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 خالصه جلسه قبل
طرح كرد و بعد به مالزمه شرعيه مدر باب مالزمه عقليه  يبايد مبحث ابتدابحث در مقدمه حرام بود. عرض كرديم كه 

و اينكه آيا  استبحث عقلي ناظر به  عمدتاً ،نداهو انظاري كه بزرگان فرمود لذا مجموعه آراء. و حكم شرعي پرداخت
 را بيان كرديم.نائيني مرحوم خوند و سپس نظر مرحوم آ نه؟حرام است يا : مقدمه حرام، گويدعقل مي

هستند توليدي  يا مقدمات نكته اين بود كه آن بود. خونداي بيان كردند كه ناظر به فرمايش مرحوم آمرحوم امام نكته
ست و بعد از اراده مقدمه، واسطه ني ،در مقدمات توليديه، بين اراده و فعلو يا غير توليدي. فرق بين اين دو اين بود كه 

 اختيار به مقدمه تعلق گرفت ولي بعداً ،وقتي خودش را پرت كرد . مثالو اختياري نيست شودادامه آن با اراده انجام نمي
و با اينكه شود ، اراده واسطه ميبين فعل و مقدمات ،مقدمه غير توليديه شود. امامنجر به مرگ مي ومقدمه غير اختياري 

 علت آخر است.اختيار او مؤثر و  هم باز امامقدمات آمده 

 اشكال مرحوم امام به مقدمات غير توليديه
. محل بحث بدون آلتيا و است  توليديه را محل نقد قرار دادند و فرمودند: فاعل يا با آلت امام مقدمات غير مرحوم
بلكه آخرين مرحله، به كارگيري ابزار  نيستمرحله فعل در اينجا اراده آخرين  باشد.ميلت آ كه فاعل بااست ما انسان 

ريزد، آخرين مرحله خوردن اين ميدهانش كند و در ميو آالت براي انجام فعل است. مانند مثال مشروب كه تهيه 
ها گشوده شد بلع محقق و وقتي ماهيچهگشوده شود  ي حلقهاتا اين ماهيچهكند اين است كه اراده مي  مشروب

 شود. مي
انقباض  ،اراده آخرين حلقه اين زنجيره نيست بلكه آخرين حلقه: وقتي سير فلسفي را طي كنيد، فرمايندمي ايشان

 عضالت است.

 تحقيق مسئله
آن تبيين سوم اين است و تبيين سومي است  ،، حقهستند مقابل هم كه دو نظريهبود كه در اين تحقيق در مسئله اين 

خرين حلقه زنجيره تحقق اين فعل، عمل ابزار است كه با اراده ت و تقارن دارند. آكه در خيلي از موارد اراده و فعل معيّ
 حق با ،در تحليل منطقيو از لحاظ منطقي تقدم و تأخر وجود دارد  اگرچه .وجود نداردتقدم و تأخري شود و انجام مي
زماني، اين دو هم زمان هستند و علت و معلولي تقدم رتبي دارد اما از لحاظ اراده، امام است براي اين كه  مرحوم
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ز ا ، تقدم و تأخر زماني است و اين دومكه در فقه و اصول با آن كار داري آنچه .شوندباشند كه در يك زمان انجام ميمي
 لحاظ زماني با هم تقارن دارند.

اراده همزمان شود كه در مقدمات توليديه، گونه ميبا غير توليديه اين فرق مقدمات توليديهتوجه به اين نكته،  پس با
 .استمقدمه آخرين ، اراده همزمان با اما در مقدمات غير توليديهنيست  آخرين مقدمهبا 

 ه فقهينتيج
اما به نظر  توليدي و غير توليدي. :دو نوع مقدمه داريم ،نائيني و ساير اعالممرحوم بر نظر مرحوم صاحب كفايه و  بنا

