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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
و دلیل د بررسی قرار گرفت و معلوم شد این تا کنون دو لیل از ادله امتناع مورد .و نهی بود بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر

  .توانایی اثبات امتناع را ندارند

 ل سوم دلی

دقت کنید  .د خارجی توجه دارد، بلکه به وجوقدم بر امر و نهیگردد نه به مراحل متواقع نه به خود امر و نهی بر می دردلیل سوم 

در دلیل دوم هم منهی عنه، و  باشد بهشود شئ واحد هم مأمور، سخن در این بود که نمیبیان شد که با مقدماتی در دلیل اول امتناع

، ع شوندشود اراده و کراهت با هم جمنهی نمی نهی یا به تعبیر دیگر در مبادی امر و م بر امر ومتقدکه در مراحل  بود ینا دربحث 

در افق نفس به مصلحت و تصدیق به مفسده شود تصدیق یم، ناراده است با هم جمع شوند و بغض که از مبادی اخیره شود حبنمی

نهی  ر ناظر به مبادی امر ویگیا به تعبیر د دنهی بو این سه بیان در واقع همه ناظر به مراحل متقدم بر امر و .موال با هم اجتماع کنند

  .پاسخ این دلیل نیز معلوم شد ؛که ظرفش نفس موال استبود 

احد خارجی هم برای اش این است که موجود و، الزمهنهی شویم قائل به جواز اجتماع امر ویل سوم امتناع این است که اگر اما دل

ر واقع الزمه قول دکند. مبغوضیت می زکند و نهی کشف ا، زیرا امر کشف از محبوبیت میو هم مبغوضیت موال محبوبیت داشته باشد

 حالیکه محبوبیت ربوبیت باشد و هم دارای مبغوضیت دموجود واحد خارجی هم دارای مح یناجتماع این است که یک وجود یع به

سواد و . وم استاساس دلیل ساین . توانند در یک چیز جمع شوندباشند که در آن واحد نمیسواد و بیاض میل مثو مبغوضیت 

احد بر موضوع و توانندنمی یتعقند اما این دو حقیقت و وا، هر دو عرضبیاض را در نظر بگیرد، سواد و بیاض متضادین هستند

 ،هم سفید واحد هم سیاه باشد و تواند در آننمیموجود خارجی ، هم سفید عارض شوند و یک جسم در آن واحد هم سیاه باشد و

 ، دقیقا مثل سواد و بیاض. وبض باشد و هم محبوتواند هم مبغموجود واحد نمی ،رن طواینجا نیز همی

وم هم بود با این دلیل یل دها و مراحل دلحبوبیت و مبغوضیت که یکی از بیانای که گفتم توجه کنید که مسئله اجتماع مفقط به نکته

است که در افق نفس موال هم محبوبیت و هم مبغوضیت با هم نسبت به یک  ینالزمه اجتماع ا: دلیل دوم گفتیم ر، دمتفاوت است

: موجود واحد خارجی گویدمستدل می ه افق نفس موال نداریم،دلیل در واقع کاری ب، در این را دادیمآن البته پاسخ   ،چیز پیدا شود

. پس تواند هم سفید باشد و هم سیاه، مثل اینکه جسم واحد در آن واحد نمیهم مبغوضتواند در آن واحد هم محبوب باشد ینم

 ،دوم از یک جهت این را مطرح کردند قائلین به امتناع در دلیل ،یت و مبغوضیت را از دو جهت مطرح کردندمسئله اجتماع محبوب

 دیگری مطرح شده است. در دلیل سوم از یک جهت

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 سوال

اجتماع مصلحت و مفسده موجود خارجی واحد دارد. در دلیل چهارم امتناع، امتناع اجتماع این دو ضد در  دلیل سوم نظر به استاد:

ما مسئله مصلحت و مفسده تامه  ،تامه باشدواحد خارجی ذو مصلحة تامه و ذو مفسدة یعنی شئ  ،در موجود خارجی واحد است

مفسده  جا از حیث تصدیق موال به مصلحت وآن، جا از یک زاویه دیگری استرا و اجتماعشان را در دلیل دوم نیز داشتیم ولی آن

جهت است که شئ واحد  در دلیل چهارم توجه به این ،هم مفسده تامه را  هم مصلحت تامه را در این ببینداینکه موال ،کردیمبحث می

 .این ممتنع است تامه باشد و ذو مصلحة تامه و ذو مفسدة

  بررسی دلیل سوم

ورد خود در م ی اینکه این مطلب روشن شود ابتدائاًراب .امتناع نیست رو دال ب کندین دلیل نفی امکان اجتماع را نمیرسد انظر میبه 

