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  مقدمه 
 ايز حديث ال ضرر بوده است ، در درس هبحث پيرامون احتماالت و نظريات مختلف دربارة مقصود ا

مختار  يعنيرية چهارم دراين درس مصنف به بيان نظ ،بررسي قرار گرفت نقد و گذشته سه احتمال مورد
  مي پردازد.  محقق خراساني

هر حكم ضرري با لسان نفي موضوع مي  نفي مختار محقق خراساني اين است كه حديث ال ضرر در مقام بيان
ر مقام فرق گذاري بين نظرية سوم ، يعني مختار مشهور باشد. مصنف در توضيح مبناي محقق حراساني ابتدا د

متأخرين با نظرية چهارم ، يعني نظرية محقق خراساني مي پردازند و سپس استدالل بر نظرية چهارم را ذكر 
  يند.بر مي آ مرحوم آخوند نظرية د ، سپس در مقام نقدمي كنن

آن  بعد به نقد و بررسي و مقايسة و شدهق خراساني ذكر ابتدا مدعا و دليل محق ،در اين مقاله براي فهم بهتر مطلب
  متأخرين پرداخته مي مي شود.مشهور  با نظرية
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٢

  متن

انّ المقصود النهي و إفادة تحريم الضرر تكليفا...  -قد اختلفت االجابة عن هذا التساؤل أ ...المقصود من قاعدة ال ضرر -[
ان المقصود نفي تشريع الحكم الذي  -ج...ا هو المنسوب للفاضل التوني.ان المقصود نفي الضرر غير المتدارك. و هذ -ب

 …]يستلزم الضرر و يسببه

   االستدالل على الرأي الرابع

  و الرأي الرابع يرى ان المقصود من الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.

لة في الحكم و دالّة عليه، بينما هذا الرأي يرى و الفرق بين هذا الرأي و الرأي الثالث: أنّ الثالث يجعل كلمة الضرر مستعم
أنّها مستعملة في الموضوع دون الحكم، ففي قولنا: الوضوء واجب يكون الوضوء بمنزلة الموضوع و الوجوب حكما، و 

مستعملة في الوجوب، بينما على الرأي الرابع تكون مستعملة في الوضوء. هذا » الضرر«على الرأي الثالث تكون كلمة 
  رق.فا

و فارق ثان أنّه على الراي الثالث ينتفي الحكم كلّما استوجب الضرر، سواء كان الضرر بسبب موضوعه أو بعض مقدماته، 
  و هذا بخالفه على الرأي الرابع فانه ال ينتفي إلّا إذا كان موضوعه ضرريا، و ال يكفي النتفائه كون مقدماته ضررية.

ء نفسه ضرري، و أخرى يفترض ان مقدمات تحصيل الوضوء تستوجب الضرر، ففي مثال الوضوء تارة نفترض ان الوضو
الحالة الثانية يرتفع وجوب الوضوء على ففي الحالة االولى يرتفع وجوب الوضوء بدون فرق بين االحتمالين، و في

  االحتمال الثالث و ال يرتفع على االحتمال الرابع.

م امكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة، فاقرب المجازات هو نفيها ادعاء، مضافا و استدل اآلخوند على رأيه هذا بانّه: بعد عد
  إلى انّ التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في النفي االدعائي بخالف غيره من المعاني.

  مناقشة الرأي الرابع

لمقام، ففي مثل قولنا: ال و يمكن ان يناقش الرأي المذكور بانّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه يصعب تطبيقها في ا
ربا بين الوالد و ولده. يمكن تطبيق الفكرة المذكورة، ألن الربا موضوع للحرمة فنفيه نفي لها، و في المقام حكم الضرر هو 

  ، فإذا نفي لزم من ذلك نفي الحرمة و الضمان، و ذلك عكس المقصود. الحرمة و الضمان
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٣

بد من أخذ عنوان الضرر مشيرا إلى مثل الوضوء حتى يكون المنفي هو  و عليه فلتصحيح تطبيق الفكرة المذكورة ال
الوضوء و من ثم حكمه و هو الوجوب. و هذا قابل للتأمل الن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النقص ليس 

  عرفيا، فان الوضوء يستوجب الضرر و سبب له ال انّه نفسه.

ء آخر، إلّا ان ذلك يختص بباب العنوان يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية إلى شيو في المحاورات العرفية و ان كان قد 
االتحاد الثابت بينهما، فالعنوان عين المعنون و و المعنون، فالعنوان قد يطلق بنحو المراتبة على معنونه، و المصحح لذلك هو

احدهما مرآة لآلخر، فال تستعمل كلمة النار مرآة متّحد معه، و هذا بخالفه في باب السبب و المسبب فانه ال يستعمل 
  لإلحراق و ال بالعكس، و ما ذاك إلّا لعدم االتّحاد بينهما.

  و األمر في المقام كذلك فان الضرر مسبب عن الوضوء و ليس عينه و عنوانا له.

هة أخرى، باعتبار انّه عندنا هذا مضافا إلى انّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ال يمكن تطبيقها على المقام من ج
  مصطلحان:

موضوع و متعلّق، و الذي يصح نفي الحكم بنفيه هو الموضوع دون المتعلق، و في المقام الوضوء متعلق و ليس موضوعا 
  فال يصح بنفيه نفي الحكم.

كم هو الموضوع. و اما و لتوضيح المصطلحين المذكورين نقول: انّ ما يلزم فرضه في المرتبة السابقة و بعد ذلك يثبت الح
ما يكون الحكم مقتضيا إليجاده أو نفيه، و يكون تحققه من نتائج الحكم بدون ان يلزم فرضه في المرتبة السابقة فهو 

  المتعلّق.

