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

ر علیت ب اگر شرط بخواهد داللت ن کهیابه این بتمسک به اطالق شرط است؛ عرض کردیم طریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط، 

ین ه اب زاء نداشته باشد، محتاج بیان زائد استنسبت به جط علیت منحصره رشیاز به بیان زائد ندارد، اما اگر منحصره داشته باشد ن

ین شرط که در کالم مذکور است عطف شود و وقتی به ا «واو»یا  «او»با حرف  پای شرط دیگری در میان باشد بایداگر معنا که 

ترتب در که تنها عامل دخیل م یگیر، نتیجه میو کالمش مطلق استینیم متکلم چنین چیزی را ذکر نکرده و در مقام بیان بوده بمی

 رماثبات وجوب تعیینی در دوران ا یاپای شرط دیگری در میان نیست، مثل تمسک به اطالق بر و لیس اال زاء همین شرط استج

  نیز بیان شد.این طریق با طریق چهارم ی. فرق و تخییر یجوب تعیینبین و

 الی که به طریق چهارم داشتند.همانند دو اشکاند، ق کردهی دو اشکال به این طرینهمچنین بیان کردیم که محقق خراسا

مسک به ، ضمن اینکه اصل تو تخییری قیاس مع الفارق است یب تعیینبین وجواین بود که  قیاس ما نحن فیه به دوران  اشکال اول

الف کرد به این دلیل که اخت سقیای در آن مقام صحیح است لکن ما نحن فیه را نباید با آن مقام ناطالق برای اثبات وجوب تعیی

 شرط منحصر و شرط غیرالف به ختند دو جنس و نوع متباین هس ع است، اینهانو وجوب تعیینی و تخییری اختالف به حسب

   .بین اینها فرق است ،ر جزاءزاء است یا شرطهای متعدد مؤثر دثر در جمؤ یبه تعبیر دیگر شرطی که به تنهای یامنحصر، 

 اما این بسیار ،خییری قلمداد کردی و تنرا مانند وجوب تعییما نحن فیه  توانیریم که اینجا میبپذ دوم این بود که بر فرض ما لاشکا

وم عنوان یک قرینه عامه برای اثبات مفه تواند بهنادر است نمی چونه این نحو مطلق گفته شود و  لذا شرطی ب ر نادر است کهابسی

 کند.بشرط کمکی 

   .در این مقام ذکر کردندی نراساحصل دو اشکالی بود که محقق خم این

 کالم محقق نایینی

  .دملتزم به ثبوت مفهوم شرط ش تواناز اطالق می با این طریق و با این وجهیده دارد که عقمحقق نایینی بر خالف محقق خراسانی 

  :دو بخش دارد کالم محقق نایینی

 .بیان سک به اطالق به اینوم شرط با تمهفالتزام به ثبوت مبیین مدعای خودشان مبنی بر ت .1

 . ایشان به طریق پنجم کرده است بطالن سخن محقق خراسانی و اشکالی که بیان .2

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/بهمن /91 :تاریخ                                                                     مفاهیم موضوع کلی:     
 1222 جمادی الثانی 22مصادف با:  آن   و بررسی در اثبات مفهوم شرط  متأخرین پنجم طریق – شرطمفهوم  :جزئی موضوع       

 کالم محقق نایینی                             
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  :کنیممی لنایینی را در دو بخش دنباکالم محقق بنابراین 

 بخش اول

یا به  ندکنتفی شود داللت بر انتفاء حکم میاگر م ر شده،کر قضیه ذدشود که این شرطی که ی ایشان مطرح میادر بخش اول مدع

 یح بیان ایشان این است:توضکنیم.  دهار شرط را استفصانیم انحتواتعبیر دیگر ما از اطالق شرط می

خارج نیست یا از آن شروطی است که متعلق حکم در جزاء متوقف بر آن شرط  از دو حالشود ه شرطیه ذکر میلکه در جم یشرط

 ر جزاء عقال متوقف بر آن نیست. متعلق حکم د و یا اینچنین نیست، یعنی است عقال

اذا »د قطعا قضیه مفهوم ندارد، مثل: در صورت اول که شرط به نحوی باشد که متعلق حکم در جزاء عقال متوقف بر آن شرط باش

