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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 مبحث ضد

ه آیا امر به شئ مقتضی نهی از است ک ملخص این مسئله« ضد» است. عنوانضد آغاز می کنیم  ه این جلسهبحث جدیدی کعنوان 

  .می کنند به ضد از این عنوان تعبیر یا خیر؟ ضد آن می باشد

کثر مسائل تقریبا در ا بخشی از آن مطالب. الزم است مطالبی مورد رسیدگی قرار بگیرد مقدمتاً ،شویمقبل از این که وارد اصل بحث 

مثال این که آیا مسئله مورد بحث از مسائل علم اصول است یا کمک کند. فهم بهتر مطلب  بهول مطرح می شود و می تواند علم اص

 ؟یا اینکه مثال ثمره عملی آن بحث چیست ؟ت یا جزء مالزمات عقلیه استآیا این مسئله جزء مباحث الفاظ اسدیگر این که  ؟نیست

بل از ب و نیز قبحث قبلی یعنی مقدمه واج ر. داین ها سواالت مشترکی است که عمدتا در همه بحث های گذشته به آن پاسخ دادیم

بحث های گذشته  رین مطالب را نوعا دشود ا تنقیحمهم این است که موضوع بحث هم چنین پاسخ دادیم  تبه همه این سواال آن 

  .نیز باید متعرض شویمداشتیم و در این بحث 

 ؟ یک مسئله اصولی« ضد» مسئله مقدمه اول:

به مناسبت از آن ها سخن به میان د و واستطرادا مورد بحث واقع می شدر علم اصول بعضی از مسائل  ،همان طور که قبال بیان شد

 ی باشدولی ماص ث مطرح است که آیا این بحث یک مسئلهلذا در باب ضد این بح ،ائل علم اصول استد ولی بعضی جزء مسمی آی

 ؟یا خیر

ق این است که معیار مسئله اصولی بر این بحث منطبدلیل ایشان  مبحث ضد یک مسئله اصولی است. محقق نایینی می فرماید:

یعنی  .این است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع شوداز مسائل علم اصول باشد ای  این که یک مسئله معیار .است

ورد بحث حال در م به حساب می آید. یک مسئله اصولیقیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد،  اش در یجهاگر یک مسئله ای نت

 ضد باید ببینیم این معیار تطبیق دارد یا خیر؟ 

واجب مهم نماز است واجب اهم ازاله نجاست از  .واجب اهم واجب مهم داریم و یک یک .هستیم زیچمواجه با دو  در این مسئله

ه با واجب اهم که عبارت واجب کرده است ولی این نماز مزاحم شدنماز را  «اقیموا الصلوة»و از یک طرف امر به نماز داریم . مسجد

ر به . اممی شود حرام ضد آنیعنی  ،ی نهی از ضد استمقتض : امر به شئبگوییماگر «. النجاسه عن المسجد وجوب ازالة»است از 

 این می شود ،واجب ترک شود ، یعنی کاری شود کهضد آن باشد از نهی به نماز مقتضی ر، اما اگر اموجوب نماز است نماز دال بر

  حرام می شود. مزاحم با نماز قطعا به حسب این امر . پس کارحرام

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ن است معنایش ای ،بحث در این است که اگر گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است ؛نمازاالن ضد ازاله نجاست عبارت است از 

تیجه این مسئله که امر به شئ مقتضی نهی از ضد نپس . حرام می شود که فعل نماز است علی رغم اهمیتی که دارد که ضد ازاله

. باید فتوا دهد به حرمت نماز مزاحم با ازاله نجاست ،ذیرداگر کسی این مسئله اصولی را بپ .در قیاس استنباط واقع شده است ،است

ضی نهی از امر به شئ مقت :گویدباگر کسی این مسئله را نپذیرد یعنی  ی شود؛ امامچیزی که عبادت است فعلش تکلیفا حرام و لذا 

