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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته 

ای واحم که معن اولین مقممه این بود .نماهمتعرض شم. محقق خراساانی مقممایی را  بحث در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی بود

واحم  :محقق خراسانی فرمودنم «؟ی فی واحم او الههل یجوز اجتماع االمر و الن» که عنوان بحث این بوددر عنوان بحث چیست؟ 

اینجا در واقع  ایشان .گیردینوعی و هم وحمت جنسی را در بر م هم وحمت شخصی و هم وحمت که اینجا یک معنای عامی دارد

از این  که)سجود هلل و سجود للصنم ادعای دوم ایشاان این بود که   ،عمومیت معنای وحمت بود شاان یا ادعای اول دو ادعا دارنم:

 .نمماهیت و دو حقیقت می باش، اینها در واقع دو ولو مفهوما یکی هستنم اما حقیقتا متغایرنم (ناحیه اشکالی متوجه ایشان شمه بود

د امکان نمار ،واحم شخصی باشم یوانم به معنایواحم نمی این شم که اساسا جهادعای اول ایشان را مورد بررسی قرار دادیم و نتی

 .این محال است و جای نزاع نمارد ،اجتماع امر و نهی صورت بگیرد ،ماق امر یا نهی هستنمدر واحم شاخصی که همان فرد و مص 

بنی بر اینکه منظور از واحم یک معنای مم محقق خراسااانی را ما فعال کال ،ما هنوز وارد این نشاامیم ؟پس واحم به چه معناساات

ر دادیم و معلوم مورد بررسی قرارا  ایشان ادعای اول پس را بیان کردیم. ،گیردکه حتی واحم شخصی را هم در بر میعامی است 

 یمام است.شم این ادغام نا
 بررسی ادعای دوم محقق خراسانی

اصال دو حقیقت و دو ماهیت  مفهوم سجود با هم مشترکنم واال رفقط د ود برای خما و سجمه برای بتسج اما ادعای دوم که گفتنم

ک جا ، حال ییک حقیقت است ،ما ابتمائا عرض کردیم که سجود قطعا اینجا مشترک معنوی استبه این ادعا در پاسخ  ،می باشنم

م ها را مشترک لفظی دانستنینبرخالف محقق خراسانی که کأنه اشمنم )اگر مشترک معنوی ست و جای دیگر صنم. خما مسجود له

لی که به خاطر آن محقق خراسانی مبادرت به یفسیر و یببین معنای واحم کاباز اشا  (و ما معتقم شامیم که اینها یک حقیقت دارنم 

محقق خراساانی چرا اقمام کردنم به یفسیر معنای واحم؟ اشکال این بود که مسلله سجود هلل و   .کردنم به قوت خودش باقی اسات 

اصال به خاطر این  .قطعا از بحث اجتماع امر و نهی خارج است شود در حالیکهامر و نهی میود للصنم نیز داخل بحث اجتماع سج

باشنم ، اگر گفتیم آنها یک حقیقت میها دو حقیقت هستنم. زیرا آندوشهم نمی نم واحم اعم است و شامل آنمحقق خراسانی گفت

ه است ه اعتبار مسجود لینها اختالفشان بو ت کردیم سجود هلل و سجود للصنم یک حقیقت هستنم اگر اثبا .گرددباز اشاکال بر می 

؟ یی و حرکت کلی غصبیبا حرکت کلی صال چه فرقی است بین سجود هلل و سجود للصنم شود کهباز این سااال کماکان ااهر می 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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گوییم وحمت جنسی ولی در سجود هلل و سجود للصنم می وحمت جنسی دارنم :گوییمجا می؟ شاما آن ها اسات چه فرقی بین این

   فرق بین اینها چیست؟ ،نمارنم

ی و ی و ساجود للصنم با حرکات کلی صال ساجود هلل  ،که اینها با هم فرق دارنم لقائل ان یقول دفاعا عن المحقق الخراساانی 

ج پیما کنیم که ساجود برای خما و سجود برای  امکان نمارد یک مورد را در خار، زیرا حرکت کلی غصابی با هم متفاوت هساتنم  

اما  .یوانیم پیما کنیمنیز نمییک مورد  ،نمم برای خما و هم برای صنم سجمه ککسی در آن واحم ه . یعنیصانم با هم اجتماع کننم 

 غصبی مشغول در زمین کسی که ،یوانیم در خارج موردی را پیما کنیم که هم عنوان نماز بر آن صاادق باشام هم عنوان غص   می

