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

شکاالتی ا .است «لبدفرد علی ال»یا  «فرد مردد»یک نظر این است که متعلق وجوب تخییری بیان شد که در مورد واجب تخییری 

 ز بزرگان در صدد پاسخ به این اشکاالت براه برخی کمطرح شده است « فرد علی البدل»یا  «فرد مردد»به نسبت به تعلق وجوب 

 . آن دو مقدمه عبارت بود از اینکه:اشکاالت جواب دهند بعضی از  بزرگان با بیان دو مقدمه سعی کردند به این .دندآم

  .ولی خود این مفهوم معین است «ال واقع له فی الخارج» ،«علی البدل فرد»یا  «فرد مردد»درست است که .1

 رگ. زیرا اندصفات در افق نفس تحقق پیدا می ک بلکه معروض این شود،به خارجیات متعلق نمی صفات نفسانی مثل علم اساساً.2

  .خالف فرض است ا کند و ذهن انقالب به خارج و اینارج انقالب به ذهن پیدیر از این باشد الزم می آید که خغ

ول به آخر موک کردند آن را محقق خراسانی بیان . منتهی اشکال دوم کهسوم پاسخ داده شدفاده از این دو مقدمه اشکال اول و تبا اس

 گیرد.ه مورد بررسی قرار مینیز در این جلس دیم و اشکال چهارمکر
 اشکال چهارمپاسخ به 

که معین است منقلب به  آید آنچهود که اگر بعث به فرد مردد متعلق شود، الزم میمحقق اصفهانی مطرح کردند این باشکالی که  

بعث یک امر معین است ولی اگر بخواهد به  ،بعث است . منظور از معین خودمردد شود و آنچه که مردد است منقلب به معین شود

د است انقالب به معین پیدا پیدا کند به مردد یا چیزی که مردب الاش این است که چیزی که معین است انقشود الزمه مردد متعلق

 «فرد مردد»ن هما تعلق گیرد این متعلق که آناگر قرار باشد این بعث به  ،است «مردد فرد» . زیرا فرض این است که متعلق بعثکند

  است. و محال ها خالف فرضاست تبدیل شود به معین و هر دو این

است. یعنی مفهوم مردد خودش حمل الشایع بال بالحمل االولی و معینٌ ، مرددٌگفته شد که مفهوم مردد در جلسه قبل در مقدمه اول

ولی خود این « آن»یا  «این»، «فرد علی البدل»یا  «فرد مردد»: گوییماست، درست است که می از یک مفهوم معینیک مصداقی 

فرد علی »یا  «فرد مردد»یا  «بعینهاحدهما ال»، مردد نیست و دیگر این مفهوممفهومی است که تعین دارد در ذهن  «فرد مردد»

 هوم مردد نیست. ف، خود این موم خودش معین استهف، این میک مفهومی دارد باالخره« البدل

رد دیگر تعلق بگی ، اگر بعث به آنمفهومی دانستیم که فی نفسه متعین است را« فرد علی البدل»یا « فرد مردد»حال اگر مفهوم 

تعلق گرفته است و فرض این است که متعلق بعث  . به چه دلیل چیزی که بعث و امر به آن آیدپیش نمی «انقالب المعین مرددا»

« فرد مردد» به خواهد متعلقپیش بیاید؟ فرض این است که امر می «مردداً انقالب معین»تقرری است،  خودش دارای یک تعین و
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است و ما « آن»یا  «این»امر به  ،«ذاک»یا  «اهذ»کند به موال امر میاست.  معنای واجب تخییری همین شود؛ «فرد علی البدل»یا 

ین دارد و امر به این متعلق شده این مفهوم در ذهن تع ،«آن»یا  «این»یعنی  «فرد مردد» .یک مفهوم است «آن»یا  «این»گفتیم که 

انقالب »کجا پس ، سه استمقدمه اول یک مفهوم متعین فی نف متعلقش هم که طبق ،امر و بعث که خودش معلوم و معین است ،است

متعین  شبه چیزی که خود، اما امر پیش آمد؟ اگر متعلق بعث و متعلق امر تعینی در ذهن نداشت این اشکال وارد بود «المعین مرددا

