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Abstract
Distinguishing between prescriptive and advisory commands is an undeniable and significant
necessity in jurisprudential inference. In this study, through the case study of famous examples of
advisory commands and comparing the three types of religious commands i.e. advisory, preferred
prescriptive and prescriptive command being a path, the main elements that form advisory and
prescriptive commands will be discovered. The results of this research show that the essential
element in prescriptive commands is the use of the lordship status and the lord’s legal personality in
stimulating the servant to perform the act; on the other hand, advisory commands apply where
either there is no lordship or the lord, for certain reasons, does not use his lordship to stimulate the
servant and instead he uses other methods such as declaring the benefits and harms of an act.
Nevertheless, in any type of commands, the lord actually desires that the servant performs the act or
refrains from it and only the method and means of stimulation are different. The results of this
research show that having an independent benefit, entailing reward, lack of punishment, being
related to worldly and hereafter affairs, the existence of real or factitious demand, the existence or
absence of an independent intellectual ruling, being new-established or emphasized, etc. do not
constitute inclusive and exclusive standards for the distinction between advisory and prescriptive
commands.
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چکیده
تفکیک اوامر مولو ی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است .در ایتج تاتتارز از قریت
ٔ
مقایاه سه گونه از اوامر شرعیز یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و
نمونهکاوی در مثالهای مشهور امر ارشادی و نیز
مولوی قریقیز به مؤلفههای اصلی در شکلگیری اوامر ارشادی و مولوی میرسیم نتایج تحقی نشتا میدهت کته
شخصی .حقوقی موال در تحریک عب به ستوی اناتام
عنصر محوری در اوامر مولویز استفاده از تایگاه مولوی .و
ِ
ً
فعل اس.؛ اما اوامر ارشادی در تایی معنادار اس .که یا اساسا مولویتی وتود ن ارد یا موال به دالیلتی از مولتویت
برای برانگیختج عب استفاده نمیکن ز بلکه براي ایج منظور از روشهای دیگری همچو بیا ِ مصالح و مفاست بهتره
ً
قالب اناام یا ترک فعل توسط عب است .و فقتط شتیوه و ابتزار
میبرد در هر صورت موال در هر نوع از اوامرز واقعا
ِ
ب
مصتلح .ماتتقل داشتتجز ترتتب ثتوافز فقت ا عقتافز
تحریک متفاوت اس .نتایج تحقی نشتا میدهت کته
ِ
حکم ماتتقل عقلتیز تأسیاتی یتا
مرتبطبود به امور دنیوی یا اخرویز
ِ
وتود قلب حقیقی یا صوریز وتود یا ع م ِ
ِ
تأکی یبود و هیچیک مالکی تامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیا.
واژگان کلیدی :امر ارشادیز امر مولویز مولوی.ز مصلح.ز مفا ه
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مقدمه
مشهور اوامر یا احکام شرعیز تقایم آ به مولوی و ارشادی است .از دیربتاز ایتج
از تقایمبن یهای
ِ

ارتکاز در میا دانشیا فقه وتود داش .که دستورات شارع همگی از یتک ستنخ نیات.ز لتذا اصتولیا در
بایاری از موارد باوتود آنکه با امرهای شارع مواتهان ز اما معتق نت ایتج اوامتر نمیتوانت مبنتای فتتوای
شرعی باش ؛ زیرا از سنخ ارشادی اس .و از دایرۀ نصوص قانونی شریع.ز خارج و فاق قابلی .برای استناد
فتوایی و استخراج حکم شرعیان
برای مثالز امر به لزوم اشهاد در بیع (بقره)828 :ز امر به نکاح برای رفع فقتر (یتزدیز العروة الرثقی ز
)184/5ز امر به استعاذه در هنگام قرائ .قرآ (ترتانیز  )398/3و نمونههایی از اوامری اس .که برخی
از فقها با تصریح به ارشادیبودنشا ز فتوا به وتوف یا استحباف مأموربه ن ادهان مالاتی اول درایجبتاره
میگوی  « :چنا که بایاری از اوامر وارد ش ه اس .در اقعمه و اشربه که نا و گوش .و شکر بخوری و
سیر و پیاز و امثال ایجها مخوری و معهذا کای قائل نش ه به وتوف یا استحباف اول یا حرم .و کراهت.
ثانی » (لثامع صاحبیوان ز )003/7
درخور ارزیابی اس « :.وقتتی در روایت .گفتته
عبارات برخی از محققا معاصر نیز در همیج راستا
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ
ُ
ُ
ور و قر ِمط بتیج الحترو ِ ف ِتَّ ذ ِلتک أتت ر ِبصتباح ِة
شودِ :ال دواتک و أ ِقل ِتلفة قل ِمک و فرج بیج الاط ِ
ْ َ ِّ
الخط؛ نمی توا از آ حکم شرعی استنباط کرد و فتوا به استتحباف زدود ببتار از دواتز درازکترد زبانت
قلمز فاصلهان اختج بیج سطور و داد» (علی وس.ز فیه ة مصلحتز )300
در دان اصول فقه نیتز ضترورت تفکیتک میتا امتر مولتوی و ارشتادی نمودهتایی دارد کته ازتملته
روایتات
معرو تریج آ بحث برائ .اس.؛ آناا که مشهور اصتولیا بترخال اخباریتا ز حاتم فتراوا
ِ
احتیاط را حمل ب ر ارشادی .کرده و از ایج رهگذرز نصوص آمره به احتیاط را بته حاشتیه رانت ه و راه را بترای
تثبی .اصل برائ .هموار ساختهان (انصاریز فوائد االصثلز )107/3؛ نمون دیگری از ثمترات ت استازی
اوامر ارشادی و مولوی را میتوا در بحث تاامح در ادل سنج مشاه ه کرد (هما ز )123
رو در مقام استنباط حکم شرعیز کافی اس .به ایج نکتته توتته

برای کشف ثمرات عملی تحقی پی
ِ
شود که آمیختج امر ارشادی که ویژگیهایی نظیر فق ا ثواف و عقاف ماتقلز قابلی.ن اشتج بترای امتثتال
عبودیز فق ا اقاع .و عصیا ز قابلی.ن اشتج برای استناد فتوایی و را داراس .با امر مولوی کته واتت
ایج خصوصیات اس.ز تا چه ان ازه میتوان سبب انحرا در مایر استنباط حکم شرعی باشت برختی از
اوامر وارد در نصتوص دینتی کته بته نظتر میرست ههتور در
معاصرا معتق ن که بعی نیا .بایاری از ِ
استحباف دارن ز در واقع از نوع ارشادی باشن که درنتیاه فتوا به استحباف یا وتوف در آ مواردز نادرس.
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خواه بود (هم انیز )828/30
در ایج نوشتار در پی دستیابی به عناصر کلی ی در شکلگیری اوامر ارشادی و مولوی هاتتیم پرست
اصلی ایج تاتار آ اس .که ماهی .اوامر ارشادی و مولوی به چه عناصر و مؤلفههایی واباته اس.؟ برای
دستیابی به پاسخز با کاوی

نمونههای مشهور و مورد اتفاق از اوامر ارشادیز پس از کشف عوامل بنیتادیج

مولتوی استتحبابی از یتک ستو و
امر ارشادی و مولوی تواناتهایم مرزی شفا میا اوامر ارشادی با اوامر
ِ

مولوی قریقی از سوی دیگر ترسیم کنیم اهمی .ایتج مرزیتابی در آ است .کته شتباه.های میتا
اوامر
ِ
سه ٔ
گونه مذکورز سبب خلط ناصواف آ ها در کلمات برخی از بزرگا ش ه اس.

نگاهی به تحقیقات مشابه حاکی از آ اس .که هنوز پرس های بیپاسخی در خصوص ایج موضتوع
ِ
کلی ی وتود دارد؛ عرفصالحی در مقال «نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برآینت روششتناختی آ »ز بته
بیا روششناسی و ارائ سناه های تمایز ارشادی از مولوی پرداخته و بر ایج باور اس .که بهتریج میتزا در
ت اسازی مولوی از ارشادیز سناهای اس .کهج که از سوی دانشمن ا قبل از شیخ انصاری مطرح شت ه
دنیوی محضبود ِ اوامر ارشادی در برابر اوامر مولوی که ناهر به امور اخرویان
اس .که عبارت اس .از
ِ
او معتق اس .سایر مالکهایی که بع ها از سوی فقها مطترح شت ه است.ز کتارایی الزم را نت ارد (صت
73تا)90
فرحزادی در نوشتار «امر ارشادی و مولوی در اصتول شتیعه»ز موضتوع اوامتر ارشتادی و مولتوی را از
مباحث ماتح ث علم اصول داناته که چن ا هم مورد اقبال دانشمن ا واقع نش ه اس .نگارن ۀ متذکور
ً
در تمعبن ی خود به ایج نتیاه رسی ه اس .که اگر امر شرعی در خصوص حکم عقتل وارد شتود و ضتمنا
حمل آ بر مولوی.ز ماتلزم محال باش ؛ آ امرز ارشادی خواه بود و در بیر ایج صورتز مولوی است.
او اوامر ارشادی را فاق قلب و بعث حقیقی داناته و آ را امری صوری و هاهری تلقی کرده اس( .ص
03تا)98
ٔ
فاضل هی تی در تاتار «اوامر مولوی و ارشادی» به بررسی رابطه اوامر ارشادی و مولوی بتا اخبتار و
ً
انشاز حکم وضعی و تکلیفی و نیز احکام عقلی پرداخته اس .و ایج اصل که امر ارشادی صرفا در متواردی
اس .که در آ ز حکم عقلی وتود داشته باش را نق و انکار کرده و بر ایج باور اس .کته هرگتاه متوال از آ
نظر که عاقل یا عالم به بیب یا واعظ و دلاوز اس.ز سخنانی داشته باش ز دستورات ارشادی تلقی خواه
ٔ
ضتابطه عتامی
ش او در پایا ز یادآور ش ه اس .که در موارد شک در مولوی یا ارشادیبود ز اصل اولی و
برای تفکیک وتود ن ارد (ص

87تا)10

شناستی اوامتر
ایج نوشتار به دالیلی متمایز اس .که عبارتان از :نتتایج تحقیت در خصتوص چیاتی
ِ
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ارشادیز متفاوت با چیزی اس .که در تاتارهای مشابه به چشم میخورد؛ روش دستیابی به نتایج نیز تازه
نهاد ارشادیز مولوی استحبابی و مولوی قریقی نیز -کته کتاربرد
اس .و درنهای.ز تفکیک واضح میا سه ِ
بایاری در میا دانشیا فقه و اصول دارد– را میتوا از نقاط ب یع تحقی دانا.

