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 ميالرحمن الرحاهللا بسم

 مقدمه واجب
قول  شوديمبه چه چيزي متعلق  وجوباين قائل به وجوب مقدمه بشويم  كهنيا برفرضبحث در اين بود كه 

سه نظر مقابل نظر مشهور است نظر صاحب  .يري است ذات مقدمه بما هي هي استواجب غ آنچه نديگويممشهور 
، بحث ما بر سر نظر متعلق وجوب استگويند مقدمه با يك قيدي مي هانيامعالم، نظر شيخ، نظر صاحب فصول كه 

را انجام دهد مقدمه  المقدمهذيمطلق واجب نيست اگر تصميم دارد  طوربهمقدمه و آن اين بود كه  بود معالمصاحب 
 .شوديمواجب 

آوردند و مناقشه سوم در نائيني را مناقشه دوم و ء بود شد، مناقشه اول آقا ضيا سه نقد درباره نظر ايشان بررسي
كه اگر قصد انجام  ديگويمارتكازات عرفي و گفتيم  به هر سه نوع مناقشه جواب داديم تقريرات شهيد صدر بود و ما

را كه  يامناقشهسه  كهنيا يبنابراين ما دو بحث داشتيم يك ؛را دارد مقدمه واجب است و اال واجب نيست المقدمهذي
 .تدالل براي صاحب معالم ذكر كرديمو در مقام بعد يك اس ا اشكال كرديممتوجه صاحب معالم بود ر

 نقد بر صاحب معالم
كه در بحث وجوب مقدمه هست كه معلوم است است واقعيتي  ،صاحب معالم ممكن است بگوييمبر در نقد  آنچه

اگر كسي حج  است مثالًارتكاز  حكمبهاين است و  موردقبول نجاياخواهد و تا نميمطلق مقدمه را شارع و مولي 
از غيريت به نفسيت تبديل  خالف فرض است و نجايامقدمه را انجام بدهد كه در دهد بگوييم دوست دارد انجام نمي

اين صورت نگيرد واجب باشد  المقدمهذيهي و علي وجه االطالق حتي اگر  يه ماببگوييم مقدمه  كهنيا و شودمي
صبح از  كهنيا بيايددرس كسي اگر قرار نيست  مثالً ست كه در ارتكاز ما استواي همان چيزي ا درست نيست

اي كه مقدمات بايد كند و در نقطهاين است كه در بحث شركت ارزش دارد  آنچه ،خانه بيرون بيايد ارزشي ندارد
 به هاآند يا بايد گفت نفسي است، يا ارزش اگر ارزش دار ،ندارد اين مقدمه گر درس نباشد بگوييماصورت بگيرد 

 .ارزشي ندارد المقدمهذيدادن حسن فاعلي است و اال آن عمل بدون تحقق  خاطرنشان
اما اين نكته درست مساوق با فرمايش صاحب معالم نيست بلكه بيشتر به نفع قول صاحب فصول است كه  
متأخرين هم به اين سمت رفتند، اصل  وموصله واجب است كه مقدمه و آن اين است آن را بپذيريم  يقواحتمالبه
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و ارزش اين  را انجام دهد انجام مقدمات ارزشي ندارد المقدمهذينخواهد اين كه اگر كسي است اين مطلب درست 
ولي ارتكاز  ،نباشد مقدمه ارزشي ندارد المقدمهذياگر قرار است  ،ارتباطي است يِلّظِ عيِبا آن امر تبَ از حيث ارتباط

اين است كه اگر كسي مقدمه را  همآن، شاهد المقدمهذياتيان  قصدبهه رساند نما را به مقدمه موصله مي ،درست
، در اينجا انجام مقدمه و حج انجام دهدآمديم حج نكنيم  نجايابه حج رفت و آنجا گفت بد است تا  انجام دهد مثالً 

اما وصل  تبعي است و في حد نفسه ارزشي ندارد ارزش غيريِ ،ارزش اينامر درستي است كه  امر اول ارزش دارد.
آنچه  اين است كهما نظر  است، المقدمهذيآمدن  ديگري با واقعيتبا قصد و  يدو راه دارد يك المقدمهذيشدن به 

ندارد، قصد  يادهيفاو اما اگر عمل نيايد و قصد داشته باشد، هيچ  ارزش دارد اين است كه بعدش آن عمل بيايد
ثواب دارد  بهتر از عمل او است و مؤمنكه نيت روايت است  اينجا هيچ نقشي ندارد، ممكن است كسي بگويد

