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

 ورجوع جمل متعدده آیا ظهور در رجوع به همه جمالت دارد یا به خصوص جمله اخیره  در این بود که وقوع استثناء عقیب بحث

 کند؟ این سه احتمالی بود که در این مسئله داده شد.یا کالم اجمال پیدا می

محقق خراسانی ابتدائا بحث از مقام ثبوت و امکان رجوع به همه جمالت را به نحو اجمال متعرض شدند و سپس در مقام اثبات و 

 کند یعنی نه ظهور در رجوع به اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جمالت. ستظهار از این کالم فرمودند: کالم اجمال پیدا میا

تر هایی قابل طرح است. البته بیشما کالم ایشان را در هر دو مقام یعنی مقام ثبوت و اثبات متعرض شدیم، لکن در هر دو مقام بحث

 ر مختلف است. در مقام اثبات انظا

 مقام ثبوت به حسب مسئله بررسی

 اختالف در اشکال ثبوتی

ک چیز ی رچند روح همه آنهاو بیان آن اختالف است، هثبوتی اما در تقریر اشکال  ل امکان را تقریبا همه قبول دارندضمن اینکه اص

ها وجود دارد ولی اینکه چگونه استعمال بیان. این به نحو اجمال در همه تقریرها و است است و آن هم استعمال لفظ در اکثر از معنا

 ها مختلف است.کند، بیانلفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا می

ایینی به مثال محقق ن اند،از نظر صغروی هر کدام به یک نحوی این را بیان کردهولی یعنی از نظر کبروی مطلب تلقی به قبول شده، 

قق عراقی به یک نحو این اشکال را تقریر کردند ولی آنچه از مجموع این کلمات به اصفهانی به نحو دیگر و مح یک نحو و محقق

ثناء به ترسد. به حسب نظر بدوی اشکال در امکان رجوع اسآید این است که اشکال ثبوتی چندان ضعیف هم به نظر نمیدست می

کند این اشکال را ساده شکالی نیست و سعی میبدون تردید افرماید حقق خراسانی میاینکه مقابل توجه است. لذا  همه جمالت

 .ند، چندان اینطور نیستقلمداد ک

 کنیم که ببینید چگونه این اشکال تبیین شده و چگونه پاسخای اجمالی میخواهیم وارد اصل این اختالفات شویم و فقط اشارهنمی ما

 داده شده.

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 6011 اسفند 61 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                        6001 شعبان 0مصادف با: بررسی مسئله به حسب     –مسئله هفتم: استنثاء عقیب جمله متعدده   –مسائل   :جزئی موضوع 

   پاسخ اشکال ثبوتی –اختالف در اشکال ثبوتی  –مقام ثبوت                           

  01 جلسه:                                                                              سیزدهمسال 
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د معنا در چنتواند مین دلیل نمینسبت کالمیه است و به ه ،ادواتمعتقد است موضوع له حروف و محقق نایینی  محقق نایینی:

چند  بخواهد اگرو لذا یک نسبت است و این نسبت جزیی است  حروف و ادات استثناء موضوع لهگوید ایشان می استعمال شود.

 ند.اهدمستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است و هو محال. البته پاسخ هم دامورد را استثناء کند 

معتقد است موضوع له حروف و ادوات وجود رابط است. وجود رابط نیز یک امری است که قابل محقق اصفهانی  :محقق اصفهانی

توانیم ادات تطبیق بر چند مصداق نیست. یعنی اگر گفتیم ادات استثناء وضع شدند برای وجود رابط به یک نحو خاص دیگر نمی

فرماید: وجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است که محال است. محقق اصفهانی می، زیرا ماستفاده کنیم استثناء را در مورد همه جمالت

 مورد اشکال قرار گرفته است.  استخراجات خاصه و لذاادات وضع شدند برای 

کند را از این منظر مطرح میگوید: اشکال ثبوتی عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معنا است، این به هر حال اگر محقق نایینی می

  تواند شامل چند فرد شود.داند و نسبت کالمی نمیکه موضوع له ادوات استناء را نسبت کالمی می

تواند چند مصداق پیدا کند، وجود گوید: موضوع له ادات عبارت از وجود رابط است، این وجود رابط نمییا اگر محقق اصفهانی می

است و آن دو طرف مشخص هستند، پس یک فرد و یک مصداق و یک معنا برایش بیشتر قابل تصور  رابط چون رابط بین دو طرف

 نیست.

