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 ميالرح الرحمن اهللابسم

  مقدمه
 يبرا ميگفت كه دارد وجود قول 6 يال 5 است، فعل ترك همان از عبارت كه عام ضد از ينه ،ءشي به امر بحث در

 .ميبرس حكم اصل به تا ميكن شروع حكم يشكل يهاهيپا و ربنايز از ديبا مسئله بهتر يبررس

 مرحله اول: مصلحت و مفسده

 جهينت نيا به آنجا در ما بود مفسده و مصلحت كه است اوّل رساختيز و اوّل مرحله در ميداشت ما كه يبحث كي 
 توانينم و است قول نيا الزمه نيا و باشدمي آن ترك در مفسده وجود مستلزم فعلٍ، يف المصلحة وجود كه ميديرس
 يكار دادن انجام و فعل شوديم گفته كه يزمان در حتماً و مفسده نه و دارد مصلحت نه آن ترك كه شد قائل

 شد داده حيتوض قبالً كه يمشخص و عام يمعنا همان به مفسده البته. است مفسده يدارا آن ترك يعني دارد مصلحت
 .است اوّل مرحله نيا كه

 مرحله دوم: ميل مثبت و منفي

 در كند توجّه مفسده و مصلحت آن به فاعل كه يزمان ،يارياخت فعل در مفسده و مصلحت از پس دوم مرحله در
 و محبت نداشتن، دوست و داشتن دوست گريد ريتعب به است يمنف و مثبت ليم نيا كه شوديم داريپد يليم او وجود
 .كراهت

 و ينفسان احوال كه است دوم مرحله نيا دارد نفرت و كراهت آن به نسبت نكهيا اي و يزيچ به محبت و عالقه نكهيا
 لسان به هينفسان اتيفيك از ينوع نيا به و شوديم داريپد يآدم در گريد اءياش به نسبت ليم مقوله از هينفسان اتيفيك

 مجموعه در كه شوديم گفته يروانشناس اتيادب با عواطف و احساسات و جاناتيه از ينوع اي و نديگومي يفلسف
 و خوف همان هاآن از يكي هستند حساس و يديكل يليخ هادوگانه از مورد چند احساسات و عواطف و جاناتيه

 نيا مجموعه در رايز است نفرت و محبت همان اي كراهت و محبت بحث هم يگريد است، ديام و ميب اي رجاء
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 هم يگريد موارد كه هرچند باشدمي دو نيا هاآن نيترمهم كه ميدار را هادوگانه از يتعداد هانيا امثال و عواطف
 نداشتن دوست و داشتن دوست حوزه و ديام و ميب حوزه در انسان احساسات و عواطف ترينمهم يول است موجود
 .گريد يزيچ به نسبت نداشتن ليم اي و يزيچ به كردن دايپ يعني است

 

 انواع ميل مثبت و منفي
 و مصلحت توانمي كه طورهمان ميگفت و ميدكر انيب را ينكات ما مرحله نيا در كه است دوم مرحله هم نيا كه

 باشد؛مي نوع پنج هم يمنف و مثبت ليم كرد، تصوّر نوع پنج را مفسده

 است درصد صد و تمام طوربه كه يزيچ اي و عمل كي به مثبت ليم -1

 باشد يالزام ريغ و درصد صد از كمتر كه مثبت ليم -2

 است تمام و صد در صد اول مورد مانند هم نيا كه يزيچ اي و عمل كي به يمنف ليم -3

 درصد صد از كمتر يمنف ليم -4

 ليم عدم -5

 و كراهت در هم و رغبت و ليم در هم كه دانست؛ مفاسد و مصالح در خمسه احكام هيشب را قسم پنج نيا توانيم
 .دارد وجود قسم پنج نيا نفرت

 نكات مرحله دوم
 يوجود امور حتماً موارد در بقيه است، يمنف اي و مثبت عدم كه پنجم قسم از ريغ حالت پنج نيا كه ميگفتنكته اول: 

