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 خالصه جلسه گذشته 

یجه چهار مقدمه نت با ضمیمهایشان  دلیل اول را از محقق خراسانی نقل کردیم که ،بحث در دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی بود

  ی قرار گرفت. گدیامر و نهی ممتنع است. این مقدمات فی الجمله مورد رس اجماعگرفتند 

ر دالل بتمقدمه سوم محقق خراسانی در اس .مه سوم اشکالی را از محقق اصفهانی نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیمقددر مورد م

 تواند واحد باشدد لزوما معنون متعدد نیست، معنون میعدد باشاگر عنوان مت ،امتناع این بود که تعدد عنوان الیستلزم تعدد معنون را

  نایینی مورد اشکال قرار گرفت. ولی دارای عناوین مختلف باشد. این مقدمه از ناحیه محقق

 اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم محقق خراسانی 

دلیل ایشان را باید در ضمن تماع امر و نهی که واز اجند بر جک، ایشان دلیلی اقامه میمحقق نایینی از قائلین به جواز اجتماع است

یرادی اخودشان و اقامه دلیل بر جواز،  لکن محقق نایینی از باب تمهید و مقدمه چینی برای اثبات نظر ،ادله قائلین به جواز ذکر کنیم

لین له قائنایینی را در ضمن اد کالم محقق ،به حسب نظم منطقی بحث. پس باید اندوجه این مقدمه محقق خراسانی کردهرا به نوعی مت

لیل ایشان باید ببینیم د ،واز اجتماع آورده استباالخره ایشان دلیل بر ج ،کنیمنشاء اهلل ذکر میا) ذکر کنیمبه جواز اجتماع امر و نهی 

شی از کالم محقق خفعال با آن باما  (ایماشارتا مطلب ایشان را متعرض شده چه قبال. اگر را قائل به جواز اجتماع استچیست و چ

 رد مقدمه دهد و به نوعیتشکیل میشان را یال نایینی کار داریم که مقدمتا و تمهیدا برای استدالل خودشان ذکر کردند و پایه استدال

  .دهیممورد رسیدگی قرار میجا در اینم محقق نایینی را الجهت بخشی از ک این به ،شودسوم محقق خراسانی محسوب می

ه آن اشاره ب مقدمات فرموده است و تمهیدا به عنوان مطالبی که ایشان. محقق نایینی مقدماتی را برای استدالل خودشان بیان کردند

  :د مطلب استکرده است چن

ن باشد نه صفات جسمانی یا نفسانی مثل بیاض یا یاری انساتاخ البه افعجایی است که مربوط محل کالم  موضوع و :اول مطلب

، امر و نهی به چیزی متعلق و نهی باشدتواند متعلق امر ، زیرا صفات جسمانی و نفسانی نمیاین یک امر روشنی است ،شجاعت

 از افعال اختیاری انسان باشد.ت یسباقاق میاشت اس مبدأبر این اس ،یار انسان باشدتشود که تحت اخمی

رفی ع از نظرباید به نوعی باشند که  باشد، ها متعلق امر و دیگری متعلق نهیآن دو فعلی که قرار است یکی از آن :دوم مطلب

رج خایه در حال نماز از محل بحث مثل نظر به اجنباز افعال  صب، اما برخیغباشند مثل نماز و چیز  مغایرت داشته باشند و دو

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8931/دی /22 :تاریخ                                                                         نواهی  موضوع کلی:  
                                      6446جمادی االولی 61مصادف با:             –انی( دلیل اول )محقق خراسبررسی  –ادله قائلین به امتناع  –نهیاجتماع امر و  :جزئی موضوع  

 سوم هقق نایینی به مقدممحاشکال     

 93جلسه:                                                                          دهم    یازسال 



  

752 

 

اما در عین حال این مغایرت نباید به نحوی   شان باشد،بین ایرتیکه یک نحوه مغ ی محل بحث هستند. پس آن دو فعل اختیاراست

پس  است. لذا از محل بحث خارج ،دش متعدد است و هم ایجادشدو وجود باشند، نماز و نظر به اجنبیه هم وجو ،باشد که این دو

و نهی فعل اختیاری  است که متعلق امر محل کالم جایی که موضوع و کید بر این مطلب استنکته اول  و دوم ایشان در واقع تأ

  رد.ها وجود دایری از نظر عرفی بین آناوجود هستند نه دو وجود، هر چند یک تغ یکو به حسب صورت دارای  ندتهس

