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

بین نسخ و تخصیص بود. محقق خراسانی در این صورت فرمودند ما خاص را حمل بر  در صورت چهارم از صور دورانبحث 

کنیم و احتمال نسخ را منتفی دانستند. محصل فرمایش محقق خراسانی این بود که اگر دلیل خاص بخواهد موجب مخصص می

اکرم »تخصیص معنایش این است که عموم  تخصیص عام شود، ناچاریم از عموم رفع ید کنیم و اصالة العموم را کنار بگذاریم. زیرا

به قوت خودش باقی نیست و در مورد زید عالم تخصیص خورده. اگر بخواهیم حمل بر نسخ کنیم و بگوییم عام ناسخ « کل عالم

خاص ظهور در دوام و  رفع کنیم و بگوییم دلیل اطالقی که در ناحیه دلیل خاص وجود دارد شود اینجا باید ازخاص محسوب می

 بقاء و استمرار ندارد. پس امر دائر است بین رفع ید از اصالة العموم و حمل بر تخصیص یا رفع ید از اصالة االطالق و حمل بر نسخ. 

در چنین مواردی به حسب قاعده باید عموم را حفظ کرد و از اطالق رفع ید نمود. زیرا اصالة العموم مستند به وضع است و اصالة 

تر است از ظهور اطالقی پس ناچاریم ظهور وضعی را حفظ کنیم و به قویقدمات حکمت و چون ظهور وضعی به م االطالق مستند

 عموم دست نزنیم، بلکه ظهور اطالقی را کنار بگذاریم. الزمه این امر این است که عام به عنوان ناسخ خاص محسوب شود. 

آید و آن خصوصیت کثرة التخصیص و قلة النسخ است. کثرة ولی اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که به کمک ظهور اطالقی می

رد و دلیل خاص دوام و استمرار دابگوییم کند که ما ظهور اطالقی را مقدم کنیم به این معنا که التخصیص و ندرة النسخ اقتضاء می

وجود داشت را حفظ کنیم و « لعالمالتکرم زیدا ا»نسخ نشده، یعنی آن اطالقی که در دلیل خاص بود و استمرار و دوام زمانی که در

نتیجه این امر این است که اینجا دلیل خاص حمل بر تخصیص شود و احتمال نسخ کنار رود. این محصل  به آن آسیبی نرسانیم.

 فرمایش محقق خراسانی است.

 محقق خراسانیاشکاالت محقق نایینی 

 ی و محقق اصفهانی و محقق عراقی مورد اشکال قرار گرفته.این کالم از ناحیه شاگردان محقق خراسانی از جمله محقق نائین

 ایشان چند اشکال به استادشان ایراد کردند.

 اساسا بین اصالة العموم و اصالة االطالق تعارضی وجود ندارد. اول:اشکال 

 النسخ است.یک اصل عملی است و اصل لفظی که اصالة العموم باشد مقدم بر اصالة عدم لنسخ اصالة عدم ا :اشکال دوم

 .توان استمرار را ثابت کردبا اصالة االطالق نمی اشکال سوم:

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 اینجا اساسا استصحاب عدم نسخ جریان ندارد.  :اشکال چهارم

 اشکال اول

لیل د ای ندارند تا ناچار باشیم که یکی را تقدیم بر دیگری کنیم.اصالة العموم با اصالة االطالق معارضهفرمایند محقق نایینی می

  :ایشان این است که

 م(یینی ولی ما با آن مخالفت داشتیاز جمله محقق نا های هم قرار گرفتکه مورد پذیرش عده)اصالة العموم بنابر نظر محقق خراسانی 

ر داگر بخواهد جریان پیدا کند نیازمند مقدمات حکمت است یعنی دلیل عام برای اینکه افاده عموم کند حتما باید مقدمات حکمت 

 ما در عموم مقدمات حکمت را جاری کنیم؟استفاده شود. حال چگونه نگاه از آن عموم پیدا کند و آجریان آن 

طبق نظر محقق خراسانی ابتدا باید در مدخول کل مقدمات حکمت جاری شود و اطالق « اکرم کل عالم»گوید فرض کنید متکلم می

ت به مقدمات حکمت ثاب ستفاده کنیم. در این مثال ابتدارا ابتوانیم عموم کل بعد از ثبوت اطالق در مدخول  ثابت شود و آنگاه

شمی باشد یا غیر کند مرد باشد یا زن، هاو این عالم اطالق دارد، فرق نمیآنچه که مدخول کل قرار گرفته، عالم است شود که می

ت اطالق در مدخول کل ثابت ق دارد. بعد از اینکه با مقدمات حکمشود که مدخول کل اطالبا مقدمات حکمت ثابت میلذا  هاشمی،

 حکم نسبت به همه افراد و مصادیق عالم.  کند بر شمول و استغراقشد، آنگاه کل که وضع شده برای عموم داللت می

