
  

141 

 

 

 

 

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

 .عرض کردیم محقق اصفهانی به چند مطلب ایراد و اشکال کرده است .بحث در مقدمه سوم در کالم محقق نایینی در بحث ترتب بود

نه عصیا  و نه امتثال مسقط  :ایاا  فرمود .باشندبود که امتثال و عصیا  مسقط تکلیف میبه این مربوط   ت ایاا اشکاالاز  ییک

 تأثیر دارد.  امتثال زما  گذشت البته عصیا  در .زما  امتثال است گذشت بلکه آ  چه موجب اسقاط تکلیف است ند؛تکلیف نیست

 ادامه اشکاالت محقق اصفهانی

 دوم اشکال 

 .قول استغیر مع یا  امراست این است که تقدم رتبی خطاب و حکم بر عصی از اشکال قبلی نی که مهمترااشکال دیگر محقق اصفه

زما  فعلیت حکم و زما  امتثال  .واحد استعصیا   زما  امتثال و، زما  حکم و خطاب :اگر خاطرتا  باشد محقق نایینی فرمودند

را زیاست. خطاب اهم و حکم اهم رتبتا مقدم بر حکم مهم و خطاب مهم  .خر رتبی برقرار استأتقدم و تاا  اما بین. یکی است

 اا اما بین ،امتثال و عصیا  واحد است هرچند زما  حکم و .کندمهم در واقع به واسطه عصیا  نسبت به اهم فعلیت پیدا می خطاب

 .خر رتبی برقرار استأتقدم و ت

معقول نیست و معنا ندارد که بگوییم  در مانحن فیه تقدم رتبی :فرمایندایاا  می کند.میاشکال  مطلب محقق اصفهانی به همین

مثالی که همیاه  ،باشدبرقرار نسبت علت و معلول  باید خرأزیرا برای تقدم رتبی بین متقدم و مت .مقدم بر امتثال است خطاب رتبتاً

گفتیم زما  حرکت دست و زما  حرکت  بود.مثال حرکت دست برای چرخاند  کلید در قفل در زدیم، میخر رتبی أبرای تقدم و ت

رتبه حرکت دست  .کندزما  نیز کلید بدو  فاصله حرکت می هما کند، میه دست شروع به حرکت هما  زمانی ک ،کلید یکی است

اابه این جایی نسبتی م اگر .علیت دارد و رتبه علت بر رتبه معلول مقدم است نسبت به آ  زیرا است، مقدم بر رتبه حرکت کلید

م بین کنیم و بگوییرا اما در غیر علت و معلول نمی توانیم این ادعا  .توانیم بگوییم تقدم رتبی وجود داردنیز مینسبت دیدیم آ  جا 

  .خر رتبی استأها تقدم و تآ 

 غیر معقول است که .شا  این است که رتبه خطاب بر امتثال مقدم نیست و اصال این تقدم غیر معقول استمحقق اصفهانی عقیده

زیرا اختالف رتبه فقط بین علت و معلول متصور است و این جا خطاب نسبت به  .ها اختالف رتبه داشته باشیمبخواهیم بین این

باعث  و اینطور نیست که خطاب علت امتثال ،خطاب مثل حرکت دست و امتثال مثل حرکت کلید نیست .امتثال جنبه علیت ندارد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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طاب اما نه خ، کنیم رتبه خطاب بر امتثال را قبول توانستیم این اختالف رتبه و تقدمها بود میاگر چنین نسبتی بین این .امتثال باشد

 0به منزله علت است و نه عصیا  و امتثال به منزل معلول.

