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بررسی حقیقت وجوب در قاعده وجوب سابق
تاريخ تأييد0932/00/61 :

تاريخ دريافت0932/01/62 :

محمد حسینزاده *

وجوب سابق ،از قواعد مهم و پرکاربرد فلسفه اسف می اسف

*

کف بف رغفم

اهمیتی ک دارد ،هنوز ساختار درونی آن با ابهامهایی مواج اس ؛ از جمل اینک
این قاعده ک اصالتاً ساختاری مفاهوی دارد ،چگونف مفیتوانفد در معلفو هفای
وجودی جاری گردد و در مباحث وجودی حکم

متعالی ب کار گرفتف وفود

مقال حاضر پس از تبیین مهردات قاعده ،س راه حل برای جریان قاعده وجفوب
سابق در معلو های وجودی ارائ کرده اس  .این راه حلها عبارتاند از :جریان
قاعده در «معنای وجود امکانی» ،استهاده از «معنای جامع بفین امکفان مفاهوی و
امکان وجودی» ،و استهاده از «الضرورت» در معلو های وجودی .نتیج ای ک از
بررسی این راه حلها ب دس
ب معلو های ماهوی اس

آمده ،این اس

ک قاعده وجوب سفابق متفت

و در معلو هفای وجفودی جفاری نیسف  .وجفوب

مقارن ،قسمی دیگر از وجوب بالغیر اس

ک در معلو های وجودی میتفوان از

آن ب عنوان جایگزین وجوب سابق استهاده کرد.

واژگان کلیدی :وجوب سابق ،وجوب مقفارن ،علف
معلو ماهوی ،معلو وجودی.
* استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

تامف  ،اصفال

وجفود،
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مقدمه

قاعده وجوب سابق از قواعد مهم و پرکاربرد فلسه اس می اس  .بر اساس ایفن
قاعده ،مادام ک ویء ب سر حد وجوب نرسد ،نمیتوانفد موجفود وفود .ارتبفا
مبنایی قاعده وجوب سابق با مباحث اخت ففی فیلسفوفان و متکلمفان اسف می ف
نظیر «جبر و اختیار» و نیز «حدوث و قدم عالم» ف این قاعده را ب یکی از قواعفد
بحثبرانگیز میان فیلسوفان و متکلمان تبدیل کرده اس  .بحث از ایفن قاعفده دو
مقام دارد :یکی مقام تبیین ساختار درونی و چیستی قاعده ،و دیگری مقام اثبفات
قاعده و اقام استدال بر آن .فیلسوفان مسلمان بیشتر توج خود را صفر

مقفام

دوم کرده ،کمتر ب تبیین ساختار درونی این قاعده پرداخت اند .ایفن امفر موجف
وده تا اکنون ساختار قاعده با ابهامهایی قابل توج همراه باود؛ ب ویژه بفا توجف
ب این مطل

وجود همچنان سفاختار مفاهوی

ک این قاعده پس از طرح اصال

خود را حهظ کرده ،اما از نتیج آن در مباحث وجودی استهاده میوود .با توجف
ب این نکت  ،این پرسشها مطرح میوود ک  :آیا قاعده وجوب سابق متفت
معلو های ماهوی اس

بف

یا در معلو های وجودی نیز میتواند جفاری باوفد در

صورت امکان جریان قاعده در معلفو هفای وجفودی ،آیفا نحفوه جریفان آن بفا
معلو های مفاهوی یکسفان اسف

یفا متهفاوت در صفورت جریفان قاعفده در

معلو های وجودی ،آیا ادلّف اثبفات آن بفا ادلّف ای کف حکمفای پیشفین دربفاره
معلو های ماهوی اقام کرده اند ،یکسان اس

یفا اینکف طفرح بحفث راجفع بف

معلو های وجودی ،استدال های جداگان ای طل

میکند با توج با مطالبی ک

بیان ود ،ضرورت دارد چیستی این قاعده بیش از پیش تبیین وود تا زمین بفرای
طرح دقیقتر مباحث مبتنی بر آن فراهم گردد .در این مقال ابتدا ب تبیین ارکفان و
مهردات قاعده وجوب سابق میپردازیم و در ادام  ،جریان قاعده را بنا بر اصفال
وجود بررسی میکنیم.
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حقیقت وجوب سابق

در ادام مسأل حقیق

وجود را در س محور پیگیری خواهیم نمود:

 . 1موصوف وجوب سابق و شبهه تقدم وصف بر موصوف

خالی از وجود و عدم اس  ،نسب

چون ذات ماهی

آن ب وجود و عدم یکسان

اس ؛ در نتیج  ،برای موجود ودن باید ب وسیل مرجح خارجی از حفد اسفتواء
خارج وود؛ خروج از حدّ استواء نیز حاصل نمیوود ،مگر اینک ممکفن قبفل از
موجود ودن ،واج
اعتبارات طولی ماهی

(ابنسینا4141،ق .)93:مراحل فوق تحف
بالغیر وود 

عنفوان

ب صورت زیر بیان وده اس « :الماهیة أمکن  ،فأحتاج ،

فأوج  ،فوج  ،فأوجد ،فوجد».
وش مرتب امکان ،احتیاج ،ایجاب ،وجفوب ،ایجفاد و وجفود ،رابطف علّفی و
معلولی با یکدیگر دارند؛ ب طوری ک مرتبۀ سابق ،علّ
میآید .البت این علیّ  ،علیّتی تحلیلی اس
واسطۀ تحلیل عقلی برای این مرات

ثاب

برای مرتب بعد ب ومار

ک در مقفام ثبفوت و نهفساالمفر بف
میوود.

فتر رازی درباره رابط طولی وجوب با وجود معلو اوکا مهمی را مطفرح
میکند ک میتوان آن را ب صورت منطقی زیر تقریر کرد:
 .1وجوب ،صهتی وجودی اس .
 .2این صه

قبل از موجود ودن ماهی

و با نظر ب علّ

تامّ آن بر ماهیف

عارض میوود.
 .3عروض صه

وجودی بر یک موصو  ،مسفتلزم وجفود آن موصفو

در

مرتب قبل اس .
 .4بنابراین ،عروض وجوب سابق بفر ماهیف
مستلزم وجود ماهی

ف بفا نظفر بف علّف

قبل از موجود ودن آن اس .

تامّف آن ف
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 .5موجود ودن ماهی
ج.)491:4
4144ق ،


قبل از موجود ودن آن ،تناقض و محا اسف

(رازی،

0

حکما پاسخهای متعددی ب این اوکا دادهاند ک هر یفک از آنهفا دیفدگاهی
متهاوت را درباره موصو

وجوب سابق ترسیم میکند.

