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

ادله  .قول به مالزمه است ،قول اول .در مورد مالزمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه چند قول وجود دارد

نتیجه این شد که مالزمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب  .این قول که پنچ دلیل بود ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت

 . سه نظریه دیگر باقی مانده است.المقدمه قابل قبول نیست شرعی  ذی

  : عدم مالزمهقول دوم

ل اص .نیاز به توضیح داردکه است  مطلبیزمه نیست. دلیل بر عدم مالزمه المقدمه مال بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی

 1.ذکر شده است تقریرات ایشان رکتاب مناهج که به قلم خودشان تالیف شده آمده و هم ددر هم از امام خمینی است و این دلیل 

 عرض می کنم.خدمت شما ان شده که خالصه مطالب ایشان را در این باب صفحه بی این مطالب طی چند
 مسئلهفروض 

این  .این احتماالت را مورد بررسی قرار می دهند ل را در مسئله تصویر می کنند و آن گاه یکایکابتدائا ایشان چند فرض و احتما

  :احتماالت ناشی از مالحظه دو جهت است

 ین معنا که بگوییم بینابه  .طرفین مالزمه دو وجوب یا دو بعث باشند ممکن استطرفین مالزمه چه می باشند؟ زیرا  اول:جهت 

اما گاهی ممکن است  .بعث به مقدمه مالزمه است یا بین بعث به ذی المقدمه و ،است وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه مالزمه

 زیرا مثال خداوند متعال یا موالی عرفیه ،خویش لنه اراده فع ،البته منظور از اراده یعنی اراده بعثگوییم مالزمه بین دو اراده است؛ ب

 آن ها به تحریکد بلکه اراده یرگ تعلق نمیخود فعل  به آن ها اراده ،اگر بخواهند امر و دستور صادر کنند و چیزی را واجب کنند

 هند دیگریوقتی می خواهند امر کنند در واقع می خوا .اراده بعث به سوی فعل ؛می شود که او آن فعل را انجام دهد دیگری متعلق

. طرفین مالزمه دو وجوب و دو بعث است و اخری طرفین مالزمه دو اراده است ةپس تار .یک کنند به سوی انجام آن عملرا تحر

 است.  هبین اراده بعث به مقدمه و اراده بعث به ذی المقدمه مالزمبه این صورت که بگوییم 

یا  ،می گوییم مالزمه بین دو وجوب فعلی است یا بین دو بعث فعلی استهی به این معنا که گا و تقدیر. مسئله فعلیت دوم:هت ج

قدیری تبین دو اراده بعث فعلی است و گاهی می گوییم مالزمه بین دو وجوب تقدیری است یا بین یک وجوب فعلی و یک وجوب 
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ن مالزمه است. منظور از وجوب تقدیری در برابر وجوب فعلی این دم فعلیت طرفیاین جا مورد نظر است فعلیت و عآن چه است. 

مثال  .می شود به این معنا که در آینده محقق شود شود و تقدیر ی؛ اما وجوبش فرض ماست که این وجوب االن تحقق بالفعل ندارد

واند ت یممه را نیز واجب کند بلکه نیست خود مقدمی توانیم این گونه تصویر کنیم که موال در حال واجب کردن ذی المقدمه الزم 

جوب وعدم فعلیت علیت یا . پس مسئله فمی شودوجوب مقدمه تقدیری  و المقدمه فعلیوجوب ذی  لذاه کند آیند را موکول به آن

 در طرفین مالزمه نیز می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار در نظر گرفته شود.

زمه بین مثال مالی متصور می شود. زیاد صورظر بگیریم که از تلفیق این دو جهت پیش می آید را در نهم االتی گر بخواهیم احتما

فعلی مقدمه و وجوب تقدیری ذی المقدمه و عکسش یعنی مالزمه بین وجوب تقدیری یا مالزمه بین دو وجوب دو وجوب فعلی یا 

در  . حال همین چهار احتمالچهار احتمال می توان تصویر کرد ،نددر مورد یک فرض که طرفین مالزمه عبارت از دو وجوب باش

هار احتمال چ (هم اگر بتوانیم تفاوت قائل شویم یا حتی بین وجوب و بعث)صورتی باشد که ما مالزمه را بین دو اراده بعث بدانیم 

کثر الت متاین جا احتماالت زیادی قابل تصویر است ولی در بین این احتما ،لذ از نظر احتماالتدیگر نیز آن جا پدید می آید. 

