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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 هشتم طریق

. این کر گردیدذتا کنون تقریبا هفت طریق برای اثبات علیت منحصره در جمله شرطیه و در نتیجه استنتاج مفهوم از قضیه شرطیه 

 ند.اهبرای اثبات مفهوم شرط بیان کردخرین هفت طریق را متأ

آخرین طریق توسط بعضی از بزرگان  برای اثبات مفهوم شرط بیان شده. این طریق از راه تمسک به اطالق مقامی در صدد اثبات 

 مفهوم شرط است. 

 مقدمه 

  به طور کلی قضایای شرطیه بر سه قسم هستند:

نتفاء شرط ندارند، مثل این ء عند انظری به انتفاء جزااند و اصال ای که صرفا برای بیان موضوع منعقد شدهشرطیه ییاقضا .1

ت لد نظر نیست  لذا دالشده و بیش از این مورد صرفا برای بیان موضوع منعق که« ان اهلل اذا حرم شیئا حرم ثمنه»ه لجم

ت، این صرفا برای مجرد اس را حالل کرد ثمنش نیز حالل زییاگر خداوند چ ،«ئا حلل ثمنهیان اهلل اذا حلل ش» بر کندنمی

م د ثمنش حرادر این جمله نظر به این ندارد که اگر چیزی حرام نشفرض موضوع منعقد و ساخته شده. متکلم و گوینده 

 مورد نظر نیست.نیست، انتفاء عند االنتفاء اساسا 

هذا اذا کانوا »بالش گفته شود، بعد به دن «اءماکرم العل»ثل اینکه گفته شود: م .مت وارد شده استولسان حک که بهقضایایی  .2

 اکرم» :یا مثال بگویند یک قضیه شرطیه است،« عدوال کاناذا ا ذه»، این علماء عادل باشند این در صورتی است که« العدو

نظور م دیخواهد بگودر مقام شرح و تفسیر علماء وارد شده و می، ولی شرطیه استاین یک قضیه « ا کانوا عدوالالعلماء اذ

د داللت بر انتفاء عن ، اینجا درست است کهاندموضوع وجوب اکرام قرار گرفته لکه صرفا علمای عدولاء نیست بملمطلق ع

ه صرفا برای ، بلکنیست لکن این از باب مفهوم ،دیگر وجوب اکرام ثابت نیست «اذا لم یکونوا عدوال» ، یعنیکنداالنتفاء می

سانی هم که  منکر مفهوم شرط ک ، یعنیاست رجاساس از محل بحث و نزاع خا ینبر هم. آن قضیه اول است دید و شرحتح

   .شرطیه ملتزم شوند هوم در این قضیه یا این قسم از قضایایبه مفنیست که ممتنع  هستند، از نظر آنها

. شودیهم تصریح م بعضی از این نوع قضایا به مفهوم رایایی هستند که اساسا مفهوم از آنها اراده شده و حتی دسوم قضقسم  .3

شده است اما متکلم چه بسا از این قضیه شرطیه مفهوم نینجا تصریح به مفهوم ا «ان جائک زید فاکرمه» :گوییمیک وقت می

، یعنی این نوع قضایا« ید فاکرمه و اال فالان جائک ز» :گوید، میکندرا اراده کرده است و یک وقت تصریح به مفهوم می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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از  ه بلکه  غرضییرا ذکر این شرط در چنین قضایایی مسامحتا رخ ندادز ،محل بحث است، المفهوم یراد بهاقضایایی که 

 .ذکر این شرط در نظر بوده است

م از توانی؟ میدارد یا خیریا راهی برای داللت بر مفهوم وجود در این نوع قضایا که محل بحث و گفتگو است می خواهیم ببینیم آ

  ؟ریم یا خیریگه باین قضایا مفهوم را نتیج

 بطالن تعلیق

اشکال  نداشتند، همه آنها محل ت مفهوم را: تمام طرقی که تا به حال گفته شد هیچ کدام قابلیت اثبافرمایدصاحب منتقی االصول می

