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

 : هیچرمودف ند. ایشانایراد گرفت بیان کردندخراسانی برای تصحیح عمل عبادی محقق نایینی به سه وجهی که محقق عرض کردیم 

ا برای تصحیح عمل طریق دیگری رشود. ایشان  هدار مغصوب صحت نماز درتواند مبنای حکم به میکدام از این وجوه و طرق ن

 ،کنیماست که بعدا پیگیری میاین بحثی  ؟االن بحث در این نیست که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر. )اندعبادی ذکر کرده

رسی ما فعال در مقام بر ،دو مسئله از هم جدا شود ام ال ؟ پس اینصحیح  وییم این نمازتوانیم بگفعال بحث در ثمره است که آیا می

 ؟(مغصوبه خوانده شده صحیح است یا خیر خواهیم ببینیم که این نماز که در دار، فعال میجواز یا امتناع اجتماع امر و نهی نیستیم

 برای تصحیح عمل عبادیراه حل محقق نایینی 

  گیرد.کمک می برای تببین نظر خودشان از این مقدمات کند و سپسمقدمتا بیان می اایشان چند مطلب ر
 لمطلب او

جده و ... که در مقابل جوهر  ،مک ،کیف ین، متی،، اضعست، مقوالت عرضیه مثل ونه گانه اعرضیه درباره مقوالت این مطلب 

 ،ب نیستندکدام مرکین نه کم و نه کیف هیچ ا این مقوالت همه بسیط هستند و عاری از ترکیب، نه وضع نه :فرماید. ایشان میباشندمی

داشته باشند و یک  به االمتیاز ها یک ماعنایش این است که هر کدام از اینزیرا اگر ترکیب به دایره مقوالت عرضیه راه پیدا کند م

ب در به هر حال ترکی ،شوند با ما به االشتراک با سایر مقوالت یکی و االمتیاز از سایر مقوالت جدا شوند با ما بهمابه االشتراک، 

مثال یک جوهری  ،مثل ترکیبی که در جواهر است ،ای به وجود بیایدر مقولهاش این است که حداقل این دو جزء در همقوالت الزمه

با سایر جواهر و فصل ما به  شتراک این جوهر استدر واقع جنس همان ما به اال ،شده است یلمثل انسان از جنس و فصل تشک

المتیاز ا اگر در مقوالت ترکیب راه پیدا کند معنایش این است که ما به االشتراک و ما به پس است، جوهر از سایر جواهر یاز ایناالمت

وجه و یک جهت با هم  معنای ما به االشتراک این است که این نه مقوله همه در یک ،هر یک از این مقوالت وجود داشته باشد رد

 ،کندتحقق پیدا نمیشود ما فوق همه این مقوالت و اال ما به االشتراک ای مقولهاالشتراک خودش  ما به ، یعنی خود آنمشترک باشند

، ای است فوق این مقوالتدش یک مقولهجهت خو ش این است که این یکیدر یک جهت مشترک باشند معنا اگر مثال این نه مقوله

نجا نیز همین آ ،شود چیزی فوق همه این انواعحیوانیت میو کذا که خود  نم و کذاسان و بقر و غنمثل جنس انسان که مشترک بین ا

 است.

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 1931/دی /1 :تاریخ                                                                             نواهی  موضوع کلی:  
                                      1441ربیع الثانی 52مصادف با:           برای تصحیح عمل عبادی   محقق نایینیراه حل   – مقدمه دهم–نهی اجتماع امر و :جزئی موضوع  
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: المقوالت علی گوییدیمترکیب راه ندارد پس چگونه شما اگر در مقوالت  ،رکیب راه نداردت تنتیجه این است که در مقوالپس 

ت که ن هسااشتراکی نیز بینشولی در عین حال  ندباشهستند پس از هم جدا میمقوله  ههم این نه تا ،مقوالت نه تا هستندتسعه، 

 مقابل جوهر قرار داده است و اال چه وجهی برای تمایز بین جوهر و عرض است؟ رها را دهمه این

ما به  به هر حال ما به االشتراک و اما ،در عین حال ترکیب هم در این مقوالت راه ندارد و از یک طرف مقوالت متعدد هستند،پس 

است که ما به االشتراک و  اش این، زیرا الزمهتوانند مرکب باشند: نمیگوییدشود از یک طرف شما میاالمتیاز نیز دارند، چطور می

