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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

تا اینجا نظر محقق ارد قول محقق نایینی است. د یت یا عدم مجعولیت صحت و فساد وجودلویکی از اقوالی که در مسئله مجع

ردیم. دو کد را عرض و فی الجمله محقق اصفهانی اختیار شده بوالخمینی بعا لالمام انی و همچنین نظر مختار و برگزیده که تخراس

ادات و معامالت بین عبتفصیل ، قول دیگر البته اشکاالتی که متوجه نظر محقق خراسانی بود بیان شد ،تا اینجا بیان شده استقول 

 لوشود، یعنی اینکه مثال بگوییم در عبادات مجعشن میومطالبی که در گذشته بیان کردیم ربا توجه به  است که اشکال این تفصیل

مستقال به . لذا چندان وجهی برای اینکه شودب گذشته اشکال و ایرادش معلوم میبا عنایت به مطالالت مجعول نیست، معام در و

ت و صح هاقعیت که محقق نایینی بیان کردند و آن هم تفصیل بین صحت وتفصیلی اس عمده .رسدنظر نمی ول پرداخته شود بهاین ق

  چیست.ن از صحت واقعی و صحت ظاهری شاالبته در خالل بحث معلوم خواهد شد که مراد ایظاهریه است، 

 )تفصیل بین صحت و اقعی و ظاهری(م محقق نایینی الک

عبادات  ردکنند و اینکه مالک در صحت انطباق مأموربه بر مأتی به نایینی ابتدا بحث مبسوطی درباره مفهموم صحت ذکر میمحقق 

 ،بر یک معامله خارجی است ،ن را سبب برای اثر قرار دادهکه شارع آ یق آن چیزاین مالک در معامالت عبارت است از انطبا. است

 معامله خارجیعنوان سبب قرار داده است بر  را بهی به و در معامالت انطباق آنچه که شارع آن در عبادات انطباق مأموربه بر مأت

 ؟ ریآیا محقق شده است یا خ ر دادهراق را سبب این اثر ؟ آن سببی که شارع آناثر محقق شده است یا خیرکه ببینیم آیا این  است

متکلمین  که طور ، آنتفسیر صحت به موافقت شریعتبین که  شودروشن می: به طور کلی با مطالبی که گفتیم فرمایدان میایش سپس

مسئله  ا هر کدام از یک زاویه به این، آنهنیست مغایرتی ، آن طور که فقها گفتندبه سقوط اعاده و قضاو بین تفسیر صحت  گفتند

ک الزمی هر کدام یک اثری را و ی ،ش استبه لوازم و مهمترین آثارین و تفسیر فقها در واقع تفسیر صحت متفسیر متکل، پرداختند

 متکلمین و فقها از مسئله صحت وجود ندارد.  هوی بین تعریفت مایک تفاولذا به نظر ایشان  ،را ذکر کردند

شان ادعای ای نیست.ل از ناحیه شارع است یا وآیا مجع صحت پردازند و آن اینکهایشان بعد از بیان این امور به موضوع اصلی می

 منظورشان ،اما صحت ظاهری مجعول استی مجعول نیست اقعکه بین صحت واقعی و صحت ظاهری فرق است، صحت و این است

عمل واقعی چیست و اینکه این صحت از صحت در یم که منظور دهیح باید توضولی از صحت واقعی صحت در عمل واقعی است 

 یست.مجعول شرعی ن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9999/آذر /9 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
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رفته رار گچه را که مورد امر ق، یعنی آنخارجی ودجودر عبادت عبارت است از انطباق مأموربه بر م ک صحتویند ما گفتیم مالگمی

اگر انطباق نبود حکم به فساد  شودگر این انطباق بود حکم به صحت میا خارج اتیان شده است، ره ده کبق شود بر آنچمنطاست 

یح گوییم صح، اگر منطبق بود میمله بر موجود خارجی و عدمشاسباب معاباق مالک عبارت است از انطدر معامالت، شود، می

قش یک امر تکوینی و غیر بافرماید انطباق کلی طبیعی بر ما فی الخارج یا عدم انطیست. سپس مینگوییم صحیح است اگر نبود می

طی به جعل تشریعی رب، عباداتر و چه دچه در معامالت منطبق هستند یا نیستند،  هم ، اینکه این دو برقابل جعل تشریعی است

یر از که یک ماهیت جعلی است و غیعنی مثال فرقی بین نم. ات جعلیه و غیر جعلیه نیستندارد و در این جهت نیز فرقی بین ماهی

ین امر اه ب، آنگق مطرح استبادر ماهیات غیر جعلی نیز مسئله انطمطرح است، ق بادر ماهیات جعلیه نیز مسئله انط آن وجود ندارد.

