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

ا کنون پنج تبحث در پاسخ به اشکالی بود که در تنبیه اول مطرح شد. اشکال مربوط به التزام به سنخ الحکم در باب مفهوم است. 

حصل پاسخ امام خمینی این بود که درست است که م ل دادند.اکاش این پنجم پاسخی است که امام خمینی بهپاسخ  ،پاسخ بیان شد

و  علقه ،ماده و شرطفهمد که بین قید به قید و معلق بر شرط شده، لکن عرف از این قضیه میم به حسب ظاهر قضیه شرطیه، هیئت

این اساس ایشان نتیجه گرفتند که از هیئت که یک امر بر  ین مناسبت سبب امر به اکرام شده؛مارتباط و مناسبت وجود داد و هکمال 

ا با انتفاء قید این لذ ،دشوکلی و اسمی دارد معلق بر شرط می نایکه یک مع شود و مادهجزیی و شخصی است، الغاء خصوصیت می

ست ست به این جهت اا فاء سنخ الحکمتمفهوم سخن از ان . پس اگر در باباستم سنخ الحکو این همان شود یمی منتفمعنای کلی 

یدی کرسد. در واقع  تأالحکم به نظر نمیماده و شرط از نظر عرف ارتباط و تناسب وجود دارد و لذا مشکلی در مسئله سنخ که بین 

دارد  کراما ی اکرام است، علیت منحصره نسبت بهامجئ زید، یعنی آن شرط، علت بر ست کهاین انی در این پاسخ دارند یمکه  امام خ

زین  دیگری جایگ ری و چیزگ، کأنه دیگر هیچ امر دیاکرام و مجئ زیدگوید به خاطر کمال تناسب بین فهمد و میین را میو  عرف ا

،  نتفی شودماقتضایی دارد که با انتفاء شرط حکم نیز  نیناکرام و مجئ زید چسب قوی بین ناتشود، نمی این شرط یعنی مجئ زید

   .منتفی شودی کلی دارد ایعنی آن ماده که یک معن

 بررسی پاسخ پنجم )امام خمینی(

ای دیگر پاسخ ه هببت نسیک معنا از برخی از اشکالتی که  به نکته را باید اینجا توجه کرد که این کالم و سخن امام خیمنی یک

ک و هیئت ی شرطیه آن چیزی که مقید شده هیئت است هلگوید به حسب ظاهر در جمیمه مبرا است و آن اینکه باالخره مطرح شد

: فرمایددارد جعل شخص حکم است، لکن می یه وجودرطش هلند آنچه که در ظاهر دراین جمپذیر، کأنه میامر شخصی و جزیی است

 . یکی از اشکاالتی که ما مطرحتناسب و ارتباط است: بین ماده و مجئ زید و شرط گویدکند و میعرف از این الغاء خصوصیت می

جعول الحکم را م صشده و کأنه شخ یک حکم کلی جعلند که د بودتقاینها معها کأنه ر اساس آن پاسخیم این بود که باالخره بکرد

خواهد داده شود باید به نوعی متضمن جعل شخص ین اساس بود. هر پاسخی که میند بر ادائه دارای که اینها سیردانستند. تفنمی

   .شودشرط آن منتفی می ءدانیم که با انتفام و قطعی مییگیرباشد که مفروض میهم حکم 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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  یتء خصوصالغا اما عرف از این ،جزیی است رام و هیئت یکب ظاهر هیئت مشروط به شرط شده به حس :فرمایدینی میمامام خ

اینجا  که االتیلکن اشک .کندبیند و مالحظه میخاطر کمال ارتباط و تناسبی که بین ماده و این قید و شرط می هم به کند آنمی

 ه نظر برسد این است که: است ب ممکن

خ انصاری معتقد است در این موارد  قید شی، زیرا کندواقع چه بسا برگشت به همان مدعای شیخ انصاری می دراین راه حل  :اوال

 اجب، لذا چیزی به نام وگرددبه ماده بر می انکار کرد و گفت همه قیودا ر طواجب مشرهمین دلیل و به کند، ایشانرجوع به ماده می

، ثابت است زاشود، این وجوب قبل الوقت برای نموقتی سخن از وجوب نماز مطرح میق نظر شیخ انصاری طب. نداریم طمشرو

