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 احکام تکلیفی و مالزمه بین آنهابررسی تعداد 

 1سیّد حسین منافی

 
 چکیده

به این  ؛ت حرمت، طلب ترک است یا زجرکه حقیقپردازد میاین مطلب  بهاین نوشتار  
و هم چنین از این مطلب سخن به میان آمده « نَـباید »است یا « نباید»معنا که معنای نهی، 

 در این رابطه ضمندر ترک حرام، مصلحت هست یا خیر؟ که آیا در ترک واجب، مفسده و
در اقتضاء امر به شیء نسبت به ضّد عام  مختلف اقوال چنینهم ،وجوه گوناگونبررسی 

بودن تعداد  گانهاقوال، انکار پنجاز نقد و بررسی قرار گرفته است. الزمه برخی و بحث مورد 
 و عماًل احکام تکلیفی از سه حکم تجاوز نخواهد کرد. استاحکام تکلیفی 

 
 مصلحت، مفسده، أحکام، ضّد عام، طلب، زجر  :کلیدی واژگان

  

                                                           
 . محقق حوزه علمیه قم1
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 مقّدمه
 از جمله مباحث مهم، بررسی چگونگیدر بحث پیرامون تبعّیت احکام از مصالح و مفاسد، 

مثاًل در عمل  ت،اس تکلیفی گانهدر احکام پنج وضعّیت مصالح و مفاسد به صورت تطبیقی
 واجب، مصلحت وجود دارد یا ترک مفسده، و در ترک واجب، مفسده است یا ترک مصلحت؟ 

یش از ب عداد آنهاست. طبق بعضی از مبانی،یکی دیگر از مباحث پیرامون احکام تکلیفی، ت
 سه حکم تکلیفی نداریم، ولی طبق مبانی دیگر، پنج قسم حکم تکلیفی وجود دارد. و بنا بر پنج

اقتضائی  هشود که آیا بین این پنج حکم تکلیفی، رابطقسم بودن احکام تکلیفی، در این بحث می
وجود دارد یا نه؟ به این صورت که هر عمل واجبی مساوق با ترک عمل حرام است، یعنی ترک 

 عمل واجب، حرام و ترک عمل حرام، واجب است یا خیر؟

 فاسدمحکام از مصالح و فصل اّول: توضیح اجمالی نسبت به تبعّیت ا
های مختلفی وجود دارد که برای روشن تبعّیت احکام از مصالح و مفاسد، دیدگاه درباره

 کنیم:ها اشاره میشدن اصل بحث، اجمااًل به این دیدگاه
  انکار دیدگاه اّول؛ اندیشه .1

ارد. داین اندیشه به أشاعره منسوب است، هر چند پیروانی اندک خارج از این گروه نیز 
اشاعره براساس مبانی اعتقادی خویش، احکام شرعی را تابع مصالح و مفاسد واقعی 

کند و فاعلّیت خداوند از دانند؛ زیرا معتقدند افعال خداوند غرضی را دنبال نمینمی
تواند ذات خداوند و صفاتش و کارش را إستناد به عّلت، منّزه است و هیچ چیز نمی

د سازد. نیک، چیزی  است که شارع نیک شمارد و زشت، چیزی است که شارع مقیَّ
 زشت بخواند.

  إثبات دیدگاه دوم؛ اندیشه .2
ی تبعّیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. بنابر ی انکار، اندیشهدر قبال اندیشه

این دیدگاه، احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در متعّلق آنها وجود داشته، 
د، هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد، قابل درک و فهم نباشد. کننتبعّیت می

 ی عدلّیه و گاه به مشهور عدلّیه نسبت داده شده است.این نظر گاه به همه

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

  3131تابستان  / 03/شمارهياصول يهافصلنامه پژوهش 11

 

ا تبعّیت یتبعّیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی  اندیشه ؛دیدگاه سوم .1
 تشریع از مصلحت در جعل

، بنابر این دیدگاه .هستنداین دیدگاه بر 2و محّقق خوئی 1خراسانی محققزرگانی چون ب
تشریع خداوند همسان با سایر افعال الهی تابع غرض و انگیزه است، ولی تأمین این مصلحت، 
تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ُملزمه دارد، امر و از کارهایی که 

ف امر در نفس تشریع و ِصر ی ملزمه دارد، نهی کند؛ بلکه گاه تأمین مصلحت فوق مفسده
 3یا نهی کردن است.

 فصل دوم: ماهّیت حرمت

در مورد ماهّیت حرمت، این بحث مطرح است که آیا ماهّیت حرمت، ماهّیتی منفی است یا 
است  «نباید»اینکه نفی در متعّلق آن وجود دارد و به عبارت دیگر، معنای حرمِت شرب خمر، 

است که در مورد حقیقت نهی وجود دارد که آیا زجر است یا این همان اختالفی «. باید نَـ»یا 
 طلب ترک؟

ند که به کمحّقق قزوینی در حاشیه بر معالم، کلمات قدماء راجع به حقیقت نهی را بیان می
 کنیم: برخی از آنها اشاره می

: الحّق أّن الّنهق القول الداّل علی طلب الّترك علی جها اإلستعالء ونحوه ما فق المنتهیوعن 
السّید بعین تل  العبارة، ومنهم َمن عّرفه بأّنه طلب ترك الفعل بقوٍل من العالق علی سبیل  منیة

منهم ما، والّ الع نهایةاإلستعالء، ومنهم َمن عّرفه: بأّنه طلب الّترك بالقول علی جها اإلستعالء کما عن 
م َمن عّرفه بأّنه ، ومنهزبدتهَمن عّرفه بأّنه طلب ترك بالقول استعالءًا کما أشار إلیه البهائق فق حاشیا 

، وِمن ةللزبدوالفاضل الجواد فق شرحه  غایة المأمولطلب کّف عن فعٍل بالقول استعالءًا کما عن 
 4عل علی سبیل اإللزام.الفضالء َمن عّرفه بأّنه طلُب العالق ِمن الّدانق ترك الف

رچه دانستند، اگاصولیان غیرمتأّخر، نهی را به معنای طلب می ددهاین کلمات نشان می       
                                                           

 381ص  ،علی فرائد االصول ةالحاشی يخراسانی، درر الفوائد ف. 1

 12ص  ،8االمام الخوئی، ج ةی، موسوعئخو. 2

 .895و  891، 899، 835. علیدوست، فقه و مصلحت، ص 3

 .319و  319، ص 3، ج تعلیقة علی معالم االصول. موسوی قزوینی، 4
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در امور دیگر، مثل اینکه متعّلق آن، ترک است یا کّف و اینکه در آن، علّو و إستعالء شرط است 
 یا نه، با هم اختالف نظر داشتند. 