بیان دیدگاهها درباره موصوف وجوب سابق

در این زمین در مجموع وش دبدگاه ب چشم میخورد.
دیدگاه اول :علّت تامّه به مثابۀ موصوف وجوب سابق

دیدگاه او  ،مقدم دوم از مقدمات اوکا را منع میکند .در این دیدگاه وجفوب
سابق ،وصفِ معلو ماهوی ب لحاظ متعلق موصو

اس  .ب عبفارت دیگفر ،در

این دیدگاه وجوب سابق ،وصف معلو ماهوی نیس ؛ بلک وصفف علف
و ب همین دلیل ،وجوب سابق نامیده میوود .این صفه

اس

تام انتزاع میگردد ،اما ب لحاظ پیوند و ربطی کف میفان علف
اس  ،وجوب سابق مجازاً ب معلو نسب

تامف

از وجفود علف
و معلفو برقفرار

داده مفی وفود (جوااییملیو :4931،

.)119
اسففتاد جففوادی آملففی ایففن دیففدگاه را ارائ ف کففرده و آن را ب ف فتففر رازی و
صدرالمتألّهین نیز نسب

داده اس

(همان .)111:بنا بر این دیدگاه ،قاعده بف ایفن

معنا خواهد بود ک ویء ممکن تا عل

تام اش محقق نشود ،موجود نمیگفردد:

«الممکن ما لم تتحقّق علّت التامّة بنصابها لفم یوجفد» (هموان) .بنفابراین ،مفراد از
وجوب در این قاعده ،همان تحقق عل

تام اسف

و چفون وجفود بفا وجفوب

« .1الوجوب وصف ثابت فیستدعى موصوفا ثابتا فلو كان الوجوب سابقا على الوجود لكان ثبوت الصفة
سابقا على ثبوت الموصوف» (رازی1111 ،ق ،ج.)131 :1

سال دهم ،بهار  ،7931شماره مسلسل 93

مساوق اس  ،ب جای اینک وجود عل

11

تام گهت وود ،از آن ب وجفوب علف

تام تعبیر وده اس .
بررسی

این دیدگاه با مقتضای ادل ای ک حکما برای اثبات قاعده وجوب سابق اقامف
کردهاند ،سازگار نیس  .این ادل درصدد اثبات این مطل اند ک ممکن بف سفب
وجود عل
علّ

تام  ،واج

بالغیر میوود؛ ن اینک درصدد اثبات اصفل موجودیف

تام برای تحقق معلو باوند (فیاضی ،یادداو های وتصی) .اوکا دیگر

این اس

ک این دیدگاه با ظاهر ک م حکما ک وجفوب را در سلسفل اعتبفارات

طولی ماهی

قرار می دهند و از احکام خود ممکن ب ومار مفیآورنفد ،سفازگار

نیس  .در صورتی ک بتوان معلو ماهوی را موصو
عین حا  ،اوکا فتر رازی را برطر

وجوب سابق دانس

و در

کرد ،وجهی برای عدو از معنای ظاهری

قاعده وجود ندارد.
دیدگاه دوم :تأثیر علّت تامّه به مثابۀ موصوف وجوب سابق

دیدگاه دوم نیز مانند دیدگاه او  ،مقدم دوم اوکا را منفع مفیکنفد .در ایفن
دیدگاه وصف وجوب برای ماهی  ،وصفف بف حفا متعلفق موصفو
موصو

حقیقی آن« ،تأثیر عل

تام » اس

این دیدگاه در عین حا ک وباه
متهاوت اس ؛ زیرا موصو
را «تأثیر علّ

میباود.

زیادی بفا دیفدگاه سفابق دارد ،دیفدگاهی

وجوب سابق را «عل

تام » نمیداند؛ بلک موصو

تامّ » می داند .بنا بر دیدگاه او  ،مهاد قاعده وجوب سابق این اس

ک «ممکن تا عل

تام اش محقق نگردد ،موجود نمیوود»؛ در حالی کف بنفا بفر

دیدگاه دوم ،مهاد قاعده عبارت اس
واج

ک مقدم بر وجود ماهی

اسف

و

از اینک «ویء تا وقتی تأثیر علف

تامف اش

نشود ،موجود نمیوود» .فتر رازی این دیفدگاه را در پاسفخ بف اوفکا
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برمیگزیند و مینویسد:

اما ان الوجوب هل هو وصف ثبوتي ام ال فقد سبق و بتقدير كونه ثبوتيا فهوو
امر يعرض للفاعل في تاثيره في الفعل اذ الفاعل يصير محكوموا عليوه بوجووب ان
يصدر عنه ذلك الفعل و الفاعل سابق بوجوده على الفعل فال بأس بان يوصف بهذا
الوجوب (رازی1111 ،ق ،ج.)131 :1
بررسی

این دیدگاه با ظاهر ک م حکمفا کف وجفوب را در سلسفل اعتبفارات طفولی
ماهی

قرار می دهند و از احکام خود ممکن ب ومار میآورند ،سفازگار نیسف .

ب عبارت دیگر ،طبق این دیدگاه ،وجوب مطرحوفده در قاعفده ،وجفوب بفالغیر
نیس ؛ زیرا وجوب بالغیر ،وصف معلو از جه
علّ

معلو بودنش اس  ،ن وصف

یا تأثیر آن.
اوکا دوم این اس

وصف بر موصو

ک با صر نظر از اوکا قبل ،این دیدگاه مشکل تقفدم
نمی کند و خود ب اوکا تقدم وصف بر موصو

را برطر

مبت س ؛ زیرا مرتب وجود عل
پرسش در مرتب وجود عل
تام  ،تأثیر آن واج

اس

تام قبل از مرتب تأثیر آن اس  .در این صورت،

تام اینگون مطرح میوود :آیا بعد از وجود علف
یا ن

اگر موصو

اوکا تحقق وصف قبل از موصو

وجوب ،تفأثیر علف

تامف باوفد،

مطرح میگردد؛ زیرا هنوز تأثیر علف

تامف

نیامده تا متصف ب وجوب وود.
ب بیان دیگر ،اگر مراد این اس

ک بعد از رسیدن عل

پس از انتزاع عنوان «مؤثر بودن» از عل  ،تأثیر عل

تام ب مرتب تفأثیر و

تامف واجف

اسف  ،چنفین

چیزی همان ضرورت ب ور محمو اس  ،ن وجوب سابق ،و اگفر مفراد ایفن
اس

ک قبل از رسیدن عل

ب مرتب تأثیر و انتفزاع عنفوان «مفؤثر بفودن» ،تفأثیر
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اس  ،در این صورت همان اوفکا تحقفق وصفف قبفل از وجفود

بازمیگردد.

