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 «معن ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

در مورد شبهات مفهومیه و دیگری در یکی کنیم، عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص و سرایت آن به عام در دو مقام بحث می

ست و نیز المتاینین ا ناشی از تردید مفهوم  بین اقل و اکثر و یا ناشی از تردید بینیا مورد شبهات مصداقیه. شبهات مفهومیه چون 

 چون مخصص گاهی متصل و گاهی منفصل است، لذا چهار صورت در موردش قابل تصویر است.

ایز جم تمسک به عام یردجا عرض کومش مردد بین اقل اکثر باشد و متصل، آنه، یعنی جایی که مخصص مفتصورت اول گذش

   .نیست

اکثر باشد لکن مخصص  تردید بین اقل و مال ناشی ازین اجو ا باشد لیی است که مخصص از نظر مفهومی مجمجا صورت دوم

ک به عام است و اینکه اجمال مخصص، سرایت به عام بر جواز تمس دگاه مشهور و اهل تحقیقدیدر این صورت  منفصل باشد.

   .یمردعرض کرا نیز دیدگاه ین این قول و ا کند. دلیلنمی

عرض  گاه را مادیین داشکال ادیدگاه دوم که تفصیل در مسئله بود نیز نقل شد و البته قائل به آن از دیدگاه خودش عدول کرد و 

  ردیم.ک
 دیدگاه سوم )صاحب منتقی االصول(

قل و اکثر است و ین اای است که مردد بتمسک به عام در شبهات مفهومیه نفی جواز دیدگاه سومی نیز اینجا وجود دارد که قائل به

گوید: با اینکه جواز تمسک به عام در این فرض به نحو مسلم تلقی منتقی االصول  می صاحب مخصص نیز در آن منفصل است.

مسک ت ازوه دلیل قائل به جان به چکه ایش یددقت کن همگان آن را قبول کردند، اما حق آن است که این قابل مناقشه است.و شده 

دلیل مخصص چنین  در بسیاری از مواردی که در آنها رهخباال ،شودیلی بسیار مهمی نیز اینجا مترتب ماثر عمنشده و معتقد است 

   .شودیمنیم و دست ما از دلیل عام کوتاه دلیل عام اخذ کنیم به اوتاجمالی در آن وجود دارد دیگر نمی

موضوع این   ،داردای متفاوت از دیگری هجنتی هر یک از این دو قول که البتهوجود دارد دو قول  ا وبندو مفرماید اینجا ایشان می

دو قول و تفاوتی که دارند این است که خاص بر چه اساسی حجت است و دلیلیت و حجیت آن تا چه حدی است؟ گاهی گفته 

 تیحج ا مالک نیست،نجن واقعی خاص ایا، یعنی عنودارد که ظهور فعلی در آن ییت دارد بر آن چیزحج یت ولخاص دلیشود یم

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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، است گوید حجیت خاص، دائر مدار عنوان واقعی آند، اما قول دوم میکنی آن اقتضاء میخاص تا جایی است که  مدلول تصدیق

  ؟چیست ا نحن فیهم. درباره این دو قول باید توضیح  بیشتری بدهیم تا بعد ببینیم تأثیرشان در فعلی در آن  نداشته باشد روهرچند ظه

حجیت دارد، یعنی مقداری که این دلیل ل تصدیقی خودش لومد نسبت به، «ال تکرم الفساق من العلماء» دلیل خاص مثل :قول اول

ای که هزبه اندا دلیل خاص تعبد هستیم به اینو ما م لی در آن داردکه ظهور فعآن مقداری است  داشته باشد یتحجتواند  در آن می

 ره؟یا اعم از مرتکب کبیره و صغی مرتکب کبیره خصوصبین است مردد  شود. االن فرض کنید مفهوم فسقاثر عملی بر آن مترتب می

این چون  ت،سجب نیاگر ومرتکب کبیره دی ین دلیل اکرامبر طبق ا ره است، یعنیمرتکب کبیر فعلی دارد همان ودلیل در آن ظه آنچه

ل به این لش این است که اساسا حجیت یک دلیدلی است. عیی نیست، یقینی و قطمتوقف بر چیز رگفعلیت رسیده، یعنی دی به روظه

قدار زائد و مبت به نسل این دلی آن متعبد کند، اینجا چون گذاری است بتواند ما را بهقام قانوندر م یا هر کسی کهمعنا است که شارع 

