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 بررسی مفهوم شرط 

 حیدر امید، حجت اإلسالم حسین انصاری

 چکیده

 نگاهی عمیق و جامع به مسئله ی شرط در اصول فقه می باشد.هدف از نگارش این مقاله 

چرا که همانگونه که در بیان اجمالی ساختار مقاله اشاره خواهد شد، نتایج پذیرش و عدم پذیرش 

 مفهوم شرط در استنباط احکام شرعی بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

در کتب اصولیون در پیش برای رسیدن به این هدف سیر ورود به بحث مفهوم شرط متداول 

گرفته شده، سپس به نظر بزرگان در مواردی که محل نزاع بوده پرداخته شده است و قول مشهور 

 به عنوان پایه و نظرات مخالف پیرامون آن مطرح شده است.

برای جلوگیری از اشتباه در فهم به واسطه ی اشتراک لفظی یا عدم آشنایی کافی با لوازم تعریف 

فصل ابتدایی مقاله به معانی مختلف مفهوم پرداخته شده است که در اینجا از میان  در« مفهوم»

 « مفهوم به معنایی گفته می شود که در مقابل لفظ منطوق باشد.»معانی مطرح شده برای مفهوم؛ 

معناییست که لفظ فی نفسه به آن داللت کند بصورتی که لفظ حامل »معنای اصطالحی منطوق : 

معنایی است » و معنای اصطالحی مفهوم با نگاهی دقیق و علمی : « لبی برای آن باشدآن معنا و قا

که لفظ حامل آن نباشد و به نحو مطابقت نیز بر آن داللت نکند ولی از جهت مالزمتش با مفاد 

 «. جمله به نحو مالزمت بیّن بالمعنی األخص بر آن داللت کند

کم مفهوم با منطوق به دو قسمت کلی : موافق و مفهوم از جهت موافقت یا مخالفت با سنخ ح

 مخالف تقسیم می شود. مفهوم شرط مورد بحث در مقاله از دسته ی مفهوم مخالف می باشد.

در ادامه و در فصل دوم به صورت تخصصی به بررسی مفهوم شرط می پردازیم. مفهوم جمله 

 شرط می باشد.  ی شرطیه به معنای؛ انتفاء جوابِ شرط )جزا(، در صورت انتفاء

این نزاع در جایی پا می گیرد که منطوق جمله ی شرطیه به نحوی باشد که شرط، موضوع حکم 

 نباشد. چرا که با انتفاء شرط، دیگر موضوعی برای بحث وجود نخواهد داشت.

اما برای استناد به مفهوم شرط باید حجیت آن اثبات شود؛ حجیت مفاهیم به طور کلی بحثی 

را که در صورت اثبات وجود شرط در جلمه، حجیت آن نیز از باب حجیت صغروی است چ



ظواهر ثابت می شود. شروط الزم برای مفهوم داشتن جمله ی شرطیه به طور کلی مالزمت به 

 نحو علیت انحصاری می باشد. که البته مورد اتفاق تمام اصولین نیست.

طرح شده در فصل های پیش و فصل سوم و فصل پایانی نیز جهت کاربردی ساختن مباحث م

 روشن ساختن تأثیرات پذیرش و عدم پذیرش مفهوم داشتن جمله شرطیه منعقد گردیده است.

در اینجا آیه نبأ که از پرکاربردترین و تاثیر گذارترین مثال ها برای مفهوم شرط است مورد بررسی 

ی از قوی ترین پایه قرار می گیرد که در صورت عدم پذیرش مفهوم داشتن آن به طور قطع یک

 های استدالل به حجیت خبر واحد از بین می رود.

 کلید واژه

 «مفهوم، جمله شرطیه، شروط مفهوم، تأثیرات پذیرش مفهوم»

  



 مقدمه

در محاورات و گفت و گو های عرفی به طور ناخودآگاه به غیر از معانی منطوق و مورد توجه 

گردد و به آنها ترتیب اثر داده می شود که هیچ گاه بر معانی دیگری نیز توسط افراد دریافت می 

زبان جاری نشده ولی در عین حال هر دو طرف بر آن ملتزم اند و در تعامالت عرفی خود به آن 

اگر کسی درس را مباحثه کند در امتحان »مثال فرض کنید استادی بگوید :  ترتیب اثر می دهند.

