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

بحث ما درباره اقوالی بود که در تنبیه دوم وجود دارد. عرض کردیم محقق خراسانی با احتساب نظر خودشان پنج قول در این 

 کنون سه قول و نظر را مورد بررسی قرار دادیم و اشکاالتش را بیان کردیم.مسئله بیان کردند. تا 

 قول چهارم

ته طبق الب فعلی است و نهی فعلی متوجه آن شده، فقط حرامو موربه نیست ، یعنی مأغصبی را حرام بدانیم و لیس اال راخروج از د

قطع نظر  با ، اماشویمشود که در ادامه متعرض آن میحرمت فعلی خروج از دار مغصوبه می نظریه خطابات قانونیه نیز نهایتا حکم به

؟ این وج شویمرتوانیم قائل به حرمت فعلی و تعلق نهی فعلی به خنای خطابات قانونیه، آیا میب، یعنی با قطع نظر از ماز این نظریه

 .مل و بحث داردجای تأ

 بررسی قول چهارم

ه قائل به بنای مشهور کبه م هج، با توفعلیً مًرااما اینکه ح ،را قبال نیز بیان کردیم ست، قابل قبول است و وجه آناینکه مأموربه نی

با وجود اضطرار دیگر توجه خطاب به این  ،کندل پیدا میالعدد افراد مکلفین انح خطابات به الل خطابات هستند و معتقدند کهانح

است اما با توجه به محذوری که از ناحیه  رایت. درست است که سوء اخء اختیار خودش باشدولو اینکه به سوارد، شخص معنا ند

 علق شده است و به همین دلیلنیم بگوییم نهی فعلی به خروج از دار غصبی متاتو، نمیتوجه خطاب به شخص مضطر وجود دارد

ز ، لذا این نظر نیغصبی شد دار م به حرمت فعلی خروج ازتوان ملتزمشهور در باب انحالل خطابات نمی لذا بر مبنای فعالً. حرامً

 .رودنیست و کنار می لقابل قبو

 قول پنجم )محقق خراسانی( 
ابق س لکن به واسطه نهی ،متوجه نشده است ، یعنی نهی فعلی به آندخروج از دار غصبی مأموربه نیست و حرمت فعلی هم ندار

  .شودتب میمتر کماکان مبغوضیت دارد واستحقاق عقاب  بر آن

 بررسی قول پنجم 

ی از دار غصبراجع به بخش اول که خروج  .کردیم که متشکل از دو جزء است را به همراه دلیلشان ذکر یمدعای محقق خراسانقبال 

ه و دوم و سوم همین بود ک ز اشکاالت ما به هر سه قول اولا ی، مالحظه کردید که یکموافقیم مشکلی نداریم و با آنبه نیست مأمور

امر به خروج از دار غصبی را ذکر عدم امکان تعلق تواند مأموربه باشد و به نحو مستوفی دلیل بر نمی از دار غصبی اساسا خروج

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/آبان /91 :تاریخ                                                                        نواهی موضوع کلی:     
 2443 ربیع االول 32مصادف با:   –: بررسی قول چهارم و پنجم  دوم تنبیه –نهی  اجتماع امر و تنبیهات :جزئی موضوع       

                                  قول ششم )نظر امام خمینی(                             

 72جلسه:                                                                           سال دوازدهم 



  

233 

 

مقدمه  از دار غصبی، با اینکه روجاست که اساسا خ اشاره کرده؛ محقق خراسانی به بخشی از آنچه که گفتیم کردیم و متعرض شدیم

 توقف بر خروج نیست یا اگر فق، زیرا تخلص از حرام متوتواند باشدبه نمیورمان تخلص از حرام است اما مأبی با عنومنحصره واج

: ما رمایدفیاند مای که خود ایشان بر این عبارت کفایه ذکر کردهخراسانی در حاشیهمحقق  تهب. المنحصره  نیستداشته باشد مقدمه 

 دهند که، سپس توضیح مییت برای تخلص هم نداردت، ولی فی الواقع خروج مقدممقدمه تخلص اس ،از باب مماشات گفتیم خروج

، اساس وجوب خروج از به هر حال چه در عبارت متن کفایه و چه در عبارت حاشیه .چطور خروج مقدمیت برای تخلص ندارد

فقیم و هرچند در توجیه ای محقق خراسانی موامدع ما در این بخش با اصل .پذیردکند و نمیمی دار غصبی و مأموربه بودن آن را رد

