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 «معن جهعليهمحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعليهاعدائهمهاهالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 گذشته  خالصه جلسه

 ادرسه اشکال به این دلیل ای . محقق خراسانیاست محقق نهاوندی دلیلی بر امتناع واجب معلق ارائه کرده که بیان شد، رهمان طو

  .میدمحقق خراسانی ذکر کر تاشکاال همراه دلیل را به که در جلسه قبل کرده

 ؟تمام  است یا خیربه دلیل اول استحاله واجب معلق  نیات محقق خراساشکاال حال باید دید که

ون می باشند و چهم  ی از حیث جمیع آثار جز یک اثر همانندتشریع اراده تکوینی و ارادهعبارت بود از این که دلیل  اصل دلیل:

  .شوندواجب تکوینی محال است، به تبع در واجب تشریعی نیز محال است که مراد و اراده از هم منفک  مراد دراز  ک ارادهانفکا

ی جدا نباشد ولی واجب استقبالی و این یع حالی و معلق این است که وجوب فعلی زیرا معنای واجب اجب معلق ممتنع است،وپس 

  .الهو مح و کردن اراده و مراد از یکدیگر

یرا موارد زیادی را ز .ل باشداحفکاک اراده از مراد مقبول نداریم در اراده تکوینی ان :اشکال اول محقق خراسانی به دلیل اول

ا زمان می برد ت به مقدمات متعدد و طوالنی دارد و منفک شده است در بسیاری از اموری که نیازمراد  که اراده ازکرد  می توان پیدا

دمه قراده به ذی المامقدمات برای این است که  ساسا اتیان به اینااست نسبت به ذی المقدمه و  دواراده موج ،شودآن مقصود محقق 

   .اراده از مراد محل اشکال است کاصل ادعای امتناع تفکی. پس دوشها محقق میقدمه بعدالم ولی خود ذی تعلق گرفته

 به اشکال اولمحقق اصفهانی پاسخ 

 تواند به یک امر متأخر متعلقثابت کند که اراده میشاهد و نقض ذکر کرده تا چه که محقق خراسانی به عنوان  آن :گویدایشان می

نسان اارد در بسیاری از مومحقق خراسانی ادعا می کند این که  .صالحت استشهاد ندارد و دنتواند مدعای او را ثابت ک یمشود این ن

د مطلوب در آینده تحقق ، اما خود مراد و وصول به بلاالن محقق است ینطبیعتا اراده او از هم .اراده می کند به یک کشور دور برود

ع شوق به اد شده به تب. زیرا اگر شوقی نسبت به مقدمه ایجصورت گرفته است ؛ اینجا خلطگویندمحقق اصفهانی می .پیدا می کند

ن نسبت ای سفر به فالن کشور این شوق اتیاگیرد برمی می کند و مجوزلیط تهیه . ما قبول داریم کسی که می رود بمه استدقذی الم

رایت می س ت به آن مقصود شوق دارد یک شوقی از آننسب قدمه دارد. یعنی چونی المبه ذتابع شوقی است که نسبت  ،به مقدمات

ه در دمقن نسبت به ذی المالا آن چه که ده استااما این شوق غیر از ار .ت به مقدمه پیدا می کندلذا یک شوقی نسب کند به مقدمه و

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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علی یک فهنوز به حد تحر یک ماه دیگر در امریکا باشد. مثالست. یعنی االن میل دارد که اراده نی ،نفس او محقق است شوق است

 ن کهولی این شوق برای ای ،د دارد یک شوق استوالن در نفس او وجچه که ا آن .جا نرسیده استو باعثیت برای حضور در آن 

مه تحریک نمی دقی آن ذی الما، عضالت او برتا این موانع برطرف نشودو  به مرحله اراده برسد و خارجا محقق بشود مانع دارد

  ست.برش مانعی نیاد دارد ولی در بروشوق نسبت به مقدمه وجین هم. شود

 :شوق داریم شان می خواهد بگوید ما دو نوعکانه ای

قابلش در م یاق پیدا می شود و چون مانعیآن مقدمه اشتکه در نفس انسان نسبت به  مانع و رادع استها بدون  شوق زالف( بعضی ا

