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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 (  محقق خوییپاسخ چهارم )

صاری، نتا کنون پاسخ شیخ ااند که کردهعرض کردیم در پاسخ به اشکالی که در تنبیه اول مطرح شده، بزرگان پاسخ هایی را ذکر 

   .ر دادیمی و محقق نایینی را مطرح کردیم و مورد بررسی قرانمحقق خراسا

ذکر  که محقق ایروانی در بحث بیع فضولیمطلبی ر باب حقیقت انشاء دارند و نیز با استمداد از دبر اساس مبنایی که  محقق خویی

ت انشاء ذکر کنیم  و هم مطلبی که محقق هم باید مبنای ایشان را در باب حقیق. ما حل کننددهند که مشکل را می،  پاسخی کردند

   .توان این مشکل را حل کردیم چگونه میما نحن فیه ببینایروانی در باب بیع فضولی فرموده؛ آنگاه در 

 مبنای محقق خویی در باب انشاء 

: انشاء عبارت است از ابراز اعتباری که موال پیش خودش و نزد فرمایدیقت انشاء بر خالف مشهور میمحقق خویی در باب حق

بر را کند وجوب و الزام خواهد وجوب را انشاء کند، نزد خودش اعتبار میوقتی می خودش بر ذمه مکلف کرده است. یعنی موال

لف؛ ا، علی ذمة مکنشاء. پس انشاء عبارت است از ابراز اعتبار کون فعل مّشود ای این اعتبار را ابراز کند میگاه وقتذمه مکلف، آن

ر در اینجا وجود دارد و یک معتبر، ما دو چیز داریم، یک اعتبا . لذا بر این اساسانشاء دارند این  نظری است که ایشان در باب

، باید نماز بخواند و روزه بگیرد این کار را بکندمکلف باید  کند کهین اعتبار میپیش خودش اینچنکند، یکاری است که موال م اعتبار

. ذکر کرده استایشان در باب انشاء  مطلبی است که . اینگیردکه اعتبار به آن تعلق می یر یعنی آن چیزمعتبَ بَر داریم،تو یک مع

  اسخ این اشکال را در ما نحن فیه بدهند.خواهند پآنگاه  با استفاده از  مطلبی که محقق ایروانی در باب بیع فضولی گفتند، می

 مبنای محقق ایروانی در باب بیع فضولی

ذا ملکیت ، لرایت کند ملکبار میتاع فروشد،دیگری را می لوقتی فضول ما :گویدلی بعد از اجازه میومحقق ایروانی در باب بیع فض

 یک اعتبار داریم یک ،بیع فضولی دو چیز داریم یعنی در باب االجازه است. من زمان یتاعتبار ملک کندیمولی مالک که اجازه را 

کند ولی ر میایت خریدار را اعتبملکاست، در واقع در بیع فضولی بایع  درت از ملکیت باشد من حین العقد موجوکه عبا رمعتبَ ،رمعتبَ

بار تکیت من حین االجازه اعلم آن ،رمعتبَ نه اینکند، کأبر موجود شده، اما وقتی مالک اجازه میتفایده است، پس معاعتبارش بی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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باب در  وییگذاشتند. محقق خ را کشف حکمی. ایشان اسم این ر تفکیک کردبَود بین اعتبار و معتشنه به نظر ایشان میشود، کأمی

  یت کرده است.عبیع فضولی از محقق ایروانی تب

  پس دو مطلب گفته شد:

 .در انشاء یک اعتبار داریم و یک معتبَر .0

    .تفکیک کرد توانمی بین اعتبار و معتبرَ .1

بر معتَ یکتبار و یاع یچیز داریم در باب حقیقت و انشاء یک وینکه ما دیکی ا کند،ایشان از این دو مطلب در ما نحن فیه استفاده می

  .کرد کتوان تفکییا بین این دو مینو ثا

ید و بار معلق نیست، یعنی کأنه قاعت بر است،معتَ ،شده بر شرطمعلق  قضیه شرطیه : آنچه درفرمایدبر این اساس محقق خویی می

 ییقاعتبار یک امر حق است. بتَبر، عبارت از مفهوم حکم و وجومع جهت است که کند نه اعتبار و این بدانر میبَتشرط رجوع به مع

است  یک حقیقت و واقعیتی الوجوب توسط موال، اعتبار ب راکند وجوتبار میاع دیگر مفهوم نیست. وقتی موالد است و ووج ،است

را اعتبار عبارت است از آن چیزی که در زییست، نگیرد، این یک امر جزیی است، این دیگر کلی یم لو نفس موال شک که در افق

که  یآن چیزر یعنی اما معتبَ ، خاص است.جزیی است رمال است، لذا یک او، این قائم به نفس مدکنافق نفس موال تحقق پیدا می

