
  

973 

 

 

 

 

 

 

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

بحث در کالم محقق اصفهانی بود که در مقام ایراد و اشکال به سخن محقق خراسانی مطالبی را فرمودند. عرض کردیم محقق 

خراسانی دو اشکال به طریق سوم متأخرین برای اثبات مهفوم شرط ذکر کردند که محقق اصفهانی ایراد اول را مورد اشکال قرار داد 

 مطرح شد که گذشت. هایی نیز به دنبالش و البته بحث

 توضیح محقق اصفهانی در مورد اشکال دوم محقق خراسانی

اساسا قیاس ما نحن فیه به دوران بین نفسیت و غیریت نادرست است؛ محقق اصفهانی در  راد دوم محقق خراسانی این بود کهای

ید: منظور محقق خراسانی این است که فرماتوضیح اشکال دوم محقق خراسانی به طریق سوم متأخرین برای اثبات مفهوم شرط می

وجوب نفسی و غیری اساسا اختالف در سنخ دارند، اینها یک حقیقت و ماهیت نیستند، وجوب نفسی یک حقیقتی دارد، وجوب 

غیری حقیقت دیگری دارد و لذا مقتضای اطالق وجوب این است که وجوب نفسی تعین پیدا کند. یعنی اگر وجوب بدون هیچ قیدی 

الق بحث این است که آیا اطاینجا  : مسئله در مورد ترتب و علیت اینطور نیست،فرماید، سپس میسیت داردد ظهوردر نفذکر شو

ر ادات مسئله  نفسیت و غیریت اگ این طریق مدعی هستند بر وزان ؟ قائلین به مفهوم شرط طبقعلیت منحصره دارد یا خیراقتضاء 

که این داللت بر علیت و ترتب منحصره کند، در حالیکه مسئله علیت منحصره و علیت   اش این استاینجا نتیجهق باشد شرط مطل

اختالف در این است که آیا انحصار   ،جا سنخ هر دو یکی استکند، زیرا اینغیر منحصره با وجوب نفسی و وجوب غیری فرق می

یری واجب غنخ است و سودند، واجب نفسی یک ؟ به خالف دوران بین نفسیت و غیریت که اساسا دو سنخ بدر کار است یا خیر

ه ک اختالف تنها در این استو علت غیر منحصره از نظر سنخ و حقیقت و ماهیت واحد هستند.  علت منحصرهسنخ دیگری است، 

د یکی از نتواند تعیین ک: اطالق نمیفرمایدیمگر اینچنین باشد، ایشان ا یل است؟منحصر است یا علت دیگری هم دخآیا این علیت، 

  1.یکی است ، زیرا سنخ آنهاحمل شود بر علت منحصرهباید اینجا : بگوید توانددو را، نمی نای

 بررسی کالم محقق اصفهانی 

                                                 
 .233، ص1نهایه الدرایه، ج 1
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ا دهد که چرا این قیاس مع الفارق است، چرا مفقط توضیح میبلکه ، محقق خراسانی نگرفتهاقع محقق اصفهانی اشکالی به فی الو

  .نفسیت و غیریت قیاس کرد به دوران بینوان تیمنحن فیه را ن
 بررسی طریق سوم 

عتقد ممحقق خراسانی  .را کردند الاین اشک ین. ما قبال گفتیم محقق خراساکه ما بیان کردیماست ای نکته نالبته این با قطع نظر از آ

توانیم اینجا را  بر ما نمیفرماید می ، منتهیبر نفسیت شود لاست در دوران بین نفسیت و غیریت، مقتضای اطالق این است که حم

  .کرد لاشکااین قیاس  ر، لذا دنیممسئله نفسیت و غیریت قیاس ک

است که  حیبا توضیاوت فکه این توضیح مقداری مت توضیحی دادهی را قبول کرده، لکن نمحقق اصفهانی نیز کأنه نظر محقق خراسا

 . ودندکفایه فرم محقق خراسانی در

، یعنی در دوران بین نفسیت و حل اشکال استالیه ممقیسردیم که است که ما عرض ک همان ینقق خراسابه مح اشکال اساسی

