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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 نتیجه مقدمات سه گانه

ی امر یعن .بر عصیان امر اهم پیش نیایدتوان بنحوی تصحیح کرد که مسئله ترتب امر مهم را می ،عرض کردیم امام خمینی معتقدند

این  .مسه مقدمه را تا به حال بیان کردی .شش مقدمه ذکر کردند . برای این منظور ایشانمهم به غیر از مسیر ترتب قابل تصحیح است

  :سه مقدمه عبارتند از

  .امر به طبیعت متعلق است نه افراد مقدمه اول:

  .سریان حکم نسبت به افراد نیست بر خالف عموم که به معنای سریان حکم نسبت به افراد استاطالق به معنای  مقدمه دوم:

 . یات فردیه استصتزاحم بین اوامر مربوط به طبایع نیست بلکه مربوط به مصادیق و خصو مقدمه سوم:

. تاثباتا چنین چیزی قابل اثبات نیس نه ثبوتا و نه ،مشروط به عصیان اهم نیست که امر مهم شرعاً استنتیجه این سه مقدمه این 

  .توضیح دادیم ر جلسه قبلبه تفصیل داین مطلب را 

  نجاست از مسجد نیست. به عصیان امر به ازاله مشروط شرعاً این شد که امر مهم مثل امر به نماز تاکنون نتیجه این سه مقدمه
 غرض از مقدمات سه گانه دوم 

ب ادعا یعنی وقتی قائل به ترت. ت که شرطیت عصیان امر اهم برای امر مهم عقلی است نه شرعیاس اینظاهر کلمات قائلین به ترتب 

؛ امر اهم است بر عصیان امر مهم مشروط به عزمامر مهم مشروط به عصیان امر اهم است یا  که )بنابر اختالفی که وجود دارد(کند می

را  شرطیت شرعیه عصیان امر اهم برای امر مهم یاو ادعا .است از نظر عقلی امر مهم مشروط به عصیانمنظورش این است که 

  کند.نمی

 توضیح ذلک:

این است که امر به  نیز فرض .مسجد و دیگری امر به نمازاز یکی امر به ازاله نجاست  ،ما دو امر داریم :گویدقائل به ترتب می

بین اوامر نیز مربوط به افراد و مصادیق است و ربطی  تزاحمِکه م قبول داریچنین هم .مد نظر نیستند افراد و طبیعت تعلق گرفته است

بنحوی بین  باید رسد کهکه متعلق به ضدین شده است به این نتیجه می یاز ناحیه مول رولی عقل در مواجه با دو ام ،به طبایع ندارد

خواسته  او خواسته و از یک طرف ازاز مسجد را از او ازاله نجاست  مولی طرف کند از یکمی مشاهده . یعنیاین دو امر جمع کند

یکی  م ورا حفظ کن یاگر بخواهم هر دو خواسته مول :گویدمی ندارد. لذااین دو کار را باهم  انجام او قدرت کهدر حالی ،نماز بخواند

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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فهمد که آورد و میمی عقل این را به دست .در یکی مطلق است و در دیگری مشروط یباید بگویم خواسته مول ،را کنار نگذارم

بنحو مطلق باشد و خواسته دوم و امر دوم مشروط به  و امر اول خواسته باید، اتیان کنددر زمان واحد را امر تواند هر دو نمیوقتی 

ه ک بیان نشدهجایی یعنی  .تکلیف استو  شرط امتثال ،کند قدرتطور که درک میهمان .ترک و مخالفت و عصیان امر اول باشد

انسان گذاشته است منوط به این است که  عهدهتکالیفی که خداوند به  تمامفهمد که اما عقل می شرط امتثال تکلیف است، قدرت

امر مهم مشروط به عصیان امر اهم  کند که واجب مهم وکشف می در مانحن فیه همان عقل .انسان قدرت بر انجام آن داشته باشد

