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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

. قول به 1تا کنون در مسئله مالزمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم. 

 . قول به مالزمه مطلقا. 2عدم مالزمه؛ 

 قول سوم: تفصیل بین سب و غیر سبب

ه شرط ئله سبب و مسبب است و برخی ناظر بدر مقابل این دو قول برخی قائل به تفصیل شده اند. این تفصیالت بعضا ناظر به مس

 تفصیل بین مقدمه ای که سببیت دارد رد تعرض و بررسی قرار خواهیم دادشرعی و غیر شرعی است. نظریه ای که در این جلسه مو

و غیر سبب  بو مقدمه ای که سببیت ندارد. این مطلب را   محقق خراسانی نیز در کفایه مطرح کرده اند؛ تعبیر ایشان تفصیل بین سب

و برخی دیگر ده و او ی نسبت داده شالبته این تفصیل به سید مرتضلبته دیگران تعبیرات دیگر بکار برده اند مثل محقق نایینی است. ا

ولی معلوم است که این اجماع تا چه حدی بی پایه و  جماع کرده اندمثل تفتازانی و بیضاوی و بعضی از شارحین مختصر، ادعای ا

انین به آن اشاره کرده مرحوم میرزای قمی نیز در قو 1شده انداین تفصیل در کتاب معالم متعرض صاحب معالم نیز  س است.اسا

اجمال این مسئله را در حدی که محقق خراسانی مطرح کردند و اشکاالتی که به این نظریه وارد کردند را به همراه  است. ولی ما

 کالم محقق نایینی در این مقام متعرض می شویم.  

 توضیح تفصیل مذکور این است:

قدمه سبب نباشد این مالزمه وجود اگر مقدمه ای سبب باشد در این صورت واجب است یعنی مالزمه قابل قبول است؛ اما اگر م

روشن شود  دسبب تولیدی است و منظور از غیر سبب، سبب غیر تولیدی است. دقت کنید این مطلب بایهم منظور از سبب،  ندارد.

اگر مقدمه سبب باشد در این صورت مالزمه وجود دارد و بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه مالزمه که این که می گوییم 

 منظور چیست؟ این که گفته اند اگر مقدمه سبب نباشد آن گاه مالزمه ثابت نیست و مقدمه واجب نیست، منظور چیست؟است، 

 مقدمه 

 . اسباب غیر تولیدی. 2. اسباب تولیدی؛ 1اسباب بر دو قسم می باشند: 

                                                 
 .06معالم، ص  1

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6931/اسفند/5 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:     
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گیری از آن تاثیری ندارد. مثال می شببود و اراده و اختیار در جلویعنی اموری که با تحقق آن ها مسبببب محقق  اسببباب تولیدی

 پریدن از باالی پشبت بام سببب سقوط و مرن نابودی است  که  با توجه به اینکند می پرت  ی بلندی خودش راکسبی که از باال 

 فی النار و ءندارد یا مثال القارا از مرن و ترک مقدمه ای که منجر به مرن می شود  یگیروسط راه اراده و اختیار برای جلودیگر 

بته تا ال ،دلوی سوختن کاغذ را بگیرد که ج، اگر کسی کاغذی را داخل آتش بیندازد دیگر قدرت بر این نداراحراق و سوزاندن نار

چیزی القاء فی النار شد دیگر کسی اگر  .بحث دیگری اسبت  این که خارج کند، بله ممکن اسبت آن را  مادامی که در آتش اسبت 

ولیدی پس اسباب تاز این امور به اسباب تولیدی نام برده می شود.  .وزاندن کاغذ بوسیله آتش را بگیریدی سلود که جقدرت ندار

که مسببات آن ها بدون این که بتواند جلوی تاثیر سبب را بگیرد محقق می شود. یعنی اراده و اختیار دیگر تاثیری  اسبابی هستند

 . برای جلوی گیری از اثر گذاری سبب ندارد

اسباب غیر تولیدی مثل همه مقدماتی که با انجام و تحقق آن مقدمات باز هم اراده و  .چنین نیسبتند  ینا غیر تولیدی اسباباما 

منزل و آن را داخل مثل این که شراب می خرد  ،همه مقدمات فسق و فجور را فراهم می کند کسی. شود یمتیار مکلف سبلب ن اخ

