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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 نكات بحث
 نكته اول

علم اطالق ندارد و  كهنيدر ادر ارتباط با مباحث قبل دو نكته را تأكيد كنم، بعد ادامه بحث فعلي، در وجه سوم 
در معناي علم خاص و علم ديني  قدرآنروايي  خصوصبهي قرآني و كاربردهاعلم در  كهنيامنظور علم ديني است 

در  شيب كماكه حتي اگر بدون قرينه علم به كار رود و گرچه علم  كنديمكه ذهن را به آن سمت منصرف  كاررفتهبه
معناي عام موجب ، ولي كثرت استعمال آن در معناي خاص و قلت استعمال در كاررفتهبهمعناي لغوي به مفهوم عام 

 .شديميك انصراف 

 نكته دوم
قرآني دارند آن  ميمفاهدر  تسوايزو وي هرمنوتيك هابحثيي كه از هابحثاشاره كرديم به همين  طورهمين

ي پيدا اژهيوو در آن فضا و جو مفاهيم و معاني  رنديگيمبحثي بود كه مفاهيم در فضاها و جوهاي خاص قرار 
 :نصراف اصولي ربط داديم در اصول دو بحث داريمو اين را به ا كنديم

 يك بحث در باب حقيقت شرعيه؛
 .يك بحث در باب انصراف داريم

است  وقتكي ؛از تغيير مفهوم و معني براي يك واژه است دومرتبهي است وقتكي ؛دو تا روشن استاين تفاوت 
. اين يك رسديمو علقه لفظ و معني به حد حقيقت  شديمزياد  قدرآنلفظ كثرت استعمال براي معناي جديد آن  اين

يك مرتبه است كه معناي جديد پيدا كردن  نيا كنديمدرجه عاليه از يك معناي جديدي است كه در شرع پيدا 
كه حقيقت شده است، اين همان بحث حقيقت شرعيه اي است كه در اصول بحث شده و  داكردهيپي قوت قدربه

هم  جاهمان هست. قبولقابلهم  شيكمابقبول داشتند،  هايبعضاما  كردنديمن اين را نفي مشهور متأخرين و اصوليي
 تصورترقابلآن دشوارتر است، ولي در اعصار بعدي  ريتصو غمبريپبحث شده كه حقيقت شرعيه در عصر اول و زمان 

يي است كه درجانصراف يك درجه ديگر آن انصراف است ا است اين يك درجه از معناي جديد پيدا كردن است.
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كه ذهن با آن انس گرفته  كاررفتهبهبا قرائن  قدرآنلفظ معنا و مضمون و مفهوم حقيقي جديدي پيدا نكرده، منتهي 
در حد حقيقت نرسيده باشد.  كهنياو لو  روديموقتي به قرينه نيايد و چيز خاصي نباشد، ذهن به طرف معناي جديد 

ي هافرهنگي امروزه خيلي ارتباط دارد. اين بحث كه در شرع يا در هابحثدو با اين دو بحث اصولي است كه هر 
 :، دو نوع مرتبه دارد و با اين دو بحث ارتباط داردشديمخاص مفاهيم جديدي به الفاظ داده 

 وقتكو ي شديمكه به حد واقع و يك علقه حقيقت برسد و معناي حقيقي  شديمقوي  قدرآناين علقه  وقتكي
ادعاي حقيقت هم بشود و  شديم. اينجا بيشتر ذهن ما طرف انصراف بود ولي شديمدر آن حد نيست انصراف 

  است. تريقوآن  دو درجه از نكته، اين داكردهيپمعناي جديدي است كه  مييبگو

 نكته سوم
 داكردهيپي جديدي علم معنا مييبگواست ولي اگر  شدهتمامانصراف دارد، بحث  مييبگواگر  كهنيانكته ديگر 

اگر اين لفظ عمالً در معناي شرعي به كار نرفته، مشكلي نيست ولي اگر در شرع  وقتآناست، حقيقت شرعيه دارد، 
، يك معناي لغوي دارد، يك معناي حقيقت شرعيه دارد، هر دو شديملفظ مشترك  وقتآن كاررفتهبهدر معناي ديگر 

