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

ین در امحقق حایری محقق خراسانی و هم تفصیل  تفصیل . همبیان شدحرام ی و محقق حایری در باب مقدمه نظر محقق خراسان

 . اشکاالتی که متوجه این دو تفصیل شده است را به نوعی بیان کردیم مورد بررسی قرار گرفت ومسئله 

 تفصیل محقق نایینی 

 دارند.با هم تفاوت راسانی است اما در عین حال ن تا حدودی نزدیک به تفصیل محقق ختفصیل ایشا

حرام است ولی در یک قسم مقدمه حرام  ،در دو قسم می فرماید مقدمه حرام و تقسیم کرده است به سه قسم ایشان مقدمه حرام را

 اما آن سه قسم عبارتند از: حرام نیست.
 قسم اول 

 ی اختیار فاعل و اراده فاعل. یعنیحت ،برخی از مقدمات حرام به گونه ای هستند که بین مقدمه و ذی المقدمه چیزی واسطه نیست

المقدمه از ناحیه مکلف دا می کند به نحوی که امکان ترک ذی ذی المقدمه در خارج تحقق پی قهراً ،اگر کسی اتیان به مقدمه کند

مقدمه علت تامه ذی المقدمه است. این مقدمه علت تامه ارتکاب حرام است. مثال شخص می داند که اگر  نیست. به عبارت دیگر

رد و دور شود وجود ندارد. گیگر امکان این که از حرام فاصله بمی شود و دیدچار ارتکاب حرام  داخل در فالن مکان شود قهراً

 شرب ه معنای ارتکابمی داند که ورود در این جلسه ب و جلسه شرب خمر است کهنید کسی وارد مکانی می شود فرض ک مثالً

 اراده ای برای ترکی این شخص اختیار و ورود در این مکان بدون این که برا در این صورت ،نظر به اجنبیه است با یا مالزم خمر

 و این علت تامه تحقق حرام است. مساوی با ارتکاب حرام است  اشد،حرام باقی ب

را . زیاین قسم از مقدمه قطعا حرام است منتهی حرمت این قسم را یک حرمت نفسی می داند نه غیریمی فرماید: قق نایینی مح

آن چه که مقدور مکلف است خود مقدمه  چوناز ذی المقدمه است قیقتا نهی نهیی که بر ذی المقدمه وارد شده است ح :گویدمی

 «مکانا یشرب فیه الخمر حضرال ت» خمر و حضور در مجلس خمر شده استشرب مثال نهی از جلوس با اهل  .است نه ذی المقدمه

اراده دارد جلوی ارتکاب  وکه وارد این مکان شود اختیار شخص قبل از این  شرب خمر می شود حضور نداشته باش. در مکانی که

م دخول در این رامقدمه آن ح ،این مکان است رر در مجلس کذایی متوقف بر دخول دحرام را بگیرد ولی ارتکاب حرام و حضو

اگر نهی از حضور در مجلس کذایی می  .ستحرام محقق ای وقتی داخل شد دیگر نشود ولمی تواند داخل  شخص این .مکان است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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تی زیرا آن چه که مقدور مکلف است دخول و ورود در این مکان است ولی وق شود این در واقع نهی از دخول در این مکان است

ت دمه خورده اسق. لذا نهیی که به ذی الممقدمه مقدور است ولی ذی المقدمه مقدور نیست پس .دیگر امکان مخالفت نیست وارد شد

یعنی همان نهیی که به ذی  .مقدمه است بر این اساس ایشان می گوید حرمت مقدمه در این قسم حرمت نفسی استاز ع نهی قادر و

 .مقدور مکلف است نه ذی المقدمه را مقدمهد زیشوالمقدمه خورده است عینا به مقدمه منتقل می 
 قسم دوم

کسی این مقدمه را  رگی ایعن .و ذی المقدمه اش اختیار فاعل و اراده فاعل واسطه استمقدمه  مقدمه ای است که بین آندوم قسم 

ای به نامه مقدماتی که واسطه رلمقدمه را انجام بدهد یا ندهد. دفراهم کند به نقطه ای می رسد که هنوز اختیار و اراده دارد که ذی ا

