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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 پنجم  لیدل

 لیلمقدمات د یوقت ما قبال .بر جواز اجتماع اقامه کرده است ینییاست که محقق نا یمطلب ینه بر جواز اجتماع امر ودلیل پنجم 

ة القام دایتمهابتدا  ینییمحقق نا میعرض کرد رایز ،میداشت ینییناسخن محقق به  یااشاره ،میکردیبر امتناع را ذکر م یمحق خراسان

 ،دو بخش بود ینیینه سخن محقق ناأک یعنی .کندیبرجواز اقامه م یلیدل سپس کند ویم یبه کلمات محقق خراسان یاارهاش لهیدل

بر جواز اجتماع اقامه کرده  شانیاست که خود ا یلیدل زیبخش ن کیشود و یم یتلق یبخش به عنوان اشکال به محقق خراسان کی

 زیرا ن ینییمحقق نا لیدل دیبا ،قام ذکر ادله جواز اجتماعدر م اکنوناما  میداشت یاشارات شانیا لیبه دل جا به مناسبتالبته آن .است

 یانضمام بیمثال محل بحث ترک ب درصنماز و غ نیب بیاست که ترک نیاستدالل ا نیدر ا ینییاساس سخن محقق نا .میکن انیب

 اند وشده مهیاز دو مقوله که به هم ضم ،هستند زیدو چ بلکه ستندیمتحد نبا هم ها نیاست که ا نیا شیمعنا یانضمام بیاست و ترک

 .ندارد یالاشک یو نه راجتماع ام نیابنابر ،باشد یمتعلق نه گریمتعلق امر باشد و از جهت د تواندمی یاز جهت ینماز در دار غصبلذا 

  ت.اس ینییمحقق نا یاخالصه مدع نیا

 وجود یذات نیمقوالت نه گانه تبا نیهستند از مقوالت نه گانه و ب یامقوله کینماز و غصب هر  :فرمود ادعا نیا حیتوض درایشان 

 نیا نیو اساسا امکان اتحاد ب است ریکامال متغا «فیک»با مقوله  «نیا»مقوله  ،هستند نیابذاتا مت «فیک»با مقوله  «کم»مقوله  ،دارد

 بیاما ترک ،ستیشوند اصال ممکن ن یکی هانیا نکهیا ،ستین مقوالت اصال ممکن نیب یاتحاد بیپس ترک .مقوالت وجود ندارد

که با  زیو چد یعنیشدن  مهیو ضم منضم شدن؛ انددهیهم چسب هب زیدو چ دیشما فرض کن ،ندارد یمانع نهیمقوالت متبا نیب یانضمام

، یصبز در دار غنماندارد که  یمانع چیاست پس ه نینچنیچون ا ،شوند مهیضم گریدکیهستند به  نیمتبا تیو هو تیاز نظر ماه هم

این است  به اعتبار شودمی نمازبه  قاگر امر متعل ،اندبا هم متحد نشده انیب نیطبق ا زاغصب و نم رایز ،هم واجب باشد و هم حرام

ه انضمام است ک یگریمقوله د کیاست که  نیبه اعتبار ا مه نیا ،است متعلق به غصب شده یاگر نهو است  یاز مقوله خاصنماز  که

 ،ستیها ممکن ندر آن یاجتماع امر و نهبگوییم اند که تشان محفوظ است و متحد نشدهیو دوئ یگانگآن دو ،اندکرده دایپ گریدکیبه 

 .برقرار شده است هانیا نینوع اتصال ب کی یعنی

اگر به  یحت ینه نکته را هم معتقد است که امر و نیا ،داندیم یرا انضمام بصغنماز و  نیب بیترک نکهیضمن ا ینییپس محقق نا

 یمتعلق شود به وجود خارج عتیبه طب نکهیا یبه جا ینه امر و که گفتند یهمانطور که محقق خراسان )یعنی کند تیخارج سرا

و  متعلق اوامر :دوم فرمودند مهدر مقد یاگر خاطرتان باشد محقق خراسان .ستین ینه و ردر اجتماع ام یباز هم مشکل (متعلق شود

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 مثال وجود ،خواسته شده است یو در امر و نه آنچه که غرض است مییمکلف است و اال معنا ندارد ما بگو یفعل خارج وجود ینواه

 :دیگویم ینیینا قمحق .میداد حیرا مفصل قبال توض نیکه ما ا دندیوسط کش ینحو کیخارج را به  یلذا پا ،نماز و غصب است یذهن