وصف اوامر شرعی قرار گرفته و گاه بتهعنوا صتفتی
در آثار دانشیا اصولز ارشادی و مولویبود ز گاه
ِ

برای حکم شرعی (اصفهانیز نهایه ال رایه فی شرح الکفایهز 137/8؛ خوئیز دراسات فر للرا االصرثلز
 ) 820/1مطرح ش ه اس .برخی محققا معاصر بر ایج باورن که مقاتم ارشتادی و مولتوی را نمیتتوا

داعی تعل داعی نیا .و انگیزۀ (داعی)ز داختل در
حکم شرعی دانا.؛ چراکه حکمز چیزی تز انشاء به ِ
ماهی .حکم اس .بر ایج اساسز ارشادیات که انشاء به داعی ارشادن را نمیتوا از اقاام حکم تلقی کرد

(عرفصالحیز )78
ٔ
صر نظر از اینکه تحلیل مذکور درباره ماهی .حکم شترعی و دخالت .داعتی در حکتم تتا چته حت
پذیرفتنی اس.ز بای گف .که در بایاری از استعماالتز مقصود از اوامر و نتواهی شترعیز همتا احکتام
شرعی اس .و ایج دو اصطالح به تای یک یگر به کار گرفته شت ه است.ز روشتی کته تحقیت حاضتر نیتز
کموبی از آ متابع .کرده اس.
ً
در تعریف اوامر مولوی و ارشادیز اتماال میتوا بیا کرد که از منظر دانشیا اصولز دستهای از اوامر
شرعی ماهی .قانونی و تشریعی دارن که مخالفت .بتا آ عصتیا و گنتاه محاتوف میشتود و عتالوه بتر
گرفتارش در مفاس ذاتی موتود در آ ز به عقاف و عذاف الهی نیز منار میشتود در مقابتلز دستتورات
ً
شرعیای وتود دارد که صرفا راهنمای بهسوی برخی مصالح یا مفاس خارتیان ز مخالف .با آ ز سرکشی
و عصیا موال محاوف نمیشود و فقط به ازدس.رفتج مصالح ذاتی عمل منار میشودز اما عقاف الهی را
بهدنبال ن اردز گون نخا .را امر مولوی و قام اخیر را ارشادی مینامن
در ایج تاتارز ماهی .ایج دو نوع امر شرعی از دی گاه اصولیا بررسی میشود و سپس بتا نگتاهی بته
آنچه در خصوص تعریف و بیا ویژگیهای اوامر مولوی و ارشادی در آثار فقهی و اصولی مطرحشت هز بته
تحلیل ایج انظار و بیا نظری برگزی ه میپردازیم
 .1دیدگاههای اصولیان
عصارۀ آنچه در کلمات اصولیا در ایج موضوع وتود دارد را میتوا در موارد ذیل خالصه کرد
أ .در برخی آثار فقهی و اصولیز اصطالح حکم ارشادی در برابتر حکتم مولتویز تشتریعیز شترعی و
تعب ی آم ه اس( .انصاریز االجتهاد ة التیلیدز 052؛ هموز رسائل فیهیةز 51؛ رشتیز 525؛ شهرستانیز

 / 541نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

085؛ هم انیز 41/4؛ تزایریز  )085/5از دی گاه برخی اصولیا ز اوامر مولوی و ارشادی قایم یک یگرز
متبایج و فاق تامع هاتن و درنتیاهز ارادۀ هر دو در یک استعمال واح ناممکج اس( .قباقبتایی یتزدیز
حاشیة المکاسبز 38/3؛ نائینیز 0/8؛ اصفهانیزنهایه ال رایه فی شرح الکفایهز 90/0؛ ص رز بحرث فر
للا االصثلز 038/0؛ روحانیز  )073/0اما در نقط مقابلز گروهی دیگر معتق ن اوامر مولوی و ارشادی
اختال ذاتی ن ارد و تنها نقط افتراقشا ز در دواعی و انگیزههاس.؛ ب یج معنا که امر ارشادیز امر به داعی
ارشاد و امر مولویز امر به داعتی مولویت .است( .حکتیمز 130/1ز309؛ روحتانیز  )180/0بتر همتیج
اساسز امر و قلب میتوان معنایی اعم از ارشادی و مولوی داشته باش ؛ زیرا ارشادیبود و مولویبتود ز
از قبیل دواعی و انگیزه هاس .نه معانی تا اینکه استعمال قلب در هر دوز استعمال لفتظ در اکثتر از معنتای
واح باش (شهی ی تبریزیز  )03/3در راستای همیج نگرش اس .که محق اصتفهانیز امتر ارشتادی را
داعی تعل داعی معرفی میکن (اصفهانیز نهایه ال رایه
انشاء به داعی بیا مصالح و امر مولوی را انشاء به ِ
فی شرح الکفایهز  )107/8مشابه ایج مضامیجز گاه در کلمات برخی اصولیا ایجگونه مطرح میشتود کته
ه
امر ارشادیز ایااف فعل اس .به داعی وصتول بته مالکتات کته ایتج مالکتات همتا مرشت الیته است.

(انصاریز االجتهاد ة التیلیدز  )832یا امر ارشادی آ اس .که بهعنوا قری احراز مصالح وارد ش ه اس.
(سبحانی تبریزیز  )188/8یا اینکه داعی و برض در امر ارشتادیز بیتا حتال متعلت است.؛ یعنتی بیتا
میکن که در متعل امرز مصالح و منافعی وتود داردز اما برض در امر مولویز بیا مصالح متعل نیا.؛
بلکه تحریک عب اس .در تایی که محرک دیگری وتود ن ارد (اصفهانیز ابوالحاجز وسیلة الوصول التی
حقائ األصولز  )399/3به دیگر بیا ز گفته ش ه که در امر ارشادی هیچگونه تحریکی از سوی موال راتع
ً
به عب وتود ن ارد؛ آنچه موال اناام میده صرفا بیا صالح و ُرش اس .و ایتج عبت است .کته بایت بتا
انگیزۀ درونی بهسوی اناام فعل مصلح.دار حرک .کن ؛ اما در امر مولوی موالس .که با ایااد انگیزه در
عب ز او را بهسوی اناام کارهایی که به صالح عب تشخی

داده اس.ز سوق میده (کمرهایز )313/3

ب .در امر ارشادیز بعث و قلب حقیقی وتود ن اردز بلکه ایجگونه اوامترز تنهتا در قالتب و صتورت
قلب بیا میشون ز لذا در خصوص آ بایاتی واژۀ بعث صوری بهمعنای بعثی که مارد و خالی از قلتب
نفاانی اس .به کار برده شودز اما امر مولوی مشتتمل بتر بعتث حقیقتی است( .مشتکینیز 70؛ قزوینتیز
023/8؛ مکارم شیرازیز )302/3؛ به دیگر بیا ز اوامر ارشادی بهصورت قلب و در هیئ .صیغ امتر بیتا
میشون ز اما در واقع ِاخبار صر ان برخال اوامر مولوی که انشاء قلبان (روحتانیز 007/0؛ شتبیری
زناانیز  )182/3در امر ارشادیز هیچ اراده یا کراهتی (حب و بغض) در نفس آمر وتود نت ارد (حاتینی
فیروزآبادیز  )81/1ا ما در مقابلز برخی دیگر از فقهاز امر ارشادی را امر و قلبی حقیقی داناته و تصتریح
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کردهان که قلببود امر ارشادیز امری وت انی اس( .عراقیز  )803و تفاوت ارشادی و مولوی را نته در
ناحی ِاخبار و انشاء که در ناحی داعی و انگیزه است( .همتوز 838تتا831؛ روحتانیز 800/3تتا )807در
همیج راستاز یکی از پژوهشگرا معاصر بر ایج نکته تأکی میکن که ارشادیبود امر و نهی باوتود اراده و

کراه .در ِآمر و ناهی منافات ن ارد (علی وس.ز فیه ة لیلز )830

ج .امر ارشادی دالل .بتر وتتوف یتا استتحباف نمیکنت (مالاتیز محمت تقیز رةضرة المتیری ز

893/9؛ انصاریز االجتهاد ة التیلیدز 830؛ قباقبایی قمتیز مبران مههراا الصرالحی ز 103/1؛ همتوز
ب
مصتحح عبادیت .نیات .و نمیتوانت عبادتستاز
دراساتها م الفیهز  )300/1بر ایج اساس امر ارشادیز
ِ
باش برخی ایج معنا را ایجگونه بیا میکنن که امر ارشادیز صالحی .مقربی .ن ارد و ازایجرو شبیه اوامر
توصلی اس .که فاقت صتالحی .عبادیستازی افعالانت (ختوییز التهیری ز 091/0؛ تزایتریز 072/3؛
بانوردیز )820/8
د .شخ

