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

طبق  .شدند خییری بین اقل و اکثرت کردیم برخی قائل به استحاله وجوبعرض  ،بحث در تصویر واجب تخییری بین اقل و اکثر بود

 . اکثر دفعی وچه در اقل ر تدریجی و ثکود ندارد چه در اقل و اامکان وجوب تخییری بین اقل و اکثر وج تاًبواین نظر ث

ن حاله وجوب تخییری بیتسراهی را برای رفع این مشکل بیان و طی کردند که بر اساس آن محذور امحقق خراسانی عرض کردیم 

ل غرض موال در واقع اکثر است در جایی که اقل در ضمن به هر حال محصِراه این بود که  این . محصلشودداشته میاقل و اکثر بر

ست ا پس اقل به تنهایی و مستقال محصل غرض موال .ل خواهد بودمحصِ ، ولی اگر اقل به تنهایی بیاید آن وقت اقلآن تحقق دارد

دو یعنی اقل  نیاقل دیگر محصل غرض نیست و چون ا این ،است موجود شود که در ضمن آن اقل همولی زمانی که اکثر اتیان می

ود خ را اشکالی تهالب .بین این دو است ، نتیجه، تخییرها نیستموال هستند و ترجیحی بین آنمحصل غرض  ی که گفتیمو اکثر با بیان

 پاسخ دادند.  نمحقق خراسانی به این راه حل مطرح کردند و به آ
 کالم محقق خراسانیبررسی 

اقل  . زیرا تخییر را بینکندمی باینیناقع بازگشت به تخییر بین متو با این بیان ممکن است تخییر بین اقل و اکثر تصحیح شود ولی در

ل مع و اق که انضمام به چیز دیگری پیدا کند یک چیز استیندون ا. اقل به تنهایی بدهدقرار میبه شرط ال و اقل به شرط شئ 

 رط عدم االنضمامشب اقل. هستند ینابشرط شئ متشرط شئ و معلوم است که اگر چیزی بشرط ال باشد با همان چیز باالنضمام یعنی ب

 ،یمه نشودضم، یعنی اقل به شرط این که چیزی به آن شرط عدم االنضمامنضمام کامال با هم متباین هستند. اقل ببا اقل به شرط اال

متباینین مسلم است که این دو  .مه شودای به او ضمی. اقل بشرط االنضمام یعنی اقلی که اضافهآن اضافه و زائد به آن ضمیمه نشود

توضیح و توجیهی که  ابپس . یستاقل و اکثر ن نیب این تخییرباشند ولی متباینین قابل پذیرش میبین البه عنوان تخییر  لذا هستند و

 گردد.بر می نینیمتباتوجیه به تخییر بین  محقق خراسانی بیان کردند نهایتا این
 کالم محقق بروجردی

؟ دو وجود برای ماهیت محقق شده است یا یک وجود، کندکه آیا در جایی که اکثر تحقق پیدا میباید دید حقق بروجردی مبیان طبق 

ق د قطعا یک وجود تحقیشسی خط یک متری را کاگر ک را فرض کنید. خط یک متری که اقل استخط دو متری که اکثر است و 

خط محقق جا نیز ماهیت . اگر خط دو متری کشیده شود اینماهیت خط در قالب این وجود عینیت پیدا کرده است ،پیدا کرده است

 دو جا: اینگویدنمی جا کسیاین ،مسلما یک وجود است ؟یا دو وجوداست برای خط  دشده است اما آیا خط دو متری یک وجو

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8931/اردیبهشت /2 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:      
      8444شعبان 81مصادف با:     -نی ساامحقق خربررسی کالم  – و اکثر اقل تخییر بین – یرییتخوجوب  :جزئی موضوع       
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یک  .است جا دو وجوداین: گویداست و دیگری وجود خط دو متری. کسی نمی وجود خط یک متری دارد که یکی وجود خط

 اگر گفتیم یک وجود برای .استاز ماهیت خط با این ابعاد و وجودش نیز همین یک وجود است که عبارت  بیشتر نیست ماهیت

ا خط یک متری ی خط، مثل اینکه امر به کشیدن کندمی بین اقل و اکثرشده است، در جایی که موال عبد را مخیر  ماهیت خط محقق

نچه که غرض موال کند و آیآنچه که امر را ساقط م ،است خط وجود خارجیقع در وا کند، آنچه که از عبد طلب کرده،میدو متری 

