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 بحث مشتق

ا يبحثي مطرح شددده که آيا مدلول مشددتق جامع بین متلبم و منقضددي اسددت  تمهید:

ّصه ضخصوص ح ست مثالً مدلول کلمه ) ّصه متلبم  (بْارِی متلبم ا ضرب بعبارت از ح ه 
 است يا مفادش اعم از متلبم و منقضي است.

شتق بر متلبب ست که اطالق م شده ا صول مورد قبول واقع  م اطالق ه عبارت ديگر در ا
 حقیقي است مثالً بگويیم:

ضي اطالق کرديم و )زيدٌ عادلٌ( در حالي که او واجد عدالت است، امّا اگر مشتق را بر منق
شت عادل گفتیم: )زيدٌ عادلٌ( در حالي که ست و در گذ ست االنمتلبم بهعدلت نی آيا  بوده ا

 اين اطالق حقیقي است يا مجازی؟
يم که در آينده بله اين را علماء اصددول قبول دارند که اگر مشددتق را در فردی به کار ببر
شده ا سي فرزندی دارد که هنوز طلبه ن شد مثالً ک ست االن به او متلبم به مبدأ آن خواهد 

ود اين اطالق و اسدددتعمال شدددکه در آينده مجتهد ميبگويیم: )فالنٌ مجتهدٌ( به اعتبار اين
 مجازی است.

 مقدمه

 مشتمل بر پنج امر است.

 ماهو المراد من المشتق في االصول امر اوّل:

شتق گويند در اين ای که متخذ از کلمهدر علم ادب به کلمه شد م لم حروف عی ديگر با
و ضارب و ثل عالم جزء جوامدند و افعال جزء مشتقاتند و اسماء بر دو قسمند: اسماء مشتقه م

صولي مراد از سان و فرس، امّا در نزد ا سماء جامد مثل ان س ا ت از )کلّ وصف مشتق عبارت ا
ل و علي ی وصددف و محمومحمول علي الذّات(، در اين تعريف سدده کلمه وجود دارد: کلمه

 الذّات.
ی )وصف( همه مراد از وصف هر خصوصیتي است که غیر از ذات شيء باشد با اين کلمه

شوند زيرا وصف در جايي معنا دارد که مدلول اسمي در کار باشد ولي مدلول ج ميحروف خار
سماء و افعال باقي مي ست پم ا سماء ذات هم از تعريف خارج حروف مدلول حرفي ا مانن، ا
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سمايي که داللت بر خصوصیت ذاتي ميمي سماء ذات يعني ا کنند، يعني خصوصیت شوند ا
سان که ح سانیت ميباب کلّیات مثل کلمه ان ست در کايت از ان صیت ذاتي ا صو کند که خ

منطق گفته شد که خصوصیت ذاتي منحصر در سه چیز است: خصوصیت جنسیه و نوعیه و 
 فصلیه.

ست و يا با قید )محمول( تمام افعال خارج مي ضیه يا حملیه ا ست اشوند زيرا ق سناديه ا
سناديه مثل )ذَهَبَ ضیه ا ضیه حملیه مثل )زيدٌ عادلٌ( و ق گاه فعل محمول واقع  زَيْدٌ(، هیچق

 .(بٌرْضَا ذعنوان مثال گفت: )هتوان آن را بر چیزی حمل کرد و بهشود، يعني نمينمي
مل حشدددوند زيرا هیچ مصددددری بر ذات ی مصدددادر خارج ميو يا قید )علي الذات( همه

 شود.نمي
شده سماء خارج  صادر و عنبنابراين در تعريف دو طائفه از ا ه، و دو طائفه از اوين ذاتیاند م

سماء باقي مانده سم مفعول و صفت مشبا سم فاعل و ا سماء مشتقه يعني ا ی هه و صیغهاند ا
جوامدی که  مبالغه و اسدم زمان و اسدم مکان و اسدم تفضدیل و اسدم آلت، و از جوامد تمام

 امثال ذلک.بد و . مثل زوج و زوجه و حرّ و عضي هستندرَعنوان ذاتي نیستند بلکه عنوان عَ
ادّه نسبت بین مشتق ادبي )يا صرفي( و مشتق اصولي عموم و خصوص من وجه است م

شتق  ست و مادّه افتراق م صدر میمي ا صادر و م شتق ادبي افعال و م سماء اافتراق م صولي ا
مذکوره است، و  جامدی است که عنوان عَرَضي دارند و مادّه اجتماع اين دو اوصاف هشتگانه

 ق اصولي است.بحث ما در مشت
شبهه وارد کرده سم مفعول، و مرحوم آخوند در مرحوم نائیني در دو مورد  سم آلت و ا اند: ا

و براين شددبهه سدده جواب داده شددد يک جواب را خود  مورد اسددماء زمان شددبهه وارد کردند
مرحوم آخوند دادند جواب ديگر را مرحوم اصددفهاني دادند که مرحوم آقای خويي آن را قبول 

 1اند.اند و جواب سوّم را مرحوم عراقي دادند و مرحوم شهید صدر آن را پذيرفتهکرده
ست ز شرط نی سم آلت تلبم  سم آلت مرحوم نائیني فرمود: چون در ا يرا وقتي در مورد ا

 نگرفته است. که هنوز فتحي با آن انجامگويند و حال اينکلید شاخته شد به آن مفتاح مي
ت فتح است که در مفتاح مبدأش فتح نیست بلکه مبدأس شأنیاين اشکال را جواب دادند 

 هايش نشکند.و وقتي کلید ساخته شد شأنیت فتح را دارد تا زماني که دندانه
                                                 

 .366: 1ـ البحوث  1
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ست و در آن  مرحوم سم مفعول ما وقع علیه الفعل ا سم مفعول فرمودند: ا نائیني در مورد ا
ضاء معنا ندارد زيرا واقع الينقلب عمّا وقع علیه، چون مضروب کسي نیست که االن دارد  انق

 خورد بلکه مضروب کسي است که ضرب بر او واقع شده است.کتک مي

ضارب جواب: ست زيرا  سم فاعل نیز ه ضرب  اوالً عین اين مطلب در ا صدر عنه ال من 

گونه نیستند مانند معلوم و مقصود و مراد و محبوب، که ی اسماء مفعول ايناست و ثانیاً همه
 م تلبم و هم انقضاء وجود دارد.ها هدر اين

عمده اشکال در اسم زمان است زيرا اسم زمان يک خصوصیتي دارد که وقتي مبدأ زائل 
شود مضرب يعني زمان ضرب، و وقتي که ضرب منقضي شود ذات هم شد ذات هم زائل مي

ضي  ست منق ست ميکه عبارت از زمان ا شد که اين مورد از محل بحث خارج ا شود، گفته 
ا بحث ما در اين است که آيا اطالق مشتق بر منقضي حقیقي است يا مجازی؟ و در اسم زير

 رود.زمان منقضي ندارد زيرا با انقضاء مبدأ، ذات نیز از بین مي
ايم، مرحوم آخوند فرمودند: خود مرحوم آخوند از اين اشکال جواب دادند و ما آن را پذيرفته

سم زمان دو فرد دارد يک فرد متلبم  ست که در ا ضي محال ا ضي، فرد منق و يک فرد منق
شود ولي فرد متلبم در خارج موجود مي شکالي دارد که ما کلمهخارج موجود  ای شود، چه ا

را وضع کنیم برای جامع بین فرد ممکن و فرد محال، مثالً مقتل دو فرد دارد يک فرد ممکن 
ل الذی لیم فیه قتل(، و که فرد متلبم اسددت و يک فرد محال که عبارت اسددت از )المقت

که افراد وضع برای جامع بین اين دو فرد مشکلي ندارد زيرا وضع برای استعمال است نه اين
ضوع شوند، مثل کلمهمو ست که  ی اجتماع که يک فردش اجتماعله در خارج موجود  سواد ا

تند، در ی اجتماع برای جامعي وضع شده که اين دو افراد آن هساين فرد محال است و کلمه
د مانند کلمهتَقْی مَما نحن فیه کلمه د مثالً  فردش ممکن و يک  ی اجتماع است که يکل 

 کنیم.فردش محال است و ما کلمه را برای جامع بین اين دو فرد وضع مي

ای اسددت که در عنوان بحث مشددتق در بین کلمات قدماء )من توضددیح کلمه امر دوّم:

ست و آن اين  صوص متلبم به مبدأ في جمله کفايه( آمده ا شتق خ  ست که آيا مدلول م ا
ی في الحال اسددت يا اعم از آن و ما انقضددي عند المبدأ اسددت، برای رفع يک اشددکال کلمه

 ای شده که مراد از آن چیست؟الحال را آوردند و بعد خود اين کلمه مشکله
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را مراد از قطعاً مراد، حال به معنای زمان حاضددر در مقابل ماضددي و مسددتقبل نیسددت زي
متلبم في الحال اين نیست که در زمان تکلم و نطق متلبم باشد بلکه فقط کافي است که 
به لحاظ حال تلبم آن را اسددتعمال کنیم ولو به لحاظ حالت تکلم متلبم نباشددد مثالً وقتي 
گفته شود: )رأيتُ نائماً امم( و االن آن شخص در حال راه رفتن باشد اين استعمال در مورد 

 ايم.لبم است زيرا اين وصف را به لحاظ حال تلبم استعمال کردهمت

سوّم: ست يا مادّه امر  شتق ا شتق در عنوان بحث آيا هیئت م ی آن، زيرا هر مراد از م

ارِبٌ( يک مادّه دارد که )ضرب( است و يک هیئت ی )ضيک وضع مستقلّي دارند مثالً کلمه
که یم که کلمه )ضارب( وضع نشده است ددد مگر ايناعِلٌ( است و سابقاً گفتدارد که هیئت )ف

اسم شخص را )ضارب( بگذارند که در اين صورت ديگر مشتق اصولي نیست ددد ولي مادّه و 
ضع دارد، در کلمه ضارب( و ضع مادّه )علم(هیئت ) ضع داريم و ضع  ی )عالم( نیز دو و و و

ی علم و يکي وضع مادّههیئت )فاعل(، در مجموع دو کلمه )عالم و ضارب( سه وضع داريم: 
سوّم وضع هیئت فاعل، حال اينيکي وضع مادّه شود مدلول مشتق که گفته ميی ضرب و 

ست يا اخص؟ ما مي ست يا مراد اعم ا ست؟ آيا مراد مدلول مادّه ا سیم مراد از مدلول چی پر
 مدلول هیئت است؟

شددتق فقط بر مورد اتفاق اصددولیین اسددت که مدلول هیئت محل بحث اسددت زيرا مادّه م
شود چون يک طبیعت است و بر ذات حدث داللت دارد و در حدث انقضاء و تلبم تصوّر نمي

 داللت ندارد و اين ذات است که در آن متلبم و منقضي داريم.
ست که بین ذات و مبدأ  سبتي ا بنابر يک نظر مثالً نظر مرحوم عراقي مدلول هیئت آن ن

ظر مشددهور مدلول هیئت عبارت اسددت از )ذات له المبدأ(، وجود دارد و بنابر نظر ديگر مثالً ن
ست که بحث مي ست يا اعم؟ اگر اينجا شود که مراد از ذات در عنوان بحث، ذات متلبم ا

قائل به کالم مرحوم عراقي شددديم و مدلول هیئت را نسددبت بین ذات و مبدأ دانسددتیم در 
است يا نسبت بین ذات متلبم و گويیم: نسبت بین آن ذات اعم و مبدأ مراد عنوان بحث مي
 مبدأ مراد است.

صول راجع به مدلول هیئت  شده که اين نزاع در علم ا پم اين مورد قبول علماء ما واقع 
هیئت و کلمه، و مورد اتفاق کلّ افراد  اسددت چون در مشددتق سدده چیز بیشددتر نداريم: مادّه و
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رد تا بگويیم برذات متلبم ی مشددتق وضددع ندارد مادّه هم بر ذات داللت ندااسددت که کلمه
 شود.ماند که در آن ذات مطرح ميداللت دارد يا اعم، پم فقط هیئت مي

نظر ما نزاع مربوط به مدلول کلمه )يعني مجموع مادّه و هیئت( اسدددت با توجّه به دو به
شود درگذشته گفتیم: وضع بر دو قسم است وضع به تسمیه مطلب گذشته اين امر روشن مي

راجع به معنا  ی و وضع به غیر تسمیه مثل وضع درباب حروف و هیئات. نکته ديگرو نامگذار
صورت عقلي از معنا  ست و مراد از مفهوم  شيء ا سمّای  و مفهوم و مدلول بود مراد از معنا م

 آيد.است و مراد از مدلول، تصوّر يا تصديقي است که عقیب شنیدن لفظ به ذهن مي
س ضع م ضارب( دو و ضع هیئت دددد ديگران مادّه گفتیم: کلمه ) ضع مادّه و و تقل دارد: و

دانیم د وضع مادّه ی )ضرب( ميدانند ولي ما مادّه ضارب را کلمهضارب را )ض د ر د ب( مي
طوری که نحو وضع به تسمیه است دددد يعني ما اسم حدثي را ضرب گذاشتیم همانضرب به

شتیم منتهي يکي طبیعت حدثي و  سان گذا ست نام طبیعتي را ان ديگری طبیعت غیر حدثي ا
 ای بیايد وضع به غیر تسمیه است يعني ما اسم طبیعتيد و وضع هیئت که در ضمن هر مادّه

َضرْب د ايم، خالصه اينرا به اين هیئت نامگذاری نکرده که ما يک هیئت فاعلٌ و يک مادّه 
سمّي ندارد طبیعتاً نه معنا ضع دارد ولي م دارد و نه مفهوم، و  مثالً ددددد داريم، هیئت فاعلٌ و

ی کلمه ضددارب چون وضددع مسددتقلي ندارد معنا ندارد و بالتبع مفهوم نیز ندارد، وقتي کلمه
بريم بال اشددکال مدلول دارد، مدلول آن به برکت وضددع مادّه و وضددع کار مي)ضددارب( را به

شد و اين مدلول برای کلمه ست نه مدلول مادّه و نه مدلول هیهیئت پیدا  ضارب( ا ئت، ی )
ی مشتق است. يعني مشتق را برای خصوص ع در مدلول هیئت کلمهپم در نظر مشهور نزا

صورت متلبم بکار مي صورت عقلي چیزی جز  شت که  بريم يا برای أعم. البته بايد توجّه دا
 خیالي يا صورت حسي لفظ نیست.

طت مرحوم نائیني فرمود: نزاع در مشددتق مبتني بر مسددأله ترکب و بسددا امر چهارم:

ست که علماء منطق آن را مطرح کرده سیط مدلول مشتق ا سأله مبنای ما ب اند، اگر در اين م
شدددويم و اگر گفتیم مدلول مشدددتق مرکّب اسدددت قائل به اعم بود اينجا قائل به اخصّ مي

شديم در مي سأله ترکیبي  شتند و فرمودند: اگر در آن م شان برگ شان از کالم شويم، بعد اي
 شويم.صّ مياينجا قائل به اخ
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و آيا مدلول  کنیم: مقال اوّل: مراد از بساطت و ترکب چیست؟پم ما در دو مقام بحث مي
 مشتق بسیط است يا مرکّب؟

 دارد؟ آيا ما نحن فیه ارتباطي با مسأله ترکب و بساطت مدلول مشتق مقام دوّم:

 مقام اوّل

 الف: مراد از بساطت و ترکب چیست؟
ساطت و ترکب )يا ترکیب( د صطالح دارد: تارب صوّر يا دو  ةًو ا شتن تمراد يک ت صوّر دا

شته باشیم مي اگر از يک  وگويیم بسیط است مثل زيد، است، اگر از يک کلمه يک تصوّر دا
شه ست مثل کتابُ زيدٍ، لذا در  نزد م شیم مرکّب ا شته با صوّر دا  ور )زيدٌ( و )عدلُ کلمه دو ت

دو تصددوّر و يک  دٍ(ر )زيد( يک تصددوّر و در )عدلُ زيگونه اسددت که دو )زيدٌ عادلٌ( اين زيدٍ(
وجود دارد در اولي  نسبت ناقصه بینشان و در )زيدٌ عادلٌ( دو تصوّر و يک نسبت تامّه بینشان

صوّر داريم مرکّ سومي چون دو ت صوّر داريم و در دومي و  ست چون يک ت سیط ا ست، ب ب ا
 اين معنای اوّل از بساطت و ترکیب است.

م عقل آن ها تصوّر واحدی که داريبساطت و ترکیب اين است که گاهي وقت دوّممعنای 
یل کند، در صورت تواند آن را به چند تصوّر تحلکند و گاهي نميرا به  چند تصوّر تحلیل مي

سان  ست مثالً ذهن ان سیط ا صوّر ب صورت دوّم ت ست و در  صوّر مرکّب ا ا به حیوان راوّل ت
 تواند تحلیل کند.را به دو چیز نمي کند ولي وجودناطق تحلیل مي
کسي نگفته  گويیم مشتق بسیط است يا مرک؟ معنای دوّم است زيراکه ميمراد ما از اين
ست که از کلمه صوّر به  ی )عالم(ا صوّر داريم بلکه از اين کلمه يک ت آيد، پم هن ميذدو ت

ست يعني همه قبول داريم که مشتق يک تصوّر و  یشتر ندارد بيک مفهوم معنای دوّم مراد ا
 شود يا خیر؟امّا همین تصوّر واحد عقالً به چند تصوّر تحلیل مي

 ب: آيا مدلول مشتق بسیط است يا مرکّب؟
گردد که مدلول هیئت مشتق بسیط است بحث ما دد بنا بر مبنای مشهور دد به اين بر مي

 1يا مرکّب؟ در مدلول هیئت مشتق چهار نظريه وجود دارد.

                                                 
 .421: 1ـ البحوث  1
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ست نظر اوّل  شتق عبارت از )ذات له المبدأ( ا ست که قائلند مدلول هیئت م شهور ا نظر م
 مثالً ضاربٌ يعني )ذات له الضرب(.

ست که مي ست بلکه نظر دوّم نظر مرحوم آخوند ا شتق ذات له المبدأ نی فرمايد: مدلول م
المبدأ کند که بر آن ذات له ذهن ما از اين ذات له المبدأ يک مفهوم بسدددیطي را انتزاع مي

سیطي را انتزاع ميمنطبق مي ضرب( يک مفهوم ب شيء له ال کنیم که مدلول شود مثالً از )
 مشتق است.

ست که مي سوّم نظر مرحوم نائیني ا ست نظر  شتق با مفهوم مبدأ يکي ا فرمايد: مفهوم م
صورت مي ست و ذهن ما همین مفهوم علم را به دو  تواند لحاظ کند مثالً مفهوم عالمٌ، علم ا

همین مبدأ را  ةًآوريم و تاری مصدر ميکند  و آن را به صیغهلحاظ مي بشرط ال از حمل ةًتار
 آوريم.ی مشتق ميال بشرط لحاظ کرده و آن را به صیغه

ست که مي سبت بین مبدأ و نظر چهار نظر مرحوم عراقي ا شتق فقط بر ن فرمايد: هیئت م
در )ضارب( دو دالّ و دو مدلول داريم مادّه داللت  ذات داللت دارد و مادّه بر مبدأ داللت دارد،

بر ذات نداريم و فقط داللت  کند و دالّ لفظيبر حدث خاصّ و هیئت داللت بر نسدددبت مي
گويد: محال برآن داريم که مرکّب از داللت وضددعي و داللت عقلي اسددت، عقل مي التزامي

 خواهد.زيرا نسبت  دو طرف مياست که نسبت و مبدأ داشته باشیم ولي ذات نداشته باشیم 
شتق  سه نظريه ديگر مدلول م ست ولي روی  شتق مرکّب ا شهور مدلول م روی نظر م

 اند.ای برای اثبات دعوای خود و ابطال مابقي ذکر کردهبسیط است، هريک از اين انظار ادلّه
سه نظر ديگر با قطع نظر از اين ست ولي  ست ا شهور در با که در ارتکاز عرفي ما نظر م

 سازد في حد نفسه هم درست نیست و تصوّر روشني ندارد.ارتکاز عرفي لغوی نمي
 مقام دوّم: آيا مسأله ما در مشتق به مسأله بساطت و ترکیب مبتني است يا خیر؟

المبدأ( اسددت برای )لَهُ( دو صددورت تصددّور  بنابر نظر مشددهور که مدلول مشددتق )ذات له
د که مراد از نظر هم مي اء بنابراينشود: تلبم و اعم از تلبم و انقضمي توانیم اخصّي شويم 

د و هم مي د و مراد از ذات را متلبم و منقضي بدانیم ذات متلبم است  توانیم اعمي شويم 
 د پم ارتباطي بین دو مسأله نیست.

شويم چون مرحوم نائیني حرفش  روی نظر مرحوم نائیني در اين مسأله حتماً بايد اخّصي 
ست که م ست اين ا ست مثالً مفهوم عالمٌ با مفهوم علم يکي ا شتق مدلولش با مبدأ يکي ا
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منتهي اين علم با معروض خودش در خارج اتحاد وجودی دارند و چون اتحاد وجودی دارند 
ی مشتق استفاده کنیم يا بشرط توانیم اين مبدأ را بر آن البشرط لحاظ کنیم و از کلمهما مي

صددددر اسدددتفاده کنیم و از طرفي مبدأ با معروض متلبم اتحاد ی مال لحاظ کنیم و از کلمه
شويم و فرض اين  ّصي  سأله بايد اخ ضي، پم حتماً در اين م وجودی دارد نه با معروض منق

 است که هر معروضي با عارض خودش اتحاد وجودی دارد پم حمل شايع ممکن است.
ست بنابر اي سبت ا ن وضع عامّ و موضوع روی نظر مرحوم عراقي که مدلول هیئت واقع ن

تواند بگويد که شود پم مرحوم عراقي ميشود يعني از قبیل مشترک لفظي ميله خاصّ مي
تواند بگويد هیئت بر هر کند و هم ميهیئت برنسدددبت بین ذات متلبم و مبدأ داللت مي

ضي( داللت دارد پم روی  شد )چه ذات متلبم و چه ذات منق سبتي که بین ذات و مبدأ با ن
 ه مرحوم عراقي هم بین دو مسأله ارتباطي نیست.نظري

د البته به هیئت که مشهور قائلند د  نظر ما ترکب مدلول کلمه است نهنظر ما ترکب است 
ست يعني هم مي لذا سأله باز ا ست ما در اين م شويم و هم ميد ّصي  توانیم اعمي توانیم اخ

 شويم.
شويم امر پنجم: ما در بحث مدلول  شويم بايد يک جامعي مشتق چه اخّصي  و چه اعمي 

صوير جامع ممکن  ضع را انجام دهیم، آيا بنا براعم ت ساس اين جامع و صوير کنیم که برا را ت
ست و همین )الذات المتلبم بالمبدأ( جامع  ست يا خیر؟ دددد بنابر اخصّ جامع قابل تصوير ا ا

 است.
 کنیم:مياند و ما به چهار نمونه اشاره چند جامع بنابر اعم تصوير کرده

گیرد ولي ما اوّل: )ذات و جدفیه المبدأ( که هم ذات متلبم و هم ذات منقضدددي را مي
 گیرد.سیتلبم را نمي

شکالي ندارد ولي ما مي شکال: اين جامع عقال ا دانیم که در الفاظ مشققه قطعاً اين جامع ا
گويیم: )زيٌد که مي کار ببريم وقتيتوانیم مشتق را بهنیست زيرا ما نسبت به زمان آينده نمي

قائمٌ غداً( اطالق مشتق در اين عبارت صحیح است ولي بنابر جامع تصوير شده معنايش )زيٌد 
ای غلط اسدددت و  همننین اگر شدددود و اين کالم به جهت محاورهد فیه القیام غداً( ميوج

به جهت  شدددود و اين کالمبگويیم: )زيد قائم االن( معنايش )زيدٌ ومجد في القیام اآلن( مي
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ست و حال اينمحاوره ست، پم اين جامع ای غلط ا صحیح ا شکال )زيدٌ قائمٌ اآلن(  که بال ا
 معقول است ولي عرفي نیست و قطعاً جامع به اين نحو لحاظ نشده است.

شد  صوير دوّم )مرحوم خويي(: )ذات منتقض فیه عدم المبدأ( اگر ذات متلبم به مبدأ با ت
شد شد نیز همینعدم المبدأ در آن منتقض  شده با ضي  ست و اگر مبدأ از ذات منق طور ه ا

 است.
که اين جامع عرفي نیسددت )منتقض( که خودش مشددتق اسددت در اشددکال: عالوه بر اين

 کار رفته است.جامع به
تصددوير سددوّم )از مرحوم آقای خويي(: الزم نیسددت که ما دنبال جامع ذاتي بگرديم بلکه 

ست ما دو ذا شتق را برای )احدهما( که جامع انتزاعي کافي ا ضي، و م ت داريم: متلبم و منق
 کنیم.جامع انتزاعي است وضع مي

اشکال: مرحوم شهید صدر فرمودند: اگر چنین جامعي داشته باشیم و بعد بخواهیم بگويیم 
توانیم بگويیم: )اکرم کلّ عالم(، زيرا همه علماء را اکرام کنید )به نحو اطالق شدددمولي(، نمي

سته از علماء د معنای عال ست و در اين مثال کرام يک د م برطبق جامع مذکور احد الذاتین ا
 علماء.ی شود نه اکرام همهنقضي د واجب مييعني ذوات متلبم يا ذوات م

تصددوير چهارم: )الذات غیر المتلبم بالعدم االزلي(: بنابر اين تصددوير، عالم يعني ذاتي که 
شامل مي امع هم متلبم ومتلبم به عدم ازلي علم نیست و اين ج شود ولي هم منقضي را 

 شود.ماسیتلبم را شامل نمي
ست در آن  شتق ا ست و ثانیاً کلمه متلبم که خودش م صوير عرفي نی شکال: اوالً اين ت ا

 کار رفته است.به
گیريم که بنا بر قول به اعم جامعي که با ارتکازات با توجّه به آننه که بیان شد نتیجه مي

عماالت سازگار باشد نداريم و اين امر کافي است که قول مقابل که مدلول مشتق عرف و است
 داند متعیّن شود.را خصوص متلبّم مي

 اين مطالب تمام بحث در مقدمه بود.
 اقوال در مسأله و ادلّه آنها

 ما در مسأله در مجموع سه قول داريم يا الاقل سه احتمال داريم:
 ن متلبم و منقضي است.قول اوّل: مدلول مشتق جامع بی
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 قول دوّم: مدلول مشتق خصوص متلبم است.
سوّم: در پاره شتقات مدلولشقول  ست و در پاره ای از م صوص متلبم ا ای از آنها بايد خ

 اعمي شويم.
 ی آن دو وجه است.امّا دلیل قول به اعم: وجوهي ذکر شد که عمده 

یم که اکثر آنها در مورد فرد ما انقضي بینکنیم ميوجه اوّل: وقتي به استعماالت رجوع مي
که کذب گويیم: )زيد کاذب است( يا )عمر و ضارب است( و حال اينعنه المبدأ است مثالً مي

ستعمال بتوانیم الفاظ  و ضرب از او انقضاء شده است. حکمت وضع اين است که در مرحله ا
کنیم حکمت وضع مقتضي مي کار ببريم اگر اکثر موارد مشتق را برای منقضي استعمالرا به

 است که مشتق را برای اعم وضع کنیم.
ضع  ضي و و ستعمال در منق ست زيرا هیچ منافاتي بین کثرت ا شکال: اين وجه ناتمام ا ا

گیرد و بعد در طول سالیان دراز اهل برای خصوص متلبم نیست زيرا وضع يکبار صورت مي
سبت در غیر ستعمال ميله موضوع محاوره اين کلمه را به منا ستعمالش ا کنند به نحوی که ا

ي را سددیاه نامگذاری کردهله اکثر ميدر غیر موضددوع اند ولي در موارد شددود مثالً رنخ خاصددّ
ستفاده کردهزيادی کلمه سیاه را در غیر رنخ ا سیاه برای ی  ضع کلمه  ضرری به و اند و اين 

 معنای حقیقي که رنخ خاصّ باشد ندارد.
صل اين مط شما ميو ثانیاً ا ست که  ست نی شتق در لب در ستعمال م گويید اکثر موارد ا

ست ولي ما به لحاظ حال تلبم آن را  ضي ا ست زيرا اينها به لحاظ زمان حال منق ضي ا منق
 گويیم: )زيدٌ ضاربٌ( به لحاظ حال تلبم به ضرب است.بريم مثالً وقتي ميکار ميبه

ستدالل کرده ت و روايات که در آنها مشتق بدون عنايت در ای از آيااند به پارهوجه دوّم: ا
ست مثل:  شده ا ستعمال  ضي ا )الزانیة والزاني فاجلدو اکل واحد منهما مأة جلدة( و مثل منق

سارقة( سارق( و )ال سارقة فاقطعوا ايديهما(، در اين آيات )الزانیة( و )الزاني( و )ال سارق وال  )ال
در ذيل آيه شدددريفه )الينال عهدی  اند و همننینبدون عنايت بر منقضدددي اطالق شدددده

صادق ضرت ابراهیم عرض مي 7الظالمین( روايتي از امام  فرمايد: ما تو را امام قرار داديم، ح
فرمايد: در جواب مي کند: )ومن ذرّيّتي( يعني امامت را در ذريه من هم قرار بده، خداوندمي

صادقر)الينال عهدی الظالمین( يعني منصب امامت به ظالمین نمي تواند به نمي 7سد، امام 
سه نفر کردند که اين افراد نمي شاره به آن  سد، امام ا شند،  خلیفةتوانند امامت بر سول با الر
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ستناد کردند، اگر مدلول ای از عمرشان بتزيرا در برهه پرست بودند، امام به اين آيه شريفه ا
ودند چون درحال تصدّی خالفت عند المبدأ ب ظالم متلبم به مبدأ باشد آن سه نفر ما انقضي

 پرست نبودند.به ظاهر بت
ستشهاد  شکال کردند و فرمودند: اين سه مورد که به آن ا مرحوم آقای خويي براين وجه ا

ستند يعني ضايای حقیقیه ه ست از ق سرقت يا ظلم  شده ا شخص متلبم به زنا يا  هر وقت 
ست: يک وق سم ا ضیه حقیقیه بردو ق ت بقاء حکم دائر مدار وجود شود اين حکم را دارد، ق

شود و )الخمر حرام( يا )الخمر نجم( همین که مايعي خمر شد نجم مي موضوع است مثل
تا وقتي که اين مايع خمر باشد همین حکم را دارد ولي اگر منقلب شد و تبديل به سرکه شد 

آن  شود، و يک وقت وجود حکم تابع حدوث موضوع است و اگر موضوع از بین رفتپاک مي
ماند، اين سه عنوان از اين قسم دوّم هستند يعني وقتي که شخص متلبم به حک باقي مي

ماند، بنابراين اطالق مشتق ها حکم باقي ميآيد و بعد از اينزنا و سرقت و ظلم شد حکم مي
 ماند.د اين موارد به لحاظ تلبم است و اگر حال تلبم از بین برود حکم باقي مي

دو به کسي آقای خويي و جوابم مستدلّ: در مورد زاني و سارق، ظاهراً اينردّ کالم مرحوم 
و  (الّسرقة هُنْعَ رَدَمَنْ صَ شوند که در حال انجام فعل باشند بلکه معنای عرفي آنها )گفته نمي

دَرَ عَنْهُ الز ن با اين بیان  ها با کلماتي همنون قائمٌ و جالم فرق دارند،ا( اسددت و اين)مَنْ صددَ
ستدلّ به اين وجه هم داده ميج ضي عند المبدأ عْفِالْ هُنْعَ رَدَصَ  نْشود، زيرا )مَواب م ل( ما انق

د که در آيه به معنای بت د مينیست. امّا نسبت به ظالم  گويیم ظالم پرست و مشرک است 
گويند که متلبم به ظلم و شرک باشد و اگر کسي توبه کرد واقعاً ظالم نیست و به کسي مي

ست )ال ينال عهدیآي شريفه که فرموده ا شیم و آيه با قطع نظر از روايت،  ه  الظالمین(، ما با
شود ولي امام که استشهاد پرست بوده و اآلن مسلمان است نميآيه شامل فردی که قبالً بت

شهاد امام يکي از دو نکته را مي ست شد اوّل ايننمودند، ا شته با که فهم امام از باطن تواند دا
ست ولي آيه ست که در نظر امام واقعاً اين  ا ست، احتمال ديگر اين ا سرو کار ما با ظاهرآيه ا

سددده نفر مشدددرک و ظالم بودند حتّي در زمان خالفت خود، و امام در موضدددوع تقیه بوده و 
 ها االن نیز مشرک هستند.توانست بگويد ايننمي

 ست.اند تمام نیها به آن استدالل کردهپم دو وجهي که اعمي
 کنیم:اند که ما به سه وجه اشاره ميقائلین به اخص نیز به وجوهي استدالل کرده
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چه که به ذهن شدددود: عالم يا شددداعر يا مقتل، آنوجه اوّل: تبادر اسدددت، وقتي گفته مي
 منسبق است متلبم به مبدأ است نه ذاتي که قبالً متلبم بوده است.

