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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
در ضد خاص به  .نهي از ضد عام دارد يا ندارد ء،نهي از ضد عام بود و اينكه آيا امر به شي ء،بحث در امر به شي

نهي از اضداد خاصه دارد ولي نسبت به ضد عام كه مطلق ترك  ء،نتيجه نرسيديم و گفتيم كه ثابت نشد كه امر به شي
  .باشد جاي بحث بود و اين مبحث دوم براي بررسي اين اختصاص پيدا كرده بود

 اقوال در مورد مسئله
 ت است از:كه خالصه آن عبار كرديم بيانرا  گانهپنجخوب اقوال 

 ؛كه از صاحب فصول بود ءقول به عينيت نهي از ضد عام با امر به شي .1
 ؛صاحب معالم بود نظر دوم قول به جزئيت و داللت تضمني كه. 2
 داده شده است؛كه احتمالي در كالم مرحوم نائيني  بود سوم قول به مالزمه به شكل داللت التزاميه. 3
 ؛عقليه نه داللت التزاميه و لفظيه كه ظاهر كالم مرحوم آخوند و بزرگان ديگري بودچهارم اقتضاي از باب مالزمه . 4
 اين پنج قول را ذكر كرديم. كه ؛ء بودپنجم هم قول به عدم اقتضا .5

در كل مبحث دارد و مي بعد در قول اول وارد شديم منتهي در همان قول اول پرداختيم به موضوعي كه نقش مه
ل بحث ديروز به عينيت برگردد بلكه يك بحث كلي است كه پرتويي به كل بحث دارد و هم نيست كه ك طوراين

گيرد و آن هم بحث اساسي بود و گفتيم كه قبل از اينكه به حكم و به بعث و زجر برسيم ميكل بحث را  شعاعش تقريباً
ببينيم در آن و اشته باشيم با توجه به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد است يك بازگشتي به عمق مباني حكم د

تواند مي و است ايرابطهحكم كه مصالح و مفاسد است رابطه فعل و ترك و مصلحت و مفسده چه نوع  يهاهيپا
گوييم براي كل مي. البته مناسب است كه بگوييم اين بحث كه ما داريم باشد رويين حكم يهاهيالراهنماي خوبي براي 

 يك بحث مقدماتي است.مقوله 

 لت استدراك استادع
كند يا مينهي از ضد  ء،گوييم امر به شيمياستدراك من هم براي همين نكته است و سر اين هم اين است كه ما  

به مصلحت و مفسده پس سنگ  گرددبرميبه يك نوع اراده و كراهت و اراده و كراهت  گرددبرميكند اين امر و نهي مين
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برد ميبه سمت اراده و كراهت زيرين آسياب همان مصلحت و مفسده است و مصلحت و مفسده راهنمايي است كه ما را 
چه در اراده و كراهت تكويني و چه در اراده و كراهت تشريعي سنگ زير بنا همان مصلحت و مفسده است و برخالف 

را بيان كنيم و رويين احكام  يهابخشتيم قبل از اينكه به اين بحث پرداختند ما گف وسط بحث اجماالً هاخيلياينكه 
از چه قرار است  هامفسدهببينيم آن مصلحت و  ،چه نسبتي دارند باهمبعث و زجر  واراده و كراهت  قبل از بيان اينكه

 كيد كنم.و تأخواستم ذكر ميبود كه  اينكتهاين 

 تكرار نكته مهم
بررسي كنيم  رارويين  يهاهيالنقطه زيرين و بنيادين شروع كنيم تا بعد آن رفتيم در عمق مسئله و از آن  جلسه قبل

كند يا مي ضد عامنهي از  ء،كه امر به شيبود  طوراين قبالً اليرين را كه بخواهيم بررسي كنيم سؤز يهاهيالحاال آن 
آيا  ئوجود مصلحت در فعل شبه اين صورت كه مطرح كنيم  ترعميقال را سؤگوييم برويم يك كم ميما  .كندمين

ق سپس بريم در اليه عميميكنيم ميال را عوض ت يعني سؤال اسكند اين سؤميكند يا نميترك آن  اقتضاي مفسده در
 هاي رويين.بعد بياييم روي سطوح و اليه

 سؤال بنيادين
هم دارد يا نه يعني اين  نك آآيا اقتضاي مفسده در تر ،شود كه وجود مصلحت در فعل شيئيمي طوراينال پس سؤ