ته خود بکنیم که ال یاحتمال از این احتماالت اکتفاء م فرض و چند لذا ما به بررسی .و برخی اهمیت ندارند ا باطل استبرخی اساس

  .تصویر شودی در آن ها ماالت دیگرتاحاین ها ممکن است 

 :می کنیم عبارتند ازضی که ما بررسی وفر نبر این اساس ای

ن بی :قائل به مالزمه می گوید یعنی  .وجوب فعلی باشد، مالزمه بین دو مقصود از مالزمه بین مقدمه و ذی المقدمه اول:فرض 

 است.  هوجوب فعلی مقدمه و وجوب فعلی ذی المقدمه مالزم

و در  المقدمه فعلی در ناحیه ذی. یعنی وجوب زمه باشدبین وجوب فعلی ذی المقدمه و وجوب تقدیری مقدمه مال  دوم:رض ف

  .اشدب ناحیه مقدمه تقدیری

اراده متعلق به بعث به ذی المقدمه و اراده متعلق به بعث به مقدمه که البته خود این نیز می  ،مالزمه بین دو اراده است سوم:رض ف

 .تواند فعلی وتقدیری در آن فرض شود

ناحیه المقدمه تقدیری باشد و در  که وجوب یا اراده در ناحیه ذی. این است ن فروض این مسئلهتریمهم جموعا این سه فرضم

بر خالف روش و مبنای موالی و شارع  ی چونقدمه تقدیری باشد و مقدمه اش فعلذی الم نمی شود .مردود استمقدمه فعلی باشد، 

 است.
 اولفرض 

هر که علی الظا) ییم بین دو وجوب فعلی مالزمه استخود این که بگو .باشدمالزمه  بین دو وجوب فعلی ن است کهفرض اول ای

 :چند احتمال در موردش قابل تصویر است نیز همین است( به مالزمه مقصود قائلین

ی . مثال وقتنیز امر کند ، حتما باید به مقدمه آنوقتی موال به چیزی امر می کند و می داند آن چیز دارای مقدمه است اول:احتمال 

وق ادخل الس»مقدمه نیز امر کند و بگوید به  ، بایددارد دخول در سوق بهنیاز  ه اینک و می داند «اشتراء لحم» موال امر می کند به

  .المقدمه امر به مقدمه نیز بکند که موال باید در کنار امر به ذی ینمالزمه بین دو وجوب فعلی یعنی ا «.مو اشتر اللح
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 . زیرا: هم بر خالف وجدان است و هم مخالف عقلچون  .این احتمال مردود است :ررسیب

  . است نکردهآن امر به مقدمات  ی. شارع امر به چیزی کرده ولمی بینیم در بسیاری از موارد این گونه نیست وجداناً :اوالً

که  یمخصوصا وقت ؛کندمه است لزوما به مقدماتش نیز امر که دارای مقدمی کند ی اگر شارع امر به چیز چه ضرورتی دارد که :ثانیاً

تیان ا ابلقمقدمه یان به بدون ات ذی المقدمه می بنید که عقل می فهمد که اینشارع وقتی  .داردنیز اتیان مقدمه  تعقل حکم به البدی

ه ای دارد است که این عمل مقدممی کند که درست خودش محاسبه  شیپدیگر دلیلی نمی بیند که امر به مقدمه نیز بکند. موال  نیست

شارع همان طور که ذی  ن که گفته شودپس ای .ذی المقدمه الزم است هبکند که اتیان به مقدمه برای عمل عقل مامور درک می  یول

را درک می  . نه عقل این مالزمهوجود ندارددر ما نحن فیه  مه ای، چنین مالزمه را واجب کرده مقدمه را نیز باید واجب کنددقالم

 کند و نه وجدان ضرورتی بر این کار می بینید.

