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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

  . مسلک برهانی. 2 ،عقالییو  مسلک عرفی. 1 :دارد دو مسلک وجوددر مسئله ترتب عرض  کردیم 

 .جامع ترین و کامل ترین بیان در این رابطه بیان محقق نایینی است که مسلک برهانی در صدد تبیین برهانی امکان ترتب است

ا ایشان چند مقدمه و چند تنبیه ذکر می کنند ت .بر آمدندو تنبیه  همقدمچند از طریق ذکر  ،اثبات امکان ترتب برایمحقق نایینی 

ن ترتب امکا ری و محقق خراسانی قائل به عدماصمنکرین ترتب مانند شیخ ان ،در مقابل .اثبات کنند ترتب امر معقول و ممکنی است

  .می باشند

 .ان  کردیم و مورد نقد و اشکال قرار دادیمیرا بهر دو  کهمقدمه اول ایشان متضمن دو امر بود  .نایینی را ذکر کردیم محققمقدمه اول 

 ن راآ را کامل نقل کنیم و بعد آوری عرض می کنم که چون سخن محقق نایینی طوالنی است و اگر بخواهیم این سخن جهت یاد)

بخش  خشبتکرار شود، سخنان محقق نایینی را به صورت  ادیمهر بخشی را که مورد نقد قرار د ، باعث می شود کهبررسی کنیم

چون بین اجزاء کالم ایشان  ومقدمه اول را به همراه بررسی و اشکاالتش بیان کردیم  ، به همین دلیلدهیممورد بررسی قرار می

 جمع بندی بحث انشاء اهلل در آخر فراموش شود،ممکن است ارتباط بین اجزاء و بخش های کالم ایشان و صله پیدا می شود فا

 .(نهایی از کالم ایشان خواهیم داشت و نتیجه و موضع نهایی را در این رابطه بیان خواهیم کرد

 مقدمه دوم 

  ود.شارتباط آن با مسئله ترتب بیان  سپسو  شودمقدمه بیان  آناوال اصل  مطلبی است که باید 1مقدمه دومی که ایشان بیان می کند

ه زمانی ک انندبلکه کماکان م ،مبدل به واجب مطلق نمی شود، واجب مشروط واجب مشروطبعد از حصول شرط ایشان می فرماید: 

 بعدا ربطش را به مسئله ترتب بیانمطلب کلی است که یک این  .شرطش حاصل نشده بود به عنوان واجب مشروط باقی می ماند

 .می کنیم
 ق نایینی در واجب مطلق و مشهور قمشهور و مح فاختال

 دارند.  که محقق نایینی با مشهور اختالف بیان شدبحث واجب مطلق و مشروط  در
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هلل علی  » جح مثال در مورد .مبدل به واجب مطلق می شود شد،معتقدند که واجب مشروط بعد از آن که شرطش محقق مشهور 

وجوب است یعنی  ، واجب مشروطحاصل نشده است واجب مشروطتا زمانی که شرط  ؛1«سبیالالیه الناس حج البیت من الستطاع 

واجب مشروط ، این پس حج می شود واجب مشروط و تا زمانی که استطاعت حاصل نشده باشد ،حج مشروط به استطاعت است

یعنی حج بعد از حصول استطاعت وجوب  .واجب مشروط مبدل به واجب مطلق می شود داستطاعت حاصل ش اما زمانی که است

  .فعلی پیدا می کند و مطلق می شود

باز هم به عنوان واجب مشروط  حتی بعد از تحقق شرط د است به طور کلی واجبات مشروطقمحقق نایینی معت ،در مقابل مشهور

 .حتی بعد از حصول شرط ،منقلب به واجب مطلق نمی شودواجب مشروط  «واجب مشروط ال ینقلب مطلقا» ،شناخته می شوند

  است. محقق نایینی بین مشهور واین یک اختالف اساسی 

تحلیل محقق نایینی از عدم انقالب واجب مشروط به واجب مطلق بعد از حصول شرطش چیست؟ چرا واجب مشروط  حال باید دید

