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

ظهور استثناء عقیب جمالت متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با مالحظه دو جهت یکی اینکه مورد در مورد مقتضای تحقیق در 

عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور عقد الوضع و 

 شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم.مختلفی پیدا می

رت در شش صوضمیر نیست که مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر  فرض اول:

 این فرض مورد بررسی قرار گرفت.

 شود از جمالت متعدده.مستثنی علم باشد مثل زید که استثناء می :فرض دوم

 فرض دوم

 نیزدو قسم متصور است: شود از جمالت متعدده. در این فرضمستثنی علم باشد مثل زید که استثناء می

 بر آن منطبق هستند.ستثنی منه مذکور در م عناوین همه مستثنی یک فرد است کهتارة . 1

قها ف نثی منه دارای مصداق است، مثال در بینمستثنی چند مصداق دارد. یعنی علمی است که در هر یک از عناوین مستو اخری . 2

 ت.ر او منطبق اسب به نام زید وجود دارد که آن عناوینو هاشمیین و فساق که در مستثنی منه بیان شده، در هر یک از اینها فردی 

 ولقسم ا

 همه عناوین مستثنی منه بر آن منطبق است.  فرد و مصداق که یکیعنی است  مستثنی عَلَم

 عقد الوضع و عقد الحمل: تتصویر کرد، از حیث اتحاد و مغایر توان برای آنب مقام ثبوت سه صورت میخود این قسم به حس

 . عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد.1

 . عقد الحمل متعدد و عقد الوضع واحد باشد.2

 . هر دو متعدد باشند.3
 صورت اول

از این سه صورت یک صورت را در فرض قبلی مورد بررسی قرار دادیم و آن نیز جایی است که عقد الوضع واحد و عقد الحمل 

زیرا اگر عقد الوضع واحد باشد قهرا باید ضمیر ذکر  ،«اال زیدا هم و اضفهمعلی اکرم العلماء و سلم»گوید مثل اینکه می، متعدد باشد

یک زید  ما این است کهفرض « و سلم علیهم و اضفهم اال زیدااکرم الفقهاء »در شود و بعد نیز استثناء نسبت به آن صورت بگیرد. 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 2011 اسفند 12 :تاریخ                                                                         عام و خاص موضوع کلی: 
                                                        2001 شعبان 9مصادف با:       -فرض دوم  متقضای تحقیق –اء عقیب جمله متعدده ثنمسئله هفتم: است  –مسائل   :جزئی موضوع 

 تنبیه                           
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رض قبلی است. لذا گانه فدوم از صور ششصورت  وجود دارد که مصداق فقهاء است و استثناء شده، این صورت حکمش همانند

 این صورت دیگر نیاز به بررسی ندارد. 
 صورت دوم 

عقد الحمل یعنی وجوب «. ااء و الهاشمیین اال زیدالفقر اکرم العلماء و»مثل  جایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد،

عقد  وتثناء متوجه عقد الحمل است فتیم که اسکه قبال گقد الوضع در این مثال متعدد است. با توجه به اینواحد است اما عاکرام 

را اینکه بخواهد گردد. زیاند این استثناء به همه جمالت بر میو بقیه نیز به دنبال آن بیان شدهابتدای مستثنی منه بیان شده  الحمل در

ه رو خالف طریقه اهل محاو تواند به آن ملتزم شودبه جمله اول برگردد و به سایر جمالت رجوع نکند مطلبی است که کسی نمی

 کند به همه جمالت. این بیان تقریبا شبیه بیانی است که در فرض قبلی گفتیم.استثناء رجوع میاست. بنابراین 
 سومصورت 

ربوط م با توجه به اینکه استثناءین صورت ؛ در ا«اء و اکرم الهاشمیین اال زیداالفقرعلی اکرم العلماء و سلم »اینکه هر دو متعدد باشد 

یا به خصوص جمله اخیره؟ گردد دانیم واقعا االن این استثناء به همه جمالت برمینمی است و عقد الحمل تعدد دارد، به عقد الحمل

 شود.کند ولی از نظر ظهور این کالم مجمل میما کاری نداریم از باب قدر متیقن رجوع به اخیره میالبته کند. اینجا اجمال پیدا می

 قسم دوم

م در حقیقت بر سه نفر منطبق است که هر یک از اینها مصداق یکی از عناوین مستثنی لَلکن این عَ ،م استلَجایی است که مستثنی عَ

