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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                                   «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 گذشته  ثمروری بر مباح

 موضوع کلی بحث عبارت است از مقدمه واجب، و همانطور که بیان شد محقق خراسانی مطالبی را به عنوان مقدمه بیان نمودند.

الب مفیدی بود طمطالب باید ذکر می شد و بخش دیگر نیز م آن هرچند بیان مطالب به این گستردگی مورد نیاز نبود، اما بخشی از

  ها خالی از فائده نبود.که تعرض به آن

 : مقدمه عقلیه،2 .داخلیه و خارجیهمقدمه  :1ت مختلف چهار تقسیم بیان شده است: همانطور که بیان شد برای مقدمه به اعتبار

  .قدمهمت متاخره، ،مقارنه همقدم :4. مقدمه علمیه ،مقدمه وجوب ،مقدمه وجود ،مقدمه صحت: 3 .ةعادی ،ةشرعی

  ، مطالبی بودند که تا کنون در بحث مقدمه واجب مورد بررسی قرار گرفتند.این چهار تقسیم

 تقسیمات واجب 

معلق و : واجب 3. غیری: واجب نفسی و 2. اجب مطلق و مشروطو: 1ود: شتقسیم مینیز به اعتبارات مختلف به چند قسم، واجب 

  که به زودی هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. .منجز

 .تقسیم اول: واجب مطلق و مشروط1

 مقدمه اول

الزم است این مسئله مورد توجه قرار گیرد که عنوان  ،بیان شده محقق خراسانی ی که توسطورود به بحث و بررسی مطالبز قبل ا

شود تقسیم میبه مطلق و مشروط  و آن چه که ه است، ولی در واقع یک مسامح مطلق و مشروط هر چند برای واجب به کار رفته

، زیرا در بحث به نوعی دچار تسامح گردیده ایم وطواجب یا مطلق است یا مشر :گوییممی رگابه عبارت دیگر خود وجوب است. 

 لی است کهک بحث مفصیاین ؟ گردد یا به مادهاز نظر مقام ثبوت آیا قید به هیئت بر می های آینده این سوال مطرح می گردد که

طع نظر با ق یعنی از جهت ثبوتی (.جبامنظور از ماده یعنی و و وجوب ینر از هیئت یعومنظانظار مختلفی پیرامونش ارائه گردیده )

چون  ،ادله و کالم روی ظهنیع ،از نظر اثباتی اما؟ یا ماده ددت بر می گرئخره قید به هیادله این بحث مطرح است که باالاز ظهورات 

روط؟ اگر گفتیم ست که وجوب مطلق است یا مشانه بحث در این گردد و هیئت همان وجوب است لذا کأقید و شرط به هیئت بر می

نبود معنایش این است م الک رو اگر قیدی د تین است که وجوب مشروط اسمعنایش ا گردد،میبه لحاظ مقام اثبات قید به هیئت بر 

 مطلق است. جوب وکه 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1395/ دی/11تاریخ:                   اوامر                                      موضوع کلی:
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در نماز اطالق و  یعنی خود نماز وجب اوواجب مطلق باشد یا مشروط. زیرا  ممکن است بگوییم اساسا معنا ندارد که چه بساپس 

گوییم می مثال. وجوب استقابلیت اتصاف به اطالق و اشتراط را دارد، حکم و هیئت و  فی الواقعتقیید معنا ندارد و آن چیزی که 

 وجود دارد. تسامح  اجب مطلق و مشروط یکدر عنوان ولذا  .ستی نیقید ید بهیا مق تید به قیدی اسشرط یا مقبه مشروط  وجوب

 مقدمه دوم 

 بلکه اصطالح خاصی نیست ما نحن فیه بیان شده است،که در اط رتق و اشالو مشروط یا به تعبیر دیگر وصف اطعنوان مطلق 

