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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وجوب مقدمه

 ه مانعينمقام دوم: ادلّ 
ادله اين بحث  و بسياري هم از ايشان تبعيت كردند. فرمودندبحث در مقدمه موصله بود كه مرحوم صاحب فصول 

 كردند وارد شديم.آن را تام دانستيم در مقام دوم به ادله مانعين و كساني كه اين قول را نفي مي درمجموعبررسي شد و 

 اول اشكال
كه آوردند در وجوب در دوره اول از اصولشان دور را دور بود و ايشان اولين دليل كه مرحوم نائيني مطرح كردند كه 

 و در تقرير دوم در وجود آوردند.بيان شد 

 دومتقرير 
 بهالمقدمه المقدمه است و وجود ذيدر وجود ذيمتوقف وجود مقدمه به اين صورت است كه ، بودكه دور در وجود 

 .و قيد ايصال آن متوقف بر اين است كه ذي المقدمه بيايد و اال اين قيد صادق نيستمقدمه موصله است  كهنيا خاطر

 جواب
وصف ايصال متوقف و مالزم بر تحقق في وصف ايصال است، و از طر المقدمه بر ذات مقدمه متوقف استوجود ذي
و  قف بر آن نيستوو از طرفي ذات فعل مت المقدمه متوقف بر ذات فعل استبيايد، بنابراين ذيآن  دنبال هآن است كه ب

 شود.وصف ايصالش متوقف بر آن است و لذا دور برطرف ميفقط 
ه به كلمات آقاي خوئي است، پاسخ دوم هم نزديك به نظر ايشان است، يپاسخ اشكال در دور در وجوب شب

 دوري در كار نيست. درهرحال
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 نكته
و  علم اصول ما متورم است يكي اينكه گيردميقرار  سوءاستفادهمورد خيلي  علم اصول است كه دربارهمسئله دو 

اين دو حرف به  دارد. سروكارا مسائل عرفي ب كهيدرحالدارد،  سروكارعلم اصول خيلي با مباحث عقلي ديگر اينكه 
 باطلي است و بايد در مورد آن بحث جامعي صورت بگيرد. يهاحرفاين صورت 

 اشكال دوم

 لزوم خلف يا تسلسل
 با اين تقرير: نائيني آمده استمرحوم در كلمات  هم عمدتاً هانيا

نظريه  بر بناكه  يسؤالوضوئي كه موصل به مقدمه باشد واجب است، يعني  واجب است ،گوييد مقدمه موصلهشما مي
فعلي كه در مسير ايصال است،  دوم و فعل اول مقدمه متشكل از دو چيز استكه  صاحب فصول، متوجه است اين است

قدمه خود م است، فعل + ايصال = قرارگرفتهفعلي كه در كنار ايصال  يعني مقدمه هستند ،پس هذا الفعل و كونه موصالً
هم مقدمه است، وقتي خود فعل را با ايصال بسنجيم، اگر فعل بما هو هو مقدمه است، اين خلف  فعل نسبت به ايصال

اين فعلي كه در گوييد شود با قيد ايصال است، اينجا شما ميكه وجوب بر آن سوار مي ياگفتيد مقدمهتا حاال مي است
ايصال گوييد خود اين با قيد ايصال به اگر مي و اين خلف استو  خود آن است نه قيد ايصال قرارگرفتهكنار ايصال 

 ةما ال نهاي و هكذا يتسلسلهم خود آن را و هم قيد آن را كنيم واجب است يعني در خودش دوباره آن را تجزيه مي
 .شويد، در هيچ حدي شما متوقف نميعليه

 اشكال
در اين صورت فعل مقدمه مركب است، اگر خود فعل است كه  يد، بلكه فعل مع االيصالعل نگرفتشما مقدمه را ذات ف

در اين صورت ايصال مقدمه است بايد تركيب شود كه  اضافهبهمقدمه است، خلف است، ولي اگر حالت تركيبي فعل 
 اشكال تسلسل در اينجا دو چيز است:تسلسل است پس 

 اين تسلسل واقعي است. ـ 1
 سل واقعي هم نباشد، خالف وجدان است.اگر تسل ـ 2
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 .ميدهيمقرار  يموردبررسكه  شدهدادهبه اين اشكال چند جواب  :جواب

 جواب اول
باطل است، تسلسل در علل  شدهگفتهتسلسلي كه در فلسفه  يعني مصداق تسلسل نيستاين بگويد كسي ممكن است 

است كه تسلسل در علل اعدادي مانعي ندارد، بطالن تسلسل اي است كه همزمان است در اسفار گفته و معلوالت حقيقيه
در فلسفه در علل حقيقي است، يعني عللي است كه اجتماع دارند و ترتب حقيقي دارند و اال در علل اعدادي و يا عللي 

