
                                                                                                                        :  ٣٠٦٨ماره 

 
 

1

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
كه  بودن مبحث اين آ . حاصل سخن ما درگرددبرميرديم كه به مقدمه اصول ، مطلبي را طرح كدر مقدمه مبحث ضد
توصيفي و تجويزي است و هم مشتمل بر گروه ديگري  يهاگزارهمشتمل بر قواعد عامه در هم  ،علم اصول موجود ما

 تجويزي فقهي است. هايگزاره در حوزهاز منطق و اجتهاد 
وقتي  در عالم ثبوت و واقع، اين بود:نظر كه اشاره كرديم و آن است تري بر يك نظر بنيادياين سخن مبتني 

در  ؛ گاهي اجتهادكنيماستخراج خواهيممينيم چه چيزي را ، بايد ببيبپردازيمبه اجتهاد در متون ديني  خواهيممي
. كندميو واقعيتي را اخبار  توصيفي استو  اخباري هايگزارهمعارف است ولي توصيفيات دين و در حوزه عقايد يا 

 اين دو نوع گزاره و .شودميمتعلق  (فقهي و اخالقي و امثال اين دو) انشائي و تجويزي هايگزارهاجتهاد ما به هم گاهي 
در يك تقسيم حاصر يا انشائي و يا  ،هرچه در منابع ديني وجود داشته باشد قضاياي انشائي و اخباري در دين و

 يا توصيفيات و يا انشائيات است. گريدعبارتبهاخباري است. 

 منطق اجتهاد در انشائيات و اخباريات
منطق و روش اين  .خواهدميبپردازيم، منطق و روش تحقيق  هيمخواميوقتي به اجتهاد در انشائيات و اخباريات 

 ) سه قسم است:علم اصولتحقيق (همان 
 )توصيفيات و تجويزياتضاياي اخباري و انشائي (مشترك بين ق: 1
 اخباري : مختص به2
 انشائي: مختص به 3

يا مشترك بين هر دو  هاآندر  منطق اكتشاف اين قضايا و اجتهاد .يا انشائيو است قضاياي دين يا اخباري  همه
 انشائيات است. مختص بهاخباريات و يا  مختص بهيا  است،

نپرداختيم مستقالً قواعد مشترك به  چون در اين اصولولي  (قسم سوم) قواعد انشائي استمختص به اصول فقه ما 
ك نگاه فقهي در اصول آمده البته همين قواعد مشترك با ي .همزمان با يك سلسله قواعدي است كه مشترك استلذا 

مواردي كه پراكنده بحث شده  جزبهما در قسم دوم شاهد ذخيره قوي نيستيم  متأسفانه .رادارندظرفيت اشتراك  است و
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بنابراين سه  .وجود دارد شيوبكم هااينو امثال تفسير  اصول فقه يا روش دراين كار  يهاهيسرما حالنيدرعاما  است؛
 ، انشائيات و مشتركات انشائي و اخباري بايد تشكيل شود.تروش تحقيق اخباريا

 قواعد موجود در اصول فقه
 :استقواعد ، مشتمل بر دو نوع اصول فقه موجود

ولو اين رأي شخص اين باشد كه خبر واحد ( خبر واحد ،امارات قطع، حجج، در اصول فقه؛ مانند قواعد مشترك: 1
، عام و خاص، مطلق و مقيد، تراجيح و تعادل ،، شهرت، اجماع)در جاي ديگر حجت نيست لياينجا حجت است و

، اصول لفظيه، اصالة ، صحيح و اعميه، مشتقمعاني حرف مقدمات الفاظ مثل حقيقت وضع، هايبحث مجمل و مبين،
 .اصالة الحقيقهاللفظيه، 
در  توانندمياين مشتركات  .دارندارزشمي و ... كال هايبحثر در اصول با نگاه فقهي آمده است ولي دقواعد  اين

در مشترك بحث  هاآنولي مسائل كلي  كنندميرا پيدا  انبار خودش در حوزه خاص خود، گرچهاد نهر دو مطرح باش
 .شودمي

 بحث ي از ضد،، نه، امر به شيءدر مالزمات ، بحث مقدمهنواهيو  اوامر حوزه ؛ مانندقواعد مختص به اصول فقه: 2
 است.قواعد خاصه در كالم و معارف خيلي كم . اصول عمليه ،اجتماع امر و نهي