 .تری را ذکر کردیم و همه محتمالت را مورد بررسی قرار دادیم، یک بیان واسعبهاً مورو بیان دلیل عدم کونه مأ

جود دارد و واینجا فقط استحقاق عقوبت بلکه  ،یستعنه به نهی فعلی تحریمی نخروج از دار غصبی منهی  ایشان هم چنین فرمود:

اشی از نو ، آن هم به دلیل اینکه اضطراری که برای این شخص پیش آمده ودش باقی استک حرمت یعنی مبغوضیت به قوت خمال

 .یل بیان کردیمکه دلیل ایشان را به تفص تسوء اختیار اس

ین بخش در ا رسدارزیابی کنیم، یعنی بر مبنای انحالل خطابات، به نظر میظر محقق خراسانی را ن اگر بخواهیم بر مبنای مشهور

آن  طابات قانونیه شویم که بر اساسمبنای مشهور را کنار بگذرایم و قائل به نظریه خ رگ. ولی اصحیح است سخن محقق خراسانی

توانیم روج از دار غصبی وجود ندارد و میخ توجه نهی فعلی به در این صورت مانعی از حرمت فعلی و ،ندکخطاب انحالل پیدا نمی

  .سابقالنهی ، نه بالعالفعل حرام است فاینکه این  زم شویم بهملت

بگوییم این است که در اینکه خروج از دار غصبی مأمور به نیست ما با توانیم در ارزیابی قول محقق خراسانی می پس آنچه که

ا خیلی جزئیات کالم ایشان ر ن ایشان کاملتر بود و مایااز ب د دلیلی که ما آوردیم، هرچنان درست استفقیم و حرف ایشاایشان مو

اما  ،انحاالل خطابات حق با ایشان است رنیز طبق مبنای مشهور مبنی ببخش دیگر به راجع  .ورد بررسی قرار دهیماهیم مخونمی

تر است سد آنچه که با مبنای مشهور سازگارربه نظر میگانه، پنج ر بین اقوالکنیم. پس درا قبول نمی این طبق نظر خطابات قانونیه

 است نیاما مسئله اصلی ا ،نظر خود محقق خراسانی است ،اشکاالتی است که نسبت به سایر اقوال گفتیم مجموع عاری از آن و در

  یر؟نظر مشهور را قبول داریم یا خ که آیا ما

 (ششم )امام خمینی قول

احث همین نظریه خطابات قانونیه بود از مب یکی ر ابتدای مباحث اصولی مطرح کردیم؛قبل د هایسال در در مباحث حکم شرعی که

. آنجا به تفصیل ما در مورد این نظریه سخن گفتیم و شده ی حکم شرعی چاپدکتاب سه جل بش هم مستقال و هم در ضمناکه کت

دیم و مجموعا از این نظر دفاع کرآن اشکاالت پاسخ دادیم و شواهد و مویداتش را بیان کردیم و اشکاالت آن را ذکر کردیم و 

لی نید وتوانید مراجعه کمیش را تفصیل نظریه خطابات قانونیه و شواهد و مؤیداتش و پاسخ به اشکاالت. کردیمخودمان آن را قبول 

  شویم.اینجا خیلی کوتاه متعرض آن مباحث می
 نظریه خطابات قانونیه: مبنای قول ششم

شود، به عدد افراد مکلفین متوجه مردم می مختلف که در قالب خطاباتو نواهی شرعی  رمکلی مشهور معتقدند خطابات و اوا طوربه 

، آن هم در حاالت مختلف شود به عدد افراد مکلفیندر واقع منحل می« اقیموا الصلوه»شود ، مثال وقتی گفته میکندانحالل پیدا می
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، مثال در مورد د استختلف آن افراهای مرد است و هم به حسب حاالت و زمانالل هم به حسب فن انح، ایهای مختلفو در زمان

شود و به هر یک کأنه گفته اینها می تک تک خطاب متوجه ، کأنههفت میلیاد انسان موجود کره زمین نسبت به« یموا الصلوةاق»

شود ها در چندین نوبت باید خوانده اند و در هر روز این نمازگذرمی را ی هر فرد یک زمان و ایامی؛ از طرف«اقم الصلوة»شود یم

 ،کندیطی را طلب میا. این دیگر یک خصوصیات و شرگیردگریبان او را می« اقم الصلوة»برسد  و کأنه در هر زمانی که وقت نماز

