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Abstract 

One of the opposite  concepts is the concept of condition, which has a special place 

among the topics of the words of the science of principles, and due to its importance 

and frequency compared to other concepts, It has always been the subject of 

discussion among scholars of the science of principles. In the present study, the 

indication of the conditional theorem to the concept has been studied in a 

descriptive-critical way. 

In this study, after explaining the location of the dispute, while unprecedentedly 

reviewing the arguments and evidences of those who agree with the concept of 

condition with the focus on well-known principled schools and assigning the 

discussion to "causal monopoly" which is the most popular way to prove the concept 

of condition, about ten aspects are mentioned. After new categorization and 

standardizing arguments and their critique, most of the arguments have been 

distorted. Then the reliance on the application ( etlagh) of the main clause (jaza), 

which is sound and safe from the defects of other evidences, is presented as a new 

way to prove the exclusivity of the cause from one of the scholars of the  principles 

with an explanation  by the author. This seems to be the most efficient way to prove 

the concept, and according to it, the concept of the condition is proved. 

Keywords: concept of condition, annulment of sentence type, arguments of concept of 

condition, opposite concept, monopoly of cause. 
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 مقدمه

صورت سلب کلی در صورت انتفای شرط است. این معنای انتفای طبیعت حکم جزا، بهمفهوم شرط به
باشد؛ زیرا اگر وجود آن اثبات شود در استتنباط حکتم حث از مباحث اصولی کاربردی و پرثمر در فقه میب

مخالف منطوق ادله و نیز در تعارض میان منطوق و مفهوم مخالف )مانند تخصیص عام با مفهتوم و ترتتب 
شترط( اثتر  بحث تعدد شرط و وحدت جزا( یا تعارض میان دو مفهوم )مانند غایتت و شترط یتا وصتف و

از  تتوانخواهد داشت. همچنین در مباحث اصولی ازجمله استدالل به آیۀ نبت  بتر حجیتت خبتر واحتد می
 مفهوم شرط استفاده کرد.

آیا قضیۀ شرطیه در صورت انتفای شرط، ظهتور »پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که 
هتایی ؟ همچنین در پی آن است تا به پرسش«صورت سلب کلی دارد یا خیردر انتفای طبیعت حکم جزا به

از اند؟ ادلۀ موافقان مفهتوم شترط چیستت؟ آیتا مشهور اصولیان چگونه مفهوم شرط را ثابت کرده»از قبیل 
 ؟ پاسخ دهد.ردمفهوم را ثابت ک توانطریق انحصار علیت می

 
 های پژوهشپیشینۀ تحقیق و نوآوری

 لیف نشده است. ولی در کتب اصولی، نخستتین بحثتی کته در زمینۀ موضوع تحقیق، کتاب مستقلی ت
هتا نامهضمن عنوان مفاهیم مخالف به آن پرداخته شده، همین موضوع است. همچنین شمار اندکی از پایان

نامۀ بررسی اصولی مفهتوم شترط و آثتار فقهتی آن اند. مانند: پایانو مقاالت به این موضوع اختصاص یافته
(؛ مقالتۀ مفهتوم الشترط و اثتره فتی االحکتام الشترعی  5831، دانشتگاه قتم، )سیدمهدی حسینی محفوظ

سنت توجه داشته است؛ مقالتۀ ناکارآمتدی نظریتۀ )عبدالرحمن القرنی/مجل  الحکم ( که فقط به آرای اهل
هتای مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم در باب مفهوم شترط )محمدرستول آهنگتران و دیگتران، پتژوهش

 ها در تنافی تعلیق سنخ حکم با جزئیت معنای هیئت پرداخته است.حلبررسی راه ( که به5835فقهی
های پیشین است که هرچند انگیزۀ اصلی نگارنده برای تحقیقی همراه با نوآوری، نقصان عمدۀ پژوهش

فتته و ها مورد توجه و واکاوی قرار نگردیدگاه مشهور  موافقان مفهوم شرط بر انحصار علیت بوده ولی ادلۀ آن
ها نبوده است. در این پژوهش پس از بیان دقیق محل بحتث، رویکرد غالب بر تحلیل و ارزیابی  انتقادی آن

های اصولیان قدیم و جدید، ضمن بتازبینی و ستامانشده از سوی موافقان در نگاشتهبا تمرکز بر ادلۀ مطرح
هتای جدیتد بترای حتلر در پی ارائتۀ راهها را نقد و ارزیابی کرده است. همچنین تحقیق حاضدهی ادله، آن

ستنخ را هتای هتممفهوم شرط و افزودن به وجوه و مناقشات بوده است. تمایز اصلی این نوشتار با پتژوهش
 بندی نو از ادله دانست.توان مطالعۀ تطبیقی و نظر جدی به مدارس مشهور اصولی و ارائۀ دستهمی
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 بیان مسئله

قضتیۀ  ادیبتانفعل شرط )مقدم( و جزای شرط )تالی( را در اصطالح  شده از ادوات شرط،قضیۀ تشکیل
شود. در این تعبیر می« تعلیق الحکم علی الشرط یا تقیید الحکم بالشرط»نامند و گاهی از آن به شرطی  می

 شود.قضیه، تحقق حکم مذکور در جزا، معلق و متوقف بر وقوع شرط می
معنای اخص برای حکم منطوق استت )میترزای قمتی، بّین به مفهوم، حکم غیرمذکوری است که الزم

(. محور مفهوم، مجموع قضیه استت 1/14، محاضرات؛ خویی،  5/248،التقریرات اجود؛ نایینی، 5/838
داشتن قضیۀ شرطی  به آن معنا است که این قضیه، ظهور در انتفتای ستنخ نه خصوص مقدم یا تالی و مفهوم

همیشه آشتکارترین « انتفاء عند االنتفاء»( و 282ط دارد )آخوند خراسانی، در صورت انتفای شر حکم جزا
 (. 552؛ شهید ثانی، 5/833فایدة شرط است )میرزای قمی، 
الجملته؛ یعنتی بتا انتفتای شترط، اند نه فیاند، مفهوم بالجمله را اراده کردهکسانی که مفهوم را پذیرفته

م بته پتذیرش منتفی می صورت سالبۀ کلیه و از هر راهیحکم جزا به شود. البته منکران مفهتوم شترط، ملتزب
آن استت کته حکتم « بما هتی هتی»الجمله هستند؛ زیرا ظاهر  نرفتن حکم بر طبیعت مفهوم حداقلی و فی

ترین فایدۀ شرط، شود، بنابراین کمطبیعت  مقید به شرط را ندارد وگرنه ذکر شرط و تعلیق حکم بر آن لغو می
 جزئی است ولی این غیر از مفهوم موضوع بحث است.« نتفاءانتفاء عند اال»

نزاع در مفهوم شرط در صورتی است که شرط در قضیۀ شرطیه، قید هیئت باشد تا مفادش تعلیق حکتم 
 که از محتل بحتث شودتالی بر حکم مقدم شود؛ زیرا اگر قید ماده باشد، در واقع مصداق مفهوم وصف می

(. برای مثتال 5/222؛ انصاری، 1/21، محاضرات؛ خویی، 5/221، االصول مصباحی، خارج است )خوی
، شرط اگر قید هیئت باشد، وجوب اکرام مقید به آمدن است. اگر قیتد متاده «ان جاء زید فاکرمه»در جملۀ 

آید: باشد، آمدن ظرف خود اکرام است و وجوب مطلق و فعلی خواهد بود، لذا جمله به شکل وصف در می
 کرام زید ثابت عند مجیئه.ا

کنتد یتا نته؟ ولتی در وگوی طرفین در آن است که جملۀ شرطیه داللت بر تعلیق سنخ حکتم متیگفت
گونه اختالفی نیست )زیرا حتداقل  مفتاد داللت قضیه بر انتفای شخص حکم در صورت انتفای شرط، هیچ

این مدلول غیتر از مفهتوم محتل بحتث  کند( وقضیۀ شرطیه است واال تعلیق الحکم بالشرط معنا پیدا نمی
 است.

