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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 محاذیر مطرح شده در دلیل پنجم

عرض کردیم این دلیل به وجوه و انحاء مختلف قابل تبیین است. یعنی  اخذ قصد قربت در متعلق امر بودبحث در دلیل پنجم امتناع 

 بیان کرد.  جهت در کالم محقق نائینی می توانمحذور و استحاله را به چند 

 تارتاً محذور و امتناع و استحاله مربوطولی به طور کلی ائینی مورد تصریح قرار گرفته بعضیی ا  این جها  در کالم خود محقق ن 

 محذور و امتناع مربوط به مقام امتثال است. اله مربوط به مقام فعلیت وثالثةمحذور و استحجعل وانشاء است، و اخری به مقام 

لق. لمتعامر می شییود، متعل ق ا شییده لذا طبق ن ر نائینیمتعلق امر  امر قصیید ارمر را در متعل ق امر اخذ کنیم چون قصیید بهاگر ما 

گفتیم )که هر قیدی اگر به عنوان متعلق و جزیی ا  متعلق تکلیف اخذ بشییود باید مفروض الوجود که  بنابراین به خاطر آن کبرایی

به فرض وجود امر می شود و در ما  د باشد که در اینصور  تکلیف منوطباشید  باید خود امر هم در مقام انشیاء  مفروض الوجو  

این  وجود پیدا کند وکه د خودم می شییود قبل ا  آن فرض وجو نحن فیه مشییکل ایجاد می کند.  یرا امر، وجودم مشییروط به

 خلف است.

 موضوع هم متوقف بر فعلیت حکم است.محذور دور نیز بیان شد که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع و فعلیت 

ر  کلف قدمحذور دیگر محذور دور است که مربوط به مقام امتثال است و اینکه اگر بخواهد اخذ قصد قربت در متعلق امر شود م

 بر اتیان ندارد.

 محذور دیگر،اتحاد و حکم وموضوع است که توضیح آن به تفصیل گذشت.

 به هر حال این محاذیر بعضا ناظر به مقام امتثال و بعضا ناظر به مقام فعلیت و بعضا ناظر به مقام جعل و انشاء می باشند.

به حسب ظاهر یک دلیل بیشتر نیست ولی در واقع می تواند چند بیان اگر ما دلیل مرحوم نائینی و بیان ایشان را بررسی کنیم پس 

 و چند دلیل به حساب بیاید.

 بررسی دلیل پنجم

 محقق عراقیاشکال 

بعضی ا  قیود، قیود تکلیف و حکم و وجوب هستند و بعضی ا  قیود، قیود واجب  :اساسا قیود دو دسته هستندایشان می فرمایند: 

 هستند. 

یا مثل اسییتقبال در نما  که قید نما  و قید واجب  د واجب اسییت نه قید وجوب و تکلیف،طهار  در نما  که قیقیود واجب مثل 

 یعنی نما گزار قبل ا  نما  باید وضو بگیرد یا باید رو به قبله بایستد  یرا  م است.است. این دسته ا  قیود تحصیلشان بر مکلف ر
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وقتی شارع دستور می دهد صل یا می گوید  تعلق شده به واجب مع هذه القیود مثالموقتی امر متعلق به واجب می شیود در واقع  

 اینس پولی نه صلو، بدون این قیود. بلکه نما  با طهار ، نما  به قید استقبال،  هشدواقع یجب علیک الصیلو،، صیلو، متعلق امر   

ا  را تحصیل کند و رکوع و سجود و تکبیره ارحرام را بجا که مکلف باید اجزای نم قیود نیز متعلق امر واقع شده اند. لذا همانطور

 بیاورد، این قیود را نیز باید در کنار آنها تحصیل کند. یعنی باید وضو بگیرد و رو به قبله بایستد.

پس قیود واجب قیودی هسیتند که تحصییلشان بر مکلف ر م و واجب است و دلیلا این است که وقتی امر به واجب متعلق می   

دد، در واقع واجب با قیودم مامور به می شیییوند. پس مکلف باید همانطور که خود واجب را اتیان می کند قیود واجب را نیز گر

 تحصیل کند.  یرا واجب با این قیود ا  مکلف خواسته شده است.

ت.  یرا ف واجب نیساما در قیود تکلیف وضیع این چنین نیسیت. قیود تکلیف چه اختیاری و چه ریر اختیاری تحصیلا بر مکل  

به همین جهت تحصیلشان بر مکلف واجب نیست. مثل استطاعت که تحصیلا  شده اند گرفته فروض الوجودِاساسا قیود تکلیف م

 واجب نیست،  یرا وجوب، بر فرض استطاعت در خارج ثابت شده است.

