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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

بدون این که محتاج ترتب  وانیمتمی ما امام خمینی است. به نظربدون نیاز به ترتب  بحث در راه حل امام خمینی در تصحیح امر مهم

  .امر مهم را در عرض امر اهم تصویر کنیم ،بدون این که امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنیم باشیم و

پیش  در این چارچوب بزرگان همه .عمل مبتنی بر این امر باطل نباشد تاصحیح شود تترتب برای این بود که امر مهم اصال بحث 

 ایشان شش .نیست باشد به این معنا که امر مهم مشروط به عصیان امر اهم اصال نیازی به ترتب :فرمایدامام خمینی می ، امارفتند

  .ح کنندامر مهم را تصحیقصد دارند  یبه چه طریقمعلوم گردد که امام خمینی تا  شودبیان  باید این شش مقدمه که مقدمه بیان کردند

یعنی خصوصیات فردیه مطلقا از دایره متعلق اوامر خارجند . باشند نه افرادمقدمه اول این بود که اوامر متعلق به طبایع میمحصل 

غیر از این است  ج،در خار ماهیت و مصداقاما اتحاد وجودی  شته باشند،که در خارج این خصوصیات با آن طبایع اتحاد داولو این

که سان ی داریم به نام انتطبیع ولی در عین حال یک ،زید در خارج متحد با انسان است .است تعلق گرفته که بگوییم امر به افراد

یکی از آن باید حتما  ،قطعا اگر این طبیعت بخواهد در خارج موجود شود است کهعاری از خصوصیات و عوارض مشخصه 

پس اوامر به طبایع متعلق  .ت قابل تحقق در خارج نیستابدون آن عوارض و خصوصیزیرا  .خصوصیات و عوارض همراهش باشد

  شته باشند.هر چند این خصوصیات در خارج با طبایع اتحاد وجودی دا افراد، و شوند نه خصوصیاتمی

 مقدمه دوم 

یان بدر کفایه معنایی برای اطالق  . محقق خراسانیمقدمه دوم در واقع بر می گردد به بیان حقیقت اطالق و تفاوت آن با عموم

  .بویژه اطالق شمولی عبارت است از این که موال سریان طبیعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ کند ،اطالق :ایشان فرمود .اندکرده

 1.دسریان طبیعت در همه افراد لحاظ شوکه ایناطالق یعنی  پس

  .کردند که این معنا برای اطالق صحیح نیست اسانیخربه محقق دو اشکال جا این

فرق بین عموم و اطالق طور معنا شود اگر اطالق این ؟الفرق بین العموم و االطالقاباشد ماگر اطالق به این معنا  اشکال اول:

 گونه معنا کردید کهرا اینمطلق شما نیز  .این است که حکم نسبت به همه افراد لحاظ شود نیزعموم زیرا در واقع معنای  چیست؟
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یف این تعرتعریف شما  قپس طب .پس هر دو داللت بر سریان و شمول افراد دارند .سریان طبیعت در همه افراد لحاظ شده باشد

  .شودشامل عموم نیز می

ممکن  ؛ یعنیبه نظر ما تمام نیست کند.همین کفایت میاز راه وضع و عقل است و  ،تفاوت شمول اطالق با شمول عموم د:بگویی اگر

اما نوع سریان در اطالق  ،هر دو داللت بر سریان نسبت به افراد دارند و دارندعموم و اطالق یک معنا  هرچند ،است کسی ادعا کند

از  ،اما سریان در مورد عموم ،شودسریان در اطالق از راه مقدمات حکمت و عقل استفاده می .در عموم متفاوت است سریان با نوع

ولی این تمام نیست  .کندعقل حکم به سریان می ،اطالق ولی در ،وضع واضع اقتضاء سریان دارد ،در عموم .شودراه وضع استفاده می

که این معنا از چه طریقی به این .تواند یک فرق ماهوی بین معنای عموم و معنای اطالق ایجاد کندنمی تفاوت رسد ایننظر میه بو 

