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

هخالصه جلسه گذشته 
اثبات نفسیت واجب ناتمام است و هم نظر شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان تمسک به اطالق برای ن شد هم نظر اهمان طور که بی

 واجب.  محقق خراسانی مبنی بر تمسک به اصاله االطالق برای اثبات نفسیت

ات االطالق می توانیم اثب : با تمسک به اصالةمی گوید لة االطالق بر آمده ودر صدد اثبات امکان تمسک به اصاهم محقق نایینی 

 آن واجب یک واجب نفسی است. ،غیری بود اگر امر دائر بین واجب نفسی و کنیم که

 ایشان ابتدائا دو مقدمه بیان کردند:

ن معنا است که آن واجب یک واجب مشروط است. ئله غیریت و مقدمیت مطرح باشد، بدیبه طور کلی هر جا که مس :مقدمه اول

 نتیجه گرفتند وجوب واجبو  یعنی واجبی است که وجوبش مشروط به وجوب شئ دیگراست ،هر واجبی اگر واجب غیری باشد

  :دو اشتراط وجود دارد :غیری متوقف بر وجوب واجب نفسی و مشروط به آن است. لذا در واجب غیری گفتند

  .رابطه با وجوب و هیئت استدر دمه که اشتراط از ناحیه مق .1

 اشتراط از ناحیه ذی المقدمه که از ناحیه ماده است. .2

واجب نفسی است اما در  یک دو واجب داشته باشیم. یعنی واجب اول معلوم است کهموضوع بحث جایی است که  :مقدمه دوم

بحث کنیم که آیا این  ی توانیمم؟ لذا اگر جایی یک واجب باشد ما ننفسی است یا غیری ،واجب دوم تردید داریم که آیا واجب

 .واجب غیری است یا نفسی

 دو مقدمه محقق نایینی سه صورت در این بحث تصویر کردند:  اینبیان بعد از 

  .هیئت اطالق دارند از نظر ماده ودلیل هر دو  .1

 هیئتا اطالق دارد و دیگری ندارد.و  یکی از این دو دلیل مادة .2

 هیچ یک از این دو دلیل مطلق نیست. .3

راهی برای اثبات نفسیت و یا غیریت هیچ کدام اطالق نداشته باشند،  زیرا اگر دو دلیل از محل بحث خارج است.صورت سوم 

 ی برای تمسک به دلیلدیگر جای و اگر هیچ کدام از دو دلیل مطلق نباشند، طالق استاز تمسک به اصالة االچون سخن  .نداریم

 اول جریان دارد.دو صورت بحث فقط در لذا  .طالق نیستاال لفظی و اصالة

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 فراهم باشد. نیز اطالق یعنی مقدمات حکمت  است که هر دو دلیل اطالق داشته باشند و شرائط تمسک بهاین  :لصورت او

 ،وجود واجب اول دخالت نداردو این است که واجب دوم در تحقق نتیجه اطالق در دلیل اول یعنی دلیلی که مبین واجب اول است 

این است که این واجب حتما باید اتیان شود اطالق در واجب اول است و معنای  که واجب اول واجب نفسی است اینزیرا فرض 

پس الزمه اطالق در واجب اول این است که واجب دوم شرط برای واجب اول  بدون این که شرطیت واجب دوم مطرح شده باشد.

 نیست. 

طبق ل نیست. زیرا واجب دوم نیز مشروط به واجب او لیل واجب دوم این است که وجوب دلیل دومنتیجه جریان اطالق در داما 

زیرا اگر واجب غیری باشد معنایش این  .فقط در رابطه با هیئت و وجوب است و با ماده کاری ندارد فرض اگر قیدی داشته باشد،

ما شک می کنیم آیا  ،اگر قیدی در کار نباشدحال است که وجوبش مشروط به وجوب واجب اول است که واجب نفسی است. 