 .شودينماين استفاده  نجايازا مقدمه وجوب غيري داشته نهبگوييم اين  اما اين بحث ديگري است، مييگويم
ارزشي ندارد و عمل  طورنيهمدرست كه ارتكاز ما  ؛بنابراين بيان ما اين است كه به صاحب معالم بايد بگوييم

فهميده  المقدمهذياما در اين ارتكاز قصد اتيان به  گفت ارزش دارد،مطلق توان نميباشد و  المقدمهذي خاطر بهبايد 
 مهالمقدذيبيايد و اگر  المقدمهذيو آن اين است كه بعد از مقدمه،  شودآشكار مينظر صاحب فصول  بلكه شودنمي
 انجام مقدمه ارزشي ندارد. نيامد

 و اشكال آن بررسي نظر سوم
گفتيم مرحوم صاحب معالم گفت قصد نظر مرحوم شيخ انصاري در مطارح االنظار است اين است كه تا حاال مي

فرمايند باشد، مرحوم شيخ مي المقدمهذياي واجب است كه با قصد اتيان به شرط است و مقدمه المقدمهذياتيان 
صاحب  آنجا درشرط است.  المقدمهذيبا قصد توصل واجب است، قصد توصل به بلكه واجب نيست  مقدمه مطلقاً
خواهد به با اين مقدمه ميكه فرمايند مي و در اينجا مرحوم شيخشرط است  المقدمهذيگويد قصد باتيان معالم مي

شرط واجب يا شرط وجوب به آن نحوي ه شرط وجوب مقدمه است و بيعني توصل، برسد و اين  المقدمهذي
 درواقعبرسد.  المقدمهذيبه با اين مقدمه اي واجب است كه قصد بكند مقدمه گويند. لذا طبق نظر مرحوم شيخ،مي

 .است مشروطمطلق واجب نيست، بلكه  طوربهگويد مقدمه است كه ميقولي  ندومي سوم، قولاين 
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 اشكال
و آن اين است كه رأي است  واردشده محاضرات، يك اشكال شكلي و فنيبه اين رأي از طرف آقاي خوئي در 

 كهنيابراي  ،و سخن صاحب معالم با سخن شيخ يكي است صاحب معالم هيچ فرقي ندارد يبارأ مرحوم شيخ
 شرطبهمقدمه واجب است  ؛دنگويايشان مي و بكند المقدمهذي مقدمه واجب است اگر قصد ند؛صاحب معالم گفت

بكند و كسي كه  المقدمهذيكسي كه قصد توصل به  اندمالزم باهماين دو  .برسد المقدمهذيا اين توصل به باينكه 
 كه فرمايش صاحب معالم المقدمهذيقصد عمل به  بياورد يعني توصل به مقدمه بكند. را المقدمهذيكند قصد مي

و فقط شيخ هم همين است  فرمايش مرحوم و ت با يك روح استدو تعبير متفاو المقدمهذيبا قصد توصل به  است
 .در عبارت متفاوت است

 جواب اشكال
، المقدمهذيبه قصد اتيان و  المقدمهذيبين قصد توصل به در اينجا بايد ديد كه اين مطلب درست است يا نه؟ 

با اين راه رفتن به خانه خدا برسيد و قصد  ديكنيماگر شما اآلن قصد  كهنيااست براي  و خصوص مطلقعموم 
دارد با اين  المقدمهذيمقدمه است، اگر قصد توصل به  لهيوسبهقصد توصل اين قصد توصل ، المقدمهذيانجام 

را  المقدمهذياما اگر قصد رسيدن به مقدمه را انجام بدهد،  خواهديم شوديمبرسد معلوم  المقدمهذيبه  خواهديم
 .دهد اين تفاوت داردرا انجام مي كار نياكند يا به نيت ديگري ديگري مثالً تجارت سفر مي قصدبه آلنادارد اما 

عموم و خصوص مطلق است بلكه نسبت تساوي نيست و مالزمه  المقدمهذيو قصد بنابراين بين قصد توصل 
بكند قصد توصل  المقدمهذياست ولي هر وقت قصد  المقدمهذيهمراه با او قصد  حتماًكلما تحقق قصد التوصل 

كنند خاص آن را بيان مي طوربهوم شيخ اما مرح نديگويمعام  طوربهبكند اين مالزمه نيست مرحوم صاحب معالم 
 و بار افزوني دارد.


