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 مفهوم استثناء. 4

أکتم  اعللمتاإ      »: جملَ استخنائْي است؛ مخالً متتلل  فتتت  مقػود •
 . «اعتساق منٌ 

 
دارّد کي افم استخناإ در ناحْتَ مووتوب تاضتد ه نتي حلت  ه      توجي •

تي ملناُ غْم ه ماننتد ن  تاضتد ه تتي غتورت غتتت تتماُ       «   »
ِ فْمد؛  موووب تي کار رهد، دّگم در حوزٍ تحج متٌو  هغف قمار م

ه تلضتِ  « أکم  اعلاع  غْم اعلادل»مخالً نقاُ غدر مخال زدى است تي 
، غتت «غْم اعتاسق»کي اّن « أکم  اعلاع  غْم اعتاسق»مخال زدى اند تي 

 ؛ «اعلاع »است تماُ 
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 مفهوم استثناء. 4

تحج متٌو  استخناإ در جاِّ است کي ناظم تي حل  تاضْ  ه تناتماّن •
 ًمْن است  اّناغالً ملناُ استخناإ 

 ًما ؟؟؟کي  استخناإهفمني تتسْم هغتِ از •
استخناإ منقغع است، در هاقتع استتخناإ نْستت، تللتي ماتاز استت؛        •

ِ ضود  .ًمچند در عمتِ از ن  تي استخناإ منقغع تلثْم م
. استت « إخراج ما لوال یخرج لـذخ  »تي ملناُ هاقلِ کلمي  استثناء •

ِ فوّْ   افتم متا استاق را    « أکما  اعللماإ    اعتساق متنٌ  »هقتِ م
 .خواًد تود« أکم  اعللماإ»خارد نلنْ ، مطمول 



10 

 مفهوم استثناء. 4

ِ امماّند جملَ استخناإ در هاقع تتي    ضٌْد • غدر ت رووا  اهلل علْي ت م
ِ ضود ِ فوّْ  . ده جملي منحل م أکتم  اعللمتاإ    اعتسقتاق    »هقتِ م

ّتک  : تي ظاًم ّک جملي است هعِ در هاقع ده جملتي استت  « منٌ 
  تلتم  اعللمتتاإ  »ه جملتَ دّگتتم  « أکتم  اعللمتتاإ اعلتدهل  »جملتي  
 . «اعتسقاق
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 مفهوم استثناء. 4

ِ خواًد • در « أکم  اعللماإ    اعتسقتاق متنٌ   »تگوّد مدعول مغاتقِ م
 . هاقع اّن ده جملي است

ً  مقػود نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت اّن است کي جملتَ    ضاّد •
استخنائْي ّک مدعول مغاتقِ دارد ه ّک مدعول اعتزامتِ هقتتِ فتتتي    

ِ ضود مدعول مغاتقِ ن  اّن استت  « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »: م
؛ ه ّتک متدعول   «اکما  عاعمانِ کي ااسق نثاضند، هاجتة استت  »کي 

 ؛ «عاعما  ااسق هجوب اکما  ندارند»اعتزامِ ً  دارد کي 
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 مفهوم استثناء. 4

ِ فوّدتي • ننچي از نظتم  « ...أکم  اعللماإ»: عثارت دّگم هقتِ متلل  م
ِ نّتد ه ًمتَ        ِ ااتد اّن است کتي هجتوب اکتما  مت متٌومِ اتتاق م

ِ فْمد ِ فوّد. عاعما  را در تمم اّتن  «    اعتسقاق متنٌ  ... »: هقتِ م
ِ کند ِ نّد ه ااسقا  را از تْن اّن علما خارد م  .عثارت اخْم م
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 مفهوم استثناء. 4

ِ امماّند اّن است   نلتي اُ • کي نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت اّناا م
متٌو  « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »کي افم جملي، احثاتِ تاضد مخل 
«   تلتم  اعللمتاإ    اعلتدهل متنٌ     »دارد ه افم سلثِ تاضتد مختل   

 .متٌومص اقوُ از متٌو  تمکْة اهعِ است
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 مفهوم استثناء. 4

