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ئهم ا علي محمد و آهل الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »   «معينج الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته

ارکان سه گانه عرض کردیم مسئله اساسی که در واجب کفایی باید مورد توجه قرار گیرد این است که مقصود از مکلف که یکی از 

 شود اگر در همهگفته میاست اما در واجب کفایی، از یک طرف چیست؟ در واجب عینی مکلف کامال معلوم باشد، هر واجب می

من  اگر کنند ولیل نکند همه استحقاق عقاب پیدا میتکلیف عم ای که اگر هیچ کس به، به گونهباشد مکلف هستندتکلیف شرایط 

کسی که اقدام به عمل  وشود استحقاق عقاب از سایرین برداشته می تکلیف از بقیه ساقط شده واجب کند به الکفایه اقدام به اتیان

که مقصود از مکلف کیست؟ احتماالت شده  لذا بحث ،کار را مشکل کرده است مسئله این کند.استحقاق ثواب پیدا می جب کردهاو

  .باره ذکر شده استیا اقوالی در این

ارائه توان المجموع میمجموع من حیث دو تفسیر از گفتیم  .المجموع است احتمال اول این بود که منظور از مکلف مجموع من حیث

  .سا بیان کردیمین احتمال را رأاین دو تفسیر را بیان کردیم و اشکال ا. داد
 دوم: واحد غیر معیناحتمال 

ای است که ، یعنی به گونهکنیم تکلیف باید توسط یک نفر انجام شودفرض می. مثال مکلف در واجب کفایی واحد غیر معین است

ین نیز منظور از واحد غیر مع .مکلف است، ینواحد غیر مع ،اما این یک نفر معین نیست ،مکلف یک نفر است. احتیاج به جمع ندارد

 یا واحد مردد و نیردیم که عناوینی مثل واحد غیر معقبال به مناسبتی اشاره ک آن. ین است نه مفهومحد غیر معمصداق خارجی وا

گوییم واحد جا وقتی می. اینو اخری از جنبه مصداقی گیرندقرار میاز جنبه مفهومی مورد مالحظه  همچنین واحد غیر معلوم، تارة

یعنی یک نفر غیر  از بین همه مکلفین معین نیست. بلکه منظور یک نفری است که، نداریم ینر معیغیر معین نظر به مفهوم واحد غ

واجب  ،ندبر یک میت نماز بخوان شوند که بایددا میدر یک منطقه هزار نفر مکلف پی فرض کنید، این مکلف است. معین فی الخارج

نماز خواندن ها اقدام به کند کدام یک از این؛ یعنی فرق نمییک نفر غیر معین ،کفایی متوجه یک نفر غیر معین از این هزار نفر است

  .نیستاز این هزار نفر اگر مبادرت به خواندن نماز کنند تکلیف از بقیه ساقط است این نفر نیز معلوم هر یک  ،میت کنند

 ییکمثل مواردی که علم اجمالی به نجاست  ،می شود یک چیزی معین باشد اما معلوم نباشدهم سازگار است،  با معین غیر معلوم

مشخص است که  ،اقع معین است، اما به حسب ولباسنجس است یا آن س ابلکه آیا این  دارید، االن معلوم نیستاز این دو لباس 

 پس غیر معلوم با غیر معین متفاوت است.  .کدام یک از این دو نجس شده است

از آن تعدادی که قابلیت تعلق تکلیف به ، این هزار نفر از، یک نفر که بر طبق احتمال دوم مکلف عبارت است از واحد غیر معین

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 . که یک نفری که تعین و تشخص ندارداین است  ینمعنای واحد غیر مع تعیین نشده است. آنها وجود دارد
 بررسی احتمال دوم 

مکلف عبارت است از یک  شودگفته میاز یک طرف  .آیدض و ناسازگاری پیش مییک تناق اصلی این احتمال این است کهمشکل 

 از افراد خارجی ییک یعنی ،مصداق این واحد غیر معین .زیرا گفتیم مفهوم واحد غیر معین مقصود نیست ،مصداق از مصادیق مکلفین

مالزمه  با تشخص و تعینو وجود واحد غیر معین د خارجی ین یعنی وجواحد غیر معلف شده است، این مصداق وکولی غیر معین م

، واقعیت مساوق با تعین و تشخص واقعیت یکی از این افراد ،نه مفهوم یکی از این افراد ،یکی از این افراد :گوییمدارد. وقتی می

گویید غیر معین، یعنی مطلب میکنار این  رحال وقتی د ،آید حتما تعین باید باشدوقتی سخن از واقعیت به میان میپس است. 

