بررسي مسألة حقيقت وجوب
با نگاهي به آراي امام خميني
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سید حسن خمینی
سید محمود صادقی

چکیده :حقیقت معنای «وجاب » و «اساحبای » ،از مایحا مرا ن دااص ایاب یب
است که ه یک آ را به یابر ر اکنا د صر کحای های وابص مرا ن کا صدادا .
ب وج ص صر آثیر وبص ران وابر را با ا ایا مسال ه ب ماد صدادا  .ایشای ا احاه صر
مدیرش اوبار ماببر ،به مسل ه تدییا میای اماییت تدساک جساحه ،و با هدای اسای
اوبار مخحلف را تبلیل ک صد است .صر ای مقی ه تالش ما مابص بای تبجاه باه آرات و
اوبار صادشدن ا علم ایبر و دیا دگید ویص و مببر به دظ امیم ودینا  ،حقیقات
معنی وجب و اسحبای واکیو مبص.
كلیدواژهها :وجب  ،اساحبای  ،امایم ودینا ، ،لار ،اراصد ،بعا  ،اما اعحاایر ،
ادحااع مفهبم وجب .

مقدمه
یک از مایح

مببر صر علم ایبر فقه ،بب

از اوام و صال ت آدهی ب وجب یای اساحبای یای

مفهبم مشح ک میی ای صو است ،آوبد و اسید صر ای بیرد م دبیس :
المبحث الثاني :في أن الصيغة حقيقة في الوجوب ،أو في الندب ،أو فيهما ،أو
في المشترك بينهما؟ وجوه ،بل أقوال (آوبد و اسید ب تی.)07 :

 .تب یت مؤسسه تنظیم و دش آثیر امیم ودین

(

) و رئیس هیل امنی رژوهشک د امیم ودین

 .مبقق و رژوهشگ و صادشآمبوحة حبزة علدیه وم
تیریخ صرییفت313/4/3 :

(

) و ادقال اسالم .
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E-mail:sadeqi.sm355@ri-khomeini.ac.ir
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تبجه به ای دکحه دیا ض ور است که ب و صادشدن ا و ایب یب  ،ام را حقیقت صر وجب
و ب و صیگ دیا آ را حقیقت صر ایجی مع ف ک صداد  .سای مجیها باه تفایو میای ایا صو
ادگشت دهیصد است؛ به ای بیی معنی وجب آ است که اوّ که «ملمبر به» واجر است؛ ایک
معنی ایجی آ است که ام صر ر آ است که ملمبربه را واجر گ صاد ( .اگ چه مدک اسات
تبادیی چنی کیر را د امحه بیم )؛ بی ای هده مجیها دیاا ایا مسایمبه صر تعایا را ما راذی ص،
چ اکه بب

صر اوام و معنی آ  ،به کلدی میرع و اوام و م ببط است .بنیب ای تفیو ماببر

صر ایل بب

ولل وارص دد کن  ،چ اکه آدچه میرع ایجی م کن دیا صر دهییت واجر است.
فإن قلت من أشرت إليهم عبائرهم مختلفة فمنهم من قال إن األمر للوجوب و
منهم من قال لإليجاب و الفرق بينهما جليّ فإن معنى كوون األمور للوجووب
كونه داال على أن الفعل المأمور به علوى صوفة الوجووب و هوو غيور كونوه
لإليجاب فإن معنى كونه لإليجاب أنّه يدلّ على أن األمر أوجب الفعل المأمور
به و ال يدلّ على أنّه على صفة الوجوب فلم ذكرت أن الكولّ قوائلون بقوول
واحد قلت لما لم يكن ثمرة بين القولين ال سيّما بالنسبة إلى األوامر الشّرعية
سامحت في التّعبير الثاني انّها حقيقة في الندب (مجیه ،ای،ایی با تای

:

.) 7

بب

از حقیقت معنی وجب دیا صرست صر هدی مقیم از علام ایابر مرا ن ما مابص و باه

ببث مببر و کلی
ایب یب محلو ای بب

صر ای ام ما ر م گ صص .بی ای هده بیی اذعی صامت که صر میای بیشاح
مغفبر مید د ،و ب ا ر صاوحه دش د است .افاو ب آدکه مسل ه ییصم د صر
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میی گذمحگی دیا به یبر ر اکن د و صر اثنی صیگ مایح

ایشی مر ن گ صی د است .باه ایا

بیی بیی گفت که ایب یب صر بی حقیقت معنی وجب و اسحبای  ،مایحا

مانقو و کایمل را

ارائه دک صداد  .ای دبمحه صر را آ اسات تای صر یاک ب رسا و تبلیال صویاق ،بای دظا باه آرات و
اد یشههی صادشدن ا ای علم ،تع یف جیمع از حقیقت معنی وجب و اسحبای ارائه صه .
بازشناسي مسأله حقيقت وجوب
چنی که صر مق مه ای وجیا گذمت مسل ه معنی وجب و حقیقت آ از مایحا

مرا ن صر علام

ایبر است .ب ا بیزمنیس حقیقت وجب و صر ر آ معنی اسحبای م تبا از اوبار مخحلف
ایب یب به د جست.

02
صیگ بارگی  ،تع ص و گسح ش بیشح م ییب .

مقاله

ب وج ص صر نهاية االصول صرای بیرد به رن وبر امیرد ما کنا  .گ چاه ایا اوابار صر کلدای
ب وج ص ب ا تایی مسل ه تدییا میی وجب و اسحبای  ،به مسل ه تدییا میی اماییت ر صاوحاه،
ادباع تدییا میی امییت را به امیر مر ن م کنن .
ب اسی

آدچه صر بیی ب وج ص آم د است ،تدییا امییت یی به تدیم ذا است یی به جات ذا یی

به چیا ویر از ذا ؛ تدییا به تدیم ذا صر جیی است که صو م ت ،یی هیچ امح اک د اماحه یای
صر یبر وجبص ام مشح ک ،امح اک آدهی به امبر ویر از ذا اسات؛ میدنا تداییا جابه و
کم ،هیچ امح اک میی آدهی مبجبص دیست .تدییا به بعض ذا دیا صر جیی است کاه صو ما ت صر
بعض ذا مشح ک و صر بعض ذا از هم تدییا صاردا ؛ ایا تداییا را ما تابا صر ادسای و فا
مشیه د ک ص .تدییا به امبر ویر از ذا دیا هدیدن تدییا میی زی و عد و اسات کاه صر حقیقات
تدییا ایشی به عبارض مشخصه است).
صر تدییا ،دبع صیگ

دیا محصبر است و آ اینکه صو ما ت صر تدایم ذا مشاح ک و صر عای

حیر صر تدیم ذا اوحالف صامحه بیمن ؛ به ای معن میبهاالماح اک و میباهاالمحیایز صو ما ت یکا
است و به م

و ضعف بی یک یگ تفیو صارد که ا احه ای دبع امحییز را ب وا از اهال معقابر

دد رذی د .
فاعلم أنهم اختلفوا في أن المتبادر من لفظ األمور و مون الصوي اإلنشوائية و
الوجوبي أو الندبي أو مطلق الطلب؟ و الالزم أوالً  -أن نبوين موا بوه يمتواز
الوجوب من االستحباب في مقام الثبوت ،ثم نذكر ما هو المتبوادر مون لفوظ
األمر و الصي في مقام اإلثبات ،فنقول :امتياز الشيئين إموا بتموام الوذات ،أو
بجزء منها ،أو بأمر خارج منها.
أما األول :فهو فيما إذا لم يشتركا أصالً أو اشتركا في أمر خارج من ذاتيهموا،
كامتياز كل من األجناس العالية و أنواعها مون األجنواس األخور و أنواعهوا،
فالجوهر و أنواعه مثالً ممتازة بتمام ذواتها من الكم و أنواعه.
و أما الثاني :فهو فيما إذا اشتركا في بعض األجزاء و امتازا ببعضوها ،كامتيواز

( س)

اإلنسان من الفرس ،فإنهما مشوتركان فوي الحيوانيوة و ممتوازان بالناطقيوة و

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب عند تجردها من القورائن ،هوو الطلوب
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الصاهلية.
و أما الثالث :فهو فيما إذا اشتركا في تمام الذات كامتياز زيد من عمرو ،فإنهما
مشتركان في اإلنسانية و هي تمام ذاتيهما ،و ممتازان بالعوارض المشخصة.
و هاهنا قسم رابع قد اختلف في وجوده أهل المعقول؛ و هو أن يشوتركا فوي
تمام الذات و يمتازا أيضاً بتمام الذات ،فيكون مابهاالشتراك عين مابهاالمتياز.
و بعبارة أخرى يكون االمتياز بين الحقيقتين المشوتركتين فوي تموام الوذات،
بكون الحقيقة كاملة و شديدة في إحداهما ،ناقصة و ضعيفة في األخرى ،مثل
الخطّ القصير و الطويل؛ فإنهما مشتركان في الخطية و ممتازان أيضاً بالخطيوة،
و كالبياض الشديد و الضعيف(منحظ

.)11- 77 : 4 5

مالی را دیا صر آثیر وبص به ای مسل ه امیرد ک صد و م دبیس :
لعلك كنت مقروع السمع في طبقات العلوم أن كل متمايزين فوي الوجوود أو
العقل فتمايزهما و افتراقهما إما بتمام ماهيتهما من دون اشتراك موا جووهر
بينهما -أو بشيء من سنخ الماهية بعد اشوتراك طبيعوة موا جوهريوة بينهموا
فالمشترك جنس و المعينات فصول و محصوالت لطبوائع نوعيوة و التركيوب
تركيب اتحاد أو بأمور عرضية بعد اتفاقهما في تموام الحقيقوة المشوتركة و
المتحصل أفراد شخصية أو صنفية و التركيب تركيب اقتراني.
و ال أجدك ممن تفطنت هناك بقسم رابع ذهب إليه فالسفة اإلشراق ينقود
به الحصر و هو أن االفتراق ربما ال يكون بتمام الماهية و ال ببعض منهوا و ال
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بلواحق زائدة عليها بل بكمال في نفس الماهية بما هي هي و نقص فيها بوأن
يكون نفس الماهية مختلفة المراتب بالكمال و النقص و لها عورض بالقيواس
إلى مراتب نفسها وراء ما لها من العرض بالقياس إلى أفرداها المتضمنة لهوا و
لغيرها من الفصول و اللواحق .و هذا مما وقع فيوه االخوتال بوين الفوريقين
(مالی را 331

4 1 :ا.)4 0

ب وج ص رس از بیی ای مق مه به  ،ن اوبار محع ص صر مسل ة تدییا میی وجاب و اساحبای
م ر صازص .به ای بیی ب و گدی ک صداد که تدییا میی وجب و اسحبای به جات ذا است؛ به

02
یک یگ تدییا م ییبن .

مقاله

ای معن که ای صو صر جنس (،لر) بی یک یگ مشاح ک بابصد و صر جاات صیگا ذا (فصال) از
چنی که ب وج ص مر ن ک صداد  ،صر ای مسل ه م تبا امبر را بهعنبا فصل مع فا کا ص
که صر یک ددی کل به ای م ن است:
ا ف .دخست آدکه فصل وجب  ،منع از ت ک و فصل اسحبای اذ صر ت ک بیم .
ای وبر ا احه بی ای امکیر مباجه است که «منع» باه معنا «تب یاک باه سادت تا ک» (،لار
ت ک) است و از ای «منع از ت ک» به معن «،لر ت ک ت ک» وباه ببص و ای هدی ،لار فعال
است؛ صرحی که «،لر فعل» بهعنبا جنس مف وض است.
 .صوم آدکه فصل وجب ،لا است که باه هنگایم مخی فات ،اساحبقیو عقببات را مبجار
م مبص و فصل اسحبای دیا ،لا است که به هنگیم مخی فت ،اسحبقیو عقببت را صر ر د ارص.
ای وبر دیا بی ای امکیر مباجه است که «اسحبقیو عقببت» از بازم وجاب اسات؛ داه آدکاه
فصل (مقبّم) آ بیم .
 .وبر سبم آ است که فصل وجب ،لر مسابو به اراصد م ی د و فصل اساحبای ، ،لار
مسابو به اراصد ضعیفه است .صربیرد ای وبر هم بیی به ای مسل ه تبجه ک ص اراصد علت ،لر است
و معلبر هدبارد به تدیم ا ذا  ،از علت محلو است ،ازای رو عیمل ی ور معلبر وبص ددا تبادا ،
فصل معلبر و ار گی ص.
مقیبل ،لر مسابو به مصلبت غی ملامه فصل اسحبای و ار م گی ص.
صربیرد ای وبر هم ای امکیر مر ن است که مصی و و مفیس از دظ رتا ب اراصد تق م صارد
و اراصد از دظ رتا ب وجب و اسحبای مق م است ،چ اکه علت آ صو است و علات چنای کاه
ریش از ای گذمت ب معلبر مق م است.
ب و دیا ب ای بیورد که تدییا میی وجب و اسحبای  ،بهم

و ضعف اسات .ب وجا ص

صر ریسخ به ای صو گ ود دیا ب ای دکحه امیرد م کن که امبر ادشیی  ،اعحایر اد و امابر اعحاایر
م

و ضعف دد رذی د :
إذا عرفت هذا فنقول :قد يتوهم أن االمتياز بين الوجوب و الندب اللذين هما
قسمان من الطلب اإلنشائي بجزء ذاتيهما بأن يكونا مشتركين فوي الجونس و

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

ص .وبر چهیرم ب ای بیور است که فصل وجب ،لر مسابو باه مصالبت ححدیاه اسات و صر

( س)
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هو الطلب؛ و يتفصل كل منهما بفصل مختص به ،و موا يمكون أن يعودّ لهموا
فصالً أمور:
األول :أن يكون الفصل للوجوب المنع من التورك ،و لالسوتحباب اإلذن فوي
الترك .و فيه :أن معنى كلمة المنع ليس إالّ التحريك نحو الترك أعني طلوب
الترك ،فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك و
هو عبارة أخرى عن طلب الفعل المعد جنساً.
الثاني :أن يقال إن الوجوب هوو الطلوب الموجوب السوتحقاق العقوبوة عنود
مخالفته ،و االستحباب هو الطلب غير الموجب له .و فيوه :أن الوجووب بعود
تحصووله و صوويرورته وجوبووا يصووير موجبواً السووتحقاق العقوبووة ،فإيجوواب
االستحقاق من لوازمه و آثاره ال من مقوماته.
الثالوث :أن يقووال إن الوجوووب هووو الطلوب المسووبوق بوواإلرادة الشووديدة ،و
االستحباب هو الطلب المسبوق باإلرادة الضعيفة .و فيه :أن اإلرادة من العلول
الباعثة على الطلب ،و المعلول بتمام ذاته متوأخر عون العلوة ،و ال يمكون أن
يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته و أجزائه.
و أضعف من هذا أن يقوال :إن الوجووب هوو الطلوب المسوبوق بالمصولحة
الحتمية ،و االستحباب هو الطلب المسبوق بالمصلحة غير الملزمة.
و وجه الضعف أن المصالح و المفاسد متقدمة رتبة علوى اإلرادة لكونهوا مون
عللها ،فيكون الطلب متأخرا عن المصالح و المفاسد بمرتبتين ،فال يصح عدّها
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من مقومات الوجوب و االستحباب ،اللذين هما قسمان من الطلب.
و قد يتوهم كون امتياز الوجوب و الندب بالشدة و الضعف كالخط الطويول و
القصير مثالً.
و فيه :أن األمر اإلنشائيّ ليس قابالً للشدة و الضعف بنفسه ألنه أمر اعتبار
صر  ،و ليست األمور االعتبارية قابلة للتشكيك بذواتها هذا ما قيل في مقام
الفرق بين الوجوب و النودب؛ و قود عرفوت فسواد الجميوع (منحظا