دیدگاه سوم :ماهیّت موجود به مثابۀ موصوف وجوب سابق

دیدگاه سوم مانند دو دیدگاه قبل ،مقدم دوم اوکا را منع مفیکنفد؛ بفا ایفن
تهاوت ک در این دیدگاه مقدم دوم از جه
جه

«سبق» اتصا

منع میوفود ،نف از

«موصو » اتصا  .بنا بر مقدم دوم ،وجوب سابق قبفل از موجفود وفدن

معلو ماهوی عارض آن میوود؛ در حالی کف چنفین چیفزی ممنفوع اسف  .در
زمانی ک وصف (وجوب) موجود اس  ،موصو
زیرا اگر موصو

آن (ماهی ) نیز موجود اس ؛

هنگام عروض وصف موجود نباود ،در این هنگام ممتنع بالغیر

بوده ،دیگر حمل وجوب بالغیر بر آن صحیح نیس  .بنابراین ،تقفدم وجفوب بفر
وجود ،تنها در ظر
موصو

تحلیفل عقفل اسف

و در ظفر

خفارج تقفدم وصفف بفر

الزم نمیآید .فاضل قووچی در ورح خود بر تجريد العقايدد این پاسفخ را

راجع ب اوکا فوق مطرح کرده اس :
و المراد بالسبق ،الذاتي ال الزماني فاليلزم اتصوا المهيوب بوجووب الوجوود
حالكونها معدومب ،كيف و هي في تلك الحالب ممتنعب بالغير (قوشچي ،بيتا.)11 :

استاد مصباح یزدی نیز همین پاسخ را پذیرفت اس :
أنّ تقدّم الوجوب علي الوجود إنّما هو بحسب الرتبب في وعاء التحليل العقلويّ،
و هذا التحليل إنّما يتمّ بالنسبب إلي الموجود الخارجيّ ،فيكون الوجود العينيّ منشوأ
إلنتزاعه .فالسبق الرتبيّ التحليلي للوجوب علوي الوجوود الينوافي السوبق العينوي
للوجود عليه (مصباح يزدی1141 ،ق ،41 :تعليقه .)11
بررسی

بحث قاعده «الشیء ما لم یج

لم یوجد» ف همان طور ک فاضل قووچی بف
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آن اعترا
ماهی

کرده ف در سبق رتبی اس ؛ ازاینرو ،باید در همین مقام تحلیل عقلی،

را قبل از موجود ودن ،متصف ب وجوب کنیم .در فضفای تحلیفل عقلفی

پرسش این اس
متصف وده اس

ک  :چگون ماهی

در رتبف ای کف وجفود نفدارد ،بف وجفوب

ب عبارت دیگر ،چگون در رتب ای ک موصو

وصف تقرر دارد بنابراین ،پرسش از تقدم وصف بر موصو
پاسخ قووچی و استاد مصباح یزدی ،تقارن وصفف و موصفو
اس  .روون اس

تقفرر نفدارد،

در مرتب اسف
در ظفر

ک این پاسخ ،کام ً از محدوده اوکا خارج اس

و

زمفان

و ربطی ب

آن ندارد.
اوکا دیگر پاسخ قووچی و استاد مصباح یزدی این اس
حتی در ماهیاتی کف موجفود نیسفتند نیفز مطفرح اسف

ک وجوب سفابق

و بف ماهیفات موجفود

اختصاص ندارد.
دیدگاه چهارم :معلول به اعتبار حضور جمعی در مرتبۀ علّت تامّ ه ب ه مثاب ۀ موص وف
وجوب سابق

دیدگاه چهارم ،مقدم پنجم اوکا را منع میکند .در این دیدگاه موجود ودن
ماهی

قبل از موجود ودن آن ،تناقض و محا نیس ؛ زیرا معلو در مرتب قبفل

با وجود جمعی و در مرتب بعد با وجود تهصیلی موجفود اسف  .توضفیح آنکف ،
معلو با تمام حیثیاتی ک دارد ،از جمل وجوب الحق ،در مرتبف علف
جمعی دارد؛ ب طوری ک این حضور جمعفی موجف

ترکف

علف

حضفور
نمفیوفود.

بنابراین ،معلو در همان مرتب عل  ،ب وجوب سابق و سفایر صفهاتش متصفف
میوود .ازاینرو ،وجوب سابق عبارت اس
وجود عل  .این وجوب عین وجود عل

از حیثیف

تعفیّن معلفو در مرتبف

بوده ،ب وجود عل

این دیدگاه را آقا علی مدرس طهرانی ارائ کرده اس :

نیز موجود اسف .
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الوجوب السابق هو تعيّن المعلول بهوبّتوه الخاصّوب فوي مرتبوب اقتاواء العلوب
المتقايب الجامعب لجيمع جهات اقتااء تلوك الهويوب الوذی هوو عوين وجودهوا...
(مدرس طهراني ،1331 ،ج.)113 :1
بررسی

این تبیین از قاعده وجوب سابق ،خارج از محل بحث در قاعفده اسف ؛ زیفرا
بحث قاعده وجوب سابق درباره این نیس

خفود

ک آیا معلفو در مرتبف علّف

حضور جمعی و اجمالی دارد یا ن ؛ بلک بحث دربفاره وجفوب تهصفیلیع معلفو
اس ؛ ب این صورت ک  :آیا پس از تحقق عل

تام (یفا همفان وجفود بسفی و

جمعی معلو ) وجود تهصیلی معلو ضرورت بالغیر دارد یا ن

دیدگاه ففوق در

برابر این پرسش ،هیچ پاستی ارائ نمیدهد.
دیدگاه پنجم :نفس ماهیّت با نظر به علّت تامّه به منزلۀ موصوف وجوب سابق

وجوب سابق ،وصف ماهی

با نظر ب وجود عل

اس

تام آن .ماهیف

خالی از وجود و عدم اس  ،با نظر ب ذات خودش ،ممکن بالذات اس
ب وجود عل

تام اش ،واج

بالغیر اس

و با نظر

و از وجوب سابق برخوردار اس  .در

این دیدگاه مهاد قاعده وجوب سابق چنین اس « :هنگام تحقق عل
حقیقتاً متّصف اس

کف

تام  ،ماهی

ب اینک وجودش در مرتب بعد ضرورت دارد» .اوکا تقفدم

وصف بر موصو  ،عیناً درباره صهات ثبوتی الزم ماهی
وجود و عدم یا احتیاج داوتن ب عل

ف مانند متساوی بودن با

ف نیز مطرح میوود و هر پاسفتی دربفاره

این صهات داده وود ،در بحث کنونی نیز میتواند مورد استهاده قرار گیرد.
پاسخ صحیح ب اوکا  ،بر تبیین فراگیر از نظری نهساالمر مبتنی اس  .در این
نظری  ،نهساالمر ثبوت عامی اس

ک وامل اعدام و امور اعتباری نیفز مفیوفود.

این تبیین از نهساالمر می تواند مشکل معیار صدق قضایای عدمی و نیز موضفوع
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قرار گرفتن آنها را برای احکامی ثبوتی حل کند .بر اساس این تبیفین ،وجفود دو
اصط ح دارد :یک اصط ح« ،وجودِ ب معنای اخ
حقیق

عینی اس

» یعنی همان وجود اصفیل و

و اصط ح دیگر «وجود ب معنای اعم» اس

اصیل ،وجود اعتباری برای ماهی

ک وامل وجفود

من حیث هی ،وجود مهاهیم انتزاعی و مهاهیم

عدمی و حتی وامل عدم نیز میوود (نو::بااباوا4114، ،ق14:؛جوااییملیو ،

،4931بخشسامازجیداول.)112:
اثبات گون ای از وجود ب معنای اعم برای مرتب تقرر ماهوی ،زمین را ففراهم
می کند تا ماهی

من حیث هی یا سایر اعتبفارات ماهیف

«وجودِ ب معنای اخ

کف هنفوز متلفبس بف

» نشدهاند ،موضوع برخی احکام قرار گیرند.

