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 مقدمات

 تعریف علم اصول -1

های استنباط حکم شرعی مورد شود که نتیجه آن قواعد در راهفقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می علم اصول

 .شوداستفاده واقع می

 اقسام حکم -2

 سابق از علم اصول ذکر شد، بر دو گونه است: فیکه در تعر یاینماند که حکم شرع یمخف

ثابت است مثل وجوب نماز  -از افعال است ینفسه فعل یکه ف ثیاز آن ح -یامر یبرا یحکم شرع یگاه :واقعی حکم -۱

 است. یاجتهاد لیدل کند،یحکم داللت م نیکه بر ا یلیو دل

که برآن  یلیو دل مجهول است، ثابت است شیکه حکم واقع ثیاز آن ح یامر یبرا یحکم شرع یگاهحکم ظاهری:  -۲

از آن متکفل بحث  یو مباحث علم اصول دو قسم است: بخش شودیخوانده م یاصل عمل ای یفقاهت لیدل کند،یداللت م

 قیاست که در طر یمربوط به قواعد یو بخش رودیبه کار م یاستنباط حکم واقع قیها در طرآن جهینتاست که  یاز مطالب

 .رندیگیمورد استفاده قرار م یحکم ظاهر

 علم اصول موضوع -3

ها در غرض که همه آن کندیبحث م یبلکه از موضوعات گوناگون ست،ین یدار بحث از موضوع خاصاصول عهده علم

علم را،  نیندارد که موضوع ا یوجه نیبنابرا دخالت دارند. -است یکه همان استنباط حکم شرع -علم نیمهم ما از ا

و  اسیاند، استصحاب و قکرده انینیشیچنانکه پ ایو  میو اجماع و عقل قرار ده کتاب و سنت یعنیخصوص ادله اربعه 

داشته باشد که در آن علم  یموضوع یستیبا یکه هر علم میکه حتما مستلزم شو ستین یازیو ن میاستحسان را هم اضافه کن

دارد و نه  ینه ضرورت ،یمطلب نیسخن اتفاق دارند، چن نیبر ا انیسان که منطقآن موضوع بحث شود، آن هیاز عوارض ذات

 د دارد.برآن وجو یلیدل

 علم اصول فائده -4

 یحکم یمقدس اسالم عتیآن در شر یبرا نکهیمگر ا ست،یانسان ن یاریاز افعال اخت یفعل چیکه ه داندیم یمتشرع هر

دو از احکام پنجگانه ): وجوب، حرمت، استحباب، کراهت،  نیامثال ا ایحرمت و  ایوجوب است  ایحکم  نیوجود دارد و ا

احکام  نیبلکه اثبات اکثر ا ست،یمعلوم ن ،یهیبا علم بد یکس یبرا ماحکا نیکه همه ا داندیم یهر متشرع زیاباحه( و ن

 است. یها، از علوم نظرعلم به آن یعنیدارد،  لیبه اعمال نظر و اقامه دل اجیاحت

 نیاستدالل کرد، پس فائده ا ه،یتا با کمک آن بتوان بر اثبات احکام شرع افتهی نیاست که تدو یعلم اصول، تنها علم و

 ها استدالل نمود.براساس ادله آن ،یبر احکام شرع توانیاست که به کمک آن م نیعلم ا

 علم اصول یهابحث میتقس -5

  :شودیم میعلم به چهار قسم، تقس نیا مباحث

در « افعل» غهیمثل بحث از ظهور ص. کندیها به طور عام بحث مبخش، از مدلول الفاظ و ظواهر آن نی)مباحث الفاظ(: ا -۱

 .هانیدر حرمت و امثال ا یوجوب و ظهور نه
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برقرار است بحث  -احکام، مدلول لفظ نباشند نیا نکهیو لو ا -خود احکام نیکه ب یبخش، از لوازم نی(: ای)مباحث عقل -۲

مستلزم وجوب مقدمه آن  ءیش کیوجوب  نکهیحکم عقل و حکم شرع و بحث از ا نی. مثل بحث از مالزمه بکندیم

که  -مستلزم حرمت ضد آن است ءیش کیوجوب  نکهیو مثل بحث از ا -که به بحث مقدمه واجب معروف است -است

 .هانیو امثال ا یو مثل بحث از امکان اجتماع امر و نه -به اسم مسئله ضد معروف است

ظواهر و  تیّخبر واحد و حجّ تیّثل بحث از حجّم شودیبحث م تیلیو دل تیّبخش، از حجّ نی)مباحث حجّت(: در ا -۳

 .لیقب نیاز ا یسنّت و اجماع و عقل و مباحث تیّظواهر کتاب )قرآن( و حجّ تیّحجّ

مثل بحث از  کند،یبحث م یاجتهاد لیبخش از منبع و مرجع مجتهد در هنگام فقدان دل نی(: اهی)مباحث اصول عمل -۴

 .هانیو استصحاب و امثال ا اطیاصل برائت و احت

 مباحث الفاظ

 مقدمه

مقدمه، چهارده  نیا در ها و داللت الفاظ است.که مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آن کندیبحث م یمقدمه از امور نیا

 مبحث آمده است:

 وضع قتیحق -1

 یداللت دود بر وجود آتش، ذات طور که مثالآن -ستین یذات ،یزبان چیدر ه شانیکه داللت الفاظ بر معنا ستین یشک

توهم درست باشد،  نیاست که اگر ا نینبودن، ا یبر ذات لیاند. دلکرده یتوهم نیاصول، چن یعلما یگرچه برخ -است

آن را بدون تعلّم  ریو غ یالفاظ عرب زبان،یمثال فرد فارس کهیداللت، مشترک باشند، درحال نیها در فهم اهمه انسان یستیبا

 و است یمطلب واضح نیو ا فهمدیلغات را نم ریو سا یمثال فرد عرب، زبان فارس طورنیو هم فهمدینم یریو فراگ

داللت الفاظ بر  نی. پس استیالفاظ ن نیتوسط واضع ا صیجز از راه جعل و تخص شان،یداللت الفاظ بر معان ن،یبنابرا

 .باشدی( میو اعتبار ی)قرارداد هیاز نوع داللت وضع شان،یمعنا

 ست؟یواضع ک -2

قول  در -۲کنند.  یرویاز انسانها در مقام تفاهم با آنلغت، از او پ یباشد که گروه یشخص واحد دیواضع لغت با -۱: اقوال

 ینهاده است، مقتض عتیکه خداوند در آن به ود یانسان به حسب استعداد و توان عتیبه صواب گفته شده که طب کترینزد

 درا از جانب خو یخاص، لفظ مخصوص یمعنا کیهنگام ارائه  یکند و لذا آدم انیاست که انسان مقاصدش را با الفاظ، ب

که  یگریانسان با افراد د لهیوسنیو بد -شودیمسئله در کودکان در اوائل امر مشاهده م نیهم نکهیکما ا -کندیاختراع م

و به مرور زمان  کنندیرا اختراع م یمقاصدشان الفاظ یاز جانب خود برا زین گرانیو د کندیبا او مرتبطند، تفاهم برقرار م

 دیآیبا قواعد مخصوص به وجود م یتا آنجا که زبان خاص دیآیم دیاز الفاظ پد یوچکاختراعات، دسته ک نیاز مجموع ا

دوردست پراکنده  یاقوام نیب یزبان، گاه نیو ا فهمانندیم گریکدیها با آن زبان، مقاصد خود را به از انسان یو گروه

 دیآیم دیپد هیاز آن زبان اول یگرید یهاانتا آنجا که زب گردد،یو اضافات، دگرگون م راتییتغ یاو در اثر پاره شودیم

 صیو تخص یوضع عبارتست از قرار دادن لفظ در برابر معن قتیحق ن،یبنابرا ؛شودیمختص همان جامعه م ،یو هر زبان خاص

است که اگر واضع، شخص  نیا شودیقول دوم در بحث واضع م اریکه موجب اخت یااز ادله یکیمزبور و  یلفظ به معنا
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آن معروف و شناخته  اضعاز زبانها و کیو در هر شدیذکر م یهر زبان خیشخص در تار نینام ا ستیبایم بود،یم ینیمع

 .شدیم

 ینیّو وضع تع ینییوضع تع -3

صورت، وضع  نیاست و در ا صیاز جعل و تخص یداللت ناش نیاست که ا نیا شانیدر داللت الفاظ بر معان هیاول اصل

 نیلفظ به معنا در اثر کثرت استعمال است و البته ا افتنیاز اختصاص  یداللت، ناش نیا یو گاه شودیم دهینام «ینییتع»

سامع از  شود،یم دهیکه هرگاه لفظ شن یاکرده، به گونه دایآن انس پ بااست که اذهان افراد  یاکثرت استعمال به اندازه

 .شودیم دهینام «ینیّتع»صورت وضع  نی. در اگرددیمنتقل م شیآن لفظ به معنا

 اقسام وضع -4

 ،یزیو بر لفظ است و حکم بر چ یحکم کردن بر معن یاست چرا که وضع، نوع یضرور ،یدر وضع، تصور لفظ و معن

 کیباشد. چون تصور  یشناخت اجمال نیو لو ا زیاز شناخت نسبت به آن چ یامگر پس از تصور و گونه ستیدرست ن

که برآن  یعنوان عام یعنی. دیآیاز آن به تصور م یوجه ایو  شودیتصور م ءیخود آن ش ایبه دو صورت است:  ءیش

و کاشف از آن  نهیعنوان عام، مثل آ نیا رایز شود،یتصور م شود،یاشاره م ءیمنطبق گشته، به واسطه آن به آن ش ءیش

صحت حکم  یبرا نیو هم شودیم دهیاز آن نام یبا وجه یزیهمان است که در عرف علما تصور چ ن،یو ا است ءیش

طور همان ن،یبنابرا کرد. یبرآن حکم توانیوجه نم چیمجهول محض باشد، به ه یزیاگر چ بعکس است. یکاف زیبرآن چ

 میاز معنا را تصور کن یدر وضع، وجه میتوانیم م،یتصور کن قایاست که آن را دق یکاف یمعن یکه در صحت وضع لفظ برا

 است. یکاف نیو هم

 یمعن گریبه دو صورت است )بنفسه و بوجهه( و از طرف د یتصور کرد و تصور معن دیرا حتما با یمعن میکه دانست حال

 :شودیم میوضع عقال به چهار قسم تقس میگوئیم نیبنابرا باشد،یم یکل ایعام  یاست و گاه یجزئ ایخاص  یگاه

موضوع له،  یمعنا یعنیباشد،  یجزئ یمعنا نیو موضوع له لفظ هم هم یمتصوّر جزئ یاست که معنا نیصورت ا کی -۱

 خاص است. زیکه وضع خاص و موضوع له ن شودیصورت گفته م نیبنفسه تصور شود نه بالوجه. در ا

است  یایموضوع له کل یعنیاست.  یکل یمعنا نیو موضوع له هم هم یمتصوّر کل یاست که معنا نیصورت دوم ا -۲

 عام است. زیکه وضع عام و موضوع له ن شودیصورت گفته م نیکه بنفسه تصور شده نه بالوجه. در ا

موضوع له،  یعنیخودش،  باشند نه یکل نیباشد، امّا موضوع له، افراد ا یر کلمتصوّ یاست که معنا نیصورت سوم ا -۳

 که وضع عام است و موضوع له، خاص. شودیصورت گفته م نیاست که بالوجه تصور شده نه بنفسه و در ا یایجزئ

 شودیصورت گفته م نیباشد و در ا یهمان جزئ یو موضوع له، کل یمتصوّر جزئ یاست که معنا نیصورت چهارم ا -۴

 که وضع، خاص است و موضوع له، عام.

در وقوع دو  نکهیکما ا ست،ین یگانه اول، بحث: در امکان اقسام سهمیگوئیم ،یرا دانست هیاقسام چهارگانه عقل نیکه ا حال

قسم  یو جعفر و مثال برا یاست، مثل محمّد و عل یقسم اول، اسماء و اعالم شخص ی. مثال براستین یقسم اول هم، اختالف

 است. وانیانسان و ح ستاره،مثل آب، آسمان،  اجناسدوم، اسماء 
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پس از اذعان به امکان  -در وقوع قسم سوم یگریدر امکان قسم چهارم و د یکیاست:  زیکه هست در دو چ یامّا اختالف و

قسم، وضع حروف،  نیا یم است و مثال برااست، ممتنع بودن قسم چهارم و وقوع قسم سو حیاست. آنچه به نظر ما صح -آن

 .دیآیم الیذ حش،یکه توض هاستنیاسماء اشاره، ضمائر، ادات استفهام و امثال ا

 امتناع قسم چهارم -5

به  ن،ینه؟ و ا ایعام باشد  یبرا یوجه و عنوان تواندیخاص م ایاست که آ نیقسم، در واقع نزاع بر سر ا نینزاع در امکان ا

وجهش تصور شود، چرا که  ایا خودش ی دیموضوع له حتما با یکه معنا نیگذشت و آن ا شتریاست که پ یاخاطر نکته

موضوع له تصور نشده، بلکه فقط  یقسم چهارم، معنا نیاست که در ا نیحکم کردن بر مجهول، محال است و فرض ا

وضع عام و  یعنیور شود، از قسم دوم خاص تصور شده، و الّا اگر خود موضوع له عام و لو به واسطه خاص تص یمعنا

 .ستین یبحث -میچنانکه قبال گفت -امکان قسم دوم بلکه در وقوع آن درو  شودیموضوع له عام م

از جهاتش باشد  یاز وجوه عام و جهت یوجه تواندیکه خاص م میفرض کن دیقائل شدن به امکان قسم چهارم با یبرا پس

 تصور عام محسوب شود یاتصور خاص، به گونه تایاز آن باشد و نها یاز تصور خود عام و معن یتصور خاص، کاف نکهیتا ا

از وجوه خاص و  یبلکه برعکس، عام، وجه ستیاست که خاص از وجوه عام ن حیروشن و صح یهر متفکر یو امّا برا

 رای. زمیرفتیپذ -که همان وضع عام و موضوع له خاص بود -از جهات آن است و لذاست که ما امکان قسم سوم را یجهت

 یوضع را برا میتوانیو لذا هم م میکنیتصور م یابه گونه مدر ضمنش تمام افراد آن را ه م،یکنیعام را تصور م یما وقت

 یوضع را برا میتوانیهمان قسم دوم است و هم م نیو ا میقرار ده -میااز آن جهت که خودش را تصور کرده -خود عام

در تصور  رعکس،همان قسم سوم است و امّا ب نیو ا میقرار ده -میاتصور کرده یها را به وجهکه آن ثیاز آن ح -افرادش

ال آن را تصور عام، امکان ندارد چون ما اص یخاص و وضع برا نیخود هم یوضع را قرار داد جز برا توانیخاص، نم

که حکم  میدانیم گرید یو از سو ست،یاز وجوه عام ن یخاص وجه رای، زو نه وجهشنه )طبق فرض( خودش  م،یانکرده

 کردن بر مجهول مطلق، محال است.

 یحرف یدر معنا یوقوع وضع عام و موضوع له خاص و پژوهش -۶

اش، وضع حروف و امثال آن است که عبارتند از اسماء اشاره و ضمائر و که نمونه میامّا در مورد وقوع قسم سوم، گفت و

آن از اسم  زیّحرف و مم یدر باب معنا یقیقسم، الزم است تحق نیقبل از اثبات ا و موصوالت و ادات استفهام و امثالهم

 تاست:. اقوال علما در وضع حروف و اسماء ملحق به حروف، سهمیانجام ده

با حروف است. مثال  یهمان موضوع له در اسماء مسانخ و هم معن نایاست که موضوع له در حروف، ع نیقول ا کی -۱

 یهمان معنا «یعل»کلمه  یمعنا طورنیبا آن ندارد و هم یفرق چیکلمه ابتداء است و ه یهمان معنا نایشروع، ع« من» یمعنا

اسم و حرف از جهت  نیفرق ب و حروف ریسا طورنیاست و هم تیظرف هکلم یهمان معنا ،یف» یکلمه استعالء است و معنا

مستقال  یعنیلحاظ شود  ریغ یبرا یابزار و حالت شیوضع شده که معنا ییجا یاست که حرف، برا نیاست و آن ا یگرید

 مستقال در نظر گرفته شود. شیوضع شده که معنا ییجا یامّا اسم برا رد،یمورد لحاظ قرار نگ
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 یامّا اوّل«. من»کلمه  یکیو « ابتداء»لفظ  یکیآن وضع شده است:  یاست واحد که دو لفظ برا ییمعنا« ابتداء»مثال: مفهوم 

معنا  نیوضع شده که مستعمل، ا ییجا ی)من( برا یابتداء را مستقال لحاظ کند امّا دوم یاست که مستعمل معنا ییجا یبرا

 .کندیمستقل لحاظ م ریرا غ

 یاستعمال، حرف را به عنوان آلت برا نیاست که مستعمل در هم نیاسم ا یحرف و معنا یمعنا نیحاصل آنکه فرق ب پس

است  یکیدر هر دو )اسم و حرف(  یمعن نکهیبا ا رد،یگیو امّا اسم را مستقل در نظر م کندیلحاظ م یمستقل ریو غ گرید

است که وضع و موضوع له در  نیقول اول ا نیا الزمه )هنگام استعمال( است. تیدو، فقط از جهت غا نیوضع ا نیو فرق ب

هم آن را انتخاب کرده  هینجم االئمه است و محقق صاحب کفا یرض خیقول منسوب به ش نیحروف، هر دو عام است ا

 است.

ها مثل عالمات اعراب است که آن تیاند، بلکه وضعوضع نشده ییمعنا چیه یاست که اصال حروف، برا نیقول دوم ا -۲

حدثنا »طور که عالمت رفع در جمله همان نیندارند( بنابرا یی)و خودشان معنا کنندیم انیب گریرا در لفظ د یخاص تیفیک

در مثال گذشته )سرت من النجف( داللت دارد که نجف، « من»حرف  ت،اس ثی، فاعل حدهکه زرار کندیداللت م« هزرار

 که شروع شده( است. یمبتدأ به )کار ر،ی( است و سریمبتدأ منه )محل شروع س

اند. چون متفاوت هیاسم یو سنخ، با معان قتیوضع شده که از نظر حق یایمعان یاست که حروف برا نیقول سوم ا -۳

. رندیندارند بلکه متقوّم و وابسته به غ یاستقالل چیحروف، ه یهستند مستقل و اما معان یاینفسه و ذاتا معان یف ه،یاسم یمعان

که در خارج موجودند، بر دو  یایدارد: معان انیو ب حیبه توض اجیقول، احت نیقول سوم است و ا نیاست، هم حیآنچه صح

 اند:گونه

که از جنس عرض است،  دیز «امیق»که از جنس جوهر است و  «دیز»دارند مثل   نفسه یکه وجود ف ییزهایاول: چ قسم

نفسه لنفسه است امّا عرض، موجود  یاست که جوهر، موجود ف نیها او فرق آن باشندینفسه م یدو، موجود ف نیاز ا کیهر

 است. رهینفسه لغ یف

 .دیبه ز امیق« نسبت»نفسه ندارند، مثل  یکه وجود ف ییزهایقسم دوم: چ

خود  نیکه ب دیآیمستقل باشند، الزم م یاگر نسب و روابط، موجودات نکهیا ستینفسه ن یقسم موجود ف نیا نکهیبر ا لیدل و

 نیدر آن وجود رابط و چون فرض ما ا میکنیو آنگاه نقل کالم م ابدیتحقق  یگریها و موضوعاتشان، وجود رابط دآن

و باز نقل کالم در آن وجود رابط  شودیالزم م یگریوجود رابط د طورنیمستقل است، هم یموجود زیاست که خود آن ن

 و تسلسل هم باطل است. دیآیتسلسل الزم م جهیداشت و در نت میخواه

جز تعلّق به  یقتیروابط، حق نیاست و ا ریکه وجود روابط و نسب، ذاتا متعلق و وابسته به غ شودیمعلوم م نجایاز ا پس

 ندارد. ن،یطرف

 ازین زیمستقل ن ریغ یمعان انیمستقل دارد، به ب یمعان انیبه ب اجیطور که احتامّا انسان در مقام رساندن مقصود خود، همان و

 یوضع شود. آنچه که برا یالفاظ مخصوص ،یهر دو قسم از معان یکه برا کندیدارد و لذا حکمت و فلسفه وضع، اقتضا م

مستقل وضع شده، حروف و ملحقات حروف )مثل اسماء موصول  ریغ یمعان یبرا چهمستقل وضع شده، اسماءاند و آن یمعان
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 یخاص ئتیه ایلفظ  ک،یهر یدارند، برا یمستقل، اقسام گوناگون ریغ یمعان نیو چون ا باشندیو استفهام و ضمائر و...( م

 داللت کند. ،یوضع شده که برآن معن

نسبت  نیجمله، چند نی( در ادمی)آب چاه منزلمان را با سطل کش« دارنا بالدلو ینزحت البئر ف» شودیگفته م ی: وقتمثال

. کندیفعل معلوم )نزحت( برآن داللت م ئتینسبت )نزح( به فاعل است که ه یکیمستقل وجود دارد:  ریغ یمختلف و معان

سوم، نسبت فعل  ینصب در کلمه )البئر( است و نسبت ئتینسبت، ه نیبر ا لّنسبت )نزح( به مفعول )بئر( است که دا یگرید

به آلت و ابزار است که لفظ نسبت، نسبت فعل )نزح(  نیو چهارم کندی( برآن داللت می)نزح( به مکان است که کلمه )ف

لفظ مستقل است  کی یمستقل، گاه ریغ یکه دالّ بر معان شودیمعلوم م نجایاز ا و کندیباء در کلمه )بالدّلو( برآن داللت م

 اعراب. ئتیمشتقات و افعال و ه ئتیلفظ است مثل ه ئتیه یو گاه یو ف یمثل لفظ من، ال

و  کنندیداللت م یحروف برآن معان نیدارند که ا یایمعان ،یروشن شد که حروف مانند اسام میآنچه گفت از: جهینت

ها را ذاتا تصور کرد، گرچه در وجود آن توانینفسه مستقلند و م یف ه،یاسم یاست که معان نیاسم و حرف ا نیفرق ب

مفهوم  کیقابل تصورند، مگر در ضمن  ریتقل و غمس ریغ یمعان ه،یحرف یباشند مثل اعراض و امّا معان ریمحتاج به غ یخارج

 دارد. یحرف یشباهت به معنا ،یمستقل ریکه هر امر غ جاستنیو از هم گرید

 ندارند. ییبود که حروف معنا نی. قول دوم اشودیبر آنچه گذشت، بطالن قوم دوم آشکار م بنا بودن دو قول اوّل باطل

 ثیهستند و فقط از ح یکیذاتا  ،یاسم یو معنا یحرف یبود که معنا نیاوّل ا. قول شودیبطالن قول اول روشن م نیهمچن

 دیمعنا داشته باشند، با کیاست که اگر اسم و حرف، ذاتا  نیا کندیکه قول اوّل را رد م گریلحاظ، مختلفند. نکته د

و لذا به  ستین زیجا یبه صورت مجاز یاستعمال حت نی، اهکه بالبداه نیبا ا بود،یمجاز م یگرید یبه جا یکیاستعمال 

 یاست که علّت نادرست نیداده شده و آن ا یاشکال جواب نیالدار. از ا هیالظرف دیگفت: ز توانیالدار نم یف دیمثال: ز یجا

 شیکه معنا یدر جائ مگراستعمال نشود  هیاست که واضع شرط کرده که لفظ الظرف نیا یگرید یبه جا یکیاستعمال 

لحاظ شود.  ریغ یبرا یمستقل و به عنوان ابزار ریغ شیکه معنا یاستعمال نشود مگر در جائ یاظ شود و لفظ فمستقال لح

که شرط او  یدر فرض کند،یواجب باشد آنچه را واضع شرط م نکهیبر ا میندار یلیچون دل ست،ین حیجواب صح نیامّا ا

باشد که اطاعتش واجب  یو به فرض که واضع از کسان میکن تیما تبع شود،ینم یو معن لفظدر  یتیموجب اعتبار خصوص

بکار بردن  مینیبینه غلط بودن کالم و سخن )و حال آنکه ما م شودیم انیصورت مخالفت او موجب عص نیاست، در ا

 (.شودیبالعکس، موجب غلط شدن کالم م ایحرف و  یاسم به جا

 شتریب حیتوض

بدان  نکیا گرند،یدو موجود د نیها، رابط باز آن یاند و برخوجود مستقل در از موجودات، یکه برخ یقبال دانست چون

کلمات مستقل  نیاز ا کیکلمات بدون ارتباط با هم القاء شوند، هر نیباشد، اگر ا شتریب ایکه مرکب از دو کلمه  یهر کالم

ها را به و آن کندیکلمات مفرد، ارتباط برقرار م نیا نیداشت و آنچه که ب نخواهدکلمات  ریبا سا یخواهند بود و ارتباط

و...( است.  یمفعول ای یفاعل ئتیمخصوص )مثل ه ئاتیاز ه یکی ایفقط حرف و  کند،یم فیتأل ،یصورت کالم واحد

تند هس یصرفا کلمات مفرد هانیوجود ندارد و ا یربط چیکلمات ه نیا نی: من، نوشتن، قلم، بدیاگر شما مثال بگوئ نیبنابرا

واحد خواهد بود که کلماتش با هم  ی: کتبت بالقلم )با قلم نوشتم(، کالمدیاز همند. امّا اگر بگوئ یکه پراکنده و جدا
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 ئتیحاصل نشده، مگر به واسطه ه یکالم یارتباط و وحدت نیو ا کنندیم میمقصود از کالم را تفه یمرتبطند و معنا

 نیاست گفته شود که حروف، روابط ب حیصح نیکتبت و حرف باء و الف و الم )در القلم( و بنابرا لمخصوص در فع

و شأن حروف، همان شأن نسبت  باشندیمفردات مختلف م نیبخش بکالم واحد و وحدت کنندهفیمفردات مستقلند و تأل

 نیب کنندهفیو تأل یمعان نیکه نسبت، رابط بمرتبط است. پس همان گونه  ریغ میمفاه نیمختلف و شأن رابطه ب یمعان نیب

 .باشدیها مآن نیب کنندهفیالفاظ و تأل نیهم که دال برآن نسبت است، رابط ب یحرف طورنیهاست، همآن

نکته اشاره فرموده  نیکلمات دارند، به هم میکه در باب تقس یالسّالم در سخن معروف هیعل نیالمؤمن ریام اء،یاول دیس و

خبر دهد و حرف آن است که در  یخبر دهد و فعل آن است که از حرکت مسم یاسم آن است که از مسم»: ندیگویم

حروف،  یهستند و معان یمستقل یمعان ه،یاسم یاند که معانفرموده رهالسّالم اشا هیحضرت عل«. کند ییمعنا جادیخود، ا ریغ

 یبرا یحیجامع و صح فیاهل فن، تعر فیو ما در تعار ندکیم جادیمفردات، ربط ا نیاز خود ندارند و فقط ب یاستقالل

 .میاافتهین ف،یتعر نیحرف مثل ا

نفسه لنفسه بنفسه که همان واجب  یموجود ف -۱الزم است گفته شود که موجودات بر چهار قسمند:  ح،یتوض یبرا -۱

که  رهیبغ رهینفسه لغ یموجود ف -۳که همان جوهر است مثل جسم و نفس.  رهینفسه لنفسه بغ یموجود ف -۱الوجود است. 

است که از آن به رابط  یحرف یهمان معنا نیاست و ا وداتموج نیترفیضع نیو ا رهیغ یموجود ف -۴همان عرض است. 

است  یحرف ین معناهما نیهاست و ااز آن ریغ ،یهستند مستقل و امّا چهارم ی. پس سه قسم اول، موجوداتشودیم ریتعب

 ندارد. اشنیجز وجود طرف یکه وجود

 ،یهر نسبت قتیکه حق گرددیبا روشن شدن همه آنچه گذشت، معلوم م. در حروف، وضع عام و موضوع له، خاص است

. پس هر شودینسبت هم باطل و منعدم م نیصرفنظر شود، ا نیکه اگر از آن طرف یاآن نسبت است به گونه نیمتقوم به طرف

 کینفسه،  یخودش ف ،یو هر نسبت کندیاست و برآن صدق نم نیمبا یگریدر وجود رابط خود، با هر نسبت د ینسبت

باشد  نیریفرض کرد که منطبق بر کث یمفهوم کل کینسبت را به عنوان  شودینم ن،یبنابرا و است یقیحق یمفهوم جزئ

 .گرددینسبت بودن، منسلخ م قتیو از حق شودیصورت، نسبت باطل م نیا ریاست و در غ نینسبت متقوم به طرف کهیدرحال

 یادر مقام وضع، چاره رونیواضع، ناممکن است، ازا یها برااست که نسبتها، نامحدودند و لذا تصور همه آن نیبعد ا نکته

نامحدود باشد،  ینسبتها نیاز همه ا یتصور شود که عنوان و حاک یاسم یمعنا کینسبتها،  نیهمه ا یبرا نکهیجز ا ستین

 شودیآن، اشاره م لهی( که به وستی)بلکه اسم است( مثل مفهوم لفظ )نسبت ابتدائ ستینفسه، نسبت ن یعنوان ف نیامّا خود ا

است که  ییتمام افراد نامحدود نسبتها یبرا کندیدر کلمات سپس واضع آنچه را وضع م تیابتدائ یبه تمام افراد نسبتها

است و امّا  عیبه حمل شا تینسبت ابتدائ نجا،یموضوع له در ا گر،یکرد جز با عنوانشان. به عبارت د ادیها از آن توانینم

: )االبتداء کان من یبگوئ نکهیبلکه طرف نسبت است مثل ا ستین یقینسبت حق قت،یدر حق ،یبه حمل اوّل تینسبت ابتدائ

 (.ستیمثال، اسم است و نسبت ن نیدر امکان بود( )االبتداء  نیهذا المکان: ابتدا از ا

 ها،نیکه در تمام ا نستیو آن ا شودیهم روشن م هانیحال اسماء اشاره و ضمائر و موصوالت و امثال ا م،یاز آنچه گفت و

 وضع عام است و موضوع له، خاص.
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 یو استعمال مجاز یقیاستعمال حق -۷

دارد،  یخودش که با آن مناسبت یمعنا ریاست و استعمال لفظ در غ قتیموضوع له خودش، حق یلفظ در معنا استعمال

 مطلب، مورد اتفاق همه علماست. نیمناسب، غلط است و ا ریغ یمجاز است و استعمال لفظ در معنا

متوقف بر اجازه واضع و لحاظ  یصحت استعمال مجاز ایآ نکهیعلما اختالف است در ا نیب یو امّا در باب استعمال مجاز

بوده، به  میاست و تابع استحسان ذوق سل یطبع ،یصحت استعمال مجاز ایمذکور است،  انیاست که در علم ب یعالقات

هم آن را بپسندد، استعمال لفظ در آن  یموضوع له باشد و طبع آدم یموضوع له، مناسب معنا ریغ یکه هرگاه معنا یاگونه

 باشد؟ینم حیصورت، صح نیا ریاست و در غ حیمعنا، صح

است  حیصح ،یکه استعمال کلمه اسد در رجل شجاع به صورت مجاز مینیبیارجح به نظر ما، قول دوم است، چون م قول

 یگونه که برخآن -دارد یبد یکه دهانش بو یواضع آن را منع کند و از آن طرف، استعمال لفظ اسد در شخص نکهیو لو ا

 نیا دیگرچه واضع آن را اجازه دهد و مؤ ست،ین حیصح یجازبه صورت م -بدبو است( ر،ی)چون دهان ش نندزیمثال م

از زبانها،  کیکه در هر دینیبیلفظ، با هم اتفاق دارند و لذا م کی یمجاز یمختلف در معان یکه غالبا زبانها نستیمطلب، ا

که در نزد انسانها،  یاز مجازات یاریاست در بس طورنیوضع شده است و هم ریش یکه برا کنندیم ادی یاز رجل شجاع با لفظ

 است. عیشا

 داللت، تابع اراده است -۸

 اند:کرده میتقس یقیو تصد یرا به دو قسم تصور داللت

و لو  آن منتقل گردد یلفظ از الفظ، به معنا دنیکه ذهن انسان به مجرد شن نستیداللت، ا نی: مراد از ایداللت تصور -۱

 یمجاز یکه لفظ در معنا یهنگام ،یقیحق یرا قصد نکرده است، مثل انتقال ذهن به معنا یبداند که الفظ، آن معن نکهیا

 یلفظ، آنگاه که لفظ از ساه یمانند انتقال ذهن به معنا زیو ن ستیمتکلّم ن صودمق ،یقیحق یمعنا نکهیبا ا شود،یاستعمال م

 .شودیکننده( صادر مغالط )اشتباه ای(، دهینائم )خواب ای)سهو کنند( 

است و متکلم قصد  ندهینکته است که معنا، مراد و مقصود گو نیداللت، داللت لفظ بر ا نی: مراد از ایقیداللت تصد -۲

است که احراز شود  نیداللت، متوقف بر چند امر است: اوال متوقف بر ا نیکرده که لفظ را در آن معنا استعمال کند و ا

و ثالثا  کندینم یاست و شوخ یاست که احراز شود متکلم، جدّ نیبر ا وقفمت ایو افاده است و ثان انیکلم در مقام بمت

موضوع له،  یبرخالف معنا یانهیلفظ را قصد کرده و از آن آگاه است و رابعا، احراز شود که قر یاحراز شود که او معنا

 بود. هدخوا نهیبرطبق همان قر ،یقیباشد( داللت تصد نهیصورت )اگر قر نیا ریدر غ ست،یدر کار ن

 نیاست و هم هیداللت تصور همان ه،یداللت وضع یعنی( معلول وضع است، هیاست که داللت اول )تصور نیا معروف

 «.بلکه تابع علم شنونده به وضع است ست،یداللت، تابع اراده ن»: ندیگویکه م یاست مراد کسان

 رینص خینکته شده است، ش نیکه متوجه ا یکس نیاول م،یدانیاست که داللت، تابع اراده است و تا آنجا که ما م نیحق ا و

که  یاهیاست و داللت تصور هیقیداللت منحصر در داللت تصد قت،یاهلل مقامه( است. چون در حق ی)اعل یطوس نیالد

 ه،یو مجاز است. چون داللت تصور هیلت نام گرفته، از باب تشبهم دال رو اگ ستیداللت ن اند،دهیآن را داللت نام یبرخ
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از  ه،یو تصور هیقیداللت به تصد میتقس نی. بنابراشودیحاصل م یمناسبت نیاست که به کمتر یمعان یاز باب تداع قتایحق

 است.( رونیاز مقسم ب قتا،یحق ه،یداللت تصور یعنیخودش است ) ریبه خودش و غ ءیش کی میتقس لیقب

 نیا -میاداده حیهمان گونه که در کتاب المنطق، جزء اوّل، بحث داللت توض -قتایاست که داللت حق نیمطلب ا نیسرّ ا و

از علم به دالّ، علم به مدلول حاصل شود، خواه، دالّ لفظ باشد و  جهیاست که دالّ، کاشف از وجود مدلول باشد تا در نت

 لفظ. ریخواه غ

وضع  یمعن نیهم یچرا که کوبه درب، برا طلبد،یپشت در است که اهل خانه را م یدر، دالّ بر وجود شخص دنی: کوبمثال

 ت،یّپشت در، با قصد و ن یاست که کس نیکوبه در، کاشف از ا یصدا دنیاست که شن نیمطلب ا نیا لیشده است و تحل

و  شودیاو حاصل م تیّبنده در و علم به قصد و نعلم به کو ه،کوب یاز علم به صدا جهیدر طلب اهل خانه است. در نت

کوبه، منتقل به  یکه ذهن شنونده از تصوّر صدا ستین نی. چنکندیاجابت آن شخص، حرکت م یلذاست که شنونده برا

درب هم حاصل  دنیکوب ایدرب  یبه صرف تصور معنا یگاه ،ینوع انتقال ذهن نیپشت در شود. چون ا یتصوّر شخص

شدن در اگر به گونه  دهیو لذا کوب شودیم دهیداللت نام ،یانتقال نیرا بشنود و چن یاکوبه یفرد صدا نکهیبدون ا شود،یم

در ذهن  یمعن نیگرچه ا ست،یآن وضع شده، ن یکه کوبه برا یباشد مثال به سبب حرکت هوا باشد، دالّ بر امر یخاص

 شنونده خطور کند.

صادر  یااگر لفظ از متکلم، به گونه یعنی. میقائل هست ،یفرق چیبدون ه شان،یظ بر معانمطلب را در داللت الفا نیما هم و

و مقصودش،  دیگویشعور و قصد سخن م یندارد و از رو یاست و قصد شوخ یجدّ ان،یب نیشود که احراز گردد او در ا

صورت کالم  نیدر ا -کند دایامر پ نیاست که شنونده علم به ا نینجا ایاحراز در ا یو معنا -مطلب و افهام است انیب

شنونده  علم جه،یدارد و در نت ،یوجود قصد ییمعنا نیدر نفس متکلّم، چن یعنیمزبور است،  یدالّ بر وجود معنا ندهیگو

مورد نظرش را قصد کرده است تا آن را به  ینکته است که متکلم معنا نیمستلزم علم او به ا نده،یبه صدور سخن از گو

 یصورت است که برا نیدالّ است و به ا زیدرب، دالّ است، کالم ن دنینحو، همان گونه که کوب نیکند. به ا میهشنونده تف

 .گرددیبر اراده آن موجود است، منعقد م نهیکه قر ییعنام ایموضوع له  یدر معنا یکالم، ظهور

در لفظ است به  یوجود حالت ه،ی: داللت لفظمیاکرده فیتعر ری( به گونه ز۲۶ /۱را در کتاب المنطق ) یلذا ما داللت لفظ و

 یعنی یمعن ،یکه معن جاستنیو از هم دیمقصود از آن، حاصل آ یکه از علم به صدور لفظ از متکلم، علم به معنا یاگونه

 یح گردد، برامطلب، بهتر واض نیا نکهیا یگرفته شده است و برا« قصده» یبه معنا «عناه»از  نیشده است و ا دهیمقصود نام

 -مثال -کنند که جاده ییراهنما نکهیا یبرا کنندیها نصب مکه در حال حاضر در جاده دیریرا در نظر بگ ییمثال، تابلوها

 یاخود به نحو منظم نصب شود، به گونه یجا. اگر تابلو در هانیچپ است و امثال ا ایبه طرف راست  ریمس ایمسدود است 

 یبر معنا یصورت نیکننده بوده است، در چننصب تیّرهروان، مورد قصد و ن ییراهنما یکه روشن باشد که نصب آن برا

 دهکه در کناره جاده، رها ش دینیرا بب ییحرکت. امّا اگر شما تابلو ریمس ایبر بسته بودن راه  یعنی کندیمورد نظر داللت م

آنچه بر تابلو نوشته شده، در ذهن خواننده  یصورت معنا نیکند، در ا میآن را ترساست تا  سندهیهنوز در نزد نو ایاست و 

 تیو چنان است. بلکه نها نیحرکت، چن ریمس ایمطلب ندارد که راه بسته است و  نیبر ا یاو داللت یامّا برا کند،یخطور م
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مزبور داللت کند، نه  یکه بر معنا شودینصب م یدر جائ یتابلو به زود نیاست که ا نیا شودیم دهیکه از آن فهم یزیچ

  اآلن و بالفعل، آن داللت را داشته باشد. نکهیا

 یو وضع نوع یوضع شخص -۹

 یرا گاه یکه واضع، معن یدانست زیاست و ن یضرور ،یکه در وضع، تصور لفظ و تصور معن یمبحث چهارم دانست در

 یعنیاست  طورنیبدان که لفظ هم، هم نکیا .کندیوجه و عنوانش را لحاظ م یو گاه کندیبنفسه )خودش را( تصور م

است،  طورنیغالبا در الفاظ، هم نکهیکما ا دینمایوضع م یمعن یبرا و آن را کندیواضع، خود لفظ را بنفسه تصور م یگاه

 یصورت، وضع نوع نیدر او  کندیوجه و عنوان لفظ را تصور م یو گاه شودیم دهینام یصورت، وضع شخص نیدر ا

بلکه فقط  ست،یمستقال و بنفسه قابل تصوّر ن ئت،یاست، چرا که خود ه ئاتیوضع ه ،یوضع نوع یمثال برا .شودیم دهینام

 قتایاست. حق یفعل ماض ئتیکه ه -مثال -«ضرب»کلمه  ئتیتصور کرد مثل ه یاز مواد لفظ یارا در ماده ئتیه توانیم

و الم در کلمه فعل و چون  نیدر ضمن فاء و ع ایو  تدر ضمن ضاد و راء و باء )ض ر ب( اس ایلزوما  ئتیه نیتصور ا

 نیعنوان عام به همه افراد ا کیبا  نکهیجز ا ستین یاها را تصور کرد، پس چارههمه آن توانیمحصورند و نم ریمواد، غ

و به  کندیدو باشد، وضع م نیا ریغ ایوزن فاعل  ای -مثال -را که بر وزن فعل یئتیواضع هر ه جهیاشاره شود. در نت ئتیه

ماده اجرا  نیبا ا تیّدر نزد علماء عرب یکه اصطالحات عرب -از مواد مثل ماده فعل یکیمزبور در  ئتیواسطه وجود ه

 .شودیعام نائل م یبه تصوّر معنا -شودیم

 وضع مرکبات -1۰

که بدانها اشاره شد و  یمشتقات ئتیدر مفردات است مثل ه یگاه شودیوضع م ییمعنا یکه برا یئتیه نکه،یا گرید نکته

 میتقد ئتیو مثل ه کندیرا افاده م گرید ءیبر ش ءیمبتدا و خبر که حمل ش نیب هیبیترک ئتیدر مرکبات است مثل ه یگاه

 السّالم(. هیعل یافاده اختصاص. )مثل: العادل عل یمؤخّر شود برا دیآنچه که با

 -ئاتیه یمفردات و وضع نوع یجمالت و مرکبات، عالوه بر وضع شخص یافاده معنا یبرا شودیمعلوم م میاز آنچه گفت و

سخن، لغو محض است و  نیبلکه ا ست،یبه وضع جمالت و مرکبات به طور جداگانه ن یازین -اندگفته یگونه که برخآن

است نه وضع جمله  هیبیترک یهائتیمرادشان وضع ه اند،شده رکباتجمالت و م یها که قائل به وضع جداگانه براآن دیشا

صورت نزاع  نیباشد( در ا نیبه صورت جداگانه و عالوه بر وضع اجزائش )اگر مرادشان ا ئاتشیکامل با تمام مواد و ه

 خواهد شد. یلفظ

 و مجاز قتیعالمات حق -11

که فالن لفظ  داندیم -خودش اهل همان زبان است نکهیبه خاطر ا ایزبان و  کی یعلما حاتیبراساس تصر -انسان یگاه

صورت روشن است که استعمال آن لفظ  نیندارد، در ا برخالف یهم در آن سخن کسچیوضع شده و ه یفالن معن یبرا

خاص، شک  ییمعنا یلفظ خاص برا کیانسان در وضع  یمجاز است و گاه ،یآن معن ریو در غ قتیحق ش،یدر معنا

نداشته  نهیبه نصب قر یاجیاحت گریاست که د قتیبه نحو حق ایآ ،یلفظ در آن معن نیکه استعمال ا داندیو لذا نم کندیم

از  قتیحق زییو تم نییتع یعلم اصول برا یکه علما نجاستیدارد. ا نهیبه نصب قر اجیبه نحو مجاز است که احت ایباشد 
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اند که ما را ذکر کرده یمتعدد یهاها و عالمتراه -نه ایوضع شده  یمعن نیا یلفظ برا نیا نکهیا نییتع یبرا یعنی -مجاز

 :میکنیها را ذکر ماهمّ آن نجا،یدر ا

 : تبادراولعالمت 

 است: ریاز سه فرض ز یکیسبب لزوما  نیدارد و ا یالجرم سبب ،ییبر هر معنا یهر لفظ داللت

 است.( یوضع یفرض، باطل است )چون داللت، امر نیاست که ا یمناسبت ذات ای

بر  یمعلوم گردد که داللت، مستند به خود لفظ است و متک یاست. پس وقت هیمقال ای هیحال نهیقر ایاست و  یعلقه وضع ای

 است. یداللت، به خاطر علقه وضع نیکه ا شودیثابت م ست،ین یانهیقر چیه

به  یقصود از کلمه تبادر، سبقت گرفتن معناست و م نیاست، هم قتیاند: تبادر عالمت حقاصول که گفته یمراد علما و

 است. -یانهیذهن از خود لفظ بدون هرگونه قر

سبب،  نیدارد و ا یصورت که تبادر، لزوما سبب نیبه ا شودیمطلب )عالمت بودن تبادر( اشکال و اعتراض م نیبر ا یگاه و

عالم به آن زبان،  ریغ یبرا ،یاز لفظ به معن یانسباق ذهن نیا یچون روشن است که در هر زبان ست،یجز علم به وضع ن

 یعلم به وضع را ناش لیو تحص قتیاثبات حق میاست. حال اگر بخواه ضعپس تبادر، متوقف بر علم به و شود،یحاصل نم

باشد که از راه  قتیکه تبادر عالمت حق ستیمعقول ن -دیاگر دور الزم آ -. پسدیآیدور محال الزم م م،یاز تبادر بدان

 .شودیکه خود تبادر، از علم به وضع حاصل م نستیفرض ا کهیدرحال د،ین، علم به وضع حاصل آآ

آنان  انیلزوما به تبع آنان، الفاظ متداول در م کند،یم یکه زندگ یاهر فرقه انیدر م یکه: هر فرد نستیجواب اشکال ا و

 یآن لفظ، ذهنش به طرف معنا دنیکه هنگام شن شودیلفظ در ذهنش چنان مرتکز م یو ضرورتا معنا کندیرا استعمال م

لفظ است. پس آنگاه که  یمعنا اتیارتکاز و خصوص نیبه ا یلیتفص توجهارتکاز، بدون  نیا یو گاه ردیگیآن سبقت م

 ییمعنا یگردد، به جستجو یکند و ذهنش متوجه آن معن دایآن شناخت پ اتیمعنا و خصوص کینسبت به  انسان بخواهد

که از آن لفظ خاص  ییمعنا ندیبیو م ردیگیدر نظر م نهیاز قر یکه در ذهنش مرتکز است و آن را مستقال و جدا پردازدیم

  است. قتیحق ،یکه لفظ در آن معن کندیم دایپ لمع جهیاست و در نت یارتکاز یهمان معنا شودیبه ذهنش متبادر م

به وضع متوقف بر تبادر  یلیتوجه تفص یعنیوضع  یلیتفص اتیخاص همراه خصوص ییمعنا یعلم به وضع لفظ برا پس

 است. شیمعنا یبه وضع لفظ برا -بدون التفات -یاست و امّا تبادر، فقط متوقف بر علم ارتکاز

 ،یگریاست و د یلیمتوقف بر تبادر است که همان علم تفص یکیدو علم مطرح است:  نجایدر ا نکهیحاصل مطلب ا و

است که عالم  یاست. البته جواب فوق، نسبت به کس یارتکاز یاست که تبادر برآن توقف دارد که همان علم اجمال یعلم

حاصل شود چون فرض  شیکه تبادر برا ستیمعقول ن صالا ست،یکه عالم به وضع ن یبه وضع است و امّا نسبت به کس

 که او جاهل به لغت است. نستیا

است،  قتیاو هم، نشانه و عالمت حق یتبادر برا نیا کند،یادر در نزد اهل زبان را مشاهده متب یعالم وقت ریالبته غ ،یآر

 است. قتیاو عالمت حق یاز اهل لغت، برا گرانیتبادر د یعنی

 نهیهستند از لفظ ماء بدون قر یکه ذهن اعراب که صاحبان زبان عرب کندیعرب )عجم( مشاهده م ریفرد غ کی یوقت مثال

 نیهم یلفظ در نزد اعراب برا نیکه ا شودیعلم حاصل م شیضرورتا برا رد،یگیسرد بالطبع، سبقت م عیجسم ما یبه معنا
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چون علم فرد عجم متوقف بر تبادر است و تبادر متوقف بر  ستین یورد -صورت نیدر ا -نیمعنا وضع شده است و بنابرا

 )اعراب( است. گرانیعلم د

 حمل یو نادرست یسلب، درست یو درست یدوم: نادرست عالمت

است که  نیاست، عالمت ا دیآن، مورد شک و ترد یکه وضع لفظ برا ییسلب لفظ از معنا یاند: نادرستاصول گفته علماء

 مجاز است. یاست که لفظ در آن معن نیسلب، عالمت ا یاست و درست قتیلفظ در آن معنا حق نیا

 حمل، عالمت مجاز است. یاست و نادرست قتیشکوک، عالمت حقم یحمل لفظ بر معنا یاند: درستگفته نیهمچن

در مسئله حمل و عدم حمل و سلب و عدم سلب،  قیدارد، لذا به خاطر تحق حیو توض لیبه تفص اجیمطلب، البته احت نیا

 :میمائیپیرا م ریز یهاراه

که دالّ برآن معنا باشد از آن  یو با هر لفظ میدهینه، موضوع قرار م ایآن وضع شده  یلفظ برا میدانیرا که نم ییمعنا -۱

. میدهیمحمول قرار م اشیارتکاز ینه، با همان معنا ایوضع شده  یآن معن یبرا میدانیرا که نم ی. سپس لفظمیکنیم ریتعب

که در  یایارتکاز یناطق است(، لفظ محمول را با همان معنا وانی)مثل: انسان ح یاوّلو با حمل  یشیسپس به صورت آزما

مالکش اتحاد در  ،یکه حمل اوّل میدانیو م میکنیمشکوک است، حمل م یذهن دارد، بر لفظ موضوع که دال بر معنا

  است. یاعتبار ریمفهوم و تغا

که حمل درست است و سلب، نادرست است، علم  میاگر وجدان کرد م،یرا انجام داد یشیحمل آزما نیا یوقت حال

 باشد،یکه حمل نادرست است و سلب درست م میدیمعنا وضع شده است و اگر د نیا یکه لفظ برا میکنیم دایپ یلیتفص

 لفظ در آن معنا، مجاز است. ستعمالمزبور وضع نشده، بلکه ا یمعنا یکه لفظ برا میکنیم دایعلم پ

که  میکنیم شیآزما را یصناع عی)به صورت حمل مفهوم بر مفهوم( حمل شا بارنیدرست نبود، ا ،یاگر حمل اول -۲

 است(. یاست )مثل انسان، ماش یمفهوم ریو تغا یحمل، اتحاد وجود نیمالک ا

عموم  ایباشد  یها تساوآن نیدو معنا، وجودش متحد هستند، خواه نسبت ب نیکه ا میفهمیدرست بود م ،یحمل نیچن اگر

و  شودیسه فرض، مشخص نم نیاز ا کیچیحمل، ه یو خصوص مطلق و به صرف درست عموم ایو خصوص من وجه و 

 دارند. نیتبا گریکدی)موضوع و محمول( با  دو نیکه ا میفهمیاست م حیو سلب صح حیکه حمل ناصح میدیاگر د

به  -مفهوم محمول، بلکه نیع ینه به عنوان مفهوم -را هیمرحله به صورت حمل مفهوم بر مصداق( موضوع قض نی)در ا -۳

 شینه. سپس حمل را آزما ایآن وضع شده  یلفظ برا ایآ میکه شک دار میدهیقرار م ییمعنا قیاز مصاد یکیعنوان 

موضوع،  نیکه ا شودیبود، روشن م حیحال اگر حمل صح -است عیحمل شا منحصرا ش،یآزما نیو حمل در ا -میکنیم

مذکور )در محمول(  یمعنا موضوع خود یمعنا نیموضوع له لفظ )محمول( است خواه ا یمعنا یقیحق قیاز مصاد یکی

 نیاز ا نکهیآن، امّا وجودا با آن متحد باشد )مثل: انسان، ضاحک است(. کما ا ریغ ایباشد )مثل: انسان، ناطق است( و 

 نیبسا، از هم. بلکه چهشودیمصداق ): موضوع( هم روشن م نیشمول بر ا ثیحال موضوع له از ح هالجمل یف ش،یآزما

 یمعنا یبرا ایعام وضع شده  یمعنا یلفظ برا ایآ میکه شک دار ییمثل آنجا شود،یموضوع له هم مشخص م ق،یطر

 خاص؟
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خصوص خاک خالص؟ حال اگر  یبرا ایمطلق وجه االرض وضع شده  یبرا ایآ میدار دیکه ترد «دیصع»لفظ  همچون

ارض، صحت حمل دارد و صحت سلب ندارد، قهرا مشخص  قیخاک خالص از مصاد ریلفظ نسبت به غ نیکه ا میدید

 مطلق وجه االرض وضع شده است. یلفظ برا نیکه ا شودیم

لفظ )موضوع( از افراد موضوع له و از  یکه معنا شودیبود و صحت سلب در کار بود، معلوم م حیامّا اگر حمل، ناصح و

خواهد بود،  یمحمول( استعمال شود، استعمال مجاز یمعنا یعنیمعنا ) نیو اگر لفظ در ا ستی)محمول( ن یقیحق قیمصاد

که  یعام یمعنا کیدر  ای( و دیرفته است )مثل: لفظ اسد در مورد ز ربه صورت مجاز به کا مایمعنا مستق نیدر ا ایحال 

هم  دیرجل شجاع که شامل ز یبه صورت مجاز به کار رفته است )مثل: لفظ اسد در معنا شود،یفرد هم م نیشامل ا

 (.شودیم

و جواب از آن، مثل همان جواب است. چون  دیآیم زی)عالمت دوم( ن نجایدور که در تبادر ذکر شد، در ا اشکال: هیتنب

جز بر علم  ستیپس عالمت متوقف ن لفظ است. یو اجمال یارتکاز یصحت حمل و صحت سلب، تنها به اعتبار معنا

است که عالم به زبان  یتماما در مورد کس میاست. آنچه گفت یلیو امّا آنچه که بر عالمت توقف دارد، علم تفص یارتکاز

 به اهل زبان، مراجعه کند. یستیتبادر، با هیعدم صحت حمل و سلب، مثل قض ایاست. امّا جاهل به زبان، در مسئله صحت 

 سوم: اطّراد عالمت

 قتیاطّراد، عالمت حق یعنیاند، اطّراد و عدم اطّراد است، اصول ذکر کرده یو مجاز که علما قتیحق یهااز عالمت یکی

 و عدم اطّراد، عالمت مجاز است.

 نکهیندارد، کما ا یصورت خاص مورد شک، اختصاص به مقام و یکه صحت استعمال لفظ در معنا نستیاطّراد ا یمعنا و

چون  ست،ین قتیاست که اطّراد عالمت حق نیاست ا حیامّا آنچه به نظر ما صح و ستیهم ن یمنحصر به مصداق خاص

است  نیباشد، مستلزم ا حیصح بارکی)مثل اسد در رجل شجاع( اگر  اتشیبا تمام خصوص یمعن کیلفظ در  کیاستعمال 

 قتیتا عالمت حق دندار قتیبه حق یباشد و چه مجاز، پس اطراد، اختصاص قتیاست، چه به صورت حق حیکه دائما صح

 باشد.