ضع مي سباق و تبادر هم با و شکال: ان صراف مي سازدا شنويم سازد، وقتي ميوهم با ان
شنويم حیوان صامت ی )حیوان( را ميشود، وقتي کلمه)عالمٌ(، عالم دين به ذهن منسبق مي

شددنويم اتومبیل به ذهن منسددبق ی )ماشددین( را ميشددود و وقتي کلمهبه ذهن منسددبق مي
تند حد اکثرش اين است ها به لحاظ وضع اعم از ماينسبق منها هسکه اينشود و حال اينمي

که وضددع برای کند کلمه مشددتق ظهور در متلبم دارد و اين اعم اسددت از اينکه ثابت مي
دددد در مباحث  متلبم شده باشد يا وضع برای اعم شده باشد ولي به متلبم منصرف است

صرافي و اطالقي و فقط ظهور ظهورات مي ضعي و ان سه تا ظهور داريم: ظهور و گويیم که 
 کند.شأش وضع است د پم اين انسباق وضع را ثابت نميوضعي من

کند و فقط ظهور جواب: اين فرمايش شما درست است که هر تبادری وضع را درست نمي
ست مي ست زيرا اينرا در صولي کافي ا ستند  ها  دنبالکند ولي همین برای فقیه و ا اين نی

کلمه هستند، پم وجه  ور يکله يک کلمه چیست؟ بلکه دنبال ظهکه ببینند معنای موضوع
 اوّل را في الجمله قبول داريم.

سامحه ست، ما بدون هیچ م سلب ا صحّت  شتق را از وجه دوّم:  ای و بدون هیچ عنايتي م
شود: آيا زيد کنیم د مثالً د وقتي سؤال ميشخصي که مبدأ از او منقضي شده است سلب مي

عت پیش نشسته بود و االن ايستاده دهیم: خیر، در حالي که يک ساجالم است؟ جواب مي
ست زيرا عرفًا  ست ا سلب دارد، اين وجه نیز در صحّت  ضي عنه المبدأ  ست، پم از ما انق ا

 شود.مشتق از کسي که مبدأ از او منقضي شده سلب مي
ست مثل عالم و جاهل و مثل جالم و قائم و امثال  شتقه ا ضادّ در عناوين م سوّم: ت وجه 

تضادی نداشتند و حال  ه برای اعم وضع شده باشد اين عناوين با همذلک، اگر عناوين مشتق
ها ثابت است که بگويیم:مشتق برای تضادّ اين ها امر عرفي است و زمانيکه تضاد در ايناين

ست بر  شتقه قرينه ارتکازيه ا ضادّ عناوين م ست، بنابراين ت شده ا ضع  متلبم في الحال و
 شده است اين وجه هم تمام است.که مشتق برای خصوص متلبم وضع اين
ضي از قائلین به اخصّ ادعا  شتقاتای نداريم که در پارهاند که ما چارهکرده بع را  ای از م

گیريم مثل مشدددتقاتي که داللت بر حرفه و صدددنعت اسدددتثناء کرده و مدلول آن را اعم مي
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 دد زارع به کسي گفته و نجّار و امثال ذلک، در باب حرف دد مثالًکنند مانند: زارع و حدّاد مي
شددود که حرفه زراعت داشددته باشددد گرچه االن متلبم به زارعت نیسددت، از موارد ديگر مي

سیله شار و امثال ذلک، مفتاح به و ست مثل مفتاح و من سم آلت ا ستثناء ا گويند که با ای ميا
ز قفلي را حتّي به کلیدی که هنو کنند گرچه االن در حال بازکردن نباشددددآن قفل را باز مي

گويند، از موارد ديگر اسددتثناء بعضددي از کند مفتاح ميباز نکرده و حتّي در آينده هم باز نمي
شددود گرچه االن در آن مکان اسددماء مکان اسددت مثل مذبح، که به مکان ذبح اطالق مي

صورت شود، که به مکان ذبح اطالق ميذبحي نگیرد، مورد  گرچه االن در آن مکان ذبحي 
ضروب و مقتول و مکتوب و مکرم و امثال ذلک، رهچهارم پا ست مثل م سماء مفعول ا ای از ا

ضروب مي ضرب بر او واقع ميوقتي به زيد م ست که االن  شود بلکه گويیم معنايش اين نی
معنايش اين اسددت که ضددرب بر او واقع شددده اسددت پم در اين چهار مورد قائل به اعم 

 شويم.مي
ّصي ستاخ ستیم زيرا در  ثناء جوابها از اين موارد ا سي ه دادند که مادر اين موارد نیز متلب

جرف مثل زارع، مبدأش زراعت نیسددت بلکه مبدأش حرف زراعت اسددت و اگر شددخص اين 
حرفه را کنار گذاشددت در اين زمان مبدأ از او منقضددي شددده اسددت و ديگر به او زارع گفته 

ح نیست بلکه مبدأش شأنیت فتح است و شود مگر بالمجاز، و در اسم آلت مبدأ مفتاح، فتنمي
شود که شأنیت فتح را از دست دهد، در اسماء مکان مانند زماني انقضاء مبدأ در آن تصوّر مي
د د مثالً  مبدأ است و در اسماء مفعول مانند مضروب و مقتول و امثال  مذبح نیز شأنیت ذبح 

 ل است.ذلک، مبدأ ضرب فعلي نیست بلکه مبدأ وقوع يکي از اين افعا
شدند جواب دارند که در اين موارد امکان ندارد که اين ساني که در اين موارد اعمي  ها ک

شما که گفتید مبدأ زارع حرفه را متلبم صرّف کنید بگیريم،  ست يا بايد در مبدأ ت ی زراعت ا
شتر  ضع بی شتقّي يک مبدأ و يک هیئت دارد و ما دو و صرّف کنید، زيرا هر م و يا در هیئت ت

ی که مبدأ زارع را حرفهپرسدددیم اينريم يکي برای مادّه و يکي برای هیئت، از شدددما ميندا
ايد، تصددرّف در مبدأ ايد يا در هیئت تصددرّف کردهدانید آيا در مبدأ تصددرّف کردهزراعت مي

ی مشتقات اين کلمه يکي است با اين حال نیست زيرا مبدأ زارعٌ و مبدأ مَزْرُوعٌ و بقیه درست
رسد که صحیح باشد خود زراعت عنوان مبدأ تمام مشتقات اين کلمه به نظر ميه بهچه کآن

ست نه حرفه ست همانا شده ا ضع  طوری که مادّه ی زراعت، پم مادّه زارع برای زراعت و
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شستن ستند پم  جالم برای ن ست و در اين جهت زارع و جالم با هم يکي ه شده ا وضع 
ود تصددرّف در هیئت هم درسددت نیسددت يعني شددخصددوصددیت حرفه از مادّه فهمیده نمي

ست که زارعٌ وخصوصیت حرفه را نمي  توانیم از هیئت زارع بدست آوريم زيرا مفروض اين ا
ضارب و جالم و امثال ذلک يک هیئت بیشتر ندارند و يک وضع دارند که در آن خصوصیت 

ست مگر آننه که ما گف ست، پم بین زارع و جالم فرقي نی شده ا تیم و آن اين حرفه قید ن
 است که جالم برای متلبم وضع شده است و زارعٌ برای اعم وضع شده است.

 ما بر اين جواب دو مناقشه داريم:
شه شما که در اين چهار موردمناق ضي(: از  شديد مي ی اوّل )نق سیم که آيا در اعمي  پر

 باشد اشکال دارد. ايد که هريک از اين دوايد يا در هیئت؟ و خودتان گفتهمادّه تصرّف کرده
ی دوّم)حلّي(: مبنای ما در مشتق اين بود که اوالً وضع هیئت به غیر تسمیه است مناقشه 

ست به غیر شتق متعلّق به هیئت نی شتق متعلّق  و ثانیاً مدلول م ست و ثانیاً مدلول م سمیه ا ت
ست لذا زارع را در متلبم به حرفه زراعت و جا ست بلکه مدلول کلمه ا لم را در به هیئت نی

ستعمال مي شأنیت فتح ا ساخته ذهن متلبم به جلوس و مفتاح را در متلبم به  کنند و اين 
شد، در هر چهار موردی که  شتق که بیان  ساس مبنای ما در م ست بنابراين برا ستعملین ا م

 شود.اند، مشتق در خصوص متلبم استعمال ميقائلین به تفصیل ادّعا کرده
 مقتضای اصل عملي:

وجدان خود رجوع کرديم و شددکّ نموديم که مدلول مشددتق آيا خصددوص متلبم  اگر به
صولي و  سأله ا سأله داريم: م ست؟ در اين مورد دو م صل عملي چی ضای ا ست يا اعم؟ مقت ا

 کنیم.مسأله فقهي، و ابتداء در مسأله اصولي بحث مي
 ی اصولي:مقتضای اصل عملي در مسأله

 بم است يا اعم؟که مدلول مشتق خصوص متلبحث از اين
صلي بهظاهراً در اين مسأله صولي ا شود. بعضي ادعا کردهنظر نميی ا سد که جاری  اند ر

صل در اين ضای اين ا ست و مقت صحاب جاری ا ست صل ا ضع که در اين مقام، ا جا قول به و
ي در يک نکته با هم موافقند و آن نکته اين  مشددتق برای اعم اسددت، هم اعمي و هم اخصددّ

شود که آيا خصوصیت تلبم ت در مدلول مشتق لحاظ شده است ولي شکّ مياست که ذا
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ست تا  شده ا صیت تلبم لحاظ ن صو شود يا خ شتق اخصّ  ست تا مدلول م شده ا نیز لحاظ 
 گويد اصل عدم لحاظ آن خصوصیت است.مدلول آن اعم شود، استصحاب مي

 اين فرمايش دو اشکال دارد:
ست که مدلول اعم نسبتش به مدلول اخصّ، نسبت اشکال اوّل: اين کالم زماني درست ا

مطلق به مقید باشد، مثالً من شکّ دارم که کلمه )مجتهد( برای فقیه وضع شده است يا اين 
ست پم قطعاً مي شده ا ضع  ضوعکلمه برای فقیه عادل و شده دانم که در مو له فقیه لحاظ 

ست يا شده ا شکّ دارم که آيا عدالت هم در آن لحاظ  ست ولي  صحاب مي ا ست گويد خیر؟ ا
ست يا  شده ا ضع  شکّ کردم که آيا )مجتهد( برای فقیه و ست، امّا اگر  شده ا عدالت لحاظ ن
برای محدث، ولو در خارج هر فقیهي محدث نیز باشد، اين مورد از قبیل مطلق و مقید نیست 

ن مورد، بلکه از قبیل متباينین اسدددت زيرا مفهوم فقیه با مفهوم محدث تباين دارد و در اي
فیه توانیم بگويیم که اصل عدم وضع برای فقیه يا عدم وضع برای محدث است ما نحن نمي

ست زيرا نمي شده دانیم که کلمهاز همین قبیل ا سیه وضع  سبت تلب ی مشتق برای ذات با ن
 ها با هم متباين هستند.مائي به مبدأ دارد وضع شده است ايناست يا برای ذاتي که تلبمٌ 

ی عقلي عدم لحاظ جا اصددل مثبت اسددت، زيرا الزمهوّم: اسددتصددحاب در ايناشددکال د
ی عقلي اين وضع، ظهور خصوصیت اين است که مشتق برای اعم وضع شده است و الزمه

وضعي مشتق در اعم است و ظهور در اعم موضوع حجّیّت است پم استصحاب عدم لحاظ 
رسد، بنابراين ت مشتق در اعم ميی غیر شرعي به حکم شرعي حجّیّخصوصیت با دو واسطه

 اصلي که در اين مسأله اصولي به ما کمک کند وجود ندارد.

 مقتضای اصل عملي در مسأله فقهي:

له عالم مثالً مولي فرموده است: اکرم العالم، و در مسأله اصولي نتیجه نگرفتیم که موضوع
صي به نام زيد وجود دارد ک شخ ست يا اعم، و االن  صوص متلبم ا ضي خ ه علم از او منق

ست و اگر گفتیم  شخص واجب ا ست اکرام اين  شتق اعم ا ست اگر گفتیم مدلول م شده ا
ست، يک دفعه  ضي عنه العلم واجب نی شخص ما انق ست اکرام اين  شتق اخص ا مدلول م
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خواهیم به اصددل حکمي رجوع خواهیم به اصددل موضددوعي رجوع کنیم و يک دفعه ميمي
 کنیم.

ضوعي صل مو ست و مراد از  مراد از ا ضوع حکم و يا نافي آن ا ست که مثبت مو صلي ا ا
اصدل حکمي اين اسدت که اصدلي مثبت حکم يا نافي آن باشدد و در اصدول با بودن اصدل 

سک نمي صل حکمي تم ضوعي به ا صل مو ضوعي با ا صل مو شود گرچه در نظر ما اگر ا
 حکمي موافق باشد تمسک به هر دو درست است.

شد ضي : اکرم العالم، و نميدر مانحن فیه گفته  شامل منق ست و  دانیم مدلول عالم اعم ا
شود و اتفاقاً شخصي به نام که مدلولش اخص است و شامل منقضي نميشود يا اينهم مي

 زيد را داريم که ما انقضي عنه العلم است.
 کنیم: اصل موضوعي و اصل حکمي.در دو مقام بحث مي

 مقام اوّل:

ستصحاب عالم است اين شخص که نامش زيد است تا اصل موضوعي در مانحن   فیه ا
سال قبل قطعاً عالم بود و االن نمي صحاب ميدو  ست ست يا خیر؟ ا گويد: دانیم که عالم ه

 االن عالم است.
ضوعي جاری  صل مو شبهات مفهومیه ا ست زيرا در  صحاب جاری نی ست شکال: اين ا ا

حمره  بشددود يا به ذهاض اطالق ميدانیم غروب به اسددتتار قرکه نميشددود مثل ايننمي
تا غروب بر ما واجب شده است امّا در مفهوم غروب  دانیم که صوممشرقیه، و فقط اين را مي

اين اختالف مطرح شددده اسددت حال اگر اسددتتار قرض در خارج محقّق شددود و ذهاب حمره 
شد در اين حال ما مي ستتار قرص با شد اگر غروب به ا صورت نگرفته با شرقیه  توانیم اکل م

شد االن ما نمي شرقیه با توانیم اکل کنیم، پم در تحّقق کنیم و اگر غروب به ذهاب حمره م
ی پیش که خواهیم عدم آن را اسددتصددحاب کنیم زيرا تا چند لحظهغروب شددکّ داريم و مي

شکّ مي ست  شده ا ستتار  شده بود قطعاً غروب محقّق نبود و االن که ا ستتار ن کنیم که آيا ا
صحاب مي غروب ست ست يا خیر. ا صحاب را شده ا ست ست اين ا شده ا گويد هنوز غروب ن

شبهه مفهومیه مي ضوعي در  صحاب مو ست صحاب ا ست گويند و همه اتفاق دارند که اين ا
شود نه به لحاظ شود زيرا استصحاب به لحاظ واقع که موضوع اثر است جاری ميجاری نمي
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لوم وآننه که مشددکوک اسددت عنوان غروب عناوين، و فرض اين اسددت که واقع خارجي مع
ست و ما نمي شرقیه به ا ست يا ذهاب  حمره م ستتار معنون به عنوان غروب ا توانیم که آن ا

 اين عنوان معنون است.
که در ما نحن فیه هم وجوب اکرام روی واقع عالم رفته که برای ما معلوم اسدددت يا اين

که عنوان عالم بر اين شددخص امّا اينروی اعم رفته و يا روی خصددوص متلبم رفته اسددت 
کند يا نه؟ موضددوع اثر نیسددت بنابراين اصددل موضددوعي در ما نحن فیه جاری صدددق مي

 شود.نمي

 امّا اصل حکمي:

آيا اکرام اين شخص واجب است يا خیر؟ در موردی که مبدأ از او منقضي شده است و ما 
 کنیم.مي در عالم بودن او شکّ داريم استصحاب بقاء وجوب اکرام

در اين اصل حکمي دو فرض داريم: يک فرض اين است که حکم به صرف الوجود تعلق 
ست که حکم به مطلق الوجود تعلق گرفته  ست مانند )اکرم عالماً( و يک فرض اين ا گرفته ا

دانیم که اکرام است مانند )اکرم کلّ عالمٍ( اگر حکم به صرف الوجود تعلق گرفته باشد ما مي
ما واجب اسدددت که در خارج يک فردی داريم که قبالً عالم بود و االن علم از او عالمي بر 

توانیم ديگران را اکرام نکرده و فقط اين فرد را اکرام کنیم، اگر مدلول زائل شده است، آيا مي
توانیم اکتفاء کنیم توانیم به آن اکتفاء کنیم و اگر مدلولش اخص باشد نميعالم اعم باشد مي

ش ست که در مرتبه امتثال و االن  ست يا اخص؟ وظیفه اين ا کّ داريم که مدلول عالم اعم ا
شد اکتفاء کنیم، اين صغرای بحث اقل و اکثر و مي توانیم به اکرام زيد که علم از او منقضي 

تعیین و تخییر است زيرا امر دائر بین وجوب اکرام خصوص متلبم )تعیین( و  دوران امر بین
لبم يامنقضي )تخییر( است و مجرای اصل برائت از وجوب تعییني است بین وجوب اکرام مت

توانیم منقضددي عنه العلم را زيرا وجوب تعییني کلفت زائدی دارد پم در مقام امتثال هم مي
توانیم متلبم را اکرام کنیم اينجا مجرای قاعده اشددتغال نیسددت گرچه اکرام کنیم و هم مي

ط است زيرا به وجوب اکرام عالم اشتغال يقیني داريم و اشکال شده که مقتضای قاعده احتیا
دانیم که فراغ از تکلیف بايد فراغ يقیني حاصدددل کنیم اگر در مثال زيد را اکرام کنیم نمي
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کنیم که فراغ حاصل حاصل شده است يا نه؟ امّا اگر عالم متلبم را اکرام کنیم يقین پیدا مي
 شده است.

جويي است که اصل مؤمن نداشته باشیم ه اشتغال مالاين شبهه درست نیست زيرا قاعد
سد، مثالً ما نميوگرنه نوبت به اجرای اين قاعده نمي سح ر ضوء که بايد پاها را م دانیم در و

د يا اين د يعني اوّل پای راست و عبد پای چب را مسح کنیم  که کنیم آيا ترتیب معتبر است 
گويیم ترتیب معتبر کنیم و ميرائت رجوع ميترتیب معتبر نیست؟ اگر شکّ کرديم به اصل ب

نیسددت چون مورد از موارد اقل و اکثر اسددت، دلیل اجرای اصددل برائت اين اسددت که شددارع 
ست  ست و با اجرای برائت گرچه علم به فراغ نداريم امّا الزم نی مقدّس تأمین و برائت داده ا

 یم.که برگرديم و نماز را با مسح به ترتیب انجام گرفته بخوان
ست که چرا علماء در اين شتغال مقدّم ميسؤال اين ا کنند؟ جواب جا برائت را بر قاعده ا

ضوع آن را برمي ست يعني وجداناً مو شتغال وارد ا ست که برائت بر قاعده ا دارد چون اين ا
گردد، به اين حکم عقل برمي ی اشتغالگويد دفع ضرر محتمل واجب است و قاعدهعقل مي

دس خودش تأمین داد که تو اگر بدون ترتیب در مسددح پا وضددوء گرفتي ولو وقتي شددارع مق
شد من عقاب نمي شد مخالف واقع با شته  ضرر محتمل ( بردا کنم، وقتي عقاب محتمل )يا 

شته مي ضرر محتمل نیز بردا ضوع وجوب دفع  شرعیه بر قاعده مو شود بها ين بیان برائت 
ست و در مفروض بحث که حکم ب شتغال وارد ا ست وقتي که ا صرف الوجود تعلّق گرفته ا ه 

 مْ رِ کْبرائت از تعیین جاری شد اکرام زيد که مبدأ علم از او منقضي شد موجب امتثال خطاب )اَ
 ( است.ماًالِع

صد نفر  ست مثالً در خارج  ست که واجب به نحو مطلق الوجود مطلوب ا فرض دوّم اين ا
ستند و ده نفر داريم صد نفر  داريم که متلبم به علم ه ستند، آن  ضي عنه المبدأ ه که ما انق

سبت به اين ده نفر نمي دانیم را بايد اکرام کنیم زيرا در هر صورت مصداق عالم هستند امّا ن
 تکلیف داريم يا نه؟

اند و فرمودند: ما بايد ببینیم زمان زوال علم قبل از مرحوم آخوند قائل به تفصدددیل شدددده
ست يا بعد  سن تکلیف زوال علم از زيد فعلیّت تکلیف بوده ا سیدن ما به  از آن، مثالً قبل از ر

سیده سن تکلیف ر ست و بعد ما به  الِمٍ( به ما توجّه ايم و خطاب )اَکْرِمْ کُلَّ عصورت گرفته ا
که به سن تکلیف کنیم زيرا قبل از اينجا عدم وجوب اکرام را استصحاب ميدر اين پیدا کرد.
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کنیم عدم وجوب اکرام را د بعد از بلوغ در وجوب اکرام او شکّ ميبرسیم اکرام زيد واجب نبو
کنیم، امّا اگر زوال مبدأ بعد از فعلیّت تکلیف باشددد پم اکرام زيد االن بر ما اسددتصددحاب مي

خواهیم او را اکرام کنیم علم از او زائل شددده باشددد و حاال شددکّ واجب اسددت امّا وقتي مي
 کنیم.را استصحاب مي يا خیر؟ وجوب اکرام اوکنیم که اکرام او واجب است مي

شکال کرده و فرمودند: وقتي تکلیف  شقّ دوّم کالم مرحوم آخوند ا مرحوم آقای خويي بر 
استصحاب کنیم بلکه بايد  توانیم بقاء وجوب اکرام رافعلي بود و بعد علم از زيد زائل شد نمي

 اند:کرده مرحوم آخوند وارد برائت از واجب را جاری کنیم، ايشان دو اشکال برکالم
شبهات حکمیه جاری نیست ستحصاب در  شکال اوّل )مبنايي(: ا ستصحاب در و اين ا جا ا

اش اين است که ی مفهومیه است و شبهه مفهومیه ملحق به شبهه حکمیه است، نکتهشبهه
ارع دانیم وقتي شکند زيرا ما مياستصحاب بقاء حکم با استصحاب عدم جعل زائد تعارض مي

ست و احتمال ميتکلیف را جعل مي شده ا دهیم وجوب کرد وجوب اکرام عالم متلبم جعل 
گويد اين حکم جعل نشده است و اين صحاب مياکرام عالم منقضي هم جعل شده باشد است

 کند.استصحاب با استصحاب بقاء حکم وجوب اکرام تعارض مي
شود زيرا مانحن اين استصحاب جاری نمياشکال دوّم)بنايي(: اگر از مبنا رفع بد کنیم باز 

ستصحاب موضوعي جاری فیه شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه همان طوری که ا
دانیم در ماه رمضان بايد تا غروب که مينیست استصحاب حکمي نیز جاری نیست مثل اين

حمره کند يا بر ذهاب دانیم که غروب بر اسدددتتار قرض صددددق ميامسددداک کنیم ولي نمي
مشرقیه صادق است و االن استتار صورت گرفته است ولي ذهاب حمره مشرقیه نشده است 

جا يک اسددتصددحاب موضددوعي توانیم افطار کنیم يا خیر؟ در اينکنیم که ميو ما شددکّ مي
ست، اينجا همه  گويدداريم که مي شده ا شده بود االن هم غروب ن تا دو دقیقه قبل  غروب ن

صح ست ست ولي عنوان قبول دارندکه ا شن ا ست زيرا واقع برای ما رو اب موضوعي جاری نی
 غروب برای ما معلوم نیست که موضوع اثر هم نیست.

ضي گفته صحاب حکمي ميبع ست صورت که تا دو دقیقهاند که رجوع به ا ی کنیم به اين 
گويد: دانیم که امساک واجب است يا نه؟ استصحاب ميپیش امساک واجب بود و االن نمي

 امساک واجب است.
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طوری که در شددبهات مفهومیه اسددتصددحاب مرحوم آقای خويي قائل اسددت که همان
صل بعدی  ست بنابراين نوبت به ا صحاب حکمي نیز جاری نی ست ست ا ضوعي جاری نی مو

 گويد افطار اشکالي ندارد.رسد و رفع ما اليعلمون مييعني برائت مي
شددود که در ي اسددت و مربوط به اين مينظر ما اين اسددت که اشددکال مبنايي علي المبن

 دانیم يا خیر؟مبحث استصحاب آيا آن را در شبهات حکمیه جاری مي
ست که مي ساني ا صدر از ک شکال بنايي: مرحوم آقای  صحاب حکمي در امّا ا ست گويد ا

 شبهات مفهومیه جاری است گرچه استصحاب موضوعي در آن جاری نیست.
شکال مرحوم آقای خويي بح شبهات هردو ا ست، در  صحاب ا ست ثش موکول به بحث ا

ست يا حکمیه ما توق صحاب حکمي جاری ا ست ست که آيا ا شن نی ستیم و برای ما رو ضي ه
شکال بنايي مرحوم آقای خويي ما تابع مرحوم  سبت به فرمايش دوّم و ا ست؟ امّا ن جاری نی

شبهات مفهومیه را جاری مي صحاب حکمي در  ست صدر بوده و ا که شرط اين دانیم بهآقای 
، تغییرکرده است حیثیت تعلیلیه باشد نه تقییديه، در مثال )اکرم کلّ عالم(آن خصوصیتي که 

جريان استصحاب در شبهات حکمیه  خصوصیت علم حیثیت تعلیلیه است ولي چون در اصل
شدددويم و توانیم آن را جاری کنیم پم قائل به جريان اصدددل برائت ميتوقف داريم و نمي

ر مثال، اکرام زيد که ما انقضي عنه المبدأ است واجب نیست، ولي براساس نظريه گويیم دمي
جا نیز استصحاب داند در اينمرحوم آقای صدر که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری مي

 شود و اکرام زيد که ما انقضي عنه المبدأ است واجب است.وجوب اکرام جاری مي

 بندی بحث مشتق:جمع

شتق ست که بر ذات حمل مي در تعريف م صفي ا شتق عبارت از و شود، و گفتیم که م
ست نه مدلول هیئت که مشهور  ست و اين مدلول، مدلول خود کلمه ا مدلول مشتق مرکّب ا

صويری فرموده ستیم و گفتیم که ت شتق برای احض را تمام دان ضع م اند، و دلیل قائلین به و
صل  ست ما از برای جامع بنابر اعم نداريم، و راجع به ا صولي د سأله ا عملي گفتیم که در م

اصل عملي کوتاه است و در مسأله فقهي هم اصل موضوعي نداريم ولي اصل حکمي را در 
شديم  ست که در آن برائتي  صرف الوجود ا دو مورد قبول داريم: يکي در موردی که مطلوب 



 25 

لیّت تکلیف اسددت و دوّم در موردی که مطلوب مطلق الوجود اسددت و انقضدداء مبدأ بعد از فع
 جا تمام شد و بحث بعد بحث اوامر است.بحث مشتق در اين

 مبحث اوامر

کنیم مثل مبحث اجزاء و ضدّ و مقدمه هايي که در اين مبحث مطرح ميترين بحثعمده 
های مربوط به اوامر عبارتند از: مادّه امر و هیئت امر و واجب، جزء بحث اوامر نیسددتند، بحث

 ها.و امثال اين کیفیت تعلّق امر

 ی امرمبحث اوّل: مادّه

 کنیم:در مادّه امر از جهاتي بحث مي

 ی امرمعنای کلمه جهت اوّل:

 طور کلّي در معنای کلمه امر سه نظريه داريم:به
شتر  ست که کلمه امر يک معنا بی شان بر اين ا ساني بوده که اعتقاد نظريه اوّل نظريه ک

دارند از جمله قائلین به اين معنا مرحوم آقای اصدددفهاني  ندارد و محکیات آن با هم اختالف
اسددت که قائل اسددت معنای امر طلب اسددت و میرزای نائیني)ره( که قائل اسددت معنای امر 

 گردد.حادثه و واقعه بوده و بقیه معاني به همین معنا برمي
مله قائلین نظريه دوّم قائل است که برای کلمه امر دو معنا است طلب و معنای ديگر، از ج

خويي که  داند و مرحوم آقایبه اين قول مرحوم آخوند اسددت که معنای دوّم را )شدديء( مي
ي معنای دوّم را )شدديء خاصّ( مي داند و مرحوم آقای صدددر که از معنای دوّم تعبیر خاصددّ

 شود.نیاورده است و فقط فرموده است که به لحاظ اين معنای دوّم امر به امور جمع بسته مي
ست دددد اين نظريه قول رايج قبل از مرحوم نظر ست که معاني امر متعدّد ا سوّم اين ا يه 

شأن  ست مثل )اره بکذا(، و يک معنای آن  ست دددد مثالً يک معنای آن طلب ا آخوند بوده ا
ست مثل ) صحیح(، معنای ا ست مانند )لیم امرُ زيد ب سوّم آن فعل ا شغله امرُ کذا(، معنای 

ست ما ست مثل )رأيت چهارم آن فعل عجیب ا شيء ا نند )فلمّا جاء امرنا(، معنای پنجم آن 
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ست مثل  شم آن حادثه ا ش (، معنای هفتم آن )واقعة الطّف امرٌ مؤلمالیوم امراً مخیفاً(، معنای 
 غرض است مثل ) جئت المرٍ کذا(، و معاني ديگری که برای کلمه امر بیان شد.

