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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 تقسیم دوم: عقلیه، شرعیه، عادیه

تقسیم می شود. اینکه گفته شد مقدمه به یک اعتبار به این سه قسم تقسیم  شرعیه و عادیه یه،عقل به مقدمه دیگر اعتبارمقدمات به 

مات با این تقسی شود قهراًیکدیگر به اقسامی منقسم  عرض تقسیمات مختلف در گر یک شی باامی شود به این علت است که 

  .شوندباید از هم متمایز اعتبارات مختلف 

 وجه تقسیم دوم 

وجه تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه ممکن اما  به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه مشخص گردید تقسیم مقدمهوجه 

 (.باشندقابل بازگشت به هم نیز می این دو وجه هتبباری که در ادامه بیان می کنیم باشد )التدو اعاست به یکی از این 

قلیه عمقدمه  مقدمیت را عقل ادراک کند،به این معنا که اگر  .ک مقدمیت باشددرِاحتمال دارد این تقسیم به اعتبار مُ اعتبار اول:

مرده شدمه شرعی مق که شارع آن شی را توصیف به مقدمیت کرده نیبه اعتبار ا دنمتشرعه درک کنمقدمیت را  رگا شمرده می شود،

  .شمرده می شود مقدمه عادیه به این مقدمیت عرف و عادت باشد،و اگر حاکم یا مدرک می شود 

اقسام ر همه بماال که اج مقدمه عریفهمانطور که قبال بیان شد، ت .ین تقسیم به اعتبار محیط توقف باشدا احتمال دارد اعتبار دوم:

بین مقدمه و ذی المقدمه وجود  یک توقفیلذا  .باشد وقف بر آنچیزی که ذی المقدمه متعبارت است از است مقدمه قابل انطباق 

 یهشرع یط شرع باشد مقدمهحم راگر این توقف د محسوب می گردد و عقلیه شد مقدمهابیط عقل اگر این توقف در مح دارد. حال

 . گرددمحسوب می عادیه مقدمهمحیط عرف باشد  رو اگر د محسوب می گردد

، شرعیه و به مقدمه عقلیه تقسیم می شود بته قابل رجوع به یکدیگر نیز می باشند، مقدمهندو اعتبار که الاز ای ییکبه هر حال به 

  عادیه.

 مقدمه مثال در محیط عقل استتوقف  گامی کهمنظور از این که این دو اعتبار قابل رجوع به هم می باشند این است که؛ باالخره هن

ت که اسین معنایش ا باشد قهرایت عقل مدقمحاکم به ت و یا بر عکس وقتی قل اسع و حاکم به آنمُدرِک آن  این معنا است کهبه 

  .تواند باشدت و واقعیت میقع دو تعبیر از یک حقیقاو راین دو احتمال دلذا . است مقدمه در محیط عقل مه برتوقف ذی المقد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 لیهاعشی الوجود توقف  ما» از مقدمه شرعیه ظورو من «ما توقف وجود الشی علیها عقال»مقدمه عقلیه اجماال منظور از  ؛ف کانو کی

  می باشد.« تایها عادد الشی علوما توقف وج» مه عادیهدقور از مظو من «شرعا

 بررسی صحت تقسیم دوم 

کنند لذا در ادامه میعقلیه  همبه مقد دیه فی الجمله رجوعمقدمه عا و هقدمه شرعیکه م آن است: حق اسانی می فرمایدحقق خرم

ه و مقدمه مقدمه عقلیمقدمه به مقدمه شرعیه و تقسیم و به این نتیجه می رسند که اصال « اال هی عقلیهفالمقدمه لیست »فرمایند: می

 .نیستعادیه صحیح 

سم صحیح ق ا اساسا تقسیم مقدمه به این سهکه آی بحث صحت تقسیم است ، ائلمساز  ییکهمانطور که در مباحث قبلی بیان کردیم، 

دمه شرعیه تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، مق ،گیرندانی با توجه به مطالبی که بیان می کنند نتیجه میس؟ لذا محقق خرایا خیر باشدمی

گردد و مقدمات شرعیه و عادیه بازگشت به مقدمات عقلیه عقلیه میمقدمه منحصر به مقدمات و  ستقبول نی لو مقدمه عادیه قاب

 می کنند.

