیید فهو لغو محض، نظراً إلى أنّ وجوده فی الخارج ضروری عند وجود الموضوع أو المتعلق، ومعه ال معنى لتقییده به. وأمّا اال 

موضوعه باالضافة إلیه  إنّما یتصور فی المورد القابل لکل من االطالق والتقیید، فانّ المولى الملتفت إلیه ال یخلو من أن یالحظ متعلق حکمه أو 

لمة اخرى: أنّ  مطلقاً أو مقیداً، الستحالة االهمال فی الواقع، وأمّا إذا لم یکن المورد قابلًا لذلک کما فیما نحن فیه فال موضوع لالهمال فیه. وبک

فة إلیه مطلقاً تارۀً ومقیداً اخرى، کالقبلة  االطالق والتقیید إنّما یتصوران فی المحل القابل لهما، یعنی ما یمکن لحاظ الموضوع أو المتعلق باالضا

ع إطالقها  مثلًا بالنسبة إلى الصالۀ حیث یمکن لحاظ الصالۀ مطلقة باالضافة إلیها ویمکن لحاظها مقیدۀ بها، ولکن بعد تقیید الصالۀ بها کما امتن

صبح ضروریاً بعد التقیید األوّل، یعنی أنّ التقیید األوّل یغنی عنه  باالضافة إلیها کذلک امتنع تقییدهابعدم کونها إلى دبر القبلة، فانّ هذا التقیید أ

طرف   ویالزمه وجوداً بال حاجة إلیه. وإن شئت قلت: إنّ للصالۀ إلى القبلة لوازم متعددۀ، فانّها تستلزم فی بلدتنا هذه کون یمین المصلی فی 

یر متناهیة، ومن الطبیعی کما أ نّه ال معنى الطالقها باالضافة إلیها کذلک  الغرب ویساره فی طرف الشرق وخلفه فی طرف الشمال، بل لها لوازم غ

والتقیید باالضافة    ال معنى لتقییدها بها، حیث إنّها قد أصبحت ضروریة التحقق عند تحقق الصالۀ إلى القبلة، ومعها ال محالة یکون کل من االطالق

لقابل لکل منهما، ال فی مثل المقام فانّ تقییدها إلى القبلة یغنی عن تقییدها بها، کما هو الحال فی  إلیها لغواً، حیث إنّهما ال یعقالن إلّافی المورد ا

أنّ األمر  کل متالزمین فی الوجود الخارجی، فانّ تقیید المأمور به بأحدهما یغنی عن تقییده باآلخر، حیث إنّه لغو صرف بعد التقیید األوّل، کما 

خر حیث إنّه لغو محض بعد األمر األوّل، وال یترتب علیه أیّ أثر، فلو أمر المولى بالفعل المقید بالقیام کالصالۀ مثلًا  بأحدهما یغنی عن األمر باآل 

وّل لغو  فبطبیعة الحال یغنی هذا التقیید عن تقییده بعدم جمیع أضداده کالقعود والرکوع والسجود وما شاکل ذلک، فانّ تقییده به بعد التقیید األ 

م  تیجة: أنّ ما ذکرناه سارٍ فی جمیع االمور المتالزمة وجوداً، سواء أکانت من قبیل الالزم والملزوم أم کانت من قبیل المتالزمین لملزومحض. فالن

ه باالضافة  ور بثالث، فانّ تقیید المأمور به بأحدهما یغنی عن تقییده باآلخر، کما أنّ األمر به یغنی عن األمر باآلخر، وعلیه فال معنى الطالق المأم 

قییده به فی  إلیه، فانّ إطالقه بحسب مقام الواقع والثبوت غیر معقول، لفرض تقییده به قهراً، وأمّا إطالقه بحسب مقام االثبات فانّه لغو، وکذلک ت 

کونه متصفاً بعنوان الخاص   هذا المقام. وما نحن فیه من هذا القبیل، فانّ العدم النعتی مالزم للعدم المحمولی، وعلیه فتقیید موضوع العام بعدم

اتصافها بعدم القرشیة  کالقرشیة مثلًا ال یبقی مجالًا لتقییده باتصافه بعدم ذلک العنوان الخاص وال الطالقه باالضافة إلیه، فکما أنّ تقیید المراۀ مثلًا ب

تقیید باتصافها بعدم القرشیة، ضرورۀ أ نّه مع وجود  یغنی عن تقییدها بعدم اتصافها بالقرشیة، کذلک التقیید بعدم اتصافها بالقرشیة یغنی عن ال

باالضافة المرأۀ فی الخارج کان کل من األمرین المزبورین مالزماً لوجود اآلخر ال محالة، فال یبقى مع التقیید بأحدهما مجال لالطالق والتقیید 

 «. إلى اآلخر أصال 
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 مناقشه ثانیه: در ازل یقین به عدم نعتی هم محقّق است

شهید صدر در اشکال محقّق نائینی دو مناقشه دارند. مناقشه اول شبیه مناقشه محّقق خوئی است، که در این 

اتّصاف به عدم فسق«  »است، نه اینکه  «عدم محمولی»عدم اتّصاف به فسق« یعنی »موارد فهم عرفی از جزء دوم 

من کان »فصل عامّ و خاصّ، موضوع را باشد. به عبارت دیگر عرف با توجه به دو خطاب من «عدم نعتی»یعنی 

. پس وقتی بعد از ورود تخصیص متفاهم عرفی عدم االتّصاف باشد، و « خواهد دیدفقیراً، و لم یکن الفقیر فاسقاً

مستصحب هم در استصحاب عدم ازلی عدم االتّصاف باشد، اصل مثبت نخواهد شد. این جواب با جواب محّقق 

 خوئی مشترک است.

اند اگر با غضّ نظر از جواب اول و ان با جواب محقّق خوئی تفاوت دارد. ایشان فرمودهجواب دوم ایش

قبول اینکه جزء دوم عدم نعتی است، باز هم اشکال میرزای نائینی وارد نیست. اشکال میرزای نائینی این بود که 

ق باشد تا اتّصاف به فسق مستصحب عدم محمولی است )و یقین به عدم نعتی در ازل نیست زیرا باید موضوع محّق

یا عدم فسق داشته باشد(، در حالیکه جزء دوم موضوع عدم نعتی است، لذا اصل مثبت خواهد شد. امّا شهید صدر 

اند الزم نیست موضوع در عالم وجود، محّقق باشد تا اّتصاف به فسق یا عدم فسق داشته باشد، بلکه موضوع فرموده

گر فرض شود موضوع ذات زید است، این ذات باید در وعاء خود محّقق باشد تا در وعاء خود باید محّقق باشد. ا

متّصف به فسق یا عدم فسق شود. از آنجایی که ذات زید قبل از وجودش امری واقعی است، پس باید در عالم 

 واقع محقّق باشد.

ه باشد. یعنی ذات پس این اشکال وارد نیست که موضوع محقّق نیست تا اتّصاف به فسق یا عدم فسق داشت

تواند متّصف به فسق یا عدم فسق شود. به عبارت دیگر سالبه ناقصه هم زید در عالم واقع محقّق است لذا می

« همانطور که صادق است زید قبل وجوده کان متّصفاً بعدم الفسق»صادق است، یعنی صادق است که گفته شود 

. در نتیجه عدم نعتی نیز صادق است و  «متّصفاً بالفسقلیس زید قبل وجوده عدم محمولی باشد و گفته شود »

. با 1شود گفت ذات زید قبل از وجودش متّصف به عدم فسق است، زیرا فسق در ذات وی اخذ نشده استمی

شود عدم نعتی عدم اتّصاف به فسق« استصحاب شود تا اصل مثبت شود، بلکه می»توجه به این نکته نیازی نیست  

 .2دم فسق« که در ازل محقّق است استصحاب شود تا اصل مثبت نباشدیعنی »اتّصاف به ع

 

 وم نائینی، در ازل عالوه بر تحقّق عدم محمولی، عدم نعتی هم محقّق است.. در حقیقت به اعتقاد ایشان بر خالف نظر محقّق خوئی و مرح1

لو تنزلنا و تصورنا النعتیة بین عدم العرض و الموضوع قلنا مع ذلک انَّه ال یمنع عن جریان استصحاب  :»336، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

ضافاً إلى ذات الموضوع ال إلى الموضوع الموجود فی الخارج بما هو موجود، و  العدم األزلی بنحو یثبت العدم النعتیّ فیما إذا کان عدم العرض م 

کما انها   -جودۀذلک ألنَّ هذا العدم النعتیّ یکون ثابتاً فی األزل أیضاً بثبوت العدم المحمولی فانَّ ذات هذه المرأۀ ال المرأۀ الموجودۀ بما هی مو

ت ال محالة متصفة بعدم القرشیة اتصافاً ثابتاً فی لوح الواقع األوسع من لوح الوجود. و دعوى:  کان  -فی األزل لم تکن بقرشیة و هذه سالبة محصلة 
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شهید صدر نسبت به اشکال میرزا که جزء اول موضوع یعنی فقیر باید نسبت به »اتّصاف به فسق« یکی از 

اند که با جواب محقّق خوئی تفاوت دارد. ایشان  سه حالت را داشته باشد، و نباید مهمل باشد، نیز جوابی داده

است، یعنی مطلقه است. زیرا   « اخذ شدهاند جزء اول موضوع یعنی »فقیر« نسبت به فسق به نحو »البشرطودهفرم

 «رفض القیود»نیست، بلکه    «در نظر شهید صدر )و شاید مشهور هم اینگونه باشند( اطالق در حقیقت »جمع القیود

 است.

عدم اتّصاف به فسق« است، و جزء اول در نتیجه جواب حقیقی شهید صدر این است که جزء دوم موضوع »

 لحاظ شده است. «یعنی »فقیر« هم نسبت به فسق »البشرط

 

 نظر مختار: ترتّب حکم عامّ 

رسد در محلّ بحث موضوع مرکّب است و جزء دوم عدمی است. جزء دوم نیز عدم محمولی یعنی به نظر می

اخذ شده است. در نتیجه کالم شهید  «البشرط »به نحو  « نیزفقیر»»عدم اتّصاف به فسق« است. جزء اول یعنی 

صدر و محقّق خوئی که جزء دوم عدم االتّصاف است، صحیح است؛ و در مورد نحوه اخذ جزء اول، کالم شهید 

صدر بر کالم محقّق خوئی ترجیح دارد، یعنی »فقیر« نسبت به فسق مهمل نیست بلکه به نحو »البشرط« اخذ شده 

 است.

لیقه بر کالم شهید صدر وجود دارد. ایشان فرمودند ذات فقیر قبل از وجود فقیر، مانند ذات زید امّا یک تع

است. یعنی در  «امری وهمی»رسد ذات زید قبل از وجودش است. امّا به نظر می «امری واقعی»قبل از وجودش 

م اعتبار نیست. البته هرچند ذات ذات زید قبل از وجودش، در عالم وهم است و در عالم وجود یا عالم واقع یا عال

عدم  »و  « اتّصاف»است. زیرا همیشه  «امری واقعی»زید امر موهوم است، امّا اتّصاف این امر موهوم به عدم فسق 

از امور واقعی هستند. با توجه به این توضیح، سوالی وجود دارد که این امر موهوم )یعنی ذات زید( قبل  «اتّصاف

عدم اتّصاف به فسق« دارد؟ به عبارت دیگر این امر موهوم، واقعًا « دارد یا »دم فسقاتّصاف به ع»از وجودش 

 اتّصاف به عدم فسق دارد و یا عدم اتّصاف امر موهوم به فسق واقعیت دارد؟

 

ء فرع ثبوت المثبت له، صحیحة إِلّا أن ثبوت  کما یقول المناطقة ألنَّ ثبوت شی  انَّ العدم النعتیّ قضیة موجبة معدولة فیستدعی وجود موضوعها 

یفرض فی جانب ما یثبت من اللوح المناسب لذلک الثبوت و قد قلنا ان لوح الواقع أوسع من لوح الوجود   ء انَّما یکون بالنحو الّذیء لشیشی

ة  الخارجی، فلو کانت النعتیة و النسبة بین عدم العرض و المحمل کالنسبة بین العرض و المحل ثابتاً فال محالة ثابت فی لوح أسبق من مرحل 

و هذا یعنی انَّ عدم العدالة مضاف إلى ذات زید ال زید الموجود فال یشترط إِلَّا ثبوت موضوعه فی   الوجود لصدق عدم عدالة زید قبل وجوده

فالعالم قبل وجوده یکون متصفاً بعدم العدالة لکونه معدوماً فعدالته أیضاً معدومة فی لوح   هذا الصقع و اللوح الّذی هو أسبق من مرحلة الوجود.

و هذا نظیر صدق االخبار عن اإلنسان بأنه ممکن أو شریک الباری بأنه ممتنع    .عدم عدالته کان الخبر صادقاً  ه أوالواقع و لو أخبر عنه بعدم نفس 

 «.لمحمول ال فی صقع الوجود الخارجیمن حیث عدم ثبوت الموضوع إِلَّا فی صقع ثبوت ا
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هرچند در نظر ما تردید وجود دارد، امّا اقوی این است که عدم اتّصاف ذات موهوم به فسق، واقعیت دارد، 

اف آن به عدم فسق واقعیت داشته باشد. در نتیجه یقین سابق در ازل، عدم محمولی است نه عدم نعتی نه اینکه اتّص

پس استصحاب عدم ازلی جریان نخواهد داشت. به عبارت دیگر محتمل است در ذهن شهید صدر این بوده که 

د، موضوع هم در همان وعاء ذات زید امری واقعی است، لذا اتّصاف هم واقعی است )یعنی وقتی اتّصاف واقعی باش

واقعیت خواهد داشت(. امّا با توجه به اینکه ذات زید امر موهوم است، و اتّصاف هم موهوم است، عدم اتّصاف 

واقعیت دارد. به هر حال جواب دوم شهید صدر که استصحاب عدم ازلی به نحو عدم نعتی جاری است، مورد تامّل 

 شود.د، متعلّق یقین نبوده و استصحاب جاری نمیاست. زیرا اگر اتّصاف امر موهوم باش

 

 جمع بندی نظر مختار

است.  «عدم محمولی»در نتیجه فرمایش شهید صدر و محّقق خوئی مورد قبول است که جزء دوم موضوع 

لحاظ   « البشرط»این کالم شهید صدر نیز مورد قبول است که جزء اول موضوع یعنی فقیر نسبت به فسق به نحو 

 لذا مخالف این نظر محقّق خوئی هستیم که فقیر نسبت به فسق به نحو مهمل اخذ شده است. شده است،

البته این مطلب، در خطاب تشریع مورد قبول است، امّا در خطاب تبلیغ مورد قبول نیست زیرا در خطاب 

خطاب است تبلیغ موضوع حکم قابل تشخیص نیست. عالوه بر اینکه در خطاب تشریع به احتمال قوی فقط یک 

و دو خطابی وجود ندارد، زیرا هرچند در عالم تشریع )با آمدن خطاب خاصّ به نحو منفصل از خطاب عامّ( نسخ 

 ممکن است، امّا نسخ در تشریع نیز دور از ذهن است.

 

 تقیید یا ترکیب موضوع عامّ بعد از ورود تخصیص

ب خواهد شد یا مقیّد، نیز شهید صدر و  در مورد اینکه موضوع حکم عامّ بعد از ورود خطاب منفصل، مرک

رسد این کالم صحیح است، زیرا تقیید نیاز به بیان زائد دارد. دانند. به نظر میمحقّق خوئی موضوع را مرکب می

در خطاب اول یک مضمون وجود دارد که واجب االکرام همان فقیر است، و در خطاب دوم نیز یک مضمون وجود 

فهمد. زیرا تقیید نیاز اید فاسق باشد. با کنار هم قرار دادن این دو خطاب، عرف ترکیب میدارد که واجب االکرام نب

به توصیف دارد که در کالم شارع به کار نرفته است. البته این مطلب را هم در خطاب تشریع صحیح است، امّا در 

 غ عرفی و صحیح خواهد بود.خطاب تبلیغ ممکن است موضوع مقیّد یا مرکّب باشد. یعنی در هر حال، بیان مبل
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 جمع بندی بحث چهارم: ترتّب حکم عامّ

های شکل گرفته در بحث چهارم این است که اگر استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری باشد، نتیجه بحث

اصل منتقّح موضوع در خطاب تشریع )و نه در خطاب تبلیغ( مورد قبول است. یعنی حکم عامّ بعد از استصحاب 

 رتّب خواهد شد.عدم ازلی مت

 

 11/02/95  112ج

 تنبیه: التفصیل فی استصحاب العدم االزلی

اند )و بر خالف مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی را محقّق حکیم استصحاب عدم ازلی را جاری دانسته

نفسه در این اند یعنی استصحاب عدم ازلی فی دانند(، امّا در دو مورد استثناء نمودهدر این مساله اصل مثبت نمی

دو مورد جاری نیست. مورد اول لوازم ماهیت )امور غیر منفک از ماهیت، یعنی اموری که همراه ماهیت هستند 

، چه ماهیت خارجیه چه ماهیت ذهنیه(، و مورد دوم ذاتیات ماهیت )مانند 1چه ماهیت معدومه و چه موجوده

 .2جنس و فصل( است

 

 لوازم و ذاتیات ماهیتوجه عدم جریان استصحاب عدم ازلی در 

اند استصحاب عدم ازلی در لوازم و ذاتیات ماهیت جاری نیست. زیرا یقین سابق نیست محقّق حکیم فرموده

یعنی ماهیت قبل از وجودش هم لوازم و ذاتیات را دارد. پس استصحاب عدم الزمه ماهیت جاری نخواهد بود. به 

م و جوهر بود، لذا استصحاب عدم این امور جاری نخواهد عنوان مثال زید قبل وجودش انسان و حیوان و جس

شد. و یا عدد اربعه قبل وجودش هم زوج بوده است، لذا استصحاب عدم زوجیت که از لوازم آن است، جاری 

 نخواهد بود.

 

 مناقشه اولی: لوازم ماهیت همان لوازم وجود ماهیت هستند 

اند. در لوازم ماهیت یک اشکال خاصّ وجود نکرده مشهور متأّخرین هیچیک از این دو استثناء را قبول

دارد که در علم حکمت ثابت شده است که چیزی به عنوان لوازم ماهیت وجود ندارد، بلکه لوازم وجودین )وجود 

ای ندارد تا استصحاب عدم ازلی ذهنی یا عینی ماهیت( وجود دارد. در نتیجه در ظرف عدم، ماهیت چنین الزمه

 

 جود ماهیت هستند البته اعمّ از وجود ذهنی و عینی.. در علم حکمت، چنین لوازمی مورد قبول نیست. زیرا لوازم ماهیت همیشه لوازم و1

نعم ال مجال لجریانه فی لوازم الماهیة ألنها ال تنفک عنها و لو قبل وجودها فلیس العدم حالة سابقة لها کما   :»506، ص1. حقائق االصول، ج2

 «. ء لنفسه ضروری و ال معنى لسلبه عنه ال مجال لجریانه فی الذاتیات فان ثبوت الشی 
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رسد همانطور که لوازم ماهیت وجود ندارد، لوازم باشد. این اشکالی مبنایی است )البته به نظر میجاری باشد یا ن

 وجودین للماهیۀ هم وجود ندارد، که این بحث در جای خود تبیین شده است(.

 

 مناقشه ثانیه: اشتباه بین حمل شائع و اوّلی

باشد. به نظر ماهیت و ذاتیات ماهیت میبا صرف نظر از اشکال مبنای، یک اشکال هم مشترک بین لوازم 

رسد اشتباهی بین حمل شائع و اولی رخ داده است. انسان در ظرف عدم ذاتیات ماهیت انسان را به حمل اوّلی می

لیس بانسانٍ بالحمل »و    «فی وعاء العدم االنسان انسانٌ بالحمل االولی»دارد، امّا به حمل شائع انسان نیست. یعنی  

در حالی است که در باب احکام و موضوعات احکام، با حمل شائع مواجه هستیم. به عنوان مثال در   «. اینالشائع

است. یعنی فرد انسان و مصداق  «بالحمل الشائع»نیست بلکه فقیر  «بالحمل االولی»، مراد فقیر «اکرم کل فقیر»

معنی است که قبل از وجود هم داخل  انسان همان انسان موجود است. امّا انسان بودن انسان در ظرف عدم به این

 باشد.در تعریف انسان می

اگر فرض شود در انسانیت موجودی شک وجود دارد، استصحاب عدم   «در نتیجه در مثال »اکرم کلّ انسان

ازلی جاری خواهد بود. زیرا این موجود قبل از وجودش انسان نبود )انسان به حمل شائع نبود(، و اکنون که موجود  

ت در انسانیت وی شک وجود دارد، لذا استصحاب عدم انسانیت وی جاری خواهد شد. مستصحب انسان شده اس

 به حمل شائع است و اثر هم بر همین مترتّب است زیرا واضح است که مراد شارع اکرام انسان به حمل شائع است.

تفصیل بین موارد  در نتیجه استصحاب عدم ازلی در لوازم ذات و در ذاتیات هم جاری خواهد بود، و

 استصحاب عدم ازلی صحیح نیست.

 

 تکملة: جواز التمسّک بالعامّ الثبات التخصّص 

اگر فرض شود عامّی مانند »یجب اکرام کلّ فقیر« وجود دارد، و خطاب »الیجب اکرام زید« نیز وارد شده 

ت عامّ خارج است، و یا زید از است، واضح است که زید حکم عامّ را ندارد. امّا معلوم نیست زید تخصّصاً از تح

حکم عامّ تخصیص خورده است. یعنی واضح است زید واجب االکرام نیست، امّا اگر فقیر باشد تخصیص خورده 

 است؛ و اگر فقیر نباشد تخصیص نخورده است بلکه تخصّصاً خارج است.

هور تمسّک نمود؟ به عبارت شود برای اثبات تخصّص به اصالۀ الظبحث در این است که آیا در این موارد می

 شود که زید فقیر نیست؟دیگر آیا از این دو خطاب استفاده می
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 وجه تمسّک به عامّ برای اثبات تخصّص 

ای حجّت باشد تمام مدالیل ای صادق باشد، مدالیل التزامی آن قضیه هم صادق است. و اگر قضیهاگر قضیه

 «زید لیس فی المدرسه»صادق باشد، قضیه    «زید فی المسجد»اگر  التزامی آن قضیه هم حجّت است. به عنوان مثال  

 .1هم صادق خواهد بود. و اگر قضیه اول حجّت باشد، قضیه دوم هم حجّت خواهد بود

کند در شرع هر فقیری واجب االکرام ثابت می «یجب اکرام کل فقیر»با توجه به این مقدمه، خطاب عامّ 

من »است. عکس نقیض هر قضیه، الزمه )مدلول التزامی( آن قضیه خواهد بود. پس مدلول التزامی این خطاب عامّ  

لذا در حقیقت آن خطاب عامّ در کالم امام علیه السالم دوم مدلول  « خواهد شد.لم یجب اکرامه، فلیس بفقیر

ز آنجایی با توجه به خطاب دوم، زید وجوب اکرام ندارد، لذا زید مشمول مدلول الزامی )مطابقی و التزامی( دارد. ا

شود که شود که زید فقیر نیست. پس با تمسّک به مدلول التزامی خطاب عامّ، فهمیده میخواهد بود و ثابت می

 خروج زید از تحت عامّ به سبب تخصیص نیست بلکه به سبب تخصّص است.

