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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قدمهم
اوامر ديگري كه نسبت به تحصيل علم به نحو وجوب عيني و كفايي در روايات داريم با دو شق و صورتي كه 

توجه داشته باشيم. بايد ديد جايي داريم كه ي بود كه بايد به آن انكتهداشت شك بكنيم، عيني است. خود اين 
 تحصيل علم، وجوب عبادي داشته باشد.

قصد قربت است و ريا موجب دهد منتها ثواب در واجب تعبدي متقوم بهتوصلي هم خدا ثواب مي واجببه 
روف و معهمين است. ثواب براي آن ذكرشده مثل امربه فرقش ،ستينچنين . در واجب توصلي شوديمبطالن آن 

 نهي از منكر يا دفاع.

 واجب تعبدي و توصلي تفاوت
 :دو نظر وجود داردكه يك بحث اصولي هست در فرق واجب تعبدي و توصلي 

 ، ولي ترك آن عقاب دارد؛ثواب ندارد هوهويك نظر اين است كه عمل كردن به واجب توصلي بما  -

ود براي آن جعل ثواب كرد و خداوند شنظر ديگر اين است كه واجب توصلي مثل واجب تعبدي است و مي -
 دهد.ثواب مي

ارزش است يا اينكه باطل نيست، بلكه عمل به تكليف فرق اين دو تا در اين است كه آيا با قصد ريا باطل و بي
و مشخص است كه در اين صورت ثواب دارد و  ميكنيميعني در واجب توصلي گاهي ما قصد قربت ؛ شده است

 .رديگيمو گاهي با ريا و يك انگيزه غير الهي انجام  دهديمطور فعل را انجام شود همينگاهي قصد قربتي نمي
، امنكردهكه من قصد ريا بكنم در واجب تعبدي عمل به تكليف ؛ درصورتيديگويمفرق دو ديدگاه اين است كه 

 .امكردهتكليف ولي اينجا عمل به 

 بررسي نظرات
محل بحث است كه آيا در هر سه صورت ثواب دارد يا فقط در صورت قصد قربت ثواب دارد، يا در دو صورت 

گويند فرق واجب توصلي و شده آن است كه ميآنچه مفروض گرفته باًيتقر ثواب دارد. در اصول خوب تنقيح نشده،
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و رافع عقاب است نه اينكه جلب ثواب بكند، ولي اين خيلي امر تعبدي در اين است كه در توصلي عمل به ا
منتها حداقل و اكثر است فقط فرق توصلي و تعبدي در همين است  ؛كندينمقول دوم آن را نفي و  ي نيستاجاافتاده

 هم هست؟آن نيا برو كار به ثواب ندارد، يا اينكه عالوه  شوديمها موجب بطالن آن كه ريا و اين
ثواب واجب  ازنظري يك ديدگاه اين است كه عني؛ حداقل و اكثر است نه اينكه دو قول متباين باشد ،و قولاين د

 .كنديمجلب ثواب  آورديمهم  ثواب ،كنديمتوصلي هم مثل تعبدي ثواب دارد غيرازاينكه دفع عقاب 
يك ديدگاه اين است كه فقط همان اندازه فرق است كه تعبدي و توصلي در قصد ريا و بطالن به ريا هست. اين 

شده و از آن رد يكي از مسائلي است كه مفروض گرفته است و بحث نشده گانهجداصورت بهبحث در اصول 
 .شونديم

عروف و نهي از منكر يا دفاع همه قبول دارند مهست كه در رواياتي كه همه قبول دارند كه امربه سؤالي اين جا
، آثار دنيوي دهديمهمه رواياتي كه داريم كه خداوند بر اين امر ثواب حال اينكه تعبدي نيست توصلي است، درعين

، آيا منظور اين است كه اين ثواب دادن فقط در صورتي است كه قصد قربت كنديمجاي خود، آثار اخروي هم ذكر 
ولو قصد قربت هم نباشد. اين مقداري بحث محل  دهديمينكه اگر عمل به تكليف كرد ثواب به آن شخص بكند، يا ا

