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 در فقه اسالمی»  واجبۀمقدم« تاریخی ۀشینپی
 

 ١*علی توالئی
 استادیار دانشگاه یزد

 )١١/٣/١٣٨٩:  ـ تاریخ پذیرش نهایي٥/٧/١٣٨٨: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 در علـم اصـول    »  واجـب  ۀمقدم «ۀساز ورود مسأل  های کالمی، زمینه  تبیین برخی اندیشه  

های متقدم،  اده از آرای فقهی بازمانده از سده      فقیهان، با استف  . فقه در قرن پنجم گردید    
 های دینی که در آنهـا بـه واجبـات و مقـدمات آنهـا اشـاره شـده بـود،                    به تحلیل گزاره  

 این تحلیـل    ۀ، نتیج »سبب«و  » شرط«تمایز میان اقسام واجب و اموری چون        . پرداختند
و امامیه اختالف    واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت          ۀاگر چه در باب مقدم    . بود

نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهـون تالشـهای فقیهـان                 
  عملی آن مورد نقـد قـرار       ۀای بود که سبب شد ثمر     این گسترش به اندازه   . امامیه است 

ـ . فایده تلقـی شـود  فایده یا کمای بیگیرد و به عنوان مسأله      حاضـر بـا رویکـردی   ۀمقال
طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقـه، بـه تحریـر محـل نـزاع                  تاریخی بر روند    

 سـرانجام، بـا انتخـاب برخـی از آرای    . کنـد پرداخته و اختالف میان فقها را بررسی مـی      
-را در تحلیـل   »  واجب ۀمقدم«های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد        فقهی در سده  

  .دهدیهای فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان م
 

 . واجب مطلق ـ وجوب عقلی ـ سبب ـ شرط ـ واجبۀمقدم هاکلیدواژه
 

 طرح مسأله
شناسـی، اخـالق و      چون زبان  ،ای از علوم گوناگون   توان آن را آمیزه   علم اصول فقه که می    

ویژه اوامر و نواهی شرعی، از عقـل، عـرف و    به،منطق دانست، برای تحلیل قضایای فقهی    
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 آن که از نظـر زبـان شـناختی و           ۀبحث از روابط میان واجب و مقدم      . جویدلغت بهره می  
در نگـرش عـام   . قابل طرح است، از مسائل کهن فقه است  ) ی و معلولی  روابط علّ (فلسفی  

للـه علـی النـاس      «،  )٤٣/بقـره ( »أقیموا الصلوة و آتوا الزکوة    «بر کتاب و سنت، آیاتی چون       
إذا قمـتم الـی الـصلوة فاغـسلوا         «،  )٩٧/آل عمـران  ( »حج البیت من إستطاع الیـه سـبیال       

اذا دخـل الوقـت وجـب       «و روایاتی از قبیـل      ) ٦/مائده( »...وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق    
 تبیین واجباتی چون نماز، زکـات       برای،  )٧١شبر،  ( »الطهور و الصلوة و ال صلوة اال بطهور       

هاست کـه علمـا   لههمین اد. استو حج و بیان مقدمات و شرایط برخی از آنها وارد شده          
 .کشاندرا به بحث از شرایط و مقدمات واجب می

  در اهـم آثـار   کـه  این مبحث در منابع اصولی، بایـد یـادآور شـد     ۀدر سخن از پیشین   
شـافعی،  : ـ  بـرای نمونـه نکـ     ( ، نشانی از آن نیـست     سوم تا پنجم هجری   های  اصولی سده 

 اإلحکام؛ ابن حزم، المحرز و أصول؛ سرخسی، المقدمة؛ ابن قصار، أصول؛ جصاص، لةالرسا
در آغـاز   ). ، فهرست موضـوعات   احکام الفصول ؛ باجی،   التبصرة؛ ابواسحاق شیرازی،    النبذو  

 بـه عنـوان     » واجـب  ۀمقدم«کالمی بر اساس    ات  ای از نظری   باید به تبیین پاره    پنجم، ۀسد
بـوعلی و    ا ۀای درخور توجه، نظریـ    به عنوان نمونه  .  اشاره کرد   عطفی در این موضوع    ۀنقط

ابوهاشم جبّائی، در باب امامت قابل ذکر است که از سوی قاضی عبـدالجبار معتزلـی در                 
 نقلی بر وجوب امامت، به بررسـی        ۀ ادلّ ۀمتکلمان به منظور ارائ   .  تبیین شده است   المغنی

  حدود الهی از سـوی او  پرداختـه و آن را بـا واجبـاتی چـون                 ۀوجوب انتصاب امام و اقام    
این بررسـیهای کالمـی در بـاب امامـت، راه را بـرای ورود و                . سه کردند زکات و حج مقای   

  واجب و تمایز میان واجبات مطلق و مشروط، در محافـل فقهـی             ۀگسترش مبحث مقدم  
گیری آثار مفصل    اوجی برای تدوین و شکل     ۀدر همین سده که در حقیقت نقط      گشود و   

نیـز در   »  واجـب  ۀمقدمـ « از   رود، بحـث  اصولی در محافل امامیه و اهل سنت به شمار می         
، ابوالحسن بصری   )ق٤٣٦د(مباحث اصولی گنجانیده شد و متکلمانی چون سید مرتضی          

در آثار اصولی خود، بـه تفـصیل در ضـمن بحـث از              ) ق٤٧٨د(الحرمین  و امام ) ق٤٣٦د(
 .به این مسأله پرداختند، »اوامر«

  مورد ،ز سوی شیخ مفید   ا التذکرة که با تدوین  »  واجب ۀمقدم«در محافل فقه امامیه،     
 ای کـه در    بـه گونـه    ؛به تدریج گسترش یافـت     توجه قرار گرفته بود، برخالف اهل سنت،      

 تبیـین شـقوق   . هـای مـستقل در ایـن موضـوع هـستیم          ق، شاهد نگارش رساله   ١١ ۀسد
شناختی، ای حقوقی از نظر زبان   هبراساس نگرش فلسفی و بررسی گزاره     » مقدمه« مختلف
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 مبحث را از یک مبحث کـاربردی در فقـه خـارج سـاخته، امـا از نظـر                    غالباً این  اگر چه 
های گوناگون و نوع نگـرش عالمـان امامیـه بـه مباحـث              بازشناسی عناصر و لوازم نظریه    

 .فلسفی فقه، از اهمیت فراوانی برخوردار است
 

  منابع اصولی اهل سنت  بحث درۀپیشین
 ،» واجـب  ۀمقدم«نمایاند که بحث از     نگاهی گذرا به اهم آثار اصولی اهل سنت، چنین می         

سخن در این است که آیا امر به شـیء، داللـت   . طرح شده است» اوامر«در ضمن مباحث  
ایـن مـضمون    ) ١/١٠٢حسین بصری،   لابوا: ـ  نک( ؟دارد یا خیر  » ما ال یتم اال به    «بر وجوب   

 غزالـی، : ـ  نکـ ( نیـز یـاد شـده اسـت       » وجوب ما ال یتمّ إلّـا بـه       «: در برخی منابع با تعبیر    
 ۀمقدمــ«برخـی از اصـولیان نیـز    ). ١٧١؛ ابـوزهره،  ١٥٧؛ سـهروردی،  ١/٧١ ،المستـصفی 

 انـد آورده» حکم شـرعی  « در ضمن مباحث مربوط به       ،را به عنوان بحثی مقدماتی    » واجب
 ).١/١٠٣سبکی، : ـ نک(

:  شـامل  ،به داللـت وضـعی    » ما ال یتم اال به     « که  گفتنی است  ،در تنقیح جایگاه بحث   
آن اسـت کـه از وجـود آن،         » سـبب «مراد از   ).  همانجا( شودمی» شرط«و  » سبب«،  »ءجز«

 لـی آید؛ اما عدم شرط، مستلزم عـدم مـشروط اسـت، و           وجود و از عدم آن، عدم الزم می       
، بـدون تردیـد،     » واجـب  مقدمـۀ «در بحث از    . وجود آن، مستلزم وجود و عدم نخواهد بود       

. خواهـد بـود   » جـزء «، به داللت تضمنی، امر به       »کل«مراد نخواهد بود؛ زیرا امر به       » جزء«
آن » شـرط «یـا   » سبب« این است که آیا امر به شیء، مستلزم امر به            ۀبنابراین بحث دربار  

خواهد بود یا خیر؟ در دیدگاه سبکی، اگر جزء مقدور نباشـد، وجـوب آن، بنـا بـر عـدم                     
نیز به دلیل عدم قدرت     » کل«در این صورت،    . شود، ساقط می  »ما الیطاق «پذیرش تکلیف   

إذا أمـرتکم بـأمر     «:  اجزا با استناد به حـدیث نبـوی        ۀاما بقی . ، واجب نخواهد بود   »جزء«بر  
-یـاد مـی   » المیسور ال یسقط  بالمعـسور      «ۀکه فقها از آن به قاعد     » فأتوا منه ما استطعتم   

 .١)١٠٤ـ١/١٠٣همو، ( کنند واجب نیست
 :اند واجب را به بحث گذاردهمۀمقدعالمان اصولی اهل سنت با دو روش کلی، 

_____________________________________________________________ 
 ما هو قاعد» ال یسقط المیسور بالمعسور«البحث الخامس عشر فی ان القاعدة المستفادة من حدیث «: ٢٥، کاشف الغطا: قس. ١ 

و فی دخول . . . ال یدرك کله ال یترك کله، تفید االجتزاء ببعض الجزئیات و االجزاء المنفصلة بنیات مستقلة مع تعذر الباقی 
 .» ...لنیابة و االجزاء المتصلة اشکالمسألة ا



 

 ١٣٨٩، بهار و تابستان ١ شمارۀفقه و مبانی حقوق اسالمی،  ۀ        مجل                                                                   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

٣٤

در نگـرش  . گیری شـد قدامه پی این روش از سوی عالمانی چون ابن      :روش غزالی . ١
 :بر دو قسم است» ما ال یتم اال به«وی 

 مواردی چون قدرت بر انجام فعل، حضور امام و تعداد نمازگزاران در نماز جمعه             . الف
مانع  بلکه عدم آن  ؛  شودتصف به وجوب نمی   گونه موارد، م  این. که در اختیار مکلف نیست    