هم معین است و هم  ،ریشی ندارد و هم ریش دارد است که شخصی هممثل کوسه ریش پهن  . اینکنیدفی میتعین را نتشخص و 

عین قرار دهید و نظر به واقعیت مکلف را در واجب کفایی عبارت از واحد غیر م خواهیدین و این تناقض است. اگر شما بغیر مع

نه أک .آورددر میسر از جمع بین نفی و اثبات  و در عین حال بر غیر معین بودن تأکید کنیدنه مفهومش  ،داشته باشید یناحد غیر معو

 ملتزم شویم.  توانیم به آنلبی است که نمی. این مطگفتید یک مکلفی که معین است و در عین حال نباید معین باشد
 احتمال سوم 

کاری به محال بودنش نداریم با قطع )واحد مردد با واحد غیر معین فرق دارد  ،مکلف در واجب کفایی عبارت است از واحد مردد

یک فردی ، واحد غیر معین یعنی مکلفی که معین نشده است (نظر از این اشکال اساسا می خواهیم تفاوت این دو عنوان را بیان کنیم

به یک . فرد مردد یعنی این یا آن، تشخص و تعین وجود دارددر فرد مردد نوعی  ولی. از مکلف که تعین و تشخص پیدا نکرده است

ه تکوینیات شاید بارک جهت در. البته از یفه به چه کسی پیدا کرده مبهم است، لکن اینکه اضادارد او وجود معنا تشخص و تعین در

واحد  .توانیم برای فرد یا واحد مردد پیدا کنیمتری میتری یا وجه معقولاین است که تصویر مناسب حداقلهر دو محال باشند ولی 

خارجی  و فرد ، یعنی مصداقدر نظر گرفتی واقعیتتوان . به هر حال در فرد مردد میفرق کنندردد و واحد غیر معین شاید مقداری م

شخص واجب  یا آن شخص این گوییم نماز میت برمیوقتی . قابل تصویر است یک نحوه تشخص و تعین در آنمد نظر است و 

ند نماز میت بخوانند که یا زید است توانجا دو نفر هستند که می. در ایندو نفر که احدهما مرددا مخاطب تکلیف هستند است، یعنی

 احدهما مرددا.  ،مردد استواحد و یا عمر؛ اینجا مکلف 

واحد غیر معین یعنی  ؛این ادعا له مجال .کسی ادعا کند که واحد غیر معین و واحد مردد قابل بازگشت به هم هستند استممکن 

هما مرددا و چه واحد مردد نیز یعنی اینکه یک نفری که مردد است بین این و آن ، چه بگوییم احد ،یک نفری که تعیین نشده است

 ینآیا ا ،احتمال دوم باشد از غیر سوم ، احتمال بر فرضاما  .بعید نیست به نوعی قابل بازگشت به هم باشند ،بعینهبگوییم احدهما ال

 احتمال قابل قبول است یا خیر؟
 بررسی احتمال سوم 

که اساسا فرد مردد غیر  انی اشکالی مطرح کردندسا، محقق خراگر خاطرتان باشد در واجب تخییری که بحث فرد مردد مطرح شد

خی صفات واقعی گفت هر چند در بر، ایشان میعمده نظر ایشان این بود که اراده قابل تعلق به فرد مردد نیست ؛قابل تصور است

ر مثل اما د ،ناءک االکند به نجاست هذا االناء او ذا اپید انسان علممثال  ،تواند فرد مردد متعلق علم قرار بگیردمثل علم اجمالی می

که یا این  م که اراده به این تعلق گرفتهکنیر توانیم تصوینسان متعلق به یک شئ خاص شود نمیامر و بعث که باید اراده تشریعی ا
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  .این ممکن نیست :گفتندایشان انجام شود یا آن. 

