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

د، از نخ الحکم باشس، حکم در بحث  مفهومر از وبحث در اشکالی بود که در تنبیه اول مطرح شد. اصل اشکال این بود که اگر منظ

خ الحکم زیرا سن ، وجهی ندارد.د یا خیرشوتفاء شرط، حکم نیز منتفی میعند ان که آیال نبوده، این بحث وسنخ الحکم مجعآنجا که 

   .شودمیتفاء شرط منتفی شخص الحکم بوده و شخص الحکم نیز بدون تردید با ان ود،مجعول نبود و آنچه که مجعول ب

حال باید بررسی کنیم که آیا این دو پاسخ قابل قبول است یا  شیخ انصاری و همچنین پاسخ محقق خراسانی را بیان کردیم.پاسخ 

صاری را هم پاسخ شیخ اندر کفایه متعرض شدند، انی بی بود که محقق خراسل، زیرا اینها مطاهای دیگر؟ بعد برویم سراغ پاسخخیر

حقق ی متوجه مدعای ماشکال به نوع اینانصاری به بعضی کردند که  را و هم اشکالی که شیخ انصاری ن به شیخل خودشاهم اشکا و

یخ ش مجموعه مطالبی کهخواهیم ببینیم میهر حال  به .دنددامطلب هم پاسخ میباید به این  ین، لذا محقق خراساخراسانی نیز بود

  ؟بول است یا خیربل قا،آیا قفرمودند لی در پاسخ به این اشکانانصاری و محقق خراسا

  (شیخ انصاری) اول بررسی پاسخ

ام ، لذا کلی و عاسمی است« یجب»معنای  چون« ان جائک زید فیجب اکرامه»ایی از قبیل ایانصاری فرمودند در  قض خاینکه شی

شخص الحکم. پس اگر در باب مفهوم  ، بنابراین آنچه که در قضیه شرطیه جعل شده در واقع  سنخ الحکم است نه دشومحسوب می

 که به حسب منطوق  قضیه شرطیه جعل شده، لذا مشکلی است تفاء همان چیزیکنیم در واقع بحث از انبحث از انتفاء سنخ الحکم می

   .ردوجود ندا

 زیرا:   این  مطلب خالی از اشکال نیست

ن بود که: یم ایالحکم در این مقام بیان کردسنخ  حکم وکه برای شخص ال یکلی بودن لزوما مساوق با سنخ حکم نیست. معنای اوال:

شخص الحکم عبارت است از وجوب اکرام که ناشی از مجئ زید است، خود این وجوب اکرام ناشی از مجئ زید در واقع  یک 

در گر مجئ زید. به عبارت دیئا عن م ولو لم یکن ناشگوییم یعنی وجوب اکراکم که میحلنحوه  کلیتی شاید در آن باشد، اما سنخ ا

ید که کنرا به نحوی معنا می« یجب»ین است که آنچه در منطوق ذکر شده، شخص الحکم است. اینکه شما باالخره  فرض ا اینجا

حکم لسنخ ا لحکم وا صری برای شخگاست، چه بسا با فرض ما منطبق نباشد یا یک تفسیر و معنای دی کمحلمقصود از حکم، سنخ ا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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که از سنخ  یتفسیرحکم نیست. ل، لزوما منطبق بر سنخ اامرکوجوب ا یه در معنان نحویدن و کلیت به ابواثبات عام  قی شود. لذاتل

   .دنمعلوم نیست بتواند مشکل را حل ک نحوی است که با این بیان الحکم ارائه دادیم به الحکم و شخص

فرمودند درست است که اینجا خصوصیت « ان جائک زید فاکرمه»از قضایای شرطیه مثل  رد قسم دیگردر مو انصاریشیخ  :ثانیا

اده شده و هیئت و صیغه به واسطه تشابهی که با حروف دارند وجوب اکرام از هیئت و صیغه امر استف ) چون دارد وجود و جزئیت

ام عقرینه م و خارجی داریم  که  به واسطه آن نه عاما یک قری ( منتهیها خاص استله آنلذا موضوع  ،ندرای غیر مستقل دایک معن