 موماطالق و عو ماهیت  اولی حقیقتا معن ،بله طریق یکی عقل است و طریق دیگری وضع ،تواند باعث فرق شودمی ،آیددست می

 موجب فرق نیست.شود و یکی می

 و نع نیستتعریف ما ،یعنی این تعریف .لذا نوعا به این تعریف محقق خراسانی اشکال کردند که این تعریف قابل نقض است به عام

 .شودشامل اغیار و عام هم می

سریان  نر آد ،یعنی اگر طبیعت و ماهیت را در نظر بگیریم .نیست نسبت به افراد در طبیعت و ماهیت معقول ،سریان :اشکال دوم

ت و اگر با ماهی. چیز دیگری است وجود این ماهیت ،ماهیت یا به تعبیر دیگر طبیعت یک چیز است .شودت به افراد لحاظ نمیسبن

ها این ،به هیچ وجه کاری به خصوصیات فردیه نداریمدیگر  ،و طبیعت باشدطبیعت سر و کار داشته باشیم و نظرمان به ماهیت 

در مطلقات به هیچ وجه  .آیدوجود این ماهیت پیش می به تعبیر دیگر یا ،و مصادیق این ماهیت دچیزهایی است که در رابطه با افرا

سنخش غیر از وجود  نیزماهیت است و ماهیت  خود طبیعت و ،چه که در مطلقات مطرح استآن .د و مصادیق نداریماکاری به افر

  .پس کاری به عوارض شخصیه ندارد ،خود وجود نیست اام ،ماهیت مرز وجود است . به عبارت دیگر،است

اطالق  پس معنای. است که اطالق به معنای سریان طبیعت در افراد نیست لذا در بحث مطلق و مقید به محقق خراسانی اشکال شده

 چیست؟ 

بدون  ،یعنی طبیعت آن چیز مدنظر است ،گوییم چیزی مطلق استوقتی می .اطالق عبارت است از خود ماهیت و طبیعتمعنای 

و  و افراداست خود طبیعت  ،چه مدنظر استنآ ،گیردمثال وقتی طبیعتی مثل بیع موضوع یک حکم شرعی قرار می .توجه به افراد

 «بیعالاحل اهلل » :فرمایدمی شارع وقتی .ر دخالتی در خود حکم ندارندیگتعبیر دخصوصیات هیچ دخالتی در موضوع حکم یا به 

ارع آن که اگر ش معتبر باشد این طبیعت اموریاحتمال دارد که در حال . است شده روی ماهیت بیع بارمعنایش این است که حلیت 

جا نقهرا ای ،بیع باید به صیغه عربی باشد کهوارد شده  ییلمثال جایی دل ،شوندها در حکم دخیل میقهرا آن بیان کرده باشد امور را

 صورت، در اینشک کنیم در مدخلیت قیدی اما اگر جایی شود.می که طبیعت بیع است مقید به صیغه عربیت «احل اهلل»موضوع 

  .نداردزیرا حکم روی طبیعت رفته و کاری به افراد و مصادیق  ،کند که آن قید منتفی شوداطالق اقتضاء می

 زلی نماو ،بیع یک ماهیت عرفی دارد« )ةالصلوا اقیمو»مثل  ،در مورد ماهیاتی است که توسط خود شرع اختراع شده مطلب نظیر این

یعنی این طبیعت را  ،کندامر به اقامه نماز میشارع وقتی  .(یک ماهیت شرعی دارد که خود شارع این ماهیت را اختراع کرده است

  .و کاری با افراد و مصادیق ندارد طلب می کند مکلف زا
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اال  لم یتعلق»اطالق در این است که حکم  تفاوت عموم و .با عموم متفاوت است اطالق دوم همه هدف این است کهپس در مقدمه 

افراد و ات و این خصوصیکه لب .دخالتی در طبیعت و ماهیت ندارند این مواردهیچ یک از  ،و فرد و حال و قید «ةبنفس الماهی

