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 «عن م ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

بحث در تنبیه دوم درباره تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. انظار و آراء بعضی از اعاظم و بزرگان را ذکر کردیم و رسیدیم به نظر امام 

 : کردند لم خمینی بحث را در دو مرحله دنباامااره. گفتیم بخمینی در این

وقین است یا بین منطوق یکی و مفهوم ط؟ آیا تعارض بین المناین است که تعارض بین چه چیزی با چه چیزی است مرحله اول

عارض ره از جمله شرطیه، تی در باب استفاده علیت منحصجمیع المبان یکه عل ددیگری؟ ایشان در این مرحله به این نتیجه رسیدن

ند و کلعرض به مفهوم سرایت میا و بایندو منطوق این دو قضیه شرطیه است و ثاوقین است، اوال و بالذات تعارض بین طبین المن

ل و ماتاح رسانی دارمحقق خ آید. این بر خالف نظری است که برخی دادند و رض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری پدید میتعا

 مدر این مرحله به نظر اما مفهوم اآلخر قرار دادند.، تعارض را بین منطوق کل منهما و ذاتردند که اوال و بالکره اوجه اول به آن اش

  .تعارض بین منطوقین استخمینی 

 مرحله دوم 

 تعارض : درباره حل و جمعفرماید؟ امام خمینی میه قابل رفع و حل استله بحث در این است که این تعارض چگونمرحاین در 

بین این دو  و کیفیت جمعمتفاوت است ، راه حل نیز ستفاده مفهوم دارندآقایان در باب ابین  منطوقین با توجه به اختالف مبنایی که 

   .ندکمنطوق نیز  فرق می
 وضع و تبادرمبنای اول: 

ر واقع بین : تعارض دفرمایدبت شود، ایشان میاهوم ثمف فاده شود و به دنبال آنتبر اینکه علیت منحصره  از راه وضع و تبادر اسابن

ه اول  لکنیم، در جمتی به منطوق قضیه اول رجوع میقاین دو جمله است. چون تعارض بین منطوقین است، ودو اصالة الحقیقه در 

 هلیه این جمعاست. یعنی به داللت وض وجوب قصر ثابتره خفاء االذان نسبت به علیت منحص کند بر اینکهاصالة الحقیقه داللت می

ر . دکندضاء میتاق اطالقش نیز رمین را ه این است ولذان، ظارر این جمالء افاخ صار  وجوب قصر به علتکند بر انحلت میدال

دران  د بر اینکه خفاء الجکنلت میه دالیعالوض نیز بالداللة« جدارن فقصراذا خفی ال»دوم یعنی  هل، جمطور استه دوم نیز رمینلجم

گری  بر دیز این دو این دو منطوق روبرو رستیم و چون ریچ یک الحقیقه در ا لةاتنها علت ثبوت وجوب قصر است. پس با دو اص

وند و  شیم ط، لذا رر دو از حجیت ساقاز این دو دلیل بر دیگری شود نداریم یما ریچ چیزی که موجب ترجیح یک رند وترجیح ندا

 شوند. ه مجمل میلاین دو جم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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شود که این ه اول احتمال مجاز داده میلمورد جم در هک رمانطوری یرا، زرداوجهی ندها را حمل بر مجاز کنیم نیز بخواریم این هاینک

 یک از اینحمل رر  ینا.  بنابردوم  نیز چنین احتمالی وجود دارد رد جملهدر مو ره؛علیت منحصر ل شده باشد در غیمااستعجمله 

   دو بر مجاز نیز ریچ ترجیحی بر یکی نسبت به دیگری ندارد.

 «ن فقصرافی االذخاذا »قضیه باالخره ظارر  ره است،اقرب به علیت منحص ور در علیت تامه دارند و علیت تامهنها ظهایاینکه بگوییم 

 تامه زیرا ممکن است چیزی علت ،کندیمفرق  رهمنحص تلاء اذان است. علت تامه با عر خفاین است که علت تامه وجوب قص

  عنوان یک معنای مجازی در این مقام بهد و علیت تامه ننرساباشد ولی علت منحصره نباشد. ما بگوییم چون اینها علیت تامه را می

م نیز رمین مطلب قابل پیاده شدن ، دقیقا در جمله دواول بگوییم هل، اگر این را در مورد جمتاقرب المجازات به علت منحصره اس

 . بر غیر معنای حقیقی حمل شودتواند نمیاین دو  زا . لذا ریچ یکاست

یک  ریچبرای حمل و راه  دچون ریچ یک بر دیگری ترجیح ندارنو کنند در این دو منطوق با رم تعارض می الحقیقهپس دو اصالة 

