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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

به ای که محقق خویی فرمودند و پاسخی که بعضی از بزرگان در حد چند دقیقه نکتهدند، برخی از دوستان کرالی که ؤبه س هبا توج

 سه در جلسه قبل .احتماال در بیان این مطلب نارسایی وجود داشته که منشاء این ابهام شده است. کنمدادند را تکرار میایشان 

  :مطلب را عرض کردیم

ه ب، خر از عصیان امر به اهم استأزیرا امر به مهم مت .خر استأشدند امر به مهم از امر به اهم به دو رتبه متمدعی  بعضی .1

 اول مرتبهدر  است. خر از امر به اهم به دو مرتبهألذا خطاب و امر به مهم مت ،عصیان شرط امر به مهم استاین جهت که 

باعث می شود که بین این ها مطلب منتهی این  شود.محقق می امر به مهم و در صورت عصیان امر به اهم،امر به اهم است 

 .دو رتبه اختالف باشد زیرا امر به مهم مشروط به شرطی است و آن شرط عبارت است از عصیان نسبت به امر اهم

اشد و بخر رتبی باید تابع مالک أزیرا تقدم و ت .را قبول کنیممطلب م این یمحقق خویی اشکال کردند که اساسا نمی توان .2

این دو شئ واجد این مالک باشند تا یکی متقدم  یعنی خود .خر وجود داشته باشدأن مالک هم باید در ذات متقدم و متیا

طبیعتا تقدم و  ،این هرچه این مالک را داشتربناب .ند خارج از این دو شئ باشداتومالک نمیلذا  شود. خرأو دیگری مت

به آن متحد  اما ،متحد با این باشد آنزی این مالک را نداشت ولو رتبه اگر چیولی  ،کندخر در مورد آن معنا پیدا میأت

 نآشئ دیگری که با ، خر بودأاگر چیزی در یک رتبه به خاطر مالکی متقدم یا متکه طور نیست یعنی این .سرایت نمی کند

امر به  درشئ را پیدا کند. بر این اساس سخن محقق خویی این بود که  آنحکم از حیث تقدم و تأخر  نیزتحاد رتبه دارد ا

یعنی  دارد. تقدم بر امر به مهم نیز آنم بگوییم توانیاما وقتی عصیان می شود طبیعتا دیگر نمی وجود دارداهم مالک تقدم 

اما وقتی عصیان می است، مقدم بر امر به مهم رتبتا ه اهم امر ب .وجود ندارد با آن متحد استاین مالک در مورد چیزی که 

به عبارت دیگر محقق خویی  .ولی موجب تقدم نخواهد شد است شود با این که امر به اهم در حکم علت نسبت به عصیان

  .اختالف از حیث رتبه به دو مرتبه را قبول ندارد

و اشکالی ندارد که تفصیال دیروز بیان به دو مرتبه باشد تواند در پاسخ بعضی از بزرگان تصویر کردند که این اختالف می .3

  .شد

محقق خویی به این مطلب اشکال کردند  .خر استأاهم به دو مرتبه متپس به طور کلی عده ای ادعا کردند که امر به مهم از امر به 

 .و ما نیز اشکال بعضی از بزرگان به محقق خویی را بیان کردیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 خمینی به مقدمه سوم محقق نایینیاشکال امام 

 1.ایشان دو اشکال نسبت به مقدمه سوم محقق نایینی بیان نمودند
 اشکال اول 

یعنی اشکالی است که امام خمینی مشترکا  .اما این جا نیز همان اشکال وجود دارد ؛بیان شده است این اشکال در مقام رد مقدمه پنجم

لذا در مقدمه سوم گفتند اشکال این مقدمه را ما در ضمن مقدمه پنجم بیان  .م و مقدمه سوم محقق نایینی وارد کردندبه مقدمه پنج

امام خمینی دارای چه اشکالی  محقق نایینی از دید مکنیم تا معلوم شود که مقدمه سواما ما اشکال امام خمینی را نقل می .خواهیم کرد

خر عصیان امر به اهم از خود امر به اهم این است که عصیان نقیض اطاعت و أت گفته شده که علت و دلیل فرماید:می. ایشان است

عصیان  .و یک مخالفت و عصیان دارد یک اطاعت و امتثالکه این امر  «ازل النجاسه»ما یک امر به اهم داریم مثل  .امتثال است

ت زیرا اطاع است. اطاعت و امتثالنقیض  که عصیان استاین نیز خر أوجه این ت است. خود امر به اهم خر ازأنسبت به امر اهم مت

با دستور موال مخالفت کند عاصی محسوب  دلیل کسی بدوناگر  ؛مور به العن عذرأعصیان یعنی ترک المو مور به أیعنی عمل به م

ولی اگر کسی  نیست،گیرد عاصی کسی که مریض است و روزه نمی نیست. گر او عاصیدیاما اگر انجام ندادن با عذر باشد ، می شود

زیرا عبارت  ،پس عصیان نقیض امتثال است .شودروزه نگیرد عاصی محسوب می، سفر نیست یا در مریض نیست ودر حالی که 