 . است وطمشرمطلق و ی و لغوی همان معنای عرفمشروط ر از مطلق و ومنظ

ای به معنکه است و کلمه طالق نیز  بدون قید و بند لغوی و عرفی اطالق، یعنی رها ومعنای منظور از اطالق همان  :به عبارت دیگر

 اطالق است. ریشه هم جدا شدن و رها شدن است

جب مطلق اواست. بر این اساس  ندبقید و  و دارای یگبستوا وقید چیزی که دارای یعنی منظور از مشروط که در مقابل اطالق است 

تگی به امر پیوس وابسته و  نیست و یید به هیچ قیدکه مق تر یعنی وجوبیبه تعبیر دقیق و ستجبی که به چیزی وابسته نیایعنی و

قید یا قیودی به وابسته و  یدبش مقووجتر امر دیگر وابسته است و به تعبیر دقیق به اما واجب مشروط یعنی واجبی که .ندارد دیگری

 است. 

 مقدمه سوم 

یک ت ذکر می شود تعاریفی که در این مقاما( مشروط و ب مطلقجوا نه در خصوص)ر کلی ومحقق خراسانی می فرمایند: به ط

ی از بسیار باشد( تعریف جامع و مانع) اگر قرار بود یک تعریف حقیقی بیان شود . زیراشرح اللفظی است االسمی و تعریف شرح

 می باشند. محل اشکال تعاریف بیان شده 

)به طور کلی  ریف بیان شده را مورد بررسی قرار می دهیم و اشکاالت آن را بیان می کنیم.ااز تع نمونه برای فهم بهتر مسئله دو

در کما اینکه محقق خراسانی  در علم اصول باشیم. اجب مطلق و واجب مشروطواز و فنی یک تعریف اصطالحی  نباید به دنبال

. بلکه ایشان در تمامی مقامات تاکید واژه ای را به صورت حقیقی تعریف کنندهند شوند که بخوا یماین موضوع نمعطل همه موارد 

لذا  .یا بسیار مشکل است ستاساسا تعریف حقیقی یا ممکن نی رازیمی باشند. شرح االسمی  یریفاتعیف، این تعار که کنندمی

  (از حیث جامعیت یا مانعیت اشکال دارند همانطور که مشاهد می شود، اغلب این تعاریف

جب او تعریف نموده اند، یعنی« وجوده هف علیقوالواجب المطلق ما ال یتوقف وجوبه علی ما یت»به واجب مطلق را  مشهور  .1

  .ن است نمی باشدکه وجودش متوقف بر آ چیزی لق چیزی است که وجوبش متوقف بر آنمط

واجب  یعنی« وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده فقالواجب المشروط ما یتو»از ل واجب مشروط عبارت است در مقاب

 ر آن متوقف است.است که وجود او بچیزی  وجوبش متوقف برمشروط چیزی است که 

 ز حیث جامعیت هم از حیث مانعیت.این تعریف محل اشکال واقع شده است هم ابررسی: 

 سوال:

ب که حد تام است یا مثل جنس قریب یا جنس قریب و فصل قری تعریف حقیقی یعنی تعریف به حد و رسم مثل پاسخ:

ذاتیات شئ است و اگر کسی به تعریف متوقف بر احاطه نوع که این . در حالیکه حد ناقص است ریب یا به عکسفصل ق
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نداند جنس و فصل یک شئ چیست )که اکثرا هم نمیدانیم و همان چیزهایی که به عنوان جنس و فصل حقیقی مثل انسان 

  بیان می کنند فیه تأمل( چگونه می تواند یک تعریف کامل که هم جامع باشد و هم مانع را بیان کند.