احثه نکرده باشد توقع کمک استاد را نخواهد داشت با بنابراین کسی که مب« به او کمک می کنم

 اینکه در کالم اشاره ای به آن نشده است. اصطالحا به این فرآیند مفهوم گیری می گویند.

اما همیشه مفهوم گیری به این سادگی نیست و نمی توان برای تمام جمالت مفهوم در نظر 

 گرفت.

می کند که بخواهیم توسط مفاهیم احکام شرعی بحث در مفاهیم در جایی اهمیت بیشتری پیدا 

را استنباط کنیم. در اینصورت مفهوم داشتن یا نداشتن یک آیه یا روایت بسیار اهمیت پیدا می 

 کند.

در این مقاله به دنبال بررسی تمام انواع مفاهیم نیستیم بلکه به مهمترین و پرکاربردترین آنها یعنی 

ت تسلط بر بحث های آن در بسیاری از آیات و روایت می مفهوم شرط می پردازیم که در صور

 تواند حکم شرعی جدیدی به دست آید یا حکم دیگری اثبات یا ابطال گردد.

برای این کار نیاز به شناختی از خود مفهوم، معانی و اصطالحات مختلف آن و آشنایی با اصطالح 

 مورد بحث در اصول فقه را داریم. 

ختلف این مقاله بخصوص در ابتدای مباحث معانی مختلف و حالت بنابراین در بخش های م

 های متصور برای آن تشیح شده تا محل نزاع روشن گردد.

سپس به بیان قول مشهور پرداخته شده و از مجموع نظرات محققین بزرگ همچون: شیخ اعظم 

آن استفاده شده انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم خویی و مرحوم مظفر در پیرامون 

  است.

 

  



 «مفهوم» فصل اول : مفهوم شناسی

 گفتار اول : معنای لغوی مفهوم

 که محور بحث این مقاله است در سه معنا به کار می رود: کلمه مفهوم

ست ا« مدلول»از آن حکایت می کند، که در اینصورت مرادف کلمه ی معنایی که لفظ  -1

 مدلول حقیقی باشد یا مجازی.خواه برای مفرد باشد یا جمله و خواه 

همیده می ف. به عبارتی به هر آنچه که از شیء مقابل مصداق قرار می گیرد معنایی که در -2

 شود. خواه لفظی باشد یا غیر لفظی مانند إشاره یا نوشته.

 1 مقابل لفظ منطوق قرار می گیرد معنایی که در -3

 خته اند:به این تقسیمات پردادیگر آیت اهلل خویی نیز با بیانی 

قد یطلق المفهوم و یراد منه کل معنى یفهم من اللفظ فحسب » 
سواء أ کان من المفاهیم اإلفرادیة أو الترکیبیة، و قد یطلق على 

ء لفظاً أم کان ء سواء أ کان ذلک الشیمطلق ما یفهم من الشی
غیره کاإلشارة أو الکتابة أو نحو ذلک و غیر خفی أن هذین 

عن محل الکالم حیث أنه فی المفهوم اإلطالقین خارجان 

 2« .ء مطلقاًالمقابل للمنطوق دون ما فهم من للشی

 گفتار دوم : معنای اصطالحی مفهوم

 :3 جمالتی که در فضای محاوره و تخاطب به کار می رود، شامل دو نوع مدلول است

له، و دسته و هیئت های ترکیبی جم معانی الفاظ دیگر به عبارتی دسته اول مدلول نطق متکلم یا

مطرح  ومآنچه از کالم او فهمیده می شود نه از معانی خود عبارات که همان معنای س ی دیگر

 می باشد که محور بحث در این مقاله است.« مفهوم» شده برای
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لت آشکار از جمله دو دال« اگر علی تالش کند به او کتابی می بخشم.»اگر متکلم بگوید: مثال 

 ی شود: م

هیچ  ابتدا؛ لزوم اهدای کتاب به علی در صورت تالش کردن که این همان نطق متکلم است و

 راهی برای انکار یا فرار از آن ندارد.

