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 «عينم ج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل رب العالمين و صلي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 نخ الحکمس. اشکال این بود که اگر در بحث مفهوم سخن از و پاسخ شیخ انصاری به آن بیان گردید در تنبیه اول اشکالی مطرح شد

د انتفاء الشرط تا بخواهیم عن مجعول نبوده انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط باشد، سنخ الحکم ،باشد و منظور از انتفاء عند االنتفاء

این یک . شودمنتفی می زشخص الحکم نی ،الحکم باشد، بدون تردید با انتفاء شرط ، اگر هم منظور شخصبگیریم اء آن را نتیجهفتان

 آید. می تفاء شرط پیشسنخ الحکم عند انفاء تشرط به انالحکم عند انتفاء فاء التمفهوم و تفسیر ان در باب اشکال مهمی است که

 است: مشرطیه بر دو قس شیخ انصاری فرمودند: قضایای

ین موارد معنای اسمی دارد، زیرا وجوب حکم در اکه  باشدمی« ب اکرامهان جائک زید یج» یک قسم از قضایای شرطیه از قبیل

عنای اسمی دارد و وضع و موضوع له معنای اسمی نیز طبق بلکه م ،معنای حرفی نداردلذا  ونشده  در قالب هیئت و صیغه امر بیان

. لذا اساسا وجوب یک معنای کلی دارد. بنابراین اگر بگوییم حکم در قضیه شرطیه عام استانصاری، شهور و مختار خود شیخ نظر م

عنی مرط آیا این شتفاء که با ان بحث کنیم توانیممفهوم آن میه در ا، آنگاست و همین وجوب کلی مجعول است یهمان وجوب کل

  .شود یا خیرر سنخ الحکم منتفی مییگیر دتعب کلی و عام و یا به

 وم است که موضوعلیک معنای حرفی دارد و مع شده و و هئیت امر بیان در قالب صیغهاز قضایای شرطیه که حکم  ماما در قسم دو

لی وجوب ک ی کلی وایک معن وییم آنچه در قضیه شرطیه جعل شده،گتوانیم بجزئی است، قهرا نمیی خاص و له در معنای حرف

ته نتیجه شرط غرضی داش او از ذکر این قید وینیم که بیم و میریگینکه غرض گوینده و متکلم را در نظر میبه ااست؛ لکن با توجه 

نداشت  ر غرض مذکور راگ؟ زیرا اشود یا خیرتفاء شرط منتفی میا با انآیاست که د بحث روم کلیا نیز همان وجوب یم، اینجگیرمی

ئت و هی« اکرم»موضوع له  چند  هرر این قسم دلذا «. ئیم زید الجاکرا»توانست بگوید: میرد، کین صورت بیان نمیرا به ا هلجم

ء حکم کلی تفاانم و گوینده لبگیریم غرض متک توانیم نتیجهای که بیان کردیم می، اما با مالحظه آن قرینهزیی استامر خاص و ج

  این پاسخی است که شیخ انصاری به آن اشکال دادند. عند انتفاء شرط بوده.

 پاسخ دوم )محقق خراسانی(

ه حروف نیز وضع و موضوع لکه  بحث وضع گفتیم ر: دفرمایدانصاری ایراد گرفتند و میخ شیخ فایه به این پاسدر ک ینمحقق خراسا

ضع نی در بحث واتان باشد محقق خراساگر خاطر .گفتند را قبول نکردیم تامشهور در باب وضع حروف و هیئچه که ت و آنعام اس

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ع که وض یعنی همانطوری فرقی وجود ندارد، فیه ملستعسماء از حیث وضع و موضوع له و مو ات و حروف افرمودند که بین  هیئ

ت آن نیز عام اس ع لهوموض ت،لحاظ کرده اسرا کلی  ، واضع یک معنایدر مقام وضعیعنی تقل، عام است، ی اسمی و مسایا معناسم 

