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ئهم ا اهّللصلي رب العالمين و الحمدهّلل»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 گذشته  خالصه جلسه

محقق  مربوط به کهکرده نقل لیل اول را محقق خراسانی در کفایه د .شده است هماستحاله واجب معلق ادله ای اقا یاعرض کردیم بر

   .رفتگمورد بحث و بررسی و اشکال قرار  این دلیلنهاوندی است. 

 )محقق اصفهانی( واجب معلق دلیل دوم بر استحاله

ان را در اشکالی که به محقق بخشی از مطالب ایش .است که محقق اصفهانی اقامه کرده اند لیدلی ،م بر عدم امکان واجب معلقودلیل د

 در این مقام به طور مفصل تریاما  .( بیان کردیممحقق نهاوندی پاسخ داده است به دلیل محقق خراسانی هک)آنجا  داشتند  خراسانی

  .بیان ایشان را مبنی بر استحاله واجب معلق ذکر می کنیم

   .دناراده تشریعی تطبیق می ده در موردرا  آن وینی مطلبی بیان کرده و سپستک در مورد اراده ابتدا ایشان

کدی زیرا اراده عبارت است از شوق مؤ ،ند به یک امری در آینده تعلق بگیرداتو یمبه طور کلی اراده تکوینی ن :ایشان می فرماید

اراده در واقع آن شوق اکیدی است که عضالت  «الشوق الموکد المحرک للعضالت نحو المراد»که محرک عضالت است به سوی مراد 

امش به سرحد تحریک عضالت نرسد دیگر ن این شوق د ولی اگردر می آور حرکتبه  سمت مراد و مقصود جوارح انسان را به و

. زیرا هر به تحریک عضالت بینجامد ورد میل و رغبت و شوق باشد لزومازی که در انسان مینیست که هر چ این گونه .اراده نیست

ن است و در قله یکی از قوای نفسانی انساه عامثال قو .اردو به عبارت دیگر مراتب مختلفی د دد،ی متعواحد است اما قواچند نفس 

ین قوه عاقله در می یابد که با کمک ا یعنی انسان ،می کندتعقل را مراد انسان فائده خدا دادی قوه  یننفس وجود دارد و بر اساس ا

پس قوه عاقله  .دینباید ببنفس نتیجه این را  ایفائده و تصدیق به چنین فائده تصور بعد ازدارد.  چیز یک فائده و منفعتین الفمثال 

که این فائده به  این ،این که فائده ای دارد یا ندارد ،اصل فائده را .می دهد رراتب و مراحل را  مورد بررسی قرادر واقع همه این م

ید اد یا بنامی تو عمل که  برای او جا می افتد که اینجایی  تحلیل می کند و می رسد به همه این ها را تجزیه و ؛گردد او بر می

  .این کار قوه عاقله است .مراد او باشد مقصود و

دهد یرا تشخیص م انسان چیزیاست. بر اساس قوه عاقله  عاقله قوه ه است این قوه غیر ازدیگر از قوای نفس انسان قوه شوقی یکی

این  تشخصیص می دهد و را عاقله اینشود قوه حتی قبل از این که شوقی در نفس او پیدا  .مراد من قرار بگیردکه خوب است که 

پس شوق ولو بعد از  به یک شئ نسبت عبارت است از عالقه پیدا کردن شوق در واقعمنشاء یک شوقی در درون انسان می شود. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ی گاهی شوق انسان به چیزی بسیار زیاد ن. یعش نیز دارای مراتب استد ولی خودشون ایجاد می اسان رئد و منافع دواف ندرک آ

مانعی از تحقق  وبه آن دسترسی پیدا کند ببیند نمی تواند یزی تعلق بگیرد ولی حال اگر شوق انسان به چ. و گاهی کمتر است تاس

شود و  یمبیشتر ناین شوق  یعنی ،دوشحالت رکود متوقف می  ران مراتب اولیه دهم قهرا آن شوق در .داردمراد درخارج وجود  شئ

داند مانعی در برابر این  نسبت به چیزی پیدا می شود ولی چون می ، فقط شوقی ته دل انسانوسیع نیست تاثیر گذاریش دیگر دامنه

 برسد. به مرحله تحریک عضالت شود تا بخواهد اکید شود وت نمییوشوق وجود دارد لذا اصال تق

قهرا این  .قابل برطرف شدن است باشد، و حتی اگر مانعی نباشد مانعی برابرش رد که نسبت به آن شوق پیدا کرده یچیز ولی اگر

