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

محقق نایینی و  کهقیقت وجوب سازگار باشد، قول پنجم )واجب تخییری ارائه دهیم که با ح بحث در این بود که چه تصویری از

فرد »یا  «فرد مردد»عبارت است از گرفته در واجب تخییری متعلق وجوب قرار چه ( این است که آندیگر به آن متلزم شدند برخی

باید ببینیم  شود.می سه اشکال ها را به دیگری برگردانیم،به این قول وارد شد که اگر یکی از اینمجموعا چهار اشکال  .«علی البدل

 ویر از وجوب تخییری وارد است یا خیر؟ آیا این اشکاالت به این تص

 به اشکاالت قول پنجم بعضی از بزرگان پاسخ 

فرد علی » یا «فرد مردد»متعلق را در واجب تخییری دادند و قائلند مانعی نیست که  پاسختمام این اشکاالت رگان به بعضی از بز

: گویندروشن شود دو مقدمه ذکر کردند و بعد از ذکر این دو مقدمه میی پاسخ به این اشکاالت ا. ایشان برای اینکه مبن1بدانیم «البدل

  .قابل پاسخ است تمام این اشکاالت
  مقدمه اول

چ . یعنی اینگونه نیست که نتوان برای این مفهوم هیداردز مفاهیمی است که فی نفسها تعین ا «فرد علی البدل»یا  «فرد مردد»مفهوم 

اما به حمل شایع معین به حمل اولی مردد است،  «مردد»این ، «فرد مردد»گوییم ان وقتی میشتعبیر ای. به تصویر کرداساسی برایش 

. د داردیعنی فردی که در آن تردید وجو« فرد مردد» :گوییم، میتوضیح دهیماهیم این مفهوم را تحلیل کنیم و بخو . یعنی اگراست

، اما وقتی شودخود مسئله تردید اخذ می« فرد مردد»، در تعریف دشوه میروی مسئله تردید تکی «مرددفرد »تبیین  در تعریف و

د م مردپس به حمل اولی این مفهو .در آن نیست و کامال معین است یهیچ تردید :گوییمرا نگاه کنیم میم به حمل شایع، آنخواهیمی

کلی؟ مفهوم جزیی به حمل  جزیی است یا ،خود مهفوم جزیی کنم،، از شما سؤال میمثل جزییین است. است ولی به حمل شایع مع

جزیی به حمل اولی  این مفهوم «ینطبق علی الکثیرینما ال»گوییم مفهوم جزیی عبارت است از . زیرا وقتی میاست اولی جزیی

زیی وم ج، پس مفهنیست بر کثیرینق ا: آنچه که قابل انطبیمگویرا توصیف کنیم می ومهفاین م وقتی می خواهیمخودش جزیی است. 

اری قابل بر مصادیق بسی عنوان این ،«نطبق علی الکثیرینی»است. زیرا این عنوان  اما به حمل شایع کلی است، به حمل اولی جزیی

 و به حمل شایع کلی است. پس به حمل اولی جزیی است  ،ق استتطبی

، «مردد بالحمل االولی، فرد مردد» :گوییم. میوجود دارد «البدلفرد علی »یا « فرد مردد»در مورد مفهوم  مطلبیر همین دقیقا نظ
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، ولی اگر به حمل و مردد بودن در مفهومش اخذ شده است ، خواه و ناخواه ترددخواهد توصیف شودمی «فرد مردد»وقتی مفهوم 

 . چیست «فرد مردد»که معنای  است ، یعنی معلومکامال معین استبلکه  آن نیست رکنیم، هیچ تردیدی ده ظرا مالحشایع بخواهیم آن 

یک معنای کامال معین و مشخص « آن»یا « این» است.« آن»یا « این»همان  نظر عرفی تبیین کنیم زرا ا «فرد مردد»اگر بخواهیم 

ین ا شاهد علی ذلک کهالو از نظر مفهومی کامال متعین است، یک چیز بی اساس نیست، « فرد مردد»یا  «لی البدلع»پس فرد  .دارد

ه بهوم فم ینتواند اآیا نمی .تواند به همین عنوان محقق شود و موضوع برای حکم قرار بگیرددر ذهن می« فرد مردد»وم یعنی فهم

در ذهن « فرد مردد»وم هف. آیا ماست خودش قابل تصور در ذهن یممثل سایر مفاهتواند، مسلم می ؟وجود ذهنی در ذهن محقق شود

  ؟ار بگیردرقم حک موضوع یک و شود و مبنای یک حکم واقع شودتواند تصور نمی شما

، داردآن تردید راه ن ردمفهومی است که فی نفسه متعین است و « فرد مردد»یا  «دلبلعلی ا»مفهوم فرد پس مقدمه اول این است که 

مساوق با تعین و تشخص است. یعنی وجود خارجی زیرا  ،ن تحقق ندارداکدر خارج ام« فرد مردد»، بله .و بی اساس نیست مبهم