 واجب مقسم برای واجب زیرا اینجا ،بر واجب نفسی شود لتوانیم بگوییم مقتضای اطالق این است که واجب حمنمیغیریت هم 

بین درست است ؟ قسام شودا زبر یکی ا لتواند حمشود، چگونه مییالق که نسبت به واجب مطرح مآنگاه اط، ی استنفسی و غیر

  .گاه جای مقسم قرار بگیردتواند هیچقسم نمیاما قطعا  قسم و مقسم یک جهت اشتراک وجود دارد

ردید  ی تنظیر هم جات، دیگر این درا در مقیس الیه قبول نکردیم. اگر اصل مسئله قابل قبول نباش سانیارق خادعای محقپس اصل 

 .مانددر بطالنش باقی نمی
 نتیجه 

فاء الجزاء را یم، انتنتیجه بگیر ،عند انتفاء الشرط تا ما ار علیت را اثبات کندصانحتواند مسک به اطالق ادات شرط نمیتبه هر حال 

  .لذا طریق سوم نیز باطل است .شودییم مفهوم ثابت میبگو و
 طریق چهارم )اطالق شرط(

شرط در  . خودی به ادات شرط نداریمرار کگبت کنند. یعنی دیاهوم را ثمفخواهند رط میشاطالق خودش  از راهدر طریق چهارم  

 توضیح ذلک: کند که این شرط علت منحصره جزاء باشد.، اطالقش اقتضاء میجمله شرطیه

است که این  این شرط آناطالق مقتضای  شود و شرطش مطلق است، یعنی هیچ قیدی همراه آن نیست،وقتی جمله شرطیه گفته می

چه  چیز دیگری  ،بر این شرط باشد ؛ چه  چیزی مقدماو قارنه او ال ین جزاء دخیل است، سواء سبقه شئال در اشرط به هر ح

؛ این معنای علیت منحصرهال و هذا هو معنی العلیة مقارن این شرط نباشدهم  یشرط باشد و چه اینکه چیزی دیگرن مقارن با ای

بود  نتحقق جزاء تأثیر نداشت و پای شرط و علت دیگری در میار منحصر نبود و این شرط به تنهایی در گمنحصره است. زیرا ا

زاء ج ود،محقق شاگر چیزی مقدم بر این و سابق بر این  اینطور بود که رگخره اباالشد که این را برساند. باید به نحوی گفته می

یگری مقارن د ر چیزگده یا مثال ارکاما مع ذلک متکلم آن را نایدیده گرفته و فقط به این اشاره  .داشتثیر محقق شود، یعنی آن هم تأ

. شاره شودفقط به یکی ا، معنا ندارد دو چیز که با هم تأثیر در جزاء دارند، دشبا این شرط تأثیر در تحقق جزاء داشت، باید گفته می

ر شرط را ددهد انحصار شرط را و مدخلیت تامه این آورد، این اطالق شرط نتیجه میمیط را به نحو مطلق کلم  شرلذا همین که مت

این است که ه رمعنای علیت منحص .ودش، قهرا مفهوم ثابت میمنحصره که ثابت شد یعنی علیت منحصره، علیت ینو اتحقق جزاء. 

اعم از  ،ستاین شرط ا برایتنها دخالت و تأثیر معنایش این است که شود انتفی المعلول؛ وقتی شرط مطلق آورده می اذا انتفت العلة
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ر گن شرط تحقق پیدا کرده باشد یا خیر. زیرا ااعم از اینکه شرط دیگری سابق بر ای ،اینکه شرط دیگری همراه این باشد یا نباشد

خره گرفت. باالره قرار میا، باید مورد اشرطذا الشرط یا مقارنا با این شبقا علی هاکار باشد، حال یا س رپای شرط و علت دیگر د

  .دشم بیان میکلی توسط متبه نحوباید 

 ییم تنها چیزگیره میجینتو قیدی کنار شرط بیان نکرده است، یعنی شرط را به قول مطلق آورده،  ان بودهلذا چون متکلم در مقام بی