ود در خعبارت دیگر قید در متعلق وجوب مدخلیت دارد نه  به. شود ود متعلقش باید اتیانشآنکه وقت داخل می عد ازمنتهی ب

 از حکم ،رط نیستش قید ویعنی حکم منوط به آن  گردانداده بر میم بود که وقتی قید را بهانصاری این الزمه حرف شیخ  ،وجوب

  .االن ثابت است همین

ما  ت،سنی: واجب مشروط آنچنان که شیخ انصاری انکار کردند ودندرمف وینی با شیخ انصاری در آن بحث مخالفت کردند مخ امام

ردد گبر می ینی به نوعیممسئله این است که این پاسخ امام خنتهی با بیانی که خودشان فرموند. منتهی حقیقت م یمواجب مشروط دار

رطیه  ش هلخمینی نه اینکه بگویند ظاهر جمم اما ،کندفرمود قید رجوع به ماده می انصاری شیخ .چه که شیخ انصاری فرمودبه آن

بحث از واجب مشروط فرمودند  . شیخ انصاری خودشان درکنددند عرف از این ظاهر و معنا الغاء خصوصیت میفرمو ،اینچنین است

ست که  قید رجوع به ماده ا ینیعنی ظاهر قواعد ادبی ا ،گوییمت که ما میمطلب غیر از این اس که از نظر قواعد ادبی و عربی،

هر ه ظار چاگ :فرمایدفرمایند. میبا همین را میجا تقریینامام خمینی نیز این ظاهر دست برداشتند، از اعین حال  ر، اما ددنکنمی

 کمال تناسب و ارتباطی که بین ماده و شرط، به دلیل دکنعرف الغاء خصوصیت می یه ولشد یدجمله شرطیه این است که هیئت مق

  .ان شداشکالش قبال بی گردد به آنچه که شیخ انصاری گفتند کهیممینی به نوعی بر بنابراین این سخن امام خپیدا شده است. 

ه. این یک دشرط و ماه دلیل کمال تناسب و ارتباط بین کند ب: عرف از این الغاء خصوصیت میایدرمفمی ینیمتیم امام خفگ یا:ثان

، اما اینکه شما حثی نیستاینکه تناسب وجود دارد ب درکند؟ ارتباط را عرف از کجا کشف میب و ادعا است، این کمال تناس

ر ظاهر گا .که نیاز به اثبات دارد ستادعایی اتواند جانشین آن شود، یدیگری نمفرمایید: این تناسب به حدی است که هیچ چیز می

ست که  اش این ان است بگوییم نتیجهجا ممکالزام و وجوب مقید به شرط شده، آنیعنی جله شرطیه این است که هیئت مقید شده، 

این  و را بین شرطه شما کمال تناسب ، اما اینکودتواند جایگزینش شیمی نراین شرط است که سبب این الزام شده و شرط دیگ

ثباتش شرط شود ا اینتواند جانشین نمی یرگدی رمید که هیچ ایرگفهمد و بعد نتیجه میرا می ینافرمایید عرف یمید و دانماده می

 .چندان ساده نیست

 ششم )محقق اصفهانی( پاسخ

 فرق این پاسخ با پاسخ های قبلی



  

444 

 

لحکم . یعنی از نظر آنها سنخ اپذیرفتند را سنخ الحکمبا در این جهت اشتراک داشتند که همه تقری ذکر کردیمهایی که تا اینجا پاسخ

پذیرد. پاسخ زد. لکن محقق اصفهانی اساسا سنخ الحکم را نمیها بر مدار تصویر سنخ الحکم دور مید، لذا پاسخمعقولی بویک امر 

 . معنای معقولی نداردم اصال سنخ الحک الحکم نداریم،ایشان بر این مبنا استوار است که چیزی به نام سنخ 

اصفهانی به اسخ محقق نه پ؟ یعنی کأچیست بنای محقق اصفهانی را تبیین کنیم و بعد ببینیم پاسخ ایشان بر این مابتدا باید اصل ادعا

وم راه د استوار شده بود و بخش م است که کلمات دیگران بر آنکحلبه نام سنخ ا ی، یک بخش انکار چیزداین اشکال دو بخش دار