باشد  رکیب انضمامیت بایدمر و متعلق نهی، یعنی متعلق ا ،دو متعلقه باید ترکیب بین این دو فعل یا با توجه به این نکتسوم: مطلب 

  اتحادی. باین جهت است که ترکیب بین دو متعلق امر و نهی ترکیب انضمامی باشد نه ترکیر نایینی بتکیه محقق قع ، در وانه اتحادی

ترکیب  ،تاین در مقابل ترکیب اتحادی اس .ها غیر از وجود دیگری باشدمنظور از ترکیب انضمامی این است که وجود هر یک از این

که  تاس انضمامی اینترکیب . به حسب حقیقت یکی هستند. دو وجود نباشند اقع یکی باشد وو رود این دو داتحادی یعنی وج

ی داریم شتقاقا عناوینما اینجا یک  :فرمایدد. سپس ایشان میهستنرکیب اتحادی این است که یک وجود ت ،حقیقتا دو وجود هستند

 از اسمش هم مشخص عناوین ذاتی ،کندز آن بعضی عناوین اشتقاق پیدا میکه ا یعنی مبدأییذاتی، عناوین ذاتی و یک عناوین 

است و ترکیب  انضمامی ترکیبعناوین ذاتی، ترکیب بین  :فرمایدسپس ایشان می ،اندمشتق از یک مبدأ شده یعنی عناوینی که ،است

 ت. اشتقاقی ترکیب اتحادی اس بین عناوین

اتحادی  یین عناوین اشتقاقباید انضمامی باشد و چرا ترکیب بمبادی  رد بر این مطلب که چرا ترکیب بینآودر ادامه دلیل میایشان 

ترکیب اشتقاقی ن بین عناوی یبترکیب انضمامی است و ترک)عناوین ذاتی( ند ترکیب بین مبادی اشتقاقی ک. محقق نایینی ادعا میاست

  اتحادی است.

 دلیل اینکه ،بین این بیان و بیان محقق اصفهانی وجود داردهای مشترکی شباهت و ریشه داشته باشیم اگر به حاق دلیل ایشان عنایت

 ،جود داردهمه امور و موارد و رو این هویت  واحد دیک هویت واحد دارد  انضمامی است این است که مبدأ، ،بادیترکیب بین م

 است که در مکان غیرنماز در دار غصبی عین نمازی ، ر شکر وجود دارد عین سفیدی است که در عاج فیل استدمثال سفیدی که 

وانده غیر مکان غصبی خازی که در شود با نممکان غصبی خوانده مینمازی که در  ،از نظر هویت و ماهیت، شودغصبی خوانده می

غصبی که با نماز متحد باشد با غصبی که با غیر نماز مثل خوردن و خوابیدن در  ،غصب نیز همینطور است ،شود فرقی ندارندمی

اش این است که اگر دو مبدأ اگر هویت مبدأ، هویت واحد باشد نتیجه .ندنکیمان یکی است و فرق نهویتشم شود زمین غیر انجا

 هویت نماز اگر در تمام موارد واحد .انضمامی است یک ترکیبها آنترکیب  هم ترکیب شوند، غصب با مبدأیعنی مثال مبدأ نماز و 

، این مبدأیی این هویت واحد است و همه جا هویت نمازی است ،کان فی ضمن الغصب او فی ضمن غیرهشود سواء حفظ  وباشد 

باشد  اگر در ضمن نماز یک هویتی دارد کهغصب هم  ، غصب هم کذلک،ماهیت وجود دارد و هویت و جا این مبدأاست که همه

هر کدام از این امور  غیر آن، و نابیدودر ضمن خ وجود دارد،یت ودر ضمن راه رفتن عادی هم باشد این ه این هویت وجود دارد،

با  مبدأشود، چنانچه این دو که در ضمن همه موارد حفظ میند راای داین هویت وجود دارد. پس چون مبادی هویت واحده باشد

  .اندهشد ضمدو چیز هستند که به هم منیعنی  ،هم ترکیب شوند حتما ترکیبشان یک ترکیب انضمامی است

ت و ذات به تعدد شود ذات اس، زیرا معروض عنوان و چیزی که بر آن منطبق میمورد عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است رداما 

 تی که عنوان ابیض بر آن منطبقمثال آن ذا ،د متعدد باشدنتواشود میذات میچند آن عرضی که قائم به  هر ،شودعنوان متعدد نمی
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ه این دهیم بعنوان ابیض می: هذا ابیض، گوییم. ما میاحد استشود وشود با آن ذاتی که عنوان حلو و شرینی بر آن منطبق میمی

