
                                                                     ١٥٦٩ :ماره                                                                                                                                  

 
 

1

  فهرست مطالب

 2  ................................................................................................................................  گذشته مباحث از ياخالصه
 2  ................................................................................................  وجوب بر امر غهيص باالطالق داللت هينظر يبررس
 2  ....................................................................................................................  باالطالق داللت از صدر ديشه ريتقر

 3  .................................................................................................................................  صدر ديشه ريتقر نقد
 3  ............................................................................................................................  باالطالق داللت از استاد ريتقر

 3  ..................................................................................................................................  استاد ريتقر مقدمات
 3  .........................................................................................  ندب و وجوب نيب يكيتشك زيتما: اول مقدمه
 3  .............................................................................................................  يكيتشك زيتما از استاد ريتقر
 4  ............................................................................  اطالق موارد در صيترخ عدم بر بعث حمل: دوم مقدمه

 4  ...............................................................................................  آن جهينت حسببه االطالق اصاله اقسام
 4  ...............................................................................  وجوب نييتع: مقام در االطالق اصاله ياجرا جهينت

  



                                                                     ١٥٦٩ :ماره                                                                                                                                  

 
 

2

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ي از مباحث گذشتهاخالصه
 داللت در وجه داللت صيغه امر بر وجوب نظريات مختلفي وجود دارد كه عبارت بودند از نظريه داللت بالوضع،

مرحوم امام عالوه بر وجوهي كه بيان شد، نظريه كاشفيت و  البته عقل و داللت باالطالق. حكمبه داللت باالنصراف،
ي قرار خواهيم داد. در جلسات قبل سه موردبررساند كه آن را هم حجيت را نيز در وجه داللت صيغه امر مطرح كرده

عقل است، اين است كه هرچند  حكمبه . خالصه نقد به نظريه سوم كه داللتميقراردادي و نقد موردبررسنظريه اول را 
وضع يا انصراف و يا مقدمات  حكم عقل بر عهده موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت وجود دارد اما تبيين و اثبات

وجوب از صيغه امر استنباط شد عقل حكم به وجوب اطاعت  اين سه موضوع، واسطهبه هرگاهو  باشديمحكمت 
  .كنديم

 طالق صيغه امر بر وجوببررسي نظريه داللت باال
هاي مختلفي وجود دارد. مرحوم محقق عراقي دو تقرير از در تبيين نظريه داللت باالطالق صيغه امر بر وجوب تقرير

اند، سه تقرير هم در كالم شهيد صدر وجود دارد و يك تقرير هم مرحوم آقاي تبريزي بيان داللت باالطالق مطرح كرده
تقرير اول مرحوم محقق عراقي را بررسي كرديم و در ادامه تقريري را كه شهيد صدر آن را اند. در جلسه قبل فرموده

  اند.حكم عقل مطرح كرده عنوانبهاي اين تقرير را ، البته عدهميدهيمي قرار موردبررس اندرفتهيپذ

 تقرير شهيد صدر از داللت باالطالق
صيغه امر براي ارسال  اوالً اين است كه  صيغه امر بر وجوبشهيد صدر از داللت باالطالق و مقدمات حكمت  تقرير 

به بعث و تحريك مامور به انجاممأمور صيغه امر،  واسطهبهاست به اين معنا كه  شدهوضعو بعث به نحو معناي حرفي 
ال و بعث ي است. در ارسو خارجارسال و بعث به نحو معناي حرفي و انشايي نظير و شبيه بعث تكويني  اًيثانشود. مي

اي جز انجام عمل ندارد. بعث به شود و شخص چارههاي عدم انجام فعل، مسدود ميتكويني به انجام عمل، همه راه
باشد، به اين معنا است كه مي بعث تكويني در سد جميع ابواب عدم انجام فعل معناي حرفي و انشايي هم كه شبيه و نظير

و اگر هدف شارع از  شوديمسد جميع ابواب عدم انجام فعل  صيغه امر انيب بابايد انجام شود و گويي  حتماًبه مامور
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بيان نكرده است پس مقصود شارع همان لزوم انجام عمل و سد جميع  ازآنجاكهكرد و بود بايد بيان مي نيرازايغبيان امر 
باشد اند كه به نظر ما صحيح نميدهمطرح كر حكم عقل عنوانبه باشد. آقاي مكارم اين تقرير راابواب عدم انجام فعل مي

  باشد.تحت عنوان اصاله االطالق و مقدمات حكمت داخل مي و اين بيان

 نقد تقرير شهيد صدر
و بعث و ارسال انشايي را نظير و شبه ارسال و بعث تكويني  كننديممطرح  رشانيتقرمقدمه دومي كه شهيد صدر در 

  و دخالتي در محل بحث ندارد. كندينمو دليلي آن را مساعدت  باشديم بال وجه، داننديم

 تقرير استاد از داللت باالطالق
باشد اما آقاي تبريزي مي نزديك به تقرير مرحوم هرچند كنيم،تقريري كه ما از نظريه داللت باالطالق بيان مي

  طالق مبتني بر چند مقدمه است.كنيم. تقرير ما از داللت بااليي با آن دارد كه به آن اشاره ميهاتفاوت

 مقدمات تقرير استاد

 تشكيكي بين وجوب و ندب زيتما مقدمه اول:
در بحث تمايز بين وجوب و ندب نظريات مختلفي بيان شد كه ما نظريه تمايز تشكيكي را پذيرفتيم البته تبيين ما از 

  اين نظريه، با بيان مشهور معاصرين متفاوت است.

