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ئهم ا رب العالمين و صليالحمدهّلل»   «معينج اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته  

است واین که آیا راهی وجود دارد که حکم به نفسیت  در دوران بین نفسیت و غیریتهمان طور که در جلسه قبل بیان شد بحث ما 

 .وارد بحث شویمبتوانیم  کنیم تاای اجمالی به ثمره این بحث شارهبیان شد که ابتدا باید اکنیم یا خیر؟ همچنین یا غیریت واجب 

  . متقضای اصول عملیه.2. مقتضای اصول لفظیه.1 دو جهت باید بحث شود: ردر این مقام دگفته شد 

؟ به عبارت دیگر یا خیری باشد واجب میت یا غیریت سراهی برای استکشاف نفآیا االطالق  یعنی از نظر اصول لفظی مثل اصالة

آیا  ؟ملی چیستید ببینیم مقتضای اصل عو بر فرض که دست ما از اصول لفظی و ادله لفظیه کوتاه بود با؟ ق چیستمتقتضای اطال

  ؟واجب غیرییک یا  ین است که واجب یک واجب نفسی استمتقضای اصل عملی ا

  است. یعنی متقضای اصول لفظیآنچه که امروز به آن می پردازیم بحث در جهت اول، 

 مقام اول: مقتضای اصل لفظی 

  :وجود دارد قولدر مجموع در این جهت دو 

  .االطالق در این مقام تمسک کنیم اصالة توانیم بهما نمی اول: قول

 .االطالق تمسک کنیم ما این جا می توانیم به اصالة دوم: قول

است که قائل است در ما نحن فیه  انصاری و از جمله قائلین به قول دوم محقق خراسانیمرحوم شیخ  ین به قول اول قائل از جمله

  .تمسک کنیم می توان به اصالة االطالق

نتیجه اش این است که با تمسک به اطالق لفظی کشف می  ،اطالق وجود دارد دو گروه در این است که اگر گفتیم اساس نزاع این

و ما شک  دعا کنید یت هاللموقع رؤ «الهالل یةصل عند رؤ»که  . مثال اگر دلیلی وارد شدتکنیم این واجب یک واجب نفسی اس

کردیم که این یک واجب نفسی است یا یک واجب غیری آیا می توانیم به اطالق این دلیل اخذ کنیم و کشف کنیم این یک واجب 

گویند به اصاله االطالق که می ؟ کسانیبرای نماز نیستوضو  و مانند مقدمه یک واجب دیگر واجب یعنی کشف کنیم این ؟نفسی است

 و موالنشده  رو همین که می بینیم در کالم موال هیچ قیدی ذک ذ می کنیماین دلیل اخما به اطالق  :تمسک کرد می گویند می توان

انجام بدهد، چون هیچ قیدی در امر موال وجود ندارد را  فالن کار از دعا مکلف برای این که بعد« الهالل لکذا صل عند رؤیة»نگفته 

معلق به مقید و امر موال وقتی دلیل را به نحو مطلق می بینیم و این که ، بنابراین دیگری نیست واجب نفسی معلق بر چیزو چون 

 را کشف کنیم.  یگر نشده است می توانیم نفسیت واجبیک واجب د
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واجب غیری گوییم اگر میلذا . «وجب لواجب آخر»بلکه واجب غیری واجبی است که  .حالی که واجب غیری این چنین نیست رد

وضو برای نماز واجب شده  این که واجب شده است کما ،ن واجبالبه خاطر فواجب د که این منفصال ذکر می ش بود باید متصال یا

و  نشده و نه متصال و نه منفصال معلق بر واجب دیگر همی بینیم که دلیلی وارد شده و واجبی را بر عهده ما گذاشتیعنی وقتی  .است

  .وجوبش مقید به واجب دیگر نشده لذا کشف می کنیم این واجب یک واجب نفسی است

ما این جا موانعی داریم که نمی توانیم به اطالق تمسک  :می گویند درنمی توان تمسک کبه اصاله االطالق  اما کسانی که می گویند

  .کنیم

 کشف کنیم یا خیر؟نفسیت واجب را  اصاله الطالق می توانیم باپس جهت روشن شدن مطلب باید این نزاع را تببین و ببینیم که 

 نظر مرحوم شیخ انصاری

  .االطالق مراجعه کنیم یت واجب به اصالةرای اثبات نفساینجا نمی توانیم باست که معتقد است  ایشان از کسانی

ایشان در باب وضع هیئات  ان در باب وضع هیئات و حروف بیان کرده اند.بر می گردد به مطلبی که ایشریشه سخن شیخ انصاری 

نی حرفی مثل معا ییعن .ها خاص است ئت وجوب وضعشان عام و موضوع له آنمعتقد است به طور کلی هیئت ها از جمله هی

 . ست هیئات نیز این چنین هستندخاص ا معانی حرفی وضع عام و موضوع له آنهمان طور که و  باشندمی

