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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

که در  قیودی تنبیه سوم درباره تطابق بین منطوق و مفهوم از حیث عموم بود. عرض کردیم اصل تطابق بین منطوق و مفهوم در

امری است که بحثی در آن نیست لکن در مورد عام و اینکه اگر منطوق قضیه به نحو موجبه کلیه باشد یا سالبه منطوق ذکر  شده، 

ر عامی در اگوشن است، آنجا قهرا البته در عام مجموعی تکلیف راختالف شده است. کلیه، آیا مفهوم نیز باید اینطور باشد یا خیر؟ 

یه و موجبه جزئبا اینکه به نحندارد شود و این منافاتی حکم از عام مجموعی منتفی می منطوق به نحو مجموعی بود، در مفهوم قهرا

. اما در مورد عام استغراقی بحث واقع شده است. عرض کردیم که شیخ انصاری این مسئله را مبتنی کرد بر اینکه حکم ثابت شود

گر به ا ضوعیه لحاظ شده باشد،موالعلی وجه شده باشد یا  عموم به چه نحوی لحاظ شده باشد آیا به نحو مرآتیت برای افراد لحاظ

 بدر سل ،کیف استدر بین منطوق و مفهوم است فقط اختالفی که ، نحو مرآتیت لحاظ شده باشد که خود ایشان همین را قبول کرد

اذا لم »به  شودمبدل می« کر الینجسه شئ راذا بلغ الماء قد»ن گفت قضیه الذا ایش ،دکن، اما از حیث کلیت فرقی نمیو ایجاب است

کیف،  رد عالوه بر اختالف یگر که عام به نحو موضوعیت اخذ شود،داما طبق نظر دیگر و مبنای « کل شئ جسهین قدر کرالماء یبلغ 

البه کلیه بود و ، سبه جزییه، منطوقتبدیل شود به یک قضیه موج آید، لذا باید مفهومپیش می منطوق و مفهوم اختالف در کم نیز بین

  به جزییه.شود موجمیم مفهو

  .ی دارندیک نظر متفاوت اینجا گفتیم امام خمینی ،وجردی و شیخ انصاری را بیان کردیمرب قالمسترشدین و محق نظر صاحب هدایة

 کالم امام خمینی

دو فرض در اظ شود، حرآة برای افراد لعنوان آلت و م عام در منطوق اگر بهفرموده اری صن: اینکه شیخ افرمایدنی مییامام خم

   رد:توان تصویر کمیموردش 

فراد  روی او حکم صرفا اصال مورد نظر نیست  که در منطوق بیان شده،« شئ»و « کل» ینکه اساسا بگوییم عنوانا :احتمال اول

لم  ،کربلغ قدر  الماء اذا» ،نداریم« شئ» و «کل»وان عن ما اصال کاری به ،شودیمدیده ن« شئ»و  «کل»اصال عنوان است،  دهش بار

 شود، آنچه که اوال و بدون واسطه حکمکال نادیده گرفته می« شئ»اصال عنوان  ،افراد هستند «شئ» اصال منظور از این« ینجسه شئ

   .اد هستندبر آن جعل شده، افر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ده، شما ذکر ش« شئ»عنوان بینیم در دلیل ی اینکه میاواضح المنع، این واضح المنع است. بر: فهو ایدمرفمی این منظور باشد، رگا

شده،  رکاگر در کالم ذ« کل» ،«اکرم کل عالم» ردصرفا افراد منظور هستند و یا  منظور نیست و «شئ»توانید ادعا کنید چطور می

 ،ترفته شده اساست در نظر گو آلت برای افراد  یک واژه و لفظی که مرآة نوابه عن« کل»راد هم مورد نظر باشند، باالخره ولو اف

   .ممنوع است لذا این احتمال به نظر ایشان .هیچ کدام منظور نظر نیستند «شئ»و  «کل»م بگوییم ینتوانمی

شود، نظر به این عناوین مینظری که  ان شده مورد نظر است، لکنمنطوق بیکه در « شئ»و  «کل»عنوان  ین است کها :احتمال دوم

کم را از این عنوان سرایت دهد به ت برای اینکه حاسای لهیوس« شئ»عنوان ولی رفته « شئ»نی حکم روی عنوان عیابزاری است. 