محقق عراقی می فرمایند: قصد ارمر نیز ا  قیود واجب است نه ا  قیود تکلیف.  یرا اگر ا  قیود تکلیف بود باید مفروض الوجود، 

و دلیل محقق نائینی بر امتناع ثابت می شد.  یرا ریشه محذور این بود که قصد ارمر به عنوان  در این صور  شدخارجا فرض می 

 .وض الوجود باشدهر چه که به عنوان قید در متعلق امر اخذ می شود باید مفر روض الوجود باشد. چونق بخواهد مفجزیی ا  متعل

پس ریشیه این اسیت که قصد ارمر به عنوان قید تکلیف فرض شده و لذا باید مفروض الوجود خارجا در ن ر گرفته شود که این   

 محذور پیا می آید. 

است یعنی مثل استطاعت نیست بلکه مثل استقبال برای نما  است و مکلف قادر بر امتثال ولی اگر ما گفتیم قصد ارمر قید واجب 

آن اسیت دیگر اشیکال پیا نمی آید  یرا قید واجب اسیت و دیگر نیا ی نیست که مفروض الوجود فرض شود بلکه مکلف می    

 .2تواند آن را امتثال کند

 محقق عراقی  بررسی اشکال

رمود: ف بدهیم. اصل کالم محقق عراقی که وارد نیست و ما باید پاسخ محقق نایینی را به طریق دیگریاین اشکال به محقق نایینی 

یف می قیود تکل ،قیود واجب هستند و تحصیل آنها بر مکلف واجب و یک دسته ا  قیود ،دو دسیته قیود داریم  یک دسته ا  قیود 

 صحیح باشد.می باشد تحصیلشان وجوب ندارد، که باشند 

 در مورد خود امر این مطلب را می گوید نه در مورد قصد ارمر.نی .  یرا محقق نائیی استاشکال متوجه تطبیق محقق عراقاما 

به عبار  دیگر محذور ناشی ا  قصد ارمر یعنی مضاف نیست بلکه ناشی ا  مضاف الیه است، یعنی خود امر. بله اگر قصد ارمر به 

ارع شر خارج فرض شود. مثال  ر گرفته شود این مشکلی ندارد و می تواند مفروض الوجود دتنهایی، بدون لحاظ مضاف الیه درن

ی م که این اجزاء مفروض الوجود بوده، همچنین قصد ارمرمی تواند بگوید ایها الناس نما  بخوانید با رکو ع و سیجود و قصد امر  

ه صد بآن تعلق بگیرد. مشکل در خود این امر است که قامر به  وض الوجود درخارج فرض شیود و سسس تواند به همین نحو مفر

.  یرا امر، فعل اختیاری مولی است و ارج ا  اختیار مکلف اسیت و نمی توان آن را در متعلق تکلیف اخذ کرد و خ آن متعلق شیده 

ه تواند ب یا اساسا میمولی اگر بخواهد امر می کند واگر نخواهد امر نمی کند. مسیاله این اسیت که چیزی که ریر اختیاری است آ  
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می تواند به اصیال فرض کنیم همانطور که محقق عراقی فرمود این قید واجب اسیتآ آیا قصد ارمر    عنوان قید واجب اخذ شیود  

، و امر به عنوان فعل اختیاری مولی خارج ا  استیعنی کلمه امر عنوان قید واجب اخذ شیود در حالیکه همه توجه به مضیاف الیه  

 ا بگویندتحصیل کند ی می تواند آن رااست. اگر به مکلف بگویند تو نما  بخوان به قید طهار  این اشکال ندارد  یرا اختیار مکلف 

این را هم مکلف می تواند تحصیییل کند. اما اگر بگویند نما  بخوان به قید قصیید ارمر و  ،بجا آوردبه قید رو به قبله بودن  نما  را

ف می لاین دیگر ا  توان مکلف خارج است.  یرا این قصدارمر متضمن کلمه امر است. یعنی ا  مکقصد ارمر نیز قید واجب باشد 

صد مکلف چگونه ق امر، فعل آمر است پس امر من چگونه میتواند متعلق قصد مکلف باشد در حالیکهخواهیم قصد امر من را بکن. 

 کند چیزی را که  اختیارم به عهده او نیست.

ض الوجود باشید و به عنوان مفروض الوجود اخذ شیود واگر مفروض الوجود شد همان محاذیر قبل پیا می   پس قهرا باید مفرو

 آید.

