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

اصل اشکال این بود که حقیقت  .اقوال و انظاری برای تصویر واجب تخییری ذکر شده استتخییری در مورد وجوب عرض کردیم 

تواند متعلق آن را عنای وجوب تخییری این است که مکلف میاما م ،متعلق آن اتیان شود و ترکش جایز نباشدکند وجوب اقتضا می

ایه زیرا حقیقت وجوب بر این پ .پس واجب تخییری در واقع با حقیقت وجوب ناسازگار است .با هم ناسازگارند این دو وترک کند 

 وباشد معنایش این است که ترک آن اصال جایز نیست نماز جمعه واجب  اگر یعنی استوار است که ترک متعلق آن جایز نیست

  .دکنجمعه را ترک  زد نماتوانمیمکلف  این است که جمعه تخییری بودن وجوب نماز ایمعن

ین ربیان شد آخ شکاالت آنارد بررسی قرار دادیم ووتا کنون ذکر و م چهار قول رامشکل اقوال وانظاری مطرح شده،  برای حل این

  .دوشمتعلق میبه فرد مردد یعنی وجوب « علی سبیل البدلیه»بود که معنای وجوب تخییری عبارت است از وجوب  ینقول ا

خدشه  نیز آن قول استداللاگر چه برخی در  ذکر گردید؛ ،برای این قول بیان شدهه استداللی که نظر به همراتوضیح این قول و 

ست موجود ا جانیکه ا ستیچ یدادند مقتض حیتوضایشان  .مانع مفقود است و ی موجودتضقاین بود که م نایینیمحقق دلیل  .کردند

با یا آباالخره  (م استجق قول پنطب یرییوجوب تخ ریتصو ردبحث ) لیدل نیصرف نظر از ا .جا مفقود استنیکه ا ستیو مانع چ

  ؟این اشکال را از سر راه برداریم یا خیر میتوانیم لیدل نیا

کر ال را در جلسه قبل ذدو اشک .ستا سبت به تعلق تکلیف به فرد مردد یا فرد علی البدل مطرح شدهعرض کردیم اشکاالتی ن

 : کردیم

  ایشان به این اشکال. البته به همراه پاسخ)ی مطرح شده شیخ انصار اشکالی که در کلمات :اشکال اول

اما مشکل  ،را صحیح بدانیم انصاری پاسخ شیخ . ایشان فرمودند: بر فرضمحقق خراسانی بیان کردند : اشکالی بود کهدوماشکال 

  . چیز دیگری است

  .این دو اشکال را نسبت به تعلق وجوب به فرد مردد ذکر کردیم
 اشکال سوم )محقق اصفهانی(

اگر  ،مثال سفیدی عرض است .روشنی است رم، این یک او محل داردفرماید به طور کلی هر عرضی نیاز به معروض ایشان می

فیدی بر آن س فی باشد تانیازمند به معروض است باید دیوار یا پرده یا لباس یا سقمحل است،  بخواهد تحقق پیدا کند نیازمند به

بین االمور الحقیقیه و  الفرق بی ذلکو »، که عرض نیازمند به محل است این در جای خودش ثابت شده است ،شود عارض

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8931/فروردین /42 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     8444شعبان 7مصادف با:                  )اشکال سوم و چهارم( اشکاالت قول پنجم – یرییتخوجوب  :جزئی موضوع       
 32جلسه:                                                                            سال دهم          



  

424 

 

سیاهی و  ،هایی که بیان شدواقعی مثل مثال حقیقی و امور ،عرض در امور حقیقیه حتما نیازمند معروض و محل است «االعتباریه

یا دیوار است  محلش ،نیاز به محل دارد عرض .که به دست معتبر باشدنیستند  ، اعتباریهستند سفیدی یک حقیقت در عالم تکوین

  .یا در

 :فتیمگ کراراً ، امور اعتباری مثل امر و بعث است. امر و نهی امور اعتباری هستند.در امور اعتباری نیز عرض نیازمند معروض است

. حقیقی است و اخری اعتباری تاًتار ، تحریک کردن و وادار کردنهل دادن .منتهی هل دادن اعتباری ،امر به معنای هل دادن است

موال به عبد فرمان  نییع .هل دادن اعتباری همان امر است ه انسان مباشرتا یکی را با دست هل دهد وت کاس هل دادن حقیقی این

دارد تا آب را برمی خود موال تارتاً ،روآب بیاگوید: میادن و تحریک کردن است یا هل د . این همانرا دور کند که شخصی دهد

،یعنی او را هل می دهد برای آب آوردن برای خودش، منتهی این و بعث می کند گوید. وقتی به عبد امردیگری می گاهی به بخورد،

یک موضوع  ،امر .نیاز به محل دارد عرض در امور اعتباری نیزپس  .یعنی هل اعتباری ،این کار امر استهل دادن اعتباری است، 

 محل این امر چیست؟ .و نیاز به محل دارد اعتباری است

 این فرد مردد چیست؟است.  «فرد علی سبیل البدل»به عنوان یک ماهیت اعتباری فرد مردد است  م متعلق امرطبق قول پنج

