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

. لذا بزرگان در صدد شودمیرض پیدا اتععرض کردیم در این فرض بنابر قول به مفهوم  جزاء بود. بحث در تعدد شرط و وحدت

ایشان  فرمودند که عرف مساعد با . باره بیان کردیم ینا کالم محقق خراسانی مبنی بر پنج احتمال در .این تعارض بر آمدندحل 

   .چهارم است لاحتماه معین ید بلکل و وجه دوم است، لکن عقل مؤاحتما

را مورد بررسی قرار دهیم. صرف  ندکرد سخنانشان ذکرراسانی در بخشی از آنچه محقق خ ن احتماالت و نیزیباید این مطالب و ا

 یک. دو بخش از کلمات محقق خراسانی اشکال شده است، نسبت به مورد بررسی قرار خواهد گرفتماالت که تنظر از خود اح

   .تذکر دادند مطلبی را محقق اصفهانیردند و یک اشکال را محقق نایینی مطرح ک

 به محقق خراسانیمحقق نایینی  اشکال

بله به  .اش وجود نداردرهباکه مثالی که برای تنبیه دوم ذکر شده اساسا مشکلی در این است دهرکینی مطرح مطلبی که محقق نای

 رسد که بایدعارضی به نظر مینابر قول به مفهوم تب ال شود که اگر شرط متعدد بود و جزاء واحد بود،دنبصورت کلی این بحث باید 

خواهیم  بینشان نیست تا بتنافی و تعارضی  اساسا« خفی الجدارن فقصر اذا»و  «الذان فقصرخفی ا اذا» ، اما مثالچاره باشیم درصدد

، یکی مجمل دلیل دو هستند و طبیعی است که اگر و مبین که اینها از قبیل مجملمحقق نایینی معتقد است  به دنبال حلش بر بیاییم.

 :گویدان می. توضیح مطلب: ایشندارد رض و تنافیا، لذا اصال ربطی به مسئله تعشودل بر مبین میدلیل مجمل حم ین،دیگری مببود و 

م یک از این کدا یستوجود دارد که معلوم نآن  رمال دن احتاذان مجمل است و چندی خفاء اجمال دارد،«خفی االذان فقصر اذا»

، در محلی اذان گفته مسجدیعبارت دیگر اگر در  به، ذاناحتماالت مقصود است. در یک مرحله خفاء االذان یعنی خفاء فصول ا

شود، ر میت، اما وقتی فاصله بیششودیمفصولش به وضوح شنیده  با  شود، طبیعتا اذاندار که از این محل دور میقشود، یک ممی

ص( )اینکه شهادت به رسالت پیامبردهد معلوم است،  اما شهادت می نمؤذ کهیناصل ا معلوم نیست، به این معنا که مثال فصول اذان

ت، اله اال اهلل، نیساکبر و الوید، اهلل گیم ذنی که مؤاهلداند این جم، مینیست ممعلو، این درست به وحدانیت خدا  تهاددهد یا شمی

الوه بر اینکه ع شوداصله که بیشتر میف حدانیت خداست یا رسالت پیامبر)ص(.ت به ومعلوم نیست که شهادبلکه شهادت است ولی 

، ویدگیقط معلوم است که کسی اذان مف ،دهد نیز معلوم نیستیمگوید یا شهادت فصول اذان معلوم نیست، حتی اینکه مثال تکبیر می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1911/اسفند /11 :تاریخ                                                                             مفاهیم موضوع کلی:     
 7441 رجب 71مصادف با:        به محقق اشکال محقق نایینی  –شرط و وحدت جزاء  ددوم: تعد هیتنب  :جزئی موضوع       

  –کالم محقق اصفهانی و بررسی آن  -  و بررسی آنخراسانی                              

            درباره احتماالت چهارگانه بررسی کالم محقق خراسانی                             

  19 جلسه:                                                                                 سال دوازدهم



  

864 

 

ک ، یان است و نه غیر آناست این اذ مکه معلو یعنی یک صدایی مبهم کلی .گویدشخصی اذان میآید که از لحن و صوت بر می

، «قصراذا خفی االذان ف»گوید: شود. پس خفاء االذان مجمل است، اینکه دلیل میشنیده نمینیز  شود همانر میتمقدار که فاصله بیش

هم  به نحوی که اصال صدای اذان مطلقا،ن است صوت اذافصول االذان است خفاء ت؟ آیا منظور خفاء منظور از خفاء االذان چیس