آن نهایت  ینشوق موکد یع .تا می رسد به مرحله شوق موکد ، قوت و کمال پیدا می کند،شوق با یک چنین چیزی تقویت می شود

شکل خودش و مرتبه خودش وجود داشته باشد،  که شوق در عالی ترین ، مرتبه باال و عالی شوق، اگر به آن مرحله رسیدشوق

نتشار پیدا باعث می شود که این شوق ا ا اراده نیازمند مبرز می باشد،کد یجا که این شوق مؤ گذارند. منتهی از آنمی اراده مش رااس

 ینکه کاری و فعلی را انجام بدهند.برای ادر آن ها و تحریک  ریاکند در جوارح انسان و تاثیر گذ

و همه جوارح را به حرکت می کند له در قوه عام گذاری که بالفاصله تاثیر مرحله کامله ایکد در واقع عبارت است از پس شوق مؤ

که یک  ،است عاقله با کمک قوه آغاز آن ،میبرای اراده در نظر بگیر فرآیندی رانی اگر یع. همین استدر واقع اراده  .وردآیم رد

و رغبت درونی تکامل  این میل وغبت درونی( )میل و ربعد منجر به حصول یک شوق می شود  تصور می شود وبرای آن فائده ای 

واقع  رحله شوق که همان شوق موکد است. این شوق موکد درین مری شود به آخماتب باالتر می رود و تبدیل مربه  و پیدا می کند

 نظرش می شود. دراء تحریک عضالت وانجام کارهای مومنش

 ؟تعلق به امر استقبالی می باشد یا خیر به این معنا قابلآیا اراده ینیم با توجه به این مطلب می خواهیم ببحال 

که  یکدی نسبت به چیزچنین شوق مؤآیا  ؛در او ایجاد شود محرک للعضالت نحو المراد کداراده کند یعنی یک شوق مؤاگر کسی 

جا است که بعد در اراده ین هم اصفهانیمحقق  تمام اتکاء؟ امکان پذیر است آینده تحقق پیدا می کنداالن وجود ندارد ولی در 

 تشریعی نیز از آن استفاده می کند.

 ،شوداصل نمیحچنین موردی خواهد محرک عضالت باشد در کدی که میشوق مؤ زیرا واقعا ست،این شدنی نی :ایشان می فرماید

این شخص ، برود فر کربالس د که فردا بهراشخصی شوق مؤکد دمثال  .را می دیدیم ظهورش وباید بروز زیرا اگر محرک عضالت بود 

 اینجا شوق مؤکد پیدا کرده به یک امر استقبالی ولی چرا االن سوار هواپیما نمی شود.

یک امر استقبالی است دقت کنیم درست است که قوه عاقله و شوقیه کار خودشان را کرده اند و موردی که اگر بخواهیم در پس 

در راستای یده باشد شروع به عمل کردن طور نیست که همین االن ولو هنوز وقتش فرا نرس انسان را تحت تاثیر قرار داده اند اما این

  .است( ذی المقدمةبحث ما در مورد خود  مات است که در آن بحثی نداریم ولیبحث در مقد کند )بله گاهیآن 

اجزاء تحقق پیدا کرد و اراده محقق شد  هو الشاهد علی ذلک که اهل فن گفته اند که اراده جزء اخیر علت تامه است یعنی وقتی هم

چطور می توانیم بگوییم اراده که در واقع جزء اخیر علت تامه است االن تحقق پیدا کند  یدا می کند. بر این اساسمقصود تحقق پ

 ولی معلولش در آینده؛ این اصال امکان عقلی ندارد.
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معلول ذاتا تاخر از علت دارد. این که می گوییم تاخر ذاتی  یهبگوید: در ما نحن فممکن است کسی در دفاع از محقق خراسانی 

محقق شود. لذا از یک طرف نمی تواند قبل از آن که در آینده ای معین  بوده به این از اول این حرکت و کار، مقیددارد یعنی این که 

  .دیگر جایی برای آینده باقی نمی ماندآن زمان یعنی االن محقق شود طبیعتا  زااگر قبل تحقق پیدا کند و از طرف دیگر  مدت

و چون به حسب ذات تاخر دارد بنابراین چیزی که مقصود اوست دارد علت  از معلول به حسب ذاتش تاخر ان یقول کهلقائل پس 

 معلول آن نیست. شود که تا وقت معین تحقق پیدا نمی کند و اگر قبل از آن تحقق پیدا کرد معلوم می

زیرا الزمه این حرف تفکیک  ؛بیشتر است : مشکل این مطلب از آن سخن اولیپاسخ به این سوال می فرمایدمحقق اصفهانی در 

ذاتا تاخر دارد معنایش این است که در ذات معلول انفکاک از ذات علت نهفته است ولی  گوییم معلول. وقتی میعلت از معلول است

پس این اشکالی که ممکن بود در  ،از علت به طور کلی محل اشکال استتاخر ذات معلول  ست که قابل قبول باشداین حرفی نی

 اینجا مطرح بشود توسط خود محقق اصفهانی پاسخ داده شد.

