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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

بین وجوب شرعی ذی المقدمه  ،بق مبنای مشهور که مختار ما نیز موافق با ایشان است، اگر مالزمه مورد بحث در مقدمه واجب راامط

از  شویم که مقدمات داخلیه باید قائلقطعا ان کردند اشکالی که محقق خراسانی بیبه واسطه دو وجوب شرعی مقدمه قرار دهیم، و 

آیا اجزاء مرکب نیز  و بگوییم از تعلق امر مرکب به اجزاء مرکب نماییمبحث  نمی توانیم به عبارت دیگرمحل نزاع خارج می باشند. 

 کنند یا خیر؟ وجوب غیری پیدا می 

اجزاء هم از ناحیه مقتضی و هم از ناحیه مانع دارای اشکال است که به تفصیل اشکاالت محقق  بهتعلق امر  :فرمودند محقق خراسانی

 و دادیمبیان و مورد بررسی قرار به تفصیل را خراسانی و جواب هایی که هم خود ایشان و هم شاگردان ایشان به این مسئله دادند 

ها این بحث تن معلوم گردید که و شدندواجب خارج اع در بحث مقدمه بیان شد مقدمات داخلیه از محل نز ی کهبا توجه به مطالب

 باشد.مربوط به مقدمات خارجیه می

 در ورود مقدمات داخلیه در محل نزاع امام خمینی)ره( کالم

توضیح دلیل امام خمینی)ره(  داخل در محل نزاع می باشند. قبل از اینکه سخن و مشهور معتقدند مقدمات داخلیه ایشان برخالف

حث در واقع ب ،داده شود نکته ای از باب یاد آوری خدمت شما تقدیم می کنم، به عقیده امام خمینی)ره( با اینکه بحث مقدمه واجب

از ند بلکه طرفین مالزمه عبارت ند؛یک مسئله عقلی است؛ ولی به نظر ایشان طرفین مالزمه دو وجوب نیست ودر مورد یک مالزمه 

که آیا از اراده موال که متعلق به ذی المقدمه شده اراده به است  در ایندر مقدمه واجب  نزاعخمینی)ره( معتقدند  یعنی امام دو اراده.

مشهور در این است که ایشان طرفین مالزمه قول مقدمه نیز الزم می آید یا خیر؟ به عبارت دیگر تفاوت سخن امام خمینی)ره( با 

طبق ای قبل از بعث و وجوب است. مرحله ،اراده دو وجوب و دو بعث می دانند.ین مالزمه را دانند، اما مشهور طرفرا دو اراده می

طبق  از وجوب نفسی نماز، وجوب غیری رکوع و سجود قابل کشف می باشد یا خیر؟  اما : آیابحث در این است کهمشهور  نظر

یک اراده غیری به رکوع و سجود قابل استکشاف می باشد یا : آیا از اراده شارع به نماز، نزاع در این است کهامام خمینی)ره( نظر

بر این اساس امام خمینی)ره( معتقدند، مقدمات داخلیه بالمعنی االخص همانند مقدمات خارجیه داخل در محل نزاع می ( خیر؟

را دارد مطرح  انجام کار یعنی شخصی که خودش قصدباشند. ایشان ابتدا مسئله اراده نفسی و اراده غیری را در مورد اراده فاعل 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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می کند و سپس نتیجه را بر اراده آمر منطبق می سازد. زیرا همانطور که مشخص است ما نحن فیه در مورد اراده شخص آمر است 

امام  شدن مطلب،روشن  طور که بیان شد به جهتکه ممکن است این اراده، اراده شارع مقدس باشد یا موالی عرفی. اما همان

 بتدا بحث را در مورد فاعل یعنی شخصی که خودش قصد انجام کاری دارد مطرح و سپس به سراغ اراده آمر می روند.خمینی)ره( ا

 تحلیل مطلب بر اساس اراده فاعل 

مرکبات صناعی است و بعدا این مسئله را در مرکبات  مربوط بهمسجدی را دارد )البته این مثال فرض کنید شخصی قصد ساختن 

همین  از اراده فاعل در مرکبات غیر حقیقی صناعی سخن می گوییم سپس بر ابتدابه عبارت دیگر  مطرح خواهیم کرد.نیز اعتباری 

آجر و  ،یی مثل دراز اجزا مطرح می کنیم. مرکبات غیر حقیقی صناعی مثل مسجد غیر حقیقی اعتباریوزان بحث را در مرکبات 

