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 «معينجهعليهمحمدهوهآهلهالطارهينهوهاللعنهعليهاعدائهمهاهالّلهصليهربهالعالمينهوهالحمدلّله»                                                                                                                                         

 خالصه جلسه گذشته 

هم صغرویا  ،اقامه شده بود ا مادهاثبات رجوع قید به ماده در شک رجوع قید به هیئت ی انصاری که به غرضدلیل اول مرحوم شیخ 

ی رو اطالق ماده بدلی. کباطالق هیئت شمولی است دلیل ایشان عبارت بود از این که ی اصغرمورد اشکال قرار گرفت. هم کبرویا و 

تقیید اطالق شمولی، تقیید لذا در دوران بین تقیید اطالق بدلی و  ،بر اطالق بدلی مقدم است یکه اطالق شمول نیز عبارت بود از این

  . وارد شدیل هم صغرویا و هم کبرویا د سه اشکال بر این دل. همانطور که در جلسه قبل بیان شیار می کنیماطالق بدلی را اخت

 محقق نایینی کالم 

ی دلیل اکبربر خالف محقق خراسانی که وجهی برای تقدیم اطالق شمولی بر اطالق بدلی قائل نبودند؛ محقق نایینی می فرمایند: 

یل در صدد است تقدیم اطالق شمولی یان سه دلمرحوم شیخ انصاری با ب محقق نایینی در دفاع از .م استاتمانصاری شیخ مرحوم 

 الق بدلی را اثبات کند.بر اط

 دلیل اول 

ه ی گفتتی مثال وقیعن .الوجود اخذ شده استمعلق بر طبیعتی که به نحو مطلق اطالق شمولی در واقع عبارت است از انحالل حکم 

که مطلق وجود عالم  یحوبه ن م بار شده،بر طبیعت عالِ. یعنی وجوب اکرام اطالق شمولی است اطالقش یک« اکرم العالم»می شود 

ده ها  «اکرم العالم»لذا از دل  در خارج انحالل پیدا می کند. عالم ل یکوایا به تعداد احتعداد افراد عالم  حکم به . لذامد نظر است

افراد و مصادیق  دالل حکم به تعدایجه اطالق شمولی انح. پس نتت می شودبایق عالم ثمصادنسبت به حکم و هزار ها و میلیون ها 

 . مطلق است

به نحو صرف الوجود ولی  شده به طبیعت ی که متعلقحکمز ا. اطالق بدلی عبارت است ن نیستچنی این قضیهدر اطالق بدلی  یول

بدلی می  قکه داللت بر اطال« اکرم عالما»عت به نحو علی البدل می باشد. مثل راد و مصادیق آن طبینطباق بر همه افین حکم قابل اا

ثابت  (شخص خاص به نام زید و عمر ولی نه یک)وجوب اکرام برای یک نفر  وجود دارد. یعنی در واقع یک حکم جا این .دنک

متعدد د ارت انطباق بر افلیثابت است. ولی این عنوان قاب ای فرد واحد الذی اتصف بوصف العالمبر است. به عبارت دیگر حکم شده

علی به نحو متعلق شده قابلیت انطباق بر همه این مصادیق را  ، اما آنچه که حکم به آنحکم یکی است . یعنی در مطلق بدلیرا دارد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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د ولی اطالق وششمولی به انحالل طبیعت منحل می البدل دارد. پس فرق عمده اطالق شمولی و اطالق بدلی در این است که اطالق

  .شودت منحل نمیالل طبیعبدلی به انح

، رفع ید اطالق شمولی می شود زاو رفع ید دائر بین رفع ید از اطالق بدلی  ر: وقتی امفرماید یمی نوجه به این مقدمه محقق ناییبا ت

ط اطالق نسبت به حفشمولی  قطالظ اعبارت سوم حف به و تقیید اطالق بدلی مقدم است. به عبارت دیگر است از اطالق بدلی مقدم

ق بدلی زیرا تقیید اطال ،کنیمت از این که تصرف در اطالق شمولی بهتر اس ،تصرف کنیمبدلی  اطالقیعنی اگر در  ارجح است. بدلی

را تضییق می  دتنها دائره انطباق طبیعت بر افرا ،از اطالق بدلی ع ید کردنو رف تصرف ( ومقدمه بیان شد ربا توجه به نکته ای که د)

دی که طبیعت ارمی کند افکه  یتنها کار ،است در کنار عالم قیدیکه سیادت عالم سید  بیان شود مثلعالم ار کن. مثال وقتی قیدی دنک

خود ای یعنی آن وجوب اکرام سرج .دشونمی  یدر حکم شرعی تصرفرا مضیق تر می کند ولی دیگر  دبق می شوطلم بر آن منعا

چه آن عالم  یک نفر باید اکرام می شدهم چنان باقی است زیرا از طبیعت عالم افراد عالم  زاماند. یعنی وجوب اکرام فردی باقی می

 و دوشتصرفی نمی با توجه به آن چه بیان شد در صورتی که مطلق بدلی مقید شود در حکم شرعیپس سید باشد چه غیر سید. 

