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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 مروری بر جلسات گذشته

نیز رد مقدمات خارجیه وم راجب خارج هستند. دمقدمات داخلیه از محل نزاع در بحث مقدمه ونتیجه بحث تا کنون این شد که 

از  رباشند. منظومحل نزاع مقدمه واجب می رمورد اتفاق علماء است که داخل د تقریباطور که در جلسات قبل بیان شد، همان

 ،سبب یک علت ناقصه است می شود یعنی به علت ناقصه تعبیربه تنهایی ها شرط و عدم مانع است که از آن ،مقدمات خارجیه سبب

این هم  آیدعلت تامه بوجود می با هم جمع شوندوقتی این اجزاء  و ،مانع یک علت ناقصه استال عدم ،شرط یک علت ناقصه است

ها مقدمه برای یک باشند و تمام آنمیء علت تامه زااز اجالمانع شرطیت و عدم  . به عبارت دیگر سببیت،مقدمات خارجیه است

جیه بیان رامقدمات خ رتفصیلی دلکن . هستندیک مرکب که مقدمات داخلیه  ،بر خالف اجزاء ؛ندیرگ یاست قرار م شئی که معلول

 .باشندارجیه از محل نزاع خارج میز مقدمات خبعضی ا طبق آن کهشده 

   تفصیل در مقدمات خارجیه

از محل نزاع خارج دیگر را قسم و  داخل در محل نزاعآن را یک قسم  تقسیم نمودند وبر دو قسم  را  یهرجمقدمات خا ایدهع

 دانند.می

اگر این اجزاء با هم که  ،مانعال عدمو شرط  سبب،یعنی مجموع  ،علت تامه زا عبارت است قسمی که خارج از محل نزاع می باشد

علت ناقصه یعنی محل نزاع می باشد عبارت است از  و قسمی که داخل در دارندرا برای تحقق یک شئ  یت تامهتحقق پیدا کنند عل

  .المانع به تنهایی عدم شرط و ،خود سبب

م گوییتی میقو. مقدمه خارجی هستندیک  عدم المانع خارجی است و هم سبب، شرط ومه یک مقدمه اعلت تهم صل طبق نظر مف

المقدمه یاز وجوب متعلق به ذاز این بحث کنیم که توانیم نمیدیگر  که ، منظورمان این استباشدعلت تامه از محل نزاع خارج می

به وجوب  امر و تعلقن اکزیرا ام. را کشف کنیمکه همان مقدمه است متعلق به علت تامه  رییک وجوب غیهمان معلول است،  که

عدم المانع و شرط، توان از تعلق امر غیری به میاما  .تین علت تامه از محل نزاع خارج اسابنابر .باشدبه هیچ عنوان نمیمقدمه 

شرط و غیری نیز در مورد سبب، یک وجوب شد یا معلول  المقدمهجوبی متعلق به ذیوچه نچنااگر  سبب بحث کرد به این معنا که

 می باشد یا خیر؟ نع قابل کشفماال عدم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ل یفصدلیل ت

  .اراده آمر بررسی کردسپس  در اراده فاعل و این مطلب را ابتدا باید

 ایجاد سبب، کنداراده می کند. لذاپیدا اندن زوبه احراق و س اش تعلقکه ارادهدارد مثل این کاری مثال فرض کنید شخصی قصد انجام

. ندن استازسو احراق و مهاآتش علت ت . پسودشکند تا احراق محقق د آتش روشن نک یم. یعنی اراده رااحراق شرط و عدم مانع 

فراهم شود باید ط رعدم مانع و ش یعنی مقتضی، .آتشی فراهم نمایید وقتی قصد سوزاندن کاغذی را داشته باشید بایدهمین جهت به 

هم جمع شوند تا ا عدم مانع ب و شرط ،سبب داریم. علت تامه یعنی و یک معلول یک علت تامه اینجاس پ .تا احراق محقق شود

 باشدوجود داشته زدن آتش  یای برایعنی وسیله و شرط دو مانعی نیز مقابلش نباشمحقق شود  باید آتش ینیع .داحراق محقق شو

  .گیردراق صورت احتا 

ده ارا .ستفی الواقع مقدور او نیاحراق  و تاس تامه احراقعلت ت اس چه که مقدور مکلفنآم کنینگاه به این مسئله اگر با دقت 

بیاید تا اینکه بوجود نگذارد مانعی را فراهم کند و د سبب و شرط نااو فقط می تو. تعلق بگیرد هفاعل فقط می تواند به علت تام

احراق  راتعلق شود زیاند به احراق متونیز اساسا نمی اده فاعلار ،ستدرت فاعل نیاحراق و سوزاندن تحت ق لذا .داحراق بوجود بیای

