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

در مقدمه سوم بحث در این بود که آیا  در جلسه قبل سه مقدمه ذکر شد. .الزم است مقدماتی بیان شودعرض کردیم در مبحث ضد 

ول دیگر ، دو قعقلی است مسلله ضد یک مسلله اصولی در مقابل قول به این که ؟خیرصولیه عقلیه است یا مسئلله ضد از مسالل ا 

  .چهارم می رویم کنیم و سپس سراغ مقدمه یه ای نیز به این دو قول ماشار نیز وجود دارد،

  :اول و سوم این شد که در مقدمهنتیجه بحث 

 اوال: مبحث ضد یک مسلله اصولی است.

 در این موضوع برخی مدعیلکن  .قرار بگیرداز مسالل عقلیه علم اصول است نه این که در دایره مباحث الفاظ مبحث ضئد   :ثانیا

مورد  . این دو نظریه نیز بایدبرخی نیز گفته اند مسلله ضد از مبادی احکامیه است یه است وهشئدندکه مبحث ضئد یک مسلله  ق  

 .بررسی قرار گیرند

 ل اولقو

متصف به وصف حرمت می شود یا  که ضد واجب استاز این  واقع بحث رد است چون از مسالل  قهیضد مبحث  :برخی گفته اند

. به هر  یل منا ی با واجب استاگر ضد خاص باشد به مینای و ضئد واجب اگر ضئد عام باشئد به مینای ترا واجب است     ؟نه

قهرا این مسلله یک مسلله  قهی می شود زیرا مربوط به  یلی  ،بحث می کنیم رامون حرمت یک  یل یا ترا یک  یلوقتی پیحال 

ل مث .می شود بحث از احوال و احکام ا یال مکلفین است که در آن یم. همان طور که می دانید، علم  قه علاز ا یال مکلفین است

خن از وجوب یا حرمت یک ا که ساست هر ج بدیهی ؛ الن کار مستحب یا مکروه است که  الن عمل واجب است یا حرام یااین 

 زانهی  ی می گوییم امر به شئ مقتضیوقت . این جا نیزل علم  قه استلالله از مسسئ مبه میان بیایید قهرا آن   یل یا ترا یک  یل

آیا ضد واجب حرام است یا حرام و این که  بحث می کنیم از حرمت یا عدم حرمت ضئد واجب ضئد اسئت به این مینا اسئت که    

یا  یل منا ی با  ،باشد امضد عمقصود  در صورتی که ،عبارت است از ترا واجب اهمضد واجب  ؟ب چیسئت ضئد واج  ؟نیسئت 

واجب این که نماز جمیه واجب اسئئت یا در در صئئورتی که ضئئد خاص منظور باشئئد. این چه  رقی می کند با بحث واجب اهم، 

ضد واجب نیز یک  بحث از حرمت ،ه  قهی استیه یا عدم وجوب آن یک مسئلل همان طور که بحث از وجوب نماز جم ؟نیسئت 

 برخی این جا بیان کرده اند.  ت کهری اس. این نظمسلله  قهی است

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6931/اسفند/61 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:     
 8341 جمادی الثانی 81مصادف با:                                          مقدمه چهارم – تنبیه –مبحث ضد  :جزئی موضوع       

 08جلسه:                                                                           سال نهم           
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 بررسی قول اول

 رگبله ا .بحث از مالزمه است ،ضد اززیرا گفتیم بحث  .دوشوم گفتیم بطالن این حرف روشن می در مقدمه سبا توجه به مطالبی که 

آن گاه  ؟ا نهحرام است ی ،باشدگر و حکم شئ دیگر مورد نظر بدون این که به تبع شئ دی که آیا ضد بتدا به ساکن بحث می کردیم ا

یا  لزم نهی از ضد استیینی می خواهیم ببینم امر به شئ مست .ولی این جا بحث مالزمه مطرح استممکن بود مسئلله  قهی شئود   

اگر یک  یلی واجب شد الزمه اش این مینایش این است که آیا  ،ضد است زاآیا امر به شئئ مسئتلزم نهی   گوییم  میخیر؟ وقتی 