شود در این زمین ت باشم و چه در حال سکون باعث مینفس حضورش چه در حال حرک نماز اسات هم یصمق علیه انه غاص ، 

رق ف پس مهمترین ،گزارم مصلی و نمازگوییحال چون مشغول آن حرکات و سکنات است به او ببه او بگوینم غاصا  و در عین  

این است که امکان نمارد که شما در خارج یک  (و غص  حرکت کلی صالیی)با نماز و غصا    بین ساجود هلل و ساجود للصانم   

ص  چنین مشکل و امتناعی مورد نماز و غ رما دباشم اسجود هلل و سجود للصنم موردی را نشاان دهیم که مصاماق هر دو عنوان   

 وجود نمارد.

 ولکننا نقول

ه یا بما درباره فرد خارجی و مصماق خارجی زیرا اصل اشکال این است که اساساً  این حرف نیز قابل قبول نیست اشاکال اول: 

 ،عنوان مثال برای واحم جنسی ذکر کردیم و غص  را به یا صالة م ما سجود هلل و سجود للصنمکنییعبیر دیگر یصادق صحبت نمی

هم اشاره کردیم . ما فرق است و سجود للصنم سجود هلل . بین صلوة و غص  وهای وحمت جنسی هستنمها در واقع مثالنییعنی ا

یی با عنوان کلی احم قرار دادنم یا عنوان کلی صاالوة یا حرکت صااالمحقق خراسااانی وحمت جنساای را هم داخل در محموده و

م دو ، اصال بحث ما در مورد اینکه در خارج یک فرد واححرکت غصابی داخل محل نزاع شاود و سجود هلل و للصنم خارج شود  

  .وان باشم نیست بلکه بحث در مورد واحم جنسی استعن

درباره وحمت زیرا بحث  .برای محقق خراسانی نافع نیستمحققق خراساانی صاورت گرفت   ای که از عبارت دیگر این دفاعیه به

سخن در چون  ،در واقع یک وحمت مصماقی است داری از محقق خراسانی داده شمجنسای اسات اما این پاساخی که به جان     

ل که ارسم اصل آن اشک. لذا به نظر میاین مورد بحث نیستدر حالیکه  ،ماق واحم برای هر دو استد یصادق یعنی یافتن مصجوو

 که آن ورهمانط وجود دارد باقی است چون یی و حرکت کلی غصبیحرکت کلی صال بین هلل و سجود للصنم و بین سجود اشتراک

  .شودیا نخواهیم این نیز داخل بحث اجتماع امر و نهی می بخواهیم ،وحمت جنسی  دارد این هم وحمت جنسی دارد

جود ود هلل و سیعنی یک موردی پیما کنیم که واجم عنوان نماز و غص  باشم ولی در مورد سج ،سلمنا این فرق باشم: اشکال دوم

شود که هم مصماق سجمه قی پیما نمی. یعنی در خارج مصمایوانیم پیما کنیم که واجم هر دو عنوان باشام یمللصانم هی  موردی ن 

  :آیمیریم اینجا یک اشکالی پیش میفرض این را بپذ بر ،برای خما باشم و هم سجمه برای بت و صنم

آن  ؟خواسته به نماز امر کنم و از غص  نهی کنم این امر و نهی چگونه صورت گرفته استگوییم آن وقتی که خماونم متعال میمی

آیا در ذهنش این مطل  را مالحظه کرده  ،را انشاء کرده است «یغص ال»وقتی که  ، آنرا انشاء کرده است «وةاقیموالصل»وقتی که 
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 خماونم؟ به عبارت دیگر و مورد یوجه قرار داده اسات که ممکن است کسی یک روزی در زمین غصبی بخواهم نماز بخوانم یا نه 

 از دو ؟و غص  با هم اجتماع کننم یا خیرنماز یوجه داشاته که زمانی ممکن است   و نیز نهی از غصا   زانم در موقع امر بهمتعال 

  ،نبوده شمم نظرش بوده یا مم نظرمسلله کرده این کرده و نهی می، یا آن موقعی که امر میحال خارج نیست

 ،مودی پیما کناد وجبود که ممکن اسااات یک روزی این نماز با غصااا  ایح شهمان موقع مم نظرگفته شاااود اگر  فرض اول:

 شود،یو نهی فقط به طبیعت غص  متعلق مد شوامر فقط به طبیعت نماز متعلق می زیرا اگر گفتیم ،اصاال محال است  این گوییممی