قهرا  تلکن چون حکم یک صورت قبال معلوم شده اس ،توانیم تصویر کنیممنه هستند. اینجا نیز به حسب مقام ثبوت سه صورت می

 نیم. را بیان ک باید حکم دو صورت
 صورت اول

 و فرض هم این است که یک« ا و الهاشمیین اال زیدااکرم العلماء و الفقر»حمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد، مثل که عقد ال جایی

یک زیدی که فقط عالم  یعنیشمی است. فقیر است و یک زید داریم که هاکه زید در خارج داریم که عالم است، یک زید داریم 

م و عال است وفقیر  و فقیر نیست، یک زید داریم که هاشمی است و عالم و فقیر نیست و یک زید هم داریم کههاشمی است و 

 هاشمی نیست. 

 مبنای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنابر . 2

عمال لفظ محقق خراسانی است کند. چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. طبق نظرکالم اجمال پیدا میاین  قائل شدندبرخی 

اینجا عقد الحمل واحد است، اما اگر  خورد چونبه عقد الحمل می در اکثر از معنای واحد عقال محال است. حال اگر گفتیم استثناء

 استعمال لفظ در اکثر از معنا است.موجب بخواهد به هر سه جمله بخورد این 

دم ع چون درست است کهکند؟ اجمال پیدا می به ایشان عرض کنیم چرا باید ند،کرمودند این اجمال پیدا میمحقق خراسانی که ف

ولی چرا ظهور در رجوع به اخیره  ،عدم رجوع استثناء به هر سه جملهشود بر ز معنای واحد، قرینه میجواز استعمال لفظ در اکثر ا

توانیم بگوییم ر از معنا، میاستعمال لفظ در اکثستحاله ادر این صورت حتی طبق مبنای  شود؟لذا چرا بگوییم مجمل می؟ دداشته باشن

ر گیرد و اگای نباشد یک ظهور شکل میاخیره. باالخره ظهور دائر مدار بود و نبود قرینه است، اگر قرینه رجوع به ظهور دارد در

فرض گردد مثل تثناء به همه بر میگفتیم اساگر این مشکل نبود می نجاگیرد. اییک ظهور دیگری شکل می ای بر خالفش باشدقرینه



  

272 

 

این مانع رجوع استنثاء به هر سه جمله ال لفظ در اکثر از معنا عقلی استعم هاول از قسم دوم، اما با وجود این قرینه یعنی استحال

 همان« زیدا اال»منظور از ی ندارد، چون اگر رجوع به جمله اخیره کند دیگر استعمال شود دیگر اشکالاما اگر در یک معنا  ،است

 شمی است و این محذوری ندارد.زید ها

 با فرض عدم استحاله لفظ در اکثر از معنا جواز استعمال عدم مبنای. بر 1

که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، اما از نظر عرف و لغت چنین این مسئله وجود دارد اما طبق مبنای دیگری که در 

 از نظر لغت و عرف مجاز نیستیم یک لفظی را استعمال کنیم در چند معنا. مکن است ولی تا میعنی ثبوز نیست، استعمالی جای

 باید بگویید نجا نیز مثل صورت قبلشود، قاعدتا ایاگر کسی به این نظر ملتزم شد با توجه به اینکه استثناء به عقد الحمل مربوط می

قرینه  دهند یکاضع و لغت و عرف اجازه استعمال لفظ در اکثر از معنا را نمیزیرا خود اینکه و ،کند به جمله اخیرهاستثناء رجوع می

شود اما مانعیتش به حدی نیست که جلوی ظهور استثناء را در ظهور است بر خالف ظاهر و مانع رجوع استثناء به همه جمالت می

 گوییم ظهور دارد در رجوع به اخیره. می وجهی برای اجمال نیست بلکهراین چرا بگوییم مجمل است؟ لذا اخیره بگیرد. بناب

آن اینکه بگوییم  ظهور در رجوع به همه جمالت بکند. ای تصویر کنیم کهنهتوانیم مطلب را به گومی بر اساس این دو مبنا نعم،

شود که قابلیت تطبیق بر این سه مصداق را دارد، یعنی دیگر در یک عنوانی می است. المسمی بزید« المسمی بزید»منظور از زید 

ای بر خالف ظهور جلوی ظهور را بگیرد. اگر گفتیم قرینهاهد به عنوان آید تا بخواین صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا الزم نمی

 شود.زید فقیر را شامل میهم هاشمی و زید  هم زید عالم و هم« اال المسمی بزید» :این است« اال زیدا»منظور از 

 سوال:

رجوع  ردنیز دیگر مشکلی  . لذا طبق مبنای اول و دوم: نه، المسمی بزید یک عنوان کلی است که قابل انطباق بر هر دو استاستاد

به  وازر که عدم جن نظیعنی طبق نظر محقق خراسانی که استحاله عقلی را قائل است و طبق ایآید. همه جمالت پیش نمیاستثناء 

 کند و آن توجیه این است کهتوانیم بگوییم استثناء رجوع به همه جمالت مینظر لغت و عرف را قائل است، با یک توجیهی می

مل در جایی که عقد الح آید.محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیبزید است. اگر این باشد دیگر  منظور از زید، المسمی

 این استثناء یرجع الی تمام الجمل.شود، پس باشد، چون استثناء به عقد الحمل مربوط میمتعدد 

به  قی خودش استعمال نشده. وقتی زیدعلمی است که در معنای حقی« لمسمی بزیدا»ممکن است اینجا کسی بگوید بته ال اشکال:

یعنی کأنه برای زید یک معنای مجازی درست کردید. اگر این معنا مجازی باشد پس ما اینجا مواجه  معنای المسمی بزید باشد

ظهور استثناء در رجوع به همه  دیگری را کنار بگذاریم. لکن یکی از این دو ظهور را اخذ کنیم وبا دو ظهور که ناچاریم  هستیم

به همه قهرا این استثناء واحد و عقد الوضع متعدد است  عقد الحمل چونشود و جمالت؛ زیرا استثناء به عقد الحمل مربوط می

ا د نفر. اینکه میک نفر نه چندش و معنای حقیقی آن ظهور دارد در معنای حقیقی خو« اال زیدا»دیگر طرف گردد. از جمالت بر می

 ظهور در« اال زیدا»لذا ن خالف ظاهر است، المسمی بزید حمل کنیم یعنی اینکه از زید معنایی مجازی اراده کردیم و ایزید را بر 

 این دارد که منظور از زید یک نفر است نه چند نفر. 
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پس امر ما دائر بین دو ظهور است. حال باید ببینیم که کدام یک از این دو بر دیگری ترجیح دارد. اگر ما توانستیم ترجیح دهیم 

یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح نتوانستیم رجحانی وجود نداشت و اما اگر  شودطبیعتا آن ظاهری که رجحان دارد مقدم می

ت که االخره قدر متیقن این اسشود و قهرا باید سراغ اصول عملیه برویم. البته این به غیر از قدر متیقن است، بدهیم کالم مجمل می

 شود.کند ولی ظهوری برای آن منعقد نمیرجوع به اخیره می

 طبق مبنای مختار. بر 1

ق اا طبق مبنای ما که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد، معنایش این است که این زید در سه فرد که هر یک از اینها مصدام

باید بگوییم این ظهور دارد در رجوع به همه جمالت و هیچ محذور و مشکلی نیز وجود  یکی از عناوین مستثنی منه است و لذا

 ندارد.

 یی بود که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد.تا اینجا بحث در جا
 صورت دوم

ر این د«. الهاشمیین اال زیدا اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و اضف»اما اگر عقد الحمل متعدد و عقد الوضع نیز متعدد باشد، مثل 

به همه  «اال زیدا»توانیم شاهدی پیدا کنیم که نیز مثل صورت قبلی باید ملتزم به اجمال شویم. زیرا از یک طرف ما نمی صورت

استثناء ظهور در این دارد که به عقد الحمل مربوط است ولی ما اینجا  که این به عقد الحمل متوجه است ودرست است  گردد.برمی

وانیم رجوع به تگردد؟ نه میگردد؟ به چه دلیل بگوییم فقط به اخیر بر میسه عقد الحمل داریم. به چه دلیل بگوییم به هر سه بر می

. البته قدر کندشود که کالم اجمال پیدا میتوانیم رجوع به خصوص اخیره را ثابت کنیم. نتیجه این میهر سه را ثابت کنیم و نه می

 متیقن جای خود دارد.
 صورت سوم

شته نیز از مباحث گذتعدد باشد. این و عقد الحمل م یک صورت نیز قبال در موردش بحث شده و آن جایی است که عقد الوضع واحد

 شود.حکمش معلوم می

دو صورت از صور شش گانه فرض ما شش صورت داریم اما ما حکم چهار صورت را بیان کردیم چون در فرض دوم با اینکه پس 

 دوم حکمش قبال معلوم شده و قهرا مشترک با آن صوری است که در فرض اول مطرح شد.