 در این بحث چند سوال و جواب مطرح شده به جهت این که اصل بحث تحکیم پیدا کند. 

یعنی باید بین ذات علت و چیزهایی قق مراد است. ی تحاولی زمان آینده به صورت شرطیت بران قلت: ذات علت االن تحقق دارد 

علت تاخر ندارد ولی زمان آینده چطور؟ ذات  ،تاخر ندارد ذات علت االن موجود است و .ض می شوند تفکیک کنیمراعکه بر علت 

  .از آن استفاده کردندمحقق اصفهانی مقدمه ای بیان کردند و سپس در ما نحن فیه  ؟خالت دارد یا خیرآیا آن زمان برای تحقق مراد د

 دو احتمال وجود دارد:مورد شرطیت زمان آینده  ایشان می فرماید در

زمان آینده شرطیت داشته باشد برای این که این شوقی که در مراحل ابتدایی است کم کم و آهسته برسد به آن شوق  احتمال اول:

 .اکید

نام اراده تحقق پیدا کرده اما زمان آینده شرط است برای اراده کد به مؤ این باشد که امروز این شوقمنظور از شرطیت  احتمال دوم:

 و این که این شوق برسد به سمت تحریک عضالت و مخاطب را وادار کند رفتن به سوی مراد.

 د ولیندار انی منعیهفاین احتمال به نظر محقق اص سد.مرتبه ناقص شوق ارتقاء پیدا کند و به مرتبه کامل بریعنی طبق احتمال اول 

اراده  ،نه مرحله پایین تر آن ،زیرا اراده عبارت است از اصل شوق .است که قبل از آینده کانه هیچ اراده ای وجود ندارد ینمعنایش ا

برای رسیدن به آن مرتبه  مراتب ناقصه تعلق پیدا می کند،اصل طبیعت شوق که به  .عبارت است از آن مرحله کامل و شوق موکد

 به اموری دارد که با کمک آن امور تبدیل شود به شوق اکید. کامل احتیاج

هیچ منافاتی با جزء  می کنیم هیچ ربطی به مسئله تفکیک علت از معلول ندارد و معنایی که ما :محقق اصفهانی اجماال می فرماید

 خیر علت تامه بودن ندارد.ا

ء اخیر اراده باشد و علت این جزمحال است. اگر از معلول ییم تفکیک علت از یک طرف بگو خلط نشود،بین دو چیز  دقت کنید؛

تفکیک بین این  ؟محقق است ولی شرطش فردا می آید آیا این امکان پذیر است که بگوییم علت در حال حاضر ،مراد تامه تحقق

علت که ناقص باشد  ،قیدش نباشد ش نباشد چهشرط لول تحقق پیدا نمی کند چه اگر علت ناقص باشد اصال مع .امتناع دارد دو

توانیم قبول و معلول در واقع از علت منفک است این را نمی قصود این است که علت کامل شدهمعلولش محقق نمی شود ولی اگر م

 کنیم.
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فاصله  این مقدارتوانیم بین اراده و مراد یمن .ین فاصله زمانی را داشته باشیمتوانیم بین اراده تکوینی فعلی و مراد اما نمی نتیجه:

 بگذاریم پس در واقع اراده تکوینی نمی تواند به یک امر استقبالی تعلق بگیرد. 

ی ذکر کردند و بعد می روند سراغ اراده تشریعی که ضرورتی برای بیان این مقدمات ینجا دو اشکال مطرح است که محقق اصفهانا

 نیست.

اراده تکوینی از بین می برد در عین حال  راراده و مراد تفکیک کرد دود بین محقق اصفهانی ضمن اینکه اساس این تفکر را که می ش

ده تشریعی است که ایشان در آن قسمت نیز اراما مهم در مورد ااشکاالتی که از بزرگان در این مسئله وارد شده را پاسخ داده اند 

  .قائل به استحاله شده اند

 «      الحمد هلل رب العالمین»


