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 میالرح الرحمن اهللابسم

 ینه و امر تفاوت: قبل بحث خالصه
 اطالق بر حمل امر، که صورت نیا به دارند تفاوت هم با ،ینه و امر چرا که بود مطرح سؤال نیا سوم، مبحث در

 شکل به ،ینه متعلق افراد همه که است نیا به هم ینه امتثال و کند؛یم دایپ تحقق فرد، کی وجود به و شودیم یبدل

 .هستند یداع کی يدارا دو هر کهدرحالی شود؟یم دهید تفاوت، نیا چرا که نجاستیا در بحث. شود ترك یاستغراق

 گانهپنج اتینظر ردّ  در استاد، نکات
 مورد تواند،ینم هااین از کدامهیچ که دیآیم نظر به و م؛یکرد ینف را هینظر پنج بحث، نیا در ما که دیکرد مالحظه

 که »الخمر التشرب« ای »الصالة اقم« ای »التغصب« ای »صلّ« در کنم عرض خواهمیم رد،یبگ قرار اتکا و اعتماد

 نقد نکته چند قالب در من ست،ین هیتوج قابل تفاوت، نیا شد گفته که یهاتیتوج با دارد؛ وجود تفاوت: دیگویم

 .کنمیم عرض آراء نیا به را خودم

 مفسده و مصلحت تفاوت بحث طرح :اول نکته
 مصلحت تفاوت به قائل که است صدر دیشه مرحوم ای یاصفهان مرحوم مثل علماء از یبعض دگاهید در :اول نکته

 غالباً  و است مصلحت از یناش امر، که بردند؛یم مفسده و مصلحت سمت به را اشاره انگشت و اندشده مفسده و

 و است مفسده از یناش ،ینه در اما کند؛یم محقق را مصلحت فرد کی یعنی است فرد کی به قائل هم مصلحت

 نیا به کنمینم عرض االن، من که بود گرفته قرار یمناقشات محل نیا که است؛ شده پخش قیمصاد همه در مفسده،

 فرد کی در مفسده، هم یگاه و است فرد کی در مصلحت یگاه است هم مثل هم مفسده و مصلحت که صورت

 ظهور و حیترج يبرا تیاغلب نیا وجه اما است طوراین غالباً باشد هم تفاوت نیا اگر ضمن در نحو، نیهم به و است

 .بودند گفته هم گرانید که بود يکبرو و يصغرو اشکال دو نیا ست؟یچ يساز

 ستین ییانشا جمالت در فقط تفاوت،: اشکال
 مفسده زیتما در را تفاوت صرف که یاتینظر تمام و هینظر دو آن که؛ است نیا میبگو خواهمیم که یاول نکته اما

 زده که ییهاحرف آن از ریغ البته دارد هم یاساس اشکال کی دهند،یم ارجاع آن به و کنندیم ریتفس مصلحت، و

1 



 ٣٧٤٢ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 ییهاجمله در تفاوت، نیا بلکه باشد ینه و امر که ستین ییجا به مربوط تفاوت، نیا که است نیا اشکال آن و شد

 مفسده و مصلحت ست؛ین مفسده و مصلحت بحث نجایا در. است اخبار بلکه ندارد ینه و امر به یربط اصالً که است

 نیا کندیم ینه کند،یم امر گذارد،یم قانون دارد: مییگویم که است موضوعه و مجعوله نیقوان و ینه و امر نظام در

 است هیعدل يمبنا بر هم آن البته که است يمفاسد و مصالح از یناش

 ای »ارةیالس دیز إشتر: «دیبگو یکس اگر دارد وجود هم هیخبر يهاجمله در تفاوت، نیا که است یحال در نیا

 و شودیم محقق یکی با که »ارةیالس إشتر. «هست نجایا در تفاوت همان »ارةیالس شتری لم« دیبگو را آن مقابل نقطه