 

 تمسّک به عامّ برای اثبات تخصّص جواب به وجه 

شود که خروج چنین فردی از تحت عامّ به سبب تخصصّ در نظر مشهور متأّخرین از خطاب عامّ استفاده نمی

است. این ارتکاز بین علماء شکل گرفته است. امّا ظهور از امارات است که مثبتات اماره هم حجّت است، پس 

 های مختلفی داده شده است:این سوال پاسخ شود به عامّ تمسّک نمود؟ بهچرا نمی

 

 جواب اول: در این موارد سیره عقالء، تمّسک به عاّم نیست

اند اند که هرچند صحیح است امّا کلّی است و در بحث مفید نیست. ایشان فرمودهمرحوم آخوند جوابی داده

عامّ باشد، امّا معلوم نباشد تخصیصی بر دلیل حجّیت ظهور، سیره عقالء است. در سیره عقالء اگر فردی از افراد 

شود لذا حکم عامّ در مورد آن فرد نیز ثابت است. امّا عامّ وارد شده است، در این موارد به ظهور عامّ تمسّک می

اگر حکمی فردی روشن است که فردیت او برای عامّ معلوم نیست )مانند بحث ما(، در این موارد عقالء به اصالۀ 

کنند. به عبارت دیگر سیره عقالء دلیل لبّی است، که قدر متیّقن آن جایی است لۀ الظهور تمسّک نمیالعموم یا اصا

که حکم مشکوک و فردیت معلوم نباشد به خالف جایی که فردیت مشکوک و حکم معلوم باشد. پس در دلیل 

 شود که همان مورد اول است.لبّی به قدر متیّقن اخذ می

 

 

 اند.اند، نه از باب کاشفیت که شهید صدر فرموده . حجّیت مدلول التزامی از باب سیره است همانطور که محقّق خوئی فرموده 1
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 کندواب مشکل را حلّ نمیمناقشه در جواب: این ج

فرمایش مرحم آخوند هرچند فی نفسه صحیح است، امّا جواب از وجه تمسّک به عامّ نیست. زیرا سوال 

کنند. یعنی در نظر همه علماء، حجّت نبودن عامّ به این  این است که چرا در این موارد عقالء به عامّ تمسّک نمی

شود. سوال در وجه عدم حجّیت )یعنی وجه عدم تمسّک عقالء به معنی است که در سیره عقالء به آن اخذ نمی

 . 1باشدعامّ( می

 

 جواب دوم: خطاب ناظر به مصادیق خود نیست

اند خطابات شرعی همیشه ناظر به شبهه حکمیه و مقام جعل هستند، یعنی ناظر به محقّق عراقی فرموده

مصادیق فقیر و اینکه چه کسی فقیر هست ناظر نیست.  مجعول نیستند. به عنوان مثال خطاب »اکرم کلّ فقیر« به

اند، ناظر به این نیستند که زید فقیر هست یا نیست. خطاب فقط داللت یعنی امام علیه السالم که این کالم را فرموده

 شود، امّا ناظر به مجعول و مصادیق موضوعات نیست.دارد اگر موضوع محقّق شود حکم نیز بار می

نطور که در شبهه مصداقیه مطرح شد )جایی که معلوم نیست که زید فقیر از تحت وجوب به هر حال هما

اکرام هر فقیر با خطاب منفصل عدم اکرام فقیر فاسق خارج شده باشد( خطاب عامّ ناظر به این نیست که شخص  

 . 2باشد فقیر دارای عدالت است، در این بحث نیز خطاب عامّ داللتی ندارد که فرد خارج از حکم، غنی

 مناقشه در جواب: مدلول التزامی عامّ شامل فرد مشکوک است

این فرمایش نیز صحیح نیست. زیرا گاهی شک در فقر زید هست، که خطاب عامّ داللتی بر فقر یا غنای 

زید ندارد، و این کالم ایشان صحیح است. یعنی در شبهات مصداقیه فرمایش ایشان صحیح است. امّا در بحث ما 

 

و هو أنه هل یجوز التمسک بأصالة عدم التخصیص فی إحراز عدم کون ما شک فی أنه من مصادیق العام مع العلم  :»226. کفایۀ االصول، ص1

بحکمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زیدا یحرم إکرامه و شک فی أنه عالم او لیس بعالم فیحکم علیه بأصالة عدم تخصیص    محکومابعدم کونه  

فیه إشکال الحتمال اختصاص حجیتها بما إذا شک فی کون فرد   أکرم العلماء أنه لیس بعالم بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من األحکام.

ا بحکمه کما هو قضیة عمومه و المثبت من األصول اللفظیة و إن کان حجة إال أنه ال بد من االقتصار على ما یساعد علیه الدلیل و  العام محکوم 

 «.استقرار بنائهم على ذلک فال تغفلال دلیل هاهنا إال السیرۀ و بناء العقالء و لم یعلم 

انَّ   مذۀ هذا العلم و هو المحقق العراقی )قده( أَنْ یبرز هذه النکتة بما حاصله: و من هنا حاول أحد تال:» 354، ص3. بحوث فی علم االصول، ج2

نوان الفرد  العقالء یفککون فی حجیة الظهور بین الشبهة الحکمیة التی یراد فیها تعیین حکم الفرد و بین الشبهة المصداقیة التی یراد فیها تعیین ع

و هو الحکم على تقدیر   عیین صغرى الحکم نفیاً أو إثباتاً و انما نظره تماماً إلى إثبات الکبرى مع العلم بحکمه و ذلک لعدم نظر الخطاب إلى ت 

تحقق موضوعه، و قد جعل هذه النکتة منشأ ألمرین عدم حجیة العام فی الشبهة المصداقیة و عدم حجیته فی نفی التخصیص و إثبات التخصص،  

حث السابق فانه ال فرق بینهما إِلَّا من ناحیة انَّ المقصود من أصالة العموم فی السابق إدخال  و من هنا یتحد فی نظره مالك هذا البحث و الب

 «.المشکوك فی العام و فی المقام إخراجه عنه مصداقاً و هذا لیس بفارق
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است که زید واجب االکرام نیست، و مدلول التزامی عامّ با توضیح فوق این است که زید فقیر نیست. پس معلوم 

در این حالت خطاب عامّ )بمدلوله االتزامی( داللت دارد که زید فقیر نیست. در نتیجه پاسخ ایشان نیز این مشکل 

 کند.را حلّ نمی

 

 12/02/95  113ج

 کندنفی واقع نمیجواب سوم: ظهور تنجیزی عاّم، 

«، پس اگر دلیل من الیجب اکرامه فلیس بفقیر»این است که « یجب اکرام کل فقیر»مدلول التزامی خطاب 

 شود که زید فقیر نیست.نتیجه این می «الیجب اکرام زیدوارد شود که »

نباشد، چنین مدلول امّا این مدلول در فرض خاصّی محّقق خواهد شد. یعنی اگر خطاب عامّ دارای مخصّصی  

التزامی وجود دارد. و اگر در واقع تخصیصی وجود داشته باشد، چنین مدلول التزامی ثابت نیست. آیا خطاب عاّم 

دارای تخصیص واقعی هست؟ این مطلب معلوم نیست، امّا ظهور در عموم موجب نفی تخصیص است. ظهور، 

د. به عبارت دیگر ظهور در عموم منجّز است )یعنی اگر کند، نه اینکه نفی واقعی کنتخصیص را نفی تنجیزی می

در واقع تخصیصی باشد، بر مخالفت با آن استحقاق عقاب نیست(، نه اینکه داللت کند در عالم واقع تخصیصی 

 نیست. زیرا فرض این است که تخصیص در واقع ممکن است.

ثابت نیست. یعنی با تمسّک به اصالۀ   در نتیجه وقتی تخصیص در عالم واقع ممکن است، این مدلول التزامی

 .1شودالعموم تخصّص ثابت نمی

 

 الفصل السادس: الفحص عن المخصّص 

رسد اتّفاق نظر بین اعالم وجود دارد در اینکه حجّیت ظهور در عموم، بعد از فحص و عدم ظفر به نظر می

شویم، این ظهور حجّت نیست، بلکه بعد از باشد. یعنی اگر با ظهوری در کتاب یا سنّت مواجه به مخصّص می

فحص و عدم ظفر این ظهور در عموم حجّت خواهد بود. البته این مطلب در جایی است که احتمال تخصیص یا 

احتمال معرضیت تخصیص در مورد عامّ داده شود، امّا اگر عامّی در معرض تخصیص نباشد نیازی به فحص نیست. 

 در مورد مقدار فحص بحث خواهد شد. ابتدا در مورد لزوم فحص و سپس

 

 

ب باشد، یعنی کالم ایشان اند. محتمل است مراد ایشان همین جوابرای جواب از این وجه تمسّک به عامّ، توضیح بسیاری داده شهید صدر . 1

 .356، ص3باشد. بحوث فی علم االصول، جقابل حمل بر این مطلب می
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 المقام االول: لزوم الفحص

 شود:در مورد دلیل لزوم فحص برای حجّیت عامّ، وجوهی ذکر شده است که به سه وجه اشاره می

 

 وجه اول: اخبار لزوم تعلّم 

ات دالّه بر اند دلیل عدم حجّیت عامّ قبل از فحص، آیات و روایجماعتی از اعالم مانند محقق خوئی فرموده

وجوب تعلّم است. برخی آیات و روایات داللت دارند مکلف باید مسائل شرعی و حالل و حرام الهی را تعلّم کند، 

و اگر مکلفی در اثر عدم تعلّم مخالفت تکلیف نماید، در روز قیامت معذور نیست )بله اگر تعلّم کرده و اتفاقا 

  « هلّا تعلّمت»(. عمده دلیل در بین این آیات و روایات، روایت حکمی را ندانستند، در این صورت معذور هستند

دانستم شود و اگر عبد بگوید نمیباشد. مضمون روایت این است که در روز قیامت از واجب و حرام سوال میمی

هارت در شود نباید به اصول عملیه مانند برائت، و قاعده طشود چرا تعلّم نکردی؟ از این اخبار فهمیده میگفته می

شبهه حکمیه، و استصحاب در شبهه حکمیه، و یا به اصول لفظی مانند اصالۀ العموم، و اصالۀ االطالق، قبل از 

 .1های لفظی و عملی قبل از فحص حجّت نخواهند بودفحص رجوع کرد. در نتیجه این اصل

 

 مناقشه: اگر عاّم قبل فحص حجّت باشد، مصداق تعلّم خواهد بود

در اصول عملیه صحیح است البته به بیانی که خواهد آمد. امّا در اصول لفظیه صحیح نیست، فرمایش ایشان  

است. اگر ظهور عامّ قبل از فحص حجّت باشد،  «تحصیل حجّت»نیست بلکه  «علم»تحصیل زیرا مراد از تعلّم 

 تعلّم نیز محقّق شده است.

ئر امور ندارد، یعنی این اخبار تعیین صغری اخبار تعلّم داللت بر حجّیت یا عدم حجّیت ظهور عامّ و سا

کنند، بلکه در فرض عدم تعلّم داللت بر استحقاق عقاب دارند. بله اگر ظهور عامّ قبل تعلّم حجّت نباشد، نیاز نمی

به تعلّم و فحص هست. امّا اخبار تعلّم نسبت به حجّت بودن با نبودن اجماع یا قول لغوی یا ظهور عامّ یا مانند آن 

 کند.کت است. در نتیجه این دلیل وجوب فحص را ثابت نمیسا

 

فَسْئَلُوا  )  ، أمّا االولى: فمنها قوله تعالىالثانی: اآلیات والروایات الدالتان على وجوب التعلم والفحص:»427، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

وغیرهما من اآلیات. وأمّا الثانیة:   ةٌ لَِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ( إلخفَلَوْ ال نَفَرَ ِمنْ کُلِّ فِرْقَةٍ ِمنْهُمْ طائِفَ) عْلَمُونَ( ومنها قوله تعالىرِ إِنْ کُنْتُمْ ال َتأَهْلَ الذِّکْ 

وغیرها من الروایات. ومن   تعلّمت(  ال: ما علمت، فیقول: هلّا إنّ اللَّه تعالى یقول لعبده فی یوم القیامة هلّا عملت؟ فق)فمنها قوله)علیه السالم 

بل یعمّ غیرها من موارد الرجوع إلى االصول اللفظیۀ أیضاً، ضرورۀ أ ّنه ال   الواضح أنّ هذا الوجه ال یختص بموارد الرجوع إلى االصول العملیة 

وتدالن على وجوب التعلم والفحص مطلقاً، أ ّنهما ال تختصان بمورد دون مورد  فالنتیجۀ یکون فی اآلیات والروایات ما یوجب اختصاصهما بها.

 ا تمام الکالم فی أصل وجوب الفحص«. بال فرق بین موارد االصول العملیۀ وموارد االصول اللفظیۀ، هذ
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 وجه دوم: علم اجمالی

دلیل دیگری که برای وجوب فحص ذکر شده است، علم اجمالی است. در روایات و کتاب عموماتی وجود  

دارد که علم اجمالی به تخصیص بخشی از آنها محقّق است، یعنی برخی ظهورها در عموم حجّت نیست. در این 

ورت هیچ یک از عمومات قبل از فحص قابل تمسّک نیست. زیرا علم اجمالی منجّز است. به عنوان مثال فرض ص

اند که علم اجمالی وجود دارد یکی از آنها ثقه نیست. در این صورت قول هیچ یک شود پنج نفر، پنج خبر آورده

 از آنها حجّت نخواهد بود.

ارد که تعدادی از این ظهورات حجّت نیست. پس قبل فحص در نتیجه قبل از فحص علم اجمالی وجود د

 هیچیک از ظهورهای در عموم، حجّت نخواهد بود.

 

 مناقشه: با دستیابی به مخّصصاتی به مقدار معلوم اجمالی، فحص الزم نخواهد بود

شود که شود. اگر به مقداری فحص ، که فقط به یک اشکال اشاره می1این دلیل اشکاالت عدیده ای دارد

علم اجمالی منحلّ شود، بعد از آن فحص الزم نخواهد بود. به عنوان مثال علم اجمالی وجود دارد که بر بیست 

عموم از بین صد عموم تخصیص وارد شده است. در این صورت اگر با فحص، بیست مخصّص برای برخی از 

علم به نجاست تعدادی لیوان از این  عمومات پیدا شود، نسبت به سائر عمومات فحص الزم نیست )نظیر اینکه

صد لیوان وجود داشته باشد که یقیناً کمتر از ده تا نیست، که در این صورت اگر با فحص ده لیوان نجس پیدا شود، 

شود. در ها علم به نجاست وجود نخواهد داشت(. زیرا در این موارد علم اجمالی منحلّ مینسبت به سائر لیوان

دار معلوم اجمالی، نیازی به فحص باقی نخواهد ماند، لذا این بیان هم لزوم فحص را ثابت نتیجه با فحص به مق 

 کند.نمی

 وجه سوم: سیره عقالء 

اند. اند، و برخی هم این وجه را قبول کردهمرحوم آخوند برای اثبات لزوم فحص به سیره عقالء تمسّک نموده

سیره عقالء ظهوری که در معرض تخصیص است، قبل از  توضیح اینکه دلیل حجّیت ظهور سیره عقالء است. در

 

. مانند اینکه اوالً باید علم اجمالی به وجود مخصّص در بین اخبار ثقات باشد زیرا علم اجمالی به وجود مخصّص بین اخبار ضعاف و ثقات 1

م به  باهم منجّز نیست، و چنین علمی یا وجود ندارد و یا بسیار کوچک خواهد بود؛ و ثانیاً باید علم به وجود مخصّص الزامی باشد زیرا اگر عل

 وجود مخصّص ترخیصی باشد منجّز نخواهد بود. 
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احتمال عقالئی وجود دارد که مخصّص است که  « بودن به این معنیدر معرض تخصیص»فحص حجّیت ندارد. 

 . 1بر عامّ وارد شده است. چنین ظهوری حجّت نیست مگر فحص شده و مخصّصی پیدا نشود

رسد دیگران هم این وجدان را دارند. این سیره جریان  میاین سیره به وجدان عرفی وجود دارد، و به نظر 

دارد حتی در جایی که علم اجمالی هم وجود نداشته باشد. در نتیجه اگر عمومی در معرض تخصیص باشد، قبل 

 از فحص حجّت نخواهد بود.

 

 مقام دوم: مقدار فحص 

ای فحص شود که شود. باید به اندازهبا توجه به دلیل لزوم فحص در مقام اول، مقدار فحص هم معلوم می

عموم از معرض تخصیص خارج شود. یعنی احتمال تخصیصی که مورد اعتناء عقالء است، باید از بین برود. این 

 مقدار فحص الزم است، که این احتمال عقالئی از بین برود ولو احتمال نفسی باشد.

زمان شیخ انصاری، در زمان ما کافی نیست.  البته میزان فحص امری نسبی است. به عنوان مثال فحص در

زیرا اکنون وسائلی برای فحص است که در زمان شیخ نبوده است. در زمان ما هزار کتاب در مدت اندکی قابل 

 فحص است، امّا در زمان شیخ مثالً فحص ده کتاب ممکن است کافی باشد.

 

 13/02/95  114ج

. عقالء در دو مورد اعتناء 2حتمال وجود مخصّص اعتناء نکنندای است که عقالء به امقدار فحص به اندازه

کنند: اول در جایی که احتمال قوی وجود دارد که مخصّصی باشد؛ دوم در جایی که محتمل مهمّ است. در این می

دو مورد باید تا حدّی فحص شود که درجه احتمال بسیار ضعیف شود. البته در زمان ما، در کتب فقهی عالوه بر 

اند. با توجه به ادیثی که به طور یقینی مخصّص هستند، حتی احادیثی که شبهه مخصّصیت دارند هم ذکر شدهاح

 این نکته به طور عادی با مراجعه به چندین کتاب فقهی اطمینان حاصل خواهد شد، که مخصّص دیگری نیست.

 

خصیص کما هو الحال فی عمومات الکتاب  فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما إذا کان فی معرض الت:»226. کفایۀ االصول، ص1

کیف و قد ادعی اإلجماع على عدم جوازه    و السنة و ذلک ألجل أنه لو ال القطع باستقرار سیرۀ العقالء على عدم العمل به قبله فال أقل من الشک

کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعة فی  و أما إذا لم یکن العام کذلک  فضال عن نفی الخالف عنه و هو کاف فی عدم الجواز کما ال یخفى. 

 «. رۀ على العمل به بال فحص عن مخصصألسنة أهل المحاورات فال شبهة فی أن السی 

. در نظر عقالء مالک عدم حجّیت عامّ، وجود تخصیص واقعی است نه تخصیص در دسترس. پس در جایی که احتمال وجود مخصّص واقعی  2

نیست، عامّ حجّت نخواهد بود. البته مالک وجوب فحص احتمال دسترسی است، لذا اگر احتمال دسترسی نباشد باشد امّا احتمال دست یافتن 

 فحص هم واجب نخواهد بود. 
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 الفصل السابع: الخطابات الشفاهیه 

« و »یا ایها المومنون  «یا ایها الناس»است، مانند    «اداۀ خطاب»ارای  گاهی بیان احکام در خطابی است که د

این موارد آیا خطاب مذکور فقط شامل افراد در مجلس است، یا عالوه بر آنها شامل  «. در یا ایها الذین آمنواو »

مختصّ غائبین هم هست، و یا عالوه بر آن دو دسته شامل معدومین هم هست؟ به عبارت دیگر آیا این خطاب 

حاضرین و یا موجودین است، یا اعمّ )از حاضرین و غائبین و معدومین( است؟ قدر متیّقن خطاب شامل حاضرین 

 است، و اعمّ از آن موجودین بوده، و اعمّ از آن شامل معدومین هم خواهد شد.

تکلیف معدومین   اند: اول بحث امکان یا استحالهمرحوم آخوند در این مسأله سه بحث را از هم تفکیک نموده

)امکان تکلیف موجودین که واضح است، امّا تکلیف معدوم ممکن است؟(، که این بحث عقلی است؛ دوم بحث 

امکان یا استحاله تخاطب غیر حاضرین )امکان تخاطب افراد حاضر در مجلس که واضح است، امّا تخاطب افراد 

شوند، ممکن است؟(، که این بحث نیز بحثی عقلی غائب ممکن است؟ تخاطب افراد معدوم که در آینده موجود می

اند، نسبت به که بعد اداۀ تخاطب آمده «کافرون»و  «ناس»و  «مومنون»است؛ سوم بحث از شمول عناوینی مانند 

افراد غایب و معدوم )شامل حاضرین که قطعاً هست، امّا شامل غائب یا معدوم هست؟(، که این بحث یک بحث 

 .1استاثباتی و لغوی 

 

 بحث اول: تکلیف معدومین 

بحث اول در این است که آیا تکلیف معدومین )که بعداً موجود خواهند شد( محال است یا ممکن؟ برای  

 .2پاسخ به این سوال باید ابتدا حقیقت تکلیف را توضیح دهیم

 

 

فاعلم أنه یمکن أن یکون النزاع فی أن التکلیف المتکفل له الخطاب هل یصح تعلقه بالمعدومین کما صح تعلقه  :»228. کفایۀ االصول، ص1

 أو فی صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب باأللفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجیه الکالم إلیهم و  بالموجودین أم ال 

و ال یخفى أن النزاع    عدم صحتها أو فی عموم األلفاظ الواقعة عقیب أداۀ الخطاب للغائبین بل المعدومین و عدم عمومها لهما بقرینة تلک األداۀ.

 «.ألولین یکون عقلیا و على الوجه األخیر لغویاعلى الوجهین ا

 دهیم. شود بلکه فقط با توجه به مبنای مختار در حقیقت تکلیف بحث را ادامه می. البته مبانی و نظرات مختلف بیان نمی2
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 حقیقت تکلیف: طلب انشائی 

نحو المقصود« است، که گاهی تکوینی  است. طلب عبارت از »السعی  «طلب انشائی»حقیقت تکلیف همان 

است یعنی در طول اعتبار و وضع نیست، مانند اینکه زید برای به دست آوردن آب به سمت مشرق حرکت کند؛ و 

، خودِ این تلفظ مولی به «هیئت امر»گاهی تشریعی است یعنی در طول یک اعتبار است مانند اینکه بعد از وضع 

 .1عنی همین تلفظ سعی نحو المقصود استشود. یهئیت امر مصداق طلب می

 

 « طلب »زمان اتّصاف انشاء به  

شود که سه رکن آن طلب انشائی سه رکن دارد: طالب؛ مطلوب؛ مطلوب منه؛ زمانی طلب انشائی محّقق می

، مولی طالب است، و زید مطلوب منه است، و «اذهب»محقّق شده باشند. به عنوان مثال اگر مولی به زید بگوید 

کند بدون اینکه مطلوب منه در خارج وجود داشته باشد، مانند لوب ذهاب است. امّا گاهی مولی انشاء طلب میمط

، در حالیکه زید فعالً ولدی ندارد. این تلفظ مولی، انشاء طلب هست و طالب و مطلوب نیز «ولد زید فلیصلّ»

در خارج محقّق شود، مطلوب منه وجود پیدا وجود دارند، امّا مطلوب منه وجود ندارد. در این صورت وقتی ولد 

شود. در کند. در آنِ تحقّق مطلوب منه، انشاء مولی )که مصداق حقیقی طلب نبود(، متّصف به طلب انشائی میمی

شود )نظیر اینکه زید شود یعنی همان انشاء سابق مولی، اکنون متّصف به طلب انشائی میاین زمان طلب فعلی می

و   «رو بزند و عمرو در روز دوشنبه بمیرد. در روز دوشنبه صادق است که گفته شود »زید قاتلشنبه تیری به عم

، امّا در روز شنبه صادق نیست. قتل همان ضرب است که ظرف تحّقق ضرب شنبه است، امّا ظرف «عمرو مقتول»

در این موارد زید نه اتّصاف ضرب به قتل، دوشنبه است. یعنی همان ضرب روز شنبه متّصف به قتل خواهد شد. 