كثرت استعمال، يا  مييبگوممكن است باز  ميخواهيماي لفظي شد قرينه معينهوقتي مشترك  هم در شرع كاربرد دارد.
، يعني كثرت استعمال لفظ را ديآيمقرينه به كار  عنوانبهباز انصراف  كهينحوبه شديمقرينه معينه  درواقعانصراف 

 ميريگيمبنابراين نتيجه ؛ استمعناي حقيقي  همآن كهنياو لو  برديمطوري قرار داده كه ذهن را به طرف اين معني 
معناي  كهنياكه حقيقت شرعيه و انصراف دو درجه از اين بحث است كه در دو جاي اصول مطرح است و براي 

و قرينه معينه  شديمانصراف ضميمه به آن  مييبگو، بايد مييبگوجديد را پيدا بكنيم حتي اگر حقيقت شرعيه هم 
متمم حقيقت شرعيه در  عنوانبهو  كنديمنصراف آن را به معناي شرعي حمل ، يعني دو معني دارد منتهي اشديم

 خيلي جاها به آن نياز دارد. اين تكميلي بر بحث وجه سوم بود كه صحبت كرديم.

  نكته چهارم
 :يك نكته هم اين است كه اطالق ظهور است، در اصول دو بحث داريم

 ؛كنديميك بحث مباحث الفاظ كه ظهورات را تعيين  -1

 .يكي هم مباحث عقليه و مالزمات عقليه داريم كه در آن بحث ظهور لفظ نداريم -2
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كه نمي  ي اينجا چيزي استامرونه اجتماعبين اين دو خيلي فرق است مثالً بحث مقدمه واجب يا بحث ضد يا 
نه مطابقي و نه  ياظهور و داللت لفظيهيچ لفظ  ؛يعني نردبان هم بگذار امب پشتبرو  ديگويم كهيوقتييم، لفظ گو

 .دارد كه اينجا نردبان يا پله بگذاريمن يتضمني و نه التزام
اگر آن واجب است، اين هم بايد واجب باشد، يا اگر امر به چيزي شد بايد از ضد آن نهي  ديگويمولي عقل 
لفظ يك محدوده مشخص دارد حرفش  درواقعكه  شديمخود لفظ باشد. اين داللت عقلي  ،داللت كهنيابشود، بدون 

ديگر علقه تالزمي دارد، اما گاهي  زيچكاين مضمون و محتوي لفظ به نظر من به با ي ي دارد؛مضمونو فقط را زده 
منتهي معناي ظهور اين است كه محدوده مفهومي لفظ و قلمرو داللت لفظ بر معني هم  شديمظهور درست 

منتهي معناي ظهور اين است كه در اصول يك بحث مالزمات  ميشويمبه اين  ، يعني از خود لفظ منتقلقرارگرفته
همان  قلمرو آنعقليه داريم كه بحث لفظي نيست، يك بحث ظهورات لفظي داريم كه مباحث الفاظ اصول است. البته 

گفتند اين جزو يي كه كردند هادقت، اصوليين متأخر با آوردنديممالزمات عقليه است. اصوليون قديم جزء ظهورات 
مثًال مرحوم محقق اصفهاني اين كار را كرده و بعد اصول فقه را به اين شكل  ظهورات لفظي نيست و تفكيك كردند.

ولي در مالزمات عقليه  ميبريمما به شكلي از لفظ داريم به اين چيزها پي  درواقعپس در ظهورات لفظي  .درآوردند
 طلبديمته محدوده آن مشخص است. اين مضمون يك مضمون ديگر را هم معناي خود را دارد معني را بس لفظ فقط

 ظهور لفظي، خود ظهور لفظي دو نوع است؛ مييگويممنتهي بايد توجه داشته باشيم وقتي 
ي عقلي ظهور لفظي هافهماست، ولي گاهي يك نوع قرائن و  داشدهيپ قرارداد صرفبهي است اين ظهور وقتكي 

ي عقلي و مالزمات هادركوضعي شد، در حاشيه معني يك نوع  كهنيااست يعني بعد از  جورنياگاهي  سازديم
، اين است كه ظهور لفظي گاهي صرفًا ناشي از وضع است، گاهي بعد از وضع دهديمعقلي به خود لفظ ظهور 

