
  

383 

 

 

 

 

  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 بقاء وجوب بعد از نسخ

آیا بعد  ،وجوب را نسخ کند ت کند و بعد از آن، دلیل دیگری آنیزی داللخراسانی در کفایه فرمودند: اگر دلیلی بر وجوب چمحقق 

ه و ، دلیلی آمدواجب شده است فرض کنید چیزی ؟دارد یا خیرداللت بر بقاء جواز آن فعل  دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، از نسخ،

بودن  ، یعنی ناسخآن اطمینان داریمه و ما به نسخ ب را نسخ کردز مدتی این وجواسپس دلیل دیگری بعد  کاری را واجب کرده است

اء جواز آن بقمنسوخ،  دلیل ناسخ یا بواسطه دلیل یا بواسطه خودم ببینیم بعد از نسخ حال خواهی، میما محرز است یادلیل دوم بر

 .محقق خراسانی مطرح کرده است این مسئله ای است که ؟شود یا خیرفعل ثابت می

داللت  ل منسوخل ناسخ یا دلییزیرا سخن از این است که آیا دلروی مقام اثبات متمرکز کرده است.  البته محقق خراسانی بحث را

از این  گوید آیا. چون میرا در مقام اثبات برده استدهد که ایشان بحث مطلب به وضوح نشان میبر بقاء جواز دارد یا خیر؟ این 

یعنی  ،جب شده بود و االن وجوبش نسخ شد کماکان جایز استان فعلی که ونیم که آکشف کتوانیم می (دلیل ناسخ یا منسوخ) دلیل

 ؟توانیم استفاده کنیم یا خیررا میجواز  دلیل از این

طور که بعضی از بزرگان مثل امام خمینی که هماناثبات این بحث را مطرح کرده است، در حالی با توجه به مقام پس محقق خراسانی

باقی  که جواز بعد از نسخ وجوبیم ایننیبیعنی ب چنین چیزی ممکن است یا خیر؟ ا باید در مقام ثبوت ببینیم آیا اصالابتد ،فرمودند

 دلیل چیست؟ یامقتضفارغ شدیم و قائل به امکان شدیم، در مقام اثبات ببینیم  از این بحثبماند ممکن است یا محال؟ بعد از آن اگر 

جواز آن هیم ببینیم اگر واجبی نسخ شد امکان بقاء خوا، میو داللت دلیل ناسخ و منسوخ نظر از دلیلمقام ثبوت با قطع  ردپس 

 .مقام اثباتدیگری لذا مناسب است این بحث در دو مقام دنبال شود یکی در مقام ثبوت و وجود دارد یا خیر؟ 

  مقام ثبوت

ا مشخص تابتدائا مورد بررسی قرار بگیرد  بحث اما خوب است که این ،در کفایه مطرح نکرده است مقام ثبوت را محقق خراسانی

وجوب به چه  که اساساًو آن این دهیم مطلب را مورد مداقه قرار جواز وجود دارد یا خیر؟ باید یک بقاءامکان  آیا اساساً شود که

. دشوکنیم، مسئله امکان بقاء جواز روشن می و کالبد شکافی ؟ اگر حقیقت وجوب را تحلیلیست؟ حقیقت وجوب چمعنا است

 یک ماهیت بسیط دارد یا مرکب؟  ،آیا وجوب هکاختالفی از گذشته مطرح بوده و آن ایندرمورد حقیقت وجوب 

هیت مرکب دارد و آن گرفته است که وجوب یک ما وبا این معنا خ و از همان ابتدا اذهانمطرح شده  معالم این بحثکتاب در 

رجحان الفعل مع »اذن در فعل و منع از ترک یا وجوب عبارت است از  ؛«االذن فی الفعل مع المنع من الترک» عبارت  است از

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ان حجر»: عبارت است از گفتند در مورد استحبابمثال  .اندسایر احکام خمسه را مرکب دانسته مین وزانبر ه «المنع من الترک

ر یعنی اذن د ،تساوی فعل و ترک :گفتند درمورد اباحه «.منع من الترکالاذن در فعل مع عدم »یا  «الفعل مع عدم المنع من الترک

