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

اطاعت ، رتبه اگر بر فرض :فرمودند در اشکال به مقدمه سوم ایشان .اندعرض کردیم امام خمینی به محقق نایینی دو اشکال کرده

تبه ر زیرا .به اهم باشد خر از امرأمتنیز  عصیان که نقیض اطاعت استلزوما این طو رنیست که رتبه  ،خر از امر به اهم باشدأمت

اساس اشکال ایشان نیز این بود که نقیض الشئ یک امر عدمی است و امر عدمی چیزی نیست که بخواهیم  .نیست مساوینقیضین 

 عدم مضاف باشد.  ،این عدم هر چند. دهیم رتبه قرارش برای

 .تراط امر به مهم به عصیان درست نیستباز هم مسئله اش ،سلمنا که مرتبه نقیضین یکی باشد :فرمودند امام خمینی در مرحله دوم

  .ند شرط یک امر وجودی باشداتونمیعصیان یعنی ترک المامور به ال لعذر؛ و امر عدمی ، زیرا عصیان یک امر عدمی است

 به مقدمه سوم امام خمینی تبررسی اشکاال

 اشکال اول  بررسی

ی عصیان یعن و موربهأاطاعت یعنی عمل و اتیان به م .مور به استأعقلی عبارت از ترک مو به نظر دقی  عصیاناست که  درست

ولی از دید عرف عصیان یک امر وجودی ، عقلی مطلب از همین قرار است و به نظر دقی .موربه و ترک یک امر عدمی استأترک م

امر وجودی محسوب به تعبیر دیگر  و عند العرف دارند و ماهیتی حقیقت امتثال طور که اطاعت ونه همانأیعنی ک. محسوب می شود

ر موأاین سرپیجی کردن درست است که انجام ندادن م ،عصیان عبارت است از سرپیچی کردن. طور استعصیان نیز این ،می شوند

که بر اساس اعتباریات بنا نهاده شده  ولبه است ولی خود این مخالفت و سرپیچی از دید عرف یک امر وجودی است و در علم اص

  .ها را به میان بیاوریمتوانیم پای آن دقتنمی ،اساسشان بر امور اعتباری است کهکند میتحلیل و قواعدی را 

  .شوداین است که از نظر عرف فی الواقع عصیان یک امر عدمی محسوب نمی امام خمینی اشکال اولپاسخ پس 
 اشکال دوم بررسی 

م معتقدند عد خمینی امام. مضاف نیست جای بحث دارد اصل مبنای امام خمنی مبنی بر این که هیچ فرقی بین عدم مطلق و عدم

ه یک ب و عدم اضافه ئکند شما بگویید نیستی و عدم به نحو مطلق یا بگویید عدم فالن شفرق نمی ،یعنی نیستی و نیستی یعنی هیچ

 شود.لحاظ می خاص این نیستی در رابطه با یک شئ شودلحاظ می منتهی در اعتباراتی که ،هر دو نیستی هستندشود، شئ خاص 

ظر واقعی ولی از ن ؛یعنی اضافه شده به یک شئ خاص .چه به نحو مطلق باشد و چه به نحو مضاف ،پوچ است ،نیستی است ،نیستی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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به حسب عالم واقع و عالم ثبوت بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست ولی در ، عدم از نظر واقعی هیچ استکه  درست است

  .اختالف است این مبنا محل البته اساس. تواند به عنوان شرط بر یک امر اعتباری لحاظ شوداف میعالم اعتباریات عدم مض

ندارد  یاشکاللذا  .باشند نیز عدمی می یشروط و اجزایی مطرح می شوند که وجودی هستند و شروطکنیم که مشاهده می بعضاً ما

پس در دایره اعتباریات لحاظ و اعتبار یک امر عدمی اعتبار کنیم. یک حکم  یبرا ،که یک امر عدمی یا مضاف را به عنوان شرط

  .نظر ر مقدمه سومد ینیدو اشکال امام خم درلذا  .مانعی ندارد ءبه عنوان شرط یا جز

 سوال:

 ؟عدم باعث چیزی شود شود: نمیگوییددهید و میکه شما تفصیل می است و مشروط و علت و معلول چه فرقی بین شرط استاد:

ا بخاطر جاگر شما آن .در شرط نیز می باشد این مالک. عدم است :گوییدزیرا می ؟تواند علت باشدعدم نمی :گوییدبه چه دلیل می

