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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 دلیل چهارمبررسی ادامه 

و هم ذو  تامه که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحة . محصل این دلیل این استنهی بود امتناع اجتماع امر ودر دلیل چهارم بر بحث 

ما ظرف ست ازیرا ظرف حب و بغض نفس موال ا ،بغض فرق دارد مسئله مصلحت و مفسده با حب و ممکن نیست. مفسدة تامه باشد

لحت ید در مورد مصاحد تصحیح کنانید اجتماع حب و بغض را در شئ وبتو . شما حتی اگراست اقعیاتتحقق مصلحت و مفسده و

ری که سواد و بیاض فی آن واحد طو همان ،و بیاض است واقع مصلحت و مفسده مثل سواد ر. دتوانید این کار را بکنیدو مفسده نمی

 ،د در یک چیز مجتمع شوندنتوانآن واحد و شرایط واحد نمیمصلحت و مفسده نیز در  وانند بر معروض واحد عارض شوند،تنمی

و مفسده در شئ  ماع مصلحتنهی منجر به اجت و ، اجتماع امرت و مفسده هستندا که امر و نهی کاشف از وجود مصلحلذا از آنج

  .و غیر ممکن است این محال، و شودواحد می

 ، ماهیت«ماهیت من حیث هی لیست اال هی»ای را بیان کردیم که بر اساس این مقدمه . ابتدا مقدمهناتمام استعرض کردیم این دلیل 

ه اعتبار افراد و بهم عدم ماهیت  جود وو معدوم شود. تواند به علتی، میتواند به علتی موجود شوداست و نه معدوم، می نه موجود

د نتوا، میمصادیق ماهیت است و عدم ماهیت به اعتبار افراد و ست اال هی و چون وجودلی مصادیقش است، خود ماهیت به تنهایی

 و الماهیة موجودة لذا ال مانع من ان یقال ،معدوم باشد ،تواند به افراد معدوم، موجود باشد و میبه اعتبار افراد موجود این ماهیت

معدوم  و موجود بودنش به اعتبار افراد موجود است .معدوم د هم موجود باشد و همتواند در آن واح، ماهیت میفی آن واحد معدومة

   .است به اعتبار افراد معدومنیز بودنش 

االنسان » توانیم بگوییم:در مورد آن میتواند انسان باشد که ، حال این ماهیت به طور کلی میاین یک مقدمه کلی درباره ماهیت بود

 است کهاز انسان اعتبار افرادی  بهنیز معدوم بودنش  ،اما موجود بودن انسان به اعتبار مصادیق موجودش است «موجود و معدوم

 وم شدند.معد

ه بر جسم اض دو عرضند کبیسواد و  گفتیم و بیاض و مصلحت و مفسده پرداختیم.با توجه به این مقدمه ما به بررسی مسئله سواد 

ض الجسم ابی» :بگوییم و کلی جسم و ماهیت جسم را موضوع قرار دهیم، اگر به معروض و موضوع دارند و احتیاج شوندعارض می

 «االنسان اسود و ابیض»گفتیم: در آن واحد ، اگر مثل انسان ،تواند ابیض باشدهم می تواند اسود باشدت هم میاین ماهی، «اسودو 

سیاهش،  افراد و به اعتبار افراد سفیدش، سفید باشدتواند به اعتبار ، زیرا موضوع ماهیت است و ماهیت میخیر آیا اشکالی دارد؟

که اشاره به جسم خاص بدون این «الجسم» ،استماهیت  جسم نیز یککند، دومة، فرق نمیو المع الماهیة موجودةمثل  ،سیاه باشد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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بار سفید بودنش به اعت ،ماهیت جسم در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه ،هیچ مانعی ندارد« و اسود الجسم ابیض» ،داشته باشیم

  است. سیاه بودنش نیز به اعتبار مصادیق سیاهش مصادیقی است که ابیضند و

یک فرد از ماهیت قرار  بلکه ماهیت قرار ندهیم ،شودآن عارض می اما اگر موضوع ابیض و اسود را یا موضوعی که سواد وبیاض بر

ن بخواهد ، یک مصداق هم زماو یک فرد باشد یک جسم خاصاگر  ،محال است این« ابیض و اسودهذا الجسم » :بگوییم و دهیم

 ماهیت جسمی ندارد زیرا موضوع در آن نع، این ماالجسم ابیض و اسودگوییم: مییک وقت  .سیاه و سفید باشد این محال است

ند اتوض مشخصه و خصوصیات فردیه نمیزیرا فرد با عوار ،این باطل است ،هذا الجسم ابیض و اسود :گوییمبار می ولی یک ،است

، یعنی هذا الجسم ابیض و اسود، طور است پس در مورد بیاض و سواد این .زیرا یا سیاه است یا سفید ،هم سفید باشد و هم سیاه

 . جا ماهیت است و اینجا موضوع فرد و مصداق استزیرا آن .، صحیح استباطل است اما الجسم ابیض و اسود

سده مثل مصلحت و مفگفتیم  ؟ زیرامسئله مفسده و مصلحت چگونه استخواهیم ببینیم که ای که بیان شد میمقدمهبا توجه به حال 

 حسن و قبح است.

