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   مقدمه

    الفاظ مباحث

    اصول  علم  ـ تعريف الف

  ) اصول  علم تاريخ ( اصول  علم  ـ چالشها و روند تكامل ب

   اصول  علم  پيدايش  ـ دليل ج

   اصول  خارج  اصطالح  و به  اجتهادي  درسهاي  زمان د ـ ازچه
  شود؟ آغاز مي

  :  فقه اصول  علم  ـ تعريف الف

  :  فقه اصول  علم  ـ چالشها و روند تكامل ب

گردد  باز مي)  ع(  ائمه  زمان  به  اصول  علم تارخيچه  
   و ياران  اصحاب  قواعد را براي  آن زيرا ايشان

 خود يادآور   و آتاهباي  در رسائل  هم  و اصحاب داشته بيان
   در مبحث آتابي  آه  است  حكم بن  هشام  ايشان شدند، از مجله

  حبث)  ع( رضا  امام  از صحبه دالرمحن عب  بن  و يونس الفاظ
   حسن  امام  از ياران نوخبيت  و ابوسهل  و تراجيح تعادل
   در آتاب  جناشي آه. منودند  را تأليف  و خاص  عام  حبث عسگري
   شادان بن ، و نيز فضل خود اينها را يادآور شده رجال
  اي  جزوه  امر و هني  با اجتماع  در ارتباط عضدي
  . منوده آوري مجع

 منودند   را بيان  قواعد اصويل مهه)  السالم عليهم ( ائمه  
 با   ازايشان  و هر يك  تنظيم  شيعه  عاملان  از ايشان و پس
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 دادند و   آهنا تكامل  خود به هاي  و نوآوري ابتكارات
  . آورند  فراهم  و متنوعي  گوناگون آتاهباي

  : اصول  علم  پيدايش  ـ دليل ج

   براي  مسلمني دست)  ص( خدا  با وجود رسول دانيم  مي همه  
   ايشان  شخص به  امر با مراجعه  و اين  بازبوده اخذ احكام

 و بعد از   قواعد نبوده  اين  به  و نيازي شده  مي اجنام
   براي  و سخنان آلمات  اين اي تا اندازه)  ص( خدا رسول

 را   قواعد و نصوص  اين منود و اصحاب  مي  آايف مسلمانان
 نيز   در عصر صحابه  دليل  مهني منودند به مي  تبيني  مردم براي

منود،   دشوارمني  احكام  آوردن  بدست  چندان مانند عصر تشريع
   آه  تابعان  تابعان  ايام  و اوائل  تابعان  در زمان مهچنني

 و   احكام  به اي  حضور داشتند تااندازه  در جامعه امامان
 عصر   يعين  ايامي  بعد از گذشت  بود ويل رسي  دست قواعد آن

 و   از عصر نصوص  دوري از طريف)  عصر اواخراين (  صغري غيبت
   جديدموجب  و فروع  مستحدثه  مسائل  ديگر پيدايش از سوي
   امام  آربي  غيبت  در اوائل  خصوص  به  احكام  آوردن شد بدست

 زياد   و استنباط  در تفقه اهبام تب شد و مرا مشكل)  ع( زمان
   به  با ظواهر نصوص  نداشت  امكان  جهت گرديد و بدين

   ناچار راهي  مشكل  رفع پاسخگو بود، براي  مستحدثه مسائل
 شد، لذا   واقع  مورد بررسي  با حوادث  احكام  تطابق براي
.   فقه  اصول  علم  پديدار منودند بنام  چند علمي از تالشي پس

  درصدد برآمدند آه  از عاملان  برخي  صغري در اواخر غيبت
   ائمه  در زمان  خالصه  بگونه  جديد را آه  علم قواعد اين

   آنند تا در راه  و تبيني بيان  مفصل  بود بشكل  شده مطرح
 و   عماني  عقيل  ابن  امر توسط  منايند اين اجتهاد استفاده
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  در آتاب...) ا رمحهم(يد  مف  وشيخ  جنيد اسكايف ابن
 و   شروع  الفقه  و اصول  احملمدي  فقه  يف  االمحدي الرسالة
 و   يافت  توسعه  در الذريعه  سيد مرتضي بدست  ايشان بدنبال

 در   مستحدثه  مسائل  را براي  مهمي  نقش  علم اين
   را بسط  علم  اين  طوسي  شيخ در هنايت. ايفا منود احكام
  .  شاهد برمدعا است  وي  االصول  عدة  منود آتاب نظم و م داده

   اصول  خارج  اصطالح  و به  اجتهادي  درسهاي  زمان د ـ ازچه
  :آغاز شد؟

 فعًال   آه اي  بگونه  اصويل  مباحث  تدريس اما سري تارخيي  
  العلما مازندراني  شريف  زمان باشد به  مي  معروف  خارج به

   بود آه  آسي او خنستني. گردد ازميب) ِ � ه1245 ( متويف
 از   منود، زيرا پيش  تدريس منت  خارج  را بصورت قواعد اصويل

   تدريس  به  اصطالح  و به از منت  وحيد هببهاني او استاد آل
 17   هتراني  آقا بزرگ  شيخ  قول بود و بنا به  پرداخته اصول
   ابداع  اين ت و عل  منوده  خود تدريس  در زمان  معامل دوره
  اعظم  شيخ  العلما دو شاگرد ايشان  شريف  از سوي روش اين

   درس  درجلسه  بودند آه  مازندراني  و سعيدالعلماي انصاري
   اآثر مباحث  شد آه  باعث آردند و اين  مي بسيار اشكال

  . شود تدريس  فقه  اصول  پريامون  و آتاب  از منت خارج

 مبنا   مهني  هم  انصاري علماء شيخال  شريف بعد از وفات  
   تدريس  براي آه  آسي  خنستني  ديگر اينكه ، نكته  گرفت را پيش

   خريد منرب هم  العلما بود و باني  شريف  منرب رفت  به خارج
  ).  عليهم رمحة (  انصاري شيخ

  : مقدمه
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   اصويل  با حبثهاي  را در ارتباط  اموري  آه  است مناسب  
  . ميمتذآر شو

 چيز   را سه  مدونه  اجزاء علوم  آه اجزاء علوم:  امراول
  .اند دانسته

    علم  ـ موضوع1

    علم  ـ مبادي2

    علم  ـ مسائل3

 دارد آنرا   بيشرتي  بررسي  نياز به  موضوع  اينكه بعلت
  . منائيم  مي  را مطرح  و مسائل  مبادي  و اول موخر داشته

  .باشد  مي سم بر دو ق آه:   ـ مبادي الف

    ـ تصوري1

    ـ تصديقي2

   مثل  و حممول  از تصور موضوع  است عبارت:   تصوري مبادي
؟  خرب واحد چيست  مانند اينكه  اصول  در علم  تصوريه مبادي

؟   چيست  منقول  و يا امجاع  حمصل ؟ امجاع خرب متواتر چيست
  ؟  چيست و عمليه ، روائيه  فتوائيه شهرت

   گفته  در آجنا آه مانند روزه:   در فقه ي تصور مبادي
  »  واجب الصوم«شود  مي

   ماهو التصور ماهو، التصديق:   در منطق  تصوري مبادي



5

   ثابت  موضوعات  را براي  حمموالت  آه اي  ادله  آن  تصدي مبادي
  : در نتيجه.آند را گويند مي

 خرب   حجيت  آه اي مانند ادله:   اصول  در علم  تصدي مبادي
  ...و ، امجاع ، روايات  آيات آند مثل  مي واحد را اثبات

   وجوب  اثبات  آه اي مانند ادله:   فقه  در علم  تصدي مبادي
  خواهد بود...و ، امجاع ، روايات  آيات آند مثل  مي  صالة براي

  :  علم  ـ مسائل ب

   آه اي  و متفرقه  متعدده  قضاياي  از مجله  است عبارت  
   بدين  آه  واحداست  در غرض  آهنا دخالت  و قدر مشرتك جامع
  .  است  شده  تدوين  علم  آن جهت

   االنسان صون« آهنا،   بني  جامع آه:   منطق  علم مانند مسائل
  » الفكر  اخلطاء يف عن

   آهنا توانائي  بني  جامع آه:   اصول  علم و مانند مسائل
 از   واقعه  در حوادث  شرعي  احكام  بر استنباط انسان

 و   آتاب  مثل  معترب شرعي  اجتهاد در منابع بكارگريي راه
  .  است سنت

  :  علم  ـ موضوع ج

 در   آن  ذاتي  از عوارض  آه  چيزي  از آن  است عبارت  
   عوارضه عن  مايبحث  علم  آل موضوع«شود   مي  حبث  علم مهان

  .» الذاتيه

 مذآور   بر مجله  آخوند خراساني  مثل  اصول  از عاملان برخي
  اي«]اند  افزوده  ذاتي  تفسري عرض  را بعنوان اي مجله
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   عروضي  واسطه  نه  و معروض  عرض  بني يعين» العروض  يف بالواسطه
  .[  ثبوتي  واسطه  و نه اثباتي  واسطه باشد نه

 را   ما امور ذيل  نياز دارد آه  مطلب  اين  تفضيلي بررسي
  . ائيم من مطرح

  .  مشخص  بگونه  علم  موضوع  ـ بيان الف

   موضوع  اختالف  به با توجه (  خمتلف  علوم  موضوعات  ـ بيان ب
  ).  علوم با اختالف

    هر علمي  براي  تصوير موضوع  انگيزه  ـ بيان ج

    عوارض  اقسام د ـ بيان

   قريب  و عرض  عوارض  از اقسام  ذاتي  عرض  تعيني  بيان- �ه
  .از آهنا

   ذاتيه  در عوارض  مراد از عوارض  و تعيني و ـ بيان
    يا فلسفي  منطقي باصطالح

    ذاتي  اقسام ز ـ بيان

    ايساغوجي  ـ ذاتي1  

    برهان  باب  ـ ذاتي2  

    محل  ـ ذاتي3  

    واسطه  اقسام  ـ بيان ح
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 آخوند از تفسري مشهور   از علما مثل  برخي  عدول  ـ علت ط
 اگر از تفسريمشهور   تفسري ديگر و اينكه  به ذاتي  عرض

  .  داشت  پيامدي منودند چه  مني عدول

    مشخص  بگونه  علم  موضوع  ـ بيان الف

   را آه  مسائلي  متام  آه  است  چيزي  مهان  هر علمي موضوع  
   اساس  او باز گردد برمهني گردد به  مي  مطرح  علم در آن
   مثل  آن  مسائل  زيرا متام  است وضوع حنو م  در علم آلمه

   موضوع  فقه ودر علم. گردد  بازمي  آلمه  به  مرفوع الفاعل
   از واجبات  اعم  در آن  مطروحه  زيرا مسائل  است  مكلف فعل

   مكلف  فعل  به  و نيز مباحات  ومكروهات ، حمرمات و مستحبات
  .گردد بازمي

  :  خمتلف  علوم  ـ موضوعات ب

اند،   تصوير منوده  موضوعي  هر علمي  براي انشياند  
   وجود وبراي  فلسفه  مبدأ و معاد، براي  آالم  علم براي
   متحد با موضوعات  و يا آلي  اربعه  ادله  اصول علم

متحد   و يا آلي  شده  آخوند بيان  مرحوم  توسط ، آه مسائل
اند، يا  وده من  مطرح  بروجردي  آقاي  مرحوم  آه با حمموالت

   شرح  و ياغري اينها آه»  االستنباط  طريق  يف مايقع«  اينكه
  . خواهد آمد هر يك

  :  هر علمي  براي  تصوير موضوع  لزوم  ـ انگيزه ج

 در   مثًال غرض  واحد است  در هر علمي  غرض  شده گفته  
 از   زبان حفظ(» املقال  اخلطاء يف  عن  اللسان صون « حنو علم

 از   است  عبارت  اصول باشد و در علم مي)   گفنت خنخطا س
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   و چون  تفصيليه  از ادلة شرعي  احكام  بر استنباط توانائي
 واحد   هم  موثر و مفروض  واحد است در هر علمي) اثر ( غرض

   الواحد اليصدر عنداالالواحد و اگر چنني خواهد بودچون
  بني زيرا سنخيت خواهد آمد  نباشد تأثري آثري در واحدپيش

 هر   براي  اساس اثر و موثر بايد موجود باشد و بر مهني
 آخونددر   آالم موجب  جهت اند و اين  آرده  معني  موضوعي علمي

 را تصوير منود، و   موضوعي  اصول  علم  براي  آه  شده آفايه
   با موضوعات  آه  است  آلي  اصول علم  موضوع  است فرموده
  .  با افرادش  طبيعي دارد بنحو احتاد آلي احتاد  مسائل

  :  عوارض د ـ اقسام

   قسم8   به  و اصوليني  و فلسفه  منطق  را عاملان عوارض  
  .اند  منوده تقسيم

   اين  عروض  اينكه  شود بدون  عارض  بر معروض  آه  ـ عرضي1
 اثباتًا  ثبوتًا و نه  باشد نه  واسطه  داراي  بر معروض عرض

 و   ناطقه  بر نفس  آلي  مفاهيم  شدن  عارض روضًا مثل ع و نه
  .  بر انسان  تعجب عروض

   امر داخلي گردد بواسطه  مي  بر معروض  عارض  آه  ـ عرضي2
 بر   تكلم عرض: باشد مانند  با معروض  امر مساوي  آن آه

  .  است  ناطق  اينكه  بواسطه انسان

   امر داخلي  بواسطهشود  مي  عارض  بر معروض  آه  ـ عرضي3
   بر انسان شي  عروض  مثل  است  از معروض  امر اعم  آن آه

 و   از انسانيت  اعم  امر داخلي  آن  آه  حيوانيت بواسطه
  .  است معروض
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   آه  امر خارجي  شود بواسطه  بر معروض  عارض  ـ عرضيكه4
  زيرا  تعجب  بواسطه صحك عروض:  مانند  است  با معروض مساوي
  .»  ضاحك  متعجب  انسان  و آل  متعجب االنسان«شود   مي گفته

   امر خارجي شود بواسطه  مي  بر معروض  عارض  ـ عرضيكه5
ء   شي  بواسطه  برانسان  تعجب عروض:  مانند  از معروض اعم
  .  است  از انسان  اعم آه

 از   امر اخص شود بواسطه  مي  بر معروض  عارض  ـ عرضيكه6
   آن  آه  ناطقيت بواسطه  بر حيوان  ضحك عروض: مانند  معروض

  .  است  از معروض اخص

 با   امر مباين شود بواسطه  مي  بر معروض  عارض  ـ عرضيكه7
   با آن  آه  آتش بواسطه  بر آب  حرارت  مانند عروض معروض

  . وجود ندارد  و آتش  آب  اجتماع  امكان  دارد چون مبانيت

  شود و ثانيًا بواسطه  مي  اوًال عارض معروض بر   ـ عرضيكه8
   ان  در عروض بشود آه  عارض  ديگري  بر شي  عرض  مهان معروض

   بر دومي  آن  در عروض  ويل  نيست  را واسطه  عروض بر اويل
:   غريب  مانند عرض  است  اول  معروض مهان  و اين  است واسطه

   وهم  سفينه  اول عروض م  آه»  متحرك  متحرآة  السفينه جالس«
  .  است  جالس  حرآت او موجب

 از   غريب  و عرض  عوارض  از اقسام  ذاتي  عرض  ـ تعيني�ه
  :آهنا

   ذاتي  اعراض  را از اقسام  و چهارم  و دوم  اول قسم  
 را از   وهشتم ، هفتم ، ششم  پنجم  قسم اند امام  داشته حمسوب

   بني  سوم  قسم در خصوصدانند و   مي  غريب  اعراض اقسام
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  متقدمني. باشد  مي  اختالف اصويل  از عاملان  و متاخرين متقدمني
 او   متاخرين  ويل  است  غريب  از اعراض  سوم قسم: گويند مي

   ذاتي  اعراض  آه  بنظرآساني  گويند ويل  ذاتي را ازاعراض
در   واسطه  و معروض  عرض  بني دانند از اينكه  مي را عبارت

 و يا   يا اثباتي  ثبوتي  واسطه  داراي  نباشد اگر چه عروض
   را عرض  هشتم قسم  سواي  مذآوره  اقسام هر دو باشد مهه

  .دانند  مي ذاتي

  :  و فلسفه  منطق  باصطالح  ذاتي  عرض و ـ بيان

   از جزئي  است  عبارت مراد از عرض: گويد  مي فلسفي) 1  
ندارد و مانند   استقالل و خودش » اذا وجد وجد لغريه«  آه

   موجوديتشان  چشم  بدون آه)   و سياهي سفيدي(رنگها 
 جوهر قرار دارد   درمقابل  عرض  و اين پذير نيست امكان

  اذا وجد وجد لنفسه« از   است  عبارت زيرا جوهر در فلسفه
 از   آه  دارد و جسم  وجود استقالل  و خوداز حيث»  موضوع اليف
 جمموعًا از جواهر   آه  و عقل  و نفس  است  مرآب دو اين
  .باشند مي مخسه

   آه  است  چيزي  منطقي مراد از عرض: گويد  مي منطقي) 2  
   آه ضحك  نباشد و متعدد باشد خارجًا مثل  در ذات داخل

 نيز وجود   ضحك  بدون  انسان ، ويل  با انسان متحد است
  .دارد

  :  ذاتي ز ـ اقسام

  )  مخس آليات (  ايسا غوجي  باب  ـ ذاتي1  

    برهان  باب  ـ ذاتي2  
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    محل  باب  ـ ذاتي3  

   آه  حممويل  از آن  است عبارت:   ايساغوجي  باب ذاتي) 1  
 باشد  موضوع  ماهيت  نفس  آنكه  باشد چه  آن  به  موضوع قوام

 جزو   حممول  آنكه  و چه  زيد انسان  در مثال مانند انسان
  مثال(،   حيوان  دراالنسان  حيوان  باشد مثل وضوع م ماهيت

   به  اينكه خالصه) باشد  مي  جنس  براي  و دومي  نوع  براي اول
  .  حممول  گويند و به الذاتي  ياذي  ذات موضوع

   آه  حممويل  از آن  است عبارت:   برهان  باب ذاتي) 2  
   هم ذات  مقوم  نباشد ويل معقول)  موضوع (  از ذات  آن انفكاك

   برهان  باب  را ذاتي  موضوع  الزم  خارج  حممول نباشد پس
  گوئي  مي در آجنا آه  اربعه  به  نسبت زوجيت:  گويند مثل مي

  گوئي  مي  در آجنا آه  ثالثه  به  نسبت  و فرداست  زوج االربعة
  . يكديگر و مانند آهنا  به نسبت  فرد و باال و پائني الثالثة

   محلش  آه  است  حممويل  از آن  عبارت آه:   محل  باب ذاتي) 4  
املاء جار يا «   باشدمثل  واسطه  و بدون  مستقيم بر موضوع
   ثبوتي  واسطه  آه»  واجبه  يا الصالة  متحرآه السفينه

. باشد دارا مي)   صالة وجوب ادله (  اثباتي و واسطه)  مصاحل(
  » خرب الواحد حجة«يا 

    واسطه ام ـ اقس ح

   اشاره  واسطه  سه  به توان ها مي  واسطه  تقسم در مقام  
  :منود

    در ثبوت  ـ واسطه الف
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    در اثبات  ـ واسطه ب

    در عروض  ـ واسطه ج

 منشاء   آه  چيزي باشد از آن  مي عبارت:   در ثبوت واسطه) 1
   واسطه اين  از اينكه  باشد اعم  موضوعي  براي  صفيت عروض
   به  متصف  آه  باشيد يا نباشد آجنائي  صفت  آن  به د متصفخو
 نباشد   و اگر متصف  آب براي  آتش  وساطت  باشد مثل  صفت اين
بنابر نظر  (  فلك  حرآت  الوجود براي  واجب وساطت:  مثل

   ملزمه  مصلحت  وساطت  و مثل  آب و ياخورشيد براي) قدما
باشد   ملزمه  علت  داراي  آه  مكلفني  افعال  برخي  وجوب براي
  .  نيست  بوجوب  متوقف  ضد مصلحت ويل

   منشأ علم  آه  از چيزي  است عبارت:   در اثبات واسطه) 2
   علم  علت  آه دودي  مثل  شي  خود آن  علت شود نه  مي  وجودش به
   هسيت  و جهان  و يا عامل  خود آتش  علت  نه  است  وجود آتش به
   خود عاَلم  آه  در حايل  است  وجودصانع  به علم   علت آه

  وهللا«   آرميه  آيه  آه  حج  مثل باشد و در فقه  مي  صانع معلول
 در   واسطه» سبيًال  اليه  استطاع  من  البيت حج الناس علي

  .باشد  مي  حج  وجوب اثبات

   عروض  علت  آه  چيزي  از آن  است  عبارت:  در عروض واسطه) 3
   به  است  واسطه  آه  علت گردد و خوداين  مي  بر معروض ضيعر
   متصف  معروض  آن  ويل  است  و حقيقتًا متصف  بالذات  صفت آن

  .  است  بالعرض ، بلكه  نيست باحلقيقه  عرض بدان

  :  ذاتي  عرض  از تفسري مشهور براي  برخي  عدول  ـ علت ط
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   گونه  را بدين ي ذات  مشهور عرض  گفتيم  گذشته در حبث  
ثبوتًا، ( نباشد  واسطه  و معروض  عرض  بني اند آه تصوير آرده

   مرحوم  مثل  اصويل  از عاملان  برخي ويل)  اثباتًا، بالعروض
 ديگر تفسري  اي  را بگونه  ذاتي عرض) ره( آخوند خراساني

   محل  واسطه  بدون  بر معروض  عرض  عروض  اينكه اند، به منوده
. اند  نداشته  حمسوب  را واسطه  و اثباتي  ثبوتي  واسطهشودو

  ثبوتي  واسطه  آه در حايل»  واجبه الصالة« در   اينكه و نتيجه
   اشكال  ذاتي  و عرض  محل  باز از باب  موجود است و اثباتي

 از علما   برخي عدول  سبب  است  الزم  امر مهم ندارد، در اين
  .  دارمي  را بيان  آفايه سر فعلي تف را از تفسري مشهور به

   به اگر ما قائل:   آه  است  اين  ايشان  عدول علت  
آيد  مي  الزم اند شومي  منوده  ذاتي  عرض  مشهور براي  آه تفسريي

، حنو و  ، فقه  اصول  از علم  اعم  در هر علمي بيشرت مسائل
   اين  مسائل مهه  شوند چون  خارج  علوم از آن... ها غري آن
 بر   عارض  آه  دارد و وچوبي  و اثبات  ثبوت  واسطه علوم
   !!!  ذاتي عرض شود نه  مي  غريبه  از عوارض صالة

   از عوارض  حبث  آه  و امجاع  خرب واحد و آتاب  حجيت و مثل
   بعنوان آهنا است  غريبه  از عوارض  حبث  بلكه  نيست ذاتي
   مهم  و از مسائل  است طرح خرب واحد م  حجيت  در اصول منونه
   بني آه( مشهور   بنابر تعريف گردد، آه مي  حمسوب  اصول علم
  آيد مسائل  مي الزم)  نبايد باشد  واسطه  و معروض عرض

   از حجيت زيرا حبث.  نيايند  حبساب  اصول از علم يادشده
   ذاتي  ازعوارض  نه  است  غريبه  از عوارض  حبث  مذآوره مسائل

  .هناآ
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  ): ره (  آخوند خراساني  ـ نقد آالم ي

الواحد اليصدر «   معروف  قاعده  بر اساس ايشان: اوًال  
   اصول علم  براي  در صدد تصوير موضوع» الواحد االعن

  . بيايد  آن  بيان  است  ممكن  آه برآمده

   نه  است  امور حقيقي  به  مربوط  قاعده  اين  ـ اينكه1
   از اينكه  نيست  مانعي  در امور اعتباري  چرا آه اعتباري

   جهت  باشد، بدين  فراوان  موثر آثري و علل اثرواحد داراي
   آه مهانگونه  ندارمي  الزم  ما تصوير موضوع  اصول در علم
   به قائل)  ره(  امام  حضرت  مجله  من  اصويل  از حمققان بسياري

  . آخوندهستند  خمالف  نظريه اين

   عدول  ذاتي  عرض  آخوند از تفسري مشهور براي حوم ـ مر2
 از   در هرعلمي  بيشرت مسائل  خروج  اينكه  انگيزه منود به

.   است  نقد و اشكال  نيز قابل  اين  نيايد آه  الزم  علم آن
   موضوع  آه موجود است  هنگامي  غريب  و عرض  ذاتي زيرا عرض
   و غريب  ذاتي  ما عرض بنظر  اصول  باشد، در علم در ميان

   است  اصول نظرمهان (  درامور اعتباري وجود ندارد چون
 در   غريب  و عرض  ذاتي  عرض  سلب  يعين  نيست موضوع) فعًال

  .  است  انتفاء موضوع  به اينجاسالبه

   آهنا بغرض  و متام  اعتباري  است  اموري  اصول  علم  مسائل پس
   در حتقق اعتباري  در علوم  مسائل  و چون  است معتِبر مربوط

  .  دارند لذا معِترب آهنا را اعتبار منوده  واحد دخالت غرض

  »؟  چيست  موضوعش  دارد حال  موضوع  اصول  علم  اينكه بفرض«
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 تصوير   در مقام  و متاخرين  از متقدمني  اصويل عاملان  
اند  بوده  گوناگون  بينشهاي  داراي  اصول  علم  براي موضوع

   اربعه ي  ادله  اصول  علم اند موضوع  گفته  از ايشان متقدمني
   و هم ، عقل ،امجاع ، سنت  از آتاب  است  عبارت باشد آه مي

 قرار   اربعه اي  را ادله  اصول  علم  موضوع  آه ايشان
  .اند  منوده اختالف  اصول  موضوع اند در آيفيت داده

   آه  اعتقاد است بر اين)  ني قوان صاحب (  قمي  حمقق مرحوم
   علم موضوع  دليلت  بوصف  يعين»  ادلة  مباهي اربعه«  اي ادله
  بر اين)   حممدحسني شيخ (  فصول  صاحب باشد و مرحوم  مي اصول
   علم موضوع»   هي  مباهي  اربعه ادله ذوات«   آه  است بينش
   مرحوم مله از آجن  آه  از اصوليني  و اما متاخرين  است اصول

 موضوعا   متحدمع آلي« را   اصول  علم  موضوع آخونداست
را   موضوع  بروجردي  آقاي  و مرحوم  قرار داده» املسائل

 ديگر   و برخي  قرار داده»  املسائل  حمموالت  متحد مع آلي«
  .»  االستنباط  طريق  يف مايقع«در 

ار  قر  اصول  علم  مشهور براي  را آه  موضوعي ويل  
   به  است  نامتام بنظر حمققني)   اربعه ادله(اند  داده

  : چنددليل

   است  آنچيزي  در هر علمي  موضوع  آه  شده  مكرر گفته:اوًال
 در   آه حبثهائي بينيم  منايد و ما مي  آن  از عوارض  حبث آه
  نيست)   اربعه ادله (  از عوارض  حبث  است  مطرح  اصول علم

   حبث  تا آنكه  نيست  آتاب  ازحجيت   حبث اصول  زيرا در علم
  . آيد  حمسوب  آتاب  از عوارض  حبث  آن از حجيت
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، و نيز در   است  عاملان  مهه  مورد توافق  آتاب  حجيت چون
   حبث  آن  از حجيت حبث  تا آنكه  نيست  سنت  از حجيت  حبث اصول

 خرب   از حجيت ث حب  در آن  آيد زيرا حبث  حبساب  سنت از عوارض
   خرب حبث  در حجيت  حبث باشد پس  مي  از سنت  حاآي آه واحد است
 از دو   ونيز حبث  از خود سنت  حبث  نه  است  از سنت از حاآي

 و   از تعادل  و حبث  يا تساقط  ختيرياست  در آن  آه خرب متعارض
  مي و يا تقد  بر عام  خاص  تقدمي  ازباب  بر ديگري  يكي ترجيح

   يكي  حكومت  و يا از باب  بر جممل  يا مبني مقيد بر مطلق
   اين  مهه  آه  بر ديگري  و يا ورود يكي از دو خرب برديگري

  نيست  سنت  از عوارض ، حبث  است  مطرح  اصول  در علم مباحث
   را آه  موضوعي  پس  خرب است  از عوارض  حبث  مباحث  اين بلكه

  .  است اند نامتام گفته  اصول  تعريف مشهور براي

  ): مشهور  از نظريه  انصاري  شيخ دفاع: (ثانيًا

 را از   اشكال  اين  درصدد برآمد آه  اعظم  شيخ مرحوم  
 خرب  از حجيت گويد حبث  مي  منايد ايشان  مشهور برطرف نظريه

 از   حبث  نه  است  سنت  از عوارض  حبث  اصول واحد در علم
   حجيت  از عوارض ، زيرا حبث است  از سنت  حاآي  خرب آه عوارض
شود   مي  خرب واحد ثابت  به  سنت گردد آه  بازمي  اين خرب به

 و  تعادل( دو خرب   تعارض  در مسئله يا خري؟ ونيز حبث
   در خربين  سنت  دارد آه  اين  به بازگشت)  ترجيح

 از   يكي  تعيني شود يا بگونه  مي  ختيري ثابت بگونه متعارضني
  .آهنا

   آخوند اين  مرحوم): ره( آخوند  توسط  شيخ اما نقد آالم
   علم موضوع  مشهور درباره  را از نظريه  انصاري  شيخ دفاع
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  گويد اين  و مي  قرار داده  مورد نقد و اشكال اصول
 در هر   از حبث  زيراغرض  نيست ، مفيد فائده  شيخ جانبداري

 تعبري   و يا به  است  بر موضوع مول حم  اثبات  براي علمي
 و بايد   است  معروض  براي  عرض اثبات  در هر علمي ديگر غرض

   دارد به  مالزمت  باشد و اين  موضوع  از عوارض حممول
 مبفاد   باشد نه  ناقصه  مبفاد آان  موضوع  از عوارض حبث اينكه

 از   در دفاع  رو گفتار شيخ از اين.   تامه آان
:  فرمود  شيخ  آه گونه  اين  چون مشهور نقدپذير است يهنظر
 خرب واحد  به  سنت  اصل  از ثبوت  خرب واحد حبث  از حجيت حبث
   از عوارض  حبث  نه  است  تامه  مفاد آان  به  حبث  اين  آه است
 از   بايد مدار حبث آنكه  و حال  است  ناقصه  مفاد آان  آه آن

  ، بعنوان  آن  ثبوت  از اصل از فراغ باشد بعد   سنت عوارض
   زماني  خرب واحد است  از حجيت حبث  آه  فرض  در اين توضيح

   مفروغ  سنت  ثبوت شود آه  مي  ختم  ناقصه  مفاد آان  به آالم
   است  ثابت  آه  سنيت  اين  شود از اينكه  حبث  باشدو سپس عنه

   يا خري؟  است  حجيت داراي

   خرب واحد اين  باشد به  سنت  ثبوت  از اصل و اما اگر خبث
   است تامه  مفاد آان  به  بلكه  نيست  ناقصه  مفاد آان  به حبث

  . قرار داد  اصول  علم  را موضوع  سنت توان  مني در نتيجه

  ): ره(  انصاري  شيخ  از نظريه دفاع

 متصور   شود آه  گفته  از ايشان  دفاع  بعنوان  است ممكن  
 از   خربواحد حبث  از حجيت  حبث  اينكه  به  از گفتارش شيخ

   نباشد تا اينكه  و تكويين  واقعي  ثبوت  است  سنت ثبوت
  . فِو وارد باشد اشكال
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 از   سنت  تعبدي  ثبوت  آالم  از اين  مقصود شيخ بلكه  
  توان مي  را اينگونه  مسئله  مطلب باشد با اين  خرب مي راه

شود   مي  خرب واحد ثابت  آيا تعبدًا به سنت   منود آه مطرح
  ، مهانگونه گريمي مي  باشد نتيجه  مثبت  پاسخ  درصورتيكه يانه
 از   آه  هم  تعبدي  سنت  شود به  عمل  واقعي  سنت  بايد به آه
 از   حبث  منود بنابراين شودبايد عمل  مي  خرب واحد ثابت راه

  شود، چون  مي  سنت  از عوارض  خرب واحد حبث حجيت
  .  است  سنت از عوارض» العمل وجوب«

  : فِو نقد بر دفاعيه

.  پذير است  نقد و اشكال  نيز خود قابل  از شيخ دفاع  
 خرب  حجيت  از راه  سنت  تعبدي  ثبوت زيرا اگر مقصود ايشان

 و نقد بر او  ، اشكال  و تكويين  واقعي  ثبوت واحد باشد نه
   آه  اول  نيزمانند صورت  صورت ن، زيرا در اي وارد است

 واقعًا   سنت  ثبوت  به  خرب واحد بازگشت  از حجيت  حبث گفتيم
   صورت و تكوينًا دارد يا خري؟دارد زيرا در اين

   از ثبوت  حبث  آه پس. شود  خرب واحد مي  از عوارض العمل وجوب
از  و   است  تامه  مفاد آان  خرب واحد از قبيل به  سنت تعبدي
  .  است  از سنت  حاآي  از عوارض  بلكه  نيست  سنت عوارض

   معصوم  قول  آه  آن  اصطالحي  معناي  را به  اگر سنت بلي  
   اعم  مقصود ازسنت  و بگوئيم  نگريمي  و تقرير است يا فعل
باشد   مي  از آن  حاآي  آه  و تقرير و نيز خربي ، فعل از قول
شود   مي  سنت  از عوارض  خرب واحدحبث  از حجيت  حبث  فرض در اين

   توسعه  اين  وليكن  است  ناقصه  مبفاد آان  هنگام و در اين
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   مهان  مقصود از سنت  چون  و نامتام  است اصطالح  براي وجهي بي
  .  غري آن  نه  است  معروف اصطالح

  :  وضوع  مشهور در تعيني  بر نظريه  دوم اشكال

   به  اصول  علم  موضوع  قراردادن از  آه حمظور ديگري  
،   قطع مباحث  از خروج  است آيد عبارت  مي  الزم  اربعه ادله
 از   در آهنا حبث  حبث ، چون  اصول  از علم  عملي  و اصول ظن

   مباحث آيد خروج  مي  و نيزالزم  نيست  اربعه  ادله عوارض
   آن ت و تبعا  و ملحقات  او امر و نواهي  از قبيل الفاظ
   علم از مسائل)  ، مبني ،مقيد، جممل ، مطلق  و خاص عام(دو 
 در اينها   زيرا حبث  تصديقيه  آهنا در مبادي  و دخول اصول
 از   حبث  بلكه  نيست  و سنت  آتاب  خصوص و عوارض  از احوال حبث

   حكم باشد پس مي  و تبعاتش  امر و هني  مطلق  و عوارض احوال
...  و  و سنت  در آتاب  هني  و حكم  و سنت تاب آ  براي وجوب

   است  امر اعم  يك  بواسطه عروض  اما اين  است  عارضي اگرچه
   وجوب  امر در اوامر براي  مطلق  آه  از اين  است  عبارت آه

  .باشد  مي  حرمت  براي  درنواهي  هني و مطلق

  اتي ذ  عرض  آه  است  درصورتي  حمظور و اشكال  اين ويل  
 نظر مشهور  بنا به( شود  عارض  ممكن  هر شكل  به  واسطه بدون
   بني  آه  است  آن  ذاتي گويد عرض  مي آه))  ره( بنظر آخوند ويل
   در ثبوت  واسطه  نباشد اگرچه در عروض  واسطه  و معروض عرض

  .يايد  مني  حمظور الزم  آهنا باشد اين  بني و اثبات

   را ادله  اصول  علم موضوع)  هر( آخوند زيرا مرحوم  
 » املسائل  موضوعات  متحد مع آلي«   بلكه  قرار نداده اربعه

   آقاي  مرحوم ، چنانچه  با افرادش  طبيعي  احتاد آلي مثل
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   حمموالت  بني  راجامع  اصول  علم نيز موضوع)  ره( بروجردي
   علم  مسائل  زيرا در متام قرار داده)   و حجيت حجت ( مسائل
   اينكه مثل. شود  مي  رانده مورد نظر سخن  حبث  از حجيت اصول
  است  حجت  منقول  يا خري، امجاع  است شود ظواهر حجت  مي گفته

   است  حجت  برائت  يا خري، اصل  است  حجت  شرط يا خري، مفهوم
  ...يا خري و

  ت اس  جامعي  مهان  اصول  علم  موضوع  گفت توان  رو مي از اين
   آن  احتاددارند با موضوعات  اصول  علم  مسائل  با حمموالت آه

  . مسائل

 بر   آخوند ديگر حمظور و اشكايل  با قيد مرحوم و باالخره
   در اثبات  امرواسطه  مطلق  اگر چه شود چون  واردمني تعريف
   در عروض  اما ديگر واسط  است  و سنت  امر در آتاب وجوب
  . نيست

  »  نيست اصول  علم  موضوع بعه ار ادله«

   براي  آه  تعريفي  به  تأييد بر سخن  بعنوان توان مي  
هو « از  است  عبارت  تعريف  آن آه.   يازمي  دست  شده  اصول علم

 زيرا »  الشرعيه  االحكام  الستنباط  بالقواعد املمهدة العلم
 هر  آند پس  مي  عموم افاده  و الم  بالف  حملي مجعالقواعد   لفظ

گريد از   قرار مي  شرعي  حكم  استنباط  در طريق  آه اي قاعده
 نباشد و   اربعه  از ادله شود ولواينكه مي  حمسوب  اصول علم
   تأييد در مسئله  بعنوان  اصول  علم  تعريف  اينكه سبب

   عاملاني  در آالم  تعريف  آن  آه  است ذآر شد اين مورد حبث
   اربعه  را ادله  اصول  علم موضوع   آه  است آمده

   و الزم  از الف  است  ممكن  جهت و بدين) مشهور(اند دانسته
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واذا « باشند   منوده  قصد عهد ذآريالقواعددر 
   به  نكند و خمتص  عموم  و افاده»  االستدالل  بطل جاءاالحتمال

   از غريادله  ولو اينكه اي  هر قاعده  بشود، نه  اربعه ادله
  . باشد اربعه

   را آه  تعريفي توان  مي  بلي): ره(  مخيين  امام اما آالم
  براي  تأييدي اند وجه  منوده  اصول  علم براي)  ره( امام

   اصول  علم  در تعريف زيرا ايشان.   فِو يافت احتمال
   آربي  يف يقع  ان  ميكن  اليت هو القواعد االآيه«اند  فرموده
   اوالوظيفة  االهليه  الفرعيه  الكليه م االحكا استنتاج
  .» العمليه

 ديگر از  و نيز برخي   العمليه  الوظيفة از  ايشان غرض
از »   العمل  مقام  اليها يف  ينتهي اواليت«  اصوليني

   است  بوده  مشهور اين  موضوع  و تعيني زوائد بر تعريف اين
   علم انسداد باب  در مقام  بنابر حكومت  ظن  حجيت  مسئله آه

   عقاب  قبح  در برائت  موضوعشان  آه  عقليه  عمليه و اصول
   به  امجايل  علم  آه است  زماني  عقليه  و در احتياط بالبيان
   اينكه و حال( منايند   اصول  در علم  باشد را داخل تكليف

و )   نيست  و علمي  علم  انسدادباب  به  قائل  آه  اينكه هم
  افزودند اين  مني  اصول  علم  مذآور را بر تعريف لهاگر مج
  شدند چون  مني  حمسوب  اصول  از علم خارج  اصويل  مهم مباحث

 ناچار   عمل  در مقام  مكلف باشند آه  مي اينها قواعدي
 قواعد   از اين  شرعي  و حكم  آهنا است  به  اندازي چنگ به

  باشند آه مي  وظائفي ديگر اينها بعبارت. شود  مني استنباط
   شرعي  حكم  به  دسرتسي  و عدم  حتري و سرگرداني  در مقام عقل

  منايد ويل  مي  عمل  آن  طبق آند و اوهم  مي  معني  مكلف براي
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   بودن  و آاشف  بنابر آشف  ظن  و مهچنني  شرعيه  عمليه اصول
   اصول  مشهور علم  در تعريف  داخل انسداد علم در باب

يا )   العمليه اوالوظيفة(«   مجله  نياز به باشد بدون مي
  .»)  العمل  مقام  اليها يف ينتهي اليت(

  » متايز علوم«

   :  ازمجله  است  آراء گوناگوني در متاز علوم

  ي

�¤�¤�¤�¤�¯�¤�¤�¤�¤î 

    موضوعات  ـ متايز حبسب1    

    حمموالت  ـ متايز حبسب2  

    اغراض  ـ  متايز حبسب3  

    هر علم  خاص  فسخ ايز حبسب ـ مت4  

     هر علم  خاص  ذات  ـ متايز حبسب5  

 از   قدماي  به  منصوب آه:   موضوعات  به متايز علوم) 1
،  آالم  علم  موضوع  آه بينيم  ما مي باشد چون  مي اصوليني
 با يكديگر   آه ، حنو و غريه ، منطق ، فقه ، اصول فلسفه

   قرارگرفته  مورد نقد و اشكال  نظريه  اين ويل. متفاوتند
 و   آنرا پذيرفت توان  مني  آه  دارد با چيزي  مالزمت  چون است
  اي  هر مسئله  بلكه  هربابي  از اينكه  است  عبارت  مالزمت آن

   است مناسب.  شود  حمسوب  علم  يك  گوناگون  علوم از مسائل
   توضيح  از علوم  از برخي  را با ذآرمثاهلائي  مطلب اين



23

   باب  مثل  است  گوناگون  ابواب  داراي  اصول ، علم دهيم
   داراي ، و نيز هر بابي  علميه ،اصول ، امارات الفاظ

از  ...  ، خاص ، عام  امر، هني  مانند مسئله  است مسائلي
   الزم  است  در متايز موضوعات متايز علوم  آه  ياد شده نظريه

   مهه  شوند با اينكه  متعدد حمسوب  اينها از علوم آيد آه مي
   آه  فقه آيند و نيز در علم  بشمار مي  اصول آهنااز علم

،  ، صوم ؛ صالة  باب  مثل  است  گوناگوني  ابواب داراي
باشد   خود مي  خاص  مسائلي  هر بابي براي... ،  ،زآاة حج
  آه ...  ، نافله ، آيات ، مجعه  يوميه  صالة  باب مثل
 بشمار آيند با   متعددة  از علوم  ابواب آيد اين مي الزم

  .شوند  مي  حمسوب  فقه  از علم  مهگي  مسائل  اين اينكه

  :  حمموالت  به متايز علوم) 2

 با   در علوم  حمموالت  گويند آه  نظريه  اين قائلني  
 نقد و   نيز قابل  نظريه  اين يكديگر متفاوتند ويل

   و الفاعل  مرفوع الفاعل«  ياد آه مي   الزم  چون است اشكال
   حنو علوم  در علم» ظاهر و مضمر  و الفاعل رآن

 مثاهلا متمايزند   در اين متعددبشمار آيند زيرا حمموالت
   واجبة الصالةو)  بايد متحد باشند  آه در حايل(

 امر   اصول  در علم  هبمچنني  هم َ مكروهه ، الصاله الصالءمندوبة
  نيز علوم  ارشادي  و هني  حترميي  و يا هني مر ندبي، ا وجوبي

   علم  اينها از يك  متامي  شوند با اينكه متعدد، حمسوب
   زيد قائم در مثل  و حممول  تعدد موضوع بشمار ميايند، پس

   و اخلمر حرام  واجبه  حنو و الصالة  در علم و عمر و متكلم
 در  الوجوب ظاهر يفواالمر   و خرب الواحد حجة  فقه در علم

 و   زيد قائم  مثل  حممول  و وحدت  و تعدد موضوع  اصول علم
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   واجب  و الصوم  واجبه  حنو و الصالة  درعلم عمر و قائم
 والظواهر   و خرب الواحد حجة  فقه  در علم  واجب واحلج
 و تعدد   موضوع  و در وحدت  اصول  در علم  حجة واالمجاع حجة

  حنو و الصوم  در علم  و نائم  و جالس د قائم زي  مثل حممول
 و   منقول  و لالمجاع  فقه  در علم  و مكروه  و مندوب واجب
   به  متايز علوم شود پس مني  تعدد علوم موجب...  و  حمصل

  .  نيست  و حمموالت متمايز موضوعات

  :  اغراض  به متايز علوم) 3

فرمايد متايز  ي م  آه  آخوند است  به  منسوب  قول اين  
   مسائل گردآوري  سبب  آه  است  اغراض  به  دليل  اين  به علوم

   نظر او ممكن به. شود  واحد مي  علم  به  و ناميدن پراآنده
   در هر علمي  بشود چون مطرح  واحد در چند علم  موضوع است

 واحد   موضوع تواند آن  مي  جهت  بدين  است  مرتتب  خاص غرضي
 قرار گريد مانند   موضوع  و خمتلف  گوناگون ومعل براي

   قرار داد،مثل  خمتلف  علوم  موضوع توان  را مي آلمه:  اينكه
   آه  سبب بدين.   و لغت ، بديع ، بيان ، معاني  حنو، صرف علم
 حنو  آيد مثًال در علم مي  بدست  از آن  در هر علمي  خاص غرض

 از   خاص  غرض  اين  و چون  و بنا است  اعراب  از جهت اختالف
  .گردد  مي  حمسوب  علم شوديك  مي  حاصل آن

  :  مسائل  سنخ  به متايز علوم) 4

  باشند آه مي)  ره(  امام  حضرت  قول  اين قائل  
   را با مسائل  اصويل  مسائل فرمودند ما وقيت مي

 با  بينيم  مي آنيم  مي  مقايسه ، منطقي ، آالمي ،فلسفي فقهي
 رامورد   هر علمي  داخلي  مسائل  آه  زماني  متفاوتند ويل هم
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 ندارد و   تفاوتي  آهنا با هم بينيم  مي دهيم  قرار مي بررسي
   گاهي  واحد اگرچه علم مسائل. شوند  مي  حمسوب  نسخ  از يك هم

 و   الفاظ  باب  مسائل  متفاوتند مثل  با هم  موضوع از حيث
   مالزمات  و باب  عمليه  اصول باب ئل مسا  امارات  باب مسائل
   مهان  آه  سنخ  از يك  حال  در عني  ويل  اصول  در علم عقليه
  . بشمار ميايند  است اصول  علم مسائل

  :  مسائل  ذات  حبسب  ـ متايز علوم�ه

  فرمودند چون مي)  ره(  بروجردي  آقاي  قول  اين قائل  
   مسائل آه  است  خاصي ي ويژگيها  داراي  در هر علمي مسائل

   ويژگيها موجب  و آن  ويژگيها نيست  آن  ديگر داراي علم
 اگر   آه  نيست اينگونه شود پس  از يكديگر مي امتياز علوم

 آيند و اگر در   حبساب  خمتلف  متايز داشتند علوم در اغراض
 دو   بشمار نيايند و فِر اين  علم  متايز نداشتنديك اغراض

 را  ، موضوع  بودن  ذاتي  به  قائلني  آه  است يننظر در ا
 را درنظر   موضوع  تناسخ  به  قائلني گريندويل درنظر مي

  .گريند مني

 ما   دارد بر اينكه  توقف  مسئله  در اين  آالم حتقيق»  وضع«
  .  منائيم  را در اينجا مطرح  ذيل عناوين

    وضع  واژه  لغوي  ـ معناي1

    وضع  ـ تعريف2

   اسم  يا معناي  است  مصدري  معناي  آيا داراي  ـ وضع3
  ؟ مصدري
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    وضع  ـ سري تارخيي4

    وضع  ـ ارآان5

 يا   است  و تكويين  و معنا آيا واقعي  لفظ  بني  ـ رابطه6
  ؟  و قراردادي اعتباري

    و تعيين  تعييين  وضع  ـ تقسيم7

    تعييين  وضع  ـ اقسام8

   و آداميك  پذيراست  امكان  وضع  از اقسام  ـ آداميك9
  ؟ پذير نيست امكان

   واقع شود و آداميك  مي  واقع  وضع  از اقسام  ـ آداميك10
  شود؟ مني

    حروف  له  در موضوع  ـ اختالف11

    و نوعي  شخصي  به  وضع  ـ تقسيم12

  باشد يا خري؟  مي  حده  علي  شكل  به  مرآبات  ـ آيا وضع13

   وضع   ـ پيامدهاي14

  »  وضع  واژه  لغوي معناي«

   و هنادن  از قراردادن  عبارت  لغت  از نظر عاملان وضع  
 راسها ـ   اخلمارعلي  املرأة وضعت«  گوييم  مي  آه مانند جائي

  .»  راسه  علي  العمامة  الرجل وضع

  »  وضع تعريف«
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   واضع  از قراردادن  است  عبارت  وضع از نظر اصوليني  
 ياحممد بر   علي  لفظ  مانند قراردادن  معنائي ي برا لفظي

 و   خارجي  زيباي  بر گياه  گل  لفظ مولود و قراردادن
   واضع  آار وعمل  اين آه.   خاص  در ميوه  سيب  لفظ قراردادن

   برقرار شود، بطوريكه  ارتباط  و معين  لفظ شود بني  مي باعث
   ياد شده  لفظ ان باشد درهر زم  از آار واضع  آگاه هرآس

   وي  ذهن  به  خاص  معناي  بشنود مهان اي را از هر گوينده
  . گويند  را وضع  واضع  عمل اين گريد، علماء اصول  مي پيشي

  »؟  مصدري  يا اسم  است  مصدري  معناي  آيا داراي وضع«

   از فاعل  آه  و عملي  فعل  از آن  است مصدر عبارت  
،   و عمل فعل  نتيجه  براي  است صدر امسي م شود و اسم صادر مي

 بنحو   بدن  از شسنت  است  عبارت  َغسل  آه  و ُغسل مانند َغسل
   از شسنت  آه اي  از نتيجه  است عبارت  ُغسل  ويل  غاسل  توسط خاص
  .شود  مي  حاصل بدن

   وضع  آه  آنيم  دو معنا بايد روشن  اين  از شناخت پس  
  ؟. مصدر يا  مصدر است اسم

   زيرا وضع  است  مصدري  معناي  داراي  وضع  بگوئيم  است ممكن
   بر اين  معنائي  براي لفظي  واضع  دادن  از ختصيص  است عبارت
   مهان  اين  آه  واضع  و عمل شود از فعل  مي  عبارت  وضع اساس

   اسم  معناي  آه  آار فاعل  نتيجه نه.  است  مصدري معناي
   ربط  از مهان  است  عبارت  ديگر وضع ، بعبارت  است مصدري
   باشد از ارتباط  حاآي  آنكه  نه  معنائي  به خود لفظ دادن
   است  وضع  و معلول  نتيجه  ويژه  ارتباط زيرا اين.  ويژه
  توان مي) ها  مصدري اسم( ديگر   از ديدگاه ، ويل خود وضع نه
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 از   است عبارت باشد آه مي مصدر   اسم  معناي  به  وضع  آه گفت
  شود، نه  مي  حاصل  از گفتار واضع  آه  و اثري  فعل نتيجه
   معنائي  براي  لفظي  وختصيص  واضع  فعل  باشد براي  اسم آنكه

   معامالت  مهانند سائر الفاظ  وضع  لفظ  و اين  واضع از طرف
و غري اينها از .  و شراء ، بيع ، طِال،عتق  نكاح مثل
   و يا افعال  الفاظ  انشاء از طريق  براي  آه اهيميمف

 و   مسببات  هستند براي  اينهااسامي  مهه  دارند آه قابليت
شود   مي  حاصل  يا افعال  از اقوال  آهنا آه  از اسباب آثاري

  زيرا آن.  عينًا باشند خود اسباب  براي  اسامي  آنكه نه
 از   ياد شده اويندر عن)   و اشرتيت  بعت مثل ( اسباب

،  ، نكاح طِال، بيع( را   مفاهيم آن باشند آه  مي چيزهائي
   اسامي  مفاهيم  آن بوجود بياورند و اگر الفاظ)  عتق

   ميايد آه  الزم  مسببات  براي اسامي  باشند نه  اسباب براي
   است  غريمعقول  امر واحد باشد و اين ُمْنَشأ و ماُينَشأ به

 و   لفظ  بني  آه  است اي  ويژه  ارتباط  از آن رتعبا وضع « پس
  مثل»  ميايد  حاصل  واضع  و عمل  فعل معنا از طريق

   عبارت و نكاح)   خارجي  جسم مهان(»  آذا  زيد ملعين لفظ وضعت«
شود در   و مرد پيدامي  زن  بني  آه  است  خاصي  عالقه از آن

  . گويد قبلت رد مي و م  نفسي گويد زوجتك  مي  زن آجنا آه

  » وضع  سري تارخيي«

   الفاظ  و احوال  وضع  سري تارخيي  از حمققني  فردي چنانچه  
   را بدست مطلب  قرار دهد اين  و آاوش را مورد بررسي

  ، براي  اجتماعي  انساهنا از ابتداء زندگي مياورد آه
   و عالئم  براصوات  يكديگر عالوه  مقاصد خود به تفهيم
اند و   مقاصد بوده  تفهيم  جهت  الفاظ  به ر از تلفظناچا
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   اين اند آه  بوده اي وسيله  و الفاظ  آلمات  به  و تلفظ تكلم
   راستا فرقي منوند و در اين  مي  آهنا تأمني منظور را براي

شود، و   مني  ديده  گذشته  بازماهناي  زمان  اين  انساهناي بني
   و طائفه  از انساهنا از هر قوم يا  دسته  هيچ در بسرت زمان

و .  نيستند  مستثين  قاعده  از اين  و نژاد ورنگ و قبيله
اند   بوده  اين  خود نيازمند به  در برخورد با مهنوعان مهه
 مقاصد   طريق  تا از اين  را قرار داده  بر اشياءلفظي آه

  اي  بگونه  عمل  دهند و اين  انتقال  ديگران خود را به
   به  پي  لفظ  آن  جمرد شنيدن  به  خماطب پذيردآه  مي جناما

   مقاصد از طِر خمتلف  تفهيم برد اين  مي  آن معناي
   انسان  به  و اختصاصي  است  ثابت  ديگر هم موجودات براي

   با استفاده  نازلرتي  در سطح  حيوانات ندارد بلكه
گريند و با   مي ا پي ر  روش ها مهني  و نشانه  و عالئم ازاصوالت
از   اعم  حيوانات  از انواع  بسياري  غريزي القائات

 بروز خطر و ديگر   درمواقع  و غريه  و پرندگان چهارپايان
 خود  مهجنسان  براي  آه  خاصي  و عالئم  اصوات  از راه مناسبات

آنند مثًال شري در   مي  دارد آهنا را آگاه  و مفهوم  آرده وضع
   حيوانات  خود را به شديد خشم  غرشهاي  بوسيله  خشم هنگام

 از   است  ناطقه  نريوي  داراي  چون دهد انسان  مي ديگر نشان
   قراردادي  راههاي باشد و بواسطه ممتاز مي  حيوانات بقيه

   دراصول  آه  است  وضع  حقيقت  مهان منايد اين  مقصود مي تفهيم
   مسلم گريد و اين ار مي قر  مورد بررسي  مقدماتي  شكل به
   الفاظ از راه  در حد حمدودي  ابتدائي  انساهناي  آه است

 و تدرجيًا  آرده  مي  مقاصد خود استفاده  تفهيم براي
 و   يافته  وگسرتش  توسعه  الفاظ  انساهنا از راه استفاده
  .  درآمده  فعلي بصورت
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  »  وضع ارآان«

  :  عبارتند از آه

   له  ـ موضوع ج    ) لفظ (  ـ موضوع ب      ـ واضع الف
     واضع د ـ حلاظ    ) معين(

آند و   مي  حلاظ  له  موضوع  را براي  موضوع  واضع يعين  
   علي  لفظ ،هنادن  منونه منايد، بعنوان  مي  وضع  به  اقدام سپس

  و معين)  علي (  لفظ  تصور و حلاظ  بدون بر مولود خاص
 و تصور   حلاظ  راندارد زيرا بدون  حتقق امكان)  مولود خاص(

  .پذيرد  مني  اجنام  و معين ، لفظ واضع

 يا   است  و تكويين  و معنا آيا واقعي  لفظ  بني رابطه«
  »؟  است  و قراردادي اعتباري

 و معنا مانند   لفظ  بني  آيا ربط  آه  اينست سؤال  
 و يا   است  و تكويين  واقعي  دود و آتش  بني ارتباط

؟   و تكويين  واقعي  نه  است  آهنا قراردادي  بني رابطه كهآن
 مانند زيد،   شخصيه  در اعالم  اسامي  بني زيرا ربط

)  وجود خارجي( آهنا  و معميات ...  ، حيسن عمرو،بكر، حسن
   آهنا اعتباري  و مسميات  گياهان  اسامي و يا بني

   معاني  آن ي برا  را واضع  الفاظ  آن  يعين  است وقراردادي
  لسان  غري اهل  آه  است  آن  مطلب و شاهد اين.  قرار داده

فهمند و تنها   مني  خمصوص  لفظ  را از آن  آذائي  معناي خاص
آنند و   مي  درك خاص  را از لفظ  معنائي  خاص  زبان  آن اهل

   معنا از لفظ  آن  در استفاده بود مهه  مي  واقعي اگر ربط
 بودند   خاص  زبان  آن  داراي آه  آهنائي  بودند چه  يكسان معني
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   ارتباط  دود و آتش  يعين  درمورد مثال  نبودند ويل چه
 و   و قوم  هر زبان  از اهل  هر آسي جهت  و بدين  است واقعي

  فهمد آتش  دود را ببيند مي  آه  باشد هنگامي نژاد آه
   بر معناي  الفاظ اند داللت  گفته  آه روست  ازاين موجود است

باشد  مي  عقليه  داللت  بر آتش  دخان  و داللت  است  وضعيه داللت
  .  دو برقرار است  اين  ميان  و معلول  علت  رابطه چون

  »  و تعيين  تعيني  به  وضع تقسيم«

   دو صورت  به  الفاظ  باورند آه  بر اين علما و اصول  
  : بر معنا دارند داللت

     ـ تعييين الف

   ـ تعيين ب

   خاصي  لفظ  واضع  آه  است  آن  تعييين  ـ منظور از وضع1  
آند و   مي  آنراوضع  آه  معيين  معناي آند و براي  مي را حلاظ
   مذآور به  لفظ منايند و اختصاص  مي  از او پريوي  هم سائرين

   يا ختصيصي  تعييين شود آه مي  حاصل  وضع  معنا از راه آن
  . شده ناميده

 بر   لفظي  آه  است  آن  تعيين  ـ و منظور از وضع2  
 باشد اطِالشود و   داشته  مشخصي  واضع  آنكه  بدون معنائي

   خاص  در معنائي ، لفظي  مردم  استعمال تدرجيًا بر اثر آثرت
اند زيرا   ناميده  ياختصصي  را تعيين  وضع يابد اين  مي تعني
   آثرت  و معنا از راه  لفط  بني  و ارتباط  اختصاص اين

  .  معني وضع  از راه  ميايد نه  حاصل استعمال
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  »  وضع اقسام«

   ـ وضع ب         در خاص  موضوع  خاص  ـ وضع الف  
     عام  له  موضوع عام

د ـ             خاص  له  موضوع  عام  ـ وضع ج  
     عام  له  موضوع  خاص وضع

 مورد   با موضوع  را آه ه دو نكت  جباست  وضع  اقسام درتوضيح
  . يادآور شومي  مقدمه  دارد بعنوان  تنگاتنگ  ارتباط حبث

 از   شد يكي گفته)   وضع ارآان (  پنجم  در عنوان:  اول نكته
و معنا را   لفظ  وضع  در حني  واضع  آه  است  اين  وضع ارآان

   معناي  مورد نظر را براي تصور منايد تا بتواند لفظ
   آه  است واضع  از سوي  عملي  وضع  منايد چون وضعمقصود، 

   پديد مياورد، مانند آجنا آه  و معين  لفظ  را بني ربطي
 و   خاص  مولودي  رابراي  علي  لفظ  آردم گويد وضع  مي واضعي
 دو   تصور و شناخت  بدون  و وضع  ختصيص  اين  آه  است معلوم

  .  پذير نيست امكان  ختصيص طرف

 از   تصور يكي  اين  از معنا آه تصور واضع :   دوم نكته
  . باشد  دو گونه تواند به شود و مي  مي  حمسوب ارآان

  ) ومرآته (  ـ بوجهه  ب      ـ بشخصه الف

   جزئي  معناي  وضع  حني  واضع  آه  آنست تصور بشخصه  
 قرار   آن  را درمقابل  لفظ  و سپس  را تصور منوده خارجي

   واضع  از اينكه  است عبارت:   و مرآته ور بوجههتص. دهد مي
 و   آنرا مرآت توان مي  را آه  و آلي  عام  معناي  وضع حني
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   و تصور آندو سپس  قرار داد حلاظ  افراد و مصاديق آينه
   وضع قرار دهد اينگونه  آن  را بازاء افراد و مصاديق لفظ

   بگونه وضعء در   شي  زيرا تصور و حلاظ  است نيز صحيح
ء از   تصور شي  بلكه  نيست  الزم خصوصياتش  و با مهه تفصيل

  وضع  آه  مهانگونه آند پس  مي  نيز آفايت  آن  و مرآت  وجه راه
 و تصور شود   حلاظ  و فرد خارجي  جزئي  معناي  آه در آجنائي

 شود نيز   حلاظ آلي  مرآت گردد، اگر معنا از راه  مي حمقق
   آن  آه  است  غري حمقق  وضع و تنها جائي.   يافت خواهد حتقق

   شد وضع  گفته  آه  مهانگونه باشد چون  و نامعلوم معنا جمهول
   براي  لفظي  در وضع  واضع  و عمل  از ختصيص  است عبارت

 و   آن  و شناخت  معين  بر حلاظ  است  متوقف  و اين خاص معنائي
  فِو جباست  دو نكته  شناخت با  نيست  وضع  امكان  اين بدون

  .  دهيم  را توضيح  وضع  چهارگانه اقسام

  ):  خاص  له  و موضوع  خاص وضع (  اول قسم

   معناي  يك  وضع  در هنگام  واضع  اينكه  است عبارت  
معنا قرار   آن  را در مقابل  لفظ  منايد و سپس  را حلاظ جزئي

 از   در هر يك واضع زيرا   شخصيه  در اعالم دهد، مانند وضع
   جزئي  خارجي موجودات  مهان  آهنا را آه  مذآور معناي الفاظ

   را در مقابل  الفاظ  آن  و در پي  منوده  تصور و حلاظ است
  .دهد آهنا قرار مي

  ):  عام  له  و موضوع  عام وضع (  دوم قسم

   معناي ، يك  وضع  در هنگام  واضع  از اينكه  است عبارت  
معنا قرار   آن  را در مقابل  لفظ  منايد و سپس را حلاظ  آلي

  ). ، رجل انسان(   امساء اجناس دهد مثل
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   را حلاظ  ناطق  حيوان  آلي  معناي  واضع  انسان در لفظ
  .منايد مي  وضع  شده  حلاظ  آه  معنائي  آنرا براي آند و سپس مي

  ):  خاص  له  و موضوع  عام وضع (  سوم قسم

   آلي  معناي  يك  وضع  در حني  واضع  از اينكه  است عبارت  
   آن  افرادو مصاديق  را براي  لفظ  و تصور منايد ويل را حلاظ

 و   حروف  وضع اند آه  گفته  بعضي  خود آلي  منايد نه  وضع آلي
  ، واضع  ِمن  لفظ قبيلند مثل  از اين ضمائر و امساء اشاره

 را بازاء   لفظ آند و سپس  مي  ابتدا را حلاظ معنا و مفهوم
   مستقلي  معاني  داراي  آه  دو طرف بني  و مصدِا خاص  ربط آن

»   الكوفه  ايل البصرة  من سرت«دهد مانند  هستند قرار مي
 مفرد مذآر را   به  اشاره  آلي  معناي واضع»هذا زيد«

 قرار   خاص  را در برابر مشاراليه  لفظ آند سپس  مي اراده
  اقدام»  هو و هي« در ضمائر مانند   صورت هد وهبمنيد مي
  .شود مي

  ):  عام  له  و موضوع  خاص وضع (  چهارم قسم

   معناي  يك  وضع  هنگام  واضع  از اينكه  است عبارت  
   عام  را در مقابل  لفظ  را تصور آند بعد از آن جزئي
  ا آه ر  عملي  موجود خارجي  اينكه  قرار دهد مثل  آن وآلي
   آن در مقابل  و تصور منايد سپس  حلاظ  است  جزئي  معناي يك
  . قرار دهد  است  آلي  معناي  داراي  آه» انسان«

  » پذير است  امكان  وضع  از اقسام  يك آدامني«

   حبث  جاي  وضع  از اقسام  و دوم  اول  قسم در امكان  
 دارد  امكان  هم  سوم  و قسم  نشده  مشاهده  هم  و اختاليف نيست
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 و معنا   در لفظ  واضع  از حلاظ  عبارت  آه  وضع زيرا ارآان
   وجود حلاظ  ويل  است پرواضح  آه  لفظ وجود حلاظ. وجود دارد
   حلاظ  و مشخصي  بگو معني  معنا اگرچه  آه  است  جهت معنابدين