، هردعمال ککلی است ی، مستعمل فیه آن نیز عام است، یعنی لفظ را در همان معناکلی وضع کرده است ی معنایایعنی واضع لفظ را بر

عنای برای کلی م« االبتداء»ند که همانطور که لفظ دومرینطور است. در باب حروف، محقق خراسانی فنیز هم تادر باب حروف و هیئ

وضع هر  وی کلی ابتدا و در کلی ابتدا نیز استعمال شده اهم وضع شده بر« من»عنای کلی ابتدا استعمال شده، و در مابتدا وضع شده 

 ای کلی را در نظر گرفته. معنلحاظ واضع  تصور و ما. یعنی در مقدو نیز عام است

تنها  .و هیچ فرقی با هم ندارندای اسمی عام  است اسم یا معن ل فیه در حروف وهیئات نیز مانندمله و مستع عموضو، وضع بنابراین

و  استعمال ت. مواردمربوط به مقام استعمال اس ،داردرقی که بین حروف و هیئات از یک طرف و بین  اسماء و معانی اسمی وجود ف

،  معنای استقاللی شودمی اللیتحاظ استقشود لمی للفظ ابتدا استعما یت به این معنا که وقتبا یکدیگر متفاوت اسآنها مقام استعمال 

  قط در این است که در اولیتفاوتشان ف« سرت من الکوفه» :گویدو یا می« ابتداء سیری من الکوفه» :دویگیم یشود، وقتلحاظ می

ظ ابتدا را ؟ یعنی اینکه وقتی که لفاز لحاظ استقاللی و تبعی چیست رولحاظ استقاللیت شده، در دومی لحاظ استقاللیت نشده. منظ

« سرت من الکوفه»وید: گی. اما وقتی مشودمی استعمال قاللی و با قطع نظر از اضافه به سیر و کوفهبه صورت است برد، اینبه کار می

. شودمال میاضافه به سیر و کوفه استع تفات بهال توجه و با. یعنی ار گیردی مورد لحاظ قرلتواند استقالنمیاینجا معنای ابتدا دیگر 

وضع،  الاو مورد استعمال است و  ، فقط در مقام استعمالبه عنوان یک اسم «ابتدا»به عنوان یک حرف و  «من»فرق بین پس 

  .و مستعمل فیه در هر دو عام استموضوع له 

ک زید ان جائ»و  «ان جائک زید فاکرمه»بین  :گویند. میگویندمین را میه زما نحن فیه نی رق خراسانی با توجه به این مبنا دمحق

داللت بر وجوب کلی و عام ست و آن نیز عام ا فیه لممستع و عام «یجب». همانطور که موضوع له در ی نیستفرق« امهرکب افیج

با  «یجب»ل مامورد استع در این است کهقشان تنها فر، هر دو کلی است. دنکوجوب کلی و عام می بر نیز داللت« اکرم» ،ندکمی

صیغه  قصد انشاء داشته باشد از ر، اگبردبه کار می« بیج»خبار داشته باشد امتفاوت است. اگر  متکلم قصد « اکرم»عمال تمورد اس

قصد اخبار  ،انشاء استصد قصد اخبار و قپس تنها تفاوت اینها در کند. میاستفاده « ماکر»کند یا در این مثال از استفاده می« افعل»

 وع له در هر دو کلی وجوبوض، ماکرام است بل فیه یا جزء موضوع له نیست، مستعمل فیه در هر دو، کلی وجومستعم انشاء جزءو 

 ت بر وجوباللد «زید فاکرمه ان جائک»ر که ونطهما توانیم بگوییم، میی بین این دو قسم قضیه نباشدر فرقگین اااکرام است، بنابر

  .جوب کلی جعل شده استینطور است آنجا نیز یک ومنیز ه« ان جائک زید فاکرمه»در  کند،کلی می

