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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

شرط متعدد است، عرض کردیم یک تعارضی بنابر قول به مفهوم پیش جزاء در آنها واحد است و ای که در بحث از قضایای شرطیه

شکاالتی که نسبت به اکردیم و  نمحقق خراسانی را در این مقام بیاسخن آید که بزرگان در صدد حل این تعارض برآمدند. می

 ده را متعرض شدیم و بررسی کردیم. مطرح شت چهارگانه احتماال

 محقق نایینی  بررسی راه حل

است که  ل نظر محقق نایینی اینمحص .ن کردیمانایینی را بیدیروز نظر محقق ، کرده برای این تعارض ذکرمحقق نایینی نیز راه حلی 

و « واو»مقابل عطف به  باشد و یکی نیز اطالقمی« او»امر دایر بین رفع ید از دو اطالق است: یکی اطالق شرط که مقابل عطف به 

فع ر اصل عملیبه با رجوع و شود هر دو اطالق از حجیت ساقط می ی ندارد، لذاحری ترجیگچون هیچ یک از این دو نسبت به دی

لجدران اخفی  اذا»و « االذان فقصراذا خفی »راه حل این است که در مثل  نتیجه این «.واو»شود از اطالق مقابل عطف به ید می

 ؛ به عبارت دیگر هر دو شرط به عنوان جزء العله در ترتب«فقصراذا خفی االذان و الجدران » باید بگوییم مقصود این است« فقصر

نیز  یرفت و عمدتاوجه سوم را  نپذی ذکر کردند. البته ایشان نهمان وجه سومی است که محقق خراساقع وا ن درجزاء مؤثرهستند. ای

بر عرف  گر، یکی را منطبقند، ولی وقتی آن دو احتمال دید.  ایشان توضحیی ندامساعد با این وجه نیست شاید بر این مبنا که عرف

ز عرف دارد و نه دلیل عقل آن را تأیید اای ر نه پشتوانهگوجه دی معنایش این است که دو ،اننددقل میری را منطبق بر عگو دی

 . کندمی

از عرف هیچ  جمعی است که رد که وجه سوم یک جمع تبرعی است،رد کبه این جهت را ین کأنه محقق خراسانی وجه سوم ابنابر

لت، ها به عنوان جزئی از عاز این هر یکرطیه این است که شه لم نتیجه این دوجمه چه دلیل بگوییما ب .نیستدلیل و شاهدی بر آن 

   .جزائند بتکه مؤثر در تر

ایراد  ینه به وجه سوم در کالم محقق خراسااشکالی ک محقق نایینی نیز همین وجه را در این کالمشان تقویت کردند، بنابراین همان

 و راهی که ایشان پیشنهاد کرده یک جمعجمع  ع ایندر واقت. یعنی به محقق نایینی وارد اس ، همان اشکال اینجا نیزکردیم وگفتیم

یک قسمت از علت وجوب قصر را بیان  که هر یک از این دو شرطتبرعی است، به چه دلیل ما این دو جمله را به این معنا بدانیم 

  .است دنایینی نیز وار؟ لذا همان اشکال نیز به محقق کندمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 کال بعضی از بزرگان به محقق نایینیاش

رت است از اعارض عبمورد ترض و مورد تعارض. ادو چیز عبارت است از منشاء تع و آنمحقق نایینی بین دو چیز خلط کرده 

اء موجب و منشآنچه است، لکن  مفهوم یک قضیه و منطوق قضیه دیگرعارض بین تمفهوم هر یک از دو قضیه و منطوق دیگری، 

م یکی وباعث شدند که بین  مفه« اذا خفی الجدران فقصر»و « خفی االذان فقصر اذا»یعنی خود  ض شده، دو منطوق هستند،این تعار

 رض ارائه دهیم، جمع داللی  باید مورداجمع داللی بین دو دلیل متعبخواهیم راهی برای و منطوق دیگری تعارض پیش بیاید و اگر 

د که این یین کنآنها را به نحوی تب رو ظهوباید در مورد تعارض تصرف کند  جمع داللیتعارض را بر طرف کند نه منشاء تعارض را؛ 

المشان کدر ذیل  ایشان)البته  ت است.  درساست قضیه دیگر نطوقو م مورد تعارض مفهوم یکی از دو قضیهتعارض بر طرف شود. 