كه گاهي صرفاً ناشي از ، اين است كنديمتالزمات يا مالزمات يا قرائن عقليه وجود دارد كه آن را وصل به وضع 
در بحث منطق  كنديموصف است، گاهي پس از وضع قرائن عقلي و لبي و مالزمات عقلي در داللت لفظ دخالت 

 هركدام، لزوم بين، بين به معناي أعم و به معناي أخص كه در بحث منطق است و نيب ريغلزوم انواعي دارد لزوم 
، لزوم بين به معناي سازديمي أخص همين است كه داللت التزامي را تعريف خاص خود را دارند لزوم بين به معنا

چون تالزم بين  كنديملفظ داللت بر معنا  كهنياواضح و بين است در حين  قدرآنأخص يعني آن مالزمه عقلي كه 
 .كنديمشديد است و علقه قوي است كه گويا خود لفظ بر آن داللت  قدرآنمعناي الزم 
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است يكي  نيب ريغمالزمه يك مالزمه  وقتكدرك مالزم بود، ي مثالعنوانبهالزمه و قرائن لبيه بنابراين درك م
لفظ فقط در دايره خود مفهوم را  ديآينموقتي مالزمه، بين به معناي أعم است و در قلمرو مفهوم و مدلول لفظ 

، يا وجوب شيء شودينمي امرونهاجتماع كه اگر امر به چيزي شد بايد نهي از ضد آن شود، يا  ديگويمرسانده عقل 
، ولي در يك درجه باالتر اگر موضوع بين شودينمآن است. اين معنا از لفظ به مدلول لفظ معني وارد  مقدمهوجوب 

ي الزم به ذهن بيايد، اين بين به معناي أخص امقدمهفهم اين معني بدون هيچ  مجردبهبه معناي أخص كه  همآنشد 
چون علقه آن با اين مفهوم خيلي قوي است و لذا علقه لفظ با اين  ديآيماست اينجا معناي الزم در محدوده لفظ 

از ناحيه واضع براي  آنچهظهور لفظي يعني  مييگويمبنابراين نبايد فكر بكنيم وقتي ؛ كنديمسرايت  همآنمفهوم به 
و اال نوعي ظهور لفظي  است طورنيااست، اين يك نوع ظهور لفظي است كه در داللت مطابقي  شدهدادهرار ق لفظ

؛ مثالً لزوم دهديمو دامنه وضع را گسترش  ديآيمداريم كه قرائن عقلي و امور ديگري كه از خود ما و عقل ما است 
التزامي، داللت لفظيه است يعني از لفظ به آن منتقل ، منظور داللت سازديمبين به معناي أخص كه داللت التزامي 

داللت لفظيه فقط آن نيست كه ناشي از صرف وضع است، بلكه گاهي خود اين مالزمات  . اين نكته است.مويشيم
چيزهاي ديگر  درواقعلفظ براي اين معنا وضع شد  كهنياكه بعد از  شديمو قرائن عقلي منشأ اين  هاافتيدرعقلي و 

قوي است كه گويا لفظ بر  قدرآنمعلوم است رابطه  همآنفرمول  .ديآيمر قلمرو داللت وضعي و حكم وضعي د هم
 .كنديمآن داللت 

 منظور از اطالق در مباحث اصولي
است  هاعالم، منظور همه »اكرم الرقبه يا اكرم العالم«؛ ديگويمدر بحث اطالق كه سؤال اين بود كه اطالق وقتي 

است. اطالق علم كه  شدهوضعلفظ براي حقيقت معني  كهنيااي است داللت لفظ در هر عالمي است يا هر رقبه
، شمول دارد، قيد ندارد، يا رقبه شمول و اطالق دارد اين اطالق از كجا به دست آمده؟ در هاعلميعني همه  مييگويم

