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

ث با بح اسانی به بررسی مسئله ارتباط ایندر مقدمه هفتم محقق خر ،بحث از مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی بود

ه نوعی بجا مطرح شده است که نتیجه این دو توهم . دو توهم در اینبحث گذشته یعنی تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد پرداختند

م و دو توهم و فرق آنها را توضیح دادی . آنو نهی با مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است رپیوستگی مسئله اجتماع ام

محقق خراسانی تاکیدشان این بود که مسئله اجتماع امر و نهی به هیچ وجه  ،قق خراسانی را پیرامون این دو توهم بیان کردیمنظر مح

ه اگر محقق خراسانی عمدتا اشکالشان این بود کعلق اوامر و نواهی به طبایع نیست، این را تفصیال توضیح دادیم، تابعی از مسئله ت

تماع در آن که اصال امکان اج له این است که این فرد یک موجود خارجی با مشخصات فردیه استمنظور این عده در این مسئ

ال ح. به هرندکیچ ربطی با مسئله گذشته پیدا نمیاین نیز ه ،ب تعدد المعنونیوج، تعدد عنوان کهنیست  این نیست، اگر هم منظور

تعلق اوامر و  لهنسبت به مسئ را نهی اجتماع امر و یعنی مسئلهپیوستگی این دو مسئله و تابع بودن  محقق خراسانی به طور کلی

 کند.انکار می بایع یا افرادنواهی به ط
 در مقدمه هفتم  بررسی کالم محقق خراسانی

بعیت عبیری تبه نوعی یک پیوستگی و به توانیم ت، می، یا آنکههیچ پیوستگی بین این دو مسئله نیستدر همه فروض آیا به طور کلی 

  ؟اینجا مشاهده کنیم

نه فرد را در مسئله گذشته ا در واقع اساسش این است که کأن دو توهم و دو ادعآیعنی شه این دو توهم از یک چیز پدید آمده، ری

؟ یا افرادشوند اوامر و نواهی به طبایع متعلق میآید که آیا ، یعنی وقتی بحث پیش میعبارت از یک وجود واحد شخصی دانستند

عوارض مشخصه فردیه و  یعنی یک موجودی که در خارج محقق شده است ،ها تلقیشان از افراد وجودات واحد شخصی استاین

نهی به افراد متعلق شود دیگر جایی برای  اگر امر و :لذا بر همین اساس گفتند ،ها چنین تلقی از فرد دارند، آننیز پیدا کرده است

، نزاع فقط در نهی وجود ندارد و رزیرا اصال امکان اجتماع ام ،آیدیماع امر و نهی  پیش نجواز اجتماع یا امتناع اجتمدر نزاع 

  .شونداوامر و نواهی به طبایع متعلق میملتزم شویم که  که دآیصورتی پیش می

هی به تعلق امر و ندر آن مسئله قائل هر کسی : وجودات واحد شخصیه بوده گفتند ،افراد از افراد در آن شانای همچنین چون تلقی

ناع جا قائل به امتاین ،شود و هر کسی آنجا قائل به تعلق امر و نهی به افراد شودینجا قائل به  جواز اجتماع میابه طبایع شود، 

  د.واحد شخصی دانستن ردد به اینکه فرد را عبارت ازگمی، ریشه این مسئله هم باز برشودمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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هی به طبایع یا افراد این است که فرد یعنی یک وجود واحد ااین دو متوهم از فرد در بحث تعلق اوامر و نو ،پس تلقی این دو گروه

ود خورد و طبیعت غصب، یا به یک وجامر و نهی مثال به طبیعت نماز مینه در آن مسئله بحث در این است که آیا ، یعنی کأشخصی

تابعی از مسئله ونهی  ر، مسئله اجتماع امند این دو مسئله در طول هم هستندلذا گمان کردخارجی نماز و یک وجود خارجی غصب، 

  .تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است

خصی ود واحد ش: منظور از فرد اینجا آن وجگفتند . ایشانو به کلی این پیوستگی را رد کردند اشکال کردند محقق خراسانی نیز

 نع است چه برسد به بحث اجتماعشان.تعلق امر و تعلق نهی ممتصی مقصود باشد اصال واحد شخاگر وجود زیرا  ،تواند باشدنمی

