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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 تفاوت تقریب محقق خراسانی و محقق نایینی از پاسخ دوم به شیخ بهایی

  .یم و سپس سراغ مسئله ترتب می رویمنکمیرسیدگی  ه بودیمکه وعده داد یمطلب به ،مسئله ترتببحث از قبل از 

اشکال شیخ  مکررا   .تفاوت است از پاسخ دومی که به شیخ بهایی داده شدبین تقریر محقق خراسانی و محقق نایینی عرض کردیم 

علی  ،شیخ بهایی معتقد است چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء .بیان کردیمرا د ضبهایی نسبت به ثمره عملیه بحث 

به مثل محقق کرکی، کاشف الغطاء و محقق خراسانی برخی از بزرگان  .باطل است ست از مسجدنجا کال القولین نماز مزاحم با ازاله

  .به دو نحو تقریر شده استکه این پاسخ دادند پاسخ شیخ بهایی 

 تقریب محقق خراسانی

یعنی نماز مزاحم با ازاله به سبب این  ،واجب اهما فرد مزاحم باین است که محصل تقریب محقق خراسانی  :محقق خراسانیب تقری

وقتی پای  .واجب اهم نباشدمزاحم با تعلق گرفته است که  یزیرا امر به نماز. موربه نیستأم موربه بما هوأمزاحمت دیگر مصداق م

یفه او ازاله در حالی که وظدر این صورت اگر مکلف نماز بخواند، پس  .نیست بهمورأواجب اهم به میان می آید این نماز دیگر م

با ازاله نجاست از مسجد به خاطر مزاحمت و ندارد  یامر نماز او زیرا .مور به محسوب نمی شودأمصداق م ،نجاست از مسجد بوده

 ةخوانده مصداق طبیعت الصلو مکلف که باالخره نمازی .مصداق طبیعت استنمازی که خوانده شده، ولی  ،امر مرتفع شده است

 نفرقی بین این نماز در حالی که امری به آ قلیعنی ع. از دید عقل محصل غرض مولی است ین جهتمحسوب می شود و به هم

با این عمل ساقط می  ةباالخره امر به امتثال طبیعت الصلونمی بیند. تعلق گرفته است  نتعلق نگرفته و نماز در حالی که امر به آ

 واست  امر به طبیعت نماز از بین نرفته لیامر به خصوص این فرد مزاحم کنار رفته و :نه محقق خراسانی می خواهد بگویدأک .شود

 صورت گرفته استال امر به طبیعت نماز ثاین نماز را می خواند از نظر عقل امت مکلفپس وقتی . ستطبیعت اعمل مصداق آن  این

  .امر ساقط می شودن با این عمل آ و

 سوال:

این امر  افراد بسیاری برای امر دارد و تا امشبر طبیعت نماز از امروز ظه فرض این است کهوة نیست. منظور کلی طبیعت صل استاد:

شیخ  .مشکل این فرد چیست؟ این که االن مزاحم با واجب اهم است .حال مکلف یک فرد را اتیان کرده است .می توان تصویر کرد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و  مور به نیستأهرچند مصداق م، استعمل صحیح این  :می گویند یمحقق خراسان ولی نیز باطل استعمل این  :بهایی می گویند

، پس نماز باطل است ،نماز مزاحم با ازاله امر ندارد امر ندارد. زیرا اصل اشکال این است که مهم وجود فرد اهم دیگر این فردبا 

 کنار می رود. م ، امر به مهجا وجود دارد و با وجود امر به اهمزیرا امر به اهم در این

این فرد به خصوصه و نمازی که مکلف خوانده مصداق برای امر به این نماز نیست  درست است این :محقق خراسانی می فرماید

به اعتبار این که مصداقی از آن گوید: لذا عقل می. که از او خواسته شده می باشد نمازیما مصداق برای طبیعت ، اربه نیستأموم

را اتیان کرده پس آن امر دیگر از گردن او ساقط نماز این همان چیزی است که شارع خواسته و مکلف امر به طبیعت  ،طبیعت است

عمل مکلف در اتیان به واجب مهم  آن گناه کرده ولی ،خالفت با امر به اهمالبته در م .همان معنای صحت است است و اینشده 

 صحیح است.