 7ا.) 77

: 4 5

02
تبجه به ای دکحه ض ور است که آدچه صربیرد تع یف وجب مر نم د و وباه م صر بعض

مقاله

ریش از وروص به بب

و ب رس و تبلیل اوبار مر ن صر کالم ب وج ص به دظا ما رسا کاه

مبارص تع یف ایجی است ،چ اکه «،لر فعل» صر حقیقت هدی معنی ایجی است .ای صر حی
است که ایب یب صر ای مقیم بی ایجی و وجب تفیو دد گذارد و به هدی ص یل تع یفهای
را بهجی هم به کیر م گی د  .به ای بیی اگ بای دظا صوات باه مسال ه بنگا یم وجاب باه معنای
«مرلببیت فعل» است و ،لر فعل ،چنی که گذمت تع یف ایجی است .میخ مبد تق ایفهید
دیا صر هداية المسترشدين به ای مرلر امیردک صداد

(ایبا کیف ب تی

.)37 :

اکنب ب ا تش یو و تبقیق بب  ،اوبار رنجگیده مر نما د را باهیابر تفصایل ب رسا
م کنیم و امکیال ه یک را ب ا صوت دظ بیشح  ،زی ذردبی ما با یم .آدگاید باه اوابار صیگا
مر ن صر ای بیرد تبجه م کنیم.
میخ ادصیر ای وبر را به ییحر معالم دسات صاصد است .به ای بیی ده از ت ک ،جات مبضبع ه
ییغه ام است و ازای رو صال ت ییغه ب آ  ،صال ح تضدن است.
كصاحب المعالم :أنّ األمر يدل على الوجوب ،و ماهيّة الوجوب مركّبوة مون أمورين:
أحدهما المنع من الترك و اآلخر طلب الفعل ،فصيغة األمر الدالة على الوجووب دالوة
على النهي من الترك بالتضمنّ ،و ذلك واضح (کالدح

دییزمن است ،چنی که صر ذیال

وبر صوم به یبر تفصیل ب ا ر صاوحه وباه م  .چنی که صر بیی ب وجا ص گذمات با ایا
وبر امکیالت وارص است:
سلری ا علدیت ب ییحر معالم امکیر ک صد است:
و اعترض عليه بعض المحشين على المعالم :بأنّ المنع من الترك ليس جوزءاً
لماهية الوجوب ،بل هو حكم من أحكام المأمور به و خاصّة من خواصّه ،إذ
ال نتعقل من األمر بالشيء إال الطلب الحتمي الذ هو عبارة عن بلوغ الطلب
حدّاً الزمه عدم الرضا بالترك و استحقاق التارك العقاب ،من دون أن يكوون
هناك طلب آخر متعلّق بترك الترك حتّى يكون المنع من الترك داخوالً فوي

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

به دظ م رس ادحسی ای وبر به ییحر معالم به تلمل بیشح

4 5

.)531 :

( س)

02
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ماهيّة الوجوب ،بل يكون خارجاً عنها و الزماً لها ،فيكون داللة ما يدلّ على
الوجوب على منع الترك داللوةً التزاميوة دون التضومّنية (کالدحا

4 5

:

.)531

به دظ م رس که م حبم میخ ادصیر بی تبجه به هدی امکیر تبضیو سخ ییحر معاالم را
الزم م بین ؛ به ای بیی معنی وبر ییحر معالم که وجب  ،عایر است از ،لر فعال بای مناع از
ت ک ،آ دیست که «ت ک» جات مبضبع ه است ،بلکه م اص ایشی ای است که وجب م تاها از
،لر است که صر آ م تاه ،اگ آم به ت ک تبجه کن  ،به آ راض دد مبص:
و ما يقال من أن الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك ،فال يراد به التورك،
بل إنما يراد به أنّ الوجوب مرتبّة من الطلب لو التفت اآلمر إلوى التورك لوم
يكن راضياً به ،بخال االستحباب ،فإنّ فيه من الطلب ما لو التفت إلى الترك
لكان راضياً به ،فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير البينة للوجوب،ال جزئه و
ال عينه (کالدح

4 5

.)555 :

به دظ م رس که امکیر سلری ا علدیت ی فیً سخن اصعیی  ،و احی ه ام به وج ا و صرک از
میهیت ام است.
ریشت صر دقل سخ ب وج ص به امکیر ایشی به ای وبر امیرد گ صی :
و فيه :أن معنى كلمة المنع ليس إلّا التحريك نحو الترك أعني طلب التورك،
فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب تورك التورك و هوو
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عبارة أخرى عن طلب الفعل المعد جنساً (منحظ

.) 77 : 4 5

به دظ م رس که صربیرد امکیر ب وج ص تبجه به ای مسل ه ض ور است کاه اوالً «مناع از
ت ک» به معنی «،لر فعل» دیست ،چ اکه «،لر فعل» ا به ف ض ا اعم از ،لر ا اام و ،لر غیا
ا اام است ،صرحی که منع را «ا اام » م صادیم .و ازای رو «منع م ا ح ک» که باه معنای «ا ااام»
است ،بهعنبا فصل و ار م گی ص.
ثیدییً ،لر مقسم منع دیست تی به ،لر فعل و ،لر ت ک (منع) تقسیم مابص ،بلکاه وسایم ،لار
است، .لر وباسح و منع دخباسح است؛ ده آدکه به معنی «وباسح عا م» بیما  .راس ما تابا

02
ببص.
وبر اور که به ییحر معالم ادحسی ییفحه ب ای ایل اسحبار است که وجب  ،ام
ده ام

بسیط .صرحی که وجب ام

مقاله

گفت وجب ،« ،لر فعل  +ا اام ع م ت ک» است ،ازای رو جنس و فصل تک ار یک یگ دخباهن

م کر بیما ؛

بسیط است ،و جنس و فصل ب ا آ محصبر دیست.

صربیرد امکیر سبم بیی به ای دکحه تبجه صامت که اگ چه امبر بسیره میصد و یبر ویرج
د ارد  ،یک صارا جنس و فصل ذهن هسحن که از تبلیل حقیقت بسایط حییال ما مابص و باه
ص یل صامح جنس و فصل ذهن  ،میصد و یبر ذهن دیا صارد (چ اکه م تبا جنس و فصل آدهی
را بهیبر بهم ط ال اعحایر ک ص ).به هدی جهت صر دظ اهال حکدات ،اعا اض ،اگ چاه بسایط
هسحن  ،صارا جنس و فصلاد .
افاو ب ای مسل ه ت کیر یی بسی،ت وجب و اسحبای  ،ب ای ایل اسحبار است که وجب
و اسحبای را معقبر او یی معقبر ثید یی ام

اعحایر ب ادیم که صرای بیرد صر رییی ایا وجیاا،

سخ وباهیم گفت.
صر وبر صوم که صر کلدی

ب وج ص ب ا امیردا دشا د اسات ،مسال ه «رجبای فعال» صر جای

«،لر فعل» دشسحه است؛ صر کلدی ییحر معالم آم د است:
ب تی.)34 :

واوین صر دق

مفصل به ای وبر امیردک صد و آ را رص م کن  .باه ایا بیای حکام ما ع  ،صر

هده ادباع وبص ،یعن حکم اوحضیی یی غی اوحضایی (احکایم کاه اوحضای فعال و تا کصاردا و
احکیم که اوحضی آ را د ارد یعن ابیحاه) و حکام ا ااما و غیا ا ااما  ،و حکام ایجایب یای
تب ید  ،تنهی صرجیی منعق م مبص که ویفهیی به هم ملبق مبد .
صسحها از ای ویفهی به مبکبمبه (یال ) م ببط اسات؛ با تبجاه باه اینکاه «مبکابمباه»
م دظ صر ویی

بی غی آ مالحظه مبص.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

و حقيقة الوجوب ليست إال رجحان الفعل مع المنع من الترك (اب مهی ثاید

( س)
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صسحه صیگ از ای ویفهی م ببط به حیکم است صرحی که صر ویی

بی مبکبمبه بیظ ما د

است (رابره یال و آم ) .صسحه سبم ای اوییف دیا به حیکم م ببط است؛ بی ای تفیو که ای
بیر صر ویی

بی مبکبمبه و مبکبمعلیه ا صو بیهم ا بیظ م د است (رابره یال و آم و ملمبر).

صر صسحه اور «رجبی مبجبص صر فعل یی ت ک» و «م جبحیات مبجابص صر فعال یای تا ک» یای
«ع م رجبی و م جبحیت صر فعل و ت ک» است( .ع م رجبی دیا وبص صو دبع است به ای معن
که یی ایالً رجبید دابصد ،یی صر  ،فی ببصد و بیهم تسیوط ک صداد ).
صر صسحه صوم ،اعحقیص آم  ،به رجبی یی ع م رجبی یی تسیو است که بیع

اراصد یی ک اهات

م مبص .صر صسحه سبم دیا ،لر «صر وجب  ،اسحبای  ،ح مت و ک اهت» و تخیی «صر ابیحه» است
که از رابره میی حیکم و مبکبمبه و مبکبمعلیه حییل م مبص.
به ای بیی تدییا میی اسحبای و وجب به ای معن است که آما صر وجاب  ،اعاالم کا صد
است که به ت ک ،لر وبص راض دیست و صر  ،ف مقیبل اسحبای  ،آم اعالم کا صد اسات کاه
به ت ک ،لر وبص راض است .ای مسل ه صر ح مت و ک اهت دیا ب هدی منبار تبلیل م مبص.
بی ای ویف ووح آم وجب را ادشیت م کن  ،صر دفس او صو چیا مبجبص است :دخست ،لر
(که کیمف از رجبی فعل و مباببیت فعل است) و صوم دف اذ صر ت ک (یای باه تعایا

اعاالم

ع م االذ ).
و لنذكر قاعدة يعر بها ما هو حقيقة الحال في هذا المقال ،و هي الّتي أشرنا
إليها مراراً علي سبيل االجمال و تفصيلها هنا أن يقال :إنه ال ريب أن الحكم
الشرعي علي ما يشهد به طريقة العر و ضرورة الوجدان و بول كول حكوم
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

اقتضائي و غيره ،إلزامي و غيره ،ايجابي و تحريموي و ال ينعقود اال بتالحوق
أوصا ٍ بعضها ما يرجع إلي المحكومبه من دون اضافةٍ له فيوه الوي غيوره ،و
بعضها ما يرجع إلي الحاكم مع اضافته إلي المحكومبه أيضاً ،و بعضها ما يرجع
إليه مع اضافته أيضاً إلي المحكوم عليه و المحكومبه معاً.
أما األول :فكالرجحان في الفعل أو الترك و المرجوحيّة كوذلك و التسواو
فيما بينهما ،و المراد بالرجحان مزيّة في أحد الطرفين منشؤها اشوتمال ذلوك
الطر علي مصلحةٍ كامنة فيه ... ،بالمرجوحية منقصة فيوه منشوؤها اشوتماله
علي مفسدة كامنة  ..و بالتساو تكافؤهما الذ ينشوأ علوي خلّوهموا عون

02
و أما الثاني :فكاعتقاد الرجحان أو المرجوحية أو التساو  ..فإذا حصل ذلك

مقاله

الصفتين بالمرّة أو بعد التساقط ،و هو ما يقضي بإنشاء التخيير بينهما. ...
العلم يترتب عليه االرادة و الكراهة بمعني ميل النفس و انقباضها. ...
و أما الثالث :فكالطلب و التخيير الذين يتم بإنشائهما الحكم ،و ال يتحقّقان إال
فيما بين الثالثة الحاكم والمحكومبه و المحكوم عليه ...فهو الذ يقوع جنسواً
لما عدا اإلباحة من األحكام....
و أمّا االمتياز فيما بين الندب و الوجوب فإنّما هو بمقارنة الطلب المعتبر فيهما
لإلذن في الترك بمعني اإلعالم و اإلشعار بالرضا بالترك في النودب ،و لنفوي
اإلذن فيه بمعني اإلعالم و اإلشعار بعدم الرضا بالترك الموالزم للكراهوة فوي
الوجوب ،كما أنّ االمتياز فيما بين الكراهة و التحريم بمقارنة الطلوب المعتبور
فيهما لإلذن في الفعل بمعني إظهار الرضا بالفعل في الكراهة ،و لنفي اإلذن فيه
بمعني إظهار عدم الرضا بالفعل المالزم للكراهة في التحريم.
فالذ يتحقق في الضمير عند إنشاء الوجوب شيئان :أحدهما :الطلب الكاشف
عن رجحان الفعل و كونه محبوباً في نظر العقول .و ثانيهموا :نفوي اإلذن فوي
الترك ...فتقرر بما ذكر :أن الوجوب يتضمن طلب الفعل و إظهار عدم الرضوا
بالترك (مبسب واوین ب تی 310 :3ا.)314

آدکه ایشی صر صو مبضع بی ییحر معالم مخی فت ک صداد ؛ یک اینکه رجبی وبص جنس دیسات،
بلکه ،لر جنس است و صوم اینکه «منع از ت ک» فصل دیست ،بلکاه «اعاالم عا م رضاییت و اذ »
فصل است؛ گ چه م تبا  ،اعالم ع م رضییت و اذ را دیا به منع از ت ک بیزگ صاد .
مسل ه صوم صر امکیر واوین ای است که «مبکبمبه» یعن یال  ،اگ مسحقل از مبکبمعلیه
و حیکم (ملمبر و آم ) بیظ مبص ،رجبید د ارص ،بلکه هده افعیر و ت وک ،صر ویی

بی چیاهای

صیگ  ،رجبی یی ع م رجبی م ییبن .
وجب صر وبر سبم (که صر کالم ب وج ص بهعنبا وبر صوم مر نم د است) ،باه معنای ،لاا
است که صر یبر مخی فت یی ت ک ،اسحبقیو یی ت تر عقی را صر ر صارص.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

به دظ م رس که صربیرد امکیر واوین به ییحر معالم تذک دکیت ضا ور اسات :دخسات

( س)
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میخ ادصیر ای وبر را به فیضل تبد صر وافیه دسات صاصد است؛ اگ چه ای وبر صر میی اهل
سنت دیا ویئالد صارص.
بهه حیر ،اق آدچه میخ صر مطارح االنظار آورصد است ،صر دظ ییحر وافیه ،واجر آ چیا
است که عقل ت تر عقی را ب ا آ صر یبر ت ک تجبیا م کنا  .مایخ ادصایر وابص ایا
تع یف را دییبیو م مدیرص ،چ اکه صر دظ و حقیقت وجاب ، ،لار اکیا اسات و آ اما
بسیط است و تجبیا عقی صر آ راد د ارص و اسحبقیو عقی دیا صر حقیقات وجاب اواذ دشا د
است.
صر حقیقت اینکه ب و اسحبقیو عقی را صر تع یف جی صاصداد  ،تع یف به الزم اسات و داه
به فصل حقیق  ،و اگ هم واوعیً تع یف به الزم دک صد بیمن  ،سخ آدهی بی،ل است.
و في الوافية بأن الواجب ما يجوز العقل ترتب العقاب على تركه ...و الجواب
عنه أن تعريف الواجب بما ذكره إنما هو اقترا من نفسه قدس اللّه نفسه فإن
حقيقة الوجوب هو الطلووووب الحتمي األكيد و هوو أمور بسويط ال مودخل
لتجوووووويز ترتووب العقوواب عليووووووه فيووه كيووف و ال نقووول بمدخليووة
االستحقووووواق في حقيقته و أما ما عرفه بعضهم بما يترتب على تركه الوذم
و العقاب فهو تعريف بالالزم و على تقديره فال غائلوة أيضواً (کالدحا

با تای:

.) 4

ب وج ص دیا چنی که گذمت ب ای وبر امکیر ک صد و دبمحهاد :
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و فيه :أن الوجوب بعد تحصله و صيرورته وجوباً يصوير موجبواً السوتحقاق
العقوبة ،فإيجاب االستحقاق من لوازمه و آثاره ال من مقوماته (منحظ

: 4 5

.) 77

به دظ م رس که عایر ب وج ص را بیی به ای یبر تصبیو ک ص« :ا رلر بع تبصله و
یی ورته واجایً یصی مبجایً السحبقیو ا عقببة» ،زی ا وجب  ،به وجب یی ور ددا ییبا  ،بلکاه
محبقق م مبص و آدچه به وجب محصف م مبص، ،لر است.
 .كما عرّفه المعتزله حسب ما نقل عنهم العالمة في نهاية الوصول ،ص  7و عرّفه شيخنا البهائي في الزبدة ،ص  77بأنّه
ما يستحق تاركه ال الي بدل ذمّا.

