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 مقدمهو عدم وجوب اقوال در وجوب 
 پيدا كردهشهرت معكوس  ،در بين متأخرين و. وجوب مقدمه در بين قدما مشهور بوده بحث در وجوب مقدمه بود

غالبا قائل به وجوب غيري مقدمه بودند و در يك قرن اخير، غالب بزرگان به عدم  ،صاحب كفايهزمان تا  .است
  كردند و شهرت قبلي معكوس  شده است. پيدا  وجوب تمايل 

و كساني كه قائل به وجوب مقدمه هستند، صاحب كفايه از زمان صاحب كفايه و مرحوم شيخ تا اآلن، از جمله 
مثل  .قائل به عدم وجوب هستندبزرگان، بقيه باشند. ميمرحوم شهيد صدر و صاحب انوار االصول و مرحوم نائيني 

. وحيد آيت اهللاتبريزي و  آيت اهللا مرحوم شيخ، مرحوم آقا ضياء، مرحوم اصفهاني، حضرت امام، آيت اهللا خوئي،
 .قرن اخير داريمدو  رچه قائل به وجوب مقدمه هم در يك ياگ هستند قائل به عدم وجوب اكثريت

 به دو گروه قائلين به وجوب مقدمه تقسيم
 شوند:نفر از بزرگاني كه قائل به وجوب مقدمه هستند به دو گروه تقسيم ميچهار 

 به وجوب مقدمه مطلقا هستند. ، قائلنائينيمرحوم مرحوم صاحب كفايه و : 1
 ستند.همقدمه موصله قائل به وجوب  ،شهيد صدر و صاحب انوار الفقاهه: 2

 خالصه أدله وجوب مقدمه
كه . دليل اول، دليل قديمي نقل شده از اشاعره و حسن بصري بود چند دليل ذكر شده استوجوب مقدمه  ايبر

 اين دليل تمام نبود.
 سه مقدمه داشت: ،در كفايه آمدهدليل دوم هم كه 

در انوار اين موارد  .امر به مقدمات تعلق گرفته است ،مواردو روايات در بسياري از  ظاهر آياتدر مقدمه اول: 
فَلَم يَجُِدوا مَاءً فََتيَمَّمُوا « :آيات قرآن در مورد تيمم آمده است درمثال  .ذكر شده استتر االصول بهتر و مفصل

هم اين  در غسل و )6(مائده/ »قِافِرَي المَلَإوَ أيدِيَكُم م كُوهَ جُوا وُلُاغِسفَ« :وضو آمدهمورد در و  )6(مائده/» صَِعيداً
 .)6(مائده/ »وارُهَّاطَّ فَ« آيه آمده:



                                                                                    :  ٣٠٤٨ماره 

3 

 

زياد وضو و غسل و تيمم  بهدر روايات هم امر  .در قرآن آمده استهستند، مقدمه  كه طهارات ثالثپس امر به 
ن م ِمعتُطَا استَم مَهُا لَوُدُّعِوَ أ« . مانند:استامر به مقدمه شده موارد زيادي  طهارات ثالث هم، دردر غير  .آمده است

» قَومَهُم وارُنذِيُلِ  وَ ينِي الدِّوا فِهُقَّفَتَيَ لِ مِن ُكلِّ فِرقَةٍ مِنُهم طَائِفَةٌ رَفَنَ او لَلَفَ« كه مقدمه جهاد است و) 60(أنفال/» ةٍوَّقُ
 وةِ لَلصَّلِ يَودِا نُإذَ « غير از مقدميت، نفسيت هم قائل شديم. يا مثل: ،البته در اين كه تفقه، مقدمه است. )122(توبه/

سعي موضوعيت ندارد بلكه مقدمه براي نماز است ولي با اين حال،   )9(جمعه/» اهللاِ كرِي ذِلَوا إاسعَفَ ةِ معَالجُ  ومِيَ نمِ
كه سعي در نماز، در طرف است  )11(قلم/» يمٍمِ نَبِ اءٍشَّمَ«بشتابيد به ذكر خدا، مثل امر به مقدمه تعلق گرفته است. 

