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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 طریق پنجم )تمسک به اطالق شرط(

راسانی قق خطریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط و استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه که متأخرین بیان کردند و در کالم مح

یت اثبات عل یار این طریق نیز بردچهارم نیز به اطالق شرط تمسک شد،  در طریقبه اطالق شرط است.  تمسک نیز ذکر شده،

  .اشاره خواهیم کردهارم وجود دارد که در ادامه به آن چ تفاوتی بین این طریق و طریقنحصره به اطالق شرط تمسک شده، لکن م

 . شدباجزاء داشته صره شرط نسبت به بر علیت منح جمله شرطیه داللتکند ، اطالق شرط اقتضاء میطریقبر اساس این 

، اما چنانچه علیت غیر منحصره باشد و شرط یا ونه زائده نداردیاز به مؤن ، بیان علیت منحصرهاین است که بیان  کلی این طریق

 مثل واجب تعیینی و تخییری است. توضیح ذلک:نه زائده است، ، این محتاج مؤوباشند یلی هم دخرگشروط دی

تعیینی  ب یک وجوبتوانیم اثبات کنیم که این وجواطالق گفتند می خییری از راه تمسک بهتعیینی و ت وجوب بین در دوران امر

ت کنیم که این وجوب یک وجوب توانیم اثباکردیم بین وجوب تخییری و تعیینی، از راه اطالق وجوب میشک ، اگر جایی است

« او»عدل واجب تخییری با کلمه ه مؤونه زائده دارد، در وجوب تخییری . زیرا وجوب تخییری احتیاج بتعیینی است نه تخییری

کدیگر جبات تخییری را به یوا« او»با کلمه  «عتق رقبه»یا  «روزه» یا« اطعام ستین مسکین» :گوییمشود به واجب مثال میعطف می

کند و به یکدیگر عطف » او»ها را با بدل اش این است که،  یعنی اگر جایی منظور موال وجوب تخییری باشد قاعدهکنیمعطف می

ه این ب این است که ان زائد نیاز دارد و مؤونه و بیان زائد نیزونه و بی؛ باالخره مؤاطعام شصت فقیر یا  عتق رقبه یا روزه :بگوید

ه دائونه زبه بیان و مؤز نا واجب است نیامعی که ی، چیزر نیستوطمورد واجب تعیینی این رکند اما د عطف« او»ها را  با واجب بدل

یا   ن وجوب تعیینی. لذا اگر جایی شک کردیم بیعدل و بدل ندارده یک واجبی عطف شود. زیرا ب «او»الزم نیست با کلمه  ،ندارد

 کالمر ز ندارد و دا، زیرا هیچ بیان زائدی و مؤونه زائدی نیحمل بر وجوب تعیینی کنیمرا  بکند این وجوقتضاء میتخییری، این ا

دن وجوب بو یتخییرکنیم پس با تمسک به اطالق کالم و اطالق وجوب، نفی می .ی به عنوان بدل یا عدل ذکر نشده استنیز چیز

 . را تعیینی بودن آن مکنیاثبات میرا و 

این شرطی که در کالم ذکر شده، آیا علیت منحصره نسبت به  کهی اگر شک کنیم ن، یعمورد بحث جریان دارد نظیر این در مسئله

بینیم در اینجا بیان زائدی ذکر دارد، وقتی می دجزاء دارد یا علیت غیر منحصره؛ از آنجایی که علیت غیر منحصره احتیاج به بیان زائ

ه نسبت ب شک داریم که آیا مجئ زیدالن ا، ما پیش روی ما استن یک جمله شرطیه به عنوا« فاکرمهان جائک زید » نشده، مثال
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 ،که عامل دیگری هم دخیل استوجوب اکرام  مجئی زید است یا  آن یعنی تنها و تنها  عامل وجوب اکرام علیت منحصره دارد،

ان جائک » :گوییمکنیم، مینحصره میحمل بر علیت ماینجا  ؟عدلی برای این شرط وجود دارد ،داردی این شرط وجود ادلی برب