اين يك احتمال است و گاهي تفقه به  بار ديگر تكرار بكنم،است، يك جاافتادهطور است. بيشتر در اذهان اين تأمل
ها فقط در بحث هستند، فرق آن تركمشهم شده، فرق توصلي و تعبدي در جلب ثواب نيست در اين دو جهت آن

 .ديآينمو اينجا  ديآيمدر عبادات  ؛ كهريا و عجب و بطالن به اين امور هست
دارد، چه عيبي دارد كه بگوييم كه خداوند  تأملو اين جاي  گويندبحث ثواب را هم مي نيابعضي عالوه بر 

نباشد، موجب ثواب هست. احتمال عقلي اين ارزش و تأثيري براي اين كار قائل هست كه حتي قصد قربت هم 
و اين است كه اين امري كه تا حد زيادي اصول  امر معقول است كه توصلي هم جلب ثواب بكند كامالً منتفي نيست.

 خيلي امر مسلمي نيست. هاذهنمرتكز هست در 

 دفاع با جهاد تفاوت
مثل نماز و روزه است عبادي است، دفاع  جهاد غير از جهاد است، دفاعبايد گفت كه  جهاد با دفاع تفاوتدر 

معروف و نهي از منكر و دفاع توصلي است، اين محل بحث نيست، اما گويند امربهتوصلي است يعني فقها همه مي
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ولو براي ريا باشد، معلوم نيست به او ثواب داده  كنديماگر كسي از يك شهري دفاع  جهاد يك عمل عبادي است.
يك امري است كه بدون قصد قربت  نماز .كنديمطبيعت امور فرق  حث برتري و فروتري نيست،خيلي به ب نشود.

طور نيست. دليل ندارد كه بگوييم خداوند در هر دو جا با قصد قربت ، ولي دفاع اينشودينمهيچ اثري بر آن مترتب 
ري دارد، ولي نماز با قصد قربت دفاع طوري است كه بدون قصد قربت هم در ترتب ثواب تأثي . طبيعتدهديمثواب 

 دارد. ريتأث
صورت كفايي، يا وجوب عيني تعلم اين است كه آيا وجوب اجتهاد به ميآورديميي كه بايد هابحثيكي از 

كه انسان معارف دين را ياد بگيرد، يك استحباب نفسي  احكام در حد نياز يا استحباب نفسي كه در احكام هست
 آيا اين تعبدي است يا توصلي است؟ دارد كه مقدمي هم نيست.

دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه رايج اين است كه  بايد اين بحث را مطرح بكنيم كه فرق تعبدي و توصلي چيست؟
 ؛ ووجود دارد و در توصليات مبطالت نيست مبطالتيك فرق اين است كه تعبدي در عبادات بحث ريا و عجب، 

 نيست، مگر اينكه قصد قربت باشد؛ فقط رافع عقاب است. يك فرق هم اينكه در توصليات ثواب
كه همان فرق اول فارغ اين دو تا است و ترتب ثواب مانعي ندارد، بلكه شايد ادله با اين موافق ديدگاه ديگر اين

 ولو قصد قربت نباشد. ديآيمباشد كه ثواب 

 صور قصد قربت
دهد كاري را انجام مي كه در قصد قربت سه صورت داريم، آنجايي كه غافالنه شوديمبحث ديگري اينجا مطرح 

جايي كه قصد ديگران را بكند  ايآكند، و يكي جايي است كه قصد ديگران مي و اين بحث براي او مطرح نيست
 .شوديمسوم  سؤالثواب دارد، يا اينكه فقط در دو صورت ثواب دارد؟ اين هم 

فسي داشتيم، وجوب كفايي را از اولويت انداختيم يادم نيست كه با وجوب كفايي چه در آنجا يك استحباب ن
يك استحباب نفسي داريم كه مطلوبيت دارد، تحصيل فهم معارف ديني  ميگفت ي استحباب را نفسي كرديم.ول كرديم.