ه باید برویم سراغ ا، آنگشودشوند و کالم مجمل مییت ساقط میج، رر دو از حد نداردمجازات وجوالبر معنای مجازی و اقرب 

  .اده کنیمفتتبادر اس و؟ این بنابراین که ما حصر را از راه وضع ی چه اقتضایی داردلمره اصل عخباال لی. اینکهماصل ع
 انصرافی دوم: امبن

سبت به نعلیت منحصره شرط  شرطیه داللت بر هلای یک عده این بود که جممبن .دوشفاده است رافنصاینکه حصر از راه ا راما بناب

  .ه انحصاربکند ره نشده، اما انصراف پیدا میعلیت منحص. یعنی جمله شرطیه  ولو وضع  برای خصوص نصرافکند، ألجل االجزاء می

اء فخ رمل وجوب قصاعت به انحصار، یعنی تنها کند ولی منصرف اسار داللت نمینحصادرست است بالوضع  بر  «ناذا خفی االذا»

؟ باتوجه به اینکه رر دو اینجا چه باید کرد به انصراف.د نکیه دوم نیز انصراف پیدا ملجمدوم نیز کذلک،  هل. در جمن استاالذا

 آید.یش میعارض پینها تبین ا کنند،انصراف به حصر و انحصار پیدا می

د برای نادات شرط وضع شدلکن  ،کنده شرطیه انصراف پیدا میلاینکه جم توانیم تصویر کنیم: یکیدر فرض انصراف دو حالت می

اما  ،ادات جمله شرطیه وضع شدند برای علیت تامهه. یعنی تارة علیت تام اند برایدهشضع ادات، ودیگر اینکه ترتب،  مطلق لزوم یا

  .صارانح د بهنکنراف پیدا میاما انص ات شرط وضع شدند برای مطلق لزوم یا ترتب،اد و اخری کنندراف به علیت منحصره پیدا میانص

رای علیت تامه شدند و چه بگوییم وضع ب یا. چه بگوییم ادات وضع برندردک ررر حال برای مبنای انصراف ایشان دو فرض تصوی به

، ذانالاره حاصل شده، نتیجه یکی است. نتیجه این است که خفاء ف به حصر و علیت منحصراآنگاه انص ،مطلق لزوم یا ترتب شدند

 ب قصر ولی انحصار را از ریچکدامی وجوتقله دارد براسفاء الجدارن نیز علیت تامه مخ، رای وجوب قصرب دعلیت تامه مستقله دار

  .ر دیگریبه حصر و انحصار را ترجیح دریم ب یتوانیم انصراف یکنمی رتوانیم استفاده کنیم؛ با توجه به این تعارض دیگاز این دو نمی

عنی رمان ی «ن او الجدران فقصراذالااذا خفی »، یعنی کأنه گفته شده فی ترتب الجزاء ثرشود که احدرما یؤیجه این میاین نتبنابر

  قبال گفته شد. که«  او»عطف به 

 شویم و چه قائل به وضع ادات تامهشرط برای علیت  صار، چه قائل به وضع اداتبه انح له شرطیهقول به انصراف جمپس بنابر 

 . جوب قصرو تواند علیت داشته باشد برایین است که رر یک از این دو مستقال مییجه انتشرط برای مطلق لزوم یا ترتب شویم، 
 اطالق مبنای سوم:
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د از شرط ستفااخری م استتارة اطالق مستفاد از ادات شرط بود منتهی  ،انحصار را از اطالق استفاده کنیمدیگر این بود که  مبنای

. به رر حال یک مبنای کلی ده شودااستف که اطالق شرط از چه چیزی شرط رم باز اختالف بود . در خودمستفاد از جزاءو ثالثة 

  رد:ک ربرای این صورت تصوی توانینجا نیز دو فرض میا .ه اطالق استر از جمله شرطیه مسئلصاستفاده انحدر باب ا

ی علیت د براندشرض قبلی که گفتیم ادات شرط وضع ل ف، اگر این را بگوییم مثباشد علیت تامه یبرا ادات شرط موضوع .2

طالق علیت تامه ولی ا ت شرط وضع شدند برایااد :یمیگو، میاینجا نیز رمین استباشند، منصرف به انحصار می لیتامه و

، رم آن دشویماز این علیت تامه استفاده  مر ور دارند در علیت تامه؛هاقع کأنه رر دو ظو رکند. اینجا داقتضای حصر می

لجدران ن او اخفی االذااذا »که  شود که کأنه گفته شدهیقا نتیجه مثل فرض قبلی م. دقیدشویکی علیت تامه فهمیده می

  «.او»یعنی عطف با  ،«فقصر

علیت  بینا زیر تامه. تی، رم علدشویماستفاده  قره از اطالعلیت منحص ی رمن، یعشودالق استفاده میتامه رم از اط یتعل  .2