کند . به عبارت دیگر موال در افق نفس خودش اینچنین اعتبار میمفهوم وجوب است ،مفهوم حکم است گیرد،ق میتعل ه آنباعتبار 

ک ی ،امر کلی است کر یلذا معتبَ. بر ذمه مکلف ثابت شود ، مفهوم حکم که یک امر کلی و یک امر ذهنی استکه مفهوم وجوب

معلق اند تومیاین مفهوم کلی  ،مقید شود تواندمی وم کلیهفشود، این ملق میعنچنین است، قید به آن متیاای کلی دارد و چون معن

، لذا تقیید و تعلیق آن بر شرط ممکن نیست. اگر  قید رجوع به جزیی است جود و یک حقیقت استکه یک وخود اعتبار  اما ،شود

، مفهوم مفهوم وجوب« ان جائک زید فاکرمه»در ، فاء شرط استتانتفاء الحکم عند اناش هگاه الزمر معلق شود آنو معتبَبَر کند تمع

 فاء مجئتقهرا با ان ،شودو عام مقید به مجئ زید می یجوب به عنوان یک معنای کلوقتی مفهوم و، ئی زیداین حکم  مقید شده به مج

ه یئت استفاده کنیم یا از مادار را از هبست که ما این اعتنی یفرقو در این جهت  شودمنتفی می زمعنای کلی نی زید این مفهوم و

ن چیزی تفاء معلق علیه، ایبا انر یک مفهوم کلی است و لذا است و معتبَ رد معتبَوخر هر صورت آنچه که مقید شده، داستفاده کنیم، 

  0شود.که معلق شده نیز منتفی می

ر تفکیک کردند بَبین اعتبار و معتبیع فضولی در باب  ایشان ر کهوهمانط .فتندفضولی گ ق ایروانی در باب بیعمحق دقیقا مثل آنچه که

یک ت، واقع خودش یک وجود اس ر، زیرا دار یک امر جزیی استبتم اعگوییمی تفکیک کرد و بَرتن اعتبار و معتوان بیاینجا نیز می

لق به مفاهیم د متعتوان، چون صرفا میحقیقت، لکن این استه قتی است که در افق نفس موال تحقق پیدا کرد، یک حقیمفهوم نیست

 روشن است مفهوم کلی مقید به قید شد، و اگر آناند مقید به یک قید و شرطی شود توبَر میتود، متعلق به امور کلی شود، پس معش

خ الحکم ر شرط منتفی شد، سنگکه ا دشولحکم، لذا بحث میسنخ امعنی ود و هذا هو شمفهوم کلی نیز منتفی می آن ،تفاء قیدانبا  که

ه محقق ت کاین  مطلبی اس  شود یا خیر.، کلی وجوب اکرام منتفی میب اکرامتفاء مجئ زید، سنخ وجوبا ان ؟شود یا خیرمنتفی می

  .فرمودند خویی در پاسخ به اشکال

                                                 
 .411، ص0اجود التقریرات، ج 0
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 بررسی پاسخ سوم )محقق خویی( 

   :مل و اشکال استمحل تأ جهتچند پاسخ نیز از  ینا

یفی که چارچوب تعر رین پاسخ صرفا دا ینعیحقق خویی در باب حقیقت انشاء است. م یاپذیرش این پاسخ مبتنی بر مبن اوال:

قت انشاء عبارت است از ابراز اعتبار کون فعل ما، علی ذمة یتیم حقف، اگر ما گارائه کردند قابل قبول است ایشان از حقیقت انشاء

 ود قبول کرد.شیین مبنا مروی این مطلبی است که س اساسا ا. پیک معتبر داریم تبار ویک اعجا نیم بگوییم انیاتوالمکلف، می

و غیر  باشدمعلق ر بت، اما معاعتبار فعلی و غیر مقید باشد واندتبر را بپذیریم، چطور میتک  بین اعتبار و معتفکیبر فرض  ثانیا:

 یه یکبار و معتبر از این جهت  کترد که تفکیک بین اعاهم جای بحث د اینشده.  ر مقید به قیدبتین است که معزیرا فرض ا ؟فعلی

 .خودش جای بحث دارد این چیزی باشد، علق براشته باشد و معلق بر چیزی نباشد و خود معتبر مفعلیت د

نجا مقید و ای چه که درند و آنکی: قید رجوع به معتبر مگوییدان نیز این اشکال را مطرح کردند( شما که میبعضی از بزرگ) ثالثا:

 : از دو حال خارج نیست ی که معلق بر قید و شرط شدهاین معتبرَ ،ر استمعتبَ معلق شده،

  است. یا وجود حکم (.شودمات ایشان این استفاده میاز کل البته) ،هوم حکم استمفیا ر این معتبَ