شناخت معارف ديني كس هم در جامعه به آن نياز نداشته باشد، ولو به نياز من هم ارتباط نداشته باشد، هيچ
آيا فرق  كه دو نوع استحباب داريم تعبدي و توصلي، ديآيموقت بحث مستحب نفسي هم استحباب نفسي دارد، آن
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؟ عين خواهديماستحباب توصلي مستحب عبادي در مبطليت ريا است يا اينكه در تربت ثواب هم اينجا قصد قربت 
 در استحباب كه قدر متقين بود نفسي است، اين بحث زنده است. كه ديآيمآنچه در وجوب گفتيم، در استحباب هم 

 يات ارتباط نفسي و بعد معنوي دارد توصليات ارتباط با غير است؟تعبد سؤال:
، او هم غرض شارع را برآورده كرده است. شوديم برآوردهشارع اينجا غرضي دارد كه غرض با اين  پاسخ:

كه ذكرشده حمل بر اين بكنيم كه ها ثوابمعروف و نهي از منكر و امربه تيارو مثالً. شوديمخيلي جاها ثواب داده 
اين فرق دوم بين تعبدي و توصلي، چه واجبات و چه در  يي است كه قصد قربت بكند، خيلي وجهي ندارد.درجا
مسئله پيدا كرديم و  نيار باست ولي نه برهاني  هايليخ موردقبولاست، امري است كه تا حدي  شدهگفتهكه  تيانفس

مهمي در  نسبتاًطرح اين بحث  داللت داشته باشد. آن برخالفنه ظواهر مطابق آن هست، بلكه شايد ظواهر بيشتر 
 ي ديگر ديدگاه من بيشتر اين است كه فرق اول وجود دارد ولي فرق دوم وجود ندارد.درجاها فقه است

 آيات آفاقي و انفسي
را دعوت به سير و تأمل و تفكر و دقت در آيات آفاقي و انفسي به غرض وصول  ي كه ماافهيشردر مورد آيات 

بحث كرديم. اين آيات را برسي كرديم و چند  اندگرفتهي تاريخي و اجتماعي هاعبرتبه معرفت خدا با معاد يا 
ه يك حكم ارشاد ب آيات نياكه  كننديماينكه اين آيات يك حكم غيري را بيان  ازجملهجهت در آن بحث شد 

يك حكم عقلي است كه معرفت خدا باشد. تا اينجا گفتيم  المقدمهيذاينجا  .فهمديمكه عقل هم آن را  شوديمغيري 
و  المقدمهيذارشاد  شوديمبيانات شرعي  ؛ وكه وجوب آن عقلي است و شرعي نيست شوديمواجبات غيريه  هااين
 هم واجبات عقليه است. هااين

؛ اينجا چند واجب داريم يكي بحث خود خداشناسي است كه وجوب عقلي دارد، معرفت اهللا وجوب عقلي دارد 
ي ديگر تاريخي و اجتماعي بپردازيم، هايريگبه بحث معاد يا عبرت  ميخواهيماما در مورد جاهايي كه از طريق آن 

گفتيم كه اين  گريدعبارتبهرد، يا نفسي، وجوب عقلي دا المقدمهيذهست. خيلي واضح نيست كه بحث  سؤالجاي 
كه معرفت اهللا و پي بردن  هااين المقدمهيذاما ؛ و نظر باشد، وجوب غيري عقلي دارد تيرؤمقدمه كه تفكر و دقت و 

آيا عقلي هست يا نيست، در معرفت اهللا وجوب عقلي است  هاايني از حوادث تاريخي است و ريعبرت گبه معاد و 
 يد خدا را بشناسد، اين را بايد عقل بگويد.كه انسان با
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آيا حكم مستقل  دانمينمي اينكه براعقلي است  حتماًاما در مسئله معاد و عبرت گرفتن، الزامي نداريم كه بگوييم 
 فهمدينماست، جزئيات آن را عقل  تأملعقلي داريم، براي من در وجوب معرفت قيامت و توجه به قيامت جاي 

كه عالم معادي دارد و ما حيات ديگري داريم. شناخت اين و اعتقاد به اين و معرفت اين مسئله، آيا الجمله ولي في
. كندينمكه عقل مستقل درك  مييبگودارد بعيد نيست كه  تأملشرعي هم باشد؟ جاي  توانديمواجب عقلي است يا 

 هاآناين الزام را از  هااينت و رسالت و و ما بعد از اعتقاد به قيام ممكن است كسي بگويد حكم مستقل عقلي نيست
المقدمه ذي ميگفتيمدارد براي من قطعي نيست، به ذهنم آمد كه  تأملبرويد بشناسيد، جاي  اندگفتهكه به ما  ميريگيم

