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

 تواند امر کند یا خیر؟امر می عرض کردیم بحث در این است که آیا آمر با علم به انتفاء شرط

 هل یجوز»گفتیم در مورد خود این عنوان بحث است که اصال معنای این عنوان چیست؟  ،ال پاسخ دهیمؤکه به این سقبل از این

 .سراغ بحث اصلی برویم و سپس خود این عنوان ابتدا باید روشن شود؛ معنا و مقصود «شرطه ءلآلمر االمر به مع العلم بانتفا

  «شرطه لآلمر االمر به مع العلم بانتفاء هل یجوز»عنوان بررسی 

آیا ممکن است که آمر با  «هل یمکن»به این معنا است که  ؛«هل یجوز لآلمر» :گوییموقتی می .امکان است به معنای جواز :اوالً

علم به انتفاء شرط امر کند؟ پس جواز نوعا در مباحث اصولی به معنای امکان است و اال جواز به معنای اباحه چه به معنای اخص 

مباح به معنای و  مستحب ،واجب از قبیل چه که در علم اصول معنا دارد یک حکم فقهیآن .قطعا مقصود نیست ،و چه به معنای اعم

 منظور از جواز همان امکان است.  ست بلکهینخص ا

محتمل است به معنای امکان ذاتی  ،این امکان ؟فاء شرط آن ممکن است یا خیرتآیا امر به چیزی با علم به ان :گوییموقتی می ثانیا:

  .امکان وقوعی یا باشد

با قطع نظر از وقوع و عدم وقوعش در خارج  که شئ به حسب ذات و این است معنای در مقابل استحاله ذاتی و به امکان ذاتی

 .شود به چیزی که نه اجتماع نقیضین و نه ارتفاع نقیضین در آن راه نداردهمان چیزی که در فلسفه از آن تعبیر می: امکان دارد

به  نذگردنوعی بر میها به همه محال ،ها استمبنای همه محال که ؛«ارتفاع النقیضین»و  «اجتماع النقیضین»استحاله ذاتی یعنی 

  «.ارتفاع نقیضین»و  «اجتماع نقیضین»

ا اگر بخواهیم لذ .«ارتفاع نقیضین»و  «اجتماع نقیضین»یعنی  نیز محال ذاتی .چیزی که محال ذاتی نیست نپس امکان ذاتی یعنی آ

  .چیزی که به حسب ذات استحاله ندارد ، باید بگوییم:را معنا کنیم یدر یک جمله امکان ذات

ال محمستلزم  در خارج و وقوعش منظور از استحاله وقوعی یعنی چیزی که تحقق .استحاله وقوعی است ابلدرمق امکان وقوعی

یا به تعبیر دیگر استحاله  ،اما امکان وقوعی ندارند ،بسیاری از امور امکان ذاتی دارند .هر چند به حسب ذات ممکن باشد ،است

 «ممتنع بالغیر»یعنی  ،تواند ناشی از غیر باشدمی، شودوقوعی که نوعا درباره ممکنات مطرح میاستحاله  و . امتناعوقوعی دارند

 .در رابطه با ممکنات معنا داد و در غیر ممکن چنین چیزی مطرح نیستتنها باشد به هر حال استحاله وقوعی 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7931/اسفند /5 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441ثانیجمادی ال 71مصادف با:        مشکل عنوان   -بررسی جواز امر با علم به انتفاء شرط امر : جزئی موضوع       

                                 توجیه محقق خراسانی و                 
 11جلسه:                                                                         سال دهم          
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و جریان پیدا  دتواند مطرح شومحل بحث ما میدر عنوان  «امکان وقوعی»و  «امکان ذاتی» کدام یک از این دو معنا، یعنیحال 

امکان ذاتی است یا ؟ آن انتفاء شرطچیزی با علم به برای آمر که امر کند به  آیا ممکن است :گوییممی وقتی منظور از امکان ؟کند