ز اکند و لیس اال و شرط میمعلق بر این ه متکلم این حکم را به این معنا ک : این شرط علیت منحصره دارد،گوییمو خارجی می

ال از ؤ. سشودمی ، اگر آن شرط و علت از بین رفت، حکم نیز منتفیدرواز بین ب بن است که مطلق وجوای هحصرنمفوائد علیت 

و « هان جائک زید فاکرم» ید همین که متکلم به این نحو بیان کرده و گفتهکنین است که به چه دلیل شما ادعا میا انصاری شیخ

م  منحصرا این حک ببینیم آیاخواهیم است. ما می کالماول الخودش  این ؟علیت منحصره است این حاکی از« جائیاکرم زیدا ال»ته نگف

رسد که ؟ بنابراین در این قسم از قضایا نیز به نظر میهم تحقق پیدا کند ط دیگروواند به واسطه  شرتشرط است یا می از اینناشی 

   .ناکافی باشدانصاری راه حل شیخ 

 (محقق خراسانیدوم )بررسی پاسخ 

ای دو قسم  آنچه که موضوع له است، معنیه نیست، در هر فرقی بین دو قسم قض: فرمودند شکال به شیخ انصاریادر  نیراساخمحقق 

کنیم یبحث م،  لذا در باب مفهوم است مکحلکلی و عام وجوب است. به عبارت دیگر منطوق قضیه شرطیه کلی وجوب است، سنخ ا

شیخ بی که همان مطل ؟ یعنی کأنهشود یا خیر، این وجوب کلی، این سنخ الحکم منتفی میمعنای کلی تفاء شرط، اینآیا با انکه 

، دلیلی بر این تفریق وجود ر استوط: نه، در هر دو قسم این دیای شرطیه فرمودند، ایشان می فرمیاانصاری در یک قسم از قضا

 اه ببریم.ی پنقسم دیگر به راه حل دیگر درندارد تا بخواهیم 

 این مطلب هم محل اشکال است چون: 

ب در میت معنای وجوو عمو بر فرض کلیتیم که دانصاری کران اشکالی است که به شیخ ی همناولین اشکال به محقق خراسا اوال:

یت حکم است، به چه دلیل شما صرفا با اثبات کلل. وجوب کلی غیر از سنخ امساوق با سنخ الحکم نیست هر دو قسم نیز ثابت شود،

    .وارد است همان اشکال به محقق خراسانی لذا حکم ثابت شده؟لو عمومیت، بگویید سنخ ا

 انی وشیخ انصاری اینمحقق خراس( الزمه سخن وارد است و الزمه اشکال اول است انصاری نیز ل به شیخاکاشالبته این ) ثانیا:

الحکم  ، چیزی به نام شخصباب قضایای شرطیه. یعنی بگوییم به طور کلی در اساسا  مسئله شخص الحکم منتفی شود است که

کم الح صه این سخن نفی شخالزم ین است کهم، هجوب استحکم با عمومیت و کلیت ولتساوق سنخ ا نداریم. اینکه مؤید عدم

ر دگویند: عام وجوب است. اگر می معنای کلی و آنچه که جعل شده شرطیه یهگویند در هر دو قسم قض. محق خراسانی میاست

، یک معنای کلی جعل آیدکه به صورت فعل مضارع می یآنجایآید و چه چه آنجایی که با صیغه امر می« یجب اکرامه»و « اکرمه»

 ص، اساسا چیزی به نام شخشرطیه یدر قضایااش این است که به طور کلی ، الزمههمان است شده و در باب مفهوم سخن از انتفاء

فرض را زی .یتی نداردعودیگر شخص الحکم موض ست،اسانی اجه قهری سخن شیخ انصاری و محقق خرنتی. این الحکم نداشته باشیم
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ه تردیدی ک حتی فرمودند د وخود آقایان نیز همین را گفتن م جعل شده،حکاین بود که در منطوق قضیه شرطیه شخص ال مستشکل

اید بگوییم (  بسانیو هم محقق خرا ییخ انصارش سخهم پا) هاین جوابطبق ا شود.تفاء شرط، شخص الحکم منتفی مینیست که با ان