 .دانندرا جایز می» تکلیف ماالیطاق« مگر بر پایه دیدگاه کسانی که ؛ایجاب خواهد شد
ـ               .ب  شـروط « بـه    ، خـود  ۀقسم دوم مواردی است که در اختیار مکلف بـوده و بـه نوب
 بـه ، همانند سعی به نماز جمعـه و رفـتن           »شروط حسی «، چون طهارت در نماز،      »شرعی

 ایحج و نیز مواردی چون شستن برخی از سر همراه با صورت در وضو و یا امساک پـاره                  
 متـصف بـه     ،مقدمـۀ در تمامی این مـوارد،      . گردداز شب همراه با روز در روزه، بخش می        

وجوب مقصود،  ۀشود؛ زیرا وجوب اصل، مقصود اصلی و وجوب وسیله به واسط          وجوب می 
متفاوت اسـت، امـا در      امر،  دو  در این   هر چند علت ایجاب      ،بنابراین.  ١واجب گشته است  

ماال یتم اال   «مطابق این رویکرد، امر به شیء، مستلزم وجوب         . هر حال واجب خواهند بود    
 ؛٧٢ــ ١/٧١،  المستـصفی غزالـی،   : ـ  نک( است و تفاوتی میان سبب یا شرط نخواهد بود        » به

ان معاصـر، ایـن قـسم را مـصداقی از      برخی از محقق).١٣٠؛ ابن اللحام،    ١/١١٨ابن قدامه،   
 ).١٧٢ابوزهره، : ـ نک(اند دانسته» ذرائع«

میان  سنت ارائه شده، تفصیل   روش که از سوی اکثر علمای اهل        این :روش غالب . ٢
، »وجـوب  مقدمـۀ «مـراد از    ).  اللحام، همانجـا  ابن(است  »  واجب مقدمۀ«و  »  وجوب مقدمۀ«

 »وجوب مقید « این موارد که از آن به     . ن است مواردی است که وجوب واجب، متوقف بر آ       
»  واجـب  مقدمـۀ « ، از بحـث   )١/١٠٣سـبکی،   : ـ  نکـ (تعبیر شده   » وجوب مطلق «در مقابل   
 :شودمیدو موضع را شامل» واجب مقدمۀ«در حقیقت بحث از . خارج است

 ماننـد وضـو     ؛مواردی که وجود واجب از نظر شرع یا عقل متوقـف بـر آن اسـت               . الف
 . نماز و رفتن به حج برای انجام مناسکۀی اقامگرفتن برا

 ایـن . مواردی که علم به وجود واجب، و نه خود وجود واجب، بر آن متوقف اسـت       . ب
توان موارد به دلیل اشتباه یا نزدیکی میان واجب با غیر واجب است و به عنوان نمونه می                

 ن عین آن و نیـز پوشـاندن       به مواردی از قبیل انجام پنج نماز با ترک یکی از آنها و نسیا             
برخی از زانو برای پوشش ران، بنا بر اینکه ران مرد نیز جزء عورت دانسته شـود، اشـاره                   
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 روش یاد شده نیز آنچه از توان مکلف خـارج اسـت، از              ۀبر پای ). ١/١١٣ابن سبکی،   ( کرد
 ).١٥٧؛ سهروردی، ١/١٠٣سبکی، : ـ نک( محل بحث خارج خواهد بود

چهار نظریه از سوی عالمان اصولی اهل سـنت ارائـه شـده اسـت               در جمع بندی آرا،     
 ):١٣١ـ١٣٠؛ ابن اللحام، ١/١١٠ابن سبکی، : ـ برای دیدن نظریات نک(

این دیدگاه از سوی غالب     . آن است » سبب«و  » شرط«امر به شیء، مستلزم وجوب      . ١
دلیل  سبکیبنا. قدامه، بیضاوی و ابوالبرکات پذیرفته شده است      اصولیان چون غزالی، ابن   

 : آن را چنین تقریر کرده است
 عدم وجوب در این حالت، تکلیف به مشروط، بدون تکلیف به شرط است کـه                ۀالزم«

تنها مشروط باشد، انجـام شـرط الزم        » مکلف به «زیرا اگر    .خواهد بود » ١تکلیف به محال  «
ستلزم  جواز ترک شرط، ترک مشروط اسـت؛ زیـرا انتفـای شـرط، مـ       ۀنخواهد بود و الزم   

 مشروط از سویی جایزالترک و از سوی دیگر واجب ،در نتیجه. انتفای مشروط خواهد بود
بنـابراین از آنجـا کـه       . اسـت » ما یلزم منه المحال   «الفعل است که در حقیقت، تکلیف به        

قائل به وجوب شرط ، سبب را نیز واجـب دانـسته اسـت، در حالیکـه عکـس آن صـادق                
؛ نیز برای   ١١٢ـ١/١١١ابن سبکی،   ( شود اولی ثابت می   نیست، وجوب سبب نیز به طریق     

 ).١/١١١نسفی، : ـ نک» تکلیف ماالیطاق«تحلیل آن بر اساس 
، چـون   »شرط شرعی «و میان   » شرط«است نه   » سبب«امر به شیء، مستلزم امر به       . ٢

، چون شستن برخی از سـر       »شرط عادی «، مانند ترک ضد واجب یا       »شرط عقلی «وضو یا   
در تحلیـل ایـن     ). ١/١١٠ابن سـبکی،    : ـ  نک( صورت در وضو، تفاوتی نیست    برای شستن   

تر از ارتباط شرط با مشروط اسـت؛        توان گفت که ارتباط سبب با مسبّب، قوی       نظریه می 
 . آیداز این رو، بر خالف شرط، از وجود سبب، وجوب مسبّب الزم می

و » شرط عادی «،  »قلیشرط ع «است، نه   » شرط شرعی «امر به شیء، مستلزم امر به       . ٣
ارائـه و توسـط ابـن       ) ١/٨٥جوینی،  (الحرمین جوینی   این دیدگاه از سوی امام    . »سبب«یا  

؛ ٢٢١؛ تـونی،    ١/١١٠ابـن سـبکی،     :  ـنکـ (پذیرفته شده اسـت     ) ٣٦ابن حاجب،   (حاجب  
 ).٢٥٧عاملی، 

_____________________________________________________________ 
 ).تکلیف ماالیطاق(= فهمد، اما مورد تکلیف در طاقت او نیست تکلیف به محال، تکلیف شخص عاقل است که خطاب را می«. ١ 

میت، جماد و غیر عاقل است که بدون اختالف   اما تکلیف محال مثل تکلیف؛ارندعلما در مورد تکلیف به محال اختالف د
 ).١١٢ـ١/١١٠ابن سبکی،  (»جایز نیست
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. نیست» شرط«یا » سبب« آن نخواهد بود و تفاوتی میان       مقدمۀامر به شیء، امر به       .٤
). ١٣١ابن اللحـام،    ( گزارش شده است   الکبیر المختصر حاجب در این دیدگاه از سوی ابن    

؛ شاید بتوان مهمترین دلیل این گروه را نفی ثواب و عقاب بر فعل یا ترک مقدمه دانست                
 ).١/١١٩ابن قدامه، :  ـنک(بدین معنا که ثواب و عقاب تنها مترتب بر نفس فعل است 

 بـرای تبیـین     ، ارائه شده از سوی عالمان اصولی اهل سـنت         ۀدر نگرش عمومی بر ادل    
 :نمایدموارد اختالف، توجه به دو نکته الزم می

» صلِّ«نخست آنکه ایجاب مقدمه از طریق داللت است نه صیغه؛ به عنوان نمونه لفظ               
 هـای  آن، امر به طهارت و ستر عورت نخواهد بود؛ زیرا شرایط یـاد شـده، صـیغه                 ۀو صیغ 

 ۀبـر پایـ   . خواهد داشـت  » مصوغ له «، داللت بر اختالف     »صیغ«ارد و اختالف    مخصوصی د 
 ).١٦٤ابـن سـمعانی،   : ـ نکـ (این دیدگاه، نماز تنها از حیث داللت، مقتضی طهارت است         

البته در مواردی چون طهارت که نص خاص از سوی شارع مبنی بر شرط بـودن چیـزی                  
 و نیازی به اثبات وجوب از طریـق         شودموجود است، وجوب آن به طور مستقل ثابت می        

 ).١٧٢ابوزهره، : ـ نک(مقدمه نخواهد بود 
 منـابع   واجب، همانگونـه کـه در برخـی        مقدمۀاست که وجوب یادشده در        دوم آن  ۀنکت

 »وجوب عقلی «،  )٤١)/١ (٢٠عبدالجبارمعتزلی،  قاضی: ـ  برای نمونه نک  ( متقدم نیز اشاره شده   
 . است

واجـب  «و  » واجـب بذاتـه   «: ب عقلی، واجب را به دو قـسم       گفتنی است قائالن به وجو    
 برای کسانی که قائل به وجوب عقلـی نیـستند،        ،لذا حکم یاد شده   . اندبخش کرده » بغیره

در نگرش این گروه، کسی که رفتن به نماز جمعه را ترک کـرده              . قابل قبول نخواهد بود   
، )نا بر عدم وجـود مـسقط      ب( است، بدون تردید برای ترک نماز جمعه معاقب خواهد بود         

اما عقاب زائد بر ترک جمعه، یعنی عقاب بر عدم مشی، تنها از طـرق خطـاب یـا دلیـل                     
مـا ال   «: در حقیقت اشتباه، ناشی از خلط لفظ واجـب در عبـارت           . شودشرعی فهمیده می  

 بلکـه واجـب   ؛است که لفظ اول و دوم به یک معنا به کار نرفتـه اسـت              » یتم اال به واجبٌ   
توان فهمید که آیا ترك آن مستقالً دارای عقـاب           است، اما نمی   ١»ضروری«معنای  دوم به   

 .)١٥٧سهروردی، ( ؟است یا خیر
 

_____________________________________________________________ 
 .»ما ال یتأدی الواجب اال به ضروری فی امتناعه«. ١  
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 جایگاه بحث در منابع متقدم امامیه    
، بحـث از    )٣١مفیـد،   : ـ  نکـ ( ق٥ ۀهم زمان با تدوین و گـسترش کتـب اصـولی در سـد             

 از  ،هـای متـأخر   شـد و تـا سـده      در منابع اصولی امامیـه نیـز گنجانیـده          »  واجب ۀمقدم«
 موضوع یاد شـده را  ،عالمان امامیه با ژرف اندیشی  . گسترش چشمگیری برخوردار گردید   