 هیاصول لفظ -12

 مقدمه

 که شک در لفظ، بر دو گونه است: بدان

 .یاز معان ییمعنا یشک در وضع لفظ برا -۱

که  یمتکلم نکهیشک شود در ا نکهی. مثل امیآن دار یوضع یعلم به معنا نکهیشک در مراد از آن لفظ، با فرض ا -۲

 یکه لفظ اسد برا میعلم دار نکهیرا؟ با ا اشیمجاز یمعنا ایآن را اراده کرده  یقیحق یمعنا ایاسدا، آ تی: رأدیگویم

 است. هرجل شجاع، وضع نشد یدرنده وضع شده و برا وانیح

مجاز، وضع و عدم  ای قتیبود که حق یعالمتهائ انیدر مورد شک اول، همان بحث گذشته منعقد شد و غرض از آن، ب اما

اثبات اوضاع  یاهل زبان برا حیها مثل قول صرها و نظائر آنعالمت نیکه مراجعه به ا میکنیاضافه م. کنندیوضع را اثبات م

 است. یضرور یکه باشد، امر یلغت در هر زبان کی
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ما مشکوک است،  یکه برا ییدر کلمات اهل زبان، آن لفظ در معنا مینیما بب نکهیصرف ا ،یمعن یو در اثبات وضع لفظ برا

 زین یمجاز یدرست است، در معنا ،یقیحق یاستعمال لفظ همان گونه که در معنا رای. زستین یکاف شود،یاستعمال م

کرده و لفظ را  هیتک یاهیمقال ای هیحال نهیمقصود خود، بر قر یمعنا میهمستعمل در تف دی! شامیدرست است و ما از کجا بدان

آن را  یمطلب مشهور شده و حت نیا نیکه در زبان محقق نجاستیبه کار برده است؟! و از ا یدر آن معنا، به صورت مجاز

 و مجاز است. قتیاند که: استعمال اعم از حققاعده قرار داده کیبه عنوان 

صرف مشاهده استعمال لفظ در  : آنان بهمیبریم یلفظ پ یوضع یگذشته در اثبات معنا یبه بطالن روش علما نجایاز ا و

 هروش را داشته و اصال نیقدّس سرّه هم یمرتض دیس یعلم الهد نکهی. کما اکردندیرا اثبات م یوضع یزبان عرب، معنا

نه شک در  شودیم یفقط هنگام شک در مراد جار قهیالحق هاصال کهیاست. درحال کردهیدر استعمال را اجرا م قهیالحق

 .آمدوضع، چنانکه خواهد 

 نیهم انیب یما برا یاست و بحث فعل هیاصول لفظ نده،یاثبات مراد گو یامّا در شکّ به گونه دوم، مرجع و مالک برا و

 :میبحث کنبیان این اصول و حجیت آن ها جاست که ما از دو جهت اصول منعقد شده است و لذا به

 ست:ا ریبه قرار ز هیاصول لفظ نیترکه مهم میگوئیامّا از جهت اوّل م و

 :هقیالحق هاصال -1

 نه،یبا فرض احتمال وجود قر یعنی. میاز لفظ، شک داشته باش یمجاز ای یقیحق یقاعده آنجاست که در قصد معنا نیا مورد

است  نیاصل ا یعنیاست.  قتیکه اصل، حق شودیصورت گفته م نینه؟ در ا ایبر اراده مجاز وجود دارد  نهیکه قر میندان

 .میحمل کن اشیقیحق یکه کالم را بر معنا

شنونده در برابر متکلم، حجّت است و لذا عذر شنونده در مخالفت  یمتکلم در برابر شنونده و برا یاصل برا نیا جهینت در

 نیعذر متکلم بد زیو ن ستین رفتهیپذ ،یارا قصد کرده یمجاز یتو معنا دیشا دیصورت که به متکلم بگو نیبد قتیبا حق

 .ستیرا اراده کردم، مقبول ن یمجاز ی: من معنادیگوصورت که به شنونده ب

 العموم: هاصال -2
 یعنیخاص؟  یمعنا ایعام از آن اراده شده  یمعنا ایکه آ میوارد شود و ما شک کن یقاعده آنجاست که لفظ عامّ نیا مورد

اصل، در برابر متکلم  نیکه اصل، عموم است و لذا ا شودیصورت گفته م نیدر ا م،یآن عام داشته باش صیشک در تخص

 عموم است. یو حجّت بر معنا لیشنونده، دل ای

 االطالق: هاصال -3

 یاست وارد شود و امکان داشته باشد که برخ یمختلف ودیحاالت و ق یکه دارا یقاعده آنجاست که لفظ مطلق نیمورد ا

: شودیگفته م نجایحاالت؟ در ا یبرخ ایهمه حاالت، قصد شده  ایکه آ میاراده شده باشد و ما شک کن ودیاز آن حاالت و ق

 -پس اگر. «عَیْأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ»: یتعال یحجّت است. مثل قول خدا نده،یواصل بر شنونده و گ نیاصل، اطالق است و لذا ا

 د،یشرط و عق نیاعتبار ا یفن ینه؟ ما برا ایاست  یصحت آن مشروط به إنشاء با الفاظ عرب ایشک شود که آ عیدر ب -مثال

 .میکنیحکم م ،یعرب ریغ ظبا الفا عیبه جواز ب جهیو در نت میکنیفوق تمسک م هیدر آ عیبه اصالت اطالق ب

 :ریاصالت عدم تقد -4
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است.  ریو لذا اصل، عدم تقد ستین ریبر تقد یلیدل کهیدرحال م،یبده ریقاعده آنجاست که در کالم، احتمال تقد نیا مورد

 کی میاست که احتمال بده یدو اصل جائ نیو مورد ا شوندیبه اصل فوق ملحق م زیدو اصل عدم نقل و عدم اشتراک ن

 دوم است. یموضوع له و معنا یلفظ، دارا

اول به  یاصل، عدم نقل )از معنا نجایدر ا ند،یاول باشد که به آن لفظ منقول گو یاحتمال با فرض ترک معنا نیاگر ا حال

صورت،  نیدر ا ند،یصورت به آن، لفظ مشترک گو نیاحتمال با فرض ترک، همراه نباشد که در ا نیدوم( است و اگر ا

اوّل  ینقل و اشتراک اثبات نشده، لفظ بر معنا کهیصورت، مادام دو نیاز ا کیدر هر جهیاصل عدم اشتراک است. در نت

و  شودیو هرگاه اشتراک اثبات شد، لفظ مجمل م شودیدوم حمل م یر معنا. امّا آنگاه که نقل ثابت شد، بشودیحمل م

 نیدر کار باشد؛ چنانکه قاعده معروف در الفاظ مشترک، هم یانهیاول و دوم ندارد مگر قر یاز دو معنا کیچیدر ه ینیّتع

 است.

 الظهور: هاصال -5

که احتمال خالف در چناننباشد آن حیظهور داشته باشد، امّا صر یخاص یمعنا کیقاعده آنجاست که لفظ در  نیا مورد

 حمل شود. شیظاهر یکه کالم بر معنا نستیاصل ا نجایآن نرود، بلکه اراده خالف ظاهر، محتمل باشد، در ا

دارد  قتیظهور در حق -مثال -. چون لفظ در فرض احتمال مجازگردندیاصل بازم نیبه هم ،یهمه اصول قبل قت،یو در حق

ظهور در  ر،یظهور در اطالق دارد و با احتمال تقد د،ییظهور در عموم دارد و با احتمال تق ص،یو در فرض احتمال تخص

 دارد. ریعدم تقد

اصول مذکور و لذا  هیاست در بق طورنیهم و الظهور در مورد احتمال مجاز است. ههمان مفاد اصال هقیالحق همفاد اصال پس

غرض است. بلکه اعتبار  دیو مف حیصح ر،یتعب نیا م،یالظهور را به کار ببر هاصال ریاصول فوق، تعب نیا از کیهر یاگر به جا

و آن، همان  میاصل ندار کیاز  شیما ب قتی. پس در حقگرددیالظهور برم هاصال اراصول، به اعتب نی( همه اتیّ)و حجّ

 شودیبرعکس م هیقض م،یبده قتیظهور در مجاز داشته باشد و احتمال اراده حق ،یاگر کالم رونیالظهور است. ازا هاصال

 نیاست و در ا یمجاز یآن، حمل بر معنا یاصل، ظهور کالم است و مقتضا یعنیو اصل در کالم مزبور، مجاز است، 

 داشته باشد. دییتق ای صیاست اگر کالم ظهور در تخص طورنیو هم شودینم یجار هقیالحق هفرض، اصال

 هیاصول لفظ تیّحجّ

مباحث حجّت خواهد  یعنیمطلب در باب خودش  نیاصول است و ا نیا تیّبحث از حجّ ه،یجهت در اصول لفظ نیدوم

 :میبه آن داشته باش یابجاست که عجالتا اشاره م،یبحث دار نیبه ا یادیز ازیچون ن نجایدر ا کنیآمد و ل

عقال در خطابات و  یاست و آن همان توافق و تبان زیچ کی ه،یدر همه اصول لفظ لیاست که مدرک و دل نیا حق

به احتمال اراده خالف ظاهر نکنند.  ییو اعتنا رندیظهور کالم را بگ نکهیبر ا یخودشان است مبن نیب یجار یوگوهاگفت

 یکه در کالم ی. لذا هنگامکنندینم ییاهمال و اجمال اعتنا ادهار ای یشوخ ایخطا  ایعقالء به احتمال غفلت  نکهیکما ا

 نکهیکما ا کندیاحتمال آنان را در اخذ به ظاهر کالم، متوقف نم نیداده شود، ا ریتقد ای دییتق ای صیتخص ایاحتمال مجاز 

 .کنندیم یملغ زیرا ن هانیاحتمال اشتراک و نقل و امثال ا
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کرده است  یمش قهیطر نیء نموده، در خطابات خودش بر همرا امضا یعقالئ یبنا نیا زیاست که شارع مقدّس ن یهیو بد

مخصوص  قهیطر ایو  داشتیو برحذر م کردیم یراه و مبنا نه نیا مودنیو الّا در خصوص خطابات خودش، ما را از پ

آن،  ریو غ ردیقرار گ تیمورد تبع ستیبایکه م یابه گونه داشتیم یاز راه عقالئ ریغ یکه راه یدر صورت -خودش را

ظواهر در نزد  نایقیکه  شودیشارع( معلوم م انیو عدم ب ی. پس )از عدم نهکردیم انیما ب یبرا -اتخاذ نشود یگریراه د

 .ستین نیدر ب یفرق چیاست و ه نیدر نزد عقالء چن نکهیشارع حجّت است کما ا

 ترادف و اشتراک -13

ترادف و اشتراک،  ناو لذا قول منکر ستین یاشکال یدو در زبان عرب، جا نیامکان ترادف و اشتراک، بلکه در وقوع ا در

 ندارد. انیبه ب اجیاست که احت یماست و ترادف و اشتراک در آن، امر روشن اریدر اخت یزبان عرب نکیو هم ا ستیمسموع ن

 نیاز وضع واضع واحد باشد بد یناش تواندیامر م نی. امیصحبت کن یامّا جا دارد که ما در منشأ ترادف و اشتراک قدر و

 یناش تواندیامر م نیا نیوضع کند. همچن یدو معن یلفظ را برا کی ای یمعن کی یصورت که شخص واحد دو لفظ را برا

همان  یرا برا یگریلفظ د ،یگرید لهیو قب کندیمعنا وضع م کی یرا برا یلفظ یالهیمثال قب متعدد باشد. یهااز وضع واضع

وضع  یگرید یمعنا یهمان لفظ را برا ،یگرید لهیو قب دهدیقرار م ییمعنا یرا برا یلفظ له،یقب کی ای. دهدیقرار م یمعن

شوند،  یرویپ دیبوده لزوما با حیصح یعرب یهالغت هانیهمه ا نکهیلغات به لحاظ ا نیهمه ا یآورو هنگام جمع کندیم

 .دیآیم دیترادف و اشتراک پد

 حینکته تصر نیزبان عرب به ا نیمورخ یبرخ نکهیاست کما ا کترینزد تیبه واقع ،یظاهرا احتمال دوم، در زبان عرب و

: ندیگویکه م میشنویعرب م اتیاحتمال غالب است و لذا از علماء ادب نیاند و الاقل در منشأ ترادف و اشتراک، اکرده

بر تعدد وضع  لیدل هالجمل یامر، ف نی. خود اطورنیهم و کذا و. میچنان و لهجه تم ریاست و لهجه حم نیلهجه حجاز چن

 .ستیما مهمّ ن یبرا یلیبحث خ نیا لیتطو و به تناسب تعدد قبائل و اقوام و مناطق است

 :یمعن کیاز  شیاستعمال لفظ در ب

لفظ  نه،یو رواست و برفرض عدم قر زیجا نه،یّمع نهیبه کمک قر شیاز معان یکیکه استعمال لفظ مشترک در  ستین یشک

 مشخص ندارد. یبر معنا یو داللت شودیمجمل م

 نیاست، منتها ا زیجا -یبا عنوان مجموع معان -شیاستعمال لفظ مشترک در مجموع معان نکهیدر ا ستین یشک زین و

 موضوع له است. یمعنا ریدارد، چون استعمال لفظ در غ نهیبه قر اجیاستعمال، مجاز است و احت

صورت  نیواحد از لفظ مشترک در استعمال واحد است: بد یمحل بحث و اختالف است، جواز اراده اکثر از معنا آنچه

استعمال شده است  ،یداللت بر همان معن یلفظ برا ایکه گو یامستقال اراده شود به گونه یاز معان کیکه از لفظ واحد، هر

و امّا نظر حق در نزد  میها شومتعرض آن میدارند که اآلن قصد ندار یفراوان یلیسخنان تفص اقوال و نه،یزم نیو علماء در ا

 .ستین زیجا ،یاستعمال نیکه چن نستیما ا

بلکه  ستین یقیوجود، حق نیآن لفظ است، البته ا لهیبه وس یآن معن جادیا یمعنا، به معنا کیدر  ی: استعمال هر لفظلیدل

وجود واحد است که اوال  کیوجود لفظ،  نیاست. بنابرا یاست، چون وجود لفظ، به منزله وجود معن یلیتنز یوجود جعل

متکلم، لفظ  یحال وقت است. یمنسوب به معن یلیو بالعرض و به صورت تنز ایبه لفظ منسوب است و ثان قتایو بالذات و حق
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خاطر، لفظ  نیکرده و به مخاطب القا کرده است. به هم جادیرا ا یخود معن ایگو کند،یم جادیا شیاستعمال در معنا یرا برا

لحاظ  ،یدر آن است و به تبع معن ینو فا یدر خدمت معن یقیدر نزد متکلّم و بلکه در نزد شنونده به عنوان ابزار و طر

است که در  نهیآ در ریامر، مثل تصو نیاست و ا یخود معن رد،یگیو آنچه که اصالتا و استقالال مورد لحاظ قرار م شودیم

و بالعرض  ایوجود ثان نیاست و هم نهیاز آن خود آ یقیوجود حق و نهیصورت موجود است امّا به سبب وجود خود آ نه،یآ

به آن  نهیآ قی)در واقع( از طر کند،ینگاه م نهیدر آ ریبه تصو یکه کس ی. لذا هنگامشودیهم نسبت داده م رتبه صو

 نهیاز آن آ ،یاست و بالتبع و به صورت ابزار ریتصو ینگاه واحد است که اصالتا و استقالال بر رو کینگاه،  نیو ا نگردیم

در صورت است همانند فناء عنوان در  یو فان شودیصورت، لحاظ م حاظمانند لفظ است که به تبع ل نهیپس آ باشد،یم

  معنون.

صورت  نیبه طور مستقل و بد ی. چون استعمال آن در دو معنامکان ندارد یمعن کیاستعمال لفظ واحد جز در  نیو بنابرا

 کیاست که هر نیمستلزم ا ست،یمراد ن شتریب یمعن کی ییسان که گواز لفظ واحد اراده شوند آن ،یاز دو معن کیکه هر

 نیا یو معنا ردیدو بار بالتبع مورد لحاظ قرار گ یستیلفظ در آن واحد با الزوم رونیاصالتا لحاظ شوند و ازا ،یاز دو معن

 کیدر هر یاست که فان یملحوظ واحد است و مراد از ملحوظ واحد، همان لفظ یامر، اجتماع دو لحاظ در آن واحد بر رو

مگر ندارد.  شتریوجود ب کی زواحد، در آن واحد و در واقع ج ءیامر بالبداهه محال است، چون ش نیاست و ا یاز دو معن

 ریاست و در همان آن، تصو دهیرا پوشان نهیکه کلّ آ دیرا نگاه کن یریواحد تصو نهیآ کیکه امکان ندارد شما در  دینیبینم

لفظ  کیاست در  طورنیمحال است و هم یامر نیرا فراگرفته است. چن نهیتمام سطح آ ،یکه مانند اول دیبنگر زیرا ن یدوم

 کینکند جز از همان  تیمستقال استعمال گردد و حکا یاز آن دو معن کیصورت که لفظ در هر نیبد دن،یرا د یدو معن

 .یمعن

استعمال دوم،  کیلحاظ شود و سپس در  یمعن کیدر  یلفظ واحد، فان بارکیاستعمال،  کیاست که در  زیجا ،یآر

را پوشانده است و سپس  نهیکه تمام سطح آ دینگاه کن یریبه تصو نهیدر آ بارکی نکهیدوم لحاظ شود. مثل ا یدر معنا یفان

 را فراگرفته است. نهیسطح آ ز،یکه آن ن دینگاه کن یگریبه صورت د یگریدر وقت د

است. مثل آنجا  زیجا -یو لو به صورت مجاز -یمجموع دو معن یاستعمال واحد برا کیلحاظ کردن لفظ در  طورنیهم و

 کیشما لفظ را در  نجایدر ا قتیو در حق دیکنیکه با هم هستند، نگاه م ءیدو ش ریتصو به نهیآ لهیکه در آن واحد به وس

را  ءیکه مجموع دو ش ریتصو کیهم به  نهی( در آنکهی)کما ا دیبریواحد که همان مجموع دو معناست، بکار م یمعنا

 .دیکنینگاه م دهد،ینشان م

 هیتنب دو

مختلف،  ایو  یمجاز ایباشند  یقیحق ،یدو معن نیکه ا ستین یفرق ،یدر دو معن در عدم جواز استعمال لفظ واحد -)اول(

عدم  نیملحوظ واحد، در همه سه صورت مزبور وجود دارد و لذا ا کیتعلّق دو لحاظ در آن واحد به  یعنیچرا که مانع 

 است( ندارد. هیقیحق یمعان ی)که دارا ترکاختصاص به لفظ مش -که مشهور استچنانآن -جواز

و جمع  هینباشد، در تثن زیواحد در کلمه مفرد جا یاند اگر استعمال لفظ در اکثر از معنااز علماء اصول گفته یبرخ -)دوم(

نابعه )چشمه( قصد شود. در  نیاز ع یباصره )چشم( و فرد نیاز ع یفرد «نینیع»از کلمه  -مثال -صورت که نیرواست بد
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امر از  نیبه کار رفته است: چشم و چشمه. ا یدر دو معن هیصورت تثن هب -مشترک است یکه لفظ -نیصورت لفظ ع نیا

مورد  -مثال -باصره نیدو فرد از ع یعنیواحد اراده شود،  یمعنا کی ن،ینیمثل آنجاست که از کلمه ع ینظر امکان و درست

 است. حیصح یفرق چیبدون ه زینابعه( ن نیباصره و ع نیباشد، آن مورد )ع حیمورد صح نینظر باشد. اگر ا

اند و لذا اگر گفته ادات عطف لهیو جمع بالقوه مانند تکرار واحد به وس هیاست: تثن ریبه قرار ز یمدع نیاستدالل بر ا خالصه

 یگریرا در باصره و د یکی( نیو ع نیدر عبارت )ع دیتوانیاست و چون شما م نیو ع نیمثل )دو بار گفتن( ع نان،یشود: ع

است  گونهنیو هم دیتوانیهم م -است نیو ع نیکه در قوه ع -(نینی)ع یعنی هیدر تثن طورنیهم د،یرا در نابعه استعمال کن

 جمع. -غهیدر ص

 است. -همانند مفرد -و جمع هیواحد( در تثن یدر نظر ما، عدم جواز )استعمال لفظ در اکثر از معنا حیصح یرأ

در کنار وضع  ئتیوضع ه ثینکته از ح نیاند، امّا اافاده تعدّد وضع شده یجمع گرچه برا و هیاست که تثن نیما( ا لی)دل و

که مثال گفته  ی. لذا هنگامشودیو جمع برآن عارض م هیاست که تثن ی( خود لفظ مفردهیماده است و مادّه )در جمع و تثن

دو فرد از باصره و  یعنین باصره اراده شود، تعدّد هم در همان باصره خواهد بود یاگر از ماده، خصوص ع نان،ی: عشودیم

با همان نابعه خواهد بود. حال اگر باصره و نابعه هر دو قصد شود  اسیدر ق زیاگر از ماده، خصوص نابعه اراده شود، تعدد ن

 فرد از نابعه. ودو فرد از باصره و د یعنیدو باشد  نیاز ا کیدر هر یستیلزوما تعدد هم با

 امر، محال است. نیکه ا دیواحد است و دانست یامر مستلزم استعمال ماده در اکثر از معنا نیا امّا

که از ماده منظور  ییاست که داللت بر تکرار افراد معنا نیا شیمعنا باشندیو جمع در قوه تکرار واحد م هیتثن نکهیامّا ا و

 عتیاز دو طب یافراد ایجمع، دو فرد  ایو  هیکه از ماده مراد است. پس اگر از استعمال تثن ییاست، دارند نه تکرار خود معنا

به لفظ ماده( باشد. که  یمجازا مقصود از ماده )مسما نکهیاصال امکان ندارد مگر ا یزیچ نیمتعدد، مراد باشد، چن عیطبا ای

لفظ ماده( است. مثل اسماء اعالم  یو آن همان )مسما ودشیاستعمال م -و لو مجازا -واحد ییصورت، ماده در معنا نیا در

 ش،یلذا اگر گفته شود )محمدان( معنا و یمسم لیعروض تعدّد ندارند مگر به تأو تیها، قابلآن یجزئ میکه مفاه یشخص

به محمّد، مجازا به کار  یمسما یماده که همان لفظ محمّد است در معنا نجا،یبه لفظ محمّد است که در ا یدو فرد از مسما

 رفته است.

 هیشرع قتیحق -14

 و جزماً میفهمیم یخاص شرع یمعان ها،نیالفاظ خاص مثل نماز و روزه و امثال ا یاز بعض نیکه ما مسلم ستین یشک

خودشان  یلغو یالفاظ از معان نیاند و اها آشنا نبودهقبل از اسالم با آن یو اهل زبان عرب دندیجد ،یمعان نیکه ا میدانیم

 اند.نقل داده شده ه،یشرع یمعان نیبه ا

انتقال در زمان خود شارع  نیا ایاست که آ نیو امّا آنچه در نزد اهل بحث محل شک است ا ستین یمطلب فوق شک در

 نقل، در زمان نیا ایثابت شود  هیشرع قتیحق جهیصورت گرفته تا در نت ینیّتع یوضع ای ینییمقدس به صورت وضع تع

 هیمتشرع قتیبلکه حق شودیثابت نم هیشرع قتیحق جهیدر نت همتشرعه صورت گرفته ک یعنیشارع  روانیو در زبان پ یبعد

 گردد؟یاثبات م
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و خواه در سنّت، آمده است.  میدر کالم شارع، خواه در قرآن کر نهیاست که بدون قر ینزاع، در الفاظ نیظهور فائده ا و

( هیو اگر قائل به قول دوم )متشرع میکن هیشرع یالفاظ را حمل بر معان نیا دیبا می( شدهیپس اگر قائل به قول اول )شرع

 هیشرع یالفاظ نه بر معان نیا جهیو در نت میها توقف کنآن یدر معنا ایو  میحمل کن هیلغو یبر معان دیبا ایالفاظ را  م،یشد

مجاز مشهور قائل به  نیو ب یقیحق یمعنا نیاست که در دوران ب یکس ینظر، بر مبنا نی. اهیلغو یو نه بر معان شوندیحمل م

در زمان رسول  دیجد یمعان نینشود، ا ثابتهم  هیشرع قتینکته معلوم است که اگر به فرض حق نیتوقف است: چرا که ا

 اند.مجاز مشهور بودهو آله و سلم الاقل  هیاللّه عل یاهلل صلّ

: ینیّبا وضع تع ایاست و  ینییبا وضع تع ای دیجد یالفاظ به معان نیکه گفته شود: نقل ا نستیمسئله ا نیدر ا قیتحق یمقتضا

 یازهیچون انگ د،یرسیواحد به ما م یالاقل خبرها ایبا نقل متواتر  بود،ی( قطعا نبوده است چون اگر مینیی)وضع تع یامّا اول

 نیچن حالنینقلش فراوان است. باا یمتعدد برا یامر وجود نداشته، بلکه به عکس دواع نی( اشتندااخفاء )پنهان نگه یبرا

الساّلم  هیعل نیالمؤمن ریاست که در زمان امام ام ی( از امورینیّ)وضع تع یدر اخبار هرگز نقل نشده است و امّا دوم یمطلب

به  -استعمال شود یطوالن یدر مدت یادیت زیدر زبان جمع یخاص یکه در معنا یلفظ وقت کیقطعا واقع شده است. چون 

اتفاق در نزد قاطبه  نیا نکهیچه ا شود،یم یدر آن معن قتیدر اثر کثرت استعمال، حق -باشد دیجد یمعن نیخصوص اگر ا

 ازالسّالم آنگاه که مجرّد  همیعل ائمه اتیالفاظ در روا نیا یستیواقع شده است. پس لزوما با یمتماد یمسلمانان در سالها

در  قتیو آله و سلم حق هیاللّه عل یصلّ امبریالفاظ در خصوص زمان پ نیا نکهیا ،یحمل شوند. آر دیجد یبر معان اند،نهیقر

را روشن  یقتیمسئله، حق نیو لکن ظن در ا دینمایاست، بلکه مظنون م دیبع ریگرچه غ ستیباشند، معلوم ن دیجد یمعان

 یندارد، چون سنّت نبو یو آله و سلم( اثر هیاللّه عل یصلّ امبرین جهل )به زمان پیا نکهینکته هست و آن ا کی. کندینم

که الفاظ در کلمات  دیما نقل شده و دانست یالسّالم برا همیمگر آن مقدار که از زبان ائمه عل ستیما ن یمحل بحث و ابتال

هستند که  یاند همراه با قرائتالفاظ که آمده نیا امتم ایاغلب  م،یامّا در قرآن کر حمل شوند و دیجد یبر معان یستیها باآن

 ندارد. یمراد است، پس در رابطه با قرآن، نزاع مزبور فائده مهم یشرع یمعنا دهندینشان م

متداولند مثل نماز و روزه و زکات و حج، به  ادیها زاز آن یچون بعض ستند،ین کسانی یهمگ ه،یعالوه، الفاظ شرع به

زمان در عصر خود  نیتراست که در کوتاه دیو لذا جدا بع آورندیخصوص نماز که مسلمانان هر روز پنج بار آن را به جا م

  نشده باشند. قتیحق دشانیجد ین الفاظ در معانیو آله و سلم ا هیاللّه عل یرسول اهلل صلّ

 و اعم حیصح -15

هستند  یایمعامالت، اسام ایو  الفاظ عبادات ایاست که آ نیو اعم است. نزاع در ا حیمسئله صح ،یملحقات بحث قبل از

 مختار، چند مقدمه الزم است: هینظر انیو فاسده؟ و قبل از ب حهیاعم از صح یبرا ایاند وضع شده حهیصح یمعان یکه برا

گرچه به صورت وضع  -الفاظ نیکه ا یندارد. چون دانست یتوقف هیشرع قتیو اعم بر ثبوت حق حینزاع در صح نی)اول( ا

از استعمال شارع  تیّبه تبع ن،یکه استعمال متشرع ستین یو شک رودیبه کار م قتیبه عنوان حق نیدر لسان متشرع -ینیّتع

 مجاز. ایبوده است  قتیقمقدس بوده است، خواه استعمال شارع به صورت ح

که مستعمل  شودیبوده، کشف م قتیحق ح،یدر خصوص صح نیالفاظ در عرف متشرع نیا -مثال -که میدانست یوقت نیبنابرا

به نحو مجاز. کما  ایبوده باشد  قتیبوده، خواه استعمال لفظ در نزد شارع به نحو حق حیهمان صح ز،یدر لسان شارع ن هیف
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مستعمل  نکهیاست بر ا یاامر، نشانه نیاعم است، خود ا یدر معنا قتیحق نیالفاظ در عرف متشرع نیاگر معلوم شود ا نکهیا

 بوده باشد. یاستعمال شارع به گونه مجاز نکهیاعم بوده است و لو ا یمعنا زیدر لسان شارع مقدس ن هیف

: تامّ یعنی حیصح نیمعامله آن است که اجزائش تمام و شرائطش کامل باشد و بنابرا ای)دوم( مراد از صحّت در عبادت 

 ایمعامله تام االجزاء و الشرائط است،  ایموضوع له، خصوص عبادت  ایآ نکهیبه ا گرددیزاء و الشرائط، پس نزاع برماالج

 اعم از تام و ناقص.

به اصالت اطالق مراجعه کند، به  تواندیم -شودیم دهینام یکه اعمّ -اعم یکه: قائل به وضع برا نستی)سوم( ثمره نزاع ا

به اصالت اطالق لفظ، نادرست  یحیچرا که رجوع صح -شودیم دهینام یحیکه صح -حیصح یخالف قائل به وضع برا

 است.

 است: ریمطلب به قرار ز حیتوض

امتثال صورت  ،یجفالن مصداق خار جادیبا ا ایکه آ میکنیو ما شک م میکن جادیرا ا یزیکه چ کندیموال به ما امر م یوقت

 ها مختلف است:که حکم آن کندیم دایمسئله دو صورت پ نجاینه، در ا ایگرفته 

 لیدخ یدر غرض مول یگرید دیق کی که شودیصدق عنوان مأمور به برآن مصداق معلوم است، امّا احتمال داده م -۱

امر کند. معلوم است که عنوان مأمور به بر  یابه آزاد کردن بنده ی. مثل آنجا که مولستیمصداق موجود ن نیاست که در ا

 رودینه و لذا احتمال م ایاست  لیدخ یهم در غرض مول مانیوصف ا ایکه آ میامّا شک دار کند،یصدق م زیبنده کافر ن

محتمل  دیق نیاعتبار چن ینف یمراجعه به اصالت اطالق برا ،یموارد نیمأمور به باشد. قاعده در چن دیمان، قیکه وصف ا

 نیبه همان مصداق مشکوک اکتفا کرد و بنابرا توانی. بلکه در مقام امتثال مستیواجب ن دیق نیا لیاالعتبار است و لذا تحص

 .شودیمحقق م متثالدر مثال فوق اگر شخص بنده کافر هم آزاد کند، ا

که  میامر کند و ما ندان دیبا صع مّمیبه ت یکه مول مشکوک است، مثل آنجا ،یصدق عنوان مأمور به بر مصداق خارج -۲

 یمورد نیخاک است. در مثل چن ریبر غ دیشک ما در صدق صع جهینه؟ و در نت ای شودیم دهینام دیاز خاک، صع ریغ ایآ

مشکوک را در عنوان مأمور به داخل نمود تا در مقام امتثال، همان  صداقاالطالق رجوع کرد و با آن، م هبه اصال توانینم

 قاعده برائت مراجعه کرد. ای اطیمثل قاعده احت هیبه اصول عمل یستیباشد، بلکه با یکاف

 ایجزء نماز است  -مثال -سوره نکهی. چون در فرض امر به نماز و شک در اشودیثمره نزاع در بحث ما، روشن م نجایاز ا و

( هصدق عنوان صال تیصورت اول )معلوم لیاعم است، مسئله مزبور از قب یمعنا یاسم برا هکه صال مینه، اگر قائل شد

و فقط شک در  میکه فاقد سوره است، علم دار یبر مصداق هعنوان صال دقنسبت به ص ،یچرا که بنا بر قول اعمّ شود،یم

و  شودیزائد تمسک م دیاعتبار ق یبه اطالق کالم شارع در نف نجایاست و لذا در ا هصال یبر مسما یزائد دیمعتبر بودن ق

 به نماز فاقد سوره اکتفا کرد. توانیسوره در نماز است و لذا در مقام امتثال م تیزائد، جزئ دیمراد از ق

. چرا شودی( مهنوان صالوضع شده، مسئله مزبور از نوع صورت دوم )شک در صدق ع حیصح یبرا هصال میامّا اگر گفت و

. چون عنوان مأمور شودیبر مصداق فاقد سوره شک م هصال یعنیکه با شک در معتبر بودن سوره، در خود عنوان مأمور به 

 ست،ین هنباشد اصال صال حیکه صح یزیمأمور به است، پس چ انهم همان عنو حیاست و نماز صح حیبه همان نماز صح

در صدق عنوان مأمور به برآن  شود،یطور که در صحتش شک مکه فاقد جزء مشکوک )سوره( است، همان یعمل نیبنابرا
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االطالق و اکتفا کردن به فاقد سوره در مقام امتثال،  هسوره، رجوع به اصال تیمعتبر بودن جزئ ینف ی. لذا براشودیشک م زین

علماء  نیاست که ب یبه حسب اختالف نیرجوع نمود و ا هالبراء هاصالبه  ایو  اطیاالحت هبه اصال ای یستیبلکه با ست،ین حیصح

 .یشاءاهلل تعالوجود دارد و در باب خودش خواهد آمد، ان یموارد نیدر چن

 مختار در مسئله یرأ

عدم صحت  یگریتبادر و د یکیما  لیأعم است و دل یما، وضع برا یرأ میگوئیم د،یکه با مقدمات مذکور آشنا شد نکیا

 .اندقتیعالمت حق -گذشت شتریچنانکه پ -دو نی( و اشودینماز خوانده م قتایسلب از فاسد است ): نماز فاسد هم، حق

 توهم و دفع آن: کی

 صورت: نیبد شودیاعم( اشکال م یمختار ما )وضع برا هیبر نظر یگاه -)وهم(

تصور  قیتمام افراد و مصاد نیو جامع ب یکلّ یمعنا کیکه ما  طلبدیم ،یوضع نیاعم، ناممکن است، چون چن یبرا وضع

 طورنیاست و هم نیچننیو...( ا وانیدر اسماء اجناس )مثل انسان و ح نکهیکما ا رد،یموضوع له قرار گ ،یکه همان کل میکن

 میهمه مراتب و افراد آن باشد داشته باش نیکه جامع ب یکل یمعنا کیاز  یرکه ما تصوّ طلبدیم ح،یصح یمعنا یوضع برا

مراتب، قدر  نیهمه ا یفراوان و متفاوت است و برا -به عنوان مثال -نماز حیکه مراتب فاسد و صح ستین یشک یو از طرف

 که بتوان لفظ را به ازاء آن وضع کرد، وجود ندارد. یجامع

معدوم شود، باز هم صدق  -ارکان آن یحت -از اجزاء نماز یهر جزئ میاگر فرض کن ،ی: بنا بر قول اعمنکهیمطلب ا حیتوض

 هاجزاء باز هم عنوان صال هیاز بق یبا وجود آن جزء و فقدان بعض نکهیاست، کما ا حیاجزاء صح ماندهیبر باق هاسم صال

مقوم است. پس الزم  ریاست مقوم نماز است و اگر معدوم است، غ وجودهر جزء از نماز، اگر م نیصادق است و بنابرا

در  یحت مثال هم سجده دارد و هم ندارد( بلکه -که شودیم یانماز به گونه تینماز متبدل باشد )چون ماه تیماه دیآیم

معدوم شود،  یاست که هر جزئ نیفرض بر ا رایدارد( ز ینماز مردّد است )که چه اجزائ تیفرض وجود تمام اجزاء، ماه

. ستیواحد، معقول ن تیو ماه قتیدر حق دیکه تبدل و ترد میدانیاجزاء صادق است و م اندهمیهمچنان بر باق هاسم صال

جنس و فصلش معلوم است( گرچه از جهت  یعنیاست ) ینیّنفسه لزوما متع حد ی)مثل انسان( ف میفرض کن یتیهر ماه رایز

 تیآن ماه یابهام ذات یبه معنا ت،یدر ذات ماه دیعمرو است( مبهم باشد و تبدل و ترد ایاست  دی)ز اشیتشخصات فرد

 .باشدیاست که محال م

تمام افراد  نیقدر مشترک جامع ب کیدر نظر گرفتن  یبرا یتبدل در اجزاء و تکثر در مراتب فاسده، مانع نی)دفع توهم(: ا

« کلمه»امر مثل لفظ  نیو ا دیآ دیتمام افراد، پد نیجامع ب قتیدر ذات حق یدیکه تبدل و ترد دیآیو اصال الزم نم ستین

است  نیتمام افراد آن است هم نیشود، وضع شده است و آنچه که جامع ب بیرکت شتریآنچه از دو طرف و ب یاست که برا

شود مثل آب و  بیاز الف و باء ترک یابسا کلمه. چهادندیحروف ز نکهیشده باشد. با ا بیترک شتریکه از دو حرف و ب

. طورنیصادق باشد و... هم آنبر« کلمه»و  «دی»شود مثل  بیترک گریاز دو حرف د یابسا کلمهکند و چهصدق « کلمه»برآن 

 حال اسم کلمه صادق است. نیخارج، در ع ایکلمات مختلف، داخل باشد  بیممکن است در ترک یلذا هر حرف
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و سپس لفظ کلمه  کندیرا تصور م هیحروف هجائ عی: واضع ابتداء جمنستیا یموارد نیوضع در چن حیتصح یچگونگ و

فصاعدا  دیو مقصود از ق کندیوضع م -مثال -از دو حرف تا هفت حرف شتریب ای( مرکب از دو یکل تی)ماه عتیطب یرا برا

 صادق است همان گونه که بر مرکب از دو حرف صادق است. فاز دو حر شیکلمه، بر ب میاست که بگوئ نی( اشتری)و ب

 بیترک شتریاست که از دو حرف و ب یلفظ یکلّ عتیکه موضوع له است، طب یتیچون ماه د،یآیالزم نم تیدر ماه دیترد و

 یکلّ» ای «نیّدر مع یکلّ»را  یکلّ نیا یاست و گاه یکلّ نیکه هست در اجزاء افراد ا یدیتبدل و ترد نیشده باشد و ا

 هیتمام حروف هجائ ،یکلّ نیا نیخرمن( و در مثال فوق، اجزاء مع نیا زمشت ا کی)مثل:  ندیگو «نیّمحصور در اجزاء مع

 )الفباء( است.

مراتبش  عیشود. چون ممکن است ما تمام اجزاء نماز را در جم اسیق گونهنیهم بر هم هلفظ صال -مثال -جاست کهبه و

که  ی( عملعتی)طب یکل تیماه یرا برا هاند و سپس لفظ صالو مشخص نیّمع ه،یاجزاء مثل حروف هجائ نیو ا میتصور کن

برآن  هاگر تمام اجزاء موجود باشند، اسم صال جه،ی. در نتمیباشد وضع کن از آن اجزاء شتریب ای -مثال -مرکب از پنج جزء

صادق  هباز هم اسم صال -و لو الاقل طبق فرض پنج جزء -اجزاء موجود بودند یمرکب صادق خواهد بود و اگر بعض

است  حیخصوص مراتب اعمال صح نیاست که آنچه ناممکن است تصور قدر جامع ب نیمطلب ا قتیخواهد بود بلکه حق

کتاب مختصر،  نی( و استیها ممکن نآن نیدارد که تصور قدر جامع ب یادیکه مراتب گوناگون و ز حی)مثل نماز صح

 مطلب را ندارد. نیا لیتفص شیگنجا

 هیتنب دو

 ستین یمسبّبات جار یو اعم در معامالت به معنا حینزاع صح -۱

 مثل طالق و عتق، به دو صورت ممکن است باشد: قاعاتیو نکاح و الفاظ ا عیالفاظ معامالت مثل ب وضع

وضع شوند و مراد  شوند،یم هانیو امثال ا یو فراق و آزاد تیو زوج تیملک -مثال -که سبب یاسباب یممکن است برا -۱

و  حیباشد، نزاع صح نیو اگر چن قاعاتیتنها، در ا جابیو قبول در عقود و ا جابیاست مثل ا قاعیاز سبب، انشاء عقد و ا

خصوص  یهستند برا یایالفاظ، اسام نیصورت که ا نی( مطرح کرد بدداتدر الفاظ معامالت )مثل عبا توانیاعم را م

و فاسد و مقصود ما از فاسده، آن  حیاعم از صح یبرا ایکه مؤثر در مسبّب باشند،  یتام االجزاء و الشرائط یعنی حهیصح

 .ستیمؤثر در مسبّب ن ،یشرط ایاست که به خاطر فقدان جزء 

ق و و فرا تیّو زوج تیّاند و مرادمان از مسبّب، خود ملکمسبّبات وضع شده یالفاظ معامالت برا میممکن است بگوئ -۲

مسبّبات، متصف به صحت  رایدر معامالت فرض کرد، ز توانیو اعم را نم حینزاع صح ن،یو بنابرا هاستنیو امثال ا یآزاد

 .شوندیعدم م ایمرکب از اجزاء و شرائطاند، بلکه فقط متصف به وجود و  ریو غ طیبس یامور هانیچون ا شوند،یو فساد نم

. اگر واجد باشد، متصف به صحت ستین ایآنچه در آن معتبر است، هست و  عیواجد جم ای: دیریرا در نظر بگ عیعقد ب مثال

که مسبّب از عقد است، دائر مدار وجود و عدم است. چون اگر  یتیّاست و اگر فاقد باشد، متصف به فساد است. امّا ملک

هست و فاسد است. پس اگر  نکهینه ا ستین تیموجود است و اگر عقد فاسد باشد، اصال ملک تیّباشد، ملک حیعقد صح

تا  شودیمعنا متصف به صحت و فساد نم نیا شود،یمنتقل م یکه به مشتر یتیملک یعنیخود مسبّب باشد  ع،یمنظور از ب

 کرد. ریو اعم را در آن تصو حیبتوان نزاع صح
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 ح،یصح یوضع الفاظ عبادات برا یکه بر مبنا دیدانست هالجمل یندارد مگر ف یاو اعم در معامالت ثمره حینزاع صح -۲

شرط، محرز  ایچون صدق اسم بر فاقد آن جزء  ست،یدرست ن یشرط ایتمسک به اطالق در هنگام شک در اعتبار جزء 

 شرط است. ایو حال آنکه شرط صحت تمسک به اطالق، احراز صدق اسم بر فاقد جزء  ستین

الفاظ، مثل  نیو شارع مقدس نسبت به ا ستین دیمعامالت، جد یمعان رایز ستین یسخن در الفاظ معامالت، جار نیا امّا

در نزد عرف  شیظاهر یالفاظ )معامالت( را استعمال کند، حمل بر معنا نیاز ا یکیاهل عرف است و لذا اگر شارع  ریسا

)مثل  یزیدر نزد شارع، چ ایکه آ میکند. پس اگر ما شک کرد ببرخالف آن نص یانهیشارع قر نکهیمگر ا شود،یم

مطلب نصب نکرده است،  نیبر ا یانهیشارع در کالمش قر کهینه؟ درحال ایمعتبر است  -مثال -عی( در صحت بتیّعرب

 یبرا عامالتکه الفاظ م میکه قائل باش نیو لو ا م،ی( به اطالق تمسک کنتیّاحتمال )لزوم عرب نیدفع ا یبرا میتوانیم

زائد  یدیدر نزد عرف است نه در نزد شارع. پس اگر شارع بخواهد ق حیصح ح،یاند. چون مراد از صحوضع شده حیصح

لفظ خواهد بود و لذا در صدق عنوان معامله  یزائد بر اصل معنا یزیچ دیق نیبر آنچه نزد عرف معتبر است، اعتبار کند، ا

جهت، مثل  نیا و حالت الفاظ معامالت از ستین لیدخ دیمصداق فاقد ق بروضع شده  حیصح یبرا -الفرض یعل -که

 .باشدیم -اعم وضع شده باشند یکه برا یدر فرض -حالت الفاظ عبادات

)کما  یحیدر صحت معامله است، بنا بر قول صح لیدر نزد خود اهل عرف هم، دخ دیق نیکه ا میاگر احتمال بده ،یآر

به  گرددیشک برم نیا رایاحتمال، به اطالق تمسک کرد، ز نیدفع ا یبرا توانینم گریشأن الفاظ عبادات است( د نکهیا

 توانیم ،یاعم ینه( و امّا بنا بر مبنا ایاست  عیدر نزد عرف اصال ب یعرب ریغ عیب میدانینم یعنیشک در صدق عنوان معامله )

 احتمال به اطالق تمسک کرد. نیدفع ا یبرا

 ثمره، اندک است. نیو لکن ا شودیو اعم در الفاظ معامالت هم، روشن م حیثمره نزاع صح نیبنابرا پس

 المقصد األول مباحث االلفاظ

 مقدمه

است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطالق کالم، تا  یمنظر کلّ کیظهور الفاظ از  صیمقصود از مباحث الفاظ، تشخ

آن  تیّالظهور را که در مقصد سوم از حجّ هاصال یغراهاکه ص ندیدرآ یقواعد کل یسر کیمباحث به صورت  نیا جهینت

 نکته اشارت شد. نیبدکنند و ارائه دهند و قبال  حینمود، تنق میبحث خواه

مفردات باشد مثل  ئاتیها شک و نزاع صورت گرفته، خواه هکالم است که در آن ئاتیمباحث )الفاظ( در مورد ه نیا و

 و...(. هیاقیها )مثل داللت سو امثال آن میجمل باشد مثل بحث مفاه ئاتیه ای ،یمشتق و امر و نه ئتیه

الظهور را مشخص  هاصال اتیها هم صغرگرچه آن -هاوضع و ظهورات آن انیامّا در بحث از مواد خاص الفاظ و ب و

. بلکه شودینم یدر علم اصول بحث نهیزم نیباشد، به دست داد و لذا در ا ریکه فراگ یاهیقاعده کل کی توانینم -کنندیم

هرحال، ما مباحث الفاظ را در هفت مفردات الفاظاند و به صیتشخ دارهها هستند که عهدلغت و امثال آن یهافرهنگ نیا

 .نیّمجمل و مب -۷ دیّمطلق و مق -۶عام و خاص  -۵ میمفاه -۴ ینواه -۳اوامر  -۲مشتق  -۱: میکنیم میباب تنظ
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 باب اول مشتق

مشتق تنها در خصوص آنچه در حال حاضر متلبس به مبدأ اشتقاق  ایاند که آدر مشتق اختالف نظر داشته میاز قد نایصولا

 یکه مشتق برا یمعن نیاست بد قتیدر هر دو مورد، حق ایشده مجاز است  یو در آنچه که تلبّسش منقض قتیاست، حق

متلبس به مبدأ  ندهیمشتق در آنچه که در آ نکهیاست بر ا اصولیان فاقهمه بعد از ات هانیدو وضع شده است؟ ا نیاعم از ا

 مجاز است. شود،یم

 است(. قتیاول را دارند )تنها در متلبس، حق ی( رأعهیما )ش یعلما نیاز متأخر یمعتزله و جماعت -

 است(. : مشتق اعمندیگویدوم دارند )و م یبه رأ شیما، گرا یعلما نیاز متقدم یو اشاعره و گروه -

قول حق  نییپس از تب یدارند ول زیاست، ن یدو رأ نیا نیب لیکه تفص یگریحق، قول اول است و البته علماء اقوال د نظر

 .ستیما مهم ن یتعرض به آن اقوال برا ه،یدر مباحث آت

است که نخست محل نزاع و مورد  نیا -مطالب است نیترنظر حق که مشکل انیقبل از ب -مسئله نیدر ا زیچ نیترمهم و

 :میکنیآن ذکر م یبرا یروشن شود مثال هالجمل یمسئله ف نیا نکهیا یو برا میبفهم یو اثبات را به درست ینف

که قائل به قول اول است )و  یگرم شده، کراهت دارد. حال کس دیکه با خورش یآمده که وضو و غسل با آب اتیروا در

شود که سرد شده و تلبس آن  یقائل به کراهت وضو و غسل با آب دیمشتق در خصوص متلبس وضع شده( نبا دیگویم

بلکه )در گذشته( مسخّن بود  ست،یحال، مسخّن بالشمس صادق ن نیدر ا یآب نیدر نظر او، بر چن رایز ،گشته است یمنقض

که تلبس از آب  یدر حالت یه کراهت وضو و غسل شود حتقائل ب یستی( بایو امّا قائل به قول دوم )اعم از متلبس و منقض

 .ستیمجاز ن ،وصف نیمسخّن بالشمس است و ا قتایکه آب حق کندیقائل، صدق م نیشده است، چون در نظر ا یمنقض

و  میکنیم انیب شوندیبحث م نیا ینکته، اکنون چهار مطلب را که باعث کاهش صعوبت و دشوار نیا حیتوض یبرا و

 :مینمائیآن را ذکر م لیسپس قول مختار و دل

 ست؟یمراد از مشتق مورد بحث چ -1

 اصولیانمحل نزاع  نجایمشتق، در ا نیمقابل جامد است و مقصود آنان واضح است. امّا ا ون،یکه مشتق به اصطالح نحو بدان

 یبعض یعنیوجه برقرار است ) ( مورد بحث، نسبت عموم و خصوص منیو مشتق )اصول یمشتقّ نحو نی. بلکه بستین

 مشترکند(. یو برخ ستندین یمشتق اصول ،ینحو یهامشتق یو برخ ستندین یمشتق نحو ،یاصول یهامشتق

در ذات که خارج از آن است و از آن ذات  یصفت امیاست که به لحاظ ق یآنچه در اصول محل نزاع است هر مفهوم چون

 هانیاز جوامد باشد. مثل لفظ زوج و أخ و رقّ )عبد( و امثال ا یاصطالح نحوبر ذات حمل شود، گرچه به  شود،یزائل م

 شودی( نم۱) مصدرشامل اقسام فعل و  یمشتق اصول گرید یسو از( و شوندیدر اصول، مشتق محسوب م ی)که جامدند ول

 معتبر است: زیاست که در مشتق مورد نزاع، دو چ نیمطلب ا نیمشتقّند و سرّ ا ون،یدر نظر نحو هانیگرچه ا

آن باشد مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اسماء  یبرا یاز ذات و عنوان یکه حاک یمعن نیحمل بر ذات بشود بد نکهیاول ا -۱

و مصادر نزاع شامل افعال  نیشرط، ا نیامور باشند و به خاطر ا نیا هیدو و آنچه از جوامد که شب نیا ریمکان و آلت و غ

  گرچه مستند به ذات هستند. شوند،یذات محسوب نم یو عنوان برا ستندیذات ن زا یحاک ها،نیاز ا کیچیچون ه شود،ینم
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است که مشتق از آن  یو مقصودمان از صفت، همان مبدئ -خود ذات با زوال تلبس به صفت، زائل نشود نکهیدوم ا -۲

که  یمعن نیبد -است( ضیکه مبدأ اشتقاق و انتزاع أب اضیاست )مثل ب حیو صدقش بر ذات صح افتهیانتزاع شده و اشتقاق 

 یباشد که گاه یابه گونه یستیو محفوظ بماند. لذا ذات با یهمچنان باق اگر تلبس ذات به صفت، زائل شد، خود ذات

 نشود و در هر دو حال، ذات همان ذات باشد. یمتلبس به صفت بشود و گاه

تا سپس  میانقضاء تلبس به مبدأ را با بقاء ذات، تعقل و تصور کن میکه بتوان نستیا یبرا میکنینکته را شرط م نیما ا کهنیا و

همه، پس از اتفاق  نینه؟ و ا ایصادق است  قتایپس از انقضاء حال تلبس، مشتق بر ذات، حق ایکه آ مینزاع وارد شو نیدر ا

 است. یقیحق شکه در حال تلبس، صدق نستیبر ا

 قتاینه حق -فرض صدق مشتق بر ذات در صورت انقضاء حال تلبس گریالّا اگر با زوال تلبس، خود ذات هم زائل شود، د و

 نخواهد داشت. ییمعنا -و نه مجازا

باشد که با زوال تلبس به مبدأ آن وصف، خود ذات هم زائل شود، در محل نزاع داخل  یاگر مشتق از اوصاف ن،یبنابرا و

ناطق و صاهل  ریفصل باشد نظ ایجنس  ایمشتق نسبت به ذات، نوع  نکهیگرچه اسم مشتق برآن صادق باشد، مثل ا شود،ینم

و  شودیانسان ناطق است، اگر ناطق زائل شود، انسان هم زائل م میگوئیم ی)وقت ی( و حساس و متحرک ارادزنندهههی)ش

( داروهیدرخت مثمره )م ریز هیتخل یرا در مثال کراهت نشستن برا( مطلب محل نزاع ستیلذا ناطق در محل نزاع داخل ن

پس از  ایدارد که آ جاسؤال  نیمثال در محل نزاع داخل است و لذا ا نی: اگر ثمره از درخت زائل شود ادیریدر نظر بگ

 شهیاگر درخت از رنه؟ و امّا  ایآن کراهت دارد  ریهنوز بر درخت صادق است و جلوس ز قتایزوال ثمره، اسم مثمره حق

ذات درخت  قتیکه داخل در حق یبا زوال وصف رایز ست،یدر محل نزاع داخل ن گریبه چوب شود، د لیکنده شود و تبد

و نه  قتایاست( خود ذات هم زائل شده و لذا با زوال ذات، بقاء وصف شجره مثمره، نه حق تیاست )مراد از وصف، شجر

 -به عنوان چوب -نبوده که نیاست که در گذشته چن یگری( ذات دیاست ول یباق و امّا چوب )گرچه ستیمعقول ن -مجازا

 وصف شجره مثمره برآن صادق بوده باشد. قتایحق

و بنا بر اعتبار دو شرط  از آن لحاظ که چوب است، متلبس به وصف شجره نبوده که بعدا تلبس از آن زائل شده باشد رایز

صفت خارج از  کی امیکه به لحاظ ق یبود: هر مفهوم نیو آن ا شودیروشن م میبحث گفت یمذکور، آنچه ما در ابتدا

عدم شمول نزاع نسبت  زیدر محل نزاع بحث مشتق داخل است و ن باشد،ذات، بر ذات حمل شود گرچه اصطالحا از جوامد 

 .گرددیبه افعال و مصادر روشن م

که مبدأ  ستین یو فرق شودی)محمول( بر ذات باشد، م یکه جار یکه نزاع فوق، شامل هر وصف شودیروشن م نکهیکما ا

باشد )که  یاهیاز امور انتزاع ایو قعود،  امیو سواد و ق اضیدارند مثل ب یباشد که تحقق خارج یاهیوصف از اعراض خارج

و  تیو ملک تیمحض باشد مثل زوج یاز امور اعتبار ایو تقدم و تأخر و  تیّو تحت تیّدارند( مثل فوق یمنشأ انتزاع خارج

  .تیّوقف و حر

 طرح نزاع در اسم زمان -2

نزاع، بقاء  انی. چرا که گفته شد در جرستین یکه نزاع مذکور در اسم زمان جار شودیگمان م یبر آنچه گذشت، گاه بنا

. چون زمان وجودش ذات با زوال وصف، معتبر است و حال آنکه در اسم زمان، زوال وصف مالزم با زوال ذات است
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 یذات مستمر نیو بنابرا شودیزائل م اشیجزء قبل ،یقارّ الذات است( و لذا با وجود جزء بعد ریغ تیّاست )کم یجیتدر

 شیاز زمان است که وصف قتل برا یگریباشد، روز شنبه بعد از آن، ذات د دیروز جمعه، روز قتل ز -مثال -ندارد. پس اگر

 زائل شد. زیهمان گونه که وصفش )مقتل بودن( زائل شد، ذاتش ن -وجود ندارد و روز جمعه

 نیو لکن حق ا میداشته باش یلفظ مستقل و مخصوص کیاسم زمان  یکه برا یاست در صورت حیمطلب صح نی: اجواب

 یو لذا معنا شودیهر دو موضع شده که اعم از اسم زمان و مکان است و شامل  ییمعنا یاسم زمان برا ئتیاست که ه

 یکیمکان و  ایکه زمان باشد  نستیاعم از ا ظرفضرب است و  یبرا تیکه متصف به ظرف ی: ذاتنستیا -مثال -مضرب

 یدو ظرف مکان و زمان وضع شده است، پس برا نیجامع ب یبرا ئتیشود. حال اگر ه نییتع یستیبا نهیدو با قر نیاز ا

از دو فرد  یکیاست که  یشده، کاف یجامع نسبت به متلبس به مبدأ و آنچه که مبدأ از آن منقض میوضع و تعم نیصحت ا

 باشد که در آن انقضاء مبدأ و بقاء ذات، قابل تصور باشد. یامکان( به گونه ایآن )زمان 

زمان و در  دارد نه در خصوص اسم تیصالح -هر دو -زمان و مکان یاست که برا یئتی: نزاع در وضع اصل هخالصه

)اسم زمان(  گریگرچه در فرد د ست،یفرد )اسم مکان( امکان انقضاء مبدأ باشد کاف کیدر  کهنیاعم، هم یصحت وضع برا

  ممتنع باشد.

