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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 هارم دلیل چ

 زمةال و هم مفسده تامه االستیفاء داشته باشد ت که شئ واحد هم مصلحت تامه الزمةاین اس دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی

 نهیامر کشف از وجود مصلحت ملزمه دارد و  ،نهی و هم متعلق هم متعلق امر قرار بگیرد بخواهد شئ واحدگر یعنی ا .االجتناب

ند سر از در جایی مجتمع شو ی بخواهدهآید که اگر امر و نو فاسد پیش می این تالیو لذا این مشکل  کشف از وجود مفسده ملزمه،

  .آورداین امر محال در 

ر ترتیب یافته است که اگر ام تدالل یک قیاس استثنایی است که به این شکلعا صورت اسها نوکه در این استداللعنایت فرمودید 

احد محبوب و مبغوض شته باشد یا شئ واآید که یا شئ واحد مصلحت و مفسده ملزمه دیمالزم  و نهی در موردی اجتماع کنند

 رگجا نیز به همین ترتیب است، یعنی ا. در اینمثله فالمقدم ،لکن التالی باطل ،این اضداد با هم جمع شوند د یا در مبادی ارادهباش

هذا لکن ، تامه باشد شئ واحد ذو مصلحة تامه و ذو مفسدة اش این است کهالزمه دندر شئ واحد اجتماع کن بخواهند امر و نهی

  ماع پیدا کنند.واحد اجت نهی ممکن نیست در شئ شود که امر و، یعنی نتیجه این میایضاً باطل باطل و فالمقدم
  تفاوت دلیل چهارم با دلیل سوم 

، این ممکن نیست. در پاسخ وبتواند هم مبغوض باشد و هم محبد و اینکه شئ واحد نمیمطرح بودر دلیل سوم مسئله حب و بغض 

ه شئ واحد هم گفتیم امکان اینک .تفاوتشان بیان شد، تبیاض اس وحب و بغض غیر از مسئله سواد که مسئله  به دلیل سوم گفته شد

عالم خارج  درست است که در ،وجود دارد (دو عنوان در نفس موال از هم جدا شوند کهباشد و هم مبغوض )به این صورت محبوب 

قائم به  حب و بغض از اوصافآید، به میان می و بغضقتی پای حب اما و ،اندعنوان متصادق فی واحد شده این دو ،واحد هستند

تواند متعلق حب قرار  بگیرد ، نماز میشوندن اوصاف در افق نفس از هم جدا میای نیز به خارج دارد و ایس است که البته اضافهنف

 ،در وادی نفس و در افق نفس قرار دهیمببریم را  ه این دیگر چیزی نیست که آنو غصب متعلق بغض. اما در مورد مصلحت و مفسد

تواند هر یک در افق نفس می ،آید و از یک چیزی تنفر داردچیز خوشش می از یک ،گیردمیحب و بغض در نفس موال شکل 

وجود م ، مصلحت و مفسده چیزی است در خود آنبه یک عنوانی متعلق شود، اما مصلحت و مفسده قائم به نفس نیستمستقال 

 همانطوری ،بیاض است صلحت و مفسده عین سواد ونه م. یعنی کأگیرددیگر در افق نفس موال شکل نمی شود یعنیمحقق می خارجی

ها و هم معروض سواد و اجتماع این تواند هم معروض بیاض باشدآن واحد نمی رشئ واحد دو بیاض گفته شد  که در مورد سواد

 ؛مفسده تامه همتواند هم دارای مصلحت تامه باشد، یمدر دار غصبی ن واقعا نماز ت. مصحلت و مفسده نیز همینطور اسممکن نیست

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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گفتیم متعلق حب انسان ، ما در مسئله حب و بغض میاینجا دیگر بحث صورت در کار نیستنجا دیگر پای واقعیت در میان است، ای

شئ خارجی است و یک محبوب بالذات داریم که  م یک محبوب بالعرض داریم که همانلذا گفتی ،صورتی از آن شئ خارجی است

ه ، بله تصدیق باصال این در حوزه نفس وجود ندارد ،طور نیستدر مورد مصلحت و مفسده ایناما  ،شئ خارجی است تی از آنصور

ده داشتن  اعتقاد به مفس ،مفسده تصدیقحلت دارد، در افق نفس است، که فالن شئ مص، پذیرش اینید مصلحت داشتنمصلحت، تای

، اگر شراب مفسده دارد، شودر اعیان و واقعیات محقق میکه داما خود مصلحت و مفسده واقعیاتی است  ،شوددر افق نفس واقع می

ود که در خ ، نماز مصلحت دارند، یعنی چیزی استاحسان ،اگر مثال صدقه ،مفسده شراب یک واقعیتی است که در خود خمر است

