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

استثناء عقیب جمل متعدده عرض کردیم در دو مقام باید بحث کنیم، یکی به حسب مقام ثبوت و دیگری به حسب  وقوع در مورد

 مقام اثبات.

در بحث از مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اکثرا قائل به امکان ثبوتی رجوع استثناء به همه جمالت هستند. اشکالی هم 

زند و چند به تعابیر مختلف بیان گردیده اما همگی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا دور میکه در این رابطه مطرح شده، هر

ما عرض کردیم این مسئله هم مبنائا و هم بنائا مخدوش است. یعنی نه کبرای مسئله ثابت است که استعمال لفظ در اکثر از معنا 

بر اینکه استثناء به همه جمالت رجوع کند در اکثر از معنای واحد استعمال محال باشد و نه صغرای مسئله محقق است یعنی لفظ بنا

 نشده. این هم به لحاظ خود ادات استثناء و هم به لحاظ مستثنی قابل اثبات است.

 بررسی مسئله به حسب مقام اثبات

 .به حسب مقام اثبات انظار بسیار مختلف است
 کالم محقق خراسانیبررسی 

به خصوص هور در رجوع ظه جمالت دارد و نه رجوع به همدر  ظهورکند یعنی نه ند این کالم اجمال پیدا میدمحقق خراسانی فرمو

ین کالم االبته رجوع به خصوص اخیره از باب ظهور منتفی است و اال از باب قدر متیقن قابل انکار نیست. بحث در ظهور  اخیره.

 است.

جمالت برگردد و به خصوص اخیره بر نگردد را نیز گفتیم بر خالف طریقه اهل محاوره است و رأسا که به سایر هم این احتمال 

هور در رجوع به اخیره دارد مردود است، عمدتا در مقام اثبات سخن در این دو ظهور است که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده ظ

 کند؟همه جمالت رجوع مییا 

تنف به ما یصلح للقرینیه است. یعنی در کالم چیزی وجود دارد که صالحیت دارد متکلم به که کالم مک این بود ان نیزعمده دلیل ایش

 شد.  ان رجوع استثناء به همه جمالت ناشیآن اعتماد کرده باشد و این صالحیت از جهت امک

زیرا اگر بر ما )کرده یا خیر،  اعتماده آیا متکلم بر آن ایشان فرمود اگر کالم مشتمل بر ما یصلح للقرینیه باشد و ما تردید کنیم ک

توانیم به دیگر نمیه باشد یک ظهور دیگری دارد( یصلح للقرینیه اعتماد کرده باشد، قهرا یک ظهور دارد و اگر بر این اعتماد نکرد

هم  هم مستثنا وظهور این کالم اخذ کنیم، نه به ظهور رجوع استثناء به جمله اخیره و نه به ظهور رجوع استثناء به همه جمالت. لذا 
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ستنثاء خورده، توانیم بگوییم اتوانیم بگوییم مستثنی منه عام است و استنثاء نخورده و نه میکنند؛ نه میمستثنی منه اجمال پیدا می

صل کند به مستثنی منه. این محاجمالش سرایت میکند و اء اجمال پیدا مینثاست از جهتاستثناء نیز همینطور. پس کالم در ناحیه 

 کالم محقق خراسانی بود. 

الیی که یک اصل تعبدی نه عقالبته ایشان در ذیل کالمشان فرمودند که اللهم اال ان یقال که ما به اصالة الحقیقه رجوع کنیم به عنوان 

 شود.آن دو شرط در ما نحن فیه موجود نیست، لذا نتیجه گرفتند که کالم مجمل میدو شرط دارد که  آن هم

ز این توانیم به نحو مطلق یک استظهاری انظر اقوال و انظار دیگری نیز مطرح شده است. ما باید ببینیم باالخره آیا میدر مقابل این 

 کالم داشته باشیم یا باید قائل به تفصیل شویم، چنانچه برخی قائل به تفصیل شدند؟

زند، یعنی گوییم بحث حول استظهار از این کالم دور میآنچه که در این میان تعیین کننده است استظهار از این کالم است. وقتی می