 حال اگر بین عناوین ،احد استها واما ذات این ،شیریندهیم و هم عنوان ابیض میهم عنوان  ،دهیمهم به آن می ، عنوان حلوموجود

  .این ترکیب یک ترکیب اتحادی است (و حلو یعنی بین ابیض) اشتقاقی ترکیب پیش بیاید

ابیض  نم: اییتف، اگر گدشواین است که اگر عرض واحد بود موجب وحدت معروض نمیشود ای که از بیان  ایشان استفاده مینکته

 کند بر اینکه ترکیب بین، در واقع ایشان استدالل میایش این نیست که معروض نیز واحد باشدناما مع ،است عرض واحد ،است

 .اما ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است ،استاق ترکیب انضمامی مبادی اشتق

 که جهت صدق این است دکنبیان میسپس نکته دیگری که در تتمیم این مطلب برای اثبات مدعای خودشان  چهارم:مطلب 

، یکی جهت اما جهت صدق هر یک از مبادی در مورد اجتماع جهت تقییدی است ،جهت تعلیلی است ،عناوین اشتقاقی بر ذات

  .ه دارد و یکی جهت تقییدیهلییتعل

ک عنوانی ی ویم ابیض گویبه این ذات مییعنی اگر مثال  ،گوییم صدق عناوین اشتقاقی بر ذات جهت تعلیلی داردمنظور از اینکه می

یض برای اینکه این ذات معروض اب ؟گوییم ابیضین ذات و این دیوار و این جسم میبه چه دلیل به ا .کنیمرا بر این مبدأ منطبق می

یعنی در واقع معروض نفس ذات  ،معروض سختی واقع شده است ،چون این ذات ؟گوییم سختوار میی، چرا به این دستا واقع شده

ف آن را متصعنوان دیگری  به ثالثة و عنوان حائل و مانعبه  اخریعنوان ابیض،  به ینکه تارةشده برای  ااست و خود این علت 

  .جهت تعلیلیه دارد اشتقاقی بر ذات نپس صدق عناوی .کنیم

مثال  ددی در این مورد موجودنبابه این معنا که هر یک از این م ،اما صدق هر یک از مبادی در مورد اجتماع جهت تقییدیه دارد

د و هویتش رایک هویتی د ،است ، این یک مبدأجا انجام داده است نماز استی که این شخص در اینحرکت : هذه صالة،گوییممی

و نماز  مبدأاما در عین حال خود این شده غصب  با هویت واحد چرا در عین اینکه مجتمع این ،است کساندر همه موارد واحد و ی

مورد یک  ینصدق عنوان غصب در ا ،یک جهت تقییدی است نه تعلیلی د اجتماعصدق عنوان نماز در مور ؟در اینجا صادق است

صداق برای یک موجود م، ما از جهت تقییدیه چیست؟ جهت تقییدیه یعنی اینکه یک فرد. پس منظور جهت تقییدی است نه تعلیلی

همین موجود واحد هم مصداق برای نماز است و هم مصداق  ،همین فرد و همین حرکات و سکنات ،شوددو هویت و دو حقیقت می

ه تعلیلیاگر جهت  .عنوان نماز دارد و از جهت دیگر عنوان غصب ، یعنی من جهةهییدگوییم تقیهمین جهت می به ،برای غصب است

، قیام ستبالذات ا المبدأ ، عنوان قیامجهت تعلیلیه یعنی علت صدق ادق بدانیمص توانستیم این دو عنوان را بر آنطور نمیبود این

رکیب تالمبادی، بین دو هویت،  ترکیب بین: ویدگمیایشان ن اساس بر همی ،قیام شیرینی به این ذات ،این ذات استسفیدی به 

 . انضمامی است

است نه  یماین دو حقیقت یک ترکیب انضما ترکیب بین ،که اثبات کند که ترکیب بین این دو هویتکند یایشان خیلی تالش م

ب انضمامی و الغصب یک ترکی الةترکیب بین الصی بر این مطلب استوار است که اصال بنیان قول به جواز نزد محقق نایین ،اتحادی
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ه جزء هی بو ن گیردامی است تعلق میجزء مرکب که مرکب انضم چه اشکالی دارد که امر به یک باشد کیب انضمامی. لذا اگر تراست

