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 خالصه جلسه گذشته 

هی باقی نکه به چه وجه و دالیلی بعد از آنکه با نهی مخالفت شد همچنان این و بود و بقاء نهی بعد از مخالفت با آنبحث در استمرار 

 نون( تا کخالفه تکلیف باقی نیستماز امتثال و حتی الف امر که بعد البه خ)گیرد نوان یک تکلیف گریبان مکلف را میاست و به ع

 .ذکر شد صاحب منتقی االصول و محقق اصفهانی ،محقق نایینی ،محقق خراسانیمرار نهی بعد از مخالف از چهار وجه برای است

 وجه پنجم )کالم محقق بروجردی(

  .کندایشان با اتکاء به دو مقدمه راه مورد نظر خودشان را بیان می

همانطوری که امر متعلق به وجود الطبیعه شده است نهی نیز متعلق به وجود  .اندنواهی مانند اوامر متعلق به طبایع شده :اولمه مقد

  .نهی عبارت از زجر اعتباری از وجود طبیعت است لیبعث اعتباری به وجود طبیعت است و ،امر منتهی ،الطبیعه است

لب که نهی را به معنای ط انی و بعضی از اتباع و شاگردان ایشانمحقق خراس که ما نیز قبول کردیم لذا برخالف این مطلبی است

، در واقع کندیوقتی موال نهی میعنی . از زجر از وجود طبیعتاست معتقد است نهی عبارت ، محقق بروجردی دانندالترک می

 تحریکش کند برای ،کلف شکل بگیرد که اساسا به سوی منهی عنه نرودیک انزجاری در افق نفس م یک ممنوعیت و خواهدمی

  .کردن طبیعت در خارجنمحقق 

در نواهی همه وجودات  .شود به خالف نواهیبه تحقق پیدا کند امر امتثال و ساقط میمور اگر یک فرد از مأ در اوامر :مقدمه دوم

شد  ال امر و نهی بحث کردیم و ریشه آن هم معلومدر فرق بین کیفیت امتثرا  مطلب این .طبیعت باید ترک شوند تا نهی امتثال شود

دانند و امتثال نهی را در ترک ر تحقق یک فرد از افراد طبیعت میعرف و عقالء امتثال امر را د .و عرفی است که یک امر عقالیی

این . کندبا ترک همه افراد تحقق پیدا نمی غرض و مقصود موال جز بیننداین است که عقالء می این مطلبدلیل . جمیع افراد طبیعت

است توضیح و بسط دهیم ای که اینجا در واقع برای بیان وجه استمرار نهی بعد از مخالفت الزم مطلب را قبال نیز گفتیم، حال نکته

  .مر و نواهی استمسئله اطاعت و عصیان در اوا

 کند بهاتیان میکند، یعنی ، وقتی کسی با یک تکلیف الزامی مثل امر موافقت میبهبا مأمور بهاطاعت عبارت است از موافقت مأتی

به و لزوم اطاعت و موافقت مأتی بهبه با مأمور، موافقت مأتیگونه که آمر از او خواسته است، همانچیزی که دستور داده شده است

و  عبد مطیعحاصل شد از نظر عقل اگر این موافقت کند و متثال می. عقل است که حکم به لزوم ابه نیز حکم عقل استبا مأمور

  ؟چگونه استاطاعت در امر حال  .شودممتثل محسوب می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 عصیان در اوامر اطاعت و

امر وقتی  ،ای نباشد یک واجب مضیق باشد مثل روزهای شود یا نه اصال فاصلهاندن نماز ظهر و عصر در یک فاصلهاگر امر به خو

 خوانددوده یا اول وقت یا وسط وقت یا آخر وقت نماز ظهر و عصر را میشود و شخصی در این محنماز ظهر و عصر می به خواندن

نماز را خواند و یک فرد را اتیان کرد و این  ( یعنییک فرد و یک وجود از وجودات طبیعت نماز ظهر و طبیعت نماز عصر است که)

از نظر عقل وجهی برای بقاء امر به نماز ظهر و ، چارچوبی بود که موال تعیین کرده استفرد هیچ کمبودی نداشت و مطابق با همان 

