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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟

ان شده بی ساد است. عنوانی که معموال در کتابشود مسئله اقتضاء نهی نسبت به فآخرین موضوعی که در بحث نواهی مطرح می

است این است که آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ محقق خراسانی طبق روال متعارف خودشان چندین مطلب و چندین 

 ین بحثا عنوانمقدمات ذکر شود، مطلبی درباره  امور و ینکه آناکنند. قبل از و نتیجه را بیان می هدکرامر را به عنوان مقدمه ذکر می

یگری را د مورد قبول است یا عنوان در کفایه ذکر شده یا معروف است همین عنوانی کهرار بگیرد که آیا اساسا باید مورد بررسی ق

 .کنیمو درباره آن مختصری بحث می ن امر اول از طرحما این را به عنوا ولیدر کفایه مطرح نشده این امر اگر چه ؟ باید اختیار کنیم

 عنوان بحث امر اول: 

شئ  اینکه معنای نهی،حال یا خیر؟ فساد دارد  شئ اقتضاء نهی از، آیا ن همین است که یک عنوار رفته است. ااینجا چند عنوان به ک

 و بحث و عنوان هدشاین تغییر ایجاد می« اقتضاء»ه کلم اما عمدتا در ،آینده متعرض خواهیم شد ی درطی امور راو فساد چیست 

ن الشئ یقتضی ع؟، هل النهی فساد دارد یا خیر اند که آیا نهی از شئ اقتضاءتهبعضی گف ،چند تعبیر به کار رفته است ،دکنرا عوض می

 دکنساد میآیا نهی از شئ داللت بر فکه  ر دوم این استیتعب ؟ضی الفساد ام التقی عن الشئ هل یه؟ یا به تعبیر دیگر النالفساد ام ال

اند و آن اینکه النهی عن سومی را در اینجا استعمال کرده تعبیربرخی  .انددهرب رابه ک« یدل»تعبیر  «یقتضی»به جای کلمه  ؟یا خیر

 «داللت» ،«اقتضاء»؟ پس عمدتا اختالف در تعبیر شئ است یا خیر ز شئ کاشف از فساد آنا؟ آیا نهی الشئ هل یکشف عن فساده

ارد تضاء فساد آن را دقآیا نهی از چیزی ا اما موضوع بحث این است کهچیست.  انعنایشمابقی باید دید م مورد دراست، « کشف»و 

  ؟است یا داللت بر فساد آن می کند و یا کاشف از فساد آن
 .اقتضاء 1

فش به همان معنای متعار« اقتضاء»را به کار بردند، اما شاید « اقتضاء»همانطور که بیان شد محقق خرسانی و بسیاری دیگر کلمه 

به نحو تام و چه به نحو ناقص  چه شرط، ع  یک معنایی دارد که  شامل سبب ودر واق«  اقتضاء»این مقام مناسب به نظر نرسد. در 

ن است که این یمعنایش ا، این شئ مقتضی است نسبت به شئ دیگر :گوییمشود، یعنی آنچه که موجب شئ دیگر است، وقتی میمی

این  و ببیتنحو س اخری به است باشد و ممکنثیر تارتا به نحو شرطیت حال این ایجاب و تأ ،شئ را شود آن، موجب میثیر داردتأ

قتضاء اگر ما اینجا برای ابا توجه به این معنا  .دتواند تام باشد یا ناقص. باالخره یک نحوه تأثیر و سببیتی در مقتضی دارسببیت می

ئ ش یا نهی از شئ مؤثر در فساد آناست آیا نهی از شئ موجب فساد آن شئ  شود کهکلمه اقتضاء را استفاده  کنیم، معنایش این می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اص کات خ؟ فساد تابع مالن داشته باشدآ فساد تواند تأثیر در، زیرا نهی از چیزی چگونه میل دارداک؟ این معنا مقداری اشاست

ر باشد ثمؤتواند می چگونه« التفعل»د این وخ ،د این لفظوب خگفته شود، خود این خطا« تفعلال» و شودت؛ اینکه نهی سا خودش

 .ملتزم شویم ن به آنتوانمی ر با مسامحه همراه است ولذا این تعبی ،یا موجب فساد یک شئ باشد
  «داللت».2

