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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 

و  شأنتفکیک انشاء از مُعبارت بود از استلزام امکان رجوع قید به هیئت  مدلیل چهارم بر عدهمانطور که در جلسات قبل بیان شد، 

 متحدندحقیقتا جاد و وجود یرا ایزممکن نیست  کهایجاد از وجود است  کنشا غیر معقول است زیرا مساوق تفکیانشاء از مُ یککتف

قت اگر در مقایسه با فاعل سنجیده شود ایجاد نامیده می شود و اگر در مقایسه با قابل سنجیده شود و اعتبارا مختلف. یک حقی

 وجود نامیده می شود.

 .سه پاسخ به این دلیل بیان شد و هر سه پاسخ مورد اشکال قرار گرفتکنون تا 

 )محقق خویی( پاسخ چهارم

انی ع بر گرفته از پاسخ محقق اصفهقادر ورا در این مقام بررسی می کنیم این است که پاسخ ایشان  وییپاسخ محقق خعلت این که 

قضایای  برخالف منطقیین که ایشان طبق مبنای خود در جمالت شرطیه دلیل چهارم را رد می نمایند.محقق اصفهانی زیرا  .است

 تسدر قضیه شرطیه اصال سخن از مالزمه بین مقدم و تالی نی :دباء فرمودبه تبع ا ،ین مقدم و تالی می دانندشرطیه را مفید استلزام ب

بر  سپس ایشان .می کند یا وجود تالی بر فرض وجود مقدم بر وجود جزاء بر فرض وجود شرط ع داللتقاقضیه شرطیه در وبلکه 

مطلبی  ن اساس و برگرفته از همین مبنانوعی بر همی خویی بهحقق م. را حل کندأ نشمُ زاتفکیک انشاء  هتالش کرد مشکل این اساس

 .1را برای پاسخ به دلیل چهارم بیان کردند

مشهور در باب  کلسطبق م ،جود استوتفکیک بین ایجاد و که مساوق با  أنشمسئله لزوم تفکیک بین انشاء و مُ :دنن می فرمایاشای

کالم صاحب منتقی االصول به هنگام بیان در بال ق) مالزمه وجود ندارد. انشاء این باب رد مختار، ق مبنایاما طب ،دیالزم می آ ءانشا

انشاء عبارت  :ندمی فرمایاء که باب انشدر  طبق نظر مشهورنشأ یعنی اشکال تفکیک انشاء از مُ مبنای محقق خویی اشاره شده بود(.

د شوامر می زمانی که بوسیله لفظییا د اد کنجفروختن را ایبعت معنای  ظبا لفمتکلم مثال  .الزم می آید «باللفظ یاد المعنایج»است 

سبب  ،انشاءاین نظر  طبقلذا  .است بوسیله لفظ معنا ایجاد ،ءاشحقیقت ان ،پس طبق نظر مشهور .شودایجاد  معنای بعث و تحریک

 ملکیت یابر د سببشویکه گفته م «عتب» می شود و زمانی که سبب برای بعث «صل» دوشگفته می یعنی زمانی که .می باشدحکم 

 ،دیآمی الزمهنشا مُ زامشکل تفکیک انشاء  تفسیر کنیم،« باللفظ ایجاد المعنی» مطابق نظر مشهورانشاء را  رگا حال .ایجاد می شود
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 «بعت»که لفظ این  مثلی آن لفظ بعدا تحقق پیدا کند که امر محالی است. ولی معنا بیان شده، لفظ فی الحالنظر مشهور بق ط زیرا

 طبق نظر اگر انشاء .زوجیت بعدا ایجاد شود و گفته شودن اال «انکحت» گفته شود و ملکیت بعدا تحقق  پیدا کند یا اینکه لفظاالن 

معنا وجود در زمان حاضر و  ظلف که عبارت است از ایجاد با رجوع قید به هیئت یک مشکل اساسی پیدا می شودمعنا شود مشهور 

 نشاءمُ زاا انشاء تفکیک ایجاد از وجود ی و کندمییدا پوجود بعدا تحقق  ولی کنون تحقق دارداد اجای به بیان دیگر .در زمان دیگر

اما خود بعث موقع زوال محقق  شود،ایجاد می  در حقیقت با لفظ صل سبب بعث« زوالعند الصل »گفته شود  راگ مثال محال است.