 مبدأ ثیها از حاختالف مشتق -3

 یجار شوند،یکه حمل بر ذات م یاز مشتقات یکه نزاع مشتق، در بعض پندارندیم نیچن اصولیاناز  یبرخ ی)توهّم( گاه

 ندیگویم نانی. اروندیها و هنرها به کار محرفه یکه برا یاز اوصاف هانیو امثال ا یقاض ب،یطب اط،یمثل نجّار، خ ستین

است که ما  نیتوهم ا نی( وضع شده است و منشأ ایاعم )از متلبس و منقض یموارد، برا نیهمه اتفاق دارند که مشتق در ا

اوصاف بر  نیصادق است. مثال ا قتایحق -بدون شک -شده یکه تلبس به مبدأ از او منقض یمشتقات بر کس نیا مینیبیم

قضاوت  ایطبابت  ای یاطیا خی یدر حال خواب متلبس به نجار ده،یآدم خواب نکهیبا ا کندیاست، صدق م دهیکه خواب یکس

است در اسماء آلت مثل ارّه و افسار و جارو،  طورنیو هم متلبس بوده است دن،یامّا در زمان گذشته و قبل از خواب ست،ین

 .ستندیبالفعل متلبس به مبدأ ن کهیها صادق است درحالبر ذوات آن قتایحق یاسام نیچرا که ا

است که مصحّح صدق مشتق است چرا که مبدأ، در مشتقات  یمبدئ یپندار، غفلت از معنا نیتوهم: منشأ ا نیا جواب

ها و صناعات از حرفه یاز ملکات است و گاه ی( است و گاههی)خارج اتیاز فعل ی. چون مبدأ گاهکندیمختلف، فرق م

به صورت بالفعل، مبدأ  امیباشد، چرا که ق امیمتلبس به ق الفعلاست که ب یفقط وقت ام،یبه وصف ق دیاست. )مثال(: اتصاف ز

وصف که او  نیبه ا دیزائل شود و امّا اتصاف ز دیز زا امیق تیاست که فعل یوصف قائم است و فرض انقضاء تلبس وقت

است،  قضاوتاآلن مشغول  ایکه او بالفعل عالم به نحو است و  ستیمعنا ن نیشهر است، بد یقاض ایاست و  یعالم نحو

مزبور  فهیوظ ایملکه  کهیمنصب قضاوت است. لذا مادام یدارا ایملکه علم نحو است و  یمعناست که او دارا نیبلکه بد

 یاز و ایاگر ملکه زائل شد و  یغافل باشد. آر ایگرچه خواب  شودیموجود است، آن شخص متلبس به مبدأ محسوب م

در  شودیم یصورت است که نزاع جار نیتصور کرد و در ا توانیرا م تلبسشد، آنگاه انقضاء  تیو مسئول فهیسلب وظ

 نه؟ ایصادق است  قتیبه نحو حق ایاو گرفته شده، آکه منصب قضاء از  یبر کس یوصف قاض -مثال -نکهیا
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 یمگر پس از زوال حرفه نجّار ستیها متصوّر نو منشار )ارّه(، چرا که انقضاء در آن اطیاست در مثل نجّار و خ طورنیهم و

 برش در ارّه. تیو شأن یاطیو شغل خ

با قطع نظر از  ئاتیلحاظ وضع ه و نزاع در مشتقات، به باشدیبه حسب خودش م یزیخالصه: زوال و انقضاء در هر چ و

 .کنندیها داللت مبر آن -با هم دارند یادیکه اختالف ز -است که مواد یایمباد اتیخصوص

 است قتیاستعمال مشتق به لحاظ حال تلبس، حق -4

اسم فاعل و  یبر زمان ندارند حت یداللت چیه ،یو اسماء به طور کل اندیاند، تماما از زمره اسامکه محل نزاع یمشتقات بدان

هم که قبال عالم  یبر کس کندیکه اآلن عالم است، صدق م یبر کس قتایاسم مفعول. چرا که )مثال( عالم همان گونه که حق

 نکهیاست. مثل ا قتیاگر به لحاظ حال تلبس به مبدأ اطالق گردد، مجاز نبوده، حق ،عالم خواهد شد ندهیدر آ ایبوده و 

: خاکستر ییگویاست مثل جوامد که مثال م قتیبدون شک حق یاطالق نیعالم خواهد شد. چن ایعالم بود و  ی: فالنمیگوئب

که  ستینزاع چ نیا یاست، پس معنا رارق نیاز ا هیاگر قض نیخاکستر خواهد شد. بنابرا یچوب به زود ایقبال چوب بود و 

 مجاز؟ ایاست  قتیحق ایآ شده یکه تلبس از آن منقض یزیاطالق مشتق بر چ

مشتق را بر  میخواهیحال م نیشده و در ع یاست که تلبس به مبدأ منقض ی: اشکال و نزاع تنها در جائمیگوئیپاسخ م در

اطالق مشتق بر ذات، به لحاظ حال نسبت و اسناد است که غالبا همان حال  یعنی م،یاطالق کن ست،یکه فعال متلبس ن یذات

است چرا که در گذشته  تیاآلن موصوف به وصف عالم یعنیعالم است(  الفع دی: )زیگوئیم نکهیسخن گفتن است، مثل ا

 عالم بوده است.

که لفظ مسخّن را که در  قیطر نیاز اگرم شده است،  د،یخورش یکه قبال با گرما یوضو با آب یاثبات کراهت برا رینظ

 .میده می( تعمستیکه قبال گرم شده )و اآلن گرم ن یزیآمده، به چ لیدل

 سه امر به دست آمد: میاز آنچه گفت پس

 نیو ا ندهیاست، چه به لحاظ گذشته باشد، چه حال و چه آ قتیاطالق مشتق به لحاظ حال تلبس، به طور مطلق حق -۱

 مسئله مورد اتفاق است.

ذات  نیا کینزد ندهیدر آ نکهیا لیبه دل -قبل از زمان تلبس -اطالق مشتق بر ذات فعال و به لحاظ حال نسبت و اسناد -۲

بازگشت و رجوع است مانند  یمجاز به عالقه أول )به معنا نیاست و ا یمجاز یبدون شک اطالق شود،یمتلبس به مبدأ م

 مورد اتفاق علما است. زیمطلب ن نی)در شرف انجام( است و ا ه مشارفتبه عالق ای( و لیتأو

در گذشته متصف به مبدأ بوده است، محل  نکهیا لیبه دل -به لحاظ حال نسبت و اسناد یعنی -اطالق مشتق بر ذات فعال -۳

 اند مجاز است.گفته گرانیاست و د قتیاطالق، حق نیاند اگفته یاخالف و نزاع است و لذا عده

 مختار: یرأ

 :میگوئیم یمطالب گذشته را دانست نکهیاز ا پس

تبادر است  یکیما(  لیمتلبس، مجاز است و )دل ریاست و در غ قتیاست که مشتق در خصوص متلبس به مبدأ حق نیا حق

در  نکهیکه بالفعل نشسته است به صرف ا یلذا به کس و که وصف از او زائل شده است یصحت سلب از کس یگریو د
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در گذشته عالم بوده، عالم گفته  نکهیکه جاهل بالفعل است به صرف ا یو به کس شودیگذشته قائم بوده قائم گفته نم

 .شودینم

 قتیصورت حق نیاو عالم بود، که در ا ایگفت: او قائم بود  نیچن ایقائم و عالم اطالق کرد  توانیبه نحو مجاز م یآر

اطالق به لحاظ حال تلبس و اطالق به لحاظ حال نسبت و  نیب یچون برخ و اطالق به لحاظ حال تلبس است رایاست، ز

که استعمال مشتق فعال به نحو  انددهید رایاعم وضع شده است. ز یاند که مشتق برااند، توهم کردهنگذاشته یاسناد فرق

اطالق به لحاظ حال تلبس بوده  هاند کنکته غفلت کرده نیاز ا نانی. امّا اتلبس در گذشته بوده است نکهیاست با ا قتیحق

مستعمل، در واقع مشتق را استعمال نکرده است مگر در  ،یاستعمال نیکان عالما و اآلن جاهل(. در چن دیاست )مثل: ز

 فوق باشد. یبر مدعا یشاهد نکهیشده تا ا یمنقض یکه تلبس از و یزیخصوص متلبس به مبدأ، نه در چ

است که مبدأ به  نیتفاوت از جهت ا نیو ا کندیکه زوال وصف در موارد مختلف فرق م یدر گذشته دانست نکهیا گرید

که اآلن خواب است  یبر کس قتیبه نحو حق -مثال -بیحرفه. پس اگر وصف طب ایبه نحو ملکه  ایمأخوذ است  تینحو فعل

 یچنانکه برخ -در اعم است قتیکه مشتق حق ستین نیبر ا لیدل نیا کند،یمصدق  خورد،یغذا م ای کندیاستراحت م ای

 ایدر حال خواب  یوصف نیملکه مورد نظر است و تلبس به چن ایمشتق، به نحو حرفه  نیمبدأ در ا چرا که -اندپنداشته

البته در  شود،یبر او مجاز م بیحرفه طبابت از شخص زائل شد، اطالق طب ای. بله، هرگاه ملکه شودیاستراحت هم زائل نم

 :ودگفته ش نکهیکه اطالق مشتق به لحاظ حال تلبس نباشد. مثل ا یصورت

حال تلبس باشد.  انیب یبرا روزید دیصورت که ق نیماست( بد روزید بیشخص طب نیا ایما بود ) بیطب روزیشخص، د نیا

 مطلب، قبال گذشت. نیاست و ا قتیاستعمال بدون شک، به نحو حق نیا

 باب دوم اوامر

 واجب. ماتیخاتمه در تقس کیامر و  غهیدر ص یگریدر ماده امر و د یکیباب دو بحث است:  نیو در ا

 اول ماده أمر مبحث

 سه مسئله مطرح است: نهیزم نیشده است و در ا بیاست که از حروف )أ، م، ر( ترک« أمر»از ماده أمر، کلمه  مراد

 کلمه أمر یمعنا -1

مثل حادثه،  رودیبه کار م گر،یطلب از موارد استعمال د ریمشترک است که در طلب و غ یشده که کلمه أمر لفظ گفته

 ی)أت ایمرا مشغول کرد(  یاأمر: مسئله ی)شغلن ایفالن کار آمدم(  ی: )جئت ألمر کذا: برایگوئیم نکهیشأن و فعل، مثل ا

ها به کار از طلب که کلمه أمر در آن ریغ گرید یکه معان ستین دی( و بعدانجام دا یبیکار عج ی: فالنبیفالن بأمر عج

دو معنا  نیلفظ أمر فقط ب جهی( است. در نتزی)چ ءیواحد جامع برگردند و آن مفهوم ش یمعنا کیبه  یهمگ رود،یم

از  هانیاشاره و امثال ا اینوشته  ایقول  لهیرغبت است به وس و مراد از طلب: اظهار اراده و ءیمشترک است: طلب و ش

 دهیبدون اظهار و ابراز، طلب نام لیپس صرف اراده و م ها ابراز و اظهار کرد.اراده و رغبت را با آن توانیکه م یراههائ

. پس شودیدوم ذکر م سئلهدارد که در م یشود، بلکه شرط مخصوص دهیأمر نام ،یکه هر طلب ستین نیو ظاهرا چن شودینم

 به اعم از آن است. ءیش فیکردن امر را به طلب، از باب تعر ریتفس
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به  زیچ کی فیتعر لیاز قب زین ءیش یامر به معنا فیو لذا تعر ستیبه نحو مطلق ن یئیدر لفظ امر، هر ش ءیمراد از ش زین و

آنجا  ،یدید ی: أمرشودینم از افعال و صفات باشد و لذا گفته نکهیمگر ا کنندیاطالق نم« أمر»را  یزیاعم است. چون چ

بلکه  ستین یمصدر یمعنا ای یحدث یلکن مراد از فعل و صفت، معنا و دیباش دهیرا د یوارید ایدرخت  ایکه شما انسان 

 جادیا تیثیها، جهت صدور از فاعل و حدر آن یعنی. باشدیکه موجود است، منظور نظر م ثیصفت از آن ح ایخود فعل 

منظور  کند،یداللت م رآنکه اسم مصدر ب ییمعنا یعنی شود،یگفته م یاسم مصدر یاز علماء معنا یکه در نزد برخ

آمر، مأمور و حال آنکه اگر  أمر،ی: أمر، شودیگفته نم جهیمشتق گرفته نشده و در نت ء،یش یو لذا از أمر به معنا باشدینم

 .شدیبود، مشتق از آن گرفته م یحدث یمعنا

است و لذا مشتق از آن گرفته  جادیو جهت صدور و ا یحدث یاست و مقصود از آن، معنا نیطلب، خالف ا یأمر به معنا امّا

است نه  ءیطلب و ش یدو معنا نیلفظ أمر مشترک ب نکهیبر ا لیدل و آمر و مأمور أمر،یگفت: أمر،  توانیم نیو چن شودیم

 نکته است: دو شدآن دو وضع شده با نیجامع ب یبرا نکهیا

 نیمشتق گرفت و هم توانینم ءیش یمشتق گرفت، امّا از أمر به معنا توانیم -میچنانکه گفت -طلب یاز أمر به معنا -۱

 بر تعدد وضع است. لیاشتقاق و عدم اشتقاق، دل ثیتفاوت از ح

اختالف جمع  نی؛ و هم«أمور»به صورت  ءیش یبه معنا یول ،شودیجمع بسته م« أوامر»طلب، به صورت  یمعناأمر به -۲

 بر تعدد وضع است. لیدر دو معنا، دل

 یکه اصطالح خاص ستین نیاند، اگرفته یطلب قول یکه لفظ امر را به معنا اصولیان یروشن است که مقصود برخ -۱

 یامر است چرا که أمر همان گونه که بر طلب قول یمعنا قیاز مصاد یکی یلحاظ بوده که طلب قول نیوضع کنند، بلکه بد

 صادق است. زیها نو امثال آن یااشاره ایبر طلب مکتوب  کندیصدق م

 أمر یاعتبار علوّ در معنا -۲

طلب مخصوص،  نیخاص و روشن است که ا یاطلب است امّا نه طلب مطلق بلکه به گونه یگذشت که أمر به معنا قبال

 شودینم دهیأمر نام ،یبه عال یطلب از دان نیو علوّ آمر، معتبر است و بنابرا یاست و لذا در أمر، برتر یبه دان یطلب از عال

 شودینم دهیرتبه هستند، أمر نامدنوّ مقام، هم ایکه هر دو از نظر علوّ  یگریاز د یکیطلب  نیو همچن بلکه، استدعاء است

 برتر نباشد. قت،یدر حق یکند ول یاظهار علوّ و برتر ،یمساو ای یهرچند که شخص دان شود،یبلکه التماس خوانده م

 تظاهر نکند. اشیأمر است هرچند به علوّ و برتر ،یامّا طلب شخص عال و

 حیصح یعال ریو اطالق امر بر طلب غ شودیاثبات م یعال ریمطالب به حکم تبادر و صحت سلب أمر از طلب غ نیا همه

 بداند. یخودش را عال ،یعال ریمجاز، گرچه غو به صورت  تیمگر با عنا ستین

 داللت لفظ أمر بر وجوب -۳

لفظ، در خصوص  نینه، اختالف دارند. گفته شده که ا ایطلب، بر وجوب داللت دارد  یلفظ أمر به معنا نکهیدر ا علماء

مثل استحباب( وضع شده  یحی)ترج یو ندب یاعم از طلب وجوب یکه برا نستیا گریوضع شده است. قول د ،یطلب وجوب

 هم هست. یگریاست و اقوال د یفوق، مشترک لفظ یدو معنا نیکه ب نستیاست و قول سوم ا
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استحباب باشد، دال بر وجوب و ظاهر در آن  نهیاز قر یکه مجرد و خال یکه لفظ امر در صورت نستیقول حق در نزد ما ا و

که مشتمل بر کلمه أمر است  یلیصحت استنباط وجوب از دل یمقدار احراز شود، برا نیظهور به هم نیاست و اگر ا

امّا  و (ینیّوضع تع ای)مثل مجاز غالب  گرید زیچ ایوضع است  ر،ظهو نیکه اثبات گردد منشأ ا ستین یاجیو احت ستیکاف

امر،  وجوب در موضوع له لفظ یاند: معناگفته ی. برخستیظهور چ نیکه منشأ ا میصرف، خوب است بدان یاز جهت علم

 مأخوذ است. هیمعنا اگر در موضوع له مأخوذ نباشد، در مستعمل ف نیاند: اگفته گرید یمأخوذ است. برخ دیبه عنوان ق

( از یظهور )وجوب نی. بلکه منشأ اهیوجوب، نه در موضوع له مأخوذ است و نه در مستعمل ف دیق نیاست که ا نیو امّا حق ا

( کیانجام فعل( از بعث )تحر یعقل مستقال به لزوم انبعاث )حرکت برا ، زیراجهت حکم عقل به وجوب اطاعت آمر است

 تیحق مولو یبه خاطر ادا نیو ا کندیحکم م یکردن و ترک فعل( از زجر )بازداشتن( مول زیو لزوم انزجار )پره یمول

 صیخالفتش اذن و ترخدر ترک عمل و م یمول کهیمادام ،یعبد است. لذا به صرف بعث و دستور مول تیو عبود یمول

 .دیکه عبد اطاعت کند و اقدام نما ندیبیم ینداده عقل ضرور

و بر او واجب  کندیعبد م یو لکن عقل است که حکم به لزوم انبعاث برا ستین یمدلول لفظ امر، جز طلب از عال پس

 نی)رخصت دادن( نکرده و اذن در ترک نداده، او را اطاعت کند و بنابرا صیبه ترخ حیتصر یمول کهیمادام کندیم

 .ستین ریمغا هیمستعمل ف یوجوب از جهت معنا رداستعمال لفظ امر در موارد استحباب با استعمالش در موا

دب اعم از وجوب و استحباب هم وضع نشده است، چون وجوب و ن یوجوب وضع نشده است بلکه برا یلفظ امر برا پس

هستند که بعد از استعمال لفظ أمر در  یماتیبلکه از تقس ستندیلفظ أمر شوند ن هیمستعمل ف یکه عارض بر معنا یماتیاز تقس

 یامر وجوب نیا ایآ میپرسیم شیپس از استعمال لفظ امر در معنا یعنی. )شوندیخودش، عارض برآن م هیمستعمل ف یمعنا

 است(. یآن صرف طلب عال یو معنا ستندیآن ن یپس وجوب و ندب داخل در معنا ؟یاستحباب ایاست 

 امر غهیص -دوم مبحث

 امر غهیص یمعنا -1

 :شودیاستعمال م یدر موارد متعدد آنافعل و امثال  غهیأمر مثل ص ئتیه یعنیامر  غهیص

که با الم امر  یطلب و بعث را برساند مثل فعل مضارع یاست که معنا یاو کلمه غهیافعل، هر ص غهیمقصود از مثل ص -۱

باشد مثل: هذا مطلوب منک،  هیجمله اسم ایتغتسل، أطلب منک کذا،  ،یمثل: تصل دیایانشاء طلب ب یبدون الم برا ایباشد و 

 .هانیا ریمهلت بده( و غ) مهالکن( و  صبر) مهساکت شو( و ) صهاسم فعل باشد مثل:  ای

و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: به  دی: نماز را بپادارهالصَّال مُوای: فَأَقِدیفرمایاست مثل کالم خداوند که م کیبعث و تحر هانیاز ا یکی

 زیسوم تعج یو معنا دیانجام ده دیخواهیاست مثل کالم خدا: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ: هرچه م دی: تهدگرید یو معنا دیوفا کن مانهایپ

عبارتند  گرید یو معان دیاوریسوره از مثل قرآن ب کیمِنْ مِثْلِهِ: پس  همتعال: فَأْتُوا بِسُورَ یکالم خدا ( است مثلشمردن)عاجز 

 * انذار مثل: قُلْ تَمَتَّعُوا...نَ،یخاسِئِ همثل: کُونُوا قِرَدَ ری)تسخ هانیو امثال ا یو تمنّ یو انذار و ترجّ ریاز تسخ

 (یانجل لیالطو لیالل هایا ایمثل أال  یتمنّ -ی... ارْجِعِالنَّفْسُ. تُهَایَّأَ ایمثل:  یترج
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 رایز ستین هانیاز ا یکیآن معنا،  یواحد به کار رفته ول یمعنا کیدر  ،یمعان نیامر در همه ا ئتیلکن روشن است که ه و

 کی ینسبت مخصوص وضع شده و برا کیافاده  یاست و همانند حروف برا ئاتیه ریافعل، مانند سا ئتیمثل ه ئتیه

 اند.افعل قصد شده ئتیهستند، از ه یمستقل یمعان یمذکوره که همگ یمعان نیگفت که ا توانیو لذا نم ستیمستقل ن یمعنا

متکلم و مخاطب و مادّه وضع شده است و مراد از مادّه،  نینسبت خاص ب کی یافعل برا ئتیاست که ه نیحق ا ن،یبنابرا و

 نیو چن هانیو قعود در اضرب، قم و اقعد و امثال ا امیبرآن واقع شده مثل ضرب و ق ئتیاست که مفاد ه یهمان فعل و حدث

 افعل قابل انتزاع است. ئتی)مخاطب( و مطلوب )ماده( از ه منهاست که سه عنوان طالب )متکلّم( و مطلوب 

امر، گذاشتن ضرب و زدن برعهده  نیا یو معنا کندیضرب و متکلم و مخاطب داللت م نیب هیبر نسبت طلب« اضرب»لذا  و

 انجام فعل است. یبرا یدر و زهیانجام آن و به وجود آوردن انگ یبرا یو کیمخاطب و بعث و تحر

قرار  یکه برا یبخوان هیّآن را نسبت بعث یتوانیم یاست و اگر خواست هیامر و مفاد آن، نسبت طلب ئتیمدلول ه نیبنابرا و

 جادیبه سمت فعل، ا یو بعث و کیدر نفس او و تحر زهیو انگ یداع جادیمطلوب برعهده مخاطب و ا یعنیدادن مأمور به 

 کن. ریتعب ی: هرگونه خواستشودیم

 ست. )مثال(جعل و انشاء مختلف ا یبرا یمتکلم، داع هیاست که از ناح نیکه هست ا یانکته

 کیانشاء مصداق بعث و تحر نیا جه،یانجام مأمور به است و در نت یدر مخاطب برا زهیانگ جادیو ا یقیبعث حق ،یداع یگاه

بر جعل و انشاء،  یداع یاست و گاه زیچ کیبگو مصداق طلب است، چرا که مقصود  یاگر خواست ایاست  یو جعل داع

است و  زیتعج ،یداع یو گاه شودیشمرده م دیتهد ع،یحمل شا بهامر،  نیو هم شودیم دیاست و لذا مصداق تهد دیتهد

 امر ذکر شده است. غهیص یکه برا یایمعان هیاست در بق طورنیو هم شودیم زیتعج ع،یو عمل شا زیلذا مصداق تعج

 ها،نیامثال ا ای زیتعج ای دیتهد ای: بعث مییبگو حایصر میخواهیما م شود،یروشن م میکن انیب میخواهیآنچه م نکیا و

 ینه معنا ستند،ین -اندپنداشته نیچن یاعده نکهیها استعمال شده باشد کما اامر در آن ئتیکه ه یبه نحو -امر ئتیه یمعان

 .یزمجا یامرند و نه معنا ئتیه یقیحق

انشاء به حسب اختالف  نیو ا ستیخاص ن هیّجز نسبت طلب شودیامر انشاء م ئتیه لهیاست که آنچه به وس نیحق ا بلکه

مصداق  یمصداق بعث است و گاه عیبه حمل شا یو مثال گاه شودیفوق م یاز معان یکی یمصداق برا هازهیو انگ یدواع

مفهوم بعث و طلب  یانشاء شوند، حت ئتیه لهیباشند و به وس ئتیه یمدلول و معنا م،یمفاه نیا نکهینه ا هانیو امثال ا دیتهد

 .ستین نیهم چن

که مثل استعمال لفظ در معنا،  یبه نحو باشند،یامر م ئتیامور، معنا و مفهوم ه نیگمان کنند ا یاآنچه باعث شده عده و

اند در مفهوم و مصداق در واهمه است، تا آنجا که بحث و اختالف کرده نیاستعمال شده خلط ب یمعان نیدر ا زین ئتیه

 .یمجاز یمعنا کیأمر است و کدام ئتیو موضوع له ه یقیحق یمعنا ،یمعان نیاز ا کیکدام نکهیا

 أمر در وجوب غهیظهور ص -2

افعل  غهیاختالف نظر شامل ص نیقول دارند و ا نیآن اختالف کرده، چند تیفیامر در وجوب و ک غهیدر ظهور ص اصولیان

 .شودیافعل داشته باشد، م غهیص یکه معنا یامر غهیو نظائر آن و هرگونه ص
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 ن،یامر، ظاهر در وجوب است و ا غهیکه ص نستیا یکیها دو قول است: آن نیتراست که مهم ادیمسئله ز نیاقوال در ا و

افعل،  غهیاست که ص نیاز جهت انصراف طلب به أکمل افراد است. قول دوم ا ایوجوب است و  یبه سبب وضع برا ای

همان مطلق طلب است که شامل هر دو معناست و  ترک،شقدر م نیوجوب و ندب است و ا نیدر قدر مشترک ب قتیحق

 ندارد. کیچیدر ه یأمر ظهور غهیص

 نیوجوب وضع شده است و نه از ا یجهت که برا نیأمر ظهور در وجوب دارد، امّا نه از ا غهیاست که ص نیحق ا یول

امر از جهت ظهورش  غهیص یطلب است. چگونگ قیمطلق طلب وضع شده و وجوب، اظهر )و اکمل( مصاد یجهت که برا

و  یکه بر لزوم اطاعت امر مول شودیعقل استفاده م زوجوب ا یعنیگذشت.  شتریماده امر است، چنانکه پ هیدر وجوب، شب

 یخود مول کهیمادام -عبد تیو عبود یمول تیحق مولو یستیعقال با زیرا کندیحکم م یضرورت انبعاث از بعث مول

است  نیحد نفسه شأنش ا یخود أمر ف ست،یدر کار ن یصیشود و اگر ترخ تیرعا -دهدر ترک و اذن به آن ندا صیترخ

 حکم عقل به وجوب اطاعت باشد. قیمصاد زکه ا

چرا که  ست،ین یکالم یاز نوع داللتها زیداللت بر وجوب ن نیا نکهیچه ا ست،ین هیظهور، از نوع ظهورات لفظ نیا پس

و نه مجازا، چون مفهوم وجوب همانند استحباب،  قتاینه حق شودیدر مفهوم وجوب استعمال نم -همانند ماده امر -امر غهیص

امر با ماده أمر  غهیکه ص یو فرق ستیهم نو اوصاف آن اتیفیو از ک استامر خارج  غهیمدلول ص قتیاست که از حق یامر

 تیصالح یاول قیو لذا به طر کندیداللت نم هینسبت طلب یر معناجز ب -چنانکه گذشت -امر غهیاست که ص نیدارد ا

امر در  غهیص هیمستعمل ف نیبنابرا. ندارد -ندب یبر معنا نیو همچن -است یمفهوم اسم کیوجوب که  یداللت بر معنا

بر اذن آمر  یانهیکه قر یدر فرض -وجوب یوجود ندارد و استفاده معنا یاست و تفاوت یکیهر دو حالت )وجوب و ندب( 

 است. یمول هیوجوب، از لوازم صدور أمر از ناح نیتنها به حکم عقل است، چرا که ا میچنانکه گفت -به ترک وجود ندارد

 غهیص کیبا  ث،یاز احاد یاریاست که در بس نیاست ا یکیدر مورد وجوب و استحباب  هیمستعمل ف نکهیشاهد بر ا و

واجبات و مستحبات جمع شده و حال آنکه امر متعدد است و اگر وجوب و ندب  نیواحد و با أمر واحد و با اسلوب واحد ب

 یواحد است که امر یاستعمال لفظ در اکثر از معنا لیاز قب اتیروا غلبامر در ا نیامر باشند، ا غهیص یدو معنا برا لیاز قب

 نیاست، چرا که ا دیبع اتیروا اقیاز س یزیچ نیگفت که مطلق طلب اراده شده است که چن دیبا الیتأو ایاست محال 

 وارده با آن تناسب دارد. ثیبرآن است و نه اسلوب احاد یاست که نه شاهد یمجاز -فرضا اگر مراد باشد -معنا

 هیتنب دو

 غهیطلب، مثل ص یدر مقام انشا هیکه جمله خبر بدان وجوب ی، در معنادال بر طلب هیاول( ظهور جمله خبر هی)تنب

 .مینکته اشاره داشت نیبد« افعل و ما شابهها غهیص»سابقا در جمله  نکهیافعل ظهور در وجوب دارد، کما ا

 .دیآیدارد، م ییجوابها نیمثل چن یکه اقتضا یزیاست که پس از سؤال از چ «یصلّی توضأ،ی غتسل،ی» هینمونه جمله خبر و

 یبا هر نشانه و با هر لفظ یاست چون وقت زیچ کیموارد  نیاست که مناط در همه ا نیمطلب )ظهور در وجوب( ا نیسرّ ا و

إذن در ترک  یمول کهیمادام -در کار است، لزوما به دنبال آن، حکم عقل به لزوم انبعاث یبعث یمول هیثابت شد که از ناح

 .دیآیم -نداده



 دکتر معینی فر                                                                                                                         1درسنامه مباحث اصول فقه 

37 
 

اخبار از وقوع  قت،یدر حق هیبر وجوب، مؤکدتر است، چون جمله خبر هیکه داللت جمله خبر شودیگفته م یگاه بلکه

 است مفروغ عنه. یمکلّف، امر هیادعا شده که وقوع امتثال از ناح ایفعل است، گو

 توهم منع ایدوم( ظهور امر بعد از منع  هی)تنب

را از خوردن آب منع  ضیمثل آنجا که دکتر مر شود،یهنگام توهم منع واقع م ایمنع  یعنیامر بعد از خطر  یانشا یگاه

: دیممنوع است، دکتر بگو شیکه آب خوردن برا پنداردیم ضیمر کهیدرحال ای: آب بنوش، دیکند و سپس به او بگو

 آب بنوش.

 ینعی صیترخ دیفقط مف ایظاهر در اباحه است،  ایظهور در وجوب دارد  ایاند که آاختالف کرده یأمر نیدر چن اصولیان

به حکم قبل از منع رجوع کرد؟ اقوال  یستیبا ایآن بشود و  ریغ ایمثل اباحه  یگریمتعرض حکم د نکهیرفع منع است بدون ا

 علما متعدد است.

 دارد. صیفقط داللت بر ترخ نکهیقول، قول سوم است و آن ا نیترحیصح

اذن در ترک  کهیمادام -از حکم عقل به لزوم انبعاث یکه داللت أمر بر وجوب، فقط ناش ی: دانستنستیمطلب ا نیوجه ا

بر وجوب  یتوهم خطر( داللت ایکه در مقام مزبور )امر بعد از خطر  ینکته شو نیمتوجه ا یتوانیم نجایو از ا باشدیم -ستین

 .شتریدر فعل است نه ب صیامر داللت بر بعث ندارد و فقط ترخ نیچون ا ستیدر کار ن

 یزیچ ع،یو اجازه فعل صورت گرفته و لذا به حمل شا صیترخ زهیاست که به انگ یانشائ ،یامر نیمثل چن: نکهیتر اواضح و

 کهنیبعث باشد و هم زهیبعث نخواهد بود مگر آنجا که به انگ یو حال آنکه انشاء، به معنا ستیو اذن ن صیجز مصداق ترخ

 قیو به طر باشدیو لذا دالّ بر وجوب نم ستیبعث ن یکه انشاء بداع نستینه بر ایقر د،یآیتوهم خطر م ایامر بعد از خطر 

 .شودیاماره رجوع م ایمثل اصل  یگرید لیبه دل نجایپس در ا ندارد یداللت زیبر اباحه ن یاول

و از  دیکه محلّ شد ی: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا: وقتدیفرمایتوهم خطر کالم خداوند است که م ایامر بعد از خطر  یبرا مثال

 دیبر وجوب ص یدر حال احرام و لذا داللت دیاست بعد از منع از ص یکالم، امر نی، مائده( ا۳) دیصبر کن د،یاحرام درآمد

 ندارد.

اباحه فعل است،  انیبه قصد ب ایبعث است و  زهیباشد که امر به انگ نیهمراه شود که دال بر ا یخاص نهیاگر سخن با قر یآر

. سخن ما در فرض میدر آن ندار یاست که بحث یگریمطلب د ن،ی. امّا اکندیاباحه داللت م ایورت بر وجوب ص نیدر ا

 توهم خطر( است. ای)وقوع بعد از خطر  نهیقر نیاز هم ریغ -یانهیقر رگونهتوهم منع بدون ه ایصدور امر بعد از منع و 

 یو توصل یتعبد -3

  مقدمه

ها ساقط واقع نشده و امر به آن حیهست که به صورت صح یمقدس اسالم، واجبات عتیکه در شر داندیم یهر متفقه

مثل  شوندیم دهینام اتیتعبد ای اتیواجبات، عباد نیا .میاهلل و به قصد تقرب انجام ده یال هها را قربآن نکهیمگر ا شودینم

 .هانینماز و روزه و امثال ا
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ها، به مجرد تحقق شان ساقط هستند که امر به آن یها واجباتو آن شوندیم دهینام اتیهم هستند که توصل یگرید واجبات

لباس و بدن  ریو پرداخت قرض و دفن مرده و تطه قیها نشود، مثل نجات دادن غرقصد قربت در آن نکهیو لو ا شودیم

 .هانینماز و امثال ا یبرا

 :نستیر بوده و آن اهست که در نزد قدما مشهو یو توصل یتعبد یبرا یگرید فیتعر

 .ستیاست که غرض از آن معلوم ن یامر به آن معلوم است و در مقابلش تعبد زهیاست که انگ یواجب ،یتوصل

صرفا  کند،یکه مأمور را وادار به عمل م یازهیاست که مقصود و انگ ثیح نیاند، تنها از انام، خوانده نیرا به ا یتعبد نکهیا

باشد،  یو توصل یتعبد یبرا یمراد از آن، اصطالح دوم نکهیمگر ا ستین حیفوق صح فیاست. امّا تعر یتعبد به امر مول

باشد. کما  -اوّل یبه معنا -یواجب توصل نکهیدر هرآنچه بدان امر کرده، باشد و لو ا ودنخدا ب میمنظور از تعبّد، تسل یعنی

 یعنی: میدهیعمل را از باب تعبد انجام م نی: اندیگویم ای میدهیمکار را تعبدا انجام  نیما ا ندیگویمثال م یکه برخ نیا

 .میدانیگرچه مصلحت آن را نم میدهیبودن به امر خدا انجام م میکار را از جهت تسل نیا

 ایاست  یواجب، تعبد کیکه  میگذشت، اگر بدان -به اصطالح اول -یو تعبد یتوصل یمعنا انیبراساس آنچه در ب و

 نیب نجایدر ا ؟یتوصل ایاست  یاست که تعبد نیاصل ا ایآ م،یجهت شک کن نیاما اگر در ا و ستین یمشکل ،یتوصل

 الزم است: یچند امر مقدمات ار،نظر مخت انیمطلب و ب نیا حیتوض یاختالف است و برا اصولیان

 آن ری)أ( منشأ اختالف و تحر

امکان دارد قصد قربت را در متعلّق  ایآ نکهیاست در ا یگریبودن واجب( اختالف د یتوصل ای یاختالف )در تعبد نیا منشأ

که مأمور به که متعلّق امر است، نماز با قصد قربت باشد با  یاکرد، به گونه دیشرط، ق ایبه صورت جزء  -مثال نماز -امر

 دیق نیکه مأمور به، نماز با طهارت است نه نماز مجرّد از ا میدانیطهارت در نماز، چون م دیقصد قربت، همانند ق دیق نیهم

 طهارت؟!

 نکهیاست مگر ا تیدر نظرشان توصل هیاند، اصل اولقصد قربت در مأمور به شده یعنی دیق نیکه قائل به امکان اخذ ا یکسان

 است. نیچن ود،یق ریدر سا نکهیداللت کند، کما ا تیبر تعبد یخاص لیدل

 یدیبه آن تمسک کرد پس هرگاه در ق دیثابت نشود، با دییتق کهیحجّت است و مادام یاطالق کالم مول یکه دانست چرا

 به اصالت اطالق، رجوع کرد. یستیبا دیق نیاعتبار ا ینف یآن را در مأمور به اخذ کرد، شک شود، برا توانیکه م

 یعنیاالطالق تمسک کند. چون اطالق  هبه اصال تواندیکه قائل به امتناع اخذ قصد قربت در مأمور به است، نم یامّا کس و

است و عدم  دییعدم و ملکه است )ملکه، تق د،ییاطالق و تق نیتقابل ب زیرارا دارد  دییتق تیکه صالح یزیدر چ د،ییعدم تق

از آن جهت که عدم ملکه است نه از جهت عدم مطلق، محال است  زیعدم ملکه ن باشد،هرگاه ملکه محال  و ملکه، اطالق(

چرا  شود،یاراده اطالق کشف نم ل،یدر لسان دل دییمحال باشد، پس از عدم تق دییتق یواضح است. چون وقت یامر ن،یو ا

 نی( باشد و در ااطالق یعنی) دییبه خاطر عدم اراده تق ایباشد و  دییامتناع تق نیممکن است به خاطر هم دییکه عدم تق

 .ستی)اراده اطالق( ن یاثبات دوم یبرا یراه ،ییبه تنها دیصورت به صرف عدم ذکر ق

 کهیدرحال میو آنچه که غرض او واقعا بدان تعلق گرفته، شک کن یدر مراد مول یزیدر معتبر بودن چ ی: وقتمیگوئیم حال

مشکوک  دیاز آن ق یاگر فعل خال نکهیبه شک در ا گرددیشک برم نیوجود نداشته، به ناچار ا یمول یبرا انشیامکان ب
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 دیق انیامتثال آن، عقل حکم به لزوم ات یعنینه؟ و در هنگام شک در سقوط امر  ای کندیرا ساقط م فیتکل ایباشد، آ

 دایپ یجببه وا ینیقیذمه اشتغال  یحاصل شود. چون وقت فیمکلّف علم به فراغ ذمه از تکل یبرا نکهیتا ا کندیمشکوک م

 طلبدیم ینیقیفراغ  ،ینیقیاست که: اشتغال  اصولیانهمان مطلب مشهور در زبان  نیالزم است و ا ینیقیکرد، عقال فراغ 

 است. اصولیاندر نزد  اطیاصل احت ایهمان اصل اشتغال  نیاست( و ا اطیاز باب احت تیتعبد نجا،ی)حاصل آنکه اصل در ا

 وجوب قصد قربت یعنی)ب( محل اختالف 

امتثال از صور قصد قربت  قصد ریامّا غ و مقام محل اختالف است، امکان اخذ قصد امتثال در مأمور به است نیدر ا آنچه

لزوما محبوب و مرغوب آمر است و مثل قصد تقرب  یاهر مأموربه نکهیفعل مأمور به اعتبار ا یذات تیمثل: قصد محبوب

از وجوه قصد  هانیاو و امثال ا تیرضا دیقصد امتثال امرش، بلکه با انجام عمل و به اممتعال نه از جهت  یمحض به خدا

که در اخذ قصد  یدر مأمور به اخذ شوند و آن محال دیکه به عنوان ق ستین یوجوه، قطعا مانع نیاز ا کیچیقربت، در ه

 .شودیالزم نم هانیدر ا د،یآیالزم م -ندهیبنا بر مباحث آ -امتثال

ها، عبادت که عبادت جز با آن یدیفعال در مأمور به به عنوان ق ایآ میکه ذکر کرد یوجوه نیاست که ا نیامّا بحث در ا و

همه  مینیبیاست که م نیمدعا ا نیبر ا لیاند و دلدر مأمور به، اخذ نشده کیچیاست که ه نینه؟ حق ا ایمأخوذند  ست،ین

انجام دهد، اتفاق  گریأمر و بدون قصد وجوه د زهیکه مکلف آن را به انگ یرتودر ص -مثل نماز -یعلما بر صحت عبادت

باشد و به  حیعبادت صح یستیشده بود، نبا دیقصد امتثال از صور قصد قربت در مأمور به ق ریحال آنکه اگر غ و نظر دارند

اختالف نظر منحصر است در امکان قصد امتثال و  پس ساقط گردد. فیامر بدون قصد آن وجه، تکل زهیمجرد انجام به انگ

 امتناع آن.

 واجب هیاول ماتیدر تقس دیی)ج( اطالق و تق

دارد. مثال نماز ذاتا با قطع نظر از  یماتیتقس شود،یکه از خارج برآن عارض م یاتینفسه، به اعتبار خصوص یف یواجب هر

 به: شودیم میتعلق امر به آن، تقس

 بدون سوره.نماز با سوره و  -۱

 نماز با سالم و بدون سالم. -۲

 نماز با طهارت و بدون طهارت. -۳

 قبله.روبه ریقبله و غنماز روبه -۴

 نماز با پوشش و بدون پوشش. -۵

 نینماز معتبر است، ذکر کرد. مثل ا یبه لحاظ اجزاء و شروط و آنچه که فرضا برا یادیاقسام ز توانیم طورنیهم و

( صورت ی)مثل امر مول یزیذاتا و با قطع نظر از تعلق چ هستند که یماتیچون تقس شوندیم دهینام هیاول ماتیتقس مات،یتقس

و در  ردیپذیبه عبادت، صورت م یمثل امر مول یزیاست که بعد از تعلق چ هیثانو ماتیتقس ها،نیو در مقابل ا رندیگیم

 ها خواهد آمد.ذکر آن ندهیآ

مذکور واقعا از  اتیاز خصوص یتیبا هر خصوص سهیحکم وجوب در مقا م،یواجب نگاه کن هیاول ماتیتقس نیاگر به ا حال

 :ستین رونیب لیاز سه احتمال ذ یکی
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مثل شرط طهارت و ساتر )پوشش( و استقبال  شودیم دهینام ءیاست که به شرط ش تیبه وجود آن خصوص دیّمق ای -۱

 در نماز. گریاز اجزاء و شرائط د هانیا ریقبله بودن( و سوره و رکوع و سجود غ)روبه

نماز به عدم تکلّم و قهقهه و سخن گفتن  تیمثل مشروط شودیم دهیاست که بشرط ال نام تیبه عدم آن خصوص دیّمق ای -۲

 از قواطع نماز. هانیا ریو غ

 شودیم دهینکه ال بشرط نامبه عدم آ دیّبه وجود آن است و نه مق دیّنه مق یعنیمطلق است  تینسبت به آن خصوص ای -۳

 به وجود قنوت است و نه به عدم آن. دیوجوب نماز نه مق نکهیمثل عدم اشتراط نماز به قنوت، چه ا

)مثل  یزیکه دالّ بر وجوب چ یلیدر مقام واقع و نفس االمر و ثبوت است و امّا در مرتبه اثبات و داللت، اگر دل هانیا

 ایرا که وجودا  یزیبه چ دییتق ل،یو اگر آن دل میکنیداللت کرد، به آن عمل م یدیعدم ق ای( است، بر اعتبار وجود هصال

 -که مقدمات تمسک به آن یالبته در صورت .االطالق رجوع کرد هبه اصال یستیانکرد، ب انیاست ب دییعدما محتمل التق

که اراده متکلم آمر واقعا به مطلق  شودیاالطالق کشف م هموجود باشد و با اصال -دیآیم دیّچنانکه در باب مطلق و مق

 به نحو ال بشرط اخذ شده است. د،یواجب نسبت به آن ق یعنی ؛تعلق گرفته است

 وجود ندارد. دییاحتمال تق ینف یاز تمسک به اطالق برا یمانع هیاول ماتیدر تقس نکهیخالصه مطلب ا و

 واجب هیثانو ماتیدر تقس دیی)د( عدم امکان اطالق و تق

امرش  زهیکه در خارج به انگ ی: واجبشودیم میبه دو قسم تقس -پس از ثبوت وجوب و تعلّق أمر به آن واقعا -یواجب هر

که وجوبش، معلوم است و  یبه واجب شودیم میتقس نیهمچن ابدییامر، تحقق م زهیکه بدون انگ یو واجب شودیم جادیا

 که وجوبش مجهول است. یواجب

اند و در واقع پس از فرض ثبوت وجوب صورت چون از لواحق حکم ،شوندیم دهینام هیثانو ماتیتقس مات،یتقس نیا و

صورت فرض  نیدر ا رایامرش محقق شود ز زهیبا انگ -مثال -قبل از تحقق حکم، معنا ندارد که فرضا نماز ، زیرارندیپذیم

 تا قصد شود. ستیبه نماز ن یاست که امر نیبر ا

 نیکرد( و در مثل ا دیعلم و جهل را ق توانیدر مأمور به نم یعنیاست نسبت به مسئله علم و جهل به حکم ) طورنیهم و

مأمور به محال است، چون مثال قصد امتثال امر، فرع وجود خود امر است، پس چگونه معقول است که  دییتق مات،یتقس

که امر، فرع قصد امر باشد و حال آنکه قصد امر، فرع خود امر است؟  ستا نیاش االزمه کهیبه آن باشد درحال دیامر، مق

 دور. ایخلف است و  ای نیاست که متقدم، متأخر شود و متأخر، متقدم و ا نیا تیوضع نیالزمه ا

ا جز عدم ملکه است و لذ لیاز قب د،ییکه اطالق نسبت به تق میمحال است چون قبال گفت زیمحال باشد، اطالق ن د،ییاگر تق و

 .شودیاراده اطالق کشف نم د،ییاز عدم تق د،ییو در صورت عدم امکان تق شودیباشد، فرض نم دییکه قابل تق یدر مورد

 جهینت

 نکهیاختالف نظر دارند در ا اصولیان: میگوئیو لذا م میبجاست که به اصل موضوع برگرد م،یمقدمات را دانست نیکه ا حال

 ؟یتوصل ایباشد  یاست که تعبد نیا هیاصل اول ایآ ،یتوصل ایاست  یتعبد ،یشک شود که واجب یوقت

بر عدم دخالت قصد قربت در مأمور  یخاص لیدل نکهیباشند مگر ا یاست که تعبّد نیاند اصل در واجبات اگفته یگروه

آن به اطالق هم  ینف یالفرض برا یو عل میندار بر اکتفاء به واجب بدون قصد قربت لیدل یبه داللت کند. چرا که وقت
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مسئله در امر اوّل گذشت پس در  نیقصد قربت کرد و ا یستیبا ینیقیفراغ  لیتحص یتمسک کرد، الجرم برا توانینم

 دارد. تیتعبد یاصل اقتضا نیاست و ا اطیاالحت همرجع، اصال نجایا

باشند البته نه به خاطر تمسک به اصالت اطالق در  یاست که توصل نیاند اصل در واجبات ااز علما گفته یگرید گروه

 .میکنیتمسک م یاند به اطالق مقامگفته نانیقربت، بلکه ا دیشارع و نه به خاطر اصل برائت از معتبر بدن ق هیخود أمر از ناح

در  لیدخ دیغرض است. لذا اگر ق قیتابع وسعت و ض د،ییاطالق و تق ثیکه مأمور به از ح ستین یمطلب: شک حیتوض

است که بتوان آن را در مأمور  یدر جائ نیأخذ کرد و الّا، نه، البته ا دیآن را در مأمور به به عنوان ق دیغرض باشد، حتما با

 گذشت. بالواجب که ق هیاول ماتیبه، أخذ کرد مثل تقس

آن را  تواندینم نکهیآمر به صرف ا -قصد امتثال دیق نیمثل هم -کرد دیرا در مأمور به، ق یزیچ توانیدر آنجا که نم امّا

 انیغرض خود را ب یگریاز راه د یستیاز آن غفلت کند بلکه به ناچار با دینبا اورد،یکه متضمن أمر است ب یدر کالم واحد

 .دیبه خود ق یگریو د ردیتعلق گ دیاز ق یذات فعل جدا هب یکیکند و لو با انشاء دو أمر که 

به  دیّ. حال اگر امکان ندارد که مأمور به مقباشدیامرش م زهیمتوقف بر نماز به انگ ،یکه غرض مول مین: اگر فرض کمثال

غرض خودش  لیتحص یپس به ناچار آمر برا -ممتنع است دییتق نیکه ا یدانست هیثانو ماتیچرا که در تقس -قصد شود نیا

اطاعت امر اول  زهیرا صادر کند و سپس امر به انجام نماز به انگ هبه صال مروارد شود مثال نخست ا یگریاز راه د یستیبا

 شود. انیب حیصر یبا عبارات دیهم با هانیو ا دیبنما

 باشندیغرض م کیاز  یهستند چون هر دو ناش یثبوت و سقوط )وجود و عدم( به منزله امر واحد ثیدو امر از ح نیا و

: مثال اگر نماز شودیاست و لذا اگر امر دوم امتثال نشود، با امتثال امر اول فقط، امر اوّل هم ساقط نم یروشنگر اول ،یو دوم

در  دییسبب تق و لذا امر دوم به انضمام امر اول به صورت مشترک شودینم اقطآورد، س یاز قصد قربت به جا یرا جدا

أمر به  یمول ی: وقتمیگوئیم یمطلب را دانست نیشود. حال که اگفته ن دییتق ز،یچ نیگرچه اصطالحا به ا شوند،یم جهینت

ملحق نسازد و به قصد  انگر،یبه آن به عنوان ب یزیامر کند و چ نیو اکتفا به هم -است انیدر مقام ب کهیدرحال -کند یزیچ

و  کردیم انیندارد و اال آن را با أمر دوم ب یدر غرض مول یکه قصد امتثال دخل شودیکشف م نجایامتثال امر نکند، از ا

 لیبا دل نکهیمگر ا اندیاست که توصل نیاصل در واجبات ا نیو بنابرا مینامیم یهمان، است که ما آن را اطالق مقام نیا

 .باشندیم یثابت شود که تعبد

 امر غهیو اطالق ص ینیواجب ع -4

( مثل نماز روزانه و روزه و واجب شودیساقط نم ،یگریدارد و با فعل د مکلفاناست که تعلق به همه  ی: )واجبینیع واجب

که باشد( و  یکه مطلوب در آن تحقق فعل است از هر مکلّف یاست و عبارت است از: )واجب ینیمقابل واجب ع ،یکفائ

( یو کفائ ینیدو قسم )ع نیا و و غسل و دفن او تیّمثل نماز بر م شودیمساقط  نیریاز سا ،یتوسط بعض فیلذا با انجام تکل

بر  یلی: اگر دلمیگوئیبودن م یکفائ ای ینیظهور واجب در ع صیواجب خواهد آمد و در مورد تشخ ماتیدر بحث تقس

افعل  غهیاطالق ص یضانداشت، مقت یو امّا اگر داللت میکنیبودن واجب داللت کند، براساس همان عمل م یکفائ ای ینیع

هم انجام دهد و چه انجام ندهد. چرا که عقل بر لزوم امتثال امر  یگریباشد، چه آن واجب را د ینیاست که واجب ع نیا

 نه، حاکم است. ای شودیساقط م یگریبا فعل د میدانیمادام که نم
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بر اراده  یانهیقر یکه مول یاست. لذا وقت یدارد، واجب کفائ یاضاف انیبه ب اجیامر، احت غهیآنچه عالوه بر اصل ص پس

 است. ینیمرادش واجب ع شودیمعلوم م -است نیکه فرض ما هم هم -نصب نکرده یواجب کفائ

 امر غهیو اطالق ص ینییواجب تع -5

مقابل  و مثل نماز روزانه. «ستیآن مطرح ن لیبه عنوان عدل و بد یگریاست که در کنارش واجب د یواجب»: ینییتع واجب

و  نیاطعام شصت مسک نیب ریّدر روزه ماه رمضان که مخ یاست مثل خصال و اقسام کفاره افطار عمد یرییآن، واجب تخ

 خواهد آمد. یرییو تخ ینییواجب تع حیبنده است و در خاتمه، توض کیروزه دو ماه پشت سرهم و آزاد کردن 

أمر، وجوب آن فعل است خواه  غهیصاطالق  یو الّا مقتضا ستین یکه واجب، از کدام قسم است، مشکل میاگر دانست حال

 انیبه ب اجیاحت ر،ییقاعده، عدم سقوط فعل اول، با فعل دوم است، چرا که تخ ینه. پس مقتضا ای ردیهم انجام گ یگریفعل د

 .استالفرض( مفقود  یعل انیب نیدارد که )ا یاضاف

 أمر غهیو اطالق ص یواجب نفس -۶

مقابل آن، واجب  و مثل نماز روزانه «گریاست که به جهت خودش واجب شده نه به خاطر واجب د یواجب»: ینفس واجب

است. چرا که وضوء صرفا به عنوان مقدمه نماز واجب، واجب شده نه به خاطر خودش، چون اگر نماز  -مثل وضو -یریغ

 .شدیواجب نبود، وضو هم واجب نم

واجب باشد  یگرید ءیاطالق تعلّق امر به آن واجب، چه ش یمقتضا ،یریغ ایاست  ینفس ،یکه واجب میاگر شک کن حال

 ثابت شود. تیریغ نکهیباشد، مگر ا یکه واجب نفس کندیاست. پس اطالق، اقتضا م یاست که واجب نفس نیچه نباشد، ا

 یو تراخ تیفور -۷

 اختالف کرده، چند قول دارند: ،یتراخ ایامر بر وفور  غهیدر داللت ص اصولیان

 وضع شده است. تیفور یامر برا غهیص -۱

 وضع شده است. یتراخ یامر برا غهیص -۲

 وضع شده است. یبه نحو اشتراک لفظ یهر دو معنا یامر برا غهیص -۳

 نیاز ا کیچیبر ه یوجه داللت چیاعم از آن دو وضع شده، بلکه به ه یو نه برا یتراخ یفور و نه برا یأمر نه برا غهیص -۴

را  یتراخ ایفور  یاز دو معنا یکی توانیم کنندیفرق م که در مقامات مختلف، یدو معنا ندارد و تنها از راه قرائن مختلف

 .دیفهم

داللت  هیافعل فقط بر نسبت طلب غهیص نکهیو آن ا یاست که قبال دانست یبرآن، مطلب لیاست و دل ریحق، قول اخ قول

فعل، لحاظ  یوجود اتیاز خصوص کیچیخود حدث )فعل( که در آن ه ینشده مگر براماده امر وضع  نکهیکما ا کند،یم

داللت بر  یندارد. بلکه برا یتراخ ایبر فور  یداللت -از جهت ماده نهو  ئتیه ثینه از ح -امر غهیص ن،یبنابرا و نشده باشد

 .یجواز انجام مأمور به است چه فورا و چه با تراخ شینباشد، مقتضا یگریاگر دالّ د نیالزم است. بنابرا یگریدو، دالّ د نیا

در همه  تیدالّ بر فور یخارج لیاند دلگفته یمنفصل، برخ یخارج لیاست، امّا با نظر به دل غهیمقتضا، با نظر به خود ص نیا

 یداللت کند. برا یبر جواز تراخ حایصر یمخصوص لیمورد خاص، دل کیدر  نکهیمگر ا م،یواجبات به نحو عموم دار

 اند:ذکر کرده هی( دو آتیفوق )وجوب فور یمدعا
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 ی: به سویعنی« مِنْ رَبِّکُمْ همَغْفِرَ یوَ سارِعُوا إِل»: دیفرمایاست که م ۱۲۷ هیاول(: کالم خداوند در سوره آل عمران آ هی)آ

است که شتاب گرفتن به سمت مغفرت، جز به سرعت گرفتن  نیاستدالل ا بیتقر و دیریمغفرت پروردگارتان، سرعت بگ

متعال است و معنا  یسبب مغفرت، انجام مأمور به است. چون مغفرت فعل خدا و ستیبه سمت اسباب مغفرت، ممکن ن

انجام  یافعل ظهور در وجوب دارد، پس سرعت گرفتن برا غهیچون ص ن،یو بنابرا ردیندارد که عبد به سمت آن سرعت بگ

 ور به، واجب است.مأم

در  یعنی: راتِیْفَاسْتَبِقُوا الْخَ»: دیفرمایاست که م ۵۳ هیو سوره مائده آ ۱۴۳ هیمتعال در سوره بقره آ یدوم(: کالم خدا هی)آ

 هاست.آن یهمان انجام فور گریبه عبارت د رات،یدر خ یریو سبقت گ «دیمسابقه بگذار رات،یخ

 زیو سبب مغفرت همان گونه که بر واجبات صادق است بر مستحبات ن راتیاست: خ نیا هیجواب از استدالل به هر دو آ و

 ست،یها، سرعت گرفتن واجب ناست که در آن یهیو بد شودیم زیصادق است. پس سرعت و مسابقه شامل مستحبات ن

ها شد؟ حال که قائل به وجوب مسارعت در آن توانیم هترک کرد، پس چگون یها را به طور کلآن توانیم یچون وقت

 نیو بنابرا ستین یبه نحو الزام یریگسرعت نکهیاست بر ا نهیخود قر نیا شودیمستحبات م هیمسارعه و مسابقه شامل کل

 ندارند. تیبر فور یفوق داللت هیدر عموم واجبات هم دو آ

 نیافعل )سارعوا، و استبقوا( در ا غهیاند، باز هم الزم است از ظهور صمختص واجبات هیدو آ نیکه ا میریاگر بپذ یبلکه حت

 جهیدر نت و لزوم ندارد تیدر اکثر واجبات، فور میدانیچرا که م م،یو حمل بر استحباب کن میدر وجوب دست بکش هیدو آ

آوردن  ،یکه در محاورات عرف ستین یشکو  دیآیاکثر الزم م صیتخص م،یکن ارجخ تیاگر اکثر واجبات را از عموم فور

سخن گفتن مستهجن و زشت  گونهنیبوده، ا حیها از تحت عام قباکثر و اخراج آن صیکالم به صورت عام و سپس تخص

و سپس « فروختم اهمه اموالم ر»: دیکه عارف به آداب سخن گفتن است نخست بگو یکس دیدانیم حیشما صح ایاست. آ

سخن گفتن، نادرست است و  گونهنیکه ا ستین ینماند؟! شک یتحت عام باق یاستثنا کند تا آنجا که جز اندک یکی یکی

مزبور )مسارعه و مسابقه( را حمل بر استحباب  هیدو آ نکهیجز ا ستین یراه چیه نی. بنابراشودیعارف صادر نم میاز فرد حک

  .میکن

 و تکرار همرّ -۸

دارند. مختار ما  یاختالف کرده، اقوال گوناگون زیو تکرار ن هافعل بر مرّ غهیدر داللت ص -یهمانند بحث قبل -اصول علماء

و نه با  ئتیافعل نه با ه غهیص یعنیاست.  لیما هم همان دل لی( است و دلی)فور و تراخ یمثل مختار ما در بحث قبل نجایدر ا

ندارد  یمتعلّق( داللت تی)ماه عتیاز طلب خود طب شیبر ب غهیکه ص ید. چون قبال دانستندار یاش بر مرّه و تکرار داللتماده

 الزم است. یگریتکرار، دالّ د ایداللت بر مرّه  یو لذا برا

 قرار است: نیمطلب بد لی( است و تفصبارکیاطالق، اکتفاء به مرّه ) یامّا مقتضا و

و جواز تکرار  بارکیاز سه حالت، مسئله امکان اکتفاء به  کی)و در هر ستین رونیاست از سه حال ب یآنچه مطلوب مول

 (:کندیفرق م

معنا که مطلوب آمر  نیباشد )ال بشرط( بد یو شرط دیبدون هر ق ءیاست که مطلوب، صرف وجود ش نیحالت ا کی -۱

و بس، و لو با  نینتقل شود، همکه از ظلمت عدم به نور وجود م خواهدیاست که مطلوبش، معدوم نباشد بلکه م نیفقط ا
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و لذا مکلّف اگر مطلوب  شودیوجود منطبق م نیقهرا بر اول لوبصورت، به ناچار عنوان مط نیدر ا و فرد واحد کیتحقق 

 یانجام دهد، امتثال فقط بر بار اول صادق بوده، بار دوم لغو محض خواهد بود، مثل نماز روزانه )اگر کس بارکیاز  شیرا ب

 مصداق عنوان امتثال بوده و نماز دوم لغو است(. یدو تا نماز صبح بخواند، اول

که زائد بر بار اوّل انجام نشود و  یمعن نیوحدت باشد )بشرط ال( بد دیکه مطلوب، وجود واحد با ق نستیا گریحالت د -۲

دو  یاالحرام در نماز، که اگر کس هریل تکبمث رد،یگیلذا اگر مکلّف دو بار مأمور به را انجام دهد، اصال امتثال صورت نم

 باطل خواهد شد. نمازاست و  یمبطل اوّل یدوّم د،یبار بگو

 یمجموع دیمطلوب، مجموع بق یعنی(. ءیبه شرط تکرّر )بشرط ش ایکه مطلوب، وجود مکرّر باشد  نستیحالت سوم ا -۳

 یعنیبه شرط تکرار نباشد ) ایمثل رکعات در نماز واحد و  ردیگیصورت نم بارکیصورت اصال امتثال با  نیباشد، که در ا

از  کیماه رمضان که هر یوجودات، مطلوب باشد مثل روزه روزها ازکه هرکدام  یمعن نیواجب نباشد( بد دیتکرار، ق

 مختص به خود دارد. یروزها، امتثال

 انیدر مقام ب یلذا اگر مول و زائد دارد انیببه  ازین غه،ی)دوم و سوم( عالوه بر مفاد ص ریکه دو صورت اخ ستین یشک و

نکند، اطالق کالمش دال بر اراده وجه اوّل خواهد بود و لذا  دیّاز دو حالت، مق یکیباشد و کالم را مطلق بگذارد و به 

 ندارد. زین یدر امتثال و غرض مول یاثر نکهیندارد، چه ا یو لکن وجود دوم، ضرر شودیحاصل م ،وجود نیامتثال به اول

ها انجام داد و امتثال با همه آن توانیم کبارهیرا  رهیکه افراد کث نستیاطالق ا یکه مقتضا شودیروشن م میاز آنچه گفت و

صدقه دادن  بارکیاطالق، جواز اکتفاء به  یمقتضا نجایصدقه بده، در ا ینی: به مسکدیبگو یو لذا اگر مول شودیحاصل م

و البته همه  شودیامتثال، حاصل م م،یصدقه بده یمتعدد نیبه مساک کبارهی اگر نکهیا اواحد است، کم نیمسک کیبه 

صرف وجود بر  نکهیصادق است )کما ا قیمصاد عیچون صرف وجود، بر جم شودیامتثال واحد محسوب م کی ها،نیا

هم حاصل  عددبا افراد مت رد،یگیفرد واحد صورت م کیامتثال همان گونه که با  رایمصداق هم صادق است( ز کی

 .گرددیم

 نسخ وجوب، دال بر جواز است؟ ایآ -۹

 ینسخ شود، علما یوجوب، به طور قطع نیداللت امر بر وجوب، واجب شود و سپس ا یبه مقتضا یدر زمان یزیچ اگر

نه؟ چرا که امر دالّ بر جواز فعل با منع  ای ماندیم یاصل جواز که مدلول أمر بوده، باق ایآ نکهیاند در ااصول اختالف کرده

 اند.جواز شده یقائل به عدم بقا یشده و برخ وازج یقائل به بقا یاز ترک فعل بوده است. برخ

دو احتمال  نجایمقدار داللت نسخ وجوب، چه قدر است؟ در ا نکهیدر ا یگریبه نزاع د گرددینزاع برم نیا قتیدر حق و

 مطرح است:

صورت داللت أمر بر جواز همچنان به حال  نیسخ فقط داللت بر رفع خصوص منع از ترک دارد و در ان نکهیا یکی -۱

است که وجوب منحلّ به جواز  نینظر ا نیمنشأ ا و قول، قول اول است نیو ا شودیو نسخ شامل آن نم ماندیم یخود باق

 ایجواز  یعنیبه جنس وجوب  یو تعرض کندینم یبردارد، کار رامنع از ترک  نکهیو نسخ، جز ا شودیو منع از ترک م

 اذن در فعل، ندارد.
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که برآن  ماندینم یباق یزیوجوب، چ لیدل ینسخ، داللت بر رفع وجوب از اصلش دارد و لذا برا نکهیا گریاحتمال د -۲

و لذا مفهوم و  شودیو ساده دارد که منحلّ به دو جزء نم طیبس ییاست که وجوب معنا نیا یرأ نیداللت کند و منشأ ا

 برداشتن منع از ترک باشد. یکه نسخ، فقط به معنا ستیمتصوّر ن

اش منع از دارد و آن، الزام بر فعل است و الزمه طیبس ییاست که وجوب معنا نیمختار ما، قول دوم است چون حق ا یرأ

که الزام بر ترک  ستین نیو چن باشدیاش الزام بر ترک ممنع از فعل است و الزمه یحرمت به معنا نکهیترک است. کما ا

 یحرمت ترک است، جزئ یمنع از ترک که به معنا زیفعل باشد و ن رمتح یاز معنا یوجوب ترک است، جزئ یکه به معنا

شده، تابع آن است. پس ثبوت جواز بعد از نسخ  یاست و از آن ناش یگریالزمه د یکیبلکه  ست،یوجوب فعل ن یاز معنا

 لیو نه دل خناس لی. پس نه دلستین یوجوب، کاف لیدارد که برآن داللت کند و صرف دل یخاص لیدل به اجیوجوب، احت

 گریاز احکام چهارگانه د کیو ممکن است که فعل پس از نسخ وجوبش، به هر ستیدال بر جواز ن کیچیمنسوخ ه

 )استحباب، اباحه، حرمت و کراهت( محکوم شود.