نماید کـه نـوع نگـرش       ذکر این نکته الزم می    . از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار دادند      
ی،  اصولی و ترتیب آن در میان مباحث، در تحلیلهای تاریخی و فقهۀفقیهان به یک مسأل

 .از اهمیت فراوانی برخوردار است
 :شویمدر نگاهی کلی بر جایگاه بحث در منابع اصولی امامیه، با سه دیدگاه مواجه می

 ۀاین نگرش که از سد    . اشاره کرد » اوامر«نخست باید به طرح مسأله در میان مباحث         
امـر بـه    آیـا   : غالب اصولیان بحث را چنین مطرح کردند      .  مطرح شد   کلی ۀبا دو شیو   ق،٥

؛ ١/١٨٦؛ طوسی،   ١/٨٣،الذریعة  سید مرتضی، : ـ  کن( ؟است» ما ال یتم اال به    «شیء، امر به    
ما ال یـتم اال     « مستلزم وجوب    یء،امر به ش  : تعبیر با   مسألهاین  همچنین  ) ٥٢٦ابن زهره،   

: ـ ک متأخر نۀ؛ نیز در سد  ٨٤ ؛ صاحب معالم،  ١٠٦ حلی،   ۀعالم: ـ  کن( دشاست، مطرح   » به
؛ ٧٣ص  ( معـارج  محقق حلـی در    در مقابل،    .)١/٨٣؛ صاحب فصول،    ١/٩٩قمی،  میرزای  

 بلکـه بـا طـرح       ؛، داللت امر را به بحـث نگذاشـت        )٣٧کالنتری،  : ـ  ک متأخر ن  ۀنیز در سد  
 .از آن یاد کرد» وجوب ما ال یتم الواجب اال به «:مسأله با عنوان

ارائـه   جدیدی    بندی ، تقسیم )١/٥٣(ذکری الشیعة  ق، شهید اول در مقدمه    ٨ ۀدر سد 
ادریس و محقق حلی در     که قبل از وی از سوی فقیهانی چون ابن        » دلیل العقل «وی   .کرد

قسم اول از    . بر دو قسم دانست    را) ٢/١٢٢مظفر،   :ـ  نک( گانه مطرح شده بود    سه ۀکنار ادل 
 خود به شـش قـسم تقـسیم         ۀدلیل عقل، داللتهای عقلی مبتنی بر خطاب بود که به نوب          

 . بود» واجبۀمقدم« آن  قسمید و نخستینگردمی
ق، از  ١١ ۀ سیر منطقی و قالب منظم از ابحـاث اصـولی، در سـد             ۀ در ارائ  ،این اندیشه 

را به طور مفصل بـه بحـث گذاشـت و           »  عقلیه ۀادل«وی   .سوی فاضل تونی تکمیل گردید    
- مـی   واجب ۀ شامل مقدم  ،دانست که از جمله   » تالزم بین الحکمین  «قسم هفتم از آن را      

 همانند تالزم قـصر در نمـاز و         ؛ تالزم گاهی برگرفته از شرع است      ،در دیدگاه وی   .گردید
إذا قـصرت أفطـرت و إذا أفطـرت         «افطار در روزه هنگام مسافرت که مـستفاد از حـدیث            

 ،در این قسم   .دشو می ک تالزمی است که از طریق حکم عقل در        ،نوع دوم  .است» قصرت
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گـردد کـه     شرعی است و خود به اقـسامی بخـش مـی           حکم عقل متوقف بر ورود خطاب     
 .)٢١٩ـ٢١٨ تونی،(  است» واجبۀمقدم«نخستین آن 

  محققـان،   از سوی برخی   ،نگرش سوم به جایگاه مقدمه واجب در میان ابحاث اصولی         
؛ عـاملی،   ٥٥بهـاء الـدین عـاملی،       : ـ  کـ ن(، طرح گردید    »مبادی احکام «در ضمن بحث از     

، همـواره ایـن     » واجب ۀمقدم« در ابتدای بحث از      ،ی متأخر هاگفتنی است در سده    .)٢٥٦
یـا  و   فقهـی    ایمـسأله  است یا     یاد شده از مبادی احکامی     ۀبحث مطرح بوده که آیا مسأل     

 .)١١٤؛ آخوند خراسانی، ٢٢٦شهرستانی، :  ـ کبرای نمونه ن( خواهد بود؟اصولی 
 روبـرو   » واجـب  ۀمقدمـ « ۀهای مستقل در مسأل   ق، با اوج تألیف رساله    ١١ ۀاز آغاز سد  

؛ فکرت،  ١٠٧ـ٢٢/١٠٥آقا بزرگ،   : ـ  کن( های زیر اشاره کرد   توان به نمونه  شویم که می  می
 :)سرتاسر کتابرسائل، ل؛ ا١٥٥ـ٦/١٥٤

، چـاپ شـده ضـمن    )ق١٠٢٨د (از سید ماجـد بحرانـی      رسالة فی مقدمة الواجب    .١
 . کنگره آقا حسین خوانساریالرسائل
 بیت از سلطان العلما امیر عالءالـدین حـسین بـن            ٥٠در   جبمقالة فی مقدمة الوا    .٢

 .ق١٣١٢، مشارق األصول، چاپ شده همراه )ق١٠٦٤د(محمدمرعشی حسینی آملی 
، چاپ شده ضمن    )ق١٠٩٠د( از مال محمدباقر سبزواری      ،رسالة فی مقدمة الواجب    .٣

 . آقا حسین خوانساریۀ کنگرالرسائل
، در نفـی وجـوب      )ق١٠٩٨د  (حسین خوانـساری     از آقا    ،رسالة فی مقدمة الواجب    .٤

 .آقا حسین خوانساری ۀ، کنگرالرسائل  چاپ شده در.آن
 ).ق١١٢١د (، از شیخ سلیمان بن عبدهللا ماحوزی رسالة فی مقدمة الواجب .٥
 از شـریف العلمـا، محمـد شـریف بـن حـسنعلی آملـی        ، رسالة فی مقدمة الواجب  .٦

 .ق١٢٦٠، ٧٣٨١س، ش  خطی در آستان قدۀ، نسخ).ق١٢٤٦د(
، از محمد بـن محمـدباقر فاضـل ایروانـی            رسالة فی مقدمة الواجب و مسألة الضد        .٧

 ).ق١٣٠٦د(
 قوانین االصـول  ق، یعنی   ١٣ ۀ در مهمترین مآخذ اصول فقه امامیه در سد        افزون آنکه 
 و) ق١٢٤٨د  (محمـد تقـی اصـفهانی        هدایـة المـسترشدین    ،)ق١٢٣٢د(میرزای قمـی    

 از گـسترش قابـل      » واجـب  ۀمقدمـ «، بحـث    )ق١٢٦١د(ین اصـفهانی     محمد حس  الفصول
تحلیل دقیقی از محـل      ۀبررسی تفصیلی اقسام مقدمه و ارائ      .ای برخوردار گردید  مالحظه

 .نزاع، از نمونه تالشهایی بود که در این باره صورت پذیرفت
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 تحریر محل نزاع
 : دو نکته اساسی به عنوان تحریر محل نزاع الزم استتوجه به
 »مقیـد واجـب   « یـا    »واجب مشروط « و »واجب مطلق « تقسیم به    ک در ی  ، واجبات :اوالً

، امور واجبی چون نماز است که شارع، وجوب آن را بر امـر              اولیمراد از    .گرددتقسیم می 
واجـب  « در مقابـل، وجـوبِ     .ق نکرده است   جدای از شروط معتبر در تکلیف، معلّ       ،دیگری
کنـد کـه امـر مزبـور بـه          ق گشته است و تفاوتی نمی     لّ بر حصول امر دیگری مع     »مشروط

 همانند حج که تنها بر مستطیع واجب ؛ از آنکعنوان شرط، همراه با واجب باشد یا منف    
اگـر   الزم به ذکر است      . نصاب است  الکیتب آن مشروط به م    و است یا زکات که وج     شده

در هـم  جـوب نمـاز،   ، مشروط به امر زائد نیست و از ایـن رو، و    »واجب مطلق  «چه وجوبِ 
حدث ثابت است، اما فعل آن بر وجه مأمور بـه، مـشروط بـه               هم در حال    حال طهارت و    

طهارت شرعی است و یا حج واجب بر مستطیع که تمکن از انجام آن، عقالً مـشروط بـه                   
 در کاین تفکی .)٢٥٦؛ عاملی، ٥٤؛ شهید ثانی،   ١٠٦ حلی،   ۀعالم: ـ  کن( پیمودن راه است  
 مطرح گـشته اسـت    » واجب ۀمقدم«و  »  وجوب ۀمقدم«دم نیز با اشاره به      برخی منابع متق  

 . )»توقف علیه الواجب«و » توقف علیه الوجوب«:  با عبارت،٧٣ محقق حلی، :ـ کن(
: ـ  نک( ف واجب نیست   بر مکلّ  »واجب مشروط «تحصیل شرط   عالمان امامیه،   به اجماع   

 واجب و اخـتالف در آن، مربـوط      ۀقدماز این رو، بحث از م      .)شهید ثانی و عاملی، همانجا    
 واجب بـه    ۀی، تقیید بحث مقدم   ی شیخ بها  ،گفتنی است  .»واجب مطلق است  «به مقدمات   

در دیدگاه وی محل نـزاع پـس از وجـوب            . را الزم ندانسته است    »واجب مطلق «مقدمات  
 . )٥٦ بهاء الدین عاملی،: ـ نک(  نه قبل از آن،است

معنای   وجوب مقدمه به   ؛جوب عقلی و لزوم فعل آن نیست       مراد از وجوب مقدمه، و     :ثانیاً
نظـر مـاهوی،     از نظر عقل، شرع و عرف از امور قطعی است و در غیر این صورت، از،لزوم آن 

 ،بلکـه مـراد    ،)١/٣٨؛ صاحب فصول،    ٢٦؛ کاشف الغطا،    ٢٥٧عاملی،  : ـ  کن( مقدمه نخواهد بود  
 .)همانجـا  عـاملی، ( المقدمـه اسـت   اثبات ترتب ثواب و عقـاب جـدای از ثـواب و عقـاب ذی              

 در صورت مقدور    ،١واجب ۀ اساسی است که آیا مقدم     ۀ، محل نزاع، پرسش از این نکت      بنابراین
واجـب، واجـب      بـر آن   با نفـس خطـاب دالّ     ،  بودن، بدون اینکه جداگانه ایجابی داشته باشد      

