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بيان وارد اصل موضوع شديم و  ،مقدمات متعدد ذكرپس از  مقدمه، وجوب شرعي دارد يا نه؟ آيا بود كه ينبحث در ا
مرحوم مرحوم آخوند،  .بحث ما در دليل سوم بود ووجود دارد  ايادله ،وجوب شرعي مقدمه قائلين بهكه براي  شد

 اند.هتوجه كردبه اين دليل بزرگان ديگري  و مرحوم محقق عراقي ،نائيني

 مبناي دليل سوم
راده تكويني، از اراده ذي المقدمه، طور كه در اده تشريعيه با اراده تكوينيه بود. همانمبناي اين دليل، مقايسه ارا

يك حكم  ،ذي المقدمه و حكم ذي المقدمه از ارادهه تشريعيه و احكام هم در اراد ،شوداي نسبت به مقدمه متولد مياراده
 شود. اين اساس استدالل بود. شرعي به مقدمه متولد مي

 الت دليل سومااشك
 محل مناقشه قرار گرفت:به چند وجه ، اين استدالل

 پاسخ داده شد.و بررسي كه بود از مرحوم امام  اول اشكال

 اشكال دوم
-تبريزي بود كه مي آيت اهللاوحيد و  آيت اهللاخوئي و استاد بزرگوار  يت اهللاآفرمايش  ،بر اين استدالل دوم اشكال

است كه  اعتبار و جعلي و شوداختياري است كه از مولي صادر مي يفعل ،حكم : حكم، غير از شوق است.فرمودند
ست كه ي اار مول، آن فعل صادره و اعتبو حكم هستندمقدمات حكم  ، شوق،. مصالح و مفاسد، تصديق به فائدهكندمي

 محل بحث است. ،تحليل اين اعتبار
ي به اطاعت امرش غير از اراده تكويني و غير از مالكات و شوق مول ،آنچه كه همه بر آن اتفاق دارند اين است كه حكم

به اين او را مشغول الذمه شود كه همان انشاء و اعتبار و جعل است كه چيزي صادر مياز مولي  ،هابعد از همه اين .است
 كند.عمل مي
شوق به  ، از اين،مولي كه شوق به ذي المقدمه داردما قبول داريم اين است كه وم س بر استدالل اشكال بزرگان در واقع
از شوق  ،كنيممسافرت به جايي م يكنفعل خود، وقتي كه اراده ميطور كه در اراده تكويني شود. همانميناشي مقدمه 
شوق  ،از شوق حضور او ،باشد ييخواهم كه در جااز ديگري ميوقتي و يا مانند اينكه  شودمترتب ميمقدماتش  سفر،

 شود. ولي اين شوق غير از حكم است.در مقدماتش هم متولد مي
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عالقمندي و شوق غير از  شود اما اينكه اين مقدمات براي رسيدن عبد به آن ذي المقدمه صادر موال اينجا شائق است 
 در حاليكه شما دليل نداريد.خواهد ي است و اعتبار و جعل مولي هم دليل مياعتبار و جعل مول، حكم است. حكم

 اشكال سوم
جا شوقي اصال اين :مطرح شده اين است كه ممكن است كسي بگويد كه در تعليقه مرحوم شهيد صدراشكال سومي 

، مثال باشدهمزمان حرمتي در آن و خواهد ب برا براي واجاي طور كه اگر مقدمههمان .شودنسبت به مقدمات پيدا نمي
به  آسيب يادخول در ارض غصبي  اش،اما اگر مقدمه كسي را كه در استخر افتاده نجات دهدعبد، شوق دارد كه مولي

مالزم با  ،شوق به ذي المقدمه گويد كهاين مقدمه شوق ندارد. پس اشكال سوم مي به ،باشد )نه در حد قتلديگري (
 مه نيست.مقدبه شوق 

 جواب اشكال سوم
. افعالي كه از تزاحم پيدا كرده است يبا چيز ديگر وليشوق به مقدمه هست  جا هم،اين اين اشكال، تام نيست. چون

گاهي و دهيم گاهي شوق بدون معارض فعلي كه انجام مي .دهيمشود تا شوق به آن نداشته باشيم، انجام نميما صادر مي
 .داريمبا معارض 
كسر ولي  و هم قبح و مضرت.دارد  حسنهم كه دهد خواهد انجام هاي مذكور، معارض هست. كاري را ميلدر مثا

، نهايتا گاهي شوق، شوق خالص است و گاهي بعد از كسر و انكسارپس  .دهدو نهايتا انجام مي كندكسار ميو ان
 ماند.مياي از شوق باقي درجه