در روز شنبه و نه در روز دوشنبه عمرو را نکشته است! زیرا قتل زمان ندارد بلکه ضرب در زمانی و اتّصافش به 

قتل در زمان دیگری است. به عبارت دیگر در روز شنبه که عمرو زنده بود، و در روز دوشنبه هم زید در زندان 

زمانی تحقّق یافته و در زمان دیگری متّصف به وصفی شود، فعل بما هو   برد. پس در مواردی که فعل دربه سر می

 موصوف زمان ندارد(.

بعد از وجود مکلف  «طلب»قبل از وجود مکلف است، و اتّصاف آن انشاء به  «انشاء»در بحث ما هم 

انشائی است. شود. تکلیف هم همان طلب خواهد بود. زیرا زمانی که مطلوب منه محّقق شود، اتّصاف محقّق می

 

د هم، با طلب انشائی مولی . پس حقیقت تکلیف همان طلب انشائی است و حّب و اراده در آن دخالتی ندارد. زیرا اگر عملی مبغوض مولی باش1

 الزم االتیان است.
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این طلب انشائی نه در زمان انشاء و نه در زمان تحقّق مکلف نیست. زیرا ذات انشاء قبل وجود مکلف، و اتّصاف 

 بعد از وجود مکلف است. پس طلب انشائی زمانی نیست.

 

 جمع بندی بحث 

از تکلیف  اگر مراد از تکلیف معدومین، فقط انشاء تکلیف است، چنین امری ممکن است. امّا اگر مراد

معدومین، اتّصاف انشاء به طلب )یعنی تحقّق طلب انشائی( است، چنین امری قبل از وجود مکلفین ممکن نیست 

 . 2(. به هر حال مکلفین بعد از وجود، تکلیف فعلی دارند1)حتی بعد از وجود مکلفین هم زمان طلب انشائی نیست

ندارند، امّا ذات طلب )انشاء( قبل از وجود مکلفین نیز به عبارت دیگر معدومین، تکلیف )طلب انشائی( 

 .3محقّق است. فقط اتّصاف آن انشاء به طلب، در آنِ وجود مطلوب منه )مکلف با تمام قیود و شروط( خواهد بود

در نتیجه طالب و مطلوب در حین انشاء محّقق هستند، و در آِن تحقّق مطلوب منه، طلب انشائی محقّق 

بدون این سه رکن طلب انشائی محّقق نیست. نسبت به هر مطلوب منه فعلی، یک اتّصاف برای انشاء شود. زیرا  می

 شود.محقّق می

 

 15/02/95  115ج

 بحث دوم: تخاطب غائبین و معدومین 

بحث عقلی دوم در این است که آیا تخاطب افراد غائب و معدوم ممکن است؟ غایب کسی است که موجود 

 لس نیست، و معدوم کسی است که اکنون موجود نیست و بعداً موجود خواهد شد.است امّا حاضر در مج

 دارای سه معنی است: «تخطاب»برای جواب از این سوال، باید تخطاب معنی شود. 

شکل اعمّ از اینکه شخص مخاطب « باشد به  الف. ممکن است مراد از آن »توجیه الکالم و الخطاب نحو الغیر

یا نشود؛ در این صورت خطاب افراد غائب و معدوم ممکن خواهد بود. به عنوان مثال  این خطاب را متوجه شود

 

، و یا  «قتل زید عمراً یوم السبت»، امّا این صادق نیست که «قتل زید عمراً». نظیر اینکه در مثال قتل، در روز دوشنبه صادق است گفته شود 1

، امّا صادق نیست «طلب منه الصالۀ»است گفته شود  . در مثال بحث ما هم، بعد از بلوغ مکلفین، صحیح« زیرا قتل زمان نداردقتله یوم االثنین»

 طلب الیوم منه الصالۀ« زیرا طلب زمانی ندارد. »که گفته شود 

 . تکلیف فعلی همان مجعول است و مجعول اتّصاف انشاء به طلب است.2

نظیر  افراد مطلوب منه اتّصاف وجود دارد.  امّا به عدد  ،انشاء فقط یک انشاء استکند. زیرا . همین توضیح در مورد انحالل تکلیف هم کمک می3

اتّصاف پس از دیگری یکی میرند. در این صورت صد نفر اصابت کرده است، و این صد نفر یکی پس از دیگری می که بهزده یک تیر زید اینکه 

 د مکلفین چیزی جز این نیست.شود. یعنی ممکن است یک عمل اتّصاف های متعدّد داشته باشد، و انحالل تکلیف به عدمحقّق میبه قتل 
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ممکن است شخص نائم یا حتی شجر و حجر را مورد خطاب قرار داد. باالتر از آن حتی ممکن است شخصی که 

 تحّققش محال است مانند شریک الباری، مورد تخاطب قرار گیرد. 

به شکلی که مخاطب هرچند در مستقبل، این  « باشدلخطاب نحو الغیرتوجیه ا»ب. ممکن است مراد از آن 

خطاب را متوجه شود؛ در این صورت هم خطاب افراد غائب و معدوم ممکن است. به عنوان مثال ممکن است 

 ای خطاب به کسی که صد سال بعد خواهد آمد، نوشته شود.امروز نامه

باشد به شکلی که مخاطب در همین زمان کالم را  «غیرتوجیه الکالم نحو ال»ج. ممکن است مراد از آن 

 متوجه شود؛ در این صورت خطاب افراد غائب و معدوم محال است.

به هر حال مخاطبه یک معنای عرفی خاصّ ندارد بلکه ممکن است به هر یک از آن سه معنی باشد. در دو  

 آنها محال خواهد بود.معنی اول تخاطب افراد غائب و معدوم ممکن، و در معنی سوم تخاطب 

 

 بحث سوم: شمول خطاب نسبت به معدومین و غائبین

رسد. بحث در این است که آیا عناوین بعد از اداۀ بعد از اتمام دو بحث عقلی گذشته نوبت به بحث لغوی می

که  شود؟ البته واضح استافراد غائب از مجلس خطاب، یا معدومین هم می« شامل خطاب مانند »یا ایها الناس

ها خواهد شد، و مراد از آن « عنوان مومن در این عبارت شامل تمام مومنکل مومن فی الجنّۀ»اگر گفته شود 

همین مومنین حاضر در مجلس و یا مومنین موجود نیست. امّا بحث در عناوینی مانند عنوان مومن نیست، بلکه 

ای است ذکر این عنوان بعد از اداۀ مخاطبه قرینه اند. ممکنبحث در عناوینی است که بعد از اداۀ تخاطب ذکر شده

 باشد که این عنوان شامل تمام افراد مومن نباشد.

رسد تخاطب از عناوین قصدی است، یعنی قصد متکلم در آن دخیل است. یعنی مهمّ این است به نظر می

عدومین یا حاضرین که متکلم چه قصدی دارد و در حال تخاطب چه کسی است؟ قصد هر کدام از غائبین و م

ایها الناس »ممکن است، و استعمال اداۀ مخاطبه مجازی نخواهد بود. به عنوان مثال استعمال در مواردی مانند 

، استعمال مجازی نیست )اگر در وضع بالعالمیۀ، لفظ «، و »ایّها االوالد الی یوم القیامۀ«الذین یأتون فی آخر الزمان

له به کار رود، استعمال مجازی خواهد بود؛ مانند اینکه حرفی به معنای حرف برای عالمتی غیر از عالمت موضوع

 دیگر به کار رود(. 

به هر حال اداۀ تخاطب برای مخاطب قرار دادن غیر به شکل اعمّ از اینکه مخاطب متوجه شود یا نشود،  

 حتی معدومین نیز بشود.اند. در نتیجه ممکن است در یک استعمال اداۀ تخاطب شامل غائبین و یا وضع شده
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 الفصل الثامن: ثمرۀ البحث من الخطابات الشفاهیة 

. دو ثمره مهمّ وجود دارد که مرحوم آخوند هم همین دو 1برای بحث خطابات شفاهیه ثمراتی ذکر شده است

 اند، لذا همین دو ثمره مطرح خواهند شد:ثمره را ذکر نموده

 

 ومینثمره اول: حجّیت خطاب )قرآنی( برای معد 

ثمره اول این است که اگر این خطابات )قرآنی( شامل غائبین و معدومین باشد، نسبت به آنها هم حجّت 

اذا نودی »است. اگر هم شامل آنها نباشد، حجّت نیست. یعنی در نظر کسی که قائل به تعمیم است خطابی مانند 

 . 2م حجّت استبرای غائب و معدوم ه «للصالۀ من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر اهلل

 

 اشکال در ثمره اول: مقدمات این وجه باطل است 

باشد که هر دو مقدمه باطل هستند. مقدمه اول مرحوم آخوند فرموده است این ثمره مبتنی بر دو مقدمه می

اینکه هر خطاب برای مقصود به افهام حجّت است، به عنوان مثال اگر مولی با زید تخاطب کند، خطاب او فقط 

اند(؛ مقدمه دوم اینکه این عناوین مخصوص مشافهین است برای زید حجّت است )همانطور که میرزای قمی فرموده

 «یا ایها الذین آمنوا». پس خطاباتی مانند 3)پس فقط مشافهین، مقصود به افهام خواهند بود و ما مخاطب نیستیم(

و فقط برای آنها حجّت است. اگر این   در مجلس است« فقط شامل حاضرین  و »یا ایها الناس  «ایها االنسان»یا  و  

 دو مقدمه تمام باشد، ثمره صحیح است.

اند هیچیک از این دو مقدمه صحیح نیست. زیرا در مورد مقدمه اول، در بحث از حجّیت ظواهر ایشان فرموده

ت است. و در مورد مقدمه ثابت خواهد شد که ظواهر هم برای مقصود به افهام و هم برای غیر مقصود به افهام، حجّ

شود خطابات قرآنی برای تمام مردم تا روز قیامت است، و مخصوص حاضرین یا  دوم، از روایات استفاده می

 . 4موجودین نیست

 

اند. برای اینکه ترتیب فصول اشتباه نشود، . مرحوم آخوند ثمره بحث فصل قبل را در همان فصل ذکر نکرده، بلکه در فصل دیگری ذکر نموده 1

 .231کنیم. کفایۀ األصول، صما هم ثمره را در فصل دیگری مطرح می

یا مانند آن خطاب شامل غائبین یا معدومین هم خواهد بود؛ امّا جواب این است که در این صورت  با الغای خصوصیت  . ممکن است گفته شود  2

 . خطاب برای معدومین حجّت نشده است بلکه علم خارجی به وجود این تکلیف برای معدومین وجود دارد

 فقط مشمولین خطاب هستند. . مقرّر: به عبارت واضح تر مقدمه دوم این است که مقصودین به افهام3

الکتاب لهم   . األولى حجیة ظهور خطاباتفصل ربما قیل إنه یظهر لعموم الخطابات الشفاهیة للمعدومین ثمرتان:»231. کفایۀ االصول، ص1

اختصاص المشافهین  کالمشافهین. و فیه أنه مبنی على اختصاص حجیة الظواهر بالمقصودین باإلفهام و قد حقق عدم االختصاص بهم و لو سلم ف



 77  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

77 

 

 

 جواب اشکال: ممکن است مقصود، مومنین زمان تشریع باشد 

اهد آمد که هر خطاب اشکال مرحوم آخوند به مقدمه اول مورد قبول است. یعنی در بحث حجّیت ظواهر خو

 هم نسبت به مقصودین و هم نسبت به غیر مقصودین به افهام، حجّت است.

امّا در مورد مقدمه دوم، کالم ایشان صحیح نیست. زیرا همانطور که گفته شد خطاب حاضرین یا موجودین  

ل مردود است که متکلم از یا اعمّ از آنها و معدومین، وابسته به قصد متکلم است. در مورد آیات قرآن، این احتما

خصوص مشافهین و حاضرین در مجلس را اراده کرده باشد؛ و این احتمال   «یا ایها الذین آمنوا»یا از    «ایها الناس»

نیز مردود است که متکلم کسانی را که در زمان نزول آیه ایمان آورده بودند، اراده کرده باشد؛ امّا ممکن است مراد 

اآلن مومن هستند و یا بعد از این تا عصر تشریع مومن خواهند شد )پس شامل زید که وی کسانی باشند که یا 

بعد از تشریع، ایمان آورده است نخواهد بود(؛ و این احتمال که مراد متکلم، تمام افراد )ناس یا مومن( تا روز 

 ، نیاز به تتبّع بیشتری دارد.قیامت باشد، نیاز به قرینه دارد. این مطلب که کدامیک از دو احتمال اخیر مراد است

اند خطابات قرآنی برای تمام افراد مومن است(، صحیح نیست. البته در نتیجه کالم مرحوم آخوند )که فرموده

ایشان برای این کالم خود به برخی اخبار استدالل نموده است. امّا اگر چنین اخباری وجود داشته و معتبر هم 

ا باید دقّت شود: اول اینکه اگر فرض شود آیه شریفه ظهوری در تمام مومنین ندارد باشند، به دو نکته در مورد آنه

بلکه اخبار داللت دارند که خطابات قرآنی برای تمام مومنین است، در این صورت شمول و عموم به دلیل آیه 

فقط در آیات متضمن   ؛ نکته دوم اینکه اگر چنین اخباری وجود داشته باشد،1نخواهد بود بلکه به دلیل روایت است

شود به روایات که حکم تکلیفی ندارد، نمی «یا ایها االنسان»حکم تکلیفی، مفید هستند. یعنی در خطابی مانند 

 استدالل شود، زیرا بحث در حجّیت آیه است که حجّیت فقط در دائره تکالیف است. 

یل اینکه مقدمه اول ناتمام است، این در نتیجه هرچند مقدمه دوم استدالل ممکن است صحیح باشد، امّا به دل

 ثمره برای بحث خطابات شفاهیه تمام نخواهد بود. 

 

 18/02/95  116ج

 

بکونهم مقصودین بذلک ممنوع بل الظاهر أن الناس کلهم إلى یوم القیامة یکونون کذلک و إن لم یعمهم الخطاب کما یومئ إلیه غیر واحد من  

 «.األخبار

ات موجب ایجاد ظهور  . قرینه منفصل موجب ایجاد یا سقوط ظهور یک کالم نخواهد بود. پس اگر آیه فی نفسه ظهور نداشته باشد، این روای1

 برای آیه نخواهند بود.
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 ثمره دوم: اثبات تکلیف برای معدومین 

ثمره دیگری که برای بحث خطابت شفاهیه ذکر شده است، این است که اگر تعمیم ثابت شود، تمسّک به 

معدوم هم ممکن خواهد بود، زیرا اطالق شامل آنها هم هست. پس حکم اطالق یا عموم برای شخص غائب و 

شود. به عنوان مثال از »یا ایها الذین آمنوا اذا شخص غائب و معدوم هم به مقتضای اطالق آیه شریفه ثابت می

ت حکم وجوب نماز جمعه برای شخص غائب و معدوم هم ثاب «نودی للصالۀ من یوم الجمعه، فسعوا الی ذکر اهلل

 شود )ولو تشابه صنفی بین حاضر و بین غائب و معدوم نباشد(؛می

اگر هم خطاب شامل شخص غائب و معدوم نشود و مختصّ مشافهین باشد، باز هم به کمک قاعده اشتراک 

شود به اطالق آیه تمسّک نمود. در این صورت دلیل قاعده حکم برای شخص غائب و معدوم ثابت است امّا نمی

اع و تسالم است که دلیلی لبی است. لذا تنها در احکامی قابل تمسّک است که بین حاضر و بین غائب اشتراک، اجم

 .1و معدوم تشابه صنفی باشد

 . 2در نتیجه تکلیف بنابر اختصاص خطاب به مشافهین، گاهی برای معدومین ثابت نیست

 

 کند اشکال ثمره دوم: گاهی اطالق همراه قاعده اشتراك، تکلیف را ثابت می

اند این ثمره فی الجمله صحیح است، اّما بالجمله صحیح نیست. در ثمره بیان شد در مرحوم آخوند فرموده

فرضی که خطابات مخصوص مشافهین باشد، اگر تشابه صنفی باشد به کمک قاعده اشتراک تکلیف برای معدومین 

 کلیف را برای معدومین ثابت نماید. تواند تهم ثابت است، امّا اگر تشابه صنفی نباشد قاعده اشتراک نمی

ایشان فرموده است در جایی که تشابه صنفی نیست، نیز گاهی با کمک قاعده اشتراک تکلیف ثابت است. 

شود با کمک قاعده اشتراک تکلیف را برای معدومین ثابت نمود. اگر خصوصیت صنفی در معرض زوال باشد، می

ر نماز جمعه، اگر فرض شود خصوصیت »حضور پیامبر صلّی اهلل به عنوان مثال در آیه شریفه وجوب حضور د

شود یعنی مشافهین باید در نماز جمعه علیه و آله« در این حکم دخیل است، در این صورت به اطالق تمسّک می

 

الثانیة صحة التمسک بإطالقات الخطابات القرآنیة بناء على التعمیم لثبوت األحکام لمن وجد و بلغ من المعدومین  :»231. کفایۀ االصول، ص2

ام غیر المشافهین فال بد من إثبات اتحاده  و إن لم یکن متحدا مع المشافهین فی الصنف و عدم صحته على عدمه لعدم کونها حینئذ متکفلة ألحک

لصنف  معهم فی الصنف حتى یحکم باالشتراك مع المشافهین فی األحکام و حیث ال دلیل علیه حینئذ إال اإلجماع و ال إجماع علیه إال فیما اتحد ا

 «. کما ال یخفى

و غائبین تشابه صنفی نباشد، که در این صورت اگر قائل به . مقرّر: به عبارت واضح تر ثمره در جایی است که بین حاضرین و بین معدومین 3

تعمیم شویم تکلیف برای معدومین هم ثابت است؛ و اگر قائل به اختصاص خطاب به مشافهین شویم تکلیف حتی با قاعده اشتراک هم ثابت 

 نیست.
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حاضر شوند هرچند پیامبر در میان آنها نباشند. لذا تفاوتی بین زمان حضور و غیبت پیامبر نیست، و خصوصیت 

ایشان دخیل در حکم نخواهد بود. در این موارد به کمک قاعده اشتراک، حکم لزوم حضور در نماز جمعه حضور 

 برای معدومین هم ثابت است.

توان به اطالق تمسّک بله در جایی که تشابه صنفی نیست و خصوصیت مشافهین زوال نداشته باشد، نمی

ین ثابت نیست. به عنوان مثال اگر احتمال عقالئی باشد نمود، لذا با کمک قاعده اشتراک هم تکلیف برای معدوم

شود با کمک قاعده اشتراک حکم لزوم حضور ، نمی1دخیل است «حضور معصوم»که در حکم فوق خصوصیت 

در نماز جمعه را برای معدومین ثابت کرد. زیرا در این صورت آیه شریفه دارای اطالقی نیست، به سبب اینکه این 

است )در مواردی که قید مضمون التحّقق وجود دارد، نیاز به ذکر آن قید در لفظ نیست و در  قید مضمون التحقق

. در نتیجه اگر خصوصیت صنفی قابل زوال باشد، ثمره ثابت نیست؛ امّا 2توان به اطالق تمسّک کرد( عین حال نمی

 شود. در جایی که خصوصیت صنفی در معرض زوال نباشد، ثمره ظاهر می

 . 3مرحوم آخوند متین است این فرمایش

 

 الفصل التاسع: تعقّب العامّ بضمیر یرجع الی بعض االفراد 

قات یتربصن  و المطلّ»گردد، مانند گاهی عامّی وجود دارد و بعد از آن ضمیری به بعض افراد عامّ برمی

»المطلّقات« ذکر شده است که دو ضمیر . در این آیه شریفه کلمه  4« و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ  ...  بانفسهن ثالثۀ قروء

 

ده است، در حالیکه مشافهین آیه شریفه همگی قبل تمام ش  260. این خصوصیت زوال ندارد زیرا عصر حضور معصومین علیهم السالم در سال  1

 اند.اند! لذا مشافهین در تمام زمان حیات خود، همگی در حضور معصوم بوده از آن سال از دنیا رفته

جدین له  و ال یذهب علیک أنه یمکن إثبات االتحاد و عدم دخل ما کان البالغ اآلن فاقدا له مما کان المشافهون وا:»231. کفایۀ االصول، ص2

  بإطالق الخطاب إلیهم من دون التقیید به و کونهم کذلک ال یوجب صحة اإلطالق مع إرادۀ المقید معه فیما یمکن أن یتطرق الفقدان و إن صح 

بحسبه و التفاوت  االختالف    فیما ال یتطرق إلیه ذلک و لیس المراد باالتحاد فی الصنف إال االتحاد فیما اعتبر قیدا فی األحکام ال االتحاد فیما کثر

و   .بسببه بین األنام بل فی شخص واحد بمرور الدهور و األیام و إال لما ثبت بقاعدۀ االشتراك للغائبین فضال عن المعدومین حکم من األحکام

وا معنونین به  [ یکوندلیل االشتراك إنما یجدی فی عدم اختصاص التکالیف بأشخاص المشافهین فیما لم یکونوا مختصین بخصوص عنوان لو ]لم

شافهین  لشک فی شمولها لهم أیضا فلو ال اإلطالق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان فی الحکم لما أفاد دلیل االشتراك و معه کان الحکم یعم غیر الم

 «. و لو قیل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جیدا

خصوصیت هم در معرض زوال نباشد، ثمره ظاهر خواهد شد. پس   . یعنی در تمام مواردی که تشابه صنفی نیست، ثمره وجود ندارد بلکه اگر1

در برخی موارد ثمره مورد قبول نیست یعنی در جایی که تشابه صنفی نباشد و خصوصیت در معرض زوال باشد. لذا فی الجمله ثمره مورد قبول  

 است نه اینکه بالجمله ثمره باشد.