 نویسد: یم أصول الفقهمرحوم مظّفر در 
و هفّسره المتقّدمون بطلب الّترك و  و الّنهق معناه المطابقق هو الّزجر والّردع عّما تعّلق به و

تفسیٌر بالزم معناه ولکّنهم فرضوه کأّن ذل  هو معناه الُمطابقق و لذا إعترض بعضهم علی 
 1ذل  فقال: إّن طلب الّترك محاٌل فالبّد أن یکون المطلوب الکّف.

بادر اند و مترسد قول صحیح همان طور که متأّخران از اصولیان به آن إذعان کردهمیبه نظر 
از نهی است، این است که حقیقت نهی، زجر است، نه طلب ترک و نه طلب کّف. چنانکه 

 آورده است: مجمع الفرائدمرحوم فریدةاإلسالم در 
مًا، فإّن األمر هو حمل الغیر ال یخفی أّن الّنهق مختلف مع األمر سنخًا ومتغایٌر معه مفهو

علی المطلوب بانشاء البعث والنهق هو ردعه ومنعه عنه بانشاء الّزجر، فاألّول من قبیل تحری  
الغیر فق الخارج والّثانی من قبیل وقفه وحبسه عن الفعل وعلی ذل  فتفسیر الّنهق بأّنه طلب 

ال وجه للّنزاع فق أّن متعّلق الّطلب الّترك کما هو المشتهر بین األعالم مّما ال وجه له، کما 
 2المستفاد من الّنهق هل هو الّترك أو الکّف کما هو واضح.

آیا در واجب، مصلحت و در ترک واجب، مفسده و در حرام،  فصل سوم:
 مفسده و در ترک حرام، مصلحت است یا نه؟

دگاه سه دی لح و مفاسدهمان طور که در فصل اّول گذشت، راجع به تبعّیت احکام از مصا
اشاعره نیز جاری است؛ زیرا طبق این نظرّیه، اگرچه نه در  این بحث طبق نظرّیه البته وجود دارد.

ای هست و نه در ترک واجبات و محّرمات، ولی فعل واجبات و محّرمات، مصلحت یا مفسده
 آید. بنابر این دیدگاه نیز با تعّلق امر و نهی، در متعّلق آنها مصلحت و مفسده به وجود می

 تبعّیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعّلق احکام، وجوه زیر متصور است: طبق نظریه
 د: . واجب همیشه مصلحت دارد. این وجه، اقسامی دار 1

 الف. ترک واجب همیشه مفسده دارد. 
                                                           

 .259، ص 8، ج اصول الفقه. مظفّر، 1

 .2الفرائد، ص . کاشانی، مجمع 2
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 ب. ترک واجب گاهی مفسده دارد. 
 ج. هیچ گاه ترک واجب مفسده ندارد.

ای . الزم نیست در فعل واجب، مصلحتی باشد، بلکه ممکن است فقط در ترک آن مفسده2
 باشد.
 . هیچ گاه فعل واجب، مصلحت ندارد، بلکه همیشه ترک واجب، مفسده دارد.1
باشد. توّجه به وجوهی که در وجه اّول گذشت، مجموع وجوه در مسأله، پنج وجه میبا 

شود. یعنی بحث از اینکه آیا فعل عکس این پنج وجه در مورد فعل حرام و ترک آن جاری می
 حرام، مشتمل بر مفسده و ترک آن، مشتمل بر مصلحت هست یا خیر؟

 بررسی وجوه پنج گانه

 بررسی وجه اّول

 ری قائل به این نظریه است. ایشان در بحث دوران بین محذورین می فرماید:شیخ انصا
سدٌة ائتا بترك الواجب أیضًا مفو أّما أولوّیا دفع المفسدة فهق مسّلما، لکن المصلحا الف

إاّل لم یصلح لإللزام؛ إذ مجّرد فوات المنفعا عن الشخص و کون حاله بعد الفوت کحاله و 
 جهًا إللزام شقٍء علی المکّلف ما لم یبلغ حّدًا یکون فق فواته مفسدةفیما قبل الفوت الیصلح و 

کبر الکبائر.  1وإاّل لکان أصغر المحّرمات أعظم من ترك أهّم الفرائض مع أّنه ُجعل ترك الصالة أ
زام ای نباشد، صالحّیت برای التوان گفت: اگر در ترک واجب، مفسدهرسد نمیبه نظر می

ی خاّصی از کمال برسد، توّقف انسان و ان باید در طول زندگی به درجهندارد؛ زیرا وقتی انس
خاّص از کمال، صحیح نیست و در نتیجه شارع در مورد آن، وجوب  عدم رسیدن او به آن درجه

 زند.  کند اگرچه مکّلف با ترک آن دچار مفسده به معنای عقبگرد نشده و درجا میرا جعل می
توان گفت قول به عدم وجود مفسده در ترک واجب، مستلزم رسد نمیهمچنین به نظر می

نها در تر باشد؛ زیرا تترین واجبات، بزرگترین محّرمات از ترک مهّم آن است که انجام کوچک
ن ی واجبات اینگونه باشند. ایترک بعضی از واجبات مثل نماز، مفسده هست، نه اینکه همه

 د ندارد.   ای وجو ی وارد بود که قائل شویم در ترک هیچ یک از واجبات، مفسدهاشکال در صورت
                                                           

 .817، ص 2، جفرائد االصولانصاری، . 1
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ین وجه، آن ا نماید؛ زیرا مّدعاینفسه بعید و غیر قابل پذیرش میافزون بر اینکه این وجه فی
ر ای داست که ترک هر مصلحتی در عاَلم، موجب مفسده گردد و هم چنین ترک هر مفسده