مطیع در اوامر مولویز عالوه بر دستیابی به مصالحی که در ذات فعل مأم هوربته وتتود داردز

ماتح ثواف نیز میشود و البته عاصی نیز ضمج ازدس.داد ایج مصالح به حکتم عقتل ماتتح عقتاف
خواه بود؛ اما اوامر ارشادیز ثوافساز یا عقتافآور نیاتتن (همت انیز 30/3؛ ایروانتیز 10/3؛ شتهی ی
تبریزیز 29/3؛ مشکینیز  )73نزد عر و عقال بیر از مصالح فعل مطلوفز چیز دیگری بر اوامر ارشادی
ً ِ
ه
مترتب نمیشود و آنچه بر امر ارشادی مترتب اس .صرفا مصالح و مفاس مرش الیه اس.؛ تعابیری نظیتر
ب
ب
ب
«ال یترتب علیه إال ما یترتب علی المرش إلیه» یتا «و األمتر اررشتادی یت ور مت ار األمتر المرشت إلیته»
بهخوبی گویای ایج نظریه اس( .خوییز الهدایة ف االصثلز 890/1؛ شهرستانیز )821
ه
برخی اصولیا ز حکم ارشادی را تابع مرش الیه معرفی کردهان که به نظر میرست مضتمو مشتابه بتا
آنچه گذش.ز مرادشا بوده اس( .تزایریز )523/5؛ به دیگر بیا ز مخالف .با امر ارشادیز برخال امتر
مولوی وتوبیز عصیا و گناه نامی ه نمیشود و ِّ
مضر به ع ال .نیات( .مالاتیز محمت باقرز 134/40؛
ِ
خوییز معجا رجال الحدیثز 012/4؛ شبیری زناانیز  )0335/8هما گونه که اقاع .اوامتر ارشتادی
نیز ثواف و قربی ن ارد و مخالفت ُبع ی از ساح .موال ایااد نمیکن (هما ز  )508/4بر همیج اساسز
برخی اصولیا با ارشادانگاشتج امر خ اون به حضرت آدم(ع) مبنیبر اتتناف از درخ .معهتودز بتر ایتج
باورن که مخالف .با ایجگونه دستورات الهی را نیز نمیتوا گناه نامی (بهبهانیز )525/0
ه خطاف مولویز بیانگر حکمی اس .که از موال بما هو موال صادر ش ه اس.ز اما ارشتادی آ است.
که ازنظر مولوی .صادر نش ه و از شؤو مولوی .موال نیا .در ارشادیاتز حیث صت ور حکتم ازستوی
شارع نه حیث موالبود ز بلکه حیثی .ناصح و مرش بود اوس( .اصفهانیز نهایه ال رایه فی شرح الکفایهز
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442 /0؛ ص رز مباحث االصثلز 145/1؛ روحانیز 033 /5تا)034
و .هرتا که عقل حکم استقاللی اس.ز حکم صادرش ه از شارع در آ خصوص ارشادی خواه بتود
(مظفرز 044/4تا )048؛ برخی اصولیا ز امر مولوی را هما امر تأسیای و امر ارشتادی را متتراد بتا امتر
تأکی ی انگاشتهان (هما ز  )890/8اما گروهی دیگر معتق ن حکمی ارشادی اس .کته از تعتل حکتم
مولوی در آ موردز محذورهای عقلی همچتو لغویت.ز دور یتا تالاتل الزم آیت ؛ ماننت اوامتر اقاعت.
ب
الله و ُ
اقیعوا َ
الر ُسول) که مولویبود آ ماتتلزم اقتاعتی دیگتر و درنتیاتهز لتزوم تالاتل است.
(اقیعوا
(هما ز 817/3؛ مشکینیز )70
ز .برض در امر ارشادیز منفع .دنیوی اس .و مراد از امرونهی ارشادیز قلبتی است .کته فایت هاش
دنیوی باش و ثواف اخروی ن اشته باش ؛ به دیگر بیا ز امر ارشادی آ اس .که متعل به امور دنیوی اس.
و مختتالفت بالمتتانع استت( .مالاتتیز محمتت تقیز لثامررع صرراحبیوان ز  833/3و 038/3؛ مالاتتیز
محم باقرز رةضة المتیی ز 095/9؛ هما ز 007/38؛ صتاحبتواهرز  )190/89امتا در مقابتلز برختی
ً
معتق ن تعل به امور دنیویز الزاما نشا ارشادی .نیات( .شتبیری زناتانیز  )7710/83و امرهتایی کته
ٔ
درباره تکالیف مربوط به برخی خوردنی ها یا اتتناف از افعالی که مفاس دنیوی چو فقترز مترض و بته
دنبال میآوردز همگی تعب محض و مولوی است .و بتاوتود دربرداشتتج مصتالح دنیتویز نبایت آ هتا را
ارشادی تلقی کرد (عراقیز )803
ح برخی معاصرا پس از تتبع کاربردهای گوناگو اوامر ارشادیز به ایج نتیاه رسی هان که اصتطالح
ارشادی دو کاربا .متفاوت دارد :گاه به امری که تعل شارع در خصوص آ لغو اس.ز اقالق متیشتود؛
نظیر اوامر اقاع .و گاهز اموری که ماعول شارع مق سان ز ارشادی نامی ه ش هان ؛ نظیر امر به وفتای بته
عقود (که ارشاد به حکم وضعی لزوم عق اس).ز امر به اتزاءز شرایط یا موانع مأموربه و نیز امتر در تتایی
ٔ
درباره آ قضاوت قطعی دارد (نظیر امتر بته امانتت اری یتا دفتاع از ختود)ز همگتی نمونتههایی از
که عقل
ماعوالت شارع اس .که در لاا اصولیا بهعنوا ارشادی نامگذاری ش هان برایج اساسز میتتوا امتر
ارشادی را به ارشادی مولوی و ارشادی بیرمولوی تقایم کرد (علی وس.ز فیه ة لیلز  )833از سوی دیگر
ً
ع های دیگر از همعصرا بر ایج دی گاه اصرار دارن که اساسا احکام ارشتادی در تتایی است .کته در آ ز
تشریع ممکج نباش ؛ ب یج معنا که اگر حکمی از سوی شارع در حتوزۀ تشتریع وارد شت ز دیگتر نمیتوانت
ً
حکم ارشادی تلقی شودز چراکه حوزۀ تشریعز تایگاه مولوی .اس .که بتا موضتع ارشتاد کتامال متبتایج و
متفاوت اس( .اراکیز محاجز )827
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 .3تفاوت اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابی
اصولیا ز اوامر مولوی را به وتوبی و استحبابی و نیز نفای و قریقی تقایم کردهان (مظفرز )138/3
مولوی استحبابی و امتر
گام بع ی ایج تحقی ز مقایا میا سه گونه از اوامر شرعی اس :.امر ارشادیز امر
ِ

مولوی قریقی ه

از پرداختج به چنیج مقارنهای و ارتباط آ با موضوع تحقی آ اس .که ایتج مقایاته

می توان به شناخ .بهتر ماهی .اوامر ارشادی و تفاوت آ با اوامتر مولتوی مناتر شتود؛ ازایتجرو در ایتج
ماالز به تفاوتهای میا اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابی -که گاه بهدلیل مشابه .هتاهری درهتم
آمیختهان  -اشاره میکنیم
مولوی وتوبی و امر ارشادی اس.ز زیرا واضح اس .که
آنچه بینیاز از توضیح اس.ز تفاوت میا امر
ِ
ایج تفاوت را بایاتی در عقاف ُتا.؛ به ایج معنا که مخالف .با امر مولوی وتوبی عقافآور اس.ز حتال
ه
آنکه عصیا ارشادیاتز عقابی بهدنبال نمیآورد و فقط به محرومش از مصالح مرش الیه میاناامت امتا
مولوی استتحبابی است.؛ بت یهی است .کته
گره دقیقی که بای گشوده شودز تفاوت میا امر ارشادی با امر
ِ

تفاوت ایج دو نوع امر را نمیتوا در عقاف دانا.ز زیرا مخالف .هیچکت ام از آ هتا عقتافآور نیات .از

سوی دیگرز ثواف نیز نمی توان فارق مناسبی برای تمایز ایج دو نوع از اوامر شترعی باشت ؛ بت یج معنتا کته
نمی توا ادعا کرد ماتحبات مولوی برخال اوامر ارشادیز ثتواف دارد؛ چراکته در شتریع.ز ماتتحباتی
وتود دارد که بهخودیخودز فاق ثواف اخرویان و از آ به ماتحبات توصتلی یتاد میشتود؛ بترای مثتال
گفته ش ه که نکاح یا انفاق و یاری تهی ستا از زمرۀ ماتحبات توصتلیان ز چراکته در ایجگونته اوامترز بتا
فرض فق ا قص قرب .نیز برض شارع حاصل میشودز اگرچه ثوابی در کار نخواه بود واضح اس .که
در تمام توصلیات (چه واتب و چه ماتحب)ز قص قرب .سبب کمال عمل و حصول ثواف اس.ز اما ایج
قص نقشی در تحق مطلوف شارع و امتثال امتر او نت ارد (شتبیری زناتانیز  )81/3بنتابرایجز گونتهای از
ً
احکام مولوی یعنی ماتحبات توصلی وتود دارد که کامال مشابه ارشادیات هاتن ؛ یعنی ترک آ از ستوی
مکلف عقابی بهدنبال نمیآورد و امتثال نیز ثوابی در َبر نخواه داش.
کوتاه سخج آنکهز تأمل در ماتحبات توصلی بهعنوا قامی از احکام مولویز حاکی از آ اس .که نه
فق ا عقاف و نه وتود ثوافز هیچک ام نمی توان فارق دقیقی میا مولتوی و ارشتادی باشت و بایت نقطت
افتراق را در تای دیگری تا.
مولوی وتوبیز موال از
به نظر میرس که تفاوت ایج دوگونه امر بای به ایج صورت بیا شود که در امر
ِ