فته است راق تعلق گرمی بینیم اراده به احاگر هم ظاهرا  .باشدشخص به چیزی تعلق می گیرد که مقدور  تنها اراده و ستمقدور او نی

 رد را بسوزانم هاین پارچ خواهمیگوید ممی آتش است. اگر شخصی اراده به روشن کردنبلکه حقیقتا اراده به سوزاندن نیست  این

 .تحت قدرت او نیستو حقق کنم ولی سوزاندن از اختیار او خارج است اراده می گوید که من می خواهم سوزاندن را مار مقام اظه

لت تامه سوزاندن که عبارت است از آتش روشن به علذا اراده او شود وجود ندارد. متعلق  اندنزبه سواینکه اراده پس اصال امکان 

م اظهار انسان گمان قاهرچند در مگرفته تامه  به علت تعلق گرفته. پس اراده فاعل تعلق رفع موانعو شرط  تحصیل سبب،یعنی  کردن

 د اراده به معلول تعلق گرفته است.کن

اندن به سوز رمبلکه ا ،ندازبسوچیزی را د هخواکه خودش نمیآمر کسی است  نیز قابل مشاهده است. آمر بعینه در ارادةله این مسئ

ه متعلق شده ب ربه حسب ظاهر ام «ا الورقرق هذحا»یا زان اس را بسواین لب «الثوب احرق هذا»می گوید  آمر وقتی .کندشئی می

که مقدور  تعلق می گیردامر به چیزی م ،گیردتعلق نمی یستامر به چیزی که مقدور نهمانطور که بیان شد  اندن، ولیزوسراق و حا

اراده فاعل  ر مانندمراده آاپس  .جاد علت تامه سوزاندن می کندع امر به ایاقکند در ومر به سوزاندن میا آمر اگرلذا  .مکلف باشد

. زیرا فاعل به چیزی متعلق می شود که مقدور فاعل باشد همانطور که اراده .د که مقدور مکلف باشدوش یفقط به چیزی متعلق م

به مراد واسطه با اما اراده آمر  گیردتعلق می به مرادفاعل بی واسطه اراده که جهت از این  اال تاراده آمر نیس و فرقی بین اراده فاعل

را بکن. به عبارت دیگر فاعل ار نم و یک وقت به دیگری می گویم این کزاخودم چیزی را می سویعنی یک وقت  .گیردتعلق می

 شود.اعمال می اش توسط غیرهادار رمآولی د کنمی اعمالاش را خودش اراده

قابل تعلق اراده نیست، معلول چون  وکه مقدور است شود می یبه چیزه متعلق ادار چونگوید: با توجه به مطالب بیان شده مفصل می

 مراد باشد یعنی ذی المقدمه اصال نمی تواند مراد باشد.اند پس اصال نمی تو

المقدمه متعلق به ذیست پس اصال معنا ندارد بگوییم از اراده المقدمه مقدور نی ی احراق به عنوان ذیناگر معلول یعبه عبارت دیگر 

  .کشف کنیم (احراق علت تامه) مقدمه نسبت به ایارادهمی توانیم یک  (احراق)
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معنا ندارد وجوب  ،ردیگدارد اراده به ذی المقدمه تعلق بمعنا نشود دیگر است در نظر گرفته میمعلول  که مقدمهعلت تامه پس وقتی 

و به هیمن جهت  یستنمکلف مقدور ذی المقدمه و احراق  رازی ،علق بگیردث به احراق تمعنا ندارد بع ،به ذی المقدمه تعلق بگیرد

به المقدمه یک وجوب غیری ان ذیعنو احراق بهبه وجوب متعلق  زاکه بگوییم آیا می توانیم جایی برای این بحث باقی نمی ماند 

 از محل نزاع خارج می باشند. پس این قسم از مقدماترا کشف کرد؟  یعنی علت تامه هیجرامقدمه خ

مالحظه شوند داخل در محل نزاع  المانع اگر به تنهایی عدمیعنی علت ناقصه یعنی شرط، مقتضی و  م دومقساما مقدمات خارجیه 

 می باشد.