 محقق نایینی   بتقری

خاطر مزاحمتی ه یعنی این فرد از نماز ب .در فرض لزوم ازاله نجاست از مسجد خوانده ماموربه نیستمکلف نمازی که شکی نداریم 

ولی چون به طور کلی امر به صرف وجود  ؛اساسا مقدور مکلف نیست چون موربهأال یکون م به عنوان واجب اهم دارد، که  با ازاله

خدا از تو  :عقل می گوید .افراد مختلف ه از نظر عقل انسان مخیر است بین اتیان بهأنک ،وص افرادطبیعت متعلق شده است نه بخص

آن فردی از طبیعت که مزاحم  .بعضی نیز مقدور می باشند و نیستندمکلف مقدور این طبیعت  بعضی از افراد، طبیعت نماز را خواسته

کند به واجب امر می کلفوقتی شارع به م (نه قدرت عقلی)نسان است خارج از قدرت شرعی ا ونیست مکلف با زاله است مقدور 

 اما بقیه افراد که مقدور، مور به نیز نیستأبود دیگر من اگر مقدور .معنایش این است که واجب مهم دیگر مقدور نیست، اهم اتیان کنید

اما نیم  ؛وجود ندارد نزیرا قدرت شرعی نسبت به آ ،موربه نیستأبه خاطر مزاحمت با واجب اهم م زاین نما پس باشند.مکلف می

امر دارند  زاد دیگر نمارنه افأپس ک .است مکلف مقدور فرد از نماز نیزآن  وجود ندارد ساعت بعد یا مدتی دیگر که مزاحمتی با ازاله

نطبق می شود بر این فرد یعنی کانه آن طبیعت خود بخود م .وقتی این شخص نماز را می خواند یک انطباق قهری پیدا می شود

 طبیعت.  نمحقق شده از آ

ولی باید به . موربه نیستأم ،این فرد مزاحمو مور به نیست أدرست است نمازی که این شخص خوانده م :نایینی می گویدمحقق 

معنایش این نیست  موربه نبودأوقتی فردی از آن طبیعت مقدور نبود و م گیرد.تعلق مییک نکته توجه کرد که امر به طبیعت نماز 

زیرا  .از نظر عقل مصداق آن طبیعت شمرده می شود هنده باالخروای که مکلف خزنما. طبیعت نیست نآ از افراد فرداین که دیگر 

لذا  .است المصداقی از آن نماز خواسته شده مو زباالخره این نما .تعلق می گیرد به صرف الطبیعه در همه عبادات به طور کلی امر

  .را امتثال امر به طبیعت به حساب می آورد آنشود عقل ماز خوانده میاین نوقتی 

 محقق خراسانی و محقق نایینی بتفاوت تقری

  .نظر بدوی این سخن همان سخن محقق خراسانی است در

، زیرا امرش به خاطر مزاحمت کنار رفته .موربه نیستأمبه خاطر مزاحمت با ازاله نجاست از مسجد فرد  :فرمایدمی محقق خراسانی

مصداقی است  نماز این سبه طبیعت نماز شده است پ ،جا که امرناما مصداق طبیعت نماز می باشد و از آ .مور به نیستأم لذا دیگر

مولی است پس امتثال همان امر عمل این   :گویدیوقتی این نماز خوانده شد عقل مظهر و عصر امروز، برای امر به طبیعت نماز 
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به با تیأمطابقت م د. یعنیخواسته شده امتثال کن اوامر را آن گونه که از  کلفمعنای صحت نماز این است که م. صحیح است ازنم

 .مسقط امر است نیزامتثال  ،خواسته شدهمکلف که از  چیزی است نآچه که آورده شده مطابق نامتثال امر یعنی آ ؛موربهمأ

تصریح محقق  .موربه خارج استأاین فرد مزاحم به طور کلی از دایره م ند کهفرض کرده ا اینگونه خراسانیبه طور کلی محقق 

در واقع این . ندارد امر زشمابه خاطر مزاحمت با ازاله ن ،وجود امر به ازاله نجاست نماز می خواند که باکسی  که خراسانی این بود

 مور به برای طبیعتأاین فرد مکه با این اما  .وربه نیستأمداق برای طبیعت بما هو مفرد و مص ،فرد مزاحم و نمازی که او خوانده