و هذا  .ولو این که در خارج نیز باهم متحد باشند ،ندارند نیز گری از افرادجنبه حکایت . یعنیندرمرآتیت از افراد هم ندا ،حاالت

بعضی  ها درتفاوت این .باهم فرق دارند «اکرم العلماء» با «اکرم العالم». در عام اتفاقا نظر به افراد و مصادیق است. عمومالبخالف 

اد و مصادیق و رهیچ نظری به افر دیگشده است و  یعنی امر به اکرام طبیعت العالم «اکرم العالم» .دهدآثارش را نشان می از امور

 ،«کل»بخاطر اشتمال بر لفظ  ،اکرم کل عالم ؛«اکرم کل عالم»یا  «اکرم العلما» :گوییماما وقتی می. حاالت خصوصیات عالم نیست

 «اکرم کل عالم»، نظر به افراد استتنها جا این .از ادات عموم است که آمده« کل»زیرا لفظ  ،این جا عموم است .داردمعنای اطالقی ن

اما در  ،ودشو مصادیق متعلق می دارظر به افندر عموم  به طور کلی پس. یعنی هر فرد و مصداقی از مصادیق عالم باید اکرام شود

  1.ودشبه طبیعت و ماهیت متعلق می حکم ،مطلق
 مقدمه اول و دومبین فرق 

لی وحکم روی طبیعت رفته  ،در مطلق :فرمود در مقدمه دوماما . نه افراد است،متعلق اوامر طبیعت  :فرمود امام خمینی در مقدمه اول

  .کنندیعنی فرق بین مطلق و عام یا به تعبیر دیگر تفاوت اطالق و عموم را بیان می .در عام حکم روی افراد

 مقدمه سوم 

موربه أنظر ندارند که این م به این اصال . یعنی ادلهبطور کلی ادله احکام هیچ نظری به حاالت و تزاحمات ادله با یکدیگر ندارند

 رعشا وقتی .متکفل بیان حکم موضوع خودش است ی،تکلیف و دلیل هر باشد. موربه دیگرأممکن است روزی مزاحم با یک م

کاری به این نداشت که ممکن است  ،بیان کردرا مسجد  زا وجوب ازاله نجاست آمد و که دلیلآن زمان  «ازل النجاسه» :گویدمی

  .نداشت ،ی اواز حیث تزاحم دو تکلیف برا ،نظر به حاالت مکلف یعنی باشد. روزی ازاله نجاست مزاحم با نماز

طی بین نماز و ازاله یا هر ضد خاصش جمع کند یتواند در شراکاری هم ندارد که آیا مکلف می وامر به خواندن نماز کرده  «صل»

ها ادله کاری به جهت مزاحمت هایی که ممکن است بین ادله بالعرض در یک شرایط خاصی پیش بیاید و مکلف نتواند بین آن .یا نه

  ند.ندار ،جمع کند

ناظر به حاالت مکلف در  دلیل به هیچ وجه .و متکفل بیان حکم موضوع خودش استخودش  پس هر دلیلی ناظر به موضوع

 جای خودشدر  «ازل النجاسه» .ندارد ،نتواند بین دو تکلیف جمع کند و مواردی که ممکن است برای مکلف امکان امتثال نباشد

ممکن است روزی وارد مسجد  کاری ندارد که د،باید نماز بخوانی :گویدمینیز  «صل» ،یدگوید نجاست را از مسجد زائل کنمی

 ن تزاحمات و حاالتی که برای مکلفیا د.را با هم انجام دهی تکلیف این دو دنتوانید، در حالی که باید ازاله نجاست کنی شوید ومی

  .هیچ کدام در ادله لحاظ نشده است، آیدط خاص پیش مییدر شرا

نظر  ،نماز بخوان :گویدمیشارع وقتی  .ها هم ندارندوقتی این حاالت مورد نظر ادله نیست طبعا و قهرا ادله نظر به عالج مزاحمت