 خودش می شود. دائره انطباق طبیعت بر مصادیق تضییق  موجب تقیید اطالق بدلی تنها

موجب تضییق خود  د وابعضی از افر ر، موجب رفع ید از حکم دکنیم و از اطالق شمولی رفع ید کنیمر اطالق شمولی را تقیید گما اا

به  ود دارد منحل شودبه واسطه این که در دنیا یک ملیون عالم وج «اکرم العالم»مثال اگر فرض کنیم دلیل  .حکم شرعی می شود

می باشند، بعد از تقیید  سید از این عالمان مثال نیمی جا کهز آن ابا تقیید عالم به قید سیادت،  سپس. اکرامب یک میلیون حکم وجو

همان طور که قبال بیان زیرا از بین می رود. م راوجوب اکنیمی از احکام  باقی می باشد و وجوب اکرامفقط نیمی از تعداد احکام 

می شود. د و مصادیق طبیعت ارپیدا می کند. یعنی حکم منحل به تعداد اف درابه تعداد اف ، با انحالل طبیعت انحاللاطالق شمولیشد 

راد و مصادیق اطالق بدلی را مقید کنیم تنها نتیجه اش این است که دایره انطباق بر افوجود ندارد. لذا اگر الل اما در اطالق بدلی انح

 ،ش باقی ماندهیسرجادر کار بوده که بعد از تقیید نیز  مراجوب اکیک و ینطبیعت تنگ تر می شود. یعاز حیث موضوع نه حکم 

افراد و  زاکم شرعی نسبت به بعضی ح زرفع ید ا اش تصرف در حکم شرعی وید کنیم نتیجه ولی اگر بخواهیم اطالق شمولی را مق

حفظ حکم شرعی مقدم  ،مصادیق است و در دوران امر بین تصرف در حکم شرعی و بین حفظ حکم شرعی و تصرف در موضوعش

یا به تعبیر دیگر تقیید اطالق بدلی  .لذا اطالق شمولی بر اطالق بدلی مقدم است« طالق بدلیو هو ال یتحقق اال بتقیید اال»است. 

 .تقیید اطالق شمولی ترجیح دارد نسبت به

 بررسی

 ف به دو جهت:این دلیل تمام نیست

 و اینکه  اطالق یعنی عدم التقیید طبیعت است وع دال بر قااین که اطالق در و شد وبیان با توجه به معنایی که برای اطالق  :اوال

 «م العالمرکا» رت که دنیسگونه  اینیعنی  .کندل معنا پیدا نمیسئله انحالدیگر م اد و مصادیق نداریم؛اساسا در مطلق کاری به افر

 وبین اطالق شمولی و اطالق بدلی را در انحالل فرق  این که لذا .شودی میبخود منتفودخ لالوجود داشته باشد. لذا انححکم ها ده

  .از اساس منتفی می شود و عدم انحالل حکم بدانیم، حکم لالپس انحو سالل طبعیت انح عدم
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به وجهی است که مستند  قبول کنیم. اما مسئله این است که این وجه،نحالل را ا و تمام باشد بر فرض مبنای محقق نایینی ثانیا:

 یعرف ر داریم که این یک امراطالق شمولی بر اطالق بدلی نیاز به قوت از حیث داللت و ظهو ست. برای تقدمظهور و داللت نی

یک کالم صریح و کالم عرف وقتی . یک وجه استحسانی عقلی است وجه این یک امر عرفی است ولی روقوی بودن ظهایعنی  .است

خالف  لادر نص احتماصال زیرا  .نص را بر ظاهر مقدم می کنداست و  اقویاز کالم ظاهر  صریحفهمد که کالم می ،می بیند را هراظ

تقدیم اطالق  رچه که محقق نایینی د ن. آبر اساس فهم عرف و درک عرف از  ظاهر کالم باشدع باید قاو رداین اقوائیت . دهدنمی

کرده باشد  یک ظهوری که عرف آن را استفاده بر یک فهم عرفی  وبه هیچ وجه مبتنی  د،شمولی بر اطالق بدلی در این مقام گفتن