چه به امر واقعی اولی و چه به )به مأمور هری نیز دراین جهت فرقی نیست، زیرا مهم انطباقانونی و امر ظااولی و امر واقعی ث یعواق

امر به امر اولی ثابت شده باشد یا کند فرقی نمی خارجی یا عدم انطباقش است و بر موجود امر ظاهری( امر واقعی ثانوی و چه به

شد که در عبادات و  است. پس معلومطور الت نیز همینم، در معاگیردجعل تشریعی به آن تعلق نمیاین روشن است که ، ظاهری

له ید الجعل التشریعی و ال فرق فی ذالک بین اتنندارد که مسئله انطباق با موجود خارجی الد معامالت از این جهت فرقی وجو

 ربهوو الفرق فیه بین المأموربه باالمر االولی الواقعی و بین المأم الجعلیه و غیر آناهیات مالبین فیه فرق ال ادات و المعامالت وبالع

  .ت کردندصحب درباره آن ایشان قبال به نحو مبسوط کهاست این مطلبی ر به باالمر الظاهری؛ والثانوی و بین المأم یلواقعباالمر ا

ت دس هسبب ملکیت است و این بمثال عقد بیع گفته  ملکیت را به عنوان اثر و مسبب یک سبب خاص جعل کرده، مثال ارعش لکن

، عقد وندشیمقام جعل متصف به صحت و فساد نب در مبااین اسمقام جعل و مقام تحقق فرق گذاشت، باید بین تهی ، منشارع است

ند به صحت و توایح است یا فاسد، آن چیزی که میصحارد که بگوییم معنا ندجعل و تشریع اصال  قامللملکیه در م بیع و سببیت آن

. ایشان ق دارد با آن جعل تشریعی یا نهاآیا انطبچه در واقع محقق شده آن جی است، یعنیتنها موجود خارفساد متصف شود 

محال ن به آاست قابلیت تعلق جعل ق محال اانطباق و عدم انطب وشن است که تعلق جعل تشریعی بهح و رضا: خیلی وفرمایدیم

  .نه در باب عباداتالت و منه در باب معا است.

ت در موارد اوامر واقعیه مسئله صح شود که حتیتوجه به مطلبی که در باب اجزاء گفتیم بیشتر روشن می بابلکه فرماید: ایشان می

امر واقعی  ه بهبمأمور اگر این بود کهزاء داشتند اج ایشان در بابآن بحثی که ل جعل نیست. ر واقعیه اولیه هم قابنسبت به اوامثانویه 

ال مأموربه به امر واقعی ثانوی، مح نخواند به عنوا، یعنی مثال کسی نماز با تیمم بال استحمثانوی مجزی از امر واقعی اولی نباشد 

عی الواق االمرمأموربه ب ،، استحاله عدم کونبوددلیل ایشان بر اجزاء نیز همین وضو و طهارت مائیه نباشد مجزی از نماز با است 

حال م قید است در عین اعتبار تقیید که فاقد یبه چیز شد. زیرا امرالثانوی مجزئاً عن الواقعی االولی اصال محال است که مجزی نبا

ضو، و امر داریم به نماز با، یک دو امر داریماینجا ما  سشرط اینکه آب موجود باشد، پ به وضو به امر شده ، مثال فرض کنیداست

 ،کنی یلتحص هیئما ترانتوانستی طه و اگر آب نبود: بگویند شرط اینکه آب موجود باشد، حال چنانچهاست به  یعنی وضو واجب

مر است، زیرا همین که ا ل محااین اصال ،ر بدانندتبمائیه را نیز معطهارت  و در عین حال پس با خاک طهارت را تحصیل کن ،فیتمم