لکن  (استین ری هماشیخ انصو البته ظاهر سخن و کالم )بول است و درست است ق ل: این احتمال قابایدمرفامام خمینی می افراد.

فراد رفته، در ناحیه الأنه مرآة و آلة السراء الحکم علی ا عنوان  بماین یک مشکل دیگری دارد و آن اینکه اگر حکم روی این ا

واضح  ی وفتاین عناوین به کلی منظور نظر نباشند، من این احتمال که همین عناوین نفی شود. باالخره مفهوم نیز باید حکم از این

ز ره در ناحیه مفهوم نیخسرایت به افراد باالی انوان یک ابزاری برولو به ع عناوین در منطوق ذکر شده اند،ع است، اما اگر این المن

کل  رمکد فااذا جاء زی»ود ر مثال گفته شگتوانیم بگوییم این عناوین اصال هیچ نقشی ندارند. پس اباید این عناوین دیده شوند نمی

وم نیز این عنوان باید اخذ شود ولو به عنوان ابزار هف، در م«ال یجب اکرام کل عالم ئک زیداذا لم یج»شود که مفهومش این می« عالم

ین ا ی، اینجا معنا«یجب اکرامهاذا لم یجئک زید فال ». اگر مفهوم این جمله شد فرادیت دادن حکم به ااوسیله برای اسراء وسر و

قضیه به  این :توانیم بگوییممی م بعضی از عالمان واجب باشد. یعنیمنافاتی ندارد که اکرا« م کل عالماالیجب اکر» ه چیست؟لجم

 کند.ه حکم را در مورد بعضی از علماء ثابت مییه جزئبنحو موج

 ر گفتیماگ :گفتصاری میننقطه مقابل شیخ انصاری. شیخ ادرست  ،ندنادعا میدایشان عرف را مهمترین و قویترین شاهد بر این م

بین  به جزئیه شود وموج کلی کنار رود و مفاد قضیه، به« کل» در ناحیه مفهوم، اینطور نیست که آن« زید اکرم کل عالم ائکاذا ج»

عناوینی که دال بر عموم استغراقی است و « شئ»و « کل»عنوان . زیرا نفی متوجه آیداختالفی پیش نمی« کم»منطوق و مفهوم در 

 شود. نحو موجبه جزئیه ثابت می به کهومی این است هفمفاد چنین قضیه و م :فرمایدم خمینی میاما ولی شودمین

ی بگوییم  ، یعندر نظر بگیریم  که گفتیم واضح المنع است: بلکه باالتر حتی اگر  آن احتمال اول را یدرمافی میامام خمین سپس

ر نظر وظاوین اصال منعن ع هستند و خود اینوافراد موضراد این است که اساسا افی اعناوین بر و آلت بودن این منظور از مرآتیت

ر ال ذا بلغ الماء قدر کا» شود.  زیرا مثالاز آن استفاده می یة، باز هم جزئیتئدر آن فرض هم ال یستفاد منه اال الجز ینیستند، حت

 ،تمنظور نظر نیس «شئ»یم بگوی او اساس« شئ»روی عنوان  طبق این احتمال عدم نجاست به عنوان حکم بار شده« ینجسه شئ

ه گوید اگر آب به انداز، میتواند مصداق شئ قرار گیرد، مثل بول، دم و خمر و همه اینهایی که می«شئ» و مصادیق درایعنی روی اف

کر  قدر اذا لم یبلغ»است  مفهومش این ،نجس کند راتواند آن نمی و امثال آنها زیردم، خمر، خن ، بول،چیزی از این موارد کر برسد،

 رازی د،شویبیان شده بود نفی م قمنطو ری که دهمان  حکم، دوبر شده وق ذکطای که در من، یعنی همان قضیه«لیس ال ینجسه شئ

 ی که برای منطوقدر مفهوم فقط حکم شود،. در مفهوم حکم مخالف ثابت نمیمنطوق یاوم عبارت است از نفی حکم ثابت برمفه

