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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال ه رب العالمين و صليالحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

حکمت دارد یا خیر؟ عرض کردیم محقق  بحث در مقدمه چهارم بود و اینکه آیا عام برای داللت بر عموم نیاز به جریان مقدمات

خراسانی و محقق نایینی بر این عقیده هستند که برای داللت عام بر عموم نیازمند جریان مقدمات حکمت هستیم. دلیل این قول نیز 

 االتی نسبت به این قول وجود دارد. اشک بیان شد. لکن عرض کردیم

فرق  رسد این مطلب ناشی از عدم دقت دراست و آن اینکه اساسا به نظر می ان کردیم که مهمترین اشکالیک اشکال را دیروز بی

ست بدون تعرض طیبعت ابدانیم که موضوع اطالق،  و مطلق تفاوت قائل شویم و فرق را در این بین عام و مطلق است. اگر بین عام

 عموم، نیاز به مقدمات حکمت را مطرح کنیم. لت عام برنیم برای دالتوابه افراد و موضوع عام و عموم، افراد هستند دیگر نمی

 اشکال دوم 

 تواند در مقام بیان تمام افراد نباشد،نمیآنگاه اساسا ض مصادیق طبیعت شود، ین است که متعرا بالدنه باگر گفتیم در عام متکلم 

در  باب اطالق اینطور نیست،خواهد حکم را شامل همه افراد کند، لکن در ، متکلم میطور که از نامش پیداستدر عموم همانچون 

تواند . آنجا چون طبیعت میحکم دیگری را بیان کندخواهد م بیان حکم طبیعت نباشد و باق اساسا ممکن است متکلم در مقباب اطال

خواهد حکم که این گوینده میت کنیم بایم تا اثاست طبیعت اراده نشده باشد، نیازمند به مقدمات حکمت هست نمقید باشد و ممک

اشکال  تواند مکملشود و میاین اشکال به نوعی به دنبال اشکال اول مطرح میالبته ست. اما در عام اینطور نی ،کند نطبیعت را بیا

  اول باشد. 

 اشکال سوم 

 باشد تواند متوقف بر چیزی، اساسا معقول نیست. زیرا یک شئ نمیعموم نیازمند مقدمات حکمت باشدبر عام برای داللت اینکه 

 از آن خرکه متأ یتوقف شود بر چیز دیگراینکه چیزی م« غیر معقول ،خر منهتوقف الشئ علی المتأ» ،دش استوخر از خکه متأ

ر بخواهیم گ، لذا اخر استدمات حکمت  از عموم و استغراق متأجریان مقت. اینجا مسئله اسن چنیین جا ایناست معقول نیست و ا

نه که عام متوقف شود علی المتاخر م اش آن استمت است، الزمهحک ن مقدماتیاوقف بر جربرای داللت بر عموم متبگوییم عام 

   . توضیح ذلک:عموم استو  حکمت به دو رتبه متأخر از استغراق قدماتم ،به رتبتین

کل »مثل  ،شوندچنانچه بر طبیعتی وارد  ،کنندینها که داللت بر استغراق میل اثاو ام «جمیع»و  «کل»مثل الفاظ عموم ر کلی وبه ط

ع است، حکم متأخر از موضو طبیعتا ید، آله حکم که به میان میمسئ ، بعدندکداللت بر استغراق و شمول می، «جلکل ر»و  «انسان

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1400 آبان 5 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
                                         1443 ربیع االول 20مصادف با:              بررسی احتیاج عام به مقدمات چهارم: مقدمه  -مقدمات  –عام و خاص  :جزئی موضوع 

 دیدگاه اول –مقدمه پنجم: اقسام عام   -اشکال دوم، سوم، چهارم  -حکمت برای داللت بر عموم         

  17 جلسه:                                                                                 سیزدهمسال 
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 ت متأخرمات حکمجریان مقد ،اگر بخواهیم مقدمات حکمت را جاری کنیم راد شده،شامل همه افبات کنیم که حکم اثبرای اینکه 

بعد حکم و بعد مقدمات حکمت. پس مقدمات حکمت متأخر از استغراق و شمول  اریم ود شود، یعنی اول استغراقمی از حکم

بخواهیم نیست چیزی که به دو رتبه از چیز دیگری متأخر باشد،  صال معقول، اقابل قبول باشدتواند و این نمی شود به دو رتبهمی