توانند حصر در تعلیق سنخ حکم را رد کننتد و انکتار حصتر در شتخص حکتم منکران مفهوم فقط می
(. برای انتفای شخص حکم، مجرد فهم علیت شرط برای جتزا کتافی 5/401، مقاالتجایی ندارد )عراقی، 

نظتر مشتهور بترای انتفتای ستنخ حکتم، فهتم است، هرچند علیت غیرتامه و غیرمنحصره باشد، ولی طبق
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 بودن علیت الزم است.منحصره
نظتر از خصوصتیت شترطش معنای طبیعت کلی حکم موجود در جزا است کته بتا قطتعسنخ حکم به

شود، ولی شخص حکم، حکم موجود در جزا است که خصوصیت تقّید به شرطش در آن لحتاظ لحاظ می
 ، اکرام ناشی از آمدن زید است.«جاء زید فاکرمه ان»شده است؛ مثاًل شخص حکم در جملۀ 

 
 انواع شرط

رود و های متفاوتی است و برای اغراض مختلفی به کار متیازآنجاکه از طرفی قضیۀ شرطیه دارای گونه
 شود:نخست به انواع آن اشاره می ،ها محل نزاع داللت بر مفهوم شرط نیستنداز طرف دیگر همۀ آن

این نوع، ختارج از محتل نتزاع استت و مفهتوم  1ر شرط، تکوینی و عقلی و قهری باشد:أ. توقف تالی ب
ندارد؛ زیرا انجام تالی قبل از تحقق شرط، معقول نیست، بلکه قضیۀ شرطیه در این صتورت فقتط در مقتام 

لذا نسبت توقفی میان شرط و جزا  ؛علیه وجود نداردبیان تحقق حکم موقع تحقق موضوعش است و موقوف
برقرار نیست و جزا، شخص حکم است. همچنین اگر این نوع قضایای شترطیه مفهتوم داشتت، بایتد همتۀ 

شتود )وجتود موضتوع: قضایا حتی حملیه دارای مفهوم بودند؛ زیرا قضیۀ حملیه هم به شترطیه منحتل متی
 مقدم، ثبوت محمول: تالی(.

، اجوودالتقریراتاستت )نتایینی، این نوع، محتل نتزاع  2ب. توقف، جعلی و اعتباری و تشریعی باشد:
، محاضورات؛ ختویی،  5/228، مصوباحااالصوول؛ ختویی، 438تتا2/435، فوائداالصول؛ نایینی، 5/453
1/25.) 

به بیان دیگر، نزاع در داللت قضیۀ شرطیه بر مفهوم، مبتنی بر وجود سه امر است که در نوع فوق جمتع 
 اند: شده

گونهرای دو حالت )واجد شرط و فاقد شرط( باشد نه بهموضوع غیر از شرط باشد؛ یعنی موضوع دا .3
 ای که قضیۀ شرطیه صرفًا برای بیان موضوع حکم آمده و تک حالتی است.

تعلیق و توقف بر شرط، عقلی و در واقع نباشد، بلکه مربوط بته عتالم الفتاظ باشتد؛ زیترا مفهتوم،  .0
ها نداشته و توقف قهری و ه دخلی در توقف آنای که ذکر در قضیۀ شرطیگونهمدلول التزامی لفظ است، نه به

 (.1/32، محاضراتتکوینی بوده باشد )خویی، 
موال در مقام بیان قید دخیل در نفس حکم جزا باشد نه در مقام بیان موضوع یا بیان متعلق جزا. در  .1

                                                 
 .«تصدق به ئایفخذ رکابه، ان ملکت ش ریفاستقبله، ان رکب االم دیان رزقت ولدا فاختنه، ان جائک ز» :مانند .3

 «.فأضفه دیان جائک ز»و  «أکرمهعالما فً دیان کان ز» :. مانند 0
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است فرزندش  شود، واجبدار می؛ یعنی بر کسی که فرزند«ان رزقت ولدا فاختنه»مقام بیان موضوع مانند: 
کته ارشتاد بته « اذا قمتم الی الصالة فاغسلوا وجتوهکم»را ختنه کند. در مقام بیان متعلق حکم جزا مانند: 

شرطیت طهارت در صالة است؛ یعنی نمازی که مکلف به انجامش هستید، باید بتا وضتو باشتد. در مقتام 
کترام معلتق بتر آمتدن زیتد استت ؛ یعنی وجتوب ا«ان جاءک زید فاکرمه»بیان قید نفس حکم جزا مانند: 

 (.23و  23؛ مددی، جلسۀ852، جلسۀدرساخارجااصول)تبریزی، 
 

 هادیدگاه

معنای مذکور، اختالف بسیاری میان فقهتا و اصتولیان در ظهور و عدم ظهور قضیۀ شرطیه در مفهوم به
 واقع شده است. 

(، 5/402ای مانند سیدمرتضی )علم الهدی، دهولی ع 1اند،مشهور قدمای شیعه مفهوم شرط را پذیرفته
 اند.آن را انکار کرده 3( و نیز برخی از اصولیان عامه223، الفوائدالطوسیةعاملی )شیخ حر 2زهره،ابن

اند و مفهوم را تنها در جمالت شرطیۀ دارای جتزای برخی هم میان جزای اخباری و انشائی تفصیل داده
 (.520؛ قزوینی،2/424ند )محمدتقی اصفهانی، ا، پذیرفتهانشائی

( و امتام 5/535(، حتائری یتزدی)284تتا282از اصولیان معاصر نیز بزرگانی مانند آخونتد خراستانی)
ای ازجملته محقتق نتایینی انتد و عتده( منکتر مفهتوم شترط شتده538تتا2/532خمینی )مناهج الوصول، 

؛  402تتتا5/401، مقوواالت(، عراقتتی )438تتتا2/432، فوائداالصووول؛ 453تتتا5/453، اجووودالتقریرات)
(، شتهید صتدر 1/22، محاضرات؛ 223تا5/223، مصباحااالصول(، خویی )430تا2/423، نهایةاالفکار

( با ادلۀ متفاوتی مفهوم شرط را ثابتت 237، 232، 3/233( و روحانی )8/523، بحوث؛ 8/585، دروس)
 اند.دانسته

 
 وجوه داللت بر مفهوم

. ربتط 2بودن جزا؛ . سنخ حکم5د مفهوم شرط متوقف بر داللت شرط بر دو امر است: طورکلی انعقابه
 (.222تا4/223نحو علیت انحصاری )شهیدی پور، به

                                                 
الفوائد  ؛ بهبهانی،22 ،معالم االصول ؛342 یة،الغرو الفصول ؛3/185، لاالصو نیقوان  ؛300 ،االحکام مناهج نراقی، ؛082 ،االصول حیمفات: نک  .3

 .1/358 ،یرازیمجدد شال راتیتقر ؛0/00، االنظار مطارح؛ 301، ةیالحائر
 .082، االصول حیمفات ؛22، معالم االصول. به نقل از 0
، الفصاول إحکاامبااجی،  ؛1/141 ،بیاالتقربااقننی،  ؛3/345ی، حنف حیالتوض ؛3/434، راراالس کشفنسفی،  ؛1/333 ،اإلحکام آمدی، :. نک1
 .0/404، نیالمسترشد ةیهدا ؛082 ،االصول حیمفات ؛2/3353 ،اإلحکام حزم،ابن ،0/033، یالمستصفغزالی، ، 0/500
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انتد. اکثتر اصتولیان، اختتالف را در قائالن به مفهوم، برای اثبات مدعای خود طرق مختلفی را پیمتوده
در پتی (، 8/252اند )روحانی، شرط قرار داده علت منحصره بودنانحصار علیت دانسته و مدار مفهوم را بر 

اند؛ بودن جزا نیز بودهدنبال اثبات سنخ حکماند و از این طریق بهوجوه متعددی بر این داللت اقامه کردهآن 
ورود اشکاالت متعدد ای با مشاهدۀ . در مقابل، عدهانددانستهزیرا معیار انتفای سنخ حکم را انحصار علت 

انگیتز انحصتار های چتالشاند و از بحثگردان شده و طرق دیگری را برگزیدهبر طریق نخست، از آن روی
  1های غیرانحصار علیت از رسالت این تحقیق خارج است.اند. بررسی راهعلیت در امان مانده

ط انتفای جتزا موقتع انتفتای شترط را شود، فقای که بر انحصار علیت آورده میبه باور نگارندگان، ادله
بودن جزا )معلول( کافی نیستند؛ لذا پیش از ورود به بحث انحصار علتت، کنند و برای سنخ حکمثابت می

بودن  جزا روشن شود. در هر صورت برای اثبات داللت بر مفهتوم، بایتد منشت  ظهتور باید وجه سنخ حکم
 ر انتفای سنخ حکم ارائه شود.)وضع یا قرینۀ عام( برای ظهور قضیۀ شرطیه د

 بودن جزاأ. سنخ حکم
 (.03/02/31، تاریخ 32شود )مروی، جلسۀجملۀ شرطیه برای تعلیق بر منش  حکم به کاربرده می

شود. مثاًل آنچته جزا در جمالت شرطیه، طبیعی حکم است؛ زیرا شرط در موضوع حکم جزا اخذ نمی
(. به بیتان دیگتر در 23صالة عند الزوال )مددی، جلسۀ معلق بر زوال است، وجوب صالة است نه وجوب

 ؛زندگیرد و فعلیت آن را تقیید میجمالت شرطیه، تعلیق پس از اتمام نسبت حکمیۀ تامه در جزا صورت می
توانتد نظتر مستتقل تواند معلق بر شرط شود؛ زیرا نسبت تامه محقق شده و عرف میلذا سنخ حکم جزا می

شتود )هاشتمی شتاهرودی، اشتد و همچنتین بته اطتالق تعلیتق هتم تمستک متیبه طبیعت حکم داشته ب
 (.10فر، شمارۀ؛ دانش142و 182جلسۀ