 وباید بگوییم مشروط است واجب دوم واجب غیری باشد اگر اول می باشد یا خیر؟  واجب وجوب واجب دوم مشروط به وجوب

ب نیز یک است که این واج مقدمات حکمت این مقتضای اصالة االطالق و باید بگوییم چنین اشتراطی نیست. اگر واجب نفسی باشد

وجوب اول باشد باید بیان می شد و واجب دوم مشروط به  . اگر قرار بود وجوببا سایر واجبات ندارد واجب نفسی است و فرقی

 گیریم که این واجب دوم نیز نفسی است.، پس نتیجه میحالی که االن قیدی نیست ر. دقید نیز لزوما در رابطه هیئت می بود

 ی، همانطور که واجب اول نفساجب دوم نفسی استاش این است که و نتیجه ه باشدپس اگر واجب دوم نیز از نظر هیئت اطالق داشت

 است. 

هی تفقط توجه داشته باشید که اطالق که در دلیل واجب اول است از حیث ماده است. فرض این است که این واجب نفسی است، من

 ف بر وضو است یامتوق مثال نماز خیر؟ یعنی خود است یا می خواهیم ببینیم که وجود واجب اول متوقف بر وجود آن واجب دوم

 ؛فرض این است که این مقید نیست ،اما هیئت آن ،این اشتراط از ناحیه ماده است ،یک اشتراطی باشد خیر؟ پس اگر در ما نحن فیه

ک ی ناحیه مقدمه نیز با اصالة االطالق نفی می شود و نتیجه این است که واجب دوم ه واجب نفسی است. این نیز اشتراط ازلکب

 واجب نفسی است. 

این است که واجب اول یک واجب  و دلیل دیگر اطالق ندارد. فرض جایی است که یکی از این دو دلیل اطالق دارد صورت دوم:

 مطلق باشد. دلیل دوم. 2. دلیل اول مطلق باشد. 1 . در ما نحن فیه دو حالت می توانیم در نظر بگریم:نفسی است

این   اش اطالق آن به لحاظ ماده است نتیجه جب نفسی است اطالق داشته باشد، از آن جا کهالفرض وااگر دلیل واجب اول که علی 

چه واجب دوم  لت ندارد. چنانچه در فرض قبلی به این مطلب اشاره کردیم.است که واجب دوم در وجود و تحقق واجب اول دخا

 باشد و چه نباشد واجب اول سرجایش باقی است.

دومی جریان پیدا کند و دلیل اول با این که می دانیم واجب نفسی است واجب یعنی اطالق فقط در  ،وم مطلق باشداگر دلیل واجب د

 طالق در دلیل دوم ایناال نتیجه اصالةولی به هر دلیل نتوانیم به مقدمات حکمت اخذ کنیم و اصاله االطالق را در آن جاری کنیم. 

واجب دوم مشروط باشد حتما و  وب واجب اول نیست. زیرا گفتیم اگر اطالق نباشداست که وجوب واجب دوم نیز مشروط به وج

 این اشتراط از ناحیه هیئت است.
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 است یعنی وجوب واجب گوییم اشتراط از ناحیه هیئتباشد حتما از ناحیه هیئت و ماده است. وقتی می اگر اشتراط در واجب دوم

 .جب غیری باشدین می شود که این واجب یک وادوم مقید به وجوب واجب اول است. نتیجه اش ا

وجوب واجب دوم  معنای آن این است کهمعنای اطالق و مقتضای اطالق چیست؟  ،در دلیل دوم اطالق را جاری کردیمحال اگر 

واجب دوم نیز یک واجب نفسی است. واجب اول نیز طبق فرض لذا مشروط به وجوب واجب اول نیست. و هذا هو معنی النفسیه و 

 . واجب نفسی بود

اجب دوم نیز یک واجب نفسی باشد. طالق چه در صورت اول و چه در صورت دوم اقتضاء می کند که واال به طور کلی اصالةپس 

 :لذا

  «االمر بین نفسیة الواجب و غیریته ما اذا دارطالق الثبات نفسیة الواجب فیاال التمسک باصالةیمکن »

است ولی با اطالقی که در واجب اول جاری می  می دانیم واجب اول نفسید توجه قرار بگیرد این است که رنکته ای که باید مو

 ب اول متوقف بر واجبجاگوییم ومییعنی  دو طرف وارد می شویم.ی کنیم و از کنیم وابستگی واجب اول را به واجب دوم نفی م

معنایش این است که واجب اول بدون واجب دوم محقق نمی شود. جب دوم غیری باشد ا، زیرا اگر ودوم از حیث وجودی نیست

 ست.ا دیگرما وجودش متوقف بر وجود وجوبش متوقف بر وجوب دیگری نیست اب اول فقط معنایش این است که نفسیت واج

 این محصل کالم محقق نایینی در این مقام است.