 :ي اصول دو ديدگاه اينجا وجود داردهابحث

است، يك  شدهوضعداشتند اين است كه لفظ براي ماهيت مطلقه  هانيااه كه سلطان العلماء و يك ديدگ -1
براي شمول  شدهوضعكه العلماء عام  طورهمانديدگاهي بوده كه ظاهراً در نظريه سلطان العلماء است كه 
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وع له است كه يعني قيد شمول هم در موض شدهوضعالفاظ اجناس، اسم جنس هم براي معني به قيد شمول 
 .اين يك ديدگاه بوده است

ديدگاه ديگر اين است كه اطالق و شمولي كه در معني نسبت به مصاديق دارد، اين شمول و فراگيري در  -2
براي  شدهوضعنيست، لفظ جنس  هاآنمحدوده وضع اوليه نيست، يعني موضوع له جزء موضوع له واضع 

 مرحوم اصفهاني دارد. كه طورهمانماهيت البشرط مقسمي يا مهمله، 

  بررسي دو ديدگاه
 آنچهاطالق در موضوع له نيست.  ديگويماطالق در مدلول له است، يكي  ديگويماين دو ديدگاه است كه يكي 

كه قيد اطالق بر موضوع له نيست آن نظريه، نظريه و مرده و متروكي است. اطالق را از خود لفظ  اندگفتهمحققان ما 
از حيث همه جهات قيدي كه  مييگويم، مقدمات حكمت اين است كه ميفهميماز مقدمات حكمت  ميفهمينمو وضع 

 اينجا منظور ما بوده در مقام بيان بوده است و قيدي هم نياورده و انصرافي هم نيست اين مقدمات حكمت است.
ل را به لفظ علم يا رجل ما شمو با مقدمات حكمت كه مقدمات حقيقيه است و قرينه لبيه است. شديمپس معلوم 

 كهنيا، اين شمول مدلول لفظي نيست ولي معناي آن ظهور لفظي نيست، براي ميدهيمدر موضوعات يا متعلقات 
 ديگويم، كنديمو نهايتاً قرائن عقلي اين را وصل به لفظ  كنديمگاهي در مقدمات ظهور لفظي، قرائن عقلي دخالت 

 شودينم. اين است كه موضوع له آن ديآيماست و لذا در محدوده ظهورات لفظيه  او از اين لفظ اين را اراده كرده
مقدمات حكمت عين لزوم بين به معناي أخص است، چطور لزوم بين به  جهتنيزا. اشديمولي ظهور آن ظهور لفظ 

اگر لزوم غير بين بود يا بين به معناي أعم  شديمو ظهور لفظي  آورديممعناي اخص معنا را در محدوده دخالت لفظ 
و لذا ظهور به خود لفظ  كنديم، اينجا هم مقدمات حكمت را عق در لفظ جاري رفتيمبود، از ماده لفظ بيرون 

محل بحث است اطالق مقامي جاي بحث دارد  ؛ كه. البته يك اطالق مقامي داريم كه شايد ظهور لفظي نباشددهديم
ي قطعاً ظهور لفظي است. اطالق مقامي اين است انيب وولي اطالق لفظي  هور لفظي است يا نيست.كه آيا خود آن ظ

آن شرط نيست، آن آيه  شديممثالً جلسه استراحت را نگفته معلوم  كه در يك حديث همه شرايط نماز را گفته،
اين مقدمات حكمت كه در  كنديملفظ ظهور در اطالق پيدا  كهنياداللت لفظيه است يا نيست، محل بحث است ولي 

؛ كنديمدرك مالزمه بين به معناي أخص ظهور لفظي درست  كهنيا، ظهور لفظي است عين نديآفريماينجا اطالق 
 دهديم، گاهي اين قرائن عقلي و درك عقلي به لفظ ظهور ميكنيمبنابراين اين قرائن عقليه كه در استنباطات دخيل 
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مثل داللت التزامي و مقدمات حكمت، گاهي هم در اين حد  دهديمبه لفظ ظهور  كه در موضوع له نيست، ولي
ي لفظي است گرچه داللت مطابقي و هاداللتهمه  هانياو لذا اطالق، داللت التزامي،  شديمنيست مالزمات عقليه 

 نيست. هستوضعي به آن معني كه مستقيم موضوع له آن 

 بررسي داللت وضعي در منطق
حرف كامالً دقيقي نيست  ، تضمن و التزام.ةكه داللت وضعي سه قسمت است مطابق ديادهيشناينكه در منطق 