دمات به آن مق تکه دارای مقدماتی است و ملتف هی می بینیم شارع امر به چیزی کردنیاز به دو امر نداریم ولی وقت دوم:احتمال 

امر از ناحیه موال  ت که در ظاهر یک امر است ولی کانه دوسا. درست می باشد زه نیدر واقع در باطنش امر به مقدمباشد. می زنی

  . مقدمه نیز می باشد هبدمه عین امر قامر به ذی الم دیگرعبارت . به صادر شده است

، نیمکاز طرفی وقتی به قواعد ادبی رجوع می .مخالف وجدان و عقل استنیز  این احتمال نیز مردود و خالف قواعد ادبی و ررسی:ب

ین است و ظاهر ا« افعل»، هیئت نیز بگیریم «اشتراللحم»رامر را اشتراء است اگ مثالماده اش  .درااین یک هیئت و صیغه و ماده د

ادخل »ن آ قدمه نیز می باشد و ازم به عین امر «اللحم اشتر» بگوییم امرمی کند این که « اشتراء لحم»هیئت و ماده داللت بر وجوب 

 ر نیست. ضمن این که عقل و وجدان نیز بر خالفش حکم می کنند.نیز استفاده می شود با قواعد عربی سازگا« السوق

وجوب ماهیت ست که وجوب مقدمه به عنوان الزم اوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه این منظور از مالزمه بین وج سوم:احتمال 

ز ا و لذا این هامی باشد  وجوب مقدمه نیز آنالزمه که  استتی ذی المقدمه است یعنی کانه وجوب ذی المقدمه یک حقیقت و ماهی

 .ندمی باشقبیل ماهیت و الزم ماهیت 

  :زیرا. این احتمال نیز باطل است ررسی:ب

وجه از ماهیت  دیگر نباید مورد انکار و نفی واقع شود. زیرا لوازم ماهیت به هیچاگر از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه بود  :اوالً

هد که د نیست و خود این مطلب نشان میممکن بر این اساس نفی لوازم ماهیت ابل انکار نمی باشند. لذا قو  .قابل انفکاک نیستند

  .الزم ماهیت نیست

ی چنین رابطه و نسبت رکه د مسئله این استاما  ،استه ذی المقدموجوب ماهیت  ب مقدمه از لوازمکنیم که وجوسلمنا قبول  :ثانیاً

ماهیت و خود ماهیت وجود  ذهن بیاید. این پیوستگی بین الزممحقق شد الزم هم به م در ذهن وزین که ملمی بایست به محض ا

عرفی امر به چیزی می کند که دارای مقدماتی  یدر خیلی از موارد با این که موالدارد در حالی که در ما نحن فیه این گونه نیست. 

شود که بعث به مقدمه و وجوب مقدمه به عنوان الزم  حال سوال این است که چطور می .او خودش از مقدماتش غافل است ،است

غفلت از مقدمه و وجوب آن ممکن نیست. امکان  جمع بین .اما در عین حال مغفول عنه باشد ؛المقدمه باشد ماهیت وجوب ذی
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ی منتفی اول ندارد که خود مقدمیت یک شئ مغفول عنه باشد اما در عین حال بگویند واجب. وقتی موضوع منتفی شد حکم به طریق

 می شود.

. این احتمال در مقابل احتمال سوم است در احتمال ذی المقدمه باشد بوجوب مقدمه به عنوان الزم وجود وجو چهارم:ل احتما

 مثال میسوم وجوب مقدمه به عنوان الزم ماهیت مطرح شد در احتمال چهارم وجوب مقدمه به عنوان الزم وجود مطرح می شود. 