ففي قولنا: يجب الحج على المستطيع يكون المستطيع موضوعا، ألنه متى ما فرض تحقّقه يثبت الحكم، بينما الحج متعلّق 
يلزم فرضه في المرتبة السابقة و بعد ذلك يتحقق الوجوب، بل ان الوجوب يحرك نحو تحقيقه، بخالف ذلك في  ألنه ال

  المستطيع، فانّ الوجوب ال يحرك نحو تحقيقه.

و في قولنا: الربا محرم، يكون الربا موضوعا للحرمة، ألنّه متى ما فرض صدق الربا على البيع أو القرض كان ارتكابه 
ال ربا بين «موضوع و ارتكابه متعلق، و في مثل ذلك يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فيقال مثال: لربامحرما، فا

  و هذا بخالفه في مثل الوضوء، فانّه متعلق حيث يجب ايجاده، ال انّه على تقدير فرض تحقّقه يصير واجبا.».الوالد و ولده

ان العرفي فهل ترى يصح ان يقال ال وضوء عند الضرر و يقصد و الوجه في اختصاص الفكرة السابقة بذلك هو الوجد
بذلك انّه ليس بواجب؟ كال ال يصح ذلك، و هذا بخالفه في مثل: ال ربا بين الوالد و ولده فانه يصح، إذ الربا إذا لم يتحقق 

  لم تثبت الحرمة، و هذا بخالفه في الوضوء فانه إذا لم يتحقق لم يلزم انتفاء الوجوب.
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٤

ذكرناه مطلب وجداني. و نكتته هي أنّ الموضوع إذا لم يتحقق لم يتحقق الحكم، و لذا يصح التعبير بانتفاء الموضوع ان ما 
بقصد إفادة انتفاء الحكم، و هذا بخالفه في المتعلق فان انتفاءه ال يستلزم انتفاء الحكم، فمن ال يتوضأ عصيانا ال ينتفي 

  عن انتفاء هذا بانتفاء ذاك.الوجوب عنه، و من هنا ال يصح التعبير 

، و كل واحدة منهما يمكن ان يستفاد منها »ال ضرار«و فقرة » ال ضرر«الصحيح أن يقال: انّه توجد لدينا فقرتان: فقرة [
  ]غير ما يستفاد من األخرى، و ال ينبغي التعامل معهما بشكل واحد.
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٥

  در مورد مفهوم حديث ال ضرر نظرية مرحوم آخوند

اشته و حكمي بر آن مترتب اثري ند ،باشد يعني موضوعر، نفي حكم به لسان نفي موضوع ميالضرحديث  مفهوم
  شود.نمي

  استدالل مرحوم آخوند

 انسان بودن حقيقتاً كه» زيد انسانٌ«دوگونه است. گاهى اثبات حقيقى و واقعى است. مثل  به اثبات حقيقت و ماهيت
طر داشتن شجاعت كه بارزترين كه به خا» زيد أسد«زيلى است. مثل گاهى ادعايى و تن و بر زيد صادق است.

  شود.مي أسد زيد نازل منزلة اسد، خصيصة

 مثالً باشد،مي و واقعاً حقيقتاً ،حال در جانب نفى جنس نيز همين دو قسم وجود دارد. گاهى نفى جنس و ماهيت
گفته يا نماز بدون ركوع اصال نماز نيست. و .» الدارال رجل فى « شودگفته ميهيچ مردى وجود ندارد  ي كهدر منزل

معدوم  يعنى امر موجود نازل منزلة باشد،مي او تنزيالً اًادعاء و ... و گاهى نفى جنس» ال صالة اال بالركوع« شود،مي
عنى علم بدون ي» ال علم الّا بالعمل« شود:گفته مي مثالً از اين باب كه آثار و خواص موجود را ندارد. گيرد،قرارمي
علم يعنى دانستن و دانايى و در اينجا علم هست، ولى از آنجا كه علم  ،علم نباشد علم نيست نه اينكه واقعاً ،عمل

  اصال علمى نيست. و اين علم اين اثر را ندارد، لذا وجودش كالعدم و گوياً آيدنيز ميدنبالش عمل  واقعي به

صحيح و نماز در منزل نماز  كه قطعاً 1»ال صالة لجاز المسجد الّا فى المسجد«، »ال عمل الّا بالنية«و هكذا در مثال 
با نماز در مسجد آثار نماز در مسجد را ندارد (خصوصا در آنجا كه نماز در  هست، ولى از آنجا كه در مقايسةنيز

نماز در  گويا اصالً هزار يا صد هزار يا يك ميليون ثواب دارد.) پسمنزل يك ثواب و نماز در مسجد هزار يا ده
  منزل نماز نيست. 

منتها گاهى  ،شود، منظور نفى جنس استمىبه عقيده مرحوم آخوند در تمام مواردى كه با الء نفى جنس شروع 
و يكى از آن  ادعائاً و تنزيالً، نفي جنس مي شود»2الحقيقه فاالقرب المجازاه اولية تعذرإذا «از باب  و گاهي حقيقتاً

                                                 
  ، حديث اول.478، ص 3؛ وسائل الشيعة، ج 148، ص 1دعائم االسالم، ج  .1

معنا  نمايند و به ايناز قواعد عقاليى است كه عرف عقال در محاورات خود به آن تمسك مى» اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى« قاعدة .2
يك از داراى معانى مجازى متعددى باشد ولى معلوم نباشد كه در كدام لفظ متعذر باشد، و آن لفظ معناى حقيقى از است كه اگر در موردى، ارادة

  ترين معناى مجازى به معناى حقيقى را برگزيد.يعنى نزديك» اقرب المجازات الى الواقع«معانى استعمال شده است، بايد 

، چون معناى حقيقى نقض، باز كردن و »بالشك؛ يقين را با شك نقض نكن ال تنقض اليقين«براى مثال، در روايات باب استصحاب آمده است: 
باشند و از آنجا كه يقين چيزى نيست كه داراى هيئت اتصالى باشد تا بتوان استحكام آن جدا كردن اجزاى چيزى است كه محكم به هم متصل مى
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٦

