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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 حث گذشتهخالصه ب 

بررسی کنیم که آیا این نظریه  بود. عرض کردیم ابتدائا باید نظر صاحب فصول مبنی بر وجوب غیری مقدمه موصلهپیرامون  بحث

ایکن شکد ککه     بررسی آن اشککاالت نتیجه  .به مقدمه موصله در مقام ثبوت مطرح شدنسبت اشکاالتی  امکان ثبوتی دارد یا خیر؟

له واجب صوثبوتا مقدمه م کهکسی ادعا کند ممکن است  .کار نیست رو استحاله ای د مانعی برای التزام به این مسئله وجود ندارد

 نه مطلق مقدمه.  ،است

  : ادله صاحب فصولمقام اثبات

مسکتندات نظکر    سپس وارد بحث از ادلکه و  .اثبات کرده است محقق خراسانی در کفایه ابتدا دو اشکال به صاحب فصول در مقام

سپس سراغ  ،ان دلیلشان بر این نظریه چیستابتدا ادله صاحب فصول را بیان کنیم که اساسا ایشولی ما  صاحب فصول شده است.

صاحب فصول بیان ه زیرا بعضی از این اشکاالت ناظر به ادله ای است ک .اند می رویمی که محقق خراسانی به ایشان کردهاشکاالت

 .کرده اند

ایصال را در کنار مقدمه قرار بدهد و معتقد شکود  صول قید فچه اموری باعث شد که صاحب  ینیمپس در مقام اثبات ابتدائا باید بب

 و مقدمه غیر موصله واجب نیست. موصله است مقدمهکه آن چه واجب غیری است 

 چهار دلیل بر این نظریه استفاده می شود. ،ن شده استشااز مجموع کلمات صاحب فصول و نقل هایی که از کلمات  وعبارات ای

به چه علت مقدمه موصله واجکب   ه این جهت بیان می شوند که. این چهار دلیل بره کرده استمحقق خراسانی به این ادله نیز اشا

است. چرا بر خالف مشهور که معتقدند که مطلق مقدمه واجب است و تنها اگر قیدی در مقدمه باشد این قید به تبع قیدی است که 

 می باشند؟ در ذی المقدمه وجود دارد، ایشان معتقد به وجوب غیری مقدمه موصله

 دلیل اول

 ،ن از حکم عقل بکه وجکوب مقدمکه   یقمت ؛به نظر ایشان از آن جا که عقل مالزمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه را درک می کند

باالی پشت بام برود و رفتن باالی پشت  کسی موظف است مثال ، یعنی خصوص مقدمه موصله است. اگر ذی المقدمه واجب است

رفتن به باالی پشکت  گذاشتن نردبان برای وجوب عقل مالزمه بین وجوب رفتن باالی پشت بام و  و نردبان داردبام نیاز به نصب 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اش این است که تو را ملزم به نصب نردبان  کرده که باالی پشت بام بروی الزمه موال تو را مکلف یترا درک کند؛ می گوید وقبام 

پکس   .مه برسانددقای واجب است که شما را به ذی الماز دید عقل آن مقدمه  دانیممالزمه ب . پس اگر عقل را مدرکنیز کرده باشد

باشکد.   باز دید عقل این طور نیست که هر مقدمه ای واج .قدر متیقن از حکم عقل به وجوب مقدمه خصوص مقدمه موصله است

گذاشتنی واجب اسکت ککه شکما را بکه      اننردبلق نردبان گذاشتن واجب است بلکه گوید مط، نمیعقلی که مالزمه را درک می کند

 پشت بام برساند.