و ، خفاء فصول اذان، خفاء مجموع اذان، خفاء همهمه اذان پس چند مرحله اینجا وجود دارد مبهم و کلی.و در حد یده نشود، ولشن

  د.شوان ناظر به کدام مرتبه اذان است، این دلیل مجمل میالذنیست اذا خفی ا چون معلوم

، دیوارها معلوم نیست جزئیاتبه این معنا که  ،علوم است، زیرا خفاء الجدارن منیست ، این مجمل«الجدران فقصر اذا خفی»اما دومی 

ها راویاین د که اگر به جایی برسد :گوید، میدشوی از دیوار دیده میع است، یعنی  باالخره مثال یک شبحیک وقت خفاء مجمو

  جدران فقصر مجمل نیست و مبین است.خفی الشود حد ترخص، لذا اذا ، آنجا میدیده نشود

ر مبین را حمل ب و مجمل رویم سراغ دلیل مبینا میم شود مبین، تنافی بین این دو نیست،ی میشود مجمل و یکیم یبنابراین یک

ذا ا ست کهین اهم ا و آنقصر ارائه شده  ست که یک دلیل، یک شرط و یک مالک براینتیجه حمل مجمل بر مبین این ا .کنیممی

یش معناخفی الجدران مالک باشد،  اذا اگر ، اذا خفی الجدران استنه مالک. یعنی کأخفی االذان استکأنه ناظر به اذا  خفی الجدارن

یان کرده یک معیاری را ب ش خفاء الجدران است. کأنه یک حدی را،رو، منظاستاالذان نیز معنایش همین  یین است که اذا خفا

 نیز مخفی است.وقتی است که دیوارها  و آن یدونه حدی برسید که ادان را نشاست که باالخره ب

 ،شیمبا بال حلشدن تعارضی بین این دو نیست که ما بخواهیم به را اساسازی ،مثال در واقع از مورد بحث ما خارج است پس این

لذا  7.دا کنیمدیگری پی باید یک مثال مصورت کلی بررسی کنی به ئله رامس اینخواهیم ر میگا از قبیل مجمل و مبین هستند و ااینه

ر فرمایند: اگقبول دارند و می ی که شرط متعدد و جزاء واحد استرا در مواردمثال است و اال بحث کلی منافشه محقق نایینی در 

 .ف کنیمرط رتنافی را ب و رضانوعی این تعد دارد و ما باید به که بین اینها تعارض و تنافی وجو سدرهوم باشیم به نظر میفبه م لقائ

بلکه  هردایشان در اجود التقریرات ذکرنک . البته این اشکال راالی است که اینجا بیان شده استاشکال محقق نایینی در واقع به مث پس

 ئد االصول بیان شده است.در فواتنها 

 محقق نایینی اشکالبررسی 

  .این مثال هم جای این مناقشه نیست دررسد به نظر می

اگر بر آن اساسی که ایشان  ،اول کالم است این ،فاء الجدارن مبین است مجمل است و خ د خفاء االذانیافرماینکه ایشان می اوال:

الذان ایشان ء اراتبی که در خفا، آن متواند مجمل باشد، خفاء الجدران نیز مین را مجمل دانسته بخواهیم قضاوت کنیماخفاء االذ

ران در خفاء الجداحتماالت و مراتب  گوید مجمل است، آناحتماالت مین تی که در نظر گرفته و به واسطه آو احتماالتصویر کرده 

رتر بینیم، یک وقت خیلی دوی میشویم شبحبینیم، یک وقت دورتر می ، یک وقت دیوارها را تفصیال میهم قابل تصویر است

دران واضح وروشن لجو خفاء ا االذان اجمال وجود دارد خفاء شود. لذااینکه ایشان فرموده درنقطه سیاه دیده میشویم و مثل یک می

 ، این خودش اول الکالم است.  است
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 مبین خفاء الجداران واسطه ذان مجمل باشد و دلیل دوم بهالا ، یعنی دلیل اول به واسطه خفاءسلمنا که خفاء االذان مجمل باشد ثانیا:

 ین است که به طور کلی ما رابطه این دو دلیل رامسئله و مشکل ا ،یک مفهوم مجمل و یک مفهوم مبینان شباشد، یعنی طبق بیان ای

اید به نحوی باشد بیکی مبین،  گفتیم دو دلیل یکی مجمل است و باید به نحوی در نظر بگیریم  که یکی ناظر به دیگری باشد، اگر

