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 «عينم ج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 ینا تا کنون هشت طریق برای اثبات مفهوم شرط و علیت منحصره و اینکه شرط منحصرا دخیل در ترتب جزاء است ذکر کردیم.

  .و تا اینجا معلوم شد که هفت طریق از این طرق محل اشکال است شده طرق توسط متأخرین بیان

این است که اغلب استعماالت عرفی قضایای شرطیه به این نحو است که شرط منحصرا  هشتم که تمسک به اطالق مقامی بود،طریق 

 شر این مقام که اراده بیان مراد خوینکرده و د نشرط دیگری غیر از این شرط را بیامتکلم  خالت دارد و از آنجا کهدر ترتب جزاء د

کرد و چون چنین نکرده ه اگر اراده مقید کرده بود باید این قید را، هر چند در کالم دیگر بیان میقیدی نیاورده در حالیک ،را دارد

  این است که این شرط تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء است. ق مقامیمقتضای اطال

 حق در مفهوم شرط

 ،اطالق شرط یا جزاء بود آنجا بحث از تمسک به .شد ، پنجم و ششم ذکراست که در طرق چهارم الی از اشکاالتیخطریق هشتم 

ا ا اینجا آن اشکال وارد نیست، زیرام ، لذا محقق اصفهانی  به اطالق لفظی شرط یا جزاء اشکال کردند،بود رولکن اطالق لفظی منظ

جزاء در جمالت شرطیه به دنبال توانیم بگوییم که ه به اطالق مقامی جمله شرطیه میتوجبا  سخن از اطالق مقامی است. بنابراین

اگر این طریق  .شودصار از اطالق مقامی استفاده میبه عبارت دیگر انحکند و مترتب بر همین شرط است، مین شرط تحقق پیدا میه

  .م شرط شویموبه مفهتوانیم قائل را قبول کنیم قهرا می

اثبات کنیم، حال اینکه ثبوتا یا این شرط را  صارانحی راه اطالق مقاموانیم از تما می رسد این طریق قابل قبول است ومی رنظ بهلذا 

وجود  ،انداقامه کردهکه منکرین مفهوم شرط  ایاز ادلهیکی  ،زنداثباتا احتمال شرط دیگری داده شود ضرری به اطالق مقامی نمی

هم  آنصرف احتمال وجود شرط دیگری،  . به هر حالدهیمکنیم و به آن پاسخ میمه آن را ذکر میمال است که در ادااین احت

ظر ما حق این است بنابراین به نتواند مضر به اطالق مقامی باشد. نمیشود، می احتمالی که از نظر عرفی مرجوح است و نادیده گرفته

 مفهوم شرط را نتیجه بگیریم.  ار شرط را اثبات کنیم وصانیم انحتوکه این سخن تمام است و با این اطالق می

ی هوم دارد. این یک نتایج مهمی نیز در استتنباط از قضایافبنابراین خالفا لما هو المعروف بین المتأخرین، ما معتقدیم جمله شرطیه م

  .خواهد داشتشرعیه 

 یاد آوری

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ما یقین  جاهایی وجود قرائن خاص بدون مفهوم نیست.ای ولو با ه شرطیهلتوجه بفرمایید که معنای این سخن این نیست که هیچ جم

کرین هم من مورد استنادآیه که  باشد مثل این مفهوم داشته تواند جمله شرطیه نمی، مطمئنیم که داردداریم که جمله شرطیه مفهوم ن

شما  اگر کنیزان شما اراده تعفف دارند، ؛2«ایالدُُّنْ اةِیتَحَصُُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ اتِکُمْیوَ ال تُکْرِهُوا فَتَ » رار گرفتهق

  .دار نکنیدآنها را به زنا وا

ا اراده ین است که اگر آنهشد معنایش ابااگر جمله مذکور مفهوم داشته  و قرائن عدم مفهوم است، زیرااین آیه به نظر بعضی از شواهد 

ا اینجا ما قرینه داریم بر عدم زیر دتواند شاهد بر عدم مفهوم باش. قطعا این آیه نمیها را به زنا وادار کنیدتوانید آننداشتند، می فتعف