. المطلوب و هوماند طریق دیگر ، میتواند مفهوم را اثبات کندماند که یکی از این دو طریق نیز نمیباشند. تنها دو طریق باقی میمی

ینکه ا نیز وجود دارد و آنی ، راه دیگرمورد اشکال قرار گرفت گفتند که همه آنها خرینأاز مت غیر از آن طرقی که برخی از بزرگان

ر ، یعنی جزاء بفیه است و این قضایا در آن استعمال شده، تعلیق الجزاء علی الشرط استلممستع هبگوییم در چنین قضایایی آنچه ک

ال کوم کند و دارای اشتواند اثبات مفهیممفهوم است، اما این طریق هم ن ، مالزم باجزاء بر شرطشرط معلق شده و معلق شدن 

  کنند:است؛ ایشان دو اشکال به این طریق می

 اشکال اول

ر حالیکه د ،نه حقیقیمال شوند، مجازی است در تعلیق استع یدیق و اگر در موارظهور در ترتب دارند نه تعل هشرطی اساسا قضایای

   .ستعمال حقیقی استا فرض ما

 یند: وگیق وترتب را معنا کرده و میتعلصاحب منتقی االصول در ابتدای این مباحث، 

تعلیق  «، فهو یساوق العلیة المنحصرهیمکن تحققه بدونهین باآلخر بنحو الیتخلف عنه و الاحد الشیئ ربط»تعلیق عبارت است از 

س ااس، بر یکی بدون دیگری ممکن نیستای که قابل تخلف نیست و تحقق یکی از دو چیز به دیگری به گونهعبارت است از ربط 

شود، وقتی شود از تعلیق هم فهمیده میایی که از علیت منحصره فهمیده میهمان معن ،تعلیق مساوق با علیت منحصره است این مبنا

  .کند، این یکی تحقق پیدا نمیاین است که بدون آن ششود معناییچیزی معلق بر چیز دیگر م

ترتیب  «قهحیث یکون منشأ لتحقل احد الشیئین عند حصول اآلخر باما الترتیب فهو عبارة عن حصو»بارت است از ترتیب یا ترتب ع

 .قق دیگری استتح این یکی منشأ ای کهبه گونه تم حصول دیگری اسدر هنگااز این دو  یعبارت از حصول یک

اشد سازد،  چه سبب واحد ب، با هر دو میبا وحدت سبب و تعدد سبب تعلیق اعم است زیرا مالزم با انحصار نیست، بلکه ترتب از

،  کندمترتب بر آن است و چه در جایی که سبب متعدد باشد در هر دو صورت صدق ترتب مسبب بر سبب می توانیم بگوییم اینمی

 . د باشد یا متعددسبب واح بر آن سبب است، اعم از این است کهاین مترتب اینکه 

 اینکه یک شئ  عند «خرین مع اآلخر بنحو الینفک احدهما عن اآلئفهو عبارة عن حصول احد الشی»کنند معنا میهم ا م روزلالبته 

ببیت و ا پای سچه بس ، زیراعم استلزوم از ترتب هم ا. نباشندقابل تفکیک ای که از هم کند به گونه ر تحقق پیداحصول شئ آخ

 ،نیستند ریگقابل جدا شدن از یکد چیزی که معلول شئ دیگر هستند، دو علیت در کار نباشد، بلکه هر دو معلول شئ آخر باشند،

پس ما  د.ارد وجودبینشان مالزمه اما ، یعنی این دو نسبت به یکدیگر ترتب ندارند، ترتب در کار نیستاما  ،اینها مالزم با هم هستند

 تعلیق، ترتب، لزوم. :سه عنوان داریم
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لیق ، همان تعآن است صره سازگار است و مفهوما مساوق باه با علیت منحچت؛ آنلزوم از ترتب اعم است و ترتب از تعلیق اعم اس

 1.این دو اعم هستند از تعلیق و علیت منحصره، ق با علیت منحصره نیستند، ترتب و لزوم مساواست

شرطیه ظهور در  هلاین است که جم( جزاء معلق بر شرط است که بگوییم در این موارد،)پس اشکال اول به این راه و این احتمال 