  جود است و کاری به نفس موال ندارد.این عمل و واقعیت آن مو

یعنی دقیقا همانطور که سواد  تر از دلیل سوم است.به یک معنا قوی ی به سواد و بیاض داردرتبیشبا توجه به اینکه شباهت این دلیل 

یعنی  ،توانند در شئ واحد مجتمع شوند، مصلحت و مفسده نیز نمیتوانند در معروض واحد و شئ واحد اجتماع کنندبیاض نمی و

شد و نتیجه آن این شد  با دلیل سوم روشن یل چهارم و فرق آن. پس دلو هم مفسده تامه شئ واحد هم مصلحت تامه داشته باشد

 باید قائل به امتناع شویم.که 

 بررسی دلیل چهارم 

 مقدمه 

ی به اصول های سابقدر بحث شود کهاین مقدمه بر مطالبی تکیه می در ای را توضیح دهیم.سخ به این دلیل ناچاریم مقدمهبرای پا

موجود  هم توانداین مطلب مطرح شده است و آن این است که آیا ماهیت می یکی دو موضعدر هایی مطرح شده است. تبمناس

تواند اند. اینکه ماهیت هم میجمله امام خمینی به آن ملتزم شدهاست که برخی از  مطلبی؟ این فی آن واحدآن هم  ،باشد و هم معدوم

الماهیة من حیث » ة، معروف است کهو هم معدوم نسان موجودةاالواحد، ماهیة ن یعنی چه؟ یعنی در آ موجود باشد و هم معدوم

نه حیث وجود در ت نه معدوم، ماهیة االنسان فی نفسه نه موجود اس ، یعنیماهیت من حیث هی لیست اال هی «هی لیست اال هی

ر آن حمل کنیم و هم وانیم عنوان موجود را بت، هم میعدم یکسان است وسبتش به وجود لذا ن ،مورد نظر است نه حیث عدم آن

  عنوان معدوم.

ماهیت است مصادیقی از آن ة به لحاظ ودموج گوییم الماهیة، اگر ما میالبته حمل وجود و عدم بر ماهیت به اعتبار مصادیقش است

 ،شوندد ادیقش موجواز مص ، ولی همین ماهیت اگر برخیاالنسان که من حیث هی لیست اال هی ت، مثل ماهیةکه موجود شده اس

به اعتبار عدم برخی از  را بر آن حمل کنیم، و همچنین «موجودة»توانیم بعضی مصادیق میبه اعتبار وجود ، مثل عمر و زید و بکر

 االنسان موجودة» :توانیم بگوییم، نمیفرض کنید در این اتاق هیچ انسانی نباشد. حمل کنیم را بر آن« معدومة» توانیم محمولافراد می

آن « ماهیة االنسان موجودة» :توانیم بگوییماما اگر فرض کنید ده نفر وارد این اتاق شدند، به اعتبار مصادیق انسان می «فی الدار

 :توانیم بگوییمجا میخارج شوند، این از افراد حاضر در این اتاق از آن ولی فرض کنید نیمی ،مصادیقی که وارد این اتاق شدند

. پس اتصاف ماهیت به وصف معدومه بر انسان به اعتبار خروج برخی از مصادیق از این اتاق استو این حمل  «االنسان معدومة»

عین  و در «االنسان طویل القامه: »با اینکه این دو وصف متضاد هستند، یا مثال شما بگوییدم فی آن واحد ممکن است، عد و وجود

منظورمان  و« االنسان ابیض»و  «االنسان اسود»یا  نسان قد کوتاه است،ا انسان قد بلند است و «االنسان قصیر القامه» :حال بگویید
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ماهیت به  ،موضوع ماهیت باشد رگ، ااالنسان است اهیةم موضوع در همه این قضایا ،ان ماهیت باشد نه یک شخص خاصسناز ا

  اوصاف متضاد شود.تواند متصف به اعتبار افراد مختلف می

به یک شخص، « هذا االنسان» :گوییمموضوع باشد مییک فرد خاصی از ماهیت   نباشد بلکه مین ماهیت اگر خودش موضوعاما ه

تواند ماهیة االنسان می این محال است.« هذا االنسان ابیض و اسود»و بگوییم  اشاره کنیمیک مصداق با خصوصیات فردیه مشخصه 

 عبارتاست، یعنی  یک مصداقکه انسان  فردی از افراد اماحمل شود و هم ابیض،  نهم اسود بر آ ،متصف به اوصاف متضاد شود

به  (جا حضور دارداالن اینو  فرزند کیست، کجا به دنیا آمده، چیستامش ن که)این هیت به ضمیمه عوارضه مشخصهاست از آن ما

 و هذا االنسان موجود» :بگوییم حمل شود، متضاد بر آندو محمول  ،تواند موضوع برای دو حکم متضاد قرار بگیردهیچ وجه نمی

