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

 جلسه گذشته:خالصه 
اید شده این بود که قصد االمر یا بخالصه دلیل ششم مبنی بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر که توسط محقق خراسانی اقامه 

به نحو شرطیت در متعلق امر اخذ شود یا به نحو جزئیت اگر به نحو شرطیت اخذ شود امکان اتیان به ماموربه، با این قصد و داعی 

ده و مقید متعلق ش وجود ندارد و مکلف قادر بر اتیان به مامور به، به داعی امر و به قصد امتثال امر نیست زیرا امر به مقیدِ بما هو

 در این فرض ذات عمل به تنهایی امر ندارد تا مکلف بخواهد آن را به قصد امرش اتیان کند.

قصد  امتثال به امر دارد ولی همذات عمل جزء است پس امر به  از آن جا که امر به کل عین باشد اگر به نحو جزئیت اخذ شده

چیزی که اختیاری  معنای اراده است و اراده یک مساله غیر اختیاری است و زیرا قصد به. مرخار  از قدرت مکلف می باشداال

  .نباشد نمی تواند متعلق امر باشد

یعنی هم  .واحد هم محرک باشد هم متحرک مر اخذ شود الزمه اش آن است که شئاگر بخواهد قصد االمر در متعلق اهمچنین 

ند واحد نمی توا حالیکه شئ رک است دعین حال خودش نیز متحر و درچیزی است که تحریک می کند مکلف را بسوی انجام کار 

  .هم محرک باشد هم متحرک

ان را مراد ایشدر مقام بیان محقق خراسانی  و از کالم محقق خراسانی ارائه دادهمحقق اصفهانی  البته محذور دوم تفسیری است که

این  اما در حقیقت وان یک دلیل مستقل از محقق اصفهانی بیان کردهمطلب را به عنخویی این  اما محقق اند. کرده اینگونه تقریر

 دلیلی نیست که محقق اصفهانی بر امتناع بیان کرده باشد.

 بررسی دلیل ششم 

  پاسخ از اشکال به احتمال اول

 در واقع امر به یک شئ و یک چیز اخذ شدهنحو شرطیت در آن  امر به چیزی که قصد االمر بهایشان فرمودند  :طبق احتمال اول

ن قید آامر دیگر به ت ذات فعل است ویعنی نمی توانیم بگوییم یک امر متعلق به  و این امر منحل به دو امر ضمنی نمی شود.است 

گرنه وبه حسب تحلیل عقلی است  ، انحالل در کار نیست بلکه امر و مامور به واحد است و اگر هم دو جزء باشند،فعل به قصد امر

لذا ذات عمل به تنهایی امر ندارد واحد برای امر است.  االمر یک موضوع  یک جزء بیشتر نیست. شئ مقید به قصدبه حسب خار

  .را ضمیمه کند به آن عمل ذات عمل امر ندارد تا مکلف قصد امر آنزیرا  .امر اتیان کند و مکلف نمی تواند آن را به قصد
 مقدمه
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ای الزم است و آن اینکه که به طور کلی آیا امر به ل اول مطرح کرده اند ، ذکر مقدمه ه ایشان در احتمابرای پاسخ به اشکالی ک

 ؟ اصل این بحث در مبحث برائت و اشتغال مطرح می شود.شرط است قابل انحالل است یا خیر چیزی که مقید به

یت شئ است یعنی اگر کسی شک کند که آیا واجبی صورت شک در شرط ریکی از موارد در مبحث برائت، بحث از جریان برائت د

؟ یعنی در شک در شرطیت چیزی آیا اصل ت بحث می شود که مقتضای اصل چیستمشروط به فالن شی است یا خیر در آن صور

 برائت جاری می شود یا اشتغال؟

ان پیدا کند غال جریتنیست و اگر گفتیم اش جاری می شود معنایش این است که این واجب مشروط به فالن شئ گفتیم برائتاگر 

 بدین معنی است که شرطیت ثابت است.