   گرديده  ملحوظ  است  عام  آه  عنوان  و به ، امابوجهه نشده
مقدار   مهني  شد آه  گفته  وضع  حبث  هشتم  خبش  دوم ر نكتهو د
   است  چهارم  در قسم  و تنها اختالف  است آايف)  بوجهه ( حلاظ

  اند آه  دو نظريه داراي  اصويل  انديشمندان  قسم در اين
   داد سخن  امكان  بر عدم  و آثريي  قسم  اين  بر امكان قليلي
  .اند داده

)  ره(  رشيت اهللا  مريزا حبيب  به   منسوب ر اصل د  قول اين  
  گونه  بدين  نظريه باشد، او بر اين  االفكار مي در بدائع

 را ببينيد و   از دورشجي  انسان هرگاه.   آه  منوده متسك
   نداند ازآدامني  وليكن  است  حيوان  آن  پيدا آند آه يقيني
   شبح تواند آن  مي م هنگا  در اين  است  حيوانات  يا صنف نوع

   يك  را در مقابل  تصور آند ولفظ  است  حقيقي  جزئي را آه
 انطبِا بر او و غري او از افراد   قابل  آه  آلي معناي

   عام له  و موضوع خاص  منايد در اينجا وضع  وضع ديگر است
 در  ، چون  است  حمال  قسم  معتقدند اين  دوم  دسته  ويل است

 و   معنا از ارآان  شد حلاظ  گفته وضع  از اقسام  حبث مقدمه
 و   مورد حلاظ  وضع  و بايد معنا در هنگام  است  وضع مقومات

   در وضع  آه مهانگونه (  بشخصه  چه  قرار گريد حال تصورواضع
 در   آه مهانگونه(  بوجهه و يا چه)  بود خاص (  و موضوع خاص
   خود آن  نه  چهارم در قسم.  بود  خاص  له  و موضوع  عام وضع

   و مرآت  عنوان  آه  بچيزي و نه  شده  حلاظ  بشخه  آلي معناي
   آه  است  اين ، زيرا فرض  پذيرفته  صورت  حلاظ او باشد اين
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 را بازاء   لفظ  ويل  آرده  را حلاظ جزئي  تنها معناي واضع
   حلاظ م عا  معناي  وجه  هيچ  به  پس  است  قرار داده معنا عام

 مباهو   جزئي  ويل  شده  حلاظ  اگرچه  جزئي  و امامعناي نشده
 و   عام  معناي  و وجه تواند عنوان  مني  هيچگاه جزئي
   حمقق  نيست  ارآان  داراي  آه  وضع  اينگونه باشد، پس آلي
  قابل)  شبح مثال( شد   از پيشرت نقل و اما آنچه. شود مني

   يا بعنوان  را واضع  شبح يرا آن ز پذير است نقد و ضربه
   رادر برابرش آند و لفظ  مي  حلاظ  خاص  و معناي امر جزئي

 انطبِا   قابل  آه  و آلي  امرعام آند و يا بعنوان  مي وضع
 و   و تصورقرار داده  باشد مورد حلاظ  و بر غري آن بر آن
  عشود وض  آند مي  حلاظ  اول اگر بگونه.  ندارد  سومي صورت
  شود وضع  منايد مي  حلاظ  دوم  و اگربگونه  خاص  له  موضوع خاص
  .  عام  له  موضوع عام

   واقع  و آداميك  شدني  واقع  وضع  از اقسام  يك آدامني«
  »  است نشدني

   له  و موضوع  خاص  وضع  يعين  و دوم  اول  دو قسم درخصوص  
 اتفِا   اصول لماي ع متامي  عام  له  و موضوع  عام  و وضع خاص

   و چهارم  سوم  در قسم  اختالف  ويل نظر دارند بر وقوعشان
   چهارم  قسم  وقوع  عدم باز نظر به  اآثر اصولني  آه است

.  بود  منسوب  عده  مهني  به  امكان  عدم  آه دارند مهانگونه
 از   مورد اختالف  خاص  له  و موضوع  عام وضع  آه  سوم اما قسم

  وقوع  به  قائل  و بروجردي  نائيين  مرحوم  چون  است وقوع  حيث
   از اين  و ضمائر آه ، امساء اشاره  حروف اند مثل  شده آن

  اعتقاد است  آخوند بر اين  مثل  برخي ويل. دانند  مي قبيل
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   و ضمائر از اين  و امساء اشاره  نشده  واقع  قسم  اين آه
  . نيستند قبيل

   چگونگي  به  منتهي  چهارم  قسم  مثل  حبث  آه  اينك هم  
   را بدست  سخن  عنان خصوص  در اين  است  مناسب  شده  حروف وضع

  .  يابيم  مقصود راه  سر منزل  و تا به گرفته

  »  حروف  وضع حبث«

   اصويل  حمققان  ميان  وايل  من  مثل  حروف  وضع در چگونگي  
  :باشد مي  ذيل ح بشر  در آن  و اقوال  است اختالف

   صاحب  به  منسوب  قول ؛ اين  خاص  له  موضوع  عام  وضع ـ الف
  . است  و بروجردي  نائيين ، مرحوم ، معامل فصول

   قول  اين  خاص  فيه  و مستعمل  عام  له  موضوع  عام  وضع ـ ب
  .  است  سعد تفتازاني  به منسوب

   قول  اين  عام فيه   و مستعمل  عام  له  موضوع  عام  وضع ـ ج
  .  است  آخوند خراساني  مرحوم  به منسوب

   رضي  مانند شيخ  و ادبيات  ادب  از دانشيان  برخيد ـ
 و  عالئم  را از قبيل  حروف  وضع  حاجب  ابن  آافيه  شرح صاحب

  . نيستند  قائل  آهنا معاني اند و براي ها دانسته نشانه

اند   را برگزيده  قول  اين آه   آناني:  اول  قسم  ـ شرح الف
 و  عام  در حروف  له  موضوع  نيست  ممكن  باورند آه بر اين

   از حقيقت  است  عبارت  در حروف  له  باشد زيرا موضوع آلي
  گريد و آن  مي حمقق  آهنا ربط  بتبع  آه  مستقل  معاني  بني ربط
   است خاص   در حروف  له  موضوع  پس  است  خاص  از مصاديق ربط
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  سرت«:   در مثال» ِمن«   آلمه  له  مانندموضوع  عام نه
   آن باشد بلكه  ابتدا مني  مفهوم آه.» املشهد  ايل القم من

   به  وابسته  آه  است  خارجي و مصدِا خاص  ابتدائي ارتباط
 مذآور   و مشهد، در مثال سري و قم:  باشد مثل  مي  آن طرفني

  باشد، مهچنني  مورد نظر مي  خاص  ِمن  له  موضوع  اساس براين
   در مثال  برانتهااست  دال  آه  ايل  در حرف  و عمل  حال است

 هو   آلمه له موضوع.   در ضمائر و امساء اشاره باال، مهچنني
   نيست  آن  آلي باشد معناي مي  مفرد مذآر غايب  به  اشارة آه

   و بستگي  ارتباط  آه  است  خاصي  اشاره  از آن  عبارت بلكه
   هنگامي  جهت  باشد دارد بدين  غايب مشاراليه  آه  غريش به
[  نيامد  من او پيش]»  هوما جائين«شود   مي  گفته آه

  .  مذآر غايب  آلي  نه  است  فرد خاصي مقصودنيامدن

 را   سوم  قول  آه  و اما آناني:  سوم  قسم  ـ شرح ب
  بني گويند تفاوتي مي)   خراساني آخوند مرحوم(اند  برگزيده
 در امساء   آه  مهانگونه  و امساء نيست  در حروف  له موضوع

   در حروف است  عام  فيه  و مستعمل  عام  له  موضوع  عام وضع
   ِمن  آلمه  منونه بعنوان.  مرتادفند  و با هم  است نيز چنني

   با آلمه يلا باشد و آلمه مي  ابتدا اسم  و آلمه  است  حرف آه
   معنا يكي  از حيث  در اسم  با ظرفيت  يف انتها و آلمه

،  رجل:  مانند  اينهامهانند امساء اجناس  در مهه باشند پس مي
 و تنها   است  عام  فيه  و مستعمل  عام  له ، موضوع  عام وضع

 زيرا   له  در موضوع  نه  است  وضع  و آيفيت  درخصوصيت اختالف
  اي شده  وضع  اسامي البتدا و االنتها و الظرفية ا  آلمه آه
   اراده  مستقل  معناي  از لفظ  آه  مواردي باشند براي مي

اند   شده باشند وضع مي» ، علي ، ايل ِمن«   آلمه  آه شود و حرف



39

  اخلصوصيات  و من  لغريه حالة« معنا   آه  مواردي براي
 و   مفهوم  توضيح نباشد، بعنوا  شده  اراده» بالغري القائمه
 وجود   و امسي  حريف  در معناي  آه  در ابتدائيت  آلي معناي

   آهنا در آن  بني  تفاوتي  و هيچگونه  معنااست دارد يك
 و   مفهوم  آن  براي  و تنها واضع  نيست  آلي  و معناي مفهوم
 ابتداء و   لفظ  يكي  است  قرار داده  دو لفظ آلي معناي

 معنا   آه  است  جائي  ابتدا براي  و لفظ ن ِم ديگر لفظ
   آه  جائي  براي  من  باشد و لفظ  شده  اراده مستقل بگونه

   لغريه  حالة  باشد بلكه  نشده  اراده  مستقل معنا بگونه
 ابتدا و   اگر فرد معناي  استعمال  در حني شود، پس اراده

اهد بود  خو  امسي  آند معناي يا انتها را مستقًال اراده
  .»  انتهائه  من  احسن  عمل ابتداء آل«:مانند

 را بكار   من لفظ)   لغريه حالة( آند   اراده و اگر غريمستقل
  .» الطهران  ايل القم  من سرت«: گريد مانند مي

   فيه  و مستعمل  له  موضوع  دراصل  استقالل  و عدم  استقالل پس
   است استعمال  مقوم و  وضع  انگيزه  به  ندارد مربوط دخالت

   مانند امساء اجناس  در حروف  فيه  و مستعمل  له  موضوع پس
  .  خاص  نه  است عام

   حريف  در معناي  آه فرمايند خصوصييت  آخوند مي مرحوم  
  ؟ يا ذهين  خارجي  است  صورت  چه شود به  مي توهم

   جزئي  در حروف  فيه  و مستعمل له  موضوع اگر ادعا شود آه
   مشاهده بعينه  چون  نيست  ادعا پذيرفته  اين  است خارجي

   القم  من سرت«   در مثال  در حروف  فيه  مستعمل شود آه مي
 مامور   آه  مثال  زيرادر اين  نيست  اينگونه» الطهران ايل
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 را ندارد   معيين  خارجي  بر نقطه  داللت  است  از قم  رفنت به
 از ابتدا   از نقاط  هبر يك امتثال  جهت  بدين و در شهر قم

 در آنار   حرف  آه  است  در جائي  آالم شود، اين  مي  حاصل قم
 در   حرف  آه  هنگامي آنم  مي  حكم امر قرار گريد ومهينگونه
  چون. » الطهران  ايل  القم  من سرت«آنار خرب باشد مانند 

   سري از آن  آه  خارجي  در نقطه  اگرچه  مثال  در اين من آلمه
   معناي شدن  جزئي  موجب  اين  ويل  شده  استعمال  است  شده واقع
   در فرد خارجي  رجل  لفظ شود، زيرا مانند استعمال  مني آن
 در   استعمال  رجل  لفظ  آه مهانگونه  پس  رجل  جانيب  مثل است

   تلك  ماهو من  مباهو هو بلكه  است  نشده فرد خارجي
 و يا   له  موضوع  آه  ادعا ننموده  آسي جهت ين بد الطبيعه
   درموردحبث  و مهچنني  است  خاص  در امساء اجناس  فيه مستعمل

   بلكه  مباهو هو نشده  خارجي  نقطه  در آن  استعمال  من آه
  .  االبتداء است  طبيعة مبا هو من

   ذهين  خصوصيت  حريف  معناي آه:   دوم و اما در فرض  
  بگويد خصوصيت فرمايد اگر متوهم  آخوند مي مرحومندارد، 
   من  لفظ  آه  صورت بدين:   است  ذهين  حريف له  موضوع در معناي

   است  لغريه  حالة  ملحوظ  آه ابتدائي  از براي  است موضوع
   آن  معناي  مقيدبودن  از براي  صورت در اين)  سري و بصرة(

   قابل  متوهم  آالم  وصف با اين  شود ويل  مي جزئي  ذهين بلحاظ
  .  است  و اشكال نقض

 از   حريف  درمعناي  در ذهن  لغرية  حالة  معناي حلاظ: اوًال
   حلاظ  زيرا اگراين  است  خارج  آن  فيه  و مستعمل  له موضوع

   در مقام  ميايد حروف  باشد الزم  له  موضوع  جزء معناي ذهين
   لغريه  حالة  معناي  حلاظ يكي.باشند   دو حلاظ  داراي استعمال
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   حلاظ  هم  و يكي  است  حرف  له  موضوع  با معناي  متفاوت آه
 در   آه  لغريه  حالة  و حلاظ از معنا در حرف  مرآب  جمموع به

  ، با اينكه  مورد نياز است  لفظ  آن  استعمال موقع
   يكي  آه رمي ندا  دو حلاظ  حرف  لفظ استعمال  در مقام بينيم مي

   جمموع  به  متعلق  و ديگري  وضع  معنا در متام  به متعلق
  . باشد  استعمال  در مقام  لغرية  حالة معنا وحلاظ

   له  موضوع  غري معناي  لغريه  حالة  معناي اگر حلاظ: ثانيًا
   بر خارجيات ذهين  صِد معناي يابد عدم  مي  باشد الزم در حروف
   حرف  در آجنا آه  در خارج  ذهين  معناي متثال ا  امكان و عدم

  براي. »املشهد  ايل  القم سرمن« مثل.  شود در آنار امر واقع
 مقيد   چون  است  سري از قم  آه  مأمور به تقييد معناي

  ).  در خارج نه ( ندارد مگر در ذهن  مكاني  ذهين بلحاظ

عنا مستقًال غري  م  حلاظ  در امساء اجناس  آه مهانگونه: ثالثًا
  استعمال  از سوغات  بلكه  در آهنا نيست  له  موضوع معناي

   موضوع  جزء معناي  درحروف  لغريه  حالة  معين  حلاظ ، چنني است
   بنظر مرحوم پس.   است استعمال  از سوغات  بلكه  نيست له

   در معناي  استقالل  و عدم  امسي  در معناي آخوند استقالل
 خارجند و تنها منشأ   له  معنا و موضوع حرمي از حريف

  .  است  واضع  منودن  آهنا شرط پيدايش

 يا امساء از   اگر حروف:  حريف  آخوند در معناي نقد نظريه
   از حرف  باشد هريك  بايد صحيح  معنا متحد باشند پس حيث

   آه  و اسم  حرف در مثال.  قرار داد  ديگري  را جباي و اسم
 وابتداء،   باشندمانند من  سنخ  از يك  معنا با هم از حيث

  االبتدا خريمن«   باشد جباي  بايد صحيح  وانتها، پس ايل
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  ابتداء آل«  و يا جباي»  ايل  خري من من«   بگوئيم»االنتها
   من  احسن  عمل  آل من«   بگوئيم»  انتهائه  من  احسن عمل
  .  جائز نيست ، با اينكه» ايل

 جواز  ، عدم  گفت توان  مي  در جواب:وند از نقد آخ پاسخ
  شود آه مني دليل) االبتداء (  اسم جباي)  من (  حرف استعمال

 جواز   عدم  اين  باشند چون  معنا متفاوت  از حيث  واسم حرف
   در مقام  واضع  آه  است جهت  االبتداء بدين  جباي  من استعمال

  آلة معنا   آه  در مواردي حرف   آه  را منوده  شرطي  چنني وضع
 معنا   آه  در مواردي و بكار رود و اسم  شده  حلاظ لغريه

   شود پس  واقع  گردد مورد استعمال  حلاظ  مستقل بگونه
   آه  و جموز آن  استعمال در مقام)   و اسم حرف( آهنا اختالف

   دروضع  آه  است  شرطي  فِر هم باشد و منشأ اين  مي  است حلاظ
   شرط  و بايد آن  است  مشروط  وضع  در نتيجه  آه  است واضع

  . شود رعايت

  .  نقد است  قابل  ايشان پاسخ:  آخوند نقد بر پاسخ

   منوده  آه  در شرطي  از وضع  پريوي  بر لزوم  دليلي:اوًال
  .  نقلي  و نه  عقلي  دليل ، نه ندارمي

   لزوم  بشكل ع از واض  بر پريوي  تسليم  بر فرض:ثانيًا
 را   منايدوحرف  را خمالفت  واضع  شرط  آننده  استعمال هرگاه

   موجب  قرار دهد اين  مورد استعمال  و بالعكس  اسم جاي
 و  فائده  بي  خودآالم  آنكه شود نه  مي  و نافرماني عصيان

   استعمال  در جاجبائي  آالم  ديدمي  آه  بشود در حايل  تلقي غلط
   از اينجا آاشف گردد پس مي  و غلط فائده  بي سم و ا حرف

 معنا متغاير و   از حيث  و اسم  حرف آيد آه  مي بعمل
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   تفاوت  به  قائل  برخي  آه است  جهت متفاوتند، و بدين
   از معنا نه  دو سنخ اند بعنوان  شده  و اسم  حرف  بني ماهوي
 باشد  استعمال   مقام  به آهنا تنها مربوط  بني  تفاوت آنكه
  . و جهند  من  و خصوص  عموم يعين

   عام  بود از وضع  عبارت آه):  تفتاراني (  دوم اما قول
نقد و   نيز قابل  قول اين.   خاص  فيه  مستعمل  عام  له موضوع
   حكمت  و بطالن  وضع  بالغو بودن  فرض  زيرا اين  است اشكال

 در   حرف  آه  است  اين فرض  دارد چون  و مالزمت  سازگاري وضع
   نشده  استعمال گاه  هيچ  است  عام  خود آه له  موضوع معناي

   وضع  معنائي  را براي  لفظي  است قبيح باشد و بر واضع
  . نشود  معنا استعمال  در آن  لفظ  آن منايد آه

  ):  آافيه  در شرح  رضي  شيخ آالم (  چهارم اما قول

   هيچ  براي  حروف  آه است اعتقاد   بر اين ايشان  
   عالئم  سلسله  تنها يك اند بلكه  نشده  وضع معنائي
   آه  است  و ويژگي  منايانگر خصوصيت  هستند آه هائي ونشانه

   آه هائي  ونشانه  آهنا وجود دارد مانند عالئم در مدخول
   هر يك آند آه  مي  نصب  در آنار خيابان  راهنمائي اداره

 و   رفع  و مثل است ايانگر معنا و مقصود خاصياز آهنا من
   بر چيزي  دال  عالئم  هر يك  حنو آه  و جر در علم نصب

  ... و  فاعل  عالمت هستند، رفع

اند و   داده  نسبت  رضي  شيخ االئمه  جنم  را به  قول  اين هبرحال
   تا ببينيم آنيم  را نقل  رضي  و شيخ  حاجب  ابن  آالم جباست
   يا خري؟  است  صحيح  نسبت اين
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 معنا   علي  ما دل انه(   است  گفته  اسم  در تعريف  حاجب ابن
 معنا   علي اند مادل(   است  گفته  حرف  و در تعريف)  نفسه يف
  :گويد  مي  آالم  بر ابن  در شرح  رضي  اما شيخ) غريه يف

   يف و  بوده  اسم  در تعريف  آه نفسه  يف  ضمري در آلمه مرجع
   آه است  ماء موصوله  لفظ  بوده  حرف  در تعريف  آه غريه

را )   حاجب ابن (  مصنف  قول سپس.   است  آلمه مقصود از آن
 معنا   را به  غريه  و يف نفسه  ضمري در يف ، و مرجع  منوده نقل

 بنابر   آالم گويد معناي  ادعا مي  اين در پي. گرداند بازمي
 از   است  عبارت  اسم  آه است  اين ام يده برگز  من  آه آنچه
 باشد   داشته  داللت نفسه  يف  ثابت  معناي  بر نفس  آه اي آلمه
 در غري   ثابت  بر معناي  آه اي  از آلمه است  عبارت  حرف ويل

   االبتداء با هم  و لفظ و من...  دارد  خود داللت
   لفظ لول مد  آه  است اند و تنهافِر آهنا در اين مساوي

   مهان  آن  مدلول باشد بلكه  ديگر مني  لفظ االبتداء مضمون
   مدلول ويل.  دارد  مطابقت  با آن  نفسه  يف آه  است معنائي

   بر معناي  مضمون  آن  آه  ديگر است  لفظ  مضمون  من لفظ
االبتداء   از آلمه  خربدادن  جهت شود بدين  مي  اضافه اصلي لفظ

  االبتداخري من«   بگوئيم باشد آه  مي صحيح و  جائز است
   ندارد و صحيح  جائزيست  من  اخبار از آلمه ، ويل»االنتها

   معناي  آه  جهت بدين»  ايل  خري من من « شود  گفته  آه نيست
 تا ِاخبار   نيست  خود من  آلمه  و مضمون ، مدلول ابتدائي
   مدلول ائي ابتد  معناي  باشدبلكه  جائز و صحيح از آن
   و معناي  مدلول  داراي  آه  و چيزي  است  ديگري آلمه

   چيزي  حرف  خرب داد پس  از آن توان مي  چگونه  نيست مطابقي
   براي شود البته  مي  نصب  در آنار چيزي  آه  مگر عالميت نيست
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 نيز اگر   جهت  او دارد، بدين  آننده  نصب  آه مقصدي ارائه
خنواهد  اي  فائده ء نباشد مفيد هيچ آنار شي در   عالمت آن

)   رضي شيخ ( االئمه  جنم  از آالم برخي)  انتها آالمه(بود 
   به  حرف آه  اعتقاد است  او بر اين اند آه استظهار آرده

  اند آالم  ديگر گفته  برخي ويل.   معنا نيست  داراي تنهائي
.   سازگار نيست آن  او با ذيل  زيرا صدر آالم  است او جممل

 الفِر   االبتداء سواء اال ان  و لفظ فمن (  درصدر آمده چون
  ...)بينهما 

  توان  مي ويل)  اصًال  له  المعين  وحده فاحلرف (  آمده  در ذيل ويل
   وتنها فِر بني  است  معنا قائل  حروف  او براي  آه گفت

داند و   مي ل استقال  و عدم  را در استقالل  و حريف  امسي معناي
   حروف جاميكشاند آه  اين  را به  سخن  عنان  زمينه در اين
   تعبريي  آه  وادراك  و تعقل  ذهن  در موطن  تنهائي را به

   حلاظ  به  تقرر و ثبوتي است  و مفاهيم  معاني ديگر از عامل
 ديگر   شي  معناي  آهنا تابع  تقرر و ثبوت  بلكه معنا نيست

 و   وجود مستقل  ذهن  در موطن حريف عناي م باشد پس مي
 قرار   ذهن  مورد توجه نفسه  يف يابد چون  مني اي جداگانه

  .گريد مي

  »  و نوعي  شخصي  به  وضع تقسيم«

  :  است  بر دو گونه  اعتبار موضوع  به وضع

    شخصي  ـ وضع1

    نوعي  ـ وضع2
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 و  ص خا  با ماده  را بنفسه  لفظي  اگر واضع:  شخصي وضع
 و تصور منايد و آنرا در برابرمعنا   حلاظ  آن  ويژه هيئت

 مانند   شخصيه  اعالم  وضع  گويند آه  شخصي قرار دهد، وضع
  ، آمسان ، مرأة  مانندرجل زيد، عمرو، بكر و امساء اجناس

  .  است  قبيل از اين... و

 منايد اگر   را وضع خواهد لفظي  مي  واضع  هرگاه:  نوعي وضع
را در   و هيئت  ماده  را يا نوع  هيئت  و يا نوع  ماده عنو

. نامند  مي  نوعي  را وضع  وضع برابر معنا قرار دهد اين
   را ازاين  زيدقائم  مثل  و مرآبات  ضارب  مثل  مشتقات وضع

   مرآبات  ازوضع  حبث  آه  تايل  در عنوان دانند آه  مي گونه
   داراي  جمازات اند آه ريهنظ قدما بر اين.  خواهد آمد است
 را   لفظي  واضع  آه  است باشند و مقصود آن  مي  نوعي وضع

 منايد   دارد وضع  مناسبت  اول  بامعناي  آه  هر معنائي براي
 در آهنا  آه)  ، مفعول ، فاعل فعل (  هيأت  نوعي مانند وضع

   جائز است  اساس  بر اين  پس  نيست مورد حلاظ  خاص اي ماده
   نريوي  زيرا از حيث  شجاع  اسد در رجل  لفظ استعمال

  . دارد  مناسبت  درنده با حيوان بدني

 آهنا در   جمازي  در معاني  الفاظ  استعمال گويند صحت  مي چون
   واضع  وترخيص  اذن  به  باشد منوط  و مناسبت  عالقه آجنا آه

   اين يجه نت باشند در هر حال  مي  نوعي  وضع  و داراي است
 اسد   لفظ شود آه  مي  اين لفظ  جمازي  معناي  براي  نوعي وضع

   وضع  از راه  برايش  آه  اويل  معناي باشد بني  مي  لفظي مشرتك
 باشد   شجاع  رجل  آه  آن  دوم  معناي و براي  پيدا شده شخصي

  : زيرا  است  قدما نامتام  نظريه  اين ، ويل  نوعي  وضع از راه
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   به  خود منوط  له  در غري موضوع  لفظ  استعمال  صحت:اوًال
   است  و پسندانسان  طبع  تابع  بلكه  نيست  واضع  و اذن وضع

   آه  را در معنائي  لفظ  استعمال  انسان  طبع جا آه در آن
 آنرا در   دارد نيكو ببينداستعمال  مناسبت له با موضوع

 را   نيكو نبيند استعمال داند و آجنا آه  مي  معنا صحيح آن
  .دانند  مني  معنا صحيح در آن

 در   لفظ  استعمال  آه  است  آن جواب: گويد  آخوند مي مرحوم
 اگر   حيت است  دارد صحيح  مناسبت له  با موضوع  آه معنائي

   استعمال  آه  است  منايد و نيز شاهد آن  منع  از آن واضع
 و  ندارد قبيح  مناسبت له  با موضوع  آه  در معنائي آن

   آنرا جتهيز منايد در هر حال  اگر واضع  حيت  است مستهجن
   له  با موضوع آه  در معنائي  لفظ  استعمال نيكوبودن
   لفظ  استعمال  بودن  و زشت  واضع  با منع  دارد حيت مناسبت

 و   با اذن  ندارد و حيت مناسبت  له  با موضوع  آه در معنائي
   صحت  توقف  بر عدم  است  دليلي  اين ، آه اضعجتويز و
 بر   متوقف  بلكه  واضع  بر وضع  جمازي  درمعناي  لفظ استعمال

  اصويل  و عاملان  از حمققان  و گروهي  است  و پسند انسان طبع
 آخوند را   مرحوم  نظره مهني)   و غريه  و عراقي  نائيين مرحوم(

  اسد را در رجل ذا آلمهاند و ل مورد تأئيد قرار داده
 ندهد   استعمال  اجازه  اگر واضع آنند حيت  مي  استعمال شجاع

   صحيح است)  بدبو دهان(اخبر   آه  آنرا در شخصي و استعمال
   استعمال  اين  دهد چون  آنرا اجازه دانند ولو واضع مني

 در   لفظ  استقالل  پس  نيست انسان  با ذِو و طبع موافق
   مهه باشد، با اينكه  مني  واضع  اذن  تابع  له  موضوع غريمعناي
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شود   مي  تقسيم  دو قسم  به  استعمال معتقدند آه ايشان
  .  و جمازي حقيقي

  يعين(آند   مي  آنرا ثابت  مذآور تنها امكان  آالم:ثانيًا
   آنرا پس وقوع نه)  باشند  نوعي  وضع  داراي  جمازات  است ممكن

  .  در اينجا مفقود است  دارد آه  دليل از به ني  آن وقوع

)  هستند  نوعي  وضع  داراي جمازات( نظر قدما  اين: ثالثًا
 جماز   چراآه  است اند خمالف  گفته  عرب  دانشيان  آه با آنچه
   است  حقيقي  معناي  داراي  آه اي  آلمه  از استعمال عبارت

   جمازات  براي نوعي ضع و  به  شدن  زيرا قائل  له در غري ماوضع
  . با انكار جماز دارد مالزمت

  »  مرآبات وضع«

   از حيث  مرآبات وضع (  موضوع  از ورود در اصل پيش  
 مواد  را به  مفردات  وضع جباست)   استقالل  يا عدم استقالل

 و   قرار دهيم  مورد بررسي  هبمچنني  هم  هيأت  خود و وضع خاص
   شخصيه  اعالم امي  قبًال گفته منائيم بيان را   مرآبات  وضع سپس
   وضع  داراي  و مرئه  رجل  زيد و عمرو و امساء اجناس مثل

َ،   َفَعل  آهنا مثل  در مفردات  چه هستند و اما هيأت شخصي
   مانند زيد قائم  مرآب  درهيئتهاي  و چه ٌ در مشتقات فاعل

   هيأت ر مفرداتاما د. باشند  مي  نوعي  وضع  داراي وامثاهلم
   فعل مبدأ آه  قيام  براي  است  شده  وضع  آه  فعل مانند هيئت

   آه اي  از هر ماده  غائب  مذآر در زمان  فاعل باشد به
 صد رعند  من  براي  شده  وضع  آه  فاعل باشد، و مانند هيئت

،  ٌ، قائم  از ضارب  باشد اعم  آه اي  هر ماده  در ضمن الفعل
  . ريهمٌ و غ آآل
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   مانند زيد قائم  شده  از وضع  مرآب اما در هيئتهاي  
  نامند درضمن  را مبتدأ و خرب مي ٍ اين  لشي  شي  ثبوت براي

 آنرا   آه  مرآب  هيئت  باشد زيرا اين  آه اي هر ماده
  تلبس  آه  هر ذاتي  براي  شده نامند وضع مبتداء و خرب مي

   وضع  داراي  آن  مفردات  مثال  باشد، در اين مببدأ داشته
بعد از .  نوعي  وضع  داراي  آن  هستند و هيئت مببدأ شخصي

 و   شده  حلاظ  در آهنا مواد خاصي  آه  مقررات  وضع  شدن روشن
   شامل  مواد خاص باشند چون مي  نوعي  وضع  داراي هيئتها آه

   يعين  آيا مرآبات آيد آه  مي  پيش  سؤال اين. شود آهنا مني
 هستند يا  حده  علي  وضع  آيا داراي و هيأت  مفردات جمموع

   علي  وضع  مرآبات  باورند آه  بر اين  اصويل خري، حمققان
  :ندارند، زيرا حده

 در   آه  مهانگونه ، چون  نيست  سوم  وضع  اين  به  نيازي:اوًال
   واضع  شد هدف گفته  در سري تاريخ  وضع  از خبشهاي  چهارم خبش

   انساهنا نيازها و مقاصدشان  منودن  تفهيم  الفاظ از وضع
 و   در مفردات  آه  دو وضع  ازمهان  غرض  يكديگر و اين را به
  .شود  مي  حاصل  بوده هيأت

اند   شده  متعرض  و ديگران  آنايه  صاحب  آه  مهانگونه:ثانيًا
  اللتدارد با د  مالزمت  مرآبات  براي  سوم  وضع  به  شدن قائل
  : مرتبه دو   بر معنا به لفظ

  .  آهنا و هيأتشان  مفردات  حلاظ  به ـ1

  )  مرآب  جمموع  حلاظ به (  مرآب  حلاظ  به ـ2
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   بعنوان  است  وجدان  خالف  دو وضع  اين  اينكه در عني  
   الزم شومي  سوم  وضع  به  اگر قائل  زيد قائم  در مثال توضيح

   بر معنا آنند به  داللت  مرتبه  يك  زيد و قائم آيد آه مي
 در   مرآب  جمموع وضع  ديگر بلحاظ  خود آهنا و مرتبه  وضع حلاظ
   داللت  يك  داراي  امسيه  مجله  اين دانيم  قطعًا مي  آه حايل

   يكبار بدست  فقط  مجله زيد از اين  زيرا قيام بيشرت نيست
  . دوبار آيد نه مي

 شايد مقصود :  سوم  وضع  و مشتقني افني ن  بني  اما مجع شبتني
   اين  است  ديگري وضع  داراي  مرآب گويند جمموع  مي  آه آساني

 را   ديگري  وضع  مفردات  بر وضع  عالوه  الفاظ باشد آه
 در   نزاع  صورت  در اين باشند آه  دارامي  هيئت  وضع بعنوان

   مرآب مباهو  مرآب  خواهد بود پس  لفظي  مرآبات وضع
  .باشد  مني  و هيأت  مقررات  و وراء وضع  مستقل وضع داراي

  »  وضع پيامدهاي«

   داراي  مهچنني  است  اقسامي  داراي  وضع چنانچه  
  :  ذيل  عناوين باشد به  مي  هم پيامدهائي

    ترادف ـ1

    اشرتاك ـ2

   و جماز  حقيقت ـ3

   لفظ ز يك ا  معنا بيش  در برابر يك  واضع هرگاه:  ترادف
  .نامند  مي ها را مرتادف  و واژه  الفاظ قرار دهد آن
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 باشد و   در بني  چند لفظ  آه  است  آن  منظور از ترادف پس
معنا   يك  هر دو به  و بشر آه  انسان  معنا مانند واژه يك
 و جواد   و خيل  فرس باشند و مانند واژه مي)   ناطق حيوان(
  ، و لفظ  ُبسر،ُرطب باشند و واژه مي معنا   يك  به  هر سه آه

 اسد، غضنفر،   و مثل  گردن  معناي  به ، رقبة جيد، عنق
،   شري و سيف معناي  به ، قسورة  ليث ، حيدرة ، زيغم ضرغام
  . مششري  براي ، صمصام صارم

   وضع  معنا به  از يك  در برابر بيش  لفظي  هرگاه: اشرتاك
  مشرتك  معاني  آن  به را نسبت   لفظ  آن متعدد قرار دهيم

   گويند، پس  اشرتاك  آهنا را با لفظ  ميان نامند و نسبت مي
   منطقي  عاملان  دراصطالح  است  ترادف  واژه  بعكس  اشرتاك واژه

  :  است  بر دو گونه  اشرتاك و اصويل

    لفظي ـ1

    معنوي ـ2

 متعدد   اوضاع  در نتيجه  لفظ  يك  آه آنست:   لفظي مشرتك
 شري   مانندلفظ  باشد در فارسي له  چند معنا و موضوع داراي

،   درنده  حيوان رود مثل  بكار مي  خمتلف  معاني  براي آه
  آب  لوله  انتهاي  براي  آه اي ، و وسيله  پستان مايع

   شده  گفته  آه  عني  آلمه شود و اما در عربي  مي استفاده
   عني باصرة ، عني  جاريه  عني مجله از   هفتاد معنا آمده براي
  . بان ديده

 معنا در   تا صد و يك  عجوز آه و مانند لفظ)  ذهب ( عني
  باشد مشارش مي السالم  امري عليه  حضرت  به  منسوب  آه اشعاري
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 و   بيست77   اللغة  در قاموس  فريوزآبادي  عالمه  آه شده
اند  را متذآر شده آن بيت24   العروس  در تاج  زبيدي عالمه
   ذيًال اشاره  ابيات  از آن  تعدادي  عريضه  نبودن  خايل جهت
  :شود مي

 )  آهنه شراب( العجوز   املخدره  بيت  الجتوزعلي  و حيك اال يا نفس

 ) قاضي( جمازجيوز جوازها عندالعجوز   يف  جتوزي  ان وجوزي

وز  العج  دين  فالزمي  آفرو دونك  املرء قفيه  عنك دعي
 ) پريزن(

 ) آالغ( علمًا و حلمًابتبكري آتبكري العجوز   و اطليب وجدي

 عدد العجوز   علي  آانت  اخلطاياو ان  توبتًا متح و توبي
 ) ريگ(

 )پريمرد( العجوز   العاجر اهلم اتكال  عليه  يل  واتكي  باهللا ثقي

 ) جاهل( العجوز   شاآلة  عن  جدًامييزك  العلم  الكتاب  يف و ّجدي

 )مششري( آالعجوز   حذاملعادي  ماءو يف  مثل  للموايل وآوني

   و يك  لفظ  يك  در بني  از اينكه  است عبارت:   معنوي مشرتك
   داراي آه  و آلي  عام اي  معنا بگونه  باشد ويل معنا اشرتاك

   لفظ  يك  داراي  وجود آه  مانند آلمه  و افراد است مصاديق
باشد و   مي بر بيشرتين  منطبق  آلي  مفهوم ك ي  داراي  ويل است

در .   فراوان  و مصاديق  عام  مفهوم  يك  داراي  آه انسان
     است  دو قسم معنوي  مشرتك  منطق  دانشيان اصطالح
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   انسان  مثل  بطور يكسان صِد معنا بر مصاديق:   ـ متوايل1
  ...بر عمرو، بكر 

   نباشد مثل ور يكسان بط صِد معنا بر مصاديق:   ـ مشكك2
   ...  وجود و بياض مفهوم

   لفظي  در وجود مشرتك  ويل  نيست  اختاليف  معنوي در وجود مشرتك
  . شد اختالف

   دسته  پنج  به  اقوال  لفظي  اشرتاك  امكان  و عدم در امكان
  .شوند  مي تقسيم

    و اليقع  ميكن ـ1

  . نع ممت القرآن  و يف  غريالقرآن  يف  ميكن ـ2

  ).  هتراني هادي  و شيخ  هناوندي عالمه( اصًال   و اليتع  الميكن ـ3

  . حتمًا ضروريا  و يقع  ميكن ـ4

  .  بضروري  و ليس  و يقع  ميكن ـ5

   اشرتاك  باشد چون رسد حق  اخري بنظر مي  قول  البته آه  
   متسك  چندوجه  به توان  مدعا مي  اين  شد و براي  واقع لفظ
  »  بضروري  و ليس  وقع ميكن« ـ 1. منود

   قرء آه  مثل  از الفاظ  در برخي  لغت  اهل  نقل ـ الف
 و   شود و ايضًا عني  را شامل  طهر و حياضة معناي

 معنا   داراي  آه  در الفاظي  لغت  اهل  قول  آه عجوزمهانگونه
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 در  باشدمهانگونه  مي  الزم  ايشان  و پريوي  است و احدند حجت
  . شود  متعدد هستند بايد پريوي  معاني  داراي  آه فاظيال

 گويا   بذهن  خاصي  تبا در دو معنا يا بيشرت از الفاظ ـ ب
مقصود   شد، اگرچه  وضع  معاني  آن  براي  لفظ  آه  است اين

  . نشود  متعني  قرينه ها بدون ازآن

 و   و جه  لفظ  آگاهيم  مهگي: اصًال  و اليقع  ـ الميكن7 ـ 2
   فاني  ولفظ  است  آن  دهنده  و نشان  معنا است  براي مرآت

   عالئم  بر معنا از قبيل  لفظ باشد، داللت در معنا مي
 فنا  اساس  بر اين ، پس  بر راهها نيست  راهنمائي اداره

   واحد و استعمال  متعدد در زمان  واحد در معاني لفظ
  اي و وسيله  آلت ظ ندارد و يا بتعبري ديگر لف واحد امكان

 مبنا   معنا بر اين  به  از آن  شنونده  انتقال  براي است
   انتقال  براي  واحدوسيله  واحد در استعمال  لفظ  نيست ممكن
  . دو معنا يا بيشرت قرار گريد به

  : اما پذير است  و ضربه  نقض  قابل  دليل اما اين

  الوجه  ذي در  در معنا مانند فنا آينه  فنا لفظ:اوًال
   دو معنا از راه  به  انتقال  گفت توان  و لذا مي نيست

  . دارد  واحد امكان  واحد در زمان لفظ استعمال

)  الوجه  و ذي  آينه مثل( باشد   آنگونه  آه بر فرض: ثانيًا
  .آند  پيدا مي  انتقال  نزديكرت است  ذهن  به  آه  معنائي آن

   بني  باشد فِر است  نامتام  هم  دوم  دليل  آه بر فرض: ثالثًا
   خمطور دارد وموجب  آنچه  آه  استعمال  و مقام  وضع مقام

  .  وضع  نه  است  استعمال  مرحله  به  مربوط  است اشكال
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   غرض  از اينكه  است  عبارت  ايشان  دليل:  و اليقع  ـ ميكن3
  ك مشرت  و درلفظ  مقاصد است  و تفهم  تفهيم  الفاظ از وضع

،   است  و امجال  اهبام  موجب چون. شود  مني  حاصل  از وضع غرض
   منافات  آن  و انگيزه  وضع  باحكمت  لفظي  اشرتاك  چون پس

   فروپاشي  نيز قابل  دليل  اين شود، البته  مني دارد واقع
  :   چون است

 و   موارد واضع  در مهه  مقصود واضع  ندارد آه  ضرورت:اوًال
  .باشد  روشن

   وضع  حكم  به  خمل  اشرتاك  از اينكه آنيم  مي  منع:ثانيًا
  . فهماند  مقصود را با قرينه توان  مي باشد چون

يابد و   مي  تعلق  گويي  امجال  به  گويند گاهي  غرض:ثالثًا
  :  مثل  خرب داده  آن  شدن  بواقع خداوند در قرآن

  » اخر متشاهبات و   الكتاب  ُام  هن  حمكمات  آيات فيه«

گويند   مي ايشان:   ممتنع القرآن  و يف  غريالقرآن  يف  ميكن ـ4
 معنا   ذآر شوداز حيث  قرينه  بدون  مشرتك  لفظ اگر در قرآن

و اگر . شود  مني  درك  مسلمانان  براي  و مقصود از آن جممل
 بر   مبين  و قرآن  است آالم  تطويل  ذآر شود موجب با قرينه

 خدا   را در آتاب  مشرتك  لفظ  اساس بر اين.  ست ني آن
  .اند نپذيرفته

   مصلحت  گاهي  چون  است  نيز مورداشكال  دليل  دو وجه اين
 اقتضا   باشد وگاهي  معنا جممل  از حيث  آالم اقتضا دارد آه

   به  خمل  باشد و اين  تكرار و طوالني  داراي دارد آالم
  .شود  مني  هم فصاحت
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  گويند الفاظ  مي ايشان:  حتمًا ضروريًا  ويقع كن مي ـ5
باشد   بايد اشرتاك پس.   غريمتناهي  و معاني  است متناهي

 باشد و   وايف  غريمتناهي تواند به  مني  هيچگاه زيرا متناهي
 در   اشرتاك است  واجب  پس  معاني  فهم  به  نياز مردم چون

   اين  باشد ويل  معاني  به  باشد تا وايف  وجود داشته الفاظ
  .  نيز مورد نقد است دليل

   معاني  در برابر اين  وضع  در حني  لفظ اشرتاك: اوًال
  اوضاع  نياز به  لفظي  اشرتاك  چون  است  ممتنع غريمتناهيه
  .  نيست  ممكن  از بشر متناهي  دارد و اين غريمتناهيه

 در  وضع و لذا   است  مورد نياز متناهي  معاني:ثانيًا
  .  لغو است  موجب مورد زائد بر متناهي

   باشد لكن  غريمتناهيه  معاني  نياز به  آه  بر فرض:ثالثًا
   از معاني  هر يك  براي  لفظ  وضع  آه  ندارمي قبول
   آلي  در برابر معاني  وضع  باشد بلكه  تفصيل بگونه جزئي

   جزئي  در برابر معاني  ما را از وضع متناهي
   آه  لفظ آند و استعمال نياز مي  بي غريمتناهي) صاديقم(

  .باشد  مي  شايع  در افرادش  است  آلي  براي موضوع

   وجوددارد و برخي  لغات  در متام  مشرتك  لفظ:  اينكه نتيجه
آند   به اند توجه  انكار منوده  نيز آه نويسان از فرهنگ

  .اند  ننموده  گفتارشان مطلب

  : جماز و  ـ حقيقت ج

 قرار   خود مورد استعمال له  موضوع  در معناي اگر لفظ  
مانند   است  معنا حقيقت  در آن  لفظ  آن گريد استعمال
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 و اگر در غريمعنا   مفرتس  اسد در حيوان  لفظ استعمال
قرار گريد   مورد استعمال  و مناسبت  عالقه  از راه له موضوع

مانند . هد بود معنا جماز خوا  در آن  لفظ استعمال
  . مشاهبت  بعالقه  شجاع  اسد در رجل  لفظ استعمال

   را بعنوان  مطليب  جباست  حبث  از ورود در اصل پيش  
 شود  استعمال  در معنائي  لفظي ، هرگاه  يادآور شومي مقدمه

   لفظ له  معنا موضوع  آن آه)   شخصي براي( نباشد   معلوم لكن
 تا   نيست  آن  له  باشد ياموضوع  آن  حقيقي  تا معناي است

   مسئله توانيم  مي  دو صورت  جماز گردد، در اينجا به معناي
  .  قراردهيم را مورد بررسي

   را مطلع  لفظ  جمازي  و معناي  حقيقي  معناي  آنكه ـ1
   ندانيم  شده  استعمال  آه  در مورد خاصي  ويل باشيم

   يا معناي  منوده راده ا  را مستعِمل  آن  حقيقي معناي آه
  ). دانيم  ار مني  مراد مستقل يعين( آنرا  جمازي

   مستعمل  آه  را در موردي  مراد از لفظ  اينكه ـ2
  له  مراد آيا موضوع  اما معناي دانيم  مي  منوده استعمال

   باشد يا معناي  آن  حقيقي باشد تا معناي مي لفظ
 گردد در   آن  جمازي عناي م  تا آنكه  است  لفظ له غريموضوع

   ويل دانيم  ديگر مراد را مي بعبارت ( برمي ترديدبسر مي
  ). دانيم  را مني  لفظ  و جمازي  حقيقي معناي

   مقتضاي  به  چيست  مراد از لفظ  ندانيم  آه  اول در فرض
   برحقيقت  مبين  در استعمال اصل»   احلقيقه اصالة « قانون

   است  لفظ  حقيقي  معناي  مراد مهان معنايشود   مي  و حكم است
   حقيقي  غريمعناي  اگرمستعمل  آه  است  اين زيرا ظاهر حال
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 منايد و   نصب اي  بود قرينه منود، بر او الزم  مي را اراده
شود   مي  آشف  ننموده  نصب  حقيقي معناي  برخالف  قرينه چون

  . بود  مراد مستعمل  حقيقي معناي

 را و   و جماز لفظ  حقيقي  معناي  ندانيم آه:  وم د در فرض
  به)  الذريعة(  سيدمرتضي  مثل ، بعضي مردا از آنرا بدانيم

  مهان: اند اند و فرموده  منوده  متسك  احلقيقه  اصالة قانون
  . است  آن  حقيقي  معناي  مراد از لفظ معناي

   احلقيقه  شد، اصالة  گفته  نشد، چون  پذيرفته  قول  اين ويل
   معلوم لفظ  و جمازي  حقيقي  معناي  دارد آه  جريان در جائي

   اراده  از لفظ  حقيقي  معناي  ندانيم  آه باشد و در موردي
  احلقيقه اصالة  اجراي جا به  در اين  جمازي  يا معناي شده
  . گردمي مي

   را ندانيم  لفظ  و جمازي  حقيقي و اما اگر معناي
   منائيم  را ثابت  حقيقي  معناي  استعمال  از راه توانيم مني

 ما سد  راه»  و اجملاز احلقيقة  من  اعم االستعمال « زيراقاعده
  .منايد مي

 اسد   لفظ  حقيقي  معناي  اول  فرض  براي  مثال بعنوان
  ما معلوم براي)   شجاع رجل (  جمازي و معناي)   مفرتس حيوان(

   و مراد مستعمل  است  شده ستعمال ا  هم  و در مواردي است
 و  جوئيم  مي متسك  احلقيقة  اصالة  در اينجا به دانيم را مني

  .  است  حقيقي  معناي  مراد از آن گوئيم مي

  دانيم  صعيد را مني  لفظ  حقيقي  اگر معناي  دوم  فرض و براي
 يا  مراد است االرض  وجه  مطلق آه) فتيمموا صعيدًا طيبًا(
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   مراد از آن  آه  بدانيم  هرگاه  فرض  در اين  خالص تراب
 آنرا   احلقيقة با اصالة توانيم  ديگر مني  است االرض  وجه مطلق

  .  منائيم  تلقي  حقيقي معناي

   حقيقي  معناي  تشخيص  براي  دوم  در فرض  اصوليني در هر حال
از آهنا    برخي جباست اند آه  منوده  را ارائه  عالئمي از جمازي

  .ذآر شوند

   تبادر  تبادر و عدم ـ الف

    سلب  صحت  و عدم  سلب  صحت ـ ب

   اطراد  در معنا و عدم  لفظ  اطراد و شيوع ـ ج

  : تبادر  ـ تبادر و عدم الف

   خاص  معنا از لفظي  يك گرفنت  از پيش  است تبادر عبارت  
  يد نه آ حاصل  از حِا لفظ  آه  در برابر ساير معاني  ذهن به

   اسد اين  از آلمه  مفرتس  تبادر حيوان  مثل  قرينه از راه
   جمازي  معناي  وغري آن  متبادر است  در معناي  حقيقت لفظ
 معنا مراد نبود   آن  براي  لفظ باشد زيرا اگر وضع  مي لفظ

 اگر منشاء تبادر  نبود ويل  نيز در ميان  تبادري هر آينه
   شجاع  تبادر رجل  باشد مثل  قرينه  بكمك  به معنا از لفظ

   از لفظ  شجاع  رجل دراينجا اگرچه)   اسدًايرمي رأيت(از 
   قرينه  تبادر بواسطه  اين شود ويل  مي  ذهن اسد متبادر به

 او   براي  حقيقت  عالمت  جهت بدين)  يرمي(  است  لفظ مهراه
  .خنواهد بود



60

 از   حقيقي  معناي خيص تش  براي  و نشانه  عالمت  اين: اشكال
   دارد آه مالزمت  با دور صريح  چون  نقد است  قابل جمازي
  .  است  قائم  بر بطالن امجاع

   بر تبادر است  متوقف له  موضوع  معناي  به  علم: دور تقريب
  چون.  لفظ له  موضوع  معناي  به  بر علم  متوقف و تبادر هم

   نباشد هرگز معنا به  بني در له  موضوع  معناي  به اگر علم
   شي  با اينكه است  مالزم  آالم و اين. شود  مني  منسبق ذهن

   واحد هم  واحد در استعمال  واحد در زمان واحد در زمان
  .  عليه  موقوف  باشد هم موقوف

 بر تبادر   توقف  آه  لفظ له  موضوع  معناي  به  علم: جواب
 زيرا  است  متوقف تبادر بر آن   آه  است  علمي دارد و غري آن

   امجايل  علم  و در روي  است  الزم  تفصيلي  علم  اول در قسم
  . متفاوتند  صيها با هم  پس ارتكازي

 مراد از تبادر   آه  است  در آجنائي  از اشكال  پاسخ اين
 اگر مراد   باشد ويل  تبادر عند مستعليم معنا از لفظ

 باشد   بوضع  و عاملان وره حما ازتبادر تبادر عند اهل
  علم  چون  است  پرواضح  عليه  و موقوف  موقوف تغاير بني
 بر   است  متوقف  لفظ له  موضوع  معناي  به  و جاهل مستعلم

آگاهند اما   از وضع  آه  زبان  نزد اهل تبادر معنا از لفظ
   بر علم  نيست  متوقف  حماوزه  اهل  براي تبادر معنا از لفظ

 بر تبادر   متوقف  آه وصفي  به  علم  فرض  در اين  پس  وضع به
   آه  علمي  دارد ويل  آگاهي  از وضع  آه  است  آسي  علم است

   آگاهي  از وضع  آه  است  آسي  علم است  متوقف تبادر بر آن
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 بر   دليل  از وضع  و آگاه  تبادر در نزد عامل پس. ندارد
  . نزد فرد مستعليم  است حقيقت

 اگر تبادر   آه  را متذآر شومي  مطليب  اينكه  هم  جباست: نكته
   متبادرمعناي  باشد معناي  حِا لفظ  مستند به معنا از لفظ

 باشد  شود و اگر تبادر مستند بقرينه  مي  لفظ حقيقي
  اشكايل  دو صورت شود در اين  مي  الفظ  مورد اراده معناي

  د شود و تبادر معنا از لفظ اجيا  اگر شك رسد ويل بنظر مني
 باشد  اگر از حِا لفظ  آه  صورت  نشود بدين  يافت مستندش
   نباشد در اين  معلوم  جمازي  قرينه  و اگر مستند به حقيقي
   فصول و صاحب)   قمي مريزاي ( قوانني  صاحب  آه  مهانگونه صورت

   القرينه  عدم اند با صالة فرموده)   حممد حسني شيخ(
 و مورد   را اجياد منود زيرا موضوع  حقيقي معناي توان يمن

  حقيقي  معناي  آه  است  در جائي  القرينه  عدم  اصالت جريان
   داشته  الفظ  در مراد از لفظ  باشد و شك  معلوم و جمازي
   عدم اصالت  بواسطه  حقيقي ، در اينجا معناي باشيم

 در احراز مراد  قرنيهال  عدم  اصالت پس.  يابيم  مي القرينه
   آه  حِا لفظ  متبادربه  استناد معناي  براي  نه مفيد است

  .  است  از مبحث مطلوب

   صحت  عدم  دوم  حقيقت عالمت:   سلب  صحت  و عدم  سلب  صحت ـ ب
   جمازي  از معنا عالمت  لفظ سلب  و صحت  از معنا است  لفظ سلب

   مجله  نيست  صحيح ئيم بگو اينكه:  مانند  است  لفظ بودن
 از   لفظ  سلب  صحت  از عدم  پس) باسٍد  ليس املفرتس احليوان(

  حقيقت  معنا به  در آن  لفظ  اين  آه يابيم  مي  مفرتس حيوان
:  مانند  از معنائي  لفظ  سلب  صحت  آمااينكه بكار رفته
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   در آن  لفظ بودن  جمازي عالمت)  ميسر باشد  الشجاع الرجل(
  . عنا استم

 مورد تبادر   اشكال رسد مهان  بنظر مي  آه اشكايل:  اشكال
 معنا  اين  وضع  به  بر علم  متوقف  سلب  صحت  عدم  آه است

   اين  معنا براي  اين  وضع  به  و علم  است  لفظ  اين براي
  . از معنا است  لفظ  سلب  صحت  بر عدم  حقيقتًا متوقف لفظ

 غري   شد موقوف  در تبادر گفته  آه اب اجلو  اجلواب: جواب
 و در  نياز است  تفصيلي  علم  در يكي  چون  است  عليه موقوف
  .  ارتكازي  امجايل  علم دومي

  : ـ االطراد ج

   از جمازي  حقيقي  متييز معناي  براي  اصويل انديشمندان  
   حقيقي معناي هاي  و نشانه  اطراد را از عالئم اطراد و عدم

  .اند  ذآر آرده ازيو جم

   در معناي  لفظ  استعمال  از شيوع  است اطراد عبارت  
، و  معناست  در آن  حقيقت  لفظ  آه  است  اين  عالمت  آه مشكوك

   لفظ  جمازي  استعمال  خود عالمت  فِو آه  حالت  اطراد عكس عدم
  . در معنا است

   مميزه ت عالم  اطراد را بعنوان  از حمققان اي  عده: اشكال
   اگراستعمال  اينكه اند، جبهت  از جماز نپذيرفته حقيقت
   دارد صحيح  آه  خصوصييت  بواسطه  را در معنائي لفظي

  باشد و چه  لفظ  حقيقي  معنا معناي  آن  آنكه  چه بدانيم
   و ما ببينيم  خواهد داشت  شيوع  استعمال  آن  جمازي معناي

 دارد،   شيوع  مفرتس  اسد برحيوان ظ اطِال لف  آه  مهانگونه آه
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   در اويل  دارد ويل  نيز شيوع  شجاع  بر رجل  اطِال آن مهچنني
   رجل  آه  در هر زمان  جماز، پس بشكل حقيقتًا و در دومي

 و   صحيح  اسد در آن  باشد استعمال  وجود داشته شجاعي
 اسد او با)  مشاهبت (  آه اي  عالقه  بلحاظ خواهد داشت شيوع

  . دارد  بدني در توانائي

 اطراد و   آه  است  اين  حبث  در موضوع  آالم  حتقيق  ويل: جواب
   زيرا عدم  است  و جمازحمسوب  حقيقت  اطراد از عالئم عدم

   بلحاظ  جماز است  از عالئم  يكي  آه  در معنائي اطراد لفظ
  توانيم  مي  عالقه  شخص  بلحاظ  شودنه  اگر گرفته  عالئق نوع

اما .   دانست  حقيقت  از جماز و عالمت اطراد را مميز حقيقت
   ملحوظ  عالقه  شخص  را بلحاظ  در معنائي اگر اطرادلفظ

جماز   عالمت  خنواهد بود بلكه  حقيقت ، ديگر عالمت دارمي
   داشته  شيوع  معنا هم  در آن  لفظ  استعمال اگرچه. باشد مي

  .باشد

   بلحاظ  مفرتس  اسد در حيوان ستعمال ا: ديگر بعبارت  
   مطرح  شيوع  بشكل عالقه  شخص  جبهت  شجاع  و در رجل  عالئق نوع
 و   حقيقي  آدام شود آه  مي  فهميده  با دقت  هر يك  ويل است

   شيوع  و ويژگي  عالمت  عالقه  شخص  وخود نوع  است  جمازي آدام
  بلحاظ  بلكه  نيست شرط   شيوع  فقط  خواهد بود پس  لفظ براي
  .باشد  اطراد مي  نيز شرط  عالقه حنوه

   منائيم  را رعايت  مسئله  مهني توانيم  مي در موارد اسناد هم
  اسنل  اطراد دارد مثل العقول  ذوي  به اسناد سؤال:  مثل

   انساهنا آه  و قرارگاه  حمل  بنوع  اسناد سؤال زيدًا ويل
 و  احملله  ندارد ماننداسئل  اطراد نوعي اسناد جمازي
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  سؤال.   شده  استعمال  القريه  در اسئل  و فقط البيت اسئل
   خصوصييت  چه القريه  در اسئل  اسناد سؤال  آه از خود تسليم

   براي  خصوصيت  آن  احملله  و اسئل  البيت  در اسئل  آه داشته
  .  موجود نيست استعمال

   عالقه  شخص  بلحاظ عمال جز است خصوصييت:   اينكه جواب
   استعمال  آه آنيم  مي  آشف  و از اين نيافتيم
   اسناد اطراد هم  اين با اينكه.   است  جمازي القريه دراسئل
  .دارد

   بگريمي  عالئق  نوع  بلحاظ  در معناي  اطراد لفظ اگر عدم
 وجماز   حقيقت  اطراد را از عالئم شود اطراد و عدم مي

   اطراد و عدم توان  مني  بگريمي  عالئق  صنف ر بلحاظ و اگ دانست
  .  و جمازدانست  حقيقت اطراد را از عالئم

    معاني  براي  الفاظ  وضع آيفيت:  تنبيه

 مراد   يا مباهي  است  هي  مباهي  معاني  براي  الفاظ وضع  
  ؟ لالفظ

 معنا   نباشد آن ، مراد الفظ  لفظ  اگر معناي  آه اي بگونه
  اندآه  عقيده  بر اين  او خنواهد بود، بعضي  حقيقي نايمع

   آنكه  باشند چه  شده  وضع  مرادة  معاني  براي اگر الفاظ
 باشد و   در معنا اعتبار شده  شرط  بعنوان اراده

   اراده  اگر معنا از لفظ  صورت  جزو در اين بعنوان چه
   حقيقي  معاني  داراي  الفاظ نشود بايد بگوئيم

 انتقاد جز و انتقاد مقيد   به باشندزيرا انتقاد مرآب مني
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   صاحب  به  فِو متعلق ، آالم  است  انتقاد قيد ضروري به
  . است فصول

   لالفظ اهنا مرادة  حيث  من ، معاني  الفاظ له  موضوع ويل  
 و  له  موضوع  از معناي  خارج  الفظ باشد زيرا اراده مني

   معاني  نفس  الفاظ له  موضوع ونباشد چ  مي فيه مستعمل
  .  قيد و يا شرطي  هيچگونه باشد بدون مي

 او   براي  معنا از لفظ  هوشيار اراده  در مستعمل البته
   درمقام  الفظ  اراده  خواهد بود و نقش  استعمال از مقومات

   و امسي  حريف  معنا در معاني  حلاظ  نقش  مهان  الفاظ استعمال
 معنا   و حلاظ لغريه  معنا حالة  شد حلاظ جنا گفتهدر آ.  است

  فيه  و مستعمل له  از موضوع  خارج  امسي  در معناي نفسه يف
  باشد بعنوان  مي  و مسوغات استعمال  از مقومات بلكه.  است

  : منونه

   منايد و معناي  جاري  اسد را بر زبان  لفظ  الفظ هرگاه  
  باشد بلكه  نكرده  اراده  است  مفرتس  حيوان  آنرا آه حقيقي
 باشد ما   منوده  اراده  است  شجاع  رجل  جماز آنرا آه معناي

   ذهن به)   حقيقي معناي( اسد  لفظ  جمرد گفنت  به  وصف با اين
 را   اشتباهًا لفظي  شخصي آند و يا هرگاه  خطور مي شنونده

   اينكه مثل منايد   جاري  بر زبان است  خاصي  معناي  داراي آه
   منايد معناي  جاري  بر زبان  علي  آن خبواهد بگويد حممد جباي

   هرگز مراد الفظ آند با اينكه  خطور مي  شنونده ذهن  به علي
   داللت  بر معنا به  لفظ  داللت  پس  است  نبوده آن

   داللت  آه  بايد دانست  ويل  نيست  الفظ  اراده تابع تصوريه
  .  است  الفظ  اراده  تابع  تصديقيه  داللت به بر معنا  لفظ
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  له  موضوع  جزء معناي  الفظ اراده «  آه  نظريه  اين براي  
ماهو هو   ازاء معنا به اند به  شده  وضع  و الفاظ  نيست لفظ

  .  جست  متسك  چند دليل  به توان مي» ال مبا هو مراد

 در   تصرف از به ني  در قضا يا بدون  محل  صحت  از طريق:اوًال
 زيرادر اينجا   مانند زيد قائم  و حممول  موضوع الفاظ
 مباهو مراد و نيز   قيام  نه  است  قيام  بر زيد نص حممول

زيد مبا هو مراد   نه  خود زيد مبا هو هواست  در قضيه موضوع
 هر   مرادة بودند مباهي  مي  براي  موضوع  و اگر الفاظ لالفظ
   قضيه  در اطراف جتريد و تصرف  بر زيد بدون  قيام  محل آينه

   جتريد ممكن  بر زيد بدون  مراده  قيام جائز نبود زيرا محل
 مانند اسناد   نبود اسناد را در مجالتي  صحيح  ومهچنني نيست
   مسند است آه  در ضرب  تصرف َ زيٌد بدون  بر زيد در َضَرب ضرب

ٌ   مباهو مراده د ضربباشد زير اسنا  مي  مسنداليه و زيد آه
    ندارد و در مثال  در اوامكان  جتريد و تصرف بر زيد بدون

 مبا هو  شود ضرب  مي  زيد اسناد داده  به  آه  است  ضرب نفس
  . مرادة

   لالفظها وضع  مرادة  مباهي  معناي  براي  اگر الفاظ:ثانيًا
و  ام ع  هر الفاظ  وضع آمد آه  مي  الزم  باشند هر آينه شده

   است  اين  مفروض چون)   ذهين جزئي( باشد   آهنا خاص له موضوع
 با   است  آهنااعتبار شده له  در موضوع  الفظني  اراده آه

   شدو اما اگر گفته  ملتزم توان  مني  چيزي  چنني  به اينكه
   اراده اند ويل  شده  وضع هي  مباهي  معاني  براي  الفاظ شود آه

   چنني آه(باشد   مي  استعمالش  از مسوغات الفظ  معنا از سوي
  .)خنواهد آمد  پيش خمطوري
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 نصري   خواجه  و حمقق الرئيس  از شيخ  آه و اما نقلي  
  مباهي  معاني  براي  الفاظ  اين  آه  اساس بر اين.  شد طوسي

   نامتام  ايشان  از آالم  برداشت  اين  هستند آه  موضوع مرادة
  : ، چون است

 بر   تصديقيه  بداليت  الفاظ  داللت  آه  است  اين قصود ايشانم
 از   است عبارت  داللت باشد و اين  مي  الفظ  اراده  تابع معاني
باشد   مي  هم  مراد متكلم  آه  صورت  بدين  بر معين  لفظ داللت

   و درصورتي  است  بوده  خماطب  معنابه  مهان  تفهيم و مقصودش
  : شود آه رز مي حم  داللت اين

