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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

، ه استشرطی هلین بر استفاده علیت منحصره از جمخرتأتکیه م ، عرض کردیموم شرط بودهفبحث در طرق متأخرین در اثبات م

  .خرین بیان شداز متأ ا سه طریقاینج تا. دارند فهم اختاله شرطیه بر علیت منحصره با للکن در کیفیت داللت جم
  ل محقق اصفهانی به محقق خراسانی اشکا

، اجماال نظر محقق ن طریق را بیان کردیمیا. ما تفاده کنیمدات شرط علیت منحصره را اسا ود که از راه  اطالقاین ب طریق سوم

ه که چ، اما محقق اصفهانی نسبت به آناین طریق را بیان کردیم اشکالی را  بیان کردیم و نسبت به آن هم پاسخ دادیم و نخراسا

  .مقام بیان کردند اشکال کردند ینمحقق خراسانی در ا

 ارد:د دیگر هم، ایشان یک اشکال یک اشکال را دیروز اشاره کردیمال کرده است که نسبت به طریق سوم دو اشک محقق خراسانی

 محقق خراسانی به طریق سوم اشکال اول

حکمت مربوط  زیرا اطالق و مقدمات توانیم اطالق و مقدمات حکمت را جاری کنیم،و ادات شرط نمی مفاد حروف اساسا در مورد

که رمود ای حرفی فناسمی و مع سانی در فرق بین معنایامحقق خراند استقالال آنها را قصد کند. خود م بتوبه معانیی است که متکل

گیرد. اگر معنای یقابل لحاظ استقاللی نیست بلکه بالتبع مورد لحاظ قرار می ، اما معنای حرفشوداستقالال لحاظ مینای اسمی مع

ه ک تاین اسمقدمات حکمت  ه ازفیه نیست، زیرا مهمترین مقدممعانی حر اطالق در تمسک به قهرا دیگر جایحرفی اینچنین است، 

 آن را بکند استقالالتواند قصد گیرد و متکلم نمیبقرار تواند مورد لحاظ که استقالال نمی یمتکلم در مقام بیان باشد، بدیهی است چیز

؟  پس اطالق نسبت به معانی اسمی باشد یتواند در مقام بیان چنین معنایچگونه می اللی به آن متعلق نشده است،و لحاظ استق

بیان این معنا بوده، اما معنای حرفی  لم در مقام، بگوییم متکجاری کنیمدمات حکمت را در آن مقتوانیم زیرا می ،کندجریان پیدا می

 امتکلم در مقام بیان آن معنا باشد، لذ معنا ندارد که )منها ادات شرط( لحاظ تبعی به آنها تعلق گرفته و استقالال مقصود نیست،

عنای حرفی دارند و مهمترین رکن ادات شرط م ، زیرابکندعلیت منحصره  تواند اثباتو نمی د اساسا راه سوم غلط استفرمودن

دات شرط و مدلول ا تواند نسبت به معنای حرفییممقدمات حکمت یعنی کون المتکلم فی مقام البیان قابل جریان نیست، متکلم ن

 لذا متکلم اصال ،ا اراده شودآنه زا مستقلی شود معناینمی، «إذا»و « نإ» ،، معنای حرفی دارندادات شرط ،در مقام بیان باشد

 قام بیان باشد. لذا جایی برای جریان اطالق نیست.در مجهت  نتواند از آنمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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  محقق خراسانی به طریق سوم اشکال دوم

ریق یرا مستدل در طدوران بین نفسیت و غیریت غلط است، ز حن فیه بهاساسا قیاس ما ناشکال دوم محقق خراسانی این بود که 

یه نیز نتیجه بگیرد در ا نحن فخواست در ممی کند،ت و غیریت و اینکه اطالق اقتضاء نفسیت میدوران بین نفسییر به سوم از راه تنظ

زائده  ونه،  زیرا نیاز به مؤاقتضاء علیت منحصره دارد؟ اطالق، داللت بر علیت منحصره کند یا خیردوارن بین اینکه ادات شرط 