 امکان وقوعی؟ 

اگر  .تواند مطرح باشد و نه امکان ذاتیجا نه امکان وقوعی مییعنی گفته شده که این .مورد اشکال قرار گرفته استاحتمال هر دو 

 پاسخی پیدا کنیم. برای این مشکل باید هیچ کدام نباشد پس منظور چیست؟

در علم اصول سنخیت و  ولیآید بحث امکان ذاتی پیش می، در فلسفه و علوم پیرامون آن زیرا .امکان ذاتی منظور نیستجا در این

 وجود ندارد.   امکان ذاتیبحث از  ای برایکلی در علم اصول زمینه طور به .اتی نیستتناسبی بین موضوعات این علم و امکان ذ

 .و آن هم قید علم است امکان وقوعی سازگار نیست ابزیرا در این عنوان قیدی آمده که  .جا معنا ندارددر ایننیز امکان وقوعی 

 اگر مسئله علم آمر به انتفاء شرط؛ «؟کندکه آمر امر به آن شئ  ممکن است، آیا با علم به انتفاء شرط» :زیرا عنوان بحث این است

ثیری در امکان و عدم امکان یک أدر حالی که علم و جهل ت ،ثیرگذاری علم و جهل در امکان یک شئ استأمعنایش ت ،مطرح شد

امر آمر جایز است یا نه؟ اما وقتی  ،طفاء شرتسازگار بود که مثال آیا با انمعنا با هر دو عنوان  اگر قید علم نبود این .شئ ندارند

قوعی ذاتی و و اناین است که دیگر امک بدین معناست کهدر حقیقت  ؟امر آمر جایز است یا نه ،فاء شرطتبا علم به ان» :گوییممی

یا  وجود داردیا این آتش  .ثیرگذاری آتش در سوزاندن ربطی به علم و عدم علم نداردأت ،سوزاندآتش می :اگر گفتیم. معنا ندارد

اگر علم  .ثیری نداردأپس علم و جهل در امکان و عدم امکان وقوعی ت .اندزسواگر نبود نمی و سوزاندمی وجود داشت،اگر ندارد. 

  .ثیر نداردأامکان ذاتی نیز ت به طریق اولی در ،ثیر نداشتأآمر در امکان وقوعی ت

این  .امکان نیز بر دو قسم ذاتی و وقوعی است و علم هم در عنوان ذکر شده است ،پس از یک طرف جواز به معنای امکان است

 ءفاعلم به انت و جواز به معنای امکان است و امکان بر دو قسم ذاتی و وقوعی استاینکه  یعنی ،سه مطلب را که کنار هم بگذاریم

به امر  «شرطه»این است که ضمیر « شرطه»کلمه مطلب چهارم این است که ظاهر ، به عالوه نده شدهجادر عنوان گننیز شرط 

د یا که امر کنممکن است شرط امر آیا  ءانتفا علم بهبا  آمر ،یعنی شرط االمر «شرطه» ؛«شرطه ءمع العلم بانتفا»یعنی  ،خوردمی

معنای این عنوان این صورت در اینمعنایش این است که یکی از اجزاء علت تامه است.  ،به امر برگشت «شرطه»خیر؟ وقتی ضمیر 

تواند امر کند یا خیر؟ یعنی معنایش این است که اگر کسی داند یکی از اجزاء علت تامه امر تحقق ندارد میاست که با این که آمر می

حقق ند بدون علت تامه ماتوجمله این است که معلول مین معنای ای ؛«مر بشئ مع العلم بانتفاء شرط االمرأآمر یمکن ان ی: »بگوید

 شود.