خودش ز ، اگویند تیمم بکن برای نم، همین که میاین شرایط اعتبار ندارد ردکنند، خودش کاشف از این است که تقیید به فاقد قید می

، پس جمع شودبار تقیید تتواند با بقاء اعدارد. پس  از آنجا که امر به فاقد قید نمیکاشف از این است که طهارت مائیه دیگر اعتبار ن
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ه مأموربه ر مبحث اجزاء  گفتیم که اتیان بدفرماید ما ایشان میاست.  اجزاء نتیجه اینکنیم دیگر آن تقیید معتبر نیست. کشف می ما

 گوید از آنایشان میلذا لش هم همینی است که بیان کردیم. لی، دموربه به امر اولیمجزی است از اتیان به مأثانوی  یعبه امر واق

ی اولی قابل جعل نیست، دیگر الزم نیست عی ثانوی نسبت به امر واقعشود که حتی صحت مأموربه در موارد امر واقمیمعلوم  بحث

، صحیح است، نماز با تیمم هم صحیح است وضز با وادانم همانطور که نمیا صحیح مها الناس من نماز با تیمم رکه شارع بگوید: ای

نماز با وضو خواندی  من نماز با تیمم را که به جای :تواند بگویدیمگوید قابل جعل نیست، شارع نمیبلکه نه تنها الزم  نیست 

ی به ، این دیگر ربطقید قابل استشکاف است داز خود امر به فاقکه ی است رم، صحت ااین دست شارع نیست دهم.صحیح قرار می

  .ع نداردراش

معنای  ،صحت در عمل واقعی است از صحت واقعی، رو، منظجعل نیست لاقعی قابو تصح : به طور کلیینجا ایشان فرمودپس تا ا

 .االمر الواقعی اعم از اولی و ثانویعمل به مأموربه ب صحت در عمل واقعی یعنی

از  اف خالف و چه بعدشک، چه قبل از اناین صحت مجعول است فرماید:ایشان می موارد اوامر ظاهری نسبت به اوامر واقعی دراما 

حت ، البته صهری صحیح استر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند، این نماز به عنوان مأموربه به امر ظامثال اگ ،انکشاف خالف

ابل جعل ، آنجا گفتند اصال قباشدنبه دست شارع امرش وضو نیست که با و یا صحت نماز  تیمم ماز بان دیگر مثل صحت با زااین نم

طور این  اینجا دیگر ،ن قابل جعل استیا، ید صحیح است یا صحت را نفی کندواند بگتوارع است که میویند شگنیست، اما اینجا می

 رسد. نیست که بگوییم ید جعل تشریعی به آن نمی

ا با م و اخری بعد از انکشاف خالف، یعنی این آقیگیرر نظر میداف خالف را کشفرض قبل از انما  در مورد اوامر ظاهریه تارة

ه ضو نداشته و طهارت نداشتیعنی بعد هم کشف نشده که این شخص و ،و کشف خالف هم نشده استده ز خواناب طهارت نماستصحا

زی که این شخص در خارج خوانده ا، این نمتی بهببینیم این مأ  خواهیم، مییم با مسئله انطباقف خالف ما مواجهاشکاست، قبل از ان

خواهیم صحت ، یک وقت مینیست ربه به امر ظاهری بحثی در آنو؟ مطابقتش با مأممطابق است یا خیرموربه به امر واقعی با آن مأ

لی یک وقش کار شارع نیست، تبعدم انط ق وبااین دیگر انط ،را برای نماز با استصحاب طهارت نسبت به خود امر ظاهری بسنجیم

خواند حاال که می دیعنی آن نماز با وضویی که این شخص بای سنجیمین عمل را نسبت به آن امر واقعی بخواهیم صحت امی وقت

 ،یمسنج؟ صحت را نسبت به آن امر واقعی میآیا این نماز با استصحاب طهارت صحیح استاستصحاب طهارت خوانده است،  با

ز نسبت به ایم این نمهیم ببینخوا، این قبال طهارت مائیه داشته لکن االن استصحاب کرده، مینماز با طهارت مائیه ا امر شده بهزیر