 متعلق حکم در ،او را ختنه کن ،پسری داد تو خدا به ر، اگالولد ، رزقنین مضموده است با ااینجا  شرطی آم« قت ولدا فاختنهزر

متوقف شده است، یعنی حکم وجوب که متعلق شده به ختنه  عقال متوقف بر آن شرط است، چه این شرط بر این شرط عقال  زاءج

 حکم متعلق . پس اینجا درست است کهاساسا ختنه او معنا ندارد ،او داده نشودگفته شود و چه نشود تا زمانی که ولد و پسری به 

توقف وجود داشت. در این موارد  د  اینش، یعنی اگر ذکر هم نمیلی استقبر این شرط است ولی این توقف ع در جزاء متوقف

د امفهوم دارد که اگر مثال خدا به تو ولدی ند هلانیم بگوییم این جمتوما نمی یعنی، داللت بر مفهوم ندارد این جمله :فرمایدایشان می

ندارد  ومهفمانطور که لقب مه ،این مثل مفهوم لقب است .ده شرطیه استفاده کرلشود از این جمنکن، اینچنین مفهومی نمی او را ختنه

  .فهوم نداردم این هم

، یفتدعامل دیگری این اتفاق بتواند به دلیل یرا میززاء عقال متوقف بر آن نیست، در صورت دوم یعنی شرطی که متعلق حکم در ج

 مجئ شده، ولی این توقف عقلی نیست، متوقف بر حکم  که عبارت از اکرام زید است، اینجا متعلق «ک زید فاکرمهائان ج»مثل 

ر ب تواند متوقفشده، این می زید اینجا متوقف بر مجئ حاللیل یا عامل دیگر و شرط دیگری باشد، م زید به درااک تواندرا میزی

 :فرمایدیایشان م در این صورت .باشد ین دخیلعوامل مختلفی در ا د و هکذا،نرام ککا دا بهبتکه زید ااینسالم کردن و مالقات کردن و 

 از سه حال خارج نیست:این حکم  ، زیرازید استید به مجئ ام مقرک، یعنی وجوب امقید به این  قید و شرط است حکم قطعا این

ین شرط، . یعنی بود و نبود انسبت به مجئ اطالق داردم زید شرط اطالق دارد، یعنی اکرا و قید به این نسبت بگوییم جزاء یا .1

  رام زید ندارد.اک آمدن و نیامدن زید تأثیری در

  ی کأنه گوینده این مسئله را مهمل گذاشته.نبگوییم جزاء نسبت به این قید مهمل است، یعیا  .2

 ید و شرط است. قد به این مقی جزاءیا اینکه  .3

ل وت اهمام ثبصور است، اما به حسب مقااهمال به حسب مقام اثبات مت ، زیراول نیستبقابل ق اساسااما اینکه بگوییم مهمل است 

ید مدخلیت در اکرام او دارد یا ندارد، به حسب عالم ثبوت و واقع اهمال زمعنا ندارد، زیرا گوینده در نظرش به حسب واقع یا آمدن 

  .گذاریممی ال را کنارپس فرض اهم .این یک امر واضح استاصال ممتنع است، 

الق بود اط ، اگر اینجا مقصودشرط منافات دارد رک؟ این هم با ظاهر ذزید مطلق است بت به مجئنستوانیم بگوییم حکم اما آیا می

؟  تاس ذکر کرده، به چه دلیل این شرط را در کالم فقط خواست او اکرام زید بودو برای متکلم آمدن یا نیامدن زید اهمیتی نداشت و 

 . سازگار نیستر شرط و ترتب حکم بر شرط کپس اساسا اطالق نیز با ذ
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  .این شرط است ماند یک احتمال و آن اینکه بگوییم حکم مقید بهمی

و شرط   ندکو یک قید و شرط را ذکر قام بیان باشد متکلمی در م رگپس تا اینجا معلوم شد که حکم، تقید به شرط پیدا کرده، حال ا

د ، اینجا قیعطف کند به این شرط مذکور «واو»شرط دیگری را با ر گا)در کنار آن ذکر نکند، « او»یا  «واو»دیگری را با و قید 

اگر آمد و به تو سالم « ان جائک زید و سلم علیک: »گفتاگر میمثال  وع  مرکب از این شرط و دیگری است،مجم از ت استراعب

