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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

بل ق به نحوی کهیود است قمحصل فرمایش محقق عراقی عبارت است از این که اراده در مرحله لحاظ و تصور تابع فرض وجود 

 پس .باشد آن تحقق ست نه اینکه تابعای طلب منوط به فرض وجود و لحاظ آن قید ن. یعز تحقق آن قیود در خارج فعلیت داردا

چون انشاء و مُنشاء د است هم . به بیان دیگر هم انشاء موجوود خارجی قید نیستجوجود است و تابع تحقق وم فی الحال طلب

فاعلیت  ولی .هم موجود است و منشأ هم بعث و تحریک است که آن اراده تشریعیه مبرزه است که اآلن موجود است حکم همان

جهت بررسی کالم محقق عراقی ابتدا است. از مفاد هیئت  حکم غیربر طبق نظر ایشان  .دوحریک با تحقق قید محقق می شت وبعث 

به طور خالصه کالم ایشان را که در جلسه قبل به تفصیل بیان کردیم متذکر می شویم تا مشخص شود که اشکال به کدام یک از 

 بخش های سخن ایشان تعلق گرفته است.

 محصل نظر محقق عراقی

 کنند:برای بیان نظر خود بیان می مقدمه سپس چهار «مقدماتو تنقیح المرام یحتاج الی بیان » :می فرماید محقق عراقی

نفس موال  ریه که دیعتشرکه اراده و حقیقت حکم و انشاء این است حکم عبارت از اراده تشریعیه مبرزه است  اول:مقدمه  .1

  .شودظهار اوجود دارد 

در اصل مصحلت و غرض دخالت  قیود. بعضی از در کیفیت مدخلیت شان در غرض و مصلحت مختلفند قیودمقدمه دوم: .2

حت شرب دارو و مثل دخالت یک لرتب مصمثل دخالت مرض در ت .غرض دارند و برخی در تحقق خارجی مصلحت و

جا محقق که غرضش خار ینمثل این که شرب دارو برای ا. یا عمل خاص در ترتب مصلحت واقعی بر آن کار زمان خاص

  ر یک وقت خاص صورت بگیرد.دشود باید 

  .اراداه منوطه. 2 . اراده مطلقه.1: اراده بر دو قسم است: مقدمه سوم .3

ارجند و خاراده  لی از حیّزحت دارند به طور کلصی که دخالت در اصل ترتب غرض و می قیودنیعقیودی که از نوع اول 

لی از تحت اراده و ویدی است که در اصل ترتب مصلحت شرب دواء دخالت دارد . مثال مرض قا ندارداری به آنهاراده ک

مرض  ،انسان کاری به مرض ندارد به خود اراده.تا برسد  قدمه اراده مثل میل و محبت و شوقم .خارج است مقدمات اراده

و شد تا بعد یک اراده در ااب میل به مرض یا محبت به مرض داشتهانسان طور نیست که . این شد ،هر وقت حاصل شد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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دوم قسم  یلی که از قب. اما نسب به قیودمطلق است ودی که از قبیل قسم اول می باشند،ی. لذا اراده نسبت به قبگیرد لشک

ها منوط باشد یا راده نسبت به آن امات اراده از این جهت که مقد وست. این قیود می توانند تحت اراده مطلق نیهستند 

  مطلق قرار بگیرند.

. آن چیزی که اراده به الزم نیست الت دارند، در مقام ارادهدخترتب مصلحت  رقیودی که دوجود خارجی : مقدمه چهارم .4

ر مصلحت مترتب بر دارد و قیدی د کاریبر انجام  است. یعنی کسی که اراده قید ، وجود لحاظی و تصوریمحتاج است آن

برای شود تصور می و لحاظ آن شرط که مقدار ین بلکه هم ،ط محقق شودن قید و شرآ ستزم نیال، آن کار مدخلیت دارد

در  تلیزوال مدخمالحظه کند ال موال مقدار که مثن یهم. کفایت می کند شکل گیری مقدمات اراده و سپس خود اراده

آن قید کافی لحاظ  و تصور وکافی است برای این که اراده موال نسبت به نماز شکل بگیرد بر نماز را دارد مصلحت مترتب 

قید باعث  آنلحاظ و تصور  به بیان دیگر نفس .است ینهم زم اتیان نماز از سوی عبد نیاراده لزو است، همچنین مقدمات

 لاراده در وجود او شک سپس به آن کار و سپس شوق به آن کار پیدا کند،محبت سپس  ومی شود موال میل به انجام کار 

 .بگیرد

گیرد که هیچ اشکالی ندارد که ما ملتزم شویم به این که اراده و مقدماتش در وواجبات یم جهیمات نتاز این مقدنتیجه: محقق عراقی 

رجوع قید به هیئت سر از ط و ورجب مشا. بحث در این بود که التزام به ودر خارج فعلیت دارندمشروطه قبل از حصول شرط 