 حسن و قبح عرضدر مورد . یک فرقی با سواد و بیاض دارد لیقبح است و مسئله مفسده و مصلحت مانند حسن وعرض کردیم 

قیما ن مستیا حس حسنٌ ، اینجا در واقعهذا حسن ،کنیدفعل عنوان حسن را حمل می ن، شما بر یکهذا حسشود کردیم اگر گفته می

، مثال کندسن یا قبح پیدا میاین اتصاف به حای در کار است که به جهت انطباق آن عنوان ، یک واسطهشودروی این مصداق بار نمی

: گویدکسی یا دشنام دادن به کسی قبیح است؟ می کردن چرا اذیت ؟چرا این کار قبیح است،چرا این قبیح است؟ هذا قبیحگوییم: می

ح ال خودش مستقیما متصف به قبو ا ظلم،اما به دلیل انطباق عنوان شود، ألنه ظلم و ظلم قبیح است، پس قبیح حمل بر هذا می

شود برای ای می، النه عدل و العدل حسن، عدل یک واسطههذا حسن :گوییمطور است، مثال می در مورد حسن نیز این .شودنمی

  .حمل عنوان حسن بر این فرد

ما شوند، اینجا مستقیمیبر هذا حمل جا مستقیما سواد و بیاض آن مصلحت و مفسده این است که با همه فرق بین سواد و بیاض

ن ینکه ایچرا؟ برای ااست، این دارای مصلحت  ید:می گو شوند بلکه یک واسطه دارد.حمل نمی مصلحت بر این شئ و این موجود

 .وجود نداردالجسم ابیض هذا است که در  جاای این. یک واسطهپس حسن است ،نماز دارای مصلحت است ،ق احسان استادمص

ای در میان ، کأنه یک واسطهخواهد متصف به عنوان مصلحت شودی میوقت ار غصبیماز در دنما عرض کردیم که بر همین اساس 

، در نماز در غصب نیز اینچنین است ،نماز اینچنین است ر، یعنی دکنیمل میاست که به خاطر این واسطه ما عنوان را بر آن حم

یم این کار نماز است و گویرا مینیت  و سجود رکوع،، هیئات ،کنداین عمل، این کاری که این شخص مییعنی  : هذا صلوةگوییممی

باالخره این تصرف  ،است باین کار غصگوییم: ، از آن طرف میاین کار مشتمل بر مصلحت است، پس نماز مشتمل بر مصلحت است

ذا العمل غصب ه :گوییم، می؟ غصبتچیس، اما آن چیزی که مفسده دارد یا استیالء بر مال غیر است که غصب است ،در مال غیر

دارد و مشتمل بر مفسده است. همه مسئله این است که این  گیریم که این عمل مفسدهمی جهیت، بعد نو الغصب مشتمل علی المفسده

و نماز ؟ چون نماز است دلیل است دارای مصلحت است به چه گوییم، اگر میاست ا دارای مصلحت نشدهیمعمل خودش مستق

وییم هذا العمل گ، میزیرا مصداق غصب است ؟چه دلیل است بهگوییم این عمل دارای مفسده است میاگر ت است، دارای مصلح

 ،کنیمصغری حمل نمیما اصال مستقیما محمول را که در کبری ثابت است بر موضوع  و به این دلیل مشتمل بر مفسده است.غصب 
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ر اشتمال ب .تمل علی المصلحه و هذا مشتمل علی المصلحهمش و الصلوة یک صغری داریم و یک کبری، هذا العمل صالةما اینجا 

جا وجود دارد که سطی اینشود. یک حد وشود، بلکه با واسطه حمل میمستقیم علی هذا العمل حمل نمیمصلحت بدون واسطه و 

حت با این اگر مصلدر غصب. طور است و هم در نماز این شود، همبر موضوع در صغری  شود محمول در کبری حملباعث می

هیچ منعی وجود ندارد از اینکه این عمل هم دارای شود، میبا واسطه بر این عمل منطبق  ، مفسده نیزواسطه بر این عمل منطبق شود

 فسده. مصلحت باشد و هم دارای م
 تقریر اجتماع

 :گوییم. یک وقت میگفتیم موضوع خود ماهیت است و اخری گفتیم موضوع فرد است ، تارةدو نوع موضوع تصویر کردیمکنون تا 

 در آنو سواد مانعی ندارد و در اولی اجتماع بیاض «. و اسود ابیضالجسم هذا » :گوییممی و یک وقت «و اسود الجسم ابیض»

واحد ممکن آن  رد، اجتماع بیاض و سواد شداما اگر یک فرد و مصداق با ،ند بر آن حمل شودنتواحد هم بیاض و هم سواد میوا

 نیست. 

