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

ن اسه وجه از وجوه مورد استناد منکرین مفهوم شرط را بیبحث در ادله منکرین مفهوم شرط بود، عرض کردیم محقق خراساین 

آنها  وجوه سه گانه نیز مخالفت کرده و نیست اما با اینل به مفهوم شرط ئقایشان اهر چند خود  جه اشکال کرده.و به هر سه وکرده 

 .است قرار داده را مورد اشکال

 منکرین مفهوم شرطادله 

 دوم   دلیل

ولی   زام باشد،، تضمن یا التمطابقه باشد باید به یکی از اقسام سه گانه داللت یعنیر مفهوم داشته ب داللت اگر قضیه شرطیه بخواهد

ضیه شرطیه  ق نییع. داردوانیم بگوییم قضیه شرطیه مفهوم نت، لذا میداردود نچ یک از اقسام سه گانه مذکور در قضیه شرطیه وجهی

ی بر  مانتفاء عند االنتفاء نیز ندارد، همچنین داللت التزاداللت تضمنی بر  کند،تفاء داللت نمینه داللت مطابقی بر انتفاء عند االقطعا ب

 ماند.یه بر مفهوم شرط باقی نمیدارد لذا راهی برای داللت جمله شرطعند االنتفاء ن انتفاء
 دوم دلیل سی برر

زام وجود دارد. یعنی قائلین به مفهوم داللت التگانه گفته شده، الت سهدال: از بین فرمایدمحقق خراسانی در پاسخ به این دلیل می

یکی از راه  اطالق؛ به هر حال  ، یکی از راه وضع ،راه تبادر، حال یکی از داللت بر علیت منحصره دارد ند جمله شرطیهدشرط معتق

ه لر مفاد جمگکند، آنگاه الزمه علیت منحصره انتفاء عند االنتفاء است. یعنی اه شرطیه بر علیت منحصره داللت میدند جملاینها معتق

ء هم  منتفی ، جزااگر شرط منتفی شداش این است که ر ترتب جزاء است، الزمهخیل درطیه این باشد که شرط تنها عامل مؤثر و دش

لین وم داللت ندارد، صحیح نیست، زیرا قائالت سه گانه بر مفهگوید جمله شرطیه به هیچ یک از دالین اینکه مستدل میاشود، بنابر

 .  کندد جمله شرطیه بااللتزام بر مفهوم داللت میمعتقدن به مفهوم شرط
 سوم دلیل

ن آیه این تقریب استدالل به ای .است «ایالدُُّنْ اةِیعَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَ اتِکُمْیوَ ال تُکْرِهُوا فَتَ»آیه  سومدلیل 

م وهقرار باشد این جمله مف رگشما اراده تعفف و تحصن دارند، آنها را به زنا وادار نکنید، اکنیزان  رگ: اگویداست که منطوق آیه می

و  دیدار کنن است که اگر آنها اراده تعفف و تحصن ندارند، یعنی مثال اراده زنا دارند، شما آنها را بر زنا واته باشد مفهومش ایداش

ن فاسدش این است که در مثل  ایتالی فاسد دارد و تالی ش مفهوم شرط، پذیرویم؟ چنین چیزی شتوانیم ملتزم به آیا می. اکراه کنید

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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توانید ما میپس شاهان تعفف و تحصن نیستند خو آنها این باشد که اگرکرده از اکراه کنیزان، معنایش  آیه که به صورت مشروط نهی

گر این است که اساسا ا ین آیها هوم داشتنفمشکل  م پسحالیکه در این مورد دیگر اکراه معنا ندارد. در  آنها را  اکراه بر زنا نمایید.