 زیچ کیدو بار أمر کردن به  -1۰

 باشد: ریفعل دو بار أمر شود، ممکن است به دو صورت ز کیبه  اگر

 که امتثال دوم، الزم است. ستین یصورت شک نیامر دوّم بعد از امتثال امر اول باشد، در ا -۱

است  یکاف بارکی ای میدو بار آن را امتثال کن دیبا میکنیکه شک م نجاستیامر دوّم قبل از امتثال امر اوّل باشد در ا -۲

أمر اول باشد،  دیو اگر تأک ردیامتثال دوم صورت گ یستیباشد، روشن است که با یگریوجوب د سیاگر امر دوم، تأس

 .ستیامتثال الزم ن کیهر دو امر، جز  یبرا

 فرض چهار حالت دارد: نی: امیگوئینظر حق م انیمطلب و ب حیتوض یبرا حال

 نی: نماز بخوان. در ادی: نماز بخوان و دوباره بگودیآمر بگو نکهیند مثل امعلّق به شرط باش ریاول: هر دو امر، غ حالت

بدون  -واحد، محال است که دو امر عتیطب کی. چون نسبت به شودیم دیحمل بر تأک یصورت روشن است که دوم

اول، بر آمر الزم بود که  یبرا دیباشد و نه تأک سیبخواهد تأس ،یمو لذا اگر دو ردیتعلّق بگ -آن دو نیب یازیهرگونه امت

و ظهور وحدت متعلّق در هر دو امر، لفظ امر  دییبه خاطر عدم تق نیکند و بنابرا انیبار دوم، ب دیمتعلّق أمر دوم را و لو با ق

 است. نهیقر بدوننفسه خالف اصل و خالف ظاهر کالم  یف دیدارد، گرچه تأک دیدر بار دوم ظهور در تأک

 :دیبگو -مثال -یمول نکهیکه هر دو امر معلّق بر شرط واحد باشند مثل ا نستیدوم: ا حالت

 شودیم دیقول دوم حمل بر تأک ز،ین یصورت نیعبارت را تکرار کند. در چن نیو سپس هم ر،یوضو بگ یمحدث هست اگر

 .میگفت نیشیکه در حالت پ یاهمان نکته لیبه دل

: اگر دیکن و سپس بگو غسل :دیبگو یمعلّق. مثال مول ریغ یگریاشد و داز دو أمر معلّق ب یکیاست که  نیسوم: ا حالت

الظاهر مأمور به  یچرا که عل شودیم دیاست و حمل بر تأک یکیباز هم مطلوب  یحالت نیغسل کن. در چن یجنب هست

 یعنی -دیاطالقش حمل بر مق -معلّق ریغ یعنی -تفاوت که امر مطلق نی. با اردیگیواحد است و لذا دو امر بدان تعلق نم

 اطالق اول شده و کاشف از مراد است. دیّمق یجه، دوّمیو در نت شودیم -معلّق
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: دیبگو یمول نکهیباشد. مثل ا یگرید زیمعلّق بر چ گریو امر د یزیاز دو امر معلّق بر چ یکیاست که  نیحالت چهارم: ا

 سیحالت، امر دوم ظاهرا حمل بر تأس نیغسل کن. در ا ،یکرد تیّ: اگر مس مدیغسل کن و باز بگو یاگر جنب هست

است که مطلوب در  دیبع یلیاست و خ یگریاز مطلوب در د ریغ ،یاست که مطلوب در هر امر نیچون ظاهر ا ،شودیم

 ندارد. ییمعنا نجایدر ا دیباشد و امّا تأک یکیهر دو 

. ستین دیاز باب تأک ن،یممکن است، امّا ا م،یهر دو مطلوب اکتفا کن یاامتثال بر کیمعنا که به  نیاما قول به تداخل بد و

لکن  و دو أمر در کار باشد که با فعل واحد، امتثال شوند نکهیو ا سیبلکه اصال تداخل فرض ندارد مگر بعد از فرض تأس

 لیدر غسل جنابت، با دل نکهیقائل به تداخل شد، کما ا توانیخاص، نم لیهرحال، تداخل برخالف قاعده است و جز با دلبه

 بحث تداخل به طور مفصل در مفهوم شرط خواهد آمد. یهم هست و به زود یگریاز هر غسل د یثابت شده که مجز

 داللت أمر به أمر بر وجوب -11

 شودیامر به آن کار محسوب م ایرا انجام دهد، آ یامر کند که کار گریعبدش امر کند که او به عبد د کیبه  یمول یوقت

 مسئله دو فرض دارد: نیا طورنیدو قول مطرح است و هم نجایانجام آن واجب باشد؟ در ا یتا بر دوم

امر کند که او  رشیدولت به وز سیرئ نکهیبه مأمور دوم باشد. مثل ا یاست که مأمور اوّل، مبلّغ امر مول نیفرض ا کی -۱

است چرا  رونیاز محل بحث و نزاع ب یفرض نیرا انجام دهند. بدون شک، چن یمأمور کند که کار سیملّت را از طرف رئ

 نیاز هم ،مکلفاننسبت به  اءیبر مأمور دوم دارد و همه اوامر انب فعلامر، ظهور در وجوب  نیشک ندارد که ا یکه احد

 است. لیقب

ه مأمور باشد که مستقال از جانب خودش امر را متوجه فرد دوم که مأمور اول به منزله مبلّغ نباشد بلک نستیفرض دوم ا -۲

است  یفرض نیامر به نماز کن. چن یالسّالم که فرموده است: اطفال را در سنّ هفت سالگ هیکند مثل قول امام معصوم عل

حالت  نیاز دو فرض مزبور است، به هم کیکدام لیفرض مسئله از قب میدانینم که محل اختالف و بحث است و آنجا که

 .شودیدوم ملحق م

: امر به أمر نکهیمطلب ا حیاست که صرف امر به امر عرفا ظهور در وجوب أمر به فرد دوم دارد و توض نیمختار ما ا یرأ و

 نباشد دو صورت دارد: غیاگر به صورت تبل

او به  دنیرس یبرا یق گرفته باشد و أمر به امر راهتعل یبه انجام فعل توسط دوم یاست که غرض مول نیاول: ا صورت

صورت انجام شود، بدون شک امر به أمر، به منزله أمر به  نیاست که فعل بد نیکه مراد او ا میاش باشد. اگر بدانغرض

 .شودیخود فعل محسوب م

 نکهیداشته باشد مثل ا ینسبت به فعل مأمور دوم، غرض نکهیاست که غرض او، أمر مأمور اول باشد بدون ا نیدوم: ا صورت

که فرزندش را در صدور  ستین نیجز ا یکند و غرض مول یزیکه او عبدش را أمر به چ کندیامر م -مثال -پسرش را ،یمول

صادر  است که فرزندش امر نیصرفا ا یصورت غرض مول نیسر دارد. در ا رد یاهداف نیامثال چن ایبدهد و  نیفرمان، تمر

 .ستیدر واقع اصال مطلوب او ن ،یکند، پس خود فعل دوم

 ی( أمر تلقیاو )دوم یامر به امر، برا گریمأمور اول است، د نیتمر ،یروشن است که اگر مأمور دوم بداند که غرض مول و

اخذ شده و همان  تیاست به نحو موضوع یکه متعلّق امر مول ی. چون أمرستین یو اگر آن را انجام ندهد، عاص شودینم
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او  یاست که فرزندش امر صادر کند و لذا امر فرزندش، برا نیا یهدف مول یعنیاست ) یاست که متعلّق غرض مول

 فعل توسط مأمور دوم باشد. لیتحص یبرا یقیامر فرزندش طر نکهی(، نه اتیقیدارد نه طر تیموضوع

در کار نبود، عرفا ظاهر  یانهیو اگر قر شودیهمان عمل ماز دو صورت فوق وجود داشت، طبق  یکیبر  یانهیاگر قر حال

 .شوندیلحاظ م تیقیاست که به نحو طر نیا -نهیدر صورت نبودن قر -اوامر

مورد نظر است و در اوامر  تیثابت شود به نحو موضوع نکهیامر به امر بطور مطلق دال بر وجوب است مگر ا ن،یبنابرا

 ( وجود ندارد.یآن )به نحو موضوع یبرا یانمونه ه،یشرع

 واجب ماتیخاتمه در تقس

 :میبشو ماتیتقس نیجاست به عنوان ملحقات بحث أوامر و متمّم فائده آن، متعرض ااست که به یماتیتقس یدارا واجب،

 واجب مطلق و مشروط -1

 :ستین رونیب ریاز دو صورت ز م،یکن سهیخارج از آن مقا یزیواجب را با چ کی یوقت

در وجوب واجب مأخوذ است مثل وجوب حج در  تیبه نحو شرط ءیاست و آن ش ءیوجوبش متوقف برآن ش ای -۱

)مثل استطاعت( در خارج  ءیوجوبش مشروط به حصول آن ش است، زیراهمان واجب مشروط  نیبا استطاعت. ا سهیمقا

نسبت به  یواجب، گاه کیکه  شودیاز مثال حج روشن م و مگر هنگام حصول استطاعت ستیاست و لذا حج واجب ن

 هستند. یو اضاف یمطلق است. پس مشروط و مطلق، دو امر نسب گرید زیمشروط است و نسبت به چ زیچ کی

بلوغ و قدرت عقل، واجب مشروط است و لذا کودک و  یعنی فینسبت به شرائط عامه تکل ،یهر واجب نکهیا گرید نکته

 ندارند. یفیتکل چیر واقع هد وانه،یعاجز و د

است که علم شرط  نیحق ا یلو است فیتکل یاند که از شروط عموم)مثل اشاعره( گفته یامّا در مورد عنصر علم، برخ و

علم در  ،یعالم و جاهل مشترکند. آر نیب یبه نحو مساو یواقع فیبلکه تکال گر،ینه در وجوب و نه در احکام د ستین

 شرط است. ف،یمخالفت با تکلبر  استحقاق عقاب

 امر معلّق و منجّز -2

به  فیو لذا تکل ابدییم تیکه واجب مشروط پس از حصول شرطش، وجوبش همچون واجب مطلق، فعل ستین یشک

 به دو صورت، متصوّر است: فیتکل تیو امّا فعل شودیصورت بالفعل متوجه مکلّف م

 نیمعنا که زمان واجب، همان زمان وجوب باشد. ا نیواجب، مقارن باشد بد تیبا فعل وجوب زماناً تیّفعل نکهیا یکی -۱

 زیاست و واجب ن یصورت، وجوب نماز فعل نیمثل نماز بعد از دخول وقت آنکه در ا شودیم دهیقسم، واجب منجّز نام

 دارد. تیخود نماز هم فعل یعنی

صورت زمان واجب از زمان وجوب،  نیباشد که در اواجب، تقدم داشته  تیوجوب زمانا بر فعل تیفعل نکهیا گرید -۲

معلّق  امده،یکه هنوز ن یبر زمان -نه وجوب آن -چرا که خود فعل شودیم دهیقسم، واجب معلّق نام نیمتأخر خواهد بود. ا

است و امّا خود واجب، معلّق بر حصول  یوجوبش فعل -اندتهچنانکه گف -است. مثل حج که هنگام حصول استطاعت،

بر مکلّف واجب است که مقدمات  نیموسم حج است و لذا از هنگام حصول استطاعت، حج واجب است و به خاطر هم
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مقام،  ودر د نجایانجام دهد. در ا نیموسم حج فرارسد و اعمال حج را در زمان مع نکهیسفر و زاد و راحله را آماده کند تا ا

 رت گرفته است:صو ییبحثها

واجب ممکن و واقع است و اما اکثر  نیاست که ا نیدر امکان واجب معلّق: و قول معروف از صاحب فصول ا -)اول(

مطلب  نیشاءاهلل متعرض ادر بحث مقدمه واجب ان یاست و به زود نیهم زیعلماء قائل به امتناع آن هستند و مختار ما ن

که آنچه فعال )از زمان استطاعت(  میکنیاند و روشن مقائل به امکان و وقوع آن شده یکه چرا برخ میکنیم انیو ب میشویم

موسم و قدرت  دنیمقدمات است و امّا خود اعمال حج، وجوبش مشروط به فرارس هیو ته ریدر مثال حج، واجب است، س

 بر اعمال در موسم است.

است که شرط، شرط  نیا ایکه زمان داخل شد نماز بخوان، آ یقول: وقت نیدر مثل ا هیظاهر جمله شرط نکهیدر ا -)دوم(

شرط، شرط واجب است و لذا تنها خود  ایمگر بعد از دخول وقت،  ستیمثال، نماز واجب ن نیوجوب است و لذا در ا

 و مطلق است؟ یفعلواجب است که معلّق به دخول وقت است و الّا خود وجوب، 

شرط مدلول ماده امر )واجب( در جزاء  ایامر )وجوب( در جزاء )صلّ( است  ئتیهشرط مدلول  د،یق ایآ گریبه عبارت د و

 ،یطهارت کرد لیتحص ی: وقتدیبگو یمول نکهیاست مثل ا یجار زیزمان باشد ن ریبحث در آنجا که شرط، غ نیاست؟ و ا

 نماز بخوان.

و  شودیشرط وجوب است، واجب مشروط م د،یق میگفت یعنی میشد ئتیبه ه دیاگر قائل به ظهور جمله در رجوع ق پس

به  دیکه ظهور جمله در رجوع ق میو اما اگر قائل شد ستیاز مقدمات واجب ن کیچیه لیلذا قبل از حصول شرط، تحص

لذا واجب قبل از حصول شرط )موسم  و شودیمطلق م اجبشرط واجب است، واجب مزبور، و د،یق میگفت یعنیماده است، 

شرط )موسم حج( حاصل  ندهیکه علم دارد در آ یبر مکلّف واجب است در صورت جهیو در نت کندیم دایپ تیحج( فعل

 هیشرط لهدر جم دیق نکهیاست در ا نیمتأخر نینزاع، همان نزاع معروف ب نیو ا از اآلن مقدمات آن را فراهم سازد شود،یم

 خود خواهد آمد. یدر جا -یشاءاهلل تعالان -مسئله نیدر ا قیتحق یبه مادّه؟ و به زود ای گرددیبازم ئتیبه ه

 یو تبع یواجب اصل -3

باشد مثل وجوب نماز و وضو که از دو  زیوجوب همان چ انیب ،یمقصود اصل ،ی: آن است که در کالم مولیاصل واجب

 (.دیرا بشوئ تانیها( و )صورتدی: )و نماز را به پا دارشودیاستفاده م یکالم اله

 باشد. یدر کالم نباشد، بلکه از توابع مقصود اصل یآن است که مقصود اصل: یواجب تبع

 ی. چرا که رفتن به سوشودیگوشت از بازار، استفاده م دیبه وجوب خر یوجوب قدم برداشتن در بازار که از امر مول مثل

األخص  یبالمعن نیّه لزوم، بآنجا ک ،یدر هر داللت التزام نکهی. چه استیدر کالم ن یمقصود اصل یول ،بازار واجب است

 نخواهد بود(. یوجوب، تبع گریباشد، د نیّاست )و اگر ب طورنیهم -ستین

 ینییو تع یرییواجب تخ -4

در مقام امتثال ندارد مثل نماز و روزه ماه رمضان،  ی(: آن است که طلب، مخصوص آن است و عدل و بدلینیی)واجب تع

 نیو ما قبال آن را چن ستیآن ن نیدر عرض آن، جانش یگرینماز به خاطر مصلحت خودش واجب شده و واجب د زیرا

« در عرض» دیما ق نکهیا«. وجود ندارد لیبه عنوان عدل و بد یگرید واجباست که در عرض آن  یواجب»: میکرد فیتعر
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بودن  ینییامّا از واجب تع ،در طول خود دارند یلیبد یگاه ،ینییاز واجبات تع یاست که بعض نیبه خاطر ا میرا آورد

که وضو، ناممکن  استواجب  یفقط وقت مّمیدارد. چون ت مّمیدر طول خود به نام ت یلیمثل وضو که بد شوندیخارج نم

 که اوال آزاد یوضع را دارد و مثل خصال کفاره مرتّبه همچون کفاره قتل خطئ نیکه هم ممیباشد و مثل غسل نسبت به ت

 است. نیناممکن بود، اطعام شصت مسک زینبود روزه دو ماه است و اگر آن ن سوریکردن بنده است و اگر م

آن است  ریغ ایبلکه مطلوب، آن  ستیهست و طلب، مختص آن ن یلی(: آن است که در عرضش عدل و بدیریی)واجب تخ

روزه )شصت روز( واجب  نیروزه رمضان. ا یمثل روزه واجب در کفاره افطار عمد باشد،یآن دو م نیب ریّو مکلّف مخ

 را اطعام داد. نیشصت مسک ایکرد و  ادبنده آز کیآن  یآن را انجام نداد و به جا توانیم یاست ول

جز  ستین یاصورت چاره نیکه در ا ردیگیتعلّق م نیمع ءیش کیبه  یگاه یاست که غرض مول نیا میتقس نیا شهیر و

 ءیچند ش ایاز دو  یکیبه  یغرض مول یگاه و است ینییواجب، تع نیمطلوب و مأمور به واقع شود و ا ء،یهمان ش نکهیا

به طرف همه  کیاست و لذا بعث و تحر یها، محصّل غرض مولاز آن کیهر که یمعن نیبد ردیگیتعلق م نیّبه نحو نامع

 است. یرییها به نحو تخآن

 .میاشکال کن یرییندارد که در امکان واجب تخ یپس وجه شوند،یواقع م زیما ن یهاهر دو قسم در اراده نیا و

کرد، ممکن است در مقام طلب، بعث و  ادیباشد که بتوان با لفظ واحد از آن  یرییاطراف واجب تخ نیب یاگر جامع حال

 ،یرییتخ نیو چن شودیم دهینام یعقل رییاطراف، تخ نیب رییخواقع شود، ت نیچننیو اگر طلب ا میامر را متوجه آن جامع کن

مکلّف عقال  ،یکل ینییدر هر واجب تع رای. زگرددیمحسوب م ینییتع اجبو ،یواجب نیچرا که چن ست،یمورد بحث ما ن

است. مثالش، قول استاد به شاگرد است  یصورت عقل نیدر ا رییکند و تخ اریرا اخت یاز افراد آن کل یکیاست که  ریّمخ

( ی( و قلم رصاص )سربیسندگیانواع قلم است که عبارتند از قلم حبر )مرکّب نو نیقلم، جامع ب نیبخر، ا ی: قلمدیکه بگو

 است. یعقل زیافراد هر نوع ن نیب رییتخ نکهیاست کما ا یانواع قلم، عقل نیا نیب رییتخ نجای. در اهانیا ریو غ

 نیاز ا یکی»است مثل  یعنوان انتزاع کیمتوجه  ایوجود نداشت، مثل خصال کفاره روزه، بعث و امر  یامّا اگر جامع و

و لذا در صورت  رندییو امثال آنکه دال بر تخ« أو»با حرف عطف  یها به نحو مستقل است ولاز آن کیمتوجه هر ای« امور

بنده  ایاطعام کن  ای ری: روزه بگشودیگفته م -مثال -ن و در صورت دومک جادیامور را ا نیاز ا یکی: شودیاول گفته م

 نییکه مقابل تع یرییمقصود از تخ نجایو در ا شودیم دهینام یشرع رییاطراف، تخ نیب رییصورت تخ نیدر ا و آزاد کن

 است. رییتخ نیاست، هم

اقل و اکثر است  نیب ی)کفاره روزه( و گاه یاست مثل مثال قبل نیچند امر متبا نیب یگاه یشرع رییتخ نیا نکهیا گرید نکته

امر به  یمول نکهیروزانه و مثل ا یدر رکعت سوم و چهارم نمازها حیسه تسب ای حیتسب کی نیب رییتخ -یبنا بر قول -مثل

 بلند. ایخط کوتاه  میترس نیب ستا ریکند که مکلّف مخ یمیخط مستق میترس

هم بر اقل به طور مشخص، مترتب شود و هم  یاست که غرض مول یاقل و اکثر، تنها در صورت نیب رییتخ یعنیقسم  نیا و

مترتب گردد،  -اقل در ضمن اکثر محقق شود نکهیو لو ا -بر اقل به طور مطلق یبر اکثر به طور مشخص. امّا اگر غرض مول

بلکه طرف  ست،ین یرییواجب تخ لیمورد، از قب نیو لذا ا ستیاز آن واجب ن ادتریآنچه واجب است، فقط اقل است و ز

 حمل بر استحباب شود. یستیحتما با ادتر،یز
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 یو کفائ ینیواجب ع -5

و مقابل آن  شودیاز فرد مکلّف ساقط نم یگریتعلّق دارد و با انجام آن توسط د یآن است که به هر مکلّف ینیواجب ع

واجب  ،مکلفان عیکه باشد و لذا بر جم یاست که آنچه در آن مطلوب است وجود فعل است از هر مکلّف یواجب کفائ

به خاطر ترک  هیّو بق شودیو به همان فعل انجام شده اکتفا م شودیساقط م هیّاز بق ،یبرخ سطاست و لکن با انجام فعل تو

 .ستندیآن، مستحق عقاب ن

همه  نکهیمستحق عقابند، کما ا مکلفانآن را انجام ندهد، همه  کسچیکنند و ه واجب را ترک ،مکلفاناگر همه  یآر

 اند، مستحق ثوابند.که در انجام آن مشارکت کرده یکسان

 ،یاز واجبات کفائ گرید یکیو نماز بر اوست،  تیّم زیها تجهفراوان است و از جمله آن عت،یدر شر یواجب کفائ یهامثال

ها و شغلها حرفه گریبرطرف کردن نجاست از مسجد است. نمونه د گریو مثل او از هالکت است. مثال د قینجات دادن غر

امر به  گر،یدرجه اجتهاد است و نمونه د لیتحص گریهاست. مثال دمردم وابسته به آن شتیاست که نظام مع ییهاو صنعت

 ردیگیتعلق م -به دو نحو -یاست که غرض مول نیا (یو کفائ ینی)به ع میتقس نیا شهیاز منکر است و ر یمعروف و نه

 واقع شود: ریغ هیمطلوب، از ناح ءیکه ش

 یاز هر فرد دیاست که با یااز مردم، فعل مطلوب صادر شود چرا که مصلحت مورد نظر بگونه کیاز هر نکهیا یکی -۱

فعل  نایع یکه هر فرد یااز افراد کند به گونه کیخطابش را متوجه هر یالزم است که مول نجایمستقال حاصل شود. در ا

 است. ینیهمان واجب ع نیو ا هیشرع فیرا انجام دهد مثل روزه و نماز و اکثر تکال

است که مصلحت در  یدر فرض نیصادر شود و ا نیبه صورت نامع مکلفاناز  یکیاست که فعل از  نیصورت دوم ا -۲

 یمکلّف چیکند چون ه مکلفانخطاب را متوجه همه  یستیبا ید. لذا مولکه باش یبار صدور فعل باشد از هر شخص کی

و لذا واجب، به نحو  کندیکه محصّل غرض اوست اکتفا م یندارد و شارع، به فعل برخ یتیخصوص گر،ینسبت به مکلّف د

 رتیدچار ح یدر مورد واجب کفائ اصولیاناز  یاست. قدما یهمان واجب کفائ ن،یو ا شودیبر همه واجب م یکفائ

وجوب  انددهیاند. چرا که دمانده ریآن بر قاعده وجوب که براساس منع از ترک استوار است متح قیکه در تطب رااند چشده

بدون منع از ترک  یواجب چیندارد چون ه یها، سازگاراز آن یبا جواز ترک واجب به خاطر فعل برخ مکلفان عیبر جم

از  یکی یعنی نیّمع ریبلکه بعض غ ستندین مکلفانهمه  ،یند که مخاطب در واجب کفائاآنان گمان کرده رونی. ازاستین

است و هرکس که زودتر به  نیّمع ریو در نزد ما غ نیاند مخاطب در نزد خدا معگمان کرده گرید یاست و برخ مکلفان

گونه بدان ام و علما وجود دارد یهم از سو یگرید یهااست و... گمان نیّسمت انجام فعل برود همان شخص مکلّف متع

ها و لذا خودمان را مشغول نقل و نقد آن ستیپندارها ن نیا یبرا ییجا میمعتقد میکرد میرا ترس یکه مسئله واجب کفائ

لزوما  شود،یحاصل م یبا عمل بعض یغرض مول یوقت رایقابل دفع است ز یالتفات نیعلما با کمتر رتیآن ح و میکنینم

از  -نیبنابرا -ی. پس واجب کفائماندینم یانجام آن باق یبرا یازهیو انگ یداع رایساقط شود ز هیّاز بق یستیوجوبش با

انجام دادند چون  یممنوع است و اما اگر بعض یهمگ یکه ترک آن برا روستنیواجب است و ازا مکلفانابتداء بر همه 

 .شودیساقط م هیّحاصل شده، از بق یغرض مول

 قیّو مض واجب موسّع -۶
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موقّت به  ریو غ قیّموقت به دو قسم موسّع و مض و موقّت ری: موقّت و غشودیم میبه اعتبار وقت، به دو قسم تقس واجب

 .شودیم میتقس یفور ریو غ یفور

که ظرف آن است  یاز زمان یعقال خال یگرچه هر فعل ستیدر آن معتبر ن یاست که شرعا وقت خاص یواجب« موقّت ریغ»

 .هانیاز منکر و امثال ا یمثل قضاء عمل فوت شده و پاک کردن نجاست از مسجد و امر به معروف و نه ست،ین

زمان امکانش  یآن از ابتدا انداختن ریاست که تأخ یو آن واجب «یفور»بر دو قسم است:  -میچنانکه گفت -موقت ریغ و

آن است که  «یفور ریواجب غ»مثل پاک کردن نجاست از مسجد و پاسخ سالم را دادن و امر به معروف و  ستین زیجا

 و قضاء نماز فوت شده و زکات و خمس. تیّاست مثل نماز بر م زیزمان امکانش جا یانداختن آن از ابتدا ریتأخ

واجب،  نیها و احج و روزه و امثال آن آن معتبر است مثل نماز و یبرا یآن است که شرعا وقت خاص« واجب موقت» و

کمتر از آن است. فرض  ایبا آن است و  یمساو ای باشدیم نشیّفعلش زائد بر وقت مع ای: ستین رونیعقال از سه فرض ب

است. فرض دوم بدون اشکال، ممکن و واقع است و همان  طاقیبما ال  فیتکل ،یواجب نیاول، ممتنع است چرا که چن

 از طلوع فجر تا غروب. یعنی باشدیمنطبق بر وقتش م ادیاست مثل روزه که فعلش بدون کم و ز قیّواجب مض

مکلّف در اول و وسط و آخر وقت، وسعت عمل دارد مثل نماز روزانه و نماز  رایفرض سوم، همان واجب موسّع است ز و

مشخص  شیکه برا یانجام در طول مدّت بارکیبه  یول ستین زی. در واجب موسّع، ترک آن در تمام طول وقت جااتیآ

 .شودیشده، اکتفا م

آن، اختالف  یوارد شده که ظاهرش، توسعه است و امّا در جواز عقل یواجبات عت،یکه در شر اندرفتهیعلما پذ بالاشکال

اند که کرده هیو توج لیتأو یاند، واجبات موسّع را به نحوها که قائل به امتناعدو قولند: امکان و امتناع و آن یکرده، دارا

 .دیآیم ندهینشود، چنانکه در آ هامتوجه آن یبه نظر خودشان، اشکال

 است که واجب موسع عقال ممکن و شرعا واقع است. نیامّا نظر حق در نزد ما ا و

چنانکه  -وجوب، متقوم به منع از ترک است قتیاست که حق نیکه قائل به امتناع موسّع است ا یمنشأ اشکال در نظر کس و

 .میوسط وقت حکم به جواز ترک آن کن ایمنافات دارد که در اول وقت  نیبنابرا -گذشت

است  دیاست که مق یفعل تیفعل، ماه نیاست واحد و ا یاشکال، واضح است، چرا که واجب موسع، فعل نیجواب از ا و

 تیو ماه عتیخارج باشد. پس طب یفاصله زمان نیفعل از ا دیکه نبا یاکه دو حد ابتدا و انتها دارد به گونه یبه وقت خاص

که چند بار فعل را  یا. البته چون وقتش وسعت داشته بگونهستین زیفعل مزبور به لحاظ ذاتش، واجب بوده، ترک آن جا

آخر، تا به  سوم وقت ایدوم  ایاست که در پاره اول  یجیتدر یافراد طول یفعل، دارا عتیطب نیدر آن انجام داد، ا توانیم

 کی یافراد عرض نیکه در ب یایعقل رییمثل تخ شودیبرقرار م ،یافراد طول نیا نیدر ب یعقل رییو لذا تخ ابندییتحقق م

جواز ترک، به خود  نیا نکهیرا ترک کرد بدون ا یرا انجام داد و فرد یفرد توانیو لذا م شودیمورد أمر، واقع م عتیطب

فعل به  عتیکه طب ستین یداشته باشد. پس منافات یلحاظ شده، ربط ن،یّمع یکه در وقت یو ذات فعل عتیطب یعنیمأمور به 

به  نیقائل و جواز ترک داشته باشند -فرد کیبه جز  -و افرادش قیمصاد یحال برخ نیمالحظه ذاتش واجب باشد و در ع

 :اندهگفت یاند، زده برخکه در شرع، ظاهرا موسع یواجبات لیامتناع، دست به تأو
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است که در اول وقت  یمانده، انجام آن از باب قضاء و تدارک فعل یموسع در اول وقت، واجب است و در زمان باق واجب

وقت، از باب  انیواجب در آخر وقت، واجب است و انجام آن در قبل از پا نیاند: اگفته گرید یفوت شده است و برخ

 گریمثل انجام غسل جمعه در روز پنجشنبه و شب جمعه، اقوال د شودیبا آن ساقط م یاست که غرض مول ینافله و مستحب

 گفته شده است. زین

 .ستیها نبه اطاله کالم در ردّ آن ازیها آشکار است و لذا ناقوال، در نزد علماء ما متروک و بطالن آن نیامّا همه ا و

 قضاء، تابع أداء است؟ ایآ

بحث، از مباحث الفاظ بوده، در باب اوامر داخل  نیاء از اداء است و اقض تیفروعات بحث موقّت، عادتا مسئله تبع از

 یبحث، قبال ذکر شود چرا؟ برا نیبود که ا ستهیشا نکهیبا ا افتیبه قسمت خاتمه انتقال  ریلکن ذکر آن با تأخ و شودیم

 موقت است. ثبحث از فروع بح نیا -میچنانکه گفت -نکهیا

 :میگوئیم پس

عذر، به صورت  ریغ ایعذر و  یاز رو ایو  شودیدر وقتش فوت م اریعمد و اخت یاز رو ایبه خاطر عذر  یموقت گاه واجب

واجبات مثل  یواجب شده که در خارج از وقت برخ عتی. حال به هر صورت که فوت شود، در شرشودیفاسد انجام م

علماء اصول  نیکه ب ی. امّا اختالفستین یبحث نیو در ا شودیم دهیتدارک، قضاء واجب نام نینماز و روزه جبران شود و ا

واجب موقت،  در صورت فوت عمل در وقت همان أمر به ایآ یعنیقضاء، برطبق قاعده است  نیا ایکه آ نستیهست در ا

قاعده  یمقتضا ایاداء است  لیدال بر وجوب قضاء واجب در خارج وقت است و لذا وجوب قضاء به خاطر خود همان دل

 خود اداء دارد؟ لیاز دل ریغ یخاص لیبه دل اجیبلکه وجوب قضاء احت ست،ین نیا

 مسئله سه قول است: نیدر ا و

 به صورت مطلق. تیبه تبع قول

 به طور مطلق. تیبه عدم تبع قول

که منفصل باشد  یمورد نیو ب ستین یتیّصورت تبع نیمتصل باشد که در ا تیبر توق لیکه دل یمورد نیب لیقول به تفص و

 صورت قضاء تابع اداء است. نیکه در ا

تعدد مطلوب؟  ای شودیوحدت مطلوب استفاده م ت،یاز توق ایآ نکهیبه ا گرددیمسئله برم نیکه منشأ نزاع در ا نستیظاهر ا و

 ای باشدیم -است دیّکه مق ثیاز آن ح -به وقت دیّمطلوب مطرح است که همان فعل مق کیدر واجب موقت،  ایآ یعنی

 ن؟یّشدن آن فعل در وقت مع واقع یگریذات فعل و د یکیدو مطلوب در کار است: 

. ماندینم ینسبت به خود ذات فعل باق یطلب گریاول )وحدت مطلوب( اگر امتثال در وقت خودش فوت شود د یمبنا بر

امتثال در  یدوم )تعدد مطلوب( وقت یبر مبنا و میفرض کن یگریقضاء و انجام فعل در خارج وقت، أمر د یبرا یستیپس با

فوت شده و امّا طلب ذات فعل همچنان  نشیانجام فعل در وقت مع بطل یعنیاز دو طلب  یکیوقتش فوت شود، فقط امتثال 

 است. یبر حال خودش باق
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در متّصل، وحدت مطلوب است و لذا  تیتوق لیچرا که مستفاد از دل اندرفتهیمذکور را پذ لیتفص اصولیان یلذا بعض و

ندارد و تابع  دیبه امر جد اجیمنفصل، تعدد مطلوب است و لذا قضاء، احت لیدارد و مستفاد از دل دیبه امر جد اجیقضاء احت

 اداء است.

و  رکن مطلوب است د،یاست که ق نیا دییبه طور مطلق چرا که ظاهر از تق تیعدم تبع یعنیمختار ما قول دوم است  یرأ

غرض واحد که همان خصوص روزه جمعه است  یمطلوب برا کیاز آن جز  ر،ی: روز جمعه روزه بگدیبگو یلذا اگر مول

 باشد. گریشدنش در جمعه، مطلوب د قعمطلوب باشد و وا کیروزه خودش  نکهینه ا شودینم دهیفهم

 :دیو سپس بگو ری: روزه بگدیبگو یمول نکهیمنفصل مثل ا تیتوق لیامّا در مورد دل و

مطلق را حمل بر  دیلذا با است و دیّمسئله از باب مطلق و مق نیاست چرا که ا کسانیرا در جمعه قرار ده، باز هم  اتروزه

مراد از  شودیکشف م دییتق نیشود و از ا دیّمق دیاست که اصل مطلوب اوّل با ق نیا دیّحمل مطلق بر مق یکرد و معنا دیمق

واحد شمرده  لیها، به منزله دلآن نیجمع ب یبه مقتضا لیبوده است و لذا دو دل دیّامر، خصوص مق یمطلق در واقع و از ابتدا

 یاست که مطلق همچنان بر اطالقش باق نیسخن ا نیا یاز مطلق باشد و الّا معنا ریغ یگریمطلوب د د،یّمق نکهینه ا شوندیم

 است. لیعمل به هر دو دل یندارد، بلکه به معنا ییمعنا لیدو دل نیو جمع ب دیل مطلق بر مقصورت حم نیباشد و در ا

به تمکن  دیّمنفصل، مق تیتوق لیکه دل -است دیبع عتیفرض در شر نیگرچه وقوع ا -میممکن است فرض کن یآر

که شامل  یاطالق یدارا تیتوق لیدل ایات را در جمعه قرار ده( روزه ی: )اگر توانستدیبگو یمول نکهی)قدرت( باشد مثل ا

فرض،  نیدر ا جهیاز اطالق باشد، در نت نیقدر متق مکن،صورت ت کهیدو صورت تمکن و عدم تمکن بشود نباشد درحال

جز در صورت  ت،یتوق لیواجب تمسک کرد. چون دل لیبه اطالق دل توانیاثبات وجوب فعل در خارج وقت م یبرا

واجب همچنان بر  لیواجب ندارد و در فرض ضرورت ترک فعل در وقت، دل لیاطالق دل دییتق یبرا تیتمکن صالح

فرض،  نیو البته ا دیآیما مرحوم آخوند )ره( به دست م دیاسات خیش هیفرض همان است که از کفا نیا و ستا یاطالقش باق

  در خارج وقت، از نوع اداء است.بلکه وجوب فعل  کندیفرض، فوت و قضاء صدق نم نیاست. به عالوه طبق ا دیجدا بع

 یباب سوم نواه

 باب، پنج مسئله مطرح است: نیا در

 یماده نه -1

به  -ای یاز دان یعبارت است از طلب ترک فعل توسط عال یاست و نه «ینه»همانند ماده أمر کلمه  ،یاز ماده نه مقصود

طلب ترک  ن،یرا از انجام فعل و منع او از ارتکاب فعل و الزمه ا یدان ،یعبارتست از بازداشتن عال یبگو نه -ترحیقول صح

 خواهد آمد. یکه به زود یحیاست، بنا بر توض یالزم معن لهیبه وس ینه ریاول )طلب ترک فعل(، تفس ریاست. پس تفس

است که مقصود  نیهست ا یامر و نه نیکه ب یو فرق یاست نه وضع یداللتش بر الزام همانند کلمه امر، عقل ،یکلمه نه و

ماده أمر ظهور در  نکهیظهور در حرمت دارد کما ا یماده نه نیبنابرا و الزام به ترک ،یدر أمر، الزام به فعل است و در نه

 وجوب دارد.
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 ینه غهیص -2

ت است که دالل یاغهیبگو: هر ص ترحیبه قول صح ای کندیاست که بر طلب ترک داللت م یاغهیهر ص ،ینه غهیاز ص مراد

 .هانیو امثال ا« ان تفعل اکیا» ای« ال تفعل» غهیبر زجر از فعل و منع آن کند مثل ص

در « هال تترک الصال»نباشد و لذا امثال  یگرچه أمر وجود کند،یاست که مصدر برآن داللت م یو مقصود از فعل، حدث

از « اترک شرب الخمر»عبارت  نکهیأمر. کما ا یهاغهینه از ص شودیمحسوب م ینه یهاغهیو از ص شودیداخل م ینه

 است.« ال تشرب الخمر»معادل  شیمعنا هگرچ ینه یهاغهینه از ص شودیأمر محسوب م یهاغهیص

اش، امر به فعل از ترک فعل است، گرچه الزمه یزجر و نه« ال تترک» یمطلب واضح است چرا که مدلول مطابق نیسرّ ا و

امر به ترک فعل است گرچه « اترک» یو مدلول مطابق کندیامر داللت م نیمزبور بر ا ینه یاست و لذا به داللت التزام

 دارد. یداللت التزام ینه نیااز فعل است و لذا أمر مزبور بر  یاش نهالزمه

 میدر تحر ینه غهیظهور ص -3

در آن  قتیحرمت وضع شده باشد و حق یمعنا یبرا نکهیدارد، البته به خاطر ا میظهور در تحر ینه غهیت که صاس نیا حق

افعل در وجوب است چرا که در  غهیجهت مثل ظهور ص نیاز ا ینه غهیص تیباشد، چنانکه معروف شده است. بلکه وضع

 طورنیامر در مفهوم وجوب، وضع و استعمال شده باشد. هم غهیص نکهیظهور به حکم عقل است نه ا نیکه ا میآنجا گفت

 غهیص نیا یاست و لذا وقت یعنه و منه یو منه یناه نیب هینسبت زجر غه،یص نیا یال تفعل چرا که حد اکثر معنا غهیاست ص

هم بر جواز  یانهیشد و ضمنا قر یاو منته یاز زجر او منزجر و از نه یستیصادر شود که طاعتش واجب بوده، با یاز کس

و  تیحق عبود یکه همان مقتضا -او انیو حرمت عص یمول نیوجوب طاعت ا یعقل یفعل نصب نشده باشد، مقتضا

 بدهد. صیاز جانب خودش، ترخ نکهیکرده است، مگر ا یاست که از آن نه یعدم جواز فعل -است تیمولو

به حسب  یاست و لذا نه تیطبعا مصداق حکم عقل به وجوب طاعت و حرمت معص ،یاز مول یخود صدور نه نیبنابرا

موضوع له  -است یاسم یمعنا کیکه  -میتحر نکهیاست، نه ا می( مصداق تحرنهیبدون نصب قر یعنی) اشیظهور اطالق

 آن باشد. هیو مستعمل ف غهیص

از جهت اقوال و اختالف نظرها  یتفاوت نکهیافعل است بدون ا غهیص رامونیپ ی( همانند بحثهای)نه نجایو بحث و کالم در ا

 وجود داشته باشد.

 ست؟یچ یمطلوب در نه -4

اختالف، مخصوص  کی یعلما وجود ندارد ول نیافعل ب غهیاز اختالفات موجود در ص ریغ یدیاختالف جد میآنچه گفت در

 نیدو ا نیا نیکفّ نفس از انجام فعل؟ و فرق ب ایصرف ترک است  ،یمطلوب در نه ایاست که آ نیاست و آن ا ینه

 کیو اما بنا بر قول دوم )کفّ نفس( مطلوب،  ستمحض ا یامر عدم کیاست که طبق قول اول )صرف ترک( مطلوب، 

 از افعال نفس است و امّا قول حق، قول اول )صرف ترک( است. یاست چرا که کفّ، فعل یامر وجود

مقدور مکلّف  -باشدیعنه بر حال خودش م یابقاء فعل منه شیکه معنا -است که ترک مطلب نیمنشأ قول دوم، توهم ا و

 دهیفهم یو حال آنکه آنچه از نه ردیگیخارج از قدرت است و لذا طلب بدان تعلق نم یامر أزل کیابقاء عدم،  رایز ست،ین
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است  یمنع و کفّ، فعل نیشود و ا نفس از ارتکاب فعل، طلب زداشتنکه در آن منع و با نستیو معقول است ا شودیم

 است. یآدم اریکه تحت اخت ینفسان

ندارد که در بقاء و استمرار، برآن صدق  یمنافات کندیدر ازل بر عدم صدق نم تیمقدور نکهیاست: ا نیتوهم ا نیا جواب

کند چرا که قدرت بر وجود، مالزم با قدرت بر عدم است بلکه قدرت بر عدم، طبعا مثل قدرت بر وجود است و الّا اگر 

است که اگر خواست انجام دهد و  یبود، چون مختار قادر، کس خواهدمقدور باشد، وجود هم مقدور ن ریعدم در بقاء غ

 ، انجام ندهد.اگر نخواست

 ،ینه یمعنا -میهمان گونه که بدان اشاره کرد -ساقط شود، چون یستیبا شهیبحث از ر نیکه ا نستیدر مسئله ا قیتحق و

 ،ینه یمطابق یاست و معنا یکفّ است، بلکه طلب ترک از لوازم نه ایگفته شود مطلوب، ترک است  نکهیتا ا ستیطلب ن

( به سمت کیبعث )تحر نکهیطلب ترک است کما ا -عقال -اشفعل، الزمه کیردع )منع( از  یزجر و ردع است. آر

و  ریّتح یبرا ییو لذا جا رندیگیاساسا به خود فعل تعلق م یمنع از ترک است. پس امر و نه اشیالزمه عقل -در امر -فعل

 .ستیبه کفّ ن ای ردیگیبه ترک تعلق م یطلب در نه نکهیشک در ا

 بر دوام و تکرار ینه غهیداللت ص -5

 اند.اختالف کرده -افعل غهیهمانند ص -بارکی ایبر تکرار  ینه غهیدر داللت ص علماء

ماده،  ثیو نه از ح ئتیال تفعل نه از جهت ه غهیو لذا ص می( همان است که در آنجا )أمر( گفتی)نه نجایقول حق در ا و

در  نکهیفعل است، کما ا عتیو طب تیاست، صرف ماه یتعلّق نهندارد و آنچه که م بارکی ایبر دوام و تکرار و  یداللت

 فعل است. عتیافعل، آنچه متعلّق بعث است، صرف طب غهیص

ترک  عت،یاست که مطلق طب نیبه ا یامتثال نه نکهیهست و آن ا یامر و نه نیب یتفاوت که در مقام امتثال، عقال فرق نیا با

 ینه گریهم آن فعل را انجام دهد، د بارکیچون اگر مکلّف  عت،یافراد آن طب عیامکان ندارد مگر به ترک جم ن،یشود و ا

امتثال بر انجام فعل  عتیو طب ردیپذیصورت م عت،یمصداق از افراد طب نیاول جادیبا ا مررا امتثال نکرده است و امّا امتثال أ

و  ینه عتیطب یعقل یبلکه مقتضا ست،ین یامر و نه غهیفرق به خاطر وضع و داللت ص نیا و ستیمتوقف ن بار،کیاز  شیب

 امر است.