یعنی اول باید امر  .خر از امر استأمت ،ودخود اطاعت و امتثال نسبت به امر اگر مالحظه شحال  ؛عذر به العنورمأم کاست از تر

یرا معلول آن خر است. زأه طور طبیعی انبعاث از بعث متو ب یعنی بعث ،امرو اطاعت یعنی انبعاث زیرا  .باشد تا اطاعت معنا پیدا کند

 ؟درا به چه مالک بیان کردن بین امر و امتثال امر تبیخر و تقدم رأنایینی بحث تمحقق  .است این همان حرف محقق نایینی است

ه چیزی چ. زیرا امر در واقع بعث و تحریک کردن است و اطاعت انبعاث و تحریک شدن .جنبه علیت داردکه امر نسبت به امتثال این

خر از أامر و اطاعت امر متاگر امتثال  .تحریک باید باشد تا کسی تحریک شود و امر و بعث ؟باعث می شود که انسان تحریک شود

ر از خأاگر اطاعت مت .نقیض اطاعت و امتثال نیز عصیان است .خر از امر خواهد شدأنقیض اطاعت و امتثال نیز مت ،خود امر باشد

یکی  رتبه عصیان و رتبه اطاعت . یعنیزیرا رتبه نقیضین یکی است ،شودمی خر از امرأنیز که عصیان است متآن نقیض  ،شدامر 

 است. 

زیرا عصیان نقیض اطاعت است  .شودمیخر أخود امر به اهم مت عده ای گفتند که عصیان امر به اهم از :دیفرمامی امام خمینیپس 

  .ق نایینی استقخر از امر به اهم است و این همان سخن محأعصیانش نیز متخر از امر به اهم  است پس أو اطاعت مت

کم و امتثال اختالف بین حو ای نیست زمانی فاصله کیدشان بر این بود که بین حکم و امتثال حکم از نظرأایشان در مقدمه سوم ت

 است،خرؤم تر واش از امر به اهم پایینپس رتبه ،ر به اهم استامر به مهم چون منوط به عصیان ام . یعنیحکم از حیث رتبه است

  .ها یکسان باشدزمان این کهاین ولو

 اختالفیرا ز .این تبیین را قبول ندارندایشان  .تصویری که از اختالف رتبه بین امر اهم و امر به مهم شده اشکال دارند امام خمینی به

اهم  شود که امر بهگفتند امر به مهم وقتی پیدا می ؛و امر به مهم بر چه اساسی تصویر شد؟ بر اساس عصیانرتبه بین امر به اهم 

  باشد.می خر رتبه امر به مهم از امر به اهم عصیان امر به اهمأتعلت پس  .عصیان شود
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محقق نایینی و  نپایه بیا .تبه تساوی استبین نقیضین از حیث ر هگفتیم که اساسا چه کسی گفتنیز فرماید: سابقا می خمینی امام

خر است أن است که عصیان نقیض اطاعت است و اطاعت از امر به اهم متیدیگران برای اختالف رتبه امر به اهم و امر به مهم هم

ین نقیض : رتبهمایدمی فر و امام خمینی همین جا اشکال دارند .خر از امر به اهم استأمت دارد نیزبا آن  ی یکساناکه رتبه آن ونقیض

خر رتبه عصیان أخواهید تاطاعت می خر رتبهأبعد بواسطه ت ،رتبه اطاعت و رتبه عصیان یکی است :گوییدشما می .یکسان نیست

 .که رتبه نقیضین واحد نیستحالی در درا نیز ثابت  کنی

ی عدم رنقیضین یک امر وجودی و یک ام اصال نقیضین یعنی چی؟ ؟یکی است «وجود الشئ و عدم الشئ»گوید: رتبه چه کسی می

که در نقیضین باید باشد درجای خودش  دیگر جهات حال آن. واحد وجود ندارد نها در آکه امکان اجتماع و ارتفاع آن هستند

وجودی و رتبه امر  آیا رتبه امر .ی امر عدمیکطور است که یکی امر وجودی است و ینایه همیشدر نقیضین  .استشده مطرح 

 ؛گونه نیستاصال این ؟آیا عصیان به عنوان یک امر عدمی رتبه اش با اطاعت به عنوان امر وجودی یکی است ؟است می یکیعد

آیا رتبه وجود و عدم . دی است و یکی عدمیوکی وجی ؛المامور به ال لعذر عصیان یعنی ترکو  ربهومأاطاعت یعنی  اتیان به م

 یکسان است؟ 

ثابت  خر عصیانأنقیضین ترتبه بر پایه اتحاد  عمدتاً زیرا واحد نیست. نقیضینرتبه ت که اس پس اصل این مبنا توسط امام زیر سوال

  .نی این است که اساسا نقیضین اتحاد در رتبه ندارندمیپس اشکال اول امام خ .شد
 اشکال دوم

امر به اهم یکی  با اطاعت از ،عنوان نقیض اطاعت یعنی قبول کنیم که رتبه عصیان به ،تبه داشته باشندرسلمنا که نقیضین اتحاد در 