وب عقلی و نه بـه      وج فصول، نزاع را نه به معنای       گفتنی است صاحب   ) همانجا( ؟خواهد بود 

_____________________________________________________________ 
 .»ما یتوقف الواجب علیه«. ١ 
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در وجوب غیری     نزاع ،وی  بلکه در دیدگاه   ؛معنای تعلق خطاب اصلی به مقدمه دانسته است       
 .)٢٦٦ـ١/٢٦٣ مظفر،: ـ ک؛ برای تحلیلی از وجوب غیری ن١/٨٣( و تبعی مقدمه است

 
 ها نظریه

 در . واجب، متفاوت استۀ مقدمۀهای اهل سنت در مسأل عالمان امامیه بسان نظریهیآرا
بنـدی اهـم اقـوال      بـرای طبقـه   ( نا نگرش تاریخی و با چشم پوشی از اقـوال متـأخر           کی

: ـ کـ ن( توان به سه دیدگاه کلی دست پیـدا کـرد       ، می )٢٩٢ـ١/٢٩١مظفر،  :  ـکن ن امتأخر
 .)١/٩٩؛ میرزای قمی، ٢٥٧ـ٢٥٦؛ عاملی، ٢١٩، ی؛ تون٥٥ـ٥٤شهید ثانی، 

 معنـا کـه    بـدین  ؛ واجـب اسـت    ۀمقدمـ ن، وجوب مطلق    ادیدگاه غالب قدما و محقق     .الف
 »سـبب « یـا    »شـرط « آن است و در این میان تفاوتی بین          ۀ، مستلزم وجود مقدم   ءوجوب شی 

 .نیست
 آن است که از وجود آن، وجود مسبب و از عدم آن، عدم »سبب«از  مرادگفتنی است 
از امـا  اما اگر چه عدم شرط، عدم مشروط را به همـراه خواهـد داشـت،           .مسبب الزم آید  

اش امـر    به عنوان نمونه اگر موال به بنده       .آیدوجود شرط، وجود و عدم مشروط الزم نمی       
مثـال دیگـر     . شرط است  ، سبب و گذاشتن نردبان    ،ت بام رود، پیمودن راه    ش که بر پ   کند

شـهید ثـانی سـبب را نیـز          . نسبت به حرکت کلیـد اسـت       ،در مورد سبب، حرکت دست    
  مانند ،»سبب عقلی « نسبت به عتق واجب،      ۀند صیغ  مان ،»سبب شرعی « ؛تعمیم داده است  

 گـردن    ماننـد  »سـبب عـادی   « و   بررسی و تحقیق که برای تحصیل علم واجب الزم است         
 اضـداد  ک هماننـد تـر  ،»شـرط عقلـی  « ماننـد وضـو،     ،»شرط شرعی « زدن در قتل واجب،   

مل شستن کا  مانند شستن جزئی از سر در وضو برای علم به            ،»عادی شرط« و   ،»مأموربه«
 .)٥٥شهید ثانی، ( صورت

سلطان العلمـا    . علما قرار گرفت   ۀ مورد مداق  ،متأخرۀ   در دور  »سبب« و   »شرط«معنای  
 :کند و مقدمات عقلی و عادی را چنین تعریف می»سبب«، »شرط« ،معالم بر ۀدر حاشی

سبب چیزی است   . شرط عبارت است از آنچه شارع، شرط برای فعل قرار داده است           «
ن متوقف است؛ بدین گونه که وجود آن مقتضی وجود شـیء اسـت و از آن                 که شیء بر آ   

مقدمات عقلی و عادی، اموری هستند که وجود شـیء بـر آنهـا متوقـف                . کندتخلف نمی 
 ).٨٤سلطان العلما، ( »است؛ اما این امور مقتضی وجود شیء نیستند
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، »مـانع «و   »شـرط «،  »مقتـضی «،  »علـت تامـه    « در کنار  »سبب« متأخر،   ۀ دور در تعریف 
 مـستند بـه آن   ،»اثـر « موانع همراه گـردد،    انمجموع اموری است که اگر با شرایط و فقد        

بهاءالدین : ـ  کن( ثر در وجود داشته باشد    ، تأ  آن است که وجود آن     ،»شرط«است و مراد از     
 ).٢٢٩ـ٢٢٦؛ شهرستانی، ٢٠٣ ؛ابوالفتح گرگانی، ٢٥٦؛ عاملی، ٥٥عاملی، 
 که از سـوی برخـی چـون         »شرط« و   »سبب« میان   کفکی سید مرتضی در ت    ۀنظری .ب

 .زهره و صاحب معالم نیز پذیرفته شده استنبا
 ةهدایـ  در) ق١٠٧٦د(عـاملی    . مبتنی بر نفی وجوب مقدمه به طور مطلـق         ۀنظری .ج

ق، بـه   ١٢ دوم سـده     ۀ نیمـ  ر یاد شده د   ۀ اما نظری  ؛ قائل آن را مجهول دانسته است      برارألا
 دو تفکر اصـولی و اخبـاری        ۀانی و شیخ یوسف بحرانی، نمایند     نحوی از سوی وحید بهبه    

 .ارائه شده است
 ۀمقدمـ « وجـوب یـا عـدم وجـوب          ۀهای اصولی در مسأل    نظریه در این قسمت به اهمّ    

 .دشو پرداخته می»واجب
 
 دیدگاه شیخ مفید .١

 در  .آن را نیـز واجـب دانـسته اسـت          ۀشیخ مفید با عنایت به وجوب فعل مأموربه، مقدم        
 وجوب   بر ، دلیل »مراد« و امر به     »سبب« وجوب فعل     بر ، دلیل »مسبب« امر به    ،یدگاه وی د

  ).٣١ مفید،(  خواهد بود»اراده«فعل 
 
 دیدگاه سیدمرتضی .٢

 الذریعـة  ق، در دو اثر مهم خود، یعنی      ٥ ۀ نخست سد  ۀ از فقیهان متکلم نیم    ،سیدمرتضی
 ۀ قاضی عبدالجبار معتزلی، به رشـت     المغنی در امامت که در رد بر      الشافی در اصول فقه و   

ویژه از آنجا که دیدگاه وی، به . پرداخت» واجبۀمقدم«تحریر درآمده است، به تفصیل به 
 ۀ متکلمان معتزلی از نظر تاریخی حائز اهمیت فراوان است، نخـست نظریـ   یدر رد بر آرا   

 .پردازیم سیدمرتضی در این باره مییقاضی عبدالجبار نقل شده، سپس به بیان آرا
 دلیل نقلـی بـر   ۀ، برای اقامالمغنی تابکقاضی عبدالجبار در مبحث مربوط به امامت    

: بـه موجـب ایـن نظریـه        .کندابوعلی و ابوهاشم جبائی اشاره می      ۀوجوب امامت، به نظری   
 در کتـاب خـدا وارد    برای این حدود از قبیل قطع دست سارق و شالق زدن زناکار     ۀاقام«
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 . نه سـایر مـردم    ؛به اثبات رسیده است که تنها از واجبات امام است         شده و در جای خود      
وجود امام نیز تنها بـا   .بنابراین باید امامی وجود داشته باشد تا امور یاد شده را به پا دارد   

 که از سوی مـردم      ایگونهو یا ذکر صفات او به       ) ص(ب وی از جانب خدا یا پیامبر        اصتنا
ی در بین نباشـد ، نـصب امـام بـر مـردم واجـب                اگر نصّ لذا   .شناخته گردد، ممکن است   

 .)٤١) /١ (٢٠( »خواهد بود
 همانگونـه کـه     ؛ حدود به شرط حصول امام واجب است       ۀممکن است گفته شود، اقام    

 بنـابراین همانگونـه کـه وجـوب زکـات،           ؛زکات به شرط حصول نصاب واجب خواهد بود       
مـا ال یـتم اال      « نیز داللت بر وجوب       حدّ ۀداللت بر وجوب اکتساب مال ندارد، وجوب اقام       

 .ست از نصب امام، نخواهد داشت اکه عبارت» به
 :در جواب به این اشکال آمده است

اشکال شما در جایی ممکن است که اثبات شود وجوب شـیء، متعلـق بـه شـرطی                  «
اسـت و   » ما ال یـتم إال بـه      «است؛ اما در صورت عدم اثبات، وجوب شیء، مقتضی وجوب           

ست که آن را شرط بنامیم؛ اما با این وجـود، از آن حیـث کـه وجـوب آن امـر                      ممتنع نی 
شود و این مقتضای حکم عقل است مبنی        متضمن وجوب شرط است، شرط، واجب نمی      

است؛ مگر اینکه مانعی از آن منع       » ما ال یتم إال به    «بر اینکه وجوب شیء مقتضی وجوب       
 )وجـوب ( در این صـورت اسـت و اگـر           کند؛ بدین نحو که علم پیدا کنیم که وجوب تنها         

 ).همانجا (». . .واجب نبود ) ما ال یتم إال به(نبود، 
 علیهم الـسالم  ی بر ائمه    ی حدود را از واجبات کفا     ۀ این نظریه، اقام   سیدمرتضی در ردّ  

دیدگاه وی، همانگونه که زکـات بـر         ۀبر پای  .دانسته است که مشروط به وجود امام است       
 ک تملـ  خـاطر همـین   بـه   و  واجب است  ، توشه و مرکب سفر    دارنده نصاب و حج بر      کمال

ۀ ب امام برای اقام   اصتنا،   نخواهد بود  نصاب و تحصیل توشه و مرکب سفر بر مکلف واجب         
در دیدگاه وی اگر ظاهر ایجـاب، مـشروط بـه            .)١/١٠٤،  الشافی( نیستحدود نیز واجب    

 اگـر  ؛صفت نخواهد بود مقتضی وجوب تحصیل آن    ، صفات باشد، ایجاب   زحصول صفتی ا  
 ، بلکه در این موارد    ؛توان قطع پیدا کرد که تحصیل آن واجب نیست        چه از ظاهر آن نمی    

او را ملتـزم بـه تحـصیل    ،  موظف به توقف است و امکان دارد که بیـان دیگـری          ،مخاطب
حکـم عقـل،     ۀ این ادعـا کـه بـر پایـ         ،عالوه بر آن   . یا تحصیل آن را الزم نداند      کندصفت  

