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

سه  نونو تا کمبتنی بر چهار مقدمه است دلیل را امام خمینی بیان کردند که این  .نهی بود در دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و بحث

کنیم و بیان خواهیم کرد گیری میو بعد نتیجهکنیم مانده که آن را عرض میچهارم باقیمقدمه را توضیح دادیم.  مقدماتاین مقدمه از 

گیر بودن دیگر تکرار قبل را به علت وقت آن سه مقدمه .شودجواز اجتماع می انضمام این مقدمات منجر به حکم بهکه چگونه 

 .گانه خواهیم داشتقدمات چهارمگیری، مروری بر این نتیجه کنیم، انشاء اهلل در جلسه بعد در هنگامنمی

  مقدمه چهارم

و ماهیت است نه وجود خارجی و طبیعت  ،این است که متعلق احکام ،فی الباب عمدةالچهارم که به تعبیر امام خمینی هو مقدمه 

نیازمند  هاماهیات و نه وجود ذهنی آن د خارجی آن، طبیعت و ماهیت است نه وجوشود متعلق احکام. اینکه گفته میآن د ذهنیوجو

ه این مقدمه قبال . شاکلای داردیک ضمیمه و اضافه جاگذشته در باب متعلق اوامر و نواهی بیان کردیم لکن ایندر توضیح است که 

 . گیردقرار می همنتهی اکنون از این زاویه مورد توج ،ذکر شده است

   :احتمال متصور است و احتمال چهارمی قابل تصویر نیستمورد متعلق احکام سه  رطور کلی دبه 

  .و ماهیت باشد . متعلق احکام وجود ذهنی آن طبیعت1

 . متعلق احکام وجود خارجی باشد. 2

  .نه وجود ذهنی مدخلیتی دارد و نه وجود خارجی ،متعلق احکام طبیعت من حیث هی باشد. 3

 ،اال هی تطبیعت من حیث هی لیسیعنی ، اقع شدیا اگر طبیعت متعلق احکام وبگیرد که آفقط یک مطلب مهم باید مورد توجه قرار  

این  ؟داهد اتیان شوخوتواند حکم به آن متعلق شود و اساسا چگونه میچطور میباشد، ا توجه به اینکه ماهیت، لیست اال هی میب

  .شودبیان مییک توضیحی دارد که بعد 
 اول  احتمال

د قبال هم گفتیم که منظور از وجوالذهنی نیست.  ارا رد کنیم که متعلق احکام شرعیه طبیعت بوجودهید این احتمال در قدم اول با

ت وجوب به طبیع ،تواند متعلق شوداه به نماز به قید وجود ذهنی نمیگحکم شرعی هیچ ،شودهنی یعنی آنچه که در ذهن تصور میذ

تواند متعلق حکم کنند. چرا وجود ذهنی نمی، وجوب را به وجود ذهنی متعلق نمیشودشود متعلق نمینمازی که در ذهن تصور می

  .است و این وجوب تعلق بگیرد به نمازی که در ذهن عبد« یجب علیکم الصلوة»شارع گفته باشد ؟ یعنی شرعی باشد

  :مشکل داردتعلق حکم به وجود ذهنی دو 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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خواهد مکلف میفرض کنید ، باالخره است مطابقت دهیمشده به را با آنچه در خارج آورده  موریم مأتواناساسا نمی :مشکل اول

این نماز که در ذهن شکل گرفته است  ،خواندرا میهمانطوری که دستور داده شده نماز  و این دستوری که شارع داده را امتثال کند

 :دو چیز داریم. کأنه االن جاد شده است منطبق شودچیزی که در خارج ای تواند بر آننمی یعنی نماز بوجوده الذهنی

شده  نماز یر نمازی خوانده است که وجود خارجوستباالخره این مکلف مطابق د .در خارج ایجاد کرده استعبد آن نمازی که . 1

 است 

  .وجود ذهنیگرفته است عبارت است از نماز با  طبق فرض آن چیزی که متعلق وجوب قرار ولی. 2

ست ا دهآنچه که در خارج اتیان ش، است از وجود ذهنی نمازمور به عبارت است از وجود ذهنی نماز، مأق وجوب عبارت پس متعل

