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 اهلل اراکی؟بد؟درس خارج اصول  آیت 44چکیده مطالب جلسه 

 99 _ 99سال تحصیلی  
  

که با نکته کنیم در بحثی   داشتیم: مرحوم خوییو  میرزای نایینیای اشاره 
که  که « انما»این عدم مفهوم قائل به  میرزای نائینیبیان داشتیم  است و طبق تفسیری 

وم در جایی همفهوم ندارد چون مف« انما» :فرمودند ،از سخن ایشان داشتند مرحوم خویی
که حکمی بر موضوعی بار شود در حالی معلق به قید است؛ و اگر قید رفت، نقیض  است 

که در میحکم برای همان موضوع ثابت  گر بخو« انما»شود. در حالی  اهیم مفهومی بگیریم، ا
مفهومش در موضوع با منطوق یکی نیست و نفی حکم برای موضوع دیگری است مثال در 

که موضوع مفهوم « غیر زید»و « غیرزید لیس بعالم»شود: ، مفهوم می«انما زید عالم»مثال 
 که موضوع منطوق است، متحد نیستند.« زید»است، با 

ک مفهوم  که مال وجود یک داللت التزامی در منطوق است و یکی در جواب بیان داشتیم 
 بودن موضوع در مفهوم و منطوق الزم نیست. 

که شما در مفهوم وصف برای اثبات اینکه وصف  اما یکی گرفتند:  از دوستان ایرادی 
که چون قید در مفهوم وصف، قید موضوع است و قید حکم  مفهوم ندارد، بیان داشتید 

اما در اینجا _ د و در نتیجه مفهوم وجود ندارد. ع دیگر موضوع وجود ندارنیست، با ارتفاع موضو
که اتحاد موضوع شرط نیستبیا کردید  گفتیم در وصف مفهوم وجود ندارد به این _  ن  لکن 

گر مفهومی ب که ا گرفته شود، سالبه به انتفادلیل   یشود و سالبه به انتفاموضوع می یخواهد 
که چون با انتفار وصموضوع جمله مفیدی نیست. آنچه د گفتیم این بود  قید وصفی،  یف 

که موضوع حکم منتفی می شود لذا مفهوم ندارد، و این مفهوم نداشتن به لحاظ این نیست 
دانیم؛ بلکه به لحاظ الزم منطوق حکم مخالفی دارد و این حکم مخالف را ما مفهوم نمی

بارت دیگر: الزِم منطوق در جمله است و نه ثبوت حکم. به ع« ال حکم»اینکه الزِم منطوق، 
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که این را ما  که موضوع وجود ندارد، حکمی هم نیست.  که به این دلیل  وصفی این است 
که با ارتفاع موضوع، گوییم. و در هر جملهمفهوم نمی آید و وجود می« الحکم»ای اینگونه است 

که می  شود. گوییم شخص الحکم منتفی میاین همان چیزی است 
که درست است موضوع در مفهوم و می« انما الفقیه زید»ه در مثل اما آنچ گوییم این است 

منطوق یکی نیست؛ اما این یکی بودن برای افاده مفهوم الزم نیست و بلکه آنچه برای افاده 
که در اینجا ثابت است و  مفهوم نیاز است وجود یک داللت التزامی در جمله منطوق است 

گفته شود  که از این جمله یک جمله دیگر برمی« قیه زیدانما الف»اگر  غیر زید لیس »خیزد 
که مخالف حکم اولی است و بر سر موضوعی رفته است و « بفقیه که این حکم دیگری است 

که در منطوق آمده بود.  مفید هم هست و از لوازم آن حکمی است 
ینجا در خود جمله حصریه، به شود اما امی« الحکم»در وصف چون موضوع وجود ندارد، 

کار حصر  که مخالف حکم منطوق است و این مفاد و  داللت التزامی حکم دیگری وجود دارد 
که از  که  می« انما الفقیه زید»است  عمٌر »تواند با و این مفهوم می« غیر زید لیس بفقیه»رساند 

کند. « فقیٌه   تعارض 
  

 «بل»اما در بحث
که   استدراکی و اضرابی.نوع است:  بر دو «بل»گفتیم 
 کند: نقل میفراء از قول  ابن منظور

تي لمعنيين: تكون إضرابًا عن الَأول و إيجابًا للثاني كقولك عندي له دينار لا َبْل ديناران، و  َبل»
ْ
تأ

راده فنَِسَيه  
َ
نها توجب ما قبلها و توجب ما بعدها و هذا يسمى الاستدراك لَأنه أ

َ
 1«.ثم استدرك المعنى الآخر أ

کردیم   که نفی ماقبل است و اثبات مابعد. ،مورد بحث ماستاضرابی « بل»و بیان 
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تي بعد الجحد : »نویسددر خصوص بل اضرابی می ابن جنیاز قول  ابن منظور 
َ
ن تأ

َ
و بل سبيلها أ
 لا ت

َ
باك، قال: و إذا قال الرجل للرجل أ

َ
خاك بل أ

َ
كرمت أ

َ
بوك، و ما أ

َ
خوك بل أ

َ
، قوم؟ فقال له: َبَلىكقولك: ما قام أ

قوم، فزادوا الَألف على بل ليحسن السكوت عليها، لَأنه لو قال بل كان يتوقع كلامًا بعد بل، 
َ
راد بل أ

َ
أ

ول عن المخاَطب هذا التوهم.   1«فزادوا الَألف ليز
گفته می که به آن اضافه می« الف»و « بلی»شود اینکه  به  «بل»شود، به این علت است 

که بعد از « الف»السکوت نیست و حتنهایی یص   ؛ بوده آمده است« بل»به نیابت از آن چیزی 
کریمه:   >مانند آیه 

لىأ َ اُلوأ ب َ ُكْم ق  َرب  ِ   .«بل انت رب ٌ »یعنی: « بلی  » 2<َلْست ُ ب ِ
گر ن کند، همراه نفی ماقبل؛ اضرابی بود، به دلیل اینکه اثبات مابعد می« بل»تیجه اینکه ا

کل بل اشرب»کند. مثال در مثال به لحاظ نفی ماقبل افاده حصر می معنایش این نیست  «التا
کاری نکن، یعنی در مقابل  کل»که غیر از شرب   حصر است.« التا

 پایان                                                                                              
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