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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
دلیل اول قائلین به امتناع مورد بررسی قرارگرفت و به تفصیل درباره مقدمات این دلیل و راهی که برای اثبات امتناع در آن طی 

  .شده است سخن گفته شد

 ع امر و نهی دلیل دوم بر امتناع اجتما

، امکان گانهبحث در این بود که با توجه به مقدمات چهاردر دلیل اول  .گرددواقع به مراحل متقدم بر امر و نهی بر می دراین دلیل 

 دلیل این .تواند هم متعلق امر واقع شود و هم متعلق نهی، نماز در دار غصبی نمیبه باشد و هم منهی عنهندارد یک شئ هم مأمور

واقع همان  مراحل متقدم بر امر نهی در ،گرددمراحل متقدم بر امر و نهی بر می دلیل دوم به نوعی به .به به خود امر و نهی بودبالنس

واقع شود و ، اینکه یک چیز هم متعلق اراده از جمله اراده و کراهت ،موجود است که در نفس موال یمبادی ،مبادی امر و نهی است

که این مصلحت باشد و هم دارای مفسده،اینکه یک شئ هم دارای چیز هم محبوب باشد و هم مبغوض، یک اینکه  ،هم متعلق کراهت

راحلی که در افق نفس م ین، یعبر امر و نهی : مراحل متقدمگوییم. وقتی میممکن نیست، باشد یک شئ بخواهد هر دو جهت در آن

هایی در مورد خداوند نیز به با یک تفات ،والی عرفی این را تصویر کنیدم شما در ،شودنهی می گیرد و منجر به امر وموال شکل می

  .این را گفتتوان ینوعی م

، به چیزی مصلحت ملزمه وجود داردبیند در از مصالح و مفاسد، می قهرا طبق نظریه تبعیت احکام، خواهد امر کندموالیی که می

وقتی اراده تعلق گرفت  گیرد وآنکه محبوب شد اراده موال به آن تعلق میاز بعد  ،شودخاطر این مصلحت ملزمه آن شئ محبوب می

را انجام بده، به صورت  دهد که فالن کارخواهد به عبدش دستور . موالیی که میشودگیرد و امر صادر میبعث به آن صورت می

، یک چیزی شکل می گیرد افق نفس اومراحل است که در  ینشود مبتنی بر ا؛ اگر امری از موال صادر میدهداتفاقی که دستور نمی

اراده اگر به بعث تعلق  کند و این، بعد اراده میشودآید و محبوب او میبنید و به دنبال آن از آن خوشش میرا دارای مصلحت می

 . شود امربگیرد می

 ده،دی و مراحلی استوار بودر نفس او بر یک مبا که کند به این دلیل استدر نهی نیز همنیطور است، اگر موالیی از چیزی نهی می

چه به گمان خودش، ولی حتی باشد و این مفسده چه واقعی )چون مفسده دارد  ،د که این چیز مفسده داردینبقبل از هر چیزی می

نبال مشاهده مفسده یا درک مفسده آن شئ به د (کندتصویر میای در ذهنش کند حتما یک مفسدهاز یک چیز مفید نهی می کسی که

دید ارادة الزجر در او پ کند وانزجار پیدا میبه خاطر آن مفسده وقتی مبغوض شد  و کندو موال از آن تنفر پیدا میشود غوض میمب

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ه به عنوان مبادی امر ها هماینگیرد، کراهت همان نقطه مقابل اراده است، دیگر در افق نفس او کراهت شکل می یرآید یا به تعبمی

  .شودشود تا امر صادر طی مییعنی این مراحل  .دنشوو نهی شناخته می

هی ن مراحل متقدم بر امر و دوم مبتنی بر مبادی امر و نهی یااما دلیل  ،دلیل اولی که برای امتناع اقامه شد ناظر به خود امر و نهی بود

دهیم به چه دلیل قائل به حال توضیح می. ق نفس موال استدلیل اصال ناظر به اف این .اش بیشتر نفس موال استاست که حوزه