در داللت التزامي باالخره به اين معنا كه  كهنياولي محصول دخالت عقل است  شديمداللت التزامي، داللت لفظ 
 تيوضعتيجه تابع اخص مقدمات است داللت رسيديم لفظ بوده مالزمه عقلي است، ولي از راه لفظ آمديم چون ن

 درواقعبه خاطر اين بود كه در آن بحث به نتيجه منطقي برسيم كه تقسيم داللت وضعي و عقلي  هاحرفهمه  گفتند.
، داللت التزامي معجوني از شديمداللت وضعي محض داللت مطابقي است، داللت عقلي محض هم چيزهاي ديگري 

گفت وضع  توانيمآن بود  اگر جزءنيست كه  همآنلم را براي دوات وضعنكرده است، جزء دو تا است و اال واضع ق
پيوند با اين دارد كه تا  قدرآناين معني  ديگويمبه نحوي آن را شامل شده است. بر معنايي وضع كرده كه عقل ما 

ن وضع در آن مؤثر است وضعي به نحوي چو كهنياوضع نكرده باشد.  كهنيالفظ ببيند ذهن به آنجا برود و لو 
از مطابقه است و حتي غير از تضمن است، اين واقعيتي است كه بايد به آن توجه  ريغولي وضعيت آن  انددانسته

بنابراين با اين بيان هم از بحث منطقي تحليل درستي ارائه بشود و هم اين بحث اصولي كه جايگاه آن ؛ داشته باشيم
 را بدانيم.

پيوند بين با اين معنا نزديك شده كه گويا خود  قدرآنناي اخص را با الزم غير بين در نظر بگيريد الزم بين به مع
 كشديمباالخره خود لفظ اين بار را به دوش  شديمظهور لفظ آمده و لذا ظهور لفظي  در ،كنديملفظ به اين داللت 

هم از همين لفظ هم منظور او بوده  نآ شمولاينكه استعالل كرده،  شديم، اطالق قيد لفظ رسانديمرا به ما  هانياو 
 .ميفهميماين پيوند نزديك شده كه گويا از لفظ اين را  قدرآنولي  جزء موضوع له هم نيست. حالنيدرعاست 

يك  دو داللت داريم گريدعبارتبهاين داللت وضعي نيست،  رديبگتحليل واقعي قضيه اين است اشكالي ندارد كه 
داللت لفظ بر معني، يك داللت معني بر الزم آن، در موضوع به معناي اخص كه داللت معني بر الزم آن داللت 

 است وي است داللت لفظ بر معناي خود داللت وضعيه است، داللت لفظ چون در يكي از دو طرف آن وضع قيحق
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نجا بگذاريم، لفظ مثالً قلم است اين داللت بر گوييم وضعي است، ما لفظ را ايمي ميريگيملذا تابع اخص مقدمات 
و الزم اين دوات است داللت الف، يعني تالزم الف و  كه معني همان شيء مشخص است كه داريم، قلم كنديممعني 

دوات يك تالزم عقلي و عرفي و عادي است و لزوم بين به معناي أخص است اين غير وضعي است و با قرار 
ي غير وضعي است و چون اين دو پيوند كيآنبر الف كه معني است، كامالً وضعي است و  درست نشده، داللت اين

و دو مقدمه دارد چون رابط خيلي نزديك  شديم، اين را بگوييد ذهنمان به اينجا هم منتقل داكردهيپنزديكي به هم 
عناي أخص و لزوم به معناي بوده اين معني در محدوده خود آمده است معني حد هم خيلي معلوم نيست، لزوم به م

 كهنياوضعي، به لحاظ  مييگويمرابط قوي است كه در محدوده معنا آمده،  قدرآنولي آنجايي كه  أعم طيفي است.
چون يك جزء اين داللت وضعي  رنديگيمدو بند دارد و يك بند آن اين است لذا اين داللت را تابع أخص مقدمات 

 گويند داللت وضعي و لفظي.و مي رنديگيماست تابع أخص مقدمات 
به خاطر آن نسبت نزديك به خود لفظ  كهنياوضعي نيست يعني خود او مستقل وضع نشده، ولي به معني 