انعي ، تسلسل در علل حقيقي است و اال م2كه ترتب ندارند يا تعاقبي است، تسلسل باطل نيست، در نهايه، اسفار ج 
 .در اينجا مقدمه حالت تعاقبي داردو  ندارد

كسي بگويد تسلسل در صورت فلسفي را بگويد، اما به يك معني كسي ممكن  كهيدرصورتاين مناقشه درست است 
اينجا نيست و غيري  بوجو تينهايبسازگار نيست، يقين داريم  شرعيحكم واقعيت است بگويد اين با ارتكاز و 

و لذا اگر كسي بگويد اينجا جاي مباحث نهايت مقدمه و قيد ايصال وجود دارد گويد كه اينجا بيا نميارتكاز ما هم به م
و در فلسفه اگر  فقط در علل حقيقيه است جاي قاعده بطالن تسلسل كهنيافلسفي نيست، اينجا درست است، براي 

از ازل تا ابد بوده و خواهد بود اين مانعي  ذات حق اين موجودات صادره ازو بگوييم تعاقب امور زماني هميشه بوده 
 تسلسل تعاقبي مانعي ندارد. كهنيابراي ندارد 

  نكته
 دو مطلب در امور زماني و مكاني است كه بين متكلمين و فالسفه اختالف است:

فلسفي  ازنظرولي  گفتنديمبعضي از متكلمين اي را شود است كه تمام مي ييجابهآيا اين عالم مادي محدود  ـ 1
 باشد. گونهنيانهايت است بلكه به يك معني بايد كه حجم عالم ماده بي مانعي ندارد

 ، منع فلسفي ندارد.فلسفي ازنظرشود، ولي گويند نميدر امور زماني، غالب متكلمين مي يتينهايب ـ 2
گر كسي ا لذا وعلل حقيقيه است  در امور تسلسل مانعي ندارد، چون برهان تسلسل در يتناهعدماين است كه  الاقل

ديگري است و آن اين است كه اجتماع  زيچكيبخواهد به تسلسل فلسفي تمسك كند راهي ندارد، ولي اينجا محذورش 
گفت كه مقصود بحث نهايت خالف ارتكاز و وجدان است و كسي دقيق به اين مطلب نگاه نكرده است و بايد ميبي

تسلسل باطل است اين  شوديموقتي گفته معلوم شد كه  جانيهماز عرفي ما سازگار نيست و  ديباد بلكهفلسفي نيست 
 دو قاعده است:
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د علل حقيقي است كه علت و معلول ترتب حقيقي دارند و اجتماع در وجو آن قاعده فلسفي است كه مورد ـ 1
 .دارند
 نيست و يا تينهايبكه در آنجا يم هست مطمئن ييكجاهايگوييم يعني قاعده عرفي عقالئي يا اگر عقلي هم مي ـ 2

و لذا در  مستلزم آن باشد اين بطالن در اصل يك امر عرفي استحرفي بزنيم كه  حالنيدرعاينجا نيست ولي مقصود 
 اينجا نبايد بحث فلسفي را با يك بحث عرفي مخلوط كرد.

 دوم جواب
توان گفت اين است كه رابطه ذات فعل با قيد ايصال ـ چون در نظر صاحب فصول ـ بزرگان مطرح كردند و مي

 شود، مقدمه و ذي المقدمه نمي، ذات اين با قيد ايصالهاستنياع موصليت ـ اين مقدمه مجمو اضافهبهمقدمه يعني فعل 
اين  درواقع يك مركب است، اينجا بحث دروني اجزاي لمقدمه نيستابحث مقدمه و ذي وشود بلكه اجزاء مركب مي

جزء  صورتبه جواب اين است كه؟ آيا مقدمه است يا جزء مقدمهنسبت اين فعل با مجموعه،  كه شوديممطرح  سؤال
 است. قبولقابلاين جواب هم درست و  المقدمه نيستاست و نسبت مقدمه و ذي

 جواب سوم
المقدمه بر آن متوقف است ذات مقدمه است و ذي داديم اين است كه در حقيقت مركب نيست، آني كهپاسخي كه مي

آيد و قيد ايصال در مقام ترتب وجوب مي شودمي علقآن مت هقيد ايصال در مقامي است كه وجوب ب و فعل است
گوييم مقدمه همان فعل است، منتهي اين قيد وجوب در ظرف مقدمه را فعل و موصليت گرفته است، ما مي كهيدرحال

 بيترتنيابهو  ديآيمبيايد چون در اين صورت دور به وجود  تواندينمايصال در مقدمه  ديق وشود ايصال مترتب مي
 جواب دوم بي مشكل نباشد يا دور باشد. بساچه

اشكال دور و  كه در اين صورتذات فعل است  گوييمين حل اشكال به اين است كه مقدمه را تا آخر ميبنابرا
 شود.تسلسل حل مي


