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 ميالرحبسم اهلل الرمحن 

 تنبيهات اخذ اجرت در واجبات

 واجبات نظاميه :تنبيه اول

 مقدمه: مروری بر مباحث گذشته
حبث در اولني تنبيه پريامون واجبات نظاميه يا صناعات کفائيه بود. اصل اينکه مشاغل و حرف و صنايع الزمه زندگی بشر به حنو  

اخذ اجرت هم جايز است، يک اصل مسلم است. فقها در برابر اين اصل مسلم بايستی توجيهی  حالدرعنيکفايی واجب است و 
خذ اجرت در واجبات درست نيست، در اينجا درست باشد. وجوهی که در منابع و عمدتًا در بياورند که حتی اگر قائل شومي که ا

مکاسب است و گاهی هم در کتب ديگر از مجله فرمايشات مرحوم نائينی و امام و بزرگان ديگری که به منابع و کتبشان مراجع 
 شود که به وجه هشتم رسيدمي.شود پانزده وجه میمی

 اجباتوجوه اخذ اجرت بر و 
 . وجه هشتم١

ای که اصل اين اعمال و مشاغل را واجب کرده است، مهان قاعده، اخذ اجرت را هم جايز وجه هشتم اين بود که مهان قاعده
گويد اجرت هم گويد اين مشاغل و حرف به حنو کفايی واجب است، مهان دليل و قاعده میکند. مهان مبنا و مستندی که میمی

وجوب  قاعدهٔ کند، مهان ها میدر بسياری از اين مشاغل و حرف به عنوان يک قاعده عام داللت بر وجوب آن جايز است. دليلی که
گفت که چون زندگی متقوم به تعداد زيادی از مشاغل و صنايع هست، حفظ نظام يا حرمت اخالل به نظام هست. اين قاعده می

ها از قاعده وجوب حفظ نظام يا حرمت اخالل به . پس اصل وجوب اينها واجب است تا نظام اجتماعی خمتل نشودپس اجنام اين
اند. در بعضی دليل خاص هم هست، اما اين قاعده شد، البته غالبًا اين مشاغل و حرف مستند به اين قاعده عامهنظام استفاده می

 شود. ها استخراج و استنباط میشود و با اين قاعده وجوب اينعامه مهه موارد را شامل می
طبق آن  ها واجب باشد ولی بگوييمگويد، مهني قاعده داللت دارد اخذ اجرت هم جايز است، برای اينکه اگر اينوجه هشتم می

و  در اين واجبات صناعيه کفائيه هم اجرت جايز نيست اصلی که بعضی و تعدادی معتقدند که اجرت بر واجبات جايز نيست،
 آيد.پديد میاختالل نظام  شود اجرت گرفت،منی

معلوم  ،جايز نيستاخذ اجر صنعت و فعاليت مقوم حيات اجتماعی واجب است اما  ،ده هزار شغل ،شود اين هزارصبح که می
و به امان خدا رها کند کاری   برای ديگری غالب مردم برای رضای خدا هر کسینيست که در  طوراين .گريدها پا منیاست که اين

قاعده حرمت  .پس اصل حرمت اخذ اجرت در واجبات خالف غرض است و نقض غرض است .گريداين اصًال قوام منی .شود
 ،مشاغل ،نظام اجتماعی ،توانيد بگرييداگر بگوييم که مزد منی ،گويد اين کار را بکنيد تا اخالل به نظام نشوداخالل به نظام می
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ن . آهای حساس و سخت کمرت راغب داشته باشدوص مستلزم اين است که شغلريزد و به خصحرف و نظامات اداری به هم می
رت  شود،می ترتر و پيچيدهحساس ،تربه کارهای سخت مشاغل موجب متايل افراد بندیردهانگيزه اصلی که در  مهان درآمدهای 
رف مساوی است با اخالل به نظام و لذا ريزد. پس حذف اجرت از مشاغل و حنظام به هم می شته شود،بردااگر است. اصل درآمد 
 شود گرفت.شود گفت که اجرت منیشود گرفت و منیگويد اجرت هم میمی ،ها را واجب کرده استای که اصل ايناصًال مهان قاعده

