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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 چند نکته: 

االسالم و المسلمین علیرضا امینی )دامت  جزوه پیش رو تقریرات درس کفایه استاد محترم حضرت حجت   •
 برکاته( می باشد. 

 از ابتدای مقدمه واجب تا ابتدای ثمره مقدمه موصله بحث تقریر شده:  •

 90-89زمان تدریس: سال تحصیلی  •

 90زمان تقریر: تابستان  •

 مقررین:  •

 مقدمه واجب و وجوب و صحت و علم+ تقریر اصولی و فقهی بحث )آقای عباسی(  ➢

 )آقای میرزایی( شرط متأخر  ➢

 واجب مشروط )آقای ناصر(  ➢

 واجب معلق )آقای شبان(  ➢

 شک در رجوع قید به هیات یا ماده )آقای تدینی(  ➢

 واجب نفسی و غیری )آقای تدینی( ➢

 )آقای مهدیان(  )تحلیل واجب غیری عبادی(تذنیبان ➢

 »امر رابع«: تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطالق و اشتراط )آقای قریب(  ➢

 ادامه »امر رابع«: عدم اعتبار تحقق ذی المقدمه در وجوب مقدمه واجب )آقای کاظم زاده(  ➢

 

سعی شده تا فایلهای کالس دو مرتبه استماع شده و نکات و نظرات استاد محترم حتی االمکان منعکس   •
 گردد

یرات وارد شده  سعی شده که با یک شیوه واحد تقریرات نگاشته شود اما تفاوت سلیقه افراد بعضا در تقر •
است، اما چون مقرر هر بحث مشخص شده است لذا براحتی می توان در هر بحث نوع تقریر را مشاهده  

 کرد.

 نکات استطرادی مباحث به صورت جداگانه آورده شده است.  •

 نکات و اظهار نظرات شاگردان کالس در پاورقی منعکس شده است. •

 قی منعکس شده است. حواشی مهم یا در خود متن تقریر و یا در پاور •

ویرایشهای ادبی و فنی هنوز در این جزوه اعمال نشده است، امید است که در ویرایشهای   •
 بعدی این نقیصه برطرف شود. 
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  تعریف مقدمه واجب، مقدمه داخلی، مقدمه علم و مقدمه عقلی
 )مقرر:آقای عباسی(                                   

 در ابتدای این بحث بحث انواع مقدمه صورت می گیرد تا دقیقا مشخص شود که چه نوع مقدمه ای مورد بحث می باشد. 

 

 مقدمه واجب 

که    عملی  مقدمة وجود    اصطالح دیگرش مقدمه وجود است یعنی آنچه وجود واجب بر آن متوقف است به عبارت دیگر 
 مقدمه واجب یا وجود است. واجب شده است 

 مقدمه واجب یا شرط وجود واجب است یا شرط صحت واجب

 منظور از واجب بودن مقدمه چیست؟   : سؤال

 البدیت عقلی بدون شک در مقدمه واجب هست   ،مقدمه واجب البدیت عقلی نیست مرحوم شهید صدر می فرماید: 

بحث در جایی است که  مفروق عنه است،    مساله هم   ینبحث این نیست که من باید مقدمه واجب را هم انجام دهم ا
موال به    چه بسا بدون اینکه و    که دارای مقدماتی است  موال عملی را واجب کرده است  ،قانون گذار قانونی قرار داده است

یک وجوب ضمنی    ر موال واجب است وهم از نظ  این مقدمات در حین جعل وجوب التفات داشته باشد آیا این مقدمات 
 تکازی تبعی وجود دارد؟ )بحیث لو التفت لوجب( )وجوب مولوی مجعول ارتکازا(  ار

اموری مثل زوال    نکته: اختیاری است و  بدانیم–بحث مقدمه واجب در محدوده مقدمات    -اگر هم جزو مقدمه واجب 

 خارج از بحث است. 

 

 مقدمه وجوب 

پس حج با    ت: که تا نباشد اصال وجوب نمیاید شود مقدمه وجوب: مثل استطاعچیزی که وجوب منوط به آن است می 
استطاعت واجب میشود دیگر معقول نیست که خود استطاعت به خاطر وجوب حج واجب شود چون یا تقدم شی علی  

 نفسه یا دور پیش میاید. 

 تفاوت مقدمه وجوب با مقدمه واجب: 
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اگر   دارند که  اتصاف فعل به مالك دخالت  قانونگذار در  نزد  را نمیخواهد میشود مقدمه  اموری که در  نباشد اصال فعل 
وجوب و اگر اموری باشند که در تحصیل مالك دخالت دارند خود فعل مالك و مصلحت را دارد برای تحصیلش کاری را  

  .شودمقدمه وجود می  باید انجام داد

 مقدمه وجوب از بحث ما خارج است مقدمه وجوب شرط وجوب است نه وجود.   نکته:

 

 یه و خارجیه مقدمه داخل 

از ذات بود ولی بدون آن ذات ماهیت موجود نشود   اگر خارج  اگر چیزی داخل ذات ماهیت باشد مقدمه داخلیه است و 
 مقدمه خارجیه است

 اشکال:

 کل چیزی جز نفس اجزا نیست پس اجزا چطور میتواند مقدم بر کل باشد و مقدمه داخلی نام بگیرد؟ 

 :جواب

رد مثال نماز، حمد و رکوع و سجود به شرط انضمام و اجتماع است یعنی حمد اگر به شرط  آخوند: یک تفاوت اعتباری دا 
شی باشد نماز است )کل است( و وقتی به شرط  انضمام و اجتماع نباشد بلکه البشرط باشد حمد بما هو حمد باشد جز  

 است

رط شی( کل است اما اگر حین اجتماع  پس تفاوت جز و کل این است اگر حین اجتماع اجزا این اجتماع لحاظ شود )به ش

انوقت جزء است به همین خاطر مرحوم آخوند قید باالسر را در تعریف خود ذکر کرده اند »و    :این اجتماع لحاظ نشود 

المقدمة هي نفس األجزاء باألسر« اگر یک جز را خارج از کل در نظر  علت ذکر قید باالسر این است که    الحال أن 

ت پس واجد اجتماع بودن درهر صورت هست اما یکبار لحاظ میشود)بشرط شی: کل( یکبار لحاظ  بگیریم اصال جز نیس
 ( پس کل با اجزا فرقی ندارد مگر در لحاظ کل به شرط االجتماع و اجزا بالشرط نمیشود)البشرط: جزء

 آیا مقدمه داخلی هم جزو بحث مقدمه واجب هست ؟  :سوال

عنوان و تعدد حکم شود اما در محل بحث ما تعدد اعتبار، باعث تعدد حکم نمیشود  تغایر به اعتبار ممکن است باعث تعدد  
چون مقدمه واجب عنوان المقدمه را واجب نمیکند )یعنی حکم روی عنوان المقدمه نرفته است بلکه عنوان مقدمه بودن  

رک مثال  است(  رفته  شایع صنایی  به حمل  مقدمه  روی  خود حکم  ولی  ثبوت حکم  برای  است  ذات  علت  حیث  من  وع 
الصاله و من حیث مقدمه بودن به شرطی به درد میخورد که دو حکم برای دو عنوان داشته باشیم اما اینجا فقط یک  

پس نتیجه میگیریم که مقدمه داخلی   حکم داریم و ذات هم یک چیز است که همان رکوع است و یک حکم بیشتر ندارد
 ب باشند. یا اجزا داخلی نمیتواند محل بحث مقدمه واج
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 مقدمه عقلی 

 مقدمه عقلی ان است که ذی المقدمه واقعا متوقف بر آن است

 

 مقدمه شرعی

 ذی المقدمه شرعا متوقف بر مقدمه است. اگر چه بعد از ثبوت شرعی توقف ، این توقف عقلی و واقعی است. 

 

 مقدمه عادی 

 : ذی المقدمه عادتا متوقف بر مقدمه است که دو معنا دارد

عارف به شکل خاصی است اگر چه توقف بر این راه ندارد و میتوان از راه غیر متعارفی هم رفت: این معنا  . طریق مت1
 خارج از بحث است چون واقعا توقفی وجود ندارد. 

اگر چه ذاتا محال  2 اما در حال حاضر راهی جز ان راه عادی برای آن وجود ندارد  ذاتا عقلی نیست  . درست است که 
 . رفتن از دیوار از طریق پریدن اما عادتا محال است در این جا راه دیگری وجود ندارد نیست مثال باال  

محل بحث است چون اصل توقف ذی المقدمه بر مقدمه    -به معنای دوم-هر سه مقدمه عقلی و شرعی و عرفی    نکته: 

 در همه انها هست. 

 

 مقدمه صحت

آنچه که مامور به است و واجب شده است نماز صحیح  آن چیزی است که صحت ذی المقدمه متوقف بر آن است و چون 
است هر چند قائل به قول اعمی در بحث صحیح و اعم باشیم باز هم مقدمه صحت به مقدمه وجود برمیگردد و داخل در  

 بحث است.

 

 مقدمه علم 

مال احتیاطی را  . اع خوانیم  طرف می  4مربوط به عالم امتثال است برای اینکه مطمئن شویم رو به قبله خوانده ایم به  
 مقدمه علمی گوییم. 

مقدمه علم از بحث ما خارج است چون خود واجب توقفی بر مقدمه علمی ندارد پس مالك بحث را که توقف ذی    نکته:

المقدمه بر مقدمه است را ندارد و فقط علم به اتیان واجب است که بر مقدمه علمی توقف دارد نه خود وجود واجب. وجود  
 وقف بر استقبال قبله است.  واجب فقط مت
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 تقریر اصولی و فقهی بحث 

 )مقرر:آقای عباسی(                                   

اگر بحث به این صورت مطرح شود که مقدمات واجب مثل پیمودن مسافت برای حج، شرعا واجب است یا واجب نیست  
است یا نه؟ فقط بحث مقدمه واجب گسترده تر    در این صورت بحث فقهی است شبیه این مساله که نماز جمعه واجب

را شامل میشود به طور کلی هر مساله ای که گزاره اش، حکم باشد مثل وجوب و حرمت مساله    است چون همه واجبات
 است.  ای فقهی

اما اگر بحث به این صورت مطرح شود که بر فرض وجوب امری، مالزمه دارد که مقدمه اش هم واجب باشد  یعنی  
ز مالزمه باشد بحث مالزمه دیگر فقهی نیست حکم شرعی نیست که فقهی باشد بلکه اصولی است چون نتیجه  بحث ا

 . ان در کبری قیاس استنباط حکم فهقی استفاده میشود 

 نماز واجب است 

 هر واجبی مقدمه اش واجب است)نتیجه مالزمه( 

 وضو واجب است 

 . ان در قیاس استنباط حکم شرعی قرار گیردبحث اصولی طبق نظر آخوند بحثی است که نتیجه  تذکر:

 

 آیا بحث مقدمه واجب لفظی است یا عقلی؟

 . مساله اصولی میتواند لفظی یا عقلی باشد

در    اگر بگوییم ایا دلیلی که چیزی را واجب میکند به یکی از دالالت ثالث بر وجوب مقدمات هم داللت میکند یا نه؟
 اینصورت بحث لفظی است

؟ وقتی بحث ثبوتی شد که ایا اصل مالزمه  مالزمه هست یا نه  یا بین وجوب امری با وجوب مقدمه اش آ  اما اگر بگوییم
 وجود دارد یا نه ؟ این بحث عقلی است. 

 . مرحوم اخوند بحث را عقلی میداند
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      متاخر شرط 

 )مقرر:آقای میرزایی(     

 

در    اثناء در   با    مطرح عبارات اصولیین  بحث مقدمه واجب، عنوانی  و  اشکال    "  شرط متاخر"شده  مشهور است و ظاهرا 
 مده است : تاثیر امری از آینده در امری که گذشته است. آ. شرط متاخر در بادی نظر اینگونه به ذهن ایشان  عقلی دارد 

 

   : مسئله
 . شودبعضی توهم کرده اند که پذیرش شرط متاخر موجب انخرام قاعده عقلی می 

 

 قاعده عقلی: 

  باشد.   داشته  وجود   علتْ  باید  معلول،  وجود  زمان  درلت و وجود معلول باید تقارن زمانی باشد. به این معنا که:  بین وجود ع  
می باشد باید وجود داشته باشد تا معلول حاصل شود. با این مقدمه    عدم المانعو    شرط  ،مقتضیاجزاء علت تامه که شامل  

 بادی نظر دچار اشکال است   در بحث از مقدمه متاخر  

 

  بیان اشکال:

  ، که علت برای ذی المقدمه است و باید قبل از وجود ذی المقدمه موجود باشدعلت است(    )مقدمه همان اجزاء   ایمقدمه 
ذ حصول  از  بعبارتی  بعد  افتاده  فاصله  معلول  و  علت  وجود  بین  و  است  امده  بوجود  المقدمه  در  ی  متاخر  شرط  چگونه 
و این انخرام قاعده عقلی است. لذا چیزی به عنوان شرط یا مقدمه متأخر  یامده است.  گذارد با اینکه هنوز نمشروط اثر می 

   پذیرند.را نمی 

   "   حیث إنها کانت من أجزاء العله"دارند : علت اشکال را با این عبارت بیان می  خوند آ مرحوم 

 در مقدمه متاخر:   مثالهای فقهی این بحث

ای که زمان ان تا غروب ان روز بوده و دخول وقت  تحاضه کثیره در صحت روزه .  مثال در عبادیات: غسل لیلیه زن مس1
 گذارد و غسل لیلله در روزه مقدم بر خود اثر می گذارد.   نماز مغرب و عشاء روزه به پایان رسیده اثر می 
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اجازه متاخر از عقد بر  . مثال در معامالت: در بیع فضولی دو مبنا داریم . برمبنای کاشفیت حقیقی اجازه بر صحت عقد ،  2
   کند.عقد مقدم اثر کرده و ملکیت را از زمان عقد جاری می 

 

 تسری اشکال به مقدمه متقدمه:

ای است که امده و معدوم شده و غیر از  این اشکال در مقدمه متقدمه نیز وجود دارد زیرا منظور از مقدمه متقدم، مقدمه  
باشد. یعنی جزئی از علت امده و معدوم شده و بعد از ان معلول  است می   مقدمه مقارنه که همزمانی وجود علت و معلول 

حاصل شده است و در زمان حصول معلول خبری از ان مقدمه نیست. در اینجا نیز اشکالی که به مقدمه متاخر وارد بود به  
 مقدمه متقدم نیز وارد است. 

 : مثالهای فقهی در مقدمه متقدم

کند با  موصی له قبل از فوتش بوده ولی بعد از فوت ایجاد ملکیت برای موصی له می در شرعیات: وصیت موصی برای   
 وجود اینکه الفاظ وصیت قبل از فوت ایجاد شده ومعدوم شده است و علت برای ملکیت بعد از فوت است. 

وم شده باشد ولی  کند. اگر اعدادی باشد اشکالی ندارد که متقدم شده  و معدعلل اگر اعدادی باشد با ایجادی فرق می 
 اشکال در متاخر باز هم باقی است.   

 

 :  متوهمینجواب آخوند به 

 . در مامور به  3وضع  در  . 2. در تکلیف  1دهد در یکی از این سه مورد است: قرار می  موال ی کهطوشر

دارند.  بیان می   اما الثانی   را با عبارت  3و مورد      االول ... و کذا الحال را با هم و با عبارت    2و   1مصنف در عباراتش مورد  
 و راه حل دومی در مورد متعلق حکم است.حکم مورد راه حل اول در 

آنهایی که مقدمه متاخر را  اگر امری واقعا متاخر و واقعا موثر در گذشته باشد انخرام قاعده عقلی حاصل می  شود و لذا 
 رائه می دهند تا انخرام بوجود نیاید. پذیرفته اند یکی از این دو امر را توجیه کرده و به شکل دیگری ا

 

 :  و وضع  شرط در تکلیف

امر اطرافات  و  شرایط  لحاظ  صورت  به  متاخر  شرط  چون  تکلیفی  حکم  موال  ، در  تصور    ، توسط  حکم  اراده  با  همزمان 
رود و  می خری نیست. در مرتبه انشاء، حکم روی عناوین  شود تأخیر و تأ ء می انشا  شود و حکم در چنین فضایی اراده و می
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وجود  نزد جاعل  امروز و فردا ندارد همه اش  تفاوتی بین  کند. در مقام جعل  همه عناوین را لحاظ می   ، موال در مرتبه لحاظ
 1دارد. این هم مختص خدا نیست در قانون گذار عرفی هم همین است.

اینکه اگر فالن اتفاق    ست نهلسان شارع در مورد شرط متاخر اینگونه است: فعلی که فالن اتفاق بعدش بیفتد واجب ا
 شود.  بیافتد این فعل واجب  می 

داد به اینکه؛ قرار نیست چیزی در آینده در گذشته تاثیر بگذارد بلکه موال حصه ای  آخوند باید یک پاراگراف تخصیص می 
می  و  گرفته  نظر  در  می را  واجب  را  حصه  آن  بعد  نمی سازد  ساخته  حصه  آینده  آمدن  با  بلکه  کند.  آینده  شود  آمدن  با 

 کند یا نه .  ای که ساخته بودیم، وجود خارجی پیدا می شود حصه مشخص می 

قضایای مفروض الوجود تقیید به سه زمان امکان پذیر است. در قضایای حقیقیه امری را تقیید به آینده کردن محال  در  
به آینده یعنی آینده با حفظ آینده بودنش،  است ولی در عالم عناوین تقیید به گذشته حال و آینده بالمانع است. تحصیص  

   کند.االن فعل را تحصیص می 

 کند.البته در مقام امتثال مشکالتی وجود دارد که با احتیاط و ... قابل رفع است لذا به اصل این مطلب ضرری وارد نمی 

 : جمع بندی

شد در حالیکه آینده نقش تحصیصی دارد نه  ی امری در آینده باانخرام قاعده عقلی در صورتی است که، تأثیر از ناحیه  
تخصیصی. اگر نگاه را در لحاظ ببریم تأخیر و تأخری)مقارن و متقدم( وجود ندارد و همه چیز وجود دارد و اگر نگاه را در  
تأثیر   ویا  لحاظ(  نیست)در  تأخیر  یا  ندارد. پس  تاثیری  لذا  نه تخصیص ساز  است  ملحوظ تحصیص ساز  ببریم،  ملحوظ 

ر ملحوظ(.  تمام کسانی که بعد از آخوند  به ایشان اشکال کرده اند، خودشان شرط متأخر را پذیرفته و به یکی  نیست )د
 کند.  از این دو مطلب رفع اشکال می کنند مانند تعقبی که نائینی مطرح می 

علمای بعد آخوند با  این تقسیم بندی فایده دار است زیرا ممکن است کسی منکر مقدمه متاخر یا مقدمه متقدم باشد .  
 عنوان تقسیم نیاورده اند. 

 
اثیر اینده تکلیفی  ما کاری به لحاظ نداریم بلکه بحث در مقام فعلیت است . چطور امری در اینده در حال تاثیر می کند و تحت ت  اشکال بعض دوستان کالس: .    1

باشد. قاطبه علمایی که به اخوند اشکال کرده اند مانند نائینی و خویی و ...  در  اید شرط وجوب چتر برداشتن امروز میشود مثال چطور بارانی که فردا میبر زید حاصل می

 مقام فعلیت اشکال کرده اند. 

المستطیع یجب ، کل من کان مستطیع در خیمه وجوب قرار مقام فعلیت یک امر جدیدی نیست که اشکال به اخوند و  قریب:  ارد باشد بلکه تطبیق عالم جعل است. 

 الحجه  گیرند. در ظرف ذیمی

 کند. کند و جعل میدر تمام الیه های بحث اشکال وجود دارد. در الیه جعل چطور آینده ای که نیامده را تصور می مهدیان: 

ت . گزاره شرطی که شرط آن در آینده باشد معقول است. همه تکالیف شرط متاخر دارند چون تا آخر زمان انجام آن تکلیف  ای شرطیه اس شرط وجوب، قضیه  استاد: 

 شرط زنده ماندن مکلف وجود دارد .  
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 شرط در ماموربه:

توانست در مورد مامور به نیز مطرح کند ولی طوری جواب  آخوند مطالبی که در مورد حکم تکلیفی و وضعی گفت را می 
 داده که گویا در مقابل سئوال مقدری قرار دارد.  

بخ ْ شرط  ماموربه  اگر  یعنی  ماموربه  برای  چیزی  غرض  بودن  و  طلب  مورد  شرایط  این  با  کند  پیدا  خارجی  وجود  واهد 
تواند متقدم یا متأخر  تواند مقارن با ماموربه باشد، می موالست. از طرفی؛ شرایط و اضافات مورد نظر موال همانطور که می 

ظور  ن و قبح ذاتی منسازد و عنوان منشاء حسن و قبح است )حساضافه عنوان می از ماموربه نیز باشد . لذا از آنجایی که  
؛ بایستی متاخر، در آینده در جای خودش قرار گیرد تا بتواند  در غرض تاثیر گذار است و  (نیست بلکه حسن و قبح اعتباری

   به موقع تاثیر گذاشته، ماموربه و بتبع آن غرض موال را حاصل کند. 

ثیر امری در امر دیگراست بخالف تحصیص  تقیید یا تحصیص امر به آینده، با رابطه علیت متفاوت است چون علیت تا
کنیم. مثال مالی که اتفاقی برای آن در فردا میافتد  که با دادن خصوصیت و ویژگی خاصی به امری آن را ممتاز و مقید می 

 با همین مال اگر آن اتفاق نیافتد متفاوت خواهد شد . 

 

 ء توهم انخرام قاعده عقلی :  منشا 

رهرن ذهن شده و ذهن    شرط شود، این توهم حاصل شده و عنوان  می   شرط متاخر اطالق    خر مقدمه متااز آنجایی که به  
اند که در وجود دخالت  دهد لذا شرط را شرط فلسفی و یکی از اجزاء علت گرفتهرا به سمت بحث علت ومعلول سوق می 

حالیکه بیان شد که اطالق شرط  کند و حال آنکه شرط در اینجا شرط اصولی است که در عنوان دادن دخالت دارد. در  می
کند که در واقع این حصه  بر مقدمه متاخر مانند اطالق شرط مقارن است که طرف اضافه و حصه جدیدی درست می 

از طرف موال بوجود   مطلوب و مرغوب موالست زیرا اگر این نسبت اضافه و حصه با خصوصیات خاصش نباشد طلبی 
 گرفت.آمد و وضعی انجام نمی نمی 

 

 ه بحث:  ثمر

شود و بحث وجود غیری در شرط متاخر نیز خواهد امد و اگر  بنا بر پذیرش مقدمه متاخر، داخل در نزاع مقدمه واجب می 
 مالزمه بین وجوب غیری و وجوب نفسی را پذیرفتیم شرط متاخر وجوب غیری دارد.  

 

 : بحث ایبعضی نکات حاشیه ➢

. شرط فقهی: در باب 3. شرط اصولی: قید بودن و حصه ساز بودن 2. شرط فلسفی: جزء العله بودن  1سه معنای شرط :   •
 معامالت که یک تعهدی در عقد می باشد.

ای همانطور که خصوصیات مکانی حصه ساز است خصوصیات زمانی نیز می تواند حصه ساز باشد. و اینکهه مهثال روزه •
 له قادمه متفاوت خواهد بود.که متعقب به غسل لیله قادمه است با همین روزه بدون تعقب به غسل لی

 ی نسبت به اینده را تصویر کنیم و این اضافه در اغراض و حسن وقبح تاثیر گذار باشد کالم تمام است. اگر اضافه •
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 مصلحت ومفسده با حسن و قبح متفاوت است. •

ند شرط متاخر است که ککاظم زاده: شرط متاخر تاثیر وجودی ندارد ولی آنچه متقدم را دارای عنوان مورد نظر موال می •
 کند.تا نیاید آن عنوان را پیدا نمی

شود درست نیست چون اگر آمد و عنوان را گرفهت متهاخر گویید تا شرط متأخر نیاید عنوان حاصل نمیاستاد: اینکه می •
 نیست بلکه مقارن است لذا باید گفت تا نیاید علم به آن پیدا نخواهیم کرد.

 توان تصور کرد نه االنسان یکون عالما االنسان سیکون عالما را می  •

 ینده امکان دارد. . تعنون به آتواند غرض االن ما را محدود کند یا خیر؟ بله می شودآیا آینده می •
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 واجب مشروط

 )مقرر: آقای ناصر( 

ها  قبالبیان شد بحث مقدمه ی واجب خودش دار ای اثری نیست ولی در ذیل آن مباحث ارزشمند است که جمله ی آن  
 واجب مطلق ومشروط است. 

 آیا وجوب را می شود مشروط فرض کرد؟ 

سم  ر  لذا     در منطق چنین نیستظاهراَ    یاد می کنند،   سمال شرح اکه از آن تحت عنوان  رسم  به  یا  حد است  به  یا  تعریف  
استفاده زیاد جناب  . با توجه به  شرح االسم گویند یعنی تعریف به ذاتیات، به غیر این دو را  یعنی تعریف به عوارض، حد  

 آخوند از این بیان روشن کردن تعریف شرح االسمی ضروری است.

چون وصف اضافی  است  حقیقی این جا به  معنی عینی در مقابل اعتباری  ،  یانان نه حقیقاشتراط و اطالق امران اضافی
انتزاعی است به    ،اعتباری نیست قتی را )در فلسفه و اصول( در  گاهی حقی   این معنا که حقیقه ندارد. اعتباری به معنای 

حقیقی    مقابل اضافی و گاهی در مقابل اعتباری قرار می دهند )وقتی می گویند امری نسبی است )انتزاعی است( یعنی
ب  پائین  و  باال  یعنی  نداردد ونیست  این نسبت  مافوق  امری نسبی است و حقیقی  اضافی در مقابل تکوینی و حقیقی  ،  ن 

 باید مراقب کاربرد کلمات بود   لذا تکوینی یا انتزاعی به کار می رود  اعتباری در مقابل ، نیست

آیا فرقی بین تعریف لفظی )آنچه در لغت می آورند و لغت را با لغت دیگر معنی می کنند انسان همان بشر است(    سوال: 

ی کنند( وجود  با تعریف شرح االسمی ) حد غیر منطقی است که  به عوارض در ذاتی اش نیست ولی آن را مشخص م
 دارد ؟ 

دو  ز این  که اینجا هیچ یک اا عوارض اش  عناصری در درونش یتعریف اصطالح در منطق: مفهوم را تجزیه می کنند به  
 نیست.

 در مورد واجب مشروط در علم اصول علمای اصول اصطالح جدیدی ندارند. 

ه چیزی  قید و  در خطاب چ  )باتییک شاخص اث  ) وجوب قبل از شرط نیست (  وجوب مشروط یک شاخص ثبوتی دارد 
تعلیق خورده ؟ بکون الشرط من قیود هیات اکرام ) یعنی از ظاهر خطاب تعلیقی وجوب مشروط را می فهمیم (  یا ماده  
اکرام ) یعنی به وصفی که مورد تعلق قرار گرفته یعنی اکرامی که واجب شده،اکرام با قید واجب،  وجوب عارض بر اکرام  

 شده  (؟  

در زید عالم :زید عالم است )زید منتصب به  به طور مثال  رام واجب نیست ولی در واجب اکرام هم خوابیده است  در اک
 صفت در نظر گرفته می شود( 
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  ) شاید در طول بحث به تعاریف دیگری برسیم(   : واجب مشروط یعنی قبل حصول شرط واجبی نیستتعریف آخوند   نکته
اثبات   لحاظ مقام  به  تعلیق بعد می گویند    است مشروط    شوجوب  ،  در شرط ظاهرشان وجوبش مشروط است  یخطابات 

   که ظاهر خطابات تعلیقی میشود ؟. واجب مشروط است اینکه اکرام مشروط یا بگوئید  بلکه

 تعلیق به هیأت میخورد یعنی انشاء وجوب معلق می شود نه این که واجب معلق است.  نظر جناب آخوند : 

 علی فرض مجی ء ، واجب  با اکرام  واجب، علی فرض مجی ء   لذا فرق است بین اکرام

  عیان ا.  می زنیم  ) ماده (  واجب    هیئت  و گاهی به    به گاهی  شرط را    گاهی : قید علی فرض به کجا می خورد مهم است
یید بر  اطالق و تق...( ، خط فالن و ب چاپ کنگره ساکخارجی قید نمی پذیرد ولی مفهوم کلی را می شود قید زد )کتاب م

این را می خواهم اگر    تعلیق یعنی    اشتباه گرفت.  دش خودش است( البته نباید با تشخصخارجی بار نمی شود )خو شی ء  
 را کوچک می کند(   دایره)قید   ه شده  هزاران قید زدبا  ... 

معلق در فقه    وجوب مشروط معادل عقد   ،  واجب مشروط در واقع وجوبش معلق استلیق با تقیید در فلسفه فرق دارد ،  تع
 است ) در معلق قید را به ماده می زنیم نه وجوب( 

   در اصول وجوب مطلق تقسیم می شود به:

 واجب بعدا انجام می دهیم مثل حج  ن االمعلق: وجوب  

 می پذیرد( ، که جناب شیخ  ناگر بپذیریم وجوب مشروط را  )شرط به وجوب می خورد : مشروط  وجوب  

و قید داخل    ) وجوب روی کل رفته و فرض را هم می پوشاند(تز به خود پرانتز می خوردقید بیرون پران  نکته اینکه

منطق یک  مثل جمالت حملیه در منطق است: در  ) نسبت وجوبیه مقید می شود(،  پرانتز به خود اجزاء پرانتز می خورد  
یکبار به  ضاحک و  انسان    ، قید را می شود یک بار بهیه داریم: زید انسان ضاحکموضوع یک محمول یک نسبت حمل

 اگر باران ببارد به کل حمل می خورد یکبار به نسبت بزنیم، 

  طرف می شود برای  یم کی وجوب هست کی وجوب نیست ،  را ( وابسته می کن  دجا اکرم  نسبت انشائیه را ) ایانشاء  در  
 . واجب را می پذیرد  ، در ظرف وجوب اکرام انشاء زمان گذاشت. 

ص  حالت خاص خواستن )تخصیص است و تحصبا اکرام را در    را خواستن  اکرام  ،  یک واجب،  ریم  اکرام دا  در اکرم یک
تعلق پیدا می  و خاص    نبود بلکه به االکرام بوده ولی در برهه ی دیگر  اکرام خاص  تعلق وجوب به  ،است ( متفاوت است

 کند

 : ی می زنیم مهم است ه چیزفرض را به چ

 وجوب نداریم   ،  رضجوب مفروض . خارج از این فو -1

 از مفروض را می خواهیم  حصه اکرام  مفروض .یعنی این فرض و این    -2



25 

 

االن وکیل ولی عمل وکالت از جمعه شروع می  دارد  یا  هم اکنون    از  از االن وکیل است و حق ورود    مثل وکیلی که
 و این دو متفاوت است.  شود

     :فوائد واجب مشروط

به حساب نمی  ویت  مشروع(، گناهی نیست و تفله  تا چیزی برگردن ما نیاید )حی  فتمی شود جلوی تحقق واجب را گر
 . است ویتانجام دهی گناه است و تف آنرا واجب کاری کنی نتوانی  بعد از آمدن بله اگر آید. 

 

 ده ... یکون شرط من قیود الما:  فمتن

 محل نزاع

 د ، محل دعوی را شیخ کجا گرفته است:آنچه که بسیار مهم می باشد و حواشی متعرض این نکته نشده ان

که گرداند  برمی  این  به  را  مشروط  غیر  و  مشروط  دعوای  وجوب    جناب شیخ  بزنیم  هیأت  به  را  قید  اگر  را  وشرمما  ط 
در لفظ حل شود در واقع هم دعوایی غیر    اگر این دعوی  پذیرفته ایم و اال )به ماده بزنیم( واجب مشروط را نپذیرفته ایم.

 این نیست. 

ا نه( قیود در جمالت تعلیقی قید هیأت  شروط داریم یم)وجوب  است اینکه  ثبوتی    عوا در مقام اثبات نیست بلکه دعوید
 . ؟  مادهاست یا 

چ مولی  انشاء  و  اراده  واجب مگونه می شودآخوند  نه  ،  یا  داریم  و چگونگی  شروط  ادبیات  در  آن  داشتن  فنی  زبان  با  را 
ید به هیأت  آن )قشاخص    و ارائه تعریف و طرح بحث  با    و و یک بحث دیده است.  یکاسه کرده    نسبت ها را  بکاربری  

مساله  واجب مشروط می شود )یک  در نتیجه می شود  عرفی هم همین که قید را به هیأت می زند  استظهار    و  ( بخورد
 کما هو ظاهر... ظاهرا(  ) خورد  ره به مسأله ی لفظی گواقعی 

 بحث الفاظ دو دسته دارد: 

 ) طبق قواعد عربی قید را به هیات بزنیم ولی هیات معنای حرفی است لذا مجبورا به ماده می زنیم (  ؟ست ظاهر چی 1

؟ بحث ظاهر نیست عند شیخ    شرط به انشاء می خورد یا ماده   ؟  ؟ جمله ی شرطیه مفهوم دارد یا نهآن جیست    تحلیل   2
)ساختار و معنای حرفی اجازه نمی دهد( لذا به ماده  د  ترجیح همان بود ولی نمی شوبله می شد به هیأت بزنیم می زدیم  

 . ارجاع می دهیم

ایجاب معنای حرفی نیست وقتی انشاء می شود حرفی می شود حال بحث این است اعتبار معلق داریم؟  اراده ی مشروط  
 داریم، وجوب مشرط داریم؟ منهای ابراز می شود مشروط را در نظر بگیریم ؟ 

می دانیم چون نمی توانیم  خوردن  واجب مشروط بودن را به هیأت    کمر بحث شروع می کنیم    بحث را از ما  جناب شیخ  
 . به ماده می زنیم
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   انشاء معلق یعنی ایجاد وابسته

 دو صورت است:   «برو »در انشاء 

یأت  یا اگر می توانی برو، انشاء  مطلق یا معلق.آیا می شود خواسته را که در غالب ه -2مطلقا )در هر صورت برو(   -1
 خود را نشان می دهد وابسته کرد؟

  اند معلق کند لذا به ماده می زند، نمی تو  ) و در یک لحظه ایجاد می شود(   نسبت استیک  برو که  کلمه    :جناب شیخ

ید مقید گردد. با  از وجود  لذا قبل  پیدا کرد نمی شود مقید کرد  را تعلیق    امری که وجود  امر  یعنی  تعلیق کردن  برو را 
 کردن. 

حکایت می کنیم  با است    است کار ذهن است، است یعنی تصدیق من )  ،  نداریمرا  است  ما زید قائم است،  ارج  در خ 
 نسبت است نه این که است معادل حکایت باشد( در خارج نسبت ربطی داریم حمل نداریم بلکه وجود ربطی داریم. 

 ریشه ی اختالف شیخ با آخوند :  

امثال برو و    انشائی استو  ک معنای حرفی یوجوب   عنی وجوبش مشروط شود،  یط باشد و شرمب  جاگر بخواهد وا  شیخ:

را نمی شود مقید کرد. توانیم گزاره های شرطی شرعی داشته    معانی حرفی  ما نمی  را نمی شود مقید کرد:  لذا واجب 
 باشیم که وجوب آن مشروط باشد ولی آخوند می گوید می شود داشت. 

اتوماتیک شامل افراد قادر می شود و خطاب به غیر  قدرت نداشتی وحی  شارع نگفته اگر    تعلیق در مقام انشاء نیست یعنی 
 ذاتی است نه این که لحاظ می کند و تقیید می کند.  د ییققادر و دیوانه نمی شود. ت 

المعنی  ن المعنی و  لفظ حاك ع   است و در اصل قید نیست.   یته  قید بخورند فورمال و اگر  را ندارد  قید  معانی حرفیه امکان  
 حاك عن الواقع

 معنای جمله شرطیه

 نکته اساسی اینست که : معنای جمله ی شرطیه چیست؟  گزاره را ) گزاره ی معقوله( را چه معنی می کنیم؟ : 

1- P آن گاهq   در منطق یعنی چه؟ چه حکمی در ذهن ایجاد می کنیم 

  pرضبه ف  qحکم به     -)حرف منطقی ها ( ب  به استلزام   -الف   

و به را هم  بلکه به انمی کنیم    Pو     qولی منطقی ها قبول ندارند حکم به      (  p)در فرض    pاگر     qصفهانی:  محقق ا

 می کنیم.   qآن گاه     pبلکه حکم به اگر   نمی کنیم

 زبان مطرح است. و  ادبیات فرم لفظ در در فلسفه ی بحث ماده و منطق صورت و 

 ما سه چیز داریم:  لذا 

 ا کنار و فیلسوفانه بحث می کنیم. شود) و ذهن طریقه می شود و موضوعیه ندارد( خود ر عینی تر می :واقع  یک -1
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 همه می فهمیم فرا زبان است.    :معنی یک  -2

 

 تعریف اجمالی آخوند از واجب مشروط : 

قبل از تحقق شرط ال وجوب حقیقتا وال طلب واقعا: طلب و حقیقه و اراده و وجوب مولی در موردی که هنوز شرط    

و   شرطی ا منظور خطابات شرطی باشد در مقابل غیررقق نیافته وجود ندارد .ظاهر خطابات تعلیقی در اصول یعنی ظاهتح

 اکرمه«  جائک  زید ف»أن  2جمله ی حملیه باشد و وابستگی  به شکلی بیان شده باشد   مالك بحث این جا اعم از است. 

ا اگر  مشروط؟  شرط  واجب  تعریف  مطرح؟  مورد  مهم  بحث  مسائل  یک  و  بحث صغروی  یک  ؟  ماده  یا  هیأت  قیود  ز 
 کبروی است. 

 مالک آخوند در واجب مشروط شدن یا نشدن ؟ 

(   بطوی  واجب مشروط شدن یا نشدن به این است که قید به هیأت بر گردد یا نه ؟ ) مقدمه  آخوند مالك    طبق فرمایش

 دد و وجوب مشروط ) معلق ( می شود. به هیأت بر می گرقید استدالل می کند به این که  قید ضرورةبا 

بهره می  تحصیص و تقیید  از قید و  نمی کنیم بلکه  استفاده  فرض دیگر قید را به ماده بر می گردانیم: لذا از تعبیر تعلیق 

 و می گوئیم ماده را مقیید می کنیم نه معلق. است بریم 

   فرق تعلیق و تقیید :

 می کنیم . ی در تعلیق حکمی را وابسته به چیزه دیگری ید می کنیم ول در تقیید چیزی را خاص و مق 

 

 : و یکون شرط ...اما   .  متن

 ممتنع است به هیأت بر می گردد )سلبی (   -1دو ادعا وجود دارد الف :  ادعای مناطقه و علمای معانی و بیان:  

   باید به ماده بر میگردد ) ایجابی ( -2

می کند نه موضوع  مقید هیأت را    و لی است ؟ شرط چیزی که نسبتقضیه چه شک  : صورت   ب: ما و مقتضای علم ادب 

شروط  مجمله نسبت را  در به ماده بر گردد و لو صورتا و شکال  لبا  یمبگوئرا ، نسبت مشروط می شود: الوصف ما ناچاریم 

، لذا  ت علم  ادب  راف به تقیید کنیم به خاطره محذورص منرا و تعلیق انیم  در ظاهر به هیأت بر می گرد لی می بینیم و

 موضوع و محمول نیست بلکه رابطه است که می تواند وابسته باشد یا نباشد . یا انشائیه ( خبربه  )نسب تامه 

 
 خطابات حملی حالت شرط ندارد ولی بعدا بحث شده و بعضی پرسش های  راجع به آن هم می آید   2
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 معنای هیأت را محال است معلق کنیم در ادبیات به ناچار به ماده بر می گردانیم. 

   ایراد امروز:  متن ، ال متناء ... قیود الهیة

 هیأت مطرح گردد.   و لب نسبت در قاوییم مشکل نیست و مشکل آن جاست که وجوب در غالب ماده بگ

به واجب مشروط یک چوب زد چون مجبورمی شویم به هیأت بزنیم ما گوییم کاری می کنیم که وجوب را با   شیخ 

الغر به دنیا   تعلیق نکرده ایم )بچه ازاولو ما است  ، خطابات ذاتا ضیقیم و راه دیگری بچینیمو هیات  بیان نکن نسبت

ث را معلق به  اید و ما معلق و محدود نمی کنیم یا مثال برای آدم خوابیده، اصال بعث اتفاق نمی افتد نه این که بعمی 

 دارد و انشاء نمی شود. ضیق یم انشاء بکنیم  هوابخ با قواعد عربی لذا ما  بیداری کنیم. 

   و واقعا برنگردد: اشکال: قواعد عربی از کجا آمده؟ می گوییم صورتا  برگردد 

یم تا اشکال شیخ  یست باید جمله ی شرطیه بگوئهیأت را نمی شود مقید کرد الوجوب )موضوع( معلق: تعلیقی در هیأت ن

 وارد باشد. 

   مقدمات واجب علی قسمین :

 عهده می گیرد و از ما نمی خواهد  مقدماتی که شارع خودش به   -1

حصه   : )در مقدمه ی واجب بحث این همین جا است(ی گیردمقدمات وجودیه ای که شارع خودش به عهده نم   -2

ای که حصه کردن را از ما نمی خواهد قسمت اکرام را می خواهد واجب معلق هم همین است که یکی از  

مقدمات وجوب در آنجا مفروض است و از ما نمی خواهند مثل زمان می ماند نماز در ظهر واجب است اما آیا  

ی کنیم.در مقدمه ی واجب همه ی مقدمات را ننوشته که ما باید ایجاد کنیم بلکه شارع  زمان را که ما ایجاد نم 

 ایجاد می کند. 

مقدمه ی وجوب هم هست ولی این  خدا فرض گرفته   هر مقدمه ی واجبی که  یک ادعا کرده که   شهید صدر:

 ندارد این حرف را بزنیم.  ی هم ضرورت قبول ندارند و همه را 

 

 معنای واجب معلق : 

 یعنی وجوب حالی واجب استقبالی است و این اشکال ندارد.   علقواجب م

واجب مشروط را در غالب تقیید  اینکه آن محدود است و آن تیجه  شیخ در همین جاها مطرح می شود و نمناقشه لذا 

 هیأت به کار ببریم و لذا سایر جاها اشکال وارد نمی شود. 

 : اما حدیث لزوم وجوب شرط:  متن
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فانه الاطالق ...: شیخ روی انشاء تکیه می کند یا روی الاطالق بخاطر   3ه آخوند از شیخ نقل می کند چیست؟ استداللی ک

در    ا هیأت انشاء شدهجود است فرد موجود از کجا آمده؟ بحرف بودنش. موجود را نمی شود مطلق کرد تکیه روی فرد مو

دیگر نمی شود اطالق داشته باشد چرا؟ چون    ه کردوجود پیدا   و   است که شئ در خارج تشخصنتیجه تکیه بر این 

 موجود است. 

 

  کل ما یحتمل.. الی الطلب متن :

   حیث اشکال چیست ؟

حیث اشکال این فرد موجود ال اطالق کجاست هیات ، وجود، انشاء ، معنای حرفی یا غیره ....؟: اول اشکال و تصویر  

 به نقاط اصلی آن بزنیم و ترتیب پاسخ پیدا کنیم .  های مختلف را باید خوب بفهمیم تا موقع کار گرفتن 

لذا نمی تواند   اشکال دارد  ناشی از انشاء ) ایجاد ( است  از معنای حرفی بیرون آمده یعنی وجود انشاء شدن )   الف :   

 مطلق و مقید باشد؟ 

و غیر اسمی است یا   : از این باب که حرف است و معنای حرفی وجودی  -  1بودن ؟ و هیات از چه جهت ؟  هیأت  :ب

لحاظ استقاللی ندارد ) خاص بودن معنای حرفی ( و وجود چون ناشی از هیات است اشکال دارد ؟ یعنی وجود از قبیل  

هیات آمده اشکال دارد و یا اینکه هیات کارش انشاء است و انشاء کارش ایجاد است و وقتی ایجاد کردیم نمی توانیم  

 شمند است. این نکته خیلی ارز مقید کنیم و 

مقید   یا مطلق مفهوم بر  یا مقید فرض کرد و وجود می تواند عارض  ایجاد به مفهوم میخورد و مفهوم را می شود مطلق 

 هرچه کسی هست، هست. موجود وجود تخصیص نمی پذیرد و نمی شود مقید کرد و   لیرد وک

 کلید های اشکال شیخ : 

نمی پذیرد( اطالق و تقیید از   تقییدطالق و ا)وجود   وجودلم افی الفرد کرده است. ال ... ناد به ال اطالق است  :کبری 

 اقسام مفهوم است نه وجود. 

ة و آن چیزی است که  ئالهیرت است از همان طلب منشأ از حیث عبا  ؟  فرد موجود درست کنیم: کو موجود صغری:

 اشته باشد.  د  یة نمی تواند قیدلهاء  بموجود است نه از آن حیث که معنای حرفی است.منشا

 تقریری از اشکال شیخ دو تفسیر دارد : 

 
 فاوت است نقل شیخ بهتر است دیده شود نقل شاگردها از شیخ بسیار مت 3
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موجود است چون نتیجه ی حرف است و حرف وضع عام موضوع خاص   دفر  2فرد موجود است چون منشاء است.  1 

وسعه است در انشاء و غیر  است. )همان فرد را موجود بگیریم( یعنی فرد این کار را می کند. اگر حرف باشد اشکال قابل ت

 می آید. ولی اگر انشاء باشد این استدالل فقط در انشاء هیأت فقط می آید.  ت انشاءیا

نسبت است البته اسم است ولی نسبة خود نسبت  طرف  در اصول می گوییم حرف ایجاد نسبت می کند ولی اسم خود 

 از هیأت است.  وجودی است منظور از الاطالق فی الموجود: ال اطالق فی النسبة که ناشیمر لذا اشایع است به حمل 

. 

