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هه«معن جهاللهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 خالصه جلسه گذشته  
تمسک به اصاله  امکانعدم  انصاری قائل به  در دوران امر بین نفسیت و غیریت واجب مرحوم شیخدر جلسه قبل بیان شد که 

 ذکر شد. کالم شیخ انصاری نیزایشان نسبت به  تبیان محقق خراسانی و اشکاال .االطالق است

ردان ایشان اشکاالتی صورت گرفته. محقق اصفهانی سه اشکال بیان نموده اند و کالم م محقق خراسانی از ناحیه شاگالنسبت به ک

ختصار این بحث را ادامه صورت ا به اطاله کالم پرهیز از . دیگران نیز اشکاالتی کردند که به علتکردندرا رد  محقق خراسانی

  دهیم.می

 بررسی نظر محقق خراسانی 

 .ایشان وارد است رار دهیم اجماال سه اشکال به نظرمورد ارزیابی ق حقق خراسانی رام اگر بخواهیم کالم

این که به طور کلی آن چه که انشاء می شود چیزی است که  ند وموانع تمسک به اطالق بودمحقق خراسانی در واقع در صدد رفع 

سعه ابلیت قکه این جا ما نیز قبول داریم  البتهندارد.) قابلیت سعه و ضیق دارد و لذا تمسک به اصاله االطالق ممنوع نیست و مشکلی

  (.و ضیق است اما نه آن طور که محقق خراسانی گفتند

 اولاشکال 

ت مطلق را واجب نفسی در حقیق. زیمعتقد است اگر مقدمات حکمت تمام باشد اصاله الطالق اقتضای نفسیت می کند ینمحقق خراسا

مات ر جایی مقدلذا اگ ،آخر شده یرا وجوبش معلق و مقید به وجوب شئز .است و مقید به چیزی نیست اما واجب غیری مقید است

د به وجوب یواجبی وجوبش مق اگر شک کنیمنفسی است. االطالق ثابت کنیم که این واجب  اصالةحکمت تمام باشد، می توانیم با 

ب نفسی اگر واجحال  .االطالق نفی قید می کند ، زیرا اصالةاالطالق اقتضا می کند که مقید نباشد شئ آخر می باشد یا خیر؛ اصالة

مقام نیز ین ای قید در کند و نفاصاله االطالق نفی قید میاالطالق تمسک کنیم  نیم به اصالةمطلق باشد و واجب غیری مقید و ما بتوا

 .آخر نشده است وجوبش مقید به شئو این بدان معنا است که ای وجوب نفسی است نبه مع

 اما با مالحظه دو مقدمه معلوم می شود چنین چیزی این جا قابل اثبات نیست.

 عنیی .چیزی اضافهیقت اقسام همان مقسم هستند با ه اقسامی منقسم می شود در حقچیزی بدر هر تقسیمی وقتی  مقدمه اول:

ی در قسم دیگر هم متمایز می کند چیزی است که در یک قسم است ول زامقسم در ضمن همه اقسام است اما آن چه که اقسام را 

مثال شما  .تواند عین مقسم باشد یمقسم نون چند تسدر عین حال با مقسم نیز متفاوت هیک فصل ممیز دارند و  نیست یعنی اقسام

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ز همیشه قسم ضمن این که ا «الکلمه اما اسم او فعل او حرف» :گویدبلکه می «الکلمه اما کلمه او فعل او اسم» :نمی توانید بگویید

مقسم  قسم نمی تواند عینه این که وجچیزی دارد که در مقسم نیست. یعنی ، بقیه اقسام متمایز است از خود مقسم نیز متمایز است

 ت.روشن اس باشد نیز

و  ماین که هر قسمی از سایر اقسا .شوندست که با قیود وجودی از هم جدا دیگر لزوما به این نیتفاوت اقسام با یک مقدمه دوم:

فصل ممیز  ید و آن،  بلکه آن قفقط به این نیست که حتما باید یک قید وجودی کنار هر قسم قرار بگیردنیز از مقسم متمایز شود 

همیشه قیود وجودی نیستند بلکه می توانند قیود عدمی  زیرا قیود، .یک امر عدمی باشد ی باشد و می تواندمی تواند یک امر وجود