22
اینکه مبجر اسحبقیو م  ،واجر م مابص» ،داه اینکاه «،لار بع ازاینکاه واجار بیما  ،مبجار

مقاله

بی ای هده مدک است کس بگبی که ای امکیر مصیصرد به مرلب است؛ زی ا «،لر بعا از
اسحبقیو مبص» ،بلکه ای ویع د داصیک ت است ،چ اکه کلدی ب ا مفیهیم وضعما دادا و فا
«وجب » ب ا «،لر مبجر اسحبقیو» وضعم د است.
صر ریسخ به ای امکیر وباهیم گفت که بب

صر ای است که ف وجب ب ا چه مفهابم

وضعم د است .آیی ای مفهبم به معنی «،لر مبجر اسحبقیو» است و یی معنی آ «،لار صارا
یفت ویص» است که الزمه آ «مبجر اسحبقیو» است.
بی ای تبضیو و بی تبجه به اینکه ححدیً وی

به ،لر اضیفهم د است که اسحباااقیو را مبجر

م د است (زی ا صر غی ای یبر ،لر وبصبهوبص دد تباد اسحبقیو عقای را مبجار مابص)،
بیی بپذی یم که مبجر اسحبقیو ببص از بازم «وجب » است.
افاو ب آدکه اسحبقیو عقی حکم عقل اسات و ازایا رو راسازآدکاه ویا مابابر باه ،لار
ضدیده گ صی  ،عقل صربیرد آ «،لر مقی » ،چنی حکد را مر ن م کن ؛ اذا ددا تابا حکام
عقل را صاول صر مفهبم مذکبر صادست و آ را از مفهبم وجب اوذ ک ص.

صر وبر چهیرم چنی که ب وج ص آورصداد  ،وجب به معنی «،لر مساابو باه اراصد ما ی د»
و فيه :أن الوجوب بعد تحصله و صيرورته وجوباً يصوير موجبواً السوتحقاق
العقوبة ،فإيجاب االستحقاق من لوازمه و آثاره ال من مقوماته (منحظ

: 4 5

.) 77

مدک است بی تبجه به آدچه صر ذیل وابر سابم آورصیام ،ایا اماکیر مرا ن مابص کاه فا
«وجب » ب ا مفهبم ویص وضع م د است که می دیا صر ای مقایم صریا ص منیسایی آ مفهابم
هسحیم .حیر آدچه از ،لر محق م است ،دفس اراصد م ی د است؛ و ا یافت «مساابویت» صر رتااه
محق م جی د ارص و ریشازای گذمت که م تبا از یک م ت صرحی کاه بای یافت سایبقیت یای
مسابویت ب ا امییت صیگ بیظ م د است ،مفهبم اتخیذ ک ص .رس تقا م اراصد تقا م مساابویت
آ را مبجر دد مبص.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

است .ایشی وبص به ای وبر امکیر ک صد و دبمحهاد :

( س)
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یک صر صفیع از ب وج ص م تبا گفت که «،لر مسابو به اراصد م ی د» چب معلابر اراصد
م ی د است ،بی «،لر مسابو به اراصد ضعیفه» که معلبر اراصد ضعیفه اسات ،تفایو صارص ،چ اکاه
صو علت مخحلف (اراصد م ی د و اراصد ضعیفه) دد تبادن معلبر واح (،لر) صامحه بیمن .
رس اگ چه «،لر مسابو به اراصد م ی د» مفهبم کیمل است و تقا م وجابص وایرج علات،
ض ر به « بیظ ذهن مسابویت معلبر» دد زد  ،امّی «،لر مساابو باه اراصد ما ی د» ححدایً صارا
ویااااا

حقیق است که آ را از ،لر مساابو باه اراصد ضعیاااااافه مدحایز ما کنا  .آ ویااااا

مسابویت اراصد دیست؛ زی ا «مسابویت اراصد» وی
م کن  ،ده آدکه وی

است که ذه آ را از ویی

ویرج بیم ؛ بهعایر صیگ  ،مسابویااات اما

علت و معلبر اوذ

تبلیااااال اسات و مای صر

مقیم بیزمنیس ویاااا و فصل حقیق هسحیم.
ای امکیر و جبا بهدبع صیگ صر کالم ب وج ص دیا آم د است:
فإن قلت :الظاهر أن الطلب اإليجابي و النودبي ال فوارق بينهموا بوالنظر إلوى
ذاتيهما بل الفرق بينهما بجهة علتهما ،أعني اإلرادة ،فالطلب اإلنشائيّ المسبب
من اإلرادة الشديدة ينتزع عنه الوجووب ،و الطلوب اإلنشوائي المسوبب مون
اإلرادة الضعيفة ينتزع عنه الندب.
قلت :العلتان المختلفتان ال يعقل أن يكون ما صدر عنهما متماثلين من جميع
الجهات ،و يكون المايز بين المعلولين منحصرا في كون أحدهما منتسوبا إلوى
العلة الكووووذائية ،و اآلخر منتسبا إلى العلوووة الكذائية األخرى.
ففيما نحن فيه ليس ألحد أن يقول :إن الطلب الوجوبيّ و الندبي متماثالن من
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جميع الجهات ،و إنما يتصف الطلب الوجوبيّ بهذه الصفة ،أعني صفة الوجوب
بصر انتسابه إلى اإلرادة الشديدة ،و الطلوووب الندبي يتصوف بهوذه الصوفة
بصر انتسابه إلى اإلرادة الضعيفة ،من دون أن يكون بينهما اختال من غير
جهة االنتساب (منتظر  07 : 1 1و.) 01

صر وبر رنجم ،معنی وجب ،« ،لر مسابو به مصلبت ححدیه» تفسی م د است .چنی که گذمت
ب وج ص ب ای وبر امکیر ک صداد :
و وجه الضعف أن المصالح و المفاسد متقدمة رتبة علوى اإلرادة لكونهوا مون

22
من مقومات الوجوب و االستحباب ،اللذين هما قسمان من الطلوب (منتظور

مقاله

عللها ،فيكون الطلب متأخراً عن المصالح و المفاسد بمرتبتين ،فال يصح عدّها
.) 00 : 1 1

افاو ب امکیر ب وج ص  ،آدچه به عنبا دق وبر وال مر ن گ صیا  ،صر ایا وابر هام ویبال
ارائه است.
وجب صر وبر مشم ،به معنی ،لر م ی است و تدییا آ بای اساحبای  ،باهما

و ضاعف صر

حقیقت واح د است؛ به عایر بهح  ،تدییا وجب و اسحبای صر ای وبر ،باهما

و ضاعف صر

،لر بیزم گ صص.
ب وج ص ای وبر را به ای یبر تق ی ک صد است:
بل الحق المؤيد بالوجدان و البرهان هو أن تكوون االرادة متفاوتوة بالشّودّة و
الضّعف لصحّة اتّصا االرادة بالشّدّة تارة و بالضعف تارة أخر و عدم كوون
االرادة الوجوبيّة مع االرادة النّدبيّة في عرض واحد ،فوإذا كوان مبودأ الطلوب
كذلك فنفس الطلب يكون كوذلك بوالتبع ،أ يكوون التفواوت بوين الطلوب
االيجابي و الطلب الندبي بالشدة و الضعف .علي أنّ الطّلب اإلنشاييّ ليس اال
مثل البعث الخارجيّ المباشر ّ فكما أنّ الطّالب في طلبه الخارجي قد يكوون
نحو كان نحو المطلوب و قد يكون ال بهذا الحدّ ،فكذلك الحوال فوي الطلوب
االنشائي فيكوووون االمتياز باالشدية و االضعفية (حائر يزد بيتا.) 0 :

ایشی هدچنی م دبیس :
و قد يتوهم كون امتياز الوجوب و الندب بالشدة و الضعف كالخط الطويول و
القصير مثالً (منتظر .) 00 : 1 1

بی تبجه به آدچه ب وج ص صر آغیز عایر وبص آورصدادا تداییا وجاب و اساحبای صر ایا
وبر ،به م
واح

و ضعف صر میهیت تصابی ما د اسات .باه ایا معنا وجاب و اساحبای میهیات

هسحن که م

یی ضعف رذی فحهاد .

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

شديد البعث بحيث ال يكاد يحول بينه وبين ما رامه شيء و يجر المبعوث بأ

( س)
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فیضل ای وبر را به آوبد و اسید دسات صاصداد

(فیضل نک اد

 .)17 :3صرای بایرد بییا

31

تبجه صامت که آوبد ا چنی که وباهیم صی ا واوعیت اسحبای و وجب را باهما

و ضاعف

م صاد ؛ به عایر بهح صر عی م واوع و صر دظ عقل ،ای صو میهیح واح هسحن که م

و ضعف

ییفحهاد ؛ یک صر دظ ع ف بی یک یگ تایی بی ذا صارد .
صر تش یو دظ آوبد بیی گفات کاه اگا عا ف ،ساحیرد ا را کاه صد صویقاه رایش از غا و
وبرمی ، ،لبع م کن «دیهی » بنیم و سحیردا را کاه صد صویقاه راس از ،لابع وبرمای  ،غا و
م کن « ،زه د» بنیم  ،مبضبع ه ه یک از ای ا فیظ ،بی ذا بی صیگ

محاایی اسات .حایر اگا

سحیرد منیسی ثیبت ک صد که سحیرد ا که ریش از غ و وبرمی ،لبع م کن  ،هدای ساحیردا
است که رس از ،لبع وبرمی  ،غ و م کن  ،صر ای یبر هیچ تغیی

صر تایی ع ف مفیهیم

ر ی دد آی  .چ اکه مفهبم کل «سحیرد ا که صد صویقه ریش از غ و وبرمی ،لبع م کن » بای
مفهبم کل «سحیرد ا که صد صویقه رس از ،لبع وبرمی  ،غ و ما کنا » محاایی اسات ،اگ چاه
حقیقت و مص او آدهی واح است.
حیر اگ ع ف ب ا مفهبم معی که از دظ او بی مفهبم صیگ محاایی اسات ،فا وجاب را
وضع ک ص و ب ا مفهبم صیگ  ،ف اسحبای را و ار صاص ،تایی ع ف ای صو مفهبم و مبضبع ه،
بی حکم عقل به وح

حقیقت و میهیت آ صو مبضبع ه از بی دد روص.

بیی تبجه صامت که می صر ر منیسیی حقیقت وجب و تدییا آ بی حقیقت اسحبای هساحیم
و ازای رو تایی ع ف مبضبع ه هی ،به وح

میهیت ا اگ رذی فحه م ا ض ر وارص دد آورص.

بی تبجه به آدچه گفحه م  ،م تبا وبر منحسر به آوبد را صر كفايةة االصول ر گ فت؛ بی ایا
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تبضیو که صر دظ آوبدا هداة احکایم بی اذا بایهم محاایی و محضایص هساحن  ،غیا از وجاب و
اسحبای که از دظ عقل تفیو ایشای باه ما

و ضاعف اسات؛ اگ چاه عا ف آدهای را محاایی

م صاد :
و من المعلوم :أن كل واحد من األحكوام موع اآلخور و عقوالً و عرفواً ،مون
المباينات و المتضادّات ،غير الوجوب و االستحباب؛ فإنوه و إن كوان بينهموا
التفاوت بالمرتبة و الشّدة و الضعف عقالً ،إال أنهما متباينان عرفاً ،فوال مجوال
لالستصحاب إذا شك في تبدّل أحدهما باآلخر؛ فإن حكوم العور و نظوره
يكون متّبعاً في هذا الباب (آخوند خراساني بيتا ج .) 10 :

22
تفیو ک اهت و ح مت دیا بهم

و ضعف صادسحه م د است:

مقاله

آوبد به ای مرلر صرجیی صیگ دیا امیرد کا صد اسات؛ بای ایا تفایو کاه صر ایا مبضاع
اليقال :األمر و إن كان كما ذكر ،إال أنه حيث كان التفاوت بوين اإليجواب و
االستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة لويس إال بشودة الطلوب بينهموا و
ضعفه ... ،فإنه يقال :األمر و إن كان كذلك ،إال أنّ العر حيث يرى اإليجاب
و االستحباب المتبادلين فردين متباينين ،ال واحداً مختلف الوصف في زمانين
(آخوند خراساني بيتا ج .)107 :

به دظ م رس که تذک و ییصآور ای دکحه صربیرد وبر مشم ض ور صامحه بیم که آوبد
به اتبیص ،لر و اراصد بیور صامحن و معحق ببصد که ،لر حقیق و اراصد حقیق واوعیت و مفهبم
واح هسحن و ،لر ادشیی و اراصد ادشیی دیا حقیقت و مفهبم واح د  .به هدای ص یال دیاا ایا
وبر به آوبد دسات صاصد م د است؛ به ای معن که وجب از دگید آوبدا ،لار و اراصد ادشایی
م ی تبلیلم د است.

