
  

414 

 

 

 

 

  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه بحث گذشته

چهار  حظه کردید که اینذکر شد و مال بحقیقت این قسم از وجو تخییری و ارائه تصویری ازقول در مورد وجوب  تا کنون چهار

  .به اشکال است التبم نوعاً قول
 )محقق نایینی(قول پنجم 

متعلق  «احدهما»عنوان  واجب تخییری. خصوص آن طرفنه خصوص این طرف یا « احدهما»وان نشود به عمتعلق میواجب 

 :وجود دارد متعلق وجوب تخییری باشد دو احتمال« احدهما»احتمال که عنوان  . در خود اینتخییری است وجوب

 :گوییممثال اگر میشود. میبر هر یک از این دو امر فی نفسه  عنوانی که منطبق یعنی آناست. « احدهما»مفهوم واجب،  اول:احتمال 

این معنا است که واجب عنوان و مفهوم احدهما است،  در واقع به ،در روز جمعه نماز ظهر یا نماز جمعه به نحو تخییری واجب است

 شود و اخری مصداقش نماز جمعه است که بر آنطبق میبر آن من« احدهما»است که عنوان  ظهرمنتهی تارة مصداق این عنوان نماز 

منتهی این عنوان قابلیت  ،خودش متعلق وجوب است «احدهما»یا مفهوم  «احدهما»نوان عاین . شودمنطبق می« احدهما»نیز عنوان 

 ی یک عنوان کل «فی الدارمن یسکن »، است «من یسکن فی الدار»مفهوم  عنوان و. مثل تطبیق بر هر یک از این دو مصداق را دارد

 این عنوان بر هر ،عمر و خالد ،کرکونت داشته باشند مثل زید، بدر این خانه سه یا چهار نفر سدار و  است در این ناست حال ممک

شود بر بکر بر عمر منطبق میاست  بر زید قابل انطباق «من یسکن فی الدار»ت یعنی به خصوصه قابل انطباق اس یک از این افراد

  .دنکفهوم و عنوان انطباق پیدا میها این مشود بر همه اینمنطبق می

 «احدهما»و عنوان  «احدهما»منظور مفهوم  ،«احد االمرین» نییع «احدهما»واجب عبارت است از  :گوییموقتی می :دوماحتمال 

ز ااست یا نمواجب . مثالً در ظهر روز جمعه یا نماز جمعه است ما مقصود «احدهما»بلکه واقع  ، کاری به مفهوم آن نداریمنیست

  :شود. در مسلک دوم نیز دو صورت تصویر میظهر

« احدهما المعین» ،«احدهما»اقع ومقصود ما از  ،«معینال احدهما»منتهی واقع  ،واجب باشد «احدهما»مکن است واقع م  .1

، واقع «احدهما» :گوییماما وقتی می ،واجب است یا نماز ظهر هیا نماز جمع :گفتندما  بهست که درست ا :وییمگمثال بباشد. 

 این واجب است. عینه، یعنی باین دو امر که معین است زا ییعنی واقع یک« دهمااح»

طبق  کنند.تعبیر می« فرد علی سبیل البدل»به  صورت از این .یا نماز ظهر یا نماز جمعه ،واجب است «معین غیراحدهما » .2

 «لدفرد علی سبیل الب»زی که واجب است چی یاست یعن« غیر معین یاحدهما واقع»واجب  :وییمگاین احتمال وقتی می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ب جوا آنچه دوماحتمال  طبقدر واقع  .منتهی فرد و مصداق غیر معین ،مصداق ر یا بدلش این فرد،است یعنی یا نماز ظه

 یعنی فرد غیر معین.  «حدهماا» :گوییموقتی می .شده است فرد غیر معین است

« مااحده»مفهوم  .ین نمی شودین و غیرمعمنقسم به مع «احدهما»مفهوم . است «واقع احدهما»تقسیم به معین و غیر معین به لحاظ 

معنا ندارد و است دیگر در آن معین و غیر معین  «احدهما»شده است مفهوم  آن چیزی که واجب :اگر گفتیم .است همیشه معین

دهمای اح»نتیجه بگیریم اینجا مسلماً باید « مفهوم احدهما»نه  «واقع احدهما»اگر گفتیم واجب عبارت است از همیشه معین است. 

