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 تعریف مفهوم

 شود.مفهوم یعنی مدلول التزامی کالم، ولی در علم اصول به هر مدلول التزامی مفهوم گفته نمی

شود نیازمند تعریفی هستیم که مفهوم را از دیگر مدلوالت از آنجا که در علم اصول به هر مدلول التزامی، مفهوم گفته نمی

 التزامیه جدا کند.

 اند(ن نسبت دادهالبته شهید صدر به ایشا)پاورقی:  نائینی از مفهوم:تعریف مرحوم 

)پاورقی:بی ن بالمعنی االعم یا بی ن بالمعنی االخص والزم بین بالمعنی االخص یعنی  ن مطلقیَ  مفهوم عبارت است از الزم بَ

  آید(مجرد تصور ملزوم الزم می

مواردی هست که مفهوم به معنای اصولی هست اما نه الزم بین بالمعنی االعم است نه الزم  اشکال شهید صدر به این تعریف:

 عقلی محض است. آید وای که برای اثبات مفهوم شرط میبین بالمعنی االخص مثل: بعضی از ادله

قائم بین طرفین است بر خصوصیت ربطی که  و مترتب مفهوم عبارت است از مدلول التزامی که متفرع تعریف شهید صدر:

 به صورتی که این ربط باقی بماند هر چند که طرفین قضیه عوض شدند. ،قضیه است

 صورت دارد: مدلول التزامی سه توضیح:

گوید: اگر می رود، مثالً موالمترتب است بر موضوع: به صورتی که اگر موضوع عوض بشود مدلول التزامی از بین می الف.

حال اگر موضوع عوض شد مدلول کریم را به طریق اولی اکرام کن؛ اکرام کن، مفهومش این است خود  را ن الکریم آمد او اب

که اگر کریم آمد او را  دهددیگر این مفهوم را نمیو را اکرام کن، ن الیتیم آمد ارود. مثالً موال بگوید اگر ابالتزامی از بین می

 ع از بین رفت.اکرام کن، پس مدلول التزامی آن با عوض شدن موضو

ن گوید: اگر ابمی رود، مثالً موالمترتب است بر محمول: به صورتی که اگر محمول عوض بشود مدلول التزامی از بین می ب.

حال اگر محمول عوض شد مدلول ؛ الکریم آمد او را اکرام کن، مفهومش این است که مقدمات اکرام را هم فراهم کن

که مقدمات اکرام را هم فراهم  دهددیگر این مفهوم را نمیالکریم آمد او را اکرام نکن؛ ن گر ابرود مثالً: االتزامی از بین می

 کن، پس مدلول التزامی آن با عوض شدن محمول ازبین رفت.

مترتب است بر ربط بین شرط و جزاء: به صورتی که چه موضوع و چه محمول و حتی اگر هر دو عوض بشوند مدلول  ج.

در  ؛شود[در صورت منتفی شدن شرط جزاء هم منتفی مییعنی ]است یعنی االنتفاء عند االنتفاء ،رودنمیالتزامی از بین 

گوییم تا شرط هست جزاء هست و وقتی شرط منتفی شد جزاء هم از این صورت هر کدام از طرفین هم عوض بشود باز می

 مثال:رود. بین می



 مراد ما از مفهوم همین مورد سوم است.

  



 المفهومضابط 

هر چند طرفین  ،ماندو ربط باقی می ،آن ربط خاصی است که قائم بین طرفین قضیه است ،بعد از آنکه فهمیدیم مفهوم

هیم ببینیم، دقیقا از چه جمله ای میتوان مفهوم گیری کرد؟ به عبارت دیگر اگر جمله خوادر اینجا می ؛قضیه از بین بروند

 توان از آن جمله مفهوم گیری کرد؟چه ضابطه و ارکانی داشته باشد، می

اکثر علماء میگویند در صورتی میتوان از جمله مفهوم گیری کرد، که آن ربط  در کالم، دو ضابطه و رکن داشته  جواب:

 باشد.

جزاء هم  ،منتفی شدن شرط ی از جمله میتوان برداشت  مفهوم کرد، که بادر صورتیعنی  رکن اول: االنتفاء عند االنتفاء:

 فی شود.منت

اکرام او  ،[ در صورتی که زید نیایدی در مثال ]اذا جائک زید فاکرمهیعن رکن دوم: حکمِ ما، طبیعی الحکم باشد نه شخص الحکم:

چون شخص حکم را که قاعده  ؛حکمی الحکم مالک است نه شخص این پس طبیع ،با همه افرادش دیگر واجب نباشد

اشکال استاد: این  گیری نیستو نیازی به مفهوم ،گویده جداً و حقیقاً[ هم به ما میرازیه القیود]ما یقوله المتکلم یریدتاح

رکن دوم در مدلول تصوری نیست بلکه در مدلول تصدیقی است، چون بحث اراده متکلم مطرح است و اراده متکلم یعنی 

 مدلول تصدیقی ربطی به لفظ ندارد که بگوییم مدلول تصدیقی است.

را داریم در صورت انتفاء قید، اما در مفاهیم وقتی قید از  شخص حکم)پاورقی:در قاعده احترازیه القیود )کل ما یقوله المتکلم یریده جداً و حقیقتاً( ما انتفاء  .