مولویت برای تعل عقاف بهره میگیردز اما در اوامر مولوی استحبابیز از ایج مولوی .و تایگاه در ایاتاد
قرف و ُبع استفاده میکن مراد از قرف و ُبع آ اس .که اگر عب ز امر استحبابی را اقاع .کرد به موال بما
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ً
ًُ
ب
أنه موال نزدیک میشود و اصطالحا قرف مولوی پی ا میکن ز ولی در امر ارشادیز موال مطلقتا از مولویت.
خود استفاده نکرده اس.ز نه در تعل عقاف و نه در ایااد قرف و ُبع

مفهوم قرف و ُبع مولوی را در قالب مثالی عرفی تبییج میکنیم؛ فرض کنی یکی از کارمن ا ادارهای با

همار خود در محیط خانه دچار اختال شت ه است .دوستتا او از رئتیس (متوال) میخواهنت کته او را
نصحی .کن رئیس نیز از مقامز تایگاه و اثر روانیای که شخصی .حقوقی او بهعنوا رئتیس و متوال دارد
(تایگاه مولوی).ز برای تحریک ایج کارمن به تصحیح رفتارش استفاده میکن واضح است .کته در ایتج
ً
ً
خصوص هیچگونه ماازات اداری وتود ن اردز زیرا اساسا دایرۀ مولوی .رئیس صرفا در چهارچوف قتوانیج
اداره اس .و هرگز به ماائل شخصی کارمن ا نمیرست ؛ امتا درعیجحتالز توصتی او بهستبب شخصتی.
حقوقیاش اثربخشی بیشتری ناتب .بته ستایرا دارد ریاست .میتوانت از تمتالت انشتایی و امتری یتا
گزارههای ِاخباری استفاده کن ز حتی میتوان از بیا مصتالح و مفاست کمتک بگیتردز امتا عنصتر اصتلی
تأثیرگذارز نه شیوۀ گفتار اوز بلکه تایگاه ریاس .و مولوی .اوس.؛ شاه بر ایج ادعا آنکه شای بارها افراد
ٔ
دربتاره ریتیس
دیگری با لحجها و اسلوفهای متفاوتز هما توصیهها و اوامر را بیا کرده باشن ز اما آنچه
وتود دارد که در دیگرا نیا.ز همانا شخصی .حقوقی اوس .امتثتال و اقاعت .چنتیج اوامتریز نتوعی
احترام به مقام ریاس .و سبب تقرف به متوال است.ز امتا درعیجحتالز عصتیا و مخالفت .نیتز عقوبت .و
ماازاتی در پی ن اردز گرچه سبب ُبع از موال و نوعی هتک حرم .تایگاه ریاس .تلقی میشتود کته اثتر
خارتی آ ز نه عقاف بلکه محرومی .از برخی تفضالت ریاس .اس.؛ در عر گاهی از ایج حال .تعبیر
میشود به «از چشم موال افتاد »
مثال عرفی فوق بهخوبی می توان ماهی .یک امر مولوی استحبابی و تفاوت با وتتوف مولتوی و نیتز
امر ارشادی را نشا ده در اوامتر ارشتادیز متوال از مولتویت استتفاده نکترده است.ز لتذا مخالفت .بتا
ارشادیاتز هتک حرم .او محاوف نمیشودز خ شهای بر مولویت تلقی نمیشود و در رابط قانونی عب
و موال هیچ تأثیری نخواه داش .اما مخالف .با اوامر مولویز نوعی هتک حرم .و بیادبی راتع به موال
محاوف میشود که اثرش در واتبات مولویز عقاف و در ماتحبات مولویز ُبع و دوری از موال اس.
خالصه آنکه در دستورات ارشادیز موال از تایگاه مولوی .ختود استتفاده نمیکنت امتا در دستتورات
مولوی وتوبیز از ایج تایگاه در تعل عقاف و در دستورات مولوی استحبابیز از آ در ایااد قرف و ُبعت
استفاده میکن
ُ
ممکج اس .پرسشی در ذهج خوانن ه شکل گرفتته باشت کته فترق میتا عقتاف متوال و بعت از متوال
چیا.؟ در پاسخ بای گف :.عقافز عملی ارادی و خارتی از مقول فعل اس .که موال راتع به عب اناام
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میده و موتب آزار و اذی .عب خاقی میشودز اما ُبع از مقول انفعال اس .که خارج از ارادۀ موالس.ز
خودبهخود اتفاق میافت و ماتن به موال نیا.؛ لذا برخال عقافز قابل عفوکرد نیز نیا.
 .4تفاوت اوامر ارشادی و اوامر مولوی طریقی

مطاب مبنای برخی اصولیا ز گونهای از اوامر ارشادیز امر به اتزا و شرایط یتک واتتب است .کته در
واقع چیزی تز ارشاد به ابراز مولوی .ساب نیا.ز در بخ نمونهکاوی بهتفصیل به ایجگونه اوامر خواهیم
پرداخ .اما در آثار فقهی و اصولیز اوامری بهعنوا مولوی قریقی نیتز بته چشتم میختورد کته شتباه.
زیادی به ایجگونه اوامر ارشادی (امتر بته اتتزا و شترایط) دارد (تزایتریز )100/3؛ ازایتجرو پترداختج بته
تفاوتهای میا ایج دو گونه از اوامر شرعیز ضمج آنکه ماهی .آ ها را شفا تر میستازدز متانع از خلتط
ناصواف آ ها نیز میشود
مولوی قریقی سخج به میا آم ه اس.ز در تحلیل روایات
ازتمله مواردی که در دان اصول از حکم
ِ

احتیاط اس .در تبییج ماهی .مولوی قریقی گفته ش ه اس .که گاه موال از مولویت استفاده میکن ز امتا
ایج حکم مولویز فاق مصلح .ماتقل اس.؛ برای مثال برخی معتق ن لزومین ارد کته اوامتر احتیتاط را
مولوی قریقی دانا.؛ به ایج معنتا کته متوال در ابتت ا تعت ادی احکتام
ارشادی ب انیمز بلکه میتوا آ را
ِ

مولوی (اعم از واتب یا حرام) تعل و سپس بهمنظور تحفظ بر ایج وتوفها (یا حرم.ها)ز امر به احتیاط

مولوی قریقی؛ بته
کرده اس .که در ایج صورتز اوامر احتیاطز ارشادی نخواهن بود بلکه مولویان ز البته
ِ
ً
ایج معنا که موال واقعا از مولیت استفاده کرده و حکم مولوی تعل کرده و لذا اقاع .و عصیا نیز معنادار
اس.ز اما تعل ایج حکم بهمنظور تحفظ بر اوامر مولوی قبلی اس.ز لذا آ را قریقی نامی هان ؛ ب یج معنا
که اگر اوامر مولوی ساب نمیبودز ایج اوامر احتیاقی نیز صادر نمیش (ص رز بحث ف للرا االصرثلز
820/33؛ مکارم شیرازیز 78/1؛ اراکیز محم علیز )337/8
اگر اوامر احتیاطز ارشادی باش مفادش آ اس .که گویا شارع چنیج فرموده اس« :.مواهب باش و به
مشتبه نزدیک نشو تتا مبتادا بته مفاست محرمتات واقعتی گرفتتار شتوی » در ایتج حتال اگتر فتردی متایع
مشکوکالخمریه را خورد و از قضا خمر واقعی درآم ز تنها یک عقتاف بهستبب مخالفت .بتا امتر مولتوی
(اتتنب عج الخمر) گریبا گیرش خواه ش و مخالف .با امتر احتیتاط بهستبب ارشتادیبودن ز عقتاف
مولوی قریقی ب انیمز گویا ناپاکی خمر در دی گاه شارع آ ق ر زیتاد
ماتقلی ن ارد اما اگر اوامر احتیاط را
ِ
ً
بوده که دستور داده حتی مشتبهالخمریه را –فارغ از اینکه واقعا خمر اس .یا نه– نیز بایت تترک کترد در ایتج
فرضز ارتکاف مشتبه در صورت مصادف .با حرام واقعیز متضتمج دو عقتاف خواهت بتود؛ یکتی بتهدلیل
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مخالف .با امر مولوی نفای (اتتنب عج الخمر) و دیگری بهدلیل مخالف .با اوامر مولوی قریقی احتیتاط
(احتط)!
ً
ً
درخور ردیابی اس.؛ مثال نشا «ورود ممنوع» کته معمتوال
اوامر مولوی قریقی در قوانیج عقالیی نیز
ِ

ص ها متر تلوتر از یک پرتگاه نصب ش ه اس.ز نمونهای از یک امر قریقی مولوی اس.؛ چراکته عبتور از
ایج عالم.ز ماتلزم عقاف و تریمه اس.ز حتی اگر به مفا ۀ سقوط در پرتگاه نیز منتهی نشود
بر ایج اساسز کار فقهی دقیقی که در فراین استنباط بایاتی صورت گیرد آ اس .کته در متواردی کته
َ
فقیه با حکمیز ناهر به احکام مولوی ساب مواته میشودز بهدنبال اماراتی برای تشخی مولوی قریقی یا

