
 مفهوم شرط

: ان جائک زید فاکرمه که مفهوم آن دارند که جمله شرطیه مفهوم دارد مانند نظر  تقریباً تمام علماء اتفاق جمله شرطیه:

 میشود: اگر زید نیامد اکرامش نکن

 حکم شامل طبیعت حکم شود نه شخص آن حکم.2االنتفاء عنداالنتفاء      .1 گفتیم مفهوم دو رکن دارد:

 گفتند رکن اول سه قسمت دارد:مشهور 

 )ربط لزومی( الف( لزوم

 )علیت تامه( ب( علیت

 ج( انحصار

ه است که بیان شدتامه، انحصار( پنج  دیدگاه  طبق نظر مشهور)لزوم، علیت رکن اولدر مفهوم شرط برای توجیه و توضیح 

 ا میفرمایند:که شهید صدر به بیان این تقریب ها میپردازند و در نهایت دیدگاه خودشان ر

دیدگاه میخواهد چه بیان کند؟ میخواهند ثابت کنند که جمله شرطیه چگونه داللت بر مفهوم  5) دقیقا شهید صدر در این 

 می کند؟ یا میخواهند ثابت کنند که جمله شرطیه چگونه داللت بر رکن اول میکند؟(

ه داللت وضعی یعنی ادعا شده که داللت جمله شرطیه بتصوری است؛ وضعی و  ،داللت جمله شرطیه بر مفهوم دیدگاه اول:

 منحصره برای جزاء است به دلیل تبادر.، علت تامۀ که شرط،کندبر این داللت میتصوری 

پس ، علت منحصره جزاء است، وییم جمله شرطیه وضع شده است که بگوید: شرطتبادر را قبول داریم، اما اگر بگ شهید صدر:

م زید یعنی آنجا که اکرا]  ،شود استعمال مجازیجائی که علت منحصره برای جزاء نباشد، می استعمال جمله شرطیه در

مجاز میشود ، اینجا  نیست و ما از جمله شرطیه استفاده کردیم و گفتیم ان جائک زید فاکرمهمنحصراً وابسته به آمدن زید 

برند و کاری هم به این جمله شرطیه به کار می ،تیعنی مردم در تعامالحالی که این خالف وجدان عرفی است، ، در [گوئی

ند که مجاز گوئی صورت کننیست احساس نمی که علت منحصره هم زمانی و ،که شرط علت منحصره جزاء است یا نه ندارند

 گرفته است. پس نمیتوانیم بگوییم جمله شرطیه وضع شده است که بگوید شرط علت منحصره جزاء است.

لزوم  ،و این لزوم هم ،جمله شرطیه وضعا و در مرحله مدلول تصوری دال بر لزوم است آن را باید روان کنم(متن دیدگاه دوم:)

 ترین فرد لزوم است. ون کاملچ؟ باالنصراف انحصاری است علیّ

 توضیح: لزوم دارای افرادی است: 

 منحصره آن مانند................................ صاری: لزوم میان معلول و علت تامۀانح الف( لزوم علیّ

 غیر منحصره آن مانند.................................. صاری: لزوم میان معلول و علت تامۀغیر انح ب( لزوم علیّ

 فهمم(نمی 55جلسه 82ج(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  لزومی که میان دو معولول یک علت رخ میدهد )دقیقه 



  :گوییممی ،کنیممیمطرح دوم را به صورت یک قیاس دیدگاه 

 همین لزوم علیّ ، کامل ترین فردش لزوم اگر افرادی داشته باشد :االنحصاری هو اکمل افراد اللزوم )یعنی اللزوم العلیّ صغری:

 انحصاری است(

 گیرد(میصراف به سوی او صورت نآن چیزی است که ا د هو الذی ینصرف الیه )کاملترین فرداکمل االفرا کبری:

لزوم علّی انحصاری آن چیزی است که ادات شرط به آن ) اللزوم العلی االنحصاری هو الذی ینصرف الیه ادات الشرط نتیجه:

 منصرف میشوند(

 هم در کبرای شما ،هم در صغرای شما اشکال داریم ،ما جواب:

 ددر کبری: ما دلیلی نداریم که اکملیت موجب انصراف شو

 .قوی تر از لزوم غیر انحصاری باشد ،در صغری: این چنین نیست که استلزام و لزوم انحصاری

جدا یک که برای هرکدام جدا ، دارای سه عنصر استاول )االنتفاء عنداالنتفاء( رکن  بر اساس دیدگاه سوم، دیدگاه سوم:

 داللت خاصی پیدا کرده است.

 و تصورا داللت بر ربط لزومی دارند یعنی ادات شرط وضعا؛ آوریمرا از وضع بدست می ربط لزومی

 ]حَرّکتُ یَدی فتَحرّکَ المِفتاح[، مثلاست جزاء شرط علت تامهیعنی 

 لت تطابق میان مقام اثبات و ثبوت(اصا،)بنابر شودناشی میر مقام اثبات از مترتب شدن جزاء بر شرط د علیت تامه

 .آوریممیرا از تفریع و تفرع بدست علیت تامه به عبارت دیگر 

و در مقام ثبوت کند که واقعا ولی این داللت نمی ،اینجا مقام اثبات است و در مقام اثبات درست است فاء تفریع است :اشکال

 .تی باشدهم علیّ

ثبات و ثبوت آن لی ما بوسیله اصالت تطابق میان مقام او ،تفریع جزاء بر شرط در مقام اثبات استجواب: درست است که 

( مقام اثباتترکیبی در مقام داللت و لفظ)از چنین  هاز آنجا که گویند تفریع و تفرع را در مقام ثبوت کشف میکنیم، زیرا

دهد از مقام مییعنی مقام اثبات خبر یزی مد نظرش بوده است، کنیم که در مقام ثبوت چنین چمیما کشف  استفاده کرده،

 .ثبوت

 آوریممیرا از اطالق احوالی در شرط بدست   انحصار

کنیم این اکرام، مقید به حال قیام گوید اکرم العالم و ما شک می)پاورقی:مراد از اطالق احوالی چیست؟ فرض کنید موال می

الم را شامل گوییم اطالق احوالی دارد، یعنی تمام حاالت ععالم است، یا قعود عالم، یا عالم درحال تدریس، یا.......... می

 شود.(می

یعنی کنیم؛ میبا اطالق احوالی انحصارش را هم ثابت تیم این شرط علیت تامه دارد، می توانیم گفبه این صورت که اگر 



این شرط علت است :گویدگوییم جمله شرطیه میمیزیرا  ؛گوییم منحصرا همین علت است و چیز دیگری علت نیستمی

لی که مقترن به علتی دیگری حتی درحاکه آیا این شرط علت است برای این جزاء  کنیممیما شک ، بعد برای این جزاء

یعنی در هر ، گوید بله حتی در آن حاالتمیاطالق احوالی  ؟علت دیگری آمده باشدباشد، و حتی در حالی که قبل از این، 

 الق احوالی در شرط به دست می آوریم.برای این جزاء ؛ و به این صورت انحصار را از اط علت تامه استشرط حال این 

 خالصه اینکه:

 از وضع ناشی میشود. .ربط لزومی:1

 .شود)بنابراصالت تطابق میان مقام اثبات و ثبوت(از مترتب شدن جزاء بر شرط در مقام اثبات ناشی می .علیت تامه:2

 .شوداز اطالق احوالی شرط ناشی می .انحصار:3

 وجوه ابطال دیدگاه سوم:

 کندمیفرض مثال که شما اطالق احوالی را اثبات کردید باز هم این انحصار را ثابت ن مناقشه در انحصار است،بر اول:

با اطالق احوالی همه این قیود را بر  ؟کنیم زید را درچه حالتی اکرام کنمگوید اکرم زیدا  و ما شک میمیمولی  :به این بیان

 .اکرام کن در هر حالی که بود گوییم موال گفته زید راداریم و میمی

کنیم اینکه مولی گفته اکرم زیدا در چه حالتی از امر گفته یعنی همزمان با زید یک امری هم ایستاده و حال شک می :سوال

توانیم از اطالق احوالی آیا در چنین موردی هم می زید را اکرام کن درحالی که امر ایستاده است یا نشسته است یا ..........