آن متعبد کند و تعبد به  گذار یا شارع بتواند ما را بهقانونمشکوک ظهور ندارد، پس حجیت ندارد. پس حجیت تا حدی است که 

د در حجیت دار«  ق من العلماءساال تکرم الف»ا ن اینجاال ،مترتب شود بر آن یملتواند معنا پیدا کند که اثر عیک دلیل در جایی می

ن دارد، دلیل ظهور فعلی در آ ست که اینا عبد کند مقداریتمرا  اند ماتوعدم وجوب اکرام مرتکب کبیره زیرا آن مقداری که شارع می

تواند ما کب صغیره  شارع نمیتری منسبت به مازاد بر این مقدار یعن ،ین استد اشویعنی آن مقداری که اثر علمی بر آن مترتب می

دارد چگونه فعلی در آن ن دلیل ظهور مقداری که اینیعنی  مقدار مشکوک، نسبت به ست،مترتب نی ا متعبد کند، زیرا اثر عملی بر آنر

د یقه توانشارع میو به همین جهت ظهور فعلی در آن دارد و مدلول تصدیقی کالم است و  این، کند را متعبد به آن تواند ماشارع می

ر فعلی وی که ظهچیز تعبد به،  زیرا ندارد یتحج به مازاد بر آن مقدار اساسا این دلیلاما نسبت مکلف را بگیرد و او را مواخذه کند، 

 یعنی ،گوییم نسبت به مازاد بر مقدار متیقنمی یعبارت دیگر وقت بهشود. نمی بتمترارد، چون اثر عملی بر آن معنا ند در آن ندارد،

 شاست که دلیل در مدلول خوداناییشان فقط تا جایی شود، ادله حجیت خبر تودلیل نمی شامل این ادله حجیت خبرصغیره، مرتکب 

ت شمول یابلجیت قحادله  ااساسقدارمشکوک، نسبت به مباشد و ظهور فعلی فقط نسبت به آن مقدار متیقن است،  تهظهور فعلی داش

 .را نداردبه آن  بتسن

لیل عام  که، وقتی د عام این بود ز تمسک بهی جوااحق با مشهور است. دلیل مشهور بر اگر ما این قول را بپذیریم، قول اول:یجه نت

یک حجت  ند، اما با آمدن دلیل خاص منفصلکحجیت پیدا می عدتااقشود و قد میعمن می عام در عمواشود، این ظهور برادر میص

آن مقداری است که دلیل خاص آنها را خارج کرده، آن مقداری  ربا حجیت عام د مزاحمکه  کندر دلیل عام قد علم میاقوی در براب

اما این  .تکب کبیرهرمو  نیعنی همان قدر متیق دارد،در آن ر فعلی ودلیل خاص آنها را خارج کرده همان مقداری است که ظه هک

 ظهورش متعبد کند به دلیلی که را تواند مازیرا شارع نمیا حجیت ندارد، اساس ،ربر این مقداد دلیل یعنی دلیل خاص نسبت به مازا

 و ل عام اخذ کردشود به دلیاند. پس میمیمبت به مقدار زائد بال مزاحم نس عام لهنوز به فعلیت نرسیده، بنابراین حجیت دلی

، وقتی یستاین مقدار فعلی ن ظهور خاص نسبت به رو، زیرا هنک جایز استیم بگوییم تمسک به عام در این مقدار مشکونتوامی

  شود.زیرا اثر عملی بر آن مترتب نمی ،ردمعنا ندا نباشد تعبد به آن یفعل

  .حرف را بزنیم ینتوانیم انمی گردیاما بنابر قول دوم 
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 ال» در ،مشکل داردنسبت به مقدار زائد و مشکوک  فعلی هورظدرست است که دلیل خاص از نظر  گوید:قول دوم می :قول دوم 

در  ؟شود یا خیرره میب صغیو اینکه آیا شامل مرتکاست فاسق مردد بین اقل و اکثر از آنجا که معنای « من العلماء قاتکرم الفس

لی طور ک به د ندارد، امانسبت به مقدار زائ ، یعنی خود دلیل ظهور فعلینداردظهور  صغیره از دایره عام خارج شده اینکه مرتکب

 واناین عن و ان فاسق استاینجا اخذ شده عنو عنوانی کهدائر مدار عنوان واقعی است،  بلکه یست،مدار ظهور فعلی ن حجیت  دائر

وقتی مراد واقعی خاص برای ما مشکوک شود، مراد واقعی از عام  و ود دلیل عام نیز اجمال پیدا کندشباعث میمجمل است،  چون