ش جلوی تحقق ذی المقدمه و مسبب را اختیار خود تواند با اراده ومی  کند اما در عین حالی مه امکانات را فراهم هممی آورد و 

ر برای مثل القاء فی الناآن سببیت  دارد اما ب خمربرای شرالخمر سببیت  اعابتی .ختیار او سبلب نشبده  ، زیرا هنوز اراده و ابگیرد

راده ین جا ابگذارد و جلوی تحقق مسبب را بگیرد اما ار ذی المقدمه دچ تاثیری نمی تواند آن جا اراده و اختیار هی نیست.احراق 

  .ی تاثیر سبب را بگیردولو اختیار می تواند ج

 توضیح قول سوم  

ین مالزمه ب :گویند می قائلین به تفصیل .سبب تولیدی و سبب غیر تولیدی استصبیلی که اینجا داده شبده در واقت تفصبیل بین    تف

مقدمه از اسباب تولیدی  از اسباب تولیدی باشد وجود دارد اما در جایی که هدر جایی که مقدم المقدمهوجوب مقدمه و وجوب ذی 

 مالزمه وجود ندارد. اما دلیل بر این تفصیل چیست؟نیست 

تولیدی  ترتب مسبب بعد از سبب .مسبب محقق می شود ،می گویند معنای سببب تولیدی این است که بعد از تحقق سبب تولیدی 

علق امر ت به مسبب تعلق می گیرد مثل این کهوقتی امر در این موارد . اختیار در آن دخالت ندارد اراده و زیرا .قهری و حتمی است

امر به قتل  اگر .المقدمه تعلق گرفته اما در واقت به سبب تعلق گرفته است این امر به ظاهر به مسببب و به ذی  ،به قتل باشبد  گرفته

 ود.خته شد قهرا قتل محقق می شتیر که اندا .سبب قتل است اسبت که  تیر انداختنو این شبده اسبت این یعنی امر به تیر انداختن   

که  د خود به خود مسبباین تیر که رها ش .و لذا نمی توان مانت قتل شد را گرفت د دیگر نمی توان جلوی آنوقتی تیر انداخته شب 

  .ی شودتل باشد محقق مق

ه ب سبب تولیدی و مسبب تولیدی است؛ وقتی امر به مسبب تعلق می گیرد المقدمه نسبت این در جایی که نسببت مقدمه و ذی بنابر

 آن چیزی که .زیرا آن چه مقدور مکلف است سبب است نه مسبب .ظاهر امر به مسبب است اما در واقت امر به سبب است حسب

ه این می شود بمنتسب  اگر هم قتل به او ،مکلف فقط می تواند تیر را رها کند .نه قتل است مکلف نسببت به آن قدرت دارد رمی 

پس فی الواقت امر به مسبب  .تیر را رها کرده است و اال خود قتل مقدور مکلف نیست ست کهاوو انداز است جهت است که او تیر
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زیرا در اسباب تولیدی مسبب و ذی المقدمه مقدور مکلف  .هو ذی المقدمه در اسبباب تولیدی مساوی است با امر به سبب و مقدم 

هر چیزی که مامور به واقت می شود حتما باید مقدور مکلف  .تواند مامور به شود یم. چیزی هم که مقدور مکلف نباشبد ن نیسبت 

 ،ب اختیار داردبه سب نسبت مکلف تنها یار داشته باشد و این جاتاخ دور مکلف باشد باید نسبت به آنق. برای این که چیزی مباشد

ظاهر  لذا امر به حسب .نه اختیار و برای او متصور است اما نسبت به مسبب نه اراده ؛تنها نسبت به سبب می تواند اعمال اراده کند

 اما در المقدمه متعلق شده است و به حسب ظاهر ذی المقدمه واجب شده است ظاهر به ذی به حسب ،به مسبب متعلق شده است

ای مکلف اسببت و هذا هو معنی زیرا آن اسببت که مقدور بر .تکلیف به مقدمه ثابت شببده اسببت شببده و به مقدمهقت امر متوجه او

  .زمهالمال

اسبباب غیر تولیدی هم خود سبب می تواند متعلق امر واقت شود و هم خود  زیرا در  .گونه نیسبت  یناسبباب غیر تولیدی ا  راما د

ب ،  لزوما امر به اتیان به مقدمه آن واجیک واجبی موال امر کرد به اتیاناگر مثال  .امر به سبب نیستبا  بب مالزمامر به مس .مسبب

 رد.اراده و اختیار انسان قرار بگیند که هر کدام می توانند متعلق تزیرا سبب و مسبب دو عمل مستقل هس .شود یماز آن اسبتفاده ن 

 لذا در اسباب غیر تولیدی مالزمه وجود ندارد. 