قسم دوم بحث در این است که آیا با انتفاء شرط آن حکم مجعول در قضیه شرطیه که عبارت از یک  رل و چه دقسم او در چه لذا

گر بگوییم اای کلی است، ظور از حکم یک معننبگویم م، اگر ستمفهوم نی باب روجوب کلی است منتفی شده یا خیر؟ پس اشکالی د

بحث کنیم همان وجوب کلی جعل ی این بحث است که ، جایک حکم عام و کلی استشده در منطوق قضیه شرطیه وجوب جعل 

مورد  «د فاکرمهزیان جائک »ر دال است. مدو مربوط به مقام استع این؟ پس فرق شود یا خیرط منتفی میفاء شرتآیا با ان ،شده

 «رامهکان جائک زید فیجب ا»اما در  ،یردگی وجوب و حکم، لحاظ تبعی به آن تعلق میننا، یعاین معنحوی است که  به ستعمالا

جود ت و همچنین اسماء گفتیم و گفتیم فرقی بین آنها واباب حروف و هیئ رآنچه که د مثل گیرد، دقیقالی به آن تعلق میلحاظ استقال
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حکم فاء شرط تعند ان :تواند بگوید. لذا قائل به ثبوت مفهوم میبین این دو قسم قضیه فرقی وجود ندارد :گوییماینجا نیز می، ندارد

 . شودمین حکم کلی منتفی ینفاء شرط اتبا ان گوید:هوم شرط نیز میف، منکر مشودمیان وجوب کلی و سنخ الحکم منتفی یعنی هم

له را حل  کنیم توانیم مسئایای شرطیه میقض ر یک قسم ازدیه فرق گذاشتند و گفتند دو قسم قض نیکه شیخ انصاری بین اپس این

، آن دانیمکلی می. ما وجوب را در هر دو قسم، نیست رااین ک نیازی به ،شوده عام مسئله حل میو در قسم دیگر از راه آن قرین

شود که آیا ان وجوب کلی و عام است که بحث میهمر حقیقت دومش هفچیزی که جعل شده یک وجوب کلی و عام است و لذا م

 ؟  شود یا خیرتفاء شرط منتفی میبا ان

بنایی مک اشکال ی ه اشکال ایشانتبالخودشان پاسخ اشکال را دادند. کردند  اشکال به شیخ انصاری اینکه ضمنمحقق خراسانی 

اگر کسی وضع و موضوع له را در باب هیئات را عام است،  تانصاری متفاو ای مشهور و شیخبنید مبنای ما با موگیماست، ایشان 

 یک مطلبی را از شیخ انیمحقق خراس بداند قهرا آن محذوری که شیخ انصاری با آن مواجه بود دیگر مواجه نیست. البته در ادامه

 نیز جواب دهند.را  کنند آنشود که سعی میبه این پاسخ خودشان محسوب می ایراد یک عاقکنند که در وانصاری نقل می

 قضیه شرطیه  قسم فرق بین دو شیخ انصاری به ادعایاشکال 

 اسخی چون این پاسخ با په. منتتسنی این اشکال را به نحو دیگری دادند که آن پاسخ تمامبرخی پاسخ گوید: شیخ انصاری می

باید  نیاشود لذا محقق خراسیمی هم نخراساری گفته به نوعی نیز متوجه محقق اآنچه که شیخ انص، لذا استیکی  ینامحقق خراس

تا بعد ببینیم پاسخ خود  ست یا خیر؟ای نق خراسایست و اینکه این مطابق با آن سخن محقحال آن مطلب چ .ب دهدآن جوا از

  .چیست شیخ انصاری محقق خراسانی به این مطلب

  ،فرقی نیست «مهراکجائک زید فیجب ا ان»و بین قضیه  «همجائک زید فاکر ان»اند بین قضیه : بعضی گفتهایدرمفانصاری می شیخ

ه دوجوبی که از قضیه دوم استفا هم ،استشود کلی وجوبی که از قضیه اول استفاده میهم در هر دو کلی است. یعنی و حکم مجعول 