ی م ا امر به مشروط منحل به دو امر ضمنین اینکه ما باید بررسی کنیم که آیله دیگر است  وآمسأاما این مساله نیز مبتنی بر یک 

 .شود یا نمی شود

اصلی و مطابقی می شود که یکی امر به ذات  رمضمنی در مقابل ا رو ام، به طور کلی منحل به دامر به مشروط بعضی می گویند:

طهارة : صل مع الگوید نماز که مشروط به طهارت است مثال شارع می شد مثل امر بهیکی امر تقید آن فعل به شرط می با مشروط و

از و یکی امر به خود نم .ضمنی می شود رما به دو عضی معتقدند که این امر منحلامر به نماز مشروط تعلق گرفته است. ب که در آن

ت یعنی امر ضمنی دوم امر به خود شرط نیست پس امر ضمنی اول به ذات مشروط تعلق می گیرد و اربه تقیید نماز به طه مریکی ا

 امر ضمنی دوم به آن مشروط مع تقیده بالشرط.

 ر بیشتر وجود ندارد و این همان مطلبیه یک امکند بلک میضمنی پیدا ن رامر به مشروط انحالل به دو ام بعضی دیگر می گویند:

 ی موضوع واحد است.احد و دارادر واقع امر و مرد ااست که محقق خراسانی فرمودن، یعنی امر به چیزی مشروط به قص

همانطوری که در  یعنی می گویند .امر ضمنی می شود در واقع شرط را مانند جزء می بینند محل به دو رآنها که می گویند این ام

در مورد مشروط نیز همین طور است و امر به مشروط را ، اجزاء هم دارای اوامر ضمنیه می باشند، موارد امر به کل و امر به مرکب

ء و طبق این دیدگاه فرقی بین جز .شرط تقید آن مشروط به مر ضمنی دیگر بهامنحل می کنند به یک امر ضمنی به ذات مشروط و 

که جزء مستقال متعلق یک امر ضمنی است اما شرط خودش متعلق ست ه تنها تفاوت جزء و شرط در این جهت اشرط نیست بلک

 تقید به شرط متعلق می شود. امر ضمنی نیست بلکه امر ضمنی به

در  شکقهرا در موارد  .گفت امر به مشروط در واقع دو امر ضمنی داردیعنی ، امر به مشروط شد لالحال اگر کسی قائل به انح

ارد و تفصیال می داند که امر به ذات مشروط تعلق گرفته امر ضمنی اول یقین د زیرا نسبت به .یت اصل برائت جاری می کندشرط

جا نیمتعلق شده یا نشده؟ اما چون ایعنی شک دارد آیا امر به تقید مشروط بهذا الشرط نیز  .مورد امر ضمنی دوم شک دارد راما د

 مجرای برائت است. ،عبارت دیگر شک در اصل تکلیف است شک در اصل تعلق یا به

است و یک موضوع  شود بلکه یک امر یمبه مشروط منحل به دو امر ضمنی ن و گفت امرالل شد اما اگر کسی قائل به عدم انح

ا امر زیر ،اری کندج قید است. دیگر نمی تواند برائتهم امر به مشروط بما هو مشروط یا امر به مقید بما هو م بیشتر ندارد و آن

ون واحد به خود این مشروط تعلق گرفته بد مرنون شک داریم که این ا، چون یک امر بیشتر وجود ندارد و اکینین استبامردد بین مت

 نیست و باید قائل به اشتغال شد. ینین جای برائتتباالم روط متعلق شده و در دوران امر بینشرط یا امر به مشروط بما هو مش
 اشکالپاسخ 
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اگر قصد امر به نحو شرطیت اخذ شود از آنچه که یک امر بیشتر نیست و یک متعلق بیشتر : ندفتمحقق خراسانی در محذور اول گ

یعنی امر متعلق شده به عمل به قصد االمر و این مقدور مکلف نیست و ملکف نمی تواند عمل  .پیدا نمی کند رل به دو امالانح ندارد

 د چون ذات عمل اصال امر ندارد بلکه عمل مقید شده به عمل مع هذه القید.را به قصد امر بیاور

