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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل 

 بحث در ادله قول به داللت امر بر خصوص طلب وجوبی بود. تا اینجا دو دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 دلیل سوم: روایات

لوال ان اشق »به بعضی از روایات استناد شده مبنی بر اینکه امر به معنای طلب وجوبی است از جمله نبوی شریف که فرمودند: 

  1«بالسواک عند کل صالۀ ألمرتهمعلی امتی 

دال بر طلب وجوبی است. بر اساس این روایت پیامبر مکرم اسالم می  «ألمرتهم»در این روایت به جهت وجود دو قرینه، کلمه 

زدن در وقت هر نمازی امر می و دشواری ایجاد می کردم، آنها را به مسواک  مشقتفرماید: اگر نبود که من بر امت خودم 

  کردم.

به معنای طلب  ست یعنی اگر امرایجاد کند طلب وجوبی ا مشقتآنچه می تواند بر امت پیامبر  است «اشق»قرینه اول کلمه 

واک خواهد آمد پس تکلیف به مسواک زدن و امر به مسپیش است که به دنبال آن مشقت برای امت  وجوبی باشد آن وقت

ر امر به اگ .واک بزنندر اوقات نماز مست است که امر وجوبی باشد یعنی همه مکلف باشند دزدن در هر نماز در صورتی مشق

اگر کسی خواست فضیلت و امتیاز بیشتر نصیب او شود، امر استحبابی  بلکهنمی شد  مشقت، موجب بی بودمعنای طلب استحبا

در این روایت معنا پیدا می کند که  «اشق»در صورتی  پس .نخواست می تواند آنرا ترک کند را انجام می دهد و اگر کسی هم

 به معنای امر وجوبی باشد. این یک قرینه است. «ألمرتهم»

قرینه دوم این است که پیامبر اکرم بر اساس این روایت حکایت از عدم تحقق امر می کند یعنی کان می گوید: من امت خود را 

یعنی می فرماید: اگر بر امت من مشقت ایجاد نمی شد من آنان را امر به ظاهر این روایت این است  .امر به مسواک زدن نکردم

این معناست که من امت خود را امر به مسواک زدن نکردم. پس این روایت ظهور در این این بیان به  .مسواک زدن می کردم

دارد که امر از سوی پیامبر صادر نشده اما در مقابل می بینیم روایات دیگری وجود دارد که در ان روایات صحبت از استحباب 

ن شده پس اگر این روایات را با هم جمع کنیم، از مسواک زدن است یعنی امر استحبابی به مسواک زدن در بعضی از روایات بیا

که دال بر استحباب مسواک زدن  داریماز عدم صدور امر می کند و در مقابل نیز روایاتی  حکایتروایت پیامبر این طرفی طبق 

دست می آید ب مطلبوقتی این دو نوع روایت را در کنار هم قرار می دهیم، این  و تشویق شده است،توصیه به آن است یعنی 
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به معنای امر استحبابی بود یا اگر به معنای مطلق طلب بود  «ألمرتهم»در اینجا به معنای امر وجوبی است زیرا اگر  «ألمرتهم»که 

این یک قرینه است که امر در این  لذابه نحوی که شامل امر استحبابی هم می شد، دیگر حکایت از عدم صدور امر معنا نداشت 

 امر وجوبی است.  روایت به معنای

پس با مالحظه این دو قرینه می توانیم بگوئیم امر ظهور در امر وجوبی دارد و طلب استحبابی از دائره موضوع له امر خارج 

 است.

 دلیل سوم بررسی

 حال باید بررسی کنیم که این روایت قابل استدالل است یا خیر؟!

ذکر شد، مانند استدالل به آیات مخدوش است. ما نسبت به استدالل به هر با تقریبی که  این روایتبه نظر می رسد استدالل به 

 دو آیه اشکال کردیم و همان اشکاالت نیز در اینجا برای روایات قابل ذکر ا ست.
 اشکال اول

این است که چون امر استناد به رسول خدا دارد ممکن است ادعا شود امر رسول خدا با امر غیر رسول خدا اشکال اول 

بحث ما در امر رسول خدا به معنای طلب وجوبی نیست ولی امر غیر رسول خدا این چنین نیست در حالی که متفاوت است. 