 )مفهوم ظرفیت است و خود نسبت است( نسبت بلکه واقع الظرفیه است.  : فی: الظرفیه  متن

منظور از وجود: وجود ناشی از حرف یا انشاء : هیأت هر دو را انجام می دهد هم حرف و هم انشاء.: شیخ کدام را دیده  

 است روایة ها مختلف شده است.

ف که موجود نیست بلکه در عالم مفهوم نسبت ایجاد می کند ولی تقریر دید انجام داده  حمله به آخوند(: حر اصفهانی)

 . اید

 )حقایق االصول(:موجود یعنی هیأت به معنای حرفی)خاص یعنی وجود(  حکیم

 سوال ما هم این است که فرد موجود یعنی چه؟ 

 لم اشکال )حد وسط( چیست؟  

 

چون فهمی از بیان اشکال به ما میدهد لذا جواب را می خوانیم که اشکال   جواب را مقدم می کنیم: : اما حدیث اال متن

 را بفهمیم: 

معنای هیأت مطلق نیست قبال به آن پرداخته ایم و این جا ابهام گذاشته و به انشاء بودن تکیه نکرده و به ایجادی بودن  

عانی ایراد ندارد و معنا در هر صورت عام  هم اشاره ای نکرده است.: این خصوصیت من قبل االستعمال است نه معنا لذا م

 است و خصوصیة مال ظرف استعمال است )واین دیدگاه آخوند در معنای حرفی )ابهام( است.( 

گراف پاسخ اول به شیخ است بحثی را روی تصویر شیخ این بوده که وضع عام و موضوع له خاص است برده اند  را ااین پ

حال خصوصیت دراستعمال ماست نه در معنی، معنی همیشه عام است و البته این  در معناست،   و فکر کرده اند خصوصیة 

 حرف محصلی ندارد و جایش نقد می شود. 
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  اشکال اول

عام می دانیم حرف  له  وضع عام موضوع مفاهیم را ما علی المبناء وضع عام موضوع خاص را قبول نداریم بلکه همه 

اموری مانع ما نیست چون این ها در رتبه ی معنی و ملحوظ نیستند   باشند یا اسم. لذا خصوصیة اشخص و این چنین

بلکه ناشی از لحاظ هستند ما لحاظ می کنیم معنی را و معنی ملحوظ است و ما در ملحوظ جز نسبت نداریم لحاظ ما لذا  

ی متأخر از   در معنای اسمیه و ؟؟؟ ملحوظ کلی است و جزئی نداریم مثل ظرفیت و جزئی ؟؟؟؟ لحاظ است و یک رتبه 

 ملحوظ است چیزی که ما به آن نگاه می کنیم جزئی است و به معنی سرایت نمی کند )ملحوظ( کلی است. 

اگر دقت کنید اخوند گردشی در جواب دارد اول وضع عام موضوع عام را می گوید قبول داریم ولی در آخرکار به لحاظ  

 عالیته و استقالیّت اشاره دارد. 

 به ایشان است ممکن است وارد باشد نتوانند اطالق و تقییر پذیرند که هیچ یک وارد نیستند.  معنی حرفیه دو ایراد

 معانی حرفیه ای ان: ما می گوییم کلی اند نه ایجادی)شیخ( 1

 معانی حرفیه استقالل ندارند بلکه عالی اند لذا تقیید نمی پذیرد: می گوییم ناشی از لحاظ است و در معنی نیست  2

تحد معنا ومختلف لحاظ نه معنا ملحوظا هر دویکی هستند و نزد مفاهیم کلی هستند و عام را )وضع عام و  حرف و اسم م

 موضوع عام( چه حرفی باشد چه اسم. 

فطلب ....: چرا وضع و موضوع از عام طلب و وجوب کلی هستند و می شود مقیدشان کرد طلب را در مفهوم فرو می  

 فی را طلب می شود لحاظ حرفی واسمی کرد. بینیم یعنی چه که اسمی است یا حر

 مع انه :  

 اشکال دوم:  

 اگر از مبنا بگذریم لو سلم )وضع عام موضوع له خاص را بپذیریم(

خاص اگر در خارج باشد نمی شود آن را مقید کرد و اما مفهوم موجود را می شود مقید کرد یک چیستی دارید یک  

هر نسبتی را می  زی که وجود آن بر ان عارض شد پس در رتبه ی قبل وجود هستی، چیستی را می توانیم مقید کنیم چی 

 شود مقید کرد و بعد وجودش را. 

این جا ما نیز وضع عام و موضوع له خاص را قبول می کنیم حال چگونه حاصل می شود   :لب مطلب در این بحث

 در معنای حرفی؟ 
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ه صحبت در خود معنی حرفی بود که خاص است )ما با انشاء  ما صحبت سر ایجاد نداشتیم بلک مقیدا،ایجاد می کنیم  ما

مقیدا کاری نداریم و انشاء بودن موضوعته ندارد و اگر حرف معنای حرفی است( لذا یک استدالل بیاورید که می شود  

 معنای حرفی خاص را مقید کرد. چه طور: 

 مفهوم خاص  1

 معنای حرفی خاص  2

 قبل ایجادش یعنی کی؟ 

سخ اول با دوم؟ آیا در پاسخ دوم چارچوب حرف روایت اشکال را عوض کرد )وضع عام موضوع خاص  : ارتباط پاسوال

کرد( یا در چارچوب فهم اول حرکت کرد. اگر مشکل در معنای حرفی است و معنای حرفی با معنای اسمی فرق دارد  

 اسمی عام وحرفی خاص )فسلم فامر اشکال ندارد چون بقیه انشاء می کنیم.( 

 جاد به مقید بخورد یا مقید به ایجاد؟ و این جواب خوبی است.  آیا ای

امر انشائی   2فهم عام و موضوع له خاص   1و با کدام تقریر از اشکال)فهم اول یا دوم( امر مقید را ایجاد کنیم می سازد:  

حوم اصفهانی به درد  ایجاد امر ایجادی کرده است یا انشاء داریم انشاء می کنیم: چرخش در جواب می شود )حاشیه ی مر

 بخور است( 

فایده ی یک بحث اصولی حتما این نیست که در بحث فقهی خود را نشان می دهد بلکه در یک بحث اصولی   :نکته

در بحث تقیید اطالق هیأت درواجب مشروط مطرح می گردد. معنای حرفی را  بدرد می خورد  مثل معنای حرفی دیگر 
 دتا نظر مطرح است(: ما کاری نداریم اصال می دانیم )چن

 هیأت معنای حرفی و ایجادی است معنای حرفی و ایجادی قابل تقیید نیست  که اصال این مشکل مطرح نیست  آخوند:

 چرا ایجاد را نمی شود قید زد: 

ود مقید  مفهوم را می شکه  تحصیص و مقید نمی شود چون مفهوم نیست زیرا  جزئی است و امر جزئی زیرا امر موجود 
ص( بله تعلیق می شود زد زیرا وجود را وابسته می کنیم ولی تقیید  موجود قابل تقیید نیست )الجزئی ال یحصامر  کرد و

 . و این امکان ندارد  مضیق بکنیمباید نه چون مفهوم را 

مائیم، ال  ن یعنی جزئی  را به وضع عام موضوع له خاص   موضوع له عام عام   تطبیق آن با معنای حرفی: اگر وضع
نسبت را حرف ایجاد می کند و آن را نمی شود قید زد ولی النسبه که معنای اسمی   یحصص و ال یخصص زیرا واقعیت

 است را می شود تقیید زد 

 رویم: آخوند را می ما مسیر جواب جناب  جواب های زیادی می شود داد ولی 
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طرف  اسم و  ،  را قبول داریموضع عام موضوع له عام  بلکه    عام و موضوع خاص را قبول نداریم ا  وضعم  جواب اول :

مستعمل فیه حرف و اسم نداریم همه چیز مفهوم، مفهوم  رتبه استعمال است و به لحاظ  پس از و  انونی تقسیم بندی ث
یک معنی است و به  ملحوظ ما حرفی ندارد و و اسمی  ملحوظ ما است و لحاظ ما می تواند حرفی یا اسمی باشد و اال 

 و جور نگاه کرد.  د  عنی می شودیک م

مفهوم کلی قید بردار   زیرا حرف هم مفهوم کلی می شود و می شود   اشکال شیخ رفع آخوندرا بپذیریم فرمایش  ما اگر 
 . در نتیجه جواب علی المبنی است و به درد ما نمی خورد لذا جواب دوم را باید دنبال کرد  است .

 

 متن :   اما حدیث ... 

رتبه ی معنی نیست بلکه در رتبه ی  در ورد بحث  اطالق ... مفاد عام است و خصوصیت م حدیث عدم اما جواب دوم: 

ندارد و تنها فرق در آن جا   استعمال در معنی پیش می رود و خصوصیت در ناحیه ی استعمال است و فرقی با اسماء  
د و اال لحاظ العالی و  می کن استفاده  از اسم استقاللی خواهد لحاظ عالی کند از حرف استفاده و در لحاظ واضح  ب

 را  می کند لذا طلب   می آید مشخص االستقاللیه از عوارض معنی نیست بلکه از عوارض استعمال است. و استعمال را

 مقید و مطلق  می شود در نظر گرفت طلب در هیأت کلی است و اسم و حرف بودن فرقی ندارد. 

 استدالل دوم 

   مع انه... 

به وجود آورید دیگر    ، تقیید می شود. اگر انشاء کردید ز وجود است مانع او جزئی  د، شخصای حرفی فرمعن مفاد  اگر
لحاظ شود    قیدنمی شود مقید کرد این کتاب همان کتاب است و غیر قابل تقیید ولی اگر قبل از انشاء منشاء مورد نظر م

نباشد  وجود شود که ممکن بر می شود نه قید عارض وجود   ض بر وجود عار  و بعدا بوجود بیاوریم در نتیجه  کتاب سبز 
یک وجود را با هر خصوصیتی در نظر بگیرد و خلق را  .  مثل خلق خداوند وجود عارض قید شود مشکلی ندارد حال اینکه 

موجود   دار نیست ولی عروض القید بر ماهیت مقیده مشکل   تدر آن عارض نماید اشکالی ندارد لذا عروض وجود بر ماهی
مفهوم مقید را مد نظر  ، ذهن برگردانیم درست می شود ما در استعماالت همین کار را می کنیم لذا قضیه را  ل دارد اشکا

و بعدا انشاء می کند انشاء یعنی ایجاد مدلول در نفس االمر لذا معنی را مقید در نظر میگیریم بعد انشاء می کنیم و این  
 هیچ اشکالی ندارد. 

بله قبل از انشاء ده ها     معنای هیأت فرد و شخص باشد.(  ،  معنی عام موضوع له خاص  ) ذیریم معنای شما را بپ لو سلم
ود و قید بر  قابل تصور است  و ما یکی را درست می کنیم لذا ایجاد روی تصویر و مفهوم عارض می شارسالیه نسبت 

 نمی شود غیر معین به وجود آوریم و بعدا قید بزنیم ( مفهوم عارض نمی شود ) 

نه این که یک ذات به وجود آورده ام با یک قید   ، ی آن این است که در عبارت ذات می بینیم و یک لفظپروسه لفظ بله
مثل ان جاء زید فاکرمه دو عبارت نیست بلکه دو دال است نه این که یک   بلکه کل این در یک پرانتز ایجاد می شود. 

قید بزنیم لذا  ما فته اکرام کن اگر نه انشاء وجوب اکرام خالی باشد و بعدا فاکرمه به وجود بیاوریم و بعد قید بزنیم بلکه گ
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در یک حقیقه و ماهیة مقید انشاء شده است )وجود علی فرض ایجاد شده ولی در عبارت فرایندی را طی و دو عبارت می  
علی فرض و یک ذات   آید.( لذا دو تیکه آمدن عبارت در مرحله ی داللت است و در مرحله مدلول یعنی معنی وجوب 
 مقید است لذا وجود مقید را به وجود می آورد نه این که دو تیکه ایجاد شود و بعدا قید بزنم . 

مادری   یک  و این جواب آخوند است مثل این که می گوید   : البته من این جواب را قبول ندارم مثل آقای نائینی استاد

ر مفهوم قیودند نه این که زیدی به دنیا می آید و چاقی را به آن می  زید چاق یا الغر به دنیا بیاورد چاقی و الغری د
چسبانیم از اول زید چاق،عالم ذهن هم عالم خلق است و می خواهد انشاء بکند انشائش روی فروض مختلفی از مفهوم  

 جزئی می برد )ده جور ربط می شود ایجاد کرد و شما ربط خاص را ایجاد می کنید.( 

اشکال در  حال اینکه مسیر بحث را چرخاندید و بحث را روی انشاء منشاء بردید شما آقای آخوند :    مرحوم اصفهانی

و  بود ی مفاد معنای حرف جزئی و جزئی قابل تقیید نمی شود ، بحث رومعنای حرف بود )وضع عام موضوع له خاص( 
 شما بحث را روی وجود بردید. 

به ایجاد می خورد و   _  انصاری الف  هم می ریزید اگر اشکال شیخو این جا دو اشکال مطرح است و شما آن ها را به  
به خاص بودن و جزئی بودن معنای حرفی می خورد)  _ ب   )جواب االن شما درست(  تقیید نمی پذیرد( انشاء ) ایجاد 

 اشکال اول خوب ولی دومی به درد نمی خورد( 

   ما با تفسیر دوگانه از عبارت شیخ از آخوند روبه رو می شویم 

 به معنای امر دو جور اشکال می شود: امر را نمی شود مشروط کرد: 

 رف است لذا نمی شود مشروط کرد امر ح -1

 نمیشود مشروط کرد.  است  انشاء )ایجاد(  امر  -2

لذا لو سلم خروج از بحث است به نظر اصفهانی زیرا شما  مبحث را روی انشاء برده اید و حال این که بحث  
   روی حرف بود 

 

 یعنی چه ؟ جزئی یعنی: حرف جزئی 

مفاهیم  مفاهیم عام و کلی اسم  ب(  الف( در همان عالم مفهوم نه مصداق دو جور  داریم:_   2ایجادی )در انشاء(   _ 1
 ربطی. و غیر اسمی تعلقی 

که نسبت داریم( یک مفهوم سومی به نام نسبت   ائم و یک معنای ربطی در ذهن می چینیم )طبق نظرییک زید یک ق
 آن حرف می شود. داریم و 

قائم هم معنای حکایی است،   دارای سه جزء: زید یک معنای حکایی است،که  این جمله جمله ی اسمیه ی خبری است  
( نه  نه النسبت  و مفهوم نسبت  معنای زید قائم ایجادی است یعنی در سطح مفهوم بین دو مفهوم ایجاد نسبت می کنیم)

 . م ذهن در خارج امر موجودی باشد بلکه در عال
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تعلقی  _   2ذات بال _   1: موجودات  تعلقی. و ایضا در خارج دو جور  2مستقل   1لذا در جهان مفاهیم دو جور معانی داریم: 
 ربطی)وجود رابط( 

خالف اصفهانی که دو    )، النسبة، االبتداء و واقعیة النسبة نداریم  همه ی مفاهیم یک جور چیده شده اند جناب آخوند:

در ذهن ارتباط برقرار  مفاهیم   ین وند را به صورت علمی بچینیم چون بیند( و ما نمی توانیم حرف آخجور مفاهیم می چ
 علی، کتابُ علی   ، می کنیم نسبت اضافه را که معنای خارج یک معنا است چگونه ارتباط برقرار می کنید کتاب

علی و کتاب است و  چسب بین لنسبة و آن حرف می گوییم و جزئی است واقیعة ا   مفهوم یک نسبت تعلقی است و ما به
 . خوند واقعیة الربط را نمی شود قید زد  و فرق می کند و واقعیة الربط است و عند اال د هر    جنس این با 

 جوابی که می شود داد :  اینکه یا  اطرافش را  مثال قید می زنیم یا  قبال مقید و بعدا ایجاد می کینم .  

 

 دو اشکال معنای حرفی: 

 معنای  حرفی ایجادی است وایجادی را نمی شود قید زد.   شیخ: -1

و اطالق فرع لحاظ است  تقیید ت بلکه تبعی است لذا نمی شود لحاظ کرد و یسنائینی: معنای حرفی لحاظ مستقل ن-2

 (.  تا بتوان اطالق و تقیید کرد)لحاظ قیدیک چیز را باید نگاه کرد 

 نی را بخواهی نگاه کنی می شود اسم و از حرف بودن خارج می شود. تا مع ، لحاظ قید برای معنامعنی حرفی یعنی 

 معنای جزئیت:

 . بین المعانی نه وجود در خارج وجود در ساحت مفهوم است ة  الموجودنسبة جزئیت یعنی ال 

د  در عالم مفهوم است یعنی مفهوم ربطی نه ربط م. وجود در اینجا  ذهنی   3مفاهیم  2خارجی 1وجود ساحت هایی دارد:  
 نظر باشد. 

 به خاطر دو اشکال نمی شود معنای حرفی را قید زد

 وجود مقید نمی شود   -1

 . تقیید لحاظ مستقل می طلبد و حرف لحاظ مستقل ندارد -2

شیخ به این اشکال اشاره نکرد و حرف آقای نائینی است و این از اشکال اول تراوش می کند که معنای   
 د خاص است و نمی شود قید زد. حرفی معنای وجودی ایجادی است و وجو 

چون حرف   1: است  دو اشکال(  واجب مشروط  ) لذا حرف را باید گرفت و جلو رفت و اشکال گرفت: در امر  اصفهانی:

چون انشاء است نمی شود     -2)  به دو دلیل جزئی بودن و لحاظ مستقل نداشتن   -کبری اول   -ود قید زد است نمی ش 
 ( دوم   قید زد)کبری
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 در جواب شیخ: آخوند 

 حرف را که قابل تقیید نیست زیر سوال می برد و می فرماید حرف قابل تقیید است چون حرف هم کلی است  -الف 

در جواب دوم چیز دیگری را جواب می دهد )انشاء قابل تقیید نیست(: زیرا ایجاد کردید و مخلوق کردید)نسبت     -ب
 مقید ایجاد میکنیم. : ما   . جوابنمی شود مقید کرد   (را  ایجادیه

برداشتتان از اشکال مانع را روی هیأت و معنای حرفی برده اید در نتیجه می گوئید مانع  در شما در پاسخ اول   اصفهانی:

فرد   منظورش  می شود عوض  پاسخ دوم لوسلم: فرض از اشکال در  را برمیدارید و وضع عام موضوع له عام می کنیم 
و مقیدایجاد می کنیم این اشکال دوم  می زنیم قید در ذهن جواب ، می شود قید زد:  را ن    -  وجودو منشاء   - موجود 

 . ربطی به حرف ندارد و هر چیزی ایجاد کنید نمی شود مقید کرد

لذا نباید دو جواب ما را گیج کند زیراهر یک تقریر خص خود را دارد جواب اول:اشکال را در وضع عام موضوع له خاص  
 یجاد کردیم نمی توانیم قید بزنیم. واب دوم:ا، جمی دید.

 یکی حرفی بودن و دیگری انشائی بودن  است شیخ گفته باشد یا نهمشروط اشکال برای وجوب  و کبری درد

 جوابهای دیگری به شیخ داده اند که جناب آخوند نیاورده اند:

 د در حاالت و ازمنه های مختلف. حوالی و زمانی دارد زیاجزئی )مصداق معین( اطالق افرادی ندارد ولی اطالق  نکته:

تقیید در جزئیات محال است به لحاظ افرادی است در مقابل اطالق افرادی ولی تقیید احوالی درمقابل  :  یک جواب

 اطالق احوالی اشکال ندارد. 

 ندارد  اکرام به زید علی کل حال یا حال خاص و این اشکال

زید مقید   و همین مورد،  ق فرد را کم و اضافه می کنیم همین آقا تعلیق با تقیید فرق می کند و در تعلی جواب دیگر:

،  قید  شد غلط ولی می شود گفت وجود زید معلق شد یعنی فرض خاصی دارد و همین معلق می شود مثل عقد معلق
 تملیک در فرض خاص است و شئ دوتا نمی شود بلکه معلق شده و انشاء را می شود معلق کرد. نیست رابطه 

است نمی  حرف    معنای حرفی مشکل لحاظ ندارد بلکه مادامی که   ر آخوند در جای دیگر می گوید: جواب دیگ

حمل را مقید کنیم  یم  یک نسبتی است.مثل حمل وقتی می خواهگفت  شود لحاظ کرد بلکه به حرف می شود نگاه کرد و 
ید را وارد و نسبة را مقید  یقتمی  به حمل به صورت معنای اسمی نگاه کنیم یعنی به واسطه ی نگاه از یک دریچه ی اس

ر نکرده ایم که معنای حرفی را  نذداخل نسبة حرف است ولی از بیرون نگاه کنیم لحاظ اسمی می کنیم زیرا    می کنیم. 
 . وقتی حرف است مقید کنیم

   اشکال بعدی آخوند: جدایی انشاء از منشاء ) ایجاد از وجود ( 

( منشاء موجود می شود حال می شود انشاء را از منشاء )ایجاد از   بیرون آمدیم  از معنای حرفی  ) انشاء مگر ایجاد نیست 
الزمه واجب مشروط   بعدا وقت استطاعت درست شود:  -واجب  - وجود جدا شود؟ مثال خدا االن واجب کند و منشاء 

 انشاء از منشاء  و این درست نیست؟ تفکیک
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 ست ولی منشاء نیست( کرد امر مقید مفروض )االن انشاء ا رد انشاء به قبل می خورد یعنی اشکالی ندا علی ذالک  -متن   

 وجه امتناع واجب مشروط چیست؟

 ( که حل شد ) معنای حرفی بودن -1

 جدایی انشاء از منشاء  -2

 : جواب

        تفکیکی الزم نمی آید، یعنی من اشکال را قبول ندارم  ) هر دو االن یا هر دو آینده  است (            -الف        
الزم می آید، قبول ولی در مقام مصداق اشکال ندارد ) حقوق دانها جزء اعتباریات است و جزء تکوینیات   تفکیک  -ب

 نیست.

وجوب فعلی را کاری  ما لذا تفکیکی نیست همین االن که انشاء کرد منشاء هم هست ولی منشاء ما امر معلق است. و 
وجوب فعلی نیست   است  ولی  همین االن   -وجوب   - و منشاء   ده ایم وجوب علی تقریر را ایجاد کر بلکه نداریم 

 انشاء شده است . بلکه علی فرض است و وجوب علی فرض 

 : (پاسخ اشکال دومجدی را بعدا می آورد ) بعداز و جواب  را جناب آخوند اینجا   بخشی از جواب

( منشاء ما طلب  ا ئی است )مولی طلب کرده انشاءطلب به حمل شایع نیست بله ما آن را نمی خواستیم بلکه طلب انشا
نیست بلکه طلب علی حصول شرط است و طلب تقریری است واین مصداق ندارد اگر زید بیاید من هم می ایم اگر زید  

 انشاء را می شود معلق کرد.  و   لذا اخبار، آمده بابایش هم آمده 

 : لزوم گونه وجه اثباتی فرض  متن

 اع برطرف شود شیخ نگاه ثبوتی دارد یا طلب هست یا نیست.متنمیگردد حتی اگر ابر لبا به ماده   قیود

 ) پارادوکس است (  از طرفی وجوب باشد یا نباشد. لذا نمی تواند اراده هست یا نیست 

 تمام حصص.  2خاص حصه  1مشروط معنی ندارد:  گویا از اشکال اول گذشته تعلق اراده به نحو

 

 شیخ دو فصل مطلب داشتند 

ارجاع قید به هیأت ) جنبه ی سلبی ادعا ایشان ( مباحثی که بیشتر به خود حکم مثال راجع است و به مقوله ی ابراز و    1
 انشاء اشاره دارد در نتیجه در انشاء جمله ی شرطیه قابل تقیید نیست 

 اده و مالك ارجاع پیدا می کند  لزوم ادجاع قید به ماده ) جنبه ی اثباتی ادعای ایشان (مباحث ؟؟؟ و مبادی حکم مثل ار 2

حال سوال ، چه طور به شیخ در مطالب عقد معلق را خالی از ایراد دید و اگر گفت نپذیریم از باب اجماع است)بین دیدگاه  
 اصول شیخ و فتوای ایشان در معامالت وجه جمع پیدا کنیم به این که تعارضی است یا نیست( 
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 خوند در جواب دادند اشکال:قید به هیأت ارجاع نمی شود: آ

متن کتاب: لزوم گونه من قیود الماده لبا: لبا در مقابل چیست؟ در مقابل ظاهرا و صورتا است به لحاظ صورت و فورمت  
ظاهری جمله قید را به هیأت می زنیم ولی به لحاظ واقع و لب قید ماده است نه هیأت)عین این عبارت را باال داشته  

 قواعد العربیه ظاهرا(  است لتابع االعتراف قضیه ی 

 قید الهیئه لبا  2قید الهیئه واقعا  1لذا دو فصل گفتاری:  

شیخ یک استدالل مبتنی بر اتکاذ را مطرح می کند مثال به آب توجه کنید آیا ماده دارد یا نه و طلبی نسبت به آن دارید  
سازی کنیم ایا اراده ی مشروط می توانیم  اراده را باید تحلیل کرد. اگر واجب مشروط را در نفس خودمان بخواهیم مدل  

 تصویر کنیم و بگوییم اراده ای نیست ولی مشروط است یعنی علی بر چنین شرطی است. 

ما امثال قید تشنگی را به مراد میزنیم)آب در فرض تشنگی را شوق و اراده داریم از همین االن و مراد ما را قید زدیم و  
ه آب بدونه تشنگی چنین شرطی است( هیچ اراده ای نداریم تا بگوییم مشروطش را  اگر قید را به آب بزنیم ما نسبت ب

 داریم. 

 یا مطلق نسبت به یک نسبی اراده وجود دارد  1لذا اراده بسته به فرض:  

 یا وجود دارد و به ؟؟؟؟؟ اراده تعلق دارد)آب به هنگام تشنگی(  2

اند امور اختیاری نیز: الف( خودش تحت اراده ی ما نیست یعنی  اختیاری    1قیود که ؟؟؟؟ درست می کنند تارتا من امور:  
خودش را می خواهیم و طلب می کنیم همین حاال )ایجاد اراده را الهه داریم( احترام به پدر اال ایّ حال ب( خودش تحت  

وص زمانی و  اراده ی ما نیست اال ای و حال: اگر به خانه ی ما آمد اراده ی احترام دارم)علی فرض است( تحقق خص
 مکانی اراده به آن قائل ؟؟؟؟ 

لذا فرق مقدمات واجب و مقدمه ی وجوب : در مقدمه ی وجوب طهارت را از ما نمی خواهد بلکه می گوید اگر طهارتی  
داشتید یک نماز هم به جا آورید. در مقدمات واجب خود تحصیص را از ما می خواهد صالة با طهارت یعنی بروید یک  

 ایجاد بکنید.  صالة با طهارت 

 ایجاد الحصة را نمی خواهد ولی تحقق ؟؟؟؟؟ علی فرض آن قید را می خواهد. 

انداخت به ماده و رفت فرضی بین   از شرط وجوب  این دو مقدمات را به هم ریخته اس چون  بنا به گفت مرز  از شیخ 
 قید این است. استطاعت باقی نمی ماند چون هردو قید عمل شد حج استطاعت نماز مع طهارت فرق ان 

خود استطاعت مورد مطلوبیة شایع نیست و تحصیص را از ما نمی خواهد ولی علی فرض استطاعت را می خواهد )حج  
 تحت قید را می خواهد( 

استطاعت(   و  این دو بحث )طهارت  فرق  است حال  مراد  قید  استطاعت تحت فرض    1هر دو  استطاعت:خود  جمع مع 
ولی خود ؟؟؟ چنان تحت فرض است که می گوید    2ستطیع شد به حج کنید.  نیست ولی ؟؟؟؟ تحت فرض است اگر م

 همان ؟؟؟؟ را نیز ایجاد می کند صالة مع طهارت 
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اگر مستطیع شدید    2مستطیع شوید    1اشکالی ندارد دو جور قید و فرض داشته باشیم نه چون دو جور مراد داریم: فرض:  
 صبح بروید. 

ض موال دخالت دارد یک موقع خودش تحت فرض یک موقع علی فرض آن فعل  ولی نحوه ی قرار گرفتن فعل در اغرا 
 مورد فرض است. 

تا در نظر نگیرید    1بعضی بزرگان مثل اصفهانی تفصیل دو جور قید چه فرقی دارند؟   یک دسته قیود محصل فرض:  
می خواهد تا فرض    یک دسته قیود استیفاء فرض: غرض به فعل قائم است فعل را  2فرض موال تحصل پیدا نمی کند  

 حال شود. 

حج علی ؟؟؟؟ مالك ندارد و اگر مستطیع شدیم مالك دار می شود ولی در مورد نماز مالك دارد ولی به گونه ای قابل  
 تحصیل است که شما یک وضوئی بگیرید و شرط تحصیل است.  

ذا فی حد ذاته مالك ندارد  غذا خوردن فی حد ذاتی مطلوبیه ندارد بلکه در فرض گرسنگی مالك دار می شود ذات غ 
گرسنگی موثر فی عالویة لذا بعضی امور در ؟؟؟؟ دخالة سبب االیجاد مطلوبیت هستند ؟؟؟ به خاطر گرسنگی اگر گرسنه  
به   نیاز  لوال  کند  می  فع  انسان  از  را  نیازی  چون  آب  و  غذا  دارند  غیری  مطلوبیة  لذا  نداشت  مطلوبیه  غذا  نه  شد  نمی 

 مطلوبیتی هم ندارد. 

سنگی شرط وجوب است: تفسیر آن آمده از نقل شیخ: اراده ی من به ؟؟؟ از آب تعلق می گیرد که در ظرف تشنگی  گر
 باشد آب در ظرف تشنگی را من دوست دارم و شوق بالفعل به آن دارم. 

ام برای تحصیل  بلکه  کنند  نمی  ایجاد محبوبیه  قیود  از  بعضی  ولی  کنند  ایجاد محبوبیة می  قیود  از  ای  ر محبوب  پاره 
الزمند. و انسان دوست ندارد تشنه شود ولی نسبت به آب در ظرف تشنگی اراده دارد مطلوبیت آب فرق تشنگی است و  
دخیل در استیفای امر محبوب و شرط آن است شرط زن گرفتن خواستگاری است باید برای زن محبوبیة ذاتی دارد نه  

ردیم می خواهیم و شما چنین نیست بلکه خواستگاری برای استیفای  خواستگاری و اراده به آن ندارد. اگر خواستگاری ک 
 فرض است. 

نتیجه: مقدمات واجب مقدمات استیفای فرض اند ولی مقدمات وجوب تازه تحصیل فرض می کنند و اگر نباشد غرض  
به مکه رف اتفاقی  لذا  بدون  هم نیست. ظاهر عبارت ؟؟؟؟ در آن استطاعت: حجة االسالم به شرط استطاعت است  تیم 

شرط استطاعت آن قبول نیست و بعد از استطاعت دوباره باید رفت و اراده ی مولی به حضور انسان مستطیع در زمان حج  
 قرار گرفته است. 

دخالت در اصل فرض    2خودش دخالت در غرض دارد    1لذا می توانیم فرض کنیم ؟؟؟ که درست می کنیم ؟؟؟ قید به:  
 غرض دارد. ندارد بلکه دخیل در استیفای 

اما:   تواند بگوید امر رفته روی ؟؟؟؟  در یک جا تحصیص را میخواهد قید را هم می خواهد: طهارة مع    1لذا شیخ می 
در یک جا تحصیص را نمی خواهد ذات عمل را می خواهد: تشنه شدن را نمی خواهد بلکه    2صالة را به هم می خواهد  

 اگر تشنه شدن آب مطلوبیة پیدا می کند. 



40 

 

واست بگوید اراده ی ما معلق نیست و حاال وجود دارد و می شود مطلوبیت های خودمان را تیک بزنیم ؟؟؟؟ و  شیخ خ
تعلق آن می تواند ؟؟؟ باشد)بنزین در زمان خالی بودن باك( لذا ؟؟؟ می تواند تکه اش آینده باشد لذا شیخ می گیود اراده  

و   اراده  نیست  اگر  باشد و  االن  باید  یا  نیست  را تصویر  امری  تعلیقی  اراده ی  نتوانسته یک  ایشان  و  نداریم  و مطلوبیة 
یعنی چه؟   ندارد. معلق نمی فهمم  اعتباری اشکالی  امور  بله  نیستند  یا  یا هستند  نداریم  اراده ی تکوینی تعلیقی  نمایند، 

 کتاب یاهست یا نیست. 

؟؟ قرار می دهیم)تفکیک مراد و اراده حل است(  اراده اگر ؟؟؟؟ کرده: پس اراده هست: اراده هست پس چطور مراد ما در ؟
تعلق گرفته: به چی  به وجود شوقی  اراده  و  نیست  تفکیک هم  تشنگی: همین شوق    2آب مطلقا    1بلکه  در ظرف  آب 

همین االن وجود دارد نه آینده نسبت به ماء مع العطش و محبوب لی، قید مطلوب ها هستند نه طلب ها، حب به ؟؟؟  
 ست. خورده که معلق ا

در واجب مشروط اراده است)یک    2یا طلب ندارد: اراده نیست  1شیخ در اما لزومه گونه ماده لبا تحلیل ارتکاذ می کند:  
 جور واجب داریم که مشروط است(

غیر اختیاری: مثل زمان، دست    2اختیاری: به استطاعت با کار زیاد می رسم    1لذا فرض خاص می تواند ؟؟؟ جزء امور:  
 توانم آن را حاضر کنم.من نیستنمی 

 و ما کان ... را تقسیم می کنیم  

 مثل طهارة در نماز مثل استطاعت و حج هر دو را می توانم با برنامه تحلیل کنم. 

 مورد تکلیف است مثل طهارة  2مورد تکلیف نیست)استطاعت(  1اختیاری که: 

م فراهم کنید مثل نماز و روزه علی ایّ حال  لذا می گوید شرایطش را ه  1گاها غرض لذا نسبت به امری اهتمام دارد:
 مطلوب ؟؟؟؟

اگر امر مثل نماز ؟؟؟ علی االختالف... اختالف اغراض طبقه بندی دارد چه مصالح و ؟؟؟ را    2 بسته به موردش است 
  2به شرط    1بپذیریم)؟؟؟؟( )به هر حال مولی که درخواست کرد( یا قطره ای است به تعلق اراده و غرض مولی گاهی:  

 بدون شرط و مصالح و مفاسد را باید کنار گذاشت 

عبارت نقل شده ما براساس تقریرات که از درس شیخ کرده اند درست می باشد و موافق آن نقل ها)آقا میرزا ابوالقاسم  
تقریر   عنوان  تحت  دارد  شیرازی  میرزای  را  شیخ  های  از حرف  تقریر  است.)بهترین  بوده  آخوند خودش(   .... و  شیرازی 

 4ت.(اس

آقای قریب: ؟؟؟؟ بیرونی که رخ می دهد نسبتش با آن چیزی های که من و شما می دانیم چیست؟ ما یک وجود علمی  
فوری داریم )وجود شوقی گویند( مثل علم می ماند علوم به ذات در افق نفس است آنی که از خارج است معلوم به الغیر  

 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  4
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قهار در وجود خودم است و وابسته به خودم ولی معلوم من به اقای    است. مثل آقای ؟؟؟؟ را می شناسم علم من به آقای 
 قهار منطبق می شود و معلوم بالغیر است. 

لیوان آب تگرگی در تابستان)حال االن زمستان   اراده هم مثل علم می ماند: ما در این جا شوق پیدا می کنیم به یک 
ق نشده و همین حاال است وقتی نگاه می کنم لذت می برم  است( و من از حاال به آن شوق دارم. لذا اراده و شوق معل 

 بالفعل. 

سوال: آن آب که االن نیست؟ جواب: ولی مطلوب است کاری بر آن نداریم و آن امری که به آن شوق داریم به ذات در  
کردیم و  نفس آن عنوان است و بعدا قید می شود. در خارج ظرف سقوط شوق است نه حصول شوق. در نتیجه آب را پیدا 

 خوردیم دیگر شوق نیست. 

سوال: شوق آن موقع حاصل را این موقع حاصل است)بالفعل و غیر بالفعل است( شیخ: شوق است االن ولی متعلق آن  
 نیامده است. 

جواب آخوند چیست؟ بله نسبت به بحث بعدا پیش می آید. بحث موقع ای است که تشنه شده ایم ولی اول صبح اگر  
 و باعث نیست و بحث موقع تشنگی است.)در بحث این حرف پذیرفته است( شوق هم باشد محرك 

هادیان: شوق علی غرض می گوید در شوق نسبت به آب علی فرض نمی شود مقدر و شیخ آب را مقدر می کند. االن  
 اراده است به آب مقدر یک موقع اراده ی مقدر است به آب؟ مقدر وصف چی؟ مقدراالرادة یا مقدر الماء. 

 داریم مقدر یعنی چه؟  2یا هست یا نیست   1وت نگاه شیخ و طرف مقابل در این است: اراده یک امر تکوینی: تفا

آخوند از سطح اراده خارج می شود و ما باید در سطح اراده جواب بدهیم چون شیخ در این سطح صحبت می کند. ان  
 العاقل... 

 اگر هست: الف( به مطلق خورده ب(یا مقید  2اگر نیست کنار می گذاریم  1اراده و طلب دارد یا نه:  

االن   همین  را  آن  ما  و  است  خورده  گره  آینده  از  مطلبی  به  و  خورده  قید  و  استقاللی  مطلوب  و  است  حالی  طلب  لذا 
 میخواهیم اگر به فرض آن آینده تحقق می یابد طلب محقق به مطلب موخر. 

 لی وجوب علی شرط. واجب مشروط باید طوری باشد که االن واجب کرده باشد و

 قهار: اراده به معلوم تعلق نمی گیرد؟ متعلق اراده ماهیة است نه وجود وعدم وجود و به ممکن تعلق میگیرد 

 جواب آخوند کمک می کند به فهم ما از بیان شیخ: اما حدیث لزوم.... اذا توجه الیه... مصلحة غیرها... 

 آینده است؟ چگونه می شود آن را انجام داد؟ چیزی که االن طلب می شود در حالی که تحقق مطلوب  

سوال قریب: ارتباط این بحث مقدمه ی وجوب یا مقدمه ی واجب چیست؟ ما راجع به مقدمه ی وجوب بحث می کنیم  
 یعنی قیودی که بر فرض آن طلب معقول است منتهی مقدمه ی وجوب: 
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 ؟؟؟ می شود   مقدمه ی وجوب را کی بر مبنای واجب مشروط تحلیل می کند: آخوند 1

مقدمه ی وجوب را کی بر مبنای واجب مشروط شیخ تحلیل می کند: مقدمه ی وجوب یعنی مقدمه ای که علی فرض  2
اند که تحصیل تحصیص آن بر ما   اند( و طلب به آن تعلق می گیرد و قیود واجب  تحقق آن مقدمه در مراد)قید مراد 

 ات را از ما خواسته است. واجب نیست و از ما نخواسته اند و علی فرض وجوب ذ

قریب: در بحث ما فعلیه مقام و انشاء نیز می آید؟ ما درنفس اراده این بحث را نداریم و اراده یا هست یا نیست ولی در  
آینده است طلب   به  امری که مربوط  استفاده کرد. دید  آخوند چه جوری  را داریم(  در ؟؟؟  انشاء  ایجاب دو مرحله)جعل 

بلکه ط نکرد  از بحث نکرد(  بالفعل  برد)به عکس شیخ که بحثی  را روی بحث  انشاء کرد بحث  لب خود را علی فرض 
 آخوند گفت می تواند طلب انشائی از نوع طلب معلق نماید و بحث فعل را مطرح نکرد. 

 ما سر واجب مشروط بحث داریم و واجب امری انشائی است. 

 لبی دارد و عالقه ای دارد جواب آخوند: من هم قبول دارم به فرض تشنگی موال یک ط 

 سوال: االن بحث می کند االن ایجاب میکند؟

خیر یک ایجاب علی فرض معلق درست می کند که بحث.. علی فرض تشنگی انشاء میکند و این هم درست است و  
 اشکالی متوجه آن نیست. 

ب بالفعل می شود و خواسته ی من  هادیان: طلب نفسانی در وجود ما نیست؟ بله میتوانیم طلب انشائی بکنیم که بعدا طل
در آینده را فکری از االن برایش کرده ام که برایم آب فراهم نمایند به فرض تشنگی. و چون نفسانی و انشائی دو تاست  

 و تطابق بین آن ها الزم نیست. 

ن این دو  می توان گفت االن طلب نفسانی هست و انشاء و بحثی نیست و میتوان به عکس آن را گفت مالزمه ی بی
 نیست.

دستور برای تحفظ اغراض است و از االن بحث مشروط می کنیم معلق می کنیم و جمله اگر تشنه شدم آب می خواهم  
 را جمله معقولی بدانید شما واجب مشروط را پذیرفته اید)وجوب حال واجب استقبالی( 

 د یا در سطح مبحث بحث می کنیم؟ باید سطح بحث را مشخص کنیم در سطح طلب اراده و شوق به بیش بحث می کنی

منابع می شود:بحث آقای الریجانی:بحث   این  به  بیشتر بحث  تبیین  برای  تمام می کند ولی  را همین جا  ]آخوند بحث 
 واجب مشروط را نگاه میکنیم.    با آقا ضیاء امام و روحانی در منتهی در پاورقی نگاه شود. 

 کفایة )واجب مشروط(: استاد امینی 

 اء علی تبعیة ..... فی الماموریة : متن : بن

ه در پذیرفتن واجب مشروط وجود  یمانع فعلیت برگرداند و حال تنها توجرا به وجود   جناب آخوند مشکل در واجب مشروط
 مانع باشد قابل قبول نیست )چون مانعی است واجب مشروط است( 
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جا فعلیت پیدا نمی کند تا موثر باشد نه این که حتما   اقتضایش در این ، حال همان طور که اراده به اموری تعلق می گیرد
واجب   و  شود.  واقعی  نگذارد حکم  مانع  و  باشد  واقعی  و  محکمی  باشند  مانعی  مثال  نیستند.که  این  از جنس  شروطمان 

بیاید و فعلی شود یا اصول  جهلی    ، زمانی  اماره ای  باشد  این است کهتا زمانی فعلی شوبرخالف باشد  و    د. بلکه سوال 
 همان واجباتی که مشروط اند توجیهتان به چیست؟  این جا هم وجود مانع عن طلب شده ؟ 

لی )شبهه  ممکن است کسی از آخوند سوال کند که فایده ی این نحو انشا چیست؟ انشا فعلی ومنشاء آینده باشد؟ به قو 
 :  دو فایده می باشدو دارای رد می باشد.ی لغویة( مطرح شد قابل ط

 نداریم   اب دیگری برای فعلی شدن انشاء در حق مکلفنیاز به خط-1

فعلی و نسبت به شخصی دیگر  کسی    به نحو واجب مشروط گفته می شود شرایط مکلفین فرق می کند نسبت به-2
 شروط گفته می شود که خود مکلفین با خودشان تطابق دهند. متقدیری باشد. لذا 

 باشد چون کار را انجام داده ایم از لغویة در نمی آورد؟ اول که نیاز به خطاب دیگر نکاظم زاده:  فایده 

  بعدا   خطابات شکل قانونی کلی دارند معنایش این نیست که شارع صبر نمی کند که در آینده یک اتفاقی بیفتد و   استاد: 
اء  ی کند و انشه را کامل بیان م یعبیاید جعل نماید. جعل ها شکل ازلی دارند یعنی شارع از ابتدا آن را جعل می کند و شر

مثال بیست سال عقب نمی اندازد بلکه همین امروز جعل می کند به صورت قضیه ی حقیقه و عند تحقق شرط تحقق  را  
 الحکم. 

کاظم زاده : حال فرقش با دومی چیست؟ از همین االن عناوین متفاوت است یک نفر مستطیع است و دیگری نیست  
 رادند که آن را بر خود تطبیق می دهند  ،بلکه شارع یک حکم کلی صادر می کند و اف

شخصی نیست بلکه همه ی احکام را االن جعل ولی سال های فعلی شدن آن ها متفاوت می باشد و ممکن  خطابات  
 است یکی از موارد یکی دو قرن موضوع پیدا نکند . 