ع م طباطبائی درباره اتصا

ماهی

ب امکان از همین نکت استهاده کفرده و

با در نظر گرفتن وجود نهساالمری برای ماهی
در آن جاری کرده اس ؛ او ماهی

من حیث هی ،احکفام علیف

من حیث هی را عل

ج،429:4تعییقهعاللهبااباائ ).
(لالصدرا4394،م ،
در خصوص وجوب سابق هم می توان گهف

را

امکان معرففی مفیکنفد

0

مفاهیتی کف علف

اس  ،نحوی از ثبوت و تحقق را در نهساالمر داراس

آن موجفود

و ب اعتبار همفین تحقفق

« .1أن الماهیة من حیث هي مسلوب عنها كل من الضرورتین بالسلب البسیط المحصل و هذاان سذلبان
لیس فیهما حكم و ال جهة أصال ثم إن للعقل أن يبدل كل قضیة سالبة موجودة الموضوع إلى موجبة معدولة
المحمول فیقول إن الماهیة من حیث هي مسلوب عنها الضذرورتان و هذا القضذیة تحكذي عذن السذالبتین
الماكورتین و الحمل فیها حمل شائع ال حمل أولي و عند ذلك يتحقذ اإلمكذان و هذو سذلب الضذرورتین
باعتبار أنه ثابت و موجب للماهیة ال باعتبار أنه رفع للضرورتین فیكون معنى ثبوتیا بوجه و يحتاج إلى علة

و إذ لیس غیر الماهیة فهي علته فهو للماهیة باقتضاء منهذا» (مالصدررا1891 ،م ،ج ،163 :1تعلیقد الالمد
طباطبائی).
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نهساالمری ،قبل از وجود بالمعنیاالخ
درس
موصو

اس

بف وجفوب سفابق متصفف مفیوفود.

ک طبق مقدم سفوم اوفکا « ،عفروض صفه

مستلزم وجود آن موصو

معنای آن نیس
موصو

17

متناس

ک موصو

وجفودی بفر یفک

در مرتب قبل اسف » ،امفا چنفین چیفزی بف

باید از وجود ب معنای اخ

برخوردار باود؛ بلک

با صهتی ک عارض آن میوود ،مفیتوانفد مرتبف ای از مراتف
لف » در

وجود ب معنای اعم را دارا باود .ب عبارت دیگر ،وجود و ثبوت «مثبف
قاعده فرعی  ،همان وجود بالمعنیاالعم اس  ،ن وجود بالمعنیاالخف
بیان ،موجود ودن ماهی
آمده اس

 .بفا ایفن

قبل از موجود ودن آن ف ک در مقدّمف پفنجم اوفکا

ف تناقض و محا نیس ؛ زیرا موجود ودن (ب معنفای اعفم) ماهیف ،

قبل موجود ودن (ب معنای اخ

) ماهی

تناقض نیس

و محذوری هم در پفی

ندارد.
ممکن اس

در برابر پاسخ فوق ،چنین اوکالی 0مطرح وود :درس

ماهی ف ِ خففالی از وجففود و عففدم ،در مرتبفف ای از مرات ف

اس

کف

نهففساالمففر ،وجففود

بالمعنیاالعم دارد و ب همین اعتبار میتواند برخی لوازم خفود را در ایفن مرتبف
بپذیرد ،لیکن ثبوت نهساالمری ماهی
ماهی

ب محموالت متت

ب معنای اخ

در این مرتب  ،نمفیتوانفد مجفوز اتّصفا

ب مرتب بعد باود ،و چون وجوب از اوصا

اس  ،از جمل محموالتی اس

دارد و نمیتواند در مرتب قبل عارض ماهی
پاسخ اوکا این اس

ک تنها در مراتف

وجود

بعفد حضفور

وود.

ک وجوب ب طور مطلق از عوارض «وجود ب معنفای

 .1اشکال سابق درباره موضوع ضرورت سابق بود و این اشکال دربداره ممودول ضدرورت سدابق
است.
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اخ

» نیس ؛ بلک در مواردی ک وجوب ،وصفف ماهیف

خود ماهی
اخ

اسف  ،از عفوارض

اس  .ب همین دلیل ،ماهیف  ،پفیش از آنکف از «وجفود بف معنفای

» برخوردار وود ،میتواند پذیرای وصف وجوب باود.
حاصل اینک در قاعده ضرورت سابق ،ماهی

ب اینک واج

اس

در مرتب سابق ،متّصفف اسف

در مرتب بعد موجود وود؛ این وجوب پیش از برخورداری

از «وجود ب معنای اخ

» بر ماهی

عارض میگردد.

دیدگاه صدرالمتألّهین درباره موصوف وجوب سابق

در نگاه ابتدایی ،از پنج دیدگاه ارائ وده درباره موصو

وجوب سابق ،س دیدگاه

آن ب صدرالمتألّهین قابل استناد اسف  .اسفتاد جفوادی آملفی دیفدگاه او را بف
صدرالمتألّهین نسب

میدهد (ن::جااییملی ،4931،بخشسامازجیداوّل،113:

تعییقاتاستایجااییملی ) و استاد فیاضی دیدگاه دوم را (فیاضی ،یادداوف هفای
وتصی)؛ اما از نظر نگارنده ،دیدگاه پنجم نیز ب صدرالمتألهین قابل استناد اس .
آنچ موج

اسناد دیدگاه او و دوم بف صفدرالمتألّهین وفده ،عبفارت او در

تعلیق بر الهیات وهاس  .صدرالمتألّهین در این عبارت ،وجوب سابق را وصفف
تأثیر عل

[تام ] دانست اس :
و اعلم أن كل ممكن محفو بالوجوبين أحدهما الوجوب السابق و هوو كوون
علته بحيث يجب لها التأثير و اإليجاد و الثاني الوجووب الالحوق و هوو الاورور
بشرط المحمول (مالصدرا ،1331 ،ج.)141 :1

لیکن صدرالمتألّهین در کت

دیگر خود وجوب سابق را وصف خفود ماهیف

دانست اس :
...أن الشيء أی الماهيب أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجودت،
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و هذا ال ينافي كون الوجود أول الصوادر و أصلها ألن الموضوع في هوذا الحكوم
الوجود و فيما ذكر المنظور إليه حال الماهيب بقياسها إلوى وجودهوا و إلوى جاعول
وجودها (همو1431 ،م ،ج.)111 :1
...أن كل ماهيب ممكنب أو كل وجود إمكاني ال يتقرر و ال يوجد موا لوم يجوب
تقرره و وجوده بعلته» (همان.)113 :
إن ما ماى في الفصل السابق هو ثبوت الوجود السابق للممكون الناشوي مون
قبل المرجح التام (همان.)111 :
...أن الوجوب السابق للممكن ،بالغير( ...1همان).

