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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء

ائل به ، اگر قاما شرط متعدد است ایی ببینیم جزاء واحد استج دردر تنبیه دوم بحث پیرامون تعدد شرط و وحدت جزاء است، اگر 

نه ل به مفهوم چگو؟ قائکنیم دآید جای این پرسش است که چه بایکه بین این دو قضیه تعارض پیش می ز آنجاامفهوم شویم،

شد قهرا   مئل به مفهواق، اما اگر کسی آیدبه مفهوم نباشد، مشکلی برای او پیش نمی ل؟ اگر کسی قائمسئله را حل کند خواهد اینمی

ت ؟ طبق یک قضیه شرط عبارت اسو قضیه جمع کردین دبین ا دوانتچگونه میدارد که  ال و پرسش نسبت به او وجودجای این سؤ

 داند کهیثابت م، بر این اساس مفهوم را مفهوم است هب. کسی که قائل شرط عبارت است از سالم زید رگید، طبق قضیه دیمجئ ز از

ر در تواند دو شرط منحصر مؤثقت چطور می، آنونتیجه بگیرد را فهوم، قائل به انحصار شرط شده که توانسته مرط منحصر استش

   .گیردمی ررد رسیدگی قراوست که در تنبیه دوم مای ا. این مسئلهزاء باشدترتب یک ج

 مثال شرعی

، این در مورد کسی است که قصد  «صرقران فاذا خفی الجد»، «اذا خفی االذان، فقصر»رعی عبارت است از این دو قضیه مثال ش

رج  با این قصد از وطن خودش خاخواهد سفر کند، کسی که ، یعنی بیش از هشت فرسخ میشرعی داشته باشدت فامسافرت به مس

شود، منتهی در مورد حد ترخص بحث است کند، به محض خروج از حد ترخص نمازش شکسته میشود و عنوان مسافر پیدا میمی

دش دور شود که صدای وخ از محل یعنی به حدی ،ذان استخفاء االایات مالک حد ترخص، رو زای خ؟ طبق برچیست که مالک آن

ر هشعنی به حدی دور شود که دیوارهای ی است، رک حد ترخص پنهان شدن دیوارهای شهطبق بعضی از روایات مال ،داذان را نشنو

ض ود، به هر حال فرهای شهر دیده شو بارویعنی به وضوح دیده نشود و اال تا مسافت زیادی ممکن است کلیتی از برج  را نبیند

خفی االذان اذا »که  عبارتی نداریمایات روو صورت در . ما با این جمله قضیه استآید این دو آنچه که از روایات به دست می کنیم

اذا »و مضمون بعضی روایات این است که « ن فقصراذاذا خفی اال»ایات روبر طبق بعضی از  ،مون روایات این استاما مض« فقصر

خفاء االذان است و دیگری خفاء یکی  ،لکن شرط متعدد استاست،  ، امر به قصر نمازاینجا جزاء واحد است، «دران فقصرخفی الج

 الجدران. 

ر اذان گ: اویدگیل میل، یک ددلیل تعارضی  نیستاینجا کسی که معتقد است مفهوم شرط ثابت نیست مشکلی ندارد، بین این دو 

کران مفهوم من رطبق نظ. شودها پنهان شد نماز شکسته میر دیوار شهر و خانهگگوید الیل مییک د، شودسته مینماز شکشنیده نشد 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ا ر مفهومون قائل به علیت منحصره نشده شرط چ مفهوم اصال منکر ،هیچ کدام از این دو شرط علیت منحصره برای جزاء ندارد

تی افامنلذا  ،ران شرط منحصر نیستخفاء الجدشرط  ،ر نیستنحصشرط مه اطبق این دیدگبنابراین شرط خفاء االذان،  ،نپذیرفته است

شرط  است یک ن، ممککندنفی شرایط دیگری غیر از این دو شرط را هم نمیقضیه . همچنین هیچکدام از این دو بین این دو نیست

   .باشد ءی باشد که مؤثر در ترتب جزاچهارمدوم و سوم و 

؟  یستتعارض چ ،آیددو جمله شرطیه در مفهوم تعارض پیش می این روست که بین ظهایم  آن وقت وه ثبوت مفهوم شباما اگر قائل 

وم منطوق قضیه د که اگر اذان مخفی نشود قصر واجب نیست. تمفهومش این اس« خفی االذان فقصر اذا» :ویدگمنطوق قضیه اول می