 تا الجملهيف است ليالم عدم كه پنجم مورد اما ؛هستند يوجود امور همه هانيا امثال و نفرت و كراهت يعني هستند
 .شد تمام عرض كه بود يگريد نكته هم نيا هستند، يوجود موارد هيبق اما است، يعدم ياديز حد

 اشالزمه رديگ تعلّق يزيچ به اگر ملزِم، مثبت ليم كه است نيا دارد وجود دوم مرحله در كه يگريد نكتهنكته دوم: 
 كه دارد ليم و عالقه درصد صد واقعاً  اگر رد؛يگيم تعلّق يمنف ليم آن، ترك به يعني آن مقابل نقطه كه است نيا
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 تيرضا عدم و نفرت از ينوع موجب نشدنش انجام كه است نيا آن يمعنا دهد انجام اي و رديبپذ انجام يكار نيچن
 .دارد يمنف ليم آن به نسبت و باشدمي او

 تكرار زين ترك در كراهت و فعل در محبت بحث در ناًيع ،ترك در مفسده و فعل در مصلحت نيب تالزمسوم:  نكته
 .گرددمي تكرار نجايا در الگو همان يعني شودمي

 بر مرحله دوم مروري
 نوع پنج هم است، روشن يكاف اندازه به ميكرد عرض ما كه اينكته چند نيا من نظر به كه بود دوم مرحله هم نيا 

 درست است صد در صد ليم آنجايي كه در نكهيا هم و هستند يوجود انواع نيا از مورد چهار نكهيا هم و داشتن
 دهندهنشان نيا كه است مثبت ليم آن مقابل است، صد در صد يمنف ليم اگر اي دارد قرار يمنف ليم آن مقابل در

 دو اينجا به تا ميكرد عرض مصلحت در كههمين نيع شودمي تكرار نجايا در هم نكته چند نيا است تالزم رابطه
 ليتحل هم را ليم و ميكرد ليتحل را مصلحت م،يكرد عرض را حكم صدور اي و يارياخت فعل يهاهيپا از سطح
 .ميكرد

 مرحله سوم

 خودش خواهدمي يكس كه ييآنجا در ميادهينرس حكم به هنوز ما مييآمي است اراده همان كه سوم سطح به حاال
 بحث اراده از شخص، خود فعل در مرتبه كي دينيبب م،يكنمي يبررس را آنجا اول ما دهد انجام را يكار تنهاييبه
 به كه اول مورد به رديگمي تعلّق يگريد به كه است اياراده هم بار كي و ميكنيم ليتحل را نيا اول ما كه شودمي
 .شودمي گفته يعيتشر اراده دوم مورد به و نديگومي ينيتكو اراده دارد تعلّق فرد

 بحث بر يمرور
 انسان رايز است اراده سوم مرحله و بود ليم آن از باالتر مرحله بود، مصلحت اول مرحله سطح پس ديكن دقت

 رديگمي ميتصم بعدازآن و كندمي دايپ كراهت و محبت و عقده و ليم بعدازآن نديمب را مفسده بعد نديبمي را مصلحت
 .باشدمي يارياخت فعل ريمس نيا كه دهدمي انجام را فعل آخر مرحله در و
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 فعل به متعلّق تكويني اراده م،يدار يعيتشر اراده كي و ينيتكو اراده كي باشد يارياخت كه سوم مرحله در حاال
 عبد از موال: مثال باشدمي يگريد فرد فعل به متعلّق است مشهور آنچه بنا بر يعيتشر اراده باشد،مي شخص خود
 شد گفته ليم و مصلحت در كه شدهارائه هينظر و فرمول همان كه رسدمي نظرمان به اول بخش آن در اما خواهد،مي
 اراده نيا كنديم اراده شخص يوقت كه انيب نيا با شوديم تكرار هم فاعل شخص فعل به متعلّق ينيتكو اراده در ناًيع
 اراده شخص ،بعدازآن شد درصد صد زين آن ليم و افتي كامل و صد در صد را مصلحت اگر كه است نيا اساس بر

 .كنديم تمام و صد در صد

 اراده حاالت درباره هينظر 2
 شود؛يم تكرار نجايا در زين حالت پنج همان

 دهد، انجام را يكار كه رديگيم ميتصم و است تخلفي ال يقطع او اراده اما كنديم اراده يگاه -1

