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

را مدرد بررسی قرار دادیم و  «اقتضاا  »کلمه  .می شادد  بحث« ضاد »و  «اقتضاا  » دو واژه درباره مقدمه چهارم عرض کردیم در

تلزم است که ییا امر به ش  مئ این معنابه  ؛ضد است زاین که در صادر  مئلله مرر  شده که ییا امر به ش  مقتضی ههی  ا گفتیم

. بگذاریم را «مئتلزم»می تداهیم کلمه  «مقتضی»به جای کلمه به معنای یئتلزم است و « یقتضی»پس ز ضاد است یا ییر   اههی 

ئلله م اما در هر صدر  معنای متناسب با حقیقت هزاع در این د،شنبازینی داشته گاسات قابلیت جای  الفاظ دیگری هیز ممکنالبته 

 . است «یالزم»و  «یئتلزم»همین معنای 

 «ضد» معنای

باید معنایی . هم ضد یاص است و هم ضد عام ،در عندان محل هزاع «ضد»محقق یراساهی و دیگران تصریح کردهد که منظدر از 

مرلق ما »عبار  است از ضد  .یمده است «ضد» هعندان بحث کلم ر. زیرا دشدد ذکر کنیم که شامل هر دو قئم ین« ضاد »برای 

اهد با مرلق چیزی که مع، است« د الش هامرلق ما یع»، یا ضد ش  عبار  است از مرلق چیزی که منافی با ش  است «ینافی الش 

امر  اهد یکمی تداین است « ش » ؛ چیزی که منافی با«مرلق ما ینافی الش »ضاد عبار  است از   :وقتی می گدییم. شا  اسات  

 . یک امر عدمی وجددی باشد و یا

هر فعل  داهد اهجام دهد،کاری را می یاگر کئی  گفته می شددضد یاص « شا  »عاهد با امر وجددی منافی و مبه  ضد خاص: خ

ضد یاص عبار  است از یک امر وجددی که  باشاد ضاد یاص ین فعل محئادی می شادد؛ زیرا    دیگری که منافی با این فعل 

 ،بخداهد راه برودئی ک ر. مثال اگش  است معاهد با ین و امر وجددی است که منافییاص ش  یک ضد  .منافی با این شا  است 

هر فعلی که امر پس . هزاران ضااد یاص دارد لذا یک شاا  ؛راه رفتن هئااتندقعدد و امثال ین افعال منافی با  تدقف و ،یدابیدن

کارها هئبت به فعل  . به عبار  دیگر بقیهدارد د یاص هزاران مصداقض لذا .باشاد  وجددی باشاد، می تداهد معاهد و منافی با ین 

 می شدهد. ضد یاص  هئبت به این عمل و کار شاید بی ههایت کار و فعل وجدد داشته باشد کهمی شدد.  ضد یاص مدرد هظر

گاهی از اوقا   به معنای جامع بین اضداد یاص هیز ضد عام طبق یک اصرال  می شدد.امر وجددی  :ض خعصمخ)اصطالحخاول(

ولی گاهی  .یعنی تک تک افعالی که می تداهند منافی با این فعل باشند که ضد یاص هئتند .مرییتک تک اضداد را در هظر می گ

در ل فاعفعل ره همه افعال وجددی منافی با باالی منظدر است ل وجددی که منافی با این فعل استبه طدر کلی هر فع :می گدییم

 .امضد ع به این اعتبار می گدئیم ش  است ر  است از مزاحمت و منافا  با یندارهد که عبایک جهت مشترکند و یک قدر جامع 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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خ9321 جمادی الثاهی 32مصصدفخبص خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ«ض »معنصیخخخ–مبحثخض خ  جزئی موضوع       

 39جلسه خ                                                                          سال نهم           



  

073 

 

 به .ها هر دو مصداق ضد هئتند این .عام طبق این اصرال  یعنی یک امر وجددی که قدر جامع بین اضداد یاصه است پس ضاد 

 . می هامند دومی را طبق یک اصرال ، ضد عامضد یاص و  :می گدینداولی 

مثال فعل  .است یک امر عدمی استبا ین ش  یا فعل  فعلی که منافی و معاهد ینگاهی از اوقا  هیز  عصمخ)اصطالحخدوم( خضد خ

  .گدیند ضد عام به این هیز می .منافی با فعل هماز که یک امر عدمی است وترک فعل هماز ضد ین است  ،هماز اگر ترک شدد

د ض ،یک فعل ته می شدد ضد عام یعنی ترکاگر گف .اصرال  معروفش همان ترک است :پس ضاد عام در واقع دو اصرال  دارد 