ام ع ییک معناوق قضیه شرطیه وجود دارد ین وجوبی که در منطا ده، زیراشالحکم جعل ن صیه چیزی به نام شخدر قضیه شرط

   .شودیگویند منتفی معنای عام را در مفهوم میدارد و ایشان همین م

ر الحکم جعل شده، چطو صر شخگ؟  ایا خیر الحکم جعل شده شخص منطوق قضیه شرطیه، رباالخره آیا د است که ینال اسؤپس 

خواهید قضیه شرطیه را از مشکل ای کلی دارند و به این وسیله میهر دو معن «یجب اکرامه»و  «اکرم» :گوییدجعل شده؟ شما که می

 . الحکم نجات دهید صشخ

ری وباید مسئله را ط .  باالخرهشودصاری وارد مینا شیخی و هم به نراسامورد هم به محقق خاین یک اشکال مهمی است که در این 

نه دند، کأومراسانی فی و محقق خرصاران، در حالیکه اینطور که شیخ ودم تصویر شالحکم و هم نوع الحک صتصویر کنیم که هم شخ

ال دیگری است اشک ممکن ثالثا: ی نیز وارد است.نه محقق خراسابشود. این دو اشکال یمتصویر ن اینجا چیزی به نام شخص الحکم

دند که در رین مبنا استوار کا رردند و اساسا پاسخ خودشان را باشکال ک انصاریشیخ ی به ن. محقق خراسامبنایی استبته لشود که ا

کرد حرف درست است  لین مبنا را قبوکسی ا رگ. اللمشهور اخالفاست،  وع له عامو موض ع عاموضنیز مثل حروف  تاباب هیئ

ضوع و مو وضع عامدر باب هیئات و حروف ندارند که ث است که برخی این را قبول ه خود این مبنا جای اشکال و بحببت نسولی 

  .مسئله را حل کند تواندرسد نمینظر می این دو پاسخ  بهله عام باشد. پس تا اینجا 

 ی( ئینپاسخ سوم )محقق نا

، ستنیی در آن لااشک «یجب» باشد مثلر مؤدای اسم گرف. اح: حکم تارتا مؤدای اسم است و اخری مؤدای ایدمرفمحقق نایینی می

معنا که حکم از هیئت استفاده به این  . اما اگر مؤدای حرف باشدلی و مفهوم وجوب استلول این کلمه و اسم همان معنای کمد زیرا

. اده کنیمستفکم را  احلتفاء سنخ اجزیی انتوانیم از معنای نمیی، جزیی است و این معنای حرف اه جای این اشکال است کهگشود آن

که ه حکم منتفی شود، به عبارت دیگر محقق نایینی آنچء شرط، تفاعند انحکم معلق شده بر این شرط تا لتوانیم بگوییم سنخ ایمن

یجب »ثل م رانصاری را د شیخ، یعنی کأنه همان بیان قبول کرده است را گفتندشرطیه  یدر باب یک قسم از قضایاشیخ انصاری 

س شرط. پمعلق شده است بر  نای کلیاین معحکم است، لذا ل، این همان سنخ اکلی و عام دارد ین یک معنایایرفته که پذ« امهرکا

   ؟شود یا خیرحکم منتفی میلمعنای کلی یا سنخ ا توانیم بحث کنیم همانتفاء شرط میدر فرض ان

را . زیرا یانکرده نه راه محقق خراس لانصاری را قبو شیخ باشد، کأنه نه راهمی« فاکرمه ان جائک زید»مثل قسم دیگر که ا در ام

ت وجوب کلیمنحصره همین است، مسئله علیت فاده از علیت منحصره و اینکه فایده از راه است ،قرینه خارجی شیخ انصاری از راه آن

ز قضایا  در این قسم ا . محقق نایینیاسم ندارد ،  فرقی باموضوع له هیئت  عام است :نی نیز اصال فرمود، محقق خراسارا ثابت کردند

مشکلی  ریگز طریق دیگر حل کرد و اال در آن قسم داین را باید اگوید یم، نه محقق خراسانی بلکه فق استانصاری موا نه با شیخ

