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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

 که در جلسهیل چهارم است همین دلایشان، باشد. مهمترین دلیل چهارم قائلین به عدم امکان رجوع قید به هیئت میدر دلیل بحث 

نشاء است مُ زاگردیم، مستلزم تفکیک انشاء  رجوع قید به هیئتامکان قائل به  که اگراست چهارم این قبل بیان گردید. محصل دلیل 

دلیل چهارم مقدمه دوم وجود ندارد. مقدمه اول و پس امکان رجوع قید به هیئت  .است معقولو غیر  نشاء محالانشاء از مُ کو تفکی

به این دلیل بیان شد که هر دو مورد اشکال دو پاسخ که به این دلیل داده شد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت، تا کنون  پاسخ هاییو 

 قرار گرفت. 

 سوم پاسخ

 اشکال چهارم قائلین به امکان رجوع قید به هیئت را می دهند. محقق اصفهانی با ذکر یک مقدمه پاسخ

 مقدمه 

بیان می شود، مطالبی که از بزرگان دارند. ) مشهور و منطقیین رنظمخالف مطابق نظر ادبا و نظری در مورد قضایای شرطیه ایشان 

ضع متعدد قابل موا در کهوضوع بحث است در م مبنای ایشان و.نقل موضع 1 است:فوائد زیادی دارای  یم،مکرر گفت همانطور که

  ایشان می گردد(ذهنی  با زوایای فکری و انسان و آشنایی باعث جوالن فکری . ذکر اقوال و مبنای بزرگان2فاده است. است

طبق نظر مشهور بیان گردیده منطق علم در مطلب این  .مبین مالزمه بین مقدم و تالی استطیه، است که قضیه شر این منطقیین رنظ

گفته  یمی کنند. مثال وقته بین مقدم و تالی مزو مالبین مقدم و تالی  مابر استلز یه یعنی قضایایی که داللتطیای شرقضامنطقی ها 

طلوع »یعنی  ،استبر قرار طبق نظر مشهور بین طلوع شمس و وجود نهار مالزمه  «فالنهار موجود اذا طلعت الشمس»شود می

منطقی ها و به تبع ادبا نظر مشهور محقق اصفهانی بر خالف اما  .است «وجود نهار»است یا مستلزم « وجود نهار»مالزم با  «شمس

قضیه  رعبارت دیگ به .دهدقرار می «تقدیر وفرض »، مقدم را در موقع ای است که در آن ادات شرط، قضیه شرطیه قضیهدندمعتق

در واقع  «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود». یعنی وقتی گفته می شود کنداتحاد بر قرار می د فرضی مقدم وجوشرطیه بین تالی و 

اذا طلعت الشمس »پس در  .یعنی وجود نهار متحد می شود با طلوع شمس فرضی .بر فرض طلوع شمس می کندحکم به وجود نهار 

ین اساس دیگر سخن از استلزام و مالزمه بین تالی و بر اشده است. با طلوع فرضی شمس  وجود نهار کأنه متحد« نهار موجودلفا

باشد باید در قضیه شرطیه  مفید این معنای اسمی یعنی استلزام ،استلزام یک معنای اسمی است و اگر قضیه شرطیه زیرا .مقدم نیست

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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زی که داللت بر این معنا رطیه چیضیه شق در حالی که در ،چیزی که دال بر این معنای اسمی است وجود داشته باشدآن الفاظ  بین

 (چه شرطی و چه غیر شرطی و چه خبری و چه انشایی) ای فهمیده شودز قضیهاداشته باشد وجود ندارد. زیرا هر معنایی که بخواهد 

ر معنای لفظ زید داللت ب «زید قائم است»گفته می شود مثال وقتی استفاده کنیم. لفظ داشته باشد تا معنا را از آن  معادل در لفظباید 

زید و قائم فهمیده می نسبت بین « است»بر معنای قیام که ذاتی متصف به آن است می کند و از کلمه  قائم داللت و زید می کند

تالی  قرار بر افاده استلزام بین مقدم و رگ. در قضیه شرطیه نیز اشدبادالی داشته متکلم باشد باید هر معنایی که مورد نظر  شود. پس

 ؟که بر سر جزاء در می آیدآیا از کلمه اذا یا ادات شرط  ؟کدام لفظ داللت بر این استلزام می کند کنیمور سوال می، از مشهاست

 یمفهمیده ن شرطیه تالی از قضایای ومالزمه بین مقدم  لذا ،مقدم درست می کنند یارضی برف دا یک وجونهایتخیر، زیرا این ادات 

  .شود

یای که در مقابل قضا در قضایای حقیقیه دانند.جاری می نیز همین تحلیل راایای حقیقیه ضق قضایایین اساس ایشان در بر هم