 اشکال به وجه هشتم. ١,١
 اند.استدالل را به شکلی پاسخ داده ناي

 پاسخ اول به استدالل. ٢,١
کارهای باز کسانی به سراغ   ريزد وبا حرمت اخذ اجرت به هم منی ،داده شده است که نظام اجتماعی يک جواب به اين شکل

 ،ها کاری را کسی دوست داردخيلی وقت ،شودها و عالئق بر اساس مزد تنظيم منیبرای اينکه مهيشه رغبت ،حساس خواهند رفت
مان را سا صنعت ديگری و ديگریرا کار کند  یصنعتفردی در اينکه های غري مزدی هم ها و انگيزهاش هست و عالقهمورد عالقه

 .نيست که نظام به طور کلی به هم بريزد گونهاينو  ، موثر استدهد

 اشکال به پاسخ اول
و  ند اهديگران هم اين جواب را اشکال کرد ،دارند پاسخ تأملی اين جوابی است که در مکاسب آمده است. خود ايشان در اين 
يعنی مزد  ،گريدهای جانبی سامان منیگاهی هست ولی کليت نظام کاری و اشتغال با اين رغبت  هاهر چند اين رغبتاند که گفته

او هم  ،نيست کسی بگويد چون به صورت موروثی پدرش اين کار را کرده گونهاين .ريزدسامانه کار واقعًا به هم می برداشته شود،
درست است که  .صنعت را توسعه دهد فالنکند يا فالن فناوری را اجياد  عدادی هست و عالقه دارد مثًال يا آدم با است ردعالقه دا

ای و فرعی نظام شغل و اشتغال ای و حاشيهپراکنده ، خيلی بعيد است که با اين رغبتای و جانبی استها هست ولی حاشيهاين
 سامان بگريد.

ن است کسی عالقه داشته باشد، طبق اشعار مثنوی، مثل ممک فرض بگريمي مه حاال مهان ندارند، اصًال رغبتی کارها  یبعضالبته  
مشاغل  نظاماصل اشکال که به جواب آمده است اين است که  ،مهان جا حالش به هم خورد رفتمیکه در بازار زرگری   آن شخصی
 .اين يک جواب است که خيلی تام نيست ،خوردبه هم می

 داللپاسخ دوم به است. ٣,١
مهه مشاغل و حرف را مثل باب قضا کرد. حداقل يک نظريه در باب قضاوت اين است که شود ممکن است کسی بگويد، می 

البته حکومت از  کند  اجرت بر قضا جايز نيست بلکه قاضی از باب وظيفه الزامی و برای فصل خصومت بايد اقدام به قضاوت
 اين است. هم آل گفته شده است و ما قبًال گفتيم که يک نظام ايده گونهايندر باب قضا  .املال بايد زندگی او را تأمني کندبيت

اش را اداره  خانوادهو اش کند زندگیندارد بلکه اينکه آدم تالش  اشکالی  .يک نظام کامًال مقبول اسالمی است ،نظام کار برای مزد
له سود و نظامی است که افراد از معاد ،آلنظام ايده، اما ته باشدحتی ممکن است رجحانی هم داش ،ن استچون اين مقدمه آ ،کند
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آن  هيشبآل است و . اين يک نظام ايدهدنشو املال و از طريقی هم تأمني بيت کنند و از. برای خدا کار  شوندزيان و اجر و مزد آزاد 
 طورمهنيدر تبليغ هم  .تواند مزد بگريدمنی حداقل يک نظريه و فتوا در باب قضا اين است که قاضی .در باب قضا وارد شده است
  .دنشو  پول گرفت ولی از جايی بايد تأمني شودمنی برای تبليغ يا تعليم است بنا بر بعضی نظريات
کنيم مهه يعنی بگوييم که مزد را حذف می ،از مهني جا وام گرفته شود ،که به اين استدالل داده شود  ممکن است جواب دوم

 کاری کند که کسیبه اين مست حرکت  نظام کمونيستی متايل داشت  .بود طوراينهای سوسياليستی هم در نظام .کنندآيند کار میمی
کارت رو مشا   گويدب دارد، تعيني تشخيصی که حکومت بر حسب انتخاب خود آن فرد و و سيستم کنددولت تأمني   ،دهدمیاجنام  را

دهم. اين وجه ديگری است که ممکن است بگوييم که با اين شکل اخالل به نظام هم الزم ن را به تو میاملال آبکن من از هم بيت
 آيد.منی