 مقصود خود   بيان  در مقام  احراز آند الفظ  شنونده ـ الف
  . باشد بوده

  . ننمود باشد  نصب اي  قرينه  ظاهر آالمش  برخالف ـ ب

   آند آه تواند تصديق  موارد فرد مي  از احراز اين پس
 و اما   است  آرده  را اراده  ظاهر لفظ  معناي للفظ
   الفظ  اراده  تابع  تصوريه  داللت  به اني بر مع الفاظ داللت
   انسان  ذهن  از اينكه  است  عبارت  داللت  اين  آه نيست
   انتقال  لفظ  آن له  موضوع  معناي  به  لفظ  يك جمرد شنيدن به

آند ازهر   خود تصور مي آند و معنا را در ذهن پيدا مي
 باشد يا   الفظ  مورد اراده خواهد باشد خواه  مي الفظي

  .نباشد

  »  و االعم  ـ الصحيح امر چهارم«

 و   صحيح  از براي باشند آه  مي  آيا اسامي  عبادات الفاظ
   و فاسد؟  از صحيح اند يا اعم  شده  وضع  صحيح عمل
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  .  موجود است در اينجا دو بينش

   وضع  صحيح  از براي  عبادات گويند الفاظ  مي اي عده ـ  الف
  .اند شده

  .باشند  و فاسد مي  از صحيح  اعم  به  قائل اي و عده  ـ ب

   اعم  براي  اسامي  عبادات  الفاظ  آه  آنست  صحيح اما قول
  توان آخوند و مي  نظر مرحوم  و فاسد هستند برخالف از صحيح

 دو  باشند به  مي  اعم  عبادات  الفاظ  اينكه  اثبات براي
  :  جست  متسك وجه

 از   اعم شود صالة  اطِال مي  صالة  آه نگامي ه  چون: ـ تبادر1
  . صحيح  خصوص شود نه  و فاسد متبادر مي صحيح

   لفظ  نيست  ديگر صحيح  وجه  اين  بواسطه:  سلب  صحت  ـ عدم2
 الفساد   الصالة  وبگوئيم  آنيم  فاسد، سلب  را از صالة صالة

  .  بصالة ليست

  اند آه  ذآر منوده مثره چند   حبث  اين  براي اما علما اصويل
  : آنيم  مي  اشاره  آن  دو مثره  آهنا به از مجله

   باشند براي  اسامي  عبادات  الفاظ  بنابر اينكه ـ الف
  را از راه  مشكوك  يا شرط  جزء مشكوك توانيم  ديگر مني صحيح

 با  توانيم  مي  باشيم  اگر اعمي  ويل  منائيم  دفع اطِال دليل
  .  منائيم  را دفع  مشكوك  وشرط  جزء مشكوك اطِال دليل   به متسك

   اگر الفاظ  آه  نذر ظاهر است  در باب  دوم  مثره ـ ب
ناذر   آه  جائي  باشند در آن  شده  صحيح  براي  وضع عبادات

   دهد اعطاء مايل اجنام)  صالة (  عبادتي  هر آس  باشد آه منوده
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   مشروط  مال  اعطاءآن يم باش  جا اگر صحيحي منايد در اين
  باشد و ذمه  مي ء معطي  صالة  صحت  نادر به  و علم  صحت به

   شده  جبا آورده  صحيح بر وجه  صالة شود آه  مي  بري هنگامي
   فساد صالة  به  يابيم  علم  يا حيت  منائيم  اگر شك باشد ويل

 و  ت نيس  بري  ذمه  و مصلي  فرد معطي به ديگر با اعطاء مال
  .  است  خود باقي  جاي نذر هنوز به

  .  اول اما مثره:   است  اشكال  هر دو قابل  دو مثره  اين ولكن

 جزء   دفع  اطِال براي  به  متسك  آه  اول  در مثره:  اول اشكال
 اطِال اصًال  باشد آه مي  جهت  جائز نبود و بدين  مشكوك يا شرط

   و سالبه  صحيح  در قسم ست ا وجود ندارد و اطِال ختصصًا خارج
  . است  موضوع بانتفاع

 و   در شرطيت آنيم  مي  شك  آجنا آه  اول  در مثره:  دوم اشكال
   آه صورت  بايد نظر شود بدين  در مأمور به  شيي يا جزئيت
   در اصل  شك  باعث  شين  يا شرطيت  در جزئيت  شك آيا مرجع

 در   شك  آه ، درصورتي شود يانه  مي  ماموربه  عنوان حتقق
   مامور به  عنوان  حتقق  اصل  به  بازگشت  شي  و شرطيت جزئيت
   به  نسبت  صحيحي  چه  باشيم  اعمي  باشد دراينجا چه داشته

 يا از   منائيم  جاري  برائت توانيم  مني  مشكوك جزء يا شرط
 و يا   در جزئيت  اگر شك  ويل  آنيم اطِال آهنا را نفي راه
  نداشته  مامور به  عنوان  حتقق  اصل  به  بازگشت  شي رطيتش

 حمرز   مشكوك  جز يا شرط  آن  بدون  مامور به باشد و عنوان
   دفع  برائت  رابتوسط  مشكوك باشد در اينجا ما جزو شرط

  .  اعمي  چه  باشيم  صحيحي  چه آنيم مي

  :  دوم اما در مثره
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   بلكه  نيست  اصويل  مثره  يك برء نذر  برء و عدم:  اول اشكال
   آه  است  آن اصويل  و مثره  است  جزئي  فرعي  فقهي  مسئله يك
   يك  صغري  با انضمام  آربي  اين  قرار گريد آه  را قياس آربي

  . خواهد داد  فقهي نتيجه

. باشد  نذر ناذر مي  آيفيت  نذر تابع  به  عمل:  دوم اشكال
  : بطور منونه

 تا   است  نذر من  موضوع  صحت  بشرط ذر آند صالةاگر ناذر ن
  ء معطي  فسادصالة  به  يا علم  ديگر اگر شك  منامي اعطاء مال

  شومي  از نذر مني  بري  فرد مصلي  آن  به  با اعطاء مال منائيم
   شك  چه  حال باشد در اين  نذر منوده  شرط  اگر نادر بدون ويل

آيد و   مي  برء نذر حاصل يابيم فساد ب  به  يا علم منائيم
  .  خنواهد داشت  و اعم صحيح  مبحث  به اصوًال ربطي

  » القدراجلامع«

   اسامي  بني  تصوير جامع  اعمي  چه  باشيم  صحيحي  چه حال  
؟   يا نه  است الزم  صلوات  در متامي  مانند قدر جامعي عبادات

   الفاظ  وضع ه باورند آ  بر اين اند چون  دانسته  الزم برخي
   هر فردي  براي  تا اينكه نيست  لفظي  مشرتك  از قبيل عبادات

 از  ، بلكه  عليحدة  وضع  باشد به  موضوع از افراد معاني
   است  شده  وضع  صالة  لفظ  مانند اينكه است  معنوي  مشرتك قبيل
 صِد بر   و قابليت  است  معنا آلي  آن  آه  معنائي براي

   پس  بر افرادش  طبيعي  انطبِا آلي رد از قبيلدا افرادش
  بلفظ  مسمي  آن  افراد آه  بني  قدر جامع  براي  شده  وضع صالة
 و   عام  وضع  از باب  عبادات  الفاظ  اساس  بر اين  است صالة

  . خواهد بود  عام له موضوع
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 وجود قدر   به  قائل در افراد صحيحه)  ره( آخوند مرحوم
   مسمي  در افرادصحيحه  جامعه گويد آن باشد و مي  مي جامع
   است  واحدي  مفهوم  بنظر ايشان  جامعه  پس  است  صالة بلفظ
   حبسب  و آيفي  آمي  از حيث خمتلفه  از مرآبات  است  منتزع آه

 از نظر   آه  افرادي  با مهه  جامع  آن  آه  مكلف  حاالت اختالف
)   طبيعي  آلي مثل(باشد  متحد مي دارد   اختالف  وآيفيت آميت

   است صالة  لفظ  به  مسمي  در افراد صحيحه  قدر جامع و مهان
 در تأثري   دخاليت  آن  شناخت  چون  است  نايافتين  دست اگرچه

   چون  است  اشارة  وآثار قابل  خواص  به  با توجه ندارد ويل
  واحد است   در جامع  از اشرتاك  در اثر واحد آاشف اشرتاك

 و آثار از   خواص  از راه  مسي  به ، واشاره  موثر است  آن آه
  .  است  ممكن دو طريق

    معلول  ـ از راه1

    علت  ـ از راه2

   است  عبارت  آن  آه  معلول  از ناحيه:  معلول  ـ از راه1
   به  اقدام  خبدا از ناحيه  آه  يا تقربي از اجرا و ثواب

  .شود  مي  حاصل صحيحه صالة

   از مصاحلي  است  عبارت  آه  علت  از ناحيه:  علت  ـ از راه2
  شودمنشأ اين  مي  صلوات  افراد صحيحه  امر به  موجب آه

   فلسفي  معروف  قاعده  آخوند در تصوير قدر جامع نظريه
 بر   اثر دال وحدت» الواحد الواحد اليصدر االعن «  آه است

شود و   واحد از متعدد صادر مني  شي  چون واحد موثر است
   ممكن  ندارد، پس واحد امكان  بر معلول  متعده توارد علل
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در اثر واحد ) آمًا و آيفًا (  متصد و خمتلف  صلوات نيست
  تواند موثر باشد مهان  مي  آه موثر باشند و تنهاچيزي

  .  است  طلب  متعلق  آه  است  صالة  لفظ  به  مسمي جامع

   اثر را در افراد صحيحه  وحدت  آخوند آه  مرحوم  نظريه ويل
   قابل شده  قدر جامعه  به  توجه  موجب  و اين  است قائل

  .  است اشكال

   افراد صالة  اثر واحد را در مهه توانيم  از آجا مي:اوًال
   آثار متعددباشد چون  داراي  صالة  است  ممكن  چون  آنيم ثابت
شود   مي  االجزاء و الشرائط از آامل بر من  مرتتب  آه اثري
االجزاء   برفاقد يا ناقص  باشد آه  اثري  غري از آن  است ممكن

  .  است  مرتتب و الشرائط

   موثر ندارد چون  در وحدت  در اثر اقتضاي  اشرتاك:ثانيًا
 نيز  برخالف  دليل  بگوئيم  است  ممكن  بلكه  نشده  اقامه دليلي

 در اثر  اند ويل  دو عامل  و آتش تاتآف: وجود دارد مثًال
 احتادآندو   از حقيقت  در اثرآشف  اشرتاك واحد مشرتآند پس

  .  مراتب  وجود ندارد مگر در بعض  هم آند و دليلي مني

باشد بعد از   از ؟؟؟ مي  عبارت  آه  اثر در عبارات:ثالثًا
   اثري  پس  است  آهنا مرتتب  آهنا و بعد از ايشان امر به

   چگونه  متاخر است  از مسمي  دو مرتبه در وجود به آه
 اثرتصوير   از پيدايش  از موثر باشد و قبل تواند آاشف مي

  .  نيست  حقيقي  رابطه شود و مورد اثر قرار گريد، پس

گردد   مي  اثر بر او مرتتب  باشد آه  مهان  اگر مسمي:رابعًا
در   هرجا آه س باشد پ  اثر قيد در مسمي  آن  آه بر وجهي
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   منودمي  شك  مسمي  و شرطيت  در جزئيت  و اآثر ارتباطي اقل
   بلكه  نيست افعال  نفس  مامور به  چون  شومي بايد احتياطي

 و   در جزئيت  شك شود و مرجع  مي  بر آهنا مرتتب  آه  است اثري
 جزء   اثر بر فاقد آن  آن  در حتقق شك  به  بازگشت  شي شرطيت
  . دارد  مشكوك  يا شرط مشكوك

 در   چون  نيست  برائت  براي  جائي  صورت در اين  
  اشتغايل  اينكه  خواهد بود و نتيجه  در حمصل ، شك صغريات

 را از   جامع  خبواهيم  آه  است  درصورتي  و اين  منائيم حكم
   آن  اشكال علت  و اما از ناحيه  آنيم  آشف  حملول ناحيه
 يابد   تعلق  تلكيف  مالآات  به  نيست ا ممكن زير  است اوضاع

  . مقيدًاهبا  مبايكون  با نفسها و نه نه

   آهنا باشد ويل  مقيد به  آه  چيزي  مسمياتند و نه  مالآات پس
  :  مشكل حل

   و اساسًا قاعده  است  از امور اعتباري  فيه  ما سخن مبحث
    داشت خنواهيم  الزم باشد و قدر جامع  مني  مذآور جاري فلسفي

  :  تصوير قدراجلامع  لزوم  فرض علي

   الزم  تصوير قدر جامعه  آنيم  اگر فرض حال:  بنابر صحيحي
 بايد   آخوند درآفايه  مرحوم  نظريه  صورت باشد در اين

   منتزع  است  مفهومي جامع: اند  گفته  ايشان  باشد چون صحيح
   حاالت بر اثر اختالف   وآيف  آم  از حيث  خمتلفه از مرآبات

 زيرا   متحد است  با افراد در خارج  جامع ، و آن مكلفني
   و بيان نشود امر بر دو مطلب  آخوند پذيرفته اگر آالم

  .باالجبار استوار خواهد بود
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  .  آنيم  فرض  را مرآب  ـ يا جامع1

  .  بدانيم  را بسيط  ـ يا جامع2

 را  شدن  واقع ع جام  دو صالحيت  از اين  هيچيك ويل  
  :  ندارند چون

   چهار رآين  صالة جامع:   بطور مثال  بدانيم  ـ اگر مرآب1
   براي  ويل است  حضر صحيح  براي  مناز چهار رآعيت باشد اين

   ندارد شرط  بر قيام  توانائي  آه  آسي سفر فاسد و براي
   چه  پس  نيست  نداردشرط  توانائي  آه  فردي  و براي است

   حاالت  باشد در متام  افراد صحيحه  بني تواند جامع  مي جامعي
   صلوات  صِد بر مهه  قابليت  جامع مرآب  آن  آه اي  بگونه مكلف

  ؟!! باشد  داشته

   مطلوب  مانند عنوان  منائيم  فرض  را بسيط  ـ اگر جامع2
  مطلوب و از قبيل( باشد   صالة  به  مسمي  عنوان  اين آه

   هم  بسيط  جامع اين)   حمبوب ، يا عنوان املصلحة  ذي عنوان
  :  چون  نيست  پذيرش قابل

 و   وجودش  آه  زيرا چيزي  است  غريمعقول  جامع اين: اوًال
 در   آه  است معقول  چگونه  است  امر و طلب  به  منوط حتققش

   دارد بر اينكه  مالزمت  اخذ شود زيرا اين  طلب متعلق
   باشد و اين از آن  متقدم خر از امر و طلب متا عنوان
  .  نيست عقالئي

   و عنوان  صالة  لفظ  بني آيد ترادف  مي الزم: ثانيًا  
  جباي  هر يك  استعمال  دارد با صحت  مالزمت  اين  آه مطلوب
 حنو   به  استعمال  اين  و بشر با اينكه  مانند انسان ديگري
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  آيد آه مي  بعمل  آاشف  و از اين  نيست  صحيح جاجبائي
  .  نيست  مطلوب  عنوان  صالة له موضوع

 افراد   بني  جامع  بسيط  مطلوب  عنوان اگر بگوئيم: ثالثًا
   آه در جائي  نباشد چون  جاري  برائت  است باشد الزم  مي صحيح
   مامور باشد بازگشت ء براي  شي  يا شرطيت  در جزئيت شك
   در حمصل  شك  خواهدبود و هر جا آه  در حمل  شك  به  شك اين

   نه  است  احتياط  به  و عمل  اشتغال  جاي شود ديگر جاي
  .  است  نشده  ملتزم  را احدي  سخين چنني اين  آه در حايل.  برائت

   اگر قدر جامعي  اعمي  نظريه بر اساس:   بنا بنظر اعمي ويل
  :   شده بيان عه قدر جام  چند وجه  به  تصوير منائيم خبواهيم

باشد و اما   مي  ارآان  خصوص  صالة  لفظ له  و موضوع  ـ مسمي1
 آهنا   شارع منايند ويل  حبساب  ديگر از مسمي اجزاء و شرائط

   اين  آه  اعتبار منوده  است  مطلوب  آه  مامور به را در حتقق
)  ره(  انصاري باشد و شيخ مي)  ره( قمي  مريزاي  به  منسوب قول

  مطارع( خود   و در تقريرات  او استظهار منوده از آالم
  :  قول  اما نقد اين منوده نقل)  االنظارت

 و صِد   صِد صالة  عدم  اينكه  دارد به  مالزمت  نظريه اين: اوًال
   باشد آه  وجودارآان  و عدم  و اثر موارد وجود ارآان صالة

   نباشد عنوان  از آهنا در ميان  و يا بعض  ارآان اگر مهه
  . صِد نكند صالة

    پاورقي

   گفت  شايد بتوان  و اعم  صحيح  قدر جامع  مبحث  به با توجه
   در تسميه  شد،چون  گوناگون  ازمباني  قائلني  در آالم خلطي
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 و ظاهر   عندالعرف  يا تسميه  است  شرط  عندالشارع تسميه
   را روشن عندالشارع  تشبيه خواهيم  ما مي  آه  است اين

ماند تا   مني  جائي  عرف  ديگر براي  وصف  با اين  پس منائيم
 و   صالة  مثًال نام  باشد در جعل مالآي  عبادات  نام در تعيني
   نام  از جعل  و پس  است  دخيل  خود شارع  فقط  صالة اقسام

  و اراده...  و ، حرب غرقي: ، حاضر، مسافر  برصالة صالة
 نيز   عريف  با فهم  و مقابله  در استعمال از آهنا صحيح
   اجبارًا به  صالة  مفهوم  القاء و درك  براي  باايشان مهگام
   ديگري  هر نام  اگر خبواهيم  چون  گفته  صالة  فاسد هم صالة
دهد و ما   مي  رخ  و تطويل  اختالط  فاسد بر هم صالة به
   پس است  تطويل  عدم اختصار و  در پي  مهيشه  عرف  آه دانيم مي
اطِال ...)  ا  صلوات  عليهم ائمه ( شود آه  مي  مشاهده وقيت
   عرف  را آه اند آنچه منودندخنواسته  مي  فاسده  بر صالة صالة
 دارند مثًال   بيان  طوالني  و آلمات  را با مفاهيم فهميده مي

د  فاق  مشا آه  خمصوص  مكان  در اين خمصوص  اعمال بگويند آن
بودفاسد )  صحيح (  صالة  يك  يا اجزاء يا شرائط  ارآان بعض
  .باشد مي

 با عباد   و مهراهي  تنزل  در مقام  شارع  اينكه و اضافه
: ديگر  مطلب منوده  اطِال مي  فاسده  صلوات  بر اين  صالة نام

   دين  خمصوص  خاص  شكل  اين  به  صالة  آيا جعل  آنيم بايد توجه
 بر ديگر   از صالة  سخن وقيت  آرمي  يا قرآن ا بوده م و شريعت
   اگر صالة  ننموده  را اراده  خاصي  شكل آند مهني  مي اديان
   را يك  صالة  نام توان  مي  نبوده شكل  بدين  قبلي اديان
  شود و با اين  اطِال مي  صلوات  بر مجيع  آه  دانست  آلي مفهوم
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 اعتبار معترب و   نباشد بكله  قدر جامع  به شايد نيازي وصف
  ). فتامل( خواهد بود   ديگر مشروط  صلوات قابل

   صِد منايد، با اينكه  صالة  باشد عنوان و اگر ارآان
  مانند صالة  ارآان  بر فاقد بعض  حيت  صاِد است  صالة بينيم مي

 نيز   ارآان  بر فايد مجيع  بلكه  برآوع  متصل فاقد قيام
 بنظر   آه در حايل  موجود است  صِد صالة رقي غ مانند صالة

   ديگر ببينيم  نبايد صِد منايد و از سوي  قمي  مريزاي مرحوم
   وجود داشته  تنها جمرد ارآان  آه آند درجائي  صِد مني صالة

  .باشد

 صِد   صالة  عنوان  نظر ايشان  برطبق  آه  است  درحايل اين  
   مسمي  صالة ارآان  خصوص  آه  است  اين  فرض بايد بنمايد چون

   وجودًا وعدًا آشف  از ارآان  مسمي  از ختلف  پس  است  صالة به
  .  نيست  ارآان خصوص  مسمي شود آه مي

 مثًال   مكلفني  حاالت شود حبسب  مي  خمتلف  ارآان نفس: ثانيًا
  اي  داردبايد بگونه  توانائي  آه  آسي  براي احننا در رآوع

 غريقادر تا   او برسد و براي  بزانوان  دستانش ف آ باشد آه
  . مقدار ممكن

آيد   مي الزم):   قمي  مريزاي نظريه (  نظريه بنابراين: ثالثًا
جماز باشد   و غريارآان  ارآان  در جمموع  صالة  لفظ استعمال
با سائر )  ارآان (  جامع  آه در حايل.   جزء و آل بعالقه

   اعم به  قائل  آنكه  دارد و حال  مبانيت اجزاء و شرائط
   در جمموع  صالة  لفظ گويد استعمال  ندارد و مي  را قبول اين

  .  است حقيقت
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 از   شده  وضع  صالة ؛ آه  اصوليني  معظم  به  منسوب  ـ قول2
باشد  مي  عرفًا دائر مدار آن االجزاء و تسميه  معظم براي

 ا زوجود  ِد آند آشف ص  صالة  اگر عرفًا اسم  آه اي بگونه
   وجود مسمي  از عدم آند و اگر عرفًا صِد نكندآشف  مي مسمي
   جامع  برخالف  است  ملحوظ  صِد عريف  جامع شود در اين مي

  .  است  اشكال  نيز قابل  وجه  اين اول قسم ( ارآاني

   براي  اسم  آه  صالة  لفظ آيد استعمال  مي الزم: اوًال
 جماز   االجزاء و اشرائط  در آامل االجزاء است معظم

  . نشد  ملتزم  اينرا احدي  با اينكه  جزء و آل باشدبعالقه

  االجزاء، چون  مقدار معظم  براي  مالآي  تعيني عدم: ثانيًا
  آيد آه  مي  الزم شودپس  مي  خمتلف  جامع  اين  مكلفان  حاالت حبسب

ار و حاضر  خمت  شخص  مثل  بعضي  به االجزاء نسبت معظم
.  مضطر و مسافر باشد  آه ديگري  به االجزاء نسبت غريمعظم
   مكلفان  منازهاي  در مهه  آه  جامعي توان  مني  اينكه نتيجه

  . باشد را تصويرمنائيم

   مثل  شخصيه  در اعالم  مهانند وضع  عبادات  الفاظ  ـ وضع3
 در  لفه خمت حاالت  تبادل  آه مهانگونه. زيد، عمرو، بكر باشد

   آيف و از حيث) صغر و آرب (  آم  از حيث  شخصيه اعالم
   تسميه  در مقام  و مكان زمان و از حيث)   و سفيدي سياهي(

   حاالت  در مهه  معني  و اطِال زيد بر فرد خارجي مضر نيست
   اين باشد ويل  مي  گونه  مهني  هم  مسئله  درمفروض جائز است

  :  چون  نيز نقدپذير است وجه

الفاِر   مع  قياس  شخصيه  اعالم  اسامي  به  عبادات  اسامي قياس
 با   آه  است موجود خاص  مهان  شخصيه  در اعالم له موضوع.  است
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 موجود   آن  آه  و لذات  است  حمفوظ  حاالت  و تبدل  عوارض هم
   و عوارض  حاالت  بتبدل  است  مسي  شخصيه  دراعالم خاص

  . ندارد  اثري گردد، و در آن  مني تلف، خم گوناگون

 در   و عوارض  حاالت  تاثري تبدل  است  در ميان  آه تنها چيزي
  اما در اسامي  خارجي  در خود فرد معني  نه  فرد است شخص

 موضوعند   عبادات  الفاظ باشد چون  مني  اينگونه عبادات
  حبسب  اند ازاشياء خمتلفه  شده  تأليف  آه  مرآباتي براي
 آهنا   بني  جامع  آه و چيزي)   و آيف  آم از حيث (  مكلفني حاالت
 افراد   بني  باشد حيت  حمفوظ  احوال  حلاظها و درمهه هبمان

.  و فاسد  افراد صحيحه  رسد بني  وجود ندارد، تا چه صحيحه
  ) اعم(

   آه  است  در امساء معاجني  وضع  مثل  عبادات  الفاظ  ـ وضع4
 اجزاء  از حيث  آه  مرآباتي  خصوص اند ابتداًء براي شده  وضع

   از نظر صورت  مشاهبت  براي  بعد از آن  آاملند ويل و شرائط
 اطِال   معجون  مهان نيز اسم  اجزاء يا شرايط بر فاقد بعض

   با دعاء اينكه  تنزيل  يا از باب  مساحمه از باب. شود مي
   مهان  تام  و غريواجد شرائط ص ناق معجون  نوع  فرد و اين اين

  .  است  آامل معجون

   معاجني  در مرآبات چون:   است  اشكال  قابل  وجه اين  
 وجود دارد  مطلق  و بگونه  است له  موضوع  مرآب  مهان خارجيه

   مطلق  بگونه  صحيح ها فرض  در آن  آه  اعتباريه  مرآبات خبالف
 باشد وجود ندارد   هم له باشد و موضوع  حاالت  در مجيع آه

  .شود  مي  خمتلف  مكلفني  احوال  باختالف  مرآب  آن بكله
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   مقادير و اوزان  اسامي  از قبيل  عبادات  الفاظ  ـ وضع6
   وجه اين.باشند  مي اجلمله  يف  در زائد و ناقص  حقيقت  آه است

  :  چون  است نيز نامتام

اند   شده  وضع دينگونه نيز ب  مقادير و اوزان اسامي: اوًال
   نيزداللت  شده  وضع  از وزين  زائد يا ناقص  براي  حيت آه

 موجود  ارزش  اگر در اشياء آم  در آل  تسامح منايند و اين
  . خواهد بود تسامح  و عدم  دقت  باي باشد در اشياء پرارزش

 حد   چون  نيست  بر اوزان  قياس  قابل  فيه ما سخن: ثانيًا
   يازيادي  تا بتوان  استوار نيست  مكلف بر حاالت  معيين

   تسامح  يا زياد از حد اصلي  در آم  منود پس آنرا تعيني
  .منود

  » املشتق«

 چند   اموري  بيان  نياز به  مبحث  در اين  آالم حتقيق  
  :دارد

   چيزي  مطلق  از گرفنت  است  عبارت  آه  مشتق  لغوي ـ معناي1
   از اصلي فرعي و جداآردن)   غريلفظ  چه  لفظ چه ( از چيزي

  .  الوادي النهر من  اشتق گوئي  مي  اينكه مثل

 از   است  عبارت  ادباء و حنويني  در اصطالح  مشتق ـ معناي2
  . ديگر  از لفظ  لفظي گرفنت

   است  لغوي  غريمشتق  آه  اصوليني  در اصطالح  مشتقل ـ معناي3
   آه  مفهومي از آن  است  عبارت  اصويل  مقصود از مشتق چون

 مببدأ باشد و بر   ذات  آن ، باعتبار اتصاف  از ذات منتزع
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قرار گريد و با او متحد   عنوان  آن  شود و براي  محل ذات
  .شود  مي  احناء احتاد ذيًال بيان آه. باشد حنو احتاٍد

 صادر   آد مبدًا از ذات  ضارب  مثل  احتاصصدوري- )  الف
  .شود مي

   آه  و حتيت  و مسبِو و فوقيت  سابق  مثل ـ احتاد انتزاعي)  ب
  .شود  مي ء ديگر انتزاع  و شي مبدأ از ذات

 اجياد   ذات  از مبدأ بتوسط  متكلم  مثل ـ احتاد اجيادي)  ج
  .شود مي

  » تنبيه«

    معامالت اسامي

   سخن  معامالت  اسامي  در خصوص توان  مي  دو طريق به  
  راند 

     مسببات از طريق:  الف

  .  اسباب از طريق:  ب

   مسببات  اسامي  معامالت  شود اسامي اگر گفته:  الف
   است  مهان هم ماند مسبب  مني  باقي  حبث  براي باشند اصًال حملي مي
   آه  شده  واقع  بر آن  از معامله  و غرض  اثر، و انتقال آه

 اثر   و خارج  واقع نت درم  باشد حال  معامله  مهان اگر مسبب
   معنايي  يا اعم  صحيح  يا خري دراينصورت يا هست)  مسبب(

   . خنواهد داشت
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   اسباب  از براي  جعل  معامالت  شد اسامي  اگر گفته ويل:  ب
   الفعل آيد وطابق  مي  پيش  و اعم  صحيح  بني اند نزاع شده

د و جواهبا آي  مي  پيش  عبادات  اسامي  مباحث  متام بالفعل
   است اي  مسئله شود دراينجا فقط  مي  بيان  صورت  مهان نيز به

   معامالت  اسامي  جعل  تعيني  هم  دارد آن  بررسي  نياز به آه
    يااسباب  مسببات از براي

  .منايد  مي  حلول  مبدأ از ذات  آه  عامل  مثل احتاد حلويل: د

   آه  است  مشتقاتي  شامل  اصويل  مشتق  آنكه  آوتاه سخن  
   مشتقات شود پس مني  حنوي  مشتقات  مهه  باشد و شامل  محل قابل
  . باشد  بر ذات  محل  قابل  آه  حممويل  از آن  است  عبارت اصويل

 و   عموم  اربع  از نسب  و حنوي  اصويل  مشتق  بني بنابراين
   اسمآهنا در  اجتماع  ماده باشد آه  مي  حاآم  وجه  من خصوص
   اينها هم  چون  است  مشبهه  و صفات  مفعوم  و اسم فاعل

   افرتِا مشتق اما ماده  اصويل  و هم  حنوي  اصطالح مشتقند به
   قابل  مشتقات  اينگونه  چون  و مصادر و امثاهلم  افعال حنوي
  . نيستند  بر ذلت محل

، عبد   ِر، زوج باشد مثل  جوامد مي  اصويل  افرتِا مشتق و ماده
  .باشند مني  حنوي  مشتق  ويل  محلند بر ذات  قابل چون

 ازآهنا از   متفاوتند زيرا بعضي  در مشتقات  مبادي ـ4
   آه  است  مبدأ از اموري  معنا آه  افعالند بدين قبيل
،  ، قيام ، ضرب ، شرب اآل:   مثل  است  فعلي  آن  به ذات تلبس

  غريدائم  مبدأئي بچنني) دزي (  اگر ذات  صورت قعود، در اين
   حبث  اخذ منايد اين  ديگري  عنوان  آن  شود و در پس متلبس
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   به  غريمتلبس ذات  بر آن  آيا اطِال مشتق آيد آه  مي  ميان به
 در   ديگر از مبادي  يا خري، و برخي  است  مبدأ حقيقت آن

  ت اس  مبدأ از اموري باشند يعين مي  مكالت  از قبيل مشتقات
اجتهاد : شود مانند  مي  متلبس  بر آن  ملكه  بگونه  ذات آه

   است  ملكه  اين  داراي  ذات  آه  مادامي صورت  در اين و طب
   و بر او مشتق  است  او ثابت  براي  عنوان  وصف اين
.   زيد جمتهد و عمرو طبيب شود مثل اطِال مي)  جمتهد،طبيب(

  صورت  باشد در اين  ديگري  عنوان  داراي  او بالفعل اگرچه
   ميان  به  حبث  شود اين  زائل  اجتهاد يا طبابت  ملكه هرگاه

 تاخري   است  حقيقت غريمتلبس  بر ذات  اطِال مشتق خواهد آمد آه
  ؟ جمازات

،   حمسوبند مانند جتارت  از حرف  ديگر از مبادي بعضي
 بر اواطِال   مشتق  است  حرفه  آن  به  متلبس  ذات  آه مادامي

 را برگزيد   ديگري  منود و حرفه  يد از آن شود و اگر فع مي
   بشكل  قبلي از حرفه  منصرف  بر ذات  اطِال مشتق  حبث آنگاه
  .ايد  مي  يا جماز پيش  است حقيقي

   قسم  اين باشند و حكم  مي  از صناعات  ديگر از مبادي بعضي
  .  است  قبل  مسئله  مثل هم

 بر   اطِال مشتق  آه  است  در آجنائي  در مشتق زاع مرآز ن ـ5
 و اسناد  نطق  حال  بلحاظ  نباشد بلكه  تلبس  حال  بلحاظ ذات

   اطِال شود اطِال مشتق  مشتق  تلبس  حال باشد زيرا اگر بلحاظ
،   است حقيقت)  ، آينده ،گذشته حال( زماهنا   در مهه بر ذات

   ضارب  و زيد سيكون  باالمس ، زيد ضارب االن  زيد ضارب مثل
 اطِال   حال  و اسناد باشد در زمان  نطق  حال  اگربلحاظ ويل
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   به  جماز ونسبت  آينده  به  و نسبت  است  حقيقت  بر ذلت مشتق
  . خواهد بود  مورد اختالف گذشته

  :  مورد حبث  در مسئله  گوناگون  اقوال  ـ بيان6

   اويل  در نظر آورد آه توان  مي  در قول  مسئله در اين  
   ودوي  است  متعلق  اماميه  از علماي  و متاخرين  معتزله به

  .  اماميه  از علماي  و متقدمني  اشاعره  به متعلق

   بر ذات  اطِال مشتق  معتقدند آه  عده  اين:  اول  ـ قول الف
،   و الغريبدالئلي  است  نطق  حال  مبدأ يف  به  متلبس خمتص

   خصوص  از مشتق  ذهن  متبادر به  با دعاء اينكهتبادر،
  .باشد  مبدأ مي  به متلبس

، جمتهد  ، آآل  ضارب  لفظ  سلب  نيست  صحيح ، يعين  سلب  صحت عدم
   باشد فعًال و صحت مبادي  از اين  يكي  به  متلبس  آه از ذاتي

  . و مبدأ  عنوان  آن  به  ذات  تلبس  اين  در غري فعليت سلب

   بر ذات  اطِال مشتقل  معتقدند آه  عده  اين:  دوم  ـ قول ب
   بدالئلي  عنداملبدأت  انقضي  مبدأ و من  به  از متلبس اعم

  ، جمتهد معناي ، آآل ضارب:   در مثل  ذهن  به  متبادي:تبادر
عنداملبدأ   قضي  مبدأ و من  به  متلبس  شامل  آه  است عامي
  .شود مي

   خصوص  براي  مشتق  بوضع  قائلني ادله در : فِو نقد دليل
   ازاطِال مشتق  ذهن  به  منسبق  شد آه  مبدأ بيان  به متلبس
  . وجدانًا و بداهتًا  مبدأ است  به  متلبس خصوص
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 از   و مقتول  مضروب  لفظ  سلب  نيست  صحيح:  سلب  صحت عدم
   صحيح  چون  گشته از اومنصرف)   و حزب قتل( مبدأ   آه آسي

   از عالئق  هيچيك  رعايت  زيد بدون  شود عمرو مضروب گفته
   عالمت  سلب  صحت  و عدم  ضرب  زمان درنظر گرفنت جماز و بدون

   در اعم حقيقت  مشتق  بر اينكه  است  دليل  و اين  است حقيقت
  . است

 مذآور   در مثاهلاي  الفاظ  سلب  صحت  عدم: فِو نقد دليل
 و  قتل( از مبدأ  حدئي  حقيقي  معناي  آه  است  جهت بدين
   شده  از آهنا اراده  معنائي  بلكه  است  نشده اراده)  ضرب
   و آن  است باقي  اطِال مشتق  مبدأ در وقت  به  ذات  تلبس آه

   مثل است)   و زمان  مكان يا اسم( مصدر   اسم معنا از قبيل
 نيز   اينك  هم تا زهِو روح  اين  آه  زهِو روح  يعين مقتول
 از   عبارت  و در مضروب  قتل  بعد از حصول  حيت  است باقي

   حني  ضارب  تأثري و اثرگذاري  نه  ضرب  ياموضع  ضرب موضوع
.   است  معنا باقي  اين  مورد نظر باشد و مبدأ به ضرب
   مذآور بدليل  در دو مثال  مبدأ از ذات  سلب  صحت عدم پس

  ناآايف  دليل  و اين  است  در ذات وان بقا عن  بودن حقيقت
  .  است  اعم  به  قائلني  عليه بلكه

  الينال«.   شريفه  آيه به)  ع( صاِد  امام استدالل
   را مورد پرستش  تبان  آه  آسي  لياقت بر عدم»  الظاملني عهدي

   بيان  بدين  خالفت  منصب  تصدي  از براي  قرار داده وسجده
  پرسيت  بت ظلم  به  متلبس  ولو در عهد جاهليت  ايشان  ذات آه

  پرست  بت  خالف  تصدي  زمان  يعين  اينكه  هم  و با اينكه بوده
   منصب  تصدي  لياقت شود پس  برآهنا مي  و ظامل نيستند صِد ظلم

   مشتق  آه  است  بر اين  منوط باشند و اين  را دارا مني خالفت



86

   آيه  به  امام  استدالل  نيست چ باشد واال هي در اعم حقيقت
   به  متلبس  خالفت  مقام  تصدي  آهنا هنگام  چون شريفه
 بر   تعريض نبودند و بنابراين)  پرسيت  و بت ظلم(مبدأ
  . خنواهد بود  صحيح ايشان

   مشتق  بر وضع  توفقي  آيه  اين  به  استدالل: فِو نقد دليل
  اگر بگوئيم  حيت  است ِو تام ف  استدالل  ندارد بلكه  اعم براي
   اين ؛ توضيح  مبدأ است  به  متلبس  درخصوص  حقيقت مشتق
   آه  ترتيب  داردبدين  پرفائده  معناي  نياز به مطلب

  .شود  اخذ مي  حكم  در موضوع  آه عناويين

   اتصاف  اينكه  بدون  است  موضوع  به  جمرد اشاره براي: اوًال
   عنوان باشد مثل  داشته  در حكم  دخاليت ن عنوا  آن  به موضوع
  .  هذااجلالس  در اآرم جلوس

   پيدايش  براي  علت  دارد آه  اين  به  اشاره عنوان: ثانيًا
 وزماهنا   آنات  در مهه  نه  ويل  را است  بر موضوع  حكم اصل

   اين  آه  آنامات  عنوان  به  موضوع  جمرد اتصاف  به بلكه
 زماهنا  شود در مهه مي  موضوع  براي  حكم  ثبوت  موجب اتصاف

   يد زيد است  قطع  به  حكم  براي  علت  آه  سرقت مانند عنوان
   مخر آه  شرب  عنوان ، و مهچنني سرقت  زيد به  جمرد اتصاف به
مبجرد ) موضوع( مخر   بر شارب  خداست  ثبوت  به  حكم  براي علت

   براي  است  علت  آه  شخص بودن حمدود   و نيز عنوان  شرب حصول
 احملدود الجيوز  االمام «  اوچون  اقتداء به  آراهت  به حكم

  » االقتداء به

   موضوع  براي  او علت  اينكه  به  است  اشاره عنوان: ثالثًا
  موضوع  آه  عدالت عنوان:  حدوثًا و بقاًء مانند  است حكم
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   اين  در مناز آه  مجاعت  امام  جواز اقتدار به  براي است
 وجود  و عدم  اثر مدار وجود عدالت  وجودًا وعد، آه حكم

   جواز اقتدار به  منديد براي  عدالت  و حدوث  است عدالت
  عنوان: و مانند.   بقاءعدالت  بشرط  زماهنا است او در مهه

   آه  جواز تقليد از زيد جمتهد است  براي  موضوع اجتهاد آه
   و عدًادائر مدار وجود اجتهاد و عدم وجودًا  حكم اين

  . است)  اجتهاد ملكه(وجود اجتهاد 

 مأخوذ   اگر عنوان گوئيم  مي  ثالثي  قدمه  اين بعد از بيان
دائر   حكم  آه اي  باشد بگونه  سوم  قسم  بگونه در موضوع

   اعمها صاِد است  باشد حدوثًا و بقاًء، آالم موارد عنوان
 عمر،  بر ذات) ظاملني (  در آيه  مشتق اطِال  با صحت چون

   بر اينكه  است دليل)  پرسيت بت( مبداء  ابابكر با انقضاي
 مأخوذ در  و امااگر عنوان. باشد  مي  در اعم  حقيقت مشتق

 دائر مدار وجود   حكم باشد آه)   دوم قسم ( اي  بگونه موضوع
   آيه  به ل استدال  صورت  بقاًءدر اين  باشد حدوثًا نه عنوان
 خنواهد   متام  است  در اعم  حقيقت  مشتق  بنابراينكه شريفه

   منصب  تصدي  لياقت بر عدم)  ع ( امام بود زيرا استدالل
   ندارد بلكه  بر اعم  مشتق  بر وضع  توقفي  ظاملني  توسط خالفت

 مبداء   به  متلبس  در خصوص  حقيقت  مشتق  آه اگربگوئيم
آهنا نيز   خالفت  جوار تصدي  بر عدم  آيه به  ، استدالل است
مبجرد )  ظاملني (  مبدأ مشتق  آه  است  اين  مفروض  چون  است متام

   است  آايف  خالفت  منصب  تصدي لياقت  عدم  براي  علت  آن پيدايش
  .خواهد  در ديگر مني و دليلي

 مأخوذ در   عنوان  آه  نيست  در ميان و نيز دليلي  
باشد )  از مقدماتي (  بنحو سوم  فرضي ر حمل د موضوع
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 اخذ   بنحو دوم  در موضوع  مأخوذه  عنوان  آه اگرنگوئيم
  باشد و اين مي  و خالفت  امامت  مقام  حاللت  در مقام  چون شده

  .  نيست  سزاوار هر فردي مقام

 در   حنو اخذ عنوان  به  علم  عدم و اما در هر صورت  
  اعم  براي  مشتق  بر اينكه استدالل)  م يا سو دوم ( موضوع

اذا  "  ندارد چون  جايگاهي  آيه  اين  بتوسط است
  "  ااالستدالل  بطل جاءاالحتمال

  » تنبيه«

  :  عندالشك  مشتقل  در حبث  اصل  اجراي ي حنوه

   درمبحث  موضوع  بر تعيني  دليل  و فقدان  شك در صورت  
   صورت ، دراين  يا بنحواعم  است  متلبس  آيا خصوص  آه مشتق

   باشيم  داشته  لفظي  مانند اصل  اصلي  مقتضاي بايد نظر به
   تعيني  به نبود تا مبادرت  در ميان  لفظي  اصل و چنانچه

باشند   مي  ويژگي  و عموم  از خصوص  هر يك  منايد چون موضوع
   جاري  يك  در هيچ  در آندو اصل عدمند و با شك  مسبِو به آه
  .شود مني

   مشتق  اينكه  اثبات  براي  خصوصيت  حلاظ  عدم اما استصحاب
     است  نقد واشكال  قابل  مبدأ است  به  در متلبس حقيقت

   اعم  حلاظ  عدم  با استصحاب  اصل  اين  بودن معارض: اما اوًال
  باشند و بدين مي  عدم  مسبِو به  دو قسم  از اين  هر يك چون
 در   االزيل  العدم  اصالة  دارند و با شك  حلاظ ه نياز ب جهت

   و استصحاب  خصوصيت  حلاظ  عدم استصحاب  يعين  است هر دو جاري
   تعارضا تساقطا؛  پس  اعم  حلاظ عدم
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  له  موضوع  تعيني  براي  بر اعتبار استصحاب ؛ دليل اما ثاني
  ابت ث چون باشد نيست  مي  مشتق  ما در حبث  مقصود اصلي آه

   حكم  مراد بلحاظ  در تعيني نزد عقال، اعتبار استصحاب
   اصل  اجراي  براي  راهي پس له  موضوع  در تشخيص  نه  است شرعي

  .وجود ندارد

  » مسئلة«

  :  لفظي اما اشرتاك

 املبدأ   عنه  قضي  مبدأ و من  به  تلبس  بني  لفظي اشرتاك  
، و يا   مستفاداست  قمي  حمقق  از ظاهر آالم  آه مهانگونه

   و يا معنوي  لفظي ، زيرا اشرتاك  است ، نامتام  معنوي مشرتك
 و   از ذات  مرآب مشتق  اينكه  به  بر قول  است  مبتين مشتق

   لفظي  مشرتك  نه  است  بسيط  مشتق  اگر بگوئيم  ويل مبدأ است
   از آجنائي  لفظي  زيرا اشرتاك معنوي  مشرتك  دارد و نه جاي
 مبدأ و   به  تلبس  براي  باشد يكي  در ميان  دو وضع  آه است
 در   معنوي  و اشرتاك  قضي  و من املتلبس  من اعم  براي يكي

 باشد تا بتواند   در ميان  جامعي  آه  است جائي
   شد آه  معلوم  گذشته  بر ادله  باشد و عالوه لفظ له موضوع
،   و جماز در غريآن  است مبدأ  به  تلبس  درخصوص  حقيقت مشتق
  .  معنوي  مشرتك  و نه  است  لفظي  مشرتك  مشتق پس

  » تنبيه«

  اند آه  يادآور شده  مثراتي  مشتق  حبث براي:   مشتق  حبث مثره
  :  منائيم  ما آهنا را در اينجا ارائه جباست
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   فرزند عالمه  فخراحملققني  مرحوم  آفايه  صاحب  ـ بنا بنقل1
   فردي در خصوص  رضاع  الفوائد، در باب  ايضاح تاب در آ حلي
   و دو ديگر آبرية  مرضعيه  صغريه  يكي  آه  زوجه  سه  داراي آه

 و   هبا بوده  مدخول آندو مرضعه  اينكه  باشند بشرط مرضعه
  اند يكي  شريداده  رضاع  خود را با شرائط  صغريه  هووي هر يك

   بعد از شريدادن  اول مرضعه: گويد  مي  ايشان بعد ازديگري
شوند   مي  ابدي  هر دو بر شوهر خود حرام  رضيعه به
  مادرزن»   نسائكم وامهات« آيد   حتت  مشول  بعنوان مرضعه آه

   در آيه ملحوظ  ربيبه  عنوان  نيز بواسطه  و صيغه  شده حمسوب
 خواهد   ابدي بر مرد حرام»   حجورآم  يف  الالتي و ربائيكم«

 دبو

  :گويد  و مي  داده  ادامه فخراحملققني

)   حلي عالمه ( ، پدرم  است  خالف  در حترميش  دوم اما مرضعه  
 نيز   دوم موضعه  حرمت  به  قائل  ادريس در قواعد و ابن

)   آالمه انتهي(آند   صِد مي اند زيرا بر او نيز مادرزن شده
 و   اول رضعه   حرمت  به حكم شود ايشان  مي در اينجا مشاهده

   در باب  بر خالف  را مبتين  دوم  مرضعه  حرمت  منود ويل رضيعه
داند   مي  در اعم  را حقيقت  مشتق  ايشان ماندو چون  مي مشتق

  .  است  منوده  دوم  مرضعه  ابدي  حرمت  به او نيز حكم

   مهانند فخراحملققني  مسئله  را در اين  نيز حكم شهيد دوم
   مسئله  دراين  حكم ويل.   ايشان  استدالل  مهان منود با حكم

   ندارد زيرا روايت  مشتق  بر مسئله  مبتنائي هيچگونه
  . دارد  دوم مرضعه  حرمت  بر عدم  مهزيار داللت بن علي



91

   باشد آراهت  منوده  او را گرم  آفتاب  آه  ـ وضو با آبي2
   اماآراهت بس تل  بشرط  نيست  اختاليف  مطلب  در اين دارد آه

   اصوليني  آه  است  مورد اختالف  آب وضو بعد از برودت
 اگر   آه  مشتق در باب  برخالف  است  مبتين  حكم گويند اين مي

 اخذ   حكمي  شومي  يا اعم  متلبس  ازخصوص  هريك  به قائل
  .  آراهت  و ديگر بر عدم  برآراهت  دال  يكي شود آه مي

   است  مكروه  وارده  روايات  طبق ثمره م  شجره  حتت  ـ بول3
   است مبتين  مثره  فقدان  در زمان  حيت  بول  آراهت اما ادامه

  .  مشتق  در باب برخالف

   بر مسئله  مبتين  حكم  شود اين  گفته  است ممكن:   قلت ان
   آه  مانند خربمسكوني  روايات  در بعض  چون  نيست مشتق
   شده  وارده  بوضوح حكم»  فيها مثرهتا  شجرة او حتت«: گويد مي

  اي  شجره  خصوص  آراهت  به حكم  موضوع  اينكه  دعوي بنابراين
  .  است  فعًا مثمر باشد منوط  آه است

)  ص (  پيامرب اآرم  آه  وارد شده  ديگري  در روايت ويل:  قلت
  آه»  مثمرة  شجرة  حتت  يبول ان... ا  رسول هني«: فرمودند

   فعلي  مثره  حكم  شود موضوع  گفته  است  ممكن  روايت راينبناب
شود   مي  آراهت  به  حكم صورت  در اين  آه  است  شجره و شأني

   از براي  شأنيت  شجره  چون  مثره  فقدان  در هنگام حيت
   روايت  آه  بگوئيم  است  ممكن  رادارد ولكن دار بودن مثره

   شجره  مراد از حتت كه باشد بر اين  قرينه مسكوني
   حبث  باشد و در نتيجه  فعًال مثمرة  آه  است اي شجره مثمره
  .آيد  مني  پيش مشتق
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   قرار دهند در اين اي  مدرسه  طالب  براي  آه اي  ـ موقوفه4
 در   و اختالف  شود وحبث  طالب  مهان  مصرف  وقف  بايد طبق حال

   حال اند و در اين منوده   اعراض  از مدرسه  آه  است آجنائي
   بر حبث  منوط  بنابر قويل  جواز اعطاءموقوفه جواز و عدم

  .  است مشتق

  »االوامر«

   مطاليب  جباست  موضوع  از ورود در اصل پيش:  االمر لفظ
  .  اوامر و امر را متذآر شومي  مبحث  به مرتبط

   و گوناگوني  خمتلف  امر در معاني آلمه:   اول مطلب
  .  است  شرح  از آهنابدين  بعضي  آه  شده تعمالاس

   آذا  منه  طلب  بكذا اي امره:   ـ طلب1

  . امرًا عجيبًا؛ شيئًا عجيبًا  اليوم رايت: ء  ـ شي2

   حالة  آذا اي  شأن  امر آذا اي شعله) حالتا:(  ـ شان3
  .آذا

   فالن  آذا؛طرء علي حلادثة:  سافر المر آذا؛ اي:   ـ حادثه4
    عظيمه ؛ حادثه  اي ر عظيمام

و ما امر .  آذا ؛ بفعل  زيد با مرآذا اي اتي:   ـ فعل5
     فرعون ؛ فعل  برشيد اي فرعون

   ؛ جاء فعلنا العجيب فلماجاء امرنا اي:   عجيب  ـ فعل6

   آذا ؛ لغرض جاء زيد المر آذا اي:   ـ غرض7
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باشد و  ي م  از فايده  آهنا خايل  بيان  آه  معاني و غري اين
  . شود  مراجعه  لغت  آتب  به  بيشرت معاني  بررسي براي

 امر   از معاني  فِوالذآر در لغت  معاني آيا مهه:   دوم مطلب
يا بنحو   است  لفظي  باشرتاك  مشرتك  امر لفظ  و آلمه است

 از   در بعضي  و جماز آه  حنو حقيقت ، يا به  معنوي اشرتاك
  . ديگر جماز  و در بعضي آهنا حقيقت

  . دارند  اختالف  مطلب  در اين  اصويل عاملان

  بعيد نيست: گويد  مي در آفايه)  ره(  آخوند خراساني مرحوم
 امر  لفظ)   اصويل اصطالح اند حبسب  و عرف  لغت  امر حبسب لفظ

  اجلمله  بنحو يف  در طلب  باشد ولكن  و شين  در طلب حقيقت
   باشد، آه  مقيد خبصوصيات آه)   وادني  ازسافل  عايل طلب(

 امر   را او از مصاديق  معاني اما بقيه. بعدًا خواهد آمد
  .  آن از مفاهيم داند نه مي

  داند ويل  مي  و شأن  در طلب  امر را حقيقت لفظ:   فصول صاحب
  .  قرار گرفته  مورد نقد و اشكال  مطلب اين

 مصدِا   يعين وده من  خلط  مفهوم  مصدِا را به ايشان:  اشكال
   زيرا امر در مفهوم  امر دانسته امر را مفهوم

 در   شود بلكه  مشرده  آن  تا از معاني  نشده استعمال شأن
)  ره(  نائيين  مريزاي  است  شده  استعمال مصدِا آن
   آه  آلي  معناي  براي  است  امر موضوع ماده: فرمايد نيزمي
   به نسبت  آلي باشد مهانند جامع  مي  مذآوره  معاني  مهه شامل

 زيد، عمرو، بكر،   به  نسبت ء مانند انسان  شي مصاديق
  .خالد
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   التزام  ويل  است  مشكل  اگرچه  جامع گويد تعبري از آن و مي
  .  مبراتب است  شكل  مذآوره  معاني  امر بني  لفظي  اشرتاك به

   امر نسبت لفظي   اشرتاك  اثبات  براي توانيم مي:   آالم حتقيق
   وضع  درمبحث  بنابر آنچه  جوئيم  متسك  ياد شده  معاني به

   و در اشرتاك  است  تعدد وضع  داراي  لفظي  شد، مشرتك گفته
 امر   آه  مسئله  وجود نداردو در فرض  تعدد وضع معنوي

   زيرا از امر مبعناي بينيم  متعدد را مي باشد ما اوضاع مي
  ء اشتقِا صحيح  شي  از امر مبعناي ويل  است يح، اشتقِا صح طلب

  شود ويل  مي  بسته  بر اوامر مجع  طلب  و نيز امر مبعناي نيست
   اختالف شود اين  مي  بسته ء بر امور مجع  شي معناي امر به

  .متعددند  وضع  و داراي  آندود چيز نه  آه  است منايانگر آن

 امر در   لفظ باشند آه مي اعتقاد   بر اين بعضي:   سوم مطلب
  است»   افعل صيغه « خمصوصه  در قول  حقيقت  اصويل  عاملان اصطالح

 و جماز   و حقيقت  امر است  اصطالح  حبسب  افعل  صيغه بنابراين
 اتفِا نيز   و گفتار نقل  بيان ، بر اين  خمصوص  درغريقول است
  اگر چنني  اشكال  چون  نقد است  قابل  نظريه  اين  ويل  است شده

   آن  آه  باشد درحايل  امر صحيح باشد نبايد اشتقِا از لفظ
   معناي شود آه  مي آشف  مطلب  از اين  پس مبدأ اشتقِا است

  . نيست)   افعل صيغه (  خمصوص  قول ، آن اصطالحي

   در طلب گويد امر حقيقت  مي  آه  آسي  قول  بني  است  ممكن ويل
   مجع  است  خمصوص  درقول گويد امر حقيقت  مي ه آ باشد و آسي مي

  :  و بگوئيم منوده
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   نه  خمصوص  بقول  طلب  يعين  خمصوص مراد از امر بقول:   مجع وجه
تا ) بنحو حصر(باشد   افعل  صيغه  امر نفس  معناي آنكه

  . نباشد  صحيح اشتقِا از آن

   قول  نفس  به  امر است  لفظ  معناي  آه  تعبري از طلب و علت
 و   دال  بني  آه  ومبناسبت  است  بر طلب  صيغه  داللت خمصوص

   است  اطِال دال  پس  شده  بر طلب  خمصوص  اطِال قول  است مدلول
  . مدلول  اراده ويل

 و   و تالش  از سعي  عرفًا عبارت  طلب معناي:   چهارم مطلب
 و   تالش و  مانندسعي  است  چيزي  آوردن  بدست  براي حرآت
 و   بدهي  وصول براي) بدهكار (  غرمي  آوردن  بدست  براي حرآت

   آب  آوردن  بدست  براي او سهمني  سهم در غلوة ...  يا سعي
  .  تيمم  در باب  وضو، يا غسل جهت

 يا   چيزي  از خواسنت  است  عبارت  طلب  علمي اما در اصطالح
   طلب  باطين اسنتخو  صرف  پس  يا اشاره بگفتار يا بكتابت

  .باشد مني

   امر اصطالحًا صيغه  معناي  آه  نيست  مهم اين:   پنجم مطلب
نتيجتًا  ، اشتقِا از آن  باشد و بر اثر جامد بودن خاصه
.  باشد  ديگر صحيح  اشتقِا از امر مبعناي  نباشد ويل صحيح
 شود لغتًا و   امرحمقق  معناي  شناخت  آه  آنست  مهم بلكه
   باشد نيز محل  جمرد از قرينه  را آه  امري  تا اينكهعرفًا
  . گردد بر آن
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   استعمال  و خمتلفي  گوناگون  در معاني  و سنت امر در آتاب
  اشرتاك  بگونه  معاني  امر در آن  بر استعمال  و دليلي شده

  .  نشده  قائم  يا جمازي  و يا حقيقي  يا معنوي لفظي

  معاني (  احوال  را در تعارض وهي وج  مورد اگرچه در اين
  ذآر شده)   وجمازي  يا حقيقي  و معنوي  از لفظي  اعم مشرتآه

   وجوه  آن ويل.  داد  ديگر ترجيح  را بر لفظ  لفظي تا بتوان
   زيرا؛  است  مناقشه قابل

  . معارضند داراي: اوًال

  نباشند چو  اعتبار مني  داراي نفسه  يف  وجوه خود آن: ثانيًا
 ادعا  بعضي  منونه باشند بعنوان  مي  مطرح  فيه  اسيت بشكل
 جماز   جماز و اشرتاك  اگر امر دائر شود بني اند آه آرده
   ويل  اشرتاك  جمازبر آن  غلبه  دليل  به  است  بر اشرتاك مقدم
  :  چون  است  اشكال  ادعا قابل اين

  .  نيست  مسلم  جماز بر اشرتاك  غلبه  ـ اين الف

  . بر جماز  اشرتاك  غلبه  ادعاي  به  است  ادعا معارض  ـ اين ب

باشد   مني  در بني  نفسه  يف  بر اعتبار غلبه  تعبدي  ـ دليلي ج
بر جماز   اشرتاك  يا غلبه  جماز بر اشرتاك  غلبه  آه بر فرض
   يكي  ترجيح  براي  آه  وجوهي  با تعارض  شود، ويل پذيرفته
   عمل بايد در مقام  ديگر ذآر شده ر معاني ب  معاني از آن
   اجتهادي  دليل  از فقدان  پس  شود چون  فقاهيت  اصل  به رجوع
   نيز اصل  اجتهادي  دليل  با امجال باشد، ياحيت  مي  مرجع اصل

   باختالف  فقاهيت  اصل ويل.  خواهد بود مورد ظر و عمل
   لفظ  معاني آن از   اگر در يكي بلي. شود  مي مواردخمتلف
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   شود اگرچه  محل  باشد بايد بر آن امر ظهور داشته
 يا خري زيرا   است  معنا حقيقت  امر در آن لفظ ندانيم

 منشأ ظهور آنرا  بناء عقالء اعتبار دارد اگرچه ظواهر به
  . ندانيم

   معاني  داراي  امر است  لغوي  معناي  آه شي:   ششم مطلب
اخذ، ( ، افعال  صفات ، اعالم ، اعيان ل شام  آه  است متعددي

   معناي ء به  شي  آه  بايد دانست شود ويل مي)  اعطاء، صياغت
   معناي  به  وصفات  افعال  بلكه  اثر نيست  معناي  آن عام
 نظر  شوند با قطع  مي  حلاظ  مستقل  بگونه  آهنا آه  مصدري اسم

 و   شرب مقابل در  مانند اآل  صدور آهنا در افعال از جهت
   در مقابل  از اوصاف  وصفي  معناي  به  مانند علم در صفات

 و   حدقي  معناي  اينها به شود، آه  مي حلاظ  يا حيثيت قدرت
   به شوند زيرا در فعل  مني  حلاظ  مستقل  بگونه مصدري
   است  فاعل  غري آه  به  ارتباطش  جهت  و حدثي مصدري معناي

   حلاظ  و ذات موصوف  به  قياسش  جهت در صفت و  مورد نظر است
  . مستقًال  خود آن گردد نه مي

   آه  مصدري  معناي  به  و وصف  اگر فعل باشد آه  مي  جهت بدين
 امر قرار  معناي ء است  شي  و معاني  از اقسام خود قسمي

 معنا  استنشِا از امر بدين:   است  اين اش  الزمه گريد آه مي
،  ء، ماضي  شي  ازامر مبعناي  بتوانيم د بود يعين خواه صحيح

   اين  به  احدي  آه  در حايل بسازمي ...   فاعل ، اسم مضارع
  .  نشده  ملتزم سخن

   مصدري  معناي  به  و وصف  فعل شود آه  مي  آشف و از اين
شود اما  مي  در امر حلاظ  مصدري  اسم  بكله  امر نيست معناي



98

   امر به  آه  چون  اشتقِا است  قابل لب ط  معناي امر به
  .  است  مصدري  معناي  طلب معناي

  :  هفتم مطلب

 امر   معناي  به  طلب  آه  است  در اين  حبث  قسمت در اين  
   خاص  يا طلب  ياغريعايل  عايل  از طلب  اعم  است  طلب آيا مطلق

هنا  آ  علو يا استعالء يا هر دوي  در طالب  آه  بطوري است
  . باشد  جناحيه استخفاض  با عدم يا علو طالب

   است  اين و حق.   متصور است  و وجوهي  اقول  مقام در اين
 مراد  خاص  و طلب  نيست  طلب  امر مطلق  معناي  به  طلب آه
  . است

   آمريت  و عنوان  بصدِا امر علو معترب است  طلب در حتقق
   علو باشد آه داراي  آه يشود مگر زمان  مني  حاصل  طالب براي
  .  شده  اقامه  دو دليل  نظريه  تأئيد اين جهت

   َاَمَر حممٌد عليًا بكذا  ـ تبادر مثل1

   غريعايل  از طلب  سلب  و صحت  عايل  از طلب  سلب  صحت  ـ عدم2
  )  سافل مستعلي(

 ندارد و تنها   امر دخالت در حتقق)  رتبه (  علو واقعي پس
   استعالي بضميمه  طالب  علو واقعي گردد بلكه مني  با او حمقق

  و در اين.   است  مكفي  طلب  معناي  امر به  در حتقق طالب
  .  امر است  اظهار علو شرط مقام

   ولو بدون  طالب اند بگويند تنها استعالي  خواسته بعضي
  عقالء طالب  عرف  چون  است  امر بسنده  در حتقق علو واقعي
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   ويل  است  امر حمقق پس. منايند  مي  را تقبيح علي مست سافل
  )  تأمره مل(  است  عقال قرار گرفته مورد قبح

   است  عايل  به  بر استعالء او نسبت  سافل  تقبيح اين:  جواب
استعالء   برآفارات  اين  به  استدالل  امر او واقعًا پس  به نه
   آفايت قعي اعتبار وا  امر و عدم  در حتقق  تنهايي به
  سبيل  از آندو علي  اعتبار يكي آند، و اما احتمال مني
   اضعف  احتمال اين.  امر  معناي  به  طلب اخللو در حتقق منع

  .  است  قبلي از قول

   دو بر سبيل  از اين  يكي  بر بسندگي  دليل فقدان: اوًال
  . خلو منع

   حتقق در  مفيد است  علو واقعي  شد آه دانسته: ثانيًا
  .  سلب  صحت  تبادر و عدم  امر به مفهوم

  :  هشتم مطلب

   يا خري؟  است  در وجوب  حقيقت  طلب  معناي آيا امر به

  : وجود دارد  چهار قول  مسئله در اين

  .  است  قدما وجوب  ـ مشهوريني1

    ـ استحباب2

    و استحباب  وجوب  بني  لفظي  ـ مشرتك3

    و استحباب وب وج  بني  معنوي  ـ مشرتك4
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   در طلب  امر حقيقت  لفظ  معنا آه بدين:   چهارم  قول شرح
   واستحباب  وجوب  بني  قدر جامع  آه  است  عام  معناي به
  .باشد مي

  :  اول  قول دالئل

 بر  باشد آه  مي  در وجوب  امر حقيقت  بگوئيم  است ممكن  
  . جوئيم  مي  متسك  ذيل  وجوه  به  اساس اين

 در  ويل.   متبادر است  امر عنداالطِال وجوب  از لفظ ـ1
  . نيست  حقيقت  تبادر عالمت  آه  گذشت  پيشني حبثهاي

   آه»  امره  عن  خيالفون فليحذر الذين «  آيه  به  ـ با متسك2
 از امرخدا   آه بينيد آساني  مي  آه  مهانگونه  آيه در اين
   دليل  بر حذر داشنت اند و اين آنند حتذير شده  مي سرپيچي

 با  زيرا در خمالفت  است  در وجوب  امر حقيقت  بر اينكه است
  .  ذآر نشده  در آيه  حذر و منعي ندب

