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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تاثیر علم بر نفس انسان

 1«العِلمِ ؛ فإنَُّهُ یَتَُّسِعُ بِهِ یقُ بِما جُعِلَ فیهِ إالُّ وِعاءُكُلُُّ وِعاءٍ یَض» :فرمایدعلی علیه السالم میحضرت 

ل علم فضای شود اال ظرف دانش و علم كه با دانش اندوزی و تحصیتر میروف و محتوای خودش تنگاثر مظ درفضای هر ظرفی 

  .تر می شودآن باز

شود از گنجایش آن ظرف ن ظرف چیزی ریخته شود، به میزان چیزی كه در آن ظرف ریخته میاگر در آ ،گنجایشی داردهر ظرفی 

ها ریخته شود از گنجایش یا یک استخر بزرگ كه هرچه آب در آنبزرگ  وضبگیرید تا یک حخالی از یک لیوان  ،شودكم می

هرچه مظروفش بیشتر شود گنجایش و وسعتش  ،علم كه عبارت از روح و نفس آدمی است اما ظرف دانش و ،اهد شدوكم خ هاآن

پس هم  است كه عبارت است از علم خاصیت مظروفست هم هم خاصیت خود ظرف است كه نفس آدمی ا شود. اینیشتر میب

هر علمی چه علم توحید و چه علم الهی  ،را دارند كه وسعت پیدا كنند این ظرفیت ،مظروف و هم ظرف هر دو این خاصیت را دارند

روح انسان شوند، باعث سعه وجودی و سعه كه در ظرف روح انسان كه ریخته میرا دارند  یتو چه علوم غیر الهی این خصوص

آنچه كه  .خیلی متفاوت استد در او قدرت و قوت پیدا كند البته اینکه انسان بتواند علم الهی را تحصیل كند و علم توحیشود، یم

كه ذهن  تسو تصدیقی نی تصوری برخی مفاهیمعلم توحید در واقع صرف  ،به ویژه علم توحید ،است شتر مد نظر است علم الهیبی

 ،منظور از علم عملی یعنی اینکه انسان به حسب واقع ،علم توحید در واقع یک علم عملی است ،انسان از این مفاهیم انباشته شود

ایمان  این امر باور وود به تمام وجبا عالم برسد و آنگاه الثر فی مؤالهو عالم و ما  تدالل ها به توحید و وحدانیت مبدأبا براهین و اس

و بوی  گاعمالش و رفتاش همه رن ،وقت عبادتش، آن كرد ولرا قب ، وقتی هم ایمان قلبی پیدا كرد و با تمام وجود آنی پیدا كندقلب

این خاصیت  ،م هم همینطور استودر سایر عل .كندوح انسان سعه بیشتری پیدا میر ،تر باشدباور هر چه قویاین ، كندالهی پیدا می

نسانیت او  اخالق ه، آن علومی كی و توحیدما در باب علم الهیت را دارد و هم مظروف اصاف این خرهم ظ ،ظرف و مظروف است

لمی ع ،شود و بیشتر در این علم ممحض شودتر . كسی كه این علم در او قویبرجسته تر است هلاین مسئكند تر میدر انسان قویرا 

ن علم چه بیشتر عامل به ایه بیشتر باور قلبی پیدا كند و هرچبداند و هر، این شخص هرچه بیشتر عمل هم وجود داردكه در بطنش 

تعالی ی به حقشود و به همین دلیل قرب بیشترمیسعه وجودیش بیشتر  م كند، این شخصچارچوب تنظی رفتارش را در این باشد و
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ن ، ایاست ت و كمال سعادت انسانی در آنان اسعالم است و غایت آفرینش انست این ایت خلقكه غ تعالیقرب به حقكند. یدا میپ

دیقی یم تصوری و تصند نه صرف برخی مفاهدر انسان تقویت ك به این معنا كه عمل راكند علم توحید كمال پیدا می آن هم ،با علم