  «.معین یاحدهما»مقصود است نه  «غیر معین

است که در ، درست نداشتیم شود. در چهار قول قبلی چنین چیزیمی« احدهما»به  نجم گفته شد که وجوب متعلقپ قول درخالصه 

ر همه یعنی د .آن شئ معین چه باشد اختالف بوددر اینکه منتهی  شد،می به یک شئ معین یز وجوب متعلقهمه چهار قول قبلی ن

یینی متعلق وجوب تع و راهی را برایهی هر یک از بزرگان یک طریق ، منتشد به وجوب تعیینی ها وجوب تخییری برگشت دادهاین

 . ردندارائه ک

شده  ذاشتهگ مکلفین گردن بر یشود. یعنی کأنه ظهر جمعه چنین تکلیفمی« احدهما» وجوب متعلق به این در قول پنجم گفته شد:

که  «احدهما» واقع. 2. واجب شده است «احدهما»مفهوم . 1وجود دارد:  احتمالدو « احدهما» در. «یجب علیک احدهما» است:

. تجمع نیس لمعین قاب با «احدهما» الًاص .به صورت معین واجب شود« احدهما» زیرا معنا ندارد .غیر معین است واجب شده است

  .ندها قابل جمع نیست: این فرد خاص، اینبگوییم ، از طرف دیگریکی از این دو :گوییماز یک طرف ب

کأنه « فرد علی سبیل البدل»کنند به است که از آن تعبیر می واجب شدهبه صورت غیرمعین « واقع احدهما»دوم  ق احتمالپس طب

. اگر یک ظهر پنچ شنبه بر شما نماز ظهر واجب است :گویدمثل اینکه شارع مشخصاً می فردی که بدل ندارد، داریمفرد دو جور 

منتهی یک  ،یک مصداق است، جا واجب شده فرد است، آنچه که اینوجوبش تخییری است فرد به همراه بدل واجب شد، دیگر

  «.احدهما»این واجب شده است نه مفهوم  ،مصداق غیر معین یعنی نماز ظهر یا بدلش که نماز جمعه باشد

مفهوم »آنچه که متعلق وجوب قرار گرفته . طبق این احتمال «مفهوم احدهما»این است که واجب عبارت است از اول احتمال 

بر چه چیزی  معلوم است که بهنیز  «هما»، ضمیر وجوب است ن مفهوم متعلق، اییکی از این دو . مفهوم و معنای،است «احدهما

، متعلق وجوب این مفهوم ،«احدهما» عنوان؛ «الصالتین فی یوم الجمعه ییجب علیکم احد»ه: یعنی خداوند متعال فرمود. گرددمی

 قرارگرفته است. 

هار چچون آن چند احتمال بیشتر متصور نیست و  در این مقام همین کهنیا روی ناچاری و از باب ازنجا گفته شده که ما گاهی یا

پنج  : در مانحن فیهگوییممی)یعنی  .کنیم اقامه نه اینکه دلیلی بر آن دهیمچار تن به این تقسیم میبه نا گذشته باطل هستند احتمال

.( وریمآمیراهی که معقول است روی  به این قهراًی نیست، راه دیگر وقتی چهار احتمال غیر معقول است و ،احتمال متصور است

 این هرچند خالف ظاهر است ولی معقول است.

تعلق گرفته « احدهما»این صورت نیست که وجوب به  ظاهر ادله در واجبات تخییریه هیچ کدام به ؟ زیراچرا خالف ظاهر است

آمده؟  از کجا «احدهما» این عنوان .متعلق شده است ن وجوب به چه چیزیباید ببینیم ای ودو واجب و دو امر بیان شده  .باشد

  .دله سازگار نیستبا ظاهر ا« احدهما» متعلق شده به وجوب. اگر بگوییم: خالف ظاهر ادله است
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و  احتماالت و هوجهی است در مقابل سایر وجو . این خودشاین پنج احتمال باشد الت منحصر درانیست که احتم طوراینولی 