را در اجود التقریرا ت  اشکال خویی این محققاما  ،این مطلب توسط خود محقق اصفهانی در اشکال به مقدمه دوم مطرح شده است)

این است که با این بیا  اشکالی به مسئله اختالف رتبه  عمده ،خیلی مهم نیست موضوع اینالبته  .در مقدمه سوم ذکر کرده است

ها مختلف می باشند و با اختالف رتبه لیایاا  گفتند زما  واحد است و ند.که محقق نایینی برای حل ماکل ارائه داده انمودند 

  (خواستند مسئله را حل کنندرتبه دو حکم و دو خطاب می

قرار داد و محقق چه چیزهایی محقق نایینی اختالف رتبه را بین  .کنیمبحث می شدر مورد کنم که بعداًعرض میای را نکته توجه:

اب به مهم و یعنی خط ؟اصفهانی اختالف رتبه را بین چه چیزهایی انکار می کند. آیا مسئله اختالف رتبه بین الخطابین مطرح است

است اختالف رتبه را  آیا محقق نایینی که اختالف رتبه را مطرح کرده .کم استاین جا بحث دو خطاب است دو ح ،خطاب به اهم

اهم اختالف رتبه  گوییم بین خطاب به اهم و عصیا گاهی می ؟بین حکمین و خطابین مطرح کرده است یا بین الخطاب و عصیانه

خر أت این ها تقدم وبین  داریم بررسی کنیم که قصدپس گاهی رتبه دو خطاب را مالحظه می کنیم و . این ها دو مطلب است. نیست

ولی گاهی رتبه خطاب ؛ «صل»و رتبه  «ةازل النجاس»مثل رتبه  ،یعنی رتبه خطاب اهم و رتبه خطاب به مهموجود دارد یا ندارد، 

این وجود دارد یا ندارد؟ ها اختالف رتبه گوییم بین اینبا رتبه عصیا  همین خطاب را می سنجیم و می «ةالنجاس ازل»اهم مثل 

به  نسبتعرض کردم که  را اشارتاًمطلب این  .خیلی مهم است که هر یک از این دو بزرگوار به کدام یک از این دو نقطه نظر دارند

 .توجه داشته باشیدآ  

  ا  آصیاین بود که بین خطاب به اهم و ع نقل کردیم کالمی که از محقق اصفهانی در اشکال به مقدمه سوم نایینی بحث:ادامه 

بر همین اساس ز ما نی .معقول نیست ،اهم بر عصیا  یا امتثال رتبتا مقدم است این که بخواهیم بگوییم خطاب به .اختالف رتبه نیست

 نایینیمحقق منظور بعدا رسیدگی کنیم که  تاجلو می رویم کند، نفی میکه ایاا  اختالف رتبه بین خطاب و عصیا  یا امتثال را 

 آیا سخن ایاا  قابل قبول است یا خیر؟ ؟را می گوید کدام چیست و
 اشکال دوم بررسی 

 :است مطرح در مورد این سخن محقق اصفهانی دو احتمال

هلل علی الناس حج البیت من استطاع علیه » وید خطاب مثلگیعنی وقتی می  .جعل شارع باشد ،خطاب منظور از: احتمال اول

اگر منظور از خطاب هما  جعل شارع و وضع قانو   .یعنی خداوند متعال با این خطاب حکم را جعل می کندمورد نظر است  «سبیال

مثال فرض کنید خداوند متعال این قانو   .توسط شارع باشد مسلم است زما  جعل قانو  و وضع قانو  مقدم بر زما  امتثال است

اما زما  امتثالش بعدا می  ،کردهجعل و وضع  زمانش نرسیدههنوز که  وقتی یا نماز را ت،را در شش ماه قبل از حج جعل کرده اس

  .باشد
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 معلوم است ؛ال اشکال فی تقدمه زمانا و رتبتا علی االمتثال ،اگر از خطاب هما  جعل و وضع قانو  توسط شارع اراده شده باشد

 ت.   اسمقدم بر رتبه امتثال یا عصیانیز رتبه این وضع و جعل  .زما  وضع قانو  مقدم بر زما  امتثال یا عصیا  قانو  است

این  .زما  جعل شارع و زما  امتثال یکی است :خواهد بگویدنمی . ایاا از این خطاب جعل شارع نیست اما منظور محقق نایینی

زمانی که حکم  ، آ خواهد بگوید که زما  فعلیت حکم. محقق نایینی میواضح است زما  جعل شارع و زما  امتثال یکی نیست که

ینی از نایمحقق به عبار ت دیگر منظور . زما  امتثال است، کند هما  زما زمانی که وجوب یا حرمت فعلیت پیدا می ،فعلی می شود