 .استفاده کنیم

کند میشود از اطالق احوالی استفاده کرد زیرا اطالق احوالی فقط حاالت موضوع ما را نفی خیر در چنین جایی نمی :جواب

 .کنداما به حاالت دیگر کاری ندارد و ربطی پیدا نمی

کند د این شرط شما را نفی میفرمایند اگر شما اطالق احوالی جاری کنید این اطالق احوالی تقیید به حاالت خومیایشان 

کند و این طور نیست پس اطالق میاما اینکه علت دیگری که ضد شرط ما است اون را هم بخواهد بردارد ربطی به آن پیدا ن

 احوالی اینقدر هم دیگر قدرت ندارد

 زاء است(علت تامه جمدعا: علیت تامه )شرط،      ان الدلیل اعم من المدعا دوم: مناقشه در علیت تامه،

این تفریع و تفرع ، اینکه در مقام اثبات و کالم استده است بر مجیئ زید؛ اذا جائک زید فاکرمه یعنی اکرام متفرع ش :دلیل

به ع و تفرعی آن هم از نوع علیت بوده؛ اثباتی کاشف است از تفریع ثبوتی و پس حتما ثبوتا و فی نفس االمر هم چنین تفری

کند عنداللهی( را یعنی این دلیل اثبات میر مقام لفظ و کالم( تفریع ثبوتی)یم از تفریع اثباتی )دبیان دیگر ما کشف کرده ا

 .علیت را

ی کاشف از تفریع اثبات یعنی فرض کنید این تفریعِ  ؛اعم از مدعاست این دلیل اگر هم قبول کنیم که تمام است، شهید صدر:

تواند ناشی از علیت میکند بلکه فقط اثبات و ثبوت( این علیت را ثابت نمیبخاطر اصالت تطابق میان مقام ثبوتی هم باشد )

 )علیت یعنی تقدم و تاخر رتبی مثل حرکت یدی فتحرک المفتاح(هم ناشی از امور دیگر باشد. تواندباشد می



 ؟شودمیفریع بیان ندر علیت تقدم و تاخر رتبی است ولی آنجا که تقدم و تاخر زمانی باشد نه رتبی آنجا به شکل ت سوال

 تواند به شکل تفریع بیان شود مثال جاء زید ثم امرمیچرا آنجا هم  جواب:

 علت باهم وقتی در نظر بگیریم اینها به دو صورت استرا دو  سوم:

تنهایی سازند و به میعدم المانع ( که این سه باهم علت تامه مرکبه را ، شرط، مقتضی) دارای سه جزء است علت تامه مرکبه:

توانند توانند موثر باشند و معلول را ایجاد کنند زیرا اینها هرکدام دارای نقصان ذاتی هستند یعنی ذاتا به تنهایی نمینمی

 معلوول ساز باشند

حاال اگر یک  چراغ را خواموش کنیم بازهم ق ناشی باشد از روشن بودن دو چراغ؛ مثال روشنایی اتا :نقصان عرضی هم داریم

 تر است این نقصان نقصان عرضی است هرچند مراتب نور کم، وشن استاتاق ر

 علت تامه بسیطه:

 کنیم اما انحصارمیبحث لزوم و علیت آن را ما از همان دیدگاه های قبل استفاده  دیدگاه چهارم:

 فهمیم میاینکه بگوییم مجیئ زید علت منحصره اکرام اوست اما اینکه این انحصار را از کجا 

