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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
را  برخی، بعضی از این ادله قبول و رفتگقرار  یگنهی ذکر شد و همگی مورد رسید تا کنون پنج دلیل بر جواز اجتماع امر و

  .پذیرفتیمن

 دلیل ششم 

هایی که به قلم خودشان ، چه آناین دلیل در کتب مختلف ایشان .نهی اقامه کردند خمینی بر جواز اجتماع امر و مامادلیل را  این

حق در  :فرمایدمیایشان تهذیب االصول و معتمد االصول(.  )مثل مناهج االصول،1است و چه در تقریرات ایشان ذکر شده است

مقدمه  وانبه عن . ایشان به چهار مطلبشودلوم میذکر مقدماتی مع باموضوع  ینا مر و نهی جایز است وامسئله این است که اجتماع 

  .است یهن و تیجه این مقدمات جواز اجتماع امرن :فرمایدکند و میاشاره می

 اولمقدمه 

الک م به یک عنوان بر اساس آن ت و تعلق حکمبر اساس مالکی جعل شده اسعم از اینکه امر باشد یا نهی، به طور کلی هر حکمی ا

 تعلق. یعنی حکم از مبه چیزی متعلق شود که متعلق حکم نبوده و عبور کند تواند از این مالک تخلف، تجاوز وحکم نمیلذا  است،

؟ ایشان چیستادعای  اصل .اساس مالک جعل شده است زیرا حکم بر ،شودنمیو ثابت  کنددش به متعلق دیگری سرایت نمیخو

کن میم اگر به یک عنوانی متعلق شد، الاصل ادعا این است که حکچیست؟ مقدمه اول آورده است  ردشان دی که بر ادعای خودلیل

ری عنوان دیگ و به یک ش قرار دادند بیرون رودیا، از آن مسیری که برتخلف کندممکن نیست که از این عنوان  ،خلف عنهان یت

 توضیح ذلک:  .عنوان دیگر ثابت شودامکان ندارد بر عنوانی ثابت شد اگر حکم برای یک  ؟تعلق پیدا کند. چرا

شود ز واجب میانم ر، اگشودبه چیزی متعلق نمی و گزافاً یعنی حکم جزافاً ،تابع مالکات است عناوینعات و وتعلق احکام به موض

 این، دارد ای است که در غصب وجودشود بر اساس مفسدهاگر غصب حرام می ،مصلحتی است که در نماز وجود داردبر اساس 

، ، شرب الخمر حرام لمفسدتهاست چنینایننیز امور  یته و دیگردر شرب خمر و اکل م یم،هست است که االن درگیر آن مثالی مربوط به

این حکم ارد چنین است دیگر معنا ندچون این، ای در آن نیست، مفسدهفیه لم یکن منهیا عنه لعدم وجود مفسدة ماء مباح وشرب ال

که  د داردوجو ( در متعلق حکماسمش را هرچه بگذاریمثابت شود. یعنی یک خصوصیتی ) ندارد ن مالک وجودیکه ا در جای دیگر

یک  ،شودمیامر  متعلق امر وجود دارد که به آن جهت به آن یک خصوصیتی در ،شودت ثابت میخصوصی حکم به واسطه آن

اینکه بخواهد این حکم در جای دیگری ثابت شود ؛ گیردسطه آن منهی عنه قرار میدارد که به وا متعلق نهی وجود خصوصیتی در
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حکمت جعل احکام سازگار این با  ،این جزاف است .اصال ممکن نیست ، این مالک در آن نیست،نیست صیت در آنکه این خصو

به  غصب حرام است ،کندمثال عقل را زائل می ،تشرب خمر حرام است به خاطر خصوصیتی که در شرب خمر اس :بگوییم .نیست

و ء ناهی از فحشاچون  ،المنکر است به دلیل کونها ناهیة عن الفحشاء و ب، نماز واجکندلمی که به دیگری وارد میخاطر مثال ظ

در  صیات، این خصوشودجب این خصوصیات باعث شده است که نماز وا ،من است، معراج کل مؤقربان کل تقی است ،منکر است

 . شود باعث شدند حکم وجوبی به نماز تعلق بگیرد یا امر به آن نماز

ارج نماز در خ یا مربوط به بعضی از اموری که با ط به خود عنوان نماز استبومر المنکر عن الفحشاء وآن خصوصیت نهی حال آیا 

الحظه م ه است یا نماز باجب شددارد و به خاطر آن والوة این خصوصیت را الص ؟ به عبارت دیگر طبیعةکننداتحاد وجودی پیدا می