 آن است، مگر مانعی از آن منع کنـد، بـا عکـس آن               ۀ مقتضی وجوب مقدم   ء،وجوب شی 
 اگر فعل واجـب، مـشروط بـه    ، بر اساس حکم عقلکرد کهتوان ادعا  می وگرددنقض می 
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وصفی باشد، تحصیل آن وصف واجب نخواهد بود، بلکه تنهـا التـزام بـه فعـل در هنگـام         
ت کند که توصل    لند یا دلیلی دال    مگر آنکه مانعی از آن منع ک       ؛حصول شرط واجب است   

 .)١/١٠٥، انهم(  واجب است،به حصول شرط
» ظـاهر امـر   « سیدمرتضی با اسـتناد بـه        ۀ وجوب مقدمه در نظری    ۀ ضابط ،به هر تقدیر  

 آن جایز باشد، واجب نیست      ۀ بدون ایجاب مقدم   ءاگر ایجاب شی   :ه است شدچنین بیان   
 بـه   .ت بر وجوب مقدمه نیز داشته باشـد       کند، دالل  می ءآنچه داللت بر وجوب و لزوم شی      

 مانند زکات و حـج کـه    ندارد؛ آن داللتۀ لزوماً بر امر به مقدم   ء، امر به شی   ،عبارت دیگر 
گردد و ممتنع نیست که زکـات و حـج بـه            تنها با وجود نصاب و توشه و مرکب تمام می         

 حـدود نیـز    ۀاقامـ  .تنهایی و بدون ایجاب تحصیل نصاب، توشه و مرکـب، واجـب باشـند             
  آن جـایز   ۀ به تنهایی و بـدون ایجـاب مقدمـ         ءاما اگر ایجاب شی    .ین وجه است  دملحق ب 

 زیرا اگـر سـبب      ؛ مانند سبب و مسبب    ؛ آن دارد  ۀنباشد، ایجاب آن داللت بر ایجاب مقدم      
حاصل شود، مسبب در حکم موجود است، مگر اینکه مانعی جلوی آن را بگیرد و محـال                 

، الذریعة؛ ١/١٠٧، الشافی  :ـ نک(  واجب گردد،آنچه موجود استاست که بر مکلف، ایجاد      
 .)٨٤ـ١/٨٣

 امـا از    ؛داند واجب را مطلقاً واجب می     ۀز مقدم یبندی باید گفت سیدمرتضی ن    در جمع 
 ک بـین   اختصاص داده است، در مقـام تفکیـ        »واجب مطلق «آنجا که بحث را به مقدمات       

 »مقـدمات وجـودی   « را از نـوع      »ت سببی مقدما«،  »مقدمات وجوبی « از   »مقدمات وجودی «
 اما از آنجا که مقدمات دیگر ممکن است وجـودی           ؛دانددانسته و آنها را مطلقاً واجب می      

یا وجوبی باشند، وجوب مقدمه را منوط به اطالق وجوب واجب نسبت بـه آنهـا دانـسته                  
 .)٨٦ـ٨٥سلطان العلما، : ـ کگرجی، سی؛ نیز ن: ـ نک( است

سببی و شرط از سوی برخـی        ۀ مبتنی بر تفصیل میان مقدم     ۀنظریهای بعد،   در سده 
 با این استناد کـه بـا        ؛زهره امر به مسبب را امر به سبب دانسته است         ابن .پذیرفته گردید 

اما در حـالتی کـه مقدمـه،         . مگر از آن منع گردد     ؛آیدوجود سبب، وجود مسبب الزم می     
: ـ  نکـ ( دشـو  است که لفظ شامل آن می      یزیچ شرط باشد، ظاهر امر تنها دربردارنده آن      

 .)٥٢٦ ابن زهره،
-در دیدگاه صاحب معالم، از آنجا که در اوامر شرعی، غالباً امر به اسـباب تعلـق مـی                  

 بـه   ، امـر  ۀاما در مقدمات غیر سببی، صـیغ       .فایده خواهد بود   سبب کم  ۀگیرد، بحث دربار  
داللت بر ایجـاب مقـدمات      ) منیمطابقی، التزامی و تض   (گانه داللت   هیچکدام از انحاء سه   
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٤٤

 در نظر عقـل ممتنـع       ،ب آن داشته باشد   و تصریح به عدم وج    ، اینکه اگر آمر   افزون .ندارد
 د، تـصریح بـه نفـی ممتنـع        اشـ  مقتضی وجوب مقدمـه ب     ، در حالیکه اگر امر    ؛نخواهد بود 

 .  )٨٨ـ٨٧ صاحب معالم،(  بودخواهد
 
 دیدگاه شیخ طوسی  .٣

در دیـدگاه وی، امـر       .پـردازد می» امر«ود به بررسی احوال      خ ۀ نظری ۀشیخ طوسی در ارائ   
 : شارع از دو حال خارج نیست

وللـه   «: شـریفه  ۀ مانند آی  ؛ کسی است که دارای صفت مخصوص است       ۀدربردارند .الف
ـ  ، حـج  ککه امر شارع به انجام مناس     »  ...علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیالً         ه ب

از این رو تحـصیل اسـتطاعت بـر          .بر او واجب شده است    ق گرفته و    شخص مستطیع تعلّ  
 .شخص، برای دخول تحت امر شارع الزم نیست

 : این موارد از دو حال خارج نیست. مطلق وارد شده استۀامر شارع به گون .ب
 ، در ایـن حالـت     ؛آیـد  تنها از طریق انجام فعل دیگری حاصل مـی         »مأموربه«انجام   .١

 بـه   .شـود امر به مسبب که تنها از طریق سبب حاصل می          مانند   ؛تحصیل آن واجب است   
 بر او واجب     آوردن  بنابراینکه کافر را مخاطب به فروع شریعت بدانیم، اسالم         ،عنوان نمونه 

 .گردد جز با اسالم حاصل نمی، زیرا انجام فعل به قصد قربت؛است
 مورد نیز دو     این . به تنهایی و بدون انجام فعل دیگری ممکن است         »مأموربه«انجام   .٢

 : حالت دارد
 با انجـام فعـل      همراه» مأموربه«دانیم که شرعی بودن     گاهی از طریق خطاب شرع می     

» ...الصلوة اقیموا... «: شریفه  مانند آیه  ؛این حالت نازل منزله حالت اول است       .دیگری است 
 و  دانیم نماز تنها با طهارت و ستر عورت و سـایر شـرایط، صـحیح               می ،که از طریق شرع   

امـا اگـر دلیـل       .نمـاز الزم اسـت     ۀبنابراین تحصیل تمامی شرایط برای اقام      .شرعی است 
 اینکه گفته شود اگر امری حاصل شد،         مانند ، داللت بر وجوب فعل دیگری نکند      ،خارجی

 او آتـو  ...  «:ۀ شـریف  ۀ آیـ   بنابراین . امر الزم نخواهد بود     آن تحصیل،  ١فالن کار واجب است   
 .)١٨٨ـ١/١٨٦طوسی، ( ب تحصیل نصاب نداردولت بر وجنیز دال»  ...الزکوة

 
_____________________________________________________________ 

 .»اذا کان أمر من األمر وجب علیه کذا«. ١ 
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٤٥

 دیدگاه محقق حلی  .٤
  الزم و،مقدور باشـد، مقدمـه  ،  و شرط١در دیدگاه محقق حلی، در مواردی که امر، مطلق    

  آن، تکلیف بهۀواجب خواهد بود و در غیر این صورت، تکلیف به انجام واجب بدون مقدم
 این استدالل اگر چه از سوی برخی چـون         .)٧٤ـ٧٣ محقق حلی، : ـ  نک(  است »ماال یطاق «

  فلـو لـم   ألن األمر ورد مطلقاً    «:١٠٧ عالمه حلی، : ـ  کن( مورد تأکید قرار گرفت     حلی ۀعالم
 ابـوالفتح : ـ کـ نیـز ن ؛ » حال عدمها و هو تکلیف ما ال یطاق   تجب المقدمة لکان الفعل واجباً    

 ن به ایـن نظریـه  مهمترین دلیل قائال به عنوان ،های بعد و در سده )٢٠٣شریفی گرگانی،   
همو، :ـ ک ن،برای رد این دلیل(  اما برخی اصولیان آن را نپذیرفتند    ،)٢١٩تونی،  ( معرفی شد 

 »ذم عقـال  «ی با خدشه در دلیل یاد شده، در اثبات این نظریـه بـه               یشیخ بها  .)٢٢١ـ٢٢٠
 .)٨٩ـ٨٨ صاحب معالم،:ـ ک دلیل ندو؛ نیز برای رد ٥٦ـ٥٥، بهاء الدین عاملی( استناد جست

 
 دیدگاه شهید اول  .٥

بنـدی و طـرح مـسائل       وش نوینی در طبقه   رشهید اول با گسترش موضوعی دلیل عقل،        
 یـا   »غیـر مـستقالت   «اصولی مربوط به آن ارائه کرد که هـم اکنـون بـه عنـوان مباحـث                  

ـ  از اد  یکـی  »واجـب مطلـق   « ۀوی، مقدمـ   ۀدر نظری  .دشوشناخته می » مالزمات عقلیه «  ۀل
 ،الزم به ذکـر اسـت      .حکم عقل در آن منوط به خطاب شرعی خواهد بود          عقلی است که  

 ماننـد   ،»شـرط «: را یـاد کـرد    » مقدمـه « خود، تنها دو گونه از       ۀشهید اول در تبیین نظری    
هنگام اشتباه نماز فائته، شستن       نماز ٥ یا   ٣ مانند وجوب اعاده     »وصله«طهارت در نماز و     

 ،ورت در وضو، ستر اقل زاید بر عـورت، نمـاز بـه چهـار جهـت                جزئی از سر در شستن ص     
: ـ نکـ ( ظرف نجس محصور هنگام یقین به نجاست یکـی کهنگام از دست دادن قبله، تر     

 ماننـد وجـوب مـواردی چـون         ،؛ نیز برای مثالهای دیگر    ١/٥٣ ،ذکری الشیعة  شهید اول، 
 شتری بـر پایـه    رکاب، زین و زمام اسب بر موجر، وجوب اجرت کیـل و وزن ثمـن بـر مـ                  

  .)١٩٣ـ١/١٩٢ ،القواعد و الفوائد همو،: ـ کن  واجبۀوجوب مقدم
که  دهش منصوص است، مقدمه بر اموری اطالق        برخی از موارد یاد شده،     این که عالوه بر   

