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

خی توسط بر مطرح شده،« البدل یفرد عل»و  «فرد مردد»ای که به مسئله تعلق وجوب تخییری به عرض کردیم اشکاالت چهارگانه

  .وجود ندارد آنبر سر راه  ان کردیم و معلوم شد مانعیگانه را بی. پاسخ اشکاالت چهارداده شده استاسخ پاز بزرگان 

 شبههپاسخ به یک 

م یفاهبه م هرحال وجوب متعلق شده کید روی این بود که به، تأدو مقدمه داده شدت چهار گانه بر اسا  آن اشکاالپاسخی که به در 

در  «واقع له فی الخارجفرد مردد ال»چند این فرد یعنی . هرمتعلق وجوب است «مفهوم فرد علی البدل»و  «فرد مردد»یعنی مفهوم 

اگر بخواهد باشد باید معین  ،باشدا باید چیزی باشد یا نی معین باشدشود خارج موجود می رباید هرچه د قعیتی ندارد زیراخارج وا

  .اقع راهی ندارد، تردید در خارج و وباشد
 شبهه

؟ شود، بینشان ارتباط برقرار میولی در خارج واقعیتی ندارداین شبهه قابل طرح است که چطور مفهومی که در ذهن تعین دارد  حال

ه ب .یک نوعی ارتباط با خارج نیز دارند یماین مفاه ،تواند به مفاهیم متعلق شودشود برخی از صفات میطور کلی وقتی گفته میبه 

شود در افق نفس انسان حاصل میمثال علم و آگاهی که به عنوان یک صفت  ،باشندینه واقع میو آم مرآة یعبارت دیگر این مفاه

ده یاست که واقع در آن دای ط با خارج نیست. این مفهوم کأنه یک آیینهابت. این مفهوم در واقع بی اربه مفهوم مثال کوهمتعلق شود 

گیرند و بین ق برخی از صفات قرار میلعس باالخره بین این مفاهیمی که متپ .اقععکسی است از و، تصویری است از واقع .شودمی

ور حال چط .شوندی واقع محسوب میهاها و مرآةاین نحو است که این مفاهیم، آیینهارتباط به  واقع یک ارتباطی وجود دارد و این

ذهن تعین دارد و انسان به یک چنین  رولی د« واقع لهال»یعنی  ،در واقع و در خارج چیزی ندارد «فرد مردد»کنید که شما ادعا می

 ؟کندمیعلم پیدا چیزی 

هر  به، علم به هر چیزی تعلق بگیرد، وجود ندارد «فرد مردد»امکان تعلق علم به مفهوم  اساساً شبهه این است کهواقع  رپس د

ی از آن مفهوم به واقع وصل مییک س ،ست برای واقعا ی. پس یک معبر و طریقتهوم مرآة واقع اسفماین  ،مفهومی متعلق شود

ذهن  ررج علم داریم درست است که خودش دن شئ در خاالبه ف :گوییماست. وقتی می پس علم قابل تعلق به این مفهوم. دشومی

ی دارد که این تیاما باالخره این مفهوم طبق فرض یک واقع ،آید و آن معروض علم ما استذهن میآید و صورتی از آن به ما نمی

ع واقال»حال چیزی که «. الواقع له»کند در حالیکه در ذهن تحقق پیدا می« فرد مردد»م هومفگویید: شما میمفهوم مرآة آن است. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 اگر چیزی نباشد آئینه اصال (نشان بدهد ) زیرا باید چیزی باشد که این آینه آن راباشد تواند آینه آنمفهوم نمی، چیزی که این «له

 ،اگر در واقع و در عالم واقع و خارج هیچ اسا  و بنیانی نداشته باشد ،تصویر نشود «مفهوم مردد»اگر واقع برای ،ندارد کارآیی

 تواند علم به این مفهوم مردد پیدا کند.انسان نمی اصالً ،قابل تعلق علم نیست دیگر
 پاسخ

با واقع خارجی یک ارتباط حقیقی و واقعی نیست. اینجا یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض، معلوم  ارتباط بین مفهوم

همین چیزی است که در ذهن ما  ،گیردکه علم به آن تعلق می معلوم بالذات است یعنی آن مفهومی ، آنچهبالذات این مفهوم است

وم به آن شئ خارجی معلوم بالعرض است. یعنی علم به واسطه این مفه که در خارج است . آن مفهومیهمین مفهوم است ،است

 شود.متعلق می

 معلوم بالعرض. . 2. معلوم بالذات. 1: تصور استمعلم به هر چیزی در واقع دو معلوم برایش 

صورتی که در ذهن ان که معلوم بالذات است همان مفهوم است، هم و متعلق علم همان معلوم است. آن چیزی خواهدمتعلق میعلم 