حان ترک. حرمت ج، اذن در فعل و ردو جزء است زال و ترک است. کراهت نیز مرکب تساوی فعو جزء دوم  فعل یک جزء است

  .ترک بودالمع رجحان در کنار کراهت که اذن در فعل  عبارت است از اذن در ترک مع المنع من الفعل،

. جنس در احکام چهارگانه یک جنس و یک  فصل ،دو جزء دارند ،نگاه تمام احکام خمسه تکلیفیه یک ماهیت مرکب دارند ینطبق ا

، منع از ترک فصل وجوب .هر یک دارای فصل جداگانه هستند ولیوجوب، استحباب، اباحه و کراهت عبارت است از اذن در فعل 

. از آن طرف در مورد حرمت که به انحاء مختلف قابل تصویر است است لترکجواز ااست یا  ان الفعلحجاست. فصل استحباب ر

 . ب دارای یک ماهیت مرکب از دو جزء جنس و فصل استطبق یک دیدگاه وجو

که حقیقتی است ، طبق این دیدگاه وجوب کندت که بر بساطت مفهوم وجوب تأکید میدیدگاه دیگری اساما در مقابل این دیدگاه، 

دارد که فالن چیز محقق شود از  فهمیم که موال اراده حتمی. وقتی میانتزاع شده استیا از اراده حتمی او  ار شدهاعتب یا توسط موال

اگر بعث موال به  .کنیمیی باشد استحباب را انتزاع ممشی از اراده غیر حتاگر بعث و تحریک موال نا .کنیمآن وجوب را انتزا ع می

آیا بعث به هر دو است یا عدم  ؟اباحه بحث است که حقیتش چیستدر باب  ،غیر حتمی هم نداردنحوی باشد که اراده حتمی و 

  حقیقت بسیط دارد. یک وجوب ،اما اجماال بر اساس این نگاه ،و بررسی شده استجای خودش مطرح شده که در  البعث است

ز ماهیت غیر اتالف است که آیا مثال ماهیت وجوب، اخ خمسه تکلیفیه هستند خود کسانی که قائل به بساطت احکام بین البته

یعنی تفاوت استحباب  باشند،یها دو مرتبه از یک حقیقت م؟ یا اینها دو هویت و حقیقت جداگانه دارند؟ یعنی اینب استبااستح

 شودد. یعنی مین اختالف بین قائلین به بساطت وجود دارای .وی و نور ضعیفشدت و ضعف است، مثل نور ق رو وجوب تفاوت د

ین دو ا از ماهیت استحباب باشد، رد باشد که ماهیت و حقیقت وجوب غیحال معتق ندر عی است،قائل به بساطت وجوب  کهکسی 

 قائلیم یک حقیقت هانور، برای همه نورر که در باب وجود و و، همان طخیر :گویند. اما برخی میماهیتشان غیر ماهیت اباحه است

اینها همه یک  ،چه نور خورشید و چه نور شمع ،چه وجود واجب و چه وجود ممکن ،دانیمو همه وجودها را دارای یک حقیقت می

 و وجودها است.  ها، تنها اختالف در شدت و ضعف نورحقیقت می باشند

سیار نجا به ما بیا ارد. این نکتهقیقت وجوب وجود ددر ترکیب یا بساطت حیک نزاع اساسی ، اختالف یناز ا صرف نظربه هر حال 

  ؟بدانیم آیا با نسخ وجوب جواز باقی است یا باقی نیستمقام ثبوت کند که در کمک می

رکب و ه وجوب مک است ینزیرا فرض ا. قائل به ترکیب حقیقت وجوب شویم ممکن است بعد از نسخ وجوب جواز باقی بمانداگر 

آن منع از ترک بوسیله دلیل  ،فصلش از بین رفته است ، یعنی در واقعشودسخ می؛ وقتی این وجوب نیک جنس دارد و یک فصل

 رکیب حقیقت وجوب است. امکان بقاء جواز در صورت التزام به ت سرود. پ، اما جنسش از بین نمیناسخ از بین رفته است

