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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 ؟ سه مقدمه بيان شد.كندميآن را  ضد نهي ازاقتضاي  ،امر به شيء كه آيا شديمبحث  وارد اين

 : معناي اقتضامقدمه چهارم
مقصود از اقتضا در  يا از باب داللت عقليه.و  هيا از باب داللت لفظي ؛در اينجا به معناي استلزام و مالزمه است اقتضا

استلزام اين اقتضا، اقتضاي  ندارد بلكه هاآننيست و ربطي به  گفتيمميمقتضي و مانع در بحث علل و  معنايي كه اينجا،
بنابراين معناي و لزوم عقلي باشد. ي مالزمه اين را از لفظ استفاده كنيم يا نوع كهنيااعم از  به معناي عام؛ همآناست 
 .شودميرا شامل استلزامات عقليه  ي ازو هم نوعلفظي داللت اقسام  داللتي است كه هم تمام ،اقتضا

 معاني ضد: مقدمه پنجم
 كلمه ضد در اينجا دو اصطالح دارد:

دو امر  كه د. گاهيهستن، متقابل، متخالف و يا متماثل باهم سهيمقا: ضدي كه در منطق آمده است. دو امر در 1
چهار قسم  هممتقابلين  .شودمينسب اربعه مطرح  و باشندمي جمعقابلذاتشان يكي نيست ولي هستند،  متخالف

 ملكه و عدم ملكه ين،تضايفم ،متضادين ،متعارضين :شوندمي
و  شوندمي ملكه و عدم ملكهيا  نيستند يا وجود و عدم هستند كه تعارض جمعقابلمتقابلين كه بينشان تنافر است و 

شود، لحاظ  هاايندر بحث دو امر وجودي و عدمي اگر شأنيت در . شوندميهستند كه تضاد و تضايف ن يا وجودي
مثل ابوت و  ؛وابستگي دارند باهمهم گاهي دو طرف  . در وجودينشودميملكه و عدم ملكه  الو إ شودميتعارض 

و در غير اين صورت ، در اين صورت متضايف هستند شودميفرض ن ، طرف ديگرطرفكيبنوت كه بدون فرض 
 .شوندمي) متضاد يكي به ديگري وابسته نيست ،ن هستند و در مقام تصور و تحقق(متقابليني كه وجودي

 خالصه معناي اول
د و نيستن جمعقابل ،متقابلين دو امري هستند كه در عالم وجود يا متقابلين هستند.و دو چيز يا متماثلين يا متخالفين 

 يا يكي وجودي و ديگري عدمي است. انديوجوديا هر دو 
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اصطالح منطقي يعني دو امر وجودي كه بينهما منافرة و معاندة اليقبالن االجتماع و تحقق يكي بر ديگري  ضد در
 مصداق دو چيز باشد. تواندنمي حالنيدرعيز ، اين است كه يك چضدين اليقبالن االجتماع علت اينكه متوقف نيست.

 .نو چه وجودي باشند يعدم چه وجودي و نباشند؛قابل اجتماع  باهم و آن اين است كه دو امربه معناي اعم ضد  :2
و  شودميكه بينشان تناقض است؛ مثالً وقتي امر به وجود يك شيء شود، نهي از ترك آن باب  اين ازوجودي و عدمي 

ضد خاص ازاله نجاست از  اين باب كه بينشان تضاد به معناي خاص باشد؛ مثالًوجودين هم از  ترك همان عدم است.
 صالة است.، مسجد

وجودي و يا در ضد عام  قابل تحقق و امتثال نيستند. باهم و شوندميجمع ن باهم به معناي عام، دو امر در تضاد
نجاست و صالة كه اين دو نيز زاله مانند اودين هستند؛ يا وجو نيستند  جمعقابلو فعل و ترك است  عدمي هستند كه