لزوم حرکت مخاطب به سوی مامور به  واما آن معنا و بعث و تحریک  د می شود،در زمان حاضر ایجا سبب تحریک .می شود

  محال است.و این  شودهنگام زوال محقق می

همانطور که در مباحث حکم بیان شد ایشان  ارزی ،آیدپیش نمیتفکیک انشاء از مُنشأ مشکل ما ا طبق نظر ماایشان می فرماید: 

 و کندیا زوجیت را اعتبار  غیر تملکی نفس خود رانسان د که مقدار همینو  اعتبار نفسانی استحقیقت انشاء یک فرمایند: می

تواند میو د وشابراز  توانداین اعتبار می حال اعتبار می کنم که به ملکیت زید در بیاید. کتابی که ملک من بوده  از این به بعدد بگوی

شخص انشاء  اندازه که همین و ندارد ابراز ء نیازی بهحقیت انشاگرنه خود ز است واگر چه برای ترتیب اثر محتاج به ابرا ،دوابراز نش

انشاء تحقق یافته است.  کندأ تحقق پیدا نشمُشود و  جادایحقیقت  نآ ن چیزالبرای ف د که مثالر کنابتاع یشق نفس خودر اف کننده

از یک ت عبار ءوقتی حقیقت انشاپس  شود.ز اراب فعلی ایبا قول  باید ،ترتب کنندماعتبار و انشاء ی بر م دیگران اثرهیبخوا رگا، بله

 ازد ایجاجدا سازی  بیان شد طور که قبال هم هماننشاء از مُنشأ وجود ندارد. پس از تفکیک ا هیچ مانعیدیگر شد باانی ساعتبار نف

بدون این  خر تعلق بگیردأامر مت هب تواندمی اعتبار زیرا .انشاء از مُنشأ اشکالی نداردجدایی اعتباریات  ردامکان ندارد ولی وجود 

اکنون و قبل از وفاتش اعتبار ملکیت غیر  که متکلم« هذه الدار لزید بعد وفاتی» :بگوید که مستلزم محالی باشد، مثل این که شخصی

 مطلب مترتب نمی شود.هیچ اشکالی هم بر این شود حاصل میوجود ملکیت پس از وفات را برای بعد از وفاتش می کند، 

لذا اگر انشاء را عبارت از اعتبار بدانیم، همان زمانی که اعتبار در افق نفس موال محقق می شود، انشاء صورت گرفته ولی معتبر بعدا 

جوب نماز را اعتبار کرده ولی خود که موال در افق نفسانی خودش و «صل عند الزوال»محقق می شود. مثل این که موال بگوید: 

لذا محقق  .تفکیک ایجاد از وجود نیست غیر معقول مستلزم امر و و این هیچ مشکلی ندارد وجوب نماز بعد از زوال محقق می شود

ال یستلزم و»بر مبنای این که ما انشاء را عبارت از اعتبار نفسانی بدانیم رجوع قید به هیئت هیچ مشکلی ندارد خویی می فرمایند: 

 .«منه امر غیر معقول

 بررسی

 بر می گردد. قق اصفهانی بیان شدمحقق خویی به همان پاسخی که از محبیان شد ریشه فرمایش  در ابتدای بحث طور که همان

بلکه قضایای شرطیه به معنای وجود جزاء  نمی کنند،بر استلزام بین مقدم و تالی  لتیه دالطشر یقائل است قضایا به تبع ادباء ایشان

  .بر فرض وجود شرط است

 . روشن است کالم محقق خویی ریشه در پاسخ محقق اصفهانی دارد امریاین که چرا 

پیش می آید، موال می تواند در اعتبار  زا بحث زمانی که نیست. لذامتوقف بر وجود شرط  ساسا وجود جزاءدر قضایای شرطیه ا

بیان شد این حرف مشکلی  قبال . همانطور کهدا کندیض و تقدیر تحقق پی فرولی معتبر عل را انجام دهد، اربتصل اعزمان حاضر ا