 مااین دو(  شود یکی از، قید، میبدلیهالاینجا نیز علی سبیل  «فاکرمه ،ان جائک زید او القیته»ت:گفثال مییا مکرد او را  اکرام کن، 

 . است و لیس اال هیان شدب شرطی است که ناین حکم تنها همیگیرم که شرط و قید یاز این اطالق نتیجه م

ها شرط مؤثر ین شرط تنده کنیم و بگویم اارا استف راصتوانیم از این جمله شرطیه که یک شرط در آن بیان شده است انحنابراین میب

 و این تم نیز همین اسوهفیز منتفی شده و هذا هو معنی المفهوم، معنای متوانیم بگوییم جزاء ندر ترتب جزاء است و  با انتفاء آن می

 تخییری است. ر او نیست و نفی وجوب اینکه بدلی در کناو  است تعیینی از اطالق ده وجوبا مثل استفاقدقی

ان مان بیه ؟ دقیقا بهلفرق بینهماا؟ ما گذارندرن امر بین وجوب تعیینی و تخییری فرق میبین اینجا و دوا خراسانی چطور محقق

 .  ء داردزابه ج ر علیت شرط نسبتاای انحصضتتوانیم بگوییم اطالق اقمی

 بخش دوم

ایه علی هذا ، ظهر فساد ما اورده فی الکفما ذکرناه: مدفرمایو می کننداسانی اشکال میرمحقق نایینی به محقق خدر بخش دوم 

ن بیان  وجه و تمسک به اطالق به ای اسانی در کفایه در اشکال به اینرین بیانی که ما ذکر کردیم فساد آنچه که محقق خبا ا؛ التقریر

  .شودشکار و روشن میآده، کر

ی با وجوب تخییروجوب تعیینی ما اول است این بود که که همان اشکال  خراسانی؟ اساس اشکال محقق چه فرمود ینمحقق خراسا

از راه  ،از اطالق کالم او تعیین را استفاده کنیم یمنتواست، پس ما میکه نی ،  لذا  اگر موال در مقام اهمال نباشدین هستندبادو سنخ مت

کرده  لارع اهمااید بگوییم شیا بخواست بگوید که در آنجا می ا،، یعنی تعیینی و تخییری و تباین بین آنهواجباختالف سنخ این دو 

ن  واجب کند که ای، یا باید بگوییم شرط و قیدی مد نظرش نبوده، اطالق اقتضاء میاست نسبت به این واجب که این ممتنع است

ای ن نتیجهانیم چنیتوکند میق میوجوب تعیینی و تخییری فرآنجا چون سنخ معینا بدون داشتن عدل یا بدل مورد نظر شارع است، 

مانطوری یعنی ه  ،در سنخ ندارند فر ما نحن فیه را بخواهیم تحلیل کنیم، شرط منحصر و شرط غیر منحصر اختالگیم، اما ارا بگیر

اط وه ارتبنح یفیت و، بلکه هیچ فرقی در کشودمنحصره هم مترتب می ریت غیعلشود بر علت منحصره  بر که معلول مترتب می

 . ستفاده کنیماانحصار را راه اطالق  توانیم ازما نمی ،ینچنین استچون ا ویر منحصر نیست بین علت منحصر و غمعلول با علت، 

تمسک به م این است که ببینی وجه الفساد: فرماید، بعد میکندان میبیرا به طریق پنجم ی اول این اشکال محقق خراسانی محقق نایین

تمسک به : ایدمرفمی ی. محقق نایینکند، فرق میکه برخی دیگر کردند ای است که با اشکاالتینقطه دقیقا این اطالق برای چیست؟

لی بر طیه صرفا ترتب تاه شریمفاد قضرا زی ،وارد باشد اشکال محقق خراسانی به آنتا ار علت نیست اثبات انحص اطالق از جهت

نید؟ ترتب تصویر کی و معلولی چه کسی گفته شما بین شرط و جزاء رابطه عل الاص ،ترتب یکی از اقسام ارتباط است مقدم است.

