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 «معن ج اللع  للي اعدائهم ا للي ححمد   ل ه اطاليرن    الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 .شودبه نحو مطلق یا به نحو مقید لحاظ می، در هنگام جعل و ثبوت گاهی حکم چهارم این بود که هدر مقدم محقق نایینیاصل سخن 

ت حکم گاهی بعد از ثبو .مات اولیه استای مربوط به انقسنیع ،ویر استصزیرا قید از قیودی است که قبل از ثبوت حکم قابل ت

 یلذا احتیاج به جعل دوم .در هنگام جعل به نحو مطلق یا مقید جعل شود دنمی توانحکم  چون .شودتقیید لحاظ می مسئله اطالق و

 نه به نحو یعنی ،داردجایی است که حکم انحفاظ و ثبوت  قسم سوم نیز .تست ثانویه ااماوط به انقسباین مر .نام متمم جعل دارد به

امکان اطالق و تقیید نه به  صال با قطع نظر از اطالق و تقیید حکم جعل می شود چونا. لحاظ شود تواندنمی مطلق و نه به نحو مقید

در  ناعصیایشان فرمودند:  .عصیان بود اطاعت وبرای قسم سوم زدند ایشان مثالی که  .نحو لحاظی و نه به نحو ذاتی وجود ندارد

 .قلک االطالممتنع است و هم تقیید لحاظی و کذهم تقیید ذاتی آن  .نه به نحو ذاتی و اخذ شود نحو لحاظیند به اتومیه نحکم 

 ان قلت 

و مطیع و عاصی د .در واقع از قبیل انقسامات ثانویه است این .چرا اطاعت و عصیان به عنوان مثال برای این قسم ذکر شده است

زیرا . قسم سومی نیستند ،مثل علم و جهل به حکم .دتحکم و جعل حکم پدیدار می شو قسم از اقسام مکلف هستند که بعد از ثبوت

گوییم اطاعت پس وقتی می .اخری عصیان کند وال میثامت آن راتارتا مکلف  (وجوب یا حرمت)بعد از آن که حکمی جعل شد 

حکم است که بعد از به الحکم مثل جهل  یانگوییم عصوقتی می .الحکم مثل علم به حکم است که بعد از ثبوت حکم پیدا می شود

واقع از انقسامات  ان نیز درصیاطاعت و ع .علم و جهل به حکملذا چه فرقی است بین اطاعت و عصیان و  .شودثبوت حکم ثابت می

ان نیز ممکن یدر مورد اطاعت وعص ،ق ذاتی و تقیید ذاتی ممکن استاطال ،طور که در انقسامات ثانویهیعنی همان .ثانویه هستند

می شود المکلف المطیع و گاهی عصیان می که امتثال دارد  مکلف گاهی نسبت به این حکم اطاعت و ،جعل شد وقتی حکم .است

هر اطالق و تقییدی که نسبت به عصیان و اطاعت می خواهیم در نظر بگیریم از راه متمم جعل  .می شود المکلف العاصیکه کند 

ردیم چرا یک قسم سومی را خلق ک .قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه هستندو  قربت و قید علم به حکممثل قید قصد  .انجام دهیم

 ؟ج کردیمارو چرا اطاعت و عصیان را از دایره انقسامات ثانویه خ

 قلت

ا حکم نباشد ت ،از تحقق و ثبوت حکم معنا پیدا می کنند چون بعد .اطاعت و عصیان از قبیل انقسامات ثانویه هستندکه درست است 

در این تردیدی نیست که اطاعت و عصیان از قبیل  ،سرپیچی از حکم معنا نداردو تا حکم نباشد نافرمانی  ،الحکم معنا ندارد اطاعة

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اوین نین است که علم و جهل عتفاوت در ا .اما یک تفاوتی است بین علم و جهل و بین اطاعت و عصیان .انقسامات ثانویه هستند

نداند عنوان  حکم را کسی که ،کندعنوان عالم بر او صدق میبداند کسی که حکم را  .انتزاع ندارند أو نیاز به منش انتزاعی نیستند

کلف م که بعدا از عمل مکلف یا ترک می باشندنی ویعنا ،ولی امتثال و اطاعت و نیز عصیان و نافرمانی. و صدق می کندجاهل بر ا