لیت شود، منتهی تارة عاز اطالق استفاده می هرصحکه که علیت من فرض کلی ما این استاست.  ه فرقتامصره و علیت منح

ه از رمانند علیت منحص شود و اخری علیت تامه از ادات شرط، اگر بگوییم علیت تامه نیزتامه نیز از اطالق استفاده می

لت : خفاء االذان عاوال کند که:میاقتضاء « اذا خفی االذان فقصر»اطالق  کند.می، اینجا نتیجه فرق شوداطالق استفاده می

  .شرط باشد بره وجوعلت منحصکند، تامه وجوب قصر باشد، ثانیا: اطالق خفاء االذان اقتضا می

،  ک نداردی، شره نیستلیت علیت این است که این جزء العتمام یا. معنستفاده کنیمصار علت را ایت علیت و رم انحممایعنی رم ت

اذا خفی » قضیه سراغقصر نیست.  برم مؤثر در وجوغیر از این معنای انحصار علت این است که عدیل و بدیل ندارد، چیز دیگری 

این نیز اقتضاء  قآید. یعنی اطالیمدو مطلب با اطالقش به دست  نرما« صرقفاذا خفی الجدران »در مورد  آییم،می« لجدران فقصرا

لجدارن علت منحصر وجوب قصر باشد. بین فاءاخ کند کهمی تضاءقد، رمچنین اد خفاء الجداران علت تامه وجوب قصر باشنکمی

 یکه سبب ترجیح این دو بر دیگر ی، چیزندارد دی وجوحجآید و چون مررض پیش میاطالق با آن اصالة  االطالق تعاال این اصالة

  .وع به اصول عملیه شودشوند و باید رجمییت ساقط ج، رر دو از حندارد دشود وجو

 خالصه

 اوت است. تند متفکه متعارض رس این دو منطوقیین مسئله کیفیت جمع بین در ا : بنابر مبانی مختلففرمایدپس امام خمینی می

شوند اعتبار ساقط میآید و چون ترجیحی در کار نیست، رر دو از قه تعارض پیش میالحقی د  بین دو اصالةندفرمو طبق مبنای وضع،

 شود.و رجوع به اصول عملیه می

 ،ه منحصرو منصرف برا موضوع برای علت تامه بدانیم  ادات کنیم، بر رر دو فرضش، چه ار را از انصراف استفادهبنابر اینکه ما  انحص

ا ب. در رر دو فرضش دارندنحصره به علت مف رال انصاحعین  رداما اند، شده وضع ترتب ی مطلق لزوم وارببگوییم ادات  ایا اساس

ود که یا شیپس نتیجه این م. م استکّتعارض محَ لحقیقه بالرر یک از این دو اصل، اصالة اف است، این دو انصرتعارضی که بین ا

 با رم عطف شدند. « او»وجوب قصر است یا خفاء الجدران؛ کأنه با  ثر درخفاء االذان، مؤ

شود و اخری می بالوضع استفاده ،از ادات هت تامیعل :گوییمکند، اینجا نیز تارة میمی اقتضاءر را صاانح شویم که اطالق لاگر رم قائ

ها بال تعارض بینهما، تعارضی بین اینم است کّالحقیقه محَ ت اول اصالةدر صورشود. می اطالق استفاده هتامه از راوییم علیت گمی
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ر دو ، اینجا رده شودالق استفانیز از راه اط رهعلیت منحص هدر صورت دوم ک «.او»ست، کأنه گفته است یا این یا آن؛ عطف به نی

  ه شود.اصول عملی و باید رجوع به شوندیمیت ساقط جازح

  2.شد یانبد که جا رمین بوناصل بیان ایشان در ای م.کنینمیه آن را مطرح رد کاد ذیلی یککالم امام خمینی  البته

 حق در مقام

ا بین اینکه ایشان تعارض رید کن . منتهی عنایتکنیماتکاء  توانیمکه ذکر شده به این راه اخیر می یراین راهدر بیرسد به نظر می

ه بنابر مبانی مختلف نتیجه در اینجا متفاوت است و جمع بین ه اینک، به عالوتای اسنکته قابل توجه خودش یکاد، د منطوقین قرار

 رسد. به نظر می یاال قابل قبول است و حرف درستجم، انتیجه خاصی دارد یانبمض، طبق رر یک از این ن دو دلیل متعارای

تفاده ده مفهوم اساستفای اکه بر یرایوم از راه اطالق مقامی ثابت شود. ما به راهاین است که مفهردیم که حق در مقام رم عرض کقبال 

ی که در به رمان بیاناقتضاء ثبوت مفهوم را دارد، در مقام این است که اطالق مقامی شده بود نوعا اشکال گرفته بودیم، گفتیم حق 