 .نيستند جمعقابل

 : قواعد عام اجتهادمقدمه ششم
در استنباط كالم و و ست كه اختصاص به فقه ندارد ي هاصول، قواعد ايناست ولي در اصول فقه  ،متد اجتهاد در فقه
عمومي كه با آن استنباط  و قواعد اصول، يعني روش تحقيق، متدلوژي استنباط. رودميبه كار عقايد و معارف هم 

 گونه تقسيم كنيم:را اين اين معني، بايد اصول اجتهاد و استنباط اساس بر .شودمي
معارف تجويزي كه فقه بين استنباط  روايات و معارف توصيفي از قرآن واستنباط بين  هستكه مشترك قواعدي  :1

نشمند در حوزه . فقيه و عالم اخالق و متكلم و داگيردميصدر قرار  مشترك است كه در اصول ،اين است.و اخالق 
 شود بايد اين قواعد را بداند.مجتهد در اين امور، بخواهد كسي يعني اگر  ؛دننياز دار معارف دين به اين قواعد

 .باشندمي: قواعدي كه مختص به اصول فقه يا معارف و غيره 2

 ظرفيت قواعد عام
با نگاه فقهي بحث شده است  هابحثاين  معموالً ولي  وجود دارد خوانيمميكه  فقه در اصولاز اصول اول دسته 
 همچنين بحثو و امارات  و بحث حجج بخشي از مباحث الفاظ مثالً ؛فقه است زظرفيت بحث فراتر ا كهدرحالي

 است.ه بحث فقه راجع ب بيشتر وجود داردالبته بحث تعارضي كه در تعادل و تراجيح عام است؛ تعارضات 
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هستند اما به دليل جدا نكردن بحث، جزء اصول عام  نيز ، مطلق و مقيد، مجمل و مبينبحث مفاهيم، عام و خاص
 هاييبحثو  گوييممياصول عام يا روش تحقيق يا اجتهاد عام  هااينبنابراين به  .مانندميمعارف غافل در  متأسفانه

 ديگري نيز نياز است. هايبحثو  نيست هااينعام اجتهاد فقط  مبانيته الب ؛گيردميجتهاد قرار ند كه در منطق عام استه
 بايد انجام شود: كاردو بنابراين براي مباني عام اجتهاد، اين 

اصول  عنوانبهاضافه شود و  هاايناين مجموعه بايد جداگانه بحث شود و مباحث جديدي هم اگر الزم است به : 1
 عام بحث شود.

 بحث شود. و معارفي كالمي اصول عام با رويكرد : اين2
جاري است و هم در و كالمي توصيفي و معارفي  يهاگزارهمباني عام اجتهاد كه هم در قضايا و  شودمياين 
: شودميكه  انجام دهيم خاصي هايبحث اندر حوزه خودشبايد بعد از بحث در قواعد عامه، فقهي و اخالقي. قضاياي 

 معارف، اصول اخالق.اصول  ول فقه،اصول كالم، اص

 اجتهاد و استنباط هايروش
 :دارددو روش  با نگاه موضوعياجتهاد  بنابراين

 روش تحقيق عام :1
 كه سه قسم است: تحقيق خاص: روش 2

 معارف توصيفيخاص  الف: روش تحقيق
 هفق اصول خاصتحقيق روش ب: 
 هم روش تحقيق خاصي باشد.كالم. ممكن است كه در بحث اخالق  خاصتحقيق روش  ج:

منبعي  نگاه. البته برخي اوقات با بايد قوانيني بگذارد تا راه هموارتر بشوداين قدم را بردارد علميه اگر حوزه 
به  شودمي. اين روش، تقسيم شودمييكسان  هاقبليمنابع دين با  سامان دهيم. در اين روشرا  روش تحقيق خواهيممي

، ناظر روش تحقيقاين بدين ترتيب عقل.  و يا روش تحقيق در و حديثسنت وش تحقيق در رتحقيق در قرآن و روش 
 است. منابع دين به