  .خواهد بودنماز حرام ن ضد نیست قهراً

ه بتواند می کند ک شود و به فقیه کمک یدر استنباط حکم شرعی واقع م ه اشپس این مسئله از مسائل علم اصول است زیرا نتیج

 7.این اجمالی است از مطلبی که محقق نایینی فرمودند .حکم شرعی را استنباط کند

اس قطعا نتیجه این مسئله در قی ،این بحث استطرادی نیستلذا . در این که مسئله ضد از مسائل علم اصول است تردیدی نداریمما 

نی نداریم یدر این جهت مخالفتی با مرحوم نایبنابراین ما  .استنباط واقع می شود و به ما برای استنباط حکم شرعی کمک می کند

  .ره خواهیم کرداشااست که بعدا  یمطلب دیگر. البته مسئله ثمره عملیه را پذیرفته اندمطلب این  کثیری کما این که

  ؟مسئله اصولی است منحصرا یکمه دوم: آیا مسئله ضد مقد
ی کنیم که یاد آور قرار بگیرد. ابتدائاًمی تواند مسئله یک علم دیگر نیز  ،علم اصول است مسئله ضد از مسائلیعنی ضمن این که 

سی ی در یک علم مورد برراگر مسئله انیست که  این طور .اشکالی ندارد که یک مسئله در دو علم مستقال مورد بحث قرار بگیرد

ال مورد و علم مستقار می تواند در دبتیک مسئله از دو زاویه و به دو اع .قرار گرفت دیگر نتوانیم آن را مسئله علم دیگر قرار دهیم

رررسی بتند و دارند که در دو علم مختلف مورد شااین سرنوشت را دکه قبال طرح کردیم  قع شود.برخی از مباحثابحث و بررسی و

بر  لهیئت افعبحث از داللت  به عنوان نمونه .هم در علم لغت و هم در علم اصول مورد بررسی قرار گرفتند مثال .قرار گرفتند

 ههمان طور ک. هیئات مطرح می شود در لغت بحث از وضع .زیرا بحث وضع است ،از یک جهت به علم لغت مربوط است ،وجوب

مثل امر  ،هیئات مختلف .استمطرح در مورد هیئات نیز این بحث  ،لغت برای چه معنایی وضع شدهدر علم لغت مثال می بینیم فالن 

از لذا  ؟له آن ها چیست بحث است که برای چه معنایی وضع شده اند و موضوع رباره شان این، همه دو جمالت و نهی و استفهام

ما بخشی از مباحثی  .در علم اصول هم از آن بحث شده است اما در عین حال .این لحاظ در علم لغت مورد بررسی واقع شده اند

 ،ددار بور در وجوگفتیم هیئت امر ظهمثال  .و هم هیئت امر ر؛ هم ماده امبحث از هیئت امر بود ،که در ابتدای بحث اوامر داشتیم

 در طریق استنباط حکم شرعیجه آن تیزیرا ن ،منطبق است است و معیار اصولی بودن بر آن این یک مسئله از مسائل علم اصول

عل ت افجمله موضوع له هیئاز  ،علم اصول مواردی داشتیم که در دو علم مستقال مورد بحث قرار گرفتند پس ما در .واقع می شود

  .بحث شده است ر علم لغت و هم در علم اصول از آنکه هم د و ظهور آن

ر یعنی د .که هم از مسائل علم اصول باشد و هم از مسائل علم لغتبر همین اساس در مورد بحث ضد نیز مانعی به نظر نمی رسد 

ع و مطرح می شود که آیا واضحبه این ن ،بحث شوداگر مسئله ضد در علم لغت  .دو علم به عنوان مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد

 ینیز از آن فهمیده م ای اضافه امر یا ،فعل است ، مرادش محصور به وجوب خود آنت افعل را برای وجوب وضع کرده استکه هیئ

حث بحث ما بالبته  .دبحث شو می تواند در علم لغت پس از این جهت ؟شودنباید انجام نیز  شود و آن این که عمل ضد این فعل
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ل را واضع هیئت افعکه  مکانش هست که این بحث مطرح شودزیرا ممکن است در علم لغت نیز بحث نشده باشد ولی ا امکان است،

 لذا آن جا این قابلیت ؟است« وجوب مع المنع من فعل ضده یا من ترکه»منظورش  نای وجوب وضع کرده است یاوص معخص برای

 وجود دارد.