نفى  در واقع ضررى وجود ندارد ولى اصالً يعنيكند نفى جنس مى ظاهراًاست كه » ال ضرر و ال ضرار« جملةموارد 
و ... ولى از  دارد. فى المثل معاملة ضررى، وضوى ضررى،ضرر وجود  ، زيرا حقيقتاً مي باشد و تنزيالً جنس ادعائاً

وه بر اينكه همانطور كه از مثالهاي باال عال .اصال ضررى نيست گوياآنجا كه آثار و احكام آنها مرتفع است، پس 
  استعمال شده است. ي ت زياداروشن شد استعمال در نفي ادعائي استعمالي شايع مي باشد و در رواي

                                                                                                                                                                  
مجازى استعمال شده است. نقض، در محل بحث، داراى دو معناى در معناى » ال تنقض«را نقض نمود، اراده معناى حقيقى نقض متعذر است و 

  مجازى است:

قا . معناى مجازى اقرب) يعنى رفع امر ثابت و مستحكمى كه اقتضاى ثبوت دارد، مانند: زوجيت دايمى و ملكيت كه در آنها استعداد و اقتضاى ب1
  فتن علقه زوجيت گردد.وجود دارد، مگر اينكه براى مثال، طالقى محقق شده و سبب از بين ر

  . معناى مجازى ابعد: يعنى مطلق رفع يد از چيزى و ترك عمل به آن، هرچند اقتضاى ثبوت نيز نداشته باشد، مانند:زوجيت غير دائم.2

اب در گيرد كه استصحتر است، سپس نتيجه مىتر و مناسبگويد: معناى مجازى اول به معناى حقيقى اقرب نزديكمى» شيخ انصارى«مرحوم 
  صورتى حجت است كه متيقن، اقتضا و استعداد بقا را داشته باشد و در رافع شك باشد.

  .574، ص 2، فرائد االصول، ج مرتضي انصاري

  .106، ص 7منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج  جزايرى،محمد جعفر 

  ).834 -835، ص (5ذهنى تهرانى، ، تحرير الفصول، ج محمد جواد 

  ).248 -255، ص (5، كفاية االصول، ج رانىفاضل لنكمحمد 

  .444خراسانى، ، كفاية االصول، ص  محمد كاظم

  



  
 ))ركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق اين اثر متعلق به م((

٧

  (ره)و نظرية مرحوم آخوند (ره)نظرية شيخ انصاري تفاوت

مكلفين جعل ر حق و شارع حكم ضرري را د از حديث ال ضرر، نفي حكم ضررينظرية شيخ اعظم مراد طبق 
كن نفي حكم به لسان ل ،م ضرري استكنفي ح ،د حديث ال ضررامرحوم آخوند نيز مف و طبق نظريةنكرده است 

  كنند.ري و نظرية مرحوم آخوند بيان مينظرية شيخ انصا بين ،دو تفاوت مصنف .باشدنفي موضوع مي

  تفاوت نظري

كلمة يعني  ين استعمال به نحو مجاز باشد، خواه اشدهعمال استدر معناي حكم  ،شيخ انصاري لفظ ضرر يةطبق نظر
حكم اراده شود و يا  از ضرر، يعني ،ضرر به صورت مجازي در حكم استعمال شده و يا به نحو حقيقت عرفيه

آخوند خراساني  اينكه كلمة حكم قبل از واژة ضرر به نحو مجاز در حذف در تقدير گرفته شود، ، لكن طبق نظرية
  .استر در معناي خودش استعمال شدهلفظ ضر
  مثال

» واجب« لفظ ضرر در ،باشد، طبق نظرية سومحكم مي» واجب«و كلمة وضو موضوع » الوضوء واجب«در قضية  
باشد، استعمال شده است و طبق آن حكم ضرري نفي شده است و طبق نظرية چهارم، لفظ ضرر در كه حكم مي

  طبق آن موضوعِ ضرري نفي شده است.وضو كه موضوع است استعمال شده و 

  تفاوت عملي
طبق نظرية شيخ انصاري، چون حكم ضرري نفي شده است، لذا هر حكم ضرري منفي است، خواه اين ضرر 

ولي طبق نظرية آخوند خراساني، چون  ،نشأت گرفتة از موضوع يا نشأت گرفتة از اسباب و مقدمات موضوع باشد
در ، حكم منتفي مي شود لكن باشد ر صورتيكه ضرر از جانب موضوعموضوع ضرري نفي شده است، لذا د
  شود.حكم منتفي نميبوسيلة حديث ال ضرر وجوب باقي است و  ،صورت ضرري بودن مقدمات وضو

  

  مثال اول
ضرري است، طبق نظرية شيخ انصاري در هر گاهي تحصيل مقدمات وضو و گاهي خود وضو گرفتن براي شخص 

   باشد.مينسبت به مكلف منتفي  ،وضودو صورت، حكم وجوب 
يعني ضرري بودن  دوم  در صورتمنتفي است و  وضو،ضرري بودن در صورت وجوب لكن طبق نظرية آخوند 
  ، حكم وجوب وضو باقي است.تحصيل مقدمات وضو
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٨

  مثال دوم

است، مثل طي طريق تا مكه براي مكلف ضرري  ،مقدمات آنمكلف و در بعضي اوقات  گاهي اعمال حج بر
وجوب حج در حق مكلف منتفي است و طبق نظرية آخوند  ،طبق نظرية شيخ انصاري در هر دو صورت

 ضرري بودن مقدمات حج گردد و در صورتمنتفي ميوجوب ضرري بودن أعمال حج، خراساني در صورت 
 شود.حكم وجوب برداشته نمي

FG                                     1مال شده وطبق  نظر شيخ اعظم، ضرر در حكم استعطبق :.تفاوت نظري
  .در حكم استعمال شده است نظر مرحوم آخوند،