المقدمه معرفت اهللا وجوب عقلي مستقل دارد، ولي معرفت معاد هم كه عقلي است، ذي مقدمه آن وجوب عقلي است،
هاي ديگر تاريخي و اجتماعي، اينكه يك حكم عقلي داشته باشيم و حكم شرعي نداشته باشيم، جاي يا عبرت گيري

لغو يا مستلزم محذوري صورت مولوي داشته باشيم، آنجا وجوب معرفت به ميتوانيمحداقل اين است كه  دارد. تأمل
 بتوانيم وجوب شرعي مولوي قائل بشوييم. احتماالًاي است كه به ذهنم آمد، نيست. اين هم در حد نكته

 معرفت احتمال وجوب نفسي مولوي
و تاريخ،  تياح وبحث بعدي اين است بگوييم وجوب معرفت آيات الهي و قوانين حاكم بر عالم و قوانين كون 

نظر بكنيم ي قبلي صرفهابحثهم دارد و حتي وجوب نفسي مولوي قائل بشويم، از همه يك نوع وجوب نفسي 
هم يك رجحان مولوي نفسي آورده كه خوب است كه انسان بگوييم، آيات ارشادي نيست بلكه مولوي است، آن

اين  شوديممطرح گونه باشد، سؤالي كه را بشناسد و عالم را بفهمد نگاه كند. برفرض كه اين تياح وقوانين كون 
نظر از اينكه هدف الهي و ديني با قطع هاآناست كه آيا اين اطالق دارد، يعني شناخت و ديدن اين آيات و تأمل در 

ان مولوي شرعي ن رجحگوييم حكم رجحان مولوي شرعي داريم اما ايبر آن مترتب بشود، حكمي بر آن داريم؟ مي
است، مقيد به آنجايي است كه با اين انگيزه آدم تعقيب بكند و بفهمد، يا صورت خاصي مطلق است، يا اينكه مقيد به

 اين آثار بر او مترتب شود، حداقل اين است كه با اين انگيزه برود.
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 مطلق يا مقيد؟
هم بگذريم بگوييم ارشادي نيست و مولوي است و حتي رجحان مولوي نفسي هم  هابحثبرفرض اينكه از اين 

كه آيا مطلق است يا اينكه مقيد به اين است كه غرض ديني داشته باشد، عرض ما اين است هست  سؤالهست، اين 
 هاايني قبلي به اينكه بگوييم مولوي شرعي است و در اينجا رجحان داريم باز هابحثكه علي فرض غمض عين از 

 )184اعراف/(»لَمْ َيتَفَكَّرُوا أَ وَ« ديگويممقيد و معلل به اغراض و اهداف ديني است، سر آن اين است كه اينكه 
) 20عنكبوت/»(قُلْ ِسيرُوا فِي الْأَْرضِ فَانْظُرُوا كَْيفَ بَدَأَ الَْخلْق«) 212(بقره/»يُبَيُِّن اللَّهُ لَُكُم الĤْياتِ َلعَلَُّكمْ تَتَفَكَّرُونَ«

ا بشناسيد، كيهان را بشناسيد، بياني نيست كه بگوييم آمده روي اين بحث كه آسمان يا زمين ر هاايناز  كدامهيچ
جا محفوف و معلل به ترتب اغراض و . همهديآينمبيرون  هااين كدامهيچاز  هوهوآيات انفسي را بشناسيد، بما 

 اهداف ديني است.