 .را طلب کرده است منتهی در مقام طلب یا خط یک متری و یا خط دو متری خارجی برای خط است،کند یک وجود را تحصیل می

یا وجود که خط  یید مطلوب عبارت است از وجود خارجآاست ولی وقتی بحث امتثال پیش می فتهطلب به ماهیت خط تعلق گر

با عینیت بخشیدن به این خط در واقع س اگر کسی خط دو متری کشید پ است. خارجی یک متری و یا وجود خارجی دو متری

کرد و ادامه ، سر یک متر توقف میکه به دو متر برسد، اگر قبل از اینهم بیشتر نیست غرض موال را حاصل کرده است و یک وجود

دهد معنایش این است که این یک وجود یرا کرده بود ولی وقتی ادامه منظر موال یک وجودی بود به عنوان اقل که تأمین  دادنمی

که را ارائه داده است  یرسد یعنی یک وجوددهد و به سر دو متری می، وقتی ادامه میپیدا نکرده است است که هنوز تحقق کامل

 را با این خط دو متری تأمین کند.  امر موال ،در مقام امتثالخواهد می

  .محقق نشده است بیشتر برای ماهیت یک وجود ،که با اتیان به اکثر بوداشکال این 

، د. اگر با اقل نظر موال تأمین ششودشود یا نمی، زیرا یا با اقل نظر موال تأمین میین اقل و اکثر ممکن نیستبه عبارت دیگر تخییر ب

شود، اگر هم با اقل ر ساقط میماند و امر به اکثی امر به اکثر باقی نمیجایی برا مین شد دیگر، وقتی غرض تأل االکثراثال وجه المت

، زیرا غرض با اقل در هر است ال این است که چرا اقل را به عنوان یک طرف واجب تخییری قرار داده، سؤین نشودنظر موال تأم

  کند. ین اقل و اکثرشود موال کسی را مخیر ب. لذا اساسا نمیشودصورت تأمین نمی

، این داکثر اتیان شووقتی به جای اقل، ، اما تنهایی محصل غرض است پاسخ محقق بروجردی این است که مسئله اتیان به اقل به

دی وکه یک وجودی باشد که وجاقل و اکثر یک وجود مستقل است نه ایننه . کأد نیست بلکه یک وجود استاکثر دیگر دو وجو

  .اندمحقق شده که گمان کنیم دو وجود، باشدنش به نام اقل دیگری در درو

  دقت کنیم. لبیمطر شود باید به تای اینکه این مسئله روشنبر

تفاوت  ،ای مراتب مختلف هستندراد ان. افرادشهستندکلی  هااین ،مثل وجود ،کلی مشکک یعنی کلی ذو مراتب مثل نور ،به طور کلی

تر تر و مصداق دیگر ناقصن معنا که مثال یک مصداق کاملای هبد و مصادیق کلی مشکک ممکن است به حسب کیفیت باشد اربین اف

راد و اف ،مثال نور یک مفهوم کلی مشکک است .دنتر باشند و برخی مصادیق ضعیفتر باش. ممکن است برخی مصادیق قویباشد

، کندها عنوان نور صدق می. بر همه اینشودید و به نور خورشید هم نور گفته مشومصادیق بسیاری دارد، به نور شمع نور گفته می

. این کلی یک همه مصداق این کلی هستند ،ورهان نتریترین نورها تا قویا به حسب شدت و ضعف است از ضعیفتهتفاوت بین این

مسئله  . حالیعنی اختالف مرتبه وجود دارد ،دارد یک راهکش، کلی که در آن تذو مراتب، کلی مشکک یعنی کلی کک استکلی مش

ست که نور قوی همان نور طور نیاین ،یز نیستندقیقت دو چترین مرتبه نور از حیث حترین مرتبه نور با قویاین است که ضعیف

 . حقیقت نیست در یک حقیقت به معنای زیاد شدن یک شئ دیگر به آن شدت و قوت باشد. با یک چیز اضافه ضعیف

ط کوتاه و خ طور نیست کهز وجود دارد. یعنی اینها نیدارد در کمیت آن تالف مرتبه همانطور که در کیفیت مصادیق وجودین اخا
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چوب کبریت نور و  تر از نور شمع، نور خورشید قویکندمسئله با نور فرق می این .ترتر باشد و یکی قوییکی ضعیف خط بلند