 اطِال و   فقط  گفت توان  مي رسد اينكه  بنظر مي  آه اما اشكايل
   وضع  اثبات شودويل  مي  ثابت  با آيه  امر در وجوب استعمال

 در   اصل  شومي  قائل شود مگر اينكه ي من  ثابت  وجوب براي
منايند و   مني  قبول  حتقيق  رااهل  و اين  است  حقيقت استعمال

   و شايد به  و جماز است  از حقيقت  اعم فرمايند استعمال مي
   مسئله  در اين  بر مطلب  را دليل  آيه  آفايه صاحب  سبب مهني

  .  منوده  او را مؤيد فرض  بلكه قرار نداده

 از   وي  جدانشدن  در خصوص  بريرة به)  ص( خدا  ـ امر رسول3
  و جواب»   زوجك ايل ارجعي «  بالفظ  بعد از آزادي مهسرش

  البل «  حضرت و سخن» ) ص... (ا  يا رسول اتامرني « بريرة
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   بريرة  پيامرب بر بازگشت  امر ازسوي  نفي آه»  انا شافع
 اگر   ارتكازًا چون  امر است  بر وجوب  خود دليل نزد شوهرش

 از   بريرة  سؤال  براي  نبود وجهي  بروجوب امردال
  .ماند  مني  امر باقي در تعيني)  ص(پيامرب

   داللت  هنايت چون:   است  نيز واضح  دليل  بر اين اما اشكال
 و  شده  در وجوب  امر استعمال  آه  آنست  استدالل اين

   قرينه  اينكه ، عالوه  جماز است و  از حقيقت  اعم استعمال
   فِو بوده  درروايت  وجوب  يار بر فهم  نيز خود آمك حاليه

  . است

   المرهتم  اميت  علي  اشق لوال ان):  ص... (ا  رسول  ـ قال4
   بالسواك

   باشد بعد از اينكه  وجوب  امر بايد براي  اينكه نتيجه
 و   بوده حبابي است  ايشان  از سوي  بر مسواك امر قبلي

   مرتتب  بر مشقت  آه  امري  خواهد بود بر لغويت االالزم
  .باشد

   است  نيز پرواضح  مطلب  اين اشكال

 امر موال   او بر جمرد خمالفت  عبدو توبيخ  مؤاخذه  ـ صحت5
  زيرا اگر براي  است  امر در وجوب  بر حقيقت  خود دليل آه

   نبايد متوجه و سرزنش   بود توبيخ  امر صادر نشده وجوب
  )  حاليه قرينه(عبد باشد 

   قرينه  وجوب ، و استفاده  مؤاخذه  صحت در اين:  اشكال
 و جماز   ازحقيقت  اعم  استعمال  و مهچنني  است  بر وجوب حاليه

  . است
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   در آجنا آه  سجده  ترك  سبب  ابليس  و سرزنش  ـ توبيخ6
  :فرمايد خداوند مي

   من  اباواستكرب و آان سجدو اال ابليس ف اسجدو االدم«
  » الغابرين

  »  التسجد اذامرتك  ان ما منك «:  از توضيح و پس

   متسك توان  مدعا مني  اثبات  براي  هم  آيات  اين به:  اشكال
  امر در آن  و استعمال  ظهور امر در وجوب منود اال اينكه

   چيزي  چنني آه باشد   داشته  وجوب  امر براي  با وضع مالزمت
  .  نيست ثابت

   هرگاه  آه  امر گذشت  از ماده اوًال در حبث:   دوم نقد دليل
ديگر وجوهر   بر بعض  بعضي  آهنا دائر شود در ترجيح امر بني
 مورد نقد و   بودن  استحساني  آهنا بواسط  متام  آه ذآر شده
ز  ا  ظهور در يكي لفظ  آه مگر زماني.   قرار گرفت اشكال

  ).  قرائن حتمًا بكمك(آهنا پيدا آند 

)   طلب مطلق (  طلب  امر در جامع  لفظ جمرد استعمال: ثانيًا
  .باشد  شده  او وضع  امر براي  لفظ شود آه  مني دليل

  » االمر صيغة«

 ذآر   گوناگوني  امر معاني  صيغه براي:   اول مطلب  
 آهنارا  جباست   است  شده  امر در آهنا استعمال اند آه منوده
  .  دارمي  ارائه  منونه بشكل

  » اقيموالصلواة «: مانند امر در  ـ وجوب1
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   فيهم  علمتم  ان فكاتبو هم «: مانند امر در  ـ ندب2
  »خريًا

  » الطيبات آلو من «: مانند امر در  ـ اباحة3

  » اعملو ما شئتم «: ـ هتديد مانند امر در4

   مصريآم عوا فان متت قل «: ـ انذر مانند امر در5
   متتعوا يف قل« يا » قليًال  بكفرك  متتع قل« يا »النار ايل

  »  ايام ثالثة دارآم

  »  العزير الكرمي  انت ِز انك «: مانند امر در  ـ اهانت6

  »  ملقون القوا ما انتم «: ـ حتقري مانند امر در7

  »  مثله  من فأتوا بسورة «: ـ تعجيز مانند امر در8

  »  خاسئني آونوا قردة «:زاء مانند امر در ـ استه9

  »اصربوا اوالتصربوا «: مانند امر در  ـ تسويه10

  »  اغفريل اللهم«:  ـ دعا مانند امر در11

  »  فيكون  آن  له فيقول «: مانند امر در  ـ تكوين12

   من واستشهد و اشهيدين «: ـ ارشاد مانند امر در13
  » رجالكم

  »  بقاض  ما انت فاقض «:در مانند امر   ـ تفويض14

  »  آمنني ادخلو بسالم «: مانند امر در  ـ اآرام15
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  »ادخلو النار «: مانند امر در  ـ امتحان16

   الطويل اال ايهاالليل«:  مانند امر در  و ترجي  ـ متين17
  »  با مثلي  فيك  و مااالصباح ، بصبح  اجنلي علي

   را متين  طوالني الء شب اجن  نبودن  حمال  فرض  شاعر چون اين(
  و غري از اين)  منوده  اراده  شب  را بامر به منود اجنالء شب

   ... معاني

   مذآوره  از معاني  امر در هيچيك  صيغه  بايد دانست ويل
   انشاءطلب  واحد آه  تنها در معاني  بلكه  نشده استعمال

از ..) .، تعجيز  اهانت (  معاني  اما آن  شده  استعمال است
 ازمعناء   و اجنيب  انشاء طلب ها براي  و انگيزه دواعي
   در آهنا استعمال  امر هيچگاه باشندو صيغه  مي  صيغه مدلول
  .  است  نشده حقيقي

   واقعي  و حتريك  بعث  گاهي  انشاء طلب  براي  طالب  داعي پس
 او  بايد براي  آه اي  بگونه  است  مطلوب  سوي  به و حقيقي

   داعي و گاهي»  اقيموالصلوة «  شود مثل  حمقق  در خارج لعم
  .  يادآورشدمي  آه  است  از اموري او يكي

 آامًال   باشد حكمش  روشن  امر از طلب  اگر انگيزه حال  
   صيغه  از امر آمر وفقدان  در فهم  شك  در زمان  ويل  است بني

   است وب ظهور امر در وج  و مقاليه  حاليه امر از قرائن
  :  االشارة  ذيل بدالئل

   بانگيزه  امر در انشاء طلب  صيغه  استعمال  ـ غلبه الف
  جد و بعث
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   بگونه  انشاء طلب  آه  است  اين  عقالئي  اصل  ـ مقتضاي ب
   اراده مطابقت  عقال در حماوراتشان  زيرا سريه  است جدي

  اگر اراده   آه اي  بگونه  است  جديه  با اراده استعماليه
   باشدلكان  آهنا خمالف  جدي  با اراده استعماليه

  . البيان عليه

   چه  بداعي  بر انشاء طلب  است  مقتضي  حكمت  ـ مقدمات ج
  . زائد دارد  بيان  ديگر نياز به  دواعي چون

 يا   يا مستحب  در وجوب  امر آيا حقيقت صيغه:   دوم مطلب
  له موضوع  اينكه به (  است ي معنو  و يا مشرتك  لفظي مشرتك
و ) باشد  مي  است  طلب  مطلق  آندو يعين  بني  امر جامع صيغه

  . يا توقف

   آه  است  اين  معروف  ولكن  است در اينجا و جوهر مطرح
   ذيل  بدالئل جهت  اين  و براي  است  در وجوب  امر حقيقت صيغه
  .اند  يا زيده دست

،   صيغه  استعمال  هنگام در وجوب   صادره  ـ تبادر لفظ الف
  آه  امر هنگامي  از صيغه  ذهن  متبادر به  آه  بيان  اين به

   آه اي  بگونه  است  ماده  نباشد مطلوبيت  در ميان اي قرينه
 و متبادر  است  وجوب  معناي  و مهني  نيست  آن  ترك  به راضي

 و   وضع م شد از عالئ  بيان  پيشني  در مباحث  آه مهانگونه
  در اينكه: رسد بنظر مي  اشكايل  دليل  در اين  است حقيقت

  املنع  مع الفعل  طلب  نه  است  طلب  امر مطلق تبادر از صيغه
  .  است خاصي  طلب ، آه الرتك من
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 و   خمالفت  او در صورت  موال بر عبد و مواخذه  ـ احتجاج ب
   از آالم ندب نكه اي  امر به  اعتذار عبد بر خمالفت  صحت عدم

   از اينكه  است  آاشف  امر و اين  در مقام  شده موال فهميده
  .  وجوب  براي  شده  امر وضع صيغه

   پذيرش  موال بر عبد و عدم  احتجاج  است ممكن:  فِو نقد دليل
   باشد ولو اينكه  امر دروجوب  ظهور صيغه اعتذار عبد جبهت

  . آيد  بدست  انصراف  ظهور از راه اين

  .  امر در وجوب  صيغه  استعمال  ـ آثرت ج

   در ندب  و سنت  امر در آتاب  صيغه استعمال:  فِو نقد دليل
 با   باشددر هر حال  در وجوب  آمرت از استعمال  نيست معلوم
   آايف  فقط  منود بلكه  را ثابت  وضع توان  نيز مني  بيان ا ين
 را   در اينجا مطليب ت شودجباس  حمقق  ظهور در وجوب است

  . يادآور شومي

   امر را حقيقت صيغه)  ره(  مقام صاحب):  ره(  معامل  صاحب آالم
 در امر  وصف  با اين داند حمقًا و عرفًا ويل  مي در وجوب
   استعمال  آثرت  بدليل  منوده  توقف  بر وجوب  و سنت آتابي

  استعمال   زيرا آثرت اجتهادي  در آندو منبع اوامر ندبي
 در   ظهور آن  وهن  باعث  در ندب  و سنت  امر در آتاب صيغه
   بر آن  و يا محل  ندب  اوامر به  آن  نقل شود و موجب مي وجوب
 جمازمشهور بر  تقدمي« جماز مشهور   قاعده شود از باب مي

   حقيقي  جماز بر معناي  ترجيح  خود موجب  اين آه»  حقيقت
 بر مراد  اي شود تا قرينه مي  در حكم ف توق  و يا موجب است

  ).  است  در جماز مشهور منقول  آه بنا بر خاليف( شود  قائم
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  :  است  دچار اشكال  معامل  صاحب  آالم اين

 اگر   در وجوب  و سنت  او امر در آتاب  ـ استعمال الف
  الطرفني مساوي  الاقل  است  در ندب  از استعمالش  بيش نگوئيم

  .  است  قرينه  داراي  و اآثر او امر استحبابيباشد مي

   جماز آن  معناي  آه  امر در ندب  صيغه  استعمال  ـ آثرت ب
   از باب آن  محل  ميگرد و نه  آن  معناي  به  نقل  موجب  نه است

   به  حقيقي  از معناي  زيرا نقل  جماز مشهود بر حقيقت تقدمي
   و محل  آايف  بگونه  است حقيقي  معناي  حمجوريت  به  منوط جمازي

   در معناي  استعمال  بر ّقلت  است  متوقف  جمازي بر معناي
   و نه  حمجوريت نه (  است  و هر دودر اينجا غريثابت حقيقي

  )  در حقيقت  استعمال قلت

   عامي  صيغه  به  منائيم  را نقض  بيان  اين توانيم  ـ ما مي ج
 اال و  عام  ما من  قيل حيت «  منفصل دليل   به  خورده  ختصيص آه

   در عموم  عموم  ظهور صيغه  به اي  لطمه  ذلك  مع ولكن»  قدخص
شود   مي  بر عموم  محل  عام صيغه  جهت  و بدين  است وارد نكرده

 امر از   صيغه  باشد پروزان  برخالف  قرينه  آه مگر در جائي
   از جهت  است  عموم غه صي  وزان  در ندب آن  استعمال ناحيه

   درصورتي  عام  لفظ  آه  مهانگونه ، پس  در خصوص  آن استعمال
شود،   مي  بر عموم  نشود محل  يافت  بر ختصيص  دليلي آه

 نباشد   بر ندب اي قرينه  آه  امر مادامي  صيغه مهانطور لفظ
  .شود  مي  بر وجوب محل

   آثرت  ويل ثري است آ  اگرچه  امر در ندب  صيغه د ـ استعمال
   و اين است نوعًا با قرينه) جماز (  درندب  صيغه استعمال
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،   جماز مشهود شده  ندب  امر در معناي  صيغه شود آه  مني موجب
  . شود  محل  امر بر آن و صيغه

 از آهنادر  اند بعضي  بر دو دسته  خربيه مجالت:   سوم مطلب
شوند و  مي ًا استعمال ظاهرًا و واقع  اخبار و اعالم مقام
 واقعًا   ظاهر ويل  اخبار حبسب  ديگر از آهنا در مقام بعضي

  درخصوص)  ع(  از امام راوي  اينكه باشند مثل  مي  طلب درمقام
  در پاسخ)  ع ( آند امام  مي  سؤال  ناقص وضو يا غسل

  . اويعيدا اواعاد فرمايند يتوضأاويغتسل مي

 آيا در   خرب به  مجالت  از اين  دوم  دسته  آه  است  در اين حبث
  ؟  امر ظهور دارند يا نه  مانند صيغه وجوب

  :  مشهود است  دو قول  مسئله در اين

 امر ظهور   مانند امر و صيغه  خرب به  مجالت  اين:  اول نظريه
  )مشهور( دارد  در وجوب

 ندارد   مانند امر ظهور در وجوب  خربيه  مجله:  دوم نظريه
   ممكن  است  و مالامحدنراقي  اردبيلي  حمقق  به  منسوب قول  اين
  :  دهيم  ارائه  ذيل  بشرح  دالئلي  اول  قول  براي است

   حقيقي  در معناي  اگرچه  طلب  در مقامل  خربيه  ـ مجله الف
  اختبار و اعالم  بداعي  نه  ويل  شده استعمال) اخبار ( خودش
   آآد زيراخمرب در مقام اي گونه ب  و طلب  بعث  بداعي بلكه
  منايد با اينكه  اخبار مي  درخارج  مطلوبش  شدن  بواقع طلب

   آه  معنا است  بدين  واين  است  شرع  حكم  بيان او در مقام
   مجله  دارد پس  در خارج  مطلوب  بروقوع او تأآيد فراوان

زيرا    امر است  از صيغه  در طلب  آآه  طلب  در مقام خربيه
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گويد   مي  خربيه  بدهو در مجله گويد اجنام امر مي در صيغه
  . داد اجنام

 در   خربيه  اگر مجله  اينكه  به  شده  آه و اما اشكايل  
   آذب آه  آهنم  است  آذب  شود مالزم  استعمال  اخباريش معناي

  .شود  مني  واقع  در خارج  نوعًا مطلوب  چون فراوان

   آه  است  درصورتي  مالزمت اين:  گوئيم  مي  از اشكال در پاسخ
   باشد نه شده  استعمال  اخبار و اعالم  بداعي  خربيه مجله

   آنست  فيه  در ما سخن  مسئله  و مفروض  و طلب  بعث بداعي
 و اگر اخبار   شده  استعمال  وطلب  بعث  بداعي  خربيه  مجله آه

   آه  است  اين اش زمه باشد ال  داشته  مالزمت  با آذب اينچنني
   آه  زيد آثريالرماد وقيت  مثل  آنائي  خربيه هاي مجله در غالب

  باشدنه)   عنه مكين( جود زيد   زياد آثرت مقصود از آثرت
   نيست چنني آيد و اين  مني  پيش ديگر آه)  به مكين(خاآسرت زياد 

  ست وجود ا  آه  آن آذائي  مذآور معناي زيرا مقصود از مجله
 صِد و   پس  خاآسرت است  آثرت  آه  آن  ظاهري  معناي باشد نه مي
) جود (  عنه  بكين  معناي  به  نسبت  خربيه مجله  در اين آذب

  بودن  آذب پس)  خاآسرت زيادي (  به  مكين  به  نسبت ملحوظند نه
   جود زيد است  فقدان  به  منوط  ياد شده  آنائيه  خربيه مجله
   بودن  به  منوط مذآورة  خاآسرت و صِد در مجله  آثرت  فقدان نه

  . وجود خاآسرت زياد  نه جود است

   اين  مفروض  ديگر چون  است  دليلي  هم  حكمت  ـ مقدمات ب
 و   وامجال  امهال  نه  است  بيان  موالد در مقام  آه است

ر  د  هم  و قدر متيقين  است  ننموده  نصب  برخالف  هم اي قرينه
  . شود بر وجوب  بايد محل  پس  نيست  ختاطب مقام
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   باعث  نكته  آن  آه  است اي  نكته  خربيه  جبمله  ـ در طلب ج
   است  ازاين  بيايد و الاقل  ظهور در وجوب شود آه  مي اين
  . شود  حمتمالت  از ميان  وجوب  تعيني  باعث  آن آه

   بر وقوع الم اخبار و اع  از شدت  است  عبارت  نكته آن
  .  پرسش موضوع

،   است  از وجوب  عبارت  آه  فرد آامل  طلب  مطلق د ـ انصراف
  اند آه  راذآر آرده  و جوهر ديگري  اصويل  از عاملان برخي

  .  آهنا نيست  بيان  به نيازي

  :  چهارم مطلب

 و   نيست  حقيقت  امر در وجوب  صيغه  بپذيرمي  آه در صورتي
 غري  از ناحيه  هم  آيا ظهور در وجوب  نشده ن آ  براي وضع
   ندارد؟ وضع

  :  شده  متسك  ذيل  دالئل  به  در وجوب  ظهور آن براي

   جهت  و اين  امر در وجوب  صيغه  استعمال  ـ آثريت الف
   در آتاب  امري  اگرصيغه شود پس  مي  در وجوب  ظهور آن موجب

   اين  ويل شود پس  مي ل مح  باشد بر وجوب  مطلق  بگونه و سنت
 در   صيغه  استعمال  زيرا آثرت  مورد نقد قرارگرفته دليل
 در   آن  استعمال  آثرت  اگر نگوئيم  نيست  مورد پذيرش وجوب
  . شد  استعمال  با وجوب  مساوي  يا الاقل است ندب

   در وجوب  صيغه  استعمال  ولواينكه  وجود وجوب  ـ آثرت ب
 ظهور   موجب وصف  با اين  بيشرت ويل مندوب باشد و در  آم

   نيز مورد اشكال  بيان اين. شود  مني  امر در وجوب صيغه
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   مستحبات  چون  است  مورد منع  وجودوجوب  آثرت چون.  است
  . آند  مستحب  مساوي  الاقل  آم  اگر نگوئيم زياد و واجبات

  يف ضع  طلب  شديد و مندوب  از طلب  عبارت  ـ وجوب ج
   موجب  اين  است ندبي  آاملرت از طلب  طلب  وجوب باشد، چون مي

 نيز   وجه در اين. گردد  مي  عنداالطِال در وجوب ظهور صيغه
   انس  شدت  در معين  منشأ ظهور لفظ چون.رسد  بنظر مي اشكايل

   و معين  لفظ  بني  انس  اين  آه  معنا و مادامي  به  است لفظ
   به  انس  معنا قرار نگريد اين  براي  مرآت ظنشود و لف حاصل

شود   مني حاصل  طلب  از حيث  از ندب  وجوب جمرد آاملرتبودن
   واقعًا امري  طلب  از حيث  از مندوب  وجوب زيرا اآمليت

   و اثباتي  ثبوتي  اآمليت بني  و تالزم  اثباتي  نه  ثبوتي است
  .ور يابد ظه  امر در وجوب  صيغه  تا اينكه نيست

   امر به  از صيغه  استظهار وجوب  براي  است  ممكن د ـ ويل
 تعبري  زائد يا به  بيان  زيرا ندب  حيث  متسك  حكمت مقدمات
   وجوب  بني  جامع  آه  طلب  نياز دارد و نفس  قرينه ديگر به
   و وجوب  زيرا ندب  نيست آايف  آن  اثبات  براي  است و مندوب
 از   هر يك باشند ويل مي)  طلب ( االشرتاك  مابه  داراي اگرچه

  املنع  مع در وجوب(باشند  االمتياز مي  ما به آهنا داراي
و در امتياز )  الرتك  يف الرتخيص  مع  و در مندوب الرتك من

 اعتماد بر او در  باشد تا آنكه  مني  طلب  ازسنخ مندوب
 از   منع ه آ  امتياز در وجوب  باشد برخالف  صحيح ميانش

   متكلم  براي  جهت  و بدين  است  طلب  خود از سنخ  آه است ترك
  بر طبيعت  دال  آه  اعتماد بر چيزي  در بيانش  آه جائز است

   بودن  با واقع  پس  غرض  به  اخالل  بنمايد بدون  است طلب
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 بر قيد وتقييد اطِال   دليل  و فقدان  بيان موال در مقام
  .آند  مي  آفايت وجوب امر در  صيغه

  :  پنجم مطلب

 اطِال   و يا حبسب  وضع  امر حبسب  صيغه  اينكه  از پذيرش پس
   مطرح  مسئله  دارداين ظهور در وجوب)   حكمت مقدمات(
 دارد يا خري   حظر ظهور در وجوب  عقيب  امر واقع شود آه مي

  رده ب  بالغ  آه  شده ، بيان گوناگوني  اقوال  مسئله در اين
  :شود  مي نظريه

    ـ وجوب1

    خاص اباحه    

    ـ اباحه2

    عام اباحه  

  ) بشرط( حظر   عقيب  ازوقوع  پيش  حكم  ـ متابعت3

 از   برخي  به  حظر منسوب  امر عقيب  اطاعت  بوجوب  ـ قول1
  :باشد مانند  مي  و فقهاء شيعه حمققان

 در  و حمقق،   در هتذيب ، شيخ  در منتهي ، عالمه  زهره ابن
   ابن مثل  سنت  اهل  از علماي  و نيز برخي  االصول معارج
  ... و  فخر رازي  و امام ، بيضاوي  شريازي اسحق

   است  شيعه  فقهاي  مشهوريني  به  منسوب  آه  باباحة  ـ قول2
  :  شده  مطرح  خود بر دو قسم آه
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 و   فعل  دو طرف  از تساوي  است  عبارت  آه  خاص  ـ اباحه الف
   احكام  و درمقابل  است  و رايج  مصطلح  اباحه  مهان  آه ترك

  . قرار دارد چهارگانه

   و مهچنني  و مستحب  وجوب  شامل  آه  عام  معناي  به  ـ اباحه ب
   حمقق  به  منسوب قول شود و اين  مي  هم  خاصي  معناي  به اباحه

  .  است  وافيه  و صاحب قمي

 از   پيش  مسئله  امر در مفروض  صيغه دن منو  ـ متابعت3
   آه درصورتي)  سابقه  حكم احلكم( و حظر   هني  عقيب  آن وقوع

 بر   معلق  باشد و چنانچه  شده  هني  علت  بر زوال امر معلق
   بعنوان  است خود باقي  باشد امر بر وجوب  نشده  هني علت

  :يدفرما  مي5   توبه  سوره  آرميه  در آيه منونه

  »  وجد متوهم  حيث  فاقتلو املشرآني  االشهراحلرم فاذا انسلخ«

 و   است  حرام  بر انقضاء ماههاي  امر فاقتلو معلق آه
 امر   صيغه  پس  شده  از قتال  هني  علت  حرام ماههاي
   دارا بود، دوباره  از حظر و منع  قبل  را آه وجوبي افاده
  .آند  مي افاده

  :فرمايد  مي  مائده وره از س2  و در آيه

   ان  قوم  شنأن  فاصطادو اوالجيرمنكم و اذا حللتم... «
  » ... صدوآم

 از  خروج (  از احرام  شدن  بر ُيحل  امر فاصطالدوا معلق آه
 خطر و  پيدايش  علت باشد و احرام مي)   اعمال  باجنام احرام

   را آه اي  اباحه  پس  است  شده  فرد حمرم  از صيد براي منع
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   بر او باز منوده احرام  بواسطه  منع  از پيدايش صيد پيش
  .يابد  بازمي  دوباره  احرام بود بعد از انقضاي

   شده  بيان  ديگر هم  واقوال  بتوقف  قول  ميان در اين  
  .آيد  در ذآر آهنا بنظر مي  لزومي آه

  :  مطلب حقيق

   حكم قرينه   از طريق  موارد مذآور در غري آن در غالب  
و اساسًا ...) و ، استحباب ، اباحه وجوب (  است  مشخص خبوبي
   حظر مطلقًا يكي  امر عقيب  نفس  جمرد وقوع  به  نيست ثابت

 دائر   مسئله امر در فرض  باشد پس  ثابت  گذشته از اقوال
   در وجوب  ظهور صيغه  به  شومي  ملتزم  اينكه  بني است

   حظر ظهور در آن  امر عقيب شدن زواقع ا  قبل  آه مهانگونه
 و   آنرا بر وجوب  محل  و عدم  آن  امجال  به  يا التزام داشت

   .  خاص  مگربا قرينه غري آن

 و تكرار مقيد   بر مرة  آه  امر در صورتي  صيغه:  ششم مطلب
 يا  ماده بواسطه)   قرينه  يا حبسب  دليلي يا حبسب(نباشد 

دارد يا )   و طبعه لوخلي( و تكرار  ر مرة ب  داللت  آن هيئت
  خري؟

   مامورهبا دارد بعنوان  بر اجياد طبيعت  امر بر طلب صيغه
   است صوم  نفس  آن  مادي  مدلول  موال بگويد صم هرگاه:  مثال
   پس  است  اجياد سوم  طلب  آن  هيئت  قيد و مدلول  اي بدون
   بر مرة  دال  هيئت دلولمب  و نه اي  ماده  مبدلول  نه  صم آلمه

 امر   و تكرار در صيغه  مرة باشد و اثبات و تكرار مني
   مدال  بگويد حج  دارد و نيزهرگاه  خارجي  دليل نياز به

   است  در خارج  اجياد حج  آن  هيئت  و مدلول  حج  نفس  آن مادي
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 و تكرار امر را   مرة  لفظي منود از داللت  اثبات توان و مني
  . دارد  قرينه  و تكرار نياز به  مرة  اثبات كهبل

   امر مويل  امتثال  در حتقق  مرتبه  بر يك توقف:   قلت ان
   داردچون  بر مرة  امر داللت  صيغه  آه  است منايانگر آن

   جهت  بدين  امر مويل  امتثال  در مقام  بر مرة  منودن بسنده
   برمرة رد زيراتوقف دا  داللت  امر بر مرة  صيغه  آه نيست

 مامور   انطبِا طبيعت  چون  است  عقل  حبكم  امتثال در مقام
 و   است باشد قهري  مي  فردخارجي  مهان  آه  آن  به هبا با سأتي
   داللت  به  نه  است  عقلي  از مامور به  به  مأتي اجزاء آن

  سآند اجياد نف  اظهار مي  آه  در طليب مويل  زيرا مطلوب صيغه
   حتققش  مامور هبا باول  طبيعت  و اين  مامورهبا است طبيعت

  .شود  مي  بار حاصل  ولو يك درخارج

 يا   است  و دفعات  و تكرار دفعه  مراد ازمرة:  هفتم مطلب
  فرد و افراد؟

  : وجود دارد دو نظريه

 ظهور   مرة  لفظ چون)   فصول صاحب (  است  دفعه  مهان  ـ مرة1
  .رد دا در دفعه

  )  قوانني صاحب (  فرد است  مهان  ـ مرة2

   و خصوص  عموم  منطقيون  اربع  از نسب  فرد و دفعه  بني نسبت
   آه  است آجنائي  فرد و دفعه  اجتماع  ماده آه.   است  وجه من

  يك)  عبدًا اعقق (  امر مويل  امتثال  براي  بندگان فرد مالك
   فرد صاِد است عنوان  هم ل مثا  را آزاد منايد در اين بنده
  .  دفعه  عنوان هم
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   در مقام  بندگان  مالك  آه  است  افرتِا فرد آجنائي اما حمل
 را آزاد منايد   انشاء چند بنده  بيك  شارع امتثال

   فرد صاِد نيست  عنوان  ويل  صاِد است  دفعه دراينجا عنوان
 در  رتِادفعه اف باشند و حمل  مي  افراد عديده زيرا بندگان

   معناي  به آيد، در اينجا مرة  مي  مشخص  جمتهد متصل آالم
  .  صاِد نيست دفعه  معناي  به  مرة  ويل فرد واحد صاِد است

   اطِال صيغه  مقتضاي  آه  نيست  ترديد و شكي در هر حال  
   آنكه چه  است  دفعه  يك  مامور به  به  ايشان امر آفايت
)   بنده  يك  آزادي مثل( شود  فرد متحقق   در ضمن مامور به

  ).بانشاء واحد  چند بنده  آزادي مثل( افراد  يا در ضمن

 مامور   يكبار اجنام  آه  شومي  قائل  بنابراينكه:  هشتم مطلب
 برمر ترديدنباشد   صيغه  امر بداللت  امتثال  در حتقق به
  .  گرديده  و امر ساقط  آمده  حاصل  مويل  غرض چون

   ندارد و حبايل  امر معنائي  براي  دوم  امتثال  اساس بر اين
شود اما   مامور به  به  متصف  دوم ماند تا عمل  مني  آن براي

 بر   نه  طبيعت  امر بر طلب  بداللت  شومي  قائل بنابراينكه
 در  اطِالصيغه:   تارة  صورت  بر تكرار در اين  و نه مرة

 در   بلكه  نيست  بيان در مقام:   و اخري  است  بيان مقام
   در مقام  اطِالصيغه  بنابر اينكه  است  تشريع  اصل مقام
 در   نيست شكي ...   يا صمم  يا ّحج صل:   باشد مثل بيان

 زيرا   درامتثال  مرتبه  ولو يك  مامور به  اجنام آفايت
 و   است  متحقق  مامور به  ايشان  آن  مأمورهبا به طبيعت
  .  است  امر ساقط  اينكه هنتيج
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   براي  تامه  علت  باشد آه اي  امر بگونه  اگر امتثال بلي
   عبددرپي  را آه  آبي  اينكه  موال نباشد، مثل  غرض حصول

 را   و موال آن  باشد، آورده  آوردن امر موال مامور به
  امتثال  بگوئيم  است  ممكن  صورت  باشد در اين نياشاميده

   است  اين زيرا غرض.  باشد  صحيح  اول  امتقال  جباي نيز دوم
   امر است  علت  موال آه  منايد و هنوزغرض  عطش  موال رفع آه

   و مانعي  منايانگر بقاء امر است  و اين  است  نشده حاصل
 مامور هبا   از طبيعت فرد دوم  امر به  امتثال از تبديل

  در بني)  باشد  قائم  آن  موال به  فرض  آه  مامور به آن(
  .باشد مني

  :  هنم مطلب

   دارد يا خري؟  يا تراخي  بر فوريت  امر آيا داللت صيغه

   نه  آن  و هيئت  ماده  امر حبسب  صيغه  آه  است  اين  آالم حتقيق
زيرا متبادر از   بر تراخي  داللت  دارد و نه  بر وجوب داللت
   اينكه  بدون ا است مأمورهب  اجياد طبيعت  امر طلب صيغه

   دخالت  بر عدم دليل  باشد و اين  فور يا تراخي مقيد به
 از   يكي  تقييد به  پس  است  صيغه  در معناي فور و تراضي

   امر به  اطِال صيغه دارد بلي  خارجي  دليل  دو نياز به آن
   آه  است  اين  گوياي  شارع  بودن  بيان  قيد در مقام اضافه

 اطِال   اين باشد و مقتضاي  مي  وي مطلوب  مأمور به عت طبي نفس
  .  تراخي  نه  بر فور است  دال نه

   متسك  ذيل  دو آيه  به  واجب  وجوب  بر فوريت اي عده
  :اند منوده

  »  اخلريات واستبقوا ايل» «  ربكم  من  مغفرة وسارعوا ايل«
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   مغفرت بب بس  مسارعت  بر وجوب  داللت  آيات  آه  تقريب بدين
 و   است  اهلي  ازافعال  مغفرة  نفس  چون  مغفرت  نفس دارد نه

   آهنا را بايد فورًا اجنام باشند پس  مي  واجبات  اسباب اعظم
  :  چون  است خمدوش  استدالل  طريق  اين دارد ويل

   بعث  اگرچه  فِو اشارة  در آيات  و استقبال  ـ مسارعت الف
   آه  است اي بگونه  نه  ويل  است  و خريات فرة مغ  سبب  به و حتريك

   اين  بود اسب  شود زيرا اگر چنني  عقاب  موجب  اقدام عدم
   و خريات  مغفرت  و سبب جهت  و حتريك  بعث  در مقام بود آه

 بر   عقاب  آهنا را يادآور شد زيرا با تعيني  بر ترك عقاب
   خريات  سبب تبِا به اس  و ترك  مغفرت  سبب بسوي  مسارعت ترك

  .  را داشت  الفعل  و استبِا ايل  بر مسارعت تأثري فراوان

   واجب  را بر فوريت  دو آيه  داللت  اينكه  ـ بر فرض ب
  مستحبات  اينكه  اآثر بدليل ايد ختصيص  مي ، الزم بپذيرمي

 بسيار از  شوند و مهچنني  مي  خارج  آن  حكم بنمايد از حتت
 و ترديد تأخري   شك بدون  موسعه ا در واجبات زير واجبات

   چون  خود صاِد نيست  مضيقه  و اما در واجبات جائز است
   عمل  و چوب  زمان  شروع  حمض  و به  است مظروف  مساوي ظرف

   نشده  او درنظر گرفته  براي  ثاني  و زمان  است واجب
 او   براي  و ثاني  اول  و آن  زمان  در حيث  فوريت تابتوان

  . درنظر بگريمي

 اخذ نشود و   آن  در اجنام  و استقبال  مسارعت و عنوان
   خودموجب ماند آه  مي  باقي  از واجبات تنها مقدار آمي

 صرفنظر   از ظاهر دو آيه ، پس  و مستهجن  اآثر است ختصيص
  .  شومي يابد ملتزم  رامي  از دو امر ذيل  و يكي منوده
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   محل  بر ندب  ار در هر دو آيه امر  يا صيغه1  
  . منائيم

   از دو امر يكي

   منطبق  و رجحان  طلب  در هر دو بر مطلق  و يا اينكه2
  . بدانيم

 مذآور   او امر در هر دو آيه  بگوئيم  است  ـ ممكن ج
خود   آه  العقل  حكم  ارشاد ايل  يعين  مواردي  نه  است ارشادي

 و   مسارعت  حسن  تعريف  و در مقام  است  مستقل امري
   ما راترغيب  آه  و رواياتي باشد مانند آيات  مي استقبال
   و اطيعوا الرسول اطيعوا اهللا«منايد   موال مي  اطاعت بر اصل
   بيان  به  مضمون اين  به و احاديثي. »  االمر منكم و اويل
و  از خدا   اطاعت  اصل  حسن  در درك  عقل  آه  مهانگونه اينكه
   است  مستقل  از عصيان  احتمايل عقوبت  دفع براي)  ص( رسول

  خريات  و استبِا بسبب  مغفرت  بسبب  مسارعت  حسن نيز در درك
  .  است ، در آهنا مستقل  هنفته  مصلحت  درك جهت

   امر به  باشد پس  مولويت  در آهنا شائبه  اينكه بدون
   دارد وعمل مال استع  جهت مهانند امر طبيعت ...  سارعت

 امر   امتثال  به  اقدام  درنظر گرفته  با مصلحيت  آه معني
   درنظرگرفته  هم  عقابي  امر طبيب شود و بر خمالفت مي
   را در اجنام  مصلحيت  آه  وقيت ؛ مويل  توضيح شود، بعنوان مني
  منايد تا آن  امر مي گريدهبآن  ظهر درنظر مي  فريضه  وقت اول

 حمضر   به  آه  نيست اي  امر بگونه  نشود و اين وت ف مصلحت
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   دو آيه  به  اساس  شود بر اين استحقِا عقاب  موجب خمالفت
  . منود  وجوب  بر فوريت  استدالل توان  مني ماقبل

  ٌ تنبيه

 ما  درصورتيكه:   دارمي  را ارائه  در اينجا مطليب جباست  
   آيا اقتضاءوجوب  امر بر فور شومي  صيغه  داللت  به قائل

   بعد فورًا ففورًا مثل  را در زماهناي  مامور به  به اتيان
 اقتضاء را نداردبنابر   اين  يا اينكه  وجوب  اول زمان
 ندهد   رافورًا اجنام  مامور به  مكلف  آه  در صورتي  اول قسم

   و زماهناي  اول زمان  بني  اينكه آيد بدون  مي  حمسوب عاصي
 خود   در جاي  طبيعت  امر به  اصل  باشد ويل اوتي تف بعدي
  .  است باقي

شود   مي  حمسوب  عاصي  اول  در زمان  ثاني و اما بنا بر قسم
 و  شده  بيان  در وجه  مسئله  در زماهنا بعد، در اين  نه ويل

   فوريت  امر بنابراينكه  مفاد صيغه  آه  است  بر اين مبتين
 معنا   مقصودباشد، بدين  مطلوب تاقتضاء امر باشد و وحد

   بفوات  مصلحت  آه اي  بگونه  است  مصلحت  اصل  مقدم  فوريت آه
   امر بطبيعت  با سقوط  است  مالزم اين شود آه  مي  فوت فورتي

 شود يا تعدد   اخالل  فوريت  به  آه  درصورتي مامور به
وجود دارد،    دو مصلحت  در ميان  آه  معين اين  به  است مطلوب

 اخذ   و بدون  است  مامور به  طبيعت  ذات  به  قائم يكي
 در هر   آن  اجنام  فوريت  به  قائم  و ديگري در آن فوريت
   آنرا اجنام  اول  اگر در زمان  آه  صورت  بدين  است زمان

  بنابراين...  منايد و هكذا   واقع  دوم ندهدبايد در زمان
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   از مصحلت اي  شود مرتبه  تفويت  فوريت  آه در هر زمان
  .  مصلحت  مهه شود نه  مي فوت آن

   مطرح  متصل  بگونه  تعدد مطلوب  مسئله  زمينه  در اين جباست
  :شود

   بلحاظ نه (  است  و واقع  ثبوت  مقام  بلحاظ  ـ يا حبث الف
   دوگونه  به  تعدد مطلوب  ثبوت اما در مقام).   اثبات مقام

  : متصور است

 مامور   طبيعت  نفس  به  قائم  آه  است  مصلحيت  ـ يا در بني1
   اول  درزمان  فورتي  به  قائم  آه  ديگري  و مصلحت  است به
   باقي  مامور به گردد و تنها در طبيعت باشد مي  مي فقط
 مامور را  طبيعت تواند آن  مي  خواست  آه ماند و هر زمان مي
  . رساند  اجنام به

 و   است  مأمور به  طبيعت  بنفس  قائم  مصلحيت ا اينكه ـ ي2
  ، ويل  اول  درزمان  فعل  اجنام  فوريت  به  قائم  ديگري مصلحت

   پس  است  مراتب  داراي  است  بفوريت  قائم  آه  مصلحيت آن
  اي  مرتبه  مفوت  فرض بنابراين  در هر زمان  بفوريت اخالل
 خود   بر جاي  ديگر آن و مراتب   آن  مصلحت  از مراتب است

 مامور   به  ايشان  با وجوب  خود مالزم اين  آه  است باقي
  .باشد فورًا ففورًا مي

   فوريت  اطِال دليل  مقتضاي  اثبات  مقام  بلحاظ  ـ ويل ب  
فور معترب   امر باشد يا غري آن  حِا صيغه  آن  دليل  آنكه چه
   زيرا اگر فوريت مطلق   گونه  مامور به  در اجنام است

   آنرابدليل  بود آه  الزم  داشت  اول  زمان  به اختصاص
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تقييد )   اول  زمان به (  اختصاص  اين  آند چون تقييد، بيان
   اين  اقتضاءدارد و مفروض  آنرا اطِال صيغه  آه  است فوريت

  . بر تقييد وجود ندارد  دليل  آه است

 بود و   حكم  اصل  و تشريح ان بي  در مقام  اگر دليل البته
بايد   صورت  در اين  است  واجب  اجلمله  فوريف  اينكه بيان
 دارد   وجوب  عدم  مقتضي  اصل  شود آه  عملي  اصل  به رجوع

   به  نور نسبت وجوب  عدم  اصل  اين فورًا ففورًا و مقتضاي
   نياز به  آه زيرا قيد زائد است.   است  اول  زمان ماسواي

   فوريت  بگوئيم آنكه  دارد ثبوتًا و اثباتًا چه  زائده مؤنه
 در هر دو   برائت  آه  مستقل  با واجب  است از قيود متعلقه

   اول  فور بعد از زمان در وجوب ، زيرا شك  است تقدير جاري
   علم  و اما در هر صورت  است  جاري باشد و برائت  مي بدوي
 يا  فوريت(دو امر خواهد بود  از   يكي وجوب  به امجايل

عقًال   است  اشتغال  امجايل  علم  مقتضاي  صورت در اين)  تراخي
  .  است  ففورًا بعدي  موجب آه

 مامور را   توصيلت  امر اقتضاي  اطِال صيغه:  يازدهم مطلب
  دارد يا خري؟

   موضوع  به  دو امر را آه  جباست  حبث  اصل  از ورود به پيش
  :  آنيم  بيان  است تبط ما مر حبث

  :  و تعبدي  توصلي  واجب  ـ تعريف الف

   امر به  غرض  آه  و امجع  از آن  است  عبارت:  توصلي واجب
 آنرا   مكلف آنكه آيد چه  مي  حاصل  مكلف  توسط  آن جمرد اجنام

   اجنام  قصد قربت  به  آنكه  دهد و چه  اجنام با قصد قربت
  .  اسالمي  اصويل عاملان  نظر مهه  به  ميت دفن: ندهد مانند
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 جمرد   آمر به  غرض  آه  واجيب  از آن  است  عبارت:  تعدي واجب
   آن  اساسي  شرط شود بلكه مني  حاصل  مكلف  توسط  واجب ايشان

 و   اماميه مناز و وضو بنابر مذهب:  ؛ مثل  است قصد قربت
  . غريامامي اآثر مذهب

   است  عبادت  در صحت  دخيل  آه يب ـ مراد از قصد تقري ب
شود  خبدا مي  تقريب  موجب  آه  از آنچه  است  عبارت: تارة

  .  موجودة  يا مصلح  حمبوبيت  بداعي  فعل مانند اجنام

   متعلق  آه  امري  قصد امتثال  از خصوص  است عبارت:  واخري
  .  است بعبادت

 اطِال   به متسك   براي  باشد اشكايل  اول  اگر مراد قسم آه
   به  قصد قربت آيد،چون  مني  پيش  توصلي  وجوب  و اقتضاي صيغه

،  ، استقبال  امر مانند طهارت  از قيود متعلق  اول معناي
 و اما   است  حلاظ ها قابل آيد و مهانندآن  مي حبساب... سرت 

   ديگري  باطِال باطِال اشكال  متسك  باشد براي  دوم اگر بگونه
 را با   مشكوك  شرط توانيم  مني  صورت در اين  بيايد چون پيش
   فرض  زيرا بر اين  آنيم  امر دفع  اطِال صيغه  به متسك

 در   حلاظ  و قابل  نيست  امر حمسوب  از قيود متعلق قصدقربت
  متاخر است  صالة  از متعلق  امر بصالة  چون  امر نيست متعلق

 قصد   چون  اساس ، بر اين متاخر  از خود ام و قصد امرهم
   ممكن  چگونه متاخر است  صالة  از متعلق امر بدور بدورتبه

   دوري  و البته  مستلزم  آه  در اواخر شود در حايل است
  . صريح
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   در متعلق  شرط  قصد امر بگونه  ندارد دخالت  امكان پس
  شي  امر به آيد مگر از قبل  مني  آه امر شرعًا زيرا چيزي

  . امر اخذ شود  آن  در متعلق  نيست نممك

 اخذ قصد   امكان  عدم  و اثبات  دو مطلب  اين بعد از بيان
  گردمي ، بازمي  امر در متعلق  قصد امتثال  معناي  به قربت
 امر   اطِال صيغه  به توانيم  ما مني گوئيم  و مي  مطلب  اصل به

   در حتقق ربت قصد ق دخالت  و عدم  واجب  توصيلت  اثبات براي
   رفع  اطِال جهت  به  متسك  درموردي چون.   منائيم  متسك واجب
 باشد و   ممكن  آن  به  تقييد متعلق  دارد آه  جاي مشكوك شرط

   است  نباشد اطِال نيزممتنع  ممكن  آن  به  تقييد متعلق هرگاه
)  لفظي (  اطِال صيغه بنابراين)   و ملكه  عدم از حيث(

  . را ندارد توصيلت  اقتضاي

 باشد  الغرض  يف  دخل  ماله  مجيع  بيان  در مقام  اگر شارع بلي
   امر قصد آندمثل تواند در متعلق  مي  آه چه  آن چه(

 اخذ آند  تواند در متعلق  مني  را آه  آنچه  و چه استقبال
تواند  مي  قرينه  از راه  آه  امر در حايل مانند قصد امتثال

 ننمايد   را بيان  و آن  منوده  سكوت  وصف با اين)  آند حلاظ
   قرينه  بودن بيان  در مقام  در عني  بيان  و عدم  سكوت اين

از  (  شارع  در غرض  قصد امتثال  دخالت خواهد بود بر عدم
   خواهد بود  آه  غرض  و نقض حكمت  او خالف واال سكوت) امر

 اعتبار   رفع  براي امي اطِال مق  به توانيم  مي  صورت در اين
   ممنوع آه (  است  غري اطِال لفظي  و اين  جوئيم  متسك مشكوك شرط
  ). است
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 ما   مجيع  حيث من (  منائيم  شارع  بيان  در مقام اما اگر شك
 در   را قادرباشيم  احرازي  چنني و اين)  الغرض  يف  الدخل له

   و در اين ستا)   علميه اصول (  فقاهيت  اصول اينجا مرجع
   زيرا شك منائيم  مي احتياط  است  به  در مكلف  شك مورد چون
   الزم  تعيينه  فراغ  تعييين  و اشتغال  است  ذمه در فراغ

   احتمال  آه  هر آنچه اجنام آند به  مي  حكم دارد و عقل
  .دهد  مي به  مكلف  آنرا در حقق دخالت

  :  دوازدهم مطلب

 متخذ از اطِال   وجوب  آه  است  امر اين  اطِال صيغه مقتضاي
   توصلي وجوه  و در بعض ، مباشري ، تعييين ، عيين نفسي
 قرار دادر و   اقسام  در باربر اين  آه  وجوبي نه. باشد مي

   موجب  چون ،تعبدي ، نيابي  ختيريي ، آفائي  غريي از قبيل
  .  است  وجوب  دائره تضييق

 و   حاليه  باشد و قرينه بيان   در مقام  شارع چنانچه
   حكمت  مقدمات  ننمايد مقتضاي  بر تغيري نصب مقاليه

  :  ذيل  ترتيب به.  باشد  مطلق  وجوب  آه است اين

   مستقًال وجوب  آه  واجيب  از آن  است  عبارت:  نفسي  ـ واجب1
   ديگر مثل  واجب يك  به  منظور توصل  به  باشد نه  خودش براي

  ... و ، حج وزهمناز، ر

   است  و عبارت  است  نفسي  در برابر واجب:  غريي  ـ واجب1/1
   رسيدن منظور از آن  باشد بلكه  من  مستقًال واجب  آه  واجيب آن
   مفوته ، مقدمات وضو، غسل:   مثل  است  ديگري  واجب  يك به

  . واجب
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   بدل  داراي  آه  است  واجيب  از آن  عبارت:  تعييين  ـ واجب2
   ديگري عمل  آنكه  چه  است  الزم  آن  اجنام  پس  نيست و عدل
   ...  در برابر آن  شود يا خري آه اتيان

   بدل  داراي  آه  است  واجيب  از آن  عبارت:  ختيريي  ـ واجب2/2
 او   بدل  آه  شود مگردرصورتي  بايد اجنام باشد آه  مي و عدل
 مانند ختيري   نيست  او را واجب  صورت  در آن  پذيرد آه اجنام

   مسكني  شصت  و سري منودن  دو ماه  وروزه  رقبه  عتق  بني انسان
  .  رمضان  مبارك  ماه  روزه در آفاره

 بر   آن  اجنام  آه  است  واجيب  از آن  عبارت:  عيين  ـ واجب3
دهند يا   آنرا اجنام  بعضي  آنكه  باشد چه  الزم  مكلفان مهه
   از باقي  تكليف  اسقاط  افراد موجب  بعضي  اتيان و نه

   ...  و روزه  يوميه  مانند منازهاي نيست

   آن  اجنام  آه  واجيب  از آن  است  عبارت:  آفائي  ـ واجب3/3
  افراد آن  بعض  با ايتان  ويل  است  واجب  مكلفان بر مهه
  ز ميت و منا  ميت  مانند دفن  است  ساقط  از ديگران تكليف
...  

 در   حكمت  مقدمات  مقتضاي  با اطِال امر به در هر صورت
   قرينه  ونياز به  متبارد نيست  دوم  است  واجب  شك صورت

  . دارد  و مقاليه حاليه

  » االجزاء مبحث«

  :  سيزدهم مطلب
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   جامعًا لالجزاء و الشرائط  ماموربه  به آيا ايتان  
  باشد يا خري؟  اجزاء مي موجب

  :  منائيم  مطرح  ار در دو جهت  مسئله  ما اين استجب

   از امر واقعي  بامر واقعي  مامور به  اجزاء اتيان ـ الف
 و   از امر اضطراري  بامر اضطراري  مامور به و اتيان
  .  از امر ظاهري  بامر ظاهري مامور به اتيان

   يا مامور به  امر اضطراري  مامور به اجزاء ايتان ـ  ب
  .  بامر واقعي  از مامور به  ظاهريامر

 از   هبر يك  اتيان  آه  نيست ترديدي:   اول  قسم اما درخصوص
   درهر يك  انطبِاماموربه  چون  است  بامر خود جمزي مامور هبي

  توان  مني  پس  و اجزاء عقلي  است  قهري  به از آهنا بر ماتي
نباشد سائر    جمزي  اجزاء شد و اگرچنانچه  عدم  به قائل

   قاعده  خنواهد بود بواسطه  نيز جمزي  مامور به حمققات
 با  پس»  ماالجيوز واحد  ماجيوز و يف يف  االمثال حكم:  احلكم«

شود و امر   مي  اجزاء حاصل  در هر امري  مامور به اتيان
ماند   مني  باقي اي  امر زمينه  آن  ثاني  امتثال  وبراي ساقط

   مگردليل  است  حمال  دارد آه  حاصل  با طلب  مالزمت زيرا اين
  . شود  قائم  ديگري تعبدي

  :  دوم  قسم و اما در خصوص

   و مرحله  ثبوت شود مرحله  مي  منشعب  خود در دو مقام آه
  :  و جوهر متصور است  ثبوت  در مرحله  آه اثبات
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   با اتيان  امر واقعي  مامور به  مصلحت  متام  ـ درك1
با   صالة  مثل  با تيمم صالة( مانند   اضطراري  اصل ر بهمبامو

  ) وضوء است

   با اتيان  امر واقعي  مامور به  مصلحت  ناقص  ـ درك2
  باقيمانده  حتصيل  امكان  با عدم  ويل  امر اضطراري مبامور به
 بعد   و نه  در وقت  نه  بامر واقعي  مامور به از مصحلت

  .  وجوب وقت

   با ايتان  امر واقعي  مامور به  مصلحت اقص ن  ـ درك3
 استيفاء   با امكان  امر اضطراري مباهور به

  .  باقيمانده  حتصيل  وجوب  با شرط باقيمانده مصلحت

   اتيان  به  امر واقعي  به  ماموربه  مصلحت  درك  ـ عدم4
 استيفاء   با امكان  امر اضطراري بامور به

  .تحبابًا اس  ويل باقيمانده مصلحت

  :  گفت توان  مي  برتتيب آه

 امر   سقوط  تا موجب  نيست  اول  در اجزاء قسم  ـ ترديدي1
   دارندرقضائي  بدنبال  در وقت اي  اعاده  شود لذا نه واقعي
  .  وقت خارج

   بامر واقعي  ماموربه  مصحلت  به  وايف  آه  دوم  ـ درصورت2
 االستيفاء  ممكن ئقه فا  زيرا مصلحت  است نباشد نيز جمزي

  .باشد مني
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 امر   بايد مامور به  بلكه  نيست  جمزي  سوم  ـ در صورت3
 قضاء شود   و در خارج  اعاده  در وقت واقعي

  .باشد االستيفاء مي ممكن چون

 مامور   جمزي  امر اضطراري  مامور به  چهارم  ـ در صورت4
   اعاده  ونه  اضطراري  بعد از رفع  حيت  است  بامر واقعي به
   مصلحت  تدارك  آه  است  اين  فرض  قضا چون  نه  است الزم

  .باشد  مني  واجب فائقه

  :  اثبات اما در مرحله

 بامر   مامور به  منود دليل  بايد دقت  مقام در اين
   باشدحكم  اطِال داشته  يا خري، چنانچه  است  مطلق اضطراري

شود و   مي  واقعي امور به از م  اضطراري  به  اجزاء ماتي به
شود مگر  مني  بر اجزاء آن  اطِال نباشد حكم  داراي چنانچه

  . شود  ديگر قائم  خاص دليل

 را از   تيمم  بواسطه  مناز با طهارت  در خصوص بطور مثال
  . آنيم  مي  اطِال بررسي  يا عدم  اطِال دليل جهت

موا صعيدًا  جتدوا ماًء فتيم  مل فان «  تعايل  ـ قوله الف
  43   نساء آيه  سوره»طيبًا

  :  واردند از مجله  باب  در اين  آه  ـ اخباري ب

 مسجدًا و تراهبا   االرض  يل  جعلت): ص (  اهللا  رسول  ـ قال1
  ) است  در سطر بعدي  حديث ادامه (طهورًا

 و   تيممت  الصالة  ماادرآتين  اين): ص (  اهللا  رسول  ـ قال2
  . صليت
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  .  طهور املسلم الرتاب):  ص (  اهللا  رسول ل ـ قا3

  .  آافيك الرتاب):  ص (  اهللا  رسول  ـ قال4

 طهورًا   الرتاب جعل...  ا ان:  السالم  الصاِد عليه  ـ قال5
  . املاء طهورًا آما جعل

 و   احد الطهورين  الرتاب: السالم  الصاِد عليه  ـ قال6
  .  عشرسنني يكفيك

: شود  مني  ديده  تطويل  به  نيازي ر آه اخبا و تعبري اين
 بر   وداللت  اطِال است  داراي  ياد شده  دالئل  گفت توان مي

   بعد از اتيان  آنكه  دارد چه  اضطراري  به اجزاء مأتي
   اعاده وجوب  عدم  آن  نتيجه آه.   شود يا نه  يافت اضطراري

 نيز  ني ثا  و ايشان  وقت  و تضاد در خارج  در وقت عمل
  . دارد  خاصي  دليل نياز به

 خود   نيز اطِال دارد آه  واقعي  مامور به دليل:  اشكال
  .  است  اضطراري  اجزاء عمل  بر عدم دليل

   است  حاآم  واقعي  بر اطِال دليل  اضطراري اطِال دليل:  پاسخ
شود   مي خبشد و گفته مي  را توسعه  حمكوم  دليل و دائر موضوع

 وضو   واجد شرط  با اينكه  بامر اضطراري امور به م صالة
   است  حمصويل  طهارت  و يا اينكه  و جمزي است  صالة  ذلك  مع نيست
  .  يا آب  از خاك اعم

  : نكته

 اطِال   امر اضطراري  مامور به  دليل  براي  آه درصورتي  
   عملي  و اصل است  عملي  اصل  فرض  در اين  مرجع  نباشيم قائل
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 ورود   در اصل  شك باشد، چون  مي  برائت  مسئله در فرض
 قضا   وجوب  چون  نيست قضاء واجب  اويل  و بطريق  است تكليف
 در   فعل باشد و چنانچه  مي  در وقت  واجب  بر ترك مرتتب
   وقت  در خارج  آن  قضاي  وجوب  نباشد عدم قشر واجب وقتش
  .  باولويت  است حتمي

  آند بر ترتيب  مي  قضاء داللت  اجياب  شود دليل  اگر فرض بلي
 نباشد در   فعًالفريضه  فائت  آن  اگرچه  واقع فضا، بر فوت

   آه  آن  سبب  حتقق  براي  است  قضاء بر او واجب  صورت اين
   ماموربه  به  قائم آمر آه  غرض  باشد اگرچه  واقع فوت

   آمده  حاصل اري اضطر  مامور به  اتيان  بود از راه واقعي
  .باشد

  : قضا مانند  وجوب  زيرا ادلة  است  جمرد فرض  اين ويل

   فاتته من«و . »  فاقضها آما فاتتك  فريضة  من ما فاتتك«
  فعلي  فريضه ظهور در فوت»   فليقضها آما فاتته فريضة

  به).   ابتدائي فريضه( مبا هو هو   واقع  فوت دارد نه
   قضافوت  وجوب  براي  ادله را اين   ديگر ميزان عبارت
  .  واقع  فوت اند نه  دانسته  در وقت فريضه

  : باشيم  تذآر چند امر مي  نيازمند به  حبث  تكميل براي

   هرگاه شود آه  مي  استفاده  روايات  از بعضي : امر اول
وارد   شدمي  واجد آب  و سپس  جبا آوردمي مناز را با تيمم

 بصري   و ابي  زرارة روايت:  مانند  نيست زم ال  اعاده دروقت
   وجوب  بر عدم داللت آه:   مسلم  و حممدبن  مسرية بن و معاوية

   روايات  برابر اين  دارد، ولكن  آب  ولو بوجدان اعاده
 قضاء در  دارد بر وجوب  داللت  آه  شده  ارائه رواياتي
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  بن  يعقوب ت واجد شود مانند رواي  را در وقت  آب  آه صورتي
   ماقبل  با روايات  رويات ظاهراين  و امثاهلا؛ آه يقطني

   ولو دروقت  اعاده  بر عدم  دارد زيرا آهنا داللت معارضه
  ماند آه  مي  را الزم  اعاده با قيد وقت  دوم  و دسته داشت

  . دارد  فرعي  فقهي  مباحث خود نياز به

   با قيد عدم يا خري؟  آيا بدار جايز است: امر دوم
  :  وجوب  در حني  مامور به  بر اجنام توانائي

   جمرد پيدايش  به  شد آه  استفاده  اضطراري  از دليل چنانچه
، مامور  واقعي  مامور به  از وقت  در جزئي اضطرار اگرچه

   تامه  مصلحت  داراي  واقعي  مهانند مامور به  اضطراري به
 فردمضطر جائز  ربراي بدا  صورت خواهد بود و در اين

   وقت  در اول تواند مثًال مناز را با تيمم خواهد بود مي
 و يا   تا آخر وقت  آب وجدان خبواند و بر او انتظار براي

 در   اضطراري  و رفع  نيست  الزم  آب  از وجدان  شدن مأيوس
  . وقت

   تامه  مصلحت  موجب  شد ك  استفاده  اضطراري اگر از دليل
   از وقت  ياجزئي  از آن  جزئي  موجب  نه  است طراري اض فعل

 بر او   حال  در اين  بلكه  جائز نيست  براي  صورت در اين
   واجب  اجنام زمان  اگر از آن  آه  انتظار تا زماني  است الزم

  .شود  مي  فوت  واجب  اداري را تأخري بياندازد وقت

  : امر سوم

   اجزاء مامور به  در مسئله ع نزا اند آه  منوده  گمان بعضي
  است  و تكراره  مرة  در مسئله  نزاع  عني  از واقعي اضطراري
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   بر مرة  داللت  دارد و چنانچه  بامرة زيرا اجزاء مالزمت
  . خنواهدبود  جمزي  مبامور به  باشد اتيان نداشته

   واقعي  از مامور به  اضطراري  اجزاء مامور به و عدم
  مسئله  منودن  عنوان  براي  وجهي كرار دارد پس با ت مالزمت

   صحيح  گمان  اين باشد ويل  مني  در ميان  مستقل اجزاء بگونه
 و   مرة  غريمسئله مسئله  در اين  حبث  جهت رسد چون بنظر مني

  :  چون تكرار است

   در مسئله  درحاليكه  است  عقلي  اجزا نزاع  در مسئله:اوًال
  جهت  اجزا به  بودن  و عقلي  است  لفظي اع و تكرار نز مرة

 بعد از   واقعي  از مامور به  اضطراري اآتفاء مبامور به
 و   است  اجراعقل  به  و حاآم  است  مامور به  و تشخيص تعيني
   است  و تكرار آن  مرة  در مسئله  نزاع  بودن  بر لفظي دليل
   بر حبث  امر است يغه ص داللت  حبسب  مامور به  در تعيني  حبث آه

  .  است  و در اجزاء عقلي در آجنا لفظي

   و صغرويت  آربويت  از حيث  دو مسئله  در اين  نزارع:ثانيًا
   مامور به به  ايتان  به  حبث  اصل  مسئله  در اين باشد چون مي

   در آن  بازيگر در ويل  يا نه  است  جمزي  آه بامر اضطراري
   مامور به تعيني  به  نزاع  چون  است  صغري  نزاع مسئله
  .گردد بازمي

)   با تيمم صالة (  بامر اضطراري  اجزاء مامور به عدم:  بلي
 باتكرار  ظاهرًا مالزمت)  با وضو صالة (  واقعي از مامور به
   بودن  تكرار مكلف  مالئك  تكرار چون  مبالك  نه دارد عمًال ويل

   تكرار مبالك  پس  است الزم كليف ت  از افراد طبيعت  هر يك به
   اضطراري  اجزاء مامور به  عدم  خبالف  امر است  صيغه داللت
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   و در اينجا اگرچه  امر قرار گرفته  در جوارصيغه آه
 وفاء   عدم  مالك  بلكه  صيغه  بدالت  نه  ويل  است تكرار الزم
  غرض   آه  بامر واقعي  از مامور به بامر اضطراري مامور به

  .باشد  مي  است  مرتتب  براي مويل

  »  از واقعي  امر ظاهري آفايت«

 از اجزاء  حبث)  اجزاء  حبث از خبششهاي (  خبش در اين  
 يا   بامرواقعي  بامر ظاهر از مامور به  مبامور به اتيان

 جبا   مطلب  از ورود در اصل  پيش ، آه  اجزاء است عدم
  : دهيم را تذآر   مطليب  است ومناسب

 مستفاد از   ظاهري  ـ حكم الف    
    عمليه اصول

  باشد  مي  بر دوگونه  ظاهري حكم

   مستفاد از ادله  ظاهري  ـ حكم ب  

   اجتهادي

 مستفاد از   آه  حكمي  از آن  است  عبارت  اول نوع ـ  الف
   و اين  است واقعي  در حكم  شك  آن  و موضوع  است  علميه اصول
  : قرار دارد زيرا  واقعي  برابر حكم در  ظاهري حكم

 بر   بلكه  نيست  و شك  و جهل  علم  به  منوط  واقعي حكم: اوًال
  .  و شاك  باشد ياجاهل  آن  به  عامل  مكلف  چه  است  ثابت واقع

 و  آتاب (  اجتهادي  مستفاد از ادله  واقعي  حكم:ثانيًا
    عمليه  از اصول  نه است)  سنت
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   غري عامل  براي  آه  است  حكمي  از آن  عبارت دوم   و نوع ـ ب
   احكام شامل  نوع  اين  آه  شده  و تشريع  جعل  واقعي  حكم به
  و احكام»  الربا حرم «  اجتنهادي  مستفاد از ادله آلي

 مانند  موضوعيه  در شبهات  اصول  مستفاد از اجراي جزئي
  ستفاد از اصول م  و احكام ، سِو املسليمن  الصحة اصالة
  . خواهدبود عمليه

، مراد ما   ظاهري  حكم  دو نوع  فِر بني  و توضيح  از تعيني پس
  .باشد  مي  دوم  نوع  ظاهري از حكم
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  : حتقيق

   و انشاء آن  حكم  جعل  ظاهري  حكم  مفاد دليل: تازة  
   شك  آه  درموردي  انشاء حليت  حقيقتًا مثل  است در مورد شك