 اراده و اختیار فاعل با ذی المقدمه است دو حالت متصور است:

اصال مقدمه را اتیان می کند که حرام را مرتکب شود و ذی  .قصد مکلف از اتیان به مقدمه این است که به حرام برسد .6

 .را محقق کند هالمقدم

  .تبه حرام نیس قصد مکلف از اتیان به مقدمه وصول .2

ی تردیداین صورت در  المقدمه حرام برسد قصد او این است که به ذی ،اگر مکلف مقدمه را اتیان می کنداست که  نیاول احالت 

رمت ح اصل دارد. در نفسی و غیری بودن این حرمت تردیدی . منتهی محقق نایینیدر حرمت مقدمه به قصد توصل به حرام نیست

ایشان تردید دارد در این چون یا حرمت غیری؟ ک حرمت نفسی است حرمت این مقدمه یاین که  ررا قبول کرده اما مردد است د

یا این که حرمتش  ،یک حرمت غیری است جه حرمت آنیر نتحرمت از ذی المقدمه است که دکه حرمت مقدمه به خاطر سرایت 

شود هر  مترتب د به قصد این که حرام بر آنمقدمه ای را اتیان می کن. کسی که به خاطر تجری است که فی نفسه متعلق نهی است

ا ت که حرام رسامی رود و قصدش این پاک اوست. کسی که دنبال مقدمات حرام ، این نشان دهنده طینت ناچند حرام مترتب نشود

اگر س پ .به انجام حرام نشود یش این است که با خدا مخالفت کند ولو موفقسوء سریره دارد و بنا که مرتکب شود این آدمی است

 . است یک حرمت نفسی این ،باب تجریبرای چنین مقدمه ای ثابت شود از ت حرم

رمت رده است تا حسرایت ک هاز ذی المقدم همردد است بین این که آیا حرمت این مقدم زیرا .پس وجه تردید محقق نایینی معلوم شد

ه این مقدمحرمت  ،اگر این باشد .ارتکاب مقدمه به قصد تحقق حرام از باب تجری حرام استیعنی  ،این عمل غیری شود یا خود

 می شود. نفسی

  سوم سمق

نی این چنین نیست که به محض ارتکاب یع .واسطه شدهتیار و اراده فاعل اخ ،مقدمه ای است که بین آن و ذی المقدمهسوم قسم 

، اراده عدم انجام او می تواند حتی پس از آن که مقدمه را فراهم کردتحقق پیدا کند.  بدون دخالت اراده مکلف ذی المقدمهمقدمه، 

امله می معبایع مثال  .ارتکاب این مقدمه توصل به حرام نیست ولی قصد او از .بر خالف قسم اول ؛اراده او باقی است حرام را بکند،

 ،یردپولش را بگ ، بایع می خواهد معامله کند واو این نیست که او برود خمر بسازد کند انگور را به کسی که خمر می سازد و قصد

یم را حرام ندان «لم انه یجعله خمران یعمبیع العنب م»که خود است این  از این با قطع نظر .بسازد یا نسازد کاری ندارد که او خمر

 خمر از ناحیه کسی که قصد او ایننفس فروش انگور به عنوان مقدمه ساختن شد. وان فی نفسه حرام بازیرا ممکن است خود این عن
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 دپس در قسم سوم مقدمه اتیان می شواو می تواند دواعی مختلف داشته باشد.  زیرامورد بحث است.  بسازد رمنیست که خریدار خ

نوز هاست که اده و اختیار مکلف ارواسطه بین مقدمه و ذی المقدمه به حرام باشد و  توصل هقصد او از ارتکاب مقدمبدون این که 

  .باقی است دخو به قوت

ز یاز این دو چ موجب حرمت یکیچون . ای حرام نیست زیرا موجبی برای حرمت آن نیست هچنین مقدم :این جا ایشان می فرماید

 :است

 می تواندمکلف زیرا هنوز  ،این جا این مقدمه علت تامه وقوع حرام نیست دمه باید علت تامه وقوع حرام باشد که قهراًمق  .6

  اسطه است.چون اراده و ذی المقدمه را ترک کند و انجام ندهد

المقدمه به  وقت یا حرمت غیری پیدا کند از باب سرایت حرمت از ذی قصد تحقق حرام انجام بدهد. که آن را بهمقدمه  .2