ت آن بایسیدخیل بود مر عامل دیگری گرا ازی ،ید باشدد که تنها عامل وجوب اکرام مجی زکناطالق شرط اقتضاء می؛ «فاکرمه زید

 «قیته فیجب اکرامهان جائک زید او ال» :دش، مثال گفته میدشعطف به این عامل می« او»ن عدل یا بدل و با کلمه عامل نیز به عنوا

ونه و بیان ، آن مؤشد، باید به نحوبی بیان میعلیت غیر منحصره بوداگر  ،او را مالقات کردی او را اکرام کنمد یا اگر زید پیش تو آ

ین جمله و در ا شد و چون در این شرطضمیمه به این شرط می« او»ف طحرف ع ر باگد این است که عامل دیگر و علت دیزائ

گوییم پس بدل و عدلی اینجا وجود ندارد و مسک به اطالق این شرط میضمیمه نشده، با ت« او»و شرطیه حرف دیگری ذکر نشده 

ینکه تنها عامل ترتب یعنی ا ،ر همین استامعنای انحص ،و هو معنی االنحصاریم وجود عدل و بدیل را برای این شرط کننفی می

رف حم آن را با کلزم بود که متر بود الثر شرط دیگری  مؤگ. زیرا اثر نیستینجا مؤو شرط دیگری در ا جزاء همین شرط است

ب جانیز بر موال الزم بود که بدیل و ، آنجاخییری اینچنین استت عیینی ودر دوران امر بین واجب ت، همانطور که بیان کند« او»عطف 

  .اینجا نیز همین است ،است: این واجب تعیینی گوییمبیان کند و وقتی بیان نکرده، می« او»را با کلمه 

 طریق چهارم و پنجمفرق بین 

 ینجا نیز تمسک به اطالقدر طریق چهارم نیز تمسک به اطالق شرط شد و ا .مثل طریق چهارم است از نظر ظاهرطریق پنجم است 

غیر منحصره ه علیت شود که مینیز گفت جااینزائد است،  نشود. در طریق چهارم گفته  شد که علیت غیر منحصره محتاج بیاشرط می

ره نسبت نحصعلیت مکند این شرط ، اطالق شرط اقتضاء میگفته شد که چون بیان زائدی نیستنیز ا ست آنجزائد ار غیمحتاج بیان 

حصره که این شرط نسبت به جزاء علیت من کندگوییم اطالق شرط اقتضاء می، میشود، اینجا نیز همین گفته میجزاء داشته باشدبه 

 . داشته باشد

 نثر در ترتب جزاء ایین است که در طریق چهارم مسئله انحصار و اینکه تنها عامل مؤدر ا مطریق چهار اما فرق بین این طریق با

ث ، وجود شرط دیگر از حیثر نیستشرط است و شرط دیگری تأثیر ندارد از این زاویه بود که شرط دیگر ولو سبقه او قارنه مؤ

ر و علیت ابر اساس طریق چهارم انحص، یعنی ی شددیگر با این شرط نفتقدم آن و سبقت آن بر این شرط یا از حیث مقارنت شرط 

د که شرط دیگری غیر از این شرط مؤثر در جزاء نیست، هر چند آن شرط مقارن باشد یا سبقت به این طریق مطرح شمنحصره 

بت اره را ث. یعنی علیت منحصدارد ال این شرط راترتب جزاء به دنبار انحصشود اطالق شرط اقتضاء داشته باشد، اینجا نیز گفته می

ا که ، لکن آن شرط دیگر رشرط دیگری عامل ترتب جزاء نیست ست،مسئله دخیل نی ند، به این معنا که شرط دیگری در اینکمی

بلی کنار رود و این شرط به جای شرط ق ز این زاویه که بخواهد جایگزین این شرط شود و آناخواهیم نفی کنیم، دخالتش را می

   .کنیمیرا نفی م قرار بگیرد نآ

ه یک است ک لین دلیبه ادر کالم محقق خراسانی هر دو بیان شده است  گذاریم وینکه بین این طریق و طریق چهارم فرق میاپس 