ء جوب قصر را خفاد مالک وهخوایمدر واقع « ن فقصردرااذا خفی الج»ثال یعنی بگوییم مدیگری بدانیم،  که ما احدهما را ناظر به

بیین ، این تنظارت این .ن فقصر هم هستاذان در دلیل اذا خفی االذتبیین و تفسیر خفاء اال الجدارن قرار دهد و این در واقع در مقام

ک مالک ی این در مقام نظارت آن دلیل دیگر است؟ چه بسا هر کدام از اینها به عنوانشود اثبات نیست، به چه دلیل گفته می قابل

اینکه  ،نظارت را بین کنیم که احراز کنیم اینبر م دهیم و مجمل را حمل مجمل و مبین قرارلیل را، دتوانیم دو ر صورتی مید، باشد

رط دیگری ، چه بسا شحراز کنیماانیم این را وما نت ،استفاده نشود دلیل مبین به نوعی در مقام تفسیر دلیل مجمل است و اال اگر این

رسد طر میاین به نرا نمی دانیم چیست؟ بنابرت و دیگری مجمل که ما آن ست یکی مبین اسدو شرط گفته شده ا وجود داشته باشد.

 وارد نیست. یاین اشکال محقق نایین

  کالم محقق اصفهانی

لذا در  ،اساسا درست نیست ی ذکر شدهنکه احتمال پنجمی که در کالم محقق خراسا تموده این اساصفهانی فر ه محققاما مطلبی ک

ط خضرب علیه »این است اصفهانی عبارت محقق وی احتمال پنجم خط کشیده شده. رهای کفایه که تصحیح شده، برخی نسخه

اصال  ،و این انسب استده شده احتمال پنجم خط کشیح شده روی های تصحی، در نسخه«نسخة المصححه و لعله انسبالفی  المحو

خذ ال به یکی از این دو قضیه اما اصرده که ک. دیروز گفتیم محقق خراسانی این احتمال را ذکر احتمال بیان شود نهی ندارد که ایوج

 نیز اظهریت« قصراذا خفی االذان ف» اخذ به یکی از این دو قضیه یعنی دلیل گذاریم.و مفهوما و قضیه دیگر را کنار مینطوقا نیم مکمی

ر است است و اظه این اقوی صر را منوط به خفاء اذان کرده،وجوب ق ات کهییعنی لسان روانسبت به قضیه دیگر است، این قضیه 

  .استری گدو قضیه بر دی است و دلیل تقدیم یکی از« ان فقصرجدرلذا خفی اا»مضمونش  ای کهاز آن ادله

از  انی نبوده وسو کأنه این در عبارت محقق خرا این احتمال اساسا کنار گذاشته شودت که سا ینا رستد: فرمودهمحقق اصفهانی 

نی هاا محقق اصفچرخط کشیدند. به تصحیح این نسخه کردند روی آن این اضافه شده است و لذا کسانی که اقدام  ه ناسخینیحنا

 سانی بیان کرده باشد. است که محقق خراحتمالی نی ،الماحت ینبگوییم ا، یعنی اینکه «لعله انسب» :ایدفرممی

، وم نداردمفه هلیکی از این دو جم :بگوییم ینیع ،این کار را هم بکنیم وجهش چه بسا این باشد که اگر باالخره مااند برخی گفته

، چه نکند و چه جدران خفاء پیدا کندین است که ومش امفه« خفی االذان فقصر اذا» :گوییموقتی می، رودفی از بین نمیااینجا باز تن

 رود. ار نمی. پس تنافی به کلی کندنکدا میتنافی پیبا مفهوم قضیه اول  وق قضیه دوممنط هرباالخ

 زیرا: ست.گفتند سازگار نی ینبا وجهی که محقق خراسا اصفهانی به این مسئله باشد و نظر محققید است بع لکن

م. بله یاری نداررا ک ولی مفهومشقضیه دیگر منطوقا است  کنیم مفهوما ومی نی نفرموده که ما به یک قضیه اخذسارامحقق خ اوال:

، اینکه گفته لعله ن نیستهانی ایاصف قرسد اصال منظور محقین بود، جای این اشکال وجود داشت، لکن به نظر میا وجه پنجمر گا

بگذاریم این بدان جهت است  که ما وقتی به یکی از دو قضیه اخذ کنیم و قضیه دیگر را  انسب، یعنی لعل این احتمال را به کلی کنار

. موضوع بحث ما تعدد شرط و وحدت جزاء رودر بحث تعدد شرط کنار میگشود، دیریم، دیگر از بحث مفاهیم خارج میاکنار بگذ
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ه ک ما این است یک شرط شده و باز مفروضوط به نم ه داریم و فرض ما این است که در هر دو حکمی اساسا ما دو قضیناست، یع