  1.خر کنیمامر متأاست متوقف بر بر این  شئ دیگری که مقدم

که  «میعج» و« کل»الفاظی داریم مثل  :گویندداند، یعنی اول میینجا جریان مقدمات حکمت را بعد از تعلق حکم میمستشکل در ا

. چه باشد انحکمش  قطع نظر از اینکه بایعنی همه افراد انسان « کل انسان»، کندنسبت به مدخول می شمول و داللت بر استغراق

 هق است، حال کاستغرا زبگوییم تعلق حکم متأخر اتوانیم میپس ، شودد میاافرین حکم متعلق به ا ،کندحکم که تعلق پیدا می

گرفته که  ، یعنی حکمی به موضوعی تعلقبعد از تعلق حکم است، مقدمات حکمت نیز حمکت را جاری کنیم مقدمات مخواهیمی

 ن مقدماتآقایا یناطبق نظر  یا برخی را؟ گیردفراد را در بر میهمه ا ،خواهیم ببینم این حکممی حال ،دارد موضوع استغراق آن

 قیدی در نظر حاکم زیرا احتمال می دهیم که یک؛ ند نه برخی افراداهگوییم که همه افراد اراده شدو می یمکنحکمت را جاری می

، لذا جریان ودش حکم شامل همه افراد تا کنیم. پس مقدمات حکت را جاری میدخول عام ضیق شوددایره م بوده که این باعث شده

آیا  رض و مقدماتفشمول و استغراق که از آن الفاظ استفاده شده، حال با این از خود شود مقدمات حکمت به دو رتبه متأخر می

خر منه  لی المتأعتوقف الشئ » رازی ،این محال است  ؟بر جریان  مقدمات حکمت ته بگوییم استغراق و شمول متوقف اسجا دارد ک

 .«محال
 بررسی اشکال سوم

شود. زیرا در بحث از اقسام می استفاده استغراق و شمول با قطع نظر از تعلق حکم ن اشکال در صورتی وارد است که ما بگوییمای

ون لحاظ تعلق حکم؟ است یا بد ظ تعلق حکمابا لح قی آیاارکه آیا تقسیم عاما به سه قسم بدلی، مجموعی و استغ خواهیم گفت عام

توان عام را به این سه گویند بدون لحاظ تعلق حکم میبعضی می گویند به لحاظ تعلق حکم است و بعضی میجا اختالف است آن

ین فرمایش تمام است؛ اد، ، با قطع نظر از تعلق حکم باشسام سه گانهقاهر یک از این  بهلت عموم بر عام دال رگقسم تقسیم کرد. ا

ار خمینی اینجا اختی که خود امام . لذا این اشکال طبق مبناییاینجا جای اشکال و خدشه است ،اما اگر با مالحظه تعلق حکم باشد

مثل  یالفاظاینکه را زی، تاتباع ایشان این اشکال وارد نیس سانی و بعضی ازاطبق مبنای محقق خر اام ،وارد باشدتواند کردند می

فی نفسه چنین  اآیرسانند، باید بررسی کنیم که را می نسبت به مدخولشان و استغراق کنندداللت بر عموم می« جمیع»و  «کل»

است  خر از استغراقانیم بگوییم حکم متأتودیگر نمی ظه تعلق حکم باشد،مالح اگر باداللتی است یا با مالحظه تعلق حکم؟ حال 

ق است رام متأخر از استغ. اینکه بگوییم حکدو رتبه هیان مقدمات حکمت متأخر از استغراق است بم که جریرنتیجه بگی، تا بعد برتبة

 د این تأخر دیگر جایی ندارد.یم، اما اگر با مالحظه تعلق حکم  باشبدان مبتنی بر این است که ما استغراق را با قطع نظر از تعلق حکم

 اشکال چهارم

  .گرددت بر میاحتیاج عام به مقدمات حکم برخی از قائلین بهاین اشکال به نوعی به 
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اند سازگار نیست. مثال محقق نایینی و بعضی دیگر  هیگری که برخی از این آقایان گفتاشکال این است که این سخن با سخن د

ثبات عموم طرق ا یکی از یانبضمن  در کند، اگر خاطرتان باشدریان  مقدمات حکمت افاده عموم میق بعد از جگویند که اطالمی

 .اثبات عموم یراهی است برا، گفته شده که اطالق اطالق است طرق از این یگفته شد که یک

آن وقت ، کندفاده شود این اطالق افاده عموم میات حکمت جاری شود و اطالق استگویند اگر مقدماز یک طرف میبر این اساس 

ار نیست. زیرا این دو حرف با هم سازگ .حکمت داریم تز به مقدما، نیاموم کندداللت بر ع ینکه عامبرای ا کننداینجا ادعا میاز 