اّطا  تماُ اّن مغلة اّن نلتي را ذکم کمدند کي افم موجثتي تاضتد،    •
تماُ دست ّاتِ تي متٌو  تي اعالق ه مقدمات حلمت نْاز دارّ ؛ اما 
افم ساعثي تود، تده  نْاز تي اعالق مقدمات حلمت متٌو  را استتادى 
ِ کنْ ؛ زّما نتِ عثْلت تي نتِ تما  ااتماد ه حػتع تحقتق اْتدا      م

ِ کند  . م
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 مفهوم استثناء. 4

ِ فوّداس • در هاقتع تتا   «   تلم  اعللماإ    اعلدهل متنٌ  »: هقتِ م
ِ کند ه در حقْقت  نتِ عثْلت اکما  ًمَ انحاإ ه ااماد اکما  را نتِ م

ِ فوّد ِ کند در حاعِ کي هقتِ م أکما  اعللمتاإ  »: سنخ حل  را نتِ م
ِ دانْ  کي عثْلتت تتي هجتود    «    اعتسقاق منٌ  در ناحَْ هجود ما م

ِ ضود؛ تنتاتماّن هقتتِ ّتک ض ػتِ از      امدُ از اامادش موجود م
ِ کند، ّک ض ػتِ از اضت اظ حلت  حاتتت      اض اظ تحقق اْدا م
ِ ضتود ه متا تتماُ     ِ ضود کي در ناحَْ مستخنِ ن  ض ع منتتِ م م
اّنلي حاتت کنْ  سنخ منتتِ ضدى است، تي اعالق ه مقدمات حلمتت  

 .نْاز دارّ 
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 مفهوم استثناء. 4

تحج امم ه نٌِ فتتْ  چو  امم علة اّااد است ه هجود عثْلت در •
تي هجود امدُ از اامادش است، تا تحقق ّک امد مأمور تتي تحقتق   

ِ کند تي ًمْن دعْل  ز  نْست در موارد امم ما متأمور تتي را   . اْدا م
 ؛ملمراً تحقق تث طْ 

ِ إ استت ه عتد      • اما از نناا کي در ناحَْ نٌِ، مغلوب نتِ ّک ضت
ِ ّاتد، تماُ اّنلي  ِ إ تي انتتاإ تما  ااماد ه تما  حػع ن  تحقق م ض

در حقْقت . نٌِ را امتخال کنْ ، تاّد از تما  ااماد عثْلت اجتناب کنْ 
نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت ن  حمف را در اّتن تحتج متا ًت        

ِ کند  .تغثْق م
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 مفهوم استثناء. 4

«   تلم  اعللماإ    اعلدهل منٌ »نلتي اُ در اّناا ًست کي در ّک •
متٌو  ّلنِ مدعول اعتزامِ ّک امم اّااتِ است ه مدعول مغاتقِ ن  
ّک امم سلثِ است ه سلة عثْلت در ناحَْ منغوق تي ستلة تمتا    
اامادش است؛ ّلنِ تماُ اّنلي منغوق تحقق اْدا کند، تاّد تما  ااماد 

 عثْلت منتتِ تاضد؛ 
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 مفهوم استثناء. 4

اّن تحج ً  در ناحَْ متللق ه ً  در ناحَْ موووب ملنادار است ه •
کتي د عتت   «   تلتم  »اما در ناحَْ حل  درست نْست؛ ّلنِ اّتن  

ِ کند تم نٌِ، ّک ض ع از نٌتِ استت ه افتم ت تواًْ  ستنخ را       م
استتادى کنْ ، تاّد تنا تم مثناُ نقاُ غتدر ت روتوا  اهلل علْتي ت از      

 .اعالق کمک تگْمّ 
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 مفهوم استثناء. 4

ِ توانتد حاتتت   اّن • امق کي اّطا  اممودند در اّناا اارق نْست ه نم
ُ تم است  .کند ظٌور جملَ ساعثي نسثت تي ظٌور جملَ موجثي قو
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 مفهوم استثناء. 4

نلتَ اقوُ تود  متٌو  در جملَ استخنائَْ ستاعثي نستثت تتي جملتَ      •
استخنائَْ موجثي اّن است کي هقتتِ کتي جملتي، ستاعثي تاضتد ده تتا       

ِ ضود ِ کند ه از ده جٌت داراُ متٌو  م  . خػوغْت اْدا م
از جٌت استخناإ کي اّن جٌت مطتمک است تْن جملَ ستاعثي ه  ّلِ •