ر به آن بیشتبلکه  ی،هبادی امر و ننه به خود نهی و نه به م ،نه به خود امر کار داردچهارم  بعدی یعنی سوم وهای . دلیلامتناع هستند

 کنیم.بررسی میها را آنوجود خارجی کار دارد که 

یان ب تواناین مرحله سه بیان یا سه دلیل میمنتهی در  ،ناظر به  مبادی امر و نهی و مراحل متقدم بر امر نهی است دومپس دلیل 

سئله را مت به هر یک از این مراحل بخواهیم نسبدلیل قابل تجزیه است. اگر اما خود این . تاکنون کلیت دلیل را بیان کردیم، کرد

  .یک دلیل باشد تواندمی هر کدام ،بررسی کنیمجداگانه 

 شود به خاطر اینمی . اگر از یک شئ نهیتابع وجود مصلحت در متعلق امر است اساسا اینکه به یک شئ امر شود، اول:مرحله 

 ،واحد هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت الزمه اجتماع امر و نهی این است که شئ است که در متعلق نهی مفسده وجود دارد و

موال  هک اش این استدر نماز در دار غصبی اجتماع کند الزمه، اگر امر و نهی ای مفسدهراچیز هم دارای مصلحت باشد و هم د یک

تنع است یک چیزی هم دارای مصلحت مم .االجتناب و هو ممتنع هم مفسده تامه الزمة ء در آن دیدهاالستیفا الزمة مصلحت تامههم 

 . امه باشدو هم دارای مفسده ت تامه باشد

م فس موال هاین است که آن شئ در افق نمعنای آن  اگر بخواهیم همین اجتماع را نسبت به مرحله بعد تصور کنیم. مرحله دوم:

یک شئ  شود وو داشتن مفسده منجر به بغض می شودمحبوب باشد و هم مبغوض، زیرا داشتن مصلحت منجر به حب آن شئ می

نهی این است که در افق نفس موال این شئ هم محبوب باشد و هم  معنای اجتماع امر وتواند هم محبوب باشد و هم مبغوض. نمی

ز انسبت به یک شئ محبت شدید پیدا کند و در عین حال تنفر شدید و امکان ندارد که نفس  اصال معنا ندارد ،و هو ممتنعمبغوض 

  .این اصال ممکن نیست ،شتن شدید و تنفر شدید اصال معنا نداردجمع بین دوست داد. آن شئ داشته باش

بعد از مصلحت داشتن  اینکه ،ها همه مربوط به قبل از مرحله امر استاین ،و الکراهه به شئ واحد ممتنع تعلق االرادة :مرحله سوم

، ارادة البعث داشته باشد و در عین حال بعد کندلب امر اظهار اراده را در قاو این  و محبوب شدن، موال متعلق آن شئ را اراده کند

این محال است که نسبت به یک چیز هم اراده  ،پیدا کند شئ شود کراهت نسبت به اینبیند و مبغوض او واقع میاز آنکه مفسده می

وقتی یک شوقی در ، شودآید و نسبت به آن عالقمند میوقتی انسان از چیزی خوشش می اراده چیست؟ .و هم کراهت داشته باشد

خواهید آب . شما فرض کنید االن میگویندآن مطلوب به آن اراده می شود برای رسیدن بهآید که محرک عضالت میاو پدید می

و یعنی شوق شدید محرک عضالت شده  کنید،، سپس آن را اراده میشود، این محبوب شما میمصلحت تامه دارد یکآب  ،بخورید

شخص امر و بعث  شود که. گاهی نیز این شوق باعث میبیاشامد شما و دست شما حرکت کند تا آب را یاشود پاین باعث می

در افق نفس او اراده تحریک کردن  ،یردگ، ارادة البعث در او شکل میتحریک شودخودش به جای اینکه عضالت یعنی  نماید،