مفروض  ، لذا حکم در قضایای خارجیهکاری به وجود خارجی موضوع ندارد ومفروض الوجود است موضوعش  خارجیه است،

بر او شد حج  لمکلف استطاعت حاص برای اگر ینیع« طیعتالحج واجب علی المس». یعنی زمانی که گفته می شود الوجود است

محقق شد  ودض الوجوروجب وجوب حج می گردد و هر زمان که آن موضوع مفد استطاعت مپس فرض وجو .ب می شودجاو

 . شودقق میحم حج نیزوجوب 

 نتیجه

: ایشان می فرمایدچهارم می رویم.  لبه اشکاایشان سراغ پاسخ  بیان کردند،ضایای شرطیه توجه به مقدمه ای که ایشان پیرامون ق با

وجود نشاء بین انشاء و مُباشند و هیچ انفکاکی می فی الحال موجود و مُنشاء انشاء شود،وط انشاء میه نحو مشراجب بویک  یوقت

، لذا موال صادر شدهست که از فعلی ا در حال امر کردن است و امر« اوجبت علیک الصلوة»گوید یعنی زمانی که موال می .1ندارد

 ساذا زالت الشم».  مثال دراست علی فرضٍ ؟ مُنشأ در واقع  وجوب علی التقدیرٍ واء چیستشنمُ ،فی الحال محقق است امر کردن

 ،خیر ؟است دفی الحال االن موجوزوال آیا  .اما وجوب نماز طبق این قضیه معلق بر زوال شده است انشاء حالیا وجود دارد، «فصل ِّ

پس  .مفروض الوجود دانسته شده است ،صطالح مقدماشرط یا به  نواعن ال شمس بهواما زی دیگر محقق می شود، تاساعل زوا

 جزاء و مقدم مفروض فی الحالاتحاد بین می شود که مقدم مفروض  وبه اتحاد بین جزاء  ضیه شرطیه حکمدر قنطور که بیان شد ماه

 وجود دارد، بعثلذا  ،به نماز در فرض زوال متعلق شده است تصور است و بعث نیزوال فی الحال قابل فرض زت. زیرا موجود اس

صورت انشاء  . لذا در هربعث هم فعلی می شود و زمانی که زوال فعلی شد، زوال فرضی است و زوال نیز یکولی بعث فرضی است 

 . کند یمدا نمی باشد و انفکاک ادعاء شده تحقق پیدا ننشاء جاز مُ

نشاء پیش هیچ یک از این سه مقام انفکاک بین انشاء و مُ ردگوید: در این موضوع سه مقام داریم که ایشان می نهیگر کأبه عبارت د

 :نمی آید

                                                 
 .64، ص2، جنهایه الدرایه 1
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سر از تخلف وجود از بخواهد از مستعمل فیه منفک نیست تا  ی است کهفعلال استعم (:للفظ در معنا لاستعمامقام استعمال ) .1

مستعمل و  که استعمال کندیم لمعنا استعما رکند در حقیقت لفظ را دیلفظی را استعمال م . مثال کسی کهردوایجاد در بیا

 فیه هر دو فی الحال موجودند و از هم جدا نمی شوند.

فرض و انشاء و منشاء الزم نمی آید. زیرا در این مقام،  ین مقام نیز انفکاک ایجاد و وجود: در ارطشمقام فرض وجود  .2

 است.بعث در کنار فرض وجود شرط فرض  و بعث می شود

که در  .حاصل می شود پیدا کند بعث فعلی نیزکه شرط تحقق  ی زمانینمقام ظرف وجود بعث حقیقی یع تحقق شرط:مقام  .3

  ست.نی این صورت نیز انفکاکی در بین 

وجه از رجوع قید به هیئت مشکل انفکاک منشاء  به دلیل چهارم این است که به هیچ محصل نظر محقق اصفهانی و پاسخ ایشان پس

. یعنی هستندموجود مقام تحقق واقعی شرط با هم  رمقام فرض وجود شرط و چه د رشاء و منشاء چه دان .انشاء پیش نمی آید از

زمانی  یعنی جایی که شرط خارجا تحقق دارد بعث هم حقیقی استمی شود. آنفرض  فرض می شود بعث نیز وجود شرطیی که جا

هنوز ظهر نشده و زوال محقق نشده باز هر و فعلی می شود، حتی زمانی که  ی، بعث و تحریک نیز حقیقحقیقتا محقق شدکه زوال 

 .آیدیمنشاء پیش نلذا هیچ تفکیکی بین انشاء و مُ متصورند،دو با هم 

 بررسی

در قضیه  فرمایند:می ایشان . این کهطیه اختیار کردنددر باب قضیه شرایشان که  است مبناییدر کالم محقق اصفهانی اولین مسئله 