ِ فْتمد ه  « أکم  اعللماإ». جملَ موجثي ِ نّد ًمَ عاعما  را در تمم م
ِ کنتد «    اعتسقاق منٌ » ِ نّد فمهى ااسقا  را خارد م ًمچنتْن  . م
ِ فْمد ه «   تلم  اعللماإ» «    اعلدهل منٌ »ًمَ عاعما  را در تم م

ِ کند ِ نّد اّن فمهى عاد   را خارد م  .م



21 

 مفهوم استثناء. 4

از اّن جٌت مخل ً  ًستند؛ اما در ساعثي ّک جٌت اوتااي ًستت    •
تلد اضارى خواًْ  کمد کي نتِ ه استخناإ از ادات حػم ًستند؛ ّلنتِ  
در جاِّ کي نتِ ه استخناإ دارّت  جملتي، اوتااي تتم اّنلتي جملتَ       

 .استخنائْي است، جملَ حػمّي ً  است
ِ ضود داراُ متٌو  است  • اساساً تمکْة حػمّي از جمالتِ کي فتتي م

 .ه اّنلي حػم تا چي چْزُ تْا  ضود، مٌ  نْست
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 مفهوم استثناء. 4

ِ ماند کي ما در قضاهت نٌاِّ تاّد اتتدا جملتَ  ّک • نلتي اّناا تاقِ م
موجثي را تحلْل کنْ ؛ چو  متتمهؼ فتماتْ  جملتَ ستاعثي ده تتا      

حْخْت استخناإ ه حْخْت حػم کي مملتن استت منطتأ    : حْخْت دارد
متٌو  در تمکْة استخنائْي ساعثي حػم تاضد ني استخناإ؛ تناتماّن افتم  
ِ توانْ  نتْاي تگْمّ   اّن نوب از جملَ استخنائْي متٌو  داضتي تاضد، نم
کي تمکْة استخنائْي متٌو  دارد؛ اما افم جملَ استخنائَْ موجثي متٌتو   
ِ تتوانْ  تگتوّْ  تمکْتة       داضت، چو  ّک حْخْت تْطتم نتدارد، مت

 .استخنائْي متٌو  دارد
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 مفهوم استثناء. 4

افم اّناا تي اّن نتْاي منتٌِ ضوّ  کي جملَ استخنائْي ستاعثي کتي از    •
مػادّق تمکْة حػمّي است، متٌو  دارد، در تحج تمکْة حػتمّي  
ِ ضود تمکْة حػمّي  ِ توانْ  از اّن نتْاي تگْمّ  کي اس مللو  م نم
متٌو  دارد؛ چو  مملن است متٌومص ناضِ از ًمْن حْخْت استخنا 

 .تاضد
اعثتي افم اّناا تي اّن نتْاي منتٌِ ضوّ  کي استخنا متٌو  ندارد ه تلد  •

نناا تي اّن نتْاي منتٌِ ضوّ  کي جملَ استخنائَْ ساعثي متٌتو  دارد،  
ِ ضود کي اّن متٌو  ناضِ از حػم است  .مللو  م
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 مفهوم استثناء. 4

ِ رهد « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »جملَ موجثَ در • هجوب اکما  م
ِ نّد عاعمتا  ااستق را از   «    اعتسقاق»رهُ ًمَ عاعما  ه سپس  م

ِ کند  .داّمٍ اّن حل  خارد م
ِ ضتود، اّتن مستل       • اّنلي ض ع اّن حل  ضامل عاعما  ااسق نمت

است ه اّن مقدارش جاُ ضک نْست اغالً جزإ مداعْل عتظِ نْست 
 . ه از تحج د عت خارد است ه جزإ عواز  عقلِ کال  است
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 مفهوم استثناء. 4

ِ کند کي سؤال • در تحج متٌو  اّن است نّا تمکْة استخنائْي د عت م
سنخ هجود اکما  در عاعما  ااسق منتتِ است تدّن غورت کي افتم  
ت واًد عاعما  ااسق تي ّک جٌت خاظ دّگمُ مخالً ضتااعت ّتا   
سْادت اکمامطا  هاجة ضود، متٌو  اّن عثارت تا اکتما  از جٌتات   

