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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                          
 نبنای حکم عقل در اعتبار قصد قربت

صیشا هحمك  فیِ هی تاضذ. حکن ػمل دس ها ًحي ى کیفیتکِ دس ایي تخص تایذ تشسسی ضَد تیا اى هحمك خشاساًیسخًٌکتِ پایاًی  

چَى ػمل دس ایي همام حکن تِ اػتثاس لصذ  ذ:خشاساًی دس همام استذالل تش ػذم اهکاى اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش دیگش فشهَدً

 همصَد اص حکن ػمل چیست؟ ضَد  تایذ تشسسی پس.ی تش اػتثاس لصذ لشتت داضتِ تاضذاهش هَلَضاسع ًوی تَاًذ  لشتت داسد،

 اعاػت؟ اص تابهی کٌذ  احتیاطتاب  اصٍ اتیاى لصذ لشتت  کن تِ اػتثاسح ،ػملآیا

ٍ هصادیك اللل ٍ اکرلش استثلاعی     هَاسد اصها ًحي فیِ دس ایٌصَست  .تاضذ تغالاص تاب احتیاط ٍ لاػذُ اض ،حکن ػمل هوکي است

ًواص تذٍى لصذ کِ  ،الل تکلیف ها تِکِ  گَیا ضک کشدُ این تَجَد آهذ دس حمیمتلصذ لشتت اتیاى  ضک دسهرال ٍلتی چَى  است

تغال لاػلذُ اضل   ٍاحتیلاط   ایي اگش حکن ػملل سا اص تلاب  تٌاتش .هغ لصذ المشتة هی تاضذ کِ ًواص ،اکرشتؼلك گشفتِ یا تِ است لشتت 

  .ٍ هصادیك الل ٍ اکرش استثاعی خَاّذ تَد هَضَع تحث ها اص هَاسد لْشاً ،تذاًین

اص  مصلَد هکِ  سٍضي ضذى هغلة تایذ تفْوینتشای  .لِ هتفاٍت هی ضَدایٌجا هسألْشاً  .اص تاب اعاػت تذاًین ػمل سااها اگش حکن 

 .اسلت اعاػت اهش هلَلی ٍاجلة    ،اص ًظش ػملایي تذاى هؼٌا است چیست؟  تاب اعاػتاص حکن ػمل تِ اػتثاس ٍ اتیاى لصذ لشتت 

 اهترال اهش خذاًٍذیؼٌی است  لضیِ ّویي ًیضها ًحي فیِ  سد ،گفتِ هی ضَد هترال اٍاهش الْیلضٍم اتیاى ٍ ا هاًٌذ ّوِ هَاسدی کِ دس

ى لصلذ لشتلت   ٍهرل ًولاص تلذ   یاًجام دادى ػولکِ  ضَدها ًحي فیِ ضک  سداگش هَلی اص ًظش ػمل ٍاجة است. لزا  شاعاػت اه ٍ

لصذ لشتت هصذاق اعاػت  ًواص تذٍى ،ًوی داًذ ى داسدخَاًذٍ کسی کِ لصذ ًواص  هَلی هحسَب هی ضَد یا خیشهصذاق اعاػت 

تِ ًولاص  تحمك اعاػت تِ ایي است کِ لصذ لشتت سا ضویوِ دس ایي صَست تا لصذ لشتت هصذاق اعاػت هَلی هی گشدد، است یا 

  کٌذ.

  .هَلی اعاػت اهش اط تاضذ ٍ یحتول اص تاب لضٍماص تاب احتی یحتول ایي حکن ػملپس 

گَیین اعاػت اهش هَلی ٍاجة است  یؼٌی ٍلتی هی .اًیندشتشگ احتیاط جَبتِ ٍ ،سا ٍجَب اعاػت اهش هَلیست ا ّشچٌذ هوکي

 ػٌلَاى اهترلال  تخَاّذ  اگشآى است کِ  هؼٌایص ،ًِ ٍ ضک داسین ًواص تذٍى لصذ لشتت هصذاق اعاػت هَلی هحسَب هی ضَد یا

