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

 قق اصفهانی ابتدائاگفتیم مح .جلسه قبل بیان شد حقق اصفهانی ذکر فرموده اند دردلیل دوم بر استحاله واجب معلق که ماز بخشی 

 وارد در بحث اراده تشریعیه می شوند و سپس  می کنند بیانرا استحاله تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی 

 نفس انسان دارای قوای متعددی از جمله محصل نظر ایشان در مورد اراده تکوینیه این بود که بخش اول در جلسه قبل بیان شد.

را تصور و  رقوه عاقله فائده آن کاآن را دارد، ابتدائا با م اجقصد انهر کاری که انسان  است.قوه عاقله و قوه شوقیه و قوه عامله 

جب مو رسد و وقتی به کمال رسید،یقص به کمال مایجاد می کند و این شوق به مرور از ن این شوقی را در او تصدیق می کند و

  .دهدآید و کاری را انجام میعضالت انسان به حرکت در می یعنی ظهور و ورود قوه عامله می شود،

زیرا الزمه اش این است که قوه عامله بعد از آن شوق عمل  ؛نمی شود انسان نسبت به امر استقبالی اراده پیدا کند :گفتند سپس ایشان

ای شوق موکد و آن نتیجه وبین اراده  لذا نمی توان، شودرا باید منجر به عمل انسان آن شوق موکد باشد قه . یعنی اگر اراده ونکند

 صله انداخت. است از تحریک عضالت فاکه عبارت 

 ادامه دلیل دوم بر استحاله واجب معلق 

که در مورد اراده تشریعیه تقریبا با تفاوتی که بین اراده به این بیان نحن فیه نیز این مسئله را تطبیق کرده اند در ماایشان سپس 

.ایشان می شود به یک امر استقبالیز همین مشکل وجود دارد که امکان ندارد اراده تشریعیه متعلق تکوینی و اراده تشریعی است با

این  .دهدکاری را انجام می و ی این است که در اراده تکوینی شخص خودش اراده می کندیعتشر و: فرق بین اراده تکوینی فرماید

در اراده تشریعی بحث از تعلق  .تعلق گرفته محقق می شود ه به آنود و قهرا آن چیزی که اراداراده موجب تحریک عضالت می ش

مستقیما به فعل دیگری تعلق  ، محال است اراده انسانتواند به فعل دیگری متعلق شوداراده انسان نمی، اراده به فعل دیگری است

ولی یک راه  .دهدمخاطبش دستش را حرکت . انسان می تواند اراده کند که دستش را حرکت دهد اما نمی تواند اراده کند که بگیرد

راه حل این است که داعی و  . آناین که انسان کاری کند که مخاطب خودش از روی اراده و اختیار این کار را انجام بدهد ،دارد

تواند دهد می متکلم می خواهد دیگری کاری را برایش انجام ر. مثال اگانگیزه در مخاطب ایجاد نماید یعنی انسان او را تحریک کند

خودش از روی اراده و  تا، و انگیزه در او ایجاد کند مقام مولویت باشد( او را تحریک کردهاگر در )با ابزاری از جمله امر کردن 

امر باید باشد. شما  البته مقام باید مقام دستور و .آن داعی و باعث همین دستور است .اختیار خواسته موال و متکلم را اجابت کند

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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وقتی مقام مقام  و چه کاره ای که به من دستور میدهی.ت کار را انجام دهد، می گوید: اینکه ید ویبگ خیابان به شخصی االن اگر در

تحریک و ایجاد داعی در مخاطب موجب یک  اشد و امر کندبحرکیت ندارد پس اگر در مقام امر امر نباشد داعویت و باعثیت و م

  .است و کار عبدتصرف در مبادی فعل در حقیقت این کار  .منبعث شود ن به خواسته موالارای اتیب ود و باعث می شود عبدشمی 

  است و یک حیثالار بدهیم این دو حیث دارد: یک حیث مربوط به مواگر این امر و بعث و تحریک را مورد تجزیه و تحلیل قر