بر وجوب دارد یا خیر؟ امر رسول خدا ممکن است در طول امر مطلق امر است یعنی میخواهیم ببینیم که آیا امر مطلقا داللت 

می کند پس این روایت دال بر ظهور مطلق امر در طلب  وجود دارد که این مسئله را تایید خدا وجوبی باشد و قرائنی هم

و  استجوبی امر و به معنایوجوبی نیست و نهایت چیزی که با این روایت ثابت می شود این است که امر رسول خدا ظهور 

 این با بحث ما متفاوت است.
 اشکال دوم

بواسطه دو قرینه )همان اشکالی است که محقق عراقی مطرح کردند و آن این که آنچه با این روایت ثابت می شود، اشکال دوم 

معلوم است یعنی  «ألمرتهم»رسول خدا از  مراداین است که مقصود از امر در این روایت، امر وجوبی است یعنی  (ای که ذکر شد

مشخص است مقصود رسول خدا خصوص طلب وجوبی است و امر استحبابی یا طلب استحبابی قطعا از دائره این روایت 

بحث این است که خروج امر استحبابی به نحو تخصیص است یا به نحو تخصص؟ اگر ثابت شود این  لکن موضوعخارج است 

این روایت استفاده کنیم که امر به معنای مطلق طلب است یعنی هم شامل طلب از خروج بالتخصیص است، در اینجا می توانیم 

وجوبی و هم شامل طلب استحبابی می شود و اگر خروج امر استحبابی به نحو تخصص باشد، قهرا نظر مستدل را اثبات می 

تحبابی وضع نشده بلکه کند یعنی اگر بتوانیم ثابت کنیم این خروج تخصصی است مشخص می شود کلمه امر برای طلب اس

برای طلب وجوبی وضع شده است لکن مشکل این است که ما در اینجا با اصالۀ العموم یا اصالۀ االطالق نمی توانیم اثبات کنیم 

که آیا این خروج تخصصی است یا تخصیصی! چون اصالۀ العموم در جایی جریان پیدا می کند که ما در مراد متکلم شک 

ک کنیم که در اینجا طلب وجوبی را اراده کرده یا طلب استحبابی را؛ اما در جایی که مراد متکلم معلوم داشته باشیم مثال ش

است و ما یقین داریم که در اینجا، مقصود طلب وجوبی است اما نمی دانیم طلب استحبابی تخصیصا خارج شده یا تخصصا، 

  .طالق نیستدیگر در اینجا جایی برای جریان اصالۀ العموم یا اصالۀ اال
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که محقق است دقیقا همان اشکالی  نای امر طلب وجوبی است تمام نیست و اینلذا استدالل به این آیه برای اثبات اینکه مع

عراقی نسبت به استدالل به آیات مطرح کرده اند که اشکال واردی هم است، البته برخی تالش کرده اند که به این اشکال جواب 

 بدهند اما عمدتا این اشکال را پذیرفته اند و به نظر می رسد اشکال وارد است. 

 اطالق و مقدمات حکمتدلیل چهارم: 

این دلیل از راه اطالق و مقدمات حکمت قصد دارد بر ظهور امر در طلب وجوبی اقامه کرده است.  2محقق عراقی را این دلیل

 ثابت کند که امر ظهور در طلب وجوبی دارد.