اند به شئ توکه اراده تکوینیه نمیطوری همان :یعنی بگوید .ان اشکال مطرح کندمطلب را ممکن است کسی اینجا به عنونظیر همین 

بر وزان آن مشکلی که در واجب . بعث اراده تشریعی چیست؟ همین امر کردن و .تواند، اراده تشریعی نیز نمیمردد متعلق شود

الن شئ یا برو بازار فشود موال به عبدش بگوید: جا نمیطوری که آنیعنی همان .تخییری بود ممکن است اینجا نیز این اشکال شود

 دگویی، وقتی میزیرا اراده باید به یک چیز مشخص متعلق شود .شود، در مانحن فیه نیز نمیم بدهانجاکار را  را بخر یا در منزل این

تواند نمی نیز خواهد امر شما را امتثال کندکسی که می ، بر همین وزانای در افق نفس شما شکل نگرفته استی ارادهن، یعاین یا آن

راده تکوینی قوامش به سه اراده تشریعی مثل ا ،تواند اراده شما تعلق بگیرد که یا زید یا عمر این کار را انجام دهدباشد، نمیمردد 

تعلق  ه آناده برا، مراد هم یعنی آن چیزی که خواهد تحقق پیدا کنداراده هم می ،مرید که وجود دارد .مرادچیز  است، اراده، مرید و 

که چه کاری انجام شود و نه از حیث این از حیث این تواند مردد باشد و نه مرادتواند مردد باشد نه مرید میراده میانه  .گرفته است

کانه  د،انجام بده راکار  اشد این اراده تعلق گرفته به اینکه چه کسی ایناگر معلوم نب. خواهد این کار را انجام دهدچه کسی میکه 

اصال اراده تشریعیه در افق خواهم به حسن یا حسین دستور بدهم، معلوم نباشد که می اگر برای من .اراده تحقق پیدا نکرده است

تعلق اراده تشریعیه به فرد مردد خواستند بگویند احتمال سوم نیز مردود  عدم امکانلذا برخی به استناد  .شودتشکیل نمینفس من 

  .است

وجوب تخییری و بیان حقیقت وجوب تخییری عرض کردیم اشکالی در تعلق  در واجب تخییری در بحث از امکان تعلق ولی ما

برای مقدار  ینما گفتیم مفهوم فرد مردد یا احدهما ال بعینه در ذهن تعین دارد و در اعتباریات هم. وجوب به فرد مردد وجود ندارد

مفهوم باشد چه محذوری دارد و اگر منظور  هایی که اگر منظوریم به آنبحث مفصلی کردیم که پاسخ ده ،تعلق اراده کافی است

موالیی در جمع بندگانش : چه اشکالی دارد گوییمجا نیز همین را مینی، اما هر دو را جواب دادیم .مصداق باشد چه محذوری دارد

انجام  رکند که این کا ، یعنی امریکی از شما برود فالن کار را انجام دهد هکنم کنفرند بگوید من امر می در جمع زیر دستانش که ده

محذوری  نی، آیا اچه کسی انجام دهد، زیرا مهم نیست ندارد که چه کسی انجام دهد ، کاریکار است اصل انجام، زیرا غرض او ردیگب

جام اعالم کند یکی از شما این کار را انموالیی  ،تحقق اراده و تکون اراده تشریعیه در افق نفس اوست؟ خیر مانعی بر سر راه دارد؟

. پس کندا میدهد وجود خارجی پیدامتثال هم وقتی احدهما انجام می که این مفهوم در ذهن او تعین دارد و در مقام، در حالیدهد

 رسد.به نظر نمی برای تعلق اراده به مکلف به این معنا یعنی واحد مردد محذوری

 بحث جلسه آینده

 چهارم  و پنجم.احتمال 

 رساله حقوق

 گذشته مطالب مروی بر

  1...« بَر  فَاِنَُّكَ تَعْبُدُهُکْاال اَمّا حَق ُّ اللُّه»...  :امام سجاد فرمودند .االکبر بر انسان این است که انسان او را عبادت کندحق اهلل 
ای را توضیح مقدمه یعنی عبادت، بعد از بیان حقیقت عبادت، نوبت به بیان فلسفه عبادت رسید.به این حق بزرگ خداوند از بحث در 

                                                 
 .256تحف العقول، ص  1
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ال انسان در فعلیت یافتن استعدادهای بر این اساس کم .ستهمه استعدادهای او ودی در فعلیت یافتنموجکمال هر گفتیم دادیم. 