 . شودمحقق نمی باشند، عنوان اکراهخودشان تمایل به زنا داشته  آنها

واقع چه بسا یک نقض  هم در ینا .داشتنش تالی فاسد دارد باشد و مفهوماند مفهوم داشته وتنمی داریم که رع مواردیش در بنابراین

  شود.محسوب میبرای قول به مفهوم شرط 
 سوم  دلیلبررسی 

ا ی ند در جایی که قرینه وجود ندارد بر مفهومدقائلین به ثبوت مفهوم شرط معتق: فرمایده میمحقق خراسانی در پاسخ به این وج

نند که  چه بسا در ک؟  و اال آنها هم انکار نمیدارد یا خیر موی مفهیدر این است که آیا چنین قضایا، در آن موارد بحث عدم مفهوم

رد بلکه موارد دیگری هم نه تنها این مو ین، یعموارد است این یکی از آنباشد، ای به واسطه وجود قرینه  مفهوم در کار نهلجم

 دلیل و شاهد بر ،مفهوم وجود نداردمستند به قرینه  از موارداینکه در بعضی  .نداردکه در آن موارد مفهوم وجود  کردپیدا  توانمی

 ، قبالم نداردوگوییم مفهتحقق موضوع  منعقد و ساخته شده، می  ای که برای بیانهوم نیست، مثال در قضایای شرطیهفعدم ثبوت م

فخذ  فیران رکب االم» یا« ا فاختنهان رزقت ولد» وع باشد، مثلتحقق موضی بیان ابرای قضیه شرطیهشرط در  یم، اگرهم گفت

، حکم را مشروط به این شرط کنده بخواهد تحقق موضوع است نه اینکبیان  یا، برای اینکه اصال این شرط برندارد ممفهو «رکابه

او شد شما داده نفرزندی به  رگا که ستمعنا و مفهومش این نیما عنایت کرد او را ختنه کن، داوند فرزندی به شخاگر  دویگوقتی می

قضایای  این قبیلشود. لذا ضوع برای ختنه محقق نمیرا ختنه نکنید، اینجا معلوم است که اگر ولد نباشد و فرزند نباشد اصال مو

 «ان رزقت ولدا فاختنه»، این آیه نیز از همین موارد است، مفهوم نداردشرط برای بیان تحقق موضوع است،  شرطیه که در آنها

یا ت گفته اس« ان رزقت ولدا»اگر  بلکه تا بعد بگوییم این مفهوم نداردولد کند رزق  به اهد وجوب ختان را مقید و مشروطخونمی

بیان تحقق ل تقیسزنا است، بلکه این جمله یا قضیه این شرط نهی از اکراه بر ست که ینمعنایش این « ان اردن تحصنا:»در این آیه

  .وم نداردهفشرطیه مله ماین موارد ج رموضوع، لذا دال

یان تحقق موضوع است دلیل بر عدم مفهوم مثل این مورد که شرط برای ب پس مفهوم نداشتن در برخی از قضایا و جمالت شرطیه

ی که برای ییاچنین قضادند وم شرط نیز معتقهفرا اساسا خود قائلین به مزی شرط نیست، نمیتواند شاهد بر بطالن مفهوم شرط باشد،

  موضوع ذکر شده، مفهوم ندارند. تحقق
 نتیجه 

یگر نیز بیان شده است که از این وجوه برخی وجوه د، غیر و اشکال واقع شده استمحل بحث  البته عرض شد که این وجوه و ادله

که  بهاتیشو شکاالت یم برای این بود که به بعضی از اما این مقدار که بیان کرد آن وجوه نیست، چندان ضرورتی به طرح و بحث از

د طرق و راههایی که برای یمالحظه کرد .تقویت کنیمیم و از چند جهت این نظر را نکوارد شود اشاره ط رمفهوم شبه  است ممکن

یق هشتم ملتزم شدیم و به طر( خرین و یک طریق نیز از ناحیه قدماثبات مفهوم شرط طی شد، )حدود هشت طریق از ناحیه متأا

ه انکار وجه اول از وجوالبته  ،ردیمقبال بررسی ککال است. طریق قدما را نیز و به نظر رسید که این طریق خالی از اشپذیرفتیم 

حدودی متفاوت بود با آن وجهی که اول  د تایاین شا مورد بررسی قرار دادیم و رتضی نقل شد را نیزممفهوم شرط که از قول سید 