ارشادیبود آ باش لذا نمی توا در تحلیل احادیث آمره به احتیاطز با ایتج استت الل کته چتو ایجگونته
اوامر ناهر به واتبات و محرمات ثاب.ش ه در شریع.ان و مصلح .و مفا ٔه ت ی ی بیتر از مصتالح و
مفاس احکام مولوی قبلی ن ارن ز ارشادی بود اوامر احتیاط را نتیاه گرف.؛ چراکته نظتارت بتر مولویت.
ساب ز هم در اوامر ارشادی و هم در مولوی قریقی وتود دارد
ً
پی قرائج دیگری بود؛ مثال اینکته بررستی احادیتث
بنابرایج برای اثبات ارشادی .اوامر احتیاطز بای در ِ
احتیاط نشا میده که شارع هیچتا بر ترک احتیاطز وع ٔه به عقاف ن اده اس.ز بلکه لاا ادلت احتیتاط
هماره تحذیر از عقابی اس .که در رتب قبلی وتتود داشتته است .در واقتعز مفتاد ایتج احادیتث ایجگونته
ً
توصیفش نی اس« :.احتیاط کج تا به عقاف محرمات شرعی که قبال بیا ش هز دچتار نشتوی » از اینکته
عقتاف ماتتقل
عقاف در رتب قبل از ادل احتیاطز ثاب .فرض ش ه اس.ز معلوم میشود که نفس احتیتاطز
ِ

ن ارد درصورتیکه که اگر ادل احتیاطز مولوی میبودز بایاتی مفادش ایجگونه میبتود کته« :احتیتاط کتج
چراکه اگر احتیاط نکنیز خ اون تو را بهواسط ترک احتیاطز عقاف خواه کرد »
آنچه در تفاوت اوامر ارشادی و مولوی قریقی گذش.ز نکات دقیقی را آشکار میسازد :نخا .آنکتهز
ع ممصلح .ماتقل از ب
مقومات اوامر ارشادی نیا .و قرح آ بهعنوا مالک افتتراق ارشتادی از مولتوی
نااستوار اس.؛ چراکه میتوا حکمی را فرض کرد که مصلح .ماتقل ن ارد و باایجحالز مولتوی (از نتوع
قریقی) باش نکت دیگر آنکه ابراز مولوی .در احکام قریقیز محال نیا .و امکا دارد کته دو مولویت.
در مصلحتی اتتمتاع کننت ؛ یکتی مولو یت .نفاتی و دیگتر مولویت .قریقتی عتالوه بتر ایتجز ناراستتی
یکاا انگاری امر ارشادی و تأکی ی و از سوی دیگر وح ت اوامر مولوی و تأسیای نیتز روشتج میشتود؛
ً
چراکه یک امر مولوی را میتوا از قری امر مولوی دیگر تأکی کرد و یک امر ارشادی نیز میتوانت کتامال
ب یع و تأسیای باش
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 .5نمونهکاوی در اوامر مولوی و ارشادی
برای تحلیل نظریات و ارائ رأی برگزی هز به سراغ مثالهایی از اوامر ارشادی و مولوی که بهقور ناتبی
مورد وفاق و اتماع فقیها اس.ز رفته و کوشی هایم تا از قری واکاوی ایتج مثالهتاز بته عناصتر اصتلی و
ب
مقومات اوامر ارشادی و مولوی دس .یابیم و سپس از نتایج ایج کاوشز در ایااد مرز شتفا میتا اوامتر
ارشادیز اوامر مولوی استحبابی و مولوی قریقی بهره بردهایم ازایجروز به تحلیل چهار ٔ
مشتهور اوامتر
گونه
ِ
ارشادی میپردازیم که عبارتان از :اوامر قبیبز اوامر اقاع.ز امر به اتزا و شرایطز اوامر بیرتشریعی
 .0 .4اوامر طبیب

ازتمله مثالهای مشهور مطرحشت ٔه بالتب فقهتا بترای امتر ارشتادیز اوامتر قبیتب است( .حتائری

اصفهانیز 301؛ انصاریز فوائد االصرثل 007 /3؛ رشتتیز 838؛ روحتانیز 008/0؛ تزایتریز 100/3؛
مکارم شیرازیز  )71/1دق .در ایج مثال محل وفاقز میتوان برخی عناصر بنیادیج امر ارشادی را آشتکار
سازد به نظر میرس یک نوع از اوامر ارشادی در تایی شکل میگیرد که آمتر (امرکننت ه)ز فاقت مولویت.
باش چنیج شخصی هیچگاه نمیتوان از مولویت برای تحریک دیگرا به اناام فعلی استتفاده کنت ز لتذا
آمر فاق ح مولو ی.ز بیمعناس .به همیج دلیل است .کته اوامتر قبیتبز همتواره شتاهفرد
امر مولوی در ِ
ارشادیات تلقی ش ه اس .قبیبز موال نیا .تا بتوان از مولویت استفاده کن و بیمار را با استفاده از ح
مولوی.ز بهسوی اناام کاری سوق ده ز بلکه او برای برانگیختج بیمتار فقتط میتوانت از بیتا مصتالح و
مفاس واقعی کمک بگیرد بیمار نیز اوامر قبیب را بهسبب وتود هما مصتلح.ها یتا مفات ههای ذاتتی
اناام میده ز نه اینکه شأ و تایگاه مولوی و ریاس .برای پزشک قائل باش
تأمل در ماهی .اوامر قبیب میتوان لغزشگاه ع های از اصولیا را نیتز آشتکار ستازد؛ هما گونته کته
گذش .برخی معتق ن که اوامر ارشادیز فاق قلب حقیقی اس .و ِاخبار صر است .و لتذا آ را «بعتث
صوری» نامی ن دق .در اوامر قبیبز ناراستی ایج ان یشه را برمال میسازدز چراکته در حالت .متعتار ز
دستورات یک پزشک همراه با قلب نفاانی اس.؛ به ایج معنا که او در واقع و درحقیق.ز در نفس ختوی
تمایل به بهبودی بیمار و اناام اوامر خود از ستوی او دارد نکتته اینااست .کته قبیتب بترای تحقت ایتج
قلبهای حقیقی و واقعیز از راه تبییج مصالح و مفاست وارد میشتودز نته از قریت ابتراز مولویت .ایتج
موضوع نشا میده ارشادیاتز ِاخبار صر نیاتن ز بلکه در آ هتا انشتاء قلتب وتتود دارد از مطالتب

پی گفته آشکار می شود که ان یش برخی معاصرا که اوامر قبیب را فاق اراده و کراه .نفاانی میداننت ز
پذیرفتنی نیا .و برخال فهم و ارتکازات عرفی اس( .علی وس.ز فیه ة لیلز )833
درخور ذکر اس .که باتوتهبه آنچه گذش.ز نظری برخی محققا مبنیبر اینکه امر مولتویز انشتاء بته
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داعی تعل داعی اس.ز اما ارشادی انشاء به داعی بیا مصالح و مفاس اس.ز دقی به نظر نمیرس ز زیترا
در حکم ارشادی نیز تعل داعی وتود دارد؛ چراکه موال در واقع و درحقیق.ز قلب تحریک عبت را دارد و
ِ
میخواه در او انگیزه ایااد کن ز منتها ایج ه را از قری بیا مصتالح و مفاست دنبتال میکنت ز نته از
داعی تعتل داعیانت ز بتا ایتج
قری استفاده از تایگاه مولوی .در واقعز ارشادی و مولوی هر دو انشاء به ِ
تفاوت که ایااد انگیزه در ارشادیات از راه بیا مصالح و مفاس و در مولویتات از قریت استتفاده از شتأ

حیث مولوی.ز مولوی و تحریتک از حیثیتات
مولوی .صورت میگیرد میتوا چنیج گف .که تحریک از ِ

دیگرز ارشادی اس .البته ممکج اس .گفته شود مراد ایج محققتا از داعتیز داعتی ماتتقیم و بیواستطه

اس .که در ایج صورتز اشکال مذکور محملی نخواه داش.
 .2 .4اوامر اطاعت
اوامر اقاع.ز مثال مشهور دیگری اس .که در آثار فقهی و اصولی برای اوامر ارشادی بیا ش ه است.
َ ُ ََ ََ ُ َ َ
الر ُسول» (نتور30 :؛ محمت  )11 :است( .انصتاریز
که مراد از آ ز تعابیر قرآنی نظیر «أ ِقیعوا الله وأ ِقیعوا
االجتهاد ة التیلیدز 830؛ عراقیز 819؛ ص رز بحث ف للا االصثلز )190/0
هما گونه که در بخ آبازیج تحقی گذش.ز اصولیا معتق نت چنتیج اوامتری را نمیتتوا مولتوی
قلم اد کردز زیرا در اوامر مولویز مولوی .بایاتی در رتب قبل از امر وتود داشته باش و حتال آنکته چنتیج
شرقی در اوامر فوق بهمعنای وقوع دور یا تالال اس .و ماالی برای ِاعمال مولوی .موال وتتود نخواهت