با اطالق مقابل عطف  «واو»دیگری تعارض است، اطالق مقابل عطف به اطالق ق هر یک از این دو شرط و بین اطال این را فرموده(

ض بین راعتلذا ، تعارض پیش بیاید یمنطوق دیگر ووم یکی بین مفه ی این باعث شده کهول با همدیگر سازگاری ندارند،« او»به 

اء االذان خف ،ثیر داشته باشدکه شرط مؤثر در جزاء و استقالل در تأ دکن، این دو اطالق هر کدام اقتضا میخود این دو اطالق نیست

ان ین دو اطالق نشهر کدام از ا د، لکنشبال در وجوب قصر داشته الران نیز استقجدلالل در وجوب قصر داشته باشد، خفاء ااستق

ره خفاء علیت منحص، بین نیستفی نفسه بین اینها تعارضی  در حالیکهشود، یر میثدهد که شرط در هر یک مستقال موجب تأمی

رض اعی با منطوق دومی و بالعکس تشود که مفهوم اولرضی نیست، ولی این موجب میالجدران، تعاالذان و علیت منحصره خفاء ا

مورد تعارض باشد، کاری به منشاء تعارض  ، هر جمع داللی باید در صدد حلعارض باشدپیدا کند. جمع داللی باید ناظر به مورد ت

حب اشکالی است که  صا این .ته اسبه منشاء تعارض پرداخترد تعارض نیست، بلکه مو نجا این راه حل در واقع ناظر بهیندارد، و ا

 9.کرده است یمنتفی االصول به محقق نایین

 بررسی اشکال بعضی از بزرگان
امام  هل. بعضی از بزرگان از جمجای بحث داردبین منطوق یکی و مفهوم دیگری یا  خود اینکه تعارض بین این دو منطوق است

ین منطوق و بالعرض ب اینوال و بالذات بین منطوقین است و ثاا ،ند که تعارضدی بیان خواهیم کرد معتقدبه زوخمینی که نظرشان را 

ی گریطوق یکی و مفهوم دنض بین مراگوید مورد تعمی ایشاناینکه  ،باشد خمینی شاید حق هم با امام ری است.گیکی ومفهوم دی

 و منطوق دیگری قراریکی  که ما تعارض را بین مفهوم فرمودین را نی در وجه اول ااسامحقق خر .این خودش اول کالم است ،است

وجه  ، ما اشکال آنکنیممقید می یکدام را به منطوق دیگرهر  : ما اطالق مفهومایشان فرمود. بر اساس آن احتمال و آن وجه، دهیم

  .اصل منطوق است ،دشووب میحسم ی از آنعتابت، بلکه نیس ز اطالق منطوقجدا ام طالق مفهوا ااساستیم که فاحتمال را گ و

ه مورد بنایینی گفتند ناظر  و این وجه و راهی که محققتعارض باشد  مورد فرماید: جمع داللی باید ناظر بهبنابراین اینکه ایشان می

ارض اوال ، اساسا تعنی گفتندیمور که امام خهمانط ست؛ چه بسامل اتعارض نیست، بلکه درباره منشاء تعارض سخن گفته، محل تأ

یح حال توض ،شودری میگدی مفهوم ارض بین منطوقین است که موجب تعارض بین منطوق یکی وعمنطوقین است و ت ذات بینو بال

ل شرط  استقال این است که اینمنطوق قضیه اول  مقتضای ،ثیر داردبنابر علیت منحصره، اگر گفتیم شرط استقالل در تأ د کهخواهیم دا

یه دوم این است که آن شرط علیت منحصره برای جزاء دارد و تنها مقتضای منطوق قض؛ شودزاء میجره علت منحص در تأثیر دارد و
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شرط  صره آنحه این شرط و علیت منبین علیت منحصر دو قضیه با هم سازگاری ندارند، نمؤثر در ترتب جزاء، آن شرط است؛ همی

شود که ه موجب میخودش مورد تعارض است و البت دارد، نه اینکه این مورد تعارض نباشد، این تعارض وجود نسبت به جزاء

ایینی وارد به محقق ن انزگبز رسد اشکال بعضی از. لذا به نظر میپیش بیاید تعارض نیز این ض سرایت کند و در ناحیه مفهومراتع

، جمعی است که شاهد و یک جمع تبرعی استلذا  تایید کند،که عرف آن را ست یک راهی نی یشاناعمده این است که راه  .نیست

 .از عرف نداردقرینه 

  راه حل امام خمینی

   .دندرمطرح ک دو مرحله این بحث را . ایشان درندتعارض نیز یک راه حلی ارائه داد این امام خمینی برای

