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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 سوم تنبیه 

ا مقدم کردیم، به شد رذکر میبایست قبل از تنبیه دوم و پس از تنبیه مربوط به تداخل اسباب و مسببات چه بسا میتنبیه سوم که 

ماند ه از جلسات دلیل اینکه ورود در بحث تداخل اسباب و مسببات محتاج به جلسات متعدد و بیشتری است و در این مجال باقی

ل ارسد. لذا ما وارد این تنبیه می شویم. به حسب نظم منطقی بحث مسئله تداخل اسباب و مسببات باید به دنبدرسی به سرانجام نمی

آید که اگر چند شرط و چند سبب شد زیرا بحث از تعدد شرط و وحدت جزاء است، آنجا این بحث پیش میتنبیه دوم مطرح می

کنند یا خیر؟ لذا قاعده این بود که بحث اسباب، تداخل برای یک حکم شرعی وجود داشت، آیا این اسباب و شرط، تداخل می

هیم اوخ دلیل نیازمندی به جلسات بیشتر آن را بعد از تعطیالت موکول بهنطور که گفته شد کردیم ولی همامسببات را اینجا ذکر می

  .کرد

 در عموم تطابق منطوق و مفهومبررسی  :تنبیه سوم
عتبر نیز ماگر قیودی در منطوق ذکر شود، قهرا همین قیود در مفهوم یعنی  .مسلمی است امریک  اصل تطابق بین منطوق و مفهوم

اد هوم مراعات کنیم مشکلی ایجفمنطوق بیان شده، در م رد، یعنی اگر قیودی را که دکنرد مشکلی ایجاد نمیابرخی مو راست. این د

م است که بواسطه لزو و اشکالیوم بررسی آن ابهام سز تنبیه غرض ا .شوددچار اشکال و ابهام می در برخی موارد این. اما کندنمی

 . یدآپیش می و مفهوم تطابق منطوق

ن قیود ز همیمثال در منطوق قیود زمانی و مکانی ذکر شود، طبیعتا در مفهوم نیجایی است که مشکلی ندارد، یکی مواردی که هیچ 

، ده استر منطوق بیان شداینجا سه قید « زید یوم الجمعه عند الزوال اضربه ضربا شدیدا ان جائک»اگر گفته شود ، مثال معتبر است

ی ضرب ذکر شده که کیفیت ضرب را بیان اجزاء نیز  قیدی بر ردیکی اصل مجئ زید است، آن هم در روز جمعه، در وقت زوال و 

نی ، یعار داردبزن. در ناحیه مفهوم نیز همین قیود بدون  تردید اعتب شدید او را ،ید اگر ظهر روز جمعه زید آمدوگ. میه استکرد

 وزعند الزوال راگر زید « ن تضربه ضربا شدیدائک زید یوم الجمعه عند الزوال الیجب اان لم یج»شود که می یناه لجم این وممفه

ر شده منطوق ذک ردقا همان قیودی که دقی ته اسل. این مفهوم آن جمه او داشته باشیبت بشدید نس ، واجب نیست ضربمعه نیامدج

 دنیز همه معتبر است و تطابق باید باش فهومو زمان آمدن زید در شرط و خود شرط، اینها در ناحیه م گرفتهدر جزاء کیفیت ضرب از 

 کند.یجاد نمیو مشکلی هم ا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ابهامی  و الزم است و مشکلی هم ندارد این تطابق در ناحیه مفهومود، شمجموعی بار می بر عامدر مواردی هم که حکم در منطوق 

جب ییجئک زید الان لم »شود قهرا مفهومش این می« مجموع العلماء ان جائک زید اکرم»گفته شود ال اگر ، مثرسدنظر نمی بهآن  رد

موضوع عبارت است از مجموع  شود،یم یمنتف نتفاء الشرطند احکم عزید نیامد اکرام مجموع واجب نیست. اگر  «م مجموعهمرااک