، این مثال تعلیق استعمال شود ین، یعترتب رای در غی، لذا اگر قضیه شرطیهیعنی معنای حقیقی جمله شرطیه ترتب است ،ترتب دارد

ییم معنای وتوانیم بگبنابراین نمی .قیقی استعمال حته اساین است ک فرض در قضایای شرطیهیکه ، در حالعمال مجازی استتسا

ای حقیقی قضیه . معنمجازی است لی این استعمالواند قضیه شرطیه در تعلیق نیز استعمال شود توقضیه شرطیه تعلیق است، بله می

انیم توا نمیلذشرطیه ترتب است، لذا حمل قضیه شرطیه بر معنای تعلیق که مالزم با مفهوم است بر خالف ظاهر جمله شرطیه است، 

  .کندجمله شرطیه داللت بر تعلیق می از این راه اثبات کنیم.

 اشکال دوم

ان جائک زید »مثال اگر گفته شود ن قضایا معارضه وجود دارد، بی ،و جزاء واحد است ر کلی در مواردی که شرط متعددبه طو

که  ظاهر همه کسانی ،جا دو سبب یا دو شرط برای جزاء بیان شده است؛ این«ان القیت زیدا فاکرمه» :همچینین گفته شود «فاکرمه

ان »مثال ، دآیدیگری تعارض پیش مییه با منطوق مفهوم را قبول کردند این است که در چنین مواردی بین مفهوم یکی از این دو قض

 «مهرکان القیت زیدا فا»که  قضیه دوم این است، «ان لم یجئک زید فال یجب اکرامه»مفهومش این است  «جائک زید فاکرمه

 یک و ه اول یک منطوق دارداکرامش واجب نیست. اینجا قضی« فال یجب اکرامه»مالقات نکردی او را   رگکه ا مفهومش این است

ین ، بجزاء واحد است و تقدند در مواردی که شرط متعددد و یک منطوق، قائلین به مفهوم معدار ومهف، قضیه دوم نیز یک ممفهوم

ان »د با ارمعارضه د «یجب اکرامهان لم یجئک زید فال »یعنی  ،آیدا مفهوم دیگری تعارض پیش میب یهن دو قضمنطوق هر یک از ای

ارضه فهوم قضیه دوم  معکند و همچنین منطوق قضیه اول با معارضه میهوم قضیه اول با منطوق قضیه دوم ممف، «مهالقیت زیدا فاکر

، م کنارکت کردی او را اقاطوق قضیه دوم این است که اگر زید را مالمن ماار زید نیامد اکرامش واجب نیست، گ: اگوید، اولی میدارد

این چیزی است که قائلین  .از این دو قضیه وجود دارد در هر یک ین منطوق و مفهومرض با؛ این تعد چه نیامده باشدشده باچه آم

 فهومو مواحد باشد، بین منطوق یکی از دو قضیه  جزاءبه مفهوم همگی به آن ملتزم هستند که در جایی که شرط متعدد باشد و 

، علیق بگیریم و بگوییم: جزاء معلق بر شرط شدهه معنای تبلیکه اگر بخواهیم جمله شرطیه را آید در حارض پیش میادیگری تع

ترتب ر مسئله گدر قضیه اول افرض کنیم . است ق، این مقتضای تعلیض پیش بیایدرامنطوق قضیتین تعبین  اش این است کهالزمه

نیست،  قط و فقط معلق بر این شرط است و معلق بر چیز دیگریزاء فجین است که معنایش ا گفتیم تعلیق) نباشد، مسئله تعلیق باشد

ضای قضیه مقت، زیدکرام فقط و فقط معلق شده بر مجئ وجوب ا ضیه اول مقتضای تعلیق این است کهدر ق معنای تعلیق این است(

 زید است، رام معلق بر مالقاتیم این است که  فقط و فقط وجوب اکاندبنای تعلیق شرطیه را به معه دوم بنابر اینکه ما قضیه شرطی