  .كندحقیقت دور میبیشتر انسان را از  ،بیشتر حجاب است، خودش بیشتر باعث ظلمت است و قضایا كه

تر این خصوصیت را دارد كه موجب تنگ اگر علم ،تواند اتساع و وسعت بیشتری پیدا كندانسانی اینچنین است كه میگر روح لذا ا

ظرف  كنیم و هرچه بیشتر اینبنابراین هرچه ما بیشتر برای تحصیل علم تالش ، شود مخصوصا علم توحیدشدن ظرف خودش نمی

تحصیل علم  ،برای ما باز خواهد كردای های تازهشود و خودش راهمیتر ظرف وسیعتر كنیم، این شتهانش انبادو علم  زروحمان را ا

یا است و چه در شرایطی كه تنگنا وجود این چه در شرایطی كه همه امور مهین اثر را دارد بنابرو تحصیل دانش در هر شرایطی ا

انی یم به كمال انسخواه، در هر صورت اگر بفراهم نیست گونه كه باید و شاید این امکان برایشارد و سختی وجود دارد و انسان آند

مر وقتی به عواهیم بعد از یک هیم از زندگی بهره ببریم و اگر بخخوارسیم و اگر بتعالی ببرسیم و اگر بخواهیم به مقام قرب حق

برای باید  ،صیل علم دست بر نداریمبهترین معامله را انجام دادیم باید از تح و ببینیم كه ضرر نکردیم گردیمگذشته خودمان باز می

   .جنب و جوش باشیمخصوص مسیری كه ما در آن هستیم، دائما در تکاپو و  دانش اندوزی به

ک سرمایه زیرا یش این كار ما را بداند و یا نداند. ست كه كسی ارزئله تحصیل علم نگاه كنیم، دیگر مهم نیاگر با این نگاه به مس

برای جامعه و مردم و برای دیگران ترغیب و تشویق خواهد بود و اگر ندانستند خسارتی متوجه انستند ، اگر داندوزی واقعی است

، اشدازاء مالی داشته باشد یا نداشته بكند ما ب، فرق نمیشرایط مطلوب باشد یا شرایط مطلوب نباشد ،كند شرایط. فرق نمیما نیست

كه برای ی حاالت مختلف ،آیددیگر كه در زندگی بشر پیش می امور عارضیدیگر لم و دانش اینچنین باشد تحصیل عاگر نگاه ما به 

هایی كه در معشیت وجود دارد مخصوصا در این سختی آید یامختلفی كه برای انسان به وجود میشرایط یا  آیدانسان بوجود می

به هر حال  دل زده كند. از این راه و مسیر انسان را ،یب این هدف استتعقها گاهی ره زن است و مانع از درست است كه این ،ایام

 باید سعی كنیمتواند ما را برای وصول به هدف كمک كند و خیلی میها در این مسیر بردباری و تحمل سختیاستقامت و صبر و 

برای سستی در تحصیل علم و ای و دیگر توجیه و عذر و بهانهدر این مسیر باشیم  برنامه ریزی داشته باشیم تابرای اغلب اوقاتمان 

 توقف در تحصیل نیاوریم. 

هم  ،را در ما حفظ كند هادانسته و یادآوری این تذكر، بله ممکن است كندكه آنچه كه اندوخته نیز فرار می است خاصیت علم این

های خودش را از تهاینکه انسان دانس ،كندد قضایا و مفاهیم از ذهن فرار میهم خو، بت نباشداگر مراق ،مقام عمل رددر ذهن و هم 

و در مقام عمل هم باعث سقوط باعث بعضی از رفتارها می شود ه مراقبت هم نکند خدای نکرداگر آید و زیاد پیش مییاد ببرد 

یث اگر این مظروف از داخل این ظرف بیرون رود چه از ح ،وقت همان چیزی كه در گذشته روح ما را متسع كرده بودشود، آن می

یعنی روحی كه با اندوختن دانش عملی و نظری اتساع پیدا كرده  ،كندنظری و چه از حیث عملی این دوباره این ظرف را كوچک می