درست است که یک  .مین شده استعمل تأ به موافق است و غرض موال با اینبا آن مأموربه : این مأتیگوید. عقل میعصر نیست

ا صرف خد .ر از این نبودشتبی و د نماز ظهر و عصر بودفرد از افراد طبیعت ظهر و عصر اتیان شده است اما امر فقط به صرف وجو

هی برای دیگر وج لذا ت یا وسط وقت اتیان شد وو این صرف الوجود در اول وقخواسته بود با آن حدود و قیودش  راالوجود 

 . استمرار امر و بقاء تکلیف وجود ندارد

کند موسع باشد یا عصر در این فاصله زمانی، چون فرق نمی از ظهر وامر شده به همین نم یدفرض کن ؛آییم سراغ عصیان امرمی

جا بعد از پایان وقت دلیلی برای بقاء امر ینا ،کندو به آنچه امر شده عمل نمیخواند غروب نماز نمیکسی از اول ظهر تا  ،مضیق

را در این محدوده وقتی خدا از مکلف خواسته نماز  ،به نیستمعین تمام شد دیگر امکان اتیان مأمورزیرا وقتی زمان  ،وجود ندارد

اصال امکانش  ؟گوییم امر به نماز ظهر و عصر فی زمان کذا باقی استتوانیم بپایان این زمان دیگر اصال می زمانی بخواند، آیا با

ه یا خیر بحث دیگری است کاینکه خارج از وقت باید بخواند  ،بله مسئله قضا یک بحث دیگر است، وجود دارد؟ اصال امکان ندارد

 این که ؟خارج از وقت بخواند یا خیرنماز را در  مکلف کند که، آیا همان امر اقتضاء میباید ببینیم که قضاء تابع اداء است یا خیر

. رودت دیگر اصال موضوع امر از بین میهمین که زمان گذش ،کاری به عقل ندارد . پس سقوط تکلیف با عصیانیک بحث دیگر است

باقی بودن  خود به خود جلوی ،ر خارج در یک زمان دیگرجاد آن دبه در خارج از این وقت و ایبه عبارت دیگر تحقق مأمور

 .گیردتکلیف را می

اما اینکه عصیان موجب  ،کندرا عقل معلوم می مسئله اطاعت و اینکه آیا اطاعت مسقط تکلیف است یا خیر ،در باب اوامرپس 

د شده بود تکلیفی که مثال متوجه عب ، آنرودیاصال موضوع برای بقاء تکلیف از بین م ،یگر ربطی به عقل نداردتسقیط است یا نه د

هنوز چیزی نخریده، آیا اینجا وجهی برای  این عبد و وقتی شب شد شب مهمان داریمچون  شب حتما این وسایل را بخرمثال که تا 

یان به ر اتگ، زیرا دیاینجا دیگر جایی برای استمرار و بقاء تکلیف نیست (کنمبیان میبرای تقریب به ذهن )؟ بقاء تکلیف وجود دارد

  .به اتیان کند دیگر وجود ندارداینکه عبد به مأمور امکان ه وزمان گذشت. زیرا آن ممتنع استمأموربه در آن زمان 

این طبیعت محقق شود ک وجود از وجودات بیند اگر یمی عقل ،پس در باب اوامر معلوم شد که اطاعت و عصیان چگونه است

بینیم این تکلیف زمانش گذشت و وقتی می، ولی در باب عصیان کندال صدق میامتث و شود، لذا امر ساقط میکنداطاعت صدق می

ن زمان یوقتی ا .شود، این تکلیف ساقط میاگر این فرد را نیاورد ،شود، خودبخود این تکلیف ساقط مییگر امکان اتیان نیستد

انچه عقل چن ،عصیان مسقط تکلیف باشداز نظر عقل که  ستپس در ناحیه عصیان اینطور نی ،منقضی شد دیگر امکان اتیان نیست

لیف امر و تک خودش مانع بقاء و ،شودگذرد و تحقق مأموربه ممتنع می، نه اینجا وقتی زمان میدانستاطاعت را مسقط تکلیف می

  .است
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 :سوال

 ، باالخره عقل استشودبه را اتیان کردید تکلیف ساقط میگوید که اگر شما مأمور؟ چه کسی میشودبه چه دلیل ساقط می استاد:

قل ، عچون عقل به جزییات کاری ندارد و مدرک جزییات نیست ،را هم می بیند ینکند اامتثال حکم می ر که عقل به لزوموطهمان

 حال این تطبیقش بر جزییات کار ذهن است در حیطه ادراک جزییات عقل یک ،کندال حساب میبه با مأموربه را امتثموافقت مأتی

  .کندعقل است که حکم به سقوط تکلیف میلذا  ،لممتث شودمالک داده که با آن مالک این می
 اطاعت و عصیان در نواهی

 آیا زجر متعلق شده است به بحث این است که .یعنی زجر از طبیعت ،نهی شده است طبیعت است واهی آنچه که از آناما در مورد ن

ن این زجر اطبق نظر ایش ؟ن انحالل است که دیگران گفتندماه، به این معنا که زجرها نیز متعدد باشد که این تمام افراد این طبیعت

پس اگر نهی از شرب  .شدهای متعدد داشته بافتتواند موافقت و مخال. لذا میافراد متعدد است ،واحد است اما متعلق این زجر واحد

لیف هم تک .منع از همه وجودات این طبیعت استین نهی اند و است که از طبیعت شرب خمر منع کردهخمر شده است معنایش این ا

ر قرار مرتکاب یک فرد از شرب خحال فرض کنید مکلف در معرض ا. نیست تکالیف متعدد نداریم رایکی است انحاللی نیز در ک

ات دبا زجر از یک وجود از وجو ،جا با یک بار انجام ندادنکار را انجام ندهد ببینیم آیا این یناگر مکلف امتناع کند و اگیرد، می

ترک شرب  راتواند بگوید که تو یک ب؟ آیا عقل میبه چه دلیل تکلیف ساقط شود؟ شود یا خیرتکلیف ساقط می ،طبیعت شرب خمر

غرض  ،قطعا اینطور نیست؟ آیا ترک یک بار شرب خمر محصل غرض موال است ؟رودکنار می« التشرب الخمر»خمر کردی و آن 

فراد و احال فرض کنید  ،چ فردی از افراد این طبیعت تحقق پیدا نکندشود که هی؟ غرض وقتی تأمین میشودچه زمانی تأمین می

هنوز موارد ولی  و مخالفت کرده و انجام داده استبوده  شمورد پانصدعبد در معرض این  ،هزار مورد است مصادیق شرب خمر

پانصد مورد اول مخالفت شده است اما  ه آندرست است ک .گیردها قرار میآنمعرض  رعبد د که این ی در آینده وجود دارددیگر

؟ موال را ساقط شود. چشودمورد باقی مانده تکلیف ساقط نمی نسبت به این پانصد، حاصل نشده استموال چون هنوز همه غرض 

ند با ک فرد را بتواند موجود یکوقتی حتی  ،زجر عن وجود الطبیعهنهی عبارت است از  ،طبیعت تحقق پیدا نکندخواست این می

 .پس تکلیف هنوز متوجه او است ،فرد را دارد توجه اینکه قدرت ایجاد آن
   فرق وجه پنجم با وجه سوم و چهارم

دد افراد و ، به عیعنی یک زجر که به طبیعت متعلق شده است ،مبتنی بر انحالل بود استدالل و بیان آن دو وجهاساس و پایه نه کأ

ما یک تکلیف بیشتر  :گوید. اما ایشان میزجر در حقیقت دارای مصادیق و افراد متعدد است ،کندمصادیق آن طبیعت انحالل پیدا می

های متعدد داشته ها و موافقتالطبیعه با بیانی که گفتیم، تکالیف، مخالفتزجر واحد عن اما همین  ،نیست و انحالل در کار نداریم

های متعدد داشته باشد به اعتبار افراد یک تکلیف به اعتبار هر فردی یک موافقت و ک تکلیف است ولی مخالفت و موافقتی .باشد

  ود ندارد.راه حل اصال انحالل وج ایندر دقت کنید  .یک مخالفت داشته باشد

ین نهی یک ا ،سیگار نکش «تشرب التتنال» :گوید، پدری به فرزندش میمثل نهی پدر از استعمال دخانیات توسط فرزند است این