دیگر طرف از  ،چنین نیستای فوق این مقوالت باشد در حالیکه اینکه مقوله ما به االمتیاز داشته باشند و این به معنای این است

؟ ایشان اما در عین حال از هم جدا هستند ،شونداینکه همه با هم عرض محسوب می ها نه مقوله هستند که ضمناین :گوییدمی

ترک ئشان مشیک جز که به عبارت دیگر اینها دارای دو جزء نیستند .االمتیاز است االشتراک عین ما به فرماید: در اینها ما بهمی

ر عین حال خود این ممتاز از سای راست و د دارند که هم مشترک با سایر مقوالت جزء ، نه اینها یکازباشد و یک جزئشان ممت

ها ترکیب دارند به تعبیر دیگر این .ها عین ما به االمتیاز استشتراک در ایناینکه ما به االکنند به مقوالت است که از این تعبیر می

 ب بین این دو ترکیب اتحادی است.ترکی ی است نه انضمامی. به نظر ایشانولی ترکیبشان اتحاد

 سوال

 توانید بگویید. در تک تک مقوالت می استاد:

 سوال

چه آن ، یعنیالمحتاج الی موضوعالمحتاج الی معروض،  همین، مثال این خصوصیت را دارد که یحتاج فی وجوده الی الموضوع استاد:

شود ما به االشتراکش که همه معروضات نه گانه می ثش است کهاین یک حی ،در وجودش نیازمند معروض یا موضوع است که

اج الی ما یحتاین  ،پس ما به االشتراک ما یحتاج الی موضوعکه الیحتاج فی وجوده الی الموضوع، در مقابل جوهر  ،اینگونه هستند

 شود. باید عارض بر یک چیزی مثل نفس  «کیف»در  ،به این نحو است که باید عارض بر عدد شود «کم» رموضوع د

 سوال

ولی اصل  .قابل قبول نیست : این حرفخواهید بگوییدشما میکنیم. نهایت میبیان را ما االن تصویر سخن محقق نایینی  استاد:

  .خواهیم بیان کنیمتصویر ایشان را می

ال عدد اص ،یعنی همین نیازمندی به موضوع جدا از مثال خود عدد نیست .ما به االشتراک عین  ما به االفتراق است :گویدمیایشان 

حیث نیازمندی به موضوع با حیث  :گوید، ایشان مییعنی چیزی که باید با آن امور شمارش شود و این احتیاج به معدود نیز دارد

ام االحتیاج داشته باشیم ولو عقلی به ن اینطور نیست که جزیی ،ستت، یک حقیقت امعدود و عروض بر معدود اصال قابل تفکیک نیس

یعنی حیث معروض بودن را با حیث معدود بودن از هم  ،نام االحتیاج الی المعدودبه  یک جزء عقلی نیز داشته باشیم ،الی موضوع

است نه  یترکیب است ولی ترکیب اتحاد :گوید، میکندتعبیر ترکیب اتحادی می لذا ،چیز است یکگوید: حقیقتش ، میجدا کنیم

  .انضمامی که دو جزء به هم ضمیمه شده باشند و حقیقت مقوله را تشکیل داده باشند

 . حال اینکه این سخن درست است یا خیر بحث دیگری است
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ی ول)و هم ما به االمتیاز  مقوالت نه گانه همه اینچنین هستند هم ما به االشتراک دارند: گویندایشان در مقدمه اول میخالصه اینکه 

ها ما به االمتیاز عین ما به االشتراک است و ترکیب آنها یک ترکیب ولی در این( که دو جزء در آن به هم ضمیمه شده باشندنه این

  .اتحادی است نه انضمامی
 مطلب دوم 

است نه  ذاتی آن مقوله است، یعنی نه کت در هر یک از این مقوالت عین آنباشند و حریک از این مقوالت دارای حرکت میهر 

از این دو  د یکیاگر حرکت عین مقوله نباش ن آن مقوله نباشد تالی فاسد دارد.اصال عین مقوله است، زیرا اگر حرکت عی ،عرضی آن

ی به عنوان امریا باید حرکت که در همه مقوالت هست جزء هر مقوله باشد یا هیچ کدام قابل قبول نیست، که  شوداحتمال داده می