انیم این نماز با دن نمیاالما  ت؟ پس مسئله انطباق این مأتی به با مأموربه واقعی مشکوک اسخیر ست یاا صحیح یعآن امر واق

 در این موارد مقتضای قاعده؟ این برای ما مشکوک است، ما خواسته یا نه زانماز با وضویی است که شارع همان استصحاب طهارت 

ک داریم شاستصحاب وضو است و چون ما با  ، االن نماز، با وضو نیستته بودوضو خواسبا شارع نماز را  یعنی ،اولیه اشتغال است

تواند وارد شود و در این ، اما شارع مینکه ذمه بری نشده استیاد به کنشده یا نه قاعده اشتغال حکم می ذمه ما از آن تکلیف مبرا

را متعبد به ترتیب آثار صحت کند، همانطور که  مکلف ،صحیح است نماز که این رااین بگذ رب ارد بنابر بگوی و حالت حکم کند

یا  خواهیم بگوییم حکم به صحت کرده، نمیقابلیت جعل داردو این امر به دست شارع است  ، پستواند حکم به صحت نیز نکندمی

 ،و مثال نماز با استصحاب طهارت خوانده وربه به امر ظاهری اتیان کردهموییم در اینجایی که این شخص به مأخواهیم بگ؟ میخیر
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ه حسب ببررسی شود این به دست شارع است به این معنا که  دم انطباقشاقعی اولی اگر بخواهد انطباق و عامر واین نسبت به آن 

 یاست نسبت به آن چیز حز صحیح است، صحیا: این نمتوان را دارد که به مکلف بگوید اما شارع این ،مشغول استذمه ما  قاعده

را مترتب آثار  :تواند بگوید، میآثار صحت را مترتب کناین عمل را، آثار انطباق را،  رتواند بگوید آثادادی و مییمکه باید انجام 

با آن  به منطبق استاین مأتی این است که  تتعبد شارع به صح یا، معنگوییم صحیح استر شارع این کار را کرد ما میگنکن. ا

کند به حسب یال متغشااین صحیح نیست و وقتی صحیح نبود عقل حکم به  گوییماگر ما را متعبد نکرد می موربه به امر واقعیمأ

اهری امر ظ موربه بهباق مأمسئله انطباق یا عدم انط صورتی که هنوز کشف خالف نشده پس درد. انجام شوگوید باید آن می قاعده

 اش به دست شارع است. ر و سر رشتها، اختیعی اولیاقبا امر و

ه ک قبال طهارت نداشته، این ندهواارت که این شخص خمعلوم شود نماز با استصحاب طه ، یعنیکشف خالف شود هدر صورتی ک اام

ست ختیارش به درسی کنیم، باز ابخواهیم مسئله صحت و فساد را برگر ، در این صورت ابخواند زاحاال با استصحاب طهارت نم

 ، من از تورط طهارت الزم را نداشتهتواند به ما بگوید آنچه که تو انجام دادی و ناقص بوده و ششارع است، زیرا اینجا شارع می

نماز کامل قبول  یکعنوان  ز را بهانم ایند و بگذار کنار را اند این انطباقتودهم و میربه قرار میوپذیریم و این را مطابق با مأممی

 .کشف خالف هم شود باز این امر به دست شارع است. پس در صورتی که نکند

در واقع  موارد امر ظاهری، از احکام ظاهریه صرفه نیست، این حکماین موارد یعنی در  فرماید حکم به صحت درمنتهی ایشان می

هت با کند از یک ججهت با احکام ظاهری سنخیت پیدا می، یعنی از یک ط بین احکام ظاهری و احکام واقعیه ثانویه استوسمت

فراغ جهت که موجب  هریه و از اینظا مشک اخذ شده است، یکون من االحکا آن که در موضوع هت، از این جثانویه هاحکام واقعی

کند که حکم ییشان تعبیر م، لذا اشودشاف الخالف شبیه به احکام واقعیه ثانویه میکشود ولو بعد انذمه مکلف از تکلیف واقعی می

بلکه متوسط بین حکم ظاهری و حکم واقعی ثانوی  ست،صرف نی ت در این موارد که مجعول شارع است یک حکم ظاهریبه صح