اما مصداق برای طبیعت ، موربه نیستأنمازی که مکلف خوانده مصداق برای طبیعت نماز م مصداق طبیعت که می باشد. نیست ولی

فرد مصداق طبیعت بما هی طبیعت است و چون همه  این از نظر عقل برای حکم به امتثال کافی است.، و همین می باشدکه  نماز

 مین می شود.أت اتیان به این عملهمان غرضی که موال از امر به نماز را داشت با ، چیز را دارد

مصداق برای طبیعت است،  حالی که مسجد نجس درخوانده،  مسجدبه که مکلف موقع ورود  نمازی محقق نایینی می فرماید:اما 

اصال امر به نماز ظهر متعلق  .الطبیعه خورده استود امر به طور کلی به صرف وج :گویدزیرا محقق نایینی  می .استموربه أبما هی م

امر به طبیعت  بلکه امر به یک فرد خاص یا مصداق خاصی نیست تعلق گرفته است. به صرف وجود طبیعت نمازیعنی ، ده استش

ولی مصداق طبیعت بما  ،موربه نیستأخود این فرد و نمازی که خوانده شده م، خواندنماز را می  اینمکلف لذا وقتی  .خورده است

  .موربها است و به این اعتبار عقل این کار را امتثال محسوب می کندأهی م

این فرد مصداق طبیعت بما  ،محقق خراسانی بطبق تقری .تمام فرق سخن محقق خراسانی و محقق نایینی در همین دو جمله است

 . موربه استأطبق نظر محقق نایینی این فرد مصداق طبیعت بما هی مولی یست ه نیموربأمهی 

به چه اعتبار می  ؟داندرا صحیح می زبه چه اعتبار این نما، موربه نیستأاین مصداق طبیعت بما هی م :گویدحقق خراسانی که میم

باالخره این مصداق نماز  .ین مصداق طبیعت بما هی طبیعت استا به این اعتبار که ؟کندگوید عقل این نماز را امتثال محسوب می

مین می أترا کند  به آن موال امره همه اغراضی که باعث شد و چون این نماز می باشدکه  زمصداق نما، است ولو این که امر ندارد

 .کند پس امتثال  محسوب می شود

 درچنانچه خود ایشان در کفایه به اشکال این مطلب اشاره کرده و هم  ،محقق خراسانی می باشد بیتقر البته هم جای اشکال به

  .جای بحث هست ،بیان کرده انده که محقق نایینی چآن

 نتیجه: حق در ثمره عملیه مسئله ضد

ز ضد امر به شئ مقتضی نهی اکه  و در جای خود نیز ثابت کردیمهمین است نیز اگر قائل به عدم اقتضاء شدیم که حق به طور کلی 

 . موضوع می شودء این ثمره سالبه به انتفاو  نیازی به این پاسخ ها نداریم ، دیگراصخ نه ضد عام و نه ضد ،نیست

  .صحیح است ززیرا علی کال القولین نما .مالحظه فرمودید که این ثمره منتفی است ،شویمهم که ملتزم به اقتضاء اینبر فرض اما 

ما معتقدیم علی کال القولین حتی نیست؛  قبول از نظر ما مورد نیز القولین نماز باطل است مبنی بر این که علی کال خن شیخ بهاییس

 .اگر مسئله اقتضاء را بپذیریم و بگویم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است نماز صحیح است
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، سوال بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است م وای که در این جا اضافه می کنیم این است که اگر اقتضاء را قبول کنینکته

معنای نهی از ضد چیست؟ مثال امر می کنند که نجاست را از مسجد ازاله کنید و ما معتقدیم که امر به ازاله مقضتی نهی  کنیم کهمی

 .مزاحم با ازاله استکه  ی استکنیم امر به ازاله نجاست در واقع مقتضی نهی نمازیعنی قبول می ،از ضد خاص ازاله است

 معنای نهی از ضد چیست؟ حال سوال این است که 

یعنی نماز نخوان و مسجد را پاک  ،زاله کننجاست را از مسجد ا گوید:شارع میوقتی . نهی از ضد به معنای طلب ترک الضد است

