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 «عينم ج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

لفظی است  بحث نهی نسبت به فساد آیا یکبحث در امر چهارم بود که موضوعش  از این قرار است که داللت یا کاشفیت یا اقتضاء 

محقق  اول را ذکر کردیم که قولقول دیروز  است؟ از مباحث عقلی و لفظیو ترکیبی  یا اساسا غیر از این دو است یا یک بحث عقلی

  .لفظی است ، طبق نظر ایشان این بحث یک بحثخراسانی بود
 قول دوم: عقلی بودن مسئله

همچنین صاحب  است، 1نظر ملتزم هستند محقق نایینی یناز جمله کسانی که به ا .عقلی استاین یک مسئله قول دوم این است که 

 سئلهم اما ظاهر این است که این، چند امکان عقلی بودن یا لفظی بودن یا ترکیبی بودن این بحث وجود دارد درر معتقد است که هر

 2کند. د دلیل عقلی بودن را نیز بیان میکند و بعاین سه فرض را بیان میهر یک از امکان  سپس وجهایشان ک بحث عقلی است، ی

ت، دم امر و عدم مالک اسعملی دائر مدار عهر فساد در عبادت یا له این است که اصوال سئبرای عقلی بودن این مایینی بیان محقق ن

فساد دخالت  اند دراست. صرف عدم االمر چنانچه بعضی گفتهفاسد ، وجود نباشدامر نداشته باشد، مالک هم در آن م رگا یعنی عمل

مسئله عقلی است  که مسئله یک شودتر میساد دایر مدار امر و مالک است، روشنف ضای تحقیق که تمق بنابر: گویدمی ، ایشانندارد

 فساد ک درباشد و با وجود دخالت مالممکن است مالک موجود  ، چونکندر به تنهایی برای فساد کفایت نمیاالمعدم  زیرا .نه لفظی

د یا مصلحت داشته باش ، اینکه یک شئمالک یک امر واقعی تکوینی است ؟ملفظی بدانی بحث را یک بحث توانیم اینچطور می

باشد میوجود منیم باید ببینیم مالک عبادت در آن عبادتی حکم به فساد کباشد، ارتباطی به لفظ ندارد. اگر بخواهیم در مفسده داشته 

 استکشاف عدم مالکفساد یا  فا؟ استکشلفظ داردمالک چه ربطی به ولی  ،فاسد است گوییم این عمل؟ اگر مالک نبود مییا خیر

شف کباید عدم مالک را  مقدمات آن طریق لفاظ ندارد، بلکه نیاز به یکسری مقدمات دارد که ما ازعالم ا در یک عبادت ارتباطی به

تواند داللت بر فساد داشته یمتنهایی ن به عبادتی مورد نهی قرار بگیرد نهی. لذا اینکه شودیمفساد  نبود حکم بهمالک اگر  کنیم،

م مالک ه عدکاشفیتش نسبت ب زاا قطع نظر به تنهایی و ب یهکنیم ولی ناد میسبه ف گاه حکم، اگر نهی کشف از عدم مالک کند آنباشد

دلیل  ل یکلویا مد دین نهی مدلول لفظ باشاکند فرقی هم نمی باشد.شد یا کاشفیت از فساد داشته فساد داشته باتواند داللت بر نمی

و  یک وقت اجماع و عقل بر این معنا ،«تفعلال» :گویید، میهی را به وسیله لفظ بیان کنید، یک وقت ممکن است شما نغیر لفظی
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و راه  کشف  کندفهمیده نشود داللت بر فساد نمی عدم مالک اینها که باشد نهی تا مادامی که از آنهر کدام از ند، کاللت میمضمون د

، کند، بله نهی از عدم االمر کشف میمالک اینجا وجود ندارد تواند خودش نشان دهد کهیمی خودش نه، نعدم مالک نیز نهی نیست

 . فهمید توان، اما عدم مالک را صرفا از نهی نمینیستری ما شود دیگرچیزی نهی می وقتی که از

عدم  به کشف ینیازکند و ی به نفسه داللت بر عدم االمر میقائل شویم که نهحتی اگر ما د: فرمایو می کندب میرااضسپس ایشان 