و  تاین عدم ممارسدر مقام نظر ممارست نکند،  در مقام عمل مراقبت نکند، اگراگر  ،بود و انسان به مقامات و كماالتی رسیده بود

بینید انسان ممکن است ، لذا شما میشود روح و این ظرف مجددا برگرددنظری و چه در بعد عملی باعث می مراقبت چه در بعدعدم 

انشاء اهلل خداوند متعال به همه ما . كند به پایین آمدنمیها شروع ره از این پلهاما بعد از مدتی دوبا ،و كمال باال رود ترقی از نردبان

روح خودمان را و این ظرف  ،ویژه علم توحید و عمل به آناست به  كه علم الهیتوفیق دهد كه بتوانیم با اندوختن علم حقیقی 
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طیبه  از ارواحدمان همت كنیم و از خداوند متعال،انشاء اهلل خداوند متعال عنایت كند و ما خو ی خودمان را وسعت دهیم ووجود

 استمداد كنیم كه این توفیق از ما سلب نشود. االعظم وجود مقدس بقیة اهللاهل بیت علیهم السالم و از 

 مروری بر مباحث گذشته 

. به این موضوع گذشت جلسه بود 97حدودا لسات بحثی ما كه شاید سال گذشته اغلب ج. تماع امر و نهی بوده اجلما در مسئبحث 

ودا چهار حدو نهی را بیان كردیم،  رتنقیح كردیم، ادله امتناع اجتماع اممحل نزاع و بحث را حث را گفتیم و عد از اینکه مقدمات بب

  .هستیمی بحث االن كجاكه شود كنم تا مشخص بیان میها را آنبه صورت فهرست وار  كه دلیل بیان شد

 اجتماع امر و نهیادله قائلین به امتناع 

 :نهی بیان كردیم امتناع اجتماع امر و دلیل برچهار 

 .برخی به خود امر و نهی و برخی به آثارش ،شدنددله به مبادی امر و نهی مربوط میاز این ابرخی  دلیل اول:

اراده از مبادی امر و كراهت از  ،زیرا اراده و كراهت با هم قابل جمع نیستند ،نهی ممتنع است از ادله این بود كه اجتماع امر و یکی

اسخ این دلیل داده شد و این پ .پس امر و نهی قابل اجتماع نیستند ،نیست مکان اجتماع اراده امر و نهیاست و چون ا دی نهیمبا

  .ل رد شددلی

مثال اینکه امکان اجتماع امر و  ،به مبادی مربوط است یک مرحله قبل از اراده و كراهت ناظر بود كه برخی از ادله به :دلیل دوم

 دلیل را نیز رد كردیم. اینتواند هم مبغوض باشد و هم محبوب. یمنزیرا شئ واحد  ،نهی نیست

  (به تقریری كه بیان كردیممتعلق نهی )و هم باشد  امرمتعلق تواند هم دیگر این بود كه شئ واحد نمیدلیل  دلیل سوم:

 ة االجتناب.الزم م مصلحت الزمة االستیفاء داشته باشد و هم مفسدتواند هیمشئ واحد ندلیل چهارم: 

این  كه به عنوان چهار دلیل در آنچه . البتهتقریبا ما چهار دلیل از ادله قائلین به امتناع را ذكر كردیم و هر چهار دلیل را رد كردیملذا 

  .بوددر سال قبل جلسه درسی  20در حدود  چیزی ،بیان كردیمجلسه 
 قائلین به جواز اجتماع امر و نهیادله 

ل، یک ند، از میان این شش دلیدی داشتقابل قبول نبود و برخی اشکال جپنج دلیل چندان این موضوع شش دلیل بیان كردیم كه در 

م كه اجتماع فتیما این چهار مقدمه را بیان كردیم  و نتیجه گر كرده بودند كه چهار مقدمه داشت ودلیلی بود كه امام خمینی بیان دلیل، 