سان مشهور که در لنچه کنارش لحاظ شود، آ بایدکند، یک شرایطی فراد مکلفین انحالل پیدا میاگر گفتیم خطابات شرعی به عدد ا

 ، مثل علم، قدرت و امثال اینها، اینها همه ناظر به این جهت است کهتکلیف وجود دارد یا: شرایط عمومی برگویندوجود دارد و می

کند این افراد پیدا می خطاب توجه به در صورتی این ،د مکلف منحل شودراالل پیدا کند و به عدد افباالخره اگر خطاب بخواهد انح

. ثانیا گیردرا در اثر انجام ندادن تکلیف می ه این شخصبیان جلوی مؤاخذ علم به تکلیف پیدا کنند و اال قبح عقاب بال که اوال افراد

 ،کار کنند آنندارد که او را مکلف به انجام  معنا، اگر کسی قدرت بر انجام کاری نداشته باشد ،او مقدور باشدان به تکلیف برای اتی

اضطرار به ترک  همچنین .او قدرت این کار را ندارد ،به انسان بگویند که پرواز کن، مثال حال چه امکان عقلی و چه امکان عادی

 توجه پیدا صالا تکلیف به آن ر، زیرا اگر مضطر باشد دیگنباشد، مکلف مضطر به آن کنندنداشته باشد، اگر امر به کاری می بهمأمور

تکلیف  که این شرایط عامه عمده این است .وغ را هم گفتند که بحث دیگری داردبل .متوجه شود تکلیف به اوشود یم، اصال نکندنمی

کلیف متوجه ، خطاب و تنیست تکلیف متوجه غیر قادر متوجه نیست، مغیر عال برای همین است که اینها معتقدند که تکلیف به ،است

  .است ، این مبنا و نظر مشهورفعل حرام یا ترک واجب متوجه نیست ه است بهردیدا ککسی که اضطرار پ

ه خطابات بوط بنید مرگویید و شرایطی که برای تکلیف و خطاب بیان می ک: آنچه که شما میفرمایدامام خمینی در مقابل مشهور می

 .ات قانونیهخطاب یگری، یکی خطابات شخصیه است و دزیرا ما دو نوع خطاب داریم ،است نه خطابات قانونی شخصی

این  ،کند، فرض کنید، موالیی به عبدش به خصوص امری میدشوی که متوجه اشخاص مییعنی خطاباتمنظور از خطابات شخصیه، 

به این   ،در خطاب شخصی اگر بخواهد تکلیف گریبان عبد را بگیرد و این خطاب متوجه او شود، خطاب یک خطاب شخصی است

توند او را بداشته باشد به نحوی که موال وبت عق قاقاستحد، اگر مخالفت کر داشته باشد و رد استحقاق پاداشر موافقت کگمعنا که ا

 طیا، قدرت و عدم اضطرار که شرعلم ،دباشد داشته واین در صورتی ممکن است که این شرایط وج ،وبت نمایدمواخذه کند و عق

  .کردند نیف هستند که نوعا هم این را بیاتکل امهع

دا سمش پی، اصال از اها عموم متعلق خطابند و مخاطبند، خطابات قانونی است یعنی خطاباتی که در آناما یک سری از خطابات

انون و یعنی جنبه وضع ق ،خطاباتی که جنبه قانونی دارند ،بیان شده است قانون و تکلیف و وظیفهجعل ه در مقام خطابی ک ،است

مر حرام است یا از امروز برای مردم از امروز بر شما شرب خ شود: اینه به مردم اینگونه گفته می، کامتوجه عمومند ،مقرارت دارند

دیگر به عدد افراد مکلف منحل این خطابات  ،مطرح نیست لالدیگر مسئله انحدر این خطابات  ،شما خواندن نماز واجب است

ر ب قدرت داشته باشند ،ندقابل توجهی از مردم علم پیدا کن جمع ثریت مردم یااست که اک عمده مالک در این خطابات این ،شودنمی

ار آن در کن این شرطی است که ،ها باشدینکه امکان انبعاث و انزجار در آتو مهمتر اانجام تکلیف و اضطرار به آن نداشته باشند 

ه امکان انبعاث باید وجود داشت، است اما یک شرط الزمی ،هرچند مشهور این شرط را نگفتند ،شدباط دیگر باید وجود داشته یاشر