 بر مقدمات حکمت قفجریان اصالة العموم متوآیا های ابتدایی عام و خاص که که قبال هم ذکر کردیم، در بحث این مطلبی است

لب با این مطما این را قبول کردند و البته همانطور که اشاره شد هم ا محقق خراسانی فرمودند، خود محقق نایینی . این ریا نه است

مخالفت کردیم و گفتیم جریان اصالة العموم متوقف بر مقدمات حکمت نیست اما علی المبنا اگر ما جریان اصالة العموم و افاده ادات 

رم اک»حکمت دانستیم، آنگاه اینجا اگر بخواهد اصالة العموم در ناحیه دلیل عام جاری شود و عموم را بر عموم متوقف بر مقدمات 

داللت بر عموم کند حتما باید مقدمات حکمت جریان پیدا کند. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خالف « کل عالم

که خاص ابتدا وارد شده و سپس عام بعد از وقت عمل به نباشد و اینحا با وجود خاص قرینه بر خالف است، زیرا فرض این است 

شود. بنابراین اطالق  از بودن خاص قبل از عام خودش یک قرینه است که مانع جریان مقدمات حکمت میلذا خاص وارد شده. 

ان اصالة العموم خاص قبل از عام مانع جری کند. پس وجودشود و نتیجه این است که عموم جریان پیدا نمیاین حیث منعقد نمی

تخصیص خورده. پس اصالة العموم اصال جریان ندارد تا  و عموم اراده نشده« م کل عالماکر»است یعنی این داللت دارد بر اینکه از 

 آید.شما بگویید اینجا بین اصالة العموم و اصالة االطالق تعارض پیش می
 بررسی اشکال اول

یعنی ما اصل این مبنا را قبول نداریم. اینکه جریان عموم وارد نیست روی مبنایی که ما اختیار کردیم گفتیم همانطور که  این اشکال

متوقف بر مقدمات حکمت باشد مورد پذیرش ما قرار نگرفت و ما در اصل این مبنا اشکال داریم. ولی از آنجا که خود محقق 

ممکن است بگوییم این اشکال به را متوقف بر مقدمات حکمت دانستند م خراسانی این مبنا را قبول  کردند و جریان اصالة العمو

 شود یک اشکالی که متوقف بر پذیرش آن مبنا است.محقق خراسانی وارد است و این می
 اشکال دوم

 ینبداشته باشد و هم احتمال نسخ و سلمنا که بین اصالة العموم و اصالة االطالق تعارض باشد، یعنی هم احتمال تخصیص وجود 

، لکن یکی از این دو اصل لفظی است اما دیگری اصل لفظی نیست، بلکه اصل عملی است. دقت کنید که این دو اصل تعارض باشد
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بر فرض داللت بر عموم بکند و ما ، «اکرم کل عالم»لة العموم داریم، یعنی اینجا منظور از اصل عملی چیست؟ از یک طرف اصا

« اکرم  کل عالم»کند که موم را نادیده بگیریم و بگوییم قرینیتی ندارد و اصالة العموم اقتضاء میقرینیت خاص نسبت به عدم اراده ع

 تخصیص نخورده باشد و دلیل خاص به عنوان مخصص محسوب نشود. ولی این اصل یک اصل لفظی است. 

شود شک قتی دلیل عام وارد میدر مقابل ما اصل عدم نسخ را داریم، اصل عدم نسخ یعنی همان استصحاب عدم نسخ، زیرا و

و به آن هم عمل شده آیا دوام و استمرار دارد یا خیر؟ اگر بگوییم استمرار دارد معنایش این یم که دلیل خاص که قبال آمده کنمی

ل یپس ما شک داریم در دوام و استمرار دل است که نسخ نشده است و اگر بگوییم استمرار ندارد معنایش این است که نسخ شده.

شده کند که این دلیل نسخ نخاص یا به تعبیر دیگر شک داریم در نسخ یا عدم نسخ دلیل خاص. استصحاب عدم نسخ اقتضاء می

 باشد. توضیح استصحاب این است که :

استمرار دوام و  ایقتضا« التکرم زیدا العالم»قتی گفتند که خاص بیان شد اقتضای استمرار داشته، ووقتی اینکه ما یقین داریم به 

کنیم که آیا آن داشت یعنی این حکم محدودیتی از نظر زمانی ندارد. االن با آمدن دلیل عام بعد از وقت عمل به خاص شک می

ا استمرار از بین رفته یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر آیا نسخ شده ی اقتضایی که در دلیل خاص بود و به حسب آن استمرار داشت، آیا این

بال قابلیت بقاء و استمرار داشت، االن نیز استمرار دارد، این یعنی عدم نسخ، یعنی نسخ نشده. پس استصحاب عدم گوییم قخیر؟ می