 دارد. ن

زیرا   ،است باطل: قیاس اینجا به دوران بین نفسیت و غیریت فرمود ،هم فرمود یل دیگراشکامحقق خراسانی در پاسخ به این بیان 

  ر هیچ تأثیری ندارد که دیروز ذکر کردیم.اانحص له انحصار و عدمئسنجا مای

 . دنراسانی اشکال کردند و این دو اشکال را  نپذیرفتمحقق اصفهانی هم نسبت به ایراد اول و هم نسبت به ایراد دوم محقق خ

 )اشکال اول(اشکال محقق اصفهانی 

: اطالق در گوییدکه اگر شما می اول محقق خراسانی این است رادردد به ایگهانی به محقق خراسانی که بر میفمحقق اصاشکال 

م  قاها در مآن تواند نسبت بهیم، متکلم نظ نیستندوح ملاستقالال ند و معتقدید حروف به لحاظ اینکهکیممعانی حرفیه جریان پیدا ن

لب معانی حرفیه این مطهمه  ، آن وقت ناچارید در باباین مطلب را بگوییدیان باشد، این اختصاص به ادات شرط ندارد، اگر شما ب

اسمی  معنایرد، امعنای حرفی دوجوب  هیئت تند کهفرا بگویید. از جمله معانی حرفیه هیئات هستند، خود محقق خراسانی نیز گ

ه کند کاء میاقتضوجوب اطالق هیئت  :گفتند ینخود محقق خراسا وقت، آن بگیردتواند تعلق اللی به آن نمیاستق یعنی لحاظ ارد،ند

گر ا مثال، یا قیدی نیست به یدوجوب مطلق است و مق اند به اطالق هیئت وجوب برای اینکهتمسک کردهاین وجوبش مطلق باشد، 

باب؛ نه  استحوب کند وجبر داللت کند بر وجوب یا استحباب دارد، گفتند اطالق صیغه اقتضاء می داللت کنیم صیغه امر ما شک

ییم بگو رگطلب مطلق وضع شده، زیرا ا وجوب وضع نشده، بلکه برایر برای بپذیریم که صیغه ام البته این  بر این اساس است که ما

  .کندو بالوضع داللت بر وجوب میی به مراجعه به اطالق نیست زاضع شده، آنگاه تکلیف روشن است و نیبرای معنای وجوب و

 دارد و این به این معنای حرفی ککه هیئت ی ستااین  ه این  قسمت از سخن محقق خراسانیاشکال محقق اصفهانی ببه هر حال 

 هرا اینقسوم کردید،  طبق این بیان و اشکالی که شما به طریقلذا و  شودمتعلق  لی به آنتواند لحاظ استقالمعنا است که اساسا نمی

 د،نکنها جریان پیدا نمیآرد دمات حکمت در موکنند و مقیهم قبول اطالق نم اتیعنی هیئموردش جاری شود،  ید اطالق درباهم ن

رد وم ردهستند، چطور شما هیئت وجوب و صیغه امر  نی حرفیه، از جمله معال االطالقبیقه ال معانی حرفی: یدگفت خودتان رازی

 به یک قید، به اطالق هیئت خودتان برای اثبات عدم تقید وجوب نید؛ چطورکاطالق تمسک می بهبرای اثبات وجوب صیغه امر 

 ؟ کنیدتمسک می

نکه معنای حرفی دارند، ایه راد شما که ادات شرط  به واسطای کنند سخن محقق خراسانی را که ایننقض میر حال ایشان ه به

قرار  . اگرکردیدالق تمسک ها به اطد به اطالق  آنها تمسک کرد، این منتقض است به بخشی از سخنان شما که شما در آنشونمی

ت، جای تمسک به اطالق نیس اطالق نباید کند و قبول نیز هیئت وجوب و صیغه امر، پس در قبول اطالق نکند ی،باشد معنای حرف

   .سک کردیددر حالیکه خود شما تم
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 توجیه کالم محقق خراسانی توسط محقق اصفهانی