 نمی شود؟ منقلب به واجب مطلق 

نمازهای  اصل وجوب ،مقید به هیچ قید و شرطی نیست مثل وجوب نماز بر مکلفین در آنوجوب واجب مطلق واجبی است که 

ط در هیچ زمانی نیز ساق، منوط به شرط و قید خاصی نیست مطلق است و بر همه واجب است و ،با قطع نظر از مسئله وقت یومیه

اما نسبت به وقت می تواند به عنوان واجب مشروط تلقی  ،قوت  خود باقی استمریض و غیر مریض ندارد و وجوب به  ،نمی شود

ای بر است که اگر شرط حاصل شد مثل استطاعت این حال بحث .مثل این که وجوب نماز ظهر مشروط به دخول وقت است .شود

این  ؟مشروط است یا مطلقاین واجب ، وجوب نماز ظهر بعد از دخول وقت یا وجوب حج  ،برای نماز ظهر دخول وقتیا  حج

ه بر نایینی و ثمراتی کمحقق سال های گذشته اختالف مشهور و  .بحث کردیم آنتفصیل در مورد  که قبال به استثمره دارای نزاع 

 .مترتب است  را به تفصیل بیان کردیم بحث این

 ه، در واقع بشده حکم به آن مقیده ر شرطی کآن چه در این جا می توانیم بگوییم این است که به نظر محقق نایینی ه االاما اجم

وجوب و عنوان قید و شرط وجوب حج ذکر شده  استطاعت به مثال .قید حکم در واقع قید موضوع است و موضوع بر می گردد

ه بدر واقع بازگشت قید اما شده، حکم است و به حسب ظاهر حکم مقید به استطاعت  ،مقید به استطاعت شده است. وجوبحج 

موضوع  کل شرط» محقق نایینیقید حکم در واقع قید موضوع است. به تعبیر  ،شرط حکم در واقع شرط موضوع است ،موضوع است

در واقع مثل این است که به عنوان جزیی از موضوع  . زیرا شروطی که برای  تعلق حکم در نظر گرفته می شود2«و کل موضوع شرط

ه معنایش این است ک «الحج واجب علی کل مکلف بشرط االستطاعه» :شارع می گویدوقتی . و بخشی از موضوع لحاظ شده است

دی کند به عنوان جزء و قیبازگشت می، است استطاعت که به حسب ظاهر قید حکمشرط  «کل مکلف مستطیع  الحج واجب علی»

رط یجب الحج بش»موضوع است.  شرط استطاعت به حسب ظاهر قید وجوب و حکم است اما اگر دقت  کنیم قید .آن برای موضوع

اما فی الواقع کانه این چنین  دادهاستطاعت را شرط وجوب و حکم قرار  شارع که درست است که ظاهرش این است «.االستطاعه

                                                 
 .79آل عمران، آیه  1
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لذا ایشان می گوید هر شرطی که حکم به موضوع وجوب حج مکلف مستطیع است.  «ب الحج علی المستطیعجی»گفته شده است 

  .شد در واقع به موضوع بر می گردد و قید برای موضوع حکم استآن تقیید شده با

ه یعنی کان .لذا شارع وقتی می خواهد تکلیفی مثل وجوب حج را جعل کند حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود جعل می کند

هر مکلفی که در او فرض استطاعت شود و استطاعت پیدا کند حج بر  «کل مکلف فرض فیه االستطاعه یجب علیه الحج» :گویدمی

  .او واجب است

 خواهد حکم ویهنگامی که شارع م .نحو مفروض الوجود اخذ شده است احکام به پس به نظر محقق نایینی موضوع در تکالیف و

وضوع مشارع   .است در خارج تحقق پیدا نکردهموضوع حکم را مفروض الوجود در نظر گرفته ولو این که االن  ،تکلیف را جعل کند

 و این ثابت است مکلفتکلیف بر ، یعنی هر گاه موضوع در خارج تحقق پیدا کرد یعنی چی؟ نموده را به نحو مفروض الوجود اخذ

 تکلیف فعلیت پیدا می کند. 