 نهی ممتنع نیست.  امر و

 تحکیم كردیم.تقویت و این دلیل را پاسخ دادیم و  را ها وارد بودرا بیان كردیم و اشکاالتی كه به آن مقدماتی كه امام خمینی فرمودند

  كند.سرایت نمی .كه در خارج وجودا متحد با آن است به عنوان دیگرعنوان متعلق خودش  امر از :مقدمه اول

  .غیرطبیعت است و ال ،تمام الموضوع در مطلق مقدمه دوم:

  .ها متحد شودتواند با آن، هرچند در خارج میماهیت و طبیعت كاشف از افراد نیست مقدمه سوم:

  .قید وجود ذهنی و نه به قید وجود خارجیه منتهی نه ب ،متعلق اوامر و نواهی طبیعت است مقدمه چهارم:



  

4 

 

متعلق امر ن آنچه كه بی ،در واقع باید بین دو چیز تفیکیک كنیم متعلق امر است و هم متعلق نهی،بینیم كه چیزی هم می وقتیبنابراین 

ثر مؤال، بین ما هو ن بین این دو چیز خلط كردند: آقایافرمودنددر حصول غرض است و امام خمینی میثر و نهی است و آنچه كه مؤ

  .و نهیفی حصول الغرض و بین متعلق امر 

 جایز است. و نهی به استناد این دلیل عرض كردیم اجتماع امرنتیجه این شد كه ما 

  .را به تفصیل ذكر كردیمآن دارد كه ما هم بحث ثمراتی  این

 یی بود كه در مسئله اجتماع امر و نهی ذكر كردیم تا رسیدیم به بحث تنبیهات.هاتمام بحثاین محصل 

 و نهیتنبیهات مسئله اجتماع امر 
ه اول را یایشان تنبه است مالک اضطرار رافع حرمت است. متعرض شد محقق خراسانی در كفایه اولین تنبیهی كهكه عرض كردیم 

این مقدار را نیز سال  ،كنیمرا درباره عبادات مکروه مطرح می اما ما عرض كردیم اولین تنبیه ،تحث این عنوان مطرح كرده است

 .ای نیست جز اینکه مروری بر این تنبیه داشته باشیمهی فاصله شده است چارهچون چند ما یهمتعرض شدیم، منتگذشته 

 تنبیه اول: عبادات مکروهه

محقق خراسانی امتناعی است و از كسانی است  .ذیل یکی از ادله جواز اجتماع امر و نهی ارائه كردندین بحث را محقق خراسانی ا

ی كه در دار غصبی كس ،شود شئ واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی: نمییدگویماست و  امتناع اجتماع امر و نهی كه قائل به

د و ر ی ادله جواز را یک به یک نقلمنته  ،ی استایشان امتناع ؛و هم متعلق نهی شود نماز او هم متعلق امر باشدد نمیخواننماز می

  .كرده است

بینیم این اتفاق ت كه در فقه در بعضی از موارد میاین اسشده و آن را رد كرده یکی از ادله جواز اجتماع كه محقق خراسانی متعرض 

این یک دلیلی است كه  ،احسن الدلیل علی جواز الشئ و امکانه وقوعه فی الخارج ،ادل دلیل علی امکان الشئ وقوعه ،افتاده است

تر دو حکم تکلیفی در آن اجتماع م كه امر و نهی یا به تعبیر دقیقكنیگویند مواردی در فقه مشاهده میو می دندقائلین به جواز ذكر كر

منتهی نهی آن تحریمی  ،كه به عنوان نماز متعلق امر است اما به عنوان وقوع در حمام متعلق نهی است مثال نماز در حمام ،كردند

حث م گفتیم كه بچون ما قبال ه) ،باالخره اینجا وجوب و كراهت اجتماع كردندت است. ، یعنی كراهنیست بلکه نهی تنزیهی است

طرف هم  ، از آنامر استحبابی ،امر وجوبی ،شودو شامل سایر احکام هم می صر در وجوب و حرمت نیستاجتماع امر و نهی منح