 عموم استفاده شود،چه مالکی بگوییم برای اینکه  کند، دیگر بهیان مقدمات حکمت افاده عموم میگوییم اطالق بعد از جروقتی می

وقتی  ،کندمیعموم افاده وقتی اطالق خودش  ،عموم لغو شوند الفاظ است که ین سخن ایناجه تی؟ نیمدمات حکمت هستقد منیازمن

بگوییم و  ظ عموم داریماچه نیازی به الف دیگر ،دکنشود و اطالق افاده عموم می، اطالق استفاده میمقدمات حکمت جاری شود

طور کلی ذکر  به ین است کهاش اهنتیج اینینکه الفاظ عام داللت بر عموم کنند ما باید حتما مقدمات حمکت را جاری کنیم. برای ا

 کند.، زیرا خود اطالق از طریق مقدمات حکمت دارد عموم را افاده میفاظ عموم دراینجا لغو شودلا

ن مقدمات یاجر ، نیازی بهالفاظ عموم داللت بر عموم داشته باشندنکه ای ی و اتباعه، ما برایننتیجه این شد که خالفا للمحقق الخراسا

 .  حکمت نداریم

 اقسام عام  :مقدمه پنجم

 . عام بدلی.3.عام مجموعی، 2. عام استغراقی یا شمولی، 1که عام بر سه قسم است:  گفته شده

 در این تقسیم برخی در نظر گرفتند. ناشی از لحاظی است که  کهرد ادو دیدگاه وجود د در تعریف اقسام سه گانه عام

عام مجموعی  : عام استغراقی،شودقسم می نقسم به سهعلق حکم، مت رو با قطع از نظگوییم عام فی نفسه یک وقت میدیدگاه اول: 

« کل انسان»قسم است.  سهعام بر ی اینجا چه پای حکم در میان باشد و چه نباشد و اصال هیچ حکمی هم نباشد، ن؛ یعو عام بدلی

م مجموعی ولو هیچ شود عامی« مجموع االئمه»یا  «االنسانمجموع » ،کنیمبعدا بیان میرا آن تعریف  که یک عام استغراقی است و

ای انسان » :بگوییم تا« اکل انسان کذ»بگوییم  تزم نیسال ام بدلی است، اصالعکه یک « انسان ایّ» ،باشدن حکمی نیز روی آن

عام بدلی، حکم الزم نیست  به عنوان «ئمهاعتقد بمجموع ا» یا بگوییم:« ای انسان کرما» یا بگوییم، شمعنای بدلیبه  «یجب اکرامه

 تواند به سه قسم تقسیم شود.خود این عام با قطع نظر از تعلق حکم می

شود که برای این سه قسم می یقت تعریفو. آن عام  با مالحظه تعلق حکم  بر سه قسم منقسم استاین است که :دوم هدیدگا

  .استمتفاوت 
این اقسام با مالحظه نظر از تعلق حکم یا  با قطعو ه آیا به لحاظ نفس عام است ناقسام سه گا که این دارد این دو دیدگاه اینجا وجود

  .شودتعلق حکم برای عام حاصل می
 دیدگاه اول

این  یمتواناین تقسیم به لحاظ تعلق حکم است، یعنی اساسا با قطع از نظر تعلق حکم نمیمحقق خراسانی و محقق نایینی معقدند 

یم آیا  این  کنیم ببینیم یم، بعد بررسکنر میکی دارند ذناقسام سه گانه را تصور کنیم. حال من این اقسام را با بیانی که محقق خراسا

  ؟یا خیر تح اسصحی هادیدگ
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  :عام بر سه قسم است :دنگویمحقق خراسانی می

شود به تمام افراد عام، به یی تعلق حکم است، حکم متعلق مبرا موضوع مستقلیراد این عام هر یک از اف یعنی :راقیعام استغ. 1

است که هر یک  ینمعنایش ا «المعاکرم کل »گفته شود  . اگرهستندتقل سیان مهر یک از این افراد داری اطاعت و عصنحوی که 

ردید و او را اکرام کردید اینجا یک برخورد ک اگر شما به زید عالم .هستند یانراد عالم مستقال دارای اطاعت یا عصاز مصادیق و اف

ردید و اکرام ک رد رخوبمی لا و هر جا که به عادید و اکرام کردید اطاعت دوم وهکذه عمر عالم برخورد کرباگر اطاعت محقق شده، 