 اشکال به پاسخ دوم
يعنی قاعده  ميسر است. املاليا تأمني از بيت دادن از دو طريق مزد ،دفع اخالل به نظام درست استمنتهی جواب اين است که  

کند و هر کسی قيام به يکی از اين د که اين مشاغل بايد جريان پيدا  گويحرمت اخالل به نظام و قاعده وجوب حفظ نظام می
به يکی از دو شکل ميسر است يا به هم  لنظام پيدا کند که اجنام شود. نظام يافنت اين مشاغ طوریمشاغل کند و اين کار هم بايد 

به  اين واگذاری مسئله رهايش بکنيم. عادی خودش بر اساس نظام مزد و اجر و مهان شکل طبيعی ،ر بازار عرضه و تقاضااينکه د
از هم جدا  رخ دادهمشاغلی تزاحم  در بعد ،روددر نظام آزاد هر کسی دنبال پولی میاست. يعنی نظام عرضه و تقاضا  نظام بازار آزاد

د کنکسی ديگر خالف منی  ،شودهم به واجبات کفائيه عمل می ،دهدکی از مشاغل را اجنام مینظام آزاد هرکسی ي. در شوندمی
اين يک راه حل  .شودديگر مشکلی پيدا منی آنکند و هم مزد وجود دارد که به خاطر ن قيام میچون هر شغلی من به الکفايه به آ
گذاری حکومتی و دولتی اجنام سياست .بازار آزاد واگذار نکنيم ديگرش اين است که به هيک را .هرج و مرج و اخالل به نظام است

 کنددولت تعيني   ديگری اجنام دهيد. کار  و مشا گويد مشا اين کارب .کندها را تنظيم  اين تدول وگريد ازار دولتی شکل  يعنی يک ب ،شود
دهد و افراد کاری را اجنام می بدهد، بلکهکه مزد صورت  اين به دهد نه اجنام می هک  کاریبعد هم بر اساس   ،دهدهر کسی کاری اجنام 

 کند.را تأمني   شانمن زندگی دولت
اما اشکال  ،شوددفع اخالل به نظام می شود تأمني کرد و قبول دارمي از طريق دوم هماز دو طريق می اين درست است که به يکی

يعنی اينکه بگوييم متعينًا مهه  ،الزامی وجود ندارد چنني ،دوم اين است که ما مطمئنيم در نظر شارع پاسخ در مناقشهاين جواب 
قبول دارمي حل مشکل اخالل به نظام و تنظيم زندگی اجتماعی  . هر چنددوم تنظيم شود شکلمشاغل و واجبات صناعيه بر اساس 

خودجوش و بازار  ،بازار آزاد قاعدها مستلزم اين است که يا مزد باشد بر اساس مهان قانون ي ،دنکنای که مهه مشاغل رواج پيدا  گونهبه  
يکی از اين دو طريق مشکل را رفع  و باشد بازار با تنظيمات دولتی شبيه نظامات سوسياليستیيعنی دوم  جوش و يا اينکه طريقدرون
البته  نيست. کالن را نپسنديده و در چيزهای شرعی  يافتهنظامکند اما يقني دارمي و شکی ندارمي که شارع الزام به يک بازار دولتی می

منحصر در دومی  اشد واولی جايز نيست و بايد دومی ب که بگوييم  شوددر صورتی اخالل به نظام دفع اينکه  یولنشده است نفی 
 درست نيست. پاسخ دوم هم بنابراين. فی نشده استنقطعاً  و اما جوازش هست ،نيست اين يقني دارمي. شود
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 آل اسالمینظام ايده. ٤,١
نگاه اسالمی در واجبات صناعيه و مقومات حيات زندگی  حداقل ،قبًال هم اشاره کردم و کنمعرض  مهني جا در مجله معرتضه 

يک جاهايی هم وقتی مقدمه زندگی  .اسالم هم اين را قبول دارد و است حداقلاين  .بشر مهان پذيرش نظام اجر و مزد است
رتش اين است که افرااما ايده ،شود ممکن است رجحان هم پيدا کندثال آن ام خانوادگی يا های اهلی کار  به خاطر انگيزه دآلش و 