صاحبان اين نظريه ست در هريک از  سعي کرده ا شبات دعوای خويش نظريات ها  مقام ا
د لذا مختار خود در اين مسأله ديگر را ابطال کند و چون اين بحث ثمره عملي در اصول ندار

 شويم.ی اقوال نميرا گفته و وارد نقل ادلّه
يک مدلول آن )طلب( اسددت و جمع آن  ما معتقديم که کلمه امر دو مدلول بیشددتر ندارد

ه داشددت که طلب بر دو قسددم اسددت: طلب تکويني و طلب منتهي بايد توجّ  اوامر اسددت،
سعي در  سي که  ست مانند ک صیل چیزی ا سعي در تح شريعي، طلب تکويني عبارت از  ت

که ما گويند، و طلب تشددريعي عبارت اسددت از اينکند به او طلب علم ميتحصددیل علم مي
ستیم مثل اين شاء کردن ه شخص ديگر با امر کردن و ان مولي به عبدش  کهطالب فعل از 

ست، مدلول دوّم مي شايي معنای کلمه امر ا شريعي و ان گويد: برای من آب بیاور، اين طلب ت
سته مي ستعمال ميامر که بر امور جمع ب شود و مراد طلب شود ددددد مثل مواردی که امر ا
د به نظر مي رسد هرکسي که برای اين معنای کلمه امر مدلولي را ذکر کرده تشريعي نیست 

ی أمر ددد به رسد که وضع اين کلمه ددد کلمهنقدی برآن وارد شده است لذا به نظر مي است
بلکه هر گاه بخواهیم از شددیئي حکايت کنیم که خصددوصددیات  تسددمیه و نامگذاری نیسددت

کنیم. اين تمام بحث در جهت اّول وجودی و تعینات آن ذکر نشددود از لفظ أمر اسددتفاده مي
 بود.

ست که بايد از عالي يکي از معاني  جهت دوّم: شرط ا ست، آيا در معنای امر  امر طلب ا

ست يا  شد کافي ا ست يا اگر از احدهما با شد يا طلب احد همای معین ا سافل با ستعلي به  م
شود، در بعضي از روايات داريم که بايد امر پدر و يعي امر گفته ميکه به مطلق طلب تشراين

مر اسددتعالء معتبر اسددت پم به طلب پدر و مادر که مادر را اطاعت کنید و اگر گفتیم که در ا
شددود بنابراين اطاعت اين طلب واجب نیسددت، طلبي که بدون اسددتعالء اسددت امر گفته نمي

کنیم و گاهي از آن حیث که عالي کنیم گاهي از آن حیث که عالي هسدددتیم طلب نميمي
ستیم طلب مي ستعالء گفته ميه صورت دوّم ا ستیم و يا شود حال يا واکنیم به  قعاً عالي ه
شهور گفتهادّعای علوّ مي ست گرچه در کنیم، م شد امر ا سافل با اند که اگر طلب از عالي به 

سافل از عالي مانن شد مانند طلب پدر از فرزند از روی خواهش، امّا اگر  ستعالء نبا د طلب آن ا
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به خود بگیرد د  کند و در ان استعالء باشد دددد يعني خودش را عالي دانسته و حالت دستوری
 شود.امر اطالق نمي

ما از کسدداني هسددتیم که معتقديم که در معنای عرفي امر اسددتعالء وجود دارد يعني اگر 
شدددود لذا اگر داند طلبي کند به آن امر گفته ميشدددخص از آن حیث که خودش را عالي مي

ستعالء به خود گرفته و از پدرش چیزی را طلب کند ميبنه : )امر فالنٌ أباُه گويندای حالت ا
کنند که چرا به شدددود عقالء او را مذمت ميبکذا( و چون به اين طلب فرزند امر اطالق مي

 ای.پدرت امر کرده
 اين تمام بحث در جهت دوّم بود.

کند يا نه؟ ما گفتیم امری که مفرد او امر آيا کلمه امر بر وجوب داللت مي جهت سوّم:

شريعي ست مدلولش طلب ت شايي ا ست، ان ست يا  ا حال اگر مراد از اين طلب، طلب وجوبي ا
 طلب ندبي يا جامع بین طلب وجوبي و ندبي است؟

 کنیم:ابتداء مجموعه نظراتي که وجود دارد را به اجمال نقل مي
ی امر بر وجوب داللت ندارد و دراين باره دو نظر وجود دارد: يک نظر اين اسددت که کلمه

ست که اين شدطلب جامع طلب وجوبي و طلب ندبي مي مدلولش فقط طلب ا قائلین اين  با
باشد، نظر دوّم نظر مرحوم آقای نائیني و مرحوم آقای خويي هستند و مختار ما نیز همین مي

ها سه مسلک پیدا نظر مشهور علماء است که قائلند کلمه امر بر وجوب داللت داردو خود اين
س داللت امر بر وجوب به وضددع اسددت اين اند، مسددلک اوّل مسددلکي اسددت که قائل اکرده

مسلک، مسلک مشهور است مسلک دوّم اين است که داللت امر بر وجوب به انصراف است 
و مسلک سوّم اين است که داللت امر بر وجوب به اطالق است )نظر مرحوم آخوند و مرحوم 

 آقا ضیاء عراقي(.

 تفصیل اين نظريات

نائیني و مر قای  مه امر و نظريه اوّل )مرحوم آ مدلول کل قای خويي و نظر مختار(  حوم آ
ست منتهي در مفهوم اين امر افتاده که بايد از  شريعي ا شايي و ت شتقات آن فقط طلب ان م
سنخ طلب به نام طلب وجوبي و طلب ندبي نداريم بلکه  شود و ما دو  صادر  عالي يا مستعلي 
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ند طلب وجوبي به لحاظ مبدأ طلب وجوبي و طلب ندبي در مبدأ و منتهي با هم اختالف دار
ندبي در مالک غیر ملزم مي فت طلب در مالک ملزم و طلب  حاظ منتهي مخال به ل يد و  آ

نائیني عقل  ندارد، در نظر مرحوم آقای  ندبي عقاب  وجوبي عقاب دارد ولي مخالفت طلب 
ن اسددت و ترک عملي حکم مي کند که اطاعت از مولي واجب اسددت يعني اطاعت از او حَسددَ

اطاعت حسن است مشروط به اين است که خود  گويدکه عقل ميعتش قبیح است و ايناطا
مولي ترخیص در ترک ندهد، آن طلبي که موافقتش حسن و مخالفتش قبیح است ما مفهوم 

لب وجوبي را از آن انتزاع مي هد مفهوم طلبي ط کنیم و اگر خود مولي ترخیص در ترک د
نیست، پم  اين طلب اطاعت حسن است ولي مخالفت قبیحکنیم در ندبي را از آن انتزاع مي

در نظر مرحوم آقای نائیني يک طلب بیشدددتر نداريم و طلب وجوبي و طلب ندبي از حکم 
 شود.تعلیقي عقل انتزاع مي

 ای شده است.بر فرمايش مرحوم آقای نائیني اشکاالت عديده 

 اشکال اوّل )از مرحوم آقای صدر(:

ست و اين وجوب معلّق برعدم ميشما گفتید که عقل حکم  کند اطاعت امر مولي واجب ا
جا مالک امر مولي غیر لزومي است ترخیص است، اگر در موردی علم پیدا کرديم که در اين

ست آيا در اين صورت ما مي سبت به اين امر و هیچ ترخیصي از طرف مولي نیامده ا توانیم ن
ست چون مالک لزومي ندارد مخالفت کنیم يا نه؟ در نظر حکم عقل اطاعت ا ين امر الزم نی

که ما همین که اسدددت با اين که شدددما گفتید حک عقل معلّق برعدم ترخیصو حال اين
فهمیديم امر مالک لزومي ندارد در نظر عقل اطالعت امر بر ما واجب نیسدددت و آن طلبي 

شود حال آيا امر ظهور دارد در ط شي از مالک لزومي  ست که نا لبي که از اطاعتش واجب ا
گويد: شدددود يا ظهور ندارد؟ نظر ما اين اسدددت که وقتي مولي ميمالک لزومي ناشدددي مي
 شود.در طلبي که از مالک لزومي ناشي مي)امرتک بکذا(، ظهور دارد 

 برکالم مرحوم آقای صدر سه اشکال داريم:

از  اگر مواليي شیئي را طلب کرد و بعد ترخیص در ترک داد ولي اشکال اوّل)نقضي(:

سؤال مي شما  ست از  جا اطاعتش واجب کنیم آيا در اينخارج فهمیديم که مالکش لزومي ا
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حقاق عقوبت هتک کند اگر مخالفت نمود، زيرا نکته اسدتاسدت يا نیسدت؟ قطعاً عقابش نمي
کند بلکه معنايش اين است که عند موال است استحقاق نه به اين معنا که عبد حقّي پیدا مي

 اتک قبیح است و در اينجا فرض اين است که هتکي صورت نگرفته است.العقل عقوبت ه
 ان قلت: اگر مالک ملزم دارد معنا ندارد که مولي ترخیص دهد.

ايم که مالک الزامیه با ترخیص منافايت ندارد و اوالً در بحث برائت شدددرعیه گفته قلت:
د اسدددتحقاق عقوبت دارد يا خواهیم ببینیم عند العقل در اين مورثانیاً برفرض اسدددتحاله مي

 ندارد؟ خیر، چون عبد به مواليش هتک نکرده است.

در موالي  ةکنیم و تاراين معنا را در موالي عرفي فرض مي ةًما تار اشکال دوّم )حلّي(:

کنیم در موالی عرفي ما اين را قبول نداريم که حکم عقل تابع مالک و شدددرعي فرض مي
که امر مولي مالک ملزمه ندارد بلکه مفسده ملزمه هم  مصلحت ملزمه است حتّي در موردی

دارد اگر عبد اين امر مولي را اطاعت نکند عقاب دارد، پم قبول نداريم که وجوب اطاعت 
امر مولي تابع مالک ملزمه است، و نسبت به موالی شرعي و شارع مقدس در جای خودش 

ا يکسددری اعمال را شددارع مقدس ندارد زير گفتیم که بحث مالکات در اين مورد هیچ دلیلي
ست، اين سری از اعمال را حرام کرده ا صلحت واجب کرده و يک که گفتند در همه واجبات م

ست و دلیلي بر آن نداريم بلکه  ست نی سده ملزمه وجود دارد در ملزمه و در همه محرمات مف
کیم است فقط کافي است که جعل احکام و اوامر و نواهي در شريعت لغو نباشد چون شارع ح

دهد، معنای کالم ما اين نیسددت که در امر و نهي او اصددالً مصددلحت و و کار لغو انجام نمي
ست ولي الزم نیست که مفسده وجود ندارد، خیر، در امر و نهي او حتماً مصلحت و مفسده ه

 در مأموربه و منهي عنه مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه باشد.

سوّم: شکال  شارع مقدس بهکه تما اگر قبول کنیم  ا صلحت م اوامر و نواهي  خاطر م

کنیم که دائره مولويت تا چه حدّی اسددت ملزمه و مفسددده ملزمه در متعلق اسددت سددؤال مي
ست ای عقل که مي صلحت ملزمه ا ست آيا دائر مدار م شارع ثابت ا گويد وجوب اطاعت امر 

دائر  ي است؟ اگر بگويید:که اگر يکي از اين دو باشد کافدائر مدار عدم ترخیص است و يا اين
مدار اين اسددت که احراز نکنیم که مصددلحت ملزمه ندارد و ترخیصددي هم وارد نشددده باشددد 
ست که کالم مرحوم آقای نائیني را تعمیم داريد و وجوب عقلي را متوقف بر يکي از دو  اينجا

دانید ی مياامر کرديد، و امّا اگر از ما بپرسدددید که شدددما دايره حکم عقل را در چه محدوده
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جا دانسددتیم که در اينی عدم ترخیص اسددت حتّي اگر ما به علم غیب گويیم: در محدودهمي
مامور به مالک ملزم ندارد و در عین حال شددارع آن را طلب کرد ما قائلیم که عقل حکم به 

نکته وجوب اطاعت عدم لزوم هتک اسدددت و با عدم  کند چون وجوب اطاعت امر مولي مي
گويیم اطاعت امر مولي ايم، لذا ميامر مولي را مخالفت کنیم هتک مولي کردهترخیص اگر 

 است ولو هیچ مالک ملزمي در اين عمل نباشد. واجب
اشکال دوّم برکالم مرحوم آقای نائیني )از مرحوم آقای صدر( اين است که شما گفتید اگر 

سیم آيا مراد معلّق ا ميگويد اطاعتش کن )معلّقا بر عدم ترخیص( ممولي امر کرد عقل مي پر
بر عدم ترخیص في الواقع اسددت يا معلّق بر عدم ترخیص و اصددل اسددت )و اصددل صددفت 

ست زيرا اگر بگويید معلق برعدم  ترخیص اس نه عدم ترخیص(، ست نی هرکدام را بگويید در
انیم گويد: نماز بخوانید و ندترخیص در واقع اسددت، اگر به آيه يا روايت رسددیديم که مثالً مي

شکّ کرديم ست يا نه؟ وقتي  صل  مولي در واقع ترخیص داده ا شکّ داريم ا چون در وجوب 
و امّا اگر گفتید که مراد عدم ترخیص و اصل  کنیم )هم شرعاً و هم عقالً برائت را جاری مي

اسددت و ما االن ترخیص و اصددل نداريم چون امر کرده اسددت و ترخیص نیامده اسددت پم 
مولي را اطاعت کنیم ولي اين مورد خارج از محل بحث اسدددت زيرا  شدددود که امرواجب مي

شريک ست که عالم و جاهل در آن  اند نه حکم ظاهری منجّز و محل بحث در حکم واقعي ا
عذّر، وقتي شما علم را دخالت داديد علم در فعلیّت حکم اثر ندارد بلکه در تنجّز و عدم تنجّز م

دانم که آيا خمر يد که اين مايع خمر است ولي من نميآن اثر دارد دددد مثالً دددد شما علم دار
ست يا نه؟ فقط مي شما ولي بر من منجّز نیست زيرا ا دانم که ديروز خلّ بود اين مايع هم بر

من علم به خمريت آن ندارم ولي شدددما به آن علم داريد، اين صدددورت از محل بحث خارج 
 ر آن مساويند.است زيرا بحث ما در آن حکمي است که عالم و جاهل د

وجوب شددرعي داريم،  اين اشددکال وارد نیسددت، زيرا  ما يک وجوب عقلي داريم و يک
ترخیص و  وجوب عقلي همان حکم عقل به وجوب اطاعت امر مولي اسددت که معلّق بر عدم

ست  سلک میرزای نائیني مفهوم انتزاعي )غیر اعتباری( ا شرعي روی م ست و وجوب  صل ا ا
شددود در اين وجوب مقرون به ترخیص نباشددد انتزاع مي در عالم واقع که از طلبي که ثبوتاً و

شکل وجوب  ست ست، بنابراين در کالم م ساويند و تعلیقي در آن نی شرعي عالم و جاهل م
 عقلي با وجوب شرعي خلط شده است.
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 اشکال سوّم بر کالم مرحوم آقای نائیني:

شد اطاعت امر واجب شد و ترخیص نبا شود:  شما گفتید اگر طلب با ست مثالً اگر گفته  ا
دهیم که ترخیصي آمده باشد پم در وجوب صوم مي و از آن طرف احتمال ان(ضمَ)حُمْ في رَ
گويد: )رفع ماال کنیم  زيرا طلب صوم غیر مقرون به ترخیص است و حديث رفع ميشکّ مي

بر ما  اطاعت امر او يعلمون(، اگر در جايي خود شددارع تصددريح به عدم ترخیص کرده باشددد
واجب است ولي اگر در جايي امری آمد و ما احتمال ترخیص بدهیم معنای احتمال اين است 

ست يا ندبي، حديث )رفع ماال يعلمون( اينکه نمي شامل ميدانم طلب وجوبي ا شود، جا را 
 ماند مگر در موارد نادر.اين بیان درست نیست زيرا در اين صورت واجبات و محرماتي نمي

شکا شد اين ا ساني که با ل درست نیست، در بحث برائت گفتیم که برائت شرعیه به هر ل
ست و اين تأمین در ظرف  ست بلکه از قبیل تأمین در مخالفت احتمالیه ا از قبیل ترخیص نی

است که  عدم علم )يعني موضوع برائت شرعیه( است و مراد از علم همان بیان متعارف شارع
ت، بیان متعارف شددارع مقدس در بیان واجبات فقط طلب با بیان عقاليي در خارج يکي اسدد

که به عدم ترخیص تصددريح نمايد، بنابراين با بیان متعارف شددارع بر طلب، اسددت بدون اين
توانیم به حديث )رفع ما اليعلمون( تمسدددک کنیم تا نفي وجوب از مأمور به کنیم زيرا نمي

 فع شده است.موضوع برائت شرعیه که عدم بیان يا عدم علم است مرت

 بر مرحوم نائیني)نقضي(: اشکال چهارم

اين مبنايي که شما داريد اگر درست باشد لوازم فاسدی داردکه حتّي شما هم قائل به آن 
 نیستید:

ای از آن مرخصددي فیه مورد اوّل: اگر در ترخیص عملي خطابي عامّ آمد و بعد در حصدده
ي آمد، مثالً خطابي داريم )ال بأس بتر ک اکرام العالم(، و بعد در خطاب ديگر خطاب خاصدددّ

شهور حتّي مرحوم آقای  ست م سبت عالم و فقیه عامّ و خاصّ مطلق ا بگويد: )اکرم الفقیه(، ن
زنند و کنند يعني با خطاب دوّم خطاب اوّل را قید مينائیني در اين دو خطاب جمع عرفي مي

ست که بین خطاب زنکه تقیید ميشود، اينبا آن مراد از عالم غیر فقیه مي ند مبتني بر اين ا
اوّل و دوّم تعارض ولو غیر مسددتقرّ باشددد و اين تعارض مبتني بر اين اسددت که )اکرم الفقیه( 
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ظهور در وجوب داشددته باشددد تا با خطاب )البأس( که به معنای عدم وجوب اسددت تعارض 
شد و وقتي تعارض پیدا کردند نوبت به جمع عرفي مي شته با سد، ولي بردا سلک ر ساس م ا

شدددود زيرا خطاب )اکرم الفقیه( ظهوری در وجوب مرحوم آقای نائیني تعارض برداشدددته مي
ندارد بلکه فقط برطلب داللت دارد پم مرحوم آقای نائیني بايد ملتزم شدددود که اکرام فقیه 

 گويند.است که مشهور مي که ايشان همان جمع عرفي را ملتزمواجب نیست و حال اين
ست که در ججواب: اوالً  صیتي دارد و آن اين ا صو شکل زدند خ ست مله آمده مثالي که م

کار رود ناقص و ناتما به و اين جمله اگر ابتداءً و به تنهاييبود: )ال بأس بترک اکرام العالم(، 
ز آن آمده باشد ای قبل يا بعد اکند، پم بايد جملهاست چون مولي احکام شرعیه را بیان مي

تباطي بین يک جمله ديگر داريم که همان )اکرم الفقیه( اسدت پم ارو فرض اين اسدت که 
ند که مراد من از ککه مولي با )اکرم الفقیه( خواسدددته بیان اين دو جمله بايد باشدددد و يا اين

مله آن را بیان کرد جکه از ابتداء مرادش را بیان نکرد بلکه با دو عالم، غیر فقیه اسددت و اين
ستاين نحوه بیان، بیان تأ صرّفات عرفي کیدی در لزوم اکرام فقیه ا شه آننه که ه. در ت می

ت مثال زنیم بنابراين اين خصددوصددیگیرد اگر بخواهیم ترخیص ميمتعارف اسددت انجام مي
صرّف کنیم نه اين ست که بايد در عامّ ت شد دددد ظهورکه يک قاعدها ام در طلب  ی عامّي با

 ي صورت پذيرد.خاطر آن اين تخصیص و جمع عرفوجوبي د که به
لب وجوبي دارد در یه( ظهور در ط که )اکرم الفق یاً، اگر قبول کنیم  ثان عدی  و  حث ب ب

رحوم آقای سددازد و ظهور انصددرافي با مبنای مکه ظهور با ظهور انصددرافي هم ميگويیم مي
 اطالقي است. نائیني تراتب تام دارد و آننه که علماء ديگر قائلند ظهور وضعي يا ظهور

سل للجمعة والجنابةم نقض: اگر طلبي مثل مورد دوّ شود: )بیايد و بعد گ () اغت البأس فته 
امر مقرون به  (، در نزد مشددهور در جمله اوّل که يک امر دارد وقتي اينتبرک غسددل الجمعة

آمد بیان  (الجمعةکه )البأس بترک غسددل ترخیص نباشددد ظهور در وجوب دارد و بعد از اين
 ز اغتسل در مثال اوّل طلب استحبابي بوده است.کند که مراد جدّی امي

امّا روی نظر مرحوم آقای نائیني مدلول امر اوّل طلب اسددت و نسددبت به غسددل جنابت 
ترخیصي نیامده ولي نسبت به غسل جمعه ترخیص آمده است پم در غسل جمعه حکم به 
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ستحباب مي سل جنابت نداريم وجوب آن راا سبت به غ صي ن ستفاده  کنیم ولي چون ترخی ا
 1کنیم.مي

به اين امر ملتزم هسدددت قای خويي  نائیني و مرحوم آ قای  له مرحوم آ ند و هیچ جواب: ب
ست، مرحوم آقای خويي مي شکالي برآن وارد نی سبت شفرمايد: اگر به دو چیز امر ا د و بعد ن

 به يکي ترخیص وارد شد آن مورد مرخص فیه مستحب و مورد ديگر واجب است.
سوّم نقض: ستحب  مورد  سخ آيا عمل م شد، گفتند بعد از ن سخ  شرعي ن اگر يک حکم 

دارد و است يا جايز است؟ مشهور گفتند آن عمل جايز است زيرا نسخ طلب وجوبي را بر مي
دانیم طلب اسددتحبابي جعل شددده اسددت يا نه؟ اصددل عدم آن اسددت، امّا روی بعد از آن نمي

اسدت با نسدخ وجوب عقلي برداشدته مسدلک مرحوم آقای نائیني چون وجوب به حکم عقل 
ستحب ميشود ولي طلب باقي ميمي سخ م شما بايد ماند پم عمل بعد از ن شود بنابراين 

 2شود.قائل شويد که بعد از نسخ واجب، اين عمل مستحب مي
شارع آ ن ست که خود  سخ به معنای رفع آن چیزی ا شدجواب: ن و چون  را جعل کرده با

 دارد نه وجوب عقلي را.ت نسخ اصل طلب را برميشارع طلب را جعل کرده اس
مدلول مادّه  چه که ذکر شددد تمام اشددکاالت برنظريه مرحوم آقای نائیني درباتوجه به آن

ثبات آن بايد امر جواب داده شد و جواب اين اشکاالت مثبت نظريه ايشان نیست پم برای ا
رد که بايد ابطال يه ديگر وجود دااين نظريه سدده نظر نظريات مقابل را ابطال کرد، در مقابل

شوند  سه نظريه ديگر وجود دارد که بايد ابطال  ا اين نظريه ثابت تکرد، در مقابل اين نظريه 
 شود.

ر طلب وجوبي گانه در نظريه مشهور در مورد ظهور کلمه )امر( دکه مسالک سهقبل از اين
طالح را توضیح دهیم چهار اص )يعني ظهور وضعي و اطالقي و انصرافي( را مورد بررسي قرار

 دهیم )ظهور، ظهور وضعي، ظهور اطالقي و ظهور انصرافي(.مي

                                                 
 .25: 2ـ البحوث  1
 .20: 2ـ البحوث  2
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 ظهور:

اين کلمه در علم اصول دو اصطالح دارد: يک ظهور در مقابل نص است و يک ظهور در 
مقابل اجمال و ابهام است ظهور در مقابل نص معنايش اين است که داللت لفظ بر معنايش 

گويد: شود دددد مثالً دددد يک دفعه مولي مياگر داللتش قطعي باشد نص مي ظني باشد و امّا
سقاً(، در اين)اکرم العالم(،و يک دفعه مولي مي شمول حکم گويد: )اکرم العالم ولو کان فا جا 
 اين اصطالح از ظهور مراد ما نیست. نسبت به عالم فاسق به نص است.

گويیم: اين خطاب ظاهر است گاهي مي اصطالح دوّم ظهور در مقابل اجمال و ابهام است
داللت اسددت و  جا ظهور به معنایگويیم: اين خطاب مجمل و مبهم اسددت اينو گاهي مي

 شود، اين ظهور محل بحث ما است.ظاهر به اين اصطالح شامل نصّ هم مي
فرق اجمال و ابهام اين اسدددت که اجمال يعني مولي در مقام بیان نیسدددت و ابهام يعني 

فرمايد: )احلّ اهلل البیع و حرّم الرّبا(، مقام عدم بیان است دددد مثالً دددد آيه شريفه مي مولي در
سي هم مي شامل بیع فار شده که بیع  شده که خداوند در گفته  شکال  شود و بر اين گفته ا

گويیم: جا ميمقام بیان تمام اقسددام بیع نیسددت بلکه طبیعي بیع را بیان کرده اسددت، در اين
که سدددؤال کردند: ارد يعني ظهوری در اين جهت ندارد، و امّا ابهام مثل اينخطاب اجمال د

جا جواب دهنده کیست؟ جواب داده شد: )من کان بنته في بیته(، اين 9بعد از نبيّ اکرم خلیفه
 در مقام عدم بیان بوده است.

 ما ظهور را به سه قسم تقسیم کرديم: وضعي و اطالق و انصرافي ظهور وضعي و اطالقي
شأش  صرافي يعني داللتي که من ضع يا اطالق يا ان شأش و صرافي يعني داللتي که من و ان

ايم که داللت الفاظ بر معانیشددان ذاتي وضددع يا اطالق يا انصددراف اسددت چون ما بارها گفته
 گانه مذکور است.نیست و عاملي نیاز دارد و عامل آن يکي از موارد سه

 ظهور وضعي

ست که د ست اين ظهور عبارت ا شي از وضع ا اللت لفظ بر يک مدلولي که اين داللت نا
مدلول، مدلول اسمي است  ةو مدلول عبارت از صورت معنا است در ذهن، در باب داللت تار

داللت عالم بر مدلولش به وضع است و  مدلول حرفي است ددد مثالً ددد در )اکرم العالم( ةو تار
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داللتش به وضع است و مدلولش حرفي  مدلوش اسمي است، هیئت )اکرم( دالّ لفظي است و
سه دالّ لفظي داريم: )لفظ عالم و هیئت اکرم و مادّه اکرم( و دو  ست، پم در )اکرم العالم(  ا
مدلول اسدددمي )مدلول عالم و مدلول مادّه اکرم( و يک مدلول حرفي )مدلول هیئت اکرم( 

 داريم.