 اشکال به دلیل پنجم 

 مطلب می باشد: 1ه ای است که متضمن نایینی مبتنی بر یک مقدم دلیل محقق

سوم آن  .با گشت به قضایای شرطیه دارند  قضایای حقیقیه دیگر آن که .احکام به نحو قضیایای حقیقیه جعل شده اند اینکه  یکی

د نحو مفروض الوجود اخذ می شو ه بهیقیود در قضایای حقیق ی چهارم آن که اری و ریر اختیاریقیود اخت که قیود بر دو دسته اند

 نتیجه گرفته اند که در مانحن فیه اخذ قصد ارمر به عنوان قید در متعلق تکلیف مستلزم محال است. پس ا  آن 

 که به صور  اشکال مبنایی است.  ا  کالم محقق نائینی اشکارتی وجود داردنسبت به بعضی ا  مقدم

.  یرا بعضی ا  قضایای شرعیه این گونه است و همه قضایا اینچنین مثل اینکه قضیایای شیرعیه به نحو قضیه حملیه جعل شده اند  

 نیستند.

ه واقعا این است که بعضی ا  قضایای شرعیه قابل با گشت ب رطیه است.قضیه حقیقیه به قضیه شبا گشت در مورد مطلب دیگر 

 مشکل است. ا یک تکلفا  و  حمتهایی که پذیرم آنیک قضیه شرطیه نیست مگر ب

 اما مساله اصلی و پاسخ اساسی به دلیل محقق نایینی این است:

این  و مکلف نیست ا  او خواسته شود چیزی که دراختیارایشان فرمود قصد ارمر اگر بخواهد در متعلق امر اخذ شود ر م می آید 

آیا   آن اشکار  پیا بیاید الوجود فرض کنیم تا محال است. می خواهیم ببینیم که آیا واقعا ر م است که این قید را ما مفروض

 آن بشود  اساساً  باید قید قصد ارمر مفروض الوجود خارجا فرض شود که منجر به مساله خلف و دور و امثال 

 آنچه که آمر محتاج آن است وجود ذهنی امر است. همانطور که قبال بیان شد.چون ما می گوییم نیا ی به این کار نیستآ 

 اینکه محقق نائینی فرموده قیود باید مفروض الوجود باشند تا تکلیف به آنها متوجه بشود من ور ا  این مفروض الوجود چیست 

قصد  این خصوصیا  و به قیدمولی به مکلف می گوید نما  بخوان با  .اینجا مشکلی نیست می گوییممن ور وجود ذهنی است  اگر

قصد ارمر به عنوان یک قید وجودم باید فرض شود اما وجودم در ذهن و اگر مالک وجود ذهنی قصد ارمر شد آن وقت ارمر. 

 امر نیز که متعلق قصد است وجود ذهنی ام کفایت می کند.

گفتیم که فرض وجود امر خارجا باید باشد آن وقت مشکل عدم قدر  مکلف پیا می آید و نتیجه این می شود که چیزی  اما اگر

که فرض وجودم شیده متوقف بر خودم شود در حالی که ما می گوییم اصال ر م نیست فرض وجود خارجاً بشود. اگر مکلف  
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در اختیار مکلف می شود  یرا این  تصیورم را کرده قصید نماید آن گاه  امر را لحاظ کند یعنی همین امری که مولی وجود ذهنی 

 کند. پس اگر مفروض الوجود در ذهن مالک باشد هیچ محذوری پیا نمی آید. مولی تصوری ایجاد قدر  را دارد تا ا  امر

. من ور ا   بیاوردسایر اجزاء  این است که مکلف قصد ارمر را هم در کنار مکلف ر م استآنچه که اینجا برای  مسلما به هر حال

تصور ارمر است ارمر الذی یوجد فی  هم قصد متعلق شده به امر و من ور ا  امر ، لذاقصید ارمر یعنی اینکه قصد بکن امر من را 

 نیست.   تکلیف به ریر مقدورلذا الذهن که تصور آن در اختیار مکلف است و 

 ی آید  یرا تقدمی دیگر در خارج نیست. تصور ارمر اگر باشد دیگر مشکل خلف پیا نم

و حکم همان امر خارجاً است اما  مشیکل اتحاد حکم و موضیوع هم پیا نمی آید  یرا طبق بیان ما موضیوع ریر ا  حکم است   

 نچه که در موضوع اخذ می شود وجود تصوری امر است. آ

مبنای ایشان تا موضوع تحقق پیدا نکرده باشد  حکم موضوع و برعکس نیز دیگر پیا نمی آید  یرا طبق حکم بر مشکل توقف 

 یرا ما نیا ی به فرض وجود قصیید ارمر خارجا  لی الحکم نیز دیگر پیا نمی آیدموضییوع ع پیدا نمی کند. لذا توقف هم فعلیت

م علیت محذوری نخواهینداریم بلکه تصیییور امر برای ما کفایت می کند بنابراین نه در مقام امتثال ونه در مقام جعل ونه در مقام ف

 داشت.

 «والحمد هلل رب العالمین»
 

 

 


