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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 پاسخ صحیح به دلیل چهارم

عبارت عرض کردیم نظر مختار  ،هیئت بزرگان و اعالم به دلیل چهارم مبنی بر رد امکان رجوع قید به بعد از بررسی پاسخ های

 رجوع قید به هیئت امکان دارد و مسئله تفکیک انشاء از منشأ با مسئله تفکیک ایجاد از وجود متفاوت است.است از این که 

 .گرددبر میبود  از قیاس استثنایی که مستدل در این مقام ترتیب داده دهیم به مقدمه دومیمواقع پاسخی که ما به دلیل چهارم در 

 است و تفکیک انشاء از منشأ ز منشأابه هیئت کند مستلزم تفکیک انشاء اگر قید رجوع  که؛این  عبارت بود ازصورت دلیل چهارم 

  .هیئت محال است محال است پس رجوع قید به

با  بودن مساوق . یعنی این که مستدل ادعا می کند تفکیک انشاء از منشأ به دلیلودشمی  به مقدمه دوم این قیاس مربوط ماپاسخ 

متفاوت مسئله انشاء و منشأ  لی مسئله ایجاد و وجود بابه طور کنیست، زیرا  ییجاد از وجود محال است حرف صحیحتفکیک ا

 است.

امکان ندارد وجود بعدا  ایجاد محقق شد لعرا ایجاد کرد و ف وجود نیز محقق می شود، یعنی اگر کسی چیزیبا ایجاد، زیرا حقیقتا 

ر وجود شئ را به اعتبار فاعل در نظر گباری است یعنی اتجود یک چیز هستند و اختالفشان اعحقیقتا ایجاد و وچون  محقق شود.

امکان تفکیک ایجاد از تکوینیات  درلذا وجود نامیده می شود. ریم یاگر به اعتبار قابل در نظر بگ نامیده می شود و ایجادبگیریم، 

اساسا  .آیدیمهیچ مانعی ندارد و محالی الزم ن نشأمعتبر یا به تعبیر دیگر انشاء از مُا در اعتباریات تفکیک اعتبار از ام وجود نیست.

شود. ا محقق معتبر بعد ولی ار کندبتاعمتأخر نیز تعلق بگیرد. یعنی کسی فعال  ند به امراتوست که میاخصوصیت اعتبار و فرض این 

ر یعنی ملکیت االن موجود بتولی معموجود است  در زمان حاضر اعتبار. کندبار تملکیت زید را بعد از وفاتش اعکسی این که  مثل

. زیرا قصد او ملکیت زید بعد از وفاتش م استلکاگر ملکیت در زمان حاضر موجود شود، خالف مقصود و فرض متزیرا  ،نیست

پس ملکیت یعنی معتبر است. صود و فرض مالک شود خالف مقزید صورت می گیرد  همین االن که اعتباراز  اگر قرار باشد است و

وفاتش که نمی  زا بعد« ملکت داری لزیدا بعد وفاتی»گوید کسی که مینیز اکنون وجود دارد، زیرا  اعتبار .معتبر بعدا محقق می شود

که  کندبار و انشاء میتیت را اعملک اصال وجود ندارد تا بخواهد اعتبار کند. لذا اعتبار همان وقتی کهتواند چیزی را اعتبار کند زیرا 

امکان این اعتبار این وجود ندارد زیرا اصال معتبری وجود ندارد تا بخواهد  ز وفاتا ولی بعدمحقق می شود، این خانه مال زید باشد 

: من تملیک می کنم، تملیک گویدکند و می ر میابت، زمانی که معتبر، اعر قائم به معتبر استپس اعتبار به عنوان فعل معتب اعتبار کند.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/بهمن/05:تاریخ                  اوامر                                      موضوع کلی:
 1438 الثانیربیع  25صادف با:م  -واجب مطلق و مشروط -مباحث مقدماتی -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 -دلیل چهارمبررسی  -عدم امکان رجوع قید به هیئت ادله                      

 پاسخ صحیح                        
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بوجود بر عبارت است از آن ملکیتی که بعد از وفات نیز وجود دارد اما معتَ ار عتبو ار هم اکنون وجود دارد معتبِ .اعتبار است او یک

 می آید.

