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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

جا که اراده تشریعی تابع  از آن :محقق نایینی می فرمایده و وجوب ذی المقدمه بود. در دلیل چهارم مالزمه بین وجوب مقدمبحث 

 ،مقدمات نیز متعلق می شود مقدمات است، اراده بهتکوینی است و در اراده تکوینی اگر اراده متعلق شود به چیزی که دارای  اراده

 اشداز غیر متوقف بر مقدماتی ب این صدور فعل تعلق بگیرد و  صدور فعل از غیر به در اراده تشریعی نیز بر همین  وزان اگر اراده

حذور ه مشان در پاسخ بای این اصل دلیلی بود که دیروز به تفصیل توضیح دادیم. .مقدمات نیز متعلق می شودقهرا اراده به خود آن 

 شیدک توان بحث لغویت را به میان یممه بین این امور قهری است دیگر نچون مالز :فرمودندهم ممکن است پیش بیاید  لغویت که

 .و مانعی در مقابل این استدالل نیست

 رمدلیل چهابررسی 

بلکه  ه استعنوان دلیل مستقل قلمداد نکرد را به و آن این دلیل را به عنوان مکمل دلیل اول یعنی وجدان دانستهز نیمحقق عراقی 

را دلیل مستقل بدانیم و چه بیان تکمیلی دلیل دلیل ما چه این  1ن تکمیلی دلیل اول است.او بی لواین در واقع همان دلیل ا می گوید:

 مطلب را مورد ارزیابی قرار دهیم.  اول بدانیم فی نفسه باید این

 چند اشکال به این دلیل وارد می شود. 
 اشکال  اول 

ت که اراده اس . معروف اینو اراده تشریعی است یم اراده به دو قسم اراده تکوینیبه اصل تقس چه بسا یک اشکال مبناییاین اشکال 

اراده یک  عنی. ینیست مینی معتقدند اراده یک قسم بیشتراما در این میان بعضی مثل امام خشریعی است. بر دو قسم تکوینی و ت

 یناجای خودش بیان شده است.  ری بر مبادی و مراحلی است که دنکند و مبت پیدا میاست که در افق نفس مرید تحقق  حقیقتی

امر  یکگاهی است و  هی متعلق اراده یک امر تکوینیگا .بخصوص در مورد خداوند تبارک و تعالی بیشتر مورد نظر است اراده

راده ما دو قسم اما ارادة التکوین و ارادة التشریع داریم نه این که حقیقت و ماهیت اراده دو چیز باشد و  تشریعی به عبارت دیگر

واقعیت اتفاق  یک امری در عالم ی اراده به تکوین متعلق می شود مثل این کهیکی بیشتر نیست منتهی گاهحقیقت اراده  .باشیم داشته
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گاهی به تشریع و قانون گذاری یعنی مرید وقتی می خواهد قانون گذاری کند اراده اش را در حوزه تشریع محقق می کند.  بیفتد و

ست  ییک قسم بیشتر ن اراده .دو قسم اراده نداریم که سنخ این ها با هم فرق کند اساسا پس اشکال اول یک اشکال مبنایی است که

کوینی د اراده تشریعی و تیرماخمینی می فلذا امام  .دشو یمتعلق می شود وگاهی به تشریع متعلق مولی همین اراده گاهی به تکوین 

 .بگوییم ارادة التکوین و اراده التشریع یک تعبیر مسامحی  است دقیق تر آن است که
 اشکال دوم

ی بعث به ذه و مد. می خواهیم ببینیم بین بعث به مقب استونیاز داریم مالزمه بین دو بعث و دو وج آن چه که ما این جا به آن

این است که بین االرادتین مالزمه  ی شود،ما آن چه که از این دلیل بر فرض تمامیت استفاده ؟ امالمقدمه مالزمه ای می باشد یا خیر

تند در . چون گفی شود این استمنهایت چیزی که با این دلیل ثابت  .به ذی المقدمهاست. بین اراده متعلق به مقدمه و اراده متعلق 