ایشان در بحث برائت قائل به جریان  ن در بحث برائت سازگاری ندارد زیرااشق خراسانی در این بحث با کالم ایکالم محق لکن

که ما انحالل امر را  ی می شودبرائت در موارد شک در شرطیت در صورتی جار برائت در شک در شرطیت شده در صورتی که

 نمی توانیم قائل به برائت شویم. ،بپذیریم ولی اگر این انحالل را نپذیریم

ن بحث یا در .خراسانی با آنچه که در مبحث برائت بیان کرده اند فرق دارداین کالم محقق  پس اشکال این است که :خالصه اشکال

دو امر  بهامر به مشروط انحالل  :دائل شده اند زیرا اینجا می فرمایق به خالف آن د در حالیکه در بحث برائتن کرده انایمطلبی ب

ل امر القائل به جریان برائت شده اند و این جز با قول به انح پیدا نمی کند ولی در مبحث برائت در مبحث شک در شرطیتنی ضم

ه ک ولی در بحث برائت مطلبی را فرموده اندل پیدا نمی کند امر انحال جا فرموده اند کهنیمنی ممکن نیست کأنه امشروط به دو امر ض

 .ندو حرف با هم سازگار نیستیالزمه اش انحالل امر است و ا
 پاسخ از اشکال طبق احتمال دوم 

 پاسخ اشکال اول 

راده یک امر غیر اراده است و ا یت اخذ شده باشد تالی فاسد دارد. زیرا قصد به معنای: اگر قصد امر به نحو جزئایشان فرمودند

  .چیزی که غیر اختیاری باشد نمی تواند متعلق  واقع شود اختیاری است و

 مطلب محل اشکال است زیرا: نیا

؟ تد اختیاری نیسییومی گلف چه می خواهد انجام دهد که شما اینجا بر فرض قصد به معنای اراده باشد ولی باید دید که مک اوال:

امر ل اصد امتثنی می خواهد فعل را به قامر یع القصد امتث ،امتثال امر را بکند نه قصد خود امر راهد قصد ادر اینجا مکلف می خو

ر کند نه االمال واهد قصد امتثین خودش میخاست و ا یامتثال یک فعل اختیار اتیان کند نه اینکه فعل را به قصد امر اتیان کند و

است واراده غیر اختیاری است و چیزی غیر اختیاری نمی تواند متعلق امر باشد ر را تا شما بگویید قصد به معنای اراده مقصد اال

کلف اراده زیرا م .اری باشداراده غیر اختی کند هر چند که یمر را مکه مکلف قصد امتثال ار نیست قصد امر متعلق امر باشد بزیرا قرا

ا اراده که . امو بر فرض قبول کنیم که اراده امر غیر اختیاری است «تثال امر یعنی ارادة امتثال االمرمقصد ا»را پس  مرکرده امتثال ا

  .که از ناحیه خود مکلف سر می زند متعلق امر است ال امر که فعل اختیاری استلکه امتثباشد ب رنمی خواهد متعلق ام

 ه ما قصد االمر را به نحوی کرت؟ مطابق اشکال اول محقق خراسانی در صوکسی گفته اراده غیر اختیاری است اساسا چه ثانیا:

اده است و اراده غیر اختیاری است در حالیکه اشکال این است که چه کسی گفته اراده غیر جزئیت اخذ کنیم قصد به معنای ار

ها است نه نفسختیاری است ولی اختیاریت اراده به نیز ا اما اراده ،به اراده است و مستند به او یاءاختیاریت اش اختیاری است؟ بله

ند به آن اختیاری مست این اراده را خداوند در نهاد بشر قرار داده و همه افعال.بر اراده دیگر باشد تا تسلسل پیش بیاید قفاینکه متو

 .ه اختیاریت اراده از ناحیه خداوند استلکاراده دیگر نیست ب به یک ند تسهستند ولی خود اراده دیگر م

 اخذ قصد االمر به نحو جزئیت نیز وارد نیست. رترصوآخوند د ابراین اشکال اول مرحومبن

 «والحمد هلل رب العالمین»