  .است

  :سوال

فرض این است که اگر اهم ترک شود و  .اهم است و دیگری مهم امر ما ثابت و محرز است که یک فرض این است که برای استاد:

برای همین  ؛هممهم است و دیگری اعقل مواجه با دو دستور شده که یکی  ؟خیرن عمل صحیح است یا یآیا ا ،اتیان به مهم شود

  . دهدمهم قرار میامر ا برای کند و شرط راهم را مطلق فرض می امر است که

 :سوال

که در مواقعی بین بعضی از این .اصل تزاحم را انکار نکردند ،تزاحمات بین ادله ربطی به طبایع ندارد :فرمودند خمینی امام استاد:

ها به طبیعت ادله این بود که تزاحمات بینانکار کردند  خمینی که امام چیزی آن .آید طبیعی استافراد و مصادیق تزاحم پیش می

یک مصداق از ازاله با یک مصداق از  .داندها میت فردیه و حاالت مصادیق آناناشی از خصوصی ربط داشته باشد. ایشان آن را

که تزاحمات در دایره طبایع  است که ایشان نفی کرد این چیزیآن ،اصل تزاحم را که ایشان انکار نکردند .نماز تزاحم پیدا کردند

  .یفتداتفاق ب

رسند که اشتراط واجب مهم به عصیان اهم عقال می مطلب به این برای پاسخ به این ادعا است و نهایتاًامام خمینی سه مقدمه بعدی 

  .مشروط به عصیان اهم نیست واجب مهم، یعنی نه عقال و نه شرعاً .نیز منتفی است

که امام خمینی  اما سه مقدمه بعدی .تواند باشدمشروط به عصیان واجب اهم نمی که واجب مهم شرعاً استاین  سه مقدمه اولنتیجه 

 از بین ببرد.ریشه اشتراط عقلی واجب مهم به عصیان اهم را نیز  ندخواهدر واقع می ،کنندمیبیان 

  .(کندب میکه معلوم شود مقدمات ناظر به چیست و چه هدف و غرضی را تعقی ه این جهت بودب ی که بیان شدتوضیحات)

 مقدمه چهارم 

چه به آن ایناچاریم اشاره ،را در باب مراتب حکم بگوییم خمینی قبل از این که نظر امامباشد. می پیرامون مراتب حکماین مقدمه 

  داشته باشیم. چه که مشهور در این رابطه گفتندکه محقق خراسانی در کفایه و آن

 نظر مشهور درباره مراتب حکم 

  .یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت .حکم دارای دو مرتبه است: مشهور معتقدند

 بزرگان نیز گویای این مطلب است.  و دیگر انصاری این عقیده را داشتند و کلمات شیخ رمشهو، تا قبل از محقق خراسانی
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ای جعل مفسده وجود ای که حکم بواسطه اشتمال بر مصلحت یا بواسطهیعنی مرتبه است:انشاء  اول، مرتبه مرتبه :گویندمیمشهور 

  .قانون گذاری ،مرحله تشریع ،مرحله جعل حکمیعنی . برای جلب مصلحت یا دفع مفسده .شودمی

کلف به معلم مثل  ود،فراهم ش حکمی که جعل شد شرایط وقتی. یعنی اجرایی شدن حکم جعل شده :مرتبه دوم مرتبه فعلیت است

   .شودحکم فعلی می بر امتثالتکلیف یا قدرت مکلف  زمان امتثال، فرا رسیدن حکم

می شود مرحله  کهکنند های بشری یک قانون را امروز تصویب میدر قانون گذاری مثالً .ل است و دیگری اجراعیکی مرحله جپس 

یا به  شوداز فالن تاریخ این حکم اجرایی می کنندبه مردم اعالم می زمانی که یعنی ،رسدکه فرا میزمانش  ، سپسانشاء و جعل

ی که زمان ولی ،فعلی نیست نشده غابالاین قانون به مردم تا یعنی  شود مرحله فعلیت.، میکنندزمانی که حکم را ابالغ می تعبیر دیگر