. انشاء را عبارت از اعتبار نفسانی بدانیم محل اشکال است ی اصل اینکهنست. یعا محل بحث ابنولی اساس این سخن و م ندارد،
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چیزی مثل دش ن خوودر رشخصی د که ینگوید به صرف ایمی نهیچ کسمین جهت و به ه ستانشاء صرف اعتبار نفسانی نی زیرا

ند، این الفاظ باید محقق شو. این الفاظ دارد یقواعد ،آدابی دارد ، هر چیزیشودآن امر محقق می ،ملکیت و زوجیت را اعتبار کند

 عدم المانعشرائط و  ، اگر لفظ، اجزاء،سبب هستند از. همانطور که قبال بیان شد این الفاظ جزیی سببیت ناقصه یک ولو سببیت دارند

 کندباشد قطعا مسبب تحقق پیدا می مهیا

نتیجه: سخن محقق خویی در صورتی صحیح است که ما اصل سخن ایشان را در باب انشاء بپذیریم. اگر مبنای ایشان را قبول کنیم 

یست.به عبارت دیگر در حقیقت پذیرش سخن محقق خویی حرف صحیحی است اما مشکل این است که اصل این مبنا قابل قول ن

 مبتنی بر دو مبنا است:

 داللت بر وجود جزاء بر فرض وجود شرط می کنند.بپذیریم قضایای شرطیه  .1

  .نفسانی عتبارعبارت است از یک ا نشاءبپذیریم ا .2

  .و فی کالهما نظر

 پاسخ پنجم

سراغ پاسخ از  بیان می کنند و سپسه مچند مقدشأ ابتدا نوجود یا انشاء از مُبرای دفع اشکال لزوم انفکاک ایجاد از محقق عراقی 

دو مقدمه فی . اما با تأمل در دو مقدمه استبیان شده،  1االفکارنهایة  ایشان مثلتقریرات  رمی روند. مقدماتی که د دلیل چهارم

 مقدمه فهمیده می شود:  ایشان چهار از کلمات بیان کرده اند. در حقیقتبیش از دو مقدمه ایشان الواقع 

 شاء(نه اول)حقیقت حکم و امقدم

 ستانشاء یک امر جعلی نی ،ندقدتشان در باب انشاء معایبارت از اراده تشریعیه مبرزه. حقیقت حکم و انشاء ع ایشان معتقد است،

اراده مبرزه یعنی اظهار  واقعی نفسانی است.، بلکه یک امر ار نیستبتاوی با اعبه هیچ وجه مس. انشاء ی استعقوا یک حقیقتبلکه 

 کرده. به عبارت دیگر دو نوع اراده وجود دارد: ارادهبا مقدمات خاصی س خود نف رانسان د چیزی که

اراده  خود شخص شده و به آنبه فعل خوردن آب که متعلق  اراده می گیرد مثلبه فعل خودش تعلق  اراده انسان گاهی .1

 می گویند. تکوینی 

اراده  دارد وکاری را  مثل زمانی که موال یا شخصی از دیگری درخواست متعلق می شودبه فعل دیگری  اراده انسانگاهی  .2

 گرفته.به فعل دیگری  او تعلق

 که بر اساس احکام پنچ گانه ممکن است ابراز و اظهار شود به آن انشاء یا حکم گفته می شود ل یا فعلوقزمانی که اراده تشریعی با 

  .و یا علی السویة باشد به عدم لزوم آن تعلق بگیردو یا یک شئ تعلق بگیرد تحقق ه لزوم ب

. است ز اعتباراراده غیر اهمان طور که مشخص است  . البتهاست اراده مبرزهت انشاء که حقیقاین که پس مقدمه اول عبارت است از 

اما اراده یک  .یک فعل است ولی هیچ واقعیتی نداردهرچند خود اعتبار  است. ار نفسانیبتعاز افرمودند: انشاء عبارت خویی محقق 

انجام را برای او دیگری کاری  واو اراده کند و بخواهد  پیدا شود ی در شخصیشوق سری مقدماتاین که با یک  ،امر واقعی است

 . است اده در او شکل گرفتهاین اردر حقیقت  .دهد
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 بحث جلسه آینده

 م و چهارم و پاسخ ایشان که بر اساس این مقدمات می باشد.بیان مقدمه دوم، سو

 

  «الحمد هلل رب العالمین»