 (. معنای جزیی از ذات و عرضی بودن عینیت مدعای ایشان است و نفی ذاتی بودن به) مقوله باشد، عارض بر

د راک داشته باشنکه همه مقوالت در این جزء اشت اش این استرکت را جزء ذات مقوله بدانیم الزمهبخواهیم ح: اگر گویدایشان می

جزیی به نام  رهمه اینها دوقتی کسی ادعا کند  .ای به نام حرکت باشدلهکه فوق همه این مقوالت یک مقو اش این استو این نتیجه

 ، مثل اینکهایش این است که عنوان حرکت یا مقوله حرکت خودش فوق این مقوالت استناشتراک دارند مع (جزء ذاتی) ،حرکت

ها مشترکند اما همه اینها تحت عنوانی فوق اینبله  بقر و غنم و انسان در یک جزء ذاتی به نام حیوان با هم مشترکند، :گوییدشما می

 اش این استنتیجه زیرا ،حرکت جزیی از ذات مقوالت نیست، اینطور نیست جا: اینگویدمیایشان . است که عبارت است از حیوان

جود داشته باشد و این و ی به نام حرکتااین مقوالت، مقوله این است که فوق همه اشالزمهها دارای چنین جزیی باشند که اگر این

رکت جزیی اند حتو. پس نمیگانه فوقشان مقوله دیگر وجود نداردول آن را نفی کردیم و گفتیم مقوالت نه مطلبی است که در مقدمه ا

  .از ذات مقوالت باشد

  ؟دامری که بر این مقوالت عارض شده در نظر گرفته نشوذات مقوالت نیست، چرا به عنوان یک  حال اگر جزیی از

 ،تالی فاسد دیگری دارد بر این مقوالت عارض شده است،عنوان عرض در نظر گرفته شود که  اگر حرکت به :گویدمیایشان 

شود چیزی ضمن اینکه ، آنوقت چطور میاش این است که خود این مقوالت که عرضند معروض یک شئ دیگر قرار بگیرندالزمه

خودش نیازمند معروض است و احتیاج به موضوع دارد تا وجود پیدا کند در عین حال خودش معروض یک شئ دیگر باشد. این 

 ،ما یتقوم بالموضوع ،الی الموضوع یعنی چیزی که یحتاج ضعرض باشد و هم جوهر. اساسا معنایش این است که چیزی هم عر

تا دیوار نباشد اصال رنگ معنا ندارد. حال چیزی  ،مثل رنگی که روی دیوار است .سطه موضوع استچیزی که تحقق و قوامش بوا

اش این است که چون الزمه ،دیگر شود برای عروض یک شئ تواند معروضمیکه خودش نیازمند عرض و موضوع است قطعا ن

 .هم عرض باشد و هم جوهر

یت عنا آن مقوله و نه عارض بر آن مقوله.والت عین آن مقوله است نه جزیی از هر یک از این مق رپس نتیجه این است که حرکت د

نی استمرار و این مقوالت یعدر  حرکتمنظور حرکت در مقابل سکون نیست بلکه منظور  ،شودمایید که حرکتی که اینجا گفته میبفر

 ،زمانی که این سفیدی روی دیوار وجود داردتا ، و عرض کیف، عرض کم، وضععرض ، گوییم این دیوار سفید استمثال می دوام

 (.ولو اینکه گاهی ساکن باشد) استمرار داردیعنی باقی است و  ،گوییم این عرض وجود دارد و حرکت هم داردمی
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 گویدان می. ایشتوسط محقق نایینی در مسئله نماز در دار غصبی مورد استفاده قرار گرفته است دو مطلب عمده مطالبی است کهاین 

ن خاص، باالخره رکوع، اییعنی یک هیئت خاص و حرکات و سکنات  ،گوییم مقوله وضع، البته اینکه مینماز از مقوله وضع است

اعث ب اینها در واقع ،جود همینطور و قیام همینطور، سیک حالتی است برای انسان ،یک وضع است حالتی که انسان پیدا می کند

 مکانی که متعلق به خودماندر  زیرا غصب یعنی اینکه ما، است غصب از مقوله این ،وضع استشوند که بگوییم نماز از مقوله می