. دینخر ینیماش چیه که است نیا ظاهرش دارد؟ ییمعنا چه دینخر نیماش یفالن مییبگو اگر »ارةیالس شتری لم« در

 به را ینه و امر تفاوت که یآرائ از یفیط و هادگاهید نکته، نیا کنم گمان و ست؛ین مصلحت و مفسده بحث که نجایا

 .کندیم تمام را دهندیم ارجاع مفسده و مصلحت

 .ستین مفسده و مصلحت بحث نجایا در: یاصل نقد
 با را »ارةیالس إشتر« شما که است نیا یاصل نقد بلکه ستندین مهم ادیز هاآن که شده گفته که یینقدها بر عالوه

 سهیمقا هم با را هااین »الخمر شربیال« ای »الخمر شربی« لم ای »الخمر شرب« د،یکن سهیمقا »ارةیالس شتری لم«

 يبرا که پنجم و دوم دگاهید که بود نیا ما عرض پس. ستین ینه و امر و مفسده و مصلحت بحث که نجایا. دیکن

 و دانستیم محور کامل طوربه را مفسده و مصلحت ،یاصفهان مرحوم البته بود، صدر دیشه و یاصفهان مرحوم

 يرأ نیا سمت به که یگرانید و نبود؛ هینظر نیا در محصور یول بود کرده استفاده نکته نیا از صدر، دیشه مرحوم

 انیب دارد، که هیخبر يهاجمله چون خوردیم خالص ریت هااین همه به نقد، نیا با من نظر به کردند دایپ یلیتما

 تفاوت، نیا یعنی دهدیم گزارش اتفاق، کی از دارد و کندیم بحث مفسده، و مصلحت از است، نیهم هم کندیم

 قرار بخش، نیا در که یاتینظر بنابراین ست؛ین کار در هااین امثال و زجر و بعث و ینه و امر کهدرحالی دارد وجود

 .کرد هیتوج را تفاوت توان،ینم صورت نیا به رایز گذاشت، کنار دیبا ردیگیم

 ستین ممکن ،ینه و امر کردن حمل: دوم نکته
 يبرا م،یکن حمل یبدل بر را، ینه میتوانینم ما: فرمودند که است ییخو يآقا دگاهید مثل ،یدگاهید در دوم نکته

 است رمقدوریغ امر کی نیا رایز میکن حمل افراد، همه بر میتوانینم هم را امر و است حاصل لیتحص نکهیا
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 شودینم حاصل لیتحص ق،یمصاد شدن جمع با: اشکال
 طوراین و باشد هم جمعقابل و محصور مأموربه، قیمصاد که ییجاها د؛یریبگ فرض که است نیا ما عرض پس

 مصداق: دیریبگ فرض م؛یکن ترك هم را فرد کی آن میبتوان بلکه شود حاصل لیتحص فرد، کی ترك با که نباشد

 تمام توانیم هم یعنی باشد؛ هم جمعقابل و محصور ،حالدرعین و است گرفته تعلق آن به ینه ای امر که باشد ییجا

 و دارد تفاوت یمنف و مثبت جمله نیا هم طیشرا آن در. اوردین را افراد آن از کدامهیچ توانیم هم و آورد را افراد

 .باشند شده جمع ز،یچ کی یعدم ای يوجود قیمصاد که است یطیشرا در نیا

 دیگرعبارتبه اشکال حیتوض
 را افراد آن از کدامهیچ مینتوان هم حالدرعین و دیخر را آن افراد همه بتوان هم که ندارد وجود ینیماش مثالً

 نظر چون. کندینم یفرق و دارد يظهور تفاوت »ارهیالس شتری لم« با »ارهیالس اشتر« هم طیشرا همان در م،یبخر

 افراد، تمام چون مینکن همه بر حمل را امر که شودیم موجب قدرت، عدم و قدرت نیا که؛ بود نیا ییخو يآقا

 .است حاصل لیتحص که چون میبکن فرد کی بر حمل را ینه میتوانینم هم طرف آن از و ستین مقدور

