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

ین طریق ا منحصره ارائه کردند، بود. گفتیم در بیان بعضی از بزرگان،بحث در طریق ششم از طرقی که متأخرین برای اثبات علیت 

طالق سانی برای امحقق خرا اند، خلط شده،گفتهبه عنوان اطالق شرط اسانی با طریقی که محقق خرکه در کالم محقق نایینی آمده 

رح کرده راه دیگری را مطا به هر دو طریق اشکال کرده و محقق نایینی تقریب تیم،فردند که تفاوت این دو را ه را گکشرط دو راه ذکر 

ه، ی این طریق ذکر کرده با آنچه محقق خراسانی گفتکه البته اسم آن را اطالق جزاء گذاشته نه اطالق شرط. بیانی که ایشان برااست 

 مورد بحث فعال، یک بخشی منطبق بر طریق چهارم ،تواند منطبق بر طریق پنجم باشد، حال اینکه یک بخشی میهایی داردتفاوت

    .و نظر ما نیست

ه جتیناثبات کنیم و سپس شرط را صره توانیم علیت منحاجماال گفتیم محقق نایینی نظرشان این است که از راه اطالق جزاء می

ا ب کند به این بیان که متکلمییه جزاء جریان پیدا محنا در. محصل نظر ایشان این بود که مقدمات حکمت بگیریم مفهوم شرط را

که  م گیریمیام بیان است، چیزی را به غیر از شرط به عنوان  قید جزاء و حکم  مذکور در جزاء ذکر نکرده، لذا نتیجه اینکه در مق

ه کدم تقیید جزاء به قید دیگر این است ده. اقتضای در مقام بیان بودن متکلم و عور نکرید به شرطی غیر از شرط مذکجزاء را مق

باشد وجود اء جز  ردمؤثر  ابتاًیناو  مشارکتاً، یعنی دیگر شرط یا قید دیگری که با این شرط مترتب علی هذا الشرط و لیس اال جزاء

همین شرط  زاء داردثیر در ترتب جاش این است که تنها قید و شرطی که تأیجهنتزاء اطالق ج. اءزاطالق الجو هذا هو معنا ندارد 

اء زاگر این شرط منتفی شد ج که این استصار این شرط انح. معنای شودحصرا همین شرط موجب ترتب جزاء مییعنی من ،است

  ست.ا یاین محصل فرمایش محقق نایین ت.اس معنای مفهوم ینا شود ونتفی میمهم 

نیم و هم منطبق م کارمنطبق بر طریق چه هماین را که گفتم   رو، بعید نیست همانطکردندنی در این مقام یکه محقق نای البته با اشکال 

اال  نیم وو طریق  کاز آن د یرا منطبق بر یک بخشهاییلی گویا نیست، زیرا آن دو، یا ، بیان ایشان در این جهت خیبر طریق پنجم

حالیکه آن دو راه اطالقش در ناحیه شرط است این مهمترین تفاوت این طریق با  رداند دیه جزاء میحنا رایشان اطالق را داساسا 

هر دو طریق را به نوعی ایشان کأنه  الی کالمه در الب اما به هر حالباشد. می ،آن طریقی که محقق خراسانی بیان کرده است

  . آنچه که محقق نایینی فرموده خالی از اشکال نیست.ملمحقق، الیخلو عن تأهنا الا ذکره فم د نفی کند و کیف کانهخوامی
 بررسی طریق ششم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 اشکال اول

احکام تکلیفیه و بعضی از احکام وضعیه و اال یعنی در  ،دنکر مجعوالت شرعیه جریان پیدا مید: مقدمات حکمت فقط فرمودایشان 

ر این امور ق دتوانیم به اطالکند و نمییمیان پیدا نمقدمات حکمت جر م وضعیه مثل سببیت، شرطیت و جزئیت، اساسااحکا در اهم

  ؛ زیرا:این قابل قبول نیست. ق شرط بیان کردندا به عنوان اشکال بر اطالر تمسک کنیم. ایشان این کالم

