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

 ؛در جلسه قبل به دو اشکال اشاره کردیم که اند اشکاالتی مطرح شدهدر مقدمه دوم از مقدمات بحث ترتب که محقق نایینی ذکر کرده

بیان شد. البته همانطور که در جلسه قبل عرض شد اشکال  اشکال اول از صاحب منتقی االصول و اشکال دوم نیز از محقق اصفهانی

 اول محقق اصفهانی متضمن سه ایراد است. 

 اشکال سوم 

به عبارت  .به عنوان یک مجعول شرعی تلقی نمی شود ،قید حکم باشد و به موضوع بر نگردد ،محقق نایینی معتقد است اگر شرط

خارج شارع زمام امور احکام و تشریع از دست  (که در توضیح مراد محقق نایینی گفتیم یطور که در یکی از بیاناتهمان)دیگر 

و شروط امور تکوینی  ند حکم ثابت است و چون این قیودباش این قیوداگر رجوع قید به حکم این است که  یزیرا معنا .شودمی

 .پس در واقع اصل جعل و تشریع از ید اختیار شارع خارج می شود، می باشند

در دست  آن امورمی کند که به نوعی زمام امر  تمشروط یا هر دو مجعول شرعی باشند کفای ،شرطاگر  فرمایند:می محقق اصفهانی

 .اصال این گونه نیست ؟گر شرط را به حکم برگردانیم زمام امر تشریع از اختیار شارع خارج می شودچه کسی گفته ا .شارع باشد

اما این که به طور کلی در صورت رجوع شرط به حکم  ،چه که وجود دارد این است که در بعضی از موارد تبعیت وجود نداردآن

  .سخن درستی نیست از ید اختیار شارع خارج شودامر تشریع 

 کافی  ،اگر شرط از طرف شارع جعل شود .بگوییم یک مجعول شرعی است تا کافی است ،حکم از طرف شارع جعل شودخود گر ا

  .تر استتر و روشنها به شارع واضحاسناد آن ،اگر هر دو نیز مجعول شرعی باشند .مجعول شرعی استیک است تا بگوییم 

تشریع باعث می شود  ،حکم برگردد مبنی بر این که اگر شرط بهشما سخن محقق اصفهانی به محقق نایینی این است که  لذا ایراد

یا هر دو را جعل کند برای این که بگوییم مجعول شرعی  طهمین که شارع خود حکم یا شر .نیستقابل قبول  ،تابع تکوین شود

  1کافی است. ختیارش به دست شارع استااست و 
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 1اشکال چهارم

مقام جعل  :ان می گویدشنه ایأیعنی ک .اگر شرطیت در مقام جعل نفی شود الزمه اش این است که شرطیت در مقام واقع نیز نفی شود

باالخره خداوند عالم یک حیث قانون  ،جعل یعنی همان مقام قانون گذاری و تشریع قاممنظور از م .می باشندهم مالزم و مقام واقع 

در این عالم وجود دارد به نام مقام  دیگری نیز امقم .کندجعل می را مور احکامیاار بعضی از بگذاری و تشریع دارد که بر اساس اعت

پیوستگی یک شارع گاهی عملی در عالم واقع با قطع نظر از جعل  .واقعیت با قطع نظر از جعل و اعتبار و قانون گذاری یعنی .واقع

یعنی  ،بخورد و بیاشامدتا  آیدنمی خصشیزی به دست ن است که چیگاهی برای ا مثال روزه و امساک از لذت ها .با چیز دیگر دارد

هم به خاطر  نآ، ولی گاهی امساک و پرهیز از خوردن و آشامیدن ارادی است ؛است خوراکی ها عدم دسترسی بهاین امساک منشاء 

این جا شرط حصول تقرب به خدا بوسیله امساک و صوم  .این عمل تقرب به خدا پیدا کند امثال کسی می خواهد ب .قرب به خداوند

رع در مقام قانون گذاری قصد قربت را با قطع نظر از این که شا همان قربت و بخاطر خدا بودن و معشوق و محبوب بودن است

؛ هر نخوردنی مطلوب نیست ،یعنی هر امساکی مطلوب نیست ،این یک شرطیت واقعی و حقیقی است قرار دهد. شرط برای روزه

این یک شرطیت  ،به آن ضمیمه شده باشد بودن ثر است که شرط قصد و برای معبودؤبه حسب واقع امساک و نخوردنی م بلکه

 .یعنی خداوند تبارک و تعالی خودش این شرط را برای این عمل قرار داده است .گاهی شرطیت شرطیت جعلی است .واقعی است

است  هپس گاهی شرطیت واقعی .گذاری لحاظ شده است ثیرگذاری و شرط مطلوبیت توسط خود شارع در مقام قانونأیعنی شرط ت

 . و گاهی جعلیه

به  شروطیعنی همه ند، گرد شروط به حکم بر نمی :وقتی می گوید .واقعیه را نفی کندشرطیت  قصد داردمحقق نایینی در واقع 

به نظر محقق نایینی بین شرطیت در مقام جعل و شرطیت به حسب واقع مالزمه ای وجود ندارد می  یعنیبر می گردند، موضوع 

 .گرداندموضوع بر میرا به  شروطلذا ایشان  تواند در مقام جعل شرط باشد ولی در واقع شرط نباشد.