 (هی)تنب

بر فساد  یو بحث داللت نه یبحث اجتماع امر و نه یعنی کنندیذکر م یکتب اصول نیکه عادتا مؤلف یدو بحث نجایدر ا ما

سه  نی. همچنستندین یو از مباحث لفظ -خواهد آمد یکه بزود -اندهیها داخل در مباحث عقلچرا که آن میرا ذکر نکرد

در  -یشاءاهلل تعالان -را هانیهمه ا یو ما به زود ستندیالفاظ ن مباحثبحث مقدمه واجب، مسئله ضد و مسئله إجزاء از 

 کرد. میذکر خواه هیمباحث عقل یعنیمقصد دوّم 

 میباب چهارم مفاه

 باب، پنج مسئله مطرح است: نیا در

 مفهوم، اقسام مفهوم. تیّ، نزاع در حجّ«مفهوم»کلمه  یشتمل بر سه بحث است: معنا: ممقدمه

 کلمه مفهوم یمعنا -1
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 :شودیمفهوم به سه معنا اطالق م کلمه

معنا، مساوق مدلول است، خواه مدلول مفرد باشد و خواه مدلول  نیو ا شودیم دهیلفظ فهم کیکه از  یمعنا و مدلول -۱

 .یباشد و چه مجاز یقیجمله و چه مدلول حق

گرچه مدلول لفظ نباشد  رد،یاست که مورد فهم قرار گ یزیمفهوم، مقابل مصداق است و مراد از آن هر چ گرید یمعنا -۲

 اول است(. یاعم از معنا یعنی) شودیآن م ریاول و غ یو لذا شامل معنا

 نیمورد بحث است هم نجایاست و آنچه در ا یمعنا، اخصّ از دو قسم قبل نیسوم مفهوم، مقابل منطوق است و ا یمعنا -۳

باشند و خواه  یخواه انشائ -یبیجمالت ترک یاست که در خصوص مدلوالت التزام یاصطالح اصول کی نیا و است

 د.باش یگرچه از مدلوالت التزام شودیو لذا به مدلول کلمه مفرد، مفهوم اطالق نم رودیبه کار م -یاخبار

که لفظ منطوق،  یابگونه کندیحد ذاته برآن داللت م یاست که خود لفظ ف ییمعنا اصولیانو امّا مقصود از منطوق در نزد 

لذا اصطالح  و شودیم دهیمعنا منطوق نام نیمدلول به اسم دالّ، ا هیاز باب تسم نجایحامل و قالب آن معنا باشد که در ا

 نیبه کار رفته باشد و بنابرا یدر آن معن نهیباشد و لفظ با قر یگرچه معنا مجاز ،دارد یمنطوق اختصاص به مدلول مطابق

 نکهیندارد و لکن باعتبار ا یو برآن داللت مطابق ستیاست که لفظ، حامل آن ن ییکه مقابل منطوق است، معنا« مفهوم»

 دارد. یاختصاص به مدلول التزام« مفهوم»ذا و ل کندیاست، برآن داللت م االخص یبالمعن نیّنسبت به مفاد جمله الزم ب

عبارت همان مضمون جمله است  نیمنطوق ا. «کندیآن را نجس نم یزیآب به حد کر برسد چ یوقت»: ندیگوی: فقها ممثال

 یاجمله نیمثل چن نکهیبه فرض ا -عبارت نیو امّا مفهوم ا شودیاز نجاسات، متنجّس نم کیچیآب کر با ه دیگویکه م

 نیچن توانیمنطوق و مفهوم را م نیو بنابرا شودیباشد نجس م دهیاست که اگر آب به حد کر نرس نیا -مفهوم داشته باشد

 کرد: فیتعر

 «.است که لفظ در محدوده نطق، برآن داللت کند یحکم»: منطوق

 «.است که لفظ نه در محدوده نطق، برآن داللت کند یحکم»مفهوم:  و

 از احکام خمسه )وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه(. یکیاعم است نه خصوص  یبه معنا مراد از حکم، حکم و

مذکور و حکم  یحکم برا ایمذکور،  ریاند: حکم مذکور و حکم غکرده فیتعر ریمنطوق و مفهوم را به صورت ز گرانید

توجه  کندیوگو را آسان مامّا آنچه گفت. ستیاز مناقشات پردامنه ن یخال ف،یتعار نیاز ا کیچیه یمذکور، ول ریغ یبرا

 -هاقصد نشده و البته معنا و مراد در آن ف،یها دقت در تعرکه در آن اندیفظل یفاتیتعر هانینکته است که تمام ا نیبه ا

 واضح و روشن است. -میچنانکه شرح داد

 مفهوم تیّنزاع در حجّ -2

از متکلّم بر سامع و از سامع بر متکلم  یمفهوم باشد، ظاهر در آن مفهوم است و لذا حجّت یکه اگر کالم دارا ستین یشک

مفهوم شرط  ندیگویم -مثال -نکهیمفهوم و ا تیّنزاع در حجّ یمعنا پس است. طورنیظواهر هم ریدر سا نکهیاست کما ا

چرا که مراد در مباحث  ستیالفاظ داخل ن داشته باشد در مباحث ینزاع، معن نیو برفرض که ا ست؟ینه، چ ایحجّت است 

 حجّت ظهور است. اتیصغر نییظهور کالم و تب صیالفاظ تشخ

 کتاب و... در مباحث حجّت داخل شود. تیّظهور و حجّ تیّبحث همچون بحث حجّ نیجاست که ابه نیبنابرا
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 ایجمله در مفهوم ظهور دارد  ایآ نکهیا یعنیبه نزاع در وجود داللت بر مفهوم.  گرددیبرم قتی: نزاع مذکور در حقجواب

نزاع  یآن بعد از فرض حصولش. پس معنا تیّجمله است نه در حجّ یتر نزاع در حصول مفهوم برابه عبارت روشن و نه

بر انتفاء حکم در هنگام انتفاء شرط  ایقطع نظر از قرائن مخصوص، آ با هیاست که جمله شرط نیا -مثال -در مفهوم شرط

 نه؟ ایدارد  یمعن نیظهور در ا اینه؟ و آ ایرد داللت دا

 یندارد. گرچه برخ یمعن ینزاع نینزاع شود، چن اشتیّدر حجّ یمعن نیمفهوم و ظهورش در ا نیبعد از داللت بر ا نکهیا نه

دانست که غرض علما،  دیبا ینه ول ای: مفهوم شرط حجّت است ندیگویم نکهیاست مثل ا یمطلب نیعلما موهم چن راتیتعب

 است. ییمعنا نیهم

. بلکه موضوع سخن و محل ستین یخاص، داللت بر مفهوم دارند، نزاع نهیجمالت همراه با قر یبرخ نکهیدر ا نیهمچن

 نه. ایداللت بر مفهوم دارد  ایبا فرض تجرّد از قرائن خاصه آ -مثال -هیاست که نوع جمله شرط نینزاع در ا

 اقسام مفهوم -3

 :شودیم میمفهوم، به موافق و مخالف تقس

مفهوم موافق: آنجاست که حکم در مفهوم، از نظر سنخ، موافق حکم موجود در منطوق باشد. مثال اگر حکم در منطوق  -۱

« به پدر و مادر اف نگو»متعال:  یدر کالم خدا تیمثل داللت اولو طورنیوجوب باشد و هم زیوجوب است، در مفهوم ن

حرام شده،  هیاز اف گفتن که به حکم آ دتریشد یو آزارها هااهانتاز ضرب و شتم پدر و مادر و ارتکاب  ینه که دال بر

داللت  یمقتضا یعنی ستیمفهوم موافقت ن تیّدر حجّ یو نزاع شودیم دهیخطاب نام یمفهوم، فحوا نیا یو گاه باشدیم

حکم  یعد)مثل ت کندیم تیو سرا یدارد تعدّ تیعلت حکم اولو ثیکه از ح یاست که حکم به مورد نیا ت،یاولو

 خودش خواهد آمد. یتر در جاسخن مفصل نه،یزم نی( و در ادتریشد یحرمت از اف گفتن به مثل ضرب و شتم و آزارها

 یمتعدد قیآن مصاد یسنخ، با حکم منطوق مخالف باشد و برا ثیمفهوم مخالف: آنجاست که حکم در مفهوم از ح -۲

مفهوم  -۱که شش قسمند:  میکنیذکر م لیواقع شده و آن موارد را با تفص یادیها بحث و کالم زوجود دارد که درباره آن

 .مفهوم لقب -۶عدد  فهومم -۵مفهوم حصر  -۴ تیمفهوم غا -۳مفهوم وصف  -۲شرط 

 : مفهوم شرطاول

بر مقدم که مفروض و مقدّر گرفته  یتال قیبه موجب وضع بر تعل هیکه منطوق جمله شرط ستین یشک محل نزاع: ریتحر

 دو گونه است: هیشده، داللت دارد و جمله شرط

 نیمقدّم، همان خود موضوع حکم باشد و ا یعنیموضوع حکم باشد  انیب یبرا هیاست که جمله شرط نیصورت ا کی -۱

مثل  ستیکه فرض حکم بدون آن شرط، معقول ن یابگونهمقدم است  منوط به شرط در ،یاست که حکم در تال یدر جائ

مثال، فرض ختان  نیاش کن. در ابه تو داد، ختنه یاگر خدا فرزند یعنی« ان رزقت ولدا فاختنه»: ندیگویکه م یقول کسان

 زکانیکن : اگردیفرمایمتعال که م یاست قول خدا لیقب نیمگر بعد از فرض وجود فرزند و از هم ستیفرزند قابل تصور ن

مگر بعد از فرض اراده حفظ  ستیاکراه بر زنا معقول ن نجای. در ادیشما خواستند خود را حفظ کنند، آنان را بر زنا اکراه نکن

 ندارد(. ییاکراه معنا گریباشند، د فینخواهند عف زکانیاگر خود کن یعنی) زکانیو عفت از جانب کن
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موضوع حکم است  یانتفا یشرط به معنا یمفهوم ندارند چون انتفا هیشرطجمالت  گونهنیاتفاق نظر دارند که ا اصولیان

 ،یصورت نیموضوع و در چن یمگر از باب سالبه به انتفا میکن یمقدم، حکم به انتفاء تال یو لذا معنا ندارد که در فرض انتفا

: اگر شودیمفهوم ندارد و لذا گفته نم هیدر مثال فوق، جمله شرط رونیاست و ازا مبلکه انتفاء الحک ستیحکم به انتفاء ن

 «.ها را بر زنا اکراه کنباشند، آن فینخواستند عف زانی: اگر کنشودینداد، او را ختنه نکن؛ و گفته نم یخدا به تو فرزند

منوط به شرط  یاست که حکم در تال یدر جائ نیموضوع نباشد و ا انیب یبرا هیاست که جمله شرط نیصورت دوم ا -۲

: اگر دوستت به تو احسان کرده تو ندیگویها که مکه فرض حکم بدون شرط، ممکن باشد، مثل قول آن یابه گونه باشد

 توانیچرا که م ست،یفرض احسان به دوست، عقال متوقف برفرض صدور احسان از جانب او ن نجایکن. در ا یکیهم به او ن

 به دوست احسان کرد، چه او حسان کند و چه نکند.

داللت بر انتفاء  هیشرط ایاست که آ نینزاع به ا نیمحل نزاع در باب مفهوم است و بازگشت ا ات،یقسم دوم از شرط نیهم و

در فرض  -مثل وجوب -بر شرط، انتفاء نوع حکم معلّق قیتعل عتیاز طب ایآ یعنینه،  ایحکم در هنگام انتفاء شرط دارد 

 نه؟ ای دیآیانتفاء شرط به دست م

 ایبا انتفاء موضوعش و  ه،یشرط ریغ ای هیشرط هیدر قض یاست که شخص هر حکم نینوع حکم، به خاطر ا میگفت نکهیا و

دو قول  هیشرط هیمفهوم داشته باشد و چه نداشته باشد و در مفهوم قض هیچه قض شود،یم یموضوع منتف ودیاز ق یکیانتفاء 

 .کندیبر انتفاء حکم در هنگام انتفاء شرط، داللت م هیکه شرط نستیقول ا نیتریاست، قو

 در مفهوم شرط مناط

گانه مترتب از راه اطالقش، بر امور سه ایبه موجب وضع  ای هیجمله شرط نکهیبر مفهوم، توقف دارد بر ا هیجمله شرط داللت

 داللت کند: ر،یز

 یمقدم و تال نیداللت بر ارتباط و مالزمه ب -۱

 یمقدم سبب تال جهیمعلّق بر مقدم و مترتب برآن و تابع آن است و در نت یتال نکهیداللت بر ا -یداللت قبلعالوه بر  -۲

شرط و امثال آن باشد و لذا سبب  نکهیبرآن مترتب باشد و لو ا ءیاست که ش یزیهر چ نجا،یاست و مقصود از سبب در ا

 .اعم از سبب به اصطالح علم معقول )فلسفه( است نجا،یدر ا

مترتب برآن  یکه تال یگریمعنا که سبب د نیدر مقدم داشته باشد بد تیّداللت بر انحصار سبب ،یعالوه بر دو داللت قبل -۳

 باشد، موجود نباشد.

مترتب بر مقدم  یتال ایباشد  هیاتفاق ه،یگانه، روشن است، چون اگر جمله شرطامور سه نیبر ا هیتوقف مفهوم جمله شرط و

 .دیآیالزم نم یاز انتفاء مقدم، انتفاء تال گری( به صورت منحصره نباشد، دیتال یمقدم برا تیتب باشد امّا )علمتر اینباشد و 

گانه دارد تا امور سه نیبسبب اطالق، ظهور در ا ایبه موجب وضع  هیاست که جمله شرط نیآنچه بجاست اثبات شود ا و

 ،یدارد و در برخ یگانه ظهور وضعامور سه نیاز ا یدر بعض هیاست که جمله شرط نیحجّت در مفهوم باشد و حق ا نکهیا

 دارد. یداللت اطالق

از وضع است و البته منظور، وضع  یظاهرا به حکم تبادر و ناش ،یمقدم و تال نیب هیبر ارتباط و علقه لزوم هیداللت شرط امّا

 است هیمجموعه جمله شرط یبرا هیبیترک ئتیکه مراد، وضع هوضع، انکار شود بل نیا نکهیتا ا ستیخصوص ادوات شرط ن
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است  نیا یخاص و ادعا تیلزوم ندارد( با عنا ،یمقدم و تال نی)آنجا که ارتباط ب هیدر اتفاق هیاستعمال جمله شرط نیبنابرا و

 ها تالزم و ارتباط برقرار است.آن نیمقارنت در وجود دارند، ب یمقدم و تال یکه وقت

به موجب وضع  ،یاز صور ترتب، مترتب بر مقدم است، همچون داللت قبل یکیبه  یتال نکهیبر ا هیداللت شرط و امّا -۲

که  یمعن نیترتب، بلکه بد یبرا یکیتالزم و  یوضع برا کیدو تا وضع دارد:  هیمعنا که جمله شرط نیاست و لکن نه بد

مدعا، تبادر ترتب  نیبر ا لیدل و بر مقدم است، وضع شده است یارتباط خاص که همان ترتب تال ینوع یبا وضع واحد برا

قرار گرفته که هرگاه  ریفرض و تقد گاهیمقدم در جا نکهیداللت دارد بر ا هیاست، چرا که شرط هیبر مقدم از جمله شرط یتال

در فرض حصول شرط  جزا دنبو ریناپذاجتناب ه،یبگو متبادر از شرط ایهم به دنبال آن حاصل گردد.  یحاصل شود، تال

است که مفاد  قیتعل یهمان معنا نیو ا کندیغافل آن را انکار نم ایاست که جز فرد مکابر )مجادل(  یمطلب نیاست و ا

را شرط و مقدم و جزء دوم  هیکه جزء اول شرط جاستنیندارد و از هم یگرید یمعنا ن،یجز ا هیاست و شرط هیجمله شرط

 .انددهینام یرا جزاء و تال

حکم بر شرط خواهد  قیباشد، داللت بر تعل یوضع ای یفیمشتمل بر انشاء حکم تکل یتال یعنیباشد  هیاگر جمله، انشائ حال

اگر  و شودیم یکه حکم برآن معلّق است، منتف یخواهد بود که حکم در هنگام انتفاء شرط نیدال بر ا جهیکرد و در نت

 ،یخبر در تال تیحکا نکهیبر ا کندیباشد، داللت م یخبر تیبر حکا تملمش یتال یعنیباشد  هیجمله خبر ه،یجمله شرط

عنه  یبا محک تیحکا جهیمترتب بر مقدم باشد که در نت زیعنه در خارج و در عالم واقع ن یّمعلّق بر مقدم است، خواه محک

باشد  هیمترتب عل یتال س،برعک ای شودیطلوع کند، روز موجود م دی: اگر خورشمیگوئیسخن که م نیمطابق باشد مثل ا

در مثل  نیفیآن دو نباشد مثل متضا نیب یاصال ترتب ایطالع است.  دی: اگر روز موجود است پس خورشمیبگوئ نکهیمثل ا

 پدر خالد است. د،یاست پس ز دیجمله: اگر خالد، فرزند ز

شرط مزبور  لیجزاء به عنوان بد یبرا یگریبر انحصار شرط، از راه اطالق است. چون اگر شرط د هیو اما داللت شرط -۳

با  ایزائد دارد  انیبه ب اجیاحت نیباشد که هر دو با هم شرط حکم باشند، ا یگریاگر در کنار شرط، جزء د ایدر کار باشد و 

در شرط(. چرا که ترتب بر  تیّدر صورت دوم )مع« واو» لهیعطف بوس ای( و تیّ)بدل در صورت اول« أو» لهیعطف به وس

 قیاست که جزاء برآن معلّق است. پس اگر تعل یدارد که آن شرط با عنوان خاص خود مستقال، شرط نیظهور در ا شرط

 لیو بد ستیهمراه آن ن یگرید دیکه شرط مستقل بوده، ق شودیاطالق کشف م نیجزاء بر شرط معلّق گذاشته شود، از ا

 است، ذکر آن واجب است. انیالفرض در مقام ب یکه عل میحک ندهیندارد و الّا بر گو یو عدل

 رفتیپذ انیپا میبگوئ میخواستیآنچه م نجایا تا است. ینییو تع ینیافعل در وجوب ع غهیص یظهور اطالق هیظهور، شب نیا و

 ها ظهور در مفهوم دارد، ظاهر است.که به سبب آن یدر امور هیبود که جمله شرط نیو آن ا

برخالف در کار باشد و  یانهیقر نکهیباشد مگر ا دیکه مورد ترد ستین یزیدر مفهوم، چ هیه شرطدر هر حال، ظهور جمل و

 ریبص یاب تیالسّالم در روا هیمطلب، استدالل امام صادق عل نیشاهد ا و موضوع، وارد شده باشد انیب یبرا هیجمله شرط ای

 ستدیایو از تحرک باز م شودیسؤال کردم که ذبح م یدر مورد گوسفند حضرتاز آن »: دیگویاز راه مفهوم است که م

 یپاها ی: وقتفرمودیالسّالم م هیعل ی. حضرت فرمودند: از آن نخور، چرا که علشودیو تازه از آن خارج م ادیو خون ز

 ستیالساّلم بجا ن هیعل یقول عل بهالسّالم  هیاستدالل امام صادق عل نیا« بسته شد، بخور شیپلکها ایگوسفند تکان خورد و 
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ها بسته است: مادام که پاها تکان نخورده و پلک چشم نیو مفهوم آن ا میقول آن حضرت مفهوم قائل باش یبرا نکهیمگر ا

 نشده، نخور.

 شرط متعدد و جزاء واحد باشد یوقت

ها متعدد باشد که شرط در آن یاوارد شود به گونه شتریب ای هیاز لواحق بحث مفهوم شرط، آنجاست که دو جمله شرط و

 بر دو گونه است: نیامّا جزاء واحد باشد و ا

 یآمده: )وقت تی)کوتاه کردن نماز( در مسافرت که در روا ریاست که جزاء قابل تکرار نباشد مثل تقص نیصورت ا کی -۱

 شد، نماز را قصر بخوان(. یبلد مخف یوارهاید یو وقت -شد نماز را قصر بخوان یاذان مخف

 «.غسل کن یرا مس کرد تیّم غسل کن، اگر یاگر جنب شد»است که جزاء قابل تکرار باشد، مثل:  نیا گریصورت د -۲

با منطوق  لیمفهوم هر دل نیو لکن تعارض، ب شودیم دایتعارض پ لیدو دل نیامّا در صورت اول، بنا بر مفهوم شرط، ب و

 :میتصرف کن ریاز دو وجه ز یکیها به از آن کیدر هر یستیروشن است. پس با نیاست و ا گرید لیدل

قبال  -از اطالق است که یهمان ظهور ناش نیو ا میبزن دیق یاستقالل تیّظهور هر دو شرط را در سبب نکهی)وجه اول(: ا

 ودشیشرط، مرکب از دو شرط م قتیدر حق د،ییتق نیا جهی. در نتباشدیدر مقابل آن اطالق م یدییعطف با واو، تق -میگفت

که مقدم آن، مرکب از  شوندیم یدو جمله به منزله جمله واحد جه،یو در نت شودیم یتال یاز سبب برا یو هر شرط، جزئ

 شدند، نماز را قصر کن. یبا هم مخف وارهای: هرگاه اذان و دشودیم طورنیاست و مفاد آن ا هیدو شرط

 ایاست که در فرض انتفاء هر دو شرط و  نیمفهوم دارند و آن ا کیدو جمله با هم  نیگفت ا توانیصورت م نیدر ا و

 بود. نیجمله واحد بودند، مفهومش هم کیاگر  نکهیاست، کما ا یاز آن دو، جزاء منتف یکی

است که  یاز اطالق یظهور همان ظهور ناش نیو ا میکن دیظهورشان در انحصار، مق ثیدو جمله را از ح نکهی)وجه دوم(: ا

که  یاآن دوست به گونه نیجامع ب ایاست و  تیاز آن دو به نحو بدل یکی ایصورت شرط  نیاست. در ا« أو»با  دییمقابل تق

 فرض کرد. یآن دو جامع نیب -و لو عرفا -است که بتوان یدر جائ نیاشود و  یاز آن دو مصداق آن جامع تلق کیهر

در استقالل  هیاست که ظهور دو شرط نیا یاول ایاست؟ آ یأولکدام  دید دیدو گونه تصرف است، با نیا نیچون امر دائر ب و

 دو قول است. نجایظهور آن دو در انحصار را؟ در ا ای میبزن دیرا ق

آن دو، ظهورشان در انحصار است که ظهور  نیدوم است. چرا که منشأ تعارض ب دییتصرف و تق -ظاهرا -ترهیقول وج و

 یا. پس چارهشودیمتعارض م یگریبا مفهوم د لیمنطوق هر دل -میچنانکه گفت -جهیو در نت دیآیدر مفهوم از آن الزم م

چون ظهور منطوق،  میدر انحصار دست بردار گرید هیاز ظهور شرط ه،یطبا لحاظ مقدار داللت منطوق هر شر نکهیجز ا ستین

 .میبردار ندارد تا از آن دست یدر استقالل، معارض هیاز دو شرط کیاست. امّا ظهور هر تریقو

مستقل  ریدر تأث ه،یاز دو شرط کیهر م،یدر انحصار تصرف کرد هیدر ظهور دو شرط یعنیقول دوم راجح شد  یحال وقت

خودش را در حکم خواهد داشت و اگر هر دو حاصل شدند، در  ریحاصل شد، تأث ییبه تنها یکیخواهند شد و لذا اگر 

دو به منزله سبب واحد محسوب  نیاز آن هر دوست و ا ریتأثداشتند،  تیّاست و اگر مع یاز آن اول ریصورت تعاقب، تأث

 .ستیچرا که طبق فرض، تکرار جزاء ممکن ن شوندیم

 *** و امّا صورت دوم که جزاء قابل تکرار باشد، به دو گونه است:
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که جزاء واحد  ستین یصورت بحث نیاز دو شرط، جزء سبب است و در ا کیثابت شود که هر لیبا دل نکهیا یکی -۱

 .شودیجزاء حاصل م نیاست و هنگام حصول هر دو شرط با هم، ا

اند، از دو شرط، سبب مستقل کیشرط ثابت شود که هر لیاز ظاهر دل ایمستقل و  لیاست که از دل نیا گریصورت د -۲

 ایدر وقت واحد اتفاق افتاد اختالف شده که اگر هر دو شرط  نجایمفهوم باشد و خواه نباشد. در ا هیشرط هیقض یخواه برا

 کی ه،یشرط هیقاعده، تداخل اسباب است و لذا قض یمقتضا ایآ ست؟یقاعده چ یبه صورت متعاقب واقع شدند، مقتضا

 ایاست  طورنیهم ها،نیو امثال ا دنیغائط و خواب ایخروج بول  یعنیدر مثل تداخل موجبات وضوء  نکهیجزاء دارد کما ا

وجوب نماز با تعدد  دددر مثال تع نکهیکما ا شودیمکرّر م زیقاعده، عدم تداخل است و لذا با تکرار شرط، جزاء ن یمقتضا

 است؟ نی( چن۱) آیاتدخول وقت نماز روزانه و حصول نماز  یعنیاسبابش 

 لیکرد و امّا اگر دلتمسک  لیبه آن دل دیعدم تداخل وارد شود، با ایبر تداخل  یخاص لی: بدون شبهه، اگر دلمیگویم

 موارد عدم تداخل است. نیقاعده در ا یاست که مقتضا نیوارد نشده باشد، محل خالف است و حق ا یخاص

 دو ظهور دارد: یاهیقرار است که: هر جمله شرط نیمسئله از ا نیا انیب

مورد بحث، متعدد  هیدر دو شرط زیکه جزاء ن کندیظهور اقتضا م نیدارد و ا یاستقالل تیّشرط در آن، ظهور در سبب -۱

 اسباب متداخل نباشند. جهیشود و در نت

امکان ندارد که محکوم به دو  ء،یجزاء در آن، ظهور دارد که متعلّق حکم، صرف وجود است و از آنجا که صرف ش -۲

اش د و الزمهاست که همه اسباب، در فرض اجتماع، جزاء واحد و حکم واحد داشته باشن نیآن ا یحکم باشد، مقتضا

 تداخل اسباب است.

و اگر  میقائل به عدم تداخل بشو دیبا می. حال اگر ظهور اول را مقدم کرددیآیم دیپد یدو ظهور تناف نیا نیب نیبنابرا و

است که ظهور شرط مقدم بر  نیمقدم است؟ ارجح ا کیحال کدام م،یقائل به تداخل بشو دیبا میظهور دوم را مقدم دانست

اگر شرط واحد باشد جزاء  نیو لذا در ثبوت و اثبات، تابع آن است. بنابرا تظهور جزاء است، چون جزاء معلّق بر شرط اس

متعدد باشد، جزا هم  -هیواحد است و اگر شرط متعدد باشد جزاء هم متعدد است و اگر مقدم به حسب ظهور دو شرط زین

دو  نیباب تعارض ب زبحث ا نیا رونیازا و در وحدت مطلوب نخواهد داشت یجزاء، ظهور گریدتابع آن است و لذا 

است که ظهور در  یچون ظهور در وحدت وقت داردیبلکه ظهور در تعداد، ظهور در وحدت را برم شود،یظهور خارج م

. پس قاعده در شودیور در وحدت منعقد نمظهور )در تعدّد( اصال ظه نیاصال نباشد و امّا با وجود ا ایتعداد سقوط کند و 

 علماء اعالم )قدس سرّهم( است. یهمان رأ نیمقام، عدم تداخل است و ا نیا

 هیتنب دو

 تداخل مسبّبات: -1

 زیدر جزاء و تعدّد مسبّبات ن رتیمغا یها مقتضتعدد آن ایاسباب متعددند آ یاست که وقت نیدر مسئله سابق درباره ا بحث

 شود. دهیمسئله، مسئله تداخل اسباب نام نیو بجاست ا شوند؟یو لذا اسباب متداخل م ستین یمقتض ایهست؟ 

در صورت اشتراک در اسم و  -بحث مطرح شود که در مسبّبات نیحال پس از فراغت از عدم تداخل اسباب، بجاست ا

 توان؟ینم ایاکتفا کرد  یکیبه  توانیم ایآ -هامثل غسل حقیقت
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است و قاعده در  یو از ملحقات مبحث اوّل شودیم دهیاست و مسئله تداخل مسبّبات نام یاز قبل ریغ یگریمسئله د نیا و

  عدم تداخل است. زیمسئله ن نیا

 عیامتثال جم تیصورت که آن فعل واحد را به ن نیبد -فعل کیاست که: سقوط واجبات متعدد با  نیمطلب ا نیسر ا و

غسلها  هیدر مسئله اغسال وارد شده که غسل جنابت، از بق نکهیخاص دارد، کما ا لیبه دل اجیاحت -آن واجبات انجام دهد

وارد نشود، هر  یخاص لیو امّا اگر دل کندیم تیمتعدد، کفا یهاغسل، از غسل کیوارد شده که  زین و کندیم تیکفا

اسم  ثیچند واجب، از ح نکهیو و لو ا دریگیآن را نم یجا گر،یو امتثال د کندیامتثال خاص خودش را اقتضا م ،یوجوب

 مشترک باشند. قتیو حق

نسبت به مورد اجتماع، مطلق باشد،  ک،یهر لیدو واجب، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و دل نیکه ب یدر صورت بله

و « را صدقه بده یاماندهراهدر »: دیو دوباره بگو« را صدقه بده ینیمسک»: دیبگو یمول نکهیمثل ا خوردیقاعده استثناء م نیا

صورت صدقه دادن به او مسقط هر  نیباشد و هم در راه مانده، در ا ریهم فق یعنیجامع هر دو عنوان باشد  یشخص واحد

  خواهد بود. فیدو تکل

 در دو مسئله فوق: یاصل عمل -۲

است و  ینیقیواحد،  فیتکل دو سبب در ریدر هنگام شک در تداخل اسباب، تداخل است چون تأث یاصل عمل یمقتضا

 .شودیم یاصل برائت جار ،یمورد نیزائد است و در چن فیشک، تنها در تکل

چرا که بعد از ثبوت  -شد هاشار چنانکه -عدم تداخل دارد یاصل، اقتضا یعنیامّا در مسئله تداخل مسبّبات بعکس است،  و

متعدد ساقط  فیتکال ایکه آ شودیفعل واحد انجام دهد، شک م کیمتعدد به سبب اسباب متعدد، اگر مکلّف  فیتکال

و لذا در  طلبدیم ینیقیفراغ  ،ینیقیمعنا که اشتغال  نیاشتغال است. بد -موارد نیدر مثل ا -قاعده ینه؟ و مقتضا ای شوندیم

 به فعل واحد اکتفا کرد. دینبا ل،مقام امتثا

 مفهوم وصف -دوم

 بحث: موضوع

که  یها از امورو امثال آن زیینعت است و لذا شامل حال و تم ریاعم از نعت و غ ییبحث، معنا نیاز وصف در ا مقصود

به موصوف باشد و لذا  یاست که متک یبحث مخصوص وصف نیا نکهی. چه اشودیباشند، م فیموضوع تکل دیق توانندیم

 نیچرا که مثل ا شود،ینم «هُمایَدِیْفَاقْطَعُوا أَ هوَ السَّارِقَ ارِقُوَ السَّ»که خود وصف، موضوع حکم است مثل  ییشامل آنجا

است که داللت بر انتفاء حکم در صورت انتفاء وصف، لزوما  نیمطلب ا نیمورد، در بحث مفهوم لقب داخل است و سر ا

مجرّد از وصف،  یاهگهمراه با وصف است و  یحکم وجود دارد که گاه یبرا یموضوع ثابت میاست که فرض کن یوقت

 حکم از آن موضوع امکان داشته باشد. یتا فرض نف

اعم  ایو  یمن وجه باشد، چون اگر مساو ایدر وصف مورد بحث، شرط است که نسبت به موصوف، اخص مطلق  نیهمچن

وصف، فرض انتفاء حکم از موصوف در فرض انتفاء  نکهیتا ا شودیدر موصوف نم یدییو تق قییمطلق باشد، موجب تض

 درست باشد.
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نسبت وصف با مورد افتراق موصوف از وصف است. مثال در مثال )در  ثیامّا دخول أخص من وجه در محل بحث، از ح و

 ییچرا ریاست که در گوسفند غ نیمفهومش ا -وصف مفهوم دارد میاگر بگوئ -زکات واجب است( ،یگوسفند چرائ

 نیبر مفهوم ندارد و لذا ا یو امّا نسبت به مورد افتراق وصف از موصوف، قطعا داللت ستیزکات واجب ن ،یاعلوفه یعنی

مثل شتر، وجود ندارد. چرا که موضوع  یچرائ ریدر غ ای)مثل طال(  یگوسفند چرائ ریکه زکات در غ کندیمثال داللت نم

و اثباتا، متعرض موضوع  ایمفهوم، نف در مفهوم محفوظ باشد و یستیمثال، با نیکه همان موصوف است مثل گوسفند در ا

بر عدم  دالزکات واجب است(  یمذکور )در گوسفند چرائ هیقض نیهم نکهیبر ا یمبن هی. پس قول بعض شافعستین گرید

 ناموجّه است. یوجوب زکات در شتر معلوفه است، قطعا قول

 مختلف و قول حق در مفهوم وصف اقوال

مفهوم باشد، وصف مفهوم  یبر نف یخاص نهیبر مفهوم باشد، وصف مفهوم دارد و اگر قر یخاص نهیکه اگر قر ستین یشک

حکم، وجودا و عدما منوط به آن وصف  شودیم دهیندارد. مثل آنجا که وصف به عنوان غلبه آمده باشد که از آن فهم

هستند،  شماکه در کنار  ییهابهیا حرام است... رببر شم یعنی)« حُجُورِکُمْ یفِ یوَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِ»مثل کالم خداوند  ستین

 رایما، ثبوت مفهوم در وصف باشد و چه عدم ثبوت مفهوم( ز ی)چه مبنا ستین یمفهوم چیموارد، ه گونهنی( در ا۲۳نساء، 

و در کنار خودتان( آورده است که غالبا  نحجورکم )در دام یعلت با وصف ف نیرا به ا بهیکه خداوند، رب شودیم دهیفهم

در حکم دختران  ابند،ییکه در دامن انسان پرورش م یهستند و غرض از آن، اشعار به علت حکم است. چون دختران نیچن

که علما اختالف  نجاستیاز قرائن مخصوص باشد. ا یخال هیعلماء هست، آنجاست که قض نیکه ب یخود انسانند و بحث

 ایانتفاء حکم موصوف در فرض انتفاء حکم وصف، داللت دارد  یعنیبا وصف، بر مفهوم  دییصرف تق ایکه آنیدارند در ا

عدم  یعنیدو قول است و مشهور، قول دوم  زین نجایو در ا دهیکه قبال در باب شرط، مطرح گرد یهمان اختالف هینه؟ شب

 مفهوم است.

حکم منوط به آن است،  یعنیاست  خود حکم دییدر واقع تق ،یوصف دییتق ایآ نکهیبه ا گرددیاختالف، برم نیسرّ در ا و

متعلّق  ایصورت موضوع  نیو در ا شودیمتعلّق موضوع است که در موارد مختلف، مختلف م ایخود موضوع حکم  دییتق ای

 موضوع، مجموع مؤلّف از موصوف و وصف خواهد بود؟!

 یمقتضا ن،یحکم(، وصف ظهور در انتفاء حکم هنگام انتفاء وصف خواهد داشت و ا دییقول اول درست باشد )تق اگر

اطالق اقتضا دارد که حکم منحصر در حصول همان وصف  -با فرض منوط بودن حکم بر وصف -اطالق است چرا که

 .میهم گفت یشرط دییمطلب را در تق نیهم نکهیباشد، کما ا

 نیشود چون در ا یظهور ندارد که حکم در فرض انتفاء وصف، منتف ،یوصف دییتق گریباشد، د حیامّا اگر قول دوم صح و

موضوع حکم خواهد بود،  فیو تعر دیتحد یفقط برا ،یوصف و موصوف ریتعب رای. زشودیمفهوم لقب م لیصورت از قب

 :دیبگو یسک نکهی. مثل اباشدیحکم بر موصوف م دیقداللت کند موضوع حکم، ذات موصوف است و وصف،  نکهینه ا

که مقصودش مربّع است و  شودیم دهیفهم ر،یتعب نیاز ا«. کن میاالضالع ترس یو متساو هیو قائم الزاو یچهار ضلع یشکل»

است که با عبارت مؤلّف از  ییکرده است، چرا که موضوع، مجموع معنا ریکه دال برآن است تعب یودیق نیاز مربّع با ا

است که به منزله کلمه « االضالع یمتساو هیقائم الزاو یچهار ضلع کلش»عبارت  نیموصوف و وصف برآن داللت شده و ا
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 نیداللت بر انتفاء حکم در فرض انتفاء وصف ندارد، ا« کن میمربّع ترس»طور که جمله مربّع قرار گرفته است. پس همان

است که همراه با موصوف  یوصف لیز قبا قتیجمله در حق نیا رایعبارت هم که به منزله آن است، داللت بر مفهوم ندارد، ز

 آمده و حکم لقب دارد(. ییوصف به تنها یعنی. )باشدینم

موضوع  دیدارد که ق نینباشد، ظهور در ا یانهی: اگر وصف خودش باشد و قرمیگوئیم ،یمطلب را فراگرفت نیکه ا حال

 وصف مفهوم ندارد. نیاست و بنابرا دیّمق ریحکم و لذا حکم از جهت وصف، مطلق و غ دیاست نه ق

 مفهوم وصف اقامه شده، باطل است: یکه برا ریادله ز شودیروشن م ریتقر نیبا ا و

است  نیجواب ا و ماندینم یدر ذکر وصف باق یااگر وصف داللت بر انتفاء حکم در فرض انتفاء وصف نکند، فائده -۱

که موضوع با آن مشخص شود  ستیبودن وصف، کاف دیمف یکه به حکم برگردد و برا ستین نیکه فائده وصف تنها در ا

 بخورد. دیو به آن ق

 باشد. یاست که احتراز نیا ودیاصل در ق -۲

 ری)غ دیق ریاست که دائره موضوع تنگ شود و غ نیاحتراز ا یمطلب مسلّم است و لکن معنا نیاست که: ا نیو جواب ا

. چون ستیمفهوم وصف ن یمعنا ن،یامّا ا م،یمطلب اذعان دار نیبه ا زیخارج گردد و ما ن( از شمول شخص حکم دیّمق

آن موضوع ثابت  ریغ یهمان حکم )نه شخص همان حکم( برا خندارد که سن نیبا ا یمنافات ،یموضوع یبرا یاثبات حکم

که آن را  شودیلزوما موجب نم دیبودن ق یاحتراز نکه،یاست و حاصل مطلب ا طورنیدر مفهوم لقب هم نکهیباشد، کما ا

 .میبه حکم ارجاع ده

 الزم است حکم منوط به وصف باشد. نیاست، بنابرا تیوصف مشعر به عل -۳

 اشعار گرچه مسلّم است و لکن تا به حدّ ظهور نرسد، داللت بر مفهوم ندارد. نیاست که: ا نیجواب ا و

و آله و سلم که فرمود:  هیاللّه عل یصلّ امبریهوم ثابت شده است مثل سخن پها بر مفکه داللت آن یاستدالل با جمالت -۴

 (.ستیظلم ن ر،یاست که مماطله فق نیا تیروا نی)مفهوم ا« امروز و فردا کردن بدهکار ثروتمند، ظلم است»

ما منع  رایندارد، ز یجمله و امثال آن برفرض که داللت بر مفهوم داشته باشد، در بحث ما نفع نیاست که: ا نیجواب ا و

از  یکه خود وصف جدا نستیمفهوم دارد و امّا بحث در ا ،یوصف دییتق نه،یاوقات به خاطر وجود قر یکه برخ میکنینم

 یظلم( بر وصف غنّ یعنیمنوط کردن حکم ) یبرا نهیقر مینیبیمثال فوق م ورددر م و نه ایمفهوم دارد  یاقتضا ایآ نه،یقر

است که بدهکار،  نیکه سبب حکم به ظلم، ا شودیم دهیفهم نهیت حکم و موضوع است. لذا از قروجود دارد و آن مناسب

است و لذا  نیاز پرداخت د زکه عاج ریفق ونیمماطله )امروز و فردا کردن( او ظلم است. برخالف مد جهیاست و در نت یغن

 .ستیاو ظلم ن ریو تأخ یسهل انگار

 تی: مفهوم غاسوم

« مشخصا حرام است دیبدان نکهیحالل است تا ا یزیهر چ»و  «دیروزه را تا شب ادامه ده»وارد شود مثل  تیبه غا دییتق اگر

 اند:از دو جهت اختالف کرده اصولیان



 دکتر معینی فر                                                                                                                         1درسنامه مباحث اصول فقه 

65 
 

 تیکه بعد از ادات غا تیغا نکهیاند در ااختالف کرده اصولیان: ایّدر حکم مغ یعنیدر منطوق  تی)جهت اول( در دخول غا

 لهیبه وس حکماموضوعا و  ایّکه مغ یمعن نیخارج است بد ایداخل است  ایّحکما در مغ ایآ شودیواقع م «یحت»و  «یال»مثل 

 چند قول دارند: نجایعلما در ا ابد؟ییم انیپا ت،یغا

داخل  ایّدر مغ تیصورت، غا نیاست که در ا ایّاز جنس مغ تیآنجا که غا نیداد ب لیتفص دیاست که با نیقول ا کی -

اند( و سنخشب از نظر زمان، از جنس روز است و روزه شب با روزه روز، هم نجای)در ا« روزه گرفتم تا شب»مثل  شودیم

دو حکم حالل و حرام  نجای)در ا« حالل است تا... یزیمثل: هر چ شودینباشد، در آن داخل نم ایّاز جنس مغ تیامّا اگر غا

 (.ستندیسنخ ن کیاز 

باشد، داخل است مثل:  «یحتّ»و اگر بعد از  ستیداخل ن ایّباشد، در مغ «یال»بعد از  تیر غااست که اگ نیا گریقول د -

 «.را تا سرش بخور یماه»

مسئله تابع  نیبلکه ا ست،یداخل ن ایداخل است  ایّدر مغ تیندارد که غا یظهور ت،یبه غا دییاست که خود تق نیا ظاهر

 است که در کالم موجود باشد. یموارد و قرائن مخصوص

چرا که « حالل است... یزیهر چ»مثل  ستین ایّحکم باشد، داخل در مغ تیغا ت،یکه اگر غا ستین یخالف ن،یدر ا ،یآر

 ندارد. ییتعرف( در حکم حالل، معنا ی: حتیعنیداخل بودن معرفت حرام )

 زین تیجارّه است نه عاطفه، گرچه عاطفه بر سر غا یحتّ م،یگوئیکه از آن سخن م «یحت»مقصود از کلمه  نکهیا گرید نکته

است. پس اگر  نیعطف، هم یما بعد آن در حکم ماقبلش داخل شود چرا که معنا یستی. چون در عاطفه، حتما بادیآیم

 یفرد ت،یمعناست که غا نیا دیعاطفه، مف یمردند. بلکه حت زین اءیانب هک نستیا شیمعنا اء،یانب ی: مردم مردند حتّیگفت

 یالقوم حت یجاءن ر،یاالم یالقوم حت یمثل: جاءن بیدارد )به ترت یضعف، برتر ایقوت  ثیاز ح ایّافراد مغ ریاست که بر سا

در حکم، أسبق است  یگاه بلکهداخل در حکم نباشد،  ،یحتّ لهیتصور کرد که معطوف به وس توانی( لذا چگونه مریالفق

 السّالم. هیحضرت آدم عل یمثل: همه پدرها مردند حت

با  -تیغا لهیبه وس دییاست که تق نیهم نجایاند و موضوع بحث در اعلما اختالف کرده زین تی)جهت دوم( در مفهوم غا

 ایّکه داخل در مغ یوقت ت،یو از خود غا تیسنخ حکم از ماوراء غا نکهیداللت دارد بر ا ایآ -قطع نظر از قرائن مخصوص

 نه؟ ایاست  ینباشد، منتف

 بر مفهوم همانند مدرک در مفهوم شرط و وصف است. تی: مدرک داللت غامیگوئیپس م

موضوع باشد  دیفقط ق ت،یخواهد داشت و امّا اگر غا تیغا یحکم باشد، ظهور در انتفاء حکم از ماورا دیق ت،یاگر غا لذا

 بر مفهوم ندارد. ی( داللتلیالل یصائم ال محمول باشد )مثل: ثواب الصوم لکل دیق ایمثاب(  لیالل ی)مثل: الصائم ال

بالاشکال ظهور در مفهوم دارد مثل قول امام  خورد،یبه حکم م دیکه ق میاگر علم دار ت،یغا لهیبه وس دییدر تق نیبنابرا

حالل  یزیهر چ»است مثال  نیکه نجس است و همچن یکن دایعلم پ نکهیطاهر است تا ا یزی: هر چدیفرمایالسّالم که م هیعل

 «.است...
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به  نکهیظهور دارد در ا تیکه غا میقائل شو ستین دیبه حکم( از قرائن معلوم نشد، بع دیرجوع ق یعنیامر ) نیامّا اگر ا و

 ایخود موضوع  تیغا ت،یغا نکهیدر جمله آمده است و امّا ا ت،یاست که قبل از ذکر غا ینسبت تیو غا گرددیحکم بازم

 دارد. حیاقوال ترج رینسبت به سا ت،یآنکه، قول به مفهوم غا جهینت پس است. نهیو قر انیخود محمول باشد، محتاج ب

 : مفهوم حصرچهارم

 حصر: یمعنا

 دو معناست: یدارا حصر

جز ذو  زیت ریشمش»قصر صفت در موصوف باشد مثل  لیبالغت، خواه از قب یقصر به اصطالح معروف در نزد علما -۱

 یمحمد صلّ»قصر موصوف بر صفت باشد مثل  لیو خواه از قب «ستیالسّالم ن هیعل یجز عل یو جوانمرد، کس ستیالفقار ن

 .«یانذارکننده هست طتو فق»و « جز فرستاده خدا ستیو آله و سلم ن هیاللّه عل

از  و مقصود «یالّا اندک دندیهمه نوش»مثل  شودینم دهینام یدوم، اعم از قصر و استثناء است که قصر اصطالح یمعنا -۲

 دوم است. یمعنا نیهم نجا،یقصر در ا

 :اختالف مفهوم حصر به سبب اختالف ادوات آن

به لحاظ اختالف ادوات حصر، مختلف است و لذا بر ما الزم است که درباره ادوات  -دید دیچنانکه خواه -مفهوم حصر

 :میبحث کن کیبه  کیحصر، 

به عنوان ادات حصر بعد از  -۳استثناء  یبرا -۲ ریغ یصفت به معنا -۱: رودیکلمه به سه صورت به کار م نی)الّا(: ا -۱

 .ینف

جهت در مفهوم وصف  نیلذا از ا و رودیما قبل خود به کار م یمانند سائر اوصاف، به عنوان وصف برا یوصف ی« إلّا» امّا

و الّا نه. ما در مباحث  میقائل به مفهوم بشو دیهم با یوصف یدر إلّا میو لذا اگر در وصف قائل به مفهوم شد شودیداخل م

در ذمه من ده درهم  دیز یبرا»: دیمثال اقرار کند و بگو یاگر کس نیو بنابرا داردکه وصف مفهوم ن میداد حیترج ،یقبل

بر « درهم کیالّا »وصف باشد، تمام ده درهم به عنوان موصوف « درهم کیالّا »صورت که  نیبد« درهم کیاست الّا 

صورت  نیو در ا ستیمنصوب ن رهم،باشد چون کلمه د هیجمله، استثنائ نیکه إلّا در ا ستین حیو صح شودیدن او ثابت مگر

 ندارد. دیز یبر گردن قائل برا یگرید زیالّا، مفهوم ندارد و داللت بر عدم ثبوت چ

« الّا»است چرا که  یمنه از مستثن یبدون شک داللت بر مفهوم دارد و مفهوم آن، انتفاء حکم مستثن ه،یاستثنائ ی« الّا»امّا  و

روشن و واضح(  یعنیاالخص ) یبالمعن نیّاخراج به نحو لزوم ب نیاستثناء کردن وضع شده است و الزمه ا یعنیاخراج  یبرا

از علما  یو روشن است بعض نیّلزوم، ب نیز آنجا که امنه، محکوم باشد و ا یمستثنحکم  ضیبه نق یاست که مستثن نیا

 ه)ال صال« جز به طهور ستینماز ن»مثل  ،یبه عنوان ادات حصر بعد از نف« الّا»مفهوم از باب منطوق است و امّا  نیاند اگفته

 است. هیاستثنائ یاز نوع إلّا قت،یالّا بطهور( در حق

 دیلز یذمت یف سیل»: دیمقرّ بگو نکهیمثل ا ،یوصف ایاست  یاستثنائ ،یکه کلمه الّا در مورد می(: اگر شک کنی)نکته فرع

است  نیباشد و اصل در کلمه الّا ا یباشد و ممکن است استثنائ یوصف« الّا»ممکن است  نجای( در ا۱«)در اهم الّا درهم هعشر
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 یزیباشد، چ یدرهم است و امّا اگر وصف کیفقط  شودیمثابت  ندهیصورت، آنچه بر گردن گو نیباشد و در ا یکه استثنائ

 .ستیدرهم ن کی نکهیده درهم موصوف است به ا نیکرده و ا یچون او ده درهم را نف ستیبر گردنش ثابت ن

استعمال شود، به  ینیّحصر حکم در موضوع مع یبرا یهمانند الّا از ادات حصر است و لذا وقت زیکلمه ن نی)انّما(: ا -۲

: فقط همثل انّما المؤمنون إخو»روشن است  ن،یآن موضوع دارد و ا ریداللت بر انتفاء آن حکم از غ ن،یّصورت مالزمه ب

 «.مؤمنان هستند که با هم برادرند

 نکهیبر ا داللت ی: )اول( براشودی( است و به سه صورت استعمال میاز حکم قبل یاضراب )برگشت یکلمه برا نی)بل(: ا -۳

واضح است )مثل:  ن،یبر حصر ندارد و ا یصورت داللت نیاشتباه واقع شده است و در ا ایغفلت  یمضروب عنه، از رو

 بل عمرو(. دیز یجاءن

عالم است بلکه شاعر هم هست( در  دیعالم بل شاعر ): ز دیآن مثل: ز تیمضروب عنه و تثب دیداللت بر تأک ی)دوم( برا

 بر حصر ندارد. یداللت زیصورت ن نیا

او مجنون  ندیگویم ای)آ« ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّهبِهِ جِنَّ قُولُونَیَأَمْ »شده مثل  انیداللت بر ردّ و ابطال آنچه قبال ب ی)سوم( برا

 نیمفهوم است و ا یداللت بر حصر دارد و لذا دارا نجایآنان آمده است( در ا یبلکه او به حق برا ستین نیاست؟ هرگز چن

 است. امدهیحق، ن ریبه غ امبریکه پ کندیم لتدال مهیکر هیآ

 از ادوات، بر حصر داللت دارند مثل تقدم مفعول همچون: ریغ یگرید ئاتیه -۴

مسند با الم جنس و مقدم کردن آن مثل )العالم محمّد( )که در اصل، محمد  فیو همچون تعر نُینَسْتَعِ اکَیَّنَعْبُدُ وَ إِ اکَیَّإِ

 داده شده است. لیکه در علم بالغت، تفص گرید ئاتیاز ه هانیعالم بوده است( و )ان القول ما قالت حذام( و امثال ا

چرا که مفهوم،  ستیمفهوم نها در در ظهور آن یها حصر استفاده شود، شکظهور در حصر دارند و اگر از آن ئاتیه نیا

که داللت بر حصر  یزیهر چ یبه طور کل و ستیمختصر ن نیا شیمطلب، در گنجا نیدر ا لیحصر است و تفص نیّالزمه ب

 دال بر مفهوم است. ن،یّداشته باشد به صورت مالزمه ب

 : مفهوم عددپنجم

و لذا اگر گفته  کندیآن تعداد نم ریعدد خاص، داللت بر انتفاء حکم در غ کیکه محدود ساختن موضوع به  ستین یشک

که دالّ بر  یلیسه روز، استحباب ندارد و لذا با دل ریکه روزه غ کندینم نیداللت بر ا ر،یشود: سه روز از هر ماه را روزه بگ

 ندارد. یارضماه باشد، تع گرید امیاستحباب روزه ا

که  کندیواجب باشد، بالشبهه داللت م یحد اعال انیب یب باشد و مشخص کردن عدد براوجو -اگر حکم، مثال ،یآر

داللت از جهت  نیو امّا ا کندیروز ماه رمضان را واجب م یکه روزه س یلیمثل داللت دل ستیاز آن عدد، واجب ن شیب

اند مفهوم است )چون گفته یخود مفهوم عدد، دارا میبگوئ نکهیتا ا ،یعدد دیمورد است نه از جهت اصل تحد تیخصوص

 دیاست که تحد نینفس عدد، مفهوم داشته باشد( پس حق ا نکهیروز است، مفهوم دارد نه ا یروزه واجب حدّ اکثر س

 مفهوم ندارد. ،یعدد
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 : مفهوم لقبششم

در عبارت: اطعم  ریخواه مشتق باشد و خواه جامد، مثل فق ردیاست که موضوع حکم قرار گ یمقصود از لقب، هر اسم

 .هُمایَدِیْفَاقْطَعُوا أَ ه: السَّارِقُ وَ السَّارِقَدیفرمایمتعال که م یو سارق و سارقه در کالم خدا ر،یالفق

ر داللت که د یو پس از اشکال شودینم آن اسم )لقب( شامل آن تیاست که عموم یزیحکم از چ یمفهوم لقب، نف یمعنا

که دارد، مشعر  یخود موضوع حکم با عنوان ، زیرااست یعدم داللت لقب بر مفهوم، اول م،یوصف بر مفهوم مطرح کرد

که  یزیچ تینها ،یظهور در انحصار حکم برآن عنوان داشته باشد. آر نکهیچه رسد به ا ست،یحکم برآن موضوع ن قیتعل

 یبحث ن،یو در ا شودیاسم است نم تیآنچه که مشمول عموم ریاست که شخص حکم، شامل غ نیا شودیم دهیاز لقب فهم

گفته شده است که مفهوم  و ندارد یداللت نیلقب اصال چن ست،یثابت ن گریموضوع د ینوع حکم برا نکهی. امّا بر استین

 مفهومات است. نیترفیلقب، ضع

 و اشاره هیداللت اقتضاء، تنب :خاتمه

 :مقدمه

داللتها  نیمتعارف، ا یامّا در اکثر کتب اصول شود،یمطرح م ادیو اشاره، ز هیداللت اقتضاء و تنب ،اصولیانلسان فقها و  در

از  هانیا نکهیداللتها و ا نیا گاهیو جا تیموقع ثیح زا یکیدالالت، از دو جهت است:  نیبحث از ا. نشده است حیتشر

 ها.آن تیّاز جهت حجّ گریو د شوندیکدام قسم داللتها محسوب م

 گانهدالالت سه گاهیاول: جا جهت

األخص، الزمه منطوق است و مقابل  یبالمعن نیّاست که به نحو لزوم ب یاهیبیگذشت که مفهوم، همان مدلول جمله ترک قبال

مانده که اصطالحا نه داخل  یها باقداللت یامّا برخ و است یمفهوم، منطوق است که مدلول خود لفظ برطبق داللت مطابق

در  حایکه صر یمفرد یمعنا ایبر لفظ مفرد  التزامیآنجا که کالم به نحو داللت  اند و نه داخل در منطوق مثلدر مفهوم

نباشد، عبارت  یغلط است و اگر آن معن یکه اگر آن لفظ نباشد، عبارت از نظر ادب یمنطوق ذکر نشده، داللت کند )به نحو

داللت دارد، امّا لزوم به نحو لزوم  استکه الزمه منطوق  ییغلط است( و مثل آنجا که کالم بر معنا یعقل یمعنا ثیاز ح

 نیسؤال هست که ا نیا یو نه منطوق، و لذا جا شوندیم دهیمدلوالت، نه مفهوم نام نی. تمام استیاألخص ن یبالمعن نیّب

 شود؟ دهیموارد چه نام نیها در اداللت

 نیا نکهیکما ا -میبنام هیاقیها را داللت سآن یاست که به طور کل نیا ییداللتها نیاسم در مثل چن نیترمناسب: میگوئیم

مقصود  نیو بنابرا ردیقرار گ یو منطوق یتا در مقابل داللت مفهوم -شودیم دهیاز بزرگان علم اصول د یدر لسان برخ ریتعب

داللت را به سه قسم  نیلفظ مقدّر داللت کند و علما ا ایمرکّب  ایمفرد  ییکالم بر معنا اقیاست که س نیا هیاقیاز داللت س

 :میها بحث کنآن کیکایاند و الزم است از کرده میو اشاره تقس هیاقتضاء، تنب

 داللت اقتضاء: -1

لغت  ایشرع  ایعقل  ثیآن از ح یدرست ایاست که مدلول عرفا مقصود متکلم باشد و صدق کالم و  یداللت در موارد نیا

ضرر و ضرار »و آله و سلم است که فرمود:  هیاللّه عل یصلّ امبریداللت قول پ نیا مثال عادت، متوقف برآن داللت باشد. ای

 ریشده، در تقد یرا به عنوان آنچه که نف هیاست که احکام و آثار شرع نیسخن، متوقف بر ا نیصدق ا. «ستیدر اسالم ن
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وجود  نیمسلم نی( چرا که ضرر و ضرار قطعا در بستیدر اسالم ن یو ضرار یضرر هیاحکام و آثار شرع می)و بگوئ میریبگ

 و احکام ضرر است. هیآثار شرع یضرر به اعتبار نف یدارد. پس نف

«. و آنچه که بدان مضطر شوند... دانندیکه نم ییزهای: از امت من برداشته شده چدیفرمایرفع است که م ثیحد گرید نمونه

صدق «. مگر در مسجد ستیاوست ن هیکه مسجد همسا یکس ینماز برا»السّالم است که فرمود:  هیقول امام عل گرینمونه د

کمال نماز باشد نه  ده،یگرد یاست که محذوف واقع شده، تا آنچه نف «کامل»کلمه  ریکالم متوقف بر تقد نیو صحت ا

 اصل نماز.

است و « اهل»لفظ  ریبر تقد عبارت، عقال متوقف نیصحت ا«. سؤال کن هیاز قر»: دیفرمایوم، سخن خداست که مس نمونه

 نهیکه از باب مجاز در اسناد خواهد شد )که قر میریبگ ریاهل را در تقد یمعنا دیبا ایو  باشدیحذف مضاف م لیلذا از قب

در کار  یلفظ نهیالشارع که قر یاسدا ف تیاست، به خالف مجاز در کلمه مثل رأ ریعقل حاکم بر تقد یندارد ول یلفظ

 است(.