 با وجوب« وع العلماءان جاء زید اکرم مجم»ر مفهوم رت دیگابه عب دشویوع العلماء منتفی م، قهرا حکم وجوب اکرام از مجمالعلماء

ابق ن تطت، اینیز عام مجموعی موضوع قضیه اس ناحیه مفهوم رد، وع رفتها حکم روی مجمرزی ،ها منافاتی ندارداکرام بعضی از آن

 گیرد.در ناحیه منطوق موضوع قرار گرفته در مفهوم نیز همان موضوع قرار می آنچهوجود دارد، 

 . موارد موجب اشکال و بحث و نزاع نیست پس لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم در این

 مواردی است که هوم موجب بحث و اشکال و اختالف شده و آن هم مربوط بهفموارد لزوم تطابق بین منطوق و م برخی رداما 

م روی ، حکاستی یعنی عامی که در آن شمول نسبت به افراد مد نظر عام استغراق .عبارت از عام استغراقی باشدوضوع در منطوق م

 . بار افرادشت، اما به اعی عموم ثابت شده استبرا ، حکممجموع ع بما هوته نه روی مجمود رفرااف

یا « کل»بر عام استغراقی مثل اند برای داللت ظ وضع شدهابعضی از الفاینکه ، مثل شودتفاده میراه وضع  اسعام استغراقی گاهی از 

  .الف و الم، اینها وضع شدند برای داللت بر عمومجمع محلی به 

اق نفی به ، نکره در سیه در سیاق نفینند مثل نکرکداللت بر عموم می تهیئبلکه . بالوضع داللت بر عموم ندارند در بعضی از موارد

الماء  اذا بلغ». مثل کندطالق داللت بر عموم میباال بلکه ،تاین داللتش بر عموم بالوضع نیس کند وگفته برخی داللت بر عموم می

« لم ینجسه شئ» از نظر منطوقی. اختالف شده استاین جمله  مفهوممورد در . ن روایت استوماین مض 2«ه شئقدر کر لم ینجس

  است. فتهرگدر سیاق نفی قرار  و ، نکره استشئ، تر سیاق نفی اسدنکره 

این  ؟ «ه شئینجس»یا  «ینجسه کل شئ»ییم وآیا باید بگ ،اگر به حد کر نرسد «قدر کر الماء اذا لم یبلغ» ین استدر ا اختالف اجنیا

شد یمم استفاده که در منطوق عمو ر؟ یعنی بگوییم همانطوق بین مفهوم و منطوق باشیم یا خیربتطاکه اینجا قائل به  بسته به این است

این  د،کناو را نجس می یهر چیز« ینجسه کل شئ»این است که مفهومش  رد،کی هیچ چیز او را نجس نمینیع« نجسه شئلم ی»که 

م عام هواینجا دیگر مف« ینجسه شئ» اگر گفتیم اما .بق وجود داردات و این تطسا عام شومین است که مفهعنایش امرا اگر بگوییم 

، و اینکه چگونه باید بفهمیم آن شئ چیست نداریم د به آن کاریکنیه چه چیزی او را نجس ماینککند، ی او را نجس مییز، چنیست

 اینجا دیگر مفهوم ما عام نیست. با آن کار نداریم. اگر گفتیم مفهوم این جمله  این است که ینجسه شئ

، تومش نیز یک عام استغراقی اسهفم مییم ببینهخوا، میرفتهاستغراقی  یک عامروی منطوق  رحکم دکه یه قضی مثل این ددر موار

 ؟  شودعایت نمیدر این موارد دیگر تطابق ر و ترعام نیسهومش دیگفم اینکهیا 

 مورد مبنای اختالف رد کالم شیخ انصاری

 ینار منطوق موضوع قضیه قرار گرفته و لحاظ شده، دآن عامی که اینکه آیا  مبتنی کرده برئله را در این مس اختالفشیخ انصاری 