  .این دو جهت است، کمال او در تعالی و هم بعد عملی یچون انسان دو بعد دارد هم بعد نظر :ست و گفتیممختلف او

 تجوی کمال مطلقو در جس انسان موجودی نیازمند

. انسان کمال مطلق است به دنبال نکته نیز توجه شود که به طور کلی انسان فطرتاً ینگیری نهایی به ابرای تکمیل بحث و نتیجه

در این رابطه ه تا ادله عقلی و نقلی بسیاری ن گرفتاز وجدا ،دلیل بر نیازمندی انسان بسیار است .ی است نیازمند و فقیرموجود

 زنیایابد. در مینیازمندی و نقصش را اگر انسان به خودش رجوع کند به راحتی  ترین آن این است کهبدیهیوانیم اقامه کنیم. تمی

در صدد است با  ترند ودهد به سمت چیزهایی که کامللذا این فقر و نیاز او را سوق میست، قابل انکار نیدر انسان به هیچ وجه 

انسان به دنبال کمال مطلق است و حد یقفی برای امیال و آرزوهای  اساساًتر به کمال دست پیدا کند. کاملدات رفتن به سوی موجو

کند اگر آرزو می .این آرزوهای دور و درازی هم که انسان دارد همه بر همین اساس است زیرا دنبال کمال مطلق است .انسان نیست

ها به دنبال  همه انسانطبیعتاً ،ین باشدنچوقتی فطرت انسان این. ه کمال مطلق استه خاطر میل بکه بر کرات دیگر تسلط پیدا کند ب

ق کمال مطلق شاها بال استثناء ع. تمام انسانکنند، اشتباه میمشکل اصلی این است که در تشخیص مصادیق کمال .این کمال هستند

دهد در همین راستا حرکتی که انسان انجام میها و اساسا هر انترین انسترین و صالح، از بدترین و فاسدترین انسان تا سالمهستند

 هایی که انسان برای، تمام کاردهنددهند و چه حرکاتی که بهترین افراد انجام میراد انجام میترین افهایی که زشت، چه حرکتاست

 ،انسان در همین راستا قابل تفسیر است غذا خوردن معمولی. حتی د نیز به خاطر همین استدهبرآوردن نیازهای طبیعی انجام می

بال . کسی که به دنخواهد خودش را کامل کندنیاز دارد و می ن شخصی، اخوردغذا می کسی که گرسنه است برای رفع این نقص

ای زمینه ها در هر. همه انسانهد به کمال برسدخوادر واقع می دنبال تحصیل علم است به یا مین معاش وتأدرآمد است و به دنبال 

ی که افراد برای خودشان تصویر کماالت حال .وصول به کمال استها و ، جبران نقصبرای رفع نیازند کنای که تالش میو به هر اندازه

 در ،کسی که تمام هم و غمش برای وصول به یک قدرتی است .خودش همه چیزش متفاوت است ،مراتبشکنند مختلف است، می

کمال  داند و برای رسیدن به آن حرکت می کند تا به آنیعنی این را کمالی می ،کنداین کمال برسد تالش میواقع برای اینکه به 

رسیدن به نیز به خاطر  ترین انسانهای روی زمین را که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است در نظر بگیرید، اگر سفاکبرسد

، و تحقیر دیگرانکه نیاز داشته به کمالی به نام قدرت و سلطه است به خاطر اینریزی کرده خونچیزی که به زعم خودش، کمال است 

