
227 

 

 

 

 

 

ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 ادامه پاسخ محقق عراقی

الذی هو مساوق  لزم منه تفکیک االنشاء عن المنشا،یست»کند ئت اگر قید رجوع به هیرجوع قید به هیئت بود. یعنی اشکال بحث در 

و محال است. تا کنون چهار جواب از این اشکال  لغیر معقو و لذا رجوع قید به هیئت« لیجاد عن الوجود و هو غیر معقویک االکلتف

 بیان شده است.

  .به این دلیل پاسخ بدهداند ایشان با ذکر چند مقدمه تالش کرده است.  یاقرپاسخ پنجم از محقق ع

افق نفس  رای که د، یعنی اگر ارادهحقیقت حکم و انشاء عبارت است از اراده تشریعیه مبرزهعبارت است از این که،  یمقدمه اول

 شود.نامیده می حکم  و انشاء نحوی ابراز و اظهار شود،انسان تحقق پیدا کرده به 

 مقدمه دوم 

 فرماید: قیود بر دو قسم می باشند:ایشان می

غرض و  شرب داروبر این که  برایوجود مرض مثال  می باشند.اصل  مصلحت و غرض  ریک قسم از قیود دخیل د  .1

اگر کسی  زیرا ،دخیل است غرض مترتب بر شرب دواء لحت ودر مص قید مرضنی یع .شود الزم استمترتب مصلحتی 

نمیتوان برایش شرب دارو را به عنوان یک  المریض نباشد اصکه کسی  ،ندارد یبرایش مصحلت ن داروورداشد خمریض نب

  مصلحت برایش متصور شد.

باشد. کاری  رمتوقف ب است، غرضی که مترتب بر شرب دارو مثال .در تحقق و فعلیت غرض دخالت دارند دویقیک قسم از  .2

ی نیع ت. این قید در تحقق غرض دخیل اسخوردن غذا بیاشامد یا بعد ازو قبل دارو را متوقف بر این باشد که که این یا 

  د.وشرطی است که تا محقق نشود غرض حاصل نمی ش

و غرض مترتب  مصلحت اصل در ، قیدی است که دخالتمرض، زیرا فرق این دو قید کامال روشن استتفاوت بین دو قید: 

در کنارش وجود داشته  نیز یدیگر لذا باید قید ست،کافی نی برای تحقق مصحلت و غرض ولی مرض به تنهایی ،ب دارو داردربرش

باعث  الن ساعتفدر بعد از غذا یا  خوردن داروو ، بخور از غذا دارو را بعداین  :گوید. مثل این که طبیب میرگذار باشدباشد تا اث

هم مرض قیدیت دارد و هم انجام  پس .نداردنیز  یوقت مخصوص نباشد اثردر رو ادشرب اگر تاثیر گذاری خوردن دارو است. لذا 

 در ،دومیقید و  در اصل ترتب مصحلت دخالت دارد اولیقید ولی  ،ید مدخلیت دارندهر دو ق وقت خاص. رآن عمل خاص د

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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م که شروط یکنیم، می توانیم بگویوب و واجب تطبیق وجمورد در این مقدمه را بخواهیم  اگر ،دخیل است فعلیت غرض و مصلحت

، دخیل و شروط واجبمصلحت و غرض در شرب دارو بود  و غرض هستند مانند مرض که ترتب مصحلت اصل وجوب، دخیل در

پس هم شروط واجب و هم  .مثل جایی که طبیب بگوید دارو را در فالن زمان و با فالن شرط استفاده کن در فعلیت غرض هستند

الت خچیزی که قید وجوب است د فرق می کند. د وجوبویبا قیدیت ق ،د واجبویقیدیت قنوع ولی  قید می باشند،ب وشروط وج

 دارد. جب است دخالت در فعلیت مصلحت و غرضاو چیزی که قید ومصحلت  در اصل ترتب
 مقدمه سوم 

 اراده به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شود:

اراده مطلقه نامیده می شود.   ،علی ای حال و در هر فرض و تقدیری ثابت باشد، یک شئمتعلق به  غرضاگر اراده مطلقه:  .1

باید تحقق  شئ در هر صورت آنو  تقدیر است علی ای فرض و شئ متعلق به هک است ایاراده اراده مطلقهبه عبارت دیگر 

ایجاد  با آن مقدمات ذهن خود رن داسنا ده تابع آن غرضی است کهارا زیرا .نیست یخاص یربه فرض و تقد و قائم پیدا کند

و پیدا می کند به آن  دشوق اکی و سپس کندیتصدیق به فائده اش م ، سپسرا تصور می کند یک شئیعنی ابتدا . می کند

مثال شارع  .ستنیز مطلق ا اراده ،باشدمطلق آن  ئدهاز آن شئ و فا غرض راگلذا . گیردل میشک بعد اراده در افق نفس او

دارد  یک فائده ای زانم زیرا مالحظه می کند که .مطلق است نیز که بر فعل نماز دارد ید و غرضینبیرا مطلق منماز  فائده

