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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 مروری بر جلسات گذشته 
 تا کنون در موضوع مقدمه واجب سه مطلب به عنوان مقدمه بیان شد.

آن بحث شد و معلوو    این بود که آیا بحث مقدمه واجب یک مسئله اصولی است یا کالمی یا فقهی که به تفصیل دربارهمطلب اول 

  .این مسئله یک مسئله اصولی است گردید که

که در این مورد نیز بوه  لفظی است عقلیه علم اصول است یا یک مسئله از مسائل ا بحث از مقدمه واجب مطلب سو  این بود که آی

هر چند این مسئله در مباحث الفاظ مطرح شده اما این مسئله  یم و گفتیمشقوق مختلف را بیان کرد تفصیل بحث کردیم و فروع و

بلکه  گردددیگر از مستقالت عقلیه محسوب نمی ی به حساب بیاوریماین مسئله را یک مسئله عقل هم راگ ت.سیک مسئله لفظی نی

 .مبحث اجزاء و امثال اینها مستقالت مانند مبحث ضد، رباشد. مثل سایر مباحث غیاز غیر مستقالت عقلیه می

مطالب دیگور   ؛ البته از جهات محل  نزاع مورد بررسی قرار گرفت پیرامون محل نزاع بود که یک بخش و یک جهت مطلب دو 

 کنند.ن می کنیم به نوعی به تبیین محل نزاع کمک میبیا که در ادامه

 چهارم: تقسیمات مقدمهمقدمه 

  .شده است شود، لذا چند نوع تقسیم برا  مقدمه بیانی تقسیم میسا  مختلفقابه  مقدمه به اعتبارات مختلف، 
 تقسیم اول: مقدمه داخلیه و خارجیه

  .سیم مقدمه به داخلیه و خارجیه استشود تقدرمورد آن بحث میی که اولین تقسیم

 : بحث می کنیم در این مسئله در دو جهت

باشد یا خیر؟ بوه عبوارت دیگور عنووان     ه به داخلی و خارجی صحیح میاینکه آیا اساسا این تقسیم یعنی تقسیم مقدم اولجهت 

ان گفت اجزاء یک شئ مقدمه آن شئ هستند وتگردد یا خیر؟ یعنی آیا میخلیه است اطالق میمقدمه بر مثل جزء که از مقدمات دا

 یاخیر؟ 

بحث مقدمه واجب موی شووند یوا     ا هر دو قسم داخلباشند؟آیدر محل نزاع میسم داخل اینکه کدا  یک از این دو ق دو جهت 

 . ج استراه از محل نزاع خیداخل مقدمه و فقط مقدمات خارجیه محل نزاع می باشند

دو قسم مقدمه، یعنی مقدمه داخلی و  شامل هر این حیث که آیا مقدمه واجب از راصل صحت تقسیم و تعیین محدوده نزاع دپس 

 باید مورد بررسی قرار گیرد. فقط یک قسم را در بر می گیرداینکه د یا وشخارجی می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 5931/مهر/72تاریخ:                      اوامر                                      موضوع کلی:
 6418 محر  61صادف با: مباحث مقدماتی                                        م -مقدمه واجبجزئی:  موضوع

 ه(یج.مقدمات داخلیه وخار5یمات مقدمه)تقس -مقدمه چهارم                    

 9جلسه:                                                                   سال هشتم 
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 : بررسی صحت تقسیمجهت اول

 یا خیر؟است  لوبق و خارجیه قابل خلیهمقدمه دا ا تقسیم مقدمه بهساسا

  یه چیست؟جقدمه خارو مه یجهت روشن شدن بحث ابتدا باید دید، منظور از مقدمه داخل

ط بوه  به فقها است. به عبارت دیگر ماهیت مامورتند که قوا  ماموربه و تقو  حقیقت ماموربه به آنسمقدماتی ه ه:مقدمات داخلی

-تما  می سال  شود و باشروع مینیت  است که بایی که دارا  اجزاه شرعی است ب. مثال نماز یک مامورکنداین امور تقو  پیدا می

  شود.گفته می مقدمه داخلیه باشند و به این اعتبار به آنهاء، تشکیل دهنده ماهیت نماز میاین اجزا شود.