 د.عاَلم، موجب مصلحت شو 
 کنیم: اینک به بیان برخی از صاحبنظران در رّد این وجه اشاره می

مبنی بر اینکه در ترک واجب مفسده وجود  محقق خراسانی در رّد کالم میرزای قمی -1
 دارد چنین آورده است: 

وال یخفی ما فیه، فاّن الواجب ولو کان معّینًا لیس إاّل ألجل أّن فق فعله مصلحا یلزم 
دون أن یکون فق ترکه مفسدة کما أّن الحرام لیس إاّل ألجل المفسدة فق فعله استیفاؤها من 

 1بال مصلحا فق ترکه.
 نویسد: می العناوین الفقهّیةمحّقق مراغی در  -2

فرٌق بین الّضرر الموجب للّنقصان فق إستعداد المکّلف عن أصل مقتضی الطبیعا الساذج 
فوات أمر زائد علی مقتضاها کان الزمًا تحصیله کما فق فعل الحرام وبین الّضرر الّناشقء عن 

ودعِت الحاجا إلیه إحتیاجًا ضرورّیًا فالواجب والحرام بالنسبا إلی العقاب سواٌء وأّما بالّنسبا إلی 
المفسدة الکامنا والتأثیر الّذاتی فما فق الواجب نفٌع الیجوز ترکه و ما فق الحرام ضرٌر یجب 

 2دفعه.
 آورده است:  ضراتمحانیز در  محقق خوئی -1

ضرورة اّنه ال مفسدة فق ترك الواجب کما اّنه ال مصلحا فق ترك الحرام فالمصلحا فق 
فعل الواجب من دون أن تکون فق ترکه مفسدة کما أّن المفسدة فق فعل الحرام من دون أن 
تکون فق ترکه مصلحا وإاّل َلکان الاّلزم أن ینحّل کّل حکم إلی حکمین: أحدها: متعّلق 

م ند ترك الواجب أو فعل الحرابالفعل واآلخر متعّلق بالترك والزم هذا أن یستحّق عقابین ع
 3نظّن أن یلتزم بذل  أحٌد.وال

 بررسی وجه دّوم

رسد از میان کلمات فقهاء که در بررسی وجه اّول گذشت، تنها کالم محقق خوئی به نظر می
                                                           

 .99، ص 2خراسانی، کفایة االصول، ج . 1

 .153، ص 2. مراغی، العناوین الفقتیّة، ج 2

 .388، ص 3. فیّاض، محاضرات فی االصول، ج 3
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همان طور که گذشت، ایشان معتقد است اگر ترک تواند در رّد این وجه نیز به کار آید؛ زیرا می
اش این است که در هر حرام یا واجبی واجب، مفسده و ترک حرام، مصلحت داشته باشند، الزمه

دو حکم و دو استحقاق عقوبت وجود داشته باشد که این خالف ضرورت است. این مطلب که 
ی واجبات و محّرمات این همهداند، تنها در صورتی نیست که ایشان آن را خالف ضرورت می

گونه باشند، بلکه اگر در بعضی از واجبات و محّرمات نیز این وضع به وجود آید، این محذور 
 وجود دارد.

 
 بررسی کالم محقق خوئی 

ای که ایشان بین این مبنا و انحالل هر حکم به دو حکم بیان کرد رسد مالزمهبه نظر می
ی ای که در ترک واجب و مصلحتاست کسی ملتزم شود مفسدهصحیح نباشد؛ زیرا اّواًل ممکن 

که در ترک حرام است، مفسده و مصلحت ُملزمه نیستند که به حّد جعل حرمت و وجوب 
ی برسند. و ثانیًا: اگر هم به حّد الزامی باشند، الزم نیست شارع طبق هر مصلحت و مفسده

مصلحت در عدم جعل باشد،  الزامی حکم حرمت و وجوب را جعل کند، بلکه ممکن است
یعنی اگر چه احکام مجعوله، تابع مصالح و مفاسد در متعّلق هستند، نه مصلحت در جعل، ولی 
ممکن است عدم جعل شارع با وجود مصلحت و مفسده در متعّلق به عّلت مفسده در نفس 

 جعل باشد. 
رک ارد و هیچ ترسد قول به اینکه هیچ ترک مصلحتی، مفسده ندهم چنین به نظر می    
ای مصلحت ندارد خالف وجدان است. بله این مطلب قابل قبول است که اگر ترک مفسده

اش از جهت ترک مصلحت نیست؛ زیرا ترک مصلحت به معنای مصلحتی مفسده داشت، مفسده
از دست دادن منفعت است، ولی ممکن است به عّلت خاّصی ترک مصلحت، مقارن با وجود 

 ترک مفسده با مصلحت. ین است کالم در مالزمهمفسده شود و هم چن
اّما کالم محقق خراسانی و محقق مراغی، ظهور در وجه دوم ندارد؛ یعنی ظاهرًا مراد این دو 

ای بین ترک مصلحت و مفسده و بین ترک مفسده و مصلحت وجود فقیه این است که مالزمه
 شوند.ندارد، نه اینکه این دو هیچ گاه با هم جمع نمی

 ررسی وجه سومب
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ه گاه ترک مصلحت، مفسده نداشته باشد و ترک مفسداز مباحث قبلی روشن شد اینکه هیچ
مصلحت نداشته باشد، سخنی خالف وجدان است. عالوه بر این  از بعضی از آیات و روایات 

توان استفاده کرد که ترک بعضی از واجبات مفسده دارد. به برخی از این آیات و روایات می
 کنیم: ه میاشار 

به درستی که نماز انسان را از کارهای »فرماید: می ی عنکبوتالف. خداوند در سوره
دار شود انسان از فحشاء و منکر و اعمال مفسدهیعنی نماز باعث می 1.«ناشایست باز می دارد

ه شود و فعل یا ترکی کدور شود. پس کسی که این واجب را ترک کند، در مفسده واقع می
ی وقوع در مفسده شود، مفسده دارد، پس نماز با وجود اینکه از واجبات است، در ترک مهمقّد 