سه جاء قدر کر لیس ال ینملاذا لم یبلغ ا»عبارت است از  « اذا بلغ الماء قدر کر  ال ینجسه شئ»مفهوم  ، لذاشودثابت بود نفی می

است که شیخ  نآ یست. بنابراین مفهوم این قضیه نهحرف درستی ن« یبلغ قدر کر ینجسه شئم اذا ل»برخی گفتند  ، لذا اینکه«شئ
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، بعضی «ه شئینجس لغ قدر کر م یباذا ل»این است قضیه عده گفتند مفهوم  کی. اندهتاست که برخی دیگر گف ته، نه آنانصاری گف

ین کند، بعضی فرمودند که نه، مفهوم قضیه اکند که بعضی از چیزها آب غیر کر را نجس میت میثاب ینا . یعنیکندچیزهانجسش می

وم حکمی هند که در مفته هر دو فرض را بر این گرفنرا کأزی آن؛ لذا نه این درست است نه« اذا یبلغ قدر کر ینجسه کل شئ» شودمی

رق است شود و فده، نفی میبو تمنطوق ثاب روم حکمی که ددر مفه، در حالیکه اینچنین نیست ،شودمی تمخالف با حکم منطوق ثاب

رفتند گ رشدین فرضستالم انصاری و هم صاحب هدایةشیخ ،  هم مخالف للمنطوقالحکم الق و اثبات طوبین نفی الحکم الثابت للمن

شود بت بود نفی میافرماید حکمی که برای منطوق ثیمخمینی  در حالیکه امام ،شودکم مخالف با منطوق اینجا ثابت مییک ح که

وم مفه، اینجا م عبارت از نفی حکم استهوفند. اگر مکیمرا نجس ن آب کر اینکه چیزی« الماءعدم تنجیس شئ »که عبارت است از 

؟ حال این را ببریم سر افراد، زیرا فرض عنای این سخن چیستم« کر لیس ال ینجسه شئ ربلغ الماء قدم یاذا ل»د، شوقضیه این می

لغ ب اذا» ین بوده،ه منطوق ااین است، در احتمال اول حکم روی افراد رفته است نه روی عناوین، اصال عناوین مد نظر نیستند، کأن

« شئ» ومش، )اینجا اصال به عنوانهف، متغییر کند اوصاف ثالثشان گر اینکهم «یرلب و الخنزکم الر کر ال ینجسه البول و الدالماء قد

طبق احتمال اول فرض این بود که این عناوین کلی مثل شئ و کل مد نظر نیستند بلکه اینها مرآة  کار نداریم، حکم روی افراد است

اذا لم یبلغ الماء قدر کر لیس ال »این است که ته است( مفهومش راد رفبرای افراد هستند و حکم بدون نظر به آن عناوین روی اف

ین ا و یر آن را نجس نکندزینطو رنیست که بول و کلب و خنا ،ندازه کر نرسداگر آب به ا« الکلب و الخنزیرو ینجسه البول و الدم 

  .است همفهوم موجبه جزئی . یعنینجس کنند بعضی از اینها آب را منافات ندارد با اینکه

هی نه منت« کیف»اختالف در کند و هم پیدا می« کم»ختالف در ل منطوق هم ام در مقابومفه توانیم بگوییم که در این مواردپس می

. استت شد اما راه و طریقش متفاوبا راگفتند سازگ ی. این حرف چه بسا از حیث نتیجه با آنچه که برخگفتند هابه آن بیانی که آن

ن را یز همین ، آنهاافراد نداردز این ات با تنجیس بعضی افاد اینجا معنا و مفهوم این قضیه این است و این منگوینخمینی نیز می ماما

نی یک ان . امام خمیاست تاوفتلکن راه م« لغ قدر کر ینجسه شئذا لم یبا»وم قضیه عبارت است هفتند: مفگد، آنهایی که میگفتن

  .بیان کنیم د آن رادهند که ضرورتی نداربه آن جواب میکنند و ان مطرح میی را در پایان بحثشلتق

نحو استغراقی   هبستند. اینکه مفهوم قضیه منطوقیه عام  که با نظر شیخ انصاری موافق نیاقی ردر مورد عام استغ یم خمینا مجموعا امالذ