تاس هی  یک .تاّن فشق هی کٌذاى هاّیت ّش دٍ یکی است ٍلی حیریتط هی تَاى گفت ٍ لزا ضَد اتیاى لصذ لشتتیاتذ، تایذ  تحمك

الثتِ اگش حکن ػمل سا اص تاب اعاػلت   اعاػت.ػٌَاى یک ٍلت هی گَیین اص تاب تحمك  ،گَیین اص تاب تحمك ػٌَاى احتیاط است

 .یناهش هَلی تذاًین ٍاسد دس تحث هستمالت ػملیِ هی ضَ
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 نتیجه کلی 

تش خالف هشحَم آخًَذ کِ هؼتمذًذ اخز  ایي ضذ کِ ،تیاى گشدیذ ك اهش تحرْایی کِ تا کٌَى دس هَسد اخز لصذ لشتت دس هتؼل ًتیجِ

ها تِ ایي ًتیجِ سسیذین کِ اخلز لصلذ    ،لصذ لشتت دس هتؼلك ّواى اهش ٍ اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش دیگش هوتٌغ ٍ هحال است

 .هوکي است هتؼلك اهش دیگش سشتت ّن دس هتؼلك اهش خَدش ٍ ّن دل

 یاد آوری

اتتلذا   .ایٌکِ تذاًین دس کجای تحث ّستین خالصِ ای اص تحث سا خذهتتاى ػشض هی کلٌن  ایي تحث تشای عَالًی ضذىتا تَجِ تِ 

 داسین اها دس هَاسدی تِ تؼثذیت ٍ تَصلیت ٍاجثات  ضذ کِ دس خیلی اص هَاسد یمیي تَصلی تیاى ضذ ٍ گفتِ ٍتؼثذی  هؼاًی هختلف

 سلصلذ لشتلت د  کلِ  ) کِ تش عثك هؼٌای هطلَْس تحث تِ ایي جا سسیذ لزا  .آیذ دس تؼثذی ٍ تَصلی تَدى ػثادات تَجَد هی ضک

هلی   اٍالً ،دس صَست ضک دس تؼثلذیت ٍ تَصللیت ٍاجلة   ( ستس ٍاجة تَصلی الصم ًیاجة تؼثذی الصم است ٍ لصذ لشتت دٍ

ٍ  ؟یؼٌی اعاللات ٍ ػوَهات ادلِ آیا التضا هی کٌٌذ لصذ لشتت هؼتثش تاضذ یا خیلش  همتضای اصَل لفظی چیستخَاّین تثیٌین کِ 

ٍ تِ ؟ یؼٌی اگش دست ها اص اعاللات کَتاُ ضذٍ دلیل لفظی ًذاضتین اصل ػولی چِ التضایی داسد التضای اصَل ػولیِ چیست ثاًیاً

 اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش اهکاى داسد یا ًِ؟کِ آیا اساسا  ٍاسد تحث اخز لصذ لشتت ضذین آى تحث صتَد کِ ا ایي جْت

 هی پشداصین. ْاتِ تشسسی آً ی هاًذُ کِاص تحث اهکاى اخز لصذ لشتت تال دٍ هغلة

 نعانی قصد قربت قصد قربت بر طبق سایر اخذبررسی انکان 

 کالم نحقق خراسانی

اًی لصذ لشتت ًسثت تِ سایش هؼاخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش کِ تا کٌَى هَسد تشسسی لشاس گشفت  تحث دس ایي است کِ استحالِ

 ؟ّن جشیاى داسد یا خیش

هطلَْس   کِ ًظش یک هؼٌا لصذ اهش است لشتت تیاى ضذ.حذٍد ضص هؼٌا تشای لصذ لصذ لشتت داسای چٌذ هؼٌا تَد.  :تَضیح رلک

اها هؼاًی دیگشی ّن  .اهش خذاًٍذ اًجام هی دّذاهترال دس ٍالغ ًواص سا تِ لصذ خَاًذ  کسی کِ ًواص سا تِ لصذ لشتت هییؼٌی  تَد

  .تشای لصذ لشتت تیاى ضذ

سا تِ ٍ ًواص ، است است کِ دس ًواص آٍسدى هصلحتیًواص هی خَاًذ تِ لصذ تِ دست کِ کسی  یؼٌی یک هؼٌا، لصذ هصلحت است.