از  این تعبیر نیز خالی ؟کند یا خیرز شئ داللت بر فساد آن شئ میارا اینطور قرار دهیم که آیا نهی به این معنا که عنوان بحث 

، داللت تضمنیه و داللت ت مطابقیهو شامل: دالل اقسامی داردو  زیرا داللت در واقع معنایش داللت لفظیه است  .اشکال نیست

ر نا و اخری بتمام معیعنی بر کند، یملت معنایی دال لت لفظیه بحث در این است که لفظ تارتا بالمطابقه بردر دالشود. التزامیه می

 ام داللت کند این داللت یک داللت. پس اگر بر معنایی هم بااللتزکندکند و ثالثة بر الزم آن معنا داللت میآن معنا داللت می جزء

لت مقصود دال هروشن است ک، دکنداللت بر فساد آن می« التفعل»فظ که بحث در این است که آیا نهی یعنی این ل . اینجالفظیه است

اللت لفظیه از اقسام د منظور از آن داللت التزامی است. باالخره اگر داللت التزامی هم  باشد نیزتضمنی نیست بلکه مطابقی و داللت 

کند زامی بر فساد داللت میتدارد و به داللت البر الزم معنای خودش . حال جای این بحث وجود دارد که آیا نهی لفظا داللت است

 ،ت ندارد اما عقل یک الزمی رالمعنا نیز دال زمات خفیه عقلیه است، گاهی از اوقات لفظ بر الزم؟ اما الزم معنا غیر از مالیا خیر

ورد چه که در این عنوان م. به عبارت دیگر آنتباطی با لفظ هم نداشته باشدراو چه بسا هیچ بیند ای را بین دو چیز مییک مالزمه

 نممک؟ حال فساد یا خیرآید از نهی به طور کلی به نوعی الزم میت که آیا بحث در این اس ای است،نوع مالزمه نظر است مطلق هر

بحث ما در این مسئله صرفا در محدوده داللت لفظی  .تواند یک الزمه عقلی غیر لفظی باشداست داللت لفظی مقصود باشد و می

تواند خاب عنوان داللت در اینجا نمیتبنابراین ان ؟یک شئ یا خیر آید فساداز نهی الزم میبه طور کلی آیا  یمخواهیم ببین، مینیست

بیان  8و صاحب فصول 2قمی یازروسط بعضی از اصولییون از جمله میکه ت «یدل»ر . لذا تعبیدامنه بحث مورد نظر ما باشدمعرف 

 .ستشده است قابل قبول نی
 «کشف». 3

بحث  نعنی عنوای .ولی استااستعمال کنیم را « کشف»اگر تعبیر اینجا بعضی از بزرگان از جمله امام خمینی بر این عقیده هستند که 

گوییم ؟؛ وقتی میآیا نهی از یک چیزی کاشف از فساد آن شئ هست یا خیر ؟النهی عن الشئ هل یکشف عن فسادهرا این قرار دهیم: 

ه زیرا ممکن است بحث ب، خفیه عقلیه راهم مالزمات  و گیرد، هم داللت لفظیه را در بر میگیردم را در بر میوزهمه اقسام ل ،کاشف

یعنی  یا خیر؟ کندعنوان الزم معنای خودش داللت می فساد بهلفظیه بر  رتیب باشد که آیا نهی از شئ بالداللةت در یک اموری به این

له از قبیل سئن است مممک ی به داللت لفظ ندارد ورا، یا نه اصال کاین یک داللت لفظی است ؟لفظ و نهی باشد اند الزمهتوفساد می

ه اقوال است و هم م جامع همه اقوال و در بر گیرنده هملذا اگر ما عنوان بحث را اینطور قرار دهیم ه ،عقلیه باشدخفیه مالزمات 

شود ی، کلی بحث مباشدلتش بر فساد مد نظر صوص لفظ و دالبه طور کلی صرف نظر از اینک خ . یعنیدهدحث را وسعت میدامنه ب

                                                 
 .254، ص2قوانین، ج  7
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 هیا عنوانی است ک ؟ این راهخفی عقلی استفاده شود یا خیر هالزمبه عنوان یک الزم معنا یا  فساداند به نحوی تواز نهی می که آیا