در حقيقت به شكلي از كلمات  اين بحث و سؤال ديروز گفتيم كه .به معناي وجوب مفسده در ترك هست يا نيست
مي در وسط بحث همين را مطرح كردند شايد يك ك ،شود از جمله مرحوم تبريزيميآقايان در وسط بحث استفاده 

از اين نقطه  داديم وپايه قرار  ما ديگران هم هست اما نه به اين شكل كهدر كلمات  .از ديگران بيان كردند ترشفاف
 .بياييمجلو عزيمت كنيم و 

 حاصل نكته
ن هم اين بود كه وقتي كه ما يك غرض و آمشهور در اين قصه هست و حاصل  آنچه جلسه قبل گفتيم تلقي تقريباً

 شود:ميكند به دو دسته تقسيم مي هدفي را در نظر بگيريم افعالي كه با اين ارتباط پيدا
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سالمت بدن را كه  مثالًن مفسده است عال مقوم اين است يعني مصلحت در آن است و بعضي افعال در آبعضي افالف: 
و مفيد است  مؤثريك عوامل كند دو دسته است ن كارهايي كه با اين سالمت و اعتدال ارتباط برقرار ميدر نظر بگيريم آ

 عوامل مصلحت زا است هانياب برسد و چيزهايي از اين قبيل مثل اينكه ويتامين و غذا و آ ن مصلحت استكه در آ
 .عواملي كه داراي مصلحت و فايده است يعني

عواملي كه حالت سلبي دارد و مخرب و آسيب دارد و در حقيقت مانع است مثل اينكه سم بخورد يا ميكروب و  ب:
 .ويروس وارد بدنش شود

و مفيد و  ءكه مقتضي وجود و بقا وجود دارد، يك عاملبنابراين سالمت بدن را كه در نظر بگيريد دو عامل اينجا 
 .مضر و مزاحم و مانع و مخرب است و مفسده دارد هاآنداراي مصلحت است و عواملي كه وجود براي سالمت و  مؤثر

ن حي كه شخص بخواهد پيدا كند و به آرو وضعيت سالماين قانون در مسائل شرعي هم هست به اين صورت كه آن 
 يعني اين واجبات و محرمات دارد واجبات همان افعال ذات مصلحت است ،درجات برسد و از مشكالت رها شود

محرمات و معاصي هم عوامل مزاحم است كه  .و حيات و كمال معنوي شخص است ءبقاتضي مؤثر و مق عوامل مفيد و
 .مفسده دارد
اين حالت طبيعي است و  كه در گروه داراي مفسده استمي گروه داراي مصلحت است و دو ين قسمت اول دربنابرا

روي سكه مخالف هم دارد يعني دو  هانيا هردويشود گفت در مينجا است بله در رتبه بعد ايمفسدهاصل مصلحت و 
تركش مفسده است  در ن است پسلحت در آويتامين و غذا وجودشان مصمثل  مؤثرشود گفت كه اين عوامل مفيد و مي

در ترك ن مفسده است پس به اين صورت كه مثًال سم و ميكروب كه در آشود ميبالعكس كه در گروه دوم  طورهمان
  .مصلحت است آن

وجود اين مصلحت دارد  هاستياولدر همان  و بالذات و معناي دقيق و درست آن پس مصلحت و مفسده اوالً 
 داردشود گفت كه در قسم اول يعني افعالي كه مصلحت ميوجود اين مفسده دارد ولي با يك بيان مجازي و بالعرض 

 هاآناست ترك  آميزمفسدهكه  ييهافعلتوانيم بگوييم اين ميشود گفت كه تركش مفسده دارد و در گروه دوم هم مي
 د كهوشتقرير  طوراينشود مي ،ين بحث كه يك مقدار با يك رنگ و لعاب فلسفيا .مصلحت داردبالعرض و المجاز 

و به شكلي هم مرحوم تبريزي در بخشي از بيانشان همين را اشاره  اندكردهبيان  طورهمين نيز خيلي از اصوليين ما
 .نظر مشهور است اين كه است همين بيانولي مبتني بر  ،البته نه با اين بيان فلسفي و توضيحات اندكرده
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 نقد نظريه
كه اينجا مي كه اين مصلحت و مفسده به معناي دوبه اين صورت كنيم كه اين نظر قابل نقد است ميما در اينجا فكر  