 بحثی بین مرحوم نائینی و آخوند است

 اال ایّ و حال  مشروط بودنش می افتد یا نمی افتد؟ واجب مشروط    وقتی شرط تحقق پیدا می کند آیا واجب مشروط از  
عده ای نیست و فعلیت ندارد و مشروط بودن منافاتی ندارد که شرط  ولی شروط نسبت به عده ای هست و نسبت به  

ی  ست االن گذاره ،گذاره شرطحاصل باشد در مثل اگر خورشید باشد هوا روشن است کاری ندارد که روشن است یا نی
  . آینده فعلی می شود  است  نباید همواره در افق زمان دید و بین آن چه که االن شرط می شود و آن چه در  شرط را 

فاصله ی زمانی باشد بله در واجب معلق حالیة و استقبالیة مطرح می باشد ولی در واجب مشروط حالیة و استقبالیة مطرح  
بلکه اشطراط مطرح است   باشد  آن جا که نیست  روی فرض رفطلب  نمی  یا هست و  ته حال  فرض در جایی نیست 

 شروط بودن نمی افتد . مشروط از مآینده بیاید و در مورد آن که هست شرطش حاصل است لذا واجب دارد  امکان  

 :  فرق فعلی بودن و مطلق بودن
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ط نسبی است و  شروممطلقه یعنی شرط ندارد و فعلی است یعنی شرط آن حاصل است . عده ای که می گویند واجب  
نسبی بودن که مطرح می کنند    نسبی بودن را معنی می کنند نسبت به آقای زید مطلق نیست نسبت به عمر مشروط و 

و نسبت به عمر غیر فعلی  نسبت به استطاعت است و حال در زید فعلی است در مثل حج   تابع عناوین است نه اشخاص و
 . ) بحث مطلق و مشروط نیست ( 

)استطاعت شرط وجوب است ولی    هر چیزی شرط این وجوب نیست  ،  ودن را به یک معنا قبول داریممشروط و نسبی ب 
اگر    را نشان می دهد  تعلق حکم به موضوع    نوعربطی به تطبیق خارجی ندارد بلکه  ودن  و نسبی ب   نیست (شرط طهارت  
 شروط و اگر شرطی نخورده مطلق می شود  مشرطی خورده 

نمی برد یک مبحث است و این که انحالل سبب فعلیت می شود حرفی نیست لذا نسبت به    انحالل اشطراط را از بین 
 یکی فعلی و دیگری فعلی نیست و؟؟؟ برای او نیست . 

سوال خداوند نسبت به کسانی که مستطیع نیستند اراده دارد یا نه ؟ از بحث افق زمان باید خارج باشیم حاال اگر اراده  
 رفته ایم اگر اراده ندارد شیء واجب شروط را قبول ندارید . دارد .. واجب شروط را پذی

از الو لم یکن مستطیعا یجبو علیه الحج اراده روی افراد مستطیع رفته است نه غیره .حال مسئله این است اراده مشروط و  
ل باشد  علی فرض در ظرف تحقق فرض ؟؟ ؟ فعلیست . در ظرف عدم تحقق فرض اراده نه این که بعد زمان شرط حاص
 از ؟//؟؟؟ اراده حج مشروط به استطاعة است فعلی نیست اراده فعلی یعنی واقعیت ندارد یا هست اال فرض است . 

نظر شیخ: اراده مولی از اول هست زیرا گفته در اوج ؟؟؟ اگر مستطیع شد حج واجب است لذا وجوبی وجود دارد و چون  
ضیاء به مکلّف بخورد لذا وجوب را سالم از قید نگه داریم در ؟؟؟ وجوبی  اراده اگر هست قید باید به حج برود یا مثل آقا  

تعلق گرفته و قید را مثل شیخ یا به حج زد یا به مکلف زد پس اراده را از آسیب وجود ندانستن محفوظ دانست و تعلیق  
ست )قید را به موضوع بر  مکلفش نی  2مرادش نیست    1یعنی رفع اراده حال اراده وجود دارد  و چیزی که االن نیست یا  

می گردانند ( فاعلیة ندارد ولی فعلیة دارد انشاء هست و اراده هست و به مستطیع نگاه می کند و حج را بر او واجب می  
کند و انشاء مولی بیان گر یک اراده می باشد و اراده مولی شامل مستطیع و غیره می شود و خداوند افراد را نمی بیند  

 ی بیند و انشاء و بحث می کند )آقا ضیا ( بلکه عناوین را م 

ولی آخوند می گوید بحث مانعی دارد که بحث را معلق می کند لذا انشاء ؟؟؟؟ و گذاره ی تعلیقی که ؟؟؟ آن هم معلق  
است یعنی اراده اال ایّ حال جعل نمی کنند بلکه اراده ی علی فرض جعل می کند علی فرض قید اراده است نه مکلف  

اراده این چنین چیزی را مشروط و    یعنی  اراده ای ندارم و  ای دارم علی فرض استطاعت و علی فرض عدم استطاعت 
معلق می گویند یعنی علی فرضی هست و علی فرضی نیست.ولی انشایش هست : انشاء یک امر معلق اند اگر به امر  

ل ؟/؟؟؟ معلق: االن تملیک به یک  حتمی غیر معلق نگاه کنی االن نیست ولی به امر معلق نگاه کنی االن هست مث
هست چون گفته ؟؟؟ یعنی ملکت اگر برای ؟؟؟ اال تقدیر )یک واقعیت انشایی قائل شویم ؟؟؟ وجوب اال تقدیر    1معنی  

 نیست ؟؟؟ اال تقدیر  2هم واقعیت باید قائل شویم .

 لذا انشایی باید قائل شویم ولی در بیرون ؟؟؟ بالفعل نیست و حرف دیگری است . 
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یخ: همین االن هسن نسبت به مراد مقید و ؟؟؟ اال فرض نکرد بلکه مراد اال فرض کرد  و قید را به معلق ؟؟؟ زیرا  ش
 ایشان نتوانست تصویری که اراده به صورت معلق نماید زیرا قائل بود اراده االن هست یا نیست.

 دلول حال شرطی باشد یا غیر شرطی باشد(  آخوند : اراده را کاری نداریم روی انشاء حرف زد )انشاء یعنی ایجاد م

 تفاوتش این است که انشاء بعدا فعلی شود و انشاء فعلی هم که فعلی است. 

اینان   بعد  ولی  است  برده  انشاء  روی  آخوند  و  برده  اراده  روی  شیخ   . زنند  می  بحث حرف  کانون  دو  در  آخوند  و  شیخ 
 تفکیک کرده اند. 

ف شیخ اراده ی ؟؟؟ ولی به لحاظ انشاء و اعتبار حرف آخوند قبول است )انشاء به  مثال آقای خویی : به لحاظ اراده حر
 معلق داریم ( و این یک مبنایی است . 

است   اراده  االن  که  این  )نه  باشد  مشروط  ای  اراده  که  معنی  این  به  تابع   : جواب  باشد؟  باید  انشاء  تابع  اراده  آیا  قهار: 
 وجود؟؟؟ مشروط است (  

 عنی چه : وجود ؟؟؟ شروط یعنی اگر است اگر آفتاب باشد است و اگر نباشد نیست.شروط در فلسفه ی

 اراده ی مشروط انشاء مشروط را طلب می کند حال اراده مشروط یعنی : عند : شیخ؟؟؟ بیش پهن است.  

 یعنی قبل شرطش نیست یعنی چه انشائش است ؟ 

بعدا فعلی می شو  انشاء مشروط است   . اراده مشروط االن مشروط  یعنی االن فعلی نیست  د. همان طور که می گویند 
 است و بعدا فعلی می شود . 

حال اراده شرط و مطلق یعنی چه؟ مطلقا هست یعنی چه؟ یعنی حتمی نیست بلکه بستگی دارد، و بستگی دارد همان  
 شروط است. 

د می خواهم واال نه نه ویک طرف  اراده ی حتمی را هم مثل اخبار حتمی نمی شود ابراز کرد اراده ی اگر اگر این باش 
 اراده نیست بله نیست چون فعلی نیست زیرا متعلق اراده کامال معلوم نیست لذا اگر می شود 

 قهار:انشاء مگر تابع اراده نیست لزوما؟

یده است نه  تابع: به این معنی تحقق انشاء تابع فعلة اراده نیست بلکه فعلیة انشاء تابع فعلیة اراده است که پشت انشاء خواب
اصل انشاء. یک اصل انشاء داریم یک فعلیة انشاء داریم فعلیة انشاء تابع فعلیة اراده است ولی تحقق انشاء تابع تحقق  

 اراده نیست. 

 بله اراده ی انشاء اراده می خواهد درست و این متفاوت است اراده ی االشانیه. اراده ی انشاء با انشاء اراده فرق دارد. 

مین علی فرض هست علی فرض نیست یک نوع وجود است نفس االمر برای جود است مشروط قائل  مشروط یعنی ه
هستمی که علی فرضی هست و علی فرضی نیست. اصال فرق جمالت شرطیه با جمله چیست؟ زید رفت ؟؟؟ باشد می  
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معنی کنیم، نسبت    رود چه فرقی دارد یعنی روی یک فرض رفته است و روی فرض دوم نرفته است. لذا ما شرط را چه
جمله را معلق می کنیم و ؟؟؟ نمی گوییم بل که به حالت تعلیق در می آوریم اگر این گونه باشد می رود و اگر نباشد نمی  
ورد)زید می رود، زید نمی رود،حالت سوم. اگر ؟؟؟ می رود وگرنه نمی رود( همان طور که می گویم اخبار معلق داریم و  

خبر   معلق  واقعیت  بگوییم  به یک  را هم  احکام شرعی  کنیم.  اعالم می  را  دیگر  اتفاق  و یک  زید  وابستگی  می دهیم 
وابستگی بین وجوب و استطاعت را بین می کنیم و این اشکالی ندراد و اگر می گوییم وابستگی است یعنی ؟؟؟؟ علیه او  

ولی بحث این است که شیخ می گوید  نیست. یعنی اراده نیست و بالفعل تحقق ندارد و اگر معلق علیه اوست خبر دارد  
شما این را از منظر بیرون نگاه می کنید و اگر به جای طرف بنشیند یا اراده هست یا نیست و سومی به نام اراده هست  
هست   شرط  گویید  می  اگر  و  رود  می  بیرون  فعلی  روی  ذهن  هست  ای  اراده  گویند  می  اگر  زیرا  نداریم  شرط  ولی 

ی شرط هست نه این که االن چیزی هست مشروط است نه این که هست و شرط است  پارادوکس می شود. هست ول 
 بلکه همان امر مشروط )معلق( است.

 اراده ی انشاء از محل بحث خارج است بلکه اراده ی که به حج تعلق می 

 گیرد بحث داریم زیرا که اراده ی انشاء که حتما الزم است و بحثی در آن نیست. 

 م. جواب ان قلت را داری

چیزی که باید باشد )قانونی( که بعدا فعلی شود لذا از االن می نویسیم بعدا    -1سوال:فایده ی انشاء چیست؟دو فایده دارد  
این قانون نیست به همه یکسان نیست نسبت به بعضی فعلی ونسبت به بعضی فعلی نباشد. لذا نسبیت در  -2فعلی شود  

 نشاء باشد وقتی که نسبت به بعضی فعلی و نسبت به بعضی فعلی باشد. فعلیة است و نسبی بودن به این معنا االن ا

بحث بعدی: آیا تفرقه واجب مشروط در عمل نزاع است یا نه؟ اختالف بین آخوند و مشهور:در داخل محل نزاع شهود  
 نیست

شد از مشروط  نکته ی این بحث: واجب تا فعلی نشود وجوب نیست و وقتی وجوب نباشد مشروط می شود و اگر وجوب با
بودن خارج می شود که صدق مسمی نمی شود)وجوب شروط نیست که ما از مقدمه اش بحث کنیم(وقتی شرط فعلی شد  
پیدا کرد نمی گوئیم واجب مشروط نیست بلکه   آید. حال وقتی شرط تحقق  از مواجب مشروط بودن بیرون می  واجب 

فظی است. وجوب تا فعلی نشود وجوبی نیست که بگوییم  شروط است منتهی شرط تحقق یافته است از بحث تا حدودی ل 
به مقدماتش سرایت می کند و آن موقع که هم فعلی شود از نظر بعضی شروط نیست بلکه مطلق است و حال جناب  

تابعة    21آخوند می گوید دخول مقدمات وجودیه للواجب مشروط و محل نزاع است. )متن کتاب تحصیص الواجب ... غیة  
 ه( لذی المقدم

حال قابل بحث است که وجوب غیری کی می آیدتابع وجوب اصلی شود و اگر وجوب اصلی بعدا فعلی شود وجوب مقدمه  
هم بعدا فعلی می شود و این که بعدا فعلی می شود یک بحث است و این که وجوب غیره می گیرد بحث دیگری است.  

بات مطلق است و مقدماتش هم وجوب غیر مطلق  وجوب غیری مشروط داشته باشیم چه اشکالی دارد؟ یعنی یک واج
 دارد. واجب مشروط هم مقدماتش وجوب غیره مشروط پیدا کند باالخره قابل بحث است وجوب غیره دارد یا نه؟
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ما از حیث غیری برون بحث می کنیم و کاری به اطالق و اشتراطش نداریم آن مفروض است و اگر مطلق است مطلق  
فسی مطلق و مشروط داریم راجع به مقدماتش بحث می کنیم و آن هم تابع اصل است و  است همان طور که واجب ن

بگوئیم واجب غیری مطلق و واجب غیری مشروط . حال کی فعلی می شود و می گوییم تابع ذی القدر و اصلش است  
ه اصل وجود واجب  هر زمان آن فعلی شد مقدمه هم فعلی می شود راجع به فعلیت بحث نمی کنیم بلکه بحث ما راجع ب

 غیری بحث می کنیم به این که آیا واجب غیری داریم یا نه حال آن واجب غیری مشروط با مطلق شود مشکلی نداریم.  

ما راجع به زمان فعلی شدن بحث نداریم بلکه بحث ما این است که ایا مقدمات واجب، واجب است یا نه؟ اگر کسی گفت  
شود اگر آن مطلق گفت این هم مطلق می شود و اگر گفت آن مشروط است    واجب است متنهی تابع ذی المقدمه می

 این هم مشروط می شود و اگر کسی میگفت واجب نیست این جا هم واجب نمی شود. 

 از ؟؟؟ در سوال مقدمه واجب بحث واجب مشروط تاثیری نمی گذارد و در اصل وجود واجب غیری موثر نیست. 

قدمات می رود یا نه به تناسب خودش. مثال اصل صبح مشروط است وجوب  بحث ما کلی است وجوب غیری روی م 
 مقدماتش هم مشروط است مگر این که شئ بگوید من وجوب غیری مشروط را فرض نمی کنم. 

 بحث دوم

 آیا شرط وجوب خدا مقدمه ی وجوب )شرط وجوب( ؟؟؟ خودش وجوب داشته باشد )وجوب تشریحی غیری داشته باشد(: 

ون مقدمه ی وجوب می وشد شکی نیست از محل بحث خارج ولی نباید ؟؟؟؟ شیخ درس که از مقدمات  مبنای مشهور:چ 
 واجب است ولی جوری اخذ نشده که وجوب )مثال در حج( ؟؟؟ ؟؟؟ واجب نماید. 

  عبارت که نحو و کیفیت ؟؟؟؟ را بیان میکند قبل الشئ واجبا یعنی مفروض الحصول و الوجود است نه در ناحیه ی وجوب 
بلکه ناحیه ی واجب مفروض است یعنی فرض می گیریم وجوب می آید واال نه. فرض وقتی گرفتیم نباید متعلق طلب  

 قرار گیرد زیرا با فرض گرفتن آن منافات دارد زیرا طلب حاصل است. 

ه است. نقطه را  معنای طلب حاصل: طلب به ؟؟؟ آن نمی اید بلکه طلب ؟؟؟؟ می اید. مراد ما مثال انجام نماز در این نقط
از ما نمی   پیدا نشد نماز را هم  لذا اگر ان نقطه  اند بلکه فقط درآن نقطه خواسته شده نماز بخوانیم  از ما نخواسته  که 
خواهند. آن زمان و آن نقطه مورد طلب واقع نمی شود زیرا فرض می کند علی فرض آن نقطه و زمان بقیه را می خواهد  

حاصل می شود. لذا هر چیز را ؟؟؟ مفروض الوجود می گیرد یعنی آن را نمی خواهد زیرا  و اگر خود آن را بخواهد طلب  
 اگر بخواهد طلب حاصل است.  

اما علی ؟؟؟ شیخ ؟؟؟ طلب به آن تعلق نمی گیرد مثال نمی گویند بروز ؟؟؟ را بیاور تا در آن نماز بخوانی ومثل استطاعت  
 خود استطاعة را که فرض است.  را بلکه جع علی فرض استطاعت را می خواهد نه

 فانه جعل واجب... حج علی حصول استطاعة خواسته شده است. 

این که شرط وجوب نیست شرط واجب که هست یعنی واجبی است آن نه   این جا هم یک نوع شرط است به  سوال: 
ق به مراد است )واجب  وجودش وابسته به این شرط است و اگر شرط نباشد واجب نیست و این را شیخ قبول دارد و متعل
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است( استطاعت فرض است و تازه بعد از تحقق استطاعت وجوب می اید از به وجود استطاعت نمی تواند تعلق بگیرد  
چون طلب حاصل است. و همه ی قضایای مفروض الوجود چنین هستند و اشکال به شیخ نیست و آن چه وجوب دارد  

و طلب به ؟؟؟ از صبح خورده که فرض کنیم شیخ مستطیع است  وجوب علی فرض استطاعت می باشد واجب است صبح
وقتی مستطیع شدیم معنی ندارد بگوییم وجوب به خود استطاعت ؟؟؟؟ نماید و از ما ایجاد آن را بخواهند و این همان  
طلب حاصل است.از قبل از استطاعت هست ولی این وجوب طلب استطاعت نمی کند بلکه وجود روی حج علی فرض  

اعت رفته است و ان ؟؟؟ در نقطه ای است که استطاعت هست و بقیه را از ما نمی خواهد واگر خود استطاعت را  استط
استطاعت   به  طلب  که  کنیم  تصویر  خواهیم  می  ما طوری  و  سازد  نمی  بودن(  الوجود  )مفروض  فرض  بخواهد خالف 

د. در نماز طهارت جزئی از خواسته است لذا صالة  برخورد نکند و تعلق نگیرد. لذا استطاعت با طهارت در نماز فرق می کن
علی فرض طهارت نخواسته بودند بلکه نماز مع طهارة از ما خواسته بودند و فرق بین صالة مع طهارة و حج علی فرض  
طهارة این جا مفروض الوجود نیست بلکه مطلوب الوجود است ولی استطاعت مطلوب الوجود نیست بلکه مفروض الوجود  

 تارتا مطلوب الوجود اند.  -2تارتا مفروض الوجود -1با نگاه شیخ مقدمات علی قسمین  است لذا

ازوقتی مفروض الوجود گفتید دیگر نمی تواند مطلوب باشد زیرا آن ؟؟؟ ؟؟؟ به فرض وجود در خارج است یعنی فرض  
 کرده ایم وجود دارد نه با وجود فرض پارادوکس)ناسازگاری( است که طلب کنیم. 

گوید: واجب الحج علی  فرض ولی آخوند حج واجب است علی فرض لذا قید علی فرض به نسبت می خورد    شیخ می
ولی نباید نظر شیخ به نسبت وجوبی نمی خواد و یکی کسره می خورد حج علی فرض استطاعت از خود فرض ؟؟؟ نمی  

ین معدوم است که طلبش می کنیم  داند مطلوب باشد زیرا مطلوب باید به چیزی بخورد که فرض وجودش شده است و ا
نه   است  معدوم  میکنیم که  را طلب  ما همیشه چیزی  است و  است طلب شود تحصیل حاصل  موجود  اال چیزی که  و 

 مفروضند که هستند از چیزی که مولی مفروض الوجود می گیرد نمی تواند مطلوب الوجود باشد.

استقبالی است و اگر نمی دانم مستطیع می شوم. مثل  ثمره ی بحث این شد که شیخ می گیود وجودش هست و واجبش  
شرط متأخر می شود وجوب حال واجب استقبالی و عین واجب معلومی می شود.از خالصه بحث این شد که مقدمات  
وجوب بنابر بنای آخوند یا ؟؟؟ از مقدمات واجب که بنا بر مبنای شیخ مفروض الوجود هستند این ها از بحث واجب غیری  

د چون مفروض الوجود نمی تواند مطلوب الوجود باشد چون مفروض الوجود فرض ؟؟؟؟ وجود دارد و دیگر نمیتواند  خارج ان
را   وجوب  که  است  ؟؟؟  معلق صاحب  واجب  معادل  مشروط  واجب  اصطالح  از  حاصل.  االطلب  لیس  زیرا  مطلوب شود 

دهد ولی وجوب را می گوید از قبل است مراد    همین االن درست می کند واجب را آینده می برد و بنا بر فرضی قرار می 
 است که از قبل معلق است وجوب معلق نیست. 

از مبنای شیخ و آخوند در این نکته فرق می کند که مقدمات مفروض الحصول از بحث واجب غیری خارج هستند منتهی  
 با دو تحلیل: 

نماید و این را که آقای شیخ گفته  یک جا فرض ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ یعنی اگر نباشد وجوب نیست که بخواهد ترشح   -1
است به بیانی دیگر که این ها مفروض اصول هستند نمی تواند مطلوب الحصول باشند و اال نقیض می شود و  

 ناسازگار حرف زدن می شود. 

 وجود ظرف شرط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف. 
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ات واجب نیستند بلکه می خواد بگوید عملی را  هذا فی غیر المعرفة ... توضیح می خواهد به هر که علم و معرفت مقدم
میخواهیم انجام دهیم معرفة و تعلم جزء مقدمات است به معنای وسیعی که در نظر می گیریم چون تا تصوری نداشته  

 باشیم و علمی نداشته باشیم بحثی نداریم از این ها قبل وجوب مقدمه می تواند واجب باشند. 

مال علم  وجوب  بالزمه:  باب  الکنه ال  من  عقلی  وجوب  یک  دارد  خودش  برای  وجوب  یک  نیست  ما  غیر  وجوب  کش 
استقالل العقل بالتنجز االحکام علی االنام بمجرد ؟؟؟ احتمال: همین که من احتمال تکلیف در جایی نشسته ام به هم  

یعنی است  منجز  الفحص  از  قبل  احتمال  الفحصولی  بعد  احتمال  نیست؟  منجر  احتمال  کی  شود  می  من    منجر  وقتی 
مشبهه ی بدویه دارم نمی توانی بگوئی من شبهه ی بدویه دارم من که علم اجمالی ندارم پس منجز نیست و من علم  
ندارم لذا نمی توانم فوری برائت جاری نمایم زیرا زمان اجرای برائت بعد از الفحص و ال یدس من االله لة می باشد لذا  

 ن عذر پیدا می کند و حکم براة می کند. بعد از فحص و یأس تجذیر می اید و انسا

البته می توانست بحث را گسترش دهد که ادله ی وجوب معرفة در شریفة ما چیست؟ یکی از ان ادله روایاتی که روز  
قیامت می گویند چرا نکردی می گوئی نمی دانستم می گویند هال تعلمت است )چرا نرفتی بدانی( یک دلیل دیگر هم  

است.ایشان می خواهد بگوید حتی اگر بگوئی دلیل شرعی نداشته باشیم )هال تعلمت( و حتی اگر علم  وجود علم اجمالی  
اجمالی نداشته باشیم و صرف االحتمال البدوی است. باز هم وجوب تعلم وجود دارد زیرا خود این موضوع منتقل عقل  

بگردیم   برویم  داریم  تکالیف  به  اجمال  علم  بگوئیم  نیست  الزم  یعنی  یک  است  خودش  این  شود.  ؟؟؟  کنیم  محض 
استدالل است و از طرفی الزم هم نیست ادله ی شرعی داریم هلّا تعلمت بلکه احتمال به وی در شبهات اجازه نمی دهند  
فوری برائت جاری نماییم زیرا که اجزاء البراءة منوط بالفحص و این دلیل دیگر می شود و مستقل از قبلی می باشد کلمه  

ا حکم می کنیم بنابر ؟؟؟؟ متفاوت می شود شیخ می تواند بگوید به واجب )همین االن واجب( ولی آخوند  ی واجب که م
 می فرماید انشاء علی فرض یا عالقه اول شناخته باالخره باید یک مالحظه باشد. 

به خرج داده وقتی که می گویئم واجب شرو الشرط... الستعمال علی مختاره: یک وقتی را  این که  أنا صیغة مع  نه  ط 
صیغه در معنای مجازی به کار رفته است بلکه تعدد دال و مداول است و صیغه ی واجب به کار رفته و شرط هم در شرط  
به کار رفته است روی هم که جمع می زنیم می شود واجد مشروط نه این که صیغه در معنای واجد به کار نرفته چون  

جب نیست ولی صیغه در معنای واجب به کار رفته است صیغه در معنای  هنوز واجب نیست بله درست است که االن وا
واجب حقیقه است وقتی می گوییم برو اگر برو در معنای برو است و مشکلی ندارد و به معنای ؟؟؟ علیک رفتن و مجاز  

ی شود واجب  نیست ، اگر دارد به نحو مفصل که شرطش را می رساند و برو هم وجوبش را می رساند که روی هم رفته م 
مشروط همان طور که در بقیه ی ؟؟؟ بحث همین است به طور مثال وقتی می گوییم عالم عادل ، عالم را که در عادل  
به کار نمی بریم بلکه در ؟؟؟ به کار می بریم .باقیه ی عادل آن را جدا می کنیم نه این که عالم را در معنای عالم عادل  

به کار نمی بریم بلکه عالم را در معنای خودش به کار می گیریم که این ماهیة عالم    به کار می بریم یا در معنای عالم
)مقسم(مبهم می باشد لذا مطلق و مقید بودن یک دال دوم می خواهد اگر دالش مقدمات حکم بود از اطالق استفاده می  

 کنیم اگر قید بود مقید استفاده می کنیم و این ها قرائن بیرونی هستند. 

ه مع الشرط این هم حقیقة است به شرطش در خارج تحقق پیدا بکند یا نکند چون در مرحله ی مفهوم داریم  اما صیغ
برو   کنیم.  می  اشاره  مشروط  برو  باشد  نیامده  اگر چه شرطش هم  دیگر  است  واجب  مشروط  واجب  کنیم  می  صحبت 

 مشروط است . 
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ل و مدلول است نه کلمه ی صیغه مقید باشد نه کلمه ی  وعلی المختار: که طلب مقید به کار رفته است به نحو تعدد دا 
صیغه همان طلب را می رساند و مقید را با یک قید دیگر می رسانیم . کما هو الحال ...المقسم : معنای این جمله این جا  
ی  درباره ی مشروط صحبت کردیم همان طور که در باب مطلق و مقید می گویند در باب مطلق در مقابل مشروط هم م 

گویند چون مطلق دو اصطالح دارد. یک بار مطلق را در مقابل مقید به کار می بریم و یک بار در مقابل اشتراط به کار  
می بریم و تعلیق می گذاریم لذا مطلق را چه در مقابل تقیید و چه در مقابل تعلیق بگذاریم در هر دو این از باب تعدد دال  

 و مدلول استفاده می شود . 

 به شرط   3ال شرط   2به شرط ؟؟؟  1مقسم قرار دهیم .ماهیه را 

مطلق یکی از همین اقسام است .ماهیه مبهمه که مقسم قرار می گیرد معنای متفاوتی دارد و خود ذات ماهیه می باشد  
نه چیزی نمی   به دال دیگری می فهمیم ولی مبهم  لذا مطلق را  از سه قسم حکمة است فهمیده می شود  ولی یکی 

 خودش ،خودش می باشد و محتاج اضافه نمی باشد . خواهد و 

علی نحو تعدد دال و معدود به کار رفته در طلب مقید به کار رفته نه این که استعمال شده بلکه به معنای اراده شده است  
 می باشد . طلب مقید یعنی علی فرض که علی فرض آن به نحو تعدد دال و مدلول می باشد . 

است آن جا هم تعدد دال و مدلول می خواهد لذا فقط مبهم است که یک ماهیة مبهمه خودش    مطلق هم که مقابل مقید 
 ،خودش است ولی ؟؟؟ مبهمه که خارج شدیم چه مطلق چه مقید فرقی ندارد . 

وقتی در کلمات آخوند : مطلقی که در مقابل مقید می گوید یعنی ما یک اشراطی داریم که تقیید و ؟؟؟ از کلمه ی تقیید  
تفاده کرده است لذا می گوید فرقی ندارد مطلق و مقید هر دو تعدد دال و مدلول می خواهد ولی مطلق در مقابل مبهم  اس

 ،مبهم تعدد دال و مدلول نمی خواهد مبهم در مقابل مقیید منظورمان می باشد . 

مطلق که نمی خواهد ولی  لذا واجد مشروط یک معنای شبیه واجب مقید می باشد مقید تعدد دال می خواهد در مقابل  
وقتی که من می گویم مطلق نمی خواهد مطلق را در مقابل ؟؟؟ نگاه می کنم می گویم نمی خواهم ولی همین مطلق را  
در مقابل مبهم در نظر می گیریم این هم یک دال می خواهد که همین سکوت و نگفتن و مقدمات حکمه است و خود  

م بدون دال و قید حمل بر مطلق می کنیم : این بدون دال گفتن در مقابل  سکوت دالش می شود از این که می گویی
مطلقی است که در مقابل مقیید است ولی مطلق در مقابل مبهم نگذاریم آن مطلق هم خود دال می خواهد که مقدمات  

 حکمه است . 

 د به دو دلیل : سواالت : در واجب مشروط شیخ واجب مشروط را همان طور که شهود قبول داشتند قبول نکر 

 اثباتی؟  1

 ثبوته؟  2

 آیا واجب مشروطی که آخوند می گوید تصویر روشنی دارد اگر دارد آن تصویر کدام است؟ 
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آیا فرقی می کند مرحله ی مالك مرحله ی اراده و مرحله ی انشاء ؟ آیا در هر سه قائل به مشروط بودن هستیم مالك  
مکن است کسی بگوید به مالك شروط را می پذیریم ولی اراده ی مشرط  مشروط ، اراده ی مشروط و انشاء مشروط به م 

را نمی پذیرد زیرا اراده یا تعلیق می گیرد یا نمی گیرد و اراده ی مشروط معنی ندارد زیرا اراده ؟؟؟ نفسی است و در نفسی  
 فرض دیگر دارد. مشروط نداریم ولی در مالك ؟؟؟؟ ندارد که بگوییم این فعل در این فرض مالك ندارد و در 

ایجاد بگیریم واجب مشروط قابل تصویر نیست و اشکاالت شیخ  -1مرحله ی سوم انشاء است،   آقای خوئی: به معنای 
نمی   یا  اوریم  می  ؟؟؟  باید  زیرا  کنیم  معلق  را  آن  و  بگیریم  ایجاد  معنای  در  را  انشاء  توانیم  نمی  ما  و  باشد  می  وارد 

 آوریم)زیرا ایجاد واقعیت است( 

 به نظر ما که تکلیف امر اعتباری است و انشاء عبارت بود از ابراز اعتبار و من اعتبار مشروط بکنم عیبی ندارد.  ولی-2

از همه ی اشکاالت از قبیل تفکیک انشاء و منشاء و مانند اینها زمانی پیش می اید که انشاء را به معنای ایجاد بگیریم  
 )االن برم بعدا صدایی می آید( 

ر چنین نیست این که االن اعتبار کنیم بعدا بیاید اشکالی ندارد لذا از ثمراتی که مرحوم خوئی به نظریه ی  ولی در اعتبا
 خودش که انشاء را به معنای ابراز می گیرد بار می کند. 

است  ولی اگر مثل مشهور انشاء را به معنای ایجاد بگیریم مشکالت بار می شود خالف نظرما که به معنای ابراز و اعتبار  
 هیچ اشکالی پیش نمی آید و تفکیک بین اعتبار و معتبر اشکالی ندارد واشکال در تفکییک انشاء و منشاء است. 

آقای؟؟؟ بند قید را نه به هیئت بر می گردانم نه به ماده یا به هیئت ارجاع بدهیم بلکه به ترکیبی و معجونی از این دو  
 ارند. ارجاع بدهیم که ماده منتصبه اسم آن را می گذ

آیا ما در جمله های انشایی اجباری داریم که بگوییم این نسبت به انشاییه حتما تعلیق بر می دارد در جمله اگر حرف به  
مشکل خورد بگوییم نمی شود تعلییق کرد و یا اگر لحاظش نمی شود کرد بگوییم تعلیق از بین می رود و یا می توانیم ما  

ربطی به مرحله ی تصوری کالم ندارد و مثل خود انشاء به فعل است و فعل ماست  کال در جمالت عموری مانند تعلییق  
تعلییق لذا وقتی وجوب معلق ایجاد می کنیم وجوب عبارت نیست از این که بگوییم هیئت یا ماده را تعلیق می کنیم بلکه  

ه ، همان طور که جمالت  وجوب را تعلیق می کنیم و وجوب هم یک مدلول تصدیق کالم است غیر از خود هیئت و ماد 
انشاء هستند جمالت تعلیقی خود تعلیق نیستند بلکه صیغه برای تعلیق هستند و   انشایی خود انشاء نیستند و صیغه ی 
تعلیق را ما انجام می دهیم و فعل نفسانی ما می باشد لذا قبل از ؟؟؟ با راه حل می شود )مرحوم آقای روحانی در منتها  

 د (. االصول بحث خوبی دارن 
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 واجب معلق 

 )مقرر: شبان( 

 

 جایگاه و چرایی طرح این تقسیم

مبتکر این تقسیم  یکی از تقسیمات واجب در بحث مقدمه واجب تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجر می باشد.  
باشد  از  صاحب فصول می  باید قبل  یعنی مقدماتی که  برای حل مشکل مقدمات مفوته مطرح شده است  تقسیم  این   .

نجام واجب آنها را انجام داد و اگر انجام نشوند اصل واجب را نمی توان انجام داد. در این بحث واجبی تصور می شود که  ا
وجوبش االن می باشد اما انجام وجوب در زمان بعد صورت می گیرد و با این حساب می توان مقدمات مفوته و وجوب  

 فعلی آنها قبل از انجام واجب را تصور کرد. 

 

 یف واجب معلق تعر

 تعریف واجب معلق و منجز نزد صاحب فصول

»ان المنجز ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و ال يتوقف حصوله على امر    صاحب فصول در تعریف واجب معلق و منجز می فرمایند: 

ان الوجوب يتعلق به في  غير مقدور، كالمعرفة. و المعلق ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و يتوقف حصوله على امر غير مقدور له، كالحج، ف

 5ء وقته و هو غير مقدور للمكلف كما هو واضح«أول أزمنة االستطاعة أو خروج الرفقة، لكن فعله يتوقف على مجي 

منجّز: وجوبش واجبى   واجب  که  مکلّف است  مقدور گریبانگیر  غیر  امرى  بر  توقّف  آن  و حصول  دارد  وفعلیت  از    -شده 

متوقّف بر  آن دارد وتحقّق مکلّف فعلیتاحکام واصول عقاید، براى بهنسبت معرفت و شناختندارد، مثلًا وجوب   -ناحیه مکلّف 
 تواند در مقام تحقّق معرفت برآید و آن را در خارج ایجاد کند.امر غیرمقدور نیست، زیرا مکلّف مى 

که    -ف بر امر غیرمقدورواجبى است که وجوبش گریبانگیر مکلّف شده و فعلیت دارد ولى حصول آن متوقّ  واجب معلّق: 

باشد، مثلًا ایشان حج را نسبت به زمانی که کاروان حرکت  مى   -االن در اختیار مکلّف نیست و تحقّق آن نیاز به زمان دارد 
می کند و یا نسبت به زمانی که باید حج را انجام داد واجب معلق می داند یعنی وجوب حج االن فعلی است ولی متوقف  

 آن زمان خاص )البته دقت شود که صاحب فصول حج را نسبت به استطاعت واجب مشروط می داند(   است به فرا رسیدن 
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 فرق واجب معلق و مشروط نزد صاحب فصول

فرق واجب مشروط و معلق در نظر صاحب فصول این است که اولی وجوب مشروط است مثال وجوب حج مشروط به  
حج متوقف است به یوم الترویه یعنی عالوه بر اینکه وجوب می    استطاعت است ولی دومی خود واجب معلق است یعنی

تواند وابسته به شرطی باشد خود واجب هم می تواند وابسته به چیزی باشد به عبارت دیگر ایشان فعل وجوب را غیر از  
 خود وجوب می دانند  

اما در واجب م  آینده است  آینده  بنا بر واجب معلق وجوب فعلی و انجام واجب وابسته به  شروط خود وجوب وابسته به 
 است.

  

 6حب فصول و واجب مشروط مشهور فرق واجب معلق صا

این است که در واجب مشروط مشهور، وجوبْ  فرق بین واجب معلّق صاحب  با واجب مشروط مشهور  فصول رحمه اهلل 
 ء وقت است.معلّق بر مجى فصول رحمه اهلل، وجوبْ معلّق نیست بلکه واجبْ معلّق است امّا در واجب معلّق صاحب

وقت و  نماز  باب  در  وقت  بین  فرق  این پس  با  است  معلّق  واجب  و  مشروط  واجب  بین  فرق  حجّ،  باب  هردو  در  در  که 
 شود. مالحظه مى «  واجب»نسبت به به« وقت»

 وجوبى  صالة نسبت به وقت، واجب مشروط است، یعنى قبل از فرارسیدن وقت، نمازْ»گوید:  فصول رحمه اهلل مى صاحب
 «.  ندارد.امّا حج نسبت به وقت، واجب معلّق است و الّا وجوب قبل از تحقّق وقت در باب حج ثابت است

 

 انکار تقسیم صاحب فصول توسط شیخ )برگشت واجب معلق به واجب مشروط درمبنای شیخ(

فصول رحمه اهلل  دانست، صاحب ى امّا شیخ انصارى رحمه اهلل در واجب مشروط، قید را مربوط به مادّه و دخیل در واجب م
 داند. جا )واجب معلّق( قید وقت را مربوط به مادّه و دخیل در واجب مى هم در این 

فصول رحمه اهلل فرقى وجود ندارد مگر از جهت  بنابراین بین واجب مشروط شیخ انصارى رحمه اهلل و واجب معلّق صاحب 
 توسعه و تضییق. 

مى صاحب اهلل  رحمه  مسأله  علّق م»گوید:  فصول  مثل  نیست،  مکلّف  مقدور  که  است  امرى  یک  معلّق،  واجب  در  علیه 
 «. زمان

آن حصه مستقیما   باشد  مقدوره  آنجایی که حصه  اما  باشد  داشته  مقدوره  غیر  است که حصه  واجبی  معلق  واجب  یعنی 
وه مع الطهاره را از ما  واجب شده است و معلق نمی شود بر این اساس وجوب نماز معلق به انجام طهارت نیست بلکه صل
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می خواهند. به عبارتی  واجب معلق وقتی که است که موال واجب را معلق به قیدی کرده است که انجام آن قید در توان  
 ما نیست و اگر در توان ما بود دیگر معلق به آن قید نمی شد بلکه مستقیما آن قید هم واجب می شد. 

لیق مربوط به انجام تکلیف است یعنی تکلیف حالی است و انجامش استقبالی  در اینجا جعل مربوط به تکلیف است و تع
است چرا که انجامش متوقف بر امری است که مقدور ما نیست مثال اگر زمان را قید وجوب بگیریم آنگاه تا زوال ظهر  

ز واجب است اما انجام آن  نشود نماز ظهر بر ما واجب نمی شود اما اگر زمان را قید واجب بگیریم آنگاه قبل از ظهر نما
 متوقف به فرا رسیدن زمان ظهر است یعنی در زمان ظهر فعلیت می یابد. 

 این غیر مقدور بودن شاخصه درستی نیست و می توان تعریف واجب معلق را به امور مقدور هم توسعه داد. 

کند،  وصیتى در مورد قید مالحظه نمى داند، خصامّا شیخ انصارى رحمه اهلل که در واجب مشروط قید را مربوط به ماده مى 
 کند. فرقى نمى  -ء زیدمثل مجى  -یا غیر مقدور  -مثل استطاعت -خواه آن قید، مقدور باشد

 اى از واجب مشروط شیخ انصارى رحمه اهلل است.فصول رحمه اهلل شعبهدرنتیجه واجب معلّق صاحب 

اى بر این تقسیم شما مترتّب   اشکال کرده که چه ثمره فصول رحمه اهللبر همین اساس شیخ انصارى رحمه اهلل بر صاحب 
 ایم.تر آن را مطرح کردهاید، ما )شیخ انصارى رحمه اهلل( وسیعجا مطرح کرده است؟ آنچه شما این 

از واجب   لذا بر طبق مبنای شیخ واجب معلق نمی تواند در برابر واجب مشروط قرار گیرد چرا که واجب معلق قسمتی 
 یخ محسوب می شود. مشروط نزد ش

اما باید توجه داشت که شیخ نمی خواهد واقعیت واجب معلق صاحب فصول را انکار کند بلکه می خواهد بگوید که این  
، به عبارتی اشکال شیخ بر صاحب  تعریف بر همان واجب مشروط ما اطالق دارد لذا معنا ندارد که انرا واجب معلق بنامیم

یک سری قیود را به ماده و یک سری را به هیات بر میگرداند و بر طبق آن واجب    فصول بخاطر این است که چرا که 
و درواقع شیخ با این سخن واجب مشروط بر طبق مبنای مشهور را انکار کرده    مشروط و واجب معلق درست می کنند

 چرا که شیخ تمام قیود را به ماده بر می گرداند.   است

ق فقط به قید زمان می باشد اما شیخ انصاری در واجب مشروطش)که واجب  نکته: در واجب معلق صاحب فصول تعلی 
 معلق صاحب فصول جزیی از آن محسوب می شود( تعلیق را به همه قیود سرایت می دهد. 

 

 فایده تقسیم بندی صاحب فصول

ماده می  است که بعضی قیود را به    فایده دارد   فصول برای کسانی   احب تقسیم صاز مباحث فوق مشخص می شود که  
زنند و بعضی قیود را به هیات می زنند اما کسانی که تمام قیود را به ماده می زنند مثل شیخ و کسانی که تمام قیود را به  

 هیات می زنند این تقسیم بندی بی فایده است. 

 پس چند اصطالح داریم: واجب مشروط مشهور/واجب مشروط شیخ/واجب معلق صاحب فصول/ واجب معلق آخوند 
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  و تمایز آنها با اشکال شیخ بر واجب معلق کرین واجب معلقمن

مرحوم اصفهانی و نایینی و فشارکی  و محقق نهاوندی واجب معلق را قبول نمی کنند و میگویند که اصال  ثبوتا تصویر  
. شیخ نیز تصویر  ندارد واجب معلق. اما آخوند ثبوتا تصویر واجب معلق را می پذیرند اما فایده ای بر ان مترتب نمی داند

واجب معلق را قبول دارد اما نام آنرا واجب مشروط می گذارد و جعل اصطالح واجب معلق را در مقابل مشروط بی معنا  
 می داند. 

  

 تقسیم صاحب فصول بعد از دفع اشکال شیخ اعتراض آخوند بر 

بندی بدرد بحث مقدمه واجب نمی    آخوند هر چند امکان واجب معلق را می پذیرد ولی اشکال می کند که این تقسیم 
واجب   مقابل  در  مطلق  واجب  مجموعه  زیر  منجز  و  معلق  واجب  هردوی  که  چرا  ندارد  اهمیت  تقسیم  این  یعنی  خورد 
مشروط می باشند و در واجب مطلق هم وجوب حالی است و مقتضی الطالق وجوب و فعلیت ذی المقدمه اطالق وجوب  

لذا این  تقسیم به نسبت بحث مقدمه واجب تقسیم لغوی است چرا که در هر دو صورت    مقدمه و فعلیت آن می باشد 
منجر و معلق فعلیت وجوب حالی است نه استقبالی یعنی شمای صاحب فصول که واجب معلق را درست کردید ولی آثار  

دن آن و ما هم  را به وجوب حالی بار می کنید نه استقبالی و حالی بودن هم بخاطر مطلق بودن واجب است نه معلق بو
 که قبال واجب را به مطلق و مشروط تقسیم کردیم تمام واجبات مطلق را وجوب حالی دادیم. 

 

 اشکال به آخوند)فایده داشتن تقسیم بندی صاحب فصول بر طبق مبنای خودش(

را حل نمی  درست است که اگر واجب معلق را در مقابل واجب منجز قرار دهیم هر دو وجوبشان فعلی است و لذا مشکلی 
مطرح کرده است و بدین ترتیب  واجب معلق را در مقابل واجب مشروط  تقسیم  فصول    احبکند اما باید دقت کرد که ص

 ایشان واجب مطلق را بگونه ای توسعه می دهد که بعضی واجب مشروط هایی که قابل تصور نبود را در بگیرد 

ها وجوب حالی و واجب استقبالی را انکار می کردند اما    خیلی  ، در تقسیم قبلی به واجب مشروط و مطلقتوضیح آنکه  
را ارائه داده تا اینگونه واجب ها پذیرفته شود یعنی ایشان برخی واجب ها را که وجوب حالی دارند   ی صاحب فصول تقسیم

قسم منجز و   و عده ای در ذیل واجب مشروط آنها را نمی پذیرفتند را در ذیل واجب مطلق آورده اما واجب مطلق را به دو
توانست   ایشان  است که  این  تقسیم صاحب فصول  فایده  لذا  داند  معلق می  را  ها  واجب  نوع  این  و  تقسیم کرده  معلق 

  معلق تصویر کند یعنی   اما غیر مقدرو بود را ذیل واجب  مشروط تصویر کنندذیل  واجبی را که دیگران فقط می توانستند  
 را درست کند.  تصور برخی واجبات  ر مقدور بودن مشکل غی  تا معلق را درست کرد  ایشان واجب
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 اشکاالت وارده بر واجب معلق 

 اول بر واجب معلق )اشکال محقق نهاوندی(  اشکال

یکی از اشکاالتی که به واجب معلق شده توسط یکی از اهل نظر هم عصر مرحوم آخوند مطرح شده است که محشین  
 دی نسبت داده اند.  آن را به مالعلی  نهاوندی معروف به محقق نهاون

 اشکال ایشان شامل دو مقدمه است:

چرا که اراده امر  اراده تکوینی منفک از مرادش نمی باشد یعنی اراده تکوینی به امری در آینده نمی خورد    مقدمه اول: 
و باید    حقق نهاوندی می گوید که اراده یک امر متضایف است اند اراده ای باشد و مرادی نباشد؛ موجودی است و نمی تو

البته در اینجا    باشد و مرادش نباشد.   اش   با مرادش در یک افق با هم باشند و لذا نمی توان چیزی را تصور کرد که اراده
 . ذاتی مد نظر است  مراد

 این مقدمه بخاطر تعریف خاصی است که ایشان از اراده دارند که اراده مستتبع تحریک عظالت است  

را دارد     اراده  اراده تشریعی وزان   مقدمه دوم: ایجاب می کند هردو  تکوینی  با کسی که  اراده می کند  یعنی کسی که 
که اراده یک امر متضایف است و نمی  یی که ایجاب هم یک نوع اراده است؛ در واقع ایشان معتقدند  معادل همند و گو

 تواند از مرادش تفکیک شود. 