ذی المقدمه و مقدمه موصله می بیند، نه این ککه مالزمکه را بکین ذی     ع مالزمه را بینقامالزمه می کند در و اگر عقل حکم بهپس 

وصل شما به پشت بام می مورد نصب نردبان نسبت به رفتن باالی پشت بام، گاهی م دمه و هر مقدمه ولو غیر موصله ببیند درالمق

 رسانده باشد. است که شما را به پشت بام باشد گاهی نمی باشد. صاحب فصول می فرماید: آن نصب نردبانی واجب

 دلیل دوم

خواهکد   موالی حکیم مکی یعنی وقتی  .از نظر عقل موال نمی تواند مطلوبیت ذی المقدمه را بدون  هیچ یک از مقدمات اظهار کند 

. با که مکلف را به خواسته او برساند واجب می کندقاعدتا مقدمه ای را ، ای را اظهار کند و چیزی را واجب کند و خواستهمطلب 

له را بر شما صو: من اساسا مقدمه غیر متواند بگویدی مطلق مقدمه را واجب می کنیم و هم من م :تواند بگوید یماین که موال هم 

. آن نصکب  فایده ای ندارد د نردبان را نصب کند و او را به پشت بام نرساند برای موالعباگر  .م و مطلوب من نیستی کنمن واجب

  .برساند سلمی برای موال مطلوب است که عبد را به آن مطلوب اصلی موال

 مطلکق نصکب سکلم    ؟م مقدمه را از دید موال تحلیل کنیم می توانیم بگوییم مطلق مقدمه مطلوب موال اسکت وزقعا اگر لاآیا وحال 

لکذا بکه    ین که عبد به مقصود اصلی او نرسد؟می خواهد عبد نردبان به پشت دیوار بگذارد ولو ا موالآیا یعنی  ؟است المطلوب مو

ای برای موال وجکوب غیکری    هتنها آن مقدم، مشاهده می کند که نظر می آید که عقل وقتی  رفتار موالی حکیم را تحلیل می کند

  .باشد این مقدمه موصل به آن و تب شوددارد که ذی المقدمه بر آن متر

غیر از این نصب سلمی ککه شکما را بکه    ود بگوید که من از شما آیا برای موال جایز ب ،مطلق مقدمه واجب بوداگر  به عبارت دیگر

مکن   ،مسیری که شما را به مناسک حج نرساند نمی خواهم مثال بگوید آنیا نمی خواهم؟  یدیگر ، نصب سلمپشت بام می رساند

؟ حکیم جایز بود این کار بکند یکا خیکر   یآیا برای موال .که شما را به مناسک حج برساندمسیری را طی کنید از شما می خواهم 

پس ذی المقدمه عبکارت   انجام مناسک حج است مقدمه طبیعتا طی مسیربجا بیاورید. حج : ای مردم موال می توانست بگوید ،بله

ال  ایها الناس انکی » :سوال این است که آیا شارع نمی توانست بگویده می شود طی طریق. حال مقدمو است از انجام مراسم حج 

بل ارید خصکوص سکیر   »من نمی خواهم که شما مسیر غیر موصل به حج را طی کنید « حجالموصل الی مناسک  ارید المسیر غیر

بله  آیا این جایز است یا خیر؟ .شما را به حج برساند را داشته باشید که من از شما می خواهم که آن سیر و حرکتی« موصل الیها

 از شما مسیر غیر موصل نمی خواهم بلکه مسیر موصل می خواهم، خود جواز این که موال به ما بتواند بگوید من .قطعا جایز است

. یعنکی  چنین سخن بگویکد  واجب بود ال یجوز للموال که این هواجب نیست زیرا اگر مطلق مقدم هکه مطلق مقدم دلیل بر این است

یجوز للموال ان یقول انی ارید المقدمة »همین که یک مقدمه غیر موصله را از مکلفین نخواهد بلکه مقدمه موصله را طلب می کند. 