اتیان وامتثال آن  نحوه فقطز نباید ترک شود بلکه ماننیز در حال غرق شدن حتی لذا  ،که در هیچ حالی نباید ترک شود

ای که به نماز تعلق قهرا ارادهثابت باشد  تقدیر وو فائده مترتبه بر نماز علی ای فرض  توقتی مصلحپس . کندفرق می

ده دیر چون غرض و فائتمام فروض و تقا ربه شئ داراده متعلق  ینپس اراده مطلقه یع .یک اراده مطلقه است نیز درگییم

  .در همه فروض و تقادیر ثابت است مترتبه بر آن شئ

به  گیردتعلق می ر فرض خاصید ییزبه چ یعنی اراده. است ر خاصیدمتعلق به شئ علی تق ای است کهاراده: اراده منوطه .2

فقط علی فرض زوال شارع نماز را  مثال .فرض خاصی محقق می شود ردفقط غرض و مصلحت در آن شئ دلیل اینکه 

مصلحت الزمه نماز علی  بلکه ،صلحت نداردممطلق  ظهر به نحویعنی نماز از صبح تا  ،ئده و مصلحت می دانددارای فا

. پس اراده منوطه به زوال استمنوط گیرد ز تعلق میاکه به نم ایلذا اراده .دشوموقع زوال محقق می ینفرض خاص یع

اراده  حال . به هرشودفقط در آن فرض مترتب می آن رچون فائده و مصلحت د ،اده متعلق به شئ در فرض خاصار ینیع

مترتب می شود  قهرا به واسطه فائده در یک شرایط خاص  یشده است و وقتست که تصدیق به آن ائده ای و فاتابع غرض 

است اراده منوطه  ،ارادهکه  تاس معنایش این ر وجوب مشروط باشد،اگ این اساس،بر  .داند مطلق باشم نمی توهاراده  آن

موجب  د،وشی، لذا وقتی شرط حاصل مموجودند و هم حین حصول شرط ین اناطه هم قبل از حصول شرطاین اراده و او 

 .شود یمب از مشروط بودن نوخروج این وج

 چهارم  همقدم

رش وجود دارد که می در متعلق اتی مصلحنیع کندمیعقیب ترا مصلحت و غرضی  تمامی واجبات رتعالی د معموال خداوند تبارک و

تنهی عن  ان الصلوة»شود. مثال اگر شارع امر به نماز کرده به این جهت است که متعلق به یک فعلی می امربه خاطر آن مصلحت 

در  که یاین مصلحت و غرضو  است «قربان کل تقی صلوة»ز می کند به این جهت است که ایا اگر امر به نم« فحشاء و المنکرال
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نماز اگر  .محقق شود زانم زمانی محقق می شود که« ن کل تقیقربا»یعنی  .حقیقتا یک امر خارجی است ،د داردووج رمامتعلق 

 با امور واقعیه ای هستند کهپس مصحلت و غرض در واقع از  د.محقق می شو «و المنکر تنهی عن الفحشاء»آن وقت د شمحقق 

. بلکه یک امر نفسانی استاراده زیرا  .دواقعی مدخلیتی ندار، غرض و مصلحت ولی در تحقق اراده محقق می شوند. مامور به تحقق

ت ستابع این نیاین اراده  گیرد.نماز شکل  در نفس موال اراده به خواندناین که  لمث وجود لحاظی مصلحت و فرض کفایت می کنند.

 ار که موالقدم نییعنی هم بلکه وجود لحاظی آن ها می باشد که مدخلیت دارد. .دباش «منکرالتنهی عن الفحشاء و »ز اکه خارجا نم

جود خارجی قید و . زیرا اگرک نیستمال ،وجود خارجی قید. لذا در اراده شوداراده اش محقق می تصور می کند، فائده نماز را

م بودن در صورت فراهاگر  .می کند سفر زیارتی مثال شخصی اراده .ندارد داراده وجو ،لحاظ نشود لیشود ومالک باشد و حاصل 

، اراده تحقق پیدا کرده، ولی دوفراهم شده باشد و شوق در او حاصل بشاشد و این وسائل باشته شوق د به زیارت وسائل رفت و آمد

یدا نشده تا بخواهد اراده ای پ یاصال شوق و لحاظ قرار نگیرند در حقیقت، اصال مورد توجهولی فراهم باشد  رفت و آمد ائلوس

 داشته باشد. را در پی  مرید در صورتی پیدا می شود که توجه و لحاظ اده استشوق اکیدی که موجب تحقق ار تحقق پیدا کند. لذا

 سوال

ر ا.گاهی بواسطه اکراه اختی2 .شود یماو سلب  زیار ات.گاهی این اکراه به حدی است که اخ1 بر دو صورت است: مکرهاکراه  پاسخ:

او در هر صورت  ولی ،شرب خمر می کند نیز اوکه شرب خمر کند و  را تهدید به مرگ می کنندمثال شخصی  .شودب نمیز او سلا