 بررسی تفصیل

  .حرف باطلی استاساس از  این سخن به چند دلیل

 ست. بلکهاصال مقدمه نی هکانه این مفصل قصد دارد بگوید علت تام !ستمفصل گفته فی الواقع تفصیل در مسئله نی آنچه که :اوال

متعلق نمی  معلول به ارادهحقیقتا  امکان تعلق ارده به معلول نیست و چونگوید میمفصل وقتی زیرا  .المقدمه استخودش یک ذی

سوزاندن را ده کند و دستور دهد و از عبد فعل اراد توانآمر نمیچون سوزاندن فعل مخاطب و مکلف نیست، گوید ، وقتی میشود

مر و دستور او آ است که اراده ینایش انمع نوان مقدمه و ذی المقدمه در علت تامه نداریم،چیزی به عکه است  ینا شمعنای بخواهد،

وجوب  حفظ آتش. لذا این علت تامه خودش ش وروشن کردن آت عبارت است ازشده، که به خود علت تامه ه توجمو بعث او فقط 

ه تواند به وصف مقدمتامه اساسا نمی علتی یعنآید، به حساب نمیچیز دیگری  آن تعلق گرفته و مقدمهده نفسی به اار نفسی دارد و

 چیز دیگری نیست.  مقدمهو ت ندارد اصال مقدمی د لذاتصف شومخارجیه 

 این است که این ست، معنایشمقدور نی الگیرد اما معلولش اصقرار می مقدور است لذا مورد امروید علت تامه گمیمفصل اگر پس 

 .نه اینکه مقدمه شی دیگر باشد فاعل یا آمر است مقصودعلت تامه خودش 

 هخارجیمقدمه عنوان از تحت ست و منطبق نی لت تامهععنوان مقدمه خارجیه بر که اساسا  تاین اسمفصل  پس الزمه حرف این

 ارج است.خ

ت تامه لتنها ع اساسا نهزیرا طبق تفصیل ایشان  .به ایشان وارد استآشکار با توجه به مطالبی که مفصل بیان نمود یک نقض  ثانیا:

 ویعنی خود سبب به تنهایی، شرط به تنهایی  .شوندمیخارج از محل نزاع  زبلکه اجزاء علت تامه نی گردداز محل نزاع خارج می

ع این بود که معلول دلیل مفصل و قائل برای خروج علت تامه از محل نزا ارزیشوند. میارج نیز از محل نزاع خعدم المانع به تنهایی 

علت تامه  معلولِچون  میگفت ر. لذا اگتبلکه خود علت تامه مقدور و دارای مطلوب نفسی اس ستنیمخاطب و آمر اصال مقدور 

برای  هدمقد منتوانس اجزاء علت تامه هم نمیپمقدور مکلف نیست لذا علت تامه نمی تواند عنوان مقدمیت برای آن داشته باشد، 

مسلما جزء جزء آن به تنهایی نیز نمی  گیرند برای چیز دیگرتوانند مقدمه قرار زیرا اگر این مجموعه با هم ن. قرار بگیرند ذی المقدمه

 توانند مقدمه برای ذی المقدمه قرار بگیرند.

تواند مراد قرار بگیرد چون مقدور زیرا اساسا احراق نمیمقدمتا لالحراق مراد باشد )قرار نیست  به عنوان علت تامه وقتی آتش

اشته باشند وجوب نفسی د ، شرط و عدم مانع مجموعابباگر سیعنی  .کنندنیز همین وضعیت را پیدا میصه اقهای نعلت( نیست

  .قابل تصویر نیستها نآمورد ت دیگر وجوب غیری در سشوند مراد نینتهی میمچون آنچه که به آن 
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پس الزمه استدالل مفصل این است که نه تنها خود علت تامه و قسم اول مقدمات خارجیه از محل نزاع خارج شوند بلکه الزمه 

ایشان این است که حتی علت ناقصه یعنی قسم دوم که ایشان به آن قائل است نیز از محل نزاع خارج شوند و فرقی بین استدالل 

این دو قسم از این جهت نیست. زیرا آن احراق و معلولی که قرار است پس از مقدمات اتفاق بیفتد مقدور فاعل و آمر و مخاطب 

این استدالل دیگر طبق تواند وجوب به آن تعلق بگیرد. لذا باشد و چون مراد نیست نمیتواند مراد نیست و چون مقدور نیست نمی

 تا بخواهد در محل نزاع داخل باشد. ماندچیزی به عنوان مقدمه خارجیه باقی نمی

اراده فاعلی  به طور کلی این سخن که احراق مقدور مکلف نیست حرف باطلی است. تمام سخن مستدل بر این استوار بود که :ثالثاً

تعلق بگیرد. زیرا معلول علت تامه از ید قدرت فاعل خارج است. اگر این حرف سخن صحیحی باشد، پس باید معلول تواند به نمی

 تواند به معلولش متعلق شود.ما نمی به طور کلی بگوییم در هیچ یک از موارد، اراده

ل تمامی اتفاقاتی که منتسب به اراده انسان است را  باید نفی کنیم چه کسی گفته معلول از اراده ما خارج است؟ مطابق استدالل مفص

 و بگوییم هیچ کدام مقدور مکلف نیست در حالی که کسی به این موضوع ملتزم نشده است. 