 آید.، دو مشکل جدی پدید میدهیمکنار هم قرار میکه چند مطلب را  پس در حقیقت

  .تساز یک طرف جواز به معنای امکان ا

  .از طرف دوم امکان بر دو قسم وقوعی و ذاتی است

  .علم آمر اخذ شده است ،از طرف سوم در عنوان

  .گردداز طرف چهارم ضمیر شرطه به امر بر می

 آید:دو مشکل پیش میاز این چهار مطلب 
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یرگذاری ثأباالخره ت .ندارد ئثیری در امکان ذاتی یا وقوعی یک شأاز یک طرف علم با امکان سازگار نیست. علم آمر ت اشکال اول:

 ی وامکان ذاتثیری در أدانستن یا ندانستن کسی هیچ ت .چه ذاتی و چه وقوعی وجود دارد یا ندارد،یک شئ در امکان شئ دیگر یا 

  .ی  یک شئ نداردعوقو

ین معنا به ا ؟با علم به انتفاء شرط امر از سوی آمر امری صورت بگیرد یا نه که ممکن استو آیا جایز  :اگر بگوییم اشکال دوم:

لت ععدم  با)، است که آیا ممکن است معلول بدون علت تامه تحقق پیدا کند یا خیر؟ این سوال غلط است و جوابش روشن است

  .ال نادرست استؤال یک سؤاین صورت مسئله و س ،کند. لذا این عنوان یک عنوان نادرستی استمسلما معلول تحقق پیدا نمی (تامه
 در توجیه عنوان کالم محقق خراسانی

باید ببینیم تالش محقق خراسانی برای حل  ولی اندمحقق خراسانی برای این که مشکل این عنوان را حل کنند از راهی وارد شده

 این مشکل درست است یا خیر؟

 .مرتبه تنجز. 4 ،مرتبه فعلیت. 3 ،مرتبه انشاء. 2 ،مرتبه اقتضاء .0: هر حکمی چهار مرتبه دارد: فرمایندایشان می

 .ل مخالفت و موافقت با امر استاستحقاق عقاب و ثواب به دنباهم به معنای مرحله تنجز  ،مربوط به خود شئ است ءمرحله اقتضا

شود آیا امر آمر با علم به انتفاء گفته می جاکه در ایناین .یعنی مرحله انشاء و مرحله فعلیت ،دو مرحله وسط است ناما عمده آ

 خواهد حکم را انشاء کند. میآمر که  زمانییعنی امر در مقام انشاء، یعنی  «امراآلمر»منظور از  خیر؟شرط امر ممکن است یا 

 ،ضعو ،آیا انشاء ؛«جعل الحکم توسط آمر و قانون گذار ،هل یمکن انشاء الحکم»یعنی  «هل یمکن امر اآلمر»در تعبیر  «امر»پس 

  ممکن است؟ امر در مرحله انشاء در حالی که امر کننده علم به انتفاء شرط امر داردو جعل 

 ثیرگذاری علم آمر بهأنه بحث از تأپس ک ،این جا امر در مرتبه فعلیت است «امر»منظور از  ولی «شرط االمر»یعنی هم  «شرطه»

 .انتفاء شرط امر در فعلیت امر در حین انشاء حکم و امر است

 ،کندقانون وضع میموال آن وقتی که  ؛«هل یمکن امر اآلمر در مقام انشاء»یعنی  «شرطه ءهل یجوز امر اآلمر مع علمه بانتفا»پس 

تواند می ، آیااگر بداند که شرائط امر در مقام فعلیت فراهم نیست ،کندگذاری می آن زمانی که قانون ،کندزمانی که دارد جعل می نآ

البته این یک بحث کلی است که در مورد شارع نیز قابل  ،گوییمدر مورد یک قانون گذار عادی می)این مثال را امر کند یا خیر؟ 

ن ای. دستوری دارد صدورهستند که قانونی را تصویب کنند یا حاکمی قصد  قانون گذاریای در حال عدهفرض کنید  .(تصویر است

مکلفین قدرت انجام آن را ندارند. حال  ،دانند که مثال این قانون که می خواهد سال آینده اجرا شودقانون گذار یا قانون گذاران می

مرحله انشاء ) .این قانون اجرا شدنی نیست ،دانند که سال دیگر این موقعاالن می؟ خیر کنند یا توانند مبادرت به وضع قانونیا میآ