   .بین مفهوم دیگری آید نه بین منطوق یکی وو منطوق پیش میض بین دراتعاینجا دیگر 
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ت نه زاء معلق بر شرط اسکنیم و بگوییم معنایش این است که جعلیق حمل بر تین موارد اپس اگر بخواهیم  قضیه شرطیه را در 

 ، تالی فاسدش این است که باید بپذیریم در اینی فاسد داردلاه است اما ترعلیت منحص ت که مالزم بااین درست اس ،بر آن مترتب

وم به آن هفائلین به مقالف آنچه که خبر  رض بین منطوق این دو قضیه باشد،اجزاء واحد، تع شرط و سبب متعدد است و موارد که

کی ق یمنطو ض بینرا،ریال بلکه تعها نیسترض بین منطوققبول دارند که در موارد تعدد شرط و وحدت جزاء تعاو ند اهملتزم شد

 از دو قضیه و مفهوم دیگری است.

مساوق  قو تعلی شوددر تعلیق استعمال می ه شرطیهاه کنار می رود و قابل قبول نیست. اینکه بگوییم قضیاین ر :فرمایدلذا ایشان می

الی دو اشک اسطه، به وشودشود و مفهوم ثابت میشرط، جزاء نیز منتفی مییجه بگیریم که عند انتفاء نت و بعد ه استربا علیت منحص

   .ذکر شد قابل قبول نیست که

 اطالق مقامیتمامیت 

، این احتمال هم که ما این را خرین که همگی باطل شدطرق متأتنها راه اثبات مفهوم شرط است. که  دمانیک راه دیگر باقی می

 توضیح ذلک: ، تنها یک راه باقی است و آن هم تمسک به اطالق مقامی است.شد مردودحمل بر تعلیق کنیم نیز 

طیه شر هلجم ،لب قضایای شرطیهفرماید: به طور کلی غالب استعماالت عرفی در قضایای شرطیه اینچنین است. یعنی در اغایشان می

شود و اگر اینکه این جزاء در هنگام تحقق شرط حاصل می، داللت کند بر بر انتفاء عند االنتفاءی اینکه داللت کند ااستعمال شده بر

 ینمعنایش احکمی را مترتب بر شرطی کرده،  متکلمی رگکند بر اینکه اکند، داللت میشرط محقق نشود جزاء هم تحقق پیدا نمی

خواهد آن و در واقع میاست این متکلم باالخره در مقام بیان  اگر این شرط باشد جزاء وجود دارد و اگر نباشد نیست. است که

 یدبه این قید است و بدون این ق یدحکم من مق وید:د بگواهخقیدی که تأثیر و مدخلیت دارد در حکمش را به نوعی ذکر کند، می

را در خود شرط یا ادات شرط یا در جزاء جاری کند که بگوید ما مقدمات حکمت ک نمیبه اطالق لفظ تمس ،حکم ثابت نیست این

تواند یمقام بیان است، درست است که ندر م لمک، اینکه متشودیمالفاظ جاری ن رآن معنا د حکمت اساسا به بلکه مقدماتکنیم، می

 م تحققه زاءج در حصول جزاء مدخلیت دارد و اگر این قید نباشد، دت که این قیمقصودش این اس لفظ را مقید کند، درست است که

ار را ذکر صاین عدم انح تواندالب بیان دیگری می، در قبه نحو دیگری در این الفاظش ذکر کند، اماتواند را نمیکند و این پیدا نمی

الق را ، اطجعل آن را بیان نکرده بیان و نه با این کالم نه با متمم ، نه با اینوارد نشده ینیم به طور کلی از این راهبکند و وقتی می

شد بیان دیگری که متمم این کالم محسوب میدر یک  کالم جعل یا حکمش را، باید ید کند خواست مقر میگ. اگیریمیمنتیجه 

نتیجه  توانیمیماز این کالم خود اطالق را نما  ، درست استشد و حیث اینکه این جعل متمم ندارداز راه متمم جعل وارد میکرد، می

د، حاصل شاین قید یا شرط ر گین است که امعنایش ا ست آمدیجة االطالق وقتی به دنت ،شودریم، اما نتیجة االطالق حاصل میبگی