راده اشود سپس فرمودند  یتعلق شد که دارای مقدمات است قهرا اراده به مقدمات نیز متعلق ماراده تکوینی اگر اراده به چیزی م

عل از از دیگری و صدور فبه صدور فعل راده متعلق شد تشریعی نیز اگر ا در اراده. پس تشریعی نیز بر وزان اراده تکوینی است

بتواند خود ذی المقدمه از ناحیه غیر انجام  ااز ناحیه غیر ت اشت قهرا اراده متعلق می شود به صدور آن مقدمهدیگری نیاز به مقدمه د

 هداستفا باز این وجویا دو وجوب خطاب  شود اما مالزمه بین دو بعث و ی، مالزمه بین االرادتین ثابت مپس نهایتا با این دلیل .شود

  .نمی شود
 اشکال سوم

متعلق  ری تنها دده تکوینی و اراده تشریعرا قبول کنیم ولی مساله این است که فرق بین ارابه تشریعی و تکوینی  ارادهتقسیم بر فرض 

یرا متعلق اراده ز .فقط از حیث متعلق متفاوت می باشند تشریعی این نکته ذکر شد که اراده تکوینی و ارادهدر استدالل  .آن دو نیست

قسم  وبر فرض پذیرش تقسیم اراده به داین است که اشکال . تکوینی فعل خود مرید است و متعلق اراده تشریعی فعل غیر است

 ز بینیاختالف از حیث متعلق نیست بلکه یک تفاوت مهم دیگری ندر  منحصرن دو اراده تفاوت ای :تکوینی و تشریعی می گوییم

مه ذی المقد وقتی موال مثال اراده می کنداین که در اراده تکوینی تخلف مراد از اراده امکان ندارد. یعنی  این دو قسم اراده است و آن

مقدمه لا یعنی نمی شود اراده به ذی .صورت نمی گیردتخلف  اتیان کند قهرا اراده به مقدمه نیز پیدا می کند ورا را مثل شرب آب 

ی اما در اراده تشریع ه از اراده به مقدمه وجود ندارد؛تعلق اراده به ذی المقدمامکان تفکیک  لذاه به مقدمه نداشته باشد کند ولی اراد

و د را که از ناحیه دیگری واقع شویعنی اراده کند ذی المقدمه  .در اراده تشریعی بین این دو می توان تفکیک کرد ،این گونه نیست

ولی نسبت به مقدمه اراده ای نداشته باشد. این هیچ محذوری به دنبال ندارد می  کند هرادور فعل را از غیر اصدبه عبارت دیگر 

که می داند درست است گوید: من چیزی که می خواهم این است که این فعل از ناحیه غیر محقق شود و کاری به مقدمه آن ندارم. 

این مقدمه را اتیان نمی کند مع  ،واهد و حتی ممکن است دستور دهنده و آمر علم داشته باشد که مامورخ این کار حتما مقدمه می

  ه.ذی المقدم نصوص راراده کند صدور فعل از غیر را د ذلک می تواند

ر در این حصپس محصل اشکال سوم این شد که سلمنا ما دو قسم اراده داشته باشیم ولی تفاوت بین اراده تکوینی و تشریعی من

متعلق شود به  یفعل مرید شود و دیگر یعنی اختالف فقط از حیث متعلق نیست که یکی متعلق به .مطلبی که مستدل گفته نیست

که در اراده تکوینی نمی شود بین تعلق اراده به ذی المقدمه و است بلکه تفاوت مهم دیگری دارد و آن این صدور فعل از دیگری؛ 
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ممکن است یعنی اراده به صدور فعل از غیر شود ولی به مقدماتش متعلق  ، ولی در اراده تشریعیجدایی انداختبه مقدمه  تعلق اراده

 نشود.