زیرا ین یک امر وجددی است این در واقع    فرق می کند با ضد عام در اصرال  اولولی این اصارال  .یعنی ترک هماز ،عام هماز

 می گدیند.  ضد عام . اما اصرالحا به ین هیزهمان ضد یاص است

 م: تعبیر داری سه در این بحثپس 

 .یعنی یک امر وجددی منافی با ش  :ضد یاص .9

  .اضداد یاصه است ناصرال  اول ضد عام عبار  است از یک امر وجددی که قدر جامع بی  .3

 .ترک هر چیزی می شدد ضد عام ین چیز .به معنای ترک است ضد عاماصرال  دوم  .2

که منافی و معاهد با  یهر چیز« الش  و ینافیهمرلق ما یعاهد » .ندحت عندان همین معنای ضاد قابل جمع همه این ها تبه هر حال 

 . ه ضد عام به اصرال  دوماین معنا هیز هم بر ضد یاص منربق است هم بر ضد عام به اصرال  اول و هم ب. ین ش  باشد

 یامعن تارة ضد عام است که بهضد  :می گدییمتبیین کنیم را  «ضد »ه طدر کلی اگر بخداهیم ب   اول ضد عاماصرالبا قرع هظر از 

ن ی یک فعلی است که منافی بامان ضد عام است و گاهی به معنای به معنای ترک است که ه رةا. ضاد یک فعل ت ترک فعل اسات 

می تداهد  ،منتهی این ضد یاص یا امر وجددی 0امر وجددی است فعل اسات و به این ترتیب به ین می گدیند ضد یاص که یک 

  .گفته می شدد ضد عامدد که به این اعتبار به ین ش در هظر گرفته امدر وجددیه منافی با ین فعل هیز به عندان جامع بین

 نتیجه کلی بحث در مقدمه چهارم

 عقار ودمالحظه می کنیم  ر،ضد است یا یی زاامر به ش  مقتضی ههی که  وقتی کلمه ضاد را در صدر  مئلله و عندان بحث پس 

 فعل منافی با این ش  هئت یا ییر  به این معنا اسات که ییا امر به ش  مئتلزم ههی از ترک ین ش  و هیز مئتلزم ههی از هر  این

ترک  زم ههی ازمئتل «ةا الصلداقیمد»، ییا «ا الصلدةاقیمد»اید فرم یاسات که مثال وقتی یداوهد متعال م پس در واقع بحث در این 

 هئت یا هیئت  هی از هر فعل مزاحم با همازمئتلزم ه ییا ،هماز است یا ییر

ییا مئتلزم حرمت ترک ین ش  یا حرمت  برای ما واجب شد یزیههی از ضد است یعنی این که اگر چ این که امر به شا  مئتلزم 

 ییا بین وجدیبه عبار  دیگر   زمه وجدد دارد یا ههالزم و و م  این استلمنافی با واجب اسات می باشد یا هه  فعلی که مزاحم یا

ترک ین یا حرمت فعل منافی با ین واجب مالزم  یا ییر  ییا بین وجدی ش  و حرمت یک شا  و حرمت ضادم مالزمه اسات   

 است یا هیئت  

  .یید یمکه از بحث در مقدمه چهارم پیرامدن دو عندان ضد واقتضا  به دست این هتیجه ای است 

 . یعنی وارد در این بحث می شدیم کهحال هدبت به یدد بحث می رسد ،بحث ضد را مرر  کردیم تا کندن چهار مقدمه از مقدما 

 ییا امر به ش  مقتضی ههی از ضدم است یا ییر  
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یعنی در مقام اول  .بحث را در دو مقام باید دهبال کنیم، لذا یکی ضد یاص و دیگری ضد عام ،از ین جا که ضاد بر دو قئم است 

این کار اساات مالزمه و اسااتلزام وجدد دارد یا بین وجدی شاا  و حرمت هر کاری که مزاحم و منافی با  هین کبحث می کنیم از ا

 حرام است یا هه  ،یدابیدهی که مزاحم هماز استکه از وجدی هماز می تدان استفاده کرد  ،ییا اگر شارع هماز را واجب کردهدارد  

م بین امر به ش  و ههی از ضد ازز استلا و در مقام دومو ههی از ضد یاص است  م بین امر به ش ازپس در مقام اول بحث از اساتل 

 ترک ین تیا مئاتلزم ههی از ترک ین و حرم یعنی اگر چیزی مامدر به واقع شاد و یداوهد ین را واجب کرد ی  بحث می کنیم. عام