 تفصیلخالصه 

ا اگر مقدمه سبب تولیدی نباشد ام ؛مالزمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را قبول داریم، ولیدی باشبد تاگر مقدمه سببب  

باشد  سبب تولیدی لیل آن نیز  معلوم شد که در جایی کهئله داده شده و داین تفصبیلی است که در این مس  .قبول نداریم مالزمه را

ت و تنها مقدور برای ملکف اس زیرا فقط سبب .فی الواقت امر به سبب و مقدمه است ،مه یا به تعبیر دیگر به مسببدقامر به ذی الم

ماتی داما در مق .ف خارج است و اساسا امر به آن تعلق نمی گیردلکمسبب از قدرت م ولی مور به باشداند مأسبب است که می تو

علق د و هر کدام جداگانه می تواند متا سبب و مسبب دو موضوع مستقل هستنآن ج ،گونه نیستن یکه سببب غیر تولیدی هستند ا 

 سبب نیست.  و مالزم با امر به مقدمه یا مر به ذی المقدمه یا مسبب، مساویلذا ا امر باشد و

 قول سوم بررسی

  :کرده انددو اشکال به این تفصیل محقق خراسانی 

 اشکال اول

مقدمه واجب  ، در بحثیعنی بر فرض ما تفصیل مذکور را قبول کنیم .مقدمه واجب پیدا نمی کنداسباسا این تفصیل ربطی به بحث  

 لمقدمه ومسببئله مالزمه بین وجوب نفسببی ذی ا زیرا در بحث مقدمه واجب در واقت ما به دنبال بررسببی  .ثیری نداردنتیجه و تأ

وجوب  ا از وجوب نفسی ذی المقدمه می توانیمم که آیما در مسبئله مقدمه واجب می خواهیم ببینی  .وجوب غیری مقدمه هسبتیم 

 یکی وجوب نفسی ،وجوب مقدمه متفاوت استسنخ پس سنخ و جنس وجوب ذی المقدمه با  کشف کنیم یا خیر؟غیری مقدمه را 

ری غیوب و وج پیرامون وجوب نفسی ذی المقدمه ههم دلیل و استدالل بیان شد . تا کنون نیز هر چهوجوب غیری است و دیگری

به یدی لمدعای مفصل این بود که در اسباب تو .باره اسباب تولیدی بیان کرد غیر از این است. اما آن چه این مفصبل در مقدمه بود

لذا  ،حسب ظاهر امر متعلق شده به مسبب و اال در واقت امر و تکلیف متوجه به سبب است زیرا اساسا مسبب مقدور مکلف نیست

عنای این م .دور استرا تنها سبب است که برای مکلف مقبلکه امر متعلق به سببب شده است زی  ،ق شبود متعل اند به آنامر نمی تو
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تنها  ،تمام باشداگر این استدالل  نیز شده است. به مقدمه متعلق دمهقت همان امر نفسی متعلق به ذی المسبخن این اسبت که در واق  

، دمه متعلق شودقر نمی تواند به مسبب و ذی الموقتی می گوید ام .کند که مقدمه دارای یک وجوب نفسبی اسبت   یاین را ثابت م

 سبببب اسببت که می تواند بلکه تنها ،واقت نمی تواند واجب شببود نه به وجوب غیری و نه به وجوب نفسببییعنی ذی المقدمه فی ال

ک خودش دارای ی تولیدی باشببدجایی که یک سبببب  ت درقاکه خود مقدمه فی الو این بدان معناسببت تعلق بگیرد تکلیف به آن

. تاسرج از اختیار مکلف ی است که خاقتل امر« اقتله» :مثال  کسبی که دسبتور به قتل می دهد می گوید  . وجوب نفسبی اسبت  