 سوال:

استاد: دلیل ما امکان و عدم امکان است. چرا می گوییم در اراده تکوینی اگر اراده به ذی المقدمه تعلق گرفت امکان ندارد به مقدمه 

اگر می خواهد ذی المقدمه محقق شود باید اراده اش به  .ای وصول به ذی المقدمه راهی جز این نداردمتعلق نشود؟ زیرا مرید بر

 ام دهدانج یکار . کسی که اراده می کنددرسین مقدمه نمی توان به ذی المقدمه مقدمه نیز تعلق بگیرد زیرا عقال می دانیم که بدو

ر می گوییم نمی شود اراده به ذی المقدمه متعلق شود اما به داند تا این مقدمه اتیان نشود ذی المقدمه محقق نمی شود. پس اگمی

مقدمه متعلق نشود به این دلیل است که راهی جز این ندارد زیرا اگر این راه را طی نکند ذی المقدمه محقق نمی شود. اما وقتی سراغ 

دیگری این کار را بکند آن چه برای مرید  اراده تشریعیه می آییم در اراده تشریعیه فرض این است که اراده متعلق شده به این که

این که ذی المقدمه توسط غیر اتیان شود. آیا صدور فعل از غیر متوقف بر این است که این و مهم است صدور فعل از غیر است 

 داراده به ذی المقدمه بدون اراده به مقدمه به نتیجه نمی رسد اگر مری در اراده تکوینی؟ خیر متعلق شودقدمه فعل او نیز اراده به م

بدش به ع اراده تشریعی وقتی مولی مثال  ردماتش بکند به آب نمی رسد اما اراده کرده که آب بیاشامد بدون این که اراده به مقد

برایش بیاورد پس اراده متعلق شده به فعلی آب عبدش  کردها از ناحیه غیر. اراده بگوید آب برای من بیاور اراده کرده صدور فعل ر

و صدور فعل از غیر حتما متوقف بر این است که از ناحیه مرید نیز یک اراده ای نسبت به که از غیر سر بزند ولی آیا تحقق این کار 

آن چیزی که مرید می خواهد آوردن آب بلکه برای مرید مهم نیست این ندارد. زیرا  وقفت آن صورت بگیرد؟ خیر این تمقدما

مقدمات  به اوف بر این است که اراده قآن را انجام دهد ولی آیا متومقدمات است و آوردن آب خارجا متوقف بر این است که عبد 

 متعلق شود؟نیز 

پس در اراده تکوینی ضرورت دارد که اراده به مقدمه تعلق بگیرد ولی در اراده تشریعی این ضرورت وجود ندارد زیرا آن جا بدون 

علق بگیرد آیا امکان ندارد که اراده مرید تحقق آن محقق نمی شود ولی این جا محقق می شود بدون این که اراده مرید به مقدمات ت

 بله .عبد برای مرید آب بیاورد و کاری نیز به مقدماتش ندارد کهمرید اراده به ذی المقدمه بکند  پیدا کند؟ امکان دارد به این نحو که

 این وظیفه عبد است که مقدمات را فراهم کند.

 سوال:

متوقف بر این است که استاد: عبد باید مقدمات را انجام دهد ولی آیا وصول مرید به خواسته خود که صدور فعل از دیگری است 

اراده مرید به متعلقات فعل او نیز متعلق شود؟ خیر. اتیان به مقدمات توسط غیر برای وصول به مقدمه که خواسته مرید است یک 

خود که توسط عبد انجام می شود یک مسئله دیگر است. آن چه که ذی المقدمه و  لوبمطه مقدمات مسئله است. تعلق اراده مرید ب

 صدور فعل از ناحیه غیر بر آن متوقف است اولی است نه دومی.

 )محقق بروجردی( اشکال چهارم
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. اما آن احتمالی که در اراده نداریم اراده تشریعی را قبول در یک احتمال. در اراده تشریعی دو احتمال و دو تفسیر وجود دارد

 یستن اراده تشریعی به یک معنا قابل قبولمحقق بروجردی می فرمایند:  تشریعی مورد قبول ما است بر وزان اراده تکوینی نیست.