  «.له یدل علی عدم وجوب مطلق مقدمهصومالغیرال ارید المقدمة  والموصله 
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 دلیل سوم

، یعنکی یکک اراده   یدا ککرده باشکد  است که به طور کلی اگر چیزی وجوب غیری پ حاکی از اینی کنیم، وقتی به وجدان مراجعه م

 وشده جب ا. چرا نصب سلم واست هفسی ذی المقدمنبه تبع وجوب  مه وجوب غیری دارد،دق. اگر ممتعلق شده است غیری به آن

 زات به مقدمه در واقع حاکی ری نسبوجوب غی .یک وجوب نفسی به کون علی السطح تعلق گرفته است ؟ زیرادارد یروجوب غی

ایکن اراده   .معنکا نداشکت   یبود وجوب غیراگر اراده موال به مقدمه تعلق نگرفته  .یک اراده ای است که به مقدمه متعلق شده است

 .همان طور که خود وجوب غیری ناشی وجوب نفسی ذی المقدمه و مترشح از آن است. ته اسناشی از اراده متعلق به ذی المقدم

ه ای نسکبت بکه ذی   اراد را معنکای  ایکن اسکت ککه     همدقواجب کرده ذی الماگر موال  .یک اراده ای استدر پس این وجوب لذا 

از این است که اراده ای نیکز بکه مقدمکه تعلکق      ت می آید حاکیسی که از وجوب نفسی به در. پس وجوب غیستالمقدمه داشته ا

ه نیکز تعلکق   بکه مقدمک   ت که ارادهحاکی از این اس ،به ذی المقدمه تعلق نگرفته هاست که اگر بگوییم اراد این به حدی .گرفته است

وجکوب مقدمکه مترشکح از آن     باشد مقدمه نیز وجوب غیری ندارد چکون نگرفته است. زیرا اگر ذی المقدمه وجوب نفسی نداشته 

 . استغیری  بووج ه می شود که نام وجوب نفسی باعث ترشح یک وجوب به مقدماست. 

 ؟به تبع آن وجوب غیری به آن تعلق گرفته است توانیم بگوییم اراده غیری و آیا می ،اگر مقدمه موصله نباشدجه به این نکته با تو

آن  اراده متعلق به مقدمه ناشی از اراده متعلق به ذی المقدمکه اسکت   و وقتی اصل وجوب ناشی از وجوب نفسی ذی المقدمه است

وجوب غیری دارد؟ خیر  زیرا اراده غیری اساسکا بکه آن    آیا اساسا می توان گفتمقدمه نرساند شما را به ذی الکه ای  همقدمگاه 

. حکال  است . این سایه و ناشی از آنمتعلق شود اراده به ذی المقدمه نیز شود کهیمتعلق م به مقدمه اراده وقتیمتعلق نشده است. 

 غیری یا اراده غیری به آن تعلق گرفته باشد؟ال وجوب ر عین حتواند مقدمه ای موصله نباشد و دیچطور م

مر یا متعلکق  موضوع ا .است تابع غرضی است که متوجه آن ،ق به طور کلی هر امری از جهت سعه و ضیق متعلَ به عبارت دیگر

عقل این را می فهمد ککه غکرض از واجکب ککردن مقدمکه       .د، تابع غرضی است که ازامرتعقیب می شواز حیث دامنه و وسعت رام

نتیجکه   ،است از اراده به وجوب ذی المقدمه و وجوب متعلق به مقدمه ناشی نیم ارادهیی می بپس وقت .است هرسیدن به ذی المقدم

اساسا سی نمی رساند جب نفو مقدمه غیر موصله یعنی مقدمه ای که ما را به وا تصله منطبق اسوه ممی گیریم که این فقط بر مقدم

 .وجوبی به آن متعلق شود راده ای به آن متعلق شود و نهتواند انه می
 دلیل چهارم

می تواند نهی کند از نصب سلمی که شما را به باالی موال بله  :گوید یمموصله را حرام کند یا خیر؟ غیر می تواند مقدمه آیا موال 

  «.الموصل علی الکون علی السطحغیر سلم ال یحرم علیک نصب»، یعنی بگوید:می رساندنپشت بام 

در حالی که از مطلق مقدمه یا مقدمه موصله نمی تواند نهی کند و محکال اسکت   ، موصله نهی کندغیر می تواند از مقدمه موال  پس

انست از آن نهی کند در حالی که مقدمه غیر موصله هم وجوب غیری داشت موال نمی توچون مستلزم اجتماع متناقضین است. اگر 

یری دارد و مقدمه غیر موصله وجکوب غیکری   این نشان می دهد که تنها مقدمه موصله است که وجوب غ .است حصحی نآ زا یهن

 ندارد.