ت و غیریت بین نفسی نفسیت واجبی که مردد است د که با اطالق می توانبه نحوی اثبات کن با توجه به این مطالب ایشان می خواهد

 را ثابت کرد.

 محقق نایینی کالمبررسی 

 اشکال اول

معنایش این است که وجوبش مترشح از یک  شود، تصفت غیری واجبی متصف بهایشان در مقدمه اول فرمود: به طور کلی اگر 

ه ک را درباره آن به کار برد این عبارت توانباشد در واقع می جبی که وجوبش مترشح از واجب دیگرواجب دیگر است و هر وا

 یعنی یک نحوه علیت و معلولیت بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه مطرح کردند. .است وجوب آن معلول وجوب واجب دیگر

المقدمه است، یا به جهت  علیت این جا معنا ندارد. این که بگوییم مقدمه وجوبش به خاطر ذیزیرا  محل اشکال است.این کالم 

 ینوا ی المقدمه بر اراده نسبت به مقدمه استمقدمه است یا به جهت توقف اراده نسبت به ذوجوب ذی المقدمه بر  توقف وجوب

  چون: .حرف صحیحی نیست

ی ذ که اراده انسان به علت برای وجوب مقدمه است این باشد مقصود محقق نایینی از این که گفتند وجوب ذی المقدمهاگر  الف(

سبب  «کون علی السطح»اراده ،پشت بام برودباالی کند می  مثال کسی که اراده ،کندپیدا المقدمه سبب می شود که اراده به مقدمه 

حرف قابل قبولی نیست زیرا به طور کلی اراده چه نسبت به ذی  ، این«نصب سلم»می شود اراده ای در نفس او شکل بگیرد بر 

 دپیدا کن اده به یک شئارست. یعنی آن چه که باعث می شود انسان المقدمه و چه نسبت به مقدمه معلول مبادی خاص خودش ا

تصور شئ و تصدیق به فائده آن شئ و شوق نسبت به آن شئ تا جایی که اراده در افق یعنی شد.  همان مبادی است که بارها بیان

بگوییم اراده متعلق به مقدمه معلول اراده متعلق به ذی المقدمه است معنایش این است که مبادی مربوط  انسان محقق شود. اگرنفس 

این خودش باید سبب  اراده می کند کون علی السطح را و دمهقهمین که شخص ذی المیعنی  گذاشته شود.به اراده در مقدمه کنار 
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س اراده به ین ارادتین باشد نفاگر علیت ومعلولیت بشد و دیگر احتیاجی به مبادی نداشته باشد. تحقق اراده به نصب نردبان هم با

ین ا نباشد در حالی کهدیگر احتیاج به مقدمات و مبادی خاص خودش  ود وذی المقدمه باید سبب شود که اراده به مقدمه پیدا ش

هر  چیزی محتاج مبادی خاص خودش  هبت زیرا اراده در هر چیزی و نسبت وجدان و خالف واقع اس و خالف قابل قبول نیست

 این در صورتی که غرض از علیت علیت اراده به ذی المقدمه نسبت به اراده مقدمه باشد. است.

علیت خود وجوب باشد، یعنی بگوییم چون ذی المقدمه وجوب پیدا می کند این باعث می شود مقدمه نیز اما اگر مقصود  ب(

 لمقدمه علت شود برای وجوب مقدمه.ذی ا یعنی وجوب وجوب پیدا کند.