 ي فعل اراديدر مقدمات فلسف شوق
در فلسفه گفته شده كه شوق از مبادي فعل اختياري  گويند همين است.ي فعل ارادي ميه در مقدمات فلسفشوقي ك

 فعل اختياري مقدماتي دارد: .است
 : تصور فعل1
 : تصديق به فائده آن2
 : شوق3
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اين گونه  د:گوينخلط كرده و مي گان متأخر مارز. خيلي از بشودها، فعل صادر مي: عزم و اراده كه بعد از اين4
 .داشته باشيميه آن شوق مؤكد  ،دهيماين طور نيست كه هر كاري انجام مي :در تعليقه شهيد صدر آمده استنيست. 
 كه در عين انجام دادن، ناراحت هستيم. دهيمبعضا كارهايي را انجام مي چون

انجام  گوييم:مي در آخرولي  هستند.گاهي در تزاحم  و منطبق با ميل ما ،جواب مسئله اين است كه گاهي افعال
كه تصديق به فائده  وقتي ،گوييمشوقي كه مي .دو شر، يكي را انتخاب كردبايد بين  مواقع،بسياري از در  .دهممي
بندي، ضرر را ترجيح اي است كه مزاحم و مضرت دارد ولي در جمعو گاهي فايدهمزاحم است ائده بي ، گاهي فكندمي
 .كنداي پيدا ميدهد و نهايتا عالقهمي

است كه نهايتا به عزم و اراده اين عالقه و شوق واقعيتي است كه در روان آدم وجود دارد و اين شوق، شوقي 
و شرع و است مورد پسند مولي مزاحم دارد كه از هر جهت ، مصلحت تام بيكاري هرنيست كه اين  مقصود. رسدمي

 .مزاحماتي داردمعمول افعال ما  .دهدعقل، اجازه مي

 جواب اشكال دوم
، شوق به مقدمه پيدا از شوق به ذي المقدمه گوييم:ميدر مورد اشكال دوم هم اول و سوم را جواب داديم. اشكال 

از ذي  ،اين شوق كند و اين الزام عقلي نيست.شارع آن را اعتبار مي ،شود و اين شوق هم اگر مزاحمي نداشته باشدمي
شارع بايد آن را اعتبار كند چون  ،مزاحمي نداشته باشد ،اگر اين شوق به ذي المقدمه .شودمتولد ميدمه به مقدمه المق

 است.  »حكم به العقل حكم به الشرعكل ما « ،قانون

 بر وجوب شرعي مقدمهاستدالل خالصه 
 :گونه استاينبر وجوب مقدمه شرعا، بنابراين استدالل 

 شود.دمه توليد ميي المقدمه شوق به مقاز شوق به ذ :1
 بايد مقدمه را بياورد.بيند وقتي شوق مولي را مي :گويدعقل ميشوق به مقدمه كه پيدا شد، : 2
 ، شرع هم بايد همان را تأييد كند.دادحكمي  ،وقتي عقل گويد:ميـ قاعده مالزمه 3
تواند مبنايي براي مي كه اش اين استاي داشته باشد. خاصيت و قاعدهاين حكم شرعي بايد خاصيت و قاعده :4

اگر امر به آن نباشد با  وشود ثواب بر آن مترتب مي مقدمه بشود، اگر قصد امر :در مقدمه گفتيم .ثواب و عقاب شود
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اگر امر مولوي دهند. ه نحوي با مولي مرتبط است به آن ثواب ميكه باز حيث اينكند ولو ، ثوابي پيدا نميقصد آن امر
 شود.. به اين شكل، وجوب مقدمه اثبات ميمزيد ثواب است ين امر،اقصد داشته باشيم 

 فرق بيان شهيد صدر با بيان ما
ما قبول حكم را درست كنند. فقط با همان شوق،  خواهندمرحوم شهيد صدر بدون قاعده مالزمه و اين مقدمات، مي

، ولي مالزمه بين ه و حكم به مقدمه نيستمالزمه بين حكم به ذي المقدم ،در اراده تشريعيه و احكام شرعيكه داريم 
همان شوق  ،اساس حكم :فرماينداما ايشان مي .شوق به ذي المقدمه مستلزم شوق به مقدمه است شوق وجود دارد و

حكم  ،كه شوق نيست شود دليلي پيدا وق باشد يعني حكم هم هست و اگرجايي كه ش .و اين شوق پايه حكم است است
 ود.نخواهد بدر آنجا هم 

 كندمياي كه بيان ايشان را تمام مقدمه شود.تمام شود دو استدالل ميدارد كه اگر  اياين بيان ايشان نياز به مقدمه
پس حكم  يمشوق وجود دارد و چون ما مانعي پيدا نكرديم از اين كه شوق را مبناي حكم قرار بده :اين است كه بگوييم

د دارد و مانعي از جعل حكم مطابق با شوق نيست پس اينجا حكم هم وجود شوق وجو :بايد بگوييم بنابراين .هم هست
 (البته اين سخن مؤونه دارد)دارد. 

