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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

 مقدمه عقلیهبه  مقدمه شرعیه انی معتقدندسمحقق خرا شرعیه و عادیه بیان شد ،قدمه عقلیهمیم به صحت تقس زادر بحث همانطور که 

  وجهی ندارد.مه قدتقسیم م این و به همین دلیل دنکمی رجوع

ه محقق خراسانی به آن چآن یجه رسیدیم کهنت مورد بررسی قرار گرفت و به این مقدمه عقلیه در جلسه قبلجوع مقدمه شرعیه به ر

 خالی از اشکال است.  دناملتزم شده

 ه عقلیه مرجوع مقدمه عادیه به مقد

بر و کند رجوع می مه عقلیهمه عادیه به مقددمق تفسیردر مقدمه عادیه نیز همانند مقدمه شرعیه دو تفسیر وجود دارد که طبق یک 

مقدمه عادیه از محل بحث خارج می  ،دوم یرتفس د بر اساسنهر چ ،کندرجوع نمی هه مقدمه عقلیبمقدمه عادیه دوم  تفسیرطبق 

 زند.نمیرجوع مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه ادعای به  ایشود؛ لذا لطمه

مقدمه عادیه به  مالطبق کدام احت معلوم گردد م تاکنیمین یاب را مقدمه عادیهدر موجود لذا جهت روشن شدن بحث دو احتمال 

  کند.میرجوع نمقدمه عادیه به مقدمه عقلیه احتمال رجوع و طبق کدام مقدمه عقلیه 

  ل اولاحتما

. لکن عادتا برای وصول وجود داردنیز ه بدون آن دمقذی المتحقق ذاتی و وقوعی ای که امکان عبارت است از مقدمهمقدمه عادیه 

امکان تحقق ذی المقدمه بدون آن عادیه تحقق پیدا نکند،  اگر این مقدمه گردد. به عبارت دیگره میدفاز این مقدمه استدمه االمقبه ذی

 جهت رسیدن به ذی المقدمه مه برای تسهیل و سهولت بیشتردقاز این م این است که در عرف عادتما دارد ا یعن وقواذاتی بلکه امک

  .کنندده استفا

همانطور که زیرا  «هفال ترجع الی المقدمه العقلی»، لذا شود یممنطبق نعقلیه بر این قسم  تعریف مقدمه ردیگ اگر این معنا را پذیرفتیم

اصال بدون این مقدمه  و عقال متوقف است ه بر آنقدمالماست از چیزی که ذی  مقدمه عقلیه عبارت شد،ه عقلیه بیان مقدم تعریف در

عقلیه قابل انطباق مقدمه تعریف اساسا توجه به این احتمال و مالحظه تعریف مقدمه عقلیه لذا با  .باشدمه نمیدقامکان تحقق ذی الم

 نمی باشد. بر مقدمه عادیه

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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کند و این دو مقدمه دقیقا نقطه مقابل مقدمه عادیه قطعا به مقدمه عقلیه رجوع نمی ه قبول کنیم،مقدمه عادی را دراین تعریف  اگرپس  

 امکان تحقق دارد در حالیبدون آن ذی المقدمه عبارت است از چیزی که مقدمه عادیه  ،زیرا طبق تفسیر اول ،گیرندقرار می یکدیگر

 . وجود نداردذی المقدمه بدون آن  تحققعبارت است از چیزی که امکان  که که در تعریف مقدمه عقلیه بیان شد

همانطور که بیان شد  یراز .خارج است به این معنا از محل نزاعه یاصلی در این بحث این است که به طور کلی مقدمه عاد ئلهسماما 

ای مه است و عقل این توقف را می فهمد مالزمهدقم آیا بین ذی المقدمه که متوقف بربحث ما در مقدمه واجب عبارت است از اینکه 

  م یا خیر؟ف می کنیکش وجوب مقدمه را  مهدقذی الم باز وجو یعنی ؟وجود دارد یا خیر

توسط عقل باید انجام گیرد  مه بر مقدمهدقدرک توقف ذی الم است که ابتدا این اساس استوار نزاع در مقدمه واجب بر لذا هنگامی که

ی رعای وجوب شاگر ذی المقدمهکه نیم ک ل بحثاصو ردتا مه امکان تحقق ندارد مقدد که ذی المقدمه بدون وجود حکم کنعقل و 

شرعی  وجوب منیم کشف کنیاما می تو ، آیاای استمتوقف بر یک مقدمه که ذی المقدمه، دیو فهم به آن کردم حک داشت و عقل هم

 داخل در محل نزاعبیان شد مقدمه عادیه برای مقدمه عادی مه واجب این گونه است، با تفسیری که دق؟ اگر نزاع در مرا یا نهمقدمه 

  نیست. 