وجود خارجی  ،باشندد که به طور کلی با هم متفاوت میو وجود خارجی دو قسمی هستن. وجود ذهنی وجود خارجی نماز است

 :وییمگ. فرض کنید میتواند بر قسم دیگر منطبق شودگاه یک قسم نمیهیچ، دو نوع از وجود هستند و قسیم وجود ذهنی است

اه بر هم گدو قسم هیچاین  از حیوان است، قسم دیگریاست و بقر  ن، انسان یک قسم از حیواانسان و بقر ،«الحیوان علی قسمین»

ی و خارجی نیز دو وجود ذهن ،بودند قسیم نبودند اگر قابل انطباق ،یستدیگر قابل انطباق ن هیچ قسمی بر قسم ،قابل انطباق نیستند

 ،به یا متعلق حکم ورم، بنابراین اساسا ممکن نیست مأاق بر قسم دیگر نیستنطبدیگر هستند و یک قسم قابل ا، قسیم یکقسم هستند

د ذهنی بر وجود خارجی اق وجوبه وجود ندارد، امکان انطب مور به با مأتیاق مأزیرا امکان انطب ،طبیعت به قید وجود ذهنی باشد

  .به وجود خارجی است به وجود ذهنی است و مأتی مورنیست، مأ

 نماز در ذهنشده آن هم به قید وجود ذهنی. نماز به قید وجود ذهنی یعنی  به طبیعترض این است که امر متعلق ف :وممشکل د

رانند؟ مفاهیم را در ذهنشان بگذشارع تنها به این شکل امتثال شود که مکلفین آن  شود پذیرفت همه احکام و اوامرا میآی ،تصور شود

ها به صرف تصور این ، معراج کل مؤمن آیاقربان کل تقی ،منکر ، نهی از فحشا واین همه آثاری که برای نماز نام برده شده است

 ند،رفتیمگر سراغ فحشا و منکر ندی دندکرر میونماز را تص کههمین قدر  بود که دیگر مکلفین اگر این ؟دنشوز در ذهن حاصل میانم

 . نیست لواین قابل قب ،اصال این شدنی نیست

عنا یک م درست است که به. مترتب نیست الذهنی اساسا مشکلش این است که هیچ اثری بر آن هاودوجپس تعلق حکم به طبیعت ب

اثر  یچه ولی این ،را در ذهنشان بیاورند و هیچ کار دیگری نکنند زاآن هم در صورتی است که مفهوم نم تواند قابل امتثال باشد ومی

د که مردم مکلف باشند عقالیی تمام قوانین به  این شکل باش توان گفت در قوانین بشری و. آیا میو مصلحتی ندارد و لغو است

  .و هیچ  اثری بر این مترتب نیست غرض و نقض قانون است ؟ اینکه نقضکنند موضوعات قوانین را در ذهنشان مرور

 سوال 

 ین، وجود ذهکند، آن فرق میطبیعت به قید الوجود :گویندمیبلکه گویند وجود ذهنی ها نمی. آنبحث دیگری است، آن نه استاد:

هایی که قید وجود را آن .قسیم هستندها زیرا این، شودوجود خارجی که تناقض میاین به قید الوجود یعنی  ،خودش وجود است

 هم مطلب دومی است که وعده دادیم توضیح دهیم. آنقید الوجود که : طبیعت من حیث هی، منتهی بگویندیمکنند ه میفاضا

 .توانند به طبایع به قید وجود ذهنی متعلق شونداحکام نمیپس 
  دوماحتمال 
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در  ایشان ،که محقق خراسانی فرمود شوند به قید وجود خارجی. همان مطلبی به طبایعین است که احکام متعلق احتمال دیگر ا

که  چه نهی همان چیزی است، چه امر و متعلق حکمفرمودند:  نهی ذکر کردندامتناع اجتماع امر و  ایبرماتی که مقدمه دوم از مقد

 .متعلق حکم استزند آن، ج از مکلف سر میاری که در خ، آن فعلیعنی طبیعت با قید وجود خارجی ،کندمکلف در خارج ایجاد می

 دوم ذکر ما همان جا در بررسی مقدمه .به آن نماز خارجی لق کردهعوجوب را متیعنی شارع که مثال نماز را واجب کرده است 