 ،بار استیکی اخ ؟است از هر دو قضیه کلیست. یعنی چه وجوب مستفاد این درست نی :ایدمرفانصاری میشیخ شود کلی است. می

 یااء یک معن، انشین اخبار و انشاء فرق استب است که ممعلو ؟ی نیستین دو قضیه فرقد بین اقدنچطور بعضی معتدیگری انشاء، 

ظ و ائیت را از خود لفشکند، این خصوصیت انای کلی، دلیلش هم این است که کسی که قصد انشاء میاخبار یک معن دارد ویی جز

اء است، ای انشجزیی از معن ،لحاظ تبعی ،جزئیت  خصوصیت وا است، ی از معندهد که این جزی، این نشان میکندده میهیئت استفا

این را از  ،وجوب کلی راکنیم می استفاده« یجب»از  :وییمگینطور نیست. اگر میا جزیی از معنای هیئت است، در حالیکه در اخبار

ی ننه بیروقری این را از یک ،یمدنکر هدمعنا را استفا این ،ع استکه فعل مضار« یجب»لفظ  خود، از خارجی استفاده کردیمیک قرینه 

 یم. تتیجه گرفن

 ،ستا ستفاده شده و جزیی از معنای هیئتئت ار این خصوصیت و جزئیت از خود هیمهیئت ا انشاء و شود در بابوم میلپس مع

لذا فرق  .کردیم هدابیرونی استف هقرین یک زاه نشد، ما آن جهت را داستفا« یجب»خود فعل ا در باب اخبار اینطور نیست، این از ام

 ست. ا

ین دو ت اشاء و اخبار خارج از حقیقست و انین هاند فرقی بین این دو قسم قضیانصاری این است که بعضی گفتهمحصل مطلب شیخ 

مال با هم اخبار کا نشاء و، ادکننسلما اینها فرق مییک چیز است، درحالیکه م« هیجب اکرام»و  «اکرم»موضوع له  ،قضیه است
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اگر هم  ،وجود نداردباب اخبار خصوصیت و جزئیت  اما در شود،ه میدجزئیت از دل هیئت امر استفا ت و، خصوصیمتفاوت هستند

   ست.نی ع لهواز معنای موضی جزی ،در موضوع له ندارد ی است و دخالتیمبتنی بر قرائن خارج دده شوخصوصیتی استفا

 پاسخ محقق خراسانی به شیخ انصاری 

 ،شودمی ی نیزنمحقق خراسا خ انصاری متوجه خودزیرا در واقع اشکال شی ،کندمیاشکال این بیان شیخ انصاری  محقق خراسانی به

دو عام  هر «یجب اکرامه»و  «اکرم»انصاری از قول کس دیگر این حرف را زده که بعضی میگویند معنای درست است که شیخ 

حرفی است که محقق خراسانی نیز بیان کرده است. لذا اشکال شیخ انصاری به بعضی در حقیقت اشکال به است، اما باالخره این 

محقق خراسانی نیز می شود زیرا حرف محقق خراسانی در واقع حرف همان بعض است، ریشه این حرف همان است، هر دو یک 

این محقق ی. بنابرنرند، هم محقق خراساان این دو قضیه فرقی نیست و هر دو یک معنای کلی دچیز را گفتند، هم بعض می گوید: بی

  .باید به این سخن شیخ نیز جواب دهد یناخراس

ان »و  «ک زید فاکرمهان جائ»بین  ،بین این دو قضیه فرقی نیست ن ایراد شیخ انصاری این است که،ی به اینپاسخ محقق خراسا

 «یجب اکرامه»چه هیئت امر و چه  ، وضع، موضوع له و مستعمل فیه در هر دوفرقی نیست ااز نظر معن «امهرکب ازید فیج جائک