 ؟مفهوم وجود دارد چگونه باید پاسخ دهیم اشکالی که در بابحل خود ایشان است که ما به 

   انکار سنخ الحکم بخش اول: 

   :ل استاو هر دو مبتال به اشکتواند باشد نمی رلحکم یکی از این دو احتمال بیشتنظور از سنخ ام فرماید:ایشان می

امل راد خودش را شهمه اف بیعی کهیا طلحکم یعنی طبیعة الحکم، طبیعی الحکم، آن طبعیت که منظور از سنخ ااین ل:واحتمال ا

رد و هیچ گیهمه افراد و مصادیق انسان را در بر می االنسان ، طبیعةنسانسان، این یعنی طبیعة االانگوییم یم یشود، مثال وقتمی

جزاء  ،«ان جائک زید فاکرمه» :ییموگ. بر این اساس وقتی میماندخارج نمی طبیعت بیرون و ینمصداقی از مصادیق انسان از دایره ا

این   راد الوجوب،جمیع اف التی تشمل ، طبیعیة الوجوبطبیعت وجوب ی وجوب،طبیع ، یعنیجوبواین حکم و است، « اکرمه»که 

ق وجوب مطل ی، پس این طبیعت یعنزید آمد رگ، ا«جائک زید فاکرمه ان»شود رد که بگوییم اینجا وقتی گفته میاالی دکشاچه 

  ؟شودیرد ثابت میگیم راد وجوب را در برفامصادیق و وجوب که همه  تطبیع

ایی و مصادیق را در ج ه افرادتوانید این طبیعت شامل همح و معقول نیست، زیرا شما مگر میصحیا جینافرماید این معنا ایشان می

د بگویید توانیاینجا می آیا« جائک زید فیجب اکرمه ان» :بگوییم اگر ؟ مثالاراده کنیدرا شود می  نیک جمله خبری بیا حکم باکه 

ین اشود متکلم و مصادیق وجوب شود، اصال می ل همه افرادمای وجوب را به نحوی که شعه اراده کرده است طبیلم از این جملمتک

ست، یین نصادیق شود را در نظر گرفته است؟ قطعا اینچنو م دراوجوب به نحوی که شامل همه اف یطبیع ؟معنا را اراده کرده باشد

 ودشراد و مصادیق را شامل شود در نظر بگیرد، اصال نمیهمه اف ه طبیعت وجوب را به نحوی کهلدر این جمند، اتوم اصال نمیلمتک

فته ب را در نظر گرین وجوو مصادیق ا ین است که بعضی از افرادست یا اییلی روشن ناقلش این است که خاین را  قصد کرد. حد

که حکم در قالب هیئت و انشاء بیان  هم یست، در فرضیاساسا معقول و ممکن ن یچنین چیز حال که در مثل یجب اکرامه، ،باشد

 د.ن چیزی را قصد کرده باششود، در قالب صیغه امر و جمله انشائیه نیز بیان شود نیز ممکن نیست. نمی شود اصال متکلم چنی

نید تا شود، فرض ک، عدم آن طبیعت نقض میطبیعتحکم طبعیتی است که با وجود یک فرد از آن لر از سنخ اومنظ :احتمال دوم

کند، طبیعت که در عالم تحقق پیدا می اولین فرد از این ،محقق نشده یا هدهد یا سیمرغکنون از طبیعة االنسان هیچ فردی در عالم 

بیعه عدم الط کند دیگرناقض عدم آن طبیعت است، تا کنون چنین طبیعتی نبود وقتی یک فرد از این طبیعت وجود پیدا می در واقع

یک با تحقق که  یت،  طبیعتر باشد صرف الوجود استویاد و گسئله بتوان به کار بری این مانقض می شود، شاید تعبیر دیگری که بر

ر از سنخ الحکم یعنی وی صرف الوجود باشد، منظامعن بهاحتمال دوم این است که طبیعة الوجوب  سشود. پفرد از آن محقق می

 است. دووجلکه همان صرف ا ش محقق شودطبیعتی که یک فرد
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ای رد، لکن در اینجا فایدهرا تصویر کاین احتمال  تواندر ما نحن می ال درست و قابل قبول و صحیح ومتاح این :فرمایدمی ایشان

 ینطبیعت به هم  اءفتشود، بلکه تنها موجب اننمی هارادطبیعت به تمام اف فاء اینتانب موج فاء شرط دیگرترا انزی ندارد و نافع نیست.