در  ،فصل ،حقیقی فقط شامل جنساما مرکبات  ا کند تشکیل شده استپید سجدزی که باعث شده یک شئ عنوان مهمه آن چی

ابتدا اراده اش متعلق به ساختن مسجد می گردد اما این اراده به دنبال وی  (ارجیه می باشندت خادوجو در ،صورتماده  ماهیات و

به بیان دیگر انسان ابتدا چیزی را تصور می کند و بعد فایده آن را تصدیق می کند سپس شوق و  .تحقق پیدا می کند ،یک مبادی

البته این مراحل به سرعت در ذهن انسان اتفاق  ؛شود که این شوق اکید تبدیل به اراده می گرددمیل نسبت به آن فائده در او پیدا می

خوردن غذا می کند. یعنی ابتدا اراده  ییدم زدن است و ناگهان قصد خوردن غذامی افتد. مانند زمانی که انسان در خیابان مشغول ق

کند و منجر به به سرعت در ذهن شخص تحقق پیدا میاراده این ولی مبادی  .دهدسپس فعل غذا خوردن را انجام می و می کندرا 

که بیان  است می گیرد مبتنی بر مبادیعلق اراده هنگامی که به یک مرکب تپس اراده و اراده سبب تحریک عضالت او می شود. 

فائده و تصدیق به فائده و شوق و میل به تحقق مراد و نهایتا بعد از تحقق اراده موجب تحریک  عبارتند ازتصوراین مبادی  شد.

 عضالت انسان به سمت مراد می شود. 

اراده نفسی است لذا شخص هیچ توجهی به اجزاء اراده اولی که به ساختن مسجد یا مدرسه در نفس انسان شکل می گیرد یک 

فکر نمی کند بلکه فقط و فقط  مسجد یا مدرسه هان نه به هیچ کدام از اجزاء تشکیل دهندمیمرکب ندارد. یعنی نه به آهن و نه به س

خیلی سریع منجر به گیرد. گاهی بین اراده و مراد خیلی فاصله می شود و گاهی هم اراده نفس او شکل می اراده ساختن مسجد در

که اراده نفسی او نیاز به یک سری از  شود می کند متوجه می مراد به محقق کردنسپس هنگامی که شخص شروع  فعل می شود.

به این نتیجه می رسد که برای ساختن  لذاکند. قق پیدا نمیغرض اصلی و اراده نفسی او تح مقدمات دارد و تا آن مقدمات انجام نشود

های اراده ،هاارادهبه این گیرد که ک این اجزاء تعلق میهایی به تک تبه زمین،آجر، سیمان و... نیاز دارد. لذا اراده سهمسجد و مدر

به این  تهیه کند اراده می کند که آجر و اگر شخص است مسجدای است که ناشی از اراده ساختن ارادهاراده غیری . گویندمیغیری 

 اراده ساختن مسجد وه اجزاء مرکب غیرحقیقی و صناعی ها یعنی اراده نسبت بجهت است که قصد ساختن مسجد را دارد. این اراده

اراده است ولی مرادات  توانیم بگوییم اینجا یکیگر. نمیاراده نفسی یک مراد دارد و اراده غیری مراد دیعنی مستقل هستند.  هر کدام

 آن اراده یک اراده بیشتر نیست که عبارت است از اراده به ساختن مسجد ولی مراددر ما نحن فیه م ییوبگمی توانیم نمتعدد است. 

می خواهد. اصال تعین اراده خاص خود را ای مراد هر اراده و است مرادای متعلق به یک هر اراده ،این محال است .چند چیز است

گیرد و این اراده چند مراد را در بر میگیرد، این یک اراده در من شکل می می تواند بگویدن کسیلذا و تشخص اراده به مراد است. 
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که به خرید است ای با اراده و مدرسه شده است مسلما متفاوتای که متعلق به مراد یعنی مسجد خالف وجدان و برهان است.  اراده

 متعلق شده است.  هاآنصالح و سیمان و آجر و امثال م

اراده  ه. اراده دوم،تعلق گرفت به ساختنش وی است و استقالال و راسا به خود مسجد اراده اول یک اراده نفس ؛دو اراده داریم پس ما

شخص فاعل سوال کنند که آیا شما خودت به این اگر از  و .اند مرکب صناعی تعلق گرفتهکه به اجزاء این هستند  غیری ییها

بلکه به این خاطر  ندها به تنهایی برای من مهم نیستخیر این: می گوید ؟تنی بر یک اشتیاق داریای مبسیمان، آهن و دیوار اراده

 برای من مهم هستند که اجزاء تشکیل دهند مدرسه یا مسجد هستند. 