مت انجام به س و تبدیل می شود به اراده به این معنا که منجر به تحریک عضالت می شود و به حد اکید می رسد قاست این اشتینی

 رود. کار می

مقصودش محقق شود ولی این مانع دارد. حریک بشود تا اهد عضالتش تخونسان می . اش مانع استب( بعضی از شوقها در مقابل

نمی دن و گام برداشتن و سوار هواپیما شبه تحریک عضالت  انسان به چیزی تعلق گرفته ولی به خاطر مانع این میل منجرل یمیعنی 

  .شود

نی هنوز ع است یعناجود دارد شوقی است که مبتال به مو دبیان کردن (ینواردی که محقق خراسام در)قدمه شوقی که نسبت به ذی الم

مانعی در برابرش نیست. یعنی االن شوق پیدا س او وجود دارد در نفیده است. شوقی که نسبت مقدمات به حد تحریک عضالت نرس

ندارد می رود بلیط تهیه می کند و بر می گردد. این شوق نسبت به مقدمه است. پس  بالفاصله چون مانعیگیرد می کند که بلیط ب

چون در برابر شوق به مقدمه مانعی وجود ندارد، به سرحد تحریک عضله و فعلیت می رسد اما شوق نسبت به ذی المقدمه در 

 راده نمی رسد.مواردی که ایشان به عنوان شاهد بیان کردند به خاطر ابتالء به مانع به سرحد ا

تد فاده و مراد در تکوینیات فاصله می بین ارا یدموارد زیا ر؛ ددنهد ذکر کرده تا بگویاچه که  محقق خراسانی به عنوان شپس آن 

بت ای نسرادها ازیرا در این موارد اساسی کند. مانفکاک را اثبات ندر واقع هیچ کدام وجود دارد،  و به نظر ظاهری انفکاک بین آن ها

ه اراده نسبت ذی ولی این نکته هم مهم است که درست است ک. اما نسبت به مقدمه محقق شده .مه محقق نشده استدقه ذی المب

ه دیرد به سر حد اراده نرساالمقدمه حاصل است ولی چون مانع دذی پس شوق نسبت  به  .اما شوق حاصل است حقق نشدهمه مدقالم

نسبت به ذی المقدمه تا شما بگویید بین اراده و مراد فاصله ایجاد می شود. در مقدمه  ای نیست دهاجا اریناصال امی گوییم: لذا  .است

شوق وجود دارد و این شوق نیز ناشی از ذی المقدمه است ولی چون این شوق در مقابلش مانع نیست به سرحد اراده می رسد و 

 اینجا می بینید بین اراده و مراد فاصله نیست.

ق است که شو محقق نشده است زیرا اراده وقتی پس اساسا در مورد ذی المقدمه و آن امر استقبالی اصال اراده ای خالصه اشکال:

 به حد باعثیت رسیده باشد و محرک این شخص و عضالت این شخص برای وصول به مطلوب باشد.

 به اشکال دوممحقق اصفهانی پاسخ 

یک  ت کهس. یعنی معنای اراده این نیتحریک فعلی نیست ،اراده ود که معنایمحقق نهاوندی این ب به محقق خراسانیاشکال دوم 

د می شود اکیی شوقی که وقت یکنی . یعکانه اراده را این طور معنا کرده محقق نهاوندی دلیل ت باشد.العضشوق مؤکد محرک فعلی 

 علی عضالتکه این شوق باعث تحریک فست نیه معنای اراده این  ک حالی ر. دآورد را به حرکت در می ت انسانهمان موقع عضال
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و اگر معنای اراده این ماده کند برای حرکت الت را آیعنی عض .شوده این است که باعث تحریک شأنی عضالت د. بلکه اراشود

 ن اراده و مراد اصال فاصله ای نیست.بیو محقق است  مرادموقع  همانباشد، 

دراشکال دوم از زاویه اما  نقض شودکالم محقق نهاوندی که ی بیان شد ددی مواردر اشکال اول محقق خراسانی به محقق نهاون