 د،شوزمانی که حکم فعلی می، فعلیت حکمیعنی زما   .مجعول شارع است نه جعل شارع ،خطاب و اتحاد زمانی آ  با زما  امتثال

 محققپس منظور  .یعنی وقتی که آ  قانو  باید اجرا شود که زمانش با زما  امتثال یکی است ،رسدمی زمانی که وقت آ  قانو 

زما  فعلیت حکم و زما  امتثال یکی است و اختالف تنها در رتبه است. بسیاری  :گویدیعنی می .است لنایینی از خطاب هما  مجعو

یکی است یا به تعبیر دیگر زما  فعلیت حکم با زما  عصیا  و  ا  امتثال حکمباشند که زما  فعلیت حکم و زمنیز بر این عقیده می

جعل هما  طاب خاشد که این ب نایینی بعید است که نظر محققپس  .در رتبه استتنها نافرمانی نسبت به حکم یکی است و اختالف 

نها این تقدم نه ت زیرا قطعاً .عل شارع و زما  امتثال وجود نداردتقدم رتبی بین زما  ج: بعید است که محقق اصفهانی بگویدلذا  .است

 .رتبی بین جعل شارع و امتثال وجود دارد بلکه تقدم زمانی نیز وجود دارد

یعنی مقصود از خطاب مجعول باشد یعنی حکم. ، در آ  دارد محقق نایینی ظهورکالم   چیزی است که امنظور هم احتمال دوم:

زما  حکم و زما  امتثال  ،زما  مجعولکه این است  ا منظورش ،زما  خطاب و زما  امتثال واحد است :گویدمحقق نایینی که می

تقدم رتبی محقق اصفهانی  ،باشد این زما  امتثال است. اگر منظور ،همین زما  ،رسدبه فعلیت می کمیعنی زمانی که ح .واحد است

  .باید این مطلب را بررسی کنیم لذا و کندها را انکار میبین این

ها معقول بین آ ند زما  فعلیت حکم و زما  امتثال و عصیا  حکم یکی است اما اختالف رتبه نککه محقق اصفهانی ادعا مینایآیا 

 است یا خیر؟ نیست صحیح

 که به دو صور ت متصور است: نیاز به مالک داردخر أتقدم و ت

تقدم  .ت شدهثاباین مطلبی است متقدم بر معلول است و  علت رتبتاً . به طور کلیباشدعلیت خر چیزی مثل أمالک تقدم و ت الف(

علت تامه که محقق شد هما  زما  معلول  (منظور علت تامه است نه اجزاء علت ناقصه)البته  علت بر معلول تقدم زمانی نیست

این مطلب خطور ممکن است در ذهنما  به حسب افکار عامیانه  .لت تامه و معلول معنا ندارداصال جدایی زمانی بین ع ،محقق است

در  ،یعنی یک فصل زمانی تصویر کنیم .شودمیبعد که علت تامه محقق شد معلول محقق  ،که اول باید علت تامه محقق شود کند

 پس یک مالک .مساوی است با تحقق معلول ،شدمیرین جزء علت تامه  که محقق خآ ،حالی که این اولیت و بعدیت رتبی است

 . ها حاکم استخر رتبی بین آ أیز نسبت علیت و معلولیت بود حتما تقدم و تچاگر بین دو . برای تقدم رتبی مسئله علیت است

ود ب به امتثال نسبت علیت است؟ اگر چیزی علت فعلیت حکم نسبتآیا در مانحن فیه جریا  دارد یا خیر؟ یعنی این مالک آیا ال ح

علیت  رابطهحکم و فعلیت حکم نسبت به امتثال حکم از  قبیل  رابطه آیا .این یک مالک ذاتی است مقدم است و معلول بر ذاتا

 ؟ است
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رد که اشکال ک ، محقق اصفهانینسبت علیت بین این دو نیست. اگر خاطرتا  باشد و وجود نداردبه نظر می رسد که این نسبت 

 طور است. پس این مالکفعلیت نیز همین ،با عصیا  و اتیا  ساقط نمی شود تکلیف .صیا عبه نه و سقوط حکم نه به امتثال است 