 ظهور اطالقي:

 لفظي و اطالق مقامي. در مورد اطالق دو اصطالح وجود دارد: اطالق
شته سمش را اطالق گذا صطالحاً ا ست منتهي ا سنخ داللت الفاظ نی اند، اطالق مقامي از 

در اصل دالّ ما سکوت و عدم لفظ است ددد مثالً ددد از عدم ذکر يک شرط، عدم اعتبار آن در 
 گیريم، اين داللت عقلي است که از سکوت و عدم ذکر لفظ ددد در حاليمطلوب را نتیجه مي

 رسیم.ای ميکه الفظ در مقام بیان است د به يک نتیجه
بريم به کار ميای بهکه وقتي يک لفظي را در جملهامّا اطالق لفظي عبارت اسدددت از اين
د در )اکرم العالم( لفظ عالم به اعتبار اعتبار مدلولش است که آن را استعمال مي د مثالً  کنیم 

بر دو قسدم اسدت مدلول اسدمي و مدلول حرفي. در کار رفته اسدت و مدلول هم مدلولش به
)اکرم العالم( سه دالّ لفظي و سه مدلول داريم )دو مدلول اسمي و يک مدلول حرفي( مراد از 
اطالق عدم قید است اگر ما در ناحیه مدلول حرفي قیدی را نیاورديم مفاد عدم قید اين است 

)اکرم العالم( مدلول حرفي که  معلّق و مشدددروط بر چیزی نیسدددت، در که آن مدلول حرفي
دالّش هیئت )اکرم( است متکلم برای هیئت )اکرم( قید و شرطي را ذکر نکرده است اين عدم 

شرطي قید اطالق مي شروط بر هیچ  ست که مدلول حرفي م شود و مفاد اين اطالق اين ا
 نیست و در مثال مدلول هیئت )اکرم( که طلب است مشروط به حصول هیچ شرطي نیست،

د اين معنای ظهور اطالقي معنای ظهور اطالقي در اين جا اين است که هیئت چیزی نیست 
د امّا در مدلول اسمي در مثال )اکرم العالم( دالّ لفظي )عالم( است که  در مدلول حرفي است 

سمي  ست که از مدلول ا صورت اين ا صورت وجود دارد يک  ست اينجا دو  سمي ا مدلولش ا
صاديق اراد سان( در اين جمله فرد يا افراد افراد و م سان نوع(، مراد از )االن شود مثل )االن ه ن

ست در اين مورد چیزی به نام ظهور اطالقي سان ا ست بلکه مراد از آن طبیعي ان سان نی  ان
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اصددالً نداريم، امّا گاهي مرادّ ما از آن مدلول اسددمي فرد يا افراد اسددت مثل )اکرم العالم( که 
سمي قیدی ذکر  نکنیم با مراد از )عالم( فرد ع ست در اين مورد اگر ما برای آن مدلول ا الم ا

ستجماع مقدمات حکمت مي شامل همة افراد ميا ست و  شود، در مثال ، گويیم لفظ مطلق ا
شمي و غیر هاشمي و عالم عادل و فاسق و غیر  شامل عالم ها جا از اين شودميها اينعالم 

نهايي ذکر کرديم و در جمله به کار نبرديم آن لفظ ظهور شود که اگر لفظي را به تمعلوم مي
وضددعي دارد ولي ظهور اطالقي ندارد پم شددرط اوّل ظهور اطالقي اين اسددت که کلمه در 

لذا اگر گفتیم: )االنسدان  جمله بیايد و شدرط دومش اين اسدت که مراد از مدلول افراد باشدد
راد از مدلول افراد نیسدددت. اگر مقدمات توانیم از اين لفظ اطالق بگیريم، چون مکلّي( نمي

 شود.حکمت تمام باشد لفظ مطلق شده و تمام افراد را شامل مي

ندی:جمع يک اطالق لفظي داريم، در  ب قامي داريم و  يک اطالق م در ظهور اطالقي 

اطالق لفظي يک اطالق در باب حروف و يک اطالق در باب اسددماء داريم، اطالق لفظي در 
شمول افراد باب حروف به مع سماء به معنای  ست ولي در باب ا نای عدم قید و عدم تعلیق ا

آيد و گاهي ی انشائیه ميکنیم گاهي در جملهاست، اطالقي که در مدلول اسمي استفاده مي
ست، ی خبريه مي آيد،در جمله شائیه آمد تمام افراد مرادا ان قلت: اگر  اگر اطالق در جمله ان

کنیم کافیسدددت پم کلمه )عالما( اطالق ندارد. قلت: اين  م را اکرامدر )اکرم عالماً( يک عال
ی )عالماً( نیسددت بلکه مربوط به نحوه طلب ما اسددت چون مطلوب در مثال کلمه مربوط به

 ةخبريه بر دو قسددم اسددت: تار کند امّا جملهصددرف الوجود اسددت اکرام يک عالم کفايت مي
صددباح الیوم(، مراد از )عالماً( در اين مثال همه  جمله خبريه منفي اسددت مثل )ما رأيت عالماً

ست و تار صباح الیوم(، در اين مثال  ةافراد عالم ا ست مثل )رأيت عالماً  جمله خبريه ايجابیه ا
ست، اطالق در اين جا مراد از )عالماً( تمام افردعالم نیست بلکه مراد يک يا چند فرد از عالم ا

ست که هر يک از افراد شد پم معنای اطلقا در اين به اين معنا ا ست مراد با جا عالم ممکن ا
صباح الیوم( اين سقاً  شود: )رأيت عالماً فا ست، امّا اگر گفته  ست که هر شمول بدلي ا طور نی

شام شائیه و جمله خبريه عالمي را  سق اطالق دارد، پم در جمله ان شود ولي در دايره فا ل 
ست و در ج ست و سلبیه مراد از اطالق تمام افراد ا مله خبريه ايجابیه يک يا چند فرد مراد ا

 که جمیع أفراد مراد باشد مثل: االنسان يموت.مگر اين تواند باشدآن فرد هر کم مي
 ظهور انصرافي: 
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 در دو مورد وجود دارد: مشترک لفظي و مشترک معنوی.
 ظهور انصددرافي در مشددترک لفظي در جايي اسددت که لفظ چند معنا داشددته باشددد ولي در

ستعمال آن فقط يک معنا به ذهن مي سي ا صرافي گويند مثل کلمه مجل آيد اين را ظهور ان
د امّا وقتي مجلسي گفته مي د پدر و پسر  شود مجلسي دوّم يعني که علم برای دو نفر است 

 اين ظهور وضع نیست بلکه انصراف است. آيد منشأپسر به ذهن مي
لفظ معنايي دارد که در تحت خودش افراد و  ظهور انصرافي در مشترک معنوی اين است که
آيد مثل کلمه ای از آن به ذهن ميبريم حصددهحِصددص دارد ولي وقتي اين لفظ رابه کار مي

رود عالم دين کار مي)عالم( که برای معنای دانشمند وضع شده است ولي وقتي اين کلمه به
 آيد منشأ اين انسباق انصراف است.به ذهن مي

صرافي ست يعني گاهي واژه ظهور ان ستعمال ا سیار رايج دارد يکي کثرت ا شأ ب ای در دو من
کار شود يعني کلمه را در معنای خودش بهای زياد استعمال ميمورد دددد نه در معنا دددد حصه

ی خاصه مراد است مثل استعمال ماشین در معنای خودش که محکي بريم ولي آن حصهمي
ستع شود که هرگاه ماشین را بدون قرينه مال باعث ميآن ماشین سواری است، اين کثرت ا

صه ستعمال کنند همین ح صه به ذهن ميا صرافي آيد، پم بزرگی خا شأ ظهور ان ترين من
 کثرت استعمال لفظ در مورد حصه خاصه است.

توانیم گويیم: ما نميمنشأ ديگر ظهور انصرافي مناسبت حکم و موضوع است ددد مثالًددد  مي
که فالسددفه و مفسددرين و شددود: از علماء حوزه بپرسددید. با اينفته ميمرجع اعلم کیسددت؟ گ

کالمیون و فقهاء و اصولیین همه از علماء حوزه هستند ولي علماء حوزه در مثال به مناسبت 
 حکم و موضوع منصرف به فقهاء است.

شددأ ايم و وضددع و اطالق و انصددراف را منبه معنای داللت گرفته ما ظهور را در اينجا نکته:
بر دو قسددم اسددت: مدلول  ظهور دانسددتیم، ما در هر داللتي المحاله مدلولل داريم و مدلول

ست و در ظهور اطالقي مدلول  صوری ا ضعي ت صديقي، مدلول ظهور و صوری و مدلول ت ت
صرافي تار ست و در ظهور ان صديقي ا صوری و تار ةدائماً ت ست. بیان  ةمدلولش ت صديقي ا ت

مبحث مادّه امر و صددیغه امر و مبحث نواهي  مباحث آينده يعني اين نکته برای عدم خلط در
 و مباحث ديگر است.
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ای بود برای بررسي نظريه مشهور در مدلول مادّه أمر که قائلند کلمه آننه که ذکر شد مقدمه
سته اين داللت  سلک وجود دارد: يک د سه م أمر بر طب وجوبي داللت دارد و در اين نظريه 

سوّم آن را به انصراف ميرا به وضع و دسته  سه ديگر آن را به اطالق و دسته  دانند و ماهر 
مسدددلک در نظريه مشدددهور را ردّ نموده و نظريه اوّل يعني نظريه مرحوم آقای نائیني را که 

 کنیم.گويد کلمه امر فقط بر طب داللت دارد تثبیت ميمي
ساني که گفتند کلمه ضعي دارد ميک گويند که کلمه أمر برای ی امر در طب وجوبي ظهور و

 ی طلب وجوبي وضع شده است.حصه
طلب وجوبي را در ذهن منسددبق  که ما از کلمه )امر( معنایمرحوم آقای صدددر فرمودند: اين

ای در اين امر نیسددت و مورد اتفاق اسددت، کالم در اين اسددت که منشددأ اين بینیم شددبههمي
ست اگر ما ا ست يا اطالق ا سباق و تبادر وضع ا طالق را ابطال کرديم المحاله وضع ثابت ان

 شود.مي
اند ما بر اين فرمايش چند اشددکال وارد اسددت. اوالً، انسددباق و تبادری که ايشددان ادعا کرده

شان ميوجدان نکرده ايم  و اين ست که اي سباق را قبول دارند اينطور نی فرمايند همه اين ان
گويند فقط از کلمه )أمر( طلب دارند و ميمدرسدده مرحوم آقای نائیني اين انسددباق را قبول ن

 منسبق است.
فرمايد: منشأ انسباق يا ثانیاً، فرمايش ايشان في حدّ نفسه فني و دقیق نیست، زيرا ايشان مي
شود، اين کالم درست اطالق است و يا وضع است و وقتي اطالق باطل شد وضع ثابت مي

ضع ست و مدلول و صديقي ا ست زيرا مدلول اطالق ت ست اگر مدلول کلمهنی صوری ا ی ي ت
شد مبدأش نمي شد ممکن نیست امر تصوری با شد و اگر مدلولش تصديقي با تواند اطالق با

 که مبدأش وضع باشد.
اند: وضع و اطالق، در حالي که اطراف سه چیز ثالثاً، ايشان اطراف را به دو چیز منحصر کرده
را ابطال نکرده  وضع و انصراف، و ايشان ماند:است، اگر اطالق ابطال شود دو طرف باقي مي

 است.
ستعمال آن در طلب ندبي ، اگر بگويیم کلمهرابعا ست ا شده ا ی أمر برای طلب وجوبي وضع 

)مثل: ان اهلل يأمر بالعدل واالنسان( بايد بالعنايه و مجازی باشد، زيرا عدل واجب نیست بلکه 
ست ست و حال  ظلم حرام ا ستحبي ا سان نیز امر م که در اين آيه کلمه امر مجازًا اينو اح
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ستحباب هم ندارد کلمه امر را به ست بلکه حتّي در مواردی که ا ستعمال نشده ا بريم کار ميا
 مثل )ان ولدی امر ني بکذا(.

داند و به برکت امّا مسددلک دوّم در نظريه مشددهور که داللت امر بر وجوب را به اطالق مي
، 1آورد )نظر مرحوم آقا ضدددیاء عراقي(مر( به دسدددت ميمقدمات حکمت وجوب را از کلمه )أ
شددويم و فقط بیان ای گفته شددد ما وارد اين وجوه نميبرای تبیین اين مسددلک وجوه عديده

کنیم که اين قول في حدّ نفسددده غیر معقول اسدددت که از اطالق کلمه )أمر( وجوب را مي
لب وجوبي وضع نشده است و گرنه ها اين است که کلمه )أمر( برای طاستفاده کنیم، نظر اين

ستفاده وجوب از کلمه )أمر( نوبت به اطالق نمي ها کلمه )أمر( يا برای نظر اينرسد، بهبرای ا
طبیعي طلب بايد وضع شده باشد يا طلب ندبي و يا برای طلب وجوبي وضع شده باشد حالت 

سددد، فقط يک راه ردوّم و سددوّم درسددت نیسددت زيرا در اين دو حالت نوبت به اطالق نمي
کار رفت ماند که گفته شود کلمه امر برای طبیعي طلب وضع شده است و وقتي مطلق بهمي
گويیم اطالق اين کلمه بر طلب وجوبي داللت دارد، اشددکال اين بیان اين اسددت که ما از مي

 توانیم بفهمیم که طلب ندبي مراد نیست.عدم قید چگونه مي
سوّم مي سلک  ست که کلمهماند بنابراين م سباق دارد و و آن اين ا ی امر به طلب وجوبي ان

شأ شده من ضع  ست يعني کلمه )أمر( برای طبیعي طلب و صراف اين کلمه به اين فرد ا ش ان
شاهده مي ست، در محاورات اين حالت زياد م صرف ا ست ولي به طلب وجوبي من شود امّا ا

موضوع است. اگر مناسبت حکم و  و منشأ انصراف يا کثرت استعمال است و يا مناسبت حکم
شد ما هم اين را قبول داريم که به ضوع در کار با ی )أمر( بر وجوب خاطر اين قرينه کلمهمو

داللت دارد، امّا اگر به خاطر کثرت استعمال باشد به اين معنا که کلمه امر در محاورات کثیرًا 
آيد کلمه بدون قرينه ميما در طلب وجوبي اسددتعمال شددده اسددت به همین خاطر وقتي اين 

کنیم زيرا اين امر دائر مدار فحص در وجوبي منسددبق اسددت ما اين را ردّ نمي ذهن به طلب
مورد کلمه )أمر( اسددت که اسددتعمالش درچه موردی اسددت و ما گفتیم اصددل انسددباق طلب 
سباق ي شأ اين ان سباق را بپذيرد من سي ان ا وجوبي از اين کلمه را وجدان نکرديم، پم اگر ک

صرافي مي سباق را بپذيريم ان ست و ما اگر ان صراف ا ست يا ان ضع ا دانیم، اگر مولي بگويد: و
کالم تنافي أمرتک بکذا، و بعد بگويد: البأس بترک ما امرتک، اگر  در نزد عرف بین اين دو 
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گیريم که کلمه امر ظهور انصددرافي در وجوب دارد و اگر بین اين دو تنافي باشددد نتیجه مي
 شود که کلمه امر ظهور در وجوب ندارد.کالم ما ثابت مينباشد 

سوّم:جمع بحث در اين بود که آيا کلمه امر داللت بر وجوب دارد يا ندارد؟  بندی جهت 

کند و وجوب از حکم نظريه اوّل اين بود که داللت بر وجوب ندارد و فقط داللت برطلب مي
ستفاده مي شکاالت عديدعقل ا سخ داده شود بر اين نظريه ا شکاالت پا شد و به همه ا ه وارد 

ست که قائلو ما از اين نظريه تبعیت کرده شد شهور ا اند ايم، در مقابل اين نظريه، نظريه م
شده سه مسلک  شان  اند بعضي قائل به وضع کلمه امر کلمه امر بروجوب داللت دارد و خود

شده شدند که داللت کلمه امر بروجوببروجوب  ضي قائل  ست و گفتیم  اند و بع به اطالق ا
اين مسلک في حدّ نفسه غیر معقول است و مسلک سوّم اين است که وجوب از کلمه امر به 

صراف فهمیده مي ست ولي اين را قبول نکرديم ان سلک در اين نظريه ا شود اين بهترين م
بینیم، علي ای حال مسلک ما همان مسکل زيرا بین طلب و ترخیص در مخالفت تنافي نمي

تواند طلب کند و اين طلب ميکلمه امر فقط داللت بر طلب ميني است که یحوم آقای نائمر
تواند طلب غیر مولوی باشددد، طلب مولوی يعني طلب به داعي بعث مثل مولوی باشددد و مي

که شارع ( و )ان اهلل يأمر باالنسان(، و طلب غیر مولوی مثل اين)ان اهلل يأمر بالصالة والزکاة
سل الثیاب التي تتنجم من ابوال ما ال يوکل لحمه(، و من ميگويد )امي توانم کلمه امر را غ
جا امر ل ما ال يوکل لحمه(، در اينکار ببرم و بگويم: )أمر الشدددارع بغسدددل الثیاب من ابوابه

شده  سي را که نجم  ست که اگر بخواهي لبا ست يعني معنايش اين ا شادی ا برای طلب ار
 آب بشويي. پاک شود بايد آن را با

 اين تمام کالم در جهت سوّم بود.
 جهت چهارم: بحث طلب و اراده است.

در جهت اوّل خوانديم که مدلول کلمه امر طلب است، بعد اين بحث مطرح شده است که آيا 
عبارت ديگر طلب از صددفات نفم اسددت مثل مراد از طلب اراده اسددت يا با آن فرق دارد؟ به

شي و حکم و امثال ذلک؟ و اگر از ينو قدرت و اراده، يا ا علم ست مثل م که از افعال نفم ا
افعال اسدت آيا از افعال جوانحي )ذهني( اسدت يا از افعال جوارحي )بیروني( اسدت؟ و ارتباط 

گفتند: اراده گفتند: طلب و اراده عین يکديگرند، اشداعره ميطلب و اراده چیسدت؟ معتزله مي
شه ست ست، و به اين ا گیرد ولي طلب به اد کردند که اراده به محال تعلّق نميغیر از طلب ا
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جا شددارع از ما طلب امر کرده اسددت در اين ة. شددارع مقدس ما را به صددالگیردآن تعلّق مي
ست و حال اين ةصال شاعره قائلند که تمام افعال ما  ةکه صالکرده ا ست زيرا ا فعل محالي ا

جبر و اختیار را پیش کشدیدند خصدوصددًا فعل خداسدت نه فعل ما، در مقابل اصدولیون بحث 
شديم بهاين سائل ديني دارد، زيرا اگر ما جبری  سد نظر ميکه اين بحث ارتباط زيادی با م ر

 که شرايع لغو است و اگر اختیاری شديم شريع لغو نیست لذا مسأله جبر و اختیار مطرح شد.
 سددت و يک مسددأله مربوط بهدر جبر و اختیار دو مسددأله داريم: يک مسددأله مربوط به کالم ا

 حکمت و فلسفه است.
دهیم فاعل اين افعال کیسدددت؟ جبر و اختیار در کالم اين اسدددت که افعالي که انجام مي

اشاعره گفتند: فاعل اين افعال خداوند است و ما محل اند: متکلمین به سه دسته تقسیم شده
ما هسددتیم و خداوند هیچ د خو فعل خداوند هسددتیم، در مقابل معتزله گفتند فاعل همه افعال

کند، در دخالتي در افعال ما ندارد لذا اگر فرضددداً خداوند خوابش ببرد افعال ما تحقّق پیدا مي
 گفتندمقابل اين دو دسته قول متکلمین شیعه بود که با استفاده از روايات ائمه معصومین: مي

ست به تنهايي، ب سان ا ست به تنهای و نه ان لکه افعال ما هم به ما وهم به فاعل نه خداوند ا
خداوند مستند است )ال جبر وال تفويض بل امر بین االمرين(، بعد خود متکلمین شیعه با هم 

سان با هم افعال را انجام مي سیر متفاوت ا اختالف کردند که چگونه خداوند و ان سه تف دهند 
 ز اين مسأله شده است، اين حث جبر و اختیار کالمي بود.

سفه شت بلکه بحث از اين بود که  در فل سأله فاعل افعال ندا سأله جبر و اختیار ربطي به م م
انسددان يا خداوند فاعل مختار اسددت يا فاعل بااليجاب اسددت، بله همه قبول داشددتند که ما 
نسدددبت به حرکات اعضددداء دروني خود فاعل بالجبر هسدددتیم، امّا در افعال بیروني آيا فاعل 

 مختاريم يا فاعل بالجبر؟
تری را مطرح کردند که کالً معیار اختیاری بودن فعل چیست؟ بعد از اين سؤال، سؤال اساسي

ای دارند و گفتند میزان اختیاری بودن فعل اين است که اين فعل مسبوق به فالسفه ضابطه
صادر شود و اگر از غیر اراده صادر شود فعل اجباری است مثل حرکت  ةاراده باشد و عن اراد

ص ضابطه به درد نميقلب، و ا ست ولیون گفتند اين  شما اگر بخواهید واقع مطلب را در خورد 
شما اين مشکل را که چرا ما را در قیامت بر بعضي از توانید اينکنید نمي کار را بکنید و بین 

هر فعل اختیاری ما بايد مسبوق به اراده باشد و اين  کند زيرا کنند حلّ نميافعال مواخذه مي
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توانند ارادی و اختیاری ها نميعلّتي که داشددته باشددد و در سددلسددلة علل همة علّت راراده ه
ضابطه صولیون  شند، بعد خود ا سان با ای برای فعل اختیاری و غیر اختیاری دادند و گفتند: ان

ضابطه شد فعل اختیاری  شته با ضرورت ندا صدور وجودش  ست که حین تحقّق و  اش اين ا
ور در آن باشد و فاعل يک طرف آن را به اختیار خودش بدون يعني امکان صدور و عدم صد

 که ضدددرورتي در کار باشدددد انجام دهد مثالً اگر کاغذی را در آتش بیندازيم حتماً آتشاين
گیرد زيرا احتراق فعل باإليجاب آتش اسددت ولي اگر شددیشدده شددراب را کنار زيد بگذاريم مي

 دهد.اختیار خودش يکي را انجام مي شرب خمر و ترک آن برای زيد ممکن است و او با
)الشدديء ما لم يجب لم  اين اسددت کهها فالسددفه با اين حرف سددخت مخالفند اشددکال اين

شيء يا وجود  ست که اين  شکال اين ا ضیح ا ست، تو شيء اعم از وجود و عدم ا يوجد(، و 
ست و تخلف م شده ا شد علّت تامّه او موجود  ست يا عدم آن، اگر وجود شرب با علول شرب ا

ست صدور معلول من دون و اگر علّت تامّه از علّت تامّه محال ا شد  الزم  علّةاش موجود نبا
شدمي شرب با شيء ترک  ست، و اگر آن  شده حتماً علّت تامّه آيد که محال ا اش هم موجود 

ست چون اگر علّت تامّه که محال  آيدالزم مي علةد تحقّق معلول من دون شاش موجود نباا
شود بنابراين همه موجودات عالم براين قانون )الشیئ ما لم يجب لم يوجد( ثابت مياست. بنا

واجب الوجود هستند منتهي واجب الوجود بر دو قسم است واجب الوجود بالذّات )فقط خداوند 
اند: فالسددفه گفتند پم اين متعال( و واجب الوجود بالغیر که همه ماسددوی اهلل از اين قسددم

، معقول «فعل اختیاری حین تحقّق، وجودش ضدددرورت ندارد»گفتند: مطلب اصدددولیون که 
 آيد.نیست چون اگر بخواهیم آن را تصوّر کنیم تخلف معلول از علت تامّه الزم مي

شما مي ضرورت که  صولیون جواب دادند: اين  شما ا ست چون  گويید با اختیار قابل جمع نی
شما مياش با اختیگويید در واقع عالمي داريم که همهمي ست چون  گويید در ار قابل جمع نی

ست که کوچکواقع عالمي داريم که همه ضرورت حاکم ا ست و چنان  ضرورت ا ترين اش 
نظر ما معقول نیسددت کسددي اختیاری شددود و از آن گیرد، ولي بهتخلفي در آن صددورت نمي
 طرف قائل به ضرورت شود.

که وجودش ضددرورت ندارد ین اينشدديء در ع»ايد: فالسددفه گفتند: اين حرف شددما که گفته
 ، تناقض است.«تواند موجود شودمي
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سته مثل  ست، و يک د شبهه در بديهیات ا سته گفتند: اين  شدند: يک د سته  سه د صولیون  ا
جا رسید قلم سر را بشکست، و دسته سوّم مثل مرحوم مرحوم آخوند گفتند: حرف که به اين

صدر تالش زيادی کردند که جواب صولیو آقای  شيء ا ن را تثبیت کنند يعني ثابت کنند که 
معنا به نام ای بياز کلمه الزم نیست به حدّ وجوب برسد و وجود پیدا کند، مرحوم آقای صدر

ست که ما بین امکان  ستفاده کرده ا ست، ولي هیچسلطنت ا صل  هايک از اينو وجوب ا ا
 اند.بحث را که طلب و اراده يکي است يا خیر؟ مطرح نکرده

ای که فالسددفه برای اختیار و عدم اينجا دو مطلب بايد حلّ شددود: اوالً، در بیان ضددابطهدر 
 شود. اختیار دادند شبهه اصولیون بر آن د وجه عقاب بر اعمال در قیامت د بايد حلّ

ای که اصدددولیون در اختیاری و غیر اختیاری بودن افعال دادند مبتني بر و ثانیاً، در ضدددابطه
دور و تحقّق وجود آنها ضروری نیست، شبهه فال سفه برآن دددد مخالفت با که در حین صاين

 قانون )الشيء مالم يجب لم يوجد( د بايد حلّ شود.
شريعت لغو مي شد نه  سي قائل به جبر  ست که اگر ک شود و نه مجازات در الزم به ذکر ا

 شود.قیامت ظلم مي
 لسفي نه کالمي د وارد کردند:ای از اصولیون دو اشکال بر جبريت د جبر فبیان: پاره

شد، چون کسي که  الزمه اشکال اوّل: ست که بعث رسل و انزال کتب لغو با جبريت اين ا

شرب خمر حرام شرب خمر مي ست گرچه همه پیامبران بگويند که  کند در اين فعل مجبور ا
دور لغو است. پم چرا خداوند انبیاء: و کتب و شرايع را فرستاده است اين کار لغو است و ص

 از حکیم قبیح است.

شکال دوّم: شرب خمر  ا سي را که بر  ست زيرا ک صي در قیامت قبیح ا مجازات افراد عا

د زيرا هیچکنند و ديگری را که بخاطر ترک آن به بهشت ميمؤاخذه مي يک برند ظلم است 
 از اين دو اختیاری نبوده است د و ظلم هم قبیح است.

 جواب اشکال اوّل:

ست کما اينميقائل  ةتار اند د که فالسفه به آن قائلشويم که خداوند هم فاعل موجَب ا
شد معنا ندارد که بگويیم فعل  فاعل مختار را در همة موجودات منکرند ددددد اگر نظر ما اين 
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ست، و تار صورت جواب قائل مي ةًخداوند لغو ا ست در اين  شويم که خداوند فاعل مختار ا
شیم مثالً ضربان شود: ما ميدوّم داده مي توانیم در افعال غیر اختیاری به نحو تکوين مؤثر با

اگر عقرب را به طرف شخصي پرتاب کنیم ضربان قلب او  قلب به اختیار خود شخص نیست
ضربان قلب او را که حرکت و توقف آن غیر اختیاری مي ستد پم در اثر يک فعل تکويني  اي

فرسددتند تا به مردم تار اسددت رسددوالني را ميخداوند متعال فاعل مخ اسددت متوقف نموديم.
شرب خمر کرد به جهنم مي سید اثر تکويني ابالغ کنند هر که  رود اين خبر وقتي به مردم ر

شرب خمر از بین ميکند که در پارهدر آنان ايجاد مي شان را به  برد و همین ای از نفوس میل
 يت کافي است.گذارد برای خروج از لغوکه در بعضي از نفوس تأثیر مي

 جواب اشکال دوّم:

به آن معترف  ةشويم دددد کما علیه الحکماء دددد و تارما منکر حسن و قبح، ذاتي مي ةًتار
سن و قبح نميمي صف به ح شیم افعال خداوند مت و اگر به آن  شود،شويم ، اگر منکر آن با

ست زيرا اگر مجازات را به اين شکال وارد نی شويم باز هم ا سمعترف  یر کرديم که صورت تف
کند اشکال درست است ولي اگر مجازات را آثار اعمال و تجّسم خداوند ايشان را مجازات مي

ست و پاره شکال وارد نی کند پم در ای از روايات اين امر را تأيید مياعمال خودمان بدانیم ا
 صورت مجازات در قیامت فعل خداوند نیست که قبیح باشد.اين

 م حکماء که قائل به جبر هستند وارد نیستپم اين دو اشکال برکال

 هیئت امر

 شود.، و گاهي از هیئت امر به صیغه امر تعبیر ميلْعَهیئت امر مثل هیئت اِفْ
 شود:در اين مبحث از چند جهت بحث مي
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 جهت اوّل: مدلول هیئت امر

یئت که مدلول هاصددولیون نسددبت به مدلول هیئت در دو مورد با هم توافق دارند اوّل اين
که في الجمله طلب اسددت گرچه در توضددیح و تفسددیر آن با هم اختالف کردند، و دوّم اين

 مدلول هیئت امر مدلول حرفي است نه اسمي.
با توجّه به اين دو نکته در تفسدددیر آن مدلول حرفي که في الجمله طلب اسدددت اختالف 

گردد: يکي برمي اند و اين اختالف، اختالف جديدی نیسددت بلکه به سدده مبحث سددابقکرده
که حقیقت وضع چیست؟ دوّم اختالف در حقیقت مدلول حرفي است و مبحث سوّم بحث اين

هیئات است و اختالف در اين سه مبحث در اينجا نتیجه داده است، پم در واقع اين  مدلول
هیئت امر اسددت، بنابراين اگر اشددکالي وارد شددود  مبحث تطبیق مباحث گذشددته بر مبحث

 شود.نايي است که برمبنا در آن سه مبحث اشکال وارد مياشکاالتي مب
کنیم و فقط مختار  ايم ديگر الزم نیسددت آنها را تکرارما چون اين سدده مبحث را خوانده

 کنیم.خود در آن سه مبحث را تکرار مي
در مبحث وضع ما اساساً قائل شديم که وضع بر دو قسم است وضع به تسمیه و وضع به 

سمیه، در  سم اختیار غیر ت شيء )عامّ يا خاصّ( يک ا سمیه گفتیم که ما برای يک  ضع به ت و
و در وضدددع به غیر تسدددمیه  کنیماسدددم چوب را اختیار مي کنیم مثالً برای طبیعي چوبمي

گذاری نمي مه داريم: نام لدار( چهار کل يد في ا حائي دارد مثالً در )ز که اين خودش ان کنیم 
)زيد( و کلمه )في( و کلمه )ال( و کلمه )دار(، و چهار تا وضدددع داريم، کلمه )زيد( برای  کلمه

ست و کلمه شده ا سمیه  ضع به ت شيء معیني و ضع به يک  )دار( هم برای يک طبیعتي و
شيء يا  سم يک  سمیه دارند يعني ا ضع به غیر ت ست ولي کلمه )ال( و )في( و شده ا سمیه  ت

ايم، و گفتیم که تمام حروف و مايلحق بها وضع به غیر تسمیه اشتهذاتي را )في( يا )الي( نگذ
 دارند.