و نهی یا به تعبیر دیگر اجتماع دو حکم تکلیفی ممتنع  رم: اجتماع اگوییداگر شما می (.گیردنیز در بر مینهی تحریمی و تنزیهی را 

 یا مورد دیگری كه محقق خراسانی بیان كردند،در نماز در حمام  ؟نهی با هم اجتماع كردند بینیم كه امر و، پس چرا در فقه میاست

در روز عاشورا مکروه است  طرف وقوعش ، از آنروزه فی نفسه مستحب است پس امر استحبابی دارد یعنی صوم یوم العاشور كه

ا مثال نماز در یكه عبارتند از حکم استحباب و حکم كراهت.  تماع كردند، اینجا نیز دو حکم تکلیفی با هم  اجیعنی نهی تنزیهی دارد

اینجا نیز دو حکم  ،عنوان خودش واجب است اما اگر كسی همین نماز را در مسجد بخواند مستحب است نماز یومیه به ،مسجد

شود دو حکم با هم جمع شوند یا نماز خواندن در گویید نمیشما چطور می، حکم وجوب و حکم استحباب، حال مجتمع شده است

، عمل او به اعتبار نماز مکانی كه منشاء تهمت برای او شوددر موضع تهمت نماز بخواند یعنی در اگر كسی بخواهد  ،موضع تهمت

ر و ام ،اینجا نیز دو حکم اجتماع پیدا كردند. است و به اعتبار اینکه در موضع تهمت است نهی دارد و كراهت دارد امر دارد و واجب
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با توجه به اینکه این موارد در فقه واقع شده است و وقوع یک چیزی در  :گوید. كأنه مستدل میامر وجوبی و نهی تنزیهی ، البتهنهی

  .جایز است یهشود اجتماع امر و نن آن است معلوم میترین دلیل بر جواز و امکاخارج به

وارد این بحث شده است و شروع به جواب دادن به  آنجا ایشان. محقق خراسانی این دلیل را در ضمن ادله جواز اجتماع ذكر كردند

شود اجماال به میشود و این بحث طوالنی كرده است، منتهی ما عرض كردیم چون بحث ما از مسیر خودش خارج می دلیلاین 

بادات مکروه ث عدلیل ما بحگذاشتیم. پس به این جا این طریقی سخن محقق خراسانی را بیان كردیم و بررسی تفصیلی آن را برای

طرح را در اینجا م تواند دلیل بر جواز باشد یا خیركه آیا باالخره عبادات مکروه می تواند یک بحث مستقل باشدرا كه فی نفسه می

 .كردیم

گویند آنها می ،ندامتناع هستاین مشکل را حل كنند قائلین به  عمده گروهی كه باید. منحصر به قائلین به امتناع نیست البته این مشکل

م كه امر گفتیما )واز كه با این عبادات مشکلی ندارند، قائلین به ج ، لذا باید این موارد را پاسخ دهند.امکان اجتماع امر و نهی نیست

بعضی از راه تعدد عنوان خواستند وارد شوند برخی از راه تعدد طبیعت  ،حاال طرقش مختلف است .با هم قابل اجتماع هستند نهی و

 محقق نایینی از یک .ما همه این ها را گفتیم ،ها مختلف بود، راهاستند وارد شوندوراه تعدد مقوله خ زا، برخی خواستند وارد شوند

نهی است مشکلی در این جهت  باالخره كسی كه قائل به جواز اجتماع امر وراه( از یک  یمین، امام  خمحقق عراقی از یک راه ،راه

 .آیداین حیث مشکلی برایشان پیش نمینیز از  نهی قابل اجتماع هستند و عبادات مکروه گوید امر و، او میندارد

باشند، امتناع اجتماع امر و نهی می اگر قائل به دهند كهت به عبادات مکروهه باید پاسخ سبن اما قائلین به امتناع مثل محقق خراسانی

عاشورا و نماز در حمام یا این قبیل عبادات مثل روزه روز  ردچه پاسخی در مونهی با هم قابل اجتماع نیستند،  گویند امر واگر می