 همه بتوان و ردیبگ تعلق هاطرف از هرکدام بر قدرت مثالً  باشد؛ محصور و جمع که میکنیم فرض را ییجا ما اما

 را گرید عدد نُه و میبخر را یکی میبتوان دیگرعبارتبه د،ینخر را افراد آن از کدامهیچ بتوان نیهمچن و دیخر را افراد

 .مینخر

 :...)سؤال(

 دوازده و دیدار امام دوازده که دیکن فرض طوراین مثالً است ممکن دو هر کندینم فرق که یدفع و یجیتدر

 و جمع افراد، تعداد نکهیا با دارند فرق هم با »تکرم ال« ای »اکرم« دیبگو اگر و شدند جمع نجایا در خاص، تیشخص

 نیا اندشده جمع جا کی در نبودن و بودن حاصل لیتحص هم و تیمقدور عدم و تیمقدور هم یعنی است؛ مشخص

 يگرید و است حاصل یکی ای ستین مقدور مییبگو ینه و امر طرف در که ستین هم طوراین و است اشتباه

 .ستین حاصل ،وجههیچبه
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 استاد: این نظر هم تمام نیست
. دارد وجود تفاوت نیا هم باز م،یشو خارج هم صورت نیا از ما اگر یعنی ستین تمام هم ،نظر نیا من نظر به

 يقو یلیخ ،ییخو يآقا شیفرما نکهیا رغمیعل ،رودیم کنار هم گرددیبرم مسئله نیا به که هم ییهادگاهید نیا

 . دهدینم نشان را یاصل سر نیا کنمیم فکر یول کنم تیتقو را شانیا نظر که بود بنا و دانستمیم

 !است؟ نادر فرض: شاگرد

 »شتری لم« و »اشتر« جمله نیا که مینیبیم فرض همان در است، یکاف هم نادر فرض قاعده، کی نقض يبرا

 نکته در دو، نیا تفاوت که دهدیم نشان نیا دارد، فرق هم یمنف و مثبت يخبر جمله کی ای ینه و امر دارد، فرق

 .ستین تمام مفسده، و مصلحت تفاوت که بود طوراین هم یقبل بحث در که طورهمان ست؛ین نهفته ییخو يآقا

 دوم و اول نکته تفاوت
 معلوم بنابراین دارد؛ وجود تفاوت نیا هم باز نبود، مفسده و مصلحت ییجا در اگر که: دیگویم اول نکته اما 

 .گرددیبرنم نظر نیا به تفاوت، که شودیم

 و مقدور گرید که است مشخص و نیمع و محدود آن، متعلقات و قیمصاد که ییجا که: دیگویم دوم نکته یول

 را آن حاتیتوض ست،ین الزم گرید که بالعرض چه ای باشد بالذات چه حاال ستین صادق آنجا در مقدور، عدم

 موارد است مشخص و جمع بالعرض، نکهیا ای بالذات ق،یمصاد نکهیا ای و است نیمع و محدود نکهیا و میکن عرض

 .دارد وجود تفاوت، نیا مینیبیم هم باز اما است موارد نیا به ناظر که میدانیم یول دارد یکم

 نکته سوم: در متعلق المتعلق هم تفاوتی ندارد
 ندارد یفرق ،جهت نیا در هم است »المتعلق المتعلق متعلق« همان که الموضوع متعلق که است نیا سوم نکته

 و موضوع نجایا در که بشود »تصل ال« ل،یدل نیهم که دیریبگ فرض حاال »صلّ: «دیبگو لیدل اگر شما نکهیا يبرا

 هم آنجا باشد، داشته وجود موضوع همان ای المتعلق متعلق که هم ییآنجا. دارد فرق یول ندارد وجود المتعلق، متعلق

 .دارد فرق

 لم ضرب« مییبگو که مثال نیا با ،»الخمر شربی لم« ای »الخمر شرب« ،»الماء تشرب ال« ای »الماء اشرب« مثالً

