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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

یل این شد محصل این دلدلیل را محقق نایینی بیان کردند؛  این .کردیماجتماع امر و نهی را بیان گذشته دلیل پنجم بر جواز  لسهجدر 

اساسا  ،تباین ذاتی وجود دارد ها دو مقوله هستند که بینشاناینچون که چون ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است و 

توانند در ، امر و نهی میآن متعلق شود ند بهاتوو هم نهی میبر این اساس هم امر  .ها ممکن نیسترکیب اتحادی بین آناتحاد و ت

  .است اجتماع کنندکه ترکیب انضمامی بینشان  یزیچ

 اشکال کبروی محقق خویی تقریبا مثل همان .داشتند ی و هم اشکال کبرویهم اشکال صغروبه فرمایش محقق نایینی محقق خویی 

، گذشته پذیرفتیم رطور که ما این اشکال را دلذا همان ،شتنداد محقق نایینی دیگر به که محقق اصفهانی و برخیاشکاالتی است 

محقق  که مدعای. اصل اینها متفاوت است، منتهی بیاندانیموارد میجا نیز اجماال اشکال کبروی محقق خویی را به محقق نایینی این

جا در های مبسوطی اینردیم بحثی نیز عرض کرودر مورد اشکال صغ .اجماال قبول داریمی به نحو کلی قابل قبول نیست را نایین

 ،این هم فی الجمله مورد قبول است ،صلهقرار داده است نه از مبادی متأاجماال اینکه ایشان غصب را از مبادی انتزاعیه  است، گرفته

ت از عبارت اسفعل  شود، یعنی یک فعلی که آنانتزاع می صاحبه اذن انی است که از تصرف در مال غیر بدونزیرا غصب یک عنو

به جهت پرهیز از اطاله کالم وارد آن دیگری با محقق خویی است که دیگر  های جزییثیک بح اما .بدون اذنه تصرف در مال غیر

  .شویمنمی

 دلیل پنجم اشکاالت

ن دلیل به نظر ما ای ؟صحیح است یا خیر هی اقامه کردند،ن بر جواز اجتماع امر و عمده این است که اصل دلیل پنجم که محقق نایینی

 :ل به محقق نایینی وارد استچند اشکا. است  به اشکالنیز مبتال
 اولاشکال 

در آن  وچیزی را محل نزاع قرار داده  اشکالی که به محقق نایینی وارد است این است که ایشان در واقع شاید به یک معنا مهمترین

 محل اجتماعچه بسا قائل به جواز باشد. یعنی  مورد هم در آن نهی شده است که حتی قائل به امتناع قائل به جواز اجتماع امر و

ین ا ق خراسانی که قائل به امتناع استمحقعمده سخن  .نزاعی وجود ندارد که کأنه در آن محل ای تصویر کردهامر و نهی را به گونه

ماز از غصب به نهمچنین نهی  مر از نماز به غصب سرایت می کند،است که چون بین نماز و غصب در خارج اتحاد وجود دارد ا

یعنی در واقع ریشه قول به  امتناع در کلمات  ،منهی عنه شود که شئ واحد هم مأموربه باشد و همیجه این میکند و نتسرایت می

سرایت کند و  و نهی از غصب به نماز نماز به غصب شود امر از این باعث میمحقق خراسانی اتحاد بین غصب و نماز است و 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ی . اینکه محقق نایینهم منهی عنه و این به نظر محقق خراسانی ممتنع است و به باشدرموکه شئ واحد هم مأ شوداش این مینتیجه

یک ترکیب انضمامی است معنایش این  شانها نیست بلکه ترکیبترکیب اتحادی بین این و ندارنداتحاد در خارج ها این :گویدیم

ل به جا قائه بسا خود محقق خراسانی نیز در آناست و این را برده در جایی که چ نه موضوع نزاع و بحث را تغییر دادهست که کأا

  امتناع نباشد.

 به و منهیأموراند متوشئ واحد نمیکند که ؟ محقق خراسانی تصریح میداندل به امتناع چه فرضی را ممتنع میببینیم قائابتدا باید 

ایینی ورد نظر محقق نو این ظاهرش با ترکیب انضمامی م است یاتحاد ترکیب دادهشئ واحد ارائه عنه باشد و تصویری که ایشان از 

قیقت نماز و غصب به عنوان دو ح :گوید، یعنی میمحقق نایینی مبنای قول به جواز را ترکیب انضمامی قرار داده استسازگار نیست. 

