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

دیگری را دنبال نمودند. متأخرین همگی بر این یک راهی طی کردند و متأخرین راه عرض کردیم برای اثبات مفهوم شرط قدما 

، با انتفاء علتا ته داللت کند حصرعلیت مناین جمله بر باورند که اگر بخواهد جمله شرطیه مفهوم داشته باشد مبتنی بر این است که 

 تعبیر دیگر ا بهی ه استدر کیفیت استفاده علیت منحصراء نیز منتفی شود. لکن اختالف بین متأخرین یعنی شرط، معلول، یعنی جز

ا طی ر یر از علیت منحصرهغراهی اقی أخرین محقق عراز میان مت. البته دارند ف در اااده علیت منحصره توس  جمله شرطیهاختال

 خواهند، از راه علیت منحصره  میانداما قاطبه متأخرین که قائل به مفهوم شرط شده .ذکر خواهیم کردکرده که در پایان این بخش 

 مفهوم شرط را اثبات کنند.

مفهوم استفاده  از آن وانیمبت اتاز جمله شرطیه علیت منحصره نیست  متبادرمورد بررسی قرار گرات و معلوم شد  راه اول تبادر بود که

 . نتفاء داشته باشدداللت بر انتفاء عند اال کنیم و
 دوم )انصراف( طریق

وع له ادات شرط صراا مطلق ارتباط موضوضع نشده است، بلکه نای علیت منحصره معاند که ادات شرط برای برخی بر این عقیده

د کند که بین شرط و جزاء ارتباطی وجویمای از ادات شرط استفاده شود بر این داللت هلبین شرط وجزاء است، لذا اگر در جم

ای داللت بر معین کردن نوع  کر نشود و قرینهله شرطیه  قیدی ذدر جم له ادات شرط جز این نیست، لکن وقتی موضوع ،  زیرادارد

ر اکمل مراتب ارتباط که عبارت است از گیبیر د، یا به تعمصادیق و ااراد ارتباطکند به اکمل این ارتباط نباشد، انصراف پیدا می

صادیق و ااراد گوناگون م ،مراتب دارد ، ارتباط همرسانده به حسب ادات شرط، مطلق ارتباط را میشرطی هل، زیرا جمحصرهعلیت من

کند به اکمل ااراد ارتباط که عبارت است از علیت  اف پیدا میانصر ای بر تعیین نوع ارتباط در کالم نیست، لذادارد ولی چون قرینه

 منحصره. 
 دوم بررسی طریق

   .شه کردندمناق ی نیز در کفایه هم صغرویا و کبرویا  در آننکال قرار گراته و خود محقق خراسااین طریق مورد اش

 ویمناقشه کبر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1911/بهمن /11 :تاریخ                                                                     مفاهیم موضوع کلی:     
 6441 جمادی الثانی 61مصادف با:      در اثبات مفهوم شرط  متأخرین دوم و سوم طریق – مفهوم شرط :جزئی موضوع       

   و بررسی آنها                                
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ستعمال یک لفظ در یک مرتبه خاص از معنا یا یعنی کثرت ا ،انصراف کثرت استعمال است منشاء و انصراف محتاج منشاء است

و آن مرتبه یا ارد خاص از معنا یا یک صنف خاص از آن انس پیدا شود  ظشود بین آن لف، موجب میمصادیق معنا و بعضی از ااراد

 سان بایعنی اینکه  انراف انص ،معنای انصراف است ای که با شنیدن این لفظ آن ارد یا مرتبه خاص اق  به ذهن بیاید. اینبه گونه

ای ه، طبیعتا باید به گونص از یک مطلق استچون یک ارد خاص یا مرتبه خا آن لفظ منتقل به آن معنا شود، حال آن معناشنیدن 

 . شودتعمال محقق میبا کثرت اس ش بیاید و این تنهاخاص به ذهن ، اق  آن مرتبه خاص یا اردلفظباشد که به محض شنیدن آن 

ترین کاملعلیت منحصره  دعا شده چون تلزم انصراف نیست. در طریقی که  ذکر شد، کأنه امساما هیچگاه اکملیت ااراد بما هی 

هیچگاه  ین است که  کاملترین اردال ا؛ سؤتریناملکند به این که شرطیه انصراف پیدا میلچیز است، لذا جم دو مصادیق ارتباط بین

ن . انس بین لفظ و معنا ممککاملترین ارد باشد اف یک لفظ بهبرای انصر نفسها منشاء تواند ایاین نمی شود.راف نمیی انصادلیل بر

ارد که این ، بستگی دزیرا منشائش کثرت استعمال استیک مرتبه متوس  یا ناقص از آن معنا، حاصل شود،  واست حتی بین لفظ 