 .228(، آیه 2. سوره بقره)2
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گردد. طالق دارای دو قسم بائن و رجعی است، و »المطلّقات« در صدر آیه »بعولتهنّ« و »ردّهنّ« به عامّ برمی

است که نزد برخی عامّ است، و  «ال»جمع محلّی به  «باشد )»المطلّقاتاطالق دارد و شامل هر دو قسم مطلَّق می

بعولتهنّ احّق »است، امّا در این بحث تفاوتی بین عنوان عامّ و مطلق نیست(. در ذیل آیه در نظر مختار مطلق 

به این معنی است که شوهرها حقّ رجوع دارند و عده منتفی است، که فقط شامل مطلَّق رجعی است، زیرا   «بردهنّ

ر این موارد دو اصل لفظی در طالق بائن حقّ رجوع نیست. پس ضمیر بازگشت به برخی افراد مرجع خود دارد. د

( است که داللت دارد «اصالۀ العموم»)یا    «اصالۀ االطالق»وجود دارند که هر دو باهم قابل اخذ نیستند. اصل اول  

اصالۀ عدم االستخدام« است که داللت دارد ضمیر به تمام  »مراد اعمّ از مطلَّق بائن و رجعی است؛ و اصل دوم 

شود ضمیر به برخی افراد عامّ برگردد که »اصالۀ االطالق« تمسّک شود، موجب می گردد. اگر بهافراد مرجع برمی

شود که صدر تمسّک شود، موجب می «رود. و اگر به »اصالۀ عدم االستخداماستخدام شده و اصل دوم کنار می

 رود. در این موارد چه باید کرد؟آیه عامّ نباشد و اصل اول کنار می

تمسّک شود؛  «اصالۀ االطالق»اند باید به ود دارد: مرحوم میرزای نائینی فرمودهدر این مساله سه قول وج

اند به هیچیک از دو تمسّک شود؛ و مرحوم آخوند فرموده  «اصالۀ عدم االستخدام»اند باید به  محقّق خوئی فرموده

 است؛شود تمسّک نمود، و خطاب از این ناحیه )عموم یا اطالق در ناحیه صدر( مجمل اصل نمی

 

 19/02/95  117ج

 نظر اول: عدم تقدّم یکی از دو اصل لفظی 

اند در این موارد، تمسّک به این دو اصل صحیح نیست. امّا به اصالۀ العموم نباید اخذ مرحوم آخوند فرموده

وجود دارد، پس ظهور در عموم منعقد نیست هرچند ظهور در خصوص هم   «ما یصلح للقرینیۀ»شود زیرا در کالم  

ارد. بله قدر متیّقن همان خصوص است امّا ظهوری در خصوص نیست. و امّا به اصل عدم استخدام نباید تمسّک  ند

مختصّ به جایی است  «اصالۀ عدم االستخدام»و  «اصالۀ االطالق»و  «اصالۀ العموم»شود زیرا اصول لفظیه مانند 

اراده شده است یا  «اسد»که مراد جدّی متکلم مشکوک باشد. به عنوان مثال اگر معلوم نباشد معنای حقیقی لفظ 

شود. امّا « اخذ شده و کالم متکلم حمل بر معنای حقیقی میاصالۀ الحقیقۀ»معنای مجازی آن، در این صورت به 

ر کیفیت استعمال وجود دارد، تمسّک به اصول لفظیه جائز نیست. به در جایی که مراد جدّی معلوم است و شک د

رجل شجاع است، و شک وجود داشته باشد این استعمال حقیقی  «اسد»عنوان مثال اگر معلوم باشد مراد از لفظ 

است یا مجازی، در این صورت تمسّک به »اصالۀ الحقیقۀ« برای اثبات حقیقی بودن استعمال جائز نیست. زیرا 

کنند. پس اگر مراد متکلم معلوم  قالء در محاورات خود اگر مراد متکلم معلوم نباشد، به این اصول لفظیه اخذ میع
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شود، امّا در بحث ما مراد متکلم معلوم است، و شک نباشد، به کمک اصل عدم استخدام مراد وی تشخیص داده می

اصل عدم استخدام ثابت نمود متکلم از استخدام استفاده شود با کمک  در استفاده متکلم از استخدام وجود دارد، نمی

 نکرده است. در نتیجه در این موارد اصل عدم استخدام هم جریان ندارد.

مجمل شده، و ضمیر ذیل  « در صدر آیه شریفهالمطلّقات»وقتی هیچ یک از دو اصل جاری نباشند، کلمه 

ضمیر وجود دارد. البته مراد متکلم از ضمیر واضح است آیه شریفه نیز مجمل خواهد شد زیرا شک در استخدام در  

 . 1شوهر زنانی است که مطّلق رجعی هستند، زیرا قدر متیّقن این است «بعولتهن»زیرا طبق فرض مراد از 

 

 « اصالة العموم»نظر دوم: تقدّم 

دام جاری نخواهد اند در این موارد اصالۀ العموم جاری شده و اصالۀ عدم استخمرحوم میرزای نائینی فرموده

شامل مطلَّق رجعی و بائن خواهد شد. و در   «المطلّقات»شد. در آیه شریفه اگر اصالۀ العموم جاری شود کلمه 

ضمیر )که مراد متکلم از آن معلوم است و کیفیت استعمال معلوم نیست( اصالۀ عدم االستخدام جاری نیست. زیرا 

معلوم است و در جایی که شک در کیفیت استعمال باشد اصل همانطور که مرحوم آخوند فرمودند مراد جدّی 

جاری خواهد شد زیرا معارضی ندارد. تنها معارض اصالۀ العموم،  «اصالۀ العموم»لفظی جاری نیست. در نتیجه 

 اصل عدم استخدام بود که جاری نیست. در نتیجه اصالۀ العموم بالمعارض جاری است.

اراده شده است. امّا نسبت به ذیل آیا استخدام واقع شده است؟ اگر  پس از صدر آیه معلوم شد که اطالق

ضمیر به تمام مطلّقات برگردد، هرچند در ذیل آیه شریفه حقّ رجوع برای تمام مطلّقات ثابت خواهد شد امّا به 

خصوص  واسطه اخبار تخصیص خواهد خورد )زیرا اخبار داللت دارند مطلَّق بائن رجوع ندارد(؛ اگر هم ضمیر به

مطلّق رجعی برگردد، استخدام است. در هر دو صورت مراد جدّی معلوم است و در ذیل آیه شریفه خصوص مطّلق 

 

و التحقیق أن یقال إنه حیث دار األمر بین التصرف فی العام بإرادۀ خصوص ما أرید من الضمیر الراجع إلیه أو  :»233. کفایۀ االصول، ص1

بعض  التصرف فی ناحیة الضمیر إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع فی اإلسناد بإسناد الحکم المسند إلى ال

و تجوزا کانت أصالة الظهور فی طرف العام سالمة عنها فی جانب الضمیر و ذلک ألن المتیقن من بناء العقالء هو اتباع  حقیقة و إلى الکل توسعا 

هو الحال فی   الظهور فی تعیین المراد ال فی تعیین کیفیة االستعمال و أنه على نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو اإلسناد مع القطع بما یراد کما 

و بالجملة أصالة الظهور إنما یکون حجة فیما إذا شک فیما أرید ال فیما إذا شک فی أنه کیف أرید فافهم لکنه إذا انعقد للکالم   یر.ناحیة الضم

یقال  ظهور فی العموم بأن ال یعد ما اشتمل على الضمیر مما یکتنف به عرفا و إال فیحکم علیه باإلجمال و یرجع إلى ما یقتضیه األصول إال أن 

 «. باعتبار أصالة الحقیقة تعبدا حتى فیما إذا احتف بالکالم ما ال یکون ظاهرا معه فی معناه الحقیقی کما عن بعض الفحول
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. امّا در دوران بین این صورت، اصلی وجود ندارد که بین استخدام و تخصیص یکی را 1رجعی اراده شده است

 .2ا یصلح للقرینیه نیستترجیح دهد. در نتیجه در هر دو صورت مطلّقات عامّ است، و ذیل م

 

 اشکال نظر دوم: وجود »ما یصلح للقرینیه« در کالم 

ای وجود دارد. زیرا استخدام خالف اصل است و همین موجب خواهد رسد در این کالم مغالطهبه نظر می

یی از وجود داشته و عمومی برای صدر آیه منعقد نشود. برای رها «شد که در ذیل آیه شریفه »ما یصلح للقرینیه

این خالف اصل )استخدام خالف اصل است( دو راه وجود دارد: اول تخصیص ذیل آیه توسط اخبار؛ و دوم سقوط 

 اصالۀ العموم؛ پس اینگونه نیست که در هر صورت عموم صدر آیه شریفه حفظ شود.

ادّعاد دارند بله اصالۀ العموم معارضی ندارد، و مرحوم آخوند هم ادّعای تعارض نکرده است، بلکه ایشان 

. پس ضمیر ممکن 3اندوجود دارد. ایشان جوابی از این اشکال نداده «که در ذیل آیه شریفه »ما یصلح للقرینیه

است استخدام باشد که خالف ظاهر است، و ممکن است اصالۀ العموم جاری نباشد، در نتیجه ضمیر به لحاظ 

 استخدام مجمل است.

 

 

. در صورت استخدام که ضمیر به خصوص مطلّقات رجعیه برگردد، واضح است که از ذیل فقط مطلّق رجعی اراده شده است. و در صورتی که 1

 شود که مراد جدّی همان مطلّقات رجعیه است.ردد، از آنجایی که تخصیص کاشف از مراد جدّی است معلوم میضمیر به تمام مطلّقات برگ

)الثانی( انا و لو سلمنا کون العام المخصص مجازاً إلّا ان أصالة عدم االستخدام انما تجری فیما إذا شک فی :»493، ص1. اجود التقریرات، ج2

بین ان یکون المراد به هو نفس ما أرید من مرجعه و ان یکون المراد به معنى آخر غیر ذلک المعنى سواء کان   ما أرید بالضمیر بان یتردد امره 

االستخدام  إذا علم ما أرید بالضمیر و شک فی  ین أم کان أحدهما حقیقیا و اآلخر مجازیا و اما فیما  هما حقیقیین أم کان کالهما مجازیالمعنیان کال

بالضمیر فی محل الکالم معلوم  أرید بالمرجع فال مجال لجریان أصالة عدم االستخدام أصال و على ذلک فیما ان المراد    و عدمه ألجل الشک فیما

 «. و انما الشک فیما أرید بمرجعه ال تجری أصالة عدم االستخدام فی نفسها و لو مع قطع النّظر عن معارضتها بأصالة العموم

فیما توهم من عدم جریان أصالة العموم فی   بقی الکالماند:»میرزا توجه به این اشکال داشته و از آن جواب داده رسد مرحوم  . مقرّر: به نظر می1

القرینیة   المقام لتوهم انه من قبیل اکتناف الکالم بما یصلح للقرینیة )و التحقیق( فساد هذا التوهم ألن المالك فی باب اکتناف الکالم بما یصلح 

الم على لفظ مجمل من حیث المفهوم األفرادی أو الترکیبی بحیث لو اتکل علیه المولى فی مقام بیان مراده لما کان مخال  انما هو اشتمال الک

ألعم منهم  بمراده کما فی لفظ الفساق الواقع فی قضیة أکرم العلماء اال فساقهم المردد امره بین ان یراد به خصوص مرتکبی الکبیرۀ و ان یراد به ا

الصغیرۀ و کما فی االستثناء المتعقب لجمل متعددۀ المحتمل رجوعه إلى کلها و رجوعه إلى خصوص األخیرۀ منها على إشکال فی   و من مرتکبی

و اما فی المقام فال ریب فی ان الجملة المشتملة على الضمیر انما هی متکلفة ببیان حکم آخر   ء بیانه عن قریب إن شاء اللَّه تعالى.ذلک سیجی 

الّذی تکفلت ببیانه الجملة المشتملة على العام فلو کان المولى أراد من العام خصوص بعض افراده و اتکل فی بیان ذلک على العلم  غیر الحکم 

قى أصالة العموم حینئذ بال  بإرادۀ ذلک الخاصّ فی الجملة األخرى لکان مخال ببیانه و علیه فال یصلح ذلک لکونه قرینة على إرادۀ الخاصّ فتب

 .495، ص1أجود التقریرات، ج «.مزاحم
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 خدام«اصالة عدم االست»نظر سوم: تقدّم 

محقّق خوئی فرموده است اصل عدم استخدام مقدّم است. یعنی از صدر آیه شریفه خصوص مطلّقات رجعیه 

گردد. زیرا عرف در محاورات عرفیه در این موارد اراده شده و ضمیر ذیل آیه شریفه هم به همان خصوص برمی

 .1کنداصل عدم استخدام را مقدّم می

کند، ل نیست زیرا در نهایت ممکن است گفته شود عرف چنین کاری نمیاین استدالل فی نفسه قابل اشکا

که این ردّ کالم ایشان محسوب نخواهد شد. یعنی اگر هم شخصی در ارتکاز عرفی خود این امر را نیابد، ابطال 

 دلیل ایشان نخواهد بود.

ایشان را توجیه نمود که استخدام اند، امّا ممکن است اینگونه کالم ایشان تبیینی برای این کار عرف نکرده

بسیار غیر عرفی است. هرچند اراده خصوص از عامّ هم غیر عرفی است امّا استخدام غیر عرفی تر است. در چنین 

 مواردی عرف حمل بر چیزی می کند که کمتر غیر عرفی باشد.

 اشکال نظر سوم: وجود »ما یصلح للقرینیه« 

 ست امّا در کنار کالم ایشان نقاط قابل تأمّلی وجود دارد:هرچند در اصل فرمایش ایشان اشکال نی

کند، امّا ممکن است اصالۀ العموم را هم اول اینکه با قبول اینکه عرف در این موارد استخدام را قبول نمی

 کنار نگذارد. یعنی ایشان عالوه بر ادّعای مذکور باید ادّعای دیگری نماید که عرف اصالۀ العموم را هم در این

. در نتیجه در عین حال که اصل عدم استخدام مقدم است، ممکن است اصالۀ العموم هم جاری 2داندموارد ساقط می

شده امّا در ذیل آیه شریفه قائل به تخصیص شد. به عبارت دیگر مراد جدّی مطلّق رجعی است، که این با تخصیص 

 سازد.هم می

اند که اصول لفظیه در شک در کیفیت استعمال جاری دادهدوم اینکه ایشان جواب اشکال مرحوم آخوند را ن

 نیست.

 

ولکنّ الظاهر بحسب ما هو المرتکز فی أذهان العرف فی أمثال المقام هو تقدیم أصالة عدم االستخدام  :»446، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

ستخدام ورفع الید عن ظهور اللفظ  ورفع الید عن أصالة العموم، بل األمر کذلک بنظرهم حتى فیما إذا دار األمر بین رفع الید عن أصالة عدم اال 

رادۀ  فی کون المعنى المراد به المعنى الحقیقی، یعنی یلزم فی مثل ذلک أیضاً رفع الید عن ظهور اللفظ فی إرادۀ المعنى الحقیقی وحمله على إ

الرجل الشجاع إذا علم أ نّه المراد بالضمیر  المعنى المجازی، مثلًا فی مثل قولنا: رأیت أسداً وضربته یتعّین حمله على إرادۀ المعنى المجازی وهو 

 «.الراجع إلیه

 رسد ایشان چنین ادّعایی نیز دارند، که کالم ایشان خواهد آمد. . مقرّر: با توجه کالم محقّق خوئی به نظر می1
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وجود   «ما یصلح للقرینیه»و سوم اینکه اشکال اول مرحوم آخوند هم جواب داده نشد که در آیه شریفه 

 . 1را ادّعا فرمودند «ما یصلح للقرینیه»دارد. مرحوم آخوند ادّعای تعارض ندارند بلکه 

 

 20/02/95  118ج

 بندی: عدم تقدّم یکی از دو اصل لفظی جمع 

با توجه به بررسی سه قول موجود در مسأله، نتیجه تبعیت از مرحوم آخوند خواهد شد. یعنی صدر آیه 

اجمال دارد که معلوم نیست خصوص رجعیه اراده شده است یا اعمّ از بائن، و در ذیل نیز هرچند مراد جدّی معلوم 

 یت استعمال اجمال هست )وقوع یا عدم وقوع استخدام معلوم نیست(.است که رجعیه است، امّا در کیف 

ای وجود دارد پس به طور کلی در این بحث تابع مرحوم آخوند خواهیم بود، البته در مثال این بحث نکته

 که خواهد آمد.

 تنبیهان 

 بعد از پایان بحث در فصل نهم نیاز است به دو امر تنبّه داده شود: 

 

 ام اول: حقیقت استخد

استخدام یعنی »شود  بیانات مختلفی وجود دارد. از کالم محقّق خوئی استفاده می  2در مورد حقیقت استخدام

اگر در جمله اول  «یجب اکرام العالم، و یجوز تقلیده»به عنوان مثال در جمله   «،ضمیر به بعض افراد مرجع برگردد

د باشد، استخدام تحقّق یافته است. ازکلمات شهید صدر تمام علماء و در جمله دوم برخی از علماء یعنی فقهاء مرا

 

وأمّا ما أفاده )قدس سره( من أنّ المقام  »اند:رسد محقّق خوئی جواب اشکال اول و سوم را بعد از نقل کالم مرحوم نائینی داده . مقرّر: به نظر می2

نکتة  غیر داخل فی کبرى احتفاف الکالم بما یصلح للقرینیة وإن کان تاماً کما عرفت تفصیله بشکل موسّع فی ضمن کالمه )قدس سره( إلّاأنّ هنا 

المقام هو األخذ بظهور   لمرتکز العرفی فی أمثال اخرى وهی تمنع عن التمسک بأصالة العموم، وتلک النکتة هی التی أشرنا إلیها سابقاً من أنّ ا

ةً عرفیةً  الکالم فی اتحاد المراد من الضمیر مع ما یرجع إلیه ورفع الید عن ظهور العام فی العموم، یعنی أنّ ظهور الکالم فی االتحاد یکون قرین

اضرات  مح«.  فیما لم تقم قرینة على خالفها، ومع قیامها ال مجال لها لرفع الید عن أصالة العموم، إذ من الواضح أنّ أصالة العموم إنّما تکون متبعةً  

. البته استاد دام ظلّه در جلسه بعد قبول نمودند که تأمّل سوم در کالم محقّق خوئی راه ندارد زیرا ایشان اصالۀ به 449، ص4فى أصول الفقه، ج 

 ه« پاسخ دهند. اند تا نیاز باشد از وجود »ما یصلح للقرینی العموم تمسّک نکرده 

. جایگاه بحث از حقیقت استخدام در این بحث نیست، امّا از آنجایی که معلوم نیست فرصت دیگری برای بیان استخدام باشد )یعنی جایگاه 1

 واضحی در علم اصول ندارد(، در این بحث مطرح خواهد شد. 
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رسد این دو تعریف تامّ  . به نظر می«رجوع الضمیر الی بعض مدلول مرجعه»االستخدام هو شود نیز استفاده می

 نیستند.

به هر حال برای توضیح استخدام نیاز است توضیح داده شود مرجع ضمیر در حقیقت چیست؟ به عنوان 

است که تلفظ شده، یا معنای آن یا مفهوم آن یا   «رجل»مرجع ضمیر همین لفظ  «»رایت رجال و اکرمتهمثال در 

 شود:مصداق آن؟ ابتدا به این سوال پاسخ داده و سپس حقیقت استخدام توضیح داده می

 

 حقیقت مرجع ضمیر

 شوند: گردد، نیاز است ابتدا دو مقدمه بیانبرای توضیح اینکه ضمیر به چه چیزی برمی

 

 مقدمه اول: حقیقت ضمیر

رود که مشار الیه آن همان به نظر ما ضمایر مانند اسم اشاره هستند یعنی ضمیر هم برای اشاره به کار می

مرجع است. البته پاره ای از ضمایر یعنی ضمایر خطاب و متکلم، نیاز به مرجع ندارند )بلکه مانند اسم اشاره عمل 

 شود.دارند(. امّا با ضمایر غائب، به مرجع ضمیر اشاره میکنند که اشاره به حاضر می

 

 مقدمه دوم: محکی در الفاظ دارای وضع بالتسمیه

در هر کالم عناوین اسمی )یعنی الفاظی که وضع بالتسمیه دارند( اشاره به امری دارند که به آن »محکی« 

 د، یا غیر آنها باشد. تواند افراد، یا مفهوم، یا معنی، یا  فرد مردگوییم. محکی میمی

 

 نتیجه: ضمیر اشاره به محکی مرجع دارد

با توجه به دو مقدمه فوق، ضمیر اشاره به مرجع دارد. امّا اشاره به عنوان یا معنی یا مفهوم یا مصداق مرجع 

»االنسان یموت  ندارد، بلکه اشاره دارد به محکی همان عنوان اسمی که مرجع ضمیر است. به عنوان مثال در جمله  

دارد )که همان افراد انسان است(. در  «االنسان»اشاره به محکی لفظ  «یبعث»مستتر در  «، ضمیر »هو«ثم یبعث

 نتیجه ضمیر غائب برای اشاره به محکی عنوان اسمی )مرجع خودش( وضع شده است.
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 استخدام ضمیر

شود. اگر بین ستخدام ضمیر پرداخته میبا توجه به توضیحی که در مورد مرجع ضمیر داده شد، به توضیح ا

گردد، تفاوت وجود داشته باشد، محکی عنوان اسمی )مرجع ضمیر( و چیزی که ضمیر به لحاظ آن به مرجع برمی

 محقّق است. البته استخدام انحایی دارد: «استخدام»

کی دیگری از آن الف. گاهی با اینکه عنوان اسمی )مرجع ضمیر( دارای محکی است، امّا با ضمیر به مح

 « در جمله اولاالنسان»محکی  «االنسان نوع من انواع الحیوان و هو یموت»شود. به عنوان مثال در اشاره می

 گردد. همان معنی و طبیعت انسان است، در حالیکه ضمیر به اعتبار افراد به آن برمی

گردد. لحاظ برخی افراد به آن برمیب. گاهی محکی عنوان اسمی )مرجع ضمیر( تمام افراد است، امّا ضمیر به  

محکی  «یجب اکرام العلماء و یجوز تقلیدهم»این نوع از استخدام رائج تر و عرفی تر است. به عنوان مثال در 

گردد )یعنی به علمای علماء در جمله اول تمام افراد است، امّا ضمیر جمله دوم به لحاظ برخی افراد به آن برمی

 گردد(.فقیه برمی

گاهی محکی عنوان اسمی )مرجع ضمیر( یک فرد است در حالیکه ضمیر به لحاظ فرد دیگر به آن ج. 

که  «رایت رجال و اکرمته»گردد. این قسم از استخدام غیر عرفی تر و دورتر از ذهن است. به عنوان مثال در برمی

 گردد.برمی به آن« زید است، در حالیکه ضمیر جمله دوم به لحاظ »عمرو « در جمله اولمحکی »رجل

د. گاهی در مشترک لفظی، محکی عنوان اسمی )مرجع ضمیر( یک معنای لفظ است، امّا ضمیر به لحاظ 

اشتریت »گردد. این قسم از استخدام از قسم قبل هم غیر عرفی تر است. به عنوان مثال در  معنای دیگر به آن برمی

ال است در حالیکه ضمیر در جمله دوم به لحاظ معنای که محکی »عین« در جمله اول ط «عینا و اعطیته للفقیر

 گردد.یعنی نقره به آن برمی« دیگر »عین

 

 بررسی نظر محقّق خوئی و شهید صدر

اند، لذا تعریف ایشان فقط شامل رسد محقق خوئی به قسم رائج )قسم دوم استخدام( نظر داشتهبه نظر می

 آن قسم است.