ت یا ب یک شئ و حرمت ضد آن مالزمه اسوین است که بین وجبه عبارت دیگر  بحث در ا ؟یا نه اسئت که ضئدش حرام باشئد   

 خیر؟ 

این  ؟وانیم کشف کنیم ضدش حرام شده است یا نهت واجب شد مییم از این که چیزی نیمی خواهیم ببو  بحث در مالزمه است پس

در  مثال ؟دام مسلله  قهی این گونه بحث می کنیم. ما در کست که اگر بحث به این نحو باشد دیگر بحث  قهی نیستادیگر واضئ   

ابتدالا  .به مالزمه ندارد بحث از وجوب یا عدم وجوب نماز جمیه مطرح می شود اصال کاری رگنماز جمیه که موضوع مثال بود، ا

آن جا ما دنبال  ؟بر وجوب آن اقامه شئئده اسئئت یا نشئئده ینماز جمیه به عنوان یک  یل مورد بررسئئی قرار می گیرد که آیا دلیل

این قول . بنابررا کشف کنیم دنبال این نیستیم که از راه مالزمه حکم نماز جمیه ،نماز جمیه از یک حکم دیگر نیستیمحکم کشئف  

 .مردود است و لله  قهی باشد باطلاین که مسلله ضد یک مسبه 

 مقول دو

برخی ادعا . مبحث ضئد از مبادی احکامیه اسئت مینای این که از مبادی احکامیه اسئت قبال مطرح شده است    عده ای می گویند:

صوریه علم اصول و نه از مبادی نه از مسالل علم  قه می باشد و نه از مبادی ت ،کردند که مبحث ضد نه از مسالل علم اصول است

 . ه از مبادی احکامیه استلکتصدیقیه علم اصول است ب

 بررسی قول دوم

  . مبادی تصدیقیه. 2. مبادی تصوریه؛ 8: بر دو قسم است مبادیچون . اصطالحی است که مینا و محصلی ندارداین اصطالح، 

این ها مبادی تصوریه علم اصول می . ذاتیات موضوع و محمولمبادی تصئوریه عبارت اسئت از ذات موضئوع و ذات محمول و    

 همبادی تصوری وریه ای که قبل از ورود به علم باید بدانیم،مفاهیم تص ، ذات محمول و نیز ذاتیات هر دو. آنذات موضوع .باشئند 

  می شود.

شود و  قضایایی که باید دانسته .یلوم شوده یک علم نیز عبارت است از قضایایی که قبل از ورود به آن علم باید ممبادی تصئدیقی 

 . بر اساس آن می توان وارد در آن علم شد

این نه ذات موضوع است نه ذات  ؟حرام است یا نه ،زیرا این که ما بحث کنیم آیا ضد واجب .مبحث ضئد از مبادی تصوریه نیست 

به ذات موضوع و نه به  مطرح شود نهر علم اصول اگر د «ضد الواجب حرام»این قضیه  .آن ها است است و نه از ذاتیاتمحمول 

 . لذا از مبادی تصوریه نیست .شود یمذات محمول مربوط ن

 هی کیکی از آن مقدمات .مقدمه ای است که تشکیل قیاس متوقف بر آن است ، زیرا مبادی تصئدیقیه نیسئت هم ه از مبادی تصئدیقی 

این  «االمر ظاهر  ی الوجوب»که  روقتی نتیجه می گیریم در بحث اوامود مسلله اصولی است مثال خ ،قیاس از آن تشکیل می شود

 امر ظهور در ،امر است «اقیمو الصلوة» :گویید شما می .گیرد می قضئیه خودش به عنوان یک مقدمه در قیاس مورد اسئتفاده قرار  
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قیاس  یلکه تشک مقدماتی هستند پس مبادی تصئدیقیقه در واقع آن  .داللت بر وجوب می کند «اقیموا الصئلوة »پس  ،وجوب دارد

 .از جمله آن مقدماتی که قیاس بر آن ها متوقف است و قیاس از آن تشکیل می شود مسالل اصولی است .متوقف بر آن ها اسئت 