 این اصال ممکن نیست. « هذا االنسان ابیض و اسود» «معدوم

یک فرد و مصداق خاص اما  متصف شود.تواند به اوصاف متضاد ه فرد و مصداق، مینودش، حیث ماهوی خن با پس ماهیت انسا

 تواند به اوصاف متضاد متصف شود.  از ماهیت نمی
 بررسی دلیل

و مفسده که مستدل اجتماعشان  اهیم ببینیم  که آیا واقعا مصلحتخو، میآییم سراغ مسئله مصلحت و مفسدهمقدمه میبا توجه به  این 

 یستند؟نکه اجتماعشان بر شئ واحد ممکن نیست یا مثل سواد و بیاض  واد وبیاض استمثل س ممتنع دانسته است،را در شئ واحد 

 عمل این :گوییم. وقتی میقبح شود به باب حسن ود دارد که در واقع مربوط میدر مسئله مصلحت و مفسده یک نکته ظریفی وجو

یک وقت ما است.  دارای قبح عمل دارای مفسده است یعنیاین  :گوییم، وقتی میاست ، یعنی دارای حسندارای مصلحت است

این  :گوییم، یعنی در واقع میمصلحةهذا الشئ ذو  :گوییم؟ وقتی میاین معنایش چیست ،این شئ دارای مصلحت است :گوییممی

برای اینکه این یک  ؟شود؟ به چه دلیل موضوع برای حسن میشود، هذا حسن، اگر چیزی حسن شد، به چه دلیل حسن میحسن

در واقع برای این است که  دانیم،ه عبارت دیگر اگر چیزی را دارای حسن یا مصلحت میب .مصداقی است برای مثال عدل یا احسان

ون احسان و عدل حسن است پس این هم که مصداقی از و عدل و امثال آن،  و چاست از عنوان کلی احسان  چیز یک مصداقی آن

 ،جا مستقیما قبح روی خود این عمل نرفتهاین« هذا العمل قبیح» :گوییمو می دانیماست. یا اگر چیزی را قبیح می آن است حسن

نطباق عمل ا ینبر ام و عنوان ظلم رفته روی عنوان ظل قبح ت،منطبق بر این عمل شده اس عنوان عنوانی رفته که آن قبح روی یک

  .پیدا کرده است

در واقع یک کنیم این قبح می شود و ما یک مصداق را متصف به حسن یایماردی که حکم به قبح یا حسن چیزی پس در همه مو

ن ما این لک «االحسان حسن»یا  «العدل حسن»یا  «الظلم قبیح »است که کبری کلیه مثال این ، آنکبرای کلیه در درون خودش دارد

که ما این عمل را قبیح بدانیم یا شود برای این. حکم کلی و آن کبری کلی واسطه میبینیممل را مصداق حسن یا مصداق قبح میع

 سواد و بیاض وجود ندارد.  این عمل را حسن بدانیم و این چیزی است که در مسئله

هذا » :گوییم، مینیست کار رای دجا هیچ واسطهنیست، این اض در آنبی شود امکان اجتماع سواد ودر مورد یک شئ گفته می اگر

جا امکان اجتماع سواد و بیاض در این شئ این ،این مورد خاص سفید است و همین سیاه است ،این شئ «ذا اسوده»و « ابیض

توانیم دو صفت متضاد  را بر یک شئ خاص و مصداق ی؛ ما نمنجا در کار وجود نداردای نیز ایاینکه واسطهخاص نیست، برای 
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، معروض یک چیز بیشتر نیست و معروض واحد است فید است. زیرااین سیاه است و در همان زمان س :بگوییم و خاص حمل کنیم

بر این جسم و این کنیم حمل میسواد را کنیم بر این جسم، لی جسم، داریم بیاض را حمل مینه عنوان ک ،جسم استآن هم هذا ال

ع یم موضوخواهیک فرد و مصداق خاص را میواحد هم معروض بیاض باشد و هم معروض سواد. وقتی تواند در آن جسم نمی

  .د راحمل کنیم و هم سوا بیاض را بر آن توانیم همآن واحد نمیدر  ،قرار دهیم

تواند اشاره به یک مصداق فرد خاص و مصداق خاص نداریم، این مسلم است که نمیما اشاره به یک اما در نماز در دار غصبی 

، نتیجه این مصلحت است پس نماز مشتمل بر ،نماز است، این عمل مصداق نماز در دار غصبی :گوییما میخاص داشته باشد، م

است و نماز مشتمل بر مصلحت  یک قیاس داریم به این نحو که این عمل نماز .عمل مشتمل بر مصلحت است شود که این کار ومی

صب ، غدر مورد غصب نیز همین قیاس را داریم این عمل غصب است ،نتیجه این است که این عمل مشتمل بر مصلحت است است،