 موضع تهمت دارند؟ رنماز د
 کالم محقق خراسانی

 د به این مسئله و یک پاسخ تفصیلی. محقق خراسانی یک پاسخ اجمالی دادن اینجا
 پاسخ اجمالی

  :خیلی خالصه سه وجه به عنوان پاسخ اجمالی به این مسئله بیان كردند ،پاسخ اجمالی محقق خراسانی سه تا است

 وجه اول 

پس آن  .و در ظاهرشان تصرف كنیم ین موارد را توجیهه اجتماع امر و نهی ممتنع است، باید ااگر به دلیل عقلی قطعی ثابت شد ك

  .باقی است و باید این موارد را توجیه كنیم ی به قوت خودشهامتناع عقلی اجتماع امر ون

 وجه دوم 

اسخ دهند. باید به این مسئله پ نیست بلکه قائلین به جواز نیز ،و نهی هستیم رما كه قائل به امتناع اجتماع ام اشکال تنها متوجه ینا

از در دار فرماید به این دلیل باید پاسخ دهند كه این موارد با مثل نممتوجه آنها است؟ محقق خراسانی میچرا این اشکال  ،چطور

عدد یا ت ندر جایی كه دو عنوان باشد از راه تعدد عنوادر دار غصبی دو عنوان داشتیم،  مثل نمازغصبی با هم متفاوت است. ما در 

امر به یک طبیعت  ،عنوان دیگر ده و نهی بهبگوییم امر به یک عنوان خورتوان این مشکل را حل كرد، طبیعت یا تعدد مقوله می

این ها همه یک عنوان  ،اما این مواردی كه اینجا بیان شده است هیچ كدام دو عنوان نیستند و نهی به یک طبیعت دیگر،خورده 
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واقع  امرمتعلق ، طبیعت نمازعنوان نماز،  ،عنوان نماز است یک، ما دو عنوان نداریم، یک عنوان بیشتر نیست حمام رنماز د .هستند

كون فی الحمام كه مباح است و متعلق  ،كون فی الحمام كه یک عنوان دیگری نیست ،دیگری كون فی الحمام است شده است و آن

ورد نهی واقع شده باشد یا مثال صوم یوم العاشور، خود روزه یک عنوان است مستقال مدیگری نهی نیست و چیزی نیست كه در كنار 

ها هم معتقدند كه زیرا آن ،جواز باید پاسخ دهند. پس قائلین به نیست زااشور یک عنوان مستقل در مقابل نمولی وقوع فی یوم الع

راسانی این شد كه این موارد نه تنها به عنوان پس وجه دوم پاسخ محقق خ ،جایی كه عنوان متعدد نباشد اجتماع ممتنع است رد

 .گرددبلکه به قائلین به جواز هم بر مینقض و اشکال به قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی متوجه می شود 

 وجه سوم

از این  خیبر در ولی حداقل در مسئله اجتماع امر و نهی  به طور كلی بحث مربوط به جایی است كه قید مندوحه وجود داشته باشد

  .نیست موارد قید مندوحه

ع جلسه واق ر، دمكنآن را عرض میبعدا  پاسخ تفصیلی دارند كهیک  محقق خراسانی البته این پاسخ ها یک پاسخ اجمالی بود اما

یم بر كردیمبایست یک مروی لب بحث تعطیل شد لذا به ناچار میو چون به نوعی وسط مط گذشته یهاامروز مروری بود بر بحث

  قبلی. مباحث

ناع اجتماع متا عبادات به عنوان نقض بر قائلین بهاست از مسئله عبادات مکروه به عنوان تنبیه اول كه این پس موضوع بحث عبارت 

مالی صیلی كه پاسخ اجدند و یک پاسخ تفمحقق خراسانی در مقام پاسخ یک پاسخ اجمالی دااست،  مطرح شده مثل محقق خراسانی

 كنیم.را در جلسه بعد بیان میپاسخ  تفصیلی  بیان شد و

 «والحمد هلل رب العالمین» 