 سی گفته سببیت و علیت قابل جعل نیستند و جعلکچه  ؟عل شوندرع جاعلیت توسط ش ،شرطیتچه اشکالی دارد که سببیت، 

اینها  وشود ری میمقدمات حکمت فقط در مجعوالت شرعیه جا شودبه عبارت دیگر چرا گفته می؟ گیردشرعی به آنها تعلق نمی

 ،هستند ل شرعینیز مجعو است که این موارد اشکال اول این .دشونمی یدمات حکمت در آنها جارقچون مجعول شرعی نیستند م

ت والت شرعی مثل علیمعلولیت در مجع و علیت، یعنی تاج دقت استمنتهی معنای مجعولیت این موارد ، یک معنایی است که مح

ن تواند ایکند، میکه وجوب و اباحه و حرمت و امثال اینها را جعل می همانطوری تواندمیشارع  ،یات نیستو معلولیت در تکوین

 .  یت سببیت و علیت  ممنوع استلو. پس اصل عدم مجعندجعل کامور را نیز 

 اشکال دوم  

؟  کندالت شرعیه جریان پیدا میودر مجع فته است مقدمات حکمت منحصراسی گکچه  بر فرض این موارد مجعول شرعی هم نباشند،

گوییم در غیر مجعوالت شرعی، طبیعتا منظور . البته اینکه میشوندیاتفاقا مقدمات حکمت غالبا در غیر مجعوالت شرعی جاری م

ال اقل  ،باالخره اگر خودش مجعول شرعی و حکم شرعی نیست، حکم و مجعول  شرعی نداشته باشداین نیست که هیچ ارتباطی با 

گر ظهار کردی باید ا «هرت فاعتق رقبهان ظا» :گویدیم، فرض کنید موال یا شارع باشد دو مجعول شرعی بای موضوع یک حکم

یعنی موضوع با  شد؛مقدمات حکمت در آن جاری نمی تق نبودن موضوع حکم وجوب ععنوا این رقبه به اگر ای را آزاد کنی،رقبه

ای رجمضوع فی نفسه با قطع نظر از تعلق حکم به آن، یعنی یک مو، مات حکمت نیستمقد اساسا مجرای اطالق وقطع نظر از حکم، 

ی راجاند متوگیرد، طبیعتا به عنوان موضوع حکم می، ولی وقتی موضوع یک حکم شرعی قرار میو اطالق نیستمقدمات حکمت 

 ی ما پدید بیاید کهااند برتوا شرط کاری نداریم( دو تردید و شک میب حالاعتق رقبة )رد مو . اینجا درمقدمات حکمت واقع شود

  :نیستل شرعی ونیز مجعشود و هیچ کدام مت جاری میقدمات حکدر هر دو م

 یا من باشدمؤ دیا؟ مثال رقبه بیا خیرموضوع امر به عتق است لحاظ شده  قیدی در این رقبه کهرد خود رقبه که آیا  مو رد اول:

 توانیممت میاطالق و اجراء مقدمات حک به کسباشد یا سیاه؟ اگر در مورد این رقبه شک کنیم با تم سفید ،زن باشد یا مرد ،کافر

مین جهت ما و به هرقبه با اینکه مجعول  شرعی نیست ولی موضوع حکم شرعی قرار گرفته : مطلق رقبه اینجا منظور است، بگوییم

ه بای دارد که ما در رقباشد، اصال چه فایدهکه موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته نیاز به اجرای اطالق در آن داریم و اال لوال این

مان ید ایق آیا ؟ه استکنیم کدام رقبوجوب عتق واقع شده، ما شک می ه موضوعای ک؟ رقبهچه بشود ؟مقدمات حکمت جاری کنیم

ست عی نیشررقبه مجعول کنیم. پس ؟ با تمسک به اطالق و اجرای  مقدمات حکمت این قید را نفی میمدخلیت دارد یا خیر در آن