کنند که ین مطلب را اثبات میا یاز راه و طریقت ولی حکم در آن ثابت شده، یک قضیه کلیه نیست، بلکه یک قضیه جزئیه اس

  شود.به جزییه ثابت مینحو موج بهکه قائل به این هستند که مفهوم  کسانی  متفاوت با آن

: عرف ایدرمفم خمینی نیز میاما ک،ذلکردند به عرف که ان العرف قاض بتناد اس انصاری شیخ م خمینی نیز عرف است.دلیل اما

لم یجئک زید ال یجب  ذاا»اگر این قضیه به عرف داده شود که . تواقعش هم همنیطور اس. فهمدله، عرف این را میاقوی شاهد 

این  نافاتی باکنی مرا اکرام  هابعضیفهمد که اگر ، عرف از این میماء را اکرام کنیر زید نیامد الزم نیست همه علگا« اکرام کل عالم

 2.فهمدین را میاکرام کل و عرف هم ا زاافی نهی اکرام بعض الین، دستور ندارد

 حق در مسئله
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که ایشان است  نیمفهمد همقام درست است و واقعا آنچه که عرف از این قضیه میدر این  م خمینیرسد فرمایش امابه نظر می

افرادش  اقی به اعتباربر عام استغرطوق حکم بر عام استغراقی بار شود، طبیعتا در ناحیه مفهوم باید همان حکمی که من رد فرمودند

ن حکمی که برای ،  آاستفاده شودباید در مفهوم نفی الحکم  سالشرط، پفاء تفاء الحکم عند انتانمفهوم یعنی زیرا ثابت شده نفی شود، 

قدر کر  م یبلغ الماءاذا ل»در حقیقت این است « قدر کر ال ینجسه شئغ الماء بلاذا »، لذا مفهوم نفی شودهوم فدر م نطوق ثابت بودم

وق، وم عبارت است از نقیض منطزیرا گفت مفه شود همان نقیضی که صاحب هدایه فرموده بود.؛ این در واقع می«لیس ال ینجسه شئ

وق ر منطهمان نقیضی که دینجسه شئ است، یعنی کأنه اینجا نقیض ال گوید که لیس ال ینجسه شئ این خمینی نیز همین را می امام

ن تعریف مفهوم ایحداقل این است که است  . اگر هم نگوییم بر وزان آنشودهمینطور اینجا ثابت مین است یمگویند این هم همی

  .نیست متما انصاری رسد نظر شیخلذا به نظر می طتفاء شرکم عند انحلت که انتفاء ااس

 تداخل اسباب و مسببات است.تنبیه رابع درباره 

 تذکر اخالقی

 موسی بن الجعفر:مام قال اال

 لَّ فی مَسألَتِهِ بأن یُكَمِّلَ عَقلَهُمَن أرادَ الغِنى بال مالٍ ، و راحَةَ القَلبِ مِن الحَسَدِ ، و السَّالمَةَ فی الدِّینِ ؛ فلْیَتَضَرَّعْ إلَى اللّه ِ عَزَّ و ج»

 «و مَن لَم یَقنَعْ بما یَكفیهِ لَم یُدرِكِ الغِنى أبدا ، فمَن عَقَلَ قَنَعَ بما یَكفیهِ ، و مَن قَنَعَ بما یَكفیهِ استَغنى ،

  .کنندها میسانان و بلکه همه ان( به پیروان و شیعیع)کاظم  ماماهای ناب و مهمی است که یهصوتاین از 

،  شوندیمرار داده ق ان واسطهعنوکه بین ما و خداوند به  اجتمان از خداوند متعال یا از کسانیهایمان و حما معموال در درخواست

ها حفظ فوقش اینکه دینمان از آفت و رزق و روزی ر، توسعه دمربوط به معیشتامور ، ستاین دنیا  در یگمربوط به زندر تبیش

گوییم خدایا از نظر مادی از ، یعنی میدلمان خالی شود ینهاائل اخالقی مثل حسادت و کینه و اتر رویم، از رذیک مقدار باال ،شود