عنی زمان مراد تشریعی منفک از زمان اراده تشریعی نیست  و  نتیجه آنکه اراده تشریعی نیز منفک از مرادش نمی شود ی
اراده تشریعی باشد چنین خصوصیتی را ندارد چرا که مراد در واجب   این اساس واجب معلق که قرار است در حیطه  بر 

محال    معلق به لحاظ زمان متاخر از اراده می باشد بخاطر آنکه فرض این است که واجب استقبالی باشد لذا واجب معلق
 می باشد 

  

و اراده تکوینی یعنی انجام    خواست از دیگریدراراده تشریعی یعنی    :نزد محقق نهاوندی   اراده تشریعی و تکوینیبررسی  
 ری گرفته اند که  درست نیست(.)بعضی اشتباها اراده تشریعی را به معنای اعتبافعل توسط خودمان 

 ریعی باعث طلب می شود. اراده تکوینی تحریک عضالت می کند اما اراده تش

اراده است  مبادی  یکی  تشریعی  و  شود تکوینی  اراده  در    ،تکوینی  می  تحریک  انسان  خود  در    عظالت  تشریعی  ارده  و 
در دیگری اراده بعث فرد  و    را داریم   اراده محرك عظالت   در یکی   یعنی -انجام دهد   کاری را   دیگری را بعث می کنیم که

و در دومی بالتسبیب  این کار صورت میگیرد. به عبارتی روح این دو اراده یکی  مباشره  بال  دیگری را دارمی که در اولی  
 است چراکه شوق گاهی محرك عضالت خود انسان است و گاهی محرك دیگری است و بعث او را به دنبال دارد. 

ند وعده ای اراده را فعل بعد از  ی می دانیعنی اراده را صفت نفسان  دانندشوق موکد می   را عده ای اراده  دو تحلیل در اراده:
 دو تحلیل در بحث ما تاثیر ندارند.   این ولی  این شوق می دانند؛ 
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 معلق و مشروط بر اساس مبانی مختلف درانشا  امکان واجبامکان و عدم 

االن  اگر انشا را به معنای ایجاد بگیریم دیگر نمی توان در نظر گرفت که وجوب باشد و واجب محقق نشود یعنی انشا   
باشد و فعلیتش بعد بیاید اما مرحوم خویی که نظریه اعتبار را در انشا قائلند به این مشکل بر نمی خورند اما باید توجه  
در   انشا و فعلیت وجوب  در واجب معلق  درگیر نمی شود چرا که  انشا  در  ایجاد  با نظریه  تعریف واجب معلق  داشت که 

در آینده می باشد اما واجب مشروط مشهور که وجوب را االن و فعلیتش را  همان هنگام وجوب می باشد و انجام واجب  
 . بعدا می داند با نظریه ایجاد در انشا سازگاری ندارد

 

 جواب آخوند بر اشکال محقق نهاوندی 

 آخوند به هر دو مقدمه محقق نهاوندی اشکال می کند. 

 اشکال به مقدمه اول 

 کنند:  ایشان در دو فاز به مقدمه اول اشکال می  

در فاز اول مرحوم آخوند می فرمایند که اراده همانطور که به امر حالی تعلق می گیرد می    به مقدمه اول:  اشکال فاز اول  
تواند به یک امر استقبالی هم تعلق گیرد یعنی اقتضای اراده استقبالی وجود دارد و سپس یک شاهد برای آن می آورند و  

بعی نیاز به زمان زیادی برای تهیه آن  شاهد هم این است که اگر مراد  المسافه باشد و دارای مقدمات زیادی باشد و  د 
باشد که   به آن فعل می  اراده  تعلق  این مقدمات فقط بخاطر  به نفس جهت تحصیل  دادن  آنگاه سختی  باشد  مقدمات 

 بدون تحصیل این مقدمات آن فعل حاصل نمی شود. 

 دی که منوط به تهیه مقدمات و گذشت زمان دارد منفک شود. خالصه اینکه اراده تکوینی می تواند از مرا

سپس آخوند علت این اشتباه مستشکل را این می داند که مستشکل از تعریف مشهور به این اشتباه افتاده است، مشهور  
تعریف عدم   این  از  اند و مستشکل  تعریف کرده  باشد  را به شوق موکدی که محرك عظالت به سمت مراد می  اراده 

فکاك اراده از مراد را برداشته کرده است و لذا تحریک اراده به امری متاخری به لحاظ زمانی مثل واجب معلق را نمی  ان
 پذیردچرا که در واجب معلق، زمان واجب از زمان وجوب متاخر است.

د بشویم ولی باید  مرحوم آخوند برای دفع این توهم چنین می فرمایند: ما به فرض که تسلیم عدم انفکاك اراده از مرا 
این   بنابر  آب؛  خریدن  برای  فردی  فرستادن  مثل  بتبع  گاهی  و  آب  نوشیدن  مثل  است  باالصاله  گاهی  مراد  که  بدانیم 
از مراد منفک نیست ولی مراد   اراده  لذا هر چند که  تحریک عظالت گاهی مقصود اصلی است و گاهی مقصود تبعی، 

بیای تا الزم  در مقصود اصلی نمی شود  بلکه  منحصر  بر مقدمات است  در جایی که مراد متوقف  از مراد  اراده  انفکاك  د 
گاهی تحرك عظالت به سمت مقدمات است در راستای انجام فعل در آینده. خالصه آنکه مانعی نیست از اینکه اراده  

 تکوینی به امر متاخری تعلق بگیرد. 

صیفش را از این مقدمه تغییر می دهد یعنی تحقق اراده  باید توجه داشت که آخوند در این مقدمه اشکال نمی کند بلکه تو
 در نفس می تواند االن باشد ولی تحقق خارجی اش بعدا انجام شود. 
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 این فاز را شاید بتوان جواب جداگانه ای به حساب آورد.  فاز دوم اشکال به مقدمه اول:

اگر   اراده  در فاز اول آخوند گفت که  همین تحریک عضالت برای    ات هست وتحریک مقدم   الزم باشد، تحریک  برای 
کافی است که  اصال تحریک فعلی خارجی الزم نیست بلکه تحریک اقتضایی  می گویدمقدمات کافی است  و در فاز دوم 

آن هم هست. به عبارتی آخوند اعتبار تحریک فعلی در تعریف اراده را درست نمی داند و می گوید که مقصود مشهور از  
ی که گذشت این است که اراده مرتبه شوق موکد است که باعث تحریک عظالت به سمت مراد می  تعریف اراده به بیان

شود در زمان انجام مراد حال خواه مراد حالی باشد و خواه استقبالی)توجه شود در هنگام ایجاد مراد تحریک فعلی الزم  
 است(.

اینکه گفته شود  یعنی منظور ما عنوان مشیر است نه ح تا  نباهر جیث تقییدی  اراده نیست بلکه همینکه  ا تحریکی  شد 
اراده ای  . بر این اساس  تحریک باشد کافی است لذا محرکیت بالفعل الزم نیست بلکه محرکیت بالقوه الزم است اقتضاء  

 که در افق نفس صورت می گیرد می تواند به امری در آینده تعلق بگیرد. 

در نظر اخوند تحریک  می داند لذا   د فعل یا تحریک به مقدمات آن فعلاعم از تحریک به خو را تحریک از آنجا که آخوند 
ممکن است باشد و ممکن است نباشد، به عبارتی اگر تحریک    شاخص اراده نیست بلکه یکی از نمودهای اراده است که

 ای نیست.  خود فعل باشد قطعا اراده هم موجود است اما تحریک خود فعل نبود به طور قطع نمی توان گفت که اراده 

خالصه اینکه آخوند در اشکال به مقدمه اول به طریق عمل کردند اول آنکه با فرض اعتبار تحریک فعلی در اراده، مراد  
را به مراد اصلی و مراد تبعی تعمیم دادند و دوم اینکه تحریک فعلی در اراده ضروری نمی دانند بله تحریک اقتضائی را  

مراد استقبالی که حتی محتاج به مقدمات هم نیست اراده که همان شوق موکد باشد    هم درست می دانند. بنابر این در
 موجود است بدون اینکه تحریک فعلی موجود باشد. 

 چند بحث تکمیلی:

اراده و فعل بالعرض(:  تفکیک  بالذات و مراد  اراده وجود دارد و بخاطر موانعی فعل انجام نمی گیرد که به    )مراد  گاهی 
های اراده های عقیم می گویند لذا اراده در صعق نفس است نه در خارج و به عبارتی مراد بالذات و مراد  اینگونه اراده  

اگر در خارج هم   اما  بالذات است  اراده در افق نفس مراد  این  اراده آب خوردن می کنیم که  بالعرض داریم مثال گاهی 
 فعل در خارج می شود.   محقق شد آن مراد بالعرض است، یعنی عزم و اراده ما علت تحقق

در این بحث مراد بذات که در افق نفس صورت می گیرد مد نظر است یعنی اراده ای که در افق نفس است و مرادش  
هم درهمان افق نفس است، اما مراد خارجی ممکن است که به منسه ظهور برسد و ممکن است که نرسد لذا اگر به هر  

این را اثبات نمی کند که اراده ای بوده و مرادی نبوده است بلکه باید گفتمراد    دلیلی مراد بالعرض خارجی انجام نشد،
 ذاتی بوده ولی مراد بالعرض محقق نشده است که اگر مراد عرضی محقق نشد می گویند اراده عقیم مانده است. 

ت دو چیزند. یعنی  مراد ذاتی و مراد عرضی دو چیزند که ممکن است که تحت یک عنوان قرار بگیرند ولی درهر صور 
 فعلی که بعدا در خارج انجام می دهیم غیر از اراده ای است که در افق نفس شکل می گیرد 

 باید توجه داشت که اگر از ابتدا تصدیق و یقین کنیم که این مراد انجام شدنی نیست اصال اراده ای شکل نمی گیرد. 
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که مراد بالعرض  را  نه مراد خارجی    بالذات را مد نظر دارندمردا    ،د:آنهایی که میگویند بین اراده و مراد فاصله نمی افتنکته
اراده هم بوده است ولی اگر    بنابراینباشد.   اگر باشند قطعا  اند که  اراده  از شاخصه های سنجش  اراده  طلب و تحریک 

م برداریم که در هر صورت  نباشند دلیل نبود اراده نیستند مثال ممکن است که اراده بکنیم که سنگی را برداریم ولی نتوانی
اراده برداشتن سنگ بوده است. به همین خاطر است که می گویند امر به عناوین تعلق می گیرد نه به خارج چرا که خارج  
ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف تحقق تکلیف. و بر این اساس می گویند اراده از مراد تفکیک نمی شود. یعنی نمی  

یعنی نمی توان اراده کرد و مراد نباشد هر چند که می تواند اراده باشد و    افق نفس تعلق نگیرد.تواند اراده به  عنوانی در  
   مراد هم در افق نفس باشد اما در خارج مراد محقق نشود.

رابطه اراده و مراد رابطه علت و معلول نیست بلکه رابطه شی و متعلق آن می باشد و مثل رابطه علم و   رابطه اراده و مراد: 
علوم است چرا که علم علت معلوم خود نیست بلکه علم مضاف به معلوم است و یا ایجاد علت وجود نیست بلکه ایجاد  م

در این جا هم اراده و مراد دو تا نیستند بلکه اگر اراده باشد مراد هم هست البته اگر مرادی در نفس    ، همان وجود است
جی یعنی برای تحقق مراد بالعرض ولی مراد بالذات همراه اراده  تحقق پیدا کرد این علت می شود برای یک تحقق خار

نیست بلکه اینها باهمند البته اینها مربوط به افق نفس است که انگاه این اراده ذاتی در  اراده علت مراد    بنابراینمی باشد  
تی اراده تصمیمی است  نفس علت تحقق مراد عرضی درخارج می شود یعنی این اراده تاثیر می گذارد در خارج، به عبار

که در صقع نفس انجام می شود و فعل کاری است که  می خواهیم در خارج انجام دهیم لذا اول تصمیم و اراده را داریم  
و بعد این اراده ومراد علت انجام فعل خارجی می شود. در هر صورت بحث ما در تاثیر اراده)درخارج( نیست بلکه بحث در  

   وجود نوری و عنوانی مراد در افق نفس مد نظر است. تحقق اراده است. درواقع

 مستشکل)محقق نهاوندی( می گوید که اگر مراد نتواند محقق شود آنگاه اراده ای هم شکل نمیگیرد. 

که روی    چون می خواهی روی پله نهم پا بگذاری لذا االن   آخوند میگوید   مقایسه ای بین نظر اخوند و مرحوم اصفهانی:
اما مرحوم اصفهانی می گوید که االن فقط  هم داری    همین االن اراده پا گذاشتن روی پله نهم را    ی گذاریپله اول پا م

کنی  ده پا گذاشتن روی پله نهم را می  راوقتی روی پله هشتم رسیدی انوقت ااراده پا گذاشتن روی پله اول را داری و  
 . ان اول تمام اراده آمده استیعنی اراده ها پشت سر هم می  آیند اما آخوند میگفت که هم 

مرحوم اصفهانی میگوید که اراده اگر هجمه نفسانی باشد االن اراده برای افعال اتی نداریم بلکه شوق نسبت به افعال اتی  
 داریم و البته اراده نسبت به مقدمات فعلی وجود دارد ولی اراده نسبت به ذی المقدمه نداریم بلکه شوق به ان داریم. 

گوید که وقتی که هیچ حرکتی نبنیم چه دلیلی داریم که اراده باشد و می گوید که کار آینده چه دلیل هست  می    ایشان 
 که اراده اش االن باشد بلکه اراده االن به مقدمات ان می باشد. 

لذا باید    : اگر کسی اراده را خود شوق بداند آنگاه شوق به ذی المقدمه قطعا اصلی و بیشتر از شوق به مقدمه است ونکته
اراده ذی المقدمه االن باشد تا سرایت کند به اراده مقدمه. اما مرحوم اصفهانی اراده را شوق نمی داند بلکه مرحله بعد از  

 . یعنی مستتبع لتحریک العظالت ند که هجمه نفس را به دنبال دارد شوق می دا

اینکه فالسفه    و   اد می تواند از اراده جدا باشدامام در حاشیه مناهج برعکس مرحوم اصفهانی می گوید که مر  نظر امام: 
 مسلم گرفته اند که اراده از مراد تفکیک پذیر نیست و مرداد مستتبع اراده است مبنای خاصی ندارد. 
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مساله اصلی در اشکال اول محقق نهاوندی جدایی اراده از مراد می باشد که در بررسی    :اشکال به مقدمه اول   جمع بندی 
اگر منظور مراد در افق نفس است که باید حتما با اراده باشد و نمی شود که جدا شود اما اگر منظور    آن مشخص شد که

مرحوم اصفهانی می گویند که اراده به امر زماندار در اینده نمی    ،تحقق المراد در خارج است این جا اختالف نظر است
ده عین تاثیر است و نمی توان اراده ای در نظر گرفت که االن  تواند تعلق بگیرد بلکه اراده باید موثر واقع شود چرا که ارا 

تاثیر نداشته باشد اما اخوند گفتند که ما تاثیر برای اراده را می پذیریم ولی تاثیر اقتضایی نه تاثیر بالفعل و لذا ممکن است  
ثیر بکند به شکل لوی یعنی  که تاثیر بکند در حد خود فعل و ممکن است تاثیر بکند در حد مقدمات فعل و ممکن است تا 

اگر مقدمات باشد فعل انجام می شود لذا اگر مبنایمان این شد که اراده چیزی است که هجمه در نفس ایجاد می کند  
باید نظریه مرحوم اصفهانی را بپذیریم واگر مبنایمان این شد که اراده تاثیرش در زمان خودش می باشد لذا االن تاثیر  

. این نظریه اخوند مثل عالم امر و خلق است که االن در عالم امر  ه این نظریه مرحوم آخوند بودضروری نیست کبالفعل  
 اراده ایجاد شده است ولی تاثیرش بعدا می اید. 

  

 )انفکاک بعث و انبعاث(دوم اشکال به مقدمه

زم به انفکاك اراده و مراد باشیم  فرضا که ما انفکاك بین اراده تکوینی و مرادش را نپذیریم اما در اراده تشریعی باید ملت 
چرا که در اراده تشریعی اراده فعل از دیگری با اختیار خودش می باشد ومامور منبعث از امر جهت انجام ماموربه نمی  
شود مگر بعد از تصور امر و در نظر گرفتن آنچه که بخاطر موافقت یا مخالفت به او می رسد یعنی ثواب و عقاب. بر این  

اچار باید بین انبعاث که ظرف انجام واجب است و زمان بعث فاصله می افتد لذا بین این دو انفکاك صورت  اساس به ن
 صورت می گیرد بعث االن صورت می گیرد و انبعاث بعدا  می گیرد؛ به عبارتی 

ه مشکل خورده  طلب کردن امری در آینده غیر از اراده  امری در آینده است که محقق نهاوندی اینها را یکی گرفته و ب
 بعث و طلب االن باشد و مطلوب وانبعاث در آینده باشد.  می تواند است یعنی بعث امری در آینده مشکل نیست یعنی

عدا کاری را انجام دهد یعنی اول بعث است و بعد انبعاث و  ال ما ما ایجاد داعی می کنیم تا مخاطب بدر اراده تشریعی اص
ثانیه بعد باشد یا چند روز بعد یعنی همواره امر بر مامور مقدم است.  از لحاظ فلسفی فرقی نمی کند که ا ین اینده چند 

یعنی طلب کردن امری در اینده غیر از تحریک امر اینده است. لذا موال االن ایجاب می کند برای انجام بعدا توسط ما  
انجام شود  فعل  کند تا بعدا  ن ایجاب و بعث  که موال اال  انجام دهد لذا اشکالی ندارد  ،چرا که خود موال نمی خواهد فعل را

 همواره باید ایجاب قبل از انجام باشد.  لذا  

ما باوجود انشایی بعث کاری نداریم که آخوند روی آن دست گذاشته    نهاوندی:محقق  از    بررسی جواب دوم آخوند و دفاع 
لی بحث کنیم و گرنه بعث انشایی را  است. بلکه بعث به حمل شایع االن صورت نگرفته است. یعنی باید روی بعث فع

خود نهاوندی هم قبول دارد که می تواند االن انجام شود ولی این بعث انشایی باعث تحریک نمی شود بلکه باید بعث  
فعلی را دنبال کردکه این بعث را نهاوندی می گوید همزمان انبعاث طرف مقابل است نه االن یعنی بین بعث و انبعاث  

اس تضایفی  افتدحالت  نمی  اتفاق  االن  بالفعل  وجوب  لذا  کند.  بعث  موال  تا  باشد  انبعاثی  امکان  باید  لذا  و  بنابراینت   ،  
 عث بالحمل الشایع را مد نظر دارد. نهاوندی ب
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نهاوندی می گوید که اگر منظور از بعث وجود انشایی ان باشد که مشکلی ندارد اما بعث به حمل شایع االن نداریم یعنی  
 . و مسئولیتی نداریم بلکه االن اعالم می شوداالن الزام 

نماز    مثال بر طبق مبنای نهاوندی موال االن اعالم می کند که یک واجبی در فردا دارید ولی نه اینکه االن واجب باشد  
فردا واجب است نه االن فقط نباید کاری کرد که نتوان ان واجب را در زمان خودش انجام داد. پس نهاوندی  همان  فردا  

 شایع است که االن امکان پذیرنیست. میگوید که بعث انشایی که مشکلی ندارد االن باشد اما حرف بر بعث به حمل 

 

 اشکال دوم بر واجب معلق )عدم امکان قدرت بر انجام تکلیف( 

  اشکال دیگر بر واجب معلق این است که هنگام وجوب واجب معلق قدرت انجام واجب منتفی است در حالیکه قدرت از 
شرایط عامه تکلیف است و بدون قدرت کاری چگونه وجوب آن فعلی می شود؟ مثال حج در موسم خودش قبل از وقت 

 آن غیر واجب است چرا که قدرت انجام وجود ندارد. 

اشکال فوق از یک صغری و کبری تشکیل شده است که برای جواب به این اشکال می توان هم در صغری و هم در  
 انجام فعل را نداریم کبری: قدرت شرط عامه تکلیف است قدرت در واجب معلق غری: صکبری اشکال کرد؛ 

 . بارات ایشان متفاوت می باشد برخی می خواهند بگویند که مرحوم نایینی این اشکال را می گوید ولی ع: نکته

 

 جواب اشکال دوم واجب معلق

قدرتی که از شرایط عامه تکلیف و وجوب می باشد  آخوند اشکال فوق را چنین جواب می دهند: آن    پاسخ مرحوم آخوند:
قدرت بر انجام واجب در زمان فعلیت واجب است نه در زمان وجوبش و به عبارتی آنچه که الزم است قدرت در زمان  
امتثال واجب است و مفروض هم این است که در واجب معلق چنین قدرتی وجود دارد، حداکثر چیزی که وجود دارد این  

ن قدرت را به عنوان شرط متاخر بگیریم و امکان شرط متاخر هم قبل تصویر شد و اشکاالت آن دفع شد لذا  است که ای
 این اشکال نمی تواند بر واجب معلق وارد باشد. 

مرحوم مشکینی در حواشی خود عالوه بر پاسخ فوق جواب دیگری هم ایراد می کنند و آن اینکه    پاسخ مرحوم مشکینی: 
ایجاب شرط باشد آنگاه ایجاب در واجب منجز تدریجی نیز صحیح نمی باشد چرا که قدرت بر اتیان  اگر قدرت در حال  

 جمیع اجزا چنین واجبی همزمان وجود ندارد لذا قدرت در زمان وجوب شرط الزمی نمی باشد. 

 ق است/ واجب نسبت به قدرت واجب مشروط است ولی نسبت به زمان که مورد بحث ما است معلدر این بحث  نکته:

 اشکاالتی بر این پاسخ 

اینجا اشکال شرط متاخر برای کسانی که قبول ندارند همچنان پابرجاست؛ عالوه بر این اشکال، برخی بزرگان هم   در 
 اشکاالتی را مطرح نموده اند. 
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مقدماتش   ی بعضقدرت انجام نداریم نه اینکه  را  اصال قدرت انجام کاری در واجب معلق اشکال مرحوم اصفهانی و نایینی:
به نحو واجب مشروط درست کنیم بلکه اصال قدرتی نداریم و لذا تکلیف اصال معقولیتی ندارد.  آن را  را داشته باشیم که  

یعنی اگر کل قدرت به نحو شرط متاخر باشد و حتی بخشی از آن االن نباشد)مثال قدرت مقدمات( آنگاه تکلیف فعلی  
اگر کل قدرت به نحو شرط متاخر    چرا که انبعاث نداریم  در واجب معلق    که    اشکال اصلی این استبه عبارتی    نمی شود 

انجام مقدمات    قدرت باشد مثال  االن فعلی  بخواهد اخذ شود عنوان خطاب االن قابل تصور نیست اما اگر بخشی از قدرت  
نجا که کل قدرت قرار است بعدا  کافی است و این مانع از تعلق بعث نمی شود اما ایاز قدرت داشتن  این اندازه باشد آنگاه 

بیاید مانع از تعلق بعث می شود لذا نبودن قدرت حیث تعلیلی و علت می شود برای اینکه بگوییم تکلیف االن از بعث  
وانبعاث می افتد بنابر این با نبودن فی الجمله قدرت مشکلی نداریم و می توانیم انرا تصور کنیم اما نبود بالجمله قدرت  

وجه خطاب به تکلیف می شود و این درست نیست یعنی اگر وجوب کال االن باشد و واجب کال بعد این قابل  باعث عدم ت 
تصور نیست واما اگر وجوب و واجب هر دو بعدا باشند مثل شرط متاخر این مشکلی ندارد چرا که انبعاث به حمل شایع  

نمی توانیم برایش کاری  انجام دهیم و مرحوم    بعدا می اید..)صاحب فصول وجوب فعلی حالی درست کرده که االن هم 
و به عبارتی تکلیف    اصفهانی و نایینی می گویند نمی فهمیم این حرف را که وجوب باشدو هیچ کاری نتوان انجام داد 

 . (باشد ولی قدرت انجام آن را االن نداشته باشیم

 چند نکته

ط تکلیف نمی داند و میگوید که وجوبات به نحو خطابات  امام قدرت را شر   نظر امام و مرحوم خویی در قدرت: :  1نکته  
قانونی است و قدرت در آن دخیل نیست و نیز مرحوم خویی قدرت را شرط تنجیز می داند و لذا برای این گروه این بحث  

 مطرح نیست. پس این بحث برای کسانی است که قدرت را شرط وجوب می دانند. 

مرحوم خویی تصویر واجب معلق را همان واجب به نحو شرط متاخر می    علق: تصویر مرحوم خویی از واجب م:  2نکته  
متاخر   نحو شرط  به  واجب مشروط  را همان  معلق  یعنی واجب  است  نکرده  تصویر  را  واصال حرف صاحب فصول  داند 
  تصویر کرده و این خروج از بحث است.)در تمام کتبش هم هینگونه بحث کرده است( اما همانطور که گذشت صاحب 
فصول واجب مطلق را به معلق و منجز تقسیم می کند و آنرا در مقابل واجب مشروط قرار می دهد. یعنی معلق بودن غیر  

 از مشروط به شرط متاخر است چرا که در واجب معلق  وجوب مطلق وحالی است. 

ط واجب باشد انگاه  اگر شرط متاخر شرط وجوب باشد همان واجب مشروط است به نحو شرط متاخر ولی اگر شر   :3نکته
 واجب معلق است. 

بگیرند)یعنی شرط وجوب می گیرند( ولی  ان را حتما به نحو واجب مشروط در نظر  زمباید  مخالفین واجب معلق    :4نکته
 موافقین واجب معلق می توانند هم شرط وجوب بگیرندو هم شرط واجب. 

مظفر به نحودیگر مشکل  مرحوم  توانیم به قول  واجب معلق برای حل مقدمات مفوته مطرح شده است و اگر ب  : 5نکته  
 . مقدمات مفوته را حل کنیم چه نیازی به واجب معلق داریم
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 تعمیم واجب معلق به امور مقدور )اشکال جزیی به تعریف صاحب فصول(

دور  این بحث تعلیقه ای است بر عبارت صاحب فصول در تعریف واجب معلق که ایشان واجب معلق را فقط به امر غیر مق 
تعریف می کرد. نظر آخوند این است که واجب معلق فقط مختصص توقف بر امور غیر مقدور مثل زمان نمی باشد بلکه  
می تواند متوقف بر امور مقدور هم باشد، و آن امر مقدور می تواند خودش مورد تکلیف قرار گرفته باشد و وجوب از واجب  

ور دارای وجوب از ناحیه واجب نباشد یعنی امر مفروض الوجودی باشد مثل  به آن ترشح کرده باشد و می تواند آن امر مقد
برای صاحب فصول که واجب معلق را   زیرا آنچه  بده،  انجام  افتاد فالن کار را  به فالن شهر  اگر گذرت  اینکه بگوییم 

استقبالی باشد  مطرح کرده است حل مشکل مقدمات مفوته است و با واجب معلق می خواهد وجوب فعلی بسازد و واجب  
اندکه صاحب   برخی محشین متذکر شده  ندارد؛  این مشکل دخلی  در حل  مقدور  غیر  یا  باشد  مقدور  معلق  امر  اینکه  و 

 فصول هر چند در تعریف امر مقدور را نیاورده ولی در مثالهایی که می زند امر مقدور را هم میپذیرد. 

نظر گرفته شوند که وجوب بر آنها ترشح نشود و می توانند به نحو    بنابراین قیود می توانند به نحو مقدور علی الفرض در
 مقدور در نظر گرفته شوند که وجوب بر آنها ترشح شود. 

برای سه حالت واجب معلق: اینده    -1مثال  بر یکماه  توقف  امر غیر مقدور مثل  به  امر    -2تعلق واجب  به  تعلق واجب 
تعلق واجب به امر مقدور غیرواجب مثل اینکه اگر وارد  -3کار رابکن  مقدور واجب مثال وقتی که به شهر واردشدی این  

شهر شدی این کار را بکن؛ درمثال دوم فرض این است که باید از این شهر رد شوی که هم قید و هم مقید را از مکلف  
اتفاقی قید را تحصیل کردی و وارد فالن ش انگاه  می خواهند ولی در مثال سوم قید رانمی خواهند بلکه اگر  هر شدی 

 فالن کار را بکن. چرا که قید می تواند مفروض الوجود در نظر گرفته شود و می تواند خود قید هم واجب باشد. 

: وقتی که امور غیر مقدور را هم در نظر بگیریم این واجب معلق می شود واجب مشروط بنابر مبنای شیخ انصاری  تذکر
و چه غیر مقدور و چه اینکه قید ترشح واجب به آن شده باشد و  چه نشده    چرا شیخ تمام قیود را قبول داشت چه مقدور

باشد و اتفاقی انجام شود. و به همین دلیل هم بود شیخ انصاری می گفت که نیاز به واجب معلق نداریم چرا که تمام  
به هیات می زد و چون    قیود را به ماده برمی گرداند و در هر صورت وجوب را فعلی می دانست اما صاحب فصول قیود را

 بعضی قیود به ماده ارجاع نداشتند مجبور شد که واجب معلق را مطرح کند. 

 

 روشهای حل مشکل مقدمات مفوته 

 از طریق واجب معلق )روش صاحب فصول( -1

راه حل صاحب فصول برای حل مقدمات مفوته بر اساس دو فرض است اول آنکه وجوب مقدمه را وجوب غیری بگیریم  
آنکه وجوب غیری را به صورت وجوب ترشحی معنا کنیم یعنی وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می کند )بر    و دوم

قائل به مالزمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نیستند و از طریق شوق وجوب  خالف مثل مرحوم اصفهانی که  
 . ( مقدمه را ثابت می کنند

م که وجوب فعلی ذی المقدمه را االن داشته باشیم و خود ذی المقدمه یعنی  بر اساس پذیرش واجب معلق ما می توانی
واجب معلق به امری در آینده باشد که با آمدن آن امر واجب امتثال می شود و حال که وجوب ذی المقدمه فعلی است بر  
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د لذا مقدماتی که اگر  اساس قاعده مالزمه این وجوب ذی المقدمه به مقدمه هم ترشح می کند وجوب مقدمه را می ساز
انجام ندهیم منجر به از دست رفتن خود ذی المقدمه در وقت خودش می شود بر اساس وجوب فعلی ذی المقدمه االن  

 واجب می شوند. 

 

 از طریق واجب مشروط به شرط متاخر  -2

م و با فرض وجود  راه حل دیگر حل وجوب مقدمات مفوته این است که ما ذی المقدمه را مشروط به شرط متاخر بگیری
آن شرط وجوب ذی المقدمه االن فعلی است و لذا وجوب مقدمات هم االن از طریق مالزمه فعلی است. مثال حیات و  
باقی مادن مال تا آخر مناسک حج از شروط متاخر وجوب حجند یعنی کسی که بعد از وجود استطاعت حج بر  او واجب  

روط تا آخر مناست است و این شروط متاخر از وجوب حجند لکن قبل  شده است این وجوب حجش مشروط به بقا این ش 
از موسم حج این وجود این شروط فرض گرفته می شود و لذا وجوب حج فعلی می گردد و بر اساس مالزمه بین وجوب  

یم که  واجب و مقدماتش، وجوب مقدمات حج مثل تهیه بلیط و ... فعلی می شوند. همانطور که معلوم شد ما ناگریز هست
در این راه حل وجود شرط را مفروض در نظر بگیرم چرا که امتثال مقدمات متوقف بر فرض مزبور است چرا که بدون  

 این فرض وجوب حج فعلیت پیدا نمی کند و به دنبالش مقدمات هم وجوب فعلی پیدا نخواهند کرد. 

ت که وجوب مقدمه وجوب غیری و ترشحی  از  با این فرض اسراه حل اول و دوم    :اشتراك و افتراق راه حل اول و دوم
انجام  راه حلهای دیگری هم  نباشد این وجوب غیری ممکن است از طریق  وجوب ذی المقدمه باشد که اگر این الزم  

 مثل مرحوم اصفهانی که بدون مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه راه حل دیگری می دهد.  شود

لق در راه حل اول و دوم این است که شرط در واجب معلق قید ماده است و مرتبط با  اما فرق بین واجب مشروط و مع 
 واجب است اما در واجب مشروط شرط قید وجوب و مرتبط با وجوب است. 

راه حل دوم برای کسانی مورد استفاده قرار میگرد که واجب مشروط به شرط متاخر را پذیرفته باشند و اشکال وارد    نکته:
اشته باشند؛ مثال مثل مرحوم اصفهانی که واجب مشروط به شرط متاخر را قابل تصور نمی دانند این راه حل  بر آن را ند

 قابل استفاده نیست. 

حل    نکته: برای  معلق  واجب  که  چرا  شود  نمی  مترتب  معلق  واجب  بر  ای  ثمره  دیگر  شود  پذیرفته  دوم  حل  راه  اگر 
 واجب مشروط حل شود طرح واجب معلق بی معناست. مشکالت مقدمات مفوته بود و اگر بشود از طریق 

 دفع اشکال وجوب مقدمات با وجود عدم وجوب ذی المقدمه

در شرع برخی موارد وجود دارد که اصل ذی المقدمه در آینده واجب می شود اما برخی مقدماتش االن واجبند    اشکال: 
د که در اینجا روزه روز بعد در شب قبل واجب نیست تا مقدماتش مثل اغسال  مثل اغسال ثالثه در شب برای روزه روز بع 

 ثالثه هم واجب باشند. 

این موارد فعلی است بخاطر فعلیت    : جواب این موارد به صورت جواب می دهد که وجوب مقدمه در  مرحوم آخوند در 

المق فعلی ذی  وجوب  را  مقدمات  فعلی  وجوب  برای  یعنی مالك  القمدمه  ذی  می  وجوب  می  دمه  وجوب  این  و  دانند، 
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شرط متاخر باشد یا    وجوب ذی المقدمه مشروط به  خواهد مطلق باشد و می خواهد مشروط باشد ودر حال مشروط خواه
به شرط متاخر با این فرض  البته در وجوب مشروط    خواه منجز باشد و خواه معلق.وجوب مطلق    در   شرط مقارن و نیز

 ش موجود باشد. است که شرط در ظرف زمانی خود

 در حالت مشروط چون وجوب ذی القمدمه فعلی است لذا مقدمه هم وجوب فعلی دارد.  

 در حالت مطلق هم نیز با سه شرط وجوب فعلی است: 

 معلق علیه قید وجوب نباشد. -1

ی نشده  معلق علیه نباید قید وجوب باشد چرا که اگر همانطور که قید واجب است قید وجوب هم باشد دیگر وجوب فعل  
تحصیل   که  چرا  باشد  استطاعت  به  معلق  تواند  نمی  مثال حج  کند،  نمی  سرایت  هم  مقدمات  به  وجوب  بالتبع  و  است 

 استطاعت برای حج واجب نیست بلکه اگر استطاعت بود آن وقت وجوب حج می آید. 

 قید و معلق علیه ماخوذ در واجب نباشد،  -2

ت، مثل اینکه اگر مسافرت رفتی نمازت را شکسته بخوان یا اینکه اگر  اگر قید، قید موضوع باشد تحصیل آن واجب نیس
مستطیع شدی حج بر تو واجب می شود، چرا که مثل این قیود که در موضوع اخذ می شوند نمی تواند وجوب به آنها  

اصال  تعلق بگیرد چرا که موضوع همیشه قبل از حکم است و حکم متوقف بر وجود موضو ع است و تا موضوع نباشد  
 حکمی نیست و بعد از حصول موضوع دیگر وجوب تحصیل آن بی معنا است چرا که این تحصیل حاصل  است. 

وقتی که    وقتی که عنوانی مورد تکلیف قرار داده می شود فرض این است که آن عنوان فرض شده است مثال   به عبارتی  
یا »ایهاال المسافر....«  ف  ...« مستطیعموال می گوید »ایها  تو  یعنی  این است که  یا  رض  اینکه  مسافر  نه  مستطیع هستی 

و علت استحاله  و اصال این کار استحاله دارد  بروی و مستطیع شوی یعنی وجوب به مستطیع بودن دیگر ترشح نمی شود  
دیگر به آن قید نمی تواند وجوب تشرح کند یعنی خود آن قید نمی  را که موال قید وجوب می گیرد    قید اش این است که  

وجوب روی چیزی می رود که االن معدوم است نه    چونچرا که دور الزم می اید  واند وجوبش را از وجوب واجب بگیردت
است حاصل  االن  که  چیزی  عناوین  .  بر  تابع  حکم  و  کند  نمی  اثبات  را  خودش  موضوع  موقع  هیچ  احکام  عبارتی  به 

ن وجوبش از وجوب حکم نمی اید مثال اگر نذر کردیم  اما اگر با دلیل دیگری موضوع واجب شود ای ؛موضوعاتش می باشد
که زن بگیریم این وجوب نذر دلیل وجوب نفقه نیست بلکه نفقه بر همسر واجب است یعنی اگر همسر بود نفقه واجب  
است حال این همسر هرگونه که بدست آید یعنی وجوب همسر گرفتن در هنگامی که نذر کردیم که همسر بگیریم به  

باید بروید و زن بگیوجوب دیگر   از وجوب نفقه دادن یعنی نفقه نمیگوید که  رید بلکه نفقه زن را فرض می  است غیر 
اثبات نمی شوند یعنی حکم به موضوع سرایت نمی کند بلکه  گیرد؛ به عبارتی   عناوین ماخوذ  در موضوع توسط حکم 

 حکم پس ازموضوع است یعنی حکم موضوع را درست نمی کند.

 علیه به وجود اتفاقی قید واجب نباشد.  قید و معلق-3

قید نباید بر اساس وجود اتفاقی قید واجب باشد خواه قید اختیاری باشد مثل سفر و یا غیر اختیار باشد مثل وقت. و دلیل  
این شرط عینا همان دلیل شرط دوم می باشد یعنی مقدمه وجوب خودش نمی تواند واجب باشد چرا که قبل از حصول  



66 

 

از حصولش هم وجوبش    این مقدمه بعد  این مقدمه سرایت کند و  به  آن  از  تا وجوب  المقدمه نیست  برای ذی  وجوبی 
 ممتنع است چرا که تحصیل حاصل است. 

 اشکال و جواب: کشف وجوب تمام مقدمات بخاطر سبق وجوب ذی المقدمه 

جوب مقدمه کشف می کنیم سبق  بنابر راه حل اول و دوم یعنی واجب معلق و واجب مشروط شیخ انصاری از و  اشکال: 
وجوب ذی المقدمه را و بنابر این این کشف واجب اتیان جمیع مقدمات است و این وجوب فقط مختص مواردی که دلیل  
شرعی بر وجوب اتیان آنها قبل از زمان ذی المقدمه نمی شود چرا که فرض این است که وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد  

علت المقدمه  وجوب ذی  این  مقدمه    و  خواهد  می  یعنی  باشد  آنها  بین  تفاوتی  اینکه  بدون  است  مقدمات  تمام  وجوب 
مضیق باشد مثل اینکه مقدمه در زمان واجب قادر به انجام نیست و می خواهد مقدمه موسع باشد مثل اینکه مقدمه قبل  

 از واجب هم مقدور به انجام است و در زمان واجب هم مقدور است.

کال را می پذیرد و می گوید که اقتضای علیت وجوب واجب برای وجوب مقدمات و تبعیت وجوب  آخوند این اش  : جواب

مقدمه از وجوب ذی المقدمه این است که ما ملتزم به وجوب تمام مقدمات قبل از وقت ذی المقدمه شویم یعنی مالك  
تمام مقدما بلکه شامل  آمده نیست  روایات  اگر آن مقدمه  مقدمات مفوته فقط مختص مقدماتی که در  تی می شود که 

انجام نشود نمی توانیم ذی المقدمه را انجام دهیم. لذا اگر مقدمه ای را در زمان واجب قدرت انجام آن را نداشته باشیم  
باید حتما قبل از انجام ذی المقدمه که قدرت آنرا داریم انجام دهیم هر چند که دلیلی هم بر وجوب این مقدمه نداشته  

 باشیم.

ه در مقدماتی که زمان خاصی برای انجامش در نظر گرفته شده است این وجوب انجام آن مقدمه وجود ندارد یعنی  البت
مقدماتی که خود شارع انجامش را در زمان انجام واجب خواسته است نه قبل از آن خارج از این مالك مقدمات مفوته  

این نوع مقدمات عالوه بر قدرت عام، قدرت ش رعی خاصی را الزم دارند و آن فرا رسیدن زمان ذی  می شود چرا که 
المقدمه است و تا آن زمان موال آن مقدمه را نمی خواهد لذا هرچند که بخاطر فعلیت وجوب ذی المقدمه تمام مقدمات  
وجوب پیدا می کنند اما چون قدرت خاص شرعی را الزم دارد و آن همراه خود ذی المقدمه بدست می آید فعلیت وجوب  

 مقدمه منتفی می شود.  این

 

 از طریق عقل -3

را    که اگر این مقدمات را انجام ندهیم نمی  توانیم واجب  چرا راه حل این است که وجوب عقلی مقدمات مفوته را داریم  
عبارتی اگر این مقدمات را انجام ندهیم نمیتوانیم اغراض موال را در زمان الزم انجام  در زمان خودش انجام دهیم به  

 یعنی اگر راه مالزمه را بستیم . دهیم

چرا که راه حل اول و دوم مبتنی بر مالزمه است که وجوب شرعی است اما راه حل  این غیراز راه حل اول و دوم است  
سوم وجوب عقلی است، به عبارتی راه حل سوم مالك وجوب غیری را ندارد یعنی تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی  

از ذی   لذا وجوب شرعی غیری مقدمه الزم  المقدمه و ترشح وجوب  راه حل مطرح نیست و  این  در  به مقدمه  المقدمه 
برای حل    با این راه حل آخوند می گوید که  نیست بلکه همینقدر که عقل وجوب مقدمه را اثبات می کند کافی است.



67 

 

ه واجب مشروط به  نداریم، همچنین نیازی ببه واجب معلقی که صاحب فصول درست کرد    ینیاز  مشکل مقدمات مفوته
   شرط متاخر شیخ انصاری هم نداریم.

حق مولویت موال به ما می گوید نمی توانیم کاری کنیم که باب تکلیف و استیفای مالك بسته شود البته می توان    نکته:
ری  می توان کاکاری کرد که مالك نیاید اما بعد از آمدن مالك نمی توان جلوی استیفای مالك را گرفت. به عبارتی  

)یعنی تفویت مالك   امتثال کرد آن را  فعلی شد نمی توان کاری کرد که نتوان یکرد که تکلیف فعلی نشود ولی اگر تکلیف 
تا روزه   برویم  به مسافرت  از رمضان  روز قبل  اینکه  نیاید مثل  توان کاری کرد که مالك وجوب  لذا می  جایز نیست(. 

  مثل  اینکه دارویی بخوریم تا نتوانیم روزه بگیریم  د نتوانیم امتثال کنیمنگیریم ولی نمی توان کاری کرد که اگر مالك آم
توانیم کاری کرد که مستطیع نشویم ولی نمی توانیم کاری کرد که وقتی مستطیع شدیم قدرت انجام حج را   یا می  و 

 نداشته باشیم. 

 الك تفویت شود. خالصه اینکه می توان کاری کرد که مالك نیاید ولی نمی توانیم کاری کرد که م

 

 

 از طریق وجوب نفسی تهیئی مقدمه-4

این راه حل مبتنی بر مبنای خود آخوند می باشد و مبتکر آن ایشان می باشد، بر اساس مبنای آخوند وجوب مقدمه تابع  
که  وجوب ذی المقدمه است، حال ایشان می فرمایند که اگر علم پیدا کردیم که وجوب ذی المقدمه فعلی نیست و یا این 

علم به عدم سبق وجوب ذی المقدمه پیدا کردیم حال یا بخاطر اینکه ثبوتا سبق وجوب ذی المقدمه بر مقدمه قابل تصور  
و چون باید وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه بیاید و از طرفی دلیلی     7نیست و یا اینکه اثباتا دلیلی بر این سبق نداریم 

اینکه دلیل  از موسم واجب  »ی بگوید که  بر وجوب مقدمه داشتیم مثل  این حالت می    «استتهیه مقدّمات حج قبل  در 
و این مقدمه که وجوب نفسی دارد آمادگی برای انجام واجب دیگر را هم  گوییم که وجوب این مقدمه وجوب نفسی است  

دو قسم است:    نفسى بر   فراهم می کند یعنی وجوب نفسی تهیئی برای این مقدمه در نظر می گیریم، به  عبارتی وجوب
  -2  المقدّمه.واجب نفسى که خود واجب تمام غرض و تمام هدف موالست و ربطى به واجب دیگر ندارد، مثل ذى   -1

 فیه از این قبیل است. و مانحن  کند براى واجب نفسى دیگر. واجب نفسى تهیُّئى، یعنى آن واجب نفسى که ما را آماده مى 

جوب مقدّمى ندارد بلکه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهیُّئى، یعنى ما را آماده  غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان و
این مى اوّل فجر، تکلیف به روزه گریبان ما را بگیرد.کند براى  از  اینکه    که  تحصیل گذرنامه در ماه شعبان وجوب  و یا 

 وب حج در زمان خودش متوجه ما شود. کند تا وجبلکه وجوب نفسى تهیُّئى دارد یعنى ما را مهیا مى  غیرى مقدّمى ندارد.