 بندي بحثجمع
 :وجود دارد ،شرعادو استدالل براي وجوب مقدمه  :بندي مطالب بايد گفته عبارت ديگر در جمعب

: شوق فرمايندكه مياين راه شهيد صدر است  .ممقدمه شوق جلو برويم و به حكم يا نتيجه حكم برسي باكه  : اين1
 كند اين شوق موال هم روح حكم است.به ذي المقدمه، شوق به مقدمه ايجاد مي

استدالل شود. ما از مياين وجوب، شرعي  :گويدبه وجوب مقدمه و قاعده مالزمه ميكند كه عقل حكم مي : اين2
 كرد ولي نه به قاطعيت بيان دوم. فاعد بتوان دهم شاياول و از بيان  كنيمدفاع ميدوم كامال 

تابعين ايشان اصوليون ما مثل شيخ و  بحراني قاعده مالزمه را قبول نداشتند وليمرحوم مرحوم استرآبادي و 
اشد چون اگر عقل تنها ب .ويدگمان را شرع هم از نگاه مولوي ميهبه آن حكم كند،  عقلهر آنچه كه  :گفتندمي

 ،هم شرعاما هنر قاعده مالزمه اين است كه  باشد.مي بد است و مستحق مذمت :گويدر دنياست و ميسقف داوري او د
 بهشت و جهنم دارم. گويد:مياين است كه  قبول شرع معنايقبول دارد و  راحكم زيربنايي عقل 
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 اثر حكم به وجوب شرعي مقدمه
كم عقلي، به حو چه با مالزمه،  شود بدلم رعيش شوق به حكم دو استدالل اين است كه چه بزنگاه اصلي در هر

ينه ثواب بر اين حكم شرعي آن اين است كه زمو اثر دارد  در هر دو حالت، حكم شرعي ،شودحكم شرعي تبديل 
 ست.ا كافي براي ثواب بردنهمين اندازه  ،اگر قصد امر بكند و شودمترتب مي

 سوال: ؟؟؟
 شود.بحث تجري مطرح مي شود و همين كافي است. اما انقياد دريد ميجواب: در اينجا فقط بستري براي ثواب تول

 برمي گردد: اثري كه بيان شد ها بههمه اين ل براي وجوب مقدمه وجود دارد وسه استدالاين است كه تر بيان جامع
 امر را روي مقدمه آورده است و اصل اين است كه مولوي باشد. : خود مولي در فرآن و روايات،1
امر روي مقدمه نيامده  .، مستلزم حكم استمه همقدطلبد و شوق به م، شوق به مقدمه را ميشوق به ذي المقدمه :2

 خواهد.مولي به آن امر دارد و مي در واقع ،مزاحم نباشد ،وقتي شوق .هست به آناست ولي شوق 
جب است. شرع هم : واگويدعقل مي. آن است حكم عقل به وجوب مقدمه مستلزم حكم شرع به وجوب :3

  واجب است. :گويدبالمالزمه مي
گفتيم: بايد حمل اين اثر نبود، در استدالل اول مياگر  كه اثري دارد ل به اين بند است كه اين امر مولي،هر سه استدال

هم  هي ندارد. در سوميو حكم وج باشدميغير از حكم  شوق است كهاستدالل گفتيم: اين بر ارشاد كنيم. در دومي مي
 .جاري نيست ،اگر مالزمه اثر نداشته باشد گفتيم:مي

او ثواب خدا به  كند،اين امر ميقصد  عبد، و همين كه موال امر دارد وست ا في الجمله كافي ،خاصيت :گوييمما مي
مه ارند كه ثواب به مقدهمه قبول د كند، قصداگر دهد ولي بممكن است اگر بدون قصد هم باشد ثواب  حتي .دهدمي
 شود.، واجب شرعي مقدمه تاست ا همين ثمره كافي .ذي المقدمه را نياوردگرچه دهد مي