معلق بر شرط  وجوبِشود و اخری بر وجود حکم یا وجودِ معلق بر شرط متعلق می وجوبهوم فبه عبارت دیگر اعتبار تارة به م

  .یا به وجودش شودهوم حکم متعلق میفیا به مبار تاع ، باالخره اینکندشود. آن چیزی که موال اعتبار میوارد می

 فرض اول 

خودش جای  اینچون  را معلق بر یک شئ کنیم یا نه،هوم انیم ما مفتوصرف نظر از اینکه آیا میهوم حکم متعلق شود، فر به مگا

یک  یچ منافاتی ندارد با اینکههشرطی شده،  یک قید و بار یک مفهوم در حالیکه معلق برت. مشکل اصلی این است که اعبحث دارد

چه اشکال « زید فاکرمهجائک  ان» :گوییموقتی می بار باشد.تنی کأنه دو اعیع .یقتعل م شود بدونودیگری برای همین مفه رابتاع

ری هم داشته باشد یا از این  یک اعتبار دیگری هم استفاده گ، اعتبار دیکنددارد که موال که مفهوم وجوب را معلق بر مجئ زید می

آن  صار ازان معنای انحمه ینست، یعمعلق بر شرط دیگر نی هومفشود و آن اعتبار دیگر عبارت است از اینکه این وجوب، این م

  اده شود.استف

بار تاع :گویدشود این مشکل را با آن حل کرد. اگر ایشان مییمشود و نیمای نپس آنچه که ایشان فرموده لزوما از آن چنین استفاده

ری تبار دیگیک اع رطی است؛ اینجا چه مانعی دارد کهیک قید و ش ین است که مفهوم معلق برم و فرض اهوفشود بر ممتعلق می

بار تعلق تاین در صورتی که ما بگوییم: اع .اتی با هم نداردفاقید و بدون شرط و تعلیق شده باشد؟ اینها منبدون  ،ومهمین مفه برای

   .ید به شرط شده است مفهوم وجوب باشدری که مقبَتهوم وجوب یا به تعبیر دیگر آن معفگرفته است به م

 فرض دوم 

یا امور تبار اع د؟واقع شده باشیم وجود حکم اینجا متعلق اعتبار د بگویوشاساسا مییم آیا ببین ،وجود حکمر عبارت است از معتبَ

 توانیم یکب رابتبل از اعقواقعیت و وجود و حقیقتی برای آنها تصویر نمی شود؛ اینطور نیست که  چر هیا، فارغ از اعتباعتباریه

شود یمبر نتبار نشده باشد وجودی برای معت، تا اعاعتبار است قوامش بهو  وت امور اعتباریهبا ثاساس ،تصویر کنیم برای آنی وجود
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باریه است و این قوامش به اعتبار است، توجوب به عنوان یک حکم از امور اع د.کنتازه بعد از اعتبار تحقق پیدا میاین  ،یر کردتصو

ود حکم و وج به دکنا میپید قلبار تعتگویند: اعمیشود، آنوقت چطور یمتصویر ن آن یاا تحقق و ثبوتی براساس دباشتا اعتبار ن

   شود؟وجود حکم مقید به شرط می

بر تمع موز مفها تعبارت اس د: آنچه معلق شده،گوینکنند و بتفکیک بَر تلذا اساس فرمایش محقق خویی که خواستند بین اعتبار و مع

پس این  معلق و  ،ی شدفتاش این است که اگر معلق علیه منهعام دارد و نتیج ی کلی وامعن یکاین  ،که مفهوم حکم و وجوب است

لحکم است یا اوم هفکه مقید شده یا م یچیز منظور از معتبر آنابل پذیرش نیست، زیرا ق ، اینو این حکم نیز منتفی شود ربتین معا

ل ، وقتی هر دو اشکاتواند وجود الحکم باشدنه می باشد وتواند مفهوم حکم نه می رتبمع وجود الحکم، در هر دو صورت اشکال دارد،

   ؟شودهوم نیز منتفی میفاین م، فاء قیدتمقید به قید شده است و با انبر و آن حکم، تی آن معنوید معلق یعگیمرد چطور ایشان اد

  .یمیگری باشدنبال راه حل و پاسخ د باید به رسده نظر میب خویی وارد است سخن محققی که به تلذا با توجه به اشکاال

  (امام خیمنیپاسخ پنجم )

ان جائک زید »د وشمی گفته یای شرطیه این است که هیئت معلق بر شرط شده، یعنی وقتظاهر قضای فرماید:امام خمینی ابتدائا می