دیئین ب مانی آوبد و اسید امکیر ک صداد  .ایشی ای وبر را هدیدن وبر به ت کیر وجب از
،لر و منع از ت ک بی،ل صادسحه است ،چ اکه ،لر م
مباببیت بیشح

و ضعف دد راذی ص؛ زیا ا ،لار آدچاه

صارص بی ،لر آدچه مباببیت آ کدح است ،یکسی است .ایا وحا

از امابر

صر ف ض آدکه ب ا ونک م

یی تا ی بخباه  ،یکسی است و ح کی عضال دیاا صر ها صو

مبرص هم یکسی است.
صر حقیقت تفیو مبجبص میی وجب و اسحبای صر اراصد حقیق مبجبص صر صو مبرص است و
صر حقیقت صر دظ م حبم دیئین آدچه م

و ضعف م رذی ص اراصد حقیق است، .لرهی فیعل

و آم ه صو از ای ویدب تاعیت م کن :
قالوا :انّ الوجوب و االستحباب حقيقة واحدة مقولة بالتّشوكيك ،فوالوجوب
عبارة عن الطّلب الشّديد ،و االستحباب عبارة عن الطّلب الضّعيف هذا.
و لكنّ اإلنصا  :انّ هذه الدّعوى كسابقتها واضحة الفساد ،ألنّ الطّلب ال يقبل

( س)

الشّدة و الضّعف ،لوضو انّ طلب ما كان في غاية المحبوبيّة و موا لوم يكون

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

وجبص است و ،لر آ  ،صر ف ض آدکه آ را ب ا ،هیر از دجیست بخباه  ،بای ،لار آ
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كذلك على نهج واحد ،و هذا ليس من األمور الّتي يرجع فيها إلى اللّغة ،بول
العر ببابك ،فهل ترى من نفسك اختال تصدى نفسك و حملتها نحو موا
كان في منتهى درجة المصلحة و قوّة المالك ،كتصد نفسك نحو شرب الماء
الّذ به نجاتك ،أو نحو ما كان في أوّل درجوة المصولحة ،كتصود نفسوك
لشرب الماء لمحض التّبريد ،كال ال يختلف تصدى الونّفس المسوتتبع لحركوة
العضالت باختال ذلك ،بل انّ بعث النّفس للعضالت في كال المقامين علوى
نسق واحد .نعم ربّموا تختلوف اإلرادة بالشّودة و الضّوعف كسوائر الكيفيّوات
النّفسانيّة ،إلّا انّ اإلرادة ما لم تكن واصلة إلى حودّ الشّووق المؤكّود الّوذ ال
مرتبة بعده ال تكون مستتبعة لتصد النّفس .هذا في طلب الفاعل و إرادته ،و
قس على ذلك طلب اآلمر ،فانّوه ال يختلوف بعوث اآلمور حسوب اخوتال
مالكات البعث ،بل انّه في كال المقامين يقول :افعول ،و يبعوث الموأمور نحوو
المطلوب ،و يقول مولويا :اغتسل للجمعة ،كما يقول :اغتسل للجنابة.
فدعوى اختال الطّلب في الشّدة و الضّعف ،و كوون ذلوك هوو الموائز بوين
الوجوب و االستحباب ممّا ال وجه لها ،بل العر و الوجدان يكذبها و ان قال
به بعض األساطين (نائيني  771ج  71 :و.) 71

به دظ م رس که صر تبلیل امکیر دیئین ب مانی آوبد و اسید تبجه به چن دکحه ض ور
است :دخست آدکه به بیید که گذمت صر فیعل (که وبص فیعل ادجیم کیر و وباساحه وابص اسات)
اراصد حقیقیه وجبص صارص (که م حبم آوبد دیا هدی را ،لر حقیق هام ما صادا )؛ ایک ،لار
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ادشیی مبجبص دیست؛ امّی صر آم  ،هم اراصد حقیقیه (،لر حقیقیه) و هم ،لر ادشیی مبجبص است.
صر دظ آوبد ،لر ادشیی و اراصد حقیق (،لر حقیق ) م

و ضعف م رذی د ؛ دیئین صر

مقیبل ب ای بیور است که صر فیعل عالود ب اراصد حقیق  ،به چیا صیگ ا غیا اراصد حقیقا ا باه
دیم ،لر حقیق دییز است؛ یک آم به اراصد حقیق و ،لر ادشیی دییز صارص؛ یک به ،لر حقیق
دییز د ارص.
صر مانی دیئین ،لر (حقیق یی ادشیی ) م

و ضعف دد رذی ص؛ یک اراصد حقیقیه مقبر به
فیعل :ح کت عضال

تشکیک است .رس ،اق دظ آوبد :
تصبر

تص یق بهفیی د

مبو

اراصد حقیقیه (،لر حقیق )
آم ، :لر ادشیی
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مقاله

و ،اق دظ دیئین :

مبو

فیعل، :لر حقیق

ح کت عضال

آم  :اراصد ادشیی

،لر ادشیی

اراصد حقیقیه

بی تبجه به آدچه گذمت روم گ صی که صر دظ آوبد ،لر ادشیی و اراصد حقیق م
ضعف م رذی د و صر دقرة مقیبل ،دیئین اراصد حقیق را م
صارد ،لر حقیق  ،ح کت عضال و ،لر ادشیی م

و ضعف رذی م صاد  .ایشی تلکی
و ضعف دد رذی د .

چنی که گذمت ع او ب دیئین امکیر ک صد و م ف میین اراصد حقیقیه م
و اراصد تش یعیه (اراصد ادشیی ) م

و

و ضعف دد راذی ص

و ضعف م رذی ص.

فان االرادة التي ال يتصور فيها الشدة و الضعف بوالنحو المزبوور هوي االرادة
التكوينية و اما االرادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت
المصلحة لزومية كانت االرادة الناشئة منها الزامية و ان كانوت المصولحة غيور
لزومية كانت االرادة ايضاً غير الزامية (عراقي بيتا1 7 :و.)1 1

م آورص که ح کت عضال ادسید م

و ضعف صارص؛ به ای بیای کاه اراصد فیعال ،با اسای

اهدیت مصی ب که اصراک م کن  ،دسات به کیرهییش ،م
اگ فیعل کیر را صارا مصلبت أهمّ ییفت ،اراصد وب ت
وب ت  ،ح کی او دیا از س عت و وب بیشح

یی ضعف م ییب  .به ای معنا کاه
دسات به ادجیم آ ما ییبا و بایاراصد

ب وبرصار م مبص.

به هدی جهت ،امیم ودین سخ دیئین را مخی ف وج ا و ب های مع فا ما کنا ؛ چ اکاه
بی بج ا  ،اراصة ادسی غ یق ب ا دجی از غ و م  ،از اراصة ف ومن د روغ و چایدکا واب تا
است.
دیا امیم ودین سخ دیئین را مخی ف ب هی م وباد ؛ زیا ا اواحالف آثایر ،دشایدگ اواحالف
مایص مؤث د است.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

امیم ودین صر کحی مناهج الوصول دخست به مانی دیئین تبجه ک صد ،ایا اماکیر را با آ وارص

( س)
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بعد ما عرفت أنّ الهيئة وضعت للبعث و اإلغراء ،يقوع الكوالم فوي أنّهوا هول
وضعت للبعث الوجوبيّ ،أو االستحبابيّ ،أو القدر المشوترك بينهموا ،أو لهموا
على سبيل االشتراك اللفظيّ؟ فال بدّ في تحقيق ذلك من مقدّمات:
األولى :أنّه تختلف إرادة الفاعل فيما صدر منه قوّة و ضعفاً حسوب اخوتال
أهميّة المصالح المدركة عنده ،فاإلرادة المحرّكوة لعضوالته لنجواة نفسوه عون
الهلكة أقوى من اإلرادة المحرّكة لها للقاء صديقه ،و هي أقوى مون المحرّكوة
لها للتفرّج و التفريح ،فمراتوب اإلرادات قووّة و ضوعفاً تابعوة إلدراك أهميّوة
المصالح أو اختال االشتياقات ،و اختال حركة العضالت سرعة و قوّة تابعٌ
الختال اإلرادات كما هو ظاهر.
فما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه اللّوه  -مون أنّ تحريوك الونّفس
للعضالت في جميع الموارد علوى حودّ سوواء  -كموا فوي تقريورات بعوض
المحققين رحمه اللّه  -من أنّ اإلرادة التكوينيّة اليتصوّر فيها الشدّة و الضعف
 مخالفٌ للوجدان و البرهان:أمّا األوّل فظاهر؛ ضرورة أقوائيّة إرادة الغريق لخالص نفسه من إرادة الفاعل
لكنس البيت و شراء الزيت.
و أمّا الثاني :فألنّ اختال اآلثار يدلّ على اخوتال الموؤثّرات ،و اخوتال
حركة العضالت المشاهد كاشف عن اختال اإلرادات المؤثّرة فيهوا ،كموا أنّ
اختال الدواعي موجب الختال اإلرادات ،فالداعي إلنجاء المحبووب مون

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

الهلكة موجب إلرادة الحتميّة القويّة ،بخال الداعي إلى شراء اللحم ،و هذا ال
ينافي كون اإلرادة بفعّاليّة النّفس كما هو التحقيق .و أمّا التفصويل بوين اإلرادة
التكوينيّووة و التشووريعيّة ،فووال يرجووع إلووى محصّوول (اماایم ودین ا 4 5

:

 41ا.) 40

امیم ودین صر اصامه ای بب

به مانی ع او م ر صازص و مانی ایشی را دیا بی اماکیر مباجاه

م سیزص .به ای بیی اراصد هم چب علم و وجبص است و ازای رو تشکیک صر آ  ،تشکیک ویی
است؛ به ای معن که میبهاالمحییز صر آ عی میبهاالمح اک آ است .ازای رو صر دظ امایم ودینا
اراصة حقیق ویبلیت م

و ضعف را صارص.

22
التشكيك الواقع فيها خاصّويّاً -موا بوه االفتوراق بوين مراتبهوا عوين موا بوه

مقاله

الثانية :أنّ اإلرادة لمّا كانت من الحقوائق البسويطة كوالعلم و الوجوود ،يكوون
االشتراك -و ال يكون االختال بينهوا بتموام الوذات المسوتعمل فوي بواب
الماهيّات ،أو بعضها ،أو خارجها ،ضرورة عدم التباين الذاتي بين اإلرادة القويّة
و الضعيفة ،و ال يكون اختالفهما ببعض الذات لبسواطتها ،و ال بوأمر خوارج؛
حتّى تكونا في مرتبة واحدة و الشدّة ،و الضعف الحقان بها ،فاإلرادة كسوائر
الحقائق البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتموام الوذات ،و تكوون ذات
عرض عريض و مراتب شتّى (امیم ودین 4 5

. ) 41 :

به دظ م رس که صربیرد تشکیک عیم و ویی که صر کالم امیم آما د اسات ،تبضایو ایا
مرلر ض ور است که تشکیک عیم  ،تشکیک صر مفهبم است و تشکیک ویی  ،دیا تشکیک
صر وجبص است.
ریش از  ،ن امکیر وبی ب وبر مشم و مانی آوبد  ،الزم است بیر صیگ م عی آوبدا را صر
ای وبر از دظ بگذرادیم .ب اسی

آدچه گذمت آوبد ب ای بیوردا کاه «،لار حقیقا و اراصد

حقیقیه تشکیک م رذی د » (ا ف) و «،لر ادشیی و اراصد ادشیی هم مقبر به تشکیکاد » ( ).
صر تبلیل امکیر دیئین گذمت که ایشی ما عی «ا اف» را واابر کا صد و ما عی « » را رص
بی رصّ امکیال دیئین و ع او هم م عی «ا ف» و هم م عی ( ) را رذی فحن .
وبی صر تبلیل صیگ

صر صو اصعای آوبدا  ،باهتفصایل رو آورص و تشاکیک را صر اراصد

حقیق و ،لر ادشایی مابا ع فا ما راذی ص؛ ایک تشاکیک صر اواما ما ع را رص کا صد و
دد رذی ص.
ایشی صر وروص به بب  ،به ع او اعح اض ما کننا  .ایشای ما

و ضاعف صر اراصد ادشایی

(اراصد تش یع ) مر ن صر کاالم ع اوا را ب رسا ما کنا ؛ ایک صر مقایم اساح الر ،با ا دفا
تشکیک صر اراصد ادشیی میرع به دف تشکیک صر اراصد حقیق میرع ،م ر صازص .باهاححدایرزیایص،
علت ای دببد بب  ،آ است که از صی گید ایشی  ،دف تشکیک صر اراصد حقیق به دف تشکیک
صر ،لر ادشیی (اراصد ادشیی ) منحه م مبص.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

ک صد  .ع او دیا بهعکس دیئین م عی «ا ف» را دپذی فحه و م عی « » را وابر ک صداد  .امیم دیا

( س)
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بی تبجه به آدچه گذمت ،سخ وبی را م تبا به ای یبر تق ی ک ص کاه اینکاه ع اوا ،
اراصد ادشیییه را صر اوام ویبل تشکیک م صاد  ،صربیرد اوام ع فیاه ساخ صرسات و کایمل اسات؛
یک صر اوام م عیه ،دد تبا به اوحالف صر اراصد ادشیییه اعحقیص ییفت .به ای بیی صر سخ وبی
صو اصعی دهفحه است :دخست آدکه اراصد صر اوام م عیه تشکیک ددا راذی ص و صوم آدکاه صر اواما
ع فیه م تبا اراصد را ام

مشکّک صادست.

صر اصعی اور ،ایشی ب ای بیورد که [اراصد ادشایییه از اراصد تکبینیاه دیما ما مابص و] اراصد
تکبینیه دسات به فعل غی  ،صر یبرت ر ی م آی که فعل غی  ،به حیر آم فیی دا صاماحه بیما .
صرحی که صر امبر م عیه ،فیی دا از فعل م صم به میرع ددا رسا و صر حقیقات فییا ة عدلکا ص
م صم صر اوام م ع

ا به وبصمی بیزم گ صص؛ میدن عدل به اوام ،ایر که صر دهییت به بهاابص

وبص مخص منج م مبص .بنیب ای صر دظ وبی تفیو اوام وجبب و اسحبایب ما ع را داییا
صر اوحالف صر اراصد میرع جسحجب ک ص.
افاو ب اینکه اراصد اگ به معنی مبو دفسید بیما  ،صر ذا وا ا ر یا ددا آیا و اگا باه
معنی وباسح است ،ای ام  ،دسات به فعل غی ف ض د ارص؛ به ای معن که «ا میت فعل و ا ام
یشل م یفعل» ،صرجیی مر ن است که «مشیت» بی «فعل» ریبد صامحه بیم ؛ صرحی که «فعل غی » بای
چنی مشیت و وباسحها ریبد د ارص ،چ اکه مدک است «فعال غیا » صرجایی کاه وا ا ا بدایهب
میرع ا وباسحه است ،حییل دشبص.
به عایر بهح  ،صر دظ وبی مالک م

و ضعف اراصد ،مصلبح است که عیئ به آم بیم

و چب صر مبرص و ا مصلبت عیئ د وجبص د ارص ،چنی مصالبح دیاا ایاالً بیعا
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

دش د است ،چه رس به آدکه بخباه مبجر ایجیص م

ریا ایش اراصد

و ضعف صر اراصد گ صص.

حیر اگ گفحه مبص که مدک است مصلبت عیئ د به عایص ،مبجر با وز ما

و ضاعف صر

اراصد گ صص ،صر ریسخ م گبییم که ای ام معقبر دیست ،چنای کاه صر مثایر ،ایار و ما یض دیاا
چنی است.وبی صر رییی  ،ن اصعی اور وبص ،بی  ،ن یک «تلمل» مایی باه ایا دکحاه امایر
صارد که اگ سالمت بیدیر ،مباب ،ایر بیم  ،ای ام معقبر است:
األوّل :أنّ ما أفاده (قدس سره) من اختال االرادة [اراده انشوائيه] بواختال
األوامر وجوباً وندباً ال يتم في األوامر الشرعية ،وإنّما يتم في األوامر العرفية.
فلنا دعويان :االولى :عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) في األوامور الشورعية.