ل ااراد بود با شنیدن این لفظ ذهن منتقل معمال در اکتعمال شود؛ اگر کثرت استاس رتبیشارد یا مصداق از آن معنا کدام  ردارد 

نس ارد ناقص ا شود  بین آن لفظ و آن، قهرا موجب میاستعمال شد رتر این لفظ در یک ارد ناقص بیشگ، اااراد ود به اکملشمی

، باشد رافانصتواند منشأ یمپیدا شود به نحوی که با شنیدن این لفظ ذهن انسان منتقل به آن معنای خاص شود، پس صرف اکملیت ن

 مل است.و تأل اشکال مح لذا این طریق به لحاظ کبرا

 ی وصغرمناقشه 

اء آن پیدا و جز علت و شرط ینی بین است که رب  خاصنین ی، مستلزم اثیر در جزاء نداردرف انحصار و اینکه  غیر این شرط تأص

ایر و معلولش نسبت به س اقوی از سایر ارتباطات باشد. یعنی اصل اقوی بودن ارتباط بین علت منحصرهشود و این رب  خاص، 

ن علت منحصره و معلول قوی تر است از ارتباط یک علت ناقص با یب سی گفته ارتباطکچه  ،است لها و معالیل محل اشکاعلت

تر ی قویاتواند دلیلی شود برو عدم انحصار نمی انحصارلذا  هر علتی به حسب تأثیرگذاری خودش، این رب  را دارد. معلولش؟

کند، ر این علت تامه محقق شود، معلول به دنبالش تحقق پیدا میگ. ارض کنید یک معلولی دو علت تامه دارد، یعنی ابودن ارتباط

ل با این توانیم بگوییم اینجا ارتباطی که بین معلوا میآی کند،اگر آن علت تامه دیگر محقق شود، باز معلول به دنبالش تحقق پیدا می

این حرف  متوانیواقعا نمی اش وجود دارد؟تر است از ارتباطی که بین معلول و علت تامه  منحصرهدو علت تامه وجود دارد، ضعیف

طی است، یک رباین  ،دنکدا مییبالش تحقق پمعلول هم به دن ،حقق شودکه معلت تامه ، انحصار تأثیری در این جهت ندارد، را بزنیم

 ینتلدر جایی که یک شئ معلول احدی الع، ولش بدانیدلمعتر از رب  بین علت ناقصه و یک رب  قویهم شما این را  رگحال ا

ضعیف تر از آنجایی است که یک  این دو علت تامه لول بااین معگویید رب  یم. آیا اینجا هم کار نباشدانحصار در  بوده و تامتینال

ه چو علت تامه، معلول  ، رابطه بینن مطلب محل اشکال استهم ای شود این سخن را گفت. لذ از نظر صغراعلت تامه دارد؟ نمی

   .علی حد سواء ،شداچه مسئله انحصار در کار نب ،پای انحصار در میان باشد

 .سخن نیز تمام نیست نایرسد مجموعا به نظر می
 )اطالق ادات شرط(طریق سوم 
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یعنی کاری به  ،دانندمنحصره را مقتضای اطالق میه علت اینک ششم در یک جهت مشترکند و آن و پنجم وم طریق سوم و چهار

  اهمیم.گویند علیت منحصره را از اطالق می، ندارد. میف و چیزهایی که به لفظ از حیث وضع مربوط استراوضع و تبادر و انص

شرط  و اینکه  اداتگوید اطالق می یکی اختالف است. مثال ، موردمعنای علیت منحصره است اینکه اطالق چه چیزی مستلزم البته

یک   ،جزاء استیان پیدا کند، یک راه اطالق خود شرط است، نه ادات شرط، یک راه اطالق جرمقدمات حکمت در ادات شرط 

 اینم میاهمی اطالق ند که از راهاین چهار طریق همه در این جهت مشترک .هی با یک بیان دیگرتنمق شرط است طریق هم اطال

 اینپس  یان دارد، یا اطالق جزاء.یا اطالق شرط که این خودش دو ب ،یا اطالق ادات شرطکند. حصره میجمله داللت بر علیت من

 .فاده علیت منحصره را تبیین کنندخواهند استچهار طریق همه در دایره  اطالق می

دند شلیت منحصره وضع نی عی اثبات علیت منحصره، اطالق ادات شرط است. طبق این طریق ادات شرط برای معناابر  طریق سوم

کنند، هم مطرح نمیرا ره مدخول خودش نسبت به جزاء و باز مسئله انصراف علیت منحصشدند که داللت کند بر این وضع ن برای

شوند، به قرینه اند، توس  متکلم استعمال میی مطلق ارتباط وضع شدهاشرط  که مثال برات دمی بینیم ا : ما وقتیگویندولی می