 و  دیگری؛ عدم لزوم اهدای کتاب درصورت عدم تالش کردن علی است. که این داللت از

ز زیر بار اخاطر متکلم می تواند مفهوم کالم دریافت می شود و صریحا در لفظ نیامده به همین 

 آن فرار کند و آن را انکار کند.

 از بیان مختصر فوق روشن شد منظور از مفهوم و داللت مفهومی چیست. 

اید باما اگر به صورت علمی و اصطالحی بخواهیم داللت منطوقی و مفهومی را تعریف کنیم 

 بگوییم:

رای آن باشد تی که لفظ حامل آن معنا و قالبی بهر آنچه که لفظ فی نفسه به آن داللت کند بصور

 را منطوق،

و هر آنچه که لفظ بر آن داللت کند در صورتیکه حامل و قالب آن معنا نباشد بلکه به اعتباری 

 4 دیگر بر آن داللت کند را مفهوم می نامند.

ز به نیالکن منظور از اعتباری که در تعریف بیان شد چیست؟ برای روشن شدن تعریف مفهوم 

 مقدماتی دیگر داریم:

ا و مفهومی همانگونه که برای مفردات معانی و مفاهیمی وجود دارد برای جمالت ترکیبی نیز معن

 وجود دارد.

یز دارای معانی نبنابراین همانگونه که الفاظ دارای معنای مطابقی و التزامی هستند جمالت ترکیبی 

 مطابقی و التزامی می باشند.

، در اشدالتزامی همانگونه که در مفردات گاهی الزم بین أخص و گاهی أعم می بپس در داللت 

 جمالت ترکیبی نیز به همین ترتیب است.
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الفاظ به شمار نمی اما بین بالمعنی األعم چه در الفاظ مفرد و چه در جمالت ترکیبی از مدالیل 

بلکه نیاز به یک مقدمه ی رود چرا که لفظ بر آن داللت نمی کند و ذهن به آن منتقل نمی شود 

 5 عقلی دارد.

 به آن اشاره شد.نیز داللت مطابقی همان داللت منطوقی می باشد که پیشتر 

 بنابراین داللت مفهومی از نوع داللت التزامی بیّن بالمعنی األخص می باشد.

 توجه به آنچه بیان شد تعریف دقیق تری از مفهوم ارائه می کنیم :با 

مالزمتش  حامل آن نباشد و به نحو مطابقت نیز بر آن داللت نکند ولی از جهتمعنایی که لفظ 

 ند.با مفاد جمله به نحو مالزمت بیّن بالمعنی األخص بر آن داللت کند، را مفهوم گوی

 همانگونه که در اصول فقه نیز اشاره شده است:

فالمفهوم الّذی یقابله ما لم یکن اللفظ حاملًا له دالّاً علیه » 
لمطابقة و لکن یدلّ علیه باعتباره الزماً لمفاد الجملة بنحو با

 6« .اللزوم البیّن بالمعنى األخصّ 

نکته : داللت تضمنی از آن جهت ذکر نشد که واقعی چه در الفاظ مفرد و چه در جمالت ترکیبی 

نمی ندارد. چرا که معنا و مفهوم از ادراکات عقالنی و بسیط می باشد و جزئی برای آن تصور 

 7 شود.

 گفتار سوم : اقسام مفهوم

 :8 معنای اشاره شده در گفتار پیش به دو دسته تقسیم می شود مفهوم، به

فهوم هر گاه حکم مفهوم با سنخ حکم موجود در منطوق موافق باشد، م مفهوم موافق : -1

  نامیده می شود.« فحوای خطاب»موافق یا 
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اولویت نهی از هر گونه  ﴾23اسراء ﴿  «لَهُما أُفٍّ فَال تَقُلْ» مثال مفهوم موافق آیه کریمه : 

 آزار والدین از جمله ضرب و ... است.