مفهوم یک چیز یعنی وجود  ؟چرا مفهوما هیچ چیزی نیست «قع له اصال ال خارجا و ال مفهوماالوا» ،این فرد مردد هیچ و پوچ است

این وجود  . یعنی در ذهن وجود پیدا کند.د توجه باشدروخواهد میدر عالم مفهوم م تارة ،احدهمای غیر معین :گوییموقتی می ،ذهنی

احدهمای غیر معین در ذهن نیز قابل تحقق  م باشد،تواند مبهیم، وجود ذهنی نیز نتواند در ذهن حتی به صورت مبهم باشدنمی

 در نظر گرفت.  شودنمی برای این عنوان ، پس مفهوما هیچ واقعیتینیست

ک ذهن ی ردحتی اگر  .تشخص و تعین بروز و ظهور داردتری . در موجود خارجی که به طور واضحطور استخارج نیز همین در

مردد و مبهم باشد.  تشخص است اصال امکان ندارد که وجود خارجی مساوق با جزئیت ودر خارج  ،مفهوم مردد درست کنید

 در خارج قابل تحقق است؟ «لیهفرد علی سبیل البد» «فرد مردد»احدهمای غیر معین 

پس  .زیرا خارجیت و وجود خارجی مساوق با تعین و تشخص و جزئیت است .اصال غیر معین بودن با خارجیت قابل جمع نیست

جود ا ویا فرد مردد ب «فرد علی سبیل البدلیه»در یک جمله این است:  خالصه کنیم را نسبت به فرد مردد اگر بخواهیم اشکال سوم

از  .تعین و تردد یک جا جمع نمی شوندچه وجود خارجی.  یست چه وجود ذهنی وقابل جمع ن مساوق با تعین و تشخص استکه 

با  . اصال وجودذهن موجود شد رفرد مردد در خارج موجود شد یا د این :در عین حال بگویید ولی فرد مردد :بگوییدیک طرف 

عیین تردید و ت .و اگر بخواهد مردد باشد مساوی با عدم تحقق استآن حتمی است  ، تعیین دراگر وجود بود ،تردید ناسازگار است

که ظرفش یا به فرد مردد  ؟دشواین امر به چه چیزی متعلق می ،متعلق امر است گویید فرد مرددمی شما .با هم قابل جمع نیستند

  .ذهن تواند ظرف وجود مردد باشد و نهالی که نه خارج میح رذهن است یا خارج د

تواند این فرد مردد معروض یک عرض حقیقی یا عرض اعتباری ، لذا نمیشودردد هیچ واقعیتی برایش تصویر نمیمفتحصل که شئ 

 1.بگیردرار ق
 بررسی اشکال سوم
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اشکال اول که در کلمات شیخ انصاری  .بگویند خواهند یک چیز رامی. این دو اشکال هر دو گرددبر می به این اشکالاشکال اول 

اشکال اول که از قول شیخ انصاری در بحث بیع صاع من صبره مطرح شد  «.لخارجوجود له فی اال»آمده بود عبارت بود از این که 

یک پیمانه  :بگویید اگر .ها پیمانه داردزیرا این خرمن ده ،بیع یک پیمانه از یک خرمن گندم صحیح نیست: این بود که بعضی گفتند

یمانه پ ، یعنی حتما بایدتواند متعلق بیع و ملکیت قرار بگیرد حتما باید معلوم شوداین فرد مردد است و فرد مردد نمی ،از این خرمن

تصور در خارج م. اساس اشکال نیز این بود که اصال برای فرد مردد وجودی این را فروختم :را داخل گندم بزند و در بیاورد و بگوید

 .ت تا بخواهد تملیک به دیگری شود و بیع بر آن صورت بگیردنیس

فرد مردد ال » :ویدگتر کرده. میاش را وسیع. حرف اشکال سوم نیز همین است منتهی دایرهاست اشکال سوم نیز با اشکال اول یکی

همانطور  ،نیست رمردد قابل تصوی : وجودی در ذهن برای فردگویدمی محقق اصفهانی. «وجود له فی الخارج و الوجود له فی الذهن

ود روح این دو شیماشکال اول را مالحظه و مقایسه کنید، معلوم  اگر اشکال سوم و .که وجودی در خارج برای او متصور نیست

 لذا« وجود له فی الخارجال» اول گفته شد: اشکال ررا دزی .را جدا کرد دو قول شود اینمینوعی  به ، هر چنداشکال یکی است

له فی الخارج و  وجودال»تواند معروض چیزی قرار بگیرد زیرا جا نیز گفته شد: فرد مردد نمی. اینشودملکیت به آن متعلق نمی

 . «الفی الذهن

 سوال:

ردد در خارج تحقق تواند فرد مامور حقیقی قابل قبول است که نمیدر : گفتند انصاری در جلسه قبل عرض کردیم که شیخ استاد:

 به این معنا که همه چیز آن بهاست. « ونهخفیف المؤ»زیرا امور اعتباری  .اشکالی ندارد امور اعتباری مثل ملکیت رکند اما دپیدا 

 است. دست معتبر

 سوال

این حرف نه تنها در امور اعتباری بلکه در برخی  :گویدکند میاسانی وقتی اشکال دوم را مطرح می: عرض کردیم محقق خراستاد

نفسانی است و جا علم یک صفت اجمالی به نجاست احد االنائین آنمثل تعلق علم  رد مردد قابل تصویر استحقیقیه نیز ف ماز علو

 .لذا مشکلی نیست شود،شود؟ میبه این جسم یا آن جسم  لند متعلقتوکند اما آیا نمیپیدا میتحقق در افق نفس 
 اشکال چهارم ) محقق اصفهانی(

معلوم  به نام یشود و چیزی به نام متصور الزم دارد، علم چیز باید به چیزی متعلق که این تصور کندتصور می ان وقتی چیزی راانس

 . باشندکردن نیز نیازمند به متعلق می ر، بعث و امتعلق بگیرد و اال علم نیستخواهد که به آن می

بدون مبعوث  بعث ،بدون معلوم و تصور بدون متصور علمی اساسا قوامشان به متعلقشان است، پس تردیدی نیست که صفات تعلق

ر امر به آب آوردن ه ن آب باآوردمثال  .لی از واقعیت مطلقشان ندارندمعنا ندارد. به عبارت دیگر صفات تعلقی وجود مستق لیها

د دیگری بدون وجومتعلقش نیز باید تصور شود. وجود یکی  حتماً شودین معنا که وقتی امر تصور میبه ا تدوشان یک چیز اس

  .وجود علم عین وجود معلوم است ،است ورعبیر دیگر وجود تصور عین تصور متصبه ت .معنا ندارد

 می آییم.  سراغ بعثاین مقدمه که در صفات تعلقی وجود یکی بدون وجود دیگری معنا ندارد، با توجه به 
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بحث این است که وجوب تخییری طبق این قول  .تبیین کنیم در وجوب تخییریخواهیم بحث سر امر و بعث است  و اصال این را می

معنایش این است که بعث متعلق  تخییرا واجب است نماز جمعه :دگوی. وقتی شارع میعبارت است از بعث و امر به فرد مردد

و خالف د بیاید که هر ممکن است پیششود به فرد مردد، دو چیز . وقتی بعث و امر متعلق میمردد بین ظهر و جمعه شود به فردمی

 . فرض است

 به مردد معینی است مبدل رین است که خود بعث که اما شمعنای شود به فرد مردد،: بعث متعلق میگوییم: وقتی میاحتمال اول

ید بیا بیروناز تردید  ما این است که واجب فرض .زیرافرض استو این خالف  «انقالب المعین الی المردد»به تعبیر ایشان  شود.

فرض ما این بود که بعث به مردد  .کردیمکردید، دوباره برگشتید به آن چیزی که ما از آن فرار می که شما تصویردر حالیکه آن طور 

 اینجا خالف فرض است. «ین الی المرددالمع»مردد نشود پس انقالب  به که بعثخواهید تصویری ارائه دهید ، شما مینشود

 . دانقالب پیدا کن ،یعنی متعلق ،که مردد است بگوییم آن چیزیبه فرد مردد متعلق شود باید بخواهد بعث  اگر :وماحتمال د

 :یمکه بگوی. اینهر دو خالف فرض استد بعث باشد یا در متعلق آن یعنی خود فرد مردد لکن این انقالب یا باید در خو باالخره

 5 1بعث مبدل شود به معین. مردد یعنی متعلق

اش هالزم «مرددالاما انقالب  و یلزم منه اما انقالب المعین» ،به فرد مردد متعلق شودبخواهد امر و بعث اگر  اشکال چهارم:خالصه 

 معین و چه در مردد خالف فرض است. این است که یا در معین انقالب حاصل شود یا در مردد و انقالب چه در

 ه یک امروجوب را ب این بود که ما در واجب تخییری فرض ما جهت است کهاست به این  انقالب در معین خالف فرض هاما اینک

وباره بازگشت به تردید است و خالف د بیان شما که ایندر حالیخارج شویم  از این تردید خواستیمما می معین برگردانیم نه مردد.

زیرا  این هم خالف فرض است ،پیدا کند انقالب به معین ،آن مردد و د آن متعلق است. مردد خوآیدیا انقالب مردد پیش میفرض. 

 .علم و معلوم یک چیز است گوییممی مثل اینکه .اندفرق کرده یکی است ولی به لحاظ و اعتبارها وجودشان این
 بحث جلسه آینده

پاسخ  تکاالبه این اشگر ااما  .ستمشکل باقی ا (رفتیمنپذینیز را چون آن چهار قول قبلی ) این اشکاالت را نتوانیم پاسخ دهیم، رگا

 .یعنی تعلق وجوب به فرد مردد ،میم شوقول پنج باید متلزم به قهراً ،دادیم

 

 «والحمدهلل رب العالمین
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