نا ندارد مع. تالبطالن اساین ظاهر کنیم؟« احدهما مفهوم»وانیم وجوب را متعلق به تمی ببینیم که آیا اساساًو رسی کنیم را برباید آن 

واجب  . چیزیگیرد که اثر داشته باشدتعلق می یامر به چیز .محصلی ندارد اصالً ، زیراواجب شده است« احدهما مفهوم»بگوییم: 

م است که اثر و غرض معلو ؟م اثر و غرض مترتب بر مفهوم است یا واقعیتکنال میاز شما سؤ .باشدکه اثر و غرضی داشته  شودمی

 ، اینکند. مفهوم حلوا شیرینی ایجاد نمیشودیمدهن شیرین نحلوا گفتن  والبا ح گفته شده . مثل اینکهشودمی بتبر واقعیت متر

رتب اثر و غرضی متاین مفهوم ارد که وجوب به مفهوم تعلق بگیرد. زیرا بر داینجا نیز معنا ن .کندخود حلواست که دهن را شیرین می

 «احدهما واقع. »چیزی جز واقع نیست چیزی است که غرض از امر به دنبال آن محقق شود و آن، شود. آنچه که واجب میشودنمی

  «.احدهما مفهوم»باید متعلق امر باشد نه 

  .قابل قبول نیست شده،« احدهما مفهوم»به  متعلق: وجوب بگوییم اول کهلذا احتمال 

 :زیرا گفتیم، به صورت غیر معین «احدهما واقع»منتهی شده،  «احدهما واقع» بهوجوب متعلق : وییمگبد یبا و ناچاراً قهراًپس 

مصداق »واجب عبارت است از  .ب استکه معین نیست متعلق وجو و مصداق آن «واقعیت احدهما» .معنا ندارد «احدهما المعین»

متعلق « فرد علی سبیل البدل»به تعبیر دیگر مصداق غیر معین این دو. یا نماز ظهر، یعنی . مثال نماز جمعهمعین است که غیر «احدهما

 ت این است.دن ما واجب اسگرنحو وجوب تخییری به که به  وجوب قرار گرفته است. آن چیزی

حصل که م باره دارندمفصل در این نشان یک بیاای .است ملتزم شده آن که محقق نایینی به مطلبی استآنچه اجماال گفته شد 

 1.بیان کنیم را اندگفتهایشان  مطالبی که الزم نیست تمام را بیان کردیم. اشوخالصه

 غیر معین است نحو به« احدهما»وجوب تخییری در واقع وجوب این است که  :ام فرمودندقمین ا نایینی در آنچه که محققخالصه 

)با توجه  «احدهمای غیر معین»عبارت است از متعلق وجوب تخییری نظر محققق نایینی  طبق فرق دارد. شتههار قول گذچ با و این

تب متأثر ، زیرا آن کو احتمالی شکل گرفته باشد چنین معنا اذهان شما نیز شاید دربه بعضی از کتب درسی که در گذشته خواندید 

 است. معینمحقق نایینی بوده( حقیقت وجوب تخییری  وجوب احدهما به صورت غیر از آرای 
 دلیل قول پنجم 

  .عدم المانع. 2 . وجود المقتضی.1یست؟ دلیل عمده محقق نایینی چ دلیل این قول

وارد شده باشد و ست؟ وقتی دو امر از ناحیه شارع این احتمال وجود دارد. مقتضی چی مقتضی برای :گویندمیمحقق نایینی . 9

که از  آن غرضی ظاهراً (یا کفاره بدهید و یا بنده آزاد کنید :ع خودش فرمودهرامثال ش) بیشتر واجب نیست دو  از این ییک بدانیم

مترتب است و ظاهرا نیز این دو راه بر یکدیگر ترجیحی ندارند.  هراه و هم در آن را هم در اینشد از ناحیه شارع تعقیب می تکلیف

غرض قتی وپس نتیجه این است که  .است ن نشدهااز این دو طریق نسبت به طریق دیگر بی را هیچ اولویت و تقدمی برای یکیزی