علق ردد نیست و تعین دارد و امر متخودش فی الواقع در ذهن م «فرد مردد» فرض این است که بیر دیگرعمتعلق شده است. به ت است

 چیزی که معین است مبدل به مردد نمی شود.  ،آیدپیش نمی« پس انقالب معین مردداً» .به یک مفهوم معین شده

ر که چیزی اگر قرار باشد ام .متعلقش است «مرددا»اول امر و بعث است و منظور از  «معین»منظور از  «دداًب المعین مرالانق»در 

، امر اگر به چیز نامعلوم مردد متعلق شود خودش شود خودش هم مردد شودمتعلق شود، باعث می مردد یبه چیز معلوم و معین است

علق واقع امر مت رمتعین است و در ذهن معین است پس دمتعلق امر  اگر گفتیم .این محال است به یک چیز مردد وشود هم تبدیل می

، شودمشکل در امر و بعث نمیایجاد ، باعث در ذهن معین باشدمتعلق شده است. وقتی خود متعلق به چیزی که معلوم و معین است 

فرد »و مفهوم  «احدهما»مفهوم ، مردد نیست، زیرا شودآید، شئ معین مبدل به شئ مردد نمییمپیش ن« ب المعین مردداالانق» لذا

بعث  ،امر که معلوم و معین است رگالذا  .است ، بلکه یک امر معلوم و معینخودش فی الواقع مردد نیست« فرد علی البدل»یا  «مردد

  ؟آیدمتعلق شود چه مشکلی پیش می هم معین استکه آن یکه معین است، به چیز

 .آیدهم پیش نمی «انقالب المعین مردداً» .آیدمیپیش ن «انقالب المعین مردداً»پس 
 پاسخ به اشکال دوم 

چه که شیخ ، یعنی آنشوندتوانند به فرد مردد متعلق باری و امور اعتباری میتاین بود که درست است که صفات اع اشکال دوم

ع به مسئله امتناع تعلق ملکیت و بی :فرمود «صاع من صبره»د یخ انصاری در پاسخ به اشکال در مورش .گفته درست استانصاری 

در مورد  «د له فی الخارجالوجو» ،«فرد علی البدل»یا « فرد مردد»اینکه شما گفتید که  زیرا ،مشکل مهمی نیست «صاع من صبره»

ت متعلق ه از امور اعتباری اسچه اشکالی دارد ملکیت ک ،کندرست نمیاری مشکلی دبت، اما در مورد امر اعامور حقیقی درست است

ور که ست و هر طامرش به دست معتبر او  اردیلی قید و بند نداعتبار خاست. « ونهخفیف المؤ»زیرا اعتبار ذاتا شود به فرد مردد 

 .سر ایجاد کند این یک امر حقیقی نیست که برای ما درد .کندبخواهد اعتبار می

شوند و مردد متعلق  توانند به فردتعبیر دیگر صفات اعتباریه می بهدرست است که امر اعتباری یا  :فرمایدکأنه محقق خراسانی می

 ؟م اجمالی چیست. حقیقت علمثل علم ،دنمتعلق شومردد توانند به فرد که صفات حقیقی هم بعضا می کنیمما حتی باالتر را ادعا می

ر است که د حقیقی صفت ،استاجمالی علم  علم ،«ناء او ذاک االناءالهذا ا»به نجاست  ؟علم اجمالی به چه چیزی متعلق شده است

 مطلب را قبول داریم ولی مشکل راما این  ؟مگر امکان ندارد شده است، به یک فرد مردد سان  موجود است اما متعلقافق نفس ان

 اعتباری هستند، ر که از امورکه بعث و امآن عبارت است از ایندارد و  وجودنع جدی ما ک، زیرا یتوانیم حل کنیمنمی راه حل با این

برای است، ن و ایجاد داعی در مکلف امر که همان هل دادن اعتباری است و تحریک کرد .امکان تعلقشان به فرد مردد وجود ندارد

 :اش این است که بگوییمرا الزمهزی ،تواند متعلق به فرد مردد شودنمی ته شخص دستور دهنده اتیان کند،که عمل را بر طبق خواساین