زیرا قصد تحقق حرام را  .نیست که این جا هیچ کدام از این ها در حالی ،یدا کند از باب تجریمقدمه یا حرمت نفسی پ

 م نیست.پس قسم سوم حرا .حرام این نیست که آن حرام در خارج محقق شود هقصدش از ارتکاب مقدم یعنیندارد 

وم سم قس روم گفتند که مقدمه حرام است، اما ددل و در قسم او ؛محقق نایینی مقدمه حرام را تقسیم بر سه قسم کردپس  :خالصه

البته حرمتی که در قسم اول برای مقدمه ثابت کرد یک حرمت نفسی است در قسم دوم نیز مردد بین حرمت  گفتند حرام نیست.

  6حرام نیست. هفرمودند که اساسا این مقدمم نیز در قسم سو .نفسی و غیری است

 بررسی تفصیل محقق نایینی

 واسطه ای به نام اراده واختیاردیگر به این معناست که : اگر مقدمه علت تامه حرام باشد فرمودمحقق نایینی  :قسم اولبررسی 

قدور زیرا مقدمه مه است ممتعلق نهی است مقدد به مقدمه یعنی حقیقتا آن چه که شو یحرام در حقیقت متعلق م هی ازلذا ن ،نیست

 .ذی المقدمه در این فرض دیگر مقدور نیستاست و 

خود محقق نایینی در موارد متعددی  و مقدور با واسطه است بلکه ذی المقدمه مقدور بی واسطه نیستیرا ین کالم نادرست است. زا

پس  .ستور انیز مقدخودش ا واسطه مقدور بود می کند اگر چیزی بفرق ن ،است مقدورنیز که مقدور با واسطه به این تصریح کرده 

سبب  و را منتقل کنیم به مقدمه که منشأ و آن ، پس نهی به آن تعلق نمی گیردنمی توانیم بگوییم چون ذی المقدمه مقدور نیست

 ،به ذی المقدمهنهی ق نهی و حرمت جهت تعل از این .به ذی المقدمه به قوت خود باقی است چون مقدور با واسطه استنهی  ؛است

  .این از این جهت مقتضی برای حرمت مقدمه نیستبنابر

گفتیم اگر مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی  .قسم اول از مقدمه در واقع مبتنی بر پذیرش مالزمه است ،اما قول به حرمت

واجب انکار کردیم این جا نیز قائل به  هاما اگر مالزمه را در باب مقدم ،المقدمه را پذیرفتیم در باب مقدمه حرام نیز می پذیریم

ود فتیم مالزمه ای وجای که علت تامه واجب باشد این حرف را رد کردیم و گ هما آن جا در باب مقدم .حرمت نمی توانیم شویم

 رام حرام نیست.لذا قسم اول از مقدمه ح .باب مقدمه حرام نیز همین حرف را می زنیم رد لذاندارد 
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دن و بین نفسی بو ندمنتهی مردد بود ،حرمت دارد باشد ندر آ به حرام مقدمه ای که قصد توصل :ایشان فرمود :قسم دوم بررسی

 این دو نوع حرمت می تواند نسبت به این مقدمه ثابت شود یا نه؟ یکی از آیا حال . غیری بودن

 مقدمه نیز هنوز اراده دارد بعد از ارتکاب ،ای را انجام داده استمقدمه که کسیچون این مقدمه ثابت نیست.  حرمت غیری نسبت به

مه و خود حرام از حرمت ذی المقد ه این است کهدمقممعنای حرمت غیری نسبت به این مه حرام را ترک کند. دقد ذی المتوانو می

قائل به مالزمه شویم و بگوییم چنین اگر هم در باب مقدمه واجب . خودش اول بحث است کند کهبه مقدمه  یک حرمتی سرایت

ه د توصل به را انجام دهد و قصمدمقزیرا حتی اگر این  .حرام است هاما این جا نمی توانیم بگوییم این مقدم ،مقدمه ای واجب است

 حرام محقق دمهمقبعد از این  و ضرورتاً این طور نیست که قهراً هنوز باقی است. به نام ارادهیک عامل  ولی حرام هم داشته باشد،