در مبحث مدلول حرفي اختیار ما اين شد که وضع مدلول حروف به غیر تسمیه است بله 
مسلّماً وضع دارد امّا نامگذاری در آن نشده است لذا يکي از آثارش اين استکه ما مدلول را به 

م و در مدلولي که وضددعش به غیر تسددمیه باشددد مدلول تصددوری و تصددديقي تقسددیم کردي
 تصوری نداريم مدلول تصوری فقط در وضع به تسمیه است.
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و در بحث هیئات گفتیم که افعال انسدددان به افعال جوارحي و افعال جوانحي تفسدددیم 
شددوند فعل جوارحي مثل آهنگری و تکلم و مشددي و قیام و مثل ذلک، و فعل جوانحي، مي

 تصوّر و تعقل و تفکر و حکم و اسناد.مثل تخیّل و 
ريم که در انجام آن احتیاج به ابزار نداو گفتیم افعال جوارحي دو قسم است يک قسم اين

مثل تکلم و قیام و قعود، و يک قسدددم افعالي اسدددت که احتیاج به ابراز داريم مثل نجاری و 
آن محلّ انجام شود،  آهنگری. در فعل جوانحي حتماً يک محلّي الزم است که آن فعل روی

ست و فعل نفم بال محّل  ست و حکم فعل نفم ا سناد و حکم ا يکي از افعال جوانحي ما ا
 امکان ندارد و محلش يا صورت عقلي است و يا صورت خیالي الفاظ است.

 خواهد در اين صور خیالي الفاظ تصرّف کند ابزارش همین هیئت است.وقتي نفم مي
صفاتي که در نفم د ست گاهي يکي از  سته ا سته اريم خوا ای برای تحّقق نفم ما خوا

کند سردش يک فعل در خارج دارد، گاهي فاعل اين فعل خود شخص است مثالً احساس مي
سته سته باشد نسبت به آن پاسخاست و خوا گو باشد به اش اين است که در را ببندد اگر خوا

سته برای تحقّق يک فعلسمت فعل آن مي ستة من از غیر ا رود و گاهي خوا ست مثالً خوا
کنم، ابرازش دو حالت دارد يک ابراز مي ةًاين اسددت که زيد درس بخواند اين خواسددته را تار

خواهد که تو درس بخواني، و داعي من از اين ابراز اخبار است و گاهي خواسته دفعه فقط مي
يک ابراز مي به داعي تحر هد درس گويم دلم ميکنم مثالً ميرا  خواني، و اين را ابراز بخوا

کنم تا ايجاد داعي برای درس خواندن کنم نام اين ابراز طلب است )طلب به معنای سعي مي
در رسدددیدن مطلوب(، در مانحن فیه يک قراردادی اسدددت که من طلب را با هیئت امر ابراز 

صیغه امر( بنابراين با کمک هیئت امر طلب را درکنم و ميمي خارج  گويم: درس بخوان )به 
که بگويم: )درس بخوان(، طلبي در خارج محقّق نبود و باگفتن آن قبل از اين کنم،ايجاد مي

 اين طلب ايجاد شد.
جا بايد به دو نکته توجّه داشددت: اگر به شددخصددي گفتیم: )در را ببند( و داعي آن در اين

گويم: آن ميتحريک نبود در اصطالح طلب حقیقي و تکويني نیست، مثالً من خطاب به میز 
صود طرف اتاق برو، در اين سیدن مق سعي در ر جا من طلب تکويني ندارم زيرا طلب تکويني 

اسددت و سددعي زماني اسددت که احتمال تأثیر را بدهم و در اينجا يقین دارم که اين کالم من 
جا طلب تأثیری در مقصددود ندارد ولي درسددت اسددت که گفته شددود من به میز امر کردم اين



 47 

اسددت نه طلب حقیقي. در جايي که داعي امر تحريک باشددد هم طلب حقیقي و هم اعتباری 
طلب اعتباری داريم، ما اين هیئت را هم در ايجاد طلب اعتباری و هم در ايجاد طلب حقیقي 

 بريم.کار ميبه
سناد و حمل و  ست يا حملي و گفتیم که ا سنادی ا سابقاً گفتیم در جمل خبريه، جمله يا ا

هسدددتند و طلب را هم فعل ذهني قرار داريم ولي در اينجا عدول کرده و  حکم نقل ذهني
گويیم طلب از افعال خارجي و جوارحي اسدددت زيرا به نفم تکلم طلب را در خارج ايجاد مي
شتر مي شد که وجود دو عالم بی شکال  ست، ا شاء ايجاد المعني باللفظ ا کنیم، قدماء گفتند ان

ايد؟ ا بگويید طلب را درکدام يک از اين دو عالم ايجاد کردهندارد: عالم عین و عالم ذهن، شم
ها در جواب ماندند، چون ذهن وعاء طلب نیسدددت و در خارج هم موجودی به نام طلب اين

نداريم، پم گفتند: طلب در عالم انشدداء اسددت در حالي که عالمي به نام عالم انشدداء نداريم، 
ن از آن کالم عدول کرده و طلب را در عالم پم ما طلب را در عالم ذهن دانسدددتیم ولي اال

دانیم زيرا نفم تکلم به اين هیئت به حمل شددايع طلب اسددت که در خارج موجود عین مي
ست در جايي که  ست و اعتباراً طلب ا ست در جايي که داعي آن بعث ا ست،حقیقتاً طلب ا ا

طلب را ايجاد کردم و زيد  گويیم )اِذْهَبْ( در خارجداعي آن بعث نیست، مثالً وقتي به زيد مي
شددود و طلب را اطاعت کند و به دنبال اين احسدداس تحريک ميآن موجود را احسدداس مي

 کند.مي
 کنیم:در ذيل بحث هیئت امر سه امر را تنبیهاً ذکر مي

امر اوّل: گاهي صیغه امر برای طلب و بعث نیست بلکه در مقام تعجیز يا استهزاء يا اختبار 
کار رفته که برای تعجیز به« فأقوا بسدددورة من مثله»مثل قول خداوند متعال: رود کار ميبه

ست و امری  ست بین امری که برای بعث و تحريک ا ست که چه فرقي ا سؤال اين ا ست،  ا
 که برای غیر بعث و تحريک است؟

ست که در داعي  ترها در دو نکته با هم اختالف دارند: نکته اوّل که عمدهاين ست اين ا ا
ستهزاء  با ست ولي در تعجیز يا ا هم اختالف دارند، در امر بعثي داعي ايجاد بعث و تحريک ا

 يا تهديد داعي بعث نیست بلکه داعي اظهار عجز او يا استهزاء يا تهديد است.
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نکته دوّم اين اسددت که در مواردی که داعي امر بعث اسددت اين طلب هم مصددداق طلب 
صداق طلب حقیقي و تک شايي و هم م سعي ان ست ولي در جايي که ويني ) بحو المطلوب( ا

 داعي امر غیر بعث است آن امر و طلب مصداق طلب انشايي و اعتباری است.
صادر مي صداق طلب امر دوّم: هر امری که  شد اين امر دائماً م شود و به هر داعي که با

صداق طلب تکويني و حقیقي و هم شد هم م ست امّا اگر داعي آن بعث با شايي ا صداق  ان م
صوص من وجه  شايي و طلب تکويني عموم و خ سبت طلب ان ست بنابراين ن شايي ا طلب ان
ست که به دنبال تحصیل علم يا تحصیل مال  سي ا ست، مادّه افتراق طلب تکويني مثالً ک ا
ست و مادّه اجتماع طلب تکويني و  شايي امر به داعي غیر بعث ا ست و مادّه افتراق طلب ان ا

 داعي بعث است. طلب انشايي امر به
عث و  امر سدددوّم: اگر مواليي امر کرد ظهور امر در اين اسدددت که داعي مولي در امر ب
تحريک است و اين مورد نظر  مشهور است، منتهي در منشأ اين ظهور اختالف شده است، و 

جا غلبه استعمال امر در طلب حقیقي )يعني به داعي بعث و ما معتقديم که منشأ ظهور در اين
 ک( است و اين غلبه منشأ ظهور شده است.تحري

 اين تمام کالم در جهت اوّل از هیئت امر بود.

 جهت دوّم: داللت هیئت امر بر وجوب

ست  سه مرحوم میرزای نائیني( اين ا سأله دو نظريه وجود دارد: يک نظريه )مدر در اين م
بت بعثیه و ارسالیه که هیئت امر بر وجوب داللت دارد دسته اوّل گفتند: مدلول هیئت امر نس

ست اعم از اين شي ا شد و يا از اراده غیر لزومیه نا شده با شي  سبت از اراده لزومیه نا که اين ن
گويد: اين طلب مولي را امتثال شده باشد و داللت هیئت بر وجوب به حکم عقل است که مي

 کن وگرنه مستحق عقوبت هستي، اين نظريه مختار ما نیز است.
سته و کساني که هیئت شدهامر را دالّ بر وجوب دان اند: مسلک اند به سه مسلک تقسیم 

سلک  سلک دوّم آن را به اطالق و م ست و م ضع ا ست که داللتش بر وجوب به و اوّل اين ا
 دانند.سوّم آن را به انصراف مي



 49 

 جهت سوّم:

ه بحثي مطرح شدددده اسدددت که گاهي اوقات شدددخص در مقام امر و طلب از جمله خبري
برايم آب »گويد: ب، «برو برايم آب بیاور»که مولي بگويد: کند مثالً به جای اينمياسدددتفاده 

شد حضرت ماز مي، و يا مثالً از امام معصوم در بعضي از موارد که سؤال از حکم ن«آوریمي
ر صددحّت اين اسددتعمال د، (ةالالصددَّ  دِعِکه بفرمايد: )اَ( به جای اينةالفرمود: )تُعیدُ الصددَّ مي

که چطور اين جمله في نیسددت، بلکه اختالف در دو جهت ديگر اسددت  يک جهت ايناختال
کند؟ يا يکند؟ و جهت ديگر اين اسدددت که آيا اين داللت بر وجوب هم مبرطلب داللت مي

 فقط بر طلب داللت دارد؟ 
اسدددت  که قائل  1در جهت اوّل دو نظريه وجود دارد، يک نظريه مربوط به مرحوم آخوند

ست هیئت  ستعمال ميا شود دددد مدلول هیئت جمله خبريه جمله خبريه در معنای خودش ا
نظر مرحوم آقای صدر است د منتهي داعي نظر مشهور و نسبت تصادقیه بهنسبت صدوريه به

 ما از اين جمله طلب است.
گويیم: در مقابل اين نظريه، نظريه دوّم مطرح شددده اسددت و آن اين اسددت که وقتي مي 
د يعني مدلول مجازی اين موارد هیئت را در غیر مدلول خودش استعمال ميدُ(، در یع)تُ کنیم 

سبت بعثیه  ست در ن صدوريه و اخباريه ا سبت  ضارع را که مدلولش ن ست دددد زيرا هیئت م ا
اند که اند شدداهدی را ذکر کردهکه ای نظريه را قائل 2مرحوم آقای خويي ايم.اسددتعمال کرده

ّصال ضارع( ةشما به جای )تعید ال صیغه م شاء که  ست نمي درمقام ان شده ا ستعمال  توانید ا
ضي را به شتق يا فعل ما ضارع را در غیر ما م شان مي دهد که هیئت م کار ببريد، اين امر ن

 ايم.له استعمال کردهوضع

اين بود که در باب مجاز  ندر حقیقت و مجاز بحثي را داشتیم که ماحصل آ نظر مختار:

کنیم به خاطر تناسب که کلمه را در معنای غیر ما وضع له استعمال مي گويند: مامشهور مي
با معنای موضددع له دارد و نظر ما اين بود که مدلول اسددتعمالي در حقیقت و مجاز دائماً يکي 

 عیدُ )تُ جا هم واضع است که جملة خبريهاست و اختالف اين دو تنها در محکي است، در اين

                                                 
 .92ـ الکفايه:  1
 .294: 1ـ المصباح 2
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خودش استعمال شده است و ما با کمک اين جملة خبريه اختبار و در همان معنای  (کَوتَلصَ 
سناد را ايجاد مي شائیه طلب را ايجاد ميا توانیم با جملة کنیم و نميکنیم و با کمک جملة ان

ست. امّا به نظر  ست بلکه تابع قرارداد ا ست ما نی خبريه طلب را ايجاد کنیم زيرا اين امر به د
د که فرق مدلول حقیق د در اينجا ي و مجازی را در مدلول استعمالي اين دو ميمشهور  باشد 

جا  اگر کار ببريم، در اينرا به جای هیئت جملة انشائیه به ممکن است که هیئت جملة خبريه
ای که از آن به وجدان و ارتکاز خود رجوع کنیم مي بینیم  که هیچ فرقي بین جملة خبريه

د مامعنای طلب را استفاده مي د با جملة خبريه ديگر که معنای اخبار  کَتَالصَ عیدُنند تُکنند 
د مانند تَرا از آن استفاده مي د نیست منتهي تفاوت اين دو جمله خبريه در داعي  بُهَذْکنند 

 است. داعي در اولي طلب است و در دومي داعي اخبار است.
ّا داللت اين جملة خبريه بر وجوب به اين بر يا هميام یئت امر و کلمة امر بر گردد که آ

سأله کلمه و هیئت امر گفتیم که فقط با اينها طلب را ايجاد  وجوب داللت دارند يا خیر؟ در م
گويد: اطاعت را امر مولي واجب است، شود که ميکنیم و وجوب از حکم عقل فهمیده ميمي

کار ببريم بر وجوب جا به جای جملة خبريه اگر کلمه امر يا هیئت آن را هم بهبنابراين در اين
ترخیص نباشددد آن را  به نوداللت ندارد بلکه وجوب چیزی اسددت که عقل از طلبي که مقر

 کند.انتزاع مي
 قابل ذکر است که اگر بخواهیم طلب را به ديگران ابراز کنیم انحايي دارد:

صراحت آن را ابراز کنیم مثالً بگويیم: )تَجِبُ عَلَیْکَ ست که با  َصال نحوة اوّل اين ا (، ةال
 که اين جمله صريح در طلب وجوبي است.

ستفاده کنیم مثل آمُ ، که فقط طلب را از ةالالصَّ بِ کَرُنحوة دوّم اين است که از کلمة امر ا
 فهمیم.فهمیم امّا وجوبش را از حکم عقل ميآن مي

 نحوة سوّم اين است که از هیئت امر استفاده کنیم که اين هم مانند مادة امر است.
ستفاده کنیم  ست که از تعابیری مثل عهده و ذمه و مثل آن در عربي ا نحوه چهارم اين ا

ست يعني  ا(، ظهور عرفي اينمثالً بگويیم: )عَلَیْکَ اَنْ تَفْعَلَ کَذ موارد در همان طلب وجوبي ا
 دهم.کنم که ترخیص در ترک نميطلبي از شما مي

را نسبت به چیزی ابراز کند مثالً بگويد:  نحوة پنجم اين است که شراع میل و رغبت خود
برد کار ميجملة خبريه است، يک دفعه اين جمله را به داعي اخبار به اين (،ةالالصَّ  بُّحِ)اِنّي اُ
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صورت جمله خبريه نه داللت بر و قرينه شد، در اين  شاء و طلب با ست که به داعي ان ای نی
ا بر  عبد الزم نیسدددت که تمايالت و رَغَبات زير کند،کند و نه داللت بر طلب ميوجوب مي

برد، در اين کار ميو يک دفعه اين جمله را به داعي طلب و انشدداء به مولي را تحصددیل کند،
ستفاده مي ست، آيا از آن وجوب ا شود يا نه؟ از اين صورت که جمله خبريه به داعي طلب ا

ستفاده مي سان يُشود، زيرا ندب عبارت از طلب مقارتعبیر ندب ا ست و ل  بُّ حِ ن با ترخیص ا
 لسان ترخیص است. غيبَنْويَ

 جهت چهارم: بحث تعّبدی و توصّلي

گويد: )صَل (، اين بحث به اين مناسبت در بحث اوامر مطرح شده است که وقتي مولي مي
ّصلي؟ و اگر از ادلّه لفظیه آن  ست يا واجب تو ستفاده از مدلول هیئت امر آيا واجب تعبّدی ا م

 ستفاده نکرديم مقتضای اصل عملي چیست؟را ا
تعبّدی عبارت از واجبي است که برای امتثال امر، قصد قربت در آن معتبر است و توّصلي 

خواهد باشدددد، در امتثالش کافي اسدددت که فقط آن عمل را ايجاد کنیم به هر داعي که مي
 از دو عنوان مذکور است. تعبّدی مانند نماز و توصّلي مانند انفاق بر زوجه، اين معنای مشهور

صول از آن بحث  ّصلي معاني ديگر هم پیدا کرده و علماء ا سان متأخرين تعبّدی و تو در ل
 هم ذکر شده است. اند برای اين دو عنوان سه معنای ديگرکرده

شود گرچه فعل از ديگری صادر شود گاهي توّصلي به اين معنا است که تکلیف ساقط مي
يند که فعل فقط با فعل خود شخص تکلیف به آن ساقط شود، وگاهي و تعبّدی به واجبي گو

به اين معنا است که اگر واجب را در حصة غیر اختیاری هم ايجاد کنیم تکلیف به آن  توصّلي
صه اختیاریساقط مي ست که آن را فقط در ح بايد ايجاد  شود. و واجب تعبّدی به اين معنا ا

شود، و م ساقط  ست که اين تکلیف کنیم تا تکلیف به آن  ّصلي اين ا سوّم تو ساقط عنای 
که در ضددمن فرد محرّم ايجاد شددود مثل تطهیر با آب غصددبي، و تعبّدی در شددود ولو اينمي

مقابلش است يعني واجب را فقط بايد در ضمن فرد مباح انجام دهیم تا تکلیفش ساقط شود، 
ی اوّل معنای مشهور است، ما اين بنابراين چهار معنا برای تعبّدی و توّصلي ذکر شدکه  معنا

 کنیم.بحث را در چهار مسأله مطرح مي
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ساقط مي ّصلي به اين معنا که تکلیف: با ايجاد واجب  سأله اوّل: تو شود ولو به فعل غیر م
باشدددد، و در مقابلش تعبّدی به اين معنا اسدددت کن تکلیف فقط با ايجاد واجب به فعل خود 

 شود.شخص مکلّف ساقط مي
 کنیم:مقام بحث ميدر دو 

مقام اوّل: اگر مولي به چیزی امر کرد آيا مقتضای دلیل لفظي توّصلیت اين ماموربه است 
 يا تعبّديت آن؟ )ب معنای مذکور(

مقام دوّم: در جايي که از دلیل لفظي هیچ يک را استفاده نکرديم مقتضای اصل عملي آيا 
 توصّلیت است يا تعبّديت؟

اند وجوب قضددای نماز پدر بر ولد اکبر اسددت که اگر ذکر کردهمثالي که برای اين بحث 
ساقط مي ست که آيا ولد اکبر ديگری خواند از گردن ولد اکبر  شود يا نه؟ و بحث ديگر اين ا

 کنیم:تواند؟ بنابراين در دو جهت بحث ميخواندن آن کند يا نمي تواند ديگری را اجیر برمي
که تکلیف با  لفظي يا اطالق خطاب اين اسددت جهت اوّل اين اسددت که مقتضددای دلیل 

شود، که فقط با ايجاد فعل به واسطه خودش ساقط ميشود يا اينايجاد فعل مطلقاً ساقط مي
که اگر تسبیبي هم باشد و يا اين و جهت دوّم اين است که اين فعل حتماً بايد مباشری باشد

 با اجیر گرفتن انجام بگیرد کافي است و اشکال ندارد.
امر اوّل امتثال است مثالً اگر مکلّف بعد از دخول وقت نماز ظهر و عصر را بخواند تکلیف 

 شود.آن ساقط مي
ست مثل اين صیّت ا شما نماز ظهر را امر دوّم مع سید و  که وقت خواندن نماز ظهر فرا ر

د، که وقت آن تمام شدددد با اين حال ديگر نسدددبت به اين نماز تکلیف ندارينخوانديد تا اين
 )قضاء يک تکلیف ديگر است و به امر ديگر ثابت است(.

ست مثل اين ضوع ا ضاء مو سوّم انق ضان امر  که مواليي به عبدش امر کند که در ماه رم
يک شب زيد را اکرام کند و او قصد داشت که شب پانزدهم اين ماه  شب مبارکي است اين 

ن صددورت تکلیف به اکرام سدداقط عمل را انجام دهد ولي شددب دهم اين ماه زيد مُرد در اي
 شود.مي
که مواليي به عبدش گفت: مر چهارم آن اسددت که غرض مولي حاصددل شددود، مثل اينا

)تصدّق علي زيد بدينار(، و عرض مولي اين بود که زيد مالک يک دينار شود و قبل از امتثال 
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ف به صدددقه جا تکلیاين امر توسددط عبد، شددخص ديگر يک دينار به زيد تملیک کرد در اين
شود گرچه امتثال و معصیّت و انتفاء موضوع صورت نگرفت ولي چون غرض مولي ساقط مي

 شود.که مالکِ يک دينار شدنِ زيد باشد حاصل شده است به اين خاطر اين تکلیف ساقط مي
امر اصل مسأله که اگر شخصي را به چیزی تکلیف کردند و ديگری آن را انجام دهد آن 

ساقط ميبه فعل غیر تکل ست؟ یف  سقط تکلیف کدامیک از چهار امر مذکور ا شود يا خیر؟ م
ضوع دددد به اين  سقوط تکلیف به انتفاء مو ست، و  صیّت آن نی سقوط به امتثال تکلیف و مع
صورت که ديگری فعل را انجام دهد و موضوع مرتفع شود ددد از محل بحث خارج است مثل 

شخص ديگر قبل از مکلّف و مخاطب به دِجِسْ مَالْ نِعَ ةِسَ اجالن  لِزِکه مولي بگويد )اَاين (، و 
سط ولد اکبر اگر ديگری  ضای نماز پدر تو سأله نق سجد کند، م ست از م اين خطاب ازاله نجا

انما الکالم در جايي اسددت که موضددوع باقي  ،گرددآن را انجام دهد به همین صددورت برمي
ست بعد از اين که مولي گفت )اکرم زيداً( و قبل از مثل اينکه ديگری آن فعل را انجام داد، ا

شود: يک صورت جا سه صورت پیدا ميکه من اکرام کنم ديگری زيد را اکرام کرد در ايناين
دانم غرض مولي از اين تکلیف هنوز باقي اسددت اين صددورت خارج از اين اسددت که من مي

ست  صورت دوّم اين ا ست،  ست زيرا تکلیف قطعاً باقي ا دانم غرض که من ميمحل بحث ا
ست زيرا  صورت هم از محل بحث خارج ا ست اين  شده ا صل  سطه فعل غیر حا مولي به وا

ساقط  ست که من احتمال ميقطعاً تکلیف  سوّم اين ا صورت  ست،  که مولي دهم اينشده ا
ست، پم در  صورت محل بحث ما ا شد اين  شايد فعل من غرض مولي با گفت: اکرام کن، 

دانیم ت که بعد از فعل غیر، موضوع تکلیف هنوز باقي است و ما نميمحل بحث ما جايي اس
که غرض مولي با فعل غیر حاصل شده است يا خیر؟ بايد ببینیم که مقتضای دلیل لفظي در 

 اين مورد چیست؟
صورت دارد: تار ست و تار ةًشکّ در بقاء تکلیف دو  ضوع ا شکّ در  ةًشکّ در بقارء مو

در بقاء موضوع نیز دو صورت است: صورت اوّل شکّ در  حصول غرض مولي است، و شکّ
دَّقْ عَليشددرطیت چیز در بقاء تکلیف اسددت و قبل از من  ارٍ(زَيْدٍ بِدين ، مثالً مولي گفت: )تَصددَ
کنم که آيا تکلیف مشددروط به اين بود که ديگری به زيد عمرو صدددقه داد و من شددکّ مي

هنوز بر  دانم که اين تکلیف صدددقهه زيد نميصدددقه ندهد، بنابراين با صدددقه دادن عمرو ب
صورت  ست زيرا مولي به  شتراط ا صل لفظي عدم ا ضای ا ست يا خیر؟ مقت عهده من باقي ا
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را بدهم پم مقتضای اصل لفظي  مطلق امر به صدقه کرده است بنابراين الزم است صدقه
 جا تعبّديت است نه توصّلیت.در اين

بر ولد اکبر قضای نماز پدر »است مثالً مولي فرمود: صورت دوّم شکّ ما در بقاء موضوع 
و بعد از موت پدر قبل از قضددا کردن ولد اکبر ديگری آن را انجام دهد ما در « واجب اسددت

شد بر  ولد  شد با شده با شد يا نه؟ اگر فارغ  شکّ داريم که ذمّه میّت )يعني پدر( فارغ  اينجا 
شکّ کنیم که ذمّة  ست و اگر  ضا واجب ا شد يا نه؟ در ايناکبر ق صل لفظي پدر فارع  جا ا

نداريم زيرا خطاب و دلیلي نداريم که بگويد: ذمة پدر فارغ شده است يا فارغ نشده است، پم 
 رسد.نوبت به  اصل عملي مي

شکّ  ست که در حصول غرض مولي  صل صورت ديگر اين ا شیم در حالي که ا شته با دا
ست:  ست، مثالً مولي گفته ا ضوع ثابت ا اگر عرض مولي اين «. ارٍيندِدٍ بِيْزَ ليعَ قَدَّصَ تَ»مو

ست و اگر غرض مولي  شده ا صل  شود با دادن عمرو اين غرض حا بود که او از فقر خارج 
شد بلکه مثالً مولي مي شته با صفت جود را در عبدش ايجاد ارتباطي با رفع فقر ندا ست  خوا

را اگر غرض مولي با تصدّق شخص شود زيجا به مقتضای اطالق عمل کرده ميکند در اين
صل مي زد و چون مطلقاً آورد پم تکلیف با دادن ديگری از شد خطابش را قید ميديگر حا

ساقط نمي صل شخص مکلّف و مخاطب امر مولي  ضای ا شود بنابراين در اين مورد نیز مقت
 لفظي تعبّديت است نه توصّلیت.

 اين تمام بحث در جهت اوّل بود.
که مولي ما را تکلیف به عمل کرده اسددت بحث در اين اسددت که فعلي که  امّا جهت دوّم

توانیم آن را ايجاد آن را انجام دهیم يا به تسددبیب هم مي ةًما به آن مکلفیم آيا بايد مباشددر
 کنیم؟

شد، مثالً مولي يک دفعه قرينه شری با ای در کالم وجود دارد که داللت دارد فعل بايد مبا
، و يک دفعه مشخص است که غرض مولي «و بايد يک ساعت راه برویت»به او گفته است: 

حصول فعل است چه خود مخاطب انجام دهد و چه ديگری انجام دهد، مثالً مولي امر کرده 
ای در کار نبود و که او انقاذ غريق کند و ديگری اين کار را انجام داده اسددت، حال اگر قرينه

تواند انجام که ديگری هم مين بايد انجام دهیم يا اينما شکّ کرديم که فعل را حتماً خودما
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جا چهار بکنیم؟ در ايندهد مانند وجوب قضای نماز پدر بر ولد اکبر، در اين مورد چه کار بايد 
 مقدّمه الزم به ذکر است:

صادر مي مقدّمة اوّل: سان  سبیبي فعلي که از ان ست و گاهي ت شری ا شود گاهي مبا

شری اين  ست، فعل مبا ست: تارا سم ا سبیبي بر دو ق ست که خودش انجام دهد و فعل ت  ةا
ست و اوفورًا کنم، مثالً فرد متديّني را خبر ميدر غیر مي ايجاد داعي سجد نجم ا دهم که م

 کنم د مانند عامل در جُعاله د .او را اجیر يا مانند آن مي ةًکند، و تاررود ازاله نجاست ميمي

ست یفي که مولي دارد آندر تمام تکال مقدّمه دوّم: ست طبیعي فعل نی چه که مطلوب ا

ه ه صدددور فعل از مکلّف اسددت نه از فعل تحت طلب مي ایبلکه دائماً حصددّ رود که آن حصددّ
ّصة ديگر  ّسط عمرو يک ح ّصه و تو ّسط من يک ح ست تو وجود فعل مطلقاً، مثالً ازاله نجا

د در جای خودش گفته شد که طلب تشريعي همان که بدون متعلّق ممکن نیست  گونهاست 
 بدون مطلوب منه ممکن نیست.

