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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
بيان كرديم اين بحث هم به لحاظ تحليلي  قبالًكه  طورهمانو  هستداللت صيغه امر بر وجوب  در وجه بحث و كالم

  .هستدر باب تعارض ظهورات  ازجملهبحث دقيق و مهمي است و هم داراي ثمرات عملي در مقام اجتهاد 

 صيغه امر بر وجوب اقوال در وجه داللت
لت عمده آن داللت بالوضع، دال در وجه داللت صيغه امر بر وجوب نظريات مختلفي وجود دارد كه چهار نظريه

  .هستو مقدمات حكمت  داللة باالطالقباالنصراف، داللت به حكم عقل و 

 عقل حكمبه بررسي نظريه داللت صيغه امر بر وجوب

 هاي مختلف از داللت عقلي صيغه امر بر وجوبتقرير
 هرچند اشاره شد كه هاآنهاي مختلفي از داللت عقلي صيغه امر بر وجوب دارد كه در جلسه قبل به تقرير 

ي هاانيب، هاآنبلكه همه  آورد حساببهي جدا از هم هااستداللاين تقريرها را،  توانينم دارند اما باهمهاي تفاوت
كه وجه اشتراك همه اين تقريرها اين است كه وقتي امري از شارع صادر شد و  باشنديممتفاوتي از يك استدالل 
  .شوديملزوم اطاعت از مولي موضوع براي حكم عقلي به  ترخيصي هم در بين نبود

 نقد نظريه داللت عقلي صيغه امر بر وجوب 
از يك منظر كلي اين  توانيمي مختلفي از حكم عقل در داللت صيغه امر بر وجوب، وجود دارد اما رهايتقر هرچند

بعث و موضوع حكم عقل صرف  ايآ ي مختلف را نقد و رد كرد و آن اين است كه موضوع حكم عقل چيست؟رهايتقر
بايد گفت كه مطلق  سؤال؟ در جواب اين هستطلب است يا اينكه صرف طلب و بعث نيست بلكه بعث و طلب مقيد 

طلب و بعث موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت نيست بلكه موضوع حكم عقل بعث شديدي است كه از ناحيه مولي 
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آن وارد نشده است پس بعث و طلب مقيد  است. مراد از بعث شديد، بعث و طلبي است كه ترخيصي درباره صادرشده
ديگري كه در اينجا وجود  سؤالبه اين نظريه آمده است.  نيقائلكه در كالم  طورهمانبه عدم ترخيص، حكم عقل است 

اي بر وجود دارد اين است كه بيان ترخيص يا عدم آن بر عهده كيست؟ آيا وظيفه شارع است يا اينكه هر جا قرينه
بر عهده  قطعاًبايد گفت بيان ترخيص و عدم آن  سؤالاين  ؟ در جوابكنديمحكم به عدم ترخيص  ترخيص نبود عقل

اما شارع در مقام بيان الزامي  شوديماين است در مواردي كه بعثي از مولي صادر  همآنشارع است نه عقل و دليل 
پس بيان ترخيص و عدم آن بر عهده شارع است و  كندينم، عقل حكم به وجوب نيستبودن يا غير الزامي بودن حكم 

و اجراي مقدمات حكمت پي به عدم وجود اصالة االطالق در مواردي كه قيد ترخيص در كالم نيامده است از باب 
. پس فهم وجوب و ظهور صيغه در وجوب ميكنيمو موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت را احراز  ميبريمچنين قيدي 

  عقل نيست. حكمبهكمت است و مستند مستند به مقدمات ح
  

 داللة باالطالق نظريه چهارم در وجه داللت صيغه بر وجوب:
است. مراد از اطالق رفض القيود است نه اخذ اصالة االطالق نظريه چهارم در وجه داللت صيغه امر بر وجوب نظريه 

و  عاقل اين است كه مولي، . مقدمات حكمتتهسمقدمات حكمت در مقام تام  با توجه به جرياناصالة االطالق القيود. 
اگر اراده بيان قيد و شرطي را  نيبنابرا، هستو قادر بر بيان قيد هم  حكيم است و در مقام بيان از حيث قيود و ملتفت