ست الزم نی است اراده مبرزهبرای تحقق حکم و انشاء که همان  محقق عراقی می فرمایند: ولی آوردمی رنشا داء از مُشنانفکاک ا

شود و می تواند در نفس موال محقق  ارادهو قید  طبلکه قبل از تحقق خارجی شر قیدش در خارج تحقق و فعلیت پیدا کندشرط و 

تصور می کند با فرض آن  تی که مواللحاظ آن قید وق روحاصل شود و به صرف تصالشوق من و ن المحبة مقدماتش من المیل و م

. پس اراده منوط به فرض گیردد قهرا در نفس او میل و محبت اشتیاق و سپس اراده به آن شئ شکل میجاد می شوقید مصلحتی ای

 ز جنس اراده منوطهنه این اراده که ا. یعنی کأاست «االراده فاعلیة» چه که بعدا تحقق پیدا می کند آن اما می شود. لحاظ قیدقید و 

ه فرض وجود قید توسط و همین کفعلی است . به عبارت دیگر اراده االن موجود و یک فعلیتی دارد دش یک هویت وخو است،

از فاعلیت اراده این است که اراده سبب شود  راست ولی فاعلیت اراده برای زمان بعد است. منظو پیدا کرده قراده تحقا، موال شده

قید در  زمانی تحقق پیدا می کند که آناین فاعلیت اراده و محرکیت اراده به سوی مراد فقط  ی شود.برای انجام کار عبد تحریک

فاعلیت اراده و بعث و است اما  شده محقق موالاراده « عند الزوال یجب الصلوة» :گویدشارع میوقتی  مثال .خارج محقق شود

به فرض وجود  طموجود است و منو ین اراده فی الحالات پس قق زوال اسنماز و اتیان به نماز، منوط به تحاو به وجوب  تحریک

است که قیدش حکم زمانی تاثیر گذار  این اراده و ولی ؛وجود قید و تصورش ضوجود دارد و هم فر هم اراده. لذا قید شده است

آن اراده بوده ولی فاعلیت نداشته با اینکه  ،تا قبل از ظهر محرکیت ندارداراده و امر موال لذا  .تحقق پیدا کندخارج  ریعنی زوال د

این اراده محرکیت  ،خارجا محقق شد یعنی وقتی زوال ،قید محقق شود خارج آن رزیرا زمانی این اراده فاعلیت پیدا می کند که د

 :استپس اینجا فی الواقع به نظر محقق عراقی فرق بین واجب مطلق و مشروط از دو جهت  .فاعلیت پیدا می کند کند وپیدا می

  

  .در وجوب مطلق اراده مطلقه است ولی در واجب مشروط اراده منوطه است .1
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واجب مطلق یعنی واجبی که مشروط  موجود هستند. هم فاعلیت اراده دا هم فعلیت اراده و حکم وابت زدر وجوب مطلق ا .2

 از همان ابتدا محرک است و .حکمش فعلی است و از همان ابتدا فاعلیت نیز وجود دارد ده موال ورابه شرطی نیست هم ا

فعلی منوط است به لحاظ قید و ولی این اراده  شروط فعلیت اراده از اول وجود دارد. اما در واجب معطل تحقق قید نیست

 محقق می شود.ا کند زمانی که قید در خارج تحقق پیدتصور قید لکن فاعلیت اراده 

عراقی مبتنی بر این است که بین حکم و مفاد هیئت تغایر است چون حکم که پاسخ محقق  نکته مهمی که باید توجه شود این است

قبل از  به نظر ایشان یعنی اراده تشریعیه مبرزه و مفاد هیئت همان بعث اعتباری است و به همین جهت می گوید بعث و تحریک

می شود. لذا ایشان ضمن این حصول شرط محقق نمی شود ولی حکم که همان اراده مبرزه است به صرف فرض وجود قید  محقق 

  بین حکم و مفاد هیئت تغایری را نمی بیند. ها که با شیخ مخالفت می کند در این جهت هم نظرشان با مشهور مخالف است چون آن

  (محقق عراقی) پاسخ پنجم بررسی

 اشکال اول 

 : حکم عبارت از  ارادهمی گوید. چون امر واقعی است ر محقق عراقی حقیقت حکم،به نظمتوجه مقدمه اول ایشان است.  اشکال اول

واقعی بودن حکم  رکه د فت و رد شد.در حقیقت ما همه انظاریمورد بررسی قرار گرتفصیل  هگذشته ب راین مبنا د ای که ابراز شود،

ی است البته مر اعتبارانشاء یک است. حکم و عی نییم حقیقت حکم و انشاء از جنس امور واقمشترک بودند را رد کردیم و گفت

اما اجماال مبنای محقق  .اختالف دارند در نحوه اعتباری و جعلی بودن آن با هم حکم یک امر جعلی است :گویندکسانی که می