 نتيجه
 اين است كه؛ مياگرفته هاايناي كه از نتيجه

 ت عقليه، معرفت خدا و معاد است،: اين آيات احكام رجحانات و احكام ارشادي به همان مقدمااوالً 
ي مولوي نفسي هم باشد، باز محدد به همين قيود و مضيق به اين قيد ترتب هارجحان: برفرض اينكه اًيثان 

شناسي بكنيد، با فرض اينكه كسي غافل هاي معنوي و الهي داشتن است، چيز مطلقي كه مثالً كيهاناغراض و انگيزه
برود بشناسد، از اين آيات  طورياست يا اعتقاد به خدا را با يك شبهاتي كنار گذاشته است، همين هابحثاز اين 
تعبير كرد و گفت  شوديم، هركدام را هااينيا انصراف عرضي  هااينديگر ظهورات داخلي عبارت، بهشودينماستفاده 

كنيم، يا اگر قرائن لفظي هم براي ما كافي نباشد استنباط ب هااينانصراف دارد، يا قرائن لفظي داريم كه از خود 
 .كنديميك انصراف عرفي و ذهني درست  هااينحداقل فضاي مجموعه 

را بشناسد با  هااينتقرب به خدا نيست معرفت خداست و شناخت خدا و معرفت معاد است، ممكن همه  غرض
. كنديمل اين است كه مجموعه يك انصراف را درست آن تميز دارد. اين يا با ظهورات لفظيه و قرائن لفظيه يا حداق
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 هااينمولوي دربياوريم و برفرض هم كه رجحان مولوي نفسي از  اوالً، ميتوانينمپس ما از اين مجموعه آيات 
 استخراج بشود باز مضيق محدد و مقيد به همان غرض و انگيزه معرفت اللهي داشتن است.

 نكته
أَ فََلمْ يَنْظُرُوا إِلَى « يا» سِيرُوا فِي الَْأْرضِ: «ديگويماز اين آيات كه  ميكرديمنكته ديگر اين است كه بحث 

؟ با توجه به شوديم، يا اينكه وجوب استفاده شوديممطلق رجحان استفاده  هاايناز » قل انظروا) «6(ق/»السَّماءِ
اين است كه منظور در اين آيات جامع بين وجوب و استحباب  ديآيمارشادي است آنچه به ذهن  هاايناينكه گفتيم 

اي الزم است، آنچه از قرآن استفاده است چون يك امر ذو مراتب است، براي حداقل معرفت اهللا يك نوع نگاه آيه
حداقل اي، يا با نگاه انفسي يا با آيات آفاقي الزم است، بنابراين معرفت اهللا با يك نگاه آيه كهاين است  شوديم

حكم عقل است ارشادي شد و بيان شرعي خاصي ندارد، بايد برگرديم ببينيم، آن حكم عقل چيست؟ همه ارشاد به
اي بكند ي يك نوع نگاه آيههركسبينيم، حداقل الزمي كه داريم اين است كه كنيم ميحكم عقل مراجعه ميوقتي به

اي پيدا بكند و معرفت خدا را در خود تحكيم بكند. وشهيك شاهدي، مؤيدي، چيزي از اين آيات آفاقي انفسي از گ
در حداقل اين وجوب دارد، اعم از آيات آفاقي و انفسي است، ممكن آيات آفاقي هم نباشد. ولي از حداقل كه 

كه با اين غرض و رجحان دارد، هرچقدر هم جلوتر برود وقتي همهكه  ي داردتينهايببگذريد مراتب بعدي، مراتب 
 ي مضاعف و ذومراتب دارد.هارجحانباشد  انگيزه

 وجوب يا مطلق رجحان؟
 هااين؟ جواب اين است كه آورنديميا مطلق رجحان  آورنديمكه آيا اين آيات وجوب را  سؤالبنابراين اين 

كه  بر خدا استدالل، در حكم عقل وجوب عقلي حداقل داريم در شوديمحكم عقل ارشاد به اندشدهچون ارشادي 
كه  شوديمو مراتب استحسان عقلي  رجحانزم است انسان برود دليل پيدا كند، آيات انفسي يا آفاقي، بقيه همه ال

تر تر و متصلبقوي كه هر چه بيشتر معرفت به آن علم و خدا در انسان دانديمها را مستحسن و راجح عقل آن
 اين هم يك نكته است كه خيلي مهم نيست. بشود.
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 آفاقيآيات انفسي و 
 اوالً بشود،  سؤالاين است كه ممكن است  شوديميك نكته هم كه خيلي مهم نيست و جهت تكميل بحث آورده 