 ب. انحصار علیت شرط
هتا اختتالف باشد و در چگونگی آندر قضایای شرطیه دارای مراتبی می« ثبوت عند الثبوت»ازآنجاکه 

جداگانه بررسی شوند تا کیفیت داللتت  صورتشده است، باید مرتبۀ علت منحصره و مراتب پیش از آن به
 جملۀ شرطیه، ثبوت مفهوم شرط و کارآمدی طریق انحصار علیت روشن شود:

 صورت مالزمهترتب تالی بر مقدم به .5
 آن صورت ترتب معلول بر علتبهتالی بر مقدم ترتب  .2
، مصووباحااالصووول؛ ختتویی، 285)آخونتتد خراستتانی،  2صتتورت علیتتت منحصتترهترتتتب بتته .8

                                                 
 . است هیتوقف نسبت صدر، دیشه کمسل و است یقیتصد مدلول ،ییخو محقق مسلک .است حکم سنخ ی،عراق محقق مسلک: نک.  3
 .034تا1/031 ،االصول ی: منتقنک.  0
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 (.5/451، اجودالتقریرات؛ نائینی، 1/21، محاضرات؛ خویی، 222تا5/221
نحو کلتی، ضتابطهداللت بر مجموع این سه امر در صورتی همان مفهوم محل نزاع است که داللت به

 قرائن خاص باشد. تکیه برمند و بدون 
 پردازیم:اینک به بررسی این موارد می

ست و ظاهر عرفی قضیۀ شرطیه همین است؛ زیرا استتعمال آن در داللت بر مالزمۀ قطعی ا مورد اول:
باشد )انصاری، موارد ترتب، اتفاقی یا غلط است یا نادر و مجاز، محتاج به رعایت ارتباط و نصب قرینه می

؛ نتایینی، 1/22، محاضورات؛ ختویی،  5/222، االصوول مصوباح؛ خویی، 285؛ آخوند خراسانی، 2/24
 .(5/452، اجودالتقریرات

شیخ انصاری معتقد است که ظاهر قضیۀ شرطیه و رابطۀ معتبر در آن، سببیت و علیت شرط مورد دوم: 
کته میترزای قمتی و صتاحب طتوریبرای جزا است و بسیاری از استعماالت قضیۀ شرطیه چنین است؛ بته

جملته و اطتالق اند. منش  این ظهور، وضع ادوات شرطیه است نه اطالق فصول موارد غیر آن را ت ویل کرده
 (.22تا2/21شرط )انصاری، 

محقق نایینی سخن شیخ انصاری را نپذیرفته و گفته است: قضیۀ شرطیه برای این امر وضع نشده است، 
باشد )یعنی داللت سیاقی و هیئت ترکیبتی(، ترتتب ولی ظاهر قضیۀ شرطیه که جعل مقدم و جعل تالی می

آید ظاهر کتالم در واقع، مقدم علت تالی است واال الزم می تالی بر مقدم است و این کاشف از آن است که
 (.5/452، اجوداالتقریراتبا واقع مطابق نباشد با اینکه متکلم در مقام بیان است )نایینی، 

 ؛مدلول قضتیۀ شترطیه نیستت گوید: ترتب معلول بر علت،محقق خویی در پاسخ به محقق نایینی می
ای وجتود نتدارد لی بر مقدم در مقام اثبات و ترتب در مقام ثبوت )عّلی(، مالزمهزیرا از طرفی میان ترتب تا

قضیۀ شرطیه در غیر موارد ترتتب معلتول بتر  ( و از طرف دیگر، استعمال5/222، االصول مصباح)خویی، 
، االصوول مصوباحعلت، مجازی نیست و بدون إعمال عنایت و نصب قرینه هتم صتحیح استت )ختویی، 

 (22تا1/22، محاضرات؛ خویی، 5/222
به عقیدۀ نگارندگان در صدق قضیۀ شرطیه، مالزمه گرچه معتبر است ولی کافی نیست، بلکه باید شرط 

« فتاء»نحو ادعایی، علت و معلول باشند واال تقتدیم و تت خیر میتان مقتدم و تتالی و آوردن و جزا هرچند به
منزلتۀ صورت ارتکازی، نتازل بتهاشند، هرچند بهترتیب معنا ندارد. در مواردی که در واقع علت و معلول نب

شود؛ لذا مورد دوم از مراتب قطعی داللت قضیۀ شرطیه است، هرچند دلیلی بر وضع وجود وجود رابطه می
 ندارد.

اند از: ت ثیر فعلی و هایی در علت است که عبارتمعنای گردآمدن ویژگیانحصار علیت به مورد سوم :
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دل و بدل بهناپعلیت تامه و جانشین  صورت عطف با أو(. ذیری )عدم ع 
 اند.بسیاری از اصولیان  قائل به مفهوم شرط، آن را از طریق پذیرش انحصار علیت پذیرفته

در سخنان این گروه از اصولیان، وجوه متعددی برای ظهور قضیۀ شرطیه در مورد سوم اقامه شده استت 
شدنی بتوده و مستتقل نیستتند، البته برخی از این موارد ادغاماند. و بر حسب تتبع، بیش از ده وجه برشمرده

 ها خواهیم پرداخت:بندی نو به بررسی اکثر آنولی با دسته
 اول: بنای عقال 

بنای عقال بر آن است که قید مذکور در کالم متکلم  عاقل مختار و حکیم برای غرض عقالیتی استت و 
فترض اگتر در تمتاماصل بر لغونبودن استت. بتا ایتن پتیشارتباط اصل حکم با قید، قصد شده است؛ زیرا 

بودن قیدی شک شود، ازآنجاکه متکلم در مقام بیان است و اگر قید دیگتری هتم الموضوع یا جزءالموضوع
کرد ولی ذکر نکرده است، در این صورت اصال االطالق )که اصتل عقالیتی استت( دخیل بود باید بیان می

الموضوع است؛ یعنی موضوع کاماًل وابسته بته آن استت و بتا انتفتای آن، تمامشود. بنابراین قید، جاری می
 (.222تا2/221، االصول تنقیحشود )خمینی، حکم  مشروط منتفی می

؛ 800گفته شده که این استدالل متورد پتذیرش قتدمای اصتولیان بتوده استت )طباطبتایی بروجتردی،
ر کتب قدما یافت نشد، ولی میترزای قمتی و میترزای (. البته به این شکل د2/221، االصول تنقیحخمینی، 

؛  5/832انتد )میترزای قمتی، اشتاره کترده« انتفاء عند االنتفتاء»شیرازی به لغوبودن تعلیق بدون داللت بر 
 (.511تا8/514حسینی شیرازی، 

از این وجه چنین پاسخ داده شده است: اصل عقالیی لغونبتودن و اطتالق، پتذیرفتنی استت ولتی ایتن 
شتدن موضتوع دیگتر، منافتاتی بتا اصتول کند؛ زیرا احتمتال جتایگزین، داللت بر مفهوم را ثابت نمیاصل

عقالیی ندارد )آنچه منافات دارد دخل شیء دیگری در ترتب حکم بر موضوع است، لذا اصتال االطالق آن 
وا »ۀ کند ولی نفی دخل شیء دیگر، برابر با انحصار علیت شرط نیست(. در آیۀ شتریفرا نفی می دو شته  و استب

م کو جال  ن ر  ین م  هیدب  1جای دو شاهد، موضوع دیگتری نیتز قابتل نیابتت استت،/بقرة(، ازآنجاکه به232« )شب
شتود، عتدم قضیۀ شرطیۀ مستخرج از آیه مفهوم ندارد. به بیان دیگر، آنچه با اصل عقالیی مذکور ثابت متی

که مفهوم و انتفای حکتم وضوع(؛ درحالیالمصورت جزءدخل شیء دیگر در معیت شرط مذکور است )به
موقع انتفای شرط در صورت اثبات عدم قیام شیء دیگر در جتای شترط متذکور )انحصتار علتت( منعقتد 

 (.2/222، االصول تنقیح؛ خمینی، 5/402شود )علم الهدی، می
متدۀ آن همتان صورت اول وجه مستقلی نیست؛ زیترا بختش ع اولا توان گرفت که مینیز ایراد دیگری 

                                                 
 به شاهد اول. نیمیکردن مهیضم ایکردن شهادت دو زن به شهادت مرد مهیمانند ضم .3
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تمسک به اطالق است )که در وجوه بعدی خواهتد آمتد(، هرچنتد در اینجتا بنتای عقتال و اصتل عقالیتی 
 بسترساز آن شده باشد؛

کنتد خروج شرط از لغویت، مقام حجیت و داللت لفظی را که جایگاه مفهوم استت، ثابتت نمتی ثانیاا 
 (.5/832)میرزای قمی، 

 دوم: ادلۀ لفظی
جملۀ شرطیه بر انحصار علت، ادلۀ متعددی از سوی موافقان مفهوم شرط ارائه شده  برای داللت لفظی   