 



  

481 

 

 

 بررسی ادله صاحب فصول

له صک وه مککه در مقدمک   لذا خواهید دید .برخی به این اشکاالت جواب دادند .محقق خراسانی به هر چهار دلیل اشکال کرده است

حق نهایت بعد از بررسی،  در کهی کردند فله را قبول کردند و بعضی مقدمه موصله را نصوم هبعضی از بزرگان مقدم. اختالف است

 .در مسئله معلوم می شود
 ی به دلیل اولنقق خراسااشکال مح

مختص به صورتی می داند ککه   مقدمه و ذی المقدمه را درک می کند این را چون عقل مالزمه بیندلیل اول عبارت بود از این که: 

را بین مقدمه موصل به ذی المقدمه و خود ذی المقدمه می داند. مقدمه ای  این مالزمه به ذی المقدمه باشد یا به تعبیر دیگر موصل

 صل نباشد اساسا وجوب ندارد. وکه م

مالزمه  هذی المقدم عقل به چه مالکی بین مقدمه و ؟حکم و درک این مالزمه چیست یای می فرماید: مالک عقل برنمحقق خراسا

و چیکز  است. اگر عقکل بکین د  از این دو مالک  ییک ه.ذی المقدم یا تمکن از است توقفمالک حکم عقل یا مقدمیت و می ببیند؟ 

المقدمه یا  مقدمیت قائل است برای ذی همقدمبرای  و متوقف بر مقدمه می بیندرا  همالزمه می بیند یا برای این است که ذی المقدم

 . لکذا گوید این مقدمه واجب است، آن وقت میکندمی تمکن از اتیان به ذی المقدمه پیدا همکلف با اتیان به مقدم این است که یبرا

 بین این ها مالزمه می بیند.

موصله و ذی المقدمه می  همقدم فقط بین توقف راآیا عقل این . مطلق است ت باشد اینیمتوقف و مقدمسئله  اگر مالک حکم عقل

 عقل به نحو مطلق درک می کند. ؟ نحو مطلق درک می کند بیند یا به

حتمکا  این تمکن با مقدمه غیر موصل نیز حاصل است و الزم نیست از اتیان به ذی المقدمه باشد در این صورت  تمکن ،اگر مالک

تمکن حاصل شود. کسی که نردبان می گذارد تا به باالی پشت بام برود اعم از این که برود یا نرود باالخره مقدمه موصل باشد تا 

ه باالی پشت بام برود. زمانی که عقل می بیند با این مقدمه تمکن از دسترسی به ذی المقدمه تمکن پیدا می کند که با این نردبان ب

 پیدا می شود می گوید بین این ها مالزمه است.

راسکانی  ، تنها بین مقدمه موصله و ذی المقدمه می بینکد امکا محقکق خ   ند: عقل مالزمه رامی گویدر دلیل اول پس صاحب فصول 

 مالک در درک عقل متصور است:  که دو اشکال می کنند

چه وصول و ترتب حاصکل شکده باشکد چکه      ه است،به لحاظ توقف است و عقل می بیند که ذی المقدمه متوقف بر مقدم .4

 نشده باشد.

 مقصود تمکن از انجام ذی المقدمه باشد، این تمکن با هر مقدمه ای پیدا می شود چه موصل و چه غیر موصل. .2

 . بین ذی المقدمه و مطلق مقدمه می بیند مالزمه دو مالک باشد عقل هر یک از آنلذا این مالزمه بر اساس 

 «حمدهلل رب العالمینال»     