 آن اگر پس است نزده یعنی »ضربی لم« اما شودیم محقق فرد کی با »ضرب« میگفت اگر یعنی دارد فرق »ضربی
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 بودند کرده حساب ن،یا يرو يحد تا صدر دیشه که است جورآن موضوع است طورآن متعلق که مییبگو هم را نظر

 .گردد یاستغراق هم گرید طرف و شود یبدل طرف کی که ندارد نیا در ینقش هم آن که

 استاد نکات يبندجمع
 .است نکرده نقد صورت، نیا به یکس البته کند؛یم رد را هادگاهید نیا همه که است نکته سه ما، عرض بنابراین

 و مصلحت از یبحث آنجا در کهدرحالی دارد وجود ه،یخبر يهاجمله در تفاوت، نیا که است نیا: اول نکته

 .رودیم کنار صدر دیشه و یاصفهان مرحوم شیفرما ستین مفسده

 ای اوردیب را همه که باشند محصور و محدود هم قیمصاد اگر که ییجا در تفاوت، نیا که است نیا: دوم نکته

 نجایا در اما است؛ متشخص و مقدور هااین همه اورد؛ین را فرد کی ای اوردیب را فرد کی اورد،ین را کدامهیچ نکهیا

 .رودیم کنار هم ییخو يآقا دگاهید پس دارد وجود تفاوت، نیا که مینیبیم هم

 وجود ست،ین کار در موضوع و هست متعلق فقط که ییجا در ،یاستغراق و یبدل تفاوت که است نیا: سوم نکته

 هم و موضوع به نسبت هم یعنی دارد؛ وجود هم هستند دو هر متعلق و موضوع که ییجا در که طورهمان دارد؛

 .سوم نکته هم نیا دارد؛ وجود متعلق به نسبت

 استاد نکات جهینت
 پس نکردند دایپ یدسترس تفاوت، يمحور و یاصل نقطه به هادگاهید نیا از کدامهیچ که دهدیم نشان نکات، نیا

 ای بودن الوجود مفروض نه و مفسده و مصلحت نه و هیعقل نهیقر نه و اطالق نه چون ستین آن از یناش تفاوت،

 شده، انجام که یینقدها از نظرقطع با. ندارد تفاوت نیا در یدخالت موارد، نیا از کدامهیچ نبودن؛ الوجود مفروض

 ،ینف چون بود اتینظر نیا ردّ در نکات نجایا تا است؛ نقد قابل نکته، سه با ه،ینظر پنج نیا تمام که میکنیم فکر

 .است ترراحت شهیهم

 است یاقیس نهیقر در تفاوت
 من بشود روشن بحث نیا نکهیا يبرا گرفت، یاقیس نهیقر را تفاوت و گذاشت کنار را هااین همه بتوان دیشا

. میرسیم آن به خاص و عام مبحث در که دارد وجود عموم، ادوات بخش در اصول، در یبحث کی کنم؛ عرض یمثال

 اقیس در نکره یول ستین عموم دیمف ،یجابیا جمله اقیس در نکره است، ینف اقیس در نکره عموم، ادوات از یکی

5 



 ٣٧٤٢ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 ما که یفرق نیهم دارد، فرق یلیخ »احد یجئنی لم« دیبگو نکهیا با »احد یجائن« دیبگو اگر. است عموم دیمف ،ینف

 فرد کی با »رجل یجائن« رایز دارد فرق نیا و »رجل یجائن« ای »احد یجئنی لم« و »احد یجائن« م؛ییگویم نجایا

 ینف اقیس در يانکره چون گرددینم محقق کسهیچ که است نیا »رجل یجئنی لم« يمعنا یول شودیم محقق هم

 .است واضح دارد تفاوت جاب،یا اقیس در نکره با ،ینف اقیس در نکره نکهیا اما است؛

 ینف اقیس در نکره تیعموم علت
 هم اصول در و شده بحث هم مختصر و مطوّل در که! دارد؟ عموم و شمول ،ینف اقیس در نکره چرا نکهیا اما