  .ال همه این طرق رد شدحهر  اما به ،فتیم از ناحیه قدماگ
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 نکته

 ،ردجمله شرطیه را ذکر ک یمعناینکه ضمن ا انکار کرده،را سید مرتضی هم که مفهوم شرط فقط یک نکته باید توجه شود که خود 

شیده به بیان کر اصانح ر و عدماصپای انحاینکه ، دنر کاصانحافاده  شد کهبامفهوم داشته  هتواند جمله شرطی: در صورتی میفرمود

 . هستند ات آناست که متأخرین به دنبال اثبهمان 

صار حباید افاده ان ،وم داشته باشدهفبخواهد م شرطیه هلرجمگند ادآنها معتق ،وار استردیم روش متأخرین بر یک مبنا استعرض ک

رد کدا میشود. آنچه متأخرین را از قدما ج شرطیه استفاده شود تا انتفاء عند االنتفاء نتیجه گرفته هل، یعنی علیت منحصره از جمندک

کی دو اصل بر این بود که عقل با مالحظه ی مبتنی طریقی که در گذشته از قدما گفتیم ت به جزاء بود.بسشرط نار علیت صه انحمسئل

ه دید کاما مالحظه کرنحصار نبود، مسئله ا ،و چه عقالیی یماندبگیرد، مفهوم شرط را، حال این را چه حکم عقلی یمعقالیی نتیجه 

نیم، متأخرین از این جهت ایجاد ک و اینکه ما یک تمایزی بین قدما ، یعنیر نیز مطرح استامسئله انحص سید مرتضی،تقریر  طبق

رای انکار مفهوم شرط بر این نکته و محور ید که تکیه ایشان بدرکمالحظه  سید مرتضی از قدما است و ،روداین هم زیر سؤال می

 کند رطش تواند اثبات مفهومصورتی میلکن این تعلیق در  مستقر شد که درست است که جزاء در این جمالت معلق بر شرط شده،

میمه ط دیگری به آن ضتنع نیست که شرمم ازیر) ار نیستانحصاستفاده شود و حیث اینکه در این جمله و شرط  ار از آنکه انحص

، گیردصار کمک میو عدم انحاز مسئله انحصار یز نایشان شود لذا شرط ثابت نمیمفهم . (زین شود برای تحقق جزاءشود یا جایگ

 . کندمین و قدما گفته شد را مخدوش یرکه بین متأختفاوتی  آنوقت این یک مقدار آن

رط بود وم شرش مفهیذه ما اختیار کردیم پمبنایی ک جه وی. نتکردیماست که عرض  کلیت بحث در مفهوم شرط همین علی ای حال

  اطالق مقامی. هم با تمسک به آن

 تنبیهات 

ر کردند که در هر کم شرط متعرض شدند. حدودا چهار تنبیه ذوهفیهات متنب ین  مطلب را به عنوانددر ادامه  محقق خراسانی چن

   .ای شدندهات، متعرض نکتهییک از این تنب
 تنبیه اول

و اینکه منظور از انتفاء عند االنتفاء آیا انتفاء سنخ الحکم یا نوع الحکم عند است این تنبیه درباره تفاوت سنخ الحکم و شرط الحکم 

بال ی به دنمحقق خراسان یه اولتنب رد؟ این سؤالی است که منظور انتفاء  شخص الحکم عند انتفاء شرط است انتفاء شرط است یا نه

، آنجا گفتیم که نزاع در باب ای به این مطلب کردیم.  البته در گذشته در بحث از تنقیح و تقریر محل نزاع  اشارهندتسبه آن هپاسخ 

ول باال انتفاء شخص الحکم که مورد نزاع نیست، همه ق موضعی است که سخن از انتفاء سنخ الحکم است  و مفهوم شرط مربوط به

د سنخ الحکم  و شخص الحکم  یک توضیحی خواهیم درباره  خو. حال میشودالحکم منتفی می ء شرط شخصافتانه با ک ددارن

 تفاء سنخ حکم است، اما ازان ،منظور از حکم  در مفهوم شود،یم که از یک طرف گفته میبپرداز دهیم و به دنبال آن به یک اشکال