 دیه به عقلیه.رجوع مقدمه عا م:دو .شرعیه به عقلیهام ادامه دهیم. اول: رجوع مقدمه قم وددر  بحث را بایدلذا 

 مقام اول: بحث رجوع مقدمه شرعیه به عقلیه 

وانیم تارد دو بیان و دو تقریب میدد وجدمه شرعیه وقبر دو احتمالی که در تفسیر مبنا ع مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیهودر مورد رج

  .است زیر نیادو ب عیه به مقدمه عقلیه به یکی ازجوع مقدمه شر. ربیان کنیم

 تقریب اول

 ل درکعقل قاببرای توسط شارع بیان می شود و مقدمیت آن  چیزی که مقدمیت آن مقدمه شرعیه عبارت است ازطبق این تقریب 

 مانند مگر عقلی،)باشد حتی اگر عقل کل ثابت کند زاامکان ندارد شرطیت طهارت را برای نمبه تنهایی مثل اینکه عقل نیست. 

ایی به تنهعقل  ون شده توسط شارع بیامقدمه شرطیت  پس .(سوی خودش داشته باشدکه احاطه بر همه موجودات ما )ص(امبرپی

  .را کشف کنداین مقدمیت و شرطیت تواند خودش نمی

 رازی !دردگمقدمه عقلیه بر میبه مقدمه شرعیه قطعا  ،«العقلیه الی المقدمة ترجع» رتدر این صو شود طور معناایناگر مقدمه شرعیه 

  !دمنطبق می شو مه شرعیه نیزدقم بر این تفسیر از «عقال د الشی علیهاوما توقف وج»که عبارت بود از تعریف مقدمه عقلیه 

ه درنکاظهار  شرطیت راشارع این زمانی که تا  بر وجود طهارت است. هر چندوجود نماز متوقف در ما نحن فیه  توضیح ذلک: 

یعنی ه موجود ذی المقد که یابددر می یتبه راح عقلاین شرطیت را بیان کرد، شارع زمانی که ولی  آن را کشف نمی کرد،بود عقل 

 می باشد.  متوقف طهارت ینقدمه یعد موجوبر  نماز

نطبق مد و تعریف مقدمه عقلیه بر آن نکوع میرج هبه مقدمه عقلی مقدمه شرعیهقهرا  ،شرعیه مهدقم این تعریف ازپس با توجه به 

ی که تنها عقل آن م تمشروط بر شرط چیزی استوقف  است، لکن طرشبیان د، نبه عقل می ککه شارع  یککمتنها  جا. ایناست

 فهمد.
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 تقریب دوم 

رطیت و ش ،زوجیت ،ملکیت گردیده. مثل عتبارا توسط شارع که اریبتیک امر اع عبارت است از عیهرش مقدمه طبق این تقریب

ارع در شبری به نام تی توسط معرابتاین امر اعاند. ر شدهاعتبا که در عالم خارج وجود خارجی ندارند و فقط توسط شارع یتسبب

ه این ب باشد،میشرط نماز وضو  طهارت یاپیدا کرده. مثال شارع هنگامی که می گوید  اریبتد اعویک وج اعتبار شده و اء شرعئو

 «ذیهارع مقدمتا لشاره بتمااع»ی معنا به را همقدمه شرعی اگرباید دید حال  شرطیت وضو را برای نماز اعتبار کرده.که او معنا است 

مه قدمرجوع به مقدمه شرعیه  رتآیا در این صو بدانیم، اشقدمهن مقدمه برای ذی المر کرده به عنواتبرع آن رامعاش کهآنچه یعنی 

 عقلیه می کند یا خیر؟

عریف ت مه عقلیه بر ایندرا تعریف مقزی ،می کند رجوع ه عقلیهمبه مقدمقدمه شرعیه  زت نیرصو در این :ایندمرفمحقق خراسانی می

  .است قمنطب نیز

یرد گتوسط شارع صورت می ، اصل اعتبار و ابراز آننیااول در این است که طبق این ب فرق این تعریف از مقدمه شرعیه با تعریف