 وضع عموم ینف يبرا »رجل یجئنی لم« مثالً است شده وضع عموم يبرا که علّت نیا به: ندیگویم یبعض. است آمده

 هم گرید یبعض. باشدیم نهیقر اقیس خود رایز شودیم استفاده اقیس از مفاد، نیا: ندیگویم یبعض است شده

 از یککدام نکهیا و است؛ شده بحث ،ینف اقیس در نکره در نظر، نیا که شودیم استفاده عقل حکم از که: ندیگویم

 .باشد درست اقیس بحث دیشا است درست هااین

 استاد: تفاوت، سیاقی است
 که نکات نیا و ندارد وجود ،یعقل قاعده کی نجایا در که است نیا ما عرض مسئله، نیا از يریگبهره با

 در ستند؛ین تمام کنند، درست را تفاوت نیا ،ییعقال ارتکازات با ای یعقل قرائن ای عقل حکم عنوانبه خواستندیم

 از تفاوت نیا که میینگو اگر البته است شده دایپ هاجمله بافت در ظهور، نیا که است یاقیس تفاوت کی نیا قت،یحق

 در که یجنس: گفتند یبعض و است؛ یاقیس تفاوت نوع، کی م،یینگو را آن اگر اما شودیم یناش وضع، نوع کی

 رد،یبگ قرار ینف اقیس در که یجنس که میدار قبول را نیا ما. دارد نکره حکم هم جنس آن رد،یبگ قرار ،ینف اقیس

 هامصداق مالحظه ای مفسده و مصلحت بحث اال و اقیبالس ای بالوضع ای حاال است عموم دیمف و دارد را نکره حکم

 جمله بافت پس است جمله بافت از یناش تفاوت، نیا که دارد تفاوت »ارهیس شتری لم« با »ارهیس اشتر« مثالً ستین

 صورتبه که است ییجا در تفاوت، نیهم نیع دارد؛ تفاوت مثال، نیا در اقیس نحو به ای و است بالوضع ای که

 است وقت کی دیگرعبارتبه دارد، يگرید بحث »ال« به یمحل عام چون نباشد عام عموم یعنی باشد مفرد جنس

 در اما کندینم فرق »ال« به يمحال جمع ینف و جابیا طرف که اراتیالس شتری لم ای اراتیس اشتر دیگویم که

 از ای تفاوت، نیا که است؛ متفاوت رد،یبگ قرار جمله اقیس در جنس، کی ای ردیبگ قرار جمله در نکره، که ییآنجا

 ای شود؛یم مجاز رود، کار به وضع، آن خالف در آن اگر که است شده وضع عموم، ینف يبرا ب،یترک که است وضع
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 نحو به جنس مقصودمان و ارهیالس شتری لم: مییبگو میتوانیم مثالً ندارند تفاوت عقالً واال است هیاقیس نهیقر نکهیا

 .است اختالف دارد؟ مسئله نیا در یعرف ظهور نکهیا ای و اندشده وضع اق،یس ایآ نکهیا در یول باشد یبدل

 :...)سؤال(

 چطور نیا دیگویم »الصالة تقم ال« دیبگو اگر اما است جابیا طرف در بلکه ستین ینف طرف در »الصالة اقم«

 در جنس ستند؛ین استغراق نحو به افراد، از کدامهیچ که دارد نیا در ظهور اقاًیس ای وضعاً ای عرفاً ،ینف از بعد نکره

 ظهور یول شود داده هم یبدل يمعنا ،ینف اقیس در جنس به که ندارد یمانع واال است طورهمین هم ینف اقیس

 .میکن حل جورياین را آن میبتوان دیشا که است یاقیس ظهور نوع کی نیا. است شکل نیا به آن یاقیس