به معناي  و الزماين لفظ را آنجا نياورديم، اين تالزم گويا نوعي وضع ساخته است تالزم معني  شودينمچسبيده 
اين نسبت به آن، خود اين يك وضعي است منتهي منشأ اين قرار، اين أخص گويا نوعي وضع ساخته است براي 

درجه باالتر داللت داللت عقلي است، درجه پايين آن وضع  است كه اين مالزمه است و آنجا هم قرار ديگري است.
كه  ميمنايمو قرارداد است چون در انتقال من از لفظ به آن معنا هم وضع دخالت دارد، هم عقل، داللت را وضعي 

ظهورات لفظي است، وضعي  هانيااين يك تحليل از بحث اطالق ماده است،  ميريگيماخص است. سطح پايين را 
 است. هانيابه اين معني است، نه اينكه وضع دارد به نحو اينكه در مطابقه است يا در تضمن و  ميريگيمكه 

گوييم هم متفاوت است و وضعي كه آنجا مي متفاوت است نوع وضع هانيامنظور اين است كه درجه وضع در 
 .ديآيمي است كه به ذهن ما اهياولاز وضع  تريكلخيلي 
ي قاعده اين است طوركلبهي شبيه تالزم بين به معناي أخص است نوعبه كهنيامقدمات حكمت به دليل  هرحالبه

 قوي چنانآن، ولي آن قرائن وقتي ظهور سازديمكه قرائن عقلي بسيار قوي و روشن و بارز يك نوع ظهورات لفظي 
وضوح و بداهتي  چنانآنبراي همه نداشته باشد به لحاظ معنايي ممكن است خيلي قوي باشد، ولي در اذهان العامه 

ديگر از محدوده لفظ كامالً بيرون است چون علقه اي بين او و لفظ نيست، لفظ فقط معناي آن را  هاآنندارد 
درجات و طيف دارد در يك  جهتنيازاو بين به معناي اعم دارد  نيب ريغمالزمات عقليه  و خود معنا سازديم
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كه جاي  تركينزد ديآيماين ظهور لفظي نيست، يك درجاتي  ديگويمدرجاتي، لزوم خيلي فاصله دارد، آدم قطعاً 
، طيفي دارد برديم طرفآنارتباط معني با الزمش قوي است كه لفظ را به  قدرآنترديد است، يك جاي ديگر هم 

جاهايي هم حالت ترديد دارد به اين طيف هم بايد توجه داشته باشيم، قدماي ما در بحث مقدمه واجب اين طيف را 
متأخرين جزء مالزمات عقليه  .آوردنديمجزء ظهورات لفظيه  شيء و نهي از ضد را امر به، يا آوردنديمجزء الفاظ 

، بعضي قرارگرفتهي مرزي قرار گرفتند، وسط اين طيف هامحدودهدر  هانيات كه سر دوران آن اين اس آوردند.
وجوب شيء و وجوب مقدمه تالزم دارد كه نزديك تالزم به معناي أخص است و لذا اين داللت  قدرآن ديگويم

 .لفظي است

 اطالق از ديدگاه متأخرين
وضوح ندارد، علت اين است كه در يك  قدرنيا، بعدها گفتند كه دانستنديم يلفظاصوليين ما اين را داللت  هاقرن

اطالق از ديدگاه  مييگويم است كه جهتنيازااين ؛ است شدهواقعكه جاي اين اختالف هم  قرارگرفته نينابيبنقطه 
ت لفظي ي التزامي و مالزمات بينه به معناي أخص ظهوراهاداللتكه  طورهمانمتأخرين نياز به ظهور لفظي است، 

به همان معنايي است كه عرض كرديم. اين انتقال در اينجا حالت تركيبي دارد و وضعي  هانيااست، وضعي بودن 
مرحوم  منظور او همين است. .كنديمتقسيم  هانيامنطق هم كه داللت وضعي را به  به همين معناست. همآنبودن 