کالم، شرعا  نیآزاد کن. صحت ا -درهم مثال -ات را از طرف من به هزار: بندهندیگویهاست که مچهارم، قول آن مثال

. ستین ریپذردن بنده جز در ملک امکانبه هزار درهم کند چرا که آزاد ک کیطلب تمل ندهیاست که اوال گو نیمتوقف بر ا

 کن و سپس آن را از طرف من آزاد کن. کیرا به من تمل تاست: به هزار درهم عبد نیا ریپس جمله در تقد

مختلف  هایو رأ یهست یو تو به آنچه نزد توست راض میهست یپنجم، قول شاعر است: ما به آنچه نزد ماست راض مثال

 ریدر تقد« سخن» یمبتدا یرا به عنوان خبر برا« راضون»است که کلمه  نیمتوقف بر ا یشعر از نظر لغو نیاست. صحت ا

 خبر واقع شود. «خنس» یکه برا ستین حیمفرد است و صح« راض»چون  میریبگ

. حال اگر کنندیدر اسناد، بازگشت به داللت اقتضاء م ایمفرد و همه مجازات در کلمه  یبر معان یالتزام یهمه داللتها و

داللت اقتضاء  لیاست پس شما چگونه مجاز را از قب یاز سنخ داللت مطابق اشیمجاز ی: داللت لفظ بر معنادیبگو یکس

است که  نیاز نوع داللت اقتضاء است ا یمجاز یداللت بر معنا نکهیاز ا مادرست است و مقصود  نی: امیگوئیم د؟یدانست

داللت خود لفظ  نکهیاز لفظ، داللت اقتضاء است نه ا یمجاز یکه با کالم همراه است بر اراده معنا یانهیداللت خود قر

مراد از  نکهیدارد بر ا ییداللت اقتضا «یرمی»خود  ،یرمیاسدا  تیدر رأ یعنیبرآن معنا، داللت اقتضاء باشد ) نهیهمراه با قر

 رد که مراد از اسد، رجل شجاع است(.دا یاسد، رجل شجاع است، امّا کلّ جمله، داللت مطابق

کالم بدون آن داللت،  نکهیداللت، مورد قصد باشد، دوم ا نیا نکهیاست: اول ا زی: مناط در داللت اقتضاء دو چخالصه

باشد مورد قصد و اراده، چه  ییمعنا ایمقدّر باشد  یکه مدلول، لفظ کندینم یداللت فرق نیدر ا و نباشد حیصادق و صح

 .یو چه مجاز یقیحق

 ماءیداللت اه یا یداللت تنب -2

کالم  اقیامّا س ،ستیداللت ن نیصحت کالم، متوقف بر ا ایاست و لکن صدق  یمشروط به قصد عرف یهمانند قبل زین نیا

است که آن را اراده  دیبع ایاست  ندهیکه آن الزم، مورد اراده گو میکنیم دایبه آن، قطع پ است که با توجه یابه گونه

صحت کالم  ایدر داللت اقتضاء چنانکه گذشت، صدق ، زیرا کندیم دایپ ازیامت یفرق، از داللت قبل نینکرده باشد و با هم

 :میکنیها را ذکر مآن ماست که اه یادیموارد ز ه،یداللت تنب یبرا و متوقف برآن است
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ساعت، »: دیآن امر را ذکر کند. مثال بگو یعرف ای یکند امّا مالزم عقل انیرا ب یآنجاست که متکلم بخواهد أمر یکی -۱

موعد مورد اتفاق  دنیداللت بر فرارس ر،یتعب نیا نجایبا مخاطب باشد، در ا ندهیساعت ده، موعد گو میو فرض کن« ده شد

سخن  نیشده، خطاب کند. ا داریکه تازه از خواب ب یکالم به کس نیو با ا« طلوع کرد دیخورش»: دیبگو یکس ایدارد. 

 یداللت بر ضرورت جستجو یبرا یاندهیگو ایفوت شده است،  ح،ینکته است که وقت انجام و اداء نماز صح نیا انیب یبرا

 «.من تشنه هستم»: دیآب بگو

 نه خود مفاد خبر. میکنیالزم فائده آن ذکر م انیب یرا برا یباب است آنجا که خبر نیاز هم و

 دار بودن مخاطب استعالم به روزه ندهیباشد که گو نیو مقصودش ا یدار هست: تو روزهدیبه مخاطب بگو یکس نکهیا مثل

از  هیامّا آن معنا، کنا شود،یالفاظ، قصد م یقیحق یمعنا و کنایاتچرا که در  شوندیباب محسوب م نیاز هم اتیکنا و

 است. یگرید یمعنا

 ایشرط حکم  ایعلت حکم،  زیمعنا باشد که آن چ نیا دیباشد که مف یزیاست که کالم همراه با چ ییجا گریمورد د -۲

صورت  نیرا افاده کند. در ا تیو عدم جزئ تیعدم مانع ت،یعدم شرط ت،یعدم عل ایجزء حکم است و  ایمانع حکم و 

 نیچن ایجزء است و  ایمانع است و  ایشرط است و  ایو  استعلت  ءیآن ش ایمعناست که  نیبر ا هیتنب یذکر حکم برا

 .ستین

است که از شک در تعداد  یپاسخ در برابر سؤال کس نی: نماز را اعاده کن، و ادیگویاست که م یآن، قول مفت مثال

که شک مذکور علت بطالن نماز و علت حکم به وجوب  شودیپاسخ استفاده م نی. از اپرسدیم یرکعات نماز دو رکعت

 اعاده است.

که عرض کرد: من در روز ماه رمضان با همسرم  یکس ی: کفاره بده، برادیفرمایالساّلم است که م هیقول امام عل گریمثال د

 .شودیکه مباشرت در حال روزه واجب، موجب کفاره م شودیاستفاده م شیفرما نیام. از امباشرت داشته

 عیام، فرمودند: برا در داخل رودخانه فروخته یکه گفت: ماه یالسّالم است که در پاسخ فرد هیمثال سوم، قول امام عل و

السّالم است  هیمثال چهارم، قول امام عل و شرط است م،یقدرت بر تسل ع،یکه در ب شودیم دهیپاسخ فهم نیباطل است. از ا

که بودن  شودیم دهیپاسخ فهم نیو از ا ،یکنیمّام سؤال کرده بود، فرمودند: اعاده نمکه از نماز در ح یکه در پاسخ فرد

 .گرید یاست مثالها طورنیو... هم ستیدر حمّام، مانع صحت نماز ن

: دیگویکه م یاندهیکند. مثل گو نییاز متعلّقات فعل را تع یباشد که بعض یزیآنجاست که کالم همراه با چ گریمورد د -۳

 ندهیکه مشروب، آب نهر بوده است و مثل آنجا که گو شودیم دهیمقارنت فهم نی. از ادمیبه رودخانه و نوش دمیرس

 .طورنیخطبه خواندم و... هم ستادهیاست که ا نیا شی: بلند شدم و خطبه خواندم، که معنادیگویم

 داللت اشاره -3

مقصود نباشد و  ،یداللت در قصد استعمال نیعرف، ا شرط است که به حسب -نیشیبرعکس دو داللت پ -داللت نیا در

مدلول از کالم  نیاعم، خواه ا یبه معنا نیّبه نحو لزوم ب ای نیّب ریلکن مدلول آن، الزمه مدلول کالم است به نحو لزوم غ

 واحد استنباط شود و خواه از دو کالم.
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دوران حمل و »است:  ریبه قرار ز هیدو آ نیاست و ا( یقرآن بر اقلّ دوران حمل )حاملگ هیمورد، داللت دو آ نیا مثال

اگر مدت دو سال را از  «دهندیم ریمادران اوالد خود را دو سال کامل، ش»و « ماه است ی( انسان سیردهیفصال )دوران ش

باب  نیشش ماه، اقلّ دوران حمل است و از هم نیکه ا شودیم دهیلذا فهم وآن شش ماه است  ماندهیباق م،یماه کم کن یس

المقدمه است به  یوجوب مقدمه، الزمه وجوب ذ ، زیرابر وجوب مقدمه آن زیچ کی)داللت اشاره( است داللت وجوب 

در کالم، وجوب مقدمه  زیرا ،ینه اصل دانندیم یعلما وجوب مقدمه را وجوب تبع رو،نیاعم و ازا یبه معنا نیّنحو لزوم ب

 .شودیم دهیبه داللت اشاره فهم یعنیبلکه تبعا  ست،ین یود اصلمقص

 و اشاره( هیدالالت )اقتضاء، تنب نیا تیّدوم: حجّ جهت

 تیّاز باب حجّ رایز ،ستیها نآن تیّدر حجّ یشک چیاگر داللت و ظهور در کار باشد ه ه،یامّا در مورد داللت اقتضاء و تنب

 .ستین یاند و در آن بحثظواهر، حجّت

، است یآن مسامح دنیداللت نام رایظواهر باشد، محل تأمل و شک است، ز تیّداللت اشاره از باب حجّ تیّحجّ نکهیامّا ا

است که فقط  نیو حال آنکه داللت تابع اراده است و حق ا ستیداللت مورد قصد و اراده ن نیاست که ا نیفرض بر ازیرا 

 جهت حجّت باشد. نیتا از ا ستیظواهر ن لیداللت از قب نیکار نرود و لذا اصال ا بهشود و لفظ داللت  دهیاشاره و اشعار نام

 ایحجّت است و لذا الزمه آن، خواه حکم باشد  -در کار است یادر آنجا که مالزمه -هیاز باب مالزمه عقل« اشاره» یآر

 وارید یکه از رو شودیدرب خانه بسته بوده است و لذا کشف م کندیکه اقرار م ی)مثل دزد شودیحکم، کشف م ریغ

بحث  نیمنکر مالزمه شود و ا ایها را نداشته باشد و خودش قصد آن هوارد خانه شده است( و مثل لوازم اقرار مقرّ، گرچ

 خواهد آمد. -ان شاء اهلل -هیباب مالزمات عقل یعنیدر محل خود 

 عام و خاص :باب پنجم

 مقدمه

معنا  بیتقر یندارند مگر به صورت شرح لفظ و برا فیبه تعر یازیهستند که ن یایهیواضح و بد میو خاص( از مفاه)عام 

 .ستین یقیحق فیعام و خاص با تعار فیتعر یبرا ییبه ذهن و لذا جا

 شودیانطباق عنوان عام را در ثبوت حکم دارد م تیشامل همه آنچه که صالح شیاست که معنا یمقصود از )عام(: لفظ و

 ایافراد موضوع )مثل الماء طاهر(  عیبه لحاظ شمول حکم نسبت به جم ن،یو ا شودیعام گفته م زیبه خود حکم ن یگاه و

است  یت و مقصود از )خاص(. حکم...( اسامُیالصِّ کُمُیْآمَنُوا کُتِبَ عَلَ نَیالَّذِ هَایُّأَ ایمکلّف )مثل  ای( هواجب همتعلّق )مثل الصال

 حکم باشد. نیاست که دال بر ا یلفظ ایو  شودیمکلّف م ایمتعلّق  ایاز افراد موضوع  یکه فقط شامل بعض

نباشد، خود لفظ شامل  صیکه اگر تخص یافراد از شمول حکم عام است، البته در فرض یاخراج بعض ی( به معناصی)تخص

 آن افراد بشود.

 نشود. ست،یکه مشمول حکم ن یشامل فرد -صیبدون تخص -معناست که خود لفظ از ابتداء أمر نی)تخصّص( بد

 اقسام عام -1

 :شودیم میبه لحاظ تعلق حکم به عام، عام به سه قسم تقس
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موضوع حکم باشد و  ،ییهر فرد به تنها جهیتک افراد بشود و در نتمعناست که حکم شامل تک نی: بدیعموم استغراق -۱

 را. یخاص خود را داشته باشد مثل: اکرام کن هر عالم انیاز موضوع است، عص یهر حکم که متعلّق به فرد

خود مجموع به  جه،یثابت باشد و در نت یمجموع تیثیمجموع با همان ح یمعناست که حکم برا نی: بدیعموم مجموع -۲

آوردن  مانیمگر با ا ردیگیالسّالم و لذا امتثال صورت نم همیبه ائمه عل مانیشود مثل وجوب ا یتلق یعنوان موضوع واحد

 السّالم. همیائمه عل عیبه جم

 یبه نحو عل -فرد فقط کی یعنی ؛البدل ثابت باشد یاز افراد به صورت عل یکی ی: آن است که حکم برایعموم بدل -۳

ساقط گردد مثل: آزاد کن هر  فیتکل گریفرد امتثال شود د کیاگر حکم در  جهیو در نت ردیموضوع حکم قرار گ -البدل

 .یخواهیرا که م یعبد

 تیبا عموم تیآشکار است چون بدل یابر مسامحه یقسم سوم را از اقسام عموم محسوب کردن، مبتن نی: ادیبگو یکس اگر

 .ستیفرد واحد ن کیموضوع حکم جز  ایاست که متعلّق  نیفرض بر ا زیرااست،  یمناف

موضوع  ایدارد که متعلّق  تیصالح یهر فرد یعنیاست  یعموم بدل یقسم سوم، به معنا نی: عموم در امیگوئیجواب م در

نه در  شودیقسم در مطلق داخل م نیاطالق است، پس ا یقسم، به مقتضا نیاز ا تیحکم باشد. بله، چون استفاده عموم

 عام.

است، اکثرا از  استحبابی ای یدر هر حال، شمول متعلّق حکم نسبت به احوال و افرادش در آنجا که عام متعلّق امر وجوب و

 آور(. یکه باشد بجا ینماز ظهر در هر حالت کی یعنیالظهر:  هاست )مثل صلّ صال ینوع عموم بدل

 :میچند فصل آغاز کن یدر ط الیبجاست که مباحث عام و خاص را تفص ،یمقدمه را دانست نیکه ا حال

 در تمام حاالت، ترک شود. قیتمام افراد و مصاد یستیبا رایز ،ستین نیچن ،یدر نه -۱

به  ایبه سبب وضع است و  ایداللت  نیو ا میاست دار تیمخصوص که دال بر عموم یعموم، الفاظ یکه برا ستین یشک

 لیآن است از قب یمفردند مثل )کلّ( و آنچه که به معنا ایالفاظ،  نیمقدمات حکمت است. ا یموجب اطالق و مقتضا

لفظ، جنس همراه  نکهیا ایو  ،ینه ای ینف اقیمثل وقوع نکره در س ندهست یلفظ ئاتیه ای( و )دائما( و یّ( و )تمام( و )أعی)جم

 مفرد. ایبا الف و الم باشد خواه به صورت جمع و 

 :میبحث کن کیدرباره هر لیالزم است با تفص نکیا

 کنندیمدخولشان داللت م تیالفاظ به سبب وضع بر عموم نیآن است: روشن است که ا یلفظ )کلّ( و آنچه به معنا -۱

افراد  عینسبت به جم یریشمول و فراگ یبه معنا تیّروشن است که عموم زیو ن یمجموع ایباشد  یاستغراق ت،یخواه عموم

 .شودیم فاظال نیاست که الحق بر مدخول ا یاتیبا تمام خصوص

 عیسلب نسبت به جم تیدال بر عموم -نه وضعا -عقال یانکره نیکه چن ستین ی(: شکینه ای ینف اقی)وقوع نکره در س -۲

 انیامر، واضح است و محتاج ب نیاست و ا عتیافراد طب عی( به انعدام جمتی)ماه عتیمعدوم شدن طب زیرا ،افراد نکره است

 .ستین شتریب

دو استفاده  نی( نباشد، از ایذهن ای یعهد )ذکر یکه اگر الف و الم برا ستین یهمراه با الف و الم( شک )جمع و مفرد -۳

بلکه به  ستیاست که در مفرد با الف و الم )مثل اکرم العالم(، استفاده عموم به سبب وضع ن نیلکن ظاهر ا و شودیعموم م
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تک افراد جمع و مفرد از جهت عموم و شمول نسبت به تک نیب یمقدمات حکمت و به موجب اطالق است و فرق یمقتضا

 .ستین

العلماء(، به لحاظ  عیمثل )اکرم جم گریبه الف و الم و هر جمع د یاستغراق در جمع محلّ یاند که: معناتوهّم کرده یبرخ

: دیاست که بگو یاندهیقول گو یو به معنا شودیتک افراد و لذا شامل جماعت جماعت ممراتب جمع است نه بلحاظ تک

 کیصورت اکرام  نیلذا در ا و یباشد نه هر فرد حدهیعل یموضوع حکم، هر جماعت جهی( که در نتهجماع ه)اکرم جماع

 قیاست که استغراق در آن به مالحظه مصاد هیعموم تثن هیامر شب نیا و شخص واحد، امتثال امر مزبور محسوب نخواهد شد

(، موضوع حکم، هر دو نفر از علماست نی: )اکرم کل عالمدی. لذا اگر آمر بگوشودینفر م دو -بوده، شامل هر دو نفر هیتثن

 نه هر فرد عالم.

است. پس هرگاه ادات  نیاثن ه،یتثن یمعنا نکهیجمع، جماعت است کما ا یمطلب است که معنا نیخطا، توهم ا نیو منشأ ا

اگر بر مفرد داخل شود، بر عموم به لحاظ  نکهیعموم بر جمع داخل شود، بر عموم به لحاظ جماعت داللت دارد، کما ا

دو نفر داللت دارد، چون ادات  -به لحاظ هر دو نفر تیبر عموم ودداخل ش هیو اگر بر تثن کندیتک افراد داللت متک

 ست!!مدخولش ا تیعموم دیعموم، مف

است که از دو طرف قلّت و کثرت  نیدال بر اثن هیتثن رایو جمع، فرق است، ز هیتثن نیپندار، فاسد است چون ب نیامّا ا و

 چیتاست و امّا از جانب کثرت، هاقل جمع، سه رایمحدود است. برخالف جمع که فقط از جانب قلّت محدود است ز

 یباشد، مرتبه واحد و جماعت واحد ادیز یلیاد از افراد فرض شود و لو خلفظ مجموع هر تعد یندارد و لذا برا یتیمحدود

 .شودیاز جمع محسوب م

 ه،ی: تثنیعنیاز مراتب جمع ) یااز جمع هستند نه مجموعه یمرتبه واحد یاگر همه افراد تماما مورد نظر باشد، همگ یحت

از  یاستغراق جمع، عدم توقف در حد خاص ی( پس معناردیپذیامّا جمع، تکرّر نم شودیچهار تا و... م ایسه تا  ایدو تا 

مرتبه آن است. پس استغراق جمع، تا  نیمقصود از استغراق جمع، باالتر بلکهآن است،  نیدر مرتبه پائ ایحدود جمع و 

وجود مرتبه واحد  کیافراد، جز  عیمراتب را شامل شود، چون به لحاظ جم نیآخر نکهینه ا ردیگیفرد را فرا م نیآخر

حدود  نکهینه ا ستا یحدّ و آن همان حد اعل کیجز  ستین یحد چیو ه ستیدر کار ن یندارد و اصال مراتب متعدد

عدم وقوف بر حدّ خاص است و  شیجهت مثل استغراق مفرد است که معنا نیلذا استغراق جمع از ا و در کار باشد یادیز

 .ردیگیلذا تا آخر افراد را فرام

فرد اکتفا  کیکه بر  شودیعدم شمول مفرد موجب م یعنیمفرد و جمع در عدم استغراق و شمول است.  نیفرق ب ،یآر

 .میسه نفر اکتفا کن یعنیکه بر اقل جمع  شودیعدم استغراق جمع موجب م یول میکن

 مخصّص متّصل و منفصل -2

 عام بر دو گونه است: صیتخص

: میگوئیم نکهیآورده شود مثل ا شود،یالقا م ندهیکه توسط گو یاست که مخصّص عام در خود کالم نیصورت ا کی -۱

است  نهیقر صیتخص نی. اشودیم دهیمخصص، متّصل نام گونهنیمخصّص ال اله است( و ا« اال اهلل») اهللأشهد أن ال اله اال 

بلکه اصال همان  شودیمتصله ملحق م نهیقر نیبه هم زین هیحال نهیو قر تخاص اراده شده اس یاز عموم، ما سوا نکهیبر ا
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 انیاست که متکلم در ب یاآن است که کالم همراه با آن بوده، دال بر اراده خصوص است و به گونه هیحال نهیقر و است

. روشن است که دیرا خبر کن همه :دیگویکه در حال احتضار م یجاست که برآن اعتماد کند )مثل کسمراد خود، به

 منظور است. شانشیبلکه اقوام و خو ستین مرادش همه مردم

بعد از عام ذکر شود و  ایقبل و  یگریاست که مخصّص در خود کالم نباشد بلکه در کالم مستقل د نیصورت دوم ا -۲

 خاص اراده شده است. یاز عام، ماعدا نکهیبر ا -است نهیقر ،یمانند اوّل زین نیو ا شودیم دهیمنفصل نام ،یمخصص نیچن

است و آن  یگرید ثیها از حبر مراد متکلم وجود ندارد و فرق آن تیّنیدو قسم فوق از جهت قر نیب یفرق نیبنابرا پس

الّا در  شودیدر کالم منعقد نم یاست: چرا که در مخصص متصل، از ابتدا ظهور تیجهت انعقاد ظهور در عموم ت،یثیح

است، بر ظهور عام مقدم  یامّا چون ظهور خاص، اقو شود،یم قدمنع تشیامّا در منفصل، ظهور عام در عموم و خصوص

چه عام  -یاست که هر سخن نیمسئله ا نیسر ا و نص بر ظاهر است میتقد ایاظهر بر ظاهر و  میاز باب تقد نیا و شودیم

و انقطاع آن سخن به نظر عرف، به  افتنی انیمگر پس از پا شودیو منعقد نم کندینم دایپ یظهور -آن ریباشد و چه غ

 هیو اول یتصرف در ظهور ابتدائ یبرا نهیدارد قر تیکه صالح یامهیالحاق ضم یبرا گریکه به حسب عرف، د یاگونه

است، ظهور آن معلّق است. اگر کالم بدون  وستهیسخن، عرفا به هم پ کیالّا مادام که  و نباشد یکالم باشد، جا و مجال

 یاصارفه نهیامّا اگر قر و شودیمستقر شده، کالم بر همان ظهور منعقد م اشهیظهور اول افت،ی انیبرخالف، پا یانهیورود قر

 شودیشده، کالم بر ظهور دوم منعقد م گریبه ظهور د لیمزبور، تبد نهیبه کالم ملحق شد، ظهور اوّلش به حسب داللت قر

که ظهور اوّل  گرددیباشد، موجب م نهیدارد قر احتمالشود که  افتی یزیدر کالم چ ایمجمل باشد  نهیلذا اگر خود قر و

 .شودیکلّ کالم، مجمل م جه،یو در نت دیاین دیپد زین یگریمنعقد نشده، ظهور د

همان گونه که  -باب است چون مخصص نیاز هم زیعام( ن صیاست و بحث ما )تخص یدر هر کالم یمطلب کلّ کی نیا

ظهور منوط به انقطاع  نیدارد و ا تیدر عموم -یبدو ای -یظهور ابتدائ کیعام  یعنیصارفه است.  نهیقر لیاز قب میگفت

منعقد  تیّمستقر شده و کالم بر عموم اشیظهور ابتدائ د،آن است و اگر مخصّص به آن ملحق نشو افتنی انیکالم و پا

داللت  یود، ظهور اول کالم متبدل شده، به مقتضابه کالم ملحق ش صیتخص نهیکالم، قر انیو امّا اگر قبل از پا شودیم

 .شودیکالم منعقد م یبرا یگریمخصص متصل، ظهور د

برخالف  شودیدر عموم مستقر و منعقد نم یظهور شیبرا خورد،یم صیمخصّص متصل تخص لهیکه به وس یعامّ نیبنابرا

 کهیدرحال ردیپذیم انیصورت پا نیاست که سخن در ا نی. چون مفروض اخوردیم صیمنفصل، تخص نهیکه با قر یعامّ

مخصص منفصل وارد  یامّا وقت شود،یدر عموم، مستقر م مکال یو لذا ظهور ابتدائ ستیدر کار ن صیبر تخص یانهیقر

 .شودیاست، بر عام مقدم م یاست که کاشف از مراد جدّ یانهیو چون قر کندیم دایبا ظهور عام تزاحم پ شود،یم

 استعمال عام در مخصّص، مجاز است؟ ایآ -3

خاص اراده شده و لذا مراد از عام، بعض  یاز لفظ عموم، ما سوا نکهیاست بر ا نهیقر -هر دو قسم آن -که مخصّص میگفت

. قتیحق ایبه صورت مجاز است  ایاستعمال، آ نیاست که ا نی. حال سخن در اشودیاست که ظاهر عام، شامل آن م یافراد

استعمال به طور مطلق، مجاز است. قول  نیاست که ا نیدارند: قول اول ا لاختالف نظر داشته، چند قو نه،یزم نیدر ا علما

عامّ مخصّص با متصل و عامّ مخصّص با منفصل فرق است: اگر  نیب نکهیاست و قول سوم ا قتیبه طور مطلق حق نکه،یدوم ا
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قول حق در  و است و اگر با منفصل باشد، مجاز است و قول چهارم برعکس سوّم است قتیبا متصل باشد، حق صیتخص

 است. قتیبه طور مطلق، حق نکهیا یعنینظر ما قول دوم است 

 عیآن نسبت به جم تیداللت بر وسعت مدخول و عموم یاست که ادات عموم چون برا نی(: منشأ توهّم قول به مجاز الی)دل

موضوع له خود استعمال شده و لذا استعمال، مجاز  ریعام در غ نیا افراد از آن اراده شود، یافرادش وضع شده، اگر بعض

ادات  «نیاکرم کل عالم اال الفاسق»با متصل مثل:  صیدر تخص رایز شودیدرنگ، دفع م نیتوهم با کمتر نیخواهد بود و ا

است که  نیا تیا. نهباشدیافراد مدخولش م عیشمول نسبت به جم ش،یخودش استعمال نشده و معنا یعموم جز در معنا

در صورت  -لفظ کیاز  شیب یو گاه« اکرم کل عادل»لفظ واحد داللت دارد مثل:  کی یبر مدخول ادات عموم، گاه

 .کندیبرآن داللت م -صیتخص

بلکه خصوص  ست،ین کندیبرآن صدق م -مثال -که لفظ عالم یاداست که مدخول )کلّ( همه افر نیا صیتخص یمعنا لذا

 نیعموم و شمول را داراست چرا که ا یو امّا لفظ )کلّ( همچنان داللت خود در معنا باشدیم -مثال نیدر ا -عالم عادل

است  رونیآن کلمه )بعض( را گذاشت و ازا یبه جا توانیو لذا نم رداز علماء دا یلفظ داللت بر شمول نسبت به هر عادل

 :یکه اگر بگوئ

 نکهی. کما استین حینداشته باشد( اصال استثناء صح تیّندارد و الّا )اگر عموم یدرست یمعنا ن،یبعض العلماء اال الفاسق اکرم

 -استثناء هر دو موجودندمثل آنجا که )کلّ( و  -موضوع دیبر تحد رایز ستی: اکرم بعض العلماء العدول، درست نیاگر بگوئ

 ندارد. یداللت

خودشان که همان شمول است، استعمال  یجز در معنا ص،یادوات عموم در موارد تخص ریآنکه لفظ )کلّ( و سا حاصل

که مجاز در خود مدخول ادوات عموم است، چون مدخول ادوات مثل کلمه عالم،  میاگر بگوئ معناستیو ب شوندینم

افراد اراده شده  عیجم نکهیها و ابعض آن ای عتیطب فرادا عیجم ی)عالم مثال( وضع شده نه برا تیو ماه عتیخود طب یبرا

مدخول ادات عموم  ،ی. پس اگر در مثال قبلشودیم دهی)بعض( فهم ایمثل )کلّ(  یگریها، از داللت لفظ داز آن یبعض ای

 یکس ش،یاخودش استعمال نشده است و معن یدر معنا عدالت بخورد و عالم عادل از آن اراده شود، مدخول ادات جز دیق

و به  باشدیو از باب تعدّد دال و مدلول م دیّو مق دیفاسق از علماء، از داللت مجموع ق یاست که علم دارد و اراده ما سوا

 .شودیمطلق، موجب مجاز نم دییبحث خواهد آمد که تق نیا یزود

 صی: تخصمیگفت رایاست سخن درباره مخصّص با منفصل، ز طورنیدرباره مخصّص با متّصل بود و هم نجایسخن تا ا تمام

خاص  یبه ما سوا دیّمدخول کل، مق نکهیمنفصله باشد بر ا نهیاست که خاص، قر نیا یمخصّص منفصل به معنا لهیبه وس

از باب تعدّد دالّ و مدلول است و اگر فرض  ز،ین نیو ا شودینمدر ادات عموم و در مدخول ادات  یتصرف چیاست. پس ه

 دیآیامر، الزم نم نیاز ا زند،یم صیبلکه خود عموم را تخص ست،یمدخول ادات عموم ن دیّمخصّص منفصل، مق که میکن

 .شودیاز عام، کشف م یخاص، مراد جدّ لهیمجاز شود، بلکه به وس نکهیدر عام، بعض باشد تا ا هیکه مستعمل ف

 ماندهیعامّ مخصّص در افراد باق تیّحجّ -4

عام  اینه؟ آ ایشمول دارد  صیدر عام، بعد از تخص ماندهیافراد باق یخورده، نسبت به بعض صیکه عامّ تخص میشک کن اگر

چند قول  نجاینه؟ در ا ایها در حکم عام، به ظهور عموم تمسک کرد ادخال آن یبرا توانیافراد حجّت است و م نیدر ا
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به نجاست را از  ریّمنفصل، آب متغ ایمتّصل و  لیطاهر است( و سپس با دل ی: )هر آبدیبگو یبه عنوان مثال اگر مول: میدار

مشمول استثناء  زین کندینم دایپ یرییبه نجاست که تغ یمالق لیکه آب قل میعموم استثناء کند و ما احتمال بده نیتحت ا

احتمال را  نیحجّت است، ا یدر باق صعامّ مخصّ نکهیبه ا میل اگر قائل شومحکوم به نجاست باشد(. حا جهیباشد )و در نت

نکرده، حکم  دایپ یرییبا نجاست که تغ یمالق لیو به طهارت آب قل میکنیطرد م ماندهیباق عیبا ظاهر عموم عامّ در جم

و  میدارآن ن یاز عام برا یلیاحتمال همچنان معلّق مانده، دل نیا م،ینشد ماندهیعام در باق تیّامّا اگر قائل به حجّ و میکنیم

مخصص  نیب یاست: برخ ادیمسئله ز نیاقوال در ا و کند انینجاست آن را ب ایکه طهارت  میباش یگرید لیدنبال دل دیلذا با

. ستیمنفصل، حجّت ندر  یافراد حجّت است ول ماندهیاند عام در متصل، نسبت به باقداده، گفته لیمتصل و منفصل تفص

 نیحجّت است. چون اساس ا -در متصل و منفصل -است که عامّ مطلقا نیمسئله ا رقول حق د و اندبرعکس گفته یبرخ

 نه؟ ایمجاز است  مانده،یبود که عامّ مخصّص در باق نیاست و آن ا یاز نزاع در مسئله قبل ینزاع، ناش

 نیچرا که فرض بر ا شود،یدچار اشکال م ماندهیباق عیآن در جم تیّکه قائل به مجاز باشد، در ظهور عام و حجّ یکس و

است. پس نزاع سر  یگریمجاز د زین ماندهیمجاز است و استعمال آن در بعض باق ماندهیاست که استعمال عام در تمام باق

هستند و  یهر دو مجاز، مساو ایعامّ ظاهر در آن مجاز باشد  جهیه در نتک است قتیمجاز اوّل اقرب به حق ایکه آ ردیگیم

حجّت است و اگر ظاهر نباشد،  ماندهیندارد؟ حال اگر مجاز اول، ظاهر باشد، عام در تمام باق کیچیدر ه یلذا عام ظهور

 .ستیعام حجّت ن گرید

نزاع راحت  نیاست )نه مجاز( از ابتالء به ا قتیعام مخصّص حق -چنانکه گذشت -میمثل ما که قائل هست یو امّا کسان

 لهیو هرگاه به وس اندیافراد مدخول خود باق عیشمول خود نسبت به جم ی: ادوات عموم همچنان بر معنامیچون گفت م،یهست

است و تنها دائره  یشوند، داللت ادوات بر عموم همچنان باق رجافراد از مدخول خا یمنفصل بعض ایمتصل  صیتخص

 .شودیتنگ م ص،یخول است که با تخصمد

همان  نایداخل در آن عام شود، ع تواندیهرآنچه را که م شودیشامل م نکهیظهورش در ا ثیحکم عام مخصّص، از ح پس

 مخصّص است. ریحکم عامّ غ

 اشتیّدر حجّ یشک -میروشن کرد نکهیکما ا -است قتیحق ماندهیعام مخصّص در باق نکهیدر هر حال، پس از قول به ا و

صورت ممکن است  نیچرا که در ا م،یشو تیاست که قائل به مجاز یو شک فقط در صورت ماندینم یباق هیّنسبت به بق

شود قائل  تیهرکس قائل به مجاز نکهی. نه امیآن نشو تیّبه حجّ لافراد حجّت است و ممکن است قائ هیّعام در بق میبگوئ

 اند.پنداشته نیچن یبرخباشد، چنانکه  زین تیّبه عدم حجّ

 کند؟یم تیاجمال مخصّص به عام هم سرا ایآ -5

 نیو شک فقط در ا ستیدر آن ن یاست و اجمال نیّبود که خاص مب نی( فرض بر ایعام در باق تیّبحث گذشته )حجّ در

 نه؟ ای خورندیم صیها هم تخصآن رونند،یب نایقی( که از خاص ریمتغ ریغ لی)مثل آب قل یافراد ایبود که آ

 و اجمال بر دو گونه است: میعام در فرض اجمال خاص بحث کن تیّاآلن بر ما الزم است که از حجّ و

است که خاص، مجمل  یدر مورد نیو ا میاست که در خود مفهوم خاص شک کن یشبهه در جائ نی(: اهی)شبهه مفهوم -۱

کند.  رییتغ شیبو ایرنگش  ایکه با نجاست، طعمش  یطاهر است مگر آب یالسّالم که فرمود: هر آب هیباشد مثل قول امام عل
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. شودیهم م تقدیری ریّاعم است و شامل تغ ایاست  یحس ریّتغ صرفا ر،یّمراد از تغ ایاست که آ نیعبارت ا نیشک در ا

 ایخالد بن بکر است  -مثال -مراد، ایآ میکنیاست که در آن شک م« حسن ظن داشته باش مگر به خالد»جمله  گریمثال د

 خالد بن سعد؟

 میشک دار یول ستیدر آن ن یاست و اجمال نیّاست که مفهوم خاص واضح و مب یشبهه در جائ نی(: اهی)شبهه مصداق -۲

با نجاست  ایآب مشخص، آ کیکه  میدر مثال سابق شک داشته باش نکهینه؟ مثل ا ایاز افراد عام، در آن داخل است  یفرد

سخن در مورد  و است؟ ینکرده و لذا همچنان بر طهارت خود باق یرییتغ ایکرده تا در حکم خاص داخل شود  دایپ رییتغ

 :میداشته باش یبحث مستقل یستیبا کیهر یدو شبهه، کامال مختلف است و لذا برا نیا

 هی: شبهه مفهومالف

 یحسّ ریّاست که خصوص تغ نیا نیاقل و اکثر است مثل مثال اول که در آن، أمر دائر ب نیدوران ب یگاه هیشبهه مفهوم در

و  یاعم از حس ریّتغ« اکثر»است و  قنیاست که مت یحس ریّتغ« اقل». پس یریو تقد یحس ریّاعم از تغ ایزده شود  صیتخص

خالد بن بکر و خالد بن  صیتخص نیمثال دوم که در آن، امر دائر ب ریاست نظ نینیمتبا نیدوران ب یگاه و است یریتقد

 .ستیهم در کار ن قنیسعد است و قدر مت

اقسام چهارگانه متفاوت  نیحکم در ا هالجمل یمنفصل و چون ف ایمتصل است و  ایاز دو حالت، مخصّص  کیدر هر و

 :میکنیم انیب لیتک را با تفصتک شود،یم

است که اجمال مخصص  نیحق ا ن،ینیمتبا نیب ایاقل و اکثر باشد و  نیمخصّص متصل است خواه دوران بآنجا که  -۲و  ۱

مطلب براساس  نیالعموم تمسک کرد و ا هبه اصال توانیادخال مشکوک در حکم عام، نم یبرا یعنی کندیم تیبه عام سرا

ندارد مگر  یمتصله کالم است و لذا عام ظهور نهیقر لیاز قب تصلواضح است. چرا که مخصص م م،یآنچه سابقا ذکر کرد

خاص، معلوم و  یچرا که ما سوا کند،یم تیسرا زیاجمال به عام ن نیخاص. پس اگر خاص مجمل باشد، ا یدر ما سوا

 شودیممنعقد ن یظهور ست،یها از عنوان خاص معلوم نکه خروج آن یعام نسبت به موارد یبرا جهی. در نتستیمشخص ن

 (.میو خالد بن سعد را تحت عام نگه دار میاز عام خارج کن -مثال -در مثال خالد، خالد بن بکر را میتوانیم)و لذا ن

 یعنی کند،ینم تیاست که اجمال خاص به عام سرا نیاقل و اکثر، اگر مخصص منفصل باشد، حق ا نیدر دوران ب -۳

امر روشن است چرا که بنا بر آنچه  نیا لیدل و کرد اقل در حکم عام، به اصالت عموم تمسک یادخال ما سوا یبرا توانیم

از باب  شودیو اگر خاص برآن مقدم م شودیعامّ مخصّص با منفصل، ظهور در عموم منعقد م یدر فصل دوم گذشت، برا

 ستیمجمل باشد، در آن زائد حجّت ناز خاص،  قنیبر اضعف است. حال اگر خاص در زائد بر قدر مت یحجّت اقو میتقد

 -اقل، است. پس خاص یعنی قنیتنها در قدر مت تشیّندارد و حج یمجمل است و در آن زائد، ظهور -به حسب فرض -رایز

افرادش، از جمله قدر  عیکه ظهورش منعقد شده و نسبت به جم یدر تزاحم باشد با عامّ تواندیچگونه م -وصف نیبا ا

با  قنیکه دخولش در خاص مشکوک است، شمول دارد؟ پس اگر قدر مت قنیقدر زائد بر قدر مت زیاز خاص و ن قنیمت

 .ستیدر کار ن یاز عام خارج شود، در قدر زائد، عام همچنان حجّت است و ظهور دارد و مزاحم یاقو یحجّت

 تیاست که مثل مخصص متصل اجمال خاص به عام سرا نیاگر مخصص منفصل باشد، حق ا نینیمتبا نیدر دوران ب -۴

مردّد است و  ن،یدو متبا نیواقعا حاصل است گرچه خاص ب صیبه تخص یاست که علم اجمال نی. چون فرض بر اکندیم
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است که در متصل،  نین مخصص منفصل با متصل مجمل ایفرق ب و شودیساقط م تیّها، عموم از حجّآن یلذا در هر دو

گرچه  شود،یظهور مرتفع م تیحج ن،ینیمتبا نیو امّا در منفصل مردد ب شودیمرتفع م یبه طور کلّ تیم در عمومظهور کال

 تاصال می. بله اگر فرض کنستیاز دو مردّد، ممکن ن کیچیالعموم در ه هاست و لذا تمسک به اصال یباق یظهور بدو

از  یکیچون قطعا  شودیدر هر دو اجرا نم ییو از سو شودیاجرا م زین یگریاجرا شود، نسبت به د یکیعموم نسبت به 

است که خود  نی. گرچه حق اشوندیتعارض کرده ساقط م گریکدیدو اصل با  یاجرا جه،یاست و در نت رونیتحت عام ب

و سپس تعارض و  شودیم یاصل در هر دو جار نکهینه ا شود،یمالعموم در هر دو طرف  هاصال انیمانع جر یعلم اجمال

 .دیآیم شیتساقط پ

 هیب: شبهه مصداق

فرض که مخصّص  نیبا ا میاز افراد عام در مخصّص شک کن یدر آنجاست که در دخول فرد هیکه شبهه مصداق میگفت

فرد به عنوان خاص متصف  نیکه ا ستیمعلوم ن جهیو اجمال فقط در مصداق است. در نت ستیدر آن ن یاست و اجمال نیّمب

بود که  یعام است همانند مثال گذشته که درباره آب کمو لذا مشمول ح ستیمتصف ن ایاست تا از حکم عام خارج شود 

 دی ایغاصبانه است  دی میدانیهست و نم یمال یکه بر رو یدینجاست، مشکوک است و مثل شک در  لهیآن به وس ریّتغ

اوست  دهبرعه ردیگیم یهرآنچه کس»و آله و سلم که فرمود:  هیاللّه عل یصلّ امبریه قول پک میشک دار جهیامانت و در نت

از تحت آن عام خارج است چرا که  دی نیا ایغاصبانه است؟  دیچرا که  شودیم دیشامل آن  ایآ« آن را پس دهد. نکهیتا ا

 زند؟یم صیو آن عموم را تخص ستیضامن ن یامان دی دیگویاست که م یلیخروج به خاطر دل نیاست و ا یامان دی

 دیاند و لذا در مثال بوده هیکه قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداق دهندینسبت م نیشیبه مشهور از علماء پ یگاه

که انطباق عنوان عام بر مصداق مردّد، معلوم  شودیاستدالل م نیچن یقول گاه نیبر ا و اندمشکوک، فتوا به ضمان داده

 عام در آن مصداق حجّت است. ست،یدر کار ن یتریمادام که حجّت قو جهیاست و در نت

 تیّبا حجّ یمزاحمت جهیو در نت ستیپس خاص در آن مورد حجّت ن ستیامّا انطباق عنوان خاص برآن مصداق، معلوم ن و

 .میاقل و اکثر گفت نیدوران امر ب هیهمان است که ما در مخصص منفصل در شبهه مفهوم هیسخن شب نیعام ندارد. ا

است که  نیما ا لیو دل ستین زیچه در متصل و چه در منفصل، جا هیاست که تمسک به عام در شبهه مصداق نیحق ا یول

 تیّو حجّ شودیخاص( م یسوا افراد )ما هیّموجب حصر حکم عام در بق نیاست و ا یتریمخصص نسبت به عام، حجّت قو

عام داخل است  تیّدر دائره حجّ ایاست که آ نیا نیمردّد ب وکو فرد مشک کندیمدلولش، رفع م قیمصاد یعام را در برخ

ها حجّت است، ندارد و است که خود عام داللت بر دخولش در آنچه که عام در آن نیاز آن خارج است؟ و فرض بر ا ای

 میفرض اگر بگوئ هباشد و ب -آمده نیقائل لیسان که در دلآن -مصداق، حجّت بالمزاحم نیکه عام در ا ستین نیچن نیبنابرا

. حاصل آنکه به حسب ستیانطباق عنوان عام برآن مصداق، معلوم است، انطباق عامّ به عنوان حجّت برآن مصداق، معلوم ن

مخصص است  ،یگریخاص حجّت است و د یما سوا عام است که در یکیما معلوم است:  یدو حجّت برانجایفرض در ا

 در آن حجّت. ایحجّت داخل است  نیکه در ا ستیکه در مدلول خودش حجّت است و مصداق مشتبه، معلوم ن

 ه،ی. در شبهه مفهومشودیاقل و اکثر روشن م نیدر منفصل و در دوران ب هیو شبهه مفهوم هیشبهه مصداق نیفرق ب ان،یب نیبا ا و

که مشکوک است از جهت دخولش در آنچه خاص در آن قطعا حجّت است،  یمگر در اقل و زائد ستیخاص حجت ن
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که در  یزیچ میدانینه؟ و م ایدر آن زائد، حجّت است  ایجهت مشکوک است که آ نیبلکه خاص از ا ستیمشکوک ن

  .ستیمشکوک است، قطعا در آن مورد حجّت ن اشتیّحجّ ،یمورد

 نیب ستیاکثر همانند مصداق، مردّد ن ن،یها حجّت است و بنابراکه خاص در آن یت مگر در مواردامّا عامّ، حجّت اس و

 ستیدر آن حجّت؟ بلکه معلوم است که به خاطر وجود شک، خاص در اکثر حجّت ن ایحجّت داخل باشد  نیدر ا نکهیا

 اکثر، تحت حکم عامّ است(. لذاندارد )و  یعام در آن اکثر، مزاحمت تیّو لذا با حجّ

اند، معلوم به ضمان داده یفتو ،یامان دی ایغاصبانه است  دی میدانیکه مشکوک است و نم یدیمشهور علماء در  نکهیامّا ا و

دارد که فعال مجال  یگریبسا وجه دباشد و چه هیبه خاطر قول به جواز تمسک به عام در شبهه مصداق یفتو نیکه ا ستین

  .ستیآن ن بحث و ذکر

 است: یآنجا که مخصّص لبّ ه،ی( در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقهی)تنب

. ستندیبوده و از نوع الفاظ ن که از جمله ادلّه یعقل لیاجماع و دل ریاست نظ یمقابل مخصّص لفظ ،یاز مخصص لبّ مقصود

است،  یرا به طور مطلق در آنجا که مخصص لبّ هیقدّس سرّه جواز تمسک به عام در شبهه مصداق یمحقق انصار خیبه ش

 اند.کرده تیتبع شانیاز ا زین نیاز متأخر یاند و جماعتنسبت داده

 انیاست که متکلّم اگر در ب یاز مطالب یداده است و فرموده: اگر مخصّص لبّ لیاالصول قدّس سرّه تفص هیامّا صاحب کفا و

صورت مثل مخصص متصل خواهد بود و  نیباشد، در ا یهیو بد یاز امور عقل نکهیجاست مثل اکند به هیمرادش به آن تک

امّا  و نخواهد بود هیتمسک به عام در شبهه مصداق یبرا یمجال جهیو در نت شودیمنعقد نم مدر عمو یعام، ظهور یلذا برا

 یبرا یصورت مانع نیکند، در ا هینبود که متکلّم بتواند برآن اعتماد و تک اتیهیاز بد صیتخص یعنیگونه نبود  نیاگر ا

 است که مزاحم ندارد یاست و حجت یخودش باق رعام همچنان بر ظهو رایوجود ندارد، ز هیتمسک به عام در شبهه مصداق

 نیمستمره و متعارف ب رهیمعروف و س قهی( از طرستین یهیو بد یضرور ،یمورد )مورد دوم که مخصص لبّ نیبر ا شانیا و

عبد قطع  یو برا دیرا اکرام نما هاهیاز عقالء عبد خودش را امر کند که همسا یکیعقالء، شاهد آورده است، مثال: اگر 

را که در  یاهیعبد حق ندارد همسا نجایدر ا خواهد،یرا که با او دشمن است نم یاهیاکرام همسا ش،یحاصل شود که موال

 ستین رفتهیعبد پذ یاو را در صورت عدم اکرام، مؤاخذه کند و از سو تواندیم یعداوتش شک دارد، اکرام نکند و مول

 نجایاست و لذا در ا الظهور هاصال تیّها، مالک حجّآن رهیعقال و س یبنا رایز ،اوردیکه به صرف احتمال عداوت، عذر ب

 دهیفرموده که از شمول عام نسبت به فرد مشکوک، فهم نیعالوه بر ا شانیا و عقالء حجّت است یبنا یظهور عام به مقتضا

 هیمورد، قول امام عل نیو مثال ا ستین م،یخاص که علم به خروج آن از حکم عام دار قیفرد، از مصاد نیکه ا شودیم

 :رمودالسّالم است که ف

. حال اگر اندرونیعام ب نینفر نیکه مؤمن باشند از تحت ا یمعلوم است که کسان«. فالن را لعنت کند یبن یتمام خداوند»

است،  زیکه لعنش جا یهرکس میدانیاست و م زیعموم عام، لعن آن فرد جا لینه، به دل ایمؤمن است  یکه فرد میشک کن

 .ستیشخص مؤمن ن نیکه ا شودیجه میشکل اوّل، نت اسیو لذا برطبق ق ست،یمؤمن ن

 لیتفص نیاهلل مقامه ا یاعل ینیو محقق بزرگ عالمه نائ خیلکن شقدّس سرّه است و  هیصاحب کفا یخالصه رأ میگفت آنچه

و خالصه  شده است: یگرید لیبلکه خود قائل به تفص ستین یانصار خیموافق اطالق نظر ش نیاست و همچن دهیرا نپسند
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که متکلّم در مقام تخاطب بتواند برآن  یاباشد به گونه یهیبد یچه عقل یاست: مخصص لبّ نی)ره( ا ینینظر مرحوم نائ

بوده،  یباشد، در هر حال مثل مخصص لفظ یاجماع ای( یهیبد ری)غ ینظر یعقل یعنینباشد  گونهنیاعتماد کند و چه ا

 یبر اطالقش که عام در آن ظهور دارد، باق ،یمعنا که موضوع حکم واقع نیبددر عام است:  یمراد واقع دییکاشف از تق

تمسک  یکه برا یمانع رایز ست،یتمسک به عام در فرد مشکوک ن یبرا ییجا ،یو لفظ یلبّ نیب یفرق چیبدون ه. پس ستین

که موضوع  شودیاست که واقعا کشف م نی( مشترک است و آن ایو لفظ یبه عام وجود دارد در هر دو )مخصص لبّ

اند و آن، مورد را استثناء کرده کی شانیا و یلبّ ایباشد  یکه کاشف لفظ ستین یجهت فرق نیاست و از ا دیّحکم، مق

 یعقل، مدرک مالک واقع نکهیاست. مثل ا دیّکه موضوع حکم واقعا مق میکشف کن مینتوان یاست که از مخصّص لبّ یجائ

 نکهیاجماع اقامه شود بر ا ایمالک حکم شارع از راه اجماع به دست آمده باشد )مثال عقل درک کند  ایحکم شارع باشد 

 یبرا تیمالک، صالح نیا رایز ،شودیموضوع حکم نم دییموجب تق یزیچ نیفالن، کفر آنان است( چن یمالک لعن بن

مالک  نیلذا اگر در وجود ا وکه مالک لعن، در همه آنان موجود است  شودیکشف م ثیندارد، بلکه از عموم حد دییتق

مالک  نیکه ا میداشته باش نیقیاگر  یعموم حکم، کاشف از وجود آن مالک در آن فرد است. آر م،یشک کن ،یدر فرد

او را استثناء کند،  حایصر یآنجا که خود مول ریاز حکم عام خارج است نظ نیّاز افراد، وجود ندارد، آن فرد مع یدر فرد

  موضوع عام باشد. دیّمق ح،یتصر نیا نکهینه ا

باشد  یبه خاطر مصلحت تواندیاست( سکوت کرده است م رونیاز عام ب میدانیمورد )که قطعا م نیا انیز با یمول نکهیامّا ا و

 از غفلت باشد. یاست، ناش یعاد یاز موال یاگر مول ایو 

که  یلیصورت تفص نیعنوان عام باشد، در ا دیّمق ایمخصص، کاشف از مالک باشد و  نکهیا نیاگر امر مردّد شد ب ،یکی

 خواهد بود. هیآن را ذکر فرموده وج هیصاحب کفا

 زیجا هیموضوع عام است، هرگز در شبهه مصداق دییکه مخصّص، کاشف از تق میاگر احراز کرد نکهیحاصل سخن ا و

در کار  یدییتق نکهیکه مخصّص، فقط کاشف از مالک حکم است بدون ا میاگر احراز کرد و میبه عام تمسک کن ستین

 تیاگر وضع و وجود مالک در مشکوک خواهد بود زبلکه عام کاشف ا م،یتمسک به عموم عام ندار یبرا یباشد، مانع

 میدر تفه باشد و بتوان یکه حکم عقل ضرور یمالک است، در صورت ایاست  دیق ایکه آ دیخاص مردد شد و احراز نگرد

 یاگر خاص، مطلب و (ستین زیت و تمسک به عام جااس دییبه منزله تق یعنی) شودیبرآن اعتماد کرد، ملحق به قسم اول م

کاشف از مالک است(  یعنی) شودیملحق به قسم دوم م م،یکن هیبرآن تک میدر مقام تفه میبود و نتوانست یاجمال ایو  ینظر

 نیدر فرد مشکوک، وجود مالک را احراز کرده باشد، البته با ا یممکن است مول هاست، چرا ک زیو تمسک به عام جا

 مالکات باشد. لیاجماع برآن قائم شده از قب ایاحتمال که آنچه عقل درک کرده و 

مسئله،  نیاست که ا نیا میکرد ینقل اقوال را طوالن نیا نکهیمسئله بود و علت ا نیتماما، نقل اقوال علماء در ا میگفت آنچه

ما در آن اختالف  خیوده است و بزرگان مشاقدّس سرّه آن را مطرح نم یانصار خیش د،یاصول جد گذارهیاست و پا دیجد

 یکتاب برا نیکه ا یتا از غرض میکنینم انیب میها اعتماد داررا که ما بر آن یاقوال ده،مقدار اکتفا کر نیاند و ما به همکرده
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دارد، در نزد ما معتمدتر است، البته  لی)ره( بدان تما خیکه ش ییرأ میگوئیو به اختصار م میشده، خارج نشو فیآن تأل

  ۱است. لفمخت شان،یمعروف از خود ا ریبا تحر شان،یو نگارش ما از قول ا ریتحر

 :دیبگو یوارد شود مثال مول یایظهور در عموم، مخصص منفصل لفظ نیاگر پس از انعقاد ا حال

 مخصص بدون شک ظهور در دو امر دارد: نیرا اکرام نکن، ا هاهیهمسا نیاز ب دشمنان

 صفت عداوت با وجوب اکرام منافات دارد. نکهیا یکی( ۱

الّا  و که از دشمنان باشد رودیانتظار م ایهست که صفت عداوت بالفعل در او موجود است و  یکس گانیهمسا نی( در ب۲

 .شودیصادر نم میلغو و عبث است و از فرد حک صیتخص نینرود، ا یکس یتوقع دشمن اینباشد و  یآنان، دشمن نیاگر در ب

و لذا اگر  شودیساقط م تیّدر هر دو ظهور با عام تزاحم دارد و لذا عام در هر دو ظهور از حجّ یمخصص لفظ نیبنابرا و

در آن مورد به عام تمسک کرد و او را به حکم عام ملحق  توانینه، نم ایکه دشمن است  میشک کن هاهیاز همسا یدر فرد

داخل در  نکهیا نیفرد مردد است ب نیساقط شده است. چونکه ا تیّاز حجّ ردف نینمود، چرا که عام در شمولش نسبت به ا

ها ر آنباشد که خاص د یداخل در گروه نکهیا نی: افراد واجب االکرام( و ب) استباشد که عام در آنها حجّت  یگروه

 .حجّت است

 یحکم نیدارد، چن یعداوت با وجوب اکرام تناف نکهیحکم کند به ا -مثال -عقل نکهیباشد مثل ا یامّا اگر مخصّص لبّ و

 نیدر کار باشد، بلکه عقل چن رودیاو م یکه توقع دشمن یکس ایو  یکه دشمن بالفعل ستین نیعقل متوقف بر ا هیاز ناح

گفت که اگر دشمن در کار  توانینم رایاصال وجود نداشته باشند. ز چهموجود باشند و  یچه دشمنان کندیصادر م یحکم

 یحکم عقل نیا ن،یبنابرا و تأمل و دقت، واضح است نیمطلب با کمتر نیا نکهیاست، چه ا هودهینباشد، حکم عقل لغو و ب

 یمزاحم به قوت خود باق نندارد و لذا ظهور دوم عام، بدو ،یظهورش در عدم مصداق مناف یعنیبا ظهور دوم عام  یمزاحمت

 است.

تمسک به عام در ادخال فرد در حکم عام  یبرا ینه، مانع ایدشمن است  ایکه آ میشک کن هاهیاز همسا یاگر در فرد حال

حسب فرض، چرا که به  ستیخاص( ن) حجّتآن  ایعام( ) حجّت نیدخول در ا نیفرد مردّد ب نیا رایوجود ندارد، ز

فرد مشکوک( بدون مزاحم، حجّت ) موردو امّا عام در آن  ستینبوده و در آن، حجّت ن یوجود مناف یمقتض ،یمخصّص لبّ

 است.

بزرگ  یتزاحم با ظهور عام( فرق) جهت نیاز ا یو مخصص لفظ یمخصص لبّ نیروشن شد که ب حات،یتوض نی*** با ا

مخصّص، متعرض آن شود و  نکهیعام در ظهور دومش همچنان حجّت است بدون ا ،یوجود دارد، چون در مخصّص لبّ

که چنان -که ی. به خالف مخصّص لفظشترینه ب صمگر به مقدار تزاحم با خا شودیساقط نم تیّعام در ظهور خود از حجّ

                                                           
 که ظاهر در عموم است، لزوما مشتمل بر دو ظهور است: یقرار است: هر عام نیمطلب بد حیو توض -1

 با حکم عام ندارد. یمنافات ن،یاز عناو یعنوان چیه ایاز صفات  یصفت چیه نکهیظهور در ا یکی( ۱

 وجود ندارد. زیبا عام ن یمصداق مناف ق،یمصاد نیدر ب نکهی( ظهور دوم در ا۲

باشد،  یمناف هاهیکه با حکم وجوب اکرام همسا هانیامثال ا ایفسق  ایمثل عداوت  یعنوان ایو  یصفت چیاست که: ه نیمرا اکرام کن( ا یهاهی)همسا عمومظهور  یمعنا مثال

 یمطلب، واضح است و ابهام نیداشته باشد و ا افاتعنوانش با لزوم اکرامش من ایکه صفتش  ستین یکس هاهیهمسا نیاست که در ب نیا شیمعنا نکهیوجود ندارد، کما ا

 ندارد.
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ور، مزاحم با ظهور عام صفت( و لذا در هر دو ظه یصفت و وجود فرد دارا ی: تناف) داردظهور در هر دو مطلب  -میگفت

 است.