گویند: اصال اراده معنایش این نیست که شوق به حدی برسد که تحریک فعلی کند دیگری وارد شده است و به محقق نهاوندی می

رت است از شوق اکید اراده عبااک نیست. و آن این که اد انفکبلکه ما معنایی از اراده ارائه می دهیم که بر اساس آن بین اراده و مر

ع موق هماند مراد هم ه می شودع که اراقو. اگر این معنا باشد همان محرکت یا. یعنی ایجاد آمادگی برنی عضالتموجب تحریک شأ

یک  ی آنخارجولو تحقق می کند حاصل می شود  که صورت می گیرد، همان موقع که اراده نیرا آن تحریک شأل است زیحاص

 ماه بعد باشد.

ه معنایی این چ :گویندمیایشان  .نیست محقق خراسانی بیان کردند که اساسا معنای اراده این چیزی محقق اصفهانی می فرماید:

ده. یی فهمکه محقق نهاوند همان ،عضالت استمان شوق موکد موجب تحریک فعلی ع هقاشما از اراده بیان کردید.اراده در واست که 

 در یک قااوقات شوق و اشتی ی. خیلو شدت و ضعف است بتق آدم دارای مراااصفهانی می فرماید: شوق و اشتیمحقق پس س

اگر شوق به حدی نرسد که موجب تحریک ست، گاهی به مرحله متوسط می رسد و گاهی به مرحله اکید می رسد. رحله پایین ام

د رسد کی. اشکال این است که اگر این شوق به مرحله ااست مراتب عالی شوقاز این  ،ستشود اسمش اصال اراده نیت فعلی عضال

ه ک حدی رسید اگر هم شوق به ،است ه محقق نشدهداین جا ارا ،اول گفته شد ل، چناچه در پاسخ به اشکادر برابرش بود یمانع و

 . ق استشو مراتب پایین در بلکه ست،الت نشد این اصال اراده نیبدون مانع موجب تحریک فعلی عض

نی أمراد همان تحریک ش مراد فاصله نیست زیرا بین اراده وتا ثابت کنند در این موارد  کنندمی تالش پس این که محقق خراسانی 

انفکاک بالخره  اینمع ذلک  لی عضالت است وحرک فعن شوق موکد و ماماراده ه .است و این حاصل است این حرف باطلی است

 فعلی نسبت به عضالت به هر دلیل محقق نمی شود.است اما تحریک  . اراده موجوددراوجود د

 سوال:

کند یا  یجادبه حدی که در انسان آمادگی ابدانیم فوران شوق در نفس انسان که ما حقیقت اراده را پاسخ: این مبتنی بر این است  

سد . به نظر می ربدانیم  موجب تحریک فعلی باشدفوران شوق به حدی که انسان را به حرکت در بیاورد و آن که آن را عبارت از 

ام بدهد ا نجا حق با محقق اصفهانی باشد. این یک امروجدانی است االن وقتی به شما می گویند فالنی اراده کرده است که این کار ر

شخصی به شما می گوید دارد. گاهی  یظهور را انجام بدهد این بروز گاهی گفته می شود اراده کرده است که کاریچه می فهمید؟ 

د این شوق به حدی برس این فعل در آینده. اگر من تصمیم دارم در آینده این کار را انجام بدهم این اراده خودش متعلق شده به وقوع

 ؟تاین شخص اراده کرده اس حله نرسید میتوانیم بگوییماما اگر به آن مر« اراد»که انسان را به حرکت در بیاورد این جا میگوییم 

 به اشکال سوممحقق اصفهانی پاسخ 
وجه سوم این بود که بر فرض ما عدم امکان انفکاک اراده تکوینی از مراد را بپذیریم اما در اراده تشریعی مسئله اینچنین نیست. در 

 ییعند اراده تشراراده تشریعی بین اراده و مراد می تواند تفکیک واقع شود. زیرا اراده تشریعی در واقع در قالب طلب ظهور می ک