نا که وجود مع نیبه ا ،به خارج ینه امر و تیبه سرا میملتزم شو یبلکه مثل محقق خراسان ،دنهم متعلق نشو عیبه طبا ینه اگر امر و

نماز و  رایز ،میشو ینه قائل به اجتماع امر و میتوانیباز هم م ،عنه باشد یغصب منه یبه باشد و وجود خارجمورأم زانم یخارج

است و اگر  یانضمام بیترک کی بیبلکه ترک ،ستیها نآن نیب یاتحاد بیاند اما امکان ترکشده بیکه با هم ترک ستغصب درست ا

 1.رسدیدر جواز اجتماع به نظر نم یشکلباشد م یانضمام بیترک

 بررسی دلیل پنجم 

 اشکال محقق خویی به محقق نایینی 

 ه است.دراشکال ک خود یعنی محقق نایینی هم صغرویا و هم کبرویا به استاد ییخو محقق
 اشکال کبروی 

 بیکدو شئ تر نیب بیترک جا نه هرأک :دیوگیمایشان  ست؟یچ ینیینامحقق  یمدعا ،مخدوش است ینییمحقق نا یمدعا تیکل

 اندتومی متعلق امر، ستندیشئ ن کیاست که در خارج تعدد وجود باشد و چون تعدد وجود است و  نیاش اهالزم ،باشد یانضمام

ها نیا یول ،آمدیم شیپ نیاجتماع ضد و در آن صورت شدندیمحسوب م حدشئ واو شئ بودند  کیاگر  ،باشد یاز متعلق نه ریغ

 .ستین یهن ع امر وامدر اجت یلذا منع ،است یانضمام یک ترکیب زین بیترک ده است ومآ شیپ بیترک نشانیهستند که ب زیدو چ

له متاص یاز مباد أدو مبد ناگر آ ،ستیاز موارد درست ن یاز موارد درست است و در بعض یادعا در بعض نیا :دیگویم ییمحقق خو

قهرا  أبدتعدد م نیا ،متحد شوند با هم لیصل و اصأمت أدو مبد یوقت ،تعدد وجود است أ،مبدتعدد  هالزم، باشند لیاص یعنی ،باشند

شود  ینم ،خودشان را از دست بدهند تیهستند هو لیکه اص یزیاصال معنا ندارد که دو چ خواهد داشت،تعدد وجود را به دنبال 

از  یکی ای أدو مبد ناما اگر آ ،کنند دایوجود پ کیشود یکه نم ینیریش سفیدی و یعنی ،و حالوه اضیمثل ب ،کنند دایپ احدوجود و

را در  ینییما سخن محقق نا یعنی ،ستیمام نگفته ت ینییآنچه که محقق نا، صلهأمت یباشند نه از مباد هیانتزاع یاز مباد أدو مبد نآ

صله و أمت یمباد نیاست ب یچه فرق ،. چراستیقابل قبول ن گرید یاز مباد یو در رابطه با بعض میریذپیم یداز مبا یمورد بعض

نتزاع که با واسطه ا ییهانه آچشوند و یاع مزتواسطه از خارج انیکه ب ییهاچه آن ،هیانتزاع یمباد: ندیگویم ؟ ایشانهیانتزاع یمباد

 هانیاع اانتز أفقط در مورد منش، میکن ریتصو هیانتزاع یدمبا یبرا یاگر ما وجود ،دنندار جدر خار یخودشان وجود مستقل ،شوندیم

 میوبر دیبا و ندارند یپس خودشان وجود ،هستند طور نیا هیانتزاع یمباد ؛«وجود لها اال بوجود منشاء انتزاعها ال»چون ، معنا دارد

جتماع ا قابل ینه و امر مییبگو میتوانیم جانیا ،دباش ریمغا یوجوداز نظر  گرید أانتزاع با آن مبد أمنش راگ ،انتزاع أسراغ منش

اع با آن ، اما اگر منشأ انتزو نهی به  دیگری دوچیز هستند که امر به یکی متعلق شده است ،محفوظ است تشانیدوئ رایز ،باشندیم

حال یک وجود ا به هر زیرجا اجتماع امر و نهی ممتنع است، این ،بلکه یکی باشند ،دیگر با هم از نظر وجودی مغایر نباشند مبدأ