 «هذا العمل»در صغری  درست است که موضوععمل مشتمل بر مفسده است. این است که این  هجنتی مشتمل بر مفسده است،

 لمهذا العمل صلوة و الصلوة مشت»گوییم: ، اینجا نیز می«هذا الجسم ابیض»مورد سواد و بیاض گفتیم که  رثل آنچه که دم،)است

 «هذا العمل»بر ، نماز بودن را حمل این عمل غصب است ،عمل نماز است این :گوییمای ما چیست؟ میصغرولی «( علی المصلحه

است و  این غصب ،بلکه گفتیم این نماز است ،است تاین دارای مصلح کردیم، نگفتیم.« هذا العمل»بودن را حمل بر  ، غصبکردیم

  .غصب دارای مفسده است

ا موضوع یک فرد و مصداق بود جآن .وجود دارد «هذا الجسم ابیض و اسود»پس یک فرق مهمی بین نماز در دار غصبی با مسئله 

را  جا ما مصلحت و مفسده داشتنولی این ،فرد حمل شود و این ممکن نبود خواست در آن واحد بر آنبیاض مستقیما می و سواد و

هذا العمل مصداق » :گوییمی که وجود دارد این است که ما میتنها چیزکنیم یا بر عنوان کلی نماز، مستقیما بر این عمل حمل می

لی ع الغصب مشتملة» ،«علی المصلحهالصلوة مشتملة »داریم که  یک مقدمه کلی یهمنت« هذا العمل مصداق للغصب»یا  «ةللصلو

ر این ای مفسده بودن باگر دار ،بلکه با واسطه یک عنوان است ،نیست ، مستقیمشودذو مصلحه حمل بر این عمل میاگر «. المفسده

ی از عمل مصداق یا این ،شودیقی از غصب محسوب ماست که این عمل مصدا بلکه به واسطه این شود مستقیم نیستعمل حمل می

  برای اجتماع مصلحت و مفسده نیست. چنین است مشکلینشود و در جایی که اینماز محسوب می

ه و بیاض و مسئل در واقع تا اینجا در پاسخ به دلیل چهارم یک مرحله و یک مطلب را گذراندیم و آن فرق بین مسئله سوادپس 

نوعی  ما در دلیل دوم نیز به .دهدپاسخ به دلیل چهارم را تشکیل می این فرق اساس ،این خیلی مهم است ،استمصلحت و مفسده 

واقعیه  اض از اموربی سواد وبیاض فرق دارد،  و مبغوضیت با مسئله سواد و جا گفتیم اصال مسئله محبوبیت. یعنی آنهمین را گفتیم

: حب گفتیم ،گیرد به یک امر واقعینفس تعلق میصفات قائم به گفتیم چگونه این  قائم به نفس و بغض از صفات هستند و حب و

یز به چیزی خارج از ذات ن، بغض شود اما به واسطه صورتش، متعلق میبه یک چیز خارج از ذات شودبا یک واسطه متعلق می

بغض گفتیم هیچ منعی از اینکه شئ واحد اساس فرق بین سواد و بیاض و حب و  شود اما به واسطه صورتش و لذا برمتعلق می

ی یعن ،هم مستقل هستند زاآید که کامال هایی از آن شئ به وجود میافق نفس صورت ر، زیرا دمحبوب و مبغوض باشد نیست

  صورت غصبی کامال جدا و مستقل است.صورت نمازی از 
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 :گوییمید و بیاض فرق است اگر مبودن با مسئله سوان است که بین ذو مصلحه و ذو مفسده در پاسخ به دلیل چهارم  نیز تاکید بر ای

هذا ذو » :اما اگر بگوییم ،محال است، بر معروض واحد عرض که متضادنداجتماع دو  ،این محال است «و اسودهذا الجسم ابیض »

س نتیجه ، پمشتمل علی المصلحه هذا صلوة و الصلوة :گوییم، میقیاس جدا گانه به دو شوداین کأنه تحلیل می« مصلحة و ذو مفسدة

اینجا مصلحت و مفسده  ، پس هذا ذو مفسدة.علی المفسده : هذا غصب و الغصب مشتملةشودشود هذا ذو مصلحة، آن دومی میمی

بر  حمل ،دارد وجود، پس یک فرقی گوییم مصلحت استواسطه است، مستقیما خود این را نمی لکن این با ،حمل می شود بر هذا

 . اما حمل حسن و قبح بر هذا با واسطه است ،سواد و بیاض بر هذا بی واسطه است

آن اشکال  ،مطرح استآید؟ اینجا یک اشکال مهمی شود و اجتماع پیش نمیحال که این فرق روشن شد، اینجا چطور مسئله حل می

 شود.اصل پاسخ و نتیجه گیری معلوم می را اول باید جواب دهیم و بعد

            «والحمدهلل رب العالمین»