                                   تفاوتهاي نظرية شيخ اعظم          
  مقدماتيا موضوع  ،منشأ ضرر  چه طبق نظر شيخ اعظم.تفاوت عملي:  2               و مرحوم آخوند            

  حكم منتفي است ولي طبق نظر آخوند    ضوع باشدمو
  حكم منتفي است. در صورت ضرري بودن موضوع، 
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٩

  تطبيق
  االستدالل علي الرأي الرابع

  استدالل بر نظرية چهارم

  ي ان المقصود من الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.والرأي الرابع ير
  باشد.به لسان نفي موضوع مي ،ي كردن حكم، نف مفهوم حديث نظرية چهارم اعتقاد داردصاحب 

الثالث يجعل كلمةَ الضرر مستعملةً في الحكم ودالّة عليه، بينما هذا  والفرق بين هذا الرأي والرأي الثالث: أنّ«
  ،»الرأي يري أنها مستعملةٌ في الموضوع دون الحكم

رر را استعمال در حكم نموده و داللت بر بين اين نظريه و نظرية سوم اين است كه: نظرية سوم، كلمة ض تفاوتو 
  اين نظريه اعتقاد دارد كه ضرر در موضوع استعمال شده نه در حكم. صاحب آن (حكم) داشت، در حالي كه

ففي قولنا: الوضوء واجب يكون الوضوء بمنزلة الموضوع و الوجوب حكما، و على الرأي الثالث تكون كلمة  
  ا على الرأي الرابع تكون مستعملة في الوضوء. هذا فارق.مستعملة في الوجوب، بينم» الضرر«

استعمال در » ضرر«باشد، و بنابر نظرية سوم كلمة حكم مي ،به منزلة موضوع، و وجوب پس طبق نظرية ما، وضو
دو  بين باشد، اين يك تفاوت (نظريوجوب شده است، در حالي كه بنابر نظرية چهارم، استعمال در وضو مي

  نظريه) است.
وفارق ثان أنّه علي الرأي الثالث ينتفي الحكم كُلّما استوجب الضرر، سواء كان الضرر بسبب موضوعه أو بعض «

مقدماته، و هذا بخالفه علي الرأي الرابع فانه ال ينتفي إالّ إذا كان موضوعه ضرريا، وال يكفي ال نتفائه كون مقدماته 
  ».ضررية

آن (حكم) ضرر را  شود در هر موردي كه، حكم منتفي ميظرية شيخ اعظم)(نمكه بنابر نظرية سودوم اين تفاوتو 
چهارم  نظريةدر پي داشته باشد، خواه اين ضرر به خاطر موضوع باشد يا بعضي از مقدماتش، و اين به خالف 

شود مگر هنگاميكه موضوع آن ضرري آن (حكم) منتفي نمي زيرا (طبق نظريةچهارم) (نظرية مرحوم آخوند)است
  اشد، و كفايت نمي كند براي انتفاء آن (حكم) مقدماتش ضرري باشد.ب

» ،الضرر تحصيلِ الوضوء تستوجب أنَّ مقدمات واخري يفتَرِض ،ضرري هأنّ الوضوء نفس ففي مثال الوضوء تارةً نقترض
ع وجوب الوضوء علي االحتمال ففي الحالة االولي يرتفع وجوب الوضوء بدون فرقٍ االحتمالين، وفي الحالة الثانية يرتف

  ».الثالث وال يرتفع علي االحتمال الرابع
، شود  مقدمات تحصيل وضوضرري است و گاهي فرض مي خود وضو ،كنيماهي فرض ميگ ،پس در مثال وضو

شود بدون فرق بين دو مي برداشتهوجوب وضو (ضرري بودن وضو) ضرر را در پي دارد، پس در حالت اول
 (نظرية مشهور) برداشتهاحتمال سوم بنابر(ضرري بودن مقدمات وضو) وجوب وضو حالت دوماحتمال و در 

  .شودبرداشته نمي (نظرية آخوند)شود و بنابر احتمال چهارممي
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١٠

ادعاءاً، مضافا  1واستدل اآلخوند علي رأية هذا بانّه: بعد عدم امكان ارادة نفي الحقيقة حقيقة، فاقرب المجازات هو نفيها«
  ».نّ التركيب المذكور كثيراً ما يستعمل في النفي االدعائي بخالف غيره من المعانيإلي ا

  
نحو حقيقي نفي كردن حقيقت، به بعد از آنكه اش استدالل كرده است به اينكه: مرحوم آخوند خراساني بر نظريه

اينكه تركيب ذكر شده در ترين مجازات، نفي آن (حقيقت) به نحو ادعائي است، عالوه بر پس نزديك امكان نداشت
  (مثل نفي يا نهي حقيقي). معاني ديگرشود به خالف بسياري از موارد در نفي ادعائي، استعمال مي

                
Sco1:10:35 

  

                                                 
 .. مرجع ضمير: حقيقت ١
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١١

  محقق خراساني(ره) نظريةبر  اشكال
و در  رية مرحوم آخوند را دشوارتطبيق روايت بر نظ ،در اشكال اول، اشكال بر نظرية مرحوم آخوند وارد است دو

  .شودممتنع دانسته ميتطبيق روايت بر نظرية چهارم  ،اشكال دوم

  اشكال اول
ال ربا بين « ر است، زيرا در مثل مسألةدشوا حديث ال ضررنفي حكم به لسان نفي موضوع، در مورد  تطبيق قاعدة
ابت شده است و در جاي ديگر ث (حرام بودن ربا)ربا، موضوع براي حرمت مي باشد و اين حكم كلي »الولد وولده
ه ، پس حكم حرمت كباشدمينفي كردن موضوع(ربا)  بوسيلة ،بيان عدم تحقق ربا در صدداين روايت  شارع در

ضوع حرمت مي مونفس ضرر ، لكن در حديث الضرر، در اينجا مترتب نمي باشد، براي طبيعت ربا ثابت گرديده
معنايش قاعدة نفي حكم به لسان نفي موضوع در آن جاري شود  »ال رباء بين الوالد وولده«واگر مانند روايت باشد، 