نسخ یک اصل عملی است و در دوران بین اصل لفظی و عملی قطعا اصل عملی مقدم است یعنی اصالة العموم مقدم بر اصالة عدم 

 النسخ است.
 بررسی اشکال دوم

حاب عدم کنیم استصخالی از ایراد نیست، زیرا اگر ما آن اصلی را که در مقابل اصالة العموم در ما نحن فیه تصویر میاین اشکال نیز 

خواهیم این عموم را حفظ نسخ یا اصالة عدم النسخ باشد، این حرف محقق نایینی درست است، از یک طرف اصالة العموم داریم می

ست. اما از آن دهیم باید از این اصالة العموم دست برداریم و این هم یک اصل لفظی ا کنیم، اگر بخواهیم خاص را مخصص قرار

باشد، این اصل عملی است و حق با محقق نایینی است ولی محقق خراسانی در عدم نسخ یا اصالة عدم النسخ  استصحاب طرف اگر

االطالق را مطرح کردند. گفتند در ناحیه دلیل خاص ما تعبیراتشان همانطوری که در توضیح کالم ایشان اشاره کردیم تعبیر اصالة 

کند بر حرمت اکرام زید در همه زمانها. این مقید به یک زمان و محدود داللت می« التکرم زیدا العالم»یک اطالق زمانی داریم، یعنی 

ر بخواهیم  دلیل عام را ناسخ پس دلیل خاص اطالق زمانی دارد. اگبه یک حد زمانی خاص نشده بلکه داللت بر استمرار دارد. 

 حفظ اطالق این است که ما دلیل عام را ناسخ  دلیل خاص قرار ندهیم.لذا مقتضای  .قرار دهیم یعنی باید از این اطالق رفع ید کنیم

سخ و نه نمحقق خراسانی تعبیری که در رابطه با این اصل در ناحیه خاص به کار بردند تعبیر اصالة االطالق است نه اصالة عدم ال

ال کرد توان اشکاستصحاب عدم نسخ. اگر بحث از دوران بین اصاله االطالق و اصاله العموم باشد و تعارض بین این دو، دیگر نمی

و هم اصالة االطالق، در عبارات محقق  هم اصالة العموم یک اصل لفظی است ی اصل عملی است و دیگری اصل لفظی.که یک

شده و از این تعبیر استفاده شده. بله اگر ما بگوییم اصالة عدم النسخ داریم و تعارض بین  طالق مطرحمسئله اصالة االخراسانی نیز 

اصالة العموم و اصالة عدم النسخ است اینجا جای اشکال محقق نایینی است که این یکی اصل لفظی است و دیگری اصل عملی و با 

 شکال نیز وارد نیست.بودن اصل عملی نوبت به اصل لفظی نمی رسد. پس این ا
 اشکال سوم
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دم النسخ عدم نسخ یا اصالة ع در نظر بگیریم و بگوییم  استصحابفرض مسئله اصالة االطالق را  فرماید که ما برمحقق نایینی می

 قمطرح نیست یعنی از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم، یک اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن اینکه اساسا با اصالة االطال

 توان استمرار را در ناحیه  دلیل خاص ثابت کرد. نمی

در اشکال اول محقق نایینی فرمود اصال بین اصالة العموم و اصالة االطالق تعارضی وجود ندارد. در اشکال دوم گفتند یک طرف 

نی عبر اصالة عدم النسخ، یشود اصاالة العموم است و یک طرف اصالة عدم النسخ و چون اصالة العموم یک اصل لفظی است مقدم می

 کأنه اصالة االطالق را برگرداند به اصالة عدم النسخ یا استصحاب عدم النسخ.

فرماید: بر فرض تعارض بین اصالة االطالق و اصالة العموم باشد و بر فرض اصالة االطالق نیز به استصحاب در اشکال سوم ایشان می

ان یک اصل لفظی مطرح باشد ولی این اصالة االطالق، اینجا نوخود اصالة االطالق به عنسخ یا اصالة عدم النسخ بر نگردد و به عدم 

اساسا چنین داللتی ندارد. یعنی این اطالقی که  (محقق خراسانی که مدعی شدند داللت بر استمرار حکم  خاص داردنظر بر خالف )

تواند حرمت اکرام زید را به طور مطلق در همه زمانها ثابت نمی ،مرار در حکم خاص را ثابت کندتواند استدر دلیل خاص است نمی

کند زیرا ما در هر دلیلی اول باید اصل حکم را استفاده کنیم بعد استمرارش را، یعنی استمرار حکم متأخر از اصل حکم است. اصل 

شود  حکم اول باید ثابتاول عنی اینها دو امر هستند در طول یکدیگر. حکم باید اول ثابت شود و بعد استمرار حکم ثابت شود. ی

تواند هم اصل حکم را ثابت کند و هم استمرارش را، زیرا این دو در تواند متکفل هر دو امر باشد، یعنی دلیل نمیو یک دلیل نمی

اصالة العموم و اصالة االطالق تعارض باشد، بنابراین بر فرض هم که بین  طول هم هستند، استمرار حکم متأخر از اصل حکم است.