 ؟دّگم منااات اْدا کند
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 مفهوم استثناء. 4

أکتم   »اّن ًما  متٌو  کلِ است؛ اما متٌو  جزئِ تي اّن ملنا کتي   •
د عت کند کتي افتم عتداعت نثتود ه ًتْ       « اعللماإ    اعتسقاق منٌ 

هّژفِ دخْل در حل  ً  نثود، عل  عاعما  تي تنٌاِّ تماُ هجتوب  
 . اکما  کااِ نثاضد، حاتت است

ِ ضود ّلنِ حلت  در  تي • تلثْم انِ سنخ اّن حل  اِ اعاملي منتتِ م
محدهدٍ عاعمانِ کي هّژفِ دّگمُ غْم از عداعت تماُ اکما  ندارند، 

 .منتتِ است
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 مفهوم استثناء. 4

افتم دعْتل دّگتمُ    ! ضود مقػد نتِ احثاتِ است ني نتِ حثوتِدقت •
تگوّد عاعما  ااسق را تي خاعم اّنلي ضااب اند ّا سْد ًستند، اکما  

ِ فوّْ  اّن تا   .منااات ندارد« أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »کن، م
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 مفهوم استثناء. 4

 مفهوم جزئی در استثناء•

ِ فوّد متا تاّتد     نقاُ • غدر ت رووا  اهلل علْي ت جملَ ضمعْي اهل م
ِ فوّتد در   احثات کنْ  کي سنخ حل  در ناحَْ متٌو  منتتِ است ه م

ِ دًْ   ؟؟؟؟؟؟.نّندى تووْح م
ِ فوّد ما قثالً تووْح دادّ  کتي اّتن انتتتاب     • تلد در مثاحج نّندى م

ِ دان  اّن قثل ه تلتد کاتا فت  ضتدى      سنخ حل  تي اعالق است ه نم
 !است
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 مفهوم استثناء. 4

اّن اعالق را تمرسِ کمدّ  ه اعالقِ کي تطود متدعاُ اّطتا  را   ما •
اعالقِ کي ًست، نٌاّت متادش اّن است کتي  ! حاتت کند، اْدا نلمد 

مخالً اّن حل  تماُ اّن موووب در تما  خػوغْات ه تما  حا ت 
 .استحاتت 

اما اّنلي افم ضمط در جملَ ضمعْي ّا هغف در جملَ هغتْي تغْْم  •
کمد ّا مستخنِ در جملَ استخنائْي محقق نثود، دّگم در نناا سنخ تتي  

ِ ضود از اعالق درنهرد  .نحو کلِ حل  منتتِ است، اّن را نم
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 مفهوم استثناء. 4

ِ کند کتي  « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »اعالق • نٌاّت اّن را حاتت م
اّن هجوب اکما  تماُ عاعما  عادل تا ًتم خػوغتْتِ کتي داضتتي     
تاضند، حاتت است؛ اّمانِ تاضد ّا غْم اّمانِ، اْم تاضد ّا جوا ، تلند 

در حقْقت مو  تي ده چْز توجي کمد ّلِ ... . تاضد ّا کوتاى تاضد ه 
 . علمطا  ه دّگمُ عداعتطا  اما تي ًْ  چْز دّگم توجي نلمد

ِ ضود ًْ  چْز دّگمُ مانند ملْتت، ستن، رنت  ه    • ... اس مللو  م
ًْ  دخاعتِ در اّن حل  ندارد؛ اما دّگتم اعتالق اماتتم از اّتن را     
ِ کند کي عاعما  ااسق ًْ  نوب هجوب اکمامِ ندارند حتتِ   حاتت نم

 ... . از تاب ضااعتطا  ّا کممطا  ه
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تلثْم دّگم اعالق قْد ّلنِ اّن قْد در حل  دخاعت دارد تتا ًتم   تي •
اّن حمف درست استت؛ متخالً   . خػوغْتِ دّگمُ کي کنارش تاضد

عداعت در هجوب اکما  دخاعت دارد حتال تتا ًتم خػوغتْتِ کتي      
ِ کند کي افتم عتد  استق     ِ خواًد ًمماى تاضد؛ اما اّنلي د عت نم م