، گذار در مقام جعل و وضع بدانداگر قانون (.گذاری و مرحله فعلیت یعنی مرحله عمل و اجرایعنی مرحله جعل و وضع و قانون

تواند این قانون را وضع کند یا خیر؟ فرض هم بازهم می ،کندنمی در مقام عمل تحقق پیدامثل قدرت شرطی از شرایط این قانون 

عدد طالب به سال آینده اگر  :گویدمیموال مثال فرض کنید  .استاین امر شرط عملی شدن و اجرایی شدن  ،این است که آن شرط

با علم به انتفاء شرط آیا  .رسدمقدار نمیآن ب بهداند یقینا عدد طالحالی که می در .همه باید این کار را انجام دهند ،فالن قدر رسید

 تواند امر کند؟ می ،امر
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وضع است و  کلمه دیگر ناظر به مقام  این عنوان ناظر به امر در مقام انشاء و ،در یک کلمه :فرمایدمحقق خراسانی در کفایه می

هنگام وضع  ،مقام انشاء یعنی امر آمر در «مرامر اآل» ،آمده است «امر»کلمه  موضع هر دو دردرست است که  .فعلیت و عمل است

 کلمه نمقام فعلیت امر است و ایدرموضع دوم از امر  نیز یعنی فعلیت آن منظور گرددبر می «امر»که ضمیرش به  «شرطه» .و انشاء

در  شرط امرکه علم دارد  وآمر  وقتی یقینپس معنای عنوان این است که  .ناظر به مقام انشاء است ،آمده عنوان که در ابتدای «امر»

تواند مع ذلک با آیا می ،داند این قانون اجرا شدنی نیستمی ،کنداجرا پیدا نمی زمینهداند این یعنی می ؛شودمقام عمل محقق نمی

 این عنوان بحث است.  ؟وضع کند و قانون جعل ،شرط امر در مرحله فعلیت باز هم امر کند ءعلم به انتفا

 شود که آیا ممکن است یا خیر؟یمعلوم مدیگر  ،دهیم گونه قراراگر عنوان بحث را این :فرمایدسانی میخود محقق خراسپس 

گذار و جاعل نزیرا امر کننده و قانو .شودداند که زمنیه تحقق امرش محقق نمیتواند امر کند با این که میموال می :فرمایدمی ایشان

در برخی  از موارد . کندگاهی اوقات برای امتحان امر میبلکه  .خارج تحقق پیدا کندموربه در أهمواره غرضش این نیست که م

ه د عبد چنخواهد ببیمی . بلکهموربه در خارج تحقق پیدا کندأنیست که این م یناصال قصدش ا .بندگان است نغرض موال امتحا

موال پس در مانحن فیه نیز . که دستور موال را امتثال کندنیتسلیم است و چقدر حساسیت دارد برای اچه اندازه  انقیاد دارد و اندازه

 .کندامر تواند میشرط  ءبا علم به انتفا

مانعی  ،شودمحقق نمی با علم به این که شرط امر در مرحله فعلیت ،جعل و وضع قانونبیان کردند، که محقق خراسانی  توجیهیلذا با 

 0.ندارد

 سوال:

اصال با علم این که این زمنیه اجرا ندارد و یقین دارد که  .تواند امر کندبحث این است که خود موال می نه این که تغییر بدهداستاد: 

 ؟دامر کن دتوانتواند اجرا شود، آیا میبه هر دلیلی نمی

 شرط امر حکم کند یا خیر؟ اءم امکان دارد که قانون گذار با علم به انتفینیخواهیم ببباالخره می

 سوال

 امر توسط عبد در خارج محقق شود؟ پس امتحان چیست؟ مگر غرض عقالیی فقط این است که این استاد:

  .را امتحان کند اوهد اخومیولی  شوددانست که این امر محقق نمیخدا می )ع(. برای ذبح اسماعیل )ع(مثل امر خداوند به ابراهیم

 ررسی کنیم و ببینیم درست است یا خیر؟این راه حلی است که محقق خراسانی فرمودند که باید آن را ب

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                             
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