دنبال اثبات وضتع هستتند و در شود. برخی از این ادله بهها بررسی میه مورد از آناست و در این نوشتار،  نو 
 کنند:ها از طریق مقدمات حکمت، ظهور اطالقی را ثابت میمقابل، بیشتر آن

 ضعأ. مقتضای و 
بر اساس این دلیل، ادات و جملۀ شرط برای افادۀ علیت منحصره وضع شده استت؛ زیترا از  تبادر: .5

شود؛ مثاًل فهم عترف ازجملته قضیۀ شرطیه، علیت منحصرۀ شرط و انتفای جزا موقع نبودن شرط متبادر می
قتل، تبتادر در ضمیمۀ اصتل عتدم ناست و به« الشرط فی اعطائه اکرامک»، معنای «أعط زیدا ان أکرمک»

 (.542؛ حائری اصفهانی، 5/832؛ میرزای قمی، 23شود )صاحب معالم، لغت و شرع نیز ثابت می
 (. 5/222، االصول مصباحاند )خویی، اند و بر آن خدشه وارد کردهاکثر اصولیان این مدعا را نپذیرفته

حتی در مطلق مالزمه بستیار به علت غیرمنحصره و سو قضیۀ شرطیه راجعدر رد آن گفته شده که از یک
اذا بلت  المتاء قتدر کتّر لتم »شود. مانند: رود و عنایت و مجازی نیز در این استعماالت دیده نمیبه کار می

 که قطعًا کّریت آب علت غیرمنحصرۀ عصمت از نجاست است.« ینّجسه شیء
کند، صتحیح نفی می داشتن کالم خود رااز سوی دیگر عقال در مقام احتجاج، سخن کسی را که مفهوم

کنند. سیرۀ عقال در قضایای شرطیۀ بتدون مفهتوم و کثترت پذیرند و وی را ملزم به مفهوم نمیدانند و میمی
لذا ظهور وضعی در مفهوم شتکل  ؛شوداستعمال  این چنین قضایا، مانع از حصول تبادر علیت منحصره می

 (.282گیرد )آخوند خراسانی، نمی
سبب تقدم تالی در خصوص مثال مذکور ممکن است که تبادر  انحصار به اولا ت: توان گفهمچنین می

معلوم نیست، فهم عرف مستند به ظهور وضعی باشد و این جنبۀ  ثانیاا بر مقدم باشد نه صرف قضیۀ شرطیه؛ 
 ظهور، محتاج اثبات است.

تترین کامتل اطالق قضیۀ شرطیه، منصرف به علیت منحصره است؛ زیرا علت منحصره، انصراف: .5
 (.282؛ آخوند خراسانی، 2/435،نهایةااالفکارمصداق شرط است )عراقی، 

 توان مناقشه کرد: رسد این دلیل پذیرفته نیست و در صغرا و کبرای آن میبه نظر می
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شود شود، چون ظهور با شدت انس ذهن بین لفظ و معنا حاصل میاکملیت موجب انصراف نمی اولا 
کنتد. ای با مقام اثبات و قضیۀ شرطیه ندارد و انتس ذهنتی را ایجتاد نمیخارج، مالزمهو اکملیت ثبوتی در 

(. بنابراین منش  282همچنین استعمال در غیراکمل )علت غیرمنحصره( هم بسیار است )آخوند خراسانی، 
کته در علتت انصراف چه کثرت استعمال باشد چه کثرت وجود، باید طترف مقابتل نتادر باشتد، درحتالی

 حصره چنین نیست؛ من
معنتای وابستتگی و تعلیتق استت، علت منحصره، اکمل مصادیق شرط نیست؛ زیرا علیت کته بته ثانیاا 

طور یکسان وجود دارد. به بیان دیگر انحصار و عدم انحصار صتفتی شدت و ضعف ندارد و در همۀ علل به
(. حیثیت وجودی علت تامته بتهشوند )همواند و از تعدد و وحدت علت، انتزاع میخارج از ماهیت علیت

 خودی خود کامل است؛ چه منحصره باشد چه غیرمنحصره.
 ب. مقتضای اطالق

ترین راه اثبات علیت منحصره است که اصولیان متعترض آن شتدهداللت شرط از طریق اطالق، عمده
 شود:اند. در این نوشتار هفت وجه، نقد و بررسی میهای متعددی استدالل کردهاند و به گونه

ادات شرط برای افادۀ لزوم، ترتب و تعلیق وضع شتده استت و ایتن معنتای  1اطالق ادات شرط: .5
صورت علیت تامۀ منحصره، علیت غیرمنحصره و علیت ناقصته استت. کلی دارای مصادیقی مانند ترتب به

صتورت ان کند، محتاج بیتان زائتد استت )بتهاگر متکلم در مقام بیان باشد و بخواهد فرد دوم یا سومی را بی
العل  در علت ناقصه( و ازآنجاکه بیان زائدی نیاورده است، صورت جزءجایگزین در علت غیرمنحصره و به

شود؛ زیرا خصوصتیت علیتت منحصتره، با تمسک به اطالق ادات شرط، علیت منحصرۀ شرط استفاده می
د: استفادۀ وجوب نفسی از اطالق صیغۀ امر )آخوند خراسانی،؛ عدمی است و نیازی به بیان زائد ندارد. مانن

 (.223تا2/223، االصول تنقیحخمینی، 
بر اساس این استدالل، ادات شرط بر اصل ارتباط میان شرط و جزا داللت دارد و اطالق آن، نوع ارتباط 

 کند.را مشخص می
 هایی داده شده است: در رد استدالل مذکور، پاسخ

شتوند، زیترا شرط دارای معنای حرفی است و مقدمات حکمت در معنای حرفی جاری نمیادات  اولا 
معنای حرفی جزئی است و معنای جزئی تقییدشدنی نیست تا قابل اطالق باشد. همچنین اطالق و تقییتد، 

که معنای حرفتی بتا لحتاظ آلتی و ابتزاری استت )آخونتد خراستانی، حالیاند، درمستلزم لحاظ استقاللی

                                                 
ات شرط به اد زیشرط را ن ئتی، اطنق ه(1/004) االصول یمنتقدر  یروحان محققو  (0/021) ةیکفا یةحاشدر  ینیمشک محققمانند  یبرخ .3

 اند.یحرف یمعنا یدو دارا هر رایز ،انددهکرملحق 
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 (؛8/224؛ روحانی، 288ات282
الفارق است؛ زیرا واجب نفسی در تمام احوال، واجتب استت و قیاس اطالق علت به وجوب، مع ثانیاا 

شتود. لذا اطالق صیغۀ وجوب، حمل بر واجب نفسی متی ؛برخالف واجب غیری محتاج بیان زائد نیست
ها واحد استت و تغایرشتان قیقت آنزیرا سنخ و ح ؛علت منحصره و غیرمنحصره هر دو محتاج بیان زائدند

یتک ای نباشد، اطالق علیت بر هیچکه قرینۀ معینهدر صفتی خارج از حقیقت علیت است؛ بنابراین مادامی
 (.288شود و مجمل خواهد بود )آخوند خراسانی، حمل نمی

نیفتزودن توان ایراد گرفت که جایگاه اطالق با تقریب مذکور، شرط است نه ادات شترط و همچنین می
دل یا جزء  بنابراین استدالل مستقلی نیست. ؛العل  ارتباطی با اطالق ادات نداردع 

 توان گفت: در نقد دو پاسخ اول می
له خاص در معنای حرفتی وارد پاسخ نخست جدلی و مبنایی است، زیرا طبق قول وضع عام و موضوع

دانتد، اطتالق و تقییتد در له را عام متیوعاست، ولی بر مبنای مستشکل )آخوند خراسانی( که وضع و موض
 1معنای حرفی امکان جریان دارد.

اند، ولی در نسبت به پاسخ دوم نیز پذیرفته است که علت منحصره و غیرمنحصره هر دو از یک حقیقت
اند. اگر مراد مستشکل از اختالف سنخ، اختالف در حقیقت باشد؛ اطالق، متوقف خصوصیاتشان متفاوت

ت و اگر مراد اختالف در خصوصیات باشد؛ اطالق متوقف بر آن است، زیترا متالک تمستک بته بر آن نیس
 اطالق، احتیاج یک طرف به بیان زائد و عدم احتیاج طرف مقابل است، حتی اگر در ماهیت یکسان باشند.

که متکلم در مقام بیان باشتد، اگتر شتیء و در جملۀ شرطیه درصورتی اطالق کالمی فعل شرط: .2
کرد؛ لذا با تمسک به اطالق استناد جتزا بته شترط، شترط بتر یگری در علیت دخیل بود، باید بیان میقید د

عرض، بلکه فقتط شترط متذکور شود، یعنی نه علت سابق وجود دارد نه علت همعلیت منحصره حمل می
 (.284، 288شود )آخوند خراسانی، که اطالق وجوب بر وجوب تعیینی حمل میمؤثر تام است، چنان

مقتضای اطالق به چند صورت تبیین شده است )آخوند خراستانی، الزم است توجه شود که تمسک به
ها تتالش کترده( و دارای شباهت زیادی هستند، لذا بسیاری از اصولیان در بیان تفاوت میان آن284، 288

ها وجتود وشنی میان آنها موجب تکلف است و تفاوت ربه باور نگارندگان، تفکیک میان برخی از آن 2اند.