؟ به عبارت دیگر اینکه شما موضوع است یا فردی از افراد نماز موضوع است ، ماهیة الصلوةال این است که در مسئله نمازسؤ

 و افراد ط به ماهیت است یا مربوط بهبومصلحت و مفسده مر دارای مفسده است،نماز دارای مصلحت است یا غصب  :گوییدمی

وجود  ،ماهیت نماز یعنی همان مفهوم نماز ،نیست نماز قطعا مصلحت و مفسده در رابطه با ماهیت ؟مصادیق خارجی ماهیت است

را در ذهنشان  مردم آن این بود که همه؟ اگر کندنهی از فحشا و منکر می من است ومفهوم نماز است که مثال معراج مؤ آیا نی نماز.ذه

نه قربان کل  ،من استنه معراج مؤ ،نه ناهی از فحشا است ،یت نماز هیچ اثری نداردپس ماهشدند، ی میهای پاکانآوردند و انسمی

، در اینصورت تعلق امر به یک مصداق و فرد خارجی اگر فرد خارجی باشد ؟آیا فرد خارجی نماز دارای این اثر است تقی است.

، زیرا آن آن را اقامه کنیدکه از شما بخواهند توانند را نمیشده است  د، چیزی که موجوچون تحصیل حاصل استمحال است، 

تواند متعلق مصلحة، ماهیت غصب نمی اکن لهلم ت ، زیرا ماهیة الصلوةباشد تواند ماهیة الصلوة. پس متعلق امر نمیشده است موجود

توانند افراد و مصادیق خارجی هم نمی« من حیث هی لیست اال هی الماهیة»ای نیست، ، زیرا در ماهیت غصب هیچ مفسدهنهی باشد

. االن فرض کنید کسی مصداق نماز ما وقع الیهآید تغییر الشئ عیا تحصیل حاصل است و یا الزم می زیرا ،و نهی باشند متعلق امر

 خواهدخواهد بکند؟ می با امر چه می، موالت؛ آنکه حاصل شده اس«ا الصلوةاقیمو» :به او بگویندرا محقق کرده و بعد از تحقق 

و به ا، موال دوباره آورده است ، مثل عبدی که آب برای موالاینکه موجود شده است ؟تحصیل کند را چه که حاصل استآن مکلف

نهی مر از شرب خ خواست یا وقتی که موالبلکه به عنوان همان چیزی که می ، نه به عنوان یک امر دیگر،بگوید آب برای من بیاور

چیزی که  شود؟ آیا میداین چه اثری دار« ال تشرب الخمر» :باز به او بگوید ،حال این شخص شرب خمر کرده استکرده است، 

 . پس چیست؟ مصادیق خارجی هم نیستند نهی افراد و و. پس متعلق امر تبدیل کرد به عدم شرب الخمررا واقع شد 

: متعلق اوامر و گوییداز آن طرف شما خودتان می لکن ؛یق خارجیداو نه افراد و مص (کلی ماهیت)نه ماهیت است  یهمتعلق امر ون

طبیعة  شوند، طبیعة الصلوة،می به طبایع ی متعلقهی همین بود که امر و نهن یکی از مقدمات بحث اجتماع امر ود، ننواهی طبایع هست

. ماهیت شود د متعلق بهنتوانی نمیهن امر و. 4 .دنشوطبیعت می ی متعلق بههن امر و. 1 عنی چه؟ این سه مطلب یعنی:این یالغصب، 

  ؟ چطور با هم قابل جمع است. دنافراد و مصادیق شوتوانند متعلق به نهی نمی امر و. 3
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متعلق  ،عهییعنی وجود الطب ،است لخ، تقید به این قید داولی خود قید خارج است ،قید الوجودمتعلق امر و نهی طبایع هستند ب اساسا

 ،دارد مصلحت قید الوجودب ، الطبیعةاین است ، آنچه دارای مصلحت استطبیعت به قید الوجود ،ستیع اااوامر و نواهی وجود الطب