جمالت و  روین ظهیعنی ا ست،ی نیر این بحثدمقید شده به مجئ زید. « کرما»صیغه و  «اکرم»ین است که هیئت معنایش ا« فاکرمه

رط  و ش است که بین ماده این فهمنده میلاین جم عقالء از و دکنضاء میآنچه که عقل اقتشود انکار کرد. ولی قضایای شرطیه را نمی

   :که توضیح مطلب این استکأنه مقید و معلق بر شرط شده. « اکرام»ده نی مایع تناسب وجود دارد،

ر هیئت معلق گکه هیئت جزاء، یعنی وجوب، معلق شده بر مجئ زید. ا ظاهرش این است« جائک زید فاکرمه ان» :گویندیوقتی م

، درای دیجز اییک معن ، هیئتاست یشخص ،ص و جزیی داردای خاطبیعتا طبق نظر مشهور یک معن ، هیئتزید شود بر مجئ

آید که اساسا آنچه یمپیش همان اشکال ر باب مفهوم دخواهد  این معنا مورد  بحث باشد و اگر ب شوده میدخصوصیت از آن استفا

 . شودمطرح می لذا همان اشکال ،الحکم است نه سنخ الحکم صه جعل شده شخک

قت شرط است، یعنی در حقی قید و و، زیرا تناسب بین ماده کنندیت را  الغاء میاین خصوص ، عقالء یا عقلعرف :ایدمرفاما ایشان می

رط مقید و معلق به ش عنوان ماده جزاء به ر اکرامگکه خود اکرام مقید به این شرط شده باشد و اه این است لغرض گوینده از این جم

ن معنای کلی و عام به و تعلیق ای ای اسمی داردماده یک معن ،دارد یرا اکرام یک معنای اسمزی ،این یک امر کلی است ،شده باشد

 . عام نیز منتفی شود نای کلی واین مع ،شرط منتفی شد اش این است که اگر آنمهزشرط، ال

اقع ر شده، در وکدر منطوق قضیه شرطیه ذ، و آنچه جود داردصیتی وبه حسب ظاهر یک خصو درست است که در قضیه شرطیهلذا 

صوص : خگویند، میکننداء خصوصیت میاین الغ لکن عقالء از ت،امر جزیی اس ین یکات و اس وجوب بر این قید و شرط قتعلی

ده بر چه که معلق شکأنه آنهیئت  صرف نظر از این حکم و دینوگ، میکنندیت میخصوصوجوب اکرام مقید به این قید نشده، الغاء 

  ط به شرط شده، ماده است و ماده یک معنای کلی دارد.وقید، مشر

د است و یه این است که ماده مقیظاهر قضیه شرط د:گویناین است که آنها می اند با گفته دیگرانگفتهامام خمینی  که پس فرق آنچه

ا عرف ما یه در تعلیق هیئت بر شرط است،ه شرط: ظهور قضیایندمرنی می فاما امام خمیماده یک امر کلی است مثل شیخ انصاری، 

صوصیت وجوب خ ،دارداین خصوصیت ن :گویدمیین، یعکندشنود، از این عدول میشود و این قضیه را میمواجه میقضیه  ینا اب یوقت
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شده است ماده است و بر شرط  معلق جا، آن چیزی که اینلیت ندارد، یعنی خصوص این حکم مدخئت خصوصیت نداردیه، ندارد

  .ندارد یفاء شرط مشکلتسنخ الحکم عند ان تفاءان دیگره اگر معلق شد، دما

صیه الغاء الخصو جزئیتا لکن تناسب  الحکم و الموضوع یوجبو لک ان تقول ان الهیئة و ان کانت »م خمینی این است عبارت اما

نیز منتفی  به انتفاء این شرط، طبیعی وجوب« منحصره لنفس الوجوب و طبیعیه فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب و جعل الشرط علة

ا ر ن معنای کلی، این همامعلق شد ، اگر مادة الهیئةشودئه معلق و مشروط میالهی : مادةگویدشود. اینکه عرض کردیم ایشان میمی

القضایا بدوا و ان کان تعلیق  ذلک یمکن دفع االشکال بان ظاهر هذهلکن مع  و» فرماید:ایشان میچند سطر قبل از این  دارد.

لهیئة بها اطبیعة الماده مناسبة مع الشرط تکون سببا لتعلق العقالء فی مثل تلک القضایا ان الوجوب علی الشرط، لکن حکم العقل و 

کلیت عبارت امام خمینی را  9«فیکون االیجاب المتعلق بالماده فی الجزاء متفرعا علی تناسب الحاصل بینها و ما یتلو اداة الشرط

 که باید معلوم شود.طلب وجود دارد متوضیح دادیم ولی چند ابهام در این 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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