  2.اندین بحث اختیار کردهامام خمینی در ا
 حق در مسئله 

یعنی  ،یردو تعبین مقام بیان کردند اولی است و آن یان شد آنچه که امام خمینی در اب ب و نکاتی کهرسد با توجه به مطالبه نظر می

 تعبیر جامع و در برگیرنده همه موارد بحث نیست. « داللت»یا تعبیر به  «ءاقتضا»تعبیر به 

 نهی و  اجتماع امر و  نهیمسئله اقتضاء تفاوت  :ر دومام

 مر وااجتماع  با مسئلهشود به فرق این مسئله مربوط میذکر کردند و آن  اول ن امررا به عنوا خراسانی در کفایه این عنوان محقق

  .نهی

، دمقدمه چهارم بو که طبق ترتیب ما ذکر کردندی که محقق خراسانی مامر سو نهی در مر وااز  اجتماع  در گذشته در ابتدای بحث

ت یا خیر سآیا نهی از شئ مقتضی فساد اله که نهی و این مسئ ر وماکه اساسا آیا بین مسئله اجتماع  مسئله کردیم ینای به ااشاره

   ؟این دو مسئله بینشان  فرق است یا نه یکی در واقع مصداق دیگری است ؟قی وجود دارد یا خیررف

 مسئله و شباهت د

باهتی و شراک تئله اشسید و مطرح شود این است که بین این دو مله پیش بیابودن این دو مسئ شود توهم یکیچه که باعث میآن

؟ یعنی چیزی جود دارد یا خیری فی واحد وهاست که آیا امکان اجتماع امر و نبحث در این  یه. در مسئله اجتماع امر و ندارد وجود

 دح، نماز در دار غصبی گاهی در وجود خارجی متمثل نماز در دار غصبیمتعلق نهی هم قرار بگیرد، و بگیرد متعلق امر قرار 

و  به عنوان غصب« التغصب»اینجا نهی  ،کسی بخواهد نماز بخواند در مکان متعلق به غیر آید که، یک موردی پیش میشوندمی

 .شوددارد متوجه او می این تکلیف رابه عنوان مکلفی که در این وقت  زاشود و امر به نمتصرف در مال غیر متوجه این شخص می

 ؟ جه این شخص شود و هم نهیوهم امر مت اجتماع کننداحد امر و نهی با هم مورد وفی آیا ممکن است شود که ال بحث میح

متعلق  عبادت، نهی به فرض کنیم رگ، حال ااخری از معامله ، تارتا این نهی از عبادت است وی نهی نسبت به فسادادر مسئله اقتض

یک شرایطی پیش ، فرض کنید اعم از وجوبی و استحبابی است، حال امر به استمصداق مأمورروزه واجب و  مطلق مثال ،شود

ادت از یک طرف عب وجود دارد و یهن اینجا از یک طرف «عاشورصم یوم التال»مثل گیرد عبادت نهی نیز تعلق می آید که به اینمی

ه تله هیچ ارتباطی باهم نداشئساینطور نیست که این دو م. لذا ندهم امر و هم نهی اجتماع کردبه. پس در این مورد است و مأمور

ار کرده ادوبزرگان را له است که ئسالخره شباهت و اشتراکاتی بین این دو مبا ،اشتراک بینشان نباشد مای برای توهینهباشند و زم

  .له بپردازندئساست به اینکه به بیان فرق این دو م

 وجوه افتراق 

ما  ،رداال و انظار مختلفی وجود داینجا اقو ؟له اجتماع امر و نهی فرق است یا خیرئسم آیا بین این مسئله و ؟حال فرق اینها چیست

 کنیم کهیم وجوه را ذکر، حال خیلی خالصه آن هی اشاره به این وجوه کردیمن در امر سوم از امور مقدماتی بحث اجتماع امر و

  :ا چهار وجه بیان کردیم. آنجفاوت استمعلوم شود که این بحث با بحثی که تا به حال داشتم مت

 وجه اول

                                                 
 .238، ص 8مناهج، ج  2
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 ،ع این دو استوضت موجه این دو مسئله به . ایشان معتقد است فرق بیناستکه صاحب فصول بیان کرده  وجهی بود ولوجه ا