داش( .علی وس.ز فیه ة لیلز  )833از ایجگونه اوامر در لاا برخی اصولیا به حکتم عقتل در سلاتله
معالیل تعبیر ش ه اس( .قباقبایی قمیز آراؤنا ف أصثل الفیهز  )19/8تأمل در ایج مثتالز گویتا آ است.
ً
که گونهای از اوامر ارشادی تایی شکل میگیرد که واقعا رابط مولوی .و عبودی .میا آمر و مأمور وتتود
دارد (برخال نوع اول) اما موال نمیتوان از مولویت استفاده کن در واقع بای چنیج گف .کته در برختی
مواردز معقول نیا .موال از مولویت در تحریک عب ز سود توی اوامر اقاع.ز نشتا دهن ۀ نااستتواری

ان یشهای اس .که مالک ارشادیبود را فای ۀ دنیویداشتج و در مقابلز متالک مولویت .را نتاهربود بته
منافع اخرویبود ز میدان (مالایز محم تقیز لثامع صاحبیوان ز 038/3ز130ز833؛ هما ز )000/7
َ ُ ََ ََ ُ َ َ
الر ُسول» را فقط ناهر به امور دنیوی دانا!.
واضح اس .که نمیتوا اوامری نظیر «أ ِقیعوا الله وأ ِقیعوا
ارشادانگاری اوامر اقاع .بهخوبی نشا میده که امر ارشادی برخال آنچه از سوی
عالوه بر ایجز
ِ
برخی اصولیا تصور ش ه اس.ز امری صوریز بیرواقعی و خالی از قلب نیا.ز چراکه نمیتوا پذیرف.
ً
که شارع مق سز اقاع .از خود و پیامبرش را واقعا قلب نکرده باش !
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 .3 .4امر به اجزا و شرایط
ً
مثال مشهور و مورد وفاق دیگری که بالبا بهعنوا مص اق اوامر ارشادی قرح میشودز امتر بته اتتزا و
شرایط یک مرکب اس( .نائینیز 0/8؛ سبحانی تبریزیز  )328/1برخی اصولیا بر ایج باورن که ایجگونه
اوامر ارشادی در تایی اس .که آمر (امرکنن ه)ز مولوی .دارد و قادر اس .از مولوی .خوی استفاده کن ز
ً
اما باایجحال از ایج تایگاه استفاده نمیکن ز زیرا قبال و در هنگام امر به مرکبز یک بار از مولوی .ختوی
ب
استفاده کرده اس.؛ برای مثالز موال ابت ا به یک ماموع مرکب مثل نماز امر میکنت (صتل) و ستپس بته
ب
ب
(تشه ز اسا ز تالم)؛ در امر به اتزاز متوال بترای بتار دوم از مولتویت
اتزا و شرایط نماز دستور میده
ً
مولوی قبلی کرده است .بتهعبارتدیگرز متوال بتا دستتور
استفاده نکردهز بلکه صرفا ارشاد به هما دستور
ِ
ِّ
صلز مولوی .خود را ابراز کرده و در عب ز برای امتثالز تولی انگیزه (تعل داعی) کترده است .و دستتورات
مولوی اولی نخواه بود شاه بر ایج ادعاز مائل وحت ت
بع ی او چیزی تز تفصیل و تشریح هما امر
ِ

عقاف اس.؛ تارک تمام اتزای صالةز عقاف واح داردز نه اینکه بهسبب ترک هر تتزءز عقتاف ماتتقلی را

متحمل شود وح ت عقافز بیانگر وح ت تکلیف اس .که خود نشانگر آ اس .که موال فقتط یتک بتار
ابراز مولوی .کرده اس.ز نه آنکه ابراز مولوی.های متع د به تع اد اتتزای نمتاز صتورت گرفتته باشت در
واقعز ایجگونه اوامر ارشادی به شکل ماتقیمز ارشاد به مصالح و مفاس واقعیه نمیکن ز بلکه ارشاد به یک
امر مولوی ساب ان تفاوت ایج نوع از اوامر ارشادی با گون قبلی در اینااس .که موال میتوان از مولویت
استفاده کن و محذور عقلی وتود ن اردز لذا اگر بخواه میتوان وتوف ت ی ی تعل کنت ز امتا در ایتج
اوامرز برض بیا اتزا و شرایط تکلیف ساب اس .نه ایااد تکالیف ت ی
ازآنااکه در ایجگونه اوامر ارشادیز موال در مقام توضیح اس.ز بهخوبی قابلی .تب یلش

به ِاخبار را

درخور ذکر اس .که در مقابل نظری مشهورز برخی بر ایج باورن کته اقتالق ارشتادی بتر چنتیج
نیز دارد
ِ
ً
اوامری در برابر مولوی نیا.ز بلکه در مقابل تکلیفی اس .و اساسا ایجگونته اوامترز قاتیم حکتم مولتوی
نیاتن ز بلکه یکی از اقاام آ محاوف میشون ؛ چراکه احکام وضعی نظیر تزئی.ز شترقی .و ماننت آ
مولوی .موال صادر ش ه اس( .عرفصالحیز )70/99
نیز ازنظر
ِ

در ادامه و پس از تحلیل تمامی مثالهای م نظرز به نق و تحلیل نظری ارشادیبود ِ اوامتر متعلت بته
اتزا و شرایط و میپردازیم و بر اساس مبانی برگزی ه درایجباره به قضاوت خواهیم نشا.
 .5 .4خروج از شأن تشریع
ارتکازی ناخودآگاه میا دانشیا اصول وتود داشته اس.؛ مبنیبتر اینکته
آ گونه که گذش.ز از دیرباز
ِ

بایاری از نصوص دینی باوتود آنکه در قالب صیغ امر و قلتب بیتا شت هان ز نمیتواننت مبنتای حکتم

 / 511نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

شرعی واقع و بر اساس آ ز فتوا صادر شود به نظر میرس ریش ایج ارتکاز استوار در ایج اس .که شارع در
ایج سنخ اوامرز در مقام قانونگذاریز تشریع و استفاده از تایگاه مولوی .ختود نیات.ز بلکته از بیتا ایتج
گزارههاز ه

دیگری را دنبال میکرده اس .میتوا چنیج گف .که برخی اوامر از سوی موال صادر شت ه

اما در فضای قانونی نبوده اس.؛ توضیح مطلتب آنکتهز گتاه آمتر دارای مولویت .است .و میتوانت از ایتج
مولوی .استفاده کن و در مقام تفصیل اوامر مولوی ساب خود نیتز نیات.ز باایجحتالز اوامترش ارشتادی
ِ
اس.ز زیرا از تایگاه و شأ تشریع و قانونگذاری خود سخج نمیگوی ز بلکه بهعنوا یتک ناصتحز مربتیز
واعظ و نط میکن
امر به اشهاد در هنگام بیع (بقره)828 :ز امر به نکاح برای رفع فقر (قباقبایی یتزدیز العروة الرثقی ز
)023/3ز امر به استعاذه در هنگام قرائ .قرآ (ترتانیز )398/3ز امر بته اتتنتاف از مصتاحب .بتی از
هف .نفر در سفر (مالایز محم تقیز رةضة المتیی ز )880/0ز امتر بته اتتنتاف از افتراط و تفتریط در
انفاق (علی وس.ز فیه ة مصلحتز  )300و مثالهای فراوا دیگرز همگی نمونههایی اس .از اوامتری کته
بایاری از فقها بر اساس آ فتوا به وتوف یا استحباف ن اده و تصریح به ارشادیبود آ کردهان
مالای اول درایجباره میگوی «

چنا که بایاری از اوامر وارد ش ه اس .در اقعمته و اشتربه

که نا و گوش .و شکر بخوری و سیر و پیاز و امثال ایجها مخوری و معهذا کای قائل نش ه به وتوف یتا
استحباف اول با حرم .و کراه .ثتانی