اگر بخواهد خود آن معلوم بالذات باشد انقالب چون  .تواند معلوم بالذات باشدنمی ،که در خارج است آن چیزی شود.محقق می

 که در خارج است معلوم بالعرض است.  آید. آن چیزیس پیش میو بالعک الذهن خارجاً

 ،آن چیزی که در خارج است قش مفهوم نقش وساطت است براییعنی نخارج چنین ارتباطی است. واقع پس ارتباط بین مفهوم و 

شود. بر این اسا  ما نیاز به این نداریم که حتما در خارج یک وجودی باشد تا این رابطه شکل بگیرد. لذا بالعرض معلوم انسان می

ید که آن کسی کنمی شما یقین پیدامثال یست. آن مواردی که علم انسان مطابق با واقع ن زنیم بهینکه مطلب روشن شود مثال میبرای ا

آید زید است، شما علم به مجئ زید پیدا کردید و این مفهوم و تصویر در ذهن شما قرار گرفته و معلوم بالذات شما که از دور می

مفهوم، ، آیا این جا علم شما مطابق واقع نیستآید زید نیست بلکه عمر است. اینبالعرض چیست؟ در واقع آنکه میاست. معلوم 

آید اصال زید نیست بلکه زیرا آن چیزی که می« واقع لهال»این  ،؟ نهدهدرا به شما نشان می ،معلوم بالذات که عبارت از زید است

و خارج ایجاد شود و این به  این. مهم این است که یک ارتباطی بین وجود داردها بین آنعمر است. اما در عین حال این ارتباط 

. الزم نیست آن معلوم و مرآة برای آن باشدبرای این فرض کند که این مفهوم و واسطه  نحو اجمالی ولو مبهم یک وجود خارجی

 بالعرض یک وجود واقعی حقیقی داشته باشد. شاهدش نیز همین است که گفتیم. 

چیزی در خارج و دارای گذاریم و معلوم بالذات است دقیقا مطابق آن فهوم میبندد و اسمش را منقش می اگر قرار بود آنچه در ذهن

نیست بگوییم علم تحقق دارد در  که ما علم داریم ولی مطابق واقعوجود واقعی خارجی باشد هیچ وقت نباید نسبت به اموری 

معلوم بالعرض  م ولی معلوم بالذات ما غیر ازلم داریما ع ،اینگونه هستند. موارد جهل مرکب وجود داردحالیکه مسلم این جا علم 

 خارجی صحیحی ندارد. ، یعنی معلوم بالذات یک ما بازاءاست

ر د «فردد مردد»این درست است زیرا  «واقع لهفرد مردد ال»، این مفهوم و واقع هیچ ارتباطی نباشد نیطور نیست که بپس این

وجود مساوق با تشخص و تعین است ولی این ارتباط  ،زیرا هر موجود خارجی باید معین باشد «واقع لهال» ،خارج تحقق ندارد

ذا باشد که در خارج موجود است. ل مرآة برای همان چیزی ه این مفهوم دقیقابه این معنا ک .باشد قی و واقعیحتما نباید ارتباط حقی

 جا وجود دارد.این رابطه اینض درست کرده است و باالخره این یک معلوم بالعر :گوییممی
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 پس امکان عروض صفاتی مثل علم به فرد مردد وجود دارد. 

 فرودگاه این اشکال کجاست؟  .توانیم به مفهوم مردد علم پیدا کنیمل مستشکل این بود که ما اصال نمیاشکا خالصه آن که

دارد. مفهوم فرد مردد در ذهن متعین است ولو اینکه در کیدشان بر این است که فرد مردد از نظر مفهومی تعین بعضی از بزرگان تأ

باید چیزی معلوم  ،در خارج تحقق پیدا کند «فرد مردد»شود زیرا نمی« الواقع له و ال وجود خارجی له»واقع چیزی نیست یعنی 

 باشد تا بتواند در خارج وجود پیدا کند. 

به این مفهوم مردد علم پیدا خواهید . شما چطور میامکان علم به آن نیستاصال ، باشد «الواقع له»گوید: اگر مفهومی میمستشکل 

این اصال ممکن نیست. زیرا مفاهیم که متعلق متعین است و ما به آن علم داریم؟ در ذهن  «فرد مردد»مفهوم  :گوییدکنید؟ چطور می

ط را چگونه تصویر این ارتباآنگاه  «واقع لهال» :گوییدجا میینا نخودتاکه شما  .باشندمی شوند نوعا مرآة برای واقع می علم واقع

  ؟کنیدمی

کند. الزم بلکه ارتباطی است که خود شخص در افق نفسش ایجاد می ،باط یک ارتباط حقیقی نیستن است که این ارتپاسخ ای