ایای گفتیم که ما در مورد قضدر ابتدای بحث  ست،ها نیعدم مفهوم در آنکه قرینه بر است  جمالتی ردموبحث ما در  هوم در حالیکهفم

خاصی وجود ندارد و اال اگر ها قرینه کنار آن ر، دکنیم که قرینه خاصی که بر وجود یا عدم وجود مفهوم ندارندبحث میای شرطیه

شته که در گذ دیم که جمالت شرطیه مفهوم دارند وهمانطورقت. لذا لوال القرینه معداشته باشد از محل بحث خارج است ای وجودقرینه

وی، یعنی نه کبرروی است اع  صغزیرا نزاع در مفهوم شرط نز ،ها مسلم است، اعتبار آنشته باشنددا مفهوم گفتیم وقتی این قضایا

بحث از حجیت و اعتبار مفهوم شرط نمی کنیم، بلکه بحث از صغری داریم به این معنا که آیا جمله و قضیه شرطیه مفهوم دارد یا 

آن  حجیت ر اعتبار ومسئله ثابت شد که مفهوم دارد دیگاین اگر خیر؟ اصال نزاع ما در باب مفهوم شرط یک نزاع صغروی است. 

  محل بحث نیست.
 تتمه

  الفتهوم شرط وجود دارد این است که طبق نظر متأخرین اخخرین و طریق قدما در اثبات مفعرض کردیم تفاوتی که بین طریق متأ

ه است که آیا شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد ین مسئلروی ا ه شرطیهله مفهوم شرط و منکرین مفهوم شرط در جمقائالن ب

 دوطلبی باین م  .ء علیت منحصره داردزاکه اثبات کنند شرط نسبت به ج هخرین بر این محور استوار شدمتأه تالش یا خیر؟ لذا عمد

نحصره یا عدم م علیت نفی کنندگان مفهوم شرط بر مسئله بتین وخالصه محور و مدار اختالف بین مث هیان کردیم کگذشته بکه در 

تیجه ن مفهوماز آن ء و لذا زاحصره دارد نسبت به جنشرط علیت م :گویندقائلین به مفهوم شرط می .است علیت منحصره متمرکز

 ت. دال بر مفهوم نیس، لذا یده هستند که شرط نسبت به جزاء علیت منحصره نداردقعین منکران مفهوم شرط بر ا .شودگرفته می

 کالم محقق عراقی

لیت ع معتقد است اختالف بین مثبتین و نافیین مفهوم در قضایای شرطیه بر اساسبر خالف دیگران  محقق عراقی در این میان

 ؟ا شخصیکلی است یف در این است که آیا حکمی که در قضیه شرطیه بیان شده ، بلکه اختالمنحصره یا عدم علیت منحصره نیست

 مطلبی است که ایشان  بر خالف ردانده است، نه علیت منحصره و عدم آن. اینبه شخص الحکم و سنخ الحکم برگیعنی اختالف را 

  .ه استددیگران در این مقام بیان کر

منوط لی نحو کاین حکم به  ،کلی استزاء ذکر شده ج در هوم شرط هستند معتقدند حکمی کهف: کسانی که قائل به مگویدایشان می

ط ، در حالیکه مشروت که کلی وجوب اکرام جعل شدهمعنایش این اس« ن جائک زید فاکرمهإ»شود به این شرط شده، اگر گفته می

ط به ون، وقتی حکم به صورت کلی مشود، کلی حکم نیز منتفی میاگر این حکم کلی باشد با انتفاء مجی زید .باشدبه مجئ زید می

                                                 
 .33سوره نور، آیه  2



  

414 

 

ه ه در قضیک مینکرین مفهوم شرط معتقدند حکود. مشکه با انتفاء شرط این حکم کلی نیز منتفی میم است شود معلواین شرط می

جوب کم وح ینیعنی ا، شخص این حکم )اگر مجئ زید منتفی شودذکر شده است، شخصش مشروط به مجئ زید شده، یعنی شرطیه 