  .تمتعلق شده اس تعلق به همان بدانیم که نهی به آنما امر را مکه د خارجی باشد معنا ندارد واگر یک وج خارجی بیشتر نیست و
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صبی، نماز در دار غدر وی محقق خویی به محقق نایینی این است که مجرد تعدد مبادی، مستلزم تعدد وجود نیست. پس اشکال کبر

عدد شدند همه جا تعدد العنوان دو عنوان مت، اگر دو مبدأ، صالتی دارد و یکی عنوان غصبییکی عنوان  خارجی کهاین وجود 

 فهانیال محقق اصاشک ،را به محقق خراسانی گفتیم قبال وقتی اشکال محقق نایینی باشد تانر، )این را اگر خاطتعدد المعنون مزالیستل

شکال ایینی به عنوان اکه محقق خویی به محقق ن خمینی نیز بیان شد( آنچه نظر امامو اشکال محقق عراقی، اشکال محقق نایینی، 

 ،یستکلیتش قابل قبول ن، مسئله اجتماع را درست کنید، خواهید از راه تعدد مقولهاین کبرایی که شما میاین است که مطرح کرده 

یم و در مبادی انتزاعیه این قابل پذیرش پذیریمصله ، ما این را فقط در مبادی متأشودد نمیصرف تعدد مبادی مستلزم تعدد وجو

 حرف شما فقط در صورتی درست :گویندایینی وارد کردند، ایشان میاین اشکال کبروی محقق خویی است که به محقق ن .نیست

  .بگیریم جود را نتیجهتوانیم از تعدد مبادی تعدد وجا می، آنصله باشندآن مبادی، مبادی متأاست که 
 روی اشکال صغ

دارغصبی که به عنوان مثال برای بحث ما و مسئله  نماز در. آیدمیسراغ صغری کند ی بعد از اینکه در کبری اشکال میمحقق خوی

 یا مبادی انتزاعیه؟ نهی است، مبادیشان مبادی متأصله هستند  اجتماع امر و

یعنی  ،صله استایشان قبول دارند که نماز از مبادی متأ .صلهی متأده است نه از مباغصب از مبادی انتزاعی :فرمایدمحقق خویی می

 ،ولی غصب یک مفهوم انتزاعی است ،از چیزی انتزاع نشده است ست وارج برایش قابل تصویر اخجودی در یک ماهیتی دارد که و

ه را غصب که ما ب؟ زییدکنیانتزاع مصب چیست؟ شما از چه چیزی غصب را مبداء انتزاع غ ؟انتزاع شده است غصب از چه چیزی

 ،این نماز است :گوییداز شما بپرسند نماز چیست؟ مییعنی اگر  ،نماز یک فعل است که خودش عنوان نماز دارد ،خارجی ندارد اءاز

 ،ست ولی باز خود آن فعل غصب نیست. اما غصب چی؟ غصب از یک فعلی انتزاع شده اکند نماز استکاری که این شخص میاین 

پس غصب یک مفهوم  ،شود غصباذنه می نوتصرفا فی مال الغیر بدفعل به  لحاظ کونه  .غصب است عنوانفعل با لحاظ یک 

. زه مالک استانکه تصرف در مال غیر بدون اجآن هم به لحاظ ایی است که انتزاع شده از یک فعل بدأ انتزاعم، یک انتزاعی است

یعنی با آن فعلی که یعد تصرفا فی  ،غصب با مبداء انتزاعش اتحاد دارد ،منتزع شده است غصب اتحاد دارد با آنچه که از آن سپ

شود و نهی به غصب، اما سؤال این است که آیا امر و نهی ن فرض کنید امر به نماز متعلق میاال ،حال دقت کنید. مال الغیر بدون اذنه

هوم مهم آن چیزی است که مف ،خود منتزع اهمیتی ندارد ،تمهم اس انتزاع ، منشأانتزاع تعلق پیدا کنند توانند بدون مالحظه منشأمی

  .نیست به منشأ اتحاد بین نماز با غصب نگاه شود، تعددی در کار ، اگرغصب از آن انتزاع شده است

از  امتعلق امر و متعلق نهی رخواهد به اعتبار این تعدد می و که یک طوری اینجا تعدد درست کند همه تالش محقق نایینی این است

 است. مستلزم تعدد وجودات است یا تعدد عناوین مستلزم تعدد معنون : تعدد مبادی گوید، لذا میهم جدا کند