 حج پس. استطاعت است روجوب حج متوقف بتعریف قابل نقض است به مثل وجوب حج، چون مثال به هر حال این 

مجموعه اموری که مقوم عنوان استطاعت  وکه عبارت است از زاد و راحله و امن طریق استطاعت است و جب مشروط او

وارد  تعریف مشهورکه بر است  یاشکال ینا. تسیتوقف بر استطاعت نکه وجود حج محالی در .آن است شرط باشندمی

واجب مشروط عبارت  مشهور تعریفطبق  . چونگیردواجب مشروط را در بر نمیاز مسلم قطعی و یک مورد  است زیرا

یعنی واجب مشروط چیزی است که وجوبش متوقف بر چیزی « ف علیه وجودهما یتوقف وجوبه علی ما یتوق»است از 

 است که وجود او بر آن متوقف است.

وط به استطاعت شده است روجوب در حج مشرا زی .نمی کند قحج صدواجب مشروطی مثل ریف بر عاین تدر حالی که 

و شخصی  حج متوقف بر استطاعت نیست وجود رست. به عبارت دیگولی استطاعت از جمله عناصر تشکیل دهند حج نی

  .دهدانجام  ش رانیست می تواند به مکه برود و اعمالهم که مستطیع 

جای همچنین   .نمی شودوجوب حج  شاملرا دارد که  از حیث جامعیت این مشکلمشهور تعریف ن شده ابا توجه به مطالب بیپس 

  .تسیمانعی نیف رعریف تعاشکال هست که این ت

واجب  زیرات. سراط تقابل تضاد اتاش و تقابل بین اطالق آن بر اساس ظاهردارد این است که  ی که این تعریفردیگ وه مشکلالعبه 

 فقالواجب المشروط ما یتو»و واجب مشروط  یعنی « الواجب المطلق ما ال یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده»ی نمطلق یع

همانطوری که بعدا بیان )که در حالی، استبین واجب مطلق و مشروط تضاد  و این نشان دهنده« وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده

 وجود دارد.ط نسبت تضایف او اشتر القبین اط (می شود

گانه تکلیف متوقف ش بر هیچ شرطی غیر از شرائط چهارجبی است که وجوبامطلق و بجاو می فرمایند: صاحب فصول .2

نباشد و واجب مشروط واجبی است که وجوبش عالوه بر شرائط عامه و چهار گانه تکلیف متوقف بر شرائط دیگر هم 

 . 1باشدتیار نیازمند تحقق استطاعت نیز میاخ وقدرت، بلوغ  ،عالوه بر عقل رازی ،ط استوراجب مشو که یک مثل حج .باشد

از حیث جامعیت و  مطرح شده در موارد قبلی بر کالم صاحب فصول نیز وارد است. یعنی هم همان دو اشکال: بررسی

یرد و بعضی از واجبات که فی الواقع در بر نمی گ بات مشروط راجاو زاریف بعضی عاین تو  مانعیت جای اشکال است

 .دبر می گیرمشروط نیستند را در 

. ایشان به گونه ای  تضاد است لواجب مطلق و مشروط کانه تقاب مسئله تقابل بین مطابق تعریف صاحب فصول به عالوه

ها آمد تقابل بین آناما در واقع همانطور که خواهد  دین استاضرابطه بین این دو متکانه  تعریف نموده کهرا  واجب دو این

  .یف استاضت

ین تعریفات هیچ زیرا ا بپرهیزیماین دو تقسیم  یفرعت، بهتر آن است که از کاوش پیرامون همانطور که محقق خراسانی بیان کردند لذا

 سم و شرح اللفظ است.ند بلکه عمدتا شرح االرسم نیست و کدام تعریف به حد

                                                 
 79، صالفصول الغرویه 1
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 سه آیندهبحث جل

بر چهار  تقابل رازی .از اقسام تقابل استیک تقابل بین این دو از کدام  است و این که  تقابل بین اطالق و تقییدعدی در مورد مطلب ب

 .تضایف. 4. ملکه و . عدم3. تضاد .2. تناقض .1که عبارتند از: است  قسم

  مطلق و مشروط برقرار است.حال باید بررسی نماییم که کدام یک از این نسبت ها بین واجب 

 «الحمد هلل رب العالمین»
 

 