 . کندراه حل را قبول می آنندارد و 

واجب مشروط یک  کنیم. در باباختیار کردیم حل مییی که در واجب مشروط انب: ما این مسئله را از طریق همان مگویدایشان می

د هیئت است، اما شوطبق نظر مشهور آنچه که معلق بر شرط می خاطرتان باشد رگ. ابحثی مطرح شد بین شیخ انصاری و مشهور
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« مهرکا»ت ، هیئطبق نظر مشهور «ائک زید فاکرمهج ان»یعنی در  شود ماده است،شیخ انصاری قائل شد، آنچه معلق بر شرط می

: رمایدفحقق نایینی میاری ماده اکرام  معلق بر شرط شده است. ماما به نظر شیخ انص ،زید است یعنی وجوب معلق بر شرط مجئ

، یعنی نه ماده معلق بر شرط شده نه هیئت؛ بلکه نه حرف مشهور انصاری درست است،نه حرف شیخ  واجب مشروط کأنه در باب

هئیت  هام که برک، یعنی ماده امنتسبه الی الوجوبال المادة ه به هیئت.عبارت است از ماده  منتسب ه،که معلق بر شرط شد یآن چیز

ماده عارض شده نه خود وجوب به وجوبی که بر آنچه که معلق شده در حقیقت عبارت است از پس  پیدا کرده. وجوب انتساب

ت این وجوب منتسب به ماده، هیئت منتسب به ماده، وجوب عارض تنهایی نه خود ماده؛ بلکه وجوبی که بر ماده عارض شده. آن وق

، نه خود وجوب است وط در حقیقت معلق شده است این است،در واجبات مشر ای کلی و عام دارد. آن چیزی کهیک معنبر ماده 

.  لذا در مفهوم جای این بحث و کلی است یااین یک معن است و وجوب هبماده به منتسب بلکه  ،ت است نه ماده، نه هیئاشنه ماده

ی امعن ین یک؟  اشود یا خیربر ماده منتفی می وجوب عارضن آتفاء شرط عند انتواند وجود داشته باشد که آیا سؤال و پرسش می

 جود دارد. و جای این سؤال نسبت به آن عام است و کلی و

در  «ان جائک زید فیجب اکرامه»و « جائک زید فاکرمه ان» ی شرطیه یعنیسم قضایا: فرق بین این دو قایدرمفیممنتهی ایشان 

 جائک زید ان»ولی در مثل   ه که معلق شده، حقیقت الوجوب استآنچ« جائک زید فاکرمه ان» یک چیز است و آن اینکه در مثل

بار تبه اع مهفوم یا آنیقت است. فرق است بین اینکه معلق را حقیقت وجوب بدانیم حق رداعتبار فنائش  مفهوم به «فیجب اکرامه

 وع له یک معنای عام و کلی استموض ای کلی و عامی وضع شده،یک معن ی شرطیهیااینکه آن حقیقت فانی شده. پس در باب قضا

 رض بر ماده شده. ات از آن وجوبی که ععبارت اسنای کلی معی کلی است، لکن آن اتفاء معناز انهوم نیز بحث فباب م رو د

ر یک قسم از قضایای شرطیه موافق هستند، ولی در قسم دیگر دستادشان نایینی با سخن استادشان و استاد اپس کأنه محقق 

ایشان یک راه حلی دیگری « ان جائک زید فاکرمه»؛ در مثل ا ندارندبه آنه ی نسبتاشکالکأنه « هیجب اکرام» مخالفند. در مثل

  2.داده است این مشکل ارائه داده است و به این اشکال پاسخ یابر

 محقق نایینی سوم بررسی پاسخ

ردند راسانی در یک قسم از قضایا شرطیه کو محقق خ یردد به موافقتی که با شیخ انصارگاشکال به محقق نایینی بر می یک اوال:

 ،زیرا مدلول این اسم ،نیست ، اشکالیاسم استیکه حکم مؤدای جای: در ن فرمودشاای .است لکه اساسا در همان قسم جای اشکا