عنی این یرای وجوب مقدمه است وجوب ذی المقدمه علت ب. این که گفته می شود تبیین شودابتدا باید خود این جمله و این عبارت 

فرض کنیم موالیی در مقام ایجاب  در این صورت اگر پس مقدمه را نیز واجب کرده است. که چون موال ذی المقدمه را واجب کرده

ه ک خودش کشف می کندهرچند عقل د )به پشت بام برو مقدمه اصال توجه به مقدمه ندارد و فقط از عبدش می خواهد فوراذی ال

ا واجب ه و آن رولی فرض کنیم خود موال توجه به این مسئله نکرداین که عبد به باالی پشت بام برود این مقدمه الزم است، برای 

 (می خواهیم این را تبیین کنیم در مورد مطلق موال می گوییم اعم از موالی عرفیه و شارع است و ما که باالخره این متصور ،نکرده

  .جوب مقدمه نیستود وجوب ذی المقدمه همه جا علت وپس معلوم می ش .کامال ممکن استآیا این تصویر ندارد؟ این 

ی حرف نا تمام فرمودند، مقدمهبنی بر علیت ذی المقدمه نسبت به چه که محقق نایینی در مقدمه اول مفتحصل مما ذکرنا که آن 

 باشد در هر یک از این دو علیتی وجود ندارد.چه مقصود از وجوب همان فعل شارع باشد و چه مقصود از وجوب اراده  .است

  اشکال دوم
وجود واجب نفسی مشروط به  وجوب واجب غیری مشروط به وجوب واجب نفسی است و :ایشان در مقدمه اول در ادامه فرمودند

یکی وجوبش متوقف بر دیگری است و در دومی وجود یکی متوقف بر وجود دیگری است. حال می  .وجود واجب غیری است

اثبات می کنیم نفسیت واجب دوم را و  با اصالة االطالق ما شان در صورت اول فرمود:ای ؟خواهیم ببینیم آیا واقعا این چنین است

واجب دوم است. نتیجه  وجود واجب اول متوقف بر وجودو نه واجب اول است  م نه وجوب واجب دوم متوقف بر وجوبمی گویی

 طالق این شد که واجب دوم یک واجب نفسی شود. اال نفی این دو اشتراط به وسیله اصالة

 ؟واقعا اگر یکی از این دو اشتراط را نفی کنیم آیا کافی نیست حال سوال این است که

ته باشد نتیجه اطالق در دلیل واجب دوم این است که وجوب دلیل اول اطالق نداشته باشد و تنها دلیل دوم اطالق داش فرض کنید

واجب دوم متوقف بر وجوب بر واجب اول نیست. زیرا اشتراط فقط از ناحیه هیئت است و اگر واجب دوم بخواهد واجب غیری 

 یمنداشته باشیم و فقط یک اطالق داشته باشفرض کنید که ما اطالق در واجب اول حال اگر  ،باشد فقط هیئتش می تواند مقید باشد

در  وقتی کنیم، الزم نیست ما در دلیل اول اطالق جاری؟کافی نیست برای اثبات نفسیت، آیا باشد و آن هم اطالق در واجب دوم

وقف بر وجوب واجب اول نیست. یعنی این دلیل واجب دوم اطالق را جاری می کنیم معنایش این است که وجوب واجب دوم مت

وقتی این وجوبش مشروط به واجب اول  الزم نیست ما سراغ واجب اول برویم.واجب نفسی است و واجب غیری نیست. لذا دیگر 

 نشد نتیجه قهری آن این است که وجود واجب اول متوقف بر وجود واجب دوم نیست.

ناحیه وجود و چه از ناحیه  زه اگر یک اشتراط هم باشد چه اکلدرست کنیم ب یری دو اشتراطپس الزم نیست در مورد واجب غ

 این کافی است.وجوب، 
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  ضرورتی ندارد. کنیم بنابراین آنچه که ایشان در این مقام فرموده که اطالق را در هر دو برای نفی دو اشتراط بخواهیم جاری

 اشکال سوم

 اشد.ب الزمه اش این نیست که این قید آن اگر چیزی مقدمه شئ دیگر بود .استمحقق نایینی بین مقدمیت و تقیید خلط کرده 

تقیید  ی. در حقیقت اصالة االطالق نفطالق نمی رسداصاله اال و وقتی قید نبود دیگر نوبت به ر چیزی مقدمه بود لزوما قید نیستاگ

ما قبول  .مقدمه چیز دیگر باشد ولی قید آن نباشد ممکن است چیزیست می کند نه مقدمیت. مقدمیت یک شئ مالزم با تقیید آن نی