عف ضمنتهی این اختالف به حسب شدت  ،میلیارد کیلومتری همه خط هستند و خط چندیک متری و خط دو متری ، اما خط است

خط  .تفاوت است ز حیث کمیابلکه بین این مصادیق  .ی شدیدتر از خط یک متری استمتر گوییم خط سهو قدرت نیست، نمی

ه نتهی این اختالف مرتب، میعنی دارای مراتب است .این هم یک مفهوم کلی مشکک است ،از خط یک متری است تردو متری بلند

، رداضافه بر خط یک متری ندا وجودیتری خط دو م .اعتبار قلت و کثرت و کمیت است ر شدت و ضعف نیست بلکه بهبابه اعت

منتهی  ،این یک وجود است و آن هم یک وجود است. کندبر هر دو عنوان خط صدق می ،تر استتوانیم بگوییم این خطیمیعنی ن

 نکه اختالفشا استکلی  خط دو مثال برای تشکیک در مفاهیممسئله نور و  .تر استوجود آن از حیث کثرت متفاوت با خط کوتاه

ها است که این مرتبه گاهی به حسب کیفیت متفاوت هستند ها در مرتبه اینها بلکه اختالف آننه در حقیقت و ماهیت و وجود آن

 ای ندارند.و نقیصهاست که هیچ کدام از حیث ماهیت نسبت به دیگری اضافه  ی نکته اصلی اینول .و گاهی به حسب کمیت

وال گفته است من یک خط اگر م، زیرا شودتر میتر و روشننقل کردیم واضح ردیاز محقق بروج توجه به این نکته آن مطلبی کهبا 

وم نباشد که قصد دارد خط یک از آغاز ترسیم خط معلو به کشیدن خط کند  خواهم، اگر کسی شروعیک متری می یا یدو متر

دو متر دست از کار کشید خط یک متری کشید و اگر سر  :گوییمز کار کشید میا، اگر سر یک متر دست یرتمتری بکشد یا دو م

زمانی  تا؛ نه غرض موال حاصل شد :بگوییم رسید به خط یک متریهرگاه  طور نیست که ولی این .خط دو متری کشید :گوییممی

 :گوییمو میبه اقل کرده است  که اکتفاءشت می فهمیم ین گذازمقلم را اگر سر یک متری  .شودعبد قلم را زمین نگذاشته معلوم نمیکه 

 پس .د اکثر را اتیان کندخواه: عبد میگوییم، میزمین نگذاشتقلم را ولی اگر  ،است خط یک متری را کشیده و اقل را امتثال کرده

 مینز ، در هر صورت بعد از اینکه به یک متر رسید بگوییم: تمام شد و قلم راشروع به کشیدن خط کردعبد  طور نیست که اگراین

توانیم است نمی هدست از کار نکشید تا زمانی که عبد و یا خط دو متری را خواسته یا خط یک متریزیرا موال از اول  بگذار،

خط دو متری نیز یک وجود است که ا زیر ،پس غرض حاصل شد و با بقیه کاری نداریم یدیک متری رس: چون به مرز خط یمبگوی

، خط دو متری یک ماهیت است و باید وجود ولی وجود مستقلی نیست ،دشوط یک متری و اضافه بر آن حاصل میبا ترسیم خ

اینطور  ل  غرض یا اقل است یا اکثر.محص :گوییممی، چنین است ینتحقق پیدا کند تا خواسته موال حاصل شود و چون ا رجیاخ

 1.اشکاالت پیش بیاید غرض است تا آنمحصل  اقل به شرط عدم انضمام :نیست که بگوییم

 سوال:

 تخییری در اقل و اکثر هستند.  هم محقق خراسانی و هم محقق بروجردی در صدد تصویر وجوب استاد:

 د. سپس اشکالی شمحقق خراسانی فرمودند: اقل به تنهایی محصل غرض است ولی اقل در ضمن اکثر دیگر محصل غرض نیست

ید ایشان بر کند. پس تأنیز پاسخ داد اشکال در بعضی از اقسام اقل و اکثر قابل قبول است که محقق خراسانی به اینکه این پاسخ 

انضمام زائد اتیان شود اقل خود محصل غرض  صل غرض است ولی اگر با اضافه واقل به تنهایی آورده شود محاگر ود که این ب