 مرحله اول

اذا خفی »و « ان فقصری االذخف اذا»در مثل  ؟چه چیزی با چه چیزی استل بحث این است که اساسا تعارض بین ودر مرحله ا

یا تعارض  آ ؟دارد دورض وجاتع علیت منحصره ثابت شود، بین چه و چه و بنابر اینکه قائل به ثبوت مفهوم شویم« الجدران فقصر

سرایت  به مفهومشود باعث می ینذات و الاوق است اوال و بتعارض بین این دو منط؟ یعنی یا منطوق ستا اساسا به مفهوم مرتبط

جزاء  رهنحصعلت میع مبانی که شرط را بنابر جمکنند که ایشان ادعا می ؟است یمنطوق دیگری و کند یا اینکه اساسا بین مفهوم یک

ت تعارض بین دو منطوق ااوال و بالذ ا از راه علیت منحصره ثابت کنند تعارض بین منطوقین است،ر خواهند مفهومانند و میدمی

 . است

اید ب ،است هاییشد که تعارض بین چه چیز مکه معلون راه حل تعارض است که بعد از آناخمینی به دنبال بی امام در مرحله دوم

 ؟ م راه حل چیستیببین

تبادر  واز راه وضع  کردند،  یا تهوم شدند و مفهوم را از راه علیت منحصره ثابفم به لقائ که : به طور کلی متأخرینرمایدفایشان می

 اخری در شرط و ثالثة در ادات شرط مربوط بود و در ، اطالق نیز تارةراه اطالق زاراف و یا شدند یا از راه انص لبه این مطلب قائ

الحظه مبندی کلی یک تقسیمها را در . ولی اگر بخواهیم اینبیان کردند رهمنحص برای اثبات علیته مجموعا چندین را ینجزاء. یع

کنیم ما یک به یک اینها را بررسی  می یدوگایشان می طالق. ا. 3راف. انص. 1 ر که همان وضع است.د. تبا9شود: می سه راه کنیم

صره حنکسی که علیت م؟ ربین دو منطوق است یا خی تعارضاش د، نتیجهبدانثابت ره را از راه تبادر و وضع علیت منحصکه اگر کسی 

کند  تبارا ث هرصحتوانست علیت من ق؟ اگر کسی از راه اطالداندهایی میتعارض را بین چه چیز، اده کردهفتسصراف اه انرا زاا ر

عارض هر سه مبنا ت رایشان معتقد است بناب ؟شودبوط میمراش این است که تعارض بین دو منطوق است یا تعارض به مفهوم نتیجه

 .شودیمبه منطوق مربوط 

 صره، معنایحعلیت من ادهفاوضع کرده ادات شرط را برای فاده است، زیرا واضع راه تبادر قابل استاز بگوییم علیت منحصره ر گا .3

علیت  ی افادهبرا طوییم: ادات شرگیم یوقت« االذانمنحصره لوجوب  القصر هو خفاء اللة عال»ین است که ا« راذا خفی االذان فقص»

الجدران  خفی اذا»شود: ارید. وقتی گفته میت منحصره بگذتوانید علمنحصره وضع شده، یعنی در واقع شما به جای حرف شرط می

فاء لوجوب القصر هو خ هصرالعلة المنح»ویید گو ب ید علت منحصره بگذاریدناتومی« اذا»است که به جای  ینش امعنای« فقصر

علة ال»  شودهم این می یدجمله بع« ذاننحصره لوجوب القصر هو خفاء االالم العلة» ،دیجمله را در نظر بگیردو شما این  «.رانالجد



  

841 

 

ره یعنی اینکه این علیت معنای علیت منحص رازی ،ض دارندراهم تعبا ه لاین دو جم خود، «المنحصره لوجوب القصر خفاء الجدران

ر معنای هر یک از این گه دوم نیز همین است، الممعنای ج  ،ردادنیست، این استقالل در تأثیر در کار  یارد و ال غیر، علت دیگرد

دران خفاء الجدیگر که تنها علت وجوب قصر  هلقصر خفاء االذان است، این  با آن جم بوه این است که تنها علت تحقق وجلدو جم

رض نهایتا عات اینه بله اینک .یمراهوم ندفری به مااست اصال ک قنجا تعارض بین چیست؟ بین دو منطویرند، ابا هم تعارض دااست 

  داریم. لما نیز آن را قبو موبه مفه کندتعارض تسری پیدا می شود ومی مفهومدر ر به تعارض نجم