 . آنشود که اینها با هم قابل جمع نیستیمه میان بیاوریم یک اشکالی ایجاد فاء سنخ الحکم بتخواهیم بحث از انر بگطرفی دیگر ا

هم محقق خراسانی و هم شیخ  ،شده ی حل این مشکل ارائهاهایی برراهپاسخ دهند و  آن بزرگان تالش کردند به الی است کهاشک

آن که چگونه در صدد حل شویم امه متعرض میدر اد انظار ایشان را که آراء و م خمینیاما ،ینایینمثل محقق ان رگصاری و دیان

  .دمشکل هستن
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 اینکه؟ ای دارد یا خیرنکه  بدانیم آیا این بحث ثمره و فایدهخ الحکم بدهیم و اییحی راجع به شخص الحکم و سناجماال توض اام

  ای دارد؟، چه ثمرهالحکماست یا سنخ  شخص الحکم ومهفمدر تفاء حکم منظور از ان

تفاء نعند احکم است التفاء سنخ عبارت از انم وهمف ییمبگو باشد، آن وقت اگررای سنخ ناحکم دشود که ثمره در جایی ظاهر می

موارد   زا ؟ برخیمفهوم ندارند ییایانداشتن جمله شرطیه لغو است، حال چه قض ن یاترد  بحث از مفهوم داشالشرط، دیگر در این موا

 ،شودطرح میها مثال اینیمین و امو عهد نذر،  ،وصیت ،ای که در باب وقفدر آن معنا ندارد، مثل قضایای شرطیه سنخ الحکم اساسا

که فقیر ینکنم به شرط ای فرزندانش وقف کند که من این مال را برای فرزندانم وقف میامثال فرض کنید کسی به این بیان مالی را بر

به فقر ، مشروط شده وقف ای حکماین جمله شرطیه است، در چنین جمله شرطیه« علی اوالدی ان کانوا فقرا مالی فتوق»، باشند

  ه عبارت از فقر اوالد استکشرط عند انتفاء گوییم: وانیم بتحال آیا اینجا می ، مشروط به فقر آنها شده،وقف مال بر اوالد ،اوالد

 مهر چه هست شخص الحک ،کم نداریمحلاین بحث نیست، ما اینجا اصال سنخ ا جا اصال جایاینشود؟ سنخ آن حکم نیز منتفی می

ا در مواردی که وقف لذ ،دوشیمیش تصور نات دیگری برجهآن جهتی که مال برای آن وقف شده  قف اساسا غیر ازرا وزی ،تاس

آن  ا نه،شود یمین شرط دیگری جایگزین آکه  ستدیگر جای این بحث نی ،اگر شرط منتفی شود ،شرطیشود بر مال مشروط می

که این مال من را به زید  کسی مالش را وصیت کند  رگیا در باب وصیت ا ی این جهت قرار داده شدهاا فقط و فقط براساسوقف 

ر این هت تعلق به زید است، اما اگ؟ وصیت فقط در جمر دهیمعبه  بگوییم اگر زید نباشد این مال را شودمی حال بگوییم آیابدهید. 

نذر،  ر سنخ الحکم معنا ندارد. در بابجا دیگاین .ممکن است برای عمر وصیت شده استم بگوییم توانینمی ،دزید و شرط منتفی ش

د تواننمی وقتر مریض من شفا پیدا کرد این خانه ملک زید باشد، آنگ: اگویدکند مییمین و عهد و ... . در باب نذر مثال کسی نذر می

  ست.این موارد ممکن نی در ماصال تصور سنخ الحک ،عمر باشد، این خانه ملک کرد اپیدر مریض من شفا گد ابگوی

رسد نمی بین مطلنوبت به ا. لذا سنخ الحکم معنا ندارد ااساسو عهد و یمین و امثال اینها  و نذرمواردی مثل وقف و وصیت  رپس د

است نه شخص  مکحلحکم در مفهوم  انتفاء سنخ ا ءکنیم مراد از انتفااینکه بحث می؟ پس ا خیری یم آیا این قضایا مفهوم داردکه ببین