ج باهم یصادق پیما کننم زیرا آن وقتی ها در خارز غص  شارع در ذهنش بیایم که اینامکان نمارد موقع امر به نماز و موقع نهی ا

اصااال به افراد ومصااادیق و اینکه یک روز زیم  ،به اسااتطبیعت نماز مأمور« مر اال بالطبیعهالیأ» نظر به فرد نمارد کنمکه امر می

نه ینها در ذهنش نبوده عنوان پیما شود  نماز بخوانم و مصماقی برای هر دو همانجا سات برود یک جایی را غصا  کنم و  ممکن ا

  ، وقتی نهی از غصااگیرد و کذلک نهیم زیرا امر فقط به طبیعت یعلق میذهنش مالحظه کنیوانسااته چنین چیزی را در بلکه نمی

 ،مسلله یصادق یعنی اینکه دو عنوان بر مصماق واحم صمق کننم ،نبوده شهی  چیز دیگری مم نظرآن جز نهی از طبیعت  کردهمی

، اینکه یک روزی یک یکی شمن در خارج ،یحاد وجودیبرای آمر و موال نیست. مسلله ا و یوجه و یصور آن اصال امکان مالحظه

 ،ستا یه، غیر از داللت امر و نغیر از مسلله امر و نهی است ین غصبی بخواهم نماز بخوانم،ایی را غص  کنم و در زمکسی برود ج

و زجر  بعث به طبیعت زاکه عبارت است  یوجه کنیم یه، اگر ما به حقیقت امر و نایی دارنم و یک حقیقتی دارنمنمع امر و نهی یک

 . ی به خارج و فرد و مصماق و امکان ایحاد وجودی این دو طبیعت نماردرا، اصال دیگر کاز طبیعت

ان را در یک فرد و ایحاد موال در هنگام امر به نماز و نهی از غص  اساسا یصادق بین این دو عنواما اگر بگوییم که  فرض دوم:

ت سفقط به طبیعت نماز امر کرده و از طبیعت غص  نهی کرده ا ، بلکهجی لحاظ نکرده استدو را در یک مصماق خار وجودی آن

ساانی صورت گرفت در واقع  اشاود زیرا آن دفاعیه که از محقق خر اسات که آن دفاعیه از اساام منهمم می  ، مشاکل آن  غیروال

ود هلل و سجود للصنم و در فرد واحم بین سجدق و ایحاد خارجی این دو عنوان خواسات با ایکا به یصا که می اسااساش این بود  

لله یی و حرکت کلی غصبی در مسسجود هلل و للصنم با حرکت کلی صالبین  او گفت فارق و غصا  فرق بگذارد.  مسالله صالوة  

 نماز باشم و هم مصماق غص  اما یوانیم موردی را پیما کنیم که خارجا یک فرد باشام اما هم مصماق ، یعنی ما مییصاادق اسات  

ما اگر شباشم و هم صنم.  وانیم مصماقی را پیما کنیم که هم مصماق سجود برای خمایخارج هی  وقت نمی رد مشکل این است که

ه شما ی کیعت صاورت گرفته اسات، حرف درساتی است ولی آن فارق   به طب یها کنار بگذاریم و بگوییم امر و نیصاادق ر  هللمسا 

  .رودی را برطرف کنیم از بین میخراساناشکال به محقق  ،خواستیم با آنمی

اگر  ،که از کلمه واحم ارائه دادنم راهگشا نیست و مبتال به اشکال است محقق خراسانی و یفسیریبیان  فتحصل مما ذکرنا کله

محقق خراسانی  ،کنمو مسلله را حل نمی شود این اشکال داردمل واحم جنسی هم میایک معنای عامی دارد که شا واحم  :بگوییم

قتشان ها حقیاینگفت برای خارج کردن سجود هلل و سجود للصنم نیز  و این را مطرح کرد یا نماز در دار غصبی داخل در بحث شود

  .کنممسلله را حل نمی ین بیان و یفسیرمالحظه کردیم که ا ،با هم فرق دارد
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دار غصبی را داخل در این بحث  ره آن مورد و مثال یعنی نماز دمعنای واحم زدنم؟ برای اینک انی دست به یفسیرچرا محقق خراس

 .کمکی نکرد ایشان به حل این مسلله یفسیر دیم که، مالحظه کرشود جراز بحث خا کننم و سجود هلل و سجود للصنم نیز