این یک  ،ب تتن نکندرش ؟ زمانی که به هیچ وجه فرزندشودچه زمانی این نهی غرضش حاصل می .های متعدد نیست، نهینهی است

 ،لیف استیک تکبلکه گوییم چند تکلیف است زیرا نمی ،انحالل نیز نیست ،های متعدد داردها و مخالفتموافقت، اما تکلیف است
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در برخی از موارد  فرزند اگر فرض کنید این .شودهای متعددی برایش تصویر میفقت و مخالفتا، اما موزجر عن طبیعت شرب التتن

حو آن غرض اصلی هنوز به ن مخالفت کند چون این فرزند با نهی گر در برخی از مواردانهی باقی است.  به این تکلیف عمل کند باز

 تواند بگوید امروز. لذا فرزند نمیهنوز باقی و مستمر است نهی و تکلیف پس بنابراین این .هنوز باقی است مین نشده استکامل تأ

اقی آن نهی هنوز ب ، خیرکنممیشد و فردا این کار را به من تعارف کرد من به خاطر نهی پدر نکشیدم پس تکلیف ساقط دوستم 

یک  زنداگر فر یعنی .های متعددی به اعتبار افراد و مصادیقش داردمخالفت و موافقت یدرست است که یک تکلیف بوده ول ،است

ار مخالفت یک ب زیرا غرض با آنهنوز نهی باقی است برای بار دوم نیز  ،بر خالف نهی پدر سیگار کشید شرب تتن را انجام داد و بار

 8.ست و لذا در هر موردی این غرض باید حاصل شوداغرض باقی  یند و اشوحاصل نمی

 سوال:

در واقع . والدینبه به احسان  دکنموال امر می« و بالوالدین احسانا» ،یک طبیعت استدر آن مورد محدودیت ندارد آن  استاد:

 .نه امر کرده است به احسان به والدین فی کل زمان و مکانآن است که موال در واقع کأیت احسان به والدین غرضی در پی طبع

  .است عام و مطلق امر امر قید کل زمان و مکان را ندارد ولی قرائن روشنی دارد که این درست است که آن

اعبد » شود مثلامتثال ساقط نمی روشن است که با یک بار در اینصورت آوریم کهبه دست می رما یک وقت اطالق و عموم را از ام

بار اطاعت خدا را بکنید و کند که همواره باید اطاعت خدا بشود نه اینکه یک ، این امر اطالقش اقتضاء میرا عبادت کنید خدا« اهلل

ری است که تکرار از آن فهمیده مر یک امقهرا این ا که یا غیر ظاهر وجود دارد یا ظاهرةواقع یک قرائنی  ر. اینجا دکنیدبعد رها 

موضوع بحث ما در آن اوامری است که قرینه بر تکرار در آن نیست و اال اگر تکرار باشد از موضوع بحث خارج در حالیکه شود می

 .است

 حق در مسئله

محقق بروجردی فرموده که فرمایند: درست است که محقق بروجردی دارند، ایشان میبیان  ینبه ا امام خمینی یک اشکال جزیی

ه ب ن موارد اولی این است که ما متشبثفرماید در ای؟ بعد خود ایشان میش چیسترّاین است که سِ فهمد اما مهمعرف این را می

: جز با ترک همه افراد این تحقق پیدا گویدعصیان نهی می نطور است که در موردعرف ای .فهم عرف شویم ولو سرش را ندانیم

نهی به ترک همه افراد است آن را به عرف احاله دادند اینجا در استمرار  چرا امتثالر پاسخ به این سؤال که دکند لذا همانطور که نمی

 .دهندلفت نیز این را به عرف استناد میمخا نهی بعد از

 ین وجه یک وجه قابل قبولیفرمودند اکه بعضی از بزرگان همانطور رسد ، به نظر میچهار وجه قبلی اشکال شد با توجه به اینکه به

  است. تکلیف بعد از مخالفت برای استمرار و بقاء

 بحث جلسه آینده 

 بحث اجتماع امر و نهی

 «والحمدهلل رب العالمین»
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