  ت.ای نیسنها مالزمهیت و بین اکلی حکم نیس انتفاءص حکم به معنای شود و انتفاء شخمنتفی می (اکرام  ناشی از مجئ زید

. د و ارتباطی با علیت منحصره یا عدم علیت منحصره نداردچرخیرط بر این مدار ممنکران و قائالن به مفهوم ش ف بینپس اختال

رطیه گویند: آنچه در قضیه شمیدر قضیه شرطیه  جعل شده است حکم شخصی است، قائالن به مفهوم چه : آنگویندهوم میفمنکران م

ت که با این اس، معنایش ام مشروط به شرطی شودرکب اکلی وجو رگ، ااست مرق بین این دو نیز کامالم معلوف جعل شده کلی است.

، زییم جکحیک حکم ص شخحکم مشروط به این شرط نشده باشد، بلکه  کلیر گ، اشودنتفی میم انتفاء شرط کال این حکم

ست که محقق شود. این مطلبی ا، پس کال این حکم منتفی میاین حکم منتفی شود رگتوانیم بگوییم ااشد طبیعتا نمیمشروط شده ب

 عراقی ابتدائا فرموده است.

ار ، دائر مدار انحصار یا عدم انحصن و منکرانبین قائال فاینکه اختال .این مطلب با آنچه که از ابتدا گفته شد روشن است تفاوت

. لذا کندمی هم فرق ا، اینها کامال بوار باشدنسبت به جزاء باشد یا این اختالف بر مدار سنخ الحکم یا شخص الحکم استعلیت شرط 

ی در آخر کالم و پایان سخنش اما خود محقق عراق است. متفاوتبا دیگران در این جهت کردند که محقق عراقی نظرش  برخی گمان

 شود. ب نمیویعنی مطلب متفاوتی محس ،ت که دیگران گفتندسایم این بازگشت به همان مطلبی گویانیم بتوگیرد که میای مینتیجه

ار انحص نکهیمگر ا  ،مفهوم را اثبات کنیم توانیمباز هم نمی یکم مجعول در جمله شرطیه کلی باشد، ولحبر فرض که : گویدایشان می

رابطه  اکرام، ب: بین مجئ زید و وجوبگوییم، اگر دا گفته شدبتاز ا هدر واقع بازگشت به همان چیزی است ک را استفاده کنیم. این بیان

 ود علیت منحصره نبر علت و شرط منتفی شد حکم نیز منتفی شود، اما اگر گاش این است که ا، قهرا الزمهدارد ره وجودعلیت منحص

 2یم.ه بگیریجنت ار توانیم مفهومیم، ما نباشد یو لو حکم کل

ر ل دوجع: حتی اگر مگویدی در نهایت میول کند،یپس درست است که ایشان مسئله سنخ الحکم یا شخص الحکم را مطرح م

ا ر نیم مفهوماتونمی اثبات نشود،جزاء  به بتمادامی که علیت منحصره شرط نسشرطیه را حکم کلی یا سنخ الحکم بدانیم،  قضایای

ر و عدم اصر مدار انحخره بود و نبود مفهوم دائالشد که با بتدا گفتهکه از ا یگردد به همان چیزواقع  بر می رداده کنیم. این استف

  .نسبت به جزاء استر شرط اانحص

 مفهوم شرط ادله منکران

 بررسی قرار دادهپرداخته و آنها را مورد  ،نداههوم شرط مورد استناد قرار دادفم ی به سه وجه از وجوهی که منکرانمحقق خراسان

محق خراسانی به این ادله دادند جای بحث دارد و در حواشی و شروح کفایه تفصیال این ادله  هایی کهخود این ادله و پاسخ .است

 خ به اینسافهوم شرط آشنا شویم و از رهگذر پذهنی منکران مدادند. فقط برای اینکه با فضای  ارورد بررسی قرها را مو پاسخ

ای محقق هین وجوه و پاسخا یکاکنیم و دیگر بنا نداریم یکاین ادله می مالی بهیم شود، اشاره اجتحک،  نظریه مختار هم ادلهوجوه و 