شناسي شناسي و كيهانستاره از آيات آفاقي داريم، در آفاق هم آيات خيلي پخش است. اًيثانآيات انفسي داريم، 
ي مختلف طبيعت است آنچه در آيات داريم و عقل هم بر هاچهرهسوسك شناسي يا زنبور شناسي.  مثالًگرفته تا 

ها تعيني است يا تخييري است؟ بكند اين الزامات و رجحان سؤالاين است كه؛ اگر كسي  كنديماساس آن حكم 
در  تأملو اين  در آيات الهي است تأمل اندخواستهيعني آنچه از ما  روشن است كه اين امر، رجحان تخييري است،

بنابراين يك نوع تخيير عقلي در اينجا داريم، چون ؛ در آيات خدا است تأملاي برود مصداقي از همان هر گوشه
در  تأملدر آيات خدا فراخوانده است و هر جا برويم مصداق  تأملصورت ارشادي ما را به عقل ما و آيات، به

 و حالت تخييري دارد. و نفس شناسي است شناسيهمين آيات خدا و جهان

 ي يا كفايي؟عين
در  ميكنينمكفايي را استفاده  هاايندر ظاهر از  يي؟صورت عيني است يا كفابه هاايننكته بعد اين است كه آيا 
، برخالف علوم ديني كه يك وجوب كفايي در حد ديگويمو آيات هم آن را  ديگويمحد عنوان اولي كه عقل ما 

ها در ها يك نوع رجحان عيني براي همه انسانم، ظاهر همه ايناجتهاد داشتيم، يك وجوب عيني در حداقل داشتي
گوييم درواقع استحسان عقلي معرفت خدا است منتها حداقل آن واجب است و حد باالتر مستحب است؛ مستحب مي

و تدبر و  تأمل مثالًكه  ديايدرباولي چيزي  عنوانبهاما از اين آيات و حكم عقلي كه به اين لحاظ ما داريم،  است
. در علوم ديني لوال نفر داشتيم كه در سطح شودينماستفاده  هاايناجتهاد در علوم يك امر كفايي است، چيزي از 

اجتهادي يك وجوب براي ما آورد ولي در اينكه اينجا بگوييم حداقل آن براي همه مستحب است و بيشتر وجوب 
در علوم ديني چيديم اينجا نيست؛ آنچه اينجا  اتيو رواآيات استنباط از  بر اساسعيني داريم، اين دستگاهي كه 

جداگانه اين رجحان عقلي را دارد، براي  داريم يك نوع رجحان عقلي عام و مشترك براي همه است، هركسي
ي با غرض ديني بروند متخصص فيزيك يا اعدههركسي درجات اين رجحان وجود دارد، اما اينكه بگوييم 

عيني  همه شودينمي بشوند، از اين آيات، حكم عقلي، چيزي استفاده شناساهيگي يا شناسوانيحشناسي يا كيهان
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 نيبا عناو كه براي همه خوب است. شوديم عقليه مستحسنات ، بقيه همشوديماست، كفايي نداريم. حداقل وجوب 
وين ثانوي است كه بعد بحث امور اجتماعي و نيازهاي جامعه اسالمي، عنا وفتقرتقثانوي و براي حل امور و 

 ، آن داستان ديگري است.ميكنيم
، جداگانه هركدام تكليف دارند. طبق قرائن شوديمعيني است، يعني خطاب به هركسي منحل  هاايناصل در 

، اين احد هماو اينكه بگوييم  رديگيمهمه را  هااين »سيروا» «افال تنظرون« ديگويميعني وقتي ؛ طور هستاين
 عيني است و طبق قواعد ظهور در عينيت دارد. ديگويمبكنيم، اصل و اطالق  ظاهر است يعني شك هم خالف

اي برخورد كنيم و علم براي اين است كه ما بدون اينكه به آيه فهمديمو عقل هم  شوديمآنچه از آيات استفاده 
همه مقدمات عقليه است  هااينرد، باالخره ما پيدا بشود بعيد است. ولي اگر پيدا بشود باز اين مقدمات وجوب ندا

مقدمه عقليه  هاايناي علم پيدا كند، آنگاه وجوب ندارد. همه اگر بشود تصور كرد كه كسي بدون نگاه به هيچ آيه
. برديمبام به پله گذاشتن نيازي نيست، وجوب آن را است. فرض بگيريم در يك صورتي براي رفتن به پشت