فراد حال اال و آلة لمالحظة آةیا عام بما أنه مر، ما هو عام متعلق نهی قرار گرفته استعیت دارد، یعنی عام  بوعام خودش موض

بت به افراد نس قی شمول و استقراام در منطوق  به عنوان آینه افراد و آلت و ابزاری بربگوییم عا ؟ اگرمتعلق حکم قرار گرفته است
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کم، یعنی  رف بین منطوق و مفهوم فقط در کیف است نه دبراین اختالا.  بنودشنفی به آن متعلق نمیمعتبر شده، اینجا دیگر در مفهوم، 

 اذا الماء»ود شطبق این مبنا مفهوم مییست. نو یکی سالبه و اال از نظر کمیت و عموم و شمول فرقی بینشان موجبه است  یکی مثال

، تطابق ستش هم موجبه کلیه ا، منطوقموجبه کلیه است طبق این مبنا تطابق حفظ شده، اگر مفهوم،« لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ

 ر مسئله عموم و کلیت محفوظ مانده. دبین منطوق و مفهوم 

رد و  اذگناحیه مفهوم طبیعتا اثر میما أنه عموم و به نحو موضوعیت معتبر شده، اینجا در ق مبنای دوم که عموم در منطوق باما طب

ه منطوق به نحو موجبه کلیه بود، در ناحیه مفهوم به نحو موجبه جزئیه اگر قضیه در ناحی :گویدی مین، یعشودمفهوم نفی می رنیز دآن 

و  فهومم، لذا بین ه استئیاین موجبه جز ردیگ« ینجسه شئ لغ حد کریبلم  اذالماء ا»مبنا این است  ینطبق ا. کأنه مفهوم دشومی

ین ، آن سالبه بود این موجبه است آن کلیه بود و ااز نظر کیفیت تطابق نیست همانطور که، د نداردنطوق از حیث کمیت تطابق وجوم

 جزییه است.

نطوق ناحیه م ر؟ تابع  این اختالف است که عموم داست یا خیرف در اینکه آیا در مفهوم نیز عموم الشیخ انصاری معتقد است اخت

  ؟میرا بر وجه موضوعیت ببین یم یا آنببین «حال االفرادحظة البما أنه آلة لم»را چگونه لحاظ کنیم؟ عموم را 

 نظر شیخ انصاری

 الفشاناخت ،کندشان آن احتمال اول است. ایشان معتقد است مفهوم و منطوق در ناحیه کمیت تفاوتی نمیهدانصاری عقیخود شیخ 

انصاری  خیطبق نظر ش .ت نیستندفاواز نظر عموم مت، اما و ایجاب با هم مختلف هستند بسل ردت است، یعنی یفقط در ناحیه کیف

ت، بر اینکه این مقتضای فهم عرف اسهم آورده  لیلآن وقت د«. اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ»که  شودین میقضیه ا ینمفهوم ا

بلغ یذا لم ا»مش این است که ومفه «ینجسه شئاذا بلغ الماء قدر کر لم » در قضیهگوید ، عرف است که میکندعرف اینچنین حکم می

 2«قدر کر ینجسه کل شئ

 صاحب هدایة المسترشدین نظر

، یک قی استراکه موضوعش عام استغ ایقضیه مقابل شیخ انصاری معتقدند مفهوم ر درگصاحب هدایة المسترشدین و بعض دی

 دیگو، به عبارت دیگر ایشان نظر دوم را قبول کرده، می«کیف»اختالف در  و هم« کم»در  فاختالیعنی هم  ،جزییه است هبموج

ضیه، طوق قمن نظر این است که تیار اینو عمده دلیل ایشان بر اخ« الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شئ» یه این است این قض مفهوم

 این همقدمه ب ر واقع ایشان  با دویعنی دشود.  جزییه بهوجشود، باید مبه کلیه است، مفهوم هم که نقیض منطوق محسوب میسال