ز مقوله وضع است و غصب پس نماز ا ،شود تصرف، این میبنشینیم یا یا حضور پیدا کنیم و بایستیم حال ،نیست حضور داشته باشیم

غصب  ،و بسیط است که ترکیب در آن راه ندارد تای اسمقوله است و )عنایت داشته باشید که نماز یک مقوله، ین استاز مقوله ا

ای است که ترکیب انضمامی درآن وجود ندارد( حال نماز به عنوان یک مقوله دارای حرکت است و ، یعنی یک مقولههم همینطور

کت نمازی از مقوله وضع حر ،اگر نماز از مقوله وضع باشد ،هر دو حرکت دارند ،غصب نیز به عنوان یک مقوله دارای حرکت است

هایی گوییم منظور فقط آن حالت، حرکت نمازی که میین استهم از مقوله این باشد حرکت غصبی نیز از مقوله ااگر غصب  ،شودمی

ولو در  دهدسالم میگوید تا وقتی که ، از وقتی که تکبیر میحرکت نمازی یعنی آن استمرار ،کند نیستانسان در آن حرکت میکه 

، کسی که می رود در یک زمین هیچ حرکتی هم نداشته باشد. در مورد غصب هم همینطور است و قع و مواضعی ساکن هم باشدموا

ی حرکت غصب .بنابراین حرکتش هم از همین مقوله است ،ین دارای حرکت استغصب به عنوان مقوله ا ،ایستدو خانه غصبی می

لک هم ن و پیمبرود وسط ز و ر بیایدوط. همینولو اینکه هیچ حرکتی نداشته باشد ،این مکان تا هر زمانی که هست یعنی بودن در

 ولو به حسب ظاهر سکون دارد و تحرک و حرکت ندارد.  ،شودغصبی محسوب میحرکت  این ،نزند
 نتیجه

ن است. یاست. حرکت غصبی نیز عین مقوله ا ین و حرکت صالتی نیز عین مقوله وضعز مقوله وضع است و غصب از مقوله انماز ا

دا باشند مقوله ج اگر این دو حقیقت یعنی نماز و غصب از دو مقوله است. رجزء ذاتی مقوله است و نه عارض ب زیرا گفتیم حرکت نه

ت ین اسه ااست و حرکت غصبی خودش از مقول لذا حرکت نمازی خودش از مقوله وضعباشند، حرکاتشان نیز از دو مقوله جدا می

جا الزمه تغایر و عدم اتحاد این دو مقوله این است که کت صالتی و غصبی مغایرت ایجاد شد، اینحرقت شد یعنی بین اگر دو حقی

توانیم این حرف متناع نمیممکن است کسی بگوید بنابر قول به ا بته بر مبنای جواز اجتماع، زیرا)النماز در دار غصبی صحیح باشد، 

بر مبنای جواز اجتماع خود این مقوله وضع یعنی حرکت نمازی که در مقوله وضع قرار گرفته است  :گویدحقق نایینی میرا بزنیم( م

مقوله  ،شودشود بر این نیز مترتب میه بر نماز مترتب میکصالحیت مقربیت دارد و همه آثاری برای موال محبوب است و این عمل 

دو تا مقوله،  ،شودر آن مترتب میدش باینجا نیز آثار خو ،رکات غصبی شکل گرفته استو حنیز که عنوان غصب پیدا کرده  ینا

اگر اینجا دو مقوله جدا گانه شدند حرکت  ،حرکت صالتی خودش یک مقوله است و حرکت غصبی خودش یک مقوله دیگر است

رت کامل این لیل مغاید بنابراین به ،مبعد باشدتواند ، میحرکت غصبی آثار خودش را دارد ،تواند مقرب باشدفی نفسه میصالتی 

ین که بو بر فرض این)به عنوان یک حرکت کامال مستقل  این نماز .آثار مربوط به خودش باشد تواند منشأدو مقوله هر کدام می

 ،ماز خوانده استن ؟ عبدچه مشکلی وجود دارد ؟دارد از اینکه در این مقام صحیح باشد یچه مانع الت اتحادی در کار نیست(مقو
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تواند اصال دو مقوله هستند و لذا می ،ای بوده و مجمموع حرکت نماز نیز مغایر با حرکت غصبی استاین نماز خودش یک مقوله

  1صحیح باشد.
         «والحمدهلل رب العالمین»                                                                     
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