به نجاست است  دید مسجد مبتالو عنی خدا از مکلف می خواهد اگر وارد مسجد شد ة؛ یکن. نهی از نماز یعنی طلب ترک الصلو

حقیقت طلب ترک الضد  در ،معنای نهی از ضدپس  .بخواندش را د زایل کند و سپس نمازجنجاست را از مس نماز را رها کند و

حال  است. یعنی نماز نخواندن واجب ،ترک نماز واجب است به معنای این است که هم یعنی طلب ترک نماز. طلب ترک نماز ،است

چگونه امر به ازاله نجاست  یا از راه مالزمه.می شود ر قائلین به اقتضاء این وجوب ترک ضد یا از راه مقدمیت استفاده طبق نظ

در سال قبل  که شود و برخی از راه مالزمه یگفتیم برخی معتقدند از طریق مقدمیت استفاده م ؟ی کندز مداللت بر وجوب ترک نما

  .مفصل هر دو طریق را بحث کردیم

 از ناحیه شارع به مکلف رسیده است.  یجب ترک الصلوه با مقدماتی که بیان شد یک حکمپس 

به عبارت . چه که نهی به آن متعلق شده خود فعل استزیرا آن  .هیچ منافاتی با محبوبیت نفسی نماز نداردهم وجوب ترک نماز 

یعنی خدا از ما  .طلب الترک است ،زیرا معنای نهی از ضد. فساد به دست نمی آید آن اگر ما اقتضاء را بپذیریم باز هم از دل دیگر

اما این به  ،نماز را ترک کنید :خداوند می تواند به ما بگوید .طلب ترک نماز غیر از زجر از فعل است. خواسته نماز را ترک کنیم

  .داشته باشد و مبغوض خدا باشدمعنای این نیست که اگر نماز را خواندید نسبت به این فعل بغض وجود 

گاهی ممکن است پدری به پسرش بگوید این کار را ترک کن یا فعال این کار را نکن و  .ین گونه استنیز ادر عرف و اوامر عرفیه 

است معنایش این آیا ولی  ؛فی نفسه مذموم استد، به طلب ترک پدر توجه نکر و حال اگر فرزند عصیان کرد .کار دیگری انجام بده

  ؟که اگر آن کار انجام شد از ناحیه پدر مبغوض است

بعد بیا سراغ برو و سراغ آن کار اول  در این دو کار یکی مهمتر است لذا می گوید را امر می کند.فرض کنید پدری به پسری دو کار 

یگر د ولی فرزند سراغ کار بود اهم یمنتهی یک ،هر دو مطلوب است .دهدمیدوم را انجام  ، کاراول به جای کار فرزنداما  .این کار

، بودپدر شود؟ این کار نیز مطلوب با این که پدر ترک را طلب کرده بود ولی آیا فعل این کار موجب بغض و ناراحتی پدر می .رفت

یعنی  ،حال اگر فرزندی برود و این کار مهم را انجام بدهد و آن اهم را ترک کند .مقدم بودکار اول  امر بین این دو، منتهی در دوران

ر رنجشی حاصل ، اگگونه نیستاین شود؟ قطعا موجب رنجش پدر می داین که در این مهم مبغوضیتی است که در صورت اتیان فرزن

 .شود به خاطر این است که چرا اهم را ترک کرده است

است با این که خود آن ز به معنای طلب ترک نما که ،نهی به نماز بین این که هیچ منافاتی ،نهی ثابت باشداین که بر فرض : نتیجه

  . زیرا:پس این ثمره به طور کلی از دید ما منتقی است. تضی فساد نیستنهی مق در هر صورت لذا وجود ندارد. عمل مقرب هم باشد

 .میبخاطر این که ما قائل به عدم اقتضا هست :اوال 

 .این عمل صحیح استعلی کال القولین هم  به اقتضاء بر فرض قائل بودنثانیا : 
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  .بنابراین برای حل این مشکل نیازی به راه دیگری نداریم

این مسئله و راه  بتداما ا .ندای برای حل این مشکل سراغ ترتب رفته اند و از راه ترتب این مشکل را می خواهند حل کناما عده

 دهیم.مسئله ترتب را مورد بررسی قرار می سپس ،کنیمحل را ذکر می

 «والحمد هلل رب العالمین»