 . در شرط نیز همین طور است ،عدم و هیچ بودن معتقدید که رابطه علیت وجود ندارد

 :سوال

ش چون امر عدمی است اصال مرتبه برای منتهی ،به عنوان یک امر عدمی نقیض اطاعت استبله ایشان توضیح داد که عصیان  :استاد

خواهد حقیقی باشد یا حال می .ط یعنی تحقق یک چیز را منوط به شئ دیگر کردنارتشا، طور استشرط نیز همین .معنا ندارد

این ها عدمی  از نظر عرفاوالً: ان این است که ولی حرفم ؛در شرط نیز اشکال دارد ،اشکال دارددر علت بودن اگر عدم  .اعتباری

عدمش را هم لحاظ کند؟ چه اشکالی دارد  کندو دخیل می وجود چیزی را لحاظ ،چه اشکالی دارد همان طور که معتبر: ثانیاً .نیستند

اری تبمسبب و علیت را در امور اع سبب ومسئله  ،منتهی امام خمینی در باب علیت ؟یک امر عدمی را به عنوان شرط لحاظ کند

 شود کهفته میگ در امور تکوینی .ستنیاری مانند سببیت در امور تکوینی ایشان معتقد است سببیت در امور اعتب .اصال قبول ندارد

ر کنیم و اعنوان سبب اعتب در امور اعتباری این گونه نیست که این را به .دارددود علیت نسبت به  و آتش آتش سبب دود است

 .الءعق سببیت اعتباری در واقع عبارت است از درست کردن موضوع برای اعتبار :گویدمی، بگوییم این سبب است و آن مسبب

 سوال:

  عدم مضاف است. ،اهم عدم مطلق نیست و این اهم عصیان نسبت به امر :گوییمزیرا می ،عدم مضاف است استاد:

این مهمترین نقضی است که  چرا عصیان عقاب دارد؟ .باشندیثار و احکام مآها در شرع منشاء یک سری اینکه ز همه اینتر امهم 

 لقست و فرقی بین عدم مضاف و عدم مطاست و امر عدمی هیچ ا یاگر عصیان و مخالفت یک امر عدم .کرد توانمی به امام خمینی

لذا نباید حکمی بر آن مترتب  ؟می شود پس چرا عصیان موجب عقاب ،منشاء برای حکم و اثری باشد تواند موضوع  وینیست و نم

بیند و در عالم عقل عاصی را مستحق عقاب می. یک اثر است ولو این که حکم عقل است ،عقاب یک حکم است ، در حالی کهشود

 .گرددبر می استحقاق عقاب به عنوان حکم عقل به عصیان .کندواقع خداوند شخص عاصی را عقاب می

یعنی شخص وجود دارد و این استحقاق در شخص ایجاد  .موربه استأمگر این که بگوییم استحقاق عقاب متوجه شخص تارک م

 ؛به خاطر یک امر عدمی ؟این شخص به چه دلیل استحقاق عقاب دارد باالخره ،دوش اگر این هم باشد باز اشکال حل نمی .می شود

عقاب می  به چه دلیلپس  ؛عذرلال آن هم مور به یک امر عدمی استأده است و ترک ممور به کرأگوییم این شخص ترک مزیرا می
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این خود نقض مهمی است شده است. موربه أن که شخصی خودش را متصف کرده است به یک امر عدمی و تارک میبرای ا ؟شود

 .توانیم به ایشان وارد کنیمکه می

 سوال

چه بگویید عدم یعنی هیچ و چه بگویید عدم  .و هیچ هستند و عدم مطلق عدم حرف امام خمینی این است که عدم مضاف استاد:

 عدم است. هردودر هر صورت ولی ند اضافه نمودخاص  شئاین عدم را از هیچ هیچ به یک  منتهی .این هم هیچ است، فالن شئ

اگر ، مور بهأعصیان یعنی ترک م :یدامام خمینی می گو ،مخالفت با امر از دو حال خارج نیست یا امر عدمی است یا امر وجودی

  باشد؟توانسته منشاء عقاب ، چطور تواند باشد یاین عدم است و عدم منشاء چیزی نم

 سوال

جهنم جای کافران و عاصیان  :گوینداصال می ؟شودمگر می چه؟ نیعاین جمله ی .به خاطر عصیان نیست :شما می گویید استاد:

ت یا عدمی اسامری عصیان  .نمی استجهاین عاصی به خاطر عصیانش  ند،خدا را ترک کرد راست. عاصیان یعنی کسانی که دستو

  ؟وجودی

 .استمام خمینی گوییم چطور منشاء این آثار شده است و اگر بگویید امر وجودی است نقض اشکال ااگر بگویید عدمی است می

 .ه این مقدمه نیز تمام نیستتاکنون مقدمه سوم را اجماال مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد ک

 مقدمه چهارم

و اساس نظریه ترتب بر این مقدمه استوار است. در  است بین مقدمات پنچ گانه در مهمترین مقدماتاین مقدمه نظر محقق نایینی  به

گیرد نتیجه می سپس دهد وشرح و توضیح میرا این سه قسم ایشان  .کندن مقدمه محقق نایینی به سه نوع اطالق و تقیید اشاره مییا

یعنی در واقع در این  .یعنی در طول آن است و معنای ترتب همین است .نظریه ترتب امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست که در

 محقق نایینی می خواهد اثبات طولیت کند.قدمه م

 دوم لذا بعضی اشکال کردند که اصال مقدمه اول و ند،دوم و سوم نکاتی بیان شد. مقدمه اول و دوم خیلی مهم نبود، در مقدمه اول

مان زعمده مقدمه سوم بود که در مقدمه سوم بیان شد  هستند. نبود و خودشان بیان مستقلی برای بیان نظریه ترتب ان ضروریذکرش

این ها  .تثال شودزمانی است که باید ام ،زمان شود همانزمانی که حکم فعلی می نیعنی آ .حکم و زمان امتثال حکم یکی است

  .مسئله اختالف رتبه و اختالف مرتبه یا به تعبیر دیگر طولیت در مقدمه چهارم اثبات می شود. زمانشان یکی است

مه چهارم و ذکر اقسام سه گانه حکم از حیث اطالق و تقیید این است که اثبات کند امر به مهم در طول دهدف محقق نایینی از مق

زیرا  .نظریه ترتب ثابت می شود ،اثبات شودمطلب اگر این  .امر به اهم باالتر از مرتبه امر به مهم است مرتبه، هم استاامر به 

ن طلب جمع همی یکی از مهمترین اشکاالت ترتب .ضدین پیش بیاید عطلب جم تازمانشان یکی است و در یک رتبه نیز نیستند 

این  :گویدترتب می .حد دو کاری که ضد هم می باشند را انجام دهدهد در آن واااین که موالیی از عبدش بخو. بین ضدین است

اول  به این معنا که اگر امر. این دو امر است که هم زمان هستند ولی یکی در طول دیگری است ، زیراطلب الجمع بین الضدین نیست

 تکلیف. ایندوم  تکلیف و نیاول اموال بگوید نه أاین اختالف مرتبه برای این است که ک .تکلیف جایگزین دارید، انجام ندادیرا 
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تکلیف اول این است و در مرحله دوم  :گویدمثل این که موال باصال معنای طولیت یعنی اول و دوم برای تکلیف درست کردن. 

 آن است.تکلیف 

  سه گانه اطالق و تقییداقسام 

 .شودر میبرای حکم تصوی ، سه قسمسه گانه مبیان کردند و به تبع این اقسا ایاقسام سه گانه تقیید محقق نایینی برای اطالق و

 به سه صورت قابل تصور است:به طور کلی اطالق و تقیید حکم  :ایشان می فرماید

 . اطالق تقیید لحاظی حکم .0

  .اطالق و تقیید ذاتی حکم .2

 استحاله اطالق و تقیید. .3

 اطالق و تقیید لحاظی  .1

مطلق لحاظ می شود و نسبت به برخی از قیود به صورت مقید  به نحو عنی این که حکم در برخی مواقع نسبت به بعضی از قیودی

 م نداردثیری در حکأن قید تودگاهی بودن و نب .در نظر گرفته می شودهم آن قید  ،شود. یعنی حکم در نظر گرفته می شودلحاظ می

  .است تا حکم ثابت شود ولی گاهی بودن این قید الزم

ز قابل حکم نیز قیود و اقسامی که قبل ا نمنظور از انقسامات اولیه یعنی آ. ر استمعموالدر انقسامات اولیه قابل تصوی قسم این