 یک امر واقعی به فرد مردد متلعق شده. به عنوان هددر حالیکه ارا «فرد مردد»متعلق شده به و خواست و تصمیم و عزم  اساسا اراده
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 ه آنب باشد به این کار است یانرد در حالیکه معلوم یگب لی شود اراده در من شکمیا به این کار است یا به آن کار. ن هدباالخره ارا

 همین اشکال است.گانه ترین اشکال از بین این اشکاالت چهارسا مهمچه ب .کار

الخره امر اب .آب تهیه کن برو نان بخر یا که یاامر کرده به عبدش  موالیی ؟گرفته است باالخره بعث و تحریک به چه چیزی صورت

امر اعتباری برای تحریک  بعث یک امر اعتباری است ولی ایناین  است،« فرد مردد»است، « احدهما» . متعلق امر نیزکرده است

لق ؟ اراده متعاست فتهبه کدام یک تعلق گر و خواست اما اراده ،را اتیان کند هکه خواسته من دستور دهنداست عبد به سوی این 

 به سوی مردد ال بعینه او را تحریک تواندارد آیا مید ک وجولبیت تحریآن وقت اگر فرد مردد باشد آیا قاب .شود به خارجیاتمی

 ؟یا خیرکرد؟ امکان تحریک به سوی فرد مردد وجود دارد 

، قصدش این است که کند، کسی که امر میبهه عبد تحریک شود به سوی اتیان عمل و مأمورامر و دستور دادن برای این است ک ،بله

اما  .م دهداقصد دستور دهنده است انجو  ا مطابق آنچه خواستور تحریک و برانگیخته شود تا آن کار رمور با این دستشخص مأ

 : شودا به تعبیر دیگر ایجاد داعی در مأموربه دو صورت انجام میاینجا بعث و تحریک کردن ی

وصیات و قیود. یعنی خواسته و اراده صخبه جمیع  ،کند به سوی خواسته خودشگاهی دستور دهنده شخص مأمور را تحریک می.1

اذهب » :گویدمی . مثالخصوصیات انجام دهدکند که این خواسته را با جمیع ه یک فرد معین و عبد را تحریک میشود بمیاو متعلق 

عبد را به سوی متعلق این بعث و امر و  کندعبد را تحریک میجا با این امر . اینبرو بازار و گوشت بخر« السوق و اشتر اللحم

 .کنداین امر را با جمیع خصوصیات بیان می، کند به سوی خواسته خودشیتحریک م

، اما غرض موال در شودکند به سوی خواسته خودش ولو اینکه همه خصوصیات بیان نمیرا تحریک میعبد دستور دهنده گاهی .2

ا نیز هد. اینجن دو کار سوق دیاکه او را اجماال به سوی یکی از  غرضش این است. این است که او را از اینجا تکان دهدواقع 

ات و تکلیف با جمیع خصوصی رام متعلق این بعث و یه، منتد داردواصیت برانگیختگی وجصیت دعوت و خاخاصیت تحریک خ

  .فی الجمله بیان شده است ، بلکهبیان نشده است

 اگر موال به یعنی ،وجود دارد گیرد داعویت و محرکیت قطعاًمتعلق تکلیف قرار می« فرد علی البدل»یا « فرد مردد»در واقع وقتی 

دهد و جایش تکان می و عبد را ازیت در این امر وجود دارد کخاصیت محر« دخل السوق و الشتر اللحم او الماءا»: عبدش بگوید

از این تکلیف  دهد به سمت بازارا منتهی عبدو را حرکت میاکند و و انگیزه میاو ایجاد داعی  در و آورداو را به حرکت در می

. اینکه موال چرا این خواسته موال انجام شده ،که باشد از این دو خواسته یک هر .دهدزاین دو را انجام میا شود و یکی یممنبعث 

،  اما یقیا تضیاست  حال مصلحتی داشته، یا مصلحت تسهیلهر  به .نداریمما کاری به آن  و کار را خواسته به خودش مربوط است

 لق و چه مصلحتعحت را در متت را در اصل امر و انشاء بدانیم و چه مصلحچه ما مصل ،ان بخوردجا تکمهم این بود که عبد از این

لم به صورت تخییری وارد شده است حقیقتش چیست و اال در اصل خواهیم ببینیم این دستور دادن که مس. میدر این تردید باشد