 ديگويم كهنياي شاذ مرحوم نائيني، احرفهدارد؛ يكي از مقدمات حكمت دخالت  ديگويمنائيني در داللت عام هم 
در  خواهديمهم مقدمات حكمت » أكرم كل عالم«يا حتي » العلماء اكرم«؛ خواهديممقدمات حكمت » العالم اكرم«

يعني حتي عموم كه همه قبول داريم كه داللت لفظي است ؛ ظهور در اين دارد نيبنابرامقام بيان بوده قيدي نياورده و 
به  همآننائيني حتي در  ازنظر، در ظهور لفظ در عموم عالوه بر وضع نياز به مقدمات حكمت داريم ديگويمايشان 

 نحوي مقدمات حكمت دخيل است البته شايد حرف درستي نباشد از اين بحث بگذريم.
چند بحث ديگر در خود طلب  رح كرديم و مدلول اين را مشخص كرديم.مباحثي را مط »طلب العلم«در بحث 

را  آن دوشيمآن واقع  دامنهاختصاص به اين حديث ندارد احاديث ديگر احياناً در  هابحثمنتهي چون آن  العلم.
و كه اين دسته با توجه به تعدد » فَرِيضَةٌ الِْعْلمِ طَلَبُ«يك دسته از روايات داريم كه با شكل  .ميگذاريمبراي بعد 

 آن مي باشد. تكثر
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 نكته پنجم
ي كنيم. آن نكته اين است كه ما در بحث بندجمعبگوييم و بعد  ماندهيباقي قبلي هابحثنكته مهمي كه در تكميل 

وع اطمينان به يك ن شديمديده  باهمگفتيم كه مجموع روايات به حدي است كه وقتي » طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة«سندي 
. آورديمصدور  است كه اطمينان به استفاضه، نوعي شديم، تواتر هم نيست كه اگر تواتر باشد قطع آورديمصدور 

مستقبل و كامل بحث نشده جاي اين دارد كه كار  صورتبهاين بحث كه در اصول يا در رجال خيلي جالب و 
 .تحقيقي قشنگي در اين بحث انجام بگيرد

 مينيبيمو  ميكنيمما گاهي براي صحت سند از طريق نگاه موردي سند آن را بررسي  كهاست  نيايك بحث  -1
روايت داريم كه تواتر  ستيباست ده ـ  وقتكسند درست است. ي مييگويمكه تام است رجال موثق دارد و 

، به عدم هاآنجداگانه اعتبار ندارد، لو كنا نحن و هر يك از  كدامچيه، مينيبيم باهمرا كه  هانياهم نيست و 
 اندگفتهبعضي  كنديم، نوعي اعتبار و اطمينان براي ما ايجاد ميگذاريميم ولي كنار هم كه شديماعتبار قائل 

ي است در اين مسئله كه جواب آن اشبه ك. اين يكندينمكه اين ضمّ الحجّت به ال حجت ايجاد حجت 
ي دارد كه حلراه، آن شديمالحجة است ولي مجموعاً حجت  تكتكدر تواتر هم  نكهيامثلاست  روشن

فلسفه علت آن  نظر ازندارند و  تكتككه  كنديماجمال اين است كه گاهي مجموع حكمي و اثري ايجاد 
همان بحث استقراء و حساب احتماالت  شوديماين است كه در هر يك استعداد يك حدي است كه انباشته 

طَلَُب « كهآندر همه حد است قدر متيقن » طلب العلم فريضة«در حديث  درواقعكه كاري به آن نداريم. 
ي سند معتبر نداشتيم، ولي گفتيم اين تكثر و تعدد ما را و سناست در بيست ـ سي روايت شيعه » الْعِلْمِ فَرِيضَة
قطعاً كمتر از اين نيست كه در حكم بسيار مهمي ما با يك حديث معتبر  نانياطمن . ايرسانديمبه اطميناني 

ي است كه قابل جواب است فقط اين را بايد توجه داشته باشيم اشبهههم  بال حجتيك حكمي بدهيم. ضمّ 
كه بعضي شهرت  كنديمروايي ارتباط پيدا  شهرت بايك مقدار  همكه اين ضم احاديث ضعاف در كنار 