گويد نظام آل که اسالم می، اما اين نظام ايدهها را تأمني کند يا حتی او دنبال تأمني هم نباشد و دولت تأمني کندنکنند و کسی هم آ
که در نظام سوسياليستی است تفاوتش اين   آلی که در اسالم است با آنی. ايدهايده آل نيست ،می باشديعنی اگر الزا ،نيست الزامی
 هایانگيزهنظام اسالمی افراد بر اساس وجود دارد اما در آن جنا الزام است و تنظيمات الزامی از بريون برای مشاغل و حرف که آاست  

های قيد انگيزهآلش اين است که از . ايدهاملال هم وجود دارد که بايد تقسيم شودبيت ،دهنداهلی درونی برای خدا کاری را اجنام می
های معنوی اين نظم اجتماعی را تأمني  زا انگيزهو به صورت درون مادی درونی و از قيد تنظيمات الزامی بريونی از هر دو آزاد شود

که   آنچه. ن واگذار نکرده استها به آرا حداقل در آن قرون و زمانچيز يقني دارمي شارع مهه  و به سادگی نيست اين امر منتهی .کند
  .شودشود در زمان امام زمان مثًال يک چنني فضايی فراهم میاز روايات استفاده می

اما ؟ است کردهصورت  مشاغل ضروری برای حيات اجتماعی چون زياد نيست شارع الزام به اين ممکن است بر فرض کسی بگويد 
حکومت اگر ببيند که در مهني البته  .ضرورت از ناحيه شرعی وجود ندارد ، ولو کم هم باشد که کم نيست،دارمي که در مشاغليقني 

ن هم وارد شود و آن را تنظيم کند تا اآلشود وظيفه قطعی حکومت است که تأمني منی ای خاصنظام بازار آزاد مشغله و حرفه
يقني کند ولی باز حتمًا بايد دخالت  حل نشد زای آزاد مشاغل در نظام درون مشکل بعضی حکومت اگر ببيند که .است طورمهني

 ربطیبیآيد وجه هشتم وجه اين به نظر میبنابر  .که کسی مزد نگريد  وجود ندارددر مشاغل ضروری حافظ نظام اجتماعی الزامی دارمي 
و اين از مهان قبيل است  .شود مزد گرفتگفت يقني دارمي میمی و گردد به وجهی که قبًال داشتيم که سريه بوددر واقع برمی .نيست

 نيست.خيلی وجه ضعيفی که شيخ فرمودند   آنچهبر خالف 

م. ٢  وجه 
م در کلمات مرحو  م نقل کرده الغطاء ن را از شرح قواعد مرحوم کاشفم کاشف الغطاء آمده و مرحوم شيخ آوجه  اند. وجه 

وجوب اين مشاغل مطلق است يا مشروط به اخذ اجرت است. اگر از اول وجوب اين مشاغل ضروری و گويد بايد ببينيم می
اين  .تکفني شود و دفن شود ،غسل داده شودداده شود. مثًال ميت بايد بايد در هر حال اين کار اجنام  ،صناعات کفائيه مطلق باشد

کند قيام   هابه آن الزمه زندگی بشر است و من به الکفايه بايد هادر هر حال اين .رانندگی بايد باشد .خودروسازی بايد باشد صنعت
 شرطی هم ندارد. و

ن وقت اشکاالتی  اگر اين باشد آ .وجوب مطلق باشدمشاغل نسبت به اخذ اجر و اجرت  نياکه وجوب ک تصوير اين است  ي
مشاغل الزم اجتماعی را اجنام شود که شارع مقدس واجب کرده است که به شکل کفايی افراد که مطرح کرديد ورود دارد يعنی گفته می

خواهد بگوييد می و اگر دهيدام گويد اجنشارع به طور مطلق می ،چيزی که الزم است .الزم است که اين کار را اجنام دهندو دهند 
 گويد جايز نيست. گريد میمزد ب



:                      اجرت بر واجبات                                                                                                                                         3386 ماره 

 
 

5

تصوير دوم اين است که وجوب اين مشاغل و صناعات کفائيه  .کندتصوير دومی هست که به نظر اين قائل مشکل را حل می
با  عملِ  واجب است مشروط به اينکه عوض دريافت شود. فرمايد اين اعمالباشد. از ابتدا شارع می به اخذ اجر و عوض مشروط