شود اقامه کرد جز اینکه قرائن استظهار و شواهد آن را بیان کنیم، لذا در مقابل محقق خراسانی که ادعای دیگر برهان و دلیلی نمی

، ثناء به جمله اخیره یا به همه جمالتاجمال کردند اگر بتوانیم قرائن و شواهدی ذکر کنیم مبنی بر ظهور این کالم، یا در رجوع است

 شود.خود به خود آنچه محقق خراسانی فرمودند مخدوش می

ست و تمل بر ما یصلح للقرینیه اکالم مشجمال دارد فقط دو مطلب فرمود: یکی اینکه برای اینکه اثبات کند کالم ا محقق خراسانی

 ء به همه جمالت ثابت شده. صالحیت این قرینیت از جهت امکان رجوع استثنادیگر اینکه 

قاعده این است که کالم مجمل شود، همه  ،یا خیر نیم متکلم به آن اعتماد کردهوقتی کالم مکتنف به چنین چیزی شد و ما نداپس 

ین شود زد اشود اینجا اقامه کرد، تنها حرفی که مینمیاستدالل محقق خراسانی برای اثبات اجمال همین بود. استدالل عقلی که 

 توانیم از این کالم استظهاری داشته باشیم زیرا چنین مانعی وجود دارد. ت که ما نمیاس

خواهیم سخن محقق خراسانی را مورد بررسی قرار دهیم قهرا باید برویم سراغ قرائن و شواهدی که ممکن است بر بنابراین اگر می

 ک استظهاری از کالم داشته باشیم.محقق خراسانی وجود داشته باشد و به کمک آنها بتوانیم ینظر خالف 

له دادند که تفصیالتی در مسئکند بلکه دا نمیبعضا بر خالف محقق خراسانی فرمودند که این کالم اجمال پیلذا محققین از اصولیین 

 کنیم.به بعضی از اینها اشاره می
 تفصیل محقق نایینی

کند محقق نایینی است. ایشان در مسئله اجمال پیدا نمیه کالم عتقد است کاز جمله کسانی که اینجا بر خالف محقق خراسانی م

و در برخی موارد به خصوص ها اء به همه جملهنثدر رجوع استتفصیل داده و معتقد است که در برخی جمالت کالم ظهور دارد 

 کند. جمله اخیره رجوع می

استثناء رجوع میکند به همه جمالت عقد الحمل مختلف باشد، د باشند اما متح آنهادر  عقد الوضعفرماید: در جمالتی که مییشان ا

 یح ذلک:کند. توضجمله اخیره رجوع می مختلف باشد، استثناء فقط به اما در جاییکه عقد الحمل جمالت متحد باشد ولی عقد الوضع

اکرام کن، بر آنها سالم بده و آنها را علماء را « اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم اال الفساق منهم»که بگوییم مثل این قسم اول:

مهمان کن مگر فاسقان از علماء را؛ اینجا عقد الوضع در همه این جمالت یکی است و آن هم علماء است، عقد الوضع و عقد الحمل 

 در حقیقت در دلش دو قضیه وجود دارد:ای را که نگاه کنید قضیه در همه قضایا وجود دارد، شما هر
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یک قضیه نیز با محمول در ارتباط است که به آن عقد الحمل  گویند.باط با موضوع است که به آن عقد الوضع مییک قضیه در ارت

 گویند.می

ضف ا« »سلم علی العلماء« »اکرم العلماء»ها تکرار شده، که موضوع در این مثال قرار گرفته در همه این قضیه« العلماء»االن اینجا 

نجا االن ایموضوع و عنوان موضوع است.  رابطه و نسبتی که بین ذاتچیست؟ عقد الوضع عبارت از نجا عقد الوضع ای« العلماء

است ولی کأنه این خودش یک قضیه است که عالمان اینها هستند، علماء اینها هستند، این یک قضیه است « العلماء»عنوان موضوع 

 د الوضع در این مثال یکی است. خودش. پس عق

عبارت است از وجوب اکرام، وجوب سالم و وجوب ضیافت، سه عقد الحمل در این مثال لحمل متعدد است. عقد الحمل عقد الکن 

در اولی محمول وجوب  شود.دا مینسبتی که بین محمول و عنوان موضوع پیقیقت عبارت است از ذکر شده، عقد الحمل نیز در ح

یافت. پس عقد الوضع در این مثال یکی است ولی عقد الحمل متعدد اکرام است و در دومی وجوب سالم و در سومی وجوب ض

 است.