 ای بر مباشری يا تعمیم نباشد.محلّ بحث جايي است که قرينه مقدّمه سوّم:

سم مقدّمه چهارم: صدق ميافعال بر دو ق شر  کند مثل نماز اند: گاهي فعل فقط بر مبا

ديگری را اجیر کرد که نماز کند امّا اگر خواندن، اگر خود مکلّف نماز خواند صددلّي صدددق مي
صدق نمي صلّي  شخص  صحیح بخواند و او خواند برخود  سبّب  سبت اين فعل برم کند و ن

شود، اين خودش بر دو قسم نیست، امّا گاهي فعل هم به سبب وهم به مباشر نسبت داده مي
د شود که به نحو اجاره باشاست: يک قسم اين است که فعل به مسبّب وقتي نسبت داده مي

کند امّا بر د به نحو حقیقیه عرفیه د صدق مي حقیقةًمثل ساختن مسجد، که باني بر مستأجر 
کند اين نسبت صحیح نیست. گاهي بر کسي کسي که ايجاد داعي برای ساختن مسجد مي

سبت داده مي کند فعل به اوکه ايجاد داعي مي ستور مين دهد شود، مثالً مولي به عبدش د
د چه بین دو گروه کند، در اينکه ايجاد اختالف  جا به هر طريقي که عبد ايجاد اختالف کند 

خودش انجام دهد و چه ديگری را تحريک و يا اجیر کند د اين عمل به خود عبد نسبت داده 
 شود.مي

عن المسددجد( و ما  سددةگويیم: وقتي مولي بگويد: )ازل النجابعد از ذکر اين مقدّمات مي
سبیبي را، يا نفهمیديم که مولي ازال شری و ت ست يا اعم از مبا سته ا شری را از ما خوا ه مبا
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دانیم که عرفاً با که ما فهمیديم که مولي ازاله از طرف ما را خواسدددته اسدددت ولي نمياين
 شود يا خیر؟ مقتضای اصل لفظي چیست؟تسبیب، اين ازاله به ما هم نسبت داده مي

يم که به آن رجوع کنیم پم نوبت به اصل جا اصل لفظي ندارجواب اين است که در اين
 رسد.عملي مي

بلکه مثالً دلیل ما اجماع بود،  اگر خطاب اطالق نداشته باشد يا اصالً خطابي مقام دوّم:

سط غیر برمي سقوط تکلیف بعد از اتیان عمل تو شکّ در  شکّ ما به  صدقه تارة  گردد مانند 
بعضددي گفتند: چون شددکّ در فراغ داريم به  که تکلیف بر من متوجه بود،دادن ديگری با اين

 است.کنیم بنابراني اصل تعبّديت قاعدة اشتغال رجوع مي
 اين فرمايش درست نیست زيرا مسأله چند صورت دارد:

شي مي صورت اوّل: شتراط چیزی در بقاء تکلیف نا شکّ در ا شود مثالً من شکّ ما از 

جب اسدددت و قبل از من عمرو به زيد يک دانم که تصددددّق بر زيد به يک دينار بر من وامي
دهم که شرط در وجوب تصدّق من، عدم تصدّق ديگری به دينار صدقه داد و من احتمال مي

ست، در اين ست، در اينزيد ا صحاب بقاء حکم جاری ا ست شهور ا سلک م جا روی جا روی م
مرو قطعًا شود به اين بیان که قبل از تصدّق عبقاء حکم جاری مي مسلک مشهور استصحاب

تصدّق بر من واجب بود و االن نمي دانم که بعد از تصدّق عمرو، آيا تصدّق بر من نیز واجب 
است يا نه؟ اگر تصدّق من مشروط به عدم تصدّق ديگری باشد االن اين عمل بر من واجب 

روی مسکل مشهور و مرحوم آقای  نیست و اگر اين شرط نباشد تصدّق بر من واجب است.
صح ست صدّق جاری ميصدر ا سلک مرحوم آقای خويي و اب بقاء وجوب ت شود ولي روی م

رسد دانند د نوبت به برائت ميآقای تبريزی د که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمي
ست جاری نمي شبهة حکمیه ا صحاب در  ست صحاب بقاء وجوب چون ا ست شود و چون زيرا ا

ه؟ نوبت به اجرای اصددل برائت رسددیده و که آيا تصدددّق بر من واجب اسددت يا ندانم نمي
 مقتضای آن توصّلیت است.

امر کرده که مولي شود مثل اينشکّ ما از شکّ در بقاء موضوع ناشي مي صورت دوّم:

ضاء کند و قبل از اين شدة پدر اق ضا کند ديگری آن را که والد اکبر نماز فوت  که ولد اکبر ق
یف از ولد اکبر شاقط شده است يا نه؟ و منشأ شکّ کنیم که آيا تکلانجام دهد و ما شکّ مي
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ست که ذمّه ست يا نه؟ اين ا شده ا شتغال ذمّه  میّت فارغ  ستصحاب ا صل عملي ا مقتضای ا
 است )يعني شارع مقدّس به بقاء موضوع تعبد کرده است(.

شود در اينجا غرض ناشي مي صورت سوّم: شکّ ما در سقوط تکلیف از شکّ در حصول
صل ستصحاب در اين مقتضای ا ستصحاب عدم حصول غرض نیست زيرا ا صل مثبت ا جا ا
و بايد آن را امتثال  که الزمه اين استصحاب اين است که تکلیف باقي استاست بخاطر اين

صحاب در  ست صحاب بقاء تکلیف داريم، انما الکالم در جريان ا ست کرد. در ما نحن فیه يک ا
کلي ندارد و بنابراين مسلک اصل تعبّديّت شبهات حکمیه است که روی مسلک مشهور مش

صحاب را جاری نمي ست سلک مرحوم آقای خويي که اين ا ست، ولي روی م داند نوبت به ا
شتغال مي ست و مکلّف نمياجرای قاعدة ا سد، زيرا يک تکلیف فعلي قطعاً ثابت ا داند که با ر

 فعل غیر غرض مولي حاصل شده است يا نه؟
شود، اين نظر گويدر اين حالت عقل مي صل  د که تکلیف را انجام بده تا غرض مولي حا

شبهات حکمیّه توقف کرده صحاب در  ست سأله ا ايم در مرحوم آقای خويي بود و ما که در م
 نتیجه با نظر مرحوم آقای خويي موافق هستیم.

امّا جهت ديگر که اگر شددکّ کرديم عمل را بايد به صددورت مباشددری انجام دهیم يا به 
توانیم آن را انجام دهیم؟ اصل عملي برائت در اين مورد جاری است زيرا اين م ميتسبیب ه

دانم آن عملي که واجب اسددت اقلّ )جامع مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطي اسددت، زيرا نمي
بین مباشرت و تسبیب( است يا اکثر )خصوص فعل مباشری، و اکثر بودنش بخاطر اين است 

 که کلفت زائدی دارد(.
ست که چهارمي آنها حصول غرض  سابقاً گفتیم که مسقط تکلیف چهار چیز ا ستدراک:  ا

کنیم که مسددقط چهارم اين اسددت که تحصددیل غرض بما هو اسددت، اين بیان را تکمیل مي
 غرض ممکن نباشد که اين خودش سه مورد دارد که به لحاظ آثار با هم فرق دارند:

س شده ا صل  ست که غرض حا ست مورد اوّل جايي ا صل ا ت و تحصیل آن تحصیل حا
( و غرض مولي اين بود که زيد مالک يک دينار ارٍيندِبِ دٍيْزَ ليعَ قْدَّصدددَ مثالً مولي فرموده: )تَ

شددود حال اگر کسددي به زيد يک دينار بدهد غرض مولي حاصددل شددده اسددت و بعد از آن 
 تحصیلش توسط مکلّف تحصیل حاصل است.
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ست که غرض مو ست، مثالً در مورد دوّم جايي ا شده ولي تحصیلش متعذّر ا صل ن لي حا
مثال مذکور، غرض مولي از امر به تصدددّق خوشددحال شدددن زيد اسددت و االن زيد موقعیّتي 

جا هم تحصدیل شدود اينبرايش پیش آمده که حتّي با گرفتن صدد دينار هم خوشدحال نمي
 غرض ممکن نیست زيرا متعذّر است.

ص ست که غرض حا سوّم جايي ا شده بلکه غرض از غرض مورد  شده و متعذّرهم ن ل ن
مثالً در مثال مذکور غرض مولي اين بود که زيد خوشحال شود چون  بودن خارج شده است

زيد محبوب مولي بود، ولي االن اين خوشددحال شدددن زيد از غرض بودن مولي خارج شددده 
ست شحال کردن او در  ا ست و خو شده ا سبت به مولي متمرّد  نزد محبوب زيرا االن زيد ن
 نیست.

ست، اگر در  سه مورد بین علماء اختالف ا صل به لحاظ اين  با توجّه به اين موارد جريان ا
چون کنیم سقوط تکلیف شکّ کرديم و مورد از قسم اوّل و سوّم بود اصل برائت را جاری مي

کنیم گردد ولي در مورد دوّم قاعدة اشددتغال را جاری مياين شددکّ بهشددک در تکلیف برمي
 دانیم که قدرت امتثال داريم يا نه؟چون در اين مورد تکلیف مُحرز است ولي نمي

م مورد به اقل و اکثر يک اصددالحي نیز نسددبت به مطلب گذشددته داريم درجايي که گفتی
آننه که خواهیم گفت در بحث آيد، در اين مسددأله گردد. در مسددأله دوّم اين بحث ميبرمي

 آيد.قبلي نیز بعینه مي
ة غیر اختیاری انجام  مسددأله لیت به اين معنا که من اين واجب را ولو در حصددّ دوّم: توصددّ

ه دهم تکلیف سدداقط مي غیر اختیاری انجام دهم تکلیف سدداقط نشددود شددود، و اگ در حصددّ
 شود.ميتعبّدی 

ست اکراه يعني کسي را  غیر اختیاری گاهي به معنای اکراهي و گاهي به معنای اجباری ا
سلوب االرادمکره بر عملي ک و اجبار يعني کسي را وادار بر عملي کردم به  نیست ةردم که م

جا اعم از اکراهي و اجباری ای که مسدددلوب االراده شدددد، و مراد از غیر اختیاری در اينگونه
اسدددت مثالً مولي فرمود: )تصددددّق علي زيد بدينار(، و من در مقام امتثال بودم ولي زيد خبر 

شت و تهديد کرد من  ضمن را که يک دينار به او بدهم و من به او دادم در اينندا جا من در 
یاری  نار را دادم  حال اگر تکلیف در ضدددمن اين فرد غیر اخت یاری يک دي يک فرد غیر اخت
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شود تصدّق واجب تعبّدی است و اگر اين تکلیف ساقط نميساقط شود تصدّق واجب توّصلي 
 است.

یم: مقام اوّل: مقتضددای اصددل لفظیع و مقام دوّم: کندر اين مسددأله در دو مقام بحث مي
 مقتضای اصل عملي.

 مقام اوّل: مقتضای اصل لفظي

، و من بدون اختیار به او يک دينار صدقه دادم ارٍ(زَيْدٍ بِدِين )تَصَدَّقْ عَليوقتي مولي فرمود: 
ه صددورت جا سدددر اين کنم که در حال اختیار هم بايد صدددقه بدهم يا نه؟و االن شددکّ مي

 داريم:
صورت اوّل اين است که مادها ين امر اطالق دارد و هم شامل فرد اختیاری و هم شامل 

شددود مادّه در مثال تصدددّق اسددت که مطلق بوده و در تحت آن دو فرد فرد غیر اختیاری مي
)اختیاری و غیر اختیاری( وجود دارد و من فرد غیر اختیاری را ايجاد کردم پم متعلق تکلیف 

 انجام دادم بنابراين امتثال حاصل شده و تکلیف ساقط شده است. را
صددورت دوّم اين اسددت که مادّه اطالق ندارد بلکه تقیّد دارد مثالً من خارجاً علم دارم که 
صفت جود  ست زيرا غرض مولي اين بوده که در من  صدّق اختیاری ا صدّق، ت مراد مولي از ت

جا من تصدددّق غیر اختیاری را ه اختیاری دارد، در اينرا به وجود آورد پم مادّه تقیّد به حصددّ 
کنم که با اين ايجاد کردم زيرا او مرا تهديد کرد و من پول دادم در اين حال من شدددکّ مي

گردد که آيا امر مولي تصدّق غیر اختیاری آن تکلیف باقي است يا نه؟ و اينشک به اين بر مي
نه؟ مقتضای اصل لفظي اين است که به اطالق مشروط به عدم تصدّق غیر اختیاری است يا 

هیئت امر به تصدّق تمّسک کرده و مقتضای آن اين است که تصدّق اختیاری بر من واجب 
 است چه تصدّق غیر اختیاری را بیاورم و چه نیاورم.

صدّق اطالق ندارد و تقیید هم ندارد زيرا مولي از اين  ست که کلمه ت سوّم اين ا صورت 
یان نیسددت، وقتي در مادّه اطالق نداشددتیم و يک تصدددّق غیر اختیاری از ما جهت در مقام ب

ما از دلیل لفظ کوتاه است دددد چون اطالق هیئت، مدلول مادّه يعني  صادر شده باشد دست
 رسد.کند که عامّ است يا خاصّ د پم نوبت به اصل عملي ميتصدّق، را برای ما بیان نمي
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 مقام دوّم: مقتضای اصل عملي

نحوه اوّل اين است که آيا آننه که واجب است  توانیم داشته باشیم:دو نحوه شکّ ميما 
ست اين مورد از  صدّق اختیاری و غیر اختیاری واجب ا ست يا جامع بین ت صدّق اختیاری ا ت

 موارد اقلّ و اکثر بوده و مجرای برائت است.
د مثل خمم دانم آننه که واجب است اداء اختنحوة دوّم اين است که من مي یاری است 

د امّا احتمال مي دهم که بعداز و زکات که عبادی هستند و حتماً با قصد قربت بايد اداء شوند 
شهور دددد جريان  سلک م شد،اگر ما م شده با ساقط  ّصه غیر اختیاری تکلیف از من  صدور ح

 کنیم و اگراستصحاب در شبهات حکمیه دددد را بپذيريم استصحاب بقاء تکلیف را جاری مي
صل برائت مي ستیم نوبت به ا شبهات حکمیه جاری ندان صحاب را در  ست شکّ ا سد چون  ر

 کنم که االن تکلیف دارم يا نه؟مي
 اين تمام بحث در مسأله دوّم بود.

سوّم: سأله  شد و  م ّصه محرّمه با سقوط تکلیف ولو به اتیان به ح ّصلي به معنای  تو

ه غیر محرّمه باشددد، مثالً مولي به عبدش  تعبّدی به معنای سددقوط تکلیف با اتیان به حصددّ
ِسلُ ثِی سل با آباءِمالْابي بِگفت: )اِغْ ست: غ صورت ممکن ا سل ثیاب در خارج به دو   (، و غ

مباح و غسل با آب غصبیع در صورت دوّم خود غسل حرام است زيرا مصداق غصب است، 
غسل ثیاب با آب غصبي د در مثال  سؤال اين است که آيا تکلیف با اتیان عمل به فرد محرّم

 شود يا خیر؟ساقط مي
 کنیم: مقام اصل لفظي و مقام اصل عملي.در دو مقام بحث مي

 مقتضای اصل لفظي در توصّلیت و تعبّديت به معنای مذکورمقام اوّل: 

در اين مقام بايد مسلک خود را در مسأله اجتماع امر و نهي مشخّص کنیم، در اين مسأله 
 شويم.تناعي مييا جوازی و يا ام

جا اين است که امتثال حاصل شده است و اين اگر جوازی شديمع مقتضای اصل در اين
ست و اين نتیجه به  ساقط ا ست پم تکلیف  سل واجب ا صداق غ عمل با فرد محرّم واقعاً م

 مقتضای اطالق مادّه به دست آمده است، پم اصل توصّلیّت واجب است.
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تواند هم و نهي امتناعي شددديم و گفتیم شدديء واحد نميامّا اگر در مسددأله اجتماع امر 
صبي نمي سل با آب غ شد، غ صداق حرام با صداق واجب و هم م شد م صداق واجب با تواند م

شددود، بنابراين اين عمل مصددداق حرام اسددت پم چون بنا بر قول به امتناع نهي مقدّم مي
سل با آب مباح را بايد اتیان کنم چون مرجع در اين مورد ا ست که ميغ گويد طالق هیئت ا

گیرد و چه انجام نگیرد، پم غسل با آب مباح واجب است چه غسل با آب غصبي انجام مي
 اصل تعبّديّت واجب است.

 مقام دوّم: مقتضای اصل عملي

شکّ مي سل مباح و يک دفعه  سل مباح را واجب کرده يا جامع بین غ شارع غ کنیم که 
ست، در  سل حرام را واجب کرده ا سل با آب مباح را جاری غ صوص غ اين مورد برائت از خ

 که مولي جامع را بر ما واجب کرده است پم اصل توصّلیّت است. گويیمکرده و مي
دانم در شددريعت آننه که بر من واجب اسددت غسددل با آب مباح اسددت و يک دفعه مي

شکّ من برمي سل محرم تکلیف من باقگردد به اينالمحاله  ست يا نه؟ که با اتیان به غ ي ا
شده و نتیجه صحاب بقاء تکلیف جاری  ست شهور ا سلک م ست و روی اش تعبّدروی م يت ا

شددود و نوبت به اصددل برائت جا جاری نميمسددلک مرحوم آقای خويي اسددتصددحاب در اين
 اش توصّلیّت است.رسد که نتیجهمي

صد قربت الزم  سقوط تکلیفش ق ّصلي به معنای عملي که در  سأله چهارم: تو ست و م نی
 تعبّدی يعني عملي که در سقوط تکلیفش قصد قربت الزم است.

 شود:در اين مسأله نیز در دو مقام بحث مي
 مقام اوّل: مقتضای اصل لفظي، و مقام دوّم: مقتضای اصل عملي.

اند و آن اين اسدددت که فارق بین ای را ذکر کردهعلماء قبل از بیان اين دو مقام مقدّمه
لي و وا واجب لیّت و تعبّديّت ذکر شددده توصددّ جب تعبّدی چیسددت؟ وجوهي برای تبیین توصددّ
 است.

وجه اوّل: تعبّدی عبارت از واجبي اسددت که قصددد قربت در متعلّقش اخذ شددده اسددت و 
توّصلي عبارت از واجبي است که قصد قربت در متعلّقش اخذ شده است و توّصلي عبارت از 
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ش صد قربت در متعلّقش اخذ ن ست که ق شارع بگويد: )اِفْعَلْ کَذوجبي ا ست، اگر  ْصدِ ده ا  ا بِقْ
 (، واجب توصّلي است.ااِفْعَلْ کَذ( واجب تعبّدی است و اگر بگويد: )ةالْقُرْبَ

شود به دو شکل است: تارة بعد علماء ديدند اين قصد قربتي که در متعلّق تکلیف اخذ مي
آن  (،  و تارةالِثتِمْالِا دِصْ قَبِ ل )صَ  شود، مثلآن قصد قربت به عنوان قصد امتثال امر اخذ مي

 بِ رُّقَالتَّ دِصْ قَبِ ل شود: )صَ شود مثالً گفته ميعنوان غیر قصد امتثال امر اخذ ميقصد قربت به
عنوان قربت به ق تکلیف قصداوّل: در متعلّ ماند: مقا(، لذا علماء در دو مقام بحث کرده ي اهللِلَاِ

صد شو ق صد قربت به عنامتثال امر اخذ  وان ديگری غیر از د، و مقام دوّم: در متعلّق تکلیف ق
 عنوان قصد امتثال اخذ شود.

 مقام اوّل:

داگانه بحث جواجب تعبّدی واجبي است که قصد امتثال در متعلّش اخذ شده است، اين را 
ست در متعلّق تکرده زد ود) در نشکلیف اخذ اند زيرا قصد امتثال خصوصیت دارد که محال ا

 مشهور( برای اين استحاله هر کم تقريبي ذکر کرده است:

 1تقريب اوّل )از مرحوم آخوند(:

صد امتثال را در متعلّق تکلیف اخذ کنیم تناقض الزم ميا شان فرمودند: اگر ما ق آيد که ي
صد  ست پم اخذ ق شد خودش نیز محال ا ستلزم امر محال با شیئي که م ست و هر  محال ا

آيد يک شدديء در کلیف محال اسددت، وجه تناقض اين اسددت که الزم ميامتثال در متعلّق ت
د اين تقدّم و که متأخر است که متقدّم است متقدّم نباشد و در عین اينعین اين متأخّر نباشد 

شيء داريم مثالً )الف( و )ب(، ست که ما دو  ست و آن در جايي ا  تأخّر، تقدّم و تأخّر بالطّبع ا
تواند موجود باشد ولي باشد حتماً )الف( بايد موجود باشد امّا )الف( مياگر )ب( بخواهد موجود 

شد مثل رابطه صد امتثال امر  )ب( موجود نبا صه و معلول دددد در ما نحن فیه، ق بین علّت ناق
ست و از طرفي امر وقتي محقّق  مي صد امتثال امر متأخر از امر ا شد پم ق شود که امری با
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شود بدون ايننمي شد، پم معلوم ميتواند جعل  شود که امر متأخر از که متعلّقش موجود با
د است بنابراين در ما نحن فیه قصد امتثال امر هم متأخر  د يعني قصد امتثال امر  متعلق امر 

ست و اين تناقض  راز ام ست و هم متقدّم نی ست و هم متقدّم بر امر ا ست و هم متأخّر نی ا
ست شبهه را جواب دادند که در اا ست آننه که از ين. اين  جا آن متقدّم و متأخّرها دو چیز ا

صد امتثال  ست و آن ق ست که متقوّم به نفم مکلّف ا صد امتثال خارجي ا ست ق امر متأخر ا
 امری که متقدّم بر امر است مفهوم قصد امتثال امر است که متقوّم به ذهن مولي است.

 تقريب دوّم:

آيد، زيرا اگر مولي بخواهد به فعلي ر الزم مياگر قصددد امتثال در متعلّق امر اخذ شددود دو
سان امر به پرواز  ست که به ان شد، لذا محال ا ست که فعل مقدور با امر کند مشروط به اين ا
صد امتثال امر را در  شد، و اگر ق ست که متعلّقش بايد مقدور با شرط تکلیف اين ا کند، چون 

به قصد امتثال زماني بر من  ةمتثال(، صالبگويیم: )صلّ بقصد اال متعلّق امر اخذ کنیم، مثالً
مقدور است که شارع به چنین صلوتي مرا امر کرده باشد، پم امر مولي متوقّف بر مقدورّيت 
قصددد امتثال امر اسددت و مقدوريّت قصددد امتثال امر متوقّف بر امر مولي اسددت و اين دور 

 حال است.شود که محال است، پم اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر ممي

د مخدوش است، زيرا امر بر  اشکال: د امر متوقّف بر مقدوريّت متعلّق است  مقدّمه اوّل 

امکان حصول قدرت متوقّف است نه بر خود قدرت، مثالً اگر شخصي که فلج است و قدرت 
ست در او  بر راه رفتن ندارد را فرض کنیم ولي اگر مولي به بگويد: راه برو، چون مولي گفته ا

ست يا نه؟ بله، راه رفتن ايجاد ميقدرت  شود با توجّه به اين حالت آيا اين امر مولي معقول ا
شخص ايجاد مي ست چون با امر مولي قدرت در اين  شود پم امر متوقّف بر امکان قدرت ا

امر کرد قدرت ممکنه  که قدرت به نفم همین امر محقّق شدددود، و وقتي که موليولو اين
که مولي امر کند مکلّف امکان قدرت بر چنین نحن فیه قبل از اينشدددود، در ما فعلیه مي

صل ميصالتي را دارد و بعد از اين شود پم امر متوقّف که امر کرد قدرت فعلیه برای او حا
 بر امکان قدرت است و خود قدرت متوقّف بر امر است پم دوری درکار نیست.
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 تقريب سّوم:

صال صد امتثال را اتیان کندس ة)از تکبیر ةاگر مکلّف بخواهد  اين عمل متعلق  الم( به ق
 امر نیست پم مکلّف قدرت برانجام آن را ندارد.

 از اين تقريب سه جواب داده شد:

ست که مولي امر وقتي مولي مي جواب اوّل: ست ا صد امتثال االمر(، در صلّ بق گويد: )

ضمني به آنها دارد چ ستقاللي به هر يک از اجزاء ندارد ولي امر  آی که امر ون آن مجموعها
به آن تعلّق گرفته دو چیز است: اجزاء و قصد امتثال، پم اجزاء امر ضمني دارند و ما اجزاء را 

 کنیم.به قصد امتثال امر ضمني اتیان مي

شکال: نداريم، اين  اين جواب درسددت نیسددت و ما چیزی در خارج به نام امر ضددمني ا

ست که امر را به دو چیز ي صد، ا دو جزء تحلیل ميتحلیل عقل ا کند: امر به اجزاء و امر به ق
مثل تحلیل انسدددان به حیوان و ناطق )جنم و فصدددل( در حالي که در خارج دو چیز به نام 

 کند.جنم و فصل نداريم بلکه ذهن آن را تحلیل مي

و امر  کند:با قصدددد امتثال امر مي ةکند به صدددالوقتي که شدددارع امر مي جواب دوّم:

ستقالل توانم به اجزاء نیز داعويت دارد، پم من مي گونه که به مجموع داعويّت داردي همانا
را به قصددد امتثال همان امر مسددتقلّ بیاورم، زيرا هر امر به مرکبي داعي به اجزاء نیز  ةصددال
 هست.

اند: مراد از جواب اوّل همین جواب اسددت منتهي آنها تعبیر به امر ضددمني بعضددي گفته
 ر مراد اين جواب باشد اين جواب درست است.اند، اگکرده

کنید، يعني گويد: )صلّ بقصد االمتثال(، شما اين را بد معنا ميجواب سوّم: وقتي مولي مي
خواني به قصددد امتثال آن امری نماز را بخوان و آن نمازی را که مي»گويید: در معنايش مي

کنید که امر به اين صددالة تعلّق يبعد اشددکال م «.تعلق گرفته اسددت ةبیاور که به اين صددال
ست، بايد آن را اين ست بلکه به مجموع تعلّق گرفته ا شما نگرفته ا گونه معنا کنید که داعي 

در انجام عمل بايد امتثال يک تکلیف باشد و اين دو مورد: يک مورد اين است که متعلّق امر 
ا انجام آن تکلیف هم امتثال را انجام دهم، و مورد دوّم اين اسددت که عملي انجام دهم که ب

شود البته داعي آن عمل بايد امتثال اين تکلیف باشد، در )صلّ بقصد االمتثال( من خارجاً مي
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شددود خوانم و نماز متعلّق امر نیسددت ولي چون با نماز خواندن آن تکلیف امتثال مينماز مي
 کنم.من نماز را برای امتثال آن امر ايجاد مي

د نه ضمني و نه استقالپم در داعويت امت د رفته ثال الزم نیست که عمل تحت امر  لي 
 باشد، بلکه فقط بايد کاری کنم که  امتثال تکلیف حاصل شود.

 اين جواب نیز تمام است.

 1تقريب چهارم )از مرحوم میرزای نائیني(:

 آن را به دو اين وجه مبتني بر تقسیم مرحوم میرزای نائیني نسبت به عالم حکم است که
 مرحلة جعل و فعلیّت تقسیم کرده است.

شود صد امتثال در متعلّق تکلیف اخذ  ست: اگر ق شان فرموده ا علیّت تکلیف در مرحلة ف اي
 آيد که محال است.دور الزم مي

مقدّمه اوّل: ايشدددان قائل اسدددت که کالً هر حکمي که از ناحیة مولي در احکام تکلیفیه 
را واجب کرده اسددت  ةکم داريم مثالً شددارع صددالآيد، در آن يک حکم و يک متعلّق حمي
متعلق حکم است د در احکام تکلیفیه دائماً متعلق احکا فعل اختیاری انسان است د بعد  ةصال

شود در اصطالح ايشان موضع نامیده مي متعلّقي دارد که ةًايشان فرمود: اين متعلق حک تار
شددود، يعني مولي ض وجود ميکه در آن فرو اين موضددوع دو خصددوصددیت دارد: يکي اين

که موضدددوعات دائماً قیود حکم هسدددتند نه قیود گويد: )اگر موجود شدددد(، و ديگری اينمي
صالمولي که مي ةمتعلق، مثالً تار صلّ(، يک وجوب دارد که متعلق به  شد وجوب  ةگويد: )

صال ست و متعلّقش  ست، و تار ةحکم ا سان ا ست که فعل اختیاری ان صلّمي ةا مع  گويد: )
د  ةجا وجوب حکم اسدددت و متعلّقش در نزد مرحوم میرزا صدددالة مع الطهار(، در اينةالطّهار
گويد: مولي مي ةبا طهارت مطلوب مولي است، و تار ة، زيرا صالدددد است ةای از صالحّصه

است و زوال موضوع اين وجوب است ددد يعني  ةجا خود صال)صلّ عند الزّوال(، متعلق در اين
لّق که غالباً غیر اختیاری انسان است د و معنايش اين است که اگر زوال در خارج متعلق المتع

صال شد حکم وجوب  شده و مي ةمحقّق  صیت دارد: اوالً فرض وجود  ضوع دو خصو آيد، مو
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جا فعلیّت زند و در اينالزم نیسددت که تحصددیلش کنیم و ثانیاً موضددوع دائماً حکم را قید مي
 شود.مي مقیّد به زوال ةوجوب صال

مقدّمه دوّم: ايشان قائل است که هر حکمي دو مرحله دارد: مرحلة جعل و مرحلة فعلیّت،  
شارع مقدّس فرمود: )واهلل علي النّاس  ست و همین که  مرحلة جعل حکم دائر مدار جعل آن ا

من اسددتطاع الیه سددبیالً(، وجوب حجّ جعل شددده اسددت و اين وجوب وقتي فعلي  حجّ البیت
 مستطیعي در خارج پیدا شود. شود کهمي

بعضي اشکال کردند که در امور تکويني بالقوّه و بالفعل داريم مثل تخم مرغ وجوبه که به 
شددود، يک وجود موجود هسددتند تخم مرغ بالفعل جوجة بالقوّه اسددت و بعد جوجة بالفعل مي

مود )ال تشدددرب مگر در باب احکام اين مراحل )جعل و فعلیّت( را داريم؟ بله، وقتي مولي فر
الخمر(، يک حکم حرمت داريم د که در نظر ما حرمت يک امر اعتباری و تشريعي است د در 

شرب خمر وقتي به فعلیّت مي ضوع( نظر مرحوم میرزا اين حرمت  سد که خمری )يعني مو ر
در خارج موجود شود )يعني به فعلیّت برسد( ددد فعلیّت حکم تابع فعلیّت موضوع است ددد اين 

از موجود شددددن حرمتي ندارد چون وجودی ندارد و وقتي که موجود شدددد حرمت  خمر قبل
در مرتبة  کند د فعلیّت حرمتش در عالم اعتبار است د . فارق حکم فعلي با حکمفعلي پیدا مي

اين اسدددت که ما به عدد موضدددوعات خارجي حکم فعلي داريم مثالً بعد از دخول وقت  فعل
به جعل يک حکم کلّي د که  در مرتفعلي داريم و حال آن ظهر به تعداد مکلّفین حکم ةصال

يعني جعلي صورت گرفته و ما در عالم اعتبار اين حکم کلّي را داريم دددد که اين حکم تا ابد 
 ادامه دارد و تابع وجود موضوع )يعني زوال( نیست بلکه موضوع در آن مفروض الوجود است.