 یا با دشنه اییعنی به او تیرانداری کن « رم بهاو»در واقت یعنی  «اقتله» .خارج از اختیار مکلف است ذهاب روح به شکل خاص

این  . البتهاندازی استتیراست مقدور مکلف  آن چه راکه وجوب نفسبی دارد تیر اندازی است نه قتل زی  یآن چیز کانه .او را بزن

ین است زمه تفصیل امی خواهیم بگوییم البلکه در مقام رد آن نیستیم فعال ما نظری است که  که مقدمه وجوب نفسبی داشته باشد 

جوب نفسبی اسبت و دیگر ذی المقدمه در مسببات تولیدی نمی تواند وجوب نفسی   یک سببب تولیدی بود دارای و  مقدمه اگر که

 . داشته باشد

 مه واجب یک مسئله مسلم استدق. در ماین چه ربطی به بحث ما دارد .ین هذا و مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمهأ

وجوب نفسی می توان استکشاف کرد یک وجوب غیری  می خواهیم ببیینیم آیا از این لیالمقدمه واجب بالوجوب نفسی وکه ذی 

 مطلب دیگری اسببت که نتیجه آن تاثیری در بحث ما نمیه آن تکیه کرده در واقت باما آن چه این مسببتدل  یا نه؟ را برای مقدمه

اما  ؛وندشو واجب نفسی  دنمی تواند مورد امر قرار بگیردارای اسباب تولیدی هستند تنها مقدماتی که  :این مفصل می گوید .گذارد

ت که وجوب نفسببی دارد و این ربطی به مه اسببدقه خود ذی الملکدیگر وجوب نفسببی ندارد ب دمه ای سبببب تولیدی نبوداگر مق

 ندارد.مه دقآن از وجوب نفسی ذی الم فاوجوب غیری و استکش

 اشکال دوم

اما  هدش به ظاهر امر به مسببیعنی . ن پذیر نیستاامکمسبب ، امر به از اسباب تولیدی باشداگر سبب و مقدمه  مستدل ادعا کرد که

مکلف است و چیزی می تواند  زیرا مسبب مقدور مکلف نیست در حالی که سبب مقدور .در واقت امر به سببب متوجه شبده است  

  .مور به باشد که مقدور مکلف باشدمأ

واسطه  بی. درست است که مسبب جای اشکال داردنیست  مقدور مکلف بمسب این که می گویند .اشکال است حلز ماین سخن نی

ه چیزی شود ک متوجه به تواند نمیامر اگر تکلیف به امر غیر مقدور محال است و  .مقدور است مقدور مکلف نیسبت اما با واسطه 

زی نه با اگر چی .دگیره و نه بی واسطه قدرت انسان به آن تعلق ندر صورتی است که به طور کلی نه باواسط مقدور مکلف نیسبت، 

ن انسان نیست امر به آ مقدور . چیزی که مطلقاتکلیف به آن امکان ندارد ،واسطه و نه بی واسطه از تحت قدرت انسان خارج باشد

ه این جا درست است ک .وری در پی نداردر مکلف بود تکلیف به آن اشکال و محذسطه مقدوایزی مت الوچ . اما اگرگیرد تعلق نمی

واسطه مقدور مکلف است و چیزی که با واسطه  مسببب از سببب تولیدی مقدور مکلف نیست اما با  تل به عنوان یک قمثل عملی 

ن انداختن که سبب آتولیدی مقدور نیست اما رمی و تیر عنوان یک مسببب   قتل به .مقدور مکلف باشبد امر به آن اشبکالی ندارد  

 لذا اصل این ادعا که در اسباب تولیدی .امر به آن تعلق بگیرد و واجب شود است مقدور برای مکلف است و به این اعتبار می تواند

  .و لذا مالزمه وجود ندارد این حرف باطلی استقدور مکلف نیست مذی المقدمه چون 
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 . این تفصیل قابل قول نیست فتحصل مما ذکرنا کله

 بحث جلسه آینده 

 ه به آن نیز خالی از فایده نیست.     که اشار مطلبی دارند در خود اسباب تولیدی تفصیلی داده اند محقق نایینی

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                             