ال وجود دارد: احتمال اول اینکه مراد ایشان از »بعض مدلوله« همان و امّا در کالم شهید صدر دو احتم

، مدلول عالم «اکرم العالم و قلّده»مدلول تصوری باشد. در این صورت اشکال واضحی در کالم ایشان هست که در  

ر کالم در جمله اول همان تصور عالم است، در حالیکه معنی ندارد ضیمر به بعض آن تصور برگردد؛ احتمال دوم د

گردد، زیرا ایشان این است که مراد مدلول تصدیقی باشد. در این صورت کالم ایشان به کالم محقق خوئی برمی
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رود. لذا همان اشکال )که فقط یک قسم از اقسام مدلول تصدیقی در کالم به معنای افراد به حمل شائع به کار می

 استخدام بیان شده است( در کالم ایشان هم خواهد آمد.

 

 دوم: معنای آیه شریفه 

رسد در خصوص این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد. البته احتماالت دیگری هم وجود دارد به نظر می

 امّا این دو احتمال قریب است:

شود یعنی ممکن است عامّ یا مجمل می  «المطّلقات»احتمال اول اینکه )با توجه به نظر مختار( در صدر آیه  

. در ذیل نیز هرچند مراد جدّی از ضمیر همان رجعیات است، امّا از نظر کیفیت استعمال خصوص رجعیات باشد

 مجمل است.

عموم است، و در ذیل نیز مراد از ضمیر همان  «مطلّقات»احتمال دوم اینکه در صدر آیه شریفه مراد از 

لفعل وجود ندارد، زیرا »بعل« به شوهر بالفعل است که در طالق بائن شوهر با «بعولتهنّ»عموم است. امّا مراد از 

آمده است(. در نتیجه   «بعل»نیست بلکه    «زوج»معنای متکفل و سرپرست است )دقّت شود در آیه شریفه نامی از  

معنای آیه شریفه اینگونه است که هر مطلّقه ای وجوب عده دارد امّا هر شوهری حقّ رجوع دارد که شوهر فقط 

گردد امّا در خارج فقط که ضمیر به همه علماء برمی  «اکرم العلماء و اوالدهم»یر  در مطلّقات رجعی وجود دارد. نظ

گردد امّا فقط مطّلقات رجعی نصف علماء دارای فرزند هستند. در بحث ما هم هرچند ضمیر به همه مطلّقات برمی

شود. اتمام عدّه حاصل میدارای شوهر هستند. زیرا با وجود اینکه صیغه طالق جاری شده است، امّا بینونت بعد از  

شاهد اینکه در طالق رجعی باید شوهر نفقه دهد، امّا در طالق بائن وجوب نفقه نیست. و یا در طالق رجعی 

التذاذات جائز است امّا در طالق بائن جائز نیست. با این احتمال هر دو اصل لفظی )اصالۀ العموم و اصالۀ عدم 

 اند.االستخدام( جاری شده

 

 21/02/95  119ج

 الفصل العاشر: تخصیص العامّ بالمفهوم

گاهی خطاب عاّمی منطوق است، و خطاب خاّصی وجود دارد که رابطه مفهوم آن با خطاب قبل، عموم و 

اکرم کل »شود؟ به عنوان مثال  . بحث در این است که آیا در این صورت تخصیص محقّق می1خصوص مطلق است

باشد. منطوق دلیل دوم داللت بر اکرام فقیر عادل « میرم الفقیر ان کان عادالًاک»، و خطاب دوم « عامّ استفقیر

 

 این بحث بنابر این است که جمله شرطیه دارای مفهوم باشد.. 1
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دارد، و مفهوم آن داللت بر عدم اکرام فقیر فاسق دارد. خطاب اول که عامّ است با منطوق خطاب دوم تنافی ندارد، 

 ؟بلکه با مفهوم خطاب دوم تنافی دارد. آیا مفهوم خطاب دوم موجب تخصیص خطاب عامّ است

 . 1در این مسأله چندین قول است که عمده دو قول تخصیص و عدم تخصیص است

 

 قول اول: عدم تخصیص 

تواند موجب تخصیص منطوق شود، یعنی در این موارد خطاب عامّ بر مفهوم نظر اول این است که مفهوم نمی

مذکور فقیر فاسق هم واجب االکرام شود، که در مثال  مقدّم است. پس مفهوم الغاء شده و تمسّک به خطاب عامّ می

 خواهد بود.

این قول نسبت به برخی قدماء داده شده است، امّا قول غیر مشهوری است. دلیل تقدّم خطاب عامّ این است 

است. ظهوری منطوقی اقوی از  «بالمفهوم»و داللت خطاب خاصّ  «،بالمنطوق»که داللت خطاب عامّ بر عموم 

جه ظهور عامّ اقوی است. با ضمیمه این کبری که در تعارض بین ظاهر با نصّ یا ظهوری مفهومی است. در نتی

 شود، نتیجه تقدّم خطاب عامّ بر خاصّ خواهد شد.اظهر، ظاهر کنار گذاشته می

 

 اشکال قول اول: عدم تقدّم اظهر یا نّص بر ظاهر 

عرفی خواهد آمد که تقدّم  تنها اشکال این بیان، یک اشکال مبنایی است. در بحث تعارض ادّله در جمع

نصّ یا اظهر بر ظاهر مورد قبول نیست. اگر هم خطاب خاصّ بر خطاب عامّ مقدّم است از باب قرینیت است، نه 

 .2اینکه اظهریت موجب تقدّم شود

قرینه گاهی شخصی و گاهی عرفی یا نوعی است. در باب محاورات عرفیه، عموم و خصوص امری متعارف 

ردی سخن به نحو عموم می آید در حالیکه قصد جدّی عموم نبوده، و خاصّ بعد از آن ذکر است. یعنی در موا

شود. این روش متعارف، قرینه است بر این که اگر یک خطاب عامّ و یک خطاب خاصّ باشد، خطاب خاصّ می

استثنای آن گفته ای کلی بیان شده، سپس  مقدم شود. به عبارت دیگر این روش مباحثه و بحث است که ابتدا قاعده

داند، مانند اینکه گفته شود از تمام کتاب  شود. در تعلیم هم اینگونه است در حالیکه معلّم از ابتدا استثناء را می

 

زیرا اقوال دیگر تفصیل در این مسأله نیست، بلکه به لحاظ امر دیگری تفصیل داده شده است. به عنوان مثال یک قول تفصیل است بین اینکه . 2

 داللت خطاب خاصّ بالوضع باشد یا باالطالق باشد، که این ربطی به اصل بحث ندارد.

مورد قبول است. زیرا با مبنای مختار در بحث مفهوم، واضح است که مفهوم   . یعنی اصل اینکه مدلول منطوقی اقوی از مدلول مفهومی است1

التزامی  مدلول کالم نیست بلکه مدلول تکلم است، لذا ضعیف تر از منطوق است )زیرا فعل از کالم مبهم تر است(. با مبنای مشهور نیز مفهوم مدلول  

 است، که ضعیف تر از مدلول منطوقی خواهد بود. 
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شود! این روش در شود و در مدت نزدیک امتحان گفته شود از جلد دوم کتاب امتحان گرفته میامتحان گرفته می

شود، امّا در کتاب خوانده شود. لذا در مواردی از این روش استفاده می این مورد دارای این حکمت است که کل

« تمام روزهای ماه رمضان روزه گرفتم»تمام موارد بیان عامّ و سپس خاصّ عرفی نیست، مانند اینکه گفته شود 

 . 1، که خطاب دوم تکذیب خطاب اول است«امپنج روز از ماه رمضان روزه نگرفته»گفته شود و سپس 

شود. زیرا  هر حال در مواردی که قرینه عرفیه وجود دارد، خطاب خاصّ از باب قرینیت بر عامّ مقدّم میبه 

در باب محاورات باید به روش عرفی سخن گفته شود، و در این صورت کالم فهمیده شده و متکلم مورد مذمّت 

ستفاده کند(، تفهیم و تفهّم محّقق نخواهد نخواهد بود. امّا اگر هر کس روش خود را به کار ببرد )از قرائن شخصیه ا

 شد. پس باید وحدت رویه باشد تا اختالل نظام تفهیم و تفهّم نشود. 

 

 قول دوم: تخصیص 

اند. زیرا در بحث مذکور، سه در مقابل قول اول برخی قائل به جواز تخصیص خطاب عامّ توسط مفهوم شده

منطوقی خاّص؛ و مدلول مفهومی خاصّ؛ در بین این سه مدلول، تعارض داللت وجود دارد: مدلول عامّ؛ و مدلول 

باشد. یعنی مدلول منطوقی خاصّ طرف تعارض نیست. در این فقط بین دو مدلول عامّ و مدلول مفهومی خاصّ می

صورت اگر خطاب عامّ مقدّم شود و مفهوم خاصّ را ساقط کند، باید منطوق خاصّ نیز ساقط شود. زیرا مفهوم 

لول تبعی است )یعنی سعه و ضیق مفهوم وابسته به منطوق است(، و برای سقوط مفهوم باید منطوق ساقط شود.  مد

این در حالی است که منطوق خطاب خاصّ طرف تعارض نیست، پس دلیلی برای سقوط منطوق خطاب خاّص 

 تخصیص بزند.نیست. وقتی تقدّم خطاب عامّ ممکن نیست، باید مفهوم مقدّم شده و خطاب عامّ را 

 

 اشکال قول دوم: سرایت تعارض به منطوق خاصّ 

رسد دلیل مذکور تمام نیست. زیرا اگر منطوق تعارض نداشته و طرف تعارض نباشد، مفهوم هم به نظر می

تعارضی نخواهد داشت. در بحث مفهوم گفته شده کالمی دارای مفهوم است که منطوق آن داللت بر علّیت انحصاری 

در مثال مذکور باید منطوق خطاب خاصّ داللت بر علیّت انحصاری عدالت برای وجوب اکرام داشته  داشته باشد.

باشد، تا خطاب خاصّ داللت بر مفهوم نماید. در این صورت منطوق خطاب خاصّ )اینکه عدالت علت منحصره 

شد(، تعارض دارند. یعنی وجوب اکرام است(، با اطالق خطاب عامّ )وجوب اکرام فقیر چه فاسق باشد چه عادل با

 

ای وجود دارد، بیان عامّ و سپس خاصّ آن، عرفی است. در خطابات تبلیغی نوعاً این نکته وجود دارد و تخصیص در جایی که نکته  . به هر حال2

 متعارف است.
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منشأ تعارض مفهوم خاصّ با عامّ، همان منطوق خاصّ است. در نتیجه منطوق خاصّ هم طرف تعارض است، لذا 

 سقوط منطوق خاصّ در تعارض ممکن است.

اش تقدیم خاصّ نیست. زیرا ممکن است هر دو عالوه بر اینکه وقتی تقدّم عامّ دارای محذوری باشد، نتیجه

 ارض کرده و تساقط نمایند. با هم تع

 

 نظر مختار: تخصیص به دلیل قرینیت 

رسد در این موارد تخصیص منطوق خطاب عامّ توسط مفهوم خطاب خاصّ نیز ممکن است. وجه به نظر می

تقدیم مفهوم خطاب خاصّ بر خطاب عامّ، همان قرینیت عرفیه است. یعنی در محاورات یک روش وجود دارد که 

 شود.اب عامّ مقدّم میخطاب خاصّ بر خط

 

 الفصل الحادی عشر: تعقّب االستثناء لجمل متعدّدۀ

اگر چند جمله وجود داشته، و بعد از آنها استثنائی ذکر شود، آیا این استثناء از جمله اخیر است یا از تمام 

وان مثال در جمالت استثناء شده است؟ این بحث، صغروی است که در این موارد ظهور در چه چیزی دارد، به عن

« آیا فقط از جمله اخیر استثناء شده است یا از تمام  جمله »اکرم الهاشمیین و اکرم الشیوخ و اکرم العلماء الّا الفسّاق

 ؟جمالت استثناء شده است

 اقول در مسأله 

نکه در این مسأله چهار قول وجود دارد: اول اینکه ظهور در این دارد که استثناء از جمله اخیر است؛ دوم ای

ظهور در این دارد که استثناء از تمام جمالت است؛ سوم اینکه ظهوری در هیچیک ندارد لذا مجمل است، هرچند 

 قدر متیّقن استثنای جمله اخیر است؛ چهارم قول به تفصیل است که بین متأّخرین معروف است.

 

 22/02/95  120ج

استثنایی ذکر شده است، آیا استثناء از عنوان اخیر است اگر چهار عنوان مطلق یا عامّ باشد که بعد از آنها 

 یا تمام عناوین؟ قول چهارم یعنی قول مشهور بین متاّخرین تفصیل است:



 91  ....................................................................صفحه:.......... الرابع: فی العام و الخاصالمقصد  – درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

91 

 

اکرم العلماء و اکرم »گاهی دو عنوان مذکور در دو جمله از نظر موضوع و محمول متفاوت هستند، مانند 

استثناء از عنوان اخیر است. یعنی در مثال مذکور فقط از شیوخ . در این صورت ظهور کالم در  1«الشیوخ اال الفساق

 استثناء شده، و شیوخ فاسق وجوب اکرام ندارند، امّا علمای فاسق هم وجوب اکرام دارند.

گاهی دو عنوان مذکور در دو جمله از نظر محمول یا موضوع تفاوتی ندارند، که در این صورت ظاهر کالم 

ست. در این حالت تفاوتی نیست که موضوع در دو جمله واحد و محمول در آنها متفاوت استثنای از تمام عناوین ا

، و یا موضوع در دو جمله، متعدّد و محمول در آنها واحد باشد «اکرم العلماء و قلّدهم اال الفساق»باشند مانند 

 عناوین است.  ، یعنی در هر دو حالت استثناء از تمام«اکرم العلماء و الشیوخ اال الفساق»مانند 

 

 دلیل قول به تفصیل

اند. ایشان ابتدا برای صورت مرحوم شهید صدر قول به تفصیل را قبول نموده و وجهی برای آن بیان نموده

اول که از نظر موضوع و محمول تفاوت وجود دارد، و سپس برای صورتی که از نظر موضوع واحد و محمول 

 اند:حمول واحد و موضوع متفاوت است، استدالل نمودهمختلف است، و در آخر هم برای صورتی که م

 

 صورت اول: موضوع متعدّد و محمول معتدّد

« که از نظر موضوع و محمول متفاوت اکرم العلماء و اکرم الشیوخ اال الفساق»ایشان فرموده است در جمله 

نظر ایشان تمام حروف وضع برای  ، با استفاده از یک نکته ثبوتی و یک نکته اثباتی، مّدعا ثابت است. در هستند

نسبت شده است. حروف اسثتناء برای نسبت اخراجیه وضع شده است. در جمله مذکور یک نسبت استثنائیه وجود 

دارد. زیرا اگر دو نسبت استثنائیه باشد، استعمال حروف استثناء در اکثر از معنی واحد خواهد شد که ممکن نیست.  

در جامع بین نسبت  «الّا»صورتی که این استثناء از هر دو جمله باشد یعنی پس یک استثناء وجود دارد. در 

استثنائیه از علماء و نسبت استثنائیه از شیوخ استعمال شده باشد، محال است زیرا نسبت دائماً جزئی است و جامع  

 

. در این دو جمله واضح است که موضوع مذکور در دو جمله یعنی علماء و شیوخ متفاوت هستند، و محمول در آنها نیز متفاوت است زیرا  1

ه لحاظ ذات هردو وجوب اکرام هستند، امّا وجوب اکرام در جمله اول غیر از وجوب اکرام در جمله دوم است. یعنی در صورتی محمول هرچند ب 

 در دو جمله واحد است که یک وجوب اکرام برای هر دو باشد مانند »اکرم العلماء و الشیوخ«.
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مستثنی منه لحاظ شود، ندارد )اگر »الّا« به معنای جامع باشد، معنایش اسمی خواهد بود(. اگر هم جامع در ناحیه  

 . 1یعنی یک استثناء از جامع بین علماء و شیوخ باشد، جواب این است که در کالم چنین جامعی اعتبار نشده است

در نتیجه اوالً یک استثنای واحد در کالم وجود دارد؛ و ثانیاً از یکی از دو عنوان قبل استثناء شده است )نه 

که از کدام عنوان استثناء شده است؟ ظهور کالم در استثناء از عنوان دوم است از هر دو عنوان(؛ سوال این است 

زیرا این استثناء جزء جمله دوم است نه جمله اول. به عبارت دیگر بسیار خالف ظاهر است که استثناء فقط از 

 .2عنوان اول باشد امّا بعد از عنوان دوم ذکر شود 

 

 اخیراشکال: ظهور کالم در استثناء از عنوان 

در مقدمات فرمایش ایشان مباحث مبنایی وجود دارد. مبانی ایشان مورد قبول نیست زیرا معانی حرفیه، 

 اند، و نسبت اخراجیه در عالم واقع وجود ندارد.وضع برای نسبت نشده

با غضّ نظر از مباحث مبنایی هم کالم ایشان تمام نیست. در ناحیه مستثنی همیشه یک ضمیر وجود دارد 

. با توجه به این نکته سوال این است که آیا مرجع این ضمیر فقط علماء، یا  3گاهی مذکور و گاهی مقدّر استکه 

فقط شیوخ، و یا هر دو است؟ از نظر ثبوتی هر سه صورت ممکن است، امّا سوال این است که ظاهر کالم در کدام 

 است؟

ای است که موجب ظهور کالم در استثناء قرینهرسد وجود استثناء به عنوان جزئی از جمله دوم، به نظر می

شود. پس در چنین مواردی ظهور کالم در استثناء از جمله اخیر است )نه اینکه کالم مجمل شده از عنوان دوم می

 

ر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنی محال است؛ و دوم اینکه محال است حرف . نکته ثبوتی ایشان در دو جا استفاده شده است یعنی اول د1

ه  در معنایی جامع بین دو نسبت استثنائیه استعمال شود. و نکته اثباتی فقط در این جا است که خالف ظاهر است که جامع دو عنوان مستثنی من 

 باشد.

ل: فألنَّ رجوع االستثناء إلى الجمیع امّا أَنْ یکون على أساس رجوعه إلى کل  امّا فی الموضع األو:»394، ص3. بحوث فی علم االصول، ج2

نَّ کل  واحدۀ من تلک الجمل مستقلًا و هذا یستلزم محذور استعمال أداۀ االستثناء الموضوعة للنسبة االستثنائیة اإلخراجیة فی أکثر من معنى فا

مستقلًا ال محالة، و اما أَنْ یکون على أساس استعماله فی جامع االستثناء و هذا   نسبة استثنائیة بلحاظ کل واحد من تلک الجمل یشکل معنى

نیة بل بمعنى  أیضاً غیر معقول على ضوء ما تقدم من جزئیة معانی الحروف و أدواتها و التی منها أداۀ االستثناء، ال بمعنى الجزئیة الخارجیة أو الذه

بأطرافها و ال جامع ذاتی لها، و امّا أَنْ یکون على أساس استعماله فی نسبة إخراجیة واحدۀ  متشخصةالجزئیة الطرفیة و هی النسبة المتقومة و ال

نه خالف الظاهر  عن مجموع ما تقدم من الموضوعات فی الجمل المتعددۀ بعد توحیدها اعتباراً، و هذا و إِنْ کان معقولًا و ال محذور فیه ثبوتاً إِلَّا ا

 «. اإلطالق عدمها إلى عنایة التوحید االعتباری بین موضوعات تلک الجمل و مقتضى إثباتاً حیث یکون بحاجة 

. ضمیر مقدّر نیز «شود مانند »اکرم العلماء الّا الفسّاق. ضمیر مذکور مانند »اکرم العلماء الّا فسّاقهم«، و گاهی به جای ضمیر از »ال« استفاده می1

 تقدیر است. که »منهم« در «جاء القوم اال زیداً»مانند 
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. امّا این فقط ظهور کالم است و از نظر ثبوتی ممکن است از هر دو عنوان استثناء 1و قدر متیّقن جمله اخیر باشد

 ای در کالم باشد که استثناء از هر دو جمله است، ظاهر کالم استثنای از هر دو خواهد شد.گر قرینهشود لذا ا

 

 25/02/95  121ج

 صورت دوم: موضوع واحد و محمول متفاوت

که موضوع در هر دو   «اکرم العلماء و قلّدهم اال الفسّاق»گاهی موضوع واحد و محمول متعدّد است، مانند 

است. به نظر مشهور در این   «تقلید» و در جمله دوم  «اکرام»است، و محمول در جمله اول  « علماء»قضیه همان 

 صورت، استثناء، از جمیع عناوین قبل است. یعنی نه اکرام و نه تقلید عالم فاسق جائز نیست.

ذهنیه اند ضمیر برای اشاره به صورت اند. ایشان فرمودهشهید صدر برای این قول مشهور وجهی ذکر نموده

رود. اگر استثناء فقط از عنوان دوم باشد، باید ضمیر برای اشاره به کار نرفته باشد، بلکه مستقالً به کار به کار می

رفته باشد. زیرا در جمله دوم موضوع نیست و ضمیر در جمله دوم اشاره به موضوع جمله اول یعنی علماء است. 

عنوان استثناء شده باشد. امّا اگر فقط از جمله دوم استثناء شده  پس وقتی استثناء از علماء شود باید از هر دو 

 .2باشد، باید جمله دوم هم موضوع مستقلّ داشته باشد، در حالیکه ضمیر عنوان مشیر است و عنوان مستقل نیست

 

 اشکال: امکان ثبوتی استثنای از یک عنوان به لحاظ یکی از دو حکم

شود. همانطور صدر تذکر داده شده، و سپس به نقد کالم ایشان پرداخته میای در این وجه شهید ابتدا نکته

که گفته شد ضمیر برای اشاره به محکی عنوان مرجعش وضع شده است. امّا در نظر شهید صدر ضمایر به صور 

ح . واض« خواهد داشتعلماء»اشاره به صورت ذهنیه  «هم»ذهنیه مرجع ضمیر، اشاره دارند. در مثال فوق ضمیر 

دار است که نباید مراد خودِ صورت ذهنیه باشد زیرا تقلید صورت ذهنیه بی معنی است. تقلید افراد عالم معنی

صورۀ الذهنیۀ بما هی محکیّۀ« باشد تا ضمیر به محکی برگردد، صحیح »الخواهد بود، لذا اگر مراد شهید صدر 

 خواهد بود.است. در غیر این صورت کالم ایشان دارای اشکال مبنایی 

 

ای احتمال ندارد استثناء فقط از عنوان اول باشد. یعنی دو احتمال وجود دارد که  . قدر متیقّن استثنای از عنوان اخیر است زیرا به لحاظ محاوره 2

 به جمله دوم یا به تمام جمالت برگردد، که در هر صورت از جمله اخیر هم استثناء محقّق شده است.