ی تا آن اشکالی که به محقق نایینی آوریم نه از راه اطالق لفظیم؛ پس این را از راه اطالق مقامی به دست ال فالحکم ثابت است و ا

   .شوددر تمسک به اطالق وارد شد، اینجا وارد 

راه  وجود دارد، یکاطالق  برای تمسک به فهوم شرط ذکر کردند گفتیم دو تقریربات می اثراخرین بما در بیان راه هایی که متأ

   الق شرط است و یک راه اطالق جزاء.اط
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ک راه اما ی ،ما نیز اشکاالتش را گفتیم ،توسط خود محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفتد دو راهی که برای اطالق شرط بوآن 

فهانی اص قمحقال شده، از جمله کسانی که اشکال کرده، در اطالق جزاء اشک ،که اطالق جزاء بود دنیز خود محقق نایینی بیان کردن

 . دیگران هم اشکال کردند ،است

ی یکه قید و شرط منتفینکه در جایمتوقف بر یک مسئله است و آن ا ،تمسک به اطالق که منظور همان اطالق جزاء است ان قلت:

ابت ی در فرض انتفاء مجئ زید ثترام حک، وجوب امطلق ثابت است عنوان ،فاء قیدتدر فرض ان یعنی حتی ،مطلق ثابت است ،است

و هم در فرض  اکرام هم در فرض مجئ زید بواز کنیم که وجباید احر ،اکرام مطلق است است، این را باید احراز کنیم که وجوب

ود خدارد که به اطالق کالم تمسک کنیم، دیگر معنا ن ،ثابت کنیمتوانیم مطلق را در این مورد عدم مجئ زید ثابت است و چون نمی

 انیم ثابت کنیم که در فرض انتفاء قید ثابت است تا بتوانیم تمسک به اطالق کالم کنیم.ومطلق را باید بپذیریم و بت

ن قید و که متکلم ای از این جهتتوانیم احراز کنیم اصال نمی، کأنه کالم معنا نداردئله ثابت نیست تمسک به اطالق سلذا چون آن م

این در واقع اشکال  1.کند، لذا چون قیدی نیاورده پس داللت بر انحصار میو در مقام بیان همه مقصودش بودهشرط را ذکر کرده 

 محقق اصفهانی به محقق نایینی است.

کال شاشود. زیرا بر فرض ما نمی دنجا وار، ایقق اصفهانی به محقق نایینی کردندحاشکالی که م: فرمایدبعضی از بزرگان می قلت:

 ینای باشد، دیگر مقااما اگر اطالق م ،که بخواهد به اطالق لفظی تمسک شودست انی را تمام بدانیم فقط در جایی محقق اصفها

 شود.یمارد ناشکال و

ود  که متمم این کالم محسوب شی نیز رگ، بلکه در کالم دیخود این لفظ راست که به طور کلی متکلم نه د ق مقامی اینمعنای اطال

.  کرداین مسئله دخیل باشد، باید بیان می ی درقصدش این بود که قید و شرط دیگر اگرنگفته و سکوت کرده، در حالیکه  یچیز

 ر، دماتکلنه در این کالم و نه در سایر  رده و شرط دیگری در کالم او نیامده،کرط را بیان شبینیم در این قضیه فقط یک وقتی می

نشده  ط بیانهیچ شرطی غیر از این شر کرد. وقتی می بینیماو بود بیان مینظر  ردمورا که ه حالیکه باالخره در مجموع باید آنچ

اش این است که این جزاء یا این حکم عند انتفاء الزمه ، آنوقتءارا نسبت به جز طم علیت منحصره این شریگیریجه مینت تاس

  2.وموهذا هو معنی المفه شودیشرط منتفی م

ردند، بیان بیان ذکر ک نخریشرط بعد از انکار سایر طرقی که متأل برای اثبات مفهوم صوالراه و بیانی است که صاحب منتقی ااین  

 کرده است.

 «والحمد هلل رب العالمین»
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