 رسد.داللت بر استمرار حکم ندارد به نفع اصالة العموم به پایان میبه واسطه اینکه اصالة االطالق  این نزاع ولی
 بررسی اشکال سوم 

قیود احتمالی و ممکن ثابت  رسد وجهی ندارد زیرا در تمام موارد اطالق هم حکم و هم عدم تقیید حکم بهاین اشکال نیز به نظر می

در مواردی که اصالة االطالق جریان پیدا کند، کند همان دلیل اطالقش را نیز ثابت میشود. یعنی همان دلیلی که حکم را ثابت میمی

ت که اس استفاده شود؟ اینجا تعجب از آن تواندنمیچرا اینکه این حکم مقید به زمان محدودی نیست، بلکه استمرار دارد، کند می

ند بوسیله تواقیود ثانویه قرار دادند که نمییرند؟ کأنه این را جزء پذچطور محقق نایینی داللت دلیل بر استمرار زمانی حکم را نمی

 تمام نیست.رسد این اشکال محقق نایینی یل بیان شود، لذا به نظر میهمان دل
 اشکال چهارم

کند. زیرا استصحاب اگر بخواهد جریان پیدا کند باید است که حتی استصحاب عدم نسخ هم جریان پیدا نمی چهارمین اشکال آن

ارکان و مقدماتش محقق شوند و مهمترین رکن استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء است این مهمترین ارکان استصحاب است 

 یقین به حدوث و شک در بقاء وجود دارد یا خیر؟  یم اینجاو اساسا قوام استصحاب به این دو رکن است. حال باید ببین

التکرم زیدا »این خاص قبل از وقت عمل به عام و اساسا قبل از عام آمده است، ابتدا گفته  ما یقین به آمدن خاص داریم چون

محقق است یعنی االن  این رکن است، االن شک در بقاء خاص داریم لذاپس صدور خاص مسلم است و بعد هم عام آمده « العالم

دانیم که آیا این دلیل خاص که نهی کرده از اکرام زید عالم و حرمت اکرام زید عالم را بیان کرده، آیا این مربوط به یک زمان نمی

حکم  ینمحدودی بوده یا هنوز ادامه دارد یا استمرار دارد، پس شک در بقاء داریم، اما یقین به حدوث نداریم، یعنی یقین نداریم که ا

ستمرار قابلیت ا شودل استمرار زمانی داشته یا نداشته؛ بله، اصل صدور خاص مسلم است ولی باید ضمن اینکه حکم بیان میاز او
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و اقتضای دوامش نیز از آن استفاده شود. یعنی یقین به حدوث و شک در بقاء. ما اینجا یقین به حدوث حکم مطلق یا به تعبیر دیگر 

 کند.عدم نسخ جریان پیدا نمی باشد، نداریم بنابراین استصحاب دوام داشتهستمرار و حکمی که قابلیت ا
 اشکال چهارم یبررس

این اشکال نیز وارد نیست. ما اگر یقین به حدوث دلیل خاص پیدا کردیم، دیگر یقین به این حدوث از یقین به استمرار زمانی آن 

 گردد که در اشکال سوم گفته شد.ای بر مینکته به همانشود این جدا شدنی نیست، اینها از هم تفکیک نمی

آن را پاسخ دادیم و داللت بر استمرار حکم کند. ما د هم زمان داللت بر اصل حکم و توانگویند دلیل خاص نمیمحقق نایینی می

ل خاص دلیگوییم اینجا نیز میندارد. اگر اینچنین است پس وجود اینکه دلیل هر دو را هم زمان داللت کند  گفتیم هیچ محذوری در

حرمت اکرام زید عالم است، یقینی الحدوث است و این برای ما قطعی است که این حکم صادر و بیان شده است و این که مبین 

بیان شده است. پس ما یقین به حدوث این حکم داریم، شک در بقاء نیز وجود دارد. پس  ،حکم به نحوی که قابلیت دوام داشته

 هارم محقق نایینی به محقق خراسانی نیز وارد نیست.اشکال چ

 اشکاالت چهارگانه محقق نایینی به محقق خراسانی هیچکدام وارد نیست. فتحصل مما ذکرنا کله:

حال آیا این کالم صحیح است و ما باید بپذیریم کالم محقق خراسانی را یا خیر؟ همانطور که اشاره شد محقق اصفهانی و محقق 

به محقق خراسانی اشکال کردند، اشکال ایشان را نیز باید مورد بررسی قرار دهیم و بعد ببینیم حق در این مسئله کدام عراقی نیز 

 است؟

 

 «والحمد هلل رب العالمین