به تحقق پیدا نمی اجزاء نباشند مامور این زااین است که اگر یکی  ،ات داخلیه است، به مقدمبهگوییم قوا  مامورمی منظور از اینکه

در اینصورت دیگر نمی توان گفت او نماز  بخواند. بدون سال  یا را ة االحبدون تکبیر ز  رااکنید که نمفرض  شخصی را مثال .کند

که این  ین استا در بحثاین اجزاء نیست( پس  بحث نسیان و فراموشیقابل قبولی خوانده است. )البته همانطور که مشخص است 

وحودت  کوه هموه بوه     کورده  به این اجوزاء متعلق نماز و خداوند امر را    ادهند به ناجزاء با هم یک واحد اعتبار  را تشکیل می

  .ماهیت تحقق پیدا نمی کند ؛ آندننباش اجزا هر یک از این. حال اگر انداعتبار  یک عنوان پیدا کرده

ن خصوصیت یمامور به قوا  پیدا نمی کند و ا دون آنها ماهیت و حقیقتهستند که ب یه یا مقدمات داخلیه مقدماتیپس مقدمه داخل

محیط شرع و چه در محیط  ره دچیی باشد دارا  اجزاولو اعتبارا  زاء و نفس جزء است. به عبارت دیگر وقتی شیئیاج رمنطبق ب

عرف اگر اجزاء تشکیل دهنده آن شئ وجود نداشته باشند )آن هم با حیث با هم بودن اجزاء( قهرا آن ماهیت تحقق پیدا نخواهود  

باشد و آنهارا تحت یک  اعتبار کردهمجموع اجزاء را با هم شارع  ب شرعی این خصوصیت را دارند که اگرت مرکاماهی کرد. تما 

همان مقدمات که اجزاء مامور به  پس مقدمات داخلیه عبارتند از می شوند. نماز مامور به این اجزاء با هم رار داده باشد،حقیقت ق

 . داخلیه هستند

که  در همه حال متعدد هستند، لذا نمی توان گفت که شیئی وجود دارد هلیات داخگردد که مقدماز توضیحاتی که بیان شد معلو  می

 ترکیوب صورت دیگر در اینو  است بسیط بودنجزء داشتن مساو  با یک  ؛ این امکان ندارد زیرادارد یک جزءلی است و مرکب

  .کندییدا مپ ن مرکب تحققوقت عنواشود آنشتر بی جزء اما وقتی تعداد اجزاء از یک. ندارد ییمعنا

نیز ماهیوت  ولی در عین حال بدون آنها  تیسها نآن امور  که ماهیت و حقیقت مامور به متقو  به عبارتند از مقدمات خارجی:

ت. موثال وضوو   سیماهیت بدون آن ممکن نت ولی تحقق س، به عبارت دیگر امور  که داخل در ماهیت شیئ نیکندیمتحقق پیدا ن

تقوو  بوه   حقیقت مامور به م وکند. ماهیت یمتحقق پیدا ن وضودون بنماز  ت، لکنسشرط برا  نماز است ولی جزء ماهیت نماز نی

. کنود میتحقق پیدا نیعنی وضو امور به است بدون این شرط مکه ؛ اما همین ده جزء ده جزء ست زیرا نماز عبارت است ازنی وضو

  در جا  خود از آن بحث می کنیم.که  می داردجیه اقساراالبته مقدمه خ

 اشکال بر تقسیم 

 ناساسا بر اجزاء تشکیل دهند یک ماهیوت موی تووان عنووا     و آیا حال باید دید تقسیم مقدمه به این دو قسم صحیح است یا خیر

  ؟تق اسات آیا عنوان مقدمه بر آن قابل انطباس ور به متقو  به آنچیز  که ماهیت مام مقدمه اطالق کرد؟
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دمه بایود  قالمو یک تغایر  بین مقدمه و ذ   دمه مغایر با ذ  المقدمه است و دو چیز می باشندان مقدمه این است که مقظاهر عنو