عبارت او در تعلیق بر وها با سایر عبارات ک در آنها وجفوب سفابق وصفف
دانست وده ،ناسازگار اس

خود ماهی

و ب همین دلیل ،باید متشابهات ک م او

را ب محکمات آن ارجاع داد .با توج ب اینک عبارت تعلیق بفر وفها تنهفا یفک
مورد اس

و امکان توجی آن نیز وجود دارد ،وایسفت اسف

م صدرا نسب

دیفدگاه پفنجم بف

داده وود .عبارت تعليقه بر شفا را هم میتوان بدین صورت توجی

کرد ک ت زم تحلیلی میان تأثیر علّ

و وجود معلو  ،موج

مفیوفود وجفوب

تأثیر علّ  ،مستلزم وجوب تحقق معلو باود و وجوب تحقق معلو هم ،م زم
با وجوب تأثیر علّ ؛ بنابراین ،صدرالمتألّهین در تعلیق بر الهیفات وفها وجفوب
سابق را ب الزم موصو

و در سایر عبارات ب خود موصو

نسب

داده اس .

 . 2مراد از علّت تامه در قاعده وجوب سابق

بنا بر قاعده وجوب سابق ،ویء ممکن (ماهی ) تا هنگامی ک ب واسط عل
خود واج

نشود ،موجود نمیگردد .علتی ک در این قاعده مطرح اسف  ،علف

تام اس ؛ زیرا بدون عل

تامف  ،وجفوب و در نهایف

وجفود عفارض ماهیف

 .1در مباحث قبلی گذشت ک اگر وجوب سابق وصف اللّت باشر ،دیگر بالغیر نخواهر بود.
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تامف

نمی وود .در قاعده وجوب سابق باید ب دو پرسفش اساسفی دربفاره علف
پاسخ داد:
پرسش اوّ  :مراد از عل
تام ب وصف مؤثر بودن اس
در پاسخ باید گه
اس ؛ زیرا عل
قابلی

تام در قاعد وجوب سابق چیس
یا ذات عل

مراد از عل

آیا مفراد علف

تام بدون وصف مؤثر بودن

تام  ،ذات عل

تام بدون وصف مؤثّر بودن

ب وصف مؤثر بودن ،ضرورتاً مستلزم وجود معلو اس

و ایفن

را ندارد تا محل نزاع قرار گیرد .هیچ یک از موافقان و منکران این قاعفده،

در این مطل

نزاعی ندارند ک هنگام تأثیر عل

دارد .اگر عل

تام تأثیر کند و معلو ف ک اثر عل

خلف تأثیر عل

تامف  ،وجفود معلفو ضفرورت
تام اس

ف موجفود نشفود،

تام اس ؛ بلک اص ً معلو چیزی جز تأثیر عل

انهکاک معلو از تأثیر عل
بنابراین ،مراد از عل

تام  ،در حقیقف

تامّ در قاعده ،ذات عل

تام نیس

و

انهکفاک وفیء از خفودش اسف .
تام اس

بدون وصف علیف

و

تأثیرگذاری .در قاعده وجوب سابق بحث ب این صورت مطرح میوفود :بعفد از
تحقق عل

تام و قبل از تحقق معلو  ،آیا تأثیر عل

تام یا همان وجود معلو

ضرورت دارد
پرسش دوم :وجوب سابق جزء عل
عل

تام و مقدم 0بر آن اسف

یفا خفارج از

تام و مؤخر از آن
وجوب سابق ،از جمل اموری اس

ک وجود معلو متوقف بر آن اس ؛ ولی

ب تنهایی ف با صر نظر از امور دیگر ف برای وجود معلو کافی نیس

و هر چف

وجوب معلو متوقف بر آن باود و ب تنهایی برای وجود معلو کافی نباوفد ،از
 .1مراد تقرم رتبی است.

سال دهم ،بهار  ،7931شماره مسلسل 93

اجزای علّ
از طر

تام اس

و ب همین دلیل ،وجوب سابق از اجزای عل

دیگر ،اگر وجوب سابق از اجزای عل

رقم میزند ،عل
از عل
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تام باود ،علتی کف وجفوب را

تام نیس  ،بلک بتشی از آن اس ؛ در حالی ک گهت ود مراد

در قاعده وجوب سابق ،عل

سابق جزء عل

تام اس  .ب عبارت دیگفر ،اگفر وجفوب

تام باود ،از باب تقدم جزء بر کل ،رتبتاً مقفدم بفر علف

اس ؛ در حالی ک در قاعده وجوب سابق ،وجوب متأخر از عل
پاستی ک ب این پرسش داده وده ،این اس

تامف

تام اس .

ک وجفود معلفو متوقفف بفر

وجوب سابق اس  ،اما وجوب سابق از اجزای عل
عل

تام اس .

تامف نیسف ؛ زیفرا اجفزای

تام  ،اموری هستند ک وجود معلو در خارج متوقف بفر آنهاسف  ،نف در

تحلیل عقل:
انّ جزء العلب التامب ما يتوقف عليه المعلول فى الخوارج ال فوى اعتبوار العقول
(الهيجي1411 ،ق ،ج.)41 :1

این پاسخ صحیح نیس ؛ زیرا بیانی ک احتیاج وجود معلو را ب علف
تبیین میکند و نیز رابط عل
هم وامل عل

تام و عل

خارجی و هم وامل عل

تامف

ناقص را با وجود معلو بیان میدارد،
تحلیلی میوود .بنابراین ،اگر در تحلیل

عقل ،وجود معلو متوقف بر وجوب سابق اس  ،وجوب سابق از اجزای علّف
تام ب ومار میآید.
پاسخ دیگر آن اس

ک مراد از عل

ب معنای حقیقی آن نیس ؛ بلک عل

تام در قاعده وجوب سابق ،عل
ناقص ای اس

ک تمام اجزای عل

تامف
تامف ،

جز وجوب سابق را داراس :
...الوجوب يعتبر بالنسبب الى علب ناقصب هى جميوع موا يتوقوف عليوه الوجوود
سوى الوجوب (همان).
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این پاسخ از ضمیم ودن چند مقدم حاصل وده اس :
( )1عل

ناقص ب تنهایی مستلزم وجوب و وجود معلو نیس .

( )2وجود معلو متوقف بر وجوب سابق اس ؛ لیکن وجوب سابق ب تنهفایی
برای وجود معلو کافی نیس .
( )3هر امری ک وجود معلو متوقف بر آن اسف
معلو کافی نیس  ،جزء عل

و بف تنهفایی بفرای وجفود

تام اس  .بنابراین ،وجوب سابق از اجزای علف

تام ومرده میوود.
( .)4چون وجوب سابق از اجزای عل

تام معلو اس  ،علتی ک در قاعفده

وجوب سابق مطرح و مقدم بر وجوب سابق اس  ،عل
بنابراین ،آنچ سابق بفر وجفوب سفابق اسف
می وود ،عل

تام نیس .

