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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
. در ادامه هم اين را بحث كرديم بود مقدمه توليديه تكمله كه مطرح كرديم، نظر مرحوم امام را مقدمه حرامبحث در 

 نظريه مطرح شد.كه آيا اختيار، متعلق حكم است يا نه؟ سه 
المقدمه اختياري نيست اما ذي كهچونرود مرحوم نائيني فرمودند: در مقدمه توليديه، حرمت نفسي روي مقدمه مي

 غيريه دارد و ما هم اين نظر را قبول كرديم. حرمت رود و مقدمه توليديه،المقدمه ميمشهور گفتند: حرمت روي ذي

 اقسام مقدمه توليديه
 توان به سه قسم تقسيم كرد:اين است كه مقدمه توليديه را مي تكمله ديگر بحث،

قبل از اينكه  وجود ندارد.هيچ راه بازگشتي و از طرف او  شودهيچ اختياري واقع مي، فعل بدون : بعد از مقدمه1
 از ناحيه او يعني ؛نيست از ناحيه او امكان بازگشت، ولي وقتي خودش را پرت كرد اختيار داشت ،دخودش را پرت كن

به خودش ويروس  كهيوقتبه زمين نخورد. يا اگرچه از ناحيه غير، ممكن است كمكي به او شود و استحاله وقوعي دارد 
 وجود ندارد.امكان بازگشت ايدز را تزريق كرد 

ه خان اينرد واكه اگر  دانديمشود؛ مثًال ه ميكه مكرَداند ، اختيار او مسلوب نيست ولي مي: بعد از شروع مقدمه2
 .كنندشود او را بر شرب خمر مجبور مي

 .كند، اضطرار پيدا مياگر فالن جا برود دانديمشود؛ مثالً داند كه مضطرّ مي: بعد از اقدام مي3
در قسم اول، بعد از وقوع مقدمه، اختياري ندارد و در بنابراين  ؛اكراه و اضطرار تقريباً مثل هم است هايمالك

 ست.ا اضطرار متوجه او واكراه  وم،صورت دوم و س

 مقدمه بحث
قسيم فاعل يعني فاعل مختار،  ؛شد، مقابل اختيار قرار داده ميبندي قديمي در فلسفهاكراه و اضطرار در يك تقسيم

مرحوم عالمه طباطبائي به اين  دارد و بعضي از علما ماننداين در برخي كتب فلسفي وجود  .مكره و مضطر بوده است
 .داشتند توجهمطلب 
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 ديدگاه عالمه طباطبايي در مورد اختيار
توضيح گونه اينكنند كه اقسام علت و معلول را بيان ميدر بحث فاعل و و متن نهايه مرحوم عالمه در حاشيه اسفار 

رب خمر يا ش شود:؛ مثالً كسي كه به او گفته ميمختار است ،بر اين است كه فاعل مكره و مضطرمبتني فقه ما  :دهندمي
، اختيار نيست كه در شرايط اضطرار و اكراهگونه . اينانتخاب كندتواند ميمختار است و شخص كشيم؟ اين و يا مي كن

واند تمي يدوراهاين است كه در سر حقيقت اختيار و قدرت . ن شاء لم يفعل. اختيار يعني إن شاء فعل و إروداز بين ب
باشند و شهيد شوند و  )السالمهيعلاختيار داشتند كه با امام حسين ( عاشورا مثالً در؛ را كه خواست انتخاب كند هركدام

 اي شهادت را انتخاب كردند.عده ،حالنيبااولي اكراه كردند عمر سعد، سپاه  .دنيا همراه سپاه عمر سعد باش
كل ميته كند تواند أمي استكل ميته شده كه مضطر به أدر شرايط اضطرار . همچنين فاعل مختار است ،پس در اكراه

 اضطراري وجود دارد.و  اكراهيو در شرايط عادي  ،اربنابراين اختي ؛بميردمريض شود يا  تواند أكل ميته نكند وو مي
و  مسلوب االختيار است ،شخص اينكه و اجبار به معناي خاص يعني اجبار است ،ار به معناي فلسفيدر مقابل اختي

 گيرد.اهد انجام دهد. در اينجا اختيار در مقابل اجبار قرار ميتواند هر وقت كه بخونمي

 معاني فاعل مختار
 :دارد معنافاعل مختار دو  :گفتگونه اينبايد بنابراين 

و  )آورد(كه از بيرون عاملي به او فشار ميدر شرايط اكراهي  و فاعلشامل فاعل در شرايط عادي : معناي عام كه 1
ست كه تفاوت ه ايندو فاعل ديگر كه در شرايط عادي است و  فاعل اول بين شود. بلهميدر شرايط اضطرار  فاعل

از  هركدام ،يدوراهگاهي در سر  تخاب كند.گيرد بايد انكه قرار مي يچندراهيا  يدوراهر گاهي آدم مختار در براب
ها يك سنگ ، كفهاكراه و اضطراراما در  ؛مرجحاتي دارد كه كفه يكي بر ديگري سنگيني ندارد شدهمطرحهاي گزينه