المقدموه اسوت و یوک    از ذ  رین است که مقدمه چیز  غیو ا ظهور این تعبیر درد. زیرا وقتی می گوییم مقدمه و ذ  المقدمه؛ شبا

چیوز  گویید یک چیز  مقدموه  یم. وقتی شودباید به نحو  باشد که این تقد  نیز حفظ  بین اینها باید باشد و این مغایرت  رتغای

 .ی بر دیگر و هم تقد  زمانی یکشود یمیت استفاده دیگر  است هم دوئ

 است. نصوب نردبوان   نصب نردبان اشبروید مقدمهمه است دقکه ذ  الم «کون علی السطح»خواهید باال  پشت با  وقتی میمثال 

 مجزا است حقیت. پس نصب نردبان دارا  یک است ز ماهیت کون علی السطحاست بلکه خارج سطح نیلجزء ماهیت کون علی ا

بین این مقدمه و ذ  المقدمه وجود دارد و از آن طرف نصب نردبوان نیوز    تغایر نیز یک حقیقت دیگر دارد. لذاسطح لو کون علی ا

 برود.  باال  پشت با  . لذا انسان ابتدا باید نردبان را نصب کند بعددراالمقدمه دتقد  بر ذ 

از نظور  وه التصور کنیم؟ زیرا بین جزء شئ و خود شئ تغایر  وجود ندارد بوه عو   این تغایر را مد جزء چطور می توانیرواما در م

و محل اشوکال اسوت    یی تقسیم مقدمه به داخلی و خارجنلذا با نظر دقی باید گفت این تقسیم یع ت.در کار نیس یتقدیم زمان نیز

ست زیرا هیچ دوئیتوی بوین   انطباق نی لاجزاء قابن عنوان بر ولی ای باشدمثل نصب نردبان یا شرط منطبق می برفقط عنوان مقدمه 

کول وجوود    مه باید داشته باشد بوین اجوزاء و آن  المقدوه، تقدمی که مقدمه نسبت به ذ الجزء و آن کل اعتبار  وجود ندارد به ع

  م.ا مقدمه بدانیتنیم مقدمه داخلیه را حقیقاتونمی. لذا ندارد

 موین اسوا   بور ه  مطرح شده و محقق خراسانی هم در کفایه به آن اشاره کرده است.این اشکالی است که در هدایة المسترشدین 

 .مطرح خواهیم کرد ت که در جهت دو  بحثسدر محل نزاع نی ه گرفتند که مقدمه داخلیه داخلجیی نتبعض
 پاسخ محقق خراسانی  

را تصحیح  یو خارج یدمه به مقدمه داخلقم اند و به نوعی خواستند اصل تقسیمین اشکال پاسخی هم به آن دادهنقل اایشان ضمن 

  کنند.

آنچه کوه  . باشد یر حقیقیاغایر الز  نیست تغزیرا ت وجود دارد. یدر مقدمه داخل مهدق: تغایر بین مقدمه و ذ  المدنمی فرمایایشان 

توانیم یک جوزء را  داشته باشد میوجود ر اعتبار  یاگر تغالذا  .تغایر اعتبار  باشد ،اصل تغایر است هرچند این تغایر الز  است

از نظر وجود خارجی بین  و ء استاجزا زو کل متشکل اا مغایر با کل نیست تکه جزء حقیق یعنی هر چند مقدمه مرکب قرار دهیم.

 بوه  جوزء » . زیرا مرکب عبارت است از اجزاء  با یکدیگرمتفاوت هستندبا هم ر  وجود ندارد ولی اعتبارا یجزء و این مرکب تغا

یعنی اجوزاء بوا   ، ی. پس مقدمه داخلعو اجتما  به تنهایی بدون حیثیت انضما یک جزء اما جزء یعنی« شرط االنضما  و االجتماع

تر نیستند اما از دو حیث به حقیقتا یک چیز بیش . یعنی درست است کهتغایر اعتبار  و مرکب مغایرند به لک ی آننقدمه، یعذ  الم