ٍصَل تِ هصلحتی کِ لصذ تِ دست آٍسدى ٍ عثك ایي احتوال لصذ لشتت یؼٌی  .دّذکِ داضتِ اًجام هی هصلحت ٍ هٌفؼتی  خاعش 

  .دس ایي ػثادت هی تاضذ

لصلذ  ٍ  حسلي  اص لصلذ  ت عثك ایي احتوال ػثاست اسلت هؼٌای لصذ لشت .حسي است لصذ هحثَتیت ٍلصذ لشتت، دیگش هثٌای 

 .ٍ ایي غیش اص لصذ اهش استػٌذاهلل  یتهحثَت

سا تِ خاعش خذا اًجام یؼٌی ایٌکِ ایي ػول  ،لصذ لشتت هی کٌذٍلتی هکلف  لزااست. لصذ ػول تشای خذا هؼٌای سَم لصذ لشتت

هلی تَاًلذ تلِ     عش خذا ایي کاس سا اًجام هی ضَد ٍتلکِ تخا .دستَس دادُ ًیستدّذ ٍ اتیاى هاهَس تِ تخاعش ایٌکِ خذا گفتِ ٍ هی 

 .هؼٌای لشب تِ خذا ًیض تاضذ
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هحل   ًظش هحمك خشاساًی هغاتك ى ضذُ کِ دس اتتذای تحث تیاى ضذ. ّواًغَس کِ گفتِ ضذ ذ لشتت تیاًیض تشای لص یهؼاًی دیگش

لصذ لشتلت تلِ    کِ ػثاست است اصهی تاضذ هطَْس ٍ هؼشٍف  هؼٌایعثك هتؼلك اهش  سشتت داستحالِ اخز لصذ ل اهکاى ٍ ًضاع دس

  .لصذ اهشهؼٌای 

لصلذ  اخز  یؼٌی .ًیستدس کاس ای  استحالِ اها عثك هؼاًی دیگش اصالً .ایي هثٌا جشیاى داسد فمظ عثكًضاع : هحمك خشاساًی فشهَد

خذا دس هتؼلك اهش هستلضم ّیچ یک  لصذ ػول تشاییا تِ هؼٌای  لصذ حسي ٍ هحثَتیتهؼٌای  لشتت تِ هؼٌای لصذ هصحلت یا تِ

  .ة ًفسِ ًیستٍ تمذم الطئ ػلی ًفسِ ٍ داػَیة الطئ لذاػَیدٍس ٍ خلف اضکاالت  اص

لصلذ  تِ هؼٌای دس صَستی است کِ لصذ لشتت سا  تٌْااستحالِ ٍ اهتٌاع اخز لصذ لشتت ایي است کِ تش  تأکیذ هحمك خشاساًیلزا 

دس  ای ًِذاسین ٍ اهتٌاع ٍ استحال س هتؼلك هاهَستِدس اخز لصذ لشتت د هحزٍسی ،. ٍلی دس هاتمی هؼاًی لصذ لشتتتذاًینهَلی اهش 

 .صل هغ لصذ االهش تگَیذ ًوی تَاًذ ٍلی لصذالوصلحِ صل هغ :تگَیذهی تَاًذ یؼٌی ضاسع  .کاس ًخَاّذ تَد

 بررسی کالم نحقق خراسانی

 م ٍ ًظش هحمك خشاساًی ٍجَد داسد:کالثت تِ دٍ هَضغ ًس

 تِ هحمك خشاساًی ًیض کساًی ٍ  .تش آهذًذ کِ دس صذد تَجیِ سخي هحمك خشاساًی 1هرل هشحَم هطکیٌی تؼضی اص هحطیي کفایِ

 .اضکال کشدًذ
 توجیه بعضی از بزرگان

ٍاجة الصم است تِ اص چیضّایی کِ دس  تِ ػٌَاى یکیسي ٍ لصذ ػول ٍ لصذ هصلحت اگش ػٌاٍیٌی هرل لصذ هحثَتیت یا لصذ ح