 مهر یک با مفهو اینجا منطوق «رالجدران الیجب القص لم یخفاذا »مفهومش این است که  ،«اذا خفی الجدران فقصر»این است که 

قضیه  ، این با منطوقجب نیست، قصر واخفاء اذان محقق نشود ا مفهوم قضیه اول این است که اگرزیر کند،گری تعارض پیدا میدی

ول با اک بین منطوق قضیه لن مخفی نشده، ولی قصر واجب شده و کذامنطوق قضیه دوم با اینکه اذ ریست، زیرا دندوم سازگار 

ه  الیکه طبق منطوق قضیه اول با اینکح درواجب نیست،  ن مخفی نشود قصرراد، زیرا طبق مفهوم قضیه دوم اگر جمفهوم قضیه دوم

  ال قصر واجب شده.اما در عین ح بحث خفاء جدران مطرح نیست و صرفا خفاء االذان مطرح شده،

ض باشد راعین تدنبال حل ام باشد باید به وکه بیان شد کسی که قائل به مفه یروبته همانطید به نحوی حل شود و البااین تعارض 

  ی که منکر مفهوم است مشکلی ندارد.کس و اال

 کالم محقق خراسانی

ختصار ای به نحو در آخر کالمشان و خیلآن را  یک وجه دند که البتهاین تعارض ذکر کر راسانی پنج وجه در کفایه برای حلمحقق خ

با سه وجهش به وضوح از این چهار وجه تقری. ندددا یحچهار وجه دیگر را بیشتر توض ، ولی آناندمطرح کرده و از آن عبور کرده

به نظر  استممکن  نیست و راوم سازگبا قول به ثبوت مفه م است که به حسب ظاهره دونها وجت بنابر قول به ثبوت مفهوم است،

وم هفت موببه ث ل، اگر قائوم شویمهفبه ثبوت م لقائ ه، زیرا فرض بحث در جایی است کحث ما استفرض ب ین خروج ازبرسد ا

یلی خ .است جمع لاین مفروض ما قاب دهیم که چگونه بایح وجه دوم را باید توض آید. حال آن، گفتیم مشکلی پیش نمیشویم

 پردازیم.م و بعد به بررسی آن مییکناند را بیان میکرده ذکر برای حل این تعارضمحقق خراسانی خالصه این وجوهی که 
  وجه اول

 م یخفاذا ل» :گویدزیرا کأنه می ،ق داردبه این نحو که مفهوم قضیه اول اطال ؛کنیمین دو قضیه از راه اطالق و تقیید جمع میبین ا

و  تعارض دارد «اذا خفی الجدران فقصر»نطوق م چه جدران خفا پیدا کند و چه نکند، این اطالق با« االذان فال یجب القصر مطلقا

شود که کند. نتیجه این می، لذا منطوق قضیه دوم، اطالق مفهوم قضیه اول را مقید میچون نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقید است

 ،یمکنمیهوم قضیه دوم مشکل را حل فمورد م ب دربه همین ترتی« م یجب القصر مطلقا اال اذا خفی الجدرانلاالذان،  اذا لم یخف»

 ، پس  این مفهوم«سواء خفی االذان ام لم یخف االذان ،فال یجب القصر مطلقا ،رانالجد اذا لم یخف»م قضیه دوم این است که ومفه

یه ضوق قمنطبا دوم  یهتعارض بین مفهوم قض، خورداطالق را دارد تقیید می توسط منطوق قضیه اول که حکم مقید اینو  ق دارداطال

ا خفی اذ الجدران  الیجب القصر اال اذا لم یخف»شود که ه بعد از تقیید این میج، آنوقت نتیتعارض مطلق و مقید استاول کأنه 

 «. اناالذ
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 است که اینیه اول( قض وم قضیه دوم به منطوقفهمقضیه دوم و تقیید مفهوم قضیه اول به منطوق  پس نتیجه این دو تقیید )یعنی تقیید

یی هر کدام محقق شوند  به تنها ،ت دارندو مدخلی ثر هستندهر یک از این دو یعنی خفاء اذان و خفاء جدران در وجوب قصر مؤ

   .شودیمقصر واجب 

یه مفهوم بگوییم این دو قض اگر را داشت هجر ما قائل به مفهوم هم نبودیم همین نتیگسد که ااست اشکالی به نظر برممکن ان قلت: 