ع است. به عقد الوضکلی مربوط طور کند؛ زیرا استثناء به محقق نایینی معتقد است در این قسم استثناء به همه جمالت رجوع می

قوم اال جائنی ال»شود مثال وقتی گفته می شود،به عقد الوضع مربوط میگوید به نظر اهل ادب هرجا استثناء ذکر شود، ایشان می

وم اال جائنی الق»مربوط به مجئ که عقد الحمل است نیست. قوم نیز عقد الوضع است و این استثناء مربوط به قوم است و « زیدا

گوید ع است یا عقد الحمل؟ میاز عقد الوض ه استنثاء شده؟ از موضوع یا محمول،از چ مگر زید، اینجا االن زید یعنی قوم آمدند« زیدا

 کند از نظر قواعد ادبی هر جا استنثایی در کار باشد این مربوط به عقد الوضع است. از عقد الوضع است، به طور کلی ایشان ادعا می

است که استنثاء  نیکی است، پس نتیجه ای گردد و عقد الوضع در این مواردمی با توجه به این دو نکته که استنثاء به عقد الوضع برلذا 

گردد زیرا ما سه قضیه داریم که عقد الوضع اینها واحد است و استثناء نیز به عقد الوضع خورده، لذا در مثال به همه جمالت بر می

  گردد.بلی بر میباید بگوییم اال الفساق به هر سه جمله ق« اکرم العلماء و سلم علیهم و اضفهم اال الفساق منهم»

 خورد. استثناء به هر سه میالوضع واحد است،  سه جمله عقد پس وقتی در هر

ین و اکرم الفقهاء و االصولی»عقد الحمل یکی باشد لکن عقد الوضع متفاوت باشد، مثال متکلم بگوید جایی است که  قسم دوم:

ر است و در دومی اصولیین و د االن اینجا عقد الوضع یکی نیست، عقد الوضع یا موضوع در اولی فقها« النحویین اال الفساق منهم

 سومی نحویین، لکن عقد الحمل واحد است، در هر سه عقد الحمل عبارت است از وجوب اکرام. 

اینجا بر اساس آن مبنایی که گفته شد، یعنی رجوع استثناء به عقد الوضع، به چه دلیل این به هر سه جمله برگردد؟ ما اینجا سه عقد 

کند و دیگر به چه دلیل این استثناء را متوجه آن دو عقد مورد آخر رجوع میلوضع داریم، قهرا این به عقد االوضع داریم، اگر سه 

الوضع دیگر کنیم، این آخرین مورد است و ظاهرش این است که این مورد استثناء شده است. پس وجوب اکرام نحویین از حیث 

 خورد.استثناء نمی فساق استثناء خورده اما وجوب اکرام فقها و اصولیین دیگر

ورد اما اگر خپس نتیجه فرمایش محقق نایینی این شد که اگر عقد الوضع واحد و عقد الحمل متعدد باشد استثناء به همه جمالت می

 وکرده  ایشان به طور کلی اجمال را ردلذا خورد. و عقد الوضع متعدد باشد استثناء به خصوص جمله اخیره میعقد الحمل واحد 
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د این کالم ظهور دارد، منتهی در بعضی از موارد ظهور دارد در رجوع به همه جمالت و در بعضی موارد ظهور دارد  در رجوع گویمی

 1به جمله اخیره.
 بررسی کالم محقق نایینی

تبط است مراین تفصیل بر یک مبنا استوار است که آن مبنا محل اشکال است. ایشان ادعا کردند استثناء در همه جا به عقد الوضع 