مفهوم مخالف : هرگاه حکم در مفهوم مخالف سنخ حکم موجود در منطوق باشد، مفهوم  -2

 مخالف نامیده می شود. که خود اقسام مختلفی دارد.

، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم اقسام مفهوم مخالف عبارتند از : مفهوم شرط، مفهوم وصف

 عدد و مفهوم قلب.

 که آنچه در این مقاله مورد بحث خواهد بود خصوصیات و شرایط مفهوم شرط می باشد.

  



 فصل دوم : مفهوم شرط

 گفتار اول : معنای مفهوم شرط

 روشن است که معنای منطوق جمله ی شرطیه؛ معلق بودن جواب شرط بر شرط است.

 مفهوم جمله شرطیه به معنای انتفاء جواب شرط در صورت انتفاء شرط است.  معنای اما

که تنها یک صورت آن با توجه به معنای ارائه  خود منطوق به دو صورت قابل تقسیم است لکن

 شده از مفهوم جمله شرط محل نزاع اصولیون می باشد؛

موضوع حکم  منطوق به جهت بیان موضوع حکم می باشد، به اینصورت که شرط خود -1

 باشد به گونه ای که حکم در جواب شرط وابسته به وجود شرط باشد.

اگر صاحب فرزند پسری بشوم او را برای تحصیل به حوزه می »مثال اگر کسی بگوید: 

اگر چنانچه اشاره شد شرط منتفی شود، حکم نیز منتفی ست چرا که در صورت  «فرستم

 ندارد.انتفاء شرط دیگر موضوعی برای حکم وجود 

 در این قسم هیچ اختالفی میان اصولیون وجود ندارد که جمله شرطیه، مفهوم ندارد.

منطوق برای باین موضوع حکم نمی باشد، به گونه ای که حکم بدون تصور وجود  -2

 شرط نیز قابل تصور است.

در این حال «  اگر هوا آفتابی باشد به مسافرت خواهم رفت.»مثال اگر کسی بگوید : 

فرض رفتن به مسافرت در صورت عدم آفتابی بودن هوا عقال محال نیست و ممکن 

 است علت دیگری سبب پدید آمدن حکم شود. 

این نوع از جمالت شرطیه محل نزاع اصولیون می باشد، و الزم است که مشخص شود 

ا چه شرایطی تعلیق موجود در جمله شرطیه به لزوم انتفاء جزاء در صورت انتفاء شرط ب

 می انجامد. که در گفتار دوم به تبیین این شرایط خواهیم پرداخت.

 گفتار دوم : حجیت مفهوم شرط

بحث حجیت در مفاهیم، صغروی می باشد. به این معنا که در صورت ثبوت مفهوم برای یک 

نیز ثابت است. چرا که به طور کلی مفهوم حجت است اما برای مثال بحث جمله، حجیت آن 

 در وجود مفهوم در جمله ی شرط است، که در صورت اثبات مفهوم حجت آن نیز ثابت است.



ه در این بنابراین در این فصل به دنبال آن هستیم که کدامیک از جمالت شرطی مفهوم دارند ک

 نیز اثبات می شود. صورت حجیت آن

 شروط داللت جمله شرطیه بر مفهوم:

 . )قضیه شرطیه اتفاقیه نباشد.(میان مقدم و تالی مالزمت وجود داشته باشد -1

 تالی باشد. 9تالی مترتب بر مقدم باشد، به عبارتی دیگر مقدم سبب و علت -2

 شد.مقدم علت منحصره برای تالی باشد. یعنی علت دیگری در عرض آن برای تالی نبا -3

 ه نحوکدام از جمالت شرطیه که شامل سه شرط باال باشند یعنی میان آنها مالزمتی ببنابراین هر 

 10علیت منحصره وجود داشته باشد، دارای مفهوم می باشند و مفهوم آنها نیز حجت است.

دم آن اما بحث به اینجا ختم نمی شود و میان اصولیون در پذیرفتن برخی از شروط فوق و ع

 اختالفاتی وجود دارد.