و وجفوب سفابق از آن ناوفی

تام معلو نیس ؛ بلک سایر اجزای عل

تام اس

ک با ضمیم

ودن وجوب سابق ب آنها ،معلو موجود میوود .ازاینرو ،اگرچ ظاهر ترکیف
«علّ

تامّ » در قاعده وجوب سابق« ،تمام چیزی اس

ک وجود معلفو متوقفف

بر آن اس » ،لیکن این معنای ظاهری مراد نیس ؛ بلک مراد از عل
چیزی اس

تامف «تمفام

ک وجود معلو متوقف بر آن اس  ،جز وجوب سابق معلو ».

این تبیین از برخی عبفارات حکفیم سفبزواری قابفل اسفتهاده اسف
وجوب سابق را جزء اخیر از عل

و او نیفز

تام میداند:

 ...تجويز وقوع وجود الممكن باألولويب الغير البالغب إلى حد الوجوب الناشوةب
من الغير مثل أن يقال يقع الكون على السطح مثال بمجورد تصوور الفاعول إيواه و
التصديق به و اإلراد له و نصب السلم و طي درجات السلم إال الدرجب األخيور و
بالجملب يقال بوقوع المعلول بال تحقق الجزء األخير من العلوب التاموب( .مالصودرا،
1431م ،ج ،111 :1تعليقب سبزواری).
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از این عبارت ب خوبی استهاده میوود ک در نظر حکفیم سفبزواری ،وجفوب
سابق جزء اخیر عل
تنها با اولوی

تام اس ؛ ب طوری ک اگر معلو بدون وجفوب سفابق و

غیروجوبی موجود وود ،معلو بدون محقق ودن جزء اخیر عل

تام  ،موجود وده اس .
 . 3قاعده وجوب سابق بنا بر اصالت وجود

قاعده وجوب سابق ابتدا درباره معلو ماهوی مطفرح وفده ،درایفنمیفان ،بف
مجعو بودن وجود و نیز تهاوتهای معلو وجفودی بفا معلفو مفاهوی توجف
نشده اس  .پس از اثبات اصال

وجود و منقح ودن تهاوتهای معلو وجفودی

با معلو ماهوی ،با پرسشهای زیر مواج میوویم:
آیا قاعده وجوب سابق متت

معلو های مفاهوی اسف

یفا در معلفو هفای

وجودی نیز میتواند جاری باود
در صورت جریان قاعده در معلو های وجودی ،آیا ادل اثبات آن ،بفا ادلف ای
ک حکمای پیشین درباره معلو های ماهوی اقام کردهاند ،یکسان اس

یا اینکف

طرح بحث راجع ب معلو های وجودی ،استدال های جداگان ای میطلبد
صدرالمتألّهین وجوب سابق را درباره ماهی

مطرح کرده ،امفا بفدون تبیفین و

توضیح مناس  ،نتیج استدال را از معلو های ماهوی ب معلفو هفای وجفودی
تعمیم داده اس :
 ...أن كل ماهيب ممكنب أو كل وجود إمكاني ال يتقرر و ال يوجد ما لوم يجوب
تقرره و وجوده بعلته( ...مالصدرا1431 ،م ،ج.)113 :1

در نگاه ابتدایی ،برای تعمیم قاعده وجوب سابق ب معلو های وجفودی ،سف
راه حل ب نظر میرسد ک هر یک از آنها باید ب صورت جداگان بررسی وود:
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راه حل اول

این قاعده در «معنای وجود امکانی» جاری میوود ،نف در واقعیف

خفارجی

وجود امکانی .معنای «وجود امکانی» مانند معانی ماهوی ،نسبتی یکسان ب وجود
و عدم دارد؛ یعنی معنای «وجود امکانی» میتواند ب حمل وایع موجود یا معدوم
میوفود

باود؛ برای همین وجود و عدم آن ،ب عل

نیاز دارد .همین امر موج

تا براهینی ک ضرورت سابق را برای ماهی

ب عنفوان یفک معنفای متسفاوی بفا

وجود و عدم اثبات می کنند ،در معنای وجود امکانی نیز جاری ووند و ضرورت
سابق را برای معنای «وجود امکانی» اثبات کنند.
بررسی راه حل اول

در این راه حل ،عدم جریان قاعده در وجوب عینی ،اصلی پذیرفت وده اسف
و ب جای آن قاعده وجوب سابق در معنای «وجود امکانی» جاری مفیوفود؛ در
عینی وجود امکفانی جفاری

حالی ک م صدرا قاعده وجوب سابق را در حقیق
میداند ،ن در معنای آن.
راه حل دوم

راه حل دوم ،اسفتهاده از یفک معنفای جفامع بفین امکفان «مفاهوی» و امکفان
«وجودی» اس  .با ارائ این معنای جامع ،استدال هایی ک بفا اسفتهاده از معنفای
امکان بر قاعده وجوب سابق اقام وده اس  ،افزون بر معلو های ماهوی ،وامل
معلو های وجودی نیز میوود .صدرالمتألّهین برای دستیابی ب این معنای جامع،
اصط ح وجوب و امکان را از تقسیم زیر ب دس

میآورد:

هر موجودی ک با قطعنظر از هر چیزی ف اعفم از حیفث تعلیلیف و تقییدیف ف
مورد لحاظ عقل قرار گیرد ،از دو صورت خارج نیس  :یا معنای عام موجودیف
از ذات آن انتزاع میوود ،و یا انتزاع معنای موجودی

از آن ،ب حیثی

تقییدی یا
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تعلیلی نیازمند اس  .موجودی ک از وق او ب دس
موجودی ک از وق دوم ب دس
ک برای انتزاع عنوان عام موجودی

میآید ،موجود «واج » و

میآید ،موجود «ممکن» اس ؛ چ ماهیتی باود
ب حیثی

معلولی ک برای انتزاع این عنوان ب حیثی

تقییدیف نیفاز دارد ،و چف وجفود
تعلیلی محتفاج اسف  .بنفابراین ،ایفن

معنای عام از امکان ،وامل دو معنای متهفاوت از امکفان مفیوفود :یکفی امکفان
ماهوی ب معنای «الضرورت بودن ماهی

بف وجفود و عفدم» و دیگفری

نسفب

امکان وجودی ب معنای تعلق و عین رب بودن وجود معلو ب علف
گون ای ک هیچ حیثی

دیگری جدا از حیثی

خفود ،بف

تعلّقی و ارتبفاطی بفرای آن قابفل

تصور نباود (همان.)92-91:
پس از دستیابی ب معنای جامع امکان ،این پرسش مطرح می وود ک  :چگونف
ادل ضرورت سابق در این معنای جامع جاری میوود
تحقیق مطل

آن اس

ک ادل وجوب سابق ب دو دست تقسیم میووند:

دست او از طریق تحلیل معلو ب ضرورت سابق میرسند؛ ب ایفن صفورت
ک اگر معلو قبل از موجود ودن واج

بالغیر نباود ،برای آن محذوری ف مانند

محذور موجود ودن ویء بدون تعین و تتص
ادل ای هستند ک از راه تحلیل عل

ف الزم مفیآیفد .دسفت دیگفر،

تام  ،وجوب سابق معلو را اثبات میکننفد؛

بدین صورت ک اگر معلو پیش از موجود ودن ،واج
محذور عقلی ف مانند محذور خلف در تمامی

عل

نباوفد ،یفک مشفکل و

تام ف دامنگیر علف

تامف

میوود.
ادل دست او ب امکان ماهوی اختصفاص دارنفد و در معنفای جفامع امکفان
جاری نمی ووند؛ زیرا ارکان این ادل را مهاهیم و حدودی تشکیل مفیدهنفد کف