شرطیت به  ،شرطیت در مقام جعل نفی شد اگر یعنی .محقق اصفهانی به محقق نایینی این است که بین این ها مالزمه استاشکال 

  .حسب واقع نیز نفی می شود

ها ای بین این هزیرا مالزم .شودمقام واقع نفی نمی اگر شرطیت در مقام جعل نفی شد لزوما شرطیت در :نایینی می فرمایدمحقق 

اش این است که به هاگر شرطیت در مقام جعل را نفی کردید الزم ،بین این ها مالزمه است :ما محقق اصفهانی می فرماید. انیست

  .شود حسب واقع و با قطع نظر از جعل شارع نیز شرطیت نفی

اشکال چهارم که محقق اصفهانی نسبت به محقق نایینی ایراد کرده این است که وقتی موال تکلیفی را با شرطی در نظر  خالصه بحث:

  :گیرد دو فرض قابل تصویر استمی

 .چه شرط حاصل شود و چه نشود ،تکلیف و فعل به نحو مطلق برای او مطلوبیت دارد .1

 .مطلوبیت ندارد فعل و تکلیفاگر شرط نباشد . کأنه فعل و تکلیف مطلوب شارع می باشد ولی متوقف بر شرط است  .2

چیزی که  نیع، یهم ممکن است آن عکس ،در مقام جعل شرط قرار دهدرا شرط نیست  ،مقام واقع چه که درمی تواند آنشارع 

  .قع شرط قرار ندهددر مقام وا راشرط واقعی است و به حسب واقع شرط است 

                                                 
 .231ص  ،2ج  ،نهایه الدرایه اصفهانی، محمد حسین، 1



  

104 

 

 1اشکال پنجم

 .یعنی نظیر و مشابه آن می باشد .این اشکال به نوعی ارتباطی با اشکال قبلی دارد

و  ،طهارت شرط برای نماز استدر نظر بگیرید، نماز را که مشروط به طهارت است  این سخن منتقض است به یک نقض. اگر مثال

چه که جعل سوال این است که آیا آنشده است. نماز مشروط به طهارت  ؛«صل مع الوضو»در مثال  .این را نیز شارع قرار داده است

روشن است که در این موارد وقتی نماز با طهارت جعل می شود  ؟شده و مطلوب شارع است نماز با وضو است یا نماز بدون وضو

مشروطیت نماز برای شرطی مثل طهارت مربوط به جعل  .مطلوب شارع است نماز مع الطهاره استچه که معنایش این است که آن

و آیا شارع می تواند مقصود  ؟تصویر کرداین مطلب  واقعا کجا می شود مقام و موضع و موقعیتی برای ؟و حکم است یا غیر آن

این ؟ وضو خوانده شود و آن را شرط نماز قرار داده است خواهد نمازها باشارع می ؟مطلوب خودش را در غیر مقام جعل بیان کند

قابل برگشت به موضوع  شرط که ؟را چگونه می توانیم به موضوع برگردانیم شرطیت طهارت برای نماز ؟را کجا باید بیان کندشرط 

ین که می بینیم محقق نایینی لذا ا .و موقعیتی جز مقام جعل وجود ندارد راهبرای آن زیرا مقصود شارع نماز مشروط است و ؟ نیست

اما  .اندو مفصل مطرح کرده یمحقق اصفهانی خیلی طوالنرا این اشکال  البته .تمام نیستبداند قید موضوع را  شرط تالش می کند

 .چه که اجماال الزم بود بیان شدآن

 2اشکال ششم

واجب مشروط انقالب به واجب ل شرط وبا حصدانند پس معتقدند مشهور شرط را واسطه در ثبوت میچون  :محقق نایینی گفتند

را  رریشه اختالف خود ومشهو . ایشاناما ما معتقدیم شروط واسطه در عروض می باشند نه واسطه در ثبوت .کندمطلق پیدا نمی

واجب مشروط با حصول شرط تبدیل به واجب مطلق نمی شود به این  :ما که می گوییم :محقق نایینی گفتند .قرار دادندمطلب همین 

واجب مشروط با تحقق شرط تبدیل به واجب مطلق  :اما مشهور که می گویند ،دانیمدلیل است که شرط را واسطه در عروض می

ایی که برای توضیح کالم هرا در ضمن یکی از بیان مطلب این  .داننددلیل است که شرط را واسطه در ثبوت می می شود به این

 .محقق نایینی گفتیم ذکر کردیم

 که واجب مشروط مبدل به واجب مطلق نشود این است که بگوییم همهنتنها مسیر و راه برای ای ،نه محقق نایینی گمان کرده استأک

له . بن نیز ثابت استحکم بدون ای، عروض حکم می باشند نه واسطه در ثبوت حکم گردند و واسطه دربه موضوع بر می شروط