یک  ،ها برای خودشان یک معبود دارندوانیم بگوییم همه انسانتاساس به یک معنا میبر این  ،آن رفته است تلذا حرکتش به سم

شخص دیگر هوای معبود  عبود شخص دیگر قدرت،شخصی ثروت است، میک . معبود کنندمیاله دارند که برای رسیدن به آن تالش 

 هَوَاهُ هَهُأَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَُّخَذَ إِلَ »فرماید: دیگری خداوند تبارک و تعالی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می و علم ینفس، دیگر

آیا هیچ وقت شخصی  1«تَذَکَُّر ونَ اللَُّهِ أَفَلَا بَعْدِ مِنْ یَهْدِیهِ فَمَنْ غِشَاوَةً بَصَرِهِ عَلَى وَجَعَلَ وَقَلْبِهِ سَمْعِهِ عَلَى وَخَتَمَ عِلْمٍ عَلَى اللَُّهُ وَأَضَلَُّهُ

 ستظاهر اینطور نی ، به حسبگیردان هوای نفس خودش را خدای خود میانس ،را دیدید که هوای نفس خود را خدای خود گرفت

های نفسانی خود را معبود و خدای خود نگرفتم ولی همین که به دنبال تأمین خواستهاو نه ابدا من  :گویدمی اگر از او سوال کنید و

حرکت  نی، اکنداین مسیر حرکت مییعنی این را یک کمال دیده و برای رفع نیاز و نقصی که در خودش دیده در  ،کندحرکت می
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پرستش یعنی  عبادت و ،یعنی عبادت پرستش، این نیستپرستش چیزی جز  ستش گونه، این پرستش است.یعنی یک حرکت پر

اگر کسی کمال را در برآورده  ،دانیم، حال ببینیم ما کمال را چه میداندییابی به  چیزی که او را کمال محرکت انسان برای دست

، ی استاین نکته مهم و کلید .کندرا پرستش می ، لذا آنشدن شهوت بداند تمام حرکت و سکناتش معطوف به رسیدن این قله است

  .داندش درونی انسان به سوی چیزی که آن را کمال میکش . معبود قرار دادن یعنی آناله قرار داده است کند واو را عبادت می

 خالصه بحث

   :فلسفه عبادت چیست و چرا باید خدا را عبادت کنیم دو مقدمه گفتیم ،کنیمینکه چرا باید عبادت برای پاسخ به ا

ها هم او نهفته است و این استعدادها و قوه رعلیت یافتن استعدادهایی است که دف جمله انسان در اساسا کمال هر موجودی و از .1

هم  ،ها را به فعلیت برساندستعدادخواهد کامل شود باید این او کسی  که می بعد نظری و معرفتی و هم در بعد عملی وجود دارد در

 و هم ملکات اخالقی و فضائل اخالقی را در وجود خودش تقویت کند.هستی کامل شود دانش و فهم او به عالم 

ها بال استثنا به مال طلبی و عشق به کمال مطلق است. همه انسانسوی هر چیزی بر مبنای ک. اساس حرکت انسان در این دنیا ب2

ه دنبال که خودش بفهمد بنی: آقای ریگان بدون ادفرمو امام خمینی .مسیر است مطلق هستند و همه حرکاتشان در آن دنبال کمال

ان سن. چون اخدای خودش را سلطه بر دنیا قرار داده است ،پیدا کندید قدرتی است که او با خدا آنکند خداست، زیرا او فکر می

. کندتعیین مصداق کمال مطلق اشتباه می رت منتهی دچارچوب اس ینهمه حرکاتش در ا ،طور است و عاشق کمال مطلق استاین

خودمان  زاهستیم وبرای رفع نی و ناقص زمنداا باید خدا را عبادت کنیم چون نیپس م ،استال مطلق به معنای واقعی کلمه اهلل کم

این  در سایه ن باید به او تقرب بجوییم و تقرب به او جزخودما، برای رفع نقص به سوی او حرکت کنیم ،باید به او نزدیک شویم

 . هم در بعد نظری و هم در بعد عملی در واقع پرستش و عبادت است ست. نفس حرکت به سوی خداعبادات نی
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