  .مربوط به عبد است

وقتی می گوید افعل کذا  و بعث اعتباری را از روی اراده و اختیار صادر کرده و امر این است که موال خود این دستور و حیث اول:

تعلق گرفته است. مطابق  به باعثیت. اراده موال این دستورش با اراده خودش است و لذا بین اراده و مراد او هیچ انفکاکی وجود ندارد

که به موال مربوط می شود همان ایجاد باعثیت است که محقق می  قطعا آن بخشی «افعل» :وقتی موال می گویدکالم محقق اصفهانی 

گفتیم اراده تکوینی نمی همان طور که  .همانطور که در اراده تکوینی این طور نیست پس بین این اراده و مراد تخلف نیست. ،شود

وقتی کسی اراده می کند کاری را انجام تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد ولی در موارد دیگر در اموری که فعلی و حالی هستند 

بدهد بین اراده و مراد او هیچ تخلفی نیست. یعنی زمانی که اراده می کند دست را حرکت دهد دست حرکت می کند. فاصله و تخلف 

از روی چون  «فعلا»:نیست. در اراده تشریعی نیز همین است موال می خواهد دیگری را وادار به انجام کاری کند وقتی می گوید

آن انگیزه و داعی در مخاطب ایجاد می شود پس باز فاصله ای بین اراده و مراد  صادر شده قصد داعویت از گفتن افعل اختیار و با

 نیست.

بازار  او اراده می کند که عبد به .دهدبد از کالم او و دستور او تحریک شود و  کار را انجام خواسته موال این است که ع :حیث دوم

. اما موال دهد این انگیزه در عبد ایجاد می شوددستور میموال وقتی  ،است عبد عی و انگیزه دربرود و برگردد. راهش هم ایجاد دا

ن کار را عبد تحریک می شود آ «افعل کذا» :یدمی گویک وقت تا  ،ایجاد نشده کیاین عبد هنوز تحردر نگاه می کند می بیند که 

د نسبت به مامور به موال می بیند که عبد انبعاث پیدا ولی در ناحیه عبوجود ندارد،  مشکلی این روشن است وخب  ،دهدانجام 

اینجا درست است که آن حیثی که مربوط به خود موال است تفکیک بین اراده و مراد نشده است اما در آن بخشی که مربوط نکرده. 

افعل فالن »:یعنی مثال فرض کنید موال بگوید .د و این محال استوشایجاد می تفکیکبه عبد است اگر واجب استقبالی باشد این 

ایشان می گوید این اصال  ،وجوب فعلی ولی واجب استقبالی ین. یعقیدی دارد که در آینده باید محقق شودولی دستور موال « را راک

 شدنی نیست زیرا تخلف و تفکیک بین اراده و مراد غیر معقول است.

د( ایشان می فرماید: آن حیثی که ط به موال و حیث مربوط به عبد و مامور به فرق می گذاروبه دقت بین آن حیث مرب ) ایشان 

 ،و بعث رعبد از این دستوحیثی که مربوط به عبد است چه بسا  ، اما آنجاد نشده استی بینش ایربوط به موال است هیچ تفکیکم

و این محال است معنایش این است که بین اراده و مراد تخلف و فاصله شده باشد  نشود، عثاگر قرار باشد عبد منب ،شودمنبعث نمی

. کالم محقق محال استیک امر این  تحقق پیدا کرده و واجب بعدا تحقق پیدا می کند زیرابگوییم وجوب االن  توانیمیمن پس

 کامل تر شده است. تفاوت هایی دارد ومنتهی  ،قریبا نظیر بیان محقق نهاوندی استاصفهانی ت

 واجب معلق محال است. نتیجه آن که
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 بعدا تحقق پیدا  کند واستقبالی  واجباما  ،، وجوبش فعلی و حالی باشدشود واجب معلق به این معنا که چیزی واجبخالصه آن که 

حیه عبد قهرا این تخلف در ناتخلف مراد از اراده هرچند در خود موال نیست اما به این جهت است که این استحاله  .این محال است

 1، لذا وجوب معلق به این معنا محال است.وجود دارد

 دلیل دوم بررسی

همه ادله استحاله را  فا بحث از امکان است چه بسا شخصی) بحثی که اینجا در موارد امکان یا استحاله واجب معلق می کنیم صر 

اجب معلق لزوما به وپذیرفتن امکان  ،تا واجب معلق را منکر شودنهای ولی در عین حالرد کند و قائل به امکان واجب معلق شود 

 معنای پذیرش خود واجب معلق نیست ما اینجا بحث امکان واستحاله را داریم(.