اما این که مبادی این اراده چه بوده و چگونه  با اراده خودش شرب خمر کرده هرچند منشا آن تهدیدی بوده که بوسیله دیگری شده،

ند و خمر در دزور باز کرانش را به ده و اگر کسی را بستند ی. ولجای بحث دارد دهدباید این فعل را انجام جه رسید که یبه این نت

کسی سر می زند و عضالتش به در جایی که فعلی از به عبارت دیگر . دهانش ریختند، اراده او دیگر دخیل در شرب خمر نیست

مبادی اراده جای بحث  رد گیرد. البته، آن فعل انجام نمیشدنبا ای پشت این حرکتادهراد تا و کاری را انجام میده آیدحرکت در می

راده است متعلق ا . یک وقت همان شوق اکیدی است که در درون او نسبت به چه مقدماتی طی شده که این فعل انجام شده که تاس

کار را نکند جانش از  نای رشود، اما گاهی حساب می کند اگانجام  ن  کارآ ودشد باعث میینمی ب آنیا غرض و مصلحتی که در 

  .واسته شدهاری که از او خک دهد به آنتن می وفظ جان پیدا می کند اینجا شوق اکید به حلذا دست می رود 

و تصور قید در تحقق اراده که وجود لحاظی لبندارد. خلیت تحقق اراده مد ردوجود خارجی قید مر نفسانی است و اراده یک اپس 

 .دخالت دارد

 نتیجه

به واسطه رجوع قید به را  انشمُ زاانشاء  ی لزوم انفکاکاادع که مقام پاسخ به دلیل چهارمار گانه ایشان در هات چز بیان مقدمابعد 

« الشرط مع هذا»فعل شود معنایش این است که مصلحت بر آن یدی میق مشروط به : وقتی وجوب یک شئمی فرماید کند،هیئت می

، درحالی می کندمصلحت را لحاظ خارجی محقق شود  که زوال و آن قید اینآمر قبل از که  «زوالالصلوة عند »مترتب است مثل 

بر عمل  بتمتر تمنفع آن د را لحاظ می کند وقیشارع  اوال یعنی . کند امصلحت خارجا تحقق پید هنوز زوال محقق نشده تا آن که

جز لحاظ  ستراده منوط به چیزی نیاین ا امترتب می کند. زیر« زوالصلوة عند ال»به  یشرط و اراده فعلی وحقیق بر فرض تحقق

افق نفس او شکل  ر، یک اراده فعلی دی عبد دارای مصلحت استراعند الزوال ب زایند نموقتی شارع می ب لذا ،ن فائده و غرضآ



230 

 

بوده که لحاظ شده و اراده شکل گرفته  تصور قید و فائده و مصلحت و غرض بلکه منوط به ستدیگر معلق بر چیزی نیگیرد که می

 .است

این اراده در  .شودا آن مصلحت مترتب ت است ط به تحقق آن شرطوحال من، فعلی است ولی در عین یک طرف این ارادهاز پس 

بودنش با فعلیتش  وطاین من لیو تهم موجود است هم منوط اس .می باشد لی در عین حال منوطوموجود است  حال حاضر

واجب یا  اذا زالت الشمس فالصلوة»شود و گفته می شود یاظهار م گرفته،عل غیر تعلق ف اراده فعلیه که به وقتی این .منافات ندارد

علی بر افق نفس موال یک خواست ف رچون د که اراده تشریعی ابراز شده است، محقق شده این حاکی از آن است که حکم« لِّفصَ

این هم االن  «زوالمشروطا به صلوة وجوب »از  تاس تعبار این اراده فعلی ابراز شده کهزوال شکل گرفته و ابراز شده لنماز عند ا

 تحققولی  تت اسبانماز ث یبرااالن وجوب  . مثالندتسو منفک از هم نی هم موجود است نشاو مُ د داردوانشاء االن وج. تحقق دارد

  .به حصول قید است طومنصلوة غرض 

حکم نیست بلکه حقیقت حکم عبارت است از اراده  صرف اظهار ،کم و انشاء استن حاراده تشریعیه مبرزه هماایشان پس به نظر 

برای تحقق اراده نیازی به تحقق خارجی  ست. ولی تحقق غرض متوقف بر آن تحقق قید است هر چیزابراز شده و این االن موجود ا

تی نصیب لحمصاو فایده و  از غرضکه غرضش این است امری می کند،  قید نیست، بلکه لحاظ قید کفایت می کند. لذا وقتی موال

ز می کند حکم هم موجود ارای که ابو با ارادهرد یگیمنفس او شکل  راراده حقیقی د ،موال آن فائده را تصور میکندمردم شود لذا 

م رسیده باشد، لزوم حک این است که وقت ترتب غرض و مصلحت منوط بهنشا.  هرچند هم مُ وجود داردپس هم انشاء  .می شود

 . شودکه وقت زوال خارجا محقق  می شودفائده زمانی محقق 

  «الحمد هلل رب العالمین»