در مقام نداشته است  و چون بيان نكرده است پس اراده بيان قيد و شرطي را فرموديمدر مقام القا امر داشت آن را بيان 
بر دو نوع است گاهي نتيجه اطالق شمول  نتيجه حسببهو قيد و شرط خاصي در امتثال طلب الزم نيست. البته اطالق 

ي، تعيين نيو عنتيجه اطالق در دوران بين واجب كفايي  مثالً. هستاقسام است و گاهي نتيجه اطالق تعيين احد االقسام 
دارد و آن اين است اگر اين واجب را شخص ديگري  زائدكه واجب كفايي نياز به بيان  واجب كفايي است به اين بيان

قيد و شرط توسط شارع  ازآنجاكهبه حد كفايت انجام نداد، امتثال آن واجب است و با توجه به مقدمات حكمت 
اجمال بحث اصالة . كنديمقيد و شرطي در كالم وجود ندارد و وجوب عيني تعين پيدا  است پس چنين نشدهانيب

و قيد ترخيص در  زائداالطالق در مقام مدلول صيغه امر هم اين است كه اگر ندب، مدلول صيغه امر باشد نياز به بيان 
  .كنديمقيد ترخيص بر ترك در كالم نيامده است پس وجوب تعين پيدا  ازآنجاكهو  هستكالم 
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 باالطالق تقريرهاي مختلف نظريه داللة
  .ميكنيمي از نظريه چهارم وجود دارد كه به چند مورد آن اشاره ي مختلفرهايتقر

 داللة باالطالقتقرير مرحوم آقا ضياء عراقي از 
 صيغه امر بر وجوب با توجه به نظريه تشكيك در بعث داللة باالطالقمرحوم محقق عراقي در تقرير و بيان 

و در  هستو شدت و ضعف بعث ناشي از اراده شديد و ضعيف  هست: بعث داراي مرتبه شديد و ضعيف نديفرمايم
اراده شديده همان اراده است بدون هيچ قيدي و اراده ضعيفه، اراده همراه با يك قيد و حد عدمي كه  نديفرمايمادامه 

مقدمات  واصالة االطالق دارد و بر طبق  زائدكه اين مرتبه اراده در مقام القا بعث نياز به بيان  هستضعف است، 
و چون بيان نكرده است پس همان اراده شديد كه  كرديمآن را بيان  حتماً  حكمت، اگر اين مرتبه و قيد مراد شارع بود،

الوجوب غالب لالرادة الشديده و الندب حاك عن  أنّ«است وجوب است مراد شارع است. عبارت محقق عراقي اين 
و لكن االرادة الضعيفه اراده است مع حد عدمي و  هانيعلي االرادة بل هي ارادة الضعيفه و شدةاالراده ليست بأمر زائد ع

االثبات و عندما اطلق المولي  إلي مؤونة زائدة و قيد في مقام هو الضعف فبطبيعة الحال بيان هذا الحد العدمي بحاجة
  »إلرادة الشديده والوجوب.االمر الحاكي علي االراده و لم يأت بقيد الترخيص و وصف الضعيف فيحمل االطالق علي ا

 اصالة االطالق نقد تقرير مرحوم عراقي از 
اشكالي كه به تقرير  نيترمهمنيست.  هاآناست كه نيازي به بيان همه  واردشدهي زيادي بر مرحوم عراقي نقدها

نظريه  بر بنااست و  شدهمطرحنظريه تشكيك  رب بنااست اين است كه اين تقرير و ديدگاه  واردشدهمحقق عراقي 
نيست كه مرتبه ضعيفه محدود و  گونهنياو  باشنديم ءيشتشكيك، شدت و ضعف هر دو از مراتب نفس وجود و 

ي داشته باشد و به عبارتي ما به االمتياز يرجع إلي ااضافهه قيد ديشدمخلوط به حد و قيد عدمي باشد و نسبت به مرتبه 
ضعيف  مرتبه ي ندارد،ااضافهو قيد  گردديبرمه مرتبه شديد به ذات بعث ك طورهماندر محل بحث هم  ما به اإلشتراك.
  ي در آن نيست.ااضافهو قيد  گردديبرمهم به ذات بعث 

  

  