یه جزء دی تصدیقبام .اما مسلله ضد جزء مبادی تصدیقیه نیز نیست ؛مثال زدیم در این قیاس مقدمه دوم یک مسئلله اصولی است 

در  .مسلله ضد جزء قیاس استنباط است .جزء قیاس استنباط واقع می شود ،مسئلله علم اصئول   .گیرند تنباط قرار نمیقیاس اسئ 

با اتکاء به مسلله ضد می توان  توا به حرمت نماز واجب مزاحم با ازاله نجاست از مسجد داد  چگونه عرض کردیم که جلسه قبل

مبحث  پس .که این مسلله در قیاس استنباط واقع می شود میلوم می شود که از مبادی تصدیقیه نیست ینهم. که واجب اهم اسئت 

  .ضد نه از مسالل تصدیقیقه است و نه از مبادی تصدیقیه

مبادی . 8به طور کلی بر دو قسم می باشند: که مبادی ه اسئت اشکالش این است از مبادی احکامیمبحث ضئد  این که گفته اند لذا 

  .ر نیستوصاصال مینای قابل  همی برای آن متما چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم و و  .مبادی تصدیقیه. 2؛ ریهتصو

در مقدمه اول گفتیم مبحث ضد یک مسلله اصولی بیان شد. در مقدمه سوم و اول است که  و حق همان لذا این قول نیز مردود است

 . عقلی علم اصول است نه از مباحث الفاظدر مقدمه سوم نیز گفتیم از مسالل و است 

 «ضد»و « اقتضاء»: معنای مقدمه چهارم

باره نزاع درخود عنوان این مسئلله اول باید شرح داده شود و دقیقا میلوم شود که  . عنوان مسئلله ضئد اسئت   این مقدمه پیرامون 

ار ر ته ژه و لفظ به کدر این قضیه چند وا ؟یرضد می باشد یا خ زااست که آیا امر به شئ مقتضی نهی صورت مسلله این  ؟چیست

اما آن دو واژه دیگر نیازمند  .نیز مینایش میلوم است ی. دو واژه امر و نهمینایش میلوم استکه شئ  و ضد است امر، اقتضاء ، نهی،

  .توضی  است

به چه  ضداست که اصال  «ضد»نیز عنوان  و دیگری ؟امر به شئئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر  در جمله «یقتضئی »کلمه یکی 

 اگر این دو کلمه توضی  داده شود مسلله روشن می شود که نزاع بر سر چیست؟ ؟مینا است

 معنای یقتضی.1

ن بیان . به ایدارای یک مینای عامی استطبق آن چه محقق خراسانی و محقق نایینی بیان کردند اقتضاء  ،کلمه مقتضی مورد راما د

 توضی  مالزمه این که: .ود و هم شامل جزلیت و هم شامل مالزمهکه هم شامل عینیت می ش

  دالالت بر سه قسم می باشند:

  داللت می کند. بر همه مینا و تمام مینا یینی این که لفظ: داللت مطابقه .8

 می کند. بر جزیی از مینای موضوع له که لفظ داللتیینی این  :داللت تضمن .2

 داللت می کند.له که لفظ بر الزم مینای موضوع  : یینی اینداللت التزام .4

 کالم محقق خراسانی و نایینی

یت یینی و جزی، اقتضاء به نحعینیت یینی داللت مطابقی . اقتضاء به نحومقتضئی هر سئه قسئم از اقسئام داللت را در بر می گیرد    

ولی  شامل می شود تضاء هر سه قسم را: اق رمایدمحقق خراسانی می  .و اقتضاء به نحو مالزمه یینی داللت التزامی ینتضم داللت

یینی وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نه مینایش این است  .است قدر متیقن از اقتضئاء همان داللت التزامی 

یینی مثال  .البته این قدر متیقن است و می تواند به مینای داللت تضمنی و التزامی نیز باشد ؟خیر که آیا مستلزم نهی از ضد است یا
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خراسانی می  محقق خیر؟ تضمن داللت بر ضد می کند یالبگوییم  آیا نهی از شئ بالمطابقه داللت بر نهی از ضد می کند یا نه یا با