موضوع عام  دییکه کاشف از تق ستین یباشد و فرق یهیبد ریغ ای( باشد و یهیبد) ضروری ،یکه مخصّص لبّ ستین یفرق و

از مسئله، روشن  انیب نیو با ا ستین یوجود مناف یصور، مقتض نیکاشف از مالک حکم باشد، چرا که در تمام ا ایباشد 

 ( است.ترستهیشا رشیپذ یو برا) اعتمادبه  یره( اول) انصاریاعظم  خیکه مرام ش شودیم

 ستین زیعمل به عام قبل از فحص از مخصص، جا -۶

دارند که مقصود از آن عمومات  یا( مخصّصات منفصلهی)نبو فیو سنّت شر میاز عمومات قرآن کر یشک بعض بدون

و آله و سلم( و  هیاللّه عل یاکرم صلّ امبری)پ عتیو روش صاحب شر رهیاست که در س یزینکته، چ نیو ا دهندیرا شرح م

 «خورده است صیتخص نکهیمگر ا ستین یعام چیه»السّالم معلوم و مشخص است تا آنجا که گفته شد:  همیائمّه اطهار عل

و  دیاند، چرا که در قرآن مجداشته باشند مذمت کرده یرا که در احکام، استبداد رأ یما کسان انیشوایپ ات،یلذا طبق روا و

خود اهل  قیمگر از طر گردندیمطالب معلوم نم نیهست و ا دیّ( عام هست، خاص هست و مطلق هست، مقثیسنّت )احاد

از وجود آن، در اخذ به  أسیکه قبل از فحص و جستجو از مخصص و  دهینکته، موجب گرد نیهم و السّالم همیعل تیب

وجود  یمخصص شیدر قرآن، برا ایباشد که در سنّت یممکن است آن عام، از عمومات ، زیراعام سرعت گرفته نشود عموم

نکته، نقل عدم خالف بلکه نقل اجماع شده که اخذ به  نیباشد و بر ا دهینرس افته،یکه عام را  یداشته باشد که به دست کس

 درست است. ،یرأ نیو ا ستین زیاز مخصّص، جا أسیعام قبل از فحص و 

بر قرائن منفصله باشد،  یمقاصدش متک انیشارع در ب وهیش یوقت رایز ،واضح است م،یمطلب براساس آنچه گفت نیسر ا و

است و اگر مکلّف در فحص از مخصّص،  یبدو یظهور، ظهور نیچرا که ا ماندینم یبه ظهور عام در عمومش باق ینانیاطم

 یاگر مکلّف، بذل وسع کند و در مظانّ وجود مخصّص، در جستجو اواهد داشت و امّاو حجّت خ هیقصور ورزد، شارع عل

 یبه ظهور عام اخذ کند و اگر واقعا هم مخصص تواندیوجود ندارد، م یمخصّص گریکه د دینما نانیآن برود تا آنجا که اطم

احتجاج کند  تواندیم فندارد بلکه مکلّ یمکلّف حجّت هیشارع عل ابد،ینتوانسته بدان دست  یباشد که مکلّف با فحص عاد

که  شدیم انیب یابه گونه ستیبایبوده، م یو اگر مخصّص افتمیمخصص رفتم و بدان دست ن ی: من در جستجودیو بگو

 .ستیما ن هیعل یباب حجّت نیو الّا، در ا میافتییم م،یجستیاگر در مظانش آن را م

مگر بعد از جستجو از قرائن منفصله و لذا اگر  ستین زیکه اخذ به ظهور جااست چرا  یجار ،یمطلب در هر ظهور نیا و

 است. یظهور، حجّت او در برابر مول نیاخذ به ظهور کند و هم تواندیم افتیمکلّف جستجو کرد و به قرائن دست ن

کرد  میاش بحث خواهدرباره یخود خواهد آمد و به طور مستوف یکه در جا میکنیاستنتاج م یکل یاقاعده نجایاز ا و

 است که: نیهمان قاعده است و آن ا اتیاز صغر یو بحث فعل یشاءاهلل تعالان

 .«نهیاز قر أسیمگر بعد از جستجو و  ستیظهور حجّت ن اصالت»

 یبه مقدار ایشود  نهیاز وجود قر یقطع أسیاست که موجب  یبه مقدار ایمقدار فحص الزم، چقدر است؟ آ نکهیا انیامّا ب و

 نیمختار ما ا یو رأ شودیم ندهیامر موکول به محل خود در آ نیشود، ا نهیبه عدم قر نانیاست که موجب ظن غالب و اطم

 یما )قدس اللّه تعال یاست که علما نیا کندیاعصار متأخر کار را آسان م نیاست و آنچه که در ا یکاف نان،یاست که اطم
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 حیرا در بحث و توض شیجهد خو تیرا مبذول داشته، نها شیخو یدر جمع اخبار سع یادمتم یارواحهم( در طول زمانها

از قرائن با مراجعه به مظانّ مناسب  وجستج ه،یفق یاند، تا آنجا که اآلن براو فقه به کار گرفته ثیاخبار در کتب حد حیو تنق

 وجود ندارد. یانهیکه قر کندیم دایغالبا قطع پ افت،یقرائن دست ن نیآسان است و لذا اگر پس از فحص به ا اریها بسآن

 که به بعض افراد عام رجوع کند یپس از عام به صورت ریآوردن ضم -۷ 

 ،یخاص نهیبه خاطر قر ریوجود دارد که آن ضم یریکه در آن ضم دیآیم یاو پس از آن جمله شودیوارد م یعام یگاه

 هبِأَنْفُسِهِنَّ ثاَلثَ تَرَبَّصْنَیَوَ الْمُطَلَّقاتُ »: دیفرمای( که م۲۲۸متعال )سوره بقره،  ی. مثل کالم خداگرددیافراد عام برم یبه بعض

 ی)زنان اتیاست که شامل رجع یمطلّقات، عامّ ه،یآ نیدر ا. «ذلِکَ یوَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِ»: دیفرمایتا آنجا که م« قُرُوءٍ...

 نیقصد شده است. در مثل چن اتیخصوص رجع« بعولتهن» ریو امّا از ضم شودیها مآن ریاند( و غداده شده یکه طالق رجع

 :ردیاز دو مخالفت با ظاهر صورت گ یکیامر دائر است که  یکالم

به آن  ریشود که ضم یصورت که حکم عام مخصوص همان بعض نیبا ظهور عام در عموم مخالفت شود به ا ای -۱

 .گرددیبرم

  استخدامصورت که به نحو  نیبرآن داللت دارد مخالفت شود بد نیشیکه لفظ پ ییدر رجوعش به معنا ریبا ظهور ضم ای -۲

که کدام مخالفت،  دید دیبماند. حال با یاستعمال شود و از آن، بعض اراده شود و عام همچنان بر داللت خود بر عموم باق

 است؟ یاول

 طرح است:سه قول مختلف م نجایا در

 مخالفت دوم را ملتزم شد. دیالعموم مقدم است و لذا با هاصال نکهی)اول(: ا

 مخالفت اوّل را ملتزم شد. دیعدم استخدام، مقدم است و لذا با هاصال نکهی)دوم(: ا

 رجوع کرد. هیبه اصول عمل یستیو لذا با ستین یاز دو اصل فوق جار کیچیه نکهی)سوم(: ا

به بعض  ریوجود دارد و آن بازگشت ضم یانهیاست که در کالم قر نیبه خاطر ا شودینم یالعموم جار هاصال نکهیا اما

 .شودیدر عموم منعقد نم یعام ظهور یبرا نه،یقر نیافراد عام است و با ا

شک در مراد متکلم باشد  یستیبا هیاصول لفظ انیاست که در جر نیا شودینم یاصالت عدم استخدام جار نکهیامّا علت ا و

 یجار هیاستعمال باشد، قطعا اصول لفظ تیّفیو شک در ک -است نیفوق چن اتیدر آ نکهیکما ا -و لذا اگر مراد معلوم باشد

 .شودینم

به  ریکه بازگشت ضم میما قبول ندار رایآن وجود ندارد، ز یبرا یاست و مانع یاست که اصالت عموم جار نیحق ا یول

 رندیگیقرار م ریبعض افراد عام مرجع ضم یانهیبه خاطر قر یدر ظهور عام شود. چرا که وقت یرییعام، موجب تغافراد  یبعض

خود عام ثابت است، مقصود واقع  یکه برا یحکم عام ثیبعض از ح مانکه ه میندارد ملتزم شو ی( لزوماتی)مثل رجع

 اند.شده

 گریکدیبه  یدو ربط نیاز حکم در جمله مشتمل بر عام است و ا ریآمده، غ ریکه در جمله مشتمل بر ضم یحکم چون

 رینکته را در مثال ز نی. استیدهد، ن رییکه ظهور عام در عموم را تغ یبه بعض عام، از قرائن ریندارند و لذا بازگشت ضم

و مقصودش، « است زیاج دشانیها، تقلو آن»: دیو سپس بگو« است واجبعلماء اکرامشان »: دیبگو ی: اگر مولدیمالحظه کن
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عدالت  دیق زیکه حکم اول ن شودیعدالت، موجب نم دیحکم دوم با ق دییواضح است که تق نجایعلماء عادل باشد. در ا

در  نکهیباشد کما ا لبا متص دییکه تق کندیجهت فرق نم نیاز ا و ستیمسئله ن نیبه ا یبخورد، بلکه اصال در آن، اشعار

 است. گونهنیا ه،یدر آ نکهیبا منفصل باشد کما ا ایاست و  نیمثال مزبور چن

 آوردن استثناء به دنبال جمالت متعدد -۸

 میکنیشک م جهیو در نت شودیذکر م یها استثنائو به دنبال آن شودیآورده م یکالم واحد، عمومات متعدد کیدر  یگاه

 .گرددیبه تمام جمالت برم ایاست  ریاستثناء، مخصوص جمله اخ نیکه ا

 نَیشُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِ هبِأَرْبَعَ أْتُوایَالْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ  رْمُونَیَ نَیوَ الَّذِ»: دیفرمایسبحان است که م یآن، قول خدا مثال

که زنان شوهردار را به فساد متهم  یکسان»: یعنی« تابُوا نَیأَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِ هوَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَ هجَلْدَ

و آنان، خود فاسقند مگر  دیریرا از آنان نپذ یشهادت چیو ه دیبر آنان بزن انهیهشتاد تاز آورند،یو چهار شاهد نم کنندیم

 «.که توبه کنند یکسان

محتمل است  زیفسق آنان باشد و ن یعنی ریفقط مربوط به حکم اخ« تابُوا نَیإِلَّا الَّذِ» یانیمحتمل است که استثناء پا ه،یآ نیا در

بر سر چهار  نهیزم نی. علما در اانهیکه استثناء، هم از آن جمله باشد و هم از حکم به عدم قبول شهادتشان و حکم هشتاد تاز

 قول اختالف دارند:

ممکن است  زین یگرچه رجوعش به جمالت قبل د،کنیرجوع م ریاستثناء به خصوص جمله اخ نکهیظهور کالم در ا -۱

 دارد. نهیبه قر اجیاحت یول

 لیبه دل اجیاحت م،یبدان ریآن را مختص جمله اخ میو اگر بخواه خوردیاستثناء به همه جمالت م نکهیظهور کالم در ا -۲

 دارد.

مجمل  ،یاست و امّا جمالت قبل قنیمت ریظهور ندارد، گرچه درهرصورت، رجوع استثناء به جمله اخ کیچیکالم در ه -۳

در عموم منعقد  یآن جمالت، ظهور یبودن دارد، در کار است و لذا برا نهیقر تیکه صالح یزیچ رایز ،مانندیم یباق

 .گرددیمن یها جارالعموم در آن هاصال جهیو در نت شودینم

باشد و تکرار نشود و فقط در  زیچ کیآنجا که موضوع در جمالت متعدد و متعاقب،  نیداد: ب لیدر مسئله تفص دیبا -۴

کن و به آنان احترام بگذار و حوائج آنها را برآور مگر  یکیبه مردم ن»: یگوئیسخن که م نیصدر کالم ذکر گردد مثل ا

ر موضوع در هر جمله متکرر است آنجا که ذک نیمردم است( و ب وضوعجمالت، م نی)که در تمام ا« از مردم را نیفاسق

 است. یکیدر همه جمالت،  یگرچه موضوع از نظر معن سابق مهیکر هیمثل آ

چون استثناء به لحاظ حکم، از  خورد،یدارد که استثناء به همه جمالت م نیباشد، ظهور در ا یاوّل لیاگر مورد از قب حال

به همه  جهیاستثناء به آن بازگردد و در نت یستیجمله موضوع است و موضوع هم جز در صدر کالم ذکر نشده است و لذا با

موضوع  رایز گردد،یبازم ریدارد که استثناء به جمله اخ نیظهور در ا باشد، یدوم لیجمالت بازخواهدگشت و اگر از قب

 لیدر جمالت سابق، دل صی( دارد و تخصرینحو مستقل ذکر شده و استثناء هم محلّ خودش را )در جمله اخدر جمالت، به 

 نیاند: اگفته نکهیو امّا ا ردالعموم تمسک ک هها به اصالدر آن یستیالفرض مفقود است و لذا با یکه عل طلبدیم یگرید

در  یظهور ،یجمالت قبل یدارد موجود است و لذا برا تیّنیقر تیکه صالح یزیاست که در کالم، چ یمقام، از موارد
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حال  نیاست که متکلّم موضوع را مکررا ذکر کرده و در ع نیاست. چون فرض بر ا وجهیب یسخن شود،یعموم منعقد نم

کرده است. حال اگر متکلم  دایخودش را پ گاهیجا ریاستثناء هم با رجوع به جمله اخ نیو ا نمودهاستثناء اکتفا  کیبه 

مرادش، اخالل  انیو الّا در ب نمودیمطلب نصب م نیبر ا یانهیقر ستیبایبخواهد استثناء را به همه جمالت برگرداند، م

 .دیآیالزم م

که قائل به رجوع  یمعنا که کس نیکلمات علماء، جمع کرد: به ا نیب توانیاقوال است و با آن، م نیقول چهارم، بهتر نیا و

که  یمبارکه که در آن موضوع تکرار شده، نظر داشته است و کس هیبه مثل آ دیشده، شا ریاستثناء به خصوص جمله اخ

ها جز در صدر کالم، ذکر نشده بوده که موضوع آن ییهانظرش به جمله دیقائل به رجوع استثناء به تمام جمالت شده، شا

 دو طرف نزاع، برقرار است. نیب یت و هماهنگاس یلفظ زاعن ن،یاست و بنابرا

 مفهوم لهیدر عام به وس صیتخص -۹

که نسبت به آن، اخص مطلق است  یو مفهوم ی. حال اگر عامّشودیم میبه موافق و مخالف تقس« مفهوم»گذشت  کهچنان

أَوْفُوا »متعال که فرمود:  یخدا : مثل کالمزندیم صیکه اگر مفهوم موافق باشد، عام را تخص ستین یبحث نیوارد شود، در ا

باشد که  نیوارد شود که دالّ بر ا یلی. حال اگر دلشودیم یعرب ریو چه غ یعربچه با لغت  یکه شامل هر عقد« بِالْعُقُودِ

 یتدر عقد معتبر است، چرا که وق زین تیّاست که عرب نیدالّ بر ا تیاولو لیاند به دلباشد، گفته یماض غهیبه ص یستیعقد با

 یو شک ستین حیصح ،یعرب ریکه غ کندیداللت م یاول قیباشد، به طر یدال بر عدم صحت عقد مضارع عرب لیدل نیا

مفهوم مثل  نیچرا که ا زند،یم صیعامّ گذشته )أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( را تخص -(۱) شوداگر ثابت  -یمفهوم نیکه مثل چن ستین

 .شودیاظهر از عموم عام است و لذا بر عام مقدم م اینص و 

با  هیآ نیا.* «ئاًیْمِنَ الْحَقِّ شَ یغْنِیُإِنَّ الظَّنَّ ال »متعال است که فرمود:  یبا مفهوم مخالف، مثالش کالم خدا صیامّا تخص و

إِنْ »آمده است که  یگرید هیو در آ ستیمعتبر ن زیظن حاصل از خبر عادل ن یحت ،یظن چیاست که ه نیعمومش دال بر ا

است.  زیفاسق بدون تفحص، جا ریاست که اخذ به خبر غ نیبا مفهوم شرط، دال بر ا هیآ نیو ا« ...نُوایَّفَتَبَ» جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ

د: اختالف قول دارن نهیزم نیزد؟ علما در ا صیمفهوم مخالف تخص نیآن عام را با ا توانیم ایاست که آ نیحال سؤال ا

 یاند و برخمفهوم شده میتقد قائل به ی. بعضستین زیمخالف جا مآن با مفهو صیاند عام مقدم است و تخصگفته یبرخ

اند که ذکر همه متعدد شده یالتیقائل به تفص یو لذا کالم، مجمل است و برخ ستیمقدم ن یگریبر د کیچیاند هگفته

 .شودیم یها طوالنآن

که به درجه ظهور منطوق  ستین یااست که: چون ظهور مفهوم مخالف از جهت قوت به اندازه نیاختالف ا نیسرّ در ا و

عام  ای شود،یاز ظهور عام است و برآن مقدم م تریمفهوم، قو نیا ایآ نکهیمفهوم موافق برسد، بحث و اختالف شده در ا ای

 شود،یمقدم نم یگریبر د کیچیهستند و لذا ه یتساودو از نظر درجه ظهور م ره ای گردد،یاست و بر مفهوم مقدم م تریقو

 ...(؟ایوصف و  ایلقب  ایمفهوم شرط مطرح است  دید دیمثال با یعنی) شودیمسئله به اختالف موارد، مختلف م نیا ای

 نهیو قر باشدیمراد از عام م نییتع یبرا نهیاست که مفهوم چون به حسب فرض، اخص از عام است، پس عرفا قر نیحق ا و

 نهیالقر یاز ظهور ذ یکه ظهورش اقو ستیشرط ن نه،یو در قر کندیم ریرا تفس نهیالقر یمقدم بوده، مراد از ذ نهیالقر یبر ذ
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و  ستیمفهوم چ یمراد از جمله دارا نکهیخواهد بود بر ا یانهینص، قر نیاگر فرضا عام، نصّ در عموم باشد، ا یباشد. آر

 است. یگریبحث د نیصورت، جمله اصال مفهوم ندارد و البته ا نیدر ا

 زدن قرآن با خبر واحد صیتخص -1۰

وارد شده با خبر  میکه در قرآن کر یعامّ صیکه به جواز تخص رسدیوهله مشکل به نظر م نیدر اول یشخص مبتد یبرا

خبر  کهیدرحال ست،یدر آن ن یشده و شک است که از جانب خداوند نازل یی. چون کتاب مقدس، وحاوردیب مانیواحد، ا

علما از  رهیبر کتاب، مقدم شود؟! و لکن س تواندیم ونهاست و در آن، خطا و دروغ محتمل است، پس چگ یواحد، ظن

که در  یاخبار نی. بلکه غالبا از باندکردهیاست، عمل م یبوده که به خبر واحد، آنجا که مخصص عامّ قرآن نیا میقد

مگر  یکنینم دایاند( را پکه علما به آن عمل کرده یخبر یعنی) یدر دسترس ماست، شما خبر مورد عمل یمجامع روائ

ها باشد )خَلَقَ لَکُمْ ما و امثال آن تیّعمومات حل لیدر قرآن، مخالف است و لو عمومات، از قب یمطلق ایو  یبا عامّ نکهیا

است و  یعلماء ما اجماع نیاست که ب یاز مسائل یعام قرآن هیخبر خاص بر آ می(. بلکه ظاهرا مسئله تقدعاًیالْأَرْضِ جَمِ یفِ

 ست؟یبحث چ نیوجود، سرّ ا نی. پس با اندارددر آن وجود  یخالف

 هیمتشابه و محکم وجود دارد )و خود قرآن در آ -السند است یقطع نکهیو لو ا -میکه در قرآن کر ستین ی: شکمیگوئیم

مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ  اتٌیالْکِتابَ مِنْهُ آ کَیْأَنْزَلَ عَلَ یکرده است: هُوَ الَّذِ حیمسئله تصر نی، آل عمران بر ا۷

که در کلمات  ستین یشک نکهیمُتَشابِهاتٌ...( و محکم دو گونه است: نصّ و ظاهر، و ظاهر دو جور است: عام و مطلق. کما ا

و  زندیم صیاز عمومات قرآن را تخص یاریهست که بس یالسّالم مطالب همیآله و سلم و ائمه علو  هیاللّه عل یصلّ امبریپ

است  یقطع یامر ن،یو ا دهدیم رییاز ظواهر قرآن را تغ یاریبس نه،یقر انو به عنو کندیم دییرا تق یاز مطلقات قرآن یاریبس

 در آن شک ندارد. یکه احد

 لیالصدور نباشد امّا دل یو اگر قطع ستیقرآن( ن دییو تق صیمسئله )تخص نیدر ا یالصدور باشد، بحث یاگر خبر قطع حال

 هیمثال خبر عادل است و مضمون خبر اخص از عموم آ نکهیا لیاست اقامه شده باشد به دل یحجّت شرع نکهیبر ا یقطع

 اتیدر ظاهر آ ایو  میکن بیآن را تکذ یراو یعنی میخبر را کنار بزن هاست ک نیا نیصورت امر دائر ب نیقرآن باشد، در ا

تصرف در سند قرآن  نیاظهر است و همچن ایچرا که تصرف در مضمون خبر امکان ندارد، چون نص  م،یقرآن تصرف کن

 است. یامکان ندارد چرا که قطع

. هیاز عموم آ یبا ظن ناش ایو  میاز صدق خبر مخالف کن یبا ظن ناش ایاست که  نیبه ا -قتیدر حق -دوران نیمرجع ا و

 یاول ل،یکدام دل دید دی. بامیریبگ دهیاصالت العموم را ناد ای میخبر را کنار بزن تیّحجّ لیدل نکهیا نیبگو امر دائر است ب ای

 است؟ میبه تقد یاول ،به طرح )کنار زدن( است و کدام

دارد چون به حسب  تیبر تصرّف در ظاهر کتاب باشد، صالح نهیقر نکهیا یکه خبر، برا ستین ی: شکمیگوئیم نکیا

 لیما از دل نکهیا یظاهر قرآن برا رایز ست،ین نیفرض، مدلولش ناظر و مفسّر ظاهر قرآن است. امّا برعکس، ظاهر کتاب چن

در ظواهر کتاب وجود ندارد که ناظر و  یارابطه نیفرض، چن سبندارد چرا که به ح تیصالح م،یخبر دست بکش تیّحجّ

که ظاهر  ی. در حالشودیقرآن است و لذا برآن مقدم م کنندهنییلسان خبر، لسان تب نیخبر باشد. بنابرا تیّحجّ لیمفسّر دل

 تا برآن مقدّم شود. ستیخبر ن تیّحجّ لیدل نییقرآن، در صدد تب
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اصل عدم کذب  نجایکه در ا -نهیدر قر یاست و اصل جار بر کتاب نهیقر -به حسب فرض -بگو: خبر یاگر خواست و

 العموم است. هاصال یعنی نه،یالقر یدر ذ یمقدم بر اصل جار -است یراو

 و نسخ صیتخص نیدوران ب -11

هر دو، حالشان مختلف  خیجهل به تار ایاز آن دو و  یکی ایهر دو  خیکه عام و خاص منفصل، از جهت علم به تار بدان

 است:

مخصّص عام است و در  ایمنسوخ عام است و  ایکه خاص، ناسخ عام است و  شودیحاالت گفته م یمعنا که در بعض نیبد

صدورشان از پنج  خیتار ثی: خاص و عام از حمیگوئیمطلب م لیتفص یجهت مشکوک است و برا نیحاالت، ا یبعض

معلوم  یگریمجهول و د یکی ایمجهول است،  خشانیارهر دو ت ایمعلوم است،  خشانیهر دو تار ای: ستندیحالت خارج ن

تقدم عام  ایعرفا تقارن آن دو معلوم است  ایهر دو معلوم است  خیکه تار یسه صورت است. حال در صورت ن،یاست. ا

 :میتأخر عام. پس در مجموع، پنج صورت دار ایمعلوم است و 

 نیدو متقارن هستند. در ا نیکه ا میدانیم عرفاعام و خاص معلوم است و ما  خیاست که تار یصورت وقت نیا: اوّل صورت

 ندارد. ییصورت توهم نسخ اصال جا

 خود دو حالت دارد: نیعام و خاص معلوم و عام مقدم باشد و ا خیاست که تار یصورت وقت نیا: دوم صورت

 صیتخص یندارد که ورود خاص را به معنا یکالفرض، اش نیورود خاص قبل از عمل به عام باشد و در ا نکهیا یکی -۱

 ستیقبل از عمل به منسوخ ن گاهچیه -اندکه گفتهچنان -است که نسخ نیبه خاطر ا ای ن،یا و ستین یبحث ن،یو در ا میریبگ

 گفت. میخواه یکه در صورت بعداست چنان یاول ،نسبت به نسخ صیاست که تخص نیبه خاطر ا ایو 

حاالت و صور است و  نیترحالت، مشکل نیاست که ورود خاص بعد از وقت عمل به عام باشد و ا نیا گریحالت د -۲

مخصّص باشد  -حاالت یو لو در بعض -تواندیم ایناسخ باشد  یستیاش بحث شده که خاص، لزوما بااست که درباره نیهم

 حمل بر نسخ؟ ایاست  یاول ص،یاست که حمل بر تخص نیسخن در ا ص،یو در صورت امکان تخص

 دهیفرارس -به حسب فرض -است که اگر وقت عمل به عام نیناسخ باشد، نظرش به ا یستیخاص لزوما با دیگویکه م یکس

از وقت حاجت  انیب ریتأخ لیعموم عام باشد، از قب نیّخاص از وقت عمل، اگر بخواهد مخصّص و مب ریتأخ نیاست، بنابرا

. پس خاص شودیشدن احکام و مصالح بندگان، بدون مجوز م عیرا که موجب ضااست. چ حیقب میاز حک ن،یو ا شودیم

و عمل برطبق آن تا زمان ورود خاص، واجب است و  ستیخود باق تیناسخ عام باشد و عام همچنان بر عموم یستیلزوما با

 .باشدیپس از ورود خاص، عمل برطبق خاص، واجب م

حکم  کی انیب یاست که ممکن است عام برا نینظرش به ا دیمخصّص باشد، شا تواندیخاص م دیگویکه م یامّا کس و

 ای هیّمصلحت، مصلحت تق نیاست وارد شده، و لو ا یکتمان حکم واقع یکه مقتض یو به خاطر مصلحت یصور یظاهر

 انیآله و سلم در ب و هیاللّه عل یصلّ امبریپ رهیکه س تما معلوم اس یکه برا نیاحکام باشد، کما ا یجیتدر انیمصلحت ب

حکم برطبق خاص است.  باشد،یم شانهیاول نیبا عناو اءیاش هیکه تابع مصالح واقع یبوده است، امّا حکم واقع نیاحکام، چن

و مخصص عام است و امّا حکم عامّ که قبال ثابت  نیّاست و لذا مب یکاشف از حکم واقع شودیخاص وارد م یپس وقت

 .ستیبه خاطر برداشته شدن موضوع آن است و از باب نسخ ن ن،یامّا ا ده،یبوده، گرچه ظاهرا عمر آن به سر رس
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صورت  نیکند، در ا انیحکم عام را ب یظاهرا و به طور صور یعنیصورت وارد شود  نیاگر ممکن باشد که عام بد و

تابع  یحکم واقع انیقطعا کاشف از واقع است و امّا اگر ثابت شد که عام در صدد ب یعنیخواهد بود  خاص، مخصص آن

که خاص، ناسخ عام  ستین یصورت شک نیدر ا باشد،یاست، م بتثا شانهیاول نیبا عناو اءیاش یکه برا یاهیمصالح واقع

از آن  کیاز آن دو اقامه نشد، حمل بر کدام  یکی نییبر تع یلیشد چرا که دل صینسخ و تخص نیامّا اگر امر دائر ب و است

 :میگوئیدو ارجح است؟ پس م

 نیاز ا شیحد نفسه ب یالعموم ف هاست که اصال نیحمل ا نیو وجه ا میکن صیاست که حمل بر تخص نیبه صواب ا اقرب

که ما آن را حکم  یایکه حکم صور ستین یو شک باشدیمتکلّم م یکه آنچه ظاهر از عام است مراد جدّ کندیاثبات نم

مورد قصد  میدر تفه ،یحکم ظاهر نیمتکلّم است چرا که ا یدّ( مراد جیمانند خود واقع )حکم واقع م،ینامیم یظاهر

 نکهی. امّا ایصور ایباشد یعموم، حکم واقع نیعموم است خواه ا ،یمراد جدّ نکهیندارد مگر در ا یاست. پس عام ظهور

صاحب  قهیتا با اصالت عموم، اثبات شود، به خصوص که آنچه از طر ستیظهور ن یابدا مقتضا ،یواقعاست  یحکم، حکم

از عمومات، از راه  یو مراد واقع کندیم انیب صیاز قرائن تخص یاست که عمومات را جدا نیبر ما معلوم است، ا عتیشر

قبال  نکهیکما ا« خورده است صیتخص نکهیمگر ا ستین یعام چیه»که مشهور شده:  آنجاتا  گردد،یمنفصل کشف م لیدل

 گذشت.

 ی. بلکه اراده حکم واقعمیلزوما حمل بر نسخ کن نکهیاست تا ا یکه حکم، واقع دیآیاز اصالت عموم به دست نم نیبنابرا و

 کتریصواب نزد به صی: حمل بر تخصمیگفت نیاز ظهور عام دارد و به خاطر ا شتریب یانیبه ب یاجیاز عام به صورت نسخ، احت

 دو ممکن است. نیاز ا کیاست تا حمل بر نسخ، گرچه هر

 خاص و عام معلوم باشد و خاص تقدم داشته باشد، خود بر دو صورت است: خیتار اگر: سوم صورت

خاص را مخصّص  دیصورت بدون اشکال با نیاست که عام، قبل از وقت عمل به خاص وارد شود، در ا نیحالت ا کی -۱

 .میعام بدان

توهم لزوم حمل بر نسخ  یبرا ییصورت جا نیاست که عام، بعد از وقت عمل به خاص وارد شود، در ا نیحالت دوم ا -۲

قبل از وقت حاجت است که در آن  انیب میمورد، از باب تقد نیچرا که ا ست،یاز وقت حاجت ن انیب ریقبح تأخ ثیاز ح

است که  نیقائل )به نسخ( به ا نینظر ا دیاست و شا یضرور نسخبر اند حمل حال گفته نیوجود ندارد. در ع یاصال قبح

عام باشد، و لکن  یبرا نهیخاص متقدم، مخصّص و قر نکهیمگر احتمال ا ستیآن ن یبرا یاست و مانع یاصالت عموم جار

که  ستین یاست و شک نهیکه خاص، از باب قر شودیعام منسوخ شود و لذا احراز نم لهیهم هست که به وس نیاحتمال ا

 ثیاحتمال، خاصّ منفصل از ح نیبرآن است و با وجود ا نهیو قر تریچرا که از آن قو شودیخاص منفصل، بر عام مقدم م

 .ستین تریظهور، از عام قو

عام  میشود، چرا که قبال گفت صیمانند صورت سابق، حمل بر تخص زیصورت ن نیاست که در ا نیتر ا:( درستمیگوی)م

که  یاهیو تابع مصالح واقع یندارد که حکم واقع یداللت نینفسه بر ا یاست و ف یکه مراد جدّ کندیداللت نم نیاز ا شیب

لکن  و نحو باشد نیناسخ خاص است که داللتش بد یو حال آنکه عام وقت باشدیثابتاست، م شانهیاول نیبا عناو اءیاش یبرا

امّا احتمال نسخ، قطعا از ظهور  و ... ندارند(ی)داللت بر حکم واقع ستندین نیبا چناند، غالکه در شرع وارد شده یعمومات
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خاص را  تیصالح تواندیکند و لذا نمیخاص را در مورد خودش مرتفع نم تیّحجّ نکهیکما ا کاهد،ینم یزیخاص چ

 است. ینفسه ظهور خاص، اقو یچرا که ف شودیکه خاص بر عام مقدم م روستنیببرد و ازا نیعام، از ب صیتخص یبرا

هم و آن یمگر به صورت بدو شودیدر عموم منعقد نم یظهور د،یآیکه پس از خاص م یعام یگفت: برا توانیم بلکه

کند و در  هیمرادش، به سبقت خاص تک انیکه علم به سبقت خاص ندارد. چرا که ممکن است متکلم در ب ینسبت به کس

در عموم ندارد تا توهّم شود  یعام اصال ظهور رو،نیو ازا شودیم هیحال نهیقر ایتصل و خاصّ سابق مثل مخصص م جه،ینت

 ظاهر است. ،یکه در ثبوت حکم واقع

ها از آنچه فقط، مجهول باشد، حال آن یکی ایعام و خاص هر دو مجهول باشد و  خیتار اگر: چهارم و پنجم یهاصورت

توهم نسخ، به خصوص پس از  یبرا یو وجه شودیم صیحمل بر تخص یکالم چیهیب یعنی گردد،یمعلوم م میقبال گفت

 .دندار شتریبه بحث ب یازیواضح است و ن نیدر همه صور، وجود ندارد و ا صیتخص حیترج

 دیّمطلق و مق :باب ششم

 باب، شش مسئله مطرح است: نیا در

 دیّمطلق و مق یاوّل: معنا مسئله

 فیتعر نیا و است دیّو مقابل مطلق، مق« در جنس خود داللت کند یعیشا یآن است که بر معنا»اند: مطلق گفته فیتعر در

اند که شرح تمام برشمرده یادهیاند و در آن اشکاالت عدکرده یادیز یهااست و درباره آن بحث یمیمطلق، قد یبرا

است که لفظ )مطلق  ییمعنا بیمذکور، تقر فیها مادام که غرض از تعرآن کرهم در ذ یافائده و انجامدیها به طول مآن

 است. هیلفظ فیاز تعار ف،یتعر نیا رایز ست،ی( به ازاء آن وضع شده، ندیّو مق

 یدو واژه با همان معنا نیندارند، بلکه ا دیّدر دو لفظ مطلق و مق یاست که علماء اصول، اصطالح خاص نیظاهر ا و

 دییاست و مقابل آن، تق وعیارسال )رها گذاشتن( و ش یمطلق، مأخوذ از اطالق به معنا یعنی. شوندیال ماستعم شانیلغو

به حسب و مناسب  یزیارسال هر چ البته است و اطالق، عدم ملکه. دییملکه، تق یعنیاست که تقابل ملکه و عدم دارد. 

مراد،  -است نیمقصود هم نجایدر ا نکهیکما ا -شودیبه لفظ نسبت داده م دییو لذا هرگاه اطالق و تق باشدیخودش م

 هستند. یلفظ به اعتبار معن یدو وصف برا دییاطالق و تق ن،یداللت لفظ بر معنا است و بنابرا ثیاطالق از ح

 :میریمطلق، بگ یاز معنا یبیتقر یصورت میتوانیو از موارد استعمال لفظ مطلق، م

چرا  شوندینم دهیمطلق نام شانی)مثل تهران( و معرّف باالم عهد، به اعتبار معنا یکه علم شخص میدانیم یوقت -مثال -پس

: دی. چرا که اگر آمر بگودیمطلق نام دیرا نبا یکه علم شخص میگمان کن دینبا ست؛یو ارسال ن وعیش ن،یّکه در شخص مع

نشده است،  یبه حال خاص دیّحاالت مختلف است و حکم اکرام، مق یدارا دکه محمّ می)محمّد را اکرام کن( و ما بدان

متصف به صفت اطالق شود، گرچه به اعتبار  تواندیکالم به لحاظ احوال، م نیمجموعه ا ایکه لفظ محمّد  میبفهم میتوانیم

« مطلق»اند و لذا طالقا یعهد دارا« الف و الم»و معرّف با  هیاعالم شخص نیندارد. بنابرا یوعیاش، شلهموضوع یمعنا

درست است که عام،  زین و در جنس خود باشد مثل اسم جنس و امثال آن ندارد یعیشا یمعنا یکه دارا یزیاختصاص به چ

عام با  سهیامر در مقا نیکه ا میدانیم رایز، دیعام را مطلق نام توانیکه اصال نم میگمان کن دیامّا نبا شود،ینم دهیمطلق نام

 یمانع نی. بنابرامیکه عام را مطلق بنام میندار یاقهیمضا م،یو الّا اگر احوال گوناگون افراد عام را لحاظ کن باشدیافرادش م
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البته به  م،یان( را شامل عام بدباشدیاش مدر جنس یعیشا ی: آنچه که دال بر معنایعنیمذکور از مطلق ) فیکه تعر ستین

 اعتبار احوالش و نه به لحاظ افرادش.

 نیو لکن نه به ا ش،یلفظ به اعتبار معنا و احوال معنا یو گستردگ وعیمطلق عبارت است از ش یمعنا میتوجه به آنچه گفت با

و الّا کالم، عام  شود،یاستفاده م ینف اقیکه از وقوع نکره در س یوعیلفظ باشد مانند ش هیمستعمل ف وع،یش نیصورت که ا

 خواهد بود نه مطلق.

 متالزم هستند دییو تق دوم: اطالق مسئله

تقابل ملکه و عدم ملکه است، چرا که اطالق عبارت است از عدم  لیاز قب د،ییاطالق و تق نیکه تقابل ب میاشاره کرد قبال

هرگاه در کالم و در لسان  یعنیاست.  دییشدن دارد. لذا از جهت امکان، اطالق تابع تق دیّمق تیّکه شأن یزیدر چ دییتق

که در کالم  یمعن نیممتنع است: بد زیمحال باشد، اطالق ن دییو اگر تق استممکن باشد، اطالق هم ممکن  دییتق ل،یدل

نه مطلق است  یکالم نیممکن نخواهد بود. بلکه مثل چن زیممکن نباشد، کشف و اراده اطالق ن و حیصح دییمتکلم، اگر تق

: میمطلب قبال ذکر شد، آنجا که گفت نیآن دو را اراده کند و مثال ااز  یکی دیگرچه در واقع، متکلّم به ناچار با د،یّو نه مق

اراده  توانیکه چگونه م میاست و در آنجا گفت یدیق نیامر با قصد امتثال، مستلزم امتناع اطالق آن به لحاظ چن دییامتناع تق

 انیب یدیاست و ق انیدر مقام ب یمول یاطالق سخن واحد: )وقت قیو نه از طر یاطالق را کشف کرد البته از راه اطالق مقام

 (.شودیاطالق کشف م کند،ینم

 سوم: اطالق در جمالت مسئله

مطلق، اسم جنس و علم جنس و  ی. آنان براستین -دیآیبرم اصولیانطور که از کلمات آن -مخصوص مفردات اطالق،

و  ینیاستفاده وجوب ع یافعل که مقتض غهیهست مثل اطالق ص زیاند و حال آنکه اطالق در جمالت ننکره را مثال زده

 توانیاست که م هیاطالق جمله شرط گریافعل، از نوع اطالق در جمله است و نمونه د غهیاست و اطالق در ص یو نفس ینییتع

 انحصار در شرط را از آن استفاده کرد.

شامل  اصولیان یهاکه بحث نیعلت ا دیمحل بحث است، خصوص الفاظ مفرد است و شا ندهیلکن، آنچه در مسائل آ و

است که بحث  نی. گرچه قول اصحّ امیجمالت مطلق ندار یبرا یقاعده کل کیاست که  نیا شودیاطالق جمالت نم

( آمده است انیخودش )در کتب اصول یجمالت در جا یبعض طالقو البته بحث از ا شودیمقدمات حکمت شامل آن م

 و امثال آن. هیافعل و جمله شرط غهیمثل اطالق ص

 اطالق به سبب وضع است؟ ایچهارم: آ مسئله

بلکه از مقدمات حکمت  ست،یاز وضع ن یناش -بدان اشاره شد نکهیکما ا -شک اطالق در اعالم نسبت به احوال بدون

 بلکه شبه ستیکه جمله تام ن« جاءک فاکرمه یالذ»ها )مثل اطالق جمالت و مشابهات آن طورنیو هم شودیاستفاده م

 .ستین یمسئله خالف نیو در ا استبلکه از راه مقدمات حکمت  ستیاز وضع ن یجمله است( ناش

از راه مقدمات حکمت؟  ایوضع است  از یها ناشآن ریاست که اطالق در اسماء اجناس و نظا نیمحل بحث واقع شده ا آنچه

( هستند وضع شده دیو مرسل )بدون ق عیکه شا ثیاز آن ح شانیمعان یو...( برا وانیاسماء اجناس )مثل انسان، ح ایآ یعنی

مطلب به مشهور از قدماء قبل  نیکه اچنان -الفاظ اخذ شده است نیموضوع له ا یکه ارسال و اطالق، در معنا یابه گونه
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 شودیه ماستفاد گرید لیاند و اطالق، از دلوضع شده ینفس معان یالفاظ برا نیا ای -العلماء نسبت داده شده است ناز سلطا

براساس اطالعات  -که یکس نیدر صورت وجود مقدمات حکمت است؟ اول د،یصرف مجرد بودن لفظ از ق ل،یدل نیو ا

بر معالم االصول نگاشته و تا روزگار ما همه علماء  اشهیحاشکرده، سلطان العلماء است که در  حیقول دوم تصر نیبد -ما

 قتیبنا بر قول دوم، حق یمجاز است، ول دیّبنا بر قول اول، استعمال لفظ در مق و اندکرده تیرا تبع شانیا یرأ ،یمتأخر از و

 دیاوّل به مشهور، مورد ترد قولاند که انتساب دارد، بلکه گفته شینظر حق، همان است که سلطان العلماء بدان گرا و است

و با  جاستباب نافع است، به نیا ریم در غباب و ه نیسه امر که هم در ا انیآن، ب قیقول و تحق نیا حیتوض یبرا و است

 نیا و ستیو نظر، بر سر چ یبلکه در رأ ریکه اختالف علماء بزرگ در تعب شودیپژوه کشف مدانش یامور برا نیا انیب

 :باشندیم ریبه قرار ز اندانیکه محتاج ب گانههامور س

شود، سه اعتبار )لحاظ(  سهیکه با خارج از ذات خودش مقا یوقت ت،یاست که ماه نیا مشهور: تیاعتبارات ماه -1

سه اعتبار  نیا و مثل وجوب عتق میکن یبرآن جار یحکم میو بخواه میکن سهیمقا مانیدارد، مثل آنجا که رقبه )عبد( را با ا

 عبارتند از:

 نکهیمثل ا شود،یم دهینام «ءیبه شرط ش تیماه»صورت  نیمشروط به آن امر خارج، لحاظ شود و در ا تیماه نکهیا -۱

 رقبه، مؤمنه باشد. نکهیبه شرط ا یعنیعتق رقبه مؤمنه واجب شود 

نماز  نکهی. مثل اشودیم دهینام« به شرط ال تیماه»صورت  نیمشروط به عدم آن امر خارج شود و در ا تیماه نکهیا -۲

است که شخص  نیقصر نماز، مشروط به ا یعنینباشد، واجب است.  تیکه در سفر معص یقصر )شکسته( در سفر، بر مسافر

 در موضوع حکم اخذ شده است. دیبه عنوان ق انیعدم عص یعنیخدا را مرتکب نشود.  تیدر سفرش، معص

 شودیم دهینام« ال بشرط تیماه»صورت  نینباشد و در ا یعدم آن امر خارج ایاصال مشروط به وجود و  تیماه نکهیا -۳

 حرّ است. -مثال -نکهیه اعتبار امثل وجوب نماز بر انسان ب

است و  تیّ. چون وجوب نماز بر فرد انسان نه مشروط به حرستینه وجودا و نه عدما در وجوب نماز شرط ن تیّحر یعنی

که  یاعتبار سوم در قبال ال بشرط مقسم نیا و ال بشرط است ت،یّبا حر اسیپس انسان در ق ت،یّنه مشروط به عدم حر

است که در مقابل دو قسم  نیا شودیم دهینام یقسم نکهیو سرّ ا شودیم دهینام یال بشرط قسم د،یآیم ندهیذکرش در آ

 .ستیدر آن ن یمطلب روشن است و بحث نیقرار دارد و ا« بشرط ال»و  «ءیبه شرط ش» یعنی گرید

 هم دارند: گری*** البته علماء، دو اصطالح معروف د

 .همهمل تیماه -۱

 .یال بشرط مقسم تیماه -۲

 باشند؟یمختلف م یدو اصطالح با دو معنا ایمدلول واحدند،  یبرا ریدو، دو اصطالح و دو تعب نیا ایاست که آ نیا سؤال

 نهیزم نیما در ا خیاز بزرگان مشا یاریبس ریتعاب مینیبیاست که م نیما شده ا یسؤال از سو نیکه موجب طرح ا یزیچ

 هیکفا انیواحدند، مثل ظاهر ب یمعنا یدو اصطالح برا هانیکه ا دیآیبرم نیچن یمتفاوت است: از ظاهر کلمات بعض

 است. دهاز بزرگان فالسفه اظهار ش یاالصول که به تبع بعض



 دکتر معینی فر                                                                                                                         1درسنامه مباحث اصول فقه 

92 
 

ت پاسخ ما اس نیو ا باشندیدو اصطالح مختلف م هانیگفت ا دیبلکه با ستیمطلب ن نیمساعد با ا ق،یتحق یلکن مقتضا و

 به استفسار فوق.

 دو امر است: ست،یدر آن ن ی: آنچه که مسلم است و اختالف و اشتباهنکهیمطلب ا حیتوض و

 ت،یکه هر امر مقارن با ماه یمجرده است به نحو تیو مقصود از آن ماه شودیگفته م «ءیبشرط ال ش تیماه» گاهیو  -۱

 زائد برآن محسوب گردد.

که  یابه گونه شیما سوا عیبا قطع نظر از جم تیخود ماه یعنیاست  یه ثیمن ح تیماه« مهمله تیماه»)اول(: مقصود از 

 مورد نظر باشد. اتشیفقط ذات و ذات

گانه اعتبارات سه یو مقسم برا شودیاست که به نحو ال بشرط اخذ م یتی: ماهیال بشرط مقسم تی)دوم(: مقصود از ماه

 یخاطر، مقسم نیاست و به هم یو بشرط ال و ال بشرط قسم ءیبشرط ش تیسه اعتبار ماه نیو منظور از ا ردیگیمتقدم قرار م

 شده است. دهینام

و  باشدیگانه است، نادرست ماعتبارات سه ینفسه مقسم برا یخودش ف تیاگر ادعا شود که ماه ح،یتوض نیتوجه به ا با

خارج از ذاتش در نظر  یبا امر سهیخودش و بدون مقا ت،یماه ای ست؛ین رونیاز دو حال ب تیاست که ماه نیبه خاطر ا نیا

 وجود ندارد. یحالت سوم نجای. در اشودیم سهیخارج از ذاتش مقا یبا امر ایو  شودیگرفته م

 رونیاز سه اعتبار فوق ب یکیاز  تیدر حالت دوم، ماه و مسلّم است نکهیکما ا شودیم دهینام همهمل تیحالت اول، ماه در

مقسم  تواندیآنهاست و چگونه م میبوده، قس نیگانه مبا( با تمام اعتبارات سهسهیبدون مقا تیلذا مالحظه اوّل )ماه و ستین

که چنان ،«یه ثیمن ح تیماه» رایخود باشد؟ ز ضیاعتبارات نق یمقسم برا تواندینم یزیچچیکه ه یها باشد در حالآن

در  تیمالحظه ماه یگانه به معناو حال آنکه اعتبارات سه مینکن سهیمقا ر،یمعناست که آن را با غ نیآمد، بد حشیتوض

مستقل در ذهن دارد  یاست که وجود یذهن یخودش اعتبار سه،یبدون مقا تیمالحظه ماه نکهیاست. مضافا ا ریبا غ سهیمقا

 یکیبا وجود  یستیو حال آنکه مقسم با ردیقرار گ یگرید یوجودات مستقل و ذهن یمقسم برا تواندیچگونه م نیو بنابرا

 شودیها مآن میداشته باشد و الّا قس یکه خودش در مقابل وجودات اقسامش وجود ستیاز اقسامش موجود باشد و معقول ن

 ها.آن یرانه مقسم ب

، همان ال بشرط مهمله تیال بشرط است امّا، ماه تیمالحظه ماه شیمهمله، معنا تیکه ماه میکنیما قبول م ن،یبنابرا و

 سه اصطالح دارند: علماء در ال بشرط نی. بنابراستیمصطلح ن یمقسم

است که در آن تنها و تنها به ذات و  یتیماه نیباشد و ا اتشیو ذات تیکه خارج از ماه یزیال بشرط از هر چ تیماه -۱

 مهمله است. تیهمان ماه نیو ا شودینظر م اتشیذات

 سهیاست که در مقا یتیماه یعنیگانه است اعتبارات سه یاست که مقسم برا یتیکه همان ماه یال بشرط مقسم تیماه -۲

ال  یعنیگانه است از اعتبارات سه کیال بشرط از هر نجایمقصود از ال بشرط در ا و شودیبا امر خارج از ذاتش لحاظ م

 دیال بشرط مطلق از هر ق نجا،یمراد از ال بشرط در ا نکهیاعتبار ال بشرط. نه ا وو اعتبار بشرط ال  ءیبشرط از اعتبار بشرط ش

در  یبلکه اصال وجود ست،یگانه ن)مستقل( در قبال آن اعتبارات سه یاعتبار ذهن کیخودش  ،یامر نیچن و باشد یتیثیو ح
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 یگانه ندارد، و الّا مقسم برااعتبارات سه ناتیّعاز ت ریمستقل غ ینیّاعتبارات و تع نیاز ا یکیعالم ذهن ندارد مگر به واسطه 

 .ستیها نآن

 است. تیخارج از ذات ماه یبا امر سهیدر مقا تیکه همان اعتبار سوم از اعتبارات ماه ،یال بشرط قسم تیماه -۳

که ال بشرط  دیروشن گرد نکهی. کما اگرید یزیچ ،یال بشرط مقسم تیاست و ماه یزیمهمله چ تیروشن شد که ماه پس

به  ایثابت شود و  تیماه یبرا یکه به مالحظه آن حکم یامحسوب گردد به گونه تیاز اعتبارات ماه تواندینم ،یمقسم

جز وجود اقسامش  یو وجود ستیمستقل ن ،یال بشرط مقسم تیوضع شود )چرا که ماه تیماه یبرا یلحاظ آن، لفظ

 ندارد(.

 هنگام حکم برآن تیمالحظه ماه -2

است و حالت سوم  اتیخارج از ذات یحکم به أمر ایآن است و  اتیحکم به ذات ای شود،یحکم م تیبر ماه یکه وقت بدان

 وجود ندارد. نجایدر ا

 حالت اول، خود بر دو صورت است: و

 فقط در حدّ تام است )مثل: ن،یباشد و ا یاست که حکم به حمل اول نیصورت ا کی -۱

 ناطق( وانیح االنسان

حمل شود مثل  تیبر ماه اتیاز ذات یاست که بعض ییدر جا نیباشد و ا عیاست که حکم به حمل شا نیا گریصورت د -۲

 تیدر هر دو صورت، نظر به ماه و ییفصل به تنها ای ییجنس به تنها

 .ستین یمطلب، بحث نیو در ا کندیتجاوز نم ات،یآن است و به خارج از ذات اتیمحدود به ذات

از  سهیمقا نیبا ا تیشود و لذا ماه سهیخارج از ذات مقا یبا امر تیماه یستی( ضرورتا بااتیدر حالت دوم )حمل عرض و

( شودی)خارج م شودینظر نم تیماه اتیکه جز به ذات و ذات اشیاز مقام تقرّر ذات یعنی شود،یخارج م ییمقام ذات به تنها

خارج از ذات، قابل  یبا امر تیبا حکم کردن بر ماه ت،یماه یاز همه ما سوا نواضح است. چون قطع نظر کرد یامر نیو ا

 دو امر متناقض هستند. نیچون ا ست،یجمع ن

لحاظ شده، لزوما  یامر خارج نیبا ا سهیدر مقا تیماه کهیخارج از ذات حکم شود درحال یبا أمر تیاگر بر ماه نیبنابرا و

سه اعتبار خارج  نیاز ا یکیمحال است که واقع از  رایگانه گذشته لحاظ گردد، زاز اعتبارات سه یکیبه  تیماه یستیبا

در قبال  یمستقل نیّاعتبار، تع نیلحاظ شود چون قبال گذشت که ا یبه صورت ال بشرط مقسم تیماهمعنا ندارد که  و باشد

 بلکه مقسم آنهاست. ست،یگانه نسه ناتیّآن تع

دو حال  نیاز ا یخال شودیبا آن لحاظ م سهیدر مقا تیکه ماه -است تیکه خارج از ذات ماه یامر یعنی -ریامّا آن غ و

 :هیانسان در قض یخودش محمول است )مثل کتابت برا ای: ستین

 ر،ی(. اگر غدی: المجتهد العادل جائز التقلهیمجتهد در قض ی)مثل عدالت برا ستیخود محمول ن ر،یآن غ ایکاتب( و  االنسان

: چون اگر ستین حیصح گریباشد چون دو اعتبار د ینسبت به آن، ال بشرط قسم تیماه یستیبا نایخودش محمول باشد، متع

دائما  هیقض دیآیچرا که الزم م ستین حیبه صورت دائم صح ین حملیبه شرط محمول باشد، چن یعنی ءیبه شرط ش

اخذ محمول در موضوع،  نکهیانفکاک محمول از موضوع مشروط به محمول، محال است. عالوه بر ا رایباشد ز یضرور
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 تبار،به حسب اع نکهیمگر ا استمحال  یامر نیو چن باشدیبر خودش م ءیبر خودش و تقدم ش ءیاش حمل شالزمه

با هم  ل،یدو به اعتبار اجمال و تفص نیا ناطق بر انسان که وانیحمل ح ریموضوع و محمول وجود داشته باشد نظ نیب یریتغا

 دارند. رتیمغا

اش تناقض است، چرا که بر انسان الزمه رایبشرط عدم محمول اخذ شود نادرست است ز یعنیبشرط ال  تیامّا اگر ماه و

 بشرط عدم کتابت، محال است که کتابت حمل شود.

باشد مثل  ءیبه آن، بشرط ش نسبت تیخارج از ذات، خودش محمول نباشد، ممکن است که ماه ریکه غ یامّا در صورت و

الساّلم،  هیبشرط ال باشد مثل وجوب نماز ظهر در روز جمعه بشرط عدم وجود امام عل ایمجتهد بشرط عدالت،  دیجواز تقل

عدالت مثال، که نه به شرط وجود عدالت و نه به  با سهیال بشرط باشد مثل جواز سالم کردن بر مؤمن به طور مطلق در مقا ای

 سهیاز محمولش، مقا ریغ یزیبا چ یعنیبه صورت مهمل اخذ شود  تیممکن است ماه نکهیاست. کما ا التشرط عدم عد

 نشود.

 یگاهیهستند و جا یذهن یگانه، اعتباراتاعتبارات سه نیکه همه ا شودیمطرح م یصورت اشکال نیبد ی*** و لکن گاه

شود،  دیّمق یاعتبارات ذهن نیاز ا یکیبه  -ردیگیکه موضوع حکم قرار م یهنگام -تیجز ذهن ندارند و لذا اگر ماه

 و شودینفسه لحاظ م یف «یه ثیمن ح تیماه»که  اتیباشند بجز در حمل ذات یذهن ا،یاست که همه قضا نیاش االزمه

 نیاش اباطل باشند، بلکه الزمه دهند،یم لیرا تشک ایعمده قضا نکهیبا ا ه،یقیو حق هیخارج یایاست که قضا نیاش االزمه

 جادیذهن است، محال است که در خارج بتوان آن را ا گاهشیکه جا یزیمحال باشد چون چ فیاست که امتثال در تکال

 کرد.