قید حاصل می شود  و. وجود واقعی ملکیت بعد از تحقق شرط یک وجود عنوانی ارددچیزی که اعتبار می شود یک وجود واقعی 

ولی یک عنوانی که مشیر به آن معتبر حقیقی باشد االن  .ودشمعتبر حقیقی بعدا محقق میود عنوانی نیز فی الحال وجود دارد. و وج

برایش یک وجودی  ،کندیض منوان ملکیت را فرهمین قدر که این ع ینگوییم وجود عنوانی ملکیت یع. پس این که میتحقق دارد

ن محقق لذا در امور اعتباری اگر اعتبار اال .ات استیت بعد از وفد حقیقی ملکومنتهی حقیقت ملکیت و وج. االن قائل می شود

ست که زمان ن معنا نیای و به این هیچ مشکلی ندارد بعدا بیاید، و معتبر یعنی آن حقیقتی که در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند باشد

. 1. زیرا اعتبار دارای سه رکن است:، در واقع همین وجود عنوانی هستکندیوجود پیدا م راعتبار چیزی وجود ندارد. زمانی که اعتبا

وجود دارد و معتبر قطعا از این سه رکن  .چیزی که اعتبار می شود . معتبر یعنی3. که اعتبار می کند . معتبر یعنی کسی2. فعل اعتبار

محقق می شود، منتهی ا عالم اعتبار تحقق پیدا می کند بعد ری آن چه که دنیعبه عنوان فعل او محقق می شود ولی معتبر اعتبار هم 

  .محقق است دارد وانی که اشاره به آنعن هم اکنون

در حالی که  ،شا غیر معقول استز منُپس پاسخ ما به دلیل چهارم در واقع متوجه مقدمه دوم مستدل است که گفت تفکیک انشاء ا

 نمی توان جودوجاد و یات بین ایدر تکوین .غیر معقول نیست و مساوق با ایجاد و وجود نیست نشأاز مُما می گوییم: تفکیک انشاء 

 امکان تفکیک وجود دارد.فرق گذاشت ولی در اعتباریات بین اعتبار و معتبر 

 پاسخ به یک شبهه

 صحیحات یت و تکوینایراو خلط بین اعتب یات خلط شدهاین بود که در دلیل چهارم بین اعبتاریات و تکوینرم به دلیل چهاپاسخ دوم 

. احکامی که  مخصوص وجودات 2. مخصوص وجودات تکوینی هستندکه  یحکاما .1: اند، احکام سه دستهکه قبال بیان شد. نیست

ک بین وجودات از جمله احکام مشترمی باشند.  دات اعتباریووج بین وجودات تکوینی و مشترککه  یاحکام. 3هستند.  یاعتبار

 لمعا اقع باشد یا دروعالم  رد ادیجاین اکه کند نمیک بین ایجاد و وجود است. چون فرقی عدم انفکااری بتتکوینی و وجودات اع

شبهه این  .شوند یماز هم جدا ننیز تبار و وجود اعتباری م اععال ایجاد در ،انفکاک نیست لوجود خارجی از هم قاب وجاد ای .اعتبار

   اینجا مطرح است و باید پاسخ داده شود. 

طبق آن چه که بیان شد،  عالم اعتبار رمتفاوت است. دواقعیت  مبا عال حقیقت عالم اعتبار و وجه به ماهیتار باتبتاعاساسا مسئله 

مطلب را نظیر این  .چ مانعی ندارد. تعلق اعتبار به امر متأخر هیخر باشدبر متأتولی مع اشیمب داشته اعتبار را هم اکنونتوانیم می

ق مبنای ما که انشاء را عبارت از اعتبار نفسانی بط :د. محقق خویی فرموولی یک تفاوتهایی وجود دارد ،خویی نیز فرمودند محقق

 محقق شود،باشد ولی معتبر بعدا  د که اعتبارش هم اکنون وجود داشتهارامر اعتباری این قابلیت را د .مسئله قابل حل است ،دانیممی

