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 «معينج الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اه علي محمد و آله ل  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

ترین ترین و کاملعرض کردیم جامع .اندکرده بیانبحث در مقدمه دوم از مقدماتی است که محقق نایینی برای بیان امکان ترتب 

در صدد اثبات امکان و معقولیت ترتب برآمدند. مقدمه  ،چند مقدمهبیان ایشان ضمن  .بیان محقق نایینی است ،بیانات پیرامون ترتب

  در جلسات قبل بیان شد.اول به همراه بررسی آن 

به واجب مطلق بعد از تحقق شرطش به طور کلی واجب مشروط عبارت از این بود که  نیز بیان شد ر جلسه قبلمقدمه دوم که د

 . وضیح دادیمت را نیز با بحث ترتب دوم . ارتباط مقدمهشودنمیمنقلب 

در  قهراً شود،می تبدیل به واجب مطلق ، واجب مشروطگفتیم طبق نظر مشهور که معتقدند چنانچه شرط واجب مشروط محقق شود

از عصیان نسبت است که عبارت ) شواجب مشروط معرفی شده است با تحقق شرط و ما نحن فیه که امر به مهم به عنوان یک امر

طلب جمع بین ضدین پیش می  در این صورت اشکال کرده اند کهمشهور لذا  .واجب مطلق می شود یکتبدیل به  (به امر به اهم

به ترک امر اول  مشروط و که در طول امر به ازاله نمازامر به  و سپس است متوجه مکلف استامر به ازاله که مطلق  ابتدا زیرا .آید

نه شارع به نحو أکچون شرط آن محقق شده است. لذا  ،یک واجب مطلق می شودامر اول عصیان  یا می باشد و عصیان امر به ازاله

 . مطلق هم ازاله خواسته و هم نماز و این طلب جمع بین ضدین است

با تحقق شرطش نیز حتی واجب مشروط  :ایشان می گوید بر آمدند.این مشکل در صدد حل فاده از مقدمه دوم تمحقق نایینی با اس

یکی امر به اهم که مطلق است و یکی امر به مهم که مشروط است و اجتماع  وجود دارد،نه دو امر أک .اجب مطلق نمی شودمبدل به و

  .واجب مطلق و مشروط و طلب واجب مطلق و مشروط مشکلی ندارد

 محقق نایینیمقدمه دوم از کالم بررسی 

 تمهید: توضیح کالم محقق نایینی

سخن آیا این  .مبدل و منقلب به واجب مطلق نمی شودواجب مشروط  ،واجب مشروط محقق شودمحقق نایینی فرمودند: اگر شرط 

 است؟صحیح 

واجب مشروط به واجب مطلق مبدل  :گویداز این که میبرای این که این مطلب مورد بررسی قرار گیرد باید منظور محقق نایینی 

 را متوجه شویم.نمی شود 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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حتی  ،زیرا همه شروط .تبدیل به واجب مطلق نمی شود ،هم محقق شود واجب مشروطشرط اگر  :ایشان در مقدمه دوم گفتند

ربطی به  شروطی که به ظاهر به حکم بر می گردند در واقع شروط موضوع می باشند و شرط موضوع در هر حال باقی است این

 این مطلب یعنی چه؟. ثبوت حکم ندارد

  .وجود دارد اساسی بین مشهور و محقق نایینی یاختالف همانطور که در جلسه قبل بیان شد

. گاهی از اوقات حکم مقید به شرطی گردند و برخی به حکماند برخی از شروط به موضوع بر میشروط دو دسته :مشهور می گویند

 .موضوع مقید به شرطی می شودمی شود و گاهی 

تواند مقید به چیزی شود، تمام مواردی که شما گمان یچیزی به عنوان شرط حکم نداریم و اصال حکم نم :اما محقق نایینی می گوید

 در واقع رجوع به موضوع میکنند. باشند،می می کنید قید وشرط حکم
 ن در توضیح مقدمه دوم اچهار بی

 .دنمی شومنقلب واجب مشروط به واجب مطلق  به نظر محقق نایینی راچتوضیح دهیم که  اهیمخوابتدا می طور کلیبه 
 بیان اول

 ایشان در فوائد االصول این مقدمه را این گونه توضیح می دهد:

اگر گفتیم  .در حالیکه مشهور معتقدند شرط واسطه در ثبوت حکم است ،واسطه در عروض حکم است ،به نظر محقق نایینی شرط