 ،شود یا برای عمر، مجئ یا برای زید محقق میتواند مردد بین زید و عمر باشدمین .زید است یا عمروم است معل آیدشخصی که می

، فرد علی البدل» پس .باشد «آن»یا  «این» تواند، میهما باشدتواند احدتواند مردد باشد، میاست، میذهن تحقق  اما مفهومی که در

شود ، اما همین مفهوم که در عرف تعبیر میخارج موجود باشد معین است نه مردد چه که درزیرا هر «واقع له فی الخارج، الفرد مردد

 متعین است. یک مفهوم «آن»یا  «این» به
 مقدمه دوم

. مثال اآلن شما نسبت به چیزی شودمتعلق به امور خارجی واند ت، مثل علم اصال نمیگیردمی لصفاتی که در افق نفس انسان شک

م شما معلوم شما چیست؟ معلو، د به وجود آبیکنمتعلق این علم و آگاهی شما چیست؟ شما االن علم پیدا می ،کنیدیآگاهی پیدا م

یزی شود، باید علم عارض بر چ اگر، تواند به امور خارجی متعلق شودعلم نمی آب؟ مسلماًذهنی  آب خارجی است یا صورت

ورتی ص آن «من االشیاء عند الذهن الحاصلةصورة ال هی» گویید:ا شما در تعریف علم میتحقق پیدا کند. لذمعروضش در افق نفس 

تواند یک گاه نمی، هیچمتعلق شده است م یعنی آنچه که صفت علم و آگاهی به آن. پس معلوبنددکه از اشیاء در ذهن انسان نقش می

  .گیردشکل میدر افق نفس و معروضش در افق نفس که شود ، بلکه علم به چیزی متعلق میباشدامر خارجی 

ات خارجی متعلق وجود :گوییمینکه میمعنای ا .علم نیستند و وجودات خارجی متعلق علم مفاهیم ذهنی هستند پس همواره متعلق

نتیجه س پ ،ج نداریمراما که راهی به خشود. لذا گفته نشود یو پیوند با وجودات خارجی قطع م این نیست که ارتباط علم نیستند،

  .ای نداردم و پندار است و هیچ اساس و پایهوه کنیم،بینیم و گمان میآنچه که میبگیریم 
 خالصه دو مقدمه 

 خالصه این دو مقدمه این است که:پس 

زیرا وجود و خارجیت مساوق با تشخص وتعین است و اساسا ابهام و  ،نیستر خارج د« علی البدلفرد » درست است که .1

 در ذهن کامال قابل تحقق است و مبنا و موضوع برای برخیمفهوم آن ولی  تردد در عالم تحقق و در عالم عین معنا ندارد

 بسیاری از احکام قرار گیرد.تواند موضوع می« فرد مردد. »از احکام است

شوند ، مثل علم، شک و ظن و ...  به خارجیات متعلق نمیگیردکه در افق نفس انسان شکل می فاتیصصفات نفسیه یعنی  .2
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  .یعنی مفاهیم ذهنیه و وجودات ذهنیه ،گیردیزهایی است که در افق نفس شکل میمعروضشان چ بلکه

در تعلق وجوب به لحاظ  یعنیم هیچ ماناین دو مقدمه را با هم لحاظ ک اگر گیرند کهز این دو مقدمه نتیجه میاصاحب منتقی االصول 

  .آیدپیش نمی «فرد مردد»

. اشکاالت 3و 4. اشکال محقق خراسانی. 2 .انصاری خیاشکال ش. 1موانع و اشکاالتی که تاکنون به قول پنجم بیان شد عبارتند از: 

 محقق اصفهانی. 

  .از این اشکاالت وارد نیست یک هیچ شود کهبا مالحظه این دو مقدمه معلوم می
 بررسی اشکال اول 

وجود خارجی ندارد ممتنع است که ملکیت به آن  «صاع من صبرة»جا که فرمودند: از آن «صاع من صبره»در بحث  شیخ انصاری

؟ شودمیبیع به چه چیزی متعلق  .ها اصال در خارج وجودی ندارند، زیرا اینواقع شود ول نیست بیع بر آنمعق متعلق شود و اساساً

خفیف »جا که اعتبار از آنامور حقیقی و اعتباری فرق است و  پاسخ شیخ انصاری این بود که بین ؟شودملکیت به چه چیزی متعلق 

 یک امر اعتباری است متعلق شود به چیزی که در خارج وجود ندارد.که است مانعی ندارد که ملکیت  «ونهالمؤ

فرد » درست است که توانیم پاسخ دهیم کهبه این نحو می ه این دو مقدمه به آن اشکالی که شیخ انصاری کردندل با عنایت بحا

فی نفسه مهم این است که  د.خارج وجود ندارد ولی لزومی ندارد که در خارج وجود داشته باش رد« فرد علی  البدل»یا  «مردد

، واجب عبارت است از نماز جعمه :گوییدگاهی شما می ،تعین دارد مفاهیمهنی است که مثل سایر این یک مفهوم ذمتعین است، 