 وجوبی و امر به نماز شده است طبیعت مکست آنچه باعث تعلق حروشن ا کنند؟اتحاد وجودی پیدا می نبا بعضی از اموری که با آ

ایط از شر ایمجموعهز گفتند که نمااگر  حاصل شود.شود مصلحت ه قیود و شروطی که در نماز معتبر است باعث مینماز است و هم

بدون وضو  زا. مثال نمشونددخیل در حصول مصلحت میشوند یط که به خود نماز مربوط میاو حرکات است، قطعا همه اجزاء و شر

ین ، او منکر نیست، نمازی که رکوع نداشته باشد ناهی از فحشاء باشد مصلحت نداردندارد، نمازی که رو به قبله نمصلحتی 

، ات نباشدیصبعضی  از این خصو یداما اگر فرض کن ،شودباشد آن مصلحت وجود دارد و حکم نیز به آن متعلق میخصوصیات اگر 

  .تعلق حکم و امر به این نماز نیستعرض کردیم دیگر وجهی برای 

 این امور که به نوعی خواهد در خارج تحقق پیدا کند ممکن است با بعضی از امور مالزم یا مقارن باشد،عالوه نماز وقتی که میبه 

برای نمازی که واجد . شارع یک تعریفی ثیری در حصول غرض و مصلحت ندارندکنند، تأا میز اتحاد وجودی در خارج پیدمابا ن

ر را به این نماز متعلق کرده است، اگر این اجزاء و شرایط ام و سپس مثال ده جزء و شرط داشته باشدست، مصلحت باشد کرده ا

پس حکم  شود و امری در کار نیست.، حکم محقق نمیش نباشند، ولو بعضاجزاء و شرایط آناگر  ،لحت تحقق داردمصباشند آن 

مورد  ینو غیر ا عنوان یندر غیر ابخواهد این حکم  ، مالک را دارد، اما اینکهاجزاء را دارد شود که این شرایط ومتوجه عنوانی می

حکم یم: که بگویماند ، مثل این میدیگر معنا ندارد من الصلوة متعلق شود، ل الغرضدخل له فی تحصیا به چیزهایی که المخصوص

وند بعضا به نحوی هستند که هیچ شدر خارج با هم مقارن یا مالزم می زا. اموری که با نمبدون مالک متعلق شده به یک چیزی

همه اجزاء  فعل او این ،بخواند زارود نمگاهی در مسجد می، شودی در این مسئله ندارند. مثال گاهی نماز در مسجد خوانده میثیرتأ

تعلق  لذا حکم به آن مصلحت وجود دارد ،موجود است، مالک شودنده میخوا که اتقافا در یک مکان مناسبی هم و شرایط را دارد

ر نماز دهی ممکن است این . گاجا هیچ مانعی برای تعلق حکم نیستینخواند، ا. گاهی در یک مکان مباح نماز میپیدا کرده است

و . نماز هم مصداق غصب ،یعنی عمل این شخص هم مصداق نماز است ،محل بحث است اج، اینخوانده شودبی یک مکان غص

 ،انتزاعی یتمثال یک ماه ،دارد یتماهب یک غص ،غصب هر دو از امور اعتباری هستند و هیچ ارتباطی هم بین این دو وجود ندارد

دی ها هیچ پیونست و بین ایننماز هم یک مفهوم و امر اعتباری ا ،الء بر مال غیراز تصرف در مال غیر یا استی فهوم انتزاعییک م

، ستدو مفهوم نی ارتباطی بین ایناز نظر مفهومی در عالم اعتبار هیچ پیوند و  (کاری به وجود خارجی نداشته باشیدوجود ندارد )

االن این نماز یک خصوصیتی پیدا کرده  . حالدر خارج اتحاد وجودی پیدا کنند غصبیدار  ه ممکن است همین نماز با کون دربل

 شدن در دار غصبی اقع مربوط به این مصداق نماز است، واقعاین خصوصیت در و ،است و آن اینکه در دار غصبی واقع شده است
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ه االن ک، آیا این خصوصیتی از غصبنماز با یک فرد  ؟ بین فردی ازاتحاد بین چه چیزهایی است الن متحد شده با این فرد از نماز؛ا

بینیم باید ب اوالً ،به عبارت دیگر امر که به نماز متعلق شد است؟ از نمازاست، دخیل در آن غرض موال  در این فرد از نماز پیدا شده

یک  ناهی از فحشاء و منکر، درود از ی داشته که عبارت بامر که در واقع غرض نیتوان ایم آیا مییزی متعلق شد و بعد ببینه چبه چ