 یست و قبال مورد اشکال قرار گرفت.عراقی در باب حکم قابل  قبول ن

 اشکال دوم 

، ه همان اراده مبرزه باشد قبل از تحقق خارجی شرط فعلیت داردبه طور کلی حکم ک ،این که ایشان فرمود در وجوب مشروط

به  طوداند، هرچند مندر زمان حاضر موجود میرا  زه یا به عبارت دیگر حکمرقی اراده مببه عبارت دیگر محقق عرامفهوم است. نا

درست است یا  . آیا این نداریم «االراده فاعلیة»داریم اما  «فعلیة االراده»ما در واجب مشروط وی می فرماید:  .فرض قید است

ارد انیم بگوییم در همه موبه طور مطلق نمیتولذا  تسصحیح نی داما در بعضی از موار ،ارد صحیح استواز م یدر بعض سخن این ؟نه

قق نشده است وارد تا زمانی که قید محبعضی از مدر  محقق نشده.« االراده فاعلیة»و تنها  است« االراده فعلیة»واجب مشروط 

، محبت هم دارد ،موال میل داردوجود دارد که  مواردی .و انشاء هم نباشد . یعنی حکمفعلیت پیدا نکند هم حتی اراده ن استکمم

ه اخیر و قبل از جزء مبادی اراده تا مرحل . ممکن استمحقق نشده استنیز اراده  ،تحقق پیدا نکردهاشتیاق هم دارد ولی چون قید 

ممکن است  مثل این که چون اراده مسبب از یک سری اسباب است ،د اراده محقق نشوده اراده تحقق پیدا کند اما خوتامت اخیر عل

مبادی  شوق که از محبت و و . وجود میلگیرداراده شکل نمیآن ن ها محقق نشود که اگر یکی از آ ده مقدمه داشته باشداراده ای 

اگر قبل از زوال  است از اراده مبرزه،گفتیم حکم عبارت اگر صلوة  در بابمثال  .لزوما منجر به تحقق اراده نمی شود ،اراده هستند

 رو دیگر معطل زوال نشود و اگپس وجوب هم باید همان موقع محقق شود  ،یدا کرده باشدو فعلیت پ باشدوجود داشته این اراده 

چه باشد اما آن وجود داشته اراده زیرا امکان ندارد که وجود داشته باشد. نباید وجوب نیز وجود ندارد پساین اراده قبل از زوال 

. زیرا غرض از کندرا حل نمیمشکل  «فاعلیة االراده و فعلیة االراده»کیک بین لذا تف .بعدا بیاید باشد «اراده فاعلیة»هد خواکه می
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که  ؟ در حالی که محقق عراقی حیثیتی درست کردندهمان اراده استیا آخواهد محرک باشد این بحث این بود که آن چه که می

 به عبارت دیگر تغایر بین حکم )اراده مبرزه( و مفاد هیئت )بعث( مردود است. .تی نداردیحکم است ولی محرک مطابق آن

صحیح « فاعلیة اراده و فعلیت ارادة»پس اشکال دوم که اشکال اساسی به محقق عراقی است عبارت است از این که تفکیک بین 

، نه د که موال فعلی را اراده کردهعبد بدان رگ. به هر حال انامفهوم است لی شده اما فاعلیت ندارداراده فع نیست زیرا این که بگوییم 

عا ط، عبد قده را ابراز کردهین اراشود و اده که این کار انجام اراده کربه آن داشته باشد بلکه و محبت  فا شوق و میلاین که صر

فعلیة االراده و »و تفکیک تحریکی هم در کار نیست  ای ندارد،اده هم بداند که موال ار ر، اگکار تحریک می شود برای انجام آن

 وع پاسخ ایشان محل اشکال است.مجم لذا درست. قابل قبول نی «االراده فاعلیة

 نظر مختار

 اساسا تسری قواعد و قوانین مربوط به تکوینیات به اعتباریات صحیح نیست.

تواند االن باشد ولی حکم یک حقیقت اعتباری است و اعتبار فعل موال است اعتبار می تواند حالی باشد و معتبر استقبالی، اعتبار می

کیک بین  اعتبار و معتبر مشکلی ایجاد نمی کند. البته محقق خویی تقریبا همین مطلب را بیان کردند معتبر بعدا تحقق پیدا کند. تف

ولی در ادامه بیان کردند که این راه حل فقط طبق مبنای خودشان صحیح است نه نظر مشهور. ولی عرض ما این است که این راه 

و باید به آن پاسخ اشاره کردیم مشکل وجود دارد که قبال نیز به آن  حل مطابق مبنای مشهور نیز قابل تصویر است. اما تنها یک

  .اعتبار ممکن نیست د از ایجاد که نه در عالم تکوین و نه در عالموجوتفکیک این که که عبارت است از دهیم 

 بحث جلسه آینده

 و اشکاالت آن.  توضیح نظر مختار

 «الحمد هلل رب العالمین»

 

 

 

 

 

 

 

 