 چون در مقدمه عادیه مسئله توقف واقعی ذی المقدمه بر مقدمه مطرح نیست لذا از محل بحث خارج است. بنابراین 

 احتمال دوم 

. قوعی باشدوممکن است محال ست هر چند مه بدون آن ذاتا محال نیدقالمای که تحقق ذی از مقدمه یه عبارت استدامقدمه ع

حتما نصب سلم الزم  رای رفتن به طبقه سوم یک ساختمانب یدفرض کن احتمال اول و احتمال دوم میگوییم:جهت روشن شدن فرق 

. ی کون علی السطح وجود داردامکان ذات بدون نصب سلم نیز است. چونی کون علی السطح امقدمه عادیه بر نصب سلم ولی است

تواند به پرواز در آید و باالی پشت بام برود. به عبارت دیگر از نظر عقلی میینکه از وسیله ای کمک بگیرد مثال بدون ا یعنی انسان

 ی از آنور از محال ذاتی یعن)منظ .محال استپرواز انسان بدون وسیله  چند وقوعا هرآید از فرض پرواز انسان محالی الزم نمی

 یا ارتفاع نقیضین الزم نمی آید(.اع  نقیضین متاج

 د یا خیر؟ می کن هرجوع به مقدمه عقلی به معنای دوم مقدمه عادیهحال با توجه به این مطلب باید دید آیا 

. می باشد محال وقوعیهمانطور که بیان شد  اما سته محال ذاتی نیون مقدمه در مقدمات عادیه بددمقتحقق ذی المدرست است که 

محال تحقق ذی المقدمه بدون مقدمه  اگربه بیان دیگر  .قابل انطباق است همه عادیدقدمه عقلی بر مقتوان گفت که تعریف ملذا می

می باشد.  عادیهمنطبق بر مقدمه و بر این اساس تعریف مقدمه عقلیه می باشد  هدمه بر مقدمقتوقف ذی الممصداق وقوعی شد قهرا 

این تعریف بر مقدمه عادیه به معنای  واست توقف من دمه بر آقچیزی است که وجود ذی الم یمقدمه عقل ه بیان شدزیرا همانطور ک

  و آن را در محل نزاع داخل کرد.« عقلیهال دمةقالم یالیرجع »توان گفت:لذا می دوم منطبق است

احتمال نزاع خارج است اما مقدمه عادیه طبق  محل زا ااساس اماد نرجوع نمی ک هبه مقدمه عقلی مقدمه عادیه طبق احتمال اولپس 

 محل نزاع باشد. راند داخل دمی توند و طبق این معنا مقدمه عادیه می ک هه عقلیمدمقدوم رجوع به 
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 نتیجه کلی در تقسیم دوم 
یعنی با توجه به اینکه مقدمه شرعیه و مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه  ،تقسیم الثانی غیر مفیدالفتحصل من ذلک کله ان  نو کیف کا

رجوع می کنند، تقسیم مقدمه به مقدمه شرعیه و عادیه و عقلیه غیر مفید و بالوجه است. زیرا اگر این دو مقدمه یعنی مقدمه عقلیه 

 رجوع نکند از محل نزاع خارج می شوند.   مقدمه عادیهو شرعیه به مقدمه عادیه رجوع کند وجهی برای ذکر تقسیم نیست و اگر 

 مات مقدمه یاز تقس تقسیم سوم

  ، تقسیم می گردد.به چهار قسمبه یک اعتبار مقدمه 

  «مقدمه وجوب و مقدمه علم ،مقدمه صحت ،مقدمه وجود هعلی اقسام اربع دمةقالم»

 زی که وجود ذی المقدمه متوقف بر آنییعنی چ «ما یتوقف وجود ذی المقدمه علیه»ی مه وجود یعندقمنظور از م مقدمه وجود:

از این  تا کنون بیان شد که اکثر مقدماتیمقدمه وجود شمرده می شود. اشد ب زی که وجود ذی المقدمه متوقف بر آنهر چی . لذااست

از مقدمات ء و شرط و سبب و عدم مانع است، همه اجزاء که وجود ذی المقدمه و وجود مرکب متوقف بر وجود اجزاقبیل است. مثال 

مه برای تحقق شی وجود نداشته باشد مرکب و علت تا و عدم مانع محقق نشوند و شرطسبب،  ربه عبارت دیگر اگباشند. وجود می

  ذی المقدمه نیز تحقق پیدا نمی کنند.