  .توجه کرد طلب دیگری که باید در مقدمه به آننیز باشند. این هم م

  :ماشکال بر محقق خراسانی بیان کردیپس دو مطلب را به عنوان مقدمه 

سم زی از سایر اقسام و نیز مققسم به طور کلی باید یک فصل ممی یعنی .مقسم هم از ،دیگر متمایز هستندیک اقسام هم از .8

  .ه باشدتداش

ه یک امر وجودی باشد بلک یگر و از مقسم متمایز شوند الزم نیستکه باعث می شود اقسام از یکد یآن فصل ممیز و قید .2

 .می تواند یک امر عدمی باشد

  با توجه به این دو نکته میگوییم:

سیت و نف است، این جا نیز نفسی و یا غیری است و یا وجوب بر دو قسم نفسی و غیری اجب بر دو قسمو وقتی گفته می شود

ب واجوقتی وجوب یا  .هم از اصل وجوب ،از یکدیگر متمایز شوند باید هم ،عنوان یک قسم از واجب یا وجوب غیریت هر کدام به

نفسی به عنوان یک قسم هم باید از وجوب یک تمایزی داشته باشد و عین آن نباشد  ،سیم می کنیمبه دو قسم نفسی و غیری تقرا 

واجب غیری نیز همین طور است یعنی به عنوان یک قسم هم باید از  ی از واجب است.سم دیگر. زیرا آن نیز یک قو هم از غیری

 هم از وجوب یا واجب. متمایز باشد واست  مقسمنفسی که واجب 

 ؟غیری ذکر شده چیست معنایی که برای واجب .باید ببینیم معنایی که برای وجوب و واجب نفسی ذکر شده است چیست حال

طبق نظر محقق خراسانی  ،متفاوت کند یگیرد و وجوب نفسی را از وجوب غیرچه که این جا می تواند به عنوان قید قرار ب آن

واجب نفسی واجبی است که عنوان حسن بر آن منطبق است و واجب غیری  :گفتندایشان  راعنوان حسن زیعبارت است از انطباق 

رای رسیدن یعنی ب ،واجب نفسی واجبی است که وجوبش لنفسه است :گفتندنیز مشهور  .جبی است که این عنوان در او وجود ندارداو

ه از این تعاریف را ک یک هر .ای رسیدن به واجب دیگر استبه واجب دیگر نیست ولی واجب غیری واجبی است که وجوبش بر

 منتهی قید واجب نفسی .هم واجب نفسی قید دارد و هم واجب غیری (چه تعریف محقق خراسانی و چه تعریف مشهور)قبول کنیم،

گر وب دیه وجوجوبش باجب نفسی واجبی است که وقتی می گوییم وقید واجب غیری یک قید وجودی.  یک قید عدمی است و

واجب غیری می گوییم واجبی است که مقید به واجب دیگر است یعنی یک قید وجودی  و وقتی در است قید عدمی این مقید نیست

ف حتی در تعریمسئله این  .منتهی یکی قید وجوبی دارد و یکی قید عدمی داردوجود دارد  چه که مسلم است در هر دو قید . آندارد

آیا جای تمسک به اصاله  و هم واجب غیری مقید به قید باشند،حال اگر هم واجب نفسی . ود داردخود محقق خراسانی نیز وج
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ر ه مبنای محقق خراسانی که رل مخصوصا باین مشک ؟طالق واجب نفسی را اثبات کنیماال ؟ آیا می توانیم با اصالةاالطالق است

 دو قید را وجودی می داند بیشتر است.

را  عدم القید اثبات می کند نفسیتنشده است،  دلیل مطلق است و چون قید ذکر االطالق این است که اصالةبه عبارت دیگر: معنای 

 ت و قید نداردکه این مطلق اسبه این معنا نیست  ،واجبی نفسی بود دن است و اگرگفتیم نفسیت غیر از مطلق بو. اگر در ما نحن فیه

 الق می خواهیم نفی قید کنیم و آنعدمی دارد. حال چگونه ما اینجا با اصاله االط منتهی یک قید .واجب نفسی نیز قید دارد ،بلکه

نفسی نیز در  زیرا واجب .لزوما به معنای نفسیت واجب نیستوییم هیچ قیدی بیان نشده این که بگ .را مساوق با نفسی بودن بدانیم