فرض قائل به  ریم و یک قضیه را کنار بگذاریم، بجا یک قضیه بیشتر ندارا اینی بگوید ما اساسسکر گ، امیئل به مفهوم هستقاما 

یه یک قضانیم بگوییم  اینجا تونمی س. پتنافی وجود ندارد ،فی نفسه تعارض با چیزی ندارد، در آن قضیه اول، اینجا وم هم باشیمهفم

  و طرح قضیه دوم ، به نوعی خروج از  مفروض بحث ماست.، کنار گذاشتن اریمگذقضیه دیگر را کنار میداریم و 

سؤال  باید کرد؟ باالخره اما در سایر موارد چه ،تقدیم و ترجیح صورت بگیرد ای ایناست به واسطه وجود قرینه جا ممکناین :ثانیا

شدیم و به همین جهت بین آنها تعارض پیش  وم ملتزمهفکه هر دو مفهوم داشتند و ما به م با دو قضیه مواجه شدیماین است که اگر 

قول ز اگوییم به چه دلیل؟ در این مثال ی، میدهیم بر دیگرمی از این دو را ترجیح یید ما یکبگو؟ اگر کسی چه باید بکنیممده، آ

و  یمای نداشتر قرینهگ؟ انیمموارد چه باید ک ر، اما در سایاز دیگری دانستهاظهر  اردو دلیل که مثال یکی از  ابن ادریس نقل شده

د و باشد اینکه نیازی به بحث ندار مالکظاهر اگر تقدیم اظهر بر  ؟با این تعارض چه باید بکنیم هدر مواجه هخرال، بااظهریتی نبود

 یمورکند و نیازی نداریم برض را حل میانوعی واجد مالکات ترجیح بود، این تع به یم که یکیتشاگر ما دو دلیل دروشن است. ا

  .با این راهها و طرقی که گفته شددنبال حل تعارض 

حتمال ف درستی است و انسب این است که این احری که محقق اصفهانی گفته، این همانطورقابل قبول نیست، بنابراین احتمال پنجم، 

 ا با فرض بحثاند که اساسه کردهیوجاصفهانی را ت. البته بعضی به نوعی مطلب محقق ی که گفته شدالکشاکار رود به واسطه آن دو 

  .سازگار نیست

 درباره احتماالت چهارگانه بررسی کالم محقق خراسانی

ا باید ر خود این احتماالتربوط به ذیل کالم ایشان بود، کالم محقق خراسانی بود و آنجه مغیر از آنچه که مربوط به صدر حال به 

  ؟کرد لشود قبویم؟ کدام یک از این احتمال را است یا خیر لقبو لیم قابببین

ن عیی العقل ربما، عرف با وجه دوم مساعد است، کما ان محقق خرسانی تصریح کردند که لعل العرف یساعد علی الوجه الثانیخود 

انی به طور کلی احتمال محقق خراس کند. پس یعنیو وجه چهارم را متعین می عقل چه بسا احتمال چهارم، همانگونه که ا الوجههذ

 ل دوماحتماوید عرف مساعد با گ. وقتی مییرفته استمال را اصال نپذاین دو احتاول و احتمال سوم را کنار گذاشتند، خود ایشان 

  است. یاحتمال سوم هم منتف اول و لاست که احتما ینعنایش ام ،چهارم لل مساعد با احتماست و عقا
 بررسی احتمال اول 

اء از حیث خف که «اذا خفی االذان فقصر»ول این بود که اطالق مفهوم هر قضیه با منطوق دیگری مقید شود، اطالق مفهوم مال اتاح

 ت که اگراس یناحتمال اذا خفی الجدران و بالعکس، نتیجه این شود به منطوق اید میارد مقدران اطالق دجلالجدران و عدم خفاء ا

 قصر الزم نیست.  رجایی خفاء االذان و خفاء الجدران هر دو منتفی شد دیگ

رط شطالق دیگر به این ا شود، اماه دوم مقید میبا منطوق قضی مشکل این راه این است که  اطالق مفهوم قضیه اول درست است که

، اطالق مفهوم قضیه اول فقط با آنچه که در قضیه دوم ذکر شده است است شخص ثالث و رابعی باشد ممکن ،کندثالث تقیید نمی