 اگر بخواهد علت منحصره نباشد از دوحال خارج نیست  :گویندمی

خواهند روی یک معلول اثر بگذارند یا اینکه جامعی از مییا اینکه این دو علت هرکدام به صورت جداگانه و مستقل  الف(

گوید در ن دیدگاه میصاحب ای :اذا مرض زید فاکرمه (، گوییم اکرام کن )اذا جائک زید فاکرمهگیریم و میمیعلتین درنظر 

این صورت هردوی اینها باطل است زیرا اوال در فلسفه خواندیم توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد مستحیل یعنی دو 

 تواند تاثیر بگذاردمیعلت بر یک علت ن

ب این دیدگاه صاح :گوییم این جامع علت استمیگیریم و میاما آنجا که بگوییم ما جامعی از علتین را در نظر  ب(

گویند این محال نیست منتهی خالف ظهور جمله شرطیه است زیرا جمله شرطیه ظهور دارد در اینکه این یک علت است می

 کند و جامعی وجود نداردکه معلول را ایجاد می

یست اگر یک خیر محال ن، گویید محال استمیگویید خالف ظهورست را کاری نداریم ولی اولی که میدومی که  شهید صدر:

شود ولی اگر ما دو اکرام در نظر بگیریم و میاکرام در نظر بگیریم با دو علت کالم شما درست چون دو علت بر معلول واحد ن

 شودمیشود یک مرتبه با مرض زید واجب میبگوییم وجوب اکرام یک مرتبه با مجیئ زید واجب 

 کنیممیما مثل مورد چهارم عمل  :در قسمت لزوم و علیت دیدگاه پنجم:

 شرط :اما در انحصار

 که این صورت خوب است زیرا اذا انتفا الشرط انتفی الجزاء یا علت تعیینیه جزا است:

اذا جائک زید او صار عالما او سافر الی المشهد  :که دیگر اذا انتفی الشرط انتفی الجزاء نیست مانند یا علت بدلیه جزاء است:

ونه ، این مؤو در این صورت که شرط علت بدلیه جزاء باشد ،دهندعلت بدلیه را با )او( نشان می در این صورت، که فاکرمه



کند که مد نظرش نبوده به این بیان اقتضا می کالماطالق  ( را نیاورید،دارد چون باید عطف به )او( شود و اگر این )او ایهزائد

علت بدلیه بودن شرط برای جزاء را نفی کنیم و همان تعیینیه بودن  ،یله اطالقبوس، به عبارت دیگر انحصار را مطرح کنیم

 .ثابت شود

و اگر عطف به واو باشد جزء العله  ،شودمیاین اطالق مقابل تقیید به )او( است که اگر او باشد علت بدلی  :محقق نایئنی

 شود مانند اذا جائک زید و یک جعبه شیرینی هم آورد فاکرمهمیمطرح 

ما اینجا مفهوم دار بودن جمله شرطیه را ل ضابطه در مفهوم را بیان کند )دیدگاه تازه توانست رکن او 5تمام این  شهید صدر:

دیدیگاه  5خواهیم اثبات کنیم زیرا این قطعی است الاقل رکن اول قطعی است در توضیح و تفسیر آن همه گیرن  و این نمی

 (گیردنه این رکن اول شکل میکه چگوفقط برای تفسیر آن آمده بود 

در رکن دوم همه گیرن که بتوانند ثابت کنند اینجا طبیعیه الحکم برداشته شده نه شخص الحکم این را باید استفاده کنند 

 .کنندکه شهید صدر از اطالق استفاده می

: در رکن اول نیازمند علیت تامه د نظرشان است و آن اینکهانهدیدگاه شهید صدر همان حرفی که که قبال گفت 5بعد از این 

 ،در نسبت استلزامیه :کنیم به این صورت کهکه با نسبت توقفیه درستش می ،خواهیم بگوییممینیستیم فقط انحصار را 

 .متوقف باشد تواند بر چند امراما اگرنسبت توقفیه باشد اینطور نیست یعنی نمی ؛مستلزم جزاء است ،شرط