حقق خراسانی وارد است که لذا این اشکال به م .عدمی منتهی یکی قید وجودی دارد و یکی قید .واقع مثل واجب غیری مقید است

 الطالق نمی توان نفسیت را اثبات کرد. با اصالة

 دوم  اشکال

مرحوم هی . منتطلب بدانیماین است که مفاد هیئت افعل را مبتنی بر حوم شیخ انصاری فرمودند در پاسخ مرآن چه محقق خراسانی 

 : مفهوم طلب است.می فرماید است و محقق خراسانیادیق طلب مصمفاد هیئت افعل  :می گویدانصاری شیخ 

 طلب های یعنی آن عبارت است از مصادیق طلب مفاد هیئت افعل و موضوع له مرحوم شیخ فرمودند:مفاد هیئت طلب چیست؟ 

د: ودنمحقق خراسانی فرم .قائم به نفس موال و این یک امر جزیی و غیر قابل تقیید است پس اطالق نیز در مور آن معنا ندارد

لذا جایی که  .که نتوانیم مقیدش کنیم ستو این قابلیت سعه و ضیق دارد و جزیی نی است مفهوم کلی طلبموضوع له هیئت افعل 

  .قید نیاید ما کشف می کنیم که این مطلق است و لذا نفسیت اثبات می شود

اصال  .هیئت افعل بعث و تحریک اعتباری است نه طلب  مفاداین است که اصال است محقق خراسانی که متوجهاشکال مبنایی 

ا مصداق این ج :شیخ می فرمایدمرحوم  .موضوع له هیئت افعل طلب نیست تا شما بحث کنید که مصداق طلب مراد است یا مفهومش

 تقیید است پس قابل مفهوم طلب است و مفهوم چون کلی آخوند نیز در پاسخ فرمود .طلب موضوع له است لذا قابل تقیید نیست

 ت افعل عبارت است از بعث و تحریک اعتباری.این گونه نیست. زیرا موضوع له هیئ الهست نه اص

 چیست؟( مقابل بعث و تحریک تکوینی قبال توضیح داده شد مقصود از بعث و تحریک اعتباری در) اگر بعث و تحریک اعتباری شد

زیرا  .شیخمرحوم وارد است هم به . البته این اشکال هم به محقق خراسانی ندارد گفتند راه گر آن نکته ای که محقق خراسانیدی

افعل نه مصادیق طلب است نه وجود ت ، اما عرض کردیم موضوع له هیئاست مصداق طلبموضع له هیئت افعل ن هم می گوید شاای

 مفهوم کلی طلب.انشائی نه طلب 

 اشکال سوم 

 قابل تقیید نیستند.به چه دلیل ادعا می شود جزئیات 

و خاص است پس قابل تقیید نیست زیرا توسعه و ضیقش در جزئی چون موضوع له هیئت افعل جزیی است  مرحوم شیخ فرمودند:

اصاله االطالق جایی ندارد محقق گفتند  لذا ،ی کامال معین است لذا نه قابل توسعه دادن است نه قابل کوچک کردنراه ندارد، جزئ

ام تالششان در اشکال دوم این بود که اثبات کنند این جا موضوع له یک معنای کلی دارد و قابلیت تقیید در آن خراسانی نیز تم

  .است
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حاالت  ست: قابل تقیید نیشما می گویید ض ما این است که اساسا جزئیات به لحاظ حاالتشان قابل تقیید هستند. همان جزیی کهرع

و  مسائا باشدیا به حسب ظرف زمانی می تواند صباحا  د است.دارد مثال قائم است یا قاعمختلف  ، حاالتهمین زید .مختلف دارد

 یمان حالی که آقای درپدید می آید. قس علی هذا اموری که به واسطه آن ها حتی یک مصداق جزیی قابلیت تقیید و تضییق در آن 

 چه کسی گفته تقیید در جزئیات راه ، زیرامشکل دارد ن حرفطور که بیان شد اساس ای همانر جزییات راه ندارد د: تقیید فرمایند

 ت مختلف. ییات راه دارد منتهی به حسب حاالجز ربلکه همان طور که قبال گفتیم تقیید د ندارد؛

