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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         

 خالصه جلسه گذشته 

  دو دلیل اقامه کردند.ماده یا هیئت به رجوع قید در انصاری در فرض شک مرحوم شیخ همان طور که بیان شد 

اطالق هیئت شمولی و اطالق ماده بدلی است و در دوران امر بین  عبارت بود از این که خالصه دلیل اول که در  جلسه قبل بیان شد

اطالق  اطالق شمولی و اطالق بدلی، اطالق شمولی مقدم است. به عبارت دیگر در صورت دوران امر بین تقیید این دو اطالق، باید

 قید می کند یا مادهبه که آیا رجوع شیم شک داشته بات که اگر قیدی در کالم باشد و نتیجه این استدالل این اس .بدلی را مقید کرد

 را به ماده بر گردانیم.قید باید آن 

این  چندین اشکال به است. بزرگان قرار گرفته و اثبات کردیم. اما این دلیل مورد اشکال اعاظم ودادیم  هر دو مقدمه را توضیح 

 . لذا در این مقام سه اشکالن دلیل مرحوم شیخ اشکال کردنداعاظم دیگر و شاگردان ایشان نوعا به ای ،اند، محقق خراسانیدلیل کرده

 به دلیل اول مرحوم شیخ ذکر می کنیم.

  اشکال اول

اطالق هیئت شمولی است و و قبول کردند که  را پذیرفتندانصاری شیخ  مرحوم اللمحقق خراسانی مقدمه اول از دو مقدمه استد

مرحوم شیخ انصاری ی استدالل، یعنی مقدمه دوم دلیل ارادی ندارند، اما نسبت به کبری استدالل ایااطالق ماده بدلی است. لذا در صغر

  قدم بر اطالق بدلی است درست نیست. چون:بگوییم اطالق شمولی م ی،کلاین که ما به صورت یعنی اشکال دارند. 

پس از تمامیت مقدمات  . لذا،نیست اطالق شمولی و فرقی بین اطالق بدلی و اطالق در هر صورت مستند به مقدمات حکمت است

 ،بعضی موارد عموم بدلیموارد اقتضای عموم شمولی دارند و در  مقدمات حکمت در بعضی از هیشود منتثابت می ، اطالقحکمت

 غیری، طبق قاعده نفسی است یاواجبی  مشک کنی مثال اگر .ندراران بین نفسیت و غیریت اقتضای نفسیت دوطور که در د همان

در جای دیگر  ،کندضای نفسیت اقتممکن است در جایی مقدمات حکمت  ی کههمانطورلذا . ی وجوب نفسی را داردق اقتضااطال

به حسب موارد فرق  لذا اقتضای مقدمات حکمت .اقتضای بدلیت داشته باشد و در جای دیگرکند  ای شمولیتضنیز ممکن است اقت

واجب تعیینی مقدمات حکمت این است که  واجب تعیینی و واجب تخییری مقتضی یر یعنییخیین و تن بین تع. یا در دورامی کند

 .باشد

اقتضای  دیگر یاجی شمول و ضااقتدیگر ی اجتضای نفسیت و قدیگر ای ضای تعیین و جاجایی اقتحکمت دمات پس این که مق

بر اطالقی که اقتضای ی که اقتضای تعیین می کند القا اطآی .اطالق شمولی نسبت به اطالق بدلی نیست ترجیحی برای ،درابدلیت د

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 دهمقدمات حکمت پدید آم جریان اصال دو مقوله مستقل هستند که هردو بنابر در ما نحن فیه هم دو اطالق؟ نفسیت دارد مقدم است

و قدر  بیان نشده ولی قیدی کان آوردن قید نیز وجود داشت،ام و متکلم در مقام بیان است که مالحظه می کندعقل وقتی یعنی . اند

می متکلم همین عقل وقتی نگاه به کالم   .واجب تعیینی است ب یکجاتیجه می گیرد که این ون نیست،متیقینی هم در مقام تخاطب 