ت یاتشریع ردرست باشد اما دممکن است در تکوینیات شود، تالی میوجود فرضی  وحکم به اتحاد بین وجود فرضی مقدم شرطیه 

 تا بگوییم نمی شود  تالیمقدم و شرطیه حکم به اتحاد وجود  ایایض. یعنی بر خالف کالم محقق اصفهانی در ققطعا قابل قبول نیست

باشد. شاید بتوان این مطلب را در تکوینیات به این دلیل  این مقدم مفروض متحد با تالی مفروض مقدم را فرضا در نظر می گیریم تا

ول کنیم مثل زمانی به نحوی قب که در امور تکوینی بین شرط و جزاء یک سببیتی حاکم است و شرط سبب و جزاء مسبب می باشد

د که وطلوع شمس باعث می شو طلوع شمس سبب برای تحقق نهار است که  «فالنهار موجودطلعت الشمس اذا »گفته می شود:که 

زالت الشمس وجبت  اذا»در مثال  .ندارد داین سببیت به این نحو بین مقدم و تالی وجوت یا. ولی در تشریعنهار تحقق پیدا کند

اگر  .سبب از اراده موال و امر موال استم زنما جوب، زیرا وتحقق وجوب نماز شوداین چنین نیست که زوال شمس سبب « لصلوةا

 دارد ناقصه ا یک سببزوال شمس نهایت .ب از زوال شمس باشدکه مسب نه این ر دستور و امر موال می باشدب شده به خاطجانماز و

اراده الشارع یا  سبب که عبارت است از شود که مشاهده میتی پس وق س اعتباری که شارع لحاظ کرده،برای وجوب نماز  بر اسا

تحقق پیدا می کند به این نتیجه می رسیم که انفکاک بین انشاء بعد از زوال مر الشارع که در حال حاضر موجود است ولی وجوب ا

 ،ن انشاء و منشاء نیستدر ما نحن فیه  هیچ انفکاکی بی می فرماید:این که محقق اصفهانی باقی مانده و نشاء و ایجاد و موجود و م

شاء بعد از زوال است. اما من رع یا امر الشارع که فی الحال موجود استابعث الشزیرا انشاء عبارت است از کالم صحیحی نیست 

 هانی حول دو مطلب است:اصف قپاسخ به محق پس

بیان  خالفا للمشهور د جمالت شرطیه و قضایای  شرطیهروم ر: آن چه که ایشان داصل مبنای ایشان محل بحث است .1

جمالت شرطیه داللت  :گویدیشان ماما ای است. م و مالزمهازاستلدند جمله شرطیه دال بر قتمشهور مع، محل بحث از کردند

 .دنبر استلزام نمی کن
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بین  انفکاک ،دوشبه حسب واقع تحلیل  مطلب همین ر: اگءشانانفکاک و جدایی بین انشاء و مُادعای ایشان مبنی بر عدم  .2

 ؟ به هر حالداردضی مفهومی بعث فر ،داردمعنا اء فرضی شناسوال این است که آیا  .وجود داردهم چنان انشاء و منشاء 

ق از تحقبعدا  ، یعنی امر و بعثانجام شودآن کار باید  حقق شدم این که گفته شود اگر آن چیز .ندارد ود دارد یابعث یا وج

که در حال حاضر وجود دارد چه نقشی دارد. به همین دلیل باید گفت مسلم  امری شرط است حرف صحیحی نیست چون

  .پاسخ محقق اصفهانی تمام نیست ر می رسدلذا به نظاست که بعث در حال حاضر محقق شده است. 

 صدقه زبان

 .بهِ الکَریهَةَ، و تَجُرُّ المَنفَعةَ إلى أخیکَ المُسلِم إنَّ أفضَلَ الصَّدَقة  صَدَقةُ اللِّسان ، تَحقُنُ بهِ الدِّماءَ، و تَدفَعُ : عن رسول اهلل )ص( 

برترین  ین، یعاست «صدقاتافضل ال»قسمتی از روایات درباره  ی صدقه ذکر گردیده.اباب صدقات آثار و عوارض بسیاری بردر 

پنهانی به  ه به صورت سری وده، مثال پرداخت صدقشذکر « افضل الصدقات»به عنوان در این روایات اموری  .و باالترین صدقه ها

 دارد. انسان را به اعجاب وادار می  ی صدقه بیان شدهافقیر مسلمان. گاهی آثاری که بر

 به ر این و آنحضو را دکسی که آشکار ،درجه خلوص باال باشد ،این است که نکته مهم در صدقه و تأثیرات مادی و معنوی آن

. مطابق و نه مادیشامل حالش می شود  نه آثار معنوی گونه جلوه دهد خودش را این به این جهت کهدیگران کمک می کند فقط 