  .پس مسئله ضد از مسائل علم اصول است و قابلیت طرح در علم دیگر را هم دارد

 مسئله عقلی مسئله ضدمقدمه سوم: 

بحث  .حث الفاظ بودابم چه که در باب اوامر در موردش بحث کردیم جزء آن . همهبخشی از مباحث اصول مباحث الفاظ است

را جزء مباحث الفاظ آورده  محقق خراسانی مقدمه واجب .اختالف است ه واجبمقدممورد . در تمباحث الفاظ اس نواهی جزء

 بحث .آوردند و حق هم همین است را جزء مالزمات عقلیهبحث بزرگان و برخی از شاگردان ایشان این  زاحالی که برخی  راست د

ث بحاز این مطرح کردیم که در مقدمه واجب . زیرا بلکه جزء مباحث مالزمات عقلیه است ،واجب جزء مباحث الفاظ نیست همقدم

و وجوب شرعی ذی المقدمه مالزمه است یا خیر؟ بحث از مالزمه عقلی بین دو وجوب  آیا بین وجوب شرعی مقدمهکه می شود 

  باشد. در محدوده مالزمات عقلیهاین است که بحث مقدمه واجب  ح؛ لذا اولی و اصشرعی بود

به  ؟حث مالزمات عقلیه است یا از مباحث الفاظ استاجزء مب ،ست که آیا مسئله ضدله ضد نیز جای این پرسش ادر مورد مسئ

 و آن این که: ؛گفته شدگذشته در خالل مطالب  عقلیه است. به جهت نکته ای که بحث از مباحث مالزمات ننظر می رسد ای

مقدمه و وجوب ذی  بد که این که ما می گوییم بین وجودر بحث از مالزمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه مطرح ش

ظ فچه از ل ،بین مطلق وجوب است ه؛ بلکه بحث از مالزماز یک دلیل لفظی فهمیده شودالزم نیست وجوب  ،المقدمه مالزمه است

 ،ااین جکند.  بر وجوب شئ داللت یک دلیل لفظی مثل آیه یا روایتیمثال ممکن است  .ه از اجماعچه از عقل و چ شود و فهمیده

یم استفاده کنوجوب شرعی مقدمه آن را می توانیم  جای این بحث است که آیا اگر آیه و روایتی داللت بر وجوب یک شئ کرد ما

مقدمات این واجب مالزمه است یا فاد از آیه و روایت که دلیل لفظی هستند و بین وجوب شرعی یا نه؟ یعنی آیا بین وجوب مست

ای جباز هم  ،اگر وجوب یک شئ از دلیل عقلی فهمیده شد ،یک وقت ممکن است وجوب از یک دلیل عقلی فهمیده شود ؟ ولیخیر

گاهی ممکن  ؟وجوب مقدمات آن مالزمه است یا خیر و وب که از یک دلیل عقلی فهمیده شدهاین سوال است که آیا بین این وج

آن وقت جای بحث است که آیا همان  ،واجب استود مثال اجماعی باشد که فالن چیز ش از اجماع فهمیدهاست وجوب ذی المقدمه 

   ا خیر؟را هم استفاده کنیم یآن ما می توانیم وجوب شرعی مقدمات  ،طور که این شئ با اجماع وجوبش ثابت شد

مختص به وجوب  بحث ،است هبین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدم س در مسئله مقدمه واجب که سخن از مالزمهپ

ای بحث از ، جاجماع استفاده شود مثل دلیل عقل یا هم بلکه حتی اگر وجوب از یک دلیل غیر لفظی ؛مستفاد از دلیل لفظی نیست

 مالزمه وجود دارد. 