 مکلفتکلیف زاله شد اچاره اندیشه کند که اگر نماز مزاحم با  چه رسد به این که راه حل و عالج و ،با زاله ندارد نماز به مزاحمت

 استخراج شده است؟ از کدام دلیل این سخن ؟ه استمداز کجا آ «اشتراط المهم بعصیان االهم» سبر این اسا چیست؟
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امر مهم را  خواهدمی از راه اختالف رتبه بین امر اهم و امر مهم به نوعی ،وجود دارد نهایی که بین قائلین به آترتب با همه تفاوت

عصیان  آن نیز شرط .امر مهم مشروط است ،یعنی امر اهم مطلق است .هر دو امر فی زمان واحد موجودند :بگوید و تصحیح کند

ال این است که این شرط از وس .واجب مهم نیز مشروط به عصیان اهم است .هیچ شرطی ندارد ،. واجب اهم مطلق استاست االهم

شرط شرعی باشد باید از لسان ادله به اشتراط، باالخره اگر  ،االهمگویید واجب مهم مشروط بعصیان از کجا می ؟است کجا آمده

از  .در یک دلیل بیان شده استزیرا  ؟زوال است به شرطمشروط ، نماز ظهر مثال از کجا فهمیدیم .ادله آن را بیان کنند و دست بیاید

راط اوامر خود ادله اشت«. استطاع علیه سبیالهلل علی الناس حج البیت من  و»از دلیل  ؟کجا فهمیدیم حج مشروط به استطاعت است

توانیم شرط ما که از خودمان نمی ،ع بیان کندراگر شرط شرعی باشد باید خود شا .و واجبات را به برخی از شروط بیان کردند

در نماز ظهر  یطشر ینفهمیدیم که چنمی از کجا ،اگر شارع نگفته بود که نماز ظهر منوط به تحقق زوال است بیان کنیم.را  شرعی

  .است

کجا  ؟کرده باشد آیا جایی داریم که نماز را مشروط به عصیان اهم ؟در امر مهم چنین شرطی بیان شده است ببینیم که آیا واقعا حال

 .شودیممهم این است که قانون بنحو کلی جعل  .تزاحمات یک امور مقطعی و اتفاقی است که این است نیزعلتش  ؟چنین چیزی است

هایی که بعضا برای بعضی از افراد در مورد عبارت دیگر مزاحمت به .ری به افراد و مصادیق نداردو کا شودمی بیعتط متوجهحکم 

گاه نباید این هیچ ،زیرا اگر این تزاحمات مربوط به طبیعت و ماهیت بودند .ربطی به طبیعت و ماهیت ندارند ،آیددو تکلیف پیش می

مکلف هم امر به نماز دارد  . به این نحو که ها باهم مشکلی نداردکه بعضی از اوقات اجتماع ایندر حالی ،ندشدمجتمع می دو باهم

مسجد می رود امر به نماز متوجه  ظهروقتی و  متوجه او شده استامر به ازاله برود،  ساعت ده صبح مسجد اگر .و هم امر به ازاله

اعت ده س مکلف وقتی ند؛نداشته باش یباهم مزاحمتممکن است که  ی هستنددو طبیعتیف این دو تکل .خواندنماز می او شده است و

 لیفتکفرد دیگری با  در این صورت .بر او واجب است ازاله نجاست طبیعت بلکه ،واجب نیست ی بر اونماز ،رودصبح مسجد می

حاکی از این است که مطلب این  .اوستمتوجه طاهر است و تکلیف نماز  رود، مسجدمی مسجد به ظهر که ، امااست مزاحم نشده

این تزاحمات ربطی به ماهیت و  .آیدتزاحم فقط در رابطه با بعضی از افراد و مصادیق ماهیت ازاله نجاست و ماهیت نماز پیش می