 طیتبار شرد از اعتوضو را برای نماز اعتبار کند تا بعشرطیت  و« ء شرط للصلوةوضوال»، مثال بگوید: ن کندیان را بشارع باید آ و

 قق شود.دون شرط محب وطرمش یککه محال است است. یعنی ط ممتنع و محال مشروط بدون شر: تحقق عقل بگوید

یز دیگر چ یاچیزی براینکه  اول: استد، محتاج دو چیز ت پیدا کنیممقدعنوان ه ب فااتص برای اینکه یک چیز طبق تعریف دوم

ست اتحقق مشروط بدون شرط محال  کهاین : دوم .بیان شده است این شرطیتتوسط شارع در ما نحن فیه که شد ابشرطیت داشته 

 شدهان ارع بیش توسطاولی  همانطور که بیان شد یعنی .محقق استدر ما نحن فیه  هر دوکه این حکم توسط عقل صورت گرفته و 

د نکفرقی نمی دون شرط محال است ود تحقق مشروط بعقل می گوی ؛ یعنیهردحکم کعقل به آن  ی است کهیهاچیز دومی هم از و

 .«مه العقلیهدقیرجع الی الم»تفسیر نیزمه شرعیه طبق این دمق لذا .یا آمر باشد توسط شارع بیان شده آن شرط که

 چه که شارع فرمودهصغری عبارت است از آن   داریم. یک کبریو  کانه ما یک صغری واقع دردوم  تقریبدر  به به عبارت دیگر

ط بدون یستحیل تحقق المشرو» و حکم عقل یعنیصغری است به منزله  که« رة شرط للصلوةاالطه»یا « الوضو شرط للصلوة» یعنی

یگر توسط شارع بیان می شود اما دومی حکم عقل است. دای یک شئ شرطیت یک شی بر ینری است. اولی یعمنزله کبب« شرطال

 عقلیه مهدقعیه را به مرث می شود که به طور کلی ما مقدمه ششود همین باعقق نمیط محمشروط بدون شر :گویدوقتی عقل میلذا 

حقق ط بدون تورتحقق المشیمتنع »که این  ی است از بابدیگر برگردانیم. لذا می گوییم: هر چیزی که از نظر شارع مقدمه چیز

 در واقع یک مقدمه عقلیه است.« شرطال

وجه رجوع را به طور به مقدمه عقلیه می کند. وع دوم مقدمه شرعیه رج تقریبچه طبق  اول و طبق تقریبر هر صورت چه دپس 

 کبری و کانه صغری واولی در  دو بیان نیز شد، یعنی گفتیم:این بین فرق  کردیم. همچنین نادوم بیهم اول و  تقریب کامل هم طبق

بیان گردید که اصال مقدمه شرعیه یعنی  اول تقریب ردن همچنیکانه یک صغری و یک کبری داریم.  دومیدر  اام ،دو رکن نداریم

  «.ه علیهاقدمعقل بتوقف ذی الملحکم ال»ندک رااگر شارع مقدمیت را اظهو  چیزی فوق عقل
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 امکان رجوع دو تقریب به یک تقریب 

 در هر و نحن فیه دو بیان نداریم در ماییم فی الواقع وبگ و ن را به هم برگردانیمیادو ب اینبشود ه ممکن است با دقت و تکلف تبلا

هار شرطیت را اظشارع باید  ، ابتدان اولادر بیاست. یعنی  عقلدوش  یرو شرع و ضلع دیگریان روی دوش ب بیان یک ضلع ود

کند تا عقل بتواند آن را درک کند. لذا چون عقل حکم می کند تا شرط تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمی شود پس مقدمه شرعیه 

قت اگر با دحتی ن دوم هم وجود دارد یار برکن د وپایه و این در دقت کنیم این دو حیث و این دو اگ مقدمه عقلیه رجوع می کند.به 

  نداریم. یک بیان م در ما نحن فیه بیشتر ازنیم بگوییواچه بسا بت مبیشتر نگاه کنی

 اشکال

 ان مقدمیت طهارت براییشارع در مقام ب م، متوجه می شویم کهبه بیان شارع می کنیرجوع  رت وقتیامثال توقف نماز بر طه در