مصلحت و  داشته باشد ولي واقعاً كمي تفاوتمصلحت و مفسده هستند حاال شكلشان ممكن است  واقعاً هانياگفتيم 
ن حرف فلسفي را قبول داريم كه سالمت بدن مرتبط با دو عامل است يكي وجود عوامل بنابراين ما آ ؛مفسده است

اين را قبول داريم و  كه ن موانع و عوامل مفسده زاآاست و يكي هم نبود  هانياغذا و امثال آب،  ،مقتضي كه ويتامين
 هاآندر  كذاويتامين و  ،غذا ،بآ هانيام گوييميه اول يعني وقتي در همان گرو فرق دارند ولي حقيقتاً باهماين دو گروه 

ب و غذا است يعني در متن واقع نبود آ طورهمين واقعاً بله ،مفسده دارد هانياشود گفت ترك مييا نمصلحت است آ
تسامح  در اين مفسده است گوييمميو اينكه نيست كه بگوييم يكي اصل است و يكي مجاز  طوراين مشكل، لذا يعني

است آنجايي كه  طورهميندر آن روي ديگر سكه هم  .ب و غذا مفسده استو نبود آ مفسده دارد واقعاً نيست، بلكه
 .ن استت در آمصلح كند اين معنايش اين است كه نبودشميمفسده دارد و فساد ايجاد  هانياگوييم مي

به  متصف ،يم و گفتيم كه اعدام ملكهتواند متصف به چيزي شود را قبول ندارمياعدام ن گويدمي ما هم بحثي كه البته
رساند مين بحث فلسفي درست است يعني درست است كه از نظر عالم خارج يك عواملي مدد آشود و لذا مي اوصاف

ن هم عمدي كه آكنند ولي اينكه بگوييم كه بيان ديگري كه در اينجا وجود دارد ميبه اين و يك عواملي اين را تخريب 
ه مبناي احكام است الزم ك ايمفسدهن مقابله كرد و بگوييم درست نيست براي اينكه مصلحت و آنيست كه بشود با 

ن گويد كه نبودش در آميعقل  ن مصلحت است كامالًي باشد نه همين امر وجودي كه در آن امر وجودنيست كه آ
به نحو  حتي ن مفسده استر آد ن مصلحت است واقعاً آعدم اين اموري كه در  و هامقتضيمفسده است پس فقدان اين 

در  مؤثر ،محمول است يعني اين عدمالبه نحو موجبه معدوله  بلكه سلب تحصيلي و موجبه سالبه المحمول هم نيست
 .گوييم كه عدم العله علت عدم المعلول استميعدم سالمت اين است به همان شكلي 

 كه است و اين امري است مؤثرو دوام اين  ءين و بقاگوييم كه عدم اين امر مفسده انگيز در سالمت امي اينكهيا  
مفسده دارد بگوييم يك  ،نمونه هم دارد و هيچ منعي در آن نيست. پس اصل اينكه در اينجا نبايد بگوييم كه عدم فعل

نسبت  حرف مجازي نيست و يك امر حقيقي است و نسبت مفسده به عدم فعل واقعاً  حرف مجازي است نه اين واقعاً
ن بيان فلسفي كه نظر آشود بنابراين مين مصلحت است اين موجب فساد ست يعني اين عدم اين شيئي كه در آا روايي

خره پايه حركت و نقطه زيرا باأل كنيممياست البته ما بيان اول را نفي ن جمعقابل ،كنيممي بيانما  آنچهداد و مياول را 
ثر است و يك و مقتضي و عامل و مؤ رسانياريدن ب عزيمت اين است كه يك چيزهايي وجودشان در سالمت
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توانيم به يك شكل ديگري مياست اين نقطه عزيمت است ولي در هر دو مورد ما  كنندهتخريبچيزهايي وجودشان 
 . در آن نيست چيزيهيچشود بگوييم تركش ميبگوييم در اولي تركش مفسده انگيز است ن

 در آن توان گفتميهر دو را  كه ب است و يكي هم عدم آن موانعآ مصلحت دو نوع است يكي وجود بنابراين
و اين اعدام ملكه  هامقتضيكه مفسده هم دو نوع است يكي وجود اين موانع و يكي عدم آن  طورهمانمصلحت است 

  .اينجا صادق استدر  هانياعلت لعدم المعلول و  گوييم عدم العلةميداد عين اينكه شود به آن نسبت ميگفتيم  كه كامالً 