متکلم باید و   ائده داردد دخیل باشد احتیاج به مؤونه زشرط است. اینکه شرط دیگری بخواه همین که در جزاء دخالت دارد

بر آن یا سابق بر آن یا مقارن با آن دخالت  مقدم یابا این  یخواهد، اما اینکه شرط دیگریمزائده ن ونهگفت. علیت منحصره  مؤمی

ن آ ، اما غیرندارد ونه زائدهاز به مؤ. پس چون علیت منحصره نیزائده الزم داردشد و این یعنی اینکه مؤونه یمداشت، باید بیان 

است که داللت بر علیت منحصره  ی اطالق اینااقتض ،شود ردهو شرط به نحو مطلق آو کالممحتاج  مؤونه زائده است چنانچه 

  .کندمی

، اگر اینجا اکرامش کن ردزید هدیه آو رگا: گوید، هم هدیه آوردن زید. موال میمجئ زید دخالت داشته باشدرام زید هم کمثال برای ا

 یراانحص. در این صورت دارندتأثیر در وجوب اکرام م است یا این است یا آن، این دو راک، یعنی آنچه که موجب اکن شاکرام آمد

  .در کار نیست

ول حدوث معل هر دو در ،سا دخالت داشت، علت دیگر نیز رأاشت، یک علت خودش رأسا دخالت داگر آمد :یدوگفرض اول می در

ور نیست که اگر علت اول آمد و بعد علت دوم آمد، علت دوم ط. ایندخالت داشته باشد ود گفت فقط اینشیممدخلیت دارند و ن

دش آمد  ر خوگ، حال اشوداکرام به دنبالش محقق می ب، اینجا وجوفرستدهدیه می زید یک بار. اینجا ثیردر معلول نداشته باشدتأ

حقق تر این شرط دوم گا ،نیست که چون شرط قبال محقق شده و جزاء هم محقق شده رند، اینطوکپیدا میباز هم وجوب اکرام تحقق 

 یگر جزاء الزم االتیان نباشد. پیدا کند د

تکلم د این مشوشود. یعنی گفته مینجا جاری میای مقدمات حکمت« ائک زید فاکرمهان ج: »در متکلم بگویگحال با این اوصاف ا

یزی چ در عین حال، ولی اینکه دخالت شرط و علت دیگر را بیان کند داشته شته، امکانااست و امکان آوردن قید را د در مقام بیان

ا در ثیر و دخالت رکند از نظر گوینده آنچه تمام تأند یا ندارند. این اقتضاء میدار لیتمدخ ریگنگفته است که علت و شرط دی

ی علیت این معنعلیة المنحصره؛ االری در وجوب اکرام دخالت ندارد و هذا  هو معنی گاکرام دارد مجی زید است و چیز دیوجوب 

   .منحصره است

، ولی اگر به لت دارد در وجوب اکرامخادر همه حاالت د است که ینام باشد معنایش ارکس اگر مجئ زید علت منحصره وجوب اپ

نکرده  ناه بیحال کمتکلم باید این را بیان کند،  آوردن و امثال اینها،، مثل هدیه غیر از مجئ زید چیز دیگری هم دخالت داشته باشد

معنای این شود و تمام حاالت باعث وجوب اکرام می رت که این شرط دمعنایش این اسرا ذکر نکرده،  یو مدخلیت شرط دیگر

امل دیگری دخیل بود حال یا به عو اگر .اکرام بت دارد در وجودخال . علت منحصره یعنی اینکه تنها این عاملاستت منحصره عل

جائک ان » :دمطلق بگویمخاطبش به نحو به  تواند او نمی« هان جائک زید فاکرم»اند بگوید: توا تقارن، دیگر متکلم نمیی نحو سبق

 ند و بیاه کنتوانسته اشارحالیکه می رهیچ عامل دیگری اشاره نکرده، د به ، لکن چونستنددخیل ه یرگزیرا عوامل دی« زید فاکرمه

  .در علیت و شرطت داردر اانحصاقتضاء لذا اطالق  کند،
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چه  ،م مدخلیت داشته باشندیک کلمه علیت منحصره محتاج مؤونه زائده نیست، اما علیت غیر منحصره چه اینکه دو علت با هدر 