گردد، در حالیکه این جای بحث دارد. اگر بخواهیم حقیقت استثناء را تحلیل کنیم، استثناء از نظر ادباء در و به عقد الوضع بر می

جائنی »گوییم یعنی ما قبل استثناء و ما بعد استثناء، وقتی می حکم مستثنی. و حکم مستثنی منه حقیقت مشتمل بر دو حکم است:

یک حکمی ما قبل استثناء دارد و آن مجئ قوم است و یک حکمی ما بعد استثناء دارد که آن هم عدم مجئ زید « داالقوم اال زی

است. هر استثنایی متضمن دو حکم است. اگر ما قبل استثناء نفی باشد قهرا ما بعدش اثبات خواهد بود و به عکس اگر ما قابل 

 استثناء اثبات باشد مابعدش نفی خواهد بود.

باید بگوییم استثناء در حقیقت به عقد الحمل مربوط است نه عقد الوضع، زیرا گفتیم استنثاء متضمن دو حکم است بر این اساس 

ثبات فی و ان ات خواهد بود و بالعکس. پساثب ،نفی باشد ما بعد ،یکی حکم ما قبل استثناء و یکی حکم ما بعد استثناء، اگر ما قبل

ائنی جائنی القوم و ما ج»معنایش این است که « جائنی القوم اال زیدا»ل است نه عقد الوضع. اگر بگوییم عقد الحممربوط به حکم و 

ر گردد. یعنی د، مجئ قوم و عدم مجئ زید که محصول این استثناء است حاکی از این است که استثناء به عقد الحمل برمی«زید

شود ز قوم. تا قبل از استنثاء مجئ برای قوم ثابت شده، وقتی که استنثاء مید که استثناء از مجئ قوم است نه ادهحقیقت نشان می

لوضع بر فرماید استثناء به عقد اعدم المجئ برایش ثابت است. پس اینکه ایشان میگر برای قوم ثابت نیست یا این یعنی مجئ دی

 گردد این قابل قبول نیست. می

شود که در حقیقت اال و مابعدش را کأنه وصف برای عقد الوضع بدانیم. یعنی ن میاگر بخواهد به عقد الوضع بر گردد معنایش ای

قوم آمدند در  «جائنی القوم الذین متصفون بانهم غیر زید»باید معنایش این شود که « جائنی القوم اال زیدا»طبق بیان محقق نایینی

یگر دبه وصفی پیدا کند برای موضوع، لذا اینجا دیگر جن حالیکه زید با ایشان نیست، قومی که در آن زید نیست، این وصف است.

 شود. دانیم مسئله زید از نظر حکم چه میحکم زید برای ما معلوم نیست. ما نمی

ل نداریم، شود ولی ما مفهوم وصف را قبوتوانیم بگوییم حکم زید نیز مشخص میبله اگر بگوییم قضیه وصفیه دارای مفهوم است، می

 توانیم بگویم عدم مجئ.توانیم بگوییم  مجئ تحقق پیدا کرده و نه میره زید نه میبنابراین دربا

الوضع،  رجوع االستنثاء علی عقدرسد محل اشکال باشد. نظر می پس اصل این مبنا که تفصیل محقق نایینی بر آن استوار است به

 در کالم اهل فن نیز آمده است. بر خالف حقیقت استثناء است کهاین این به چه دلیل است، از کجا گفته؟ 

کردند. ایشان یتفصیل محقق نایینی قابل قبول نیست. این تفصیل باالخره در مقابل محقق خراسانی بود که ادعای اجمال مبنابراین 

 کند و مالحظه کردید که مخدوش است.گویند اجمالی در کار نیست و کالم ظهور دارد منتهی به حسب موارد فرق میمی

 تری دارد که در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.ل دیگری در این مسئله داده شده و یک مقداری این تفصیل دامنه وسیعتفصی

 «والحمد هلل رب العالمین»
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