: د داردو؟ چند احتمال وجشوند یا افراداوامر و نواهی به طبایع متعلق میدر مورد فرد و عنوان فرد که در بحث گذشته داشتیم که آیا 
 احتمال اول

و  ،یعنی یک فردی از نماز که در خارج لباس وجود پوشیده است باشد، واحد شخصییک وجود احتمال اول اینکه منظور از فرد 

یک فرد از نماز را محقق کرده  ،آقای الف که امروز صبح نماز خوانده ،وز صبح خواندید، همین نمازی است که شما امراین فرد

 ور از فرد اگر واحد شخصیظس منپ، صبح را خواند زانم آقای فالن که پسر فالن بودمکان فالن، ، زمان فالن ، در ساعت فالن،است

ردی ارد که امر به چنین فظور این باشد آیا اساسا امکان د، اگر منخارج لباس وجود بپوشد طبیعت در باشد، یعنی یک فردی از آن

ارج فردی که در خ ،ستد اوو این به فردی بخورد که در خارج موج «صل» :اصال امکان ندارد که خداوند متعال بگوید تعلق بگیرد؟

ب دیگر طل هیم از آنجا که این نماز محقق شده،اگر بخواهیم متعلق امر را فرد قرار د ،موجود است دیگر تعلق امر به آن معنا ندارد

رب نید نهی از شفرض ک، در مورد نهی نیز همنیطور است، و خواستن از مکلف برای تحقق آن محال است زیرا تحصیل حاصل است

ق که فالن فاس شرب خمری باشد شرب الخمر و منظور از فرد نیز آن این نهی بخواهد به فرد بخورد نه طبیعت رگ، اشودخمر می

اضافه به یک فرد خاص پیدا ، زمان خاص، مکان خاص، امروز صبح انجام داده یعنی یک  فرد خاص که عوارض مشخصه دارد

 اگر، این یک فردی از طبیعت شرب خمر است ،امروز زید پسر فالن در خانه خودش ساعت فالن شرب خمر کرد ،کرده است

تواند نهی نمی رض مشخصه دارد، اصال محال است؛یدا کرده است و عواشود به این فرد که وجود پ: نهی متعلق میبگوییم بخواهیم

زیرا آن دیگر موجود شده است و معنا ندارد که موال از ما بخواهد  ،متعلق شود نهی قرار گرفته ز طبیعت آن چیزی که موردابه فردی 

. پس وقتی امر و نهی این اصال محال است ،ود شده از ما تقاضای عدم تحققش را بکند، چیزی را که موجآن را موجود نکنیم

حث اجتماع ی برای باینجا دیگر اصال جای ،فرد شوند توانند فارغ از مسئله اجتماع و عدم اجتماعشان هر کدام به تنهایی متعلق بهنمی

 ،این معنا از فرد منظور نیست ،پس منظور از فرد در مسئله قبلی تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد .آیدو نهی پیش نمی رام

هی به حد خود امر به تنهایی و نحتی مستقل از مسئله تصادق فی وا ،زیرا بدون تردید امکانش نیست .تواند این معنا مراد باشدیمن

 به فرد به این معنا متعلق شود چه رسد به اینکه مسئله اجتماع آنها مطرح شود. تنهایی امکان ندارد
 دوماحتمال 

جمالی و کلی عنوان ا بلکه منظور ،و عوارض مشخص دارد نباشد موجود شده جراین وجود واحد شخصی که در خامنظور از فرد 

احتمال دوم  ر. دباشد، مییک فرد مشخص که در خارج موجود شده استال اول گفتیم منظور از در احتم .باشد «الطبیعهفرد من »

ن فرد هم هست ولی آ کلی وماهیت  ، مثال فرد من الصلوة یا فرد من الغصب، اینجا آنفرد من الطبیعه ،یک عنوان اجمالی کلی دارد

ه کند کخداوند متعال امر می است.« اوجد فرداً من الصلوة»به معنای « صل»ن احتمال مثال طبق ای .عوارض مشخصه دیگر نیست
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جا درست : فردی از غصب را محقق نکن، اینمنظورش این است «ال تغصب» گوید:یا مثال وقتی می ،یک فردی از نماز را ایجاد کن