موجب  این؟ شود یا خیریمهم  صغیرهامل مرتکب گیرد یا شدانیم خصوص مرتکب کبیره را در بر می، نمیتما مشکوک اس برای

 .واقعی از عام نیز مشکوک شودمراد شود می

ه دلیل و معنای تعبد ب ین است که ما متعبد به دلیل شویما یجیت براحرا زی؟ چه اثر عملی دارد این کنید کهن است شما سوال ممک

نسبت به  دلیل تانظر گرفته شود  مراد واقعی باید دران واقعی و آن عنودر ، حال دلیلی که شود بتاثر عملی بر آن متر که است این

در م یما اگر بپذیر ؟شود در نظر گرفتاجمال دارد، چه اثر عملی برایش می و ی معلوم نیستعآن حجت شود، در جاییکه مراد واق

ال تکرم »ر است، ت؟ این نگفتنش بهای داردچه فایده ینا اجمال دارد. ن فاسقین است وی همامراد واقع، «ال تکرم الفساق من العلماء»

ای و اثر عملی چه فایدهین عنوان مجمل است، ا ها کاز آنج ،بت به همین عنوانباشد نس تجبرای ماحاگر « الفساق من العلماء

  ؟کنیمیر تصو یفرض یننتوانیم بر حجیت دلیل در چمی

. دهدح میرا توضیتوانیم به دلیل عام اخذ کنیم، با یک مثالی ایشان مطلب ن عبارت است از اینکه ما نمیلی آماثر عفرماید ایشان می

ا هدر مورد آنم د که کدام افرادند که حکم عامعلوم نباشلکن  دعام باشو ید حکمی از ناحیه موال صادر شود فرض کنفرماید: می

 ،به زبان آشنا نیستکنید کسی  شما فرض ،دی خودش را از دست بدهنیز کارای شود آن حکم عامیخود همین باعث م ،نشدهثابت 

؟ اصال معنای این نهی چیستی اداند معنکنید نمی ضل آن عام، فردر مقابمی مواجه شود با کالاگر  نیست،آشنا به لغت عرب  مثال

ع نام ه برای نا آشنای به لغتانطور کهملذا  عمل کند. دلیل اول نیز واند به آناین است که نت آن ید، اینجا اثر عملدانفاسق را نمی

آن  ت که خوداثرش این اس ص،اارد در معنای ختردید دی کسی که آشنا به لغت است ولکن اعام است، اینجا نیز برتمسک به آن 

م معلون عام نیز غیر واقعی عنوا م نیست، مرادعنوان خاص معلوکند و از آنجا که مراد واقعی می ایش اجمال پیداعام نیز بر لدلی

  .عملی استیک اثر ست. این خودش قابل اخذ نیشود و دیگر می

  1ست.به عام جایز نی کاش این است که تمسم نتیجهقول دوم را بپذری ینا رگفرماید اایشان می قول دوم:نتیجه 
 دیدگاه سوم خالصه 

ن ظهور ایی که ایلذا تا ج است، ی دلیل استوارلدار ظهور فعمحجیت دلیل خاص بر بر اساس این قول چون  ذیریماگر قول اول را بپ

ت معنا ندارد و ادله حجیت دار دیگر حجیقموجود دارد، اما نسبت به مازاد بر آن  تهمان مقدار متیقن است حجی که ،دارد تفعلی

لذا  ،ماندمزاحم باقی می ک بدونم نسبت به این افراد مشکوحجیت عا و دیآمشکلی در دلیل عام پیش نمیلذا شود، یمشامل آن ن

  است.در آن موارد جایز  تمسک به عام

                                                 
 .313الی  313، ص3منتقی االصول، ج 1
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ان قعی خود عنواست، بلکه دائر مدار مراد ونی لظهور فعلی دلی در قول دوم حجیت دائر مداراز آنجا که اما اگر قول دوم را بپذیریم 

 که در این عنوان است یاجمال خاطرحجیت به این قابل اخذ نیست پس دیگر  .اجمال دارد است و چون مراد واقعی معلوم نیست و

. نخواهد بودیز عام جا یگر تمسک بهدا ذل شود که سعه و ضیق دلیل عام زیر سؤال برود،ین موجب میو ا شودمیاخذ  غیر قابل

اینجا چون عنوان مشکوک است  د عنوان است،دائر مدار خو، بلکه فعلی ندارد روم کاری به ظهیت بنابر قول دوحجاگر گفته شود 