  .نیست بلکه اکثر محقق غرض است

                                                 
 .111ص سید روح ا.. خمینی، لمحات االصول، 4
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فهوم کلی مشکک داریم این ما یک م. ایشان فرمودند: اندتر بیان کرده، منتهی در قالب فنیبروجردی نیز همین است روح کالم محقق

مهم تفاوت مرتبه است که در برخی از  .گاهی از حیث کمیت و اخری از حیث کیفیت ،لی مصادیقش مراتب مختلف دارندمفهوم ک

 .مثل مسئله خط و نور ،کیفیت از حیث امور از حیث کمیت این تفاوت است و در برخی از امور
 کالم محقق بروجردیبررسی 

و  تخییری بین اقل بانی و محقق بروجردی از وجوتصویری که محقق خراسنه متباینین. زنیم ثر حرف میکجا درباره اقل و اما این

نیز یک  اکثر و اقل یک وجود دارد :گوییدمی وقتی شما .کنندر واقع کأنه وجوب تخییری بین متباینین را تبیین میاکثر ارائه دادند د

ت و وم است وجودش چیسل نسبت به انضمام ال بشرط است. یعنی معلاکثر یعنی جایی که اق ،و ما مخیر بین این دو وجودیم وجود

. شود اکثرشود، می طوالنی همین خط اگرولی  ،اقل :گوینددر یک مرتبه از کمیت می خط را. گویندای به آن اقل میدر یک مرتبه

ن یاه تب، تخییر بین دو چیزی است کینین استابتخییر بین المت. اگر اینچنین باشد شوداقل به شرط انضمام تبدیل به اکثر مینه پس کأ

ای که در ابتدای درس نسبت به کالم محقق خراسانی عرض است. همان نکته جبین متباینین از محل بحث ما خاردارند و تخییر 

 .جا نیز قابل جریان است، همان نکته اینکردیم

ئله عه تخییر است، مستسبیحات اربیک بار گفتن و سه بار گفتن بین  شودگفته میکنیم. وقتی یاین مسئله را در تسبیحات تطبیق م

مخصوصا که اینجا از تدریجیات ود، محصل غرض موال است یا خیر؟ شبرای بار اول گفته می ت اربعهتسبیحا این است که وقتی

  ؟دی تحقق داردچه کمبو، دیگر شود، غرض تأمین میتسبیحات اربعه گفتن . وقتی با یک باراست

شرط ال نی بضمن اکثر نباشد یع رکند که دتأمین می اقل در فرضی غرض موال را :نه فرمودندمحقق خراسانی و محقق بروجردی کأ

ه اقل نسبت به انضمام البشرط جایی است ک این را بگویند خروج از محل  بحث و نزاع است، زیرا محل بحثاگر  ،عن االنضمام

شود میکه تسبیحات اربعه برای بار اول گفته شود یا به محض این، به محض اینکه این خط کشیده میال بشرط :یمگویمی وقتیباشد. 

غرضی  ود دارد؟ نمی شودمقدار زائد وج اتیان آن چه غرضی دربه چه دلیل اکثر را اتیان کند؟ لذا غرض موال حاصل شده است، 

تحقق پیدا  قلاوقتی  ،تحقق پیدا کرده استال بشرط است  شود، اقل کهگفته میعه ، باالخره بار اول که تسبیحات اربرا تصویر کرد

گر کمبودی نیست ه شد دیگفتیحات اربعه وقتی برای بار اول تسباربعه برای بار دوم وسوم اتیان شود؟ کرد به چه مناسبت تسبیحات 

ه برای دوم و سوم نیز گفته شود.  زیرا اگر این صورتی محصل غرض موال است ک تواند بگوید این تسبیحات اربعه درو کسی نمی

است وال ممحصل غرض  (یعنی تسبیحات اربعه برای بار اول)اقل  آیا این است که ما بحث. زیرا استشده ج رارا بگوید از بحث خ

  .چه دو تسبیح دیگر بیاید یا نیاید ؟یا خیر

 تواند اشکال وجوب تخییری بین اقل و اکثر را حل کند.بروجردی نمیسانی و نه کالم محقق رسد نه کالم محقق خرالذا به نظر می

  «مدهلل رب العالمینالحو»                                                                                         