 .اگر حکم بخواهد بر موضوع عارض شود شرط دارد و آن شرط واسطه درعروض حکم می شود

امر به  ؛ما یک امر اهم داریم و یک امر مهم: بگوید ، تاترتب را ممکن کند که کندبه این جهت میها را این تالشتمام محقق نایینی 

 و یعنی نماز مزاحم با ازاله مشروط است و طلب یک مشروط و یک مطلق اشکالی ندارد اهم یعنی ازاله مطلق است اما امر به مهم

  .از قبیل طلب الجمع بین الضدین نیست

شروط همه به موضوع بر ند: گفت ؟برای این که بگوید واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی شود چه راهی را پیش گرفت

 .باشندبه عبارت دیگر شروط همه واسطه در عروض می .گردندمی
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بلکه برای این که انقالب  ،اشکال محقق اصفهانی این است که اتفاقا اگر شروط را واسطه در ثبوت بدانیم نیز انقالب پیش نمی آید

 .پیش نیاید باید شروط را واسطه در ثبوت بدانیم نه واسطه در عروض

برای همان منظوری بدانیم. حتی واسطه در عروض ها را از این که آناست  طه در ثبوت بدانیم بهتراگر شروط را واس به نظر ایشان

 شود،برای این که جلوی انقالب را بگیریم و برای این که بگوییم واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی ، یعنیکه شما دارید

  .این که آن را واسطه در عروض بدانیم ازلی است ثبوت بدانیم او برای همین منظور نیز اگر شرط را واسطه در

این که انقالب نشود باید بگوییم شرط واسطه در  از: زیرا ایشان می گوید ،است این حرف درست در مقابل سخن محقق نایینی

واسطه در ثبوت معنای  .ن که انقالب نشود باید بگوییم شرط واسطه در ثبوت استیبرای ا :گویدمرحوم اصفهانی می ،عروض است

یعنی شرط علت ثبوت  «.ان جائک زید فاکرمه»است در ثبوت حکم وجوب اکرام  واسطه ،عنوان شرط به «زید ئمج»مثال  چیست؟

یعنی شرط در ، به دلیل مجئ او ؟چه زمانی و به چه دلیل اکرام زید واجب می شود ،زید است ئمج ،علت وجوب اکرام ،حکم است

  .را واسطه در ثبوت می گذارند آن اسمدارد پس چون علیت برای ثبوت حکم می شود. واقع علت برای ثبوت اکرام برای زید 

معنای واسطه درثبوت یعنی چیزی واسطه می شود تا چیزی محقق  .ثبوت است یعنی علت آن است گویند چیزی واسطه دروقتی می

 علیت است. یابارت اخروساطت در ثبوت یک شئ ع ،شود

علت برای ثبوت حکم  «زید ئمج»شرط یعنی  بیان شددرمثالی که شود. میپس شرط واسطه در ثبوت حکم برای موضوعش 

موضوعیت موضوع  «زید ئمج»آیا با  ،زید محقق شد ئمثال مج ،حال اگر این موضوع محقق شد می شود. وجوب اکرام برای زید

 .تحقق پیدا کرده و این موضوعیت دارد و سرجایش باقی است «مجئ زید» استموضوعیت موضوع سر جایش  ؟از بین می رود

اگر . قطعا این گونه نیست ؟علیت منتفی می شود ،گوییم اگرچیزی علت ثبوت حکم شد آیا با فعلیت علتمی؛ می آییم سراغ حکم

ن از بین می رود؟ اگر فرض کنید آتشی پدید آمد و چیزی را سوزاند می توانیم بگوییم با فعلیت این علتی تحقق پیدا کرد علیت آ

این پارچه خشک د. حال اگر خیس نباشپارچه می سوازند به شرط این که  آتشمثل این که بگوییم  ت علیت آن از بین می رود؟عل

 از بین می رود یا علیت سرجایش می باشد؟ علیت آنآیا با فعلیت  ،را بسوزاند آنبود و باعث شد آتش 

. معنایش این است که کماکان واسطه در ثبوت است نه عروض .باقی بود علیت به قوت خودشو پس وقتی علیت از بین نرفت 

که واجب ته به این گفنشوید  رای این که مبتال، ببه انقالب نشوید شما برای این که مبتال :می فرماید یمحقق اصفهانی به محقق نایین

نیز  ، ماواسطه در عروض می باشند شروط :و گفتید یدهمه شروط را به موضوع برگرداند ،مشروط تبدیل به واجب مطلق می شود

گردد و شرط را واسطه در ثبوت حکم به معنای به حکم بر می طبرخی از شرو گوییم:می گردانیم وکه شروط را به موضوع بر نمی

 .آیدنمی و انقالبی بوجود واجب مشروط بعد از تحقق شرطش مبدل به واجب مطلق نمی شود :می گوییم نیزدانیم علت حکم می

  .اتفاقا اولی این است که بگوییم شرط واسطه در ثبوت است و در عین حال انقالب محقق نمی شود

 «والحمدهلل رب العالمین»

 