روايت  را غرض از، زيمي باشد و مراد از حديث ال ضرر و اين عكس مقصود  1نفي حرمت و نفي ضمان است
مرحوم  وحال آنكه طبق نظرية ،باشدمي ،بودن همچنين ضمان آور و مذكور اثبات حرمت تكليفي ضرر رساندن

غرض از  در حاليكه باشدمنتفي  ء ضرر بايد حكم آن يعني حرمتبا إنتفا (نفي حكم به لسان نفي موضوع)آخوند
  باشد. يگري ضرر رساند ضامن ميكسي به د إثبات حرمت ضرر رساندن به غير مي باشد و اگر ،روايت

  تبصره 
ء بين الوالد ال ربا«و از طريق ديگري اين ساختاري كه ذكر شده است را مانند روايت  توان با يك چارهميالبته 
مصاديق آن مثل وضو اراده شده است، يعني  2ع صناعي،از لفظ ضرر به حمل شان نكهايو آن  معنا كرد »وولده

بر آن  باشد، لذا حكم(وجوب)ي ضرري مي، وضوزيرا وضو» ال وضوء«يعني » ال ضرر«، شودزمانيكه گفته مي
    باشد.مترتب نمي

                                                 
. اگر حكمي براي ضرر باشد ، آن حكم حرمت و ضمان است و اگر در آن مسامحه باشد زيرا ضرر به معناي نقص است پس ضرر حكمي  1

 دارد ضرار است كه به معناي ضرر رساندن مي باشد.(مؤلف) نخواهد داشت وآنچه حرام و ضرر را در پي

حمل شايع صناعى در جايى است كه موضوع و محمول مفهوم و ماهيتشان متفاوت و مختلف است. اما در وجود و هستى با يكديگر اتحاد و . 2
حمل شايع صناعى عبارتند از:حمل ماهيت جوهرى بر شود.برخى از موارد دارند: يعنى يك وجود است كه هر دو مفهوم از آن انتزاع مى دوگانگى

فردش، مانند: حسن انسان است. حمل مفهوم عرضى بر جوهر، مانند: زغال سياه است. حمل يك مفهوم عرضى بر مفهوم عرضى ديگر، مانند: 
 )104خندان رونده است.( واژه شناسى اصطالحات اصول فقه، ص: 
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١٢

و  ة و آينة تمام نماي وضو قرار گيردمرآ 1به عنوان عرفاً لفظ ضرراست كه  اينصحت چنين ادعائي متوقف برالبته 
عنوان ، مفهوم ضرر و مراد از معنون ، ضرر ، و در حديث الاست اين استعمال مرآتي، استعمال عنوان در معنون

  باشد.مثل وضوي ضرري ميمصداق خارجي ضرر 

  تحقيقي پيرامون استعماالت مرآتي (استعمال عنوان در معنون)

گيرد، چون ماهيت كلى تعلق مى دى كه حكم شارع يا موال به ماهيتمفهوم يك ماهيت و مصاديق عينى آن در موار
و به مصاديق و افراد خارجى » وجه«يا » عنوان« ،م داراى مصداق است، به مفهوم ماهيتكلى هم داراى مفهوم و ه

» معنون«و مصاديق خارجى نماز » عنوان«شود؛ براى مثال، در امر به نماز (صلّ) مفهوم صالت گفته مى» معنون«آن 
  باشد.مى

از و» صلّ«فرمايد: مثالً شارع مي،باشديم استعمال مرآتي و استعمال عنوان در معنون، استعمال اسم و ارادة مسمي
  آن افراد خارجي صالت را اراده كرده است.

و يعني عنوان خود معنون  ،معنون است و عنوانبين  اين هماني و به خاطر اتحاد ،صحت استعمال عنوان در معنون
زيرا مفهوم انسان  ،نسان در مصاديق آن استعمال شده استعنوان ا» االنسان عالم«باشد، مثالً ميمعنون عين عنوان 

  .باشدخالد و .... محقق مي و در عالم خارج، در ضمن زيد و بكر

  عدم تطبيق استعمال مرآتي در حديث ال ضرر
از  و ردهيكي را ذكر ك نمي توان ، رابطة سبب و مسبب باشد،)حرمتمثل ضرر و (در موارديكه رابطة بين دو لفظ 

، در حاليكه شرط استعمال مرآتي، اين هماني و اتحاد وجود نداردشود زيرا بين سبب و مسبب  دة ديگرياراآن 
، لذا استرابطة بين ضرر و وضو، رابطة سبب و مسبب  حديث ال ضرر،و در  باشداتحاد بين عنوان و معنون مي

  .از ضرر ارادة حرمت نمود.نمي توان 
 FG  
  

  .است اتحاد بين عنوان و معنوناستعمال مرآتي  شرط        مرآتي               ستعمال شرط ا               

                                                 
مالحظة المفهوم في الحكم و ليس  صودةإلي أشخاص أفراده و هي المق» االنسان«فتشير بمفهوم » سان في خسراالن«أو » االنسان ضاحك:«كما تقول «.1

ي المفهوم حينئذالشيخ محمد رضا المظفر. المنطق. ص ».(معنوناً«و المصداق»عنواناً«في الحكم و جعله موضوعاً إال للتوصل إلي الحكم علي األفراد، فيسم
75(  
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١٣

  تطبيق
  الرأي الرابع مناقشه

  چهارم است. نظريةاين مناقشة 
  .تطبيقها في المقام 1و يمكن ان يناقش الرأي المذكور بأنّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه يصعب

ور به اينكه انديشة نفي كردن حكم به وسيلة نفي كردن موضوع آن، تطبيق و ممكن است مناقشه شود در نظرية مذك
  باشد. آن در مقام دشوار مي

وفي  رباء بين الوالد وولده. يمكن تطبيق الفكرة المذكورة، ألن الربا موضوع للحرمة فنفيه نفي لها، 2ففي مثل قولنا: ال