  .گردداساس استدالل ایشان بر جواز به این پایه بر می 6؟رکب انضمامیدیگر م
 نتیجه

اساس  .نظر محقق نایینی مقدمه سوم کالم محقق خراسانی تمام نیست بگوییم به کالم محقق نایینی را بیان کردیم تاای از ما خالصه

کام پیش بین احتضاد  است، زیرا خن محقق خراسانی این بود که معنا ندارد امر و نهی به یک چیز متعلق شود ولو عناوینش متعددس

کی  اگر ی .متعلق امر و نهی فعل صادره از مکلف در خارج است و گمان نکنید تعدد عنوان موجب تعدد معنون است اینکهو آید می

علق نهی و دیگری مت شود که دو معنون پیدا شود که یکی متعلق امر باشدر نکنید باعث میفک ،عنوان نماز دارد و یکی عنوان غصب

غصب  نماز پیدا کرده است و یکی عنوان ن، اینکه یکی عنواتعدد العنوان ال یوجب تعدد المعنون ،خیر ،ا بتوانیم قائل به جواز شویمت

 باید قائل به امتناع شویم.، لذا بتوانیم تصویر کنیمدو متعلق شود که ما ده است باعث نمیپیدا کر

نشان ر االن بیهای متفاوت هستند و اگ: این دو عنوان در واقع  دو مبدأ هستند که دارای هویتخواهد بگویدنایینی در واقع میمحقق 

متعلق امر  تواند هر یک مستقالیت نه اتحادی و چون ترکیب انضمامی است مترکیبشان یک ترکیب انضمامی اس ،ترکیب پیش آمده

فی ضمن الغصب او فی ضمن غیره، غصب هویتش  ،فی جمیع الحاالت نماز هویتش محفوظة :ودندمرایشان ف نهی قرار بگیرد. یا

ترکیب و بروز و ظهور  در ضمن فعل واحد هااگر به نوعی این ، حالیا فی ضمن غیره ، فی ضمن الصالةفی جمیع الحاالت ةمحفوظ

وجود م این است که این هل، ولی مسئاست ند و االن یک چیز هستند و یک موجوددرست است که اینها یک چیز هست کردند؛ پیدا

تعدد  یوجبحرف درست بود که تعدد العنوان الترکیب اتحادی بود این  اگر .پدید آمده است نه از اتحاد در واقع از انضمام دو مبدأ

 . شودتعدد العنوان موجب تعدد معنون می ،استاما چون ترکیب انضمامی  ،المعنون

. حیح نیستص بالکلیهحقق خراسانی م سخن که استه سخن محقق نایینی و اشکالشان به محقق خراسانی این خالص به عبارت دیگر

انت تعدد العنوان الیوجب تعدد المعنون اذا ک :فرمایدمحقق ناییینی می ،یوجب تعددد المعنون: تعدد العنوان الگفتاسانی میمحقق خر

رکیب اتحادی ترکیب بین عناوین اشتقاقی ت زیرا ،اشتقاقی باشند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست ویناگر عنا ،العناوین اشتقاقیه

انضمامی  را ترکیب بین مبادی ترکیبزی ،تعدد العنوان الیوجب تعدد المعنون تمام نیستباشند، اینکه بگوییم: است، اما اگر مبادی 

 . است

 وعیکنند به ن، هر دو تالش میخیلی نزدیک به هم استمقایسه کنید.  نایینی را با فرمایش محقق اصفهانی فرمایش محققحال 

 ،وننیوجب تعدد المع: تعدد العنوان الگویند. محقق خراسانی میال ببرندمحقق خراسانی را در مقدمه سوم زیر سؤکلیت سخن 

: در عناوین متأخر از مرتبه ذات تعدد عنوان موجب گفتو محقق اصفهانی به این کلیت اشکال کرد همانطور که مشاهده فرمودید 

ق محق. محقق خراسانی است حق باشوند و قرار دارند دأ ذات اخذ میدر عناوینی که از خود ذات و در مب ولی شودتعدد معنون می

ون ا در مبادی چام ،الیوجب تعدد المعنونتعدد العنوان  در عناوین اشتقاقی چون ترکیب اتحادی وجود دارد :گویدینی نیز مینای

 .نددار محقق خراسانیبه مقدمه سوم  یینیست که محقق نااین اشکالی ا .قد یستلزم تعدد المعنون را ترکیب انضمامی است،

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                         
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