کالم م هق تمسک کنیم و االطال توانیم به اصالةیمیخ انصاری که می فرماید در ما نحن فیه نمرحوم شکالم هم پس مالحظه کردید 

  .نا تمام است اصالة االطالق تمسک کنیم که می فرمایند می توانیم بهمحقق خراسانی 

 در تمسک به اصالة االطالق راه حل محقق نایینی

 .8واجب را اثبات کنیمنفسیت صاله االطالق تمسک کنیم و به افی الجمله محقق نایینی معتقد است ما می توانیم 

 گویند اجماال امکان تمسک به اصالةدر دو صورت می  د کهمسئله را سه صورت می کنن سپسایشان ابتدائا دو مقدمه می گویند 

 نیست.ش امکانطالق وجود دارد و در یک صورت اال

می شود به عبارت دیگر وجوب غیری یک ترشحی است از وجوب لی وجوب غیری از وجوب نفسی اخذ به طور ک مقدمه اول:

ضو ه وضو و ومثال وجوب از نماز ترشح می کند ب .وجوب از واجب نفسی ترشح می کند به غیر و آن را نیز واجب می کند .نفسی

ی واجب می شود یک وجوب زنیست ولی به محض این که اذان می گویند و نما تا قبل از ظهر وضو واجبرا نیز واجب می کند. یعنی 

 وقتی می گوییم وجوب غیری .علت وجوب غیری وجوب نفسی استمی کند. به بیان دیگر را واجب  و و آنترشح می کند به وض

 فسی است و این مبنایمترشح از وجوب نفسی است معنایش  این است که آن چه که باعث شده وجوب غیری پیدا شود وجوب ن

اجب شروط به وجوب نفسی است پس وواجب غیری م این که بگوییم به کار ببریم مثلهم می توانیم تعبیر دیگری ترشح است. 

 وجوب وضو مشروط به وجوب نماز است. مثل این که غیری نیز یک واجب مشروط است

یعنی اگر آن ذی المقدمه  .ذی المقدمه استواجب مشروط که شرط آن ها وجوب پس همه واجبات غیری به یک بیان می شوند 

 واجب شد این مقدمه نیز واجب می شود. 

واجب نفسی و واجب غیری یا به عبارت دیگر وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را بسنجیم باید بخواهیم  گربر این اساس ا

ی واجب غیری ن، یعیکی این که وجوب غیری مشروط به وجوب نفسی است .بگوییم این جا در حقیقت دو شرط وجود دارد

 جود واجب غیری است. ووجود واجب نفسی متوقف بر دیگر این که  .شده جب نفسیابه و مشروط

 وضو وجوب .فسی مشروط به وجود واجب غیری استواجب غیری مشروط به واجب نفسی است ولی وجود واجب ن پس وجوب

 نماز مشروط به وجود وضو است. مشروط به وجوب نماز است اما وجود

 ،امرمان دائر شود بین نفسیت و غیریتمفروض کالم ما جایی است که موال دو چیز را واجب کرده باشد و ما اسا اس مقدمه دوم:

اشد لذا باید دو چیز واجب شده ب ،غیریت پیش نمی آید اجب کرده باشد دیگر مسئله دوران امر بین نفسیت وو را اگر موال یک چیز

                                                 
 222الی  222،ص 8فوائد االصول، ج  8

 861ص  8اجود التقریرات ج 
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دانیم  یمنتهی بعدش یک واجبی دیگر آمده و ما نم ،زیرا قبلش چیز دیگری نبوده است .و ما بدانیم اولی قطعا واجب نفسی است

ب شده که یک واجب نفسی است مثال اول نماز واج ؟آیا این مقدمه آن است یا خیر ؟آیا این ارتباطی با آن وجوب قبلی دارد یا نه

این مقدمه نماز می باشد  ؟حال شک می کنیم که وجوب این وضو غیری است یا نفسی ،ب کردهجابعد چیز دیگری مثل وضو را و

 ؟یا خیر

تنهایی باشد اصال دوران بین نفسیت  اگر یک واجب بهزیرا  .داریم نه یک واجب جایی است که دو واجب رپس اساس بحث ما د

 .و غیریت پیش نمی آید
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