   حالل  لك  شي آل«   مستفاد از دليل  آه ء دارمي  شي در حليت
شود   مي  قاعدء احلل تعبري به  از اين  آه»  حرام  انه  تعلم حيت

 در   شك  آه  در موردي  حكم  و جعل  انشاء طهارت و مثل
   طاهر حيت  شي آل«   مستفاد از دليل آه  دارمي  چيزي طهارت
شود و   مي  طهارت  قاعده بري به تع  از اين  آه»  جنس انه تعلم
 در   و وجود آن  است  حكم  ثبوت  ظاهري  حكم مفاد دليل اخري
  از امارات  و يد مسلم  مهانند سِو مسلم  بينه  مثل  واقع عامل

   اين  شود آه  قائم  چيزي  بر طهارت  آه  درصورتي  است شرعي
  .ارد د  واقعي  از نبود وجودطهارت  حكايت  امارة قيام

 اجزاء   آن  باشد مقتضاي  اول  از نوع  ظاهري اگر حكم  
 و  جعل  آن  دليل  زيرا لسان  است  از واقعي  ظاهري مامور به

   شرط  با امهيت  است  مالزم  و اين  است  شك  در ظرف انشاء شرط
)   يا واقعي  ظاهري چه (  اوست به  مناز مشروط  صحت  آه طهارت

 از   عبارت  آه  ظاهري  از حكم  اول  نوع ل دلي  اساس بر اين
 بر   داللت  آه  است  اوليه  بر ادلة  حاآم است  طهارت قاعدة

  ال صلوة «:  دارد مثل  ماموربه  بر صحت  واقعي اعتبار شرط
 اگر   آه  گفت  خواهيم  و ترجيح  تعادل  و در حبث»االبطهور

نربد  آنرا از بني ديگر باشد و   دليل  موضوع  ناظر به دليلي
   منظوراليه  و دليل  ناظر حاآم  تعبدًا، دليل تكوينًا و نه

  .منايد  مي را حمكوم
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   عدم  آن  باشد مقتضاي  دوم  نوع  از قبيل  ظاهري و اگر حكم
  در صورت(  است  واقعي  از مامور به  ظاهري اجزاء مامور به

   شرط  ثبوت وجب م  است  امارة  آن زيرا مفاد دليل)   خالف آشف
   خالف  آشف  در هنگام  پس شرط  در دائره  توسعه  واقعًا نه است

   واقعي  از مامور به  ظاهري  اجزاء مامور به  براي وجهي
   بود و طبعًا جمزي  واقعًا فاقد شرط  عمل رسدچون بنظر مني

  . نيست

   امارات  فِو بنابر حجيت  اجزاء در فرض  عدم ، اين البته
   آهنا رابنحو سببيت  حجيت  چنانچه  ويل  است  طريقت باباز 
   و سببيت  عمل  براي  مصلحت  حتقق  به  و قائل  منائيم فرض

   صورت  در اين  بدانيم  را واجدشرط  و عمل  شومي  امارة براي
   فاقد شرط  زيرا عمل  است  واقعي  از حكم  جمزي  ظاهري حكم

 را   واجد شرط ، حكم  امارة م قيا بواسطه  فرض بنابراين
  .  است شود و جمزي دارا مي

   مثرة  فقدان  بواسطه رسد آه  بنظر مي  فروض  قسمت در اين
  .رسد  آهنا بنظر مني  بيان  به  نيازي مهم

 و   طريقت  از باب  امارة  شود حجيت  اگر معلوم: نكته
   به درمامور  شرط  فقدان  به  علم ، در صورت  است آاشفيت

   باشد جمزي  سببيت  از باب  و چنانچه  نيست  ديگر جمزي عمل
 و در   اعادة  بايد در وقت خالف  آشف خواهد بود، و درصورت

   آه ، عملي  اصل  مقتضاي  قضا منود زيرا به  وقت خارج
  .  است  نداده  شود فرد مامور اجنام ساقط  تكليف  آن بواسطه

  : نكته  



138

   و در نوع  اول  نوع  ظاهري اء در حكم اجز  به  قول قبول
   باتصويب  مالزميت  سببيت  از باب  امارة  بنابر حجيت دوم

  . ندارد باطل

   است  خود ثابت  در مرحله  در هر دونوع  واقعي زيرا حكم
'   و اثر مويل واقعي  حكم  يعين  ندارد و اما تصويب  فعلييت ويل

 وجود   واقعي  نباشد حكم ة امار  و چنانچه  است وجود امارة
  . ابتدًا و تكوينًا خنواهد داشت

  »  واجب مقدمه«

   جهاتي  بيان  به  است  منوط  قسمت  اين  مباحث تكميل  
  :چند

 يا   است  فقهي  از مسائل  واجب  مقدمه  مسئله: االويل اجلهة
  ؟  اصويل  است اي مسئله

   فقهي در مباحث   چون  است  فقهي  از مسائل  گفت شايد بتوان
،   مناز، حج وجوب: شود مثل  استظهار مي  مكلف  فعل از حكم

  ... و ، مجعه  زيارت  غسل  و مانند اينها و استحباب روزه

   آه  است  مكلف  از افعال  فعلي  مقدمه  آه  است و پر واضح
 مهانند   است فقهي  آن  از وجوب  حبث شود پس  مي  حبث  آن در حكم

  شود و ذآر اين  مي  نقد حبث  در علم  آه ساير احكامي از  حبث
  .  است استطرادي  اصويل  در مباحث حبث

   حبث  بودن  اصويل  به  قائل  آه  نائيين  مرحوم و اما اشكال
  :  آه  تقريب  بدين  است  واجب مقدمه
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  ، حبث ، حج ، صوم  صالة  مثل  خاص  موضوعات  از احكام در فقه
   نيست  ويژگي چنني  داراي  واجب  مقدمه ا مسئلهشود و ام مي

   است  تطبيق  قابل  خمتلف  بر موضوعات  آه  عام زيرا عنواني
   فقهي  و مباحث  جزو مسائل  مقدمه  ازوجوب  حبث  جهت و بدين

  : نيست

  :  از اشكال پاسخ

   فِو ندارمي  بشكل  آنچه  به  فقهي  بر احنصار حبث  دليلي:اوًال
  . نقًال عقًال و نه  نه

   آه  نذر و عهد و قسم  و فاء به  از وجوب  در حبث:ثانيًا
   و خمتلف  در آهناعام  موضوع آه)  بالشك (  است  فقهي از مباحث

 و   حج  به  و گاهي  سوم  به  و گاهي  صالة  به  گاهي ، چون است
  گريد؛  مي غري از اينها تعلق

   حبث  اگر موضوع  آه مستقر است   بر اين  عاملان  اصطالح بلي
 را  باشد آن  و اگر عام  فقهي  باشد آنرا مسئله  خاص عنوان

 خود   اين  آه االصطالح  يف  المشاحة اند لكن  ناميده قاعدء فقهي
 از   واجب  مقدمه  حبث در هر حال  نيست  حبث  نبودن  فقهي موجب

  ).  هنائي جواب (  است  فقهي مباحث

   خود از عوارض  آه  است  از مالزمة  در اينجا حبث ن چو: حتقيق
   حبث  خود مقتضي آه  مكلف  فعل  از عوارض  نه  آمر است طلب

   وجوب  بني  آن  و ثبوت  مالزمة  به  اگر و علم بلي.   است فقهي
   مكلف  فعل  حكم  به  علم  مستلزم مقدمه  و وجوب  املقدمة ذي
) باشد  وجوبًا مي  مقدمه  ايشان ب خود موج  بنوبه آه ( است

 ما   بر مورد حبث  آن  زيرا ضابطه  است  مثًال اصويل در هرحال
   استنباط  درطريق  حبث  نتيجه  از وقوع  عبارت  آه  است منطبق
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   بني  از مالزمه  حبث  مسئله  در اين ، و حبث  فرعي  آلي حكم
  توان  مي باشد پس  مي  امرشارع  مقدمات  و ارادة  شارع ارادة

   جتب ، فالصوم  مقدماته  جتب  واجب ، و آل  واجب ، الصوم گفت
  . مقدماته

 بتواند در   آه  است  اين  اصويل  مسئله  مقصود از اين حال
   آلي فرعي  حكم  قرار گريد تا بتواند در نتيجه  قياس آربي

  . باشد دخيل

   عقلي  مسئله  يك  اصويل  مسئله  اين  ديگر اينكه و اما اخالف
   مالزمه  درثبوت  عقل  در استقالل  زيرا آالم  لفظي  نه است

باشد،   مي  آن  و عدم  مقدمه  با وجوب  املقدمة  ذي وجوب
 هر دو بزرگوار   چون قوانني  و صاحب  معامل  صاحب برخالف

،   ثالث اند بانتفاء دالالت  منوده  مقدمه  وجوب  بر عدم استدالل
  اند ويل  ذآر منوده  الفاظ  را در مباحث حبث  اين  اينكه عالوه
   و آالم  نيست  مسئله  در اين ايشان  نظريه  براي جمايل

  .  است  عقل درحكومت

  :  الثانية اجلهة

 آهنا را   جباست  آه  است اي  عديده  تقسيمات  داراي مقدمه
  :  منائيم ارائه

  ؛  و خارجي  داخلي مقدمه:  االول

   در اصل  دخالت  آه  است  از اجزائي  عبارت:  داخلي دمهمق
شود   مني حمقق  آهنا ماهيت  مامور هبا دارد و بدون  ماهيت حتقق

  .  صالة  به نسبت...  و ، رآوع ، سورة  الكتاب مانند فاحتة
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   در حتقق  دخالت  آه  است  از اجزائي  عبارت:  خارجي مقدمه
   صحيح مامور به  آن  بدون ارد ويل مامور هبا ند  ماهيت اصل
  .شود  مني حمقق

  :  آه  تقريب  بدين  شده  اشكال  مامور به  داخلي در مقدمه

   املقدمه  بايد بر ذي  مقدمه  در اينكه  نيست ترديدي  
 و   اجزاءاست  نفس  آه  داخلي  مقدمه  باشد پس  زماني مقدم

   صورت  در اين  است املقدمه  ذي  مامور به  مرآب  حال در مهان
   براي  تا اينكه نيست  ماموربه  مرآب  آهنا اين  بني مغايرتي

 قصور منود و   بتوان  بر وجودمرآب  سابق اجزاء وجودي
   فرض  مرآب  براي  نفسي جزاء و وجوب  براي  غريي  وجوب بتوان

اجزاء   نفس  مهان  مرآب  چون  است  نفسي  وجوب  داراي آرد، پس
   ندارد و منحصر در مقدمه جا تسريع  در اين  و مقدميت است

  .  است املقدمه  و ذي خارجي

  : پاسخ

 وجود دارد زيرا   تغايري  اجزاء و مرآب در اينجا بني  
   گويند واگر بشرط  او مقدمه  شود به  حلاظ جزء اگر البشرط

 تغاير   مسئله  و در فرض  است املقدمه  ذي  واالنضمام االجتماع
   منشأ اعتباري تغاير اگرچه باشد و اين  مي  در حلاظ  اين به

   به  مرآب  و اتصاف  غريي  وجوب  اجزاء به  در اتصاف دارد ويل
  .  است مكن  نفسي وجوب

  :  اجزاء بر مرآب  تقدم اشكال

   بر مرآبند و موجود چون  اجزا متقدم  مقام در اين  
 و  قيد اجتماع با  باشند آه  مي  ذواتي اجزاء مهان
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 و   بر اجزاء است  قيود عارض  و اين  است  حمسوب مرآب انضمام
  و درخصوص  است  مقدم  بر عارض  معروض  آه  است پر واضح
 و   آهنا است  اجزاء و ذات  نفس  شد مقدمه  گفته اينكه

   شد آه  مشخص  واالجتماع االنضمام  اجزاء بشرط املقدمة ذي
 و اعتبار  ء البشرط  اخذ شي  به  است  منوط اعتبار جزئيت

   هر يك  واالنضمام  االجتماع  بشرط اخذ شي  به  است  منوط مرآب
:   چون  شده  واقع  مورد اشكال  آه  ديگري از اجزاء به

   با آالم  منافات  اصوليني  بنابر نظريه اجزاء البشرط حلاظ
 و  دهگويند اجزاء مانند ما  مي  ايشان  دارد آه فالسفه

  . ملحوظند بشرط صوت

   ندارد زيرا اهل  منافات  با فالسفه  اصوليني  راي: پاسخ
   و اجزاءحتليل  اجزاء خارجي  فِر بني  درصدد بيان معقول

 ال   شرط  به  حلاظ  چون  و صورت  مانند ماده  دراويل باشد آه مي
يا    ماده  االنسان گفت توان  نيستند و مني  محل اند قابل شده

   البشرط  چون  و فصل  مانند جنس  و در دومي  صورة االنسان
 و   ناطق  االنسان  گفت توان  محلندو لذا مي اند قابل  شده حلاظ

   به  نسبت  فِر اجزاء داخلي ها درصدد بيان  و اصويل حيوان
   پس  اجزاء حتليلي  به  نسبت فِر اجزاء خارجي اند نه مرآب

  فِر بني  بعنوان  ويل  اجزاء است  نفس گرچه ا  فالسفه مورد آالم
 هذا   مورد يف  در اين  آه  است  و اجزاء حتليلي اجزاء خارجي

   اجزاء است  نفس  مهان اصوليني  و مورد آالم  نيست  حبث املقام
  .  و مرآب  اجزاء خارجي  فِر بني بعنوان

  :ثانيًا

  :  مقدمه  به مهاملقد  ذي  به  وجود نسبت  از حيث  مقدمه تقسيم
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    ـ متقدم1

    ـ مقارن2

   ـ متاخر3

   در خصوص  آه  تقسيم  اين  را در زمينه اي  نكته جباست  
   مثل متقدم مقدمه.   يادآور شومي  آمده  مقدمه  انواع مثاهلاي

   مقدمه  بنابراينكه  مناز، البته  به  نسبت وضو و غسل
 از آندو  حاصل ت طهار  باشد نه  وضو و غسل  از نفس عبارت

 آهنا   مسبب  باشد آه  از طهارتي  عبارت زيرا اگر مقدمه
   خارج  متقدم  مقدمه  ازعنوان  وضو و غسل بايد مثال  مي است

  . گردد  مقارن  مقدمه  عنوان  به و معنون

   به  نسبت  و استقبال  مانند پوشش  تقارن اما مقدمه
  .منازگزار

   مستحاضه  زن  روز قبل  آه شيب   متاخر، مانند غسل ومقدمه
 روز   آن  درصحت  دخالت  غسل  اين  آه  گرفته  روزه در آن

   القول علي (  در عقد فضويل  مالك دارد و مانند اجازه
   متاخر از ذي  درمقدمه در هر حال)   النقل  العلي بالكشف
  .رسد  بنظر مي  اشكاالتي املقدمه

  :  اشكال تقريب

   براي  از اجزاء علت  مقدمه  در اينكه  نيست ترديدي  
   در اينكه است ، و نيز ترديدي  است املقدمه  ذي وجود و حتقق

 و رتبتًا بر او   با معلول  بايد مقارن  زمان  از حيث علت
 از   متاخراز مامور به  آه اي رو مقدمه  باشد از اين مقدم
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بر تاخر  دارد   مالزمت ، چون  شده  وجود باشد اشكال حيث
   و تقدم  زمان از حيث)  سوم صحت ( از معلول)  غسل ( علت

   اثر از موثر لن  زيرا انفكاك  است  حمال  بر عكسش معلول
  . ميكن

  :  اشكال  اين پاسخهاي

   و تصوري  امر متاخر بوجودحلاظي:  آفاية  صاحب  ـ نظريه1
   شرط در اينگونه  و شرط  آن  بوجود خارجي  نه  است  شرط آن

   قرين  شرط  به  علم درحقيقت (  است  با مشروط متاخر مقارن
   معلول  متاخر تقدم  در شرط اساس  بر اين پس)   است مشروط

  .يايد  مني  اثر از موثر الزم  و انفكاك بر علت

   تام  درصورتي  و بيان  آالم  ـ اين  الف:  بيان نقد اين  
  مرحله  به  نه  باشيم  برده عل ج  مرحله  را به  ما حبث  آه است

   الزم  شد اشكال  جمعول  از شرائط  زيرا اگر جعل جمعول
   دخيل اخلارجي بوجوده  صورت  امر متاخر در اين آيد، آه مي

  چون (  آن  بوجود حلاظي  دارد نه  مستحاضه  مراة  صوم در صحت
  )  جعل  دارد نه جمعول  به بازگشت

  :  فصول  و صاحب  در مطارح ري انصا ، شيخ  ـ نظرية2

   است  منتزع  و صف  از آن  متاخر عبارت  در مقدمه شرط  
   و حلِو امر متاخر باماموربه  تعقب  عنوان  خود مهان آه
   از مشروط  شرط  اساس باشد بر اين مي)  املقدور مرحوم ذي(

  .  است حمسوب  مقارن  از شروط متاخر نيست

   وجود مشروط  حمظور و اشكال ل هبرحا:  بيان نقد اين
 و جمرد  است  خود باقي  بر حال  و شرط  علت بدون)  املقدمه ذي(
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شود زيرا   مني  برطرف  مشكلي  شرط  به  تعقب  عنوان قراردادن
   پس  عنه  منتزع  ندارد مگربواقعيت  واقعييت امر انتزاعي

د بود خواه)  غسل (  امر خارجي  مهان  اثر است  داراي آنكه
 خود متاخر  آه)   غسل  به  سوم تعقب عنوان (  امر انتزاعي نه

   بر جاي  از علت  معلول  حمظور انفكاك  پس  است از مامور به
  . است خود باقي

  : حمظور  ديگر از اين  ـ جوابي3

   در شرع  شرط  و بگوئيم  منوده  در شرط  تصرف چنانچه  
   از معرف  جائزاست عرف و م  علت  نه  است  از معرف عبارت

 اثر   انفكاك  اشكال  مسئله  در فرض  متاخر باشد، پس عنه
  .يايد مني  الزم  از علت از موثر و معلول

   در صحت  اعتبار غسل  ظاهر ادله  خالف  سخن  اين: نقد بيان
 اگر   آه  است  ازچيزي  عبارت  شرط  چون  است  مستحاضه صوم

   معنا در اين يايد و اين  مني بوجود وجود نيايد مشروط
  .  است  مستحق مقام
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  : در حمظور  شريازي  مريداماد و مريازي  ـ پاسخ4

   بوجود زماني  نه  الدهري  بوجوده  است امر متاخر شرط  
   چون متصور است  تاخري  و نه  تقدمي  نه  وجودي  و در چنني آن
و »  وعاء الدهر  يف ، اجملتمعات  دعاء الزمان  يف املتفرقات«

 وجود   دهري  در وعاة  وتاخري  و تقدم  تزاحم هيچگونه
  .» و المساء  صباح  عند ربك وليس«ندارد 

 امر   خود يك  شرط  زماني در مسائل ـ 1:   بيان نقد اين
  .  است زماني

   در صحت  دخيل  بوجود زماني  دليلش امر متاخر حبسب ـ 2
  .  آن  بوجود دهري  نه  است مامور به

   شريازي  مراد مريداماد و مريزاي  شود آه  بيان اي  نكته جباست
   آه  خداست  وجودآهنادر علم  و مشروط  شرط از وجود دهري

   آه  و تاخري  تقدم باشند ويل  مي  خدا با هم آهنا در علم
 و   تقدمي  و اين  است زمان  انتشار در هپنه  از باب بينيم مي

 و اما در وجود   وجود است  ضيق اقتضاي  تاخري بر اساس
   شرط در نتيجه.  وجود ندارد اقتضائي  چنني  ديگر اين دهري

   وجود وسيع  مجعند و در آجنا حيطه  يكي  با هم و مشروط
  .باشد مي

  : حمظور  به  در پاسخ  نراقي  مرحوم  ـ آالم5

   متقدم  آنكه  چه اجلمله  يف  بوجوده  است امر متاخر شرط  
   دربيع  اجازه  در مسئله  يا متاخر آه باشد يا مقارن

  .  است  چنني  اين فضويل
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  :  پاسخ فقداني

 در   وجود متاخر او شرط  آه  است  اين  گوياي  شرط  اين دليل
  . اجلمله  يف  بوجوده  نه  است  ماموربه صحت

   بيان  بدين  اشكال  از اين  در پاسخ  حتقيق  حال  اي علي
  : اشد آهب مي

  :  و اشكال  قبلي  سخن  پنج  به  اصلي پاسخ

 از امور   حمسوبند نه  از امور اعتباري  شرعي احكام  
 و تأثري و تأثر   طبيعي  و معاليل  و علل حقيقي
   متاخر نياز به  در شرط  حساب  با اين  پس خارجي واقعي

مور  درا رسد آه  بنظر مني  مانعي  چون  نيست  پيشني جواهباي
 باشد و   دخيل  و بالعكس  امر متاخر در متقدم اعتباري
  . را اعتبار منايد معترب آن

    ـ عقلي1    

    ـ شرعي2   مقدمه تقسيم:   الثالثه اجلهة

     ـ عادي3  

 بر  املقدمه  وجود ذي  آه  است  شي  از آن  عبارت:  عقلي مقدمه
پديد آيد   آن  بدون  آه  است  و حمال  است  متوقف وجود آن

   مانند آتش  معلول  وجود و حتقق  براي  علت مانند مقدميت
  .  حرارت  به نسبت

  املقدمه  وجود ذي  آه  است  شي  از آن  عبارت:  شرعي مقدمه
   بدون املقدمه ذي  نيست  شرعًا دارد و ممكن  بر وجود آن توقف
   صالة  به  نسبت  شرعًا پديد آيد مانند طهارت  مقدمه آن
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   دارد شرعًا اما اصل  برطهارت  توقف  صحيح زيرا وجود صالة
 بر   توقف  اوهلا التكبري و آخرها التسليم  آه وجود صالة

  . عقًالندارد وجودطهارت

 بازيگر   عقلي  مقدمه  به  شرعي  مقدمه  صورت  يك  به البته
   نيست مستحيل  مقدمه  شرعًا بدون املقدمه  وجود ذي در چون
 اخذ شود  املقدمه  قيد باشد در ذي  بگونه  مقدمه كهمگر آن
   و اين  است  مفيد بانتقاد قيدمنتفي  آه  است و واضح

  .  عقلي  است انتقاد امري

 وجود   اصل  آه  است اي  از مقدمه  عبارت:  عادي مقدمه
   عقًال وشرعًا توقف  بر آن املقدمه  ذي  صحت املقدور حيت ذي
  ، ويل  بام  به  وصول  براي  سلم انند نسبتندارد م) منحصرًا(

   از حرمي  مقدمه ، اين  است متوقف  بر آن املقدمه  ذي  عادت حبسب
   وجوب  و عدم  مقدمه  وجوب  حبث  عنوان  چون  است  خارج حبث
   توقف املقدمه  وجود ذي  آه  است  مورد حبث اي  و مقدمه است آن

  .ا شرعًا باشد عقًال و ي  داشته بر آن

  :  الرابعة اجلهة

   ـ وجود1   

    ـ صحت2  

  :  مقدمه تقسيم

    ـ وجوب3  

    ـ علمي4  
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  :  است  شرح  بدين  مطلب توضيح

 وجود   نفس  آه چيزي  از آن  است  عبارت: الوجود  ـ مقدمه1
   آه  حج  به نسبت  مسافت  مانند طي  است  بر آن  متوقف واجب
)  عج(  زيرا واجب  است  واجب دي وجو  مقدمه  مسافت  طي اين

  . پذير نيست امكان  مقدمه  وجوداين بدون

 و   واجب  نفس  آه  است  شي  از آن  عبارت:  الصحة  ـ مقدمة2
   صحت  يعين املقدمه ذي  وصف  بلكه  بر او نيست  متوقف املقدمه ذي

 و   قبله  وسرت و استقبال  مانند طهارت  بر او است متوقف
   وجود صالة  اصل  صالء چون  به  ديگرنسبت ا از شرائطغري اينه

 بر آهنا   متوقف  صالة  صحت  آه  در حايل  نيست بر آهنا متوقف
  الصحة  مقدمه  صالة  به  نسبت  آن  و امثال  طهارت پس است
  .باشد مي

   واجب  وجوب  آه  شي  از آن  است  عبارت:  الوجوب  ـ مقدمة3
   از شرائط  وعقل  مانند بلوغ  اوست  به  منوط املقدمة و ذي
 در   آه  حج  به  نسبت  خاصه  از شرائط  و استطاعت عامه

   حج  وجوب و مقدمات  از شرائط  و استطاعت ، عقل اينجا بلوغ
يابد   مني  وجوبي  از آهنا حج  يكي  فقدان  زيرا در صورت است

  .  است  شده  وجوبي و لذا بر آهنا اطِالمقدمه

 وجود و   آه  است  علمي  از آن  عبارت:  العلم ـ مقدمه 4
   مانندخواندن  است  متوقف  بر آن املقدمه  و ذي  واجب حتقق
   قبله  آه  و وقيت  وجناست  طهارت  به  مشكوك  در دو لباس صالة

   دو مناز در هر يك  است  دو موردالزم  نباشد در اين مشخص
 از   بر برائت  يقيين رد تا علم جبا آو  ياد شده از لباسهاي
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   يقيين  برائت  تعييين  اشتغال ازباب( مناز يابد  وجوب
  ).  عقلي  است  خود حكمي  اين خواند آه مي

 در دو   ذمه  برائت  به  تعيني  دو مناز براي  اين بر اقامه
شود زيرا اگر دومناز در   مي  علمي  مذآور اطِال مقدمه لباس

 مامور   اجياد و حتقق  به ا جبا نياوريد علم از لباسه هر يك
  .شود  مني  حاصل به

  » چند نكاتي«

   به  الصحة  مقدمه  آنكه  ذآر است  قابل  آنچه:  اول نكته
   صحيحي  به  الوجود بازيگر در و بنابر قول مقدمه

   ماهيت  براي  فرض  غري صحيح  چون  و وضوح  روشين درآهناست
باشد اما   آن  وجود براي تا آنكهباشد  مامورهبا مني
 و فاسد   از صحيح  اعم  اسامي  عبادات  الفاظ بنابراينكه

   در مقدمه حبث   حمل  خواهد بود چون  نتيجه باشند نيز مهني
   و فرد فاسد از صالة  صالة  به  مسمي  مقدمه  نه  است واجب

  رد براي ف  و آن  واجب فردي  نه  است  صالة  به  مسمي فرد براي
 بر  املقدمة  و ذي  واجب  صحت  آه  هر چريي  پس  است صالء صحيحه

   وجودي  مقدمه  صالة  از براي  مانند طهارت  است متوقف آن
   وجود به  ازمقدمات  الصحة  مقدمة شود پس  مي  حمسوب واجب
  .  باشيم  اعمي آيد اگرچه  بشمار مي املقدمه  و ذي واجب

 زيرا   است  خارج  نزارع  از حمل  الوجوب  مقدمة:  دوم نكته
   حتصيل شود ماننداينكه  مني  وجوب  به  خود متصف  مقدمه اين

   به  متصف  پس  نيست  يا ممكن  واجب  حج  براي  يا عقل استطاعت
  .شود  مني  هم وجوب
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 زيرا   است  خارج  حيث  نيز از حمل  العلم  مقدمه:  سوم نكته
   اطاعت لزوم  شرعًا از باب  است  ارشادي يه علم  مقدمه وجوب
   يك  و مستند به  عقلي  آن  مولوي  و وجوب  مولوي  نه مويل

 و از   است  مشروط  برآن  ذمه  زيرا فراغ  است  عقلي قاعده
 با   مستقيمًا بلكه رسيم  مني  مقدمه  وجوب  به  مقدمه  ذي وجوب

  .يد شرعًاآ  مي  حاصل املقدمه ذي  مقدمات تكميل

  :  اخلامسة اجلهة

  ي  

�¤�¤�¤�¯�¤�¤�¤î 

    ـ مطلق1  

   واجب از تقسيمات  

  .را ذآر منود    توان مي

    ـ مشروط2   

  :باشد  مي  مطرح  دو قسم  اين  چند پريامون  مطاليب آه

   اصويل  عاملان  در آتاهباي  را آه  تعريفهائي:  اول مطلب
  لفظيه د از تعريفاتان  يادآور شده  و مشروط  مطلق براي
 زيرا در صدد حتديد   وواقعي  حقيقي  تعرفيهاي باشد نه مي

   بر ايشان  نيستند تااينكه  و مشروط  مطلق  حقيقي معاني
   افراد و مانع جامع (  نيست  حدي  تعريف  اين  شود آه اشكال
  ).اغيار



152

 و   مطلق  معناي شناخت (  االسم  شرح  درمقام  ايشان بلكه
گويند   مي آه  سعدانه  تعريف باشند مثل مي)  اجلمله  يف وطمشر
  . است)  گياهي ( نسبت

   اصويل  نزد عاملان  و مشروط  مطلق  ظاهرًا لفظ:  دوم مطلب
  از آهنا نزد ايشان  هر يك باشد بلكه  مني  خاصي  اصطالح داراي
  رف نزد ع  مطلق شود، و واجب  اطِال مي  العرف  املعين  من مباله

   آنرا شرط  عرف  آه  چيزي  به  منوط آه  است  از واجيب عبارت
   مشخصه  اين  عكس  مشروط بدانند قرار نيگرد و واجب

  .باشد مي

   حقيقي  نه  است  اضايف  دو وصف  اطِال و اشرتاط  وصف:  سوم مطلب
   واجب  وجود هيچ  باشند مالزمند باعدم زيرا اگر حقيقي

   خايل  آه  اهلي  و احكام  شرعي  در واجباتزيرا ما: ، مطلقي
   مجيع  من  مشروط  و نيز واجب ندارمي  باشد سراغ از شرط
  ؛  ندارمي  هم اجلهات

   شود اگر وجوب  حلاظ  با واجب  آه هر چيزي:   توضيح بعنوان
   مشروط  چيز باشد آنراواجب  آن  به  مشروط  واجب آن
   با صالة  آه  طهارت دانند، پس  مي گويند و اال آنرا مطلق مي

   در اين  نباشد، صالة مشروط  صالة شود اگر به  مي مالحظه
   به  نسبت  صالة  اين آيد اگرچه  مي  حبساب  مطلق  واجب هنگام
  .  است حمسوب  مشروط بلوغ

 زيد   جائك ان«:  مانند  مشروط  در واجب:  چهارم مطلب
مستفاد   آه  وجوب  آيا نفس»  فحج  استعطعت ان«و »  فاآرمه
 از   قبل  آه اي  باشد بگونه  مشروط  بشرطي  طلب از هيئت

   وجوب  نفس و يا آنكه  نيست  در ميان  واقعًا وجوب  شرط حصول
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   بعين  است  بر شرط  معلق  واجب  نفس  بلكه  نيست  بر شرط معلق
 زيد   جائك ان «  در مثال توضيح ؛ بعنوان  هيئت ماده
باشد يا  مي)  اآرم( امر   هيئت  زيد قيد براي جمتيب»  آرمهفا
   بازگشت  شرط  اگر بگوئيم آه)  اآرام ( هيئت  ماده  براي شرط
   در بني  اصًال وجوبي  شرط  از حتقق  دارد، قبل  هيئت به

 دارد   شرط  از حصول  قبل  ماده  به خنواهدبود و اگر بازگشت
  . خواهدبود  استقبايل  واجب  ظرف  فقط  است  حمقق وجوب

 آخوند و   و مرحوم  انصاري  شيخ  مرحوم  بني  در اين آه
  : نظر دارند  با يكديگر اختالف غريايشان

   شرعي  در خطابات  آه گويد قيودي  مي  انصاري  شيخ مرحوم
   مرحوم ويل  هيئت  دارد نه  ماده  به شود بازگشت اخذ مي

 در   آه  قيودي  اينكه د به او قائلن آخوند و پريوان
  بنابراين. دارد  هيئت  به  بازگشت  اخذ شده  شرعي خطايات
  ، مشروط  مشروط  در واجب  وجوب گويد نفس  آخوند مي مرحوم

   در ميان  وجوبي  شرط  از حتقق قبل  آه اي  بگونه  است  شرط به
  ست ا  تعليقي  بگونه  آه  ظاهر خطابي  است  و مهينگونه نيست

 در   پس  جزاء است  نفس  است  بر شرط  معلق زيراظاهرًا آنكه
 زيد  برآمدن  اآرام  وجوب نفس»   زيد فاآرمه  جائك ان « مثال

   امر است  هيئت  قيد براي  شرط ، پس  واجب  نه استوار است
گويد قيد در  مي:  انصاري  شيخ  امر سخن  ماده  از براي نه

   و لذا واجب  هيئت گردد نه  بازمي  ماده  به  شرعي خطابات
 زيد قيد   آمدن  ياد شده  ودر مثال  وجوب  نه مقيد است

   مستفاد از هيئت  آه  وجوب  قيد براي  نه  است  واجب براي
   تقييد ندارد تا آنكه  براي  قابليت هيئت  زيرا معناي است

   شيخ زيرا مسلك( او بازگردد   به قيد مأخوذ در خطاب



154

   جزئي  يعين  خاصي له  و موضوع  عام  وضع  حروف  دروضع اريانص
 اطِال   براي  قابل است  حريف  معناي  چون  هيئت پس).   است حقيقي

   چون  است  آلي  معناي  ايندو از شؤون  چون و تقييد نيست
 و  له  و موضوع  شده  وضع افراد طلب  خصوصيات  براي هيئت

   براي  قابل شود آه  مي  از طلب خاصي فرد   در آن فيه مستعمل
   از بود هيئت  شرط  اينكه  براي اي  زمينه ، پس تقييدنيست
  .  است  حقيقي  جزئي  آن ماند زيرا معناي  مني باشد باقي

 از   شرع  نبود وارد در خطابات  بر اينكه  ايشان دليل
   نبودن  مشروط  به  است  وجدان  مهان  است قيود ماده

 و   است  مويل  مطلوب  مهان  مشروط ، بلكه  در وجوب مويل دهارا
  .  است  وارده  خطاب ماده

   آن  را مورد تصور قرار دهد و به اگر آمر چيزي:  توضيح
   يابدون  آه  نيست  يابد از چند امر خايل  تعلق اش اراده

 آند   طلب  مطلق  را بگونه  آب  آنكه يابد مثل  مي قيد تعلق
  » مباء جئيت«

   آب  آردن  طلب  يابد مثل  شي  آن  او به و يابا قيد اراده
  بازگشت  قيد برودت آه»  مباء بارد جئيت« مقيد مثًال  بگونه

   به  اينكه باشد نه  مي دارد و از قيود آن)  آب( مراد  به
)  واجب (  قيدماده  شرعي  قيد در خطابات  بازگردد پس طلب
   شرطي  و تكليف زيرا در وجوب)  وجوب (  قيد هيئت  نه است

  .وجود ندارد

  » و املنجز  املعلق الواجب«

  :باشد  مي  منجز و معلق  به  تقسيم  واجب از تقسيمات
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   بر مكلف  تكليف  آه  از واجيب  است  منجر عبارت  واجب ـ الف
 از   خارج  آه  برامري  تكليف  آن  حصول  اينكه شود بدون مي

   اصول  شناخت  باشد، مثل  داشته  باشد توقف ف مكل توانائي
 بر   توقف  بدون  است  واجب شناخت  اين ، زيرا بر مكلف دين
  . باشد  مكلف  از قدرت  خارج  آه شي

   ويل  است  مكلف  متوجه  را گويند آه  واجيب  معلق  واجب ـ ب
   توقف  است مكلف  از توانائي  خارج  آه  بر امري  آن حصول
  رددا

   حتصيل  آه  بر زمان  است  متوقف ، زيرا حج  واجب حج:  مثل
  .  مقدور نيست  بر مكلف زمان

   واجب  امكان  و عدم  امكان  دو رود در حبث  از بيان بيش
  . شود  روشن  است  الزم  دو مطلب معلق

  :  اوب  ـ مطلب1

   مشهوري  مشروط  و واجب  فصويل  معلق  واجب  فِر بني بيان  
  ؛) آخوند  قول از مجله(

   بر چيزي  متوقف  واجب  فعل  معلق  در واجب  آه  شرح بدين
   در واجب ويل  مقدور نيست  آن  حتصيل  مكلف  براي  آه است

   آن  حتصيل  آه  است  بر چيزي  معلق  وجوب  مشهود نفس مشروط
  .  نيست مقدور مكلف

  :  دوم  ـ مطلب2

 بنا   مشروط  و واجب  فصويل معلق   واجب  بني  تفاوت بيان  
 ظاهرًا  اين  در ميان آه)  ره(  انصاري  شيخ بنظر مرحوم
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 قيد   اعتقادند آه  هر دو بر اين  وجود ندراد چون تفاوتي
   دارد نه  واجب ماده  به  بازگشت  شرعي مأخوذ در خطابات

و )   است  فعلي يعين (  است  مطلق  زيرا وجوب  و وجوب هيئت
 و منجر در   معلق  را به  واجب  تقسيم انصاري  شيخ  جهت نبدي
 انكار منود زيرا   و مشروط  مطلق  به  آن  تقسيم قبال

 با   آه  است  صحيح  درصورتي  منجز و معلق  به واجب تقسيم
   باشدو حال  داشته  مغايرت  و مشروط  مطلق  به  واجب تقسيم

   آهنا وجود ندارد، پس  بني  و تعاندي  مغايرتي  هيچ آه آن
 و منجز  معلق  به  از تقسيم  و مشروط  مطلق  به  واجب تقسيم

  .نياز ميسازد بي

  :  معلق  واجب  از امكان  حبث اآنون

   در حاشيه  شكيين  مرحوم بنابر نقل (  هناوندي حمقق  
  اينكه تقريب.  منود  اشكال  معلق  واجب بر امكان)  آفايه
   است ، و پر واضح  است  تكويين انند اراده م  تشريعي اراده

، بر  واجدانيست  منفك  از اراده  هيچگاه  مراد تكويين آه
 مراد   خواهد بود، چون  و ممتنع  حمال  معلق  واجب  اساس اين

   اين باشد، و فرض  مي  امر واراده  متاخر از زمان در معلق
   پس  است ايل استقب  و واجب  فعلي  در معلق  وجوب  آه است

   و معروض اند علت  و عرض  معلول  و انفكاك ختلف  آه مهانگونه
   اين  اساس  و برمهني  است  حمال  هم  معلق  در واجب  است حمال

  .  نيز وارد است  انصاري  شيخ  مشروط  بر واجب اشكال

  :  از اشكال پاسخ

  شكال ا  چندين ، داراي  هناوندي  مرحوم  استدالل  اين ويل  
  : است
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   نيست  معلوم  تكويين  مراد از اراده  انفكاك  امتناع:اوًال
   باشيم  داشته  برخالف و شايد دليل

   اگرچه  است  جاري  در مقيس  مراد از اراده  انفكاك:ثانيًا
   عليه  در متلبس  مراد از اراده  انفكاك امتناع

ز امور  ا ، زيرا امور تشريعي بپذيرمي)  تكويين اراده(
   قياس  امور تكويين  به  آن  و قياس  است اعتباري

   ثابت  در امور تكويين  آه  حكمي توان  مني  پس الفاِراست مع
  . دارد  سرايت  مورد حبث  به است

  »  مفوته  مقدمات وجوب«

   است  مسلم  و سين  از شيعه  اصويل  عاملان  بني  آه آنچه  
   مناسب بنابراين  است  واجب وته مف  مقدمات باشد آه  مي اين
   وجوب  و راههاي  مفوته  مقدمات  معناي  خالصه  بگونه است

 از   است  عبارت  مفوته مقدمات.  دهيم آنرا در اينجا ارائه
)  املقدمة ذي (  واجب  از زمان  پيش  اگر مكلف  آه  مقدماتي آن

رود و  ي م  از دست  خودش  در زمان ندهد واجب آهنا را اجنام
  .شود  مي فوت

 وجود   علما اصول  بني  اختاليف  مقدمات  اين  وجوب در اصل
   حكم اين  و راههاي  در طريق  آنان ندارد و تنها اختالف

  .  آنيم  مي  آهنا اشاره  امجاًال به ، آه است

   از مجله  از عاملان  گروهي  نظريه  اين:  عقل  ـ از راه1
  .باشد ي م  آفايه  صاحب مرحوم
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   و پريوان  فصول  صاحب  نظريه  اين:  معلق  واجب  ـ از راه2
 و   فعلي  باوجوب  است  مساوي  نظريه  اين  نتيجه  آه اوست
  .  استقبايل  واجب ظرف

 نيز   آن  مقدمات  وجوب  است  فعلي  وجوب  چون  اساس بر اين
  .آيد  مني  در ميان  و اشكايل  است فعلي
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   انصاري  شيخ  نظريه  بر طبق ويل   مشروط واجب   ـ از راه3
   هيئت دارد نه  ماده  به  بازگشت  شرعي  قيود در خطابات آه

   و قبًال توضيح  است  استقبايل  وواجب  فعلي امر، زيرا وجوب
   صاحب  معلق  با واجب انصاري  شيخ  مشروط  واجب  شد آه داده
  . ندارد  تفاوتي فصول

   آخوند و مشهور قائلند آه  مرحوم  آه  مشروطي  واجب برخالف
   دارد آه هيئت  به  قيود بازگشت  عده  اين  مبناي بر اساس
  . منود  را ثابت  مفوته  مقدمات  وجوب توان  مني  صورت در اين

 از فقهاء   مجعي  به  منسوب  آه:  هتيئي  واجب  ـ از طريق4
   ايشان  آه مدارك احب و ص  اردبيلي مقدس:   از مجله  آه است

   و بدين  است  تكليف  از براي  هتي  در نفس معتقدند مصلحت
  .يابند  مي  هتيئي  نفسي وجوب  مغوته  مقدمات جهت

 از   پيش  مشروط  در واجب  تشريعي  وجود اراده  ـ از طريق5
در » ) ره (  الضياءعراقي نظريه«:   آن  و شرط  واجب حتقق

 در   تشريفي  اراده  آه  است  شده  گفته  طريق  اين تقريب
 از مراد   ذهين  بصورت ، زيرااراده  است  فعلي  مشروط واجب
   در تعلق  و اگر مالك  آن  بوجود خارجي يابد نه  مي تعلق

   آن  از حصول  بيش بود، هر آينه مي  آن  وجود خارجي اراده
راد مورد  م  ذهين  صورت رو چون  خنواهد بود، از اين وجوبي
   صورت  واجب  از زمان  پيش  مقمات  وجوب  حكم است  اراده تعلق
  .پذيرد مني

  :  الضياء عراقي  بر بيان اشكال
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   وجودي  مقدمات  متام  آه  است  اين  گفتار وي الزمه: اوًال
  املقدمه ذي  از زمان  پيش  و غريه  مفوته  از مقدمات  اعم واجب
  . باشد  نداشته  مفوته  مقدمات  به باشد و اختصاص  مي واجب

   صور ذهين  تشريعي  اراده  متعلق  آه  نظريه  اين  اصل:ثانيًا
 بنظر   چون نيست  مورد پذيرش  آن  وجود خارجي  نه مراد است

 آهنا   در متعلقات  و مفاسد واقعي  مصاحل  تابع  احكام حمققان
  جود خارجي و  است  و مفسده مصلحت  داراي چه  آن  پس است

   روزه  امر به  مويل  آه  آهنا؛ زماني  صور ذهين  نه اشياء است
   آن  يا تصوري  ذهين  يا حج منايد مراد او روزه مي يا حج
و   است  ياد شده  عبادات  مراد او وجود خارجي  بلكه نيست
   مقصود بالعرض  آن  و وجود ذهين  است  مويل  مقصود بالذات آن
   است نفساني  از آيفيات  اراده تبار اينكه و با اع است

   به  تعلق  يابد، بلكه  تعلق  خارج  به  آه  نيست ديگر ممكن
  .يابد  مي امر ذهين

،   نقدپذير است  اردبيلي  و مقدس  مدارك و اما گفتار صاحب
   در مهه  هتيئي نصي  وجوب  وجود مالك  به  ملتزم توان زيرا مني
   تعلق  وجوب  آنرا در خصوص توان  مي بلكه شد   مفوته مقدمات
   مقدم  نظريه  الزمه بر اينكه  شد، عالوه  قائل احكام

   وجوديه  مقدمات  متام  آه  است  اين  مدارك  و صاحب اردبيلي
   اينگونه  باشند با اينكه  هتيئي  نفسي  داردوجوب واجب
   است بارت ع  نفسي  واجب  آه  شده  خود گفته  و در جاي نيست

   موجب  آن  باشد آه  ثابت  خود او مالك  در نفس  آه ازچيزي
 باشد   امرديگري  بوجود آمدن  موجب  آنكه چه.  شود امر مويل
   ويژگي  از چنني  واجب  مفوته  ساسًا مقدمات بر اين. يا خري

  . دارند غريي باشد زيرا وجوب برخوردار مني
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   تعلم  وجوب  مالك  و حبث ده ياد ش  از آراء و نظرات هر يك
 و   مسائل داراي  تعلم  ترك  به  نيست  عقاب  و مسئله احكام
  .  است  خارج  حبث  آهنا از حوصله  بيان  آه  است فروعي

  » خامته«

   مهانند مقدمه  مستحب  مقدمه  در اينكه  نيست ترديدي  
در    آن  ومقدمه  واجب  بني  و مالك  زيرا مناط  است واجب

 آيا   حرام  نيز وجود دارد اما مقدمه  آن  و مقدمه مستحب
   يا خري؟  است حرام

   آه  است اي  بگونه  حرام  اگر مقدمه  بايد گفت در پاسخ
 آند   را ترك تواند حرام  شود، مي  اجنام هرگاه

   حرام  از مقدمه  زيرا اينگونه  نيست  حرام مقدمه اينگونه
   جزء اخري علت  و نه  است  حرام وقوع   براي  تامه  علت نه

   و ترك  است  ترك  در حرمت ، زيرا مطلوب  وجود آن براي تامه
 و  اجنام  آنرا ندارد تا آنكه  مقدمات  بر ترك  توقف حرام
 را   مقدمات  اينگونه توان  مي  باشد، چون  آهنا حرام فعل

  گر مقدمات دهدو ا  اجنام  در خارج  را هم  دهد و حرام اجنام
تواند   دهد مني  اگر آهنا را اجنام  باشد آه اي  بگونه حرام
   آن  اجنام  صورت  ندهد دراين اجنام)  حرام( را  املقدمه ذي

 بر   توقف  صورت  در اين  حرام  زيرا ترك  است  حرام مقدمات
   است  واجب  حرام  ترك  آه  مهانگونه  داردپس  آن  مقدمات ترك
  .  است  نيز واجب  فداي  اينگونه ات مقدم ترك

 و   واجب  مقدمات  فِر بني آن:   را متذآر شومي اي  نكته جباست
 آهنا   مهه  وجوب  به حكم  واجب ، در مقدمات  است  حرام مقدمات

   به  منوط  نفسي زيرا وجود واجب)   الرتتب  فرض علي(شود  مي
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شود زيرا اگر   مي جب آهنا وا  مهه  پس آهنا است  بر مهه متوقف
 آهنا  مهه  ترك شود پس  مني  متحقق  نشود واجب  از آهنا اجنام يكي

   حرام  مقدمات  خبالف  جائز نيست  از آهنا در واجبات يا بعضي
   مقدمات  مهه  بر ترك توقف  است  واجب  آه  حرام زيرا ترك

   حرام  دارد زيرا ترك  از مقدمات  يكي  بر ترك ندارد بلكه
   حاصل  از مقدمات  يكي باشد با ترك  مي املقدمه  وذي  واجب آه
   مجيع  فعل واجب  در مقدمه  و غريي  وجوب  معروض شود پس مي

   ترك  حرام  در مقدمه  غريي  وجوب  و اما معروض  است مقدمات
باشد   مي البدل  از آهنا علي  يكي  ترك بلكه  نيست  مقدمات مهه

  .شود  مي  حاصل  آن  به  است املقدمه  ذي  آه  حرام زيرا ترك

   وجوب  براي  مقتضي  دهد، پس  را اجنام  مقدمات  مهه اگرچه
باشد و اما در   آهنامني  مجيع  ترك  حرام  در مقدمات ترك

   هيچ باشد بدون  مي  حرام  نري مهانند مقدمه  مكروه مقدمات
  .  و مناط  مالك  با مهان آاسيت

  »ضد ال مسئلة«

   از اينكه  است  عبارت  است  مطرح  قسمت  در اين آنچه  
 از  هني آيا اقتضاي)  از مسجد  جناست از اله(ء   شي امر به

  دارد يا خري؟)  صالة( را  ضدش

   با اين  را آه  مطاليب  جباست  موضوع  از ورود در اصل پيش
  .  يادآورشومي  مقدمه  در اينجا بعنوان  است  مرتبط مسئله

  مقدمه (  پيشني  با مسئله  مسئله  اين  بني  نسبت  ـ بيان1
  ) واجب
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   مسئله  يا يك  است  اصويل  مسئله  ضد يك  ـ آيا مسئله2
  ؟ فقهي

  ؟  يا عقلي  است  لفظي  مسئله  در اين  ـ آيا نزاع3

    مسئله  در اين  اقوال  ـ بيان4

  »  واجب  ضد با مقدمه  مسئله  بني نسبت «1

   شود، آه  مطرح  اينگونه  مسئله  در اين  نزاع نچهچنا  
   ترك مقدميت  بدليل  است  از ضدش  هني  مقتضي  شي آيا امر به

  باشد يا خري؟ مي)  ماموربه( الضد  ضدالعفل

 و   واجب  مقدمه  مسئله  از موضوع  اخص  مسئله  فرض در اين
   است  آن ه ب حبث  اين  بازگشت  خواهدبود، چون  آن از صغريات

 وجود ضد   براي مقدمه)  ، صالة ، اآل  شرب عدم( ضد   عدم آه
   در نتيجه خواهد بود آه) ازمسجد جناست از له(ديگر 
  .  است  واجب  مقدمه  در مسئله  باشد داخل  از مقدمه چنانچه

   نشود بلكه  مطرح  اينگونه  مسئله  در اين و اما اگر نزاع
 خود  مسئله  اين  صورت  باشد در اين رح مط نفسه ماهو هو و يف

  . خواهد بود مستقًال جداگانه
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  »  يا فقهي  است  اصويل  مسئله  در اين نزاع «2

 آيا ضد   شود آه  مطرح  اينگونه  مسئله  در اين اگرحبث  
   حبث عنوان  ما به  يا خري؟ پاسخ  است حرام)  ، اآل صالة ( واجب
   و چنانچه  است  فقهي فرعي   مسئله  يك  اين  آه آنست

  و بني)  ازاله(  شي  وجوب  آيا بني  شود آه  مطرح اينگونه
باشد يا خري؟ در   مي اي مالزمه)  ، اآل صالة (  ضدش حرمت

   مقدمه  وجوب  مالزمه  خواهدبود مهانند حبث  اصويل  حبث اينصورت
   واقع س قيا تواند آربي  مي  از مالزمه  حبث  چون املقدمة با ذي

 ضد   صالة مانند اينكه.  دهد  نتيجه  فرعي  آلي شودو حكم
   وقت  يف صالة  پس  است  حرام  و هر ضد واجيب است)  ازاله ( واجب

   حرام  ضد الواجب  و آل  ضدالواجب الصالة «  حرام الواجب
  »  حرام فالصالة

  »  يا عقلي  است  لفظي  مسئله  در اين نزاع «3

  هل: گويند  مي  آه  است  اين  اصويل  عاملان ظاهر آلمات  
   استدالل ومقتضاي:  اوال  ضده  عن  اهني  يقتضي االمر بالشي

   از ضده  هني ء در قبال  شي  اقتضاء امر به  بر عدم ايشان
   ثالث از انتقاد داللت  است  لفظي  مسئله  آه باشد و اين مي
  . فهميد توان مي

   اگر چنني چون.   نيست  صحيح  مسئله ودن من  طرح  اينگونه ويل
   در آه  مسئله اين  جريان آيد عدم  مي  شد الزم  گفته باشد آه
   در اين  نزاع  شود با اينكه  ثابت  شي  براي  لّبي بدليل
  !! دارد جريان هم)   عملي فرض (  فرض  در آن مسئله

  »  در مسئله  اقوال بيان «4
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  :  است  مطرح  درد و مقام وناگوني گ  ضد اقوال درمسئله  

    در ضد عام  اصويل  عاملان  اقوال  بيان:  اول مقام

    در ضد خاص  اصويل  عاملان  اقوال  بيان:  دوم مقام

   از ضدش  هني  عن  شيي  امر به  اقتضاي  عدم:  اول  ـ مقام الف
 ها و اآثر  ومعتزيل  و جاجي  عضدي  به  منسوب  قول اين)  عام(

  .باشد  مي اشاعرة

 معنا   باشد بدين  عينيت  داراي  آه اي  اقتضاء بگونه ـ ب
دو )  ضد عام (  آن  از ترك  و هني  شي  امر به آه

 مراد   متغاير پس  متحدند نه  در واقع باشند آه مي عنوان
  .باشد  مي  آن  ترك  حرمت گويد ّصل  مي  در آجنا آه مويل

 بر   است  مبتين  قول  و اين من بنحو تض اقتضاء ويل ـ  ج
 باشد   ازترك  و منع  فعل  از طلب  مرآب  وجوب  ماهيت اينكه

شود   مي  مذآور و منحل  بنابر فرض  ّصل  امر موال بعنوان پس
   در اين  وجوب  داللت پس  آن  از ترك  مناز و هني  وجوب به

   صاحب يده برگز  قول  اين  آه  است  تضمين  ترك  بر حرمت هنگام
  .  است معامل

    لفظي  التزام د ـ اقتضاء بگونه

 اخري   دو قول  اين  آه  عقلي  التزام  اقتضاء بگونه ـ�ه
  .  از علماء است  مجاعيت  به منسوب

  :  دوم مقام

  .  از ضد خاصش  هني  عن  شي  امر به  اقتضاي  عدم ـ الف



166

  .  عينيت اقتضاء بگونه ـ  ب

 شود امر   گفته  اينكه  به  لفظي  التزام اقتضاء بگونه ـ  ج
 از ضد   با هني  است  مالزم  از دو ضد مانند حل  يكي به
 با   است  مالزم  آه  از الة  امر به  و مثل مانند التشرب آن

  .  است  صالة  آه  آن ضد خاصي

   گفته  آه  بيان  بدين  عقلي  التزام اقتضاء بگونه ـ �ه
 وجود ضد ديگرمانند   براي  ُمقدراست  احدالضدين شود؛ ترك

  .  صالة  از مسجد بر عدم  جناست  از اله  حتقق توقف

   از مكلف  قدرت  سلب  ضد موجب  فعل  آه  جائي  بني  تفصيلو ـ
  شودعقًال مانندسوارشدن)  ماموربه( ضد ديگر   اجنام  به نسبت

در  و يا شرعًا مانند ورود   فرار از غرمي  براي بر آشيت
 در   آه است)  يااداء دين (  از اداء شهادت  مانع مناز آه

   دوم شود و در قسم  اقتضاء مي  به حكم) عقًال (  اول نوع
   سلب  موجب  چنانچه گردد آه  اقتضاءمي  عدم  به حكم) شرعًا(

   ضد اقتضاء دارد و االفالء اين  شود فعل  از مكلف قدرت
  .  است  مقابيس صاحب  به  منسوب قول

   نه  است  ضد خاص  امر به  عدم  مقتضي  شي  امر به اينكهز ـ 
   امر است عدم  براي  است  باطل آه)  صالة( ضد   پس  از آن هني
  .   است  هنائي  شيخ  به  منسوب  قول  اين  هني  پيدايش  بدليل نه

 آيا امر   آه شومي  مي  حبث  وارد اصل  ياد شده  از مطالب پس
   يا خري؟  از ضد است  هني  مقتضي ي ش به

   خود را به اند نظريه  اقتضاء شده  به  قائل آنانيكه
 وجود   براي  احدالضدين  ترك  بودن استفاد مقدمه
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   آيا ترك  شود آه  بايد بررسي ، حال) ماموربه(ضدديگر
 وجود ضد ديگر   براي  صالة  مانند ترك احدالضدين

 دارد يا   از مسجد مقدميت جنات  مانند از اله) ماموربه(
  خري؟

  . و االفال  است  موجود باشد اقتضاء ثابت  اگر مقدميت آه

 منشاء و   جباست  دادمي  خمتار را ارائه  نظريه  ازآنكه پيش
وجود ضد ديگر   را براي  احدالضدين  ترك  مقدميت  توهم سبب

  .  منائيم بيان

  »  مقدميت منشاء توهم«

  ؛  دو چيز است دميت مق منشاء توهم  

 از   از دو ضد مانع  هر يك  در اينكه  نيست  ترديدي ـ الف
 خنواهد   آهنا با يكديگرممكن  و لذا اجتماع  است وجودديگري

 از   مانع  اويل  آه  و وجود از اله بود مانند وجود صالة
   از وجود اويل نيز مانع  دومي  آه  مهانگونه  است وجود ديگري

  . است

 وجود   از مقدمات  مانع  عدم  در اينكه  نيست  ترديديـ  ب
   ازاجزاء علت  مانع  تعبري ديگر عدم  و يا به  است  حمسوب شي

 از دو   يكي  عدم  دارد پس  تقدم  بر معلول  آه  است وجود شي
 بر وجود ضد ديگر  رتبه  از حيث  است  مانع  وجودش ضد آه
 وجود ضد ديگر  اء علت ضد از اجز  عدم  دارد چون تقدم
  .باشد مي

  :  توهم  به پاسخ
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   زيرا تضاد بني بيجاست)   مقدميت توهم (  توهم  اين ويل  
  امكان  عدم  مقتضي  اگرچه  و ازاله  مانند صالة دو شي

   واحد ويل  واحد و در حمل  در زمان  است  آهنا در حتقق اجتماع
   بني باشد چون مني احدمهالوجود االخر   مقدميت  براي مقتضي

 و تناخر وجود ندارد،   تفايف  با وجود از اله  صالة عدم
 واحد   وجود دارد و در مرتبه مالميت  آهنا آمال  بني بلكه

   بني  آه ، مهانگونه  نيست  در ميان  مقدمييت قرار دارند پس
   ديگري  عدم  تقدم  آهنا شديدتر است  بني  تقابل آه متناقضني

قرار   مرتبه  در يك  خنواهد بود بلكه  ديگري  حتقق بر منوط
   مامور به  ضد آه  فعل  براي  ضدين  بني دارند، مهانند اينكه

 لوجود ضد آخر  احدالضدين  ترك  مقدميت  و بعد از منع است
  .  ضد منائيم  حرمت  به  حكم توان مني

بر وجود ضد ديگر )  صالة( ضد   ترك  مقدميت  از منع پس  
گردد،   مي شخص  ضد ماموربه  ضد با ترك  حرآت عدم)  ز الةا(

   فعل  براي  آن  بود بر مقدميت مبتين)  صالة( ضد   حرمت چون
  .ضد آخر

   است  ماموربه  ضد آه  فعل  بني  مالزم  از طريق توانيم  مي سپس
  ، بدين  اقتضاءشومي  به  قائل  با اوست  مزاحم  ضد آه و ترك
  :  آه تقريب

   ويل  ضد ديگر نيست  فعل  براي  مقدمه اگرچه)  صالة( ضد  عدم
   در حكم  در وجودمتالزمان باشد و متالزمان  مي  با آن مالزم

   واجب  است  با ازاله  مالزم  آه  صالة  عدم باشند، پس نيز مي
  .گردد مي  حرام خواهد بود و وجود آن
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   واجب  آه اي اله با از   تالزم ضد از باب)  صالة (  عدم پس
  .  است  صلوة  از اجنام  حترميي  هني  مقتضي است

 امر   اينكه  شدند به  و مشهور قائل  معروف  اساس بر اين
   نيزبراي  دوجه  اين ، ويل  از ضد است  هني  مقتضي  شي به

   قبول اند قابل  اقتضاء شده  به  قائل   و مشهور آه معروف
  .  و نقدپذير است نيست

   است  در حكم  در وجود متالزين  مالزبني  اشرتاك زيرا حكم
 و  نيست  در ميان  دليلي  اينكه  دارد و حال  دليل نياز به
  عدم ( شود مالزم  مني  آه  است  آن  است  هدر بني  ك  چيزي منتهي

   از امتثال  عجز مكلف موجب  آه  فعلي  حكم  به حمكوم)  صالة
  . باشد  است واجب   آخر آه امر مالزم

)   صالة عدم (  مالزم  درصورتيكه  اينكه  به و اما اشكال
   واين  از حكم آيد خلو واقعه  مي  نباشد الزم  حكمي داراي

  . نيستند  خايل  واقعي  زيرا اشياء از حكم  نيست پذيرفنت

   در مورد ما پيش  اشكال اين:   آه گوئيم  مي  پاسخ بدينگونه
   داراي چون  نيست  واقعي  از حكم  خايل  مالزميايد زيرا مني
   حكم  فعليت  از نفي  نيست  الزم  پس  فعلي  نه  است  شأني حكم

 بيايد حمذور  ، تا الزم آن  شأني  واقعي  حكم  با نفي مالزم
  توانيم  ما مني  اساس ، بر اين  واقعي  از حكم  مالزم  پس خايل

   آه از آنچه.   اقتضاء شومي به  نيز قائل  تالزم از ناحيه
. باشد  ازضد مني  هني  مقتضي  شي  امر به  شد آه اآر شد معلوم
 ضد و   فعل  ضد براي  ترك  بر مقدميت مبتين  آه زيرا اقتضايي

   بوده  نظر نامتام  به  ضد ديگر است  ضد با عدم  بني تالزم
  . است
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  » ضد  مسئله مثرة«

   از ضد باشد بضميمه  هني  مقتضي  شي  امر به چنانچه  
شود فساد ضد  مي  نتيجه  فساد است  موجب  در عبادات  هني اصل

 و   مامور به  ترك  در صورت  اقتضاء نشومي  به و اگر قائل
  . ضد خواهد بود فساد اين  عدم اش  ضد ديگر نتيجه  به عمل

   ايشان ، چون  را انكار منوده  مثره اين)  ره(  هبائي  شيخ ويل
   به قائل  آنكه  چه  است  باطل  ضد عبادي اند آه  بينش بر اين

 امر   به  منوط  عبادت  زيرا صحت  يا نباشيم اقتضاء باشيم
خنواهد بود و در   ديگر صحيح  امر عبادت  و با فقدان است
 از او   هني  موجب  اگر چه  با ازاله  صالة  مزامحت  مسئله فرض

  آند چون  مي  منعزل را ازصالة امر   تشريع نشود الاقل
   پس  است  واحد      ثابت  زمان  يف  ضدين  امر به امتناع
  .شود  مني امر نباشد صحيحًا واقع  داراي  ضد عبادي زمانيكه

  :  هبائي  شيخ  بر نظريه اشكال

 و   مالك  داراي باشد ويل  امر مني  داراي  ضد عبادي اگرچه  
  باشد وجمرد بقاء رجحان  امر مي شريع ت  براي  نفسه  يف رجحان
   وجود مالك  بلحاظ  صالة  پس  است  مكفي  تقرب  براي و مالك
  . خواهد بود صحيح

  :  از اشكال پاسخ

   داراي شود مامور به  مي  امر باشد آشف  در جائي چنانچه
 وجود  توان مي  امر نباشد چگونه  آه  در جائي  ويل  است مالك
  . منود  را آشف مالك

  » ضد  در مسئله  ترتب مبحث«
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   امر به  تا بتوانيم  منوده  بررسي خواهيم در اينجا مي  
  ؟ منائيم  تصحيح  اهم  امر به  با عصيان ضد را بنحو ترتب

 حنو   ضد را به  امر به توانيم گويد مني  آخوند مي مرحوم
احد  و در عرض  ضدين  طلب  استحاله  زيرا مالك  شومي  قائل ترتب

 باشد   حنو ترتب  به  ضدين  طلب  آه  واحد در آجنائي  زمان يف
   اهم  امر به در رتبه:  آه  تقريب نيز وجوددارد بدين

   از اهم  مهم  طلب  مرتبه  چون  نيست  مهم  امر به اگرچه
   متضاد در مرتبه  دو طلب اجتماع  جهت  بدين  آه متاخر است
   دو طلب  اجتماع  مهم رتبه در   ويل  نگرفته واحد صورت
   مهم  امر به  در رتبه  اهم  امر به آيدچون  مي متضادالزم

   مهم  طلب  در ربته ، پس  اهم  اطِال دليل  بدليل  است فعلي
  .  است  خود حمال  و اين متضاد موجود است  فعلي داوطلب

  :  آخوند در ترتب نقد نظريه

   است رد نقد و اشكال آخوند مو  مرحوم  نظريه  اين لكن  
   شد وبراي  قائل  بنحو ترتب توان  را مي  ضدين و امر به

  :آيد  بنظر مي  دو وجه  آن اثبات

 در   ترتيب  بگونه  ضدين  امر به وقوع:   اول درجه ـ 1
، مانند   اوست  بر امكان  دليل  خود اول  اين  آه عرفيات