 این دو تأثیر دارند در وجوب قصر. است که هر کدام از یناش ا، نتیجهرنداند

یر از این دو در غ ییعنی چیز دیگر شرایط دیگر به غیر از این دو است.عنایش نفی شرطیت ر قائل به ثبوت مفهوم شویم مگا قلت:

یر از این دو توانیم بگوییم غنمی رم نشویم دیگه مفهوبد. اما اگر قائل کنت، نفی ثالث و رابع میثر نیسب قصر مؤوء و وجاترتب جز

می پس فرق  .بل اثبات نیستدیگر قا بر قول به عدم مفهوم ناهیچ عامل دیگری در وجوب قصر مؤثر نیست، انتفاء شرایط دیگر ب

ست، نی رب قصووجگری مؤثر در عامل هیچ عامل دیاین دو  زا ربه مفهوم غی لبر قو بنا. شودیم، فرقش در جانب سلب معلوم کند

ط دیگر شر چه بسا، نیست در وجوب قصرری مؤثر گنیم بگوییم غیر از این دو عامل، عامل دیتوانمی رگانکار مفهوم دی راما بناب

 . داشته باشدر وجوب قصر تأثیر دبتواند 
 وجه دوم  

. ثر استمؤ رکه خفاء اذان در وجوب قصاست  ینا شمعنای« ذان فقصراذا خفی اال»گفته  ییک رگا .شرطیه مفهوم ندارنداین دو قضیه 

نایش این است که خفاء الجدران مؤثر در وجوب قصر است، این دو قضیه را که با هم در مع« اذا خفی الجدران»گفته  قضیه دوماگر 

 ال وو سؤاینجا دلکن جوب قصر مؤثر است. ی و خفاء جدران به تنهایی در ویاخفاء اذان به تنه شود کهیمجه این یتم نیگیرنظر می

 :آیداشکال پیش می

  ؟چه فرقی با وجه اول دارد وجه این: اشکال اول

، داردنل دیگری غیر از این دو تأثیر در وجوب قصر معا، گفتیم و رابع را کردیم طبق وجه اول ما نفی شرطیت شرط ثالثپاسخ: 

ر و شئ سومی د یوییم مفهوم ندارد، ممکن است یک چیز دیگربگو بنابراین احتمال و این وجه که مفهوم را نادیده بگیریم اما 

  .د داردین وجه وجوالث در وجوب قصر بنابراحتمال مدخلیت شرط ثا ، لذاثر باشدب قصر مؤووج

 که اگر شرط متعدد باشد و ر بیان کردیدو. شما در ابتدا اساسا بحث را اینطج از مفروض بحث استوخر وجه این اشکال دوم:

ما ، خود شمفهوم تو قول به عدم ثبو بنابر قول به مفهوم مشکل تعارض چگونه حل خواهد شد؟ اما بنابر انکار مفهوم، جزاء واحد

آمد وم پیش میهنابر قول به مفین مشکل با ااساسکه  کالم این بود . ظاهرخواهیم این را حل کنیمگفتید که مشکلی وجود ندارد تا ما ب

ن از ج شدنای خارین به معاو  کنار گذاشته شد موکلی مفه روبه مفهوم باشد، ولی در وجه دوم به ط ولق نابرها نیز باید بو لذا پاسخ

  است. مفروض بحث

 رغی رفع ید از مفهوم. ه رفع ید کنیمیمفهوم این دو قضین مورد به خصوص از در اکه مفهوم ثابت است، اما  ین استفرض اپاسخ: 

بته این لباشد. اهوم هم میفوت مب، قابل جمع با قول به ثهر دلیلی به ید از مفهوم در خصوص این دوقضیه رفع .انکار مفهوم است زا

 ی را.نکنیم کلمات محقق خراسامی ، فعال نقلید بررسی کنیماب را
 وجه سوم  
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یه وق هر دو قضیه اطالق دارد. قضزیرا منط وم نداشته باشیم،ی به مفهرا. کاطالق هر یک از دو منطوق را با منطوق دیگری مقید کنیم

سواء خفی »ین است که چه جدران مخفی شود و چه نشود معنایش ارا زی دارد، قاین اطال« ن فقصراذا خفی االذا»اول این است 

 قصر سواء خفی االذان ام لم یخفن فاذا خفی الجدرا»که منطوقیه دوم نیز یک اطالقی دارد ه ؛ قضی«الجدران ران ام لم یخفجدال