 ،کبی را تشکیل دادند و ترکیبشان یک ترکیب انضمامی استاند و یک مرین دارند به نوعی منضم به هم شدهو دو مقوله که با هم تبا

یک  ،تها اتحادی نیسکند که ترکیب اینمحقق نایینی تصریح می خود. در ترکیب انضمامی دیگر آن شئ واحد و اتحاد وجود ندارد

ب را تشکیل یک شئ مرک متصل و ضمیمه شدند و هم که بهیب انضمامی است یعنی دو چیز است ترک شئ نیستند، حال اگر ما گفتیم

ابل ق جا قائل به امتناع شود؟ اینجا دیگر جواز اجتماعد اینوانتسانی ارائه دهیم، محقق خراسانی میبه محقق خرا این را اگرد. دادن

سرایتی ر دیگ ،دو مقوله شدند ،دو جدا شدند ینزیرا وقتی ا ،به امتناع شود لتواند قائق خراسانی در این فرض نمیمحق ،انکار نیست

اینکه در  ،شود، اینکه در عنوان محل بحث همیشه روی تصادق فی واحد تأکید میکندگوید تحقق پیدا نمیکه محقق خراسانی می

  .ها همه حاکی از این است که کانه بین این دو یک اتحاد به وجود آمده است، اینگیردحد این مسئله مورد بررسی قرار میشئ وا

 که تصویر جواز اجتماع طی آن راه ویک راهی را برای جواز پیموده ایشان  هاست ک یناشکال به محقق نایینی ااین مهمترین بنابر

رین این مهمت آن باید قائل به جواز شوند. رو واضح و بدیهی است که حتی قائلین به امتناع نیز دمسیر و طریق یک امر روشن 

  سخن محقق نایینی است مشکل
 ان قلت

 ،طرف در ترکیب اتحادی نیز امتناع بدیهی است ، از آنب انضمامی مسئله جواز اجتماع امر و نهی بدیهی و واضح استاگر در ترکی

ظرش ترکیب محقق خراسانی ن :گوییده ترکیب اتحادی شدیم و شما مییعنی اگر قائل ب اید بگوییم نزاعی وجود ندارد.ب پس آنجا نیز

د باید بگوییم دیگر امکان اجتماع امر و نهی وجو ، زیرا بنابر ترکیب اتحادی همانی باشدپس باید حق با محقق خراس ،اتحادی است

 واضح است که ممتنع است. ،یعنی شئ واحد که هیچ دوئیتی در آن وجود ندارد هم متعلق امر بشود و هم متعلق نهی ،ندارد
 قلت

عت یعمده این است که آیا حکم از طب هلمسئله امتناع و جواز ندارد. مسئ دخلی درکیب اتحادی و ترکیب انضمامی چندان مسئله تر

شئ واحد را  آن دویعنی  ،بر فرض ما ترکیب بین نماز و غصب را ترکیب اتحادی بدانیم نه انضمامی کند یا خیر؟سرایت میبه خارج 

ت طور که قبال گفتیم حکم روی طبیعطبیعت؟ همان شود یا بهمتعلق مینهی به موجود خارجی  مهم این است که حکم و امر و ،بدانیم

ماهیت من حیث هی هم نیست که بگوییم ماهیت من حیث منظور، البته  .جود ذهنی کار دارد و نه به وجود خارجیو د نه بهرومی

 مصلحتی ماهیت من حیث هی نهاگر حکم روی ماهیت من حیث هی برود  ،مترتب نیست، زیرا هیچ اثری بر آن هی لیست اال هی

جود ذهنی و اال نه و ،هیمدکه این را بیشتر در آینده توضیح می متعلق شده طبعیت به قید الوجود پس امر و نهی به دارد و نه مفسده.

و غصب ترکیب اتحادی باشد نه  زا. بنابراین هیچ مانعی ندارد ترکیب نمو نه وجود خارجی هیچ یک متعلق امر و نهی نیستند
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ند کبه خارج و وجود خارجی سرایت نمی زیرا امر و نهی از طبیعت ،نهی هم ممکن باشد در عین حال مسئله اجتماع امر و ،انضمامی

هم  ما ،شودینهی به طبیعت متعلق م معتقد است امر و محقق خراسانی .محذور و مشکلی که محقق خراسانی گفتند پیش بیاید تا آن

 گوییم امر و، ما میکندز طبیعت به خارج سرایت میقق خراسانی معتقد است امر و نهی ای محد ولشوگوییم به طبیعت متعلق میمی

در ، بزنگاه اختالف شودجا ظاهر میینافتراق این دو قول در ا ،ست. همه اختالف  اینجاکندنهی از طبیعت به خارج سرایت نمی

واحد باشد ولی در عین حال  ،و شئ آن دو را یک وجود بدانیم و شویم قائل به اتحاد توانیممیما سئله امتناع و جواز اینجا است. م

رود صب از مرحله طبیعت غصب فراتر نمینهی از غ له طبیعت نماز وامر به نماز از مرح است که ، زیرا بحث اینامکان اجتماع باشد

 (. حال این را در دلیل بعدی بر جواز بیشتر توضیح خواهیم داد)

نیز امتناع  در ترکیب اتحادیاجتماع دیگر از واضحات است،  جواز ،ترکیب انضمامی قائل شدیمبه که اگر  کسی اشکال نکند اینبنابر

 رما داشد اادی بتواند اتحیان صحیح نیست. پاسخ دادیم که خیر، ترکیب میشود این نزاع به این باز واضحات است، پس معلوم می