  . االفجالس و  املدرسه  ايل  اذهب  فرزندش امرپدر به

   در عرفيات  حنو ترتب  به  ضدين  امر به  وقوع:  سخن نقد اين
  خود قياس باشد و اين  مني  در شرعيات  آن  بر وقوع دليل
   بنحو ترتب  ضدين  امر به  وقوع  عريف الفاِر، در مثاهلاي مع

  :  است  از دو امر ذيل بيكي
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 يد از  و رفع   پوشش  بعد از چشم  مهم  صدور امر به ـ الف
   راامتثال  اهم  امر به  درصورتيكه  پس  است  اهم امر به

   بر اين  مهم  مگر امر به  نيست  ديگر در ميان نكند امري
 وجودندارد تا   ضدين  امر به  در موارد عرفيه اساس

  .  است  آهنا بنحو ترتب  اجتماع بگوئيم

   ارشادي  بلكه  نيست  مولوي  در موارد عريف  مهم امر به ـ  ب
 در   مهگي  آه  او امرشرعي  برخالف  است  مولوي  اهم  و فقط است

  .  است  موارد مولوي اينگونه

  :  آه  است  از آن  عبارت  وجه  اين:  دوم وجه

  . وجود دارد  وجوب  در هر دو ضد مالك  آه  نيست  شكي اوًال به

 و امر  حكم   جعل  براي  موجود در آندو مقتضي ثانيًا مالك
   حكمت خالف  آن  با وجود مالك  حكم  جعل باشد زيرا از عدم مي

  .آيد  مي  الزم  غرض و نقض

   آندو براي  بني  مجع  امكان ماند عدم  مي  باقي  آه تنها چيزي
   اشكال اين  ويل  واحد است  در زمان  امتثال  در مقام مكلف

   مطلق ضد بگونه در هر دو   دليل  آه  است  جاري درصورتي
 واحد   در زمان  ضدين بني  مجع  طلب  صورت باشد زيرا در اين

   ضدين  بني  مجع  آه  مهانگونه  به  است  حمال  آه  درصورتي واقع
 از آهنا مقيد باشد و   در يكي  اگر دليل ويل  است نيز حمال
 دو  يايد، زيرا در اصل  مني  پيش  اشكايل  مطلق ديگري
   تضاد بواسطه  وجود ندارد، بلكه  تضادي  حبث عموضو دليل

  شود اشكال مي  رفع  مهم  و اگر از اطِال دليل اطِال آندو است
  .گردد  مي  مرتفع  مسئله  در مفروض  ضدين  بني  مجع طلب
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  :  مطلب توضيح

   واجب  از اله  شود چه  واجب  مطلق  بگونه  صالة چنانچه  
باشد   واجب  مطلق  بگونه  الهباشد يا نباشد و نيز اگر از

 ناظر بر   اطِال هر يك  باشد يا نباشد يعين  واجب  صالة چه
   اين  مقتضاي فرض  نباشد در اين  ديگري  به  و منوط ديگري

 واحد خواهد   وجود در ضد در زمان دو اطِال لزومًا موجب
  . است  حمال  منجر به  اين آه. بود

  :  از اشكال پاسخ

   از دو دليل  يد از اطِال يكي  با رفع ال اشك اين  
 اطِال و تقييد ودر   وجود شرائط  بشرط گردد البته  مي مرتفع
 از   يكي  چون  است  از دو اطِال ممكن  تقييد يكي  مسئله مفروض

   ادله  به  باتوجه  البته  است  مهم  و ديگري دو ضد اهم
  مقيد به)  همم( صالء   اطِال دليل  عقل  بتوسط موجود آه

 در   آه  است وواضح. خواهد بود)  اهم (  ازاله  به عصيان
   مقيد يا مشروط  و ديگري  مطلق  يكي  آه  دو خطاب صورت

   خطاب  آار فقهي  از اين پس. باشد  دومني  آن  ميان مزاحيت
   اين  به  مبدل  النجاسه  و ازل  ّصل  مامور در خصوص آمر به

  .  فّصل  عصيت  و ان  النجاسه شود ازل مي بيان

   و از آن  اهم  امر به  بر عصيان  است  مرتتب  مهم  امر به پس
 امر   زيراعصيان  آن  در عرض  نه  اوست  و در طول متاخر است

  .  است  مهم  امر به  براي  موضوع  اهم به

   برطرف  ضدين  بني  فِو ديگر حمذور مجع  بيان  به با توجه
  .خواهد شد
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  : ديگر پاسخي

 در   پاسخ  شود اين  گفته  فِو چنانچه در برابر بيان  
 باشند مانندانقاذ   مضيق  هر دو واجب  آه  است  مطرح جائي
   يا يكي  موسعني  آه  در جائي  نه  در آخر وقت  و صالة غريق
 از   جناست  واز اله  باشد مانند صالة  مضيق  و ديگري موسع

  ؛  دو نيست  اين بني   مزامحيت مسجد چون

 اوامر  متعلق: شود  مي  صالة  صحت  به  حكم  ذيل اما بدليل
   مهم طبيعت  اصل  افراد و امر به باشند نه  مي  طبايع شرعي

   مامور به  صالة  زيرا طبيعت  نيست  ساقط در موارد مزامحت
   فردي  با ازله مزاحم  بلكه  نيست  از اله  با امر به مزاحم
   نيافته  امر تعلق  آن  به  آه  است  صالة راد طبيعتاز اف
  . است  حمسوب  مامور به  از مصاديق بلكه

 اگر   اساس  وجود ندارد بر اين  در مورد تزاحم حيت  
  به  امر متعلق  منايد بداعي  را عصيان  فرد مزاحم مكلف

   صحت  به آند و حكم  مي  آفايت  اخلصوصيات  عنه  امللغي طبيعت
   و اقامه  راترك  اگر از اله  بيان  با اين پس. شود  مي آن
   شومي  ترتب  به  قائل شود چه  مي  آن  صحت  به  حكم  منائيم صالة

   باشد يا موسعني  درموارد مضيقني  ترتب  بگوئيم يا خري و چه
  .  مضيق  و ديگري  موسع يا يكي

  »  وجوب نسخ«

   فعلي  اگر وجوب  آه  است  از اين  حبث  قسمت در اين  
  منسوخ  و يا دليل  ناسخ  شود آيا دليل  منسوخ  ناسخ بدليل
   احكام  مهه  شامل آه (  اعم  معناي  بر بقاء جواز به داللت
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   فقط آه ( اخص  معناي و يا جواز به)   است  حرام ماسواي
  دارد يا خري؟)   است  اباحه شامل

 بر   داللت  آه  است ينگونه ا  مطلب  دقيق  با بررسي: حتقيق
 راندارد   دوم  معناي  و جواز به  اول  معناي  جواز به بقاي

   پر واضح  بر بقاء جواز اخص  ناسخ  دليل  داللت اما عدم
   را دارا است وجوبي  حكم  بر رفع  تنها داللت باشد، چون مي

  .باشد  مني  ديگري  حكم  اثبات و درصدد بيان

   آه  است  سبب  بدين  بر جواز اخص  منسوخ ليل د  داللت و عدم
 جواز  بقاي  به  وجود ندارد و اما نسبت  آن  براي منشائي

   بر آن  دال  از نسخ  پيش  منسوخ  دليل  اگرچه  اعم  معناي به
   بر جواز باشد چون توانددليل  مني  نسخ  در پس  ويل  است بوده
   آه  وجوب  در ضمن و آلي   اعم  معناي  جواز به  از نسخ بيش
   است  اين  و فرض  يافت آيد حتصل  مي حبساب  آن  از مصاديق يكي
   ثابت  آلي  آه  و بر فرض  است  رفته  از ميان  آن آه

   نياز به  باشد و آن  غريوجوب  در ضمن  آن باشدبايد حتصل
باشد  مني  بر آن  نيز دال  منسوخ  دارد و دليل  حدة  علي دليل

 ديگر   حكمي  دالليت  و منسوخ  ناسخ  دليل  ديگر آنكه و مطلب
 بايد   پس  ثالث ندارد بدالئل)  يف  احكام  از باقي غريوجوب(

 ديگر   بدليل  مسئله  موضوع  ديگر درخصوص  حكم  تعيني براي
  .روآورد

   معناي  جواز به  اثبات  مورد براي  در اين شايدبتوان  
   اين به  منائيم  متسك  استصحاب  به وب وج  بعد از نسخ اعم

   معناي  جواز به  ناسخ  بدليل  وجوب  از نسخ  پيش  آه بيان
   در بقاي وجوب  بودو بعد از نسخ  ثابت  مورد نسخ  براي اعم
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  گوئيم  مي  استصحاب  و با اعمال آنيم  مي شك)  جواز اعم ( آن
 وجود دارد   است  اعم معناي  از جواز به  عبارت  آه  آلي آن

   موضوع  و وحدت  الحق ، شك  سابق تعيني (  استصحاب زيرا ارآان
   و منسوخ  ناسخ  دليل  پس  است تام)   و شك تعيني در ظرف
   بعد از نسخ  اعم  معناي  جواز به  در اثبات اگرچه

   اثبات  قابل  بقاء آن  استصحاب  از طريق قصوردارد ويل
  . است

 زيرا   نيست  جريان  مورد قابل  در اين صحاب است اما اين
   آلي استصحاب  از اقسام  سوم  قسم  از قبيل  استصحاب اين
   ارآان دانند چون  آنرا معترب مني  اصويل  عاملان  مهه  آه است

   مراعات  در آن  موضوع و وحدت  نيست  تام  استصحاب اينگونه
  . نگرديده

  :  بيان تقريب

 و   بوده  است  آلي  از مصاديق  يكي  آه وجوب ب  آلي حتصل  
 نيز از   آلي برود آن  از ميان  ناسخ  بدليل  آلي  حمصل هرگاه
   وحدت  يعين  سوم  رآن  اساس  و بر اين  خواهد رفت ميان

، زيرا   نيست  جاري و لذا استصحاب  وجود خنواهد داشت موضوع
   ديگري ود حمصل در وج  شك  رفت  از ميان  حمصل در جائيكه

 تا   اول  حمصل  آن  با ارتفاع ، مقارن  است  جاري  آلي آن براي
 از  پس  باشد و بالعكس  وجود داشته  آن  در ضمن جواز آلي

   قابل  ناسخ  واسطه  به  منسوخ  جواز فعل  استصحاب طريق
  .  نيست اثبات

  »  ختييزي واجب«
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 از دو يا  يكي حنو تغيري ب  به  وجوب  تعلق در آيفيت  
 ذآر   بطورخالصه  اقوال  آن ، جباست  شده  مطرح بيشرت اقوايل

  .شود

 مگر با   هر يك  جواز ترك  از آهنا وعدم  هر يك  وجوب ـ الف
  .  شهر رمضان  آفارة  مانند خصال  بدل اجنام

 در   قرار دارد چون  تعييين  در برابر واجب  بيان  حنوه اين
   مانندصلوات البدل  ولو مع ز نيست جائ  مطلقًا ترك آن

 غري آهنا   صلواتي باشند اگرچه  مي  الفعل  واجب  آه يوميه
  . شود اجنام

   تفاوت ، آه  البعينيه  ويل  است  يكي  ختيريي  در واجب  وجوب ـ ب
   هر يك  در آن واجب  آه  است  در اين  اول  با قول  قول اين

   نه  است  يكي  واجب  قول در اين   ختيري بوده  بگونه از ابدال
  .متعدد

   يكي  از آهنا درصورتيكه  در هر يك  معني  بگونه وجوب ـ  ج
   نظري سقوط است  ساقط  از ديگران  شود وجوب ازآهنا اتيان

  . در مناز  مجاعت  امام  بقرائة  مأموم محدو سورة

ر  انطبِا ب  قابل  آه  جامعي  باشد از آن  عبارت وجوبد ـ 
  ). آخوند است  به  منسوب  قول اين. (باشد هر دو يا بيشرت مي

 عندامر   لكن  نيست  نزد ما معني  ويل  است  يكي  وجوب ـ�ه
  .  است معني

  :  مطلب حتقيق
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 يا بيشرت شد،   دو شي  بر امر به  موجب  آه اگر مالآي  
و   مالك  آن توان  از آهنا مي  با هر يك  آه اي  باشد بگونه يكي

شود در   مي  امر ساقط  هر يك  منود و باجنام  را حتصيل مصلحت
 خواهد   ختيري عقلي و اين  است  نامتام  چهارم  قول  فرض اين

 متعدد   مالآهاي  يا بيشرت به  دو شي بود و اما اگر امر به
   باشند منتهي  خاص  مالآي داراي  از ابدال باشد و هر يك
 وجود تضاد در   نباشد براي كن در هر دو مم استيفاء مالك

 در   شود مالك  آهنا اجنام  ديگر يكي  آه اي  آهنابگونه ميان
 از آهنا   هر يك  اساس شود، بر اين  مي  فوت ديگري
   پريوي  مقتضاي  به  و اين  ديگري  عدم خواهدبود در ظرف واجب
  جوب مغاير با و شرعي  ختيريي  وجوب  اين  آه  است  از مالك وجوب
  .  است  عقلي ختيريي

***  

 و   بيانات  اصويل  آتب  بعض  به  با مراجعه  متاسفانه)1
 و  اصول  مباحث  به  آًال و طرًا ربطي شود آه  مي  مشاهده اقوايل

   بيان  از مجله  شده  فلسفي  با مباحث  ندارد و خلط فقه
   منشاء اين آه  است  آخوند خراساني  به  منسوب  آه چهارم

   الواحد اليصدر عنه  است  فلسفي  معروف  قاعده قول
 دويا بيشرت   امرشاعر به  تعلق  اساس االالواحد و بر مهني

   آه  جامع  است  امري  امر آمر به  و تعلق ابتدائًا نيست
 اعتبار با  چقدر عامل  آه آبيم  در مي  حتقيق واقعًا در پي

  .  شده  خلط حقيقت

 از   يوجد حاآي  مل  يتشخص  مامل  الشي ه ديگر آ و يا قول  
 مردد   به  متعلق  تكوينيه  اراده  آه  است اين
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 صرحيًا  توان  مي  سليم  عقل  يك  با قضاوت گردد آه ابتدائًامني
 و   خواهدداشت  ادامه  تا يكي  مباحث  خلط فرياد زد اين

  . خواهد گذرانيد  بطالت  را به  حمقق  عزيزان اوقات

 در   گرديده  مطرح  ختيريي  وجود واجب  در امكان  حيت احثيو مب
  .  است الشرع  يف وقوعه  وجود و امكانه  علي  دليل  اول  آه حايل

   شرط  آه  اساس  بر اين  است  مطرح  ختيريي  در واجب  اشكايل)2
   ختيريي  در واجب  آه  درحايل  ديگر است  آن  ترك  ديگري  به عمل

   و اگر قابل  است  آالم  حمل  اشكال  باشد ورود اين  مجع امكان
  . خنواهند بود  ختيريي  نباشندديگرواجب مجع

  »  آفائي واجب«

   ختيريي  مانند واجب  از وجوب  سخين  آه  آفائي در تصوير واجب
  . شد  بيان  وجودي است

   بگونه  مكلفني  واحد و بر مجيع  در آن  وجوب تعلق ـ  الف
  .  واجب  بااجنام  بعضي  قيام  به  وجوب  و سقوط تغراقي اس عام

   آه  البعينه  اما بصورت  از مكلفان  يكي  به  وجوب تعلق ـ  ب
   آفائي باشد ودر واجب  مي  به  در مكلف  اهبام  ختيريي در واجب

  .  در مكلف اهبام

 با   آه  است  اجملموع  حيث  من  مكلفني  جمموع  به  وجوب تعلق ـ  ج
  .گردد مي  از مجيع  تعلق  رفع  فعل  به  بعضي قيام

   پس  است  ديگري  ترك  به  مشروط  هر يك  به  وجوب تعلقد ـ 
  .  ديگري آن  خنواهد بود مگر با ترك  واجب بر هر مكلفي

  : فِو  در اقوال حتقق
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  . ندارد  مناقشه  و جاي  است  بظاهر متام  اول قول  

    دارد آه تي اشكاال:  دوم اما قول

   در ادله  چون  است  آفائي  واجب  با ظاهر دليل  خمالف:اوًال
   واجب  امليت  ياتكفني  واجب  امليت  غسل  است  آمده  آفائي واجب

   اوالكفن  الغسل  عليه  جيب  تقدير من  و عدم  حذف بقرينه
   فردي  دارد نه  مكلفني  مجيع  ظهوربروجوب  ادله  آه امليت
  . عينهالب

   بالمرجح  ترجيح  از مكلفان  بر بعضي  وجوب  تعلق:ثانيًا
  . است)  قبيح( خود نزد عقال   اين  آه است

   دارد؛  نيز اشكاالتي:  سوم اما قول

   خطاب  توجه  در جهت  و آفائي  عيين  واجب  بني  تفاوتي:اوًال
   مكلف درناحيه  و اعتبار قيد جمموع  نيست  آحاد مكلفان به

   دليلي  فاقد چنني  مقام  دارد و در اين  دليل نياز به
  . باشيم مي

 را   واجب  هرگاه  با اينكه  است  مالزم  قول  اين:ثانيًا
  من  از جمموع  نباشد چون  درامتثال  دهند مكفي  اجنام بعضي
   حصول  خود مناط  آه  است  صادر نشده  مامور به  اجملموع حيث

 امر از  شود سقوط  گفته  مگر آنكه امر است   و سقوط امتثال
   و تكفني  غسل  وجب  موضوع  چون  امر است  موضوع  انتفاع باب
   و تكفني  تغسيل  اين  و چنانچه است  يا بالآفن  بالغسل ميت

   از مكلف  اگرچه  است  ساقط  شود وجوب  اجنام  صحيح بگونه
   آودك سوي از   باشد مانندصدور فعل صادر نشده شرعي

  ).  از غريمكلف  عبادات بنابر صحت(
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  :  چهارم اما قول

 در   آه  هنگامي  بوجوب  فعل  اتصاف  با عدم  است  مالزم:اوًال
  . دهند  آنرااجنام  مكلفان  واحد مهه آن

   از اينكه  است  مانع  واجب  فعل  باجنام  بعض  اتيان:ثانيًا
 از امر  سقوط  موجب ه آنك  باشد نه  ثابت  بر ديگري وجوب
  .باشد

  :  آالم تلخيص

 بر   تعلق  آفائي  در واجب  وجوب  آه  است  اين  حق خالصه  
  مانندتعلق  استغراقي  عام يابد بر سبيل  مي  مكلفان مهه

  .  مكلفان  بر مهه  عيين وجوب

  : نكته

   مابه  داراي  عيين  با واجب  آفائي  واجب  آه  ذآر است قابل
 در  االشرتاك باشند اما ما به  االمتياز مي  و ما به كاالشرتا

   يكايك  در هر دو به  وجوب  از تعلق  است آهنا عبارت
 در هر   مهه  به  واستحقِا عقاب  استغراقي  عام  بگونه مكلفات

   در عرض  اگر مهه  مجيع  براي  امر و ثواب  خمالفت دو در صورت
  . دهند واحد آنرااجنام

   به  آفائي  از واجب  وجوب  دو سقوط  اين بني: متيازاال مابه
   تكليف  سقوط چون  عيين  واجب  عكس  به  واجب  از آن  بعضي اجنام
   در واجب  غرض باشد و ديگر آنكه  مي  بر هر فرد مكلف فرض

   عيين  در واجب  آه  متعدد در حايل مكلف  ويل  است  يكي آفائي
  .  مكلف م و ه  متعدد است  غرض هم
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  »  موسع واجب«

   صادر از مكلف  آه  است  فعلي  اينكه  به  باتوجه واجب  
  نيازمند زمان  پس  است  در زمان  پخش باشد و هر فعلي مي
 چند   به  واجب  زمان ، و با درنظر گرفنت  مانند مكان است
  .  است  منقسم قسم

  ي

�¤�¤�¤�¤�¤�¤�¯�¤�¤�¤�¤�¤�¤î 

  . نيستند  وقيت  مقيد به  آه جيب واÑºº   ـ مطلق1    

    ـ مضيق2  

   مقيدة                  واجبات   واجب  

    خاص بوقت

    ـ موسع3    

  . ندارد  امكان  وقوع  فرضÑºº   مضيق  ـ مادون4  

  :  يا غريموقت  مطلق  ـ واجب الف

   دليل  در لسان  شارع  آه  است  واجيب  از آن  عبارت آه  
   فائته صلوات  و قضاي  باشد مانند حج موده نن  وقت مقيد به

   مسئله  در اين  آالم حتقيق).  اليقيد  آن  وقت بنابر وسعت(
  .  است بر چند امر متوقف
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   و بدون  موسع  واجب  تشريع اند آه  تصور منوده بعضي ـ 1
 در   زيراجواز ترك  است  نقيضني  اجتماع  مستلزم قيد زمان

 جواز   عدم  آه  آن  با وجوب  منافات  از اجزاء زمان بعض
 اجزاء   در بعض  آن  ديگر اگرترك  دارد، بعبارت  است ترك

   زمان  در آن  فعل  آن  آه  است  اين  جائز باشد معنايش زمان
 جائز نباشد   اجزاء زمان  رد بعض آن  و اگر ترك  نيست واجب
   نه  خاص  زمان  مقيد باشد به  واجب  آه  است  اين اش الزمه
  .  زمان  به  قيدنسبت بدون

  ؛  چون  نيست  صحيح  توهم  اين:  اشكال  به پاسخ

   در شرع  وقوعش  آن  استحاله  عدم  براي  دليل  اول:اوًال
  . است

   چنانچه  است  صحيح  مذآور در اشكال  منافات  اين:ثانيًا
ر غري  و د ختيريي  ديگر باشد مهانند واجب  در زمان  بدل بدون
  .  جائز نيست  اجزاء زمان  در بعض  ترك  صورت اين

  ): آلي (  موسع  ـ واجب ب

   افراد دفعيه  داراي  مانندمناز آه  واجب اينگونه  
مانندمناز در )  املكان  حيث  من  خمتلف در مكاهناي) = ( عرضيه(

) =  طوليه (  و افراد تدرجييه  يا مسجد يا حسينيه خانه
   وسط  وقت مانند اول)  الزمان  حيث  من گوناگون  در زماهناي(

  .باشد  مي  و آخر آن وقت

   و تدرجييه  افراد دفعيه  ختيري بني  آه  اينجاست  نكته اينك
  ؟  يا شرعي  است عقلي
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 زيرا امر   است  عقلي  شده  ختيري مطرح  بايد گفته در پاسخ
  جامع  آن  به  قائم  واحد آه  و غرض  است  متعلق  جامع به
  ). مناز مفهوم(باشد  مي

   خصوصيت  نه  مامورهبا است  ماهيت  نفس  ديگر واجب و بعبارت
  . شود  افراد شرعي  تا ختيري بني افراد آن

   وقت  در خارج  بر وجوب  آيا دالليت  موقت  واجب  دليل: سؤال
  قضاًء دارد يا خري؟

   شارع نكه مانند آ  است  متصل  بدليل  تارة  واجب توقيت
   و غروهبا و مانندآنكه  الشمس  زوال  ما بني گويد صل مي
  .  الشمس  غروب  الفجر ايل  طلوع  من گويد صم مي

   او آند به  شارع  مانند آنكه  است  منفصل  بدليل و اخري
  .  اجلمعه  يوم  يف  و بعد بگويد اغتسل  منودن غسل

   بر وجوب  دالليت ونه هيچگ  موقت  واجب  امر به  اول در صورت
   بر وجوب  وقت  درخارج  ندارد و اگر مكلف  وقت  در خارج آن

 قضا   وجوب  بودم  حكم  برائت  اصل  منايد بتوسط قضاء شك
   به  ما قائل  آه  است  درصورتي حكم  اين البته. گردد مي

  .  نباشيم  وصف مفهوم

 قضا   از وقت قطعًا بعد  منائيم  را قبول  وصف و اگر مفهوم
  . خنواهد بود واجب

 آهنا را   جباست  آه  متصور است  چهار صورت  دوم اما در صورت
  .  دارمي  بيان  ذيل بشرح
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   فعل  آن  معنا آه  بدين  واجب  دليل  اطِال براي  ثبوت ـ1
   صورت در اين  آه  وقت  در خارج  و چه  در وقت  چه  است واجب

  .  است  تعدد مطلوب از باب

، در   وقت  معنا آه  تقييد بدين  دليل  اطِال براي و ثبوت
   در خارج نه  است  دخيل  مصلحت  مراحل  در متام  موقت واجب
  . خواهد بود  مطلوب  وحدت  از باب  پس وقت

 نگردد در   خود اجنام  خاص  در زمان  اگر واجب  فرض در اين
   بر دليل يد حاآمتقي  دليل  چون  قضا خنواهد داشت  وقت خارج
  .  است واجب

   دليل  براي  چه  واجب  دليل  براي  اطِال چه  ثبوت  عدم ـ2
  صورت  در اين  باشند آه  امهال  هر دو داراي  اينكه تغيري به

  و مقتضاي)   برائت اصل( شود   فقهاهي  اصل  به بايد رجوع
  .  است وقت  قضا در خارج  وجوب  عدم  هم  اصل اين

   وجه  در اين  تفسري؛ آه  دليل  و امهال  واجب  اطِال دليل ـ3
   بوجوب حكم  آن  مقتضاي  و به  است  واجب  اطِال دليل مرجع

  .شود  مي  وقت قضاء در خارج

؛ در   واجب  دليل و امهال)  توقيت( تقييد   اطِال دليل ـ4
)   وقت در خارج( قضاء خواهد شد  وجوب  عدم  به  حكم  وجه اين
  . تقييد  اطِال دليل  مقتضاي به

 و اما   است  و فرضي  ثبوت  مقام  به  مربوط  صور متصوره اين
 قضاء  وجوب  بعدم  حكم  وقت  در خارج  و دليل  اثبات در مقام

شود  مي)  توقيت( تقيد   مقيد بدليل  واجب  دليل شو، چون مي
  .حاآمًا
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 قضاء   بوجوب م حك  استصحاب  از طريق  شايد بتوان: اشكال
،   است  تام استصحاب  گانه  سه  ارآان  منود چون  وقت در خارج

   در وجوب  مبانند شك  الحق ، شك  شي وجوب:  مانند  سابق يقني
  .  موضوع ،و وحدت  الحق  در زمان شي

 در   سوم  رآن  آه  يافت توان  مي  با دقت  ويل:  از اشكال پاسخ
 و قيد  مقيد بوقت  از وجوب  عبارت  آه  است  منتفي  فرض اين

 در وجود   و الاقل  است  شده  ملغي  الحق  در موضوع و وقت
   از جريان  خود مانع  اين  منود آه شك توان  مي  موضوع وحدت

  .  است استصحاب

  » النواهي«

  »  حيدة  احباث و فيه«

  »  نواحي  حبث مقدمه«

   ذيًال بيان  آه  است  مرتتب  بر چند مطلب  حبث  اين مقدمات  
  .گردد مي

   صيغه و از حيث)   ينهي هني (  ماده  از حيث  هني:  اول مطلب
 در   آه  هرچه ، بنابراين  مانند امر است  بر طلب در داللت

   شد مانند اعتبار علو و استعالء يا عدم  امر بيان مبحث
   اعتبار علو و عدم  بني آندو و يا تفصيل
  .  است  جاري ز در هنياعتباراستوارني

 اجياد   طلب  فقط  امر آه  هيئت  به  چند مربوط و مسائلي  
 وتكراروفورو  دارد و مرة  مي  مامور هبا را بيان طبيعت
   در نواحي  سبك  مهني  به  ندارد آه  امر جاي  در هيئت تراخي

  .  است  جاري نيز مطلب
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  :  شده  بيان  دو مطلب  امر و هني  در فِر بني:  دوم مطلب

 و يا تكرار مامور   بر مرة  امر دال  و هيئت  صيغه ـ الف
خارجًا   مامور به  يك  ولو به  جمرد امتثال  به  ويل  نيست به

 و بقاء بر   دوام  در هني  آه  در حايل  شده امر امتثال
   در هني طلب  متعلق  فِر بني  بواسطه  و آهنم  است  شرط مامور به

   ندارد مگر به  عنها امكان  هني  طبيعت  و ترك با امر است
  .  و طويل  افراد عرضي  مجيع ترك

   وجودي  شي  در امر يك  طلب  متعلق  ديگر آنكه  و يكي ـ ب
  .  است  و نبودشي  از عدم  حبث  در هني  آه  درحايل است

   آه  است نفس ؟ آيا آف  چيست  در هني  طلب  متعلق:  سوم مطلب
   از ميل  وجلوگريي  فعلي  منودن  از اراده  از زجر نفس عبارت
   و ان  شي  جمرد ترك  درهني  طلب  متعلق  و يا اينكه  آن بسوي

  ...؟  است اليفعل

 در   طلب  متعلق  اينكه  قائلند به  اصويل  حمققان ظاهرًا مهه
   طلب متعلق  اساس  و بر اين  است  اليفعل  و ان  ترك  نفس هني

  )  نفس آف( وجود   نه  عدمي  است  امري هنيدر 

   مكلف  از قدرت ، خارج  ترك  اينكه  اما اشكال:  ـ اشكال1
   به  طلب تعلق شود درنتيجه  مني  اختيار او واقع  و حتت است
   و حتصيل  است  حاصل  حتصيل  ترك  خنواهد بود، چون  ممكن آن

  . حمال  است  خود امري حاصل

   متشكل  اشكال دارمي  اظهار مي  در پاسخ: ال از اشك پاسخ
 نيز  شي  مقدور نباشد فعل  شي  زيرا اگر ترك  است نامتام

   مساوي  و ترك  بفعل  قدرت زيرا نسبت. مقدور خنواهد بود



188

   ديگري  مادربرداشت  براي  توانائي  قابليت  و اگريكي است
  . خواهد بود نيز چنني

 و   از قدرت  خارج  آه  ازيل  عدم  اما در خصوص:  ـ اشكال2
 يابد   تعلق آن  به  تكليف  و چنانچه  است  مكلف  قدرت حيطه
  . غريمقدور  امري  به  تكليف  تعلق  است الزم

   تعلق  او عدمي  آن  به  تكليف  در حقيقت:  از اشكال پاسخ
  عدم  گونه  اين  و به  ابقاء و استمرار آن يابد از حيث مي

   پذيرش  براي  توان  ناخواه شود و خواه  مي كلفمقدور م
  .  خواهد يافت تكليف

  :  چهارم مطلب

  :  آه  اساس  بر اين  است  مطرح  حبثي  قسمت در اين

 عنها   منهي  افراد طبيعت  مجيع  بر حرمت  داللت  هني آيا صيغه
 در  مكلف  بعصيان ، تا اينكه  استغراقي  عام دارد بگونه

   هني  صيغه  نگردد؟ يا اينكه  ساقط  از افراد هني فردي.  ضمن
   ندراد بلكه استغراقي  افراد بنحو عام  مهه  بر حرمت داللت
 عنها   منهي  طبيعت  حمصل  آه  فرد اول  بر حرمت  داللت فقط
   دارد؟ است

   منهي  از افراد طبيعت  اگر فردي  صورت  در اين تا اينكه
  !! گردد؟  ساقط  دهد هني عنها را اجنام

  : حتقيق

 عنها   منهي  از افراد طبيعت  فردي  نه  هني  صيغه مدلول  
 عنها  منهي  طبيعت  ترك  مطلوبيت  افراد بلكه  مجيع  و نه است
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   بتوسط  ثانوي  است  حكمي  افراد طبيعت  مجيع  و اما ترك است
 ) ره(  نائيين و مرحوم)  ره(آخوند  مرحوم  آه  مهانگونه عقل

  .اند  شده قائل

   افراد مهان  مجيع يابد مگر بعدم  مني  حتقق  طبيعت زيرا عدم
  .  مجيع شوداال با ترك  مني  حاصل  عنه  منهي  امتثال  پس طبيعت

   حكمت  افراد مقدمات  مجيع  مؤيد ترك  بگوئيم و يا اينكه
   و اين  است منهي  فعل  حتصل  عدم  اطِال هني ، زيرا الزمه است
 اگر   افراد، چون  مهه پديدار نشدن  خنواهد بود مگر به ممكن

  بود هر آينه  عنا مي  منهي  افرادطبيعت  بعض  ترك قصد ُملوي
   را از مقصود خود بياگاهاند، چون  مكلفات  بود آه الزم

   به آيد و با توجه  پديد مي  در غرض اختالل  آگاهي  اين بدون
   هني  متعلق آيد آه  مي  بعمل  آاشف  و آگاهي  اطالع  عدم اين
 را   هني  اگر مكلف  اساس باشند، بر اين  مي افراد طبيعت مهه

  شود اجنام مي  حاصل  عصيان  آن  به  را آه  آند و فردي خمالفت
  .شود  مني  از سائر افراد ساقط دهد حرمت

  »  امر و هني اجتماع«

 واحد  در شي   امر و هني  جواز اجتماع در جواز و عدم  
تذآر   مطلب  تنقيح  براي  مقدمه  باب  چند من بايد اموري

  . شود داده

   شده  بيان  جواز سخناني  و عدم  در جواز اجتماع: امر اول
    ذيل ترتيب

 جواز عقًال و  ـ ج جواز مطلقًا  عدم ـ  ب جواز مطلقًا  ـ الف
   جواز عرفًا عدم
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   امر و هني  اجتماعي جواز  مراد از جواز و عدم: امر دوم
  نيست)  معروف  حكم  از پنج يكي (  اخص  اباحه  معناي جواز به

  .  است  و امكان  اعم  معناي  به  مراد از آن بلكه

   آه  است مراد واحدي:  واحد  مقصود از شي  تعيني: امر سوم
باشد مانند   واحد آلي  اينكه  باشد چه  دو عنوان داراي
،   غصيب  عنوان شود هم  بر او مي  اطِال منازي م ه  مناز آه صورت

  .گريد  مي  منازي فرد فرد صورت  شامل  چون  است  آلي اما اينكه

   باشد مانند مناز زيد در مكان  مصدِا خارجي  اينكه و چه
  )منايد  صِدمني  بر آثريين چون (  غصيب شخصي

ز  ا  صورت  نباشد در اين  دو عنوانني و اما اگر واحدي
و ) گردد  جوازمي  عدم  به حكم. (  است  خارج  مسئله موردنزاع
 از   مفهومًا واحد و مصداقًا دو باشد اينهم يا اينكه

  )شود  جوازمي  به حكم. (  است  خارج مورد مسئله

  .  صنم  خدا و براي  براي مانند سجده

 قرار   امر و هني  اجتماع  در مسئله  آه  مراد از واحدي پس
امر و   بيكي  باشد آه  دو عنوانني  آه  است د واحديگري مي

  . يابد  تعلق  هني بديگريي

   در عبادات  هني  و مسئله  مسئله  اين  فِر بني: امر چهارم
  ؟ چيست

 آيا   آه  است  در اين  حبث  امر و هني  اجتماع در مسئله  
شود  مي  امر و هني  و متعلق  تعدد معنون  موجب تعدد عنوان

 در   متضادين  حكمني  اجتماع  آه  از واحدي  خارج  اينكهتا
   شود يا خري؟  است ممتنع
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   موجب  تعدد عنوان  نگردد و يعين  واحد خارج  اگر از آن آه
   درعبادات  هني  نشود و در مسئله  امر و هني تعدد متعلق

  .گردد  مي داخل

 منشاء  رمي وحت  اجياب  به  اختصاص  فقط  مسئله  اين: امر پنجم
   نيز بدست  ازغريلفظ  و حترمي  اگر اجياب  ندارد بلكه از لفظ

  .گردد  مي  فرض  ما و مورد اجتماع آيد باز مسئله

 را   مسئله  اين  اصويل  شود چرا عاملان و اما اگر گفته
  حنوه  اين  آه دهيم  مي اند پاسخ  منوده  مطرح  امر و هني بعنوان
   مشروط  امر و هني  اجتماع  مسئله نا آه مع  بدين  نه عنوان

 امر و   غلبه  ازباب  بلكه  است  يا حرمت  وجوب  وجود لفظ به
  .  است  لفظ  از طريق هني

   يا از مبادي  است  اصويل  مسئله  آيا اين  حال: امر ششم
 و يا   اصول  علم  تصديقيه  يا از مبادي  است احكام

   بيان  ذيل  بشرح  واقوايل  وجوه آه؟   يا فقهي  آالمي ازمسائل
  .گردد مي
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  :  يكم  ـ قول الف

   آه  است  اصويل  مسئله  يك  امر و هني  اجتمع  حبث اينكه  
   آربي بر اساس  حبث  نتيجه  از آنكه  است  عبارت  اصويل مسئله
   و حكم  منصنم  آن  به  قياس  آيد و صغري  بدست  اصويل قياس
 بنابر   فيه  در ماحنن  باشد آه قيباس  اين يجه نت  شرعي فرعي

 مناز در   در مثال شود امر و هني  مي  گفته جواز اجتماع
   امر و هني  اجتماع  جواز جريان شد و بر اساس  مجع  عصيب مكان
 و جائزخواهد   صحيح  غصيب  مناز در مكان  و احد پس درسيت
  .بود

  :  دوم  ـ قول ب

   زيرا ضابطه  است  احكام  از مبادي  مسئله  اين اينكه  
موجود   امر و هني  اجتماع  در مسئله  احكام و معيار مبادي

   آه  و حاالتي  از لوازم  است  عبارت  احكام  مبادي  چون است
   بني  از مالزمه گردد مانندحبث  مي  مرتتب  شرعيه بر احكام

  اينكه، و   ضد آن  و حرمت  شي  و وجوب  آن  مقدمه وجوب
 واحد نباشند   در موضوع  مجع  متضادند تاقابل  شرعي احكام

 و نيز   عصيب  در مناز در مكان  و حرمت  وجوب مانند اجتماع
 آيا   احكام  بني  تضاد و تنايف  بعد از ثبوت  ازآنكه حبث

  شود ياخري؟  مي  مجع  واحد ذو عنواين  در شي  و حرمت وجوب

   دانست  شرعي  احكام  در مبادي  داخل توان  را مي  حبث  اين پس
   به  منسوب قول  اين  آه  است  در اينجا جاري  آن  ضابطه چون

  . است)  ره(  هبائي  و شيخ عضدي

   چون  است  فرعي  از مسائل  مسئله  اين  آنكه:  سوم  ـ قول ج
   مكلف  افعال شرعي  در حكم  از حبث  است  عبارت  فرعي مسئله
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   مناز مكلف  آه  اين  به  بازگشتش  امر و هني  اجتماع  حبث پس
  دارد يا خري؟  الزم  يا خري؟ اعاده است  صحيح  غصيب در مكان

   حبث  چون  است  آالمي  از مسائل  مسئله  اين:  چهارم د ـ قول
   آه  مبدء دارد وآنچه  احوال  به  بازگشت  مسئله دراين
   در فعل  اصوليني  بني  و نزاع ف، و اختال  يا ممتنع  است صحيح

   آه  واحدي  شي براي  دو حكم  آيا جائز است  آه خدا است
   باشد استقرار يابد يا خري؟ ذوعنوانني

   اصول  علم  تصديقيه  از مبادي  مسئله  اين:  پنجم  ـ قول�ه
  علم  مسائل  آه  چيزي  عبارتند از آن  مبادي  اين  آه است

   يك  آه  و تعارض  مانند تزاحم  است تين مب  بر آن اصول
 در  باشد چون مي  اجتماع  بر مسئله  ومبتين  است  اصويل مسئله

   شي  به  امر و هني  بر تعلق  تعدد عنوان  از آفايت آجنا حبث
   آفايت  به  بنابر قول شود آه مي  در تعلق  آن  آفايت و عدم
 خواهد بود زيرا   تزاحم  باب  از صغريات  اجتماع مسئله
 آهنا وجود خنواهد   بعد از تعدد متعلق  امر وهني  بني تعارض
   در توجه  مكفي  تعدد عنوان  آه  و اما اگر بگوييم داشت

 خواهد بود   تعارض  باب  ديگر از صغريات نيست امر و هني
  .گردد  مي  يكي  امر و هني  متعلق چون

  :  مسئله حتقيق

   اصويل  مسئله  يك  مسئله  اين  گفت انتو  نظر مي اما با دقت
   البته است  در او جاري  اصويل  مسئله  يك  زيرا مالك است

 يا   احكام  يا از مبادي  بودن  ديگر مانند فرعي جهات
   موجب  اين ويل  است  ملحوظ  نيز در آن  بودن  تصديقيه مبادي

  .واهد شد خن  ابواب  آن  مسائل  از مجله  مسئله  اين احتساب
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  »  امر و هني  جبواز اجتماع  قائلني دالئل«

   واحد ذوعنوانني  شي  آه  است  در جائي  شد مورد حبث گفته
  ذيًال اقامه  دالئلي  جواز اجتماع  به موجود باشد و قائلني

  .گردد  مي  تبيني  آهنا مسئله  با بررسي آنند آه مي

  :  اول دليل

   چيزي  امكان  به با حكم   بر جواز چيزي  دليل اول  
 از  شدپس  مني  واقع  نداشت باشد زيرا اگر امكان  مي  آن وقوع
   واقع  در مشاري  امر و هني  در مواردي  حقه  شريعت  به آوچه
   در شي امر و هني  اجتماع  آه آنيم  مي  آشف  و از اين شده

  ينگونه از ا  تعدادي  منونه  براي  است  ممكن واحد ذو عنوانني
  ؟ دارمي  مي  را بيان اجتماعات

   مانند مناز واجب:  با آراهت  وجوب  ـ موارد اجتماع الف
 در  واجب  و يا مانند روزه  و يا در محام  اشرتان در طويله
  . از باشد  بدل  روزه سفر آه

   مستحيب  مانند روزه:  با آراهت  مستحب  ـ موارد اجتماع ب
  . در روز عاشورا  مستحب در سفر در روزه

 مناز در   مانند اقامه:  با اباحه  وجوب  ـ موارد اجتماع ج
  . منزل

 مناز   مانند اقامه:  با استحباب  وجوب د ـ موارد اجتماع
  . در مسجد يا مناز مجاعت

   مناز مستحيب  مانند اقامه:  با اباحه  ـ موارد استحباب�ه
   در منزل
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 مانند مناز : خود مثل يا   استحباب و ـ موارد اجتماع
  ضدين  مانند اجتماع  مثلني  اجتماع  در مسجد چون نافله

  . است

   در شرع  حكمني  اجتماع  موارد مذآور وقوع  به با توجه  
 واحد   درشي  و عنوان  تعدد جهت  آه  درحايل  است ثابت
  . باشد مي

  :  موارد اجتماع  به پاسخ

 بر   قطعي  عقلي برهان   مثاهلا بعد از قيام  اين:اوًال
   شده  واحد بايد بازنگري  در شي  امر و هني  اجتماع امتناع
   شود، چون  داشته  بيان  ايشان  در خصوص  معقويل وتوجيه

   نيست معاوضه  قابل  قطعي  با برهان  در چريي ظهور احكام
 بايد   در موارد وجود نص  آه  و ظاهر است  نص  از قبيل چون

  يد منود بطور مثال  رفع  ظاهر از ظهور آن با تأويل
   نه  است  تنزيهي  هني  امثله  در اين  مراد از نواحي بگوئيم
  .  است  وحرمت  آراهت  شامل  آه مولوي

 واحد   در شي  در موارد ياد شده  امر و هني  اجتماع:ثانيًا
  است  ما خارج  و از مورد حبث  شده  واحد واقع با عنوان
 مامور   و يا صوم  ياد شده  در مثاهلاي  مامور به الةزيرا ص

باشند   عنهامي  هني  عنوان  با مهان  هر دو در مواردي به
 نيز وجود ندارد   موارد مندوحه  در بعضي  آنكه باخلصوص

   يوم صوم(باشند  مني  بديل  داراي  آه  مكروهه مانند عبادات
   است  مكلف توجه م زيرا در اينجا امر استحبابي) عاشورا
   بعنوان نه)  عمومًا  است  هر روزمستحب  صوم چون(يقينًا 
 در   امر و هني  اجتماع  حساب  با اين  از غريات  بدل اينكه
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   خارج  مورد حبث آيد آه  مي  واحد الزم  واحد درعنوان شي
  . است

،   امر در صالة  متعلق  شود آه  داده  پاسخ  است  ممكن البته
 و اما  است  خصوصيت  بدون  آه  است  الشرائط  جامع صالة

اند   شده  تعيني  خارجي  خصوصيتهاي  بواسطه  و آراهت استحباب
  .  واحدنيست  بعنوان  اجتماع پس

   بلكه  نيست  شرعي  حكم  ياد شده  در مثاهلاي  نواهي:ثالثًا
 مناز در موارد مذآورمانند   اجنام  اينكه  به  است اشاره

  .باشد  ثوابًا مي اقل...  و  هتمت اضعمو

   داراي  آه  احكامي  با سرها متضادند ويل  اگرچه احكام
   مستقل نفسه  يف  آه  جموزين  مثاهلاي  باشند برخالف استقالل

  باشند و لذا امر و هني  خود مني  خاص  معين  داراي نيستنديعين
  .ندا  ننموده  خوداجتماع  خاص  معين  به يا حكمني

  :   دوم دليل

   در خصوص  آسي  دهد به  اگر آمر فرمان  آنستكه  دوم دليل
  در مكان  منايد از آون  او را هني  واحد و هم  لباسي خياطت

 مذآور   مكان  مامور در آن  مطلقًا، چنانچه  خاص يا حملي
   را هم  آسي عقالء چنني  مبا هم  عرف  آمر را بدوزد اهل لباس
   عقال منايانگر آن  حكم و اين. دانند  مي  عاصي  و هم مطيع
   تنهائي  به  واال عاصي جائز است  امر و هني  اجتماع  آه است

  .  بتنهائي شد يا مطيع بر او اطِال مي

 در   ضعفي  نقاط  پيداست  بيان  اين  از منت  آه اما مهانگونه
  :شود  مي  مشاهده آن
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   زيرا موضوع  است  خارج ث از مورد حب  ياد شده  مثال:اوًال
 امر   يكي باشد آه مي  واحد در عنوانني  شي  پريامون  فعلي حبث

   جممع  يا تعبري ديگر داراي  يافته  تعلق  هني  ديگري و به
   از مقوله  فِو مامور به  درمثال  آه  باشد در حايل واحدي

اينجا  در  باشد پس  مي  اين  از مقوله  عنه  و منهي  يفعل ان
  .  واحد ذوعنواني  شي  نه  است مفروض  با دو حكم دو موضوع

 را   و عصيان  اطاعت  مذآور صِد مهزمان  در مقال:ثانيًا
 امر  جانب  ترجيح  از باب  است  يا اطاعت  چون آنيم انكار مي

   نظريه ، زيرا اين  هني  جانب  بنابر ترجيح  است و يا عصيان
   تعدد جهت  آفايت باشد و عدم مي و هني امر   تضاد بني مقتضاي
  .باشد  مي  تضاد مربهن  در رفع و عنوان

   در اين  ويل  صِد است  قابل  مثال  اين  در توصليات بلي  
   زيرا به بامر است  داعي  غرض  حصول  اطاعت  معناي صورت
   اتيان گردد نه  مي  امر ساقط  در خارج  مامور به حتقيق

  . امر عي بدا مامور به

  شود اال صدور آن  مني  حاصل  مقصود در امر عبادي  آنكه حاصل
   صالحيت  بودن عباديت  تا آنكه  غريحرام  بصورت از مكلف
 در امور   و معصيت  اطاعت  اساس  باشد، بر اين داشته
  .تواند معًا صاِدباشد  مني عبادي

  » تفصيًال  جواز اجتماع  به  قائلني دالئل«

 و سيد   رياض  صاحب  و سيدعلي  اردبيلي حمقق  مرحوم  
 واحد   درشي  امر و هني  اجتماع قائلند آه)  ره( طباطبائي

  .باشد  مي  و اما عرفًا ممتنع  جائز است در عنواني
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 جواز   به  قائلني  ادله  بني  مجع  مقتضاي  بر حسب  قول اين
 را  آنچه  جواز مطلقًا وبني  عدم  به  مطلقًا و قائلني اجتماع

،   گرديده يابد تأسيس  مي  امر و هني  ميان  از هتافت  عرف آه
پندارد و تعدد  واحد مي  شي  را عرف  غصيب زيرا مناز در مكان

   حاآم  آه  عقل داند، برخالف  مني  تعدد معنون  را موجب عنوان
   عدم  به  حكم  عرف  اساس باشد بر اين مي  تعدد مضمون به

 و   جواز آن  به منايد و عقل  مي  امر و هني عجواز اجتما
  .باشد  مي  در مسئله  تفصيل مجع مقتضاي

 زيرا جواز و   است  عقل  مورد حبث  در مسئله و اما حاآم
 اگر  چون  است  عقلي  از احكام  امر و هني  جواز اجتماع عدم

 بر   اين  بدانيم  خبواهيم  تعدد معنون  را موجب تعدد عنوان
   حكم  را در اين  و ديگر معنا ندارد وعرف  است  عقل هعهد
   الفاظ  و مداليل  مفاهيم  تعيني  عرف  و نقش  بدانيم دخيل
  .  نيست  قبيل  ازاين  مسئله  اين  آه  در حايل است

 با   در رابطه  آه  را متذآر شومي  نكاتي در اينجا جباست(
  )  از دارغصيب  يا خروج  است  در امر عصيب  صالة مسئله

   در دار غصيب  مكلف  اگر آون  در اينكه  ترديد  نيست ـ1
سود   شود و چون  خارج  اضطرار باشد بايد از آن بر سبيل

   آن  ورود به  حرمت  مكان  آن  در ورود به اختيار نداشته
  .  دو دليل  به  است  ساقط حمل

  . اضطرار  بواسطه  عقاب  بر عدم  عقل  حكم ـ الف

  .باشد  از مضطر مي  تكليف  مسقط  آه  رفع  حديت ـ ب



200

 سوء اختيار باشد   به  غصيب  در مكان  مكلف  اگر بودن ـ2
؟ و بر   يانه  است  امر مولوي  داراي  از دار غصيب آيا خروج

 مورد   در نتيجه شود آه  مي  مشرده  آيا او عاصي  هتي فرض
   شود يا خري؟  واقع عقاب

  :باشند  چند مي  اقوايل  داراي  اصولييني  مسئله در اين

   امور خروج  و داراي  عقاب  و هم  هني  هم  شده گفته ـ  الف
   شود چون  فورًاخارج منايد آه  مي  حكم  عقل  ولكن  نيست هم
  .  است  از دار غصيب  خروج  احملظورين اخف

   حكم  ندارد ويل  هم باشد و هني  مي  امر خبروج  داراي ـ ب
  .شود  مي  بر مكلف معصيت

  .باشد  مني  بر مكلف  معصيت باشد ويل  مي  امر خبروج  داراي ـ ج

   بواسطه  معصيت باشد اما با حصول  مي  امر خبروج  دارايد ـ
  .  سابق هني

  :  آالم حتقيق

   هبمان باشد ويل  مي  هني  نيز داراي  حروج  آه  است  اين حق  
 خواهد شد و  ساقط  هني  اضطرار آن ث حدو  و بواسطه  سابق هني

 با   چون  است  عاصي  دارد و اما جرا مكلف فعًال امر خبروج
  .  است  گشته سوء اختيار خود وارد دارغصيب

   آه  است  امر قويل  دارد و هم  هني  هم  خروج اما اينكه
  :باشد  بر او مي  واضح اشكايل

   واحد ذوعنوانني  شي در  امر و هني  اجتماع  استحاليه:اوًال
  ). رسيد  اثبات  قبًال به آه(
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  ء واحد ذوعنوانني  در شي  بپذيرمي  اينكه  بر فرض:ثانيًا
  اينگونه  مسئله  جائز باشد در مفروض  امر و هني اجتماع

  باشد بدليل  واحد مي  واحد ذوعنوان  شي  خروج  بلكه نيست
  . است  تعليلي  مسئله  در اين  جهت اينكه

   پوشي  چشم  ما از هر دو دليل بعد از اينكه: ثالثًا
جائز   مسئله  در مفروض  امر و هني  اجتماع  حال  در عني منائيم
 مانند   است  بوجود مندرجه  مشروط  از اجتماع  چون نيست

 مناز د   و يااجنام  اعاده  با امكان  غصيب مناز در مكان
  توان  هرگز مني  مندوحه  اما بدون  غصيب  مكان  از آن رخارج
   به  منحصر است از حرام  ختلص  چون  شومي  اجتماع  به قائل
 خود   خروج  و حرمت  خروج  وجوب  پس  غصيب  ا زمكان خروج

   عقًال قبيح  نفسه  يف باشد آه و مبااليطِا مي  حمال  به تكليف
  .  بدانيم  را ساقط  از امر و يا هني  بايديكي ، پس است

  »  اجتماع  در حبث  امر يا هني  جانب حيحتر«

   بر جانب  هني  جانب  ترجيح  براي  اصويل  از عاملان بعضي  
  :  ذيل اند بشرح  منوده  متسك  وجهي امر به

  :  منفعت  بر جلب  مفسده  منع  الويت  ـ قانون1

 منايانگر   از غصب  هني  بايد گفته  وجه  اين در توضيح  
  صالة باشدو  امر به  مي  مفسده  آن  ارتكاب در  آه  است اين

 و   قانون  اين  به  و با توجه  در اوست خود منايانگر منفعيت
   دارد آه  امرترجيح  را بر جانب  هني  بايد جانب قاعده
   دفع  براي  غصيب  در مكان  صالة ؛ ترك  خواهد شد آه  آن نتيجه
   قابل  قاعده  از اين ه استفاد اين  ويل  است  اويل  غصب مفسده

  :باشد، زيرا  مي نقد و بررسي
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   باشد آليت  پذيرش  قابل  اولويت  قانون  آه  بر فرض:اوًال
  واجب  آه  در جائي  چون دهيم  ترديد قرار مي آنرا موضع

   در اين شود چون  فِو مني  قاعده  نباشد مشمول  بدن داراي
 و   در غصب  تصرف مفسده يكي   است  دو مفسده  بني  ران  آه صورت

   اهم  قاعده  صورت  بايد در اين  مناز پس  ترك  مفسده ديگري
 را و از   اولويت  قانون  نه  مورداجرا گذاشت  را به و مهم
   است  در غصب  از تصرف  مناز اهم  ترك  مفسده  آه آجنائي

  :دارد  مي  بيان  سياقشان  آه رواياتي بواسطه

   هني  امر را بر جانب  بايد جانب  پس»  حبال ة الصال الترتك«
  .  داشت مقدم

 ما از   مسئله  آربويًا، مفروض  قاعده  بعد از پذيرش:ثانيًا
،   ختيري است  درظرف  زيرا مورد قاعده  نيست  آربي  اين صغريات

 باشد مانند   وجود نداشته  دوشي  بني  بر رجحي  اينكه بشرط
  مناز مجعه:  باشد مانند  شي  و حرمت وجوب  مردودبني  آه موردي

   دائربني  مجعه  صالة  شود حكم  فرض  چنانچه  آه در روز مجعه
 بر   وجوب  مورد اگر بر ترجيح  در اين  است  و حرمت وجوب
   ما در ما حنن ختيري است  نباشد مرجع  مرجحي  يا بالعكس حرمت
   الربائه  اصالت  باشد مرجع  نداشته  امكان  اگر ترجيح فيه
 در   وجه  من  و خصوص  در عموم  آه  ختيريمهانگونه باشد نه مي

  .اند  داشته  بيان  اصويل  عاملان ماء اجتماع

 مذآور در   فِو قاعده  مطالب  به  ازتسليم  پس:ثالثًا  
   ازجلب  مفسده  دفع  اولويت  به  قطع  آه  است  جاري موردي
   شيئًا و در اين  احلق  من  اليغين لظن ا  شود چون  حاصل منفعت
، و   است  ظن  افاده قاعده  توان  هنايت  چون  دارمي  مانع مسئله
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   شود باز جاي  دانسته  آايف  هم  پيوست  به  ظن  آه بر فرض
 دارد   اختصاص  مواردي  به  ظنون اينگونه  چون  باز است سخن
  نباشد مانند دوران   يا اشتغال  الربائه  اصالت  جمراي آه
   به  عامل  مكلف  چون  فِو نيست  دو اصل  جمراي  آه حمظورين بني

   صورت  دراين باشد آه مي)   يا حرام  يا واجب يعين ( الزام
   ما اصالت  فرض ، اما در حمل  است  برائت  ادله  از مشول مانع

 از   ماموربه  عمل  صحت توان  شود ومي تواند جاري  مي الربائه
   اگر گفته  ويل  احراز منائيم  اصل  اين  مادر را بوسيله سوي

   اصالت  به توان  مي  چگونه باشد پس حمرز مي شود تكليف
منجز   در اينجا تكليف  آه  است  آن ؟ پاسخ  چيست  متسك الربائه

   صحت  به  حكم  تنجز آن  و عدم  هني  فعليت  و با عدم نيست
  . آنيم  مي صالة

  :  هني  جانب ـ استقرار موارد ترجيح 2

   در موارد اجتماع  آه  بررسي  حسب  دليل  اين در توضيح  
   شود نتيجه  وحرمت  وجوب  يا تعبري ديگر اجتماع امر و هني

   آرده  را رعايت  هني  جانب  در موارد اجتماع  شارع  آه آنست
   هني  جانب  ترجيح دهد، اينگونه مي  امر ترجيح و بر جانب

   آه  در هر موردي  بر امر است  هني  جانب  از تقدم آاشف
   آه  از مواردي  بعضي  به جباست.  شود  آهناحمقق  بني اجتماع
 يا   هني  و جانب  پذيرفته  صورت  امر و هني اجتماع

  .  شد بپردازمي  داده ترجيح حرمت

  يام ا  استظهار، در اين  در ايام  مراة  صالة  حرمت ـ الف
   حكم  اين ، آه  داره  صالة  ترك  به  فرمان شارع

  .باشد  بر امر مي  هني  جانب منايانگرترجيح
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   آه  دم  روز رؤيت  سه  در اولني  مبتدئه  مراه  صالة حرمت ـ  ب
  .  داشته  رامقدم  هني  جانب  مقدس  فهميد شارع توان باز مي

   خود نشانه  آه تهبني مش  از انائني  جواز توضي  عدم  حكم ـ ج
  .  است  شارع  از سوي  و حرمت  هني  جانب تقدم

  : از  استقراء عبارتست  بر اين اتشكاالت

   حاصل  تقدمي  بر وجه  از استقراء قطع  آه  مادامي:اوًال
 بر  داللت توان مني)  اواالمر  بالنهي القطع الفِر بني(نشود 
   هم  تعبدي  استقراء حجيت  حد نفسه  يف  چون  اخذ منائيم امري

   آه  است  علم افاده  به  اعتبار استقراء منوط ندارد، پس
   بالحجية  استقراء ظن  اين  افاده  و هنايت  است خود غري حاصل

  .باشد مي

   ظن ؛ اما اين  اعتبار استقراء ظين  پذيري  بر فرض:ثانيًا
دموارد  باي شود بلكه  مني  حاصل  مورد خاص  دو يا سه به

  . شود  مورد نظر حاصل  منود تا ظن  را بايد بررسي بسياري

   از امثله  مواردياد شده  ماسبق  به  تسليم  بر فرض:ثالثًا
   واجنيب  بر امر نبوده  يا هني  بر وجوب  حرمت  جانب ترجيح

  :  آه  بيان شود، بدين  مي از او حمسوب

   اصل  بدليل هرة مستظ  مرأة  براي  صالة  او حرمت در مثال
و .   است  نيزتام  اصل  اين و ارآان)  استصحاب (  است موضوعي
   داللت  بواسطه  مبتدئه  مراة  صالة ، حرمت  دوم در مثال
   حائض  خودتعبدًا اثبات  قاده  اين باشد آه  مي  امكان قاعده
  .منايد  را مي  مرأة بودن
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   مشتبهني ئني از انا  جواز توضي ، عدم  سوم و درمثال  
  بر اينكه ، عالوه  است  تفصيلي  به  امجايل  علم  تعائل بواسطه

   ثبوتي اما در قسمت.   است  ماء متوضي  در وضو طهارت شرط
 مذآور دائر  وضو با آب حكم:   آه  آن  مشتبهني  انائني حبث

 مانند   متنجس  وضو با آب  چون  نيست  و حرمت مدار وجوب
 پذيرد   صورت  و وجوب  حرمت  بني ندارد تا مجع تي ذا  حرمت غصب

وضو   فرد از هردو ظرف  چنانچه  است  تشريعي  حرمتش بلكه
   در اين  است  ضد تشريع  زيرا احتياط  نيست سازد تشريع

   شود جانب شود تا گفته مني  مجع  ذاتي  با حرمت  احتياط صورت
 وضو   در حرمت  نيست اي  شبهه ، بلي  است  مقدم  بر وجوب حرمت

   ندارد چون  فيه  ما حنن  به  مذآور ربطي  مسال پس.تشريعًا
   براي  مقدمه  يا از باب  تعبد است  يا از باب حرمت
   اخبار امر به  در بعضي  آه  است  جهت  مهني ، و به تعبدي امري

 1 جلد  وسائل( خرب عمار مثل.   است  شده  هردو ظرف اباحه
  )2  ث حدي8  باب

  :  از امر بر مامور به  عنه  بر منهي  هني  داللت  ـ چريگي3

   هني  داللت  آه  شده  چند بيان  دالئلي  مطلب  اين براي  
   مهه  مبغوضيت  وگوياي  است  اطِال مشويل  داراي مانند تغصب

   امر مانند صل باشد و اما داللت  عنها مي  هني افراد طبيعت
 از   بر هر فردي  منودن  در بسنده باشدآه ي م بنحو اطِال بديل
   حكمت  مبقدمات  آن  امتثال  در مقام  مامور به افراد طبيعت

   امر و هني  اجتماع  در مسئله  هني  جهت  بدين  پس شومي مي متوسل
   فيه  در ماسخن  خواهد بود، بنابراين  امر مقدم بر جانب

  .شود  مي  آن ن بطال  به  شود حكم اگر مناز جبا آورده
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 مورد   قبلي  شده  ارائه  نيز مانند دو دليل  بيان اما اين
  .باشد نقد مي

   مقدمات  به  زمان از حيث)  غصب (  هني زيرا اطِال در متعلق
   موظف  شارع داشت  تعلق  خاصي  زمان  به  و چنانچه  است حكمت

   باشد و با عدم  داشته  آن  براي  بياني خواهد بود آه
   اطِال هر يك  چون دارد، پس مي  اطِال را جاري  مكلف  شارع بيان

   حكمت  مقدمات به)  غصب (  هني و متعلق)  صالة( امر  از متعلق
 در   امر و هني  و تنها فِر بني  آهنا نيست  بني باشدفرقي مي
   آه  و در امربديل  است  مشويل  هني  در صيغه  عموم  آه  است اين

   تقدمي  براي  وجهي شود، پس  از امر مني  هني  بودن قوي ا موجب
  .  داشت  بر امر خنواهيم  هني جانب

   قبًال اشاره  چنانچه  امر و هني  در موارد اجتماع: نتيجه
   وقائل  بدانيم  تعدد معنون  را موجب شد اگر تعدد عنوان

 بود  خواهد  صحيح  غصيب ، مناز در مكان  شومي  جواز اجتماع به
  .ضيقًا يا توسعًا

   به  حكم  ندانيم  تعدد معنون  را موجب و اگر تعدد عنوان
امر   ضيقًا يا توسعًا و نيز اگر جانب منائيم  مناز مي بطالن

 مناز   را بالعكس  مناز صحيح  داشتيم  مقدم  هني را بر جانب
  .فاسد خواهد بود

  » فساد  بر فساد يا عدم  هني داللت«

   وار اموري  گذرا و اشاره  بگونه  جباست بطه را در اين  
  :  دارمي را بيان
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   امر و هني  اجتماع  و مسئله  مسئله  اين  فِر بني: امر اول
  از چيزي  هني شود آه  مي  حبث  فيه  در ما سخن  آه  است در اين

 از   اجتماع  دارد يا خري و اما در حبث  بر فساد آن داللت
  شود، تا حمظور اجتماع مي  تعدد معفون جب مو  آه تعدد عنوان
 تعدد   موجب  گردد يا اينكه  واحد بر طرف  در شي امر و هني

  .ماند  مي  حمظور فِو باقي گردد وبالنتيجه  مني معنون

  : امر دوم

  ؟  يا لفظي  است  عقلي  آيا از مسائل  مسئله اين

 بر سر   مسئله  در اين  نزاع  چون  است  معتقدند عقلي بعضي
   حال  وفساد و بالعكس  حرمت  بني  بوجود مالزمه  است  عقل حكم
   و يا غريه  يا سريه  يا امجاع  هني  صيغه  حرمت خواهد دليل مي

  .اينها باشد

   اين اند آه  منوده  ابراز عقيده  ديگر از حمققان اي  عده ويل
   بني همالزم  عدم  به  قائل  آه  آساني  چون  است  لفظي مسئله
 در   بر فساد حيت  هني  بدالليت باشند قائل  و فساد مي حرمت

   نزاع  آه  است  مطلب  اين  خودگوياي باشند و اين  مي معامالت
، زيرا   بوجود مالزمة  عدل  در حكم  نه  است  لفظ بر سر داللت