نسخ شده؛ دیگر با نسخ وجوب چیزی باقی وده و االن قهرا اگر چیزی واجب ب ،وجوب را دارای یک حقیقت بسیط دانستیماما اگر 

اگر ما از اراده حتمی موال و بعث حقیقی موال انتزاع  .باقی نیستاز آن دیگر چیزی  ،یک حقیقت بسیط اگر نسخ شد .ماندنمی

 .ندام، دیگر وجوب باقی نمی دیگر وجود ندارد ،دلیلی آمد و داللت کرد بر این که این اراده حتمی و بعث ، سپسکردیم وجوب

 ء جواز منتفیبقابا نسخ وجوب امکان  ،پس اگر وجوب را بسیط دانستیم. که وجوب را از آن انتزاع کنیم باقی نیستینچیزی برای ا
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 .است

 سوال

رود و آن مرتبه ور نیست که بگوییم شدتش از بین میط. اینشودبا نسخ وجوب حقیقت وجوب منتفی میاگر بسیط بود یعنی  استاد:

رتبه  بککه بگوییم این یک حقیقتی دارد و ت ساین حقیقت واحد این طور نی ،این یک حقیقت واحد است. ماندمیضعیفش باقی 

ک دلیلی ی به هر حال وقتی مثال اگر نور قوی نسخ شود و. که حقیقت را از آن مرتبه جدا کنیم ه استضمیمه به او شدضعیف به آن 

، شما به چه وجهی ولی چیزی باعث شود که وجود قوی از بین برود (ینیات استالبته این در تکو) بگوید ما نور قوی نداریم

ال وجودی باقی نیست ظاهرش این است که وقتی وجود قوی از بین می رود اص ایند، شو: این تبدیل به وجود ضعیف میگوییدمی

 را متصف به وجود کنیم. تا بخواهیم آن

واز : بقاء جتوانیم بگوییممقام ثبوت می روجود دارد. یعنی د، امکان بقاء جواز بدانیماین که ما حقیقت وجوب را مرکب بنابرپس 

  .ممکن است

قوی و ضعیف  ،است یراتبمای ، چه به نحو تشکیکی که بگوییم: وجوب حقیقتی دارد که داراما اگر حقیقت وجوب را بسیط بدانیم

. در هر صورت باشندفاوت میماهیتا متها ، بلکه اینم به مرتبه نیستاساسا اختالفش با استحباب و سایر احکا :یا بگوییم ،است

  .رودن میبقاء جواز از بی . یعنی امکانبقاء شویم جواز قائل به توانیمیمن

علی که واجب ، آیا آن فک جزء بیشتر نیستت وجوب را بسیط بدانیم و بگوییم دو جزء ندارد و یاگر ما حقیق حتی: لقائل ان یقول

ط ولو آن را بسیفعلش جواز داشت یا خیر؟ این قدر متیقن از وجوب است. باالخره آن فعل  آیا ؟نداشت ان داشت یاحجبود رشده 

. درست کنیم اهیم در بقائش شکواساسا جوازی نبوده که بخ :گوییدوب میر بعد از نسخ وجوطش جایز بود. حال چعمل ،بدانیم

یک حکمی است که از بعث  . معنای بساطت وجوب این است که،بساطت اصال چیزی به نام جواز نداریم طبق قول بهاست که 

 اقع چیزی به نام جواز نبوده تاپس در و. از داریم و یک منع از ترک اصال منتفی استانتزاع شده است. اینکه یک جو موال یمحت

  .االن نیز با نسخ از بین رفت بسیطی بود که. این یک چیز االن بخواهیم بگوییم باقی است

رکش ت ؟ا نداشت؟ رحجان داشته یاین فعل از نظر شما جایز بود یا نبودشویم، ولو قائل به بساطت وجوب  :گویدیمستشکل مولی 

ط یبس شتیینکه ماهولی با قطع نظر از ا ،راه ندارد: در ماهیت وجوب نیز هیچ ترکیبی گوییم. ما اصال میاست هبماند که جایز نبود