  مقصود.4عكس ال 3من ذلك نفي الحرمة والضمان وذلك المقام حكم الضرر هو الحرمة والضمان، فاذا نفي لزم
زيرا ربا موضوع براي حرمت ذكر شده، ممكن است، تطبيق انديشة ،»ستد ربا نيبين پدر و فرزن«پس در كالم ما: 

پس نفي آن (ربا) نفي براي آن (حرمت) است، و در مقام حكم ضرر همان حرمت و ضمان است، پس  است،
  مقصود مي باشد.آيد از آن، نفي كردن حرمت و ضمان، و آن بر خالف زم ميهنگاميكه نفي گردد ال

و عليه فلتصحيح تطبيق الفكرة المذكورة البد من أخذ عنوان الضرر مشيراً إلي مثل الوضوء يكون المنفي هو 

التفص  الوضوء ومن ثم حكمه و هو الوجوب. وهذا قابل للتأمل ألن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس

  ليس عرفياً، فان الوضوء يستوجب الضرر و سبب له ال أنّه نفسه.
ن ضرر را (از باب حمل شائع عنوا ،اي نيست از اينكهو بنابراين پس براي تصحيح تطبيق انديشة مذكور چاره

شد و به تبع گيرد وضو بابه مصاديق قرار دهيم مثل وضو، تا آنچه مورد نفي قرار مي صناعي) به عنوان اشاره كنندة
شود و اين قابل تأمل است، زيرا تعبير كردن از وضو به ضرري كه به معناي او نيز حكمش كه وجوب است نفي مي

  باشد و سبب براي آن است نه اينكه وضوء نفس ضرر باشد.نقص است، عرفي نيست، زيرا وضو، موجب ضرر مي
اً بنحو المرآتية إلي شيء آخر، إالّ ان ذلك يختص يستعمل اللفظ أحيان 5وفي المحاورات العرفية وان كان قد

بباب العنوان المعنون، فالعنوان قد يطلق بنحو المرآتية علي معنونه، والمصحح لذلك هو االتحاد الثابت بينهما، 

  فالعنوان عين المعنون و متحد معه، 

                                                 
 ».أنّ«. خبرِ 1

 ».ي نفي جنس«. ال2
 والضمان. . مشار اليه: نفي الحرمة3

  . الم موصول 4
 . قِد تقليل. ٥
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١٤

ي ديگري، مگر آنكه آن شود به گونة مرآتيت به سوي شدر گفتگوهاي عرفي اگر چه گاهي لفظ استعمال مي
شود و آنچه آن (اطالق اختصاص به باب عنوان و عنوان دارد، پس عنوان گاهي به گونة مرآتية بر معنون اطالق مي

  است كه بين آنها ثابت است، پس عنوان عين معنون و متحد با آن است. )اين هماني (كند اتحاديرا ) صحيح مي
لإلحراق وال  1انه ال يستعمل احدهما مرآة لآلخر، فال تستعمل كلمة النار مرآةوهذا بخالفه في باب السبب والمسبب ف

  ذاك إالّ لعدم االتحاد بينهما. 2بالعكس، و ما

شود، ت، استعمال نمييكي بر ديگري در حاليكه مرآة اس باشد، پس مسبب مي و اين به خالف آن در باب سبب و 
شود و نه بر عكس آن و نيست آن (عدم صحت است، استعمال نمي در حاليكه مرآة از سوزاندن»  آتش«پس كلمة 

  استعمال) مگر به خاطر عدم اتحاد بين آنها.
  واألمر في المقام كذلك فان الضرر مسبب عن الوضوء وليس عينه وعنوانا له.

  چنين است، زيرا ضد و مسبب از وضو است و عين آن و عنوان براي آن نيست. وقضيه در مسأله
Sco 10:2:19  
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١٥

  اشكال دوم
مشكل است، و در  بر حديث ال ضررتطبيق دادن قاعدة نفي حكم به لسان نفي موضوع،  بيان شد كهدر اشكال اول 

  شود.دانسته ميممتنع  حديث ال ضرراين اشكال تطبيق دادن اين قاعده بر 

  توضيح
ابتدا بايد اين دو اصطالح به ـ اصطالح متعلق. كه 2ـ اصطالح موضوع 1در نزد فقهاء دو اصطالح وجود دارد. 

  شود. بيانعنوان مقدمه 

  ـ موضوع1
زيرا بدون تصور موضوع،  كم كردن الزم است،امري است كه تصور آن در مرحلة سابق و قبل از ح ،موضوع

وجوب  سپسگردد  تصور كه ابتدا بايد مكلف مستطيع ،مثل مسألة استطاعت ،كرد آن مترتب حكمي را بر تواننمي
  گردد. ثابتمستطيع بر مكلف 

  

  ـ متعلق2
  بايدمكلف  ،و قبل از حكم كردن ، تصور نمي شود بلكه بعد از حكم كردن أمري است كه در مرحلة سابق 1،متعلق
اين وجوب، مكلف را براي انجام و تحقق متعلق  مثالً وقتي حكم به وجوب حج مي شود، ،بوجود آورد آنرا

  شود.ت كه مكلف به انجام آن بعد از صدور حكم برانگيخته ميپس متعلق همان چيزي اس ،كندتحريك مي
  :مثال

. عبد، موضوع است و وجوب حكم مي باشد و آب آوردن وقتي موال به عبدش مي گويد: براي من آب بياور 
  متعلق مي باشد.