اختالفـی   و گویا در این قـسم از مقدمـه         گردداصل می انجام مقدمه ح   واجب در ضمن     انجام
اینکه کاشـف    جالب .)٢٢٢ـ٢٢١تونی،  (  برآوردن واجب است    انجام مقدمه، عین   زیرا ؛نیست

 تفاوت ماهوی آن با    یاد کرده و  »  علمی ۀمقدم«الغطا در تمایز اینگونه از مقدمات که از آن به           
_____________________________________________________________ 

 .، بلکه واجب بر آن متوقف باشدوجوب بر آن متوقف نباشدیعنی  .١ 
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٤٦

وجـودی را از قبیـل       ۀ عقلـی و مقدمـ     ی علمـی را از بـاب اقتـضا        ۀ، مقدم »مقدمات وجودی «
 .)٢٦ کاشف الغطا،: ـ نک(  لفظی لزومی مشابه تضمنی دانسته استیاقتضا

 
 دیدگاه بحرانی و وحید بهبهانی .٦

 و وحیــد بهبهــانی) ق١١٨٦د(یوســف بحرانــی  شــیخۀنظریــ ق،١٢ ۀ دوم ســدۀدر نیمــ
 .نمایدبه عنوان نماینده دو تفکر اخباری و اصولی جالب توجه می) ق١٢٠٥د(

 بـا  واجب در مکتب اخبـاری، گفتنـی اسـت برخـی             ۀ بحث مقدم  ۀدر سخن از پیشین   
 آن، گرایش ک واجب و ترۀعنایت به مدح و ذم وارد در اخبار و آیات قرآنی بر فعل مقدم       

ـ  .)٢٢١تـونی،   : ـ  نکـ ( به وجوب مطلق مقدمه نـشان داده بودنـد          در  ، ایـن نگـرش    ۀنمون
 به  علیهم السالم تألیفاتی پیرامون استخراج مباحث اصولی از احادیث و روایات اهل بیت            

 بـا  االصـول االصـلیة و القواعـد الـشرعیة        ان نمونه، شبّر در کتاب    به عنو  .١خوردچشم می 
 یقتـضی االمـر بمـا ال        یءباب ان االمر بالش   «:  به بعد  ٦٧ص  ( اختصاص بابی به این مسأله    

 .، به استخراج احادیثی با این مضمون اهتمام ورزیده است)»یتم به ایجابا أو ندبا
 یح به این نکته که در اخبار، نـشانی از    از اخباریان معتدل، با تصر     ،یوسف بحرانی شیخ

  واجب نیست، عالوه بر عدم وجود دلیل بر آن، قول بـه آن   ۀوجود مالزمه نسبت به مقدم    
 ،النجفیـة  الـدرر   ؛٦٠ـ١/٥٩ ،رةضالنا الحدائق بحرانی،: ـ  نک( است را موجب حرج دانسته   

١٨٧ ،١٨٥(. 
 ۀایجاب مقدمـ   مستلزم،المقدمهدر دیدگاه وحید بهبهانی نیز این نکته که ایجاب ذی 
وی با نفع مالزمه از      .خواهد بود آن است، خروج از مدلول نص و تعدی از آن بدون دلیل             

نظر عقل و عرف، چنین داللتی را به انحاء سه گانه مطـابقی، تـضمنی و التزامـی، ثابـت                    
وحیـد  : ـ نکـ ( دشـو البته در جایی که قرینه موجود است، به آن عمل مـی  .ندانسته است 

 ).١٦١ـ١٦٠ بهبهانی،
به  واجب، مباحث مربوطۀ مقدمۀهای مستقل دربار  ز تألیف رساله  اق، با آغ  ١١ ۀدر سد 

 آثار اصـولی قبـل از      عالوه اینکه در اهمّ    .ای برخوردار گردید  آن از گسترش قابل مالحظه    
 ضوابط األصـول   ،)ق١٢٣٢د(میرزای قمی    قوانین األصول  چون) ق١٢٨١د(شیخ انصاری   

_____________________________________________________________ 
صول األ شیخ حر عاملی، ؛)ع(فصول المهمة فی اصول االئمة  فیض کاشانی، ةلصیصول األاألتوان به  می، این مؤلفاتۀاز نمون. ١ 

 .اشاره کرد) ق١٣١٨د ( سید میرزا هاشم خوانساری اصفهانی )ع(اصول آل رسول  سید عبدهللا شبر و صلیةاأل
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٤٧

محمد ابراهیم بن محمد حسن کافی       إشارات األصول  و) ق١٢٦٢د  (د ابراهیم قزوینی    سی
 ،)ق١٣٠٨د( محمـود عراقـی     قوامع الفضول ،  مطارح األنظار و نیز آثاری چون     ) ق١٢٦٢د(

فوائد  و) ق١٣٢٩د( آخوند خراسانی    صولکفایة األ  ،)ق١٣١٥د( شهرستانی   غایة المسؤول 
، »اقسام واجـب  « واجب از زوایای مختلفی چون       ۀدممق ۀ، مسأل )ق١٣٥٥د( نائینی   االصول

  و »مقـدمات مفوتـه   «،  »شـرط متـأخر   «،  »های مختلف مقدمـه   گونه«،  »واجب تبعی غیری  «
برخـی از    .های مختلفی ارائـه گـشت      مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه      »مقدمات عبادی «

 .)١/٢٩٢، مظفر :ـ کن(  عدم وجوب مقدمه را برگزیدندۀعالمان اصولی معاصر، نظری
 

  واجب در فقهۀمقدم ۀمسألجایگاه عملی 
ای از منابع متقدم سابقه     در پاره   روش شناسی مسائل اصولی و کاربرد آن در فقه،         چهاگر

های متأخر، کمتر مـورد توجـه قـرار          مباحث اصولی در دوره    ۀروی با گسترش بی    اما دارد،
خی از مباحـث نظـری اصـول،        نماید که گسترش بر   تذکر این نکته الزم می     .گرفته است 

 فقه و روشهای فقهی در      ۀ در صدد تبیین ادل    ،مسیر این علم را که به عنوان علمی ابزاری        
  آن را به علمـی مـستقل مبـدل         ،برخورد با مسائل است، خارج ساخته و در برخی موارد         

از این رو در دوران معاصر، علم اصول فقه نیازمند بازبینی مجدد اسـت تـا                 .ساخته است 
فایده، روشهای کارآمد در برخورد با مسائل فقهی به آن          الوه بر حذف مباحث زائد و کم      ع

 . )٥٨ـ٩مهریزی، : ـ کن( افزوده گردد
 واجب از سوی غالـب اصـولیان متـأخر    ۀ عملی بحث مقدمۀ ثمر کهالزم به ذکر است   

حانی، سب: ـ  ک واجب ن  ۀرای تطبیقات بحث مقدم   ب؛ نیز   ٢٢ـ٢١همو،  : ـ  کن( نفی شده است  
 از نظر علمی، یکی از مباحث دقیـق اصـول فقـه محـسوب               ،، اگر چه این مسأله    )٨٤ـ٨٣
  .گرددمی

  واجـب در مـسائل فقهـی بایـد بـه دو          ۀ تاریخی استناد به مقدمـ     ۀدر سخن از پیشین   
گـرا و پیـشوای     ، فقیـه حـدیث    )ق٢٠٤د(ن ادریس شـافعی     بنظریه، یکی از سوی محمد      

گرای عـراق اشـاره کـرد کـه توسـط شـیخ             یهان رأی و دیگری از سوی فق     مذهب شافعی 
 .گزارش شده است )١/١٨٨( العدة طوسی در

یا ایها الذین آمنوا ال تقتلوا الصید و أنـتم حـرم و مـن                «: شریفه ۀشافعی در بررسی آی   
قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة                 
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 ۀ کفار ۀدربار ١)٩٥/مائده( »...لیذوق وبال أمره  ین أو عدل ذلک صیاما      أو کفارة طعام مساک   
 :گفته است»  ...اًم أو عدل ذلک صیا... «در توضیحصید در هنگام احرام، 

 از یک مـد کمتـر باشـد، یـک         ) موجود(اگر بدل هر روز، یک مد طعام باشد و طعام           «
 ٢»شـود  تمـام روز، تمـام نمـی       ۀ برخی از روز، جز با روز      ۀروزه کامل واجب است؛ زیرا روز     

 .)همانجا طوسی،(
 ۀداند که در شـریعت، روز     د این نظریه، دلیل صحت آن را این می        یشیخ طوسی با تأی   

 همانند امر به نمـاز اسـت کـه از           ، مورد یاد شده   ،در حقیقت  .نیست» صوم«برخی از روز،    
 . تنها با طهارت صحیح خواهد بود،نظر شرع
 بـا   ؛دن زانـو اسـت    ان مبنی بر وجوب پوش    ،گرای عراق ان رأی  دوم، دیدگاه فقیه   ۀنظری

در دیدگاه شیخ طوسی، اگر دلیل       .گرددجز با آن تمام نمی    » ستر عورت «استناد به اینکه    
دن زانو ممکن اسـت،     اناللت داشته باشد که ستر عورت، تنها با پوش        دشرعی بر این نکته     

 بدون ستر زانو نیز ممکـن خواهـد          اما در غیر این صورت، ستر عورت       ؛تابع دلیل هستیم  
 .   ) همانجا( بود

-ای فقهی، به جمع    واجب به عنوان قاعده    ۀ وجوب مقدم  ۀبرخی فقیهان با تلقی مسأل    
القواعـد و     توان بـه  اند که به عنوان دو نمونه جامع می       آوری فروع مترتب بر آن پرداخته     

 ، اثر شهیدثانی  القواعد تمهید  نیز  فقیه حنبلی و   ،)ق٨٠٣د( از ابن اللحام     االصولیه، الفوائد
 ؛ بهاءالدین عـاملی،   ١١٩ـ١/١١٤ابن سبکی،   : ـ  کنیز ن ( ق، اشاره کرد  ١٠ ۀفقیه امامی سد  

اشتباه زوجه با اجنبیه و وجـوب کـف از هـر            «از فروع ذکر شده در این منابع،         یکی   .)٥٥
ابـن اللحـام در    .)١/١٠٢ ؛ ابـن قدامـه،   ٥٦ شهید ثانی، ؛١٣١ابن اللحام، : ـ نک(  است »دو