فألنَّ رجوع االستثناء فیه إلى األخیرۀ بالخصوص یستلزم أَنْ یکون الضمیر قد   و امّا الموضع الثانی::»395، ص3ول، ج. بحوث فی علم االص3

  استعمل فی تکرار الموضوع و إعطاء صورۀ مستقلة جدیدۀ له و قد تقدم انَّ هذا خالف وضع الضمیر فانه لمجرد اإلشارۀ إلى الصورۀ الذهنیة

 «.ع فال محالة یرجع االستثناء إلیه و بذلک یتخصص الجمیعاألولى المعطاۀ بالمرج
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با غضّ نظر از این نکته، این فرمایش تمام نیست. زیرا استثناء همان اخراج یک فرد یا یک عنوان از 

وجود دارد، که فسّاق  «موضوعی به لحاظ حکم آن موضوع است. در جمله فوق فقط یک موضوع یعنی »علماء

اظ یک حکم یا هر دو حکم باشد. به اند. خروج فسّاق از تحت علماء ممکن است به لحاز تحت آن خارج شده

عبارت دیگر ممکن است فسّاق علماء یک حکم را نداشته و یا هر دو حکم را نداشته باشند. امّا ظهور چنین 

کالمی در این است که خروج استثناء از موضوع به لحاظ هر دو حکم باشد. زیرا هرگاه استثناء در جمله مستقل 

تواند به لحاظ حکم دوم باشد. به که موضوع مستقل یعنی غیر ضمیری دارد(، نمیای نباشد نباشد )یعنی در جمله

عبارت دیگر اهل عرف در محاوره اگر بخواهد بگوید نه اکرام واجب است و نه تقلید از این صیاغت استفاده 

رم العلماء و قلّد اک»کند مانند کند، به خالف جایی که فقط از جمله دوم استثناء شود که دو جمله را تفکیک میمی

 «.العلماء اال الفساق

لذا مدّعای ایشان مورد قبول است، امّا وجه ایشان مورد قبول نیست. زیرا همانطور که بیان شد ممکن است 

ضمیر در اشاره به کار رود، در عین حال از یک حکم استثناء شود. یعنی در این صورت هم، فسّاق از علماء 

حاظ یک حکم موضوع نه به لحاظ هر دو حکم. البته استثنای به لحاظ یک حکم موضوع استثناء شده است امّا به ل

 خالف ظاهر است امّا محذور ثبوتی ندارد.

 

 صورت سوم: محمول واحد و موضوع متعدّد

ر این صورت نیز «. داکرم العلماء و الشیوخ اال الفسّاق»گاهی موضوع متعدّد و محمول واحد است، مانند 

 باشند.ه استثناء از جمیع عناوین قبل میمشهور قائل ب

تواند دارای دو اند. ایشان فرموده است یک محمول نمیشهید صدر برای این صورت نیز وجهی ذکر فرموده

موضوع باشد. در صورت سوم که یک محمول وجود دارد باید موضوع هم واحد باشد، لذا متکلم یک وحدت 

ستثناء شده است. یعنی علماء و شیوخ یک مجموعه واحد در نظر گرفته اعتبار کرده است و از آن مجموعه یک ا

شده، سپس از آن استثناء شده است. مستثنی منه فقط علماء، یا فقط شیوخ، نیست بلکه مجموعه آنهاست. پس 

محمول  گردد. ظهور این کالم اشاره به امری ثبوتی است نه اثباتی، زیرا از اینکهاستثناء به همه عناوین قبل برمی

داند واحد باید موضوع واحد داشته باشد، استفاده شده است. به عبارت دیگر ایشان شیوخ را جزء موضوع می
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که هرچند علماء ممکن است مرد یا زن باشند، امّا اشتباه است که استثناء فقط از  «اکرم العلماء اال الفسّاق»مانند 

 .1مرد، پس استثناء از علمای مرد غلط است علمای مرد باشد. زیرا موضوع علماء است نه علمای

 

 اشکال: محذور اثباتی است نه ثبوتی

رسد این کالم هم صحیح نیست، و محذور در رجوع استثناء به عنوان اخیر، فقط اثباتی است و به نظر می

 محذور ثبوتی وجود ندارد. یعنی ممکن است استثناء فقط به عنوان اخیر برگردد.

ن معطوف این نکته بوده است که هر قضیه متقوم به سه جزء است. اگر در قضیه یک ممکن است ذهن ایشا

محمول باشد ممکن نیست دو نسبت در قضیه معقوله در ذهن موجود باشد، و اگر دو موضوع باشد نیز باید دو 

وده و از آن نسبت باشد. ایشان برای دفع این محذور موضوع را واحد نموده است. البته متفطن این اشکال نیز ب

ها را به صورت واحد اعتبار کرد )اشکال این است که یک راه حلّ این اند که ممکن نیست محمولپاسخ داده

محذور اعتبار وحدت در ناحیه موضوع است، امّا راه دیگر اعتبار وحدت در ناحیه محمول است، یعنی واو در 

تواند طرف تقدیری داشته ن این است که نسبت نمیقوه تکرار است، لذا یک محمول در تقدیر است(. پاسخ ایشا 

باشد، زیرا در ذهن باید هر دو طرف بالفعل موجود باشند تا نسبت برقرار شود. لذا چون محمول بالفعل واحد 

 است، باید درناحیه موضوع اعتبار وحد شود.

تا نیاز به دو طرف بالفعل  امّا این کالم تمام نیست، زیرا چنین نسبتی در قضیه معقوله در ذهن وجود ندارد

داشته باشد! به عبارت دیگر کالم ایشان مبتنی بر این است که یکی از اجزای قضیه معقوله نسبت باشد که همیشه 

متقوم به دو طرف است. امّا این مبنای ایشان مورد قبول نیست زیرا نسبتی وجود ندارد. در نیتجه ممکن است 

 و محذور نسبت بدون دو طرف بالفعل، مدفوع است.استثناء فقط از عنوان اخیر باشد 

البته وجه ایشان مردود است، امّا مدّعای ایشان مورد قبول است، زیرا ظهور کالم در این است که استثناء به 

هر دو برگردد. اهل عرف در محاوره هرگاه یک جمله آورده و استثناء ذکر نمایند، ظهور کالم در استثنای از جمیع 

ت. اگر مراد استثنای از عنوان اخیر باشد، باید در دو جمله مطرح شده و استثناء در جمله دوم مطرح عناوین اس

 شود. 

 

فتخریج رجوع االستثناء فیه إلى الجمیع یظهر بمالحظة ما قلناه فی الموضع   و امّا الموضع الثالث::»395، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

توحید اعتباری فیما بینها لیکون ذلک األمر الواحد هو طرف    األول فانَّ تعدد الموضوعات مع کون المحمول واحداً ال یکون فی نفسه إِلَّا فی طول

و لکن الصحیح  ....    النسبة فی الجملة و معه یکون رجوع االستثناء إلیه أیضاً و إِلَّا لزم إلغاء تلک الوحدۀ الملحوظة و هو بحاجة إلى قرینة و عنایة

التکرار إِلَّا انه ال یعطی المعنى المکرر صریحاً بل تقدیراً فیکون رجوع االستثناء مع ذلک الرجوع إلى الجمیع بنکتة انَّ العطف و إِنْ کان فی قوۀ 

 «. إلى األخیر أیضاً تقدیریاً فلو أُرید إرجاعه إلیه بالخصوص کان خالف التقدیریة المذکورۀ
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 26/02/95  122ج

 الفصل الثانی عشر: تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

آیا ممکن است عمومات قرآن توسط خبر واحد تخصیص زده شود؟ به عامّه نسبت داده شده که این 

اند، و به مشهور خاصّه نسبت جواز اینچنین تخصیصی داده شده است. گویا در بین خاصّۀ ندانستهتخصیص را جائز  

اند. به دانند، تخصیص کتاب توسط آن را هم قبول داشتهمخالفی نیست و تمام کسانی که خبر واحد را حجّت می

خبر واحدی وارد شده است که زن   ، و در« وارد شده استعنوان مثال در کتاب این آیه شریفه »المطلّقات یتربصن

شود. شبهات عدیده در جواز یائسه عدّه ندارد. به نظر مشهور در این صورت از عموم مذکور در کتاب رفع ید می

 این تخصیص وارد شده است، که عمده دو شبهه است:

 

 شبهه اول: رفع ید از دلیل قطعی به سبب دلیل ظنّی 

الصدور است، امّا خبر واحد ظّنی الصدور است. پس نباید از قطعی شبهه اول این است که کتاب قطعی 

الصدور رفع ید شده، و به ظنّی الصدور اخذ شود! یعنی نباید کالمی که قطعاً کالم خداوند است را کنار زد به سبب 

 کالمی که احتمال دارد کالم معصوم علیه السالم باشد.

 

 جواب: ظنّی بودن داللت کتاب 

اند که هرچند سند این نحوه مطرح شود، همان جواب مشهور صحیح است. مشهور جواب دادهاگر شبهه به 

کتاب قطعی است امّا داللت کتاب ظنّی است. در واقع تعارض بین دو ظنّ است زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدمات 

تعارض دو ظنّ باید  داللت ظنّی دارد، و خبر واحد هم داللت ظنّی دارد، که در  «المطلّقات یتربصن»است. پس 

 دلیل خاصّ بر عامّ مقدم شود.

 

 شبهه دوم: روایات دالّة بر بطالن خبر مخالف کتاب 

شبهه دوم از شبهه اول مهمّ تر است. در روایات کثیری وارد شده است که کالم ائمه علیهم السالم باید به 

باطل بوده و باید کناز زده شود. این کتاب عرضه شود. اگر خبر ائمه علیهم السالم مخالف کتاب باشد، زخرف و 

 یک ضابطه برای حجّیت کالم آنهاست.
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در مثال فوق روایت خاصّ داللت دارد مطلّقه یائسه عدّه ندارد که این روایت باید بر کتاب عرضه شود.  

اب  وقتی در کتاب »المطّلقات یتربصن« داللت بر وجوب عدّه بر تمام مطلّقات دارد، پس این روایت مخالف کت

شود که خواهد بود. لذا این روایت حجّت نبوده و از اعتبار ساقط است. در این صورت به عموم کتاب اخذ می

 داللت دارد زن یائسه هم باید سه طهر عدّه نگه دارد.

 

 جواب اول: خبر خاصّ، مخالف نیست 

مطلق باشد،  جوابی بین متأّخرین معروف شده است که اگر نسبت بین کتاب با خبری، عموم و خصوص

شود. زیرا در نظر عرف این روایت قرینه بر عامّ محسوب چنین خبری در نظر عرف مخالف کتاب محسوب نمی

 شود.می

 

 جواب دوم: مراد از مخالف، به نحو عموم و خصوص مطلق نیست 

 شود امّا از اند این است که هرچند خبر خاصّ مخالف کتاب محسوب میای پذیرفتهجواب دوم که عده

خارج علم وجود دارد که این نحوه مخالفت مراد آن روایات کثیر نیست. زیرا وجود تخصیص و تقیید در بین 

روایات از واضحات و مسلّمات است. پس مراد از مخالف کتاب در آن روایات کثیره، عموم و خصوص مطلق 

لیل وجود مخصّصات قطعی نباید نیست، بلکه ممکن است عموم و خصوص من وجه، و یا متباینین باشد. یعنی به د

 مراد خبر به نحو عموم و خصوص مطلق باشد.

 

 جواب سوم: اخبار عرض برکتاب، شامل نقل تخصیص نیست 

رسد این دو جواب صحیح نیستند، که وجه آن در توضیح تحقیق در مسأله معلوم خواهد شد. امّا به نظر می

 هد شد:جواب سومی وجود دارد با دو مقدمه توضیح داده خوا

مقدمه اول این است که قول امام علیه السالم حجّت است، امّا گاهی امام به عنوان یک ثقه خبری را نقل 

کنند )مانند اینکه امام صادق علیه السالم بفرمایند که امام باقر علیه السالم این کالم را فرمودند، و یا بفرمایند می

کالمی دارند )مانند اینکه بفرمایند قبله شام به این سمت است(، که زید در مسجد است(، و گاهی به عنوان خبره 
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و گاهی به عنوان امام و عالم به غیب کالمی دارند )مانند اینکه بفرمایند شرب عصیر عنبی حرام است(. در هر سه 

 .1حالت قول امام علیه السالم حجّت است، امّا نکته حجّیت در این سه مورد متفاوت است

است که روایات دالّه بر زخرف بودن خبر مخالف کتاب، فقط شامل دسته سوم از کالم امام   مقدمه دوم این 

علیه السالم است. یعنی امام علیه السالم چون عالم به غیب است، مخالف کتاب خداوند متعال سخن نخواهد گفت. 

 به کتاب ندارد.پس قول امام علیه السالم به عنوان اهل خبره، و یا به عنوان ثقه نیازی به عرضه 

با توجه به این دو مقدمه، اگر ائمه علیهم السالم مخصّصاتی برای کتاب نقل کنند، این قول از باب خبر ثقه 

. یعنی در واقع مخصّص آیه از شارع )خداوند یا نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله( بوده و امام علیه السالم 2حجّت است

الم امام علیه السالم از باب عالم به غیب نیست امّا مخالف کتاب هست، آن را نقل نموده است. در این صورت ک

لذا نیازی به عرضه به کتاب ندارد. پس این مخصّصات نقل تخصیص است که از کالم نبی یا از کالم خداوند است، 

اب توسط ای آن را نقل نماید هم حجّت خواهد بود. لذا اخبار عرضه بر کتاب مانع تخصیص کتلذا حتی اگر ثقه

 خبر واحد نخواهند بود.

 

 27/02/95  123ج

 التحقیق فی المسألة 

با توجه به این که شبهات مطرح شده در جواز تخصیص کتاب به خبر واحد پاسخ داده شد، باید این مسأله 

ق کتاب را مورد بررسی قرار دهیم. در این مسأله دو سوال مهمّ باید پاسخ داده شوند: اول اینکه آیا عموم یا اطال

 کند؟ و دوم اینکه اگر تخصیص ممکن است، توسط چه کسی ممکن است؟تخصیص را قبول می

 

 

خبرویت است؛ امّا حجّیۀ کالم امام علیه السالم از باب . تفاوت بین قول فقیه و قول امام علیه السالم در این است که حجّیت فتوای فقیه از باب  1

 کالم امام بودن )علم غیب( است.

نماید، بلکه از طریق پیامبر صلّی اهلل علیه و آله اخذ نموده است. بله  . زیرا معموالً امام علیه السالم در احکام شرعی از علم غیب استفاده نمی2

نماید. این تلقّی از پیامبر صلّی اهلل علیه و آله اگر به نحو عادی باشد، قول امام  از علم غیب استفاده میدر برخی امور مانند قیامت و جزئیات آن 

باب علیه السالم مانند خبر ثقه خواهد بود. اگر هم به نحوی باشد که در طرق عادی نیست، دلیل حّجیت خبر ثقه شامل آن نخواهد بود، بلکه از 

اند، ظهور کالم در نقل قول است لذا اخبار عرض جّت است. در جایی که امام علیه السالم مخصّصی را ذکر نموده علم غیب امام علیه السالم ح

اند، ظاهر کالم استفاده از علم  بر کتاب شامل آن نیست و نیاز به عرضه به کتاب نیست. امّا در جایی که امام علیه السالم حکمی کلی بیان نموده 

عرضه به کتاب دارد. اگر هم شک باشد این تخصیص در کالم امام علیه السالم از باب نقل قول است یا از باب علم   امامت است، لذا نیاز به

 امامت، نیازی به عرضه نیست زیرا موضوع دلیل احراز نشده است.
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 بحث اول: امکان تخصیص کتاب 

در قرآن اطالقاتی وجود دارد، و ممکن است گفته شود عموماتی هم وجود دارد. در مباحث گذشته توضیح 

که به نفس آن تشریع شده است به نحوی که  داده شد که خطابات بیان احکام ممکن است خطاب تشریع )خطابی

کند( باشند. قبل از آن خطاب حکمی وجود ندارد( یا خطاب تبلیغ )خطابی که تشریع محقّق در گذشته را بیان می

در مورد کتاب هم ممکن است خطابات آن تشریعی یا تبلیغی باشند، که در هر صورت امکان تخصیص بررسی 

 خواهد شد:

 

 قرآنی خطاب تشریع باشندخطابات 

اگر خطابات قرآنی خطاب تشریعی باشند، تخصیص آنها بی معنی خواهد بود. یعنی خطاب تشریع قابل 

 «التکرم زیداً من جیرانی»و بعد بگوید    «اکرم جیرانی»تخصیص نیست، به عنوان مثال اگر موالیی به عبدش بگوید  

ه است )اگر خطاب اول عامّ خطاب دوم نسخ خطاب اول خواهد بود. زیرا با خطاب اول اکرام زید واجب شد

باشد، شامل زید هم هست؛ و اگر عامّ نباشد بحث تخصیص بی معنی شده و این مثال از بحث ما خارج خواهد 

طلب »شود. به عبارت دیگر تکلیف و تشریع چیزی غیر از  بود(، لذا با ورود خطاب دوم برخی مجعوالت نسخ می

به خطاب اول محقّق شده است، هرچند در افق نفس مولی هیچ اراده نیست، که این طلب انشائی با تلفظ  «انشائی

. آنچه 1یا حبّی نسبت به اکرام زید نباشد. یعنی حبّ یا اراده نفسانی یا غرض مولی هیچ تأثیری در تکلیف ندارد

است   در باب تکلیف به عهده عبد است همین طلب انشائی است. زیرا در نظر عرف عقالً یا عقالءً فقط همین طلب

اکرم »آورد )این مطلب برهان ندارد، بلکه وجدان حاکم به این امر است(. پس همین تلفظ به که حّق الطاعۀ می

 تحقق تکلیف نسبت به اکرام زید است هرچند مولی التفات نداشته باشد.« موجب جیرانی

وجوب اکرام زید  پس تا قبل از ورود خطاب دوم، اکرام زید واجب است. از حین ورود خطاب دوم بقاءً

شود از ابتدا اکرام زید ساقط خواهد شد. سقوط وجوب در بقاء همان نسخ است، زیرا در تخصیص کشف می

 واجب نبوده است. در نتیجه در خطاب تشریع نسخ جائز است، امّا تخصیص جائز نیست.

شود: اول شکل محقّق میبله مولی می تواند به نحو اجمال تشریع نموده و سپس تبیین نماید. تبیین به دو 

تمام دوستان من که  »اینکه مأموربه نزد عبد نامعلوم و نزد مولی معلوم باشد، مانند اینکه موالیی به عبدش بگوید 

 

رد. یا موالیی که غرض ندارد بلکه عادت . به عنوان مثال اگر مولی اراده شدید به شرب ماء دارد امّا طلب نمی کند، بر عبد الزم نیست آب بیاو1

 به امر و نهی کرده است اگر بگوید آب بیاور در حالی که مطلوبیت نفسانی ندارد، عبد باید آب بیاورد.

شود؛ که پاسخ این است که قصد انشاء غیر از ممکن است به این بیان اشکال شود از مقوّمات انشاء قصد است و بدون قصد انشائی محقّق نمی

 قصد نفسانی اکرام زید است، که در مثال »اکرم جیرانی« قصد انشاء وجود دارد، هرچند قصد نفسانی اکرام زید نیست.
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. در این صورت در زمانی که عبد نامه را خواند تخصیص نسبت به «نام آنها در این کاغذ هست را اکرام کن

ایی است که مأموربه هم نزد عبد و هم نزد مولی نامعّین است، مانند اینکه دوستان مولی رخ نداده است؛ دوم در ج

داند چه ، در حالیکه که خود مولی هم نمی«دوستانی که بعد خواهم گفت را اکرام کن»موالیی به عبدش بگوید 

ز ممکن کسی را دعوت خواهد کرد. در این دو صورت تخصیص یا نسخ رخ نداده است، امّا اینگونه بیان حکم نی

 است. «تعیین» یا  «تبیین»خواهد بود. این موارد تخصیص یا نسخ نیست، بلکه 

 

 جمع بندی

با توجه به توضیحات فوق اگر خطابات قرآنی خطاب تشریع باشد، تخصیص ممکن نیست. امّا نسخ یا  

خاصّ، نسخ   ، با ورود خطاب1تبیین آنها ممکن است. پس اگر در آیات کتاب یک خطاب مطلق وجود داشته باشد

رخ خواهد داد. اگر هم خطاب قرآنی مطلق نباشد بلکه دارای اجمال باشد )به همان نحو که توضیح داده شد، یعنی 

عنوانی وجود دارد که بعداً خود شارع آن را تبیین خواهد نمود(، با ورود خطاب خاصّ، تخصیص یا نسخ نخواهد 

 بود، بلکه تبیین است.

ه دوم محقّق شده است زیرا یک قرینه عمومی در آیات قرآن وجود دارد که رسد در قرآن وجبه نظر می

شود، که تبیین آن در بعد خواهد آمد. یعنی جزئیات و تفاصیل در آن بیان نشده و کلیات و اصل قانون مطرح می

ست(، این مطلقات که واضح است در مقام بیان نی  «حرّم الربا»المطّلقات یتربصن« باشد )نه مانند  »اگر خطابی مانند  

 ای اجمال است.دارای نحوه

 

 خطابات قرآنی خطاب تبلیغ باشند

زیرا تخصیص امری عرفی است، که است. آنها ممکن تخصیص  ،دنباش یخطاب تبلیغقرآنی ات اگر خطاب

 .بین عرف هم وجود دارد

در مورد آیات قرآن واضح نیست که خطاب تبلیغ یا خطاب تشریع هستند. بله در برخی موارد احتمال 

البته این احتمال در حدّ ظنّ است. به هر  «،کتب علیکم الصیام»وجود دارد که به نفس خطاب، تشریع نشده باشد 

نّ قوی این است که خطاب تشریع  باشند، هرچند ظحال واضح نیست که خطابات قرآنی خطاب تبلیغ یا تشریع می

 باشند.

 

رسد در آیات قرآن در مورد احکام شرعی خطاب عامّ وجود ندارد، امّا یک مثال برای خطاب دارای اطالق وجود دارد که به نظر . به نظر می1

 باشد.لّقات یتربصن« میالمط»رسد که همان صحیح می
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 بحث دوم: تخصیص توسط چه کسی است؟ 

همانطور که گفته شد تخصیص در خطابات تبلیغی امری عرفی است. امّا این در جایی است که متکلم دو 

خطاب عامّ و خاصّ واحد باشد، و یا اگر دو متکلم هستند دارای جهت واحد باشند. یعنی این عرفی نیست که 

مّ در کالم زید، و خاصّ در کالم عمرو باشد، مگر آن دو نفر دارای جهت واحده باشند، مانند اینکه هر دو عا

 سخنگوی دولت یا یک شرکت باشند. 

در مورد خداوند فقط شارعیت واضح است )سمت تبلیغ در مورد وی معلوم نیست(، امّا پیامبر صلّی اهلل 

ر مورد امام علیه السالم فقط شأن تبلیغ وجود دارد. در اذهان مسلمین  علیه و آله هم شارع و هم مبلغ است، و د

 برای ائمه علیهم السالم امامت قائل نیستند، و فقط در ذهن شیعیان امامت مطرح است.

اگر دستگاه شریعت به نحو عرفی بخواهد بیان شود، باید مخصّص در کالم شارع یعنی نبی اکرم صلّی اهلل 

شود.  را در نزد عرف مسلمین ائمه امامت ندارند، لذا استظهار تخصیص در ذهن مسلمین نمیعلیه و آله باشد. زی

پس اگر مخصّص کتاب در کالم امام علیه السالم آمده باشد، و آیه هم خطاب تبلیغ باشد، با توجه به ذهنیت عرف 

ص عرفی نیست بلکه این از امام )خصوصاً در عصر ائمه که درصد کمی شیعه وجود داشته است( این نحوه تخصی

نقل تخصیص است. یعنی معصوم در حال بیان مخصّصی است که در کالم شارع )نبی اکرم یا خداوند( آمده است. 