خواسته شده  کلفم از چه نجا آ که این ردنتیجه می گی گذارد،هم می رو مقدمات حکمت را کنا« م من شئتراک» :می گوید کهکند 

ت و مقدمات حکم «اکرم کل عالم» :گویدمتکلم می که بیندهمین عقل وقتی میاما و هر که باشد فرقی نمی کند. ت رام یک نفر اساک

به  اطالق بدلی در عرض هم هستنداطالق شمولی و پس  .م همه استرااک ودجا مقص این را کنار هم می گذارد، نتیجه می گیرد که

 .مقدمات حکمت می باشندمالحظه  زیرا هر دو محصول حکم عقل با دندار یبر دیگرچ کدام ترجیحی این معنا که هی

بر ت عموم لدالبعضی از موارد عموم بر اطالق مقدم می شود به این دلیل است که  این که درمحقق خراسانی در ادامه می فرماید: 

داللت لفظ  به عبارت دیگر، .ات حکمت استمدمقه ب ،ق و شمولطلم رلت لفظ اطالق باما دال ،است و مستند به لفظ عام بالوضع

افاده عموم  یارا وضع کرده بر ه المجمع محلی ب وضع کرده، یای افاده عموم ابر بالوضع است چون واضع لفظ کل را ،عام بر عموم

 ز ضمیمه آناکه پس  حکم عقل است ست بلکه بهوضع واضع و داللت لفظ نی زاها ناشی علت احل اهلل بیع بر حلیت جمیع بیاما دال

گوییم علت اینکه می .زیرا اظهر از آن است ،داللت اطالق بر مطلق تا م بر عموم قوی تر استلذا داللت عا .حاصل می شودمقدمات 

از  را معنایی رگلذا اخاص،  یمعناافاده یک  یاع شده براظ مستقیما وضالف این است که لت مطلق است،دال داللت عام ظاهرتر از

به این مقدمات هم قرار دادن  ربا کنامعنایی که یا ؛ قوی تر است ،معناآن  اده شده برای داللت برقرار دا که اساساستفاده کنیم لفظی 

 .استفاده کند را معنایی بخواهد ه چند مقدمهز اینکه عقل به ضمیماست وضعی قوی تر ا و ت لفظیداللبه طور قطع  ؟بیاوریمدست 

اصال به همین  .و روشن تر است و لذا اظهر ظ استفل ی از داللت وضع وناش رازی .مطلق قوی تر استعام از داللت داللت  پس

زیرا احتمال خالف  لت نص قوی تر است،دال،گفته می شود ظاهر لفظ نص باشد و دیگری یک داللت الفاظ اگر در دلیل است که

از داللت ظاهر است. در ما نحن فیه نیز  لذا داللت نص اقوی .وجود دارد احتمال خالف است رهنیست، اما در کالمی که ظا در آن

  .چون مستند به وضع استداللت عام از داللت مطلق قوی تر است 

عام بدلی بر  ددی، بدون تراگر فرض کنیم یک طرف عام بدلی باشد و طرف دیگر اطالق شمولی :می فرمایدمحقق خراسانی لذا 

ولو اینکه بدلی باشد  ،لت عام بر عمومالزیرا د ،درابر اطالق شمولی ترجیح د یول بدلی است با اینکه عامی مقدم است لاطالق بد

که « اکرم من شئت» :مثال اگر جایی موال بگوید .اظهر استنسبت به داللت اطالق شمولی لذا  اللت لفظ است،وضع و ناشی از دلاب

که یک اطالق شمولی « یجب اکرام العالم»د و در جای دیگر بگوید:کنمی لبدلیهیک فرد علی سبیل ا و داللت بر عام بدلی استیک 

هرچند  ،تر است زیرا اولی عام است ودومی مطلق یوق یم داللت  جمله اول از جمله دوممیگویو باید همه علما اکرام شوند،  است