 است نقد از ترقبولقابل مسئله، حل
 نیا باالخره یول باشد چسبدل یلیخ کردن، نقد مثل کردن، حل که ستین جوراین که دارم توجه من البته 

 نقض ماده هاآن همه نکهیا يبرا چرا؟ نبودند، موجّه که میبده ارجاع ییزهایچ به را نیا ما نکهیا از است ترقبولقابل

 عموم بر داللت اق،یبالس ای بالوضع ای حاال ،ینف اقیس در نکره که دارند قبول همه چطور: مییگویم ما بلکه داشتند

 .دارد را حکم نیهم هم ینف اقیس در جنس نکره پس کند؛یم

 :...)سؤال(

 در: شاگرد( گرفت مفروض طرف دو هر در را یشمول و یبدل و الوجود صرف توان،یم که چون ستین طوراین

 یعنی است یبدل اطالق »ارهیالس شتری لم« از ما مقصود مییبگو اگر مثالً شودیم هم جاهمان!) م؟یگویم را ینه طرف

 هم جاهمان در یول ندارد هم یمشکل که ستین هم شتریب ن،یماش عدد ده که میکن فرض و است دهینخر نیماش کی

 ،ییخو يآقا نکته گرچه برود کار به معنا چند به که ندارد یمانع نیا است دهینخر را کدامهیچ که دارد نیا در ظهور

 وضع ای هاجمله اقیس در يگرید زیچ کی که است نیا دهندهنشان و ستین طوراین شهیهم یول است درست غالباً

 و است محصور و محدود نجایا در: ندیفرمایم د،یگویم شانیا که است ییهاتیواقع از فراتر که دارد وجود ها،جمله

 .شودیم محصور ریغ ای

 :...)سؤال(

 یاستغراق و عموم نیا بنابراین م؛یگفت روزید را آن اشکال که شودیم مطرح الوجود صرف بحث عت،یطب ترك با

 .است ینف اقیس در کلمه، وضع ای و کلمه اقیس نحو به ای بودن
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 :...)سؤال(

 حمل را نیا چرا دارد، احتمال چند رایز د؟یگرفت یاستغراق و دینگرفت یبدل را عتیطب نیا چرا که دییبگو دیبا شما

 شمول يمعنا به ینف اقیس در نکره مییگویم ما اما دیگویم را آن عقل، نده،یآ در که است درست د؟یکنیم آن بر

 کدامهیچ نکهیا یعنی هم شامل يمعنا به ینف البته است شمول يمعنا به هم ینف اقیس در جنس ن،یهمچن و است

 است جنس: که دییبگو طوراین بلکه دیینگو اگر و است وارد روزید اشکال دییبگو دیبخواه اگر را صرف آن. نباشد

 چیه نکهیا یعنی جنس ینف که دیگویم هم عقل بعداً، البته است نیا اول مرحله در جنس، یلفظ ظهور مییگویم

 .باشد نداشته یمصداق

 ستین کارآمد ،یعقل حکم: جهینت
 چهار و میاوریب گرید نکته کی عنوانبه هم را آن میتوانستیم لذا و کندینم حل را يزیچ ،یعقل حکم نیا اما

 اقم« که دیگویم هم بار کی جاب،یا طرف در: شاگرد. (مینکرد عرض گرید میگفت روزید چون منتها بشود نکته

 ت،یبدل در »صالةً  اقم« ظهور منتها است، گرید شکل کی هم آن) »صالةً اقم« دیگویم هم مرتبه کی و »الصالة

 ترفیضع »الصالة اقم« یاقیس ظهور یول است وضع: مییبگو است ممکن که است يحد در یحت است ترقوي یلیخ

 یبدل اطالق، در اصل که میکن اضافه نجایا در ما نکهیا ضمن شود؛یم محقق فرد، کی با »صالت« هم باز که است

 .کرد استفاده نجایا از دیبا هم را شمول آن و است نهیقر ازمندین تیبدل از شیب و است
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