 به مقدمات مراد اراده نفسی، اراده غیری نامیده می شود. متعلق پس اراده اول اراده نفسی و اراده

بیان شده مشخص می شود که  بین این دو اراده تغایر می باشد؛ زیرا یک اراده متعلق به خود مرکب است که اراده  با توجه به مطالب

نفسی نامیده می شود و یک اراده متعلق به اجزاء مرکب است که اراده غیری نامیده می شود و این دو اراده مستقل از هم لحاظ می 

 گردند.

 تحلیل بحث بر اساس اراده آمر

مطالبی که حال بود ون اراده فاعل پیرامدر مرکبات صناعی  آن چه گفته شد از باب تقریب به ذهنتا به حال  طور که بیان شدمانه

 نماییم.می بر اراده آمر منطبق را به عینه در مرکبات غیر حقیقی صناعی بیان کردیم

در اینصورت اراده  مسجد ساخته شود.این  امر به عبدشو قصد دارد با « ابن مسجدا»دهد فرض کنید موالیی به عبدش دستور می

باشد. یعنی شخصی که به مینیز  مقدماتیکسری مبتنی بر  لی اینوه نفسی است اراد که یکگرفته به ساختن مسجد تعلق آمر 

و امثال یه مصالح ای هم به خرید زمین و تهیک اراده ،داین مسجد را بسازکه عبدش اراده می کند  دهد ودستور می ساختن مسجد

اینجا اجتماع مثلین پیش می  اگر دو اراده داشته باشیم ؟اراده یک اراده غیری استاین یا آولی  .گیرداینها در نفس او شکل می

  «.اجتماع الحکمین المتماثلین علی شی واحد محال»و آید

ع واحد ودو اراده به موضاجتماع مثلین وقتی است که  آید.دیگر محذور فوق پیش نمیمتعلق شوند  ئاما اگر دو اراده به دو ش

جر آمثل ها آنمتعلق اراده غیری اجزاء  و مرکب است ومدرسه  ومتعلق اراده نفسی مسجد در حالیکه در ما نحن فیه  دنشومتعلق 

  .آیداجتماع مثلین پیش نمی به هیچ عنوان ؛ لذااست و... نجرهپو سیمان در و 

 اعتباری   تطبیق بحث در مرکبات

معتبری مثل شارع  کنیدفرض دهیم. بحث را در مرکبات اعتباری ادامه می موضوع بحث ما مرکبات اعتباری است از آنجا که حال 

به بعث  تعلقاز طرف شارع ای یک اراده لدر این مثا که یک مرکب اعتباری و دارای اجزایی است. «ةالصلوا اقیمو»د دهدستور می

اراده به خود نماز  ، البته همانطور که مشخص است ران را تحریک کند به خواندن نمازشارع اراده می کند دیگگرفته یعنی  به نماز

لذا  به نماز کند.مردم را تحریک  قصد داردند بلکه شارع انخونمی زتکوینا نماو مردم کلی است  نماز یک چیز زیراگیرد تعلق نمی

شارع که به نماز تعلق گرفته  اراده این «ةوللصاا اقیمو» فرماید:نماز، لذا می به سوی بعث و تحریک ،امر یرد بهگاراده شارع تعلق می

 . است نفسی است یک اراده
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 را اراده می کند زانممردم به سمت تحریک شارع وقتی گیرد. یعنی تعلق میبه اجزاء این مرکب که ارد دای هم یک ارادهشارع  اما

 که به آن اراده غیری می گویند. هم به سمت اجزاء این نماز مثل رکوع، سجود،قرائت و... دارد ایارادهواقع یک  رد

ث به اجزاء مرکب مثل بعبه یک اراده  ز ومرکب مثل نمابه بعث  هفسی بناراده  ،یک اراده ؛دارد اراده وجود دودر ما نحن فیه پس 

 نیست. اجتماع  محذورو این مستلزم . قرائتو رکوع و سجود 

قصد ن اایش م.)البته همانطور که کرارا اشاره شد محل نزاع کنی رداخل درا  ءندارد که ما جز یکالشهیچ امطالب این با توجه به 

این  فرمایندمی بلکه .شده استمتعلق گویند یک اراده غیری به این اجزاء هم ایشان نمی ؟هست یا نیست ایرادها یاآد نبگوی ندارند

شود روی آن بحث کرد و گفت آیا از اراده به ذی المقدمه یک اراده غیری به مقدمات داخلیه کشف می شود یا و می هست الاحتم

به تعبیر دیگر نزاع هم شامل مقدمات داخلیه می ( اخل می باشنددمحل نزاع  در قدمات داخلیهم ندعتقدخمینی)ره( م ملذا اما ؟نه

 1شود هم شامل مقدمات خارجیه.