                                                 
ارائه  یحلراه دیالحکم شوند و باسنخ یمفهوم شرط قائل به انتفا یتوانند براینم ،اندشده ئتیه یمعنا تیکه قائل به جزئ یکسان مقابل، در. 3

، یفقه یهاپژوهش، گرانیمفهوم شرط )محمدرسول آهنگران و دسنخ حکم در باب  قیتعل هیمشهور در توج یةنظر یناکارآمد ةک: مقالنکنند. 
3183). 

 ،االصاول حقاائق ؛3/410 یاة،کفا بار یقوچاان یةحاشا؛ 00/4/04 ،2ةجلس ی،لنکران فاضل اصول خارج درس ؛1/010 ،االصول یمنتق: کن. 0
 .1/108 یة،الدرا یمنته ؛3/050 ی،روانیا یة،النها یةنها ؛3/451
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 (.80/2/5834، تاریخ 3؛ فاضل لنکرانی، جلسۀ5/511 ،حاشیةاالکفایة ،ندارد )طباطبایی
 این استدالل چنین رد شده است: 

قیاس علت به وجوب، باطل است؛ زیرا سنخ علت منحصره غیتر از علتت غیرمنحصتره نیستت و  اولا 
بوتًا تفاوتی ندارند تا اثباتتًا در تمستک بته اطتالق تفتاوت ت ثیرشان در مشروط یکسان است. به بیان دیگر ث

داشته باشند. احتیاج علت غیرمنحصره به بیان زائد )عطف شیء دیگر( ربطی به ماهیت علیت ندارد، بلکته 
رساند و اطالق، احتیاج به بیان زائدی که دخیتل در ماهیتت علتت و شترط باشتد را نفتی تعدد علت را می

چتون منشت  تقستیم علتت بته  ؛زائدی. اطالق شرط فقط داللت بر ماهیتت علیتت دارد کند، نه هر بیانمی
که درحالی منحصره و غیرمنحصره، وحدت و تعدد علت است نه طبیعت مجرد علت و طبیعت مقید علت،

لذا اطالق صتیغۀ  ؛اندواجب تعیینی سنخًا غیر از واجب تخییری است و در واقع دو نحوه از طبیعت واجب
 (.284شود )آخوند خراسانی، حمل بر بیان واجب تعیینی میواجب 

بر فرض پذیرش قیاس مذکور نیز داللت بر علیت منحصره به قرینۀ خاص است و چنین داللتتی،  ثانیاا 
 کند )همو(.مفهوم محل نزاع را ثابت نمی

متورد تمستک در که که جایگاه اطتالق  محقق نایینی، این اشکال را متوجه اطالق جزا دانسته، درحالی
این وجه، شرط است نه جزا. محقق خراسانی گمان کرده که جایگاه اطالق، جزا است؛ زیرا در رّد این وجه، 

گوید: سنخ ترتب معلول بر علت منحصره با ترتب معلول بر علت غیرمنحصتره ترتب جزا را ذکر کرده و می
طرف دیگر، سنخ تقیید به یک شتیء بتا که از طرفی جایگاه اطالق، شرط است و از یکسان است، درحالی

؛ ختویی، 5/453، اجوودالتقریرات)نتایینی،  1البدل( متفاوت استصورت علیتقیید به یکی از دو شیء )به
 (.1/28، محاضرات؛ خویی، 5/224، االصول مصباح

بر فرض پذیرش کبرای استتدالل )اطتالق شترط کاشتف از انحصتار علتت استت(، صتغرای آن  ثالثاا 
صورتی که متتکلم هتم شود؛ زیرا احراز مقدمات اطالق مشکل است، بهندرت محقق میط( به)اطالق شر

المؤثر )همۀ قیدهای یک علت( بوده تا علیتت تامته ثابتت شتود و هتم در مقتام بیتان متا در مقام بیان تمام
ی، ؛ نتایین288هوالمؤثر )هر چیزی که علت هست( باشد تا علیت منحصره ثابت شود )آخونتد خراستانی،

 (.2/435، فوائداالصول
شتوند، همچنین محقق نایینی افزوده است: مقدمات حکمت فقط در مجعتوالت شترعی جتاری متی

تتوان تمستک کترد )نتایینی، که علیت و شرطیت، مجعول شرعی نیستند؛ لذا به اطالق شرط نمتیدرحالی
 (.2/435، فوائداالصول

                                                 
 .3/432 راتیاجودالتقر: کن .است کرده مطرح چهارم وجه بر زین را یگرید اشکال گرید یاج در ینیینا محقق. 3
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مت اختصاصی به مجعوالت ندارد و در بیشتر توان گفت: جریان مقدمات حکدر رد مدعای نایینی می
شود. مانند: إن أفطرت فاعتق رقب ؛ ازآنجاکه هیئت أعتق و موارد، به اطالق مطلق غیرمجعول نیز تمسک می

لذا موضوع تمسک منحصر در اطتالق  1توانند، محل تمسک باشند؛نیز شرط )أفطرت( و نیز مادۀ أعتق نمی
 منواج / ؛ همتو، 2، االصوول تنقویحعتوالت شترعی نیستت )خمینتی، که از مجکلمۀ رقبه است، درحالی

 (.2/532، الوصول
متفاهم عرفی از قضیۀ شرطیه از نوع جعلی و تشریعی، تقیید جتزا بته وجتود شترط  اطالق شرط: .8

باشتد؛ لتذا البدل( متیصورت علیاست و سنخ تقیید به یک شیء، متفاوت از تقیید به یکی از دو شیء )به
کرد؛ بنتابراین عتدم تقییتد دانست، در مقام بیان باید خصوصیت را در شرط ذکر میرا معتبر میاگر موال آن 

؛ 453تتا5/453، اجوودالتقریراتشود )نایینی، جزا به چیزی به جز شرط مذکور، دلیل بر انحصار علیت می
 (. 1/28، محاضرات؛ همو، 5/224، االصول مصباحخویی، 

 این تقریب از سوی محقق نایینی ارائه شده است.
 محقق خویی در پاسخ به این استدالل، یک اشکال نقضی و چند اشکال حّلی وارد کرده است: 

استت  اگر اطالق شرط دال بر انحصار علت بود، باید در هر وصف و قیدی که مطلتق اشکال نقضی:
م مهم است و شرط خصوصتیتی نتدارد )ختویی، شدیم؛ زیرا موضوع حکملتزم به مفهوم وصف و لقب می

 (.1/28، محاضرات؛ همو، 5/224، االصول مصباح
ای را که بیانگر رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا محقق نایینی در آغاز بحث، قضایای شرطیهبه نظر می
 اند، از نزاع خارج کرده است و وصف و لقب نیز در حکم قید محّقق موضوع هستند.تحقق موضوع

تتوان تمستک کترد، بودن متکلم احراز شود، به اطالق میبر فرض اگر در مقام بیان اشکال حّلی اول:
ولی این امر احرازشدنی نیست؛ چون ترتب جزا بر شرط  منحصر با ترتب بر شرط غیرمنحصر از یک ستنخ

م بیتان ترتتب جتزا بتر کند؛ زیرا متکلم در مقتااند و تفاوتی ندارند. تمسک به اطالق، انحصار را ثابت نمی
در مقام بیان شرطیت شرط استت نته شرط است نه بیان اینکه این شرط برای این جزا است، به عبارت دیگر 

 (.5/221، االصول مصباح)خویی، بیان اینکه شرط چیست 
مقتضای اطالق، ثبوت حکم برای سهم خاصی از طبیعی است )نه مطلق طبیعتی(  اشکال حّلی دوم:

که مقتضای انحصار، ثبوت حکم بترای مطلتق طبیعتی و با انتفای آن سهم خاص، درحالینه انتفای حکم 
انتفای حکم با انتفای طبیعی است؛ بنابراین الزمۀ اطالق حکم غیر از الزمۀ انحصار حکم به شترط استت 

 (.1/24 ،محاضرات)خویی،  )که درصدد اثبات آن بودیم(

                                                 
 .0/304 ،الوصول مناهج ؛0/001 ،االصول حیتنقک: ن .3
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کنتد؛ ، هر چیزی را که محتاج بیان زائد باشد، نفتی متیتوان گفت: اصال االطالقدر رد این اشکال می
چه جزء موضوع باشد )که نفی آن موجب تعین است(؛ چه بتدیل مستتقل )کته نفتی آن موجتب انحصتار 