 .نیست یعنی علیت در بحث ما

 .مقدم بر ماروط است شرط زماناَ و رتبه شرط مقدم است بر ماروط. از نظر زمانی نیز این تقدم وجود دارد .نسبت شرطیت ب(

 هم تقدم زمانی.دارد و یعنی هم تقدم رتبی نسبت به ماروط 

 چنین چیزی به نظر محقق اصفهانی ؟فعلیت حکم شرط امتثال است :توانیم بگوییمیعنی می وجود دارد؟آیا این نسبت در ما نحن فیه 

 نیست.  صحیح نیز

 هبه نظر می رسد نه علیتی بین فعلیت حکم و امتثال حکم است ن ؛یعنی حکم ،پس اگر منظور از خطاب هما  مجعول شرعی باشد

 پس وجهی برای تقدم ذاتی و رتبی حکم یا خطاب نسبت به امتثال نیست. .شرطیت

 نایینی؟محقق با محقق اصفهانی است یا  حق؟ وجود نداردخر رتبی أتقدم و تآیا پس 

و معلول  ها را به منزله علتاین .ها به منزله نسبت علت و معلول استنسبت این :نایینی خودشا  در بیا  مقدمه سوم گفتندمحقق 

ور نیست ط بله مسلما بین فعلیت حکم و امتثال و عصیا  حکم علیت و معلولیت تکوینی نیست. یعنی این .دانستند نه علت و معلول

زیرا در این صور ت هیچ حکمی  ،قطعا این گونه نیست .طور که آتش علت دود است فعلیت حکم نیز علت امتثال باشد که هما 

نبه ج ،ت به امتثالسبفعلیت حکم ن :پس چرا محقق نایینی فرمودند .کردندامتثال میمکلفین احکام را شد و باید همه نباید تخلف می

یعنی  ،رد بعث یعنی تحریک ک .زیرا ایاا  نسبت بین خطاب و فعلیت حکم با امتثال را نسبت بعث و انبعاث می دانند؟ علیت دارد

ال و بعث مو، از بعث موال تحریک می شود ؟تحریک می شود تا امر موال را اطاعت کند چگونهانسا   .یعنی تحریک شد  ،انبعاث

تحریک موال که در قالب امر یا شبه امر صور ت می گیرد و وعده هایی که برای عمل به این امر می دهد انسا  را هل می دهد به 

تحریک کرد  است  نوعی بعث است و اینیک این  «حماذهب الی السوق و اشتر الل» :گویدیوقتی موال به عبدش م .سمت امتثال

خطاب و امتثال نسبتاا  نسبت علیت است به این معنا که خطاب هما   از دید محقق نایینی پس .که عبد بازار برود تا خرید کند

 خطاب تحریک کرد  است و انبعاث تحریک شد . ،بعث است و امتثال هما  انبعاث

شود که می هصبح چ ز؟ هما  فعلیت خطاب. در آخرین وقت نماکندانسا  را وادار به انجام عمل میچیزی  هق چب مضیجدر وا

و  هما  فعلیت ؛امر و خطاب موال (؟سعه هم نیستفرض کنیم ) از رختخواب بلند می شود و وضو می گیرد تا نماز بخواندمکلف 

  .علت انبعاث عبد هما  امر و بعث است ،علت تحریک عبد .علت می شود م،هما  بعث و فعلیت حک

ای شود هما  لحظهای که عبد از جا بلند مینسبت علت و معلول است و هما  لحظه، نسبت خطاب و امتثال :گویدایاا  میلذا 

و معلولیت تکوینی  علیت جااین خواهیم بگوییمنه اختالف زمانی هم وجود ندارد. نمیأکند. لذا کاست که خطاب فعلیت پیدا می

و اعتباراً عرفا  به حساب نمی آید.از دید عرف اگر هم اختالف زمانی از نظر عقلی وجود داشته باشد این اختالف زمانی  ،است

تواند رتبتا  ود پس میاگر نسبت علت و معلول ب ،بنابراین این مالک وجود دارد ،نسبت بین بعث و انبعاث نسبت علت و معلول است

 شود. امتثال مقدم بر

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                        