 هالشاهد علیآینه او باشد و  ،چیزی باشد که اینهمان الزم نیست اینکه در ذهن است حتما در خارج  ،نیست ارتباط واقعی باشد

 نه واقع است؟ ارتباط وجود دارد ما یک معلوم بالذات داریم و یکجا کجا این مفهوم آیمواردی که انسان جهل مرکب دارد. در آن

. تخارج اسچیزی است که در ه در ذهن ما آمده، غیر از آن کا هم فرق دارند. اینزیرا ب ،ینه آن نیستمفهوم بالعرض ولی این دیگر آ

  .گویم اینجا کافی است، میجا استمع ذلک همان ارتباطی که آن
 مؤید 

د کنبار میکسی که اخ :گوید. ایشان میندکنارض شوند بیان میع «فرد مردد»بر توانند میاین صفات  سپس ایشان مؤیدی بر اینکه

 :گویدمیو « االمریناالخبار باحد » یا عمر یا زید آمده : من یقین دارم کسی آمده استگویدمثال می ،به یک چیزی به صورت مردد

یا زید یا  :این یک خبر است اما مخبر عنه آن مردد است. می گوید ،دهد از آمدن زید یا از آمدن عمر، خبر می«جاء زید او عمر»

دو دروغ گفته است؟ هیچ  شخص : اینگویدآمد و نه عمر آیا این جا کسی می سوال این است که حال اگر فرض کنیم نه زید ،عمر

 ،حال کسی نیامده است ،خبر داده بود از مجئ زید یا عمر .گوییم یک دروغ گفت، بلکه میگوید او دو دروغ گفته استنمی کس

دو خبر دروغ نیست در حالیکه اگر قرار بود بین ا یک خبر دروغ؟ مسلما یک دروغ گفته است، دو خبر دروغ داده یشخص این 

تواند کند که میاین نوع اخبار حکایت از این می پس ،گوید و واقع ارتباط حقیقی بود اینجا دو دروغ باید گفته باشداو می چه کهآن

 متعلق به فرد مردد شود.تی از قبیل علم صفا

ن است مفهومش متعی« مردد فرد»اشکال کردند برخی که  . اینکهپس این اشکال که علم به فرد مردد امکان پذیر نیست وارد نیست

  .کند، هیچ مشکلی ایجاد نمیزندای بر مسئله تحقق علم نمیهیچ لطمه «واقع لهال»و 

 1های چهارگانه قابل طرح بود و معلوم شد این اشکال وارد نیست.ال مهمی است که به اسا  این پاسخاین یک اشک
 نتیجه

اگر فرد  :خواست بگویداشکال به نوعی می این المردد او بالفرد علی البدل.لفرد فتحصل مما ذکرنا که المانع من تعلق التکلیف با
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اشکال  خی که بهبه پاس توجهبا  مخصوصاًیم، با این توضیحات وبیاناتی که گفت شود ولینمی صال تکلیف به آن متعلقمردد باشد ا

و امر و تکلیف متعلق به فرد مردد شود وجود دوم یعنی اشکال محقق خراسانی دادیم معلوم شد که هیچ محذوری در اینکه بعث 

 ندارد. 

ست در واقع حقیقتش این ا تخییری بنی فرمودند که وجوظاهرا حق همان است که محقق ناییبنابراین در بین این اقوال پنج گانه 

 «یهفرد علی سبیل البدل»و  «فرد مردد»متعلق واجب در وجوب تخییری شده است.  «علی البدل»و  «فرد مردد»به  که وجوب متعلق

 قولی بود که محقق نایینی فرمودند.  این. است
 بررسی کالم محقق نایینی 

تکلیف  باالخره این ،مقتضی موجود است است مقتضی موجود و مانع مفقوداین بود که ایینی در استدالل بر این مدعا حقق ندلیل م

دومی را واجب کرده  واجب کرده است و آن خطاب آمده آن این را یعنی این تکلیف آمده «آن»یا  «این»و بعث متعلق شده به 

پس  .هر کدام هم که انجام شود غرض حاصل است تخییر وجود دارد، جاند و ایندانیم که هر دو نیز باهم واجب نیست. ما میاست

شد ایکی از این دو واجب شده ب شود و نیز تعیین یکی از این دو ترجیح بالمرجح است پس بایدچون غرض بر کل منهما مترتب می

  نه هر دو پس مقتضی موجود است.