رد بلکه فرد به عنوان ف نیست که عوارض مشخصه داردبه معنای وجود واحد شخصی فرد ولی ، است که متعلق امر و نهی فرد است

گر ا ،یک فردی را ایجاد کن ،خارج موجود نشده است ریک  فردی که این فرد، هنوز د ، یک عنوان اجمالی و کلی است.من الطبیعه

وامر ا بحث گذشته یعنی تعلقآیا نزاع در بحث ما یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر  ،باشدمعنا منظور از فرد در آن نزاع این 

 خواهیم ببینیم امری در واقع میه. زیرا در بحث اجتماع امر و ننیست ، قطعا اینگونهخیر ؟د یا خیرشویمو نواهی به طبایع یا افراد 

 ،تشتر نیسخارجا یک چیز بیرودگاه از دو جهت پدید آمده باشند، ولو این دو ف ؟نهی دو فرودگاه جداگانه دارند یا یک فرودگاه و

 به اعتبارو به است . به اعتبار اول مأمورفرد من الغصب است ،است و از یک جهت ، از یک جهت، فرد من الصلوةاما دو جهت است

ی این مسئله به مسئله قبلی را اصل وابستگ ؟خواهیم قضاوت کنیم که اجتماع جایز است یا خیرنمی لحا) .دوم منهی عنه است

این د، صلوه یا فرد من الغصب مقصود باشفرد من ال ،یعنی فرد من الطبیعه ،اگر فرد با این عنوان اجمالی سپ (خواهیم بررسی کنیممی

بر سر تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد به این معنا  هی تابعی از نزاعن و ر، مسئله اجتماع اموابستگی به هیچ وجه وجود ندارد

است  یناینجا نیز نزاع در ا ،آن نزاع سرجایش ؟خورند یا به فرد من الطبیعهنهی به طبیعت می و شود که آیا امر، آنجا نزاع مینیست

آیا این  امر و نهی اجتماعشان  ،متحد بودند لق به چیزی شدند که درخارجمتعند، مورد واحدی تصادق کرد رنهی د که آیا امر و

  .گذشته ندارد مسئله دیگر است و ارتباطی با و این یک ؟جایز است یا خیر
 احتمال سوم 

ت، عنوان کلی طبیع بلکه ،فرد من الطبیعهعنوان اجمالی مثل فرد من الصلوه،  نه یک ،نه وجود واحد شخصی باشد ،منظور از فرد

، یعنی طبیعت الصلوة را با خصوصیت مکانش، زمانش« صل» :گوییم، یک وقت میمشخصه به نحوی که مالزم باشد با عناوینمنتهی 

 بیعة الصلوةفرد است منظورش این است که ط به ولی آنکه قائل به تعلق امر و نهی «صل» :گوید، میجا بیاورکیفیتش با این کیفیت ب

 ،وجود شخصی نشده استماینجا امر متعلق به واحد  .را در فالن موقع در فالن کیفیت و با این وضع و در فالن مکان به جا بیاور

، هاکند با آنمی ، این فرقکه مالزم با عناوین مشخصه استمتعلق شده بلکه به طبیعتی  ،لطبیعه نیز نشده استامر متعلق به فرد من ا

عنی نزاع در ی ،کندارتباط با مسئله گذشته پیدا نمی فیه و مسئله مورد بحثر ما نحن اینجا نیز نزاع د ،از فرد این باشد رواگر منظ

اگر منظور از  پس ،مسئله نیست، این مسئله مبتنی بر آن ق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد نیستاجتماع امر و نهی تابع نزاع در تعل

د یا آن فر کنند درر اینکه آیا امر و نهی اجتماع میاساسا نزاع د ود واحد شخصی باشد،مسئله گذشته آن فرد خارجی و وج فرد در

هی ن و لذا دیگر نوبت به مسئله اجتماع یا امتناع امر ،امر و نهی به آن فرد است تعلق زیرا کامال واضح البطالن ،شودنه مطرح نمی

ذشته هم بتنا بر مسئله گا و کندجا این نزاع جریان پیدا می، ایندیگری که گفتیم معنا کنیم اما اگر فرد را طبق دو احتمالرسد. نمی