الجمعل اسددت که  عملیةچیز داريم: اوّل در مثل )ال تشددرب الخمر( سدده  به عبارت ديگر
الجعل مجموع  عملیةشددود پم امری تکويني اسددت و با صددیغه )ال تشددرب الخمر( ابراز مي

 شود.اعتبار و ابراز است د و گاهي از آن تعبیر به جعل )به معنای مصدری( مي
ت شدددود وآن حکم حرمالجعل در عالم اعتبار يک حکمي محقّق مي عملیةدوّم: در طول 

ضیه به صورت ق ستگه گاهي به  شرب الخمر حرام(، در کار بردهو ميشرب خمر ا گويیم: )
گويند که مراد همین حکم مسددلک مرحوم میرزا به آن جعل )به معنای  اسددم مصدددری( مي

 کلّي است.
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شد امر سوّم: بعد از اين شرب الخمر( و در خارج يک خمری موجود  شارع فرمود: )ال ت که 
شود که حرمت شرب اين خمر باشد، وقتي خمر دوّم موجود اعتبار موجود ميسوّمي در عالم 

شد و به تعداد خمرشد امر چهارمي هم پیدا مي شرب اين خمر با هايي که شود که حرمت 
شددود و در اصددطالح به اين داريم و به تعداد مکلّفیني که داريم حرمت شددرب خمر جعل مي

 .گويندحکم، حکم مجعول يا حکم فعلي مي
اين حکم فعلي يا مجعول يا دوتای قبل چند فرق اسدداسددي دارد: يک فرق اين اسددت که 

که جعل )به معنای اسدددم دارد و همیشددده يکي اسدددت کما اينعملیة الجعل کثرت برنمي
 کند.مصدری( هم همیشه يکي است ولي مجعول به عدد موضوع تکثّر پیدا مي

جعل حکم کلّي اسددت بنابراين آن حکم دائماً جزئي ولي فرق دوّم اين اسددت که مجعول 
 فعلي دائماً جزيي است.

ضوع  ست و مو ضوع ا شه متوقّف بر فعلیّت مو ست که حکم مجعول همی سوّم اين ا فرق 
بايد در عالم تکوين فعلي شددود تا حکم فعلي داشددته باشددیم، امّا در عملیّه الجعل و در جعل 

 فعلیّتشان متوقّف بر فعلیّت موضوع نیست.
رحوم میرزا فعلیّت مجعول تابع فعلیّت موضددوع در عالم تکوين اسددت اگر قصددد در نظر م

ارای تهافت شدددود، آيد که حکم در مرتبة فعلیّت دامتثال را در متعلق امر اخذ کنیم الزم مي
صل ست و متعلق تکلیف  مولي فرمود: ) صد امتثال االمر(، در اين کالم تکلیف )وجوب( ا بق

صال صد امتثال االمر ة)ال ست که اگر بق ست و معنايش اين ا ضوع تکلیف )امر( ا ست و مو ( ا
امر به صددالة موجود شددد آن را به قصددد امتثال امر اتیان کن، اين تکلیف يعني وجوب وقتي 

ست، پم فعلیّت فعلي مي صالة نی شود و امر چیزی جزء خود تکلیف به  شود که امر فعلي 
 رسیم.مرتبة فعلیّت ما به تهافت ميتکلیف متوقّف بر فعلیّت تکلیف است بنابراين در 

مرحوم آقای خويي اين مطلب را از مرحوم میرزای نائیني پذيرفتند که اگر امر موضدددوع 
آيد و بحث را بردند به اين جهت که )امر( موضددوع و از قیود حکم باشدددت تهافت الزم مي

را مبني بر موضوع گويیم که اگر نظر مرحوم میرزا نیست بلکه از قیود واجب است ولي ما مي
 آيد.بودن )امر( بپذيريم د کما هو المختار د باز تهافت پیش نمي

ما گفتیم که فعلیّت حکم تابع فعلیّت موضددوع اسددت يعني اگر موضددوع تکويناً وجود پیدا 
شود، مثالً اگر مولي بفرمايد: )صلّ عند الزوال بقصد کند حکم جزيي در عالم اعتبار فعلي مي
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در عالم اعتبار داريم که اگر بخواهد فعلیّت پیدا  ةيک حکم کلّي وجوب صددالاشددکال االمر(، 
ظهر بر  ةالجعل ددد متوّقف است و يک حکم جزيي وجوب صال عملیةکند بر انشاء ددد يعني 

شود متوّقف بر آن حکم کلّي در  من دددد مثالً دددد در وقت زوال داريم که اگر بخواهد فعلي 
متوقّف بر  ةل اسددت بنابراين حک جزيي وجوب صددالمرحلة جعل و همننین متوقّف بر زوا

زوال و حکم کلّي اسددت و حکم کلّي وجوب صددالة متوقّف بر انشدداء اسددت و تهافتي در بین 
 نیست.

در ما نحن فیه وقتي مولي فرمود: )صددلّ بقصددد امتثال االمر( ما در عالم اعتبار دو حکم 
به قصد امتثال بر  وجوب صالة و حکم جزيي داريم: حکم کلّي وجوب صاله به قصد امتثال

من، و فعلیّت حک جزيي متوقّف بر فعلیّت تکلیف صلّ ددد يعني حکم کليّ ددد است و فعلیّت 
د است پم تهافتي وجود  د يعني امر به معنای انشاء  حکم کلّي متوقّف بر فعلیّت موضوعش 

 ندارد.

ر وجه ذکر کرديم برای اسدتحالة اخذ قصدد امتثال امر در متعلّق تکلیف چها بندی:جمع

 کدام تمام نبود، و ما قائلیم که هیچ استحالة عقلي در اين رابطه وجود ندارد.که هیچ

ضیح: شاء گفته مي عملیةحکم به  تارة تو که مواليي به عبدش شود مثل اينالجعل و ان

و الجعل اسددت  عملیةمراد از حکم، حکم کلّي اسددت که نتیجة آن  تارةو  (،بْهَذْگويد: )اِمي
گويد: )صددلّ(، در طول آن وجوب مثالً وقتي مولي مياين حکم کلّي امری اعتباری اسددت، 

ست ايجاد مي صالة کند، پم مراد از حکم يکي از اين را که امری اعتباری در عالم اعتبار ا
شود. در باب هیئت دو حکم است، حکم کلّي تابع انشاء است و قهراً در طول انشاء ايجاد مي

سیلة اين هیئت طلب را در خارجامر گفتیم  صداقي از طلب ايجاد مي که ما به و کنیم يعني م
کنیم و اين مصداق خود لفظ )صلّ( است در مثال تشريعي را در خارج با اين هیئت ايجاد مي

جمله مصداق طلب تشريعي است نه فقط )صلّ(، و طلب تشريعي  )صلّ عند الزوال( خود اين
تواند با آن عند الزوال اسددت و قیودی مي ةجا صددالمتعلّقش در اينخواهد و حتماً متعلّق مي

ست و قیودی مي شود که يکي از آنها عن الزوال ا شود که يکي از ذکر  آنها تواند با آن ذکر 
شاء يک  صد امتثال االمر(، نتیجة اين ان صلّ بق ست، وقتي مولي گفت: ) صد امتثال امر ا ق

ست و مرا شاء و همین حکم کلّي در عالم اعتبار ا صد امتثال همین ان صد امتثال امر، ق د از ق
کند اين انشاء و طلب تشريعي با تمام شدن دعوت است، وقتي جملة مذکور را مولي انشاء مي
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شددود يک حکم کلّي در عالم اعتبار د که جمله تمام ميشددود و در همین آنمي جمله محقّق
 د.آيبه قصد امتثال د به وجود مي ةيعني وجوب صال

اين تمام بحث است در فرضي که در متعلّق امر قصد تربت به عنوان قصد امتثال امر اخذ 
 شود.

 مقام دوّم:

 در متعلّق امر غیر قصد امتثال امر از سائر وجوه قربیه د مثل قصد محبوبیّت د اخذ شد.
 باره بايد به نکته توجّه شود:در اين

باشد يعني يک نسبتي به مولي پیدا کند و الجل که وجوه بايد از وجوه قربیه نکته اوّل اين
ست و خارج از محل  صحّت بدن از وجوه قريبه نی شد پم مثل گرفتن روزه برای  المولي با

 کالم است.
که ممکن اسددتکه متعلق امر با قصددد محبوبیّت دو تا باشددد مثالً خود نماز نکته دوّم اين

د با قطع نظر از نماز با قصد  د و محبوب ذات عمل است و محبوب نزد خدا است  محبوبیّت 
 امر به ذات عمل با قصد محبوبیّت تعلّق گرفته است.

شود که اخذ غیر قصد امتثال امر از وجوه ديگر قربیه در با توجّه به اين دو نکته روشن مي
 متعلّق امر هیچ اشکالي ندارد.

 ود.اين تمام کالم در وجه اوّل فارق بین واجب تعبّدی و واجب توصّلي ب

 وجه دوّم:

گفته شد که فارق بین واجب تعبّدی و واجب توّصلي در بودن قید قصد قربت و عدم اين 
است، زيرا حقیقت واجب تعبّدی اين است که  قید نیست، بلکه فارق در حقیقت اين دو واجب

ّصلي يک جعل داريم دددد البته به نظر ما ميدر آن  دو جعل داريم ولي در  توان در واجب تو
سلّم اگر بگويیم که اخذ باب  صد قربت را در متعلق امر اخذ کرد، و بر فرض ت واجب تعبّدی ق

گردد که قصدددد قربت در متعلق امر ممکن نیسدددت، حقیقت واجب تعبّدی به اين معنا برمي
اين است که مولي  ةکنیم ددد آن دو جعل ددد يا دو امر ددد در واجب تعبّدی مثل صالاشاره مي
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فرمايد: )صددلّ فرمايند: )صددلّ(، و بعد در جملة ديگر ميند، مثالً ميکاوّل به صددالة امر مي
اسددت و امر دوّم در اين دو امر يک  ةبقصددد امتثال االمر(، امر اوّل مطلق و متعلّقش صددال

شتر ندارد و طبق فرض چون نمي ساند با دو غرض بی ست غرض واحد را با فعل واحد بر توان
ّصلي جعل آن را بیان کرد، امّا در واجب  فرمايد )انفق علي زوجتک(، يعني با يک جعل ميتو

جا اشددکال واجب تعبّدی خواهد باشددد، در اينانفاق زوجه را اتیان کن به هر قصدددی که مي
 شود تا با دو جعل بخواهیم آن اشکال را برطرف کنیم.وارد نمي

 در بیان دو جعل در واجب تعبّدی دو تقريب ذکر شده است:

 1مرحوم آخوند(:تقريب اوّل )از 

صال صلّ(، متعلّق امر در آن،  ست که در خ ةمولي در امر اوّل که گفت: ) ّصه ا ارج دو ح
ست مطلق است، امّا که متعلّق امر ا ةغیر قربي، و مراد از اين صال ةدارد: صالة قربي و صال

صال ّصه ةدر خطاب دوّم که متعلق امر در آن ه  ست ح صالا ه داعي ب ةای از آن دددد يعني 
 شوند.متثال امر د مراد است و اين دو جعل با يک فعل امتثال ميا

شما مي صد قربت خوانديم از  شکال: اگر ما نمازی را بدون ق سیم که آياا تکلیف و امر  پر
ساقط مي ست، اگر بگويید: اوّل با انجام اين نماز  ساقط تک»شود يا تکلیف باقي ا لیف اوّل 

ست، زيرا فر«شودمي ست تا وقتي که نماز قربي نخوا، اين خلف فرض ا نیم تکلیف ض اين ا
ست و اگر بگويید: ساقط نمي ستبتکلیف اوّل »شود، زيرا غرض مولي نماز قربي ا ، «اقي ا

با اين تکلیف  وتکلیف دوّم بايد لغو باشددد، چون خود تکلیف اوّل برای داعويّت کافي اسددت 
 خوانیم تا تکلیف آن ساقط شود.نماز قربي مي

 2م )از مرحوم میرزای نائیني(:تقريب دوّ

فرمايد: متعلّق ام دوّم مقیّد اسدت امّا متعلّق امر اوّل مطلق نیسدت بلکه مهمل ايشدان مي
تواند بهقصد قربت است، يعني وقتي مولي امر اوّل د يعني )صّ( د را انشاء کرد، صالة را نمي

                                                 
 .96الکفايه:  1
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زد مرحوم میرزا تقیید مقیّد کند، چون تقیید محال اسددت پم مطلق هم محال اسددت، زيرا ن
بلکه و اطالق عدم ملکه است و اگر در جايي ملکه ددد يعني تقیید ددد محال شد عدم ملکه د 

ست، پم امر اوّل مهمل مي شود يعني از ناحیة متعلق حک نه يعني اطالق دددد نیز محال ا
صیت و عدم آن  صو ست و خ شده ا اطالق دارد ن تقیید، به عبارت ديگر فقط طبیعي لحاظ 

 ةيعني )صلّ بقصد امتثال االمر( ددد که متعلّقش صال نشده است. در ناحیة امر دوّم ددد لحاظ
مقیّد است فرمودند: در عالم واقع متعلّق حکم يا موضوع حکم همیشه يا مطلق است يا مقیّد، 
و مهمل معنیي ندارد، در ما نحن فیه متعلّق غرض مولي يا مقیّد است يا مطلق، منتهي چون 

با دو جعل غرض خود را بین ميتومولي نمي ند  ّد جعل ک ند غرض را بر مقی ند، يعني ا با ک
د متعلق حکم کند چون اين ش را بیان مياجعل دوّم که مرحوم میرزا آن را متمّم جعل نامید 

رسدداند که متعلق حکم و امر در جعل اوّل ممکن نیسددت، و با اين جعل دوّم مولي به ما مي
 غرض مولي مقیّد است.

 که مرحوم میرزای نائیني فرمود: متعلق امر اوّل مهمل است مراد چیست؟اين
ست، و دوّم  ستفاد از هیئت ا سه چیز داريم اوّل طلب که م در هرخطاب مثل )اکر العالم( 

ست، ما در اين مثال متعلّق آن سوّم موضوع که در مثال )العالم( ا ست و  که در مثال )اکرام( ا
ّسک مي سه اطالق تم سهکبه هر  صد  نیم اگر هر  صلّ بق شند، در مثال ) شته با اطالق دا

و قصدددد امتثال قید متعلق و  ةامتثال االمر( گفتیم که حکم آن وجوب و متعلّق حکم صدددال
 کلمة )امر( موضوع و قید طلب يا وجوب است.

توانیم در متعلق اخذ کنیم پم اطالق مادّه گويد: قصددد امتثال امر را نميمرحوم میرزا مي
ست و نتیجه ممکن صالنی ست که مادّه  ستفاد از هیئت هم  ةاش اين ا ست، حکم م مهمل ا

ست وقتي  ضوع هیئت و قید آن ا شده مو صد امتثال امر ذکر  ست زيرا )امر( که در ق مهمل ا
توانیم مقیّد به قیدش قصد امتثال امر ممکن نبود اخذ )امر( هم ممکن نیست و هیئت را نمي

د کنیم وقتي تقید هیئت ممکن نبود اطالق نیز امکان ندارد زيرا در نزد مرحوم  د يعني )امر( 
سبت بین تقیید و اطالق  هیئت ممکن نبود اطالق نیز امکان ندارد زيرا در نزد مرحوم میرزا ن
نسددبت ملکه و عدم ملکه اسددت، پم به نظر ايشددان نه مادّه اطالق دارد و نه هیئت اطالق 

 شود.عل مهمل ميدارد در نتیجه هم جعل و هم متعلق ج
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قیّداً است د مدر نزد مرحوم میرزا مهمل به منزلة مقید است يعني سقوطش به اتیان فعل 
. 

 بر اين فرمايش هم مرحوم آقای خويي و هم مرحوم آقای صدر اشکال کردند.

 1اشکال مرحوم آقای خويي:

سلّ ست، ولي برفرض ت شد اطالق هم محال ا رابطة م شما گفتید که هروقت تقیید محال 
ق ضدددروری نظر ما وقتي تقیید محال شدددد اطالملکه و  عدم ملکه در تقیید و اطالق، به

ل به آن شددود مانند علم و جهل نسددبت به ذات خداوند که علم به ان محال اسددت و جهمي
ست، بنابراين  ست نه  شود دددد يعني امر اوّل مطلقحرف مرحوم آخوند ثابت ميضروری ا ا

 مهمل د .

 جواب:

ب نه  مايش مرحوم آما  با فر نه  نائیني موافقیم و  مايش مرحوم میرزای  قای خويي ا فر
ست يعني مي شد اطالق ممکن ا شد و موافقیم و به نظر ما وقتي تقیید محال  تواند مطلق با

 تواند مهمل باشد.مي
دو شددکل  تقیید عبارت از لحاظ قیداسددت و اطالق عبارت از عدم لحاظ قید اسددت و اين

ا معتقديم که قیدی که ملحوظ باشد و عدم لحاظ قیدی که ملحوظ نباشد، م دارد: عدم لحاظ
تواند نه اطالق عدم لحاظ قید اسدددت و اين عدم لحاظ ملحوظ اسدددت، پم يک کالم مي

شته باشد، و اگر کالمي عدم لحاظ قید در شته باشد و نه تقیید دا آن ملحوظ نباشد  اطالق دا
شود کالشودمهمل مي شود ، پم اگر قید لحاظ  ست و اگر قید لحاظ ن اين عدم  وم مقیّد ا

 ست.الحاظ ملحوظ باشد کالم مطلق است و اگر عدم لحاظ ملحوظ نباشد کالم مهمل 
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 1اشکال مرحوم آقای صدر:

 :اوّلاشکال 

د يعني صالشما که مي د مهمل است، مبن ةگويید متعلّق  ای ما اين که متعلق جعل است 
جاد کند مهمل ای از مطلق را اييعني اگر مکلّف هر حصّهمطلق است  ةاست که مهمل در قوّ

شده و تکلیف بت را خواندم بدون قصد قر ةشود، بنابراين وقتي صالامتثال مي بر آن تطبیق 
 آيد.جا نیز ميبايد تکلیف ساقط شود و همان اشکالي که بر مرحوم آخوند وارد شد اين

 جواب:

اسددت يعني  مقیّد ةور قائلیم که مهمل در قوّگويیم که ما به تبع مشددهدر بحث مطلق مي
 شود.متثال ميابه قصد امتثال را اتیان کرديم مهمل بر آن تطبیق شده و تکلیف  ةاگر صال

 اشکال دوّم:

شما مي ست دددد يعني اگر مولي گفت )جما از  ئني بماٍء پذيريم که مهمل در حکم مقیّد ا
ی تکلیف امتثال نشده است که اگر ماء حارّ آوردجا مقیّد است و معنايش اين بارد(، ماء در اين

راد مطلق باشددد م، اگر ماء حارّ آوردی، در جايي که اسددت ولي اگر مولي گفت: )جئني بماءٍ(
ماء حاّر  وردنشدددود، ولي اگر مراد مهمل باشدددد به منزلة مقیّد بوده و با آتکلیف سددداقط مي
ام دهیم آيا بدون قصد قربت را انج پرسیم که اگر صالةشود ددد از شما ميتکلیف ساقط نمي

یّد است، وقتي شود يا خیر؟ خیر، زيرا مهمل به منزلة مقصلّ د وقتي مهمل است د ساقط مي
ي به متمم جعل و احتیاجامر )صلّ( ساقط نشد اشکال بر مرحوم آخوند بر شما نیز وارد است 

ست پم اطالق هم محا صد امتثال محال ا صالة به ق ست زيرا تقیید  ست، بننی ابراين ل ا
سدداقط  تکلیف شددود و با خواندن نماز بدون قصددد قربت اينتکلیف به نحو مهمل جعل مي

شد، زيرا وقتي عبد مي شود با توجّه به اين نکتهنمي خواهد امر اوّل را متمم جعل لغو خواهد 
 .امتثال کند بايد به صورت مقیّد د نماز به قصد امتثال امر د امتثال کند
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شددود ق ميباب موارد جعل يک خطاب عرفي وجود دارد که با متمّم جعل محقّجواب: در 
ارج شدددود، يش کافي اسدددت تا از لغويت خو در آن يک حکمت وجود دارد و همین مقدار برا

ود عبد آن را انجام بیند اگر به اين عمل امر نکند و خکند و ميمثالً مولي نماز را تصدددوّر مي
ن را به دو صورت گويد: اگر به آن امر کنم عبد در خارج آد ميدهد اين عمل مالک ندارد، بع

ند انجام دهد: يکي به نحو قربي و يکي به نحو غیر قربي، که به اينمي نحو اگر انجام  توا
شهور سلک م شد که  دهد مالک ندارد، ولي اگر به نحو قربي انجام دهد مالک دارد، م اين 

ر به صدددورت مقیّد اخذ کند و از طرفي اين متعلق ام مرتواند در متعلّق اقصدددد امتثال را نمي
کند، ان ميکند؟ يک راه اين اسدددت که به نحو متمّم جعل آن را بیمالک دارد چه کار مي

کند که متعلّق صدددورت مهمل به متعلّق امر کرده و بعد با متمّم جعل بیان مييعني اوّل به
پذيريم را مي مبني بر متمّم جعل زاطلب در امر اوّل مقیّد اسددت، پم ما مسددلک مرحوم میر

 ت.که اخذ قید در امر اوّل محال باشد و ما گفتیم که محال نیسمشروط به اين

 1وجه سوّم )مستفاد از کالم مرحوم آخوند(:

لي يکي اسددت يعني هیچ کدام قید ندارد، واجب متعلّق امر در واجب تعبّدی و واجب توصددّ
لي م ارد و دثل )انفق علي زوجتک(، هر دو يک جعل تعبّدی مثل )صدددلّ(، و واجب توصدددّ

شد، تنها فرقشان دراين شته با ست  طور نیست که يکي يک جعل و ديگری دو جعل دا اين ا
شدددود ولي در واجب که در واجب تعبّدی اگر به نحو قربي اتیان شدددود تکلیفش سددداقط مي

ساقط مي شود تکلیفش  ّصلي متعلّقش به هر قصدی اتیان  سقوطشود، دلیل عدتو تکلیف  م 
سقوط تکلیف ست که معیار  صول غرض  در واجب تعبّدی با اتیان به نحو غیر قربي اين ا ح

ست ولي غرض شده ا شود گرچه امتثال  صد قربت خوانده  صالة بدون ق ست و اگر  که آن ا
که شود مگر اينساقط نمي انتهاء از فحشاء باشد حاصل نشده است پم تکلیف با اين عمل

 نجام گیرد.با قصد قربت ا
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 1اشکال )مرحوم آقای صدر(:

که نماز غیر قربي را پرسددیم بعد از اينوقتي که مولي فرمود: )صددلّ(، از مرحوم آخوند مي
صالة خوانديم متعلّق امر که صالت طبیعي  ها چه قربي و چه غیر دددد يعني جامع بین تمام 

باشد، يا اند ميدهاتیان نش قربي دددد است آيا مراد جامع بین فرد اتیان شده و ساير افرادی که
بین فرد اتیان  اند مراد اسددت؟ اگر جامعکه جامع بین سدداير افرادی که هنوز اتیان نشدددهاين

صالة ا ست، زيرا وقتي مولي به  شد محال ا شده مراد با صرف مر ميشده و افراد اتیان ن کند 
ديگر بخواهد  اگر بارشددود و خواهد و صددرف الوجود با وجود اوّل ايجاد ميالوجود آن را مي

ست و به صحیح نی ست پم اين وجه مذکور  صل ا صیل حا شود تح صرف اتیان  نظر ما به 
 شود.امتثال آن تکلیف ساقط مي

 جواب:
جود است، ما با فرمايش مرحوم آقای صدر موافق نیستیم، تمام مغالطه در کلمة صرف الو

عنا ندارد که طبیعي ي طبیعي است و مدر بحث او امر و نواهي دائماً گفتیم که متعلق امر و نه
اسددت منتهي  که مراد ايجاد آن اسددت و ايجاد طبیعي به ايجاد فردتحت طلب برود مگر اين

است که ما از آن  مطلوب در امر ايجاد تمام افراد مامور به نیست بلکه مطلوب ايجاد يک فرد
صرف الوجود تعبیر مي ست کنیم، زيرا ايجاد تمامبه  هي از ايجاد تمام ، ولي در نافراد محال ا

صرف الوجود در متعلق امر وجود اوّلافراد طبیعي زجر مي ست تا طبق  شود، پم مراد از  نی
صرف الوجود وجود )فردٌ مّ شد، بلکه مراد از  صل با صیل حا ست، پم فرض ايجاد آن تح ا( ا

جود و افراد اتیان مو وقتي نماز ريايي خوانده شود امر باقي است زيرا متعلّق آن جامع بین فرد
ست و صرف الوجود در اين شده ا ست کهن ست، و درست ا ايجاد همان  جا به معنای فردٌ مّا ا

ا هم قبول فرد اوّل تحصیل حاصل و محال است ولي ايجاد غیر فرد اوّل ممکن است و شم
مّا د ني ايجاد فردٌ داريد که جامع بین فرد محال د يعني ايجاد فرد موجود د و فرد ممکن د يع

 است. ممکن است و امر به آن مشکلي ندارد، لذا فرمايش مرحوم آخوند بدون اشکال
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 1وجه چهارم )از مرحوم آقای صدر(:

شکال وجه سوّم را برطرف کرده و اين وجه را تکمیل نموده و آن ر ا اختیار کردند ايشان ا
ست ولي در واجب تعبّدی م ّصلي و تعبّدی يکي ا الة با اتیان به ثل طو فرمودند: متعلق در تو

یست شود، امّا چون غرض حاصل نصالة به نحو غیر قربي شخص همین تکلیف ساقط مي
ام افراد اسددت و گیرد، متعلق امر اوّل طبیعي صددالة جامع بین تمامر دوّم به صددالة تعلق مي

ست، گر دوب متعلق امر دوّم جامع شده ا صالة ريبین تمام افراد غیر از فرد اتیان  ايي اره يک 
آيد سوّم مي شود، امّا چون غرض مولي حاصل نشده است امرخوانده شود امر دوّم ساقط مي

طور ادامه پیدا که متعلّقش جامع بین همة افراد غیر از دو فرد اتیان شدددده اسدددت و همین
ساقط ميمي آيد که متعلّقش شود و امر ديگری ميکند و با انجام هر نماز غیر قربي امرش 

شامل نميافراد اتی شده قبل را  ّصلي شود، پم فرق واجب تعبّدی و واجبان  در همین  تو
 نکته بیان شده است.

ودند ما سددده وجه سدددابق را قبول کرديم ولي اين وجهي را که مرحوم آقای صددددر فرم
شود و امر ر ساقط ميکه ما تکلیف را امتثال کرديم ام پذيريم، ايشان فرمودند: بعد از ايننمي

ست:دث ميجديدی حا سه احتمال ا شائ  يا شود، احتمال عقلي در اين بیان يکي از اين  ان
عني مجعول يشود و يا حکم جزيي د شود و يا حکم کلّي د يعني جعل د تجديد ميتجديد مي

حکام شرعیه به اشود، اگر مراد از امر جديد انشاء جديد باشد درست نیست زيرا ددد تجديد مي
ست و ضايای حقیقیه ا ست جعل و انيک نحو ق شده ا شاء محقّق  شاء ديگر بار که جعل و ان

شد، حکم کلّي ه م قابل تجديد نیست معنا ندارد، و اگر مراد از امر جديد، تجديد حکم کلّي با
ست که واحد ا شاء ا ست و اگر زيرا وحدت و کثرت اين حکم تابع وحدت و کثرت جعل و ان

شد اين ر مدارد وحدت امر معقول است چون حکم دائ مراد از امر جديد، تجديد حکم جزيي با
ّصلي ضوع در واجب تعبّدی و تو ست که مو ست و فرض اين ا ضوعش ا يکي  و کثرت در مو
شت حکم جزيي هم کثرت ست وقتي موضوع قید ندا شده ا ست و قیدی در آن اخذ ن ندارد،  ا

 آقای صدر معقول نیست.پم فرمايش مرحوم
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و واجب توّصلي چهار وجه گفته شد که ما وجه اّول بندی: در فرق بین واجب تعبّدی جمع
و عدم آن در متعلق اين دو  دانیم يعني فارق بین اين دو واجب بودن قیدرا بالاشدددکال مي

رسدددد و بر فرض عدم قبول واجب اسدددت و با قبول وجه اوّل ديگر نوبت به وجوه ديگر نمي
ين وجه، وجه سوّم را هم بال اشکال وجه اوّل، وجه دوّم را قبول داريم و بر فرض عدم قبول ا

 دانیم.مي
ضای خطاب  سکین( آيا مقت ضان علي م شهر رم صدّق في  حال اگر خطابي آمد مثل )ت

لیّت؟ در دو مقام بحث مي کنیم: اوّل: مقتضدددای دلیل لفظي، دوّم: تعبّديّت اسدددت يا توصدددّ
 مقتضای اصل عملي.