  .تخییشیٍاجة یا ایي ٍاجة تؼییٌی است یا  .اص دٍ حال خاسج  ًیست ضَدػٌَاى لیذ اخز 

لصذ االهش تِ ًحلَ ٍاجلة تؼییٌلی ٍاجلة اسلت لصلذ        ،کِ دس ًواص است کِ ّواًغَس ًحَ ٍاجة تؼییٌی تاضذ تِ ایي هؼٌااگش تِ 

 شًذ تل واء اجواع داسشا ػلصی .تش خالف اجواع ػلواء هی تاضذایي لکي  ،تاضذّن تِ ًحَ ٍاجة تؼییٌی ٍاجة  ت ٍ هحثَتیتلحهص

هرال یؼٌی کسی ًگفتِ دس ًواص  .صحیح است ٍ اهش تِ ًواص سالظ هی ضَد  شًواص اهش تخَاًذتِ لصذ  ایٌکِ اگش کسی ًواص سا صشفاً

 ضذ.تا تایذ لصذ هصلحت ٍ هحثَتیت

یا تِ لصذ ٍ  لصذ اهش یا تِ لصذ هحثَتیتتخَاى یا تِ  کِ ضاسع تگَیذ ًواصتِ ایي هؼٌاست  ،اگش ّن تِ صَست ٍاجة تخییشی تاضذ

تایلذ اعلشاف ٍاجلة هوکلي تاضلذ       دس ٍاجة تخییشی چِ تخییش ػملی تاضذ ٍ چِ ضشػی چَىٍلی ایي ّن تاعل است هصلحت 

 سیسا هخیش تلِ کلا   تَاًذ ها ًیض ًوی ّویٌغَس ضشع .چیضی کٌذ کِ یک عشفص غیش هوکي تاضذ ٍهؼمَل ًیست ػمل ها سا هخیش دس

ایٌجا یک عشف ٍاجلة تخییلشی هوکلي     ٍ تاضذ اعشاف ٍاجة تخییشی هوکي تایذحتوا  کٌذ کِ یک عشفص غیش هوکي تاضذ لزا

دس ذ لصلذ اهلش سا   ًل صیشا یک عشفص لصذ اهش است ٍ ضاسع ًوی تَا ؛ضَد یهَضَع ه تخییشی سالثِ تِ اًتفاء ٍاجة پس .ًیست

م ضاسع تِ ػٌَاى لیذ ایي ػٌاٍیي دس کالکِ ِ ایٌیجًت .پس ػٌَاى ٍاجة تخییشی تِ کلی اص تیي هی سٍد .هتؼلك اهش خَدش اخز کٌذ

لائلل   دس هتؼلك اهش تش عثك سایش هؼلاًی  کاى اخز لصذ لشتتاه پس تِ ًظش ایي گشٍُ هحمك خشاساًی فی الجولِ تِ .اخز ًطذُ اًذ

 .هؼتثش کشدُ تاضذ دس ضشع ها دلیلی ًذاسین کِ ایي هغلة سا یؼٌی .ًیست دلیلی تشایص اثثاتاًهؼتمذًذ  است ٍلی

                                                 
1

 063کفایه ص  1حاشیه مرحوم مشکینی ج  



68 

 

اخز لصذ لشتت تِ هؼٌای لصذ اهش دس هتؼلك اهش اهکلاى   کِ ایي است تضسگاىتؼضی اص  تَجیِس هحصل کالم هحمك خشاساًی تا پ 

چٌیي لصذی  اثثاتا  ٍ دلیلی تش آى ًذاسین ها ٍلی ،اهکاى داسدفی الجولِ سایش هؼاًی لصذ لشتت  اها اخز لصذ لشتت تش عثك .ًذاسد

. تِ ًحلَ  تاضذ یا تؼییٌیهی ًحَ ٍاجة تخییشی  ِیا تصیشا اخز لصذ لشتت تِ سایشهؼاًی ًکشدُ است.  سا دس هتؼلك اهش خَدش اخز

  َ ٍاجة تؼییٌی ًیض هؼتثش ًطذُ است.حست ٍ تِ ًهوکي ًیکِ  ٍاجة تخییشی
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