پس حرمت غیری نسبت به این مقدمه  .کند اما باز قدرت دارد که حرام را مرتکب نشوداین مقدمه را اتیان اگر حتی  بلکهشود؛ 

  .ثابت نیست

 .می فروشد به قصد این که خریدار شراب بسازد ، مانند این که بایع انگوردهدمقدمه ای را انجام کسی  اگر حرمت نفسیمورد اما در 

تواند  که میعبارت است از اراده و اختیار  ست کههنی ساختن خمر واسطه ای بینشان یع هالمقدم این مقدمه یعنی بیع عنب با ذی

عد بو محقق شود  همه این مقدمات واهد محقق شود متوقف بر این است کهاین جا اگر حرام بخ ،تواند بشود یمحرام محقق نشود و 

جود و ، تنها چیزی کهنبالش نیامدهکه حرام به د . این مقدمهعد آن حرام خارجا صورت عینیت به خود بگیرداز آن نیز اراده بشود ب

 مسئله این است شود ولی تجری محسوب میلذا  ،خدا کند فت بای خواسته مخالباطنی اوست که م همان سوء سریره و خبث دارد

 حرمت نفسی قائل شویم ولی این محلبرای تجری می بایست  کنیماگر بخواهیم به حرمت این مقدمه حکم  .تجری حرام نیستکه 

  .ثابت است و نه حرمت غیری هپس نه حرمت نفسی برای قسم دوم مقدم .اشکال است

از  دمه اراده و اختیاربعد از تحقق آن مقدر عین حال و  مقدمه نشده  ی مقدماتی که قصد ترتب حرام از آنیعن :قسم سومبررسی 

  :وجود ندارد چونی حرمت مالک و معیار و دلیل و وجهی برا زیرا .ام نیستحر قسم. این درو یمبین ن

 طبق نظر محقق نایینی حرمت دو سبب می خواهد:

  .چنین نیستن یعلت تامه حرام باشد که این جا ا مقدمه  .6

  .قصد توصل به حرام شده باشد که این جا نیز وجود ندارد  .2

بله اگر ترک حرام متوقف بر ترک این مقدمه بود تعیینا حرام می شد  .باشدحرام متوقف بر ترک این مقدمه  کین چنین نیست که ترا

  .مه حرام رادقالم می تواند اراده کند ترک ذیمکلف ولی همه این ها که واقع شود تازه اراده باقی است و 

 فرمایش محقق نایینی و تقصیلی که ایشان در باب مقدمه حرام دادند صحیح نیست.  فتحصل من ذلک کله

 مقدمه حرام  رتحقیق دمقتضای 

حرام  ،راماین است که مقدمه ح (ی که در این مسئله بیان شدبررسی انظار مختلفبعد از )در این مسئله  قیقحنظر مختار و مقتضای ت

و  تحرمت مقدمه نیز همین طور اس ذی المقدمه را انکار کنیم در بابگفتیم اگر مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب  چون .نیست

حرمت مقدمه را  بحث مقدمه واجبا مثل ذما چون اصل مالزمه را قبول نداریم هیچ یک از اقسام مقدمه حرام را حرام نمی دانیم ل

 نیز انکار می کنیم. 
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قهرا  دبدانبداند وتجری را حرام کسی ارتکاب بعضی از مقدمات را مالزم با تجری  رگتنها مسئله ای که وجود دارد این است که ا

ر نیز حرام نخواهد ودانیم قهرا مقدمات مذک یتجری را حرام نمآن هم به عنوان حرمت نفسی ولی ما که  ،مقدمه حرام می شود آن

 بود.

 مقدمه مکروه 

 .ز جاری استینمقدمه مکروه  رباب مقدمه حرام داشتیم د ری که دیحرام است یعنی همین بحث هامقدمه مکروه نیز همانند مقدمات 

  .لذا معتقدیم اگر یک عمل مکروهی مقدماتی داشته باشد این طور نیست که مقدمات آن نیز مکروه باشد

 .البحث عن مقدمه الواجب هذا تمام الکالم فی

   «والحمد هلل رب العالمین»

 