 سوال

  ع.قیود موضو .2؛قیود حکم. 1 :قیود دو دسته می باشند .گردد و گاهی به موضوعآن ها می گویند قید گاهی به حکم بر می استاد:

 ،ها مقید شده است بر  می گردد به موضوعحتی قیودی که حکم به آن شاهده می کنیدهر قیدی که شما م :نایینی می گوید حققمولی 

 ما اصال چیزی بنام قید حکم نداریم القیود کلها قیود للموضوع.

بر این اساس هیچ گاه یک واجب  گردند. بر میینی قیود و شرائط حکم به قیود و شرایط موضوع پس به طور کلی به نظر محقق نای

 .ادعای انقالب واجب مشروط به واجب مطلق باطل است . لذابعد از تحقق شرطش تبدیل به واجب مطلق شودتواند نمیمشروط 

ریشه  .موضوع از موضوعیت خودش خارج شود، جود شدزیرا این ادعا مساوی با این است که بگوییم هرگاه موضوع در خارج مو

به  همه قیوددر مورد واجبات است که  نمی شود ایناین که واجب مشروط حتی بعد از حصول شرطش تبدیل به واجب مطلق 

لذا انقالب واجب مشروط بعد از حصول شرط به واجب مطلق باطل  .و ما هیچ قیدی نداریم که قید حکم باشدبر می گردند موضوع 

  .معنا ندارد که واجب مشروطی بعد از حصول شرطش به واجب مطلق تبدیل شود .است

ی همگی یینزیرا قیود و شرائط حکم به نظر محقق نا ،واجب مشروط بعد از حصول شرط نیز تبدیل به واجب مطلق نمی شود پس

معنای انقالب واجب مشروط به واجب مطلق این است که موضوع بعد از تحقق در خارج از رند. بنابراین بازگشت به موضوع دا

 موضوعیت خودش خارج شود و دیگر موضوعیت نداشته باشد.

حاصل نشده واجب مشروط باقی می ماند ولی وقتی شرطش حاصل شد تبدیل  واجب مشروط تا زمانی که شرط اما به نظر مشهور

ما چیزی داریم به عنوان موضوع شرائط از علل تشریع است یا داعی تشریع است. زیرا به نظر مشهور ، طلق می شودبه واجب م

   .عنوان داعی جعل حکم که معلوم است داریم به دیگری  حکم و چیز

زید را اکرام  ؛«علمالاکرم زیدا ان اشتغل بتحصیل »اگر مثال گفته شود  .منظور از داعی جعل چیست؟ یعنی قصد جعل حکم و تکلیف

م که این جا یک موضوع داری .زید شده استوجوب اکرام مقید به اشتغال به تحصیل  ،کن به شرط این که مشغول تحصیل علم شود

تحصیل  غالبه اشت دوجوب اکرام مقی؛ «علمالان اشتغل بتحصیل »یک شرط نیز داریم به عنوان  ،حکم نیز وجوب اکرام است ،زید است

ین جعل شود ا «اکرم زیدا»اصال آن چه که باعث شده  ،صیل علم در واقع داعی بر جعل حکم استحاین اشتغال به تشده است. علم 
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ده جعل کر موال پس این شرط در واقع داعی و انگیزه و دلیلی است که وجوب اکرام را .است که او را هل دهد به سمت تحصیل علم

ین شرط پس ا .داعی این جعل نیز این بود که او را به سمت تحصیل علم سوق دهد؛ «م زیدا ان اشتغل بتحصیل العلماکر»و گفته 

 .داعی بر جعل است و حکم مقید به داعی نمی شود. لذا این وجوب ثابت است و این دو مسئله را باید از هم جدا کرد

بین موضوع حکم و داعی جعل حکم خلط پس در واقع علت انقالب واجب مشروط به واجب مطلق از دید مشهور این است که 

لذا انقالب به واجب مطلق  .و داعی چیزی نیست که حکم را مقید کندکند اند شرط به داعی جعل رجوع میاند و گمان کردهکرده

  .پیدا می کنند

 ستراین تخیل و گمان به نظر ایشان دخلط شده است و محقق نایینی معتقد است به طور کلی بین موضوع حکم و داعی جعل  پس