تواند به : وجوب میتوانیم بگوییمبه استناد این دو مطلب میولی . به نام نماز جمعه هوم معینفاینجا وجوب متعلق شده به یک م

 هوممف متر ازکه درجه روشنی آن ممکن است ک درست است، معین است. زیرا مفهوم ،نیز متعلق شود فهوم نماز جمعه یا نماز ظهرم

 رود.می «ظهر الصلوة الجمعه او صلوة»روی نماز جمعه باشد ولی مفهوم، متعین فی نفسه است و حکم 

 زیرا طبق نظر شیخ انصاری .است ترکاملاز آن  گفته را رد کند ولی قطعاً انصاری خواهد آنچه که شیخنمیاین پاسخ در واقع البته 

اشکالی  این در امور اعتباری :گویدمنتهی می ،نداردفی نفسه تعینی  «فرد مردد»یا « فرد علی البدل»که مفهوم  ایشان قبول کرده نهکأ

فرد »اگر مفهوم  ،غیر معین باشداشکال ندارد،  ین نحو جواب دادند:ان مطرح کردند به اشدکه خوشیخ انصاری به اشکالی . ندارد

فرد »فهوم مبر طبق این جواب اما  است.در دایره امور اعتباری بحث را زی اشکالی ندارد تعینی فی نفسه نداشته باشد «علی البدل

ت. این خودش فی نفسها متعین اس ؟معین استمفهوم غیر  چه کسی گفته است که این یک متعین است. «فرد مردد»یا  «علی البدل

نسان، موضوع یکسری در ذهن ا «آن»یا  «این» که همین مفهوم یعنیهم این است . شاهد آنامال مسئله واضح و روشنی استاین ک

، یا اینجا حیاط را تمیز کن. وقتی موال برو بازار فالن چیز را بخرکسی به زیر دستش دستور دهد . اگر شوداز احکام واقع می

پس  .در خارج تحقق ندارد «فرد علی البدل»منتهی این شده است، « فرد علی البدل»امرش متعلق به  «افعل هذا یا کذا: »گویدمی

 لیو خارج برایش مصداقی متصور نیست درست است که در، «آن» یا« این» ،«رد مرددف»به مفهوم ؟ به چه چیزی متعلق شده است

  .متعلق شود ر به آنکافی است که اممقدار همین معین نیست؟ آیا در ذهن این مفهوم 

فرد »یا  «فرد علی البدل»توان داد که مفهوم تر و محکمتری میمقدمه به اشکال اول یک پاسخ جامعپس در واقع بر اساس این دو 

 ن نیست.خود این مفهوم یک مفهوم مشخص در ذهن است و هیچ منعی نیز از تعلق امر به آ ،لم یکن مرددا «مردد
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انصاری به اشکال اول داده شود که این پاسخ از پاسخی که خود شیخ شود و معلوم مینحو پاسخ داده میل به این وپس اشکال ا

 .تر استتر و صحیحکامل

اند و مهمترین اشکال از این اشکاالت اربعه به فرد مردد همین اشکالی است راسانی بیان کردهی بود که محقق خاشکال دوم اشکال

 کنیم.در مرحله آخر آن را بررسی می ولی اندهمحقق خراسانی بیان کردکه 
 اشکال سومبررسی 

  .گردد به اشکال سومبر می «ال واقع له»که این ،«وجود له فی الخارجال»که گردد. اینمی بربه اشکال سوم  که اشکال اول گفتیم

ه ک، اعم از اینبه محل دارد عرضی نیازمند معروض است و احتیاج محقق اصفهانی بیان کردند این بود که هر شکال سوم را کها

فرد  »و  «فرد علی البدل » :لذا گفتند «مفهوماو ال خارجا، الفرد مردد الواقع له اصالاو  فرد علی البدل»و  یا اعتباری حقیقی باشد

  .ند متعلق وجوب قرار بگیردانمیتو« مردد

؟ «ماال مفهو، الخارجا وواقع له اصالال» است: گفته چه کسی .کامال روشن است نیز اشکالبا عنایت به این دو مقدمه، پاسخ این 

علی »و « فرد مردد» :گویندمی کهدر خارج مصداق ندارد اما این« فرد مردد»، «واقع له خارجافرد علی البدل ال»بله قبول داریم که 

. مثل سایر مفاهیم ،شودعنوان یک مفهوم متعین شناخته می در ذهن به «مرددفرد »چون  .قبول نداریم را هم الواقع له مفهوماً «البدل

احدهمای »، مفهوم مفهوم نماز ظهر یک مفهوم معین است ،وم روشن و معین استز جمعه یک مفها: عنوان نمگوییداگر شما می

  .بنابراین اشکال سوم هم قابل پاسخ است .نیز یک مفهوم معین و روشن است «بعینهال

 حث جلسه آیندهب

 بررسی و پاسخ به اشکال دوم و چهارم.

  «مدهلل رب العالمینالحو»