» (لثامرع صراحبیوان ز  )124/4ایتج ان یشته مخالفتانی دارد

(عراقیز )803؛ اما اصل وتود چنیج ارتکازی انکارکردنی نیا.
در ان یشه ای هماوز برخی محققا معاصر با برشمرد شئو مختلف شارع بر ایتج باورنت کته بترای
ٔ
نظر تام باش از دی گاه ایشا ز بایاری از نصتوص
استفاده حکم شرعی از نصوص دینیز بای ایج شئو م ِ
دینی در مقام بیا واقعی .ها و آثار وضعی اعمال اس .و ناشی از شأ انذار و تبشیر اس .و لتذا نمیتوانت
ماتن حکم شرعی فقهی قرار گیرد و بر اساس آ فتوا صادر شود (علی وس.ز فیه ة مصلحتز )300
ٔ
درباره فاصلهگذاری میتا چتاه آف و فاضتالف بیتا
یکی از فقیها باریکبیج معتق اس .روایاتی که
ش ه اس.ز همگی ارشادیان و نمیتوا بر اساس آ فتوای فقهی صادر کرد؛ چراکه ائمه در ایجگونه موارد
در تایگاه یک مفتی یا فقیه نیاتن ز بلکه از باف حفظ مصالح و دفع برختی مفاست ستخج گفتهانت و لتذا
هیچگونه تعب ی در ایج احادیث وتود ن ارد و روایات مزبور نمیبایا .در زمرۀ احادیث فقهی قرار گیرنت
(خمینیز 31/8تا)39
بررسی چهار نمون مذکورز یک عنصر محوری در تمایز ارشاد و مولوی .را آشکار میسازد که استفاده
از تایگاه مولوی .اس .؛ ب یج معنا که اگر در موردیز مولوی .وتتود ن اشتته باشت یتا بته هتر دلیلتی از
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مولوی .موتود برای تحریک عب استفاده نشودز امر مولوی شکل نخواه گرف .لذا میتوا چنیج گفت.
مولوی موال صادر ش ه و موال از شخصی .حقتوقیاش بترای تحریتک
که مولوی امری اس .که از حیثی.
ِ
ً
عب بهسوی اناام فعل استفاده میکن ز اما اوامر ارشادی در تایی اس .که یا اساسا مولویتی وتود ن ارد یا
موال بهدالیلی از مولوی .خود استفاده نمیکن ز بلکه برای برانگیختج عبت از روشهتای دیگتری همچتو
بیا مصالح و مفاس بهره میبرد در هر دو حالز چه ارشادی و چه مولویز موال قالب تحریک عب است.
و فقط ابزار ب
محرکی.ز متفاوت اس.
از آنچه گذش.ز نااستواری ان یشهای آشکار میشود که مولوی و ارشادی را دو ٔ
گونه متبایج نمیدانت و
ارشادیات را به ارشادی مولوی و بیرمولوی تقایم میکن ؛ چراکه هما گونه که گفته ش موال در تحریتک
عب یا از تایگاه مولوی .خوی استفاده میکن که در ایج صورت امر مولوی حادث میشتود یتا آنکته از
ایج تایگاه بهره نمیبرد و از قری دیگری به تحریک عب اق ام میکن که در ایج حالز امر ارشادی شتکل
میگیرد بنابرایج تصور ارشادی مولویز تناقضآمیز به نظر میرس تماک برخی اصولیا به اوامری نظیتر
«أوفوا بالعقود» برای اثبات امر ارشادی مولوی (ارشاد به لزوم معامالت) (خوییز مصباح الفیاهةز )87/0
چن ا دقی به نظر نمی رس ز زیرا گاه بر یک امر مولوی (اوفوا بالعقود)ز احکام وضعی مختلفی به داللت.
التزامی مترتب میشودز اما ایج موضوعز تغییری در ماهی .مولوی ایج اوامر ایااد نخواهت کترد بته دیگتر
بیا ز درصورتیکه شارع از تایگاه مولوی .خود استفاده میکن ز احکام و اوامری کته از او صتادر میشتود
بای بهصورت مولوی تفایر شون و تفاوتی نمی کن ایج احکتام از ستنخ تکلیفتی باشتن یتا وضتعی و نیتز
تفاوتی نمیکن که احک ام وضعی را دارای تعل و اعتبار ماتقل ب انیم یتا معتقت بته انتزاعیبتود آ هتا از
احکام تکالیفی باشیم
به نظر میرس آنچه در کلمات برخی دانشیا اصول مبنیبر ارشادیبود امر به اتتزاز شترایطز موانتع
و آم ه اس.ز تأملبرانگیز اس.؛ چراکه بر مبنای آنچه گذشت.ز اگتر متوال از تایگتاه مولویت .ختود در
ب
تحریک عب بهره بردز دیگر تفاوتی نمیکن که امر به کل و ماموع باش (نظیر صل) یا امر به شرایط و اتزا
(اسا ز ارکع) و نیز تفاوتی نمی کن که امر را در قالب حکم تکلیفی بیتا کنت و ستپس مکلتف بته انتتزاع
ً
تزئی .یا شرقی .بپردازد یا آنکه شارع ماتقیما به تعل تزئی .یا شرقی .اق ام کن (تعل .الرکوع تزءا
للصاله) در تمام ایج حاالتز حکم مولوی خواه بود است الل بر ارشادیبود ِ امر بته اتتزا و شترایط از
قری وح ت عقاف نیز عالوه بر ٔ
شبهه دوریبود ز ناشی از خلط میا وتوف نفای و بیری اس.؛ بت یج
معنا که اوامر صادره به اتزا و شرایط مولویان ز اما مولوی بیری اس .و درنتیاته عقتابی ماتتقل از کتل و
ماموع ن ارد و ایج موضوع منافاتی با مولوی .امر به اتزا نخواه داش .برخی محققا معاصتر تصتریح

 / 511نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

کردهان که ایجگونه اوامر با احکام مولوی تکلیفی منافات ن ارد (علی وس.ز فیه ة لیلز )830
نکت ب
تأملبرانگیز دیگری که از مطالب پی گفتته فهتم میشتود آ است .کته وتتود حکتم عقلتی در
ً
موضوعیز لزوما بهمعنای ارشادیبود امر شارع در آ موضوع خاص نخواه بود؛ چهبااز عب حکمتی را
ً
ماتقال از قری عقل ادراک کن باایجحالز ازآنااکه از ایج دستور عقلی منبعث نمیشودز متوال میتوانت
از مولوی .خود برای تحریک عب استفاده کن واضح اس .که استفاده از مولوی .که بتهمعنای عقتاف در
فرض عصیا اس.ز میتوان انگیزۀ مضاعفی در عب ایااد کن و ضمان .اترایی مناسبی بترای دستتورات
ً
موال باش ؛ نمون عرفیز نظیر توانی اس .که عقل مضرات سیگار را کامال درک میکن ز امتا پت ر چتو
میدان او از فرما عقل

منبعث نمیشودز امر مولوی صادر میکن تا فرزن بهدلیل تایگاه او ایج عمل را

درخور توته آنکهز برخی دانشیا اصول -که بر ارشادیبود احکتام شترعی در متوارد
ترک کن البته نکت
ِ
وتود حکم عقل باور دارن  -تأکی کردهان که مقصودشا داعوی .و تحریک بالفعل احکام عقلیز آ هم
ً
برای هم مکلفا نیا.ز بلکه وتود حکم عقلی که صرفا صالحی .و شأنی .تحریک عب را داشته باش ز
کافی اس .تا امر شرعیز ارشادی و تأکی ی تفایر شود (مظفرز )310/8
نگارن ه بر ایج باور اس .ک ه اذعا به ع م محرکی .حکم عقل برای عموم مکلفا (همتا )ز بتهخوبی
لزوم ابراز مولوی .و استفاده از تایگاه ریاس .موال برای ایااد انگیزه در آ ها –که بتهمعنای صت ور حکتم
مولوی اس –.را آشکار میسازد بر ایج اساسز وتود حکم عقل بهعنوا مالک تمتایز ارشتادی از مولتویز
مناط تامعی نیا.
نتیجهگیری
از ماموع فراین نمونهکاوی و مقارنهای که میا اوامر ارشادی با مولتوی استتحبابی و مولتوی قریقتی
صورت گرف.ز نتایج زیر استنتاج میشود:
اول مؤلف بنیادیج در اوامر مولتوی (اعتم از وتتوبی و استتحبابی)ز استتفاده از تایگتاه مولویت .در
تحریک عب اس .فق ا شأ مولوی .یا استفادهنکرد از آ ز سبب ایااد امر ارشادی اس .ایتج تاتتار
در پی تحلیل مفهومی و بیا افتراق ثبوتی میا ارشادی و مولوی اس .و اذعا میکنیم کته چنتیج مالکتی
نمی توان در مقام دالل .و اثبات به تفکیک دقی ایج دو گونه امر شترعی مناتر شتود بتاایجوتود تحلیتل
ثبوتیز مق م دستیابی و نیز سنا هتر نتوع متالک اثبتاتی ادعتایی است.؛ بت یج معنتا کته دستتیابی بته
ً
مالکهای اثباتی کاربردیز ب و تنقیح بحث در مرتب ثبوتز عمال ناممکج و نامعقول اس .در ایج مقالته
بیا ش ه اس .که تفاوت ماهوی ارشادی و مولوی در استفاده یا ع ماستفادۀ متوال از تایگتاه و شخصتی.
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حقوقی خود در تحریک عب اس .پس از تنقتیح ایتج مطلتب است .کته میتتوا بته تمتعآوری قترائج و
مالکهایی پرداخ .که در مقام دالل .و اثبات نشتا میدهت آیتا متوال در دستتوری ختاصز از تایگتاه
مولوی .سخج میگوی یا خیر؟
دوم فای ۀ عینی دیگری که بر کشتف متالک ثبتوتی مترتتب میشتودز آشکارشت
مالکهای مطرحش ه در کالم برخی اصولیا بهعنوا شاخ

کتژی باتیاری از

اثباتی در تفکیک ارشادی از مولوی است:.

مصلح .ماتقلز قلب حقیقی یا صوریز وتود حکم عقلتیز فقت ا عقتافز تعتل ثتوافز نظتارت بتر
مولوی .ساب یا ناهربود به ماائل دنیوی و هیچک ام نمیتوان مالک تامع و مانعی در تمایز ارشادی
از مولوی باش ؛ چراکه هیچیک از ایج مالک هتا حتاکی از تفتاوت واقعتی و ثبتوتی ارشتادیات و مولویتات
ً
نیا .به دیگر بیا ز زمانی که تفاوت حقیقی ارشادیات و مولویات در مرحل ثبتوتز صترفا در استتفاده از
ٔ
دربتاره تمتامی
تایگاه مولوی .و شخصی .حقوقی موال در تحریک عبت باشت ز آنگتاه بتهراحتی میتتوا
مالکهای اثباتی و داللی پی گفته قضاوت کرد؛ چراکه واضح اس .تنها مالکهایی پتذیرفتنی است .کته
دال و حاکی از ایج تفاوت ماهوی باشن با ان کی تامل در مالکهای مطرحش ه میتوا به ایج نکته اذعا
کرد که هیچیک از آ ها وات چنیج خصوصیتی نیاتن
ارشادانگاری امر به اتزاز شرایطز موانع و سایر احکام وضتعیز
سوم هما گونه که بهتفصیل گذش.ز
ِ