ر قالب اجمالی د نحوه اینها را ب ،افراد عالم را نام ببرد د یکایکنکه متکلم بیایییعنی به جای افته. اردید یک عصیانی تحقق یکن

پس عام استغراقی یعنی عامی که نسبت به هر فرد و مصداقی از آن، حکم مستقلی و « اکرم کل عالم»و گفته است عموم بیان کرده 

  دارد. وجود ه اطاعت و عصیان مستقلیجدر نتی

،  اینجا م دارندحیثیت مجموعی یک حک و به مصادیق آن طبیعت با هم گاه یعنی آنکه همه افراد وطبق این دید :مجموعی عام. 2

 اینجا یک حکم ،ئمهالا اعتقد بمجموع»شود عام، حکم مستقل و اطاعت مستقل ثابت نیست، مثال گفته میه عدد هر یک از افراد ب

سایرائمه )ع( اعتقاد داشته باشد و به حضرت علی اگر کسی به ، لذا اینطور نیست کهائمه همه با هم به هم وجوب اعتقاد ، آناست

عقیده نداشته باشد، بگوییم نسبت به یک مورد اطاعت صورت گرفته است و نسبت به بقیه عصیان. خیر اینجا اگر حتی به یازده امام 

، چون اطاعت در صورتی تحقق پیدا عصیان کرده است را امتثال نکرده است. بلکه راین امو به یک امام معتقد نباشد  معقتد باشد

عقیده داشته یازده نفر هم  به ، یک اطاعت و یک عصیان. اگردارند ع اینها یک حکمد به مجموع باشد، زیرا مجموکند که اعتقامی

یان کند اال یک جزء، اینکه یک یا مثل کسی که به همه اجزاء نماز ات  .شودعقیده نداشته باشد عاصی محسوب میشد و به یک نفر اب

ست، نحو کلی و مجموع ا به راد و اجزاء این حکماف ینب ، کأنه اصال نماز محقق نشده، ارتباطا اتیان کندررا اتیان نکند و بقیه  جزء

 ت نیز تحقق پیدا نکرده است.نشود اطاع قشود و اگر مجموع محقاطاعت محقق می شد لع حاصاگر این مجمو

ر مثال گت محقق شده، ااطاع شود، افراد این طبیعت اتیان شود امر در مورد آن فرد امتثال یعنی اینکه اگر یک فرد از :عام بدلی. 3

 «کل»به معنای« یا»فرض کنید  ،اکرام کن یاست که هر عالمی که خواست ینایش اناین مع، «رم ای عالماک»یا « اکرم انسانا»شود گفته 

کند که اینجا فرقی نمی گوید یک فرد از افراد عالم را اکرام کن.نه می، یعنی کأخواستی اکرام کن را عالم ست، هر یک از افرادنی

امر در مورد سایر  اطاعت شده است و دیگر لزومی به اتیان این فر از اینها را اکرام کندمصداقش زید، عمر یا بکر باشد، اگر یک ن

 وجود ندارد.  مصادیق و افراد

گویند، وجهش روشن است، عام مجموعی نیز به یک معنا عنوان عام بر آن منطبق است، عام بدلی میبه عام شمولی، عام اینکه حال 

ق بر تمام بابل انطقا، این فرد معین نیست نواتیان شود اطاعت محقق شده ولی چ ولو یک فرداین جهت عمومیت دارد، از نیز 

 گویند، و این یک نحوه شمول دارد.به آن عام می. این قابل انطباق بر همه مصادیق طبیعت است، لذا است مامصادیق ع

ن را ای دید که در مقام تعریف اساسارانواع سه گانه عام را و مالحظه ک ی است که محقق خراسانی کردند و تعریف کردندتقسیم این

 یاوع مستقلی برموضی است که همه افراد و مصادیق به تنهای ی: عام استغراقی آن عامگویند. میحکم معنا کردند با لحاظ تعلق
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افراد به نحو  نه این حکم به یکایک: کأگوید، یعنی میشودیممعلوم  با لحاظ حکمنیز اطاعت و عصیان  یان هستند.اطاعت و عص

 تقل دارند. سیان معت و عص، لذا اطامستقل متوجه شده است

. ندکنیمتعلق حکم معنا  لحاظ کنند بهو عام مجموعی را تعریف  یخواهند عام بدلوقتی مید که مالحظه کردی زنیدر قسم دوم و سوم 

 ان قلت

: گویند. میشود رکمیل مطلب بد نیست ذتک برای کهند ادهکر رکجوابی را ذ و اشکال «منه»در حاشیه  خود محقق خراسانی اینجا