ور هشمبنای م بربلکه  خمینی)ره( مبنای امام بران نه تنها ادعا می کنند این بی خمینی)ره( ردان امامگگان و شاربز زبعضی ا توجه:

جوب متعلق ویعنی  .ها متفاوت استآنمتعلق  باز هم حتی اگر طرفین مالزمه را وجوبین قرار دهیم یعنی .قابل جریان است نیز

نفسی به مرکب  اساسا وجوب زیرا .آیدپیش نمی «علی موضوع واحد مثلیناجتماع »واست یز چدو  غیری با متعلق وجوب نفسی

به اجزاء صورت گرفته  بعثی هم زاتحریک به مرکب یعنی نم و ز متعلق شده و به سبب بعثابعث به مرکب به این نم و متعلق شده

وجود این بعث شده باشد بلکه  آن مرکببعث متولد از  نای نیست کهگویند. البته این حرف به این معنا می بعث غیری که به آناست 

 .ب بعث به اجزاء هم هستقهرا بعث به کل و مرک د.که آن مرکب متولد شو ن استبه خاطر آ

. ستتعلق گرفته ا زیک وجوب نفسی به نما، لذا خواندن نماز تحریک کند بهمکلفین را ه کرده اراد «وةلصلا اقیموا»شارع با امریعنی 

به اعتبار مرکب  شکلی پیش نمی آید. البتهم وجود داردنسبت به اجزاء یعنی رکوع و سجود اگر فرض کنیم یک وجوب غیری حال 

غیری جزء  باست و متعلق وجو زامتعلق وجوب نفسی نم .ب دو چیز استوجو قاینجا متعل شود. پسپیدا مییک وجوب غیری 

  .اجتماع مثلین پیش نمی آید لذا است

 بررسی کالم امام خمینی)ره( 

محقق مثل  نیزان رو دیگنمودند مطرح  محقق خراسانیاشکالی که  اساسااینکه  .تمام نیست م خمینی)ره(به گمان ما این فرمایش اما

 ئیاگر جز .یتی نیستئها اصال دو نآبین  وعین کل است  ءاین است که جز به آن پرداختند، و محقق خویی محقق نایینیو  یعراق

لذا اگر بدنبال این  می شود.متعلق  نیزجزء  همان اراده نفسی به ،ی شودبه کل و مرکب موقتی اراده نفسی متعلق  ،را عین کل بدانیم

شود دو اراده بر موضوع یا میآاست که بدنبال این هستیم که  معنایش این ؟به جزء متعلق شده یا نه نیزا یک اراده غیری یآکه باشیم 

 .اجتماع مثلین است همان اینو  ؟یدا کنند یا نهپتماع جواحد ا

مراد ما از حقیقتا حال سوال می کنیم که  دارد. به نام نماز مرادیشده، این اراده به کل  می گوییم اراده نفسی متعلق عبارت دیگربه 

 ماز مثل رکوع و سجود و قرائت است؟ن اجزاء چیزی جزنماز چیست؟ آیا 
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شارع  اراده لذا .نیستخودش از اجزاء  کلی خارجی جدا یزچ این نماز یککه  گرفتهبه نماز تعلق  رعشابه عبارت دیگر اراده نفسی 

باشد تعلق به این کل گرفته  اگر ارادهگرفته و مرادش این است که کل با همه اجزائش در کنار هم تحقق پیدا کند. پس کل  به تعلق

 .نیز هستمتعلق آن اراده نفسی ء آن حقیقت هر جز رد

 وقتی کنار هم باشند اجزاء اینزیرا  .به اجزاء لقاراده متع ینکه اراده متعلق به نماز یع بیان کردشود میطور  این حتین مطلب را ای

 .اتیان شوندو با هم کنار هم در همه  اجزاء مراد شارع این است که این و محسوب می شوندشارع  مراد

لذا حتی اگر ما این نظر امام را بر اساس مبنای خودشان یعنی مالزمه بین االرادتین بپذیریم، طبق مبنای مشهور که مالزمه بین  

  به نظر می رسد این فرمایش امام جای تامل دارد.وجوبین است، قابل پذیرش نیست و 

 «نیمالحمد هلل رب العالو»