ل یا مطیع عنوان ممتث ،یعنی حکم جعل می شود آن گاه اگر مکلف به تکلیف عمل کرد بعد از عمل مکلف به تکلیف .دنانتزاع می شو

  .نکند عنوان عاصی را انتزاع می کنیمبه تکلیف عمل  اگر زمان تکلیف بگذرد و مکلف .را انتزاع می کنیم

 أاند و منشو از چیزی انتزاع نشده اصیلند یجاهل عناوین و جاهل این است که عالم وعنوان مطیع و عنوان عاصی با عالم فرق پس 

فعل یا ترک  ،منشاء انتزاع این دو عنوان .اندها از چیزی انتزاع شدهاین ،اما عنوان مطیع و عنوان ممتثل اصیل نیستند ،انتزاع ندارند

  .است ف نسبت به تکلیفمکل

أ و منش رویمب منشاء انتزاع این دو عنوان غبلکه باید سرا، توانیم با خود عنوان ممتثل یا مطیع بسنجیمنمیپس اینجا اطالق وتقیید را 

این  ،ت فعل بودد که مقتضی وضع و ثبوویعنی اینجا می بینیم تکلیف اگر به نحوی ب. فعل وترک مکلف است ،انتزاع امتثال یا عصیان

ضی رفع اگر تکلیف به نحوی بود که مقت .است که این فعل باید در خارج محقق شود یعنی تکلیف به نحوی، بی می شودوتکلیف وج

 .تحریمی این فعل می شود تکلیف ،به عبارت دیگر مقتضی ترک بود ،د درخارج موجود شودین فعل نباییعنی به نحوی  بود که ا ،بود

این دو  ولی چوناست؛ درست است که تقسیم مکلف به مطیع و عاصی از قبیل انقسامات ثانویه مثل علم و جهل به حکم  :خالصه

وان مقایسه دو عن انتزاع این أاطالق و تقیید حکم را با منشلذا باید  ،بلکه عناوین انتزاعی محسوب می شوند ،عنوان اصیل نیستند

هنگام  .انتزاع عنوان عاصی و عصیان است أانتزاع عنوان اطاعت و مطیع است و ترک که منش أیعنی با فعل که منش .کنیم و بسنجیم

نه می تواند به نحو لحاظی مورد توجه قرار گیرد و لحاظ شود که موال یا مطلقا یا ، یعنی فعل و ترک این دو، جعل و انشاء حکم

یعنی با متمم جعل و دلیل دوم هم نمی تواند حکم را نسبت  ،ار گیردنه می تواند به نحو ذاتی مورد توجه قر، مقیدا حکم را جعل کند

تقیید  از اطالق و نظر با قطع د که حکمنی هستنعناویزیرا این دو عنوان از  .به فعل و ترک به نحو مطلق یا مقید مورد نظر قرار دهد

تثال نیز سبت به امزیرا اطالق ن .نادرست استرد م نسبت به امتثال اطالق دااگر بگوییم حک. لذا این دو جعل شده است نسبت به

 .لک نسبت به عصیانمحال است و کذ

 دو امر مترتب بر فرق اقسام سه گانه

که البته خود این دو امر می تواند فرق های  ند،اقسام سه گانه و فرق بین آن ها مترتب می کن مه دو مطلب را برمحقق نایینی در ادا

   .دیگری باشد بین این اقسام
 امر اول

  عکس هم می باشند. عصیان در مقایسه با قسم اول و دوم نسبت به مسئله اطاعت وبه طور کلی قسم سوم 

 اقتضاء وضع و ثبوت حکم را ،زیرا خود حکم و خطاب .نسبت حکم به امتثال و عصیان نسبت علت به معلول است سومدرقسم 

 داننعصیان هم م ،خر از خطاب باشدأیعنی متامتثال عنوان معلولیت پیدا کند  چهچنان ،است عصیان و امتثال یکیرتبه دارد و چون 

 .یعنی اگر حکم نباشد امتثال معنا ندارد .است علت امتثال چیست؟ خود حکم ،خر از خطاب است. چرا امتثال محقق می شودأآن مت
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زیرا چون خطاب اقتضاء دارد که این فعل ثبوت و وجود پیدا کند پس این  .حکم است آن نیز علت ؟محقق می شودعصیان چرا 