  اعشان در شئ واحد خارجی روشن شود.و اجتم ه حب و بغضدهیم تا فرقش با مسئلسواد و بیاض یک توضیحی می
 مقدمه 

اید اگر بخواهند محقق شوند ب واقعیاتی هستند کهعناوین این  .موضوع دارنداز به برای تحقق نیبیاض به عنوان دو عرض،  سواد و

 .که برای تحقق نیاز به موضوع ندارندباشند میجواهر  ،در مقابل ،ها رنگ تحقق دهدیند تا بتوانند به اموضوعی وجود داشته باش

 دیوار اما اگر سفیدی بخواهد محقق شود نیازمند به جوهری است به نام ،وع نداردضو، نیاز به مدیوار خودش بخواهد موجود شود

ند موضوع ، نیازمهایی که برای تحققروضبیاض یا سواد به عنوان معدر مورد بدون این معروض امکان تحققش نیست. حال که 

وار در یک زمان این دی اصال ممکن نیست که گفته شده است امکان اجتماع فی زمان واحد و مکان واحد ندارند. یعنی هستند،

  .ندارد در جای خودش ثابت شده است و بحثیاین چیزی است که  واهد هم سفید باشد و هم سیاه،بخ

که در واقع از اوصافی هستند که قائم به نفس آدمی هستند نیز مثل سواد و بیاض است یا خیر؟ و بغض  عمده این است که آیا حب

تی است در درون انسان به معنای کشش و تمایل و که حب یک صف گوییم از اوصاف نفس آدمی است برای این استمیاینکه 

وح ارای نفس و رکسی که د ،نفس آدمی استبغض  و، محل تحقق حب بغض هم به معنای تنفر شدید است ،دوست داشتن شدید

ل در او شک مرتبه ضعیفی از حب و بغضیک نفس حیوانی باشد که یک ، حال ممکن است معنا ندارد نیست حب و بغض در او

د به طور کننامون خودشان گاهی یک حبی پیدا مینسبت به موجودات پیر ، یعنیاینطور هستند که بگیرد مثل بعضی از حیوانات

رین موجود و وجود روحانی است، معروض یک سری از اوصاف تاما نفس انسانی که عالی ،کنندی یا بغض و تنفر پیدا میغریز

. چنین هستندایندیگر خیلی از اوصاف و حب و بغض  ،شودنفس انسان عارض می فی است که براوصا زا، علم یکی گیردقرار می

، برخی از چنین نیستندالبته همه اوصاف نفسانیه این ،ای هم به خارج دارنداضافه ینکه قائم به نفس هستند یکاین اوصاف ضمن ا

 .ه و نسبتی هم با خارج دارند، یک اضافم به نفس انسانی استاوصاف که قائ

اگر نفس انسانی  ،شود که یک نفس و موضوعی باشدیک صفت نفسانی است وقتی حاصل می علم ،شما علم را در نظر بگیریدمثال 

وم ر معلیا به تعبیر دیگلم اما علم به چه چیزی؟ متعلق علم چیست؟ متعلق ع ،کنداصال وصف علم و آگاهی تحقق پیدا نمی باشدن

متعلق  ؟معلوم چیست ،ام، االن من عالم شدهاستکنیم به اینکه هوا امروز بارانی گیرد، مثال علم پیدا میدر افق نفس انسان شکل می

 تی از آن معلوم در نفس مناما آیا معلوم خودش در نفس من حاضر است یا صور قعیت بارانی بودن هوا؟؟ همان واعلم من چیست
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اصال امکان ندارد که آن  ،یت خارجی  در نفس ما وجود نداردعقوا ان یکوبه عنقطعا خود باران و بارانی بودن هوا  ؟حاضر است

ن آ یک صورتی از ؟ستا پس در نفس چه چیزی حاصل شده د.واقعیت خارجی و معلوم بالعرض در افق نفس ما تحقق پیدا کن

ما حال ش .گاهی به این صورت واجد صفت عالم شده استنفس معلوم شده است و نفس ما به اعتبار آ این در ،واقعیت بیرونی

علم و آگاهی در همه آنها  ،ها چه تصوری و چه تصدیقی داشته باشدها و یا صدها از این آگاهیکسی دهممکن است  ،حساب کنید

ند: ویگ. لذا در تعریف علم حصولی مید، صورتی ازآن اشیاء و واقعیات در نفس تحقق پیدا می کنها که علم حصولی استانسان

، علم به چه متعلق لم به خود اشیاء زیرا علم به خود اشیاء امکان نداردع :گویند، نمی«من االشیاء الحاصلة صورةالعلم بالهو »

ت ، هر چه هسانتزاعی اری وبترجی باشد یا یک امر اعگیریم که ممکن است یک امرخاز واقعیات میا؟ به آن عکسی که ما شودمی