  ت؟حل اس لنه قابمسئله تعارض چگو این ،یمردی مفهوم را ثابت کق مقاماگر از راه اطال ایم آیخواریم ببینال میح .گفتیمگذشته 

. این اردد تشرطیاست که  یقام بیان چیزتکلم در ممکه  بود اینش یانمع یاطالق مقام ،از این راه نبودسخنی  یینمخدر کالم امام 

برای را راه  حال اگر این .کند که مفهوم ثابت شوددر مقام بیان بودن و اینکه قیدی را ذکر نکرده، با توضیحاتی که دادیم، اقتضاء می

نطوقین که بین م است این ن نیزفرضما .کنیمخواریم جمع ین دو قضیه میه بین اردیم و قبول کردیم، چگونذ کاتخا اثبات مفهوم

  ؟چگونه باید مسئله را حل کنیم تعارض است.

بین  گوییم تعارضا تعارض بین مفهوم و منطوق است که آن را رد کردیم. به تبع امام خمینی ما نیز میاساس گوییمیک وقت می

طوقین نم نکه تعارض بین، ولی اصل ایمنتهی راه و بیان ایشان اشکال داشت ،بود ننی نیز رمیادر کلمات محقق خراسمنطوقین است،  

وقین، چه بسا طبع تعارض بین منتل شدیم که تعارض بین منطوقین است و البته به ئر قاگاوال و بالذات، مطلب صحیحی است. ااست 

  ؟کنیماین تعارض را حل  هیز تعارض پیش بیاید، چگوننبین مفهوم 

جمله دوم، کال از مفهموم جمله شرطیه  فهومم یک دارد و اول هلهوم، جمفوییم یک مگیم، کنیممی موهفم ه ما رفع ید ازگفتند ک اینجا

وقتی موال جمله شرطیه دوم را ذکر می کند یا  گوییمکنیم، علتش رم این است که میدوم رفع ید میشرطیه اول و از مفهوم جمله 

 ار رده یا االن که این شرطذکر ک ای رلا وقتی آن شرط قباساس ،و متکلم ود موالشیممعلوم د، کنشرط دیگری را به این ضمیمه می

شکل  قامیاطالق م یگیرد. وقتنمی لی نیز شکق مقامکه دیگر اطال شودیجه این مینت .رو الشرط نیست ما ، در مقام بیانکندذکر می

 د تا تعارض پیش بیاید.ندار دمفهومی وجویست. پس نشود اصال مفهوم ثابت ، پس معلوم مینگرفت

اصل بحث  ه،باشد. بل لبل قبوادانند، چه بسا قوق یکی و مفهوم دیگری میطین منتعارض را بمبنای بعضی از بزرگان که  رب راه این

لم در اینکه متکگوید در این فرض با وجود ، میدیگری یکی با منطوق ومرا جمع کنیم، مفهه بین این مفهوماین است که ما چگون

انیم ا بخواریم کار را به تعارض بکشدارد، لذا اصال مفهوم ثابت نیست تمقام بیان ما رو الشرط نیست پس اصال اطالق مقامی وجود ن

رای این بگوییم تعارض بین منطوقین است چگونه این تعارض قابل جمع است؟ باید ما که میبه نوعی بین اینها جمع کنیم. اما و 

کند کند که رر یک از اینها علیت منحصره داشته باشند، اطالق مقامی اقتضاء میبگوییم اطالق مقامی اقتضاء میندیشیم. اگر چاره بی
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کند که خفاء الجدران علیت منحصره داشته باشد. بدیهی است که خفاء االذان علیت منحصره داشته باشد، اطالق مقامی اقتضاء  می

ی وجوب ن براید بین علیت منحصره خفاء اذان برای وجوب قصر و بین علیت منحصره خفاء جدراکه بین اینها تعارض پیش بیا

کند. وقتی تعارض  می کنند چون ترجیحی وجود ندارد بنابراین باید رجوع شود قصر و این علیت منحصره با آن دیگری تعارض می

ون ما ت مفهوم از راه  اطالق مقامی چبوشد یعنی بنابر التزام به ثرسد در این مقام این حرف قابل قبول بابه اصول علمیه. به نظر می

جود دارد و کنیم. بین منطوقین تعارض وتوانیم بگوییم رفع ید از مفهوم میدانیم دیگر مثل بعضی نمیتعارض را بین المنطوقین می

ه کردیم. خمینی نیز اشارقول امام ن صوری که از ما باید این را حل کنیم و کیفیت جمع نیز این بود که بیان کردیم. مثل بعضی از آ

 است و کار به تساقط می کشد لذا باید رجوع به اصول عملیه کنیم.اینها تعارض بین 
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