تکب کبیره باشد  دایره رخصوص م عنوانر مراد از گا ند، زیراعام نیز مشکوک شود و اجمال پیدا ک هک شودباعث می ،ل داردو اجما

راد م اما اساس شود، لذامی تر، قهرا دایره عام ضیقهر دو باشد هرغیره و مرتکب صمرتکب کبیاگر مراد از خاص  ،تر استعام وسیع

این ،  بنابرندارد حجیت ز؟ پس کأنه عام نسبت به فرد مشکوک نیرشود یا خیین مشکوک میا لشام نیمدا، نمیدانیمواقعی عام را نمی

  یم.انیم به عام تمسک کنتویمن و ذ نیستخقابل ا

رد اثر عملی نداشود؟ دلیلی که مجمل باشد، دیگر اینجا چه اثر عملی بر این دلیل مترتب می نیز پاسخ دادیم که السو اینبه  همچنین

مواردی تصویر چنین  توان اثر عملی برای حجیت درمی قع و اوقاتار بعضی از موایشان فرمود نه د .ندارد یاتعبد به آن فایده و

  .کرد

را بیان خواهیم کرد ست که در آینده آن ای این مبتنی بر یک مطلب دگوین: این تقریب متین جدا، منتهی میفرمایدایشان در  ادامه می

 انحالل علم اجمالی. از که عبارت است 

تفصیلی و  الل به علمانحباطی باشند، آیا تاکثر ار اقل و: یک بحثی است که آیا علم اجمالی به اقل و اکثر، در صورتی که گویندمی

تا  قا حقیاست که آی ا در اقل و اکثر ارتباطی این بحثام ،کثر استقاللی مشکلی نیست؟ در اقل و اد یا خیرکنی پیدا میوشک بد

 گیرد؟اللی صورت نمیحن انکند یا چنینحالل به شک بدوی و علم تفصیلی میا

ا اینج  ؛اکثر ی به اقل و شک بدوی نسبت بهعلم تفصیله د بکنپیدا می لالانحیقی شویم و بگوییم قائل به انحالل حق : اگر ماگویدمی

، با جایی که خاص اجمال داردره همین زیرا باالخشود، یمناحیه خاص موجب اجمال در ناحیه عام  رتوانیم بگوییم اجمال دنمی

ر آن اد باما نسبت به مازنسبت به آن مقدار متیقن حجیت ثابت است، ، الل صورت بگیردنحاگر  اشود، حل میآن انحالل مشکل 

لی کشپس هیچ م ام نسبت به این مقدار نخواهد بود،حجیت عجیت ندارد و لذا مزاحم حشک بدوی است و دیگر خاص نسبت به آن 

  بنا نیست.علی هذا الم واز تمسک به عامدر ج

ل صورت ، انحالباطی باشدو اکثر ارت اقل بین دکه مفهوم مردتیم در موارد اجمال خاص فگ و ی شدیمل حقیقالانحاما گر قائل به عدم 

عام، بر همان مبنایی که گفته شد  کند بهت میبگوییم اجمال خاص سرایتوانیم ، میتوانیم قبول کنیمگیرد، اینجا، این حرف را مینمی

 ام تمسک کنیم.توانیم به عدیگر نمیلذا و 

ص منفصل و مخصلاقل و اکثر باشد، و ینید بتردام در شهبات مفهومیه که ناشی از که تمسک به ع این استاه سوم دیدگ پس محصل

  دلیل خاص. ، نه به ظهور فعلیط استلیل خاص به عنوان واقعی خاص مربود یتاعتبار وحجرا زی باشد جایز نیست.

 ینبتم، این یبتنی علی ما سیاتی ین جدا ولکنههذا تقریب مت :ایدفرمیمو نهایتا خود ایشان کرده  لاین را صاحب منتقی االصول نق

شود یا بین اقل و اکثر ارتباطی آیا منحل به شک بدوی و علم تفصیلی می آیا علم اجمالی مرددکه  آیدیمبعدا است که  یبرچیز
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م و یریطور کلی بپذ ه را بهازیرا یک وقت ممکن است این دیدگاه، دیدگت به این است نسب ایهمله و تعلیقنه یک تکنی کأیع خیر؟

 شویم یا خیر؟یک وقت ممکن است مبتنی بر این کنیم که ما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحالل می

 بررسی کنیم که آیا مورد پذیرش می باشد یا خیر؟این محصل فرمایش صاحب منتقی االصول بود که باید 

 «والحمد هلل رب العالمین»