هر شرطی داعی جعل شود در حالی که این بر گردد و معنایش این است که شرط به داعی جعل  نیست. گمانی که مشهور دارند

 . امر دیگری است ،وط به موضوع بر می گردند ولی داعی جعلشر ،زیرا شرط غیر از داعی جعل است .چنین نیست

هر واجب مشروطی بعد آن که شرطش محقق  «الواجب المشروط ال ینقلب مطلقا بعد حصول شرطه»محقق نایینی می فرمایند:پس 

 نظر مشهور و اجمالی نیز به ایاشاره .اجماال این ادعا را به عالوه ریشه این ادعا را بیان کردیم .شد مبدل به واجب مطلق نمی شود

 . مبنای نظر مشهور کردیم

 ارتباط مقدمه دوم با بحث ترتب
یک  ونچ ،می خواهد کلفدو ضد را از مموال یعنی  .است طلب الجمع بین الضدین مستلزم منکرین ترتب این بود کهاساس اشکال 

  .داریم که امر به مهم است نیز امر به نماز ،امر به ازاله داریم که اهم است ،امر به مهم داریم و یک امر به اهم

به  وطزیرا امر به مهم مشر ،قائلین به ترتب امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست نظر محقق خراسانی این بود که هرچند طبقاشکال 

. است «ازل النجاسه» در طول« صل» :گفتمییعنی ، حل می کرداین گونه قائل به ترتب مسئله را ) شده است، عصیان امر به اهم

اما  ،امر به ازاله  نیز یک واجب مطلق است ،پس امر به نماز یک واجب مشروط است «(ان ترکت االزاله فصل:»گفتهموال یعنی کانه 

 :دگوینییعنی م ،مشکل منکرین ترتب این جاست تمام د.اگر به هر دلیل ازاله نکرد نماز بخوان .امر به نماز مشروط شده به ترک ازاله

به حال  امر به مهم که تا د،نسبت به امر به اهم عصیان می کن گذارد و ازاله را ترک می کند وامر به اهم را کنار میمکلف وقتی 

فته گموال زیرا  .تا قبل از عصیان و مخالفت با ازاله واجب مشروط بود «صل» .ب مشروط بود تبدیل به واجب مطلق می شودجوا

که شرط محقق شد و عصیان صورت گرفت  حال بعد از آن .ترک کردی نماز بخوان یعنی اگر ازاله را «االزالهان عصیت  صل»بود 

 امر به نیز از آن طرف داریم،« وجوب الصلوه»پس االن یک واجب مطلق به عنوان  . ل به یک امر مطلق می شودیتبد «صل»امر 

این همان طلب الجمع بین الضدین  .این محال استو لق خواسته است کانه شارع از ما دو واجب مط، ازاله یک واجب مطلق بود

  .دو واجب مطلق هم زمان با هم محال است و قابل جمع نیستیعنی است 

اشتباه شما این است که گمان می کنید واجب مشروط بعد از تحقق شرطش تبدیل به  :محقق نایینی در پاسخ به منکرین می گوید

الواجب المشروط » ،ودشل به واجب مطلق نمی یلیکه واجب مشروط حتی بعد از تحقق شرط تبدواجب مطلق می شود در حا

پس در واقع یک واجب مشروط داریم و یک واجب مطلق و این اشکالی ندارد زیرا طلب الجمع بین الضدین  «الینقلب المطلقا

 .نیست
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 خالصه بحث
 بر همین اساس ،واجب مشروط حتی بعد از حصول شرطش تبدیل به واجب مطلق نمی شود :محقق نایینی در مقدمه دوم فرمودند

جب وا نامر به مهم حتی بعد از اتیان نسبت به امر اهم به عنوان یک واجب مشروط کماکان شناخته می شود و عنوان آ ند:می گوی

ب ضدین نیست زیرا یکی مشروط است و دیگری طل ،امر به اهمو هم  امر به مهم باشدهم  پس در واقع حتی اگر .مطلق نیست

 .مطلق

 «المینهلل رب الع والحمد»

 

 

 