ی ین ادله به بعضی از زوایایهگذر اما این است که این ادله بیان شود و از رغرض لذا  .تام  بررسی کنیم وخراسانی را به نحو کامل 

کند. می انحصار شرط یالق مقامی اقتضاکردیم و گفتیم اط ل. زیرا ما مفهوم شرط را قبوزیمرداشود بپمیط بومر راه نظر مختکه ب
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ر تکنیم بیشکه ذکر می ین جهت، چند دلیلهمی به .داشته باشد که احتیاج به پاسخ داشته باشدنظریه نقاط و زوایایی این ممکن است 

 .ندر کمک کای این است که به تثبیت نظر مختابر
  اول دلیل

طبق این وجه مفاد قضیه شرطیه این است که حکم معلق بر  شرط شده و وقتی شرط است.  داده شده به سید مرتضی نسبتاین وجه 

 .ین تعلیق استفاده کنیمتوانیم از ایماین را نشرط منحصر است و جایگزینی ندارد،  ولی اینکه این ،شودمحقق شد جزاء هم محقق می

 گزینایج، دندار وجود یاش این است که شرط دیگرشود، ولی آیا الزمه قاست که اگر شرط محقق شد، جزاء محق این قتعلیمعنای 

ن إ»فته شود مثال اگر گشود و چون اینچنین است مفهوم قابل استفاده نیست. رد؟ این استفاده نمیرکشود برای آن تصوینمی یدیگر

شود تفی مینوجوب اکرام کال مینکه اگر زید نیاید ا ولیاست،  یلخزید مسلما در تحقق وجوب اکرام د ، مجئ«زید فاکرمه کجائ

ن شود ن آجایگزی. تعبیر ایشان این است که امتناع ندارد که بعد از انتفاء شرط، شرط دیگری دشویماده نیه شرطیه استفاین از قض

چه بسا شرط دوم جایگزین  ،ی شدر شرط اول منتفگ، ابر دو شرط است این حکم معلق و حکم معلق بر آن هم باشد، پس کأنه

 تفاء حکم را نتیجه بگیریم. انتوانیم از انتفاء شرط، یمد، بنابراین نشو

 9...« الِکُمْشَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَ وَاسْتَشْهِدُوا ...یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ  و»آیه استناد کرده است ی تقریب این اسپس ایشان بر

 ،این آیهید واقع نشود. ظاهر دفرماید باید مکتوب شود و دو شاهد بر آن گرفته شود تا مورد شک و تردر باب دین خداوند می

م شهادت را اگر بخواهیاست . کأنه آیه گفته گرددواقع به یک قضیه شرطیه بر می اما ایشان معتقد است این در ،جمله شرطیه نیست

 شود.ت، اگر شاهد دوم بود شهادت اولی هم قبول میاس بپذیریم شرطش ضمیمه شاهد دوم

یعنی اگر شهادت دو زن به . شهادت دهندتوانند ، به جای شاهد دوم دو زن نیز میمرد باشدوم شاهد د : الزم نیستفرمایدیمایشان 

پس   .شین شهادت دوم شوداند جانتو. در بعضی از موارد نیز قسم میدکنشود کفایت میشاهد اولی که مرد است ضمیمه شهادت آن 

قق اگر این شرط مح اما ،جزاء نیز محقق است ،یعنی ضمیمه شاهد دوم شد،کند که اگر این شرط محقق این قضیه شرطیه داللت می

ن جای یایند شهادت دهند یا یمیدو زن ب باشد، مثالزین داشته ، چه بسا جایگدشویمن قین نیست که جزاء دیگر محقا شنشد، معنای

 نفی کنیم. به نحو کلی این را ، انتفی المشروط واذا انتفی الشرط :را استفاده کنیم که بگوییم صارتوانیم انحیمآن را بگیرد، لذا ن

 ممکن است شرطشود و یمن استفاده نصار از آحرا  انزی ،وم نداردهفد مرتضی این است که قضیه شرطیه مخالصه استدالل سی