 جابر نديگويمي اعدهكه  كنديمروايي  شهرتبحث  با، اين يك ارتباط داننديمايي را جابر ضعف سندي رو
است، شهرت  طورنياكه  ، اگر به اين شكل باشدشديماصول شهرت روايي كه گفته  و درضعف سند است 

و كه ما قبول نداريم  داننديمروايي ما جابر بر ضعف سند است. البته شهرت فتوايي هم جابر ضعف سند 
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هم قبول ندارند ولي اگر در اين حديث شهرت روايي به اين حد و به اين شكلي كه ما ترسيم كرديم  معموالً
م و جاي كار تحقيقي مفصل دارد. كنيمولي شرايط و قيودي دارد كه دو مورد را عرض  رسديمبرسد، 

وايت از مضامين محل اختالف نباشد؛ اگر اين است كه مورد و مضمون آن ر ازجملهشرايط و قيود آن 
تكثر و تعدد آن گاهي موجب  باشد هانياي كالمي و هادر بحثاختالف شيعه و سني است يا فرق  نمضمو
در فضيلت معاويه يا خليفه سوم خيلي روايت بيايد و عامه نقل بكنند اين اعتباري ندارد.  مثالً، دوشيموهم 

ولي حتي اين شهرت و تعدد در روايات عامه هم اگر باشد ولي مضمون از مضامين مورد اختالف نباشد كه 
عه يا سني و در اين راه تمام بشود، حتي در روايات شي همآنآدم را مضمون بكند به مدلول بعيد نيست در 

 ي است. اولقيطربهشيعه  اتيروا

د گاهي ذم شيعه ريگيميك نكته اين است كه محدوده اين فقط روايات شيعه نيست روايات عامه هم آن را  -2
كه اين استفاده  رديگيم، پس هر سه حالت را رديگيماين شق را هم  شديم استفادهموجب اين  باهمو عامه 

 باشد، يا مجموعًا باشد. هاينسدر شيعه باشد يا در 

يي نباشد كه ارتباط با هابحثشرط اين قضيه اين است كه از مسائل اختالفي نباشد، يا از  كهنيام سونكته  -3
اگر در يك مضموني است » طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة«است. مثل  واردشدهيا چيزهايي كه از غير اسالم اسرائليات 

باشد،  واردشده اسرائلياتاز  كهنياحل اختالف آن شكلي نيست، احتمال هم شيعه دارد هم سني دارد م
اجرا كرد.  جاهمهاين قاعده را  شودينميي نقض نكنيد كه هرجااين قاعده تمام است. اين قاعده را  ؛نيست

بايد شرايط را داشته باشد و البته در  استپس اين درست  مييباشد بگوپانزده روايت در مضموني  -ده
 .مدلول هم بايد قدر متيقن را بگيريم كه بحث كرديم

اينجا يعني شرط كلي آن  در 56/40 ردسيغاز اسرائليات يكي هم اينكه احتمال ندهيم كه از جاهاي غير  -4
است يا  ي اختالف شيعه و سنيهابحثاست كه احتمال تحريف در آن ندهيم منتهي نوع دس تحريف يا 

 .هانيااست و نظاير  اسرائليات واردشدهاز  ميدهيمي فرق يا مضاميني است كه احتمال هااختالف

 منظور از شهرت روايي 
گويند منظورش اين است كه يعني يك روايت اين را هم شيخ شهرت روايي من وجه است شهرت روايي كه مي

ب اربعه هم هست يك روايت است با سند واحد ولي در من اليحضر دارد هم در كتب اربعه است در غير كت
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كه همه نقل كردند اين يك  دنديديمكه در آن چيزي  شديممعلوم  اندكرده، همه نقل اندكردهمتأخريني كه آن را نقل 
يك مضمون تعدد و تنوع داشته باشد. شهرت روايي آنجا راجع  كهاست  نيايي است يك مصداق روامصداق شهرت 

مرحوم شهيد صدر وقتي  .ميريگيمما اين قسم را شهرت روايي  .رديگيمبه قسم اول است ولي اين قسم را هم 
 .شهرت روايي را مطرح كرده اين سه قسم را هم گفته حاال در بحث شهرت ببينيد

 و آله االطهار محمديعل اهللايصل و