 :آن را چنین بیان کرده است ۀنگرش عمومی بر فروع یاد شده، ضابط
کنیم؛ عمل ما یا مسائل فراوانی وجود دارد که در آنها به یقین یا ظنّ غالب عمل می         «

از طریق ادا برای برائت ذمه و یا از طریق اجتناب برای رسیدن به ترک حرام است؛ چـه،              
 .)١٤٢بن اللحام، ا( »ترک حرام، واجب است

_____________________________________________________________ 
، شکار را نکشید و هر کس از شما که عمداً آن را بکشد، بر اوست که به کیفر این  در حالی که مُحرم هستید!ای مؤمنان«. ١ 

عادل از شما به همانندی آن حکم دهند، در حول و حوش کعبه قربانی ] داور[کار، نظیر آنچه کشته است از چارپایان، که دو 
روزه بگیرد، تا کیفر کار ] شصت روز[بینوا یا برابر با آن ] شصت[عام ط] که عبارت است از[ای بدهد کند، یا باید کفاره

 . »...خود را بچشد ] نادرست[
 .»ه تام ألن صوم بعضه ال یتم اال بصوم جمیع یومنقص عن المد یجب صومفوم مدا من طعام یذا کان بدل کل إ«. ٢
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قابـل توجـه    » والیـت از جانـب جـائر      «ای از این مسائل فقهی، مبحث       به عنوان نمونه  
 متوقف بر والیت    ،به معروف و نهی از منکر       اگر امر   امامیه، در نگرش برخی فقیهان   . است

در صـورت   » ما ال یتم الواجـب اال بـه       « زیرا   خواهد بود؛ جانب جائر باشد، والیت واجب       از
 وجوب والیت از جانب      بر این عقیده است که     بزواریسمحقق   .استدرت، واجب   وجود ق 

 متوقف بر آن است، در صورتی است که         ،ی که امر به معروف و نهی از منکر        ی در جا  ،جائر
 در ایـن حـال،       و  مطلق بوده و مشروط به قدرت نیـست        ، وجوب امر به معروف    شودثابت  

به عبارت دیگر، وجوب امـر بـه معـروف و            .د واجب خواهد بو   ۀ از باب مقدم   ،تحیل قدرت 
 هماننـد حـج نـسبت بـه         ،ی مشروط باشد  ب نسبت به قدرت عرفی، اگر واج      ،نهی از منکر  

همانند نماز نسبت بـه     ،  اما اگر واجب مطلق باشد     .استطاعت، تحصیل مقدمه الزم نیست    
 بـه  در نگرش شیخ انصاری، اثبات مطلق بودن وجوب امر    .وضو، تحصیل مقدمه الزم است    

 بلکه صرف عدم ثبوت اشتراط وجوب نسبت به قدرت عرفـی کـافی              ؛ الزم نیست  ،معروف
 .)١٥٥ـ١/١٥٤انصاری، : ـ نک(  امر به معروف نیز مطلق استۀ آنکه ادلفزون ؛است

 بدهی فراوانـی دارد     ،ی که شخص  ی در جا  . فقهی وفای به دین است     ۀ دوم، مسأل  ۀنمون
 نیست، اما بر کار و کسب مال قـادر اسـت، آیـا               او ای که اموال او جوابگوی بدهی     به گونه 

 یاد شده، در صورت فقدان      ۀ دین، کسب بر او واجب است یا خیر؟ در مسأل          ی به برای وفا 
 به اجماع واجب است و ، به دینیبر پایه قاعده، وفا   .نص باید به قاعده و اصل رجوع کرد       

 دین مطلق است یا مقید به        به یگردد که آیا وجوب وفا     ما در حقیقت به این بازمی      کش
 است و امـر     ی دین  وفا  به  وجودی بر اطالق وجوب وفا، کسب، مقدمه      توانگری فعلی؟ بنا  

بر تقییـد وجـوب وفـا، کـسب مقدمـه            اما بنا  . است »ما ال یتم اال به    «مطلق به وفا، امر به      
 .وجوبی است و تحصیل آن واجب نخواهد بود

ن در جـایی کـه   این، دلیل لفظی باشد، اصولی به دیبه هر تقدیر اگر دلیل وجوب وفا     
اما اگـر    .اند به اطالق امر استناد کرده     ،متکلم در مقام بیان است، برای نفی قید مشکوك        

 لبی ۀ لبی چون عقل و اجماع باشد، از آنجا که ادلۀ یکی از ادل، به دینیدلیل وجوب وفا
؛ تضی برائت خواهد بودد که در محل بحث مقشوظهوری ندارند، به اصل عملی رجوع می

 در وجود وجوب در هر حـال یـا در           ک در اطالق و تقیید، در حقیقت ش       کزیرا معنای ش  
 داریم کـه آیـا      کبه عبارت دیگر، ش    .گرددمی  به اصل وجوب باز    کحال معین است و ش    

ای برای وجود واجب مطلق، واجب است یا تحصیل قیـد از             به عنوان مقدمه   ،تحصیل قید 
 .               )٩٧ـ٩٦مغنیه، ( جوب است، واجب نخواهد بودآنجا که شرط و
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برخی از محققان معاصر در تحلیل دیدگاه امام خمینی در بـاب            شایان ذکر است که     
های فقیهانی چون محقق کرکی، نراقـی و صـاحب جـواهر،            حکومت و تمایز آن با نظریه     

جب و نه شـرط وجـوب       تمهید مقدمات حکومت را در نظر امام خمینی به مثابه شرط وا           
 واجـب در فقـه      ۀهای عملی کاربرد مقدم   ؛ نیز برای نمونه   ٢٤ـ٢٣کدیور،  : ـ  کن( انددانسته

شف الغطـا،  اک؛ ٢/٥٢، ٦/٣٥١، ٥/٣٦٩، ٦٦، ٦٨،  ١/٥ ،٤/٢٢٦،  مقدس اردبیلی : امامیه نک 
 ).١/٣٨٤،  شیرازیمکارم؛ ٤١٨ـ١٥/٤١٦، ٤٠ـ١/٣٧صاحب جواهر، ؛ ٣٩٤

 
 نتیجه

های اختالف و مـوارد کـاربرد آن        واجب، ریشه  ۀ مقدم ۀبه روند طرح مسأل   نگاهی تاریخی   
- میزان اهمیت نظری و عملی آن در تحلیل        ۀدهنددر منابع فقهی متقدم و متأخر، نشان      

ای اگرچه اهل سنت بـا طـرح ادلـه        . های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی است        
به مسائل جدید را جبران کردنـد، امـا    گویی  ، کمبود نصوص برای پاسخ    »سد ذرایع «چون  

 واقعـی شـارع و   ۀگسترش این ادله، آنهـا را از تحلیـل نـصوص دینـی، بـرای کـشف اراد        
تعبـد بـه نـصوص      . ترین حکم به حکم واقعی دور کرد      دستیابی به حکم واقعی یا نزدیک     

 از  .طلبیـد تـری از آن را مـی      های دقیق تر آن در فقه امامیه، تحلیل      وسیع ۀدینی و گستر  
واجب، محل جوالن فکری اصولیان امامیه قرار گرفت و از گـسترش قابـل               ۀاین رو مقدم  

 حاضر با رویکردی تاریخی به آغاز طرح این مسأله،          ۀدر مقال . ای برخوردار گردید  مالحظه
مسائل جدید .  آن و همچنین کاربرد فقهی آن پرداختیمۀگسترش آن، اختالف نظر دربار

، »شـرط متـأخر  «، »واجـب تبعـی غیـری   « واجـب، چـون    ۀن مقدمـ   که ۀبرخاسته از مسأل  
که به تفصیل در اصول متأخر امامیه مطـرح شـده           »  مقدمات عبادی  « و »مقدمات مفوته «

 . است خود نیازمند بحث مستقلی خواهد بود
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 ؛١٩٩٩/قهـ ١٤٢٠وت، عبدالمحسن ترکی، بیر
روضة الناظر و جَنّة المنـاظر فـی اصـول الفقـه علـی              ،  )ق٦٢٠د( ابن قدامه، عبدهللا  . ١١

 ـ  بیـروت  ـ   به کوشش شـعبان محمـد اسـماعیل، مکـه    ،مذهب االمام احمد بن حنبل
 ؛١٩٩٨/قهـ ١٤١٩ریاض، 

د بـن حـسین      بـه کوشـش محمـ      ،المقدمة فـی األصـول     ،)ق٣٩٧د( ابن قصّار، علی  . ١٢
 ؛١٩٩٦یمانی، بیروت، سا
القواعـد و الفوائـد األصـولیة و مـا یتعلـق بهـا مـن              ،)ق٨٠٣د( ابن اللّحام، عالءالدین  . ١٣

 ؛١٩٩٨/ق  هـ١٤١٨ بیروت،  ـ به کوشش عبدالکریم فضیلی، صیدا،األحکام الفرعیة
 دمـ  بـه کوشـش مح  ،التبصرة فی اصـول الفقـه     ،)ق٤٧٦( ابواسحاق شیرازی، ابراهیم  . ١٤

 ؛١٩٨٠دارالفکر، حسن هیتو، 
  بـه کوشـش محمـد      ،المعتمد فی اصول الفقـه     ،)ق٤٣٦د( ابوالحسین بصری، محمد  . ١٥

 ؛١٩٦٤/قهـ ١٣٨٤مشق، دحمیدهللا و دیگران، 
 ؛تا بی بي جا،،، دارالفکر العربیاصول الفقه ابوزهره، محمد،. ١٦
 ۀوار فهرسـت  ، ضـمن  » اصول فقه فارسی   ۀرسال«،  )ق٩٧٦د( ابوالفتح شریفی گرگانی  . ١٧

پـژوه،   به کوشش محمـدتقی دانـش      ، اسالمی در زبان فارسی    ۀو چهارصد سال   هزار فقه
 ؛ ١٣٦٧ تهران،
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٥٢

، بـه   مجمع الفائـدة والبرهـان فـی شـرح ارشـاد األذهـان             ،)ق٩٩٣د( اردبیلی، احمد . ١٨
 هـ ق؛ ١٤١١  جامعة المدرسین،مجتبی عراقی و دیگران، قم، شکوش