ظ در اکثر از استعمال لف اصل اشکالشان این بود که این سرتقریر کردند. ایشان نیز این اشکال را  دیگری نحو محقق خراسانی هم به

طبیعتا موضوع له خاص  که وضع عام و موضوع له خاص است مشهور طبق مبنای منتهی از این جهت کهآورد. در می از معنا

تواند چند معنا و چند فرد از آن اراده شود، گرچه ایشان فرمودند که فرقی بین اینکه ما بگوییم وضع عام و موضوع له عام و نمی

 وجود ندارد.  اینکه وضع عام و موضوع له خاص باشد بین

ر اکثر از ظ دهمین استعمال لف طلب را تبیین کردند که اساس آنمحقق عراقی به نحو دیگری این م برخی دیگر مثل :محقق عراقی

ی کنیم که این خودش دارای اقسامگوید: تارة ادات استثناء را مالحظه می. محقق عراقی میمعنا است منتهی یک بیان متفاوتی دارند

 ات استثناء بر دو قسم هستند:دهیم. اداست و اخری مستثنی را مورد مالحظه قرار می

 «.اال». ادات استثناء حرف هستند مثل 1

 «.غیر»، «استثنی»، «استثناء». ادات استثناء اسم است مثل 2

 مستثنی نیز دارای اقسامی است:

 . مستثنی عام است.1

 . مستثنی فرد و مصداق است.2

لت بر است که دال« ال»عام است، جمع محلی به « فساق« »اکرم الفقهاء و االصولیین و النحویین اال الفساق منهم» تثنی عام مثلمس

 کند.کند. یعنی فاسقین از فقها، فاسقین از اصولیین، فاسقین از نحویین را خارج میعموم می

که امکان شود منتهی برای اینیک فرد خارج می که «ال زیدااکرم الفقهاء و االصولیین و النحویین ا» گاهی مستثنی یک فرد است. مثل

نام زید داشته باشیم یعنی یک زید فقیه و یک زید  در هر یک از این سه صنف یک فردی بهباید د داشته باشد، رجوع به همه وجو

دارد  همه در رجوع به آیا ظهور اصولی و یک زید نحوی که این استثناء بتواند هر سه را در بر بگیرد و آن وقت باید بحث کنیم که
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دیگر از بحث ما خارج است زیرا آن دو صنف دیگر  باشد یا خیر؟ اگر در خارج یک زید باشد و آن هم نحوی یا فقیه یا اصولی

 کسی به نام زید ندارند تا بخواهند با استثناء خارج شوند.

ک توان یکی از آن را پیدا کرد و گاهی نیز مستثنی ینه میپس گاهی مستثنی یک فرد است لکن فردی که در همه عناوین مستثنی م

لفساق و اهن ا اکرم العلماء و»گوید کنیم، مثال میفرد است ولی چون مستثنی منه احکام متغایر دارند اینجا ما با مشکل برخورد می

 ان فاسق و هم عنوان هاشمی بر آن منطبقو اینجا یک زید بیشتر نیست لکن این زید هم عنوان عالم و عنو« زیدا اضف الهاشمیین اال

دانیم این زید که یک نفر است ولی هر سه عنوان مستثنی منه بر آن منطبق است مشمول کدام یک از این احکام شده، حال اینجا نمی

 نیم؟ هاشمی مهمانش ک ماقبل استثناء است، آیا باید به عنوان عالم اکرام شود یا به عنوان فاسق مورد اهانت قرار بگیرد یا به عنوان

برگردد،  هد این به همه جمالتگویند اگر بخوامی« استثنی»و « استثناء»، «غیر»ایشان ابتدا در مورد استثناء با غیر حرف مثل کلمه 

ا ر به معنای اخراج است و اخراج واحد« استثناء»یا « استثنی»یا کلمه « غیر»موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است زیرا کلمه 

توانیم داللت بر اخراج واحد دارد و ما نمی« غیر»این « اکرم العلماء و االصولیین و النحویین غیر زید»گویید رساند. وقتی شما میمی

یین در اعتبار اصول اخراج زید یک اخراج است و اگر بهحسب فقهاء در نظر بگیریم آن را در چند اخراج استعمال کنیم. زیرا اگر به 