 .تر استلذا انتخاب راحت كشته شدن با شرب خمر خيلي فرق دارد و نيست؛ مثالً
حقيقت كلي اختيار (إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل) وجود دارد  )اكراهيدر همه اين سه قسم (عادي، اضطراري و 

هستند  وزنهمسنگ و  ديگر، همبا هم ييدرجاها ؛اوت دارندتف باهم ييدرجاهااما لذا فاعل مختار به معناي عام هستند 
است كه  ييدرجااكراه و اضطرار هم  ، عامل فشار بيروني وجود دارد.اضطراردر و  ، عامل فشار درونيو اما در اكراه

 برخالف تمايالت انسان باشد.
را  طرفكيو بيروني كه وزن  درونيفشار عوامل شود و شامل فاعل مختار در شرايط عادي ميكه  : معناي خاص2

 وجود ندارد.سنگين كند 
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 عقل و شرع ازنظرمالك تكليف 
خواهد به شما حكمي بكند اگر شارع مي :گويدعقل مي است. اختيار به معناي اولمالك تكليف است،  عقالً  آنچه

كند كه زير لم يفعل باشد. حتي در صورت اكراه و اضطرار هم شارع حكم مي شاء انشاء فعل و ن بايد در آن حكم، إ
كند. كه مكره يا مضطر شديم كه براي نجات خود، ديگري را بكشيم، شارع منع مي ييدرجابار اكراه و اضطرار نرو؛ مثالً 

 .اطاعتش كني كه كنداقتضا ميهم مولويت او 
در لذا همه افعال اكراهي و اضطراري  شرايط عامه تكليف است و ازقدرت و اختيار به معناي اول بنابراين 

در حديث رفع، شارع  مثالً ؛ كند اديوزكماختيار به معناي دوم را واند تاگرچه شارع مي .شودبحث ميموضوعات فقهي 
شرط  :ويدگمي عقل )280:ص ،2 ج/بحاراالنوار( »و ما اضطروا اليه... ما استكرهوا عليه  ... رفع عن أمتي« فرموده:
امر اضطراي و اكراهي را  كهگفته در اين حديث اما شرع  اختيار به معناي اول است اگرچه اكراه و اضطرار باشدتكليف، 

 .دارد كه نتيجه آن، اباحه استالزام را برمي درواقع. از دوش شما برداشتم
يطاق جايز نيست اما در ما يطاق، اگر  گويد: تكليف بما الپس در اينجا تعارض عقل و نقل نيست بلكه عقل، مي

 گويد: الزامي نيست.دهد. شرع نيز در اين موارد مياكراه يا اضطرار باشد، عقل ارجاع به شرع مي

 اصل بحث
هست  گاهي اختيارشود و اصالً اختيار ندارد كه همان قسم اول اختيار مياز قسمي است كه گاهي مقدمه توليدي 

به معناي عام است ولي اختيار به معناي خاص  يعني در اينجا اختيار ؛گيردضطرار قرار ميولي در شرايط اكراه و ا
. آيا اين مقدمات شود، در آنجا مكره يا مضطر مياگر اين مقدمات را انجام دهد و وارد خانه شودكه داند ؛ مثالً مينيست

 حرام است يا نه؟
د عيبي ندارد اگر مقدمه را انجام ده گونه است كهبرداشته است. آيا ايناضطرار را اكراه و حكم  كه شارع دانيمما مي

باشد  گونهنيايا مصداق مقدمه توليديه است كه اگر  ؟گيرد و ديگر حكمي ندارداضطرار قرار مي و اكراهو در شرايط 
 ؟حرام است

 اهللا تبريزي در مورد قسم دوم و سوم مقدمه توليديهديدگاه آيت
 .دارددر اينجا، تكليف را برنمي چون حديث رفع .مقدمه توليديه و حرام است مصداقِ اين :نداهرمودمرحوم تبريزي ف

باشد اما اضطرار و اكراهي كه مقدماتش در اختيار  داشدهيپطور عادي كند كه بهرا رفع مياضطرار و اكراهي  اين حديث،
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كه مقدماتش را خود فرد توليد كرده  اكراه و اضطراري دليل حديث رفع انصراف دارد از كند.ما باشد آن را رفع نمي
 بنابراين اضطرار و اكراه در اينجا رافع تكليف نيست و مقدماتش هم حرام است. ؛باشد

 اهللا تبريزينظر آيتنتيجه 
از جايي كه اصًال اختياري نداشته باشد؛ مثل پرتاب اين است كه مقدمه توليديه اعم است اهللا تبريزي نظر آيتنتيجه 

 رود و مضطر يا مكره شود. ييجابهكردن خود از برج و جايي كه با اختيار 