بلکه در محدوده مباحث عقلیه و  ؛مسئله ضد جزء مباحث الفاظ نیست یعنی .مسئله ضد نیز مطرح استدقیقا همین مطلب در 

بحث از  ،به تعبیردیگر که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ ه قرار می گیرد. این جا بحث در این استمالزمات عقلی

گوییم آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است به این معنا است وقتی می . می باشد ثبوت مالزمه بین وجوب شئ و حرمت ضدش
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حال چرا این ادعا را می  .این اساس بحث مالزمه است ؟ضد آن مالزمه وجود دارد یا خیرکه آیا بین وجوب یک شئ و حرمت 

  .ا نیز جریان داردجمقدمه واجب گفته شده این  ر؟ نظیر آن چه که ددلیل چیست ،کنیم

ت که سین طور نییعنی ا ،ضدش اختصاص به وجوب مستفاد از یک دلیل لفظی ندارد ب یک شئ و حرمتوبین وجبحث از مالزمه 

ک ممکن است وجوب شئ از ی بلکه .یت و حرمت ضدشاز دلیل لفظی مثل آیه و روا م از مالزمه بین وجوب مستفادفقط بحث کنی

یا  ،با اجماع ثابت شدیک چیزی اگر وجوب  .اع استفاده شوداجم ی مثلممکن است وجوب شئ از دلیل ،دلیل عقلی استفاده شود

ر قطعا این طوبحث کنیم؟ از مالزمه بین وجوب شئ و حرمت ضدش  ، آیا دیگر نمی توانیموجوب یک چیزی با عقل ثابت شد

  .است یا نیست همطلق وجوب و حرمت ضد مورد بحث قرار می گیرند که آیا بین آنها مالزم .نیست

نیم را جزء مباحث الفاظ بدابحث نمی توانیم این دیگر با این حساب  .مالزمه عقلی بین وجوب شئ و حرمت ضد استپس بحث از 

 مباحث عقلیه باشد.  لکه باید جزءب

نیز این است که آن ها طوری مسئله را مطرح کرده ث الفاظ قرار گرفته است و دلیلش با این همه این بحث از نظر برخی جزء مباح

یعنی  .ه نحوی متعرض مسئله شده اند که موهم این معنا است که گویا بحث فقط از وجوبی است که ناشی از دلیل لفظی باشداند و ب

ند وجوبی بوده که از یک آیه و روایتی استفاده درهایی که زدند و مواردی که مطرح کاین توهم این باشد که نوعا مثال  شاید منشاء

ظی و بین وجوب مستفاد از دلیل لفاز مالزمه بگوییم بحث فقط ی شود که مردی به عنوان مثال دلیل نذکر مواغلبه یا اما  ؛است شده

  .م استلکه اعب ؛نزاع اختصاص به این مورد ندارد ،خیر .حرمت ضد آن است

باز هم این  ،ت ضد آنو حرم مستفاد از دلیل لفظی وجوبمالزمه بین نزاع اختصاص پیدا کند به ، حتی اگر ه باالتر ادعا می کنیملکب

ا ضدش مالزمه است ی آیا بین وجوب شئ و حرمت :وقتی می گوییم .است بحث مالزمه ،زیرا بحث .مباحث عقلیه است بحث جزء

گر نمی تواند دیمسئله این لذا  .کند له را یک مسئله عقلی میئسوب ناشی از یک دلیل لفظی باشد، باز این محتی اگر این وج خیر؟

  .الفاظ باشدجزء مباحث 

  :نتیجه این که مسئله ضد

  .از مسائل علم اصول است :اوالً

  . ل علم لغت نیز می تواند مسئله علم باشد:ً در دیگر علوم مثثانیا

زیرا در آن سخن از مالزمه بین وجوب شئ و حرمت  .این مسئله از مباحث الفاظ نیست بلکه از مباحث عقلیه علم اصول است :ثالثاً

 ضد آن است.

 جلسه آیندهبحث 

 مقدمه چهارم

 «والحمد هلل رب العالمین»