 .است

حت واقعی ثانوی و بین ص امر بهلی و مأموربه امر واقعی او موربه بهنایینی کأنه بین صحت در مأ محقق:هفتحصل مما ذکرنا کل

جعل  و د در  دو مورد اول می فرماید صحت قابل جعل شارع نیستراگذمر واقعی فرق میه الی االدر مأموربه به امر ظاهری بالنسب

ه ظحالشان است، ماین محصل نظر ایگوید این قابل جعل تشریعی است، تشریعی نمی تواند به آن تعقل بگیرد در مورد سوم می

در آن  ، صحتاز صحت واقعی رو؛ منظچیست روداده شده منظ بین صحت واقعی و صحت ظاهری تفصیلشده  ینکه گفتهکردید ا

ی امر واقعی اول موربه بهظاهری یا به تعبیر دیگر صحت در مأعمل  ینا رداست و منظور از صحت ظاهری یعنی صحت عمل واقعی 

 3.و صحت در موارد امر ظاهری یوو امر واقعی ثان
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 ناکام گذاشت. یااز ترور دانشمند هسته به اهداف چندگانه دنیدشمن را در رس دیبا

 

کرده، و  شتریتالش ب یرا برا هازهیبلکه انگ کندینم جادیو انقالب ا رانیبر سر راه ملت ا ینه تنها مانع هایزیترورها و خونر نیا

 .دینمایم تیو روح مقاومت را در کالبد ملت تقو شودیاتحاد و انسجام م هیما

 

تأسف بار و خسارت زا است،  یلیخ نگر،ندهیآ ر،یمد ش،یخدوم، دانشمند و دوراند یهااست که از دست دادن چهره نیا واقعش

مباهات ملت  هیکنند و نه تنها ما ینیکشور افتخار آفر یادعا و بدون نام و نشان برا یسال ب یهاکه سال ییهاچهره نیچن نکهیا

را  یتیجنا نیتأسف آور و خسارت زا است. دشمنان که چن یلیشوند از جامعه گرفته شوند، خ یمبلکه موجب فخر امت اسال رانیا

اقعا نقل شده که و یدو روزه مطالب یکی نیا د،یشه نیا فیاقدام زدند. در توص نیبا اهداف چندگانه دست به ا قایمرتکب شدند دق

د در رشته کار خودش را رص یعلم دیبود مطالب جد دیمق نکهیا وتعهدش، دانشش، به روز بودنش  کند،یم شتریتأسف انسان را ب

 تیمز کیخودش  نیمطالب، ا نیوقت تعمق و دقت در ا کیوقت صرف اطالع است و  کیکند و مطالعه کند آن هم با دقت؛ 

داشته باشند و  یسرمشق باشد، چه در حوزه و چه در دانشگاه که تالش علم دیه دانش پژوهان ما باهم یبرا شانیبزرگ است، ا

 خودمان را محدود یمهم است. گاه یلیخ نیا افتد،یم یچه اتفاق ایرا رصد کنند که در دن ایدن یاتفاقات علم یتالش علم نیدر ا

را فراتر  یوقت ما تالش علم کی یول میکنیخالصه م مانیهابحث و کالس رهیخودمان را صرفا در دا یعلم یهاو تالش میکنیم

 یملت و کشور و هم برا یو هم برا کندیم جادیخودمان ارزش ا یهم برا یعلم یهاتالش نیا م،یکنیفکر م م،ینیبیمامور  نیاز ا

نند به اجانب دور ک یرا از وابستگ یخودشان و امت اسالم یباشند که کشورها یدانشمندان یامت اسالم نیدر ب نکهیا ،یامت اسالم

 کند.  دایپ هادام دیراه با نیارزشمند است. ا یلیخ

و  یمسئله خود باور نیداشت، ا تیبود وارد شد، ابتکار و خالق ازیکشور و انقالب داشت، هر جا ن نیمهم به ا یخدمات دیشه نیا

 نیبزرگتر نیا م،یکوتاه شود و ما وابسته به آنها نباش رانیدست اجانب از سر ملت ا نکهیدر همه ابعاد، ا ییاعتماد به نفس، استقالل جو

اتفاق که  نیاست که ا نیواقعش ا نیسمت و سو بروند، بنابرا نیکنند همه به ا یافتخار کنند و سع نیهمه به ا دیاست که با ازیامت

 افتاد واقعا موجب تأسف و خسارت شد. 