 باشد.در طرف حرمت مي» مشاء بنميم«است و  وجوب
 .ظهور امر در مولويت است :مقدمه دوم
 كنيم.. از مقدماتي كه امر داريم به مقدماتي كه امر نداريم، القاء خصوصيت مي:مقدمه سوم

 رسيم كه مقدمه، واجب است.با كنار هم قرار دادن اين مقدمات، به اين نتيجه مي

 مقدمهجواب دليل دوم وجوب 
امر، امر است و بعثي وجود  . اول ثابت كنيد كه اين»ت االرض ثم انقشثبّ«اين است كه: اين استدالل جواب 

وجود ندارد،  : در اين اوامر، بعثممكن است گفته شود مولوي باشد. اصل در بعث اين است كه :بعد بگوييد دارد و
را  پاسخ غالبا هم اين .رشاد به مقدميت و يا جزئيت استا گيردمثل اوامري كه به اجزاء تعلق مي چون اين اوامر

جزاء ارشاد به جزئيت است و در مقدمات، ارشاد به در اامر، ند كه ارتكاز و قرينه لبيه وجود دارد كه اين اهداد
 مقدميت است.

اهي براي ، اگر رخطابات به صورت امر بيان شود ،وقتي در بيان شارع .اين جواب در اين حد قابل قبول نيست
نيست مقدميت معلوم چون  بگوييم:در وضو و غسل ممكن است  ؟چرا بر ارشادي بودن حمل كنيممولويت باشد 

 »وَ أعِدُّوُا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ« پس ارشاد است اما در بعضي از مقدمات، مولوي بودن واضح است. مثل:
 ، بايد طي مسير كند.براي اداء نماز جمعهبايد آمادگي كسب كند.  خواهد جهاد كند،كسي كه مي .)60(أنفال/
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در اينجا وقتي كه مقدمه بودنش واضح است چرا دست از مولويت و توجه مولي به آن برداريم و بحث مولوي را 
، وجهي در حد غيري و نه نفسيرد كنيم و فقط بگوييم: بحث ارشادي است؟ دست برداشتن از اصالة المولوية 

  .نگرفت مولوي و مي توان است ارشادًا الي المقدمه :توان گفتخواهد. اگرچه در مقدمات شرعيه ميمي
 سوال:؟؟؟

و در  با قاعده مالزمه، حكم شرعي هستند جواب: اين ارشاد، غيراز ارشادهايي است كه حكم شرعي نيست بلكه
 شود.لسان شرع هم تأييد مي

 انواع ارشاد
 دو نوع ارشاد وجود دارد:

صحيح نيست  .معقول نيست كه حكم شرعي و مولويت، )59(نساء/» يعُوا اهللاَ َو أطِيعُوا الرَّسُولَ أطِ«مثل  : ارشاد1
  شود.: از من اطاعت كنيد. چون مستلزم تسلسل يا لغويت و... ميخود مولي بگويدكه 

مالزمه، مولويت وجود دارد. چون عقل اينجا با قاعده  در .»ًداحَوا أمُظلِتَ ال« :گويدكه مي جايي: ارشاد مثل 2
، ارشاد است»  التظلموا«كند. وقتي مي گوييم: گويد: ظلم قبيح است و هر آنچه عقل حكم كند، شرع هم حكم ميمي

چون عقل با قاعده مالزمه . يدفهماگر لفظ هم نبود، عقل هم مي بلكه يعنيست معناي آن كنار زدن مولويت ني
 فهمد.نجا مولويت دارد. اين تأكيدي بر مولوي است كه عقل هم ميگويد: شارع هم در ايمي

 حكم در سلسله علل و معلول
حكم در گويد: آن را اطاعت كن. اين را بعد از فرض اين است كه شارع حكمي دارد و سپس مي »اطيعوا اهللا«