این راه حل میگوید که همانطور که موال یک سری اراده های تکوینی دارد جهت تحفظ بر مالکاتش در آینده به همین  
بلکه   انجام نمی شود  ایجاد مالك  یعنی  آینده.  اراده های تشریعی دارد جهت تحفظ مالکات شرعی  ترتیب یک سری 

 ی آینده هم استیفا شود. کاری می کنیم که مالکها
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 از طریق متمم جعل-5

موال دو امر دارد که یکی اصلی و   در این راه حلاین راه حل منسوب به مرحوم نائینی است. و شبیه راه حل چهارم است. 
  دیگری برای متمم امر اول است یعنی وقتی می دانیم که موال روزه را واجب کرده و می دانیم که برای روزه باید غسل 

هم دارد تا امر اول را تکمیل کند   قبلش کشف می کنیم که موال یک غرض دیگری    تا غرض موال تامین بشود،   کرد
می دانید قرار  است فردا به  یعنی امر دوم برای تکمیل غرض موال است و این را عقل می فهمد، یعنی  همانطور که اگر  

ب همراه بردارید به همین ترتیب اگر بدانیم که برای  آلذا باید االن  بیابان بروید و چون می دانید که فردا تشنه می شوید  
یعنی  موال چنین اراده ای را کرده است.  اینکه غرض موال استیفا شود باید غسل را بکنیم انگاه کشف می کنیم که حتما  

از تفویت مالك غسل را  میداند که اگر این غسل را انجام ندهد تفویت مالك روزه در فردا می شود ولذا برای جلوگیری  
 8. ب خوردن نیست حل االن اراده ای برای روزه یا آ  د. در این راهی انجام می  ده

نه راه حل سوم یعنی عقلی، راه حل چهارم عقلی  ی است و  وجوب نفسی تهیئاین راه حل نائینی نه راه حل چهارم یعنی  
مکشوف شرعی است و کاشف عقلی یعنی عقل  بود اما راه حل پنجم شرعی است هر چند که کاشفش عقل است یعنی  

آینده   استیفای مالك  برای  به عبارتی عقل کشف می کند که آب  اراده دیگری هم دارد  کشف می کند که موال یک 
 است. و از طرفی این اراده غیری نیست که مثل واجب معلق یا مشروط بشود. 

ه ای واجب باشد اما در سایر مقدمات عقلی نمی تواند راه  راه حل چهارم اخوند فقط برای مواردی استکه شرعا مقدم  نکته:
حل چهارم را اجرا کند اما این راه حل مرحوم نایینی کلی است و هم شامل موارد شرعی و هم شامل موارد عقلی می  

 شود. 

نایینی:  نائینی یعنی خویی راه حل استادش را قبول ندارد و می گوید که اگر    اشکال مرحوم خویی بر  عقل من  شاگرد 
یعنی نائینی می گوید که    یعنی اگر فهمید دیگر نسبتش به شرع لغو است  بفهمد دیگر نیازی به جعل از جانب خدا نیست

   عقل کشف می کند تکلیف شارع را ولی مرحوم خویی می گوید که عقل جعل می کند حکمی را.

به حکم شارع  نداریم لذا منکر قاعده مالزمه    مرحوم اصفهانی میگوید که اگر عقل به چیزی حکم کرد دیگر نیازی  نکته:
را به معنای جعل حکم جدید از ناحیه شرع قبول ندارد ولی اگر بگوییم که    «ما حکم به العقل حکم به الشرع »است لذا  

 یعنی شارع هم تصدیق میکند نه اینکه جعل کند.   شارع هم همین را می گوید میپذیرد، انچه عقل من فهمید عقل 

 
ان مصلحة الواجب إذا كانت تامة فعال قبل فعلية الوجوب، بحيث كان عدم التكليف به فعال لعدم القدرة   ویی بیان مرحوم نایینی را چنین تقریر می کنند: . مرحوم خ 8

 عليه ال لعدم تمامية مالكه، تعلق التكليف بمقدماته التي ال يتمكن منها بعد حصول زمانه، و يعبر عنه بمتمم الجعل.  

تحصيل    و ضابطه:  إلى  بهما  يتوصل  فيتصدى إلنشاء حكمين  بقصد األمر،  كالفعل  كذلك،  به  األمر  يمكنه  بنحو خاص ال  بفعل  يتحقق  المولى  يكون غرض  ان 

يتعلق تكليف  دونه، فغرضه. فما نحن فيه كذلك، ألن التكليف مثال بالصوم قبل الفجر ممتنع، و المفروض انه بترك الغسل تفوت مصلحة الصوم لعدم القدرة عليه ب

 (.األولى الطبعة - 149 - 1 التقريرات أجود. القاسم  أبو السيد الخوئي مستقل بالغسل فعال يكون متمما للجعل و تكليف الصوم نفسه. )المحقق
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 ق اراده ازلی مول از طری-6

اراده موال ازلی  است و مطالبه از مستطیع از ازل بوده    این راه حل منسوب به مرحوم آقا ضیاء است، ایشان می گوید که
هر چند که فاعلیتش که ما را تحریک کند از زمان استطاعت است لذا تعلق اراده از ازل بوده است و همه مقدماتش هم  

 وب از ازل فعلی است. اراده داشته اند. یعنی وج

واجب غیری درست کنید باید االن بررسی کنیم  است شما  اشکال ما بر اقا ضیا این است که اگر قرار    اشکال بر آقا ضیاء: 
 واگر هم موال از ازل گفته است به عنوان المستطیع گفته است و برای من فعلی نشده است. 

 

  :ی حل مشکل مقدمات مفوتهخالصه راه حل ها

 فعلی ق وجوب از طری 

 روش واجب معلق به 

 به روش شرط متاخر 

 از طریق وجوب عقلی 

 از طریق وجوب تهئیی 

 از طریق وجوب متمم جعل 
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 شک در رجوع قید به هیات یا ماده 

 )مقرر: آقای تدینی( 

 

 تحریر محل نزاع در شک رجوع قید به هیات یا ماده

شود یا به  این قید به هیات بر میگردد که وجوب مشروط    اگر قیدی در یک گزاره حاوی تکلیف آمد و ما شک کردیم که
برمیگردد که وجود  ماده    ماده  به  را  قید  بگوییم  آن  اساس  بر  تا  داریم  قاعده مرجح  آیا  بشود،  مقید  ماده  و  بماند  مطلق 

 ؟ برگردانیم یا هیات؟ یا این که نه چنین قاعده مرجحی از اصول لفظی نداریم و باید برویم سراغ اصول عملیه

 

 نظر آخوند:

  یعنی  ماده  به  یا  بخورند  هیات  به  که  باشند  مختلف  میتوانند  میشود  اخذ   المقدمه  ذی  یک  در  که  قیودی  که  شد  معلوم 
  اال  و    فبها  که  بود   معلوم  قید   روز   و  حال   اگر  حساب   این   با .   تکلیف  ماده   و   مورد   قید   یا   باشند  تحصیل   وجوب  قید   خودشان 

 کرد.  رجوع  عملیه اصول  به  باید

 

 : شیخ انصاری)ره( نظر

 ایشان در چنین صورتی قائل به اطالق هیات و تقیید در ناحیه ماده است.  

یا نه در  مثالی برای بحث: مثال وقتی شارع فرموده بنده  ای را آزاد کنید نمیدانیم حکم منحصر به حاالت خاصی است 
رهای از قیود در نظر میگیریم و میگوییم قید به بنده  مورد بنده یک قیودی وجود دارد. قید را به بنده میزنیم. تکلیف را  

 خورد. می

 

 : استدلل شیخ انصاری)ره(

 شیخ  دلیل اول

 اطالق در ناحیه هیات شمولی است و در ناحیه ماده بدلی است و شمولی بر بدلی تقدم دارد؛ فی حد ذاته.  
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ندارد.    شیخ:  نکته  استدالل  اول،  دلیل  اند.  نگفته  را  تقدم  این  عند  دلیل  بدلی  بر  شمولی  و  دارد:  مطوی  کبرای  یک 

الترجیح یا تعارض مقدم است. و نگفته چرا مقدم است. فقط صغرا را توضیح میدهد اینکه چرا جانب شمولی را میگیریم را  
 شیخ نگفته است. 

اول  توضیح  دلیل  در شمول   : استاد در مورد  تقریر کرد:  اینگونه  تقدم  این  برای  را  دلیل شیخ  بتوان  وقتی  شاید  یت 

فردی را حذف میکنیم گویی دایره افراد و حاالت کم میشود ولی در اطالق بدلی باالخره قرار بوده یک فرد را بگیرد و  
 گیرد. این یک فرد را در نهایت می 

شیخ میخواهد بگوید: تکلیف خودش چون قابل انحالل است شمولی است اما متعلق التکلیف چون قابل انحالل نیست و  
 فهمی پیدا نمیکند، بدلی است.  کسی چنین 

 تعریف اطالق شمولی در ناحیه هیات 
یعنی واجب در همه حاالت هست. هیچ قیدی نخورده کی واجب است؟ در چه وضعی واجب است؟ همه را شامل میشود.  

موال  شمول هیأت: یعنی هر فرضی از وجوب را در نظر بگیرید مورد نظر موال هست. در اطالق شمولی در ناحیه هیات،  
یک مکلف خاص را نگاه نمیکند. مطلق است و فراگیر است هیچ قیدی که به ناحیه فاعل یا حاالت بخورد و خصوصیتی  
که وجوب را به یک مکلف خاص ببرد ندارد. همه را شامل میشود. به این معنا اطالق وجوب شمولی است. شمولی یعنی  

انحالل اتفاق نمی افتد آن یک مورد اگر یکبار انجام داد نماز را  در ناحیه بدلی    یک تطبیق بیشتر دارد و منحل میشود. 
کافی است. به خاطر اینکه دیگر موضوع در مورد یک مورد تمام شده است چون غایتش حاصل شده است نه به خاطر  

 . اینکه مقید شده است. انسانی که میمیرد مقید نمیشود ساقط میشود تمام شدن حکم هم به معنای ساقط شدن است

 تعریف اطالق بدلی در ناحیه ماده
اند هرچه صالت را به عنوان واجب انجام بدهید بلکه یک نماز خواسته اند؛ هرچند آن یک نماز، قید خاصی ندارد  نگفته 

ولی بدلی است یعنی یک نماز اما نمیگویند چه نمازی میشود. اطالق بدلی، یعنی دو صالت یا بیشتر از تو نمیخواهند  
 بدلی یک تطبیق دارد.  ز میخواهند.بلکه یک نما

 :مثال

من اتلف مال الغیر: حکم ضمان انحاللی است یعنی هرکس که تلف کند ضامن است؛ اما پرداخت آن بدلی است یکبار  
 که پرداخت شد، کافی است. 

اکرام واجب میشود   تا عالم ببینی به تعداد این علما به تو  nاکرم العالم: شما صبح که از خانه بیرون می آیی ممکن است 
اما یک اکرام بکنی هر کدام را کافی است. یجب این حکم انحالل دارد.در اکرام انحالل نداریم در عالمها انحالل داریم.  

نمیکند. پیدا  انحالل  اکرامهای ممکن  تعداد  به  عالم  از  فرد  هر  به  اطالق شمولی    نسبت  العالم: دو  اکرم  در  عبارتی:  به 
 العالم و یک اطالق بدلی داریم آن هم اکرام است.  داریم: یکی یجب و یکی 

اکرم العالم: عالم اطالق دارد و اکرم هم اطالق دارد. چرا میفهمیم که هر عالمی را باید اکرام کنیم همچنین میفهمیم که  
این برای  یک اکرام بس است و مراد ایجاد طبیعت اکرام است که با یک اکرام برای عالم حاصل میشود؟ اما میفهمیم که  
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هر عالمی که ببینیم این حکم هست؟ العالم و اکرام هر دو مطلق اند: اما میگوییم یک اکرام به هر عالمی. چرا؟ این به  
ساختار قضیه برمیگردد. کدام عالم؟ میگوییم که قانونگذار حرفی نزده قید وحدت هم نزده. ماهیت باید متعلق اکرام قرار  

اکرم یعنی وجود بدهید به اکرام یعنی یک اکرام کافی است. این فهمی است که از عبارات  بگیرد. هر کدام از علما. اما  
 داریم. دلیل نمیشود که بگوییم این اطالقش با دیگری فرق میکند. 

 در تکالیف وجوبی ماده همیشه بدلی است ولی به متعلق المادة انحالل میدهند.   نکته:

 معنای انحالل

یقیه به شخصیه. جاء القوم یعنی جاء علی و محمد و حسن و حسین و... به این میگوییم  انحالل یعنی تبدیل گزاره حق
 انحالل. 

 فهمیم که اطالق در هیات شمولی و در ماده بدلی است؟از کجا می  سوال: 

فهم ما از گزاره ها این است که به تعداد موضوع منحل میشوند ولی به تعداد متعلق ممکن گزاره تکرار    پاسخ استاد:

 نمیشود. صلّ یعنی نمازی بخوانیم نه اینکه هی نماز بخوان. نمیگوییم قید وحدت ولی میگوییم عمالً نتیجه وحدت است. 

از اقتضائات تحلیل عقلی فی مقام المجعول است. یعنی در مقام مجعول که بخواهی تحلیل کنی    نظر مرحوم صدر:

اکرام بر مطلق عالم بر شما واجب است بقیه اش از اقتضاءات    گزاره به صورت باال میشود. وگرنه ترجمه این است: مطلق
 مقام مجعول است. 

 چه ویژگی وجود دارد که اکرام را بدلی میگیریم و عالم را شمولی؟ چرا؟   سوال: 

اکرام    جواب: ولی  میشود  شامل  را  عالمی  هر  و  است  مفروض  عالم  میفهمیم.  را  این  گزاره  نوع  از  است  عقلی  نکات 

 یجادش را از ما خواسته اند. مفروض نیست ا

 

 شیخ  دلیل دوم

اطالق در ناحیه هیات اگر آسیب ببیند دو تقیید میشود و مئونه اثبات آن زیاد میشود. ولی اگر قید را به ماده بزنیم، یک  
قید است و وقتی امر دائر باشد به تخصیص کمتر و تخصیص بیشتر جانبی را میگیریم که تخصیص کمتر داشته باشیم.  

الق در ناحیه ماده اگر مضیق بشود اطالق در ناحیه هیات سالم میماند اما اگر اطالق در ناحیه هیات را مضیق کنیم  اط
اطالق در ناحیه ماده هم به تبع از بین میرود. نمیشود تصویر کرد که وجوب ضیق شده باشد اما واجب ضیق نشود چون  

ما   به  الظهور  اصالة  است.  اشتقاقش وجوب  مبدأ  بیشتر  می واجب  و تصرفات  است  با ظهور  تصرفات کمتر مطابق  گوید 
 خالف اصول لفظی است. 

 

 نحوه استدالل شیخ:
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 دلیل دوم، هم کبرا دارد هم صغرا.  

تقیید هیات باعث بطالن اطالق ماده میشود که نتیجه اش تقیید است. عملیات تقیید نیست ولی در عمل تقیید    صغرا:

زنیم، ماده  نیم، با خراب کردن یک اطالق دو اطالق را خراب میکنیم. وقتی هیات را قید می میشود. اگر قید را به هیات بز
آید، دیگر صحبت از  گوییم وجوب حج در ظرف استطاعت می کند. مثالً وقتی که می هم خود به خود ضیق ذاتی پیدا می 

ق نسبت به استطاعت فرضش ممکن  اطالق ماده )حج( معنا ندارد. وقتی ذاتا محدود شد به ظرف استطاعت دیگر اطال
نیست. وقتی وجوب قید خورد به استطاعت، خود به خود معلوم است که منهای استطاعت دیگر صحبت از حج معنا ندارد.  

خواهند هنوز جای این سوال است که حال که مستطیع نیستیم به خالف تقیید ماده که وقتی گفتند حج مستطیع از تو می 
ت یا نه؟ درست است که عملیات حج متوقف بر استطاعت است اما جای این سوال باقی است که  آیا وجوب حج آمده اس

دهنده این است که وجوب ممکن است  شود یا نه؟ و این نشان حاال که هنوز مستطیع نیستم، وجوب حج متوجه من می 
 شود. نسبت به استطاعت مطلق باشد و با مقید شدن ماده، لزوما هیات مقید نمی 

ایشان میگوید: تصرفی که بیشتر تحفظ بر اطالق میکند مقدم است. کبرا چیست؟ اصالة االطالق. اصل بر اطالق    :کبرا

تحفظ کنیم. لذا تصرفی که مئونه    است یک بار بر هیات و یک بار بر ماده تطبیق میدهیم مهما امکن باید بر اطالقات 
شد خالف اصل است. اصل عدم تقیید است و تقیید خالف  کمتری دارد ارجح است و تصرفی که مئونه بیشتر داشته با

اصل است.به همین دلیل وقتی احتمال میدهیم عبارتی مقید باشد، اصل بر عدم تقیید است. اگر در قرینیت چیزی شک  
 ت. گوییم یک تقیید ایجاد کرده اسکنیم که یک تقیید ایجاد کرده یا دو تقیید، از آنجایی که اصل بر عدم تقیید است می 

 

   :شیخ جواب مصنف به دلیل اول

. بله شمولی ناشی از وضع بر بدلی ناشی از اطالق مقدم  که اطالق شمولی بر بدلی مقدم است  ین قاعده ای نداریم نچ
مفاد اطالق هیات    است. در جمع عرفی هم گفته اند عام شمولی بر اطالق بدلی مقدم است نه اطالق شمولی بر بدلی.

  ا مناط ترجیح، این نیست. چون که اطالق ماده هم به وسیله مقدمات حکمت به دست آمده است. اگر چه شمولی است ام
سبب به دست آمدن اطالق ماده و هیات یک چیز است و آن هم مقدمات حکمت لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیحی  

 ندارد. 

بطی به مقام خود اطالق ندارد. مال  چه شمولیت و چه بدلیت به این برمیگردد که قیدی ندارد. این شمولیت و بدلیت ر
مقام تطبیق است. ماهیت وجوب روی ماهیت صالت آمده است. شمولیت و بدلیت انتزاعات ما و پس از حکم و در طول  

 حکم است مال مقام تطبیق. 

که    در بحثهای دیگر عبارات آخوند صریح تر است: شمولیت و بدلیت مربوط به مقام خود اطالق نیست. غلط است  نکته:

میگویند اطالق دو جور داریم. شمولیت و  بدلیت وصف اطالق نیست. آخوند حتی معتقد است عام بدلی و شمولی هم  
کلمات غلطی است. عام یعنی سعه و از مقام ترتب حکم علی الموضوع بدلیت و شمولیت را میفهمیم. که ما این را قبول  

 نداریم ولی حرفشان را در اطالق قبول داریم. 
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امام: کالم   اند: جزو خطاهای قوم است که    ایشان   مرحوم  بیان فرموده  بهتر  این بحث را خیلی  در تهذیب االصول 

 اطالق بدلی یا شمولی میگویند. اطالق یعنی ماهیت که از آن شمولیت و بدلیت در نمی آید. 

 ندارد. دلیل ترجیح شمولی این است که مقدمات حکمت  تقریر منتقی االصول از قول شیخ و نائینی:

شود؟ ترجیج عام شمولی بر اطالق بدلی روشن است: چون  پس اطالق شمولی هیات از کجا فهمیده می   پاسخ استاد: 

عام شمولی مقدمات حکمت ندارد و اطالق بدلی دارد. اما وقتی هر دو بدلی و شمولی شد اطالق، هر دو مقدمات حکمت  
 که مصادره نباشد. ام دارد. هیچ بیان برای توجیه حرف شیخ پیدا نکرده 

 

 شیخ جواب مصنف به دلیل دوم

درست است که تقیید خالف اصل است اال اینکه عملی که اصال از اول نگذارد مقدمات حکمت شکل بگیرد که این   
 عمل خالف اصل نیست. چرا که ظهور را که برنمیدارد تا خالف اصل باشد.بلکه جلوی انعقاد ظهور از اول را میگیرد. 

میفرماید اگر قرینه ای به صورت منفصل آمده بود در این صورت میتوان گفت که اطالق برای    ی آخوند: نکته تکمیل 

مطلق منعقد است. حال آیا این ظهور به وسیله آن قید منفصل به هم خورده یا نه میگوییم اصل بر عدم است. ولی وقتی  
 د که یا ظهور می آید یا نمی اید. قید در کالم است و متصل دیگر ذهن ما تجزیه اش نمیکند و نمیگوی 

آخوند قبول دارد که اگر قرینه ای هست در جای دیگر و منفصل و نمیدانیم این را قید ماده بگیریم یا هیات ممکن است  
که بگوییم یک کاری کنیم کمتر قید بزند. چون اینجا یک ظهور دارد و آنجا هم یک ظهور و میخواهیم حجیت ظهور  

و معلوم است که باید کاری کنیم که کمتر از ظهور دست بکشیم. اما اگر در کالم اول بود و متصل،  اول را خراب کنیم  
در گزاره     که یک ظهور داریم و چیز دیگری نداریم. هر چه هست معلوم است نمیتوانیم بگوییم یک جوری تفسیر کنیم.

القها خراب شود. سرنگون هم شود یعنی حجیتش  اول، دو اطالق اولیه و مستقر داریم. اصل این است که یکی از این اط
سرنگون شود نه خود ظهور. ظهور هیچ موقع سرنگون نمیشود چون یک امر واقعی است. فقط اصالة الظهور نقض میشود  
باید حفظ شوند. به عبارتی، اگر قرینه   اما اگر قید متصل بود دیگر این دو که دو ظهور ندارند که  میشود خالف اصل. 

 شد، جلو ظهور گزاره اول را نمیگیرد. گزاره اول ظهور دارد ولی قرینه منفصل، حجیت آن را خراب میکند. منفصل با

میتوانید به جای آخوند این گونه به شیخ جواب بدهید: در قیود قهری و ذاتی، در اصل تقییدی نیست تا بخواهیم    استاد: 

 بخورد، ماده را قهرا و ذاتا مقید میکند.   اصل عدم قرینه را در مورد آن جاری کنیم. قید به هیات که

اند می  اند بررسی کرده  این است که مساله به نحو خاصی که خودشان فهمیده  توانستند طور  انتقادمان به آقای آخوند 
 دیگری هم مساله را طرح کنند. 

 

 قضاوت استاد درباره فرمایش آخوند 
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د بحثش این است که این مساله برمیگردد به شک در قرنیت  میتوان مساله را جور دیگری هم بحث کرد. آخون  استاد: 

قاعده  نمیشود اصل عدم جاری کرد؛  این است که در شک در قرینیت موجود،  ایشان هم  نداریم و  موجود و مبنای  ای 
رویم. ولی آقای شیخ به روایت آقای نائینی قانونش درست است. وقتی شک  کالم مجمل است و به سراغ اصل عملیه می 

قرینیت موجود داریم باز شکمان به این برمیگردد که این قرینه را موال چگونه لحاظ کرده است؛ به صورت یک قید    در 
لحاظ کرده یا دو قید؟ که اصل این است که یک قید لحاظ کرده است؛ چرا که در این مورد یعنی در اصل عدم قرینه  

 آخوند بر مبنای خودش جواب داده است نه بر مبنای شیخ.  ایشان کشفی نیستند. شمای آخوند کشفی هستید. به هر حال 

  ذهن   مرحله   در   و   ظهور   از   قبل   مرحله   در   آید  می   نظر   به   شیخ  : کرد  وارد  شیخ  به   میتوان   تقریر  این با   که   اشکالی 

  نه اینگو  یا  بخورد   قید  هیات  در   که   است  کرده  لحاظ   اینگونه  یا  گوینده  میگوید .  نیست  لفظی  بحثش.  است  کرده  بحث  موال
که  .است  ظهور   از   قبل   پله   یک  شیخ  بحث.  است  کمتر  اش   مئونه  لحاظ   یک  و   بخورد   قید   ماده  که  است   کرده  لحاظ 

  نداریم   اصلی   ما.  نداریم   لحاظات  به  کاری  داریم  لفظ  به  کاری  ما  استظهارات  عالم  در  که  گفت  اشکالش این است: میتوان 
 .است ظهور لمعا  در  داریم   که زبانیی قواعد  ما . کند  تایید  را  این که

 

 توهم و دفع آن 

 کند: در ادامه مرحوم آخوند توهمی را مطرح و سپس آن را رد می 

 توهم: 

اطالق مطلق، مثل عموم عام است که رفع ید از عموم آن یا به تقیید است یا به عملی که مبطل عمل به عموم عام   
 است.

 پاسخ این توهم:  

  ماده   آیا   کنیم  شک   که  نیست  راهیی   دو   دیگر   و  میکند   پیدا  ذاتی   ضیق   ماده   خود   به  خود   دیگر  میخورد   قید   هیات   وقتی
  که   میکردیم  جاری  را   حکمت  مقدمات   باید  اینجا .  نیست  وضعی  عموم   بر   داللتش عام  مثل که  اطالق .  مقید  یا   است   مطلق
  هیات   قبل   از   و  ذاتی   ضیقش.  است  کرده   ایجاد   ذاتی   تقیید  ماده  برای  شده،   زده  هیات  به  که   قیدی.  نداریم  راهی   دیگر 
در نتیجه عمل به اطالق ماده باطل میشود. چرا که اطالق از اطالقیت افتاده است. اطالق یعنی تبعیت اثبات از    .است

ثبوت. اگر نمیدانیم مطلق لحاظ کرده یا مقید، چون در مقام اثبات برای لحاظ عبارتی نیامده حمل بر اطالق میکنیم. اگر  
واژه ای قیدی هم بیاورد. جایی این را میگوییم که امکان هر دو باشد. بعد که امکان تقیید  لحاظ کرده بود که متعهد بود  

بود و نیاورد میگوییم در ظاهر که نیاورده در مراد و منظورش هم نبوده است. ولی وقتی محلش از بین رفت به خاطر  
 مستقیم به ماده قید زد نه محلی برای این  تقیید هیات که دیگر ماده خود  به خود یک حالت پیدا میکند، نه اینکه موال

 که ماده مطلق یا مقید باشد دیگر از بین رفت.
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 مطالب استطرادی:

 را مطلهق و مشروط واجب که است جایی در بحث این جایگاه. آورد می معلق واجب از قبل  را  بحث  این  آخوند  کاش  ای  نکته:

 .کرد بحث

 زند.اده میشیخ در واجب مشروط هم قید را به م نکته:

 است؟ کرده مطرح را بحث این چرا پس برمیگرداند ماده به را قیود همه که شیخ که است این بحث سوال:

 کهرده بحهث المبنها علی شیخ. است کرده بیان دارند راه دو که کسانی المبنای علی  را  بحث  این  شیخ  که  است  این  جواب  یک 
 بههقیهد را  بایهد موارد این در ،دارد وجود راه دو که است این مبنایش کسی مه اگرکه در این صورت نظر شیخ این است که   است؛
 .برگرداند  ماده

 به  ظاهر  حسب  به  قیود  که  است  این  عربی  قواعد  ظاهر  که  فرمود  شیخ  خود  که  میگوید:  است  مشکینی  آقای  توجیه  پاسخ دیگر،
 دو قیهود: شهیخ مهن نظهر از حال. میگردانیم بر ماده به را قیود لبا کنم مشروط را اراده نمیتوانم چون شیخ من  اما.  برمیگرداند  هیات
 بهه لبها دو ههر میگویم من گرچه. عربی قاعده ظهور اساس بر برمیگردند هیات به لبا گاهی و برمیگردند ماده به لبا  گاهی:  اند  گونه
 هیهات  بهه  عهرف  کهه  آنههایی.   اند  یلالتحص  واجب  بخشیشان  و  نیستند  التحصیل  واجب  آنها  از  بخشی  میگویم  که.  برمیگردند  ماده

 یهک فالنهی خانه رسیدی اگر: آیند می شرطیه جمله با که قیودی شیخ نظر از. نیست واجب  تحصیلشان  شیخ  من  نظر  از  برمیگردند
 .شیخ نمیداند التحصیل واجب را قیود این بزن، من به زنگی

 تعریف عام و مطلق:

 استیعاب مفهوم الفراده وضعاً.  عام:

 اصال استیعاب نیست: بلکه : لحاظ الماهیة البشرط  است. اطالق:

 .اند شده وضع ماهوی تقرر یعنی ذات برای الفاظ اصولیین شایع نظریه در.  للماهیات وضع الفاظ
 قهرار افهراد بهه طریهق و عنهوان را ماهیهت معمهوال ما میکنیم نگاه ماهیت خود به که تحلیلی قضایای از غیر  لحاظ،  هنگام  اما
 انسانها تمام. میکنیم نگاه افراد به  عام  در  اما  .میکنیم  نگاه  ماهیت  به  باز  ولی.  کنیم  لحاظ  مقید  یا  مطلق  میتوانیم  باز  آنجا  که  میدهیم

 .میبریم افراد روی را حکم انسانها افراد تمام یا
 

 انواع شمول:
 افرادی -1 

 احوالی -2 

 ازمانی -3 

 

ترجیح یا باید به قرینیت برگردد یا به اقوائیت. قرینیت: مفس ر بر مفسَهر مقهدم   شمولیت بر بدلیت ترجیح ظهوری ندارد.  استاد:

البته برخی میگویند فقط اقوائیت )آخوند( و برخی ههم میگوینهد فقهط   است. یا اقوائیت: قدرت ظهوری یکی بیشتر است از دیگری.
 اظهریت است نه ظهور.قرینیت )نائینی(. ما هر دو را قبول داریم. مالك قرینیت و اقوائیت برای 

اجمال اطالق بدلی مربوط به ظهور نیست و این مربوط به مرحله تطبیق است. و این مربوط به داللت نیست تا ظههور   استاد:

را کمرنگ کند. اطالق بدلی قدرت انتخاب شما را باال میبرد. تردید در مقام تطبیق و تصمیم مکلف ارتباطی به تردید در فهم عبارت 
 ندارد. 

عموم ناظر به افراد است و اطالق ناظر به ماهیت. لذا بزرگان میگویند اطالق را نمیتوان بهه بهدلی و   فرق اطالق با ماهیت:

 شمولی تقسیم کرد. ماهیت جایی در مقام موضوع است و همه را میگیرد و یک جا در مقام متعلق است و صرف الوجود را میگیرد.
بد کفه یکی قویتر است که با آن دیگری را تفسیر میکنی. چرا با عهام، خهاص را تفسهیر نظر آخوند در مورد مالك اظهریت: ال

 نمیکنند پس معلوم است که خاص قویتر است.

عقال میگویند اگر با عام خاص را تفسیر کنیم که خاص را بایهد دور انهداخت.ولی بها  :اظهریتنظر نائینی در مورد مالک  

 ند. این بحث را باید در جمع عرفی حل کرد.خاص عام را تفسیر کنیم هر دو میما
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تفاوت قائل شدن در مالك اظهریت: این است که در عمل باید یکی را تشخیص بدهیم. باید اقوائیت را پیدا کنهیم. اگهر   نتیجه
ببینهیم   بگوییم قرینیت است دیگر برایمان مهم نیست که کدام عبارت قویتر است دنبال قدرت ظهور نیستیم دنبال این هستیم کهه

 کدام کدام را تفسیر میکند. در نتیجه بیان شما متفاوت خواهد بود.
 

 اصل در مقام بیان است مبنایش چیست؟
وجود دارد: عده ای میگویند این اصل، یک اصل استظهاری است. ظاهر حال من یتکلم انه فی مقام بیان تمام مها لهه   نکتهدو  

 نظریه اول را قبول دارند.(آقای خویی استظهاری هستند و  دخل فی حکمه.)
امام: یک بنا و حجت عقالیی است. استظهار نیست. البته ایشان تصریح ندارند از مطالب ایشهان ایهن نکتهه بهه دسهت   مرحوم 
آید. بنا بر این است که افراد پای حرفشان بایستند. اگر بگوییم در مقام بیان بودن استظهاری است اگر ظهور نبود اطالق زیرآبش می
ده میشود. چون اطالق روی مقدمه سوار است و مقدمه هم ظهور است و وقتی ظهور نداشت، اطالق ههم نهدارد. امها نظریهه دوم: ز

ظهور در طول این بناء است خود این بنا در ظهور نیست. بنا بر این است که در مقام بیان است تا ظهور بگیریم. آخوند ههم ایهن را 
 را احراز نمیکنیم فرض میکنیم. جزء مفروضات محاوره است.قبول دارد. در مقام بیان بودن 

عملی: اگر ظهور نبود پس مقدمه اول اطالق گیری مخدوش است. بر اساس نظریه استظهار. اما بهر اسهاس نظریهه دوم:   فایده
یگوید فرض در مقام همیشه این مقدمه اول را فرض میگیرم که وجود دارد. این نظریه بسیار راحت اطالق میگیرد. تا شک میکند م

بیان بودن است. نظریه اول اگر کمی قرائنی باشد که ظهور را شل کند میگویند: در مقام بیان بهودن مجمهل اسهت و ظههور نهدارد 
 بنابراین اطالق ندارد.

 

 :مختلف در مورد اصالت االطالق و اصالت الظهور )در یک کالم درباره اصول لفظیه( نظرات

 یعنهی ههم االطهالق اصالت شیخ نظر ازالظهور را قبول ندارند بلکه اصل عدم قرینه را قبول دارند. شیخ که اصالة   شیخ:  -1 

همه را به عدم برمیگردانیم. اصل بر نبود قید است. اصل بر عدم است. به میزانی که قید ثابت شده برایمان از این   .تقیید  عدم  اصل
یهک بنها در میهان  ر روال طبیعی و اصلی که عدم تقیید است باقی میمهانیم.اصل خارج میشوم. به میزانی که ثابت نشده همچنان ب

عقال هست؛ وقتی با کالم شما روبه رو میشوند؛ میگویند اصل بر این است که قرینه نیست. یعنی وقتی همه آن چیهزی کهه گفتهی 
گری ندارید یعنهی منظوریکهه بهرای همین است، دیگر اصال قطع پیدا میکنیم و ظهوری نیست. اگر فرض کنیم شما هیچ منظور دی

رساندنش باید قرینه می آوردی و فرض ما این است که قرینه هم نیست. دیگر بعد از این یقین میدهیم که حرفتهان همهین اسهت. 
همیشه احتمال خالف از نظر شیخ از ناحیه وجود یک قرینه مخالف می آید و وقتی بنا را بر عدم آن گذاشهتیم یعنهی کهل احتمهال 

ف را کنار گذاشته ایم. در طول جریان اصالت عدم قرینه دیگر ما یقین داریم. وقتی گفتیم هیچ قرینه ای نیست در طولش یقین خال
برایمان حاصل میشود. این است که شیخ منکر اصالت ظهور است چرا که کالم بعد از اینکه اصل را بر عدم قرینه گذاشهتیم دیگهر 

 تردیدی برایمان ایجاد نمیکند.

همه اصول را به ظهور برمیگردانیم که اصلی ایجابی است. عقال بنا بر عدم ندارند. عقال یک بنا دارند آن هم عمل   آخوند: -2

یکی از ظهورات نبود قرینه است.  به ظهور است. خود نبود قرینه هم مطابق ظاهر است. حتی آنجا هم داریم به کشف عمل میکنیم.
اصل بر عدم قرینه هم مصداقی از ظهور است. کالم ظهور دارد در اینکه قرینه ای نیسهت. عمهل  عدم قرینه، کشفی است نه بنائی.

عقال در شکل گیری اصالت الظهور کشف است. بنا بر عمل دارند ؛ عمل به ظهور نه بنا بر عدم. ظهور هم که بنایی نیست. یک امر 
 طبیعی واقعی است. کشف است.

داریم. یکیشان منقح ظهور است. برای اینکه به ظهور برسیم گاهی یک اصهلهایی الزم اسهت  ما به هردو بناء نیاز  نائینی:  -3

که جاری کنیم و یک اصل هم این است که به ظهور عمل کنیم. پس جایگاه این اصول در دو نقطه است: یکی ظهورسهاز اسهت و 
 دیگری: عمل به ظهور است.

 نیاز داریم در منفصله نیاز نداریم.  -عدم قرینه–در قرائن متصله به این اصل صدر:  -4

 

 نکته: البته هر دو بزرگوار )شیخ و اخوند( منکر این هستند که عقال دو بنا دارند.
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 :اطالق و عموم تفاوت

 عهدم اصهل. نمیشهود عام ظهور از مانع آید می  بعدا که مخصصی. ندارد  مراعی  حالت  و  میشود  بسته  ظهورش  عام:  شیخ  -1

 به که میگفت حکمت مقدمات. ندارد اطالق در ظهور و  ندارد  اطالق  بود، مطلق  اگر لکن. متصل قرینه عدم  اصل یعنی عام در قرینه
 را اطهالق جلهوی بیهاورد بعهدا ههم را قیهدش. بیهاورد متصل صورت به  را  قید  که  ندارد  لزومی  موال  و  نیاورد  قیدی  موال  که  شرطی
 .میگیرد

 .میگیرد را ظهور حجیت جلوی نمیگیرد را ظهور جلوی منفصل قید. عام چه و مطلق چه است ظهور ظهور،: آخوند -2



79 

 

 

 واجب نفسی؛ واجب غیری  

 )مقرر: آقای تدینی( 

 

 تعریف اول واجب نفسی و غیری

طلب یک چیزی بدون داعی نیست. اگر داعی در آن، توصل با آن واجب به واجب دیگری باشد، به طوری که آن واجب  
بدون انجام آن امکان رسیدن و به جا آوردن واجب دیگر نیست، در این صورت به آن واجب،  دیگر متوقف بر آن باشد و  

گویند.خواه داعی آن واجب محبوبیت خود آن واجب  گویند و در غیر این صورت به آن واجب نفسی می واجب غیری می 
دارد خواه محبوبیتش  ذاتی  و محبوبیت  است  نفسه محبوب  باهلل که فی  معرفت  مثل  فایده   باشد،  باشد که  به خاطر  ای 

 مترتب بر آن است نه به خاطر فایده ذاتی خودش. 

این را بگوییم که واجب غیری واجبی است که به خاطر واجب    ادعای آخوند بر اساس این تعریف: آخوند: اگر 

ای واجب  ایده اند چرا که به خاطر فدیگر واجب شده است، در این صورت تمام واجبات نفسی که شما میگویید هم غیری 
ماند که واجب  شان میشوند واجبات غیری. فقط معرفت اهلل میاند. آن فایده مصلحت لزومیه داشته است. پس همه شده

 نفسی است چرا که فایده ای بر آن مترتب نیست. 

 اول: مالحظه

  است   واجب  باهلل  معرفت:  ایدمیفرم  . باهلل  معرفت  میشود   انسان  سعادت.  میداند  ذاتی   کامال  ارزش   یک   را  باهلل  معرفت  ایشان 
  واجب  یک   فقط   ما   تعریف   این   با   یعنی .  هستند  غیری   واجب  لذا   و   اند   شده   واجب   که  هستند   این  خاطر   به  واجبات   بقیه   و

  خدا  از فهم به  انسان. است خدا  به معرفت آن که میشود  بسته جا  یک  فواید حلقه .است باهلل معرفت هم  آن و داریم   نفسی
معرفت باهلل یک ارزش کامالً ذاتی    .است  باهلل  معرفت  که  برگردد   ذاتی مطلوبیت  یک  به  باید  بالغیر   یمطلوبیتها  کل.  برسد

این فواید را   اینگونه نیست که بگوییم معرفت باهلل خوب است چون  است یعنی معلل به یک فایده دیگر نیست. یعنی 
معرفت باهلل برسیم واجبات را واجب کرده است پس    شود. برای اینکه ما بهدارد. ته فوائد به خود معرفت باهلل ختم می 

 واجب اصلی این است. 

 مالحظه دوم:

  واجب  است،  اش ذاتیش   فایده  که  باهلل  معرفت  همان   از  غیر   مگر  فرموده؟  غیری هستند چرا  واجبات  اکثر  میفرماید  اینکه
 شوند. داریم؟ ظاهراً بقیه واجبات بر اساس تعریف آخوند غیری می   دیگری

 ستاد: ا اشکال

این نظریه، باید بگوییم انسانها در اثر ترك واجبات مثال نماز، معاقب میشوند چون به معرفت باهلل نرسیده اند.    اساس بر  
البته عرفانی اگر نگاه کنیم   حال آنکه کسی از شریعت چنین برداشتی ندارد. شریعت خیلی زمینی تر از این حرفهاست. 
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اید،  ش به اعتبار ذی المقدمه است. در غیری مادامی که به ذی المقدمه نرسیده درست است. اما در واجبات غیری عقاب
 شود. تکلیف ساقط نمی 

 

 واجب نفسی و غیری تعریف دوم

بیائیم به خود فعل نگاه کنیم و به خاطر    کهدرست است   اما  اثر مطلوبیت دارد  اثر داشتن برای یک فعل الزم است و 
امیم. بنابراین، خود فعلی که ذی اثر است، اگر معنون به عنوان حسن بود به طوری  مطلوبیت داشتن اثرش آن را غیری نن

کرد، و با این عنوان متعلق ایجاب قرار گرفته  کرد و تارك آن را ذم می که عقل به صورت مستقال فاعل آن را مدح می 
ولی همین فعل دو حیثیت دارد  باشد، واجب نفسی است. هرچند که خود آن فعل، مقدمة یک امر مطلوب )اثر آن( است.  

یکی اثر آن است و یکی خود آن؛ هر دو مورد نظر موال هستند. به خالف واجب غیری که وجوبش ممحض در مقدمیت  
برای یک واجب نفسی است و به خاطر آن مقدمیت است که عنوان واجب روی آن آمده است هرچند خود آن فی نفسه  

ان حسم دخلی در وجوب آن ندارد. و به خاطر مقدمیت است که واجب شده است.  معنون به عنوان حسن باشد چرا که عنو
به عبارتی هنگام واجب شدن، نگاه به اثر آن نشده است بلکه نگاه به مقدمه بودن آن شده است. به عبارتی در واجب  

 واهدش. خخواهد بلکه به خاطر یک واجب دیگر است که می غیری، موال خود آن واجب را بماهو خودش نمی 

 

 اشکال و جواب

  این:  نیست  قدرت   تحت  فایده   چون   چرا؟.  ادعا  یک   این :  نمیکند   پیدا   تعلق   فایده   به   وجوب شامل دو ادعاست:    : اشکال

نباید بگویید  . اگر می دیگر  ادعای  یک   هم گویید مثال نماز به خاطر یک فایده واجب شده است، دیگر به آن فایده که 
 ت. چون تحت قدرت نیست واجب نیست.واجب. چون فایده تحت قدرت نیس

گیرد چرا که  فرماید: فائده تحت قدرت قرار می کنند. می مرحوم آخوند با رد کردن ادعای دوم، ان قلت را رد می   جواب: 

گیرد. قدرت به سبب همان قدرت بر مسبب است. و این واضح است وگرنه صحیح نبود که  سبب آن تحت قدرت قرار می 
زویج و امثال اینها که مسبب هستند تحت حکمی از احکام تکلیفیه قرار بگیرند. این مسببات به اعتبار  تملیک و تطهیر و ت

 گیرند. سبب آنها مثال وضو یا خطبه عقد و... تحت احکام تکلیفیه قرار می

 

 تکمیلی چندنکته

ت. هیچ وقت روی مقدمه  هر دلیلی شارع دید اگر بعث کرد، وجوب نفسی است و اگر بعث نکرد، وجوب غیری اس   امام:

بعث نمیرود. وجوب غیری دارد ولی بعث ندارد. امام در حاشیه شان بر کفایه میفرماید بعث دو جور است: نفسی و غیری.  
 غرض بعث نفسی چیز دیگری است.

 به هر غرض و دلیلی، اعتبار میکند اگر اعتبار کرد میشود مستقل.  شارع خویی: 
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 خواهد تحلیل کند.  عریف اول بر اساس غرض موال میاما آخوند نفسی و غیری را در ت

اند. معرفت انسان به خدا ذاتی است. یک غرض موال دارد آن هم معرفت  یک غرض ذاتی داریم و بقیه تبعی   آقا ضیاء:

 انسان به خداست. 

ارع چه نوع  ما نمیخواهیم به لحاظ غرض که تقسیم بندی کنیم. به لحاظ وجوب یعنی در قانونی که نوشته ش  استاد: 

اند. ولی اینها خودشان تکلیف اند. بگویید تهیئا برای    اغراضتکالیفی نوشته است؟ سوال این است. البته تکالیف به خاطر  
رسیدن به یک غرض واحد هستند حرفی نیست ولی اینها خودشان تکلیف اند. همین تکالیف را باید مورد بررسی قرار  

 دهیم. 