 ،حکمی وجود ندارد معنایش این است که تا زمانی که شرط نیامده اصال حکم ثابت نیست و ،شرط واسطه در ثبوت حکم است

اما  ؛کمی وجود نداردتا شرط نباشد اصال حو معنای واسطه در ثبوت این است که اساسا تحقق حکم منوط به تحقق شرط است 

تحقق و ثبوت حکم دائر مدار شرط نیست، بله  و واسطه در عروض است معنایش این است که حکم ثابت است ،اگر گفتیم شرط

  .عروض حکم بر موضوع منوط به شرط است

اگر  .نداردیعنی کانه حکم اصال وجود  ،واسطه در ثبوت حکم استشرط اگر گفتیم  .فرق است بین عروض حکم و ثبوت حکم

تا آن علت و حکم وجوب حج را منوط به استطاعت کردیم معنایش طبق نظر مشهور این است که اساسا این حکم یک علت دارد 

تا استطاعت نباشد اصال وجوبی وجود  و علت ثبوت حکم وجوب برای حج استطاعت است ؛محقق نشود حکم محقق نمی شود

  .ندارد

این وجوب گردن مکلف  زمانی منتهی ،وجوب حج محقق شده .نباشد حکم ثابت است استطاعت گرحتی ا اما طبق نظر محقق نایینی

 را می گیرد که مستطیع شود. 

 ثبوت حکم است.  اما به نظر مشهور واسطه در ،واسطه در عروض حکم است شرط به نظر محقق نایینی پس

باعث  شرایط هستند کهیعنی  .شرایط از علل تشریع است :می گویندو مشهور شرط را علت تشریع می دانند  ،لذا در برخی عبارات

زیرا واسطه  .. اما به نظر محقق نایینی شرایط علت تشریع نیستندنمی شوداگر شرط نباشد اساسا حکم جعل  و جعل حکم می شوند

  1.در ثبوت نیستند بلکه واسطه در عروض می باشند
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واسطه در ثبوت می دانند و محقق نایینی آن  را واسطه شرط را مشهور  ،واسطه در ثبوت و عروض است ،یک تعبیر از شرطپس 

 .در عروض

شرط ما اگر شود اتبدیل به واجب مطلق می واجب محقق شود  شرطاین است که وقتی  اشدواسطه در ثبوت ب ،شرطمعنای این که 

  .ودشمبدل به واجب مطلق نمی دیگر واجب مشروط  اشدواسطه در عروض ب
 بیان دوم 

 1تعبیر به علل تشریع را نیز محقق خویی از ایشان نقل کرده اند.

آن حکم  با تحقق شرط ،اگر گفتیم شرط از علل تشریع است آنچنان که مشهور گفتند. علت تشریع و داعی تشریع است دوم بیان

یعنی وجوب حج  .وجوب مطلق می شود ،رط استطاعت که علت تشریع است حاصل شدوقتی ش ،مبدل به حکم مطلق می شود

اما وقتی شرط  ،مشروط بود ، وجوب حجنبوداستطاعت تا زمانی که شرط ؛ مطلق می شود و منوط به هیچ شرط و قیدی نیست

. شد دیگر تقیید معنا نداردزیرا هر حکمی مقید به علت خود می باشد و وقتی علت محقق  ،محقق شد دیگر حکم مطلق می شود

 «. عما هو علیه بال ینقل»قهرا و گردد و علت حکم نیست اما طبق نظر محقق نایینی شرط به موضوع بر می

ولی  ؛شرط واسطه در ثبوت استنزد مشهور،  یک جا می فرماید: در .بیان شد که هر دو از خود محقق نایینی است تا کنون دو تعبیر

شرائط از علل تشریع می باشد و در این صورت قهرا وقتی شرط محقق نزد مشهور  فرموده:در جای دیگر  .نزد ما واسطه در عروض

 به همان عنوان مشروط باقی ، واجبعلت تشریع نهولی چون محقق نایینی شرط را قید موضوع می داند  ،شد حکم مطلق می شود

 ماند.می
 بیان سوم

در تفسیر قضایای حقیقیه نیز اختالف  .نه قضایای خارجیه نداه جعل شدهیکه احکام به نحو قضایای حقیق شده مواضع مختلف گفتهدر 

متولد شدند  زمان نبودند و بعداً نمسئله شمول نسبت به افرادی که آ اندشده جعل به نحو قضایای حقیقیهاحکام اگر بگوییم  .است