كه و براي اينبه فقه است  معطوف گفتيم كه قواعد و اصول مشترك اآلن بررسي كرديموقتي اصول عام و مشترك را 
هرچند  را هم دارندظرفيت  انجام دهيم و ظرفيتش را زياد كنيم و اينزيادي  يهاپردازشمعطوف به عام شود بايد 

 نپرداختند.بيشتر بزرگان به آن 

 اجتهاد معارف دين بهعدم اختصاص برخي قواعد عامه 
قواعدي براي فهم اختصاص به معارف دين ندارد بلكه ه اجتهاد معارف دين، قواعد عامه يعني اصول عام برخي از

 و شيوع داردو در دين هم جريان مثل قواعد ظهور كه قواعد عمومي عقاليي است  باشد؛ ينيرديغمتن متن هستند ولو 
. اگر اين علم منقح شود، كندمياعمال اين قواعد را  ،در اجتهاد از متونعلمي داريم كه ما  :كسي بگويد مثالً و يا
 .است همين كيهرمنوت است. علم استفادهقابل

اآلن  د مشترك و عام است و جلد دوم آن، مربوط به قواعد مختص است.مربوط به قواعكفايه اول جلد بنابراين 
 دارد. ظرفيت باالتري االصوليعلاصول ما معطوف به فقه است ولي 
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اين طرح، محقق اگر بر حوزه است.  يالطمهكرد و هرچقدر ديرتر انجام شود،  يدهساماناين منطق تحقيق را بايد 
 و اخباري دين معارفي هايبحثدر كالم و فلسفه و  اين كار حتماً .كندمياجتهادي پيدا و قوي  كامالً يشكل ،شود

 ايجاد كند و باعث تحول شود. تواندمياثرگذار است و ابواب جديدي را 

 پيشنهاد ما براي منطق تحقيق
 پيشنهاد ما اين است كه اين منطق تحقيق، سه رشته شود:

 به معناي عامف و اصول استنباط معارروش تحقيق : 1
 و توصيفي معارفي معارف كالمي، و اصول استنباط روش تحقيق: 2
 امروزي به شيوه : روش تحقيق و اصول استنباط3

. ممكن است كسي شودميكه اآلن در اصول فقه است وارد رشته اول  هاييبحثاگر اين كار انجام شود، خيلي از 
 مانعي ندارد ولي زاويه ديد فرق خواهد كرد.اين سه رشته را در يك مجموعه قرار دهد؛ اين 

 :؟؟؟سؤال
كه در  شودمياگر بحث عقلي اخالق را مطرح كنيم، منطقي دارد و اگر بحث شرعي آن را مطرح كنيم وارد فقه 

 مباحث آينده بحث خواهيم كرد.
ساير مباحث كه  برخالف، جزء اصول فقه به معناي خاص است بنابراين مبحث ضد مثل ساير مباحث عقليه

 بحث شوند.نيز در فراتر از فقه  توانندمي
 بحث ضد در دو مقام است:

 ضد خاص: 1
 ضد عام: 2

 ضد خاصبحث رابطه دو ضد در 
كه رابطه  اين است عمده بحثي كه اينجا وجود داردبكند، امر به شيء، نهي از ضد  :گوييممي كهوقتي ،در ضد خاص

 مرحوم كفايه ومرحوم صاحب  هايبحثدر رتبه اول، اگر  يتي دارد؟مقدمد ديگر ضد براي ضعدم دو ضد چيست؟ آيا 
و در مرحله سوم  ييخو اهللاآيتامام و  مرحوم هايبحثوم، اصفهاني و در رتبه دمرحوم و  اءيض آقا مرحوم نائيني و
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 ،بحث رابطه ضد با عدم ضد ديگر كه شويدميمتوجه ببينيد را وحيد  اهللاآيتتبريزي و  مرحوم شهيد صدر ومطالب 
 است. كارشدهبسيار روي آن عقلي شده كه فلسفي و دقيق  اندازدست

: ازاله نجاست از مسجد گويدميوقتي مثالً براي ضد ديگر است يا نه؟  ايمقدمه ،بحث مهم اين است كه عدم ضد
زياد است  هايبحث؟ اين محل ست يا نهله امقدمه براي ازا ،آيا عدم نماز يا عدم اكل و شرب كن، ضد اين نماز است.

 ، جامع بحث كردند.مرحوم شهيد صدر نيز د.كه برخي قبول دارند و برخي مخالف هستن
 