 قابل قبول است ولی بر وزان اراده تشریعی نیست. اگر چه به معنای دوم  و

نظور از اراده ه ماصال چه کسی گفته ک« صدور الفعل عن الغیرارادة »ست عبارت است از قبول نیبل قا یعیتشر معنایی که از ارادهآن 

 اراده صدور فعل از غیر است. این تعریف معروف است ولی این تعریف را قبول نداریم. تشریعی

جام دهد ولی از این اراده یک اراده دومی متولد می اراده تشریعی در واقع این است که مرید می خواهد مکلف و مامور این کار را ان

شد که آن دومی اراده تشریعی است. آن اراده دوم اراده بعث و تحریک است یعنی وقتی موال اراده می کند که دیگری کاری را انجام 

کاری را انجام دهد اما این اراده بدهد این ارادة صدور الفعل عن الغیر اراده تکوینی است نه تشریعی. مرید اراده می کند که دیگری 

اول یک خواسته ای در افق نفس او شکل می گیرد مبنی بر این که شخصی برود کاری را انجام یعنی سبب می شود که مرید امر کند 

 شتر اللحم این اراده دوم یک اراده تشریعی است.ا: ر را انجام بدهد می گویددهد و برای این که او برود آن کا

 «کارادة البعث والتحری» ول به وجود می آید یعنیولی اراده ای که پس از اراده ا ی استه به معنای صدور فعل از غیر تکوینپس اراد

ر بو این باعث می شود در نفس مخاطب انگیزه ایجاد شود و اقدام کند به آن کار و مبعوث و تحریک شود تا آن کار را  انجام دهد 

خواهد نیز به مقدماتش بکند مثال اگر موال بمتوقف بر این نیست که یک اراده وزان اراده تکوینی نیست. اراده بعث و تحریک در واقع 

مکلف را بعث کند به انجام ذی المقدمه ای که دارای مقدمات است. این جا اراده می کند بعث و تحریک را و بعث و تحریک می 

 ومقدمه است و الزم نیست دوباره یک بعث و تحریک به مقدمات داشته باشد همین که بعث ذی التحریک به  کند اما این بعث و

 تحریک به ذی المقدمه می کند کافی است تا عبد خودش مقدمات را انجام بدهد زیرا عقال آن مقدمات الزم است انجام شود. 

تعلق می  مقدمات تکوینی به ارادهو همان طور که ی است کوینبنابر این این که در دلیل چهارم گفتند که اراده تشریعی تابع اراده ت

گیرد در این جا نیز باید اراده مرید به مقدمات متعلق شود را قبول نداریم. زیرا آن چه که شما می گویید نسبت به یک معنا از اراده 

ولی  ت استاگر به معنای اراده تشریعی باشد سخن شما درس« صدور الفعل عن الغیرارادة »ی ما آن را قبول نداریم. ول درست است

یگر داین معنا مقبول نیست زیرا حقیقت اراده تشریعی عبارت است از اراده ای که از اراده صدور فعل عن الغیر متولد می شود و آن 

تابع و بر وزان اراده تکوینی نیست. دیگر آن جا الزم نیست بعد از بعث و تحریک به خود شئ یک بعث و تحریک نیز به مقدمات 

 1رد.شئ صورت بگی

تفسیری که برای اراده تشریعی می کنند اما  دی خالی از تامل نیست مخصوصا درمجموعا این چهار اشکال ) اشکال محقق بروجر

اگر این تعریف را قبول کنیم حرف ایشان می تواند به عنوان اشکال بر محقق نایینی مقبول باشد( به دلیل محقق نایینی وارد است. 

 نیز قابل قبول نیست. لذا دلیل چهارم

 بحث جلسه آینده

 دلیل پنجم

 «والحمد هلل رب العالمین»
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