  بی جا، بی تا؛،دایة المسترشدینه، )ق١٢٤٨د( اصفهانی، محمدتقی. ١٩
 ؛ ١٩٩٥/ق  هـ١٤١٥ موسسة االعلمي، بیروت،،المکاسب ،)ق١٢٨١د( انصاری، مرتضی. ٢٠
به کوشش عبدالمجیـد  ، إحکام الفصول فی أحکام األصول     ،)ق٤٧٤د( باجی، سلیمان . ٢١

 ؛١٩٩٥/ق  هـ١٤١٥ترکی، بیروت، 
، قـم،   )ع(حکـام العتـرة الطـاهرة       رة فـی ا   ضالحدائق النا  ،)ق١١٨٦د( بحرانی، یوسف . ٢٢

 ؛١٣٦٣/قهـ  ١٤٠٥
 ؛ تا، چاپ سنگي،بيإلحیاء التراث)ع(ؤسسة آل البیت چ سنگی، م،الدرر النجفیة همو،. ٢٣
، همـراه بـا حواشـی مـصنف،         زبـدة األصـول    ،)ق١٠٣١د( بهاءالدین عـاملی، محمـد    . ٢٤

 ؛ق  هـ١٣١٦اصفهان، 
 به کوشش محمد حسین رضـوی       ،صول الفقه الوافیة فی ا   ،)ق١٠٧١د(تونی، عبدهللا   . ٢٥

 ؛قهـ ١٤١٢کشمیری، قم، 
 بـه کوشـش محمـد    ،ی الفصول فی األصـول   مأصول المس  ،)ق٣٧٠د(جصّاص، احمد   . ٢٦

 ؛٢٠٠٠/ق  هـ١٤٢٠باقر تامر، بیروت، 
، به کوشش صالح بن محمد      البرهان فی اصول الفقه    ،)ق٤٧٨د  ( کجوینی، عبدالمل . ٢٧

 ؛١٩٩٧/ق  هـ١٤١٨بن عویضه، بیروت، 
 آقـا    بـه کوشـش رضـا اسـتادی، کنگـره          ،الرسائل ،)ق١٠٩٩د( خوانساری، آقاحسین . ٢٨

 ؛١٣٧٨  قم،حسین خوانساری،
 بـه کوشـش محمـد ادیـب         ،تخریج الفروع علی األصـول     ،)ق٦٥٦د(زنجانی، محمود   . ٢٩

 ؛١٩٩٩/قهـ ١٤٢٠صالح، ریاض، 
  قـم، ، اللفظیـة و العقلیـة  الموجز فی اصول الفقه، بحـث عـن األدلـة       سبحانی، جعفر، . ٣٠

 ؛قهـ ١٤٢٠
 ؛)ابن سبکی: ـ نک (اإلبهاج فی شرح المنهاج ،)ق٧٥٦د( سبکی، علی. ٣١
 ؛ ١٩٩٣ /ق  هـ ١٤١٤، به کوشش ابوالوفا افغانی، بیروت، أصول، )ق٤٨٣د(سرخسی، محمد . ٣٢
 به کوشـش صـالح بـن محمـد بـن عویـضه، بیـروت،        ،المحرّر فی اصول الفقه    همو،.  ٣٣

 ؛١٩٩٦/ق ـ ه١٤١٧
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٥٣

 ؛)صاحب معالم: ـ نک (معالم االصول همراه با ،حاشیه بر معالم االصول سلطان العلما،. ٣٤
 عیاض بن نامی    ، به کوشش  التنقیحات فی اصول الفقه   ،  )ق٥٨٧د( سهروردی، یحیی . ٣٥

 هـ ق؛ ١٤١٨سلمی، ریاض، 
شـش  ، بـه کو الذریعـة الـی اصـول الـشریعة     ،)ق٤٣٦د(  بن حسین سیدمرتضی، علی . ٣٦

 ؛١٣٤٦ ابوالقاسم گرجی، تهران،
، بـه کوشـش سـید عبـدالزهراء حـسینی خطیـب، تهـران،               الشافی فی االمامة   همو،. ٣٧

 ؛١٩٨٦/ق  هـ١٤٠٧
  بـه کوشـش احمـد محمـد شـاکر،          ،الرسـالة  ،)ق٢٠٤د(شافعی، محمد ابن ادریـس      . ٣٨

 ؛ ، بي تا بیروت،دارالکتب العلمیة
 هـ ق؛ ١٤٠٤ قم، ،صلیة و القواعد الشرعیةاألصول األ ،)ق١٢٤٢د(شبّر، عبدهللا. ٣٩
ؤسـسة آل   م،غایة المسؤول فی علم األصـول ، )ق١٣١٥د( شهرستانی، محمد حسین . ٤٠

 ؛إلحیاء التراث) ع(البیت 
 ق؛ هـ ١٤١٩ قم، ، الشیعة فی احکام الشریعةیذکر ،)ق٧٨٦د( شهید اول، محمد. ٤١
 به کوشـش عبـدالهادی حکـیم،        ،لعربیةالقواعد و الفوائد فی الفقه و األصول و ا         همو،. ٤٢

 ؛١٩٨٠/قهـ ١٤٠٠نجف، 
 بـه کوشـش عبـاس تبرزیـان و          ،تمهید القواعـد  ،  )ق٩٦٥د  ( شهید ثانی، زین الدین   . ٤٣

 ؛١٣٧٤/ق  هـ١٤١٦دیگران، قم، 
بـه  ،  جواهر الکالم فی شرح شرائع االسـالم      ،  )ق١٢٦٦د( صاحب جواهر، محمدحسن  . ٤٤

 ؛١٩٨١/ق ـ ه١٣٩٤ ،کوشش محمود قوچانی، تهران
قـم،  ،  الفصول الغرویة فی األصول الفقهیـة      ،)ق١٢٥٠د( صاحب فصول، محمدحسین  . ٤٥

 ؛١٣٦٣/قهـ ١٤٠٤
، بـه کوشـش علـی محمـدی، قـم،      معالم األصـول  ،  )ق١٠١١د( صاحب معالم، حسن  . ٤٦

 ؛١٣٧٤
 تا؛،بی، بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبائیحاشیة الکفایة طباطبائی، محمدحسین،. ٤٧
، بـه کوشـش محمدرضـا        العدة فی اصول الفقـه     ،)ق٤٦٠د(  بن حسن  سی، محمد  طو .٤٨

 ق؛   هـ١٤١٧اری قمی، قم، انص
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٥٤

 به کوشـش رؤوف  ،هدایة األبرار الی طریق األئمة األطهار  ،)ق١٠٧٦د( عاملی، حسین . ٤٩
 هـ ق؛ ١٣٩٦، جمال الدین، نجف

  به کوشـش   ،صولمبادی الوصول إلی علم األ    ،  )ق٧٢٦د( یوسفبنعالمه حلی، حسن  . ٥٠
 ؛١٩٨٦/قهـ ١٤٠٦ ،عبدالحسین محمد علی بقال، بیروت

 ق؛   هـ١٣٢٢ بوالق، ،المستصفی من علم األصول  ،)ق٥٠٥د( غزالی، محمد. ٥١
 ؛قهـ ١٤٠٠، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، المنخول من تعلیقات األصولهمو، . ٥٢
توحیـد و العـدل الجـزء       المغنـی فـی ابـواب ال      ،  )ق٤١٥د(قاضی عبدالجبار معتزلـی     . ٥٣

 به کوشش عبـدالحلیم محمـود و سـلیمان          ،المتممم العشرین، القسم االول فی االمامة     
 تا؛، بیدینا، الدار المصریة للتألیف و الترجمة

، چ  کشف الغطاء عن خفیات مبهمات شریعة الغـراء        ،)ق١٢٢٧د(کاشف الغطا، جعفر    . ٥٤
 هـ ق؛ ١٣١٧سنگی، 

 ؛ ١٣٧٨ ،، تهرانی دولت در فقه شیعههانظریه کدیور، محسن،. ٥٥
مؤسـسة آل    نـصاری،  ا  تقریرات شیخ  ،مطارح األنظار ،  )ق١٢٩٢د( کالنتری، ابوالقاسم . ٥٦

 ؛، بي تاچ سنگی، البیت للطباعة و النشر
 ؛بي جا، بي تا، مقدمه بر الذریعة سید مرتضی گرجی، ابوالقاسم،. ٥٧
 ؛١٩٩٥ش عبدالمجید ترکی، بیروت، ش به کو،صول الفقهأ ،)٦و٥ق( المِشی، محمود. ٥٨
 کوشش محمدحسین رضـوی، قـم،        به ،معارج األصول ،  )ق٦٧٦د( محقق حلی، جعفر  . ٥٩

 هـ ق؛ ١٤٠٣
 ؛، بي تابیروت،  مؤسسة األعلمی للمطبوعات،صول الفقهأ مظفر، محمدرضا،. ٦٠
 ؛١٩٧٥ بیروت ، ،علم اصول الفقه فی ثوبة الجدیدمغنیه، محمد جواد، . ٦١
 به کوشش مهدی ،التذکرة بأصول الفقه، )ق٤١٣د(  بن محمد بن نعمان، محمدمفید. ٦٢

 هـ ق؛ ١٤١٣، قم، مصنفات الشیخ المفید ٩ نجف، ضمن ج
 ؛قهـ ١٤١٦ تقریرات به قلم احمد قدسی، قم، ،أنوار األصول مکارم شیرازی، ناصر،. ٦٣
 تنقـیح و  کتابشناسی اصـول فقـه شـیعه بـه همـراه مقدمـه ای در        مهریزی، مهدی،   . ٦٤

 ؛١٣٧١ قم، ،تهذیب علم اصول
، با حواشی و    )قوانین األصول (القوانین المحکمة    ،)ق١٢٣٢د( میرزای قمی، ابوالقاسم  . ٦٥

 ق؛   هـ١٣٠٣ و دیگران، چ سنگی، تهران، شرح سید علی قزوینی
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٥٥

مـد علـی     تقریـرات بـه قلـم مح       ،فوائـد األصـول    ،)ق١٣٥٥د  ( نائینی، محمد حسین  . ٦٦
 هـ ق؛١٤٠٤، قم، کاظمی خراسانی

هـ ١٤٠٦ بیروت،   ،کشف األسرار شرح المصنف علی المنار      ،)ق٧١٠د( نسفی، عبدهللا . ٦٧
 ؛ ١٩٨٦/ق
 .هـ ق١٤١٥ قم، ،الفوائد الحائریة ،)ق١٢٠٦د( وحید بهبهانی، محمد باقر. ٦٨