22
التي هي عبارة عن الشوق النفساني المحرّك لالنسان نحو المراد إنّموا يعقول

مقاله

الثانية :تماميته في األوامر العرفية .أمّا الدعوى االولى :فألنّ االرادة التكوينيوة
تعلّقها بفعل الغير إذا كانت فيه مصلحة عائدة إلى ذات المريد أو إلى إحودى
قواه ،وال يعقل تعلّقها بما ال تعود مصلحته إليه ،بداهة أنّ الشوق النفساني إلى
شيء بنفسه ال يعقل إلّاعن فائدة عائدة إلى الفاعل ،وذلك غيور متحقوق فوي
األحكام الشرعية ،فانّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المكلفين دون الشارع .نظير
أوامر الطبيب حيث إنّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المرضى دونه .ومن الطبيعي
أنّ اختال أوامره إلزاماً وندباً ال ينشأ عن اختال إرادته شدّةً وضوعفاً ،لموا
عرفت من عدم تعلّقها بما يعود نفعه إلى غيوره دونوه ،إلّوا أن يكوون مالئمواً
إلحدى قواه ،فعندئذ يكون منشأً لحدوث الشوق فوي نفسوه ،ولكنّوه خوال
الفرض .وأضف إلى ذلك :أنّ االرادة بمعنى الشوق النفساني ال تعقل في ذاته
(سبحانه وتعالى) واالرادة بمعنى المشيئة ال تعقل أن تتعلوق بفعول الغيور وإن
افترض أنّ نفعه يعود إليه .وبكلمة اخرى :أنّ مالك شدّة االرادة وضعفها تزايد
المصلحة في الفعل وعدم تزايدها ،وحيث إنّ تلك المصلحة بشتّى مراتبها من
القويّة و الضعيفة تعود إلى العباد دون المولى الستغنائه عنها تموام االسوتغناء،
فال يعقل أن تكون منشأً لحدوث االرادة في نفس المولى فضالً عن أن يكون
إلى العباد ال يعقل أن يكون سبباً الختال إرادة المولى كوذلك ،نظيور إرادة
الطبيب حيث إنّها ال تعقل أن تختلف شدّةً وضعفاً بواختال المصولحة التوي
تعود إلى المريض فتأمل (خويي  1 7ج 180 :و.)178

وبی صر اصامه به م عی صوم وبص م ر صازص و م دبیس :
وأمّا الدعوى الثانية :فحيث إنّ مصالح متعلقوات األوامور العرفيوة تعوود إلوى
المولى دون العبيد ،فبطبيعة الحال تكون سبباً لحدوث االرادة في نفسه ،وبموا
أنّ تلك المصالح تختلف شدّةً وضعفاً ،فال محالة تكون منشأً الختال إرادته
كذلك .فالنتيجة :أنّ ما أفاده هذا القائل لو تمّ فانّما يتم فوي األوامور العرفيوة

( س)

دون األوامر الشرعية (خويي  1 7ج .)180 :

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

اختالفها منشأً الختالفها شدّةً وضعفاً .على أنّ اختال تلك المصلحة العائدة
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صربیرد امکیر م حبم وبی ب مانی م حبم آوبد  ،تبجه به دکیت ض ور به دظا ما آیا ؛
مسل ه اور و اسیس صر امکیر وبی رذی ش صو دکحه مببر است :دخست آدکه م
اراصد حقیق  ،تنهی از مصی و عیئ د دیم م مبص و صوم آدکه ع م م
ع مم

و ضاعف

و ضعف صر اراصد حقیق ،

و ضعف صر اراصد ادشیی را صر ر صارص.

ای صر حی است که اصعی دخست ایشی بی،ل است؛ زی ا وبی وبص م ف میی که صر اوام
ع فیه ری ا یش ایل اراصد ،تیبع وجبص مصلبت عیئ د به آم اسات و ما

و ضاعف آ هام تایبع
و ضاعف مصالبت ،علات

م

و ضعف مصلبت است .صر اوام م عیه دیا هدی ،بر که م

م

و ضعف اراصد دیست ،ایل وجبص مصلبت ،علت ری ایش اراصد دیست.
حیر ای ر سش را مر ن م کنیم که آیی صر و ا اراصد حقیق وجبص د ارص؟ زی ا ایشی ایال

وجبص اراصد صر و ا سابی را م رذی ص؛ صر ای یبر م گبییم که ه چه علت ری ایش اراصد
ا ه است ،مبجر م

یی ضعف صر اراصد ا ه هم م مبص.

تبجه مبص که اگ گفحیم ،اراصد ا ه دیم از علم ا ه بهدظایم احسا اسات ،بایزهم ما تابا
گفت که علم ا ه به م

یی ضعفِ تلثی ِ یک عیمل صر دظایم احسا  ،باه اراصد ما ی د یای ضاعیفه

منج م مبص.
بی ای هده تبجه به ای دکحه دیا وی از رف دیست که گبی آوبد وابص باه اماکیر وابی
تبجه صامحه است و به هدی ص یل دیا از  ،یق صیگ باه آ ریساخ صاصد اسات .ایشای صر ببا
جدع بی حکم واوع و حکم ظیه

از

به ای مسل ه تبجه دشی صاصد و تلکی م کن که بی مصلبت

و مفس د ا اام  ،صر ذا ا ه اراصد یی ک اهت ر ی دد آی ؛ و ووح حکد که از مصلبت یای
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مفس د دیم م د است ،به رییما (ص) یی امیم(ع) وح م مبص مصلبت یی مفسا د مبجابص صر حکام،
صر دفس دا یی و  ،اراصد و ک اهت ر ی م آورص و آ اراصد و ک اهت مبجر ادشیت حکم (بعا
یی زج ) م مبص.
حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل و إن لم يحودث بسوببها
إرادة أو كراهة في المبدإ األعلى إال أنه إذا أوحى بالحكم الناشو مون قبول
تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي فال محالوة ينقود فوي
نفسه الشريفة بسببهما اإلرادة أو الكراهة الموجبة لإلنشاء بعثاً أو زجراً (آخوند
خراساني بيتا ج .)177 :

22
صر اراصد ادشیی دیا م

و ضعف راد د ارص» .ای مرلر دیا به بیید که صر ذیل امکیر ب وجا ص

مقاله

اصعی صوم وبی دیا ب ای ایل اسحبار است که «اگ صر اراصد حقیق م

و ضعف دیست،

وباه آم رص م مبص.
ای امکیر را ب وج ص ب مانی آوبد وارص آورصد است .ایشی صر کحی نهاية االصول آورصداد :
و قد يتوهم كون امتياز الوجوب و الندب بالشدة و الضعف كالخط الطويول و
القصير مثالً .و فيه :أن األمر اإلنشائيّ ليس قابالً للشدة و الضعف بنفسه ألنوه
أمر اعتبار صر  ،و ليسوت األموور االعتباريوة قابلوة للتشوكيك بوذواتها
(منتظر  0 : 1 1و.) 00

به عایر

بهح صر دظ ب وج ص وجب  ،ام

دد رذی ص ،بنیب ای م

اعحایر است و اما اعحاایر ما

و ضاعف

و ضعف به علت آ م ببط است که هدیدی اراصة حقیقیه است:
إال أنّه قد يقال كما يخوتلج بالبوال إن األمور االعتبوار لويس شويئاً مقووالً
بالتشكيك بل هو شيء واحد و علي نحو واحد وجوبياً كان أو استحبابياً إنما
االختال فيما هو مبدأ هذا االعتبار و يكون علّة له و هوو االرادة النّفسوانيّة
فإنّها قد تكون متأكدة يوجد منها الطّلب اإلنشائيّ اإللزاميّ و قد تكون ليست
بهذه المثابة من التأكد فيوجد منها الطّلب الندبي فاألشدّية و األضعفيّة إنّما هي
في األمور االعتباريّة (حائر يزد بيتا:

).

ب وج ص به عنبا امکیر ب مانی آوبد مر ن ک صد است ،صر آثیر ایفهید هم آم د است؛
به ای بیی صر دظ ایفهید وجب و اسحبای به معنی «ادشیت به صاع بع » است که ای ادشیت دیا
ال و ع فا ًی
از مصلبت ملامه یی غی ملامه دیم م د است؛ بای ایا ویاف وجاب و اساحبای عقا ً
امبر محایی هسحن  ،چ اکه صر امبر اعحایر م
است ،رس ب ا ه یک از ای صو به صو دببد بع

و ضعف راد د ارص و بع

دیا از امبر اعحاایر

دییز است.

تبجه به ای دکحه الزم است که اگ م اص از وجب و اسحبای  ،اراصة ححدیه یی اراصة غی ححدیه
است .صر ای یبر وجب و اسحبای  ،صو ف ص از یک دابع ما مابد کاه تفایو میای ایشای
بهم

و ضعف است.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

في مرتبة العلة كما عرفت ال في رتبة المعلول بناءً علي عدم فرض التّشكيك

( س)
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ال يخفى عليك أنّ الوجوب و االستحباب ربما يراد منهموا اإلنشواء بوداعي
البعث المنبعث عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة ،فال شبهة في أنهموا متباينوان
عقالً و عرفاً ،فإنّهما نحوان من البعث االنتزاعوي مون منشوأ مخصووص و أن
التفاوت بالشدّة و الضعف غير جار في االمور االعتبارية .و ربّما يوراد منهموا
اإلرادة الحتمية و الندبية ،فعلى المشهور هما مرتبتان من اإلرادة و هوي نووع
واحد ال تفاوت بين الشديدة و الضعيفة منها في النوعية (ایافهید با تای

:

.) 35

امکیر ب ب وج ص  :چنی که مشیه د گ صی ب وج ص صر امکیر به آوبد  ،ب ای دکحه امیرد
م ف میین که امبر اعحایر تشکیک دد رذی دا و صر اصاماه ایا ببا

بیای ما صاردا کاه با وز

تشکیک ذات صر امبر اعحایر مدک است؛ به ای معن که مدک است عقال ،لر م ی یی ،لر
و ضاعف

ضعیف را اعحایر کنن  .چنی که مدک است صر ،لر حقیقا  ،ح کات عضاال ما
بپذی ص.

أقول :يمكن أن يقال كيف ال يقع التشكيك الذاتي في األموور االعتباريوة إذا
كانت شدتها و ضعفها أيضاً باالعتبار ،إذ من الواضح إمكان أن يعتبور العقوالء
تارة وجود طلب شديد و أخرى وجود طلب ضعيف .كما أن الطلب الحقيقوي
أعني البعث و التحريك العملي الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه و جره نحوو
العمل قد يكون بنحو الشدة و العنف (منحظ

 7 : 4 5ریورو

).

به دظ م رس که ب ا تایی بب  ،تبجه به دکیت الزم است:
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

مسل ه دخست ای است که جنس و فصل به میهیت م ببط است و ازای رو اگ چیاا میهیات
د امحه بیم (معقبال ثیدیه و اعحایرا ) ،اگ چه صر تبلیل «می به االمح اک» و «می به االمحییز» با ا
آ تصبی م مبص؛ و به ای صو جنس و فصل گفحه دد مبص.
میهیی دیا اگ بسیط بیمن  ،میصد و یبر

ویرج د ارد ؛ یک جنس و فصل صارد  .جانس

و فصل دیا اگ بهیبر «بهم ط ال» بیظ مبد  ،میصد و یبر ذهن را ر ی م آورد  .بنیب ای

22

بسیط (اع اض)

مقاله

میصد و یبر ویرج  :د ارد
میصد و یبر ذهن  :صارد
جنس و فصل :صارد
میهیی
میصد و یبر ویرج  :صارد
م کر (جبه )

میصد و یبر ذهن  :صارد
جنس و فصل :صارد
میصد و یبر ویرج  :د ارد

غی میهیی (اعحایرا  ،معقبال ثیدیه)

میصد و یبر ذهن  :د ارد
جنس و فصل :د ارد

بی تبجه به آدچه گذمت ،اگ «وجب » از معقبال او ببصد ،میهیات صاماحه بیما  ،جانس و
فصل دیا صارص؛ اگ چه مدک است که صر ای ف ض بسیط ببصد بیم و میصد و یبر د امحه بیم .
دیا مدک است که کس بگبی  ،وجب م کار اسات کاه صر ایا یابر مایصد و یابر هام
وباه صامت .یک اگ به ای ام بیور ییفحیم که وجب صر زم د معقبال او جی دد گی ص و
گ صی  ،مفیهیم جدلگ بسیط به مدیر م آین .
صربیرد معقبال ثیدیه و اعحایرا دیا بیی به ای دکحه تبجه ک ص که اگ چه ایا امابر صر زما د
میهیی جی دد گی د ؛ یک ویبلیت تبلیل به میبهاالمح اک و میباهاالمحیایز را صاردا  .با ا مثایر
مفهبم کل و مفهبم جائ از معقبال ثیدیه منرق اد ؛ بی ای هده م تابا «مفهابم بابص » را وا ر
مشح ک آدهی صادست یی مفهبم علت و مفهبم معلبر از معقبال ثیدیه فلسف اد که «مبجابص بابص »
و ر مشح ک آدهیست .هدی ،بر صو مفهبم بیع و اجیرد صر «تدلیک» بای یکا یگ مشاح ک هساحن ؛
یک بیی تبجه صامت که و ر مشح کهی جنس یی میصد وباد د دد مبص.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

میهیت د ارص ،بهدیچیر صر زم د مفیهیم جی م گی ص (و ده میهیی ) و چنی که صر جی وبص روم

( س)
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دکحه صیگ

که صر ای بب

بیی م دظ و ار گی ص ای است که مفیهیم به صو صسحة محابا ،و

مشکک تقسیم م مبص .مفهبم محبا ،ب مصیصیق وبص باهیابر علا ا سابیه یا و ما کنا .
صرحی که ی و مفهبم مشکک ب مصیصیق آ صارا او بیت یی ع م او بیت است.
علت ای ام آ است که اگ مفهبم (ا ف) ب ا ح وجبص معین وضعم د بیما  ،صر ایا
یبر  ،هده مصیصیق آ  ،عل رغم اوحالفیت که صر سیی یفی صارد  ،صارا ح معی هسحن و
ازای رو ی و مفهبم ب آدهی عل ا سبات است ،چ اکه اگ صر ویر چیاا از ایا حا کدحا یای
بیشح صامحه بیم  ،صیگ مص او ای مفهبم مبسب دد مبص (مثل ی و ادسی ب مصیصیق) .یک
مصیصیق مفهبم ( ) که ب ا «ح وجبص معی  +مق ار ویص» وضعم د است ،صر ی و وبص
بی یک یگ مخحلف هسحن (میدن ی و سفی ب مصیصیق).
حیر اگ صر جیی «،لر ادشیی م ی » و صر جی صیگ ،لر ادشیی ضعیف اعحایر گ صی  ،صر
ای یبر صو ف ص از ،لر ادشیی اعحایرم د است .بی ای ویف چب مفهبم «،لر ادشیی » ب ه
صو مص او ییصم د ی و م کن  ،م تبا گفت که مصیصیق ضعیف و وب ب ا ای مفهبم وجبص
صارص و ازای رو م تبا گفت که وجب  ،هدی ،لر ادشیی ما ی اسات و اساحبای دیاا هدای
،لر ادشیی ضعیف است ،ای صو ،صو ف ص ب ا مفهبم ،لر ادشیی هسحن و مفهبم ،لر ادشیی به
دبب تشکیک ب آدهی ی و م کن .