بین  تزیرا باالخره تفاو .له کامال متفاوت استئسین دو مپس ا ،ع این دو مسئله بینشان فرق و اختالف استویعنی چون موض

ه دیگر سئله با یک مسئلاینکه یک م .به تفاوت  هر دو است ثةو ثال لبه محمومسائل تارتا به تفاوت موضوع مسائل است و اخری 

 ، اینجا درست استمرفوع بتدأالفاعل مرفوع و الم :گوییم. مثال  تارتا میدر موضوع است فناشی از اختالگاهی شود متفاوت می

دو  ت و گاهی هرهی موضوع ها مختلف اسحال گا ،شوندیماست که دو مسئله  تاست ولی موضوعشان متفاو یها یککه محمول

اد فس ؟یا خیرفاسد است آیا و اینکه ، المنهی عنه العبادةز اگوید موضوع این مسئله عبارت است . صاحب فصول میمختلف است

االمر و النهی ث در این است که آیا اجتماع بح ،در مسئله اجتماع امر و نهی اام ؟خیر شود یابادت منهی عنه از نهی استفاده میع

اینها با هم خیلی  ،المنهی عنها بادةالعاست و موضوع دیگری  یهجایز ام ال؟ یا ممکن ام ال؟ پس موضوع یکی اجتماع االمر و الن

 ارد. فرق د

، دوشق به دو طبیعت متغایر متعله امر و نهی این است کهی ع امر و نمسئله اجتما مورددیگر صاحب فصول معتقد است که  به تعبیر

 نن و دو عنواتغایر یعنی دو تا بودکه این تغایر به معنای تباین نیست،  است ینطبیعت دیگر و فرض اامر به یک طبیعت و نهی به 

البته همان جا ما در ادامه ). حال این دو عنوان ممکن است بینشان عموم خصوص مطلق باشد یا عموم خصوص من وجه ،داشتن

 ر واجتماع ام لهئسکه یک اختالفی بین صاحب فصول و دیگران است که آیا نزاع در مان کردیم امور و مقدمات بی در یکی از آن

مسئله جهت صاحب فصول معتقد است که مورد  نظر از آن حال با قطع (؟شود یا خیریمنهی شامل عموم و خصوص مطلق هم 

 ،اما مورد مسئله نهی در عبادات و اقتضائشان للفساد ،جایی است که دو طبیعت وجود دارند که بینشان تغایر است یهاجتماع امر و ن

اقامه نماز  موال امر کرده است به مثال از طرفی ،تقیید استو ق ال، تنها تفاوتشان تفاوت اطیعت نداریمبیک طیبیعت است و ما دو ط

طبیعت منهی عنه واقع شده است و اینجا همان ، «کدعی الصلوة ایام اقرائ»از طرفی از نماز حائض نهی کرده است  «موالصلوةیاق»

 . ثالحائض مز ا، یعنی نمنهی به طبیعت مقید ر به طبیعت مطلق خورده وم، بله یک فرقی وجود دارد، اطبیعت دیگری نیست

ف در موضوع است یا به تعبیر دیگر اختالف از این جهت که مورد الته به نظر صاحب فصول به تعبیری اخاین دو مسئل فپس اختال

بیعت طان للفساد، یک طبیعت است، منتهی نهی در عبادات و اقتضائش اما مورد مسئله، نهی دو طبیعت است اجتماع امر و مسئله

 و طبیعت مقید اینجا مورد نظر است.مطلق 

 این نظر مردود است.  ما اشکال این بیان را ذکر کردیم و گفتیم

 وجه دوم 

ی هن جهت بحث و حیثیت بحث در مسئله اجتماع امر و :گفتند . ایشانگذاشتند محقق خراسانی فرق بین این دو را از جهت حیثیت

کنیم که ث میحنهی در واقع ب و . عمده این است که در مسئله اجتماع امرضاء نهی للفساد متفاوت استمسئله اقتجهت بحث در با 

 ؟خیر کند یا، آیا مسئله سرایت تحقق پیدا مینهبود و هم مصداق منهی ع وربهمتحقق پیدا کرد که هم مصداق مأ خارج رداگر چیزی 