واقعی باشد معلوم  ییهن اگر یک ،کندی واقعی داللت بر عدم االمر میهباز هم لفظ در آن مدخلیتی ندارد، زیرا ن ،المالک نداریم

د که دال کننیست، فرق هم نمی بهمأمور ره آن نهی تعلق بگیرد دیگکه بمعلوم است که چیزی  ،ه دیگر امر نداردنعشود که منهیمی

االمر داللت  عدمتواند غیر لفظ هم بر نهی یا به تعبیر دیگر . لذا چون به حسب دال میماع باشد یا عقل باشدبر نهی لفظ باشد یا اج

حث لفظی ب بیان شود اگر نهی به لفظ ،ه، بلح کنیملفاظ مطراز این بحث را در غیر از مباحث ابخشی  یا توانیم این بحث راند، میک

یک باالخره ؟ لذا کند یا خیرد که آیا این داللت بر فساد میباالخره باید بحث شو ،اما گر دال بر نهی اجماع باشد یا عقل باشد ،است

مسائل  له ازبلکه دلیل داریم بر اینکه این مسئبه طور کلی ما دلیلی نداریم، . بنابراین در مالزمات عقلیهبخشی از این مسئله باید برود 

  .عقلی علم اصول است نه از مباحث و مسائل لفظی
 بودن مسئله لفظی قول سوم: عقلی بودن و

ئله ساره عقلی بودن یا لفظی بودن یک مما وقتی دربزیرا  .این دو باشدیعنی ترکیبی از  لفظی هم عقلی باشد و تواند هممی بحث

ای باید باشد که گونه به کنند بایداقامه می راحبان انظیک از صا ای که هرلهدنظورمان این است که موضوع بحث و ا، مکنیمبحث می

ا قطع نظر باینجا ن نحو سامان پیدا کند که مثال به ای و ادله آنها ، اگر رأی و نظر همگیظیفلمسئله را یا به نوعی عقلی قرار دهد یا 

ه را از طریق داللت لفظ پیگیری مالزم، اگر این شود عقلییم؟ این مسئله نهی و فساد وجود دارد یا خیر ای بیناز لفظ آیا مالزمه

دن مسئله ی بولفظ ، طبیعتا باید برایحث کنندب کنند و، حال اگر بخشی از اقوال و انظار هم اینگونه فکر شود لفظیکنند این می

  ؛و ادله این قول را بکنیم لمراعات این قو

عنای آن، م ظ و الزمحول لف کر کنید که متمرکز استتی ادله یک قول را ذوق است. یعقل هتوانید بگویید این مسئلشما نمیدیگر و 

 ،اگر مسئله عقلی استشود. مسئله لفظی می کند همه به این مربوط باشدکه اقامه می ای، ادلهکندمیالتزامی لفظ بحث  تحول دالل

 هایی که در این مقام ذکر شده،استدالل ؟ لذا وقتیدهند که از داللت لفظ صحبت کنندقرار میاینطور بعضی  بحث را ینشما چطور ا

، حتی ف به مالزمات و دالالت عقلیههای عرفی است و برخی معطوناظر به داللتدر واقع  یم در مقام استدالل بعضی از ادلهببینمی

، ها کمک بگیرندنند  ممکن است از هر دو دسته از این ادله و استداللدامقتضی فساد می به نوعی نهی را دال یا کاشف یا آنهایی که

کند، دیگر اینکه نهی لفظا داللت بر فساد میو است اصوال معطوف به  داللت لفظی  ،و انظار ین با توجه به اینکه بعضی از آراءابرابن

 عقلی محض یا لفظی محض قراردهیم.  یم این راتوانیمن

ها ک از اینهر ی .و مسائل لفظیمحض است نه لفظی محض، بلکه ترکیبی است از مسائل یا مباحث عقلی  له نه عقلیس این مسئپ

از  .بدانیم یئله را یک مسئله عقلی و لفظسماند و بالعکس، لذا بهتر این است که ما این مبخش دیگر می ،اخذ کنیدرا اگر بخواهید 

ند. دایری صاحب درر بیان کربیان شد اصل و امکانش را مرحوم ح ور که. البته این نظر همانطلفظیی ت و از جهتسجهتی عقلی ا