نظیر همین  .8داللت التزامی است همین قسم سوم است که قدر مسلم اما ،دارد و هر سه را شامل می شود ی: این مینای وسییگویند

  .2مطلب را نیز محقق نایینی گفته اند
   نایینی کالم محقق خراسانی وبررسی 

  .اشکاالتی به این دو کرده اند  .هم کالم محقق خراسانی و هم کالم محقق نایینی مورد اشکال واقع شده است

    ل به محقق نایینیاشکا

سخن از مالزمه  ب که در آنجاعقلی علم اصول است و مثل مقدمه وضئد از مباحث   ثحعرض کردیم ایشئان میتقد اسئت که مب  

 از مسالل عقلی علم اصول است. . بنابراین مسلله ضداز مالزمه مطرح است و حاکم به مالزمه نیز عقل است ثحاست این جا نیز ب

از یک طرف  یینی .سازگاری ندارداز داللت را در بر می گیرد می دارد و هر سه قسم با این ادعا که مقتضئی مینای عا این مطلب 

گفته می شود از مسالل عقلی است وقتی  و مسئلله ضئد از مسالل عقلیه است که در علم اصول مطرح می شود   ایشئان می گوید: 

اما وقتی گفته می  ؟ین الزم آن مینا است یا خیراین که آیا ا و الزم و ملزوم به میان می آید مطرح می شود و پای همالزم مسئلله 

ی را شامل می شود و هم داللت امزتاست که هم داللت ال مینایش اینه آمده یک مینای عامی دارد، لمقتضی که در عنوان مسل شود

بر مینا  داللت لفظ :تقسیم داللت می گفتند رد .الالت لفظی هستندد این دالالت از اقسام هک و هم داللت مطابقی در حالی ینتضم

داللت . 2 ؛بییداللت ط. 8 اصل داللت نیز سه قسم بود:. مطابقی . داللت4ی؛ التزام . داللت2ی ؛ داللت تضمن. 8 :بر سه قسم است

  .داللت لفظی. 4؛ عقلی

خود  اماد شئئوبیی و عقلی و لفظی می بتدالا تقسئئیم به ط، یینی داللت ابیی و عقلی اسئئتعرض داللت ط یینی دالالت لفظی در

  ی و مطابقی.و تضمن یداللت لفظی نیز تقسیم می شود به التزام

حال چطور از یک طرف مسلله ضد را یک  ،داللت های سه گانه تضمن و التزام و مطابقه از داللت های لفظی هستندبر این اساس 

گوییم امر یینی ب محسوب شود؟ لت های لفظیدال طوری تفسیر کنیم که ازرا  «یقتضی» کلمه ه عقلی بدانیم اما در عنوان آنمسئلل 

فتیم گ گر تیم ومقتضئئی را به مینای عام  رظی داللت بر حرمت ضئئد می کند یا نمی کند؟ اگاز داللت های لف ییکبه شئئئ آیا به 

وری تفسیر طرا این عنوان ( پس کانه داللت های لفظی هستند باالخره هر کدام باشند) مطابقه داللت التزام و تضمن ویینی  ،مقتضی

ی ینی این را جزء مسالل عقلیه می بردیم در حالی که خود محقق نایو تبیین کردیم که خود به خود این مسئلله را جزء مسالل لفظ 

 داند.

 هقدمم :می  رماید ایشان .در مقدمه واجب  رمودند دارند مطلبی اسئت که محقق خراسانی تفاوت که این دو تیبیر با هم  این موید

 آن نیز این است که ردلیل بو  ه واجب را یک مسلله لفظی می داندمقدم واجب یک مسئلله عقلی است بر خالف صاحب میالم که 

ی نه به داللت تضمنی و نه التزام :یینی می گوید نموده. فاء داللت های سه گانهبرای نفی وجوب مقدمه تمسک به انتصاحب میالم 

                                                 
 .202و  202ص 8کفایه ج  8

 .228ص 8التقریرات ج  ؛ اجود408ص  8 والد االصول ج  2
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این سه داللت را نفی می کند حاکی از این است که مقدمه  صاحب میالم همین که ،ل اسئتفاده نیست و نه تطابقی وجوب مقدمه قاب