 می شوند. معلول  صیانشود علت و امتثال و ع یپس حکم م .علت برای عصیان .حکم می شود علت برای امتثال

 :دیتی می گویشما وق .یعنی موضوع به منزله علت برای حکم است .نسبت حکم و موضوع به عکس است ،اما در قسم اول و دوم

  .موضوع آن است علت وجوب اکرام عالم عادل یعنی« عادل یجب اکرامهالالعالم »

اما در قسم دوم امتثال و  ،است مثل عدالت که علت وجوب اکرام است علت حکم ،قسم اول و دوم موضوعدر باید بگوییم که پس 

    .عصیان معلول حکم می باشند

عدم »ق یعنی زیرا اطال. بر رتبه تقیید است یعنی رتبه اطالق مقدم. مسئله این طور است نیز طالقدر ناحیه ا :ایشان می فرمایدسپس 

آن وقت  ،حال اگر گفتیم در قسم اول اطالق و تقیید لحاظی است و در قسم دوم اطالق و تقیید ذاتی است؛«عدم التقیید» یا« القید

بت دوم نس . اطالق و تقیید ذاتی یا لحاظی در قسم اول ونبه معلولیت داردگفتیم جای که اطالق و تقیید در قسم دوم و اول با مقدمه

 کند.جنبه علیت پیدا می ،اما در قسم سوم که نه اطالق ذاتی ممکن است و نه اطالق لحاظی .به حکم و خطاب جنبه معلولیت دارد

این تالش  متما .یعنی اختالف رتبه شودثابت  و خطابطولیت بین د اصلی از مقدمه چهارم این است که هدفتوجه داشته باشید که 

ست رطولیت از لحاظ رتبه را د یعنیاست. اثبات کند که رتبه خطاب به اهم مقدم بر خطاب به مهم  های ایشان برای این است که

  .الضدین نشودالجمع بین کند تا طلب 
 امر دوم

  .اشکال کنند دندچه که مشهور معتقنآقصد دارند به محقق نایینی در واقع 

شود موضوعش بیان می این که ضمنیعنی هیچ حکمی نمی تواند در  .مشهور معتقدند که هیچ حکمی متعرض موضوع خودش نیست

حکم الی که در ح وت موضوع امکان ندارد حکم بیاید.بدون ثب .بعد حکم بیاید، موضوع باید قبل از حکم ثابت شود .را نیز بیان کند

لذا مشهور می گویند هیچ حکمی موضوع . هم حکم باشد و هم موضوع درست کند ،دو نقش داشته باشد نمی تواند ،جعل می شود

اول باید موضوع درست  ،تواند موضوع خودش را درست کندحکم نمی اردی اشکال می کنند که این جادرست کن نیست. لذا در مو

 .شود بعد حکم بیاید

اند هیچ حکمی متعرض این که گفته ایشان می فرماید: مشهور وارد کند.استثنایی به این نظر  دقصد دارمحقق نایینی در امر دوم 

مثل همین قسم سوم از اقسام سه  ،در مواردی حکم متعرض موضوع خودش می شود این کلیت ندارد چون ،موضوع خودش نیست

نه اطالق  ممکن باشد و آن نی نه اطالق و تقیید ذاتی دریع ،خطاب و حکم اگر از قبیل قسم سوم باشد: محقق نایینی می گوید .گانه

ریمی باشد ذاتا یا اگر تح ،اگر وجوبی باشد ،حکم ذاتا مقتضی این باشد که انجام شود ،بلکه ذاتا مقتضی فعل باشد ؛و تقیید لحاظی

 است و امتثال زیرا موضوعش اطاعت و ؛دد خطاب متعرض موضوع خودش می باشردر این موا ،مقتضی این باشد که ترک شود

ثال تمزیرا اطاعت و ا. در حین جعل حکم موضوعش نیز درست می شود بلکه ،الزم نیست که اطاعت و امتثال قبل از حکم باشند

  .ضمن خطاب موضوع خودش را درست می کند ،همین که حکم بیان می شود .ند باشدنکه قبل از حکم نمی توا
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 .است که حکم از قبیل قسم سوم باشدجایی  نو آ دنایینی در مواردی حکم موضوع خودش را درست می کن نه به نظر محققأپس ک