ر سوای ضوما   ان این جزء را به رنضما  با سایر اجزاء لحاظ شود به آن مقدمه می گویند، اما اگبدون ا ،ءجز، اگر ها نگاه می شودآن

 است.   اعتباریک تغایر  راما این تغایایر حاصل شده است گفته می شود. پس تغمه دقاجزاء لحاظ کنیم به آن ذ  الم

وجود داشته باشد بلکوه فقوط اصول     همقدبین مقدمه و ذ  الم ستالز  نی الاما مسئله تقد  زمانی که مستشکل مطرح کرده نیز اص

 اصل می شود. ح   است که باالعتبارزتغایر ال
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 در مسئلهحق 

ولی  .جدا کنیم ماعتباریات آنها را از ه با این حیثیات و متوانیمی صورتدر این قصد جعل عنوان و اصطالح را داریم؛ صرفاگاهی 

یت وقتی انطباق ممقد رار دهیم عنوانکنار هم قرا مه دقاگر به عنوان مقدمه نگاه کنیم و مقدمه و ذ  الما واقعش این است که اساس

است یعنی وجود    گوییم یک چیز مقدمه چیز دیگرمی . وقتیبر ذ  المقدمه باشد د که آن شی وجودا مق یدا می کندپبر چیز  

 این باشد قطعوا  مالک یدا کند. لذا اگر  پدوجو ه یکی نسبت به دیگر  تقد مقدمیت دارد. لذا باید دو وجود باشند ک دیگر بر شئ

 . از طرفی جزء به تنهاییتواند بر خودش مقد   شودنمیها یک شئ هستند و شئ این .جود بدانیموتوانیم جزء و مرکب را دو نمی

م به بقیه اجزاء شوود  بر آن منطبق می شود که منض وقتی عنوان جزء بلکه شودنطبق نمییست و عنوان جزء بر آن ماساسا چیز  ن

را  اطوالق مقدموه   بو ه را تشکیل دهند. لذا اینکه بگوییم بین جزء و مرکب تغایر اعتبار  وجود دارد و همین تغایر مجموعیک و 

است و  رما  مد نظمع االنض ی. به عبارت دیگر اینکه بگوییم یکی بدون انضما  و یکباشدن یتمامسخن  رسدکافی است به نظر می

 دارد صحیح نیست، بلکه این صرف اعتبار است و این اعتبوار باعوث   بر جزء مع االنضما  ما  تقد جزء بدون انضاز نظر وجود  

  .نیست  تقدیم یکی بر دیگر
 توضیح مطلب این است که  

ات بو شووند و اخور  در مرک  مالحظوه موی  رة در مرکبوات حقیقوی   توا  قرار داد و آن اینکه مرکبات توجهمورد یک نکته را باید  

 قی. حقیغیر

 ماهیوت انسوان   عالم ماهیت مالحظه می شوند مثل ترکیب نوع از جنس و فصل مانند رمرکبات حقیقی گاهی دمرکبات حقیقی: 

در هوم   . گواهی حیوان و ناطق که عبارتند از مرکب از جنس و فصل است ست ولی یک مرکب ماهو  کهی اقیک مرکب حقی که

قی حقی چیز  که حقیقتا مرکب از یک ماده و یک صورت است یک مرکبهر  .ماده و صورت وجود مالحظه می شوند مثل لمعا

نوع است یا ماده مقدمه یک  مقدمه ،ییم جنسونیم بگتوانمی ز مرکباتامی باشد. باتوجه به نکته ا  که بیان شد قطعا در این نوع 

مرکب از ماده و  ، ماده حقیقتا نسبت به آن شئدنقد  وجود  بر خود آن مرکب ندارت ماده یا جنس زیرا این. خارجی استوجود 

  .د یک وجود  تعین پیدا می کندنمی شو دو وقتی که با هم جمع این ر.وطهمین صورت هم .نداردمقدمیت صورت 

مرکوب   :بر دو قسم می باشندیعنی مرکبی که از فعل و اعتبار انسان بوجود می آید که ی بات غیرحقیقمرک: مرکبات غیر حقیقی