 ودش معتقد است که ظاهراست هرچند ایشان خ د هم لفظی در کلمات صاحب درر آمدهله هم عقلی باشئساصل امکان اینکه این م
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ن دیگری که ابا یک بی اختیار کرده دن این مسئله راوی و لفظی بامام خمینی این نظر را یعنی عقل ،این مسئله یک مسئله عقلی است

   1.عرض کردیم

  :ذکر کردیم اللپس سه قول و نظر همراه با استد

 . محقق خراسانی به آن قائل شدنداین بحث که  دنقول به لفظی بو .1

 .بدان معتقد است محقق نایینی که قول به عقلی بودن این بحث .2

تعبیر  به (شدباه حمچون این تعبیر شاید مسا) لفظی یا یتعنا که از جهتی عقلی است و از جهاین م ودن بهبنظریه ترکیبی  .0

لذا  ،و انظار و یک بخشی از ادله اینچنین است دیم یک بخشی از آراءرزیرا عرض ک .م لفظیدقیق تر هم عقلی است و ه

   .کیبی از عقلی و لفظیشود ترکنیم مسئله می از این زاویه نگاه
 حق در مسئله

کنیم این مسئله از یک زاویه عقلی ، زیرا ما انکار نمیچه که امام خمینی فرمودندآنیعنی . نظر اخیر استر بین این سه نظریه حق، د

، صرف ادفسرد که برای اان دشیمبنایی که ا اصل آن مالک و ،مسئله عقلی است علی ای حال این :مودند، اینکه محقق نایینی فراست

ل ای خود مربوط است ولی به هر حال سؤبحثش به جاالمالک نیز مورد توجه قرار بگیرد  بلکه باید عدمیست، کافی ن االمرعدم 

ساد است را  در نهی بر ف داللت عرفیها که پیرامون داللت لفظ، خواهند آن بخشی از استداللاین است که چگونه محقق نایینی می

رف ص ، حالنهی زبه تلقی عرف افهم عرف،  به ،به این جهت توجه شده است ایی عدههاداللباالخره در است این بحث بگنجاند؟

اجماع بفهمیم ی را از هکنند یعنی ما نیم اجماع یا عقل داللت بر نهی میبگویلفظ باشد یا غیر لفظ، حتی اگر  ،نظر از اینکه دال بر نهی

 یوقت ،اجماع قائم شود یا عقل ما را از چیزی نهی کندکار نباشد، اینکه مثال ، اصال پای لفظ در تفعل، نه از الکنیم کو از عقل در

 ؟ل داردبه عقاع دال بر نهی بر فساد چه ربطی داللت اجم ؟که این داللت بر فساد دارد این چه ربطی به عقل دارد خواهیم بفهمیمیم

دهد این عمل یکند و نشان میممثل لفظ است و فرقی نکند وقتی عقل نهی می .نوعی از عقل درک کنیم نهی را بهگر یا حتی ا

دست  فساد بهیم ببنیم آیا هخواضیت میمبغوکند مبغوضیت یک عمل را، حال از این میهماند و درک عقل به ما می ف، مبغوض است

ما یک امر عقلی وآیا این لز ،دااید این کار را انجام دهم بر فسبکند نهی را و اینکه من ن؟ داللت حکم عقل که درک میآید یا خیرمی

حتما بخشی از اینها به لفظ ، دارد اینها واقعا کاری به عقل ندوشهایی که در این مقام ارائه می، پس بخشی از امور و استداللاست

 . مربوط است

رقی و در این جهت فغیر ست و الا کند این بحث یک بحث لفظیهمچنین سؤال از محقق خراسانی این است که ایشان که تاکید می

هی نء ضانهی بر فساد یا کاشفیت نهی از فساد یا اقت ه برای داللتک یهایداللاستین است که آیا ال ا، سؤو عبادت نیستله عامین مب

دید ، همانطور که در ادامه خواهید واسطه؟ حال یا با واسطه یا بید آیا اینها همه حول و حوش داللت الفاظ استشوللفساد اقامه می

 ،مثال همین مطلبی که االن اشاره کردیمگردد و هیچ ربطی به لفظ ندارد. قطعا به حوزه مالزمات عقلیه بر می هابخشی از این استدالل