م که  یگیر، نتیجه مینین چیزی نیستچون چ د بیان شود و، چه جامع بینهما مدخلیت داشته باشد، بایهما مدخلیت داشته باشداحد

 شود. اقتضای علیت منحصره دارد، علیت منحصره که ثابت شد قهرا مفهوم ثابت می اطالق شرط

 فرق طریق سوم و چهارم

 هارمدر طریق چ اام ،دسپس مفهوم ثابت شو ند وخواستند علیت منحصره را نتیجه بگیرسوم از راه اطالق ادات شرط می ر طریقد

ی یانب ینعلیت منحصره را با هم دنضاء میکاقت و این دشرط در جمله شرطیه اطالق دارخود  :گویند، میبه ادات شرط کاری ندارند

  که  عرض کردیم.
 بررسی طریق چهارم

 اشکال محقق خراسانی 

ریان ج به اطالق مبتنی بر ن است که تمسکاشکال ایشان ای .مورد اشکال قرار گرفته است یاین  طریق توسط خود محقق خراسان

رین رکن اطالق و اهم  تمهم ؟د یا خیرنکر این موارد جریان پیدا میدببینیم آیا مقدمات حکمت  دحکمت است، لکن بای مقدمات

یان در مقام ب ؟کلم در مقام بیان استتوانیم بگوییم: این متمینجا واقعا ایآیا ولی  ،فی مقام البیان استلم کمتالمقدمات حکمت، کون 

لم در مقام بیان است در صورتی که یک شرط را ذکر کرده؟ نوعا در متک خواهیم استفاده کنیم کهنه میگوباید احراز شود. چ بودن

ولی  ارد،د در جزاءند بگویند این مدخلیت خواهار نیستند، مینحصا نکنند، اصال در مقام بیایک شرطی را ذکر میوقتی  این موارد

ی سابقا علی هذا الشرط محقق شود آیا تأثیر دارد شرط رگ؟ یا اشند یا خیرباتوانند دخالت داشته گری هم میدیهای ینکه آیا شرطا

را ناد باشد. قام بیانتواند از این جهت در منها نوعا اینچنین نیست. یعنی متکلم واقعا نمییط با شرط دیگر، ااین شر مقارنتیا خیر؟ 

ند، بگوییم در کیمرد که وقتی متکلم یا موال بیان حکم نمونه نشود برایش پیدا کهم   شاید افتد،افتد، خیلی کم اتفاق میاتفاق می

 هاین هم امل مؤثر در حکم است؟م عوالسان بیان تم هی شرطیقضایا آیا لسان. باشدثبوت حکم می ثر درعوامل مؤن تمام امقام بی

ا هه است و شاید نادرا بتوانیم در آنیه در محیط شرع زیاد گفته شدشرط یقضایاشده،  ن، شرطی در کنارش بیااحکام بیان شده

کم ا وجوهسلوغفا لوةاذا اقمت الص»مثال  حکم دخالت دارد باشد، ء وازکنیم که  شارع در مقام بیان همه آنچه که در ج موردی را پیدا

نجا در انیم بگوییم ایتوصورت برای نماز؛ میه شستن دست و بر میان شد، احکم ب نیط کنار اک شرا یاینج ؛«مکم و ارجلو ایدیک

متکلم و موال در مقام بیان  آید که، به ندرت پیش میآید؟  کم پیش میوضو الزم استبرای  چیزهایی است که مقام بیان همه آن

که متکلم در مقام  توانیم احراز کنیمیست که ما نمااین  قین طریصلی االذا مشکل و شروط مؤثر در حکم باشد،  علل ل ووامهمه ع

ه رلیت منحصع ءضاتتوانیم بگوییم اطالق شرط اقدیگر نمی ،دیگر تمسک به اطالق معنا ندارد ،نتوانیم احراز کنیم رگ،  ابیان است

 .ن استم بیااکه متکلم در مق توانیم احراز کنیمیم، زیرا ما ندارد اصال اطالقی در کار نیست