 یبت به جزاء، به این معنا که شرط دیگرکند علیت منحصره شرط را نسگوییم: این شرط مطلق آمده و اطالق اقتضاء میوقت می

ست  رط علت منحصره جزاء اگوییم این ش. در طریق پنجم میثر نیستیا مقارن بر این شرط در ترتب جزاء مؤین شرط ابر سابق 

تب زین شود که آن باعث ترگجای یو شرط دیگری در ترتب جزاء دخیل نیست، به این معنا که این شرط منعدم شود و شرط دیگر



  

093 

 

و دن هستند و در هر دو به اطالق شرط تمسک شده و در هر کسایکه این دو طریق . لذا گمان نشود جزاء و علت ترتب جزاء باشد

 .لیت منحصره راع یمنتیجه بگیر ستکار نی ردر منحصره نیاز به بیان زائد دارد و حیث اینکه اینجا بیان زائدی از راه اینکه علیت غی

هارم و پنجم است اما در عین حال بین طریق چهام و پنجم فرق است که فرقش را مالحظه کردید، بله این وجه مشترک طریق چ

 یاست، در کیفیت دخالت و تأثیر آن شرط احتمالدر ترتب جزاء  یر آنثکیفیت مدخلیت شرط دیگر و احتمال تأدر فرق در واقع 

با این شرط یا سابق بر این شرط که مقارن ینا به عنوان ،ور. یک وقت آن شرط دیگر را، غیر از این شرط مذکق استربینشان ف

ه جایگزین ن معنا کاین عنوان که شرط دیگر بیاید وسط به ایکنیم، یک وقت به و آن را با اطالق نفی می ثر باشد نگاه می کنیممؤ

 شود که به سبب آنن میگزین آجای ی، شرط دیگردوم شدعمثال اگر این شرط مذکور م این شرط شود و این شرط کنار رود که

  ؟شود یا خیر بتط جزاء مترشر
 بررسی طریق پنجم 

 اشکال محقق خراسانی

 .  یعنی: چهارم کردند اشکاالتی است که به طریق به طریق پنجم دو اشکال نموده که هر دو اشکال مانند ایشان

  .ق استالفار ، ولی گفتند قیاس معاصل مقیس الیه را قبول داشت. یعنی قیاس مع الفارق است .2

  . ین باشدافتد که شرطی اینچنرا اتفاق میناد ،بر فرض هم این درست باشد .3

 اول ال اشک

نی و وجوب تخییری از راه اطالق وجوب اثبات تعیی بت است که ما در دوران بین وجوی درس، یعنس مع الفارق استاین قیا

توانیم از راه یم، اینجا نق استرجا ف: بین اینجا و آنگویند، لکن میدکردنکنیم تعیینی بودن وجوب را، در آنجا این مسئله را قبول یم

دو سنخ و  یتعیینی و وجوب تخییر بر آنجا وجوددارد، زیرا جزاء علیت منحصره نسبت به  ت کنیم که این شرطاطالق شرط اثبا

مبانی  ، همهاصال دو سنخ وجوب است .داردتعلق وجوب تخییری فرق   دو نوع از وجوب هستند، نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه

تلف باب وجوب تخییری مبانی مخدر  ،ینییک تفاوتی دارد با وجوب تعی، مجموعا که نگاه کنید هست را یکه در باب وجوب تخییر

 ب. بعضی معتقدند وجوشودی در واقع وجوبی است که به هر دو فرد و دو عدل متعلق میتخییر باست، بعضی معتقدند که وجو

قدر مشترک و یک قدر جامعی بین دو طرف عدل وجود دارد که این وجوب متعلق به آن  زاعی یعنی یکجامع انتشود به متعلق می

، به اطعام شصت فقیر و عتق رقبه و روزه دشو، وجوب متعلق میکه گفتیم ی، مثال در مثالمصداق دارد چندشود، منتهی قدر جامع می

ب اینکه ن قدر جامع قهرا از باو آ شود به قدر جامع بین این سه، یک وقت متعلق میدشومتعلق می حال یک وقت به هر سه اینها