منتفی  وجوبب و مطلق وشود، یعنی کلی وجمنتفی می محکلتفاء شرط سنخ اتوانیم بگوییم با اننمیذا ل ،شودمیو مصداقش  فرد

تفا قهرا با ان ،است طبیعت محققه در ضمن یک فرد یا به تعبیر دیگر صرف الوجودکم عبارت است از لحگفتیم سنخ ا د، اگرشومی

 ،ایداق بیین اتنی در اسااگر ان .شد ییم بگوییم مطلق وجوب یا حکم منتفانتو، نمیشودطبیعت در ضمن همین فرد منتفی می، طشر

ار این فرد تبطبیعت به اع که در ضمن این فرد محقق شده، یعنی طبیعة االنسان موجود شده، حال اگر این فرد از بین برود، یانسان

تفی کند که ما طبیعت را به اعتبار یک فرد معدوم و منتفی شده بگوییم منمطلق طبیعت از بین برود. فرق می کهنیمنتفی شده است نه ا

 1فرادش.است یا به اعتبار تمام ا

  شود:درباره اش داده می دو احتمال مسنخ الحک ااساس ل این شد کهوپس نظر محقق اصفهانی در بخش ا

چنین  گذاریم کهنیم به گردن متکلم بتوامعنا را نمی اصال این اصال معقول نیست از ناحیه متکلم اراده شده باشد،احتمال اول که 

وسط این قابل تصور ت ،است مکالح ، التی تشمل جمیع افرادالحکم ة، طبیعکملحسنخ ار از و، اینکه منظه استردکمعنایی را اراده 

 ست و معقول نیست که چنین چیزی را تصور کرده باشد.متکلم نی

الحکم  وجودب را برساند یا طبعیة الحکم بمعنی الحکم صرف الوجود با تعبیری که مطل منظور از سنخ احتمال دوم این است که

مشکلی ندارد، لکن در بحث ما نافع نیست. زیرا این  توسط متکلم شد از نظر معقولیت و امکان قصد آنلعدم، اگر این باالناقض ل

تفاء کند بر ان، اگر شرط منتفی شود قهرا داللت میدوشیپس به طور کلی حکم منتفی م مر شرط منتفی شد، بگوییگت که انیس رطو

شان به طور ، لذا ایشودیمز آن استفاده ناحکم منتفی شود  اما اینکه مطلقالفرد بخصوصه التی تحققت فی ضمن هذا  الحکم طبیعة

به محقق  اختصاصحکم لالحکم نداریم، البته این انکار سنخ ا سنخ ما: ما اصال چیزی به نگوید، میکندار میکم را انکحلکلی سنخ ا

   .گویندنیز این را می 1بروجردی اصفهانی ندارد و محقق

 وم: پاسخ اشکالدبخش 

 درط شده رکه معلق بر ش عبارت دیگر آن چیزی به م؟ه کنیا توجییم مسئله رنتوامی حکم نداشته باشیم، اینجا چگونهلاگر سنخ ا

که در  یوجوب آن دکه بگوین این بودالششان حاال تن تا آقایا ه،دحکم اصال معلق نشلسنخ ا گویید؟ شما که میقضیه شرطیه چیست

را در مورد معلق ثابت کنند که آن وقت  یتمو عمویت یک نحوه کل ی عام و کلی دارد واعل شده است یک معنشرطیه جقضیه 

  شود.شرط این حکم کلی و عام  منتفی می ءفاترند که با اننتیجه بگی

تحقیق : بل ال»ن است: لحکم است، عبارت ایشاا: آنچه در قضیه شرطیه بر قید و شرط معلق شده شخص فرمایدمحقق اصفهانی می

به ذهن برسد این  تسن امک؛ اولین چیزی که م9«أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة نفس وجوب اإلكرام المنشأ فی شخص هذه القضیة