پس  وجود ندارد. «بعینهاحدهما ال» یا «فرد مردد»از طرف دیگر مانعی هم بر سر راه تعلق تکلیف و امر و بعث و اراده تشریعیه به 

اگر اراده تکوینه مطرح بود دیگر  :فرمایندان باشد گفتیم که محقق نایینی میاگر خاطرت .مقتضی موجود است و مانع نیز مفقود است

ریعیه تش اراده اما در .معنا ندارد که اراده تکوینیه به فرد مردد متعلق شود ی خودش می خواهد مباشر باشدکس ،مسئله امر نیست

 ق نایینی است. استدالل محق. این نهایت وجود ندارد تعلق تکلیف و امر و بعث به فرد مردد از امر و بعث هیچ منعی یعنی در

متناسب با یک  طور استدالل کند و این نحوه استدالل ایشانچیز غریبی است که محقق نایینی این 1گوید:ایشان در مقام اشکال می

مانع  هایی را که ممکن است به عنوان محذور وبیاید آن چیز از صرف ادعا لذا الزم بود که محقق نایینی باالتر ،بحث علمی نیست

ادعا کرده است مانعی وجود  ها بر بیاید. در حالیکه محقق نایینی صرفاًوجود دارد را مطرح کند و آن وقت درصدد پاسخ و دفع آن

البته محقق نایینی به اجمال از این گذشته است نه اینکه اصال  .تواند باشدین موانع چه چیزی میدیگر توضیحی نداده که ا ندارد و

بیین ت یخوببه این اشکاالت و محاذیر را  صاحب منتقی االصول مجمل از آن عبور کرده است ولی حقاخیلی  ،اشدب توضیح نداده

 اند.یک اشکال دیگر هم به محقق نایینی کردهپاسخ دادند. ها آنهمه  کردند و به

  :ایشان دو ایراد به محقق نایینی گرفته استپس 

و  در خصوص وجود مقتضی حرفی نیست است. مفقود و فقط گفته مقتضی موجود و مانع نیز استدالل نکردهچرا محقق نایینی .1

که تواند بر سر تکلیف به فرد مردد باشد در حالیجا میباید توضیح دهد که چه موانعی اینمورد مسئله عدم مانع  ر، اما دروشن است

 توضیح نداده اند. 

وجوب متعلق به مفهوم  :گویدحدهما مفهوما را انکار کرده است. محقق نایینی میمحقق نایینی اساسا ادعای تعلق وجوب به ا.2

ن یاحدهما نشده زیرا به اینکه ما وجوب را متعلق به مفهوم بکنیم نیازی نداریم. مفهوم احدهما به عنوان یک جامع و قدر مشترک ب
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 که قدر مشترک آن دو واجب است زیرا نیاز داریم. حالوم کنیم به این مفهخواهیم وجوب را متعلق آن دو واجب است. ما نهایتا می

ینی هوم احدهما کنیم. محقق نایگفتیم نیاز نداریم و احتیاج به این واسطه نداریم، دیگر نیاز نداریم که وجوب را متعلق به مفاگر 

 تواند رأسا به خود واقع متعلق شود.م میدلیل است که اصال حک که ما نیاز به واسطه شدن این قدر جامع نداریم به این: اینفرمایدمی

ه ممکن این به شرطی است کطت قدر جامع را به میان بکشیم و وسا حکم رأسا می تواند به واقع متعلق شود و دیگر نیازی نیست ما

 باشد. 

 و بدون وساطت مفهوم فرد مردد متعلق حکم قرار تواند این حکم رأساًچگونه می واقعاً .محل اشکال است این حرف محقق نایینی

 بگیرد؟

 سوال

خواهیم می یر شود امکان ندارد. زیرا اصال ماتصو «فرد مردد»بدون اینکه آن مفهوم قدر مشترک  خود مصداق ها یا این یا آن استاد:

اشکال این بود که حقیقت واجب یعنی چیزی که باید انجام  .تبیین کنیم که مسئله جواز و ترک حل شود تخییری را طوری بوجو

 معنایش این است که این را باید انجام بدهی ولی آیدبه میان می به صورت تخییری ، وقتی پای دو واجبشود و ترکش جایز نیست

 .میتوانی ترک کنی

سازگاری ایجاد کنیم بین وجوب تخییری ها برای این است که ما یک ، همه این تالشپس جواز ترک خودبخود پایش وسط است

این واسطه نیاز نیست شما گوییم اگر . مینیازی به این مفهوم و قدر جامع و قدر مشترک نیست :فرمایدایشان می وجوب.و حقیقت 

 .خواهید این حکم را متعلق به واقع کنید؟ خود این مسئله امکانش زیر سوال استچطور می

ر تصویر وجوب تخییری همان است که گفته شد یعنی واجب در وجوب تخییری عبارت است از حق د فتحصل مما ذکرنا کله

   خواهید ذکر کنید. هر کدام از این تعبیرات که می «بعینهاحدهما ال» ،«فرد علی البدل» ،«فرد علی سبیل البدل» ،«فرد مردد»

  «مدهلل رب العالمینالحو»