 1.آیندگاهی در بعضی از افراد و مصادیق پیش می هااین .طبیعت ندارد

 مقدمات سه گانهنتیجه 

  بیان شد:ه سه مقدم تاکنون

  .امر به طبیعت و ماهیت متعلق شده است نه به افراد و مصادیق :مقدمه اول

بت و اساسا سریان حکم نس شده «ةالصلو ةطبیع»این است که حکم متعلق به  «ةالصلوا اقیمو»یا  «صل»معنای اطالق  :مقدمه دوم

 برخالف عموم که در آن سریان حکم نسبت به افراد مورد نظر است. مورد نظر نیستو مصادیق به افراد 
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لذا ادله کاری به این  .شوندبلکه این تزاحمات به افراد مربوط می .تزاحم بین برخی از اوامر ربطی به طبایع ندارد :مقدمه سوم

یات صها مربوط به افراد و خصومزاحمت .نداردادله روی طبیعت رفته است و طبیعت نیز به افراد کاری حکم زیرا  .تزاحمات ندارند

  .ها نداردآید ربطی به طبیعتپیش می تزاحماتی که بعضاً و است

این اشتراط از کجا  ؟شرعاً است توانیم بگوییم امر مهم مشروط به عصیان امر اهمیمنتیجه این است که آیا با ضمیمه این سه مقدمه 

معلوم  ادقیق باقی مانده است و بایدمقدمه دیگر  د؟ )هنوز سهکنیمی یشرط چنینرا مشروط به از کجا شما دلیل امر مهم  ؟ده استمآ

  ؟(کندچه چیزی را نفی می خمینی شود که این مقدمات دنبال چه هدفی هستند و امام

 یاثباتا نیز دلیلفرمایند: در درجه دوم می .اشتراط امر مهم به چنین شرطی ثبوتا ممکن نیست گویند:اول میدر درجه امام خمینی 

  .بر این اشتراط نداریم

یشان کنیم؟ ااهم امر چرا ممکن نیست بتوانیم امر مهم را مشروط به عصیان  ؟ثبوتا این شرط را نداریم بنابر نظر امام خمینی چرا

ا چر .بر این امر نداریم دلیلیهیچ  اثباتا،بر فرض ممکن هم باشد :خواهند بگوینددر مرحله دوم می .نیست اصال معقول :گویندمی

  :مهم را مشروط به عصیان اهم کنیم؟ زیرا چرا امکان ندارد که امر ؟ثبوتا ممکن نیست

  .ها هستندادله و اوامر متعلق به طبیعت :اوال

  .در مطلق و ماهیت و طبیعت اصال نظر به افراد نیست :ثانیا

  .است نه طبایع تزاحمات بین ادله مربوط به افراد و مصادیق :ثالثا

زیرا این مزاحمت مربوط  .مشروط به عصیان نسبت به ازاله باشد تواندنمی« ةاقم الصلو» ،است با نماز مزاحم شدندجحال که ازاله ن

و  این یک فردو آمده است  این تزاحم پیش رفته مسجد بهاالن در این شرایط برای این مکلف که ظهر  .به افراد و مصادیق است

س پ .ارائه دهند کلفاصال کاری به تزاحمات ندارند تا بخواهند راه عالج به م .ادله نظری به افراد و مصادیق ندارد و تمصداق اس

عالوه بر این در هیچ دلیلی ندیدیم که چنین شرطی . از نظرمقام ثبوت امکان اشتراط امر مهم به عصیان اهم نیست ،از نظر ثبوتی

  .کردرا بیان می شرط دلیلی باید این ،جایی در باالخره .کوتاه استاز دلیل ان یعنی اثباتا نیز دستم .بیان شود

 .توانیم امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنیمپس نه ثبوتا و نه اثباتا نمی

  .مهم نفی کردیم تاکنون با این سه مقدمه شرطیت شرعی عصیان االهم را برای امر

 در جلسه بعد آن را مورد بررسی قرار یک شرط عقلی است و الزم نیست شرط نقلی باشد که شرط، بگوید این کسیممکن است 

 خواهیم داد.

 «والحمد هلل رب العالمین»

 

 

 