 و خواسته ارتباط بین این شرطمی که این متکلم در مقام بیان بوده، این بیان به کنیم،حکمت علیت منحصره را استفاده میمقدمات 

و جزاء باشد، ذکر نکرده، در حالیکه  مبین نوع ارتباط بین شرطو قیدی که  قرینهیم کند و در عین حال جزاء را  به مخاطب تفه

گیریم ، لذا نتیجه میداردن دوجو هم نی در مقام تخاطبقین است که قدر متیا و ارض ا هم تبیین کندباط رتتوانسته  نوع این اریم

ره صح، زیرا علیت منعلیت منحصره که عبارت است ازیان کرده ش کاملترین نوع ارتباط را بان، در کالم خودمتکلم در مقام بیکه 

 به ولی کاملترین مرتو ارتباط بین شرط و جزاء مصادیق گوناگون دارد،ارتباط، مطلق ، نسبت به دیق استاصاکمل االاراد و الم

نواع ین ارد و مرتبه برای ارو این کاملت ونه زائده ندارداردش عبارت از علیت منحصره است و لذا چون علیت منحصره احتیاج به مؤ

، نحصرهشود علیت مکه ذکر کردیم، معنایش می یارتباط است، لذا ادات شرطی که در کالم بیان شده و مطلق است، به قرینه مقدمات

ر کند احتیاج به مؤونه کذ تر این ارتباط راجزاء را بیان کند یا مصادیق ضعیفو  شرطتر ارتباط خواست مراتب پایینر متکلم میگا

در ر کرده یک شرط را ذکقتی می بینیم متکلم پس و .ونه زائده نداردین و کاملترین مرتبه  نیازی به مؤترالیاما ذکر ع ،اشتزائده د

ین ، لذا در بنیاورده هیچ قیدی ولی ،نوع ارتباط را بیان کندکه توانسته قیدی بیاورد و جزاء بوده و می بین شرط ن ارتباطامقام بی

 . قیدی نداردنیازی به ا آن زیر ،مقصود باشد کند اکمل االاراد منظور ویاطالق ادات شرط اقتضاء ماین ارتباطات، 

ر د . قبال در بحث اوامر این بحث را مطرح کردیم کهو مقدمی است یب غیرونفسی و وج گویند مثل دوران امر بین وجوبمیبعد 

 محقق ت؟یفسیت کنیم یا حمل بر غیریت ومقدمر نیا این واجب را حمل بآِ ؟یا واجب چه باید بکنیم یت و غیریت امردوران بین نفس

 این دلیل که واجب نفسی به ،کنیمبر نفسیت  لو امر را حماجب ارموند که مقتضای اطالق این است که ما  این و آنجا خراسانی

شود رد وضو گفته میدر موید و شرطی در کنارش ذکر شود، مثال یک قی باشد، باید واجب غیرر گنیازمند مؤونه زائده نیست، اما ا

و این غیریت و و مقدمی است  یب وضو غیروجوزائده است،   ونهن مؤای شود،شود هنگامی که نماز واجب که وضو واجب می

: االن شئ واجب، نماز گویدر واجبات نفسیه شارع اق  مید، اما مقدمیت  به وسیله یک قید زائدی توس  متکلم بیان شده است

واجب نفسی نیاز به مؤونه  زائدی  ئده است وونه زا، لذا چون غیریت محتاج مؤآوردیدی کنارش نمیق واجب است، دیگر هیچ

 ر نفسی.امیا شود بر واجب نفسی و ن بین این دو، واجب یا امر هم حمل میراندارد، در دو
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کند حمل شود این شرط بر علیت منحصره کنار آن نباشد، اقتضاء می ریدی دو ق در ما نحن نیز ادات شرط وقتی مطلق آورده شوند

یدی را ذکر نکرده در حالیکه هیچ ق ،داده شد که موال در مقام بیان است کهبا توضیحی  جهت مقدمات حکمت است و این به

، ما ز به مؤونه زائده ندارداترین ارد آن نیلوجود ندارد، لذا چون کام م تخاطبقادر می هم توانسته این قید را بیاورد و قدر متیقنمی

  .به معنای علیت منحصره استگوییم این ادات شرط می

صره علیت منح رگای ادات شرط علیت منحصره است و امقتضاینکه  و طریق سوم برای اثبات مفهوم، اطالق ادات شرط است پس

 شود.یم ثابت مواء عند االنتفاء قهری است و مفهانفت رود دیگاستفاده ش
  بررسی طریق سوم

 پاسخ محقق خراسانی

به مسئله دوران قیاس ما نحن ایه : ارمایدراه نیز خود محقق خراسانی جواب دادند. ایشان اق  در مقام پاسخ می از این طریق و