  .ستنی

 دلیل دوم 

 ،هر دو اطالق نتیجه ضمیمه چند مقدمه استیعنی  .مات حکمت می باشنددقاطالق بدلی متوقف بر م و طور کلی اطالق شمولیبه 

موال به  ز احراز یکسان بودن تعلق غرضابارت است عزائد بر مقدمات حکمت می باشد که ولی اطالق بدلی نیازمند به مقدمه ای 

برای استفاده  «اکرم العالم»:وقتی کسی میگوید. به  عبارت دیگر د اطالق بدلی استرور مدکه یک مؤونه زائد و مقدمه زائد افراد 

بیعت رفته روی ط حکم نیز م قیدی آورده نشده باشد وکال ر، دن باشدیام بقامتکلم در م این که مقدمات حکمت یعنی ،اطالق شمولی

. یعنی باید احراز کنیم که از کنیم نیز باید احرازرا  یدیگر عالوه بر این سه مقدمه ما چیز« اکرم عالما»ولی در باشد کفایت می کند. 

علمش  یک روستا باشد. طراز اول باشد یا عالمکه این عالم یک عالم د نکنمی ، فرقیاکرام یک عالم داده هبدید متکلم که دستور 

ی نمی میم از دید کسی که گفته اکرم عالما هیچ فرقفهباین که این بدلیت معنا پیدا کند ما باید  یابرپس . بیشتر باشد یا کمتر باشد

 تساوی کل مصادیق طبیعت را از حیث وفاء به غرض لذا ما باید .عالم حوزوی باشد یا عالم دانشگاهی باشد که این عالم یک کند

 نیست را احراز کنیم. ها ینی بین ارقموال و اینکه هیچ ف

 تقدیم با اطالق شمولی است زیرا اگر بخواهیم بدلی را حفظ کنیم یا اطالق شمولی،شود بین این که اطالق در جایی امر دائر  رگلذا ا

توان احراز نمی؛ زیرا واقعا ممکن نیست آندر حالی که احراز احراز کنیم اطالق بدلی را حفظ کنیم باید تساوی افراد طبیعت را نیز 

 میراای ند چاره انیم آن مقدمه زائده را احراز کنیم،ون نمیتورام از دید متکلم مساوی هستند و چدر وجوب اککرد که همه افراد عالم 

  .شودیرود ولی اطالق شمولی حفظ مکه بگوییم اطالق بدلی از بین می جز این

 بررسی

  .ماندی این مسئله باقی نمیادیگر جایی بر قه ای بین طبیعت و افراد نباشدباشد و هیچ علت یعمعنای طبق به وقتی اطال :اوال

ه اطالق بدلی ما احتیاج به یک مقدم یابیان کردند که برچه محقق نایینی  آن یبه طور کلکه اطالق به این معنا نباشد، سلمنا  ثانیا:

اطالق  ه در هر دو وجود دارد.، کبه مقدمات حکمت داریم جما برای اطالق شمولی و بدلی احتیا ست.حرف صحیحی نی ،داریم زائد

ائده در دل یکی از مقدمات آن مقدمه زحقیقت ر دچون  ،نیاز به احراز تساوی افراد طبعیت در وفاء به غرض موال ندارد هم بدلی

باید بیان شود، یعنی اگر در دخیل است  غرض موال رچه که د ری هن، یعشدام بیان بقامی گوییم موال در مزیرا وقتی وجود دارد 

 . وقتیبیان کندآن را  باید راد طبیعت تفاوتی استاگر از نظر او بین اف بیان کند.را  غرض او اکرام عالم سید شرطیت دارد باید آن
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فرقی نمی کند که  عالم حوزوی  شو برای مساوی هستندد این طبیعت نزد او اردهد که افمی نشان ،ه استدشیان ننیم هیچ قیدی بیبمی

  .دکرآن را بیان می فرق داشت بایدبرای او چه اینکه اگر  ،باشد یا دانشگاهی

ان و یالب بلکه این همان کونه فی مقام ،فی الواقع یک مقدمه زائده نیست معرفی می کنند،مقدمه زائده چه که ایشان به عنوان  پس آن

. پس این که معنایش این است که افراد در نظر او یکسان هستند وجود ندارد، مالهمین که قیدی در ک و ه استنرینصب الق معد

پس از اطالق بدلی دست بر  متوانیم آن را احراز کنیمیه دارد و چون ما ندبه یک مقدمه زائ ایشان فرمودند: اطالق بدلی احتیاج

. لذا فرقی یقت توضیح و تفسیر یکی از مقدمات حکمت در دایره اطالق بدلی استاین مقدمه در حق. تداریم حرف درستی نیسمی

 ت.سبین آن ها نی

   «الحمد هلل رب العالمین»