نیست قابل قبول  اند مبتنی بر مبنای خودشان کرده اریی حل این مسئله خو ولی این مطلب که محققاصل این سخن درست است 

 .این مطلب شویمم قائل به توانیمی لذا در پاسخ به ایشان ادعا کردیم بر مبنای مشهور در باب انشاء نیز

در امور اعتباری، یعنی  .همین حرف را می زنندتقریبا  ،را بر مبنای خودشان استوار کردندمطلب این  یخوی محقق از اینکه رصرف نظ

این که زید ملیکت مثل  خالی از اشکال است.خر تعلق بگیرد متأ رو این که اعتبار به یک ام ر تفکیک شودبتاز معتواند اعتبار می

 انشاء نیست باب رئله این است که این سخن صرفا مبتنی بر مبنای ایشان دولی مساش را برای عمر بعد از وفاتش اعتبار کند.  خانه
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و « ایجاد المعنا باللفظ»انشاء عبارت است از  مشهور در بابمبنای  مطلب شد.همین توان قائل به  مینیز  روبنای مشهمطبق  بلکه

کند.  یمنایی را در عالم اعتبار با لفظ ایجاد معیا ... در حقیقت  کندکسی که امر می کند یا نهی می .کردیم لنیز همین مبنا را قبوما 

 تمامدر ؟ شود چنین که این؟ وقتی می گوید آرزو دارم وقتی می گوید ای کاش آن چنان بود ؟چنین است ا اینگوید: آیوقتی می

چیزی حاضر می  گوییم افعل با این افعلتی میوق؟ این معنا کجا ایجاد می شوداما  .یک معنایی ایجاد می شود به سبب لفظها این

اعتبار  ولی با این امر و نهی و الفاظ چیزی در عالم می شود؟ خیر. یداقع پالم وچیزی در عا آیا به ازاء دستور شرعی خدا ؟شود

 سببیت اعتباری استبلکه یک هستد ولی سببیت آن الفاظ برای معانی حقیقی نیست نی ا، لذا الفاظ سبب آن معکندتحقق پیدا می

 دانستیم،« ایجاد المعنا باللفظ»اگر حقیقت انشاء را  نمی باشد.از جنس سببیت آتش برای دود که یک سببیت تکوینی است  یعنی

 (.ر کند یا نکنداکه آن را اظه اعم از این ،می کندخود س انشاء یعنی اعتباری که انسان در افق نف :گویدللمحقق الخویی که می اخالف)

یک سببیت اعتباری معنا  یاقطعا سببیت لفظ برو شود  معنا یایجاد کنیم و لفظ سبب برا که بوسیله لفظ یک معنابدین معناست  این

 در زمان آینده مشکلی ندارد. معتبر تحققدر زمان حاضر و  اعتبار امکان تحققشد  ی. اگر سببیت اعتباراست

 سوال:

  نشأ.مُ. 3 .مفاد هیئت. 2 .حکم. 1 اصطالح وجود دارد: پاسخ: در ما نحن فیه چند

 .شودمشروط  نداتونمیی مفاد هیئت نوجود ندارد. یعاین است که امکان رجوع قید به هیئت مرحوم شیخ انصاری اصل مدعای 

تالف است مثال اخ بین بزرگان این که حقیقت حکم چیست ر. حال دحریک استبعث و تحکم،  ،، وجوبتمفاد هیئمنظور از 

محققین حکم را یک امر  ز، اما کثیری ادانندعی میقارا یک امر وحکم  و حکم همان اراده مبرزه استمعتقدند که  مرحوم عراقی

 .کما ذهب الی المحقق الخویی ،اعتبار نفسانی است معتقدند حکم یک . برخیدانندمی  ریبااعت

مشهور  وجود دارد و این قسمت حرفشان باامکان رجوع قید به هیئت  ،دنشیخ انصاری ادعا می کنمرحوم  لمقاب رمحقق عراقی د

ها  نیابین ن شابه نظر ایشان بین حکم و مفاد هیئت فرق است ای ر پیدا می کند.ومشهتفاوتی با در ادامه نظر ایشان ولی فرقی ندارد 