چیزی جز امر نیست واین طلب تازه باعث داعی در مخاطب می شود و او انگیزه پیدا می کند و حصول این داعی باالخره متوقف 
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 ین انفکاک را ولو برای یک زمان کوتاهیم اخواه در مورد اراده تشریعی ناچاربر یک مقدماتی است که زمان می برد لذا خواه یا نا

بپذیریم. اگر انفکاک برای یک مدت کوتاه قابل تحقق بود پس معلوم می شود استحاله ای در کار نیست و بین اراده ومراد در مرادات 

 تشریعی امکان فاصله وجود دارد. اگر محال بود جدا کردن این دو از یکدیگر حتی برای یک لحظه هم امکان نداشت.

. منتهی این دو بزرگوار در مقام پاسخ شده استپاسخ داده نی و هم از طرف محقق نایینی این اشکال سوم هم از طرف محقق اصفها

به محقق خراسانی مطلبی را گفتند که ضمن پاسخ به اشکال سوم محقق خراسانی در واقع خود این دو وجه مستقال دو دلیل بر 

ه عنوان دو دلیل دیگر بر استحاله در ادامه کالم ذکر می استحاله واجب معلق است. لذا ما کالم محقق اصفهانی و محقق نایینی را ب

کنیم یعنی عالوه بر محقق نهاوندی محقق اصفهانی نیز قائل به استحاله است. محقق نایینی نیز میگویند واجب معلق محال است 

به  بزرگوار در مقام اشکال منتهی با یک بیان دیگر. لذا اشکال سوم محقق خراسانی را پاسخش را بعدا بیان میکنیم زیرا این دو

 محقق خراسانی در واقع کانه خودشان دلیل اقامه کردند بر استحاله واجب معلق. 

 را بیان کردیم. و پاسخ هایی که به ایشان داده شدهگفتیم و اشکاالت محقق خراسانی ما دلیل اول محقق نهاوندی را  خالصه:

 استحاله واجب معلق حق در اشکال به دلیل اول

ه نامه زی بکه اساسا ما چیو آن این اما یک پاسخ اساسی ما به محقق نهاوندی داریم که ریشه دلیل محقق نهاوندی را از بین می برد 

همان طور که امام)ره( و بعضی از بزرگان فرمودند که تقسیم  .این مطلبی است که ما در گذشته بیان کردیم اراده تشریعی نداریم،

ح نیست ما دو نوع اراده نداریم اراده تکوینیه و اراده تتشریعیه. اراده یک قسم بیشتر نیست! اراده خودش یک اراده به دو قسم صحی

حقیقت تکوینی است یک مقدمات و مبادی تصوری و تصدیقی دارد  ودر آن روال محقق می شود لذا حقیقت اراده یک امر تکوینی 

وت است. گاهی متعلق اراده یک امر تکوینی است و گاهی متعلق اراده یک امر است لکن متعلق اراده متفاوت است یعنی مراد متفا

اهی اراده اراده جعل و قانون گذاری. موال گ ینیه باید بگوییم ارادة التشریع یعتشریعی است لذا به جای این که بگوییم اراده تشریع

جعل قانون، یعنی اراده می کند که دستور بدهد پس حقیقت  می کند خودش از بازار خرید کند وگاهی اراده تشریع می کند یعنی اراده

اراده التشریع یک قسم است و اراده التکوین یک قسم دیگر است  متعلق اراده با هم متفاوت است. اراده یک چیز بیشتر نیست متهی

 ولی از حیث اراده با هم تفاوتی ندارند بلکه مرادات متفاوت است.

بتنی زیرا اساس استدالل ایشان مه تشریعیه نداریم دیگر اساس استدالل محقق نهاوندی باطل می شود اگر گفتیم چیزی به نام اراد

بر تقسیم االرادة الی نوعین بود این که ما دو نوع اراده داریم در حالی که اساسا ما یک نوع اراده بیشتر نداریم لذا جایی برای 

   .استدالل باقی نمی ماند

 «      الحمد هلل رب العالمین»