فیضل دیا صر مایح
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

تشکیک دیرذی

وبص ب ب وج ص اماکیر کا صدادا ؛ باه ایا معنا کاه ب وجا ص صر مسال ه
امبر اعحایر ص یل اویمه دک صد اد ؛ ای صر حی اسات کاه صر ب وا اعحاایرا ،

م تبا مسل ه تشکیک را مشیه د ک ص؛ صر مثالً صر «بیع» :اعحایر ما
یک صر بیع فضب

اعحایر ضعیف است (فیضل نک اد 315

صاماحه و بیاع ایایل اسات؛

.) 5 :3

صربیرد امکیر فیضل بیی صر دظ صامت که امکیر دخست ایشی یبیو است و ب وجا ص صر
مسل ه ع م تشکیک صر امبر اعحایر ص یل اویمه دک صداد ؛ صر مثیر بیع ،م تبا گفات کاه صر بیاع
فضب  ،ملکیت اعحایر دش د است ،بلکه وبد ملکیت اعحایرم د است و به هدی ص یل آثیر ملکیت ب
چنی عق

اا تی ووح که اجیزد می ک به آ ملبق دشبص اا بیر دد مبص.

22

اسی

مقاله

صربیرد مانی آوبد و اسید یی وبر مشم صر مسل ة حقیقت وجب بیی گفت که سخ ایشی با
مانی وبص ایشی که ام را ،لر ادشیی صادسحهاد  ،ویبل وابر اسات و اماکیر ثاابت با آ

وارص دیست.

ب وج ص صر نهاية االصول رس از دقل اوبار مخحلف صر مسل ه و رص آدهی ،به  ،ن دظ وابص صر بای
معنی وجب و اسحبای م ر صازص؛ به ای بیی ف و میی وجب و اسحبای  ،باهما
است؛ و

ده م

و ضعف صر ذا وجب و اسحبای  ،بلکه ایا تفایو صر ما

است که از مقیردی ای صو ادحااع م مبص؛ به ای معن هدی گبده که م

و ضاعف
و ضاعف

و ضاعف صر سافی

به اوحالط بی مقیردی است ،تفیو صر وجب و اسحبای دیا به اعحایر مقیردی بیزم گ صص؛ ب ای
اسی

،لر ادشیت م د ام واح

است؛ یک ب و ،لرهی بی مقیردی م ی د و ب وا صیگا بای

مقیردی ضعیفه هد اد است که هدی اوح ا  ،ادحااع عنبا م

و ضعف را مبجر م مبص.

به ای بیی صر دظ ب وج ص وجب به معنی «،لر به هد اد مقیردی م ی د» و اسحبای دیاا
به معنی «،لر به هد اد مقیردی ضعیفه است .عایر «ال دخالة ذ ک ف دفس حقيقة ا بجب و
ان

ا لذی هدی وسدی م ا رلر اإلدشیئ ّ» صر کالم ب وج ص دیا به ای معن است که مقیردی

ادشیی است و آدچه بهعنبا مقیردی مر نم د است ،ویر از ذا وجب است .صر حقیقت صر
ای بیی وجب و اسحبای صو ینف از ،لر ادشیی بهحسی آم دادا  .بنایب ای هدای گبداه کاه
تدییا ز و م ص به ذا آدهی م ببط دیست و به مقیردی آدهی م تاط است ،تدییا وجب و اسحبای
دیا به ذا آدهی م تاط دیست و به مقیردی است.
بهای ت تیر اگ ،لر بی مقیردی م ی د هدا اد مابص ،عقاال باه «اساحبقیو عقای صر یابر
مخی فت» حکم م کنن  .به ای بیی ب وج ص تلکی م کن که ،لر ادشیی صارا صو وسم دیست
تی مقیردی  ،بهعنبا و ینها ب ا آدهی منیوحه مبص (چ اکه و ینه ،معی کنن د صو وسد اسات کاه
صر مقیم ثاب صو وسم هسحن ).
و التحقيق :أن الفرق بين قسميه بالشدة و الضعف ،و لكن ال بالشدة و الضعف

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

ییصم د به ذا وجب و اسحبای م ببط دیساحن  ،چ اکاه تدایم ذا وجاب و اساحبای ، ،لار

( س)
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في ذات الطبيعة ،لما عرفت من أن األمر االعتبار ال يقبل التشكيك الذاتي،
بل بالشدة و الضعف المنتزعين بحسب المقارنات ،فكموا أن االخوتال بوين
البياض الشديد و الضعيف ليس إلّا بكون البياض في الثاني مخلوطاً بغيره من
األلوان األخر ،كالكدورة مثالً بخالفه في األول ،و بعبارة أخرى يكون االمتياز
بينهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها ،فكذلك االختال بوين الوجووب و
الندب ليس إالّ باعتبار المقارنات ،فالطلب المنشأ بالصيغة أمر واحد ،و لويس
له نوعان متمايزان بالفصل أو بالتشكيك في ذاتيهما ،بل يختلف أفراده باعتبار
ما يقترن به ،فقد يقترن هذا األمر اإلنشائيّ بالمقارنات الشوديدة فينتوزع عون
الطلب المقترن بها وصف الشدة ،و قد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتوزع عون
الطلب المقترن بها عنوان الضعف ،و قد ال يقترن بشيء أصالً ،مثالً مون يقوول
لعبده «اضرب» قد يقوله ضارباً برجليه األرض و محركاً رأسه و يديه ،و قود
يقوله معقباً إياه بقوله« :و إن لم تفعل فال جنا عليك؛» و قود يقولوه بودون
هذه المقارنات؛ فينتزع عن األول الوجوب ،و عن الثاني الندب ،و اختلف في
الثالث ،و يستكشف من األول شدة إرادة المولى ،و من الثاني ضوعفها ،و مون
الثالث مرتبة متوسطة منها ،و لكن ال دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب و
الندب اللذين هما قسمان من الطلب اإلنشائيّ بل الّوذ ينتوزع عنوه حيثيوة
الوجوب أو الندب هو نفس األمر اإلنشائيّ بلحاظ مقارناتوه كموا عرفوت .و
الموضوع لحكم العقالء باستحقاق العقوبوة و عدموه أيضواً نفوس ذاك األمور

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

اإلنشائيّ باعتبار مقارناته ،فالطلوب المقتورن بالمقارنوات الضوعيفة موضووع
لحكمهم بعدم االستحقاق ،و الطلب المجرد مختلف فيه .و قد ظهر مما ذكرنوا
أنه ليس للطلب بنفسه و بحسب الواقع  -مع قطوع النّظور عون المقارنوات -
قسمان حتى تكون المقارنات الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهموا ،و يكوون
القسم الثالث خالياً من القرينة؛ إذ القرينة إنما هي فيما إذا كان للّفوظ معنيوان
بحسب مقام الثبوت ،فأقيمت القرينة للداللة على أحدهما في مقام اإلثبوات،
كما في األلفاظ المشتركة و الحقائق و المجازات ،و ما نحن فيه ليس كوذلك
(منتظر  07 : 1 1و.) 01
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هسحن و ای صو صر ایل (،لر ادشیی ببص ) تفایوت بایهم د اردا ؛ ایک ماا أ صر وجاب اراصد
م ی د و صر ا سحبای اراصد ضعیفه است که ای صو ،یعن

مقاله

ب اسی

آدچه گذمت ،ب وج ص ب ای بیور است که وجب و اسحبای ه صو ،لر ادشیی
اراصد م ی د و اراصد ضعیفه از مقیردای

به صست م آین .
ای مرلر به بیید بهح  ،صر تق ی ا امایم ودینا از مایحا

ب وجا ص آما د اسات :امایم صر

کحی لمحات االصول ،صر تق ی کالم ب وجا ص آورصد اسات کاه فا و میای اراصد ما ی د و اراصد
ضعیفه ،از دبع ف و به م

و ضعف صر میهیت واح د است؛ یک ف و میی ،لر وجابب کاه از

اراصد م ی د ب آم د است بی ،لر د ب که از اراصد ضعیفه دیم م د است ،صر به مقیردای ایا صو
است؛ به ای معن که مدک است به دظ آی که تدییا ما أ ،لر وجبب و اسحبایب  ،یعن تفیو
اراصد ا که دسات به وجب تعلق م گی ص ،بیاراصد ا که دسات به اسحبای تعلق م گی ص ،از دابع
چهیرم بیم (یعن امحییز بهم

و ضعف) زی ا اراصد از امبر بسیره بابصد و م اتار مخحلفا صارص.

ص یل آ دیا ای است که اوحالف به تدیم ذا واضو ا فسیص است و اوحالف به بعض ا ذا دیا صر
ای بب

بی،ل است ،چ اکه اراصد ام بسیط است.

تدییا م دظ صر ای بی  ،به اوحالف صر عبارض مشخصه هم دیست .بنایب ای اراصد ما ی کاه
ما أ وجب است و اراصد ضعیف که ما أ اسحبای است ،به تدیم ذا بایهم اواحالف و اماح اک
صارد .
مخحلفاد ؛ امی اوحالف ،لر محلک (وجاب ) و ،لار غیا محلکا (اساحبای ) باه مقیردای آدهای
بیزم گ صص .بنیب ای ،لر وجبب و ،لر اسحبایب بی ذا بی یک یگ تفیوت د ارد  ،بلکه ماایص
آدهی صر م

و ضعف بی یک یگ مخحلفاد و ای اوحالف دیا از مقیردی آدهی فهدی د م مبص:
اعلم :أنّ ما به االمتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات ،كامتيواز األجنواس
العالية بعضها مع بعضٍ .و قد يكون بعض الذات ،كامتياز األنواع مون الجونس
الواحد .و قد يكوون المنضومّات و األُموور الخارجوة عون الوذات ،كامتيواز
األشخاص من النوع الواحد .و هاهنا قسم رابع عند طائفةٍ من الفالسفة ،و هو
كون نفس الذات و الحقيقة المشتركة ما به االمتيواز و االفتوراق بوأن يكوون
لنفس الحقيقة و الذات عَورض عورييض و مراتوب مختلفوة ،كامتيواز مراتوب

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

بی ای تبییف روم م مبص که ،لرهی دیم از اراصدهی مخحلف ،جدلگ بیهم محفیو و

( س)
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الحقائق البسيطة ،كالخطّ القصير و الطويول ،و مراتوب الشودّة و الضوعف فوي
األلوان البسيطة ،كما هو المقرّر في محالّه.
إذا عرفت ذلك يشبه أن يكون االمتياز بين مبدأ الطلب الذ هو اإلرادة فوي
الوجوبيّ و الندبيّ ،هو هذا القسم ،و أنّ اإلرادة لمّا كانت من الحقائق البسيطة
كالعلم و الوجود و الوحدة ،تكون لها مراتب مختلفة ،و ما بوه االمتيواز فيهوا
عين ما به االشتراك ،و تكون بينها ذات عَرض عريض .و أمّا االختال بتمام
الذات ،حتّى تكون اإلرادة الوجوبيّة متباينة مع الندبيّة ،فواضح الفساد .كما أنّ
االمتياز بوبعض الوذات باطول فإنّهوا حقيقوة بسويطة ،و ال يكوون اختالفهوا
بالعوارض ،حتّى تكون اإلرادتان واحدة ،و تكون اإلرادة الوجوبيّة في درجوة
واحدة مع الندبيّة فإنّه خال الضرورة .بل تكون اإلرادة الشوديدة و الضوعيفة
اللّتان هما المبدأ للوجوب و الندب ،المورتبتين المختلفتوين بتموام ذاتهموا ،و
المشتركتين بتمام ذاتهما  -كما هو الشأن في االمتياز بنحو القسم الرابوع مون
األقسام  -كالوجود و سائر البسائط ،فلمّا كانت اإلرادتان مختلفتوين ،يكوون
الطلب الناش منهما مختلفاً بالتبع ،فيكون الطلب الوجوبيّ هو الطلب المتأكّود
الناش عن اإلرادة الشديدة القويّة ،و الطلب الندبيّ هو الطلوب الغيور المتأكّود
الناش من اإلرادة الضعيفة.
الثالث :الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي
إنّ الطلب الذ هو البعث و اإلغراء نحو العمل ،قد يكون متأكّوداً بوبعض أداة
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التأكيد ،كنونَي التأكيد و غيرهما ،و قد يكون مقروناً بتورخيص التورك ،و قود
يكون مطلقاً غير مقترنٍ بشيء منهما .و قد عرفت :أنّ الفرق بين مبدئَي الندبيّ
و الوجوبيّ بالشدّة و الضعف ،و أمّا الفرق بين نفس الطلبين ،فيكون بواالقتران
بالترخيص و عدمه (امیم ودین

ب اسی
یک م
ام

40 : 4ا. )43

آدچه گذمت روم م مبص کاه ب وجا ص ما

و ضاعف صر اراصد را ما راذی ص؛

و ضعف صر ،لر را وابر دد کن ؛ علت ای ام دیا آ است که ایشی ،لر ادشیی را

اعحایر صادسحه و چنی که گذمت م

و ضعف را صر امبر اعحایر جایر ددا صادا  .ایا

22
گ صی ).

مقاله

مرلر بهی احت صر صیگ تق ی ا ایشی (الحجة ف ا فقه) دیا آم د است (که ریشت به آ امیرد
ي

صر دق کالم ب وج ص دخست ایشی بیی به ای ر سش ریسخ صهن که تفیو به مقیردی چه ف و
بی تفیو به عبارض مشخصه صارص؟ صر ریسخ مدک است گفحاه مابص کاه «عابارض مشخصاه» باه
معنی زمی و مکی ام و آم آ و  ...است؛ یک مقیردی مسیئل چب «دب تلکی » یی عصاایدیت
آم و  ...است .افاو ب ای عبارض مشخصه صر وجابص بای ما ت مشاح ک هساحن و صر ایارالن
وجبص بی ذا آدهی عی وجبصمی ب ا مبضبع (م ت) است .صرحی که وجبص مقیردی  ،وجبص
مسحقل است و بی وجبص م ت ارتای ،د ارص.
یک صر هدی جی م تبا گفت« ،یب بلن » که ب وج ص آ را صر زم د مقیردی بهحسای
م آورد  ،از عبارض مشخصه مبسب م مبص و ازای رو گید مقیر هی ،هدی عابارض مشخصاه
هسحن  ،رس صر ای یبر دیا تدییا به عبارض مشخصه وباه ببص.
بیای هده امکیر ایل ب ب وج ص آ است که اوالً اگ بب

صر تدییا میی کلا وجاب و

کل اسحبای (که می آدهی را صو ینف از ،لر ادشیی م صادایم) بیما  ،تداییا ایا صو یانف ،باه
عبارض م تاط بی ینف است و دد تبا تدییا آدهی را به مقیردی که به عی م وایر و افا اص عینیاه
است ،م ببط صادست ،و اگ سخ صربیرد اف اص ویرجیه وجب و اسحبای است (که تدییا آدهی را
ثیدییً اگ ،لر وجبب و ،لر د ب صر هده جهی (حح عبارض مشخصه ینف) هدیدن هام
هسحن  ،چگبده م تبا علتهی مخحلف (اراصد م ی د و اراصد ضعیفه) ب ا ایشی تصبر ک ص؛ ای
صر حی است که م حبم ب وج ص وبص به ای امکیر تفنّ صامحه صر رصّ وبر چنیدکه گذمت ب ا
ر صاوحهاد

(منحظ

 .) 73 : 4 5بنیب ای ،لر وجبب و ،لر اسحبایب ححدیً بی یک یگ تداییا ذاتا

صارد ( .یی تدییا صر میهیت :ذات و بعض ذات و یی تدییا صر وجبص :عبارض مشخصه).
اکنب اگ گفحه مبص که وجب به معنی «،لر  +مقیردی » است ،ریسخ م صهیم کاه باه،ابر
ححم ب وج ص به ای ام ویئل دیسحن  ،زی ا صر ای یبر  ،وجب به ام

م کر تا یل م مبص؛

یک ایشی مقیردی را تنهی بهعنبا «علت علم به اراصد م ی د یی اراصد ضعیفه» مر ن م کننا ؛ داه
آدکه آ را جات حقیقت وجب ب ادن .