 یان برای این دلیل ذکر کرده است و ما یک بیان را ذکر می کنیم.محقق عراقی دو ب

تشکیکی  ، وجوداست و طلب یک حقیقت مشکک است یعنی طلبایشان می فرماید: مدلول امر مادتا و هیئتا عبارت از طلب 

 دارد یعنی هم مرتبه شدید و هم مرتبه ضعیف

یک  «وجود»نفس حقیقت موجود است مثال  ی و وجوداتی که مشکک هستند، در همه مراتببه طور کلی در حقایق تشکیک

ل ترین مرتبه وجود که وجودات بالقوه مانند قوۀ حقیقت تشکیکی است یعنی از عالی ترین مرتبه وجود که خداوند است تا ناز

متفاوت ها  محقق است لکن مراتب آنمحض است و در لبالب عدم تحقق دارند، همه موجود هستند و حقیقت وجود در آنها 

ن این حقیقت در عالی تری .یکی در مرتبه اقوا و دیگری در مرتبه اضعف است ولی همه آنها در حقیقت وجود یکی هستند است

ترین  عالیفرق آنها در این است که  ولیمرتبه وجود و در پایین ترین مرتبه وجود محقق است و این یک مسئله کلی است 

ل حقیقت ندارد اما وجود ناقص محتاج چیزی زائد بر اصل حقیقت ، چیزی زائد بر اصیک وجود کامل است کهمرتبه وجود 

خداوند تبارک و تعالی زائد بر وجود چیزی و زائد بر حقیقت خود چیزی ندارد.  است یعنی وجود کامل ثبوتا اینگونه است

، زائد بر وجود یک چیزی در آییمندارد و هرچه هست وجود است لذا می گوئیم وجود محض است اما هرچه پائین تر می 

 حسب مقام ثبوت و واقع است.. این به مشاهده می شودکنار آن است و یک آمیختگی با عدم و فقر و نیاز و نیستی در آن 

 می خواهیدمی گوئید وجود محض ولی وقتی  از خدا سخن بگوییددر عالم اثبات هم اینگونه است یعنی وقتی می خواهید 

 معلوم شود.  کمبود آنر و نیاز و قفرا به آن ضمیمه کنید تا وجود ممکن ناقص را بیان کنید، باید چیزی زائد بر اصل 

است و تفاوت مراتب ثبوتا و موجود مام حقائق تشکیکی اصل حقیقت و نفس حقیقت در همه مراتب به طور کلی در تپس 

اثباتا در این است که عالیترین مرتبه آن حقیقت مشککه زائد بر خود آن حقیقت نیاز به چیزی ندارد اما در وجودات ناقصه 

از وجود  حکایتبیان شود در مقام بیان هم برای خواهد می زائد بر حقیقت چیزی در آنها وجود دارد و وقتی هم این واقعیت 

 خداوند هیچ چیز زائدی را الزم نیست بیان کنیم اما در مورد سائر موجودات باید بیان شود.

افاده می را درباره یک حقیقت تشکیکی قید و اضافه ای بیان نشود و مطلق گذاشته شود، مرتبه شدیده پس بر این اساس اگر 

وجود گفته می شود یعنی وجود به نحو مطلق، یعنی وقتی  را افاده می نماید.قیدی در کنار آن باشد، مرتبه ضعیف ولی اگر  کند
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که هیچ قیدی در کنار آن گذاشته نمی شود، این دال بر خداست اما اگر قیدی در کنار آن بیاید،  نیمحض و وجود مطلق و هم

 مشخص میشود که نظر به موجودات پایین تر دارد. 

اما مقید نیازمند چیز  وجود دارد یعنی مطلق در مقام ثبوت هیچ چیز زائدی نداردهم دقیقا همین مسئله در اطالق و تقیید 

نیست اما اگر عبد مومن مورد نظر باشد، در آن واقعیت  به حسبمطلق عبد هیچ قیدی  .اثباتا هم همینطور استزائدی است. 

بیان هم اگر بخواهید بیان  میت خارجی و عالم ثبوت است در مقاه حسب واقعاین ب .صفت ایمان باید کنار حقیقت عبد باشد

عبد  گفته شودو  شودعبد ضمیمه  چیزی بهباید  برای مقیداما کنید، برای مطلق نیاز به ضمیمه نیست و فقط عبد گفته می شود 

 مومن؛ همان وضعیتی که در عالم ثبوت است در عالم اثبات و بیان هم همینطور است و تطابق وجود دارد.