ن لیل ایکه امر به نماز کرده است به د «اقم الصلوة»پس  ؟ این اصال امکان ندارد.نداردفرض و فردی ثابت شود که این مالک را 

 ،داده است در یک موضوع و عنوان قرارفقط در یک محدوده قرار داده است،  امر را ،این ،الفحشاء و المنکرعن  تنهیز ااست که نم

 گرفته چیست؟ نماز.  تعلق ضوع و  عنوانی که امر به آنمور به و آن موآن مأ

  ؟و المنکر باشد آیا معنا دارد که این ناهی عن الفحشاء ،یک عنوان جدید پیدا شده است ،این االن غصب است :گوییدحال شما می

 هیچ کس این ،مور به شده استوجودی در خارج با نماز مأ ر اتحادغصبی که ناهی از فحشاء و منکر است به خاط ید: اینبگوی

آن هم بر اساس مالک و مصلحت و امکان ندارد این حکم و امر در  ،عنوان نماز است ،مور به نماز استید مأببین ،زندحرف را نمی

  .غیر این عنوان ولو عند فقد المالک ثابت شود

این  ،کندز سرایت به غصب میاامر از نم سپ شد،پیدا  بین نماز و غصب یچون در خارج اتحاد وجود اینکه کسی گمان کند سپ

 نه نمازی که مقید به ،فقط نماز است مور به، مأبه چه دلیل بخواهد امر از نماز سرایت کند به غصب ،اصال هیچ مبنای علمی ندارد

، حال به از اول نماز بوده استر وأمخل در دایره مأموربه نیست، مغصب دا ،االن نماز مقید به غصب شده است ،غصب شده است

ید عنوان جد ،این اصال عقلی نیست .مور بهشود مأرده است این عنوان جدید میی با غصب پیدا کاالن بگوییم چون اتحاد وجود

 مصلحتیاین عنوان هم به خاطر اینکه ز بوده است، امالک و مصلحت نبوده تا بخواهد مأمور به واقع شود، مأمور به عنوان نم واجد

ت به دالیلی االن در خارج ن عنوان و این طبیعیشود که کسی بگوید چون امیآیا  حال ،بوده متعلق امر قرار گرفته است آن در

ر به مو؟ به چه دلیل؟ مأبه شود مورماز مقیدا به قید الغصب مجموعش مأاین ن ،شده استب متحد با یک عنوان دیگری به نام غص

ه و مالک بر اساس ضابطتعلق امر  ،به بودن ضابطه داشت مورمأ ،تواند عوض شود، مأمور به که نمیاست ر هم همان، تا آخچه بود

برای چه یک چیز  ،شودمأموربه ما یک چیز دیگر میاصال اند، پس خارج نماز و غصب یکی شده در، حاال االن بگوییم چون بود

کند این اصال با امر از نماز به غصب سرایت می  شودنکه اصرار می. پس ایچیزی که این مالک را نداردآن هم یک  ،دیگر شود

 هر چیزی که تعلق گرفته بر اساسبه ، امر که امر را تحلیل کردیم ددیدی .مور به و منهی عنه سازگار نیستنهی و مأ واقعیات امر و

به  با غصب پیدا کردحال اگر در خارج نیز اتحاد  ،مور به استآخر هم مأتا  بوده و همان عنوان و بر اساس همان مالک مصلحت

 شده؟ مور بهبی مأدار غص و دراالن این نماز مقید به غصب  :چه دلیل بگوییم

 دوم  مقدمه

ای دیگر است و مشهور این عقیده بته این نظر امام خمینی و عدهال) طور کلی اطالق و عموم با یکدیگر از دو جهت تفاوت دارندبه 

در  از اطالق روگیرد این است که منظاز این دو فرق می ای که ایشانو نتیجه (ر بحث مطلق و مقید این را خواهیم گفتد ،را ندارد

ر چیز د ، اعم از اینکه آندر موضوع نیستو هیچ چیز دیگری دخیل  تمام موضوع حکم استمقابل تقیید این است که ماهیت، 

یت هبرای حکم مااو باشد یا نباشد، مقارن باشد یا نباشد، متعلق حکم و تمام موضوع مالزم با  ،خارج متحد با او باشد یا نباشد
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شود که این مقدمات ها معلوم میاین مطلب را گفته است. بعدا این ایشان که به چه دلیل توضیح دهیممطلب را باید  اینالغیر.  و است

  چه تأثیری در استدالل دارد.