 جمله اول مقدم است  لی است ولی درعین حال آنونحو شم ش بهه نحو بدلی است و جمله دوم اطالقمش بوجمله اول عم

 است قدم بر اطالق بدلیق شمولی مالاط. این که نداریم لیخ را قبوش لی دلیافرمایش محقق خراسانی این است که ما کبرپس نتیجه 

ناشی  یلحو بدنو چه به  یلواطالقی چه به نحو شم هر ؛اطالق است ،زیرا اطالق ،ستنی یلوبمورد قسخن  ،تچون قوی تر اس

بله  .دشوت متفاوت می نتیجه مقدمات حکم . فقط به حسب مواردترجیح ندارد یهیچ یک بر دیگر ت است و لذاازمقدمات حکم



276 

 

این عام عام بدلی باشد و اطالق هرچند  از مطلق می باشد، قوی تر زیرا ،عام مقدم می شود ،اگر دوران امر بین عام و مطلق شد

  .شمولی باشد قالاط

 اشکال دوم
اشکال  دلیل مرحوم شیخ انصاری یابه کبرمحقق خراسانی اشکال اول در  .استانصاری  دلیل مرحوم شیخی اصغراشکال به این 

  دلیل است.ی ال به صغر، اشکاکال دومولی اش بود. پذیرفتهکه صغری را  کرده بود در حالی

: این مطلب  گویدمستشکل می .این بود که اطالق هیئت شمولی است و اطالق ماده بدلی استدلیل مرحوم شیخ انصاری ی اصغر

، اصل انقسام مطلق به شمولی و بدلی غلط بود رگا پس ،را بپذیریم یاصل انقسام مطلق به شمولی و بدل که مات بر این اس ینمبت

که اساسا  این استبحث به عبارت دیگر  .شمولی است و اطالق ماده بدلی است اطالق هیئت مبگویی این نمی رسد کهدیگر نوبت به 

 توضیح ذلک: .تقسیم درستی نیست ،این تقسیم و اطالق یک حقیقت بیشتر ندارد و ما دو قسم مطلق نداریم

الم یک  ومحلی به الف ان به عنوان یک مفرد االنسمثال یعنی  ،التقیید عدمقبال بیان شد عبارت است از  حقیقت اطالق همان طور که

 ت و نفس طبیعت با قطعسراد نیاطالق هیچ نظری به اف در. دراکاری به افراد ندمی کند و ت که داللت بر نفس طبیع لفظ مطلق است

 .این معنا ندارد یافراد خارجی است، ربطی به وضع لفظ برااین طبیعت متحد با درخارج  هم . اگرد موضوع له مطلق استراراز افنظ

 تحقق پیدا کند قهرا بخواهدت وقتی در خارج ن طببیعبله ای .داللت بر طبیعت من حیث هی یایعنی مفرد محلی به الم وضع شده بر

  .می شودمتحد با مصادیق زیادی 

ی دایره معنا بدانیم در حال را جزءفراد ، شمول در جایی است که مصادیق و اشودیمبه هیچ وجه شمول فهمیده نمطلق لفظ  پس از

در خارج این لفظ را  ، مطلق است. اما وقتیافراد موضوعت. مثال طبیعت حیوان ناطق با قطع نظر از که معنای مطلق فقط طبیعت اس

بر مصادیق خود به خود  و هیچ ربطی به دایره موضوع له ندارد در حالیکه  دشومی  مالحظه می کنند، بر میلیاردها انسان، منطبق

  .ستی و بدلی فرقی نیشمول طالقادراین جهت بین . لذا شودمنطبق می این لفظ

 ی ضمیمه، منتهی گاهی از اوقات، دال دیگرداللت بر طبیعت با قطع نظر از افراد و مصادیق یابه عبارت دیگر مطلق وضع شده بر