 بررسی اشکال محقق خراسانی

ه من هذ ام بیان نیستکلم در مق؟ اینکه ایشان گفته است متچیست یناست که معنای این حرف محقق خراسااینجا بحث واقع شده 

  ؟یعنی چه هةالج
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اینکه   ،هام دارد و مقصودش روشن نیستبا ینظر بسیار به  ینخراسا کالم محقق ماالت متعددی بیان شده، یعنی خود اینتجا احاین

 هه نیست، یعنی چه؟، متکلم در مقام بیان من هذه الجبیان من هذه الجهه اال نادراالیکون فی مقام ان المتکلم ال

، محقق هکفای شیه برامشکینی در حمرحوم  را ذکر کردند، الیحتمشده، از جمله کسانی که ا ادهعرض کردم اینجا احتماالت متعددی د

 این احتمال درست است یا خیر؟ می باشند که باید ببینیم  ،3، محقق نایینی1اصفهانی

قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط نیستند اینکه می گوید ان المتکلم ال ه آن احتمال عبارت است از اینک

بگویند این خواهند فعلیت تاثیر این شرط نیستند نمی ، یعنی قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیانمقام بیان من هذه الجهه یکون فی

وطی بیان مشر دارد، اگر فرض کنید جایی یک حکم گویند این شرط اقتضاء تحقق جزاء راط علت فعلی این جزاء است بلکه میشر

شد، حکمی در کنار شرطی آمد، معنای این  شرط این است که این شرط اقتضاء این حکم را دارد، نه اینکه تأثیر فعلی دارد، نه 

گر اشرطیه این چنین است  این شرط اقتضاء این جزاء را دارد و لذا چون قضایای :گویداین حکم است، میعلت فعلی برای  اینکه

جزاء بر آن مترتب نشود اشکالی پیش نمی آید به عبارت دیگر ذکر این شرط با عدم ترتب جزاء منافاتی ندارد زیرا ممکن است 

معدوم شده باشد، یا اصال علت و شرط دیگری در کار باشد، به عنوان مانعی در برابرش به وجود آمده باشد یا اصال این شرط 

اگر شرط ذکر شود ظاهر  ق چهارم این است که گمان شدهطری ی در واقع می خواهد بگوید: اشکالجزیی از مؤثر. لذا محقق خراسان

چنین در جزاء و حکم است، در حالیکه اینشرط به متقضای اطالق و اینکه متکلم در مقام بیان است علیت و تاثیر تامه و فعلیه شرط 

شود در واقع به این معنا است که این خواهد بگوید  آنچه در قضایای شرطیه شرعیه بیان مینیست. محقق خراسانی در واقع می

کند در ا بیان ای رو موال جمله شرطیه متکلم نع نباید باشد و ... . پس اگر شرط اقتضاء تأثیر را دارد ولی برای فعلیت این  تاثیر ما

که هر وقت این شرط آمد آن جزاء هم قطعا  در آن است اما این معنایش این نیستواقع می خواهد بگوید این شرط مقتضی جزاء 

شروط بیش از این را نمی رسانند، متکلم در مقام بیان بیش از این را بیان نمی کند که این اینکه مانعی در کار باشد.  می آید ولو 

 تضاء جزاء در آن می باشد. لذا می گوید این با انحصار منافات دارد. لذا محقق خراسانی اشکالش به طریق چهارم این است.شرط اق

پس محقق خراسانی یک جمله ای گفتند که به نظر برخی معنایش خیلی روشن نبود که مقصود چیست لذا معنا و منظور محقق 

متکلم در مقام بیان نیست من هذه الجهه معنایش این است که متکلم نمیخواهد بگوید خراسانی را توضیح دادند، اینکه می گویند 

 اقتضاء تحقق جزاء را دارد.فقط می خواهد بگوید این بلکه در تحقق جزاء دارد ط و تاثیر فعلی این شر

 ت یا خیر؟درست اس ی کردند از کالم ایشان،حال باید ببینیم این تفسیری که بعضی از شاگردان محقق خراسان

 «والحمد هلل رب العالمین»
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