گانه از اعتبارات سه یکیکه موضوع با  یاموضوع برود به گونه یکه حکم رو یاست البته در صورت هیاشکال وج نیا

چرا که  ستین طورنیلکن مسئله ا و خود اعتبار، موضوع حکم باشد ایموضوع باشد و  دیاعتبار شود و اعتبار مزبور، ق

معنا  نیاعتبار باشد. بد دیبه ق دیّصورت که مق نیامّا نه بد شودیم عتباراست که ا یتیذات ماه ا،یقضا نیموضوع در تمام ا

که همراه با آن لحاظ و اعتبار باشد و موضوع  یتیباشد نه ماه ءیاست که همراه آن ش یتیماه «ءیبشرط ش»که موضوع در 

ال »باشد و موضوع در  ءیآن ش عدمکه مقترن با لحاظ  یتیباشد نه ماه ءیاست که همراه با عدم ش یتیماه« بشرط ال»در 

 ءیو عدم ش ءیکه همراه با عدم لحاظ ش یتیلحاظ نشده است نه ماه یئید و نه عدم شاست که با آن نه وجو یتیماه« بشرط

در همه صور، فقط بشرط  تیماه دیآیگفته شود( الزم م م،یلحاظ شده باشد، و الّا )اگر خالف آنچه در سه فرض گفت

 بشرط لحاظ و اعتبار. یعنی شوداعتبار  ءیش

 نیا نکهینه ا کندیکه لزوما واقع حکم آن را اقتضا م یااند به گونهموضوع تیگانه، مصحّح موضوعاعتبارات سه نیا یآر

به  زین اتیباشد، پس حکم به ذات نیشوند و اگر چن یذهن ایشود که تمام قضا نیاش اموضوع باشند تا الزمه دیاعتبارات ق

 است. یاعتبار ذهن کی زین «یه ثیح من» تیاهچون لحاظ م دیآیدرم یذهن هیصورت قض

 دیق نکهیموضوع است نه ا تیموضوع اعتبار مصحح نکهیبر ا یمبن شودیمطلب فوق م یذهن بیکه موجب تقر یاز نکات و

نکته است که در مقام حمل، تصور هر موضوع  نیالزم است، ا یاعتبار ذهن نیا ،یزیهنگام حکم بر چ نکهیدر آن باشد با ا
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محمول  دیموضوع و ق دیلزوم تصوّر، تصور را به عنوان ق نیامّا ا ست؛یالزم است و الّا اصال حمل ممکن ن یو هر محمول

  دهد، بلکه تصور فقط مصحّح حمل است و بدون تصوّر، حمل ناممکن است.یقرار نم

. ستین یمعن ایلفظ  دیتصور شوند و لکن تصور، ق یلفظ و معن یستیلزوما با ش،یهنگام استعمال لفظ در معنا نیو همچن

 یمعن و گرچه داللتش در ظرف تصور )و ذهن( است ستیکه متصوّر در ذهن است دالّ بر معنا ن ثیلفظ از آن ح نیبنابرا

ذهن( است و محال است که  یعنیدر ظرف تصوّر ) یمعن تیگرچه مدلول ستیکه متصوّر است، مدلول ن ثیاز آن ح زین

 نکهیحال استعمال بدون تصوّر امکان ندارد. پس تصور مقوم استعمال است نه ا نیباشد و در ع یمعن ایلفظ  یبرا دیتصور ق

 هیمحمول عل ایمحمول  یمقوّم برا نکهیتصور مقوّم و مصحّح حمل است نه ا طورنیمقوّم لفظ باشد. هم ای هیمقوّم مستعمل ف

 باشد.

 م،یمعنا وضع کن یلفظ را برا میخواهیم یاست که وقت نیو آن ا شودیروشن م م،یآن هست انیآنچه ما در صدد ب نیبنابرا و

 یعنیچرا که خود وضع از محموالت ) م،یکن شیکه لحاظ را منحصر به ذات معنا با قطع نظر از همه ما سوا ستیمعقول ن

. حال میش لحاظ کنخارج از ذات یزیدر هنگام وضع، معنا را با چ یستیبا نیابنابر شودیوارد م ی( است که بر معنیعوارض

که موضوع له، معنا همراه با اعتبار  دیآیالزم نم و ال به شرط یبه شرط ال و گاه یو گاه شودیاعتبار م ءیبشرط ش یگاه

و البته اعتبار  گرددیکه لحاظ م ثینه از آن ح شودیاست که لحاظ م یزیباشد. بلکه موضوع له، ذات همان چ اشیذهن

  و لحاظ، مصحّح وضع است.

 اقوال در مسئله -3

که اطالق،  یااند، به گونهمطلق وضع شده یمعان یاسماء اجناس برا ندیگویاست که آنان م نیمعروف از قدماء اصحاب ا

 شده است: ریگونه تصوقول به دو  نیمجاز است و ا د،یّاند که استعمال اسم جنس در مقموضوع له است و لذا قائل شده دیق

 است. ءیاعتبار به شرط ش لیاز قب ،یکه اعتبار و لحاظ معن یابشرط اطالق است به گونه ی)اول( موضوع له، معنا

 که ال بشرط اعتبار شده است. ییمعنا یعنیمطلق است  ی)دوم( موضوع له، معنا

باشد و لذا  یاست که موضوع له موجود ذهن نیا ریاشکال شده که الزمه هر دو تصو فوق ریقول با هر دو تصو نیبر ا و

 نیاز ا یستیبا ردیقرار گ هیقیحق ای هیخارج هیکه دارد موضوع قض ییاگر لفظ با معنا جهیو در نت شودیم یذهن ایقضا عیجم

سازگار  تیبا واقع ن،یو ا شودی( دائما مجاز مهیقیو حق هیخارج یعنیمتعارف ) یایلفظ در قضا اگردد و لذ دیتجر یذهن دیق

 .ستین

موضوع له باشد. امّا اگر اعتبار مصحّح وضع باشد،  دیوارد است که خود لحاظ و اعتبار، ق یاشکال وقت نی: امیلکن ما گفت و

 .دیآیالزم نم رادیا نیا

اتفاق دارند که موضوع له،  یاز زمان سلطان العلماء رحمه اللّه همگ نیمطلق( قول قدماست و امّا متأخر یقول )معنا نیا

واضح  ح،یمقدار از توض نیقول تا ا نیمجاز باشد و ا دیّکه استعمال لفظ در مق دیایمطلق، تا الزم ن یذات معنا است نه معنا

و  ریّکه موجب تح یااند به گونهاختالف کرده ،یمطلب با عبارات فن نیا انیما در نحوه ب دیاست و لکن علماء از اسات

 حیتوض یرا برا یخاطر ما به ناچار دو مقدمه قبل نیو بسته شدن راه بحث در مسئله شده است و به هم قیاهل تحق یدرماندگ

 اند:مسئله اختالف کرده نیبر چند قول در ا ماءعل و میکرد میکه در عبارات علماء آمده، تقد یایفن راتیاصطالحات و تعب
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 .«یه ثیمن ح» تیماه یعنیمهمل و مبهم است  تیاجناس( ماه: موضوع له )در اسماء ندیگویم یاعده -۱

 است. یمعتبر به نحو ال بشرط مقسم تی: موضوع له ماهندیگویم یاعده -۲

  اند.دوم قرار داده ریاول را همان تعب ریتعب یاعدّه -۳

لحاظ شده است.  یکه به نحو ال بشرط مقسم یتیو نه ماه همهمل تی: موضوع له، ذات معناست نه ماهندیگویم یاعده -۴

است  وضعاعتبار، مصحّح  نیکه ا یابه گونه گرددیلحاظ م ،یاست که در هنگام وضع به نحو ال بشرط قسم ییبلکه معنا

تفاوت که  نیمطلق ال بشرط( است، با ا یدوم )معنا ریقول چهارم، همان قول قدماء بنا بر تصو ن،یموضوع له و بنابرا دینه ق

: استعمال ندیگویلکن به قدماء منسوب است که م و مجاز باشد د،یّکه استعمال لفظ در مق دیآیقول چهارم، الزم نم نیاز ا

)چون  شودیاوّل م ریها منحصر به تصوباشد، قول آن حیحانتساب به قدماء ص نیاگر ا جهیمجاز است و در نت دیّلفظ در مق

 دوم(. رینه در تصو دیآیالزم م تیاول، مجاز ریتنها در تصو

 :دیآیبراساس آن دو مقدمه به دست م لیچرا که امور ذ شودیاقوال از دو مقدمه سابق روشن م ای راتیتعب نیا تیوضع و

فقط ذات و  ،یه ثیمن ح تیدر ماه رایاست ز یمعتبر به نحو ال بشرط مقسم تیاز ماه ریحد نفسه غ یف تی)اوال( ماه

نکته، بطالن قول  نیو با ا شودیم سهیمقا ریبا غ تیکه در آن ماه یبرخالف ال بشرط مقسم رد،یگیظر قرار ممورد ن اتیذات

 .گرددیآشکار م زیسوم ن

 ستیو لذا معقول ن شودیحمل م تیبر ماه ت،یماه اتیاز احکام است که در خارج از ذات و ذات ی( خود وضع، حکمای)ثان

در حد ذات و  تیبا مالحظه ماه ریبا غ سهیدر مقا تیمالحظه ماه رایباشد ز یه یبما ه تیکه موضوع له، به صورت ماه

 .شودیاوّل آشکار م لبطالن قو ان،یب نیو با ا ستیقابل جمع ن اتشیذات

است که مقسم آنهاست و  نیمفروض ا رایز ستیگانه ندر قبال اعتبارات سه یاعتبار مستقل ،ی)ثالثا( اعتبار ال بشرط مقسم

به اعتبار ال بشرط  یتصور کرد که حکم توانیو لذا چگونه م از انواعش یکیندارد مگر به موجب تحقق  یمقسم تحقّق

 صادر شود؟ یمقسم

 یعنیاست  حیتنها قول چهارم صح پس .شودیبطالن قول دوم روشن م ان،یب نیندارد و با ا یمعن یزیچ نیاصال چن بلکه

قول مطابق با قول منسوب  نیا و شودیلحاظ م یوضع، معنا به نحو ال بشرط قسم نیاست و لکن در ح یذات معن موضوع له،

 گرددیتصالح برقرار م نیقدما و متأخر نیو ب ستین ی. پس اختالفمیدوم است که قبال بدان اشاره کرد ریبه قدما بنا بر تصو

 مورد شک است. ن،یهستند و ا دیّدر مق تیکه ثابت نشود که قدما قائل به مجاز یدر صورت تهالب

است که آن را  نیا شیبکند، معنا یآن حکم یبا وضع لفظ برا یکه بر ذات معن کندیواضع اراده م یقول چهارم: وقت انیب

لحاظ  تیگانه ماهاز اعتبارات سه یکیکه با  ستین نیخارج از ا ،یحالت نیدر چن یپس معن کند،یلحاظ م ریبا غ سهیدر مقا

 یستیکند، لزوما با تیسرا یمعن ودیاطوار و حاالت و ق عیبه جم یذات معن یاست که وضع برا نیچون مقصود ا و شودیم

وضع، ذات  هحال در مرحل نیباشد و در ع یکه موضوع له ذات معن ستین یلحاظ گردد و منافات یبه نحو ال بشرط قسم

است و  یحکم کردن بر ذات معن یبرا یصرفا راه یلحاظ و اعتبار ذهن نیا رایلحاظ شود. ز ی بشرط قسمبه نحو ال یمعن

لحاظ شود،  یبه نحو ال بشرط قسم یکه معن ستیالزم ن ،یو هنگام استعمال لفظ در ذات معن باشدیمصحح موضوع له م

مالحظه گردد و لذا در مقام استعمال ممکن است که توجه  تواندیم یاست به هر اعتبار یذات معن هبلکه مادام که موضوع ل
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لحاظ کند و  ریبا غ سهینفسه لحاظ شود و ممکن است ذهن آن را در مقا یف یباشد و ذات معن یخود معن یمنحصرا بر رو

بشرط  وضع و به عنوان مصحح وضع به نحو ال هنگامدر  یذات معن یوقت و دیگانه، مالحظه نمااز اعتبارات سه یکیبه 

موضوع له به  یدر هنگام وضع وقت نیبنابرا و موضوع له باشد دیمالحظه، ق نیکه ا شودیموجب نم شودیلحاظ م یقسم

است  ییبلکه ذات معنا ستیموضوع له، معتبر بما هو معتبر ن رایز ست،ین یموجود ذهن شودیمالحظه م ینحو ال بشرط قسم

چرا که قبال گذشت که در هنگام استعمال  ستیمجاز ن دیّاستعمال لفظ در مق نکهی. کما اردیگیکه مورد مالحظه قرار م

سه نحوه اعتبار، بشرط  نیاز ا یکیاز سه نحو اعتبار شود که  یکیلحاظ شود و به  ریبا غ اسیدر ق یاست ذات معن مکنم

 .باشدیم دیّاست که همان مق ءیش

 پنجم: مقدمات حکمت مسئله

اثبات اطالق در  یاند، پس براکه مطلق ثیاز آن ح یمعان یاند نه براوضع شده یذات معان یثابت شد که الفاظ برا چون

که موجب ظهور  یعام نهیقر ایو  یخاص نهیقر یستیبا قیدادن حکم به تمام افراد و مصاد تیمقصود از لفظ و سرا یمعنا

 دهیکه مقدمات حکمت نام یکه مقدمات شودیموجود م یعامه وقت نهیقر نیا و کالم در اراده اطالق شود، در کار باشد

 مقدمات، سه تا هستند: نیاست که ا نیحاصل باشند و معروف ا شوند،یم

انقسام  تیقابل ردیحکم بدان تعلّق گ نکهیموضوع حکم قبل از ا ایصورت که متعلّق حکم  نیبد د،یی)اول(: امکان اطالق و تق

صورت  نیقسمت نداشته باشد مگر بعد از فرض تعلّق حکم به آن مثل بحث قصد قربت، در ا تیداشته باشد و لذا اگر قابل

واضح  ن،یو ا شد انیمطلب ب نیا ،یو توصل یدر بحث تعبد نکهیاست. چه ا حالمحال است، بالتبع اطالق هم م دییچون تق

 است.

منعقد  یکالم ظهور یمتصله، برا نهینه به صورت متصله و نه منفصله، چرا که با وجود قر دییبر تق نهی)دوم(: عدم نصب قر

 شودیساقط م تیّاز حجّ یول شود،یدر اطالق منعقد م یکالم ظهور یمنفصله، برا نهیو با وجود قر دیّالّا در مق شودینم

 لهیعموم به وس صیکه در تخصچنان -است یوبد یبرآن ظهور مقدم و حاکم است و لذا ظهور کالم، ظهور نهیچرا که قر

 دییبر اراده تق هیقیکاشف از مراد متکلّم ندارد، بلکه در واقع، داللت تصد یقیو مطلق، داللت تصد -میخاص منفصل گفت

 خواهد بود.

در مقام  ایباشد  عیمقام نباشد، بلکه مثال صرفا در مقام تشر نیباشد چرا که اگر در ا انیدر مقام ب دیمتکلم با نکهی)سوم(: ا

در خصوص  جهیاست که در نت یگریحکم د انیخاطر که در صدد ب نیبد ای( یعرف یاساسا )در موال ایباشد:  یگوئاهمال

در اطالق منعقد  یکالم ظهور یموارد برا نیدر تمام ا -دیآیم یو مثالش به زود -دمورد اطالق در مقام اهمال خواهد بو

 .شودینم

به آن، ممکن است که تمام مراد خودش را  یعمل فعل یحکم باشد نه برا انیصرفا در مقام ب یاگر مول عیتشرامّا در مقام  و

 دیوقت عمل فرارسد )و آنگاه ق نکهیبه انتظار ا -است که آن را ذکر نکرده یدیبه ق دیّحکم در واقع مق نکهیبا ا -نکند انیب

اگر متکلّم اساسا در  طورنیو هم باشدیتمام مرادش م انیکه متکلّم در صدد ب شودینمصورت احراز  نیرا ذکر کند(. در ا

ظهور نخواهد  یمراد و مقصود چیکالم مهمل در ه نکهیچه ا شود،یدر اطالق منعقد نم یظهور گریباشد د یگوئمقام اهمال

از  دیبخور»: دیفرمایمتعال که م یخدا کالمباشد مثل  یگریحکم د انیدر مقام ب ندهیاست اگر گو لیقب نیداشت و از هم
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 ثیهم از حآن شودیانجام م دهید میتعل یهااست که توسط سگ یدهائیص تیّحل انیدر مقام ب هیآ نیکه ا «رندیگیآنچه م

کرد  ریها را تطهآن دیو با شوندیمواضع گاز گرفتن سگها، نجس م ایبحث کند که آ ثیح نیاز ا هیآ نکهیبودن. نه ا تهیم

 .شودیه فوق، درست نمیآ یجهت برا نیدر اطالق از ا یو لذا ظهور ستین یحکم نیچن انیدر مقام ب هیآ نینه! ا ای

چرا  باشد،یم انیاست که در مقام ب نیا ییاصل عقال یاهمال، مقتضا ایاست  انیمتکلّم در مقام ب ایکه آ میاگر شک کن و

 یاست و شوخ یجدّ زیغافل است و ن ریکه متکلّم ملتفت و غ کنندیم نیطور که در هنگام شک، حمل بر اکه عقالء همان

 است، نه در مقام اهمال و ابهام )و اشاره(. میو تفه انیکه در مقام ب کنندیم نیسخن متکلّم را حمل بر ا نیهمچن کند،ینم

را  دیّاست که متکلّم، مق نیظهور در اطالق دارد و کاشف از ا د،یگانه تمام باشد، کالم مجرد از قمقدمات سه نیهرگاه ا و

و  میحک ندهیاست که گو نیو فرض بر ا کردیم انیب ستیبایرا قصد کرده بود، م دیّالّا اگر واقعا مق و قصد نکرده است

 انیکه ب نکیا و هم ندارد دییتق یبرا یالفرض مانع یاست و عل انیو در مقام ب کندینم یاست و شوخ یملتفت و جدّ

که اطالق را اراده نموده است و الّا در غرض خود اخالل کرده است. پس  شودینساخته، معلوم م دیّنکرده و کالمش را مق

و  میحک یکه فرد نیباشد با ا ردهنک دییمتکلّم آن را تق یرا داشته باشد ول دییتق تیکه صالح یروشن شد که هر کالم

 است، ظهور در اطالق دارد و بر متکلّم و شنونده حجّت است. میو تفه انیو در مقام ب یملتفت و جدّ

 هیتنب دو

 در مقام تخاطب قنیمت قدر

است که  نیافزوده است و آن ا زین یگریگانه حکمت، مقدمه دقدّس سرّه بر مقدمات سه هیمحقق صاحب کفا خی)اول(: ش

به  یدر خارج از مقام تخاطب، ضرر قنیوگو وجود نداشته باشد، گرچه وجود قدر متدر مقام تخاطب و گفت قنیقدر مت

بر  هیلفظ نهیدر مقام محاوره به منزله قر قنیکه وجود قدر مت ستا نیکالم به ا نیو بازگشت ا زندیتمسک به اطالق نم

 .گرددیمنعقد نم لفظ یدر اطالق برا یاست و لذابا فرض وجود آن، ظهور دییتق

 باشد، به دو گونه قابل تصوّر است: انیمتکلّم در مقام ب نکهی: امیگوئیبحث م حیتوض یبرا و

باشد که تمام  نیصورت که غرض متکلّم متوقف بر ا نیتمام موضوع حکمش باشد بد انیمتکلّم درصدد ب نکهیا یکی -۱

نمانده  یباق یگرید زیتمام موضوع است و چ کندیکند و به او بفهماند که آنچه او ذکر م نییمخاطب تب یموضوع را برا

 است.

نکند که آنچه  میبه مخاطب تفه نکهیتمام موضوع حکم باشد و لو ا انیاست که متکلّم واقعا درصدد ب نیا گریصورت د -۲

کند تا مکلّف امتثال  انیذات موضوع را تماما ب نکهیندارد جز ا یصورت او غرض نیتمام موضوع است. در ا کندیاو ذکر م

باشد، بدون  انینکند. حال اگر متکلّم به نحو اول در مقام ب میموضوع را با تمام حدود به مکلّف تفه لیکند، گرچه تفص

چون و لذا تمسک به اطالق جائز است.  زندیبه ظهور مطلق در اطالقش نم یدر مقام محاوره ضرر قنیشک وجود قدر مت

اخالل به  قن،یقدر مت جودبه اتکاء و انیکند و ترک ب انیب ندهیگو دیمفروض، تمام موضوع است با قنیاگر همان قدر مت

 تمام موضوع است. قنیکه قدر مت ستینکته ن نیا انیب قن،یچرا که صرف وجود قدر مت شود،یغرض محسوب م

در مقام  قنیتمام موضوع، به وجود قدر مت یواقع انیب یز است که براباشد، جائ انیبه گونه دوم در مقام ب ندهیامّا اگر گو و

نه به وصف  -ذات موضوع را تماما به مخاطب بفهماند نکهینداشته باشد جز ا یکه غرض یتخاطب اکتفا کند، البته در صورت
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(. قنیکند )و لو به کمک قدر مت میتمام موضوع است را تفه عیآنچه به حمل شا کهباشد  نیمقصودش فقط ا یعنی -تیتمام

چرا که در مقام محاوره،  کند،یامتثال م ،یدر موضوع واقع یو و شودیمکلّف حاصل م یبرا فهیوظ غیصورت تبل نیدر ا

که مکلّف بداند آنچه را او  ستیندر مقام امتثال واجب  یاز سوئ و است قنیمکلّف مفهوم است، همان قدر مت یآنچه برا

 آن است. ریموضوع، اعم از فعل او و غ نکهیا ایتمام موضوع است  دهد،یانجام م

 زیدر مقام محاوره، گوشت گوسفند باشد و در واقع تمام موضوع ن قنیو قدر مت« گوشت بخر»: دیبگو ی)مثال(: اگر مول

است که مکلّف منبعث شود و برود گوشت  یکاف قنیمت قدرنیصورت وجود هم نیگوشت گوسفند باشد، در ا نیهم

از انجام موضوع حکمش ندارد،  شتریب یغرض ی. حال اگر مولگرددیحاصل م ،یگوسفند را بخرد و لذا موضوع حکم مول

کند گوشت گوسفند، تمام  نییندارد که تب ازیاعتماد کند و ن قنیآن بر قدر مت انیغرض و ب نیا قیتحق یجائز است برا

است که موضوع را با تمام حدودش به مکلّف بفهماند،  نیغرضش ا یعنیاست،  نیاز ا شیامّا اگر غرضش ب و تموضوع اس

نکرد و کالم را مطلق گذاشت،  نییاعتماد کند و الّا مخلّ به غرضش خواهد بود. حال اگر تب قنیکه تنها بر قدر مت ستیجائز ن

 .شودیآن م ریو غ قنیقدر مت شاملکه تمام موضوع، همان مطلق است که  شودیمعلوم م

است  ستهیشا ایاست، آ انیآمر در صدد ب یکه وقت میمطلب بحث کن نیجاست از امعلوم شد، به ریتقر نی*** حال که ا

 (؟فیامتثال تکل یبه نحو دوم )صرفا برا ای( باشد اتیبه نحو اوّل )با تمام خصوص انشیکه ب

. چرا که ستین یآمر، ضرور هیاز نحوه دوم از ناح شیاست که ب نیا داستیپ هیصاحب کفا خیش اناتیکه از ظواهر ب آنچه

است و  یامتثال کاف یعنیمطلوب او  لیتحص یمقدار برا نیهم باشد،یموضوع حکمش م انیدر صدد ب قتایاو حق یوقت

 حکم است، تمام موضوع است. ضوعکه روشن کند، آنچه مو ستیبر او الزم ن نیعالوه بر ا

که تمام  کندیگمان م نیمکلّف چن یموجود باشد و تمام موضوع، مطلق باشد، گاه قنیمقام محاوره، قد مت اگر در ،یآر

کالمش را مطلق آورده، در  قنیبه اعتماد قدر مت یکه مول کندیمکلّف گمان م زیاست )نه مطلق( و ن قنیموضوع، قدر مت

( و الّا مخلّ به غرضش قنیکند که تمام موضوع، مطلق است )نه قدر مت وشنتوهم، ر نیدفع ا یالزم است برا یبر مول نجایا

 خواهد بود.

 انیو ب اوردیکالمش را مطلق ب یحال مول نیدر مقام محاوره موجود باشد و در ع قنیکه اگر قدر مت شودیم جهینت نجایاز ا و

بود خالصه  نیاست. ا قنیمان قدر مته ،یکه موضوع مورد نظر مول شودینکند که مطلق، تمام موضوع است، معلوم م

 بحث. نیدر ا هیصاحب کفا حیو توض قیتحق

مقدمه چهارم را قبول ندارد( و به نظر  یعنی) ستینظر ن نیموافق ا شانی)ره(، ا ینیمرحوم نائ راتیامّا براساس ظواهر تقر و

 است. هیما اقرب به صحت، همان نظر صاحب کفا

 انصراف:

مانع از  ش،یاصناف معنا یبه بعض ای شیمعنا قیمصاد یلفظ به بعض کیاست که انصراف ذهن از  نیدوم(: مشهور ا هی)تنب

( به مسح با ۵و وضوء )مائده،  مّمیت هیتمسک به اطالق است گرچه مقدمات حکمت، تام باشد: مثل انصراف مسح در دو آ

 دست و خصوصا باطن دست )نه پشت دست(.
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که در اثر کثرت استعمال  یمعن نیباشد بد دیّاز ظهور لفظ در مق یاست که گفته شود: انصراف ذهن اگر ناش نیحق ا و

 یبرا یصورت مجال نیشده باشد، بدون شک در ا دیّاز لفظ، خود لفظ منصرف به مق دیّاراده مق وعیو ش دیّلفظ در مق

 یکالم ظهور یصورت، برا نیو در ا کندیم هیشب یلفظ دییقبه ت دیّظهور، لفظ را به مق نیا رایز ،ستیتمسک به اطالق ن

 الظهور است تمسک شود. هبازگشتش به اصال قتایکه حق یاالطالق هتا به اصال شودیدر اطالق منعقد نم

شدن ممارست  یعرف ای هیمثل غلبه وجود فرد منصرف ال یگریاز لفظ نباشد بلکه به سبب امر د یامّا اگر انصراف ناش و

انصراف  نیدر ا یریخود لفظ تأث نکهیبه ذهن شود بدون ا بیفرد، مألوف و قر نیآن ا جهیبا آن فرد باشد که در نت یخارج

 نیاست که ا نیصورت حق ا نیفرات، در ا ایبه آب دجله  -مثال -عراقدر « آب»داشته باشد مثل انصراف ذهن از لفظ 

انصراف  نیاالطالق، منع کند. چون ا هاز تمسک به اصال تواندینمندارد و لذا  یریانصراف، در ظهور لفظ در اطالقش تأث

 زیرا شودیگفته م «یبدوانصراف »انصراف  نیاز لفظ، قابل جمع است و لذا به ا دیّبا قطع به عدم اراده خصوص مق یگاه

 .رودیم نیپس از تأمل و مراجعه به ذهن، از ب

انصراف از کدام نحوه  نکهیا یعنیانصراف است  صیدر تشخ . همه بحثستیدر آن ن یهمه، واضح است و شک نیا و

انصراف بر انسان  نیمنشأ ا رایز ،( دشوار استیسبب خارج ایدو نحوه انصراف )از لفظ  نیب زییتم یاست. چرا که گاه

انصراف از کدام نوع است،  نیا نکهیبر ا لیاقامه دل یول استمحقق آسان  ریانصراف از زبان غ ی. البته ادعاشودیمشتبه م

 .ستیچندان سهل ن یگاه

استوار دارد و  یاقهیبلند و سل یبه ذوق اجیامر احت نیو ا دیانصراف، دقت نما یالزم است که در موارد ادعا هیلذا بر فق و

که  نجاستیانصراف نشود و ا یکه در آن ادعا شودیافت می یمسئله فقه کیدر  یفیشر ثیحد ای یامهیکر هیکمتر آ

است که ابتالء  یباب، باب نیا و شودیها آشکار مبا احکام آن ییها و آشناآن قیلغات و فهم عم یاز معان یمندارزش بهره

منصرف  یقبل هیکه مسح در دو آ ینیبینم ایاحکام دارد. آ هیدر استنباط احکام از ادلّه شرع یاست و اثر فراوان ادیبه آن ز

مسح منصرف است به مسح با کف  زیو ن ستیدر آن ن یانصراف استناد به لفظ دارد، شک نیا نکهیابه مسح با دست است و 

باشد که مسح با باطن  نیاز ا یناش ستین دیبع رایوجود دارد. ز دیانصراف مستند به لفظ باشد، ترد نیا نکهیدست امّا در ا

از  یبرخ رونیبه لفظ ندارد. ازا یانصراف ربط نیدر مسح است و ا یطبع آدم یو مقتضا فدست به خاطر سهولتش، متعار

 هیفتوا به اطالق آ نیبا پشت دست مسح کرد و در ا توانیاند که در فرض تعذر مسح با کف دست، مفتوا داده فقیهان

مسح  ،اریفقهاء در فرض اخت نکهیامّا ا و دبو معنایتمسک به اطالق ب داشت،یم دیّاند و اگر لفظ ظهور در مقتمسک کرده

است  نیاست و فرض ا قنیباشد. چرا که مسح با کف دست، قدر مت اطیاز باب احت دیشا کنند،ینم زیبا پشت دست را تجو

 قیکامل وجود ندارد و طر نانیاطم ار،یبودن انصراف، مشکوک است و لذا در تمسک به اطالق در فرض اخت یکه بدو

  با مسح با کف دست است. اطیت احتینجات، رعا

 یمتناف دیّششم: مطلق و مق مسئله

به فرض حفظ ظهور هر دو با هم، قابل جمع  دیّدر مق فیدر مطلق با تکل فیاست که تکل نیا دیّمطلق و مق نیب یتناف یمعنا

و سپس « بنوش یریش»: دیگویکه م بی. مثل سخن طبکنندیم بیرا تکذ گریکدیدو در ظهورشان  نیا یعنی ستین

و حال آنکه ظاهر  کندیم نییرا تع نیریش ریش دنیاست که نوش نیکه ظاهر سخن دوم ا« بنوش نیریش یریش»: دیگویم
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در  فیاست که تکل یوقت دیّمطلق و مق نیب یالبته تناف و است نیریش ریغ ریش دنیسخن اوّل به حسب اطالقش، جواز نوش

مطلق  نیباشد، ب یگرید زیمعلّق بر چ یگریو در د یزیمعلّق بر چ یکیدر  فیالّا اگر تکل و یهر دو واحد باشد مثل مثال قبل

شدن از خواب،  داریهنگام ب»و « بنوش ریپس از خوردن، ش»: دیبگو یدر مثال قبل بیطب نکهی. مثل استین یایتناف دیّو مق

 «.بنوش نیریش ریش

و لذا در مثال فوق اگر اصل  ستین یآن دو تناف نیباشد، ب یاستحباب د،یّو در مق یدر مطلق، الزام فیاگر تکل نیو همچن

 واجب است، رجحان داشته باشد قیاز مصاد یکی نکهیبه اعتبار ا نیریش ریش نکهیواجب باشد، منافات ندارد با ا ریش دنینوش

اوّل است، مثل  فیاز وجود مطلوب در تکل ریغ یدر وجود یثانو یفیکه تکل میفهمب دیّدر مق فیاگر از تکل طورنیهم و

 زیصورت ن نیمطلق است، در ا ریش دنیپس از نوش ایثان نیریش ریش دنیشود که مراد، نوش دهیدر مثال فوق فهم نکهیا

 .ستین دیّمطلق و مق نیب یایتناف

دارند، وارد شوند؛  یکه با هم تناف یدیّ: اگر در لسان شارع، مطلق و مقمیگوئیم ،یدیرا فهم یتناف یما، معنا انیکه با ب حال

 یستیمتقدم باشد و چه متأخر و خواه آمدن متأخر بعد از وقت عمل به متقدم باشد و خواه قبل از آن، ضرورتا با دیّچه مق

 یکه با اطالق تناف یابه گونه دیّبا تصرف در مق ایو  دیّبا تصرف در ظهور مطلق و حمل آن بر مق ایها جمع کرد: آن نیب

 بماند. یال خودش باقظهور مطلق همچنان بر ح جهینکند و در نت دایپ

 د،یّبه حسب اختالف صور در مطلق و مق ت،یاولو نی: امیگوئیاست، پس م یبحث کرد که کدام تصرّف اول دیحال با و

 متّفق. ایمختلفند و  ای یاثبات و نف ثیاز ح دیّمتفاوت است، چرا که مطلق و مق

: دیبگو یبر مطلق است. لذا اگر مول نهیقر د،یّمق رایحمل کرد ز دیّمطلق را بر مق دی)اوّل(: اگر مختلف باشند، بدون شک با

 کندینم یفرق نجایدر ا و است نیریش ریش دنیکه مرادش نوش شودیم دهیترش منوش، فهم ری: شدیبنوش و سپس بگو ریش

در »: دیبگو نکهیباشد مثل ا یاطالق شمول ایآزاد کن و  یا: بندهدیبگو یولکه م نیباشد مثل ا یکه اطالق مطلق، بدل

 .ستیکه: در گوسفند معلوفه، زکات ن یقول مول نیباشد به ا دیّسخن مق نیو ا« گوسفند زکات هست

 باشد: یاطالق، شمول نکهیباشد و مقام دوم ا یاطالق بدل نکهیبحث کرد: مقام اوّل ا دی)دوم(: اگر متفق باشند، در دو مقام با

تصرف در  ایو  میکن دیّاست که در ظاهر مطلق تصرف نموده آن را حمل بر مق نیا نیباشد، امر دائر ب «یبدل»اطالق  اگر

 است. یاست که تصرف اوّل اول نیو معروف ا م،یبنمائ دیّظاهر مق

آزاد  یافرموده که: بنده زی: بنده مؤمن آزاد کن )و ندیگویکه م یمول یهر دو مثبت باشند مثل قول دیّاگر مطلق و مق رایز

به  دیبا ای دیّاست. پس تصرف در مق ینییوجوب تع یبرا د،یّدارد که امر در مق نیظهور در ا دیّصورت، مق نیکن( در ا

 است که افضل افراد است نیامر به آزاد کردن خصوص بنده مؤمن، از باب ا کهمعنا  نیصورت حمل بر استحباب باشد بد

از افراد واجب  یکیاست که  نیاد کردن بنده مؤمن به اعتبار اکه امر به آز یمعن نیشود بد یرییحمل بر وجوب تخ دیبا ای و

 وجود داشته باشد. -تیافضل تیخصوص یحت -فرد نیدر ا یخاص اتیخصوص نکهیاست، نه ا

چرا که  باشد،یمقدم بر ظهور مطلق در اطالقش م ،ینییدر وجوب تع دیّتصرف فوق، گرچه ممکن است، امّا ظهور مق دو

اعتماد کرده و لو  نهیقر نیمقصود خودش بر هم انیمتکلّم در ب دیبر مطلق باشد و شا نهیرا دارد که قر نیا تیصالح دیّمق
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 یامتصله نهیکه وارد شده، همراه با قر یمطلق رودیکه احتمال م ژهیو ه)منفصل از زمان مطلق( باشد. ب یگریدر وقت د

 .باشدیم نهیف از آن قرکاش دیّصورت، مق نیبوده که از ما غائب مانده و لذا در ا

زکات  ی: در گوسفند چرائدیبفرما زی: در گوسفند زکات هست و ندیشارع بفرما نکهیباشد مثل ا «یشمول»امّا اگر اطالق  و

 ییوجوب زکات در گوسفند چرا رای. زمیتصرف کن یکیدر  دیدو وجود ندارد تا الزم آ نیا نیب یمنافات نجایهست؛ در ا

 نکهی( مگر بنا بر اکندیما عدا نم ینف ء،یندارد )اثبات ش ییچرا ریدر غ اتبا وجوب زک یجمله دوّم، منافات یبه مقتضا

دو جمله فوق  نیب یمنافات نیکه وصف، مفهوم ندارد و بنابرا یوصف داللت بر مفهوم دارد و حال آنکه قبال دانست م،یبگوئ

 .میکن دیتا به خاطر آن از اطالق مطلق، رفع  ستین

 نیّمجمل و مب :باب هفتم

 باب، چند مسئله است: نیدر ا و

 نیّمجمل و مب یمعنا -۱

 نیاست و البته در ا نیّو مقابل مجمل، مب «ستیآنچه که داللتش واضح ن»اند: کرده فیتعر نیاصطالحا مجمل را چن علما

است که اگر مجمل  نیهرحال مقصود از مجمل ابه و است فائدهیها باند که ذکر آنکرده یبه صور مختلف مناقشات فیتعر

اگر فعل است، مراد و مقصود فاعل از آن فعل، مجهول  و مزبور لفظ است مراد و مقصود متکلّم از آن لفظ، مجهول باشد

 نیّمب نینداشته باشد و بنابرا یاست که ظهور یفعل ای: مجمل، آن لفظ و میاست که بگوئ نیمعنا به ا نیبازگشت ا و باشد

هم شامل ظاهر  ن،یّلذا مب و کندیداللت م ینیقی ای یفاعلش به نحو ظنّ ای ندهیدارد که به مقصود گو یآن است که ظهور

گرچه گفته شده  شود،یم -هر دو -شامل لفظ و فعل« مجمل»که اصطالحا  میفهمیم انیب نیبا ا و و هم شامل نصّ شودیم

است که  نیفعل مجمل باشد ا نکهیا یمعنا و شودیمخصوص الفاظ است و مسامحتا بر فعل اطالق م ،یکه مجمل اصطالح

 رود،یاز او م هیّاحتمال تق ای کندیم هیکه از او تق یالسّالم در حضور شخص هیامام عل نکهیباشد. مثل ا مجهولوجه وقوع آن 

 شود،یکه واقع م یتیفیوضو با ک تیباشد و لذا مشروع هیّتق یامام از رو یمحتمل است که وضو نجایدر ا رد،یمثال وضوء بگ

آن به  تیصورت، مشروع نیباشد که در ا یامتثال واقع یامام، برا یوضو هک رودیاحتمال م یاز طرف و گرددیمعلوم نم

انجام دهد مثل نشستن استراحت )پس از سجده در  یدر نماز فعل السّالم هیاست که امام عل نیا گری. مثال ددیآیدست م

جهت مجمل است،  نیاست و لذا از ا یاستحباب ای یعمل، به نحو وجوب نیانجام ا ایآ میدانیرکعت اوّل و سوم( که نم

 و واضح است. نیّفعل بر جواز فعل در برابر حرمت فعل، مب نیگرچه از جهت داللت ا

 یاگر لفظ مفرد باشد گاه ها متعذر است.باشد که شمارش همه آن یاسباب متعدد معلول تواندیامّا اجمال لفظ، م و

و کلمه  «نیع»مثل لفظ  ستیموجود ن شیاز معان یکیبر  یانهیاست که لفظ مشترک است و قر نیاجمالش به خاطر ا

 اسم فاعل و اسم مفعول است. نیکه مشترک ب« مختار» مهاست و کل« مؤنث»مخاطب و غائبه  نیکه مشترک ب« تضرب»

قسم،  نیکه ا کندیبه کدام مرجع، عود م ریضم ستیمعلوم ن نکهیبه خاطر ا ایاست  تیاجمال مفرد به خاطر مجاز یگاه و

و آله و سلم سؤال شد و  هیاللّه عل یصلّ امبریصحابه پ تیکه از او درباره افضل یاست. مثل قول کس« مغالطه ممارات»از نوع 

 هیمعاو»السّالم( که گفت:  هیعل نیالمؤمن ری)برادر ام لیمثل قول عق زیو ن «اوستکه دخترش در خانه  یکس»داد: او جواب 

 «!دیمردم او را لعن کن یا م،یالسّالم ناسزا بگو هیعل یبه من امر کرده که به عل
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النّاس الّا مملّکاأبو  یما مثله ف و :دیگویاست مثل قول شاعر عرب که م بیاجمال لفظ، به خاطر اختالل در ترک یگاه و

که پدر مادرش زنده است و پدرش با او  یجز ثروتمند ستیمثل او ن یمردم کس انی: و در مترجمه. قاربهیابوه  یّأمه ح

 و لذا مجمل است(. ستیشعر، مبتدا، خبر و... چندان روشن ن نیمشابهت دارد. )در ا

مُحَمَّدٌ رَسُولُ »: دیفرمایمتعال که م یدارد مثل قول خدا تیّنیقر تیاست که صالح یزیاجمال به خاطر وجود چ یگاه و

از  کهدارد  نیداللت بر ا هیآ نیالْکُفَّارِ...( در ا یوصف ): أَشِدَّاءُ عَلَ نی. اهیتا آخر آ« الْکُفَّارِ... یمَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَ نَیاللَّهِ وَ الَّذِ

 یعنی هیآ لیاند، البته ذ( داشتهمانیاند، عدالت )و اداشته یبا آن حضرت همراه قتایکه حق یسانک عیجم امبریاصحاب پ انیم

مراد از  نکهیباشد بر ا نهیدارد که قر تیصالح «ماًیوَ أَجْراً عَظِ هآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَ نَیوَعَدَ اللَّهُ الَّذِ»عبارت 

است  نیاجمال به خاطر ا یو گاه شودیجهت مبهم م نیاز ا هیها و لذا آاز اصحاب هستند نه همه آن یبعض« معه نیو الذ»

اجمال کالم هست که احصاء و  یبرا یگریموارد د زین هانیاز ا ریغ و است ییگوو مجمل ییگوکه متکلّم در مقام مهمل

 گریشخص د یمجمل است و برا یشخص یلفظ، برا یگاه نکهیا گرید نکته ندارد. یادیفائده ز نجایها در اشمارش آن

که مقصود را روشن  یگریبه کمک کالم د یاست و گاه نیّنفسه مب یخودش ف یبر دو گونه است: گاه نیّمب و است نیّمب

  است. نیّمب کند،یم

 ها مشکوک استکه اجمال آن یموارد -۲

 انیندارند و بر آشنا یوجود دارد که حد و حصر یو جمالت عرب اتیو روا اتیاز آ یادیز یهامثال نیّمجمل و مب یبرا

و متعارف در نزد  ن؟یّمب ایاند مجمل ایوجود دارد که آ یدیموارد شک و ترد یدر برخ نکهی. الّا استین یبا کالم، مخف

 نیاز ا یاز آنان، بعض یرویبه پ زیو ما ن کنندیم انیب یذهن نیدقت و تمر یها را برامثال نیاز ا یاست که برخ نیا اصولیان

 .ستیاز فائده ن یخال یپژوهان مبتددانش یبرا هانیو ذکر ا میکنیموارد را ذکر م

 .«هُمایَدِیْفَاقْطَعُوا أَ هوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَ»: دیفرمای)مورد اوّل( کالم خداوند است که م

هم بر جدا  نکهیبه اعتبار ا« قطع»به خاطر لفظ  ایمتشابه است: مجمل و  اتیاز آ هیآ نینظرند که ا نیاز علما بر ا یجماعت

که دستش را با چاقو مجروح کرده، گفته  یو هم بر مجروح کردن، مثل آنجا که در مورد کس شودیکردن اطالق م

اجمال به خاطر  ای و رودیلفظ به کار م نیهم زیکه دستش را جدا کرده ن یدر مورد کس نکهیچه ا د،ی: دستش را برشودیم

انگشتان دست و  یو هم بر ابتدا تا انتها شودیدست( اطالق م یعنیهم بر کل عضو معروف ) «دی»است چرا که  «دی»لفظ 

شخص با انگشتان بلکه فقط  میدانیم کهی: با دستم غذا خوردم، درحالشودیهم بر دست تا مچ و تا آرنج و لذا مثال گفته م

 تان( غذا خورده است.با سر انگشتان )بند انگش

است و  دنیمتبادر از لفظ قطع، جدا کردن و بر یچون معنا ست،یمجمل ن« قطع»از جهت لفظ  هیاست که آ نیحق ا یول

در عبارت  یاو لذا اگر مسامحه شودیاز دست، جدا م یاست که قسمت نیبه اعتبار ا شودیاطالق م تیاگر هم بر مجروح

به کار رفته « جرح» یدر معنا« قطع»لفظ  نکهیاست، نه ا نهیقر ودبا وج «دی»جرحه( هست، در لفظ  یا نیبالسک دهی)قطع 

 قت،یو در حق« با دستم غذا خوردم» یگوئیشما م نکهیاز دست است، کما ا یدر مثال فوق، قسمت «دی» لذا مراد از و باشد

 .دیخوریاز دست، غذا م یبا قسمت
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که تمام عضو  شودیاستفاده م نیواژه خودش باشد و خودش، چن نیاست که اگر ا نیا ظاهر «دی»امّا از جهت لفظ  و

سر  نیمراتب متعدد ب نیکه از ب شودیو لذا امر مردّد م ستیمنظور ن هیدر آ ییمعنا نیچن نایقیمخصوص مراد است و لکن 

 نیاز ا کیچیدر ه هیآ ست،یتمام عضو منظور ن میفرض کرد نکهیامنظور است؟ چون پس از  کیانگشتان تا آرنج، کدام

اهل  هیوارده از ناح ثیاحاد لهیگرچه به وس شود،یجهت مجمل م نینفسه از ا یف هینخواهد داشت و لذا آ یمراتب، ظهور

 انگشتان است. یاز انتها دنیالسّالم روشن است که مراد، بر همیعل تیب

 ستینماز ن» یعنی« الکتاب هإلّا بفاتح هال صال»: دیفرمایو آله و سلم است که م هیاللّه عل یصلّ امبری*** )مورد دوم( قول پ

إلّا  هال صال» ریجنس است نظ ینف یبرا« ال»که مشتمل بر کلمه  یجمله از مرکبات نیو امثال ا« الکتاب همگر با سوره فاتح

و امثال « هنافل یف هال جماع»و « لفاسق هبیال غ»و « سجدالم یلمن جاره المسجد إلّا ف هال صال»و  «کمل یإلّا ف عیال ب»و « بطهور

 متعدد است. هانیا

خود  یموارد، اگر نف نیاند در اگفته یاز طرف و است قتیو حق تیالفاظ مرکب، ظاهرا متوجه خود ماه نیدر امثال ا ینف

گردد مثل:  یلحاظ شود که آن وصف، نف تیماه یبرا یوصف یستیبا یمراد باشد، ناممکن است و لذا به نحو مجاز تیماه

هم  یانهیقر چیو ه شودیچند معناست، کالم مجمل م نیمجاز، مردّد ب ونچ و هانیفائده و امثال ا لت،یصحت، کمال، فض

 لتیفض ایکمال  یاز نف یوصف صحت، اول یکند، چرا که نف نییرا تع یمجاز یمعان نیاز ا یکیکه  ستیدر خود لفظ ن

 .طورنیو... هم ستیفائده ن یاز نف یکمال، اول یو نف ستین

تمام  یگرفت( وقت ریدر تقد یوصف دیو با ستیممکن ن تیخود ماه یسخن )نف نیاند که: ااز علما جواب داده یبرخ و

در عبارت  قتیحق یصورت نف نیو فاسد( وضع شده باشند که در ا حیاعم )از صح یاست که الفاظ عبادات و معامالت برا

 نیبلکه در اکثر موارد، هم ستیناممکن ن قتیحق یاند، نفشده ضعو حیصح یالفاظ برا میاما اگر گفت و ستیممکن ن فوق،

 .ستیدر کار ن یمعنا مراد است و لذا اجمال

 ینف رایز شودیلفظ مجمل م در کار نباشد، یانهیاگر قر« ال علم إلّا بعمل»: ندیگویم نکهیمثل ا هیالفاظ شرع ریامّا در غ و

 .ستیممکن ن قتیحق

لذا  و جنس است ینف یمرکبات، برا گونهنیدر ا« ال»آن است که گفته شود: کلمه  حیبحث، صح نیا هی: در توجمیگویم

محذوف است، چرا که  -«لفاسق هبیال غ»در مثل جمله  یحت -به اسم و خبر دارد و لکن خبر اجیاحت ،یبرطبق قواعد نحو

خبر کلمه موجود باشد  نیالزم دارد، خواه ا نهیخبر محذوف، قر نیا و ظرف مستقر و متعلّق به خبر محذوف است« لفاسق»

 .ستندیگرفت، مجاز ن ریها را در تقدآن توانیالفاظ که م نیاز ا کیچیه و هانیامثال ا اینافع و  ایکامل  ای دیمف ای حیصح ای

محذوف را  یخبر نه،یبا وجود قر یستیصحت و امثال آن، حتما با ینف ایباشد  قتیحق یاست که خواه مراد نف نیا مقصود

حاصل  نهیاست که در اکثر موارد قر نیلکن ظاهر ا و باشد نهیاز قر یکالم مجمل است که خال یوقت و گرفت ریدر تقد

است که آنچه محذوف است، لفظ  نیجنس ا یاست، چرا که ظاهر از نف امع یانهیموارد قر نیدر مثل ا نه،یقر نیاست و ا

 آن را دارد مثل لفظ ثابت، متحقق. یاست که معنا یلفظ ایموجود 

موجود است و آن مناسبت حکم و  یگرید نهیناممکن شود، باز هم غالبا قر یلفظ عام نیچن ریتقد ،یاگر به هر علت و

 دهیفهم نیکه از آن چن« ال علم اال بعمل»باشد مثل  ریدر تقد یظ خاص و مناسبلف کندیموضوع است که غالبا اقتضا م
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« همحرّم هبیال غ»که مراد  شودیم دهیفهم« لفاسق هبیال غ»و از امثال « ال علم نافع...» یعنیاست  ریدر تقد« نافع»که  شودیم

ال رضاع سائغ »که مراد  شودیم دهی( فهمستین ریاز شرضاع بعد از باز گرفتن « ): ال رضاع بعد فطام»منظور است و از امثال 

ال اقرار لمن »است و از مثل « همشروع هجماع ال»که مراد  شودیم دهیفهم« هنافل یف هال جماع»منظور است و از مثل « )جائز(

 نکهیبنا بر ا« إلّا بطهور هصالال »منظور است و از مثل « ال اقرار نافذ أو معتبر»که مراد  شودیم دهیفهم« الزّنا یاقرّ بنفسه عل

« کننده بول(لحاقن )حبس هال صال»و از مثل  شودیم دهیفهم «هحیصح هال صال»اعم وضع شده باشد،  یالفاظ عبادات برا

 و .ستینماز حابس بول، فاسد ن نکهیاقامه شود بر ا لیدل نکهیمراد است، البته بنا بر ا« هکامل هال صال»که  شودیم دهیفهم

و لکن در اکثر موارد موجود است و  دیآیدرنم ینیّمناسبت حکم و موضوع، تحت ضابطه مع یعنی نهیقر نیا و طورنیهم

 دارد. میبه ذوق سل اجیادراک آن احت

 قیو تحق هیتنب

آنچه محذوف است کلمه موجود و مرادفات آن  د،یآیجنس م ینف یکه برا« ال»گفته شود که در همه موارد  ستین دیبع

 یحمل بر نف یستیلذا با و اراده نشده است قتایوجود و تحقّق حق یوجود دارد که نف نهیموارد قر یاست، منتها در بعض

چرا که اثر مورد نظر و متوقّع از آن حاصل  میبه منزله معدوم حساب کن ار یقیموجود حق یعنی میکن یلیو تنز یتحقّق ادعائ

 ست،یبدان تعلّق گرفته ن یکه نف یتیاز افراد جنس و ماه ایمزبور، گو یکه موجود خارج کندیشخص ادعا م یعنی. شودینم

است که علم بدون عمل،  نیا شیمعنا« ال علم إلّا بعمل»مثل  یاچرا که اثر مطلوب از آن حاصل نشده است. پس جمله

« الزّنا یال اقرار لمن أقر بنفسه عل»مثل  یاجمله و شودیفائده مورد نظر از آن حاصل نم رایعدم علم )جهل( است ز هیشب

ال سهو لمن »مثل  و ستیاو نافذ ن هیاقرار، عل نیعدم اقرار است چرا که ا هیشب ،یشخص نیاست که اقرار چن نیا شیمعنا

السهو( مثل عدم سهو است چرا که آثار سهو مثل سجود  ری)کث یشخص نیاست که سهو چن نیا شیمعنا «لسهوا هیکثر عل

باشد  ینیاز جهت تکو یاست که نف ییهمه در جا هانی. اشودیبطالن نماز، برآن بار نم ای اطینماز احت ای)سجده سهو( 

به  یباشد )چند صورت دارد:( اگر نف عیتشر، متعلّق به عالم یامّا اگر نف و (ردیتعلق بگ ءیش یبه وجود خارج ینف یعنی)

عدم ثبوت  یو معنا« االسالم یف هیال رهبان»مثل  ستیثابت ن عتیاست که حکم آن در شر نیا شیمعنا رد،یفعل تعلّق بگ

عدم  یمعنا «اسقلف هبیال غ»مثل  و داده نشده است یصینشده و بدان اجازه و ترخ عیتشر عت،یاست که در شر نیا تیرهبان

ال رفث )فحش( »و « هالصال یال عمل ف»و « االسالم یال غشّ ف»در امثال:  طورنیهم و فاسق است بتیثبوتش، عدم حرمت غ

افعال  نیا تیکه مورد نظر است عدم مشروع ییمعنا« هنافل یف هال جماع»و « الحج یو ال فسوق )تجاوز از عدل( و ال جدال ف

 است.

 کندیم یحکم عیداللت بر عدم تشر ینف نیا رد،یآن را بر حکم منطبق کرد، تعلق گ توانیکه م یبه عنوان یامّا اگر نف و

ال ضرر و » و نشده است( عیتشر نیدر د یحکم حرج یعنی) «نیالدّ یال حرج ف»مثل  گرددیکه عنوان مزبور برآن منطبق م

حد نفسه  یجمالت و مرکبات، ف نیحال، امثال ا در هر و در اسالم وجود ندارد( یحکم ضرر یعنی)« االسالم یال ضرار ف

« ال» ایکند آ نییوجود ندارد که تع یانهیاست که قر یوقتو آن شوندیکه مجمل م افتدیاتفاق م یو البته گاه ستندیمجمل ن

 .تیماه یلیو تنز یادعائ ینف یبرا ایاست  تیماه یقیحق ینف یبرا
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: دیفرمایم زیأُمَّهاتُکُمْ )مادرانتان بر شما حرامند( و ن کُمْیْحُرِّمَتْ عَلَ»: دیفرمایقول خداوند است که م ری)مورد سوم( نظ

 یخارج نیبه ع لیو تحل میمثل تحر یحکم شرع اتیآ نیبر شما حالل است(. در ا انی)چهارپا« الْأَنْعامِ همَیأُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِ»

جز به افعال  لیو تحل میاند اسناد تحراند، چرا که گفتهشده اتیآ نیعلما قائل به اجمال ا یلذا بعض و اسناد داده شده است

 انیلذا اع و ندارد بلکه اصال محال است ییتعلّق گرفتن حکم معنا ،یخارج انیو امّا نسبت به اع ستین حیصح یاریاخت

در  یستیبه ناچار با نیبنابرا و کنندیم یم نامگذاراحکا علّقاتافعال را مت نکهیکما ا نامندیرا موضوعات احکام م یخارج

مذکور نسبت داد و بتوان آن را متعلّق حکم  انیگرفت که اجماال بتوان آن را به اع ریرا در تقد یمرکبات، فعل نیامثال ا

« و االنعام حرّمت ظهورها )پشتشان(»و در مثل « أکل»دوم کلمه  هیو در آ -مثال -«نکاح»اوّل، کلمه  هیلذا در مثل آ و دانست

 موارد. ریدر سا طورنیهم است و ریدر تقد« قتلها»کلمه « حرم اللّه یالنفس الت»و در مثل « رکوبها»کلمه 

معلوم  ورنینفسه مجمل است و ازا ینوع واژه محذوف وجود ندارد و لذا ف نییبر تع یانهیلکن در خود جمله مرکب قر و

تعلّق  تیباشد و صالح حیمذکور اجماال صح نیباشد که نسبت دادن آن به ع تواندیم یکلمه مقدّر، هر فعل ایکه آ ستین

 !م؟یگرفت ریفوق در تقد یهاکه در مثالاست چنان یفعل خاص استآنچه مقدّر  ایداشته باشد،  زیحکم بدان را ن

با قطع نظر از مالحظه موضوع و حکم و با صرف نظر از  بیاست که گفته شود: نفس ترک نیباب ا نیدر ا حیصح یرأ و

را  یاستهیمناسب و شا یاست که هر فعل نیا یاجمال دارد، هرچند اطالق مقتض ینفسه اقتضا یالبته ف ،یاهیخارج نهیهر قر

 اتی)آ بیترک نیغالبا امثال ا و نوع فعل مقدّر وجود داشته باشد نییبر تع یخاص نهیقر نکهیمگر ا میریبگ ریدر تقد میبتوان

آن است  نکته نیشاهد بر ا و همان مناسبت حکم و موضوع باشد نه،یقر نیو لو ا ستندیمخصوص ن نهیاز قر یمذکور( خال

 نکهیجز به خاطر ا ستین نیو ا میکنینم دایدر نوع فعل مخصوص مقدّر پ یدیها ما تردکه در موارد فوق و مشابهات آن

 وجود دارد و آن همان مناسبت حکم و موضوع است. یخاص نهیقر

 

 