مر و تماع و این اختالف ناشی از مسئله سرایت اجتماع و بعضی بگویند یمتنع االجند یجوز االیوبعضی بگ ،عین حال اختالف باشد

به  و ادی که محقق نایینی مطرح کردهلذا مسئله ترکیب انضمامی و اتح ،اینجا اختالف نظر وجود دارد ،نهی از طبیعت به خارج است

 .صحیح نیست دواهد قائل به جواز اجتماع شوخجهت انضمامی بودن ترکیب می

 سوال

 نهی نیست. وجود ذهنی متعلق متعلق امر و ماهیت من حیث هی متعلق امر و نهی است. عرض کردیم طبیعت به قید الوجود استاد:

 و ثواب، آن مصلحت و. نه عقاب منظور است طبعیت به قید الوجود بلکه نیز مورد نظر نیست، وجود خارجی هم مورد نظر نیست

  .مفاسد برای طبیعت من حیث هی نیست، زیرا آن مصالح و وجود دارد نیز معنا ندارد متعلقات اوامر و نواهی که درهایی مفسده

ه است که قائلین ب ث را به نحوی تصویر کردهایشان موضوع و محل بحپس اشکال اول این بود که اصال  خالصه اشکال اول:

  .ز هستندجا قائل به جواامتناع نیز در آن

  اشکال دوم

که  وندشمی یاوامر و نواهی متعلق به چیز راه حل محقق نایینی صرفا بر این اساس قابل پذیرش است که ما قبول کنیم احکام و

عنه  اًبه و منهیاً وقت مسئله کون الشئ الواحد مأمور آن ،اگر متعلق اوامر و نواهی موجود فی الخارج باشد ،موجود در خارج است

  یعنی: .آیدپیش می

یعنی فرد و مصداق که دارای وجود خارجی است، بپذیریم احکام از طبایع به خارج سرایت می کند و منظور از خارج نیز  :اوالً

ت اوامر سرای گر کسیا . لذاهمانطور که محقق خراسانی گفتند ،گیرندی قرار میهن ها متعلق امر ونای ،عوارض مشخصه فردیه است

این هم محل اشکال  .دتواند بپذیریاین راه حل را نم ،دات خارجی نداندومتعلق اوامر و نواهی را موج و نواهی را به خارج نپذیرد و

اصال مسئله سرایت اوامر و نواهی  ،له تعلق اوامر و نواهی به وجودات خارجی اساسا غلط استئگفتیم که مس االنین مهما  ،است

 ،عتنه وجود خارجی طبی ،منتهی طبایع به قید الوجود نه وجود ذهنی طبیعتشوند ی، احکام به طبایع متعلق مبه خارج مردود است

 . هر دو باطل است

 اشکال سوم 
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ند بین دو چیزی که از دو مقوله متباین هست : اتحاددلیل فرمود ینهستند به هم د نماز و غصب از دو مقوله متباینمحقق نایینی فرمو

ن این مطلبی است که ایشا ،ممکن نیست و به همین جهت ایشان ملتزم شد که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است

 . اشکال این است که:فرمودند

 .هستندمقوله واحد  از هااز اجزاء این . زیرا حداقل در بعضیمحل اشکال است و مقوله متباین قرار داده استخود اینکه این دو را د

دارند  ن ذاتیبا هم تبای «این»و  «کیف»و مقوله « این»غصب از مقوله  و است «کیف»از مقوله مثال ایشان در مورد نماز گفتند که 

ارد. مثال مقوله وجود د اداتحدر بعضی از اجزاء نماز اقل د و باید ترکیبشان انضمامی باشد در حالیکه حدها قابل اجتماع نیستیو این

 :یدگویغصب است که می این هم مثل همان ،این هم یک تصرف در حالت خم شدن است ،است «این»حالتی است که از مقوله رکوع 

 است.« این»است و رکوع نیز از مقوله  «این»آن از مقوله مال غیر منشأ انتزاع غصب است، تصرف در 

مالحظه کردید که حداقل و قدر متیقن این است که در برخی از اجزاء نماز در حالیکه  ،هستندها دو مقوله گویید اینشما می پس

اد بین اتحها از دو مقوله هستند و مقوالت با هم تباین ذاتی دارند و پس اینکه ایشان گفت این .واحد است ،ها یکی استمقوله این

تحاد گوییم در بعضی از موارد این ا، بلکه میاینطور است گوییم همه جایآنها ممکن نیست نقض شد، ولو به نحو موجبه جزئیه. ما نم

 شود.کی میمقوله هر دو ی و مقوله وجود دارد

 نتیجه 

. اردد وجود جانیز این بعضی ادله دیگرتمام نیست.  چه که محقق نایینی فرمودندیعنی آن ،تمام استلذا دلیل پنجم قائلین به جواز نا 

ادله قول به جواز نیز  ،بیان کنیم آن ادله را اگر کنیم. ها را ذکریک دلیلی برای جواز اجتماع بیان کردند که باید اینامام خمینی نیز 

 چیست؟ در مسئله مقتضای تحقیقشود که بعد معلوم میتمام می شود و 

 

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                              