این نقل ممکن است به سبب تلّقی از طرق عادی رخ داده باشد که نیازی به عرضه بر کتاب هم نخواهد داشت؛ و 

شود تا نیاز د، که در این صورت هم کالم امام علیه محسوب نمیممکن است به سبب تلّقی از طرق غیر عادی باش

. در هر صورت امام علیه السالم علم منحصر به فردی در بیان احکام دارد که خطا 1به عرضه بر کتاب داشته باشد

 در آن راه ندارد.

 

 جمع بندی: عدم جواز تخصیص کتاب 

آنی خطاب تشریع باشد )که این احتمال قوی جمع بندی این فصل به این صورت است که اگر خطابات قر

رسد خطابی که در ظاهر مطلق است از قبیل خطاب مجملی است که بعد تبیین خواهد شد، یعنی است(، به نظر می

 نسخ یا تخصیص نیست. به عبارت دیگر یک قرینه وجود دارد که همه مطّلقات مگر آنهایی که گفته خواهد شد.

 

 28/02/95  124ج

 

 شود.. یعنی از مسلّمات است که این کالم خاصّ امام علیه السالم هم حجّت است لذا حمل بر نقل تخصیص می1
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 الفصل الثالث عشر: فی التخصیص و النسخ و البداء

 شود:توضیح داده می «بداء»و  «نسخ»و  «تخصیص»در این فصل حقیقت سه اصطالح 

 

 بحث اول: حقیقت تخصیص 

« . در مقابل تخصیص، اصطالح »تقیید« تعریف شده استتخصیص به »اخراج بعض ما تناوله العامّ اثباتاً

تناوله« »قید  « در تعریفاثباتاً»است. لفظ  « تعریف شدهض ما تناوله المطلق اثباتاًاخراج بع» وجود دارد که به

شوند. اینکه یعنی بعض چیزهایی که عامّ در مقام اثبات شامل آنهاست، خارج می« نیست. اخراج»باشد و قید می

عامّ در مقام اثبات شامل آنهاست به این معنی است که در مقام ثبوتی عامّ شامل آنها نیست. به عنوان مثال خطاب 

باشد، و فرض شود که به لحاظ ثبوتی شامل فقیر در مقام اثبات شامل فقیر فاسق و عادل می «اکرم کل فقیر»

پس خطاب عامّ در مقام اثبات شامل هر دو است، امّا بعد از  فاسق نیست یعنی فقیر فاسق واجب االکرام نیست.

شود. یعنی از خطاب عامّ، اراده عموم افراد زید از تحت عامّ خارج می «الیجب اکرام زید الفقیر»ورود خطاب 

شود، یعنی فردی شود. امّا با ورود خطاب خاصّ، زید از تحت عامّ خارج میفقیر شده است که شامل زید هم می

 .1شوده خطاب شامل وی بوده است خارج میک

به عبارت دیگر در عالم اثبات، زید از ابتدا مراد متکلم بوده است، امّا با تخصیص از تحت عامّ اخراج شده 

است. یعنی با ورود خطاب خاصّ، دیگر خطاب عامّ از این به بعد نسبت به زید حجّت نیست. پس اخراج از 

الم عوض شود. خطاب عامّ نسبت به زید، بعد از تخصیص حجّت نیست و فقط قبل حجّیت است، نه اینکه ظهور ک

 . 2از خطاب تخصیص حجّت بوده است

 

 تعریف دیگر تخصیص و اشکال آن 

است. امّا برخی تخصیص را اینگونه تعریف   «اخراج بعض ما تناوله العامّ اثباتاً»گفته شد تعریف تخصیص 

، که این تعریف همانطور که بر تخصیص منطبق است، بر تقیید هم «خطاب اثباتاًاخراج بعض ما تناوله ال»اند نموده

 منطبق است. لذا تعریف مانع اغیار نیست.

 

از این تعریف معلوم می شود که اصالً در خطاب تشریع تخصیص معنی ندارد. زیرا اگر عالم تشریع، وجوب اکرام برای زید جعل شده و سپس .  1

 ب برداشته شود، نسخ رخ خواهد داد. با این وجو

شود با ورود خطاب خاصّ کشف خواهد شد که از ابتدا فرد مخصّص مراد متکلم نبوده است، به این معنی است که مراد نفسانی . اینکه گفته می2

 حث از تخصیص آن شود.متکلم نبوده است، امّا مراد کالمی متکلم بوده است. زیرا اگر مراد کالمی نباشد عامّی وجود ندارد تا ب 
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با توجه به تعریف مختار، تفاوت بین تخصیص و تقیید در خود آنها نیست بلکه در طرف آنهاست، یعنی 

 طرف تخصیص همان عامّ است امّا طرف تقیید همان مطلق است.

 

 وه وقوع تخصیص در خطاب تبلیغ نح

« اکرم کل فقیر»همانطور که گفته شد در خطاب تبلیغ تخصیص ممکن است. اگر امام علیه السالم بفرمایند 

در عالم تشریع فقط اکرام فقیر عادل واجب شده است، این کالم امام علیه السالم موجب وجوب اکرام  در حالیکه 

با توجه به دو خطاب کشف  «التکرم زیداً»الم در مجلس دیگری بفرمایند شود. پس اگر امام علیه السزید نمی

شود در عالم تشریع موضوع وجوب اکرام فقیر مطلق نبوده است، بلکه فقیر با قیدی بوده است. پس در خطاب می

 تبلیغ نسخ رخ نخواهد داد، بلکه فقط تخصیص ممکن است.

 

 تقسیم تخصیص به متّصل و منفصل 

شود البته قبل ل و منفصل تقسیم شده است. در تخصیص متّصل، خاصّ بعد از عامّ ذکر میتخصیص به متّص

از اینکه خطاب عامّ تکمیل شود. این تخصیص ممکن است به صورت استثناء )اکرم کل فقیر اال الفسّاق(، و یا 

 انضمام )اکرم کل فقیر و الیجب اکرام فسّاقهم( باشد. 

داده شد، این قسم فقط از نظر اسم تخصیص است و در حقیقت تخصیص   همانطور که در مباحث قبل توضیح

نیست. زیرا وقتی ظهور در عمومیت محّقق خواهد شد که خطاب تمام شود، لذا اگر قبل از اتمام خطاب عامّ، قید 

اکرم کل  »وارد شود اصالً ظهوری در عمومیت منعقد نشده است. همینطور در مورد تخصیص به صورت قید مانند 

فقط یک عامّ وجود دارد )مدخول »کلّ« عامّ است(، و تخصیصی بر آن وارد نشده است. در این « که فقیر عادل

 مورد حتی با تسامح هم تخصیص نباید گفته شود.

شود. به عنوان مثال امام علیه السالم در تخصیص منفصل، خطاب خاصّ بعد از اتمام خطاب عاّم ذکر می

« تا تخصیص  التکرم زیداً»فرمایند ، و سپس بعد از اتمام خطاب در کالمی دیگر می«اکرم کل فقیر»فرمایند می

. مراد از اتمام خطاب، این است که متکلم وارد مطلبی دیگر )غیر از خطاب عامّ( شده و سپس منفصل محّقق شود

 خطاب خاصّ را ذکر نماید. این قسم همان تخصیص حقیقی است.

 

 نکات ذیل بحث تخصیص 

 باشد:از توضیح حقیقت تخصیص، نیاز به توضیح چند نکته میبعد 
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 اول: تخصیص گاهی دافع ظهور و گاهی رافع حجّیت آن است

شود، که این دهد: گاهی تخصیص مانع انعقاد ظهور میتخصیص یکی از این دو کار را ممکن است انجام می

ر اال زیداً« ظهوری برای کالم در تمام فقراء امر در تخصیص متّصل است. به عنوان مثال در جمله »اکرم کل فقی

کند(. به کند )یعنی حجّیت را بقاءً ساقط میمنعقد نشده است؛ و گاهی تخصیص حجّیت خطاب عامّ را رفع می

باشد. امّا با ظهور کالم در وجوب اکرام تمام فقراء )که شامل زید هم هست( می «عنوان مثال در »اکرم کل فقیر

از حین ورود این خطاب ظهور عامّ نسبت به زید حجّت نیست. یعنی قبل از  «ل »التکرم زیداًورود خطاب منفص

ورود خطاب خاصّ، حجّیت خطاب عامّ شامل زید هم بود و منجّز بر وجوب اکرام زید وجود داشت، امّا از زمان 

 ورود تخصیص معذّر بر وجوب اکرام زید وجود دارد.

دیگری به نام برائت شرعی هم وجود دارد، موکول به اصول عملیه است. به نظر این بحث که آیا معذّر 

 رسد اصل برائت شرعی جاری نیست، همانطور که برائت عقلیه جاری نیست.می

 

 دوم: زمان انعقاد ظهور در عموم

شود. سوال این  گفته شد گاهی تخصیص موجب عدم انعقاد ظهور و گاهی موجب سقوط حجّیت ظهور می

 که ظهور در عمومیت چه مدلولی است؟  است

وجود دارد: یک مدلول تصوری؛ و سه مدلول تصدیقی؛  1چهار مدلول  «اکرم کلّ فقیر»در جمالتی مانند 

مدلول تصدیقی اول همان مراد استعمالی، و مدلول تصدیقی دوم همان مراد تفهیمی، و مدلول تصدیقی سوم همان  

شود، زیرا ظهور داللت ظنّیه است که ظنّ از ل تصوری( ظهور گفته نمیمراد جدّی است. به مدلول اول )مدلو

شود. تفصیل این مطالب در انقسامات تصدیق است نه تصور. به سه قسم دیگر )مدالیل تصدیقیه( ظهور گفته می

 بحث ظهورات خواهد آمد.

دانسته؛ و برخی نیز دو نظر در مورد ظهور در عمومیت وجود دارد: برخی مدلول جدّی را ظهور در عموم 

دانند. به هر حال کسی ظهور در عموم را مدلول استعمالی یا مدلول تصوری مدلول تفهیمی را ظهور در عموم می

رسد ظهور در عمومیت همان مراد تفهیمی است که بحث مفصل آن در بحث ظهورات خواهد داند. به نظر مینمی

 آمد.

 

 

،  . مدلول تصوری، مدلول کالم است. امّا در مورد مدلول تصدیقی با تسامح گفته شد که مدلول کالم است زیرا همانطور که در مباحث قبل گذشت1

 مدلول تصدیقی در حقیقت مدلول کالم و لفظ نیست.
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کالمی یک مدلول تصوری و سه مدلول تصدیقی دارد. مراد از ظهور یک کالم در همانطور که گفته شد هر 

عموم، همان مدلول تفهیمی است. یعنی ظهور در عموم از افراد مدلول تفهیمی است. زمان شکل گیری ظهور تفهیمی  

یمی شکل چه زمانی است؟ از نظر زمانی ظهور استعمالی قبل از ظهور تفهیمی و ظهور جدّی بعد از ظهور تفه

 گیرد.می

ای مشتمل بر نسبت تامّه باشد »کالم« یا »جمله« است. و اگر نسبت ناقصه باشد فقط »جمله« اگر جمله

نیز در آن تمام  «ما یتعلّق بالکالم»خطاب« کالمی است که تمام شده است و »است. لذا جمله اعّم از کالم است. 

اکرم زیداً »فسیر کالم هم تمام شده است. به عنوان مثال در شده است. یعنی قرینه و تبیین و ذیل و توضیح و ت

 «اکرم کل فقیر اال زیداً»جمله اول کالم هست امّا یک خطاب تامّ نیست. ظهور در عموم در جمله    «اعنی ابن عمرو

 شود.بعد از اتمام استثناء محقق می

 

 سوم: زمان حجّیت ظهور

گیرد، امّا آیا این ظهور حجّت هم هست؟ به تفهیمی شکل میاگر خطاب شود ظهور در عمومیت یعنی مراد 

 عبارت دیگر زمان حجّیت ظهور چه زمانی است؟

چیزی است که  «معذّر»است.  «منجّز»و  «معّذر»در علم اصول همان  «حجّت»به عنوان مقدمه، مراد از 

شود عقاب بر مخالفت جب میمو «منجّز»شود عقاب بر مخالفت تکلیف قبیح عقلی یا عقالئی شود؛ و موجب می

الیجب »تکلیف قبیح نباشد. پس اینکه ظهور حجّت است به این معنی است که گاهی ظهور معّذر است، مانند 

 شود:. زمان حجّیت ظهور در سه حالت بررسی می«اکرم کل فقیر»و گاهی نیز منجّز است، مانند  «؛اکرام ایّ فقیر

ند »اکرم کلّ فقیر« و احتمال تخصیص آن وجود داشته باشد )یعنی الف. اگر ظهور عامّ، تنجیزی باشد مان

محتمل است برخی افراد وجوب اکرم نداشته باشند(، در این صورت ظهور در عموم بدون هیچ فحص حجّت است. 

یعنی نسبت به تک تک وجوبات منجّز است. زیرا نهایت این است که برخی افراد که اکرامشان واجب نیست هم 

 آید.شوند، پس مخالفت تکلیفی الزم نمیاکرام می

ب. اگر ظهور عامّ، تنجیزی باشد و احتمال حرمت برخی افراد وجود داشته باشد، در این صورت ظهور در 

عموم حجّت و منجّز نیست. یعنی ظهور محقّق شده است امّا حجّت نشده است. وقتی به مقدار الزم فحص شود 

 شود.از وجود آن ناامید شود(، این ظهور حجّت و منجّز می)یعنی تعدادی مخصّص پیدا شود یا 

، و احتمال تخصیص برخی افراد باشد، در این «الیجب اکرام ایّ فقیر»ج. اگر ظهور تعذیری باشد مانند 

 صورت ظهور در عموم حجّت نخواهد بو تا زمانی که فحص و یأس محقّق شود.
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 چهارم: زمان زوال حجّیت

ق شده باشد )چه بعد از فحص و چه قبل از فحص حجّت شده باشد(، در چه زمانی اگر حجّیت عامّ محّق

وجود یا صدور مخصّص نقشی در سقوط حجّیت ندارد، بلکه  شود؟این ظهور حجّت، بقاءً از حجّیت ساقط می

شود. یعنی آنِ وصول مخصّص همان آِن زوال حجّیت عامّ است. وصول مخصّص موجب سقوط عامّ از حجّیت می

پس سقوط حجّیت عامّ دائر مدار صدور مخصّص نیست، بلکه دائر مدار وصول مخصّص است. حتی اگر مخصّص 

شود. اگر هم راوی بگوید صادر نشده باشد امّا به اشتباه مخصّصی واصل شود، حجّیت عامّ از آن به بعد، ساقط می

صورت نیز از لحظه وصول مخصّص، عامّ از  ، در این«التکرم زیداً»امام علیه السالم پنج سال قبل فرموده است 

 شود.حجّیت ساقط می

بندی مشهور مهمّ نیست که گاهی عامّ قبل از خاصّ صادر شده است؛ و گاهی خاصّ در نتیجه این تقسیم

اند )مثالً دو امام همزمان سخن گفته که یکی خطاب عاّم بعد از عامّ صادر شده است؛ و گاهی همزمان صادر شده

خطاب خاصّ را بفرمایند(؛ زیرا با توجه به توضیحات فوق معلوم است که مالک، صدور آنها نیست  و دیگری

بلکه مالک وصول عامّ و خاصّ است. پس اگر ابتدا عامّ واصل شده و سپس خاصّ واصل شود، همانطور که گفته 

مّ واصل شود، و یا هر دو باهم  شود. امّا اگر ابتدا خاصّ واصل شود و سپس عاشد عامّ بقاءً از حجّیت ساقط می

واصل شوند، در این دو صورت خطاب خاصّ مانع انعقاد ظهور خطاب عامّ در عموم خواهد شد، یعنی مانند 

 شود.مخصّص متّصل می

 

 03/03/95  126ج

 بحث دوم: حقیقت نسخ 

از نسخ به معنای نقل  «انتساخ»و  «نسخه»برای نسخ در لغت دو معنی ذکر شده است: ازاله؛ و نقل؛ الفاظ 

 ای به کاغذ نقل دادن است، و نسخه نقل داده شده به کاغذ است.است. انتساخ از نوشته

 باشد:)ازاله( میدر اصطالح هم دو معنی برای نسخ ذکر شده است، که با توجه به معنای اول لغوی 

یعنی حکمی که برای موضوعی ثابت است در  «،رفع الحکم عن موضوعه فی عالم التشریع و الجعل»الف. 

عالم جعل از روی آن موضوع برداشته شود. مانند اینکه در شرع حکم وجوب نماز به سمت بیت المقدس برای 

ی )وجوب نماز به سمت کعبه( جعل شد. در مسلمین جعل شده بود، که بعداً این حکم نسخ شده و وجوب دیگر
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تحقّق نسخ تفاوتی نیست که حکم ثابت شده برای موضوعی، از بعض افراد موضوع یا از تمام افراد موضوع رفع 

 شود. 

یعنی زمان حکم در نزد خداوند معلوم  «،انتهاء الحکم بانتهاء امده المعلوم عند اهلل المجهول عند الناس»ب. 

زد مردم نامعلوم بوده است، و زمان حکم به پایان رسیده است. اگر زمان اتمام حکم نزد مردم بوده است هرچند ن

 شود.نسخ« گفته نمی»هم معلوم باشد، به انتهای آن حکم 

در مورد این دو معنی اصطالحی دو بحث وجود دارد. اول اینکه آیا این دو معنی فی نفسه معقول است؟ و 

و معنی واقع شده است؟ برخی نسخ به معنای اول، و برخی دیگر نسخ به معنای دوم دوم اینکه آیا نسخ به این د

اند. همینطور در مورد بحث دوم جماعتی قائل به عدم وقوع نسخ به معنای اول،و جماعتی دیگر را نامعقول دانسته

 اند.قائل به عدم وقوع نسخ به معنای دوم شده

 

 م التشریع و الجعل معنای اول: رفع الحکم عن موضوعه فی عال

 اند. برای این استحاله نیز دلیلی ارائه شده است:برخی نسخ به این معنی را محال دانسته

 

 دلیل استحاله: این نسخ مستلزم محال است

باشند. اگر حکمی گفته شده است این نسخ محال است زیرا مستلزم احد االمرین است که هر دو محال می

ارای مصلحت در بقاء باشد، خالف حکمت است که در بقاء رفع شود. و اگر آن حکم که جعل شده است از ابتدا د

دارای مصلحت در بقاء نباشد، وضع آن در ابتدای جعل به صورت دائم وجهی ندارد. اگر شارع عالم باشد که 

د(. مصلحتی در بقاء حکم نیست قطعاً چنین حکمی جعل نخواهد کرد )داعی برای جعل چنین حکمی وجود ندار

پس در صورت اول نسخ خالف حکمت خداوند، و در صورت دوم خالف علم خداوند است. انتقاء حکمت و علم 

 در حقّ خداوند متعال محال است. در نتیجه نسخ نیز محال خواهد بود.

 

 جواب: گاهی تکلیف به داعی بعث نیست

اند. اشکال اول این یل مطرح نمودهمحقّق خوئی این دلیل را قبول ننموده است. ایشان دو اشکال در این دل

است که احکام و تکالیف دائماً بعث و زجر ندارند. گاهی تکلیف امتحانی است که در این صورت دارای بعث 

نیست. در امر امتحانی ممکن است حکمت اقتضاء کند خداوند متعال از زید بخواهد نماز بخواند بدون محدودیت 
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. بعد از 1از بخوان. مصلحت و حکمت اقتضاء کرده است که امتحان مؤبد باشدزمانی، یعنی امر نماید همیشه نم

کند حکم رفع شود. پس انشاء وجود رود، لذا حکمت اقتضاء میگذشت مدّتی موضوع برای امتحان از بین می

شود(. میدارد امّا بعثی وجود ندارد )زیرا اگر شارع بداند یک ماه بعد مصلحتی نیست، بعث ابدی از وی متمشّی ن

 لذا این نحوه حکم امتحانی محذوری نداشته و خالف حکمت یا علم نیست.

که  «انتهای امد معلوم عند اهلل»محال است، امّا نسخ به معنای  «رفع حکم»اشکال دوم اینکه نسخ به معنای 

نسخ شد، کشف  محال نخواهد بود. به عبارت دیگر نهایتاً ظاهر انشاء این است که امر موبد است. بعد که حکم

 .2خواهد شد از اول امد این حکم محدود بوده و فقط برای مردم معلوم نبوده است

 

 مناقشه اول: در امر امتحانی هم بعث وجود دارد 

یک اختالف مبنایی بین نظر مختار و نظر محقّق خوئی وجود دارد. ایشان طلب امتحانی را فاقد بعث 

اوامر امتحانی هم بعث وجود دارد. بله در اوامر امتحانی داعی از بعث فقط امتحان دانند، امّا در نظر مختار در می

است. یعنی امتحان در طول بعث و طلب است. شاهد اینکه اگر مولی امر امتحانی نماید و عبد عصیان کند، استحقاق 

 ر باشد.عقوبت هست. در حالیکه استحقاق عقوبت در معصیت است، یعنی در جایی است که بعث یا زج

البته ممکن است گاهی در برخی از اوامر امتحانی نیز بعث نباشد، زیرا طلب و بعث از عناوین قصدی بوده 

و تابع قصد متکلم هستند. در این صورت اگر عبد این امر را اتیان نکند، تجرّی نموده است و عصیانی رخ نداده 

 است.

 

ه برای اتیان بیشتر است زیرا شخص به خاطر یک ماه وارد جنگ با حکمت امر دائمی ممکن است این باشد که اگر امر موقّت باشد انگیز. 1

دهد زیرا با وجود اینکه گمان کرده این دستور ابدی است، آن را اتیان نموده شود. امّا اگر امر ابدی باشد کامالً امتحان را پس میخداوند نمی

 .است. به عبارت دیگر اگر حکم ابدی باشد امتحان بهتر و قوی تر است

  أحدهما   أنّ األحکام المجعولة فی الشریعة المقدّسة من قبل الحکیم تعالى على نوعین:   والجواب عنها:»493، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

األحکام   ع منما الیراد منه البعث أو الزجر الحقیقیین کاألحکام الصادرۀ لغرض االمتحان أو ما شاکله. ومن الواضح أ نّه ال مانع من إثبات هذا النو

وهی   - أوّلًا ثمّ رفعه، حیث إنّ کلًا من االثبات والرفع فی وقته قد نشأ عن مصلحة وحکمة فال یلزم من رفعه خالف الحکمة، لفرض أنّ حکمته

 قد حصلت فی الخارج ومع حصولها فال یعقل بقاؤه، وال کشف الخالف المستحیل فی حقّه تعالى حیث ال واقع له غیر هذا.  -االمتحان

ما یراد منه البعث أو الزجر الحقیقی، یعنی أنّ الحکم المجعول حکم حقیقی ومع ذلک ال مانع من نسخه بعد زمان، والمراد من النسخ کما    وثانیهما

حال  عرفت هو انتهاء الحکم بانتهاء أمده، یعنی أنّ المصلحة المقتضیة لجعله تنتهی فی ذلک الزمان فال مصلحة له بعد ذلک، وعلیه فبطبیعة ال 

ه  ون الحکم المجعول على طبقها بحسب مقام الثبوت مقیداً بذلک الزمان الخاص المعلوم عند اللَّه تعالى المجهول عند الناس، ویکون ارتفاعیک

واقع  ی البعد انتهاء ذلک الزمان النتهاء أمده الذی قّید به فی الواقع وحلول أجله الواقعی الذی انیط به، ولیس المراد منه رفع الحکم الثابت ف

ء  م منه شی ونفس األمر حتى یکون مستحیلًا على الحکیم تعالى العالم بالواقعیات. فالنتیجة أنّ النسخ بالمعنى الذی ذکرناه أمر ممکن جزماً والیلز

 «. من المحذورین المتقدمین
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 مناقشه دوم: جواب دوم، قبول اشکال است 

یشان )نسخ به معنای اول محال است امّا به معنای دوم ممکن است(، در حقیقت تسلیم اشکال جواب دوم ا

است. کالم مستشکل در نسخ به معنای اول )رفع حکم از موضوع( است، امّا نسخ به معنای دوم )انتهای امد حکم( 

 اند.قبول نمودهرا مطرح نکرده است. پس ایشان هم با قبول استحاله نسخ به معنای اول، اشکال را 

 

 مناقشه سوم: نسخ به معنای انتهای امد حکم، مورد قبول نیست 

مورد قبول نیست. زیرا این « نسخ به معنای »انتهاء حکم به انتهاء امده المعلوم عند اهلل المجهول عند الناس

 نسخ نیست که توضیح آن خواهد آمد.