 :طالق وجود دارد این استو اآن  دو فرقی که بین عموم 

. به عبارت ضع استا داللت عموم بر معنای خودش بالوام داللت اطالق بر معنای خودش به مقدمات حکمت است فرق اول: 

. درست است که اصالة االطالق را جزء اصول است یالعموم یک اصل لفظ اما اصالة االطالق  یک اصل  عقلی استدیگر اصالة 

( اما مهم این االطالق هر دو از اصول لفظیه هستند )اصالة العموم و اصالة ها نیستاین و از این جهت فرقی بین دهیملفظیه قرار می

 ضعرا و «کل»واضع لفظ  .بالوضع است ، عموم ررساند اما ده مقدمات حکمت و به کمک عقل، اطالق را مینه باست که یکی کأ

ار گیرد. یعنی این کاطالق را نتیجه می ،ضمیمه کردن مقدمات حکمتسریان اما در اطالق متکلم با کرده است برای عموم ، شمول و 

قدر  نکند و به قول آقایاردن قید نیز دارد و قیدی ذکر نمیامکان آوبیند که متکلمی در مقام بیان است، ، عقل وقتی میاست عقل

ا ق به این جهت است که با مقدمات حکمت و بگیرد. عقلی بودن مسئله اطال، اطالق را نتیجه میمتیقنی نیز در مقام تخاطب نیست

 گیرد.قل اطالق را نتیجه میضمیمه  کردن این چند مطلب ع

ه یعنی هم «م کل عالماکر» :گوییم، وقتی مینظر به افراد و مصادیق است ،در عموممهمتر از فرق اول است. این فرق  :فرق دوم

مصداق  و در اطالق اصال نظر به فرد ،اما در اطالق اینچنین نیستدیق مد نظر است سریان نسبت به افراد و مصا شمول و ،افراد عالم

عتقد است که به طور کلی لفظ ن مایشا .کندرا جدا میی با مشهور ینچیزی است که راه امام خم ، این آننظر به طبیعت است ،نیست

و  «لعالما»فرق  ،به طبیعت نظر دارد چ کاری به افراد و مصادیق ندارد،کند ولی هیمفرد محلی به الم داللت بر اطالق می مثل مطلق

 ؛«کل عالم»مثل  ،عالم کند یعنی جمیع افراد، جمع محلی به الم افاده عموم میصیغه جمع است «العلماء» ،همین است «العلماء»

 مادات عمو« کل عالم»در  ،همین است «کل عالم»و « الملعا»، فرق فرد و مصداق نداردهیچ کاری به  یعنی طبیعت عالم و «العالم»

 . فرد و مصداق ندارد هیچ نظری بهو  «العالم طبیعة» مفرد محلی به الم است که مطلق است، یعنی« العالم» ،رفته رابه ک

 دیگر خصوصیات و مقارنات و مالزمات کاری به افراد و مصادیق ندارد،است و  قتی طبیعت و ماهیت به عنوان تمام الموضوع حکمو

زیرا حکم متعلق شده است به طبیعت که یک امر مطلق  .تأثیری نداردتحاد وجودی پیدا کرده یا نکرده اینکه در خارج با چیزی ا و

احل »ر از ن غیای ،استمتعال طبیعت بیع را امضاء کرده  خداوند ییعن« بیعالاحل اهلل »یچ نظری به افراد و مصادیق ندارد، است و ه

لذا آنچه محکوم  ،توانیم بیاوریم، پای افراد را وسط نمییعنی این جنس را ،امضا کرده است خداوند طبیعت البیع رااست، « اهلل کل بیع

عقل  ،و مصداقی از مصادیق بیع در خارج تحقق پیدا کرد جا اگر یک فردمنتهی این به حلیت است طبیعت و نفس طبیعت بیع است.

آنچه  جااین« وا الصلوةاقیم» ،شده است زامر به نمفرض کنید ا .چون این مصداق آن طبیعت است پس این نیز حالل است :گویدمی

ون این : چگویدل میند عقر یک نفر در خارج نماز بخواگ، منتهی اماهیت نماز است ،طبیعت نماز استمتعلق امر قرار گرفته است 

اخل در ین فرد دت که ا، ولی آیا معنایش این اسساقط شده است و امتثال صورت گرفته است طبیعت است پس آن امر فرد مصداق

گیرد معنایش این است که کاری به فرد و اهیت یک شئ تمام الموضوع قرار میوقتی م ،ندارد ؟ اصال کاری به فردمور به استمأ

ع ماهیت است و مطلق است و این هیچ والموض ، تماما خارجیکند که فرد ذهنی باشد ی، فرد هم فرق نمیمصداق نباید داشته باشیم

  داق ندارد.نظری به فرد و مص



  

133 

 

 دو مقدمه دیگر باقی است که در جلسه آینده بحث می کنیم.

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               