شود یه این منتیج ،کنیموق دیگری تقیید میطاطالق دارد، اطالق هر قضیه را با منهر کدام از اینها اینجا ما دو قضیه داریم، « االذان

قیید  ت ن این دو قضیه به یکدیگر وردک هحاصل عرض. یعنی ع االمرین استویر دارد مجمترتب جزاء و وجوب قصر تأث رآنچه د

ایی ر هر کدام به تنهگاشود قصر واجب می« یجب القصر االذان والجدران، ذاخفیا» ستاین ا منطوق دیگری منطوق این دو قضیه به

ه این وج کهظاهر است  ر کهوه همانطالبتد.شودند، قصر واجب میش یاما اگر هر دو مخف .م قصرنیستوزمخفی شود این موجب ل

ان ا خفی االذاذ»شود ، منطوقش میندکم پیدا میخودش هم یک مفهو قضیه ر شده، یعنی کأنه خود اینکالتزام به مفهوم ذ رنابب

ر هر دو با هم مخفی نشدند، گر در این دارد که او؛ این ظه«جدران فالیجب القصراذا لم یخف ال»شود ش میمفهوم «ران فقصرجدلوا

ود مخفی نشاین است که جدران  اخری بهان مخفی نشود، به این است که اذر هر دو با هم مخفی نشوند تارة گقصر واجب نیست. ا

   .کندی سه فرد و سه مصداق پیدا مین، یعنشوند به این است که هر دو مخفی و ثالثة
 چهارم وجه 

نکه ، ایاست «واحدالواحد الیصدر اال من ال»قاعده ین  وجه در واقع مبتنی بر ا .ثر در وجوب قصر استین دو مؤقدر مشترک بین ا

علت مؤثر در  ن دور فرض کنیم یک شئ معلول دو علت بود، به این معنا که هر یک از آگ. حال اشودیمحد جز از واحد صادر نوا

   .معلول محقق خواهد شد ،ق شودقمحین دو علت اگر ا هر کدام از، العله باشند، نه اینکه جزء تحقق معلول باشد

معلول باشند  آمدن این وجود به باشند که سبب و قدر جامعی نداشتهرکی بینشان نباشد تر قدر مشگعلت ا واینجا از باب اینکه این د

 راسازگ« دواحن الم الواحد ال یصدر»با قاعده  ه از آن یک شئ تحقق پیدا کند، چونشود کعبارت دیگر تباین داشته باشند، نمی به

اگر بین این  ،باالخره یا با معلول اول است یا با معلول دوم باید باشد. این سنخیتبین علت و معلول یک سنخیتی  ، باالخرهنیست

     ت دوم سنخیت داشته باشد.لواند این معلول هم با علت اول، هم با عتیم، ندو قدر جامع نباشد

که آن قدر جامع با معلول سنخیت دارد و موجب ترتب  و مشترکی وجود دارد لت یک قدر جامعع ن دویپس باید بگوییم بین ا

  شود.جزاء می

ه دوم طبق قضی ،سبب وجوب قصراست انذگوید: بر طبق قضیه اول خفاء االقانون می قاعده و ده از اینامحقق خراسانی با استف

ت نخیکه اشاره کردیم، حتما باید بین خفاء االذان و خفاءالجدران س ایلجدران سببیت دارد برای وجوب قصر. به حسب قاعدهخفاء ا

ثیر زاء تأج هر کدام مستقال در ترتب معلول و ینباال امکان ندارند دو امر متاتوانند دو امر متباین باشند و یمن هاباشد، اینو ارتباط 

ب ، قصر واجان محقق شد. لذا بر این اساس اگر خفاء االذشود قدر جامع است. آنچه  باعث وجوب قصر میو مدخلیت داشته باشند

ذان است که فاء االخدر  ، لکن این به واسطه این است که یک چیزیدشوهم محقق شد قصر واجب می، اگر خفاء الجدران شودمی

از این دو حاصل  ی، یکنیست که هر دو محقق شود مزهم هست و همان در واقع موجب قصر نماز شده. پس الخفاء الجدران  رد

 ود. ششد، قهرا جزاء هم مترتب می
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هم  آن ،دارد رقیقش با وجه دوم چه بسا معلوم باشد. اما با وجه اول چه ففردر چیست؟ و دوم اول این وجه با وجهق رف ان قلت:

ر ثیر گذا، احدهما در وجوب قصر تأنراداسطه خفاء الجیا به وو  شودسته میشکذان ء االافکه نماز یا بواسطه خ اش این بودنتیجه

 ؟وجه چهارمکند با فرقی میچه پس  ،شودمی

ن اذی خود خفاء االجزاء هستند، یعنب ستقال مؤثر در ترتم طاست که طبق وجه اول هر کدام از آن دو شرفرق از این جهت قلت: 

 و خفاء، قدر جامع است ر در ترتب جزاء است، اما در وجه چهارم آنچه که مؤثدارد، خود خفاء الجدران موضوعیت موضوعیت دارد

ذان و خفاء الجدارن سبب ود عنوان خفاء االطبق وجه اول خ ر. به عبارت دیگجامع هستند قدر مصادیق آندران الج االذان و خفاء

، اینها مصادیق یک عنوان دیگر موضوعیت ندارد ینم ااراما طبق وجه چهان موضوعیت دارند، ی خودشنشوند، یعنماز می قصر

 . هستند ءزاترتب ج رکه آن حقیقت مؤثر د حقیقتی هستند
 وجه پنجم 

وجهی است که از این  رض شدند،عت و محقق خراسانی خیلی خالصه آن را متاس هباالشاره از آن عبور شدوجه ین م اردیعرض ک

ز این . یعنی به منطوق و مفهوم یکی اریماگذنار میکرا ه دیگر کنیم و قضیابن ادریس نقل شده که اساسا یکی از دو قضیه را اخذ می

فی االذان اذا خ». آن وقت ایشان در همین مسئله به قضیه کنیمهوم قضیه دیگر صرف نظر میوق و مفکنیم و از منطمی اخذدو قضیه 

شود اما اگر خفاء اء االذان تحقق پیدا کند نماز شکسته میه اگر خفلذا نتیجه گرفته ک وته ه دوم را کنار گذاشاخذ کرده و قضی« فقصر

ست که ا خفاء الجدران محقق شده باشد یا نشده باشد. این معنایش ایننکه شود، اعم از ایه نمیاالذان محقق نشود دیگر نماز شکست

گذاریم کنیم منطوقا و مفهوما و قضیه دیگر را کنار میگوید ما به یک قضیه اخذ میو می ته استشاکال قضیه دوم را کنار گذ ایشان

 منطوقا و مفهوما. 

گذارید، چه دلیل و کنید و دیگری را کنار میدهید؟ یک قضیه را اخذ میمیبه چه دلیل از بین این دو قضیه اولی را ترجیح : سوال

 مرجحی برای اخذ به یکی از این دو قضیه شرطیه است؟

 با مالحظه ، مثالای وجود داشتهیک قرینه دو قضیه مالک ترجیح است، یعنیاظهریت یکی از این  فرماید:محقق خراسانی می: پاسخ

کأنه از نظر درجه و قوت ظهور برتر هستند « اذا خفی االذان فقصر»تر است و مجموعا روایات ر و روشنگوییم این اظهمی روایات

 شود. از آنها استفاده می« اذا خفی الجدران فقصر»ای که از ادله
ا به  د و قهرکنشود و در مقابل منطوق دیگری رجحان پیدا میبنابراین به خاطر اظهر بودن است که یک روایت منطوقش مقدم می

کند. این ادعایی است که محقق خراسانی از قول ابن ادریس نقل کرده تبع این اظهریت در ناحیه منطوق، مفهوم هم رجحان پیدا می

 است. این پنج وجهی بود که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند. 

قل گوید: عبما یعین هذا الوجه، یعنی وجه چهارم، ایشان میمی فرماید: لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی کما ان العقل رایشان 

مؤید و مساعد احتمال چهارم است ولی عرف مساعد وجه دوم است. عرف با وجه دوم کار دارد، یعنی به منطوق دو قضیه نگاه 

کند همین وجه اخیر را یعنی میگوید در این مورد اصال مفهوم ندارند، اما عقل اقتضا کند، مفهومشان را اصال کاری ندارد یا میمی

 وجه چهارم.
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این محصل وجوهی است که محقق خراسانی در موارد تعدد شرط و وحدت جزاء فرمودند که باید بررسی کنیم که آیا سخنان ایشان 

 ند.خیر و دیگران چه راه حل هایی داردرست است یا 

 «والحمد هلل رب العالمین»