 نیست.در نتیجه اشکال محقّق خوئی بر این استدالل وارد 

 

 نظر مختار: تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی

البته در دوره سابق درس اصول، نظر مختار قول به امکان نسخ بود. یعنی امکان دارد حکمی به صورت 

ابدی جعل شود، در حالیکه شارع علم دارد این حکم بعد از مدتی نسخ خواهد شد؛ زیرا مصلحت اقتضای جعل 

موقّت حکم مفسده دارد. مانند این مثال که استادی به شاگردان بگوید از هر دو جلد ابدی حکم را دارد، و جعل 

آید. هرچند شود. سپس کمی قبل از امتحان بگوید فقط از جلد دوم برای امتحان سوال میکتاب امتحان گرفته می

 این مثال دقیق نیست امّا برای تقریب به ذهن خوب است.

سبب مبنایی در حقیقت حکم بود که تابع مدرسه میرزا بودیم. امّا از این مبنا   قول به امکان در دوره قبل، به

 رفع ید کرده، لذا در امکان هم باید تجدید نظر شود. 

 

 04/03/95  127ج

این تقریب برای امکان نسخ به معنای اول )رفع موضوع(، در احکام وضعی صحیح است، امّا در احکام 

وضعی مانند ضمان و طهارت و سلطنت و مانند آنها، تنها یک اعتبار هستند. تکلیفی صحیح نیست. زیرا احکام 

 لذا ممکن است مصلحتی در اعتبار به نحو دائم باشد، و سپس مصلحت در رفع این حکم اعتباری باشد.

بود. یعنی احکام شرعی جز  «در احکام تکلیفی در گذشته نظر مختار در حقیقت حکم تکلیفی نیز »اعتبار

نیستند، لذا هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی اعتباری هستند. امّا از این مبنا عدول کرده و به نظر اعتبار 

رسد باید بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل داد. در احکام وضعی، حقیقت حکم همان اعتبار است، پس ملکیت می

 «زجر»و    «بعث»یا    «طلب»تکلیف فقط    و زوجیت و مانند آن امری اعتباری هستند. امّا در احکام تکلیفی حقیقت
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است. یعنی حقیقت حکم تکلیفی طلب انشائی به حمل شائع، یا بعث به حمل شائع، و یا زجر به حمل شائع است. 

 لذا وجوب و حرمت اموری انتزاعی هستند )همانطور که سائر مفاهیم انتزاعی امور واقعی هستند(.

 

 دلیل استحاله نسخ به معنای رفع حکم

بر این مبنی نسخ به معنی رفع حکم در باب تکلیف ممکن نیست. زیرا ممکن است یک اعتبار )مانند بنا

اعتبار نجاست یا طهارت( به نحو دائم باشد، و سپس به دلیل وجود مصلحتی نسخ شود؛ هرچند مولی از ابتدا بداند 

د دارد. اگر مولی بداند نماز جمعه این حکم بعداً نسخ خواهد شد. امّا در تکلیف بعث و طلب به حمل شائع وجو

را در عصر غیبت واجب نخواهد کرد، طلب و بعث به حمل شائع به نحو ابدی نخواهد داشت. به عبارت دیگر در 

حقیقت طلبی ندارد زیرا طلب انشائی انشاء به داعی امکان انبعاث است. وقتی بعثی نباشد )مثالً مولی بداند نسخ 

م نخواهد بود. نظیر اینکه اگر کسی بداند سمت مشرق آب نیست، امّا به سمت مشرق خواهد شد( امکان انبعاث ه

حرکت کند برای طلب آب، قطعاً چنین شخصی طالب آب نیست. و یا نظیر اینکه اگر مولی بداند زید قبل از زوال 

؛ زیرا در این «لزوالتواند وی را به سمت نماز خواندن حین زوال بعث نماید و بگوید »صّل عند اخواهد مرد، نمی

صورت نیز امکان انبعاث نیست. در بحث ما نیز وقتی علم وجود دارد که این حکم نسخ خواهد شد، بعث ممکن 

 امکان ندارد. «نیست زیرا امکان انبعاث نیست. در نتیجه نسخ به معنای »رفع الحکم عن موضوعه

 

 جواز نسخ تکلیف در صورتی خاصّ 

نای رفع حکم، در یک مورد ممکن است. در جایی که نبی اکرم صلّی اهلل علیه و البته در تکالیف نسخ به مع

آله حکمی را جعل نماید، امّا خداوند متعال بر ایشان مخفی نماید که این حکم نسخ خواهد شد )علم غیبی به اذن 

ر این صورت بعث گیرد(. داهلل است که گاهی به سبب مصلحتی خداوند جلوی علم غیب معصوم علیه السالم را می

شود. در این مورد شارع دو نفر هستند، لذا علم غیب به نسخ در نبی نیست پس نسخ در نفس نبی منقدح می

 ممکن است. ممکن است در آیه نجوا اینگونه باشد.

به عبارت دیگر اگر نسخی در شریعت ثابت باشد )ممکن است فقط انشاء بوده و بعث حقیقی نبوده است(، 

 شود.رد است که قصد از نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله متمشّی میاز همین موا

 

 05/03/95  128ج
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 معنای دوم: انتهاء امد الحکم المعلوم عند الشارع المجهول عند الناس 

معنای دوم نسخ انتهای حکم است به دلیل انتهای امد آن، که این امد نزد شارع معلوم و نزد مردم نامعلوم 

. مشهور متأّخرین این معنای نسخ  « نام دارددلیل ناسخ»یا   «ناسخ»کند انتهاء امد حکم را بیان میاست. دلیلی که 

 آید.دانند، یعنی از نسخ به این معنی خالف حکمت یا علم خداوند متعال الزم نمیرا ممکن می

ه چه معنی است؟ رسد نسخ به این معنی محال است. زیرا باید معلوم شود که مجهول نزد مردم ببه نظر می

اگر مراد این است که تقیید به زمان خاصّ در خطاب تشریع اخذ نشده است و در خطاب دوم ذکر شده است، در 

این صورت نسخ به معنای اول محّقق شده است؛ زیرا حکم از نظر سعه و ضیق دائر مدار خطاب است )یعنی حّق 

نفسانی مولی ندارد(. پس اگر این قید در خطاب تشریع اخذ   الطاعۀ دائر مدار تشریع است و ربطی به اراده یا حبّ

نشود، در حقیقت حکم موّبد خواهد بود. در نتیجه حکم از موضوع رفع خواهد شد، که این نسخ به معنای اول 

 است.

و اگر مراد این است که در خطاب تشریع امد حکم ذکر شده است، امّا در خطاب تبلیغ ذکر نشده است، در 

های بعد داخل این حکم شود از ابتدا زمانتخصیص محقّق خواهد شد؛ زیرا با خطاب دوم کشف می این صورت

اند. یعنی از ابتدا اند. به عبارت دیگر در خطاب تبلیغ حکمی گفته شده، سپس فرد یا افرادی خارج شدهنبوده

 د.باشناند، هرچند در ظاهر خطاب تبلیغ داخل میهای بعد داخل حکم نبودهزمان

 

 بحث سوم: حقیقت بداء 

دو معنای اصطالحی  رسد.می «بداء»بعد از بیان حقیقت تخصیص و حقیقت نسخ، نوبت به بیان حقیقت 

 برای بداء گفته شده است:

 ، یعنی یک شخص رأیی پیدا کند بعد از اینکه رأیی نداشته است.«الف. »ظهور الرأی بعد ان لم یکن

، یعنی قبالً یک رأی داشته است که اکنون خالف آن را اتّخاذ «کان سابقاًب. »اتّخاذ الرأی علی خالف ما 

 کرده است. 

معنای اول اعمّ و معنای دوم اخّص است؛ زیرا در معنای اول ممکن است ابتدا رأی دیگری داشته است 

ی بوده یا  سپس این رأی ظاهر شده است. یعنی این رأی نبوده و ظاهر گشته )اعمّ از اینکه در قبل، رأی دیگر

نبوده باشد(. در اصول معنای دوم مراد است. در مورد انسان روشن است که بداء ممکن است، بلکه به ندرت روزی 

 در مورد خداوند متعال ممکن است یا محال است؟ «بداء»امّا بحث در این است که آیا  شود.بدون بداء طی می
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 اقوال در مسأله 

 سه طائفه هستند:در پاسخ به این سوال، علمای شیعه 

 

 قول اول: استحاله بداء در مورد خداوند متعال

در نظر حکمای مشّاء و متکلّمین شیعه بداء در مورد خداوند متعال محال است. مرحوم خواجه در تلخیص 

خواجه از شود تا زمان ، بداء را انکار کرده، بلکه فرموده شیعه قائل به بداء نیست )از این کالم معلوم می1المحصّل

فرماید فقط یک روایت در متکلمین و حکماء بزرگ شیعه کسی قائل به امکان بداء نبوده است(. سپس ایشان می

 .2باشدمورد بداء هست که روایت اسماعیل است، و این روایت هم خبر واحد است که حجّت نمی

یهی برای آن ذکر شود، لذا در کلمات بوعلی نیز تا آنجایی که فحص شد، مسأله بداء مطرح نشده تا توج

 محتمل است که وی نیز بداء در مورد خداوند متعال را قبول نداشته باشد.

 

 قول دوم: امکان بداء در مورد خداوند متعال

در نظر مشهور فقهای شیعه )بلکه شاید همه فقهای شیعه( بداء در مورد خداوند متعال ممکن است. فقهاء در 

ای است که در مورد بداء وارد اند. مستند آنها روایات کثیرهماع بلکه ضرورت کردهمورد امکان بداء، ادّعای اج

 شده است.

شهید صدر نیز فرموده است بیش از پنجاه روایت وجود دارد که یا لفظ بداء یا مضمون بداء در آن وارد 

جمالی نموده است. یعنی شده است، و بیش از بیست مورد از آن روایات صحیح هستند. لذا ایشان ادّعای تواتر ا

علم اجمالی هست که بعضی از روایات از امام علیه السالم صادر شده است. سپس ایشان فرموده است کتب اهل 

سنّت هم روایاتی در مورد امکان بداء دارد، و از نظر تعداد روایات آنها کمتر از روایات شیعه نیست )مرحوم 

سنت بیش از روایات شیعه است(. در ادامه شهید صدر فرموده است مجلسی نیز نقل نموده است که روایات اهل 

 

گذاشته است، امّا این کتاب به عنوان  نوشته فخر رازی است که خواجه نقدی بر آن نوشته و نام آن را »تلخیص المحصّل« «المحّصل. کتاب »1

 نقد المحصّل« معروف شده است.»

أقول: إنّهم ال یقولون بالبداء؛ و إنّما القول بالبداء ما کان إلّا فی روایة رووها عن جعفر الصادق علیه الساّلم: أنّه  :»421. تلخیص المحصّل، ص2

یرتضه منه، فجعل القائم مقامه موسى، فسئل عن ذلک؟ فقال )بدا للّه فی أمر اسماعیل(.    إسماعیل ما لم  جعل إسماعیل القائم مقامه بعده، فظهر من 

 «. و هذه روایة؛ و عندهم أنّ الخبر الواحد ال یوجب علما و ال عمدا
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« بحوث»و  «مباحث»نه تنها در روایات بلکه در تعدادی از آیات هم امکان بداء مطرح شده است. البته در کتاب 

 .1عبدالساتر به این مطالب اشاره شده است «التمهید»از بداء کالمی به میان نیامده است، امّا در کتاب 

 

 ول سوم: امکان بداء با تفسیر دیگرق

در نظر مرحوم ملّاصدرا و تابعین وی بداء به معنای دیگری در مورد خداوند متعال ممکن است )نه به معانی 

اند، امّا نقطه مشترکی بین تمام تفاسیر آنها وجود  بداء در نزد فقهاء(. فقهاء تفاسیر مختلفی برای بداء ارائه نموده

، که توضیح آن خواهد 2داند، لذا تفسیر دیگری ارائه نموده استیه آن نقاط مشترک را محال میدارد. حکمت متعال

 آمد.

 

 نقد اقوال موجود در مسأله 

 این نظریات دارای اشکاالتی هستند، که به نقد هر یک مستقّلاً خواهیم پرداخت:

 

 نقد نظر اول: وجود روایات عدیده در مورد بداء

نیست؛ زیرا اینکه علمای شیعه قائل به بداء نیستند، نسبتی خالف واقع است.  نظر متکلمین قابل قبول

ای وجود دارد که داللت بر بداء دارند، و اینگونه نیست که یک روایت باشد. برای دیدن همینطور روایات عدیده

 ه بداء نباشد.. پس اینگونه نیست که شیعه معتقد ب3مراجعه شود «بدء»روایات کافی است به سفینه ذیل ماده 

 

اإلمامیة فقط، بل و بمناسبة الکالم على النسخ، یقع الکالم على البداء. و البداء کمضمون ال یختصّ به  :»446، ص7. بحوث فی علم االصول، ج1

ی فی ضمن  أکثر محتمالته ممّا اعترف بها المسلمون، إلّا أنّ البداء کمصطلح ممّا اختصّ به اإلمامیة فقد ورد لفظ البداء و ما یراد منه من معان

ت علیهم الساّلم إلّا أنّها ممّا  عدّۀ روایات مرویة عن أئمة أهل بیت العصمة علیهم الساّلم توحی بالبداء. و هذه الروایات و إن صحّت عن أهل البی 

صوص  ال دخل لها فی األحکام الشرعیة، و علیه فال تکون مشمولة لدلیل حجیة الخبر الواحد. إذ قد أوضحنا فی محلّه أنّ دلیل حجّیته مختصّ بخ

الخبر الواحد فیها لیس حجة و لکن هذه الروایات  األحکام الفرعیة التنجیزیة، و ال یشمل األخبار الواردۀ فی تقریر المعارف و المفاهیم اإللهیة، فإنّ  

هذا مضافا  .... المتحدثة عن البداء لفظا و روحا، هی متواترۀ إجماال، إذ أنّها تزید على خمسین روایة، و فیها عشرون روایة تقریبا، صحیحة سندا 

و للبداء على  الساّلم، و ذلک ممّا یعضد تواترها .... بیت علیهم إلى ما روی فی صحاح أهل السنّة، فإنّه ال یقلّ عمّا رواه الشیعة عن أئمة أهل ال

 «. ت التی یمکن أن تشکّل أصال للبداء، إذ فیه بعض اآلیاإجماله أصل قرآنی

 .408. الشواهد الربوبیۀ، ص2

  . تُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ(مْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِلِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ* یَ  )  قال اللّه تعالى فی الرعدباب البداء و النسخ:  »:236، ص1. سفینۀ البحار، ج3

التوحید: عن الصادق علیه الساّلم قال: ما بعث اللّه )عزّ و جلّ( نبیّا   البداء. ء مثل التوحید: عن أحدهما علیهما الساّلم قال: ما عبد اللّه تعالى بشی 

و عنه علیه الساّلم: لو یعلم الناس ما فی   ، و خلع األنداد، و انّ اللّه یقدّم ما یشاء و یؤخّر ما یشاء.حتّى یأخذ علیه ثالث خصال: اإلقرار بالعبودیة
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 نقد نظر دوم: اراده و علم خداوند

، و در کلمات شهید 1ای ارائه شده است. محقّق خوئی تفسیری دارنددر کالم فقهاء برای بداء تفاسیر عدیده

 . 2صدر )که بحث مبسوطی در مورد بداء دارند( به تفاسیر دیگر اشاره شده است

است: اول اینکه خداوند علم حصولی به تمام اشیاء و حوادث تمام فرمایشات فقهاء در دو مقدمه مشترک 

داند. به عبارت دیگر خداوند به تمام قضایا عالم است و به تمام امور علم دارد، یعنی جواب تمام قضایا را می

تواند مورد علم حضوری خداوند باشد )مانند استحاله تناقض یا اینکه مجموع حصولی دارد. حتی برخی امور نمی

است(؛ و مقدمه دوم اینکه خداوند دارای اراده است، که حادث بوده و غیر ذات است و امری  180وایای مثلث ز 

 متجدّد است.

هر دو مقدمه در فالسفه محال است، یعنی علم حصولی و اراده متجدّد بر خداوند متعال محال است. یعنی 

وجود باشد )البته برخی فالسفه مشّاء قائل به علم تواند هم علم حصولی داشته و هم واجب الخداوند متعال نمی

 حصولی بوده امّا بعدها اتّفاق ایجاد شده است که علم خداوند حضوری است(.

. در نتیجه کالم فقهاء قابل فهم 3رسد علم حصولی و اراده بر مجردات محال استبه هر حال به نظر می

عالوه بر اینکه مدلّل نیست، حتی قابل تصوّر هم نیست؛ زیرا نیست. به عبارت دیگر کالم فقهاء در مورد بداء 

 موجودات مجرد تامّ اراده یا علم حصولی ندارند.

 

 

ء لم یعلمه أمس،  کمال الدین: عنه علیه الساّلم قال: من زعم ان اللّه )عزّ و جلّ( یبدو له فی شی  القول بالبداء من األجر، ما فتروا عن الکالم فیه. 

 «. فی قول اللّه تعالى: وَ قالَتِ الَْیهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ فقال: کانوا یقولون: قد فرغ من األمر لی الطوسیّ: عن الصادق علیه الساّلمأما .فابرؤا منه 

االعتراف   وقد تحصّل مما ذکرناه: أنّ نتیجة البداء الذی تقول به الشیعة اإلمامیة وتعتقد به هی:» 497، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

ألوانها باعمال قدرته  الصریح بأنّ العالم بأجمعه تحت سلطان اللَّه وقدرته حدوثاً وبقاءً، وأنّ مشیئة اللَّه تعالى نافذۀ فی جمیع األشیاء، وأ نّها بشتى  

ناحیة اخرى: أنّ فی االعتقاد بالبداء یتضح  ومن  هذا من ناحیة. واختیاره، وقد تقدم الحدیث من هذه الناحیة فی ضمن نقد نظریتی الجبر والتفویض

ن یحیط بجمیع ما  نقطة الفرق بین العلم اإللهی وعلم غیره، فانّ غیره وإن کان نبیاً أو وصیاً کنبّینا محمّد )صلّى اللَّه علیه وآله وسلّم( ال یمکن أ

إلّاأ نّه ال یحیط بما أحاط به علم اللَّه المخزون المعبّر عنه باللوح   بتعلیم اللَّه إیّاه بجمیع عوالم الممکنات، أحاط به علمه تعالى وإن کان عالما

 «. ء أو عدم مشیئته إلّاحیث یخبره اللَّه تعالى به على نحو الحتمالمحفوظ وبامّ الکتاب، حیث إنّه ال یعلم بمشیئة اللَّه تعالى لوجود شی 

 . 446، ص7. بحوث فی علم االصول)تقریرات عبدالساتر(، ج2

بته در مورد علم حضوری خداوند متعال نیز اشکالی وجود دارد که جوابش برای ما معلوم نیست، لذا در مورد حقیقت علم خداوند توقّف  . ال3

 داریم.
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 نقد نظر سوم: عالم عقل و مثال

شوند: عالم عقل که موجودات آن همه مجرّد تامّ هستند  در حکمت متعالیه، عوالم به سه عالم تقسیم می

د که لب مرز هستند بین عالم ربوبی و مربوبی(؛ بعد از آن عالم مثال است )حتی ایشان فرموده چنان باال هستن

)تفسیر کالم مالصدرا در مورد حقیقت عالم مثال، مورد اختالف است(. مانند اینکه کسی زید را در خواب ببنید 

د موجود مثالی شود. اگر شیء تخیّل شوکه این زید در عالم ماده یا عقل نیست، لذا به آن موجود مثالی گفته می

 باشد.است؛ و در نهایت عالم ماده است که دارای دو بخش عالم فلک و عالم طبیعت می

خداوند متعال به این عوالم در هر سه مرحله علم دارد؛ زیرا وجود هر موجودی علم فعلی خداوند است. 

لوح »غییر و کم و زیادی ندارد.  مرحوم ملّاصدار معتقد است که در عالم عقل ثبات و ازلیت و ابدیت است که هیچ ت

است که تمام   «قلم»در لسان شرع نام عقل اخیر است که آخرین موجود مجرد تامّ است. عقل اول هم  «محفوظ

عالم با آن نوشته شده است. در عالم مثال نیز )که تنزّلی از عالم عقل است( همه چیز تا ابد نوشته شده است، به 

دو والدت تا حین موت نوشته شده است. امّا خصوصیتی در عالم مثال هست که عنوان مثال در مورد زید از ب

شود. به عنوان مثال در مورد موت زید نوشته شده از درخت افتاده و خواهد ها پاک شده و دوباره نوشته مینوشته

شود. در این ت میمُرد، امّا سپس پاک شده است. در عالم مثال همه چیز هست امّا علی االتّصال پاک شده و اثبا

عالم فقط در یک مورد پاک شدنی در کار نیست، در موردی که از این عالم تنزّل پیدا کرده و به عالم ماده بیاید.  

شود. به هر حال بداء فقط به عنوان مثال اگر زید زیر ماشین رفته و بمیرد، دیگر در عالم مثال موت زید پاک نمی

 )نه در عالم عقل یا ماده(.  در عالم مثال اّتفاق خواهد افتاد

رسد این دو عالم نه تنها دلیل ندارد، بلکه در این نظریه وجود دو عالم عقل و مثال مفروض است. به نظر می

کنیم، امّا علی تقدیر صحته برای ما قابل تصوری هم از این دو عالم نداریم )البته وجود این دو عالم را انکار نمی

 فهم نیست(.

 

 نظر مختار 

ه هر حال با توجه به نقد نظریات قبل، در این مسأله توقّف کرده و نظری نداریم. مضمون روایات هم بسیار ب

مختلف است. به عبارت دیگر مشکل در مرحله تصور بداء است نه تصدیق آن. این مساله از اعتقادات مورد سوال 

 توانیم سخن بگوییم.داء هم نمیدانیم در مورد بدر آخرت نیست. لذا چون حقیقت علم خداوند را نمی
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