ا ه دال بر نهی است عقل یچه کاگر آن (بیان محقق نایینی کاری نداریمبا آن  لحا) اع به دست بیاوریمماج ایاگر ما نهی را از عقل 

عقل  اد ازمستفاجماع بر فساد یا داللت نهی اد از ، داللت نهی مستفاز داللت عقل یا اجماع بر فساد کنیمما که بحث می، دباشاجماع 

                                                 
 .102، ص2مناهج الوصول، ج 1



  

761 

 

حث این ب سخن محقق خراسانی که رسد نهکجا بحث از دالالت لفظیه است؟ لذا به نظر می این بر فساد این چه ربطی به لفظ دارد؟

کون ه صحیح نیست، لذا حق این است کسخن محقق نایینی که این بحث را یک بحث عقلی دانستند دانستند و نه  را یک بحث عقلی

 المسئلة لفظیة عقلیه هم لفظی است و هم عقلی.

 معنای نهیامر پنجم: 

ر ومنظ «یقتضی فساده»یا  «یدل علی فساده»یا « النهی عن الشئ یکشف عن فساده»است که  یهدر عنوان بحث اصل مسئله سر ن

ی معنای، اینها هر کدام ارشادی داریم، نهی تحریمی، نهی تنزیهی، نهی مولوی و نهی داریماز این نهی چیست؟ ما انواع و اقسام نهی 

کند یا کاشفیت هی و کراهتی هم داللت بر فساد مییکند یا نهی تنزنهی تحریمی فقط داللت بر فساد میسوال این است که آیا  .دارد

ن اصال این قرار دادیم که النهی ع وان بحث رانزیرا عو داللت کلمه کاشفیت بگذاریم،  اقتضا هی کلما ناچاریم به جام؟ از فساد دارد

؟ حال گاهی مسامحتا اینها را جای یکدیگر شئ است یا خیر الشئ هل یکشف عن فساده ام ال؟ نهی از چیزی آیا کاشف از فساد آن

یتشر به را ب برند یا قبلش یدلکه کلمات قوم معموال اینطور است که یقتضی را به کار میاست  بدان جهت ینیریم ولی ابه کار می

هی در واقع یزنی تهه هر حال می خواهیم ببینیم اگر نهیی تنزیهی بود این هم داللت بر فساد می کند یا خیر؟ نکار می بردند ولی ب

این  دم آیا با وجویم ببینیخواه، آن وقت مینیست تتحریمی این رخص یه، در نتی در دلش وجود داردین است که رخصمعنایش ا

 یم آیا اگر نهی مولوی بود داللت برمولوی و ارشادی  ببین یه؟ یا همچنین در نواند فساد از دلش استفاده شود یا خیرترخصت می

 .این موضوع بحث ما در امر پنجم است، م استاع یا نه کندف از فساد میی بود کششادکند و کاشف از فساد است یا اگر ارفساد می
 .بررسی شمول نهی نسبت به نهی تنزیهی 1

  ؟گیرد یا خیرست که همه این  امور را در بر میدامنه و دایره نهی اینقدر وسیع ا است که آیااین محل اختالف 

نهی  نهیش یک« تصل فی الحمامال»، نماز نخوانحمام  ید دروگمثال میاگر  محل نزاع خارج است. برخی معتقدند که نهی تنزیهی از

ارشاد  که «کل لحمهالتصل فی وبر ما الیؤ»خطاب کند با رق میاین ف ت؟که این نماز فاسد است اس ینا ش، آیا معنایهی استزینت

کند و رد نهی میا، ده استروکل لحمه مکخواهد بگوید نماز در وبر ما الیؤنهی تنزیهی نیست و نمینهی یک  این نعیت داردبه ما

کمتر  ثوابش ثال یا، اما مندارد یاین فعل را اتیان کنی مانع اگر که ستا سئله ایندر نهی تنزیهی در واقع  م. واننماز نخ گوید:می

د گفتند این ارشابعضی میم برای همین خیلی مورد بحث بود. که قبال گفتی یدر گذشته بیان شد و راه های وجیهاتی کهت است یا همان

 به اقلیت ثواب دارد و آن چند وجهی که ذکر کردیم. 

 «والحمدهلل رب العالمین»

 