 ست،ين يقو اراده حد در يول دهد انجام را يكار كنديم اراده يگاه -2

 است، قسم دو بر نيا كه كنديم عدم اراده هم يگاه -3

 هم اراده مرتبه در يقبل حاالت آن قتيحق در كه است نظر كي نيا رد؛يبگ ميتصم تواندينم اصالً هم يگاه -4
 حاالت قتيحق در زين اراده مرتبه در كه بود نظر كي نيا ،ميكرد انيب كه بود يتئور كي نيا دارد، وجود

 .گذشت كه دارد وجود نجايا در يقبل

 

 هينظر نيا مقابل در ديدگاه ديگري
 ندارد؛ شتريب حالت سه اراده كه صورت نيا به دارد قرار هينظر نيا مقابل در زين نظر كي يول

 دهد، انجام را يكار كه كنديم اراده شخص -1

 ندهد، انجام را يكار كه كنديم اراده شخص -2
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 بماند، ريّتح در شهيهم است نيضينق كه يفعل كي در تواندينم شخص آن كه است ريّمتح شخص آنكه اي و -3
 شود،يم محقق ريّتح آن از طرف كي باألخره

 و باالست سطح خيلي مصلحت فعل اراده پشتوانه يگاه. فعل ترك اي و است فعل اراده اراده، مقام در نيبنابرا
 يگاه و است دهيشد يليخ مفسده يگاه كه ترك پشتوانه طورهمين و است نييپا سطح و فهيخف مصلحت هم يگاه

 اي و كنديم را فعل آن انجام اراده اي آن، ترك و فعل كي به نسبت باألخره اراده مقام در يول باشدمي فهيخف مفسده
 .كنديم را آن ترك ◌ٔ اراده نكهيا
 

 استاد نظر

 نظريه دوم صحتامكان 
 حالت پنج اراده يبرا كه ستين يضلعپنج يجا سوم مرحله در كه باشد حيصح دوم هينظر كه گفت بتوان ديشا 

 يدارا اراده كه صورت نيا به كرد حركت هينظر دو نيا نيب ديبا سوم مرحله در ديآيم نظر به البته ،باشد متصور
 مثبت اراده نجايا در شخص اراده است ممكن است، داده انجام يفعل كه ييجا در. ستين يضلعپنج منتها است يمراتب
 و ملزمه مصلحت از يناش كه يقو اريبس اراده نيا يگاه يول است، داده انجام را فعل كه است بوده صد در صد و
 نيا باألخره يول است داشته يمعمول ليم كي شخص نيا بلكه است نبوده ديشد ليم قدرآن يگاه و بوده ديشد ليم

 .است داده انجام را فعل
 است متصوّر نجايا در اراده درجات يول دارد نوع دو اراده كه گفت توانينم

 آيا اراده قابل تشكيك است؟
 دهد انجام را كار نيا كه گرفت ميتصم نكهيا يعني است كيتشك قابل اراده بله) است؟ كيتشك قابل اراده: شاگرد( 

 يبعض بنا بر يول هست بحث در اين ياديز اتينظر كه ميكن معنا شكل چه به كه دارد هم اراده يمعنا به يبستگ البته
 .است كيتشك قابل اراده نظرات از
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 هم نيا ديشا ندارد وجود نجايا در يكيتشك چيه مييبگو نكهيا يول كرد دفاع يضلعپنج حالت از شودينم يليخ پس
 .ميبشو سوم هينظر به قائل نجايا در ديبا كه ديآيم نظر به لذا و نباشد يدرست نظر

 هينظر سه خالصه
 .است متصوّر حالت پنج ينيتكو اراده در اراده سوم مرحله در كه است نيا اول هينظر
 .است متصوّر حالت سه اي دو كه است نيا دوم هينظر
 ضعف و شدّت اراده منتها ستين يزيچ غيرازاين و دارد وجود ترك و فعل به نسبت اراده كه است نيا سوم هينظر
 گريكدي از را هانيا ميتوانستمي آنجا در كه است شخص ليم و مصلحت درجات از يناش ضعف و شدّت نيا و دارد
 اولي بحث نيا در است هينظر دو نيب كه سوم هينظر ديشا ست،ين ممكن كردن جدا و شودينم اراده در اما كرد، جدا
 .ديرس انيپا به هم بخش نيا. باشد