21
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متت

ممکن بف وجفود و عفدم» و

ب امکان ماهوی هستند؛ مانند «استواء نس

منا بودن امکان برای احتیاج ب عل ؛ اما دست دوم ادل وجوب سابق در معنای
جامع امکان جاری هستند و ضرورت وجود مطلق معلو را ف چ ماهی
وجود ف نتیج میدهند .مث ً یکی از ادل دست دوم این اس
محقق باود و موجود ممکن ف چ ماهی
عل

و چف

ک اگفر علف

و چ وجفود ف واجف

تامف

بفالغیر نباوفد،

تام واجد هم امور مورد نیاز برای وجود معلو نتواهفد بفود و ایفن بف

معنای خلف در تمامی
تمامی

عل

تام اس  .روون اس

ک این دلیل ف در صفورت

ف ضرورت بالغیر را ،هم برای معلو ماهوی و هم برای معلو وجفودی

اثبات میکند .از عبارات صدرالمتألهین استهاده می وود ک آنچ موج
وی قاعده وجوب سابق را ب وجودات امکانی سرای

وفده تفا

دهد ،همفین جریفان ادلف

دست دوم در وجودات امکانی اس :
فقد ظهر أن المفروض [ای :تحقق الممكن من دون وجوب سابق] مسوتحيل ...
من جهب أن ما فرضناه علب مخصصب لم يكن إياها فكان الشيء غيور نفسوه و هوو
محال ...فقد صح إذن أن كل ماهيب ممكنوب أو كول وجوود إمكواني ال يتقورر و ال
يوجد ما لم يجب تقرره و وجوده بعلته فال يتصور كوون العلوب علوب موا لوم يكون
ترجيحها للمعلول ترجيحا إيجابيا (همان.)113 :

راه حل سوم

راه سومی ک می توان برای جریان قاعده وجوب سابق در معلو های وجودی
در نظر گرف  ،استهاده از معنای «الضرورت» در معلو های وجودی اس  .امکان
ب معنای «الضرورت» متت
بر اتصا
اتصا

ب ماهی

نیس

و معلو های وجودی نیفز اففزون

ب «امکان فقری» ب امکان ب معنای «الضفرورت» متصفف مفیوفوند.
وجود معلو ب «الضرورت» زمین را فراهم میکند تا آن دست از بفراهین
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وجوب سابق کف حفد وسف آنهفا «الضفرورت» و «امکفان مفاهوی» اسف  ،در
معلو های وجودی نیز جاری ووند.
بیان مطل

اینک  ،حاصل تقسیمی ک در راه حل پیشین ارائ ود ،دستیابی بف

معنای جامع امکان بین ماهی
موجودی
واج

از موجود ،ب حیثی

تعلیلی یا تقییدی نیازمند نباود ،چنین موجفودی

اس  ،و اگر انتزاع موجودی

موجود ممکن اس  .با دق
انقسام موجود ب واج
حیثی

و وجود بود .بر طبق این تقسیم ،اگر انتزاع عنفوان
ب حیثی

تعلیلی یا تقییدی نیازمنفد باوفد،

در این تقسیم ،روون می وود خروجی این تقسفیم،

بالذات (واجد حیثی

اط قی ) اس  .مراد از واج

اط قی ) و ممکفن بالفذات (فاقفد

بالذات نیفز در ایفن تقسفیم ،واجف

ازلفی

اس  ،ن وجوب ذاتی مادامالذات .در این تقسیم معنای امکان ،گسترش بیشفتری
مییابد و امکان فقری را در وجودات و امکان ماهوی را در ماهیات دربرمیگیرد؛
اما ب همین مقدار نیز گستره معنای وجوب کمتر وده اس

و تنها وامل موجفود

ضروری ازلی میوود .بنابراین ،در این تقسیم ،معنای «وجفوب» همفان «وجفوب
ازلی» و معنای جامع امکان «الضروت ازلی» اس  .ع م طباطبائی بف خفوبی بف
مطل

توج داوت  ،در این باره مینویسد:
ان هذا التقسيم يفيد انقسام الموجود إلى واجب الوجوود بالوذات و غيوره مون
الممكنات وجودا أو ماهيب( ...همان ،31 :تعليقه عالمه طباطبائي).

این «الضروت ازلی» با «ضرورت ذاتی مادام الذات» در وجودات امکانی قابل
جمع اس

و اجتماع این دو محذوری را ب دنبا ندارد.

پس از اتصا

معلو های وجودی ب «الضرورت» ،زمین جاری وفدن دسفت

او از ادل وجوب سابق در وجودات امکانی فراهم مفی وفود و بف کمفک آنهفا
میتوان قاعده وجوب سابق را افزون بر ماهیات ،برای وجودات امکانی نیز اثبات
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کرد.
تهاوت این راه حل با راه حل دوم این اس

ک در راه حل دوم ،جاری نشدن

دست او  0از ادل وجوب سابق در وجودات امکانی پذیرفت وده بود و ب همفین
دلیل ،راه حل دوم ب دنبفا جفاری سفاختن دسفت دوم 6ادلف وجفوب سفابق در
وجودات امکانی بود؛ اما راه حل سوم ب دنبا این اسف

کف از طریفق اتصفا

وجود ب «الضرورت» ،ادل دست او را نیز در وجفودات امکفانی جفاری کنفد و
وجوب سابق را نتیج بگیرد.
بررسی راه حل دوم و سوم

بررسی راه حل دوم و سوم ،بر بیان مقدمف ای دربفاره اقسفام وجفوب بفالغیر
متوقف اس :
وجوب بالغیر ف ب نحو منهصل حقیقی ف بر دو قسم اس  :قسم او  ،وجفوب
سابق اس

ک در قاعده «الشیء ما لم یج

لم یوجد» ب کفار رفتف اسف  .ایفن

وجوب در سلسل اعتباریات طولی ماهی  ،بعد از تقرر ماهوی ،امکان ،احتیفاج و
ایجاب عل  ،و قبفل از وجفود معلفو مفاهوی قفرار مفیگیفرد (هموان .)111:از
ویژگیهای این قسم آن اس
اس

ک وجود معلو ماهوی متوقفف بفر ایفن وجفوب

و همین نکت موج

وده تا این وجوب با نام «وجوب سابق» وناخت وود.

قسم دوم وجوبی اس

و ذات ،همراه معلو اس  ،اما بفر

ک در مرتب هوی

وجود معلو تقدم ندارد .مهفاد ایفن وجفوب آن اسف
مرتب ای ک ص حی

کف معلفو در ظفر

و

تحقق دارد ،متصف ب وجوب بالغیر اس  .عدم تقدم ایفن

 .1یعنی ادلّ ای ک از طریق تملیل معلول ،وجوب سابق را اثبات میکننر.
 .1یعنی ادل ای ک از طریق تملیل اللت تام  ،ضرورت سابق را اثبات میکننر.
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ک وجود معلو متوقف بر این وجوب

و ازاینرو ،تقدم رتبی وجوب سابق در این وجوب مطفرح نتواهفد بفود.