اذا خفی االذان » هلت که جمسخن این اس ایننای طبیعتا معشویم که علیت منحصره از راه انصراف به دست آمده،  لاگر قائ .2

نا این معدوم نیز  هلرای وجوب قصر، در جمفاء االذان بصره خحیت منعل د بهکنیراف پیدا مولی انص ،اینکه اطالق دارد با« فقصر

 ااینج ؟مفهومراف شویم، تعارض مربوط به منطوق است یا انص اگر ما قائل به« خفاء الجدران علة منحصره لوجوب القصر»شود می

 ، بین دو منطوق است. رض بین منطوقین استانیز واضح است که تع

ارض بین باز تع زاء.ج از راه اطالق، اعم از اطالق ادات شرط، اطالق خود شرط یا اطالق هاستفاده علیت منحصرلک بنابر کذ .1

 رهصمنح  تکه عل فاء االذانخ تین اسمعنایش ا ،علیت منحصره را استفاده کند طی از راه اطالق ادات شرسکر گمنطوقین است. ا

یت علکه خفاء الجدران علت منحصره وجوب قصر است. به شرح ایضا اگر  نایش این است، قضیه دوم نیز معاستقصر  وجوب

، است منطوقدو ، آیدرض پیش میاآن تع چه که در. در هر صورت آنشرط یا اطالق جزاء به دست بیاوریم قره را از راه اطالمنحص

 .است این قضایا رض بین دو منطوقاو بالذات تعیعنی اوال 

وییم تعارض بین بگ توانیمکند، طبیعتا نمیجمله شرطیه داللت بر علیت منحصره  نمی وییمنکنیم و بگ لصره را قبوحبله اگر علیت من

 نعارض بین دو منطوق است، ثانیا و بالعرض ایلذات تو باعلی جمیع مبانی تعارض بین المنطوقین است. اوال منطوقین است، پس 

  کند به مفهوم.، سرایت میشودارض به مفهوم هم کشانده میتع

 مرحله دوم 

ین وجود وقطمنرض بین الای تعاگونه قابل حل است؟ چه راه حلی برچ یم که این تعارض بین منطوقیندوم  باید ببین هدر مرحل

 ؟دارد

 اخالص سبب نجات 

 می فرماید:حضرت علی )ع( 

 سان است. ن؛ اخالص موجب رهایی و نجات ا«الخَالصُ کونُیَاإلخاْلصِ  یف»

رت موجب خالص و خالص موجب خالص و رهایی است. اینکه اخالص در آخکه چگونه ا این جمله خیلی جای بحث داردالبته 

عنداهلل در روز  ،ش و عملش را انجام دهدی خدا انجام دهد، فقط به خاطر خدا کارا، کسی که عملش را بررهایی است روشن است

ها و مشقات و از سختی قیامت از در برزخ و . یعنی نجات انسان و رهایی انسانروشن است ،مقبول و پذیرفته شده استقیامت 

ا ب یگخدا باشد به هر میزان آمیخت ررا عملی که برای غیزی .دا انجام دهدخ یاه انسان عملش را براین است کبه  هاو هولها عذاب

ای قصد خدا در آن ، حتی ذرهام دهد. اگر انسان کاری را تماما برای غیر خدا انجشودزش و عیار آن عمل کم میغیر خدا از ار

این  ریوظخالصانه یعنی عملی که برای منعمل غیر .نجات بخش عامل در روز قیامت باشدی ندارد تا بخواهد تنباشد این عمل حقیق
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ند، باالخره مالی دست پیدا ک نکه بهیی برسد یا برای اتیعبه یک موق هیا برای اینک دهکر د این و آننخوشای یااده، یا برانجام دکار را 

ال غیر خالصانه در عمایات ابر طبق برخی دیگر از رورسد که معموال ا نمیرسد یم داده، در همین دنیا یا به آن میانجااین عمل را 

، اگر عملش را خالص انجام دهد  بیشتر مند شودر بخواهد در دنیا نیز بهرهگدنیا خیلی مثمر و نتیجه بخش هم نیست، یعنی ااین 

را خدا برکاتش را بر بنده زیاست،  به مراتب بیش از عمل غیر خالصانه اینه در دانسان از عمل خالصانمندی . بهرهدشویممند بهره

  .کندر میش سرازیخود

بته ، السیار مهمی است، این مطلب بخرت که گفتیم معلوم استشود، در آانسان می ییا موجب رهایناینکه عمل خالصانه در د اما