حذف  و مؤثر دیعنصر مف کیعنصر به عنوان  نیخود ا نکهیا یکیداشتند.  یاکار را کردند قطعا اهداف چندگانه نیدشمنان که ا اما

است که آنها  یگریورود نکنند هدف د ریمس نیاو متوقف شود، ارعاب دانشمندان و پژوهشگران که در ا یعلم یشود و تالش ها

 جادیو اعتماد به نفس و مقاومت دست بردارند، ا ییو خود اتکا یکه از راه درست خود باور رانیارعاب ملت ا کردند،یم بیتعق

. سالهاست کنندیو م کردندیم بیبود که تعق نهایا گریاز اهداف د رانیا یدفاع ییهاییو توانا یقدرت بازدارندگ تیمانع بر سر راه تقو

و  یهوشمندانه قدرت دفاع دیکردند، ما با جادیما ا یبرا یمشکالت ودشاندوگانه خ یبا استاندارها یاکه بر سر مسئله هسته

 یلیآنها خ یجنبه بازدارندگ یول ستین یریاستفاده و به کارگ یها لزوما برا ییاز توانا یاریبس م،یکن تیخودمان را تقو یبازدارندگ

 یاهسته ی: انرژندیگویم یبعض نکهیک کشور است. ایمؤثر در قدرت و اقتدار  اریعامل بس کی یمهم است، امروز مفهوم بازدارندگ

 یهااز مؤلفه یکی یکه قدرت بازدارندگ دانندیآشنا باشند م استیچه کار؟ اگر با مقوله س میخواهیچه کار، موشک م میخواهیم

 کیمردم با  وندیپ ،یقو قتصادو البته ا باشندیموارد م نیاست، ا نیمنحصر در ا یبازدارندگ میبگو خواهمیمهم قدرت است، البته نم
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 مییما بگو نکهیهم در هر حال الزم است، ا نیاما ا برد،یامور توان کشور را باال م نیاز ا یافرهنگ باال و مجموعه ،یاسینظام س

اما  م،یستیبا هایاهخو ادهیدر برابر ز نهایبا ا میبتوان ندهیکه در آ رسدیبه نظر نم م،یرا کنار بگذار نهایو ا میفقط اقتصاد را حل کن

 کندینم جادیو انقالب ا رانیبر سر راه ملت ا ینه تنها مانع هایزیترورها و خونر نیو بدانند ا دانندیدشمنان ما بارها تجربه کردند، م

همانطور که  کند،یم تیو روح مقاوت را در کالبد ملت تقو شودیاتحاد و انسجام م هیما کند،یم شتریتالش ب یرا برا هازهیبلکه انگ

ملت شده است و انشاء اهلل همانطور که رهبر معظم انقالب  شتریو قدرت ب شتریها باعث حرکت بشهادت نیها بوده، اسال نیدر همه ا

کنند  ییترور نقش داشتند را شناسا نیکه در ا یآمران و عامالن و همه کسان شتریب تیمسئول با سرعت و جد یهافرمودند، دستگاه

 ها را نداشته باشد. تعرض نیجرأت ا یکس گریکنند که د تو مجازا

تقام ان یدو عرصه و دو ساحت برا یعنیکند،  دایتالش ها با قدرت و سرعت ادامه پ نیاست که ا نیفرمودند ا شانیدوم که ا نکته

 .حرکت و تالش نیادامه ا یگریانتقام از آمران و عامالن است و د یکیکردند؛  نییتع

 .دیاین شیحوادث تلخ پ نیا میکن یو مراقبت سع یاریاهلل با دقت و هوش انشاء

 .دیمحشور بفرما دالشهداءیخودش و س یایالشأن و اول میرا با ارواح شهدا و روح امام عظ دیروح آن شه خداوند

 «والحمد هلل رب العالمین»