  
  2حديث ال ضرر بر نظرية مرحوم آخوندبيان عدم تطبيق 
 شود كه قاعدة نفي حكم به لسان نفي موضوع،روشن مي وع و متعلقن دو اصطالح موضپيرامو با توجه به توضيح

ربا در  وقتيگردد نه در مورد متعلق، مثالً در مسألة ربا، ربا موضوع براي حرمت است زيرا در موضوع جاري مي

                                                 

ال اشكال فى ان كل حكم له متعلق و موضوع. و المراد من المتعلق هو ما يطالب به العبد من الفعل او الترك كالحج و الصالة، و « . 1
  ).145، ص 1، فوائد االصول،ج نائينيمحمد حسين  ( ».من األفعالالصوم و غير ذلك 

كه . مصنف در اين درس نظرية مرحوم آخوند را نپذيرفتند و استدالل ايشان را مردود دانستند لكن در كتاب كفاية االصول في اسلوبها الثاني  2
  .620.ص 4االصول في اسلوبها الثاني ج  كفايةشرح كتاب كفاية االصول مي باشد نظرية مرحوم آخوند را قبول كردند. ر ك 
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١٦

ث الضرر مثل حديگردد. لكن در اي مثل بيع يا قرض، تصور نشود، اصالً حرمت بر آن مترتب نمييك معامله
گردد بلكه هنگاميكه يعني در مرحلة سابق و قبل از حكم كردن، لحاظ نميمتعلق است، سألة وضوي ضرري، وضوم

  برآيد.  ، در صدد ايجاد وضووب بر آن مترتب گردد مكلف بايدحكم وج
و عرف علت جريان قاعدة مذكور در مورد موضوع و عدم جريان آن در مورد متعلق، يك أمر وجداني است،  

و مراد از آن عدم  »ال رباء بين الوالد وولده«باشد و عرف در جائي كه گفته شود: و ميزان در تشخيص آن ميمالك 
و » ال وضوء عند الضرر«گفته شود پسندد، لكن در جائي كه ، اين را عرف ميحرمت ربا بين پدر و فرزند باشد

  پسندد.، اين را عرف نميمقصود عدم وجوب باشد

  بين موضوع و متعلقتفاوتي ديگر 
 گردد، لذا اگر موضوع ، حكم بر آن مترتب نميبدون تصور موضوع؛ تفاوت ديگر بين موضوع و متعل آن است كه

باشد، اما اين مي، پس انتفاء موضوع  مستلزم انتفاء حكم گرددثابت نمي نيزمحقق نشود، حكم در عالم خارج 
، لذا انتفاء متعلق، انتفاء حكم ندارد اي باهيچ مالزمه ،دن متعلقمطلب در مورد متعلق صادق نيست، بلكه منتفي ش

 ،انتفاء حكم را در پي ندارد، مثالً شخصي از روي عصيان عمداً وضو نگيرد، آن شخص مرتكب گناه شده است
   باشد.لكن حكم وجوبِ وضو به حال خودش باقي است، با اينكه متعلق منتفي مي

  
 

FG  
                                  
  . موضوع:امري كه تصور آن قبل از حكم كردن الزم است. مثل مستطيع بودن  1                                     

  تعريف موضوع و متعلق 
    .متعلق:امري كه قبل ازحكم، تصور نميشودو مكلف بايد آنرا بوجود آورد.مثل حج     2              از منظر فقها        

                                                                                                                        

  تطبيق

هذا مضافاً إلي انّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ال يمكن تطبيقها علي المقام من جهة أخري، باعتبار انّه عندنا 

  مصطلحان:

ق شود ، به يتطب حديث الضرر)در مسألة(امكان ندارد  از جهت ديگري نديشة نفي كردن موضوع،عالوه بر اين، ا
   :اين اعتبار كه نزد ما دو اصطالح است

موضوع و متعلق، والذي يصح نفي الحكم بنفيه هو الموضوع دون المتعلق، و في المقام الوضوء متعلق و ليس موضوعاً فال 

  يصح بنفيه نفي الحكم. 
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١٧

تعلق است ، وضو موع است نه متعلق، و در مسألهو متعلق، و آنچه نفي حكم به نفي آن صحيح است موضموضوع 
  و موضوع نيست پس نفي كردن حكم بوسيلة نفي كردن آن(موضوع) صحيح نمي باشد.

ضوع. واما ما ولتوضيح المصطلحين المذكورين نقول: إنّ ما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم هو المو

  يكون الحكم مقتضياً ال يجاده أو نفيه، ويكون تحققه من نتائج الحكم بدون ان يلزم فرضه في المرتبة السابقة فهو المتعلق.

آنچه تصورش در مرتبة سابق الزم است و بعد از آن حكم ثابت  گوئيم:مي و اصطالح و براي توضيح اين د
هاي حكم باشد، و تحقق آن از نتيجهاء براي ايجاد يا نفي آن ميشود، موضوع است. ولي آنچه حكم اقتضمي
  باشد بدون آنكه تصورش در مرتبة سابق الزم باشد، متعلق است.مي

ما فرض تحققه يثبت الحكم، بينما الحج متعلق  1ففي قولنا: يجب الحج علي المستطيع يكون المستطيع موضوعاً، ألنه متي

ة السابقة وبعد ذلك يتحقّق الوجوب، بل ان الوجوب يحرك نحو تحقيقه، بخالف ذلك في ألنه ال يلزم فرضه في المرتب

  المستطيع، فانّ الوجوب ال يحرك نحو تحقيقه.