: مرحوم مظفر، در حجیت مفهوم شرط دانسته اند ز جمله کسانی که تمامی شروط باال را شرط ا

 می باشند. 12و مرحوم نائینی 11آیت اهلل سبحانی

اما در مقابل محقق خویی، معتقد است که علیت و به تبع انحصار برای حجیت آن شرط نمی 

 13باشد.
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فاعلم: انّ ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة يتوقف: على کون الترتّب بين الجزاء و الشرط ناشئا عن عالقة ثبوتية في نفس األمر »  - 12
ق و الواقع، و ليس الترتب بينهما لمجرّد االتفاق و المصادفة، کما في قولك: إذا کان اإلنسان ناطقا فالحمار ناهق، إذ ال عالقة بين نهي

ق اإلنسان في نفس األمر، بل العالقة بينهما تكون عالقة جعليّة لحاظيّة. و على ان يكون الترتب ترتّب العليّة و المعلوليّة، الحمار و نط
ط ال التالي بان تكون العالقة بين الجزاء و الشرط عالقة العليّة و المعلوليّة ال عالقة التالزم و التضايف، و ان تكون العلّة هو المقدّم و الشر
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 کاربرد مفهوم شرط فصل سوم : 

آن  پذیرش و عدم پذیرش مفهوم شرط درنتیجه ی به جرأت می توان گفت یکی از مواردی که 

 باط احکام فقهی نقش بسیاری دارد، آیه ی نبأ است.استن در

 ﴾6حجرات ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا 

 بررسی شروط مطرح شده در فصل پیش در آیه می پردازیم.قبل از بیان اختالفات و نتایج آنها به 

 گفتار اول : بررسی شروط در آیه نبأ

ن شرط، جزا نیز به طور ابتدا باید جزا از لحاظ عقلی متوقف بر شرط نباشد تا با منتفی شددر 

در آیه مورد بحث شرط و موضوع و به عبارت دیگر موضوع حکم از بین برود. کلی منتفی شود 

)اآلتی به فاسقا( یعنى خبرى که آورنده آن فاسق باشد،  و دیگری)نبأ( یکی حکم دو چیز است: 

تبیّن الزم دارد و این جمله همانند )إن جاءک زید فاکرمه( مفهوم دارد و مفهوم آن این است: 

 )خبرى که آورنده آن عادل باشد تبیّن الزم ندارد(.

 دامه باید مالزمت، علیت و انحصاری بودن علت مورد بررسی قرار گیرد.اما در ا 

مالزمت میان خبر فاسق و تبیّن از ساختار آیه واضح است. چرا که آیه در مقام بیان حکم توسط 

 لغو می باشد. ،انشاء شرطآن فهمیده می شود چرا که در غیر اینصورت شرط است و مالزمت از 

بدون تحقیق و تبیّن به خبر هر شخصی اما علیت را از آنجا می توان اثبات کرد که در عرف 

اعتماد می شود، به همین خاطر است که آیه خبری را که از جانب فاسق باشد حجت نمی داند 

و برای عمل به آن تحقیق را شرط می داند و اگر غیر از این بود، حکم آیه اساسا لغو بود. بر این 

س علت تبیّن مطرح شده در آیه فاسق بودن شخص مُخبر است. بنابراین میان شرط که خبر اسا

 شخص فاسق است و جزا که تحقیق و تبیّن است رابطه علیت برقرار است.

شأن نزول انحصار در آیه باید نگاهی به  بهتر اما انحصار در آیه کمی پیچیده تر است؛ برای فهم 

شخصی به نام ولید بن عقبه نازل شده که پیامبر او را برای دریافت آیه بیندازیم. آیه در مورد 

صدقه به سوی بنی مطلق راهی کرد اما ولید به سبب عداوتی که از زمان جاهلیت با آنها داشت 

زمانی که به سمت پیامبر بازگشت از سرپیچی آنها از دادن صدقه سخن گفت که باعث خشم 

آیه نازل شد و از تصمیم گیری بدون تحقیق به واسطه ی قول پیامبر بر آنها شد. در این هنگام 

 فاسق اخطار داد.