کلی درباره  مطلبحال کل این مقدمه برای این بود که در ما نحن فیه هم مساله از همین قبیل است یعنی ایشان ابتدائا یک 

فس حقیقت در همه مراتب وجود دارد و تفاوت مراتب در احتیاج به حقیقت مشککه بیان کردند و اینکه در حقائق مشککه ن

وجودات قوی یا وجوداتی که در باالترین مرتبه قرار دارند نیاز  .استآن شیء زائد در حقیقت به چیز چیز زائد و عدم احتیاج 

وجود بیان شد  مثال .از این قرار است اثباتا هماین به حسب مقام ثبوت است.  .د ولی مراتب پائین نیاز دارندنچیز زائد نداربه 

 ینکه مساله به طور کامل روشن شود.مثال زده شد برای اهم و از اطالق و تقیید 

در ما نحن فیه مدلول ماده امر طلب است و طلب یک حقیقت تشکیکی است یعنی طلب قوی و طلب ضعیف داریم یا طلب 

وب و طلب الزامی است و مرتبه ضعیف طلب هم طلب استحبابی شدید و طلب ضعیف وجود دارد، حال طلب شدید همان وج

، طلب داده نمی شودبه ترک  شود و رخصتاگر طلب بدون رخصت باشد طلب وجوبی است یعنی وقتی طلب می  .است

اما وقتی کنار طلب، رخصت در ترک هم باشد طلب استحبابی است لذا دیدید که مرتبه ضعیف طلب که طلب  .وجوبی است

بی است، احتیاج به ضمیمه کردن قید زائد دارد که آن قید زائد رخصت است اما در طلب وجوبی که باالترین مرتبه استحبا

 وجوب است خود طلب است و دیگر کنار آن رخصت نیست.

ی هم و قرینه ا نباشد و طلب و امر به نحو مطلق باشددر کار حال با مالحظه این مطلب معلوم می شود که اگر قرینه و قیدی 

در کنار آن نباشد، ظهور در طلب وجوبی دارد اما اگر قرینه ای در کنار آن ذکر شد، ظهور در طلب استحبابی دارد پس مدلول 

 آنماده امر و مدلول هیئت امر همان طلب وجوبی است چون مطلق است و زمانی که امر یا طلب مطلق باشد و قیدی در کنار 

این از باب این است که مطلق طلب بدون هیچ قیدی باالترین مرتبه طلب است و از  .تذکر نشود، به معنای طلب وجوبی اس

آنجا که هیچ قیدی در کنار آن نیست، مرتبه عالیه را می رساند که طلب وجوبی است اما اگر طلب به مرتبه ضعیف تری رسید 

 و نیازمند قید شد، به معنای طلب استحبابی است. 

به معنای مطلق پس ما از راه اطالق یعنی عدم نصب قرینه می توانیم استفاده کنیم که مرتبه شدیده طلب مورد نظر است و امر 

ایشان فرمودند از باب اطالق و مقدمات حکمت ثابت می  داللت می کند. پسبر مرتبه شدیده طلب که همان وجوب است  آن

 د.ماده امر ظهور در طلب وجوبی دارکنیم که 
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 سوال:

نقضی وجود دارد و هم اشکال حلی البته ابتدا باید اصل سخن ایشان را متوجه شویم هم استاد: در مورد فرمایش ایشان اشکال 

د اگر امر و طلب مطلق باشد و قرینه ای می گوی خالصه اینکه ایشان با مقدمه ای که بیان کرده و سپس به اشکاالت بپردازیم

بر باالترین مرتبه طلب است چون باالترین و قوی ترین مرتبه طلب، مرتبه ای است که نه ثبوتا و نه در کنار آن نباشد، دال 

ب قرینه ندارد اما در مراتب پائین و ضعیف طلب، ثبوتا و اثباتا محتاج امر زائد و قرینه ن چیزی و نصنیاز به ضمیمه کرد اثباتا

، به معنای طلب وجوبی است چیزی نباشدنه اثباتا نیاز به ضمیمه کردن  است لذا زمانی که طلب مطلق باشد یعنی نه ثبوتا و

 داللت بر طلب وجوبی می کند.امر پس 

 

 

 «مد هلل رب العالمینالح»