فرمایید ر شما میگمل فیه است، اعتسیل در مدخفرمایید انشاء ر شما میگ. اکنندلت بر وجوب کلی میهر دو دال یکی است،

شاء ر قصد انگگویید؟ ایمچرا در باب خبر این را نع له است، وعمل فیه است یا موضتمس صیت و جزئیت جزیی از معنایصوخ

. اگر قصد در معنای است «همارکیجب ا»، قصد اخبار نیز داخل در معنای هیئت است یاعنداخل در م ،است «مهرکا»داخل در معنای 

یجب » ار در معنایخبیعنی قصد ا ،اخبار نیز همینطور است ای هیئت دخیل باشد، در بابقصد انشاء در معن رگانشاء دخیل باشد، ا

 مدخلیت دارد.« مهارکا

 سوال:

ما درجای خودش بحث کردیم، اصال امام خمینی مبنایی دارند در باب وضع که ما آن مبنا را اختیار کردیم که کال آن اقسام  استاد:

و  ست، وضع خاص موضوع له خاصچهارگانه ای که برای وضع و موضوع له ذکر کردند خدشه کردیم. گفتیم که دو قسم بیشتر نی

 مشکل دارد.موضوع له خاص  وضع عام وضع عام و موضوع له عام، اصال و

 ت و قصد انشاء و قصد اخبار دخالتی در مفاد وسنی فرقی هیچی و جمله خبری بین جمله انشای ینهر حال به نظر محقق خراسا به

لی وجوب ک «اکرامه بجائک زید فیج ان»ر دطور که نهما، لذا ل استوط به مقام استعماربه این ملکب ی قضیه شرطیه ندارد،امعن

لی ار است  وبخقصد ا یاست و در دیگر انشاء. درست است که قصد یکی نیز وجوب کلی است «ک زید فاکرمهجائ ان»در  تاس

که  میشرطیه حک یدر قضایا گفتیم، اگر قت. آن وط به مقام استعمال استبومر نها نیست بلکهیقصد انشاء واخبار جزء معنای ا

یه مجعول در قضیه شرط محک آنبا انتفاء شرط، ا توانیم بحث کنیم که آی، آنگاه در مفهوم میو عام است یحکم کل جعل شده یک

 ،کم استیر و توضیحی که بیان کردیم سنخ الحص الحکم نیست، با تفسحکم مجعول در قضیه شرطیه شخ ؟ آنشود یا خیرمنتفی می

ین وجوب ا شود یا خیر؟ر کلی وجوب اکرام منتفی میوشد به ط زید منتفی اگر مجئببینیم آیا  خواهیممی عام.  وب کلی ووج همان

  همان نیز جعل شده است.ام است که عوجوب کلی و  ، بحث در آنمنتفی است دبدون تردیشخصی 
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ی نبود که به نوعی به حرف محقق خراساک معنا پاسخ به اشکال شیخ انصاری یبه ی نقل شد هم ندر واقع آنچه که از محقق خراسا

  ی شرطیهانچنین گفتند که وجوب و حکم در قضایاشکال ایپاسخ به ر ی دن، محقق خراساردد و هم نظر خودشان را دادندگنیز بر می

 جایی که بدونچه آن و شودیمه امر حکم بیان در همه اقسام شرطیه چه آنجایی که با هئیت و صیغ جعل شده؛ یلکنحو عام و  به

رط، تفاء شکه آیا عند انکنیم می ثعام جعل شده، لذا در باب مفهوم نیز بح وجوب کلی ودو  در هرئت، حکم جعل شود، صیغه و هی

  ؟یا خیر شودنتفی میموب کلی وج اینآیا 

محقق  سخی کهاپن یایم خود ببین نها را بررسی کنیم و نیزند که باید آهای دیگر هم داد، پاسخنجا داده شده استیاتا  دو پاسخ

 خراسانی دادند آیا قابل قبول می باشد یا خیر؟

 «والحمد هلل رب العالمین»