همان سخنی که از محقق نظیر  .حتما به هم مرتبه او نیز سرایت کند ،خر از رتبه وجود داردأچه که در متدلیلی نداریم که آن، باشد

 بیان شد. خویی

ای عقل بر. مند به مالک استزخر نیاأم و تاما تقد ،دارد ودسلمنا که اتحاد نقیضین از حیث رتبه وج :در واقع ایشان می فرماید

در اطاعت این مالک وجود  چون که مثال طور نیست. اینکندخر رتبه میأاختالف رتبه بین دو چیز بر اساس مالک حکم به تقدم و ت

کند می عقل همه موارد را نگاه مالک را، این جا بر نقیض اطاعت تحمیل کند.اش با اطاعت یکی است آن عصیان که رتبه دردارد 

خر أهای آن تقدم و تاگر در هم ردیف ،کنیمخر میأت حکم به تقدم و وجود داشتخر أاگر در این شئ مالک تقدم وت :گویدو می

در هم  :خری دید بگویدأتقدم وت ،شئ بر اساس مالک یک در این طور نیست که وقتی د،خر می کنأحکم به تقدم و ت ،مستقال بود

می آید سراغ امر به مهم و اطاعت و  ،ابی می کندارزیجدا  جدارا هر کدام عقل  . خیر،شود جاریهای این نیز باید این حکم دیفر

ولو این که  ،اش مقدم است امر به مهم از اطاعت این امر رتبهدر اطاعت امر به مهم وجود دارد.  خرأمالک ت :گویدامتثالش می

ر ام .معلول آن استامتثال  ،دارد یتزیرا اطاعت و امتثال نسبت به خود امر جنبه معلول .اش مقدم استهاما رتب ،یکی باشد انزمانش

 خر ازؤال و اطاعت امر به اهم مثاست که از دید عقل امت اینجا نیز معقول .انبعاث اطاعت عبارت است ازو عبارت است از بعث 

  .تر استرتبه معلول از علت پایین ؛یعنی همان نسبت علیت .نسبت بعث و انبعاث است ،زیرا نسبت این دو باشد، خود امر به اهم

هم به ا رترک امتثال ام ؟آیا عصیان معلول امر به اهم است ؟خر باشدؤعصیان به چه دلیل رتبه اش م ،اما می آییم سراغ عصیان

 ؟معلول امر به اهم است



  

858 

 

مالک یان ود عصباید ببینیم در خ ،است ولی این کافی نیست کنیم که مرتبه عصیان و اطاعت یکیآییم سراغ عصیان و فرض میمی 

ن امام خمینی عقیده شا ؛مور به ال لعذرأعصیان یعنی ترک م است، عصیان چیست؟ عصیان یک امر عدمی ؟یا خیر و جود دارد خرأت

نیست بگوییم مقدم است یا  کهد چیزی راصال معنا ندا .خر کردأاین است که امور عدمیه در موردشان نمی شود حکم به تقدم و ت

 .خرأمت

 :سوال

این مبنایی است که امام خمینی در این  .گذارندمسئله این است که امام خمینی بین اعدام مطلق و اعدام مضاف فرقی نمیاستاد: 

عدم  ،موربه با نیستی مطلق فرق نداردأعدم م .عدم مضاف نیز هیچ است ،نیستی مطلق هیچ است :گویندمی خمینی امام .مسئله دارند

ها این .ه به چیزی شدهفعدمی است که اضا با عدم مطلق فرقی ندارد زیرا رس که یک عدم مضاف استآفتاب یا عدم حضور در د

 عدم و هیچ است و ،عدم .ی بین عدم مضاف و غیر مضاف نیستکه ذهن درست می کند و به حسب واقع هیچ فرق است اعتباراتی

 خر. ؤنمی شود گفت مقدم است یا م .شود تعیین مرتبه کردبرای هیچ نمی

 داند.را برای آن غیر معقول می مرتبه ذا تعینل مور به ال لعذرأترک مداند یعنی امام خمینی چون عصیان را یک امر عدمی میلذا 

اما چون یک امر عدمی است ولو مرتبه اش با ؛ موربهأترک م ،بهرموأعدم الم :زیرا می گویید ،ولو این عدم یک عدم مضاف است

 مرااهم یک  زیرا امر به ،از خود امر به اهم کنیم اهم امر بهخر رتبی عصیان نسبت به أت نمی توانیم حکم به ،اطاعت یکی باشد

برایشان  حکمی شان و چه مضافشان به هیچ وجه نمی شودقاست و اعدام چه مطل عصیان این امر یک مطلب عدمی .وجودی است

اب مهم مشروط به عصیان نسبت توانیم بگوییم خطنمی گیرند که اصالنتیجه میخمینی لذا امام  .خرأه مسئله تقدم و تلاز جم، کرد

 به امر به اهم است زیرا شرط نمی تواند یک امر عدمی باشد 

 امام خمینی در مقدمه سوم نایینی و مقدمه پنجم مطرح کردند.را  اشکالاین 

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                             