داللت بر بدلیت می کند در حالی که  می آیدلفظ مطلق بر سر مثال وقتی تنوین  .کند می یی دیگراآن می شود و داللت بر یک معن

 می آید کند،می بر طبیعتداللت  یک لفظ مطلق است و، مثال وقتی تنوین بر سر رجل که به هیچ وجه ربطی به اطالق نداردبدلیت 

از این طبیعت  طبیعت من حیث هی نیست بلکه یک فرد ر. یعنی الرجل دیگیعنی واحد من الطبیعهمی کند، بر بدلیت  رجل داللت

  .ماندیخ باقی نمیمرحوم شفرمایش  یاهی برلذا وج د.شو یمکه بر آن وارد شده فهمیده  یاز تنویناست و این 

ق هیئت شمولی است یا ن که بگوییم اطالیایی برای ابدانیم، دیگر جو بدلیت را مستفاد از تنوین  باشد این گر حقیقت اطالقالذا 

 (رهم)به تعبیر اما .در اطالق نیستحیثیت شمول نسبت به مصادیق اصال « طالق شمواللیس فی اال»اساسا . زیرا ماند یمبدلی باقی ن

 «.اعتق رقبة»بگوید: یا« اعتق کل رقبة»که کسی بگوید  مثل این. «بون بعید»یعت باشدبین شمول و بین این که موضوع مطلق طب

 بندارد مطلو یکه هیچ قید حالینفس طبیعت در « اعتق رقبة»اما در  ،همه افراد می شودل مشاآزادی  «اعتق کل رقبه»یعنی در 

 . تاس
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 اشکال سوم

ت که یتحد مع افراد طبیعنسبت به  اطالقیعنی شمول باشد سلمنا اطالق شمولی به همان معنای معروف می فرمایند:  امام خمینی)ره(

 زیرا مرجع اطالق شمولی،، اصال در ما نحن فیه جاری نیست موضوع اینرا بپذیریم ولی مسئله این است که  االفراد و المصادیق

معنا ندارد. بعث تاسیسی به یک طبیعت به نحو مکرر  ربر می گردد. لذا دیگ به استغراق و عمومیت اطالق شمولی و استغراق است

را در نظر میگیریم،  اطالق شمولی است ش،اطالق است و متعدد دارای مصادیقکه لم را اعیت مثل اکرام عییک طب به عبارت دیگر مثال

 ردیگر تکرا ؟دشور تکرا دستور اکرام دارد کهمتعلق به طبیعت واحده می شود، امکان بعث صورت می گیرد و بعث  آیا زمانی که

 طبیعت بعث به این ،آیا برای بار دوم ،عالمی را اکرام کرده موالبعث  خاطربه  و عبدیه دش. اینجا بعث به این طبیعت انجام معنا ندارد

  .شودتکرار افراد مختلف در هر زمانی  بهبت این نس دمعنا نداراگر بعث به طبیعت باشد ؟ خیر، برای فرد دیگر ممکن است

که  ی، طبیعتقتی اطالق شامل افراد و مصادیق می شود، واست معنای معروف ش اطالق شمولی بهرض پذیرل بر فااشکاین پس 

عیت به یبعث کند به این طبموال، عبد را  ین است که هر بار کهایش انمع، لقاین مط بعث بهدارد؛ در صورت تعلق  رایمصادیق بس

بعث به در حالی که نسبت به بقیه مصادیق  رینطوو همصداق دوم بار دیگر باید بعث به طبیعت بشود به لحاظ م ،لحاظ این مصداق

 که اینت اینجا یک عنوان اس ستجا بحث طبیعت نیاین. همانطور که بیان شد اطالق با عام فرق می کند. عیت قابل تکرار نیستیطب

  .ل دارداکرویا محل اشکال است هم کبرویا اشهم صغانصاری موع دلیل دوم مرحوم شیخ لذا در مج ،عنوان مصادیق متعدد دارد

 «نالحمد هلل رب العالمی»

 

  

 

 