در  .ن کنیمیاباید به شکل دیگری این شمول را ب ،اگر گفتیم به نحو قضیه خارجیه است .الی یوم القیامه یک صورت پیدا می کند

محقق  نایینی و محقق عراقی هر کدام در این مورد  ؟از قضیه حقیقیه چیست رمنظویه نیز این سوال مطرح است که خود قضیه حقیق

ما اجماال به این  نمایید.مراجعه  به کتاب های مربوطه قع شده است که می توانیداتالفاتی وخا)بین علماء در این مقام . بیاناتی دارند

 .(که می توانید به آن رجوع کنید کرده ایماختالف در کتاب بررسی نظریه خطابات قانونیه اشاره 

ه جعل شده اند که در آن ها موضوع قضیه مفروض الوجود یقاحکام به نحو قضایای حقیمی فرمایند: علی ای حال محقق نایینی 

بعد حکم روی آن ، این موضوع اول فرض وجودش شده موضوعی دارد و متضمن بیان حکمی است.ای هر قضیه یعنی ،دانسته شده

وضع شود در چرا اساسا باید اول فرض وجود حکم شود و بعد حکم این که چرا فرض وجود موضوع می شود و  .بار شده است

معنایش این است که حج ؛ «علی المستطیع حجیجب ال»وقتی گفته می شود محقق نایینی می فرماید:  .جای خودش بیان شده است

وضوع در قضایای شرعیه که به نحو قضایای م پس طبق نظر ایشان .بر هر کسی که فرض استطاعت در مورد او شود واجب است

  است. روض الوجوده جعل شده اند عبارت از مفیحقیق

                                                 
 .58، ص 2ججود التقریرات، اخویی، سید ابوالقاسم،  1
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اگر شرط در قضایای شرعیه که به نحو حقیقیه جعل شده اند را به حکم برگردانیم نه به موضوع یک تالی  :محقق نایینی می گویند

یک تالی  ،را قید وجوب بدانیم نه مکلف «ان استطاع» و« یجب الحج علی کل مکلف ان استطاع» :گوییمباگر یعنی  فاسد دارد.

لی فاسدش این است که تمام قضایای شرعیه به جای این که انشائیه باشند اخبار از انشائات متعدد می شوند. زیرا اگر فاسد دارد. تا

ر عماگر  ،حج بر او واجب می شود ودمعنایش این است که اگر زید مستطیع ش ،استطاعت قید حکم است ممثل مشهور معتقد شوی

هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه »طبق این فرض پس  .ور افراد دیگرمستطیع شود حج بر او واجب می شود و همین ط

در حالی که قطعا یک حکم شرعی مثل  ،که مستطیع می شونداست در واقع خبر از انشاء حکم وجوب بر تک تک افرادی  «سبیال

 د.نبلکه همه احکام شرعیه انشائیه می باش ،اخبار باشدنمی تواند وجوب حج 

ه جعل شده اند که موضوع در آن ها مقدر الوجود است و شرط به موضوع بر یگفتیم احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقاگر پس 

بوجود نیامده است و شرط هم که محقق  ،می گردد قهرا این حکم به نحو مطلق است و وجوب حج تا زمانی که شرط محقق نشده

 ،دهد. خیراین طور نیست که گزاره ای باشد که خبر از انشائات متعدد می. است باقی ،شود به همان عنوان مشروط که قبال بودهمی

. این گرددشده و شرط هم به موضوع بر میوع آن نیز مفروض الوجود دانسته ضمو و به نحو مشروط جعل شدهاست که یک انشاء 

  .دهدبآن انشائات  زاین آیه خبر ا د وانشاء شو، افرادی که در خارج بعدا مستطیع می شوند حکم برای گونه نیست که

زیرا اگر شرط به حکم برگردد  .گردد نه حکمشرط به موضوع بر می ،واجبات مشروطه در ملتزم شویم به این ک بایدبنابراین الجرم 

ات متعدده از حالت انشائیه خارج شوند و تبدیل به یک خبر از انشائشرطی اش این است که تمام احکام و قضایای شرعی الزمه

شود زمانی حکم ثابت می ،زیرا تا آن شرط حاصل نشده انشائی نیست .است دهکه این شرط برای آن ها حاصل ششود برای افرادی 

خبر می « هلل علی الناس»کانه ، و شرط نیز به حسب افراد مختلف در زمان های مختلف ثابت می شود وجود داشته باشدکه شرط 