د، یدقت کن ادة البعث است.، این ارالفعل است، آن ارادة کندنمی، فرقی برای من آب بیاور: گویدگیرد، به یکی میشکل می دیگران
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 ال ارادةته باشد و درعین حالبعث داش و ارادة جا که موال در افق نفسش اراده نسبت به انجام این کار شکل بگیردنیبرسد به ا اینکه

آید موال خوشش نمی خواهد داخل اتاق شود ویک وقت کسی می ،المنع ، ارادةالزجر نیز داشته باشد، زیرا کراهت یعنی ارادة الزجر

، گیردارادة المنع و الزجر در او شکل می داخل نشودهد، اما یک وقت دستور می بنددخودش در خانه را می خیزد واز جا بر می

 و هم کراهت نسبت به آن ندر کام به یک شئ محقق شود تا بر اساس آن ق نفس موال هم اراده نسبتواند در افتچطور میحال 

 . این اصال قابل اجتماع نیست ،واقع شود تا بر اساس آن نهی صورت بگیرد

ر حداقل سه مرحله یا مرتبه د گردد و چوننهی در واقع به مراحل متقدم بر امر و نهی بر می پس دلیل دوم بر امتناع اجتماع امر و

اجتماع امر و  ل بودنامحپس  ،تواند این امتناع تصویر شوداز این مراحل می، در هر یک نفس باید محقق شود تا امر صورت گیرد

حبوب هم متواند نمیاحد شئ و گاهی به اعتبار آن است که احد است.ودن اجتماع مصلحت و مفسده فی شی وب نهی به اعتبار محال

ما قائل  ، پسهم متعلق کراهت و متعلق اراده باشد همتواند شئ واحد نمی گاهی نیز به این دلیل است کهو  باشد و هم مبغوض باشد

 و نهی. شویم به امتناع اجتماع امرمی

 سوال

ئ واحد اصال امکان ندارد ش :گفتند ، ایشانبود یهاسانی بیشتر ناظر به خود امر و ندلیل محقق خر. است آن یک دلیل دیگر استاد:

تماع امر و نهی ممتنع : اصال اجگوید، یعنی میگرددو نهی بر می قبل از امربه این دلیل در واقع اما  .باشد و هم منهی عنهمأموربه هم 

ع افق نفس موال حب و بغض با هم جم ندارد در امکان موال اراده و کراهت با هم جمع شوند،زیرا امکان ندارد در افق نفس است، 

 .م ذو مفسده تامه یک شئ هم دارای مصلحت تامه باشد و هامکان ندارد در افق نفس موال ،شود

 سوال:

 وجود، ما االن اینجا بحث محبوبا و مبغوضاموجود الخارجی الادله این است کون اصال یکی از  آن یک مرحله بعد است، استاد:

 بر امر و نهی است. اینجا نسبت به مراحل متقدم ،خارجی نداریم

 بررسی دلیل دوم 

ه هر چ ،هر چه هست تصور است ،وجود خارجی مطرح نیست و جیراتحقق خاین دلیل تمام نیست. زیرا در افق نفس اصال بحث 

خواهد یعنی موال مثال وقتی می این اتحاد وجود ندارد. ،در نفس و شودهن و نفس موال تصور میهست عناوینی است که در ذ

 ،کندیعت غصب را تصور میبط و زمانی که طبیعت نماز همیشه دارای مصلحت است که کندطبیعت نماز را تصور کند، تصور می

هر کدام دارای مصحلت یا مفسده  ،شونداست. این دو طبیعت وقتی تصور می طبیعت غصب همیشه دارای مفسدهکند که تصور می

ر از ر محبوب غیمتصور دنماز غیر از متصور در غصب است،  متصور در .مربوط به خودشان هستند و هر کدام غیر از دیگری است

گانه در هیچ یک از این مراحل سه اصال ،الزجر دو تا هستند ق ارادة البعث با مورد تعلق ارادةمورد تعل ،استغوض متصور  در مب