 ه آنچه کهجه شود که چرا تعلق حکم شرعی بته ظریفی وجود دارد که باید به آن توجا یک نکاین .کردیم که اصال این محال است

نسبت و رابطه اش با خارج چطور این بیعت من حیث هی متعلق حکم است، است و اگر ط کند محالمکلف در خارج ایجاد می

چرا تعلق حکم به وجود خارجی  هک عمده این است .جا امام خمینی یک نکته دقیقی دارند که باید به آن توجه کردآن ؟شودمی

  طبیعت قابل قبول نیست؟

 همان نماز خارجی باشد یعنی همان واجبشود و  به وجود خارجی طبیعتمتعلق ست به ذهن بیاید که باید حکم شرعی ممکن ا

وجود خارجی متعلق بلکه باید به  ،متعلق شود تواند به نماز ذهنیگویند زیرا باالخره وجوب که نمیمیکه محقق خراسانی  مطلبی

  .قبال اشاره کردیمها از آنچند اشکال مهم دارد که به بعضی مطلب اما این  .نماز خارجی است که واجب شده است شود و آن

  اشکال اول

قق مح شئ اینکه ر خارج سر زده است یعنیدمکلف گوییم موجود خارجی یا فعلی که از ؟ وقتی میموجود خارجی چیستمعنای 

 موجود خارجی اطالق کرد. به آن نمی شود باشدتا چیزی در خارج محقق نشده  ،وجود خارجی مساوی با تحقق است ،شده است

 همان طبیعت البشرط عن الوجود و العدمکه د موجود ذهنی یا اصال در ذهن هم نیامده است شومیاست که  قبل از آن یا در ذهن

 وگوییم موجود خارجی که رنگ تحقق ی و البشرط مقسمی(؛ پس به چیزی میالبشرط قسم :البشرط نیز دو قسم است) است

 یا امکان تعلق حکم و امر و بعثو رنگ تحقق پیدا کرده است آکه موجود شده چیزی اساسا ولی . تعین پیدا کرده است عینیت و

وجود خارجی ازی که مکلف در خارج خوانده و و نم شدهموجود  که االن ی، چیزتحصیل حاصل است ین؟ ابت به آن وجود داردسن

بعث  ،زیرا این حاصل شده است .علق شود به این موجود در خارجتو وجوب م «یجب» :بگوییمد که رامعنا نددیگر  شده است، نماز

مثال  ،طور استهم همین نهی ل است،تحصیل حاص ، زیرامحال استخارج موجود شده،  در هبه چیزی کنسبت امر  و تحریک و

وجود خارجی شرب الخمر یعنی شرب  ،الخمرخارجی شرب  به عنوان یک نهی متعلق شود به وجود «ال تشرب الخمر» یدفرض کن

 ن فعل مکلف،به ای متعلق شده «تشرب ال»وقت بیاییم بگوییم  ، آنسر کشیده و رفته ، لیوان راخمری که از یک مکلف سر زده است

، ودته شبه این معنا است که جلوی تحقق آن گرف از چیزی که در خارج موجود شدهکاری را که کردی، نهی  نی، چکار نکن؟ انکن

اهد به بخو کمحاگر پس  .چیزی که موجود شده است ممتنع است، جلوگیری از را بگیرد مکلف تحریک شود که جلوی تحقق آن

اولی  ،ممتنع استآن نیز ما وقع علیه است که است یا تغییر واقع عموجود خارجی متعلق شود یا تحصیل حاصل است که محال 

  .نهی استاست و دومی مربوط به  به امر مربوط

 اشکال دوم

خارج ایجاد  مور به را دریگر انگیزه پیدا کند که مأیا به تعبیر د ،و تحریک شودبرای این است که مکلف مبعوث « یجب الصلوة» امر

ای دارد و غرض آن است شود که مفسده، نهی از کاری میشودیا اگر نهی می ،شودخاطر آثاری که بر آن مترتب می هم به آن کند
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چه که یابی به آنو نهی بعث و تحریک است برای دست امر ، پس فلسفهتحصیل این مفسده از ناحیه مکلف گرفته شود یوجل که