 .کالم محقق نایینی2

االن هر  ،وجود واحم یعنی فرد واحم و وجود ر، وحمت دوجود ریک وحمت در ایجاد داریم و یک وحمت دما فرمایم: ایشان می

، ممکن است به ایجاد واحم دو موجود محقق شونم ،وجود استفعل  . ایجاد در واقعیک وجود دارد ینیم،موجود خارجی که شما بب

نماز در دار غصبی  :گویممی ، ایشاندر دار غصابی  زا، مثل همین نمجایی ایجاد واحم باشام اما وجود متعمد باشام  شاود  پس می

تاده و سیعنی کسی که در زمین غصبی ای .یی یکی است، ایجاد حرکت غصبی صالایجادش واحم است اما وجود در آن دو یا است

اما  ،پس ایجاد واحم است ،یک رکوع و یک سجمه، یک سکون یک حرکت ،کنم نه دو یا چیزکنم یک چیز را ایجاد میحرکت می

 وجود غص .  ود نماز است و یکییکی وج ،وجود متعمد است

وجود هم یا و نهی به ایجاد واحم موجود شمنم آو نهی این است که آیا اگر متعلق امر  ربر این اسام بحث ما در مسلله اجتماع ام

ا این شخص ب :گویمایشان می ؟واحم است که در نتیجه اجتماع ممتنع است یا وجودش متعمد است که در نتیجه اجتماع جایز است

این است که اگر جایی به ایجاد  یهع امر ونبحث در اجتما .را یحویل داده است، دو وجود یی غصبید حرکت صالایجا ،یک ایجاد

نهی  و رگر دو وجود محسو  شمنم اجتماع اما ؟شاونم وجود واقعا دو وجود محساو  می واحم دو وجود پیما شامنم آیا این دو  

که قائل به جواز  : کسانیخواهم بگویمواقع می ر، یعنی دو نهی جایز نیست راجتماع امگر یک وجود محسو  شمنم او جایز است 

یکی نماز  ،واحم است اما وجود دو یا است این موارد ایجاد اجتماع امر و نهی هساتنم منظورشان این است که درست است که در 

باشنم ، کسانی که قائل به امتناع مینهی به وجود دیگرشود و امر به یک وجود متعلق  هی  اشکالی نماردلذا  ،است و دیگری غص 

نه بحث این است نم. کأنهی قابل اجتماع نیست وجود واحم امر و را یک وجود هساتنم و د هاما این ،اگر ایجاد واحم بود :گوینمیم

واحم دو وجود محقق شمه  به ایجاد نه با فرض اینکه ایجاد واحم استیا  شاود که وجود هم واحم باشم حم ساب  می که ایجاد وا

 2؟است

 بررسی کالم محقق نایینی

ه به ایجاد واحم دو وجود محقق را این قرار داده است ک ، ایشاان مبنا ینی محل اشاکال اسات  یااساام این بیان و یفسایر محقق ن  

معنا نمارد که بگوییم ایجاد یک چیز  ،ایجاد و وجود ذایا متحمنم ،حالیکه امکان نمارد ایجاد واحم باشم و وجود دو یا رشود دمی

گوییم کنیم میز یک جهت وقتی به آن فعل نگاه میما ا ،اختالف بین ایجاد و وجود اعتباری است ،است و وجود چیز دیگری است

وحمت فرض لذا  ،استوجود گوییم این کنیم میچیزی که یحقق پیما کرده نگاه می به آن ، وقتی از زاویه دیگریاین ایجاد اسات 

  .اشکالی است که متوجه محقق نایینی است این .اصال ممتنع استایجاد و یعمد موجود 

وجود هم واحم ایجاد واحم است و جا ؛ آنکنمیمه با سجود هلل و سجود للصنم حل نبه عالوه اینکه این مسالله مشاکل را در رابط  

گویم که آنجا نه ینها ایشان اینطور میاما «. للصنم ن سجمةیصمق علیه عنوان سجمة هلل و عنوا»ممکن است کسی بگویم این است. 

این طور نیست که بتوانم مثل نماز در دار غصبی  ،از اول این سجمه برای خما بوده .ایجاد واحم اسات بلکه وجود هم واحم است 
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ی خارج هبحث اجتماع امر و نبه این یریی  سجمة هلل را و سجمة للصنم را از  ،یک وجود بیشتر نیست ،نه ،باشم که دو وجود باشم

 کنم که آنجا یک وجود است و یک ایجاد.می
   

 «والحممهلل ر  العالمین»