وجوب روی عمل  باشد بلکه آمدهخود عمل  بر نه اينکه وجوب ، اين واجب است،استيجاری معاملهٔ  ديگرعبارتبهاخذ اجرت يا 
اين بود که  ،ن مواجه بوديد و اشکال توليد کردبا آکه تا به حال   آنچه. متام دنکنخيلی با هم فرق می آمده است. اين دو استيجاری

واجب  کار،آيد که اين  میپيش اشکال  ،مزد بگريد و اجنام دهدخواهد میکسی   رااين واجب مطلق  ،يک واجب مطلقی اينجا هست
نسبت به اخذ اجرت يا عدم  هاگفتيم وجوب اينو  ولی اگر تصوير را از پايه عوض کردمي  .مزد گرفتشود منین و در عوض آاست 

که در ار تا مشغله ضروری حيات زندگی بشر  هز  ،صد تا ،بيست تا ،اين ده تا ،مشاغلاين وجوب مطلق نيست بلکه  اخذ اجرت،
روی خود اين اعمال  باز ابتدا وجو  آمد، اخذ مزد در موضوع تکليفنظام مزد قرار بگريد و در قبالش اخذ مزد شود واجب است و 

اين واجب  رود ومی دنگري د و در مقابل اخذ قرار مینشو روی موضوع اعمالی که معاوضه می ببلکه وجو  رودمنی به حنو مطلق
 شود.می

 .نداهنقل کردمنت عبارت کاشف الغطاء را از شرح قواعد  است که مرحوم کاشف الغطاء دارند و مرحوم شيخ هم یاين فرمايش 
 چاپ شده است. کنملی فکر مین زمان خمطوط بوده و شرح قواعد مرحوم کاشف الغطاء در آ

م اشکال  به وجه 
اينجا يک اشکال صغروی و کربوی  خري،آيد که به نظر می ؟کندآيا اين اشکال را حل می اما شود قبول کرداين فرمايش را می

اشکال صغروی اين است که ما يقني دارمي وجوب صناعات و نظامات کفائيه  .در کالم شيخ آمده است یصغرو اشکال  .وجود دارد
  شاهدش اين است که اگر کسی آمد .مشروط به اخذ عوض نيست و دارمي که مطلق استشاهد هم بر اين  .ست نه مشروطامطلق 
برای کاری که  دريافت مزدی يا حقوقی و دهداش تأمني است يا به هر دليلی يک کاری را بدون پول اجنام میزندگی دارد و زندگی که
اين کار بسيار الزم  ،خواهمجا پول منیگويد من اتفاقاً اينآيا اين مصداق کار واجب هست يا نيست؟ کسی میکند، منیدهد می اجنام

از اين مصداق تکليف هست يا نيست؟ شکی نيست که مصداق تکليف است و تکليف با اين  ، آيادهمزندگی اجتماعی را اجنام می
شرطش  ،اينکه عمل با اخذ اجرت نيست ،در حالی که اگر وجوب آمده باشد بر روی عمل با اخذ اجرت ،شودساقط میمهه 

ولی اگر مشروط به اخذ  ،تواند مزد بگريدمی و تواند تربعی اجنام دهدمی ،شود که اصل وجوب مطلق استپس معلوم می ،نيست
 ن تکليف نبود. مصداق آتربعی عمل اجرت بود 

وجوب روی شرط  .شرط وجوب استبلکه شرط واجب نيست  ،گوييم معنايش اين نيست که شرط واجب بشودمشروط که می
استطاعت شرط  .وجوب حج متوجه شخصی شده است که مستطيع بشود که  استطاعت استاست، مثل مثل وقت  است، آمده

گرفته شود واجب عمل تکفني و تدفني به شرط اينکه اجرت   مثالً  شود.اين جا هم اخذ اجرت شرط وجوب تلقی می .وجوب است
اين است که اگر اجرت نگريد اين عمل ديگر واجب  معنايش و گويداين تصويری است که مرحوم کاشف الغطاء می شده است.