باشد دیگر  یهوجود خارجی بخواهد متعلق امر و نبحث این است که اگر  .چه که مفسده داردمصلحت دارد و جلوگیری از آن

بعث و  ،دیگر بعث معنا ندارد و حکم بی معنا است ،حصیل این آثار همه لغو استتحریک و بعث و ابالغ به مکلف و تالش برای ت

نهی  و رام بعد از خرهباال، اطاعت و عصیان بی معنا است. موافقت و مخالفت و ثواب و عقاب بی معنا است ،معنا استتحریک بی 

اگر بگوییم حکم متعلق شده به وجود خارجی  .کندو بعد ثواب و عقاب معنا پیدا می اطاعت و عصیان یا موافقت و مخالفتو حکم، 

اعت و ثواب و عقاب اطزیرا باالخره  ،دیگر ثواب و عقاب مفهوم نداردتوانیم بشناسیم، سی را به عنوان مطیع یا عاصی نمیدیگر ک

حال اگر حکم متعلق شود به طبیعت به قید  ،دکننا پیدا میقت معابالغ به مکلف و مخالفت و موافو همه بعد از صدور حکم  عصیان،

معنا یت و موافقت بف، مخالدیگر ابالغ به مکلف بی معنا است ،تحقق نیست امور خارجی قابل ینوجود خارجی دیگر هیچ یک از ا

 بساطش شده است باید فتهگو تمام آنچه که در مراحل حکم و آثار حکم عقاب و ثواب طور است. ینهمنیز اطاعت و عصیان  ،است

   .متعلق شود به وجود خارجی دیگر معنا ندارد که امر س. پجمع شود

 سوال

 گوییدز خوانده است و شما میا؟ مکلفی که االن نماز ناحیه مکلف محقق شده است خود آن موجود خارجی بر چه اساسیاستاد: 

اید زیرا یا ب .بله این اشکال نیز وارد است ؟را بر چه اساسی خواندهاین مکلف این نماز  ،شود به این وجود خارجیحکم متعلق می

قرب باشد، یا آن مسئله تواند منمی ، اگر بدون امر بوده است کهقبال امری بوده است یا باید بگوییم بدون امر بوده است :بگوییم

 امر.  به آن مالکال ننقلاگر بگویید امر بوده است  ،مور به معنا نداردی به با مأمطابقت مأت

ال خارجی اص طبیعت به قید وجوداین است که تعلق حکم یا امر به  اشا قابل ذکر است که باالخره نتیجهجنیهای متفاوتی ابیان

  وجود خارجی شود. امر یکامکان ندارد متعلق  ،ممتنع است

شوند، یمبه طبایع به قید وجود خارجی متعلق که حکم شرعی و اوامر و نواهی این عجب این است که محقق خراسانی معتقد شده به

اصال  ،با این بیانی که گفته شد که محال است)چرا با این اشکاالت واضح  یشان به این عقیده ملتزم شده است؟حال به چه دلیل ا

ور محقق چط (ی،جمتعلق شوند به موجودات خارنیست که قوانین به این شکل  در بین عقالء هم قابل تصویر ،درااشکاالت عقلی د

شکل م است؟ آن سانی پناه به این مسئله بودهحقق خراچه مشکلی وجود داشته است که م ؟خراسانی قائل به این مطلب شده است

امام خمینی و دیگران چگونه این  کنیم؟کنیم آن مشکل را چگونه حل میباالخره اگر این راه را رد می ؟چگونه قابل حل است

به طبیعت  شود: امر متعلق میگوییدکه برای چه شما میمحقق خراسانی اشکال کرده است قق نایینی نیز به حم ؟ندردمشکل را حل ک

هایی هم که اشکال هم محقق خراسانی اشکال کردند و آنعمده شاگردان م ،محقق عراقی نیز اشکال کرده است ؟الخارجی اوجودهب

ا اول آن مشکل ر ؟ملتزم شده است اضحی را چطور محقق خراسانی به آنبه این و ایمسئله، یک نکردند در صدد توجیه بر آمدند

 ؟کنندو بعد ببینیم امام خمینی چطور آن مشکل را حل می چه بوده باید ببینیم
            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               