طلب را روی خود فعل آورد و در تعریف دوم که فرمود اولی است گفت: فعلها گاهی  آخوند چون متوجه اشکال شد، م
 حسن ذاتی دارند و گاهی حسن غیری دارند و از اینجا بحث را شروع کرد.  

سوال این است که آیا باید میبرد روی حسن یا روی خود وجوب وبعث و اینها تمرکز کرد و نفسی و غیری را    سوال:

 را به حسن و قبح برنگردانیم. کاری که امام و مرحوم خویی بر اساس مبنای خود انجام دادند.   درست کرد و مساله

آنها را    نکته: از کجا حسن  ممکن است کسی بگوید ما نمیتوانیم بگوییم دستوراتی که خداوند فرموده حسن است؛ ما 

 انیم این را بگوییم؟توانیم بگوییم ذامصلحت است اما اینکه حسن هست آیا ما میتوفهمیم؟ می می

پذیرند که دستورات خداوند خوبی قبل از حکم دارد. بله ما یک خوبی  کسانی که قاعده مالزمه را پذیرفته اند، می   نکته:

پس از حکم داریم که محل بحث ما نیست؛ بحث این است که آیا قبل از حکم هم خوبی داریم و حکم خدا مبتنی بر  
قبول ندارند مثل آخوند قبول ندارند که ما حکم به الشرع، حکم به العقل از باب حسن  حسن است؟ کسانی که مالزمه را  

 باشد یعنی حکم عقل از باب حسن باشد نه از باب مصلحت. معلوم نیست.

کند. یک چیزهایی  ابتناء بحث به حسن و قبح پر از مشکل است لکن تصویر فی الجمله آن به بحث ما کمک می   نکته:

پله باال رفتن برای    حسن نفسی هستند  و یک چیزهایی خودشان حسن نیستند بلکه غرضشان حسن است دومی مثل 
 نجات مومن. 

 ای است که در میان اصولیین وجود دارد. گوید قاعده مالزمه از اباطیل مرحوم آقا مصطفی در کتاب خود می  نکته:

 شود. آخوند در درر الفوائد مالزمه را منکر می   نکته:

با این   ی آقا  هانی: نظر مرحوم اصف  گوید به عنوان  گرایی است، مالزمه را منکر است می که فقیه عقل اصفهانی هم 

فهمیم به خداوند هم به  گوید هرچه را که ما انسانها با عنوان عقل می شارع منکر است به عنوان عاقل قبول دارد. می 
 عنوان رئیس عقال نسبت بدهیم. 

کند؟ چه بسا مالکات شرع با مالکات  کنیم خداوند هم حکم می ونه که ما حکم می گشما از کجا میدانید آن   آقای صدر:

 کند. عقل فرق می 
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کند برای دفاع  البته اگر مالزمه را نبپذیریم در دفاع از عقالنیت احکام مشکل پیدا خواهیم کرد. مالزمه کمک می   نکته:

 از احکام در مقابل دیگران. 

که وجوب شرعی را مبتنی بر حسن و  وان حسن ...: از یک جهت مشکل دارد و آن هم این فرماید: معنونا بعن اما: آخوند می 
اما چیزی که حکم می قبح می  اگر بگوییم چیزی را واجب میکند که مصلحت دارد بهتر است  کند فی حد ذاته و  کند. 

 منهای حکم موال عمل حسنی است، این مبنای روشنی ندارد. 

 

 :چند نکته حاشیه ای

 بح؛ عدل و ظلمحسن و ق
 اند: ها دو دستهخوبی

ها خوبیشان گیرد و خوبی آن ذاتی است. بقیه خوبیما انواع خوبی ها داریم: یکی آنی است که هیچ وقت طرف تزاحم قرار نمی
عهارض گزاریم. آنی که ذاتی است علت تامه است و هیچ وقت طرف تاقتضائی است. اگر در خوبی ذاتی اختالل ایجاد نکند کنار می

 گیرد. مثل قطع که علت تامه حجیت است منتهی سایر امارات اقتضای حجیت را دارد.قرار نمی
 این حرف، درست نیست که ما یک خوبی در عالم بیشتر نداریم و آن هم عدل است. ما هزاران خوبی دیگر داریم.

شد. حسن عدل هیچ وقت طرف تزاحم قهرار حسن عدل، ذاتی است. نمیتوان چیزی پیدا کرد که مصداق عدل باشد اما خوب نبا
گیرد. به عنوان مثال صدق یکی از خوبی هاست هرچند خوبی آن اقتضایی است و عند التعارض با عدل به نفهع عهدالت حکهم نمی
 شود.گویند صدق خوب است اما اگر عدالت را مخدوش کند، بد میکنیم. چرا که خوبی عدالت ذاتی اوست. عقالی عالم میمی

ها خوبیشان گیرد و خوبی آن ذاتی است. بقیه خوبیانواع خوبی ها داریم: یکی آنی است که هیچ وقت طرف تزاحم قرار نمیما  
 گزاریم.اقتضائی است. اگر در خوبی ذاتی اختالل ایجاد نکند کنار می

انهد. ارزشههای انسهانی و نفس االمریاند. ما قائلیم که حسن و قبح، واقعی  نکته: ما قائل به این نیستیم که حسن و قبح، بنایی
 تابع اعتبار انسانها نیست؛ واقعیت دارد.

 

 آزادی و عدالت
 آزادی: مطههری شههید اسهت؟ احکام جزو نه یا است ارزش  یک  خود  آزادی  آیا:  است  مطرح  بحث  این  هم  عدالت  و  آزادی  بین

 .نیست حقوق جزو است احکام جزو
 .گیرندمی را آزادی طرف برالیستهالی و گیرندمی را عدل طرف  سوسیالیستها

 تعهارض  در  دو  ایهن  اگهر  حال.  شود  رعایت  عدالت  هم  و  باشد  آزاد  انسان  هم:  داریم  ارزش  دو  ما  که  است  این  جدید  و  سوم  نظر
 .است بحث محل که شود داده ترجیح باید کدام گرفت، قرار
 

 تفاوت مالک خوبی با خود خوبی

زو مبادی حُسن است. چیزی که خوب است حتما مصهلحت ههم هسهت امها خهود مالك خوبی خودش حَسن نیست؛ ج  نکته:

مصلحت که دیگر خوب نیست مصلحت، مصلحت است. حسن و قبح مبتنی بر مصلحت است. البته آن ههم یکهی از مبهانی خهوبی 
تهوان در ی مختلفهی میاست. ممکن است کسی ارزشهای الهی را مبنای خوبی بداند. یکی وظیفه را مبنای خوبی بداند. لذا اخالقها

 گوییم.نظر گرفت. مالك، باعث به وجود آمدن خوبی است به خودش خوبی نمی

 تذکر خیلی مهم:
 چهار دسته مفاهیم به هم پیوسته داریم که با هم متفاوتند: مصلحت و مفسده، حسن و قبح، باید و نباید، مدح و ذم.

م و مبتنی بر آن باید و نباید صادر میشود و مبتنی بر آن، مدح و ذمی مصلحت و مفسده را میبینیم و حکم به حسن و قبح میکنی
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 آید.به میدان می
البته این که حسن و قبح مبتنی بر مصلحت و مفسده باشد، خودش قابل بحث است. این یکی از دیدگاههاست. نمیگوییم حسن 

ر اساس یکهی از دیهدگاهها تهابع مصهلحت و وقبح یعنی مصلحت و مفسده مفهومش تابع مصلحت و مفسده نیست بلکه وجودش ب
 مفسده است.
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 واجب شک در نفسی یا غیری بودن یک

 )مقرر: آقای تدینی( 

 

 سوال بحث:

 شک کردیم که یک واجب نفسی است یا غیری تکلیف چیست؟ چنانچه

 

 پاسخ آخوند به این سوال: 

قتضای این را دارد که واجب نفسی باشد چرا  هرچند هیأت برای اعم از نفسی و غیری وضع شده است اما اطالق هیات ا
 که تنبیه دهد.  استکه اگر واجب، شرطی برای غیر خود باشد بر متکلم حکیم واجب 

 جا به بعد یک بحث اثباتی است که ثمره فقهی دارد. تا قبل از آن، بحثها علمی بود و ثمره عملی نداشت.  این از  نکته:

می  معلوم  آخوند  عبارات  تقسیم  از  اطالق  شود  از  ایشان  و  هیات  داللت  در  است  تقسیمی  غیری،  و  نفسی  به  واجب 
 میخواهند نفسیت را استفاده کنند. 

 

 اشکال جناب شیخ

 توانیم عند الشک استناد کنیم.: به اطالق هیات نمی فرمایند می ایشان 

 جناب شیخ یک کبرا و یک صغرا دارد:  اشکال

  و.  است  جزئی  وجودی   حرف،  چون  بزنیم  تقیید   را   هیات  نمیتوانیم   ما  . است  تقیید  قابل   غیر  ، طلب  هیات  واقعیت  کبری:

 . میخورد قید که است مفهوم  بلکه نمیخورد قید وجود

یادآوری: نائینی: در مرحله لحاظ مشکل داریم که مفهوم حرفی را نمیتوانیم قید بزنیم. اشکال دیگران: حرف ایجاد است  
 ید را به مفهوم باید بزنیم به وجود نمیتوانیم قید بزنیم. و در مرحله ایجاد نمیتوانیم قید بزنیم. ق

 پاسخ آخوند: 

ت، افراد آن نیستند یعنی وجودها نیستند بلکه مفهوم طلب است. فرد طلب حقیقی که وجود  أفرماید: مفاد هی آخوند می 
 داشت.    شود. اگر این باشد که قابلیت انشا شدن را نخواهد یافته نیست تا بگوییم وجود که مقید نمی 
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  است  وجودی انشا. است خارجی و حقیقی طلب که نبود این مرادش است مصداقی  طلب میگوید  وقتی  شیخ آقای  :استاد

  وجود   یک  بلکه   نیست   نفسانی  اراده:  فرمود  شیخ .  میابد   وجود   و   مفهوم  به  میخورد   انشا.  است  مفهومش  از  غیر  وجودش  که
 . کرد  اشکال بودن  کلی  مقابل  در بودن  فرد به شیخ ؟بگیرید اطالق  میخواهید  چطوری وجود  این از. است

 . زد   قید میتوان هم  را انشایی  طلب و  است انشایی طلب و  زد آن   به قید نتوان  که نیست حقیقی طلب  :آخوند

 . زد   قید میتوان را  انشایی طلب  چرا که نگفته  که است  این مشکل اما : استاد

  را   مفهوم  که  این  نه  دارد  ایجادی  نقش  هیأت.  است  طلب  یجادا  بلکه   نیست  مفهوم  القای  مفادش  طلب  گویدمی   شیخ
  به   پرسیم  می   شیخ   از .  گرفت  اطالق  شود  نمی   کرد   درست  الشایع   بالحمل  طلب  و  دارد   ایجادی   نقش   وقتی.  کند   ایجاد 
  یعنی .  ندارد  کاری   بودنش   حرف   به  و   گوید   می   را   دومی   جا   این   بودنش؟  مصداق   و   وجود   خاطر   به  یا   بودنش   حرف   خاطر

 . مفهوم  نه است نسبت اقعیتو

  هم   جا   آن  در  که  است  انشاء  مقام  در  گفت  بلکه  است  خارج  عالم  در  وجود  این  نگفت  که  شیخ .  کرد   مغالطه  آخوند  :استاد

.  است  اسمی   گویی   می   شما  که   نکرد  تکیه   بودن   حرفی  به  شیخ   ضمن   در .  بدهیم   وجود   و  بخورد   ماهیتش   به   است  ممکن 
  و  علَم معنای به نه جزئی گوید   می ایشان یعنی.  داد جواب  را این باید که کرد  تکیه  بودن ی کل  مقابل در  بودن فرد به بلکه
 ! کالم در  النسبت واقعیت بلکه خارج در   واقعیت معنای به نه

 

 :در شک در نفسی و غیری بودن یک واجب نظر نهایی آخوند

  که   داریم  یقین  را  باشد  شرطش  ما  واجب  این  داریم  شک  که  چیزی  ما  یا   حاال  عملیه  اصول  سراغ  میرویم  نبود  اطالق  اگر
  یا   خود   خودی  به  است  واجب  خودش   وضو  داریم  شک  ما مثال.    قطعا   است  واجب  هم فعل  این  صورت این  در  است  واجب

  وضو   وجوب  است  واجب  وضو   که  است  این  متیقن  قدر  قطعا  باشد  واجب  نماز  اگر  حاال.  میشود  واجب  نماز  وجوب   خاطر  به
  بدوی   شک  به   تبدیل  وضو  وجوب  به   ما  شک  نباشد   واجب  نماز  هم  اگر.    غیری  یا   است  واجب   نفسی  نمیدانیم  ولو   هست
 میشود.  جاری برائت اصل  و  میشود

 

 چند نکته حاشیه ای

 عدم تقیید پذیری حرف
و حرف را نمی شود تقیید کرد به دو اشکال. یکی این که لحاظ استقاللی نمی شود کرد و دیگر این کهه چهون ایجهادی اسهت 

دقت کنید که حمل شایع در خارج لزوما نه بلکه در هر ساحتی قابل تقییهد نیسهت.  .واقعیت نسبت است و واقعیت قابل تقیید نیست
ذهن، انشاء، اعتبار، عین. قید به مفهوم می خورد. برخی عوارض مال مفهوم است و برخی مال وجود است. قید به مفهوم می خهورد 

شود قید زد. یعنی تقرر ماهوی که باشد می شود قید زد و آن چه تقرر ماهوی ندارد قابل قید نیست.   و به وجود در هیچ ساحتی نمی
 در بزنیم قید چه هر .البته به این اشکال ها جواب می دهند. این حرف ها فقط در حرف نیست بلکه در اسماء هم هست .مثل حرف

 .رویم نمی خارج به و مانیم می مفهوم ساحت
 کهه نیست این تابع کلیت لذا. است کلی ما مفهوم هم باز خورشید مثل بشود ستاره یک و بزنی ستاره به  که  هم  یدق  هزارتا  شما
 .است کافی باشد کثیرین بر صدق قابل بلکه باشد داشته کثیر مصداق
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 تقرر که است طبیعت برای جنس اسماء. کنیم می  وضع  خارج  برای  مستقیم  که  هایی  اسم  خالف  بر  ندارد  مصداقی  تعین  مفهوم
. کنهد نمهی جدا هم از را عمرو و  زید  انسان  اما.  ماهوی  تقرر  مرحلة  همان  در  اما  است  جدا  حیوانات  سایر  از  انسان.  ندارد  تعین  و  دارد

 .دارد خارج بر صدق قابلیت. ندارد خارج بر داللت
 

 اطالق از هیات
 .میگیریم جنس اسم زا گاهی و میگیریم جمله از اطالق گاهی: اطالق بحث اول مظفر  آقای
. اسهت جملهه از اطالق هیات از اطالق.  است  جنس  اسم  از  اطالق  مراد...  و  بشرط  و  البشرط  میکینم  ما  که  بحثهایی  این:  استاد

: اسهت  گونهه  دو  کهه  جملهه  از  اطهالق  میشود  هیات  از  اطالق  اما.  جنس  اسم  از  اطالق  میشود  اش  ماده  یعنی  رفتنش  از  اطالق:  برو
 .ندارد راه هیات در دیگر این...  البشرط الماهیت لحاظ که میگیریم جنس اسم از که اطالقی آن. تعیینی اطالق و احوالی اطالق

 واجهب بیهان مقام در موال که میفهمد شنونده تصدیقی مدلول مقام در بگوییم که است این نفسی  واجب  در  هیات  اطالق  بحث
 .است نفسی

 امر  بله.    شود  معلوم  منظور  باید  است  تعلیق  مقابل  در  گاهی  است  تعین  مقابل  در  هیگا  است  تقیید  مقابل  در  گاهی  اطالقنکته:  
 قیهدش کهه نهداریم مفههومی اینکه یعنی تعین همان واقع در بلکه اصطالحی تقیید نه اما است بردار تقیید پس دارد مفهوم  باالخره
 میدهیم شکلش مقید یعنی.  میکنیم ایجاد مقید را او بلکه بزنیم

 ؟ غیری اراده نه و باشد کرده نفسی اراده نه موال است ممکن آیا:  اشکال
 میخواهد  موونه  غیریت  میگوییم  اینکه  مثل  اطالق  لحاظ  به  میگوید  یا  دارد  انصراف  میگوید  یا  عرف.    نیست  ممکن  پاسخ استاد:

 واقهع انشها ،ابراز نفس به جا این.  یغیر یا است نفسی یا ایجاد این داریم ایجادی بحث وقتی.  میشود اثبات  خود  خودی  به  نفسیت
 شهارع میگهوییم انشها هنگام در وقتی.  میکند اراده را همان میگوید که چیزی آن.    میشود  واقع  انشا  که  است  داللت  با  یعنی  میشود
 بیهانش  مقام  در  کند  ایجاد  چه  هر  و  هست  کرده  ایجاد  چه  آن  بیان  مقام  در  پس  گفت  میتوان  جا  این  کرده  ایجاد  را  حالت  دو  از  یکی

 یک  میتواند  موال  که  داریم  قبول  خبر  مقام  در:  نکته  .کرد  استفاده  میتوان  بیان  مقام  این  از  لذا  دارد  وجود  همواره  بیان  مقام  لذا  میباشد
 اسهت ممکن. بگوید  را  کارش  همه  نیست  الزم  موال  خبر  مقام  در.  است  داشته  نظر  در  را  واجبی  چه  نکند  بیان  کامال  که  بدهد  خبری
 اسهت  وجهودش  عین  داللتش  انشا  در.  ندارد  غیری  و  نفسی  بر  داللتی  که  گفت  میتوان  اینجا.  کردم  واجب  را  چیزی  دیروز  من  یدبگو

 .است خودش همان مدلولش
 

 وضع الفاظ؟ وضع حروف؟
 چهه بهرای الفهاظ که پرداخته بحث این به که است کسی بهترین المسترشدین هدایت  صاحب  اصفهانی  محمدتقی  شیخ  مرحوم

 . داریم وضع مورد در نظر چهار اند؟ شده وضع یزیچ
 .ندارند خارج به ای اشاره هیچ یعنی اند شده وضع المعانی ذات برای الفاظ که است این حق: استاد
 عبارتی  به.  کالم  در  است  نسبت  یک  معنای  به  بلکه  نیست  علَم  معنای  به  حرفی  معانی  مورد  در  میگویند  که  جزئیی:  استاد:  نکته

 معهانی  بهین  نسبت  ایجاد  نقش  که  هستند  معانی  از  نوع  یک.  مفاهیم  بین  است  النسبت  واقعیت  بلکه.  نیست  خارجی  جزئی  یمعنا  به
 .دارند مستقل
 

 توان از نسبتها اطالق گرفت؟آیا می
 یتهوانم را تامهه نسبت علیها السوکوت یصح ال که ناقصه نسبت و  علیها  السکوت  یصح  که  تامه  نسبت  یکی  اند  گونه  دو  نسبتها

 دلیل به نسبت این و است حکمیه نسبت تامه نسبت چون.  کرد تعلیق نمیتوان را ناقصه نسبت اما برو آمد اگر اینکه مثل  کرد  تعلیق
 هیات .میشود تعلیق بودنش نسبت  دلیل  به  یعنی  بودنش  نسبت  نه  است  تعلیق  قابل  بودنش  حکمیه  است  تعلیق  قابل  بودنش  حکمیه
 «علهی کتهاب» اما. برو آمد، زید اگر. بگیرد قرار جزا در  میتواند  که  است  تامه  نسبت  و  است  جمله  که  چرا  است  تامه  نسبت  هم  افعل
 ایهن نسهبت یک باید و است حکم تعلیق. است ناقصه  نسبت  «البصرة  من»  یا.  کرد  تعلیق  را  آن  نمیتوان  که  است  ناقصه  نسبت  یک

 .کرد تعلیق را آن بتوان که باشد همانی
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: صهدر  آقای.  زد  تعلیق  میتوان  تصدیقی  نسبت  در  بلکه  ندارد  وجود  تصوری  مدلول  در  است  اخبار  مثل  تعلیق:  انیروح  آقای:  نکته
 .دارد وجود تصوری مدلول و کالم خود مدلول در و است خبریه نسبت مثل تعلیق
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 واجب غیری عبادی   تحلیل 

 )مقرر: آقای مهدیان( 

 

 ل واجب غیری حکم میکند ؟  به استحقاق ثواب امتثا  عقل مساله اول :آیا 

غیری    واجب  واجب    همآیا  اگر  یعنی  ؟  دارد  یا عقاب موضوعیت  ثواب  استحقاق  ایجاد  در  امتثالش  نفسی  واجب  مانند 
 غیری را امتثال کنیم مستحق ثواب میشویم یا اگر ترك کنیم مستحق عقاب خواهیم بود ؟  

عقاب بررسی کنیم . آیا عقل همان طور که به استحقاق ثواب  در این مساله قرار است حکم عقل را به استحقاق ثواب و  
و عقاب در مورد امتثال یا عدم امتثال واجب نفسی حکم میکند درباره امتثال یا عدم امتثال واجب غیری هم همانگونه  

 حکم میکند ؟  

با آن  به  وقتی  اما  میرود  باال  برج  های یک  پله  از  انسان  نجات یک  برای  را  مثال فرض کنیم کسی  برج  در  میرسد  ال 
نمیتواند باز کند یا به هر دلیل دیگر موفق به نجات آن انسان نمیشود آیا این شخص که واجب غیری باال رفتن از پله ها  

 را امتثال کرده است در نظر عقل مستحق پاداش و ثواب نیست ؟ چرا ؟  

عدم استحقاق بود آن نقل هایی که در مورد  باز سوالی که به تبع ایجاد میشود این است که اگر فرض کنیم حکم عقل  
 ؟   ثواب امتثال بعضی واجبات غیری آمده است چگونه توضیح خواهیم داد

  

 چند نکته را باید توجه نمود :   مسالهبرای حل این 

 سنخ این مساله و جایگاه آن در دانشها  -1

 تفاوت انقیاد و اطاعت   -2

 تفاوت حسن و حق  -3

 فلسفی درباره ثواب و عقاب و نقش آن در این بحث   تفاوت نظریه کالمی و -4

 حیثیات مختلف یک فعل غیری  -5

 

  

 مساله و جایگاه آن در دانشها  سنخ -1
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نیز   . برای حل این مساله کالمی  از استحقاق ثواب و عقاب اساسا یک بحث کالمی است نه یک بحث اصولی  بحث 
چگونه واجبی است آیا بعث جداگانه دارد یا نه اینها مباحث    متمسک به ویژگیهای واجب غیری میشویم که واجب غیری

اینکه   اصل  البته   . است  اصول  علم  تصوریه  مبادی  به  مربوط  واجب غیری  در چیستی  است چون بحث  اصولی  فلسفه 
  واجب غیری داریم یا نه مربوط به اصول است اما ویژگیهای آن مربوط به فلسفه علم اصول است و مساله استحقاق ثواب 

 و عقاب هم از مباحث کالمی است نه اصولی . پس اساسا جنس این مساله اصولی نیست .  

  

 انقیاد و اطاعت   تفاوت-2

شیخ   است.  تجری  مقابل  در  .انقیاد  است  آن  فعلی  حسن  با  مرتبط  اطاعت  و  است  عمل  فاعلی  حسن  با  مرتبط  انقیاد 
ا قبول دارد انقیاد مربوط به تالش بی نتیجه است و اطاعت  انصاری عقوبت تجری را قبول نکرده اما ثواب بردن انقیاد ر

مربوط به تالش همراه با نتیجه است . بنابر این این دو عنوان با هم تداخل نمیکنند . حسن فاعلی مربوط به روح عمل  
 است و حسن فعلی مرتبط با شکل و کالبد عمل است. این تمایز در حل این مساله میتواند نقش بازی کند . 

 

 تفاوت حسن و حق -3 

حق غیر از حُسن است. عمل به حق حَسن است اما حق یک رابطة اضافه است و غیر حُسن است. قبیح است که خدا   
دارند.   با هم فرق  با ظلم به مالك قبح  نه. ظلم به مالك حق  باشد  باشد و مطالبه  این که حق  اما  بکند  را  فالن کار 

ا این که حق  با  نشود  نیست که  یعنی  شایسته  عنه.  بلکه وجب  نیست  اخالقی  نظام  البته خدا محکوم  دارد.  فرق  وست 
ضرورتا خدا حَسن انجام می دهد. باید اخالقی نیست بلکه بایدهای هستی شناسانه ای است که از وجود خدا انتزاع می  

 کنیم.   

دا حق پیدا نمی کند و اگر هم  بسیاری استحقاق مثوبت را قبول ندارند و می گویند که بنده به واسطه هیچ کاری بر خ 
ثوابی  بخواهد داشته باشد با جعل موال و وعده خود موالست نه اینکه حقی بر موال پیدا کند. البته باید توجه داشت که به  
مالك حسن و قبح شاید بتوان گفت که قبیح است بر موالی حکیم که بنده منقاد را عذاب کند و بنده هتاك را ثواب  

یر از استحقاق است. مرحوم مطهری هم خواسته اند حقوق بر خدا را نپذیرند گرچه قائل به حسن و قبح  دهد ولی این غ
 عقلی هستند اما ایشان در کتاب نظام حقوق زن در اسالم خواسته اند قائل به حقوق طبیعی شوند. 

بیان را میپذیریم اما این به  به هر حال پذیرش حسن و قبح غیر از پذیرش حق و استحقاق است . مثال ما قبح عقاب بال
این معنا نیست که ما حق پیدا میکنیم. اشاعره نه تنها استحقاق را قبول ندارند بلکه به مالك حسن و قبح هم )که عدلیه  

 قائل است( قبول ندارند که خدا حتما حسن انجام دهد و قبیح  را ترك کند.  

 

 نقش آن در این بحث   تفاوت نظریه کالمی و فلسفی درباره ثواب و عقاب و-4
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بر اساس یک نظریه ثواب و عقاب همان تجسم اعمال است تجسم اعمال در روح عمل واقع میشود و همان موقع که  
عمل واقع میشود تجسم عمل محقق است اما نظریه دیگر ثواب و عقاب را اموری مربوط به آینده میدانند که به عبد  

 اعطا میشود .  

پرسش را مطرح کرد که ما اگر قائل به تجسم اعمال شویم آیا نمی توانیم بین منقاد و مطیع  با این حساب میتوان این  
انسان حین عمل که در هر دو   اعمال یعنی تجسم حال روحی  باید گفت تجسم  ؟  قائل شویم  ثواب  استحقاق  یکسان 

مربوط به روح عمل است    موجود است نه اینکه عمل مادی خارجی تجسمی برای خود داشته باشد. در واقع تجسم عمل 
چه بسا بتوان گفت چون مطیع ، فعل را انجام داده و خود فعل مصلحت دارد به هر حال به همین مقدار بیش از منقادی  
که موفق به نتیجه نشد، ثواب می برد و استحقاق دارد. شاید هم بتوان گفت که بر اساس این مبنا اساسا  ثوابها و عقابها  

تارها نیست چون ثواب و عقاب مرتبط با روح عمل است. در موالی عرفیه انجام آن عمل مادی و  تابع نتایج وشکل رف
ظاهری مهم است اما بین ما و خداوند معلوم نیست نتیجه مهم باشد همین که انسان تالش میکند آن ارزش دارد. چه  

نرسیدن به انجام ظاهری عمل و    بسا تجسم اعمال هم مربوط به همان روح انقیاد و بندگی است نه صرف رسیدن یا 
 رسیدن به نتیجه. 

 

 حیثیات مختلف یک فعل غیری -5

یک    . است  نفسی  واجب  انجام  مقدمه  که  است  آن  غیریت  همان  آن  حیثیت  یک  دارد  مختلفی  حیثیات  غیری  واجب 
شروع به اطاعت و    حیثیت آن مرتبط به روح رفتار مثل انقیاد یا عدم انقیاد میباشد . حیثیت دیگر از آن جهت است که

مثال   آن  دشواری  و  با سختی  مرتبط  دیگر  حیثیت  میباشد  است  نفسی  واجب  تحقق  در  اقدام  و  نفسی  واجب  به  عمل 
 میباشد.  

 

 بررسی مساله با توجه به نکات بیان شده :  

زم هیچ  پاسخ مساله آن طور که آخوند بیان میکند این است که واجب غیری از آن جهت که غیری است امتثالش مستل 
استحقاقی نیست . این حکم ضروری عقلی است که واجب غیری و نفسی هر دو یک ثواب و عقاب واحد دارند و عقل  

 این دو را از هم جدا نمیبیند. واجب غیری محو در واجب نفسی است یعنی عین ربط به آن میباشد .  

رباره ثواب انجام بعضی مقدمات وجود دارد از نکات  اما برای تحلیل مساله ای که به تبع ایجاد میشود یعنی نقلهایی که د
فوق استفاده میکنیم . اوال همان طور که گفته شد واجب غیری حیثیات مختلف دارد یکی از حیثیات آن غیریتش میباشد  
ما از این جهت واجب غیری را بحث میکنیم ولی حیثیت انقیاد یا تبعیت از شارع که مربوط به حسن فاعلی و روح عمل  
است نیز در آن وجود دارد شاید ثوابهایی که به آن میرسد از آن جهت باشد یا به واسطه دشواری در عمل باشد یا به دلیل  
تفضل الهی . اگر قائل به تجسم اعمال باشیم البته این روح عمل و حسن فاعلی در ثواب و عقاب دخیل خواهد شد اما  

عقابی نخواهد بود . این را باید توجه کرد که حکم استحقاق ثواب و    آن چه مرتبط با شکل عمل میباشد دارای ثواب و 
عقاب غیر از حکم به حسن و قبح ثواب و عقاب است ممکن است عقل حکم کند به حسن ثواب دهنده یا قبح آن اما  
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از استحقاق است  استحقاق را قائل نباشد . ممکن است بگوییم قبیح است بر موال که بنده منقاد را عذاب کند اما این غیر  

  .9 

 
   نکات شاگردان کالس:.  9

خواسته و از روی جهل مال شبهه ناک یا حرام  به نظر می رسد که حرف استاد خوب است اما باز هم جای بررسی دارد چرا که کسی که نا    هادیان :  -1

ند و بعد از  یا نجسی را می خورد دچار عقوبات و اثرات آن در روح خود می شود و لذا در احوال برخی بزرگان هست که گاهی مالی را اشتباها می خورده ا

 علم، آن را قی میکرده اند. 

ی را در اصول ذیل بحث تجری و انقیاد میتوان بررسی نمود. درباره نسبت حسن فاعلی و  بحث کالمی حسن فعلی و رابطه اش با حسن فاعلمهدیان :  -2

و فره اقتصاد  نسبت  درباره  . شهید مطهری  و روح رفتار است  رفتار  کالبد  نسبت  یا  فاعل  و  نسبت فعل  مانند  این دو  که  میتوان گفت  نگ  حسن فعلی 

نسبت ایجادی دارد و اقتصاد در فرهنگ نسبت اعدادی دارد )انسان و ایمان ( . با این توضیح  میگوید نسبت این دو متقابل است اما فرهنگ در اقتصاد  

اعدادی است . ما البته میتوانیم برای انسان مراتب مختلفی داشته باشیم که هر مرتبه  -میتوان گفت نسبت حسن فاعلی به حسن فعلی هم نسبت ایجادی

ایجادی دارند و ذهن و  -شد مثال اگر انسان روح و ذهن و رفتار داشته باشد روح)قلب( و ذهن نسبت اعدادینسبت به مرتبه بعد همین تناسب را داشته با 

ی حسن شدن  رفتار هم با هم همین نسبت را دارند . یعنی شکل رفتار اگر درست باشد در روح رفتار استعداد و قابلیت رشد را ایجاد میکند و آن را برا

را فراهم میکند و در مقابل روح هم وقتی تغییر کرد میتواند رفتار را تغییر دهد و رفتار بر اساس آن میتواند تغییر کند    اعداد میکند زمینه سازی رشد 

ا ایجاد دو موجود  یعنی رشد روح رفتار موجب میشود فاعل تغییر دهنده رفتار برای تغییر توانا تر شود . البته این تقریر به شرطی است که مراد از ایجاد ر

وح رفتار قطعا تغییر  ختار و با اراده بدانیم نه ایجاد علی معلولی که یکی اگر باشد باید دیگری هم محقق باشد . و اال در این صورت باید بگوییم تغییر در رم

را همان طور که بیان شد تقریر  در رفتار را به دنبال دارد و در این صورت دیگر اعداد معنایی ندارد . چون نسبت یک طرفه است نه دو طرفه لذا باید بحث  

 کنیم . 

اعدادی خواهد بود  -با این حساب در هر مرتبه از مراتب وجود انسان باید قائل به حسن و قبح همان مرتبه باشیم و نسبت این حسن و قبحها هم ایجادی  

ع و حوادث و کمکهای اطراف فعل در هر مرحله به تناسب  . در هر مرتبه برکت ها و امکانات خود آن مرتبه را از جانب خداوند خواهیم داشت یعنی وقای

له رفتار  خود آن مرحله خواهد بود مثال در مرحله قلب برکتها و وقایع و حوادث همان مرحله را خواهیم داشت و در مرحله ذهن هم همین طور و در مرح 

 نیز .  

؟ اگر قرب و بعد باشد همان طور که آخوند هم بیان کرده در این صورت سوال  نکته دیگر اینکه مالک ما در ثواب و عقاب چیست ؟ آیا قرب و بعد است   

و    این است که مالک در قرب و بعد چیست ؟ آیا حسن و قبح فاعلی است یا حسن و قبح فعلی ؟ منظور از حسن و قبح فاعلی زیبایی روح رفتار است

ار در خود ایجاد کرده است یعنی نتیجه فعل که همان تاثیر در رشد انسان به سمت  منظور از حسن و قبح فعلی تاثیر و تغییر است که شخص بواسطه رفت

شود میگوید  خدا است . یعنی مالک را زیبایی روح بگذاریم یا تغییر روح . عالمه طباطبایی در تفسیر سوره توبه آن جا که بحث مقایسه ملک و انسان می

درست است که مالئکه تغییر نمیکنند و قدرت تغییر ندارند اما زیبایی ذاتی و کمال ذاتی دارند و مالک  مالئکه از انسان ناقص ولی پر تالش باالترند چون  

قبح  هم همین است در حالی که انسان ناقص اگرچه تالش بیشتری هم میکند اما زیبایی و کماالت وجودی کمتری دارد بنابر این مالک عالمه حسن و  

بپذ  به تجسم اعمال تفسیر میکنند این  فاعلی است اگر حرف استاد را هم  به تجسم اعمال هستند و ثواب و عقاب را  یریم که فرمودند کسانی که قائل 

عقاب را    تجسم را در روح رفتار میبینند در این صورت این هم موید خواهد بود که عالمه مالک را حسن و قبح فاعلی میداند نه فعلی یعنی او ثواب و 

 ی میبیند . اساسا دایر مدار حسن فاعل

این درست تر   نظرم  به  ببینیم که  بینهایت  بیشتر به سمت  یافته تر را دارای تغییر  بدانیم یعنی وجود رشد  را ذاتی وجود  است در این  البته اگر تغییر 

نکه تغییر و تالش را مالک قرار  صورت اگر چه باید قائل به مختار شدن مالئکه و تغییر آن ها بوسیله خودشان باشیم اما تناقضی هم نخواهیم دید بین ای 

ورت وقتی  دهیم یا رشد یافتگی شخص را. مالئکه اگر رشد یافته ترند پس در جهت بینهایت پر تالش ترند .  اگر تغییر را ذاتی وجود بدانیم در این ص

دارد و انقیاد یکسان نیست . یعنی به اندازه رشد وجودی    استعداد تغییر باال رود و تغییر واقع میشود. یعنی آنکه تغییر نکرده به احتمال زیاد انقیاد کمتری

روح بیشتر میشود    تغییر میتواند واقع شود لذا در مراتب وجود انسان اگر مثال استعداد ذهن باال باشد دو حالت دارد یا انقیاد روح کمتر میشود یا انقیاد

است در نهایت . چون در فضای تغییر هستیم یا زمینه آماده تر که میشود و وجود    امکان ندارد انقیاد روح مساوی باشد . و مالک هم همین انقیاد روح

 میتواند رشد بیشتری بیابد پس رشد میکند یا چنین نمیکند پس رشد وجودی کمتری خواهد داشت . 

 ( 197-195ص1)تهذیب االصول ج عباسی :جمع بندی تهذیب االصول امام درباره مساله ثواب و عقاب :-3

 در ثواب و عقاب هست سه مبنا 

 ثواب و عقاب همان استعداد نفسی تکوینی است که بر اثر انجام اعمال خوب و بد ایجاد میشود:  -1

نقد امام : این مالک ، فی الجمله قابل قبول است که عبادات یک صفایی در ما ایجاد میکند اما دقیقا فالن ثواب و عقاب را ایجاد   .1

 در واجب غیری هم همین نقد را دارد.کند را ما نمیفهمیم . این مبنا 
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 چند نکته استطرادی : 

 بخشی از کار اصول معقول سازی گزاره های فقهی است .  -1

در کار علمی به مناهج امام اگر رفرنس بدهید ارزشمندتر است تا تقریر آقای سبحانی چرا که مناهج نوشته خود   -2

 امام است. 

شیخ انصاری است . برای فهم بهترر نظررات آخونرد بایرد  باید توجه کرد که مباحث آخوند نوعا حاشیه بر مباحث-3

 حرفهای شیخ را مثال در مطارح االنظار نگاه کرد.

اصول شیخ انصاری هم خودش حاشیه است بر فصول است. قبرل از شریخ بایرد فرمایشرات آشریخ محمرد تقری -4

شیه. به این کتاب خیلی اعتنا شرده و اصفهانی در هدایۀ المسترشدین فی شرح معالم را خواند. این کتاب را میگویند حا

بعد هم کتاب برادرش آشیخ محمد حسین یعنی الفصول فی مهمات االصول است. فصول یک تنظیم خوبی و یک ارائره 

و فهرستبندی جدیدی را ارائه کرده است .  فصول دو بخش دارد ادله سمعیه و ادله عقلیه ذیرل ادلره سرمعیه کتراب و 

ذیل ادله عقلیه برائت و حسن و قبح و قیاس و اشتغال را بحث کرده . بره هرر حرال ایرن دو   اجماع و خبر را بحث کرده

 کتاب خیلی عالی است . شیخ محمد تقی و شیخ محمد حسین هر دو پسرهای مرحوم اصفهانی هستند .  

گردان  سید علی طباطبایی و مرحوم میرزای صاحب قوانین و شیخ انصاری برا یکری دو واسرطه ، اینهرا همره شرا-5

محمد باقر اصفهانی بوده اند. محمد باقر اصفهانی بعدا رفت به بهبهران و شرد محمرد براقر بهبهرانی معرروف بره وحیرد 

 بهبهانی. استاد اعظم که بعد هم به کربال رفت و غائله اخباریون را از بین برد. 

 نائینی و اصفهانی و آقا ضیا هم حاشیه بر آخوند میزنند .  -6

ائینی ریشه در فرمایشات شیخ دارد یعنی او سعی کرده فرمایشرات شریخ را برا توجره بره اشرکاالت اکثر نظرات ن-7

 آخوند و پاسخ به آن اشکاالت بیان کرده و نظرات شیخ را تقویت نماید.  .  

در طرح نظرات شیخ نیز سه نوع تقریر وجود دارد ؛ تقریر مرحوم شیرازی و تقریر مرحوم کالنترر کره در مطرارح -8

نظار آمده و تقریر آخوند . آخوند که خودش را صاحب سبک میداند و نظر خود را بیان میکند  . اما این دو تای دیگرر اال

اگر قرار باشد بینشان یکی را انتخاب کنیم تقریر مرحوم شیرازی مهمتر است چرون او وزنرش بره لحراظ علمری خیلری 

 بیشتر از مرحوم کالنتر است. 

 

 

 

 
 ثواب و عقاب جعلی است مثل جعلیات عرفی:   -2

امام: این حدود و ثغورش معلوم است در واجب غیری هم میتواند جعل کند همان طور که در بعضی روایات مثل ثواب هر قدم                                 

 برای زیارت امام حسین جعل شده است. 

 یعنی استحقاق عبد: اما عقاب را موال میتواند عفو کند ثواب  -3

 در مورد ثواب : کسی که فقر ذاتی خود و مقام رب را دقت کند حرف از استحقاق نمیزند  .1

تا وقتی عمل   .2 نمیشود چون  اینکه اگر ترک شود ظلم است شامل واجب غیری  به معنای  : استحقاق  این مبنا  بر فرض پذیرش 

ق معنا ندارد بلکه تا وقتی عمل به پایان نرسیده استحقاق هم نیامده چه برسد با شروع در مقدمات  نفسی انجام نشود استحقا

 او.
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 :   اشکال

 توضیحات باال مساله مقدمات عبادی را چگونه تحلیل کنیم ؟   با توجه به

 امر غیری از آن جهت که غیری بود ثواب نداشت پس چطور در مثل وضو که مقدمه امتثالش موجب ثواب بردن است .  

امر    امر غیری توصلی است اما در مورد طهارات ثالث همه قائلند که قصد قربت میخواهد و این قصد قربت یعنی به قصد 
 انجام شود و این با غیری بودن نمیسازد چون نباید غیری بودن از غیری بودن سلب شود. 

 

 پاسخ های طرح شده برای دفع این اشکال :  

آنها است که موجب عبادی  -1 نفسی  . حیثیت  این مقدمات دو حیثیت دارند یکی حیثیت نفسی و یکی حیثیت غیری 
قصد قربت هم میتوان داشت . البته قصد امتثال امر غیری هم میتوان داشت  بودن این مقدمات میشود و از همین جهت  

امتثال امری که خودش ویژگی نفسی بودن را دارد لذا قصد امر غیری هم کافی   این قصد اشاره میکنیم به  با  چرا که 
 است .  

ستند و یک معنا و  این مقدمات صرف شکل ظاهریشان نیست که مقدمه واقع شده بلکه دارای یک روح رفتاری ه-2
عنوانی باید در مورد آنها صدق کند این معنا و عنوان با قصد محقق میشوند در واقع آن چه مقدمه واقع شده یک فعل  
به طور   غیری  امر  با قصد  لذا  آن عنوان قصدی چیست  دقیقا  نمیدانیم  ما   . است  فعل قصدی  بلکه یک  نیست  صرف 

یدانیم چیست. پس این جواب دو مقدمه دارد یکی اینکه این فعل معنا دار است  سربسته اشاره به آن عنوانی میکنیم که نم
 دوم اینکه ما نمیدانیم چه عنوان و معنایی دارد لذا با قصد امتثال امر غیری به آن اشاره میکنیم .  

ه ای که  سومین راه این است که بگوییم امر نفسی همان طور که بدون قصد تقرب به غایاتش نمیرسد بدون مقدم  -3
قصد تقرب داشته باشد هم به غایت خود نمیرسد. در واقع اقتضای غایت امر نفسی بعدی است که این مقدمه عبادت  

 باشد و قصد تقرب داشته باشد نه اقتضای امر غیری اش.  

وی  تفاوت با پاسخ دوم این است که در آن جا مقدمه عنوانی است که حاصل نمیشود مگر با قصد اجمالی آن. بحث ر
خود عنوان وضو است اما در اینجا غرض از واجب نفسی حاصل نمیشود مگر اینکه این مقدمه عبادی و با قصد امر بیاید  

 بحث روی عنوان ذی المقدمه و غرض آن میباشد.  