داند از دستور او شخصی ؟ کسی که میخطاب را متوجه شخص کرد شود، آیا اساسا میامکان انبعاث وجود نداشت رگ، حال اشدبا
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کاری را  کند که این امر را اتیان  کند یا، او هیچ وقت در اثر این امر حرکت نمییعنی تحریک پذیری در او نیست ،شودنمی نبعثم

اگر خواهد عمل کند، د انسان سرکشی است، یعنی موال را قبول دارد ولی نمیدان، یا میحیح نیست، امر کردن به او اصال صترک کند

 غرضش این است که افراد به ،ور داردتغرضی از این دسدهد، می یخداوند متعال یا هر آمری که دستور ،غیر از این باشد لغو است

فار داند که ک؟ خداوند میاو درست استخطاب به  آیا ،شوددستور منبعث نمیاز این  ، حال اگر بداند کسیل کنندعم ین تکالیفا

فر الکا ایها :بگوید ن مسئلهای علم به باحال  ،ندارند به او  اعتقادیاساسا زیرا شوند، جر نمیمنز اساسا از اوامر و نواهی او منبعث و

، ستا امر و نهی واقعیبلکه  هی برای امتحان نیستاست و فرض این است که این اوامر و نوا وة؟ این مستهجنلیک الصلعیجب 

ن مهم ایباشد، مور داشته تی برای خود مأفعنردد یا ممر برگ، ممکن است غرض به خود آانجام دهد یعنی  مکلف باید این کار را

 . خاطب ممکن باشداست که انبعاث و انزجار در این م

نیز  کافران ،ها شده استواهی متوجه آنر و نمهمه اوا است که تمام افراد مکلف یک به یک ینشویم معنایش ا لبه انحال لئاگر ما قا

داند از امر عال میداوند متخکافری که  کند زیرا، خب این محذور ایجاد میندردا «التشرب الخمر»و  «ا الصلوةاقیمو»تک تک امر 

است یا انسان سرکشی که  ر دهدشخص او را مخاطب قرا عین حال خدا در ،کندانزجار پیدا نمی شود و از نهی اویماو منبعث ن

دهد و خطاب کند به  راردر عین حال او را مخاطب ق ام، اشودداند که او منبعث و منزجر نمی، ولی خدا میاعتقاد به خدا نیستبی

 . یا ترک کن، این صحیح نیست را انجام بده او که این کار

معنا ر آن دلذا انحالل  ،متوجه عموم است نه افراد، نه شخصی ،جنبه قانونی دارد خطاباتی که م خمینی معتقد است که آنامابنابراین 

ی گویند اقیموا الصلوه مبدل می شوند به میلیاردهها مشهور مها خطاب فردی،  نه ده ،عمومی است یک خطابِ  ،و مفهوم ندارد

عمومی است و یک خطاب بیشتر نیست و مخاطبش عموم مردم هستند « اقیموا الصلوة»اید: رمفخطاب شخصی ولی امام خمینی می

  .اینجا مطرح نیست لالو اساسا مسئله انح

طبق نظریه  ،در حالیکه خطاب متوجه همه شده است هستند، عذر د است جهل و عجز و اضطرار همهقتمعخمینی  امامبر این اساس 

ا در برخی از اوامر کلمه ناس نیز بیان شده است که به لذ ،استخطابات متوجه عموم و جامعه و متوجه ناس  خطابات قانونیه همه

سانی که حتی ان، کسی مستثنی نیست، این خطاب متوجه همه است :گویدتفصیل ما مدعای ایشان را توضیح دادیم، امام خمینی می

: من گویدکه تو چرا به این خطاب عمل نکردی؟ می ردال قرار  بگیاو مورد سؤ اگر ، منتهیشودقادر نیست خطاب متوجه او نیز می

بین اینکه ما خطاب را متوجه غیر قادر و عاجز بدانیم و عجز  او را عذر محسوب  فرق است، او می شود عذر عذر دارم و عجز برای

ز شرایط یکی ا مخاطب به خطاب نیست، زیرا کنیم یا بگوییم اساسا خطاب متوجه او نیست، طبق نظر مشهور شخص عاجز اساسا

، لذا این شروط را باشندقائل به انحالل میچون ، جه عاجز شودوشود خطاب متیم، زیرا اصال نعمومی تکلیف قدرت است

 ر است .ز همینطوینو علم اضطرار  رددرموگذاشتند.

 کند.مانحن فیه استفاده می کند و بعد از این نظریه درم برای این نظریه بیان میشواهدی هامام خمینی 
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