وجودش فرض شود، حكم  وقتباشد، زيرا هر پس در كالم ما: حج بر مستطيع واجب است، مستطيع موضوع مي
حج در مرتبة سابق بر حكم الزم نيست و بعد از حكم  تصور متعلق است زيراشود، در حالي كه حج ثابت مي

ه خالف آن در مستطيع، كند، بشود، بلكه وجوب (مكلف را) به سوي تحقق آن، تحريك نميوجوب حج محقق مي
  تحريك نمي كند. وجوب (شخصي را) به سوي تحقق آن (استطاعت) پس

أو القرض كان ارتكابه محرما،  2تي فرض صدق الربا علي البيعففي قولنا: الربا محرم، يكون الربا موضوعاً للحرمة، ألنه م

 : ال رباء بين الوالد «فالربا موضوع وارتكابه متعلق، وفي مثل ذلك يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فيقال مثالً

. وهذا بخالفه في مثل الوضوء فانّه متلعق حيث يجب ايجاده، ال أنه علي تقدير فرض تحققه يصير». وولده   واجباً

تصور صادق بودن ربا بر بيع يا قرض زيرا وقتي باشد، پس در كالم ما: ربا حرام است، ربا موضوع براي حرمت مي
باشد، پس ربا موضوع و ارتكاب آن متعلق است و در مثل آن نفي حكم به لسان نفي ارتكاب آن حرام ميشود، 

: باشد، پس گفته ميموضوع صحيح مي و اين به خالف آن در مثل وضو » و فزرند ربا نيست بين پدر«شود مثالً
بعد از محقق شدن، آن (وضو) متعلق است از اين جهت كه بوجود آوردن آن واجب است نه اينكه  است، پس

  واجب شود.

                                                 
 استعمال شود، غا�باً شرطيه خواهد بود. (استاد)» ما«هرگاه به همراه » متي«. �فظ ١
دو كاالي مكيل و موزون از يك جنس، معامله بشود در حاليكه يكي بيشتر از ديگري باشد مثالً فروختن يك كيلو گندم در عوض . رباي در بيع؛2

ه بر قرض، چيزي ديگري را هم بدهد. قرض شرط كند كه قرض گيرنده، عالودم، ولي رباي قرضي، آن است كه قرض دهنده هنگام دو كيلوگن
 )(آموزشيار
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١٨

عند الضرر ويقصد يصح أن يقال: ال وضوء 1والوجه في اختصاص الفكرة السابقة بذلك هو الوجدانُ العرفي فهل تري

ال ربا بين الوالد وولده فانه يصح، إذ الربا إذا لم يتحقق لم «نه ليس بواجب؟ كال يصح ذلك، وهذا بخالفه في مثل: بذلك ا

  لم يتحقّقْ لم يلزم انتفاء الوجوب. 2تثبت الحرمة، وهذا بخالفه في الوضوء فانه إذا

اري كه صحيح است گفته شود: باشد، پس آيا اعتقاد دمي تن انديشة سابق به آن، عرفوعلت در اختصاص داش
 و قصد شود به آن اينكه آن واجب نيست؟ هرگز آن صحيح نيست، و اين بر خالف مثل: هنگام ضرر وضو نيست

بوجود وقتي ربا موجود نشود، حرمت نيز صحيح است، زيرا  است كه (استعمال آن)»فرزند ربا نيستپدر و بين «
  آيد.وجوب الزم نمي نشود، انتفاء موجودكه زماني ت، پساس وضوو اين بر خالف  نمي آيد

. ونكتتُه هي أنّ الموضوع إذا لم يتحقق لم يتحقق الحكم، ولذا يصح التعبيرُ بانتفاء الموضوع  وجداني نّ ما ذكرناه مطلبا

فّأ عصياناً ال ينتفي الوجوب ال يتو 3بقصد افادةِ الحكم، وهذا بخالفه في المتعلق فإنّ انتفائَه ال يستلزم انتفاء الحكم، فمنْ

  عنه، ومن هنا ال يصح التعبيرُ عن انتفاء هذا بانتفاء ذاك.

تا وقتي موضوع ايجاد نشود حكم نيز ايجاد نمي  ،آنچه ذكر كرديم مطلبي وجداني است و نكتة آن اين است كه
ح است و اين به خالف و به خاطر همين تعبير به منتفي بودن موضوع به قصد فائده بخشيدن حكم صحي شود،

وضو نگيرد،  به خاطر گناه كردن(متعلق) انتفاء حكم را در پي ندارد، پس اگر كسي انتفاء آن زيرامتعلق است، 
  باشد.شود و از اينجاست كه تعبير از انتفاء اين (حكم) به انتفاء آن (متعلق) صحيح نمينمي برداشتهوجوب از او 

Sco3:30:27 

                                                 
  . يعني تعتقد.١
  رطيه؛ جواب اذا: �م يلزم.ش» اذا. «٢
  شرطيه.» َمنِ . «٣



  
 ))ركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق اين اثر متعلق به م((

١٩

  چكيده
، حمل بر نزديكترين صحيح نباشد ي حقيقيوقتي حمل كردن حديث ال ضرر بر معناقق خراساني:مح نظرية .1

  .الزم است»اذا تعذرت الحقيقة فاالقرب المجازات اولي«از باب  ،معناي مجازي
  بين نظرية سوم و چهارم مطرح كردند: تفاوتمصنف دو  .2

  گردد. استعمال مي چهارم در معناي خودش نظرية سوم، لفظ ضرر در معناي حكم، و طبق نظرية الف) طبق
باشد، لكن طبق نظرية منتفي مي مطلقا ب) طبق نظرية سوم چون حكم ضرري نفي شده، لذا هر حكم ضرري

  گردد.، نفي ميضرر نشأتگرفتة از موضوعچهارم چون موضوع ضرري نفي شده است، لذا فقط 
  :وارد استدو اشكال بر مختار محقق خراساني  :مصنف .3

از  و اگرباشد ضرر مي ،موضوع حرمت زيرا ،بر حديث الضرر مشكل است الف) تطبيق نظرية مرحوم آخوند
  آيد.قصد شود، خالف مقصود الزم مي حديث نفي حرمت
در  ة نفي حكم به لسان نفي موضوع،بر حديث ال ضرر امكان ندارد، زيرا قاعد مرحوم آخوندب) تطبيق نظرية 
  در متعلق جاري نيست.شود و موضوع جاري مي

  امري كه تصور آن در مرحلة سابق الزم است مثالً استطاعت  :ـ موضوع حكم4
                                       حج    و مكلف بايد آنرا بوجود آورد.مثل شودامري كه قبل ازحكم، تصور نمي :متعلق حكم. 5