 يز تشكيكيتقرير استاد از تما
و تمايز تشكيكي است البته به خالف ديگران كه وجوب را  مراتببهنظر ما در تمايز بين وجوب و ندب تمايز 

بلكه به نظر ما حتي  ميدانينم دومرتبهما مراتب بعث را اين  داننديماز بعث و ندب را مرتبه ديگري از بعث  مرتبهكي
 اراده و طلب شارع داراي مراتب متعدد و زيادي ترقيدقدر خود وجوب و ندب هم مراتب مختلفي وجود دارد. به بياني 

نه اينكه اين  باشديماي و خود نوع جداگانه شوديمانتزاع  از اين مراتب متعدده ماهيتي جداگانه هركدامكه از  باشديم
به  مفهومي عارضي است كه از مجموع مراتب شديده وجوب و ندب باشد بلكه وجوب ومرتبهداراده و ندب داراي 

ندب مفهومي عارضي  طورنيهمو  شوديمرا لحاظ كرده است، انتزاع  ترخيص در ترك عدم هاآنلحاظ اينكه شارع در 
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. شوديمكرده است، انتزاع ترخيص در ترك را لحاظ  هاآناست كه از مجموع مراتب ضعيفه به لحاظ اينكه شارع در 
و  شدت گاهي مراد از شدت و ضعف، البته ذكر اين نكته هم بدن فايده نيست كه مفهوم شدت و ضعف بر دو نوع است

كه در  طورهمان باشديمشديد  ترنييپاي نسبت به مافوق خود ضعيف و نسبت به مرتبه امرتبهكه هر  ضعف نسبي است
شدت و ضعف مطلق است  و گاهي مراد از شدت و ضعف، اين تقرير مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف نسبي بود

  .باشديم و طلبكه شديد مطلق همان عدم ترخيص شارع در بعث و طلب و ضعيف مطلق همان ترخيص شارع در بعث 

 مقدمه دوم: حمل بعث بر عدم ترخيص در موارد اطالق
 نتيجه آن حسببهالطالق اقسام اصاله ا

نتيجه اجراي اصاله االطالق بر دو قسم است گاهي نتيجه اجراي اصاله االطالق شمول همه اقسام است و آن در 
كه رقبه  نياز به قيد زائد در كالم دارد مانند جايي هركداممواردي است كه متعلق حكم به مواردي تقسيم شود كه اراده 

 زائدتوسط شارع نياز به قيد  مؤمناز كافر و هركدام و اراده  شوديمو كافر  مؤمنبه  متعلق حكم است و رقبه تقسيم
. گاهي نتيجه اجراي اصاله االطالق تعيين احد شوديمشامل همه اقسام  حكم در صورت اطالق، موارد گونهنيا در دارد،

و اراده ديگري نياز به  قيد زائد در كالم دارد و اين در مواردي است كه فقط اراده يكي از اقسام نياز به باشديم االقسام
يعني اراده آن قسم نياز به آوردن  قيد زائد در كالم ندارد مانند مواردي كه قيد يكي وجودي است و قيد ديگري عدمي

به  در كالم دارد و آن اين است اگر ديگران زائدقيد ندارد مثل واجب عيني و كفايي كه اراده واجب كفايي نياز به قيد 
حد كفايت انجام ندادند، بر شما واجب است اما اراده واجب عيني نياز به قيد زائد در كالم ندارد كه در اين صورت 

  ندارد. زائدكه نياز به قيد  شوديمهنگام اطالق كالم، حكم حمل بر آن قسمي 

 نتيجه اجراي اصاله االطالق در مقام: تعيين وجوب
دارد اما اراده عدم  زائدفرق بين ترخيص و عدم ترخيص اين است كه اراده ترخيص نياز به قيد  كهييازآنجا 

 –عدم ترخيص –و وجوب  -ترخيص در ترك-يي كه حكم مردد بين ندب درجاترخيص نياز به قيد زائد ندارد 
ظهور در وجوب دارد چون  و بعث شارع باشديمنتيجه اطالق تعيين وجوب  و شارع در مقام بيان بوده است، باشديم

مراجعه شود  مسئلهدر كالم دارد و شارع آن را بيان نكرده است. اگر به كالم علما در اين  زائداراده ترخيص نياز به قيد 
  .شوديم دييتأكالم  ، ايناندكردهكه در موارد ترديد چون ترخيص در كالم نيامده حكم را حمل وجوب  هاآنارتكاز 
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است كه در مواردي كه شارع در مقام  نيا ه ظهور صيغه در وجوب اصاله االطالق است نه وضع،وج كهنيا ديمؤو 
حكم را حمل بر وجوب  توانينم بيان ترخيص يا عدم ترخيص نبوده است و فقط قصد بيان حسن شي را داشته است،

  .ديآيم حساببهبدعت و تشريع  وجوب يا ندب قصدبهطلب  و امتثاليا ندب كرد 
    
  

  