اینها  ،کنها حفظ و کینه هاکدورتها و حسادت زاخدایا دل ما را  ایا دین ما را حفظ کن،خد :گوییمنیاز کن یا میما را بی دیگران

و راحتی دل و آرامش دل از  دردا آرزوی آرامشکند، کسی که المت دین میکسی که در خواست س رهخباال ،اهای خوبی استعد

یک  به ین روایاتاما حضرت در ا .خواهدیو خانه از خدا م نان و آبکه فقط کسی ه بنسبت د، خیلی ترجیح دارد کنخدا طلب می

، این خیلی چیزی ا عقل به ما بدهیاکند و آن هم درخواست عقل است، خدیکنیم توصیه مموضوع مهم که کمتر ما به آن توجه می

عبیر آن به زرنگی ت به عقل معاش و آنچه که در افواه گر وه، البته نه عقل محاسبایدرمفکه اینجا حضرت می یی است، این عقلممه

 قلت عاز خد درخواس .اش استبنده عنایتی از خدا به به معنای حقیقی کلمه نعمت وگر مادی نیست، این بهعقل محاس شود،می

  .شودیمین اجابت شود، همه اینها تأمین اگر ا ،کند

رفع نیاز  یانسان برامال را  ز شود،انیبی خواهد بدون مال و دارایی: کسی که میگویدمی« الغناء بال مال من اراد: »یدرمامی ف

 . معنای حرص چیست؟ آنهایی که خیلی هم ثروتمند هستند و همه نوعاز استخواهد، این مال که تأمین شد باز احساس نیمی

 رگد: ایوگ. میکنندیزمندتر حس مابه روز خودشان را نیکنند و روز ی نمیزیانساس بیاح، اینها باز است مهامکانات برایشان فرا

ای است که ب، این آن گمشدهل، راحة القبه آرامش درونی برسدد هخوا، اگر کسی میدسرزی باخواهد بدون  مال به بی نیکسی می

ی که به حسب ظاهر ممکن کسانهم در ها، آنها و استرسآرامی نا هاین هم و خیلی کم یاب شده، دگردبشر امروز به دنبال آن می
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ه ، کسی کخیلی مهم است ینب و آرامش درولت، اما راحة القفراهم اسبرایشان همه چیز  ،مشکلی ندارند اینهااست آدم بگوید که 

چکی که تازه محیط دور بچه کو آن ،بشر حسادت است یاز مشکالت اصل ی، یکرامش درونی برسد من الحسدخواهد به آمی

 با دکنیشه خودش را مقایسه میرسد همی و پیری مینین جوانش روشن است تا کسی که به سنرودسد این آتش اشنخودش را می

من ندارم و یک دارد و دهد.حال این قیاس در جهات مادی است یا در جهت ریاست است، اینکه او دیگران و این او را آزار می

و وح ر و ناست که مثل خوره جا یاین بدترین چیز ،هستم رمن اینطوو  طور است وقعیتش ایند که او مکنطوری این حسادت می

ن ای ،پاکی باشد الم وی که دنبال این است که دینش دین سکس ،خواهددر دین میمت الکسی که س .دهدها را آزار میدرون انسان

ی بو قل نیآسایش درو کسی که آرامش و ،دهخوابدون مال و دارایی می ی، کسی که بی نیازلبال ما : من اراد الغنیسه گروه

این  هعانتضرمه خدا کند در این خواسته و درگا تضرع بهفی مسئلته،  است فلیتضرع الی اهلل ت دین، کسی که دنبال سالمخواهدمی

انسان  ، کامل شدن عقلعقل من را کامل کن ا بخواهد خدایااز خد ،ان یکمل عقله. بکند به باشد و از خدا طلتخواسته را داش

قت ل شود حقی؟ اگر عقل کسی کامنیازی چیستفهمد  حقیقت بیمساوی است با رفع همه این مشکالت. عقل اگر کامل شود می

شود می وح بی نیازی در تمام وجود او حاصلشناسد، عقل کسی کامل شود رل شود دنیا را خوب میم، عقل کسی کافهمددین را می

اینها را حقیر می دهد، ز دست میا، اهمیت خودش را مسائل از دیدش اهمیت نداردو  آن مسائلی که به خاطر آنها نا آرام است، آن 

او را  کند کند به آنچه که او را بس است و کفایت می اوید کسی که عقل پیدگیم، بعد فمن عقل قنع بما یکفی :ایدرمفمی ا،  لذندیب

 و منین قانع است، مه م و بهرار دشک ار خدا گوید آنچه که برای رفع حوایج من نیاز است،نیازهایی دارد می رهخاالب قانع است.