هم شود شئ واحد آید تا بخواهد اشکال شود که نمی، این اتحاد بینشان پیش نمیکندامر که در افق نفس تحقق پیدا می قبل از

تواند این تصادق را اصال شما نمی .متعلق کراهتهم رار بگیرد و واحد هم متعلق اراده قهم مبغوض، نمی شود شئ و  محبوب باشد

  .غصبکلی و طبیعت شود طبیعت کلی نماز است ، در ذهن  آنچه که تصور میر ذهن ایجاد کنیدد
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 ،بینده میری مفسده تامکند آن را دابیند و وقتی به غصب نگاه میآن را دارای مصلحت تامه می پس موال هنگام تصور در دار

یک ظرفی غیر  ر، دآیدرج پیش میاتحاد در خا ،متحد نیستند در ذهن باهم، در هر صورت باالخره این متصور و وجود عنوانی آنها

. خیرد یا ع هستنها با هم قابل اجتماآید تا بخواهیم بگوییم: این. اتحاد در وجود ذهنی بین امر و نهی اصال پیش نمیاز ظرف ذهنی

 با توجه به است« الصلوةاقیموا » امر اطالقی که در خواهد امر به نماز کند به نحو مطلق امری کندمی القبال هم گفتیم که وقتی مو

 مه اب غصبب رنه دبه عی ، این مطالبشوددارای محبوبیت می و به همین جهت، طبیعت دارای مصلحت است این است که این

 است.  جاری

اساسا ظرف اتحاد این  ،شوندین دو عنوان و این دو مفهوم در ذهن نیز با هم متحد میا الف تصور مستدل که گمان کرده پس برخ

 دنککه موال امر می ی، آنجائامر که ذهن است هیچ اتحادی نیستتعلق  در ظرف ،خارج است متصادق مربوط به عال ،خارج استدو 

هر کدام به نحو مطلق یا امر به آنها تعلق  ،ه است اصال نظر به اتحاد نداشته استردکجا که نهی این ،اشته استداصال نظر به اتحاد ن

 اندهخو کن است این نماز در جای غصبیدر ذهن تصور کند که مم هنگام امر یا نهی اصال جای این نیست که .گرفته است یا نهی

م دار من شوق شدید به این طبیعت :گوید، میکندحت است و امر می: این طبیعت دارای مصلگوید، او میاری به این ندارد، کشود

  .در مورد غصب نیز همینطور است ،کند، لذا امر میجام دهدمکلف آن را ان و محقق شود که

 ،ط به خارج استبوهر چه هست مر ،آیدنهی است هیچ اتحادی بین دو طبیعت پیش نمی امر واساسا در ذهن که ظرف تعلق پس 

 انید در ذهنتو، شما میبله .کنندیمحاد با هم پیدا نذهن ات رنشان به هیچ وجه دیوا، وجود عننطور استیمها نیز هوجود عنوانی این

ماز یا آن چیزی که در ن زا، وجود عنوانی نممتعلق امر نماز است ست،نهی این نی ولی متعلق امر و تصور کنید،ی را نماز در دار غصب

  .م نهیقاتوجه شده است و نه در م مقام امر به آن رنه د ، خود عنوان متحداًمتعلق نهی وجود عنوانی غصب است ،است تصور شده

شما استداللتان را بر یک پایه نادرست  :خواهد بگویدنه می، کأخواهد ریشه هر سه اشکال و هر سه دلیل را بزندپس اصال ایشان می

خواهد امر و نهی شوند و میارای مفسده با هم در ذهن متحد میگمان شما این است که شئ دارای مصلحت و شئ د ،استوار کردید

اصال در ذهن هیچ گیرد. نه، نهی به آن تعلق می مر وا شوند و، شئ محبوب و شئ مغضوب با هم متحد میها تعلق بگیردبه آن