  :گویدو میکند یمحقق خویی به ایشان اشکال م

 . کلیتش مخدوش استتلزم تعدد معنون است، مس ،مجرد تعدد مبادی: گویید: اصل کبرای شما محل اشکال است، اینکه میاوال

ی است منشأ انتزاعش فعل تعددی نیست، یکی مبدأ یا اصال نماز و غصب یا نماز در دار غصبی، مسئله اجتماع اساسا اینجا درثانیا: 

ت و راس نمازی، خمفعل ، یعنی در واقع ندکردباعث شده است که اساسا اتحاد پیدا  ،بدون اذن او ف در مال غیر استچون تصر که

معنایش  نیا ،ن غصب انتزاع شده استاز این تصرف عنواو  است ودش تصرف فی مال الغیر بدون اذنهخ استن،خشدن و نشستن و بر
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مفهوم غصب از  است، انتزاع غصب ، همین نماز متحد با منشأیز هستند، یک چها دو چیز نیستنداست که این ؟ معنایش اینچیست

 رمتحد شده است، پس دوئیتی د با منشاء انتزاع غصب واقع نمازه حسب ب، از تصرف در مال غیر بدون اذنه ؟چی انتزاع شده است

ع اجتماع این در واق ،دهید و دیگری را متعلق نهی قرار دهیدبخواهید یکی را متعلق امر قرار  اصال دو چیز نیستند تا شما ست،کار نی

 1.فی شئ واحد حقیقتا نهی امر و

د یست کندر نهی ق امر وخواهید به نوعی تعدد برای متعلکردید و می ما طیکه شراهی : گویندمحقق خویی به محقق نایینی میپس 

 ،صل نیست، یک مبدأ متأصل نیست، زیرا غصب خودش یک مفهوم متأندارد جا اصال تعددی وجوداین ،ای به حال شما نداردفایده

زه اجبدون ا تصرف در مال غیر استخودش  است که انتزاع شده است از یک فعل، آن هم به لحاظ اینکه این فعلانتزاعی  یک مبدأ

یز چ ز یکا: نمطور نیست که ما بگوییم این ،ها یک چیز بیشتر نیستنداین انتزاع و حقیقتا این مالک. پس نماز متحد شده با منشأ

یشتر نبود شما یک چیز ب اگر حقیقتاتر نیست، ش، پس حقیقتا یک چیز بیمال غیر بدون اذنه یک چیز دیگر است راست و تصرف د

 ماز است و هم تصرف در مال غیرهم ن ،همان فعل ،همان یک چیز ؟متعلق امر و نهی از هم جدا هستند :خواهید بگوییدچگونه می

  ؟کنندیامر و نهی در یک شئ با هم اجتماع م :خواهید بگوییدچطور شما میاست. حال  بدون اذنه

  .هم از نظر کبروی کنند واشکال می محقق نایینی به پس  محقق خویی هم از نظر صغروی

 بررسی اشکال محقق خویی 

ه محقق نایینی وارد است یا خیر؟ اینکاساسا اشکال کبروی محقق خویی به های مبسوطی قابل پیگیری است که آیا اینجا بحث

رسد اجماال این اشکال به محقق نایینی وارد ، به نظر میی، نه در مفاهیم انتزاعصله قابل قبول استی متأسخن شما فقط در مباد

، ند مقدمه بودچ ، آن دلیل متشکل ازاولین دلیلی که برای امتناع گفتیم دلیلی بود که محقق خراسانی بیان کردند ،گفتیماست. قبال 

ان را رگنظرهای بز ها وحرف ،در گرفت جا بحث، آند المعنونبود که تعدد العنوان ال یستلزم تعد قدمه سوم از مقدمات ایشان اینم

ید. نا مراجعه کجشتر خواستید می توانید به آناگر بی ،از جمله نظر محقق نایینی و اشکاالتی که بعضا مطرح شده است ،ذکر کردیم

 را قبول داریم و بحثش را کردیم. ؛ اجماال این کبریدر مورد کبرای اشکال محقق خوییپس 

اشکال صغروی اینکه  کشد.طول می شویم اگر ما وارد این بحثت ولی ضرورتی ندارد و بحث خوب اسدر مورد صغری نیز این 

ره باید نایینی است که باالخ بررسی اصل دلیل محقق آنچه که مهم است ؟ چندان مهم نیست.ایشان به محقق نایینی وارد است یا خیر

 ر؟ تواند جواز اجتماع را ثابت کند یا خیببنیم این دلیل می
            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               
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