ال روشن و بدیهی است که اگر شرط منتفی شد، شخص الحکم قطعا مشده باشد، اینکه کابر شرط  حکم معلقلاست که اگر شخص ا
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 روشن المم، اینکه کاکلحنه سنخ ا الحکم معلق شده ص: در قضایای شرطیه شخیدمافرهانی میفشود. حال چطور محقق اصیمنتفی م

این  ؟ریخشود یا تفاء شرط این منتفی میببینیم آیا با ان که ث نداردشود و جای بحیمنتفی م تفاء شرطاست که شخص الحکم با ان

  .شودینزاع نیست که شخص الحکم منتفی ممحل 

دیگری جوب و یکی شخص الوجوب بما هو و : شخص الحکم  که مثال وجوب باشد، دو حیث دارد،ایدرمفمیمحقق اصفهانی 

یعنی شخص وجوب بما هو متشخص وب بما هو شخص شخص الوج .کرد کباید بین اینها تفکیوجوب بما هو شخص، شخص ال

شخص الحکم بما هو  یم بهکنیست که ما از آن تعبیر مشده ای مبه یک لواز صبلوازمه، این وجوب اکرام از این جهت که متشخ

ال منتفی نیز عقع این فاء شرط موضوتید با انرمافهانی میف، خود محقق اصشودتفاء شرط منتفی میاین قطعا با ان م،شخص الحک

 دیگر اصالاینجا جوب با لوازمش، و ،بما هو شخص باشد بر شخص الوجوگ. یعنی اروشن و بدیهی است این یک چیز ،شودیم

ی هم یا شخص الوجوب بما هو وجوب هم داریم، یعنی وجوبی که انشاء شده منتکحلا ولی ما یک شخص آید،یمبحث مفهوم پیش ن

ت  ولی ، کلی نیسشخص استانشاء شده  هدرست است که این وجوبی ک بدون این تشخصات، بدون این لوازم، بلکه بما أنه وجوب.

  یم.صات و لوازمش در نظر بگیرع نظر از تشخم با قطتوانیمین وجوب انشاء شده را میخود ه

جوب؛ بما هو ووجوب ال صیای شرطیه عبارت است از شخدر قضانچه معلق شده بر شرط آ هانی این است کهفصاپاسخ محقق ه اآنگ

 و ، وجوب با قطع نظر از این لوازمبما هو شخصین قضیه لکن ال بما انه متشخص بهذه اللوازم، نه وجوب وجوب انشاءشده در ا

 تشخصات، این معلق شده است بر آن شرط. 

 صات و لوازم فردیه نیست منتفیحال جای این بحث است که آیا با انتفاء این شرط این شخص الوجوبی که متشخص به تشخ

زم قطعا عند انتفاء شرط منتفی صات و لواباشد. وجوب بامالحظه آن تشخشود یا خیر؟ این غیر از وجوب بما هو شخص میمی

 شود این اصال بدیهی است که منتفی می شود اما وجوب بما هو وجوب اینچنین نیست.می

فاء این قهرا با انتد، اگر این علت منحصره باشد اگر شرط در قضایای شرطیه علت برای وجوب بما هو وجوب باشفرماید: ایشان می

شود. پس ما مشکلی با اثبات مفهوم نداریم، یعنی اگر ما سنخ الحکم را انکار کنیم باز مفهوم ثابت میعلت حکمی هم نخواهد بود و 

 متوقف بر سنخ الحکم نیست. توانیم قائل به مفهوم باشیم، مفهوم هم می

یه اول را که برای س تنباساکند و پاسخی است متفاوت از پاسخ های قبلی و اصال یک مجرای دیگری را در این مسیر باز میاین 

فرماید: خیر، منظور از حکم در باب برد، میسنخ الحکم است را از بین می ،منعقد شده بود که منظور از حکم در باب مفهوماین 

دهیم مفهوم سنخ الحکم نیست تا این اشکال تولید شود، منظور شخص الحکم است ولی با تفسیری که ما از شخص الحکم ارائه می

ل است که به طور کلی و وجوب، نه وجوب بما هو شخص. این محصل فرمایش محقق اصفهانی در حل این مشکوجوب بما ه

 است. با نظر محقق خراسانی متفاوت

 «والحمد هلل رب العالمین»