 . لذا در مقام دوم بحث از استلزام وجدی ش  و حرمت ضد عام ین است  است یا هیئت

 تبعیض عامل هالکت ملت ها

دا عَلَیْهِ عِیفُ أَقَامُإِهََّمَا أَهْلَکَ الََّذِینَ قَبْلَکُمْ أَهََّهُمْ کَاهُدا إِذَا ساَرَقَ فِیهِمْ الشََّرِیفُ تَرَکُدهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الضََّ  پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

  تَ مُحَمََّدٍ سَرَقَتْ لَقَرَعْتُ یَدَهَا.  الْحَدََّ وَایْمُ اللََّهِ لَدْ أَنََّ فَاطِمَةَ بِنْ

کرد او را رها می کردهد  ت میر شخص سرشناس و شنایته شده ای سرقچه که مردمان پیش از شما را هابدد کرد این بدد که اگ ین

  .ضعیفی دست به سرقت می زد بر او حد جاری می کردهد و اگر شخص

از امدر به یمدزه های دینی می بینیم بعضی  راست. ما د و زوال ملت ها و دولت هااین یک مئالله بئایار مهم و اساسی در بقا    

مثال  .ثبا  هام برده شده است بریی به عندان عدامل بقا  واز و  اهداز ملت ها و حکدمت ها از ین یاد شاده عندان عدامل بنیان بر

 اگیر شددظلم فردر امتی نت های الهی است که اگر این جز  س ،ظلم از امدری است که ریشه یک ملت و حکدمت را می یشکاهد

بر اساس سنت الهی باعث زوال یداهد شد. حال ممکن است زماهش فرق کند  قهراً ،بر ظلم استدار باشدیا بنیان ملت یا حکدمتی 

این از امدری اساات که  و حکدمت ها کمک می کند.ها بقای ملت  از ین طرف اجرای عدالت به. ولی این یک ساانت الهی اساات

به هر حال این یک مئلله  ،دولت مردان مئلمان باشند یا مدحد ،فرقی همی کند که دولت یا حکدمتی مئالم باشاد یا ریر مئالم   

 سنت های الهی یصدصیتشان این است.  ؛تخلف هاپذیر است

تدجهی هشدد و شرفا  یا صاحبان هام و ساا باعث هالکت مردمان می شادد این اسات که به ضاعفا      یکی از امدری که یددم رأ

لئالم علیهم ا هشدارهایی که پیامبر و اهل بیت عصمت و طهار  ،این شدیی بردار هیئت .تکریم باشند سرشناسان مدرد تدجه و

 قَأَهََّهُمْ کَاهُدا إِذَا سَرَ إِهََّمَا أَهْلَکَ الََّذِینَ قَبْلَکُمْ :پیامبر می فرماید . این جابعضاا ارشااد به یک حقیقت یارجی است  کنند،  یمرر  م

اگر  هبدد کدلیل این به  هدشاادهالک به حقیقتی که اگر مردمان پیش از شااما  یبر می دهد و ارشاااد می کند؛ فِیهِمْ الشااََّرِیفُ تَرَکُدهُ

بر او  وه کنید شخص را مدایذکرد که این  تی می کرد کاری با او هداشتند و کئی اعتراض همیشاخص سارشناس و معروفی سرق  

بدون پارتی و یشنا سرقت می کار و  ویک یدم ضعیف و بی کس  راما اگ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الضََّعِیفُ أَقَامُدا عَلَیْهِ الْحَدََّ ؛حد جری کنید

  .دیااین را رسدل یدا می فرم ده است.ت مردم قبل بد؛ این باعث هالکری می کردهدار او حد جکرد ب

اهی اهئان گ .به بعضی از امدر و گزینشی بریدرد کنیم ،اهتمام ما به احکام دینی محصدر هشدد ،تدجه کنیمما باید به این مئاائل  

ه یک جنبه و معصیت هئبت بیعنی هئبت به یک بعد و یک  .می بینید حئااسایت ها از هاحیه بریی از روحاهیدن گزینشای است   

است هیچ حئاسیتی هیئت عالم دینی باید  مهمتر از ین اما هئابت به امدری که  ،حکم شارعی حئااسایت هئابت داده می شادد     

فرق  ،عکس العمل هشان دهد اگر یالفی و تخلفی می بیند .هئبت به همه بخشها باید حئاس باشد ،حئااسایتش هم جاهبه باشد  
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 کیز یسرقت از امدال بیت المال ه ،جب حد اسات ی اسات که مئاتد  همی کند همان طدر که مثال شارای یداری یک گناه کبیره ا 