 . است های خارجیوجودات و واقعیتآید صورت آن نفس بوجود میکه در . آنچه آیدیمد ندیخود آن واقعیات در افق نفس پ

 ،ما خارج از ذهن ،در خارج وجود دارد و آنچه وم بالذات: معلگویندکند میدر ذهن و نفس انسان تحقق پیدا میآن صورتی که به 

دا کردیم و این صورت به آن علم پی یعنی ما به واسطهشود معلوم بالعرض. ، آن میم اعتباریا در عال حال در عالم خارج یا واقعیت

علم از الذات، به این جهت گفته شده است شود معلوم بتحقق پیدا کرده است میشود معلوم بالعرض و صورتی که در ذهن ما آن می

 این است. « ذات االضافه بالنسبة الی الخارج»منظور از  دای به خارج دارسانی است که یک اضافهاوصاف نف

 ،دارد که حتی چیزی در خارج موجود نباشد در ذهن باشد این قابلیت و این خاصیت را هااگر علم در واقع همان حصول صورت

موجود  رجمعلومش همین االن در خا ،افتدبه قضایایی که فی الحال اتفاق میعلم ما  ،اما بتواند این صورت را در ذهن تصویر کند

ی نداشته جاست با اینکه هیچ تحقق خار نچه که مربوط به آینده، اما آوده است معلومش بوده و از بین رفته. آنچه در گذشته باست

چه اینکه جهل مرکب  ،تواند به صورت جهل مرکب باشدشود می تواند عالم، اینکه میتواند عالم به آن شوداما در عین حال می

ود نیست و دا کند که االن موجتواند به چیزی تعلق پیعلم می سآید. پوجود فعلی خارجی نیز گاهی پیش مینسبت به واقعیات م

 این خاصیت علم است.  ،کنددر آینده وجود پیدا می

وصفی است که حتما باید  (دوست داشتن شدید یا تنفر شدید)، حب و بغض .است جارینظیر همین ماجرا در مورد حب و بغض 

ن  خواهد تا ایرا یک موضوع و معروض می. زیو بغض معنا نداردب ح، اصال بدون نفس و روح انسانی در افق نفس شکل پیدا کند

تواند از بعضی از چیزهایی که در خارج هستند خوشش ، یعنی انسان میای به خارج داردفها، این صفت یک اضصفت عارض شود

ود دارد خارج وج ها تنفر شدید داشته باشد. آنچه که درتواند از بعضی از آنو می داشته باشدها به آنشوق شدید  بیاید و محبت و

حتی ممکن است  اما گاهی اوقات ممکن است چیزی در خارج موجود نباشد یا تواند منشأ تعلق خاطر و محبت شود یا بغض،می

ه ب شما االن نسبتد. و بغض شکل بگیرحال در نفس انسان نسبت به آن حب وجود خارجی چیزی امکان نداشته باشد اما در عین 

، انسان آیددر نفس انسان پدید میصورت و تصورهایی  اموجود نیست ام؟ االن نید حب شدید داشته باشیدتواچیزی که ندارید نمی

، آرزوهای سازد، خیلی اوقات انسان برای خودش آمالی میرزو همین است، آمال و آشودسازد و محبوبش میمیها را خودش این

 1«هَوَاهُ هَهُاتََّخَذَ إِلَ مَنِ»کند، را گاهی تبدیل به معبود خودش می هاو همانکند محبوب خودش میها را سازد و همانمی دست نیافتنی

ها و آرزوها و کند و آن صورتای دست نیافتنی برای خودش خلق میآرزوه ،سازدهایی را میانسان خودش صورت ،همین است

                                                 
 .22جاثیه، آیه  1
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و لو وجود خارجی ندارند مبغوضش کند را خلق میگاهی انسان چیزهایی  ،ن استض نیز همیومورد مبغ رشوند محبوب، دآمال می

ها و اموری را برای یعنی انسان صورت ،ها ناشی از همین استها و افسردگی انسانساسا بسیاری از مشکالت و گرفتاریا شوند.می

، خیلی رنج و عذاب استهمیشه در  کند، لذای میگدکند و با این بغض زنها بغض و تنفر پیدا میکند و نسبت به آنخودش خلق می

هایی که انسان که انسان دارد ناشی از همین است. صورت هاییها و نگرانی، خیلی از خود خوریخود ساخته استها از این

با نگرانی طی وقت و  و شود که به آرامش نرسدکه مبغوض انسان است و این باعث می شودکم کم تبدیل به چیزی می سازد،می

 عمر و مسیر کند. 