   .ندکریان پیدا میاما مقدمات حکمت در آن ج
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ل تردید تواند محاین کیفیت و حالت عتق نیز می باالخره خود ؟آزاد کنیمیم که عبد را چطور ت عتق کنفییشک در کاگر ما  دوم:

م و د را برطرف کنیتوایم آن تردیمی هتمسک به اطالق ماد بااند ؟ اینجا نیز گفتهیا خیر، آیا قید خاصی در آن لحاظ شده باشد

ر آن دمع ذلک مقدمات حکمت  ل شرعی نیست،و، مجعکیفیت عتق ی کنیم.منتف اخاص رید بودن نحوه عتق به یک قید مقاحتمال 

شود، منتهی در چه چیزی و با ؟ اینجا مقدمات حکمت جاری میرا آزاد کنیم ق یعنی به چه نحوی عبدتالع . کیفیةتجاری شده اس

رموده ف ال، مو«اعتق»خود ماده ی ن، یعاطالق ماده کنیم احتمال مدخلیت قید خاصی را در این عتق؟تمسک به کدام اطالق ما نفی می

 ،«تا»، «عین» ینمطلق است یع« عتق»است، ماده  «عتق» دارد و یک ماده دارد که این ماده« افعل»این یک هیئت « اعتق رقبه»

. کنیمقیدی را نفی میهرگونه لیت رای مقدمات حکمت در این ماده، مدخبا تمسک به اطالق ماده و اج ،این ماده مطلق است، «افق»

  .عی نیستاین هم مجعول شر

ود رقبه و دیگری در اعتبار قید خ رد، یکی در شک در اعتبار قید کنیمدو جهت جاری می رال که اطالق را دمث ین یکدر همپس 

ر چطوذا ، لدشرعی نیستن لوحکمت جاری شده، در حالیکه رقبه یا کیفیت عتق آن هیچ کدام مجع مقدمات در کیفیت عتق رقبه،

   .قابل قبول نیستاین حرف  حکمت را جاری کنیم. توانیم مقدماتیمرعی نوالت شماید: ما در غیر مجعفرمحقق نایینی می

  است. اشکال واردسد رر شده و به نظر میکذ 2م خمینیاما هلاین دو اشکال در کلمات برخی از جم

ارد واز آن اشکاالت بعضی  .یمشونمی هم نسبت به این طریق از طرف بعضی از بزرگان مطرح شده که وارد آنها اشکاالت دیگری

 اثبات مفهوم شرط است.اش ثابت کند که نتیجه تواند انحصار رایمن نتیجه این است که این طریق نیز .است و بعضی وارد نیست

مورد بررسی قرار گرفت که هیچکدام نتوانست علیت منحصره ردند ر ذکر کانحصااثبات رقی که قدما برای تا کنون شش طریق از ط

 شرط نسبت به جزاء را اثبات کند.

تأخرین  قریب به اتفاق طرقی که ماکثریت  اند که در ادامه متعرض آن خواهیم شد، تقریبااساسا به غیر از آنچه که محقق عراقی گفته

ر قضیه دبگویند ند که تسین هال ابن، یعنی همه در شرط و علیت منحصره استاصمحور انحهوم شرط طی کردند بر فبرای اثبات م

 ،ستء ازاثر در ترتب جاین است که این شرط تنها عامل مؤ کی ازشود، حااین شرط، شرط دیگری ذکر نمیشرطیه وقتی غیر از 

دو نوع تمسک به اطالق خود شرط  دیگریشرط و  اطالق اداتراف، دیگری انصیکی  ز راه تبادر،یکی ا ،های مختلفحال از راه

  .و یکی اطالق از راه جزاء
 طریق هفتم

 ه شرطیه یکدر جملمحصل این راه این است که  است علیت منحصره ذکر کردهای اثبات یک راه دیگری هم محقق اصفهانی بر

الی. ت ویندگگویند مقدم و جزاء را نیز میمی ؛ شرط رالتالیمقدم فاالن است ان کان مقدم داریم و یک تالی،  ظاهر جمله شرطیه ای