یاء خدا و پیامبر)ص( خدا و ائمه معصومین)ع( اخالص اولشود، یک وقت تصویر می . برای اخالص هشت مرتبهمراتب دارد اخالص

های  بهشت مالشان برای ترس از عذاب و شوق  تمتع از نعمتاع عبادت و مرتبه اخالص کهترین م، آن عالییخواهیم ببینرا می

اما اگر کسی فرضا  عملش را فانی در خداوند هستند.  زیرادهند، انجام میبه خاطر خدا کنند هر کاری که میآنها  ،دهندم نمیاانج

 ب پایین اخالص. ترا، منتهی ماین هم اخالص است ،جام دادناب خدا اذبرای ترس از ع

، این دوشین حتی در دنیا نیز باعث نجات میا م دهد ولو در حد پایین ترین مرتبهانجا هکسی عملش را خالصان رگگوییم احال می

اینکه در برزخ و قیامت  است که او برای عمل خالصانه قرار داده است ضمن وده و اثریرملی فاتبارک وتعاست که خداوند  یچیز

رخی روایات داریم که بکند. در یا حفظ ممتعال او ر دنخداوام دهد، جکاری را با اخالص ان سی کهرا دارد. ک نیز آثار خاص خود

هر کاری که  ،رودیمن عمل هیچ وقت از بین نای ،که از خطر سیل محفوظ استست اای در مکان بلند اعمال خالص مثل مزرعه

گیرند، به همان می قرار امن یک منطقهنه در اعمال و عاملش کأ این ،و لوجه اهلل باشد هاگر خالصاندهد، دنیا انجام می ینا درانسان 

  کند، در آیه قرآن نیزها او را حفظ میو نابود شدن هاها و سیلارضتعنین باشد، که از اینچینکه کال با یک عمل خالص نه ا اندازه،

 3«یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبَِّهِ عِنْدَ أَجْرُهُ فَلَهُ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلََّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ بَلَى» اشاره شده است،این اثر به نوعی 

« هو محسن و من اسلم وجه هلل. »شودیمو اندوه ن سرسد و هرگز دچار ترتنمی یسلیم محض خداوند شود هرگز از چیزکسی که ت

ر شود، چه نجاتی باالتر از این، آرامش دا گرفتار ترس و اندوه نمیلی شود اساساک وتعبارت خداوند کسی که اینطور تسلیم محض

 ، دنبال پرهیز از تالطمات وهستند شمبال آران، دهستند یندنبال ا همه به ،ها استیترین راحتها و باالرین نجاتتاین دنیا باال

ها ترس و اندوه است، ترس نسبت به آینده و اندوه نسبت به گذشته، اینکه چیزهایی که داشته را . ریشه افسردگیتندهس اهنگرانی

مور همین اها را بسنجید در ، اگر شما تمام ترس و اندوهمین استه ههمخواهد به دست نیاورد. از دست بدهد و چیزهایی را که می

تو ین در پراو  نه خوفدارد نه حزن  کند نه ترس دارد و خوف،ی خودش را تسیلم خدا می: کسدمایرفند میخداو شود.خالصه می

هی است که ل، این سنت اباشد این سنت الهی است یناگر انسان کارش را برای خدا انجام دهد، که اشود و ایناخالص حاصل می

حزن و ، اگر کسی همه کارهایش برای خدا باشد خوف و حزن در دنیا ندارد. بله یک کندا نمیدص راه پیلخم خوف و حزن  به دل

ریه و گ این همهو از اینکه به وصال محبوب نرسد برای او می باشد، پیامبر نیز در مقابل خداوند متعال خائف بود؛ خوفی از فراق 

  «.ال هم یحزنونف علیهم، الخو»ین دنیا عین حال در ا اما در؟ ها برای چه بودها و تضرعانابه
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گوشزد  خواهممی وایتیکی از آثار مهم اخالص با استناد به این ر عنوان ن جلسه به، آن چیزی که در ایاخالص آثار زیادی دارد

)ع( است فرمایش حضرت علی این شود، فی االخالص یکون الخالص،ان میایی انساعث نجات و رهاخالص بکنم، این است که 

ست، ا ینخالص ا، باالترین رهایی  و دهددارد و آرامش به او میون میکند، خدا انسان را از تعرضات مصن را حفظ میساخدا انکه 

 ا کم چیزی نیست.اینه ،و حزن خالص از خوف

 عمل عنایت بفرماید.اخالص شاء اهلل به ما توفیق خدا ان

 «والحمد هلل رب العالمین»