نظریهای نااستوار اس.؛ لذا با کنارگذاشتج ایجگونه اوامر از دایرۀ ارشادیات میتتوا ادعتایی کلتی و تتامع
مطرح کرد مبنیبر اینکه در تمامی اوامر ارشادیز متوال می کوشت تتا از قریت بیتا مصتالح و مفاست بته
تحریک عب بپردازدز اما در اوامر مولوی از قری استفاده از تایگاه مولوی .ایج ه

را محق میسازد

مولوی استحبابیز در فق ا عقاف و نیز در تحریک عب مشترکان ز همچنا که
چهارم امر ارشادی و
ِ

اوامر ارشادی به اتزا و شرایط (قب مبنایی که ایجگونه اوامر را ارشادی میدان ) و امر مولوی قریقی نیز در
فق ا مصلح .ماتقل و نظارت بر مولوی .ساب ز همانن هاتن و نقط افتراقز در بهرهگیتری از تایگتاه
مولوی .اس.
پنجم مولوی وتوبی و مولوی استحبابیز در استفاده از تایگاه مولوی .برای تحریک عب هماتا ان
و تفاوتز در تعل عقاف در موارد وتوف و ایااد قرف و ُبع در ماتحبات اس.
ً
ششم اوامر احتیاطز ذاتا می توانن مولوی (از نوع قریقی) باشتن و تعتل احتیتاط مولتویز محتذور
ثبوتی و عقلی ن اردز گرچه در مقام اثباتز تحلیل روایات آمره به احتیاط نشانگر ارشادیبود ایجگونه اوامر
اس.

 / 511نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

منابع
قوآن مجید
اراکیز محاجز فیه نظام سیاس ز چاپاولز قم :نشر معار ز 3191
اراکیز محم علیز کتاب الطهار ز چاپاولز قم :مؤسا در راه ح ز 3031ق
ٔ
اصفهانیز ابوالحاجز ةسیلة الثصثل إل حیائق األصثلز محم حایج نافی کلباسی و دیگرا ز قتم :مؤساته نشتر
اسالمیز 3039ق
اصفهانیز محم حایجز نهایة الدرایة ف شوح الکفایةز چاپدومز بیروت :آل البی.ز 3089ق
انصاریز مرتضیبجمحم امیجز االجتهاد ة التیلید(مطارح االنظار)ز بهتقریر ابوالقاسم کالنتریز قم :آل البی.ز بیتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز رسائل فیهیةز چاپاولز قم :کنگرۀ تهانی بزرگ اش .شیخ اعظم انصاریز 3030ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز فوائد االصثلز چاپنهمز قم :مامع الفکر االسالمیز  3082ق
ایروانیز علیز حاشیة المکاسبز چاپاولز تهرا  :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیز 3000ق
بانوردیز حاجز مهته االصثلز چاپاولز تهرا  :عروجز 3120
ٔ
بهبهانیز محم باقربجمحم اکملز مصابی الظالمز چاپاولز قم :مؤساه عالمه وحی بهبهانیز 3080ق
ترتانیز ابوالفتحبجمخ ومز تفسیو شاه ز تهرا  :نوی ز 3000ق
تزایریز محم تعفرز مهته الدرایة ف تثضی الکفایةز چاپچهارمز قم :دار الکتافز 3031ق
حائری اصفهانیز محم حایجز الفصثل الغوةیة ف االصثل الفیهیةز چتاپاولز قتم :دار احیتاء العلتوم االستالمیهز
3000ق
حاینی فیروزآبادیز مرتضیز لهایة االصثل ف شوح کفایة االصرثلز چاپچهتارمز قتم :کتاففروشتی فیروزآبتادیز
3000ق
حکیمز محاجز نهج الفیاهةز چاپاولز قم :انتشارات  88بهمجز بیتا
خمینیز مصطفیز کتاب الطهار ز چاپاولز تهرا  :مؤسا تنظیم و نشر آثار امام خمینیز 3032ق
خوییز ابوالقاسمز التهیی ف شوح العوة الثقی بهتقریر علی تبریزی برویز چاپاولز قم :بیناز بیتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتز الهدایة ف االصثلز بهتقریر حاج صافی اصفهانیز چاپاولز قم :مؤسا صاحب االمتر(عج)ز
3037ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتز دراسات ف للا االصثلز بهتقریر علی هاشمی شاهرودیز چتاپاولز قتم :دائترة المعتار فقته
اسالمیز 3039ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتز مصباح الفیاهةز بهتقریر محم علی توحی یز بیتا :بیناز بیتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتز معجا رجال الحدیث ة تفصیل طبیات الوجالز بیتا :بیناز بیتا

فرزانه؛ هویتشناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونهکاوی /

511

رشتیز حبیباللهبجمحم علیز فیه االمامیة قسرا الییراراتز بتهتقریر ستی محم کاهم خلختالیز چتاپاولز قتم:
کتاففروشی داوریز 3007ق
روحانیز محم ز مهتی االصثلز بهتقریر سی صتاحب حکتیمز چتاپاولز قتم :دفتتر آی.اللته ستی محم حاتینی
روحانیز 3031ق
سبحانی تبریزیز تعفرز إرشاد العیثل ال مباحث االصثلز بهتقریر محم حایج حاج عاملیز چاپاولز قتم :امتام
صادق(ع)ز 3080ق
شبیری زناانیز موسیز کتاف نکاحز چاپاولز قم :مؤسا پژوهشی رأیپردازز 3039ق
شهرستانیز محم حایجز غایة المسئثل ف للا االصثلز چاپاولز قم :آل البی.ز بیتا
شهی ی تبریزیز میرفتاحز هدایة الطالب إل أسوار المکاسبز چاپاولز تبریز :چاپخان اقالعاتز 3173
صاحبتواهرز محم حاجبجباقرز جثاهو الکالم ف شوح شوائع اإلسالمز چتاپهفتمز بیتروت :دار إحیتاء التتراث
العربیز 3000ق
ص رز محم باقرز بحث ف للا االصثلز بهتقریر حاج عب الاتارز چاپاولز بیروت :ال ار االسالمیةز 3037ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتز مباحث االصثلز بهتقریر کاهم حاینی حائریز چاپاولز قم :مکتب االعالم االسالمیز 3002ق
ّٰ
قباقبایی یزدیز محم کاهمز العوة الثقی فیما تعا به البلثى (المحش )ز چاپاولز قتم :تامعت م رستیج حتوزۀ
علمیهز 3039ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز حاشیة المکاسبز چاپدومز قم :اسماعیلیا ز 3083ق
قباقبایی قمیز تقیز آراؤنا ف أصثل الفیهز چاپاولز قم :محالتیز 3173
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز دراساتنا مج الفقه الاعفریز بهتقریر :علی مروتی قزوینیز قم :خیامز 3000ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز مبان مههاا الصالحی ز بهتصحیح عباس حاتیانیز چاپاولز قم :قلم الشرقز  3080ق
عراقیز ضیاءال یجز بدائع االفکار ف االصرثلز بتهتقریر میترزا هاشتم آملتیز چتاپاولز ناتف :المطبعتة العلمیتةز
3170ق
عرفصالحیز محم ز «نگاهی نو به مولوی و ارشتادی و برآینت روششتناختی آ »ز فیره ة اصرثلز س00ز ش99ز
زماتا 3191ز ص

73تا90

علی وس.ز ابوالقاسمز فیه ة لیلز چاپپنامز تهرا  :پژوهشگاه فرهنگ و ان یشهز 3193
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز فیه ة مصلحتز چاپسومز تهرا  :پژوهشگاه فرهنگ و ان یشهز 3193
فاضلهی تیز علیز «اوامر مولوی و ارشادی»ز تا اجتهاد پی شمارۀ 30ز بهار 3191ز ص

87تا10

فرحزادیز علیاکبرز «امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه»ز میاالت ة بورسر هاز ش02ز زماتتا 3197ز صت
03تا98

 / 514نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

قزوینیز علی موسویز یهابیع األحکام ف معوفة الحالل ة الحوامز چاپاولز قتم :تامعت م رستیج حتوزۀ علمیتهز ز
3080ق
کمرهایز محم باقرز أصول الفوائ الغرویة فی ماائل علم أصول الفقه االسالمیز چاپاولز تهرا  :فردوسیز بیتا
ٔ
مؤساته فرهنگتی
مالایز محم تقیبجمقصودعلیز رةضة المتیی ف شوح م ال یحضوه الفییهز چتاپدومز قتم:
اسالمی کوشانبورز 3000ق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز لثامع صاحبیوان مشهثر به شوح فییهز چاپدومز قم :اسماعیلیا ز 3030ق
مالایز محم باقربجمحم تقیز مالذ االخیار ف فها تهرییب االخبرارز ستی مهت ی رتتائیز چتاپاولز بیتتا:
کتابخان آی.الله مرعشی نافیز 3000ق
مشکینیز علیز اصطالحات االصثل و معظم أبحاثهاز چاپششمز قم :هادیز 3030ق
مظفرز محم رضاز اصثل الفیهز چاپپنامز قم :اسماعیلیا ز 3010ق
مکارم شیرازیز ناصرز أنثار االصثلز بهتقریر احم ق سیز چاپدومز قم :م رس امام علی(ع)ز  3082ق
نائینیز محم حایجز مهیة الطالب ف حاشیة المکاسبز بهتقریر موسیبجمحم نافیخوانااریز چاپاولز تهرا :
محم یز 3171ق
هم انیز رضابجمحم هادیز مصباح الفییهز چتاپاولز قتم :مؤساتة الاعفریتة رحیتاء التتراث و مؤساتة النشتر
ارسالمیز 3030ق