. زیرا یا باید بگوییم علتی دیگر غیر از این تالی استبرای  منحصر ه الخاص علتشرطیه این است که مقدم به عنوان جملهظاهر 

زی مؤثر در ین یک امر غیر عقالیی است که یک چیاصال ا ،ظاهر این جمله شرطیه است علت  مؤثر در جزاء است که این خالف

ر عنوان، گ، ااین اصال یک امر غیر قابل قبول است ،ذکر کنید چیز دیگری را به جای آنرا ذکر نکنید و  باشد و شما آندیگری  چیز

، یعنی یک وجه ها وجود داردباشد، به هر حال یک قدر جامعی بین این در تالیمقدم بعنوانه الخاص به ضمیمه چیز دیگری مؤثر 
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الی مستند ای، تهل. حق این است که در مقام گفتن چنین جمثر در تالی استآن مؤ و نشده نچه ذکردم مذکور و بین آقمبین کی مشتر

یجه تن ر شده و به دنبال آن تالی آمده است،کالخاص ذعنوانه دم بقبینیم این مقدر جامع بین این عنوان و غیر آن شود و وقتی میبه 

آن  لد، حاشکه علیت دارد می یبود باید استناد به آن چیزیر از این میاگر غ رازی، است این مقدم علت منحصره تالیگیریم که می

ه عنوان بر مقدم ب خالف ظاهر ترتب تالی ین برو ااصال چیز دیگری است یا  است و آنیا یک جامع بین این مقدم و غیر  چیز دیگر

د در اکرام زیعنوان مجئ زید ذکر شده که « مهان جائک زید فاکر»در ر نشده؛ کجهت که ذر شده، بیکینکه ذباالخره ا .الخاص است

ر ک، چیز دیگری مؤثر در تالی و علت تالی بود، باید آن ذزید ر غیر از مجئگتأثیر دارد، این مقدم به این عنوان تاثیر در تالی دارد، ا

ه بین ، باالخربرخوردثال مجئ زید و مالقات یا مثال ، متالی بود در ثرؤهمین مجئ زید به ضمیمه چیز دیگری م رگشد نه این؛ امی

ینیم غیر از این مقدم و غیر ب. وقتی میدشدارد،  باید آن قدر جامع بیان می تالیمجئ و آن یک جامعی وجود دارد که آن تأثیر در 

 2علت منحصره تالی است.که مقدم گیریم یمذکر نشده، نتیجه  یص چیز دیگرااز این عنوان خ

قدما  ،کندولی آن راه با این فرق می ،ذکر کردیمدر طریق قدما بیان را  شبیه این محقق بروجردی تان باشد قبال هم ازراگر خاط البته

بت ای گرفتند و مفهوم شرط را ثاعنوان یک حکم عقلی یا عقالیی، یک نتیجه آنها به ،رنداعلیت منحصره ندمسئله اصال کاری به 

نه الخاص، عنواکه مقدم بمقتضای ظاهر قضیه شرطیه این است خواهد بگوید ، میمنحصره است دانستند، اما اینجا  تأکید روی علت

 . یمردبا این بیانی که  عرض کعلت برای جزاء است. 
 بررسی طریق هفتم

 کنیم:رسد این راه نیز اشکاالتی دارد که به دو اشکال اشاره مییبه نظر م

 اشکال اول

ر گشود که رابطه بین شرط و جزاء یا به تعبیر دیاشاره کردیم که به چه دلیل ادعا میاشکال ر بررسی بعضی از طرق به این دقبال 

لذا اگر قضیه  ،بین مقدم و تالی استود اصل ارتباط شیمه تفادیه شرطیه اسرابطه بین مقدم و تالی رابطه علیت است؟ آنچه که از قض

عمال ست، این استستعمال مجازی نیاین ا ، استعمال شود،دارد و علیتی هم در کار نیست مواردی که مطلق ارتباط وجود شرطیه  در

علیت  هظهور قضیه شرطیه این بود که بین مقدم و تالی رابط اگر رابطه مقدم و تالی رابطه علیت بود ویک استعمال حقیقی است. 