 دهیئت بخواه ت که اگر مقدمات حکمت در مورد مدلولکنند این اسایراد می محقق خراسانی در پاسخ به ایناز ایشان دفاعی که 

لی و اینکه اللحاظ استق ی دارد و معنای حرفی قابلیت تعلقی حرفال هیئت یک معنمدلو خرهباال ارد است؛اشکال و جریان پیدا کند،

ن وجوب ای کنیم کهاطالق هیئت وجوب کشف میبا گویند: ندارد، لکن اینجا که محقق خراسانی میرا متکلم در مقام بیان آن باشد 

کنند. متعلق ات حکمت را در متعلق هیئت جاری می، یعنی مقدمشوندمی داز راه متعلق هیئت وارقیدی نیست،  مطلق و مقید به

ش یک معنای حرفی دخو «افعل»هیئت که عبارت است از   ماده، یکیک هیئت دارد و « اکرم» هیئت هرچه بود، مثال فرض کنید

اسمی  معنیکه آن یک چیزی متعلق شده است هیئت به یک  ایندارد،  یمتعلق اما یک ،استقالال قابل لحاظ کردن نیستدارد که 

  .ر آن قابلیت جریان مقدمات حکمت وجود دارددارد که د

واقع در خود هیئت  رد، به قیدی را ثابت کنند خواهند عدم تقید وجوبمیوجوب در مواردی که از راه اطالق هیئت طالق اپس 

متکلم  تواندارد و مید استقاللیو  اسمی یا، آن یک معناین اطالق در متعلق هیئت است و متعلق هیئت معنای حرفی ندارد ،نیست

یئت همدلول د ودر خخواست ر میگرای مقدمات حکمت در آن با مشکلی مواجه نیست. بله اجباشد، لذا ام بیان قادر منسبت به آن 

مقام  رد واندتلی به آن نیست و اساسا متکلم نمیدارد و قابلبیت تعلق استقال حرفیای معن یکمدلول را توانست زییم، نجاری شود

 7.شدباآن ن بیا

 بررسی توجیه محقق اصفهانی

نیم که شک کجایی . یعنی اگر ل استبوق لرد هیئت و متعلقش در باب وجوب قابدر مو کالم ایشانفرمایند: بعضی از بزرگان می

انی صفهااین وجوب مقید نیست و از همان راهی که محقق : توانیم بگوییم؟ از راه اطالق هیئت وجوب میخیریا  ردادب قیدی وجو

اطالق را در  ش، یعنیاعتبار متعلق لکن به هیئت جاری بدانیم، را در تمقدمات حکمیعنی  که این را استفاده کنیم یمتوانیم ،دفرمودن

  .حرفی که اشکال درست شودول لم، نه در مدجاری کنیمتعلق هیئت 

از راه  :ن فرمودباب؟ ایشاحکند یا استم صیغه امر داللت بر وجوب میکنی شکجایی . اگر اشکال استمحل رد صیغه امر اما در مو

ین واجب ا شک کنیم« اضرب» :گویدوقتی مثال می ،استحبابی است نهوجوبی امر  ،این امر م اثبات کنیمتوانیاطالق صیغه امر می

 غه امر مطلق است، گفتند:صی .بابکند یا استحیمداللت بر وجوب اکرام و شک کنیم این « اکرم زیدا»وید: گ، یا میحبستم یااست 

رد صیغه امر وا در مخواهیم ببینیم آیمی .بیبانه استحوبی است وج م که این امرش امرانیم استفاده کنیتویما از راه اطالق صیغه امر م

که در  ؟ یعنی همان راهیمتعلقشر ایم به اطالق صیغه امر تمسک کرد، به اعتبانتو: صیغه امر اطالق دارد و میتوانیم بگوییمیمهم 

 وحرفی ای نمع جا کاری بهنای اما ،دارد یفمر یک مدلول حرایعنی بگوییم درست است که صیغه  ،طی شد مورد اطالق وجوب