 آيا الزمه انجام يك عمل، كراهت ترك آن است؟
 ترك ديبا كرد اراده يفعل يوقت يعني بداند؟ مكروه را آن ترك كه است نيا مستلزم عمل كي انجام و مثبت اراده ايآ 

 است يقبل يهابحث هيشب هم نجايا كه مييگومي د،يآمي كمك به كيتشك آن كه است نجايا بداند؟ مكروه هم را آن
 به كه كنديم اراده يوقت شخص مثالً بود مفرط ليم و ملزمه مصلحت از يناش كه يقو يهاارده از اراده اگر كه

 هم او ليم و كنديم معالجه را خود يضيمر و روديم است نيا در يقو مصلحت كي نكهيا خاطر به برود مسافرت
 كه است يقو اراده كي نيا است مفرط و ملزم ليم و ملزمه مصلحت آن از يناش كه يااراده نيا. است صد در صد

 اراده نيا اگر يول كرههي و منه تَنفّريَ شود ترك نيا كه كند نيا به توجّه يعني نپسندد را آن ترك كه است نيا مستلزم
 جاآن در دهد انجام كه است گرفته ميتصم يول است بوده او در يمتعارف ليم اي و بود راجحه مصلحت كي از يناش

 .باشد داشته وجود يكراهت آن ترك به نسبت حتماً كه ستين طورنيا الزاماً
 است يمنف به اراده كراهت همان ميگومي كه كراهت است، كراهت مرتبه دو ، دارايدارد هم كراهت اگر بالعكس و

 خود همراه به را مقابل تيرضا باشدمي ي آنقو مرتبه كه صورت كي در كه است شكل نيهم به هم يمنف اراده
 .ندارد مقابل تيرضا به ازين است فيضع مرتبه همان كه گريد مرتبه در و دارد
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 بنديجمع
 كه سوم مرحله در دوم، مرحله در ليم بحث و اوّل مرحله در مصلحت بحث همان نجايا در يشكل كي به نيبنابرا

 را شكل پنج نجايا در توانينم منتها شود،يم تكرار باشد، ينيتكو اراده حوزه در اراده همآن باشد اراده از عبارت
 و مقابل نقطه استلزام آن يقو درجات در كه است يقبل هيشب كه دارد كيتشك حال كي حالنيدرع يول كرد تصوّر
 .دارد وجود آن در هم عدم اراده

 اقسام مرحله سوم
 :ميكرد ميتقس بخش دو به را سوممرحله 

 ،شخص خود فعل در ينيتكو رادها -1

 .ريغ فعل به نسبت يعيتشر دهاار -2

 دقّت فيظر نكته نيا به ياصفهان محقق مرحوم است، ياختالف همآن اصل بلكه است اختالف محل دوم بخش
 يكار عبد كه كند اراده خواهدمي موال كه يوقت اما ديگرد مشخص كه شخص فعل به نسبت اراده بحث در. اندداشته

 .نديگومي يعيتشر اراده نيا به دهد، انجام را

 ر؟يخ اي هست معقول ،يعيتشر اراده ايآ
 ؟ستين معقول اي و است معقول يعيتشر اراده ايآ كه دارد وجود ياساس بحث كي نجايا در 

 دارد؛ وجود يعيتشر اراده در هينظر دو: بايد گفت پاسخ در
 عبد كه كنديم اراده موال دارد؛ وجود اراده هم اينجا در كه است نيا شوديم استفاده بزرگان از يبعض از: اول نظر
 .دهد انجام را فعل
 مطب نيا به اصول در جا چند در ياصفهان مرحوم از كه است اوّل هينظر مقابل نقطه كه يفلسف قيدق نظر: دوم نظر