ابطه اینها ر اتفاقی بینیست و مثال به طور نکه قضیه شرطیه در جایی که بین مقدم و تالی رابطه علیت  بود اش اینهالزم ،وجود دارد

ک ان جائ»در همین مثال معروف ، کندنمی این را ادعا هیچ کسه الیکح رتعمال مجازی باشد دس، این ااگر استعمال شود ایجاد شده،

بین مجئ زید و وجوب اکرام رابطه علیت و سببیت  ؟یک استعمال مجازی است «جائک زید فاکرمه ان»آیا کسی گفته  «زید فاکرمه

ه با هم همیشکه ری نف، دو «خر، یجئ اآلان جاء احدهما» ، شما بگویید:نوس هستندنفری که با هم خیلی مأ دو، یا مثال اینکه نیست

این استعمال « ان جاء احدهما، یجئ اآلخر»رود، اگر شما بگویید: ، دیگری هم مییکی رفت رگروند، ا، بدون هم جایی نمیهستند

بله  .حال این اتفاق غالبی است ،ما علیت ندارد، مجئ احدهت به دیگری علیت نداردبس؟ در حالیکه مسلما آمدن یکی نمجاز است

یست، مثال نارتباطی نباشد این استعمال درست و تالی  ، در جایی که اساسا بین مقدمبخواهیم قضیه شرطیه را استعمال کنیم رگا

شود یمیه را نیه شرطقض که هیچ ارتباطی نباشد،جایی  ،یستاستعمال درست ن این ،کوه مرتفع است ،آسمان آبی است اگر بگوییم
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ین استعمال صحیح ا کیفیتی چه از قبیل علیت و سببیت باشد و چه غیر آن،به هر  ،ین اینها باشدولی وقتی ارتباطی ب ،ال کردمعاست

 نیست. هم نیست و محتاج تأویلاست و مجاز 

رین این مهمت .مله الخاص علت است برای تالی، فیه تأکه ادعا شده مقتضای ظاهر جمله شرطیه این است که مقدم بعنوانپس این

همین  هدیم و برکر کی ادعای تبادر ذنمتأخرین یع اولاسخ به راه این اشکال را قبال در پ .ین طریق وارد استاشکالی است که به ا

 .نیست خنیز صحی هق گفتیم آن رایطر

 دوم  اشکال

 یرینه همان تصوت شرعی اخذ شده و وجود دارد، کأالتصویری که از علیت و معلولیت در مجعو این است که اساسااشکال دوم 

 اتعلیت و سببیت در دایره تکوینی غیر ازتکوینیات است، علیت و سببیت در دایره مجعوالت  ت و معلول دردر مورد عل است که

ته فبین مقدم و تالی قواعد مربوط به علیت و سببیت تکوینیه مورد نظر قرار گر در این طریق خلطی صورت گرفته که نه. لذا کأاست

  .شدصر باشد و اال باید قیدی بیان میمنححتما باید ن بیان یاتأثیر داشته باشد با  است، که اگر این علت باشد و

ن این است که علیت و سببیت در مجعوالت و شرعیات با سببیت در تکوینیات نباید مقایسه شوند و این قیاس و مقایسه یاعرض ما 

 این حرف درست باشد ولی آن قواعد اینجا جاری نیست. م بر علیت تکوینیه شایدبر اساس قواعد حاک ه.موجب چنین اشتباهی شد

دما و هفت ناحیه ق اینجا یک طریق ازتا  . مالحظه کردید کهزم شدتلشود به آن میمیز محل اشکال واقع شده و ننبنابراین این طریق 

ل در . حاهم بیان شدکاالتشان و اش .  همگی مورد بررسی قرار گرفتشرط ارائه شد ی اثبات مفهومراخرین بیه متأحطریق از نا

 ادامه باید ببینیم نظر نهایی در باب مفهوم شرط تا اینجا که بررسی کردیم چیست؟

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