: جواز فعل در کار نبوده که بخواهیم حکم گوییدمی شما چطور این فعل مجاز بوده. حال این است که لق، باالخره حدابوده یا مرکب

  ؟آن کنیمبه بقاء 

و گاهی درباره لوازم آن. اینکه باالخره از دل وجوب، جواز فعل  کنیمگاهی ما درباره ماهیت و ذاتیات یک شئ بحث می قلت:

جواز یا رحجان فعل از لوازم  .الفعل یا رحجان الفعل جزیی از ماهیت وجوب باشدینکه جواز اما نه ا ،شود درست استاستفاده می

، شود که این فعل انجامینشد به اموال متلعق  بعث حتمی موال به یک فعلی تعلق گرفت، اراده حتمیوقتی یعنی  .وجوب هستند

الزمه وجوبی است   ارد،این جوازی که ما یقین داریم در متن عمل واجب وجود د ،اش این است که این فعل جایز هم باشدالزمه

اگر مرکب بود ممکن  حال .روداش نیز از بین می، الزمهدلیل ناسخ این وجوب را از بین ببرد رگ. لذا اکه به این فعل تعلق گرفته است
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ولی وقتی بسیط است و این حقیقت نسخ شود جایی برای لوازمش باقی نمی ماند  جزیی از این مرکب از بین رفتهیک  :بود بگوییم

   .و این کامال روشن است

  .یستن آن لت التزامی، دیگر جایی برای دالباقی نباشد ت، اگر اصل داللاز الفاظ به داللت التزامی بفهمیم لوازم راخواهیم ما می

 خواهد باقی باشد.جواز قبال بوده و االن میبقاء جواز یعنی ، جواز است بحث از بقاء ،این نکته نیز مهم است

 با توجه به این که وجوب امر بسیط یا خیر؟جواز بعد از نسخ وجوب هست  مکان بقاءخود عنوان بحث که آیا ا :خواهیم بگوییممی

: بقاء الجواز، به این گوییممی زیرا وقتی .امکانش منتفی است، معلوم می شود است و با توجه به این که سخن از بقاء جواز است

 ببینیم که همان جوازی که قبال بوده باقی است یا خیر؟ خواهیممعنا است که قبال یک جوازی بوده و حاال در شرایط جدید می

ان الفعل یا رجحالفعل  داریم، یک جزء مستقلی به نام جوازعنوان جواز در درون ماهیت وجوب ن مالحظه فرمودید ما چیزی به

 نیست تا حاال ما بعد از نسخ وجوب ببینیم این جواز باقی است یا خیر؟
 نتیجه بحث 

یق که یا خیر؟  بنابر نظر تحقن بقاء جواز بعد از نسخ وجوب وجود دارد که فی نفسه آیا امکام ثبوت با قطع نظر از ادله و ایندر مقا

جنس و فصل نیست و با توجه به اینکه بقاء حاکی از وجود جواز در گذشته ی نبسیط است و دارای اجزاء ماهوی یعیک امر  وجوب

  .نداردوجود شود که این امکان یمیم که آیا اکنون نیز باقی است یا خیر؟ معلوم ینخواهیم ببو اکنون میاست 

 تحاله بقاء جواز بر فرض نسخ وجوب است.اس قام ثبوتما در مپس نتیجه بحث 

چه ادله  هببینیم ک دیگر معنا ندارد که برویم و ،محال استوقتی گفتیم مقام ثبوت  اعده نباید وارد مقام اثبات شویم،به حسب ق

ت قائل به در مقام ثبو است که ر فرض آنمی شویم و البته این ب ، وارد بحث مقام اثباتللمحقق الخراسانی اما تبعاً .اقتضایی دارند

ی که آن وقت وارد بحث .ای در کار نیستو استحاله محذور عقلی نداردگذاریم که مقام ثبوت فرض را بر این مییعنی  .امکان شویم

 یا خیر؟ قام اثبات اقتضاء بقاء جواز را دارندمحقق خراسانی کردند می شویم که آیا دلیل ناسخ و منسوخ در م

 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             