 .کندپیدا نمی

  احتمال چهارم

شود ق نمیامر به طبیعت متعل شودی گفته میفرض کنید وقت .مالزمات و مقارنات حتی اتفاقیاتطبیعت باشد با همه  ،منظور از فرد

 ،شود به طبیعت با همه مقارنات و مالزمات و حتی آن مقارنات اتفاقیهمنظور این باشد که امر متعلق می کندلق پیدا میعبلکه به فرد ت

متعلق شده است به طبیعت  «صل»منظورش این باشد که امر  ،شودمتعلق می: امر به فرد گویدکسی که می« صل» مثال در مورد

این  ه به طور اتفاقیولو اینکد دارد ولو اینکه مقارن با غصب شود، وجو، این امر مقارن با هر چه باشد الصلوة و این طبیعة الصلوة
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ز فرد منظورمان ادر مکان غصبی نماز بخواند، د خواهه میک کسی در یک شرایطی قرار بگیرد باشد، یعنی ولوبا غصب  نماز متحد

شخص ، تص آن نماز استکه مشخِ نماز مقارن با هر چیزی باشد ینبه معنای امر به نماز است که ا« صل» :یعنی بگوییم ،باشد ینا

ها همه عوارض ن، ایندچه کسی نماز بخوا ، مکان و اینکهزمان ،دهندمعلوم است که چه چیزهایی تشخص می، دهدبه آن نماز می

ظور اگر من .این است «صل»از  رو: منظبگوییم .ص نماز هستند و مقارناتش ولو اینکه این نماز در مکان غصبی خوانده شودمشخِ

 شود برنی میر و نهی مبتم؟ یعنی مسئله اجتماع اخیرند بر مسئله گذشته یا کآیا در این صورت این بحث ما ابتناء پیدا می این باشد

: اوامر متعلق اگر کسی گفت ،کندجا نزاع جریان پیدا نمی: اینگویندمی، شودو نواهی به طبایع یا افراد یا نمیمسئله تعلق اوامر 

 ،شوند با همه مالزمات و مقارناتیع میا، نواهی نیز متعلق به طبحتی اتفاقیاتشان ،و مقارنات شوند به طبایع با همه مالزماتمی

بدون  ،خوردامر به طبیعت میگوید: میدر مقابل کسی که  (کنند گونه معنافرد را اینو  منظورشان از فرد این باشد) ،حتی اتفاقیاتشان

نهی  تواند نزاع کند که آیا امر ونمی را در مسئله اجتماع امر و نهی دیگاگر کسی فرد را اینطور معنا کند طبیعت ،هیچ مالزم و مقارنی

  .یعنی این مسئله تابعی از آن مسئله است ،توانندنمی توانند مجتمع شوند یامی

برخی ادعا کردند که به طور کلی این مسئله یعنی اجتماع امر و نهی مبتنی است بر مسئله تعلق اوامر و  ذکرنا کله:فتحصل مما 

هی د که مسئله اجتماع امر و ندو توهم نتیجه و خروجیش این بو ، آناست آن صد در صد وابسته به. یعنی نواهی به طبایع یا افراد

 . ع یا افرادیااوامر و نواهی به طبصد در صد وابسته است به مسئله تعلق 

د مستقل ص مسئله اجتماع امر و نهی صد در ،به هیچ وجه این دو مسئله به هم وابسته نیستند :ها گفتندمقابل آن رمحقق خراسانی د

 . افراد استاز مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا 

ا این حرف م .تمامهحرف محقق خراسانی بنه  ،حرف گروه اول درست است عرض کردیم به یک معنا نه ،لبعض اهل التحقیق ما تبعا

فروض  بعضی ر، اما دشود، طبق بعضی از فروض این مسئله تابع آن مسئله میطوری معنا کنیمدر مسئله اول  د رااست که اگر فر

نای وجود اما اگر فرد را به مع آن مسئله نیست،مالحظه کردید که طبق دو احتمال این مسئله تابع  ،سئله نیستاین مسئله تابع آن م

نوعی وابسته  هواحد شخصی بگیریم یا فرد را به معنای طبیعت مقارن و مالزم حتی با اتفاقیات بگیریم در این دو فرض این مسئله ب

 .شودبه مسئله گذشته می

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                            