شتود کته مفهتوم حتداقلی استت، هتم است(. بنابراین هم عدم ثبوت حکم برای مطلق طبیعی استفاده می
 شود.است، فهمیده میکه معلول انحصار « انتفاء عند االنتفاء»

صورت مؤثر فعلی نیستت، بلکته در مقتام بیتان تت ثیر متکلم در مقام بیان شرط به اشکال حّلی سوم:
ی و ترتب مفاد جزا است؛ لذا نمیشرط به  توان به اطالق آن تمسک کرد. نحو مقتض 

شتود کته متتکلم ندرت واقع متیهمچنین بعید است که مراد قائالن به مفهوم، این وجه باشد؛ چون به
بدون قرینۀ خاص در مقام بیان علت منحصره باشد و از طرف مقابل، بیان با قرینۀ خاص نیز هرچنتد زیتاد 

 (.22تا1/21، محاضراتاست ولی خارج از نزاع است و تمسک به اطالق در آن ثمری ندارد )خویی، 
کنتد؛ زیترا تصتریح قض متیعالوه بر این نظر محقق نایینی در جای دیگر، تمسک به اطالق شرط را ن

شتوند و شترط، مجعتول نیستت )نتایینی، کرده که مقدمات حکمت فقط در مجعوالت شرعی جاری متی
 (.2/438، فوائداالصول

از یک سو ادات شرط و قضیۀ شرطیه برای ترتتب جتزا بتر  اطالق شرط و مالزمۀ اثبات و ثبوت: .4
ط در مقام ثبوت دارد و از سوی دیگتر اطتالق اند و تفریع جزا بر شرط، داللت بر علیت شرشرط وضع شده

ی آن است که ترتب جزا بر شرط، ترتب بر علت منحصره باشد؛ چون عتدم ذکتر شترط  احوالی شرط مقتض 
دیگر در مقام اثبات، کاشف از عدم علت دیگر)نه علت سابق و نه مقارن( در مقام ثبوت است؛ زیترا اصتل 

، بحووث؛ همتو، 8/523، دروس؛ صتدر، 1/20، محاضوراتبر تطابق مقام اثبات و ثبوت است )ختویی، 
8/521.) 

 اند: در پاسخ به این وجه گفته
شود؛ زیرا وجود محتمل علت تامۀ دیگری که متضتاد انحصار از اطالق  احوالی شرط فهمیده نمی اولا 

طتالق شدنی با شرط نیست و نبود آن بترای تت ثیر شترط الزم استت( منتافی بتا ابا شرط باشد )یعنی جمع
، بحووث؛ همو، 8/523، دروسااحوالی شرط نیست؛ زیرا اجتماع شرط با آن از احوال شرط نیست )صدر،

8/522.) 
تفرع  ثبوتی منحصر در علت و معلول نیست تا تفریع، کاشف از علیت شرط در مقام اثبات باشد،  ثانیاا 

، دروسد دارد )صتتدر، بلکتته تفریتتع میتتان جتتزء و کتتل و همچنتتین در متقتتدم و متتت خر  زمتتانی هتتم وجتتو
 (.8/522، بحوث؛ همو، 523تا8/523

شود، جزءالعل بودن شرط است )قصور ذاتی(؛ یعنی ترتب جتزا در جمیتع آنچه با اطالق نفی می ثالثاا 
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حاالت است و وابسته به وجود جزء دیگر نیست، زیرا ظاهر جملتۀ شترطیه، کفایتت شترط در ایجتاد جتزا 
نحو اجتماع و اقتران دو علت مستتقل نافی اطالق است ولی جزئیت بهنحو علت ناقصه، ماست. جزئیت به

، بحووث؛ همتو، 8/523، دروسبر یک معلول )قصور عرضی( منافتاتی بتا اطتالق ترتتب نتدارد )صتدر، 
8/522.) 

شوند و جملۀ شرطیۀ انشائیه وجود ها خبری میاگر مدلول جملۀ شرطیه، تالزم باشد، همۀ انشائی رابعاا 
آید: مجیء زید و وجوب اکرامته به این شکل در می« ان جاء زید فاکرمه»؛ برای مثال جملۀ نخواهد داشت

 (.141متالزمان )هاشمی شاهرودی، جلسۀ
مجرد تفریع و ترتب داللتی بر مدعای مذکور ندارد؛ زیرا میان ترتتب تتالی بتر مقتدم در مقتام  خامساا 

(. به بیان دیگتر، قضتیۀ 5/222، االصول مصباحی، اثبات و ترتب در مقام ثبوت، مالزمه وجود ندارد )خوی
شرطیه تنها داللت بر ثبوت مالزمۀ تالی و مقدم دارد و ترتب تالی بر مقدم مدلول قضیۀ شرطیه نیست، بلکه 
متفاهم عرفی از سیاق شرطی است. همچنین ترتب معلول بر علت کته محتل مفهتوم شترط استت، اصتاًل 

 (.1/20، محاضراتشود )خویی، استفاده نمی
رسد این اشکال مبنایی است و ادلۀ انحصار علیت با فرض پذیرش مقدمات متذکور دربتارۀ به نظر می

 شوند.مالزمه و ترتب، بحث می
شده )اثبتات( بیشتتر از متراد لزوم تطابق میان مقام اثبات و ثبوت در جایی است که مقدار بیان سادساا 

شتود. اگتر چنتد شترط صورت منجر به اخالل به مقصود متی زیرا عدم تطابق در این ؛واقعی )ثبوت( باشد
ها را بیان کرده، در این صتورت توانند به شکل جایگزین، علت برای جزا واقع شوند و متکلم، یکی از آنمی

شده کمتر از مراد ثبوتی است و اخالل به مقصود نخواهد بود؛ بنابراین از اصل تطابق میان اثبات مقدار بیان
 (.02/02/31، 34جلسۀ توان انحصار علیت را استفاده کرد )مروی،میو ثبوت، ن

اگر متکلم در مقام بیان ماهوالشرط باشد )یعنی بنا دارد هر چیزی که علت و  اطالق مقامی شرط: .1
خواهتد مؤثر در جزا هست را بیاورد و تمام علل سنخ الحکم را بیان کند( نه بیان شرطیت شرط )یعنتی متی

برای این جزا است نه صرف ترتب این جزا بر این شرط(، در این صورت سکوتش از بیتان بگوید: این شرط 
؛ 282، 282، 8/288عبارتی، اطالق مقامی کاشتف از انحصتار شترط استت )روحتانی، شرط دیگر و به

 (.8/582، دروستبریزی، 
راف کترده کته محقتق روحتانی اعتتبه نظر نگارندگان، وجه فوق از حیث کبرا صحیح است، ولی چنان

(؛ زیرا احراز مقام  بیان در آن با اصتال البیان 282، 282، 8/288تحقق اطالق  مقامی نادر است )روحانی، 
صورت وجدانی باشد که مشکل است و دلیلی بر اینکته استتعماالت عرفتی غالبتًا در معتبر نیست و باید به
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 مقام بیان ماهوالشرط هستند، وجود ندارد.
عنوان خودش، مؤثر باشد اهر قضیۀ شرطیه آن است که خصوص مقدم بهظ اطالق قضیۀ شرطیه: .2

آید که عنوان جامع بین دو علتت، متؤثر الزم می« الیصدر الواحد اال من الواحد»واال طبق مقتضای قاعدۀ 
 تنقویح؛ خمینتی، 233در تالی باشد که باطل است؛ بنابراین علت منحصره است )طباطبتایی بروجتردی، 

 (2/532، الوصول مناج همو،  ؛2/234، االصول
دقت عقلی است و عرف غافل از آن استت )طباطبتایی بروجتردی، بودن علت، بهرسد جامعبه نظر می

 گوید:(. امام خمینی نیز همین را ت یید کرده و در رد این دلیل می80
 شود؛ چه رسد به علیت منحصره.از قضیۀ شرطیه، علیت استفاده نمی اولا 
که علیت و معلولیتت در مجعتوالت شترعی، شود، درحالیمذکور در تکوینیات جاری میقاعدۀ  ثانیاا 

 تکوینی نیست. به بیان دیگر قیاس تشریع به تکوین باطل است.
شود؛ زیرا جریان این قاعده شرایط خاصتی در امثال ما نحن فیه، صغرای قاعدۀ مذکور محقق نمی ثالثاا 

 1دارد که در کتب فلسفه بررسی شده است.
مفهوم، ظهور عرفی است و راه استفادۀ احکام از قضایا، استظهار عرفتی استت نته دقتت فلستفی  رابعاا 
 (.532، 2/532، الوصول مناج ؛ همو، 2/234، االصول تنقیح)خمینی، 

که توقف و وابستگی در قضیۀ شرطیه تشریعی و قرادادی باشد )همان محل درصورتی اطالق جزا: .2
بیان تقیید جزا به وجود شرط است و ازآنجاکه جزا دائرمدار خصوص شرط متذکور  نزاع(، در ظاهر در مقام