 جودومربوط به . این بحث استدن روشن شود الزمه وجود آتش سوزانیعنی اگر جایی آتش  .گوییم احراق الزم وجود آتش است

ماهیت نیز این لوازم را داشته باشد شما همه باید هزاران بار سوخته باشید.  اگر قرار بود ، زیرات این بحث نیستیهما راست وگرنه د

ماهیت نار یک آثاری دارد و وجود نار نیز در  .ولی آن اثر وجود نار را که ندارد ر می کنیدزیرا خیلی وقتها نار و آتش را تصو

یعنی ملزوم علت برای الزم  .بین این دو همیشه رابطه علی و معلولی است. احراق الزم وجود نار استخارج آثار دیگری دارد. 

 . احراق است. آتش علت برای است

مه دقذی الم بایش این است که وجونه است معالمقدم گوییم وجوب مقدمه الزم وجود وجوب ذیاگر ب ،گونه است این جا نیز این

علت است برای  نیز می گوییم وجوب ذی المقدمه، این جا مثل این که نار علت است برای احراق .علت است برای وجوب مقدمه

  .البته به معنای مصدری آن نه اسم مصدریوجوب مقدمه. 

ه دمقه علت برای واجب کردن مخود واجب کردن ذی المقدم ،واجب می کند ذی المقدمه راطبق این احتمال وقتی موال و شارع 

  .را واجب می کند باعث می شود که مقدمه را واجب کند هدمقین که ذی المم. هاست

یم نسبت اگر بگویب مقدمه و وجوب ذی المقدمه از این سنخ نیست. این احتمال نیز باطل است زیرا واقعا نسبت بین وجو ررسی:ب

. وت کندسک ت به مقدمهبسه کند ولی نمدقنتواند امر به ذی المموال یا شارع  نایش این است که هیچ گاهبین این ها علیت است مع

 . نیست لاین قابل قبو

که « ملِ»یعنی به طریق  .کشف می کنیم مقدمات آن را نیز واجب کرده ،وقتی می بینیم موال یا شارع چیزی را واجب کرده ان قلت:

زیرا  .است پی می بریم که مقدمه نیز واجب شده «مالِ»را واجب کرده  هقدمبه معلول می رسیم وقتی می بینیم که ذی المعلت  از

 در مواردی ی بینیمم کههم ، این شودن را کشف می کنیم و برای ما قطعی می یا. ما است وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه

ار در اختیرا  رمه این اواما ولو این ک پس .چه بسا به این دلیل است که شارع امر کرده ولی به دست ما نرسید امر به مقدمه نشده

 نداشته باشیم اما می توانیم کشف کنیم که مقدمه نیز واجب شده است.

فتار ر و؛ ما وقتی به عرف یعنی اعم از این که شارع باشد یا موالی عرفی .ی صحبت می کنیمما در مورد مطلق عبید و موال :قلت

اب م ایجیذی المقدمه کشف می کن جابیا. یعنی نمی توانیم بگوییم از چنین نیست آن جا این مموالی عرفی رجوع می کنیم می بینی

 موالی عرفیه توجه به مقدمه ندارند تا به آن امر کنند. بسیاری از مواقعو در است  هاش توجه به مقدم هالزم سخن این رازی مقدمه را

ز گفت اشد چطور می توان ک شئ برای آن مطلوب مورد غفلت باموالی عرفیه اساسا مقدمه بودن ی دراگر در بسیاری از موارد 

ما نمی توانیم نسبت را نسبت علت  لذارد غفلت است. مو مقدمهرا در حالیکه اصل  قدمهذی المقدمه کشف می کنیم ایجاب مایجاب 

  قدمه علت برای وجوب مقدمه است.و معلول بدانیم و بگوییم وجوب ذی الم
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حیح صمالزمه بین وجوب فعلی ذی المقدمه و بین وجوب فعلی مقدمه است  ،که بگوییم منظور از مالزمه فرضبه طور کلی این  پس

 نیست. زیرا چهار احتمال در رابطه با آن بیان شد که هر چهار احتمال نیز رد شد. 

 دو وجوب فعلی بود باطل شد. که مالزمه بین نتیجه این که تا این جا فرض اولپس 

 «والحمد هلل رب العالمین»