 . شوندتخییری مطرح می براد وجولذا اینها همه به عنوان اف مورد نظر است. منطبق بر این سه فرد است

مالحظه  بتخییری یا باید هر سه طرف یا دو طرف وجو به در وجوری وجود دارد که باالخوجوب تخییر  این اختالف در باب

ی همه اطراف باید مالحظه شود یا رأسا یا از طریق قدر جامع، اما تخییر ره در وجوبخباالد، انتزاعیشان مالحظه شو جامعشود یا 

   .یگری مالحظه شودچیز دزم نیست غیر از آن فرد مورد نظر که معین شده و وجوب به آن متعلق شده الدر وجوب تعیینی 

یل و عدیل دب بزمند بیان وجوامتفاوت است و وجوب تخییری نی یتخییر ه تعلق وجوبب تعیینی با نحووجو پس چون نحوه تعلق

تعیینی را   با  تمسک به اطالق اثبات کنیم وجوب یل و عدیل بیان نشده،دامری که نسبت به متعلقش بتوانیم در مواجهه با است، می
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ده یل و عدیلی ذکر نشدو ب دندار دم و موال بیان زائدی وجوکلتم ر کالممحتاج به بیان زائد است و د یتخییر بجوکه و جاو از آن

 . را یاثبات کنیم  وجوب تعیین

ک شرط و جزاء ی ، در مسئله شرط و تأثیرش در جزاء دو نوع  و دو سنخ در کار نیست،مسئله اینچنین نیست اما در ما نحن فیه

علیت منحصره  که شرطیعبیر دیگر ترتب جزاء نسبت به شرط در جاییا به تدارد، تأثیرگذاری شرط بر جزاء ر نشتنحوه ارتباط بی

ری آن ا، باالخره نحوه تأثیر گذچه شرط واحد باشد و چه متعدد باشد،  شرط استکند، شرط، ، فرقی نمییا متعدد باشد داشته باشد

 رزاء و تأثیر گذاری شرط متعدد ددر ج قام ثبوت  بین تأثیرگذاری شرط واحدو چون اینچنین است که در م ان استزاء یکسجدر 

ن شرطی المی که در آشویم با ک. یعنی وقتی مواجه میکندو فرقی نمیاست طور مقام اثبات نیز مسئله همین  زاء فرقی نیست، درج

توانیم نمی ،استفاده کنیمانحصار را  توانیمو مشروط به آن شرط شده، نمیکم مترتب ح و به دنبال آن حکمی آمده و آنبیان شده 

 زیرا نحوه تعلق شرط و ارتباط شرط با جزاء در هر دو حالت یکسان است،، ط نسبت به جزاء راشر کنیم علیت منحصره این هداستفا

یت یت ارتباطتش متفاوت باشد با کیفارتباطش و کیف است،زاء نها عامل اثر گذار در جکه مثال شرطی که واحد و ت اینطور نیست

 یین شرط را نسبت به جزاء. وقتعلیت منحصره ا متوانیم از اطالق شرط نتیجه بگیرییمبنابراین ن ارتباط شرط غیر واحد با جزاء،

  .شودیز ثابت نمیناده نشد، قهرا دیگر مفهوم علیت منحصره استف

ر همین ینظ .مع الفارق است یو تخییر یتعیین بخراسانی این است که اساسا قیاس ما نحن فیه با مسئله وجو قپس اشکال اول محق

  .مع الفارق استنفسی و غیری،  ه بهس ما نحن فیقیا ،قیاس مع الفارق است دجا نیز فرمودن. آنطریق چهارم بیان کردندرا در 

  ل دومااشک

ه حسب بجزاء است و شرطی که علیت منحصره جزاء نیست،  علت منحصره یعنی شرطی کهلم که چنین باشد و این دو شرط لو س

که اثبات ب کند مثل اطالق وجواثبات شرطیت منحصره می مثل وجوب تعیینی و نفسی و فرض کنیم اطالق نیز ،سنخ مختلف باشند