 .یا اساسا موجود خارجی نیستود خارجی نیست با این توضیحاتی که دادیم کامال معلوم شد که متعلق حب و بغض لزوما موج

 تیعنوان محبوب، بله صور، نه به عنوان معلوم و نه به نفس ما ندارد دش هیچ راهی برای نفوذ و ورود بهاصال موجود خارجی خو

که در افق  ، آن چیزیتواند معلوم یا محبوب باشد، لذا آن وجود خارجی همیشه محبوب بالعرض استآن وجود خارجی می از

سراغ پاسخ به  ای که بیان شد بهوادی علم و اتصاف نفس به صفت علم. با این مقدمهاست و کذلک در  تا، محبوب بالذنفس است

 .آییممی دلیل سوم
   نتیجه 

این توضیحاتی که دادیم پاسخ این دلیل  باخارجی هم محبوب باشد و هم مبغوض،  د که امتناع دارد موجود واحدوب م ایندلیل سو

وب و مبغوض است دو ماهیت که محب ود خارجی محبوب و مبغوض نیست، آن چیزیپاسخ این است که اصال موج شود.معلوم می

جود خارجی نه محبوب و، آن در نظر بگیریم. اگر وجود خارجی نماز در دار غصبی را د داردای است که در ذهن وجوجداگانه

غصب یک صورت  ،آیند نماز یک صورت دارد، وقتی در ذهن میها محبوب و مبغوض هستندهای اینپس صورتاست نه مبغوض. 

پس اساسا در نفس  .ال مبغوض استو صورت غصبی تماما برای مو ا محبوب استتمام برای موال صورت نمازی .جداگانه دارد

 را د.  این رما صورتی به عنوان نماز در دار غصبی که متحد بشوند و متصادق شوند نداریم .این دو اتحادی وجود نداردن بین انسا

برای  اقعیت خارجی است کهکه این مربوط به خارج است و یک وعرض کردیم بیاض  در سواد و ،م نیز بیان کردیموپاسخ به دلیل د

است که حتی  که وجود دارد صورت حاصله از اشیاءآنچه مورد حب و بغض یا در مورد علم،  را دام ،تحقق نیاز به موضوع دارد

ود ندارد و ها هیچ اتحادی وجآیند بین آناین ماهیات و این صور به ذهن می جود خارجی هم نداشته باشد و وقتیممکن است و

 ا محبوب هستند یا مبغوض باشد، یکامال مستقل از هم می

ی که از دور مثل شبح ،کندعلم اجمالی به یک موجودی پیدا می کیر مورد علم و آگاهی، گاهی از اوقات انسان د و یؤید ذلک:

، جنسش برای او معلوم بیند که در حال حرکت استموجود را میمنطق نیز مثال زدند که انسان  ، این را دربینددر تاریکی می

طور . چدانداست یا ساحق، این را نمی، ناهق داند ناطق استیم، نمعلوم نیستبرای او است اما فصلش  داند یک حیوانیمی ،شودمی

د معلوم باشد و توان، اما یک موجود خارجی میخارجی است ، یک موجودبرای ما معلوم است اما فصل مجهول است اینجا جنس

له از آن اشیاء نه خود آن اشیاء. حاص واقع عبارت است از همان صورت راست که علم د ها همه برای ایندر عین حال مجهول. این

شود عد آن موجود خارجی مییک بُ ،آیند صورت جنسیت معلوم است اما صورت فصلیت مجهول استها در ذهن میوقتی این

اینها اساسا دو بلکه  اتحاد دارند و از هم جدا نیستند رجها در خابا اینکه این ،شود مجهولمی یعد آن موجود خارجمعلوم و یک بُ
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 شود که هیچ اشکالیلیلی در خارج دارای دو جزء تحلیلی عقلی جداگانه میوجود واحد تح، اما همین متحلیلی عقلی هستند جزء

درست  ،همینطور است دار غصبی نیز نماز در ،طور استدر مورد حب و بغض نیز همین .ندارد که یکی معلوم باشد و یکی مجهول

خودش مبغوض  ،ست، محبوب بالعرض انیست ببوی خودش که محاست که در خارج واحد است اما این موجود واحد خارج

ارجی است که در ذهن تحقق پیدا نچه که محبوب و مبغوض بالذات است صور این موجود خ،  آمبغوض بالعرض است ،نیست

و صورت غصبی ، صورت نمازی محبوب مطلق است مازی دارد و یک صورت غصبیآید یک صورت ن. اینکه در ذهن میکندمی

ی و بغض یا اجتماع محبوبیت و مبغوضیت ف؟ پس با این توضیحاتی که داده شد، اجتماع حب چه اشکالی دارد ،مبغوض است مطلقا

 ه. پیش نیامدواحد خارجی شئ 

            «والحمدهلل رب العالمین»