به آن ملتزم توان است که نمی  مطلبیو این  شودواجب میحج  یک یک افرادی که مستطیع می شوند در آینده بردهد که بدانید 

 .گرددبر میبلکه به موضوع  ،گرددباید بگوییم شرط به حکم بر نمی لذا .شد
 بیان چهارم 

)یکی از اموری که باید توجه شود فهم و مقصود کلمات بزرگان  ایشان در توضیح کالم محقق نایینی می فرماید:محقق اصفهانی 

در مواردی  دیگر است شما می بینید  از کالم محقق نایینی در فوائد االصول که یک تقریر است و در اجود التقریرات که تقریر .است

هانی از کالم نایینی فهمیده ممکن است با آن چه که محقق اصف ،آن چه که محقق عراقی از کالم محقق نایینی فهمیده اختالف است،

استاد این است و  رگوید منظودیگر می منظور استاد این است و طبیعی است و شاگرد :شاگرد می گویدیک  .با هم فرق داشته باشد

منتشر شده  خمینی امامهمین تقریراتی که از ، تقریر کلمات اساتید اختالف است لذا گاهی در .هر کدام بر نظر خودشان اصرار دارند

لذا باید دقت کرد که کدام به ظاهر  .فهم شاگردان از کلمات استاد متفاوت استبه علت این است که  این تفاوت ها .با هم فرق دارند

محقق نایینی  (بر اساس فهم خودشان مطلبی را بیان می کنند و نسبت می دهند.ن شاگردان خودشاهم است گاهی  کالم نزدیکتر

زیرا اگر شروط و قیود به حکم برگردند اختیار تشریع و قانون گذاری از گردد بر میاست که شرط و قید حکم به موضوع  معتقد

 «ان جائک»اگر « اکرم زیدا ان جائک» :گویدمیمثال زمانی که موال یعنی  .دست شارع خارج می شود و تابع تکوینیات می شود

 معنای این .محقق شود «مجی زید»زمانی که شرط یعنی  تا نیست ه وجوب اکرام ثابتقید وجوب اکرام باشد معنایش این است ک
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که زید بیاید  شودزمانی ثابت می . حکمتشریع و ثابت نشده ییعنی حکم ،نیست است که اختیار قانون گذاری دست شارع سخن آن

  .دن زید تابع تکوینیات استمو آ

 زمانیوجوب حج مثال . دشوپس رجوع قید به حکم منجر به این می شود که تشریع از اختیار شارع بیرون رود و تابع تکوینیات 

ولی اگر گفتیم شرط به  ،است که استطاعت حاصل شود و استطاعت افراد نیز یک امر تکوینی است و اختیار آن دست شارع نیست

زمانی ولی  هم اکنون وجود داردوجوب  ،ت است و اختیارش تمام و کمال دست شارع استگردد نه حکم و حکم ثابموضوع بر می

  1شود.مستطیع متوجه مکلف می شود که 

ارتباط  «مطلقا اذا حصل شرطهالواجب المشروط ال ینقلب »نایینی یک جمله است  محقق اصل مقدمه دوم فرمودیدپس مالحظه 

ن که محقق نایینی در بحث ترتب چه استفاده ای کرده و چگونه با این مقدمه در صدد حل یاین مقدمه با بحث ترتب نیز بیان شد و ا

  ، توضیح داده شد.ایستاده محقق خراسانی و انصاری مده و در مقابل شیخآمحذور ترتب بر 

طلب  باهم زیرا دو واجب مطلق .زیرا طلب جمع بین ضدین است ،شما می گویید ترتب ممتنع است :می گوید هبا این مقدمایشان 

یک  نمی باشد. ماطلب جمع بین ضدین و دیگر  «الواجب المطلق ال ینقلب عما هو الیه»زیرا  .چنین نیستدر حالی که این ،شودمی

اشکالی ندارد زیرا در طول  دون واجب مطلق داریم که امر به اهم است و یک واجب مشروط داریم که امر به مهم است و امر به ای

  .شرط امر دوم عصیان امر اول استو . هم می باشند

چهار تعبیر و بیان و توضیح برای کالم ایشان بیان شد و محل . برای بررسی این مقدمه باید منظور محقق نایینی روشن شودگفته شد 

  .گردیدنزاع بین ایشان و مشهور دقیقا معلوم 

 «المینوالحمدهلل رب الع» 
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