بین وجود این دو  افتد هیچ اتحادیلق امر و نهی که در ذهن اتفاق میم تعاقم ر، دآیدبین این دو وجود عنوانی پیش نمی اتحادی

 تواند دلیل بر امتناع باشد. س این دلیل باطل است و نمیپس اسا .آیدعنوان پیش نمی

 9.این اشکال را امام خمینی مطرح نمودند و به نظر ما نیز قابل قبول است

 تذکر اخالقی

 :فرمودندامام علی)علیه السالم( 

 2«عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسََّادِ عَقْلِهِ»

 ،ستبی ایجمله عج ی رشک برنده به عقل است. اینخود بینبه عبارت دیگر عجب و خود بینی یکی از حسودان عقل آدم است. 

دهد که باعث عجب و کارهایی انجام میگاهی انسان  .«عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسََّادِ عَقْلِهِ»می فرماید:  )ع(اینکه حضرت علی
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برایش خودپسندی حاصل آید و دهد ولی در ذهنش بزرگ میانجام می کوچکی انسان کار. گاهی شودخودبینی و خودپسندی می

یر از غ ،است از عجب ، غرور غیرکنندو تکبر اموری هستند که به هم نزدیک هستند ولی با هم فرق می غرور، البته عجب، شودمی

 ،کردیم کاری ما چنین باالخره، شود که بله او د و باعث خودپسندی. اگر انسان کاری انجام دهد و این کار را بزرگ ببینتکبر است

یک اقدامی به نفع کسی یا جامعه یا جمعی کرده  ،یا خدمتی به دیگری باشد، عبادت به معنای خاص، عبادت باشدتواند یک این می)

بت دو نسگرفتاری اوست.  باعث زان عقلش مورد سنجش قرار نداد،بینی برای انسان حاصل شد و این را در میاگر این خود (باشد

، دهدحسود علیه را مورد توجه قرار نمیحسود به هیچ وجه م ؟زدور؟ یا کسی که به دیگری حسادت میحسود با هم چگونه است

خواهد هرچه بیشتر نقش او را کم رنگ کند می ،اش بگیردخواهد نادیده، میبیایدساب خواهد به حاصال نمی ،کنداصال حسابش نمی

وانش یا امکاناتی عن ،نامش ،شود، حسود از اینکه آن شخص محسود مطرح طور استحسود این ،و خودش را پر رنگ جلوه دهد

که محسود علیه را حتی االمکان محو  این است دتمام تالش حسو ،عذاب است کند در رنج وبرایش فراهم شود یا موقعیتی پیدا 

 . تر استر از این جهت محسود متروک شود، برای حسود خوشایندهرچه بیشت ،ه گرفته شوددنادی ، نام و یادشکند

ل را کند و عقواقع به عقل حسودی می کسی که گرفتار عجب است در ،وضعیتی دارد خودبینی برای انسان چنین حالت عجب و

با یک عبادت کوچک  ،اگر انسان عقل داشته باشد .کندمیش عقل را کم رنگ گیرد و نقی عقل را نادیده مین، یعگذاردکنار می

د کردن)علیهم السالم( با آن عظمت و آن همه کارهایی که می و حضرت علی و ائمه معصومین )ص(پیامبر ،شودگرفتار عجب نمی

لی ، وداد، عقل اجازه خودبینی نمیآنها عقل حاکم بودوجود ممکلت  زیرا بر ،دشدنگرفتار عجب و وخودپسندی و خوشنودی نمی

عقل در وقتی میزان  را کم رنگ کند و خواهد آنبندد و می، درب عقل را به روی ما میتی که به عقل داردعجب با حسادما، در 

ار شتن اعمال بسیار بسیاها و بزرگ انگو غرورانسان گرفتار این خودبینی  ،ته شودمملکت وجود ما کم رنگ شود و نادیده گرف

 شودناچیزش می

            «والحمدهلل رب العالمین»