ی مانع نباشد ول آن مفسده وجود دارد. البّته این احتمال نیز وجود دارد که در ترک نماز، مفسده
مفسده نشود و مفسده از اعمال دیگر ناشی شود. این احتمال در اکثر روایات بعدی نیز وجود 

 د.دار 
یعنی  2«والّصالة تنزیهًا عن الکبر»آمده است: ی حضرت زهرای شریفهب. در خطبه

ی نماز به خاطر پاکی از کبر واجب شده است و چون در کبر مفسده است و ترک نماز مقّدمه
وقوع در ِکبر است، پس ترک نماز مفسده دارد. هم چنین در جای دیگری از این خطبه، 

که عّلت  3«تثبیتًا لإلخالص ... وحّرم الله عّزوجّل الّشرك إخالصًا للّربوبّیا و الّصیام»فرماید: می
وجوب روزه گرفتن و حرمت شرک، اخالص و تثبیت آن دانسته شده است. اگر اخالص 

مصلحت داشته باشد و اگر  ،آید ترک شرک که ترک حرام استمصلحت دارد، پس الزم می
ید ترک روزه که ترک واجب است، مفسده داشته آپس الزم می ،ترک إخالص مفسده دارد

 باشد. 
ضل بن شاذان از ف علل الّشرایعدر  مؤّید این مطلب، حدیثی است که شیخ صدوق

سبت به گوید و آن را نفضل از جانب خود این مطالب را می البته اگرچه .کندنیشابوری نقل می
ب را به صورت نقل لفظ یا نقل به نداده است، ولی ظاهر، آن است که ایشان این مطل ائّمه

                                                           
1 .«                 »39 هوت، آیبکسوره عن. 

 .112، ص 8. صدوق، علل الشرایع، ج 2

 .همان. 3
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گرفته باشد؛ زیرا بسیار بعید است فضل بن شاذان این مطالب طوالنی در معنا از معصومین
 ی خود گفته باشد.علل احکام را از پیش خود و با استفاده از استنباطات شخصّیه

 کنیم: اینک به برخی از فرازهای آن که مؤّید مطلوب است اشاره می
 گوید: مورد نماز میالف. در 

 1مع ما فیه من اإلنزجار عن الفساد جّدًا ... و حاجزًا و مانعًا عن أنواع الفساد.
ه کند که همان طور کدر مورد نماز که عملی واجب است، اثر جلوگیری از فساد را ذکر می

 ی وقوع در مفسده است.گذشت، ظهور در این دارد که ترک آن مقّدمه
 گوید: جماعت میب. درمورد نماز 

 2مع ما فیه من الُمساعدة علی البّر و الّتقوی و الّزجر عن کثیٍر من معاصق الله عّزوجّل.
 گوید: ج. در مورد روزه می

 3مع ما فیه من اإلمساك عن الّشهوات.
 گوید: ی حّج مید. درباره

 4ساد.وترك قساوة القلب و خساسا األنفس ونسیان الّذکر... و حظر األنفس عن الف
 :بررسی وجه چهارم و پنجم

این دو وجه، مخالف دیدگاه فقهایی است که بیان کلمات آنها گذشت مبنی بر اینکه همیشه  
در واجبات، مصلحت و در محّرمات، مفسده وجود دارد. هم چنین با برخی از آیات و روایات 

 شود: منافات دارد که به آن اشاره می
خداوند به عدالت ورزی، نیکوکاری و کمک »فرماید: ی نحل میدر سورهالف. خداوند 

ی شریفه، هر بنا بر ظاهر این آیه 5.«به نزدیکان دستور داده و از کارهای ناپسند نهی کرده است
گیرد، عدل و احسان است؛ مصلحتی بر آن مترّتب است که باعث عملی که متعّلق امر قرار می

                                                           
 .132، ص 8ج  ،علل الشرایع. صدوق، 1

 .135. همان، ص 2

 .195. همان، ص 3

 .192. همان، ص 4

5 .«                                      »52سوره نحل، آیة. 
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گیرد، فحشاء و ر عملی که متعّلق نهی قرار میشده خداوند آن را واجب گرداند. همچنین ه
ای بر آن مترّتب است که باعث شده خداوند آن را حرام گرداند. پس همیشه منکر است، مفسده

در واجبات، مصلحت و در محّرمات، مفسده وجود دارد، در حالی که طبق وجه چهارم و پنجم 
 ای باشد.الزم نیست در واجب، مصلحت و در حرام، مفسده

فإّنه لم یأمرك إاّل بحسٍن ولم ینه  إاّل عن »فرماید: می البالغةنهجدر  ب. أمیرالمؤمنین 
در این روایت به نحو انحصار، این مطلب تبیین شده است که هر عمل واجبی، َحسن و  1«قبیٍح 

هر عمل حرامی، قبیح است و این مطلب روشن است که هر عمل ُحسنی مصلحت و هر عمل 
قبیحی مفسده دارد و ترک مفسده، فعل َحسن نیست، بلکه ترک قبیح است و هم چنین ترک 

 ک َحسن است.مصلحت، فعل قبیح نیست، بلکه تر 
کم ُیباعد ِمن شقٍء ُیقّربکم ِمن الجّنا و  والله ما»در حّجا الوداع فرمودند:  ج. رسول اکرم 

یُتکم َقد نهو ُیباِعدکم ِمن الجّنا إاّل و  ِمن الّنار إاّل و قد أمرُتکم به وما ِمن شقٍء ُیقّربکم ِمن الّنار
 2«.عنه

ب دارای دو خصوصّیت است: مقّرب در این روایت شریفه تبیین شده است که عمل واج
ی ی او از جهّنم. آن چیزی که مقّرب انسان به بهشت و دور کنندهانسان به بهشت و دور کننده

او از جهّنم است، فعل َحسن و دارای مصلحت است، نه ترک مفسده؛ زیرا انسان با ترک مفسده 
، نه کند ترک کرده استزدیک میای که او را به جهّنم نشود؛ زیرا مفسدهبه جهّنم نزدیک نمی

اینکه با ترک مفسده به بهشت نزدیک شده و از جهّنم دور شود. همچنین دراین روایت شریفه 
ی او از بیان شده که عمل حرام، دارای دو ویژگی است: مقّرب انسان به آتش و دور کننده

م و دور کننده است، عمل قبیح و ی او از بهشت بهشت. آن چیزی که مقّرب انسان به جهّنْ
ی ادار است، نه ترک مصلحت؛ زیرا با ترک مصلحت، انسان در جا زده و در همان رتبهمفسده

گرد ببا ترک مصلحت عقگردد، نه اینکه ماند و از رسیدن به آن مصلحت محروم میکه هست می
 کند.