، پس منقسم شود سمبه این سه قد بتواننه اینکه نفس عام ذاتا  عام ذکر شده به لحاظ تعلق حکم باشد ای که برایاقسام سه گانه رگا

د شویده میفهم با یک لفظی عام مجموعی ،«کل»شود مثل ی با یک لفظی عام استغراقی فهمیده مینیع شان مختلف است؟چرا الفاظ

شد و ما این اقسام را با لحاظ تعلق ان بامی، اگر پای تعلق حکم در «ای»شود مثل ، از بعضی نیز عام بدلی استفاده می«جمیع»مثل 

بیاید دیگر کاری م  به میان کحپای  وقتی ،ه مختلف استهر یک از این اقسام ثالث ر، چرا الفاظ دال بید در نظر بگیریمحکم با

ی اینها گویید عام استغراقی و عام بدلی و عام مجموعزیرا شما می« مجموع»باشد یا « ای»باشد « کل»باشد،  نداریم آن لفظ چه

، بسته به اینکه حکم چگونه تعلق خود حکم است در واقع گانه سه ماقسااین  عنی منشأیآید. همه به حسب نوع تعلق  حکم پدید می

عبارت است از کیفیت تعلق  شود، منشأ این اقسام سه گانه و لحاظی که موجب شده این سه قسم پدید بیایدمی اقسم پید سه یردگب

گویید لفظ دال یت تعلق حکم باعث تفاوت این اقسام شده است پس دیگر نقش آن الفاظ چیست؟ چرا شما میو در واقع کیف حکم

الف دارند، این م اختوبینیم الفاظ عماینکه می آیااست، « جمیع»است و لفظ دال بر عام مجموعی « کل»بر عام استغراقی عبارت از 

نفسه و با قطع نظر از ز این نیست که عام فی این خودش حاکی ا ،گانه وجود داردام سهاقس از یک لفاظ دال بر هردر اتفاوتی که 

  ؟دشواین سه قسم میتعلق حکم منقسم به 

 قلت

کند ولی ما  یلت می دالیاالفاظ اختصاصا بر یک معن هر یک از اینکه  سخ دادند که درست استامحقق خراسانی به این اشکال پ

م عاانیم بگوییم عام استغراقی داریم، تونمی ،کنیم یمتقس مستوانیم عام را به این سه قحکم نمی ه بهباز بدون تعلق حکم و بدون توج

 اکرم»شود: گفته میگاهی  الروند، مثالفاظ به جای یکدیگر به کار می هی ایناد گیبینیمشما وعی داریم، عام بدلی داریم. زیرا مجم

اکرم کل عالم شئت غلط » یا اگر کسی بگوید، آشود یاستعمال م در عام بدلی «کل» ، و«رم کل عالم شئتاک»، «کل رجل شئت

یک وقت  ر،آنجا نیز همینطور، دو لفظ دیگ یا مثال در مورد آن اختصاص به عام استغراقی ندارد« کل»شود که است؟ پس معلوم می

، را اکرام کن یم، اینجا معلوم است که هر عالکن هر عالمی را اکرام« لمای عا ماکر» د،به کار رو «کل»به معنای  «ای»ممکن است 

  .به معنای جمیع است «ای»هر سیدی را کرام کن، اینجا کن یا  را اکرام انعالم همه یعنی

همه جا یک  ،کندزیرا عام فرق نمی، تصویر کنیم آن را توانیمندارد و نمی امکانکم، بدون لحاظ مقام تعلق ح لذا اساسا این تقسیم

، «جمیع ما یصلح اال ینطبق علیهمفهوم لالشمول »محقق خراسانی نیز بیان کرده است یعنی ی که مشهور گفتند و اینن مع، همامعنا دارد

نیم یبشود ما سه قسم عام داشته باشیم همین لحاظ است یعنی لحاظ تعلق حکم، پای حکم که به میان می آید میکه باعث می آنچه

 کند، کیفت تعلق حکم متفاوت است لذا باعث می شود که سه قسم عام بوجود بیاید.شان با هم فرق میتیکه کیف
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این نظر محقق خراسانی بود اما آیا باید ببینیم که این اقسام سه گانه ای که برای عام بیان شده است آیا فقط با مالحظه تعلق حکم 

 شود.میتقسیم به این سه قسم ام ون این لحاظ و فی نفسه عقابل قبول است یا نه بد

 «والحمد هلل رب العالمین»

 

، 


