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 خالصه جلسه قبل
 ، عقالً اگر مقدمه توليدي باشد و فرمودند:را به سه قسم تقسيم كردند مقدمه حرام مرحوم نائيني در مباحث قبل، 

هم قصد اگر گردد. ، حرام مياز باب تجريو د شو، تجري ميباشد حرام قصداما اگر توليدي نباشد  و شودحرام مي
 ماند.نباشد وجهي براي حرمت نمي

 فرق مقدمه توليديه با مقدمه موصله
موصله  اعم از توليديه است. موصله،مقدمه بايد موصله باشد و علت تامه براي ذي المقدمه است اما  توليديهمقدمه 

ست كه با علل ممكن هم ا ممكن است توليديه باشد وار را بكند. رساند اما الزم نيست كه حتما اين كما را به مقصد مي
 پس موصله، مقابل منقطعه است. مقصد برساند.ديگر، به 

 نكات بحث

 نكته اول
  است.نائيني مرحوم ناظر به كالم صاحب كفايه و  كه نداهدر تقريراتشان فرمودمطلبي را حضرت امام 

، رابطه مقدمه و ذي بعد از اتيان مقدمه كنند كهبه اين نكته اشاره مينائيني ايشان، مرحوم صاحب كفايه و به تبع 
 شود:ميتقسيم المقدمه به سه قسم 

و متالشي شود،  دمثال اگر خودش را از برج پرت كن .ه استيتوليد واختياري وجود ندارد : بعد از اتيان مقدمه، 1
 ».لمقدمه و وقوع ذي المقدمه اختيارٌعل ايتوسط بين ف ال«اختياري نيست. پس  اين متالشي شدن،

 باشد.ميجزء اخير علت تامه  و ستا اختيار همچنان باقي: بعد از اتيان مقدمه، 2
 اند:م را به دو بخش تبديل كردهتقسيم دومرحوم نائيني 

 ذي المقدمه را هم كرده است.قصد و  ستا اختيار همچنان باقيالف: بعد از اتيان مقدمه، 
 اما قصد ذي المقدمه را نداشته است.  ستا اختيار همچنان باقياتيان مقدمه،  ب: بعد از
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اختيار و  اين دو قسم،جزء اخير نيست اما در  ،با قسم اول اين است كه در قسم اول اختيار ،دو قسم فرق اين
 شود.، جزء اخير است و با اختيار، فعل محقق ميانتخاب و اراده

 و مرحوم نائينياشكال مرحوم امام به مشهور 
گفتند: صاحب كفايه و مشهور كه اين قسم دوم  :فرمايندو مي كنندوارد ميفلسفي اشكال  دوم، امام در قسممرحوم 

در فلسفه و كالم گفته  طور كهعلتش همان .نيست گونهاين ،شودت تامه است و با آن فعل تمام ميآخرين جزء عل ،اراده
 :ع استفاعل و علت دو نواين است:  ،شده

متوسل  كه به عنوان فاعل مختار در اعمال و افعال، و از جمله انسان فاعلهاي طبيعي: فاعل با آالت و ابزار؛ مانند 1
 هستند. به ابزار و ادوات

 بدون ابزار هستند.فاعل كه مجردات مانند  بدون آلت و ابزار؛فاعل : 2
 دو قسم است: دگيرانسان، به كار ميي كه تجهيزات و ادوات

 شود.گرفته ميبه كار تايپ كردن براي كه مثل ابزار خارجي ابزار و آالت خارجي  :الف
 .ا و جوارحاعض بقيهمثل دست و پا و  انسان مرتبط به خود: ابزار ب

 آلت بدونفاعل في الجمله،  افكار دروني خودعلوم حصولي و در انسان . استقسم از ابزار به هر دو انجام كار  غالباً 
نوعي از علوم حضوري  اين ابزار آشكار نيست. شود وليگرفته ميها به كار سلول ايگونهبه در فكر كردن، اگرچهاست 

 و غالباً فاعل با آلت است.علي القاعده  هاي خود،در فعاليتپس انسان نيز ممكن است بدون آلت حاصل شود. 

 آخرين مرحله فعل اختياري از ديدگاه مرحوم امام
آخرين  ،اختيار :توان گفت، نميدهدفعل اختياري انجام مي كهكسي شويد متوجه مياگر اين نكته را دقت كنيد 

و اگر كسي مشروب را در ليوان  ال. مثشودست كه با اختيار به كار گرفته ميادواتي ا ،بلكه آخرين مرحله .مرحله است
فرمايد: صاحب كفايه ميست ا اختيار باقي خوردن كه ظهآخرين لح ، درهنوز نبلعيده استو دهانش ريخت  سپس در

عضالت  ،اختياربا آلت است و : اين شخص، فاعل با دنفرماياست ولي مرحوم امام ميآخرين جزء اين عمل  ،اختياراين 
و اختيار آن را ايجاد  عضالت است كه اراده بازكردن ،آخرين جزءبنابراين  .كندهستند، باز ميوسيله و ابزار حلق را كه 

 كرده است نه اينكه اختيار، آخرين جزء باشد.
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عضالت حلق ابزار، ادوات هستيم ولو ، ما فاعل با آالت و جدا كنيد بدون آلتلت را از فاعل پس اگر فاعل با آ
 ، آخرين جزء است.آن ادوات به كارگيرياختيار آخرين جزء نيست، بلكه  باشد. در اينجا نيز

 مسئلهتحقيق در 
جدا نيستند و تفكيك زماني  دو آلت با اراده است و اين به كارگيري ،جزء آخر چونكه. هر دو قول صحيح است

ابزاري است كه با اراده  ،جزء اخير در اينجا كي هستند واز لحاظ زماني ي ن عضالت حلق،و گشودكردن اراده  ندارند.
 .شوديكي مي

(رتبه اراده، بر رتبه باز چونكه اول اراده است و سپس بازكردن  ح استاز لحاظ منطقي صحيامام مرحوم فرمايش 
كردن عضالت حلق، مقدم است) اما از لحاظ زمان يكي هستند. ابهام در اين دو نظريه، به خاطر اين نكته ظريف است. 

، ستا اما در قسم دوم كه ارادي ود.ش، اراده ديگر نيست و ذي المقدمه انجام ميتوليدي استمقدمه، لذا در جايي كه 
علت و  ،علت تامه است ولي از لحاظ زماني ،فعاليت آن ابزار گفت: شود: اراده علت تامه است و هم ميشود گفتمي

 .معلول با هم هستند