بی واسطه مقدور او باشد. یعنی شخصی مقدور بودن گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه، ممکن است انسان کاری انجام دهد که 

کند و در آخر هم مانع کند، سپس شرطش که نفت باشد را تهیه میکند ابتدا مقتضی یعنی چوب خشک را مهیا میآتش روشن میکه 

درست است  افتدچیزی به عنوان سوزاندن اتفاق می واسطه آتش یکولی ب تدور انسان اسهمه مق مقدمات اینکند. را برطرف می

که سوزاندن را خدا در آتش قرار داده ولی باالخره فاعل آتش روشن می کند. در واقع سوزاندن باواسطه مقصود اوست. اگر فاعل 

 افتاد. علت تامه را محقق نمی کرد سوزاندنی هم اتفاق نمی

ه انسان است و اگر از سنخ معلول باشد واسطشود اگر از سنخ علت باشد مقدور بیپس اموری که در عالم توسط انسان انجام می

خواهد غذایی را شور کند اراده می کند نمک در غذا اضافه کند، آیا  کسی می وقتی شخصی می مثال با واسطه انسان است. قدورم

مقدور ا غذخود شور کردن  د اماشوبه فراهم کردن اسباب و مقتضی و شروط و عدم مانع شور کردن متعلق میفقط گوید این اراده 

شدن این غذا دیگر نیست که شور گردد اما معنایش این فاعل نیست؟! درست است که شور شدن در اثر نمک به طبیعت نمک بر می

  ؟شکر شد شاید وسط راه ریزیمداخل غذا میک را منما فقط  توان گفتآیا می ست.نیمقدور انسان 

مقدور  هامعلت تپس اگر کند. آن وجود پیدا می معلول هم به تبع دشوعلت تامه فراهم  رگما در علت و معلولی است که ابحث 

ر زید آتش روشن کند و چیزی را یعنی اگت. آن هم به طور حقیقی نه مجازی، اس انسان مقدور با واسطه انسان بود معلول هم

ه زید نسبت داده می شود مجازی ب ی کهاینجا احراق، آتش زد خویش رازید خانه  «احرق زید داره» :گویندمیبالحقیقه ند بسوزا

بلکه احراق و سوزاندن را به خود زید نسبت  .خانه را سوزاند گوید زید آتش را روش کرد و آتش خودزیرا کسی نمی نیست

 مقدور انسان است. نیز معلول س با توجه به آنچه که بیان شد دهند. پمی

 نتیجه

ه بگیرد که اساسا جنتیطبق آن خارج است و رت انسان معلول علت تامه از ید قد :د بگویدهکه میخوااین است فصل اصل سخن م

 وجود ندارد.امکان جریان نزاع در مقدمه واجب در علت تامه 

زا علت تامه ت خارجیه چه خود علت تامه و چه اجمقدماست. ن ذلک کله که این تفصیل بین مقدمات خارجیه صحیح نیفتحصل م

دمه قالمیم، اگر وجوبی تعلق به ذیدر مقدمه واجب بحث می کنی نباشند. یعمی انع داخل در محل نزاعشرط و عدم م ،یعنی سبب
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؟ دننغیری پیدا می ک وبوج، سبب و عدم مانع ؛ آیا این شرطدیا سبب یا عدم مانعی بوبر یک شرط  ینالمقدمه مبتگرفت و این ذی

مسئله این در این  ، سبب و عدم مانع را کشف کنیم و فرقی نمی کندشرط غیریتوانیم وجوب میدمه قالمیبه ذ قآیا از وجوب متعل

می توانیم بحث کنیم که مقدمات  مجموعی به علت عنوان تامه لذاعنوان علت ناقصه یا به صورت  امور به تنهایی لحاظ شوند به

وجوب غیری  مقدمات بگوییم که ایند نداریم همانطور که قبال بیان شد در این مقام قصالبته  ؟وجوب غیری دارند یا نه خارجی

 باشد. در ما نحن فیه می این نزاعگوییم امکان جریان دارند یا خیر، بلکه می

 بحث جلسه آینده 

و  هصورت گرفتدر این جهت هایی بحثباشد یا خیر؟ می غیری وبوجاخلیه یا اجزاء به مقدمات دای در اتصاف رهماساسا ثآیا 

 گردیم.ها میکه متذکر آن است ثمراتی بیان شده

    «والحمدهلل رب العالمین»
 