 .نثود ه چْز دّگمُ تود، اغالً دّگم هجوب اکما  نْست( عداعت)
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ِ کند تي فونتي اُ   • در عاعما  عادل عداعتطا  هجوب اکما  را اقتضا م
اّتن  . کي افم عداعت نثود، مقتضاّص ّلنِ هجوب اکتما  ًت  نْستت   

ِ کند کي در نثود اّن مقتضتِ ًتْ  هجتوب اکمامتِ      مقدار د عت نم
 .نثاضد؛ چو  مملن است ّک مقتضِ جاّگزّن هجود داضتي تاضد
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ممحو  نقاُ غدر فتتي است ه دّگما  ً  فتتي اند کي غمف اّنلتي   •
علْت را حاتت کنْ ، کااِ نْست حال اقتضا کي جاُ خود دارد ه در 

ن  ًا فتتند حتِ افم علْت را حاتت . مقاتل علْت خْلِ ولْف است
ِ کند ِ فوّند تاّد علْت انحػارُ تاضتد کتي اعثتتي    . کنْ ، کتاّت نم م

ِ خورد؛ چو  ضتما در   ِ فوّد اّن ً  تي درد نم ممحو  نقاُ غدر م
ِ فوّْد تنٌا علت اّن حلت  ًمتْن عامتل استت در      نٌاّت تا اّن م
حاعِ کي تاّد حاتت کنْد اّن عامل تنٌا علت ستنخ حلت  استت نتي     

 .ض ع حل 
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حتِ ما کتي قائتل   . هاقلاً اّن تمکْة ًا کطص چنْن د عتِ را ندارند •
ِ نهرّت   متا اقتظ   . تي متٌو  جزئِ ًستْ ، ن  را ً  از اعالق در نم

ِ کنْ  تحوث اِ عل  األغول، .  .رهُ قاعدٍ احتمازّت قْود تأکْد م
 .213، ظ 3 د 
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 .ًما . •
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ِ رساند. •  .ظاًم تلثْمُ کي در تقمّمات از قول اّطا  نقل ضدى است اّن را م
 .216، ظ 3تحوث اِ عل  األغول، د . •
 .ًما . •
حداکخم ملناّص اّن است کي ًتْ  نتوب از انحتاإ    «   تلم  اعللماإ   ّ اعلدهل منٌ »هقتِ تگوّْ  . •

در امؼ توً  هجوب از تتاب  . اکما  نسثت تي عاعما  غْم عادل حما  است ّا حداقل هاجة نْست
ِ فوّ  نٌِ د عت دارد تم عد  هجوب ني حممت اّن در ناحَْ . اّنلي نٌِ در مقا  توً  امم تاضد، م

 .متللق است
نلتي اش احتمازّت قْود است؛ چو  افم قمار ضد ًمي عاعما  اکمامطا  هاجة تاضد دّگم استخناُ . •

ِ ضود« أکم  اعللماإ   ّ اعتسقاق»در ن  « اعتسقاق» افم اّن نلتي نثود، اقظ د عتت داضتت تتم    . عغو م
ه تلد تگوّند « أکم  اعللماإ   ّ اعتسقاق منٌ »انتتاب ض ع حل  ه ًْ  تنااِ نثود تْن اّنلي تگوّند 

ِ کنْ ؛ ّلنِ افم کسِ اّن عورُ تگوّتد،  « أکم  اعللماإ اعتسقاق» در حاعِ کي ما تنااِ را احساس م
ِ فوّْ  اّن چي جور حمف زد  است تماُ . خوب تگو ًمي را اکما  کنْد. تي هجدا  عغوُ خودما  م

ِ کنِ اّنلي کسِ ت واًد تي غورت عغو استخناإ کند، . اّن کارت عغو است. چي نناا اسقاق را استخنا م
ِ کنْد، ظاًمش اّن است کي ّتک ملنتاُ خاغتِ را    . خالف ظاًم است هقتِ ضما س نِ را تْا  م

ِ خواًْد ارادى کنْد ه  ِ  »م ِ نّتد،       « زّادٍ اعمثانِ تدل علِ اعزّتادٍ اعملتان ّلنتِ ًتم قْتدُ کتي مت
ِ خواًد از ّک چْزُ احتماز کند  .م