خورد یعنی اگر خفاء االذان محقق نشد و در کنارش جدران مخفی شد اینجا قصر ثابت است اما اگر خفاء االذان محقق تقیید می

لم است می خورد؟ مسنشد، یک شرط دیگری احتمالش داده شد آیا نسبت به آن شرط نیز این تقیید نشد، خفاء الجدران نیز محقق 
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توانیم نفی شرط دیگر را از این استفاده کنیم به عبارت دیگر اطالق مفهوم هر یک از این دو قضیه نسبت به شرط دیگر به که نمی

 تمال اول را قبول نکرده است. قوت خودش باقی است. به همین دلیل است که محقق خراسانی اح
 بررسی احتمال سوم

و قضیه هر یک از این د و منطوق اساسا مفهوم را کنار بگذاریماحتمال سوم این بود که زیرا  احتمال سوم را نیز ایشان  قهرا نپذیرفته،

ه نیز قائل ب در وجه دوم ،ین استدر وجه دوم نیز هم رازی ،یک فرقی هم با وجه دوم دارد البته .را به منطوق دیگری تقیید کنیم

که در وجه احتمال این بود  فرق این دو اام ،شود. در وجه سوم نیز همین گفته میریمیگها را در نظر میشویم و منطوقیممفهوم ن

 با شرط «رفقصان اذا خفی االذ» گوییمم. میکنیآن را با این بیان نفی می ا، ولی مشودتصویر  م ممکن است شرط سوم و چهارمسو

 ،ندجزاء هستینها دخیل در هر دو ا، پس کأنه نافاء االذخ شود بهمقید می« خفی الجدران فقصراذا » ،دوکه خفاء الجدران محقق شاین

   .تا  قصر ثابت شودلة، هر یک از این دو باید محقق شود لعء ابه نحو جز

ها اساسا با هم  نیا« فقصر خفی الجدراناذا »دیگر  هلو آن جم« خفی االذان فقصراذا » .تسااین نیز خالف ظاهر این دو جمله 

  .ثر در ترتب جزاء باشدیستند که هر یک به عنوان جزء العلة در این مقام مؤنسازگار 

 براین احتمال سوم نیز  به نظر محقق خراسانی منتفی است.ابن
 و چهارماحتمال دوم 

کند و دیگری را عقل متعین  فرماید: یکی را عرف قبول میکرده است، ایشان میمحقق خراسانی احتمال دوم و چهارم را قبول 

 هزیرا بر اساس قاعد؟ کندید میاحتمال را تاین عقل ای ،و ربما یعین  هذا الوجه. چرا احتمال چهارم موافق با دقت عقلی است داندمی

ین دو علت سنخیت نباشد، یعنی متباین حد بگذارند و بین ادر معلول واشود دو علت تأثیر یمن« لواحدالواحد الیصدر اال عن ا»

ین اینها یک شود بمحقق می ها معلولال آنببگوییم که اگر دو چیز باشند که به دنست. پس باید نی این قاعده سازگار این با، دباشن

آن قدر جامع واحد است و ست که این معلول محقق می شود. قدر جامع ا ی وجود دارد که به واسطه آنسنخیتی و قدر مشترک

  الیصدر اال عن الواحد، واحد از این واحد صادر شده است. این وجه تعین احتمال چهارم از نظر عقل است.

، مفهوم میستشرط نی مبه مفهو لرد قائموین اساسا در ااحتمال دوم این بود که  حتمال دوم را نیز فرمود که عرف مساعد با آن است.ا

که خفاء االذان یک علت مستقل شود شرط، نتیجه این می ازمفهوم مکنی، اما در خصوص این مورد رفع ید مییمراشرط را قبول د

ن او ااذا خفی االذ»د شوجه این میاینها تنافی نیست، کأنه نتی بین ،قصر وجوب یاخفاء الجدران هم یک علت مستقل بر است،

احتمال  نشود، عرف مساعد با اییا جدران مخفی شد نماز شکسته می و شداگر اذان مخفی فتند گاینطور به ما نه کأ« الجدران فقصر

رده و بعد همان حکم را مترتب بر شرط دیگری کرده، معلوم متکلم یک حکمی را مترتب بر شرط ک بیند کهوقتی می رازیاست، 

ه که این یا این؟ هر  کدام ک کندرف این را قبول میع، دارندر کدام علیت ه ه، بلکندستعلت منحصر نی ،واین د شود هیچ کدام ازیم

 شود؟شد موجب شکسته شدن نماز می

 این را باید بررسی کنیم. آیا این کالم صحیح است؟

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