   و فساد بود معنا نداشت  حرمت  بني  عقلي  درمالزمه اگر حبث
  . شوند  فساد را قائل  هني تضاي اق  به آه

،  ، تنزيهي حترميي: مبانند  اقسامي  داراي  هني  لفظ:  سوم امرم
   را شامل حترميي  خصوص  اگرچه و متبادر از هني...  و آراهي

   عموم  بقرينه  است  مراداعم  مسئله  در اين شود عرفًا ويل مي
 زيرا   عبادت قي با  مورجوحيت  ازمنافات  است  عبارت  آه مالك

   هني  توسط  وارده  دارد و آراهت  حمبوبيت  اقتضاي عبادت
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  رساند و پر واضح  ما مي  را به  آن  خالف  ياارشادي تنزيهي
  عبادت  اساس  بر اين  است  منايف  با مبغوضيت  حمبوبيت  آه است

   عنوان  ختصيص  براي  وجهي شود پس  مني  مجع  با آراهت صحيح
  .منايد مني  در بني  حترميي  هني  به مسئله

   منهي  آه  است  آجنايي  مسئله  در اين  نزاع  حمل: امر چهارم
   صحت  به اتصاف  قابل  معامله  باشد و چه  عبادت  چه  حال عنه

   اين  عنه  و اما اگر منهي  وبيع و فساد باشد مانند؛ صالة
 خود   غري آه مال   واتالف  را دارا نباشد مانند غصب خصيصه

   در حمل  داخل  آه  است  ضمان باشد و اثر آهنا فقط  مني جهني
  .  نيست نزاع

   آه  حقيقي  نه  است  و فساد از امور اضايف  صحت: امر پنجم
 حد  باشد تا از آن  نفسه  يف  حد و مرز معني  داراي  واقع حبسب

   بلحاظ  آه  است  و فساد از اموري  صحت جتاوز ننمايد، پس
   شود مانند مامور به خمتلف  و حمققان آثار و انظار عاملان

   در اين  آه  استصحابي  مناز با وضوي  در مثال امر ظاهري
   آه  اثري  حبسب خواهد بود البته  صحيح مورد مامور به

  باشد حبسب  فاسد مي  با امر و مهچنني  از موافقت  است عبارت
 يا قضاء در بعد از   در وقت اعاده   سقوط  آن اثر ديگرآه

  .  است وقت

 فساد   مقتضي  از شي  هني  شود آه  معلوم  چنانچه: امر ششم
ماند و   مني باقي  حبث  ديگر جاي  فساد نيست  ياد مقتضي اوست

   مقتضي  آيا هني  آه  شومي اما اگر معلو مشود و دچار شك
   از دو ظرف كي ي بتوان  آه باشد يا خري آيا اصلي فساد مي
  باشد يا خري؟  مي  در ميان  آنيم را ثابت
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   را ثابت  از دو طرف  بتواند يكي  آه  اصلي  آه  آنست پاسخ
 بر   ياداللت  پيدايش  در حني  هني  چون  نيست آند در ميان
 فساد   ما فساد و عدم  براي  و چون  يا نداشته فساد داشته

 لذا   نيست مشخص  آن سابقه   و نيز حالت  نيست  ثابت منهي
 يابد، زيرا  تواند جريان  و عمومًا مني  بطور آلي استصحاب

   ظهور گام  منصة به)  سابق تعيني (  اصل  اين  اول رآن
  . ننهاده

 بر فساد و   داللت  براي  هني  لفظ  وضع  عدم و اما اصالت
اشد  بافسادنب  مالزم  اينكه  براي  هني  لفظ  وضع  عدم اصالت
  .يايد  مي  پيش  االصلني  تعارض ، چون  خنواهد داشت اي فائده

   آه  در صورتي  مانند بيع  غريعبادي  فرعي ؛ در مسائل بله
   اقتضاء فساد منايد،در ان  نباشد آه  در بني اطِال يا عموم
   داراي چون( دارد   اثر جريان  ترتب  عدم موارد اصالت

 شود  واقع  مورد هني ر معامله اگ پس)   است  سابقه حالت
 باشد   صحيح  اثر بيع  آه  و انتقال  نقل  ربوي مانند بيع

  :شود  مي منع

 در   ندارد ولكن  جريان  توانائي  ما اصل اما در مورد حبث
   دليل بواسطه  اصل  مانند مناز  هني  عبادي  فرعي  مسائل خصوص

 بعد از   ذمه غ در فرا  شكل  چون  فساد است  اشتغال قاعده
   به  علم  حتصيل  لزوم موجب باشد آه  مي  تكليف  به  ذمه اشتغال

   دهيم  را اجنام  هني  عبادت  آه  درصورتي  است  حيت  ذمه فراغ
  .  منائيم  را حاصل حتمي  فراغ  است الزم
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  : امر هفتم

   ايام  يف التصل:  مانند  است  عبادت  يا نفس  هني متعلق ـ  الف
    احليض  ايام  يف  او التطف حليضا

  التقرء العزائم:  مانند  است  يا جزء عبادت  هني  متعلق ـ ب
   الصالة يف

   بدنك التغسل:  مانند  از است  خارج  يا شرط  هني متعلق ـ  ج
     باملاء الغصيب اوثوبك

  الختفي: مانند«:   است  عبادت  مالزم  وصف  هني و يا متعلق
  »لعشاء ا  يف صالتك

  التغضب: مانند«:   نيست  عبادت  مالزم  وصف  هني و يا متعلق
  [  و قد اليكون  بالصالة  ممنوح و هذا قديكون]

  :  اينكه نتيجه

 و   است  عبادت  ذات  هني  متعلق  آه  اول  قسم  شك بدون  
   بااآثر اهل نزاع (  نزاع  در حمل  جزء عبادت  آه  دوم قسم
، و بنظر بيشرت   است داخل)  از علماء شيعه   و تعدادي سنت

   تفاوتي  چون  فساد است موجب  هني  در هر دو قسم  شيعي حمققان
   آه  يا در جز وجود ندارد و تنها فِر آنست  در نفس  هني بني
   عدم  در صورت  و در دومي  است  بطالن رأسًا موجب  در اويل هني

   خواهد شدمانند قرائت ن بطال  موجب  خمصوصه  در وقت تدارك
   صالة  بطالن  موجب  آه  غريعزميه  سوره  يك  مهراه  به  عزميه سوه
 وجود جزء   عدم  بواسطه  حايل  درچنني  صالة گردد و بطالن مني
  .  موجود جزء هني است



211

 مانند   است  عبادت  شرط  هني  متعلق  آه  سوم گاما در قسم
   در پي شروط  بطالن  منهي  شرط ه ب  با اقدام  غصيب وضو با آب

   امري  شرط  است  در صورتي  حكم  اين خواهد آمد هرًا، البته
 از   جناست باشد مانند از اله  توصلي  باشدو چنانچه عبادي

  . خنواهد شد  مشروط  بطالن  موجب  اين  غصيب  با آب ثوب

  موصوف   مالزم  است  وصفي  هني  متعلق  آه  چهارم و امادر قسم
از جهر در   مانند هني  وجود با اومتحد است  از حيث آه

،   است  مشرتك  دوم  حكما با قسم  قسم  اين  اخفاتي  صالة قرائت
   نيز باشد چون  مامور به عنه  منهي  قرائت  نيست  ممكن چون

   متضاد در شي  دو حكم  با اجتماع  خواهد داشت مالزمت
  .واحد

   مالزم  آه  است  وصفي  هني  متعلق  آه  پنجم و اما در قسم
   به  سرايت  دروصف  هني  صورت  در اين  با موصوف  نيست حتمي

   قائل  امر و هني  اجتماع  در مبحث آند مگر آنكه  مني موصوف
   صحيح  جواز، موصوف به  و اما با قول  شومي  امتناع به

  .ددگر  مي  ارائه  صحيح  باآمال خواهد بود و عبادت

  :  معامالت  فِو در مبحث گانه  پنج اقسام

 با  نكاح:  مانند  است  معامله  ذات  عنه  منهي متعلق:  تارة
  .  ربوبي  و بيع حمارم

  ازدواج:  مانند  است  جزء معامله  عنه  منهي متعلق:  تارة
  . او  ويل  اذن  بدون مرد با صغرية

  نكاح:  مانند ت اس  معامله  شرط  عنه  منهي متعلق:  تارة
  . باشد  طِال بيد زوجه  اينكه بشرط
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:  مانند  است  معامله  مالزم  وصف  عنه  منهي متعلق:  تارة
  . شغار نكاح

  بيع:  مانند  است  مفاِر معامله  وصف  عنه  مهگي متعلق:  تارة
  .  جناستخوار ذاتًا حمللة حيوان

دارد زيرااز  فساد ن  اصوًال اقتضاي  در معامالت  هني البته
   در ميان  و فسادمعامله  حرمت  بني اي  مالزمه  و عرف  لغت حيث

   فِو فرقي  قسم  از پنج  يك  در هيچ  جهت  و در اين نيست
  .وجود ندارد

   باشد چه  داشته  سبب  به  باشد يا تعلق  سبب  نفس  حرمت حال
  دارد ويل   غريي حرمت  اگرچه  است  و قبول  اجياب  آه  متليك سبب

   مسلمان  آافر با بيع  بتوسط  مصحف  دارد متليك  حرمت آنچه
  . است

يابد   مي  راه  شارع  با هني و اما اگر فساد در معامالتي
 در   ومثمن  مثن  اآل شود مانند حترمي  تعبد اجياد مي بواسطه

   شرعي  يا عامل  هبه  بواسطه  زياده  اگر اين  آه  ربوي بيع
  . نيز در آار نبود  حترمي ود اينب ديگر مي

    املفاهيم

  ) و املنطِو املفهوم(

  :  مفاهيم  حبث مقدمات

  :  جباست  تذآر چند نكته  حبث  از ورود درموضوع پيش  
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 نقد منطِو و   اصول  عاملان  مانند روش  حبث  عنوان: اول
 را  حبث  عنوان  آخوند آه  مانند مرحوم باشد نه  مي مفهوم

  . قرارداده  مفاهيم

   اصول  عاملان  زمينه ؛ در اين  منطِو و مفهوم  تعريف: دوم
: گويد  مي اند،حاجيب  داشته  بيان  و خمتلفي  گوناگون عبارات

 دارد منطِو و   داللت  بر آن  نطق  در حمل  لفظ  را آه آنچه
   باشد مفهوم  داشته داللت  نطق  در غري حمل  را آه آنچه
  .نامند مي

 از   مذآور باشد و حايل  براي  آه حكمي: گويد  مي عضدي
   ازبراي  نه  آه  حكمي  آيد منطِو و آن  او حبساب احوال

   گردد مفهوم  حمسوب  آن  از احوال  حايل مذآور باشد ويل
  .اند ناميده

 غريمذآور و  حكم:   است  گفته  مفهوم  آخوند در تعريف مرحوم
  . مذآور  حكم منطِو يعين

اند   نيز ذآر آرده  ديگري  و غري او تعريفهاي  عالقه ممرحو
  .  هانيست  آن  بيان  نياز به آه

   از حكم  است  عبارت  عقلي  اصطالح  بر حسب  مفهوم: سوم
،  بنابرقبول ، چون  زيد فاآرمه  جائك ان:  مانند انشائي
  . خواهد شد  فالتكرمه  جيبئك  مل ، ان مفهوم

   فانا اعطيك  جئتين ان:  مانند ست ا  اخباري و يا حكم
   جتئين  مل ان:  خواهد شد  آن  مفهوم دينارًا آه

  دينارًا فالاعطيك

  : چهارم
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  :گردد  مي  تقسيم  دو قسم  به مفهوم

 و يا   و سلب  اجياب  با منطِو از حيث  آه  آنچه:  ـ موافق1
  ك از مال  درمفهوم  حكم  باشد ومالك  وفِا داشته  حكم از حيث

  .  هلما اف  باشد مانند التقل  در منطِو اقوي حكم

 حكمًا منطِو و   وسلب  اجياب  از حيث  آه  آنچه:  ـ خمالف2
   فاسق جائكم  باشند مانند ان  با يكديگر خمالف مفهوم

  .بنباء فتبينوا

   بدست  اصول  فن  متخصصان  سخنان  از جمموع  آه  آنچه: پنجم
   تابع  آه است  چيزي  از آن  عبارت م مفهو  آه آيد آنست مي

  . دارد  مالزمت  و با آن  معنا در منطِو است خصوصيت

   مجله  براي  آن  و عدم  مفهوم  در ثبوت  نزاع  اساس بر اين
 از  خصوصيت  آيا اين باشد آه  مي  شرطيه  و مانند مجله شرطيه

 و  فانصرا (  عامه  قرينه  يا از راه  است  ثابت  وضع راه
   به  واقعًا بازگشت مفهوم  در حجيت  نزاع پس)   حكمت مقدمات

   شرط گويند مفهوم  مي  اينكه  پس  آن  حجيت  دارد نه  آن ثبوت
  .باشد  مي مساحمه  دارد بر اساس حجيت

  »  شرط مفهوم«

   آان ان(يا )   زيد فاآرمه  جائك ان: ( مانند  شرطيه مجله
  داراي  شرطيه  آيا مجله آه.) مهموم فهو   االخالط هذا متعفن

   زيد نيايد طبيعت  هرگاه  آه  بيان باشد؟ بدين  مي مفهوم
   داراي  و ياآنكه  است باشد منتفي  مي  اآرام  وجوب  آه حكم

 زيد   آه  هنگامي  خاص  اآرام  و تنها وجوب  نيست مفهوم
  ؟  است نيايد منتفي
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   آن  پاسخ باشد آه  مي  شرط  در مفهوم  مورد  خالف  مسئله اين
  .باشد  چند مي  جهاتي  بر بيان مبتين

   ظهور در مالزمه  شرطيه  مجله  در اينكه  نيست  ترديدي ـ الف
   مستند است بوضع  مالزمه  و جزا دارد و ظاهرًا اين  شرط بني

  . تبادر بدليل

 و   در عليت  شرطيه  در ظهور مجله  نسبت و نيز شكي ـ  ب
 معنا  باشد بدين مي  منحصرة  اجزاء بصورت  براي  شرط سببيت

   مذآور در قضيه  تغيري از شرط  ديگري  و سبب  جزاء علت آه
   و ممكن  جزاء نيست  براي منحصره  علت را ندارد و يا آنكه

   مفهوم  ثبوت  و عدم  ثبوت  باشد آه  داشته  ديگري  علت است
  .باشد  مي  مسئله  بر اين  مبتين  شرطيه مجله براي

 و   وضع  از حيث  نه  شرطيه بنظرما خالفًا ملاهو املشهور مجله
   حكمت  مقدمات  اطِالبواسطه  از حيث  ونه  انصراف  از حيث نه

   مادامي  جزا ندارد پس  ثبوت  براي  منحصره ظهور در عليت
   شرطيه  نباشد مجله  در ميان  شرط احنصاري  بر عليت  قرينه آه
   او براي  عليت  ندارد بلكه  مطلب  بر اين  داللت  نفسه يف

 با انتقاد   خود مالزم  آه  است  شده  پذيرفته  اجلمله جزاءيف
  .باشد  مي  عند انتقاء شرط  جزا مذآور در قضيه شخص

   طبيعت  آه  است  ثابت  مفهوم  شرطيه  مجله  براي  در صورتي پس
   با انتقاد آن  است شده  معلق  بر شرط  در منطِو قضيه حكمي
   حكم  شود،ز يرا انتفاء شخص  منتفي  حكم  طبيعت شرط

   انتقاد بواسطه  اين چون  نيست  مفهوم  آن بانتفاء شرط
 خود   معروض  به باشد مانند انتفاء عرض  مي انتقاد موضوع

   بيان  هدفش  آه اي ،نظري قضيه  است  انتفاء عقلي  اين آه
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   انتقاء ختان آه»   ولدًا فاختنه  رزقت ان «  مثل ت اس موضوع
   و واضحي  روشن  عقلي  مسئله يك)ولد (  موضوع با عدم

  .باشد مي

  » جزاء  و وحدت تعدد شرط«

  اذاخفي:  متعدد شود و جزاء واحدمانند  شرط چنانچه  
  . فقصر  اجلدران  فقصر و اذا خفي االذان

 هر   ننمودمي  مفهوم  فرض  شرطيه  قضيه در اينجا اگر براي
ياد از   مني پيش  اشكايل  صورت شوند و در اين  اخذ مي دو شرط

  .  با هم  دو شرط  اين  بني  تعارض  عدم حيث

   عامه  قرينه  وضعًا ياتوسط  شرطيه  قضيه  براي و چنانچه
   تعارض شومي  مفهوم  به  قائل  حكمت  و مقدمات  انصراف بكمك

  .شود  مي  واقع  شرطني ما بني

   آه  است  حكم  نفي  از دو شرط مفاد هر يك:   تعارض بيان
   انتفاءشرط  هنگام  به  شود البته  خوانده بايد مناز شكسته

   صداي  باشد مانند اينكه  خود باقي  ديگر آمال  شرط اگرچه
  . شود  ديده  شهربوضوح  ديوارهاي  نشود ويل  شنيده اذان

گويد باخفاء در   مي  اول  مفاد شرط  آه است   در اين اشكال
 قصر   خفااذان  خواهد شد و بدون  واجب  قصر در صالة اذن

 مفاد   اين  آه  شود بوضوح  جدار ديده ، اگرچه  نيست واجب
 با   دوم  دارد و نيزمفاد شرط  منافات  دوم با منطِو شرط

 مفهومها  ني ماب پس.  دارد  منافات  سبك  هبمني  اول منطِو شرط
 و   تعارض  منودن  برطرف  آهرباي مبني  است و منطوقها تعارض
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   ذآر شده  علماء اصول  از سوي  دووجوهي  اين  در بني تنايف
  : ذيل بشرح

  :  از منطِو ديگري  در هر يك  مفهوم  ختصيصي ـ1

   برحسب  اول  شرطيه  در قضيه  عام  مفهوم  وجه بنابراين
 فالتقصر  االذان  خيفي  اذامل شود آه  مي گونه اين منطِو ديگري

   فقصر  اجلدران اذاخفي

. شود  پديدار مي  عام  ديگري  دليل  به  آن  بعد از ختصيص آه
  باشد آه  مي گونه بدين  در هر يك  عام  مفهوم  ختصيص اما دليل

 بر   است  ديگري  از مفهوم  اخص  از دو شرط منطِو در يكي
  . خواهد شد  خاص  ودر ديگري عام  در يكي وم مفه  اساس اين

  .  املهفوم  حيث  من  يد از هر دو شرط  رفع ـ2

   آه  اساس  ديگر، بر اين  شرط  به  شرط  ـ تقييد اطِال يك3
   است  و االذان اجلدران  از خفي  قصر مرآب  وجوب  و سبب علت
ند تا  باش  مشروط  براي  شرط  مستقل  بگونه  هر يك  آنكه نه
  . باشند  ثابت هر يك  براي  مطلق  بگونه حكم

   هر يك  نه  هر دو شرط  براي  است  قصر قدر جامعي  حكم ـ4
  .  مستقل بصورت

  خود  بر مفهوم  و ابقا ديگري  يد از يكي  رفع ـ5

 را   دوم  وجه  عرف دارد آه  اظهار مي  آفايه صاحب
  وجوه از نظر ما متامي   را ويل  چهارم  وجه گزيند و عقل برمي

  .باشند  مي  اشكال  قابل  اول بغري از وجه
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   يد از مفهوم  رفع  از اينكه  است  عبارت  دوم  وجه اشكال
  آايف  دليل  نياز به  جمرد تعدد شرط  رأسًا به  شرطيه قضيه

   است  الزم باشد، بلكه  مني  در دست  دليلي  آه دارد درحايل
   اين  اقتضامنايد آه  دليل  آه  مقداري ه ب  يد از مفهوم رفع

 بيشرت بر  شود نه  مي  ديگر تعيني  منطِو شرط مقدار بتوسط
   وجه  اشكال و مهچنني)  تتقدربقدرها الضرورات «  قاعده اساس
 از   در هر يك  تقييد اطِال شرط  از اينكه  است  عبارت سوم

آهنا خواهد  از   در منطِو هر يك  تصرف ديگري آندو بتوسط
   باشد تاما را بدان  ملزمي  ميان  در اين  آنكه بود، بدون

و نيز .  دارد  تقييد نياز بدليل  اين منايد پس الزام
 قدر   به  نيازي  چون  است  بسيار واضح  چهارم  وجه اشكال
   خالف  اينكه ، بعالوه  ندارمي  و تعارض  هتافت در رفع جامع

   مستقًالدخالت  از ادله  هر يك ، چونباشد  نيز مي ظاهر ادله
  . دارند  جزا يا حكم در حتقق

 يد   رفع باشد از اينكه  مي  عبارت  پنجم  وجه واما اشكال
 در   و ابقاءديگري  از دو شرط  يكي  در خصوص از مفهوم

   بالمرجح  ترجيح  دليل  داردو بدون  خود نياز بدليل مفهوم
  .باشد  معتقدمني  بر اين  آسي خواهد بود آه

   شرطيه  قضيه  آنكه رسد بشرط  بنظر مي  اقوي  اول  وجه البته
   مفهوم شد چنني  بيني  آه  و مهانگونه  بدانيم  مفهوم را داراي
  .  نيستيم  قائل  شرطيه  قضيه را براي

  » و جزاء  شرط تداخل«

   مسافرت ان«:  متعدد شود و جزا واحد مانند اگر شرط  
   در موردي  هر دوشرط آه»  فتصِد  اجلمعه  يوم  آان نفتصِد و ا
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  اذا بلت« يا   در روز مجع  مسافرت  شود مثل واحد حمقق
  » فتوضأ  امليت  فتوضأ و اذامست فتوضأ و اذا منت

   شودآيا مسبب  حمقق  فردي  براي  اسباب  اين  متامي چنانچه
طلبد؟   مي  حدة علي  مسبب  يا هر يك  است  مكفي  مهه واحد براي

  ؟  دو امر است  به  منوط  حبث  اين آه

   باشد پس  تكرار داشته  قابليت  جزاء و مسبب: امر اول
   اعدام  حكم  و درضمن  و حمصنه  حمصن  براي  حد رجم  مثل موردي
 وجود   تكرار اعدام  ارتداد قابليت  از حيث  فرد حمصن براي

  .ندارد

 جزا   حتقق  براي  مستقل  سبيب ط از دو شر  هر يك: امر دوم
 و  است  جاري  شود نزاع  دو امر ملحوظ  اگر اين آه. باشند
  .االفال

  ) و جزاء نقد شرط (  قبلي  و حبث  مبحث فِر اين

   اين  تفاوت  جباست  حبث  موضوع  از ورود در اصل پيش  
  شد  عنوان گذشته ؛ در حبث  دارمي  را بيان  پيشني  و مبحث مبحث
   االذان  مانند اذا خفي  و شرائط  از اسباب  آيا هر يك آه

  باشند يا خري؟  مي مستقل سبيب»  ...  اجلدران ـ ولذا خفي

   آيا دو سبب  آه  است  از اين  حبث  فيه و اما در ما حنن
  ؟ آنند يا نه  مي  و جزا تداخل  در مسبب مستقل

   شرائط  ازآن يك را در هر   و سبب  اگر اطِال شرط در هر حال
   در وجوب شرط  آه اي  بگونه  منائيم  ديگري  مقيد به و اسباب

 هر  باشد نه  مي  اجلمعه  سفر در يوم  فِو جمموع  در مثال صدقه
 فِو   وضود در مثاهلاي  وجوب  و ياشرط  حدة  از آهنا علي يك
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   از آهنا علي  هر يك  باشد نه  ميت  و مس ، بول  نوم جمموع
   قائل  وجود ندارد و اگر چنانچه  مسئله در اين  نزاعي هحد
   بشرح  شده  مورد بيان  در اين  قول  سه  تقييد نشومي به
  : ذيل

  :  علماء اصول  مشهور مابني  ـ قول1

،   مطلق  بگونه  در مسببات  تداخل  عدم  قائلند به  عده اين
  متفاوت اس از اجن  باشد و چه  جنس  از يك  مشروط  آنكه چه

  . توضأ  در وجوب  و نوم  يا بول مانند دو بول

  : از فقها و مجاعيت)  سيدمجال (  خوانساري  حمقق  ـ قول2

   مطلق  گونه  در جزاء و مسبب  تداخل  به  قائل  عده اين  
باشند يا از   جنس  از يك  و شرائط  اسباب آه  آن اند چه شده

  . دو جنس

  : لي ح  حمقق  مرحوم  ـ قول3

  اند، بدين  شده  تفصيل  به  قائل  ايشان  مسئله در اين  
 باشندمانند   جنس  اگر از يك  و اسباب  شرائط  آه ترتيب
 باشد مانند   جنس  از يك  و چنانچه  است  جاري  تداخل دونوم

  .اند  داده  تداخل  عدم  به  رأي  و بول نوم

  : نتيجه

 مطلقًا زيرا ظاهر   است اخل تد  عدم  اويل  قاعده  مقتضاي ويل
   اين  و مقتضاي  جزاءاست  براي  شرط  عليت  ثبوت  شرطيه قضيه

   ما اخذ به  و چنانچه  است  تعدد شرط ظهور تعدد جزاء به
   تداخل  به  قائل توانيم ديگر مني  منودمي  شرطيه ظاهر قضيه
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   در شي  متماثل  دو حكم  با اجتماع  است  مالزم  چون شومي
 خود   معمول هر عليت (  متضاد است  او حكم  خودشبيه واحد آه
   واحدحمال  بر معلول  هم  در عرض طلبد و تعدد علل را مي

  ). است

   بايد از ظهور قضيه  شومي  تداخل  به  اگر ما قائل پس
   يكي  به  منائيم  تصرف  يا در آن  برداشته  دست شرطيه

  .شود  مي  بيان  آه ازوجوهي

  .  جزاء منائيم  در حدوث  يد از تأثري شرط يا رفع ـ 1

   در جزاء حقايق  حكم  متعلق  اينكه  به  شومي يا ملتزم ـ 2
  باشد واآتفاء به  مي  واحد منطبق  بر حمل  آه  است گوناگون

   است  مستقل  درواجب  العنوانني  جممع  اآتفا به  از باب آن
   اآرام مثال  در اين ًا آه عامل  آوفيًا واضف اآرم: مانند
  . باشد  آايف  عامل  فرد آويف  يك  مبهماني  دعوت بواسطه

 بر   و تاآيد دومي  در وجوب  اول  تاثري شرط  به التزام ـ 3
  :  ولكن  اويل حكم

   در اينجا مقتضاي  و مرجع  ظاهر است  اينها خالف مهه  
  داالاينكهطلب  تعدد جزا را مي  تعدد شرط  آه  است قاعده
   متعدده  اغسال  باشد مانند وجوب  وجود داشته  خاصي دليل
   از حيث  انسان آن  متامي  غسل  با يك  آه  متعدده  علل به

 اطِال   دارد نه  داللت  بر آن  خاص  دليل شود آه  مي وجود ساقط
  .  شرطيه قضيه

  »  وصف مفهوم«
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   الغنم  يف او  زيد العامل اآرم«:  مانند  وصفيه مجله
»   زآاة  املسكوآتني  الفضة  الذهب  او يف  زآاة السائمة

  باشد يا خري؟ مي)  اصطالحي (  مفهوم آياداراي

  :اند  منوده  متسك  وجوهي  به  وصف  مفهوم  ثبوت براي

 منايد بر   تا داللت  در مجله  شده  وضع  وصف  آه ادعا شده ـ 1
 نباشد   وصف آن  هرگاه ملالباشد و با  مي  منحصره  علت اينكه

  .  است  نيز منتفي  حكم سنخ

 و نيز   نداشته  منحصرة  بر عليت  داللت  وصف  هيچگاه: پاسخ
  ) آما تقدم (  نشده  وضع  هم  آن از براي

   خود موجب  نباشد اين  مفهوم  داراي  وصف  چنانچه ـ2
از   ديگري  خواهد شد زيرا فائده  در مجله  ذآر وصف لغويت
  ، پس  بر مفهوم  داللت رسد مگر مهان  بنظر مني  ذآر آن براي

  .  گردمي  از لغويتش  تامصون  اوشومي  وضعيت  به بايد ملتزم

باشد   مني  مصطلح  منحصر در مفهوم  وصف  فائده  هيچگاه: پاسخ
. شود  مي استفاده  از وصف  ديگري  در موارد متعددي بلكه

و يا »   اليتيم  و ظلم اياك « وصف مورد  به اهتمام: مانند
التقتلوا  « مورد وصف  به  حكم  مشمول  عدم  توهم  دفع براي

   بيان آيد براي  مي  وصف و نيز گاهي»  امِال  خشية اوالدآم
  .  ذآر شده  بيان  معاني در آتب آه...  و   موصوف مزاياي

   آه ن بود  احنصاري  از عليت  وصف اند؛ انصراف  شده  مدعي ـ3
   سنخ  انتفي الوصف  از انتفي  با اينكه  است  مالزم معنايش

  . احلكم
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   زيرا منشاء گاهي  نيست  صحيح  انصراف ادعاياوًال :  پاسخ
  باشد و گاهي مي  منحصرة  در عليت  وصف  استعمال آثرت

 ما وجود ندارد   منشا در مورد موضوع  اين  آه  آن اآمليت
  .د گرد  منحصرة تا علت

 و اعتبار ندارد   است ، بدوي  انصراف  قبول  بر فرض:ثانيًا
   شود قيد درآالم  گفته  اعتبار دارد آه  انصرايف  آن چون
 در   صريح  اطِال بصورت  از حتت  عنه  متصرف  تا با خروج است
   در مورد حبث  انصراف آه  گردد در حايل  واضح  و توضيح آيه

  .  نيست  قبيل مااز اين

   وصف باشد و چون  آهنا مي  بودن  در قيود احرتازي  اصل ـ4
شود   مي استنباط  است  ذآر شده  وصفيه  قيد در مجله بعنوان

   خود مالزم  باشد آه  در حكم  و دخيل  قيد موضوع  وصف آه
   يا قيدي خواهد بود بانتفاء وصف  منتفي  حكم  با آنكه است
   وصفيه  در مجله  وصف ، پس قرار دارد  حكم  جزء موضوع آه

  .باشد  مي مفهوم داراي

 بر   دليل  در حكم  آن  قيد و دخالت  بودن  احرتازي: پاسخ
   حكم  قيد باموضوع  مهراهي  چون  نيست  وصفي  مفهوم ثبوت
  گردد و انتقاء قيد موضوع  مي  موضوع  دائره  تضييق موجب

   شرط  مفهوم قسمت در  اين  آه  است مانند انتفاء خود موضوع
  گريي  مفهوم  از طريق  نه  است  عقلي  رابطه  يك  شده گفته
  .  برسيم  نتيجه بدين

  »  غايت مفهوم«

:  مانند  آيا غالب  آه  بدين  است  مطرح سوايل  
  باشد وداللت  مي  مصطلح  مفهوم  داراي  الليل  ايل امتواالصيام
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   و ما بعد ان غايت يا از   از غايت  حكم  سنخ بر ارتفاع
  دارد يا خري؟

  :  منائيم  مطرح  ار در دو مقام  مسئله  است در اينجا الزم

   حكم  از حيث  در يعين  داخل  آيا غايت  آه:  اول مقام
   الشهر ايل  اول  من صم: باشد يا خري؟ مانند مي

   عاشر آيا مانند قبل  يوم  در اينجا صوم العاشر آه اليوم
   يا خري؟ است   واجب آن

   باشيم  در معيين  غايت  دخالت  به  قائل  آنكه  چه:  دوم مقام
   دارد ياخري؟  داللت  آيا بر مفهوم  آالم  از حيث يا نباشيم

  :  اول  مقام پاسخ

   اختالف  به  حكم  از حيث  در يعين  غايت  دخالت  و عدم دخالت
 از  باشد گاهي ي من خاصي  ضابطه شود و داراي  مي  خمتلف مقامات

   و گاهي  الليل  ايل امتواالصيام:  مانند  است خارج'  مغيي
   در هر موردي پس. آخر الشهر  ايل صم:  مانند  است داخل

   و غريملحقه  و ملحقه  و جليه  خفيه  قرائن بايد مراعات
 بر   از لفظ  خارج  دليلي بشود و چنانچه  و غريمقدره ومقدره

 فهو و   باشيم  داشته  در معيين ود غايت ور ورود و عدم
 ندارد   از معين  و يا خروج  بر دخول دخاليت  بنفسه االغايت

   عمليه  اصول  بايد به  شك و در هنگام)   القرينه االمع(
  . منائيم رجوع

  :   دوم  مقام پاسخ

 باشد   قيد حكم  غايت  چنانچه  عربي  قواعد زبان حبسب  
   لك  شي آل«و يا»   حرام  انه  تعرف  حيت الل ح  شي آل«: مانند
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   هنگام  حكم  بر ارتفاع داللت»  قذر  انه  تعلم طاهر حيت
 و   فِو شناخت  دردومثال  غايت آه. باشد  مي  غايت پديداري

  .  غايت  حصول  هنگام  حكم  تبادر ارتفاع  بدليل  است علم

   يعين  مفهوم بر  باشد دالليت  قيد موضوع  غايت و چنانچه
   ندارد، زيرا انتقادحكم  غايت  حصول  به  حكم انتقاء سنخ

 و   مفهومي  نه  است  عقلي  دوم  در فرض  غايت  حمضر حصول به
  .  صنفي  نه است  شخصي  صورت  در اين  منفي حكم

  »  لقب مفهوم«

   بگونه  آه  آنچه  لقب  مقصود از مفهوم:  لقب مفهوم  
   عريف  دراصطالح  لقب نه) مسند( شود  د واقع مورد اسنا مطلق
  گريد آه  قرار مي  يا ذم  مورد مدح  فردي  آن  بوسيله آه

  .باشد  مي  مطلق  وخصوص  عموم  با دوم  اول  اصطالح  بني نسبت

   شخصي  در آن  حكم  چون  نيست  مفهوم  داراي  لقب در هر حال
   بر نفي داللت  نه  زيد قائم  در مثال ، پس  سنخي  نه است

   بر نفي  داللت  عرونه  آنات  فرد در متام  دارد در آن قيام
   رجايل و اآثرًا درمباحث.  فرد  ديگر از آن قعود در حال

   ثقة العمري« مانند  مند شومي  هبره  مفهوم  از اين توانيم مي
  .»  بثقة اويس

  » عدد مفهوم«

 واحدًا   مانند اآرم  نيست  قبول  قابل  هم  مفهوم اين  
 ماعدا  نفي  شي اثبات( ندارد   غريش  وجوب  بر عدم زيرا داللت

  ).آند مني

  »  و خاص عام«
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  اند عام  منوده  علماء اصول  آه  معرويف  تقسيم بر اساس  
  :باشد  مي  قسم  سه داراي

    عام

     ـ جمموعي1

    ـ استغراقي2

    ـ بديل3

   تعلق  آيفيت  بلحاظ  عام  براي  تقسيم  اين  بايد بدانيم ويل
   اصوًالداراي  زيرا عام  خود آن باشد، نه  او مي  به حكم

   اقسام  در مهه  ازعام  منتزع  عموم  مفهوم  چون  نيست اقسام
 از   است عبارت رود آه  واحد بكار مي  معناي  به ياد شده

   منطبق  دارد بر آن  صالحيت  آه چه  آن  متام  به  مفهوم مشول
   تعلق  اعتبار حنوه  به مذآوره  اقسام  بني  تفاوت شود، پس

   تفصيل  جباست  بيشرت مطلب  توضيح باشد، براي  مي  عام  به حكم
  : آنيم  را بيان ذيل

 واحد   حكمي  براي  موضوع  افراد آن  جمموع  در عام گاهي ـ 1
   جزء موضوع  از افرادعام  هر فردي  آه اي شود بگونه  مي حلاظ
   نيست  ممكن  حكم  آن  امتثال  روي شود و از اين  مي  حمسوب حكم

   منايد و چنانچه  را اتيان  افرادموضوع  متام مگر آنكه
شود بطور   مني  حاصل  منايد ايتان  را ترك  واحدي  يا حيت بعضي
   بر مهه  اآرام  الفقراء، وجوب اآرم:  بگويد  اگرفردي مثال

 شوند   فقراء اآرام  و اگر متام  است  مامور الزمفقراء بر
   جمموعي  را عام  قسم اين.  واًال فًال  است حاصل امتثال
  .اند ناميده
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   موضوع  اجملموع  حيث  من  افراد عام  جمموع  ـ و نيز گاهي2
   محكم  موضوع مستقل  بگونه  هر فردي گريد بكله  قرار مني حكم
باشد، از   مي  عام  از جمموع  هر فردي  موضوع باشد و متام مي
   ممتثل  مكلف  عامل  آل اآرم:  در مثال  بعضي رو با اآرام اين

 ديگر   بعض  به  و نسبت  بعض  مهان  به  نسبت خواهد بود البته
  . شد  ناميده  استغراقي  عام  قسم ،اين عاصي

   حكم  موضوع ابدل  علي  از افراد حكم  يك  گاهي  و مهچنني-  3
   حيت با اآرام  آه اي  عاملًا، بگونه اآرم: گريد مانند قرارمي

 با   مساوي  اآرام  اين  چون  است  حاصل  امتثال  فرد عامل يك
   آايف  بديل  در عام  خواهدبود و مهني  حكم  موضوع اجياد طبيعت

 اطِال   و از اقسام  ندانسته  را عام  قسم  اين  بعضي است
  .اند ه داشت حمسوب

  : و اطِال  عام  بني تفاوت

   فراگري مجيع  آه  عبارتند از آنچيزي  دو اگرچه اين  
  پذيرد در حايل مي  بواو صورت  در عام  عطف  و يل  است مصاديق

   مجالت  به  آه  عامل  آل اآرم:  َاْو مانند  در اطِال بصورت آه
گردد   بازمي... و  العامل  وتلك  العامل  و ذاك اآر هذاالعامل

 او   الرقبة  هذه  اعتق  مجالت ً به  رقبة  در اعتق  آه در صورتي
  ... او  الرقبة  او ذاك  الرقبة تلك

 دارند   با يكديگر اختالف  مفهوم  در اصل  و مطلق  عام پس
  حكمت  و مقدمات  وضع  آند به  ميان  تنها اختالف  آنكه نه

 در   آه  است  آن  دو به ن افرتِا اي  شد حيث  گفته باشد چون
   حكمت  مستندمقدمات  و در دوي  است  مستند وضع اويل
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  »  عام الفاظ«

   بر چهار دسته  و خصوصيت  عموميت  از حيث الفاظ  
  : بشوند تقسيم

 و  ، قاطة ، مجيع آل:  مانند  عموم  به  خمتلص  الفاظ ـ1
   ... ، هر، مهه  فارسي  در زبان  ايشان مرادف

  ...،  ، قط خاصة:  مانند  خصوص  به  خمتص الفاظ  ـ2

 ـ 1   جنس اسم:  مانند  و خاص  عام  بني  مشرتك  الفاظ ـ3
 و  قيام:  مانند  ـ معنوي2   و مراة رجل:  مانند ذاتي
  قعود

   بر خاص  نه  بر عام  نه  خود دالليت  خبودي  آه  الفاظي ـ4
  ... و  ، اشاره امساء موصوله: دارند مانند

   دريافت  آه  نقشي  بواسطه  در مجله  الفاظ  آه و نيز حاالتي
  . دارند  بر عموميت دارند داللت مي

   من  اخرجم  مانند و اهللا:  يا هني  در سيِا نفي  ـ نكره الف
   شيئًااواحدًا  شيئًا و ماظلت  التعلمون  امهاتكم بطون

 الّتجار يا   الوايل  مانند مجع:  و الم  بالف  حملي  ـ مجع ب
  .  ناطق  حيوان االنسان

    صغري بلدك  مانند ارحم:  مضاف  ـ مجع ج

  » تبصره«



229

 در   بغري از نكره  در اصول  مراد از نكرة:  اول تبصره
   دو عموم  رابطه  اين  ميان  آه باشد بوجهي  مي ادبيات
  .  برقرار است  وجه  من وخصوص

 باختصار   آه  است سامي اق  داراي  و الم  الف:  دوم تبصره
  . شومي  ذيًال متذآر مي  مطلب  تبيني جهت

  :  و الم الف

    و احلسني احلسن:  مانند  زائده ـ1

 يا  فاعل (  و اواملظلوم  العامل جائين:  مانند  موصوله ـ2
  ) مفعول

،  ذآري:   است  قسم  خود سه ، آه  ـ عهدي  الف  تعريف ـ3
،  استغراقي:  است  خود دو قسم آه   ـ جنسي  ب ، حضوري ذهين
    طبيعي آلي

   و الم  اال الف  ما نيست  موردحبث  هيچيك  اقسام  از اين آه
   اختالف هيچگونه آند بدون  مي  عموم  افاده  آه  جنسي تعريف
  . نظري

  »  جممل خمصص«

 خورد آيا در غري   ختصيص  يا منفصل  متصل  مبخصص اگر عام  
   دارد يا خري؟  حجيت مورد ختصيص

  :  است  مطرح  قول  سه  مسئله در اين

   قول  مطلقًا اين  جمرد ختصيص  به  از حجيت  عام  سقوط ـ الف
  .باشد مي  سنت  اهل  اآثر اصولييان  به منسوب
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   قول  مطلقًا اين  جمرد ختصيص  به  از حجيت  عام  سقوط  عدم ـ ب
  .باشد مي  شيعه  اهل  اآثر اصولييان  به منسوب

 در   آه  و منفصل  متصل  خمصص  به  عام  ختصيص  ين  به  تفصيل ـ ج
   قول  اين  آن  عكس  و درمنفعل  از حجيت  عام  سقوط  عدم متصل

  .باشد  مي  سنت  اهل  اصويل  عامل  بك  بلخي  به منسوب

  :  سخن حتقيق

 و   از حجيت  حمض  به  بعد از ختصيص  عام  آه  است  اين حق  
   بدليل عام  از حتت  آه افتد و تنها در افرادي اعتبار مني

 در  گردند ويل  مي  حجيت  عدم اند مشمول  شده  خارج ختصيص
   در اينكه  هبر جهت  است خود باقي  او جباي  حجيت  آن ماسواي

 را   عام  حكم  در مورد ختصيص  متصل  باشد چه  منفصل  چه خمصص
   حبث  لكن  نيست  قسمت  دراين و حبثيمنايد   مي  ساقط ازحجيت

 دارد يا   دوشكل باشد حال  جممل  خمصص  آه  در آجناست اصلي
     يا مصداقيه  است  مفهوميه شبهه
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   العلماء آه اآرم:  مانند  مفهومي  جممل  خمصص اما در قسمت
  مل جم  مفهوم  حبسب  وفاسق  خورده  ختصيص  الفسِا منهم با التكرم

 اگر   حال  در اين  و اآثر يا متبانيني  اقل  يا بني  حال است
   در مرتكب  شود شك  حمسوب  فاسق حتمي  بصورت  آبريه مرتكب
و .  فاسق  در مفهوم  امجال  بواسطه  است  خود باقي  جباي صغريه
:   مانند اينكه  متبانيني  مردد باشد بني  مفهوم  اينكه اي

  ؟ صغريه  يا مرتكب  است  فسق رد مفهوم مو  آبريه مرتكب

  :  مطلب توضيح
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 باشد مانند   مفهومًا جممل  جهات  از مجيع اگر خاص  
 اال  االنعام  هبيمة  لكم احلت(يا )   العمال االبعضهم اآرم(

   از حجيت  عام  حكم  در سقوط  ترديدي البته)   عليكم مايتلي
  .  است  حتمي م ه  موارد غريختصيص  موارد حيت در متام

   نباشد بلكه  مفهومًا جممل  جهات  از مجيع  اگر خاصي ويل
العلماء اال  اآرم:  باشد، مانند  داشته  امجال اجلمله يف

 يقينًا در مورد   علماء العدول  مثال  در اين  آه فساقهم
   خاص  حكم شامل  هم مانند و علما فاسق  مي  باقي  عام حكم

   فسق  نتوانيم  مفهوم  از حيث  آه جائي در  خواهند شد ويل
   آه  برقرار است امجال)  اآره در مواقع (  منائيم را تعريف

 باشد   مفهومي  متصل  جممل شود اگر خمصص  مي در اينجا گفته
   به  امجال  سرايت  به  موارد نيز حكم فِو در اين مانند مثال

 در  و تنهاظهورشگردد   مي  طرًا ساقط  و از حجيت  منوده عام
و اما در مورد ).  علماء العدول( خواهد بود  قدر متيقني

 ازآهنا  ؛ در هر يك متبانيني  مردد بني  مفهومي  متصل خمصص
 از   يك  در هيچ  شود چون  احتياط  عملي  اصل  به بايد رجوع

  . ندارند حجيت  و خاصي آهنا عام

  ، در قدر زايد يعين و اآثر  اقل  مردد بني  متعل  در خمصص ويل
   نه  آنكه و نتيجه  منوده  برائت  اصل  به  رجوع  صغريه مرتكب

  .  خاص  و نه  خواهد داشت  حجيت عام

   اگر منشا امجال  مفهومي  منفصل  جممل  خمصص و اما در قسمت
 ظهوردر قدر زياد   و اآثر باشد عام  اقل  امر مبني دوران

   ظهور عام  پوشش اآثر حتت و   است  دارد و حجت بر اقل
،   است  مسلوب  عام حكم  و سقوط خواهد بود از اجياد حكم
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   آه  فاسقي  به  نسبت  حيت  ظهور منعقد شده  عام زيرا براي
.   صغريه  مرتكب  رسد به  باشد چه آبريه  او ارتكاب منشأ فسق

 باشد   آبريه  مرتكب  آه  الفسق  متيقني  به  نسبت و اما عام
 از   عام  او بر دليل  و تقدم  خاص  دليل  و به نداشته حجيت
 و   جاري خاص حكم)   احلكومات اجلي( بر ظاهر   نص  حكومت باب

  . خواهد بود ساري

   امريني ، دوران  منفصل  خاص  دليل و اما اگر منشأ امجال
  دليل  ظهور در هر دو دارد چون  اگرچه  باشد عام متبانيني

.  از آهنا اعتبار ندارد  يك  در هيچ  ويل  است  منفصل خاص
 اعتبار ندارد زيراهر دو   يك  در هيچ  خاص آمااينكه

  شوند در اين  مي  حمسوب  امجايل  علم از اطراف)  متبانيني(
   در اين  عملي شود واصل  مي  عملي  اصل  به موارد رجوع

  . قرار گريد موارد بايد مورد بررسي

   جاي گردد در بعضي  مي  موارد خمتلف  اختالف  به  عملي اصل
   خاص  باشد و حكم وجوب  عام  حكم ، مانند جائيكه ختيري است

   حرمت آه.   فساقهم  اآرام  فقراء البلد و حيرم  اآرم حرمت
   آه  متبانيني  امريني  دوران  جهت  به دارد آه فسِا فقرا امجال

  .گردد  مي  روشن مسئله   التخيري حكم  اصالة  به با متسك

   فيه  ماحنن  مانند مسئله  است  احتياط  موارد حمل و در بعضي
 العمال  اآرم:   است وجوب  عدم  خاص  و حكم  وجوب  عام  حكم آه

   عامل  احتياط  مقتضاي  بايد به ، آه  فساقهم  اآرام و الحيسب
  مرتكب باشد يا   آبريه خواهد مرتكب مي  شود حال  اآرام فاسق
   از آهنا را دارمي  يكي  اآرام  بوجوب  امجايل  علم چون
  .  مراد آمر هستيم  تعيني مردديني ويل
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   عام  حكم  آه  ديگر از موارد مانند جائي و اما در بعض
   بر ترك  در اينجااحتياط  باشد آه  حرمت  خاص  و حكم ترخيص

   اآرام رم العلما و حي  باآرام  خواهد بود البأس  عام حكم
   جاي  متبانيني امريني  دوران  در اينجا از جهت ، آه فساقهم
   فاسق آند عامل  فِر مني  حال  است  اآرام  و ترك احتياط
  .  خاص  دليل  حرمت بعلت  باشد يا صغريه  آبريه بواسطه

  »  خمصص  از دليل  از فحص  قبل  عام حجيت«

  :گردد  مي  مطرح  در دو مقام  حبث اين

    متصل  خمصص  ـ دليل1

    منفصل  خمصص  ـ دليل2

، زيرا عقال   نيست  الزم  متصل  خمصص  از دليل  خمصص:  اول مقام
   حال  آن منايند، وحال  اعتناء مني  وجود آن  احتمال به

   حمققان  در اينجا مهه  آه  است  در آالم  وجود قرينه احتمال
  .نرادارند آ  اعتناء به  اتفِا بر عدم اصول

   خمصص  از دليل  از فحص  قبل  عام  به  اما عمل:  دوم مقام
  آليه  بلكه  العموم  اعتبار اصالة  زيرا مدرك جائز نيست

 موارد استثناء نيز  ، البته  بناء عقالء است  لفظي اصول
   ختصيص  درمعرض  عمومات  در موارديكه يعين(شود   مي يافت

)   جائز نيست  از حمض  قبل  عام طعًا به ق  در غري آن نباشد ويل
   در عدم  وجود شك  نفس منائيم  موارد شك و اگر در اين

 در   شده  مطرح  عمومات آند اينك  مي  آفايت اعتبار عام
 تا  دهيم  قرار مي  را مورد بررسي حماوره  و اهل  و سنت آتاب
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   منود و به  عمل توان  مي  از حمض  قبل  آدام  به  منائيم تعيني
  . منود  عمل توان مني آداميك

  »  آتاب عمومات«

 غالبًا در   چون  ظواهر آن  مطلق  بكله  آتاب عمومات  
 مورد   خمصص از دليل  از حمض  پيش توانيم  هستند مني  ختصيص معرض
   آه  بناء عقالء است  ما بر عمل  دليل  چون  قرار دهيم عمل

   است  متقني  آه  آنچه ذابايد به و ل  است  لبيه خود از ادله
  . نباشد  ختصيص  در معرض  آه  است  در جائي  و آن اخذ منائيم

  »  سنت عمومات«

 اطهار و   عصر پيامرب و ائمه  مابني  سنت اما عمومات  
  اندوزماهناي  بوده  عهد ايشان  به  قريب  آه  و افرادي اصحاب

   ختصيص  دالئل ز آثرت برو  بعلت  فِر است  فعلي بعد تا زمان
   اقدام توانيم  مني  از فحص قبل احلال  يف  پس بعد از عصر ايشان

  .  منائيم  عام  حكم به

  »  حماوره  متخذ از اهل  السنه عمومات«

باشد، هبر   مني  از حمض  در عمل  مورد شبهه  در اين آه  
  ايف آ  ختصيص حمضر و طالب  براي  ختصيص  وثِو در عدم  آسب جهت
  .  بناء عقالء است  خود بر اساس  و اين است

   الزم  حمض  آه  در جائي  خمصص  از دليل  فحص در هر حال  
 شود   فحص مقداري  بايد به  و سنت  آتاب  مانند عمومات است
   از هر حيث  آند و عام  خارج  ختصيص  را از معرض  عام آه

   آند آه مقدار فهمي   آن  شخص شودمگر اينكه  مني  خارج ختصيص
 شود   حاصل  ختصيص  بر نبود دليل  او وثِو و اطمينان براي
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دهند   قرار مي  را مورد عمل  عقالء آن  آه  است  هنگام دراين
  .آنند  مي  عمل  ظهور آن  مقتضاي و به

   از دليل  از حمض  پيش  عام  به  در عمل  آه  مهانگونه:تذآر
 در   حكميه شبهه  به  آه اي  علميه ول در اص  منودمي  توقف خمصص

   حمض  مادام ، پس  منائيم  نيز بايد توقف  شده  مطرح مورد آن
  .آيد  اجرادرمني  به علميه  نشود اصول  اجتهادي از دليل

   حمض  آه  است  آن  قبلي  و مبحث  مبحث  اين  تنها فِر بني بلي
 از وجود  يا حمض  است  باحجت  حمضر از مزاحم در عمومات

   عمل  عمومات  به توان  مني  از خمصص  از فحص  قبل ، پس مانع
 تا   ندارمي  در دست  حجيت  از فحص  قبل عمليه  در اصول منود ويل
   مثًال اصل  معنا آه ، بدين  منائيم  عمل  آن  به بتوانيم
 اقتضاء   حجيت  براي  اجتهادي  از دليل از حمض  پيش برائت

  باشد آهنم مي  حجيت  مقتضي  از حمض  پيش  آه  عام فتدارد، خبال
  .  در حكم  ظهور عام بدليل

   متخذ از عقل  عمليه  منحصر در اصول  تفاوت  اين  گفت توان  مي ويل
 يا  شرعيه  مانندبرائت  متخذ از شرع  عمليه  در اصول  نه  است جاري

 اطِال   عمليه اصول   اينگونه  ادله ، چون  طهارت  يا قاعده استحباب
   است  البيان آن  موضوع  آه  متخذ از عقل  عمليه دارند و در اصول

 وجود   حمرز شود و اصوًال بياني  آن  تا موضوع  بر اطِال ندارمي دليلي
 . حمرز شود ندارد تا موضوع

  »  بعد از ختصيص عام«

موارد  در غري  بعد از ختصيص  عام شود آه  مي  مطرح  اينگونه سؤال  
  ياجمازًا؟  خود را حقيقتًا داراست  و حكم  عام  عنوان ختصيص

 :باشند  دارا مي  دو بينش  اصويل  عاملان  مسأله در اين
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 در   از ختصيص  پس ، زيرا عام  باقيمانده  به  نسبت  جمازبودن ـ الف
 .شود  مني استعمال)  عموم ( اش  حقيقي معناي

 زيرا   است  حقيقت  از ختصيص  پس مانده   در باقي  عام  استعمال ـ ب
شود   مني  اين  موجب آندويل  را حمدود مي  عام  مشول  دايره  ختصيص ورود دليل

   آبري، عام عام( باشد   شده  استعمال اش  حقيقي  در غريمعناي  عام آه
 )صغري

  :  مطلب حتقيق

   قرينه  به  زيرا عام  است  حقيقت  مانده  در باقي  عام استعمال  
   استعمال خاصي  در معناي  اينكه  نه  گرديده  ضيق اش  دايره  ختصيصي دليل
 .  جماز است  تا بگوئيم شده

  :  مسئله  اين مثرة

   باقي  عام  براي  بعد از ختصيص  آه  در افرادي  بروز شك در زمان  
  شت معناخنواهد دا  عام  آهنا از حتت  جماز خروج  به  بنابر قول مانده

 . ندارد  ظهور در عموم  ديگري  بعد از ختصيص  عام چون

   در مورد افراد مذآور ممكن  عام  به  متسك  حقيقت  به و اما بنابر قول
 :  ذيل  بيان  به است

   باشد و خواه  متصل  خمصص  دارد، خواه  در باقي  حجيت  عام  ازختصيص پس
 .شود  مي متسك ام ع  به  اخلروج  لذا در افراد مشكوك منفصل

  »  شرع  در لسان  شفاهي خطاهباي«

، حضار  ، حنائبني  حاضرين  آيا شامل  مقدس  در شرع  وارده خطابات  
 شود يا خري؟  مي  و معدومني غريملتفت

 .باشد  مي  ذيل  بشرح  و تفاصيلي  اوقال  مقام در اين
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   مهه عًا شامل نباشد قط  ندائي  خطاب ادات  به  مقرون  خطاب چنانچه ـ 1
 از   خطابات اينگونه چون»   البيت  حج  الناس  علي وهللا«شود، مانند  مي

   بلكه  دارد نيست  موجودين  به  اختصاص  حكم  آه  خارجيه  قضاياي قبيل
 الوجود   در آهنا مفروض  حكم موضوع  هستند آه  حقيقه  قضاياي از قبيل

   به  مقرون  باشد يا نباشد و چون  اينكه  هم  مفروض  موضوع  آن  چه است
 در   تفاوتي  آن  يا عدم  موضوع  در وجود فعلي  نيست ندائي  خطاب ادات
 .  نيست ميان

   باشد آراء و نظريات  ندائي  با دات  مقرون  اما اگر خطاب ـ2
 :  شده  مطرح گوناگوني

   حاضران آه   فِوالذآر مهانگونه  گروههاي  متام  شدن  خطاب  مشمول ـ الف
   و ادعا، يعين  ازتنزيل  جماز بنوعي  بگونه شوند البته  مي  آن شامل

   اين  آه  حاضر ملتفت  مبنزله  و غريملتفتان  و معدومان  غائيان تنزيل
 .  مشهور است قول

 حنو   به  آه  نشده  تصريح شود ويل  گروهها مي  متامي  شامل  خطابات ـ ب
 .باشد  مي و حنابله  وافيه  صاحب  به  منسوب نظريه   يا جماز، اين حقيقت

 .شود  مي  مهه  شامل  خطابات لغتًا اين ـ   ج

   قول  اين  شرعًا آه شود البته  مي  بنحو حقيقت  مهه  شامل خطاباتد ـ 
 .  است  نراقي  مرحوم منسوب

   مالسعه  به  منسوب شود آه  بنحو جماز مي  مهه  شامل  خطابات ـ�ه
 .  است ازانيتفت

 عقًال   و غائبان  معدومني  به  خطاب  در اينكه  نيست  ترديدي در هر حال
 باشد،   و زجر فعلي بعث  تكليف  و اگر مقصود از خطاب احلال  يف  است حمال
 او و   تفهيم  بغري براي  خطاب  ازتوجيه  است  عبارت  حقيقي  خطاب چون

   به  متوجه  خطاب  آه شود مگر در جائي مني  حمقق  اين  آه اي  وظيفه بيان
 و زجر نباشد و   بعث  تكليف  باشد و اگر مقصود از خطاب حاضر ملتفت
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 در   البته  خنواهد داشت  مانعي  عام  باشد بگونه  انشاء حكم تنهاغرض
   ومنجز و نسبت  فعلي  حضار ملتفت  به  نسبت  و تكليف  خطاب  صورت اين
 غريمنجز خواهد   غريفعلي  معدومني  به ريمنجز و نسبت و غ  غري اوفعلي به

 .بود

 :تر شود  فِو واضح  آالم  مثايل  طي  جباست  مطلب  توضيح براي

   نسبت  وقت ؛ اين  منايد، مطلق  اوالد خود وقف  را براي  مايل اگر فردي
هد  خوا  صحيح املستقبل  اوالد موجوديف  و حيت  وي احلال  اوالد موجود يف به

 و  ها انشاني  بعدي  و براي  فعلي  موجودين  به  نسبت  مالكيت بود ويل
 .  انشاء جديد نيست  نياز به  ايشان مالكيت  براي  البته  آه غريفعلي

 ندا ادا   و ادات  با حروف  آه  است  بر سر الفاظي  نزاع در هر حال
  براي  ندائي طاب خ  ادات  آه  است  از آن  مسبب  نزاع  اين شوند، آه مي

   خماطبني  مطلق  يا براي  شده وضع)  حاضر ملتفت (  حقيقي  خماطب  به خطاب
 حاضر   ملتفت  موجودين  به اختصاص  اول  در فرض ، آه  يا تنزيلي حقيقي

 .شود  گروهها مي  مهه  شامل  ثاني  و در فرض خواهد داشت

  »  مسئله  در اين  آفايه  صاحب سخن«

 انشاء   براي  شفاهي  ندا در خطابات ادات: فرمايند  مي ايشان  
  باشد و چه  در آهنا حقيقي  خماطب  آنكه اند، چه  شده  وضع  ختاطب مطلق

يا آوآبًا ما «:   در مثل آنيم  مي ، زيرا ما مشاهده  و ادعائي تنزيلي
   خماَطب  آه  وجوددارند درحايل  و خماَطب ، خماِطب خطاب»   اقصر عمره آان

 .باشد در آار مني)  حاضر ملتفت ( حقيقي

   است  نشده  استعمال  جماري  در معناي  خطاب  ادات  آه گريمي  مي  نتيجه پس
   و تنزيل اند و تنهاعنايت  شده  خود استعمال  حقيقي  در معناي بلكه

 . وجود دارد در خماطب

 با   ختاطب به   منصرف  و اصلي  اويل  وضع  مقتضاي  ندا به  ادات البته
   از انصراف مانع  آه  است  قرآني  در خطابات ، و فقط  است  حقيقي خماطب
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   خاص اي  يا طبقه  يا قومي  زماني  به  اختصاص  عدم  مهان وجود دارد آه
 .باشد مي

   مهه  شامل  خنواهد بود و خطاب  جاري  اهلي  در خطابات  حبث  اين پس
   صاحب مرحوم  اينكه  آوتاه سخن. شود ي م ها و طرتف گروهها و دسته

 و   حقيقي  با خماطب  خطاب  ندا براي  ادات  وضع  عدم  بني  از قياس آفايه
   خطابات  آه  گرفته  نتيجه  حقيقي خماطبان  به  اهلي  خطابات  انصراف عدم

شود ديگر گروهها را   مي  ملتفت  حاضران  شامل  آه  مهانگونه شفاهي
 . آيد  الزم  جمازي  اينكه گريد، بدون دربرمي هم

  : آخوند نقد آالم

   به  از اعرتاف پس:   آه  تقريب  بدين  است  مورد اشكال  نظريه اين  
 اال بعداز  ايشان  و مشابه  غريملتفت  با حاضران  حقيقي  خطاب  صحت عدم

  جماز  لزوم  عدم  به  از تسليم ، و پس  حاضر ملتفت  آهنا منزل تنزيل
   حال در عني)  شود بر عموم  محل چنانچه (   قرآني  ندا در خطابات بادات

   شفاهي  منود تا خطابات  را قبول  و تنزيلي  عنايت بايد در خماطب
   خطابات  محل  شود آه  اعرتاف سزاوار است  شود، بنابراين  مهه شامل

   تنزيل اين   دارد اگرچه  مالزمت  و تنزيل  با عنايت  بر عموم شفاهي
 .باشد در خماطبان

   اول اي  دسته  به  حكم  اختصاص  عدم  بقرينه  قرآن  شفاهي اما خطابات
   مالزمت  اين آه. آند  پيدامي شود و ظهور در عموم  مي  مهه  شامل اي دسته

 در   با تنزيل  مالزمت  دارد ويل  در خماطب  و تنزيل  با عنايت و موافقت
   خماطب  چه  خطاب  مطلق اند براي  شده  آهناوضع چون ندا ندارد  ادات

 . نباشد  باشد چه  در ميان حقيقي

  » ضمري  به  عام تعقيب«

 افراد   بعض  به  مستقر شود آه  ضمريي  عام  از حكمي  پس چنانچه  
 شود يا خري؟  مي  آن  ختصيص  بازگردد آيا موجب عام
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   يكتمن  ان  هلن  قروء و الحيل ثة ثال  بانفسهن  يتوبصن واملطلقات«: مانند
   احق الالخر و بعولتهن  و اليوم  باهللا  يومن  آن  ان  ارحامهن  يف  اهللا ماخلق
 »  ذلك  يف بردهن

   به  بعولتهن  ضميمه آه)   خارجي با دليل ( در اينجا معلو است  
  مدخول و غري  غري آهنامانندطِالسغرية گردد نه  بازمي  رجعي  مطلقات خصوص

 و  گريد و طِال خلع  قرار مي  طِال بائن  عنوان  حتت  هر سه  آه هبا و يا سه
 .  طالقه  و سه مباراة

 طِال   به  فقط  مطلقات  به  تربص  خواهد بود آه  اين  حبث  اين و نتيجه
 از   دسته  آن براي  تربص  ديگر طِال و اثبات  انواع گردد نه  بازمي رجعي

   مطلق  براي  تربص  زائد دارد، يا اينكه  دليل ر نياز به ديگ طالقهاي
 ديگر   هبا دليل  و غريمدخول  طالقها االطِالصغريه  در مهه  و عده طِال است

 .نياز دارد

 :  است  مطرح در اينجا چندقول

 .اند  شده  مسئله  در فرض  عام  ختصيص  به  قائل  بعضي ـ الف

 ضمري   به  عام  ختصيص  عدم  به  قائل طوسي   مانند شيخ  قائل  بعضي ـ ب
 را   بيان  خوداين  از دو قول  نيز در يكي و عالمه(باشند  مذآور مي

 )  است آورده

  توقفند  به  نيز قائل  و بعضي ـ ج

 در   خالف حمل:   را يادآور شومي اي  نكته  است  الزم  از ورود در مطلب قبل
گردد   افراد بازمي بعض  به  آه  و ضمريي عام   آه  است  جائي  مسئله مفروض

   آه  حكمي  به  عام  واحد اما با استقالل  باشد يا در آالم در دو آالم
   بني  خالف  در حمل  مشكل  رفع براي  او باشد در هر دو صورت  به خمتص

 باشد   تربص  عدم  ضمري آه  حكم  و مقتضاي  تربص  آه  عام  حكم مقتضاي
 . شد  متوسل  آتي  راه  ازسه  يكي بايد به
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 در   تصرف ، با اين  در آن  ختصيص  التزام  به  در عام  منودن تصرف ـ 1
   رجعيات  مراد ازمطلقات  هنگام شود زيرا در اين  مي  حل  مشكل عام