ای اطالق ه مقتضقبول دارد کران بین نفسیت و غیریت در اصل دوت. زیرا ایشان قیاس مع الفارق اس ،و غیری یامر بین واجب نفس

ارقش  ،دگوید ما نحن ایه با آن مسئله ارق دار، منتهی میئده نداردیاز به مؤونه زااست، چون واجب نفسی ن نفسیت رکالم، حمل ب

ره صمنح د است حتی علیت منحصره هم محتاج مؤونه زائده است. اصل علیت روشن است، اما اینکه آیاقتمعایشان است که  این

 ره، علت غیر منحصدندار هارقی با علیت غیر منحصراز این جهت ،  لذا ونه زائد داردمؤ و تفهمیش نیاز به،  بیانش خیراست یا 

موال بخواهد به مخاطب اعالم کند که اق  و اق  در این   ه است. اگرزائد ونهحتاج مؤعلیت منحصره هم ممحتاج مؤونه زائده است، 

 بیان الذ تعارف هم است.که این م ب بفهماندلفاظ دال بر حصر به مخاطاین را باید با ادات حصر یا اشود، ارض آن حکم ثابت می

: دگوییمئده است. ایشان نه زاتاج مؤومحطور که علیت غیر منحصره نزائده است، هما ونهعلیت منحصره در هر صورت محتاج مؤ

  .مع الفارق است سقیا قیاس ما نحن ایه به مسئله دوران امر بین نفسیت و غیریت

 حق در پاسخ

ز ام نیکنی سیتفنن را حمل  بر له هم  اگر ما ایئسکردیم و گفتیم  اساسا در آن منا توجه به اینکه خود ما در گذشته این را قبول ب 

ان بین نفسیت و غیریت ربه قیاس ما نحن ایه به مسئله دو کننداسانی میاشکالی که محقق خر . به عبارت دیگرونه زائده داردبه مؤ

تیم فر گگنجا اآ داریم در واقع به خود مقیس الیه است. یعنی در مقیس الیه هم ادعا می کنیم که اینچنین نیست.الی که ما اشکاست. 

ی دو قسم  قرار ایزی که خودش مقسم برچ شود مقسم برای غیریت و نفسیت؛ آنگاهی؛ پس واجب میا نفسی است یا غیرواجب ی

؛ او غیری نفسی ،اجبآید یعنی هذا الووقتی دوران  بین نفسیت و غیریت پیش می؟ شدتواند یکی از اقسام باگراته است، چگونه می

مقسم باید با اقسام متفاوت  واجب است. معلوم است که زا یو واجب غیری قسم دیگر پس واجب نفسی یک قسم از واجب است

د نفسی توانیم؟ واجب هم نفسیت شودحمل بر چه دلیل  بهر گفته شود  االن شئ واجب است، این واجب گگویید ا، شما میباشد

 ، لذا بر این اساسیمرداشکال ک مسئله اصل در واهد اراده شود نیاز به مؤونه زائده دارد. آنجاهر کدام از این دو بخ باشد و هم غیری،

ای شدند بر ط وضعگویید علیت منحصره نیاز به موونه زائده ندارد؟ اگر ادات شرشود که شما به چه دلیل میاین اشکال مطرح می

است که مسئله انصراف نیز مطرح نیست، به چه دلیل این ارتباط را که به نحو مطلق است و معنای ادات  مطلق ارتباط و ارض آن

خواهد علیت منحصره نیز یک مؤونه زائده کنید بر علیت منحصره؟ اگر علیت غیر منحصره مؤونه زائده میشرط است حمل می
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شود، منتهی این ارتب  تارة به نحوی است که غیر آن هیچ مدخلیتی در جزاء ارتباط با ادات شرط استفاده میخواهد، زیرا اصل می

مقتضای بگویید توانید موونه زائده هستند، لذا دیگر نمیندارد و اخری به نحوی است که غیر آن هم مدخلیت دارد پس هر دو محتاج 

 سبت به جزاء علیت منحصره دارد. اطالق ادات شرط این است که معنای مدخولش ن

 پس طریق سوم نیز باطل می شود.
 طریق چهارم

ق می خواهد اثبات کند علیت منحصره شرط نسبت به جزاء را، تا به واسطه انتفاء شرط نتیجه بگیرد انتفاء  اطالنیز از راه  طریق این

  .کندرط را تحلیل میخود ش، بلکه به ادات شرط نیست طالق نسبتا رجزاء را همان انتفاء عند االنتفاء را، منتهی اینجا دیگ

ر گیدای عدهو  راه ، یک عده از یکهستندخواهند اثبات علیت منحصره کنند، خودشان دو دسته یی که از راه اطالق شرط میهااین

 ز راه دیگر وارد شدند، که همان طریق چهارم و پنجم است.ا

 «والحمد هلل رب العالمین»