با قطع نظر از د یایآن که حکم ب زقبل ا ، بلکهآن قیودی که زاییده حکم نیستند و بعد از ثبوت حکم پیدا نمی شوند .باشندتصویر می

هم الم در مورد ع «اکرم»یعنی حکم . تقسیم اولی استیک مثال تقسیم عالم به عادل و فاسق می باشند. حکم نیز قابل تصویر 

تقسیم عالم به عادل و غیر عادل یک تقسیم اولیه است  .از این حیث مطلق باشد و ند نشوداتومیشود و هم تواند مقید به عدالت می

توانیم می، دباشدر عالم نهم حکمی یعنی فرض کنیم که اصال این تقسیم جریان دارد، با قطع نظر از حکم و ت حکم ویعنی قبل از ثب

یعنی در رتبه قبل از ثبوت حکم این تقسیم قابل جریان است  .اولی است یک تقسیماین  ؛«العالم اما عادل او فاسق»فرض کنیم که 

  .عالم قابل تقسیم به عادل و غیر عادل بود، و زاییده ثبوت حکم نیست. زمانی که حکم نبود

لق متع و موضوع «عالم» یعنی .حکم مطلق به نحو مطلق جعل می کند که می شودرام را ب اکوجو «اکرم» :گاهی موال که می گوید

ق مطل: گویدمیموال  .یعنی تابع هیچ قیدی نیست .ن حکم نیز مطلق استیکند و اداللت بر وجوب اکرام می «اکرم»حکم است و 

  .علماء را اکرام کنید

آن جایی  .کندحکم را برای عالم عادل ثابت میو دهد از اول عالم عادل را مد نظر قرار می ،ولی گاهی موال قبل از این که حکم کند

پس حکم اکرم یا وجوب اکرام گاهی  .در واقع مقیدا وضع و ثابت شده است شود این حکمکه وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت می

ید گاهی به نحو مقاما  یعنی مقید به قید عدالت نیست و وجوب اکرام برای همه علما ثابت می شود ،به نحو مطلق ثابت می شود

این اطالق و تقیید را  .و در دومی مقید حکم در اولی مطلق است .شوداکرام برای عالم عادل ثابت می یعنی وجوب ،شودثابت می

وجوب  و مقید لحاظ کرده است رتاین حکم را به صومثال  ،زیرا متکلم قبل از انشاء و جعل حکم .اطالق و تقیید لحاظی می نامند

 و ی تقییدی که با لحاظ حکم به صورت مقید پیدا شده استتقیید لحاظی یعنلحاظ کرده است. پس اکرام را فقط برای عالم عادل 

در واقع لحاظ خود متکلم نیز همراهش بیان نمی شود، و هیچ قیدی  «اکرم العالم» د:یگواین زاییده لحاظ خود موال است یا اگر می



  

251 

 

ه این قانون را جعل کند همان زیرا همان وقت که در ذهنش این بود ک .مطلق لحاظ کرده است به نحویعنی حکم را از اول  .است

از ابتدا چون با قطع نظر از ثبوت حکم این دو قسم وجود داشتند  هستند. موقع دید علماء دو دسته اند عده ای عادل و عده فاسق

تقید  اطالق و. و این همان کندو عالم منقسم به عادل و غیر عادل می شد از اول حکم را به نحو مقید یا به نحو مطلق انشاء می

 .که به صورت لحاظی مطلق یا مقید است است یا به تعبیر دیگر حکمیاست لحاظی 

 :سوال

اگر منظوراین است که این موضوع با قطع نظر از حکم چون قابلیت انقسام دارد از همان اول موال یا حکم را به صورت  :پاسخ

سخن درستی  ،کند یا فقط برای عالم عادلعادل ثابت می کند یعنی حکم را برای این موضوع اعم از عادل یا غیرمطلق لحاظ می

انقسامات اولیه یعنی اقسامی که متفرع بر حکم و ثبوت حکم و زاییده حکم  .باالخره سر تعبیر به انقسام اولی همین است. است

  ،نیستند

 بحث جلسه آینده 
 که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. اما قسم دوم اطالق و تقیید ذاتی هستند که در انقسامات ثانویه معنا پیدا می کند

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                           