به خودش ی نیست که کساین معنا  ت بهناعه قیحکند او را این رو، استغناء، و کسی که قانع شود به آنچه که کفایت میقنع بما یکفی

انواده اش در مسائل مادی آنها را در تنگنا قرار دهد، در مسائل علمی یا موقعیت های سخت بگیرد مثال خیلی بر خودش و خ

 انسانیعنی شود. نیاز میبی این ،قانع باشد کندیت میار به آنچه که او را کفگاجتماعی هر چه هست آنچه که برای او الزم است، ا

ت و گذرا بیند این دنیا اینطور اسیم، عالم را ببیند حقایق این، قناعت خو بگیردبا مسئله شود یاین عقل باعث م ،پیدا کند که عقل

کسی که  ،تالش کندی آن نیز ا زهای من برطرف شود و باید برا، همین نیمی دارحدودمهای زانی است و پایان دارد و  من هم یک

ر پرتو د نیازی قناعت است و قناعتاساس بیز است. قناعت پیدا کند بی نیا هو کسی ک دکنکند روحیه قناعت پیدا می اعقل پید

کند هیچ که او را کفایت می یابدا و کسی که قناعت نکند به آن چیز لم یغن بما یکفیه لم یدرک الغنی و منعقل حاصل می شود 

م موسی کاظم)ع( از اما م است که مااین خیلی مه. د هیچ گاه آن را درک نخواهد کراصال ،نخواهد رسید زیاگاه به قناعت و بی نی

همی م ؟ این یک مسئله بسیارکنیمچقدر از خدا طلب می یم که از خدا متضرعانه درخواست کمال عقل کنیم. در دعاهااین را یاد بگیر

  .است

 اهمیت ومیزان و معیار  عنوان عقل به به همین است که ت امام کاظم)ع(ااز محورهای مهم در توصیه هاو بیانات و فرمایش لذا یکی

 عْقِلُوایعِبادِهِ إِالّ لِ یوَ رُسُلَهُ إِل اءَهُیما بَعَثَ اللّهُ أَنْبِ» :ایدمرفوایتی میر. جالب است در کندمی و هم در آخرت تاکید هم دردنیا ،ارزش

 «خِرَ ِوَ االْ ایالدُّنْ یهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْالً وَ أَعْقَلُهُمْ أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِعَنِ اللّهِ، فَأَحْسَنُهُمُ اسْتِجابَهً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً لِلّهِ، وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللّ

اینها تعقل کنند درباره خدا و از خدا، احسنهم استجابتا و  ین بوده کهو ارسال رسل ا هدف انبیاء ،خرهیا و اآلالدنفی  اعقلهم ارفعهم

عالی به هد داشت، قرب به حق تناحیه خدا خوا زاری داشته باشد پذیرش بیشتری تبیش، هر کسی که به خدا معرفت معرفتااحسنهم 
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کسی که خدا را بشناسد همیشه در  ،دشومی به خود حاصل دپرتو عقل خو درآن هم چه اینکه کثرت صوم و صلوة و الصیام نیست، 

ه و ، درجافرادرجة فی الدنیا و اآلخره، میزان و معیار مر اهلل احسنهم عقال و اعقلهم ارفعهم دااعلمهم بحال بندگی و پرستش است. 

زندگی ما در این داند.  بهره مندیم خدا میاین عنصر  زاشود. حال چقدر ما یموم این عقل معل آخرت باو  نیاد افراد چه دربه تر

 دنیا نشان می دهد که با این امر خیلی میانه ای نداریم.

 «والحمد هلل رب العالمین»