حکم عبارت است  به نظر ایشان .است است و مفاد هیئت چیز دیگری حقق عراقی می فرماید: حکم یک چیز. ماست تغایر قائل

تشریعیه  هاراد ین: وقتی حکم یعگویدشان میلذا ای .مفاد هیئت نیز عبارت است از بعث و تحریک «المبرزه التشریعةاالراده  »زا

مقید حکم  یعنی غیر از آن استمفاد هیئت که بعث و تحریک است  ودر زمان حاضر وجود دارد  تشریعیهاراده درحقیقت  ،یدآمی

 هیئت یا بعث وقید امکان ت ایشان می فرماید:ند لذا شوجدا می  اول از حکم . مفاد هیئت ازاست یدبعث و تحریک مقبلکه  ستنی

دش شد بعث و تحریک تازه خو یعنی زمانی که ظهر ،محقق می شود «یدالق االراده عند مجئ فاعلیة»یک وجود دارد و فرمود: تحر

اعتبار شده بود و اراده موال مبنی بر لزوم اتیان از صبح . وجوب نماز، د و باعثیت پیدا می کندشوب می جانماز و ودهد را نشان می

هم حکم. است و موجود وجوب هم پس . اما وجوب و باعثیتش هنگام زوال ظهر است شکل گرفته بوداز همان اول صبح  زابه نم

ه نیز وجود دارد یاده تشریعار« ایها الناس صلوا عند الزوال»،دهددستور می ، لذا زمانی که موالاراده تشریعیه مبرزه ینزیرا حکم یع

هیئت که همان بعث و  ، مفاد آن می گویدبا هیئت صل  و زمانی که قید را می آورد در قالب جملهولی  .و مقید به چیزی نیست

هم وجود تحریکی نشود ظهر زمانی که تا و  عثیت عبد و تحریک عبد از ظهر پیدا می شودی بان. یعتحریک است مقید به زوال است

حکم : دی وجود ندارد. این تحریک از ظهر به بعد بوجود می آید. اما مشهور می گوینتحریک وجود دارد ولیحکم ندارد، یعنی 
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اال بین مفاد هیئت وحکم تغایری اجم وجود دارد امادر باب حقیقت حکم اختالف  البته بین خود مشهوراد هیئت نیست. مفمتفاوت از 

زمانی می نماز  بووج ست بلکهچ وجوبی در کار نیآن موقع هی« ایها الناس صلوا عند الزوال»:گویدموال میصبح مثال  .ندی بینمن

 اشکالی ندارد.  تفکیک بین انشاء ومنشأاری بتدر امور اعلذا به وجوب عند الزوال شده و  یعنی انشاء متعلق .آید که ظهر شود

 ع قید به هیئت بندی ادله قول به امتناع رجوجمع 

وجود دارد، امکان رجوع قید به هیئت که معلوم شد  قامه شد که هر چهار دلیل رد و بر عدم امکان رجوع قید به هیئت ا چهار دلیل

انصاری مرحوم شیخ همانطور که در ابتدای بحث بیان شد ادعای اما . ندارد یمحذورکرد رجوع به هیئت  یقید یاهر دلیللذا اگردر ظ

  . لزوم رجوع قید به ماده .2 .جوع قید به هیئت. عدم امکان ر1: متشکل از دو جز بود

لزوم رجوع قید به  وریم برت می شود و اگر دلیل بیاماده ثابقید به وع اگر امکان رجوع قید به هیئت ثابت شود، بالمالزمه عدم رج

برای این صورت متصور نیست.   سومیهمانطور که معلوم است شق  زیرا .بالمالزمه عدم رجوع قید به هیئت ثابت می شود ،ماده

تا  اقامه کرده اند هر یک از این دو ادعا ایشان دلیل یاشود ولی معذلک برنفی می، صورت دیگر را ثابت کنیمر یک صورت گلذا ا

بیان بر لزوم رجوع قید به ماده  نیزدلیلی  انصاری اما مرحوم شیخ رد شد. قید به هیئتدال بر رجوع عدم امکان  چهار دلیلکنون 

  .بررسی کنیمهم آن را  باید که اندکرده

 «الحمد هلل رب العالمین»