را وضع کند مفهوم و ماهیت طلب  «صل»مثل وضع وقتی می خواسته هیئت افعل وضع عام موضوع له خاص یعنی واضع در مقام 

مثل  .را در نظر گرفته ولی هیئت افعل را برای مفهوم طلب که کلی است وضع نکرده است بلکه آن را برای مصادیق طلب وضع کرده

را برای آن مصادیق  در نظر گرفته و آن دیق آن راامص و سپسه درضع مفهوم کلی االبتداء را تصور کوا «من»برای وضع  «من»

چه که موضوع  در مقام تصور کلی تصور شده اما آن ین. یعخاص لذا موضوع له خاص می شود. وضع عام و موضوع له وضع کرده

 . است له قرار گرفته مصداق بوده

معنای کلی طلب  ،در مقام تصور معنا عل را وضع کندهیئت افزمانی که میخواسته واضع : می گویددر رابطه با هیئات مرحوم شیخ 

ه قائم به نفس می باشد ککرده برای مصادیق، منظور از مصادیق طلب همان اراده های حقیقی  ا تصور کرده اما هیئت افعل را وضعر

 ین، می  شود مصداق طلب. یعفالن کار را انجام بدهد ال شکل می گیرد و از عبد میخواهدوم نفس ه حقیقی که درادار . آنموال است

ع له هیئات مصادیق وضپس این که می گوید مو همان اراده واقعی و حقیقی که در نفس هر موال به هر مناسبتی شکل می گیرد.

  .فس هر موالیی استیعنی هر طلبی که قائم بر ن، همان واقعیت های طلب ین، یعطلب می باشند

د )با همین توضیحی که عرض معتقد است که اگر وضع هیئات عام و موضوع له آن خاص شانصاری بر این اساس مرحوم شیخ 

ی توانیم با اصاله مآیا  اعیاتی که از این نظر شده مطرح شد(تفصیلش در جای خودش همراه مویدات و اشکاالت و دف کردیم که

بگوییم اصاله االطالق  تک کردیم یک واجب نفسی یا غیری اسش؟  یعنی اگر جایی کشف کنیم که این معنا مطلق است االطالق

می توانسته مقید  آن امر سوال این است که آیا اقتضا می کند که طلبی که موال از ما خواسته مقید و معلق بر واجب دیگر نیست.

  .همه سخن در این است ؟که مقید نیست باشد که حاال نتیجه بگیریم

اصاله  ،د نیست و اگر چیزی قابل تقیید نباشدیقیقابل ت جزیی است معنایش این است که دیگر ت افعلگفتیم موضوع له هیئ اگر

کشف می کنیم که و موال در مقام بیان باشد قیدی آورده نشود  اگر در جایی امکان تقیید باشد و جاری نمی شود. در آن االطالق

 .قطعا خیر اطالق را کشف کنیم؟قید می توانیم ذکر از عدم آیا  ،در جایی امکان تقیید نبود رمطلق را کرده. حال اگموال اراده  این جا
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نمی توانیم کشف کنیم که باشد و طلب موال را معلق بر واجب دیگر نکرده باشد نیامده ، اگر در دلیل لفظی قید دقیقا مثل ما نحن فیه

امکانش وجود  چون اگر می خواست نیز ؛مقید و معلق بر واجب دیگر نشده ب نفسی است و این واجبیک واجمقصود موال 

خودش یک چیز جزیی و  رازی .نیست جزئی ی است و امکان تقیید طلبص و جزئطلب خا زیرا موضوع له هیئت افعل نداشت.

ق طلب که موضوع له هیئت امر مصداکشف اطالق کرد.توان از عدم قید درآن نمیپس چیزی که قابلیت تقیید ندارد  .مقید است

چون امکان تقیید لذا  (خرش کنیم به قیدی به عنوان واجب آاصال امکان ندارد مقید)قابل تقیید نیست جزیی جزیی است و  است،

 نفسی یعنی تیم واجب، زیرا گفکشف نفسیت نمی کنیم ، از عدم تقیید و عدم ذکر قیدر نیستتعلیق واجب بر واجب آخ واجب و

 1.پس این جا جای تمسک به اصاله االطالق نیست .بر خالف واجب غیری ،مطلق است و قیدی ندارد واجبی که

 محقق خراسانی به مرحوم شیخ انصاری تاشکاال

قبال گفتیم که ایشان بر خالف  رازی است. اساسا اصل این مبنا که شیخ انصاری تبعا للمشهور اختیار کردند نادرست اشکال اول:

 ما اصال :. ایشان می فرمایندت عام و موضوع له آن نیز عام استاشند که وضع حروف و به تبع آن هیئمشهور قائل به این می با