از برج تا زمين  اراده و عدم اختيار، دور است؛ مثالگاهي فاصله ولي توليديه است  ،همه جا مقدماتدر ، حضرت امام
 اي وجود ندارد.فاصله چنداني ندارد؛ مثال از لحظه اراده تا باز شدن حلق، كه فاصلهاست و گاهي خيلي فاصله  برسد،

گويند: مقدمات، توليدي يا غير توليدي است اما مشهور ميبنابراين تفاوت رأي مشهور با حضرت امام اين است كه 
مرحوم نائيني و مرحوم لسفي ما با بيان ما اين است كه تحليل ف فرمايند: همه مقدمات، توليديه هستند.حضرت امام مي

 .آخوند و مشهور يكي استمرحوم آخوند فرق دارد اما نتيجه با 

 دامنه مقدمات توليديه
موارد خيلي نادر و معدودي است. چونكه فقط جايي  اين است كه مقدمات توليديه در كالم مشهور، نكته دقيق ديگر

كند تا بميرد يا خودش را از برج، . مثال خودش را مريض مياست ادزيكه فاصله مقدمه و ذي المقدمه  شودرا شامل مي
مواردي كه آالت  چونكه. گويندتر از آن است كه مشهور ميولي به نظر ما دامنه مقدمات توليديه وسيع .اندازدپايين مي
ها جزء مقدمات توليديه ينو همه ا توان اختيار  و اراده را به كار انداخت خيلي زياد استشود و نميته ميبه كار گرف

 .هستند

 بنديجمع
 :گوييمهستند بلكه مي توليدي در جزء اخير، همه مقدمات :كه بگوييمهم عقيده نيستيم  ما با حضرت امام :1

 شود و در غير توليدي، تا آخرين لحظه، اختيار داريم.به توليدي و غير توليدي تقسيم ميمقدمات 
 جزء آخر و اراده همراه هم هستند. :2
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براي تحقق فعل، طول گاهي زمان كوتاهي  .اين اختياري نيست ،نيامده استهنوز وقتي اراده تمام شد ولي فعل  :3
 كند.كشد. مانند جايي كه خودش را مريض ميمي و گاهي زمان زيادي طولمثال يك ثانيه يا كمتر  كشد،مي

نه  اراده تمام شده است ،كه در آناز مقدمه است اي منظور آن قطعهيدي حرام است، مقدمه تول :گويدوقتي عقل مي
ها مقدمه توليديه و كنند و... اينكارند و جمع ميمقدمات. پس كساني كه براي ساخت مشروب، درخت انگور مي همه

 كند.قبل سرايت نمي به ماحرمت حرام نيستند بلكه آخرين مرحله كه ديگر اختياري در آنجا نيست، حرام است. پس 

 اشكال مرحوم آخوند
 ،اين مقدمه مقدمه توليديه حرام است و :شما گفتيد :دنفرمايمي و دنكنوارد مياشكال نقضي كفايه در مرحوم آخوند 
صدور فعل اراده آخرين جزئي است كه منجر به هم، در غير توليديه  شود.كه منجر به صدور فعل مي آخرين جزء است

 شود.اراده هم حرام پس بايد  .شودمي
باشد بايد  گونهاگر اين شود.كه با آن، معلول محقق مي هستآخرين جزئي  ،غير توليديه همعبارت ديگر در ه ب

در همه جا، آخرين جزئي  :نداست. اين همان نظر مرحوم امام است كه مي فرموددر همه جا مقدمه توليديه  :بگوييم
 شود، پس همه مقدمات توليديه است.دور فعل ميوجود دارد كه منجر به ص

چون اگر شود. با اراده، مقدمه توليدي مي :شود گفتو نمياختياري است  ،اراده ذاتفرمايند: مي مرحوم آخوند
تواند انجام نشود ولي فرض ما توليديه زيرا معناي اراده اين است كه مي شود: اراده توليدي است، خلف فرض ميبگوييم
شود، تسلسل الزم اراده است. اراده بودن اراده، به خودش است و اگر بگوييم: اراده با اراده ديگري، اراده مي بودن
 آيد.مي