 بنديجمع
اينكه بگويد كسي در عدم فعل واجب يا عدم آن فعلي كه در آن مصلحت است  ،مصلحت و مفسده در مرتبهبنابراين 

يك نسبت حقيقي و درست و  نيست اين واقعاً غيرحقيقيمفسده است اين يك نسبت مجازي يا بالعرض يا تسامحي 
كه  طورهمانقانوني است و در مالكات احكام معلوم نيست چيزي بيش از اين بخواهيم پس بالعرض و المجاز نيست 

اين هم حقيقت است و آن طرف هم اين  گوييم تركش مفسده داردميگوييم اين فعل مصلحت دارد و حقيقت است مي
قت است و وجودش مفسده دارد بگوييم تركش مفسده دارد اين هم حقيقت است كه اين حقي طورهمانفعل مفسده دارد 

  .و مجاز نيست

 نكته اول
و تبعي بودن با بالعرض و المجاز بودن فرق تبعي است  هاناي مفسدهتوضيح ثانوي اين است كه البته اين مصلحت و 

 گوييممي نيست و ما مجازًا و تسامحًا داريم چيزياست كه اينجا به اين معنا بالعرض و المجاز به اين صورت كه  كندمي
بالتبع معنايش اين است كه  و كنيممين را نفي نكه بالعرض و المجاز نيست اما بالتبع نه آ گفتيمو اين را نفي كرديم  كه

وجود گويد مي شود واقعاً به وجوب آن اگر كسي قائل كه اين را هم دارد منتهي به تبع آن مثل وجوب شرعي مقدمه
واجب است ولي  تواند بگويدمي قبول نداشته باشد مجازاً  دارد منتهي به تبعيت آن است اما اگر كسي وجوب آن را شرعاً

مجاز است ما آني كه تا االن نفي كرديم گفتيم نسبت مصلحت به عدم نسبت مفسده به ان عامل مصلحت دار و نسبت 
 حقيقت است  هانيامجاز نيست  هانيامصلحت به عدم عامل مزاحم 
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 نكته دوم
گوييم ترك آن مفسده دارد به تبع اين است كه ميتبعيت را قبول داريم يعني اينكه  حالدرعيننكته دوم اين است كه 

عدمش مفسده  واقعاً و گوييم اين عدمش مفسده داردميآن مصلحت داشت چون اين داراي مصلحت است به تبع آن 
ن است كه مصلحت ملزمه در وجودش بود چون مصلحت ملزمه در داشتن عدم بالتبع آ ولي اين مفسدهدارد مجاز نيست 

ن است و نه اينكه بالعرض و المجاز باشد بنابراين االن دارد اين ناشي از ان است و تابع آمفسده  آن وجودش است عدم
شود گفت كه سه جواب ميرد ن مفسده داآكنيم آيا عدم ميبگوييد وجود فعلي كه مصلحت داشت سوال  توانيدميشما 

گوييم نه ميتوان گفت ما اين را قبول نداريم مي مجازاً مفسده ندارد ولي  قتاًيحقدارد اينجا يك اينكه بگوييم عدمش 
 طوراين غالباً گوييم ميمفسده دارد دوم نقطه مقابل اولي بگوييم نه عدمش مفسده دارد به عنوان يك امر مستقل اين هم 

در عدم چيزي باشد اين ناشي از اين است كه وجودش  ايمفسدهنيست اگر  طوراين وقتهيچيد بگوييم نيست بلكه شا
ن مفسده است اين دو را ما قبول نداريم گزينه سوم جواب درست است شود گفت در آميمصلحت ملزمه دارد مستقل ن

مصلحت ملزمه بود عدم آن مفسده انگيز است به تبع آن نه به اينكه  ،در وجود يك عامل هرگاهگزينه سوم اين است كه 
 كههمينولي به تبع آن اصل و ريشه اين است كه وجود اين ياري برساند به آن ولي  قتاًيحقمجاز و نه به استقالل نه 

ن كافي است منتهي است و در آن مالكات احكام همي آميزمفسدهكند بالتبع ميياري نرساند يعني مفسده دارد ايجاد 
گوييم وجوب تبعي ميچيزي كه تبعي باشد تبعي است مثل وجوب مقدمه اگر كسي قائل به وجوب شرعي مقدمه باشد 

 در جلسه بعد. شاءاهللاناست ديگر اين هم تبعي است اين صحبت ما تا اينجا حاال بحث تكمله اي دارد كه 
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

 