 . وجود دارای مفسده استالغصب به قید  ، طبیعةبه قید وجود مصلحت دارد طبیعة الصلوة

، زیرا ریمو عوارض فردیه ندا و مصادیق نداریم، کاری به مشخصات فردیه ، اصال کاری به افرادقید الوجود: الطبیعة بگوییماینکه می

با فالن کیفیت، این عوارض مشخصه و خصوصیات  ،در فالن مکان ،در فالن زمان د،نمازی است که امروز خواندیفرد نماز همین 

زیرا آن  ،مصلحت داشته باشد یا مفسدهارد که ز نیز اصال معنا ندا، ماهیت کلی نمتعلق بگیرد ینمعنا ندارد که امر به ارد، افردی د

تعلق م ی به چه چیزینه پس امر و .واقعیات است سده مربوط بهفم، مصلحت و مترتب نیست وجود ذهنی است و هیچ اثری بر آن

قربان  است و منکند و معراج مؤ، یعنی طبیعة الصلوه بقید الوجود است که نهی از فحشا و منکر میالوجود بقید ؟ الطبیعةستا شده

تواند واجب یمطبیعة الصلوة ن ک موضوع دیگری داریم غیر از طبیعة الصلوة و غیر از فرد الصلوة،جا ی.پس در واقع اینکل تقی است

تواند متعلق امر باشد الصلوة بقید ، تنها چیزی که میباشد نهی تواند متعلق امر و، هذه الصلوة هم نمیهیچ اثری ندارد، زیرا باشد

 . گیرداست و متعلق نهی قرار می دارای مفسدهاست که وجود الالغصب بقید  وجود است که دارای مصلحت است،ال

 ،اگر فرد خارجی این عمل مورد نظر باشد ؟ت و مفسده در این مورد اشکالی دارد یا خیرحلآیا اجتماع مص ن است کهعمده مسئله ای

خارج اتیان کرده است یعنی این عملی که مکلف در  ،دارای مفسدههم تواند هم زمان دارای مصلحت باشد و مین این فرد خارجی

 قید الوجود ب ، بلکه ماهیت است، اما الصلوةنیز مصلحت ندارد ، طبیعة الصلوةتامه باشد ذو مصلحة تامه و ذو مفسدةتواند هم زمان نمی

رد ولی متعلق امر صالتی ف ،درست است که االن متصادق فی واحد است ،قرار گرفتند متعلق امر و نهی الغصب بقید الوجود که و

 ،نیست که اشکال کنید که ماهیت نماز مصلحت ندارد ولی ماهیة الصلوة هم فرد خاص نیست نیز غصبی ، متعلق نهیخاص نیست

 «، الغصب بقید الوجود ذو مفسدة تامهتامه الصلوة بقید الوجود ذو مصلحة: »گوید؟ میپس چیست ،ماهیت غصب نیز مفسده ندارد

ها فی شئ ندرست است که ای ،نهی تعلق گرفته است به غصب بقید الوجود ،یعنی نماز بقید وجود ،به این نماز امر تعلق گرفته است

یعت ی نیز به طبهرده است و نو، امر به طبیعت به قید وجود خواحد متصادق شدند ولی امر و نهی که به این فرد خاص نخورده است

آید که بخواهد فرد واحد تضاد وقتی پیش می و امتناع و هل؟ استحاآیدعی پیش میاینجا چه تضاد و استحاله و امتنا بقید الوجود،

، امر به ده استرنخو مصداق که به این  یهن اما امر و ،ها فی واحد متصادق شدنددرست است این ،واجد مصلحت و مفسده باشد

هی و متعلق ن مرحله امر و. ها تضاد نیستی نیز به طبیعة الغصب بقید الوجود و بین آنهوة بقید الوجود خورده است و نطبیعة الصل

بی هم نماز در دار غصتوان تصویر کرد پس میند لذا امتناع و استحاله وجود ندارد. کتضاد پیدا نمینهی هیچ ربطی به مسئله  امر و

ده نیز مربوط باشد و مفس بقید الوجود ، مصلحت مربوط به طبیعت الصلوةتامه بر مفسده لمهم مشتل بر مصلحت تامه باشد و ممشت

 به طبیعة الغصب بقید الوجود باشد. 

وع ما نماز موض. اصال آید: امکان ندارد و تضاد پیش میبانه ذو مصلحه و ذو مفسده که شما بگویید فةمتص هذه الصلوةگوییم ما نمی

  مصداق نیست، بلکه طبیعت بقید الوجود است. و در دار غصبی فرد

 تواند بر امتناع داللت کند.لذا مجموعادلیل چهارم  نیز نمی

            «والحمدهلل رب العالمین»