تفاوت با پاسخ اول این است که در آن جا میگفتیم وضو خودش مستحب نفسی است اما شیخ در این پاسخ سوم میگوید  
نماز نهی از فحشا است و تا وضو و نماز به قصد قربت نیاید هدف ذی المقدمه حاصل نمیشود . بد نیست متن  هدف  

 10مطارح االنظار شیخ را نیز در بیان این سه قول بررسی کنیم  

 
 ( 72-70متن مطارح االنظار در بیان سه قول : )ص.  10

 األمر الثاني  
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الث التعبدي عموم و خصوص من وجه الفتراق األول في غسل  الغيري و  بين الواجب  النسبة  تقدم أن  الثاني في الصالة و اجتماعهما في  قد عرفت فيما  وب و 

إلشكال في األمر األول كذلك  المقدمات العبادية التي يشترط فيها نية القربة كالطهارات الثالث فإنها كما أطبقوا على كونها مما يترتب عليها الثواب كما هو منشأ ا

لى ما عرفت مرارا عن اإلتيان بالفعل بواسطة األمر و ال مصحّح لها في األوامر المقدمية  أطبقوا على كونها عبادة مشروطة بقصد القربة و يشكل بأن القربة عبارة ع

ن المقصود و الغرض منه  إذ األمر المقدمي ال يعقل أن يكون مستتبعا لذلك ضرورة معلومية الغرض الداعي إلى المقدمة و هو التوصّل بها إلى ذيها و بعد العلم بأ

ب اإلتيان بالمقدمة على وجه القربة و السر في ذلك أيضا هو ما عرفت من أن امتثالها تابع المتثال ذيها كما أن وجوبها على القول به التوصّل ال معنى للقول بوجو

 وجوب تبعي منتزع من وجوب ذيها و هو ال يستتبع امتثاال و ال قربة كما ال يوجب ثوابا و يمكن التفصي عن هذا اإلشكال بوجوه 

مما    وبات نفسية و مندوبات ذاتية يصح قصد التعبد بها من حيث مطلوبيتها النفسية و ذلك فاسد جدّا أما أوال فألن التيمم على ما هو المشهورأنها مطل  أحدها  -1

فيما هو المطلوب    لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيّا فاإلشكال فيه باق و أما ثانيا فألن ذلك غير مجد فيما نحن بصدده إذ ال إشكال في صحة قصد القربة

ألمر المقدمي و توضيحه النفسي و الكالم إنما هو في قصد التعبد بالمقدمة من حيث إنها مقدمة فالوضوء ألجل الصّالة ال بد و أن يكون على وجه القربة بواسطة ا

يقتضي إال التوصلية و العبادية قاضية بالتعبّدية و هما أنه تارة يستشكل في أن العبادة كيف تكون مقدمة مع تنافي قضية كل منهما لآلخر حيث إن المقدمية ال  

دة عن األمر الذي تعلق متنافيان متباينان على ما عرفت في تحديدهما فيجاب بأن ال تنافي بينهما الختالف الجهة حيث إن األمر المقدمي متأخر اعتباره في العبا

جة مستقلة مأمور بها في حيال ذاتها كالصوم مثال إذ ال ضير في ذلك فإن المصحح للعبادية فيها هو  بها و به صارت عبادة كما لو فرض اشتراط الصّالة بعبادة خار

إنها مقدمة بعد  األمر األول و االشتراط قاض بمقدمية العبادة المفروضة من غير غائلة و أخرى يستشكل في أن األمر المقدمي كيف يقضي بالتعبدية من حيث  

 ا كما هو مناط اإلشكال في المقام و الجواب المذكور ال ينتهض بدفعه التحاد جهتي التعبد و التوصل حينئذ كما ال يخفى معلومية الغرض من األمر به

قف  ته التي يتوأن المقدمة التي تكون عبادة ليست من األفعال العادية التي تعلم بارتباط ذيها بهما على نحو معلومية ارتباط الصعود على السطح بمقدما  الثاني  -2

 عليها فإن المعلوم عندنا من الصالة ليس إال نفس الحركات و السكنات و  

الصالة   توقف  الحكيم عن  الشارع  ما كشف  بعد  نعم  يخفى  كما ال  الطهارات  تحصيل  عند  الواقعة  األفعال  الصورة على  لهذه  توقفا  نعقل  بد من نحن ال  عليها ال 

الوا بها إليها و حيث إن األفعال  للتوصل  بد أن يكون الداعي إلى إيجادها هو توقف إيجادها  نعرف منها إال الحركة الخاصة فال  قعة في الطهارات أيضا مما ال 

إلى العلم بذلك إال أن الصالة عليها في نظر اآلمر كما أنه ال بد من إيجاد هذه الحركات على وجه يكون في الواقع مما يترتب عليها فعل الصالة و ال سبيل لنا  

سده ركات على وجه تعلق األمر بها و ال نعني بالقربة إال ذلك و توضيحه أن الفعل الواحد قد يختلف وجوهه و ذلك يالزم اختالف مصالحه و مفايقع هذه الح

ل حينئذ من الواجبات  فعكما هو المقرر في مقامه فتارة يكون الفعل معنونا بعنوان حسنا و بعنوان آخر قبيحا فإن علمنا بالعنوان القبيح و الحسن فهو و يكون ال

الفعل و ح بما هو الحسن واقعا من عناوين معتورة على ذات  يأمرنا إال  بأن الشارع ال  العلم  نعلم بذلك مع  تركا و إن لم  به  العقلية فعال و  لنا  يث إنه ال علم 

ال لذلك  مرآة  حينئذ  األمر  واقعا ألن  الحسن  العنوان  إلى  للوصول  ذلك  في  األمر  اتباع  فيجب  ذوات بخصوصه  فإن  المقدمية  عنوان  ذلك  قياس  على  و  عنوان 

يالحظ مطلوبية تلك الحركات الخاصة ربما ال تكون محصلة لما هو المقصود باألمر بها فال بد من قصد الحركة التي أمر بها ألجل الصالة تحصيال للمقدمة ألن  

مرآة لها و بالجملة فنحن ال ندعي في الطهارات أن األمر المقدمي فيها يقضي بالتعبدية  المقدمة و توقف المأمور به عليها عنوان إجمالي لما هو المتوقف عليها و  

قدمة حيث إنها ال  حتى يقال بفساده قطعا مع أنه لو صح ذلك لكان جاريا في المقدمات التي تقطع بانتفاء ذلك فيها بل نقول إن ذلك إنما هو من قبل نفس الم

كنه منقوض بجملة من المقدمات الشرعية التي ال نعرف وجه التوقف فيها أيضا فإن ذلك غير مختص بالطهارات كما ال يخفى  يعرف وجه التوقف فيها كذا أفيد و ل

 فتدبر

ثاني دون  واف بتمام المقصود في ال  أنك قد عرفت فيما تقدم أن األوامر العبادية من حيث تعلقها بمتعلقاتها يغاير األوامر التوصلية حيث إن نفس األمر    الثالث  -3

لمصحح ألحدهما مصحح األول فال بد فيه من بيان زائد على أصل الفعل المطلوب بالطلب المستفاد من األمر أوال و ال فرق في ذلك بين المقدمة و ذيها فما هو ا

صلحة على تقدير االمتثال به فيجب على المريد  لآلخر من غير حاجة إلى القول باستفادة التعبدية من األمر المقدمي و توضيحه أنه كما يمكن أن يكون الفعل ذا م

قوفا على عنوان  إليصال تلك المصلحة إلى المكلف أن يأمر أوال بذلك الفعل ثم يبين له أن المقصود هو االمتثال بذلك األمر كذلك يمكن أن يكون الفعل مو

لو وجد في الخارج و لم يكن الداعي إليه ترتب الغير عليه ال يكون موقوفا    بشرط أن يكون الداعي إلى إيجاد ذلك العنوان هو توقف ذلك الفعل عليه فهو بحيث 

فالطالب لوجود ذي المقدمة له أن يحتال في ذلك بأن يأمر أوال بذيها و يلزم من ذلك األمر    عليه و إذا وجد في الخارج على الوجه المذكور يترتب عليه الغير  
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به مطارح االنظ توجه  نفسیار  با  بیان میکند که همان طور که در واجب  توجه کرد که این قول  باید    درباره قول سوم 
تعبدی، یک امر به فعل داریم و یک امر دیگر یا قول دیگری نیاز داریم برای اینکه این فعل را به نیت آن امر اول باید  
امتثال کرد . این جا نیز در واجب غیری عبادی یک امر به صورت مقدمه وجود دارد که امر غیری است و یک امر دیگر  

عل مقدمه، به نیت توقف ذی المقدمه برش یا به نیت امتثال امر غیری اش  یا یک بیان دیگر توضیح میدهد که باید این ف
 انجام گیرد. 

البته باید دقت کرد که این اختالف در بحث دور در عبادیت وجود داشت که گاهی مبنای ما این است که عبادیت هست  
قت میگوییم امر دومی میآید این  اما با یک قول و توضیحی این را شارع توضیح داده که عبادیت وجود دارد، اما یک و

عبادی بودن را در مرحله دوم امر میکند. این که متمم جعل آیا باید حتما امر باشد یا اینکه اگر قول هم باشد کافی است  
بحثی بود که در دور در عبادیات بحث میشد . این جا در عبارت شیخ هم کلمه قول آمده و هم کلمه طلب آخر . محقق  

   11را فهمیده و تذکر داده . البته شیخ در کتاب طهارتش دو امر بودن ندارد رشتی هم این  

ظاهرا حرف آخوند و شیخ در بیان این قول سوم با هم فرق میکند؛ آخوند میگوید وضو را به نیت غایت نماز    سوال :

 بیاوریم اما شیخ میگوید وضو را به نیت امر غیری خودش بیاورید .  

ا  پاسخ :  تا یکی  . در جواب اول  این دو  ست چون امر غیری فقط فلش است یعنی نماز اگر این نباشد نفسی میشود 

آخوند ایشان میگفت وضو ممکن است امر نفسی داشته باشد اما میتوان وضو را به نیت امر غیری اش امتثال کرد یعنی  
ی یعنی به نیت اینکه نماز را که ذی  شما میتوانید وضو را به این نیت که مقدمه نماز است انجام دهید. پس نیت امر غیر

المقدمه است بیاوریم. پس حرف آخود و شیخ هر دو یکی است و اینکه فعل وضو را بیاوریم به نیت نماز یا به نیت امر  
 غیری یا به نیت غایت فرقی نمیکند . 

 
دمي على الوجه المذكور إال أنه حيث ال يمكن له االكتفاء بذلك األمر فيحتال بالقول بأن المطلوب موقوف على ذلك بما هو مقدمة له في الواقع و هو الفعل المق 

الواجب النفسي غاية    الفعل على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو التوقف المذكور فما يقتضيه األمر المقدمي في الحقيقة هو ليس إال التوصل بالموقوف الذي هو

نفسيا ليلزم  أن ذلك المقدمة حينئذ حصولها و تكونها في الخارج موقوفة على القصد المذكور فال بد من طلب آخر من سنخ طلب المقدمة ال أن يكون طلبا  األمر  

 لّه التوفيق و الهداية   ما أوردناه على الوجه األول ليصح الطلب المذكور و لتكن على بصيرة من ذلك لعلك تطلع على وجه أخرى التفصي عن هذه العويصة و ال

 (56، ص: 2. )كتاب الطهارة  ج 11

تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميتها أنّ الفعل في نفسه ليست مقدّمة فعلية و إنّما هو يصير مقدّمة إذا أتي به على وجه العبادة، فإذا أراد الشارع الصالة المتوقّفة على  

 وب على األمر وجب األمر به مع نصب الداللة على وج

دميته مغن عن أمر آخر به اإلتيان به على وجه العبادة، بناء على أنّ وجوب قصد التعبّد في األوامر إنما فهم من الخارج ال من نفس األمر، فهذا األمر محقّق لمق

 بعد صيرورته مقدّمة، و المسألة محتاجة إلى التأمّل.
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دی فرق میگذارد؛  ( بین واجب توصلی که عبادت باشد با واجب تعب328-326ص2مرحوم شیرازی در تقریرات شیخ )ج 
در واجب تعبدی قصد امتثال غرضی خارج از ماموربه است اما در واجب توصلی که عبادت باشد قصد امتثال قید مامور به  
است. واجب توصلی به قصد امتثال فعل توصال انجام میشود و وقتی موضوع آن محقق شد عبادت محقق شده است.  

میشود محقق  امر  موضوع  تحقق  باب  از  نه    عبادت  میشود  محقق  امر  امتثال  قصد  باب  از  عبادت  تعبدی  واجب  در  اما 
موضوع امر . چون قصد امتثال خارج از موضوع امر است . یعنی بگوییم قصد امتثال در واجب توصلی که عبادت باشد قید  

ت نه اینکه  موضوع است اما در واجب تعبدی قصد امتثال معتبر است علی وجه غرضیه یعنی دخیل در غرض از امر اس
واجب   در  اما  میشود  ایجاد  امر  از  بعد  رتبه  در  تعبدیت  تعبدی  واجب  در  شیرازی  نظر مرحوم  در  بنابراین  باشد.  امر  قید 
توصلی که عبادت باشد تعبدیت در رتبه قبل از امر قرار دارد ما نیاز نداریم با امر کردن عبادت را درست کنیم بلکه با  

 ی المقدمه هم عبادت بودن درست میشود لذا نیاز به امر دیگری نداریم.  صرف غایت ذی المقدمه یا خود ذ

 

 مطرح شده :   هاینقد پاسخ 

 اول که مختار آخوند نیز هست :   پاسخ نقد 

این جواب قابل تامل است؛ ما باید با حفظ غیری بودن مقدمه مساله را حل و فصل کنیم. در این جا ما غیری را تبدیل به  
بعد نفسی را مقدمه نفسی دیگر قرار داده ایم و این فرار از اشکال است. اگر قرار باشد قصد امر مطرح    نفسی کرده ایم  و

شود این کدام امر است امر به خود وضو قبل از تعلق واجب نفسی به این مقدمه؟ یا نه ، آیا امر غیری میتواند متعلق  
آخوند میخواهد بگوید تفاوت است بین اینکه چگونه عبادیت  خودش را عبادی کند)یعنی لزوم قصد امر هم بیاید( یا نه ؟  

عبارت آخوند دو    12فی حد ذاته یک چیز را درست کنیم و چگونه انجام دادنش را درست کنیم. مرحوم ایروانی میگوید 

 
 ( 165-164، صفحه 1مرحوم ايرواني ميگويد : )نهايةالنهاية، ج .  12

 قوله و االكتفاء بقصد امرها الغيري: 

ثال قصد تلك األوامر ال قصد  أراد بهذه العبارة دفع ما يتجه عليه من ان عبادية الطهارات الثالث لو كانت من جهة تعلق أو امر نفسية عبادية بها لزم في مقام االمت

 بقصد األوامر الغيرية في الحكم بصحة العمل: األوامر الغيرية التي ليست عبادية، مع انه ال ريب في االكتفاء 

فعل قربي عبادي    بل كثيرا ماال يلتفت الشخص إلى وجود امر نفسي: و الجواب الّذي أجاب به المصنف )قده( غير واضح فلعله أراد ان األمر الغيري يدعو إلى

قصد ذاك األمر العبادي بعينه انما المعتبر ان يكون الفعل مما يصلح ألن يتقرب به مع  يتقرب بامتثال األمر النفسيّ العبادي المتعلق به و لم يقم دليل على اعتبار  

العبادي النفسيّ  باألمر  فقد حصلت  التقرب  اما صالحية  المقام  في  متحققان  األمرين  كال  و  اخر  بدواع  ال  المولى  ألمر  امتثاال  به  و    اإلتيان  الفعل  إلى  المتوجه 

الفع بإتيان  قد قصد  انه  متعلقه  المفروض  إلى  اال  يدعو  و األمر ال  داعيا  كان  إذا  الغيري  األمر  ان  العبارة  من  المراد  يكون  ان  يحتمل(  )و  الغيري  امتثال األمر  ل 

 المفروض في المقام عباديته و انه أخذ التقرب قيدا فيه فال جرم يكون التقرب المأخوذ في المتعلق مقصودا ضمنا و لو على سبيل اإلجمال

 وجهين نظر )اما األول( فالن الجهات التي لم يقصد التقرب بها ان أفادت القرب لزم ان يكون القرب من اآلثار« و في كال ال 

يات و ال سيما إذا  القهرية فلو صلى اإلنسان محنكا و اما ما غافال عن ذلك كله أو ملتفتا غيرنا و التقرب بهذه الخصوصيات فهل يحصل له القرب بهذه الخصوص

قل ان يكون ف القرب بان أتى بها لبعض الدواعي الخارجية )و اما الثاني( فالن التقرب إذا كان معتبرا في األمر الغيري فما لم يقصد التقرب لم يعقصد بها خال 

قصد األمر الغيري و ال يعقل ان األمر الغيري داعيا فان األمر ال يدعو اال إلى متعلقه غير الحاصل في المقام اال بقصد التقرب فقصد التقرب سابق في الرتبة على  

مر النفسيّ )نعم( قصد  يكون القصد متعلقا باألمر الغيري اال بعد قصد التقرب باألمر النفسيّ فكيف يعقل ان يكون قصد األمر الغيري منحال إلى قصد التقرب باأل

 ه على وجه الغاية الراجح الذاتي على سبيل التوصيف حاصل لكنه ال يكفى في وقوع الفعل مقربا ما لم يقصد
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ین جا قصد  احتمال میتواند داشته باشد احتمال اول اینکه شاید آخوند میخواهد بگوید ما دلیلی نداریم که حتما باید در ا
امتثال این امر عبادی شود تا تقرب حاصل شود همین که فعلی صالحیت داشته باشد که با آن تقرب حاصل شود اگر  
. دو شرط   امتثال امر عبادی را لحاظ کنیم  امتثال امر مولی انجام شود کفایت میکند نیازی نیست حتما  صرفا به قصد 

الحیت تقرب را داشته باشد دوم اینکه قصد امتثال امری وجود داشته  الزم است که تقرب حاصل شود یکی اینکه فعل ص
باشد این هر دو در این جا هست احتمال دوم این است که وقتی فعل را به قصد امتثال امر غیری انجام دهیم در واقع  

در این جا قید  داریم ضمنا و اجماال به محتوای این واجب غیری که یک فعل نفسی است اشاره میکنیم در واقع تقرب  
میشود و با امتثال امر غیری آن را هم ضمنا مورد توجه قرار میدهیم و این کفایت میکند مرحوم ایروانی هر دو احتمال را  
رد میکند در مورد احتمال اول این حرف یعنی اینکه بگوییم تقرب از خصوصیات قهری یک فعل باشد یعنی اگر فعلی را  

برای رسیدن به یک فعل دیگر انجام دهیم باید بگوییم تقرب اتوماتیک واقع میشود و    به قصدی ولو غیر تقربی و فقط 
این معقول نیست چون تقرب اتفاقی است معنوی که بدون قصد ممکن نیست . احتمال دوم هم باطل است چون دور  

ول نیست بدون قصد تقرب  پیش میآید اول باید تقربی باشد که قصد امر غیری هم متمشی باشد در مقام امتثال واال معق 
 بیاییم قصد امر غیری کنیم و مگر قصد امر غیری منحل میشود به قصد امر نفسی ؟  

علی المبنا بحث میکند و میگوید به فرض که واجب غیری را قبول کنیم و مناط عبادیت را هم قصد امر    13مرحوم مظفر 

اضافه کنیم تکمله مرحوم مظفر این است که باید قائل    بدانیم جواب آخوند بهتر است اما به شرط آنکه یک تکمله به آن

 
 

 (288-286ص 1توضيح مرحوم مظفر در تكميل نظريه آخوند : )اصول الفقه ج.  13

بادة ال تكون إال  قد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة. و أحسنها فيما أرى بناء على ثبوت األمر الغيري أي وجوب مقدمة الواجب و بناء على أن عبادية الع 

أن المصحح لعبادية الطهارات هو األمر النفسي االستحبابي لها في حد ذاتها السابق على األمر الغيري بها و هذا االستحباب باق حتى  بقصد األمر المتعلق بها هو  

يفة مرتبة ضع  بعد فرض األمر الغيري و لكن ال بحد االستحباب الذي هو جواز الترك إذ المفروض أنه قد وجب فعلها فال يجوز تركها و ليس االستحباب إال

إلى مرتبة أقوى و    بالنسبة إلى الوجوب فلو طرأ عليه الوجوب ال ينعدم بل يشتد وجوده فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد و البياض من مرتبة ضعيفة

 ة من األمر الغيري حتى يلزم اإلشكال.  هو وجود واحد مستمر و إذا كان األمر كذلك فاألمر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه فليست عباديتها متأتي

النفسي بالخصوص   و لكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة و سر ذلك أنه لو كان المصحح لعباديتها هو األمر االستحبابي

بابي فقط مع أنه ال يفتي بذلك أحد و ال شك في أنها تقع صحيحة لو أتى لكان يلزم أال تصح هذه المقدمات إال إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال األمر االستح

 بها بقصد امتثال أمرها الغيري بل بعضهم اعتبر قصده في صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها.  

مر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداعي امتثال األمر  فنقول إكماال للجواب إنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها أن المأمور به باأل

ا بداعي  به  المأتي  هو  به  المأمور  أن  يفرض  فكيف  الغيري  األمر  ورود  بعد  بحده  االستحباب  بقاء  عدم  فرض  قد  المجيب  هذا  و  كيف  األمر  االستحبابي  متثال 

 االستحبابي.  

ارة بما هي عبادة و ال يمكن أن تكون عباديتها ناشئة من نفس األمر الغيري بما هو أمر غيري فال بد  بل مقصود المجيب أن األمر الغيري لما كان متعلقه هو الطه

قبل فرض تعلق األمر  من فرض عباديتها ال من جهة األمر الغيري و بفرض سابق عليه و ليس هو إال األمر االستحبابي النفسي المتعلق بها و هذا يصحح عباديتها  

حين توجه األمر الغيري ال يبقى ذلك االستحباب بحده و هو جواز الترك و لكن ال تذهب بذلك عباديتها ألن المناط في عباديتها ليس   الغيري بها و إن كان

 جواز الترك كما هو واضح بل المناط مطلوبيتها الذاتية و رجحانها النفسي و هي باقية بعد تعلق األمر الغيري.  
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تامین   را  ذاتا عبادیت  امر غیری  اگر چه  این صورت که  به  امر غیری  امر مستحبی در  اندکاك  یعنی  اندکاك شویم  به 
حبابی  نمیکند اما اینجا بالعرض میتواند تامین کند به این نحو که امر نفسی استحبابی در آن مندك میشود معنای امر است

باشد   مفهوم  امتداد همین  غیری  امر  یعنی  است  تامین  قابل  امر غیری هم  در  این  و  است  فعل  در  ذاتی  رجحان  وجود 
مفهوم رجحان ذاتی که البته به نیت غیر هم واقع شود با این حساب میتوان جواب آخوند را پذیرفت و اال اشکال اینکه  

حاصل میشوند وجود خواهد داشت . بعضی مثل مرحوم مظفر میگویند    چگونه این عبادیات با قصد امتثال امر غیری هم 
که این جا میتوان قائل به اندکاك شد؛ یعنی موال دو طلب مختلف دارد که این دو با هم جمع میشوند و اندکاك حاصل  

وقتی اراده الزامیه    میشود و اشتداد در طلب واقع میشود بعضی هم مثل سید این را قبول ندارند قائلین به اندکاك میگویند
بود و اراده استحبابیه آمد این جا نور کم در داخل نور زیاد هضم میشود یعنی نور کم و ضعیف در دل نور قوی هضم  
میشود کسانی که قائل به این اندکاك میشوند این جواب آخوند را قبول نمیکنند. این ها میگویند دو اراده معنی ندارد یک  

روحانی نیز میگویدکه اراده اشتداد پیدا می کند و امر به حده از بین می رود و نه مستحب می ماند    اراده وجود دارد .آقای 
و نه غیری اولی، بلکه یک غیری دیگر می ماند که قصد می شود و رجحان ذاتی را که مستحب بود در دل دارد اگر چه  

 امرش نیست.  

 تی که بیان شد درباره آن وجود دارد .  به هر حال پاسخ مختار آخوند همین پاسخ است و مالحظا

 

 نقد پاسخ دوم :  

اصل این پاسخ این است که این مقدمات از نوع افعال معنا دار هستند و ما با قصد امر به آن معنا اجماال اشاره میکنیم  -1
امر غیری  اشکال اول که آخوند مطرح میکند این است که برای تحقق عنوان قصدی مد نظر لزومی ندارد حتما قصد  

کنیم راههای دیگری نیز وجود دارد نیاز نیست حتما سراغ قصد و داعی انجام فعل برویم مثال من میتوانم معنای مجمل  

 
ب بها  الغيري  تعلق األمر  يبقى إال األمر  و إذا صح  الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية فإنه حينئذ ال  بمعنى أن األمر  ما هي عبادة و اندكاك االستحباب فيه 

دادا  من أجل كونه امت  الغيري صالحا للدعوة إليها و يكون هذا األمر الغيري نفسه أمرا عباديا غاية األمر أن عباديته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا بل

 لتلك المطلوبية النفسية و ذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية األمر االستحبابي النفسي السابق.  

 و عليه فينقلب األمر الغيري عباديا و لكنها عبادية بالعرض ال بالذات حتى يقال إن األمر الغيري توصلي ال يصلح للعبادية.  

ستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها ألن االستحباب بحده قد اندك في األمر الغيري فلم يعد موجودا  و من هنا ال يصح اإلتيان بالطهارة بقصد اال

 حتى يصح قصده.  

األمر ال    ال ذات الطهارة ونعم يبقى أن يقال إن األمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة ألنه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة  

 يدعو إال إلى ما تعلق به فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيري و ال أمر غيري بذات العبادة.  

مندك فيه مر الغيري الو لكن ندفع هذا اإلشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثال مستحبا نفسيا فهو قابل ألن يتقرب به من المولى و فعلية التقرب تتحقق بقصد األ

يدعو إلى ذلك فإذا جاء    األمر االستحبابي و بعبارة أخرى قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على األمر الغيري المتعلق بها و األمر الغيري إنما

وقعت عبادة ال محالة فيتحقق ما هو شرط    المكلف بها بداعي األمر الغيري المندك فيه االستحباب و المفروض ليس هناك أمر موجود غيره صح التقرب به و

 الواجب و مقدمته.  

 هذا كله بناء على ثبوت األمر الغيري بالمقدمة و بناء على أن مناط عبادية العبادة هو قصد األمر المتعلق بها.  
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فعل را وصف فعل قرار دهم ولی آن را به داعی دیگری انجام دهم مثال وضو را که یک عبادت است تصور کنم ولی به  
نیست که ما فعل را به قصد امتثال امر غیری انجام دهیم تا عنوان قصدی    قصد خنک شدن آن را انجام دهم . لذا نیازی

 مورد نظر را داشته باشیم .  

اشکال بر این نقد که نقد آخوند است این است که ما نمیخواهیم یک عنوان را در ذهن تصور کنیم و بعد آن را انجام  
ن به عنوان قصدی اش موجب تقرر فعل میشد ولو به  دهیم اگر دنبال تصور فعل معنا دار در ذهن بودیم صرفا تصور آ

داعی دیگری انجامش میدادیم .لکن ما قرار است فعل قصدی و معنا دار را در خارج محقق کنیم و تحقق فعل در خارج  
غیر از تقرر آن در ذهن است برای تحقق در خارج باید عنوان محقق شود و عنوان محقق نمیشود مگر بواسطه قصد قلبی  

 عی قرار دادن معنا نه صرف تصور کردن آن .  و دا

اشکال دوم آخوند نیز این نکته است که امر غیری که برش ثواب مترتب نیست، بلکه امر غیری برای تحصل امر نفسی  
دیگری وارد میشود . به قصد تقرب انجام دادن چه تالزمی دارد با مثوبه داشتن؟ ثواب غیر قرب است . کما اینکه اجزاء  

هم باید قربا الی اهلل انجام شود و خودش ثوابی ندارد. در وضو دو اشکال وجود دارد؛ یکی عبادی بودن است و    صالتی

 14دیگری ثواب بردن این دومی را نمیتوانید درست کنید .  

 

 نقد پاسخ سوم :  

ن اساس عبادی بودن به  اوال اشکال عدم توجیه استحقاق ثواب که در پاسخ دوم بود در این جا هم وجود دارد  چون بر ای 
 دلیل غایتی است که در واجب نفسی ما بعد وجود دارد نه در خود مقدمه.  

ثانیا آخوند میگوید شما باید با متمم جعل مساله را حل کنید )همان طور که با توجه به متن مطارح االنظار توضیح داده  
د .)توضیح داده شد که شیخ در کتاب طهارت مستقیما  شد ( . آخوند قبال متمم جعل به صورت امر و انشا را رد کرده بو

 متمم جعل را در این جا امر میداند . (  

از اشکاالت مربوط به متمم جعل در مورد عبادیات عدول کنیم در مورد واجب غیری   ثالثا آخوند میگوید به فرض که 
قلی دارد و در این فضا اساسا وجود  مساله خیلی بغرنج تر است چرا که اساسا واجب غیری یک وجوب تبعی و ترشحی ع 
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هند یعنی چه؟ یا امر غیری شرعی نیست یا اگر هست ثواب جدا هم دارد!  قریب : چرا؟ مگر این دو متالزم نیستند؟ به خدا نزدیک شدی اما ثواب نمی د

ظاهرا می    استاد میگویدعبادیت کیفیت انجام فعل است. یعنی من می توانم عملی را عبادی انجام دهم و ثواب نبرم . آیا  ثواب غیر قرب است)؟( آخوند 

ی باید عبادتی انجام دهم یعنی امر شرعی هست، پس استحقاق ثواب هم هست در این جا  گوید برای استحقاق ثواب امر نفسی نیاز داریم. به نظر من وقت

 داریم میگوییم آیا امکان ثبوتی دارد که اگر در ادله دیدیم ثوابی گفته شده حمل به این مورد کنیم؟! اصول امکانش را درست می کند .  

خدا نزدیک شده ایم مثوبه به آن تعلق نمیگیرد مگر مثوبت چیزی جز قرب است و مگر    هادیان : بنده عرض می کنم که چگونه عملی که به وسیله آن به

 در عوض مثوبت بالفرض تفاوت قرب نمی دهند

ده  مهدیان : ما قصدی که این جا درست کردیم قصد تقرب نیست قصد امتثال امر است تا نقص ناشی از نادانی خود نسبت به معنای حرکات را حل کر

د .  ه کار به تقرب دارد . ما عبادی بودن را این جا با قصد امتثال حل کردیم لذا اشکال دوستان وارد نیست که قرب را معادل ثواب دانسته ان باشیم . این چ 

 هر چند این که قرب و ثواب را از هم جدا بدانیم نیز اشکال دارد .  
 



100 

 

متمم جعل معنا ندارد .  واجب غیری یک برداشت عقلی است که وقتی موال امر به چیزی میکند امر به لوازم و مقدمات  
آن به صورت تبعی ترشح میشود اصال خواسته ای نیست که موال ابراز کند که بگوییم حاال که نشد دوباره بگو. از دل  

اول خو را خواست  خواسته  اگر کسی چیزی  را تشخیص میدهد میگوییم خودبخود  . عقل آن  استنباط میشود  استه دوم 
انگار مقدماتش را هم خواسته پس دیگر معنا ندارد یک امر دیگر به قصد اطاعت بخورد . پس به فرض که ما در واجب  

بوجود میآید چون واجب غیری دست    نفسی متمم جعل به صورت امر را بپذیریم در این جا که واجب غیری است مشکل
کسی نیست امر قهری است از دست موال خارج است . حتی اگر موال هم امر کند امر او ارشادی است متمم جعل هم  
قرار دهد باز ارشادی خواهد بود ما هم با امر ارشادی اصال کاری نداریم و مشکلی هم نداریم . لذا باز میگوییم دو امر و  

 15دارد . معنی ندارد که یک امر ترشحی و تبعی بخواهد متمم جعل داشته باشد .  دو انشا معنا ن 
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ه بیان و غیر آن نداشت . همه جا چه در حکم خود عقل چه در فهم عقل از حکم نفسی شارع یا فهم  مهدیان : مشکل دور مشکل نفس االمری بود ربطی ب

که یک    عقل از حکم تبعی و ترشحی باشد چه در احکامی که شارع بیان میکند همه جا هست و جواب هم همه جا میتواند بیاید. بنابراین اشکالی ندارد

مقدمات میخورد و منحل میشود روی تک تک آنها داشته باشیم و یک مقدمه ای نیز مثال داشته باشیم که  امر تبعی و یا ترشحی که به مجموعه همه  

 نتواند درون دایره دیگر مقدمات قرار بگیرد . فلذا باید در همان وضعیت تبعی دو امر وجود داشته باشد که یکی متمم جعل دیگری است .  
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 مساله دوم : آیا قصد امتثال در مقدمات عبادی ضروری است ؟   

مساله دوم این است که در انجام مقدمات عبادی آیا قصد توصل و قصد امتثال امر غیری ضروری است ؟ اساسا هم این  
قرار است ما را در فهم مقدمات عبادی در فضای تحلیلی که نسبت به وجوب غیری ساخته ایم  مساله و هم مساله قبل  

کمک کند . این مساله میخواهد این نکته را بررسی کند که آیا در مقدمات عبادی این که قصد امتثال کنیم ضرورتی  
به نظر شیخ داشته باشد . شیخ معتقد  دارد یا نه ؟ ریشه این اشکال بر میگردد به حاشیه ای که آخوند میخواهد نسبت  

است که در مقدمات عبادی قصد امر غیری ضروری است و آخوند میخواهد این حرف را نقد و رد کند به همین منظور در  
این تذنیب ثانی شیخ تصمیم میگیرد به تحلیل چرایی این ضرورت که مورد ادعای شیخ میباشد بپردازد و سپس نظر خود  

   را بیان نماید . 

  

 محل نزاع :   تحریر

آخوند ضرورت قصد توصل را برای انجام مقدمات عبادی میپذیرد اما نه به علتی که شیخ میگوید بلکه بنا بر مبنایی که  
ما قصد توصل را مصحح عبادیت بدانیم . یعنی مثل دو قول دوم و سوم که در باال بیان شد مصحح اعتبار قصد قربت را  

 امر غیری بدانیم .  

باز عبادیت تصحیح میشود چون قصد  آخو را  امر غیری  امتثال  نه  را قصد کنیم  اگر صرفا توصل  اضافه میکند حتی  ند 
توصل و توقف با قصد امتثال امر غیری متفاوت است . او حتی پا را فراتر میگذارد و میگوید اگر ما قائل به وجود امر  

 ین افعال را تصحیح کرد .  غیری هم نباشیم باز با صرف قصد توصل میتوان عبادیت ا

دلیل این است که ما در تحلیل این واجبات عبادی در باال مجبور شدیم از خود توصل و توقف افعال مدد بگیریم و به  
 همین دلیل قصد توصل در این جا ضروری میشود .  

ا بیان میکند که آخوند  اما استداللی که شیخ در ضرورت قصد توصل بیان کرده است نکته دیگری است او یک استدالل ر
 به این استدالل اشکال میکند . استدالل شیخ این است :  

 وجوب رفته روی عنوان المقدمه.  صغری: 

 هر چیزی که وجوب روی آن برود باید قصد آن بشود.  کبری: 

درباره کبرای این    آخوند به این استدالل اشکال دارد او سعی میکند صغرای این استدالل را رد نماید . اما به نظر میرسد
آنها میتوان به این استدالل   این جا وجود دارد که بواسطه  . به طور کلی سه بحث در  استدالل هم میتوان بحث نمود 
اشکال کرد اول اینکه از کجا که عنوان مقدمه مورد امر باشد دوم اینکه به چه دلیل باید عنوان را قصد کرد مقدمیت که  

 به فرض مقدمیت را قصد کنیم آیا این یعنی توصلیت را هم قصد کنیم ؟    عنوان قصدی نیست سوم اینکه 

 البته این که اساسا این حرف را شیخ زده باشد محل تامل است و بعید است این ادعای شیخ باشد .  

  



102 

 

 

 اشکال آخوند به صغرای استدلل شیخ :  

لق امر . یعنی واجب غیری به ذات فعل خورده  آخوند میگوید صغری اشکال دارد. مقدمیت علت تعلق امر است نه قید تع 
 نه به عنوان مقدمه بودن این فعل .  

البته فیلسوفان مثل امام میگویند حیثیات تعلیلیه فی احکام العقلیه راجعة الی حیثیات تقییدیه . امثال آقا ضیا قبول ندارند  
. ح  با مفسده نمیرود بلکه روی  میگویند ما یک علت احکام اخالقی داریم و یک عنوان احکام اخالقی  کم روی دروغ 

دروغ میرود علتش مفسده است . امثال امام خمینی تعداد گزاره های اخالقی را کم میکنند و تطبیقات آنها را زیاد میکنند  

 16. با این حساب بنا بر نظر امام استدالل نمیکنیم استنتاج نمیکنیم بلکه تطبیق میکنیم .  

 

 :  شیخبه کبرای استدلل  اشکال

یک حاشیه آقای مشکینی دارد میگوید سه مقدمه داریم که هر سه اشکال دارد یکی اینکه عنوان مقدمیت عنوان قصدی   
آن   به  از توصل است کانه ایشان مقدمیت را  ایشان میگوید مقدمیت عنوانی غیر  بعد   . بلکه عنوان قهری است  نیست 

دو فعل است توقف به غیر از توصل است این بر آن متوقف است  استعداد فعل میگوید و توصل همان تحقق رابطه بین  
اما ممکن است توصل حاصل نشود این را میگویند مقدمه عقیم این را آقای حکیم هم خوب توضیح میدهد . توصل با  

 مقدمه را فرق میگذارند . 

اشد تعریف میشود نسبت اگر اعتباری  اقای ایروانی در نهایه النهایه میگوید هر نسبتی با توجه به اینکه دو طرفش چه میب
باشد باید دو طرفش اعتباری باشد و اگر حقیقی باشد باید دو طرفش حقیقی باشد . ایشان هم بین تقدم و توصل فرق  
بر آن   این مقدم  انتزاع میشود که  این  از  تقدم  انتزاع میکنیم که وصول حاصل شود و عنوان  این  از  میگذارد توصل را 

 دیگری است .  

ساسا اشکال به کبرای شیخ هم میشود کرد اگر فرض کنیم عنوان المقدمیت هم مورد امر بوده باشد از کجا که برای  ا 
تحقق این عنوان در خارج باید قصد مقدمیت کنیم ؟ چه کسی گفته اگر مقدمیت داخل در عنوان مامور به باشد برای  
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واقعی و خارجی است بین دو شی. من نمیفهمم چطور ممکن است شارع این نسبت را در فعل نبیند و حذف کند و امر به    مقدمیت یک نسبت   مهدیان:

باشد . امر  شئ نماید . بعالوه که با این حساب تعریف امر غیری این است که مقدمیت علت انشا آن باشد نه اینکه مقدمیت قید در عنوان متعلق امر آن  

به بعد در سرتاسر مباحث آخوند امر غیری را بر  للمقدمه تعلق میگ بالمقدمه . در حالیکه ظاهرا هر دو مورد را امر غیری فرا میگیرد . از این جا  یرد نه 

باید گ بلکه اساسا  ندارد  بر اساس حیثیت تقییدیه هم تعریف شود و اشکالی  تعلیلیه تعریف میکند در حالیکه امر غیری میتواند  فت امر  اساس حیثیت 

 غیری فقط به حیث تقییدی بر میگردد . 
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ا ین کبرای از کجا ؟ ما بدون قصد مقدمیت هم آن را در  تحقق آن باید آن را قصد کرد قصدی بودن آن به چه دلیل 

 17خارج میتوانیم محقق کنیم .  

  

  

 نکته استطرادی : 

 سوال : اینکه در نیت واجبات عبادی چه باید باشد و چگونه باید باشد این را در فقه چگونه باید دنبال کرد ؟ 

د و عبادی باشد فقها بحث نیرت را مطررح کررده جواب : در عبادیات ذیل این بحث که یک واجب چگونه ریایی نشو

اند این بحث را با کلید واژه قرب و تقرب نباید جستجو کرد بلکه باید ذیل ایرن بحرث کره تعریرف عبادیرات چیسرت و 

 چگونه باید انجام شود پیگیری کرد .  
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ممکن است قصد به گونه دیگری در تحقق عنوان دخیل باشد . نه از آن جهت که فعل معنا دار و قصدی است بلکه از آن جهت که قصد در    مهدیان :

وان بالفعلش را اطالق میکنند به شرطی که استعداد به فعلیت نزدیک  افعال ارادی حکم ایجاد استعداد را دارد . اوال خیلی اوقات به یک شئ مستعد عن

بحثی که در  شود ثانیا این قاعده در افعال ارادی نیز وجود دارد و مصحح وجود استعداد این است که قصد نزدیک به فعل در فاعل وجود داشته باشد مثل  

هنوز تمام نشده چون فاعل قصد تمام کردنش را دارد نقاشی صورت به حساب    مکاسب محرمه شیخ در مورد کشیدن نقاشی میکرد و میگفت نقاشی که

 میآید .  

وجوب غیری  هادیان : مرحوم امام ره نظر مرحوم صاحب معالم را به نحو قضیه حینیه معنا کرده اند به اینصورت که هر باال رفتنی مقدمه واجب نیست و  

واجب است. این نه به این معناست که موال حین وجوب ذی    -به نحو قضیه حینیه    -دمه واقع می شودندارد بلکه آن باال رفتنی که حین اراده ذی المق 

ظرف اراده ذی  المقدمه ارادۀ ذی المقدمه را قید وجوب قرار داده باشد بلکه به این معناست که اگر بخواهد باال رفتنی که محصل غرض موال است قهرا در  

ما سیبی را بخوریم. آنگاه آن سیبی را که خوردیم خورده ایم نه هر سیبی را ولی این به این معنا نیست که ما اراده کرده  المقدمه واقع میشود. مثل اینکه  

سبت به  ایم سیبی را که می خواهیم بخوریم، بخوریم. بلکه قهرا حصه ای از سیب را خورده ایم که خوردیمش. در واقع سیب ضیق و تقیید ذاتی دارد ن 

 مش.آنی که خوردی

 در ما نحن فیه هم آن حصصی که هیچ قصدی برای اتیان امر موال نداریم مصداق واجب نیست. و نمی توانیم بگوییم که وقع مصداق الواجب.  

این  که  -خالصه اینکه مرحوم صاحب معالم نخواسته بگوید که موال وجوبش را مشروط به اراده من کرده به نحوی که اگر من اراده نکنم وجوب هم نیست

 بلکه خواسته بگوید که اگر من اراده توصل به ذی المقدمه نکنم مصداق آنچه که موال واجب کرده واقع نمی شود.  -واضح البطالن است 
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 تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطالق و اشتراط « رابع»امر 

 ای قریب( )مقرر: آق

 

 تذکر در مورد تیتر بحث 

بحث این است که آیا وجوب  شود این است که این تیتر غلط است. البته جایگاه بحث درست است.    دقتای که باید  نکته
بر مالزمه یک قید اضافه بناء  یا نه؟مقدمه  المقدمه دارد  بر اصل وجوب ذی  از مسائل واجب غیری مقدمات    ای  یکی 

ای از مقدمه، واجب است؟ مقدمه مطلقا واجب است؟ یا مشروط  گر از مباحثش این است که چه حصهعبادیه بود. یکی دی
گوید هیچ قیدی نخورده. نه این که مقدمه به قصد توصل واجب باشد یا مقدمة موصله یا مقدمه  واجب است؟ آخند می

 هنگام ارادة واجب نفسی! 

 

 خالصه نظر مصنف 

پذیرش وجود مالزمة شرعی بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه    نظر خود مصنف این است که بنا بر 
 ای بر قیود وجوب ذی المقدمه ندارد.  هیچ قید اضافه

اشاره می نظر  به سه  مرحوم مصنف  رد میسپس  را  آنها  و  بیان میکند  معالم  نظر صاحب  بهانة  به  ابتدا  کنند که  کند. 
کنند،  بیان می  ره و صاحب فصول    رهسپس با نظر به مطلبی که از شیخ اعظم  وجوب مقدمه مشروط به شرطی نیست. و  

نه  می است  مقدمه  تمام حصص  مقدمه،  در  واجب  است، مصداق  و مطلق  نیست  این که وجوب مشروط  با  فرمایند که 
د، و صاحب  ای از مقدمه که به داعی توصل به ذی المقدمه انجام شده باشفرماید آن حصهمی رهحصة خاصی!)شیخ اعظم 

 ای از مقدمه که موصله به ذی المقدمه باشد، مصداق واجب است( فرماید آن حصهمی ره فصول 

 

 سایر نظرات: 

 معالم  صاحبنظر  -1

معالم، بیانی دارد که مرحوم آخند با اشارة به آن به نقد و بررسی مطلب ایشان   72ایشان ذیل بحث ضد در انتهای صفحة 
 پردازد.  می

حب معالم به این شرح است؛ یکی از راههای اثبات حرمت ضد، بحث مقدمة واجب است. به بیان دیگر  خالصة مطلب صا
در   به عنوان مقدمة آن واجب است.  پذیرش مالزمة شرعی، چون مقدمة واجب واجب است، پس ضد یک شئ  بر  بنا 

رد  در  معالم  بود. مرحوم صاحب  خواهد  حرام  آن  انجام  باشد،  واجب  ترك شئ  اگر  می  نتیجه  استدالل  که  این  فرمایند 
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مقدمة واجب به نحو مطلق واجب نیست. بلکه مقدمه هنگامی واجب است که ارادة انجام ذی المقدمه شده باشد. بنابراین  
انجامش حرام   لذا  و  واجب نیست  مقدمه  عنوان  به  آن ضد  است، پس  نشده  المقدمه  ارادة ذی  انجام ضد  چون هنگام 

ده صحیح است. به عنوان مثال ترك نماز مقدمه است برای ازالة نجس از مسجد به شرط  نیست و لذا عمل ضد انجام ش 
این که بخواهی ازاله بکنی و اال ترك نماز مقدمه نیست و لذا واجب هم نیست و در تنیجه انجام نماز حرام هم نیست.  