یز از این ناز اینجا روشن می گردد که مقام بیان آیه انحصار در خبر فاسق دارد و انحصار آن 

 جهت اثبات می گردد.

 مخالفانقول گفتار دوم : 

مرحوم شیخ اعظم انصاری می از جمله کسانی که معتقد به عدم مفهوم شرط در آیه فوق شدند، 

استدالل بر آیه نبأ براى حجیّت خبر واحد بیست و اندى اشکال وارد  هب» باشد. که می فرماید : 

 14« اساسى وجود دارد که قابل دفع نیست. یشده که عمده آنها قابل دفع است و فقط اشکال

 موضوع وشرط اشکال شیخ به گام اول مورد بررسی در گفتار پیش باز می گردد. به اینصورت که 

ضیه قواضح است که در اینصورت در صورت انتفاء شرط، موضوع یان می کنند. برا نبأ فاسق 

 نیز وجود نخواهد داشت و بحث درباره ی مفهوم شرط در آن منتفی است.

ند و موضوع نیز اشاره کردیم موضوع و شرط از یکدیگر متفاوت ااما همانگونه که در گفتار قبل 

ر پاسخ دکه همان نبأ است در هر دو حالت ثابت است. همانگونه که مرحوم آخوند و مظفر نیز 

 به این اشکال این استدالل را مطرح نموده اند.

 گفتار سوم : نتایج عدم پذیرش مفهوم شرط 

ثبات اشویم یا حداقل در آیه ی مورد بحث مفهوم شرط در صورتی که برای شرط مفهوم قائل ن

رد، از ار زیادی از ادله ی فقهی را دانشود، یک پایه ی اصلی حجیت خبر واحد، که سهم بسی

 بین می رود. 

م شرط هر چند برای آیه ی نبأ از طریق مفهوم وصف نیز استدالل شده است، ولی داللت مفهو

ود مرحوم از اصولیون حجیت آن را نپذیرفته اند از جمله خضعیف تر است از طرفی نیز بسیاری 

 مظفر.

رای استدالل البته اثبات حجیت خبر واحد به آیه ی نبأ ختم نمی شود و آیات و روایاتی دیگری ب

بر خمطرح است اما داللت آیه ی نبأ از تمامی آن ها بیشتر است و در صورت اثبات حجیت 

 وان مؤیدی برای آن مطرح می شوند.واحد از طریق آن باقی ادله به عن
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 نتیجه

 دانستیم که مفهوم در مقابل منطوق می باشد و از معانی دیگر عام تر است.

معنایی که لفظ حامل آن نباشد و به نحو مطابقت نیز بر آن داللت و در اصطالح اصولیون به 

األخص بر آن داللت نکند ولی از جهت مالزمتش با مفاد جمله به نحو مالزمت بیّن بالمعنی 

 کند، گفته می شود. که خود از حیث موافقت و مخالفت با سنخ حکم منطوق به دو بخش:

 مفهوم موافق -1

 مفهوم مخالف، تقسیم می شود. -2

 مفهوم مخالف خود دارای اقسامیست که پرکاربردترین آنها مفهوم شرط است.

  مفهوم شرط به معنای انتفاء جزاء در صورت انتفاء شرط است. 

 ؛ر صورت وجود چهار شرط ثابت می شودجمالت شرطیه دمفهوم 

 شرط موضوع حکم نباشد بلکه شرط موضوع یا قید آن باشد. -1

 میان شرط و جزاء مالزمت وجود داشته باشد و از قضایای اتفاقیه نباشد. -2

 ارتباط میان شرط و جزاء به نحو علیت و سببیت باشد بطوریکه جزاء علت شرط باشد. -3

 زاء و شرط به صورت انحصاری باشد.علت میان ج -4

اما حجیت این مفاهیم به محض اثبات وجود مفهوم ثابت است. چرا که مفاهیم از ظواهر کالم 

به حساب می آید و بحث در آنها صغروی است نه کبروی و با اثبات مفهوم حجیت آن نیز ثابت 

 می شود.
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