از این به عبارت دیگر  هم کبری راو ن کرده ابی هم صغری را در حقیقت شارع با این بیان8«.بطهور اال صلوةال »فرموده اند: زانم

هور شرط ط»نه اینکه گفته باشد «روبطهال صلوة اال »زیرا شارع فرموده  نماز بدون طهارت تحقق نداردده می شود که استفا عبارت

ن شارع یاین با زا ده وریان کبرا  مورد نیاز بود که هچ آنباشیم. در ما نحن فیه شارع تمام حکم عقل به ضمیمه  مندنیازتا  «ةلوللص

دیگر به حکم عقل  لذارا به عنوان مقدمه برای نماز،  تراهبدون ط و هم عدم تحقق صلوةرا ز مای نراطهارت ب تفهمیم هم شرطیمی

 اشد.کبری ب که ه ایم و هم اصل توقف راکشف کردباشد  صغریشرطیت را که هم  در ما نحن فیه نیازی نیست، زیرا

تقل سممقدمه یک  شخودزیرا « عقلیهالقدمه الی الم ال ترجع»شرعیه  هدمقد ممستشکل می خواهد بگوی پس با توجه به این مطلب

  .است

 پاسخ

 پاسخ داده شده:به اشکال فوق دو 

 دارند را جعل شرطیت این مطلب قصد یانب اقع شارع باولی در و «روبطه اال وةال صل»درست است که شارع فرموده:  پاسخ اول:

 ااسپس اس .را دارند زاای نمبر تراشرطیت وضو و طه بیان یان قصدن بایبا  ع واق رد. لذا تسابر طهارت هرش توقف نماز که مظ

ت ز شرطینایی اکتعبیر اخری و  رتعباباشد؛ بلکه مطلب صحیحی نمی ستکبری نی هبه منزل «رواال بطه صلوة ال»این جمله که 

  .است ثابت به حکم عقل کبری لصا . لذا همچناندهدی را نشان میرهمان کب ت و در واقعاس

. لذا بیان ندکت را بیان میاز بر طهارمتوقف نت و ساز بیان شرطیت نی کنایه «اال بطهور ال صلوة» مییوبر فرض بگ پاسخ دوم:

اد به حکم عقل شاربمنزله کبری باشد، « روال صلوة اال بطه»یان این است که اگر این ب هلولی مسئصورت گرفته. شارع  ری توسطکب

 .ستمقدمه ا متوقف بر بگوید ذی المقدمه وبر حکم عقل حکمی جداگانه داشته باشد رانه اینکه خود شارع در ب گرددمحسوب می

شمرده می شود. زیرا اگر بخواهد حکم عقل  شد، ارشاد بهشارع بیانی داشته با راگ پس عقل درک داردمانند سایر مواردی که 

 خودش حکم مستقل باشد تحصیل حاصل می شود و لغویت پیش می آید. 

 خالصه

                                                 
   8، ح8باب اول من ابواب الوضوء، جتحریر الوسیله، 8
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  .کندمقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه رجوع نمیپس مستشکل قصد دارد بگوید: 

بری بمنزله ک ین جملهاساسا ا این است که دشویمچه که از بیان شارع فهمیده ما به مستشکل این شد که به هر حال آناول پاسخ 

شروط الصلوة م» :بگویدشارع  می کند کهنفرقی لذا  است. یدر واقع یک تعببیردیگری از صغر« اال بطهور ال صلوة»ست و نی

  «.ال صلوه اال بطهور»یا  «بطهارة

ن کبری ل عقل ایبامقدر  شارع قصد نداردع قاولی در وباشد  شارع در مقام بیان کبریمنا پاسخ دوم ما به مستشکل این شد که سل

  ت.به حکم عقل اس حکم شارع ارشاد واقع در. بلکه دنبیان کدیگر  را به نحو

این که مقدمات شرعیه به مقدمات عقلیه باز می گردند مبنی بر چه که محقق خراسانی ه آن بلتزام فتحصل من ذلک کله اشکالی در ا

 وجود ندارد.

 «والحمد هلل رب العالمین»
 

 