 8.واجب را یک مسلله لفظی می داند

 تالش برای صالح مردم و کمال سعادت

 2«الْجُمْهُورِ مِنْ کَمَالِ السََّیَادَةِ السََّیْیُ  ِی صَلَاحِ» :ایدامیرالمؤمنین می  رم
 به این است که در راه صالح مردم و عامه و توده های مردم تالش و کوشش نماید.کمال سیادت آدمی 

یت است. مسلولیت نسبت به سرنوشت دیگران، حساس برای تحریک حس مسلولیت آ رینی برای همه انسان هااین نکته بسیار مهمی 

 که سیادت با آن کامل می شود تالش برای صالح یکی از اموری: نین می  رمایدمامیرالمو. است بسیار مهم نسبت به عاقبت دیگران،

 هم سیادت برای خودمان است و هم برای دیگران.شد، اگر این حس مسلولیت نسبت به جامیه در همه ما با ،جمهور است

 ساعی در صالح جمهور است این سخن را می  رماید. ایشان می  رماید: تالش برای صالح جمهورکه نین نسبت به کسی مامیرالمو

 اگر کسی این کار را کند کمال سیادت برایش پیدا شده است. ،یینی آن چه که برای مردم شایسته و مفید است

الح جمهور ص . و دسته دوم بهانسان ها دو دسته اند دسته اول کسانی هستند که  قط به صالح خودشان  کر می کنند، مثل اکثر مردم

در جهت صالح جمهور تالش می کنند. این طور  و کنند بلکه برای صالح جمهور نه تنها به صالح جمهور  کر می ، کر می کنند

کسی صالح را  اگر ،نیست که  قط به صالح خودشان  کر کنند و  قط سییشان برای صالح خودشان باشد. البته این نیز خوب است

دغه صالح جمهور را داشته ن دغانساولی مهم تر این است که  ؛درست تشخیص دهد و برای صالح خودش حرکت کند مهم است

 . باشد و این کمال سیادت برای انسان است

یگر د تا خیلی از مسالل و عقیده و  کر و روح مردم گر تهصالح از مراقبت نسبت به دین  می دارد:حاال این صالح یک مینای عا

صالح جمهور مربوط می شود. کسی که تالش می اخالقیات، اعتقادات، باورها، ر تارها همه به ارتقاء ، همه چیز، را شامل می شود

ه ککسی که تالش می کند برای این که غمی را از دل مردم بردارد، کسی  ،کند برای این که مردم علم و دانش و میر تشان باال رود

ل ها را به هم منبری و سخنرانی که اخالقیات را در جامیه انتشار دهد، کسی که د کند تا گرهی از کار کسی باز کند،می  همت

نزدیک کند، مردم را با هم مهربان تر کند، جلوی دشمنی و کینه توزی را بگیرد این ها هم مربوط به صالح جمهور است. کسی که 

برای ارتقاء وضع مییشت مردم تالش می کند، کسی که جلوی دست اندازی ها و اشتباهات ا راد را می گیرد، کسی که برای جمهور 

 سرمایه اقتصادی واجتماعی و  رهنگی و سیاسی را  راهم می کند کمال سیادت را دارد.  سرمایه اخالقی و

این است که اگر انسان بداند که این سیادت من است که برای برای پس این که عرض کردم احساس مسلولیت را تحریک می کند 

بدون انتظار تشویق این کارها را انجام  و مزد و پاداش ردلسوزانه و مخلصانه و بدون انتظا دیگران تالش می کنم، با این نگاه چقدر

سیادت خودش را در این او  ،مساللی از این دست نمی هراسد مات و سرزنش ها و زخم زبان ها ومی دهد در این راه از نا مالی

ند و چه آن را حمل نفهمسیی در راه صالح جمهور سیادت باشد دیگران چه بفهمند و چه که در این راه حرکت کند. اگر می بیند 
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آن  من در ند، می گوید این کار را انجام می دهم چون کاری است که سیادتنکن ر مینای صحی کنند و چه حمل ببر مینای صحی  

 است.

 «والحمدهلل رب الیالمین»