 غیرمبنایی.که بعضی از آن ها مبنایی است و بعضی  تی به محقق اصفهانی وارد شدهاشکاال

 اشکال اول

موجب لتحریک العضالت االرادة هو الشوق الموکد ال» ارائه کردند همان تعریف مشهور است یعنیتعریفی که محقق اصفهانی از اراده 

یعنی اگر کسی بگوید اراده عبارت است از شوق موکدی  .انی گفتندهفمبنای مشهور نتایج همان است که محقق اصطبق «. نحو المراد

ندازیم. اگر اراده به چیزی یراده تشریعی و مراد تشریعی فاصله ببین ا منمی توانی تحریک عضالت به سمت مراد می شود، که موجب

ما آیا حقیقت اراده این است؟ معنا ندارد اراده االن باشد و مراد بعدا تحقق پیدا کند. ا ،باید مراد نیز همان موقع باشد ،تعلق گرفت

  .نظری در باب حقیقت اراده دارند که نظر قابل توجهی است (رهامام)

 نیست. ،ک عضالت به سمت مراد بشودبه معنای شوق نفسانی موکد که موجب تحریبه طور کلی اراده  فرمایند:ایشان می 

کند و سپس یده چیزی را تصور میعنی وقتی انسان فائ ،ایشان عقیده اش این است که شوق نفسانی یک حالت انفعالی در نفس است

شوقی در او ایجاد می بیند  را دارای فائدهوقتی چیزی  .ن می شودانسات شوق در موجب تحقق حال ،فائده می کند تصدیق به آن

از یعنی نفس انسان  ،دیوقتی سخن از شوق به میان می آمی رسد. به سرحد تاکید و نهایاتا تحریک عضالت  می شود و این شوق

به سمت آب می بیابان و در  می شودا وقتی تشنه را می بیند ی ییمنظره زیبا، وقتی کسی یزی منفعل شده و اثر پذیرفته استیک چ

رود آن که بلند می شود و مید می کند یجایک حالتی در نفس او ائده و منفعتی که در آن وجود دارد فا رود تا آن آب را بنوشد،

پذیرد ی، اثر مدوشیزشی که قوه عاقله می کند منفعل منفس از آن پردا ،خب این شوق یک حالت انفعال نفس است آب را بنوشد.

 این اثری که می پذیرد منتشر می شود در عضالت و شروع می کند به حرکت.

ولی  می شود اراده ،طبق نظر محقق اصفهانی این شوق اگر به مرحله کمال برسد ،چنین است فرق هم نمی کند در همه مراتب این

موکد عبارت اگر شوق یست. اراده انسان حقیقتش یک حقیقت انفعالی ن ،اراده از مقوله انفعال نیستاراده این نیست، گوید می (رهامام)

دیگر فرقی بین تاکید  .کندی، این حکایت از انفعال نفس میک حقیقت انفعالی استشوق به هر حال از اراده دانسته شد از آن جا که 

کانه طبق نظر مشهور  .یف است و گاهی قویتهی انفعال نفس گاهی ضعنمنیست، زیرا شوق موکد نیز انفعال نفس است و غیر تاکید 

اصال حقیقت اراده حالت انفعالی  :امام می فرماید اراده است در حالی که دمی شوانفعال شدید نفس که منجر به تحریک عضالت 

ولی  استطبق نظر مشهور همان شوق موکد اراده هر چند  .دو مقوله کامال متفاوت استاین ها  ،بلکه حالت فعلی است ست،نفس نی

  موجب خروج از انفعالی بودن نمی شود. موکد بودن شوق
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اراده یعنی یک قدرت و  ،نظر امام فعل النفس است نه انفعال النفس انفعال النفس اما حقیقت اراده به یناراده یع نظر مشهورطبق 

 نیرویی که موثر و موجب ایجاد فعل است یک حالت فعلی است یک نیروی عمل کننده است.