  ود با مثال توضیح دادیم((نه شخص حکم را )تفاوت شخص حکم با طبیعت حکم را، انتهای بحث احترازیه القیرا داریم  طبیعی حکمبین برود انتفاء 

معنای رکن اول اختالف است؛ ولی در  (،)پاورقی: فعال در حد حلقه ثالثهدر رکن دوم اختالفی بین شهید صدر و مشهور نیست

 یعنی شهید صدر و مشهور هرکدام، از جمله االنتفاء عنداالنتفاء چیزی را در نظر گرفته اند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

برای بیان رکن اول، باید آن را یک بار در حالت داللت مدلول تصوری)لفظی و وضعی( و یک بار در حالت  توضیح:

تصدیقی)ظهور حال متکلم( در نظر بگیریم؛ به طور مثال جمله شرطیه را یک بار در حالت تصوری و یک بار در حالت 

 تصدیقی در نظر میگیریم و ضابطه را در دو حالت بررسی میکنیم.

 شود:شود و بین آنها ربط ایجاد میای با قضیه دیگر مرتبط میوقتی قضیه ا ضابطه برای افاده مفهوم در مرحله تصوّری:ام

البته اثبات  یم: اگر زید بیاید اکرام او واجب است وگویمیت الزامیه است: در این صورت گاهی این ربط از قبیل نسب الف.

 صورت مفهوم اسمی، موازی با معنای حرفی استلزام است.کند، که در این شیء نفی ما عدا نمی

متوقف بر آمدن زید است،  گوییم وجوب اکرامفیه یا التصاقیه است: در این صورت میگاهی این ربط از قبیل نسبت تَوق   ب.

 توقف و التصاق است. موازی با معنای حرفی   ،مفهوم اسمی که در این صورت



از آمدن زید هم  غیر یوجوب اکرام است، ممکن است موارد دیگر مستلزم اگر گفتیم آمدن زید :تفاوت نسبت الزامیه با توقّفیه

 اکرام اوست، وجوب اکرام، متوقف میشود متوقف، مثال سید بودن زید یا......... اما اگر گفتیم آمدن زید شود مستلزم اکرام او

نتفاء عند االنتفاء ]اگر آمدن زید منتفی شد اکرام زید هم ، به عبارت دیگر میشود همان قاعده االفقط و فقط بر آمدن زید

 )این جمله باشد یا حذفش کنیم؟( شود[.قطعاً منتفی می

 است نه نسبت ( الصاقیهتوقفیه) نسبت گیری مراد از االنتفاء عنداالنتفاء ، در بحث مفهوم: حال در رکن اول شهید صدر میفرمایند

البته ، که نسبت و ربط درجمله، توق فیه باشد نه استلزامیه، و گیری کردمفهوم ،کالمتوان از التزامیه، یعنی در صورتی می

گویند بر خالف مشهور که می ؛اگر اتفاقی هم باشد کافی است باشد، بلکه حتی ت حقیقیهعلی  ف حتماالزم نیست این توق 

 حقیقیه باشد.باید ت علی 

 مدلول تصدیقی:اما ضابطه برای افاده مفهوم در مرحله 

یعنی معلول وابسته به  جمله در صورتی مفهوم دارد، که شرط، علت منحصر آن)جزء العله یا تمام العله( جمله قرار گیرد،

 باشد. هرچند جزء العله این علت باشد،

یم کندر داللت تصدیقیه به ظهور حال متکلم نگاه می کنیم، و گویا به اطالق احوالی تمسک می به عبارت دیگر:

 کنیمو از این طریق وجود مفهوم را ثابت می است( شرط در هر صورت مؤثر در جزاءاطالق احوالی شرط: یعنی )پاورقی:

مثل اینکه: علت  (صدر است یا تمام علما؟ )نظر شهیدشودکه البته اگر کمتر از این هم باشد مفهوم ثابت می:)پاورقی

مثال زید عالم است، چون عالم است ما اورا اکرام می کنیم؛ همزمان وارد منزل دیگری غیر از آمدن برای زید در کار باشد 

هم میشود، ولی ما اورا بدیل عالم بودن داریم اکرام میکنیم پس شرط دیگر یعنی مجئ زید دیگر موثر نیست زیرا تحصیل 

 حاصل محال است(

)پاورقی: توضیح مختصر لزوم و علیت و است  انحصار مراد از االنتفاء عنداالنتفاء  لزوم، علیت، و نظر مشهور درباره رکن اول:

 انحصار(

مراد از االنتفاء عنداالنتفاء فقط در حد نسبت توقفیه است ] و بیش از نسبت توقفیه یعنی  نظر شهید صدر درباره رکن اول :

 آن مقدار نیاز نیست [لزوم و علیت و انحصار، هرچند درست است ولی به 

مورد خالف در ضابطه مفهوم*   

باالخره  ،چه از طریق مفاهیم ،محقق عراقی: در رکن اول مشکلی نیست، یعنی چه از طریق قاعده احترازیه القیود باشد

دارند، رکن اول در آنها هست، چه شرط، چه وصف، چه غایت؛ همه جمالتی که ادعا شده است که مفهوم  



یعنی ما ببینیم  ؛ بلکه رکن دوم است؛رکن اول نیست ،مفهومبه ما می دهد برای تشخیص مفهوم از غیر  آنچه که شاخصی

.د و شرط، آیا شخص حکم است یا طبیعی حکمشود در صورت انتفاء این قیآنچه که منتفی می  

 

 از آنجایی که جزوه در حال ویرایش هست، لطفا ایرادات احتمالی را حتما اطالع بدید

42698522190       @abdorreza692        کانال حلقه ثالثهhalqheh3 

 