 و» ال تظلموا« اما مثلارشاد محض است.  :گوييملذا مي و تواند شرعي باشداين حكم، نمي گويند.ميسلسله معلول 
عقل با قاعده مالزمه  : ظلم قبيح است و شارع هم بايد آن را بگويد.گويديعني عقل مي... در سلسله علل است 

فهمد كه عقل مي آمده، »ًال تَظلِمُوا أحَدا«در لسان شرع كه عقاب و ثواب دارد.  و دهد: موال هم فرمان ميگويدمي
 گويد: ارشاد است.كه عقل هميشه مي )59(نساء/» أطِيعُوا اهللاَ وَ أطِيُعوا الرَّسُولَ«به خالف مولوي است 
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 »اطيعوا« :گوييمشود. يك وقت مياين دو ارشاد، مشترك لفظي است و خيلي اوقات، بين اين دو، خلط مي
نبود،  اگركه است  يارشاد، اين »ال تظلموا« :گويدهيچ مولويتي ندارد. اما وقتي مي به امتثال امر خدا است و ارشاد

فهميد ولي باز كه اگر لفظ نبود بيان عقلي هم ميارشاديت به اين است  : مولي از ظلم منع كرده است.گفتعقل مي
 مولوي است و اين امر ارشاد به امر مولي است و ثواب و عقاب دارد.

 نظر غالب اعالم در ارشادي يا مولوي بودن مقدمه
ند كه اين را حمل بر ارشاد اي دارو قرينه عامه مثل امر در اجزاء است ،امر در مقدماتاند: غالب اعالم فرموده

اين ارشاد با  كه» مقدمةٌهذا «و ارشاد يعني  ست كه در اينجا هيچ بعثي نيستا اد در اينجا يا به اين معناارش .دنكنمي
و عقل  يا ارشاد به حكم عقل است وموال اين نظر را قائل هستند) (معندارد افراد قبلي هم فرق دارد و فرماني 

 مان البديت عقليه است مثل أطيعوا.البديتي روي مقدمه دارد و اين ه

 اشكال به نظر غالب بزرگان
اگر راه براي مولويت وجود داشته  ند،امرحوم شهيد صدر هم قبول كرده در انوار االصول آمده و طور كههمان

 چرا در اين سلسله مقدمات... وفاسعوا الي ذكر اهللا، فاغسلوا  :گويدوقتي مولي مي د دست از ظهور برداريم.نبايباشد 
 ؟امر و بعث نيست :بايد بگوييم
: فقط بگوييم كه شودولي باألخره بعث است. ارتكاز موجب نمي ها غيري است و مفهوم خودش را داردالبته اين

گويد و فهميم اما اينكه بگوييم: فقط مقدميت را ميلت التزامي، مقدميت را هم ميبه دال گويد. گرچهمقدميت را مي
ت عرفيه در مقدمافهميم. ، اين دليلي ندارد. پس در مقدمات شرعيه، بعث هست و از آن، مقدميت را ميبعثي نيست

 دانستيم.مقدميت را مي ،هم، بدون بعث
چند شبهه لغويتي اينجا وجود دارد كه هر بي ربط نيست.، ب كفايهصاح ، اين حرفبر خالف نظر غالب بزرگان

 بايد جواب داده شود.
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 شبهه لغويت
 سه جا: است مگر در اوامر اصل، مولويت

 : اطيعوا اهللامانند تسلسل الزم بيايد.محذور عقلي مثل از امر مولوي، جايي كه  :1
  الزم بيايد.لغويت امر مولوي،  از : جايي كه2
 است.اي باشد كه حكم ارشادي ي كه قرائن ويژهدر جاي :3

فهمد كه ما بايد : عقل ميگويدمي شبهه لغويتپس بايد در لغويت بحث شود. اينجا قرائن و تسلسل وجود ندارد 
 كند؟ در جلسات بعد، اين شبهه را توضيح خواهيم داد.اين كار را انجام دهيم پس چرا شارع امر مي

 