بتودن متتکلم، طبق اصل  در مقام بیان 2شده و با عطف شیء دیگری مقید نشده است )چه با واو چه با أو(،
شتود )نتائینی، شتوند و درنتیجته، انحصتار علیتت ثابتت متیمقدمات حکمت در ناحیۀ جتزا جتاری متی

 (.1/25، محاضرات؛ همو، 5/228، االصول مصباح؛ خویی، 438، 2/432، ولفوائداالص
محقق نایینی در این وجه، مدعی شده است که مقدمات حکمت فقتط در مجعتوالت شترعی جتاری 

توان به اطالق شرط تمسک کرد، ولی جتزا، مجعتول شوند. شرط در قضیۀ شرطیه مجعول نیست و نمیمی
تتوان تمستک کترد وجود سببش رخ داده است، لذا فقط به اطالق جزا میاست؛ زیرا جعل  مسبب با فرض 

 (. 432، 2/435، فوائداالصول)نائینی، 
کند نه آنچه را اطالق در متعلق جزا، مفهوم مضّیق را ثابت می نسبت به این استدالل ایراد گرفته شده که

رام است، در مفهتوم هتم بایتد وجتوب کنند. مثاًل اگر منطوق، وجوب مطلق اککه قائالن به مفهوم ادعا می
                                                 

 .24تا0/42، آموزش فلسفهمصباح یزدی،  ؛034، ةالحکم ةینهاعنمه طباطبایی، ک: ن .3
أو دال بار علات  ةلیوسهنحو االشتراک و عطف ب یعل گرید ءیدخل ش یعنی ؛است واو دال بر علت تامه نبودن ةلیوسهب گرید ءیعطف ش .0

 نحو االستقنل. یعل گرید ءیدخل ش یعنی ؛نبودن استمنحصره
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 (.8/523، بحوثمطلق اکرام منتفی شود نه مطلق وجوب اکرام )صدر، 
 اطالق در متعلق جزا دو گونه است:  زیرا ؛به نظر می رسد این اشکال وارد نیست

. اطالق قبل از تعلیق جاری شود و موضوع تعلیق باشد: در این صورت، ستنخ  حکتم معلتق استت؛ 5
شتود و ق وجوب اکرام، معلق بر مجیء زید است، لذا مفهوم )انتفای مطلتق وجتوب( ثابتت متییعنی مطل

 همین نوع منظور محقق نایینی است.
در این صورت، از اطالق تعلیق )عدم ذکر قید بالضیاف  مثالض(  :اطالق بعد از تعلیق جاری شود .2

 (.523، 8/523، بحوثشود )صدر، اطالق دیگری استفاده می
امام خمینی دلیل محقق نایینی را تقریب مستقلی از اطتالق ندانستته و اشتکاالت متذکور در همچنین 

 (.2/238، االصول تنقیحداند )تقریب اطالق شرط را در اینجا نیز وارد می
الموضتوع یتا جتزءافزاید: محل تمسک به اطالق، صورت شک در تمامامام خمینی در جای دیگر می

بودن شیء مستقل است، تمسک به اطالق است، ولی در ما نحن فیه که شک در دخیلبودن شیء الموضوع
شتود نته عطتف بتا أو )موضتوع مستتقل(؛ الموضوع( سبب تقیید متیمردود است؛ زیرا عطف با واو )جزء

 (.2/534، الوصول مناج )شود نه انحصار آن بودن علت ثابت میالموضوعبنابراین با اصال االطالق، تمام
( کته تقریترات دورۀ اول 2/438) االصوول فوائدالزم است توجه شود که دیدگاه محقق نایینی در کتاب 

شتود؛ زیترا باشد، آن است که مقدمات حکمت در جزا جاری متیدرس وی توسط محمدعلی کاظمی می
( که تقریرات دورۀ دوم درس وی توستط 5/453) التقریرات اجودمحل اطالق باید مجعول شرعی باشد. در 

ابوالقاسم خویی است به اطالق شرط تمسک کرده است. ازآنجاکه امام خمینی در زمان تدریس و تت لیف، 
کتاب نخست را در اختیار داشته است، لذا تمسک به اطالق جزا را دیدگاه برگزیدۀ مرحوم نایینی دانسته و به 

 (.2/2/34، 3انی، جلسۀآن اشکال کرده است )فاضل لنکر
رسد اشکال امام خمینی وارد نیست و تقریب اطالق جزا، تنها راه کارآمد در اثبات انحصتار به نظر می

 آید و دلیل مستقلی است.علیت به شمار می
بتر فترض پتذیرش، بتر اطتالق شترط نیتز وارد استت و  اولا اشکال دوم ایشان نیز مردود استت؛ زیترا 

مقصود از تقیید در اینجا، معنای مصتطلح قیتدزدن  موضتوع نیستت،  ثانیاا ندارد؛  اختصاصی به اطالق جزا
 آید. بلکه هر چیزی محتاج بیان زائد باشد؛ چه با واو عطف شود چه با أو، قید به شمار می

 های اطالق تفصیل داد:نگارندگان بر این باورند که باید میان جایگاه
معنای دخل شتیء یید نیز شرط خواهد بود و تقیید شرط بهاگر جایگاه اطالق، شرط باشد متعلق تق .5

کنتد. دیگر در ت ثیر و علیت شرط است. در این صورت اصال االطالق دخل قید دیگر در شترط را نفتی متی
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تواند قیام شیء در جای شرط را نفی کند؛ یعنی قیتام شتیء دیگتر هتم تقییتد شترط اطالق در شرط هم می
لذا ظهور اطالق هم در عتدم دختل  ؛قن تقیید شرط، جهت دخل قید استاست، ولی جهت اول و قدر متی

بتودن از آن جهتت آن خواهد بود. ظهور در جهت دوم )قیام شیء دیگر( زائد بوده و محتاج اثبتات در مقتام
است؛ یعنی باید متکلم از جهت ماهوالشرط )هر چه علت هست( در مقام بیان باشد، ولی از طرفی احتراز 

های مختلف از اطالق شرط وارد شتده و از طرف دیگر اشکاالت متعددی نسبت به تقریب آن مشکل است
 شود.نظر میلذا از تمسک به اطالق شرط صرف ؛است

شده از سوی محقتق نتایینی نیستت؛ زیترا کنارگذاشتن اطالق شرط از جهت اشکال مطرح نتیجه اینکه
 مات حکمت، اختصاصی به مجعوالت شرعی ندارد. که ذیل وجه چهارم بیان شد، جریان مقدچنان

معنتای اگر جایگاه اطالق، جزا )مشروط( باشد متعلق تقیید نیز جزا خواهد بود. قضتیۀ شترطیه بته .2
معنای توقف تحقق جتزا بتر هتر علتت مستتقل استت؛ یعنتی تقیید جزا به وجود شرط است و تقیید جزا به

مقام بیان باشد و فقط شرط مذکور را بیاورد به این معنتا  شیءای دخیل در وجود جزا است. وقتی متکلم در
است که جزا را با شیء دیگری تقیید نزده است )با عطف به واو یا أو( و جزا دائرمدار وجود و عدم خصوص 

کند و الزمتۀ آن، نفتی شرط مذکور است. در این صورت اصال االطالق، دخل شیء دیگر در جزا را نفی می
باشد، بنابراین جایگاه اطالق متورد تمستک جای شرط است که مفید انحصار علیت می قیام شیء دیگر در

 باید جزا باشد نه شرط.
شود و این وجه فقط از جهت به باور نویسندگان، اشکاالت وارد بر اطالق شرط بر اطالق جزا وارد نمی

شده، کالمی است و در آن ستیرۀ رو است، ولی ازآنجاکه اطالق ادعابودن با مشکل روبهاحراز در مقام بیان
بنابراین مقدمات حکمت در ناحیتۀ  ؛شوداین مشکل برطرف می ،معتبر عقالیی بر اصال البیان جاری است

 شود.جزا شده و درنتیجه، انحصار علیت  شرط ثابت می
لیق بتر در این وجه، اثبات سنخ حکم نیز مصون از مناقشات است؛ زیرا از طرفی جملۀ شرطیه برای تع

چتون  ؛شود و از طرف دیگر، اطالق جزا ظهور در این دارد که سنخ جزا اراده شدهمنش  حکم به کار برده می
شرط، منش  منحصر برای سنخ حکتم جتزا خواهتد بتود و مفهتوم  دین ترتیبفرد خاصی ذکر نشده است. ب

 شود.شرط ثابت می
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 شواهد بر وجود مفهوم

که از باب نمونته بته  1فوق، به مواردی از آیات و روایات نیز استشهاد شده استعالوه بر تمسک به ادلۀ 
 شود:شماری اشاره می

 استدلل امام صادق)ع( به مفهوم کالم امیرالمؤمنین)ع(:  .1
اقو  رب هب كو وب یو رَّ حب الب تب حو فب ْذبب اة  تو ن  الشَّ