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

به مقیردی ویرجیه م صادی ) ،تدییا اف اص ویرجیه به عبارض مشخصه است.

( س)
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دیا اگ گفحه مبص که اعحایر وجب  ،به ای یبر مکل م گی ص که معحا صو جاات «،لار و
مقیر » را هد اد هم و بهیبر واح اعحایر م کن و ازایا رو وجاب یاک اما ِ واحا ِ اعحاایر
است ،صر ریسخ وباهیم گفت که صر ای یبر تفیو وجب و اسحبای به جاات ذا وباها
ببص ،چ اکه واح اعحایر اگ چه ام

بسایط اسات؛ ایک صر «میباهاالماح اک» و «مایباهاالمحیایز»

تبلیل م رذی ص و صر حقیقت جات ذا وجب و اسحبای (،لر) ،بی یک یگ امح اک م ییب .
ای وبر ازدظ ثابت رذی فحن دیست.

امیم ودین ب ا تایی دظ وبص صر بی حقیقت وجاب  ،دخسات مقا میت را مرا ن ما کنا و
سپس ب اسی

ای مق می دظ وبص را صر ای بی بیی م صارص.

ریشازای صر دق اوبار ریشگفحه بی ب و دظ ا ایشی صر ایا بای آمانی ما دایام .اکناب وابر
ایشی را بهتفصیل ب رس م کنیم.
امیم ودین صر مق مه دخست وبص صر ای بب

ب ای دکحه ادگشت م ده که اراصد فیعل بی تبجاه

به مصی و مبجبص صر فعال ،تغییا ما کنا [والفایً لدبقاق ا ع اوا ] اواحالف صر اراصدهای مبجار
اوحالف صر ح کی عضال م مبص [والفیً لدبقق ا نیئین ] که ای اوحالف ،یعنا اواحالف صر
ح کی عضال  ،به ب اهت ویبلصرک است.
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دیا امیم ودین ب ای بیورد که اوحالف صر اراصدهی ام

ویبلاثای است ،چ اکه اواحالف صر

ح کی عضال (معلبر) ،اوحالف صر علل (اراصدهی) را معلبم م سیزص ،چنی که اواحالف مصای و
(ادگیادهی) دیا مبجر اوحالف صر اراصدهی م مبص.
تبجه به ای دکحه ض ور صارص که مصی و و ادگیاادهای مبجار اراصد ما مابص ،بیاینکاه گفحاه
م مبص اراصد معلبر فعی یت دفس است ،منیفیت د ارص زی ا ادگیاد علت فعی یت دفس است و فعی یت
دفس علت اراصد است« :األولى :أنّه تختلف إرادة الفاعل فيما صدر منه قوّة و ضعفاً. » ...

 .دقل ای مرلر صر هدی مقی ه وسدت «امکیر امیم ودین ب مانی ع او و دیئین » آم د است.

22
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امیم ودین صر مق مه صوم به ای دکحه تبجه م کن که اراصد صر زم د بسایئط (مثال علام و وجابص)
جاای م ا گی ا ص و تشااکیک صر آ تشااکیک ویی ا اساات؛ یعن ا میبااهاالفح ا او اف ا اص آ عاای
میبه االمح اک ایشی است؛ به ای معن تشکیک صر اراصد ،به جات ذا یی بعض ذا یی عبارض آ
دیست ،ازای رو به ب اهت دد تبا میی اراصد وب و اراصد ضعیف ،تایی ذاتا یای تاایی باه بعاض
ذا یی تایی به عبارض ییفت ( .تایی به عبارض به ای معن است کاه اراصد واب و اراصد ضاعیف
صر یک م تاه بیمن و وب و ضعف به آدهی ضدیدهم د بیما « ).الثانيوة :أ ّ اإلراصة دّای کیدات ما
ا بقیئق البسيطة کی علم و ا بجبص»...

(امیم ودین 4 5

.) 41 :

به دظ م رس صربیرد مق مه صوم مر ن صر اد یشه امایم ودینا تبجاه باه ایا دکحاه ضا ور
صامحه بیم کاه تشاکیک وییا از دظا تع یاف تشاکیک اسات کاه صر آ  ،مایباهاالمحیایز عای
میبه االمح اک بیم ؛ مثل زمی کم و زمی زییص ،یی وط کبتید و وط بلن کاه صر آ آدچاه مبجار
کث

م د است ،از جانس هدای چیاا اسات کاه صر ولیال مبجابص اسات؛ امّای تشاکیک عایم

تشکیک است که صر ی و یک عنبا ب صو ف ص مبجبص است؛ ص یل آ دیا عبارض است که با
صو ف ص ماببر عیرض م د است .ازای رو مدک است صو ف ص ییصم د از حی

ذا محابا ،بیمان

(زی و عد و صر ادسیدیت محبا ،هسحن )؛ و به سار عابارض ما تابا مفهابم را باهیابر
مشکک ب آدهی حدل ک ص ،ب ا مثیر م تبا گفت «زی از عد و سفی ت است».
تشکیک عیم است.
اکنب و بی تبجه به آدچه گذمت ،بیی تبجه صامت کاه تشاکیک صر کیاف و کام ،تشاکیک
ویی است و اراصد دیا کیف دفسید است و ازای رو تشاکیک صر آ  ،تشاکیک وییا وباها
ببص[ .ب ا تبضیو بیشح

ک :م ن منظبمه وسدت منرق]

( س)

 .ای مرلر دیا واالً ذک م .

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

بنیب ای تشکیک صر بییض ،تشکیک ویی است و تشکیک صر ابیض (ذا معا وض بیایض)
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امیم ودین صر مق مه سبم وبص به مسل ه ی ور اَم از آم تبجه م کن ؛ به ای بیی یا ور اما از
آم از افعیر اراص آم است و ازایا رو مساابو باه مقا میت اسات کاه عاایر اسات از تصابر،
تص یق ،مبو (غی ایً) ،مبو مؤک  ،اراصد و ح کت عضال زبی .
بی ای ویف م

و ضعف صر اراصد آم دیا به صرک اهدیت کیر که و ار است ادجیم مابص

(میصد ام ) وابسحه است .ای بیی روم م کن که وجبص تفایو صر اراصد مبجابص صر آما  ،اما
ب یه است.
به ای بیی امیم ودین ب ای بیور است که م
بلن

اراصد ،زمید از گفحیر و دبابد ا قایت کاالم و

ی ا ،و گید از اصا تلکی و وع د و وعی هی معلبم م گا صص و ضاعف صر اراصد دیاا گاید از

ت ویص صر ت ک آمکیر م مبص .وجب و اسحبای هسحن .
الثالثة :أنّ صدور األمر من اآلمور -بموا أنّوه فعول إراد ّ لوه كسوائر أفعالوه
اإلراديّة -مسبوق بمقدّمات من التصوّر إلى اإلرادة و تحريك العضالت ،غاية
األمر أنّ العضالت فيه عضالت اللسان ،و تكون اإلرادة فيه -قووّة و ضوعفاً-
تابعة إلدراك أهميّة الفعل المبعوث إليه ،ضرورة أنّ اإلرادة الباعثة إلى إنجاء
الولد من الغرق أقوى من الباعثة إلى شراء اللحم .ثمّ إنّه قد يظهر آثار الشودّة
في المقال ،بل في كيفية تأدية الكالم شدة ،أو في الصورت علواً و ارتفاعاً ،و
قد [يقرن] أمره بأداة التأكيد و الوعد و الوعيد ،كما أنه قد [يقرنه] بوالترخيص
في الترك ،أو بما يفهم منه الوجووب أو االسوتحباب (امایم ودینا 4 5

:
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 41ا.) 41

امیم ریش از بیی مق مه چهیرم به ای دکحه امیرد م کن که ام  ،فعل اراص و اوحییر است و
میدن هده افعیر اراص  ،مایص مخحلف صارص .هدچنی صر ها اما جهایت وجابص صارص کاه مبجار
اوحالف آ بی اوام صیگ م مبص.
ازای رو فیعل ب ا تبصیل مرلب  ،گید صستورییش را تکی م صه (ح کای عضاال ) و
گید زبیدش را ح کت م صه تی مضدب ام را صر صیگ
«بع

ر ی آورص .به ای بیی «اما » کاه هدای

ادشیی » است ،مبجر ری ایش مضدب  ،یی ح کت ملمبر دد مبص ،بلکه ووح اما باه گابش

22
حرّ آم  ،ت

از آم ، ،دع صر جییاد آم و:)...

مقاله

ملمبر رسی  ،صر دفس ملمبر جهی صیگ

حییل م مبص که ما أ ح کت او و ار م گی ص (مثال

و بالجملة :أن األمر بما هو فعل اختيار ّ إراد ّ صادر من الفاعول المختوار،
كسائر أفعاله من حيث المبواد و جهوات االخوتال  ،فقود يحورك الفاعول
عضالت يده أو رجله لتحصيل مطلوبه مباشرة ،و قد يحرك عضوالت لسوانه
لتحصيل مطلوبه بمباشرة الغير ،ال ألن األمر الّذ مفواده البعوث هوو الباعوث
بذاته؛ فإنه غير معقول ،بل ألدائه بمقدمات اُخر -على فورض تحققهوا -إلوى
انبعاث المأمور ،فإذا أمر المولى بشيء و وصل إلى العبد و تصوّر أموره ،فوإن
وُجدت في نفسه مبادٍ اُخر كالحبّ و المعرفة و الطمع و الخو و أمثالها تصير
هذه المباد داعية للفاعل ،فاألمر محقِّق موضوعه الطاعة ،ال المحرك بالذات
(امیم ودین 4 5

.) 41 :

امیم ودین صر مق مه چهیرم وبص صر ای بی ب ای مسل ه عنییت صارص کاه اما  ،تایبع اراصد آما و
کیمف از اراصد و است (کشف معلابر از علات)؛ از  ،فا اما  ،بعا

دباب ا درلاب اسات ،و

ازای رو مرلببیت «میصد ام » را ددییی م سیزص .ای دابع دیاا از دابع کشاف معلابر از علات اسات
چ اکه اگ میصد ام مرلب دابص ،دسات به آ بعث یبر دد گ فت.
بع  ،و وجبص ام  ،دشیدگ وجبص ه صو اراصد است؛ افاو ب اینکه اراصد بع  ،مرلببیت «میصد اما »
را هم ددییی م کن .
الرابعة :قد ظهر ممّا مرّ أن األمر بما هو فعل إراد ّ للفاعل تابع إلرادته ،فهوو
كاشف عنها نحو كشف المعلول عن علته ،فإنّ العقول يحكوم بوأنّ كولّ فعول
إراد ّ ال يتحقّق من الفاعل المختار إلّا بإرادته ،و بما أنّه بعث نحو المبعووث
إليه كاشف عن مطلوبيّته ،نظير كشف المعلول عن علّته بوجه ،فإنّ الداعي إلى
األمر مطلوبيّة فعل المأمور به .فداللة األمر على اإلرادة المتعلقوة بصودوره و
على مطلوبيّة الفعل المأمور به ليست داللة لفظيّة وضوعيّة ،بول داللوة عقليّوة

( س)

كداللة كل ذ مبدأ على تحقّق مبادئه (امیم ودین 4 5

.) 41 - 57 :

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

بی ای تبییف روم م مبص که آم صر ه ام صو اراصد صارص یک اراصد تکلم و صیگ

اراصد
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صر مایح

م ببط به میصد ام به ای مسل ه ر صاوحه م د است که بع  ،مدکا اسات باه صاعا

اداعیث ،یی به صاع تدسخ و تبهی و  ...بیم ؛ یک تبجه صاصد م که چب صر اکثا اساحعدیال ،
صاع آم «اداعیث» است ،ظهبر ام صرجیی است که بع

به ادگیاد اداعیث و مرلببیت میصد اسات،

رس صال ت ام ب اراصد تکلم و اراصد بع  ،صال ح عقل است؛ یک صال ت ام ب مرلببیت میصد ،به
ظهبر فعل است.
اکنب بی تبجه به مق می مر ن صر کالم امیم و دیا دکی و امیرات که صر اثنی بب
گ صی  ،م تبا مایح

مر ن صر اد یشه امیم را به ای یبر جدعبن

مرا ن

ک ص:

 .ام صارا صو جهت یی حیثیت است :یک حیثیت وجبص (یب ) و صیگ

حیثیت معنیی .

ا احه صر اینجی بیی به ای دکحه تبجه ک ص که امیم ودین ادشیت را صارا معن دد صادساحن و از دظا
ایشی ادشیئی امبر ایجیص اد .
 .حیثیت وجبص ام  ،ع ض (کیف مسدبع) و معلبر آم است و از ایا رو تایبع اراصد تکلام
است که آم صر دفس وبیش صامحه است.
 .3حیثیت معنیی ام « ،بع

ادشیی » است و ب ای مسل ه صال ت صارص که آم اراصد بع

ادشیی

صامحه است.
« .4بع

ادشیی » بهتنهیی مبجر رسی

به مرلب دد مبص ،بلکه مبجر ری ایش جهایت صر

دفس ملمبر م مبص که آ جهی  ،عیمل ح کت به سدت عدل هسحن .
 .5اراصد تکلم م تباد م ی یی ضعیف بیم که مبجار ما
«اراصد بع » دیا م تباد م ی یی ضعیف بیم ؛ امی آیی «بع » هم م

و ضاعف صر تکلام ما مابص.
و ضاعف ما راذی ص و آیای
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وجب هدی «بع » است؟
ب ا ریسخ به ای صو ر سش ،الزم است به دبمحه هی امیم صر جل صوم منیه ا بیبر م اجعاه
کنیم؛ ایشی صر بب

«بقیت ا جباز بع دسخ ا بجب » ،وجب را مفهبم ادحااع مع ف ما کنا ؛

به ای معن وجب دفس بع

دیست ،بلکه مفهبم است کاه عقال از «بعا » ادحاااع ما کنا  .صر

حقیقت صر بیی امیم ،وجب مفهبم است که از «بع

دیم از اراصد ححدیه» ادحااع م مبص .ایشای

تلکی م کنن که امبر ادحااع صارا م اتر دیسحن .
صر دظ امیم تفیو
«بع

وجب و اسحبای صر دفس بع

دیست ،بلکه صر منشال بعا

دیم از اراصد م ی د» منشل ادح ااع وجاب اسات و بعا

اسات ،یعنا

دیما از اراصد ضاعیفه ،منشال ادحاااع
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بی،ل است.