د شویاء شرط منتفی مفتانشود این بحث را کرد که آیا با موردش می در مفهوم ینو اای کلی است ب است که یک معنووجفهوم م

عبیر شان تای ،ولی روح حرف ایشان همان است ،است یاسانخر ققحو م انصاری با شیخق نایینی متفاوت تعبیر محق هالبت ؟یا خیر

  ؛دی کلی و عام دارایک معن ،دراست، معنای استقاللی دا یمعنای اسم« یجب»موضوع له  به کار برده ولی آنها گفتند مفهوم وجوب

و هم  انیه هم به محقق خراسیقسم از قضایای شرط است. لذا همان اشکالی که در آنولی اصل حرف همان  ،تعابیرشان فرق دارد

 ین جعلا ا،آیی اسم است، مؤادگوییدهوم وجوب که شما میفاساسا این مکه  تز وارد اسنی یانصاری وارد بود به محقق نایین به شیخ

م حک یناین حکم است و ا دمیگویی ید کهکنباالخره آنچه که شما ادعا می« ئک زید فیجب اکرامهاان ج» شده؟ آیا واقعا در همان
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لحکمی که محل نزاع آیا سنخ ا ،کنیمتفائش بحث میاز ان است که ما در بحث خودمان حکمین همان سنخ الو ا توم وجوب اسهفم

  وجوب است؟عبارت از همین مفهوم ال است،

م لحکا صشخ« ان جائک زید فاکرمه»م چه جایگاهی دارد؟ آیا در لحکص ادر این قسم از قضایا شخ هرخباال نبیا نیطبق ا :ایثان

ه اینجا نایینی باید گفته شود ک قه و طبق بیان محقد؟ به حسب قاعخیر م داریم یاالحک صم شخا؟ اصال چیزی به نیا خیرجعل شده 

   .دروحکم را داشته باشیم و اصال شخص الحکم کنار میلا صشده و ما اصال نباید توهم شخجعل ن مالحک صاصال شخ

ما  .خودش محل بحث است، نه به هیئت و نه به ماده رد،خویمسبه تماده من قید به ،در واجبات مشروط یشان فرمودااینکه  :ثالثا

عنی چه که ی ل بودامحل اشک یآن مباحث( این مبنای محقق نایین رجوع کنید به) ؟چهیعنی  مشروط بحث کردیم که این اتدر واجب

هیئت  کما ذهب الیه ه کما ذهب الیه الشیخ االنصاری و ن ،ه مادهکند ندر واجبات مقیده و مشروطه قید رجوع به ماده منتسبه می

  خود این مبنا محل اشکال قرار گرفت.، المشهور

نتسبه معلق ماده م ریگدود این است که وجوب عارض بر ماده یا به تعبیر شاستفاده می یکه از سخن محقق نایین ینهایت چیز رابعا:

 :تیداگر شما گف ؟است کمحلاوق با سنخ امس به وجوب یا وجوب عارض بر ماده،منتسبه  رط. سؤال این است که آیا مادهشده بر ش

وجوب اعم  منتسبه به هدماده یا ما وجوب عارض بر ،عبارت از وجوب عارض بر ماده استای شرطیه آنچه معلق شده، در قضای

یه شرط یافضایچون در  :گوییدم؛ شما به چه دلیل میالحکم و شخص الحک بیعةاز ط است اعم حکم و شخص الحکم،الاست از سنخ 

، معلق شده؛ این ماده منتسب به سابی که به ماده داردتبا اناست که « هرمکا»هیئت  «جائک زید فاکرمه ان»ر مثل آنچه معلق شده د

سازد  و هم با تعلیق شخص هم با  تعلیق سنخ و طبیعت حکم می دانید،وجوب یا وجوب عارض بر ماده که شما آن را معلق می

م با کنیحال ما بحث میو معلق شده  کمحلید نتیجه بگیرد که طبیعت و سنخ اخواهمی ر، شما چطوستا از آن دو این اعمالحکم، 

  ؟خیر یز منتفی شده یانط این طبیعت فاء شرتان

 ست. نی منیز تما ینایین قرسد پاسخ محقنظر می بهلذا 

 «والحمد هلل رب العالمین»