با رعایت آبروی یک مسلمان  وفقط و فقط به خاطر خداوند  رین صدقات، صدقه ای است که کسیبرتجمله بعضی از روایات از 

افضل »چند نمونه را به عنوان . در روایات است چه کسی به او کمک کرده ش هم نفهمددبه گونه ای که حتی خوبه او بدهد  ،آبرومند

یا « افضل الصدقه کذا»ت داریم که اروای یعنی این که در .همه با هم قابل جمع می باشند بیان کردند که التبه این موارد« الصدقات

  .؟ این قابل جمع استباالخره افضل صدقه کدام است« الصدقه کذاافضل »

انفاق  مالی را انسان هصدقه اصطالحی ک آن . صدقه لساناست «لسان صدقه» شده نضل الصدقات بیافن ااه به عنویکی از مواردی ک

است که امثال آن قبیل روایات  از این« زکات العلم نشره»مثالدانید برای هر چیزی زکات و صدقه است همانطور که می کند نیست.

نعمت می شود، باعث برکت در باعث حفظ آن مال یا  که پرداخت صدقه آن ای داردخودش صدقههر چیزی به حسب  زیاد است.

  .می شودآن 

 ؟چرا افضل است ؟کندیآمده است؟ مگر لسان چکار م« لسانالافضل الصدقه صدقه » اما صدقه زبان چیست که در روایت تعبیر به

 به نحوی که:انسان مراقب زبانش باشد ی نیع« اللسان صدقة». است هذکر شد «السان صدقة» یراسه ویژگی در این روایات ب

  .جلوی خون ریزی ها گرفته می شود ،دهدن به سبب لسان میاکه انس یابه واسطه صدقه .1

 . دوشن دور می خوشانید است از برادر مسلماان چیزهایی که زشت و کریه و نابه واسطه لس .2

 . دوشب می جلمنفعت  سوی برادر مسلمان بهبه واسطه صدقه لسان  .3

مل عبه آن دقت کنیم و این روایات  . اگر دربدهید یپولبه او جیب کنید و  ست که دست درصدقه به برادر مسلمان لزوما این نی پس

پرداخت صدقه طبق این روایت  ،هنگ دینی واهل بیت فاصله گرفتیمرما از ف .دوشت ما حل میالز مشکا یداند بسیارخدا می ،کنیم

اگر کسی  .سپری کنیم زندگی را «افضل الصدقه»توانیم با این ما می. همه شودیم زمالی ضعیف هستند نیکسانی که از نظر شامل 

 صدقة»داشته باشد. « سانله الدقص» ه را ندارد، می تواندصدق، امکان پرداخت تواند اداره کندندارد خودش را نمی وضع مالی خوبی

بسیاری از خون ریزی ها و  ی را بگیرد.نچیسخن  و و نزاع و درگیریختالف جلوی ا وزبانش را کنترل کند یعنی شخص « سانلال
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سخنی که باید جایی گفته شود، گفته  ،با زبان بسیاری از مشکالت افراد دفع می شود پیش آمده و می آید.درگیری ها با همین زبان 

ممکن است در   فتن سخن بستگی به شرایط دارد.این گفتن یا نگ البتهجایی گفته شود گفته می شود. سخنی که نباید  نمی شود و

اگر جایی سخن بگوییم که  .باعث خون ریزی شود ن ریزی شود و در جای دیگر نگفتن آنباعث خو گفتن حرفی ط خاص شرای

و کالم ما باعث شود که منفعت به سوی او سرازیر  ر شوداز دو کالمی باز شود که بدی اگر زبان ما به رادر مسلمان شود یاحفظ دم ب

است که اثر وضعی در زندگی دنیا و آخرت راه به « افضل الصدقات»یم و این صدقه جزء ه اداد زبان را  صدقه در حقیقت شود

ان یا عدم بیان سخنی داند که با بین گر مراقب باشیم. ممکن است برادر مسلمانی حاضر نباشد ویهمراه دارد. خیلی باید نسبت به یکد

پنهان  ندهر چ دانیم، این صدقهرا دارای اثر فراوان میپناهی یک مکروه شده، اما همانطور که دادن صدقه دفع از طرف شما، از او 

وی منفعتی به س دفع شود و یابدی از او  که برادر دینی سخنی گفته شود اگر در غیاب پس  نیز دارای اثر فراوانی است. از او باشد،

کنیم ب نفعت را به سوی هم جلنه تنها منکه برای هم می زنیم  ،اما حال ما چه کار می کنیم .است «افضل الصدقه»او جلب شود این 

انشاء اهلل  .گیریم بلکه بدی را به سوی هم سرازیر می کنیمهم نمیتنها جلوی بدی ها را  نه ،بلکه ضرر را به سوی هم می فرستیم

 خیر کند. خدا عاقبت ما را به

  «الحمد هلل رب العالمین»