  .رسدیمجه نتی

د که نقیض ناهو در منطق هم گفت شودیمهوم یک قضیه نقیض آن قضیه است، مفهوم نقیض منطوق محسوب ف: مگویداز یک طرف می

ش سالبه کلیه منطوق رازییه، ای است به نحو موجبه جزئضیها یک قم م. پس اینجا باید بگوییم مفهوجزییه است هجبمو ،سالبه کلیه

 . است

 محقق بروجردی نظر
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ست طوقیه این امن : ظاهر قضیهگویدان میش. ایالمسترشدین است ین عقیده است که حق با صاحب هدایةبر اهم بروجردی  محقق

نین چ ا. اگر منطوق مدر آب کر نیست، یعنی هیچ نجسی مؤثر را نجس کنداند آن تو، هیچ چیزی از نجاسات نمیکر باشد که اگر آب

 فت آب کرگآن عاصمیت ثابت نیست. آن موقع می ر، دیگآب کر ثابت بود یایتی که برمبه تعبیر ایشان آن عاص معنایی داشته باشد،

 ه آن عاصمیتاین است ک ، مفهومشیر بگذارداند در آن تأثتونمی ساتهیچ یک از نجا و مصون است ثیر محفوظ وتأ از هرگونه

ند. را نجس کآب ند این اتویمست که یک نجس هم ا ایناش ، اگر آن عاصمیت از هر نجس از بین برود، نتیجهروداز بین می ردیگ

ی عرف وقت کند.ه جزییه ثابت میبنحو موج عرف این را به :گویدمی« ب الجزییو هو مساوق عرفا لالیجا»شان این است تعبیر ای

که  : مفهموش این استگویدیاند آن را نجس کند، متونمی یهیچ نجسو  دارد ین است که آب کر اعتصامق قضیه اوطبیند که منمی

معنایش ت فکلی از بین ر اعتصام ر آنگ، ارود، آن اعتصام کلی از بین میردام ندادیگر اعتص ،به حد کر نرسدشد و ر این آب کر نباگا

 .کاری نداریم به اینکه این شئ در اینجا چیست عرض کردم که 2.شئ نیست است که ینجسه شئ، دیگر ینجسه کل ینا

ضوع موده که ش اختالف دو دیدگاه وجود دارد؛  ثابت شده بر یک عام استغراقیحکم در آن ای که هیقضدر مورد پس به طور کلی 

از نظر سلب و  ،ف استیکاختالفی که در  البته با شود،می مفهوم هم به نحو موجبه کلیه ثابت ینیع ،عام استغراقی است نیز مفهومدر 

 بهجد موشو، میعش کلی نیستوموض گر، دیدشوهم متفاوت می «کم»ه از نظر هوم نیز قضیفدر م آنکه؛ یا ایجاب اختالف دارند

  ؟جزییه

د و رختیار کرا ال ایشان خودش نظر اوند دع لحاظ عموم قرار دانو مبتنی بر ف راالتشیخ انصاری این اخ ،این اختالف وجود دارد

ت فقط اختالف در کیفیت بین منطوق و مفهوم است اما از نظر کمیت اختالفی بین دو قضیه نیست، به عبارت دیگر تطابق در گف

اختالف پیش ف و هم در کم ، هم در کیبرخی معتقدند لهستند اما در مقاب کلیهیز وجود دارد و هر دو منطوق و مفهوم در کلیت ن

ین هدایة المسترشد برد و صاحد کانسترف ادارد و هر کدام یک دلیل اقامه کردند، شیخ انصاری به عتطابق وجود نآید و دیگر می

عرف استناد کردند. پس عرف هم  رد شد و محقق بروجردی نیز بهاز راه نقیض و اینکه نقیض سالبه کلیه موجبه جزییه است وا

 مستند شیخ انصاری شد و هم مستندین مخالفینش.

 «والحمد هلل رب العالمین»

                                                 
 .392لمحات االصول، ص 4