های ند و زمینهاهاطالع پیدا کرد از آن قانون اطبینمکلفین و مخ زیرا .زمان عملش فرا رسیده است شود،ابالغ میرسما به مردم 

  .را امتثال کنند و قدرت امتثال داشته باشندقانون که مردم بتوانند آن  است شده ایشرایط بگونه .فراهم شده است قانون امتثال

 نظر محقق خراسانی درباره مراتب حکم

 فعلیت بعد از دیگری وحکم یکی قبل از انشاء ند. دو مرتبه اضافه کرد ،محقق خراسانی در کفایه به این دو مرتبه از مراتب حکم

 :ندشان گفتای (البته از بعضی از کلمات ایشان مرتبه پنجمی نیز قابل استفاده است)ایشان ادعا کردند حکم چهار مرتبه دارد  حکم.

باید مشتمل  ،خواهد واجب باشدچیزی که می .شداقتضایی برای این حکم وجود داشته با که حکم جعل و انشاء شود باید نقبل از آ

حکم بی زیرا  ؛خواهد حرام باشد باید مشتمل بر یک مفسده الزم االجتناب باشدکه می چیزی و بر مصلحت الزم االستیفاء باشد

مصلحت  انیا موضوعش اتشانمتعلق رد . بایدکراهتچه و  باشد چه استحباب، و چه حرمتباشد  چه وجوب ؛ودشجهت انشاء نمی 

 امرتبه اقتضمرحله،  اینایشان به  .االجتناب باشد تا این احکام جعل شود حالزمه یا راجحه و نیز مفسده الزم االجتناب یا راج

  .که جزء مراتب حکم است گفتند

اگر حکمی  .یعنی مرتبه موافقت و مخالفت با حکم فعلی شده .مرتبه تنجز وجود دارد به نامنیز مرتبه چهارمی  یتبعد از مرحله فعل

با حکم در مقام  تمخالف قهراً ،مخالفت شود نآید و اگر با آاستحقاق ثواب پیش می ،موافقت شود نچه با آچنان ،فعلیت پیدا کرد

  :است دارای چهار مرتبه حکم :لذا ایشان فرمود .شودبه حکم مربوط می مرحله نیز این .عقاب است لزم استحقاقتعمل مس

  .تنجز. مرتبه 4 ؛فعلیت.مرتبه 3 ؛انشاء.مرتبه 2 ء؛مرتبه اقتضا.0

 اشکال مشهور به محقق خراسانی

ه محقق ب ی کهاشکال از سوی کسانی که قائل به دو مرتبه در مراتب حکم بودند مورد اشکال قرار گرفت.محقق خراسانی تقسیم 

  :این بود که خراسانی وارد شد عمدتاً

چه که به نآ داریممراتب حکم را قصد شمردن وقتی  و از مقدمات حکم است اقتضاء . زیراندارد کممرتبه اقتضاء ربطی به ح :اوالً

 ،باید دارای مصلحتی باشند تا حکم وجوب جعل شودحکم این که متعلق و موضوع دهیم. مدنظر قرار می را خود حکم مربوط است

 حکم وجوب برای ،تا چیزی مصلحتی نداشته باشد درست است .نه خود حکمباشند میمقدمه حکم  امور این .نداردم کربطی به ح
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هایی است که باعث ها زمینهدر حقیقت این .د حکم نداردودا است کاری به خیطوری که از کلمه حکم پولی همان ،شودجعل نمیآن 

  .ندارد ئربطی به خود شنیز  ئمات شها و مقدهنزمی و شودجعل و انشاء حکم می

که حکمی جعل و فعلی شده کند می شاهدهوقتی عقل م .حکم عقل است تنجز در واقع .ربطی به حکم ندارد نیز تنجز مرتبه ثانیاً:

ه ربطی چ مطلب این. مستحق عقاب ،اگر مخالفت شد ب است ومستحق ثوا د،امتثال شاین حکم توسط مکلف اگر  :گویدمی ،است