مقاله

اسحبای است .ا احه اگ وجب « ،اراصد اظهیرم د» بیم  ،م

و ضعف م رذی ص؛ یک ای مانای

أنّ الوجوب أمر انتزاعيّ من البعث الناش من اإلرادة الحتميّوة ،و األموور االنتزاعيّوة
يو
ليست ذات مراتب حتّوى يوأتي ف يهوا موا ذكور ،و التفواوت بوين البعوث اإللزامو ّ
االستحبابي ليس في نفس البعث ،بل في منشئه الّذ هو اإلرادة .نعم لو كان الوجوب
هو اإلرادة المظهرة ،فباعتبار اإلرادة يكون ذا مراتب ،لكنّ المبنى فاسد (امایم ودینا
4 5

.)17 :

ای مرلر صر تق ی ا سابید از صر

هی امیم ودین هم آم د است:

فألنّ الوجوب إنّما ينتزع عند العقالء من البعث الناش من اإلرادة الحتمية ،و هو بموا
أنّه أمر انتزاعي ال معنى لبقاء جوازه بعد ارتفواع نفوس الوجووب ،و كوون الشويء ذا
مراتب و مقوالً بالتشكيك إنّما هو في الحقائق الخارجية ال في االمور االنتزاعية التي
يقرب من االمور االعتبارية؛ و إن كان بينهما فرق محرّر في محلّه .و ما يتووهّم :مون
أنّ البعث يصدق على اإللزامي و االستحبابي؛ صودقاً تشوكيكياً؛ بمعنوى أنّ التفواوت
بنفس البعث ،كما أنّ االشتراك فيه ،مدفوع بأنّ التفاوت ليس بنفس البعوث ،بول فوي
منشئه الذ هو اإلرادة المظهرة (سابید 4 3

صر تق ی ا

571 :ا.)570

نگ وص دیا بهی احت آم د است که امبر اعحایر تشکیک دد رذی د .
«و على أ ّ تقدير :ال يكون الوجوب من الحقائق المشكّكة؛ بداهة أنّ ذلك إنّما هي
4 1

)437 :3

بنی ب آدچه گذمت روم م مبص که از صی گید امیم ،وجب ام
ام

ادحااع است و از بع

که

اعحایر است دیم م مبص و صر هیچیک از ای صو تشکیک راد د ارص.

بی تلمل صر دظ امیم ودین صر بی حقیقت وجب م تبا دکی یی امکیالت را صر بی ایا مانای
وارص صادست؛ به ای بیی  ،دخست بیی به ای دکحه تبجه ک ص که تفایو ایا وابر بای وابر چهایرم
( وجب ب اب است بی ،لر مسابو به اراصد م ی د) (عالود ب اینکه صر ای وبر «بع » مر ن است
 .نگ وص صر جواهر االصول صر وسدت «اراصد مُظه د» والف ای مرلر را به امیم دسات صاصد است( .ر .ک:

( س)

م تضب نگ وص 4 1

.)43 :3

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

في الحقائق الخارجية ،ال في االمور االنتزاعية أو االعتبارية( ».م تضاب

نگا وص
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و صر وبر چهیرم ،لر) صر آ است کاه امایم ،وجاب را مفهابم منحااع از ،لار مساابو باه اراصد
م ی د م صادن و ده دفس «،لر مسابو به اراصد م ی د» و چنی که گذمت م تبا از هده «اماییت
صر ویی

بی امییت صیگ » مفهبم گی

ک ص.

دکحه اسیس آ است که اگ چه م تبا مفهبم وجب را بی چنی تع یف مشخص ک ص؛ یک
بیزهم جی ای ر سش بیو است که «حقیقت ،لر مسابو به اراصد م ی د» چیست و آیی بای ،لار
مسابو به اراصد ضعیفه تفیو صارص؟
مدک است امیم به ای ر سش ای گبده ریسخ ب هن که تفیو ای صو به عبارض مشخصه ه
ف ص بی ف ص صیگ است و ازای رو صو علت (اراصد م ی د و اراصد ضعیفه) ،صو معلابر (بعا
بع

اما وز و

ف صا) ر ی م آورد ؛ امّی ای صو معلبر بی ذا بی یک یگ تایی د اردا  ،بلکاه تداییا آدهای باه

عبارض مشخصاه اسات ؛ ایک اماکیر مهام آ اسات کاه ،راس چا ا مفایهیم ادحااعا تشاکیک
دد رذی د مگ مفهبم وجبص ،مفهبم ادحااع دیست چ ا تشکیک صر وجبص مر ن است؟
حیر اگ گفحه مبص که م اص امیم آ است که مفیهیم ادحااع اگ از امبر اعحاایر ادحاااع ما د
بیمن  ،ویبل تشکیک دیسحن ؛ بهعایر صیگ امبر اعحایر ویبل تشاکیک دیساحن صر ریساخ واباهیم
گفت که چنی که ریشت گذمت ،امبر اعحایر تشکیک م رذی د رس هم مفهبم بع

که مای

مع نی ییغه افعل است و هم مفهبم وجب که منحاع از ییغه افعل است ،تشکیک رذی د .
بی تبجه به امکیال مر نم د به ماید مخحلف و دیا ریسخهی صاصدم د صر ای بی م تبا مانی
محخذ صربیرد حقیقت وجب را به ای یبر تق ی ک ص:
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

 .ام ادشی است و ب ا اعحایر عقالی (بع
 .صر ه ام صو اراصد مبجبص است؛ اراصد بع

اعحایر ) ایجیص مبضبع م کن .
و اراصد تکلم.

 .3آم مصی و را صرک م کن  .تفیو مصی و ،به تفیو مبو و تفیو صر اراصد بعا

منجا

م مبص.
 .4تفیو صر اراصد بع

مبجر م مبص که آم گید بی اراصد وبص مبضبع بع

کن و گید بی اراصد وبص مبضبع بع
 .5بع

اعحایر م

م ی را ایجایص

ضعیف را ایجیص کن .

و ضعف م رذی ص و ص یل با تشاکیک داابص اعحایریای ارائاه دشا د

است ،بلکه صر جی وبص ثیبتم د است که م تبا صر اعحایریی

به تشکیک ویی بیور ییفت.

22
آثیر آ ام اعحایر است .رس اگ دحبادیم آثیر ام اعحایر را کموزییص تصبر کنایم ،اما اعحاایر
ویبل م

مقاله

 .3تبجه مبص که م

و ضعف صر یک ام اعحایر  ،وبص ام

اعحایر است و بای تبجاه باه

و ضعف دیست ،چ اکه اعحایر کیر عقالی است و اگ ثد دا ب آ مح تار دیسات،

عقال آ را اعحایر دد کنن  .و چب بع

اعحایر ام

است که م تباد آثایر کام یای زیایص صاماحه

بیم  ،ای ویبلیت را که بهیبر م ی یی ضعیف اعحایر مبص.
 .0آدچه صر کلدی ایب یب به ای یبر ت کیر ییفحه
تصبر

تص یق فیی د

مبو

ام

اراصد
فعل بی دایم د

غلط است چ اکه «ام » ،بع

ماعبث است صرحی که ماعبث به اوحییر وبص فعل را ادجیم صه

و ذا ایالً از م حله ابح ای بی فعل بی دایم ة محفیو است.
امر :تصبر رفح زی به اوحییر وبص
فعل بالمباشره :تصبر رفح زی جا اً

تص یق بهفیی د
تص یق فیی د

اراصد دسات به
بع اعحایر
اراصد دسات به ب ص

بع

اعحایر

فعل بی دایم د

رس محکلم [صرجیی که ام واجر را مر ن م کن ] صر حقیقت عدلک ص مایه ای صارص:

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني
( س)
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 .1اگ محکلم صر مقیم  ،ن ام اسحبایب بیم  ،هدی ج ور مر ن م مبص بی ایا تفایو کاه
اراصد بع  ،اراصدا ضعیفه است.
 .1تبجه به ای دکحه مهم است که صر «اما » صو اراصد مبجابص اسات؛ اراصد بعا
مدک است اراصد بع

و اراصد تکلام.

م ی بیم ؛ یک اراصد م ی د دسات به تکلم مبجبص دایم [یک سیر ریش

از ووت عدل ،مسل ها را واجر مع ف م کن  ،صر ای یبر اعاالم زوصهنگایم ،واجار دیسات
اگ چه مضدب و میصد واجر است]
 . 7وجب مفهبم ادحااع از بع
بع

م ی اعحایر است و اساحبای هام مفهابم ادحااعا از

ضعیف اعحایر است.
 .هم بع
.م
 . 3مقیردی

اعحایر م ی و هم مفهبم ادحااع م د از آ بسیط هسحن .
و ضعف صر حقیقت بع  ،عیمل تدییا آدهی است.
و ضعف بع

کالم ،صوی ح صر ایجیص م

اعحایر د ارد  ،بلکه ی فیً عالمای

و کیمف از آ هسحن .
اکنب مدک است ای امکیر مر ن مبص کاه اگا وجاب مفهابم ادحاااع ما د از بعا
م ی  ،و اسحبای  ،مفهبم ادحااع م د از بع

اعحاایر

اعحاایر ضاعیف اسات ،و صر را آ ما صادایم کاه

ب و مسحبای اوب از مسحبای صیگ و ب و واجای از واجای صیگ ام هسحن  ،حایر ایا
ر سش مر ن م مبص که ک امی م تاه از بع

اعحاایر ددییایدگ ما ی وجاب اما و کا امی
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م تاه ام اسحبایب اوبا را ددییی م سیزص .به ای بیی بیی معلبم مبص که وب و ضعف اسحبای و
وجب از چه چیا دیم م مبص.
صر ریسخ به ای امکیر م تبا گفت که ووح رذی فحیم که آم م تباد بعا
م اتر مخحلف از حی

م

و ضعف اعحایر کن  ،م

اعحاایر را صر

و ضعف صر ام واجر یی مسحبر را دیا

م تباد از مقیردی ویرجیه به صست آورص؛ ازای رو اگ از ص یال صیگا اساحفیصد کا صیم کاه آما
راض به ت ک دیست ،معلبم م مبص که بع
ت ک است ،معلبم م مبص که بع

مذکبر ،بع

مقییسه و تااحم صو واجر ،یک را ب صیگ
بع

صر راجو ،ام است.

م ی است و اگ اسحفیصد ک صیم که آم راضا باه
ضعیف است .چنی که مدک است آما صر مقایم
ت جیو صه  ،که صر ای یبر محبجه م مبیم که
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بعث است که آم به ت ک آ راض دیست؛ یک دکحه مهم آ است که بع

مقاله

ریشازای گذمت که وجب مفهبم ادحااع م د از بع

م ی اعحایر است و بع

م ی دیاا

ما ی گاید تبساط

مسحعل و زمید تبسط غی مسحعل اعحایر م مبص؛ صرای بیرد بیی به ای مسال ه تبجاه صامات کاه،
ظیه ًا وجب مفهبم ادحااع م د از بع
مسحعل  ،بع

اعحایر ما ی باه اعحاایر مساحعل اسات؛ ایک اگا غیا

م ی را اعحایر کن (مثالً هیئت ام را یک ا حدی کنن د باه کایر باا ص)،عا ف آ را

واجر دد صاد .
بی ای تبییف ،اگ اعحایر کنن دا که مسحعل است (و عای دیسات) ،باه یاک عای  ،اما
کن  ،چیا را ب او واجر ک صد است؛ یک به سار ای ام  ،ع ف او را تخرئه م کن .

منابع
-

آوبد و اسید  ،مبد کیظم ب حسی ( .ب تی) كفاية االصول ،وم :مؤسسة آر ا ایت الحییت ا ح اث .

-

اب مهی ثید  ،حس ب زی ا ی ( .ب تی) معالم الادين و ما ا المهتهادين ،وام :صفحا ادحشایرا اساالم
وابسحه به جیمعه م رسی حبزة علدیة وم.

-

ایفهید  ،مبد حسی ( .ب تی) نهاية الدرايةة فی شرح الکفاايةة ،بیا و  :مؤسساة آر ا ایات علایهم ا ساالم،

-

امیم ودین  ،سی رون اهلل 4 5( .و) مناهج الوصول الی علم االصول ،وم :مؤسساة تنظایم و دشا آثایر امایم
ودین  ،چیپ صوم.

-

ااااااااااااااااا  4 ( .و) لمحات االصول (افادات الفقیه الحجة آية اهلل العظمی البروجردي) ،ته ا  :مؤسسة
تنظیم و دش آثیر امیم ودین  ،چیپ و دش ع و  ،چیپ اور.

-

ایبا کیف  ،مبد تق ب عا ا حیم( .ب تی) هداية المسترشدين فی شرح معالم الدين (طبع جدياد) ،وام:
مؤسسه دش اسالم .

-

حیئ

یاص  ،مه

( .ب تی) الحجة فی الفقه (تقريرات درس آيات اهلل ساید حساین طباطباايی بروجاردي)،

ایفهی  :مؤسسه ا سی ه.
-

وبی  ،اببا قیسم 4 3( .و) محاضرات فی اصول الفقه ،وم :مؤسسة احییت آثیر االمیم ا خبی .

-

سابید  ،جعف  4 3( .و) تهذيب االصول (تقريرات ابحاث االستاا االعظم و الع مةة االفخم آيت اهلل العظمی

( س)

السید روح اهلل موسوي ،المام الخمینی قدس سره) ،ته ا  :مؤسسة تنظیم و دش آثیر امیم ودین  ،چیپ صوم.

بررسي مسألة حقيقت وجوب با نگاهي به آراي امام خميني

الحییت ا ح اث.
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-

ع او  ،ضییت ا ی ( .ب تی) بدائع االفکار فی االصول ،دجف :المطبعة العلمية.
فیضل مبح

نک اد  ،مبد  ) 31 ( .اصول فقه شایعه ( 2جلادي) وام :م کاا فقها ائداة ا،هایر علایهم

ا سالم.
-

اااااااااااااا  ) 315( .سیري كامل در اصول فقه ،وم :دارالوالية للثقافة و االعالم ،چیپ اور.
کالدح

 ،اببا قیسم ب مبد عل ( .ب تی) مطارح االنظار (تقرير ابحاث شیخ اعظم انصاري) وام :مؤسساة آر

ا ایت علیهم ا سالم.
-

مجیه ،ای،ایی  ،مبد ب عل ( .ب تی) مفاتیح االصول ،وم :مؤسسة آر ا ایت علیهم ا سالم .
م تضب

نگ وص  ،سی مبد حسا  4 1( .و) جواهر االصول(تقريرات ابحاث االستاا االعظام و العا مةة

االفخم آيت اهلل العظمی السید روح اهلل موسوي ،االمام الخمینی قدس سره) ،ته ا  :مؤسسة تنظیم و دش آثیر
امیم ودین  ،چیپ اور.
-

مالی را ،مبد ب اب اهیم ) 331( .الحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعه ،وم :مکحاه ا دصرفب .

-

منحظ

-

مبسب واوین  ،عل ( .ب تی) تعلیقه علی معالم االصول ( 7جلدي) ،وام :صفحا ادحشایرا اساالم وابساحه باه

 ،حسینعل  4 5( .و) نهاية االصول (تقريرات درس حسین طباطبايی بروجردي) ،ته ا  :دش تفک .

جیمعه م رسی وم.
-

دییین  ،مبد حسی  ) 303( .فوايد االصول ( 4جلدي) ،وم :جیمعه م رسی حبزد علدیه وم.
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