دمه متوقف برآن قیزی که صحت ذی المچیعنی  «ه علیهدمقما یتوقف صحه ذی الم»یعنی مه صحت دقمنظور از م مقدمه صحت:

دیگر  عناوینرت به االبته ممکن است طه است. شمرده شده زالصلوه که طهارت مقدمه صحت نما یسبه الت بالنرااست مثل طه

 مقدمه خارجیهتواند به عنوان هم مینماز باشد مقدمه صحت  ،ش این اقسامبنابر پذیرند اوتیممقدمات نیز معنون شود. یعنی هم 

شمرده می شود و مقدمه خارجیه  شوند و چیزی هما هم متداخل میاست لذا گاهی این اقسام ب زامشرط نطهارت  راباشد زینماز 

  .باشدنیز مه صحت دقتواند مهم مقدمه شرعیه و در عین حال می

دمه قلمایزی که وجوب نفسی ذیچیعنی « لیهلذی المقدمه ع نفسیالوجوب الما یتوقف »دمه وجوب یعنیقمنظور از م مقدمه وجوب:

، یعنی حج ثل استطاعت نسبت به حجم ،است ذی المقدمه متوقف بر آن وجوب فعلیآنچه که  . به عبارت دیگراست متوقف بر آن

 خود حج.ه منه مقد شمرده می شود مقدمه وجوب حجو استطاعت  طاعت استاست روجوب حج متوقف ب یواجب است ول

متوقف بر آن است به عبارت دیگر چیزی که یقین به  همقدکه علم به اتیان ذی الم ی چیزینیع ممقدمه عل منظور از مقدمه علم:

را محقق  باید مقدمه علمذی المقدمه را داریم به یقین پیدا کردن به اتیان  قصداگر . یعنی است وجود آن رذی المقدمه متوقف ب تیانا

ابهام و انگشت صورتش را بین انگشت  قصد داردکه  . مثال شخصیه نیز تعبیر می کنندیمعل همقدم م بهلعکنیم. لذا گاهی از مقدمه ال

ه را شدتعیین  اطراف این حد ی ازمقدار ا شسته، بایدرواجب  اردقو به جهت اینکه یقین پیدا کند آن ممقدمه  وسطی بشوید از باب

 شوداست لذا به این مقدمه، مقدمه علمیه یا مقدمه العلم گفته میتا یقین حاصل کند که آن مقدار واجب شسته شده هم بشوید 

ا شخصی که قصد خواندن نماز را دارد اما جهت قبله را نمیداند به جهت اینکه یقین حاصل کند که نمازش را خوانده از باب انجام ی

 مقدمه العلم باید به چهار طرف نماز بخواند. 
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شود بیان می چهار قسم اینمورد بررسی قرار گرفت در رابطه با تقسیم گذشته  جهتی که در دوهمان دو بعد از تعریف این چهار قسم 

به عبارت دیگر در ما نحن فیه نیز ابتدا باید پیرامون صحت تقسیم   .عبور می کنیم به علت کم اهمیت بودن آن به سرعت از آنولی 

آیا  بحث کنیم به این معنا کهاقسام در محل نزاع  ینا دخول مورد ر، سپس دراصال این تقسیم درست است یا خیآیا که  بحث کنیم

 می باشند یا خیر؟مه واجب دقداخل در محل نزاع در مسام اق همه این

 معین شده افاطر زاشستن مقداری بحث می کنیم که  گاهآن ز الزم استاصورت برای وضو به عنوان مقدمه نمشستن  ی مثال اگریعن

 هم واجب است یا نه؟وضو  یاه بریممقدمه عل به عنوان

سام در قبحث از دخول این اث از صحت تقسیم، دوم: حدر دو جهت بحث کنیم؛ اول: بواقع باید تقسیم سوم مقدمات در در پس 

  .محل نزاع

 جهت اول: صحت تقسیم

 ه استمقسمی از اقسام مقدمقدمه الوجود یک در این که  «مقدمهالیب فی انها قسم من اقسام فال ر»: دمقدمه وجودر مورد اما 

ه ممورد مقد رقسم است. یعنی دمه واجب همین دقن از بحث در مقیتقدر م« متیقن من محل النزاعال وهو القدر»تردیدی نیست 

ی رعشب مالزمه بین وجو آیا عقل حکم به دمه استقدمه متوقف بر وجود مقاختالف واقع شده که اگر وجود ذی الم قطعاود الوج

 کند یا خیر؟دمه میقمقدمه و وجوب شرعی مال ذی

  .دداخل می باشدر محل نزاع  همداز مق سلما مقدمه وجود از اقسام مقدمه می باشد و مسلما و یقینا این قسمم

 بحث جلسه آینده

هر یک، قسمی مستقل علم آیا در مقابل مقدمه الوجود می باشند و  مقدمه وجوب و مقدمه یعنی مقدمه صحت،اما سه قسم دیگر 

 می کنند، بحثی است که آن را در آینده دنبال خواهیم کرد. الوجود همبه مقدمی باشند یا آن ها نیز  رجوع 

 «الحمد هلل رب العالمین»

 
 