  0.داشتند اشاراتی اتقبال به این تعبیرنیز شیخ انصاری و محقق نایینی نیست بلکه محقق خراسانی از صرفا  سخن البته این

 .د برای وصول به این نتیجه استتوضیحاتی که داده ش تمامپس مالحظه فرمودید مقدمه چهارم با 

 نتیجه بحث در مقدمه چهارم 

عصیان نسبت به خطاب اهم  ،«صل»داریم مثل  خطاب مهم نیزیک  «ازل النجاسه»خطاب اهم داریم مثل یک در مسئله ترتب ما 

آن وقت خطاب به مهم پدیدار  ،اگر کسی نسبت به خطاب اهم عصیان کرد .در مسئله ترتب است ،این سه رکن اصلی ،نیز داریم

  .و نسبت به خطاب مهم از مصادیق قسم اول است قسم سوم از اقسام سه گانه مصداق ،نسبت به خطاب اهم عصیان .شودمی

عصیان نسبت به خطاب اهم مثل امتثال  .داریمنیز خطاب به مهم  ،عصیان نسبت به خطاب به اهم داریم ،خطاب به اهم داریم پس

تا خطاب اهم . عصیان خطاب اهم نیز معلول خطاب اهم است .یعنی امتثال خطاب اهم معلول خطاب اهم است ،م استنسبت به اه

پس رتبه  .خطاب و حکم است و عصیان نسبت به خطاب اهم می شود معلول ،پس علت .و حکم اهم نباشد عصیان معنا ندارد

  .است علولی متأخر از رتبه علت خودشهر مرتبه زیرا  .خر استأمت نسبت به رتبه خطاب ،عصیان و امتثال

نه مثل موضوع أپس عصیان ک .زیرا مشروط به عصیان است ،خر از عصیان استأخطاب مهم متمی رویم، مهم به سراغ خطاب 

 خطاب اهم نسبت به خودپس رتبه عصیان خطاب  .مهمبه جنبه علیت پیدا می کند نسبت به خطاب  لذا ،نسبت به خطاب مهم است

 بمعنای ترت .همین باعث اختالف رتبه خطاب اهم و خطاب مهم می شود و رتبه اش مقدم است و جنبه علیت دارد، مهم باالتر است

 . است این نیز

اش جهزیرا نتی .مقدمه می چرخد ، پیرامون ایناصل بحث ترتب .این مقدمه از مهمترین مقدمات ترتب است :می گوید محقق نایینی

   .بلکه خطاب مهم در طول خطاب اهم می باشد ،رتبه نیستندماین است که خطاب اهم و خطاب مهم در یک 

 یعنی دو .یمرا داررتبه این طولیت و اختالف رتبه فقط در اعتباریات نیست بلکه در تکوینیات نیز این اختالف  :فرمایدمیایشان 

 مثل جسم و مکان.  ،با هم مختلف استه آن ها ا رتبمی باشند ام گاهی به حسب واقع زمانا یکی زچی

بیان کردند و نیز ه ای کتقسیمی که ایشان برای حکم به لحاظ اطالق و تقیید گفتند و اقسام سه گانه ناصل مسئله این است که با آ

یرا عصیان زت. تبه اختالف اسه رسیدند که بین خطاب اهم و خطاب مهم از نظر رجبه این نتی دو امری که مترتب بر آن تقسیم کردند

 یعنی از مصادیق قسم سوم است و نسبت، معلول نسبت به حکم استکالخر است زیرا أرتبه اش مت خطاب اهم نسبت به خطاب اهم

عصیان دو نقش ایفاء می کند نسب به اهم معلول است و نسبت به  .جنبه علیت دارد زیرا از مصادیق قسم اول است ،مهم به خطاب

وقتی آن را با خطاب مهم مقایسه کنیم  است عصیان مثل عادل و فاسقیعنی  ،یک جا از قبیل انقسامات اولیه است .است مهم علت

 .ممکن است و نه اطالق لحاظی نذاتی در آ قالو یک جا ولو این که از انقسامات ثانویه است و بعد از حکم پیدا می شود اما نه اط

 .اختالف رتبی را درست می کنندبا این بیان ایشان به هر حال 
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