 مقام اوّل:

اطالق بر دو قسم است: اطالق لفظي و اطالق  :است و گفتیم قامراد از دلیل لفظي اطال
 مقامي.

مراد از اطالق لفظي اطالق مادّه ددد يعني متعلق امر ددد است، در مثال )تصدّق علي فقیر( 
شتیم: يک نظر اين بود که  ّصلي دا ست، ما مجموعاً دو نظر در تعبّدی و تو صدقه ا مادة امر 

ست، و يک  صد امتثال امر محال ا ست اگر قائل تقیّد مادّه به ق نظر اين بود که تقیّد ممکن ا
به امکان تقیّد شديم د کما هو المختار د مقتضای اطالق مادّه توصّلیّت است چون در خطاب 

صد امتثال نیامده است و اگر گفتیم که اخذ قصد امتثال ممکن نیست چه مانند مرحوم قید ق
ی خويي اطالق را واجب بدانیم د میرزای نائیني اطالق را محال بدانیم و يا مثل مرحوم آقا

ست دددد و يا نظر مختار خود را از باب البدّيت نه اين که در ما نحن فیه بگويیم مادّه مطلق ا
توانیم به اطالق اخذ کنیم، بگويیم که گفتیم اطالق ممکن اسددت، بنابر هر سدده نظريه نمي

رکالم ت که تقیّد دگیری ددد يا يکي از مقدمات حکمت ددد اين اسزيرا يکي از شرايط اطالق
شد، پم از عدم تقیّد نمي ّصلیّت را نتیجه بگیريم و نوبت به اطالق مقامي ممکن با توانیم تو

 رسد.مي
اطالق مقامي را به يکي از دو بیان قبول داريم: يکي اطالق مقامي خود خطاب و ديگری 

 اطالق مقامي به لحاظ شريعت.
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ست که مولي ن ست ا صد امتثال قید مياطالق مقامي خود خطاب: در تواند متعلّق را به ق
تواند با جملة خبريه به ما خبر دهد که اگر متعلّق را بدون قصدددد قربت بیاوری بزند ولي مي

گیريم که متعلق امر جملة خبريه را ذکر نکرده نتیجه مي شددود  حال اگر اينامر سدداقط نمي
 مطلق است.

ه امام در طول دوران شريعت سکوت اطالق مقامي به لحاظ شريعت: معنايش اين است ک
کرد وقید را نیاورد، مثالً فرمود: )تصدددّق علي فقیر( و درهیچ جايي نگفته که اگر تصدددّق به 

جا به اطالق مقامي به لحاظ شريعت شود، در ايننحو غیر قربي انجام شود تکلیف ساقط نمي
 کنیم.اخذ مي

 ظي بود.اين مقام بحث در مقام اوّل يعني مقتضای دلیل لف

 مقام دوّم: مقتضای اصل عملي

شود و گر گفتیم اش توصّلیّت واجب مياگر گفتیم مقتضای اصل عملي برائت است نتیجه
شود مثالً شارع مقدّس به ما اش تعبّديّت واجب ميمقتضای اصل عملي اشتغال است نتیجه

اين جهت در  امر کرده اسددت که خمم مال را بدهیم و اطالق لفظي نداريم چون شددارع از
کنیم که آيا تکلیف اداء خمم بدون قصد قربت ساقط مقام بیان نبوده است و االن شکّ مي

 شود يا نه؟ مقتضای اصل عملي برائت است يا اشتغال؟مي
ید در  ّه مرحوم آقای خويي که تقی ّه داشدددتیم: نظري ّدی چهار نظري در حقیقت واجب تعب

ي که تقسدددیم در جعل بود و نظريّه مرحوم آخوند که ود و نظريه مرحوم میرزای نائینمتعلّق ب
 تحصیل غرض بود و باالخره نظريّه مرحوم آقای صدر که تجديد امر بود.

مقتضددای اصددل عملي روی نظريّه اوّل و دوّم و چهارم برائت از تقیید اسددت، روی نظرّيه 
ست زيرا مورد به اقلّ و اکثر ارتباطي برمي دانیم که زيرا نمي گرددمرحوم آقای خويي برائت ا

آيا واجب برما فقط اداء خمم است يا اداء خمم با قصد امتثال واجب است؟ پم دوران امر 
د جاری مي د يعني تقیید  شود، بر اساس نظريّه دوّم هم بین اقلّ و اکثر است و برائت از اکثر 

قلّ و اکثر برمي بهبه دوران بین ا ئل  قا نائیني هم  ید بود ولي  گردد زيرا مرحوم میرزای  تقی
توان تقیید زد و با کمک متمم جعل بايد تقیید رد، پم روی اين فرمود که به جعل واحد نمي
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صد امتثال واجب نظريّه هم نمي ست يا اداء خمم با ق توانیم که آيا واجب فقط اداء خمم ا
 شود.جا هم برائت از اکثر جاری مياست؟ در اين

ی اسددت زيرا بعد از اداء خمم بدون قصددد امتثال براسدداس نظريّه چهارم هم برائت جار
شکّ مي شد و  صل  شد يا نه؟ قطعاً امتثال تکلیف امر اوّل حا کنیم که آيا امر ديگری تجديد 

 گويد امر ديگری تجديد نشده است.برائت مي
 امّا روی نظر مرحوم آخوند آيا برائت جاری است يا اشتغال؟

ساس نظريّه ايشان شتغال جاری مي ظاهر اين است که برا شود زيرا شکّ ما در حصول ا
ل غرض مولي اداء خمم اسددت يا اداء  خمم با قید غرض اسددت، زيرا نمي دانیم که محصددّ

شود، زيرا بايد علم به حصول و هنگام شکّ در حصول غرض اصل اشتغال جاری ميامتثال؟
 غرض پیدا کنیم.

ل ولي به نظر ما روی فرمايش مرحوم آخوند هم بايد برا ئتي شدددويم زيرا ما يک محصدددّ
شکّ در حصول آن بايد احتیاط کنیم، مثالً مولي به خادمش  غرض تکويني داريم که هنگام 

داند که درنده با يک تیر زند و نميامر کرده که درنده را بکش، خادم يک تیر به درنده مي
رنده کشته شده و اوامر جا بايد تیر دوّم را هم بزند تا يقین کند که دشود يا نه؟ اينکشته مي

شارع مقدّس  به اقامه  شريعي داريم مثالً  ست، و يک محّصل غرض ت مولي را امتثال کرده ا
کند و غرض او با انجام نماز و اداء خمم امر کرده اسددت و خود شددارع اين امور را تبیین مي

صل مي صل نماز و اداء خمم حا شد  مجرای ا شرعي با ّصل غرض  شود، در هرجا که مح
ست زيرا بیان محّصل غرض تکويني به عهده مولي نیست ولي بیان محّصل غرض  برائت ا

ست،  ست که مولي بیش از اين مقدار بیان نکرده ا ست و فرض اين ا شرعي به عهدة مولي ا
شارع اين را  ست بايد  صد امتثال کافي نی صرف اداء خمم بدون ق صیل غرض  اگر در تح

ل تکويني باشددد مجرای بیان کند، پم در جايي که شددکّ در م ل غرض از نوع محصددّ حصددّ
قاعدة اشتغال است و اگر شکّ در محّصل غرض تشريعي باشد مجرای اصل برائت است و 

 مانحن فیه از همین قسم است پم نتیجه هرچهار نظريّه برائت وتوصّلیّت واجب است.
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مر بر وجوب نفسي و تعییني و هت پنجم )در بحث هیئت امر(: داللت اج

 عیني

سیماتي را ذکر کرده ست که برای واجب تق ّصلي ا سیم واجب به تعبّدی و تو اند: يکي تق
سیم آن به تعییني و تخییری و آن را بحث کرده سي و غیری و تق سیم واجب به نف ايم، و تق

 تقسیم آن به عیني و کفايي از تقسیمات ديگر واجب است.
کند، طبیعتاً روی لت بر وجوب مينظريّه مشهور در بحث هیئت امر اين بود که هیئت دال

جا شددود که آيا اطالق امر داللت دارد که واجب در ايناين نظريّه سددؤال ديگری مطرح مي
نفسي است يا غیری؟ و آيا داللت دارت که اين واجب تعییني است يا تخییری؟ و آيا اطالق 

 امر داللت دارد که اين واجب عیني است يا کفايي؟
شهو گفته ستفاده مياند که ام ست نه غیر، و تعییني ز اطالق امر ا سي ا کنیم که واجب نف

 است نه تخییری، و عیني است نه کفايي.
 کنیم:اين بحث را در سه مسأله بیان مي

، واجب نفسي است يا توانیم استفاده کنیم که اين واجبآيا از هیئت امر مي مسأله اوّل:

 نه؟
ست که ال ال سي عبارت از فعلي ا ست و واجب غیری واجب نف شده ا جل الغیر و واجب 

وجودی يکي از واجبات اسددت مثاًل واجبي اسددت که الجل الغیر واجب شددده اسددت و مقدّمه 
واجب شددده اسددت و امکان ندارد که نماز با  الصددالةغسددل واجب غیری اسددت يعني الجل 

نجام داده که قبل از آن غسدددل يا بدل آن را اطهارت از حدث اکبر را ايجاد کنیم مگر اين
 باشیم.

امروزه کسددي نیسددت که قائل باشددد ما واجب غیری داريم زيرا وجوب مقدّمه را وجوب 
 دانند نه شرعي.عقلي مي

( و ما ندانیم که اين عمل واجب للجنابةاند وقتي شددارع امر کرد: )اغتسددل مشددهور گفته
اين واجب نفسي است يا واجب غیری است اگر شکّ کرديم مقتضای اطالق لفظي نفسیّت 

ست  ست تو ا ست و مراد آنها از اطالق هم اطالق هیئت ا چون امر مرکّب از هیئت و مادّه ا
 هم اطالق مادّه، منتهي در دو دلیل.
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د يعني اغتسل  د است،  للجنابةمراد از اطالق هیئت، اطالق هیئت دلیل خود اين واجب 
سل( اطالق دارد يعني ميگفته سل بر اند که هیئت )اغت ست اعم از اينگويد غ که تو واجب ا

 صالةاش داريم مثل )صلّ( که مادّه صالةنماز بر تو واجب باشد يا نباشد، از طرفي ما امر به 
ست يعني  صورت مطلق ا ست اعم از اين صالةبه  سل کبر تو واجب ا سل بکني يا غ ه غ

غسدددل  گويددهیم ذی المقدمه باشدددد مينکني، پم اطالق مادّه در دلیلي که احتمال مي
که اطالق هیئت در دلیلي که احتمال مقدمة آن نیسدددت پم وجوب غیری ندارد کما اين

 گويد غسل مقدمة نماز نیست پم وجوب نفسي دارد.دهیم مقدّمه باشد ميمي
 توانیم استفاده کنیم که واجب نفسي است نه غیری.پم از اطالق امر مي

 واجب تعییني است يا تخییری؟ توان استفاده کرد کهمسأله دوّم: آيا از امر مي
سان مخّیر  صوم که ان واجب تعییني مثل نماز و روزه و حجّ، و واجب تخییری، مثل کفّارة 

 بین اطعام ستّین مسکین و صیام ستّین يوم است.
 کنیم:در اين مورد انظار مختلفي گفته شد، ما سه نظرية رايج را بیان مي

واجب و متعلق وجوب يک عنوان انتزاعي  نظرية اوّل در واجب تخییری اين اسدددت که
اسددت، مثالً در باب کفّاره واجب احد االمرين اسددت، حال اگر در خطاب آمد: )اطعم سددتّین 
شديم که واجب تخییری  ست يا تعییني، و قائل  شکّ کرديم که واجب تخییری ا سکیناً( و  م

ست زيرا عنوان واج ضای دلیل لفظي تعیینیّت ا ست مقت ب که در خطاب اخذ عنوان انتزاعي ا
شد همان  ضوع خطاب اخذ  شد که هر عنواني که در متعلّق يا مو ست و گفته  شده )اطعام( ا

 گیرد، اين اصل عقاليي در خطابات لفظیه است.عنوان واجب يا موضوع قرار مي

در واجب تخییری اين اسدددت که هر يک از اطراف واجب تخییری خودش  نظرية دوّم

کفاره خود اطعام و خود صددیام واجب اسددت منتهي وجوب هريک واجب اسددت مثالً در باب 
ست و جامع  ست ددددد در نظرية اوّل وجوب مطلق و واحد ا شروط به عدم اتیان ديگری ا م
ست به تعداد اطراف واجب تخییری د  ست ولي در نظرية دوّم وجوب متعدّد ا انتزاعي واجب ا

 براساس اين مبنا وقتي مولي فرمود:
(، و ما شددکّ کرديم که اطعام واجب تعییني اسددت يا تخییری، به )اطعم سددتّین مسددکیناً

وجوب اطعام مشروط به عدم صیام نیست  گويدکنیم که مياطالق هیئت )اطعم( تمسک مي
 شود.پم اطعام واجب تعییني مي
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نظرية سددوّم در واجب تخییری اين اسددت که وجوب تخییری يک سددنخ طلب و تکلیف 
ي اسددت بین وجوب تعییني و طلب اسددتحبابي، طلب وجوبي آن اسددت که همراه با  خاصددّ

ست، وجوب تخییری  ست و طلب ندبي طلب همراه با ترخیص در ترک ا ترخیص در ترک نی
ست امّا نه ترخیص مطلق، بلکه ترخیص در  ست يعني طلب همراه با ترخیص ا بین اين دو ا

بدل که طرف ديگر واجب تخترک آن مي ّا به نحو ترخیص الي ال لذا دهد ام ییری باشدددد، 
ستگفته سنخ ديگری از تکلیف ا ساس اين نظريّه در )اطعم اند که واجب تخییری يک  ، برا

ستّین مسکیناً(، بنابر نظريّه مرحوم میرزای نائیني و مختار ما د يعني عدم داللت امر بروجوب 
صي از ناحیه مولي نیادددد که وجوب از ناحیه حکم عقل فهمیده مي مده شود زماني که ترخی
ص ست که ترخی شد، چون فرض مثال اين ا ست عقل ميبا شده ا صل ن گويد که تو بايد ي وا

شهور که از خود هیئت امر د  ست، امّا روی نظريّه م اطعام بکني و نتیجة آن تعیینیّت واجب ا
اش وجوب تعییني است زيرا شود نتیجهيا به وضع يا اطالق يا انصراف ددد وجوب فهمیده مي

شد: طلب وجوبي و طلب ندبي و طلب تخییری در  سم  سه ق ست زيرا طلب  مقابل وجوب ا
طلب تخییری و فرض اين است که هیئت امر در طلب وجوبي ظهور دارد نه طلب ندبي و نه 

 طلب تخییری.

مقتضای اصل لفظي عینیّت وجوب است يا کفائیت آن؟ در واجب کفايي  مسألة سوّم:

ک اين است که در واجب کفايي احد االفراد مثل واجب تخییری سه مسلک داريم: يک مسل
واجب اسددت و مسددلک دوّم اين اسددت که بر کلّ احد به نحو مشددروط  به نحو جامع انتزاعي

ست که  سوّم اين ا سلک  شرط که ديگری آن را انجام ندهد و م ست به اين  شده ا واجب 
ي اسددت بین وجوب عیني و طلب ندبي به اين نحو که اين  واجب کفايي يک تکلیف خاصددّ

 که ديگری انجام داده باشد.عمل بر او واجب است و ترخیص در ترک دارد به شرط اين
امر بالمعروف( و ما شکّ کرديم که وجوب امر به معروف حال اگر مولي د مثالً د فرمود: )و

شته  سه بیان گذ سأله قبل و  سلک در م سه م ست يا وجوب کفايي، همان  آيا وجوب عیني ا
 ا بنابر هر سه مسلک مقتضای اصل لفظي عینیّت واجب است.جآيد پم در اينمي

نتیجه بحث در جهت پنجم اين است که مقتضای دلیل لفظي نفسیّت و تعیینیّت و عینیّت 
 در واجب است.



 83 

نکته: مسددلک ما اين اسددت که امر ظهور در وجوب ندارد بلکه ظهور در طلب دارد، پم 
عیني اسددت زيرا طلب نیز اين تقسددیمات را  گويیم امر ظاهر در طلب نفسددي و تعییني ومي
 دارد.

 ر يا توهم حظرجهت ششم: امر در مورد حظ

شد مثل )وَ صْ فَ مْتُلْلَا حَذاِاگر در مورد خطر امری وارد  وا( يا در مورد توهم حظر امری ادُطا
 گويد وقتي بین عمره تمتع و حج تمتع هستید با نساء مباشرت کنیدوارد شد، مثالً روايت مي

و اين توهم وجود دارد که بین عمره تمتع و حج تمتع حظری آمده باشدددد علماء اتفاق دارند 
مدلول بروجوب داللت ندارد، انما الکالم در سددده  که امر در موارد خطر يا موارد توهم حظر

ضي گفتند که داللت  ضي گفتند که بر اباحه به معنای خاصّ داللت دارد و بع ست بع ديگر ا
ستکند بر حکممي شته ا ست که بر هیچ  ي بر حکمي که قبل از حظر دا سوّم اين ا و قول 

کدام داللت ندارد، فقط داللت دارد که آن منع از بین رفته اسدددت ولي نسدددبت به حکم آن 
 شود.ساکت است در نتیجه اباحه به معنای اعم مي

ايجاد و  مختار ما همین قول سوّم است زيرا در بحث هیئت امر گفتیم که هیئت امر برای
داعي  ةگردد، تارانشاء طلب تشريعي وضع شده است و اختالف آن به اختالف در داعي برمي

حال اگر امر عقیب حظر يا  ،تعجیز يا دواعي ديگر اسددت داعي اسددتهزاء يا ةبعث اسددت و تار
شته شدن ست که داعي آن بردا ست امّا چه حکمي دارد  توهم حظر آمد قرينه بر اين ا حظر ا

سبت به  صديقي کالم را ن ست که مدلول ت ست و ما با توجّه به داعي متکلم ا ساکت ا آن 
 شود.کنیم و حکم هر موضوع به اطالق دلیل خودش استفاده ميمعین مي

 و تکرار ةجهت هفتم: داللت امر بر مرّ

نظرية پذيرفته شددده نزد متأخرين اين اسددت که امر نه بر مرّت داللت دارد و نه بر تکرار 
صلّ( دارای هیئت امر و مادة داللت دا ست مثالً ) صیغة امر مرکّب از هیئت و مادّه ا رد، زيرا 
اسددت گفتند اگر کلمة امر بخواهد بر مرّه يا تکرار داللت کند يا بايد به هیئتش بر آن  ةصددال
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اش، و مرّه و تکرار يا بايد مدلول وضدددعي باشدددد يا مدلول اطالقي، و داللت کند يا به مادّه
 ها نیست.از اينکدام هیچ

امّا هیئت، مدلول وضعي آن انشاء طلب است و مدلول اطالقي آن اين است که اين طلب 
است و مدلول  ة، مدلول وضعي آن ذات و طبیعي صالةمعلّق و مشروط نیست و امّا مادّة صال

د است، پم مرّه ها و چه به لحاظ مکاند چه به لحاظ زمان ةاطالقي آن همة افراد صال ها 
ضعي آنها و نه مدلول اطالقي در هیچ تکرار و يک از مدلول هیئت و مدلول مادّه، نه مدلول و

 آنها داخل نیست اين امر واضح است.
گويد شود که چه فرقي بین امر و نهي وجود دارد، وقتي مولي ميامّا يک سؤال مطرح مي

صلّ( يا مي شود ) صلّ( بخواهد امتثال  شرب الخمر(، اگر ) ست که يک فرد گويد )الت کافي ا
آن ايجاد شددود ولي در )التشددرب الخمر( امتثالش به اين اسددت که هیچ فردی از آن ايجاد 

 نشود، فرق ای دو از کجا ناشي شده است؟
گیرند، در )صلّ( طلب به که هم امر و هم نهي هر دو به طبیعي تعلق مي جواب اين است

هي به طبیعي شرب خمر تعلق گرفته است طبیعي صالة تعلق گرفته و در )ال تشرب الخمر( ن
دانیم که طلب به معنای درخواسدددت و اراده کردن معنا ندارد که به طبیعت تعلق بگیرد و مي

تعلق  ةپم معنای تعلّق طلب به طبیعي اين اسدددت که در امر طلب به ايجاد طبیعي صدددال
ست ايجاد و عدم  ست و در نهي به عدم ايجاد طبیعي تلق گرفته ا ايجاد طبیعي دائر گرفته ا

مدار ايجاد و عدم ايجاد فرد اسدددت زيرا طبیعي وجودی جدای از وجود فرد ندارد، پم وقتي 
ايجاد کن يا  جد نکن يعني فردش را در خاراگويد طبیعي را ايجاد کن يا آن را ايجشددارع مي

و چون وجود طبیعي به وجود يک فرداست کافي است که يک  فردش را در خارج ايجاد نکن
شود بايد  شود، امّا اگر طبیعي بخواهد ايجاد ن صل  شود تا امتثال حا فرد آن در خارج محقّق 
هیچ يک از افرادش ايجاد نشوند و اگر يک فرد ايجاد شود مطلوب در نهي عمل نشده است 

گونه که گفته شد چون ايجاد طبیعي در خارج به ايجاد يک فرد است ولي در ناحیه امر همان
دانیم که ايجاد همة افراد طبیعي در خارج ود طبیعي را ايجاد کن و ما ميوقتي شدددارع فرم

پم کالم در اين است که مطلوب مولي ايجاد، ايجاد طبیعي در ضمن يک  محال است ةًعاد
فرد اسددت يا ايجاد آن در ضددمن چند فرد ممکناسددت، يک نکته تعارف خارجي داردکه اگر 

ای ذکر صرف الوجودِ طبیعي و فردٌ ما دددد قرينهمطلوب مولي ايجاد يک فرد باشد دددد يعني 



 85 

گويد: )صلّ کند مثالً ميکند ولي اگر مطلوب ايجاد چند فرد باشد قرينه بر آن را ذکر مينمي
فهمیم که مطلوب صرف الوجود است اين عدم قرينه اصطالحًا مرّتین(، از عدم ذکر قرينه مي

ست، زيرا اطالق لفظي در مادّه از صلّ(  اطالق مقامي ا ست مثالً مادّة ) سامات خود مادّه ا انق
صال ست و فرد ديگرش ةافرادی دارد که يک فردش  ست وما  ةصال در اتاق ا سجد ا در م

 نحن فیه ارتباطي با اين مسأله ندارد.
ست يا محال؟ يعني آيا مي را دوبار امتثال  توانیم يک امرتبديل امتثال و تعدّد آن ممکن ا

متثال افضدددل تبديل اتوانیم يک تکلیفي را امتثال کنیم و بعد آن را به کنیم يا نه؟ و آيا مي
ين نماز رفع يد کنیم کنیم؟ ددد مثالً نمازی را که در خانه خوانديم و تکلیف آن امتثال شد از ا

 و آن را در مسجد هم بخوانیم تا اين فرد امتثال تکلیف باشد د .
ست و  شهور علماء ما گفتند که اين امر ممکن نی ست اهر تکلیفي يک بار قابل م متثال ا

تثال کنیم يا آن را ماند تا آن را دوباره امشددود و تکلیفي نميزيرا با امتثال تکلیف سدداقط مي
 تبديل کنیم.

بیاني دارد که اگر ما با امتثال اوّل آن غرض اعالی مولي را حاصل کرديم  1مرحوم آخوند
امتثال اوّل غرض ادني حاصددل شددد نه غرض تبديل يا تعدّد امتثال محال اسددت ولي اگر با 

آن ممکن اسددت، مثالً اگر مولي به خادمش امر کرد که آب اعلي، اينجا تبديل امتثال و تعدّد
شود،  اين سیراب  ستفاده کرده و  شد و از آن ا جا دو غرض وجود دارد، بیاورد تا کنارش آب با

وّم غرض اصلي ددد و آن اين و د يکي غرض ادني ددد و آن اين است که آب کنار او باشد ددد
د وقتي مولي آب را بخورد غرض اصلي حاصل مي شود است که آب را بنوشد و سیراب شود 

یاورد و در کنار آب اوّل قرار حال قبل از اين که مولي آب را بخورد خادم برود آب ديگری ب
سدهد در اين ت، و يک جا هر دو مصداق امتثال است و اين صورت مثال برای تعدد امتثال ا

گذارد در اين صورت ظرف دارد و ظرف دوّم را کنار مولي ميدفاه خادم ظرف آب اوّل را برمي
دوّم آب مصداق امتثال است و اين صورت مثال برای تبديل امتثال است. امّا اگر غرض اعلي 
شود مثالً مولي آب ظرف اوّل را بخورد و بعد خادم ظرف دوّم آب را بیاورد اين ديگر صل   حا

گیريم که اگر غرض اعلي مصدددداق امتثال نیسدددت زيرا تکلیفي وجود ندارد، پم نتیجه مي
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حاصل نشود، تبديل و تعدّد امتثال ممکن است و اگر غرض اعلي حاصل شود تبديل و تعدّد 
 امتثال محال است.

مرحوم آخوند را ردّ کردند و  اين فرمايش 2و مرحوم آقای خويي 1مرحوم آقای اصدددفهاني
که غرض ادني و غرض اصدددلي اعلي در کار نیسدددت غرض مولي از امر وجود آن در گفتند 

شود پم  سیراب  شد و  ست که آن را بنو ست و غرض از وجود آب در کنارش اين ا کنارش ا
ست و  ساقط ا شده و تکلیف  صل  شت امتثال حا وقتي خادم ظرف اوّل آب را کنار مولي گذا

ست. امّا امث ال دوّم که خادم ظرف اوّل را برد و ظرف دوّم آب آوردن ظرف دوّم آب امتثال نی
شت، فرمودند که وقتي خادم ظرف اوّل را مي ست و برد اين هرا کنار مولي گذا دم االمتثال ا

نار مولي نشدددان مي یاورد و ک ثال نبود زيرا تکلیف اين بود که آب ب دهد که ظرف اوّل امت
کلیف را امتثال نکرد و با آوردن ظرف دوّم بگذارد و برنگرداند ولي خادم آن را برگرداند پم ت

 و گذاشتن آن کنار مولي تکلیف را امتثال کرد.
در اين است  ما با فرمايش مرحوم آقای اصفهاني و مرحوم آقای خويي موافقیم ولي کالم

 ةلي که در صالمحال است چرا شارع به اين امر محال امر کرده است در حا رکه اگر اين ام
صالمعاده اين امر  ست و مختار ما  ةوجود دارد، بحث  سأله دمعاده يک بحث فقهي ا ر آن م

ست يعني نماز دو تکلیف  ستحبات ا ست که اعاده به عنوان  اعاده از م ارد يک تکلیف داين ا
ه آن نماز مثاًل وجوبي دارد که خواندن نماز ظهر باشددد و يک تکلیف اسددتحبابي دارد که اعاد

 به جماعت است.
 در جهت هفتم بود. اين تمام کالم

 اللت ندارد؟جهت هشتم: آيا صیغة امر بر فور داللت دارد يا تراخي؟ يا بر هینکدام د
ست، وقتي مولي مي صدّق علي فقیر(، آيمراد از فور لزوم تعجیل ا صیغه گويد: )ت ا از اين 

لزوم  يخاد از تراشددود که بايد آن را در اوّل زمان عرفي انجام دهم يا نه؟ و مراسددتفاده مي
 يجاد کنم؟اشود که الزم است آن را متأخراً آيا از صیغه امر استفاده مي تأخیر است،

داللت دارد، زيرا  همة علماء ما گفتند که صدددیغة امر نه بر فور داللت دارد و نه بر تراخي
صیغة امر مثل )تصدّق( دو جزء دارد: يک جزئش هیئت و جزء ديگرش مادّه د يعني تصدّق د 
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يا به  دصیغه بخواهد بر فور يا تراخي داللت کند يا به هیئتش بايد بر آن داللت کن است، اگر
ها داللت بر فور و يا يک از اين، و اين داللت يا بالوضع بايد باشد يا باالطالق و هیچاشمادّه

 تراخي ندارد.
شاء طلب ضعي آن ان ست و مدلول اطالقي آن ا امّا هیئت داللت ندارد زيرا مدلول و ين ا

اسددت که اين طلب مقیّد به قیدی نیسددت، و امّا مادّه داللت ندارد، زيرا مدلول وضددعي آن 
طبیعي فعل است و مدلول اطالقي آن شمول همه افراد تصدّق در همة حاالت است پم در 

توانیم ها فور يا تراخي اخذ نشددده اسددت، بله از اطالق مادّه جواز تراخي را مييک از اينهیچ
یم د جواز تراخي مالزم با عدم داللت بر فوريت است د چون مادّه امر د تصدّق در استفاده کن

 شود و الزمة اين اطالق جواز تراخي است.ها را شامل ميمثال د همه افراد در همة زمان
سط قرينه مي صیغة امر به تو فهمیم مثل انقاذ در غالب موارد فوريت يا تراخي را خارج از 

 کند.یه داللت بر فوريت آن ميغريق که قرينة خارج
صله ضي از علماء گفتند که ما ادلّة منف ستفاده ميبع شود مگر ای داريم که از آن فوريت ا

ک کرده و گفتند: عقل که قرينهاين ای برخالف آن اقامه شددود، بعضددي به دلیل عقلي تمسددّ
صدددورت تهاون امر  کند که وقتي مولي امر کرد بايد بالفور انجام دهیم در غیر اينحکم مي

آية  و من ربکم( ةشود، و بعضي به آية شريفة )وسارعوا الي مغفرمولي شده و هتک مولي مي
شريفة )فاستبقوا الخمرات( تمسک کردند. متأخرين اتفاق دارند که اين ادلّه داللتي بر مدّعي 

 شويم.ندارند و ما وارد اين بحث نمي
کند و مقتضددای اش داللت برفور و تراخي نميهپم صددیغة امر نه به هیئتش و نه به مادّ

 اطالق مادّه با وجود مقدمات حکمت جواز تراخي است.
 جا به پايان رسید.اين تمام بحث در جهت هشتم بود و مبحث اوامر در اين

 
 