 مباح مكروه، مستحب، واجب، درصد صد كه را يفعل عبد خواهديم موال نكهيا ست؛ين اراده نيا كه اندفرموده اشاره
 غيرازبه باشدينم يديجد زيچ نيا درواقع و شود واقع فعل يمبنا كه است آن اراده. ستين اراده كهاين دهد انجام
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 در ييوال تصرّف يكس كه است ممكن البته دارد، شخص فعل به نسبت موال كه ياعالقه و ليم و مصلحت همان
 و است ينيتكو اراده صورت نيا كه باشد او كار ابزار درواقع و شود خالف مرتكب نتواند شخص كه كند يگريد

 يگريد تا كند اراده تواندينم موال ستين اراده گريد نكهيا رديگيم صورت تخلّف كه ييجا در يول ندارد هم يمانع
 را حكم موال اراده، يجا به و ندارد وجود اراده نجايا در لذا و باشد فاعل خود فعل ديبا اراده و دهد انجام را يفعل
 يبرا يشخص كار كي موال بله. آمد خواهد آن بحث بعداً و است زجر و بعث همان كه است چهارم مرحله كه دارد

 حكم اصدار و دادن حكم زمان در كه است موال خود ياراد و يارياخت فعل آن و است حكم صدور كه دارد خودش
 تا كند بيايد اراده اول كه باشد يمصلحت كي ديبا نيهمچن و خواهديم اراده و است موال يارياخت فعل قانون، جعل و

 هم نيا كند صادر حكم نكهيا به نسبت موال اراده و رديگينم تعلّق يگريد فعل به موال اراده بنابراين بدهد، حكم
 .شد عرض كه بود سوم مرحله هم نيا باشد، دوم نظر نيهم اولي ظاهراً كه باشدمي خودش فعل به نسبت اراده

 سوم مرحله بنديجمع
 آنجا در كه هست او مختار فعل كه فاعل خود به نسبت ينيتكو اراده يكي شد مطرح اراده بحث سوم مرحله در پس
 مرحله نيا در اما شد، تكرار قانون دو نيا هم سوم مرحله در ميگفت كه يمنف و مثبت تالزم با ضلعيپنج آن باًيتقر
 .است عبد فعل به متعلق كه موال يعيتشر اراده سوم

 است غيرواقعي و يتسامح ريتعب موال اراده
 اما كند حكم كه است نيا به موال اراده يعني ست،ين يقيحق و قيدق ريتعب و باشدمي يتسامح ريتعب كي نيا البته 
 حاال) گريد است نيهم هم يعيتشر اراده از منظور: شاگرد( ستين اراده گريد نكهيا كند، اراده عبد، يبرا نكهيا

 هانيا امثال و عالقه و ليم غيرازآن يزيچ نيا است نيهم يعيتشر اراده دييبگو شما اگر كه است نيهم ما عرض
 شودمي حكم همان كندمي كه ابراز نه) كندمي حكم فقط بلكه است دهينرس ابراز مرحله به هنوز يعني: شاگرد( ستين
 نجايا در يقيحق يمعنا به اراده لذا و است جعل نيا بدهد، انجام را كار نيا عبد كه خواهممي ديگومي كههمين گر،يد

 حكم، صدور به موال ميتصم ست،ين ميتصم كهاين و شوديم فعل صدور يمبنا كه است يميتصم آن اراده ندارد وجود
 نيا به اگر و است خواستن نيا ست،ين اراده كه ديده انجام را يكار شما نكهيا به اراده و ميتصم است، گرفته تعلّق
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 ديگومي يوقت است؛ يلفظ مشترك رايز روديم كار به معنا نيا به يگاه اراده رايز ندارد يبيع شود قصد اراده معنا
 با را مرحله سه نيا است نيا آن قيدق ليتحل كه سوم مرحله هم نيا. است درست معنا نيا به كه حبّهي يعني دُهيري
 فردا شاءاهللان كه است زجر و بعث و حكم مرحله كه ميبرس چهارم مرحله به تا ميكرد يبررس ايويژه دقت كي

 .ميكنمي بحث
 