 ننباشد جزاء ممک، اما اگر جزاء محقق است دمعنای جمله شرطیه این است که اگر این شرط باش .دیگری جای این شرط را بگیرد

  .ی جایگزین این شرط شودرا ممکن است چیز دیگرزی ،اشدبناست  کنمست محقق باشد و ما
 بررسی دلیل اول 

ی جایگزین آن شود، به رگلیس یمتنع که شرط دی :نکه سید مرتضی فرمودهای :فرمایدپاسخ به این استدالل میاسانی در محقق خر

  ست.به حسب مقام اثبات ممتنع نی .2 . به حسب مقام ثبوت ممتنع نیست2: دارددر اینجا  لامدو احتچه معنا است؟ 

 وم شود.ت مفهمانع ثبو تواندیمن ، اینثبوتا داده شود ریگط دیاگر منظور مقام ثبوت باشد یعنی احتمال وجود شر احتمال اول:

یک  .له شرطیه لطمه بزندماین احتمال در حدی نیست که به ظهور این ج ،کنندمفهوم هم این احتمال را نفی نمی قائلین به ثبوت
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صرف احتمال بدون وجود  اما ،گرفته دد نادیشویمرا ناین زند، یمقت احتمال در حدی است که به این ظهور یا صراحت لطمه و

ت لکن این احتمال خالف ال خالفی مطرح اسمیک احت ،ات اینچنین استرا در همه ظهورزی ،ر شودوظه تواند  مانع ایننمی قرینه،

  .کندیمایجاد ن یر به حسب مقام ثبوت باشد مشکلگشود. پس لیس یمتنع ااز دید عرف ملغی و نادیده گرفته می

وقتی گفته  :یدواهد بگخو. یعنی سید مرتضی مییعنی لیس یمتنع به حسب مقام اثبات دوم منظور باشد، اگر احتمال احتمال دوم:

ن یعنی خود ای، دین این باشزدر کنار این و جایگ یدر خود این جمله احتمال است که شرط دیگر «ن جائک زید فاکرمها» دشومی

ی اگر احتمال عقالی ،ن شدایبکه  همانطور چنین معنایی داشته باشد. این احتمالله ممکن است م، اصال ظاهر این جقضیه شرطیه

ای به واند لطمهتنمی، اما صرف وجود این احتمال دوش شود نادیده گرفتهیمر لطمه بزند طبیعتا نوبه این ظه کهباشد ای باشد به گونه

   .قضیه شرطیه بزندخود این 

نافاتی این  هیچ م ر شما به حسب واقع و مقام ثبوت باشد،ور منظگسید مرتضی این است که ای به نخراسا قهر حال پاسخ محق به

 ،ت باشدلالو به حسب دو اگر منظور مقام اثبات  ال هم باشدمین حال این احتته باشد و در عمفهوم داشکه جمله شرطیه ندارد 

  ه شود.یشرط هلاین جمر وظهتواند مانع ، صرف وجود احتمال نمیدرسالیی و قابل قبولی ببه یک حد عقباید این احتمال  هرخباال

  .کنندرا به این نحو رد میاین دلیل  ین، لذا محقق خراساتروشن اسش جوابردند ککه به آیه هم استشهادی 

مال احت ست کهینکه، تکیه سید مرتضی بر این اا هلاجمال مسئ اما مطرح شده ینق خراسااسخ محقرد این پمو هایی دراینجا بحث

درست است که صرف وجود احتمال نه در  این پاسخش .ت مفهوم استبوجای این شرط است و لذا مانع ث به دیگر وجود شرط

یک  یی یا حداقلالمتکی به یک قرینه عق مادامی که این احتمالتواند مانع تحقق مفهوم شود، مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نمی

جه ح که تو. ما به احتماالت مرجواینچنین است د، در همه موارظهور جمله شرطیه را بگیردتواند جلوی نمی راجحی نباشد، حتمالا

 . کنیمنمی

  «والحمد هلل رب العالمین»

 