 نيست 
اجنام دهد  و تربعیاجرت هم نگريد شخص، ما يقني دارمي  اوالً  اين است که .انداين جوابش مهني است که مرحوم شيخ فرموده

دهد که اخذ اين نشان می .رتين فردش است که بدون اخذ اجرت اين را اجنام دهد ،مصداق واجب است بلکه فرد بارزش هست
. شود به شرط اينکه مزد بگريد گرفتهتعلقگونه نيست که تکليف به اين اين .ن متعلق تکليف نيستاجرت و عوض شرط وجوب آ
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اگر مزد نگريمي  ،ن وقت تکليف دارمييز است نه اينکه اگر مزد بگريمي آدانيم اين است که مزد گرفنت جاحداکثری که از شرع می خري،
يک مقدار هم مايه تعجب است که چه تصويری است   .اين خيلی تصوير ناروايی است که از ايشان نقل شده است .کليف ندارميت

 که اجنام شود. 
نيامده است  یمنفصل يادليل متصل هيچ  .کندفرق منی باشد، باشد عقل يا نقل ،در اين حبث اين که دليل يکی باشد يا دو تا

 شاهداين  .ن دليل ندارد. اينجا فرقی بني اين دليل و آبرای اينکه اين در سريه عقال نيست ،ن تکليف استبگويد اخذ اجرت شرط اي
چه نقلی. عقل و نقل  شود دليلی نيست چه عقلیی نيست. پس معلوم میجور اينيعنی ما يقني دارمي که  ،نيست گونهاينگويد می

 کند. فرق منی
چيزی که بتواند وجوب را افاده در سريه  هست؟ چيزی در سريه طوراينکند. آيا که عقل الزام به وجوب مزد منیما مطمئنيم   ثانياً  

ين وجه که اين وجه اين از اگويد. واجب است می گويدجايز است مزد بگريمي اما منی بکند به جز در موارد خاص قطعاً نيست. بلکه
 تام نيست.

 وجه دهم. ٣
کربی   .بوداين وجه  اين صغری .اندنظامبات غريی و مقدمی برای حفظ واج ،که کسی بگويد اين صناعاتوجه دهم اين است  

اين استدالل که به شکلی از  .اشکالی ندارد تاخذ اجر  بنابراين ،هم اين است که اخذ اجر در واجبات غريی و مقدمی مانعی ندارد
يا از فرمايشاتی که در منابع  ،گوييم ديگر در مکاسب نيستبه بعد می وجوهی که از اين اصطياد کردم و تضاعيف کلمات بزرگان

الطالب حاشيه يةوجوه بعدی يا در من .يا کامًال درست و دقيق در منابع ديگر مطرح شده استاصطياد شده است ديگر هست 
يا تأخر مثل مرحوم آقای تربيزی حضرت امام هست و احيانًا در بعضی منابع م حمرمهٔ مرحوم نائينی در مکاسب است يا در مکاسب 

 نيست.  منابعيعنی عيناً در  ،هم اصطيادی است هااز آن یبعضها، يا امثال اين ةانوارالفقاه
واجبات کفايی و اخذ مزد در وجه دهم مستقيمًا به اين شکل مطرح نشده است ولی قابل اصطياد از کلمات است. کسی بگويد 

ها وجوب غريی است و اخذ اجرت در دانيم به خاطر اينکه وجوب اينف بقيه واجبات حرام منیمشاغل و صناعات نظاميه را بر خال
ن اشکال دارد اما چيزی که وجوب غريی و مقدمی دارد اخذ اجرت بر آه اشکال دارد. چيزی که وجوب نفسی دارد يواجبات نفس

 ها هم که وجوب غريی دارند.اشکالی ندارد. اين
که شرع به استناد دليل عقلی و نقلی حترمي کرده است اخالل به   چيزی اين است که واجبات اين یري غتبيني وجوب  چگونگی 

ای است که حاصل اين مقدمات . حفظ نظام يک مقولهکه شرع واجب کرده است وجوب حفظ نظام است  و چيزینظام است 
نظام و به اين ترتيب اين اعمال و حرف و مشاغل  ای است برای حفظمقدمهای و ، زمينهشوداين عمل موجب حفظ نظام می .است

در مقابل اجر و  شود واجب غريیمی مثالً  و شوندمی غريی شانوجوب ندوقتی مقدمه شد ،اندضروری اجتماعی مقدمات حفظ نظام
 .مزد قرار بگريد