خواهیم ببینیم حقیقت این بعث و امر به دو چیز به صورت می. نیست یتردید داده تخییری اینکه موال چنین دستوری به صورت

  ؟تخییری برای چیست

انی فرموده امر به فرد مردد ممتنع است و سکه محقق خرا، اینامر کند ی ندارد که موالیی اینگونهباالخره هیچ امتناع :گوییمیم

ه سوی کند بمیی ایجاد داعی است و مکلف را تحریک بعث برامتعلق شود زیرا «  فرد علی البدل»یا « فرد مردد»به شود بعث نمی
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به چه انجام دهد. حال اراده عبد  را یکارکه با اراده خودش  خواهد مکلف را وادار کند. در واقع میخواسته عمل به آنچه که موال

  .ندارددر خارج وجود  «فرد علی البدل»یا « فرد مردد»شود زیرا که نمی« فرد مردد»به  ؟چیزی تعلق بگیرد

 ناحیه موالامر از  . اینجاق شودلعنیست که اراده عبد به احدهما بعینه مت زیرا الزم .این اشکال محقق خراسانی وارد نیستولی 

رود که خواسته موال دهد و میباالخره عبد را از جایش تکان می .دارددر آن وجود ت و داعویت نیز یکصورت گرفته است و محر

تواند به یکی می بلکه اراده عبد الزم نیست به یک  شئ معین با تمام قیود و خصوصیات متعلق شودولی  دهد.انجام عن اختیار  را

 ین دو رو بیاورد.از ا

یک  «آن»یا  «این» ،کندعمل می «آن»یا  «این»عبد برای انجام خواسته موال به  ،محذوری ندارد تکلیف به فرد مردد هیچپس 

مردد نیست و در  ،در ذهن یک مفهوم معین است «آن»یا  «این»زیرا  ،ف به این محذوری نداردمفهوم مردد است ولی تعلق تکلی

ی باالخره عبد در مقام عمل دعوت نداریم ول «فرد علی البدل»یا  «فرد مردد»ام ل درست است که در واقع چیزی به نعین حا

 .نداردنجا وجود ای رسد هیچ محذوریبه نظر میو  «آن»یا اتیان « این»شود به اتیان می

 سوال: 

گذارد بعث . یک خصوصیتی دارد که نمیخراسانی حرفشان این  است که تعلق تکلیف و بعث به فرد مردد ممتنع است محقق استاد:

ه ک «واقع لهال» ،«وجود له فی الواقعال»، «فرد مردد»زیرا بعث به معنای ایجاد داعی و تحریک است و به فرد مردد متعلق شود، 

  .بخواهد متعلق بعث و امر باشد

د شو متعلق« فرد علی البدل»یا « فرد مردد»اگر بخواهد به شود، بعث و اراده به خارجیات متعلق می  :گویدمحقق خراسانی می

لقش معین متعث و امر محرکیت داشته باشد که تواند بعصورتی می تنها در ،تواند محرک باشد، اصال نمیقابلیت تحریک ندارد اصالً

  .اگرمردد باشد اصال داعویت ندارد ،باشد

به  تواند محرکقش با تمام قیود و خصصوصیات باشد، میالزم نیست محرکیت به سوی متعل ،است که محرکیت دارد پاسخ این

این دو سوق  او را به سوی یکی ازدهد، کت میبه این بیان که او را از جایش حر باشد،« فرد علی البدل»یا « فرد مردد»سوی 

بین امر مردد و امر نکردن  ،کنم، از شما سؤال میخوردعبد از جایش تکان نمی به نحوی که اگر این بعث و امر نبود این ،دهدمی

به د رخومسلم تکان می ؟خورد، عبد تکان نمیرا بخر : برو بازار یا این را بخر یا آناگر موال به عبدش بگوید هیچ فرقی نیست؟

 محرکیت ندارد. امر کند که اینحقق خراسانی ادعا میچه دلیل م

  بحث جلسه آینده

 چها آنا بما باید جواب دهیم و یک مسئله این که استدالل محقق نایینی بر همین مدعا واقع . اشکالی کهدو مطلب باقی مانده است

 ؟دارد یا خیر تطابق اندکه بعضی از بزرگان کرده

 

 

  «مدهلل رب العالمینالحو»