تواند  است. اگر مستدل ببسیار بسیار کم و نادر   به حسب واقعین است که چنین اطالقی ا هل، ولی مسئکندتعیینی بودن وجوب را می

ل به ین است که قائفرض ا توان گفت اغلب این چنین است چونآنگاه می، هاین حالت را مستند کند به وضع یا به یک قرینه عام

مخصوصا در طریق اول ) در طریق اول و دوم و سوم به نوعی؛ د برای اثبات مفهومین را یک قرینه عامه قرار دهاخواهد مفهوم می

هر  یمبگوی توانیمیم است که به استناد آن ایه شرطیه این است، این قرینه عامهلخواست بگوید وضع ادات شرط، جممی و سوم(

ز ا خواهدمی شرط دیگری نیاید داللت برشرطیت منحصره می کند اما در طریق چهارم و پنجم کهکنارش جا شرطی بیان شود و 

جنبه عامی داشته  ر را، این بایداید انحصخواهید اثبات کنمی که شما که تین اساشکال محقق خراسانی اوارد، راه اطالق شرط 

ن اطالقی که چنی افتد، بسیار کم اتفاق میارددن دای باشد  و اینجا این عمومیت و قرینه عامه واقعا وجوباشد و مستند به قرینه عامه

  .و تحقق پیدا کند وجود پیدا کندع  راگذار و شدر  کلمات  قانون

ه به دنبال ر را کاآن اثبات کنیم انحص هتوانیم به وسیلما نمی است که این فرض نادر است و لذا ینسانی اارپس اشکال دوم محقق خ

  .مفهوم شرط ثابت شود آن

از دو  «ان جائک زید فاکرمه» :گویدمی ه وقتی موالرکرده و جواب داده که باالخایشان یک اشکالی در پایانی مطرح  هالبت:ان قلت

ی رشما در واجب تخیی ؟ریخالزم دارد یا « او»کلمه  ،اگر علت منحصره نباشد ،است یا نیست هیا علت منحصر ،ستنی حال خارج
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کنید می شما تالش ، چه فرقی است بین این دو؟الزم دارد «او»باید بگویید: ر شرط غیر منحصر نیز، اینجا دالزم دارد «او»د یگویمی

 باشد اینجا شرط غیر منحصرمی« او»که بگویید بین ان دو فرق است، باالخره همانطوری که واجب تخییری نیازمند حرف عطف 

اید به ب «او»عامل با حرف  نآ هرته باشد، باالخداش دخالت یر فرض کنید غیر از مجئ زید عامل دیگرگاست، یعنی ا« او»نیازمند 

  این عطف شود.

ل امخواهد استعکه در اینجا می« او»حرف ود با شی استعمال میب تخییرکه در واج« او» : این کلمهدفرمایمحقق خراسانی می: قلت

، بلکه فقط اصل تعدد را اما اینجا کاری به نوع ندارد ،واجب را بیان کندهد نوع خوادر آنجا می« او»حرف  ،متفاوت است شود

طوف معکه  ستنی ینا شمعنایشود ینکه در موارد مختلف استعمال میولی ا دشوخیلی جاها استعمال می «او» ،د بیان کندهخوامی

اختالف در سنخ است.  تعدد نوع و اشاره به تعدد مصداق است و جایی اشاره به، یکجا معنا باشند یکهمه جا به لیه و معطوف ع

ت. برای اس یی و تعیینما نحن فیه نیز مثل مسئله واجب تخییر شود کهداریم دلیل نمی« او»نیاز به  پس اینکه حاال در هر دو ما

الف نوع شرطیت منحصره با نوع شرطیت تل بر اخلین دذا ایرد، لک هدرا استفا« او»توان کلمه یملنوع، هم تحاد اتعدد شرط ولو مع ا

 غیر منحصره نیست.
 بحث جلسه آینده

اسانی ی در مقابل محقق خرن. یعثابت کردراهی که برای اطالق بیان شده مفهوم شرط را این  توان ازمیعتقد است که محقق نایینی م

  محقق نایینی از این وجه دفاع کرده است. ،از اطالق کرده به این وجه که اشکال

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