 است.   گوید وجوب مقدمه مشروط به ارادة ذی المقدمهخالصه به بیان آخند صاحب معالم می

 دو قرائت از بیان صاحب معالم

که خوب است دقت شود این است که بیان صاحب معالم تاب دو نوع تلقی را دارد. یعنی ممکن است شرط را به    اینکته
  -وجوب بزنیم و ممکن است به واجب بزنیم. به بیان دیگر ممکن است وجوب مقدمه مشروط به ارادة ذی المقدمه باشد  

ن به  این که  تلقی صحیح است  کما  باشد.    -ظر آخند همین  المقدمه  ارادة ذی  به  و ممکن است وجود مقدمه، مشروط 
   18این برداشت را از بیان صاحب معالم دارند.  رحمة اهلل علیهحضرت امام 

ه  قضیه، مشروطه نیست بلکه حینیه است. یعنی وجوب  مقدمه، مشروط به ارادة ذی المقدمه نیست بلکقده  مطابق نظر امام  
کند. مصداق واجب، مصداقی است  شود. به بیان دیگر زمان حصه درست میدر حین ارادة ذی المقدمه، مقدمه واجب می

آن ظرف واقع می در  انجام میکه  الوجوب  باشیم. قیدی  شود. مقدمه وقتی علی صفة  المقدمه کرده  ارادة ذی  شود که 
-خذ نشده. مصداق واجب فی حین قصد ذی المقدمه تحقق می هست اما این قید ذاتی است و در رتبة سابق در موضوع ا

یابد. وجوب مقدمه مشروط نیست و وجوبش مقید به ارادة ذی المقدمه نیست. مقدمه مطلقا واجب است اما حصة واجب و  
را می المقدمه  ارادة ذی  المقدمه است. یعنی وقتی  ارادة ذی  الوجوب فی حین  از  وقوعه علی صفة  کنید مصداق واجب 

یابد. اگر واجب حصصی داشته باشد، فقط حصة مذکور واجب است. زمان حصه بندی کرده است. ارادة  قدمه تحقق میم
ها تعلق نگرفته است. قید ذاتی دارد اما قید  تعلق پیدا کرده. البته تقیید نیست. غرض موال به همة حصه  خدا به این حصه 

دارد. یعنی از ناحیة علت  وجوب  مقدمه که واجب نفسی است قید  لحاظی ندارد. وجوب غیری از ق بل علتش ضیق ذاتی  
کند به خود  ذاتی دارد. این رابطة داعویت وقتی برقرار است که بخواهی واجب نفسی را انجام دهی. البته وقتی دعوت می

به عنوان قید  مقدمه دعوت می المقدمه در رتبة قبل،  ارادة ذی  اراده. یعنی  به  نه مقدمة مقید  لحاظ  کند  وجوب مقدمه 
بیان دیگر موال مقدمة صرف را نمی به  اراده  نشده است.  و  قرار گرفتی  امر نفسی  تأثیر داعویت  اگر تحت  بلکه  خواهد 

 خواهد. کردی، آن حصه از مقدمه را هم موال می

صاحب معالم را    اگر شخصیت  تر باشد. چرا که  از بیان صاحب معالم به واقع نزدیک  هررسد تلقی حضرت امام  به نظر می
معنا ندارد ارادة خدا محکوم ارادة ما باشد. همان طور که خدای تعالی واجب نفسی را  قرینة لبی قرار دهیم، معلوم است که 

خواهد و معنا ندارد که ارادة ما قید ارادة خدا باشد. چون دور  خواهد، مقدمات آن که واجبات غیری هستند را نیز میمی
ة ما قید ارادة خدا نیست. اگر هم بگویید خدا ارادة یک فعل دیگر را قید ارادة خود قرار داده است،  . پس ارادآید پیش می 

 
 كون  حال  في  الوجوب   على  دليال  تنهض  انما  تسليمها  تقدير  على   المقدمة  بوجوب  القول  حجة   و  قال  حيث  إليه  نسب  ما  خالف   المعالم  في   كالمه   ظاهر  «قلت». 18

 مشروطة  ال  عليها  المتوقف  الفعل  إرادة  حال  في  وجوبها   ان  و   شرطية  ال  حينية  القضية  ان   في  نصّ  بل  ظاهر   هو   و  انتهى   عليها  المتوقف  للفعل  مريدا  المكلف

 (201 ص1ج تهذيب....)بإرادته
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گوییم در این جا اصال دو فعل نیست و واجب نفسی و غیری در واقع یک فعل و مقدمات همان فعل هستند. واجب  می
 غیری پرتو واجب نفسی است و چیز جدایی نیست.  

ارادة ما مق  اما آن را به محص ل غرض موال تبدیل میدمه را مقدمه نمیبنابراین  این همان تحصیص و قید  کند  کند و 
واجب بودن است. لذا اگر همین طوری انجام شد، به این نحو که مصداق واجب باشد انجام نشده است اما دیگر موال  

خواست که انجام شد اما  . ایصال را میخواهد چون خود واجب غیری مطلوب نفسی خدا که نیستانجام دوبارة آن را نمی
 لم یقع علی صفت الوجوب.  

در این قسمت مرحوم مصنف با عبارت انت خبیر بان نهوضها علی التبعیة... بر اساس تلقی خود از نظر صاحب معالم، نظر  
می نقد  را  می ایشان  آخند  واجب!  نه  و  وجوب  بودن  مشروط  اساس  بر  یعنی  استکند.  مطلق  مالزمه  ذی  گوید  یعنی   .

المقدمه هر طور باشد مقدمه هم همان طور است. اگر وجوب ذی المقدمه مشروط باشد وجوب مقدمه هم مشروط است و  
   اگر مطلق باشد مطلق است. 

لم يكن  المالزمة  التبعية واضح ال يكاد يخفي و ان كان نهوضها علي اصل  و انت خبير بان نهوضها علي 

 بهذه المثابة كما ال يخفي. 

 روند.  می رهادامه سراغ نظر شیخ انصاری  در

 

 انصاری  شیخنظر  -2

خواهند بررسی کنند که مصداق واجب کدام است؟  تا به حال شرط وجوب را بررسی کردند، از این جا به بعد میره  مصنف  
حصص مقدمه  توان گفت این فردی که به داعی توصل به ذی المقدمه انجام ندادم مصداق واجب است؟ آیا تمام  آیا می

 گوید مصداق واجب آن است که به داعی توصل به ذی المقدمه انجام شود. می ره مصداق واجب است؟ شیخ 

 شود. نظر صاحب معالم به تقریر امام  خمینی ره با نظر شیخ یکسان می: 1نکته

شود اما بخواهد به  یامتثال به معنای انجام مصداق واجب است. با انجام واجب غیری به هر حال واجب ساقط م   :2نکته

وصف امتثال باشد باید مصداق واجب انجام شود. لذا با نظر شیخ یا صاحب فصول اگر به داعی توصل به ذی المقدمه  
نباشد یا موصله به ذی المقدمه نباشد، مقدمه به عنوان واجب امتثال نشده است اگر چه ساقط شده است. لذا اگر اجزاء  

 ل نباشد یا موصله نباشد، تکرار آن جزء الزم نیست اما مصداق واجب انجام نشده است.  مقدمه حاصل شود اما داعی توص

نظر شیخ و صاحب فصول، در مقدمات محرمه اگر داعی توصل به ذی المقدمه نباشد یا موصله به ذی    بنا بر   :3نکته

دمه مصداق واجب باشد، از باب  المقدمه نباشد، مصداق واجب نبوده و لذا مرتکب حرام شده است. اما اگر تمام حصص مق 
 رود. البته این بیان مربوط به نظر امتناع اجتماع امر و نهی است. تزاحم حرمت می
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 مصنف بر عدم اعتبار قصد توصل مرحومدلیل 

، این است که آن چه باعث وجوب مقدمه به  دلیل مرحوم مصنف بر عدم اعتبار قصد توصل در مصداق واجب شدن مقدمه
شود مقدمه بودن و متوقف علیه بودن است. و واضح است که هیچ یک از این عناوین که ذکر شد  یری میعنوان واجب غ 

دخالتی در مقدمه بودن ندارند. مقدمه مقدمه است    -مثل قصد توصل به ذی المقدمه یا موصله بودن به ذی المقدمه    -
جعل جدا ندارد. یک وجوب تبعی است که از  چه قصد کنیم چه نکنیم و چه موصله باشد و چه نباشد! وجوب غیری که  

بنا بر    -کند  شود و حاکم بر این وجوب عقل است. یعنی عقل دارد ارادة موال را کشف میناحیة ذی المقدمه ترشح می
کند. به بیان دیگر وجوب غیری را از دلیل لفظی  و عقل در حکمش غیر از مقدمیت عنوان دیگری را اخذ نمی   -مالزمه  
بر موضوعی که دارد حکم مینگرفتیم   بنا  ما عقل است که عقل  بلکه دلیل  برای  که بگوییم مطلق است  کند و عقل 

 کند.  حکمش بیش از مقدمیت را لحاظ نمی

 

 لِم بحث از نظر آخند و اشکال بر ایشان  

کند. یعنی  بحث میداند این گونه  دقت شود این است که آخند چون حیثیت مقدمه را حیثیت تعلیلی می  بایدای که  نکته
ایجاد می ناحیة علت همین مقدار ضیق  از  این  اگر صرف مقدمیت علت است،  ذواتی که مقدمه هستند. در  یعنی  شود. 
کند. همچنین ایصال هم ایجاد مقدمه است  رابطة علیت چیز دیگری واسطه نیست. قصد مقدمه که مقدمه را مقدمه نمی

بنابراین وجوب غیری روی   این که    خود مقدمه رفته.  نه خود مقدمه.  باید گفت بحث بر سر  البته در اشکال به ایشان 
بلکه بر سر این است که مصداق واجب کدام است. در نتیجه بیان آخند تکرار مدعا است و اینکه    مقدمه چیست نیست. 

بلکه عقل    ن چه مقدمه است، پذیرشش سخت است. آکند به ترشح وجوب از جانب ذی المقدمه به تمام  عقل حکم می
کند که قصد توصل شده باشد )به بیان شیخ( و یا  ای ترشح میکند که وجوب از ناحیة واجب نفسی به آن حصهحکم می

 شود(  موصله بشود. )به بیان صاحب فصول که البته به نحو شرط متأخر کشف می

 داده نشد.  ره ل و صاحب فصو ره باقی است و در عمل پاسخی به بیان جناب شیخ اعظم  مسأله هنوزپس 

 

 اعتبار قصد توصل در امتثال آری، در وقوع بر صفت وجوب نه!  استدراک؛

فرمایند قصد توصل در امتثال  کنند. ایشان میجناب آخند در ضمن یک استدارك به یک مطلبی اشاره میدر این قسمت  
است. ممکن است خواستة موال  معتبر است نه در این که فعل ما بر صفت وجوب واقع شود! چون امتثال عنصر قصدی  

است   ممکن  دارد.  فرق  باشد  کرده  امتثال  مکلف  که  این  با  شده  واجب  چه  که  این  باشد.  نشده  امتثال  اما  شود  انجام 
 مصداق واجب انجام شده باشد اما برای شما صدق امتثال نکند!)؟(

ألمرها و آخذا في   متثالبدونه    نعم إنما اعتبر ذلك في االمتثال لما عرفت من أنه ال يكاد يكون اآلتي بها

 امتثال األمر بذيها فيثاب بثواب أشق األعمال. 

 



108 

 

 قضاوت مقرر 

اند. و البته این کار به نوعی مصادره به مطلوب  رسد مرحوم مصنف این مطلب را هم با مبنای خود فرمودهبه نظر می   البته
فرماید تمام  می  رهدرست است. اما شیخ اعظم  باشد. یعنی اگر مصداق واجب تمام حصص مقدمه باشد حرف ایشان  می

حصص مقدمه مصداق واجب نیست. و پر واضح است که سؤال اصلی هنوز تعیین مصداق واجب است و نوبت به امتثال  
مبنای خود می  با  نتیجه شیخ هم  در  است.  است.  نرسیده  نشده  اتیان  واجب  اساسا مصداق  اما چون  نشده  امتثال  گوید 

ول دارد که ممکن است مصداق واجب را به داعی امر موال انجام ندهی و لذا صدق امتثال نکند.  همچنین شیخ هم قب 
 ها نیست بلکه اختالف در تعیین مصداق واجب است.نکتة مورد اختالف این 

قائل هستند که ممکن است مصداق واجب انجام نشود و امتثال هم صدق نکند اما عمل انجام    رهدر نتیجه شیخ انصاری  
انجام  شد او  ارادة  مطابق  است  ممکن  یعنی  است.  موال  غرض  حیث  اجزاء  که  است  این  ایشان  دلیل  باشد.  مجزی  ه 

تأثیر داعویت   البته دوست دارد تمام اعمال تحت  لذا مجزی باشد. موال  اما غرض موال را استیفاء کند و  نپذیرفته باشد 
اما اگر نشد ولی به نحوی غرض موال سا باید دقت کرد که این  کند.  قط شد، اجزاء صدق میاوامر او انجام شود  البته 

 چون در تعبدیات خود تعبد و امتثال در غرض موال موضوعیت دارد.  بحث در توصلیات مطرح است

گوید اگر مقدمه هست و اجزاء هم هست، دیگر چه چیزی  این است که جناب آخند خطاب به شیخ می   نکتة قابل دقت

م دیگر  بیان  به  است؟  است.  الزم  شده  انجام  واجب  یعنی مصداق  باشد  که  هم  مجزی  و  کند  که صدق  در  قدمه  اما 

 گوییم که حیث اجزاء که غرض موال است با حیث مصداق واجب بودن تفاوت دارد. ایشان می جواب 

به    فرمایند انجام فعل مقدمه هر چند قصد توصل گردیم؛ ایشان میبه هر حال به متن کتاب و بیان مرحوم مصنف برمی
تلقی   پذیرد. هر چند اگر به داعی انجام امر موال نباشد، امتثالذی المقدمه در آن نباشد، به عنوان مصداق واجب انجام می

 نشده و پاداشی بر آن مترتب نیست.  

نمی باقی  بر حکم سابق خود  است،  واجب شده  مقدمه چون مصداق  از طرفی  از  اما  بعد  بود  مباح  سابقا  اگر  مثال  ماند. 
فرماید؛ نهایت چیزی که ممکن است در  می  ره شود. در این قسمت مصنف  ماند و واجب میدمه شدن مباح باقی نمیمق

گویند قصد مجرمانه  داشته است. اما آیا قصد  میحفظه اهلل  استاد  دیگر جناب  برخی فروض رخ دهد تجری است. به عبارت  
 مجرمانه مجازات دارد یا نه بحث دیگری است. 

 

 ع با شیخ ثمرۀ نزا 

کنند. به این بیان که دخول در ملک غیر که نجات جان مسلمی  مصنف ثمرة نزاع فوق را مطرح می  مرحوم در این جا  
در صورت عدم قصد توصل به ذی المقدمه، بنا بر نظر مای آخند    -هر چند این توقف را ندانیم    -متوقف بر آن است  
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ت دیگری متوقف بر دخول است و برای غصب داخل شده، تجری  دانسته که نجا. غایت االمر وقتی نمی 19واجب است
 کرده. یعنی فعل واجبی را به گمان این که حرام است انجام داده. 

 بنا بر نظر شیخ حرام است. و البته همین کار 

اتیان امر    گوید امتثال یعنی انجام فعل به داعی اتیان امر موال. حاال در تعبدیات اگر فعل قصد شود اما به داعیآخند می 
کند. اما در توصلیات اگر انجام فعل را قصد کند ولی به داعی دیگری غیر از اتیان امر  موال نباشد، اساسا امتثال صدق نمی
شود. چون امتثال و تجری ضدین هستند و اگر یکی  آید و لذا تجری محسوب نمیموال باشد، نیز امتثال به حساب می

نمی دیگری صدق  کند  مث20کند صدق  می.  قصد  داعیی؟  ال  چه  به  اما  دهیم  نجات  را  مؤمنی  دوستش  مثال  کنیم  چون 
نفسی   واجب  برای  انجام  جز  چیزی  غیری  واجب  امتثال  چون  است  کافی  امتثال  برای صدق  توصلیات  در  این  داریم. 

اگر داعی چیز دیگری بولی در تعبدیات چون  نیست.   از انحاء مطلوب موال است،  اشد ولو که  اتیان امر موال به نحوی 
 کند. قصد انجام داشته باشیم، امتثال صدق نمی

کار نداریم. شاید    ، دهدواجب غیری هیچ دعوتی جز رساندن سر واجب نفسی ندارد. واجب نفسی را برای چه انجام میاما  
غیری را انجام   خواهد شما هم انجام دادید. اگر دعوت واجبموال انقاذ این را می  ی این نجات داد که طلبش را بگیرد!برا

رفتید   امتثال کردید. چرا  بامدادید  این که  ؟  باالی  برای  امتثال. موال  اگر  برای صدق  است  کافی  دهید، همین  نجاتش 
با آن به ذی المقدمه توصل یابید، خوب اتفاق افتاد. پس اراده شما تابع ارادة موال در  یعنی بتوانید  اش توصلی بود،  مقدمه

را  مقدمه و دقیقا همان کاری را می کنید که موال می خواهد. امتثال هم یعنی همین. موال این چارچوب ارادة غیری است 
د. اما داعی مافوق داریم یک بحث دیگر  یدهنفسی انجام میواجب  شما هم به خاطر    ،خواهد به خاطر واجب نفسی می

 است.

 

فعل قبیح نیست و فقط کاشف از سوء سهریره این است که تجری قبیح نیست.   نظر شیخ1در مورد تجری    بحث استطرادی:

این است که فقط کاشف از سوء سریره نیست و فعل هم قبیح نیسهت. بلکهه   نظر آخند2پلیدی دارد.    نفس شخص  است. به عبارتی  
 قصد قبیح است و نیت پلیدی دارد و فعل جوانحی قبیح دارد. قصد بد که همراه نوعی اقدام است قبیح است. پهس تجهری عنهوانی

کند و مقرون به عمل است قبهیح گوییم تجری. چون که نیت بدی مینفسانی است. کاشف از سوء سریره هم هست اما به آن نمی
آخنهد  برخهی شهاگردان3گیهرد. و است. سوء سریره شاخص صرفا نفسانی است و اقدام ندارد. باطن بدی دارد. اما تصمیم بهدی مهی

گوید ههر سهه می آقا ضیاء4شود قبیح است. عل از آن جهت که انتزاع تجری بر موال میمعتقدند تجری عمل قبیح و پلیدی است. ف
 بدی را در طول هم دارد. هم نفس بد و هم قصد بد و هم عمل بد.

خواست بکنهد یها بهه داعهی و کنیم که چه میای که باید در این جا دقت شود این است که آیا در تجری به قصد نگاه مینکته
ای دهد؟ انسان به ههر انگیهزهدهد. اما چه انجام میای برای خواستش داشت. انگیزه آن است که ما را تکان میانگیزه  انگیزه و چه

 
افتد و وجوب فعلی  دهند و حرمت غصب از فعلیت میبه میامر و نهی، قائل به امتناع هستند، در این جا جانب امر را غل چون آخند در بحث اجتماع.  19

ماند. اگر هم اجتماعی شویم که هر دو حکم هستند. اما طبق نظر شیخ اصال بحث صغرای اجتماع امر و نهی نیست. بلکه فقط مصداق غصب و  منجز می

   حرام است.

 ی! البته اصطالح تجری نه بلکه روح تجری که هتک علی الموال است. البته چه بسا بتوان گفت از یک حیث ممتثل باشد و از حیثی هم متجر . 20
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رفت شراب بخورد ولی آب آلبالو خورد. انگیزه یک چیز بوده، قصد یک چیز و فعل هم یک چیز دیگر. مثال عمد تابع انگیزه نیسهت 
اش خوب و الهی باشد. ثواب مال انگیزه است یها د عمدی کشته. ممکن است انگیزهنگوییبلکه تابع قصد است. قصد کشتن باشد م

شود که حسن یا سوء نیت در فعل ما و مجازات ها و ضمان دخالت دارد یا نه؟ حسهن و قصد یا عمل؟! در حقوق جدید هم بحث می
ا تالزم ندارند. نیز برای تجری باید تأمل کرد کهه هست. ممکن است قصد حسن باشد اما داعی بد باشد. این همطرح  قصد هم    قبح 

 آیا دواعی به فعل ما عنوان می دهند یا نه؟ 
کند یا اعمال ما؟ بحث دیگر این است که تجری حرمت شرعی ندارد و قبح دارد، خوب خدا مطابق حسن و قبح با ما برخورد می

مها مهوالی حقیقهی چطهور؟ برخهی مثهل مرحهوم اان معتبر اسهت یعنی حریم موال محترم است یا قانون موال؟ موالی عرفی قانونش
گویند خیر ما اگر کاری گویند اصال قوانین موال هم به خاطر حریم موال محترم است. برخی هم مثل صاحب منتقی میاصفهانی می

اب دارد اما حریم موال کهه توانیم جلوی خود را بگیریم نه این که هتک موال باشد. قانون موال هتک شود بله عقمی کنیم چون نمی
 شود.هتک نمی

 

 

   جمع بندی آخند از بحث:

گوید مالك  میایشان  گوید توصل فایده است و برای این که واجب انجام شود نیازی نیست فایده قصد شود.  آخند می
کند.  تحقق پیدا میخارجا  باید مالك به این معنا نیست که  البته  وجوب در فعل هست چه فایده بر آن بار بشود چه نشود.  

-گوید اگر واجب نیست چرا ساقط مینشد به این معنا نیست که فعل واجب نبوده. آخند به شیخ میدر خارج محقق  اگر  
 شود؟  

کند یا  کند باید واجب باشد و آن چه واجب است ساقط میدر این جا باید این متد بررسی شود که اساسا آن چه ساقط می 
 خواهد بگوید این دو با هم تالزم دارند مگر لعروض مانع. اصل این است.د میربطی به هم ندارند. آخن 

 

 اعتراض نقضی به مصنف

کند باید واجب باشد، شما در  شود تحت این عنوان که؛ اگر هر آن چه ساقط میاعتراضی نقضی به آخند میدر این جا  

يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول  "     این مقدمات چنین هستند که  گویید؟مقدمات واجبی که حرامند چه می

ای واجب نباشد اما  شود فرض کرد مقدمهدانید. پس میو در عین حال شما آن را واجب نمی  "الغرض بالتفاوت اصال

می که شما  نمیکارکردی  دلیل  باشد. پس  داشته  را  که  گویید  کنید  اشکال  شیخ  به  شما  ذات  "شود  لما حصل  اال  و 

 البته این اشکال بنا بر مبنای خود آخند در اجتماع امر و نهی است که امتناعی هستند.   "الوجوب به  الواجب و لما سقط

 

 پاسخ آخند

باشد مالك    دهد کهجناب آخند پاسخ می را داشته  را  مقدمه همین که مقدمیت  دارد. مالك هم مقتضی است  وجوب 
شود که این مالك به فعلیت برسد. مالك وجوب  مگر این که از باب تزاحم مالکی مالك دیگری مانع  وجوب هست  
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غیری را دارد مگر این که مانعی پیدا شود. مانع هم در اجتماع امر و نهی پیش آمده. اما در قصد توصل نکردن که مانعی  
می گویید  یا  کنید  نیست. قصد نکردن که مانعی نیست که بتواند جلوی فعلیت مالك موجود را بگیرد. شما که اشکال می

بیند، مانع هم که نیست، پس  گویید مانع هست؟ در این جا که قصد نکردیم مالك که آسیب نمیقتضی نیست یا میم
هست. پس در جایی که مانع هست نقضی به  است  وجوب در این حصه از مقدمه که قصد توصل به ذی المقدمه نشده  

 من آخند نیست.  

 

 نظر مقرر در این مورد

کند. این که مالك وجود  ای را ارائه نمی کوبد و دلیل شایستهدا بر طبل ادعای خود میجناب مصنف مجد  به نظر من:

گوید مالك وجود ندارد و باید قصد توصل باشد که مالك وجود  دارد اول دعوا است و اساسا بحث همین است. شیخ می
مقدمه هست؟ و مگر در مقتضی  گوید مگر به جز حصول ذی المقدمه مالك دیگری برای وجوب  داشته باشد. و آخند می

ای که قصد هم نشده باشد وجود دارد. در جواب به ایشان  بجز مالك چیز دیگری هم دخیل است؟ لذا مالك در مقدمه
باید گفته شود که وجوب مقدمه از جانب موال بعث جدا که ندارد، تا بگویید موقع حکم کردن به چیزی جز مقدمیت توجه  

است از جانب ذی المقدمه ترشح شود و وجوب هم عقلی است نه لفظی و عقل این ترشح    نداشته! وجوب مقدمه قرار
 بیند.  وجوب را در باب مطلق مقدمه نمی

-آورند یک استشهاد عرفی است. ایشان میدلیلی که برای خود می   72در مطارح انتهای صفحة    ره البته شیخ انصاری  
گویند  ه بدون قصد توصل باشد و همین طوری انجام شده باشد، نمی ای کفرمایند که درعرف و موالی عرفی به مقدمه

 21گویند غرض ساقط است و الزم نیست دوباره انجام شود.  مقدمه را انجام داده. بله می 

 

 متد بحث  

گوید. آخند  شیوة و روش بحث استفاده از روش تحلیل عقل نظری است. باید ببینیم عقل نظری ما چه می   به هر حال
می  گوید می را  وجوب  ترشح  عقل  و  است  عقلی  غیری  وجوب  میوقتی  را  چیزی  وقتی موال  اراده  افق  در  خواهد  بیند، 

 شود و قصد توصل در آن اخذ نشده. اش اخذ نمیخواهد و چیزی بیش از مقدمیت در ارادهمقدماتش را هم می

 بیند.  یها مترشح نم کند وجوب را روی تمام مقدمهگوید عقل که لحاظ میشیخ هم می 

 به هر حال متد بحث این است و خودمان باید تأمل کنیم. 

داند و قصد  گوید غرض حاصل است و وجوب ساقط است. اما صرف حصول غرض را کافی نمیشیخ هم مثل آخند می
گوید اگر قبول کردی که غرض وجوب غیری حاصل است،  داند که مقدمه مصداق واجب شود. آخند می توصل را الزم می 

 
  الثمن   العبد  فحصل  الثمن  على  الموقوف  اللحم   بشراء  عبيدهم   أمروا  إذا  الموالي  فإن  العبيد  و  الموالي  عند  المعمولة   العرفية  األوامر  مالحظة  ذلك  عن  يكشف   . و  21

 72ص مطارح  التوصّل منه الغرض ألن مجزيا االمتثال له بدا ما بعد كان إن و قطعا الغيري  لألمر ممتثال يكن لم اللحم ألجل ال
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توانی بگویی واجب غیری نیست چون تمام حیثیت واجب مالکش  موقعی که مانعی سر راه تحصیل غرض نیست نمی  تا
است و مالك این واجب غیری حاصل است چون واجب غیری هیچ چیزی نیست مگر وصول به ذی المقدمه و خودش  

 !  وجود ربطی است. سقوط غرض مقتضی است مانع هم که نیست، چرا واجب نباشد)؟(!

 گوید ضیق ندارد.  شود ضیق ذاتی دارد. آخند میگوید ارادة غیری وقتی صادر میشیخ می 

 

 باید نکتۀ زیر را بررسی کنیم:   برای داوری 

گیرد اما از ناحیة  ضیق یا از مرتبة علت فاعلی وجود دارد یا در علت غایی. یا غرض تعلق نگرفته یا غرض همه را می 
زند.  گوید و آخند علت غایی را میی حصص خاص نه تمام حصص. شیخ علت فاعلی را میرود رو علت فاعلی اراده می 

لذا استدالل آخند که غرض حاصل است کافی  به بیان دیگر موال برای تحصیل غرضش از ابتدا ارادة ضیقی کرده است.  
اده از ابتدا ضیق صادر  فرماید برای این غرض، ارچون شیخ هم این را قبول دارد که غرض حاصل است اما می  نیست

 شده و ضیق ذاتی و به نحو حینی دارد نه این که قید لحاظی باشد برای اراده. 

گوید واجب غیری مفهوم عرفی است و عرف  گوید این بحث عرفی است نه عقلی. عرف می ممکن است بگوییم شیخ می
 داند. ز عناوین قصدیه می گیرد. به عبارتی شیخ مقدمه را به شاهد عرف ادر محدودة قصد به کار می

گوید هر چه کمک کند به آوردن این، واجب است. البته دقت شود که مقدمه یا  بیند و میعقل ذی المقدمه را می  :سوال

قهری است یا ارادی. در مقدمات ارادی باید عنصر قصد اضافه شود و اال صرف امکانی که برای وصول به ذی المقدمه  
کنم  گوید میزان استعدادی را لحاظ میبیند. عرف می گوید تمکن. و عرف این جا تمکن میمی   کند. عقل دارد کفایت نمی

 گوید استعداد هست.  که بتوانم ببینم و در افعال اختیاری وقتی قصد را در شما ببیند می

 اند که بعید است!ایشان امکان و استعداد را به معنای احتمال گرفته پاسخ استاد: 

 

 : از بحث  مقررجمع بندی  

اش به فعل مطلق که تعلق نگرفته بلکه به این فعل چون مقدمه است تعلق گرفته و لذا این  اراده  شیخ فرمود که موال .  1
عنوان مهم است. و برای تحقق این عنوان باید قصد توصل باشد. استاد فرمودند که چرا برای تحقق عنوان قصد توصل  

 کند.  نیست. قصد ما که مقدمه را مقدمه نمیالزم باشد؟ مقدمه که از عناوین قصدیه 

آخند هم با بحث مقتضی و مانع نظر شیخ را رد کرد. به این بیان که وقتی غرض از مقدمه که وصول به ذی المقدمه  .  2
است حاصل است، مالك وجوب مقدمه که وجوبی غیری و ربطی است حاصل است و لذا وجوب هم هست. پس تمام  

 کنند حصة واجب از مقدمه هستند.  ا استیفاء میحصص مقدمه چون غرض ر

 در جواب به این استدالل سه بیان در کالس شد: 
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بیند که قصد توصل  ای را این گونه می. در مقدمه شدن استعداد وصول به ذی المقدمه مهم است و لذا عرف آن مقدمه1
به ذی المقدمه دارد. این حرف در مقدمات  ای استعداد بیشتری برای وصول  در آن لحاظ شده باشد، چون چنین مقدمه

ارادی واضح تر است. استاد این نکته را نقد کردند که استعداد وصول به ذی المقدمه در مقدمه شدن مقدمه نقش داشته  
 باشد پذیرفته نیست. در ضمن این نظر استعداد را به معنای احتمال گرفته که شایع نیست. 

 داند. آن شده باشد را جزء حصة واجب می ای که قصد توصل در  . عرف مقدمه2

   باشد.. ارادة موال برای حصص واجبة مقدمه از ابتدا ضیق صادر شده است و به نحو قضیة حینیه دارای ضیق ذاتی می3
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 عدم اعتبار تحقق ذی المقدمه در وجوب مقدمه واجب 

 )مقرر: آقای کاظم زاده( 

 

 تبیین قول صاحب فصول

مرحوم  وم شیخ انصاری در مقدمه واجب قصد توصل را معتبر می دانند، آخوند در ادامه قول  همان طور که گذشت، مرح
مبنایی در وجوب مقدمه واجب دارند که مورد اشکال مرحوم آخوند قرار گرفته،    را طرح می کنند؛ ایشان   صاحب فصول 

تنها  ه بر آنها مترتب شود؛  واجب هستند که ذی المقدم  قدمات بیان قول صاحب فصول این است که آن حصه ای از م
 حصه موصله از مقدمات هستند که واجب شده اند؛ البته این قید موصلیت به نحو شرط متاخر اخذ شده است.  

 

 مرحوم آخوند به صاحب فصول  اشکاالت

 غرض واجب غیری(  منظراول)از  اشکال

 ت.  می کنند از منظر غرض واجبات غیری اسدر این جا استداللی که مرحوم آخوند 

غرض واجب غیری، تحقق ذی المقدمه و واجب نفسی نیست بلکه غرضش این است که امکان حصول ذی    صغری:

 المقدمه را فراهم کند.  

 آن حصه ای از مقدمه واجب است که غرض را تامین می کند.   کبری:

به اراده ذی المقدمه  علت صغری این است که اثر مقدمات، تحقق ذی المقدمه نیست چرا که تحقق ذی المقدمه نیاز  
انجام ذی المقدمه برساند. البته این بیان تنها   ض مقدمات این است که ما را به آستانهدارد و این غیر از مقدمات است. غر

واجبات   در  اال  و  باشیم  داشته  هم  المقدمه  اراده ذی  به  نیاز  مقدمات  اتیان  از  غیر  به  که  است  تولیدیه  غیر  واجبات  در 
 ثر مقدمات، تحقق ذی المقدمه است.  تولیدیه غرض و ا 

 آخوند  اول اشکالاستاد بر  اشکال

اتفاقا ارتکاز ما از غرض مقدمه انجام ذی المقدمه است ولو تحقق این غرض نیاز به غیر از این مقدمات داشته باشد؛ مثال  
ردن آب دارد که غیر از  پدری که به فرزند خود دستور آوردن آب می دهد غرضش سیراب شدن است که نیاز به اراده خو

مقدمات آب آوردن است. اشکالی ندارد که غرض واجبات غیری ورای اثر و نتیجه خودشان باشد. ما باید بین غرض یک  
اما غرض    ید که امکان حصول ذی المقدمه، فعل و اثر یک فعل تفکیک کنیم؛ اثر مقدمات همین است که آخوند می گو

 که واجب غیری هویتی غیر از واجب نفسی ندارد.   مقدمه، تحقق ذی المقدمه باشد؛ چرا
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البته صغرای استدالل را هم که از صاحب فصول  که  آخوند سعی دارد در صغرای استدالل صاحب فصول اشکال کند.  
واجب    ، بپذیریم هنوز می توان در کبری به ایشان اشکال کرد؛ به این بیان که لزومی ندارد همان حصه ای از مقدمات

غر  نیست که وجوب  شود که  این طور  کنیم.  اشکال  استدالل صاحب فصول  در کبری  واقع  در  کند.  تامین می  را  ض 
غیری در چارچوب غرض تعریف شود؛ بلکه در راستای غرض تعریف می شود که همان زمینه سازی برای واجب نفسی  

 باشد.   

 

 مرحوم آخوند و پاسخ آخوند  اشکال اول به اشکال دوم

 لتی را مرحوم آخوند بیان می کند و پاسخ می دهد.  در ادامه یک ان ق

بیان اشکال این است که آخوند گفته بودند که غرض مقدمه و مقدمات نمی تواند موصلیت باشد چرا که غرض چیزی  
است که باید در نوع واجبات وجود داشته باشد و حال آنکه به غیر از واجبات تولیدی، این غرض در بقیه واجبات که اراده  

ما یک علت    -چه تولیدی و چه غیر تولیدی   –نیاز است، تامین نمی شود؛ حال مستشکل می گوید که در همه واجبات  
تامه داریم که اگر این علت تامه آمد معلول آن هم محقق خواهد شد یعنی مقدمه به ذی المقدمه منجر خواهد شد مطلقا؛  

ق ذی المقدمه می انجامد فلذا تخصیص به واجبات تولیدی در  به هر حال مقدمات به ضمیمه اراده ذی المقدمه به تحق 
 کالم آخوند بدون مخصص است یعنی غرض تمام واجبات موصلیت می تواند باشد.   

این صورت   در  آید چرا که  نمی  است  تولیدی  واجبات غیر  مقدمات  از  یکی  اراده که  روی  غیری  آخوند: مالك وجوب 
این است که اصال اراده تحت وجوب نمی آید چرا که تحلیل طبع وجوب این    تسلسل پیش می آید. ) البته علت بهتر

است که وجوب روی فعل بیاید نه اراده فعل( در واقع آخوند در این قسمت اشکال دیگری به صاحب فصول می کند که  
 مدعای شما مستلزم این است که اراده تحت وجوب بیاید و این محال است.  

 به اشکال دوم  ندآخو  اشکال استاد به پاسخ 

ما هم قبول داریم که اراده متعلق تکلیف قرار نمی گیرد اما قبول نداریم که کالم صاحب فصول مستلزم این باشد که   
المقدمه است که   اراده و تحقق ذی  بیاید؛ بلکه کالم صاحب فصول این است که مقدمات در حین  اراده تحت تکلیف 

ارا  )به نحو شرط متاخر(  را تحصیص  واجب شده است  تکلیف  المقدمه،  اراده ذی  تکلیف؛  نه جز  تکلیف است  ده وصف 
 کرده نه تقیید.  

 

 اشکال سوم آخوند به صاحب فصول 

آخوند در این اشکال، یک استدالل انی را سامان داده است به این بیان که در مواردی که مقدمات محقق می شوند بدون  
ی الزم نیست مجددا آنها را انجام داد و این سقوط علتی جز اطاعت ندارد  توصل، امر به ا ین مقدمات ساقط می شود یعن 

چرا که سقوط به یکی از این سه علت محقق می شود یا اطاعت یا عصیان یا ارتفاع موضوع و در ما نحن فیه عصیان و  
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حصه موصله خورده  ارتفاع موضوع فرض صحیح ندارد. پس امر به حصه غیر موصله تعلق گرفته بود چرا که اگر امر به  
 بود با اتیان حصه غیر موصله سقوط معنا ندارد.   

 اشکال به اشکال سوم آخوند و پاسخ آخوند 

ان قلتی شده به این اشکال به این بیان که ممکن است از راه تحصیل غرض مولی این امر ساقط شده باشد ولو طلبی  
 لی این نکته وجود دارد.  نسبت به آن وجود نداشته باشد کما اینکه در بقیه اوامر مو

از   باید واجب باشد. چرا شما  اگر مانعی وجود نداشته باشد،  آخوند در جواب: هر آنچه که در تحصیل غرض موثر است 
اینکه حصه غیر موصله واجب باشد هراس دارید؟! بله در مثالی که شما می زنید که فرد محرم مقدمه باشد مانع داریم و  

ه حرام است و طلب مولی به این فرد محرم نمی تواند تعلق گیرد اما در ما نحن فیه که مانعی  آن این است که این مقدم
 نداریم.  

 

 کالم صاحب منتقی راجع به غرض واجب غیری  

در یک امر مرکب، طلب مولی به طلبهای ضمنی منحل می شود. لذا ما در اجزاء دو غرض داریم یکی غرض تک تک  
خود این جز است و دیگری غرض این اجزا در ضمن کل است که همان موصلیت باشد.    اجزا که همان تمکن به میزان

در ما نحن فیه غرض اول، استیفا شده است و از این جهت است که نیازی به تکرار مقدمات انجام شده نیست اما آن  
 غرض کلی این مقدمات که همان غرض واجب غیری است که همان موصلیت باشد تامین نشده است.  

آیا غرض واجب غیری همین غرض متوسط و   باقی است که  بیان آخوند مشکلی را حل نکرده و نزاع هنوز  استاد: لذا 
ضمنی اجزاست یا آن غرض واجب نفسی که همان موصلیت باشد؟ این دو رویکرد در واجب غیری است که قول آخوند  

 و صاحب فصول را به وجود آورده است.  

 

 اینکه موصلیت شرط وجود مقدمه است نه شرط وجوب مقدمهبر  استدللهای صاحب فصول

بیان شد که صاحب فصول، موصلیت را شرط وجود مقدمه می داند نه شرط وجوب مقدمه؛ یعنی حصه موصله واجب شده  
 است. چند استدالل ایشان برای این ادعای خود دارند: 

 استدالل اول صاحب فصول

ب نمی کند. اگر این حکم وجدانی عقل مورد مناقشه قرار گیرد، استدالل  عقل ما به بیش از حصه موصله حکم به وجو
 سوم پیش می آید.  

 استدالل دوم صاحب فصول  

از طریق برهان خلف استدالل را سامان می دهد و آن اینکه شارع می تواند تصریح کند که من مقدمه غیر موصله را  
المقدمه و وجوب مطلق مقدمه است. لذا کما اینکه قبیح است  نمی خواهم و این خود نشانه عدم مالزمه بین وجوب ذی  
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که مولی بگوید که مقدمه واجب را نمی خواهم ) کالمی که صاحب معالم برای مدعای خود ذکر کرده است( جایز است  
که بگوید تنها مقدمه موصله را می خواهم و این عدم قبح و جواز نشان می دهد که مقدمه موصله واجب است. واجب  
غیری هم که یک واجب جعلی اعتباری شارع نیست که بگوییم به خاطر توسع یا تضییق در اغراض دائره واجب غیری را  

 تغییر می دهد بلکه یک واجب بالقیاس الی الواجب النفسی است و عقل این ضرورت را درك می کند.  

 استدالل سوم صاحب فصول

یت واجب پی می بریم؛ در واقع لم استدالل عقل که در استدالل  در این استدالل از محدودیت غرض مقدمه به محدود 
اول اشاره شد در این جا بیان شده است.  واجب غیری، هویت و غرضش همان توصل به واجب نفسی است لذا حصه  
موصله مقدمه مورد درخواست مولی قرار می گیرد. این استدالل در واقع از طریق تحلیل هویت و غرض واجب غیری  

که مسئله را حل می کند. اصلی ترین استدالل صاحب فصول هم همین استدالل است که مقدمه، واجب غیری  است  
 است و توصل در واجب غیری هویت و غرض است.  

 

 پاسخهای آخوند به استدللهای صاحب فصول 

 پاسخ استدالل اول

مقدمه واجب شده است نه مقدمه موصله  مالك ترشح اراده مولی بر روی مقدمه، امکان توصل است نه توصل؛ لذا مطلق  
 همان طور که قبال بیان شد. 

 تذکر: اختالف واجب غیری در گستره خواست مولی است و اال البدیت عقلی مقدمات که بحثی در آن نیست.   

 پاسخ استدالل دوم 

اینکه مولی می تواند  آخوند در این جا هم اشکال صغروی می کند و هم کبروی و اما اشکال در کبری به این بیان که  
تصریح کند که حصه موصله را می خواهم نه به خاطر این است که این حصه واجب است، حصه واجبه همان مطلق  
مقدمه است اما به دلیل بی فائده بودن حصه غیر موصله است نه غیر واجب بودن آن. به عبارت دیگر طلب مولی، طلب  

نیست یعنی فائده این واجب که همان توصل به ذی المقدمه است نیست    غیری است لذا اینکه حصه غیر موصله مطلوب
نه اینکه اصال مقدمه آورده نشده است و اصال مقدمه غیر موصله خواسته نشده باشد) نفی حصول واجب غیری نمی کند  

 بلکه نفی فائده واجب غیری می کند( 

ته مولی و یکی هم غرض از این خواست، ممکن است  در واقع بین دو مقام باید تفکیک کرد یکی مقام مطلوبیت و خواس
 داستان واجب غیری هم همین است.   شما منطبق بر خواسته مولی عمل کنید اما فائده و غرض آن محقق نشود؛ 

البته اگر منظر ما، منظر التفات به واجب نفسی شد، و برآیند را توجه کردیم نه فرآیند رسیدن به واجب نفسی را، در حصه  
وصله اصال تحقق و حصول مقدمه هم منفی است. چرا که واجب غیری، واجب تبعی است و چون واجب نفسی  غیر م

 تحقق پیدا نکرده، مقدمه هم حاصل نشده است.  
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یک ان قلتی را خود مرحوم آخوند در این جا طرح می کند به این بیان که: همین مقدار تفاوت میان مقدمه موصله و غیر  
المقدمه می انجامد و دیگری نمی انجامد ولو این توصل از شئون مقدمه خارج است و به اراده    موصله که یکی به ذی 

مکلف بر می گردد و این دو مقدمه به لحاظ خودشان تفاوتی ندارند ولی همین مقدار تفاوت در خواسته مولی تاثیر دارد و  
مث متاخر  در شرط  اینکه  کند. کما  او می  مورد خواست  و  را مطلوب  را  یکی  قبل  روز  روزه  زن مستحاضه که  ل غسل 

 تصحیح می کند.  

آخوند در جواب: تفاوتی می تواند در خواسته مولی نسبت به مقدمه تاثیر داشته باشد که به خود مقدمه برگردد نه به یک  
متصف    امری خارج از مقدمه؛ در واقع مقدمه موصله و غیر موصله تفاوتشان به یک امر خارج از خودشان هست که یکی

به فائده مندی و دیگری متصف به عدم فائده مندی می شود و این مقدار تفاوت به تفاوت در مقدار واجب نمی انجامد.  
 موصلیت از شئون مقدمه نیست تا مقدمه را به لحاظ خواست مولی تحصیص کند.  

ی می تواند منشا تفاوت خواسته  در واقع اختالف آخوند و صاحب فصول این است که آیا اختالف در یک امر خارج از چیز
معقول   کامال  این  و  است  المقدمه خواسته شده  تحقق ذی  در ظرف  مقدمه  نه؟ صاحب فصول می گوید  یا  مولی شود 

 است.  

اما اشکال صغروی آخوند : در این که غیر از مقدمات موصله صحت منع دارد محل تامل است؛ چرا که مستلزم یکی از  
 تحصیل حاصل و دیگری اینکه ترك واجب نفسی مخالفت و عصیان نباشد.   اوال این دو محذور است: 

 پاسخ استدالل سوم  

آخوند به این استدالل هم در صغری و هم در کبری، پاسخ می دهد؛ اما اشکال در صغری اینکه واجب غیری غرض و  
ه را بر مقدمه مترتب می  هویتش توصل نیست بلکه تمکن است همان طور که گذشت توصل با اختیار مکلف ذی المقدم 

شود. توصل یک اقدام ثانی بر مقدمه است که با اختیار ذی المقدمه محقق می شود و مقدمه تنها تمکن را فراهم می  
 سازد.  

در واقع بنا بر کالم صاحب فصول، توصل به ذی المقدمه هم از طرفی قید واجب غیری است و از طرفی هم  جزء مبادی  
بطالنش روشن است؛ چرا که علت غایی را نمی توانیم قید ذی الغایه قرار دهیم؛ چرا که علت  واجب نفسی است و این  

غایی علت وجود ذی الغایه است و نمی تواند جزیی از وجود ذی الغایه باشد؛ حیث تعلیلی یک شی نمی تواند در خود شی  
این منبع نباید  و  نفسی منبع مطلوبیت واجب غیری است  باشد. واجب  در واقع    اخذ شده  باشد.  جز و قید واجب غیری 

 صاحب فصول خلط کرده بین جهت تعلیلیه یک شی که خارج از شی است و جهت تقییدیه شی که داخل در شی است.  

 