ین هم در این شاارایک که مردم این گرفتاری ها را دارهد و هیازمندی ها بئاایار اساات و   .که عقدبت ساانگین داردگناهی اساات 

  ن شدد.چه برسد به این که مداجه با یمد به تنش راست می شدد بعضا اهئان از شنیدهش  ،مشکالتی مردم را حاطه کرده

به ین حئاسیت داشته باشیم و این حئاسیت را به مردم  ندان عالمان دین هئبتبه عما یکی از مئائلی که می بایئت به هر حال 

 د که ما مثال راجع به یک مدضدع عادیناین طدر هباشد که مردم ببین .اصل و فرع جایشان عدض هشدد ههم منتقل کنیم این است ک

این ها تاثیر در عقاید مردم می  .هم هیئت حئااسایت صاد درجه داریم اما هئبت به یک مدضدع مهم حئاسیتمان بیئت درجه   

ن می یداهد کنیم و چیزی که یددمان دلمااین امدر گزینشی عمل  رما داگر ، این ها در باورهای مردم یدشه وارد می کند. گذارد

د مدافع همیشه بای لذا روحاهیت .این از دید مردم قابل قبدل هیئت ،کنیم که دلمان هخداهد از کنارم عبدرکنیم و چیزی را پر رهگ 

  .در برابر کجی ها و اهحرافا  بایئتد .فکری و ایالقی مردم باشدمئائل حقیقت دین و 

و  م است این که با یک اشتباهتدبیر در این زمینه بئیار مه .برابر اهحراف و کجی هیز راه و رسم یددم را دارد رگرچه ایئاتادن د 

روحاهیت هر راهی که طی  .شدد و ررض و هدف چه باشد ییلی مهم است چه به صدر  فردی وچه جمعی چگدهه بریدرد یرا

و مدضع گیری  هامقصد اعلی هدایت مردم است و این باید در همه رفتار .باشد که جامعه را هدایت کند ندر ذهنش ایباید می کند 

یامر پ .ای است که ییلی مهم استمئلله ، اینل هدایت هئتیمباتجلی پیدا کند که واقعا دلئدزاهه به ده ها و ساخنان و کارهای ما 

لذا معلدم می شادد که عامل بئیار مهمی   .دی به این جهت بددداین هاب مردمان پیش از شاما هابدد شادهد و   :می فرماید )ص(یدا

یک  ت دراس این که در برابر کئای حد اجرا  شدد و در برابر کئی اجرا  هشدد ممکن  .یعنی بی عدالتی ،این یعنی تبعیض .اسات 

  .وردا به مرور که اهباشته شدد به بهاهه دیگر سر بر می یمدرد یاص تاثیری هگذارد ام

این که می  .حاهه تذکر دهدمی بیند هاصکه جا هردر را به هر حال امیدواریم که اوال روحاهیت همیشاه منادی حق باشد و اهحراف  

یاد بزهد و فری گرفت دلیلی هدارد که این را تذکر یصدص ا بااگر می شدد جلدی یرایی ریعنی  ،گدیم هاصحاهه یعنی ییر یداهی

 در بیان هصیحت اهئان زبان اگر اهئان .لئاان هصیحت را رعایت کند  این مراتب باید طی شادد و در تذکرم هصاح و   .علنی کند

  ند.دور می کمنظدر و مقصد  از العمل به هحد تندتری می شدد و او را گزهده داشته باشد هه تنها فایده ای هدارد بلکه مدجب عکس

ثاهیا مئالدلین و کئااهی که در مئاند امدر هئاتند به این مئلله باید تدجه کنند که اگر به ریر از این طریق عمل شدد بر شایه     

 ما در مئلله اجرای عدالت در :رهبر اهقالی یددشان فرمددهد ،االن همه بر این مئلله پای می فشارهد هشئتن و کندن از بن است.

هایی که مدجب تدجه شااادد در بریدرد با مفاساااد و ین چیزجهت  یعنی کدتاهی بدده و باید به این .این ساااال ها مدفق هبددیم

مردم واقعا از هداری ین قدر هاراحت هیئتند که از تبعیض و بی عدالتی رهج می  .باید اهتمام بیشتری باشد هارضاایتی مردم اسات  

  .شرایک متفاو  می شدد اجرا  می شدد قهرا اما اگر ببینند عدالت ؛این برایشان قابل تحمل هیئت .برهد

 .  ی دفاع کنیمدر هر جایگاهدر هر هقره و  حق اهشا  اهلل ازباید سعی کنیم  این است کهچه که به ما مربدط می شدد  نی

 «والحمدهلل ری العالمین»