 جاخراج سوم است. زیرا وحدت و تعدد اخرااخراج او اخراج دوم است و اگر به اعتبار نحویین در نظر بگیریم  یم اخراج اونظر بگیر

اینجا چون مخرج عنه متعدد است پس اخرج نیز متعدد است و این یعنی استعمال لفظ در  تابع وحدت و تعدد مخرج عنه است و

 . استاکثر از معنا که محال 

وع عام و موض ،اینجا چون مبنای مشهور این است که وضع حروف و ادوات ،«اال»مثل شود استثناء با حرف انجام می گفتیماگر اما 

وضوع موضوع له خاص است یعنی متر است، اگر گفتیم له خاص است استحاله کامال واضح است، استعمال لفظ در اکثر از معنا روشن

اخراج. اگر شما یک اخراج را در چند مورد استعمال کنید این محال است، باالخره له جزیی است یک مصداق است یک مصداق 

 مشکل در جایی که موضوع له خاص باشد بیشتر از جایی است که موضوع له عام باشد. 

از هم ب اگر گفتیم معنای اسمی مورد نظر است یعنی استثناء به غیر حرف صورت بگیرد طبیعتا معنای اسمی یک معنای کلی است اما

 دهد.آید. اگر گفتیم وضع عام و موضوع له خاص است این مشکل بیشتر خودش را نشان میاستعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می

پس در هر صورت ما چه استثناء را با ادوات و حروف انجام دهیم و چه با اسم و چیزی که دارای معنای اسمی است، استعمال لفظ 

 آید. میدر اکثر از معنا الزم 

اما در مورد مستثنی گفتیم تارة مستثنی عام است و تارة یک فرد و یک مصداق است. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در صورتی 

هاء و النحویین اکرم الفق»شود آید که آن فرد در همه عناوین مربوط به مستثنی منه وجود داشته باشد. یعنی مثال اگر گفته میپیش می

زید هم در بین فقهیان و هم در بین نحویین و هم در بین اصولیین مصداق داشته باشد نه اینکه مصداقش واحد « لیین اال زیداو االصو

د را هر سه زی« اال»باشد بلکه در هر کدام یک زید داشته باشیم که هر یک مصداق این عناوین کلی باشند. اگر بخواهیم با یک 

پس در واقع مشکل ثبوتی از دید ایشان از معنای واحد استعمال شده باشد. اش این است که لفظ واحد در اکثر خارج کنیم الزمه

 وجود دو استحاله است:

 استحاله اول: مربوط به استعمال ادات استثناء در اکثر از معنای واحد.



  

864 

 

 کثر از معنای واحد است.استحاله دوم: مربوط به خود مستثنی است که این نیز مستلزم استعمال لفظ در ا

هم از دید محقق خراسانی و هم از دید شاگردان ایشان مثل محقق نایینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی یک  پس مشکل ثبوتی

ه ب ختلف است. این مشکل ثبوتی است کهبیانات مکثر از معنای واحد است، لکن چیز است و آن هم عبارت از استعمال لفظ در ا

 ل نسبتا قابل توجهی است.نظر بدوی مشک

 پاسخ اشکال ثبوتی

داند از یک منظر جواب داده استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال میل مشکل ثبوتی، از آنجا که محقق خراسانی برای ح

وانیم جواب تیگری میدانند قهرا به یک ترتیب دلکن ما به تبع امام خمینی و کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را محال نمی

 بدهیم.
 پاسخ اول

دات استثناء در آن استعمال د: اینجا لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال نشده است، زیرا معنای واحد که افرمومحقق خراسانی 

و  استعمال شدهر کلی در یک معنا به طو« اال»همان اخراج است و اخراج در همه این موارد واحد است، ادات استثناء یعنی شده، 

وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و اخراج مخرج عنه نیست. اگر مخرج عنه متعدد م اخراج است و اخراج نیز واحد است. آن ه

ییم شود. مثال اگر بگوشود که اخراج نیز متعدد شود، همانطور که اگر مخرج متعدد باشد موجب تعدد اخراج نمیشود این موجب نمی

ی شود؟ هیچ کسعدد اخراج میاگر خارج شدگان را متعدد فرض کنیم آیا تعدد مخرج موجب ت« زیدا و بکرا و عمرا اکرم العلماء اال»

 شوند. ایشان خیلی خالصه به این نحو پاسخ دادند. به اخراج واحد چند نفر از دایره علماء خارج می این را نگفته. لذا

ستعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست دیگر ریشه همه این اشکاالت قائل شدیم که اما اشتباه نیست اما اگر  این مطلب

 مشود. قبال در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم که این استعمال محال نیست و توضیح دادیم وجه عدبرطرف می

 شود یک اشکال مبنایی. این میلذا ماند. یشود دیگر جایی برای اشکال ثبوتی باقی نم استحاله را. اگر این مبنا پذیرفته
 پاسخ دوم

این است که سلمنا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشد ولی بیان شده، وجود دارد که که نوعا در کلمات با اختالفی پاسخ دوم 

و  شوددر چند معنا استعمال می «الا»نه  ر هیچ یک از آن فروضی که گفته شد در چند معنا استعمال نشده است.دا لفظ اینجا اساس

لمه رجوع کند یا کبه همه جمالت « اال»ر بخواهد گوید: اگقائل به استحاله میطور است. نیز همینمستثنی ی در مورد معنای اسم نه

 ا است. معنمستلزم این است که چند اخراج باشد و اگر اخراج متعدد شود استعمال لفظ در اکثر از رجوع به همه جمالت کند، « رغی»

  :در حالیکه اینجا ما به طور کلی گفتیم

عام باشد یعنی یک « اال»حروف وضعشان عام و موضوع له آنها عام است مثل محقق خراسانی و بر خالف مشهور. اگر موضوع له 

لی دارد و یک معنای ک به عنوان اینکه« غیر»یا « اال»تواند معنای کلی دارد و معنای کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین است. پس می

قابل صدق بر کثیرین است مخرج کثیرین هم باشد یعنی به اخراج واحد چند فرد و مصداق را خارج کند. مثال، فاسقین از فقهاء و 

 از اصولیین و از نحویین همه را اخراج کند و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.
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. باالخره چند زید داریم بشود که زید متعدد است وو فرض هم « مثل اکرم العلماء و االصولیین و النحویین اال زیدا در ناحیه مستثنی

 یعنی چند زید خارجزید در چند معنا استعمال شده اینجا اگر بخواهد این زید، زید نحوی و اصولی و عالم باشد این یعنی اینکه 

 و آن اینکه: ینی اینجا یک مطلبی فرمودندمعنا نیست. امام خمشده است پس استعمال لفظ در اکثر از 
 زید است یعنی زید به عنوان یک فرد از دایره آن اصناف و مستثنی منه خارج نشدهشود المسمی بنچه اینجا خارج میدر حقیقت آ

. ب را در باب تثنیه و جمع داریمشود. نظیر این مطلالمسمی به زید است، یک فرد چند فرد نمیاست، بلکه آنچه اینجا خارج شده 

ی دو فرد که یک یعنتثنیه در مقام تثنیه یک زید است « زیدان»، «زیدان»مثال اگر دو زید به صورت تثنیه به کار روند و شما بگویید 

وقت میگوییم  فرق دارد. یک یم اینها را تثنیه یا جمع ببندیم، این زید با آن زیدتواننمی ودندحقیقت متباین بحقیقت دارند، اما اگر دو 

طور اما این فرد مباین با آن فرد است، چ انتوانیم تثنیه ببندیم و بگوییم عالم، حقیقت این عالم با آن عالم یکی است می«عالمان»

 که منظورلشود بخصوص زید دو تا می این نیست که« زیدان»گفتند منظور از  ؟ آنجا«زیدان»و بگوییم  هشود اینها را تثنیه کردمی

 هیچ محذوری ندارد.  این المسمی به زید است که دو تا شده است و ی بزید است، آنکه دو تا شدهالمسم

گوییم اال زیدا اگر چه متعدد است، کردیم اینجا نیز میهمانطوری که در باب تثنیه و جمع از این راه برای حل مشکل استفاده می

اخراج سه زید میکند منظور المسی به زید است نه خصوص ذکر شده و در واقع داللت بر ولی آن زیدی که به عنوان مستثنی اینجا 

 1آید.زید که یک لفظ باشد که در چند معنا استعمال شده باشد. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی

 آید حرف امام خمینی حرف درستی است.به نظر می

 شود و هیچ منعی و محذوری در رجوع استثناء به همه جمل وجود ندارد.ثبوت اشکالی تولید نمیفتحصل مما ذکرنا کله که در مقام 

 «والحمد هلل رب العالمین» 
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