عل النفس دانستیم و گفتیم یک حالت فعلی برای حقیقت اراده را عبارت از فیک اختالف اساسی در باب حقیقت اراده که اگر ما  این

وان نی آن مواردی که به عنیع .شود یمانی برآن مترتب کردند برآن مترتب ننفس است آن  وقت آن لوازم و آثاری که محقق اصفه

شوق هست اما اراده تحقق پیدا  رد مراد تحقق ندارد و فاصله افتاده است آن دیگر اراده نیست.است که در آن موا نقض ذکر کرده

اراده  در آینده تحقق پیدا کند چیزی که اکنون وجود داردکه اراده االن موجود باشد و مراد  : امکان نداردگویدایشان می .نکرده است

شوق به آن  رونش پیدا می شود،تصور فائده و تصدیق فائده یک حالت شوقی ددر واقع شوق است. بله انسان به خاطر یست بلکه ن

 ،است که آن حالت فعلی در انسان پیدا می شود زمانی هاراده لکب، واجب در آینده پیدا می کند ولی اراده به آن تحقق پیدا نکرده

 نیروی به حرکت در آورنده انسان. ینحالت فعلی یع

 شودموکد ب نفس و این هر چند ری گوییم شوق یعنی حالت انفعالی دموقتی است که  نمشهور در ایظر نامام با نظر فرق عمده پس 

لذا در خیلی  ی که شخص را به حرکت در می آورد.یوگوید اراده عبارت است نیراز انفعالی بودن در نمی آید. در حالی که امام می

نفس او به ه سال آینده به مکه برود. شوق زیادی دارد ککه کسی ی در او پیدا می شود مثل مواقع انسان شوق دارد و حالت انفعال

و تصدیق فائده  از تصور آن اثر پذیرفتهاست و نفس  ه شوق زیادی در او ایجاد کردهخاطر فوائدی که قوه عاقله اش تصویر کرد

میگوید بله خیلی دلم می بروی؟ مکه  دی بهگویند اراده کرب به شخصیاگر الن هم هست ولی این اراده نیست. ااین حالت انفعالی 

اراده آن حالت فعلی است  .چیز جدا است این دو.امام می گوید شوق موکد یعنی آن حالت انفعالی غیر از اراده است ومبرد هخوا

یی که گفته می شود، من خیلی انجام بدهد و منجر به عمل او می شود. به عبارت دیگر آن جافالن کار را که شخص اراده کرده که 

 دکه بلیط خریداری شد گفته می شوولی وقتی  ،مواراده کردم بر منفعل شده ولی گفته نمی شود به مسافرت بروم. نفس دلم میخواهد

این یک قدرت خالقیتی است که خدا به انسان داده و می  ین، یعاراده حالت فعلی نفس است ،اراده این است .مواراده کردم که بر

 دارد.نفس انسان این حالت فعلی را  تواند اراده کند پس این یک قدرت در نفس و خالقیت در نفس است.

 ما در عضالت ش یعنی آن وقتی که ،اثر گذاریآن حالت پذیرندگی اراده نیست بلکه اراده عبارت است از آن حالت  :امام می فرماید

 ر می کند که کاری انجام بدهید.ان خالقیت و نیروی فعلی شما که شما را وادنید آن اراده است و آحرکت می کشما و  اثر می گذارد

  .ی است و این حالت فعلی استهر حال آن جا حالت انفعالبه 

بلکه اراده زمانی است که  ستباشد ولی این اراده نی دیهم شداست در نفس ما خیلی  لذا ایشان می فرماید این حالت انفعالی ممکن

 د.وشمبنا اساس سخن محقق اصفهانی رد می ینطبق ا . لذا آن حالت فعلی در نفس پیدا می شود

 «      الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                               