ای که رطیهقضایای شلذا  ، بین این دو فرق است.ترتب تالی بر مقدم استجزاء بر شرط ترتب به نحو علت و معلول نیست، بلکه 

شود به  یدجزاء مقضایا این است که در این ق اشست، الزمهنی «ان رزقت ولدا فاختنه» ، مثلعنین موضوع  گفته نشده ییاای ببر
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ی بیان ارا اساسا این قضیه شرطیه درست شده برزیشود، ید به شرط نمیجزاء مق «فاختنهولدا ت ان رزق»بله در مثل  ،وجوب شرط

 .سته اینچنین نیمسئل« جائک زید فاکرمه إن»موضوع ولی در 

که در گیریم که این شرط یماست، نه ترتب معلول بر علت، نتیجه  ترتب تالی بر مقدممعنا و مفاد قضیه شرطیه لذا با توجه به اینکه 

 دکه  تقیی طبیعی استتقید جزاء به شرط مطرح شد،  اگر مسئله .ین شرط استاء مقید به ایعنی جز، مقید جزاء است، کالم بیان شده

ست  ولی ار اقطعا مفید انحص ن نشود،ایل بیدکنار قید، عدل و بر در گکند، انحصار با تقیید من دون االنحصار با هم فرق میمع اال

یق رنی در اشکال به طاین آنچه که محقق خراسبنابرا .هد بودار نخواید انحص، مفقیداطالق  ربیان شود، دیگارش بدیل نکر در گا

  .نیست متماند ودمرپنجم ف

بین این مقام و بین دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی خواهد اسانی میکه محقق خراین است  یرمایش محقق نایینمحصل ف

م به دست نیاتو، لذا آنجا از راه اطالق میین استابوجوب تخییری مت ا: سنخ وجوب تعیینی بگویدفرق بگذارند، از این راه که می

رتب معلول خره سنخ تباال .توانیمزائد نیست ولی در ما نحن فیه نمیین وجوب یک وجوب تعیینی است و محتاج بیان ابیاوریم که 

 :فرمایدی، ایشان مدارد لا اشکابه همین جی محققق نایین .منحصر تفاوتی ندارد ربرعلت غی بر علت منحصر، با سنخ ترتب معلول

ین ا ا اساسا رابطه شرط و جزاء رابطه علت و معلول نیست. رویاینجاست.  یو تخییر یتعیین باینجا نیز مثل دوران امر بین وجو

گوید این اصال رابطه علت و معلول نیست، مفاد قضیه شرطیه ترتب التالی علی المقدم است، نه ترتب گذارد و میمسئله انگشت می

آید که ید به شرطی شود، اینجا بحث پیش میجزاء مقر گ، لذا ات استیعلیت ومعلولو ترتب به نح این نه اینکهالمعلول علی العله، 

یدی کنارش ق ی که قیدی کنارش نیست با شرطی کهشرطنی یع د،کنصار فرق میصار با تقیید مع االنحدون االنحآیا این تقیید من 

قیید تقیید ...  اینجا امر دائر می شود بین تقیید و عدم تقیید. تم د مع االنحصار و عدمنتهی تقییر هر دو وجود دارد، د. البته تقیید است

طلق توانیم در جایی که قید ممسلم اینها با هم فرق دارند، یکی ترتب است، دیگری عدم ترتب، ما میمع االنحصار یا عدم التقیید، 

از راه اطالق  یرخییو ت امر بین وجوب تعیینی جا نیز مثل دورانینپس ا ،ر را استفاده کنیمیش بیان نشده، انحصاابدیلی بر است و

  1.ه کنیمدرا استفا آن

 بحث جلسه آینده

ین اشکاالت را ابعضی از  د. چند اشکال نسبت به این بیان وارد شده کهاشکاالتی کردن این کالم محقق نایینی رگان بهزب بعضی از

  ؟یا خیر وارد است یت به محقق نایینآیا این اشکاال که، بعد باید برسی کنیم شویممتعرض می

د ثابت پنجم گفته ش طریق نی در اشکال بهاچه که محقق خراسرود و آنکنار می یوارد باشد قهرا کالم محقق نایین اگر این اشکاالت

یم که شو این وجه ماند و باید متلزم بهق خراسانی باقی نمیسخن محق یا، قهرا جایی برریمیت را نپذاین اشکاال رگ، اما اشودمی

 .ثابت کنیم با این طریق نیم مفهوم شرط رااتومی

  «ینوالحمد هلل رب العالم»

 

 

                                                 
 .214، ص1ت، جاجودالتقریرا 1