  ه وجه دهمب اشکال
  .يعنی هم صغری حمل اشکال است و هم کربی حمل اشکال است دارد،دو پاسخ  وجهاين 
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 اشکال صغروی
وجوب حفظ نظام يک مفهوم انتزاعی است که منطبق بر  آيا ن دقت اين است که. آدارد نيازدقتی به  و صغری حمل اشکال است

ها تصوير مشا اين است که اين ؟شوندن میمستقلی است که اين اعمال مقدمه آ شود يا اينکه يک مفهوم جدا واين اعمال می
يک  ،خودروسازی يا هر چيزی از اين قبيل، رانندگی مثًال عمل خياطی،مهني حالت دوم در ضمنش مستدل است که  و اندمقدمه

 فعل مقدمه فعل يک عمل ديگری که آن واجب است. چون مقدمه جايی است که دو فعل وجود دارد کهبرای است ای عمل مقدمه
اين يک تصوير است  .است ديگریمقدمه  وجود دارد که يکیدو فعل  . اينجااست منازخواندنوضو گرفنت مقدمه  مثالً  ،است ديگر

ن اين اعمال ، يک مفهوم انتزاعی است که مصداق آآيد اين تصوير تام نيست تصوير درست اين است که حفظ نظاماما به نظر می
مقدمه و  . در حالی کهشودل دارد حمقق میاعماني . اصًال حفظ نظام با مهدناست نه اينکه اين اعمال مقدمه حفظ نظام باش

مقدمه واجب که در اصول  حبث  است. که احد مها معد و زمينه برای عمل بعدی  هستندی دو وجود مستقل خارجی ااملقدمه دار ذی
، چيز ديگری منازطهارت چيزی است و و  وضو. شودديگری می مقدمه يکی ،ن عمل آخر استهذا عمٌل و آ .اين است گفته شد،

بر پله باال رفنت هم يک کار و عمل مستقلی است، مستقل  کاريک   ،بودن يک عملی است بامپشتن بر اين متوقف است. باالی آ
حفظ نظام يعنی  ،ها نيستن متوقف بر اين است اما در اين جا حظ نظام يک چيز مستقل از اينشود، آمی نمقدمه آ نايکه است  
ها منشأ انتزاعش هستند و ها فردش هستند يا مفهوم انتزاعی معقول ثانی است که اينمفهوم نوعی است که اين يا . يعنیاعمالمهني 

ال اصًال مصداق مهان حفظ اين اعم ،دنمقدمه حفظ نظام باش ،لذا صغری اشکال دارد و اينجا اصًال حبث اين نيست که اين اعمال
  .رسيممی کنيم آن وقت به حفظ نظامنه اينکه اين کار را که می ،ها يعنی حفظ نظاماجنام اين ،هانظام يعنی مهني .اندنظام

اگر  شود. نمقدمه آ است و اين افعال گرفتهتعلقاش تکليف به حفظ نظام به معنای اسم مصدریبسيار بعيد است کسی بگويد 
فلذا اين جا  اند؛به هم چسبيده هستند ويکی  ،دناسم مصدر هم اصًال انفکاک ندار باز مصدر و  ،باشدهم مصدر و اسم مصدری 

اند و ها از باب اين است که مصداق حفظ نظاموجوب اين خري، .ها وجوب مقدمی استاصًال مقدمه نيست تا بگوييم وجوب اين
و لذا  تجدايی انتزاعی حتليلی است نه جدايی عينی خارجی که در مقدمه الزم اس ،ها و حفظ نظام باشداگر هم يک جدايی بني اين

مقدمه  البته اينجا شود.میگاهی در بعضی کلمات آمده است خمدوش که   تمقدمي مسئلهاگر دقت فلسفی اينجا اعمال شود اصل 
املقدمه خارجًا وجودهای مستقلی د مقدمه و ذیباي ،مقدمه به مفهوم اصولی . دراش نيستمقدمه به مفهوم اصولی ولی حتليلی هست

، پس اولني اشکال وجه دهم ن استگوييم اين مقدمه آل و انتزاع میبله در مقام حتلي ،يکی هستندو اين نيست  ، در حالی کهباشند
 کنيم.فردا بيان می هللا اشکال دوم را انشا بود،اشکال صغروی 

 و صلی اهلل علی حممد و آله الطاهرين.  