 تواند به عنوان یک شرط برای واجب غیری باشد.یمبر وجود واجب غیری است ولی این نداریم وجود واجب نفسی متوقف 

 نظر می رسد راه حل محقق نایینی نیز تمام نیست. به حقق نایینی وارد است وم اشکال به مجموعا سه نتیجه:

 (ره)راه حل امام خمینی 

اگر دستوری از ناحیه موال صادر  عنینه این که معنای آن وجوب باشد. یما با هیئت افعل معامله وجوب می کنیم  (رهبه نظر امام)

ین ی باشد امعنایش این است که اگر واجب نفس ،جب واجب نفسی استو ما احتمال بدهیم که این وا «اذهب»و مثال بگوید:شود 

ی الزم است که ذایش این است که در صورتی اتیان امر موال احتمال بدهیم که واجب غیری است معنحتما باید اتیان شود اگر هم 

در این موارد امام می فرماید:  ؟مانده ایم و قرینه ای نداریم که این واجب نفسی است یا غیریولی االن  مه اش وجوب پیدا کند.دقالم

ظر ایشان می گوید از ن ؟را ترک کند یا خیر واجب نیادن این واجب را می دهد می تواند ه احتمال نفسی بودن یا غیری بوآیا عبد ک

دهد یعنی باید در هر صورت اتیان شود جایز نیست. همین که احتمال وجوب نفسی می الو عقالء مخالفت با این دستور مو عقل

می  همین کفایتولو احتمال غیری بودنش هم هست به این معنا که وجوبش متوقف بر یک وجوب دیگر باشد. ایشان می فرماید 

  .یعنی عدم جواز مخالفت با آن واجب .نفسی را بار کنیم بکند که ما اثر واج

اثر  سیت وبین عنوان نفواجب نفسی را بار می کنیم،  ت را بار نمی کنیم بلکه اثرما عنوان نفسی :می گویدبه عبارت دیگر ایشان 

کرد  نذر در نذر پیدا می شود اگر کسی ین واجب نفسی است. اثر آنعنوان نفسیت اگر بار شود یعنی ما بگوییم افرق است. نفسیت 

ی است ولی اثر واجب نفسی یعن ن نفسیت برای ما احراز نشدهزیرا عنوا .تواند این کار را انجام بدهدواجب نفسی را انجام بدهد نمی

مال زیرا احت .اگر عبد احتمال نفسیت یا غیریت بدهد حق ندارد مخالفت کند د یعنیوعدم جواز مخالفت با این واجب بار می ش

در امان باشی باید این  برای این که از عقاب محتمل :می گوید شود و در این موارد عقلعقوبت بر ترک خود این عمل داده می

 .واجب را عمل کنی

مقید به یک ذی المقدمه است دیگر جوبش ب آیا مطلقا باید اتیان شود یا وداریم که این وجو شک: اگر می فرماید )ره(پس امام

ا بار کند نفسی راثر واجب مکلف باید یعنی  «یجب علی المکلف اتیان به هذا الواجب»در این موارد و  کاری با عنوان نفسیت نداریم

 .1اما عنوان واجب نفسی را بار نکند

 حق در مسئله

مهم  عنوان نفسیت بار شود یا نشود خیلی . این کهرا بار کنیمواجب نفسی مقدار کفایت می کند که اثر عملی  ینهم به نظر می رسد

عنوان طالق پس این که از راه اصاله اال الی از اشکال نبود.هم راه حل محقق نایینی و هم راه حل محقق خراسانی خ . زیرانیست
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یست را بار کنیم همین که می بینیم قیدی در کالم نولی از راه اطالق می توانیم اثر واجب نفسی ثابت کنیم ممکن نیست. نفسیت را 

ده و عقل رچیزی نک به یداین را از ما به نحو مطلق خواسته و مق مخالفت با واجب جایز نباشد و موالاقتضاء می کند که  می گوییم

  .نیز جایز نیست ولی مخالفت با آن دهدمواجهه با این دستور عنوان واجب نفسی را به آن نمی رما د

 .مقام االولالکالم فی الهذا تمام 

 «الحمدهلل رب العالمین»

 