 نتیجه بحث

  گوییم:ه کلی اینجا بیان کنیم میکلی اگر بخواهیم یک ضابطپس به طور 

 باشد یا علم باشد.  عام عنوانتمام جمل اعم از اینکه مستثنی ظهور دارد در رجوع استثناء به  اگر عقد الحمل یکی باشد. 1

 دارد در رجوع به همه جمالت.در جایی که عقد الوضع واحد است مثل صورت قبلی استثناء ظهور اگر عقد الحمل متعدد باشد، . 2

 شود.اگر عقد الوضع متعدد باشد، کالم مجمل می. 3

 این محصل بحث در مورد مقتضای تحقیق در مسئله وقوع استثناء عقیب جمل متعدده.

 تنبیه
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 بحثی که در جایی که کالم ظهور در رجوع به همه جمالت یا خصوص اخیره داردشود و آن اینه هفتم مطرح میمسئل بحثی آخر

شود اما در جایی که کالم مجمل می ،گردد یا به خصوص جمله اخیربه همه جمالت برمی انداریم، باالخره کالم ظهور دارد حال ی

 چه باید کرد؟ 

جمل، باالخره  هکند یا به همگوییم یا رجوع به اخیره میمورد اجمال همواره از موارد دوران بین اقل و اکثر است. زیرا میاینجا 

ر دشود از موارد دوران بین اقل و اکثر. طبیعتا رجوع به اخیر که اقل است به عنوان قدر متیقن پذیرفته شده است یعنی ورد میم

اینکه این استثناء شده ولو از باب قدر متیقن، بحثی نیست، درست است که ظهور ندارد ولی باالخره از باب قدر متیقن قابل انکار 

جمله دیگر چه باید بکنیم؟ باالخره عقد الحمل اگر متعدد باشد آن جمله اول و دوم در مستثنی منه آیا  نیست اما نسبت به آن دو

 شود اخذ کرد؟شوند و حتی به عمومشان نمیمجمل می

 توهم 

لم س م العلماء واکر»در ماند، ما این را قبال نیز اشاره کردیم، یعنی اینجا ربما یقال که آن دو جمله قبلی به عموم خودشان باقی می

وانیم اخذ تنمی به عموم آن ما کند وپیدا می اجمال« اکرم العلماء»آیا ، اما گردداستثناء قطعا به اخیره بر می «علیهم و اضفهم اال زیدا

ا شود به آن اخذ کرد یمال نمیآیا به کلی دیگر به خاطر اج« سلم علیهم»همچنین ماند؟ به قوت خودش باقی میآن عموم کنیم یا 

مال ؟ وقتی گفتیم کالم اجشوددر این است که آیا مستثنی منه نیز مجمل می ماند؟ به عبارت دیگر بحثخودش باقی میبه عموم 

شود لکن برخی گمان کردند که چه دلیلی دارد ما دست از عموم جمله کند اینجا قهرا باید بگوییم مستثنی منه نیز مجمل  میپیدا می

گوید به عموم خودش ما شک کردیم که تخصیص خورده یا نه؟ اصالة العموم می یک عام است و« ءالعلمااکرم »اول و دوم برداریم؟ 

د، پس در کنگویید که قدر متیقن از استثناء این است که رجوع به اخیره مییک عام است، شما هم که می« سلم علیهم»باقی است. 

که بگوییم آن دو جمله به عموم خودش باقی است و آنها دیگر  کندرجوعش به آن دو جمله شک داریم، اصالة العموم اقتضاء می

 کنند.اجمال پیدا نمی

توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم، اینجا نیز همینطور. اگر مثل همه مواردی که شک در تخصیص عام داریم میپس ربما یتوهم که 

نیز این متوهم  اینجاکند که تخصیص نخورده ضاء میلعموم اقتگویید اصالة اتخصیص خورده یا خیر می« اکرم العلماء»شما شک کنید 

ص کنیم احتمال تخصیبا اصالة العموم نفی میکند که ما در مورد آن دو جمله اول شک داریم تخصیص خورده یا خیر؟ پس گمان می

 را، لذا عموم جمله اول و دوم به قوت خودشان باقی است. 

 بحث جلسه آینده

توانیم عموم آن دو جمله اول را حفظ کنیم که انشاء اهلل در جلسه آینده در مورد آن بحث درست نیست. ما نمی و فیه نظر. این حرف

 خواهیم کرد.

 «والحمد هلل رب العالمین»