گویند الجزاء هو میکنند به این صورت که اد جزاء حل میا اجراء اطالق و قرینه حکمت در مفبرکن دوم را هم شهید صدر 

 طبیعی الحکم باالطالق و القرینه الحکمه 

 کنند:شهید صدر این دو رکن را اینطور ثابت می خالصه کالم:

 شودمیو الدالله التصوریه ثابت  یهالنسبه التوقفیه با الدالله الوضع رکن اول:

 شودمیاطالق و قرینه الحکمه فی مفاد الجزاء ثابت زاء هو الطبیعی الحکم با اجراء الجرکن دوم:

 ربطی که فرض شده است در مدلول جمله شرطیه: والتحقیق:

 گاهی این ربط به معنای توقف الجزاء بر شرط میباشد)نسبت توقفیه(

 ت الستلزامیه(گاهی این ربط به معنای استلزام الجزاء بر شرط میباشد) نسب

اثبات مفهوم انجام میشود، بدون نیاز به آن چیزی که محقق نائینی فرض کرده اند)اطالق مقابل تقیید به  در صورت توقفیه:

او(؛ پس اگر جزاء بدون شرط بخواهد وجود پیدا کند خلف فرض الزم میآید چون فرض این بود که جزاء متوقف بر شرط 

 هد که جزاء متوقف بر شرط نبوده چون جزا توانسته بدون شرط هم حاصل بشود(است ) درحالی که این نشان مید

در این صورت بازهم کالم مرحوم نائینی مشکلی را حل نمی کند زیرا اگر وجود علت ثانیه موجب  اما در صورت استلزامیه:

ید، اگر آن علت ثانیه این علت اول را تضییغ علیت علت اول باشد با اطالق میشود آن را برداشت، زیرا اطالق یعنی آزادی از ق

مضییغ کرده باشد ما با اطالق میتوانیم آن را برداریم اما اگر آن علت ثانیه کاری به این علت اول نداشته باشد در این صورت 

 اطالق نمیتواند آن را بردارد و این اشکالی است که شهید شدر به نائینی وارد می کنند.



ی از همه این تقریبات این است که استظهار بشود عرفا به اینکه جمله شرطیه مدلول تصوری اش این اول در نهایت میفرمایند:

است که وضع شده است برای ربط به این معنا که متوقف است و التصاغ دارد از جانب جزاء به شرط و از این طریق مفهوم 

 ریق اطالق و قرینه حکمت بدست می آورند ،برای ثابت می شود زمانی که منضم کنیم به آن رکن دوم را که از ط

اینکه ما احساس نمیکنیم که داریم مجازگویی می کنیم در حاالتی که انحصاری در کار نیست ،  اما تبادر عدم مجاز گویی :

ممکن است به شکل دیگری تفسیر بشود از این قبیل که شرط در آنها استعمال شود این به این معنا نیست که شما جمله 

طیه را در این نوع ربط خاص) توقف( استعمال نکرده اید بلکه یعنی از مفاد جزاء مطلق اراده نشده است) اختالل در رکن شر

ثانی( ؛ واضح است که این عدم اراده مطلق فقط اختالل ایجاد میکند در اطالق و قرینه حکمت ، اما  این به معنای استعمال 

  ات شرط یا جمله شرطیه(در غیر ما وضع له نیست ) له میشود اد



 الشرط المسوق لتحقق الموضوع

 شرط .3موضوع  .2حکم  .1 جمله شرطیه سه رکن دارد:

 شود برای محقق شدن موضوعکنند و گاهی شرط آورده میگاهی شرط و موضوع باهم فرق می

 به این دو مثال توجه کنید

در اینجا موضوع و شرط باهم  .و شرط آن مجیئ است، آن زیدموضوع ، اکرام وجوبِ اذا جائک زید فاکرمه؛  حکم،  مثال اول:

  در این مثال جمله مفهوم دارد. کنندمیفرق 

به این مثال دوم  .وشرط تحقق ولد است، موضوع ولد استاست،  ختان وجوبِ ان رزقت ولدا فاختنه؛  حکم،  مثال دوم:

، چنین محقق نشود اصال موضوعی هم نخواهد بود، شرطیعنی اگر ، گویند شرط آورده شده است برای تحقق خود موضوعمی

 .د زیرا تغایر بین شرط و موضوع وجود نداردنندارجمالتی مفهوم 

 را هم باید به دوقسم تقسیم کنیم: ما این مورد دوم )شرط مسوق به تحقق موضوع( شهید صدر:

باید ببینم این لفظ در ) د ان رزقت ولدا فاختنه تنها راه تحقق موضوع است، و اصطالحا اسلوب وحید دارد، مانن ،شرط الف (

 منحصره موضوع است. علتِ شرطِ، یعنی خداوند فرزندی را روزی ما بگرداند(، وحیدلوب کتاب هست اس

سق بنباء است و مجیئ الفا ،مثل ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا در اینجا شرط ،یکی از راههای تحقق موضوع است ،شرط ب(

 .خبر بیاوردهم میتواند مجهول الحال  ء  یعنی عادل یاموضوع خود نبا

 صورت اول )ان رزقت ولدا( مفهوم ندارد، ولی صورت دوم)ان جائکم فاسق( مفهوم دارد. فرمایند:شهید صدر می

 چرا نمیتوان از مانند ان رزقت ولدا فاختنه مفهوم گیری کرد؟ سوال:

زیرا در جمالتی که شرط، تنها راه تحقق موضوع است، نمیتوانیم مفهوم مخالف بیاوریم؛یعنی االنتفاء عنداالنتفاء  جواب:

نیست؛ به عبارت دیگر: مثال ان جائک زید فاکرمه مفهوم مخالفش میشود ان لم یجئ زید لم اکرمه؛ ولی برای مثال ان 

اند، و در اصل جمله، حملیه است)اختن ولدک( نه شرطیه، نمیتوان  هرزقت ولدا فاختنه چون ارکان جمله در هم ادغام شد

 برای چنین جمله ای مفهوم مخالف در نظر گرفت، و چنین جمله ای مفهوم ندارد.

شود میان حکم و موضوع که ما می. ربط مخصوصی که ایجاد 3. حکم 8. موضوع 1در جمله شرطیه سه چیز داریم  خالصه:

موجود نیست، بلکه در این مثال فقط دو سه رکن  ا نسبت توققیه و در مثال ان رزقت ولدا فاختنه هروقف یگوییم تبه آن می

) ان اما در قسم دوم ؛زیرا شرط عین موضوع است پس دیگر جمله شرطیه نیست بلکه جمله حملیه است ،است موجود رکن

ریست وراء ربط حکم به موضوعش و آن تقیید و ام ،شود زیرا در این قسم ربط حکم به شرطمیمفهوم ثابت  جائکم فاسق(

 ست بر اینکه فاسق خبر را بیاورد.ن واقعا متوقف ابینیم تبیّتعلیق حقیقی است زیرا در مثال می



مجیئ الفاسق بالخبر ولی همه یعنی و شرط  ،طبیعت خبر ، یاذات خبریعنی اینطور که شهید صدر فرمودند موضوع  نکته:

کند زیرا موضوع فرق می از نبا الفاسق که در این صورتگویند اصال موضوع ما عبارت است بلکه می ،علما نظرشان این نیست

تواند میشود اصلوب وحید برای تحقق موضوع مثل جمله ان رزقت ولدا فاختنه زیرا نبا الفاسق را غیر فاسق نمیشرط ما 

 .ردوبیا

استثنا هم                  جمله غایت مفهوم ندارد              م نداردجمله وصف مفهو               پس جمله شرط مفهوم دارد

 حصر مفهوم دارد       مفهوم ندارد 
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