ت، اس بررسی این وجوه پنج گانه، این شد که وجه صحیح از این وجوه، وجه دوم نتیجه
                                                           

 .18، نامه نتج البالغة. 1

 .73، ص 2، ج الکافی . کلینی،2
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یعنی واجب همیشه مشتمل بر مصلحت است و گاهی در ترک آن مفسده است و گاهی هم در 
ترک آن مفسده نیست و هم چنین حرام همیشه مشتمل بر مفسده است و گاهی در ترک آن 

 مصلحت است و گاهی هم در ترک آن مصلحت نیست.
ینکه در س جعل هستند، بدون ااّما بنابر این مبنا که احکام گاهی تابع مصالح و مفاسد در نف

ه کند به این خاطر کای باشد، و گاهی شارع عملی را واجب میمتعّلق آنها مصلحت یا مفسده
ای نباشد، در این در جعل وجوب آن مصلحت است، اگر چه در متعّلق وجوب مصلحت ملزمه

رام نیست حای صورت، این مطلب قابل تأّمل است که وقتی شارع عملی را که در آن مفسده
کند، آیا در جعل حرمت برای آن عمل، مصلحت است یا در عدم جعل حرمت برای آن می

 باشد؟عمل، مفسده می

آیا أمر به چیزی مقتضی نهی از ضّد عام آن هست یا نه؟ و  فصل چهارم:

 همچنین نهی از چیزی مقتضی أمر به آن شیء هست یا نه؟

ی علما.است. مثاًل ضّد عاّم نماز خواندن، نماز نخواندن استمراد از ضّد عاّم، نقیض منطقی 
اند در اینکه أمر به چیزی، مقتضی نهی از ضّد عاّم آن هست یا نه؟به این اصول اختالف کرده

معنا که اگر نماز متعّلق أمر بود، مقتضی این هست که نماز نخواندن متعّلق نهی باشد یا نه؟و هم 
 که اگر دروغ گفتن نهی داشت، دروغ نگفتن أمر دارد یا خیر؟ چنین است در نهی، به این معنا

اختالف علماء در ضّد عام از جهت اصل اقتضاء »فرماید:در این بحث می مرحوم مظّفر
و عدم آن نیست؛ زیرا ظاهر این است که ایشان بر اصل اقتضاء اّتفاق دارند. اختالف علماء در 

 جود دارد:کیفّیت اقتضاء است که در آن چهار قول و 
 . اقتضاء به نحو عینیت. 1
 . اقتضاء به نحو جزئیت و داللت تضّمنّیه.2
 . اقتضاء به نحو لزوم بّین بالمعنی األخّص. 1
 . اقتضاء به نحو لزوم بّین بالمعنی األعّم یا غیر بّین.3
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 1شود.و در پایان ایشان منکر أصل اقتضاء می
 پنج قول را جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرارگفته، این اینک با توّجه به مطالب پیش

 دهیم:می
: به این معنی که امر به چیزی، عین نهی از ضّد عام آن است؛ برای . قول به عینّیت1

مثال، امر به نماز، عین نهی از ترک نماز است و هم چنین نهی از چیزی عین امر به ترک آن چیز 
 است.

 ماید: فردر تبیین این قول می محّقق خوئی
فإن ُارید من العینّیا فق مقام اإلثبات والّداللا أعنق بها اّن األمر بشقٍء و الّنهق عن ترکه یداّلن 

« صّل » مقصود من کّل منعلی معنی واحد واّنما االختالف بینهما فق التعبیر فقط بأن یکون ال
مثاًل ابراز کون الّصالة علی ذّما المکّلف و کونها واجبًا فهذا مّما ال إشکال « الّصلوة كال تتر »و 

 فیه ولکن الظاهر اّن العینّیا بذل  المعنی لیست مرادًا للقائل بها.
وإن ُارید بها العینّیا فق مقام الثبوت والواقع فیرد علیه: اّنه إن ُارید من الّنهق عن الّترك طلب 

ق علی الفعل فاّن ترك الّترك وإن کان مغایرًا للفعل مفهومًا إاّل اّنه عینه مصداقًا ألّنه ترکه المنطب
عنواٌن انتزاعقّ له فال یمکن أن ُیراد من النهق عن الترك طلب ترکه الستلزام ذل  الّنزاع فق اّن 

ل له. وإن ُارید بالنهق عن الترك، الحقیقق  النهق األمر بالشقء یقتضق نفسه وهذا الّنزاع ال محصَّ
الناشق عن مبغوضّیا متعّلقه فال یمکن أن ُیراد فیما نحُن فیه ألّن األمر الحقیقق ُیباین الّنهق 

یا بینهما ال فق ناحیا المبدأ وال فق ناحیا االعتبار وال فق ناح كلحقیقق تباینًا ذاتیًا فال اشتراا
عتبار ا والّنهق تابٌع للمفسدة وأّما من ناحیا اال المنتهی. أّما من ناحیا المبدأ فألّن األمر تابٌع للمصلح

فألّن حقیقا األمر اعتبار المولی الفعل علی ذّما المکّلف وابرازه فق الخارج بمبرٍز کصیغا األمر، 
وحقیقا الّنهق اعتبار المولی حرما الفعل علیه وجعله محرومًا عنه و إبرازه فق الخارج بمبرٍز 

 2قه.ا المنتهی فألّن األمر یمتثل بإتیان متعّلقه والّنهق یمتثل بترك متعلّ کصیغا الّنهق، وأّما من ناحی
« باید نَـ»این قول مبتنی بر آن است که در فصل دوم، قائل شویم معنای حرمت، طلب ترک 