، شودیمم در آن تصویر ننخ الحکم در آن تصویر شود و اال قضایایی داریم که اصال سکواردی است که سنخ الحمالحکم، مربوط به 

فته رگهوم فشود میی مییاالشرط است، طبیعتا در چنین قضافاء تانند م عفاء شخص الحکتعبارت از ان مومفهر بگوییم گآن وقت ا

ر مفهوم انتفاء سنخ الحکم است، آن  وقت دیگر در این قضایا نمی توانیم بحث کنیم که حکم د ءاتفناما اگر گفتیم مقصود از ا ،شود

   ؟ثابت است یا نیستآیا مفهوم 

ت که  اش این اس، نتیجه و ثمرهلحکم بدانیم نه شخص الحکمم را مربوط به سنخ اومفهاین بحث ثمره دارد، التزام به اینکه ما پس 

 .شوندیمر کلی از دایره بحث خارج وبرخی از قضایای شرطیه به ط

.  رطاین ش رباشد یا از غیه ناشی از این شرط اعم از اینک یم که  منظور از سنخ الحکم یعنی کلی حکم،اشاره کردا قبال هم این ر

اگر گفتیم  شخص وجوب اکرام، مشروط « مهجائک زید فاکر ان»مثال در شخص الحکم یعنی حکمی که ناشی از این شرط است، 

 رگد و اشوزید یا مترتب بر مجئ زید ثابت می ی از مجئشرام ناک، این وجوب ازید که با مجئ معنایش این استد است،زی به مجئ

  .خواهد شدمحقق نرام مترتب بر مجئ کر زید نیاید قطعا دیگر وجوب اگشود. افی شد، شخص این حکم نیز منتفی میین شرط منتا

حتی  این جای بحث ندارد یهی است،این یک امر بد، شودود، شخص الحکم نیز منتفی میشرط منتفی ش رگا ست کهتردیدی نی
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 بگر وجومی گویند اگر زید نیامد دیشخص الحکم نیز منتفی است، آنها هم شرط منتفی شود ند که اگر دمعتق زشرط نی منکران مفهوم

غیر از مجئ زید یک شرط و عامل دیگری موثر  چه بسا شود، منتهی آنها بحثشان این است کهاکرام مترتب بر مجئ زید منتفی می

  .شودمیمدن زید کلی وجوب اکرام منتفی با نیادر ترتب جزاء باشد، به همین دلیل نمیتوانیم بگوییم 

، آن ستوم شرط اهفهوم شرط و منکران مفه مقائلین ب ، یک امر بدیهی است و مورد اتفاقاء شرطعند انتف پس انتفاء شخص الحکم

، نه راممطلق وجوب اک ،یعنی کلی وجوب اکرامچیزی که محل اختالف است انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط است، سنخ الحکم 

بر مالقات زید یا بر سالم زید مترتب شود یا  ، اعم از اینکه بر مجئزید تب بر مجئمتر مارکوجوب اوجوب اکرام خاص، یعنی 

 ،نندکین را انکار میمنکران مفهوم شرط اد نظر باشد. این محل بحث است، که مور، هر عاملی زید یا علم زید یا سیادت زید کردن

الحکم  سنخ ،طانتفاء شرگویند با یم شود ولی منکرانا می گویند سنخ الحکم منتفی می. آنهرندپذیآن را میهوم شرط قائلین به مف

  .تمحل بحث اس ، ایندشومنتفی نمی

؟ سنخ شود یا خیرفاء شرط منتفی میتر از حکم در مفهوم که بحث کردیم آیا عند انواین یک مطلب کلی است راجع به اینکه منظ

  .مالحظه کردید زاش را نیرهم، ثکم است نه شخص الحکمحلا

 آن اشکال مهم باید مطرح شود بعد ببینیم چه پاسخ هایی از این اشکال داده شده است. همی مطرح است کهاینجا یک اشکال م

  «والحمد هلل رب العالمین»

 