)ع( عب ه 
ْبد  اللَّ ا عب بب ْلتو أب : سب ب الب یٍر قب ص  ي بب ب 

ْن أب تالب عب قب تیٌط فب ب 
یٌر عب ث 

ٌم کب ا دب ْنهب الب  م 
ت   فب رب ْو طب ْجلو أب ت  الرِّ ضب کب ا رب ذب  إ 

ولو قو انب یب ّیًا)ع( کب ل 
نَّ عب ْل إ 

کو  ْ ْینو  تب ْل؛ ابوبصیر می اْلعب کو گوید: از امام صادق دربارۀ فب
رمودنتد: از گوسفندی که ذبح شده و تکان نخورده و خون بسیاری از آن ریخته استت، پرستیدم. حضترت ف

شتده تکتان ختورد از فرمودند: اگر پا یا چشم حیوان ذبتحگوشت آن تناول نکن؛ چراکه علی)ع( همواره می
 (. 5از ذبائح، ح 52، باب24، الشیعة وسائلعاملی، ؛ حر13، 3/12گوشت آن تناول کن )طوسی، 

( در پاستخ بته منطوق کالم امیرالمؤمنین)ع( حلیت اکل و مفهتوم آن حرمتت استت و امتام صتادق)ع
 (.5/225، االصول مصباحاند )خویی، پرسش ابوبصیر به مفهوم کالم حضرت امیر)ع( استدالل کرده

نحو سالبۀ جزئیه بترای ایتن مقتدار کتافی استت؛ زیترا ایتن انتفاء به اولا  اند کهبر این شاهد ایراد گرفته
رکض رجل و تحریک عین امتاره بتر  .بودن قضیه نیستمقدار، الزمۀ عقلی منطوق است و از جهت شرطیه

زیرا الزمۀ عقلی اخذ مرتبتۀ بتاالتر، عتدم کفایتت  ؛تر از این مرتبه کافی نیستاند و پایینای از حیاتمرتبه
 (.142تر است، حتی اگر جمله وصفیه یا حملیه بود )هاشمی شاهرودی، جلسۀمرتبه پایین

ستبب رکت )در زمان ذبح( در حلیت، هرچنتد بتهبودن حاین روایت ظاهر است در ارشاد به شرط ثانیاا 
 (.4/858پور، گیری نیست )شهیدیاحراز حال ذبح باشد. تمامیت استدالل امام)ع( متوقف بر مفهوم

یفه: .2   استدلل امام صادق)ع( به مفهوم آیۀ شر
رُّ  لو اْلحو جو جب الرَّ وَّ زب تب ْن یب ي أب غ  ْنبب : الب یب الب )ع( قب ه 

ْبد  اللَّ ي عب ب 
ْن أب تهو عب تالب اللَّ ْیتثو قب كب حب ل 

انب ذب ا کب مب نَّ  إ 
ْومب وکب ب اْلیب ْملو اْلمب

لَّ  جب وب زَّ ْواًل »عب ْم طب ْنکو ْع م  ط  ْستب ْم یب ْن لب ؛ امتام 21« )وب مب لُّ قب ْو أب مب   أب
ب
ْهرو اْْل ْومب مب ة  اْلیب رَّ ْهرو اْلحو ْهرو وب مب ْولو اْلمب /نساء( وب الطَّ

سته نیست مرد حّر با کنیز ازدواج کند، ازدواج حّر بتا کنیتز زمتانی روا صادق)ع( فرمودند: در این زمان شای
است که خداوند فرمود: هرکس توان مهریه زن حّر را ندارد با کنیز ازدواج کند ولی در این زمان، مهر زن حّر 

حرم از متای 41، باب 20/103،الشیعة وسائل؛ حرعاملی، 1/820با کنیز برابر یا کمتر از آن است )کلینی، 
 (.1بالمصاهرة، ح

« 21نستاء: »امام صادق)ع( در مقام تعلیل عدم شایستگی نکاح حّر با أمه به مفهوم شترط آیتۀ شتریفه 

                                                 
االصول و عبداهلل شبر در  (58 ،3/50) الحدائق الناضرةدر  یبحران وسفیو  (410تا1/400) نیالمسترشد ةیهدادر  یاصفهان یدتقممحنک:  .3

 اند.دهکراستشهاد  ،اتی( و روا08توبه: ، 383، 15 ؛ نساء:305، 081 ؛ بقره:41: اءی)انب اتیاز آ یبه مفهوم شمار (43تا18) ةیاالصل
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 اند.تمسک کرده
ظهور در حرمت « الینبغی»معلوم نیست واژۀ  اولا رسد ایراداتی بر این شاهد وارد است: ولی به نظر می

نداشتتن و بتیمعنتای وجتهق( محسوب شود، بلکه الینبغتی بتهداشته باشد تا انتفای حکم جواز )در منطو
انتفای شخص حکم برای این استفادۀ امام کافی  ثانیاا موردبودن این کار است نه حرمت و نه حتی کراهت؛ 

قضیۀ شرطیۀ مذکور در آیه، خارج از انواع قضایای محل نزاع است؛ زیترا استلوب آیته در مقتام  ثالثاا است؛ 
و بیان موضوع برای کسانی است که قدرت بر مهریه زوجه حره ندارند و تعلیق جواز نکتاح بتا  ارائۀ راه چاره

 أمه بر عدم استطاعت بر نکاح حره اراده نشده است.
یفه:  .3  تمسک امام صادق)ع( به مفهوم آیۀ شر

)ع قو اد  الب الصَّ ق  قب
یمو فب اه  ْبرب  إ 

بب ذب ا کب ْم وب مب هو یرو ب 
هو کب لب عب ا فب ه  مب

ْم ( وب اللَّ هو یترو ب 
تهو کب لب عب تالب فب ا قب مب نَّ  إ 

الب كب قب ل 
ْیفب ذب یلب وب کب

ْیئا؛ امام صادق)ع( فرمودند: به خدا سوگند نه بزرگ  ا شب ذب ْم هب هو یرو ب 
ْل کب ْفعب ْم یب لب ْق فب ْنط  ْم یب ْن لب قب وب إ  طب ْن نب ا إ 

ذب بتتهب
ممکن استت؟ حضترت فرمودنتد:  ها کاری انجام داد و نه ابراهیم)ع( دروغ گفت. پرسیده شد: این چگونه

ها آن کار را انجام داده اگر سخن بگوید؛ پس اگر سخن نگفت، کاری انجام ابراهیم به آنان گفت: بزرگ بت
 (.83؛ شبر، 2/22نداده است )قمی، 

تو»برخی از موافقان مفهوم شرط در آیۀ شریفۀ  قو نط  وا یب تانو م إن کب وهو لو اس ب ا فب ذب ْم هب هو یرو ب 
هو کب لب عب ل فب )انبیتاء: « نب بب

شتود، لتذا امتام)ع( اند که اگر قائل به مفهوم نشویم، کذب حضرت ابراهیم)ع( منتفی نمتی( ادعا کرده28
 برای نفی کذب وی از مفهوم شرط آیه استفاده کرده است.

خصتوص کته امتری رود، بتهتوان گفت که در این مورد، احتمال وجود بدل در جای شرط نمیولی می
 (.4/852پور، رط قرارگرفته که ظاهر در عدم صدور فعل از کبیرهم است )شهیدیمحال )نطق بت( ش

 
 نقد کلی شواهد فوق

ناشی از مناسبت حکم و موضوع یتا مقتام تحدیتد یتا « انتفاء عند االنتفاء»در برخی موارد، ظهور اولا 
پتتور، تعیتین )ظهتور رفتتاری( یتتا علیتت تامتۀ شترط استتت و متوقتف بتر مفهتوم شتترط نیستت )شتهیدی

 (؛853تا4/854
اند )تصتریح امتام اگر در این موارد ظهور قضیۀ شرطیه در مفهوم را بپذیریم، از جهت قرینۀ خاصه ثانیاا 

 اند.گونه موارد از محل نزاع خارجکه گفته شد اینبه حکم( و چنان
 ارد.گیری، داللتی بر منش  ظهور چه وضع باشد و چه اطالق نداستعمال در مقام مفهوم ثالثاا 
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 نتیجه

شود ها، روشن میپس از ذکر عمدۀ ادله و شواهد موافقان مفهوم شرط و اعتبارسنجی و نقد تفصیلی آن
پذیرند و فقط تمسک بته اطتالق جتزا کته از که اکثر ادلۀ این دسته اعم از عقلی و وضعی و اطالقی، خدشه

د، کارآمد بوده و از مناقشات به دور است انسوی محقق نایینی ارائه شده و نگارندگان اصالح و تکمیل کرده
معنای انتفای کلی ستنخ حکتم جتزا در صتورت به آن ظهور قضیۀ شرطیه در مفهوم مصطلح که بهتوجهو با

رو ادعای ناکارآمتدی طریتق اینو انکارشدنی نیست؛ از است انتفای شرط است، در نهایت صحت و قوت
 اعتبار است.ای سنخ حکم، بیانحصار علیت برای اثبات مفهوم شرط و انتف
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