 دارد.  چه ربطی به حکم ،استحقاق ثواب و عقاب پیش بیاید آن یا مخالفت شود و به دنبال موافقت یاین که با حکم .حکم داردبه 

 برای شما بیان شد. گزارشی از نظر مشهور و نظر محقق خراسانی کنون تا
 کالم امام خمینی درباره مراتب حکم 

 .یعنی هم با مشهور و هم با محقق خراسانی مخالفت کرده است .وارد شده و هر دو را محکوم کرده است نزاعدر این  خمینی نیز امام

  .دو مرتبه و بلکه یک مرتبه بیشتر ندارد که حکم کندایشان در یک مرحله ادعا می

نظر خود  .2 ؛راسانی دارنداشکالی که به مشهور و محقق خ. 0: کنیمدو بخش ارائه می در رادر مقدمه چهارم سخن امام خمینی 

  .ایشان

گویند چه تفاوتی که خودشان می مطلبیو  دارند یدیگران چه اشکال به خمینی بود که امام جهت اینبه توضیحی که تاکنون دادیم 

بخش اول اشکالی است که به مشهور و محقق ، در مقدمه چهارم را در دو بخش ارائه می دهیمخمینی لذا کالم امام  .با دیگران دارد

  است. خود ایشان از مراتب حکمنظرخراسانی دارند و بخش دوم نیز تبیین 
 مشهور و محقق خراسانی امام خمینی به اشکال :بخش اول

 .ه استو سنت ارائه شد روایات همین احکامی است که در لسان آیات ویا  .شما از حکم چیست؟ از دو حال خارج نیستمنظور 

الب آیات و روایت بیان نشده زد خداوند به عنوان شارع وجود دارد و هنوز در قای است که نیا منظور شما از حکم اراده تشریعیه

  .است

م کتب علیک» ؛«ةالصلوا اقیمو»مثل  ،ت و روایات بیان شده استآیااگر منظور شما از حکم همین چیزی باشد که در  حالت اول:

بر شما  :گویدمی «ةالصلوا اقیمو» ؟ دلیلفرقی بین عالم وجاهل گذاشته شده است ،در هیچ یک از ادله گوییم آیاشما می؛ به «الصیام

 اگر ویدکجا می گدر  ،پیدا کندبه تکلیف در صورتی است که شخص علم ، اما در کجا گفته است که این تکلیف نماز واجب است

اشته ذکه در حکمی بین عالم وجاهل فرق گیل کمی هستند بین ادله دال در جب است.، این تکلیف بر او واشخص قدرت پیدا کند

مثال اگر کسی  ،بین عالم و جاهل فرق گذاشتندوجود دارد. یعنی این فرق  «قصر و اتمام» و «اخفات جهر و»مورد  بله در .باشد

چنین در مورد نماز قصر و هم ،اشکالی ندارد نمازش :یندگو، میاخفاتی بخواند یا بالعکس ،داند که نمازش را باید بلند بخواندنمی

ولی در بقیه موارد بین عالم و جاهل  ؛اشکالی ندارد ، نمازشتمام بخواند در موضع قصرجاهالً اگر کسی نمازش را  گویند:می اتمام

  .شودو عاجز و قادر فرقی مشاهده نمی

مرتبه فعلیت  :توانید بگوییدچطور می، امور نشده است مثال آنا قدرت و قید علم وبا وجود این که حکم به این معنا در ادله مقید به 

این شرطیت و علم و قدرت بر امتثال را از کجا . انسان عالم به حکم باشد یا قدرت بر امتثال داشته باشد ای است کهحکم آن مرتبه

 آوردید؟ 
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 .بر عقل است یو هم شامل قادر و عاجز مبتنشود میگوییم این احکام هم شامل عالم و جاهل این که می :گویدامام خمینی می