د؛ زیرا یکی خواهد ش« ال تترك الّصالة»و « صّل »، بنابراین معنای «نباید»است، نه زجر از فعل 
صالة و معنای دومی طلب ترک ترک صالة است و صالة و ترک ترک آن  معنای اّولی، طلب

                                                           
 .295، ص 8. مظفّر، اصول الفقه، ج 1

 .37-39، ص 1. فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج 2
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 اند.در خارج عینّیت دارند، اگر چه مفهومًا متباین
 پس بنابراین قول، احکام تکلیفی سه تا هستند، نه پنج تا، یعنی:

 . بایِد لزومی. 1
 طلب غیر لزومی. . 2
 . اباحه؛ 1

متعّلق تفاوت دارند، به این صورت که در زیرا بنابراین قول، حرمت و وجوب، تنها در 
متعّلق حرمت، ترک وجود دارد ولی حقیقت حکم حرمت و وجوب، یک حقیقت بیش 

است، پس وجوب و حرمت از جهت خودشان عینّیت « باید»و « طلب»نیست و آن مفهوم 
ق، عینّیت مصداقی دارند.  مفهومی دارند و از جهت متعلَّ

لح و ی مبانی در تبعّیت احکام از مصاکه این قول بنابر همه این نکته نیز قابل توّجه است
مفاسد متصّور است. حّتی اگر کسی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعّلق باشد و 

ساند، ر واجب را مشتمل بر مصلحت و حرام را مشتمل بر مفسده بداند، ضرری به عینّیت نمی
ی است، اگر چه از جمله« یحرم الّلهو»این جمله عین « هویجب ترك اللّ »گوید: مثاًل وقتی می

 شود.ی دوم، مفسده داشتن لهو استفاده میاّول، مصلحت داشتن ترک لهو و از جمله
همان طور « باید نَـ»است، نه « نباید»همان طور که در فصل دوم گذشت معنای حرمت، 

رار لب ترک و زجر عینّیت برقکه معنای نهی، زجر است نه طلب ترک و روشن است که بین ط
 باشد.نمی

: به این معنی که امر به شیء، به نحو جزئیت و داللت تضّمنّیه، بر . قول به جزئّیت2
کند و هم چنین نهی از شیء به همین صورت بر امر به ترک آن داللت نهی از ترک داللت می

ا وجوب، طلب شیء بکند؛ زیرا حقیقت وجوب و حرمت، حقیقتی مرّکب است. حقیقت می
منع از نقیض، و حقیقت حرمت، طلب ترک با منع از نقیض است. بنابر این طبق این قول، 
حرمت، جزء معنای وجوب و وجوب، جزء حقیقت حرمت است و اینکه در وجوب، منع از 

ی در ترک واجب است که منع از ترک شده است یا به ترک وجود دارد، یا به جهت مفسده
 رفتن مصلحت ملزمه، از ترک واجب منع شده است.خاطر از دست 

در توضیح این قول، این نکته حائز اهّمّیت است که اگر بنابر این قول، حقیقت حرمت،  
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طلب ترک باشد، در این صورت، حرمت، هم جزء وجوب است و هم با آن عینّیت مصداقی 
زء وجوب خواهد بود، بدانیم، حرمت فقط ج« نباید»دارد، ولی اگر حقیقت حرمت را زجر و 

 نه عین آن. پس بنابر فرض اّول، احکام تکلیفی سه تا خواهد بود و بنابر فرض دوم پنج تا.
 بررسی این قول

 باشند، نه مرّکب، به این معنا که حقیقتاحکام تکلیفّیه مثل وجوب و حرمت بسیط می
ی معنای تحلیل وجوب، طلب شدید و حقیقت حرمت، زجر شدید است و منع از نقیض الزمه و

 آنها می باشد.
 د:دانمحّقق خوئی همان اشکالی که به قول عینّیت وارد بود را بر این قول نیز وارد می

ضرورة اّنه کما ال یکون الّنهق مّتحدًا مع األمر فق المراحل المتقّدما، کذل  ال یمکن أن یکون  
 1جزؤه فق تل  المراحل.

 نیا بالمعنی األعّم یا غیر بیّ  األخّص . قول به لزوم بّین بالمعنی 4و  3

وجوب و حرمت، مفاهیمی است و « زجر»و « نباید»همان طور که گذشت معنای حرمت، 
، پس وجهی برای قول به عینّیت و جزئّیت نیست. اینک بحث ما در این واقع بسیط هستند

ین نهی از شیء، ای با نهی از ترک آن شیء دارد و هم چنشود که آیا امر به شیء، مالزمهمی
 ای با امر به ترک آن شیء دارد یا خیر؟مالزمه

قائل به  اند. برخیهای مختلفی به آن ملتزم شدهالبّته قائالن به مالزمه در اینجا به صورت
الزم بّین بالمعنی األخّص شده و برخی بالمعنی األعّم و برخی غیر بّین. این مطلب نیز باید مورد 

ای وجود دارد، مالزمه بین وجوب و حرمت نفسی است یا گر مالزمهبررسی قرار گیرد که ا
ی حرمت غیری که اگر حرمت غیری باشد، عقابی در مخالفت آن نیست. اگر قائل شویم الزمه

وجوب شیء، حرمت ترک آن است و در آن مفسده وجود دارد، پس با نفسی بودن حرمت 
یکدیگر خواهند بود و عرضی بودن  سازگارتر است. در نتیجه این وجوب و حرمت در عرض

این دو به لحاظ مقام ثبوت است و گرنه به لحاظ مقام إثبات، از وجوب شیء به حرمت ترک 
 ای نیست، بلکه صرفًا ترکبریم. ولی اگر قائل شویم که در آن حرمت، مفسدهآن پی می

                                                           
 .37، ص 1، ج محاضرات فی اصول الفقه. فیاض، 1
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را در شود و در طول وجوب خواهد شد؛ زیمصلحت است، در این صورت، حرمت غیری می
 ای است که در متعّلق آن است. فصل سوم گذشت که حرمت نفسی همیشه تابع مفسده