این قسم از وجوب بالغیر ،بسیار کمتر از قسم قبل مفورد توجف فیلسفوفان قفرار
گرفت اس  .از جمل فیلسوفان اندکوماری ک ب ایفن قسفم از وجفوب بفالغیر
توج کرده اند ،حکیم آقاعلی مدرّس طهرانی اس  .او در تعلیق خفود بفر کتفاب
شوارق اإللهام مینویسد:
الوجوب السابق هو تعيّن المعلول بهويّتوه الخاصّوب فوي مرتبوب اقتاواء العلّوب
المقتايب الجامعب لجميع جهوات اقتاواء تلوك الهويوب الوذی هوو عوين وجودهوا
والوجوب الالحق هو تعيّن المعلول في مرتبب وجوده و هويّته بل كل وجوب اعتبر
في مرتبب ذات الشئ هو وجوب الحق له و إن كوان سوابقا بالنسوبب إلوي وجووب
معلوله منه و وجه تسميته بالالحق هو كونه الحقا بالوجوب السابق في اكثر افراده
و هي الوجوبات الحاصلب فوي مرتبوب الوجوودات الممكنوات ،و الوجووب بشورط
المحمول وجوب آخور اخوم منوه و اليحصول إلّوا بأعتبوار اإلشوتراط و اعتبوار
المحمول مع الموضوع الخالي عنه بحسب ذاتوه( ...مودرس طهرانوي ،1331 ،ج:1
113و.)111

از عبارات مدرس طهرانی ،س وجوب قابل استهاده اس  :یکی ،وجوب سابق
ک قبل از مرتب وجودی معلو اس ؛ دیگری ،وجوبی ک در ظر

وجود معلو

متقرر اس ؛ و سوم ،وجوب ب ور محمو ک مشرو و مقید ب وجود اسف .
آنچ در این عبارت مهم اس  ،توج آقاعلی مدرس ب وجوبی اس

ک در مرتب

وجود ویء مستقر اس ؛ اما اینک آن را وجوب الحق بنامیم یفا وجفوب مقفارن،
امری کماهمی

و مربو ب ب کارگیری اصط ح اس .

با توج ب این مقدم در بررسی راه حل دوم میگوییم :اثبات وجوب بالغیر از
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اثبات وجوب سابق برای معلو های وجودی

طریق «معنای جامع امکان» ،موج

نمی وود؛ زیرا همان طور ک در بیان اقسام ضرورت بالغیر بیان ود ،اصل وجوب
بالغیر یک چیز اس

و سبق آن بفر وجفود معلفو چیفزی دیگفر .آنچف در ایفن

استدال برای معنای جامع ممکن اثبات می وود ،اصل وجوب بفالغیر اسف ؛ امفا
سبق این وجوب بر وجود معلو  ،هنگامی اثبات میوود ک توقف وجود معلفو
بر وجوب بالغیر ب اثبات رسیده باود.
در معلو های وجودی ،ن تنها دلیلی برای اثبات این توقف در دسف

نیسف ؛

بلک دلیل بر نهی آن موجود اس  .در معلو های وجودی ،وجوب بالغیر صفه
وجود و رتبتاً متأخر از وجود اس

و ب همین دلیل ،نمفیتوانفد «متوقّفف علیف »

وجود و رتبتاً بر آن مقدم باود؛ برخ
خود ماهی

در مرات

وجوبی ک صه

ماهی

اس

و ب تبع

نهساالمر بر وجود مقدم اس  .بنفابراین ،در معلفو هفای

وجودی ،از یک طر  ،ادلف دسفت دوم ف در صفورتی کف تمفام باوفند ف اصفل
وجوب بالغیر را اثبات میکنند و از طر

دیگفر ،تفأخر وجفوب از معلفو هفای

وجودی ،عدم توقف وجوب را بر وجود افاده میکند ،ک براینفد ایفن دو ،اثبفات
وجوب مقارن برای معلو های وجودی اس  ،ن وجوب سابق.
از آنچ بیان ود ،این نکت روون میوود ک راه حل سوم هم نمیتواند قاعده
وجففوب سففابق را در وجففودات امکففانی جففاری سففازد؛ زیففرا امکففان بف معنففای
«الضرورت ازلی» در وجودات امکانی ،وصف خودِ وجود اس

و ب همین دلیفل

نمیتواند متوقف علی وجود و مقدم بر آن باود .بنفابراین ،در ایفن راه حفل نیفز
وجوبی ک درباره وجودات امکانی مطرح میوود ،چیزی فراتر از وجوب مقارن
نیس .
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بررسی راه حلهای س گان ب چنین نتیج ای میانجامد :تأخر رتبی وجوب و
امکان از نهس وجفودات عینفی ،مفانع اصفلی جریفان قاعفده وجفوب سفابق در
وجودات امکانی اس ؛ بنابراین ،قاعده وجفوب سفابق در معلفو هفای وجفودی
جاری نمی وود و ب جای آن بایفد از وجفوب مقفارن در معلفو هفای وجفودی
استهاده کرد.
نتیجهگیری

( )1موصو
ماهیتی ک عل

وجوب سابق ،ماهی

آن موجود اس  ،نحوی از ثبفوت و تحقفق بفالمعنیاالعفم را در

نهففساالمففر داراسف
بالمعنیاالخ

اس

بفا نظفر بف وجفود علف

تامف آن.

و ب ف اعتبففار همففین تحقففق نهففساالمففری ،قبففل از وجففود

ب وجوب سابق متصف میوود.

( )2مراد از عل

تام  ،ذات عل

( )3مراد از عل

تام در قاعده وجوب سابق ،عل

تام ب معنای حقیقفی آن

ک تمام اجزای عل

تام  ،جز وجوب سفابق را

نیس ؛ بلک عل

ناقص ای اس

تام بدون وصف مؤثّر بودن اس .

دارد.
( )4قاعده وجوب سابق متت

ب معلو های ماهوی اس

و در معلو هفای

وجودی جاری نیس .
( )5تأخر رتبی وجوب از وجودات عینی ،مانع اصلی جریفان قاعفده وجفوب
سابق در وجودات امکانی اس  .بنابراین ،قاعفده وجفوب سفابق در معلفو هفای
وجودی جاری نمی وود و ب جفای آن بایفد از وجفوب مقفارن در معلفو هفای
وجودی استهاده کرد.
( )1برای اثبات وجوب مقارن برای معلو های وجفودی ،مفیتفوان از طریفق

32
«معنای جامع امکان» و نیز از طریق اتصا
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وجود معلو ب «الضفرورت» ،اصفل

وجوب بالغیر را برای معلو های وجودی اثبات کرد ،سپس با ضمیم کردن عدم
توقف معلو های وجودی بر وجوب ،وجوب مقارن را برای معلو های وجودی
نتیج گرف .
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