عقاب بالبیان و قبح  :گویندگاهی می :شود یاین قاعده به دو صورت بیان م .کند به این که عقاب بالبیان قبیح استعقل حکم می

 .عقاب جاهل قبیح است ؟توان عقاب کردداند میکسی را که نمی ،اگر عقاب بالبیان قبیح است .قبح تکلیف بالبیان :گویندمی گاهی

س پ د.کنی امر نداردبر انجام تکلیف قدرت که  کسیگوید: قبیح است به عقل می نیز همین حکم جاری است، یعنی در مورد عاجز

  ؟داندرا نیز قبیح می دوین ااما آیا عقل تکلیف به  ؛عقاب عاجز و عقاب جاهل قبیح است ،نظر عقل زا

از نظر عقل  :گویدمی شده است. امام خمینیخیلی استفاده  مبنا از این است خمینی خطابات قانونیه که یکی از مقدمات امام در

که از نظر  چیزی آن. متوجه شودنیز و عاجزان  نبیاید و حتی به جاهال ییعنی تکلیف .تکلیف عاجز قبیح نیست و تکلیف جاهل

  شود. ه و عقابخذاؤداند بخاطر ندانستن یک تکلیف معقل قبیح است این است که کسی که نمی

الی که امام در ح .پیدا کندبر انجام تکلیف و قدرت شود تکلیف به این است که شخص عالم به فعلیت تکلیف  :گویندمشهور می

 ده است یک خطاب عمومی استمچه که در ادله آنآ .ل و عاجز نیستهجا وقادر و بین عالم یفرق، در تکلیف :گویندمیخمینی 

  .ی بین این افراد نیستقفر و

جاهل و قادر و عاجز  ی بین عالم وقدر این ادله هیچ فر ،شوده استفاده میلداشما از حکم آن چیزی باشد که از  راگر منظوپس 

  .نیست

ود اراده خدا که شسوال این است که آیا می ،ای باشد که نزد خداوند استاراده تشریعیه ،اگر هم منظور شما از حکم حالت دوم:

آن اراده در نزد خدا وجود  ایی که مخاطب قدرت داردج یعنی ؟به اعتبار حاالت مکلف تغییر کند تعلق گرفته مثال به اقامه نماز

 ،جایی که انسان علم دارددر شود این اراده آیا می .نداشته باشد این اراده وجود مخاطب قدرت نداشته باشدکه  و جایی داشته باشد

لیف به تکاما اگر مخاطب  مکلف، به تکلیف علم دارد، چون، باشد در نزد خدا موقع این اراده نیعنی آ وجود داشته باشد،در نزد خدا 

 ؟ در نزد خدا نباشدبر خواندن نماز  هارادعلم نداشته باشد، 

چنین امری در  .اش را تغییر بدهدخداوند به حسب حاالت افراد ارادهکه اینتغییر و تبدل در اراده خداوند است و این سخن الزمه 

  مورد خداوند محال است.
 خالصه بخش اول کالم امام خمینی

  :گویندو محقق خراسانی است می ایشان در بخش اول که اشکال به مشهور

 قادر ،عاجز و جاهل ،هیچ فرقی بین عالم ،بدانیم (کتاب و سنت وارد شده چه که درآن)دله اگر حکم را به معنای ما ورد فی اال

  وجود ندارد.

وقتی  :گوییدمی و دانیددایر مدار علم و قدرت مکلف می ، اراده خداوند راحکم را به معنای اراده تشریعیه نزد خداوند بدانیم اگر

و اگر نداند یا قدرت نداشته باشد حکم فعلی نیست و این به این معنا است  شودیم مکلف بداند و یا قدرت داشته باشد حکم فعلی

  .اراده خدا به تبع علم و قدرت مکلفین تغییر کند و مسلم است که چنین چیزی در مورد خدا محال استکه 

 بحث جلسه آینده 

   .کنندبیان می اتب حکمد نظر خودشان در مورد مرنکناین اشکال را به مشهور می یامام خمین بعد از این که
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