م و کنیرا در آن متعلق صیغه امر جاری میما اطالق  و ه این صیغه امر یک  متعلقی داردباالخر . میگوییم:نداریممدلول حرفی آن 

  توانیم در مورد صیغه امر بگوییم؟این را می ،کنیممی دهاز آن راه، داللتش بر وجوب را استفا
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ه ربطی ب باب مسئله وجوب و استح فرق است، از این جهت که اند بین اینهاگفته 7رفته و بعضی از بزرگانگار قر رد اشکالمواینجا 

شد ، این تکریم کردن، متعلق این صیغه چه وجوبی با«افعل»یا  «اکرم»را متوجه اکرام کنید، « افعل»اگر صیغه متعلق صیغه امر ندارد، 

یرم ظر بگدر ناش ه را به لحاظ متعلقش یعنی مادهغر بخواهیم اطالق صیگیا استحبابی باشد یکسان است و هر دو ماده اکرام است. ا

فهمیم که این صیغه معنای وجوب دارد، باید عرض کنیم متعلق صیغه ن ماده است، میکه هما ما از راه اطالق متعلق صیغه و بگویم

علق درست نیست که بگوییم ما از راه مت پس .تحبابی باشد همین استسار گا اگر وجوبی باشد همین است و ،در هر دو یکسان است

 هنه خود معنی صیغه که یک معنی حرفی است بلک ،از اطالق صیغه نیز رودارد و منظ طالقصیغه ا :بگوییم، مکنیل را حل میمشک

  .درافهمیم این یک معنی مطلق د، ما از این راه میاستمتعلق آن 

اشکال این است که در فرض ندب هم متعلق هم همین است. به عبارت دیگر چه معنا وجوبی باشد و چه استحبابی در هر دو 

اب بنید وجوب را و بگویید استحکماده و متعلق کشف  ل شما چطور میخواهید از راه اطالقحاصورت ماده و متعلق یکی است، 

 شود؟ استفاده نمی

 حق در مسئله

صیغه  اما نسبت به کندمیحل  را در باب اطالق وجوب مسئلهاست که این توجیه وارد  اشکال به محقق اصفهانی سد اینربه نظر می

لق از راه اطالق متع توانیماین مشکل سر راه است، ما نمیغه امر برای اثبات وجوب در مقابل استحباب صی امر و تمسک به اطالق

ن بود، اما اطالق متعلق صیغه ممکن نیست. زیرا در هر دو فرض یک مکق متعلق ماده م. آنجا اطالر احل کنیم صیغه این مشکل

 ماده بیشتر نیست.

ت ممقدمات حک رگکه ا باشدش این رومنظ کند، ممکن استیی پیدا میاز این مخمصه و مشکل رها اینکه محقق خراسانی چگونه اما

ه خاطر ولی ب است ینا بگویم منظور محقق خراسانی مشکل است که لبتها. کنیم هدوانیم وجوب را استفاتما می جاری شود در آن

، یعنی این اشکال محقق خراسانی در این مقام درست باشد و تمسک ایشان به اطالق م از این مشکل خالص شوداینکه بخواهی

ر واقع وجوب را استفاده می کنیم د به اطالق صیغه امر مافتند از راه تمسک بگوییم آنجا که گتوانیم میصیغه امر نیز درست باشد 

کند اما این لزوما به این معنا اگر مقدمات حکمت در صیغه جاری شود داللت بر وجوب می د لو تم االطالق یعنیخواهند بگوینمی

 شود.نیست که مقدمات حکمت در صیغه امر جاری می

 نی است. باالخره این اشکال کماکان اینجا وجود دارد.خالف ظاهر کلمات محقق خراسابا است همراه با تکلف که  این توجیهیلکن 

د و بگویند د دست بردارنپس در بخش اول باید بگوییم این اشکال محقق خراسانی اینجا تمام نیست یا باید از آن حرفی که آنجا زدن

 .اینجا دست از این اشکال بردارند درست نیست. یااین راه 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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