ی اگر موضوع له عام باشد پس واجب کل برای تقیید وجود نداردطبق مبنای ما هیچ مانعی  و لذاوضع عام و موضوع له عام نداریم 

 به نظر ایشان موضوع له هیئت افعل کلی طلب است و کلی طلب قابل تقیید .قابل تقیید استو لذا  ،است و قابل سعه و ضیق است

از عدم بیان  الطالق اخذ کنیم و بگوییم چون موال قیدی نیاورده ماشود و ما می توانیم به اصالة ااست. و هیچ اشکالی ایجاد نمی

 مقتضای اطالق نفسیت است زیرا قیدی بیان نشده است.پس  ،واجب واجب نفسی است نه واجب غیری که این قید کشف می کنیم

که وضع در باب هیئات عام و موضوع له یم یرو همان مبنای مشهور را بپذ ان عدول کنیمسلمنا ما از مبنای خودم اشکال دوم:

 : چون وجود ندارد و قابل تقیید است.از هم مشکل ب ،خاص است

یعنی کسی که اضرب می گوید نمی خواهد اخبار از ما فی  .انصاری اذعان دارند که مفاد هیئت افعل جمله خبری نیست یخخود ش

س ایشان خطاب به شیخ سپ . طلب می کنددر واقع الضمیرخودش بکند بلکه با اضرب می خواهد چیزی را انشاء کند و با این انشاء 

؟ باالخره خود شما که قائلید که با هیئت افعل گوینده در مقام  انشاء است نه اخبار چه چیزی را انشاء می کند ،کندیکانه سوال م

زیرا مصداق  ،ند به مصداق طلب تعلق بگیردامی تووم طلب تعلق گرفته است یا مصداقش؟ بدیهی است که انشاء نآیا این انشاء به مفه

عبدش برایش شکل بگیرد که  گیرد مثل این که در نفس موال این ارادهنفس موال شکل میحقیقی است که در طلب همان اراده های 

زیرا این  ،خیر ؟می تواند اینجا مقصود باشد. آیا مصداق طلب این یک خواسته حقیقی است که قائم به نفس موال است .بیاوردآّب 

ست که در نفس او شکل بر یک سری مبادی تکوینیه ا مبتنی فس موال شکل می گیردو اراده و آن طلب حقیقی که در ن خواسته

ند کور می کند آب خنک را و تصدیق می تص پیدا می کند. این  بدن معناست کهبه آب نیاز وا گرم است و موال مثال االن ه گیرد.می

و خواستن قیقی طلب پس مصداق ح .کندیو شوق پیدا می کند تا می رسد به این اراده ای که از عبدش طلب آب م به فائده آن

 مبتنی بر یک سری مبادی تکوینی و واقعی حقیقی خودش است. چون آن طلب ،حقیقی اساسا این جا منظور نیست

قبول دارد که موال انشاء می انصاری شیخ  مرحوم و خود)اضرب یا افعل  :اگر موال می گوید .شود لذا انشاء باید متعلق به مفاهیم

مثال آیا ما می  .این طور نیست که انشاء به هر مفهومی تعلق بگیرد زو در عالم مفاهیم نیاست مفاهیم ( متعلق این انشاء کند نه اخبار
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مثال  .اء یک وجود انشائی پیدا می کنندابل تعلق انشاء می باشند و با انشولی بعضی مفاهیم ق خیر ،توانیم مفهوم انسان را انشاء کنیم

وجود انشائی  زوجیت که با انکحتک یکمی کند و انشاء متعلق می شود به انکحتک در واقع دارد انشاء می گویند انکحتک این 

 ،ذهنی ،ایشان عالوه بر وجود کتبی .وجودات بر پنچ قسم می باشند به نظر محقق خراسانیگفتیم خاطرتان باشد  اگر) پیدا می کند

 با انشاء یک مفهومی تحقق پیدا می کند که غیر از پسام وجود انشایی جمی داریم به نگویند ما یک وجود پنمی و لفظی خارجی

 یماگر انشاء به مصادیق تعلق پیدا نلذا اگر آن چه با هیئت افعل بیان می شود انشاء است نه اخبار و  (وجود عینی و خارجی است

می کنند نتیجه اش این است که این وجود انشایی و اگر با انشاء این مفاهیم وجود انشایی پیدا متعلق می شود کند بلکه به مفاهیم 

حتی اگر مبنای ما پس  .همان مفهوم طلب است یعنی یک معنای کلی که قابلیت تقیید دارد. همان معنای کلی که قابلیت تقیید دارد

 ضیق قائل باشیم ع له هیئات قابلیت سعه ووباز هم می توانیم برای موضیئات عام و موضوع له آن خاص است، این باشد که وضع ه

 .ک به اصاله االطالق ایرادی نداردلذا تمس ،بر همین اساسا اطالق نیز ممکن است .تقیید در آن ممکن است لذاو 

 «الحمدهلل رب العالمین»

 