 بررسی این قول 

 فرماید: در بررسی این قول می محقق خوئی
وأّما دعوی الّداللا اإللتزامّیا بالّلزوم البّین بالمعنی األعّم فهق أیضًا الیمکن تصدیقها لعدم 

ِمن الّشرع، أّما ِمن ناحیا العقل فألّن مّدعی المالزما إّما یّدعق  الّدلیل علیها ال ِمن العقل وال
الحرما النفسّیا أو الحرما الغیرّیا وکلتا الدعویین فاسدة: أّما االولی فألّن الحرما النفسّیا إّنما تنشأ 

 الواجب ولو سّلمناه أحیاناً  من مفسدة الزامّیا فق متعّلقها ومن الواضح اّنه ال مفسدة فق ترك
 ونها لغوّا ثانیاً المقّدمّیا و ک کّلّیا لذل  وأّما الّثانیا فلعدم مالك الحرما الغیرّیا فیه أّواًل النتفاءفال

لعدم ترّتب أثر علیها ِمن العقاب و نحوه و بالجملا فإّن کاّلً ِمن الوجوب و الحرما یحتاج إلی 
إعتبار مستقّل والّتفکی  بینهما فق مقام اإلعتبار بمکاٍن ِمن اإلمکان و کذا ال یحکم العقل 

کیف یکون ه فبالمالزما بین إرادة شقٍء و کراها نقیضه؛ إذ قد یرید اإلنسان شیئًا غافاًل عن ترک
 کارهًا له.

وأّما ِمن ناحیا الّشرع فألّن ما دّل علی وجوب شقٍء ال یدّل علی حرما ترکه و ِمن هنا قلنا اّنه 
 1ال مفسدة فق ترك الواجب لیکون ترکه محّرمًا کما اّنه ال مصلحا فق ترك الحرام لیکون واجبًا.

ارد که به هی از ترک، ظهور ابتدایی دالبّته بعضی از روایات در اقتضاء امر به شیء نسبت به ن
 شود:این روایات اشاره می
 2«ال صبر لکم علیه فاعملوا بما أحّب الله واترکوا ما کِره اللهو : »ؤمنین الف. عن أمیرالم

که در این روایت به ترک مکروهات یا محّرمات امر شده است. یعنی هر عمل مکروهی یا 
 حرامی، ترک آن مستحب یا واجب است.

ال تترکوا األمر بالمعروف والّنهق عن المنکر فیوّلق علیکم »آمده است:  البالغةنهجب. در 
باشند، ترک آنها که در مورد امر به معروف و نهی از منکر که دو عمل واجب می 3«أشرارکم

                                                           
 .35، ص 1، ج محاضرات فی اصول الفقهفیاض، . 1

 .21، ص امالی. طوسی، 2

 .37، نامه نتج البالغة. 3
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ّلی ی کحرام شده است. البّته این روایت مخصوص امر به معروف و نهی از منکر است و مالزمه
 کند.ثبات نمیرا ا

فمهاًل مهاًل یا أهل الّصالح ال تترکوا أمَر الله : »ج. عن اسماعیل بن جابر عن ابق عبدالله
که در این روایت از ترک اوامر خدا نهی شده است، یعنی ترک واجب  1«وأمَر َمن أمَرکم بطاعته

 حرام است.
که در مورد  2«منکم ما بقیُتمال تترکوا حجَّ بیت رّبکم ال یخُل »یقول: د. سمعُت علّیاً 

حّج که عملی واجب است، نهی از ترک آن وارد شده است. البّته این روایت نیز فراگیر نیست 
 و مختّص حّج است.

ایی از آن اشاره هدر کلمات بسیاری از فقهاء نیز به این اقتضاء تصریح شده است که به نمونه
 کنیم:می

 فرماید: می تذکرة الفقهاءدر  حّلی . عاّلمه1
 3یستحّب لألب تعلیم ولده الّصغیر و ال یحرم ترکه.

شود عّلت اینکه ترک تعلیم حرام نیست، این است که تعلیم از کالم ایشان استفاده می  
 شد.واجب نیست، یعنی اگر تعلیم واجب بود، ترک آن حرام می

 فرماید: می القواعد والفوائددر  . شهید اّول2
 4صال الکّفارة لّما وجب المشترك حرم ترك الجمیع الستلزامه ترك المشترك.وکذا نقول فق خ

 فرماید: می التنقیح الرائع. فاضل مقداد در 1
 5الّنقیض فما حُرم ترُکه وجب فعُله و بالعکس. لوجوب والحرما یتعاکسان فق طرفقألّن ا

 فرماید:می جامع المقاصددر  . محّقق کرکی3
                                                           

 .82، ص 1، ج کافی. کلینی، 1

 .922، ص امالی. طوسی، 2

 .887، ص 1ج ، تذکرة الفقتاءحلّی، . 3

 .858، ص 8ج، القواعد و الفوائدشتید اول، . 4

 .921، ص 8ج، التنقیح الرائع، فاضل مقداد. 5
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 1وما وجب ترُکه ففعله منهقّ عنه. 
 فرماید: می األحکام كدار الحاشیة علی مدر . وحید بهبهانی5

 2والواجب ترکه حراٌم موجٌب للعقاب.
 فرماید: می مشارق األحکامدر  . محقق نراقی6

 3حرما الّترك فرُع وجوب الفعل.
 

 بررسی روایات و کلمات فقهاء 

گیرد، واجب و حرام فقهاء از واجب و حرامی که الزم قرار میظاهرًا مراد روایات و کلمات 
باید کند، بلکه ِصرفّا یک باید و نعرضی است نه ذاتی؛ یعنی شارع طبق آن حکمی را جعل نمی

ا کند. مثاًل وقتی شارع برای نماز، وجوب ر عقلی است که عقل از باید و نباید شرعی انتزاع می
ماز، کند، بدون اینکه شارع برای ترک نرای ترک نماز انتزاع میرا ب« نباید»جعل می کند، عقل، 

 جعل حرمت کند. 
 فرماید: اشاره به این مطلب باشد که می شاید کالم محّقق اصفهانی

وإذا حرم ترك الرّد وجب نقیُضه بوجوب عرضقّ ال بوجوب شرعق حقیققّ لعدم انحالل الّتحریم 
 4إنحالل اإلیجاب إلی وجوب الفعل و حرما الترك.إلی حرما الفعل و وجوب الّترك کعدم 

و هم چنین احتمال دارد مراد فقهاء، وجوب شرعی غیری باشد که استحقاق عقابی در آن 
 وجود ندارد.