 نیم ترجیحرجیح دهیم و معین کت یاگر بخواهیم یکی را بر دیگردیگری ترجیح ندارند،  مترتب بر یکی از این دو است و هیچ کدام بر

 وجود دارد.لذا مقتضی آید. پیش میبالمرجح 

                                                 
 .181، ص1اجود التقریرات، ج 1
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 است، اول« ااحدهم»ببینیم چه مشکالتی بر سر راه تعلق وجوب به است یعنی چه؟ برای این که مانع مفقود  .فقود استممانع نیز . 2

 رویم.می سراغ اراده تشریعی کنیم و سپسئله را در اراده تکوینی تشریح میمس

از دو نفری که در  کنیدمی وقتی قصد. ددهانجام می خودش مباشرتاًکارهایی که انسان  اراده و قصد نسبت به اراده تکوینی یعنی

از این دو نفر که دم در نشستند  دیکن، گاهی فکر میالت، این اراده یعنی آن شوق مؤکد محرک عضرا بیرون کنید اتاق هستند یکی

مبادرت به ه کبرای اینرا از جا حرکت داد  اده که پدید آمد و منشاء تحریک عضالت شد و شماولی ار ؟کدام را به بیرون هل دهم

 ، این امکان ندارد.ندازمرا بیرون بی «احدهما». من قصد کنم متعلق شود «احدهما» تواند بهاده تکوینی نمیین کار کنید، این ارا

در شخص ایجاد  کدشوق مؤ . وقتیباشد باید معین حتما ،تواند به مردد متعلق  شودنی این است که اراده تکوینیه نمینایی نظر محقق

ام کردهم اراده یمعنا ندارد که بگوی ،را انجام دهدآورد و او را از جا بلند کرد که این کار  عضالت او را به حرکت در شد به حدی که

 ندارد مراده محقق شد دیگر معنا دارا . زیرا وقتیاراده محقق نشده است، در این فرض اصالً را بیرون بیندازم کی از این دوکه ی

و اصال عضالت او را به کند در آن فاعل ایجاد نمی کد در مریدشوق مؤ اصالً باید معین باشد زیرا اگر مردد باشد حتماً ،مردد باشد

  .آورد تا مقصود خودش را عملی کندیمحرکت در ن

ئ مردد به یک شکه انسان اراده تشریعی  داراده تشریعی چه اشکالی دار یک مانع جدی است ولی در در اراده تکوینی مسئله تردید

شریعی کار را انجام دهد. اراده ت بگو فالن «احدهما»یا به  ،بینداز عبدش بگوید: یکی  از این دو را بیرون مثال موالیی بهداشته باشد؟ 

تحریک کند  را عبدش باشد دیگری که ،کندد، یعنی اراده میکند که امر کن، موال وقتی اراده میو تحریک کردن دیگران یعنی بعث

: شارع به اراده تشریعی گوییم؟ اینجا نیز میشود یمردد چیزمتعلق به  چه اشکالی دارد که اراده تشریعیاینجا  .برای انجام کار

 اینمشکلی ندارد.  به مردد اراده تشریعیتعلق . در روز جمعه یا نماز جمعه ز ظهراخودش عبد را تحریک کرده به سوی انجام نم

 .صل سخن محقق نایینی استا

ه به وجوب تعلق گرفت «واقع احدهما ال بعینه»شده به متعلق  قول پنجم در واقع وجوب تخییری عبارت است از وجوبی که پس در

 مقتضی این است که. دلیلش نیز وجود مقتضی وعدم مانع است .هم نه مفهومش بلکه مصداق و واقعیتشآن«  احدهمای غیر معین»

ده زیرا تعلق ارا مانع نیز وجود ندارد .ندارندح یگری ترجمحقق می شود و هیچ کدام نیز بر دین دو، هر یک از ای یان بهغرض از ات

رد وتکوینی به مردد است و اال در م نیست و در مقابلش منع وجود دارد تعلق اراده ، آنچه که ممکنتشریعی به مردد هیچ منعی ندارد

  .این محصل فرمایش محقق نایینی است که باید بررسی شود .ندارداراده تشریعی هیچ منعی وجود 

 «والحمدهلل رب العالمین»