وان نماز شده آیا به عنوان تر امر که متعلق به عن، به تعبیر دیگر و دقیقامر سرایت کند نهی به و بالعکس یعنی امر به نهی سرایت کند

این عنوان  از شود یامتوجه میعنوان متعلق خودش تغصب فقط به ؟ و بالعکس آیا الکند یا خیرعنه یعنی غصب هم سرایت میمنهی

یر نیز گیرد یا خمده در این که آیا سرایت صورت میدلیل ع ؟خوردکند یعنی به نماز هم میسرایت می است رمبه عنوانی که متعلق ا
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 نددرکمطرح  این وجهی است که محقق خراسانی .متحد شدند ،متصادق شدند اینکه اینها در خارج فی واحدٍ ،تصادق فی واحد است

که آیا امر از عنوان متعلق خودش به عنوان  . جهت بحث این استنهی بحث از سرایت است خره در مسئله اجتماع امر وکه باال

ث از در واقع بح؟ یعنی اینکه آیا نهی موجب فساد یا خیر ،اما در مسئله محل بحث ؟متعلق نهی سرایت می کند  یا نه و بالعکس

 ؟مالزم با بطالن است ؟این مالزم با فساد است ،ای تعلق گرفتهرد یا به معاملاگر نهی  به عبادتی خو :گویدمی ،بطالن این عمل است

جهت بحث در  ، اماولی جهت مسئله مانحن فیه بطالن و فساد است ی.ههم امر داریم و هم ن ینوع پس درست است در هر دو به

گردد به جهت مبحوث رق است و فرقش هم بر میله فئساین دو م ینپس بیت است. راس سرایت و عدممر و نهی مسئله اجتماع ا

  .عنها و به حیثیت مبحوث عنها

و یم که دنخواهیم بیبمی اگر .ع کنیموررا از ذاتیات ش تفاوت بین دو چیزکه ما باید  نی دارنداسااشکالی به محقق خرامام خمینی 

 و سدرامور دیگر نمی نوبت بههای ماهوی بود ماهوی برویم و اگر آن تفاوتهای یا خیر باید سراغ تفاوت فاوت دارندچیز با هم ت

در واقع  دنان کردمحقق خراسانی تفاوتی که بی .جستجو کنیم یها را در جهات عرضو تفاوت ا بررسی کنیمینکه جهات عرضی ربه ا

 .استیک تفاوت عرضی 

 وجه سوم 

ئله امتناعش یک مسنهی و  مر وااجتماع  جواز که مسئلهاست و آن این به اشکال مبتال یک وجه دیگر نیز بیان کردیم که باز هم آن

ئله عقلی کی مسکه ی . تفاوت بین این دو این استفساد یک مسئله لفظی است برلت آن از عبادت و دالی ه، اما مسئله نعقلی است

 ؛ زیرا:تری اکم ن و هواین هم به قول آقایا .ستلفظی ااست و دیگری 

های عرض  دیگر نوبت به تفاوت شئ پیدا کردیم وبین او د یتفاوتی نیست که تفاوت ذاتی باشد و ما اگر یک تفاوت ذااین ت :اوال

  .رسدیمن

یعنی  مببریه کار ما تعبیر داللت را ب کهنیقابل قبول است و آن ااین فرق ثانیا: تنها بنابر یک تعبیر از تعابیر سه گانه ای که گفتیم 

ساد نهی از شئ داللت بر ف گوییم آیایعنی اینکه می« یدل»؟ علی الفساد ام الکه هل النهی عن الشئ یدل این قرار دهیم عنوان بحث 

ی از یک هیم که آیا ننخواهیم ببی، کال میبه داللت لفظی نیست در حالیکه ما گفتیم بحث  ما محدود داللت لفظی استکند منظور می

  .سد قابل قبول نیستری؟ لذا این وجه هم به نظر مخیر چیز یاچیزی مالزمه دارد با فساد و بطالن آن 

و ین دبین اف د اختالد. ایشان فرمودر این باره ذکر کردن ود که امام خمینیبم، همان مطلبی یردجا قبول کوجه چهارمی که ما آن

 .است یتف ذائله در واقع یک اختالسم

 

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                            