در پایان این فصل، ذکر این نکته حائز اهّمّیت است که در اقتضاء و عدم اقتضاء، تفاوتی 
یعنی اگر حکم عقلی انتزاعی یا حکم  میان وجوب و حرمت و استحباب و کراهت نیست؛

                                                           
 .81، ص 9ج ، جامع المقاصد کرکی،. 1

 .158، ص 8، ج االحکام كعلی مدار ةالحاشی. وحید بتبتانی، 2

 .277، ص مشارق االحکام. نراقی، 3

 .133، ص 8، ج حاشیة کتاب المکاسب. اصفتانی، 4
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شود؛ شرعی غیری در واجبات و محّرمات جاری شد، در مستحّبات و مکروهات نیز جاری می
 شود و اگر عملی مکروه شد، ترک آنبدین معنا که اگر عملی مستحّب شد، ترک آن مکروه می

 شود.مستحّب می
 فرماید: می القواعد والفوائددر  و لذا شهید اّول

 1الفائدة العاشرة: یجب ترك المحّرمات و یستحّب ترك المکروهات.
 نویسد: می استقصاء اإلعتبارولی با این وجود ابوجعفر عاملی در 

ویخطر فق البال اّن األمر بالشقء إذا اقتضی الّنهق عن ضّده العاّم فق الواجب ینبغق أن یقتضق 
کروهًا و قد ذکرت هذا للوالد فأجاب، بأّن ظاهر الّنهق عن ضّده العاّم فق المندوب فیکون ترکه م

 2کالم االصولّیین فق الوجوب واألمر کما تری.

 بحث اتثمر :فصل پنجم

ی فصل اّول و دوم در فصل سوم و چهارم ظاهر این نوشتار مشتمل بر چهار فصل بود. ثمره
 پردازیم.گشت. اّما اینک به برخی از ثمرات فصل سوم و چهارم می

 فصل سومثمرات 
. در بحث اجتماع امر و نهی، وجوهی برای تقدیم نهی بر امر بیان شده است که یکی از 1

باشد، به این تقریب که واجبات، مشتمل می« دفع المفسدة أولی ِمن جلب المنفعا» آنها قاعده
ر باشد. ولی اگاند، پس مراعات جانب حرام اولی میبر مصلحت و محّرمات، مشتمل بر مفسده

قائل به این شود که در ترک واجب نیز مفسده هست، این قاعده  3 سی مثل میرزای قمیک
 گردد.دلیل بر تقدیم جانب حرمت نمی

 که در آیات و روایات درباره« لعن»هایی که داّل بر ُبعد از خدا هستند، مثل . برخی از واژه2
بیر ای نیست، پس تع، مفسدهاند، اگر قائل شویم در ترک واجببرخی از اعمال استفاده شده

داّل بر حرمت یا اعّم از حرمت و کراهت خواهد بود و شامل ترک عمل واجب یا مستحّب « لعن»
                                                           

 .52، ص 8ج همان، . 1

 .188، ص 9ج همان، . 2

 .891، ص 8، ج قوانین االصول. قمی، 3
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با ترک  «لعن»است، تعابیری مثل  نخواهد شد، ولی اگر قائل شویم که در ترک واجب مفسده
 واجب نیز سازگار خواهد بود. 

 ثمرات فصل چهارم
 نویسد: ی بحث از ضّد عاّم میان ثمرهدر بی . محقق خراسانی1

تظهر الّثمرة فق أّن نتیجا المسألا و هق الّنهق عن الضّد بناءًا علی االقتضاء بضمیما أّن 
 1الّنهق فق العبادات یقتضق الفساد ینتج فساده إذا کان عبادة.

 شید.واهد کاند که بحث از آن به درازا خالبّته بسیاری از اصولیان این ثمره را ُمنکر شده
ی وجوبیه و تحریمّیه تفصیل داده و در ی بدویه بین شبههدر شبهه 2. برخی از اخباریین2

ضاء امر اند. این تفصیل یا مبتنی بر انکار اقتاّولی قائل به برائت و در دومی قائل به احتیاط شده
د، باید الزمه را باشبه شیء نسبت به نهی از ضّد است یا اینکه اگر ایشان اقتضاء را قبول داشته 

وجوب یا حرمت غیری بداند که در آن عقابی نیست و در این صورت این تفصیل با نفسی بودن 
آن الزمه سازگار نیست؛ زیرا اگر برای مثال در وجوب رؤیت هالل شک شود، در حرمت ترک 

باید  فشود و اگر در وجوب، برائت جاری شود، هیچ گاه اثری ندارد؛ زیرا مکلّ آن نیز شک می
 به خاطر حیثّیت حرمت ترک آن، احتیاط کند.

 
 نتیجه

 اند و متبادر از نهی است،قول صحیح همان طور که متأّخران از اصولیان به آن إذعان کرده .1
 این است که حقیقت نهی، زجر است، نه طلب ترک و نه طلب کّف.

واجب همیشه مشتمل بر مصلحت است و گاهی در ترک آن مفسده است و گاهی هم  .2
در ترک آن مفسده نیست و هم چنین حرام همیشه مشتمل بر مفسده است و گاهی در ترک آن 

 مصلحت است و گاهی هم در ترک آن مصلحت نیست.
ود، لزومًا ب بامر به شیء به هیچ وجه مقتضی نهی از ضّد عاّم نیست، پس اگر فعلی واج .1

                                                           
 .239، ص 8، ج کفایة االصول. خراسانی، 1

 .31، ص 8، ج الحدائق الناضرة. بحرانی، 2
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 ترک آن حرام نیست 
 و اگر فعلی حرام بود، لزومًا ترک آن واجب نیست.
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