 ار  باعت بصناعتی و مرک
. مثل اینکه انسان اجزایی را کنار هم ا می کنددتحقق پی ا دخالت بشر یا طبیعتتی است که در عالم خارج ببامرکمرکب صناعتی: 

ولی به دست بشر بوجوود    که بشر درست می کند یک مرکب غیر حقیقی است هر چیزشود و دهد و مدرسه تشکیل میقرار می

 هد که مرکبی از آن بوجود بیاید.دبکنار هم قرار  اجزاء را بگونه ا  این که بوده یک معتبر  بوده آمده است یعنی شخصی

باید ده جزء کنار هوم  یعنی دند بوجود آم ا  امور متعدد با یکدیگرانضمو این مرکبات در واقع از اعتبار  ز؛امرکب اعتبار : مثل نم

 . تحقق پیدا کند زارار بگیرد تا مرکبی به نا  نمق

بوه   یاء اسوت اخور   به لحاظ ماهیت اشو  قی مرکب حقیقی تارةرحقیک مرکب حقیقی داریم و یک مرکب غیبه طور کلی ما ی پس

و جنس و فصل اجوزاء عقلوی هسوتند     .از ماده و صورت یب پیدا می کند و گاهیو فصل ترک س. گاهی مرکب از جنلحاظ وجود

 . ماهیت مرکب رت مرکب است یکی وجود مرکب و دیگر در هرصورت اجزاء خارجی. ولی ماده و صو
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خارجا ایجواد موی شوود.    صناعی هستند و به دخالت بشر این مرکب غیر حقیقی  : گاهیدو قسم هستند رقی هم برحقیمرکبات غی

-یمو  یلرا تشوک  و با هم یک مرکب گیرندیرار مکنار هم ق و صرفا با اعتبار اجزاءار  هستند بتقی اعقیرحبات غیاین مرک گاهی

  .هندد

 یا خیر؟ ن مقدمه را اطالق کنیماعنو یم می توانیم بر همه این اجزاءخواهیم ببینحال می

موی تووانیم    بودند از جونس و فصول آیوا    ی که عبارتقبات حقیه اجزاء تحلیلی عقلی در مرکدر همه این اجزایی که بیان شد چ 

اطق اسوت  می گوییم انسان مرکب از حیوان و نو  .  انسانراد بوش؛ جنس مقدمه محسوب می ان هستندنسبگوییم مقدمه ماهیت ا

توانیم بگوییم مقدموه  ه را میدا ماانسان ذ  المقدمه آی ورا می توانیم بگوییم مقدمه است  ا جنسیکی جنس است و یکی فصل آی

 .این مشکل است ؟ن وجود ماد  را بگوییم ذ  المقدمهاست و آ

قی اسوت ولوی   رحقیرکب غیت یک من مدرسه را در نظر بگیرد درست اسای قی نیز مطلب از همین قرار است.رحقیمرکبات غی رد 

-ه اسوت و مدرسوه ذ   دمو ق، آیا می توانیم بر دیوار اطالق مقدمه کنیم و بگوییم دیووار م تشکیل شده است اییزجااین مدرسه از 

بوارت  عو بگوییم روزه را اعتبار کنیم  هم قرار دهیم و یک شئ ر؛ اگر ما دو جزء را کناطورنهم همی  اربکبات اعترم رالمقدمه؟ د

بخواهیم عنوان مقدموه   عرض کردیم به طور کلی مشکل است ؟توانیم بگوییم این اجزاء مقدمه هستنداز این سه جزء آیا میت سا

بوه معنوا  اینکوه     م مقدمهیبتوانیم تقساست مشکل  رکبات اطالق کنیم. پس در این جهترا بر اجزاء در این مفته شده به معنا  گ

. لذا اطالق عنوان مقدمیت به این معنا محل اشکال است. مطلوب  میبپذیررا به داخلی و خارجی  وجودیکه متوقف بر دیگر  باشد

 دیگر  باقی مانده که فردا عرض خواهیم کرد. 

 «والحمداهلل رب العالمین»
 