هاي بشري تخصص در علوم و دانش كفائيتهم اثر كفايت است، منتها يك  نيانيست.  هااينن چيز ذاتي در درويك
و حكم عقلي و ارشاداتي كه  هااينبراي رفع نيازها با يك بحث ديگر و عناوين ثانويه داريم كه جاي خود دارد، از 

توصليات  هاايناشاره كرديم كه همه  در تعبدي و توصلي بودن هم و شودينماستفاده  نيا برشرع داشت چيزي زائد 
فرق تعبدي و توصلي وجود دارد كه اشاره كرديم، بحث تعبدي و توصلي هم اينجا جاي  است. دو ديدگاه درباره
 و نيازي به تكرار نيست. شوديمكه بحثي كرديم هر دو را شامل  طرح داشت و هم آنجا

يي را بيان فرمايد يا در مقام و كفاوجوب عيني  خواستهيم از آيات استفاده كرد كه خداوند شوديمآيا  سؤال:
 بيان اصل لزوم بوده است؟

را مولوي بگيريم  هاايناما اگر ؛ را ارشاد گرفتيم يك بحثي آنجا هست و سؤال درستي است هاايناگر ما  پاسخ: 
يي كه آنجا هابحثوقت جاي طرح اين بحث است كه بياييم اطالق در آن را درست كنيم، اگر ارشادي شد همه آن

 ديگويم زيچهمه، در دهديمحكم عقل ارجاع به را شما، ارشادي كه شد شوديمخارج  هاآنآمده از مقسم همه 
حكم عقل به ارشاد ،شوديم دهيبرچتقييد و تخصيص و مقيد، همه ، يعني دستگاه اطالق و ديگويمببين عقل چه 

كه براي هركسي خوب است كه ياد بگيرد و  ديگويم. عقل ديگويمو بايد ببينيم در همه اين موارد عقل چه  شوديم
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قل پيدا ارجاع به ع هااينحكم عقل نيست، همه  كفائيتهر چه بيشتر ياد بگيرد براي خود او بهتر است، نشاني از 
 رجحان عيني است. هاايندر حكم عقل هم كفايي و عيني داريم، آنجا براي ما واضح است كه  كنديم

علمي پيدا  هااين، يعني اگر جايي بتوانيم بدون سازدينمرجحان عيني خوب است، منتها وجوب عيني با آن 
همه  هااين. ديآيمي ندارد، باز وجوب عيني راه آن از ريغ، ولي اگر پرديمعقلي وجوب عيني از اين  ازنظربكنيم 

ي راهي نباشد كه علم پيدا شود، عقل راستدالليغاحكام عقلي است كه تشخيص آن روشن است. اگر از جهت ديگر 
وجوب تخييري عقلي داري، يا آن راه را برو كه از راه ديگر علم  ديگويمواجب است اگر راهي باشد،  ديگويم

 .شوديم عقلي همه هاايني بپرس، يا مثالً اين راه. دار اعتقادكه به او خيلي  ز كسيپيدا بشود، ا برائت

 د؟تقيي يااطالق 
كه يك بياني ارشادي شد، ي هم دارد كه وقتيترقيدقاست البته جهات بحث  توجهقابلاي كه عرض كردم نكته

خارج  هااين گفت كه از درون اين بيان، همه شوديمهست يا نيست؟  هاحرفجاي طرح اطالق و تقييد و اين 
است. البته در » اليه شدرم«ببريم، يعني حكم عقلي كه » اليه شدرم«حكم  در خودرا بايد  هابحث. همه اين شونديم

احكام عقلي باز عيني و كفايي داريم و ممكن است تعبدي و توصلي داشته باشيم، تخييري و تعييني هم داريم، 
ي عقلي داريم، اكثر تقسيمات احكام شرعي را در احكام عقلي داريم، هاحكمسي و طريقي هم در تقسيمات نف

 اهللايصل ؛ وشوديمكه گفتيم يكي با اين جهينت باًيتقررا بايد با يك نگاه عقلي بررسي كنيم كه  هااينهمه  وقتآن
 اله االطهار. و محمديعل

 
 
 