 .خواهد بود

   از مرجع  بعضي  ضمري را به  يعين  استخدام  در ضمري بگونه  تصرف ـ2
 . بازگردانيم

   بگوئيم  آه  بيان  جماز در اسناد، بدين  در ضمري بقاعده  تصرف ـ3
   مهه  جمازًااسناد به  مطلقه  زنان  بازگرداندن  به  شوهران اسناد حقيقت

 . باشد و الغري  رجعيات  فقط  آن  حقيقي  مسنداليه  باشد ويل مطلقات

    آالم حتقيق

   ظهور لفظي  خالف ارتكاب و فرار از   مشكل  حل رسد براي بنظر مي  
  منود نه  اقدام  دوم  يا از راه  اول  بايد يا از راه  مسئله در فرض
   نيست  حنو جتوز در اسناد صحيح  در ضمري به ، زيرا تصرف  سوم از راه

   له  در غري ماوضع لفظ  مانند استعمال  بغري ماهوله  اسناد چيزي چون
 اسناد  باشد و طبع  نياز مي  اسنادي ني در چن  طبع باشد و باستحسان مي

 از   خاصي  قسم  بلحاظ  مطلقات بعموم)  بر دهن  زوج احقيقت( را  حكم
 .داند  مني  باشند مستحسن  در بعبارت آهنا آه

   بيكي  مشكل  حل  براي  مسئله  ظهور در مفروض  خالف  ارتكاب بنابراين
   خاص تا اراده  در عام تصرف   يا به باشد، يعين  مي  متقدم از دو وجه

   در اين  آه  استخدام  بگونه  بعولتهن  در آمله  تصرف شود و يا به
 .ماند  مني  باقي  سوم  وجه  براي اي  زمينه صورت

  »  متعددة  مجالت  به استثناء متعقب«

 استثناء ظهور در   آيا اين  آه  آنست  مبحث  در اين  سخن حمل  
 اخري يا  مجله  خصوص  دارد يا فقط  قبلي  مجالت مهه   استثناء به تعميم
 مراد و مقصود از   در تعيني گردد، بلكه  بازمني  هيچكدام آنكه

 باشد؟  مي  قرينه  نياز به  مجالت اينگونه
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 آهنا   بيان  ذيًال به  گرديد آه  مطرح  مسئله  در اين  اقوايل البته
 : پردازمي مي

   و پريوان  طوسي شيخ (  قبلي  مجالت متامي   استثناء به رجوع ـ  الف
 )  شافعي  ادريس حممدبن

 )  و پريوانش ابوحنيفه( اخري   مجله  خبصوص رجوع ـ  ب

 در   اخري آه  و مجله  سابق هاي  مجله  بني  است  لفظي استثناء مشرتك ـ  ج
 ). سيدمرتضي( دارد   معني  قرينه  نصب  نياز به  آن تعيني

 . بايد منود  توقف  مجالتي  چنني در حكمد ـ 

  اين( اخري   و مجله  سابق هاي  مجله  بني  است  معنوي  استثناء مشرتك ـ�ه
 ). ايشان  اما بدو تصريح  است  معامل  مستفاد از صاحب قول

 :  دو نكته  به اشاره

 : شود  اشاره  دو نكته  به  است  خمتار مناسب  از بيان قبل

   مجل  در سائر توابع  ندارد بلكه استثناء اختصاص   به  حبث  اين ـ1
 .  است  و ساري نيز جاري...  و  و حال مانند وصف

   پيشني هاي  مجله  مهه  استثناء به  رجوع  آه  است  در جائي  حبث  اين ـ2
 : باشد مانند  داشته  امكان از آن

ء  الضعفا  الفقرا و ارحم  الشعرا و اطعم  العمالء واضف اآرم
نباشدو   ممكن  قبلي  محالت  مهه  به  رجوع  آه االالفسِا و اما در جائي

   از مجل  فرد ممكن  استثناء به  رجوع  اخري باشد متعني منحصر در مجله
  العلماءاالالفسِا  و جالس  العدول اآرم:  مانند است

  يق از طر  اخري خارج  مجله  به  مسئله  استثناء در فرض  رجوع در هر حال
 از   خارج  قرينه اخري بدون  بغري مجله  آن ، و اما رجوع  نيست  حماوره اهل
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 را   رجوع گونه  اين آيد و لذا آسي  بنظر مي  حماوره  اهل طريق
 .  ننموده  اشاره  و بدان نپذيرفته

   قبلي  مجالت  متامي تواند به  مي  رجوع  صالحيت  استثناء از حيث البته
   ظهور در وجوع اثبات  بلكه  نيست  مطلب  ما دراين ما حبث منايد، ا رجوع

   اثبات باشد آه  اخري مدنظر ما مي  مجله  به  و يا فقط  مجالت  مهه  به آن
   استثناء به  رجوع  دارد، زيراجمرد صالحيت  دليل  ظهور نياز به اين
 .آند  ظهور مني  اثبات  مجالت مهه

 و   اخري قدر متيقن  مجله  استثناء به ع رجو  آنكه  مانده  باقي مطلب
   قبلي  ازمجالت  يك  استثناء ظهور در هيچ  اساس  بر اين پس.   است مسلم

   شك  قبلي  مجالت  استثناء مهه  رجوع  به  نسبت  و چنانچه ندارد اال اخرية
   معموًال برائت  عملي  اصل  آه منوده  رجوع  عملي  اصل  بايد به منائيم

 .اشدب مي

 الفقراء و   الشعرا و اطعم  العمال و اضف اآرم« اخري   در مثال پس
  برائت  و شاعر و فقري فاسق در فرد عامل»  الضعفاء االالفسِا ارحم
   خود باقي  وجوب  آهنا به  و اطعام  و ضيافت  و اآرام  منوده جاري

 .خواهد ماند

  »  مفهوم  به  عام ختصيص«

   در ابتداي  را آه  آنچه  است  مناسب  حبث  از ورود در اصل پيش  
   را بيان  وخمالف  موافق  مفهوم  ميان  تفاوت  و منطِو درباره  مفهوم حبث

 ، دارمي

 با منطِو   و سلب  در اجياب  آه  است  مفهومي  از آن  عبارت  موافق مفهوم
 ديگر  ام ن  از منطِوباشد آه  اقوي  در مفهوم  حكم  مالك  ويل  بوده موافق

 .باشد  مي  اخلطاب  يا فحري  اخلطاب  حلن  مفهوم اين

  ياد شده  ويژگيهاي  داراي  آه  است  مفهومي  از آن  عبارت  خمالف مفهوم
 . باشد  در او از منطِو اقوي  حكم  مالك نباشد و فقط

 :گردد  مي  مطرح  در دو مقام  حبث  اصل در هر صورت
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،   بايد گفت  موافق  مفهوم  به  عام  ختصيص  در خصوص:  اول مقام
  مفهوم: مانند  مفاهيم  اينگونه  به  عام  در جواز ختصيص  نيست ترديدي
   عدهتا و هو يعلم  املرئد يف  يتزوج والذي«)  ع(  معصوم  در آالم موافق

 .» ابدًا  له الحتل

ًا و  مفهوم  اويل  بطريق  البعل  بذات  تزويج  از حرمت  است  عبارت آه
  واحل«:فرمايد  مي  آه  قرآن  از آيه  است  موارد عبارت  در اين عام
خورد   مي  ختصيص  اولويت  از طريق  سخن  اين  به آه»   ماوراء ذلكم لكم
   لكم واحل«: شود  مي  بيان صورت  بدين  ختصيص  از حصوص  پس  عام  مجله آه

  آه»   هلما اف التقل«نند  ديگر ما و مثال»   البعل  االذات ماوراء ذلكم
 در  باشد آه مي»   اويل  بطريق  آانا فاسقني التضرهبما و ان«  مفهوم متضمن

  ختصيص  در ابوين  موافق  مفهوم  به آه»  بالفسِا الحترتم «  عام اينجا حكم
 .»  بالفسِا اال والديك الحترتم « خورد يعين مي

   به  سخين  خمالف  مفهوم  به  عام  ختصص  درخصوص  قسمت  در اين:  دوم مقام
   واقع  اصويل  دانشيان  مورداختالف  جواز ختصيص شود آه  مي  رانده ميان
 .باشد  مي  و مشهور جواز ختصيص  معروف  اما قول شده

   تقدمي  رابطه  را در اين  چند مثال  است  جواز الزم  دالئل  از باين قبل
 ؛  خمالف  مفهوم  مجله  از آن  آه منائيم

   است  عبارت  آن  خمالف  مفهوم آه»   شي  ينجسه  املاء قدر آرمل اذا بلغ«
   آه  است آن  مثال  در اين سخن»   شي  االء قدرآر ينجسه  يبلغ اذا مل«از 
 خورد يا خري؟  مي  ختصيص  مفهوم  اين آيا به)  طاهر املاء آله (  عام آه

   است  عبارت آه»   فاآرمه زيد العامل   عدل ان «  خمالف و مانند مفهوم
  مسئله اين»   اآرامه  او الجيب  فالتكرمه  زيدالعامل  يعدل  مل ان«از 

گويند   مي ، بعضي  است  شد مورد خالف  اشاره  درصد و حبث  آه مهانگونه
   اينكه  در اين شكي:   ازاينكه  است  عبارت  ايشان  و دليل جائز است

 باشند   داشته  تعارض  ياد شده  در مثاهلاي  خاصي ل ودلي  عام دليل
شود   مي  مجع  دو دليل  بني  خمالف مفهوم  به  عام وجود ندارد و با ختصيص



247

 دو   بني  مجع  متعني  اساس بر اين)  الطرح  من  اويل  مهما امكن اجلمع ( چون
 .  است متعارض دليل

   منوده  استدالل  خمالف هوم مف  به  عام  جواز ختصيص  بعدم اما قائلني
   الغاء مفهوم به  است  ممكن  الغاء عموم  به  آه  مهانگونه مجع: گويند مي

   براي  مفهوم  به  عام  ختصيص  الغاء مفهوم  دارد در ترجيح نيز امكان
   ندارد آه  صالحيت  مجع  نياز به  وصرف  نياز است  مرجحي  متعارضني  بني مجع

 .  دهيم  ترجيح  دليل  را بدون طريف

   حكمت  يا مقدمات بالوضع (  خمالف  مفهوم  آه  است  اين  حق در هر حال
   مغطِو خاص  آه  ومهانگونه  است  مقدم  اخصيت بواسطه)   انصراف يا به

 . شود  منطوقي  عام تواند خمصص  مي  هم  خمالف  بود، مفهوم  منطِو عام خمصص

  »خرب واحد   به  قرآن  عموم ختصيص«

   ختصيص  است  مطرح  اصول  علم  دانشيان  در ميان  آه از مسائلي  
آراء قرار   مورد تضارب  آه  است  خرب واحد قطعي  به  قرآن عمومات
   را ميان  گوناگوني  اقوال  قسمت  در اين  راي  صاحبان ، آه گرفته

 : اند از مجله دانسته

 نيز   حلي  عالمه  مرحوم اند آه  شده جواز  به  قائل  معامل  صاحب ـ الف
 .اند  جواز راپذيرفته  خمتلف  انواع  خود به  آه  منوده از او پريوي

 .اند  جواز شده  عدم  به  قائل  و امثاهلم  و سيد مرتضي  طوسي  شيخ ـ ب

 .اند  منوده  را طرح  مسئله  اين  حنوي  به  جواز هر يك  به اما قائلني

   ثابت  قطعي  خرب واحد با دالئل  معتقدند حجيت ان از ايش  بعضي ـ1
   اصول  علم  بيشرتعادالن  آه  را دارد واال افاده  آتاب  ختصيص  امكان شده

 . بينشند  بر اين شيعي
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   با دليل  از ختصيص  قبل  آتابي گويند اگر عام  ديگر مي اي عده ـ 2
با خرب واحد نيز  منفصل   چه  متصل  باشد چه  خورده  ختصيص  ديگري قطعي

 .باشد  مي  ابان بن  عيسي  سخن  اين  گوينده  زد آه  او را ختصيص توان مي

   اختصاصي  جواز را بصورتي  سنت  اهل  از علماي  آرخي  افراد مثل ـ3
 .  دهيم  را ختصيص  قرآني  عام  منفصل  با دليل اند آه داده

ابوبكر از اظهار نظر در    مانند قاضي  هم  افرادي  و باالخره ـ4
 .اند  منوده  خودداري  مسئله اين

  : خرب واحد  به  قرآن  جواز ختصيص  بعدم  قائلني دالئل

   اختصار به  با رعايت  آه  شده  اقامه  خمالفني  از سوي اي ادله  
 : پردازمي  مي  و نقد آن نقل

از  (  خمتلف ت جها  خرب واحد به  ويل الصدور است  قطعي  قرآن:  اول دليل
   ظين برود و در نتيجه  خطا و اشتباه احتمال)  صدور  يا حيث  راوي حيث

   ظين الصدور بواسطه  قطعي  از دليل  مكلف  آشيدن  و دست الصدور است
 . الصدور عقًال روا نيست

 در   بلكه  نيست  صدور حبثي  زيرا در حيقيت  است  خمدوش  دليل  اين:نقد
 ما در جماز   فرض پيش  اينكه باشد بعالوة  مي  ظهور سخن و  داللت حيثيت
)  ع(  معصوم  از جانب  روايت  خرب واحد صدور قطعي  به  قرآن  ختصيص بودن

  ، مطلق  و متشابه  حمكم  خدا داراي  آتاب اينكه  به باشد و با توجه مي
   شرط ه جز آ باشد برخالف مي...  و  و مبني ، جممل  و منسوخ و مقيد، ناسخ

 .  است  قطعي در جز سند و داللت اصلي

   وجود دارد اول  مستنبط  روي  پيش  دو راه  از وجود شرائط  پس حال
:   آنكه دوم.  يا اطِال قرآن  عموم  به  خرب واحد و عمل آنار زدن:  آنكه

 آيد در غريموارد   به  با عمل  مهگام  شرائط اخذ خبرب واحد معترب ذي
   قرآني  با عمومات  خمالفيت  نه صورت  در اين  خرب واحد، آه وي از س ختصيص
 اآثرًا   آه  شده  آنار گذاشته  شرائط  خرب واحد و نه  نه  گرفته صورت
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 معتقدند خرب واحد  اند چون  را برگزيده  دوم راه  شيعه  اصول علماي
 .  را دلراست  عموم  اراده  بر عدم  بودن  قرينه صالحيت

   و برداشت  فهم  از حيث  قرآن جا  آه  از آن  ديگر بايد گفت ن بيا به
 السند ناچار   ديگر خرب واحدظين باشد و از سوي  مي الدالله  ما ظين شخصي

 و در   را آنار گذارمي  و ديگري  دهيم  را ترجيح  از دو ظن بايد يكي
 و از   داده قرار  ترجيح امر را دليل  مهني توان  خرب واحد مي  حجيت صورت
 .  بردارمي  دست  قرآني  عمومات  ظين داللت

   آه  وارد شده  اخبار رواياتي  بني  تعارض  عالج در باب:   دوم دليل
 واحد وارد   دو خرب برموضوعي  هرگاه باشد آه  مي  چنني  اين مضمونشان

  با  آه  است  آن  به  تعارض  اين ، رفع  است  ديگري  معارض  يكي شد آه
  توان  مي  با قرآن مفاد هر يك  و توافق  قرآن  اخبار به  منودن عرضه
   اويل  و بطريق  استدالل  آورد، و اين  خرب را بدست  صحت  و عدم صحت

 حنو   به بلكه.  نيز خواهد بود  آتابي  خرب واحدبا عام  تعارض شامل
   عمل  آتابي  عام  و به  منوده  بايد خرب را ترك فهماند آه تر مي روشن

 . را ندارد  با آتاب  مقابله خرب توانائي ، چون منائيم

   آن  خود مبضمون  و درجاي  نيستم  اخباري  منكر وجود چنني  گرچه:نقد
   و آهنا به آجاست  روايات  بايد ديد مورد آن  ويل آنيم  مي اخبار عمل

 ود يا خري؟ بش  فيه  ما سخن  موضوع  دارندوآيا اصًال شامل  اشاره چه

 اصطالحًا در   خرب با قرآن گردد زيرا خمالف  مني  بصالة  ماسخن  شامل البته
   منايد و راه  رانفي  ديگري  بطور آلي  هر آدام  آه  متصور است جائي

   آه  است  امر حمقق  اين  آلي  تباين  در صورت  مسدود باشد آه  عريف مجع
 مفاد   ميان ، و اما اگر نسبتآيد مي  پيش  تناقض  موجب در با عمل

   و خاص  و مقيد يا عام  مطلق  بر اساس  جزئي  تباين اخبار متعارضه
 تقييد   از طريق  مجعي  و راه  نبوده  باشد عرفًاتناقض  و مبني يا جممل

 .وجود دارد...  يا  يا ختصيص

  هومي مف  و تصادم  است  متعارض اي  آيه  خرب با اصل  ديگر گاهي  بيان به
ناسازگار   آن  عام  با مفهوم  يعين  نيست  اينگونه دارد و گاهي
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   و خرب را مبني  وجود داشته  عريف  مجع  امكان  دوم  در فرض باشد، آه مي
   آيه  خرب با اصل خمالفت  از مصاديق دهند و اين  قرارمي  آيه مفهوم
 در  ند نه با يكديگر  تعارض  اخبار در مقام ، و اساسًا اين نيست
   است  ما در جائي  و مورد حبث موضوع  آه  درصورتي  با قرآن  تعارض مقام

 . باشد  داشته  تعارض  در نظر ابتدائي اي  خرب با آيه آه

   عام  ختصيص  معتقد به  اگر آسي  است  قائل  سيد مرتضي:  سوم دليل
رب واحد معتقد خب  هم  آتاب  نسخ  خري واحد باشد حتمًا بايد به  به آتابي
   به  آتاب  و اگر نسخ  است  ختصيص  نوعي  نيز در حقيقت زيرا نسخ. باشد

 جواز   عدم  به  نيز بايد قائل  باشددر ختصيص  نداشته خرب واحد امكان
 . شومي

 ؛  چون  است  مورداشكال  دليل  اين:نقد

 در   است  حكم  حتديد زماني  نسخ  چون  است  متفاوت  با ختصيص  نسخ:اوًال
 .  حترير افرادي  ختصيص  آه حايل

 خرب واحد جائز   بوسيله  آتاب  نسخ  امجاع  بواسطه  اگرچه:ثانيًا
خبرب واحد   آتاب  جواز ختصيص  بر عدم  دال  دليلي ، اما چنني  نشده دانسته

 .خنواهد بود

 شود   با خرب واحد اثبات  بتوان  آه  نيست  چيزي  نسخ  مسئله:ثالثًا
 وبايد   است  اهلي  احكام  و مباني  خدا بيانگر اصول  آتاب يرا آياتز

 اگر   جهت  بدين  برخوردار باشد آه  خاصي  و اطمينان از استواري
 بطور   نسخ  آن طلبدآه  را مي  موضوع  پذيرد امهيت  صورت  در آن نسخي

 متواتر مورد اجرا قرار   متعدد و روايات  راويان  توسط گسرتده
 .گريدب

   عام  جواز ختصيص  بر عدم  مانعني  ادله  بر اينكه  عالوه در هر حال
 بر   اصحاب بامجال  بر جواز ختصيص  بعضي  بوده  خبرب واحد نامتام آتابي

   و بيان  منوده  استدالل  آتابي  عام  باخبار آحاد در قبال عمل
 و در   داشته مهادا  امامان  تا زمان  مستمره  سرية  اين اند آه داشته
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 خرب واحد   را به  عمومات  هم  نيز ايضًا، زيرا تابعان  تابعان زمان
 .  نشده  نقل  ايشان  در برابرعمل  استنكاري زدند و هيچ  مي ختصيص

 مورد   آتاب  در برابر عمومات  آه  شايد اخباري  اينكه و اما ادعاي
 .  نيست  موردپذيرش بوده   قطعيه  قرائن  به گرفتند مقرون  قرار مي عمل

 جائز   آتابي  خبرب واحد در برابر عام  اگر عمل  شده  گفته و مهچنني
 اال  نيست  زيرا خربي  آلي  بالغاء خرب واحد بگونه  است نباشد مالزم

 . باشد  داشته  خمالفت  آتاب  با عموم آنكه

 بر   خدشه ن نباشند مها  دال  اخري بر مدعي  دو دليل  اينكه  بر فرض ويل
 .باشد رسد آايف  بنظر مي  جواز ختصيص  بعدم  قائلني ادله

   علي  توارداخلاص  يف  اوالفسخ  التخصيص  بني  االمن دوران«
  » العام

 متصور   صور خمتلفي  يا بالعكس  برخاص  توارد و عام در صورت  
 در  يل ذ  بشرح  مؤثراست  پاسخ  ختصيص  به  حكم  يعين  در نتيجه  آه است
 :  متصور است  صورت  پنج  مسئله اين

 »  العلماء االفساقهم اآرم« متصًال   بر عام  ورود خاص ـ1

   به  عمل  از موقت  پيش  منفصًال ويل  بعد از ورود عام  ورود خاص ـ2
  عام

    عام  به  از موعد عمل  پس  منفصًال ويل  بعد از عام  ورود خاص ـ3

   به  عمل  از موعد و فرصت  منفصًال در پيش  خاص بعد از  ورود عام ـ4
  خاص

   عمل  وقت  از موعد و سرآمدن  منفصًال پس  بعد از خاص  ورود عام ـ5
   خاص به
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 اتفِا   و اين باشد آماتقدم  مي  عام  خمصص  قطعًا خاص  اول  در صورت ـ1
 .باشد  مي علما اصول

 از بر  اند وهر يك  منوده  اختالف  اصول  دانشيان  دوم  در صورت ـ2
  اند از مجله  منوده  توقف قويل

   جائز نيست  قسم  در اين  خاص  به  عام  ختصيص  معتقدند آه  بعضي : الف
   تالزم  اين آه (  خطاب  ازوقت  با تأخري بيان  است  مالزم  ختصيص  اين چون

 ).دانند  را جائز مني مالزم

 در   نسخ چون (  جائز نيست  خاص  به  عام خگويند نس  ديگر مي اي  عده: ب
   از حصول  پيش  باشدنه  فرا رسيده  منسوخ  به  عمل  وقت  آه  است جائي

 ).  نيست گونه  بدين  هم  در فرض آمد آه

   ممكن  مسئله  فرض  به  نسبت  نسخ  و هم  ختصيص  هم  آه  گفت توان اما مي
 :آيد  مي  آه  بياني  به است

باشد   مي  واسطه بدان)   فيه ماحنن (  دوم  صورت  در فرض  عام صيصجواز خت
 اقتضا منايد جائز  حكمت  آه  در صورتي  خاصت  از وقت  تأخري بيان آه

   براي اي  ديگر زمينه ، پس  خطاب  از دقت  فضًال از تأخري بيان است
   بر اين مت قس  در اين ماند و اما جواز نسخ مني  باقي  ختصيص  عدم نظريه
  است)   حكم امر و هنايت بيان (  شرعي  معناي  به  نسخ باشد آه  مي اساس

   از سررسيد وقت  پيش  اينكه آند بني  مني  هم  و فرقي  حقيقي معناي  به نه
 اگر بعداز   نسخ  دليل  لكن  از آن  باشد يا بعدي  منسوخ  به عمل

   خواهد بود آه منايانگر آن باشد   منسوخ  به  عمل  وقت پديدار شدن
 و  وجود داشت  آن  در متعلق  بود آه  از مصلحيت  و ناشي  جدي امر اول
 امر   آه  است  باشد بيانگر آن  منسوخ  به  از عمل  بيش  نسخ اگر دليل

 .  امربوده  در نفس  از مصلحت  و ناشي  صوري اول

 نيز   خباصي  عام واز نسخ ج  عدم  نظريه  براي اي  زمينه  بيان  با اين پس
   آن  ناسخ  نه است  عام  خمصص  خاص  خنواهد ماند اما هبر صورت باقي

 .گردد  مي  اشاره  آه بدالئلي
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   نيز اين اي  عده  آه مهانگونه (  نسخ  و آمي  ختصيص  شيوع  بدليل:اوًال
 ).اند  داشته را بيان

  اي  عده آه)   منسوخ به   عمل حضور وقت (  نسخ  وجود شرط  عدم:ثانيًا
   آه بياني  به  است  خدشه  قابل  دليل  اين باشند ويل  مي  بدان قائل
 . گذشت

   حكم  بيان  براي  عام  اگر احراز شود آه  سوم و اما در صورت ـ 3
   عام  خمصص آيد و اگر حمرز نشودخاص  مي  حبساب  آن  ناسخ  خاص  است واقعي

   در فرض  اگر خاصي اند آه  منوده  استدالل  بعضي خواهد بود البته
   اين  ويل  حاجت  از وقت آيدتأخري بيان  مي  نباشد الزم  عام  ناسخ مسئله
 )  الثاني  قسم  يف آما تقدم (  است  ناقص دليل

   ويل  است  هر دو در بني  و ختصيص  نسخ  احتمال  چهارم  در صورت ـ4
 » م قو آما زعم «  اظهر است ختصيص

باشد،   مي  دو احتمال  داراي  قبلي  مهانند صورت  پنجم  در صورت ـ5
   شيوع  جهت  به اند آهنم  را اظهردانسته  ختصيص  اصول  از عاملان  بعضي ويل

 . ختصيص

  :تذآر

   و خاص  عام  دارد آه  صورتي  آن  به  شد اختصاص  بيان  آه آنچه  
 باشند و اما اگراحرتِا يا  نفصل يا از يكديگر م  مقرتن  هم  به نسبت

   يا ناسخ  بايد بدانيم  را خمصص  نباشد، آيا خاص  آهنا معلوم انفصال
 ؟ عام

،   بر نسخ  است  مقدم  ختصيص  و اغلبيت  آثرت  از باب  آه  است  آن پاسخ
  اي گانه  ازصور پنج  يكي  موافق  مسئله  فرض  و ثبوت  واقع زيرا در عامل

بنابر  (  ناسخ  نه  است  صور خمصص  در مهه  خاص  شد آه ًال اشاره قب  آه است
   حكم  بيان  براي  متقدم  عام  احرازشود آه مگر آنكه)   مقبول قول

   باشد آه  عام  به  عمل  وقت  از پديدآمدن  پس  و ورود خاص  است واقعي
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  ورود خاص، زيرا   خمصص شود نه  مي  حمسوب  ناسخ خاص  صورت  در اين فقط
  مقدس  شارع  مراد جدي  عموم مناياند آه  ما مي  براي  عام  به  عمل براي
   بيان  آن  حقيقت  آه  ختصيص  براي  وجهي  صورت  در اين  آه  است بوده

 .ماند  مني  در بني  موال است مراد واقعي

 از   خواهد بود تأخري بيان  باشد الزم  معقتدند اگر خمصص اما بعضي
رسد   نظر مي به  گفته  اين  خود جائز خنواهد بود ويل  اين  آه  حاجت توق

   آه  در موردي  حاجت  از وقت ؛ زيرا تأخري بيان  است  اشكال داراي
 . ندارد  را اقتضاء آنند مانعي  آن مصحلت

  »  آن  و شرائط  نسخ اقسام«

 از   شرط چهار  است  الزم  شريعت  در احكام  نسخ  نياز به در صورت  
 : باشد  وجود داشته  مقدمه باب

 . جديد  بدليل  آن  و ابطال  پيشني  حكم  معترب بر ثبوت  وجود دليل ـ1

 بايد   هم  ناسخ  و حكم ، دليل  است  شرعي  منسوخ  حكم  آه  مهانگونه ـ2
 . باشد شرعي

   منسوخ  از صدور دليل  پس  ناسخ  صدور دليل  حتمًا بايد فرمان ـ3
 .دباش

 حمدود  و اگر هم( حمدود نباشد   خاص  زمان  بايد به  منسوخ  حكم ـ4
   منوده  دليل  بايداقامه  خاص  زمان  مهان  به  نسبت  باشد ناسخ  زماني به

   واجب  باشد مانند روزه  خاص  زمان  حمدود به زيرا اگر حكم) باشد
   ناميده گر نسخ دي  باماههاي  در رابطه  وجوب  حكم ، نفي  رمضان ماه
 . پذيرد  صورت  وجود ندارد تا نسخ  اساسًا حكمي چون. شود مني

  :  نسخ اقسام
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   شرائط  به  با توجه  آه  است  اقسامي  داراي  شرعي  در احكام نسخ  
   قسمت  در اين مقسم شود ولكن  مي  تقسيم  و غريمشورع  مشروع فِوالذآر به

 .باشد  مني قيد شرعي

   حكمي  به  منسوخ اي  از آيه  مستنج حكمي (  قران  به  قرآن  نسخ ـ الف
 ) ديگر اي  از آيه مستنج

 .  خرب متواتر و قطعي  بواسطه  از قرآن  و حكمي  قرآن نسخ ـ  ب

   آاشف  آه  قطعي  حمصل  امجاع  بواسطه  از قرآن  و حكمي  قرآن نسخ ـ  ج
 .باشد)  ع(  معصوم از قول

 . خرب واحد معترب  بواسطه  از قرآن حكمي و   قرآن نسخد ـ 

   ديگر آه  آيه  مفهوم  بواسطه  از قرآن  و حكمي  قرآن  نسخ ـ�ه
   حنوي  باشد به  داشته  و تعارض  تنايف  با اويل  ثاني  آيه مفهوم

 .  قرار دهيم  ديگري ناسخ)  ثاني( را   يكي  تعارض  رفع ناچار براي آه

   نسخ باشند، چون  مي  و ممكن  صحيح  از نظر عقل ، سوم ، دوم  اول اقسام
   مهه  و موردپذيرش  است  قطعي  دليل  موارد مستند به در اينگونه

 .  است  قرار گرفته  شيعه  اصويل عاملان

، زيرا   قرار نگرفته  از ايشان  برخي  مورد پذيرش  چهارم و قسم  
   در حايل آن  ظين  خود دليليا (  دانسته  ظين  دليل خرب واحد را مستند به

 .باشد  مي  قطعي دليل)  اي آيه (  قرآن  حكم آه

 وجود ندارد تا   و مصداقي  فرض  اصوًال در قرآن  پنجم  قسم و در خصوص
   هتافت  اين چون. آورد  ميان  به  بتوان  سخين  يا در آن در مورد اثبات

 .  است  قرآني  و بالغت احت فص  و خالف  اهليه  بالغه  حكمت  خالف در آيات
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  »  و ختصيص  نسخ تفاوهتاي«

  » اختالفًا آثريًا  لوجد وافيه  عند غرياهللا  من لو آان«

 .  حصر و حتديد حكم  يعين  ختصيص  ويل  حكم  رفع  معناي  به  نسخ ـ1  

   باشد ويل  صادر شده  منسوخ  از دليل  بايد پس  مهيشه  ناسخ دليل ـ 2
 .  يا بعد نيست  قبل مقيد به   خمصص دليل

   بدليل  ختصيص شود، ويل  مي  حاصل  قطعي  شرعي  دليل  توسط  فقط نسخ ـ 3
 . پذيرد تواند اجنام  نيز مي عقلي

 در   ختصيص  آه يابد در حايل  مي  صرفًا حتقق  امر و هني  به نسخ ـ 4
 .  است  نيز ممكن اخبار و غري آن

   ختصيص  ويل مناياند مستمر است  مي  بنفسه آه   است  حكمي  رفع نسخ ـ 5
 .  خود رامنايانگر است  و عموم  مشمول  آه  است حصر حكمي

   اصل  ختصيص آند ويل  مي  را از اعتبار ساقط  منسوخ  دليل  اصل نسخ ـ 6
   ظهور او رااز ميان آند بلكه  مني  ساقط  را از حجيت  عام دليل
 .دارد برمي

   جديد اما ختصيص  حكم  بيان  و هم  است  سابق  حكم رفع   هم  نسخ ـ7
 .  جديد نيست  حكم حامل

   حكم  ختصيص  بربد ويل  از ميان  را بكلي  منسوخ  حكم  است  ممكن  نسخ ـ8
 .برد  مني  از ميان  را بكلي عام

   وارد شود ويل  منسوخ  حكم  به  يا بعد از عمل تواند قبل  مي  نسخ ـ9
 . واردشود  عام  حكم  به  از عمل حتمًا بايد قبل  ختصيص

 خبرب واحد   آتاب  ختصيص  ويل  نيست  خرب واحد صحيح  به  آتاب  نسخ ـ10
 . معترب جائز است
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  » و املقيد املطلق«

   باشد را مطلق  خود شائع  در جنس  آه  معنائي:  مطلق تعريف  
 خرب را دارد   افرادآن مهه انطبِا بر   صالحيت  آه  است جهت گويند و بدين

 يا   يا جمموعي  است  استغراقي  مشول  اين  اينكه آند بني  مني  هم و فرقي
 . بديل

   آه  است  چيزي  يعين  است  مطلق  معناي  مقيد مقابل: مقيد تعريف
 و يا   و يا فردخاصي  يا نوع  صنعت  يك  به  ندارد بلكه  و سريان شيوع

 .ودش  مقيد مي خبصوصييت

 انطبِا   صاحل  جامع  ماهيت  آن  آه  است  ماهييت  مطلق و بنابراينكه
  اسم  او تا دقيقًا مفهوم  و اقسام  ماهيت  از تعريف باشد ناچارمي مي

 .  منائيم  و معريف  داشته  را بيان  مطلقه  و ماهيت خربي

 : ماهيت

 از   خارج امري   حلاظ  بدون هي  هي  حيث  من  ماهيت  حلاظ: مهلمله ـ 1
 »  اال هي  ليست هي  حيث  من املاهيه «  شده  گفته  جهت ، بدين  ماهيت ذات

  :  غريمهمله ـ2

 از   خارج  شود هر امري  خود حلاظ  بوجود ذهين ماهيت:   شي  ـ بشرط1
 . بعلم  اتصاف  بشرط  انسان  مانند مفهوم  و زائد بر آن ذات

   از ذات  خارج  شود هر امري  خود حلاظ  بوجود ذهين ماهيت:  ال  ـ بشرط2
 .  علم  به اتصاف  عدم  بشرط  انسان  امر مانند مفهوم  آن و زائد بعدم

 او با   حلاظ  يا عدم  حلاظ  بدون  بنفسه  ماهيت حلاظ:   قسمي  ـ البشرط3
 .  از ذات  خارج امري

   نشده  حلاظ  آن در  امري  هيچ  آه اي  بگونه  ماهيت حلاظ:   مقسمي البشرط
   مقسم  قسم  اين چون  چيزي  به  اقرتان  يا عدم  از اقرتان  البشرط  حلاظ حيت

 .  ماهيت  وجود ذهين  قسم  سه  براي  و ظرف است
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   ماهيت  اگر ذات  آه  آنست  مهمله  و ماهيت  مقسمي  البشرط اما فِر ميان
   حيت يعين (  مهمله زذات ا  امر خارج  حلاظ  بدون  هي  حيث  شود من حلاظ

   مقسمي  البشرط  در ماهيت  آه در حايل)  نشود  حلاظ  هم  قسم  ظرف بلحاظ
 .  است  ملحوظ قسم  سه  و وعاء براي قيد حلاظ

  : اطِال  سريان  شرائط  چند پريامون تذآر مطاليب

   منوط  يا خطاب  لفظ  يك  اطِال براي  اثبات  آنكه  اول  مطلب ـ1  
   باشد و ازانقسامات  اطِال و تقييد را داشته  قابليت  آه  است اين  به

مانند قصد ) باشد  مي  از خطاب  ناشي  آه  از ويژگيهايي يعين ( ثانويه
 . و امر نباشد قرب

   اعتبار قصد قربت توانيم  مني  ّصل  اطِال خطال  به  با متسك  اساس بر اين
   قابل خطاب ، چون  منائيم  نفي به مامور   را در حتقق يا قصد امتثال

   آه  مهانگونه گردد، پس  متاخر از او باشد مني  آه  چيزي تقييد به
، زيرا   است  حمال اطِال آهنم  است  متاخر حمال  شي  به  نسبت تقييد خطاب

  اند تقابل  داشته  بيان  اصوليني  آه  اطِال و تقييد مهانگونه  بني تقابل
 . خواهد بود  حمال  باشد اطِال هم تقييد حمال  وقيت  آه ست ا  و ملكه عدم

  اجلعل  اصطالحًا متمم  القييد آه  االطِال يا نتيجة  نتيجه  به البته
 . منود  متسك توان شود مي  مي ناميده

   انصراف و يا حيت)   و سريه امجاع (  يا ليب  لفظي  وجود دليل عدم ـ 2
 . موال  بر تقييد آالم دليلي

   آه  زماني  مثال ؛ بعنوان  ختاطب  در مقام  وجود قدر متقيني عدم ـ 3
   عادل عامل  براي راند و مزايايي  مي  سخن  عادل  عامل آمر در خصوص

دهد، در   علماء مي  اآرام  به  فرمان  آالم  در اثناي مشارد سپس برمي
   فاسق  عامل امل امر پديد خنواهدآمد تا ش  اين  براي  اطالقي  صورت اين
   به  و اشاره  ختاطب  ضمن  آه  مؤمنه  رقبه شود يا در خصوص  مي هم

   به توانيم  مني  رتبه  عتق امر به  مهراه  به  مؤمنه  رقبه  آزادي مزاياي
 ،  را آزاد منائيم  غري مومن  و رقبه  منوده ً متسك  رقبة  اعتق اطِال آالم
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   باشد به  دليل  براي  از ختاطب  خارج  مقام  مبالحظه  اگر فرد متقيين ويل
  شود، مانند تيقن  واردمني اي  لطمه  موال و دليل  آالم انعقاد اطِال براي

   آب  نياز موال به  به ٌ و يا تيقن  رقبة  در اعتق  مؤمنه  ورود رقبه به
ر  درنظ  شود بدون  حلاظ  اگر قدرمتيقين چون.  مباء  جئين  در امر به پاك

   واقعًا در خارج  قدر متقيين  هر مطلقي  يا غري آن  ختاطب  مقام گرفنت
 خنواهد   ظهور گام  مبنصه  و واقع  خارج  درعامل دارد و ديگر اطالقي

 .هناد

  :  حبث نتيجه

   آمر و شارع  آه  اطِال و تقييد باشد در حايل  قابل اگر لفظي  
باشد   دخيل  مامور به حتقق در   آه  باشد و آنچه  بيان نيز در مقام

   حكم  تشريع  اصل  بيان  موال در مقام  اينكه نه(نيز موجود باشد 
نباشد و   يا انصراف  يا ليب  لفظي  دليل  مقيد به  هم و دليل) باشد
 اطِال   به  نباشد با متسك  هم  ختاطب  در مقام  قدر متقيين  داراي مهچنني
 .   منائيم  را دفع مشكوك ا شرط و ي  جزء مشكوك توان  مي دليل

   پاورقي

 و نياز   ختصصي  است خود حبثي)   ماهيت اعتبارات (  حبث اصوًال اين  
   به  دارد و مربوط بيشرتي  سخن  جاي  در فلسفه  بيشرت دارد آه  تعمق به

 بايد   موضوعي  اصل  بايد بعنوان  علم  در اين شود بلكه  مني  فقه اصول
   دو دسته  ديدگاه  ديدم  الزم  حبث شدن  روشن  و اما براي شود پذيرفته
 اآثر و   ديدگاه  اول  دسته  دارم  بيان  ماهيت  را در خصوص از فالسفه

باشد و  مي)  ره(  طباطبايي  عالمه  مرحوم  ايشان آخرين  آه  فالسفه تنهاي
  لسله سر س  آه  فالسفه  از متاخرين  تعداد قليلي  ديدگاه  دوم دسته

 .باشد مي)  مدظله (  مصباح  آقاي جناب ايشان

   اعتبارات اخلصوصيات  مايقارهنا من  ايل  بالنبه للماهية «:  اول دسته
   و القسمة  الو اخذهاالبشرط  واخذها بشرط  شي  اخذها بشرط  و هي ثالث

 .» حاصرة
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   سوم  قسم و جمرده)  ال  شرط به (  دوم  و قسم  خملوط  را ماهيت  اول قسم
   مقسمي البشرط  گانه  سه  اقسام  اين  براي  گويند وخود مقسم را مطلقه

 معتقدند   و اآثر فالسفه  عالمه  و مرحوم  طبيعي  آلي  دارد يا مهان نام
باشد و   موجود مي  در خارج اقسامش  وجود بعضي  بواسطه  طبيعي  آلي اين

   مطلقه  ماهيت  از معناي اشته در نظر د  فقه  اصول  دانشيان  آه آنچه
   وجود افرادش  به  وجودش  آه  است  مقسمي يا البشرط  طبيعي  آلي  قسم مهني

 .گردد  مي  حمقق در خارج

  ماهيت:  اند آه  منوده  را از اينجا شروع  ماهيت  تقسيم:  دوم دسته
  اگر در خارج  آه  است  مشخصه  با عوارض  خملوط  در خارج هر موجودي

 خواهد بود و   و خالص  صرف  باشد ماهيت  او در ذهن نباشد و ظرف
   مهان اند آه  دانسته ماهيت  ديگر براي  را اعتباري  دو قسم  اين مقسم

 ).  طبيعي آلي( يا   است البشرطاعتبار 

 :  مقسمي  البشرط ماهيت

 ) عوارض (  شي  يا بشرط  يا خملوط  خارجيه  ـ ماهيت1

 ) عوارض( ال  يا بشرط)  حمضه ( هنيه ذ  ـ ماهيت2

   آه  اول  تقسيم هرچند چه (  آه  در اينجاست  اصلي و اما نكته  
  مقسم  و يك  دو قسم  به  آه  دوم  تقسيم  و چه  مقسم  و يك  قسم  سه به

   از علماي  يك  هيچ  آه  در حايل  است  فاحشي  اختالف منجر شد خود داراي
   اشاره ام  منوده  حقريمراجعه  اين  تا آجنا آه ه نكت  اين  به اصول

   آه  است  مقسمي  البشرط  مهان  طبيعي اصوًال مقصود از آلي) اند نفرموده
   تبعيت  به  مصباح  آقاي و تنها جناب  داشته  توافق  بر آن هر دو دسته

 و   منوده  تشكيك  بوجود افرادش  طبيعي  در وجود آلي  فارابي از جناب
   اين اند به  منوده  اعرتاف  در خارج  طبيعي وجود آلي  نفي صراحتًا به

 :  آه بيان

 را   طبيعي  يا آلي  ماهيت  و جزئيت  تشخص ، علت حكماء پيشني«  
   بودن  آنراخايل  آليت  علت اند، چنانكه  انگاشته  عوارض  به اقرتان
 زيرا   نيست  قبول  قابل  نظريه  اين ويل. باشد  مي  از عوارض ماهيت
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   بر اينكه شود، عالوه ، تكرارمي  از عوارض  هر يك  تشخص  درباره سؤال
شد   مي  عوارض  به  مقرتن  هم  در ذهن  اگر ماهيت  آه  است  اين  آن الزمه
شد   از آهنا مي  منفك  هم  اگر در خارج گرديدچنانكه  مي  جزئيت  به متصف
   عنوان  با حفظ يعين»   نيست  چنني  آه صورتيگرديد در   مي  آليت  به متصف
 وجود   گفت  داد تا بتوان  ماهيت  يك  به  جزئيت  عنوان توان مني آليت
   خملوطه  باماهيت  فرد خارجي باشد چون  مي  وجود افرادش  به  طبيعي آلي

   است  چيزي  به  از اتصاف  آبي  مطلقه  ماهيت  آه شود در حايل  مي معريف
   اين  الزمه ، آه  يافته تشخص)  فردخارجي (  مشخه  عوارض  قبًال بواسطه آه

  در يك)   شي  و بشرط  مقسمي  البشرط ماهيت (  استقرار دو ماهيت سخن
   موضع انتهي«.  خنواهد بود  ممكن  آه  است العوارض معل وجود خارجي

 و مقيدبالمثر  ق با مطل  در ربط  ماهيت  از اقسام  حبث هبر جهت»  احلاجه
 .  گذشت  چنانچه است

  : تبصره

 بايد در   مقدس  آمر و شارع  شد آه  گفته  حكمت  مقدمات  شرائط در قسم
   سخن  منود وظاهر اين  او عمل  اطِال قول  به  باشد تا بتوان  بيان مقام
   انعقاد اطِال دخالت  خود در اصل  بودن  بيان  در مقام  آه  است اين

 در  احراز ياد شده  از اصوليني  تعدادي  عقيده اما بر اساسدارد، 
   آن  پاسخ  اويل  انعقاد آن  در اصل  نه  است  و اعتبار اطِال دخيل حجيت
 با   مهراه  آالم  آنكه شودچه  مي دريافت  هم  بالحجية  اطِال از آالم  آه است

و آار را  هر د  در حقيقت  بودن  بيان  نيز باشد و در مقام حجيت
 و   تأييدي  و در اطِال دليل  است  قطعي  دليل  درحجيت دهد فقط  مي اجنام
   بودن  بيان  در مقام  نشود شرط  اگر ثابت  آه مهانگونه)   است آمكي
   خود باقي  جباي  آالم  حجيت  ويل  ظهور ساقط  اطِال از منصه فقط شارع

بايد ) موال  بودن  بيان ام در مق شك (  شك خواهد بود و اما در مواضع
 .  نظر منائيم  اصل  مقتضاي به

 در   و بناء عقالء معموًال متكلم  حماورة  اهل  در سريه  اويل بنابر اصل
 ودر   متكلم  از آالم  خارج  نياز بدليلي باشد بدون  مي  بيان مقام

   به  نباشد متسك  تام  اصل  اين  خواهد بود و چنانچه  اطِال ثابت نتيجه
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   در آليه  بلكه  اطِالنيست  باب  ويژه  مطلب  آرد و اين توان اطِال مني
 را   سخين  چنني  و اين  منائيم  ظاهر آالم  اخذ به توان ظواهر ديگر مني

 .  ادعا ننموده  تاآنون آسي

  : بر مقيد  مطلق  محل شيوه

   حالت  سه  داراي  باشيم  و مقيد داشته  مطلق  حكمي چنانچه  
 خواهند بود ثبوتًا

   رقبة  و اعتق  مؤمنه  رقبة اعتق: باشند مانند  مي  يا مثبينت ـ الف
 »  ظاهرت ان«

   اخلمر و التشرب التشرب:  خواهند بود مانند  يا هر دو منفي ـ ب
 .املسكر

)   سليب  و ديگري  اجيابي يكي) ( خمتلفني (  متنافيني  و يا اينكه ـ ج
  اما ازحيث»   ظاهرت ان «  آافره  رقبة و التعتق   رقبة اعتق: مانند
 بر   مطلق  سوم  در قسم ، آه  است  آاربردي  و ج  الف  دو فرض  فقط اثبات

   برده  آزادي وجوب)  مطلق(  آالم  امري  مقتضاي شود، چون  مي مقيد محل
   مقيد حرمت  در آالم  هني و مقتضاي)  آافر  باشد چه  مؤمن چه ( است
   دو آالم  اين  ميان ، پس  آافر است برده  آزادي  و يا آراهت ديآزا

 .  است تنايف

يا از ظهور :   شد، اول  وارد عمل توان  مي  موارد از دو راه در اين
ظهور   و چون  در حترمي و يا از ظهور هني:   دوم  يد منائيم  رفع مطلق
  توانيم  مي  است  شدن رينه ق  صاحل  دوم  و آالم  است  در اطِال تعليقي مطلق

 و   بر عدم  حكمًا معلق مطلق  دليل  معنا آه بدين.   بردارمي از اطِال دست
   اصالة  باشد پس تواند قرينه  مقيد مي  و دليل  است رود قرينه

 و   داشته  حكومت  مطلق  الظهوردر طرف  مقيد بر اصالة الظهور در طرف
 .شود يد مي مق  به  تبديل  مطلق  سبب بدين

   مجع  براي  مومنه  رقبة  و اعتق  رقبة اعتق:  مانند  مثبتني اما در قسم
   ذآر شده  وجه  سه  دو دليل  اين ميان
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   بر مقيد بنا بنظر مشهور عنداالصوليني  مطلق  محل ـ الف

   مطلق  در معناي  امر بر ختيري و توسعه ـ محل  ب

 .اند  منوده بر استحباب   در مقيد را محل  هم اي ـ عده  ج

 ختيري   دوم  در وجه ، چون  نيست  از اشكال  خايل  و سوم  دوم  وجه  آه الخيفي
، بعد   سوم در وجه  مانند، زيرا و انسان  نيست  معقول  فرد و آلي بني

ماند تا   مني  از بدو امر باقي  اطالقي  بر تقييد مطلق از ورود دليل
   محل  براي اي  زمينه جهت  باشد و بدين ارضي وارد تع  او و دليل ميان

  ماند، پس  مني  باقي  دو دليل  بني  مجع  بعنوان امر در مقيد بر استحباب
 .  است  اول  وجه متقني

  :  سخن تفصيل

 وجود دارد و   در هر دو دليل  حكم  سبب  گاهي  مسئله در اين  
  وجود ندارد؛  سبب نيزگاه

  شود از يك  مي  بيان  در هر دو دليل  آه  سبيب يگاه:   اول اما در فرض
 و   مطلق دردليل»   رقبة  فاعتقق  ظاهرت ان«شوند مانند   مي  مشرده نوع

 . مقيد در دليل»   مومنه  رقبة  فاعتقق  ظاهرت ان«

  شود از دو نوع  ذآر مي  در دو دليل  آه  سبيب  احيان ودر بعضي
  يف  افطرت و ان « در مطلق»   رقبة اعتق ف  ظاهرت ان«: باشند مانند مي

 .»  مومنه  رقبة  فاعتق هنار رمضان

   وحدت  دليل شود به  بر مقيد مي  محل مطلق)   نوع هم (  اول  در قسم آه
 تعدد و   بر مقيد خنواهد شدبواسطه  محل  مطلق  ثاني  در قسم  ويل سبب

 .  و مسببات  اسباب  بني تناني

   در اين  آه  و مقيد مثبت  است  نايف يا مطلق:  تلفني خم و اما در قسم
   است  ومقيد منهي  مثبت  و يا مطلق  است  بر مقيد حتمي  مطلق  محل صورت

 يا   است  حترميي  باشد يا هني تواند داشته  مي  صورت  سه  هم  اين آه
   قسم و در  است  حتمي باز محل  اول  در شكل  آه  فيه  و يا مشكوك تنزيهي
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   زمان  يعين  سوم  تقييد خواهد شد و در قسم  و عدم  بر آراهت  محل سوم
 را تقييد   و مطلق  منوده  محل  حترميي  بر هني وارده  هني  در آيفيت شك
 . منائيم مي

 : باشند  هر دو متنافيني  آه  سوم و اما در قسم

  توان  مي  آه يلسؤا»   احلامض  الرمان  و التأآل  الرمان التأآل«مانند 
   موارد بر مقيدمحل  در اينگونه  آيا مطلق  آه  است  منود اين مطرح

  يا خري؟ شود مانند مثبتني مي

   داده  اتفِا و امجاع  پرقدرت  را بدست  مششري قلم  اصول  از عاملان برخي
  منود بدون  بايد عمل  هر دو امر وارده اند بايد به و اظهار داشته

)  سره قدس(  آخوند خراساني  مرحوم  اطِال آالم  اساس  و بر مهني قتقييد مطل
   بر قيد محل  باشند مطلق  و مقيدمتوافقني اگر مطلق«فرمايد   مي را آه

   مثبتني  در قسم  سخن  اين اند چون را مورد نقد قرار داده» خواهد شد
   در خصوص  ويل  گذشت  حبث  اول  در قسم  آه مهانگونه  است  و آامل تام

   نقل  مهان  بر اساس  بر مقيد روانست  مطلق  محل متنافيني
 . اتفِااصولييان

   در هر دو منفي اگر موجب: گويد  مي  مسئله  در فرض  معامل اما صاحب
   املكاتب  والتعتق  املكاتب التعتق: شود مانند  مي  باشد هبر دو عمل يكي

، و   است  اتفِا منوده  ادعاي  هم ن سخ  ظهار و بر اين  در آناره آافرة
 و اعتقاد   مهرأي  با ايشان مسئله در اين)   قمي مريزاي (  قوانني صاحب
 . است

 و   سست  عده  اين  اما دليل  محل  قائلند بر عدم  برخي  شد آه  مشخص پس
   و منفيني مثبتني  ميان  تفاوتي  دارد بگوئيم  امكان  چون  است پايه بي

   آاربردي  و قواعد اصويل  در مسائل  اتفِا و امجاع و ادعاي  نيست
   اينكه  رسد به شود چه مني) ع(  معصوم  راي  به  ظن  موجب ندارد، چون

   به  خمتص  آن  و نقل  امجاع  گردد و ديگر اينكه  وي  راي  به  علم موجب
 . است  شرعي  فرعي مسائل

  : اي تذآر نكته
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 نيز  شود در مستحبات  بر مقيد مي  محل  مطلق بات در واج  آه مهانگونه
  و زر االمام)  ع( احلسني زر االمام:  مانند  است  و ساري  جاري  محل اين

 .  اجلمعه  ليلة يف)  ع( احلسني

   بناچار به  آه  وارد شده  حكم  و وحدت  قياس  بر اين اما اشكاالتي
 ؛ پردازمي  آهنا مي نقل

   عمل  در واجبات  آه مهانگونه ( بر مقيد در مستحبات   مطلق  محل:اوًال
   امر درمقيد را محل  ايشان  با بنا مشهور دارد، آه منافات) شد مي

 بر مقيد   مطلق  محل منودند، زيرا معناي  مي  مضاعف بر تأآد و استحباب
 خنواهد بود، در   مستحب  مجعه در غريشب)  ع(  حسني  امام  زيات  آه  است آن

در )  ص( اآرم  نيب  بسط  زيارت اند آه  فقهاء اظهار داشته  متامي  آه حايل
 .  است  مستحب  وامكن  حاالت متامي

 غالبًا قيد مذآور  ، در مستحبات  گفت  پاسخ  در مقام توان  مي البته
 در  دخالت  اينكه  نه  است  بر حمبوبيت  تاآيد و تضايف  براي در آالم

 .  بر مقيد منائيم  مطلق  محل  باشد تا بتوان ته داش  مطلوبيت اصل

 در   افراد مستحب  تفاوت ، چون  است  خود مورد اشكال  توجيه اما اين
   ناآايف  وجه  واين  نيز موجود است  در واجبات  مراتب  از حيث حمبوبيت

 . است

   بني  تفاوت  در واجبات  اگرچه  داد آه  پاسخ  اينگونه شايد بتوان
ظهور   و لذا قيود در واجبات  نيست  غالب  بگونه اد وجود دارد ويلافر

 در   آه  بر مقيد شود، در حايل  محل  دارد و لذا بايد مطلق در احرتازي
باشد   مي  حمبوبيت شودمراتب  مي  غالب  در افراد بگونه  تفاوت مستحبات

   مهني و بر  احرتازي  دارد نه  ظهور در توضيحي و قيود در مستحبات
 .شود مني  بر مقيد محل  مطلق اساس

   اينكه اما ادعاي.   تقييدي  وجود دارد نه  محلي  نه  در مستحبات پس
   سنن  درادله  متناع  از باب  بر تأآد حمبوبيت  امر استحباب  محل دليل

،   چون  پذيرش  غريقابل  است سخين. باشد  مي  بلغ  من مستفاد از روايات
 بر امر   قائم  خرب ضعيفي آه  اجرا است  قابل  در جائي عده قا خود اين
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   امر بر تقييد مطلق  و محل  امر مطلق  به  عمل  آه  باشد در حايل يا هني
 .شود  مني حمسوب  سنن  در ادله  تسامح از باب

  »  و املبني اجململ«

ا  ب باشد آه  مي  ؟؟؟ االلفاظ  پاياني  از مباحث  و مبني  جممل حبث  
   يا فعلي لفظ  جممل پردازمي  مي  فصل  اين  بيان  به  دو لفظ  اين تعريف

   آه  نباشد در حال  ظهور دقيقي  داراي  عريف  متفاهم  از حيث  آه است
 چند بايد   مطاليب  مبحث اما دراين. باشد  مي  اين  آامًال برخالف مبني

 : شود تذآر داده

   و نسيب  اضايف  بشكل  مفهوم  از حيث يني يا مب  جممل  لفظ  و نيز يك ـ1
 باشد  لغت  مهان  الفاظ  به ، عامل  فرد مواجه  بقيد اينكه  البته است

 يا   جممل  زبان  قواعد يك  به  فرد جاهل  به  را نسبت  لفظي توان واال مني
 .  داشت مبني

   به مبني يا   جممل  الفاظ  يادآور شدمي  اول  در مطلب  آه  مهانگونه ـ2
   اين يابد واالفالبراي  معنا مي  زبان  يك  الفاظ  وضع  به  عامل  به نسبت
 : باشيم  آهنا مي  ناچار از تقدمي  ذآر شد آه هائي  منونه قسمت

   الصحابه افضل «  شده  داده  پاسخ  صحابه  از افضل  از سؤال  پس ـ الف
 باشد   مقصود امريمومنان  است  ممكن  پاسخ  در اين آه»   بيته  يف  بنته من

 شود،  مي  حمسوب  جممل  پاسخ  اين يا ابابكر و عمر آه

 عليًا   اسب  ابن  معاويه امرني «  گفت  آه  در شام  عقل  يا در آالم ـ ب
   آه باشدمهانگونه  مي  معاويه  ضمري به  بازگشت  امكان آه»  اال فلعنوه

 . بازگردد  مومنان امري به)  العياذباهللا (  است ممكن

  گردند مانند آيه  مي  و مبني  جممل  مشمول  هم  قرآن  آيات  بعضي ـ ج
   مشكل  حل البته  الكتاب  االبفاحتة  مانند الصلوة  احاديث  و بعضي سرقت
   يك  و معنا به  مفهوم  يك  و ظهور سبقي  لغت  اهل  عرف  به  بازگشت فقط

 . نباشد  درميان اي ا قرينه ي  اگر نص  باشد البته لفظي
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     جداول فهرست

    صفحه عنوان

  

  1� مقدمه

  1�  الفاظ مباحث

  1�  فقه اصول  علم  ـ تعريف الف

  1�  فقه اصول  علم  ـ چالشها و روند تكامل ب

  1� اصول  علم  پيدايش  ـ دليل ج

   اصول  خارج  اصطالح  و به  اجتهادي  درسهاي  زمان د ـ ازچه
  2�آغاز شد؟

  2� مقدمه

  2�  علم  ـ مسائل ب

  3�  علم  ـ موضوع ج

  3�  مشخص  بگونه  علم  موضوع  ـ بيان الف

  3�  خمتلف  علوم  ـ موضوعات ب

  3�  هر علمي  براي  تصوير موضوع  لزوم  ـ انگيزه ج

  4�  عوارض د ـ اقسام
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 از   غريب  و عرض  عوارض  از اقسام  ذاتي  عرض  ـ تعيني�ه
  4�آهنا

  5�  و فلسفه  منطق  باصطالح  ذاتي  عرض انو ـ بي

  5�  ذاتي ز ـ اقسام

  5�  واسطه  ـ اقسام ح

  6�  در عروض واسطه) 3

  6�  ذاتي  عرض  از تفسري مشهور براي  برخي  عدول  ـ علت ط

  6�) ره (  آخوند خراساني  ـ نقد آالم ي

   موضوعش  دارد حال  موضوع  اصول  علم  اينكه بفرض«
  7�»؟ چيست

  8�) ره(  انصاري  شيخ  از نظريه دفاع

  8� فِو نقد بر دفاعيه

  8�  وضوع  مشهور در تعيني  بر نظريه  دوم اشكال

  10�» متايز علوم«

  10�  حمموالت  به متايز علوم) 2

  10�  اغراض  به متايز علوم) 3

  11�  مسائل  سنخ  به متايز علوم) 4

  11�  مسائل  ذات  حبسب  ـ متايز علوم�ه
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  11�  وضع

  12�  وضع  واژه  لغوي معناي

  12�  وضع تعريف

     جداول فهرست

    صفحه عنوان

  

  12�؟  مصدري  يا اسم  است  مصدري  معناي  آيا داراي وضع

  12�  وضع سري تارخيي

  13�  وضع ارآان

 يا   است  و تكويين  و معنا آيا واقعي  لفظ  بني رابطه
  13�؟  است  و قراردادي اعتباري

  14�  و تعيين  تعيني  به ضع و تقسيم

  15�)  خاص  له  و موضوع  خاص وضع (  اول قسم

  15�)  عام  له  و موضوع  عام وضع (  دوم قسم

  15�)  خاص  له  و موضوع  عام وضع (  سوم قسم

  15�)  عام  له  و موضوع  خاص وضع (  چهارم قسم

  15� پذير است  امكان  وضع  از اقسام  يك آدامني
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   واقع  و آداميك  شدني  واقع  وضع  از اقسام ك ي آدامني
  16�  است نشدني

  16�  حروف  وضع حبث

  19�)  آافيه  در شرح  رضي  شيخ آالم (  چهارم اما قول

  21�  مرآبات وضع

  22�  وضع پيامدهاي

  24� اصًال  و اليقع  ـ الميكن7 ـ 2

  25� و جماز  ـ حقيقت ج

  26� تبادر  ـ تبادر و عدم الف

  27�االطراد ـ  ج

  28� تنبيه

  30�  و االعم  ـ الصحيح امر چهارم

  31� القدراجلامع

  32�  تصوير قدراجلامع  لزوم  فرض علي

  36� املشتق

  36� تنبيه

  36�  معامالت اسامي
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  38�  مورد حبث  در مسئله  گوناگون  اقوال  ـ بيان6

  38� فِو نقد دليل

  39� تنبيه

  40� مسئلة

  40� تنبيه

  41�االوامر

     جداول ستفهر

    صفحه عنوان

  

  44�  هفتم مطلب

  44�  هشتم مطلب

  46� االمر صيغة

  51�  مطلب حقيق

  54�ٌ تنبيه

  57� االجزاء مبحث

  58� نكته

  60�  از واقعي  امر ظاهري آفايت



273

  61� حتقيق

  61�  واجب مقدمه

  66� چند نكاتي

  68� و املنجز  املعلق الواجب

  69�  مفوته  مقدمات وجوب

  70� خامته

  71� الضد مسئلة

  71�  واجب  ضد با مقدمه  مسئله  بني  نسبت-  1

  72�  يا فقهي  است  اصويل  مسئله  در اين  نزاع-  2

  72�  يا عقلي  است  لفظي  مسئله  در اين  نزاع-  3

  72�  در مسئله  اقوال  بيان-  4

  73�  مقدميت منشاء توهم

  74� ضد  مسئله مثرة

  74� ضد  در مسئله  ترتب مبحث

  76�  وجوب نسخ

  77�  ختييزي واجب

  78�  آفائي واجب
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  79�  موسع واجب

  81� النواهي

  81�  حيدة  احباث و فيه

  81�  نواحي  حبث مقدمه

  83�  امر و هني اجتماع

  85�  امر و هني  جبواز اجتماع  قائلني دالئل

  86� تفصيًال  جواز اجتماع  به  قائلني دالئل

     جداول فهرست

    صفحه عنوان

  

  88�  اجتماع  در حبث  امر يا هني  جانب ترحيح

  90� فساد  بر فساد يا عدم  هني داللت

  94�  شرط مفهوم

  95� جزاء  و وحدت تعدد شرط

  96� و جزاء  شرط تداخل

  97�  وصف مفهوم

  98�  غايت مفهوم
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  99�  لقب مفهوم

  99� عدد مفهوم

  99�  و خاص عام

  100�  عام الفاظ

  101� تبصره

  101�  جممل خمصص

  102�  مطلب توضيح

  103�  خمصص  از دليل  از فحص  قبل  عام حجيت

  104�  آتاب عمومات

  104�  سنت عمومات

  104�  حماوره  متخذ از اهل  السنه عمومات

  104�  بعد از ختصيص عام

  105�  شرع  در لسان  شفاهي خطاهباي

  106�  مسئله  در اين  آفايه  صاحب سخن

  106� ضمري  به  عام تعقيب

  107�  آالم حتقيق

  107�  متعددة  مجالت  به استثناء متعقب
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  108�  مفهوم  به  عام ختصيص

  109� خرب واحد  به  قرآن  عموم ختصيص

  110� خرب واحد  به  قرآن  جواز ختصيص  بعدم  قائلني دالئل

   علي  توارداخلاص  يف  اوالفسخ  التخصيص  بني  االمن دوران
  111� العام

  113�  آن  و شرائط  نسخ اقسام

  114�  و ختصيص  نسخ تفاوهتاي

  114� اختالفًا آثريًا  لوجد وافيه  عند غرياهللا  من لو آان

  114� و املقيد املطلق

     جداول فهرست

    صفحه عنوان

  

  115� اطِال  سريان  شرائط  چند پريامون تذآر مطاليب

  116� پاورقي

  117� بر مقيد  مطلق  محل شيوه

  118�  سخن تفصيل

  119�  و املبني اجململ
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